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מועצת העיר השבע עשרה שלא מן המניין מס' 69
מיום ראשון 31.12.2017

משתתפים:
מר מוטי ששון

– ראש העיר ויו"ר מועצה

מר איתי זילבר

– חבר מועצה

מר זוהר נוימרק

– חבר מועצה ומ"מ ראש העיר

מר חיים זברלו

 -חבר מועצה וסגן ראש עיר

מר יואל ישורון

 -חבר מועצה וסגן ראש העיר

מר יניב פכטר

 -חבר מועצה

מר יעקב אחדות

– 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 משה מועלם

– משנה לראש העיר וחבר מועצה

מר ניסים זאב

– חבר מועצה
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גב' נעה צ'פליצקי

– חברת מועצה

מר עופר שמעונוף

– חבר מועצה

מר עזרא סיטון

– חבר מועצה

מר עמוס ירושלמי

– חבר מועצה

מר ראובן קייקוב

– חבר מועצה

גב' רבקה עדן

– חברת מועצה וסגן ראש העיר

עו"ד רועי כהן

– חבר מועצה וסגן ראש עיר

מר שי קינן

– חבר מועצה

גב' שרה כהן גאדול

– חברת מועצה

נעדרו:
מר יעקב בבלי

– חבר מועצה

מר חזן שמעון

– חבר מועצה

מר לויט מיכאל

– חבר מועצה

מר שמריהו מיכאל

– חבר מועצה

כמו כן נכחו:
מר יוסי סילמן

 -מנכ"ל העירייה

עו"ד יונת דיין

 -יועמ"ש העירייה

מר רחמים בינוני

 -מנהל אגף תקציבים ובקרה

מר יצחק וידבסקי

 -גזבר העירייה

גב' נורית בייסקי

 -דוברת העירייה

מר שמוליק בראונשטיין -סגן מנהל ענף לתקציבים
גב' שרה דניאלסקי

 -מנהלת ענף תקציב רגיל
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פרוטוקול
מר מוטי ששון :חברים ,אני פותח את הישיבה .על סדר היום אישור הצעת התקציב ל 2018-ואחר כך
תקציב בלתי רגיל לשנת  .2018חברים .חברים.

סעיף  – 1אישור תקציב 2018
מר מוטי ששון :הצעת התקציב ,חברים .אני מבקש ,הצעת התקציב לשנת  2018מסתכמת
ב 1,271,500,000-ש"ח ,הן בצד ההכנסות והן בצד ההוצאות .עליות השכר מסתכמות ל-
 31.3%מהתקציב בעוד שתקציבי הפעולה מסתכמים ל 67-אחוז מתקציב העירייה שזה
סדר גודל של  850מיליון ש"ח שמופנים ישירות לרווחת התושבים .אני לא חושב שיש עוד
רשות שיכולה להתהדר בעלויות השכר הנמוכות להוציא עמלות זה מסתכם ב 850-מיליון
ש"ח .בפירעון המלוות  ,עשינו השוואה לגבי כל הרשויות אז החלק שלנו יוצא בערך ,עומס
מלוות בקרב הרשויות הגדולות  ,7%עוד פתח תקווה נדמה לי  .7.6%כל היתר עוברים את
ה 20-אחוז עד כדי  30ו 43-אחוז בחיפה .השנה יש גידול של  22מיליון ש"ח עבור צהרוני
ניצנים ומסגרות הקיץ ,תוספת של  6.5מיליון ש"ח לסייעות בחינוך המיוחד פלוס המלווים
בהסעות .תוספת של מיליון ש"ח לקרן קרב ,תוספת של  1.5מיליון ש"ח לעיר ללא אלימות
ו 0.8-מיליון  ₪להיסעים .הוצאות העירייה בגין שירותים ממלכתיים שהמדינה אמורה
לכסות .אני מדבר על תקציבים ממשלתיים ,מסתכמים ל 297-מיליון ש"ח בחינוך הפורמלי
 82.5 ,157מיליון ש"ח לחינוך הבלתי פורמלי 48 ,מיליון ש"ח לרווחה דברים אחרים... .
 6.8מיליון ש"ח .הסבסוד בחינוך .אני מדבר על חינוך פורמלי 157 ,מיליון ש"ח ,תוספת של
 13מיליון בהשוואה לשנה קודמת .גני הילדים מסובסדים ב 27-מיליון שקל מהארנונה,
בתי ספר יסודיים  33מיליון מהתקציב ,תיכוניים  6שנתי מסובסדים ב 33-מיליון ש"ח .רק
הסעות הילדים ,תקבלו קנה מידה ,עיריית חולון מסבסדת את ההסעות ב 21.3-מיליון
ש"ח .ההוצאה פר תלמיד גדלה ריאלית ל ₪ 14,032-כשהחלק של העירייה הוא 4,714
ש"ח .כשאנחנו רואים את הנתונים האלה אני רק אומר שמי שצריך לממן את החינוך זה
מדינת ישראל ,ממשלת ישראל ואנחנו מממנים כל תלמיד  4,714ש"ח .משפחה שיש לה
שני ילדים מקבלת בעצם  ₪ 9,500זה כשהיא משלמת ארנונה בסדר גודל של ₪ 4,500
פלוס מינוס .מספר תלמידים גדל ל .33,393-מספר הכיתות בבתי הספר גדל ל 1,310-כך
שאם ניקח את מספר התלמידים בממוצע לכיתה ,בגני ילדים בחינוך הרגיל זה 31
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תלמידים ,בממלכתי דתי  30תלמידים בכיתה .ביסודיים הממוצע הוא  27ילדים בכיתה,
בממלכתי הדתי  21תלמידים בכיתה .בחטיבות הביניים והתיכונים מספר הממוצע של
התלמידים בכיתה  ,25החינוך הממלכתי דתי  ,22בחינוך החרדי  .20סך הכול בעיר חולון
 ,26ממוצע של  26תלמידים בכיתה כולל הרשתות ,רשת אורט ורשתות אחרות .בחינוך
הבלתי פורמלי הסבסוד גדל ב 16-מיליון והוא מסתכם ב 82-מיליון ש"ח .ברווחה הסבסוד
העירוני מהווה  42אחוז מההוצאה במקום  25אחוז .משרד הרווחה יצטרך לתת  75אחוז
מהתקציב ,הוא נותן ,תעשו חשבון ,הוא נותן  58%במקום  .75%אנחנו ,זה לך עמוס,
מר עמוס ירושלמי :השאר זה בא מהמדינה ,אני מבין.
מר מוטי ששון :מהמדינה צריכים  75אחוז צריך אבל בפועל הם נותנים  ,58%אמרתי .כמה אמרתי כאן?
נותנים  58%ואת היתר אנחנו סופגים כי אתה לא תעשה ,תגיד יש לך מכסה שאתה מקבל
ממשרד הרווחה ,אתה לא ,מספר אנשים שזקוקים הוא גדול יותר ממה שאתה מקבל
ממשרד הרווחה .אתה לא תעשה סלקציה ותגיד ,זה כן וזה לא.
מר עמוס ירושלמי... :
מר מוטי ששון :לא .הם מחזירים לך .ילדים בפנימיות אומרים שיש לך  ... Xאבל יש לך  Xפלוס  .20אתה
לא תעשה בסוף סלקציה .אמרתי את כולם לשלוח .נוצר מצב כזה ,ואז אתה מגיע לרמה
שאנחנו מסבסדים המון .אבל זה כדי לתת מענה הטוב ביותר לאותם ילדים שסובלים ,או
לא נגיד יש  X ...ואנחנו ניתן  .Xלא .אנחנו נותנים  Xפלוס כך שאם אתה מסתכל על שנה
שעברה יש לך גידול ריאלי של  3מיליון תוספת .בנוסף לכך גם קיבלנו גנים.
מר עמוס ירושלמי :צריך להראות יותר יוזמה.
מר מוטי ששון :מי?
מר עמוס ירושלמי :אני אומר ,שנת בחירות.
מר מוטי ששון :זה לא קשור לשנת בחירות .אנחנו ,אתה יודע ,אנחנו מאוזנים ,שומרים על המסגרת
שתהיה מאוזנת .הכי קל ,עמוס ,להיכנס לגירעונות .ייקח לך הרבה מאוד זמן לצאת.
מר ניסים זאב :אתה לא יכול היום לא להיות מאוזן.
מר מוטי ששון :מה?
מר ניסים זאב :אתה לא יכול לא להיות מאוזן.
מר מוטי ששון :למה לא? תסתכל,
מר ניסים זאב ... :לא מרשה לך.
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מר מוטי ששון :קודם כל יש לי חדשות בשבילך .תבדוק מה קורה ברשויות אחרות.
מר ניסים זאב :בסדר ,אבל הם מקבלים אישור ממשרד הפנים.
מר מוטי ששון :לא ,לא ,הם נכנסים לגירעונות .קח את השכנים שלנו בת ים .יש להם גירעון של 100
מיליון ש"ח בשנה.
מר עמוס ירושלמי :אבל זה לא מהיום .זה שנים.
גב' נעה צ'פליצקי :אבל אנחנו לא משווים את עצמנו.
מר מוטי ששון :עמוס ,אתה מתבלבל .תקשיב .אני מדבר איתך שקל מאוד להיכנס לגירעון ,קשה מאוד
לצאת ממנו וזו לא עיר  ...ונתתי את השכנים שהם עושים פעילויות כאלה ואחרות.
ההכנסה ,טוב רגע .אז אני אומר ,ההוצאה הריאלית הגיעה ל 6,530-ש"ח והיא יוצאת ,אם
אני לוקח את העשור האחרון במגמת עלייה באופן ריאלי ההוצאה פר תושב בעשור
האחרון עלתה ב 21-אחוז באופן ריאלי .אם אני לוקח את החמש שנים האחרונות ההוצאה
פר תושב עלתה ב 18-אחוז באופן ריאלי .ההכנסה הריאלית פר תושב עומדת על ₪ 4,438
מול  .₪6,530זאת אומרת העירייה מוציאה יותר מאשר היא מקבלת מהתושבים .הכנסות
העירייה מהוות  65אחוז מהתקציב 822 ,מיליון .והיתרה בהשתתפות הממשלה.
 680מיליון זה מארנונה והיתר מאגרות והכנסות מימון כאשר זה נמצא ,רחמים תקן
אותי ,זה ברוטו ,לפני הנחות .ההנחות זה סדר גודל של למעלה מ 100-מיליון  ₪שנותנים
הנחות לתושבים וזה כל השנים במגמת עלייה כך שאם אנחנו מסכמים נוכל לראות
בוודאות שכל שנה ושנה אנחנו עושים מאמץ להגדיל את רמת והיקף השירותים לתושבים
וזה גדל באופן ריאלי ומי שנהנה מזה זה התושבים .אנחנו במקביל מנסים גם להגדיל את
ההכנסות של העירייה .נכון שבארנונה אנחנו מאוד מאוד מוגבלים אבל אנחנו מפתחים
את אזור התעשייה והחלק של אזור התעשייה בארנונה הולך וגדל ואנחנו נמשיך במגמה
הזאת של להגדיל את ההכנסות מאזור התעשייה ובשנים הקרובות אני צופה גידול
משמעותי בהכנסות של העירייה .בעוד  4שנים ,אחרי שנסיים כמה פרויקטים גדולים
במיוחד את הפרויקט של עזריאלי .לכן אני אבקש את התמיכה של חברי המועצה לאישור
התקציב כפי שהצגתי אותו .בבקשה רחמים או וידבסקי ,אתם רוצים להוסיף.
מר יצחק וידבסקי :אני אתן שתי מילים ואחרי זה רחמים .גם כבשנה קודמת או כבשנים קודמות מוגש
למועצה תקציב מאוזן והוא בר ביצוע .נבשר לכם שגם השנה הזאת ב 2017-אני מקווה
ונראה לנו לפי הדו"חות הכספיים שנסיים גם שנה זאת באיזון .אנחנו כבר ב 31-בדצמבר
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אז זה בוודאות מאוד מאוד גדולה .התקציב הוכן לאחר ישיבות רבות עם ירידה לפרטים
עם כל מנהלי אגפי העירייה וחברות הבת שמסתמכות בפעולותיהן על הכנסותיהן
העצמיות והעברות כספים מהעירייה .תקציב השכר ופירעון המלוות הוא קשיח,
מר מוטי ששון :למה אתה מפריע לו? הוא מציג.
מר יצחק וידבסקי :תקציב השכר ופירעון המלוות הוא קשיח ברובו והפעולות בדרך כלל מתבססות על
חוזים חתומים ,העברות לאיגודי ערים ומחברות בת .אני חייב להדגיש שכל הישיבות
המטרה המרכזית היא לייעל את הפעולות העירוניות ולתת לתושבי העיר רמת שירות
גבוהה ביותר בתקציב הנתון .מספר פרויקטים חדשים ,כאשר אחד המרכזיים שבהם עדיין
הוא לא התחיל לפעול אבל אני מניח שהוא יתחיל לפעול בחודשים הקרובים ,זה פרויקט
השיטור העירוני שאני מקווה שייתן ביטחון ורמת שירות מאוד מאוד גבוהה לתושבי
העיר .בנוסף אנחנו מקימים שני מרכזי נוער נוספים לתל גיבורים ובנאות רחל .אני חייב
לציין,
גב' נעה צ'פליצקי :רגע ,סליחה ,אפשר לשאול? מה זה המרכז נוער?
מר מוטי ששון :אחר כך ,אחר כך ,אחר כך .הם יציגו ותשאלו שאלות.
מר יצחק וידבסקי :אני חייב לציין שכל עובדי הגזברות וכל עובדי העירייה וכמובן מנכ"ל העירייה שליווה
את כל הכנת התקציב והתווה את הישיבות עם כל המערכת וכמובן ראש העיר נתן לנו את
ההנחיה המרכזית .הצלחנו להגיע למוצר שלדעתי הכי טוב שעיריית חולון מסוגלת הייתה
להציג ואני מקווה באמת שתושבי העיר ייהנו מתקציב זה שמוגש לכם .תודה.
מר מוטי ששון :אתה רוצה לומר משהו ,רחמים? או קיי ,בבקשה .אני פותח את הדיון.
גב' נעה צ'פליצקי :נתחיל מהסוף? אני?
מר מוטי ששון :מהתחלה .למה מהסוף?
גב' נעה צ'פליצקי :מהדברים שלו .מה זה הש ני מרכזי נוער בתל גיבורים ובנאות רחל ,ראיתי את זה
בתקצוב .מה ,לאיזה מענה זה נותן? מה זה?
מר יוסי סילמן :זה נותן מענה לנוער שאפיינו אותו בנאות רחל ,אנחנו פותחים בתרצ"ו ויש לנו כבר
 ,waiting listכנ"ל לגבי ,בפילבוקס .זה שני מרכזי נוער שיופעלו על ידי הרשת.
גב' נעה צ'פליצקי :בתוך המתנ"סים?
מר יוסי סילמן :לא ,לא.
גב' נעה צ'פליצקי :אה ,לא?
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מר יוסי סילמן :מרכזים נפרדים עם מרכזים מאוד תומכים .למעשה אנחנו ,אני מקווה שתוך חודש אם
התקציב יאושר הם כבר יופעלו שני המרכזים .זה באמת הצורך האמיתי במקומות האלו,
לתת משהו לא פורמלי לנוער של היום.
גב' נעה צ'פליצקי :או קיי .כשאתה מדבר על נאות רחל זה ?...
מר מוטי ששון :כן ,כן.
גב' נעה צ'פליצקי :וג'סי כהן זה,
מר מוטי ששון :בהגדרה .לא ג'סי כהן.
מר יוסי סילמן :לא ,זה נאות רחל .בג'סי יש לנו שני מועדונים אני מזכיר.
גב' נעה צ'פליצקי :לא ,בסדר .רק נאות רחל עד,
מר יוסי סילמן :אני לא אגיד לך עכשיו גבולות גזרה.
גב' נעה צ'פליצקי :לא ,להבין את האוכלוסייה.
מר יוסי סילמן :נאות רחל ותל גיבורים זה תל גיבורים.
מר מוטי ששון :כן.
מר עמוס ירושלמי :סילמן ,תגיד לי .אתה יכול לענות לשאלות שאנחנו שואלים?
מר יוסי סילמן :אם ירשה לי ראש העיר.
מר עמוס ירושלמי :לא יודע ,אני שואל.
מר מוטי ששון :כן .מנכ"ל העירייה.
מר עמוס ירושלמי :לא ,הוא כאילו חבר מועצה מלפני  20שנה ,הוא מכיר את כל ה,
מר מוטי ששון :טוב ,עמוס .אם אתה רוצה יענו לך אחרים.
גב' נעה צ'פליצקי :עוד שאלה .אישרנו באחת הישיבות אישרנו תשעה ,עד כמה שאני זוכרת ,תקנים למנהל
אדמיניסטרטיביים ,נכון?
מר יוסי סילמן :נכון.
גב' נעה צ'פליצקי :עכשיו ,אני רואה פה המרה של  5תקנים לבתי הספר לנאמני רובע?
מר יוסי סילמן :כן.
גב' נעה צ'פליצקי :היו מכרזים ,זה אומר שזה ,למה זה לא אותו דבר?
מר יוסי סילמן :אנחנו בהתחלה רצינו להכניס בכל תיכונים מנהלי צוותים.
גב' נעה צ'פליצקי :בחלקם כבר יש לנו.
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מר יוסי סילמן :יש בשניים .לאט-לאט החלטנו ,העסק הזה ,אני חייב להודות ,השילוב הוא מורכב .עשינו
סדנה ,יש המון מתחים .אני החלטתי לא לרוץ,
גב' נעה צ'פליצקי :זוכר שהתנגדתי?
מר יוסי סילמן :דרך אגב ,עוד לא אומר שנכשלנו.
גב' נעה צ'פליצקי :לא אמרתי ,לא מחפשת כישלון חס וחלילה.
מר יוסי סילמן :לכן החלטנו באמת ללכת פה בצעד מושכל והחלטתי שכרגע רק ארבעה ,מוטי אישר את
זה ,רק ארבעה מנהלים אדמיניסטרטיביים.
דובר:

לראות איך זה הולך.

מר אילן בכר :עשינו הסבה לא לחמישה תקנים ,לשלושה תקנים לנאמני רובע על חשבון אותה תקינה .זה
הכול .אבל אנחנו קולטים רק  4כרגע .נעשה סיכום בסוף השנה ,נראה איך המנהלים
האדמיניסטרטיביים ,איך זה הולך השילוב שלהם ,האם הם אפשרו למנהלים להתעסק
באמת בפדגוגיה ולא להתעסק בחלון השבור .אני מקווה מאוד שזה יצליח ואני מקווה
שתצטערי שהתנגדת.
גב' נעה צ'פליצקי :לא .לא .אני אמרתי לך מה דעתי אז.
מר מוטי ששון :טוב ,או קיי .בסדר.
גב' נעה צ'פליצקי :עדיין אני חושבת אותו דבר.
מר מוטי ששון :כן.
מר יוסי סילמן :בסדר.
גב' נעה צ'פליצקי :פשוט ראיתי פה,
מר מוטי ששון :כן ,נעה.
מר יוסי סילמן :עשינו את זה בצורה יותר,
גב' נעה צ'פליצקי :יש לי עוד שאלה.
מר מוטי ששון :כן.
גב' נעה צ'פליצקי :יש לי עוד שאלה .קודם כל ממונה בטיחות מוסדות חינוך יש ,נכון?
מר יוסי סילמן :יש.
גב' נעה צ'פליצקי :או קיי .זה ,מי זה?
מר יוסי סילמן :איך קוראים לה?
גב' נעה צ'פליצקי :לה.
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מר יוסי סילמן :ברח לי השם שלה.
דובר:

נורית ביבי.

גב' נעה צ'פליצקי :נורית ביבי.
מר יוסי סילמן :בדיוק.
גב' נעה צ'פליצקי :בסדר ,כי פעם שאלו את זה.
מר יוסי סילמן :כן ,כן .יש אחת במשרה מלאה.
גב' נעה צ'פליצקי :עכשיו ,לגבי החינוך הרבני .חרדי ,ממלכתי דתי ,בנות חב"ד ,בנים חב"ד .אתה זוכר
ששאלתי בשנה שעברה לגבי התקצוב? אני רואה שוב תקצוב של אפס-אפס כמו בשנה
שעברה .הסבר?
מר רחמים בינוני :בחינוך יש ב 811-יש  150אלף.
גב' נעה צ'פליצקי :נכון ,בדיוק .ועכשיו אני באה לשאול על ה 150-אלף .זה מספיק  150אלף שקל לכולם?
מר רחמים בינוני :כרגע זה  150אלף .במידה ויעלה צורך וירצו בהמשך יש לנו גם תקציבי רזרבה ואפשר
יהיה תמיד,
גב' נעה צ'פליצקי :אבל למה לא מראש לתת  ,150ועכשיו אתה אומר,
מר רחמים בינוני :כי אנחנו,
גב' נעה צ'פליצקי :למה,
מר מוטי ששון :אבל נועה ,הוא עונה לך .את לא נותנת לו לסיים.
גב' נעה צ'פליצקי :אני מבינה .אני הבנתי ו,
מר רחמים בינוני :אנחנו מוגבלים .בגלל שאנחנו רשות איתנה אנחנו צריכים לתת אחוז אחד מהתקציב
לטובת רזרבה שזה  12.5מיליון ש"ח שאת חייבת לשים ברזרבה וכמו שראית ,כמו שהיה
השנה ,כל רבעון אנחנו פותחים רבע ונותנים את הכסף .גם יש גם סעיפים אחרים שיעמדו
כי אנחנו מעבירים את זה ל ...זה התשובה.
גב' נעה צ'פליצקי :בסדר .זאת התשובה .עכשיו ,לא שאני חס וחלילה חושבת שבתי ספר אחרים צריכים
לקבל פחות או מישהו אחר ,אבל אני שואלת בכל זאת .למה הם מתוקצבים וזה ברזרבה
ובתי ספר אחרים זה לא ברזרבה כשפה אני רואה אפס אפס ופה אני רואה רק  .150מה,
לכל בתי הספר זה מה שמספיק?
מר רחמים בינוני :לא ,הם מקבלים ,א' כל תלמיד בחינוך מקבל את מה שהוא מקבל .זה בנוסף נתנו
למרדכי ממליא נתנו לו פה  150אלף ש"ח כדי שיוכל לעשות עוד פעולות מעבר.
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דובר:

מה שלא היה בשנה שעברה.

מר רחמים בינוני :כמו שיש  ...כן? שלא היה.
גב' נעה צ'פליצקי :אני יודעת .אני שאלתי את זה גם בשנה שעברה .עכשיו ,כשאתם אומרים פר תלמיד,
תקצוב פר תלמיד 4,000 ,ומשהו זה כולל את החרדים? זה כולל את כולם?
מר רחמים בינוני :את כל התלמידים בחולון.
מר מוטי ששון :כל התלמידים ,אין הבדל.
גב' נעה צ'פליצקי :אין הבדל?
מר מוטי ששון :כולם נכנסים ,מכניסים לצד אחד ,מחלקים למספר תלמידים.
גב' נעה צ'פליצקי :כל תלמיד על פי שהוא גר בחולון ולא על פי איזה זרם הוא ,זרם בחינוך.
מר מוטי ששון :לא הבנתי .ילד זה ילד.
גב' נעה צ'פליצקי :לא ,בסדר .אני שואלת .אני רוצה להיות בטוחה שאני מבינה נכון.
מר מוטי ששון :כן ,מי רוצה עוד?
מר ניסים זאב :אני.
מר מוטי ששון :כן .אחרי מורן מי רוצה עוד? אחרי מורן ,אחרי זה.
מר ניסים זאב :לגבי היטלי ביטוח והשבחה .היטלי ביטוח והשבחה .בזמנו זה היה הולך לחשבון מיוחד
ומשם אני זוכר שזה היה תקציב מיוחד שהיינו משתמשים בו רק למטרות האלה .היום
אנחנו הרי,
מר מוטי ששון :לא ,לא.
מר ניסים זאב :בשנים האחרונות אנחנו כל הזמן מאזנים תקציב.
מר מוטי ששון :כל השנים.
מר ניסים זאב :כל השנים .או קיי.
מר מוטי ששון :זה לפי הוראות משרד הפנים.
מר ניסים זאב :אני מסתכל על השנים ,לא ,לא .לא אמרתי שזה לא חוקי.
מר מוטי ששון :לא ,זה,
מר ניסים זאב :עם החקירות משטרה .חכה .לא אמרתי שזה לא חוקי .אני רק אומר דבר אחד .על מנת
לאזן אז אנחנו השנה לוקחים  42מיליון לאזן את התקציב .אני שואל שאלה .ה 42-האלה
שנלקחו מהיטלי פיתוח והשבחה ,אנחנו ,יש לנו איזושהי חובה כלשהי ללכת ולהשתמש
בהם למטרות האלה או שלכל המטרות הכלליות?
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מר מוטי ששון :רחמים ,אתה רוצה להסביר?
מר רחמים בינוני :אז אני אתקן .לא לקחנו את זה כדי לאזן את התקציב כי אלו ההנחיות של משרד
הפנים .כל ההוצאות של מינהל ההנדסה פלוס  15אחוז אתה לוקח את זה מהשבחה פלוס
כל הנושא של המילוות אתה לוקח את זה מהפיתוח ולכן זה ההנחיות .אתה תראה שיש
לנו בהכנסה מהיטלי פיתוח בהוצאה מהיטלי פיתוח.
מר ניסים זאב :ראיתי .אני רק,
מר רחמים בינוני :זה המילוות.
מר ניסים זאב :מישהו מפקח שה 42-האלה למטרות האלה שאמרת?
מר רחמים בינוני :יש מבקר של משרד הפנים שבודק אותנו כל רבעון והוא בודק כל שקל שאתה מכניס.
מר ניסים זאב :לא ,אני שואל את השאלה מבחינה טכנית .אתה יכול להשתמש בכסף הזה לכל דבר?
מר רחמים בינוני :לא ,לא ,לא .רק הוצאות הנדסה ומהחזר מילוות.
מר ניסים זאב :מלוות והוצאות הנדסה?
מר רחמים בינוני :כן.
מר ניסים זאב :הבנתי .זו השאלה שלי.
מר מוטי ששון :מורן.
מר ישראל מורן :אני אשאל שאלה אחת.
מר מוטי ששון :אתה רגוע?
מר ישראל מורן :לי יש רק שאלה אחת .כרגע במועצת העיר חסרים כסאות.
מר מוטי ששון :מה? לא שמעתי ,מורן.
מר ישראל מורן :כרגע חסרים כמה כסאות לחברים .אני דואג להם.
דובר:

הכיסאות לא חסרים.

מר ישראל מורן :ואנחנו יודעים שהכיסאות חסרים ואני טוען ,אני אשאל שאלה מעניינת ,אם בסופו של
דבר ,מה בסופו של דבר מחזיר חזרה את החברים פנימה לתוך החדר כשאנחנו לא רואים?
דובר:

על מה אתה מדבר?

מר ישראל מורן :זו השאלה.
מר מוטי ששון :לתקציב אין לך כלום?
מר ישראל מורן :זו השאלה של התקציב כי בסופו של דבר אפשר ללכת להצבעה ,רחמים יכול לצאת
החוצה להישאר כמו שהוא היה בחוץ או לחילופין,
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דובר:

אבל שום בעיה ,על מה אתה מדבר בכלל?

מר מוטי ששון :מה זה רלוונטי?
מר ישראל מורן :אני רק שאלתי שאלה.
מר מוטי ששון :הלאה ,מי רוצה להתייחס לתקציב? לתקציב? מורן ואיתי.
מר ישראל מורן :לא ,כנראה שסגרו את הסיפור ,הם קיבלו את מה שהם היו צריכים לקבל .הולכים לסגור
את כל העיר בשבת .זה הסיפור.
מר מוטי ששון :או קיי ,עד כאן .אל תדאג.
מר חיים זברלו :אתה מחפש איזה  ...שומר מסורת ,אני לא מבין איפה ,עד איפה הגעת .אתה משחק
בשבת,
מר ישראל מורן :אני לא,
מר חיים זברלו :אתה יודע שיכולת  ...בכנסת או לא בכנסת .מה אתה מחפש ,אני לא מבין?
מר מוטי ששון :חיים ,חיים.
מר חיים זברלו :אני מתפלא עליך .אני מתבייש שאתה מתנהג ככה .אתה מוכר את השבת בגרוש.
מר מוטי ששון :חיים ,חיים .עוד שאלות? נעה ,בבקשה .על התקציב.
מר חיים זברלו :אתה מוכר את השבת בגרוש .אתה עושה  ...בחולון לא היה פעם .חולון זאת עיר הכי
שקטה בארץ ...
מר ישראל מורן :אז למה אתם מחוקקים את החוקים,
מר חיים זברלו :אני מחוקק חוק?
מר ישראל מורן :אתם ,כן.
דובר:

חיים אל תענה לו .הוא מחפש את זה.

מר מוטי ששון :אנחנו מדברים על התקציב.
דובר:

חיים ,הוא מושך אותך במילים.

מר מוטי ששון :אנחנו מדברים על התקציב ,מורן.
מר ישראל מורן :אין בעיה.
מר מוטי ששון :יש שאלות?
מר ישראל מורן :לא .זו הייתה השאלה היחידה שלי.
מר עזרא סיטון :לי ,לי יש שאלה.
גב' נעה צ'פליצקי :רגע ,שנייה.
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מר מוטי ששון :רגע ,אבל סיטון .סיטון לא שאל בכלל שאלה.
מר עזרא סיטון :תשמע ,אדוני המנכ"ל .ראיתי שיש פה גידול של  86משרות בעובדי עירייה .מה שאני אומר
כרגע זה,
מר יוסי סילמן :מתוכם  30שיטור עירוני.
מר עזרא סיטון :מה שאני אומר כרגע זה על דעת מבקר העירייה .בגלל הגידול ונפח הבינוי גם התרשמתי
מהריאיון שלך בעיתון ,פנה מבקר העירייה וביקש בהתאם לכל מה שקורה וביקש תקן
נוסף ,עוד עובד נוסף .יש לו שם עובד ולשכה ,ביקשתם עובד נוסף .ואתה יושב ,הבנתי,
דחית את הבקשה.
מר יוסי סילמן :נכון.
מר עזרא סיטון :אתה מוכן להסביר למה?
מר יוסי סילמן :כן .כי אנחנו בחנו ,תראה ככה שעות  ...אנחנו עושים את זה ברחל בתך הקטנה .אנחנו
בחנו תקן-תקן ,אגב ,מתוך ה 86-תקנים  30מהם זה הפיקוח לשיטור המשולב .צריך להבין
את זה .לא התרשמתי שמשרד מבקר העירייה צריך עוד .הייתי ,אני מוכן לתקצב אותו אם
הוא צריך עוד יועצים .לא התרשמתי שהוא צריך עוד משרה .זה הכול.
מר מוטי ששון :עזרא,
מר עזרא סיטון :הוא לא דיבר על עוד משרה.
מר יוסי סילמן :עוד משרה.
מר מוטי ששון :יש לו תק ציב ,יש לו תקציב של פעולות .בזמנו ,לפני כמה שנים ,אמר יש לך תקציב של
פעולות .אתה יכול להמיר אותו לתקן .יש לך תקציב של פעולות ,של כמה מאות אלפי
שקלים ,נדמה לי  250אלף ש"ח.
מר עזרא סיטון :אבל למה הוא צריך להמיר את זה? הוא צריך עוד עובד אחד .ברשויות אחרות מספרים
שבחולון,
מר מוטי ששון :לא ,הוא יכול לעשות את זה .תראה,
מר עזרא סיטון :יש מבקר ויש לו עוזרים.
מר מוטי ששון :עזרא .אמרו לו יש לך  250אלף  , ₪נכון? רוצה עוד עוזר ,קח .יש לך  250אלף  ₪תעשה
איתם מה שאתה רוצה .תיקח עוזר ,תקנה שירותים בחוץ .יועץ ,מה שאתה רוצה תעשה.
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מר עזרא סיטון :אם מבקר העירייה ,והסברתי לו ,הוא מרגיש שיש צורך בזה והוא אומר שהוא פנה
למנכ"ל והמנכ"ל דוחה אותו ,כשמישהו בא ואומר  86משרות אבל אין לו תקן למשרד
מבקר העירייה,
מר רחמים בינוני :עזרא ,לפני שנתיים .סליחה ,לפני כשנתיים הוא קיבל תקן של מבקר את יהודה .עד לפני
שנתיים יהודה לא היה מנכ"ל .הוא קיבל את ...
מר עזרא סיטון :הוא אומר שזה לא מספיק.
מר רחמים בינוני :לא ,אז אני מסביר.
מר עזרא סיטון :אחרת לא הייתי,
מר רחמים בינוני :אז אני אגיד .אז אני אענה תשובה .הוא קיבל לפני שנתיים את יהודה .יש לו  150אלף
של יעוץ חיצוני .מה שהוא ביקש ,אני אגיד לך ,ראיתי את הבקשה .משרד הפנים אמר
שהוא רוצה לעשות מעין תקן ,להוסיף תקנים .העירייה ענתה תשובה שבמידה ומשרד
הפנים יגדיר שצריך עוד תקן למבקר העירייה ,העירייה תתקנן אותו .זו גם הייתה
התשובה,
מר עזרא סיטון :מה אמר משרד הפנים? הוא אמר שצרך מבקר,
מר רחמים בינוני :לא ,משרד הפנים לא אמר .הם רוצים להוציא ,המשרד ,בעקבות ה ...רוצים להוציא
משהו ,מעין תקנון .הם הגישו איזה קבלה כזו ,רוצים להעביר את זה לחברת הכנסת
שתאשר .אמרנו לו .ברגע ש ,אם באמת הממשלה תחליט כזאת החלטה העירייה תתקנן.
מר עזרא סיטון :רגע ,אני רוצה להבין .משרד הפנים לא בא ואמר שרשות כמו חולון,
מר רחמים בינוני :לא.
מר מוטי ששון :עזרא ,עזרא.
מר עזרא סיטון ... :אני שואל אותו,
מר רחמים בינוני :אין בעיה.
מר עזרא סיטון :בא המבקר וממש מרגיש שיש צורך בזה היות וכל העיר הזאת גדלה והנפח וצריך גם
בקרה ,במיוחד ברשויות מקומיות ,במיוחד מה שאנחנו רואים ,מה שקורה במדינה הזאת,
מוטי .אז כן ,מה?
עו"ד יונת דיין :מבקר זה לא בקרה.
מר עזרא סיטון :מה זה קשור?
עו"ד יונת דיין :מבקר זה ביקורת.
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מר עזרא סיטון :נו ,אז? אז?
עו"ד יונת דיין :יש הבדל בעולם התוכן.
מר עזרא סיטון :על מה אני מדבר ועל מה את מדברת ,יונת? בא המבקר וביקש עוד תקן אצלו במשרד,
גברת יונת.
מר מוטי ששון :עזרא ,אני אבדוק את זה.
עו"ד יונת דיין :רק תיקנתי את המילה שהשתמשת בה .זה הכול.
מר מוטי ששון :עזרא ,נבדוק את זה .מה הבעיה? עזרא ,עזרא .אנחנו פה מגבילים בתקציב את מבקר
העירייה .זה הכול .והנה ,אני  ...את מנכ"ל העירייה שיבדוק את העניין הזה .כן ,נעה.
בבקשה.
מר יוסי סילמן :הנושא ייבדק .אגב ,הוא לא נלחם בחירוף נפש אז הבנתי שזה לא פשוט ואז,
מר מוטי ששון :עזרא ,נבדוק את זה.
גב' נעה צ'פליצקי :שאלה לגבי,
מר מוטי ששון :נעה ,בבקשה.
מר ניסים זאב :סליחה .אתה יודע למה הוא לא נלחם בחירוף נפש? כי הוא לא רוצה לחרף את נפשו.
מר יוסי סילמן :לא ,לא .זה לא בני.
מר ניסים זאב :אתה איתי? שלא תחשוב שזה,
מר מוטי ששון :טוב ,בבקשה נעה .עזוב ,נעה בבקשה.
גב' נעה צ'פליצקי :אולי לא הבנתי נכון .אני רואה בשכר לעומת  2017ב 2018-אני רואה יותר תקנים ,יותר
משרות .מצד שני התקציב יורד .לא הבנתי ,אפשר להסביר לי?
מר רחמים בינוני :כן ,אני אגיד לך למה .אנחנו בונים את השכר על פי השכר של מאי של אותה שנה.
כנראה שהיה לנו תקצוב יתר בשכר שתקצבנו ולכן אנחנו עושים ,כדי לא לתקצב אנחנו
בודקים בדיוק מה היה השכר שהיה חודש מאי ,לפי זה אנחנו מתקצבים את השכר ולכן
את רואה את המספרים האלה.
גב' נעה צ'פליצקי :או קיי .לגבי פעולות ,לגבי פעולות ואירועי סוקולוב והעברת פסטיבל  ...אני רואה ,הרי
זה כבר היה .למה יש תקציב ,למה זה בתקציב ?201
מר רחמים בינוני :לא .הפסטיבל,
גב' נעה צ'פליצקי :לא הפסטיבל .פעולות ואירועי סוקולוב.
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מר רחמים בינוני :נכון ,כי בבסיס של תקציב  2017זה לא היה ולכן כשאת רואה פה את התוספת של ה-
 450אלף זה תוספת למול הבסיס של תקציב  2017ולכן רשמנו את ה,
מר יוסי סילמן :לא ,זה מתוכנן ל.2018-
גב' נעה צ'פליצקי :זה לא הסביר לי ככה.
מר יוסי סילמן :לא ,את שאלת למה רואים את זה .אני אומר כי ב 17-בבסיס זה לא היה קיים.
גב' נעה צ'פליצקי :לא ,לא .זה לא אותו דבר .זאת אומרת שאתם מתכננים ב 2018-אירועים ,אירועי
סוקולוב ,קראתם את התגובות? התגובות לא היו משהו .התושבים.
מר יוסי סילמן :אנחנו עשינו על זה תחקיר והפקנו את הלקחים ,תאמיני לי .נעשה את זה בנפרד.
גב' נעה צ'פליצקי :בסדר ,בגלל זה אני שואלת.
מר מוטי ששון :עמוס ,בבקשה.
מר עמוס ירושלמי :אני זוכר לפני כעשר שנים ,אני חושב ,היו מדריכי שכונות ומדריכי רחוב ,לא יודע איך
נקרא לזה.
דובר:

...

מר עמוס ירושלמי :לא ,לא .והם היו עוברים ,רואים צעירים יושבים בגן .מטפלים בהם ואם  ...ומביאים
אותם לנקודה ,לאט-לאט מושכים אותם אליהם ורואים בעצם שאפשר להציל ,לא את
כולם .חלק מהם הצילו ,חלק לא הצילו .ואתה אז ,בזמנו ,ביקרת אותם .אני יודע ,אני
זוכר את זה .אני הייתי פה .מדריכי נוער ,תקרא לזה איך שאתם רוצים.
דובר:

חבורות רחוב.

מר עמוס ירושלמי :רחוב ,אמרתי רחוב .עכשיו אתה לא זוכר את זה ,מוטי?
מר מוטי ששון :לפני שהתחלתי בתפקיד ב '95-'94-היה פרויקט שיקום שכונות.
מר עמוס ירושלמי :לא ,לא,
מר מוטי ששון :במסגרת הפרויקט היו גם תקנים שמשרד השיכון נתן ,עובדים ,סגרו בפרויקט את
השיקום שכונות בחולון ב .'95-מטבע הדברים גם ,רגע ,אני עונה לעמוס.
דובר:

כן ,אבל זה היה,

מר מוטי ששון :זה שייך להיסטוריה .עכשיו אתה תקבל תשובה ממנכ"ל העירייה.
מר יוסי סילמן :גם היום,
מר עמוס ירושלמי :רגע ,רגע .אני רוצה להבין .בזמנו ,אני זוכר את זה חי שאני רואה את המדריכים האלה
לוקחים ילדים ומדברים איתם ומביאים אותם למקומות הטובים.
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מר יוסי סילמן :עמוס ,במסגרת עיר ללא אלימות יש לנו  4מדריכי רחוב שמסתובבים בלילות ובצהריים
בגנים ,משוחחים עם ילדים,
מר עמוס ירושלמי :מתי התחילו לעשות את כל הנושא הזה?
מר יוסי סילמן :שנה ומשהו.
דובר:

עמוס יכול לקבל את השמות שלהם?

מר יוסי סילמן :אם הוא רוצה ,כן .יש לנו מדריכים שמסתובבים במסגרת הפסקול .יש לנו את המגרשים
שפתוחים בערב לילדי קצה גם שמה .אם תרצה את השמות כדי להיפגש איתם אשמח .אני
אעביר לך את השמות .במסגרת עיר ללא אלימות יש לנו מדריכי רחוב.
מר עמוס ירושלמי :אתה יודע ,אני רוצה להגיד לך שאתה מר  ...היית אצלי ב ...עם יוסי ,ואתה זוכר מה
אמרת לי?
מר יוסי סילמן :לא.
מר עמוס ירושלמי :אז אני אזכיר לך מה אמרת לי .אני אזכיר לך מה אמרת לי .קודם כל הגעת בלי
להודיע לי .אני באתי ותפסתי אותך כאילו על חם ,באת לשם .אני קודם כל מעריך את זה.
דובר:

הוא תפס אותך על חם.

מר עמוס ירושלמי :לא ,אני תפסתי אותו .דבר אחד ,ואני לא שוכח את זה .עשית טעות שעזבת את
הקואליציה.
מר יוסי סילמן :אני אמרתי לך כזה דבר?
מר עמוס ירושלמי :ושלושה שבועות אחרי זה קיבלתי פתק,
מר יוסי סילמן :עמוס ,תשמע רגע,
מר עמוס ירושלמי :אדון עמוס ... ,חבילה,
מר יוסי סילמן :תזכור מה שאני אגיד לך .אתה עושה פעילות צדקה ,אני מאוד מעריך את זה .אנחנו,
אנחנו ,אני באמת בדקתי .כל אלו שקיבלו פטור מארנונה שלא כדין ,גם אתה ביניהם ,מייד
חידשתי את זה .אין לי סמכות ,עמוס ,ולא למוטי ולאף אחד מהעירייה לתת לך פטור
מארנונה כי גם לך נתתי ולעוד שתיים שלוש עמותות שחשבו שהם פטורים מארנונה.
עו"ד רועי כהן :מה זה נתתי ,זה לא זה ,זה החוק.
מר יוסי סילמן :בטח ,זה החוק.
עו"ד רועי כהן :לא אתה נותן,
מר יוסי סילמן :עמוס ,אנחנו מאוד מעריכים בעירייה את העבודה שלך אבל זה לא תקין.
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מר שי קינן:

למה דרישה כזאת אבל הוא קיבל קבלן תברואה למשל?

מר יוסי סילמן :א' הוא קיבל כבר.
מר שי קינן:

דרישה להחזר החוב?

מר יוסי סילמן :כן .מהרגע שהעליתם את השאילתה הקבלן קיבל מיידית ,דרך אגב ,עזוב לא נכנס לחוזה
שהיה בינו ,מייד קיבל עכשיו השלמת ארנונה .צודק .נתנו לו.
גב' נעה צ'פליצקי :פרה אקטיבית .זה לא השלמה.
מר עמוס ירושלמי :סילמן ,אני חושב שהעירייה הייתה צריכה לשלם את מה ש ,בוא אני אראה לך פה
הסכם .אני לא אגיד לך מאיפה אבל זה בתל אביב ,עמותה שאני עובד איתה .העמותה
הזאת פטורה מהכול.
מר יוסי סילמן :יש עמותות שפטורות ,זה נכון .על פי חוק.
דובר:

לא רק מארנונה.

מר עמוס ירושלמי :ואת החלק היחסי של  3אחוז העירייה משלמת בגלל שהבן אדם עובד מול הרווחה.
מר מוטי ששון :עמוס ,תבדוק את זה אחר כך עם המנכ"ל .מי רוצה עוד?
גב' נעה צ'פליצקי :אני רוצה לשאול לגבי,
מר מוטי ששון :סליחה .כן ,נעה.
גב' נעה צ'פליצקי :שירותי סייעות .למה התקציב ירד בגני הילדים? אני רואה שהתקציב לשנת  2018ירד.
דובר:

שמוליק ,רק קרוב למיקרופון שישמעו אותך.

מר שמוליק בראונשטיין :התקציב של הסייעות הוא בהתאם לדרישה של חברת,
גב' נעה צ'פליצקי :מוסדות?
מר שמוליק בראונשטיין :הם מפעילים את הסייעות .לפי זה אנחנו,
גב' נעה צ'פליצקי :לפי מה שאני יודעת אין מספיק ,לפי מה שאני יודעת מהשטח.
מר שמוליק בראונשטיין :התקציב הכולל עלה .כנראה ששם ירד .זה לא משנה ... .מנכ"לית החברה שם
שהיא מחליטה.
גב' נעה צ'פליצקי :טוב ,אני רואה את זה כאן בתקציב ,אני לא יודעת מה,
מר רחמים בינוני :נעה ,העירייה הוסיפה אפילו מעבר למה שהיא צריכה ,אני אומר היא הוסיפה מספר
סייעות מעבר לסייעת נוספת .סייעת נוספת.
גב' נעה צ'פליצקי :זה משהו אחר .זה לא אותו דבר.
מר רחמים בינוני :זה חלק מזה .זה חלק מהגננות.
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גב' נעה צ'פליצקי :אז למה זה ירד? זה מה שאני שואלת.
מר רחמים בינוני :אז אני מסביר .זה תלוי גם בכמות הילדים .זה לפי הילדים ,הצרכים שמה ולכן כל
הבקשה של חברת מוסדות הייתה בתקציב.
גב' נעה צ'פליצקי :או קיי .מתקני חצר ,למה ירד התקציב של מתקני חצר?
מר רחמים בינוני :כי זה עבר לתב"רים.
גב' נעה צ'פליצקי :לאן?
מר רחמים בינוני :זה עבר לתב"רים.
מר מוטי ששון :תב"רים.
מר רחמים בינוני :כדי להקל על התקציב הרגיל ומתי שאפשר לקחת את זה מתקציב הפיתוח אנחנו
לוקחים את זה מהפיתוח.
גב' נעה צ'פליצקי :או קיי .עכשיו יש לי שאלה ,אם כבר ,לגבי מתקני חצר לחינוך המיוחד .למה אין בגנים
של החינוך המיוחד מתקני חצר מותאמים?
מר רחמים בינוני :כי יש מנהל אגף ארגון .יש לו ,השנה היה לו  30מיליון וגם השנה הזו תראו בשיפוצי
קיץ ,מהתקציב שלו וכל מה שהוא צריך הוא לוקח את התקציב לכל הפעולות שצריך .אם
צריך שמה הוא ייתן שמה את ה,
מר יוסי סילמן :הוא הולך לטפל בתחום הזה.
גב' נעה צ'פליצקי :אה ,או קיי.
מר יוסי סילמן :אני יודע את זה.
מר מוטי ששון :טוב ,יש עוד שאלות? אין שאלות? מורן ,הפתעת אותי.
גב' נעה צ'פליצקי :שנייה ,שנייה .אני רוצה לשאול .בגובה העיניים .אני שואלת מה ...
מר מוטי ששון :כן.
גב' נעה צ'פליצקי :אני יודעת שיש תכנית מעגן .למה התקציב ב ...למה התקציב ירד בשנת ?2018
מר רחמים בינוני :מעגן מורחב? תראי ,זה ביחד.
מר מוטי ששון :מעגן ומעגן מורחב לא הורדנו .זה סיפור שלם לגייס את הצוותים של ...
מר רחמים בינוני :לזיכרוני ,סליחה ,זה עבר לרזרבה .חלקו עבר לרזרבה ,זה יתוקצב במהלך השנה.
מר מוטי ששון :טוב ,עוד שאלות? אם אין שאלות אז חברים ,מי בעד אישור התקציב הרגיל לשנת 2018
כפי שקיבלתם עם דברי ההסבר ועם ההסברים שאנחנו נתנו ,גם חברי ,גם עובדי העירייה,
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מנכ"ל ,גזבר ,מנהל אגף התקציבים וזה בהתאם לחוות הדעת של ,בהתאם לחוות הדעת
שלהגזבר.
גב' נעה צ'פליצקי :אפשר עוד שאלה קטנטונת? קטנה .איזה  ...דמוקרט יש לנו ,מר סילמן?
מר מוטי ששון :בדמוקרטי ,יש שם גם חטיבה עליונה.
גב' נעה צ'פליצקי :אבל הוא כבר לא ,רגע ,סליחה .הוא כבר לא דמוקרט.
מר מוטי ששון :אבל הוא מופיע ברשימות כדמוקרט.
גב' נעה צ'פליצקי :אבל כבר לא .הוא כבר לא דמוקרטי אז למה לקרוא לו דמוקרטי? זה מטעה את
ההורים .ההורים חושבים שיש פה,
מר מוטי ששון :טוב ,בסדר.
גב' נעה צ'פליצקי :בית ספר לחינוך דמוקרטי.
מר מוטי ששון :רשמנו את ההערה שלך .כן .מה השאלה ,כן?
גב' נעה צ'פליצקי :למה כתוב פה התיכון הדמוקרטי?
מר מוטי ששון :אמרתי לך ,אני אבדוק לך ואתן לך תשובה .ראובן ,בבקשה .בסדר ,ראובן .ראובן ,בבקשה.
מר ראובן קייקוב :יצחק ,האם התקציב הזה עומד בכל החוקים הנדרשים לעמוד,
מר יצחק וידבסקי :אמרתי.
מר מוטי ששון :וידבסקי ,תתקרב ותגיד את זה למיקרופון.
מר יצחק וידבסקי :אמרתי את זה בהתחלה .לפי כל החוקים הנדרשים על ידי מדינת ישראל ולפי פקודת
העיריות.
מר מוטי ששון :בסדר ,תודה לך .כן ,בבקשה רועי.
מר עמוס ירושלמי :רועי ,אני רוצה להגיד לך משהו ,באמת .אנחנו באופוזיציה .גם באופוזיציה וגם
בקואליציה שהייתי אף פעם לא היינו שותפים למה שקורה בעיר הזאת .אנחנו מנותקים
מהכול .אנחנו לא שייכים בכלל .אני אומר לך בוודאות,
מר יעקב זיתוני :למה אתה מתכוון?
מר מוטי ששון :קובי ,עזוב .תן לו לדבר.
מר עמוס ירושלמי :קובי ,שב בשקט אתה .אתה חבר שלי  ...אנחנו רחוקים שנת אור ממה שאתם עושים
בפועל וגם הם לא יודעים על זה .אנחנו בטח לא יודעים .אני יודע מה אני מדבר ,אני רוצה
להגיד לך את זה.
מר מוטי ששון :בסדר .רשמנו את ההערה שלך.
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מר עמוס ירושלמי :אם הייתי שותף תאמין לי ,הייתי עוזר לך גם.
מר מוטי ששון :או קיי ,בסדר תודה .רועי ,אתה רוצה להגיד לפני שנצביע?
עו"ד רועי כהן :כן .אני רוצה להתייחס לסוגיה שדיברנו עליה בשנת  2014והגיעה העת גם שזה יתבצע וזה
סוגיית השיפוץ של המרכזים המסחריים ברחבי העיר חולון.
מר מוטי ששון :אבל זה מופיע בתקציב הפיתוח.
עו"ד רועי כהן :בסדר ,אני רוצה,
מר מוטי ששון :אז בוא נדון בזה בתקציב הפיתוח.
עו"ד רועי כהן :בסדר .התכנון עדיין מופיע בחלק של הביצוע של התקציב לא של ה,
מר מוטי ששון :התכנון והביצוע זה בתקציב התב"רים.
עו"ד רועי כהן :בתב"רים אבל מבחינת ,אני לא יודע,
דובר:

זה על סדר היום אבל ,רועי.

מר מוטי ששון :זה בתב"רים ,רועי.
דובר:

זה על סדר היום.

מר מוטי ששון :אתה תראה את זה בתב"רים .או קיי ,מי בעד אישור התקציב לשנת  2018כמו שקיבלתם
אותו עם דברי ההסבר ועם הדברים שאני אמרתי והגזבר אמר ומנהל אגף התקציבים דיבר
והחברים  ...מנכ"ל העירייה .מי בעד?  .14מי נגד?  .8מי נמנע? אחד נמנע .אושר,
אני עובר לסעיף הבא.
דוברת:

רגע ,רגע .סליחה.

מר מוטי ששון :אה ,אני צריך להודיע ש,
דוברת:

מצבת כוח האדם והרכבים.

מר מוטי ששון :מצבת ,אנחנו מאשרים גם את מצבת כוח האדם ואת מצבת כלי הרכב של העירייה .מי
בעד?
דוברת:

יש איזה רשימת רכבים בתוך ההצעה?

מר מוטי ששון 15 , :בעד .מי נגד? מי נגד?  .7מי נמנע?
דובר:

שמונה ,שמונה.

מר מוטי ששון 8 :נגד .מי נמנע? אחת נמנעה ,אושר .תודה רבה.
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סעיף  – 2תקציב בלתי רגיל לשנת 2018
מר מוטי ששון :אני עובר לסעיף הבא ,תקציב בלתי רגיל לשנת  .2018קיבלתם את התקציב.
גב' נעה צ'פליצקי :הספרות והאותיות הקטנות זה מטעמי חסכון? כן? זה מטעמי חסכון ,כי הרי ...
הצטמצמו בחברי מועצה.
מר מוטי ששון :טוב חברים ,אני עובר לתב"רים .אתם תוכלו לראות סך הכול את התקציב ,חברים .תקציב
הפיתוח ,תקציב הפיתוח מסתכם ב 220,225,000-ש"ח .תוכלו לראות בתוכו שההתייחסות
לנושא של הנכסים הציבוריים שהכוונה לתשתיות ,שזה  65מיליון ש"ח וזה מהווה 60
אחוז מהתקציב .החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי  31אחוז מהתקציב ונכסים אחרים ויש
כאן פירוט של כל ,ודברים אחרים .תוכלו גם לראות את הפירוט בדפים הפנימיים .העמוד
הראשון אולי קשה לכם להסתכל אבל אם תעברו לדפים האחרים ,לפירוט של זה ,תוכלו
לראות לאן הולך התקציב .נושא של החלפת כלי רכב בתחבורה ,רכישת מוני קרקע,
דובר:

החלפת כלי רכב בתחבורה?  3משאיות? נותרו  2השנה ,לא?

דובר:

עוד לא.

מר מוטי ששון :עבודות בחירום ,עבודות בטיחות עוד מיליון שקל ומקלטים ,תחזוקה שוטפת 1.5 ,מיליון
 . ₪שילוט מוסדות וחוצות  2,280,000ש"ח .לא ,אני קראתי את התוספת לשנת 2008
בתקציב השוטף ו ...זה ל .2019-אז אני אתמקד עכשיו רק בנושא של תקציב  .2018נגישות
לנכים תראו כאן הרבה מאוד סעיפים עם נגישות לנכים .אנחנו מדברים על  5מיליון ש"ח,
 ,510תב"ע מתחם אחד מגורים במרכז זה  500אלף ,אני אלך לסעיפים הגדולים יותר3 .
מיליון שקל אנחנו מדברים לפיתוח רחוב סוקולוב וכיכר וייצמן ,וכל מיני פעולות
משלימות שנעשה שם .אני ממשיך הלאה ,היקף ביצוע עבודות של  4.5מיליון ש"ח .הנגשת
 ...ומעברי חצייה מיליון שקל .ג'סי כהן פיתוח מרחב ציבורי  2מיליון שקל .שיפוץ מרכז
קריית שרת מיליון שקל .תאורה במקומות שונים במיליון .החלפת עמודי תאורה  2מיליון.
שדרוג תאורת רחוב מיליון .עבודות תאורה אנחנו גם כן ,עוד פעם רואים פה מיליון.
נמשיך ,נמשיך .אני הולך על הסעיפים הגדולים .תיעול ממקומות שונים  7,830,000ש"ח.
תוספת קולטנים מיליון ש"ח .שיקום כיכר טרומן  2מיליון ש"ח .גנים לשיקום ,3,200,000
 ₪תב"ר לגנים ציבוריים  3מיליון  ₪לדילול שיחים ושיקום נופי .סככות ,הצללה  3מיליון
ש"ח .גם שתוכלו לראות ,בסך הכול התקציב של גנים ונוף מסתכם כמעט ב 15-מיליון
שקל .קרן שיפוץ בתים במסגרת תרבות הדיור אנחנו מגדילים שם ושמים  2מיליון ש"ח.
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הרחבת בית ספר שרון ,תוספת של  8קומות ,סליחה ,של  6כיתות 10 .מיליון  ₪לפרויקטים
בחינוך 30 ,מיליון  ₪שיפוצי קיץ .שיפוצי קיץ  30מיליון ש"ח והצטיידות 3 .מיליון ₪
לגילוי אש במוסדות חינוך ,הנגשת כיתות שמע  1.6מיליון ש"ח .שיפוצים והצטיידות
במוסדות מוכרים שאינם רשמיים  1.2מיליון ש"ח .תכנון והקמת מרכז קהילתי דתי
מיליון ש"ח  .מיליון שקל לשיפוץ שני מרכזי נוער .מיליון לקירוי מגרשי ,מגרש חיצוני בבית
ספר גולדי .המגרשים ,מגרשי הספורט ,אנחנו שקירינו אותם אנחנו רוצים לסגור אותם.
סגירת  4מגרשי קירוי בבית ספר תיכון קריית שרת ליצירת אולם ספורט וחדרי ספח 4
מיליון שקל .דשא סינטטי בקריית הספורט  1.5מיליון ש"ח .שיפוץ והנגשת טיפות חלב 1.1
מיליון ש"ח  .רכישת ציוד מחשוב  ,₪ .1,300,000יש לכם גם בצד שמאל את כל ההסברים.
פרויקט מטרו  3מיליון ש"ח .החלפת מעליות בבניין העירייה מיליון ש"ח .רכש מחשב
מיליון ש"ח 850 .הנגשת מבנים עירוניים ומערכת גילוי אש מוסדות ציבור  2מיליון ₪
ופרויקטים שונים  4,800,000ש"ח .סך הכול אנחנו מדברים על  .₪ 220,225,000או קיי,
וידבסקי או רחמים ,רוצים להוסיף משהו?
מר יצחק וידבסקי :אני אגיד רק שתי מילים ורחמים אחר כך ...
מר מוטי ששון :בבקשה .מי מדבר?
מר יצחק וידבסקי :אני אגיד רק נושא אחד שאני חושב שצריך להדגיש אותו .רועי .עיריית חולון ,אחד
הדברים החשובים שלה ,היא רוצה לפתח את אזור התעשייה .הולכים להיות פרויקטים
אדירים ,אדירים בקנה מידה אפילו ארצי .העיר חולון תראה עוד  6 ,5שנים בצורה שונה
לגמרי מאשר היא קיימת כיום .כבר בשנת  ,2018תקשיבו טוב .ב 2018-יתחיל עזריאלי
לבנות את מרתפי החנייה אבל סך הכול מרתפי החנייה והבנייה העילית למעלה מחצי
מיליון מטרים מרובעים .שמעתם טוב.
מר מוטי ששון 300 :אלף מטר שטח עיקרי.
מר יצחק וידבסקי :וזה,
מר מוטי ששון :זה עבודה של שנים שנושאת פרי עכשיו ,שהצלחנו לשכנע את עזריאלי לראות בחולון,
באזור התעשייה שלנו ,מקום אסטרטגי.
עו"ד רועי כהן :יהיה הרבה ארנונה .אולי נוריד את הארנונה לעסקים.
מר מוטי ששון :נכון .אנחנו ...
מר יצחק וידבסקי :חכה ,חכה .זה מה שרציתי להגיד.
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מר מוטי ששון :מקום אסטרטגי .הם ראו בחולון כמקום אסטרטגי ,לכן כשהם קנו את השטחים הם קנו
כאן שטחים ב 350-מיליון שקל ,תוך חצי שנה .הם מתכננים פה היקפים של מאות אלפי
מטרים ,וידבסקי אמר כי זה כולל גם את החניות ואת ה,
מר יצחק וידבסקי :לא ,רגע.
מר מוטי ששון :חצי מיליון מ'ר ביחד עם  ...זאת אומרת תוך  4שנים עם הרכבת הקלה שהיא תעבור ליד
עזריאלי וליד הבנייה של אמות תיקחו בחשבון שאלה מסוג הדברים שנורא ,הייתי אומר,
גורם למשקיעים לרצות ולהשקיע בחולון ולצאת מאזור תל אביב שהוא מפוקק ועמוס
מדי .יוצאים לפה .יש לנו את כביש  ,4יש לנו את כביש  44שעכשיו אנחנו הולכים לפתוח
אותו בקרוב .היציאה מרחוב המרכבה והיציאה תהיה גם לכיוון נחלת יהודה .בנחלת יהיה
הדיפו של אזור התעשייה והקו הזה יעבור מנחלת יהודה עד למרכז תל אביב והקו השני
של הרכבת הקלה,
עו"ד רועי כהן :מתי היציאה לצפון? כי גם כשהייתי פה בקדנציה שעברה אמרו תוך  4שנים ואנחנו מחכים
לו.
מר מוטי ששון :אנחנו ,אני יכול להגיד לך רק על סמך מה שאני מקבל ממשרד התחבורה .משרד התחבורה
החליט לתקצב,
עו"ד רועי כהן :אתה היית איתי בגזירה שהוא אמר שתוך כמה? זה,
מר מוטי ששון :אני לא אחראי למה שהוא אומר .אני יודע שברגע שמתקצבים אותי ואומרים לי וגם
התקבל מכתב ותקצבו אותנו ב 120-מיליון ש"ח.
עו"ד רועי כהן :כן.
מר מוטי ששון :והיתרה צריכה להתחלק בין ראשון ,אני צירפתי את דב צור לסיפור הזה ואמרתי לו דב,
אתה תראה ,יהיה מחלף פה ,אתה תהנה ממנו ,תוכל לפתח את נחלת ,הוא רוצה לעשות
פינוי בינוי לרמת אליהו .הוא צריך גם את השטחים של ,השטחים שנמצאים מעבר לכביש
 . 4של נחלת יהודה .אז הוא יצטרף לפרויקט ,הוא יביא את הכסף שלו ,אנחנו בינתיים
מנסים להגדיל את התקציב של משרד התחבורה כי להערכה שלי מהניסיונות שלי זה
יתקרב ל 180-ש"ח ,אפילו  200מיליון ש"ח .אבל זה החמצן לאזור התעשייה שיביא עוד
ועוד יזמים .עזריאלי מאמין בחולון ,חברת עזריאלי מאמינה בחולון ,מאמינה בהנהלת
העיר,
עו"ד רועי כהן :אז מה הצפי לכביש ?4
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מר מוטי ששון 4 :שנים הוא מתחיל לבנות.
עו"ד רועי כהן :לא ,הוא אבל מה הצפי שלנו?
מר מוטי ששון :מה שהם דיברו הם דיברו בתקציב של ה 5-שנים הקרובות.
עו"ד רועי כהן :בחמש שנים ,בתכנית חומש שלהם כאילו אנחנו מופיעים?
דובר:

כן.

עו"ד רועי כהן :כן?
דובר:

או קיי ,תמשיך וידבסקי.

מר מוטי ששון :תלוי בהם .אבל תהיה אופטימי ,אני אופטימי .ברגע שהם קנו את השטח הם עשו את
הבירורים שלהם במשרד התחבורה .הם צריכים את זה ,זה מאוד תורם לחברות שמגיעות
לתוך חולון שתהיה הפנייה צפונה .כרגע כדי להראות את הכוונות הרציניות שלנו עשינו
ברחוב המרכבה יציאה מאיפה שהייתה הסדנה הצבאית יציאה לכיוון כביש  44שתקל את
היציאה בשעות העומס.
עו"ד רועי כהן :זה באחריות שלנו ,זה לא אחריות שלהם.
מר מוטי ששון :זה אנחנו עושים .לקראת סיום.
עו"ד רועי כהן :אני יודע כי זה אני רואה הם עובדים .זה האחריות שלנו.
מר מוטי ששון :כל התקציב היה  100אחוז שלנו .כן ,וידבסקי ,הפרעתי לך .תמשיך.
מר יצחק וידבסקי :גם השגנו את התקציב ואנחנו נלחמים על כל גרוש והשגנו כ 30-מיליון שקל במשרד
התחבורה שנתן לנו למה שעיריית חולון רוצה ,לא תקציב ספציפי למטרה מסויימת,
מר מוטי ששון ... :להעביר את זה לתקציב ה,
מר ישראל מורן :זה היה פשרה על מה שהיה מגיע לנו.
מר יצחק וידבסקי :לא .נלחמנו,
מר ישראל מורן :על איזושהי התחשבנות שהייתה.
מר מוטי ששון :תתפלא ,מורן .תתפלא .מורן ,הפסדנו בבית משפט .הפסדנו בבית משפט ובית המשפט
חייב אותנו לשלם .הצלחתי אחרי מאמצים גדולים מאוד להחזיר את הכסף הזה ששילמנו
להחזיר את זה בחזרה לקופת העירייה .אני זוכר שוידבסקי לא כל כך האמין שאפשרי.
מר ישראל מורן :אנחנו הפסדנו ואתה הצלחת.
מר מוטי ששון :מה?
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מר ישראל מורן :אנחנו הפסדנו ואתה הצלחתי ,כאילו ,הצלחנו באותה מידה .זה גם צוות מקצועי ,לא? או
שההצלחה היא רק שלך?
מר מוטי ששון :לא .ההצלחה היא ,כשאני אומר הצלחנו או הצלחתי הכוונה לכולנו אבל מי שהוביל את
זה ,במקרה ,זה הייתי אני.
דובר:

אתה ראש העיר.

מר ישראל מורן ... :בארבע שנים האחרונות,
מר מוטי ששון :לא כל דבר ראש העיר מוביל באופן אישי .יש את המערכת אבל פה הייתה נחוצה
התערבות שלי .התערבתי והצלחתי.
מר יצחק וידבסקי :אז אני אגיד רק עוד ,אני רואה ,יש לי הרבה מה להגיד אבל אני אגיד,
דובר:

חלק התחילו במיליון אחד ,שניים מהשלושים מיליון,

מר יצחק וידבסקי :יש לי,
מר מוטי ששון :הוא שילם,
מר יצחק וידבסקי :טוב .אני רק רוצה ,אם כך .יש פה רשימה ארוכה ואני אגיד רק משפט אחד ובזה אני
אסיים .תפיסת ראש העיר הייתה באזור התעשייה ,כמו שהוא טוען שאני לא חשבתי כך
שקרקע עירונית באזור תעשייה עיריית חולון לא מוכרת.
דובר:

ברור שלא.

מר יצחק וידבסקי :עיריית חולון רק עושה עסקות קומבינציה כדי להביא לפה יזמים .כשאתם רואים ,את
עזריאלי כולם רואים .את זה בעסקת קומבינציה שאנחנו מקבלים גם  17אחוז מכל דמי
ההשכרה .מה?
מר מוטי ששון 17.5 :אחוז.
מר ניסים זאב :אבל היום זה הרבה יותר .אתה יודע ש ...עסקה עם  15אחוז קומבינציה.
מר יצחק וידבסקי :דקה ,דקה .דקה ,דקה .תן .רגע ,עכשיו,
מר ניסים זאב 22.5 :זה לא מספיק .אם קיבלת מעזריאלי  ,17תקשיב .קיבלת מעזריאלי  17ובא ,לקחתם
שמאי שבה ונתן פחות מ .15-למה? כדי להקטין אתכם ,כי הוא ידע שהיום קומבינציה זה
מינימום מינימום משהו בסביבות ה 27-28-אחוז.
מר יצחק וידבסקי :תבדוק .תבדוק אותנו .קיבלנו ,תבדוק אותנו.
מר ניסים זאב :בדקתי.
מר יצחק וידבסקי :תבדוק אותנו עוד פעם .עיריית חולון ,תקשיב טוב,
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מר ניסים זאב :תקשיב .עזריאלי קיבל כי הוא היה חלוץ.
מר יצחק וידבסקי :תן לי .תן לי עוד משפט אחד ואז,
מר מוטי ששון :רק רגע .אתה מגלה ,לא נעים לי להגיד ,חוסר הבנה בסיסי .אתה יודע מה זה לבוא ,להניע
יזמים לאזור התעשייה?
מר ניסים זאב :אני לא יודע .אני ראיתי אותך,
מר מוטי ששון :אתה יודע כמה,
מר ניסים זאב ... :בחברה כלכלית,
מר מוטי ששון :אתה יודע כמה פעמים נתקלתי ב ,כמה פעמים נתקלתי ביזמים ,כמה מכרזים שאתה לא
היית פה פורסמו ואף אחד לא ניגש למכרזים האלה?
מר ניסים זאב :זה היה בעבר ,לפני עזריאלי.
מר מוטי ששון :אני מדבר איתך.
מר ניסים זאב :אני הייתי שותף לזה.
מר מוטי ששון :רגע .אתה בא ואומר דבר והיפוכו.
מר ניסים זאב :אני לא אומר דבר והיפוכו .אני רק אומר שעסקת קומבינציה,
מר מוטי ששון :אתה לא שמעת אפילו מה אתה אומר .אתה אומר ש,
מר ניסים זאב :בעסקת קומבינציה השנייה עם חברת אמות יכולנו לקבל יותר .אל תעשה ככה.
מר מוטי ששון :כי אתה צריך להבין,
מר ניסים זאב :תשמע,
מר מוטי ששון :את הדבר הכי בסיסי אתה לא מבין.
מר ניסים זאב :אנחנו חיים במדינת ישראל,
מר מוטי ששון :להיות פופוליסט ודמגוג כל אחד יכול להיות אבל אתה צריך להבין,
מר ניסים זאב :מה דמגוג? זה דבר שכבר עבר ,מת .נגמר .אנחנו עכשיו ... ,עכשיו נניח והייתי דמגוג,
מר מוטי ששון :חוסר הבנה .זה חוסר הבנה .אתה אמרת שהוא אמר  15אחוז ,נכון?
מר ניסים זאב :תשאל ...
מר מוטי ששון.22.5 :
מר ניסים זאב :סליחה .אתם הבאתם שמאי כדי שיעריך את זה נמוך כדי שאפשר יהיה ,אם אני מראה ש,
תקשיב .אם שמאי ,אם שמאי היה נותן,
מר מוטי ששון :אתה שומע את מה שאתה אומר?
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מר ניסים זאב :תקשיב ,אם שמאי היה נותן הערכה נורמלית החברה הייתה צריכה לעלות הרבה יותר מ-
,22
מר יצחק וידבסקי :טוב ,אתה,
מר ניסים זאב :אז הוא בכוונה הוריד את הרף כדי,
מר יצחק וידבסקי :זאב ,זאב ,אני אומנם פקיד ,זאב.
מר ניסים זאב :תגיד נו ,מה,
מר מוטי ששון :תגיד לי ,אתה שומע את מה שאתה אומר?
מר ניסים זאב ... :לא מבין בזה .מה ,זה תרגיל.
מר מוטי ששון :אני מבין.
מר ניסים זאב :השמאי ,אתה  ...פה .השמאי,
מר מוטי ששון :מה האינטרס שלו?
מר יצחק וידבסקי :זה חוצפה,
מר ניסים זאב :האינטרס שלו היה,
מר יצחק וידבסקי :זאב ,זאב.
מר ניסים זאב :בוא ,אני אגלה לך .אל תהיה תמים .במדינה הזאת כולם מכירים את כולם ,אתה עכשיו
גררת אותי שאני אגיד לך למה .או קיי ,יש  ...היום אחד ,כולם מכירים את כולם .זה כולם
אותם שחקנים .תקשיב ,חברת אמות ,חברת אמות מכירים טוב טוב מאוד ,אני אומר לך,
את האדון ספקטור הזה שלקחת אותו כשמאי .יש כנראה איזשהו קשר .מה ,אני ,אתה
רוצה שאני אגיד לך איזה סיפור? חוקר פרטי ,מכיסי ,על מנת לחקור את הדבר הזה? לא.
מר מוטי ששון :תגיד לי ,אתה,
מר ניסים זאב :אבל ההיגיון אומר אחד ועוד אחד.
מר מוטי ששון :אתה קולט מה שאתה אומר?
מר ניסים זאב :עכשיו אתה,
מר מוטי ששון :אתה קולט מה שאתה אומר?
מר ניסים זאב :מוטי ,תקשיב .מוטי ,אני יודע ,אני מבין למה אתה,
מר מוטי ששון :זאב ,תן לי לענות לך.
מר ניסים זאב :כן.
מר מוטי ששון :אתה מטיל דופי?
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מר ניסים זאב :אני לא מטיל דופי,
מר מוטי ששון :אני עונה לך ,למה אתה מפריע לי? אני רוצה לענות לך.
מר ניסים זאב :כן.
מר מוטי ששון :אתה מטיל דופי באנשים הגונים .אני לא מכיר אותו ,לא מעניין אותי מי האיש הזה .אתה
מטיל דופי בבן אדם שאתה אומר שהוא עשה עבודה לעירייה ושם לי את זה בתוך מעטפה.
הוא הלך ואת המידע הזה שלו הוא מסר ,למי הוא מסר? אתה מקבל את מה שאתה אומר
עכשיו?
מר ניסים זאב :אני לא אמרתי את זה אבל לא חשוב,
מר מוטי ששון :אה .מה אמרת?
מר ניסים זאב :אני גם לא היטלתי דופי בכלל.
מר מוטי ששון :עזוב ,עזוב ,עזוב.
מר ניסים זאב :אתה לא מסביר את זה כמו שצריך.
מר יצחק וידבסקי :זאב ,זאב ,ראש העיר ,זאב ,זאב .אני אמנם פקיד פה אבל ליוויתי את הפרויקט הזה
ותאמין לי ,מה שעיריית חולון עשתה זה דבר אדיר ונדיר.
מר ניסים זאב :מצוין ,אני לא אמרתי שלא.
מר יצחק וידבסקי :אני מוכן להראות לך ,אם תרצה .לא פה ,אתה טועה טעות חמורה ,אבל לי אולי אסור
להגיד א ת זה אבל אני ,טעות חמורה מה שאתה אומר .אני ליוויתי את הפרויקט הזה .פה
אתה,
מר ניסים זאב :במה אני טועה? תגיד לי במה.
מר יצחק וידבסקי :אתה טועה .קודם כל,
מר ניסים זאב :בגובה העסקת קומבינציה? תגיד לי במה.
מר יצחק וידבסקי :גם בזה וגם בעובדות.
מר ניסים זאב :אני לא טועה.
מר יצחק וידבסקי :בעובדות .בעובדות אתה טועה .אני לא רוצה ...
מר ניסים זאב :עלו כאן עובדות כרגע .עזוב אותי ,מה התוצאה הסופית? התוצאה הסופית היא תוצאה
נמוכה.
מר יצחק וידבסקי :טוב .אני מדבר רק דבר אחד .עיריית חולון החליטה ,בניגוד לערים רבות אחרות,
בניגוד לערים רבות אחרות ,לא למכור נכסים,
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מר ניסים זאב :אני בעד.
מר יצחק וידבסקי :אלא רק לעשות עסקות קומבינציה.
מר ניסים זאב :אני תמכתי בזה.
מר יצחק וידבסקי :עכשיו,
מר מוטי ששון :אבל היה מכרז והוא זכה .מה לעשות?
מר יצחק וידבסקי :עכשיו ,עוד דבר אחד .עיריית חולון עוד  10 ,8שנים יהיה לה עוד  100מיליון שקל
ארנונה כתוצאה מהיקפי הבנייה הגבוהה שיש פה וכדאי לדעת את זה.
מר ניסים זאב :זה בסדר גמור ,זה בסדר גמור .על זה אני מברך ,אני לא,
מר יצחק וידבסקי :עוד משפט אחד ואני לא אמשיך .משאבים עצמיים שהושקעו בשיפוצים בבתי ספר,
כדאי לכם לדעת .משנת  2015ממשאבים עצמיים שלנו  138מיליון שקל .בנוסף הוספנו על
בניית מוסדות חינוך עוד  78מיליון שקל .זה כולל המשאבים שיוקצו ב .2018-אתם מבינים
על מה מדובר? שיפוצים ב 138-מיליון שקל .זה הכול.
גב' נעה צ'פליצקי :רגע ,אז יש לי שאלה,
עו"ד רועי כהן :רגע ,רגע.
מר מוטי ששון :לא ,רועי בבקשה.
עו"ד רועי כהן :אני קודם כל רוצה לחזור לזה ,למה שפתחתי מקודם .הנושא של תכנון ושיפוץ מרכזים
מסחריים .זה התחיל באמת בתכנון .אני שמח שזה גם עובר לשלב הביצוע אבל אני רואה
וזה העליתי גם בהנהלת העיר .אני רואה שהציוותים אמורים להימשך שנתיים .לא ראיתי
שיש פה תורה מסיני לעשות פה שיפוצים במשך שתיים במרכזים מסחריים וגם רוב הכסף
מיועד ל 2019-כאשר אנחנו יודעים שבדרך כלל עושים אחרי זה שינויים ועוד פעם והתב"ר
כן יגיע כסף ולא יגיע כסף .אם רוצים ללכת על שיפוץ מרכזים מסחריים הולכים על זה.
לא יכול להיות שנשפץ,
מר מוטי ששון :אבל  ...אותו.
עו"ד רועי כהן :מה?
מר מוטי ששון :יש תכנון ,תכנון,
עו"ד רועי כהן :אבל תראה .התכנון כבר נעשה ב .2014-עכשיו הגענו לשלב ביצוע? אנחנו כבר אחרי
התכנון.
מר מוטי ששון :מה ששייך ל .2014 ,2014-אתה רוצה .2018
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עו"ד רועי כהן :אבל אני אומר ,עבר התכנון.
מר מוטי ששון :אז אם התכנון יעבור והכלי יהיה בסדר יוצאים לדרך .מה הבעיה?
עו"ד רועי כהן :אז רגע .אני אומר ג'סי כהן פיתוח מרחב ציבורי 8 .מיליון שקלים 2 .מיליון שקלים בשנת
 6 ,2018מיליון ב.2019-
מר יוסי סילמן :אגב ,למה אתה אומר שהתכנון הסתיים? הוא רק מתחיל עכשיו.
עו"ד רועי כהן :מה זה למה אמרתי? אם אתה כבר נכנס לזה זה כבר תכנון,
מר יוסי סילמן :אתה מתחיל עכשיו בתכנון.
עו"ד רועי כהן :אבל זה כבר שיפוץ .תכנון כבר היה.
דובר:

לא היה.

מר יוסי סילמן :לא היה.
עו"ד רועי כהן :מה לא היה? היה ,הוא ,הקציתם כסף לתכנון והיה תכנון.
דובר:

לא .היה ...

מר ישראל מורן :היה כבר כמה וכמה אבל צריך לייצר הדמיה תלת מימדית חדשה לשנת בחירות.
עו"ד רועי כהן :לא ,לא .תן לי רגע .אתה ,אני רוצה שזה,
מר יוסי סילמן :רועי ,אני אענה לך .לא שמנו למשל ב,
מר מוטי ששון :הלאה ,רועי.
עו"ד רועי כהן :תראה ,מוטי .כששים,
מר מוטי ששון :רועי ,רועי .אם אתה רוצה לדעת ,לא יהיה ב 2018-2019-מהטעם הפשוט .צריך לתכנן וזה
לא פשוט .אתה עושה את זה כאילו אתה נמצא בשכונה.
עו"ד רועי כהן :לא ,אבל רגע .אם אתה,
מר מוטי ששון :יש דברים שלוקחים זמן.
עו"ד רועי כהן :רגע .לשפץ מרכז תושבים,
מר מוטי ששון :מה זה לשפץ? לתכנן.
עו"ד רועי כהן :אבל במיליון ,כל הכסף זה מיליון שקלים וזה למרכז,
מר מוטי ששון :אתה צריך לקחת את התושבים ,את הסוחרים ולשתף איתם פעולה .מה זה?
עו"ד רועי כהן :תראה,
מר מוטי ששון :טוב ,רועי.
עו"ד רועי כהן :אני חושב ש ,אני חושב,
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מר מוטי ששון :או קיי ,תגיד מה שאתה רוצה.
עו"ד רועי כהן :אני רוצה ,אני חושב שצריך לקבוע כדי שזה נמרח במשך שנתיים ,זה מאפשר אפשרות
בצורה כזאת או אחרת לא לבצע את התב"ר כתוצאה מ,
מר מוטי ששון :אתה אומר דבר חמור.
עו"ד רועי כהן :לא ,כי,
מר מוטי ששון :או קיי ,או קיי.
עו"ד רועי כהן :נכנסים עוד דברים ,נכנסים עוד דברים ויש עוד דברים להגיע ויש עוד דברים בלת"מים ויש
כל הזמן .אם הולכים ואני חושב שהגיעה העת ללכת על שיפוץ של מרכזים מסחריים ,ויש
פרטנר והוקצה כסף לזה אני מציע כהצעה להתמקד בהצעה גם ,זה הכסף  ...בשנה אחת
לעשות את זה כדי שזה ייראה ,גם יותר ישים ,גם יותר מהר .זה ההצעה שלי .זה מה אני
חושב .זהו.
דובר:

רועי,

מר מוטי ששון :עזוב ,עזוב .הלאה ,מי עוד רוצה להתבטא?
גב' נעה צ'פליצקי :אני רוצה.
מר מוטי ששון :בבקשה ,נעה.
גב' נעה צ'פליצקי :לגבי תכנון תוספת  8כיתות בית ספר עתידים .יש תכנון ויש ביצוע או שזה ירד?
דובר:

שוב .שוב?

גב' נעה צ'פליצקי :תכנון תוספת  8כיתות בית ספר עתידים .היה תכנון ,אני יודעת שאישרנו .עכשיו אני
רוצה לדעת,
מר מוטי ששון :אבל זה לא פה.
גב' נעה צ'פליצקי :מה זה לא פה? אני שואלת,
מר מוטי ששון :אושר בעבר.
גב' נעה צ'פליצקי :זה כתוב פה .זה כתוב פה ,מוטי.
מר רחמים בינוני :באיזה סעיף? באיזה פרק?
מר מוטי ששון :באיזה פרק ,תגידי?
גב' נעה צ'פליצקי :בפרק,
מר רחמים בינוני :בית ספר עתידים את מדברת על  4מבנים יבילים? יש פה תוספת של  100אלף ש"ח.
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גב' נעה צ'פליצקי :לא .אני שמעתי ש ,אנחנו אישרנו את זה במועצה את התכנון .אני שואלת אם התכנון
הזה ,איך הוא  ...שינוי בתכנון ,משהו ש,
מר רחמים בינוני :את יכולה להראות לי איפה כי אני ,איפה הבתי ספר?
דובר:

אה ,רגע ,רגע .היא מדברת על התב"רים לסגירה.

מר מוטי ששון :אה.
דובר:

תב"רים לסגירה יש פה יתרה של כמה ...

גב' נעה צ'פליצקי :אז,
מר מוטי ששון :טוב ,או קיי .חברים ,או קיי.
עו"ד רועי כהן :יש פה סעיף שיפוצי קיץ ,בטיחות והציידות  30 ,2018מיליון שקלים לתקופה עכשיו,
מר מוטי ששון :כתוב .2018
מר רחמים בינוני.18 :
גב' נעה צ'פליצקי :זה .2018
עו"ד רועי כהן :דקה ,יש פה  .2018כלומר זה לא .2018-19
מר מוטי ששון :לא ,לא.
מר רחמים בינוני :תחילת .18
עו"ד רועי כהן :אם זה רשום הכול ב 18-זה הכול יהיה ,יבוצע ,אי אפשר להסיט,
מר מוטי ששון :אם זה נגרר .אם זה נגרר נגרר אבל פה יש תב"ר ,הוא נגרר בכל מקרה .אם אתה משאיר
אותו ל 2010-הוא נגרר ,אתה מוציא אותו  ...אתה יכול להוציא אותו גם אפילו ב ...ברגע
שרשמת אותו שהוא  2018אתה מתחיל להוציא .לא הוצאת באותה שנה שום דבר
מהתקציב הוא מתבטל ואתה צריך להביא אותו מחדש למועצה .לכן נזהרים לרשום 2018-
 .2019מה שאתה בטוח שב 2018-אתה תתחיל להוציא אתה מתחיל .או קיי.
עו"ד רועי כהן :לפי מה שזה ה 30-מיליון שקל יהיה לשיפוץ מרכזי,
מר מוטי ששון :אתה ידוע כמה הוצאת השנה?
עו"ד רועי כהן :אני יודע כמה ,אני רוצה אבל שיהיה גם ,זה בתי ספר .זה הכי חשוב .זה בתי ספר.
מר מוטי ששון :בבקשה.
עו"ד רועי כהן :זה גם בשורה 30 ,מיליון שקל לשפץ בתי ספר.
מר מוטי ששון :טוב ,או קיי .בבקשה.
מר עופר שמעונוף :במידה ובמהלך השנה נצטרך לעשות עוד איזשהו פרויקט כזה או אחר,
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מר מוטי ששון :מביאים אותם.
מר עופר שמעונוף :מה?
מר מוטי ששון :מביאים אותו.
מר עופר שמעונוף :האם יש לנו משהו בצד?
מר מוטי ששון :בטח,
מר עופר שמעונוף :שנוכל,
מר רחמים בינוני :אם יש פרויקט דחוף ראש העיר נותן הנחיה .אנחנו תמיד נמצא מאיפה לעשות העברה
מפה לשם ,או שיש הכנסות יותר שנכנסות.
דובר:

קייקוב ,זה מה שדיברתי שאני מפחד שיסיטו את כל הזה,

מר מוטי ששון :לא ,לא ,לא .אנחנו בודקים את זה לנושא של היטלי השבחה .בדרך כלל הגזברות נוטה
להפחית ,או קיי? נותנת  ...היא שמרנית בהערכות שלה לגבי היטלי השבחה .בדרך כלל
הגידול ,יש גידול בהיטלי השבחה.
מר עופר שמעונוף :עוד שאלה קטנטנה לראש העיר .אם אפשר .נאמרה הערה  ...עזריאלי קנו ,רכשו ב350-
מיליון שקל קרקעות .יש היטלי השבחה מזה? נכנס לקופת העירייה?
מר מוטי ששון :בטח ,מה חשבת?
מר עופר שמעונוף :אז תעדכן אותנו.
דובר:

בוקר טוב .קיבלנו בשנת .2017

מר מוטי ששון :תסתכל על הפרויקטים מה נובע מהיטלי השבחה .קח את הזה ,תעבור דף-דף ותראה כמה
זה היטלי השבחה ,כמה זה מקורות עצמאיים וכמה זה גורמי חוץ .יש את הפירוט לפי
טבלאות .או קיי חברים ,מי בעד אישור התקציב הבלתי רגיל לשנת  2018על פי מכתבו של
גזבר העירייה יצחק וידבסקי? מתאריך ,מייד אני אגיד לכם את התאריך .מתאריך,
וידבסקי ,מה התאריך? מ .7.12.2017-מי בעד?  18בעד .18 .מי נגד? מי נמנע?  3נמנעים.
אושר.
סעיף  – 3תבר"ים לסגירה
מר מוטי ששון :אני עובר לסעיף הבא .תב"רים לסגירה לפי הרשימה שקיבלתם .רחמים ,אתה רוצה
להעיר?
מר רחמים בינוני :אני רק רוצה לענות לנעה .נעה ,לשאלתך ,כמו שאת רואה ,התקציב פה היה אפס כי היה
פה תב"ר של שיפוץ של בית ספר עתידים ולכן ה ...הוא אפס .סך הכול אתם רואים פה,
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יש פה יתרה של  176אלף ש"ח שזה עובר לתב"רים החדשים.
גב' נעה צ'פליצקי :אז עכשיו,
מר רחמים בינוני :אנחנו חייבים כל תב"ר שסיים פעילות אנחנו חייבים לסגור אותו ,לסגור אותו במערכת.
גב' נעה צ'פליצקי :או קיי .תהיה בנייה שם או לא?
מר רחמים בינוני :הייתה כבר.
גב' נעה צ'פליצקי :לא על ה...
מר רחמים בינוני :לא ,לא .היה בנייה.
גב' נעה צ'פליצקי :בבית ספר עתידים? שמו שם קרוואן.
מר יוסי סילמן :דקה ,דקה .אנחנו,
גב' נעה צ'פליצקי :דיברנו על בנייה.
מר יוסי סילמן :אנחנו מסיימים תוך  3או  4חודשים תחזית מעודכנת לכל הבתי ספר ובהתאם לזה  ...יש
לנו כמה רעיונות .אנחנו צריכים להציג אותם ל ...לאישור ולכן זה עוד מוקדם להגיד איפה
הולכים לפתח ואיפה לא .עקרונית כרגע היום אנחנו בבנייה של  4בתי ספר אבל אני אומר,
מה לגבי עתידים? יש לנו כל מיני מחשבות .אנחנו נצטרך להציג את זה למוטי שיקבל
החלטה ,לכן זה עוד מוקדם.
דובר:

למה אנחנו סוגרים פה הקמה של מגרשים?

גב' נעה צ'פליצקי :רגע ,שנייה .היו  4בתי ספר ,אני יודעת אחד ,אחד ב,
מר יוסי סילמן :שניים בכלל בטכני,
גב' נעה צ'פליצקי :אה.
מר יוסי סילמן :באצ"ל זה שניים,
גב' נעה צ'פליצקי :שני בתי ספר יהיו שם?
מר יוסי סילמן :כן .בית ספר אחד תיכון,
גב' נעה צ'פליצקי :איזה?
מר יוסי סילמן :בית ספר תיכון עם  8כיתות ,בעיקר באזור  ...כמו שציין אייל .מוזיאון העיצוב צמוד ל ,נו,
איך קוראים שמה? צמוד לחנייה שם של מוזיאון העיצוב מהצד השני.
דובר:

בריזה.

מר יוסי סילמן :בריזה ,בדיוק .צמוד לבריזה .בית ספר,
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גב' נעה צ'פליצקי :בגב של מוזיאון העיצוב?
מר יוסי סילמן :כן 48 .כיתות ,עוד בית ספר  24כיתות ,בית ספר  ...זה בית ספר ניסיוני  24כיתות בית ספר
יסודי.
גב' נעה צ'פליצקי :ב?370-
מר יוסי סילמן :באזור .370
גב' נעה צ'פליצקי :ח?370/
מר יוסי סילמן :כן .אז אנחנו עכשיו בתהליך של  4בתי ספר,
מר מוטי ששון :טוב ,חברים .מי בעד אישור סגירת התב"רים לשנת  ,2017מכתבו של גזבר העירייה יצחק
וידבסקי מה .31.12.2017-מי בעד?  19בעד .מי נגד? מי נמנע? צביקה ,מה איתך?
מר מוטי ששון :אבל אתה בעד?
גב' נעה צ'פליצקי :ספרת אותו.
מר מוטי ששון :ספרתי אותך? או קיי .אז מי נמנע?  5 ,4 ,3 ,2 ,1נמנעים .אושר,
תודה רבה .הישיבה נעולה.

** סוף הישיבה **

מוטי ששון

יוסי זיידה

ראש העיר

עוזר ראש העיר
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