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מועצת העיר השבע עשרה שלא מן המניין מס' 61
מיום ראשון 25.6.2017
משתתפים:
מר איתי זילבר

– חבר מועצה

מר זוהר נוימרק

– חבר מועצה ומ"מ ראש העיר

מר יעקב בבלי

– חבר מועצה

מר יעקב זיתוני

– חבר מועצה

מר יעקב חרש

– משנה לראש העיר וחבר מועצה

מר ישראל מורן

– חבר מועצה

מר מוטי ששון

– ראש העיר ויו"ר מועצה

עו"ד מיכאל לוויט

– חבר מועצה

מר מיכאל שמריהו

– חבר מועצה

מר משה מועלם

– חבר מועצה ומשנה לראש העיר

מר ניסים זאב

– חבר מועצה

גב' נעה צ'פליצקי

– חברת ועצה

מר עופר שמעונוף

– חבר מועצה

מר ראובן קייקוב

– חבר מועצה

מר שמעון חזן

– חבר מועצה

גב' שרה כהן גאדול

– חברת מועצה

מר יואל ישורון

 -חבר מועצה וסגן ראש עיר

מר יצחק רון

 -חבר מועצה
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נעדרו:
מר יצחק תורג'מן

– חבר מועצה

ד"ר מאיר רוק

– חבר מועצה ומשנה לראש העיר

מר שי קינן

– חבר מועצה

עו"ד רועי כהן

– חבר מועצה וסגן ראש העיר

מר עזרא סיטון

– חבר מועצה

מר עמוס ירושלמי

– חבר מועצה וסגן ראש העיר

גב' רבקה עדן

– חברת מועצה וסגן ראש העיר

מר חיים זברלו

– חבר מועצה וסגן ראש העיר

מר אחדות יעקב

– חבר מועצה

כמו כן נכחו:
מר וידבסקי יצחק

 -גזבר העירייה

מר מוטקה נתנזון

 -יו"ר ההנהלה רשת קהילה ופנאי

עו"ד אביבה שרון

 -סגנית היועמ"ש

גב' נורית בייסקי

 -דוברת העירייה

גב' ורדה לוי

 -מנכ"ל רשת קהילה ופנאי

מר אמנון ארץ קדושה  -מנהל אגף הכנסות
מר יגאל אייל

 -מנהל מחלקת הספורט

מר אילן בוסקילה

 -מנהל מחלקת גביה

גב' אסתי וייסלר

 -מ"מ חשב העירייה

גב' דגנית מיכאלוב

 -סמנכ"ל כספים רשת קהילה ופנאי

הגב' אושרית לוי

 -מנהלת מחלקת שומה

דוד קומפורטי

 -רואה חשבון

נטע צומבר

 -עו"ס  ,ראש צוות ילד ונוער ואגף הרווחה .חב' הנהלת עמותת עליון.

מר יוסי זיידה

 -עוזר ראש העיר ומרכז ישיבות מועצה
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סדר היום:
 .1אישור הדו"חות הכספיים והמילוליים ליום  31.12.2016של רשת קהילה ופנאי.
.2

אישור הדו"חות הכספיים והמילוליים ליום  31.12.2016של "עמותת עליון" לרווחת
ילדים נערים ונערות בחולון.

.3

אישור הדו"ח הרבעוני לשנת ( 2017רבעון  )1שנת .2017

.4

אישור תחשיב חלוקת כספי השגיות  2017לאגודות הספורט.

ריכוז החלטות ישיבת מועצת העיר שלא מן המניין מס'  62פרוטוקול מס' 476
 .1מועצת העיר אשרה ברוב קולות את הדו"חות הכספיים והמילוליים ליום  31.12.2016של
רשת קהילה ופנאי.
 .2מועצת העיר אשרה ברוב קולות את אישור הדו"חות הכספיים והמילוליים ליום
 31.12.2016של "עמותת עליון" לרווחת ילדים נערים ונערות בחולון.
 .3מועצת העיר אשרה ברוב קולות את הדו"ח הרבעוני לשנת ( 2017רבעון  )1שנת .2017
 .4מועצת העיר אשרה ברוב קולות את התחשיב לחלוקת כספי השגיות  2017לאגודות
הספורט.
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פרוטוקול
מר מוטי ששון :אני פותח את הישיבה שלא מן המניין מספר  .61אישור הדו"חות הכספיים ,אנחנו
מקדימים בין שתיים לאחד .איפה איריס? הם ביקשו להקדים את סעיף מספר 2
שהוא יהיה ראשון.
סעיף  - 2אישור דו"חות כספיים ליום  31.12.2016של "עמותת עליון" לרווחת ילדים נערים ונערות
בחולון
מר מוטי ששון :אישור דו"חות כספיים ליום " ,31.12.2016עמותת עליון" לרווחת ילדים ונערים
ונערות בחולון .בבקשה ,אתם רוצים להציג? תצטרפו לשולחן ,ושם .כל אחד שיגיד
שמו.
גב' נטע צומבר :דוד קומפורטי ,רואה החשבון של העמותה יציג את התקציב .אני נטע צומבר,
עובדת סוציאלית ,ראש צוות ילד ונוער ואגף הרווחה .חברת הנהלת עמותת עליון.
ממלאת היום את מקומה של איריס צור שלא יכלה להיות נוכחת בישיבה.
רו"ח דוד קומפורטי :טוב .לגבי המאזן ,אני מבין שאמור להיות לכולכם ,לרובכם ,העתקים ממנו.
העמותה ,בשנת  ,2016גייסה כספים ביחוד ממשרדי ממשלה ועיריית חולון ,בסך כ-
 6,600,000שקל .ההוצאות היו כ 5,800,000-ונשארנו עם עודף של כ 630-אלף שקל,
כאשר העודף הנצבר ,מה? כשהעודף הנצבר הוא  .2,000,600בסך הכול העמותה
עמדה במהלך השנה בשתיים או שלוש ביקורות חיצוניות של רשם העמותות ומשרד
הפנים .עברנו את הביקורות האלה עם הערות מינימליות שרובם ,כל הלקחים
יושמו למעט אחד או שניים שבתהליכי יישום .עמותת עליון מעסיקה בין לבין
במהלך השנה בין  40ל 50-עובדים בו זמנית בכל נקודת זמן ,שלפעמים הם
מתחלפים אבל זה בין  40ל 50-עובדים .חלקם ותיקים מאוד ,ולכן כשאתם רואים
כאן את האגודה לפיצויי פרישה שהיא  186אלף שקל ,רק לידיעתכם ,הכספים
שהופקדו עבור העובדים בקופות פנסיה וכולי הם כ 1,400,000 ,1,300,000-,שקל וה-
 186זה על אותם עובדים ותיקים ותיקים ותיקים שנשארו שמה פערים ,וזה
העתודה לפיצויים .כל שאר הפעילות רגילה לחלוטין לפי ,זאת אומרת ,בהתאם
למה שקרה בכל השנים האחרונות.
מר ישראל מורן :כשאתה אומר ותיקים זה אומר שיש לך בעיה תקציבית,
רו"ח דוד קומפורטי :עוד הפעם?
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מר ישראל מורן :יכול להיות שיש חבר'ה על פנסיה תקציבית שם?
רו"ח דוד קומפורטי :לא ,אין אף אחד על פנסיה תקציבית .הכול זה פנסיות צוברות.
מר יעקב חרש :אפשר ,ברשותך ,טיפה לקבל איזשהו תיאור על מעשה? על העמותה ,הפעילות?
גב' נטע צומבר :כן .עמותת עליון מפעילה את כל המועדוניות של אגף הרווחה בעיר .יש לנו
מועדונית לגיל הרך ,מועדוניות לגיל בית ספר יסודי ושתי מועדוניות לילדים עם
בעיות התנהגות .מעבר לכך אנחנו מפעילים מרכזי הורים ילדים ומרכז הורים
מתבגרים ומרכזים ייחודיים שלא קיימים בשוק הפרטי .בו זמנית מטופלים בכל
מרכז מטופלות  100נפשות ,כשלכל משפחה נבנית תכנית טיפולית שמותאמת
לצרכיה ,מוגבלת בזמן .לפני שנתיים התחלנו גם להפעיל מרכז הורים מתבגרים,
הורים ,ילדים לגיל הרך שנקרא נתיבים להורות .יש לנו פעילויות לנערות במצוקה,
בית חם שהוא מועדון לנערות ,שני מועדונים כאלה ,זה עיקר הפעילות של העמותה.
מר יעקב חרש :כמה משתתפים יש?
גב' נטע צומבר :בסך הכול בו זמנית? דקה ,אני אחשב 250 .ועוד  ,150כמעט  500איש ,ילדים ,הורים
ואולי אפילו קצת יותר מטופלים בו זמנית.
מר מוטי ששון :כן ,שאלות .בבקשה.
מר ישראל מורן :שאלה .כמה שאלות ברשותך .השאלה הראשונה ,ההקצבות מהעירייה גדלו ב-
 1,300,000שקלים מ 2015-ל .2016-אחד ,האם היקף הפעילות גדל ואם כן אז מכמה
לכמה ,והשאלה השנייה ,אני רואה שבסופו של דבר אנחנו ,שהיא פשוט באותו
הקשר אז אני אשאל את שתיהן אבל יש עוד שאלה ,שאני רואה שבסופו של דבר
נשארתם ביתרות של כמעט  600אלף שקלים .אז אם אתם נשארים ביתרות של 600
אלף שקלים ועיריית חולון הגדילה את ההקצבה שלה ב 1.3-מיליון ,למה אני צריך
להשאיר אצלכם יתרות ולא מראש להקטין את ההקצבה אליכם? הרי בסופו של
דבר קופה ,אני אומר את זה רגע לכל המועצה .בסופו של דבר קופה שלא נתונה
להחלטה או להעברה תקציבית כזו או אחרת שעוברת דרך ועדת כספים ומועצת
העיר בכל פעם ,ואם יש יתרות כלשהן יואילו לחזור חזרה לטובת העירייה ולהקטין
את ההקצבות .העירייה תחשוב מה לעשות בכסף ותחשב אותו מחדש .אולי צריך
להעביר לרשת קהילה ופנאי שלנו.
רו"ח דוד קומפורטי :אני אתחיל לגבי העניין הזה של העודף התקציבי .העודף הוא  2,600,000נדמה
לי.
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מר ישראל מורן :כן.
רו"ח דוד קומפורטי :אנחנו היה לנו דין ודברים עם עצמנו קודם כל ,ואחר כך גם עם העירייה.
אנחנו ,לא אכנס כרגע לסיבות למה ,אבל אנחנו השנה כבר התחיל להתרתם אצלנו
לתת שירותים שלא נתנו עד היום .העמותה לא נתנה עד היום .לדוגמה ,לפתוח עוד
מועדוניות ללא תמיכה מאף אחד ,מתוך העודפים שיש לנו ,וכולי וכולי ,אני לא
נכנס כרגע לסעיפים .בדו"ח הבא בתור ,במאזן הבא ,בטור של מה שנקרא אצלכם
עמוד  4בדו"ח הכספי ,שיש שמה את כל היתרות שכתוב כאן בכותרת "אין לגביהם
הגבלה" .זאת אומרת ,הכספים האלה בתאוריה פתוחים לכל דבר .משנה הבאה,
יהיה טור נוסף שזה סכומים מיועדים ,שסתם ,נגיד ,אני כרגע אזרוק ,לפתוח עוד
שתי מועדוניות ,כמה כספים צריך ,הם יופרדו מהעודף הזה עד שיגמר לנו הכסף
ואז העירייה,
מר ישראל מורן :את התשובה של אדוני אני מבין .יש לכם  2,600,000שקלים שאתם ביתרה .אני
חושב שראוי שהם יחזרו חזרה לקופת העירייה ואם קופת העירייה תחשוב שוב
פעם לתת לכם הקצבה זה יינתן בהתאם לפעילות שהעירייה תצבע לכם מראש ולא
שהעמותה תחשוב בצורה כזו או אחרת לחלק אותה ולבזבז את הכסף כפי שאתה
מתאר .אני מבין שבשנה הקרובה,
רו"ח דוד קומפורטי :למה אתה אומר לבזבז?
מר ישראל מורן :להשקיע .זה לא משנה איך תעשה את זה,
רו"ח דוד קומפורטי :זה לטובת האזרחים,
מר ישראל מורן :בסופו של דבר ,רגע ,כן ,כן ,אבל אנחנו נקבע ,אדוני ,מה לטובת האזרחים ולא
העמותה באופן עצמי ,גם כשהיא מקבלת הקצבות מהעירייה היא מקבלת אותם
באופן צבוע לטובת יעוד ,רגע .אם גדלה ההקצבה עוד בשנה האחרונה ,בשנת ,2016
ועלתה ב 1,300,000-וגם אחריה עוד נותרתם ביתרה של  ,2,600,000א' לא הייתה
סיבה מראש לתוספת של ה 1,300,000-וב' ,תואיל העמותה להחזיר את הכסף הזה
לעירייה .העירייה תחלק אותה כפי שהוא מבינה והיא רוצה לנכון.
גב' נטע צומבר :אני ורצה להסביר את הגידול בהקצבות.
מר ישראל מורן :כן.
גב' נטע צומבר :התכנית הלאומית ,בשנים ,בשנתיים שלוש האחרונות,
מר מוטי ששון :חבר'ה ,תשמעו את ההסבר שלה.
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גב' נטע צומבר :מפעילה באמצעות העמותה מסגרות נוספות לילדים ולכן ההקצבה גדלה .אנחנו,
באמצעות העמותה ,מפעילים את ה ...ולפעמים אנחנו מפעילים אותם בצורה,
בחלק מה ,ברוב המקרים ,בצורה מאוד חכמה וחסכונית ,כדי לפתח עוד פעילויות
לילדים .העודף נצבר ,העודף נצבר כי יש לנו תכניות לפתוח מועדוניות .יש לנו בעיה
בעיר של מבנים ,בעיה שכרגע נפתרה .יש לנו עוד מבנה שיעמוד לרשותנו שאנחנו
פותחים מועדונית ,ואנחנו לא נעזר בכספים עירוניים ואנחנו לטווח ארוך בונים על
הרזרבות התקציביות האלה .כל מועדונית ,תפעול מועדונית לשנה הוא מעל 300
אלף שקל.
מר ישראל מורן :אז לפני שאני אמשיך משהו אני אתן הערה שאני פשוט חושב שהתשובות שלכם
הבהירו את הסיטואציה ואת המצב הכלכלי שבין העירייה לבין העמותה .אני חושב
שצריך פשוט לסיים את העודפים התקציביים שקיימים שם .תחשוב העירייה
להעביר הקצבות ,תעביר ,ועושה שכל שבשנה הבאה אנחנו נראה הקצבה שנמוכה
בחצי מ ,4,600,000-כמעט ו 800-כמעט שהגענו השנה ,כי יש להם כבר .2,600,000
זה אומר שנצטרך להקציב פחות .יסיימו באופן מאוזן ,כמו שעמותה צריכה לסיים,
ואם נחשוב לעתיד כי זה שיש בבנק באיזושהי עמותה כלשהי לצרכים של הציבור,
אף אחד לא ,אבל השאלה איך מחלקים את צרכי הציבור ,לכן יש סדר עדיפויות
שנקבע במועצת העיר ולכן אני חושב שזה לא ראוי וראוי לסיים את היתרה הזאת.
זה אחד .שאלה נוספת שמתקשרת בסופו של דבר לדו"חות הכספיים כי זה עלה
בדו"חות הכספיים ,כמו שאתם מכירים הייתה ,אני מחזיק ברשותי דו"ח ביקורת
עומק שנעשה בעמותה שלכם מאוקטובר האחרון ,נכון? אם אני לא טועה ,שהוגש
על ידי רשות התאגידים ורשם העמותות ,באחד הסעיפים  6א' מעלה שהביקורת
סקרה את הנהלת החשבונות של העמותה ובחנה את הדו"חות הכספיים של
העמותה ,שזה מה שאנחנו בין היתר דנים ,גם בשנים  2012-2014שהובאו למועצת
העיר בעבר ,ולא נמצאו ראיות לכך שהעירייה קיבלה שירותים מהעמותה בהיקפים
של מיליוני שקלים .אז אני רוצה שתסבירו לי ,כי בדו"ח לא ממש הסברתם ,לפחות
לא לממצאי הביקורת .אני אשמח שתסבירו לי מה זה אומר שרשם העמותות כותב
שלא נמצאים ראיות לכך שהעירייה קיבלה שירותים מהעמותה בהיקפים של
מיליוני שקלים.
רו"ח דוד קומפורטי :תראה ,אתה מביך אותי .זה ש ,מה שבעצם נאמר בדו"ח הזה ,שאין לנו
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הסכמים עם עיריית חולון .אין לנו שום נייר .שום נייר שאומר עיריית חולון
צריכה לסבסד  150ילדים פה ו 200-הורים שם .אין שום נייר כזה .אין שום
הסכמים .לכן הם לא ראו .הרי מה אנחנו עושים? אנחנו עושים ,אנחנו ,כשאני אומר
אנחנו זה העמותה ,כן? העמותה נותנת שירות לילדי העיר במירכאות במקום
העירייה .אז מה אנחנו ,הכסף הזה אנחנו,
מר ישראל מורן... :
מר מוטי ששון :רגע ,תן לו לענות ואחרי זה תשאל שאלה.
רו"ח דוד קומפורטי :יכול להיות שאנחנו נותנים את הכסף למצילים בחוף תל אביב? לא .הכול
לילדי העיר.
גב' נעה צ'פליצקי :השאלה אם אפשר היה לתת,
מר מוטי ששון :סליחה אבל ,רגע ,רגע ,רגע .נעה ,אני לא אתן לך רשות דיבור .הוא שאל ,תשאלי
אחר כך את.
רו"ח דוד קומפורטי :אני אומר בצורה מאוד פשוטה .כל השירותים של העמותה ,אגב ,זה גם כתוב
בשמה.
מר ישראל מורן :לא,
רו"ח דוד קומפורטי :כל השירותים הם לילדי העיר או לאזרחי העיר ,ולכן,
מר ישראל מורן :ההבהרה שלך חשובה אבל זה שאנחנו פועלים ללא שום הסכם בין העמותה לבין
העירייה אז הוא לכשעצמו הוא מחדל ,אם לא בכלל אסור.
רו"ח דוד קומפורטי :וזה באמת בטיפול,
מר ישראל מורן :מצוין,
רו"ח דוד קומפורטי :בטיפול וב,2017-
מר ישראל מורן :ברשותך ,איזושהי הערה לתגובה שלך .אני מעריך את ,אני סומך על מילתך ,ועם
זאת מילתך לא מספקת ברמה המשפטית ,כשמדובר שאין הסכם ,כי אם אתה
אומר לי שהכסף הולך לאן שהוא הולך אני נוטה להאמין כי אני מאמין באדם ,אבל
עם זאת אין שום דבר שהוא מחייב בדברים שלך ולא שום מסמך משפטי .המשך
ההת נהלות הזאת במשך שנים היא מחדל שמועצת העיר נותנת לו יד בכל פעם
שהיא מרימה את ידה ומאשרת את התקציב או מאשרת את הדו"חות הכספיים
שלכם ,והשאלות לגבי העמותה הזאת נשאלים כבר שנים .דבר נוסף שעולה
מהדו"ח ,והוא מעלה עוד הרבה תהיות על אופן התנהלות העמותה במשך שנים,
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כאילו באמת ,אני באמת שואל .אתם נמצאים שם יותר ,אני בטוח שאתם עושים
עבודת קודש כי בסופו של דבר אתם נוגעים בילדים שהכי צריכים את כולנו .בסופו
של דבר יש חשיבות גם לנראות ולאופן שבו מתנהלים הדברים ,והאם זה לא מדיר
שינה מעיניכם שככה יוצא דו"ח ,והדו"ח הוא לא ,הוא דו"ח מלפני כמה חודשים
בסך הכול ,שמדבר על התנהלות לא תקינה ,לא ,על פרוטוקולים שמנוהלים עם איך
מצביעים ,בעד או נגד ,לא על זה שבסופו של דבר הרכב האסיפה הכללית נקבע
באופן תקין .לא ,כל כך הרבה הערות ואני באמת שואל .אתם באים למועצת העיר,
אתם מבקשים איזושהי תגובה וזה הדו"ח .כאילו ,בגילוי הנאות היה ראוי לבוא
למועצת העיר לפני הדו"חות הכספיים או גם להגיד חבר'ה ,היה לנו דו"ח ביקורת.
אנחנו עובדים על התיקונים .זה שאני,
דוברת:

דוד אמר לפני שתי דקות,

מר ישראל מורן :אני לא ,לא ,זה היה בעקבות שאלה שאני שאלתי על דו"ח הביקורת ,אלא לא
נאמר או הוא שם על שולחן מועצת העיר לפני כן .לבוא לפני כן ,להגיד חברים
יקרים ,אתם לא צריכים לגלות שהיה דו"ח ביקורת במשרד הפנים או במשמר
החברתי או ממקורות אחרים .היה דו"ח ביקורת .תשמעו ,זה מה שקרה שמה.
אנחנו פועלים לתקן .כך ראוי לעשות ,ולא שנגלה את זה בדיעבד ואנחנו נצטרך
לשאול אתכם ולהביך אותך ,כמו שאתה אומר בלשונך.
מר מוטי ששון :שאלות הבאות.
גב' נעה צ'פליצקי :השאלה ,אני גם,
מר מוטי ששון :כן ,נעה .בבקשה .שאלות?
גב' נעה צ'פליצקי :כן .יש ,הרי אתם גם מפעילים קייטנות ,נכון? העמותה מפעילה מועדוניות,
רו"ח דוד קומפורטי :יש פעילות קיץ.
גב' נעה צ'פליצקי :השאלה אם אי אפשר היה לתת ליותר ילדים .אנחנו יודעים ,איך אומרים ,אני
לא ספרתי את הילדים שזקוקים אבל אני מאמינה שיש לכם נתונים.
גב' נטע צומבר :אנחנו מפעילים מסגרות ,כמועדוניות ,שמוכרות על ידי משרד הרווחה .מסובסדות
ב 75-אחוז על ידי משרד הרווחה 25 ,אחוז זה התוספת של העירייה ,אז הילדים
שאנחנו נותנים להם פעילות מקבלים .מקבלים מאיתנו.
גב' נעה צ'פליצקי :לא ,אני לא שאלתי את הילדים .השאלה אם אין יותר ילדים ברווחה שידועים
ברווחה ושפתחו תיקים ברווחה ואפשר היה ביתרות האלה לתת לעוד ילדים,
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גב' נטע צומבר :היתרות האלה מבחינתנו מיועדות לעוד מועדונית לילדים,
גב' נטע צומבר :בשנה הקרובה .אני מדברת על הקיץ.
מר מוטי ששון :כן .יש עוד שאלות?
מר ראובן קייקוב :כן.
מר מוטי ששון :כן ,ראובן.
מר ראובן קייקוב :השאלה האם הילדים של המשפחות שאתם נותנים להם את השירות שאתם
נותנים כלולים בתוכם ילדים של עולים? שהם עולים או בני עולים או משפחות
עולים?
מר מוטי ששון :כן ,כן.
גב' נטע צומבר :כן ,אין הבדל .ילדים,
רו"ח דוד קומפורטי :כל אזרח,
גב' נטע צומבר :שאנחנו נותנים להם מענה וילדים שהעובדים הסוציאליים באגף מבקשים עבורם
השמה במועדונית .יש אתיופים ,יש עולים מכל מיני ,כן.
מר ראובן קייקוב :עוד שאלה נוספת,
מר מוטי ששון :כן ,מיקי.
מר ראובן קייקוב :לגבי המגזר החרדי.
מר מוטי ששון :אין הבדל ,אין הבדל.
מר ראובן קייקוב :בסדר ,השאלה אם הם גם נמצאים שם.
מר מוטי ששון :כולם מטופלים שם .כן.
גב' נטע צומבר :הם קלוטים במועדוניות הרגילות ויש ילדים מהמגזר החרדי ,במועדוניות,
מר ראובן קייקוב :כמה? פחות או יותר?
גב' נטע צומבר :אני לא יודעת להגיד לך מספרים ,לא התכוננתי לזה .אני מצטערת.
מר מוטי ששון :כן.
מר ראובן קייקוב :יש לכם אולי ,שוב ,האוכלוסייה החרדית יש לה צרכים,
מר מוטי ששון :אבל ראובן ,היא לא יכולה לתת לך תשובה כרגע .תבוא מחר ,תהיה לך תשובה.
אנחנו דנים כרגע במאזן.
מר ראובן קייקוב :נכון ,נכון .אבל להבא ,כי יש פה יתרות גדולות רציניות ,אולי להבא,
מר מוטי ששון :אבל אתה צריך להבין שכנגד היתרות עומדות כל מיני התחייבויות לפתוח מסגרות
ואתה כל הזמן פותח מסגרות ,וברגע שיש לך בעיה של מבנים אתה נתקע לרגע אבל
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זה לא אומר שאתה לא ממשיך בפעילויות שלך .הם עושים עבודת קודש.
מר ראובן קייקוב :הם מתכננים לפתוח מסגרת .אם אפשר,
מר מוטי ששון :יש בעיה של מחסור במבנים.
מר ראובן קייקוב :שיש מעצור מבפנים?
גב' נטע צומבר :מבנים.
רו"ח דוד קומפורטי :איפה לפתוח את המועדוניות האלה.
מר ראובן קייקוב :בסדר .אז במידה וכן תמצאו מבנה.
מר ראובן קייקוב :אז במידה וכן ימצא ,אני מבקש ,אם אפשר,
מר מוטי ששון :תאמין לי ,הם עושים את המקסימום .לא צריך,
מר ראובן קייקוב :למגזר החרדי.
מר מוטי ששון :גם במגזר החרדי.
מר ראובן קייקוב :כי לדעתי להם יש דרישות מיוחדות,
מר מוטי ששון :אומרים לך שאין הבדל .זה כולם ילדים .כן ,מיקי.
מר מיכאל שמריהו :או קיי .אין ספק שהם עושים פה עבודת קודש ,רק השאלה היא ליועצת
המשפטית האם מבחינה חוקית אין לנו בעיה שיצטברו יתרות לטובת פעילות
שוטפת.
עו"ד אביבה שרון :ההסבר הוא הסבר חשבונאי .הוא הסבר שנתן לך פה רואה החשבון.
מר מיכאל שמריהו :כן ,שמעתי את ההסבר.
עו"ד אביבה שרון :בדיוק .וזה ההסבר.
מר מיכאל שמריהו :לא ,אני שאלתי אם אין לנו בעיה,
עו"ד אביבה שרון :אין בעיה,
מר ישראל מורן :שאלה משפטית אחרת ,האם מותר לתת הקצבות,
מר מיכאל שמריהו :זה מה ש ,הוא אמר שאסור ולא אסור.
עו"ד אביבה שרון :קודם כל ,הסבירו לך שהדברים שהתגלו באותה ביקורת הם באים עכשיו על
פתרונם .זה תהליך שלוקח זמן של הסדרה .עמותת העליון היא העמותה היחידה
שלנו כעירייה שהיא חברת ,שהיא עמותת בת שלנו ,כי כל היתר זה חברות בת .זאת
עמותת בת .זה מין יצור,
מר ישראל מורן :זה עמותה מעין עירונית?
עו"ד אביבה שרון :זאת עמותה עירונית היחידה של עיריית חולון.
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מר ישראל מורן :זה אומר שגם הוועד המייעץ צריך להתמנות על ידי האסיפה הכללית.
עו"ד אביבה שרון :אני אסביר לך משהו ,לא .אני אסביר לך .התחילה כעמותה רגילה ,זאת אומרת
עמותה פרטית ,ואז משרד הפנים אחרי שורה ,חייב אותנו להפוך אותה לעמותה
עירונית ואנחנו פה במועצה הפכנו אותה לעמותה עירונית ,זה היה הליך מאוד קשה
מבחינה משפטית ,ולכן העמותה הזאת היא מין יצור מיוחד של עירייה.
מר ישראל מורן :האם היא לא כתאגיד עירוני?

עו"ד אביבה שרון :היא סוג של תאגיד ,כן,
מר ישראל מורן :אז אם תאגיד,
עו"ד אביבה שרון :אבל היא לא חברה .היא לא חברה.
מר ישראל מורן :לא ,ברור .ברור .אני מבין את ההבדל בין עמותה לחברה ,אבל אם היא תאגיד
עירוני האם חבר ,הוועד המנהל שלה לא אמור להיות מורכב גם מנציגי ציבור כמו
חברה ותאגיד עירוני אחר?
עו"ד אביבה שרון :ומה הבעיה?
מר ישראל מורן :לא יודע .שעד היום לא מינינו ולא הובא לאישור מועצת העיר הרכב הדירקטוריון.
מר מוטי ששון :אבל יש דברים אחרים .מדברים על מאזן.
מר ישראל מורן :לא ,זה רק מוסיף על זה שהדירקטוריון שלכם אפילו לא משקף שום החלטה של
אסיפה כללית.
מר מוטי ששון :טוב ,או קיי .יש עוד שאלות?
מר ישראל מורן :אתם ממשיכים להתנהל בצורה פשוט לא תקינה.
מר מוטי ששון :טוב ,חברים .חברים .הם עושים עבודת קודש .אני מכיר את הפעילות של עמותת
עליון.
מר ישראל מורן :כן ,בקופה  ...עושים דברים טובים.
מר מוטי ששון :הם עושים עבודת קודש ואנחנו נשמח ,נשמח תמיד לטפל בילדים שנמצאים
במצוקה וילדים בסיכון ,לתת להם את המסגרות ולשמור עליהם ואם נשאר,
נשארה יתרה ,היתרה הזאת תנוצל בשנה הבאה .זה לא כסף שהולך לאיבוד ,זה
כסף שילך וינוצל בשנה הקרובה ויש קשיים להקים מסגרות חדשות לכן ,גלשנו
לנושא של העמותה ,אנחנו כל שנה חוזרים על זה ומסבירים מה זה עמותת עליון.
יבורכו כל אלה שעוסקים במלאכה ,ימשיכו להציל את הילדים ואנחנו נמשיך
לתמוך בפעילות שלכם .מי בעד אישור הדו"חות הכספיים,
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מר איתי זילבר :מוטי ,יש לי עוד שאלה.
מר ישראל מורן :גם לא קיבלנו דו"ח מילולי.
דובר:

כמה שנים,

דובר:

קיבלנו.

מר ישראל מורן :לא .קיבלת דו"ח מילולי?
דובר:

כן.

מר ישראל מורן :היום? לחומר של היום קיבלת?
מר מוטי ששון :כן ,בבקשה.
מר איתי זילבר :יש לי שאלה בעקבות משהו שכבר אמרנו פה במועצה פעם אחת ,בעניין של  ...שיש
מנכ"ל ,אין מנכ"ל ,אין מנכ"ל ,יש מנכ"ל .כן מקבל כסף ,לא מקבל כסף .אתם
אומרים שאין מנכ"ל ,אני אומר לכם שיש מנכ"ל .יש מנכ"ל?
רו"ח דוד קומפורטי :לא נכון .אתה סתם זורק מילים .כבר בשנה שעברה,
מר איתי זילבר... :
מר מוטי ששון :רגע ,רגע .הוא עונה לך.
רו"ח דוד קומפורטי :אני אישית שלחתי את הדו"ח המתוקן ללא מנכ"ל.
מר איתי זילבר :נכון ,אחרי שאמרנו,
רו"ח דוד קומפורטי :אין מנכ"ל בכסף בעמותה.
מר איתי זילבר :האם יש מנכ"ל עכשיו בעמותה?
רו"ח דוד קומפורטי :כן.
גב' נטע צומבר :לא בכסף.
רו"ח דוד קומפורטי :לא בכסף.
מר איתי זילבר :לא שאלתי כסף ,שאלתי האם יש מנכ"ל.
רו"ח דוד קומפורטי :בוודאי.
מר איתי זילבר :מי המנכ"ל?
רו"ח דוד קומפורטי :איריס צור.
מר איתי זילבר :איריס צור .היא מקבלת שכר?
גב' נטע צומבר :לא.
רו"ח דוד קומפורטי :מהעירייה ,לא מהעמותה.
מר איתי זילבר :לא ,לא מהעמותה .מהרווחה .מהעמותה לא מקבלת.
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רו"ח דוד קומפורטי :לא.
מר איתי זילבר :האם המינוי שלה בוצע כהלכה? כי אני רואה פה בביקורת שלכם לא מצאו ...
גב' נטע צומבר :בימים אלה אנחנו עובדים על המינוי שלה,
מר איתי זילבר :התשובה היא לא,
גב' נטע צומבר :אישור ממשרד הפנים .אנחנו בתכתובות עם משרד הפנים.
מר ישראל מורן :אז זה אומר,
מר איתי זילבר :שהתשובה היא לא,
גב' נטע צומבר :זה הערה של הביקורת שאנחנו מתקנים אותה כעת .פועלים לתקן אותה.

מר איתי זילבר :אבל הביקורת הזאת נכתבה כשטובה בר לב הייתה המנכ"לית,
גב' נטע צומבר :לא ,לא .עכשיו קיבלנו.
מר איתי זילבר :רגע .אני אקריא לך.
מר מוטי ששון :אבל איתי ,אנחנו מדברים על מאזן ,אתה מדבר על העמותה?
מר איתי זילבר :בסדר גמור .זה המאזן של העמותה.
מר ישראל מורן :כן ,זה מופיע חלק מהדו"ח,
מר איתי זילבר :איריס צור החליפה את טובה בר לב ב 27-במאי  ,2015או קיי? אנחנו עכשיו רק
שנתיים וחודש אחר כך ועדיין אין לכם אישור של משרד הפנים .איך אנחנו
מסדירים את זה?
גב' נטע צומבר :אנחנו עובדים על זה.
מר איתי זילבר :או קיי .איך אתם מסבירים את זה שמנכ"לית בלי אישור משרד הפנים?
רו"ח דוד קומפורטי :כי היא לא צריכה לקבל אישור ממשרד הפנים ,היא צריכה לקבל מרשם
העמותות .זה שהמבקר רוצה שגם משרד הפנים יאשר זה לא בדין ולא בסמכות.
מר ישראל מורן :למה לא? זה כמו תאגיד עירוני.
רו"ח דוד קומפורטי :רק שנייה ,אני מוכן להוסיף עוד משפט אם אני יכול.
מר ישראל מורן :לא ,לא .אתה כנראה לא מבין גם את הכפיפות המשפטית,
רו"ח דוד קומפורטי :כנראה.
מר ישראל מורן :כי זה כמו שתאגיד עירוני,
מר מוטי ששון :אבל אני מבקש ,אל תפריע .יש שאלה של איתי .אל תפריע.
רו"ח דוד קומפורטי :אני רוצה להגיד דבר אחד .אני הרואה חשבון של העמותה כ 20 ,15-שנה.
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מר ישראל מורן ... :פרשנות משפטית.
דובר:

זה לא יועץ משפטי.

רו"ח דוד קומפורטי :לא ,חס וחלילה .לא מתיימר.
מר מוטי ששון :תפסיקו להעיר לו.
רו"ח דוד קומפורטי :אנחנו במהלך אותם  20 ,15שנה שאני הרואה חשבון עברנו לפחות  6ביקורות
כאלה שלא הוחלף באף ביקורת משפט על זה שאין הסכמים עם העירייה .פתאום
התעוררו עם הדבר הזה .על זה שראש המועצה ,אה ,ראש ה ,המנכ"ל ,אין לו מינוי
ממשרד הפנים .יש מינוי מרשם העמותות .שמע ,כל פעם ממציאים לנו את הגלגל
מחדש ,כמו שאתה אמור להכיר מתאגידים וממקומות אחרים אנחנו מיישרים,
ניישר קו .לנו יש יתרון אחד עליכם .אנחנו עובדים בשוטף ביומיום ,אתם רואים
בסוף נייר .שואלים שאלות ,וזה הגיוני .אבל אנחנו ביומיום יש לנו עוד מיליון
דברים ואנחנו גם את ההערות האלה נפתור.
מר איתי זילבר :וגם המבקר אבל  ...בסמכות ,ואני שואל .המנכ"לית היא מונתה לפני שנתיים בלי
אישור משרד הפנים .אתה מסכים איתי?
רו"ח דוד קומפורטי :נכון .חד וחלק.
רו"ח דוד קומפורטי :אנחנו היום עובדים כדי לתקן את זה.
מר איתי זילבר :אבל למה בשנתיים עיכוב?
רו"ח דוד קומפורטי :לא שנתיים עיכוב .ברגע שקיבלנו את,
מר מוטי ששון :חברים ,קיבלתם הסברים,
מר ישראל מורן :תודה רבה.
מר מוטי ששון :בבקשה .מי בעד אישור הדו"חות הכספיים ליום  ,31.12.2016עמותת עליון לרווחת
ילדים ,נערים ונערות בחולון? בבקשה .מי בעד?  13בעד .מי נגד?  3 ,2 ,1נגד.
מי נמנע? אין נמנעים .אושר,
אני עובר לסעיף הבא .אישור הדו"חות הכספיים של רשת קהילה ופנאי.
דובר:

כל הכבוד לכם.

מר מוטי ששון :מדובר בילדים ... ,ומדברים על פרוצדורה .טוב .בסדר.
מר ישראל מורן :פרוצדורות זה מעיק ,פעילות  ...זה מעיק.
מר ישראל מורן :נהלים באישור משרד הפנים זה מעיק ,מוטי .אנחנו יודעים .זה קשה.
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סעיף  - 1אישור דו"חות כספיים ליום  31.12.2016של רשת קהילה ופנאי
מר מוטי ששון :בבקשה ,מי מציג? רק תגיד את השם שלך.
מר מוטי ששון :קובי ,קובי ,בבקשה .אני מבקש לא להפריע לו לדבר .קובי ומורן.
מר מוטי ששון :בבקשה ,רשת קהילה ופנאי ,מי מציג?
דוברת:

רק שנייה .הדו"חות הכספיים של העמותה רשת קהילה ופנאי,

מר מוטי ששון :רגע .את  ...פה הוא לא שומע את הדברים (המקליט),
דוברת:

רואה חשבון של העמותה ,משה מועלם ולידו רואת החשבון  ...המנכ"לית ...

מר מוטי ששון :בבקשה.
דובר:

מועלם זה חצי ספר טלפונים.

מר מוטי ששון :בבקשה.
מר משה מועלם :ערב טוב .אני מתחיל בעמוד  ,5אני מניח שכולם קראו את הדו"ח .המחזור של
רשת קהילה ופנאי ב 2016-הסתכם ב 128.6-מיליון לעומת  122כמעט בשנה
שעברה ,גידול של  5.5אחוז .הגבייה העצמית עלתה מ 92.5-ל ,95.5-גידול של 3.5
אחוז .שכר העבודה מ 64,800-עלה ל ,68,600-זה גידול של  5.8אחוז ,סך הכול
ההוצאות שלנו הגיע ל 123-מיליון כמעט .אנחנו גמרנו את השנה בעודף של 881,000
שזה כיסה גירעון מצטבר משנים קודמות וזה השאיר עודף לכאורה נטו השנה של
 246אלף .אם אני עובר לעמוד  ,4המצב הכספי .המצב הכספי יציב אבל ,בשורה
הרביעית מלמטה מצד ימין .אם מפרקים את העמותה מחר בבוקר ב,31.12.16-
גובים את כל הכסף מכל הלקוחות ,כל הצ'קים לגבייה שיש לנו ,משלמים לספקים,
משלמים את פיצויי הפיטורין שהם מעטים שלא מכוסים ,אנחנו עומדים בגירעון
של  2מיליון שקל .זה מצב יציב .לא מרנין אבל זה בסדר גמור .יש פה יציבות כספית
של העניין הזה.
מר ישראל מורן :איפה אתה רואה את זה בעמוד ?4
מר משה מועלם :אם אני מסתכל על השורה הרביעית מלמטה .4 ,3 ,2 ,1 ,שורה רביעית מלמטה.
מר ישראל מורן :כן .שימוש בפעילויות שלא יועדו על ידי ה,
מר משה מועלם :כן .זה המצב הנזילותי ,שיש לנו גירעון של  2מיליון שקל .אנחנו מממנים את זה
בזה שהספקים מקבלים את התשלומים שלהם קצת באיחור ,עד שהעובדים
מקבלים את המשכורת .זה לא מעיק .היה עדיף שיהיה קצת עודף אבל העמותה
יציבה לאורך זמן ומתנהלת בצורה יעילה .הוצאות המינהלה של העמותה הזאת הן
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מאוד נמוכות 4 ,מיליון שקלים ,אני חוזר לעמוד  ,5נשאר סטטי משנה שעברה
למרות שהפעילות גדלה ב 5.5-אחוז ,הוצאות המינהלה נשארו נמוכות .באופן
עקרוני אני בערך רואה  100דו"חות של תאגידים מהסוג הזה .תאגיד גדול ,הוא
מתנהג יעיל עם הוצאות מינהלה נמוכות ,עם גבייה עצמית טובה .הרשות נותנת
 31.5מיליון שקלים ,זה כולל החברה למתנ"סים 31.5 .מיליון שקלים .רוב
התקציבים של הרשות הולכים פה לפעילות מוגדרת מראש ,זאת אומרת ,לא עושים
עם זה מה שרוצים .הכסף החופשי למתנ"ס ,לרשת קהילה ופנאי ,הוא  3מיליון
שקל ,זאת אומרת בסך הכול של הכסף שהרשות נותנת פה ,שמצד אחד היא קונה
פעילויות ב 30-מיליון אבל הכסף החופשי הוא  3מיליון ,היא מקבלת פעילות כמעט
ב 129-מיליון ואלה פרופורציות טובות .זהו.
מר מוטי ששון :כן .שאלות בבקשה.
מר ישראל מורן :קודם כל ,הערה ראשונה .גילוי נאות ,אני מכיר את רשת קהילה ופנאי במשך שנים.
אם יש עמותה שאני מעריך את הפעילות שלה בעיר ,אני חושב שכל שקל שעוד
נוסיף לכם גם בעתיד ילך לטובת הציבור באופן ישיר וזה רשת קהילה ופנאי ,אז
קודם כל ישר כוח על העבודה שלכם .באמת אני חושב שהרבה נושאים עולים לדיון
במועצת העיר שבסופו של דבר נוגעים לציבור באמצעות העמותה ,ביניהם קייטנות
וצהרונים וכל השאר ,ולכן אני כן אשמח שכשנרד לסעיפים עצמם שתוכלו להסביר
לנו כדי שאנחנו נקבל מושג יותר לעומק מה זה אומר .כשאתם מדברים למשל גבייה
עצמית שנגיד עלתה ב 3-מיליון שקלים .עיקר הגבייה העצמית של מרכז קהילתי,
מאיפה היא מגיעה? עיקר הרווח מאיפה הוא מגיע? מאיפה ,אילו תחומים הם
תחומים יותר הפסדיים?
גב' ורדה לוי:

קודם כל זה כלול הכול ,זאת אומרת חוגים ,פעילויות של ,שעות סיפור פעילויות
קהילתיות לרווחה ,צהרונים ,קייטנות .הכול בתוך הסל של הגבייה העצמית הזאת.
יש מתנ"סים שאתה רואה שהם חזקים יותר ,יש מתנ"סים שהם חלשים יותר.
מהכסף הזה שאנחנו בעצם גובים ולפעילויות הכלליות האלה אנחנו מחזקים
מקומות חלשים יותר ,כמו את לזרוס ,כמו את תל גיבורים ורואים את זה .וולפסון
רואים את זה מאוד חזק .זה אחד .שתיים ,אין לנו כמעט ,אין לנו כמעט ילד אחד
שלא משתתף בפעילויות חוגיות כאלה ואחרות בגלל מצב כספי ,כי אנחנו עושים גם
הנחות ונותנים את כל הפעילויות גם מהגבייה העצמית .מטבע הדברים ,מכיוון
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שמסה מאוד גדולה של הרשת הזאת זה לצהרונים ,זה  154מסגרות ,ויש שם 600
עובדות ,אז ברור שחלק גדול מהגבייה העצמית היא גם על הצהרונים .אבל כמו
שאתה יודע ,ובגלל שראש העיר דרש שנוריד את המחירים עוד אז ,אז אין פה הרבה
עודפים או כאלה דברים .יש פה תקורות לכל הסיפור הזה ומהתקורות האלה אנחנו
חיים ,זאת אומרת לא חיים לנושאים אחרים אבל הגבייה העצמית,
מר ישראל מורן :כן ,אבל כשאת מדברת על גבייה אז מין הסתם את מדברת על הכנסות ,אני לא ...
הכנסות באופן ,אני מדבר על הכנסות באופן יחסי גם לתחומים אחרים .אני מניח,
כמו ש,
גב' ורדה לוי:

תזכור,

מר ישראל מורן :שנייה ,כמו שאני זוכר ,לא ,אף אחד לא מצפה שנוער יהיה תחום רווחי ,ומין
הסתם הוא תחום בדרך כלל הפסדי שאנחנו נוטים להוציא עליו יותר כסף .אילו
תחומים אתם יכולים לאפיין אותם ולומר שהם תחומים שאנחנו מוציאים וצריכים
להשלים אותם מתחומים אחרים? את ה 30-מיליון שקל שאמרתם 33 ,מיליון30 ,
מתוכם צבועים .אילו תחומים מקבלים כסף שהוא כסף צבוע מתוך ה 30-מיליון
שקלים ,ובסופו של דבר גם אילו תחומים אתם נשארים ביתרות כדי לאפשר כמו
שאמרת את הגמישות הזאת גם למרכזים קהילתיים שצריכים את העזרה הזאת.
וגם תחומים אחרים ש,
מר משה מועלם :צריך להעיר פה .אין פה סבסוד צולב .באחת הישיבות הראשונות שישבתי פה עם
ראש העיר שהצגנו דו"חות כספיים הוא אומר אני לא רוצה שתעשו סבסוד צולב.
מר ישראל מורן :תסביר.
מר משה מועלם :כל מקום שיכסה את עצמו .אני לא רוצה לקחת מהצהרונים ולשלם עבור חוג שש
בש .אני רוצה שכל אחד יכסה את עצמו ,זאת הייתה הצהרה קטגורית של ראש
העיר וכך אנחנו מתנהלים.
מר ישראל מורן :חבר'ה ,אני שואל שאלה פשוטה ,אתם עונים על משהו אחר בכל פעם.
גב' ורדה לוי:

לא ,לא .רגע ,שנייה .אני הבנתי ,מורן.

מר ישראל מורן :כן.
גב' ורדה לוי:

ככה .קודם כל פעילויות נוער מסובסדות על ידי  ...עיריית חולון .גמלאים ,מועדוני
הגימלאים מקבלים את התקציב צבוע לעניין הזה .יש לנו  14מועדונים ,הם
מקבלים תקציב צבוע לפעילויות .מאור ,אבחונים ונציין פה ש ...וכל הכבוד לו,
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מר ישראל מורן :נוכל לקבל פירוט של ה 30-מיליון הצבועים ,איך הם מתחלקים?
דוברת:

אתה יכול  ...בתקציב שאתם מאשרים,

מר ישראל מורן :סליחה ,אני עד עכשיו מבקש את התקציבים ולא קיבלתי,
מר משה מועלם :לא ,לא .אתה לא צריך.
גב' ורדה לוי:

תיכנס לאתר אינטרנט.

מר משה מועלם :יש כאן בדו"חות ,באתר אינטרנט ,יש לך פה בדו"ח הכספי פירוט עד השקל לאיזה
מקום הולך כל שקל,
מר ישראל מורן :איזה עמוד?
גב' ורדה לוי:

אני אגיד לך,

מר משה מועלם :זה בעמוד  11 ,12ו .10-יש שמה פירוט לאיזה מרכז הולך כל כסף,
מר ישראל מורן :כן ,אבל מרכז הולך כל כסף זה לא איזה תחום הולך בתוך מרכז .אני מנסה להבין
את התחומים השונים בתוך המרכזים,
גב' ורדה לוי:

אני אומרת לך ,נוער ,גימלאים,

מר ישראל מורן :אין בעיה,
גב' ורדה לוי:

ויש פה עוד ,יש פה גם  ...למשל החופש הגדול ,העברה של משרד החינוך כספים
לעניין הזה .משרד הקליטה ,העברה של תקציבים לפרויקטים בכל העיר ,לא רק
בבית אלאזרוב ,מרכזי למידה וכולי .אלה הם דברים שהכסף הולך אליהם.

מר ישראל מורן :אני אשאל שאלה נוספת כי ,קודם כל לא קיבלתי ,זו התחושה שלי ,לא קיבלתי
תשובה שהיא מפורטת .אני אשמח אם תוכלו להעביר את התשובה המפורטת גם
אם לא עכשיו ,כדי לברר,
מר משה מועלם :אם אפשר הערה ,אם אפשר הערה ,זה הפירוט לפי חוג חוג ,פעילות פעילות ,מרכז
קהילתי.
מר ישראל מורן :אפשר לקבל?
מר משה מועלם :אני אשלח לך.
מר ישראל מורן :תודה רבה.
מר משה מועלם :אני אשלח לך.
מר ישראל מורן :שאלה שרציתי לשאול ויכול להיות שענית לי ברגע שאתה שולח לי את הכל אז אין
שום בעיה .אתם יכולים להמשיך ואני אנסה לחזור אליה אחר כך כי,
מר מוטי ששון :יש עוד שאלות?
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מר יעקב חרש :יש עוד שאלה .בעקבות השינוי של הצהרונים ,אתם תצטרכו  ...מהעירייה?
גב' ורדה לוי:

אני אציג ,ביום שלישי נקראתי לפגישה עם המנכ"ל להציג בפניו את כל
האלטרנטיבות .בנינו כמה מודולים כדי לראות איך אנחנו מתמודדים עם זה ונראה.
אנחנו ,תראו .אנחנו נעשה ,קיימתי היום ישיבה במיוחד בנושא הזה ,אחד ,אני
רוצה לעבוד לפי הנחיות ראש העיר .לא להוריד את הרמה של הצהרונים בעקבות
השינויים ,ואם אתם רואים ,כבר יש קריאה מהרבה מאוד ראשי רשויות שזה מה
שהולך,

מר מוטי ששון :יש התארגנות של הורים,
גב' ורדה לוי:

שזה מה שהולך להיות.

מר מוטי ששון :ברשויות.
גב' ורדה לוי:

של רמת גן ,גבעתיים,

מר מיכאל שמריהו :השלטון המרכזי לא משתתף במימון?
גב' ורדה לוי:

לא.

מר מיכאל שמריהו :הכול נופל על הרשויות?
מר משה מועלם :הסבסוד ,לפי האשכולות.
גב' ורדה לוי:

הסבסוד לפי האשכולות .עכשיו ,מיפינו,

מר מוטי ששון :אבל הסבסוד ...
גב' ורדה לוי:

עכשיו ,אנחנו,

מר מוטי ששון :יש התארגנות של הורים באזור גוש דן נגד הכוונה שהתקבלה בוועדת הפנים על
התעריף של ה 650-ש"ח,
דוברת:

.635

מר מוטי ששון :והטענה שזה יפגע באיכות הקייטנות.
(בעיות בהקלטה)
מר ישראל מורן :איזו מחאה כזו יש נגד ה 635-שקלים? אני אשמח לראות את המחאה של ההורים
הזאת ,כי,
מר מוטי ששון :מורן ,אני חבר בפורום ה  15 -והמנכ"ל שלנו שלח לי ,ונדמה לי שאפילו היה כתוב
בעיתון שישנה התארגנות של הורים(,כנגד ההחלטה בוועדת הפנים)
מר מוטי ששון :מורן ,תבוא אחר כך אלי אני אראה לך.
מר ישראל מורן :ברור .אתה ראית הורים שמתארגנים נגד זה ש...
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גב' ורדה לוי:

תקשיבו ,חבר'ה ,בואו,

מר מוטי ששון :מורן ,מורן .בוא רגע לפה .מורן .יש עוד שאלות?
גב' ורדה לוי:

דרך אגב ,זה מדובר ,זה מדובר על בלי הימים הארוכים .יש לך ,14

גב' דגנית מיכאלוב 650 :זה,
מר ישראל מורן :מה זה  ?4תסבירו?
מר ישראל מורן :רגע ,שנייה .תסבירו.
גב' דגנית מיכאלוב 650 :שקלים זה אומר שזה צהרון גן שמסתיים בשעה ארבע .תראה לי הורים
שיכולים להגיע בשעה ארבע לאסוף ילדים מהצהרון.
גב' ורדה לוי:

זה בלי  14יום חופשה,

גב' דגנית מיכאלוב :של ימים ארוכים.
גב' ורדה לוי:

בלי חוגים .אתה מכיר,

מר ישראל מורן :אז אני אשאל שאלה שלגבי הצהרונים שלנו ,כי אתם בוודאי מכירים אותם יותר
טוב .מה ,באמת ,מה העלות הממוצעת ,העלות ,לא ההכנסה ,העלות הממוצעת פר
ילד לצהרון?
מר יעקב זיתוני :מבלי להוריד את הרמה אבל.
מר ישראל מורן :לא ,של היום של הרשת ,אני רוצה לדעת מה העלות הממוצעת לילד .אנחנו יודעים
הרי לעשות את הכמות ,את ההוצאה שלנו פר,
גב' דגנית מיכאלוב :המחיר ,אני חייבת להגיד לך משהו לגבי,
מר משה מועלם :בוא אני אענה לך .זה בין  900ל 1,000-שקלים אחזקה לילד במערכת כזאת,
מהרבה מאוד מתנ"סים כאלה בהרבה ערים ,ומה שאתה מבטא פה מתבטא לי בכל
מועצת עיר .עלות לכל ילד בתוך המשחק הזה זה בין  900לאלף שקלים.
מר ישראל מורן :כמה ילדים יש לנו בצהרונים בחולון?
גב' ורדה לוי:

יש לנו בגני הילדים נכון להיום  ,3,700ובבתי הספר  .1,600אני רוצה להגיד לכם עוד
משהו .בבתי הספר יהיה מורה אחד על  27ילדים במינימום .חברים ,אתם יודעים
מה זה אומר?

דוברת:

היום אנחנו בקבוצות של  15ילדים.

גב' ורדה לוי:

היום אנחנו,

דוברת:

אנחנו לא נוכל לעמוד בזה.

מר ישראל מורן :אני מנסה להבין את המצב הקיים ,חברים ,אני לא,
גב' ורדה לוי:

אז תראו .יש לנו,
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מר ישראל מורן :מדברים על  3,600ו ,1,700-נכון?
גב' ורדה לוי:

כן .אבל לא כולם,

מר ישראל מורן :אין בעיה .ההכנסות ,ההוצאות ,סליחה ,שלנו בעבור ה 3,600-כמה הם וההוצאות
שלנו בעבור ה 1,700-כמה הם?
גב' ורדה לוי:

אנחנו נראה .אני לא רוצה עכשיו לעשות את הדיון כי זה באמת דיון עמוק .אני
אראה לכם אם אתם רוצים אני אראה גם למנכ"ל ביום,

מר ישראל מורן :אנחנו לא יושבים בישיבה עם המנכ"ל ,אנחנו נשמח שתשלחי,
מר מוטי ששון :מורן ,סליחה .אנחנו סוטים ,הדיון על ה ,רק להראות לך .חיפשתי לך ,תבוא לפה,
אני אראה לך מה,
מר ישראל מורן :אין בעיה .אני אשמח לקבל את זה.
גב' ורדה לוי:

בשמחה.

מר ישראל מורן :תודה.
מר מוטי ששון :תבוא ,תבוא לפה מורן ,תראה את ההתארגנות של ההורים.
גב' ורדה לוי:

דבר אחד אני כן רוצה לומר .אני  ...את העולם שהאיכות לא תפגע ,לשמור על,

מר יוסי זיידה :יש לי ילד ,יש לי שתיים במערכת ואני מצדיע לכם .תמשיכו הלאה.
גב' ורדה לוי:

לכן אני אומרת .תראו ,הכי קל זה לפגוע בילדים ,אנחנו לא רוצים לעשות את זה.

מר ישראל מורן :איזה דור אתה ,יוסי?
מר יוסי זיידה :יש לי שתי נכדים וזה בסדר.
מר מוטי ששון :טוב .או קיי ,חברים .מי בעד אישור הדו"חות הכספיים ליום  31.12.2016של רשת
קהילה ופנאי .מי בעד?  16בעד .מיקי?  16בעד ,מי נגד? אין נגד ,אין נמנעים .אושר.
גב' ורדה לוי:

תודה רבה לכם.

מר מוטי ששון :חופשה נעימה.
דובר:

תמשיכו לעשות.

סעיף  – 3אישור הדו"ח הרבעוני לשנת ( 2017רבעון  )1שנת 2017
מר מוטי ששון :אישור הדו"ח הרבעוני לשנת  ,2017בבקשה .אגב ,חבר'ה ,אני מזכיר לכולם שיש
דו"ח שמתייחס ל 31.12-אז מה ששולם עד אותו יום נכלל בדו"ח .מה שלא הספיקו
לשלם אותו הוא עובר אבל זה לא אומר שאין התחייבות עליו ,אז אתה יכול למצוא
את עצמך בנקודת זמן כמו שעכשיו נתייחס לדו"ח הרבעוני שבנקודת זמן מסויימת
נגיד חשבון גדול לא נכנס אז זה עובר לרבעון הבא ואז ברבעון הזה יש כביכול איזה
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עודף .אז זה לא .בבקשה .כן .מי? אה ,אסתי ,בבקשה.
גב' אסתי וייסלר הרצוג :תודה .ערב טוב .אני מציגה בפניכם את הדו"ח הכספי לרבעון ראשון לשנת
 .2017מבחינת התקציב הרגיל ,ההכנסות ברבעון הראשון לשנת  2017היו גבוהות
בכאחוז מהתקציב היחסי לתקופה והסתכמו בכ 311.6-מיליוני שקלים .ההוצאות
ברבעון השקלים היו במקביל גבוהות באחוז והסתכמו ב 310.3-מיליוני שקלים ,כך
שהעודף לתקופה הגיע לכ 1.3-והעודף הנצבר עומד על כ 1.4-מיליון .בתקציב
הפיתוח ההכנסות ,אני קוראת את ההקדמה .אתה יכול לראות את זה בעמוד .5
בתקציב הפיתוח ההכנסות ברבעון הראשון לשנת  2017הגיעו לכ 140.2-מיליוני
שקלים וההוצאות הגיעו לכ 46.5-מיליוני שקלים ,כך שהעודף לתקופה ולתקציב
הפיתוח הגיע לכ 93.7-מיליוני שקלים והעודפים הזמניים נטו הגיעו לסך של 410.3
מיליוני שקלים .בקרנות הפיתוח יש לנו יתרה ליום  31.3.2017של  43.7מיליוני
שקלים ,ובהתאם לנתוני ההכנסות וההוצאות בתקציב הרגיל לתקופה הזו ,מתוך
הנחה שלא תהיה הרעה כלכלית במדינה ומטלות ממלכתיות חדשות ,עיריית חולון
תצליח לסיים את שנת  2017ללא גירעון תקציבי.
מר מוטי ששון :כן ,שאלות? כן מורן.
מר ישראל מורן :שאלות בעמוד הנוסף שצירפתם לנו.
גב' אסתי וייסלר הרצוג :כן.
מר ישראל מורן :אז יש את התמצית.
גב' אסתי וייסלר הרצוג :כן .זה ההשוואה,
מר ישראל מורן :אז יש את העצמיות אחר והעצמיות אחר למעשה עומד על  42אחוז פחות מהצפי
שהיה אמור להיות באופן יחסי לתקופה במקום  30,400,000הביצוע של ההכנסה
עמד בערך על  .17,600,000השאלה מה הסיבה?
גב' אסתי וייסלר הרצוג :זה ,אין לי כאן את ההרכב אבל אני אשלח לך את זה מחר בבוקר.
מר ישראל מורן :או קיי .ובאותו,
גב' שרה כהן גאדול :שנייה ,באותו עניין .מה זה ה ...אחר? מה זה מרכיב?
גב' אסתי וייסלר הרצוג :בעצם יש כאן כל מיני סעיפים שאנחנו גובים שהם לא חינוך ,לא רווחה
ולא ארנונה .יש ,אני אמצא את ההרכב ואני אביא לך .כי זה הרבה כסף ,אני לא
רוצה להגיד ,זה הרבה מאוד כסף.
מר ישראל מורן :שאלה נוספת זה בהקשר ,בהמשך של אותו אחד זה גם תגמולים אחר ,שגם
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תגמולים אחר ב 88-אחוז פחות מהצפי של מה שהיה צריך היות.
גב' אסתי וייסלר הרצוג :כן ,אבל תקבולים אחרים הם תקבולים שהם יכולים להיות למשל
תקבולים בגין הכנסות משנים קודמות שלא צפינו אותם .אז בעצם התקצוב
מלכתחילה של הסעיף הזה הוא איזשהו תקצוב שהוא לוקח בחשבון אומדן מסוים
אבל הוא לא חייב להיות עונתי בהתאם לרבעון ,זאת אומרת זה שאתה רואה כאן
 88מינוס ,יכול להיות שתקבל את כל מה שצפית ,כל מה שחזית ,תקבל אותו
ברבעון האחרון דווקא.
מר ישראל מורן :יכול להיות שאני אקבל אותו אחרי סוף השנה?
גב' אסתי וייסלר הרצוג :יכול להיות.
מר ישראל מורן :או קיי  ,אז יש מצב שתוכלו לפרט לנו אפילו באיזה מייל מסודר מה זה אומר ,מה
הצפי ,למה צפיתם שיכנס?
גב' אסתי וייסלר הרצוג :קודם כל ,זה בטח,
מר ישראל מורן :מצוין.
גב' אסתי וייסלר הרצוג :זה מופיע בספר התקציב של שנה,
מר ישראל מורן :שאלה שקשורה לארנונה .אני מניח שהתשובה היא כמו שאני חושב אבל בכל זאת
אני אשאל אותה.
הארנונה לתקופת הרבעון היא  74אחוז מהחלק היחסי שלה לרבעון זה בגלל
שהנחות ניתנות בתחילת שנה באופן יחסי יותר מאשר בהמשך השנה? כי החלק
היחסי של הרבעון של הנחות בארנונה עומד על  26.5מיליון והביצוע הוא כבר 46
מיליון .האם זה אומר שאנחנו הולכים לצפות שנה שממש אנשים יבקשו יותר
הנחות בארנונה באופן  ...או בגלל שברבעון הראשון מצטברות יותר הנחות בארנונה
באופן יחסי לשאר השנה?
מר מוטי ששון :אתה שואל אותה או אותנו?
מר אמנון ארץ קדושה :ברבעון הראשון יש יותר הנחות משתי סיבות .אחת ,ברבעון הראשון,
ברבעון הראשון יש יותר הנחות  ...מכל השנה משתי סיבות .אחת ,כי הרבעון
הראשון מקבל שני סייקלים ,גם את הראשון לראשון וגם את הראשון למרץ ,שני
חיובים .בנוסף ,כל התשלומים מראש נעשים בתחילת שנה וגם  ...הנחה ,לא הנחה
 ...זה מצב .מעבר לזה כל אחד שמשלם מחייבים אותו עבור כל השנה וגם מקבל
הנחה עד סוף השנה ,בסדר? אז זה שני סייקלים וגם את ה,
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מר ישראל מורן :תודה.
מר מוטי ששון :כן ,יואל.
מר יואל ישורון :שאלה קטנה .יש צפי למצב קרנות הרשות בסוף השנה ,אחרי כל הקיזוזי ?...
גב' אסתי וייסלר הרצוג :הדבר היחיד שאני יכולה לחזות זה בעצם את פירעון המלוות .השאר זה
לפי תכנית התב"רים.
מר מוטי ששון :תראה ,אני אומר ,רבעון ,טיק ... ,יום אחרי,
דובר:

לא תמיד מתבצעים,

מר מוטי ששון :בדיוק .עד זה ,גלש .זה גולש ,זה גולש.
דובר:

 ...אין מה לעשות .סוף השנה אתה יכול,

מר מוטי ששון :וגם אז יכול לגלוש .גולש ,כי אתה חייב,
מר מוטי ששון :זאב ,זאב .למשל קבלנים .למשל ,אתה יודע ,אני צריך להגיש דו"חות ,גם למשרד
הפנים ,גם למשרד התחבורה .אני לא יכול להגיש דו"חות כי הקבלן לא הגיש לי את
החשבון עוד .אתה מבין? אז זה מתעכב אצלו ,שיש לו שוטף פלוס  30שבריבית
שהיום שזה אפס הוא לא רץ .ואז אני נתקע ,אני לא יכול להגיש למשרד התחבורה
שישלמו לי את הכסף שאני עוד לא שילמתי ,ולכן הכול גולש .או קיי,
גב' שרה כהן גאדול :יש לי שאלה.
מר מוטי ששון :כן ,שרה.
גב' שרה כהן גאדול :בהוצאות שכר אני רואה פה ששילמנו כמעט  3.5מיליון פחות .אז מה לא שולם
ולמי לא שולם?
גב' אסתי וייסלר הרצוג :ברבעון ראשון אנחנו עדיין לא מביאים בחשבון למשל הבראה ,מענק יובל
למי שמתאים ,ביגוד ,אז בעצם את תראי,
גב' שרה כהן גאדול :זה לא חריגות?
גב' אסתי וייסלר הרצוג :לא ,זה לא מחריגות .זה רכיב בשכר אבל נכון לרבעון הראשון ההבראה
משולמת בחודש יוני והביגוד בחודש יולי ,אז את תראי את זה ברבעון השלישי זה
הצפי באמת,
מר מוטי ששון :אחד ברבעון השני ואחד ברבעון השלישי.
גב' אסתי וייסלר הרצוג :זה צריך להיות בערך שלושה רבעים מהתקציב ברבעון השלישי.
מר מוטי ששון :טוב ,יש עוד שאלות? או קיי .מי בעד אישור הדו"ח הרבעוני לשנת  ,2017הדו"ח
הרבעון הראשון?  16בעד .מי נגד? אין .מי נמנע? אין .אושר
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סעיף  – 4אישור תחשיב חלוקת כספי השגיות  2017לאגודות הספורט
מר מוטי ששון :אני עובר לסעיף הבא ,אישור ,חברים ,אני ,זה נכנס לישיבה היום .יגאל אייל ,מנהל
מחלקת הספורט .קצת התעכבו עם כל העניין הזה וזה כבר מתוקן ,כן? נכון?
סידרתם אותו ואנחנו מבקשים להעלות את זה ,דו"ח אישור תחשיב לחלוקת כספי
ההישגיות ל 2017-לאגודות הספורט .בבקשה ,אתה יכול להציג.
מר יגאל אייל :יש  ...שהמועצה אישרה,
מר יגאל אייל :ברשותכם ,מועצת העיר מאשרת כל שנה את התבחינים הן לסכום הבסיס
שהקבוצות מקבלות והן להישגיות .סכום ההישגיות הוא נגזרת מסך הכול התמיכה
של התקציב ,שזה מהווה  19אחוז מסך הכול תחום התמיכה לעבודות שבפועל
בשקלים זה יוצא  .1.128איך התהליך מתבצע? כל האגודות עד חודש מאי כשהעונה
נגמרת נותנות מביאות לבקר התקציבי את כל אישורי ההישגיות על פי התבחינים,
מאושרים על ידי האיגודים .אנחנו מתרגמים את ההישגיות לניקוד וסכומים
ומסכמים .סך הכול ההישגיות בפועל יותר גדולה מהסכום שיש לנו .אתם יכולים
להראות שסך ההישגיות הגיעה ל 1,655,000-שבפועל סכום התמיכה הוא
 .1,128,000כשמחלקים את זה לזה מגיעים ל 68-אחוז ,כלומר כל אגודה מקבלת,
כל אגודה מקבלת  68אחוז מסך כל ההישגיות שיש לה .היחס הוא שווה לכל
האגודות .הערה אחת אני רוצה להסביר פה ,על הפועל חולון כדורסל .הפועל חולון
כדורסל הגיעה למקום הראשון בליגה ,מבין חמש ליגות .הישג נדיר שמזמן לא קרה
בספורט בחולון .הליגה הסדירה היא משך  33משחקים .לאחר מכן יש פלייאוף,
דובר:

איפה זה,

דובר:

איך אנחנו יכולים לזהות,

מר יגאל אייל :זה השמות על פי רשם העמותות.
דובר:

 ...זה הראשון?

מר יגאל אייל .... :זה עמותה ,כן ,כן .207 .אנחנו רושמים את זה לפי השמות לרשם העמותות ,מי
שירצה לדעת את ה...
מר ניסים זאב :תכתבו בסוגריים ,שאנחנו נוכל לדעת.
מר יגאל אייל :אין בעיה.
דובר:

לא קל להסביר.

מר יגאל אייל :בשביל זה אני כאן.
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מר מוטי ששון :אבל יגאל ,ההערה של זאב במקום.
מר יגאל אייל :מה? לא ,לא .מקובל.
מר מוטי ששון :תשימו בסוגריים.
מר יגאל אייל :אם יהיה כתוב  ...עד מחר תוכלו לקבל את זה .לגבי הפועל חולון כדורסל .הקבוצה
זכתה בהישג נדיר ,הגיעה למקום ראשון בליגה .התקציב שלה וגם ההוצאה של
יושב ראש האגודה באופן אישי היא לא דומה לכל אגודה אחרת .עכשיו ,התבחינים
שלנו הם תבחינים קבועים ,שלא אמורים להשתנות לאורך שנים .לכן התבחין
הבסיס זה מי שמסיים את העונה בליגה .כל מינהלת ,כל שנה ,יוצרת פטנטים
אחרים של איך היא עושה את הפלייאוף ,שאנחנו לא יכולים כל שנה לשנות את
התבחין בהתייחס לאותו ענף שמשנה .אז אנחנו נותנים לאגודה על ההישג שהיא
הגיעה ראשונה בליגה וגם היא משתתפת בשנה הבאה בגביע אירופה לאלופות ,ולכן
מקבלת את הכבוד הראוי מאיתנו ואנחנו נותנים לה את ההישגיות על המקום
הראשון .אז הייתי חייב הסבר,
מר ישראל מורן :מעולה ,שאלה.
מר יגאל אייל :כן.
מר ישראל מורן :אם עכשיו הפועל חולון נגיד הייתה מסיימת במקום השני ולא במקום הראשון,
מר יגאל אייל :הייתה במקום  30אחוז  20אחוז.
מר ישראל מורן :רגע ,רגע .והייתה זוכה באליפות המדינה בפלייאוף,
מר יגאל אייל :הייתה מקבלת את ה 30-אחוז ,את המירב .כלומר יש שתי אופציות,
מר ישראל מורן :או מקום ראשון בפלייאוף או,
מר יגאל אייל :בכל מקרה לא הייתה מקבלת כפל,
מר ישראל מורן :לא ,ברור .ברור .אבל אחד מהם זה ,כל זה ראשון וזה ראשון.
מר יגאל אייל :מדויק .השאלה שלך עניינית וטובה.
מר ישראל מורן :כדי ששנה הבאה כשנזכה באליפות בעזרת השם אז נוכל,
מר יגאל אייל :אבל תדעו לכם שלהגיע ,אני חייב כאן הערה .למען גילוי נאות ,שלהגיע ראשונים
בליגה אחרי  33משחקים זה הרבה יותר קשה מאשר לזכות בפלייאוף .כי הפלייאוף
זה סך הכול הוא  5משחקים .הליגה היא .33
מר מוטי ששון :או קיי ,תודה .מי בעד אישור תחשיב חלוקת כספי ההישגיות  2017לאגודות
הספורט לפי,
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מר מוטי ששון :מאיזה תאריך זה?
מר יגאל אייל :הפועל ענפים זה הפועל חולון שכוללת  4ענפים.
מר מוטי ששון :לפי,
מר יגאל אייל ,... :שחייה,
מר מוטי ששון :מסמך של יגאל,
מר יגאל אייל :התעמלות קרקע.
מר מוטי ששון :לפי מסמך של יגאל אייל מה 25-ביוני  2017והטבלה שקיבלתם .מי בעד?
מר ישראל מורן :ראוי לפרסם את זה באתר העירייה.
מר יגאל אייל :מקובל .זה יפורסם.
מר מוטי ששון 17 :בעד ,אין נגד ,אין נמנעים .אושר .אנחנו יכולים,
הישיבה נעולה.

** סוף הישיבה **

יוסי זיידה

מוטי ששון

עוזר ראש העיר

ראש העיר
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