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מועצת העיר השבע עשרה שמן המניין מס' 60

מיום ראשון 4.6.2017
משתתפים:
מר איתי זילבר

– חבר מועצה

מר זוהר נוימרק

– חבר מועצה ומ"מ ראש העיר

מר יואל ישורון

 -חבר מועצה וסגן ראש עיר

מר יעקב אחדות

– חבר מועצה

מר יעקב בבלי

– חבר מועצה

מר יעקב זיתוני

– חבר מועצה

מר יעקב חרש

– משנה לראש העיר וחבר מועצה

מר יצחק תורג'מן

– חבר מועצה

מר ישראל מורן

– חבר מועצה

ד"ר מאיר רוק

– משנה לראש העיר וחבר מועצה

מר מוטי ששון

– ראש העיר ויו"ר מועצה

מר משה מועלם

– משנה לראש העיר חבר מועצה

מר ניסים זאב

– חבר מועצה

גב' נעה צ'פליצקי

– חברת מועצה

מר ראובן קייקוב

– חבר מועצה

גב' רבקה עדן

– חברת מועצה וסגן ראש העיר
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עו"ד רועי כהן

– חבר מועצה

מר שי קינן

– חבר מועצה

גב' שרה כהן גאדול

– חברת מועצה

נעדרו:
מר עמוס ירושלמי

– חבר מועצה וסגן ראש העיר

מר חיים זברלו

– חבר מועצה וסגן ראש העיר

עו"ד מיכאל לוויט

– חבר מועצה

מר מיכאל שמריהו

– חבר מועצה

מר עופר שמעונוף

– חבר מועצה

מר עזרא סיטון

– חבר מועצה

מר חזן שמעון

– חבר מועצה

מר יצחק רון

– חבר מועצה

כמו כן נכחו:
מר יצחק וידבסקי

– גזבר העירייה

מר אריק מולה

 -מנכ"ל תאגיד מי שקמה

גב' פנינה שנהב

 -מנכל"ת חכ"ל

עו"ד אביבה שרון

 -סגנית היועמ"ש

מר שמשון חן

 -מנכ"ל החברה לבילוי ובידור

מר רחמים בינוני

– מנהל אגף תקציבים ובקרה

רו"ח גלעד סוקולובר  -רו"ח החברה לבילוי ובידור
רו"ח מאיר ארביב

 -רו"ח החברה הכלכלית

מר עקיבא זינגר

 -רו"ח תאגיד מי שקמה

מר יוסי זיידה

– עוזר ראש העיר ומרכז ישיבות מועצה
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סדר יום:
 - 1הצעה לסדר יום של חבר המועצה מר שי קינן בנושא – הוזלת מחירי הצהרונים לילדי
הגנים.
 - 2הצעה לסדר יום של חברת המועצה גב' נעה צ'פליצקי בנושא – מנכ"ל המדיטק.
 - 3הצעה לסדר יום של חבר המועצה מר איתי זילבר בנושא – תוספת תקציב לקווי לילה.
 - 4שאילתא של חברת המועצה גב' נעה צ'פליצקי בנושא – שיפוצי קיץ בבתי הספר –
הבהרות.
 - 5אישור הדו"חות הכספיים ליום  31.12.2016של החברה הכלכלית לפיתוח חולון בע"מ.
 - 6אישור הדו"חות הכספיים ליום  31.12.2016של החברה לבילוי ובידור (חולון) בע"מ.
 - 7הצגת הדו"חות הכספיים ליום  31.12.2016של תאגיד מי שקמה.
 - 8עדכון התקציב הבלתי רגיל לשנת .2017
 - 9עדכון התקציב הרגיל לשנת .2017
 - 10אישור תב"ר חדש – הצטיידות ושיפוץ ביה"ס ביחד.
 - 11עדכון תב"ר נוסף התקציב הרגיל לקליטת  6עובדים עם מוגבלויות.
 - 12אשור מועצה למינוי חבר וממלאי מקום חבר לוועדת ערר על הארנונה.
 - 13הבהרה לצו הארנונה  – 2017מועדי תשלום בארנונה.
 - 14אישור מכרז אחזקת גנים  – 7483/15הגדלת היקף.
 – 15אישור פגרת קיץ לחודש יולי אוגוסט.
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ריכוז החלטות ישיבת מועצת העיר שמן המניין מס'  60פרוטוקול מס' 474

 .1הצעה לסדר יום  -של חבר המועצה שי קינן בנושא הוזלת מחירי
הצהרונים לילדי הגנים ירד מסדר היום.
 .2הצעה לסדר יום  -של החברה נעה צ'פליצקי בנושא – מנכ"ל המדיטק ירד
מסדר היום.
 .3הצעה לסדר יום -של החבר איתי זילבר בנושא  -תוספת תקציב לקווי לילה ירד
מסדר היום.
 .4שאילתא  -של החברה נעה צ'פליצקי בנושא  -שיפוצי קיץ בבתי הספר –
הבהרות.
 .5מועצת העיר אשרה ברוב קולות את אישור הדוחות הכספיים ליום  31.12.2016של
החברה כלכלית לפיתוח חולון בע"מ.
 .6מועצת העיר אשרה ברוב קולות את אישור הדוחות הכספיים ליום  31.12.2016של
החברה לבילוי ובידור (חולון) בע"מ.
 .7מועצת העיר אשרה ברוב קולות את הצגת הדוחות הכספיים ליום  31.12.2016של
תאגיד מי שקמה.
 .8מועצת העיר אשרה ברוב קולות את עדכון התקציב הבלתי רגיל לשנת .2017
 .9מועצת העיר אשרה ברוב קולות את עדכון התקציב הרגיל לשנת .2017
 .10מועצת העיר אשרה ברוב קולות את התב"ר החדש  -הצטיידות ושיפוץ ביה"ס
ביחד.
 .11מועצת העיר אשרה ברוב קולות את עדכון התב"ר הנוסף התקציב הרגיל ,לקליטת
 6עובדים עם מוגבלויות.
 .12מועצת העיר אשרה ברוב קולות את אישור מועצה למינוי חבר וממלאי מקום חבר
לוועדת ערר על הארנונה
 .13מועצת העיר אשרה ברוב קולות את ההבהרה לצו הארנונה לצו ארנונה – 2017
מועדי תשלום בארנונה.
 .14מועצת העיר אשרה ברוב קולות את מכרז אחזקת גנים -7483/15הגדלת היקף.
 .15מועצת העיר אשרה ברוב קולות את אישור פגרת קיץ לחודשים יולי אוגוסט.

4

מועצת העיר ה –  17חולון ישיבה שמן המניין מס'  4.6.2017 60פרוטוקול 474

פרוטוקול
מר מוטי ששון :אני פותח את הישיבה .הצעה לסדר .הישיבה שמן המניין מספר .60
סעיף  - 1הצעה לסדר יום של חבר המועצה מר שי קינן בנושא – הוזלת מחירי הצהרונים לילדי
הגנים
מר מוטי ששון :הצעה לסדר של שי קינן .בבקשה ,תקרא את ההצעה לסדר.
מר מוטי ששון :או קיי ,בבקשה .כן ,בבקשה .בבקשה תתחיל.
מר שי קינן:

ההצעה נכתבה ב 20-לאפריל .לפני כשבועיים הכריז משרד האוצר על הוזלת מחירי
הצהרונים בעקבות מאבק ארצי בעניין .תוכנית הוזלת הצהרונים תיושם באופן
דיפרנציאלי  ...באשכול סוציו אקונומי  6תינתן הנחה רק לילדי כיתות א' ו-ב' בעוד
ילדי הגנים יזכו להנחה,

עו"ד רועי כהן :לא יזכו.
מר שי קינן:

בעוד ילדי הגנים ,סליחה ,צודק ,לא יזכו כלל להנחה .כזכור בשלהי  2016ערב
אישור התקציב העירוני לשנת  , 17ביקשתי דיון שעיקרו סדרי העדיפויות העירוניים
ומחירי הצהרונים שהיום ברור לכול כי אינם  ,...כבוד הראש העירייה ,לצערי
סירבת לדיון בעניין  ...אישור התקציב כפי שהובא להצבעה .היום לאחר השתתפות
האוצר בסבסוד חלק ניכר מעלות הצהרונים ,יהיה נכון לקבל ולחשב מסלול מחדש
ולשים בראש סדרי העדיפויות העירוניים את המאבק ביוקר המחייה ולהשוות את
מחירי הצהרונים לכלל ילדי העיר .מהלך מסוג זה יחסוך לזוג הצעיר כ 700-שקל
מדי חודש .אני רוצה להוסיף דבר נוסף .בשבוע האחרון התבשרנו על ידי יושב ראש
השלטון המקומי חיים ביבס שיהיה מה שנקרא צהרונים חברתיים .כששמעתי את
זה שמחתי ולכן חשבתי שההצעה הזאת מתייתרת .חשבתי להוריד אותה מסדר
היום אבל לאחר בירור אתו ,הבנתי שגם הצעתו לא כוללת בשלב הזה את ילדי
הגנים ולכן השארתי את ההצעה שלי על כנה ועל בסיס נתונים אלו אני מתכבד
להציע שמועצת העיר מחליטה בזאת על הוזלת מחירי הצהרונים לילדי הגנים
ולהשוות את מחירם לילדי כיתות א' ו-ב'.

מר ישראל מורן :אפשר להוסיף?
מר שי קינן:

רגע ,רגע ,אני רוצה לומר דבר נוסף ובצורה הגונה .כשאני הלכתי למאבק הזה ,היה
דבר שנורא הפריע לי .זה היה  ..שכל ישראל נחשפה לו ,שעלות הצהרון היא לא
עולה על  650שקלים .משום מה בחולון גובים כ 350-יותר מהעלות .כשאני ניסיתי
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לברר האם הרשת שמפעילה את הצהרונים משלמת שכירות בעבור הכיתות לא
הצלחתי להבין אם היא משלמת או לא .בהנחה שהיא לא משלמת ואם היא כן אני
אשמח שתתקן אותי ,בהנחה שהיא לא משלמת ,אפילו העלות בחולון לצהרון היא
יורדת ל 500-שקלים לילד כי בחישוב של קרן מרציאנו ,החלק העיקרי של עלות
הצהרון זה שכירות של המבנה .ולכן זה לדעתי עוול נוראי שהעלות,
מר שי קינן:

אז אני שמח על התיקון וגם אם כן ,עדיין החישוב הוא  650שקלים ועדיין הפריע לי
שאנחנו גובים בערך כ 40-אחוז יותר ממה שעולה .על פי פרסומים זרים ,ישראל
מחזיקה ברשת  ..וזה סוד מדינה ,אף אחד לא מדבר על זה .אסור לדבר על זה .אבל
יש סוד יותר ,יש סוד יותר גדול מזה ,אתם לא תאמינו .הסוד הגדול מזה כמה
העלות הצהרון .רציתי לדעת כמה עולה צהרון ,או קיי? זה לא סוד צבאי .אפשר
להגיד כמה עולה צהרון בחולון וכששאלתי אותך מוטי כמה עולה צהרון בחולון,
אתה התחמקת מלתת לי תשובה כאילו מדובר בסוד צבאי .ענית לי על השאילתא
כך ,אני זוכר ,המחיר נקבע על ידי השלטון המקומי .אבל אני שאלתי על המחיר של
היצרן .לא למחיר לצרכן .לא שאלתי כמה אתה לוקח מאותה אמא .שאלתי כמה
עולה ועל זה לא קיבלתי תשובה .הדבר הזה הוא דבר שהוא ברור לי .עיריית חולון
לא רוצה לומר לזוגות הצעירים תשמעו ,העלות שלנו היא  600 ,550או  650כי זה
ייצור התמרמרות בקרב הציבור .אם זה עולה לך  ,650למה אתה גובה  ?980אבל,
אבל כל הדבר הזה הוא כבר מאחורינו .הממשלה בעקבות לחץ ציבורי ,לא רק
בחולון ,הלחץ היה לחץ ארצי של הורים צעירים ,של מעורבות חברתית ,זה היה
לחץ מבורך ,הממשלה החליטה להכניס יד לכיס ,או קיי? אז את הדבר הזה כבר
הורידו ממך .אני בחישוב שאני עשיתי זה היה עולה לנו בשנה כ 15-מיליון שקלים
לכל ילדי הצהרונים ,לכל ילדי הצהרונים .החלק הארי כבר הממשלה סבסדה .לכן
מה שנשאר בערך את ה 6 ,5-מיליון שקלים ,אפשר לעשות פה צדק ,להשוות את
המחיר של ילדי הגנים לילדי בתי הספר ,אני חושב שזה צעד מבורך ,זה צעד של
דעתי אף אחד ,אף חבר ממועצת העירייה לא יתנגד לו ,כולם יקבלו אותו בברכה
ואני חושב שהוא גם יסמל משהו לדור הצעיר בחולון ולהגיד להם המסר הוא אתם
בראש סדרי העדיפויות .ואני מבקש ממך מוטי ,אתם באמצע שיחה ערה אני מבין,
אני מבקש ממך מוטי ,לאחר אותו סבסוד משרד האוצר ,לאחר אותה יוזמה של
השלטון המקומי לצהרונים חברתיים ,אני מבקש ממך להרים את הכפפה ,כולנו
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מאחוריך בעניין הזה .אני לא חושב שכדאי להיכנס לפינות האלה של הפוליטיקה.
כולם פה ,באמת ,כאיש אחד יתמכו בדבר הזה ,גם ראשי מפלגת העבודה יתמכו
אפילו בצעד הזה ,זה צעד מבורך ,זה צעד שעושה צדק ואני חושב שהוא הכרחי בעת
הזו .הממשלה מבינה את זה .נותר עכשיו שאתה מבין את זה ואם תעשה את זה אני
מברך אותך.
מר ישראל מורן :אני רוצה להוסיף.
מר מוטי ששון :יש לך  2דקות.
מר ישראל מורן :יש לי  5דקות .אני ספרתי את הזמן .אם אתה לא ספרת ,אתה מוזמן .יש 10
דקות בעד ו 10-דקות נגד .אני מול זמנים .אם אתם לא מול זמנים ,אתם מוזמנים
לבדוק.
עו"ד אביבה שרון :אתה נגד? אתה הולך לדבר נגד?
מר ישראל מורן :לא ,אני בעד ומותר לתמוך ובעד עד  10דקות ,כמו שבנגד מותר  10דקות.
עו"ד אביבה שרון :אפשר  10דקות בעד שהוא דיבר.
מר ישראל מורן :לא ,לא ,הוא לא דיבר .אני ספרתי בדיוק כמה .אם את לא ספרת זו בעיה.
מר מוטי ששון :דבר.
מר ישראל מורן :מצוין .אז קודם כל אני רוצה להצטרף לחברי שי בהצעתו פה וכמובן לתמוך .אני
שמח שהדיון הזה שוב על סדר היום אחרי שאנחנו מישיבת התקציב הראשונה
והשנייה העלינו את הנושא הזה גם של קייטנות וגם של צהרונים .אני מברך את
ראש העיר שהוא הוסיף תקציב כדי להקטין את העלות של הקייטנות .א-מה-מה,
אני רוצה שנשנה את השיח וזה מאוד מאוד חשוב כדי שכולם יבינו .אף אחד לא
מסבסד קייטנות .צריך להבין .ההורים קונים קייטנות במחיר המלא .ההורים
קונים קייטנות וצהרונים במחיר המלא שלהם ,ולא במחיר המלא שלהם אלא
ביותר .אם זה עולה  100אחוז ,הם משלמים  140אחוז .המיסים שדיברנו עליהם
קודם בוועדה המקומית ,למי שלא היה ,הוועדה המקומית ,הנטל שנופל בסוף על
השכבת אמצע הזאת שהיא ההורים הצעירים קורה .תוסיפו לזה את המיסים,
מעבר למיסים הפורמליים ,זה מיסים עקיפים ,לשלם יותר על קייטנה כדי לממן
מועדון קשישים או לממן פעילות אחרת של רשת קהילה ופנאי ,זה מס עקיף .לשלם
יותר על בריכות עירוניות ,זה מס עקיף .לשלם יותר על צהרונים ,זה מס עקיף
שמושט על ההורים .אז בואו נוריד מהלקסיקון שלנו את המושג סבסוד .פשוט
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תרדו מההורים הצעירים מהגב .תתנו להם את העלות התפעולית של כמה שזה
עולה ,קחו תקורה של  15אחוז של ניהול שאתם אמורים לקחת ,וזהו .כל השאר
תמצאו מקורות תקציביים אחרים .ההורים הצעירים הם לא הברז שלכם .תמצאו
פשוט מקורות תקציבים אחרים 150 .שקל שזרקתם להורים כאילו עשיתם להם
טובה ,זה לא עשיתם להם טובה .אתם פשוט לוקחים להם יותר במקומות אחרים
וגם על קייטנות וצהרונים .אז אני חוזר לבקשה של שי ,הבקשה להפחית את העלות
של הצהרונים והקייטנות ואני אוסיף ,והבריכות העירוניות היא לא יותר מאשר
להחזיר אותם למחיר האמיתי שלהם .פשוט אל תשיטו מס על ההורים הצעירים.
תודה רבה.
מר מוטי ששון :טוב רבותיי ,קל להיות דמגוג ולדבר לפופוליזם אבל אני מנהל עיר ואני לא מנהל
דמגוגיה .,בסדר העדיפות העירונית עומדים לנגד עיניי צורכי הציבור והקלה על
המשפחות הצעירות ולכן הנחיתי לסבסד בסבסוד עירוני עוד  ₪ 150לילדי קייטנות
הגנים .באשר למחירי הצהרונים ,המדינה החליטה על סבסוד בסך של  ₪ 300לילד
בכיתות א' ו-ב' לאשכול  6שאנחנו נמנים עליו .אנו מכבדים את ההחלטה .המחיר
שאנו בחולון גובים לצהרון הוא בהחלט סביר ביחס לערים הסמוכות .או קיי ,אתה
רוצה להעלות את זה לדיון? מי בעד להעלות את זה לדיון?  7מי בעד להוריד את זה
מסדר היום לאור מה שאמרתי?
מר ישראל מורן :בוא נשמע בדיון כמה עולה? למה אתם נמנעים מדיון?
מר מוטי ששון 9 :להוריד את זה מסדר היום לאור מה שאמרתי.
גב' נעה צ'פליצקי :למה?
מר מוטי ששון :ירד מסדר היום.
אני עובר לסעיף הבא .לאור מה שאמרתי.
גב' נעה צ'פליצקי :אפשר לשמוע נימוק?
מר מוטי ששון :סליחה.
סעיף  - 2הצעה לסדר יום של חברת המועצה גב' נעה צ'פליצקי בנושא – מנכ"ל המדיטק
מר מוטי ששון :הצעה לסדר בבקשה .נעה בבקשה.
מר ישראל מורן :בוא נעשה את זה בחדרי חדרים .הכול בסדר.
מר מוטי ששון :בבקשה.
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גב' נעה צ'פליצקי :טוב ,בישיבת מועצה ב 5.2-העליתי את נושא פרסום מכרז למנכ"ל מדיטק.
תשובתו של ראש העיר ואני מצטטת נאמר בימים אלה אנו עסוקים בהסדרת
המבנה הארגוני של החברה מול משרד הפנים וכולל הוצאות מכרזים לתפקידים
השונים שלא אוישו כרגע .אנחנו לקראת סוף ההסדרה ושהנושא מטופל .אני
מבקשת שהעירייה תפרסם הלאה באותו מכרז ,באותם מכרזים האם נבחר מנכ"ל
ולמה הדברים התעכבו עד היום.
מר מוטי ששון :בבקשה .השבוע סיימה ועדת האיתור שהוקמה על ידי משרד הפנים וכללה את
יושב ראש הדירקטוריון ושני נציגים מטעם משרד הפנים לראיין את המועמדים.
הוגשו למעלה מ 36-מועמדים .חלק לא עבר את תנאי הסף וראיינו קרוב ל28-
מתמודדים .נבחרו  3מועמדים סופיים בתוכם נבחר המנכ"ל החדש .בישיבת
הדירקטוריון שהתקיימה היום ,מאחר והוא ביקש שעוד לא נפרסם את זה כי הוא
צריך להודיע במקום העבודה ,אני כרגע לא אומר את שמו אבל נבחר מנכ"ל.
גב' נעה צ'פליצקי :רגע ,כתוב כאן הבוקר .הבוקר זה אומר היום?
מר מוטי ששון :היום ,היום.
מר יוסי זיידה :היום.
גב' נעה צ'פליצקי :לא ,כי הבוקר כתוב  28למאי.
גב' נעה צ'פליצקי :אני לא יודעת ,אני שואלת .היום בבוקר?
מר יוסי זיידה :כן ,היום בבוקר.
מר מוטי ששון :את רוצה להעלות את זה לסדר או שאת מסתפקת בתשובה?
גב' נעה צ'פליצקי :לא ,אם יש מנכ"ל ,בסדר גמור.
מר מוטי ששון :או קיי ,ירד ,ירד מסדר היום.
גב' נעה צ'פליצקי :ברגע שזה יהיה,
מר מוטי ששון :כשהוא יודיע במקום העבודה שלו ,אז אנחנו נודיע .הוא ביקש לעכב את זה
ביומיים שלושה.
גב' נעה צ'פליצקי :שנה וחצי.
סעיף  - 3הצעה לסדר יום של חבר המועצה מר איתי זילבר בנושא – תוספת תקציב לקווי לילה
מר מוטי ששון :הצעה לסדר של איתי .בבקשה.
מר איתי זילבר :טוב ,אדוני ראש העיר ,אנחנו ,אני אבקש לדון במשהו שתכלס הוא בסיסי כמעט
מובן מאליו ,אני אתחיל דווקא בשורה התחתונה .בדרך כלל זה  ..ואנחנו מגיעים
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לזה בסוף ,אבל בואו נתחיל דווקא ,דווקא עכשיו כי ה ..באמת חשובה .אנחנו
מבקשים שמועצת העיר תקבע שקווי הלילה שהיא גם מפעילה ,יפעלו לאורך כל
השנה ולא רק בחודשי הקיץ כפי שקורה עכשיו .חולון חרטה על דגלה לספק לתושבי
העיר שירות איכותי ומענה לצרכיו .העירייה גם חרטה על דגלה להיות בית לכל
תושב .איך אני יודע? פשוט מאוד .קראתי את חזון העיר עליו אתה ראש העיר
חתום .שירות טוב ואיכותי לתושב זה חינוך ברמה גבוהה ,תשתיות שמתוחזקות
כראוי ,מעברי חצייה ,עידוד חיי קהילה קרוב לבית ,רחובות נקיים ומטופחים אבל
גם העצמת הנגישות וחופש התנועה של תושבי העיר .זה לא חדש שאנחנו הצעירים
מיומנו הראשון פה פחות או יותר ועד קידום תחבורה ציבורית איכותית וטובה
ונגישה לרווחת כל תושבי העיר ,צעירים ומבוגרים .זה ממש ממש לא סקטוריאלי.
זו הסיבה שדחפנו פה במועצה וגם מאחורי הקלעים כמו שאתה יודע ,לקידום
מוניות שירות בעיר וממש בקרוב אנחנו מאמינים ומקווים שתגיע מכיוון משרד
התחבורה בשורה בעניין הזה גם לתושבי העיר .עיר טובה זו עיר שתושביה יכולים
לצאת בערב ולבלות עם חברים ,גם בתוך העיר וגם מחוצה לה ,להשאיר את האוטו
בבית .תחבורה ציבורית טובה תאפשר לנו להציע לתושבי חולון את השירות הזה,
שהוא נשמע מופרך אבל האמת ,זה יהיה ממש ממש בסיסי .לצערנו וזה לא חדש
לאף אחד ,בישראל לא מופעלת תחבורה ציבורית לאורך השבת .בני נוער וצעירים
ללא רישיון או בלי רכב פרטי פשוט תקועים בבית לאורך כל סוף השבוע .הם לא
יכולים לנסוע לים עם חברים בשבת ,לא יכולים לנסוע לארוחות שישי אצל ההורים
ולא יכולים לצאת לבלות .שוב ,לא בחולון ולא מחוצה לה .לצעירים החולוניים
בעצם יש רק שתי ברירות ,או להוציא מלא כסף על מוניות או פשוט להישאר בבית.
שתי החלופות האלה הן גרועות .אנחנו מעוניינים לאפשר להם לצאת מהבית ואנחנו
מעוניינים שהם יעשו את זה באופן נגיש וזו ,כי מי שלא מחזיק רכב פרטי לפעמים
הוא גם מהשכבות היותר חלשות באוכלוסייה ואנחנו מעוניינים לא להעניש אותם
על הדבר הזה .ואז הגיעה עיריית חולון בהנהגתך והציגה חלופה שלישית וטובה
וראוי גם לפרגן כשצריך ואפשר ואנחנו ממש בעד ,תחבורה בשישי בערב .זה נשמע
הזוי ולא כל תושבי העיר מכירים את זה אבל הדבר הזה קיים .יוזמה מבורכת
שפועלת כבר שנים .עיריית חולון מפעילה קו לילה פרטי וחינמי לתושבי העיר בכל
שישי בערב בחודשי הקיץ .איפה הבעיה? שזה רק בחודשי הקיץ .ההחלטה בבסיסה
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היא החלטה מאוד מאוד טובה .אבל רק אלוהים יודע למה רק ביולי אוגוסט .הרי
צעירים חיים בחולון כל השנה .הם יוצאים ומבלים לאורך כל השנה .כשיש גשם,
כשיש שמש ,יש חסמין וכשקור כלבים .לא רק בקיץ .קווי הלילה הוא פרויקט ארצי
באמת באמת מעולה .הוא משחרר את הנוער ואת הצעירים בכל הארץ ומאפשר
להם להגיע למקומות הבילוי בנוחות ,בזול והכי חשוב ,בביטחה .קווי הלילה
מצילים חיים .את זה לא אני אומר אלא מרכז המחקר והמידע של הכנסת .בדו"ח
שחיברו המרכז לפני  4שנים בדיוק ,הראו כותבי הדו"ח שמאז הפעלת קווי הלילה
ברחבי הארץ ,ישנה ירידה דרמטית בתאונות הדרכים בלילות בסופי השבוע בדגש
על ירידה במספר תאונות הדרכים עם נפגעים .במילים אחרות ,עם קווי הלילה
פחות אנשים נהרגים בתאונות הדרכים ,פחות אנשים מגיעים לבית לווינשטיין.
הרחבת קווי הלילה היא מבחינת פיקוח נפש .זו הסיבה שאנחנו מבקשים להרחיב
את קווי הלילה בחולון ,שאתה כאמור נהגת בעבר ,לא רק בקיץ כמו שהחלטתם אז,
אלא לאורך כל השנה .הרי חולון כבר החליטה להפעיל אוטובוס בשבת שישרת את
כל התושבים .כל הסוגיות הסטטוס קוו והשבת בטח כבר נדונו ונחרשו ודובר על
זה ,מילים נשלחו לעניין הזה בלי סוף .כל הלחצים הפוליטיים ,אני מניח אדוני כבר
הופעלו עליך ועל חברי המועצה אז והגעתם לתוצאה הסופית .אלא שהתוצאה
הסופית ,הגם שהיא חיובית בסך הכול ,היא חצי עבודה .זה הזמן וזה מה שאני
מבקש כאן מכולנו ,להשלים את העבודה .לא מדובר בסכומי עתק .ממש רחוק מזה.
קווי הלילה מתוקצבים כיום ב 30-אלף שקלים לחודשיים של פעילות .כאמור יולי
אוגוסט .כלומר  15אלף שקלים בחודש .אנחנו מבקשים היום שמועצת העיר תחליט
שקווי הלילה יופעלו לאורך כל השנה .נורא פשוט .החלטה בסיסית ופשוטה .לשם
כך אנחנו מבקשים מכם לאשר ,לאשר ולתקן את סעיף  8.7בתקציב ,פרק 828100
ולהוסיף לתקציב קווי הלילה כפי שהוא מופיע עכשיו עוד  60אלף שקלים בעבור
הפעלת קו הלילה החולוני עד סוף השנה .כאמור יולי אוגוסט ,אמרנו כבר
מתוקצבים .אנחנו מבקשים לתקצב גם את ספטמבר דצמבר .חולון ,אגב ,הכסף
הזה הוא קיים ,אפשר לקחת אותו מהרזרבות שמשתחררות בכל רבעון .יש מספיק
כסף 60 .אלף שקל זה בטל בשישים לעומת הסכומים שמשתחררים שם והדבר הזה
ישחרר ,אני לא אגזים ,אלפי צעירים חולוניים ,גם חיילים ,גם תלמידים ,גם
סטודנטים ,גם משפחות שמעוניינות לנסוע בתוך העיר ומחוצה לה ,זה יאפשר להם

11

מועצת העיר ה –  17חולון ישיבה שמן המניין מס'  4.6.2017 60פרוטוקול 474

להתנייד כמו שצריך .חולון זו עיר של כולנו ולכולם יש בה מקום .נכון ,יש קהילות
שונות ולכל קהילה יש צרכים שונים .נכון ,יש גם אופוזיציה וקואליציה ,אנחנו
מרבים להתווכח על סוגיות מהותיות יותר ופחות בחדר הזה ונכון ,יש המון לחצים
פוליטיים ואחרים שעשויים לעיתים להסיט את העיניים מהמטרה של כולנו ,טובת
הציבור .אני מבקש ממך אדוני ראש העיר ומכם חברי המועצה מכל הסיעות,
לתמוך בהצעה ולשחרר את תושבי חולון ולאפשר להם להשאיר את האוטו בבית,
לצאת ולבלות בעיר ומחוצה לה ,ליהנות בראש שקט ובעיקר לחזור הביתה בשלום
ובביטחה.
מר יעקב חרש :יש לך רק שגיאה ,יש לך רק שגיאה ברשותך ,דיברת על מספר .נשארו עוד 7
חודשים.
מר איתי זילבר :לא ,לא .אני מדבר על ,היות ואנחנו כבר עכשיו ביוני ,היו ואנחנו כבר עכשיו ביוני
אז יש לנו את ספטמבר ,את יולי אוגוסט שתוקצבו,
מר מוטי ששון :סליחה ,איתי שאלת ,אני רוצה לענות לך.
מר איתי זילבר :כן.
מר מוטי ששון :לאורך כל השנה משרד התחבורה מפעיל קווי לילה במהלך סוף השבוע.
מר איתי זילבר :רק בחמישי ושבת .לא בשישי בערב.
מר מוטי ששון :אמרתי ,חמישי ושבת .ולהזכיר לך ואמרת את זה שההחלטה שלי הייתה להפנות
תקציב עירוני בימי שישי .אלא מה,
מר איתי זילבר :רק בקיץ.
מר מוטי ששון :כן .ויש להם את האפשרות גם להרחיב את ההחלטה שלי ,מעבר לחודשי הקיץ
ואני אומר בהחלטה הרחבת השירות נתונה בידי אנשי המקצוע שמפעילים את זה
על פי הצרכים והביקוש.
מר איתי זילבר :אבל אמרת ,אמרת,
מר מוטי ששון:

סליחה ,אתה מפריע לי .נעשה ניסיון ולא נסעו ולא השתמשו בשירות מעבר

לחודשי הקיץ.
מר איתי זילבר :אמרת יפה שזו ההחלטה שלך,
מר יעקב חרש :תן לו לסיים שנייה.
מר מוטי ששון :יש לאנשי המקצוע את האפשרות להרחיב במידה ויהיה ביקוש ,ועל פי הצרכים,
אנחנו נאפשר את ההרחבה.

12

מועצת העיר ה –  17חולון ישיבה שמן המניין מס'  4.6.2017 60פרוטוקול 474

מר איתי זילבר :אז רגע ,לא ,שנייה ,מוטי אני רוצה בבקשה להגיד ,שנייה .היות ואמרת,
מר מוטי ששון :אמרת את מה שיש לך.
מר איתי זילבר :מילה קצרה .מילה קצרה .אתה אמרת שזו החלטה שלך להפנות תקציב עירוני ,או
קיי? לא של גורמי המקצוע .החלטה שלך.
מר מוטי ששון :ביחד איתם.
מר איתי זילבר :בסדר גמור .אתה קיבלת את ההחלטה.
מר מוטי ששון :מה השאלה?
מר איתי זילבר :זה עניין,
מר מוטי ששון :אני לא מבין מה השאלה.
מר איתי זילבר :רגע ,זה עניין של מדיניות ולכן אני אומר ,אתה אומר זה עניין של אנשי מקצוע אז
אני אומר בוא נרחיב את זה עד סוף השנה.
מר מוטי ששון :סליחה ,זה פונקציה של ביקוש.
מר מוטי ששון :טוב איתי ,גמרנו ,שמעתי אותך.
מר איתי זילבר :רגע ,אז אני אומר בוא נגיע לדרך ביניים מוטי ,שנייה .אני אומר בוא נרחיב את זה
עד סוף  ,2017לקראת דיון התקציב של ,2018
מר מוטי ששון :שמענו אותך,
מר איתי זילבר :ונראה אם משתמשים בזה או לא משתמשים בזה.
מר מוטי ששון :אמרת ,סליחה ,מאחר וזה מופעל על ידי אנשי מקצוע ,ומאחר ויש להם את
האפשרות להרחיב את זה על פי ההחלטה שלהם ,על פי הצרכים ועל פי הביקוש,
במידה ויש ביקוש,
מר איתי זילבר :אז זה עניין של מדיניות ואתה,
מר מוטי ששון :אני מדבר עברית פשוטה ,על פי הצרכים והביקוש,
מר איתי זילבר... :
מר מוטי ששון :לכן אני מבקש ,מי שרוצה ,אתה רוצה את זה על סדר היום?
מר איתי זילבר :בוודאי.
מר מוטי ששון :מי בעד לדון בזה?  .5מי בעד להוריד את זה מסדר היום לאור מה שאמרתי?
מר מוטי ששון 11 :לא .אני עובר לסעיף הבא.
מר מוטי ששון :איתי זה נגמר .אני קורא אותך לסדר .אל תענה לו.
מר איתי זילבר :למה אתם מפחדים?
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מר מוטי ששון :נעה,
מר איתי זילבר :למה אתם מפחדים מוטי?
מר מוטי ששון :איתי ,אני קורא לך לסדר פעם ראשונה.
מר איתי זילבר :בסדר ואני שואל ממה הפחד.
מר מוטי ששון :זה ירד מסדר היום.
מר איתי זילבר :להמשיך את זה עד סוף השנה.
מר מוטי ששון :בבקשה נעה.
מר ישראל מורן :זה לא ייסע.
מר מוטי ששון :נעה בבקשה.
סעיף  - 4שאילתא של חברת המועצה גב' נעה צ'פליצקי בנושא – שיפוצי קיץ בבתי הספר –
הבהרות
מר מוטי ששון :נעה בבקשה.
מר איתי זילבר :מוטי ,מה הפחד הגדול?
מר מוטי ששון :נעה בבקשה .את רוצה לקרוא?
גב' נעה צ'פליצקי :כן.
מר מוטי ששון :בבקשה.
מר איתי זילבר :תורה להם לעשות.
מר מוטי ששון :בבקשה נעה ,תקראי את השאילתא.
מר איתי זילבר :הם מנהלים או שאתה מנהל את העיר?
מר מוטי ששון :תקראי את השאילתא.
מר מוטי ששון :זוהר ,אל תענה להם .סליחה ,אני קורא ,תראה ,אתה רוצה בכוונה שאני אוציא
אותך.
מר איתי זילבר :לא ,אני לא מעוניין שתוציא אותי.
מר מוטי ששון :אז אני מבקש ,אין לך רשות דיבור ,הסעיף הזה ירד.
מר איתי זילבר :אבל אתה מתחמק.
מר מוטי ששון :אבל הסיפור ,תכבד את המועצה.
מר איתי זילבר :אני מכבד.
מר מוטי ששון :איתי ,אתה,
מר איתי זילבר :תתקצב,
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מר מוטי ששון :פעם שנייה אני קורא לך לסדר .אני מבקש ממך,
מר איתי זילבר :אני רק,
מר מוטי ששון :אל תפריע .אין לך רשות דיבור .זה הסתיים .חברי המועצה קיבלו את ההסברים
שלי והחליטו לא להעלות את זה לסדר היום .בבקשה נעה.
מר איתי זילבר :הם בורחים מזה פשוט.
מר מוטי ששון :נעה בבקשה.
גב' נעה צ'פליצקי :נושא שיפוצי הקיץ בבתי הספר הבהרות.
מר מוטי ששון :בבקשה נעה .בבקשה נעה.
גב' נעה צ'פליצקי :בתשובה לשאילתא שהייתה פה בישיבת המועצה שהתקיימה ב 7.5-בנושא
שיפוצי קיץ בבתי הספר ענה מר כבוד ראש העיר יש תוכנית עבודה מסודרת וכולי
והתאמת בית ספר גולדה טק לבית ספר יסודי וכולי .ברצוני לציין כי בית ספר
גולדה טק תוקצב בשנה שעברה ולכן לא ברור לי למה שוב הופיע הסעיף התאמת
גולדה טק .שנייה ,שיהיה ברור ,ברור ,ברור ,שאין לי שום כהוא זה נגד שיפוץ של
איזשהו מוסד חינוכי .פשוט לא הבנתי למה זה עלה שוב בשיפוצי קיץ כבית ספר
שהייתה פה איזושהי הגדרה מסוימת שאנחנו כבר תקצבנו .אז לא שחס וחלילה יש
לי ,אני פשוט לא מבינה למה זה עלה שוב.
מר מוטי ששון :אני עונה לך ... .לטובת מתן פיתרון מיידי לילדי כיתות א' שהיו מיועדים ללמוד על
פי אזורי הרישום שלהם בבית הספר היסודי החדשה גולדה טק ,לשעבר חטיבה
גולדה .התאמת גולדה ,גולדה טק כפי שאת מתייחסת להתאמת מבנה חטיבת
הביניים גולדה הישן ,לבית הספר היסודי ,להפוך אותך לבית ספר יסודי.
גב' נעה צ'פליצקי :הכול אני יודעת .הכול,
מר מוטי ששון :יש לציין כי בימים אלה נמצאות העבודות בעיצומן והעירייה משקיעה במבנה בית
הספר לא מעט משאבים לטובת השיפוצים להתאמת המבנה כולל התקנת ציוד
וריהוט חדשים .בית הספר יתחיל לפעול בספטמבר  .2017בית הספר הזמני במתחם

המדיטק ישמש החל מהשנה הבאה את ילדי העיר חולון במסגרת המיזם school
 ,in the cityכיתות ד' מבתי הספר בעיר ילמדו בתוך מתחמי התרבות של חולון
לתקופה מסוימת ויועשרו בכל מה שיש למקומות אלה להציע.
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גב' נעה צ'פליצקי :אז אני רוצה רגע להסביר .קודם כל גולדה טק תוקצב בשנה שעברה .תקצבנו
אותו לפני שנה .היה תב"ר לזה .אז למה עכשיו בשאילתה ששאלתי ב 7.5-שוב ציינת
את גולדה טק? הוא כבר תוקצב .הרי לא ציינת שום בית ספר אחר .למה?
מר מוטי ששון :אתה רוצה להסביר רחמים? תסביר לה אתה.
גב' נעה צ'פליצקי :פשוט למה הכפילות הזאת?
מר רחמים בינוני :ביוני  2015אנחנו תקצבנו תכנון  ...ובסוף שמנו שם  1.390מיליון ובשנת – 2017
 8.300לטובת השיפוץ.
מר מוטי ששון :יש תכנון ויש שיפוץ.
גב' נעה צ'פליצקי :אני רק שואלת למה זה עלה פעמיים.
מר רחמים בינוני :לא ,אז אני מסביר .הראשון היה תכנון ,הסתיים התכנון.
גב' נעה צ'פליצקי :אין בעיה .אני שאלתי על כלל בתי הספר ומוטי ענה לי רק על גודלה טק אז
למה לא הבנתי למה שוב עולה גולדה טק .אנחנו יודעים שתקצבנו אותו ,אין
בעיה אתו.
מר מוטי ששון :טוב.

גב' נעה צ'פליצקי :אבל אפשר עוד שאלה? רק לגבי הסוף ,שזה לא קשור לשאילתא .לגבי הschool -
 ,in the cityרק כיתות ד' ילמדו שם?
מר מוטי ששון :לא .מה זה רק כיתות ד'?
גב' נעה צ'פליצקי :אמרת כיתות ד' מבתי הספר.
מר מוטי ששון :כן .כיתות ד'.
גב' נעה צ'פליצקי :רק כיתות ד'?
מר מוטי ששון :כיתות ד'.
גב' נעה צ'פליצקי :למה רק כיתות ד'?
מר מוטי ששון :לא ,אם יהיה מקום אז יהיו כיתות אחרות אבל זה כל חולון .כל העיר .כל כיתות ד'
בעיר.
גב' נעה צ'פליצקי :אם כבר עושים ,מכשירים איזשהו מבנה לכזה,
מר מוטי ששון :אבל את לא יכולה להביא .כמה את יכולה להביא?
גב' נעה צ'פליצקי :יבואו כל בתי הספר.
מר מוטי ששון :כמה כיתות?
גב' נעה צ'פליצקי :מכל הכיתות.
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מר מוטי ששון :יש לך המון כיתות.
גב' נעה צ'פליצקי :ג' ,ד' ,ה'.
מר מוטי ששון :לא ,זה תוכנית שמיועדת לכיתות ד'.

סעיף  - 7אישור הדו"חות הכספיים ליום  31.12.2016של החברה לבילוי ובידור (חולון) בע"מ
מר מוטי ששון :או קיי ,אני עובר לסעיף הבא .אישור הדו"חות הכספיים של החברה לבילוי ובידור
ל .31.12.2016-אתם קיבלתם אותו ,נכון? בבקשה.
מר מוטי ששון :חבר'ה ,דילגתי על החברה הכלכלית אז נחזור לזה אחר כך .בבקשה.
רו"ח גלעד סוקולובר :טוב ,קוראים לי רואה חשבון גלעד סוקולובר ממשרד פנק קנר ,הרואה
חשבון של החברה לבידור .אני עובר על הדו"חות הכספיים של החברה.
מר ראובן קייקוב :רגע ,רגע ,למה לא סמנכ"ל הכספים מציג את זה? אה ,החשבת ,מנהלת הכספים.
כי רואה חשבון נתן חוות דעת ,קראנו אותה ,היא נקייה ,טובה.
מר מוטי ששון :כן ,בבקשה ,אתה רוצה לדבר?
רו"ח גלעד סוקולובר :טוב ,אני מתחיל בעמוד המאזן ,עמוד  3בדו"חות הכספיים .אני לא אתעכב
פה יותר מדי כי הכול אחרי זה יש בביאורים ,אני רק אגיד שסך המאזן ירד ב2-
מיליון שקל שנובע מיליון מהרכוש הקבוע ועוד מיליון מהחייבים שזה בעצם עיריית
חולון .אני אעבור הלאה לעמוד הרווח והפסד .גם פה אני לא אתעכב יותר מדי בגלל
שנראה את זה אחרי זה בביאורים ,ניתן רק לראות ,אני אגיד רק מילה אחת
שהשנה החברה בגלל שלה פארק עדיין לא במאה אחוז ,כשאני מדבר השנה אני
אומר  ,2016כן? אז זה לא ,זה לא  ,2017ב 2016-לה פארק ההוצאות כבר קיימות
כמעט במלואן ,ההכנסות עוד לא ולכן זה מאוד משפיע על הדו"חות .כפי שניתן
לראות החברה בהפסד מזערי או שלא .אני ממשיך לעמוד  6דו"ח תזרים המזומנים.
ניתן לראות שבפעילות השוטפת בגדול יש פעילות חיובית שנובעת בעיקר מכך
שהפחת שמקטין את הרווח הוא הוצאה לא תזרימית ,מה שיוצר לי בעצם תזרים
חיובי .מצד שני בהשקעה יש את רכישת הרכוש הקבוע בסך  7.3מיליון שקל
ובמימון החזר הלוואה שהחברה לקחה בעקבות הפארק ועכשיו היא מחזירה את
ההלוואה ,היא החזירה עכשיו ,בעצם כל שנה היא מחזירה באזור  2.9מיליון .₪
אני עובר לעמוד  9לביאורים .בלקוחות יש לנו גידול בהתאם לפעילות שגם גדלה
קצת .בחייבים,
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מר ראובן קייקוב :יש חובות מעל שנתיים שלא ...
רו"ח גלעד סוקולובר :לא ,יש חובות ,החובות המסופקים זה א',
דובר:

איזה עמוד?

רו"ח גלעד סוקולובר :עמוד .9
מר מוטי ששון :ראובן ,תשאל את השאלות אחר כך.
מר מוטי ששון :ראובן?
דובר:

אנחנו בטיוטה.

רו"ח גלעד סוקולובר :אז יכול להיות שמה שאני אגיד הכול יהיה עמוד אחרי .לשאלתך התשובה
היא לא.
מר מוטי ששון :או קיי ,אני מבקש את השאלות להשאיר אחרי שהוא ייתן את הסקירה ,יהיה יותר
קל אחר כך לענות.
רו"ח גלעד סוקולובר :או קיי ,מבחינת החייבים ,יש לנו קיטון בהכנסות לקבל לעיריית חולון ,זה
בעיקר נושא התב"רים .מדובר בתב"רים שהחברה עושה .חלק מהתב"רים היא
הוציאה יותר כסף מאשר היא קיבלה ,יש לה הכנסות לקבל ,נראה עוד מעט שיש גם
ההפך ,כאלה תב"רים שהיא הוציאה פחות מאשר היא קיבלה ולכן יש לה הכנסות
מראש .אני עובר הלאה לעמוד הבא .ברכוש הקבוע ניתן לראות שהיה לנו ,כמו
שאמרנו יש ירידה של מיליון שקל בעקבות כך שהפחת גדול במיליון שקל
מהרכישות השנה ,מה שמקטין את הרכוש הקבוע בנטו .בעיקר ,שוב פעם ,מה
שאמרתי לה פארק ,מתחיל לצבור פחת כמעט מלא ,אז מה שמגדיל את הפחת
לעומת ההשקעה .אני ממשיך לעמוד הבא.
מר מוטי ששון:

גלעד ,אני מקווה שהחברים מבינים את המשמעות של הפחת .טוב ,אתה רואה
חשבון והוא רואה חשבון ,השאלה אם כולם מבינים את המשמעות .אם בונים בניין
והוא עלה  Xכסף ,אז צריך לקחת בחשבון שכל שנה צריכים להפריש לפחת נגיד 10
שנים או ל 20-שנה ,סתם אני נותן דוגמה.

רו"ח גלעד סוקולובר :אני אמשיך ,אני בביאור  8זכאים .אין שינויים משמעותיים פה ,בעיקר כל
נושא עיריית חולון .אם נסתכל על שני הסכומים ביחד ,יש סכום שזה בעצם רשום
כבר וסכום שזה הכנסות מראש מה שדיברנו קודם בנושא התב"רים .אנחנו פחות
או יותר אותו הדבר .קצת גידול אבל לא משהו קריטי .מבחינת ההלוואות כמו
שאמרנו ,ההלוואות קטנות בכ 3-מיליון שקל בעקבות החזר שהחברה מחזירה כל
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שנה .מבחינת התחייבות בשל סיום יחסי עובד מעביד ,יש לנו גידול קטן כי החברה
מפרישה פחות מכמה שהיא מתחייבת ולכן יש גידול וגם בגלל זחילת שכר ושכר
המינימום שגדל וכולי .מבחינת ביאור  1סעיף התקשרויות ושעבודים ,השנה ,כשאני
אומר השנה אני מתכוון ל ,2016-כן? נחתם הסכם זיכיון חדש לבריזה שקצת
החברה משלמת קצת יותר משנים קודמות ,נראה את זה גם בהמשך .תביעות
משפטיות אין משהו חדש .הכול ישן .לא התחדש שום דבר השנה שלא היה שנה
שעברה ,רק תביעה אחת שהייתה ,כבר לא קיימת .אני עובר לעמוד הבא ומתחיל
סקירת הרווח וההפסד .מבחינת ההכנסות ,יש לנו שני סעיפים שגדלו ,זה חוגים
וקייטנות שזה גידול בקייטנות בעיקר וגידול בחוגים ,סליחה ,גידול בחוגים
והכנסות משכירות,
עו"ד רועי כהן :איזה עמוד אתה קורא בבקשה?
רו"ח גלעד סוקולובר :אני בעמוד  13אצלי ,אני לא יודע ,זה ביאור .13
דובר:

עמוד .15

עו"ד רועי כהן :ביאור ?13
רו"ח גלעד סוקולובר :כן .הכנסות.
רו"ח גלעד סוקולובר :אפשר?
עו"ד רועי כהן :כן ,כן.
רו"ח גלעד סוקולובר :הלאה .אז אמרתי ,אני חוזר ,יש שני גידולים משמעותיים .אחד זה הגידול
בקייטנות והחוגים שזה  2מיליון שקל ועוד גידול בהכנסות משכירו שזה בעצם לה
פארק .שוב פעם ,זאת לא התמונה המלאה אבל תמונה הרבה יותר גבוהה מ2015-
שבכלל בקושי היה לנו שמה השכרות .אני ממשיך הלאה לביאור,
עו"ד רועי כהן :הבנתי .הפארק משלם להם.
מר מוטי ששון :בבקשה.
רו"ח גלעד סוקולובר :אני ממשיך לביאור  .14מבחינת משכורות ,יש לנו גידול שנובע מגידול בשכר
מינימום וגידולים בשכר וכן גידול בפעילות וגידול בפיצויים שראינו קודם .אחזקה
גינון ואבטחה יש לנו בעיקר גידולים שנובעים לה פארק שזה שנה מלאה הראשונה
והיכל הטוטו שזה גם שנה מלאה הראשונה.
מר יעקב חרש :ברשותך האדיבה ,הכנסות משכירות ,יש פה עלייה מ 15,705-לכמעט  4מיליון.
רו"ח גלעד סוקולובר :הסברתי ,אני אמרתי זה לה פארק.
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מר יעקב חרש :ממה?
רו"ח גלעד סוקולובר :זה רק לה פארק .הכנסות משכירות זה רק לה פארק.
מר שמשון חן :אני אסביר לך .אנחנו פתחנו את הפארק בסוף .2015
מר יעקב חרש :כן.
מר שמשון חן :ב 2016-כבר התחילו ,התחילו לשלם מ 2015-הראשונים ,סוף  2016 ,2015התחילו
לשלם כל אלה עם ה ..שנגמר להם ועדיין לא שילמו כולם .למשל בהיכל הטוטו
למשל התחילו לשלם אחרי חצי שנה ,כלומר מאוקטובר .אתה תראה את ההכנסות
יותר מלאות כבר ב .2017-זה תהליך של כניסה והטמעה של כל ההכנסות .ב2017-
זה יגדל להערכתי,
עו"ד רועי כהן :מה צפי ההכנסות אבל?
מר שמשון חן 2 :מיליון שקל.
עו"ד רועי כהן :מה צפי ההכנסות כרגע? לפי מה שאני רואה שנה שלמה ,כולל הפארק הזה4 ,
מיליון שקלים?
רו"ח גלעד סוקולובר :לא.
גב' נעה צ'פליצקי :בשנת .2016
עו"ד רועי כהן :לא ,אבל מה הצפי?
מר שמשון חן :הצפי הוא  6עד  7מיליון שקל.
מר יעקב חרש :כשהכול יהיה מושכר.
עו"ד רועי כהן :כשהכול יהיה מושכר.
מר שמשון חן :זה כבר יבוא לידי ביטוי ב 2017-עוד  1.5מיליון ,ב 2018-זה יבוא לידי ביטוי מלא.
מר מוטי ששון :כן ,או קיי.
עו"ד רועי כהן :והגידול במשכורות בעקבות זה ,זה  3מיליון שקלים רק בשביל ה,
מר שמשון חן :לא ,לא ,הגידול במשכורות נובע גם מהיכל הטוטו שהוא היה השנה מלאה ,גם מלה
פארק של שנה מלאה ,גם מהעלאה של שכר המינימום ,גם בהפרשות לפיצויים
והפרשות שגדלו לפנסיה .כל אלה יצרו את הגידול .אה ,ותוספת בחוגים .עכשיו ,יש
לנו הכנסה בחוגים ,רוב החוגים שלנו הם שכר בעיקר.
עו"ד רועי כהן :שמשון ,אני יודע לקרוא .כ 76-מיליון שקלים היה לך הוצאות בשנת  .2015בשנת
 .82 – 2016אתה אומר לי שכל ההכנסות ,שכל ההכנסות של הפארק יהיו  7מיליון
שקלים ,כלומר שאין רווח מכל הדבר הזה ,שבעצם,
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מר שמשון חן :יש.
עו"ד רועי כהן :איך? כי אם ,אני מדבר איתך עוד לפני שזה ,יש עכשיו פער של  7מיליון שקלים,
עכשיו כרגע .אני רואה בהכנסות מול הוצאות 2015 ,מול .2016
מר שמשון חן :איפה?
דובר:

ביאור .14

עו"ד רועי כהן :ביאור .14
רו"ח גלעד סוקולובר :אני אסביר .לא כל זה לה פארק ,כן? החברה יש בה עוד הרבה דברים .הגידול
בשכר למשל שהוא הגידול המשמעותי שהוא  3מיליון ,הוא נובע מחוגים שגדלו,
מהפרשות פנסיוניות שגדלו ,מגידול בשכר מינימום שהחברה הרי שומרים וכו' ,לא
חסר בחברה הזאת זה ,וגם תוספת לה פארק ,זה גם אבל זה לא לבוא ולהגיד זה
כל הגידול לה פארק ,זה לא נכון .יש עוד הרבה דברים.
עו"ד רועי כהן :לא יודע .זה מה שקודם הצגתם .אני יודע,
רו"ח גלעד סוקולובר :לא ,לא,
עו"ד רועי כהן :אמרתם שהגידול באחזקה גינון וזה זה בעקבות הפארק.
רו"ח גלעד סוקולובר :אמרתי,
עו"ד רועי כהן :הגידול הזה זה בעקבות הפארק .אתם צריכים להגיד מה,
עו"ד רועי כהן :בסדר חד) ,השכר ,המשכורות נגיד ,אבל כל שאר,
רו"ח גלעד סוקולובר :המשכורות,
עו"ד רועי כהן :כל שאר הדברים לא צמח משהו חדש בפארק פרס ,לא צמח משהו חדש,
רו"ח גלעד סוקולובר :א' המשכורות זה  3מיליון מתוך ה 6-שאתה מדבר עליהם ,זה חצי.
עו"ד רועי כהן :נו ,אבל מה  ?3הגידול של ה ,הזחילה,
רו"ח גלעד סוקולובר :א' שנייה ,א'  3מיליון זה רק שכר .ב' אני הייתי רק באחזקה גינון ואבטחה
ולא המשכתי את הסוף בכל שאתה כבר,
מר מוטי ששון :טוב ,אם תאפשרו לו לסיים עד הסוף ,אולי הכול יתבהר.
רו"ח גלעד סוקולובר :עכשיו ,אז אני חוזר ,באחזקה גינון ואבטחה יש לנו גם העסקת קבלני משנה
בפארק פרס ,זה גם לה פארק וגם היכל הספורט שגם זה שנה ראשונה מלאה.
בפחת זה ,שוב פעם ,זה לא  ..תזרימית אבל זה הוצאה מבחינה חשבונאית שזה גם
נובע באמת מלה פארק ה 1.2-מיליון ,זה השנה הראשונה של הפחת מופחת כמעט
מלא כמו שאמרתי ,אני מניח ששנה הבאה יהיה בלה פארק עוד  200אלף שקל פחת.
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דובר:

תוספת.

רו"ח גלעד סוקולובר :עוד תוספת ,כן ,רק בגין לה פארק .מיסים עירוניים ודמי זיכיון לעירייה עוד
 800אלף שקל ,הרוב זה לה פארק ,חלק זה מה שאמרנו ההסכם בבריזה ,ההסכם
החדש שגדל,
דובר:

פירורים.

רו"ח גלעד סוקולובר :לא פירורים 150 ,אלף שקל .גידול במים בעיקר בעקבות שנים ,תשלום על
חשבון שנים קודמות .פרסום ירידה כהחלטה אסטרטגית של החברה וחוגים
וקייטנות ,כמו שאמרנו ,גידול שנובע מכך שגם הפעילות גדלה ,אז בהתאם גם גדל
ה ,...כשאנחנו אומרים חוגים וקייטנות זה לא הוצאות השכר בחוגים וקייטנות .זה
רק ההוצאות לקנות את זה ולקנות את ההוא ולקנות את השאר .הוצאות השכר
שגדלו בחוגים וקייטנות נמצאים בשכר .זה בעצם המספרים המהותיים.
מר מוטי ששון :או קיי ,שאלות יש?
מר ישראל מורן :יש.
מר מוטי ששון :כן מורן.
רו"ח גלעד סוקולובר :יש לי עוד שתי הערות קטנות .הוצאות הנהלה וכלליות ,אין לנו שינוי
משמעותי למעט הוצאות הפחת ששנה שעברה היו בגלל נווה נופש ובהוצאות
למימון יש לנו עלייה בגלל ששנה שעברה הוצאות המימון שהיו בלה פארק הם עוד
היו כאילו כחלק מהעלות של הפארק .זה החשבונאות אומרת עד שמתחיל להפעיל
משהו ,המימון נכנס לרכוש הקבוע ,מהוונים את זה לרכוש הקבוע והשנה כבר כל
ההוצאות המימון הן נמצאות בביאור המימון ועד כאן מבחינתי.
מר מוטי ששון :או קיי ,שאלות ,מורן?
מר יעקב חרש :זאת אומרת אתם את הכרטיסים אשראי אתם מנכים.
רו"ח גלעד סוקולובר :מה זאת אומרת?
מר יעקב חרש :אתה כותב פה ככה ,עמלת כרטיסי אשראי
רו"ח גלעד סוקולובר :כן.
מר יעקב חרש :מה? זאת אומרת אתם,
דובר:

כל מי שמשלם בכרטיס אשראי.
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רו"ח גלעד סוקולובר :לא ,כל מי שישלם בכרטיס אשראי ,נגיד הוא משלם  100שקל ,אז שקל הולך
לחברת האשראי ,סתם ,אני לא יודע בדיוק מה הסכומים ,לא משנה ,זה כל חברה
והסכומים שלה ,אז זה ההוצאות שיש בגין העמלות האלה.
מר שמשון חן :העמלות של האשראי שלנו כמו העירייה.
רו"ח גלעד סוקולובר :כן.
מר מוטי ששון :מורן ,אתה רצית לשאול משהו או שהוא ענה לך?
מר ישראל מורן :כן ,הוא ענה .בעמוד  17רשום לחברה הפסד,
רו"ח גלעד סוקולובר :תגיד לי איזה ביאור,
מר ישראל מורן :ביאור ,17
רו"ח גלעד סוקולובר :כן,
מר ישראל מורן :בסעיף ד' ,לחברה הפסד מעסק להבראה בסך כ 6-מיליון שקלים .איזה הפסד?
רו"ח גלעד סוקולובר :יש הבדל בין מס הכנסה לבין הספרים .זאת אומרת מס הכנסה בא ואומר
יפה שאתם עושים חשבונאות כמו שצריך ,תקנים וכולי ,מה שצריך ,אני מסתכל על
דברים אחרת ולכן בעצם לחברה יש  6מיליון שקל הפסדים מועברים .מה זה
אומר? שמתי שהחברה תרוויח ,אז היא לא תשלם מס כל עוד היא תרוויח פחות מ-
 6מיליון לעניין מס הכנסה .שוב פעם ,המספרים שאנחנו רואים פה כהפסד נגיד
השנה,
מר מוטי ששון :רגע ,רגע ,זה בעקבות מלחמת צוק איתן.
רו"ח גלעד סוקולובר :לא ,א' זה בעקבות מלחמת צוק איתן ,זה בעקבות חומ"ס ויש הרבה הבדלים
גם בעקבות ,אני לא רוצה להיכנס ,זה יותר מדי נושאים חשבונאיים אבל כל הרכוש
הקבוע שנרכש לפני שנת  2007אז מצמידים אותו וזה יוצר לחברה עוד הוצאות שזה
בעצם חיסכון במס לעתיד ,אז שוב פעם ,לגבי מס הכנסה הוא מסתכל שיש לו עוד 6
מיליון שקל עד שתתחיל לשלם מיסים .זאת אומרת כל עוד היא תרוויח עד  6מיליון
שקל,
רו"ח גלעד סוקולובר :שוב ,א' זה נוצר בצוק איתן ,ב 2014-היה  ...ובעיקר בניכוי נוסף בשל פחת,
זה מה שאמרתי שמצמידים את הרכוש הקבוע ואז זה יוצא הוצאות.
מר מוטי ששון :טוב.
מר ישראל מורן :עוד הערה .קודם כל תודה על ההצגה .ההצגה ברורה והדברים אפשר לקלוט
אותם כמו שצריך .באפריל האחרון ,אחרי התערבות של משרד הפנים ,אנחנו
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ביקשנו ,כבר  3שנים שאנחנו מבקשים את תקציבי חברות הבת המפורטים .קיבלנו
שהחברה הכלכלית ,קיבלתי את התקציבים המפורטים .קיבלתי של החברה לפיתוח
תיאטרון .את התקציבים ,למרות דרך אגב שהם אומרים שהועבר ליוסי ,אני עדיין
לא קיבלתי את התקציבים המופרטים של החברה לבילוי ובידור ואני עדיין לא
קיבלתי את התקציב,
מר שמשון חן :אתה מוזמן מחר בבוקר אלינו למשרד,
מר ישראל מורן :לא ,אני מבקש אותם ואני ,שמשון זה מאוד פשוט.
מר שמשון חן :שלחתי לך פעם את ה,
מר ישראל מורן :אתה אמרת שהעברת ,אני מבקש לקבל אותם מיוסי.
מר שמשון חן :כבר דיברנו על זה.
מר ישראל מורן :אבל שמשון,
מר שמשון חן :אבל דיברנו על זה .תבוא מחר,
מר ישראל מורן :לא רוצה ...
מר שמשון חן :יש  15מרכזים שונים,
מר ישראל מורן :מצוין.
מר שמשון חן :ואנחנו לא ,תקשיב ,ואני הסברתי לך ,חלק מהתקציבים המפורטים שלנו ,בצד
העסקי ,אני מעוניין לה ראות לך אותם בארבע עיניים .זהו .כל השאר תבוא ,אני
יכול להראות לך את כל התפעולי .תבוא מחר ,אני אראה לך את כל מה שאתה
רוצה.
מר ישראל מורן :לא ,לא,
מר שמשון חן :קפה עם  ..על הבוקר.
מר ישראל מורן :אני מבקש לקבל.
מר יוסי זיידה :כל מה שקיבלתי משמשון ,העברתי אליך.
מר ישראל מורן :אז הוא אומר שלא העברת.
מר ישראל מורן :אני חבר האסיפה הכללית .מה זה השטויות האלה.
מר ישראל מורן :תקציבים ,תקציב מפורט,
מר מוטי ששון :או קיי ,אנחנו נעביר לך את זה .הלאה .מה השאלה הבאה?
מר ישראל מורן :מצוין ,אני רוצה לקבל את זה.
מר מוטי ששון :או קיי ,נעביר לך את זה .שמשון תדאג .כן ראובן?
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מר ראובן קייקוב :כן .הייתה פה הצעה מאוד יפה ובצרוה המקיפה ביותר.
רו"ח גלעד סוקולובר :תודה רבה.
מר ראובן קייקוב :לגבי ביאור  ,11תביעות משפטיות ,סעיף א' ,מדובר פה באופן כללי ,יש הרבה
תביעות ,של עובדים ,של המבקרים וכולי.
רו"ח גלעד סוקולובר :של המבקרים שזה של חברת הביטוח ,לא שלנו .אנחנו נותנים לזה גילוי אבל
זה לא רלוונטי לדו"חות שלנו.
מר ראובן קייקוב :או קיי ,מה גובה סך התביעות כנגד החברה מתוקף סעיף א'?
רו"ח גלעד סוקולובר :אנחנו אפילו לא יודעים כי אפילו  ..עורכי הדין של החברה שלנו אז זה לא
מטופל אצלנו בכלל.
מר שמשון חן :אני אסביר לך .אותנו תובעים על האוויר שאנשים נכנסים .מדינת ישראל תובעים
אותך על כל דבר.
מר ראובן קייקוב :בסדר ,אנחנו רוצים לדעת מה ההיקפים.
מר שמשון חן :יש תביעות ,אז תראה ,אתה תראה את זה בסך הכול בתקציבים עם כל הפרמיות
שלנו אבל לא בצורה מפורטת .אבל אם תרצה לראות אחד לאחד ,אני אשלח לך את
זה.
מר ראובן קייקוב :בוא סך הכול,
מר שמשון חן :תראה ,רק היום שילמתי על תביעה מ .2007-יש תביעות שהם בקנה אצל החברה,
אצל חברת הביטוח .בדרך כלל כל התביעות נעות בין  1,000שקל ל 40 ,30-אלף
שקל.
מר ישראל מורן :יש לנו רק השתתפות עצמית.
מר שמשון חן :אנחנו משלמים רק השתתפות עצמית .ההשתתפות העצמית שלנו היא  20אלף שקל.
אנחנו גם מעסיקים חברה שמשלמים לה על כל תיק 600ם שקלים כדי להוריד את
ה ,שלא יעברו ,לא יגיעו למקסימום של ההשתתפות העצמית .אבל הפרמיות הן
מאוד גבוהות .אנחנו ברמת סיכון מאוד גבוהה .יש לנו הרבה פציעות .כל פציעה
היום ,עורכי דין לא חסר ,ואנחנו מתמודדים עם כולם.
מר מוטי ששון :טוב.
מר יעקב חרש :אני רוצה לשאול שאלה ברשותך .אני מבין ש 6-מיליון זה הפסד לצורך מס .נכון?
מר מוטי ששון :כן ,כן.
רו"ח גלעד סוקולובר :כן.
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מר מוטי ששון :קח את המלחמה ,הייתה להם ירידה בהכנסות.
רו"ח גלעד סוקולובר :אני אתן לכם שנייה ,אני רוצה לתת לכם עוד מספר אחד שהוא לא כתוב
בדו"ח המס.
רו"ח גלעד סוקולובר :בגלל שהחברה ,בגלל שהחברה מפוצצת ברכוש קבוע והרבה רכוש קבוע עוד
מלפני  , 2007כל שנה אנחנו מפחיתים בדו"ח ,זאת אומרת אנחנו יוצרים עוד הפסד
של כ 1.5-מיליון שקל ,זאת אומרת יוצרים עוד הפסד שהוא רק בגלל הרכוש
הקבוע .תראו ,זה ילך ויקטן ,אנחנו לא זה ,אבל כרגע ולכן ההפסדים הם מועברים
הגדולים האלה.
מר מוטי ששון :טוב .כן ראובן ,עוד שאלה?
מר ראובן קייקוב :נושא נוסף הוא כבר הועלה מספר פעמים בכל פעם שאני רואה את שמשון ,אני
מזכיר את הנושא הזה ,מתחם לה פארק לאוכלוסייה השומרת מסורת ,אלה שכן
שומרים על כשרות .לאו דווקא חרדים ,לאו דווקא דתיים.
מר שמשון חן :אפשר להגיד ,אני אומר לך ,יש לי מסעדה אחת .תביא לי יזם שרוצה לפתוח כשר,
מחר יש .אנחנו לא מונעים.
מר ראובן קייקוב .. :בשבת?
מר שמשון חן :לא מחייב.
מר ראובן קייקוב :לא מחייב?
מר שמשון חן :לא .תביא ,תביא לי ,יש לי  300מטר ,תביא לי .כבר פרסמתי את זה שאנחנו גם
מחפשים ולא מונעים מאף אחד.
מר מוטי ששון :טוב ,או קיי ,יש עוד שאלה למאזן?
מר ראובן קייקוב :אז כשיהיה מכרז תוסיפו עוד סעיף שיהיה כשר.
מר מוטי ששון :עוד שאלות למאזן? ראובן ,יש עוד שאלה?
מר מוטי ששון :ראובן,
מר שמשון חן :ראובן ,דו"חות כספיים עיוני.
מר מוטי ששון :או קיי ,מי בעד ,מי בעד אישור הדו"חות הכספיים של החברה לבילוי ובידור חולון
בע"מ נכון ל ,31.12.2016-מי בעד?  15בעד .מי נגד? מי נמנע?  2 ,1נמנעים 2 .נמנעים.
איך זה לא מסתדר לי? טוב ,לא חשוב 2 .נמנעים ,אושר.
סעיף  - 5אישור הדו"חות הכספיים ליום  31.12.2016של החברה הכלכלית לפיתוח חולון בע"מ
מר מוטי ששון :אני עובר לסעיף הבא .אישור הדו"חות הכספיים של החברה הכלכלית לפיתוח חולון
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בע"מ נכון ל .31.12.2016-בבקשה .תגיד את שמך.
רו"ח מאיר ארביב :מאיר ארביב רואה חשבון החברה הכלכלית.
רו"ח מאיר ארביב :טוב ,הדו"ח של החברה הכלכלית נערך ונחתם עד ה 27-למרץ ,הוא עבר ועדת
כספים ,הוא עבר דירקטוריון ,הוא עבר את הביקורת שלנו כרואי חשבון ובעמוד
מספר  2נתנו חוות דעת חלקה שמשמעותה שהדו"חות ערוכים על פי כללי
חשבונאות מקובלים .בעמוד מספר  3למאזן ,בעיקרון אתם יכולים לראות שיש
קיטון בנפח שלו ,המשמעות של קיטון בנפח מאזן היא יכולה להיות מהרבה עד ,...
במקרה שלנו היא בעצם כלום ,זה עניין של עיתוי ,של זרימת מזומנים .אם
תסתכלו ,המזומנים ושווה המזומנים שלנו כ 3-מיליון ,עיריית חולון הייתה חייבת
כ 7-מיליון ,סך הכול  10מיליון שקל כרכוש שעמד לרשותנו לשלם לספקים בשנה
הקרובה .הספקים כ 9-מיליון .זאת אומרת יש פער של מיליון שקל עודף של
מזומנים ושווה מזומנים וחייבים.
עו"ד רועי כהן :באיזה עמוד ,באיזה עמוד אתה?
רו"ח מאיר ארביב :עמוד  .2עמוד  ,3סליחה .אני מדבר במיליונים אז זה קצת,
דובר:

הוא לא יודע מה זה ,הוא לא יודע מה זה.

מר מוטי ששון :אני רק אומר לחברים שהחברה הכלכלית היא זרוע ביצועית של העירייה ,שבעצם
העירייה מממנת ,מעבירה לה כספים לבצע עבורה עבודות ,כמו למשל שיפוץ גני
הילדים ,שיפוץ בתי ספר אז מעבירים את הכסף.
רו"ח מאיר ארביב :נראה את זה גם ברווח והפסד את מה שראש העיר אמר.
מר מוטי ששון :כן.
רו"ח מאיר ארביב :לעומת זאת בשנה שעברה אם תסתכלו ,אז היו לנו הרבה מזומנים 8.5 ,מיליון.
עיריית חולון הייתה חייבת  11.5מיליון .סך הכול כ 20-מיליון שקל מצד אחד .מצד
שני ,היינו חייבים לספקים כ 20-מיליון שקל .כך שבסך הכול מצב החברה בעיקר
בשוטף ,זאת אומרת בשנה הקרובה ,לא הורע למרות שנפח המאזן קטן יותר .אז
עכשיו נרד טיפה יותר לפרטים ,אז מזומנים יש במזומנים ראינו .השקעות לזמן
קצר ,החברה מחזיקה איזשהו תיק לביטחון למשך כבר לא מעט שנים .שוכרי
הנכסים עד לפני שנתיים הסעיף הזה היה כ-מיליון – מיליון וחצי שקל ,דווקא ב-
 2015החברה צמצמה אותו באופן של גבייה מאוד חזקה ואיפה שהיה צריך הכירו
בחובות אבודים או מסופקים .סך הכול זה לא היה הרבה .זה היה כ 200-אלף שקל,
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אומנם ב .2015-והיום וצעד נוסף שהחברה עשתה היא החתימה חלק גדול מאוד
מהשוכרים על הוראות קבע ,כך שלמעשה הסכומים האלה הם בטוחים .כמה
שחובות יכולים להיות בטוחים אבל זה די בטוח .חייבים ויתרות חובה 1.653
מיליון ,כמחצית מזה זה עזריאלי בגין הרבעון האחרון .עיריית חולון חייבת לחברה
בגין הפעילות בדרך כלל ,בעיקר זה פרויקטים שהחברה כבר שילמה לספקים או
חויבה על ידי הספקים והעירייה החזירה לה את זה במהלך השנה שאחרי זה,
בחודשים הקרובים .רכוש קבוע זה ההבדל בין שתי השנים זה הפחת בלבד .ספקים
ונותנים שירותים כמו שהראיתי למעלה ,המזומנים והשווה מזומנים קטנו ועיריית
חולון קטנה ,המשמעות היא ששילמו יותר לספקים .הקדימו את התשלומים
לספקים .זכאים ויתרות זכות בעיקר מוסדות בגין שכר ,מוסדות אחרים כמו מע"מ,
הכנסות מראש ,יש שוכרים שמשלמים מראש ולו בשביל לא לתת ערבות ,אז הם
משלמים מראש לתקופה מסוימת את סוף השכירות .ההון העצמי גדל מ 4.200-ל-
 4.443שזה בעצם הרווח של השנה שחלפה .נעבור ברשותכם לעמוד מספר  .4יש לנו
שני סוגים עיקריים של הכנסות .ביצוע פרויקטים ופעילויות אחרות .פרויקטים,
העיקר הפרויקטים שבוצעו השנה היי טק  Iמתוך ה 74-מיליון ,היי טק  Iזה היה 29
מיליון ,תיאטרון חולון  16מיליון ,בית ספר דביר  8מיליון ,מעון יום אבידן ,זה לפי
ההתקדמות של הביצוע .מעון אבידן  8מיליון ,כיתות יצחק שדה ,קריתי  3ו4-
מיליון .לעומת זאת בשנה שעברה זה היה היכל הספורט כ 10-מיליון ,היי טק  Iכ10-
מיליון ,ספריית בן יהודה  6מיליון .בשנה הזאת פשוט הייתה יותר פעילות .הכנסות
מפעילויות אחרות ,ברשותכם נעבור לבירור  11ו 13-שהם בעמודים,
גב' פנינה שנהב :לא ,אולי בוא רק נציין .הכנסות מפעילויות אחרות ,יש פה בערך  17מיליון שזה
הכנסות משכירויות 10 ,ומשהו מיליון זה השכירויות של נכסים שיש ברחבי העיר ו-
 7מיליון בערך זה מעזריאלי ,כך שפה ופה זה חלק עסקי גרידא ,לא פעילויות
שמתוקצבות על ידי העירייה .שאר ההכנסות מפעילות אחרת ,תחזוקה שכולל גם
שיפוצים ,גם בקיץ שעבר עשינו הרבה שיפוצים ,גם הקיץ הזה אנחנו עומדים לעשות
שיפוצים ,זה  22מיליון וניקיון סדר גודל של  14מיליון .פעילות אחרת היא לא
הפרויקטים הכבדים שציין מאיר קודם ,כמובן עלות ההכנסה היא גם מה שאנחנו
משלמים לספקים אבל גם מה שאנחנו מעבירים לעירייה בגין אותה הכנסה של
השכירות שאנחנו גובים ,שקודם ציין באמת משהו מאוד מאוד חשוב מאיר ,אנחנו
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הגענו למצב שאנחנו גובים שכירויות ב .real time-עשינו במהלך שנתיים מהלך
נורא נורא קשה מול השוכרים שלנו .חלק מהשוכרים שלנו זה אנשים די קשיי יום,
באמת .חלק מהשכירויות שלנו זה כל מיני מקומות די קטנים ,הכרחנו כמעט את
כולם לעבור להוראות קבע ואז אנחנו צמצמנו את החובות אלינו במשהו כמו 80
אחוז מהחובות.
מר מוטי ששון :טוב.
מר יעקב חרש :יש לי שאלה לכבוד הרואה חשבון.
מר מוטי ששון :רגע ,סיימת?
מר יעקב חרש :בסעיף ,4
מר מוטי ששון :חרש ,תן לו לסיים רגע ואז תשאל אותו .תסיים.
רו"ח מאיר ארביב :נעבור לעמוד  15ביאור  ,12הכנסות מפעילויות אחרות .אני רק טיפה יותר
אדייק את זה .השכירויות אתם רואים  10.5לעומת  .9.6שכירות וניהול מתחם
עזריאלי  7.3לעומת  .4.4פשוט יותר ויותר מתמלא המתחם .ניקיון מוסדות חינוך
 14.5לעומת  .12.2עיקר הגידול זה בתחזוקת מוסדות חינוך .פשוט היה גם הסכם
חדש וגם שיפוצי קיץ ועבודות שונות .זה השפיע אגב גם ,אולי תראו ברווח והפסד,
בהוצאות הנהלה וכלליות זה השפיע קצת על השכר .כל השאר סכומים קטנים.
תרדו רק טיפה למטה ותראו שלכל הדברים האלה יש עלויות ,שהעלויות הן ברובן
הגדול העברות לעירייה.
דובר:

מה הסכומים שהועברו?

רו"ח מאיר ארביב :הסכומים שהועברו לעירייה ,תוכלו לראות בביאור  13עבור השימוש ,דמי
השימוש בנכסים ,החברה קיבלה  ,10.4היא העבירה  5.7לעירייה .החברה קיבלה,
גב' פנינה שנהב :רק אני רוצה לדייק את זה כי זה נשמע כאילו  5מיליון  ..בחברה .לא .לחברה יש
הוצאות מאוד מאוד כבדות בגין הנכסים .לדוגמה בחניון המרכבה ,אנחנו מחזיקים
שמירה ,אנחנו מחזיקים תחזוקה ,אנחנו מחזיקים תפעול מאוד מאוד גדול .יש שם
הוצאות של כמה מיליונים .כמובן שגם בנכסים אחרים לעיתים ,לעיתים יש
הוצאות שונות ,כך שהסכום שעובר לעירייה ,אותם  5מיליון,
מר מוטי ששון :זה ברזולוציות כאלה נמוכות .תני לו לסיים.
גב' פנינה שנהב :אתה צודק.
מר מוטי ששון :בבקשה תסיים.
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רו"ח מאיר ארביב :או קיי ,אז דמי השימוש ,דמי השימוש,
רו"ח מאיר ארביב :כמובן דמי השימוש שמועברים לעירייה הם על פי הסכמים שהעירייה והחברה
חתומות והוצאות מכירה הנהלה וכלליות ,יש גידול קטן של מ 3.6-ל ,3.8-עיקר
הגידול כמו שאתם רואים הם בהוצאות שכר שמתוכו  160אלף ,מתוך הגידול 160
אלף שקל הוא משום שבשנים קודמות הועמסו חלק מה ,שוב ,על פי הסכמים עם
העירייה ,הועמסו חלק מהוצאות השכר על היכל הספורט ,על הפרויקט של היכל
הספורט והשנה זה כבר נגמר .כל הוצאות השכר מועמסות על החברה ושאר הגידול
ברובו תוספות של אנשי תחזוקה או חלקי אנשים ,כי שנה שעברה זה התחיל רק ב-
 ,2015בסוף  .2015השנה זה כל השנה ,ואי אלו פיצ'פקס קטנים אבל זה עיקר
הסכום .הפרשה לחובות מסופקים ראיתם ,שנה שעברה נעשה הניקיון הגדול ,השנה
כבר אין חובות מסופקים .זהו .אם יש שאלות ,אני אשמח.
מר יעקב חרש :יש לי שאלה ברשותך.
מר מוטי ששון :כן ,חרש ואחר כך מורן.
מר יעקב חרש :בסעיף  ,4בדף ,4
רו"ח מאיר ארביב :כן ,כן.
מר יעקב חרש :יש לך רווח לפני מיסים על הכנסה  371אלף שקל .למה אנחנו משלמים  30אחוז
מס?
רו"ח מאיר ארביב :אתם לא משלמים  30אחוז מס .חלק מזה זה מס ,זה מס נדחה וחלק מזה זה
עניין של הוצאות מוכרות כאלה ואחרות .אבל אתם לא משלמים  30אחוז.
מר יעקב חרש :תראה ,אתה פה כותב,
דוברת:

 ..למס הכנסה.

מר יעקב חרש :ה,25-
רו"ח מאיר ארביב :אתם לא משלמים  30אחוז מס.
מר יעקב חרש :מ 361-זה  90אלף שקל.
רו"ח מאיר ארביב :נכון ,נכון ,אבל עדיין יש דברים שהם לא ,לא מיסים נדחים אלא כאלה שאתה
לא יכול לתבוע אותם בתקופה הספציפית הזאת.
מר יעקב חרש :תסלח לי ,אבל אני לא מבין מה שאתה אומר.
דובר:

די לחכימה ברמיזה.

מר יעקב חרש :לא ,אני לא מבין.
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רו"ח מאיר ארביב :בסדר ,או קיי .אני יכול לתת לך את הפירוט ,אין שום בעיה.
מר יעקב חרש :לא ,אני רואה שבדו"ח הסופי שאתה חתום עליו כתוב ,361
רו"ח מאיר ארביב :נכון.
מר יעקב חרש 121 :במקום  90אלף.
רו"ח מאיר ארביב :אז אני אומר לא בכל דו"ח ,לא בכל דו"ח רשום בסופו של דבר ,המס הוא 25
אחוז כהוצאה ,לא בכל דו"ח .יש דו"חות שחלק מההוצאות לא מוכרות ויש דו"חות
הפוכים שחלק מההכנסות הן פטורות .זה משנה .לכן קרו ,אחד מהשניים קרו.
מר מוטי ששון :או קיי ,מורן?
מר יעקב חרש :אם זה דו"ח לפני מס זה כבר צריך להיות סופי.
מר מוטי ששון :כן מורן.
מר ישראל מורן .. :בעמוד .15
רו"ח מאיר ארביב :כן.
מר ישראל מורן :ביאור .13 5כשמדברים על שכירות וניהול ממתחם עזריאלי בהכנסות שעומד על
 7.130מיליון שבסופו של דבר דמי השימוש עומדים על  7מיליון ,בפועל הרווח מעבר
לרווחים הנוספים שיש לנו בזה שיש לנו עסקים בתוך העיר והכול ,זה  130אלף
שקל.
רו"ח מאיר ארביב :לא.
מר ישראל מורן :למה?
רו"ח מאיר ארביב :הוא  130אלף שקל לחברה .לקומפלקס של החברה והעירייה הרווח הוא
.7.168
מר ישראל מורן... :
רו"ח מאיר ארביב :תסתכל ,שכירות וניהול מתחם עזריאלי  ,7.130אתה רואה?
מר ישראל מורן :כן.
רו"ח מאיר ארביב :בסדר? זה העלויות .זה העלויות .העלות הזאת כוללת  7מיליון שקל שעבר
לעירייה .או קיי?
מר ישראל מורן :האם אנחנו יודעים לאמוד היום את ההוצאה של העירייה במתחם עזריאלי
לצרכים שונים כדי להבין את הרווח?
רו"ח מאיר ארביב :אם יודעים לאמוד? כן ,אבל זה עדיין בתהליך של התהוות.
מר ישראל מורן :לא ,ברור .בנקודה של  .2016אני לא מדבר על,
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רו"ח מאיר ארביב :תראה ,ב 2016-הנטו של ההוצאות ,כי היו גם איזשהם שיפועים בגין שנים
קודמות .הנטו של ההוצאות שהיה לעירייה ולחברה ביחד  130אלף שקל .זה נטו
שבנטו .בסדר? כי רוב ההוצאות מי שמבצע זה עזריאלי.
מר ישראל מורן :הדבר הנוסף שאמרת בתחילת דבריך שהדו"ח הזה עבר ,לפני שהוא מגיע למועצת
העיר ,כדי להצגה ,הוא עבר את הדירקטוריון.
רו"ח מאיר ארביב :נכון.
מר ישראל מורן :האם ידוע לאדוני שהדירקטוריון הוא לא בהרכבו כפי שקבעה האסיפה הכללית
במועצת העיר ולמעשה כל חברי מועצת העיר יודעים זאת כי הם גם קיבלו על זה
מייל ,גם היועצת המשפטית קיבלה על זה מייל ,שלא יושבת פה היום ,ולמעשה כבר
לפני כמעט שנתיים אושר הרכב דירקטוריון אחר ומסיבות כאלה ואחרות עד היום
לא מונו דירקטורים שאמורים להיות דירקטורים בחברה הכלכלית ועל כן גם
ההרכב של הדירקטוריון שלכם שאתה טוען שמאשר את הדברים הוא לא היה
ההרכב שאישרה המועצה הזאת .אז מה התיחום של האישורים האלה?
רו"ח מאיר ארביב :זו שאלה משפטית .אני לא יכול לענות לך.
מר ישראל מורן :אני אשמח שהמנכ"לית תענה.
מר מוטי ששון :סליחה ,אנחנו מדברים כרגע על המאזן.
מר ישראל מורן :או היועצת המשפטית.
מר מוטי ששון :שמענו ,שמענו את ההערה שלך.
מר ישראל מורן :לא,
מר מוטי ששון :אנחנו מדברים על המאזן.
מר ישראל מורן :כן ,המאזן שעבר את אישור הדירקטוריון,
מר מוטי ששון :יש עוד שאלות?
מר ראובן קייקוב :כן.
מר ישראל מורן :רק שניה,
מר מוטי ששון :כן ,ראובן תשאל שאלות.
מר ישראל מורן :היועצת המשפטית נמצאת פה ואני אשמח לדעת מה התוקף של הדברים
האלה.
מר מוטי ששון :אני מדבר כרגע על המאזן .ראובן תשאל שאלה.
מר ישראל מורן :גם אני מדבר על המאזן .המאזן עבר,
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מר מוטי ששון :סליחה ,ראובן תשאל את השאלה.
מר ישראל מורן :לא ,הוא אומר שהוא עבר את אישור הדירקטוריון .הדירקטוריון לא,
מר מוטי ששון :שמענו אותך ,סליחה ,אין לך רשות דיבור.
מר מוטי ששון :ראובן תשאל את השאלה.
מר ישראל מורן :אני מבין שאתה מסית את זה .אני רוצה לשמוע את היועצת המשפטית,
מר מוטי ששון :ראובן תשאל את השאלה שלך.
מר ישראל מורן :יש פה יועצת משפטית ואני רוצה לשמוע את חוות דעתה .אני רוצה לשמוע את
חוות דעתה.
מר מוטי ששון :אני מחליט.
מר ישראל מורן :אני רוצה לשמוע את חוות דעתה של היועצת המשפטית.
מר מוטי ששון :אני קורא לך פעם ראשונה לסדר.
מר ישראל מורן :אתה יכול לקרוא לסדר.
מר מוטי ששון :פעם שנייה ,פעם שלישית ,צא החוצה.
מר ישראל מורן :פעם שנייה ופעם שלישית,
מר מוטי ששון :כי הזהרתי אותך פעם ראשונה .פעם שנייה ,פעם שלישית,
מר ישראל מורן :את לא עונה על השאלה?
מר מוטי ששון :אני מבקש שתצא החוצה.
מר איתי זילבר :מוטי ,נשאלת השאלה,
מר ישראל מורן :אני לא אצא החוצה .אתה יכול לצאת.
מר איתי זילבר :שלא מייצג ולא מונה כמו שצריך.
מר ישראל מורן :אני לא יוצא החוצה .השאלה הייתה פשוטה והיועצת המשפטית צריכה לענות.
מר איתי זילבר :נשאלת השאלה איך הדירקטוריון שהוא לא מייצג את האסיפה הכללית מאשר את
הדו"חות הכספיים.
מר מוטי ששון :צא החוצה.
מר איתי זילבר :מוטי ,זו השאלה.
מר מוטי ששון :לא ,אין שאלה.
מר מוטי ששון :אין לך ,אין לך רשות .זהו ,סליחה.
מר מוטי ששון :אני מבקש שתצא החוצה.
מר ישראל מורן :אני רוצה שהיועצת המשפטית תענה.
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מר מוטי ששון :אני מחליט ואני מנהל את הישיבה ,לא אתה.
מר ישראל מורן :את רוצה לענות?
מר מוטי ששון :אני מבקש שאתה תצא החוצה.
מר איתי זילבר :מוטי ,מוטי ,נשאלת השאלה,
מר ישראל מורן :מה זה ההתנהגות הזאת?
מר מוטי ששון :תצא החוצה.
מר איתי זילבר :מוטי ,איך,
מר ישראל מורן :תתביישו.
מר איתי זילבר :נשאלת השאלה איך דירקטוריון,
מר מוטי ששון :תכבד את המועצה .החוצה.
מר ישראל מורן :איזה מועצה זאת? תסתכלו.
מר איתי זילבר :שלא מייצג את האסיפה הכללית מאשר את הדו"חות הכספיים.
מר מוטי ששון :תצא החוצה.
מר איתי זילבר .. :כבר  3שנים וחצי איך דירקטוריון שלא מייצג,
מר ישראל מורן :אין שום בושה.
מר איתי זילבר :את האסיפה הכללית לאשר את הדו"חות הכספיים .או שהמנכ"לית תענה או
שהיועצת המשפטית תענה,
מר מוטי ששון :אני קורא לך,
מר איתי זילבר :או שאתה בכבודך תואיל לענות.
מר מוטי ששון :אני קורא לך פעם ראשונה לסדר .אתה מפריע לישיבה ,אתה לא תשתלט עליה.
אתה לא תשתלט על הישיבה.
מר איתי זילבר :אני לא משתלט.
מר מוטי ששון :אני מבקש ממך להפסיק לדבר .ראובן תשאל את השאלה.
מר איתי זילבר :השאלה על הדו"חות הכספיים.
גב' נעה צ'פליצקי :תן לראובן לדבר ואחר כך תשאל.
מר איתי זילבר :אין בעיה .ראובן ואז אני אשאל.
מר מוטי ששון :ראובן תשאל.
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מר ראובן קייקוב :הכנסות ,הכנסות  74מיליון שקל .אני מבקש להבא ,תיארת את זה פה בהסבר
אבל אם אפשר להבא גם כן לתת פירוט בדו"חות הכספיים לביאור כי זה מספר
מאוד מהותי ,אז חייב להיות גם ביאור בדו"חות הכספיים לגבי הסכום.
רו"ח מאיר ארביב :הכול בביצוע פרויקטים.
מר ראובן קייקוב :כן ,אז לפרט .אז לפרט אם אפשר בבקשה.
גב' פנינה שנהב :אתם תוכלו לקבל פירוט.
רו"ח מאיר ארביב :בדו"חות הכספיים.
מר ראובן קייקוב :או קיי ,עוד שאלה נוספת .ראיתי שמה שראש העיר מחזיק ,מחזיק במנייה.
מחזיק במנייה .מדוע? ראש העיר כפרסונה אישית ,מרדכי ששון מחזיק במנייה .זה
משהו פרטי?
מר ראובן קייקוב :זה מתוקף היותך ראש העיר או מתוקף,
מר מוטי ששון :מתוקף היותי ראש העיר.
מר איתי זילבר :הוא מעביר אותה לראש העיר הבא.
מר איתי זילבר :מוטי יש לי שאלה.
מר ראובן קייקוב :שנייה רגע ,עוד לא סיימתי.
מר מוטי ששון :ראובן ,סיימת?
מר ראובן קייקוב :לא סיימתי ,לא סיימתי.
מר מוטי ששון :בבקשה.
מר ראובן קייקוב :נושא של ספקים ,פשוט רואה החשבון קודם כל בצורה יוצאת מן הכלל העברת,
הסברת ,תודה רבה .אמרת שפשוט עיריית חולון שנה שעברה החזיקה הרבה כסף
אצלה והשנה היא ,בשנת  2016היא העבירה את הכסף ואז עם הכסף הזה,
רו"ח מאיר ארביב :בנקודת הזמן הספציפית הזאת,
מר ראובן קייקוב :כן ,כן.
רו"ח מאיר ארביב :של ה 31-לדצמבר.
מר ראובן קייקוב :נכון ,ואז אנחנו בעצם קיבלנו כסף מהעירייה ואז שילמנו לספקים .עכשיו ,מה
מוסר השיורית ,מה מוסר התשלומים שלנו? מה תנאי האשראי של הספקים שהם,
גב' פנינה שנהב :אנחנו עומדים היום בתנאי החוק ,זה שוטף ,נדמה לי שזה רוב הספקים ,אל
תתפוס אותי במילה ,זה שוטף פלוס  45יום.
דובר:

חובה עליכם לשלם תוך  30יום או  45יום.
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גב' פנינה שנהב 45 :יום.
מר ראובן קייקוב :השאלה האם כתוצאה מעיכוב של כספים,
גב' פנינה שנהב :המוסר ,אני רוצה להגיד,
מר ראובן קייקוב :אנחנו בסדר מהבחינה הזאת?
גב' פנינה שנהב :מוסר התשלומים של העירייה ושל החברה,
מר ראובן קייקוב :כן.
גב' פנינה שנהב :הוא מהיתרות כמוסר תשלומים מעולה .אני לא חושבת שיש ספק אחד ש...
מר מוטי ששון :או קיי ,יש עוד שאלות? יש שאלות למאזן ראובן? כן ,למאזן.
מר ראובן קייקוב :האם יש ,האם יש,
מר איתי זילבר :למאזן.
מר ראובן קייקוב :רגע ,האם יש תביעות כנגד החברה?
רו"ח מאיר ארביב :לא ,לא.
מר מוטי ששון :ענה לך .מה השאלה? מדברים על המאזן.
מר איתי זילבר :השאלה על המאזן .זה בסדר?
מר מוטי ששון :כן.
מר איתי זילבר :אני אשאל את פנינה ואת רואה החשבון שאני מתנצל שאני לא זוכר את שמו.
גב' פנינה שנהב :מאיר.
מר איתי זילבר :מאיר ,המאזן הזה עבר את ה ..של החברה?
רו"ח מאיר ארביב :כן.
מר איתי זילבר :האם  ..של החברה מכיל את ה...
גב' פנינה שנהב :למיטב ידיעתי הדירקטוריון של החברה הוא דירקטוריון תקין והיה בו רוב
תקין.
מר איתי זילבר :אבל זה לא מה ששאלתי.
גב' פנינה שנהב :אני לא יודעת.
(מדברים יחד)
מר איתי זילבר :אז אני שאלתי ,האם ,האם ,קודם תקשיב,
מר מוטי ששון :אתה מתחכם,
דובר:

תשאל את זה בשאילתא.

מר איתי זילבר .. :הדירקטוריון הזה מונו בהליך תקין כפי שנדרש,
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מר מוטי ששון :כל מי שמכהן כן.
מר איתי זילבר :אבל זה לא מה ששאלתי .אני שואל מדוע אתה גורר רגליים כבר  3שנים ולא,
ועיריית חולון ...
מר מוטי ששון :אני מבקש ,זה לא קשור למאזן.
מר איתי זילבר :רגע.
מר מוטי ששון :תשאל על המאזן.
מר איתי זילבר :אני שואל על המאזן .אני רוצה לשאול את היועצת המשפטית,
מר מוטי ששון :לא ,זה לא קשור למאזן.
מר איתי זילבר :האם  ..מכהנים כפי שנדרש?
מר מוטי ששון :סליחה ,זה לא למאזן.
מר איתי זילבר :זה שאלה על המאזן .היועצת המשפטית,
מר מוטי ששון :מי בעד אישור הדו"חות הכספיים,
מר איתי זילבר :מוטי,
מר איתי זילבר :מוטי ,זה שאלה על המאזן.
מר מוטי ששון :ליום ה?31.12.2016-
מר איתי זילבר :מוטי יש לי שאלה.
מר מוטי ששון , :רועי 13 ,בעד .מי נגד? מי נגד?  5 ,4 ,3 ,2 ,1נגד.
מר מוטי ששון :המאזן אושר .המאזן אושר.
סעיף  - 8הצגת הדו"חות הכספיים ליום  31.12.2016של תאגיד מי שקמה
מר מוטי ששון :אני עובר לסעיף הבא .אישור הדו"חות ,הדו"חות הכספיים ליום  31.12.2016של
תאגיד מי השקמה .אריק? איפה אריק?
מר אריק מולא :כן.
מר מוטי ששון :בבקשה ,תציג את הדו"חות הכספיים שלכם.
מר אריק מולא :נמצא איתנו פה עקיבא זינגר שיציג את המאזן של התאגיד.
מר מוטי ששון :בבקשה אריק ,תדבר.
מר אריק מולא :עקיבא.
מר מוטי ששון :עקיבא בבקשה.
מר עקיבא זינגר :ערב טוב .דו"חות כספיים של מי שקמה ,אני מזכיר,
מר מוטי ששון :רגע,
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מר ראובן קייקוב :תנו לו לדבר.
מר עקיבא זינגר :אני מזכיר מי שקמה כוללים את חולון ,אזור ,בית דגן ואור יהודה.
מר ישראל מורן :ועוד בדרך.
מר עקיבא זינגר :כרגע לא נראה בדרך .אולי הם יאבדו את השליטה אבל חולון לא מאבדים את
השליטה.
מר עקיבא זינגר :דווקא אני אלך לדו"חות הכספיים ,לתוצאות של הפעילות העסקית בעמוד מספר
 .3אני מזכיר שכל המחירים נקבעים על ידי רשות המים .התאגיד בסך הכול צריך
להתאמץ ולהיות יותר יעיל ממה שרשות המים קובעת כדי שאכן הוא יציג רווחים
ורואים שבין  2015ל 2016-נרשמה די יציבות בנושא מבחינת הרווח הגולמי וגם
מבחינת הרווח הנקי לפני מיסים .אני מזכיר ,אין עדיין מיסים .עד סוף  2018יש
פטור ממס ,זה ממשיך ,כולל המס שחל על חלוקת הדיבידנד לעירייה .הרווח יציב
סביב ה 6-מיליון שקל .זאת אומרת אם רשות המים לא תשתגע ותטיל גזרות על
התאגיד ,זה פחות או יותר ברמה שיש היום שיעור הרווח לעתיד.
דובר:

הרווח הזה הוא גם  ..באיזושהי צורה לאזרח?

מר עקיבא זינגר :הרווח הזה יכול לבוא ,עובר לעירייה והעירייה עושה בו שימוש לטובת האזרח.
מר עקיבא זינגר :עוד שני ,ברשותכם ,שני נתונים מעניינים.
מר מוטי ששון :או קיי.
מר עקיבא זינגר :שני נתונים מעניינים רק.
מר מוטי ששון :איתי אתה מפריע.
(מדברים יחד)
מר איתי זילבר :אני לא שומע.
מר מוטי ששון :סליחה ,אתה מפריע בניהול הישיבה .אני קורא לך פעם ראשונה לסדר.
מר איתי זילבר :אבל אני לא שומע.
מר מוטי ששון :אל תענה לי .אני מבקש ממך קורא לך פעם ראשונה לסדר.
מר עקיבא זינגר :ההשקעות בשיקום ,בפיתוח תשתיות מים וביוב שזה למעשה הייעוד העיקרי של
החברה ,יסתכמו ב ,אם מסתכלים בעמוד  5בקרוב ל 32-מיליון שקל שההכנסות
במקביל מהדמי ההקמה רק ב 20-מיליון .זאת אומרת החברה הוציאה  12מיליון
שקל עודפים מעבר למה שהיא גבתה.
מר מוטי ששון :רגע ,סליחה.
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מר אריק מולא :עמוד .5
מר מוטי ששון :אני מבקש.
עו"ד רועי כהן :לא ,הוא אומר עמוד ,זה לא אצלנו.
מר אריק מולא :עמוד .5
מר עקיבא זינגר :בדו"ח תזרים מזומנים .זוהר יראה לכם.
דובר:

הוא אומר  5אבל זה לא זה.

מר עקיבא זינגר :כן ,דו"ח תזרימי מזומנים.
עו"ד רועי כהן :בסדר.
מר מוטי ששון :או קיי.
מר עקיבא זינגר :אתם רואים באמצע קרוב ל 32-מיליון לעומת הכנסות של  20מיליון .אתם רוצים
קצת יותר פירוט על ההשקעות אז אריק פה ,אם מישהו ירצה לדעת על עיקרי
ההשקעות .עוד נתון אחד ,יתרת המזומנים בקופה היא  11.5מיליון שקל .החברה
למעשה בעודפי כספים ובמימון נמוך מאוד מהבנק.
מר מוטי ששון :כמה ,כמה יש לה חובות בדרך שלא שילמת לקבלנים?
מר עקיבא זינגר :אין ,תשמע ,יש כנגד זה גם צרכנים שעוד לא שילמו .זה אחד מול אחד.
מר מוטי ששון :או קיי ,רועי רצית לשאול שאלה.
עו"ד רועי כהן :אני רוצה לדעת איפה בהכנסות יש את העיצומים על בעלי עסקים ועל  ,..איפה זה
מופיע פה?
מר אריק מולא :זה לא מפורט פה.
עו"ד רועי כהן :מה זה לא מפורט? מה יש לך,
מר אריק מולא :מה זה עיצומים?
עו"ד רועי כהן :עיצומים ,קנסות,
מר עקיבא זינגר :אין קנסות.
עו"ד רועי כהן :יש קנסות .מה זה אין קנסות .יש עיצומים שמטילים.
מר עקיבא זינגר :אין.
עו"ד רועי כהן :מה?
מר עקיבא זינגר :אין קנסות .שנייה ,מה זה עיצומים? בוא ,יש חיוב עבור מכירת מים.
עו"ד רועי כהן :לא ,חיוב עבור מכירת מים ויש לך ,אתה יודע לתת היום  ...קנית מים ,לתת
עיצומים .אם אתה לא יודע ,היושב ראש שלך יסביר לך את זה ,יש על זה ויכוחים
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שלמים בוועדות הכנסת .אני רוצה לדעת כמה הכנסות היה למשק מים מעיצומים
כספיים שהושטו על בעלי העסקים.
מר אריק מולא :אז ההגדרה לא מדויקת.
מר עקיבא זינגר :אין לי עיצום כספי.
מר אריק מולא :זה לא עיצומים.
עו"ד רועי כהן :זה קנסות .זה נקרא עיצום .זה בחוק.
דובר:

למה רק בעלי עסקים? למה אתה לא אומר על אנשים?

מר עקיבא זינגר :שנייה ,אני ,אני ,ברשותכם ,יש את החוק ,את הכללים ,את התקנות .צרכן שחייב
כסף משלם ריבית.
עו"ד רועי כהן :אני לא מדבר על זה.
מר עקיבא זינגר :אני לא יודע ,אני יודע מה זה נקרא חיוב בהערכה או חיוב ביתר .אני לא יודע .לא
מכיר בכללים אני עיצום כספי.
עו"ד רועי כהן :אז זוהר ,תסביר לו.
מר עקיבא זינגר :הכללים ,עכשיו,
מר אריק מולא :אולי הוא מדבר על הוצאות של עורך דין.
מר עקיבא זינגר :אה ,זה הוצאות אכיפה .יש לך כתוב בדו"ח .אם אתה רוצה הוצאות אכיפה,
עו"ד רועי כהן :את ההכנסות שיש לך סמכות בחוק לשאת אותם,
מר עקיבא זינגר :אתה מדבר רק על השפכים החריגים.
עו"ד רועי כהן :השפכים החריגים.
מר עקיבא זינגר :אז זה לא עיצום כספי.
עו"ד רועי כהן :זה עיצום כספי.
מר עקיבא זינגר :לא ,זה לא.
מר אריק מולא :זה חיוב מדויק ,זה חיוב על הזוהמת שפכים אסורה .זו ההגדרה של זה פה.
מר עקיבא זינגר :בוא נפתח ,נראה אם יש פירוט.
מר עקיבא זינגר :יש לנו ,יש לנו ,שנייה ,בעמוד  21הכנסות  ..שפכים 1.046 .מיליון.
מר אריק מולא :שזה כולל בתוכו גם אגרה שמשלמים בשוטף,
מר עקיבא זינגר :שבהשוואה לגודל העיר,
מר אריק מולא :וגם את החיובים על ה,
עו"ד רועי כהן :רגע ,איפה? איזה עמוד?
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מר עקיבא זינגר.21 :
מר אריק מולא :בביאור .19
עו"ד רועי כהן :לנו אין עמוד .21
מר אריק מולא :ביאור  ,19ביאור .19
דובר:

ביאור  19עמוד .21

מר עקיבא זינגר :אין לי עיצום כספי .אסור לי.
עו"ד רועי כהן :כן ,הולכה ...
מר עקיבא זינגר :הכנסות מדיגום שפכים.
עו"ד רועי כהן :דיגום שפכים?
מר עקיבא זינגר :כן.
עו"ד רועי כהן :שזה לא דיגום שפכים.
מר אריק מולא :הכנסות מדיגום שפכים.
עו"ד רועי כהן :אבל זה לא מדיגום שפכים .אני אומר לך זה לא מדיגום שפכים.
מר אריק מולא :לא רק דיגום שפכים .כרגע פה זה רק הדיגום שפכים .מה שמופיע פה.
עו"ד רועי כהן :מה?
עו"ד רועי כהן :לא ,אני התכוונתי ,אתה היום בא לעסק ,באת לאדון ,במקרה זה ברחוב סוקולוב,
דגמת לו את השפכים שלו .נתת לו קנס של  120אלף שקל .אתה באמצעות החוב,
נתת לו קנס של  20אלף שקל עלן שפכים כאלה שנמצאות ,רעלים כאלה ואחרים
שנמצאו בתוך הזה .הוא הולך מערער ,מורידים ,פה ,בסופו של דבר שילם את
הכסף .איפה זה פה?
מר אריק מולא :זה זה.
עו"ד רועי כהן :אז איך ,איך ,אני רק יודע על עסק אחד של  120אלף שקל.
מר עקיבא זינגר :אבל אולי הוא לא שילם .אולי הוא לא שילם.
מר אריק מולא :אז יש לי חדשות .קשה מאוד לגבות את הכספים האלה .זה תהליך מאוד מאוד
ארוך .זה מאוד מאוד מסובך ,עם ערעורים ובתי משפט.
עו"ד רועי כהן :חד משמעית .אני אמרתי שזה עם ערעור.
מר אריק מולא :ואגב ,זה לא ,זה לא קנס ,זה חיוב על הזרמה חריגה .ככה זה מוגדר.
עו"ד רועי כהן :נכון.
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מר אריק מולא :חיוב על הזרמה חריגה .חלק מזה זה גם על אגרת ,על אגרת דיגום .כל עסק
שדוגמים,
עו"ד רועי כהן :כלומר מכל ,מכל ה ,אתה אומר שמכל העיר חולון ,מה שהצלחתם לגבות מזה,
מר עקיבא זינגר :כן.
עו"ד רועי כהן :זה  325אלף שקלים?
מר עקיבא זינגר 1.046 :מיליון.
עו"ד רועי כהן :לא ,אני ראיתי דיגום שפכים מופיע לי  325אלף שקלים.
מר עקיבא זינגר :העלות ,ההוצאה.
מר אריק מולא :זה ההוצאה.
מר עקיבא זינגר :תסתכל ,זה ההוצאה .למעלה זה ההכנסה.
עו"ד רועי כהן :אני ראיתי ,אבל זה בעצם זה מה ששילמתם על זה,
מר עקיבא זינגר :החוצה.
עו"ד רועי כהן :זה מה ששילמתם החוצה?
מר אריק מולא :החוצה למי שעושה את הדיגומים ואת הבקרה ואת כל ה,...
עו"ד רועי כהן :אז למעלה מ 700-אלף שקלים ,למעלה מ 700-אלף שקלים באו מבעלי עסקים
כתוצאה מעיצומים ,מקנסות כאלה ואחרות.
מר אריק מולא :לא ,לא רק קנסות.
עו"ד רועי כהן :אז מה?
מר אריק מולא :אני אומר לך שהם משלמים אגרה .כל עסק משלם עבור כל ביקור שמגיעים אליו
הדוגמים ,הוא משלם אגרה ,בחוק מוגדר בדיוק כמה צריך לשלם לפי הקריטריונים
שנקבעו בחוק ולפי הפרמטרים שנבדקים בכל ,בכל פעם שמגיעים לבית העסק .יש
תעריף .זה מגיע לסביבות  1,000שקל פלוס מינוס לכל דיגום כזה ,אם אני זוכר נכון.
בחלק מההכנסות או רוב ההכנסות כאן הם מהקטע של האגרה.
עו"ד רועי כהן :כלומר רק האגרה ,אין כאילו לא גבייה?
מר אריק מולא :אגרה ,אגרה .עכשיו ,מעבר לתוצאות של הדיגום הזה ,מתורגמות בהתאם לכללים
בחוק לפרמטרים של חיוב עבור הזרמה חריגה .את הקטע הזה זה ההפרש בין
האגרות דיגום לבין מה שאתה קורא לזה קנסות שזה לא קנסות אלא חיוב חריג.
החיוב על הזרמה חריגה.
מר מוטי ששון :טוב.
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מר יעקב ארנון :יש לי שאלה בבקשה.
מר מוטי ששון :כן.
מר יעקב ארנון :היה ברחוב אלופי צה"ל ,איזה בניין ,היה שמה פיצוץ של העירייה וכל זה וחייבו
אנשים לשלם שם סכום של  80אלף שקל ,אנשים קשיי יום ,לא הצליחו לשלם .אני
רוצה ,וגביתם את הכסף מהאנשים אפילו שאין להם כסף לשלם .איימתם עליהם
בכל מיני .כמה כסף יש בעירייה היום של גבייה ...
מר יעקב ארנון :לא ,לא ,סליחה ,במי שקמה ,אתם קובעים את התעריף של המים ,נכון?
מר אריק מולא :לא.
מר יעקב ארנון :כמה כסף עומד לו בתקציב,
מר אריק מולא :לא אנחנו קובעים את התעריף .רשות המים קובעת את התעריף ברמה הארצית.
מר יעקב ארנון :אבל הכסף אצלך .הוא משלם לך בסופו של יום.
מר אריק מולא :התושב משלם,
מר יעקב ארנון :משלם לך.
מר אריק מולא :לי .אני את רוב הכסף מעביר למקורות ולשפד"ן.
מר יעקב ארנון :יפה .כמה כסף יש?
מר אריק מולא :למעלה מ 80-אחוז מהסכום שאני גובה מהתושבים ,אני מעביר למקורות ולשפד"ן.
מר יעקב ארנון :כמה,
מר אריק מולא :זה מתוך ה 12-שקלים או  10שקלים בממוצע.
מר יעקב ארנון :קרוב ל 90-אלף שקל שילמו,
מר אריק מולא :אז אני משלם על כל קוב,
מר יעקב ארנון :שאין סיכוי,
מר אריק מולא :אז דקה ,על כל קוב שאני מוכר או לא משנה מה ,אני מעביר בערך  6שקלים פלוס
מע"מ למקורות ,כאילו בהגדרה ,אני עוד לפני שפתחתי ואמרתי בוקר טוב ,אני
מעביר לו  6שקלים למקורות ועוד  3שקלים 3.5 ,בערך לשפד"ן בעבור הטיפול.
מר יעקב ארנון :נשאר לך .2.5
מר אריק מולא :כן ,זה מה שנשאר.
מר יעקב ארנון :למה האזרח צריך לשלם את זה?
מר אריק מולא :כי האזרח צרך את המים.
מר יעקב ארנון :לא ,לא צרך ,היה פיצוץ.
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מר אריק מולא :מה לעשות.
מר יעקב ארנון :מה זה מה לעשות?
מר אריק מולא :אני לא יכול להיות אחראי על האחזקה של המים.
מר יעקב ארנון :אז מי יכול לעזור לאזרח הקטן הזה שפתאום ...
מר אריק מולא :אנחנו באים לקראתו ,אנחנו באים לקראתו.
גב' נעה צ'פליצקי :אם אתה מוכיח שהיה פיצוץ,
מר אריק מולא :אז אנחנו באים לקראת התושב .אם הוא מוכיח שהיה לו נזילה ,אני מוריד לו את
המחיר לכמעט  7שקלים או  6שקלים.
מר יעקב ארנון :עדיין ,עדיין ,עדיין,
מר אריק מולא :אבל אני עדיין משלם למקורות.
מר יעקב ארנון :מי יעזור לאזרח הקטנצ'יק הזה?
מר אריק מולא :תבוא בבקשה ,אני פה קורא לכל הפוליטיקאים שביניכם ,תיגשו לכנסת ותעשו
איזשהו משהו שיעשה איזשהו,
דובר:

הוא בסך הכול מתווך.

מר אריק מולא :אני מתווך.
דובר:

לוקח כסף ...

מר משה מועלם :יעקב ,יעקב ,אם יש לך פיצוץ בדירה ,וצרכת הרבה מים בגלל שהיה לך פיצוץ
בדירה ,אם אתה מביא מסמך שהיה לך פיצוץ מאינסטלטור אז אתה מזוכה.
מר אריק מולא :אבל מה אני יכול לעשות .אני משלם את זה למקורות .אין לי שום סמכות.
מר מוטי ששון :טוב ,יש עוד שאלות?
מר ראובן קייקוב :כן.
מר מוטי ששון :כן ראובן.
מר ראובן קייקוב :מזומנים בבנק ,מזומנים בנק יש שם  11מיליון שקל .למה הם בבנק? למה הם
לא במשהו שמניב?
מר עקיבא זינגר :צריך את הכסף לעבודה.
מר ראובן קייקוב :אבל לפני כן היה פה חצי מיליון שקל .פה זה  11מיליון שקל.
במה? הפק"מ נותן אפס פסיק משהו .אפס .אין פק"מ .הוא לא נותן.
מר מוטי ששון :כן.
מר ראובן קייקוב :עוד דבר נוסף.
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מר מוטי ששון :כן זאב
מר ראובן קייקוב :הדו"חות הכספיים הם לא  ..פתאום יש לכם פה  ,..יש לכם פה דברים ריקים
וגם בסוף,
מר עקיבא זינגר :הטיוטה שקיבלתם היא לא טיוטה חתומה.
מר ראובן קייקוב :לא ,לא ,זה טיוטה חתומה .אני מצטער .וגם פה בביאור  26יש פה איזה מילה
לעדכן.
מר מוטי ששון :רגע ,מורן כן .לא מורן .זאב.
מר ראובן קייקוב :הייתי באמצע.
מר ניסים זאב :בזמנו ,בזמנו הייתה הקצבה לכל תושב .נניח משפחה של  4אנשים,
מר אריק מולא :עדיין יש.
מר ניסים זאב :אז עשו  4כפול ...
מר מוטי ששון :זה תעריף מסוים,
מר ניסים זאב :מי שעבר את המכסה ,חייבתם אותו בריבית וריבית.
מר אריק מולא :לא ,זה החוק.
מר ניסים זאב :מ ,8.9-אני זוכר ,ל.16-
מר אריק מולא :אני אסביר לך.
מר ניסים זאב :אני שואל שאלה .האם התקנה הזאת עדיין קיימת?
מר אריק מולא :יש היום ,אז תנו לי,
מר אריק מולא :אם תתנו לי אני אסביר לכם .יש היום וזה גם היה כבר כמה שנים ככה,
מר מוטי ששון :מועלם אתה מפריע.
מר ניסים זאב :אני יכול לראות את זה גם בתקציב פה?
מר אריק מולא :דקה .כל נפש זכאית ל...
מר מוטי ששון :מועלם סליחה ,אתה מפריע.
מר משה מועלם :זה בנושא הזה.
מר מוטי ששון :לא ,תשאל ,תצביע ,תקבל רשות דיבור .בבקשה.
מר אריק מולא :כל נפש זכאית ל 3.5-קוב לחודש בתעריף נמוך .כיום הוא סביב ,אל תתפוס אותי6 ,
ומשהו שקלים כולל מע"מ לתעריף הנמוך .אגב ,ממש בימים האלה הייתה הפחתה
של  14.5אחוזים בתעריף.
מר עקיבא זינגר :קרוב לשקל.
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מר אריק מולא :אל תצפו שכל החשבון יירד ב 14.5-אחוז .רק ה 3.5-קוב הראשונים לנפש לחודש.
כלומר אם בחשבון הוא דו חודשי ,על  7שקלים כל נפש מקבלת  7קוב ,סליחה ,על 7
קוב לכל נפש למשך חודשיים הם מקבלים תעריף נמוך .כל מה שמעבר לתעריף
הזה ,מעבר למכסה הזו ,מקבל את הסכום של כמעט  11ומשהו או  12שקלים .זה
המ חיר שישנו היום וזה ככה כבר כמה שנים .מה שאתה מדבר זה היה ,כשהייתה
יותר צריכה עודפת שהיה אז מחסור במים אבל זה נעלם.
מר מוטי ששון :השאלה הבאה?
מר ניסים זאב :יש לי עוד שתי שאלות קטנות .פעולות גבייה וחובות מסופקים ,אני מבין  ..אני
רוצה ,מה שמפליא אותי פה זה הסכום  13מיליון .בואו תסבירו לי מה זה .איך זה
יכול להיות כל כך הרבה? כמה חובות מסופקים יש?
מר אריק מולא :עלויות גבייה,
מר ניסים זאב ... :משנה שלנה.
מר אריק מולא :עלויות גבייה ,עלויות גבייה זה כולל גם את מערך הגבייה .אנחנו היום גובים
באמצעות חברה קבלנית וגם מחזיקים כמה ,חלק מהעובדים שהם עושים את כל
הנושא של הקריאות מדים ,את כל הנושא של ה ..והוצאת החשבון .כל העלויות
האלה זה עלויות ,..
מר עקיבא זינגר :רגע ,אני אסביר .הוצאות הגבייה וכולל חובות מסופקים  14.5מיליון שקל .חובות
מסופקים בגלל שיטת הרישום בתאגיד שהיא שונה מהעירייה ,העירייה רושמת רק
בסיס הגבייה ,פה רושמים על בסיס החיוב המלא ,תמיד אחוזי הגבייה לפי כללים
עומדים רק על  97אחוז ,לכן יש לנו  4.5מיליון שקל הפרשה אוטומטית לחובות
מסופקים .ההוצאות גבייה ומצד נוסף יש לך  1.5מיליון הוצאות אכיפה שמשולמות
לקבלן אכיפה שנגבות מהצרכן .זה אחד מול אחד ,למטה יש הכנסות מהוצאות
אכיפה.
דובר:

מי זה הקבלן?

מר ניסים זאב :וה 1.5-מיליון ,כמה הכנסות יש,
דובר:

הם זוכים בכל המכרזים?

מר אריק מולא :יש שתיים ,יש שתי חברות.
מר ניסים זאב .. :כדי לתת למשרד הזה שעושה את הגבייה הזאת .כמה הכנסות הוא מייצר לך ב-
 1.5מיליון שהוא מקבל?
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מר עקיבא זינגר :מי? המשרד?
מר ניסים זאב :כן.
מר עקיבא זינגר :תראה ,המחזור הוא  150מיליון 97 .אחוז גבייה.
מר ניסים זאב :אני מדבר על אלה ש,
מר עקיבא זינגר :אני לא יכול ,אני לא ,זה ניתוח מסובך מדי לעשות על רגל אחת.
מר ניסים זאב :אתה משלם  1.5מיליון.
(מדברים יחד)
מר ניסים זאב 1.5 :מיליון .אני יודע שהוא מביא לי  15מיליון שקל הכנסות,
מר מוטי ששון :הוא לא מטפל בעודף .זה חברה שגובה.
מר ניסים זאב :אבל זה חברה שאתה נותן לה אפשרות,
מר עקיבא זינגר :אני לא יודע,
מר מוטי ששון :אבל אם לא ,אתה צריך,
מר ניסים זאב :זה חובות שאתה לא מסוגל לגבות.
מר עקיבא זינגר :לא.
מר משה מועלם :הוא גובה את הכול.
מר ניסים זאב :לא ,הוא לא גובה הכול .מה פתאום.
מר עקיבא זינגר :כן ,אבל הוא מטפל בטיפול,
מר מוטי ששון :הם לא מחזיקים כוח אדם בתחום הזה .זו חברה שעושה את העבודה עבורם.
מר ניסים זאב :או קיי.
מר מוטי ששון :אז הוא יכול לקלוט עובדים.
מר אריק מולא :זאב ,זאב,
מר ניסים זאב :כשאני לוקח חברה כזו ,משקיע בה  1.5מיליון ,אני מצפה ממנה שהוא יביא לי,
מר אריק מולא :זאב ,זאב,
מר מוטי ששון :הוא מביא לך  97אחוז הוא אומר לך.
מר אריק מולא :זאב ,יש תעריף,
מר ניסים זאב 90 :אחוז מתושבי העיר משלמים בהוראת קבע.
מר אריק מולא :יש תעריפים לפעולות אכיפה שנקבעו בחוק והם ממש מגדירים לנו מה עולה כל
פריט באכיפה ואלה העלויות האלה.
מר מוטי ששון :טוב ,או קיי.
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מושט על האזרח.
מר ניסים זאב :עוד שאלה ,מה זה הכנסות,
מר איתי זילבר :החברה משלמת את זה ,לא האזרח?
מר אריק מולא :אתה רואה שיש הכנסות.
מר איתי זילבר :בכל מקרה זה הוצאה.
מר אריק מולא :הוצאה של האזרח.
מר עקיבא זינגר :שנייה ,שנייה.
(מדברים יחד)
מר מוטי ששון :סליחה ,מועלם סליחה.
מר ראובן קייקוב :אריק ,אני רוצה לדעת האם כתוצאה,
מר ניסים זאב :תסביר לנו מה זה הכנסות אחרות?
מר עקיבא זינגר :בעמוד .24
מר מוטי ששון :דקה ,חברים,
מר ראובן קייקוב :אני רוצה לשאול שאלה .אני מצביע .רבותיי ,כתוצאה מצפי בירידה בתעריף
המים ,שוב ,האם ההכנסות שלנו עומדות להיפגע? האם הרווחים שלנו ,של החברה,
הרי יש עכשיו תעריף חדש,
מר עקיבא זינגר :זה ,ההפחתה הזאת זה ,מקור המימון של ההחלטה זה כסף שהאוצר ויתר שהוא
היה מקבל מתוך משק המים .התאגיד לא נפגע בכלום .הוא מקבל הבטחה מקבילה
ממקורות.
מר ראובן קייקוב :תודה רבה .שאלה אחרונה .רבותיי ,שאלה אחרונה .לגבי שיפור תשתיות ברחבי
העיר .יש לכם כסף פנוי ,האם יש לכם תוכניות עבודה מאושרות ,תוכניות עבודה
אופרטיביות כי יש פיצוצים ,אנחנו עוד מעט מגיעים לקיץ ,הרבה מאוד תלמידים
יהיו בבית ,ויש פיצוצים והביוב זורם ברחובות.
מר אריק מולא :דיבר עקיבא ,רואה חשבון זינגר לפני כמה דקות ,השקענו  31מיליון שקל
בתשתיות ,החלפנו תשתיות בשנה האחרונה .אנחנו משקיעים ,בעצם כל הכסף שיש
לנו למעשה ,מעבר למה שאנחנו גובים דמי הקמה .דמי הקמה מה שהיה פעם חוקי
העזר העירוניים של ההיטלים ,הם יוחלפו לדמי הקלה .כל מה שאנחנו מדברים הוא
היה  20מיליון ,השקענו  31מיליון .כלומר אנחנו משקיעים הרבה מעבר למה
שאנחנו מקבלים מהתושב לשיפור ולשיקום תשתיות .יש לנו תוכנית עבודה ,הרי
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רשות המים מחייבת אותנו להכין תוכנית עבודה ל 4-שנים קדימה .יש לנו תוכנית
מאושרת ל 4-שנים קדימה כאשר אין פה  ..מהתשתיות .אנחנו מתואמים אחד
לאחד עם מינהל ה ,עם אגף התשתיות על כל הפרויקטים ,ברגע שאגף התשתיות
נכנס לפרויקט ,גם אנחנו נכנסים .המדיניות של ראש העיר היא שאתה נכנס
לשכונה פעם אחת ,אתה גומר את הכול ואנחנו את הכול מתאמים איתם ביחד.
מר מוטי ששון :או קיי.
מר ראובן קייקוב :האם בתל גיבורים יש עוד מעט צפי להתחדשות עירונית?
מר מוטי ששון :כן ,כן ,מה רצית.
מר עקיבא זינגר :בעמוד  24אתה רואה זה מענקים שהתאגיד קיבל לצירוף אור יהודה ו129-
לבחירת מכרזים וכדומה.
מר מוטי ששון :כן חרש.
מר יעקב חרש :השאלה שלי על ירידת מחירי המים .האם זה רק על החלק המאושר?
מר אריק מולא :על ה 3.5-קוב.
מר יעקב חרש :רק על ה 3.5-קוב.
מר עקיבא זינגר :כן .כל ההנחה היא  7שקלים.
מר אריק מולא :לא לעסקים.
מר יעקב חרש :מה?
מר אריק מולא :ולא לעסקים.
מר מוטי ששון :או קיי,
מר עקיבא זינגר :לחודשיים ,סליחה 7 ,שקלים לחודשיים.
מר מוטי ששון :מי בעד אישור,
דובר:

זה לא אישור.

מר מוטי ששון :או קיי ,אז תאגיד מי שקמה הציג את המאזן שלו נכון לשנת  .31.12.2016לא צריך
להצביע .הצגנו את המאזן .תודה רבה לכם.
סעיף  - 9עדכון התקציב הבלתי רגיל לשנת 2017
מר מוטי ששון :אני עובר לסעיף הבא .עדכון התקציב הבלתי רגיל .איפה רחמים? וידבסקי אתה
רוצה לדבר?
מר מוטי ששון :בבקשה .תגיד את השינויים הגדולים.
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מר רחמים בינוני :יש לנו כאן את עדכון התקציב הבלתי רגיל .סך העדכון הוא  21.082מיליון .כמו
שאתם רואים יש פה  3מיליון לטובת משאיות  ..לתברואה .יש לנו כל מיני תוכניות
להנדסה  2.5מיליון ,לדרכים ,אנחנו עושים פה ,אם אתם רואים זה  1.026מיליון
אבל אתם תראו שאנחנו עדכנו תב"רים מ ..ואנחנו מעבירים אותם לטובת תב"רים.
גנים ונוף  5.420מיליון .בית ספר עתידים ,אנחנו מוסיפים עוד  600אלף לטובת
הסדרת הכניסה לבית ספר ופירוק מתקני הכושר שנמצאים בבית ספר ויעבירו
אותם לטובת גנים ונוף .יש לנו כמו שאתם רואים הסבת  4כיתות בית ספר גודלה
לגני ילדים מיליון  ₪ותכנון בתי ספר ,יש לנו כאן עוד  6מיליון לטובת בית ספר
עתידים ,לביאת חן וקריית עליון בנעמי שמר .שיפוצי קיץ אנחנו מוסיפים עוד 1.5
מיליון ואתם רואים ,גם יש לנו כאן ממפעל הפיס ,קיבלנו  15מיליון אז אנחנו עשינו
פה הסבות והעברנו פה את הכספים .אז אם יש עוד שאלות.
מר מוטי ששון :בבקשה ,שאלות.
גב' נעה צ'פליצקי :שאלה אחת .הכיתות בתוך בית ספר ,זה בתוך המבנה?
מר רחמים בינוני :בתוך ,בתוך המבנה עושים שמה ,כרגע זה יהיה  2כיתות גן ,אם יצטרכו יעשו
עוד .אבל כרגע יעשו שם  2כיתות גן.
גב' נעה צ'פליצקי :לא בנפרד?
מר רחמים בינוני :לא ,לא ,זה בתוך המבנה .בקומת קרקע.
גב' נעה צ'פליצקי :מהצד?
דובר:

זה חטיבה צעירה רחמים?

מר רחמים בינוני :כיתות גן ,כיתות גני ילדים .פשוט חסר .חסר לעירייה כרגע ,היה רישום מעבר
למה שתוכנן .היה צריך עוד  2כיתות גן .עשינו את זה ,עושים את זה כרגע בגולדה.
לוקחים  2כיתות ,עושים אותם לכיתת גן אחת ,עושים להם מתקני חצר ,עושים
להם הכול כדי לתת להם את הפיתרון.
מר מוטי ששון :אנו קיי.
גב' נעה צ'פליצקי :זה כן חטיבה צעירה או לא חטיבה צעירה?
מר רחמים בינוני :לא.
גב' נעה צ'פליצקי :זה לא חטיבה צעירה.
מר רחמים בינוני :זה גן .זה כיתות גן .גני ילדים.
גב' נעה צ'פליצקי :אבל זה לא אותו הדבר.
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מר מוטי ששון :יש צורך ב ,כמה כיתות גן?
מר רחמים בינוני 2 :כיתות.
מר מוטי ששון :הם לוקחים כרגע משהו מהשטח ועושים.
גב' נעה צ'פליצקי :זה לא חטיבה צעירה.
מר רחמים בינוני :זה לא חטיבה צעירה.
מר מוטי ששון :או קיי .מי בעד אישור עדכון התקציב הבלתי רגיל לשנת  2017על פי מכתבו ,על פי
מכתבו של גזבר העירייה מיום  17.5.2017שמסתכם בסך הכול התוספת ל21.082-
מיליון  .₪מי בעד?  18בעד .מי נגד? אין נגד .אין נמנעים .אושר פה אחד.
סעיף  - 10עדכון התקציב הרגיל לשנת 2017
מר מוטי ששון :אני עובר לסעיף הבא .עדכון התקציב הרגיל לשנת  .2017בבקשה רחמים.
מר רחמים בינוני :כן ,אז יש לנו כאן עדכון של  .243,800כמו שאתם שמים לב ,אנחנו מביאים כל
חודש ,יש פה עדכונים ,פשוט אם אנחנו רואים שיש יתרות ,אנחנו מורידים
ומעבירים את זה לסעיפים אחרים .יש לנו פה ,קיבלנו ממשרד החינוך ,ממשרד
הרווחה אתם רואים שקיבלנו תקנים .הייתה ועדת תקינה ואישרנו כל מיני תקנים.
אין פה תוספות גבוהות .פשוט זה העברות מסעיף לסעיף .אם יש שאלות.
מר רחמים בינוני 1.230 :מיליארד .אני אומר יחסית זה סכום נמוך.
מר מוטי ששון :או קיי .מה השאלה?
גב' נעה צ'פליצקי:

לגבי בתי ספר תיכוניים .אני רואה פה הפחתה בגין  ..אולם 9 .מנהלי

אדמיניסטרציה לתיכונים נבון ,קוגל ,מה זה?
מר רחמים בינוני :נכון .העירייה החליטה לתת לכל בית ספר עוד מנהל תפעולי שיעזור למנהל,
שהמנהל יעזור בפדגוגיה והוא יעסוק בכל הטיפול של בית הספר .זה  9תקנים על
חשבון העירייה ,על חשבון העירייה .זה לא במימון משרד החינוך.
גב' נעה צ'פליצקי :השאלה היא אם זה לא מיותר.
מר רחמים בינוני :מיותר?
גב' נעה צ'פליצקי :סליחה ,תנו לי .באמת ,שנייה.
מר רחמים בינוני :זאת דרישה שהייתה ממנהלי בתי הספר שביקשו שהעירייה תתקצב.
דובר:

יש לך שני בעלי בתי ספר פה.

מר רחמים בינוני :מה?
דובר:

יש לך שני בעלי בתי ספר פה.
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גב' נעה צ'פליצקי :לכל מנהל ,בדרך כלל לכל מנהל יש את הסגן הפדגוגי ויש את הסגן.
מר אריק מולא :לא בכולם.
גב' נעה צ'פליצקי :הרוב ,הרוב כמעט שכן ,חוץ מבתי ספר ...
מר אריק מולא :תראי ,היות ומדובר גם בניהול עצמי של בתי הספר,
גב' נעה צ'פליצקי :נכון.
מר אריק מולא :תראי ,ניהול של כמות לא מבוטלת ,הגענו למסקנה שאנחנו רוצים לעשות את זה
ב 9-בתי ספר תיכוניים שבמימון עירייה .אנחנו נבחן את זה במהלך קרוב מאוד ואני
אגיד לך ,כרגע אנחנו מבינים שיש צורך כולל הבחינה של העניין מול רשויות
אחרות .זאת פונקציה מאוד מאוד משמעותית.
מר מוטי ששון :זה בא להקל.
גב' נעה צ'פליצקי :מבחינת התוכן והמשמעות אין לי בעיה .השאלה אם אי אפשר עם הכסף הזה
לעשות משהו אחר.
גב' נעה צ'פליצקי :אני לא ניהלתי בית ספר.
מר משה מועלם :אז את שואלת סתם.
גב' נעה צ'פליצקי :נכון.
מר מוטי ששון :בסדר ,שמענו.
גב' נעה צ'פליצקי :השאלה אם אי אפשר בכסף הזה לעשות משהו אחר.
מר מוטי ששון :אם ראש מינהל החינוך החליטו להוסיף ,לעזור ,זה תרומה משמעותית לניהול בית
הספר.
גב' נעה צ'פליצקי :אין לי בעיה.
מר מוטי ששון :או קיי ,בבקשה ,כן מורן.
דובר:

גם כשעושים טוב זה לא טוב.

גב' נעה צ'פליצקי :לא.
מר מוטי ששון :כן מורן ,בבקשה .נעה סיימת .בבקשה.
מר ישראל מורן :שאלה ראשונה מתעסקת בסעיף השתתפויות  ,...אני אשמח לדעת מה מתוכננים
לעשות  ...אם כבר בוצע מתוך ה 380-האלה ,ואם כן מה.
מר רחמים בינוני :סעיף השתתפויות הוא סעיף שמאוד חשוב לכל מיני דברים שלא תוכננו וצריך.
למשל צריך פתאום מונית לאיזה ילד נכה לקחת אותו ,אנחנו לוקחים את זה
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מהסעיף הזה .כל פעם עולים כל מיני דברים .ה 380-נוצלו כמעט עד תום ולכן
ביקשנו תוספת של  100אלף .אני יכול לתת לך פירוט למה אני צריך את ה.380-
מר ישראל מורן :מעולה ,אז אחד ,אני אבקש פירוט על זה .שתיים ,שוב פעם אני רואה פה שנעשה
פיצול בפטורים מארנונה.
מר רחמים בינוני :נכון.
מר ישראל מורן :קודם כל אני בטוח שהפיצול נעשה רק בגלל שאתם מסודרים ורוצים כל אחד
יופיע במשבצת משלו.
מר רחמים בינוני :נכון.
מר ישראל מורן :ככה אני מכיר אתכם .אני רואה שיש פה פטורים ממוסדות .יש לנו רשימה של
מוסדות שפטורים מארנונה?
מר רחמים בינוני :לא .בוא אני אסביר .כמו שאתה רואה ,אני אסביר באמת .יש פטור מארנונה היה
 33מיליון .אגף הכנסות ביקש לפצל את זה ,לתת פטור מארנונה  18מיליון ופטור
ממוסדות ,זה  16מיליון .אם אתה מבקש לקבל את המוסדות אני אבקש להעביר לך
את המוסדות.
מר ישראל מורן :אז אני אשמח לקבל את זה גם כן.
מר רחמים בינוני :אתה יודע ,מי בדרך כלל מקבל פטור? נכס שהוא ריק למשל,
מר ישראל מורן :כן ,את המוסדות.
עו"ד רועי כהן :זה נקרא מוסד? מה ,נכס שהוא ריק ,הוא נקרא מוסד?
מר ישראל מורן :בית פרטי זה מוסדות?
מר רחמים בינוני :לא.
עו"ד רועי כהן :אז מה זה?
מר רחמים בינוני .. :פטור מארנונה.
עו"ד רועי כהן :בסדר ,אבל אמרת מוסדות .מה זה מוסדות? איזה מוסדות זה?
מר רחמים בינוני :אז אני אתן לך רשימה ,אני אבדוק מול אגף הכנסות.
מר מוטי ששון :או קיי.
מר ישראל מורן :יש לי שאלה נוספת.
מר מוטי ששון :כן.
מר ישראל מורן :אני מחפש פשוט ואני לא מוצא ,איפה העברה ,ההגדלה של התמיכה ברשת קהילה
ופנאי ,יש הגדלה פה בתקציב של רשת קהילה ופנאי?
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מר רחמים בינוני :הגדלה בתקציב?
מר ישראל מורן :כן ,של התמיכה לרשת קהילה ופנאי?
מר רחמים בינוני :זה קרה ,זה קרה אחרי שיצא כאילו ה,
מר ישראל מורן :או קיי.
מר רחמים בינוני :אז כרגע לא הכנסנו את זה אבל יש לנו ,אני מזכיר שיש לנו כרגע השתתפות
שהעירייה מממנת  4.2מיליון שזה בעיקר לצהרונים ,לכל הדברים ,כדי שלא לגבות,
מר ישראל מורן :אז זה רק מחזק את התזה של הסבסוד שלא קיים,
מר רחמים בינוני :לא ,לא ,לא,
מר רחמים בינוני :מורן ,מורן,
מר ישראל מורן .. :על ההורים.
מר רחמים בינוני :מורן ,יש לנו סבסוד של  4.2מיליון .יש לנו סבסוד של ,4.2
מר ישראל מורן :אני מכיר את מה שזה.
מר רחמים בינוני :ובמועצה לפני שנה ראש העיר ...
מר מוטי ששון :קיבלת תשובה .או קיי.
מר ישראל מורן :זה רק אומר שאתם מערבבים את הציבור.
מר מוטי ששון :מי בעד עדכון,
מר ישראל מורן :זה התשובה.
גב' שרה כהן גאדול :רגע ,רגע,
מר מוטי ששון :כן.
גב' שרה כהן גאדול :שאלה ,שאלה,
מר מוטי ששון :כן.
מר ישראל מורן :חד משמעית.
מר אריק מולא 100 :שקל אגב אנחנו מסבסדים ו ... 50-יש פה בהחלט משמעות אמיתית,
מר ישראל מורן :אתה לא מסבסד אבל.
מר מוטי ששון :שרה בבקשה.
גב' שרה כהן גאדול :איזה סעיף פה משקף את ההחזר לתושבים בגין היטל השבחה שגבינו והוא
היה לא חוקי?
מר רחמים בינוני :לא ,זה תקציב פיתוח .אני מדבר עכשיו על תקציב רגיל.
גב' שרה כהן גאדול :זה לא פה?
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מר רחמים בינוני :זה לא נמצא כאן.
גב' שרה כהן גאדול :זה לא נמצא כאן?
מר רחמים בינוני :לא.
גב' שרה כהן גאדול :באיזה תקציב?
מר רחמים בינוני :זה התקציב הרגיל.
דובר:

תיכף מאשרים תב"רים.

גב' שרה כהן גאדול :באיזה תקציב הוא כן נמצא?
מר רחמים בינוני :אני אומר יש לנו קרן של השבחה .הגזבר יתקן אותי ,יש לנו קרן של השבחה
שאנחנו מקבלים שם את כל ההכנסות של השבחה .כשצריך להחזיר לתושבים,
מחזירים משם.
מר מוטי ששון :מהקרן.
מר רחמים בינוני :מהקרן.
גב' שרה כהן גאדול :זה לא כאן.
מר רחמים בינוני :זה לא כאן .זה תקציב רגיל.
מר ישראל מורן :היא שואלת לגבי הצפי .עוד כמה אנחנו צריכים להחזיר ,היא פספסה את
התב"רים .הבנתי .כנראה שהשאלה שלה הייתה רלוונטית לגבי התב"רים.
מר רחמים בינוני :לא ,לא ,גם בתב"רים אתה לא רואה את זה.
מר ישראל מורן :אין בעיה ,אבל היא שאלה עקרונית האם ,עוד כמה כסף אנחנו נצטרך להחזיר.
גב' שרה כהן גאדול :מה הסכומים?
מר רחמים בינוני :יש פה שאלה לגבי ההחזר של ההשבחה ,ידוע כמה אנחנו אמורים להחזיר
לתושבים?
מר יצחק וידבסקי :התושבים לא צריכים לבקש.
עו"ד רועי כהן :לא צריכים לבקש .מחזירים להם.
מר יצחק וידבסקי :נשאלה פה שאלה לגבי השבחה,
מר ישראל מורן :שנגבו שלא כדין.
מר יצחק וידבסקי :שנגבו כדין ברגע מסוים ,אחרי זה השתנתה החלטת בית המשפט והעירייה
החליטה,
גב' שרה כהן גאדול :ב.2014-
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מר יצחק וידבסקי :גבינו ב ,2014-עכשיו בעקבות שינוי החלטת בית המשפט ,עיריית חולון החליטה
להחזיר לכל המקרים שגבינו מהם כסף ,לא צריכה להיות פנייה של אנשים.
מר איתי זילבר .. :או שבית המשפט הורה לה להחזיר?
מר יצחק וידבסקי :העירייה החליטה.
מר מוטי ששון :או קיי.
מר איתי זילבר :זה מטוב ליבה של העירייה?
מר יצחק וידבסקי :העירייה חשבה,
מר יצחק וידבסקי :סליחה ,סליחה,
מר איתי זילבר :אז בוא נגיד את זה .בוא נגיד גבינו יותר ממה שצריך ,בית המשפט חייב אותם
להחזיר כסף .בוא נגיד את זה.
מר מוטי ששון :או קיי ,מי בעד עדכון התקציב הרגיל לשנת  2017בצד ההוצאות ובצד ההכנסות,
התקציב מסתכם ל ₪ 1,230,429,100-על פי מכתבו של גזבר העירייה מ,17.5.2017-
מי בעד?
מר איתי זילבר :רגע ,מוטי ,מוטי?
מר מוטי ששון 15 :בעד.
גב' נעה צ'פליצקי :רגע.
מר מוטי ששון :מי נגד ומי נמנע?
גב' נעה צ'פליצקי :אני מבקשת להחריג את הסעיף.
מר מוטי ששון :מה?
גב' נעה צ'פליצקי :לא ,לא הצבעתי .אני מבקשת להחריג את הסעיף לגבי  9מנהלים,
מר מוטי ששון :או קיי ,אז אנחנו רושמים שהיא מסתייגת,
מר איתי זילבר :לא ,לא ,היא מבקשת הצבעה בנפרד.
מר ישראל מורן :זה הצבעה נפרדת על זה.
מר מוטי ששון :לא ,לא ,היא מסתייגת מתוספת  9תקנים למנהלים.
מר איתי זילבר .. :מאפשרת לחברת המועצה נעה להחריג סעיף ולהצביע עליו בנפרד .תואיל
להצביע ככה.
מר מוטי ששון :אז בנפרד? או קיי .תקראי את הסעיף.
דובר:

אבל איתי ,למה אתה צועק כל הזמן?

מר מוטי ששון :תקראי את הסעיף.
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מר איתי זילבר :יש לי זכות דיבור.
מר מוטי ששון :לא ,לא קיבלת זכות דיבור .בבקשה נעה ,תקראי .נעה ,תקראי את הסעיף.
מר מוטי ששון :נעה ,תקראי את הסעיף.
מר מוטי ששון :סליחה ,אין לך רשות דיבור .נעה בבקשה ,תקראי את ההצעה שלך.
גב' נעה צ'פליצקי 8.1.5.7.1 :חלק ממנו רק ,רק לגבי  9מנהלים לתיכוניים.
מר מוטי ששון :מה את רוצה? את רוצה להוריד את זה?
גב' נעה צ'פליצקי :רק את זה.
מר מוטי ששון :או קיי ,מי בעד להוריד את התוספת שציינה לגבי מנהלים אדמיניסטרטיביים .מי
בעד? מי בעד להוריד את זה?
מר ישראל מורן :אין דבר כזה להוריד את זה.
מר איתי זילבר :זה לא להוריד .צריך להצביע על זה ועל זה.
מר מוטי ששון :אז אני אומר מי בעד,
מר מוטי ששון :ס ליחה ,את אומרת אני מבקשת להביא את ההצעה למעט סעיף זה וזה ,או קיי?
למעט הסעיף הזה והזה ,תוספת,
עו"ד אביבה שרון :על הסעיף שהיא רוצה להחריג להצביע בנפרד .אז הם יגידו לא וכל היתר יגידו
כן.
מר מוטי ששון :לא הבנתי .אני אומר ככה ,אני אישרתי ,אני אומר להצביע על הכול כמכלול .ואת
אומרת את לא רוצה כמכלול .את רוצה,
גב' נעה צ'פליצקי :להצביע רק על הכול בלי הסעיף.
מר מוטי ששון :אז בסדר .אז אני אומר מי בעד להצביע בעד הכול בלי הסעיף,
מר איתי זילבר :לא ,זה לא עובד ככה מוטי .הפקודה מאפשרת לה לבקש הצבעה נפרדת על סעיף
שקשור בתקציב.
מר מוטי ששון :אבל היא מעוניינת.
מר איתי זילבר :היא הצביעה על כל הסעיף למעט הסעיף שלא ,שהיא מבקשת להחריג ,ואז הצבעה
נוספת לעל הסעיף הספציפי .עברנו את זה כבר בדצמבר ובינואר .בואו נעשה את זה
כמו שהפקודה מחייבת .זו הפקודה.
מר מוטי ששון :בבקשה ,תלכי בראש שלו.
עו"ד אביבה שרון :בסדר .את רוצה להצביע על כל התקציב למעט סעיף  9סיפא ,מה בדיוק? תגידי
מה בדיוק?
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גב' נעה צ'פליצקי :לגבי הסעיף הזה רק חלק ממנו.
עו"ד אביבה שרון :חלק ממנו .איזה חלק? תקריאי.
מר מוטי ששון :זוהר ,תן לה.
גב' נעה צ'פליצקי ,9 :הוספה  9מנהלים אדמיניסטרציה לתיכוניים נבון ,קוגל ,הרצוג ,ק"ש ,אלון,
יבנה ,קציר.
מר מוטי ששון :או קיי.
עו"ד אביבה שרון :נגד זה .אז עכשיו בואו נצביע על כל היתר .מי בעד?
מר איתי זילבר :לא ,זה לא עובד ככה .צריך הצבעה על כל היתר והצבעה על זה.
עו"ד אביבה שרון :אז אני עושה.
מר איתי זילבר :לא ,לא ,נכון .שאלתם את נעה אם היא בעד או נגד .יופי.
מר מוטי ששון :לא.
עו"ד אביבה שרון :לא.
מר איתי זילבר :לא חברים ,הצבעה,
גב' נעה צ'פליצקי :מה שהם אומרים זה שתי הצבעות.
עו"ד אביבה שרון :אני מנסה לעשות את זה.
מר איתי זילבר :בבקשה.
עו"ד אביבה שרון :אבל זה מה שאני מנסה לעשות .אני מנסה ,קודם כל בואו נצביע על החלק
הארי.
גב' נעה צ'פליצקי :תצביעו על הכול.
עו"ד אביבה שרון :על הכול חוץ מאשר בסעיף  9מה שהקריאה עכשיו נעה .נכון?
גב' נעה צ'פליצקי :כן.
עו"ד אביבה שרון :אז או קיי.
מר מוטי ששון :וההצעה השנייה מי בעד כל התקציב ,כולל הסעיף הזה?
מר איתי זילבר :לא ,זה לא עובד ככה מוטי.
דובר:

נו ,אז תציע ,תגיד מה,

מר איתי זילבר :אני מסביר .מצביעים על כל התקציב למעט הסעיף ואז על הסעיף .זה לא או זה או
זה.
מר מוטי ששון :לא.
מר איתי זילבר :אבל מוטי אומר משהו אחר.
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מר מוטי ששון :אבל אני אמרתי גם מקודם ,אתה לא הקשבת.
מר איתי זילבר :נו.
מר מוטי ששון :אני אמרתי אני מוכן להצביע .קודם כל נצביע על הכול .נראה מי בעד הכול ,כולל
הסעיף הזה.
מר איתי זילבר :לא ,זה לא עובד ככה.
מר מוטי ששון :אבל אתה רוצה קודם על הסעיף הזה.
מר איתי זילבר :אבל זה לא מה שהפקודה אומרת מוטי .אתה מצביע על כל הסעיפים למעט הסעיף
ואז על הסעיף.
מר מוטי ששון :תעזוב.
מר איתי זילבר :מוטי ,יש פקודה ,זה נורא פשוט.
מר מוטי ששון :עזוב ,עזוב ,עזוב .יאללה ,בבקשה ,תקריאי .נעה בבקשה.
עו"ד אביבה שרון :צריך להצביע עכשיו ככה .מי בעד להצביע על כל התקציב למעט בסעיף  9השורה
שנעה תקריא,
גב' נעה צ'פליצקי :רק חלק ,הקראתי אותה.
עו"ד אביבה שרון :תקריאי.
מר מוטי ששון :מה שהקריאה נעה.
גב' נעה צ'פליצקי :הקראתי.
עו"ד אביבה שרון :מה שהקריאה .מי בעד?
עו"ד רועי כהן :לא מבינים.
גב' נעה צ'פליצקי :על הכול בלי הסעיף.
עו"ד אביבה שרון :על הכול בלי הסעיף.
גב' נעה צ'פליצקי :ואחר כך תצביעו על הסעיף הזה בנפרד.
מר מוטי ששון :רגע ,עוד פעם .טוב ,מי בעד? מי בעד?
עו"ד אביבה שרון :מי בעד?
מר מוטי ששון,5 ,4 ,3 ,2 ,1 :
גב' נעה צ'פליצקי :זה אותו דבר.
עו"ד אביבה שרון :כן ,זה אותו דבר.
גב' נעה צ'פליצקי :בפועל זה אותו דבר.
מר מוטי ששון.13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 :
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עו"ד אביבה שרון :עכשיו את רוצה,
מר מוטי ששון :מי נגד? מי נגד?
עו"ד אביבה שרון :מי נגד?
מר איתי זילבר :זה פעם ראשונה שאתה,
מר מוטי ששון :היא אמרה לך ,אתה לא מקשיב.
מר איתי זילבר :לא ,לא שמענו נגד לאפשרות השנייה.
מר מוטי ששון :מי נגד?
עו"ד אביבה שרון :האפשרות הראשונה,
מר מוטי ששון ,2 ,1 :מי נגד?
מר איתי זילבר :בוודאי שאני נגד.
מר מוטי ששון 3 :נגד.
מר איתי זילבר :שמעתי נגד כל הסעיפים כולם ,הבנתי.
עו"ד אביבה שרון :הוא לא מבין כלום.
גב' נעה צ'פליצקי :אני נגד הסעיף.
מר מוטי ששון :מי בעד ,או קיי ,מי בעד הסעיף,
עו"ד אביבה שרון :מי בעד הסעיף,
גב' נעה צ'פליצקי :בגלל זה אמרתי,
עו"ד אביבה שרון :מי בעד הסעיף הזה שנעה הקריאה?
מר מוטי ששון :מי בעד? בעד התוספת.
עו"ד אביבה שרון :כן .התוספת.
מר מוטי ששון 15 :בעד .מי נגד?  3נגד .אושר ,תודה רבה .יש נמנע? אין נמנע .אני עובר לסעיף הבא.
גב' נעה צ'פליצקי :כן ,בטח שאני מבינה.
עו"ד אביבה שרון :בסדר.
גב' נעה צ'פליצקי :ועוד איך אני מבינה .תאמיני לי ,אני לא ,אני לא ...
סעיף  - 11אישור תב"ר חדש – הצטיידות ושיפוץ ביה"ס ביחד
מר מוטי ששון :אישור תב"ר חדש – הצטיידות ושיפוץ ביה"ס ביחד .יש לכם את זה ב 3-מיליון
שקל.
דובר:

זה בית ספר יחד.

מר מוטי ששון :יחד .בלי ב'.
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מר מוטי ששון :שיפוץ בבית סדר ביחד .בסדר .יחד .או קיי ,מי בעד?  17בעד .מי נגד? מי נמנע? אין.
אושר .אני עובר לסעיף הבא.
גב' נעה צ'פליצקי :אפשר שאלת הבהרה? יחד הוא עדיין בית ספר דמוקרטי?
מר מוטי ששון :בית ספר ,הוא היה בעבר.
גב' נעה צ'פליצקי :זה שהוא היה אני יודעת .אני שואלת נכון להיום.
מר מוטי ששון :אני חושב שהיום בהגדרה,
גב' נעה צ'פליצקי :הוא בהגדרה לא בית ספר דמוקרטי?
דובר:

לא.

גב' נעה צ'פליצקי :לא ,אז צריך להסיר לו את הלוגו.
דובר:

בסדר.

סעיף  - 12עדכון תב"ר נוסף התקציב הרגיל לקליטת  6עובדים עם מוגבלויות
מר מוטי ששון :טוב ,עדכון תב"ר נוסף של התקציב הרגיל ,מכתבו של רחמים בינוני מ,28.5.2017-
לא ,של יצחק וידבסקי ,תוספת של מתן .₪,43,800
מר רחמים בינוני :תוספת של  3תקנים ל 6-עובדים בחצי משרה ,עובדים עם מוגבלויות שעבדו
בגנים ונוף.
דובר:

טוב מאוד.

מר מוטי ששון :זה פשוט מצווה.
דובר:

טוב מאוד.

מר איתי זילבר :זה  6או ?3
מר רחמים בינוני.6 :
גב' נעה צ'פליצקי ,6 :כל אחד חצי משרה.
מר מוטי ששון :מי בעד?  17 ,1בעד .מי נגד? מי נמנע? אין נמנעים .אושר.
סעיף  - 13אשור מועצה למינוי חבר וממלאי מקום חבר לוועדת ערר על הארנונה
מר מוטי ששון :אשור מועצה למינוי חבר וממלאי מקום חבר לוועדת ערר על הארנונה .יש ועדת
ערר בארנונה ,אולי תספרי את ההליך.
עו"ד אביבה שרון :כן.
דובר:

את מי אתם ממנים?

עו"ד אביבה שרון :אני אסביר בדיוק ,זה גם כתוב .ועדת הערר בארנונה יש בה  3חברים .החל מ-
 2012יושב ראש הוועדה חייב להיות עורך דין .אצלנו זה עורכת דין אודליה עסיס.
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יש  2חברים נוספים שהם נמצאים למעשה בוועדת ערר כבר משנת  .2009חוזר
מנכ"ל אומר שאחרי  8שנים צריך להחליף אותם .הגענו עכשיו ל 8-שנים ולכן עשינו
הליך שבו ביקשנו אנשים שיציעו את המועמדות שלהם כחבר בוועדת ערר.
מר יוסי זיידה :פורסם בעיתון.
עו"ד אביבה שרון :פרסמנו בעיתון ,גם המקומי וגם הארצי ,פרסמנו באתר האינטרנט .הגישו
מועמדות ואנחנו בחרנו שאת מר אהרון פלד שלמעשה המועצה כבר אישרה אותו
בעבר כמ"מ ,בחרנו אותו שהוא יהיה לא מ"מ אלא חבר ועדה כי הוא היה מוכן
וביקש ובחרנו כחברה ,הוא אהרון פלד נכנס במקום סמי שמואל וחבר נוסף שעומד
לעזוב זה מר יפת צדקה שבמקומו הכנסנו את ,כחברה את עורכת דין ליטל בסלי,
חברת ועדה .זאת אומרת עכשיו יהיו ,תהייה ועדה שהיא תהייה מורכבת מ3-
חברים ,יו"ר עורכת דין אודליה עסיס ,חבר מר אהרון פלד וחברה עורכת דין ליטל
בסלי .יש פה גם ,זה נוסח ההצעה .יש פה גם כמובן היועצת המשפטית אישרה שכל
שלושת החברים הללו הם אין להם ,לא נגועים בניגוד עניינים .בנוסף אנחנו ביקשנו
עוד  2חברים שיהיו ממלאי מקום ,כי עכשיו נותרנו ללא ממלא מקום .היה לנו
ממלא מקום אחד שהפך להיות חבר קבוע ,יש לנו עוד ממלא מקום אחד שהוא
ימלא את מקומה של יו"ר הוועדה עורך דין דן מרגלית אם נצטרך ואנחנו בחרנו עוד
 2חברים ,את עורך דין ניר ויינברמן כמ"מ ואת מר דוב לנדאו כמ"מ חבר ועדה.
מר ניסים זאב :יושב ראש ועדה יכול להיות גם רואה חשבון .לא רק עורך דין.
עו"ד אביבה שרון :לפי הנוהל כתוב עורך דין .הם כולם חייבים להיות .רגע ,שיובהר ,הם חייבים
להיות חולוניים ,הם כאלה שיכולים להיות נבחרים,
מר ניסים זאב :מוטי ,יושב ראש ועדה יכול להיות גם רואה חשבון.
עו"ד אביבה שרון :כחברי מועצה.
מר ניסים זאב :ככה היה כל הזמן.
עו"ד אביבה שרון :הם חייבים להיות .והם חייבים לענות על טופס של ניגוד עניינים.
מר איתי זילבר :אפשר שאלה מוטי?
מר מוטי ששון :כן.
מר איתי זילבר :אמרת שפורסמו מודעות בעיתון .נשמח לשמוע גם מה הקריטריונים הבסיסיים
וגם על הליך בחירת האנשים.
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עו"ד אביבה שרון :או קיי ,אז פורסמו בעיתון ונתנו חודש ימים ,לפחות חודש ימים ,גם בעיתון
הארצי ,גם בעיתון המקומי וגם באינטרנט ,באתר האינטרנט .הגישו  8אנשים.
התקשרו יותר ,התקשרו אלינו מתל אביב .אמרנו תל אביב אתה לא יכול ,אתה
תנסה בתל אביב ,גם שמה מחפשים .התקשרו אלינו הרבה אנשים .כל מי שהתקשר
שלחנו לו את הטופס של ניגוד עניינים שזה טופס של משרד הפנים וביקשנו מהם
לשלוח לנו בחזרה את קורות החיים שלהם פלוס הטופס .זימנו את כולם .היו 8
כאלה .זימנו את כולם ולקחנו את אלה שהכי קרובים לארנונה.
מר איתי זילבר :מה זאת אומרת קרובים לארנונה?
עו"ד אביבה שרון :זאת אומרת שיש להם איזשהו קשר .למשל מושג ,אומנם לומדים תוך כדי אבל
תבין ,זה ועדה מעין משפטית ,כי ההחלטות של הוועדה  ..מערערים עליה בבית
המשפט המחוזי.
מר איתי זילבר :אבל כשאתם אומרים מישהו קרוב לארנונה ,אין חשש שבמהלך הכהונה שלו הוא
יתקרב מדי לארנונה?
עו"ד אביבה שרון :לא ,לא ,אז לכן הם חותמים על טופס של ניגוד ,של היעדר חשש של ניגוד
עניינים .אנחנו חקרנו אותם על זה .לא חוקר פרטי אבל שאלנו אותם והם מחויבים.
מר איתי זילבר :ולא ענית מה הם תנאי הסף.
עו"ד אביבה שרון :אז תנאי הסף על פי החוק ועל פי הנוהל זה מי שהוא יכול להיות חבר מועצה,
קרי מעל גיל ,25
עו"ד רועי כהן :גיל .21
עו"ד אביבה שרון :גיל  , 21וגר בתחום העיר חולון וענה על טופס של ניגוד עניינים .הו ,שני
קריטריונים.
מר איתי זילבר :הקריטריון הוא חוקי ,הוא בעצם  ..תעודת זהות.
עו"ד רועי כהן :מוטי ,בעבר היינו מקבלים את הפרוטוקולים של הוועדה הזאת כחברי מועצה
והיום אנחנו לא,
עו"ד אביבה שרון :מעולם לא היה ,אתה טועה ,אני אומר לך למה .אה ,את הפרוטוקולים של ועדת
הערר?
עו"ד רועי כהן :בטח שהיינו מקבלים.
עו"ד אביבה שרון :הם מפורסמים באתר האינטרנט שלנו .אתה יכול לראות את כל ,את כל
ההחלטות המאוד חכמות,
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עו"ד רועי כהן :אני יודע שפעם היו מביאים לנו את זה.
עו"ד אביבה שרון :אז עכשיו כבמקום ניירת ,הכול נמצא.
עו"ד רועי כהן :אז הכול נמצא שמה?
עו"ד אביבה שרון :הכול נמצא.
מר מוטי ששון :כן מורן?
מר ישראל מורן :שאלה ,מתוך ה 8-שלמעשה נבחנו ,נכון? אמרת ש 8-בסופו של דבר ,בסופו של יום
נבחנו?
עו"ד אביבה שרון :זומנו ,זומנו.
מר ישראל מורן :זומנו .כמה מתוכם הרי הם כבר כאלה שכבר היו ,כי חלקם עברו פשוט סטטוס,
עו"ד אביבה שרון :אחד.
מר ישראל מורן :יש שניים שעברו סטטוס.
עו"ד אביבה שרון :לא ,רק אחד .עורכת דין אודליה עסיס ,אנחנו לא ממנים אותה פה עכשיו .אני
רק מאזכרת אותה.
מר ישראל מורן :לא ,אבל היא חלק מה?8-
עו"ד אביבה שרון :לא.
מר ישראל מורן :זו הייתה השאלה .השאלה השנייה ברשותך ,מאחר ואתם ראיתם את  ..ניגוד
העניינים ועל בסיסם הרי נתתם את ההצהרה שלא קיים ניגוד עניינים,
עו"ד אביבה שרון :נכון.
מר ישראל מורן :אני אשמח לדעת לידע כללי ולא שאני חושב שזה עניין של ניגוד עניינים ,אבל
מאחר ואתם ראיתם את השאלונים ,האם למי מהמועמדים שנבחר יהיה זיקה
פוליטית כלשהי למישהו מסיעות הבית?
מר מוטי ששון :הוא לא יוכל להיות.
דובר:

אין ניגוד עניינים.

עו"ד אביבה שרון :מי שנבחר בהחלט לא .התשובה היא לא והוא עונה על שאלון מאוד מאוד הדוק
ששואלים אותו מימין ומשמאל את אותן שאלות והוא עונה עליהן והוא חותם על
זה.
מר מוטי ששון :כתוב נדמה לי גם בניגוד עניינים.
מר ישראל מורן :מה זה לא יכול להיות? כי למשל שניים מהשמות שיצאו ,אני יכול להגיד בוודאות
מה השיוך המפלגתי שלהם.
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עו"ד אביבה שרון :או קיי.
מר ישראל מורן :אני מכיר אותם ואני לא מכיר אותם באופן אישי ואני יודע להגיד מה השיוך
המפלגתי שלהם.
עו"ד אביבה שרון :הם מונו ב.2009-
מר ישראל מורן :אין בעיה.
עו"ד אביבה שרון :ב 2012-יש שינוי.
מר ניסים זאב :הם מהליכוד.
עו"ד אביבה שרון :ומ 2012-אנחנו כבר עובדים אחרת.
מר ניסים זאב :הליכוד זה כמעט כל העם.
מר מוטי ששון :או קיי.
מר ניסים זאב :סביר להניח שאחד מהם יהיה מהליכוד.
מר מוטי ששון :או קיי.
מר ניסים זאב :מפלגת העבודה חייב להיות.
מר מוטי ששון :מועצת העיר מחליטה לאשר את הרכב ועדת הערר כדלקמן.
מר מוטי ששון :סליחה ,זה מפריע.
מר ישראל מורן :מה אתה אומר.
מר מוטי ששון :אני קורא את נוסח ההחלטה .מועצת העיר מחליטה,
מר ישראל מורן :לא דיברתי על ה,
מר מוטי ששון :מורן ,אתה מפריע לי.
מר ישראל מורן :אבל הוא דיבר.
מר מוטי ששון :אבל אני שומע אותך .אני שומע אותך.
מר מוטי ששון :אני מבקש ,אני מבקש תפסיקו לדבר.
מר ישראל מורן :אתה מפריע ,אתה מפריע.
מר מוטי ששון :מועצת העיר מחליטה לאשר את הרכב ועדת הערר כדלקמן .עורך דין אודליה עסיס
יושבת ראש הוועדה ,מר אהרון פלד חבר ועדה ,עורך דין ליטל בסלי חברת וועדה,
עורך דין ניר ויינרמן ממלא מקום חבר וועדה ,מר דוב לנדאו ממלא מקום חבר
ועדה .מי בעד?  15 ,1בעד .מי נגד? מי נמנע?  2 ,1נמנעים .אושר.
סעיף  - 14הבהרה לצו הארנונה  – 2017מועדי תשלום בארנונה
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מר מוטי ששון:

אני עובר לסעיף הבא .הבהרה לצו הארנונה  – 2017מועדי תשלום בארנונה.

בבקשה ,תסבירי להם.
עו"ד אביבה שרון :כן .זה למעשה זו הבהרה שהיא אין בה כל כך צורך ממשי אבל כיוון שמתנהל
דיון בבית המשפט המחוזי בעניין איזושהי תובנה ייצוגית ,אז ביקשה השופטת
שאנחנו נעשה את ההבהרה הזאת בצו ואנחנו נענים לבקשה שלה .למעשה עיריית
חולון על פי חוק נותנת לנישום לשלם את החובות שלו תוך  30יום .אם ביום ה30-
שהוא לא משלם ,אז חלה עליו ריבית פיגורים שכוללת ,פיגורים כוללת גם ריבית
וגם הפרשי הצמדה וזה מתחיל מהיום הראשון של המועד שבו הוא היה אמור
לשלם .אז רק כדי לסדר את הנושא ושזה יהיה ,ככה אנחנו נהוגים ,שזה יהיה
מסודר גם בצו הארנונה ,אז השינוי המבוקש הוא כמפורט בסעיף  29.3שנמצא
בפניכם .זה הכול .זה סמנטיקה.
מר מוטי ששון :או קיי ,מי בעד?
מר ראובן קייקוב :אם לא נאשר את זה?
עו"ד אביבה שרון :אם לא ,לא ,האמת היא שוב ,אנחנו נוהגים ככה .אנחנו פשוט מתאימים את
המציאות לצו .זה הכול .מתאים את הצו למציאות .מתאימים את הצו למציאות.
אנחנו כך נוהגים.
מר מוטי ששון :או קיי ,מי בעד?  14בעד .מי נגד? מי נמנע?  2נמנעים .אושר.
סעיף  - 15אישור מכרז אחזקת גנים  – 7483/15הגדלת היקף
מר מוטי ששון :אני עובר לסעיף הבא .אישור מכרז אחזקת גנים  – 7483/15הגדלת היקף.
מר ישראל מורן :אנחנו לא קיבלנו את זה.
דובר:

על כמה?

מר מוטי ששון :מה?
מר ישראל מורן :אין את זה לאף אחד.
מר יוסי זיידה :זה הגיע ביום חמישי.
מר ישראל מורן :לא.
מר מוטי ששון :רגע ,רגע ,רגע,
מר יוסי סילמן :במעטפה נפרדת.
מר מוטי ששון :כן.
מר יוסי זיידה :הגיעה ביום חמישי.
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מר יוסי זיידה :נשלח אליכם ביום חמישי.
מר מוטי ששון :הנה ,תראה לו.
מר ישראל מורן :מה תראה לו? אני אומר לך שלא קיבלנו.
דובר:

כמה הגדלה?

מר ישראל מורן :מה זה תראה לנו.
מר מוטי ששון :הגדלה ,מי שרוצה להסביר את זה ,את אביבה?
מר מוטי ששון :חבר'ה ,תסתכלו בדואר.
מר יוסי סילמן :חברים ,יש לנו מתוך  3קבלנים לגנים ונוף ,יש לנו קבלן שאנחנו רוצים לסיים את
עבודתו עקב עבודתו הרעה ולכן אנחנו מבקשים להגדיל לאחד הקבלנים את החוזה
ב 50-אחוז ,פשוט לאפשר לו להיכנס לנעליו של אותו קבלן .אני מזכיר לכם ,עד 25
אחוז הגדלה ,אפשר לעשות את זה בוועדת מכרזים 50 .אחוז מחייב את מועצת
העירייה .אז זה הבקשה.
מר מוטי ששון :הוא קבלן טוב.
מר יוסי סילמן :לסיים את תפקיד של קבלן גנים ונוף ולאפשר לקבלן טוב להתחיל .זה כל העניין.
מר איתי זילבר :יש לי שתי שאלות.
גב' נעה צ'פליצקי :ואז הוא מסיים את עבודתו?
מר יוסי סילמן :כן .אני גם לא רוצה להגיד איזה ,כי אנחנו צריכים לקרוא לו ולסיים את תפקידו.
מר איתי זילבר :לא משנה ,יש לי שתי שאלות .אחת ,אחת ,אני רוצה לשאול ,אתה אומר שנגדיל
את ה ,די מועלם ,שאנחנו מגדילים לקבלן,
מר יוסי סילמן :ב 50-אחוז.
מר איתי זילבר :ב 50-אחוז ,ממה שיש לו עכשיו.
מר יוסי סילמן :כן.
מר איתי זילבר :או קיי .כמה זה יהיה באחוזים מכלל העיר?
מר יוסי סילמן :מה ,החלק של הקבלן?
מר איתי זילבר :כן .כל הזמן אנחנו אומרים בוועדה שאנחנו רוצים ריבוי של קבלני כדי שלא יהיה
מונופול של אף קבלן בעיר.
מר יוסי סילמן :לא ,לא ,אנחנו בכל מקרה יוצאים למכרז על עוד שני חלקים מרכזיים בעיר ואנחנו
נגיע בסיכומו של דבר ל 4-קבלנים.
מר איתי זילבר :שחלק מהם זה זה?
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מר יוסי סילמן :כן .הוא מקבל עוד נתח,
מר איתי זילבר :לא ,הנתח שהוא יקבל ,ייצא למכרז עכשיו או שייצא מכרז כשיסתיים החוזה ב-
?2020
מר יוסי סילמן :לא ,לא ,אני מעריך לו את החוזה עד  2020והוא יקבל את הנתח תוספת של 50
אחוז כי הוא קבלן טוב.
מר איתי זילבר :אם אתה יוצא למכרז ,למה אתה לא,
מר יוסי סילמן :לא ,אבל לא על החלק שלו .על החלק שלו אני מוציא,
מר איתי זילבר :לא ,יש את החלק של הקבלן שאתה רוצה להגדיל ,לא נוגעים .החלק,
מר יוסי סילמן 50 :אחוז ועכשיו אני יוצא למכרז.
מר איתי זילבר :הבנתי.
מר יוסי סילמן :כן.
מר איתי זילבר :יש את החלק שהוא זכה במכרז ,יש חוזה עד  ,2018הארכה עד  ,2020הכול סגור,
מר יוסי סילמן :נכון.
מר איתי זילבר :לא נוגעים בזה.
מר יוסי סילמן :נכון.
מר איתי זילבר :עכשיו אתה אומר יש לי קבלן אחד ואני מעביר את החלק שלו לזה ,זה בעצם,
מר יוסי סילמן :לא ,לא את הכול.
מר איתי זילבר :בסדר.
מר יוסי סילמן :לא את הכול.
מר איתי זילבר :אבל אתה מגדיל ב 50-אחוז את היקף העבודה בחלק שלו .אבל אני שואל אם אתה
גם ככה יוצא למכרז ,מה הדחיפות? תוציא גם את זה למכרז.
מר יוסי סילמן :כי הוא קבלן טוב.
מר איתי זילבר :אז מה.
מר יוסי סילמן :למה לעשות
מר איתי זילבר :מה זה?
מר יוסי סילמן :למה לעשות?
מר יוסי סילמן :דקה רגע .אם יש לי אפשרות להאריך לו ,הוא קבלן מצוין,
מר איתי זילבר :אתה מאריך לו בהסכם,
מר יוסי סילמן :לפי חוק .יש חוק.
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מר איתי זילבר :יש להאריך ויש להגדיל את ההיקף.
מר יוסי סילמן :דקה ,דקה ,דקה ,אני ,דקה ,א' אני מאריך לו,
מר מוטי ששון :איתי,
מר יוסי סילמן :תן לי להסביר איתי.
מר איתי זילבר :כן.
מר יוסי סילמן :אני מאריך לו את האופציה בשנתיים לפי חוק .כי עד עכשיו,
מר מוטי ששון :זה בהסכם ,זה בהסכם.
מר איתי זילבר :זה בחוזה ,זה בסדר.
מר יוסי סילמן :נכון.
מר יוסי סילמן :מעבר לזה ,מעבר לזה,
מר משה מועלם :תקשיב לו רגע.
מר יוסי סילמן :מעבר לזה על מנת ,היות והוא קבלן מצוין ,אחד הטובים שלנו ,ואנחנו יודעים היום
שיש בעיה להעסיק קבלן ועוד פעם להתחיל בניסוי וטעיה למרות שאנחנו עושים
את כל הבדיקות ,אם יש לי אפשרות לקצר תהליך ולהרחיב לו את האזור בעוד 50
אחוז ,אין סיבה לא לעשות את זה.
מר איתי זילבר :אז אני אומר  ..בכבודך ,אם אתה ממילא יוצא למכרז וזוהר כיושב ראש ועדת
מכרזים אתה מוזמן,
מר מוטי ששון :זה ייקח זמן.
עו"ד אביבה שרון :זה לוקח זמן.
מר יוסי סילמן :זה לוקח זמן.
מר איתי זילבר :רגע ,רגע ,אתה גם ככה יוצא למכרז ,או קיי? קח את השטח הזה שאתה רוצה
להעביר לקבלן הטוב ,או קיי? ותעשה גם עליו מכרז .תוסיף אותו ל,
מר יוסי סילמן :אבל למה ,למה?
מר איתי זילבר :אנחנו הרי כולנו מדברים ,מה שמנחה אותנו במכרזים ,רגע ,רגע ,שנייה ,יושבים
פה כמה מחברי ועדת מכרזים ,או קיי? מה שמנחה אותנו תמיד כשאנחנו רוצים
שלא יהיה מונופול לאף גוף.
מר מוטי ששון :הוא לא יהיה מונופול.
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מר איתי זילבר :רגע ,תן לי להשלים ,בסדר .אתה לא רוצה שיהיה מונופול ,סבבה .יש לך בעיה עם
ספק ,אתה רוצה להיפרד ממנו ,הוא לא טוב לעיר ,מצוין ,ניפרד ממנו .קח את
השטח שלו ,תוציא אותו למכרז.
מר יוסי סילמן :אנחנו החלטנו לאור השיקולים,
מר איתי זילבר :כן.
מר יוסי סילמן :שחלק מהשטח של הקבלן שאנחנו רוצים לסיים אתו את התפקוד ,רוצים להכניס
את הקבלן הטוב ,זה מאפשר לנו ועל השאר נצא למכרז.
מר איתי זילבר :אבל למה לא לצאת גם על זה למכרז?
מר יוסי סילמן :כי החלטנו.
מר מוטי ששון :איתי ,איתי,
עו"ד אביבה שרון :זה בסמכות המועצה.
מר מוטי ששון :איתי ,שמענו.
מר מוטי ששון :איתי ,סליחה ,נגמר .סליחה איתי ,גמרת לדבר .איתי ,גמרת לדבר .בבקשה ראובן.
מר ראובן קייקוב :לא ,לא ,להצביע.
מר מוטי ששון :או קיי ,וידבסקי ,אתה רוצה לומר משהו?
מר יצחק וידבסקי :אני הסברתי לו.
מר מוטי ששון :לא ,תסביר לכולם .בוא לפה ,תסביר מה שאמרת לו .למה רק לו?
מר מוטי ששון :איתי ,אין לך רשות דיבור .מספיק.
מר יצחק וידבסקי :אני חוזר על מה שנאמר .מנכ"ל העירייה הסביר לך .לעירייה יש בעיה לפעמים
לקלוט קבלנים טובים .יש בעיה .ברור שנשארים עוד קבלנים בעיר .הוא לא יישאר
קבלן יחיד .מתפרסמים עוד מכרזים כרגע .לעירייה יש אינטרס שהקבלן הזה יקבל
עוד שטח .יש לנו אינטרס ,לא לקבלן ,לנו יש אינטרס.
מר איתי זילבר :גם לקבלן.
מר יצחק וידבסקי :הסכמנו עם הקבלן שיגדיל את השטח ,הוא הסכים ,במחירים הטובים שיש לנו
ולכן זה מצוין .חבל .אני לא מבין את הוויכוח.
מר מוטי ששון :או קיי ,מי בעד? מי בעד אישור,
מר איתי זילבר :אז תן לו את כל העיר.
מר מוטי ששון :הגדלת היקף מכרז אחזקת גנים  7483/15להגדיל אותו בהתאם למכתב שצורף
לכם ,מי בעד?  15בעד .מי נגד?  2נגד .אין נמנע ,אושר.
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מר איתי זילבר :מוטי,
מר מוטי ששון :אני עובר ל,
מר איתי זילבר :מוטי ,אני מבקש גם ציון שמי למתנגדים בבקשה לפרוטוקול.
מר מוטי ששון :כן .או קיי ,איתי ומורן היו נגד .או קיי.
סעיף  – 16אישור פגרת קיץ לחודש יולי אוגוסט
מר מוטי ששון :הסעיף האחרון .אנחנו כמדי שנה מודיעים על פגרת הקיץ .השנה זה יולי אוגוסט.
תודה רבה .חופשה נעימה.
עו"ד אביבה שרון :צריך להצביע על זה.
מר מוטי ששון :מי בעד? יולי אוגוסט חופשה ,פגרה 15 .בעד .מי נגד? מי נמנע?  2נמנעים .תודה
רבה .אושר.

** סוף הישיבה **

יוסי זיידה

מוטי ששון

עוזר ראש העיר

ראש העיר
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