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מועצת העיר ה 81 -שלא מן המניין מס' 18
מיום 12.81.1282
פירוט הנוכחים בישיבה והנעדרים ממנה


משתתפים:
 oמר מוטי ששון -ראש העיר ויו"ר מועצת העיר
 oמר אחדות יעקב -חבר מועצה
 oמר בבלי יעקב -חבר מועצה
 oמר בר שי -חבר מועצה
 oדר קרן גונן -חברת מועצה
 oמר אילן גזית -חבר מועצה וסגן ראש העיר
 oמר מאיר חלבי-חבר מועצה ומשנה לראש העיר
 oמר ישראל מורן -חבר מועצה
 oגב' שירלי לביא ציון -חברת מועצה
 oגב' מטלון אלינור -חברת מועצה
 oמר מכלוף קובי -חבר מועצה
 oגב' מסילתי שני -חברת מועצה
 oמר נוימרק זוהר -חבר מועצה ומ"מ ראש העיר
 oמר סברלו חיים -חבר מועצה וסגן ראש עיר
 oמר סוטובסקי מיכאל -חבר מועצה ומשנה לראש העיר
 oגב' עדן רבקה -חברת מועצה
 oגב' עומרד לוי גליה -חברת מועצה
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 oמר צדקה יפת -חבר מועצה
 oמר קינן שי -חבר מועצה
 oמר קייקוב ראובן -חבר מועצה
 oגב' קפלן עינב בשארי -חברת מועצה
 oד"ר מאיר רוק -חבר מועצה
 oמר תמם שלומי -חבר מועצה



נעדרו:
 oמר בוזגלו מיקאל -חבר מועצה
 oמר זכריה ניסן -חבר מועצה
 oמר ניסים זאב -חבר מועצה
 oמר סיטון עזרא -חבר מועצה וסגן ראש עיר



כמו כן נכחו:
 oמר יוסי סילמן -מנכ"ל העירייה
 oמר אמנון ארץ קדושה -גזבר העירייה
 oעו"ד יונת דיין -יועמ"ש העירייה
 oמר רחמים בינוני -מנהל אגף תקציבים ובקרה
 oגב' נורית בייסקי -דוברת העירייה
 oשרה דניאלסקי -מנהלת ענף תקציב רגיל

על סדר היום:
 .8תקציב רגיל לשנת הכספים .1212
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 .1תקציב פיתוח לשנת .1212-1218
 .3סגירת תב"רים לשנת .1282
 .4תב"ר חדש – שיפוצים והתאמות – תיכון נעמ"ת.

ריכוז החלטות ישיבת מועצת העיר שלא מן
המניין מס'  18פרוטוקול 585

 .5מועצת העיר אשרה ברוב קולות את התקציב הרגיל לשנת הכספים .1212
 .6מועצת העיר אשרה ברוב קולות את תקציב הפיתוח לשנת .1212-1218
 .7מועצת העיר אשרה ברוב קולות את סגירת התב"רים לשנת .1282
 .1מועצת העיר אשרה ברוב קולות את התב"ר החדש – שיפוצים והתאמות
תיכון נעמ"ת.

פרוטוקול
 .8תקציב רגיל לשנת הכספים .1212
מר מוטי ששון :ישיבת המועצה ,על סדר היום תקציב הפיתוח לשנת .2222
גב' אלינור מטלון :מוטי רק שמנו דמי חנוכה לכל אחד כזה ,שיהיה לו ככה מתנה לכבוד
התקציב שיש היום.
מר מוטי ששון :טוב חברים ,התקציב לשנת  2222מסתכם במיליארד ו 022-מיליון ,הן בצד
ההוצאות והן בצד ההכנסות ,זה גידול בהשוואה לשנה שעברה ,ל .0.4% -הוצאות השכר אם
תהפכו לעמוד  ,2תראו שהוצאות השכר מסתכמים ב  32.2% -הכי נמוך מכל הרשויות
הגדולות ,אשר תקציב הפעולות הוא מאוד גבוה  54.6%הולך לתקציבי פעולה ,ואם אני
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אעבור לעמוד הבא ,עמוד  ,3נסב את תשומת ליבכם שרק בשנת  2222אנחנו מפרישים כל
שנה כמעט  56מיליון ש"ח לפנסיה .זאת אומרת איך שפותחים את השנה שמים כמעט 56
מיליון ש"ח לאותם פנסיונרים שמקבלים את הפנסיה מהעירייה 56 .מיליון .אם אני עובר
לעמוד נוסף ,רק תקבלו את המידע .אני אעבור אתכם לעמוד  .12כמו שאתם רואים בעמוד
 ,12התקציב מחולק להכנסות משירותים מקומיים ,הכנסות משירותים ממלכתיים ,ואחר .אבל
בואו נסתכל לגבי הכנסות משירותים ממלכתיים .שירותים ממלכתיים זה חינוך ,רווחה ,דת
ובריאות קליטת עלייה ,ויחידה לאיכות הסביבה ,ומה שאנחנו רואים כאן שסך הכול המימון
הוא  325מיליון שקל ,העירייה מסבסדת ועל פי חוק וכרצונה מסבסדת את השירותים
הממלכתיים .אני חושב שזה תרומה מאוד מאוד גבוה כשרק לחינוך הפורמלי הסבסוד הוא
 142מיליון שקל ,בחינוך הלא פורמלי  43מיליון שקל ,וברווחה  62מיליון שקל .אם אני אמשיך
בעמודים נוספים ,תוכלו לעקוב אחריי תראו שבעמוד  03ההוצאה ריאלית ההוצאה לתושב,
ההוצאה היא  5,242ש"ח ,כאשר אנחנו לוקחים את ההכנסה מדירה ,ניקח דירה ממוצעת של
 0חדרים ,היא יכולה להסתכם עד  6,222ש"ח ,אז אם תראו שיש פה סבסוד של  2.222שח,
אם אנחנו ניקח משפחה שיש בה כמה נפשות אז תראו שהסבסוד יכול להגיע אפילו ל-
 16,222שקל במשפחה בשנת  .2222אם אנחנו נעבור לעמודים נוספים ,אני לוקח יותר את
הכותרות ,ההוצאה פר תלמיד גדלה ל 16,523-ש"ח לשנה ,כאשר רק החלק של העירייה הוא
6,232ש"ח  .אם ניקח משפחה עם  2ילדים זה יהיה 12,622ש"ח .אם ניקח משפחה עם 3
ילדים אנחנו מדברים על  16אלף ש"ח ,כמעט  15אלף שקל שעולה ילד במערכת החינוך .רק
החלק של העירייה ,אני לא מדבר על החלק של משרד החינוך ,כי בסופו של דבר אנחנו
מדברים שזה על פי חוק .זה ספר התקציב .אני קורא מספר התקציב .בספר התקציב מופיע
מה שאתה מקבל ממשרדי הממשלה ,מה שאתה מקבל מכל המשרדים כולל משרד הדתות,
שהוא די,
דובר... :
מר מוטי ששון :אבל אני חוזר ואומר לך ,מדבר כרגע על הכנסות משירותים ממלכתיים שזה
גם דת .ואתה תוכל לראות בדת כמה העירייה מסבסדת ,וזה לא התפקיד שלה.
מר חיים סברלו :היא מסבסדת ...
מר מוטי ששון :טוב ,אני רוצה לומר לכם כך .תוכלו לראות בעמוד  62את ההתפלגות של ה-
 142מיליון שקל ,למה הולכות ההוצאות .בעמוד  142תוכלו לראות את כל ההוצאות 62 ,מה
אמרתי? לא ,אמרתי  142מילש"ח זה סך הכל הסבסוד .מה שאנחנו נדבר ,בעמוד  62-תוכלו
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לראות את הפירוט .כל דבר שהיה בתכנון ,בואו נראה למשל השתתפות ,ניקח לדוגמא
הסעות ילדים .תשימו לב בהסעות ילדים הסבסוד  32.3מילש"ח העירייה מסבסדת את
ההסעות ,הסעות כולל הסייעות ,כולל המלווים לבתי הספר מחוץ לחולון ובתוך חולון .אם
אנחנו נסתכל עוד סעיפים אחרים ,בואו ניקח את החינוך המיוחד .בואו נראה .עכשיו תסתכלו
למשל על השירות הפסיכולוגי ,כמה אנחנו מסבסדים את זה ,ב 2-מיליון שקל .אבטחה של
בתי הספר אנחנו מסבסדים בערך  5.5מיליון ש"ח ועוד פירוט שלם שתוכלו לראות מי שרוצה
לעיין .אם אנחנו מסתכלים בעמודים  ,63נוכל שם לקבל את מספר התלמידים ואת מספר
התלמידים הנמצא בכל בית ספר ובית ספר .כל מה שאני ארצה עכשיו לומר זה מה שיהיה
לגבי השנה הקרובה .כל מה שאתם רואים לא כולל מה הולך להיות השנה הקרובה .מה
שהולך להיות בשנה הקרובה אנחנו לא יודעים זה נעלם אחד גודל ,ברור שיהיו קיצוצים ,יכול
להיות שקיצוצים גדולים ואנחנו בנינו את התקציב על בסיס של  .2213זאת אומרת מה שהיה
 ,2213עם שינויים קלים לקחנו ל .2222-זה התקציב ל 22-ואני רק חוזר ואומר במידה ויהיו,
ויהיו החלטות על קיצוצים בתקציב נצטרך להיכנס ולהביא לכם הצעה משופרת שכוללת
בתוכה את הקיצוץ התקציבי .אוקיי ,אמנון בבקשה.
מר אמנון ארץ קדושה :לי אין מה להוסיף מעבר למה שאמרת.
מר מוטי ששון :בבקשה ,רחמים.
מר רחמים בינוני :אם יש שאלות ,אני,
מר אמנון ארץ קדושה :אם יש שאלות נשמח לענות.
מר מוטי ששון :אוקיי ,אז אני פותח את הדיון מי שרוצה לשאול שאלות בבקשה.
מר בר שי :אנחנו על התב"ר עכשיו?
מר אמנון ארץ קדושה :לא ,תקציב רגיל.
גב' שני מסילתי :יש לנו שאלות .אני אתחיל ,בעמוד  06סעיף  564יש סעיף על אחזקת כביש
 ,22הוא ירד על  ,122%רציתי לדעת למה?
מר רחמים בינוני :כי עד היום העירייה השתתפה ,ומהיום נתיבי איילון מטפלים בכביש לבד
והעירייה לא משתתפת באחזקה ולכן זה ירד.
גב' שני מסילתי :אוקיי ,תודה .השאלה הבאה זה עמוד  ,65פעולות ביזמות ונוער .סעיף ,542
למי זה שייך? מי מפעיל את זה בעצם?
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מר רחמים בינוני :שוב ,שוב ,סליחה? יוזמות נוער? זה של קובי עזר מנהל מחלקת נוער.
גב' שני מסילתי :של אגף נוער? מחלקת הנוער .אוקיי.
גב' אלינור מטלון :אם אנחנו מדברים על הנוער אז אני אמשיך ,בעמוד  53דווקא ראש העיר
מוטי זאת שאלה בשבילך ,סעיף  ,541אחד לפני הסוף.
מר מוטי ששון :באיזה ספר?
גב' אלינור מטלון :בכחול ,עמוד  541 ,53שורה אחת לפני האחרונה .השאלה היא ,אני לא
מבינה את הירידה הדרסטית לאחר שנת הבחירות ,כלומר האירועים לצעירים לא חשובים
בעיר? פה תוקצב  2מיליון ועכשיו אנחנו ירדנו ל  222אלף?
מר רחמים בינוני :גם בשנת  2213אנחנו הגשנו למועצה הקטנה ,כי מה שהתברר שליאן
מביאה הרבה כסף מאירועים שהיא עושה ,והכסף הזה של הכנסות אנחנו לא מתקצבים אותו
וברגע שהיא מקבלת הכנסות זה נכלל בהוצאות.
גב' שני מסילתי :אבל לא ראינו את זה בתקציב הקודם את ההכנסות של ליאן.
מר רחמים בינוני :בתקציב הקודם שעשינו בעדכון תקציבי ,את ראית שהיה שם גם הכנסות,
כל אירוע שהיא עושה היא מכניסה הרבה כסף לעירייה.
מר מורן ישראל :אבל זה היה נכון גם ב.2214-
מר רחמים בינוני :נכון ,נכון ,כמו שאמרנו אנחנו הולכים לשנה תקציבית כנראה קשה ,כרגע
שמנו את זה כי זה מסתכם לה בסוף ,היא מסתמכת להוצאות האלה ,אם נראה שיש עודף
של כסף באישור ראש העיר אנחנו נגדיל לה את ההוצאות .אבל רצינו,
דוברת :השאלה היא אם האירועים בעיר יפגעו בגלל זה?
מר רחמים בינוני :לא .אני אומר לא יפגעו כי גם  2213עם כל האירועים שהיו את תראי
שהתקציב היה  222אלף.
גב' שני מסילתי :אבל אתם מתבססים על ההכנסות?
מר רחמים בינוני :כן ,כן.
מר בר שי :אבל חוץ מהאירועים גם הייתה את הפעילות ,הסעיף של הפעילות שזה לא
מתבסס על הכנסות של כרטיסים או משהו מאירועים.
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מר רחמים בינוני :אז אני אומר ,מה שאנחנו עשינו ,קודם כל עשינו קיצוץ רוחבי של 6%
מתקציבי הפעילות לכולם .שוב ,העירייה התנהגה פה בוא נגיד בשיקול דעת ,כדי לא לתת
כסף ואחרי זה להגיד לאנשים אנחנו מקצצים לכם ,הורדנו את ה 6%-שנראה שיש אפשרות.
באישור ראש העיר אנחנו נאשר את התקציב.
גב' אלינור מטלון :אפשר לקבל פירוט נגיד על ה 2-מיליון האלה? מה היה כל ,לאן הם הלכו
ה 2-מיליון? לאיזה אירוע? איך הוא תומחר? מה היה?
מר רחמים בינוני :כן ,אין בעיה ,בטח.
גב' אלינור מטלון :אז אני אשמח לקבל את זה בבקשה.
מר רחמים בינוני 222 :אלף .222 ,לא  2מיליון .אין בעיה ,אני אשלח לך.
מר מוטי ששון :כמו שנאמר לך ,על סך הפעילויות לא לדאוג .הלאה ,שאלות.
גב' שירלי לביא ציון :לי יש גם שאלה בנושא האירועים.
מר מוטי ששון :איזה ספר תגידי.
גב' אלינור מטלון :הכחול .המפורט.
גב' שירלי לביא ציון :בעמוד  ,55מוזיאון הילדים .קודם כל  450שכר דירה ,מה שלא היה ב-
 2213ועכשיו מתוקצב ב 02-אלף ,אומנויות ותערוכות.
מר רחמים בינוני :כי בשנת  2213שהרכבנו את התקציב ,זו פעולה חשבונאית שהמבקר
מחייב לעשות אותנו לעשות גם בהכנסה וגם בהוצאה .זה רק דבר רישומי ,כלומר זה לא כסף
שעובר אליהם אלא זה רק דבר רישומי שאנחנו עושים את זה ,ולכן כשאנחנו הולכים לתקציב
ב 13-בהכנסה ובהוצאה פה זה מתוקצב .כמו שהיה ב.14-
גב' שירלי לביא ציון :אוקיי ,ושאלה נוספת .סעיף  ,454אירועי שנת ה 122 ,22-אלף ש"ח .מה
זה אירוע שנת ה?22-
מר רחמים בינוני :כן ,מוזיאון הילדים חוגג  22שנה ויהיה אירוע לכבוד ה 22-שנה ולכן הוא
קיבל  122אלף לטובת המוזיאון.
מר מוטי ששון :חוגגים  42שנה לעיר חולון ,כל שנה חוגגים את יום ההולדת ,השנה אנחנו
חוגגים  42שנה מטבע הדברים אנחנו מעבים את האירועים .בכל עיר כשמגיע מספר גדול,
 ,42 ,52שנה עושים אירוע גדול ,כאילו הצדעה.
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גב' שירלי לביא ציון :אוקיי .ובאותו העמוד ,סעיף  452השתתפויות 465 ,אלף .מה זה
השתתפויות?
מר רחמים בינוני :העירייה מעבירה למתנ"ס שטיינברג עבור ההוצאות של התפעול של
המקום ,ככה פחות גובים מהתושבים על הכרטיסים ועל הכול .זה הסכום שאנחנו מעבירים
להם לטובת תפעול המקום.
גב' שירלי לביא ציון :אבל אני רואה שחשמל כאילו משולם בנפרד 222 ,אלף .זה גם,
מר רחמים בינוני :נכון ,אבל יש מנהל מקום .תראי ,אם העירייה לא תעביר את הסכום הזה
אז לתושבים שימכרו כרטיסים הכרטיסים יהיו יותר יקרים .העירייה נותנת להם השתתפות
כדי שהעלות לא תחול על הכרטיסים ויהיו כרטיסים יותר זולים.
גב' אלינור מטלון :אבל בית שטיינברג פתוח גם לא לקהל של תושבי חולון.
מר רחמים בינוני :אבל רוב הקהל שבא זה באים מחולון ,יש פה גם אירועים שבאים מחולון
ולכן הם באים .אבל זה כל שנה ,העירייה נותנת להם כל שנה את ההשתתפות .השנה יש פה
קיצוץ של  6%כמו ההקשר לשאלה הקודמת קיצצנו גם פה .6%
מר מאיר חלבי :העירייה לא יכולה לשים סלקטור ולבדוק מי מחולון ומי לא מחולון.
גב' אלינור מטלון :למה לא? אם יש תו תושב או משהו כזה,
גב' שירלי לביא ציון :היא מכבדת כרטיס תושב ,הוא אמור להיות מוטען בכל מיני,
גב' אלינור מטלון :יש כרטיס חולוני אז למה אתם לא מחייבים את זה אחרת?
גב' שירלי לביא ציון :אבל מה יש בתוכו? אין בו כלום.
מר מוטי ששון :למה אין בו כלום?
גב' שירלי לביא ציון :מבחינת הטבות לתושבים? בית שטיינברג ,תאטרון הילדים,
מר מוטי ששון :תכנסי לאתר תמצאי את כל ההטבות.
דובר :זה סבסוד של מוסיקה ,של החוגים שם ,של המוסיקה .לא הכרטיסים.
מר רחמים בינוני :לא ,לא כרטיסים .נכון .של המקום ,נכון.
מר מוטי ששון :הסבסוד יש שם הכול ,הכול את יכולה למצוא באתר שכתוב לתושבי חולון,
הנחות בכל פעילות ופעילות של העירייה .בבקשה ,הלאה.
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מר בר שי :עמוד  ,22סעיפים  662ו 663-של ראש הראשות וסגניו .יש פה עלייה של 42%
בדוברות ו 15.6%-ביחסי ציבור ומיתוג ,מה הסיבה לעלייה הזאת במיוחד כמו שראינו שיש
ירידה במחלקות אחרות קיצוצים,
מר רחמים בינוני :אז אני אגיד .יש פה שני דברים .א' שנה קודמת קיצצנו פה  222אלף
בבסיס והשנה החזרנו את ה 222-אלף הבאנו אותו ל ,522-פלוס לטובת אירועי שנת ה42-
של העיר חולון ,אז יש פה תקציב לטובת הדוברות לפרסם את הכול ולעשות את הפעילות.
מר בר שי :זה בנוסף לעליית התקציב של האירועים שיש להם סעיף בנפרד?
מר רחמים בינוני :כן ,כן .כי הדוברת היא לא לוקחת מאירועים ,יש לה את הסעיף שלה .היא
לא יכולה לקחת מסעיפים.
מר בר שי :אז אתה אומר שהאירועים האלה מתוקצבים בחצי מיליון ,כאילו הדוברות כולל
הסעיף התקציבי של האירועים?
מר רחמים בינוני :האירועים לשנת ה 42-מתוקצבים במיליון שקלים ,לא בחצי מיליון ,במיליון
שקלים .רפי וזאנה שאחראי על האירועים בעירייה הוא ביקש מראש העיר ,ראש העיר אישר
לו לאחר דיון שהיה מעמיק לפזר את זה בכל מיני מקומות .למשל פסטיבל אישה אתה תראה
שהוא גדל ,יש כל מיני מקומות שגדלו ,אני יכול לתת לך את כל הפרטים אם אתה רוצה אבל
זה גדל במיליון שקלים לטובת הנושא .פלוס  322אלף שקל לטובת אירוע שיקרא אירוע שנות
ה 42-שגם הוא מתוקצב פה בספר.
מר בר שי :אז מה לגבי יחסי הציבור ומיתוג שזה ,לאו דווקא מה הפעילות?
מר רחמים בינוני :שוב ,לא .רגע איזה סעיף אתה מדבר ,סליחה?
מר בר שי :דיברנו עכשיו על  ,662וב 663-יש את יחסי ציבור ומיתוג.
דוברת :שזה עלה ב.663 .15%-
מר רחמים בינוני :אני אגיד לך ,כנראה שהיה פה איזה חוסר בתקצוב או משהו ,זה,
מר אמנון ארץ קדושה :חבר'ה זה עלה ב 32-אלף שקל.
מר בר שי :שנה שעברה לא תקצבנו כמו שצריך בעצם?
מר מוטי ששון :חבר'ה בואו נראה אתם,
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מר רחמים בינוני :על  36אלף אני אבדוק אבל כנראה ששנה שעברה תקצבנו בחוסר ולכן
תגברנו את זה כדי שלא יהיה חסר לתקציב.
מר אמנון ארץ קדושה :תראה שב 2214-היה לך  215אלף שקל,
מר רחמים בינוני :בדיוק .תראה שהיה שם ביצוע של  222אלף ,תקצבו פה בחוסר.
מר מוטי ששון :כן ,בבקשה.
גב' שירלי לביא ציון :יש לי עוד שאלה ,בעמוד  ,22סעיף  ,642סקרים וייעוץ חיצוני .יש כאן
עלייה של .53%
מר רחמים בינוני :כן ,אז אני אגיד למה .יצא חוק של מבקר העירייה שצריך שיהיו לו  0תקנים,
וצריך סכום מינימלי של  2.106מיליון שיהיה לו בתקציב .יצא חוק .אז הוא גם נוספו לו תקנים
וגם אנחנו נתנו לו יותר כסף בסעיפים האחרים כדי שנוכל לעמוד במדיניות של החוקים.
גב' שירלי לביא ציון :מה זה החוק הזה? איפה אני יכולה לקרוא?
גב' יונת דיין :האמת שהתקנות האלה נכנסו לפני שנה ,הם נכנסו מיוני לתוקף ,באופן הדרגתי
מיוני האחרון והם קבעו מפתח לפי גובה התקציב וכמות התושבים של מינימום תקנים
לתקציב מבקר העירייה .כל עירייה ככה.
מר רחמים בינוני :כשנעבור  222אלף תושבים אנחנו נהיה  5מבקרים ונצטרך לתת למבקר.
יצאה תקנה חדשה.
מר אמנון ארץ קדושה :תלוי מי סופר ,אתה יודע יש הבדל בין העלמת מס למשרד הפנים.
גב' שירלי לביא ציון :הנה ,הוציאו כאן כסף על סקרים תעשו סקר.
מר אמנון ארץ קדושה :זה ייעוץ חיצוני.
מר מוטי ששון :כן ,עוד שאלות?
מר בר שי :עמוד  ,26סעיף  .543אני רואה שיש ,בעצם מורידים את ההשתלמויות ,אני גם
רואה שהביצוע ב 2214-של מינוס,
מר רחמים בינוני :כן ,אז ב 2214-בגלל שנת בחירות זה היה  2213 ,2זה היה הסכום הזה
אבל בפועל זה לא בוצע ,וב 2222-שוב ההחלטה היא שכרגע עד שלא נדע מה המצב
התקציבי במדינה לא נתקצב את זה ,יהיה -אנחנו נתקצב את זה.
מר בר שי :הבנתי.
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מר מוטי ששון :עוד שאלות?
גב' שירלי לביא ציון :כן ,גם בעמוד  26סעיף  ,641מה זה בדיקות רפואיות?
מר רחמים בינוני :כן .יש עובדים שמעל מנהל מחלקה ומשהו שולחים אותם לבדיקות
רפואיות ,זה לא כולם ולכן זה נכנס בתקציב.
מר אמנון ארץ קדושה :סקר.
מר רחמים בינוני :סקר רפואי ,כן.
גב' שירלי לביא ציון :אוקיי ,ולמטה האחרון  ,332רכישות .מה זה רכישות?
מר רחמים בינוני :יש לו סעיף  0,222שקל לטובת כל מיני רכישות שצריך לעשות לטובת
משאבי אנוש .הנה את רואה שבשנת  2214הביצוע היה רק  ?2,041בסדר?
גב' שירלי לביא ציון :כן ,אבל אתה יכול להביא לי דוגמא לרכישות?
מר רחמים בינוני :תראי לדוגמא אולי הוא צריך עכשיו מדפסת דחוף לאיזה מקום ואין את זה
במלאי של המחשוב ,אז הוא יוצא לרכש .פשוט זה נוח לעבודה היומיומית כדי שיהיה לו את
הסעיף הזה ,זה  0,222שקל וזה נוח לעבודה.
גב' שירלי לביא ציון :לא ,זה לא העניין.
מר רחמים בינוני :לא ,לא ,אני אומר .את רואה שזה מבוצע רק כשצריך .לדוגמא הנה היה לו
פה ביצוע.
מוטי ששון :כן ,עוד שאלות?
מר בר שי :כן ,עמוד ,23
מר מוטי ששון :רגע ,רגע .קרן לפניך .מר שי בר אתה דיברת.
דר' קרן גונן :אני פשוט עברתי על הקובץ במחשב אז אני לא יודעת איזה עמוד זה כאן ,מה זה
תחנה לטיפול בדיבור? איפה זה ומה זה תחנה,
גב' שירלי לביא ציון :הא ,זה היה לקראת הסוף ,אני ראיתי את זה.
מורן ישראל :מספר פרק?
דר' קרן גונן .415322 :מה זה אומר? איפה זה נמצא? למה לא שמעתי על דבר כזה פה?
מר מאיר חלבי :יש קליניקות לדיבור.
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דר' קרן גונן :איפה? אני לא מכירה.
מר רחמים בינוני :בואו נבדוק ,אני אתן לך תשובה בדיוק איפה המיקום שלו.
דר' קרן גונן :מה זה אבל? מה זה המרכז הזה? אני לא שמעתי עליו כאשת מקצוע.
מר רחמים בינוני :אין בעיה .נבדוק וניתן לך תשובה ,אין בעיה.
דר' קרן גונן :מוזר לחלוטין .רגע יש לי עוד כמה שאלות אם אפשר .לא הבנתי למה כל
ההכנסות של תרבות תורנית מהממשלה לא רשומות בשנת  2213ולא בשנת  ?2222לא
ראיתי את זה.
מר רחמים בינוני :כי זה מותנה באירועים,
דר' קרן גונן :עדיין 2213 ,היה .איפה ?2213
מר רחמים בינוני :לא,2213 ,
דר' קרן גונן :גם לא היה .2213
מר רחמים בינוני :רגע ,רגע אני אגיד .את שואלת ,אני עונה לך 2213 .אנחנו מתחילים בסכום
של  .2זה בדיוק מה שהיא שאלה לגבי הצעירים .אנחנו לא יודעים מה ההכנסות שיהיו ,ברגע
שיש הכנסות אנחנו מכניסים את ההכנסה וכנגד זה מוציאים את ההוצאה .ככה אנחנו עובדים
במהלך השנה.
דר' קרן גונן :אבל יש הוצאה ,אני עבדתי  ,2213יש הוצאה של  .2213איפה ההוצאה
נמצאת?
מר רחמים בינוני :אני אסביר .מבחינת הכנסה הסכום הוא  2כי אף אחד לא יודע איזה
אירועים יקבלו ממשרד החינוך או משרד התרבות.
דר' קרן גונן :שנייה רגע ,אני גם אספתי דו"חות כאלה ,ההצעה אבל שמגישים,
מר אמנון ארץ קדושה :שימי לב שהכותרת היא תקציב מקורי .2213
דר' קרן גונן :אני מבינה.
מר אמנון ארץ קדושה :זה לא הביצוע בפועל ,זה התקציב המקורי שלנו ב.2213-
דר' קרן גונן :עדיין שמציעים ,אני כתבתי את הדו"חות גם כן ,שמציעים ב 2213-תוכנית
עבודה .אז מציעים .2213
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מר רחמים בינוני :אבל העירייה ,אנחנו לא יכולים להתחייב שהוא יביא עכשיו  122אלף או
 222אלף ,כי יכול להיות שהוא לא יביא שקל כי הממשלה לא תיתן שקל ,ולכן,
דר' קרן גונן :אבל יש דברים שאנחנו יודעים עליהם .מה זאת אומרת?
מר רחמים בינוני :אין לי .אין דבר שאני יודע .יש לו את ההוצאה שמתוקצבת ,הסכום שהוא
מקבל.
דר' קרן גונן :אין לך ידיעה ברורה מה התקציב מהממשלה?
מר רחמים בינוני :יכול להיות ששנה הבאה לא יעבירו שקל אחד עם כל הקיצוצים.
דר' קרן גונן :נורא מוזר .טוב .מה זה מרכז סירקין? סליחה על הבורות .מה זה אומר?
מר רחמים בינוני :מרכז סירקין?
דר' קרן גונן :כן .מה הוא עושה?
מר רחמים בינוני :זה תיאטרון הבובות שם.
דר' קרן גונן :הא ,זה תיאטרון בובות .אז זה רשום כפול .כי יש תיאטרון בובות ורשום גם
מרכז סירקין .אבל הם עובדים תחת אותה קורת גג אחת .אז למה הם מופרדים כאן מבחינה
תקציבית?
מר רחמים בינוני :ככה בנו את התקציב.
דר' קרן גונן :אז אני רק רוצה להבין ,התקציב של מרכז סירקין הוא לא שייך לתיאטרון
הבובות ,לא שייך לחברה לבילוי ובידור?
מר רחמים בינוני :שייך.
דר' קרן גונן :אז לא ברור העניין.
מר רחמים בינוני :מה לא ברור?
דר' קרן גונן :סירקין והמרכז לתיאטרון בובות זה תקציב אחד?
מר רחמים בינוני :זה בפרק אחד.
מורן ישראל :פרק אחד .פה רשום עוד פרק של מרכז הבובות .בתוך מרכז סירקין זה פרק
אחד.
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דר' קרן גונן :אוקיי ,אני פשוט ,אני לא יודעת .החברה לבילוי ובידור היא בעצם אחראית גם על
זה וגם על זה? זאת השאלה שלי .אם זה אותו התקציב.
מר רחמים בינוני :כן .את רוצה את זה גם בתקציב שלהם.
דר' קרן גונן :אוקיי ,מוזיאון העיצוב אני רואה שאין הכנסות .איך ,אולי אני טועה?
מר רחמים בינוני :את לא טועה ,אבל את לא רואה פה את התקציב פה של מוזיאון העיצוב.
לא ,את לא רואה פה את התקציב של מוזיאון העיצוב .פה את רואה רק את התקציבים
שהעירייה מעבירה ,התקציבים שלו יש לו את המאזן שלו ,שם את תראי את ההכנסות שלו
ואת ההוצאות שלו.
דר' קרן גונן :אז בקובץ שקיבלתי אני לא יכולה לראות את ההכנסות של הזה?
מר רחמים בינוני :לא ,לא .אנחנו לא רואים פה את ההכנסות של חברות הבת.
דר' קרן גונן :אבל יש עדיין ,אבל עדיין שאני מגישה תוכנית ,אני יודעת פחות או יותר ,גם אם
אני יודעת את ה,
מר רחמים בינוני :כשהוא מגיש את התקציב של המוזיאון את תראי את כל ההכנסות שיש לו,
בין היתר הוא ירשום הכנסות עירייה ,הוא ירשום את מה שהוא יקבל פה.
דר' קרן גונן :סליחה יש לי רק שאלה .כשאני הייתי מגישה תקציב למרכז מטרה ,הייתי
רושמת מה אני צריכה לשנה הבאה ,נכון? בידיעה על סמך מה שהיה לי בשנה הקודמת,
הוצאות והכנסות פחות או יותר,
מר רחמים בינוני :אבל זה לא מוגש למועצה .סליחה ,כי זה לא מוגש למועצה .את מה שאת
הגשת הגשת את זה לחברה לבילוי ובידור.
דר' קרן גונן :אבל זה צריך להופיע לי פה.
מר רחמים בינוני :לא ,זה מוגש במאזן של החברה לבילוי ובידור ובתקציב שלהם .פה את
מראה רק מה שהעירייה ,את ההעברות שהיא מעבירה להן .זה מה שאת רואה.
מר אמנון ארץ קדושה :השתתפות העירייה בחברה.
דר' קרן גונן :טוב .יש לי עוד שאלה .לפחות ממה שאני רואה כאן בקובץ ,אני רואה שהנושא
של ניקיון ואיסוף וביעור אשפה ,עולה כל הנושא של,
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מר רחמים בינוני :זה עלה ב 2-ומשהו מיליון כי אנחנו בשנת  2213קיצצנו כ 2-ומשהו מיליון
והעברנו לרזרבה .אם את תראי את התקציב שהיום נכון שהגשנו במועצה באוקטובר הגדלנו
אותו בסכומים האלה.
דר' קרן גונן :למה עשיתם את זה מלכתחילה? זאת אומרת,
מר רחמים בינוני :מלכתחילה ,כי אמרנו שאם העירייה לא יהיה לה תקציב העירייה תקצץ גם
בין היתר בניקיון .אולי תוריד יותר שעות ,אולי תוריד מכולות .בגלל שהיו לנו תקציב ועמדנו
בתקציב הגדלנו את זה במועצה של אוקטובר.
מר מוטי ששון :יש הפרשה ,קרן .יש הפרשה לרזרבה .את משחררת אותה במהלך השנה.
דר' קרן גונן :אני מבינה ,אבל זה לא עזר בפועל לרווחת התושבים ,זה מה שחשוב לי להגיד.
רגע ,יש לי עוד שאלה .כל הנושא של ריביות והכנסות נוספות לעירייה ,תוכל להגיד על זה?
אני פשוט לא כל כך לא הבנתי את הנושא הזה.
מר רחמים בינוני :את מדברת על עמוד ,יש לנו בעמוד  21פרק  ,611ריבית  ...אז יש לנו 5,2
מיליון הכנסות מהשקעות העירייה מהכספים של העירייה ,פלוס יש לנו  ...במשק  3 ...מיליון
ש"ח שנקבל בשנת  .2222בסדר?
דר' קרן גונן :מוקד ייעוץ האזרחים זה שי"ל בעצם ,זאת הכוונה?
מר רחמים בינוני :כן.
דר' קרן גונן :אני קצת לא מבינה את הסכומים האלה כי למיטב הבנתי רוב האנשים שפנו אליי
אין כל כך עם מי לדבר כאן ,אז רק אני אשמח לסבר את האוזן איך הסכומים האלה מתחברים
עם רווחת התושבים ,לי זה היה נראה מוזר .הפניתי לא מעט תושבים ,אין מענה שם .אשמח
לקבל עזרה.
מר רחמים בינוני :אני דווקא יודע שעדנה ,עדנה אני יודע שאחראית על השי"ל ,שם זה מאוד,
מר מוטי ששון :הם דווקא מאוד פעילים.
דר' קרן גונן :אבל תראה את הסכומים שמושקעים שם .השאלה אם באמת האזרחים מקבלים
מענה.
מר מוטי ששון :הם לא מקבלים משכורות ,הם יושבים שם ועונים לתושבים ופוגשים תושבים.
דר' קרן גונן :הם עולים  0מיליון .לא? כמה שי"ל מקבל? תסתכל שנייה 0 ,מיליון שקלים.
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מר רחמים בינוני :לא ,לא .זה רק כי יש לנו עדנה שם ,זה תקן אחד שיושב שם ב,
מר מוטי ששון :המנהלת.
דר' קרן גונן :אז אני אשמח לשמוע .לא כי רשום לי פה ,אולי הסכומים שאני ראיתי לא נכונים.
מר מוטי ששון :תגידי עמוד וסעיף.
דר' קרן גונן :שיל אם זה רק עובד אחד ,אז זה נראה לי מוזר ה ,רגע אני אמצא את זה.
שירות לאזרח,
מר מוטי ששון :בר בינתיים תשאל ,כי היא מחפשת.
מר בר שי :עמוד  ,23סעיף  ,521.322יש פה כמה דברים .אחד זה בסעיף  622ספרים
ועיתונים ,גם יש עלייה בתקציב למרות שיש ביצוע יחסית נמוך .סתם להבין למה הוחלט
ספציפית עלייה שם.
מר רחמים בינוני :כן ,כי זה ,יש פה ספרות מקצועית שהיא ביקשה ,זה לא עבור עיתונים זה
עבור הספרות המקצועית .זה של הנהלת החשבונות של אסתי.
מר בר שי :משהו חדש,
מר רחמים בינוני :כן ,ספרות מקצועית.
מר בר שי :חד פעמי.
מר רחמים בינוני :כן ,כן.
מר בר שי :הבנתי .יש פה גם שינוי ב 642-בייעוץ החיצוני יש הגדלה של הסעיף שם,
מר רחמים בינוני :זה  6,222ש"ח .זה מ 36-ל  ,6,222פשוט אנחנו יושבים עם כל מנהל
ומנהל ,רואים את הצרכים שלו,
מר אמנון ארץ קדושה :תראו בסוף ההוצאה תהיה בפועל ,המספרים הקטנים האלה,
מר בר שי :אני רואה ששירות הנהלת חשבונות הוא קשיח ,מה זה אומר בעצם שם שזה ירד?
מר אמנון ארץ קדושה :שירותי הנהלת חשבונות ירד ל.46-
מר רחמים בינוני :לא ,אני אגיד לך מה קרה .אנחנו אומרים שוב ,הקשיח עשינו את זה כדי לא
לקצץ את ה ,6%-אבל כשעשינו את ה 46-ישבנו עם המנהלת ,ישבנו איתה בדיוק מה הצורך
ורשמנו את זה בדיוק לפני הצורך שצריך .בסדר?
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מר בר שי :הבנתי.
גב' שירלי לביא ציון :יש עוד שאלה .עמוד  ,31בסעיפים של הנחות המיסים ,אז מוסדות אני
מבינה ופטור מארנונה אני גם יכולה להבין .אבל הנחות במיסים 33 ,מיליון? הייתי רוצה לקבל
הסבר מה זה.
מר רחמים בינוני :איפה את מסתכלת?
גב' שירלי לביא ציון :סעיף .451
מר מוטי ששון :על פי חוק.
מר רחמים בינוני :על פי חוק.
גב' שירלי לביא ציון :מה זה על פי חוק?
מר אמנון ארץ קדושה :תראי הנחות במיסים זה ככה ,אנחנו נותנים הנחות יש לפנסיונרים,
נכים ,סיעודיים ,חד הוריות ,כל ההנחות שביטוח לאומי,
גב' שירלי לביא ציון :זה הפטור ,זה פטור .לא? הנחות ,מה זה הנחות?
מר אמנון ארץ קדושה :זה הנחות .שימי לב זה הנחות ,זה הנחות על פי תקנות ,מה שנקרא
מה שאנחנו מחויבים על פי חוק לתת .עכשיו ,זה כל תושב שנכנס מה שמגיע לו זה מה שהוא
מקבל.
גב' שירלי לביא ציון :בסדר ... ,לתוקף .נכון?
מר מוטי ששון :אמנון ,אמנון ,קחי דוגמא .כל אדם מעל גיל  56שהוא בעל נכס באופן אוטומטי
מקבל הנחה 26%
דובר :לפי מפעל הכנסה גם.
גב' עינב בשארי :לא באופן אוטומטי.
מר מוטי ששון :סליחה 26% ,אוטומטי.
גב' עינב בשארי :לא באופן אוטומטי ,רק אם הוא בא לבקש.
מר מוטי ששון :עינב 26% ,אוטומטית אנחנו מקבלים את הנתונים ,אני לא שמעתי על מישהו
שלא קיבל .תמיד יכולים לפנות לראש העיר או לגזברות,
גב' עינב בשארי :רק אם הוא פונה.
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מר אמנון ארץ קדושה :לא ,מוטי אם הוא פונה ,כי מאחר ויש כאלה שלא מקבלים קצבת
ביטוח לאומי ,הם עדיין ממשיכים לעבוד.
מר מוטי ששון :הם עדיין ממשיכים לעבוד.
גב' עינב בשארי :זכאים ל.32%-
מר אמנון ארץ קדושה :לא ,לא .זה שני דברים שונים.
מר מוטי ששון :לא ,מי שמצהיר ומביא ,ממלא טפסים ,יכול לקבל  ,32%אבל אוטומטית זה
.26%
מר אמנון ארץ קדושה :בהנחה שהוא מקבל קצבת זקנה.
מר מוטי ששון :במקרה ,עינב אני קבעתי את זה אז .אז קבעתי  26%ואמרתי עד ה 32%-זה
פונקציה של הכנסה ,ואז הוא לא הולך ,צריך להביא טפסים מהבנק וצריך למלא,
דוברת :אבל זה בסדר .אבל מוטי אתה צריך להבין שהתושבים לא מקבלים את זה באופן
אוטומטי,
מר מוטי ששון :מי שעובד איך יקבל?
דוברת :יש את האנשים שמקבלים  ,6%המילואים .אנחנו מקבלים קבצים ואנחנו מזינים להן
את ה ,6%-למה אי אפשר לעשות את זה גם עם הגמלאים? ארנונות ...
מר אמנון ארץ קדושה :אני אענה .מאחר ובעצם אנחנו מבקשים לדעת האם הפנסיונר גר
לבד ,הוא גר עם עוד משפחה ,האם יש ,לצורך העניין לפעמים גרות  3משפחות באותו
המקום ,בעניין הזה אנחנו בודקים כל אחד לגופו.
מר מורן ישראל :מישהו גר בבית אבות.
גב' יונת דיין :גם הייתה חבירה מאוד גדולה של עמותת "כן לקשיש" מול כל הרשויות
הציבוריות ,וביטוח לאומי והסתבר שחלק  ...של ביטוח לאומי אלינו .דווקא עיריית חולון הייתה
בין העיריות היותר מסודרות שפנתה לביטוח לאומי וביקשה מהם לקבל את ה ...
מר אמנון ארץ קדושה :דרך אגב אותו פסק הדין מחייב גם לבדוק כל אחד.
שירלי לביא ציון :אז רגע ,נחזור לשאלה שלי .אז את ההנחות של הגמלאים אני מבינה ,ואת
הפטורים ממוסדות אני מבינה ,אבל,
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מר מוטי ששון :נכים .נכים .נכי רדיפות הנאצים ,כולם ,וזה מובנה ,זה על פי חוק .ויש ועדה
שעומדת ברשות ...
מר מורן ישראל :יש אבחנה בין הסעיפים.
מר מוטי ששון :הועדה שלו ,סליחה ,הועדה של סברלו היא ועדה ציבורית ,זה ,הנחות הם
נותנים בשוליים.
מר אמנון ארץ קדושה :הפטורים מארנונה זה פטורים לנכס ריק ופטור לנכס לא ראוי .זה גם
כתוב בתקנות.
גב' שירלי לביא ציון :לא ,כי זה,
מר מורן ישראל :נכס ריק לשנה יש.
מר אמנון ארץ קדושה :נכס ריק מגיע לו  5חודשים ,לכל חיי הנכס פעם אחת .נכס לא ראוי,
נכס בשיפוצים והוא לא ראוי למגורים והוא ריק הוא גם זכאי לפטור בתקופה הזאת.
גב' שירלי לביא ציון :לאורך כל התקופה של השיפוץ ,נכון?
מר אמנון ארץ קדושה :וגם ,דירת יבילים אנחנו נותנים  5חודשים בשנה 62% ,עד שנה
בתנאי שהוא באמת,
מר מוטי ששון :טוב ,יש עוד שאלות?
גב' קרן גונן :אני רוצה רק להעיר הערה בבקשה .לגבי חשמל ,וגם אם אפשר בבקשה כשאני
פונה אליך יוסי ,אפשר גם להגיב לי ,אני חברת המועצה .השבוע אני נסעתי באזור סוקולוב,
כל האזור הזה שם .כל האורות דלקו במהלך הבקרים ואני כתבתי ליוסי אז אפשר להגיד
תודה על ההערה ,אני עושה עם זה ,מכובד אפילו להגיד לחברת מועצה שפנתה אליך.
המטרה היא אותה המטרה ,אני לא נגד ,אני באה להעיר הערה .אני אז אני אשמח גם ,לגבי
החשמל אני רואה שזה עלה.
דובר :אולי לא שלחת לו בכלל.
גב' קרן גונן :שלחתי ליוסי סילמאן.
מר מוטי ששון :קרן ,כדאי שתדעי ,כשמקבלים תלונות,
דר' קרן גונן :לא תלונה .אני הערתי הערה .חבל .המטרה שלנו היא אותה המטרה בסך הכול.
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מר מוטי ששון :אני רוצה לענות לך .למשל ,קרן ,הם בודקים את הנורות .כדי לבדוק את
הנורות צריך להדליק את המרכזת ואז הם עוברים ורואים איפה המנורות שרופות ,אז
לפעמים את רואה פעולה יזומה של מחלקת המאור.
דר' קרן גונן :לא יודעת ,אני פשוט פניתי .מבקשה בבקשה ,פניתי הערה .אפשר להגיב
לחברת מועצת העיר 'תודה ,נבדוק'.
מר מוטי ששון :בסדר ,עוד שאלות.
גב' שירלי לביא ציון :כן ,יש לי עוד שאלה.
מר מוטי ששון :שירלי ,בבקשה .איזה עמוד?
גב' שירלי לביא ציון :עמוד  ,40סעיף  .400אני רוצה הסבר על דרי רחוב בבקשה.
מר רחמים בינוני :כן ,דרי רחוב זה אנשים שישנים ברחובות .אני גם פעם דיברתי אישית עם
מנהלת ה ,כי ראיתי אצלי בקדושי קהיר ישן שם מישהו .אם הם מאתרים כאלה אנשים הם
לוקחים אותם לכל מיני מוסדות ,הבעיה היא אנשים שחלקם יש להם מגורים ,סליחה שאני
אומר ,זה מה שהיא הסבירה לי ,ובאים לישון בלילה בגשם ,הם ישנים בספסלים .הבאתי את
הבת שלי מהחוג ,ראיתי ישנים בקדושי קהיר ,התקשרתי לאיריס היא אמרה ,והם לוקחים
אותם והם חוזרים חזרה.
מר מורן ישראל :לזכותם של מנהל הרווחה ,בתחילת הקדנציה שאלתי גם על הזה ,הם
יודעים עד לרמת הפרט השמות של כולם ,איפה הם ישנים הכול ,ומנסים לתת מענה .הם
ממש מנסים לתת מענה.
דובר :הם לא רוצים.
גב' שירלי לביא ציון :אז אני רוצה לדעת מה הסיוע ,מה הסיוע ב 322-אלף ש"ח?
מר רחמים בינוני :לוקחים אותם למוסד כדי לשכן אותם שם אבל הם ,סליחה שאני אומר,
יוצאים משם,
מר מוטי ששון :שיישנו שם בלילה.
גב' יונת דיין :אני יכולה לתת לך דוגמא של דר רחוב שהוא גם אספן כפייתי .אז פעם בכמה
זמן הרווחה נאלצת להפעיל משאית ומנוף לפנות את מה שהוא אוסף ברחוב.
מר מוטי ששון :טוב ,אוקיי .עוד שאלות שירלי?
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גב' שירלי לביא ציון :כן ,רגע .תמשיכו.
מר מוטי ששון :אוקיי ,בר.
מר בר שי :בעמוד  ,30סעיף  ,512 ... 512322אני רואה שבוטל התקציב לאיסוף סוללות
למרות שזה סיפור של שמירת איכות הסביבה ,הוא מאוד חם עכשיו .בכללי זה חשוב ,האם
ביטלו את הסיפור של מחזור סוללות ,האם יש דרך אחרת? זה נכנס לתקציב אחר?
מר רחמים בינוני :לא ,לא ביטלו .אני יודע שזה לא עונה לנו עלות ולכן ביטלנו .זה מה שאמר
לי יונה מנהל אגף השפע .אני יכול לבדוק לך ,להגיד לך מה ההסדר שהיה ולמה זה בוטל .אני
אתן לך תשובה אבל זה לא ,העירייה אוספת הכול .גם תראה יש לך פה בעירייה ,יש לך פה
פחים שאתה אוסף את הסוללות ,פשוט העירייה כבר לא משלמת על הפעילות.
מר מוטי ששון :אוקיי ,עוד שאלות?
גב' שירלי לביא ציון :כן .בעמוד  54סעיף  012השתתפות בשכר דירה .אני רואה שב2214--
 2213לא היה ,ועכשיו אני רואה ב,2222-
מר רחמים בינוני :זה שוב ,זה שוב אני אומר ,זה פעולה חשבונאית שאנחנו רושמים ,אנחנו
אם לא נרשום את זה אנחנו רושמים הכנסה כנגד הוצאה.
גב' שירלי לביא ציון :זאת אומרת זה היה אותו הדבר ב 14-וב.13-
מר רחמים בינוני :כן ,כן.
מר בר שי :עמוד  ,35סעיף  ,516322הדברת מזיקים .בכלי אני רואה שיש בעצם עבודה,
מעבר ל,
מר רחמים בינוני :לקבלן.
מר בר שי :יש לנו דרך ,איך לוודא שבעצם ,הכסף שאנחנו בעצם מעבירים אליו,
מר רחמים בינוני :יש מפקח ,יש מפקח שמפקח על העבודה של הקבלן .יהיה מפקח עירוני
שמפקח על העבודה של הקבלן.
מר בר שי :חלק מהפיקוח אומר שההוצאות שהוא מוציא על ההדברה ה ן לא קטנות ממה
שאנחנו תקצבנו נגיד בשנה שעברה? יש לו הרי גם הוצאות שכר.
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מר רחמים בינוני :לא ,היה מכרז .יש מכרז על ההדברה שאתה נותן לו עלות של הטיפול.
המפקח בא לוודא באמת שהוא בא למקום ועשה את ההדברה ,רק אז הוא מקבל את הכסף.
לפני זה הוא לא קיבל את הכסף עד שלא ווידאו שהוא עשה את העבודה.
מר בר שי :הבנתי ,אז זה פר פרויקטים בעצם?
מר רחמים בינוני :פר עבודה .זה מכרז עירוני שהיה.
גב' שני מסילתי :לי יש עוד שאלה ,עמוד  02סעיף  .565שמירה וקבלנות עלה ב ,133%-ומ-
 2214שלא היה לזה תקציב בכלל .זה היה  32אלף ועכשיו זה  52אלף .מה זה?
מר רחמים בינוני :שוב ,כרגע אני אגיד .מנהל הפיקוח העירוני ביקש שתהיה שמירה בקומה
שם ,עדיין זה לא בוצע .את רואה? הביצוע הוא  .2פיקוח על הבנייה ,סליחה .פשוט עדיין זה
לא בוצע ,אבל אם זה יבוצע העלות תהיה  52אלף שקל.
גב' שני מסילתי :מה זה לא בוצע? איך יודעים שזה לא בוצע?
מר רחמים בינוני :לא ,אני אומר זה לא יצא לפועל כי ,בהתחלה תוכנן  32אלף ,את רואה שב-
 13לא יצא .לשנה שלמה העלות היא  52אלף שקל ,כדגי שלים שם שומר כי הוא טוען שיש
עליו איומים ,על העובד שם ולכן,
מר אמנון ארץ קדושה :בחלק מהמחלקות יש איומים והאזרחים לא תמיד ,מה שנקרא עדינים
בלשון המעטה ,ממש מאיימים על הפקידים עצמם .זה קורה גם בגבייה ,גם בזה,
מר רחמים בינוני :זה מאות אלפי שקלים אם יהיה שם,
מר בר שי :עמוד  ,35סעיף  .542חוץ מאירועי ה 42-יש עוד סיבה לעלייה בתקציב של
האירועים?
מר רחמים בינוני :לא ,זה אירועי שנות ה.42-
גב' שני מסילתי :אז בעצם כל האירועים שיש בעירייה השנה זה לשנות ה?42-
מר רחמים בינוני :לא ,לא .יש תוספת עבור אירועי שנות ה .42-תוספת של מיליון שקלים מה
שאמרנו ,פלוס,
מר מוטי ששון :חברים יש עוד שאלות?
דר' קרן גונן :כן .שנייה.
גב' שירלי לביא ציון :אז אני אשאל שנייה ,קרן?
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דר' קרן גונן :כן ,כן ,תשאלי אני אמצא את עצמי.
גב' שירלי לביא ציון :עמוד  ,42אני מניחה שזה לא זה ,לא .זה לא מה שרציתי.
מר מוטי ששון :בר יש לך עוד שאלות?
מר בר שי :כן.
מר מוטי ששון :תשאל.
מר בר שי :עמוד  ,503 ,06יש פה שני דברים שרציתי לדעת .אחד ,ב ,566-מההסיבה
שירדה הכוננות של הקבלן? אם קורה איזו תקלה בתאורה באמצע הלילה או משהו?
מר יוסי סילמן :העברנו את זה לעובדי העירייה .הם נותנים ,זה חוסך לנו חצי מהעלות .עובדי
העירייה יהי
גב' אלינור מטלון :במקום להביא קבלן חיצוני כאילו?
דובר :יפה מאוד ,אבל השאלה איך הם עושים את העבודה .מה טיב העבודה שלהם.
גב' יונת דיין :נגלה.
גב' שני מסילתי :לי יש שאלה ,קידום נוער בעיר .זה עמוד  ,53סעיף  .4241יש פה ,זה כל
הסעיף .מי הממונה לקידום הנוער בעיר?
מר רחמים בינוני :יוסי גוזלן ,נכון? קידום נוער .יוסי גוזלן .הוא עובד עירייה ,איש יחידה.
דובר :ברחוב יל"ג.
גב' שני מסילתי :לא שמעתי עליהם מעולם.
מר אמנון ארץ קדושה :רחוב המקביל להסתדרות.
גב' שני מסילתי :בהסתדרות?
מר אמנון ארץ קדושה :מקביל להסתדרות הרחוב.
מר מורן ישראל :מה שהיה מרכז הדרכה פעם.
גב' שני מסילתי :אז יוסי גוזלן מה עשה? היה  ...נוער שם?
מר אמנון ארץ קדושה :ממונה קידום נוער ,שעושה  ...אזורים שונים ...
מר מוטי ששון :עוד שאלות? שירלי רצית לשאול ,נכון?
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גב' שירלי לביא ציון :חיפשתי ,גם בפעם הקודמת שדיברנו על התקציב דיברנו על עניין
העדלאידע ,ואמרו לי שיביאו לנו איזה פירוט על כל מה שזה ,וא' לא קיבלתי ,וגם פה לא
מצאתי,
מר רחמים בינוני :יש את אירועים עירוניים .יש לנו אירועים עירוניים שבין היתר יש שם
עדלאידע ,ויש את כל אירועי הקיץ ויש את הכול .יש את חיים מסיקה ,שהוא אחראי על
האירועים.
גב' שירלי לביא ציון :יכול להיות שפספסתי את זה? לא ,אתה יכול להגיד לי כמה,
מר רחמים בינוני :כן ,אני אגיד לך.
דר' קרן גונן :לי יש שאלה .ככה באמת ,אני רואה שלשכת המנכ"ל נשארת שנה נוספת עם
אותו התקציב ,נושא של ראש,
מר רחמים בינוני :עמוד .54
מר יוסי סילמן :היא מתייעלת.
דר' קרן גונן :איך? מתייעלת? מה שמגיע מגיע יוסי ,כשמגיע ,מגיע .אני אף פעם לא אמרתי
שלא.
מר מוטי ששון :מה השאלה?
דר קרן גונן :אבל אני רואה שראש העיר וסגניו ,יש פה איזושהי קפיצה ,נשמח להסבר.
מר רחמים בינוני :כן ,הוספנו חצי משרה גם של סגן ראש העיר והוספנו גם מזכירה .אישרנו
את זה במועצה הקודמת ב.13-
דובר :עשית תחקיר חוסך בכל הארץ.
דר' קרן גונן :למה? אני שואלת .עוד שאלה נוספת.
גב' שירלי לביא ציון :אז עמוד  ,54סעיף  542הפקת אירועים 3 .מיליון של עדלאידע?
מר רחמים בינוני :לא ,לא עדלאידע רק .יש פה הרבה אירועים .אירועי קיץ ,אירועי סוכות,
אירועי חנוכה מה שעושים את כל הדלקת,
גב' שירלי לביא ציון :כל האירועים השנה בחולון חגיגות ל 42-הכול זה כולל בפנים,
מר רחמים בינוני :למעט יום העצמאות שיש לנו סעיף של יום העצמאות כי לפי החוק ,ופה את
רואה את כל האירועים .כן.
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דר' קרן גונן :יש לי עוד שאלה ,לגבי ביטוחים הם קפצו בצורה מאוד קיצונית .אם אתה יכול
להסביר ,הביטוחים ,אלמנטרי ,כל הביטוחים האלה.
מר חיים סברלו :התחזית של יועץ הביטוח שלנו הייתה שעלויות הביטוח יקפצו בשנה הבאה,
בגלל הפרמיות .יצאנו למכרז,
מר אמנון ארץ קדושה :אני חושב ,סליחה שאני קוטע אותך ,היא מתכוונת לזה ששנה שעברה
קיצצנו ,תקצבנו פחות ב 2-מיליון בביטוח גוף ,קיצצנו פחות כי שמנו ברזרבה ,השנה החזרנו
את זה לסכומים האמתיים ,וזה הסכום שאת רואה .אבל לשאלתך ,הסכומים עולים ועולים כל
הזמן .יש תביעות ,יש עורכי דין,
דר' קרן גונן :שנייה  ,אפשר להעיר פה הערה? השאלה באמת אם מרעננים את זה כל הזמן
כי אני יודעת לפחות בביטוחים שאני עשיתי במרכז  ...שכל פעם,
מר חיים סברלו :מה שאמנון אמר שהיה דווקא מכרז וקיבלנו אפילו מחיר,
מר אמנון ארץ קדושה :תראי ,יועץ הביטוח שלנו בהתחלה נתן ,חוות הדעת שלו הייתה
שהפרמיות יעלו .עשינו מכרז ,ולמיטב זכרוני זה כמעט לא השתנה בסוף .זאת אומרת אנחנו
יוצאים למכרז ומה שתוצאות המכרז יתנו זה מה שיכנס פנימה.
דר' קרן גונן :אוקיי ,אז בעצם העניין של ה 3-מיליון זה כאילו סביב ה,
מר אמנון ארץ קדושה :הגידול זה הרזרבה ,זה פשוט יישור.
מר רחמים בינוני :זה אמיתי ,זה הסכום האמיתי שהיה ברישומים.
דר' קרן גונן :מוטי אתה יכול להסביר לי למה עושים את המשחקים האלה ברזרבה? אני לא
כל כך מבינה .אפשר להסביר?
מר מוטי ששון :החוק אומר שצריך להפריש  1%מהתקציב לרזרבה ,ואז זה אתה לא נוגע בו,
כל רבעון אתה משחרר.
דר' קרן גונן :וזה לא משנה מאיזה סעיף אתה לוקח את זה? זה כאילו לא משנה? אתה צריך
לשים  1%מהכול?
מר מוטי ששון :אתה רוצה להעביר את זה לסעיף אחר ,זה רזרבה.
דר' קרן גונן :וזה לא כסף שצבור? אם נגיד הובטח,
מר מוטי ששון :לא בהכרח חוזר לאותו המקום.
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דר' קרן גונן :זה לא חוזר לאותו המקום.
מר מוטי ששון :לא בהכרח .את יכולה רבעון אחד בכלל לא להחזיר ,בחציון להחזיר.
דר' קרן גונן :תודה.
מר מוטי ששון :עוד שאלות?
גב' אלינור מטלון :בעמוד  ,53בשורה הראשונה רשום קווי לילה לנוער ואני רואה פה גידול
ומבורך ,השאלה היא אם זה עובד בסופי השבוע ,בחגים ,בחופשים? מה הקונספט?
מר מוטי ששון :זה לא מדובר על סופי השבוע .זה מדובר לבני הנוער בקיץ שלא ייסעו
במכונית הפרטית שלהם ,וישתו וישתכרו ויקרו אסונות .אנחנו דואגים להם,
גב' שני מסילתי :והתדירות תעלה בקיץ?
גב' אלינור מטלון :לא ,השאלה היא אם זה בכל החופשים ,למה לא גם בחנוכה ובפסח ורק
בקיץ?
מר מוטי ששון :תקצבנו את זה רק לחודשי הקיץ .זו הייתה בזמנו הבקשה ,ואנחנו ממשיכים
לתקצב ...
דובר :השלמה לפעילות של קווי לילה של משרד התחבורה .משרד התחבורה מפעיל קווי
לילה בקיץ ,לא כל הקיץ ,אבל לא עושה את זה בסופי שבוע .הוחלט שבסופי שבוע משלימים.
זה הצורך פשוט ,זה מענה על צורך.
גב' אלינור מטלון :ומתקיים כל ערב? כלומר גם חמישי וגם מוצאי שבת?
דובר :לא ,חמישי משרד התחבורה מפעיל.
מר מוטי ששון :תראי ,זה יותר שקט להורים שהילדים הולכים לדיסקוטקים ולפעמים שותים
וחוזרים ונוסעים והולכים זה,
דר' קרן גונן :יש לי עוד שאלה ,יכול להיות שלא הבנתי נכון אני אשמח להבהרה .לגבי מוזיאון
הילד ,מוזיאון הילדים .לא הבנתי ,ככה רשום שכר דירה ,מעבר לשכר דירה אין שום הכנסות,
מי מנהל שם ,לא כל כך הבנתי איך זה עובד הדבר הזה.
מר רחמים בינוני :המאזן ,יש את התקציב של המוזיאון ,שם את רואה את כל ההכנסות וכל
ההוצאות.
דר' קרן גונן :אבל הם משלמים לנו שכר דירה?
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מר רחמים בינוני :לא ,לא ,לא .זה פעלה רישומית שהמבקר מכריח אותנו לרשום בהכנסה
ובהוצאה .זה פעולה רישומית.
מר מוטי ששון :פעולה טכנית.
דר' קרן גונן :אבל למה ,כאילו הצגה ,כמה ,שורה תחתונה ,הצגת תקציב .רשום שם  02אלף,
מר רחמים בינוני :יש תקציב של המוזיאון ששם,
דר' קרן גונן :למה אני לא רואה את זה?
מר רחמים בינוני :הם לדעתי מביאים את זה לפה למועצה ומאשרים את זה פה.
מר מוטי ששון :הוא מביא ... ,לפה זה החלק של העירייה בתקצוב של ...
דר' קרן גונן :אז אתה מתקצב את זה ב 02-אלף שקל את השכירות? זה הדבר?
מר רחמים בינוני :זה .2
דר' קרן גונן :זה .2
מר מוטי ששון :בעיה טכנית וסידרו את זה .זה צריך להיות בשני הצדדים בצד ההוצאה ובצד
ההכנסה .ספיירים.
מר רחמים בינוני :יהיה  02גם פה וגם פה.
גב' שירלי לביא ציון :יש לי עוד שאלה ,בעמוד  ,43סעיף  411ו .412-יש ירידה של .122%
רכזת קליטה,
מר רחמים בינוני :אם את תסתכלי ,סליחה שאני קוטע אותך .אם את תסתכלי תראי שיש
עלייה בסך הכול בשני הסעיפים ב 222-אלף ש"ח ,מה שקרה שהעירייה העבירה את בית
העולה ,את כל העובדים לעירייה ולא לרשת ,ובנוסף נוספו פה עוד  222אלף שקל לפעילויות.
מר מורן ישראל ... :התקשתה העירייה לקבל מידע מהרשויות ,כמו מי העולים שנכנסים
לרשות ומי לא ,שההפעלה היא  ...שהיא תקבל מידע מרשויות ממשלתיות ...
דובר :לא יכולנו לגשת לכל הקולות קוראים.
מר מוטי ששון :מורן ,נמנה אותך לענות ,תשב בקואליציה.
מר מורן ישראל ... :ועדת קליטה ,אני זוכר את ה,
מר מוטי ששון :יש עוד שאלות? כן חלבי.
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מר מאיר חלבי :מה שאני רציתי להגיד ,במצב הנתון שהמדינה נמצאת באמת שאפו לכל מי
שערך את התקציב הזה ,ותקציב מאוזן ,אנחנו נכנסים גם לשנה ,שנת  22שספק אם העירייה
לא קיבלה במשך כל שנת  2213שום תקציב מאך משרד ממשלתי ,גם עד יוני  22אני לא
רואה שהעירייה תקבל ,אנחנו מאוד מברכים על התקציב הזה ואני חושב שהתקציב הזה,
דרך אגב המספר של התקציב הזה ,שזה החוב של הרשות הפלסטינאית לחברת חשמל .רק
מה שאני מאוד מבקש מכבוד ראש העיר ,שבחגיגות ה 32-תכפיל את הסכום .לא יכול להיות
שזה יישאר מיליון שקל.
מר מוטי ששון :אתה מדבר אליי?
מר מאיר חלבי :כן ,שתכפיל את זה ,מיליון שקל זה מאוד,
מר מוטי ששון :אתה רוצה שאני אהיה פה?
מר מאיר חלבי :כן ,בעזרת ה' .אז תכפיל את הסכום ממיליון ,מיליון שקל לחגיגות ה ,42-ב-
 32תכפיל את זה.
מר מוטי ששון :בסדר.
מר מאיר חלבי :אז אני חושב שמיצינו את השאלות ו ...
דר' קרן גונן :שנייה ,שאלה .סעיף  ,551222מוקד יעוץ לאזרחים .אני לא הבנתי מה זה.
מר רחמים בינוני :זה המוקד העירוני .זה המוקד העירוני שיושב למטה,
דר' קרן גונן :זה עובדי עירייה אבל,
מר רחמים בינוני :נכון.
דר' קרן גונן :אבל ,איפה הם?
מר רחמים בינוני :מה איפה הם? יש לך שכר ,את רואה .רשום לך  2מיליון השכר של הזה,
דר' קרן גונן :המוקד העירוני זה ...
מר רחמים בינוני :המוקדים שיושבים ב ...
מר מוטי ששון :כן ,שירלי רצית לשאול?
גב' שירלי לביא ציון :כן ,עמוד  45סעיף  ,012אני רואה שיש ירידה של  122%בדמי
השכירות ,למה הפסקנו בעצם לשלם את השכירות שם?
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מר רחמים בינוני :כי ,אני אגיד שוב .עכשיו משפצים את המקום והעירייה לקחה מקום אחר
כחלק מהתב"ר שעשינו לשיפוץ יכולנו להכניס את השכירות והכנסנו את זה לשם .זה אחרי
זה מתוקצב שם.
מר בר שי :עמוד  .05סעיף  543 ,505122הדברה .בעצם עכשיו הולכים לתקצב פחות
הדברה בגני,
מר רחמים בינוני :שים לב לביצוע של  ,2214אני אומר לך אנחנו עובדים על התקציב עם
מנהל האגף ,יושבים איתו סעיף סעיף ,זה מה שהוא צריך ולכן כדי לאל לשים פה סתם
מספרים שמנו את ה .322-זה הביצוע ,בסדר?
מר בר שי :עמוד  ,62סעיף  ,546כן למעלה.
מר רחמים בינוני :כן ,זה פשוט הם קיבלו מספונים וזה כל העלויות של גם מול חברת
המחשוב ,גם מול המסופונים.
מר מורן ישראל :זה המכרז החדש שלהם.
מר בר שי :זו הוצאה חד פעמית בעצם ,גם?
מר רחמים בינוני :לא ,לא ,לא .זה בשוטף.
מר בר שי :זה התפעול של המסופונים?
מר רחמים בינוני :כן.
מר בר שי :זה עכשיו הולך להיות ה,
מר רחמים בינוני :כן ,זה המכרז שהיה.
מר בר שי :עמוד  ,42עשינו בעצם הורדה אני מניח כחלק מה,
מר רחמים בינוני 6% :לכולם ,קיצצנו גם פה.
מר בר שי :השאלה היא איך הם יכולים להתנהל ככה בצורה שהם תכננו תקציב בצורה
מסוימת,
מר רחמים בינוני :הם לא תכננו ,הם ידעו .הם ידעו ,אנחנו הועדנו לכולם שאנחנו מקצצים את
ה , 6%-כמו שאמרנו אם לא יהיו גזירות ממשלתיות יהיה אפשר לתת ,אני מעריך שראש
העיר יחזיר להם את הכסף ,כי אתם יודעים שכל שנה אנחנו גם מוסיפים להם גם במהלך
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השנה כשהיה אפשר ,להישגיות .אבל אי אפשר לחלק תקציב שאין לך ולכן אתה חייב להיות
קודם כל שמרן ,כשיש אתה,
מר בר שי :אז ,מוטי ,זו הכוונה בעצם אם יהיה תקציב שייכנס אנחנו כן עתידים להחזיר את
הקנסות ש,
מר מוטי ששון :בוודאי ,בוודאי.
דובר :אם קיצצת ,שמת ברזרבה ,נחכה מה יהיה .אם קיבלת כסף ,אתה משחרר .אתה מקבל
אתה משחרר.
מר מורן ישראל :יש לי שאלה ,עמוד .55
דוברת :למה העירייה לא מסבסדת ...
מר רחמים בינוני :העירייה תסבסד  ...הכול זה סבסוד עירוני .הכול זה עירוני.
דוברת :אבל אני מדברת על הביצוע פה .ואפילו במקורי שפה הכול .2
מר רחמים בינוני :לא ,אנחנו יש לנו בקר תקציבים שלפי  ...מקבלים אנחנו מחלקים את
הכסף ,אז את רואה לקחנו את הכסף הגדול וחילקנו אותו.
דוברת :הוא אומר שזה הכסף הגדול,
רחמים בינוני :זו החלוקה של כל ה 5-מיליון ,של ההישגיות עם הזה,
מר מורן ישראל :עמוד  ,55יש השתתפות של  ...תיאטרון חולון 522 .אלף שקל בפעולות
מיוחדות .השתתפות בתיאטרון .מה מיוחד בהן?
מר רחמים בינוני :זה פסטיבל אישה ו ,לא אנחנו הוספנו ,כמו שאי עניתי מקודם בשאלה
אנחנו הוספנו לאירועי שנות ה 42-של העירייה ,הוספנו גם לפסטיבל אישה,
מר מורן ישראל :אז שם זה גם נכנס בתיאטרון חולון? אבל פסטיבל האישה פעם היה סעיף
נפרד.
מר רחמים בינוני :כשזה היה תחת המנכ"ל זה היה נפרד ,ועכשיו זה נמצא פה .זה היה כאן,
עבר למנכ"ל וחזר חזרה.
מר מורן ישראל :אין בעיה ,עמוד  .54יש העברה חד פעמית למוזיאון של  122אלף שקל,
למה מה קרה?
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מר רחמים בינוני :זה גם לטובת אירועי שנות ה ,42-הם יעשו אירוע ב  122אלף שקל ולכן
שמנו את זה כהעברה חד פעמית.
מר מורן ישראל :הבנתי .עכשיו בעבר ,כבר בוצעה נראה לי ב  2214העברה עם ה  ...של
התקציב ,אתה זוכר? של איזה  2מיליון שקלים ,אז איפה? זה לא נמצא בסעיף ,לא אמורים
לראות את זה בביצוע של ?2214
מר רחמים בינוני :לא ,זה כנראה ב 2215-וב .2215-אם זה היה אתה היית רואה את זה
בביצוע ,זה פשוט גוזר מהתקציב ונשפך לכאן .בסדר?
מר מורן ישראל :עמוד  ,42יש השתתפות ב  ...בעוד  322אלף שקל ,ובכלל אני אשמח לקבל
פירוט של כל ההשתתפויות הרשת ב ...
מר רחמים בינוני :אין בעיה .אנחנו אמורים לחייב את הרשת גם בארנונה ,וכדי לאל השיט
עליהם את כל החיוב בארנונה ,הוספנו להם פה כמיליון שקלים,
מר מורן ישראל :ה  ...הוא  ? ...בלי שום קשר?
גב' יונת דיין :זה לא ,כל השנים שלא הגדלנו להם תקציב וכל העלויות עולות.
מר רחמים בינוני :לא ,גם .אבל אני אומר ,הסיבה העיקרית זה לזה שאנחנו,
מר מוטי ששון :הרשת היא  ...חברה כמו חברת בת של העירייה היא זרוע ביצועית ,עכשיו
פתאום ,משיטים עליה ארנונה זה לא הוגן שמהפעילות הם ישלמו את הארנונה לכן  ...הלאה.
מר מורן ישראל :עמוד  ,44יש סעיף אחד ש  ...שאנחנו סוגרים וסעיף אחר שאנחנו פותחים
עם אותו השם.
מר רחמים בינוני :כי קיבלנו הערה שזה לא צריך להיות ב 522-במספר השני ולכן זה
השתנה ,רק המספר.
מר מורן ישראל :עניין טכני של מספר .הערה כללית בכלל על הקיצוץ הרוחבי .הקיצוץ הרוחבי
מדובר ב 6%-שעשינו במרבית הסעיפים ,עכשיו הרזרבה בסופו של דבר של דבר מסתכמת
ב ,1%-היא לא מסתכמת ב .6%-זה נכון שלא בכל הפרקים קיצצנו  ,6%השאלה היא האם
האחוז הזה עומד מול הקיצוצים של ה ,6%-או לחילופין שיש לנו גם הערכות חסר או זהירות
יותר בהכנסות שגם מהן אנחנו מצפים שהן תגדלנה ואז משם להשלים את ה?6%-
מר רחמים בינוני :התשובה היא כרגע ,כל אחד שקיבל את התקציב הוא מתרשת על התקציב
הזה ,אנחנו לא מבטיחים,
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מר מורן ישראל :אני לא מדבר ברמת הפרט ,או ברמת המחלקה ,אני מדבר ברמת המאקרו
של העירייה .כשאנחנו מסתכלים על קיצוץ רוחבי של  6%אנחנו מצפים שאם באמת תהיה
שנה בסדר ולא שנה קשה כמו שאנחנו צופים אותה ,מאיפה זה יגיע ,איך אנחנו ,אנחנו נראה
עלייה בהכנסות שאנחנו לא רואים אותה היום? או לחילופים אנחנו נראה בסעיף כלשהו,
מר רחמים בינוני :לא ,אתה תראה שאת המקבל ממשרדי הממשלה את הכסף שאתה אמור
לקבל ,המע"מ שלא יעלה באחוז אחד ,כי כל אחוז במע"מ זה  6,5לעירייה ,ומדברים גם או
אחוז או שתיים בדיבורים ואף אחד לא יודע מה יהיה .כשזה לא יקרה כל הדברים האלה ,אז
יש לנו את הרזרבה שהיא פנויה.
מר מורן ישראל :ועכשיו ,אני אצטרף גם לחלבי ואומר שאני חושב שבסך הכול התקציב הוא
תקציב זהיר ,ושמרני  ...ראוי לי לומר את זה ,והשנה הזו הולכת להיות שנה לא פשוטה.
מר ראובן קייקוב :הוצאות חשמל צפוי תחזית של ירידה של  0%בתעריף החשמל .לעומת
זאת ראיתי לאורך כל התקציב שתקציב החשמל נשאר על אותו,
מר רחמים בינוני :נכון .כי כשבנינו את התקציב לא ידענו על הירידה ,אמורה להיות ירידה של
 ,0%במידה וזה יקרה ואנחנו נראה שבאמת העלויות יורדות אנחנו  ...תקציבי .את המים
הגדלנו לדוגמא ,מים ידענו שזה הולך לעלות והגדלנו את המים.
מר ראובן קייקוב :אנחנו יצאנו במיזם של התייעלות אנרגטית והחלפנו את כל ה,
מר רחמים בינוני :לא ,עדיין לא .המכרז אמור לצאת,
מר אמנון ארץ קדושה :יש מכרז שאמור לצאת .עוד לא יצא.
מר רחמים בינוני :כל רחוב שמשפצים ,העירייה משפצת היא אוטומטית כבר שמה שם לדים.
אבל המיזם היה להחליף את כל התאורה הישנה בלדים.
מר אמנון ארץ קדושה :אבל הוצאות חשמל לפי חשבונות בפועל .אם אנחנו נראה באמת שיש
חסכון רוחבי נקצץ בתקציב.
מר רחמים בינוני :המיזם עדיין לא יצא,
דובר :אם יהיה חיסכון בחשמל יעבור לחוגי בלט.
מר מורן ישראל :רחמים רק תשימו לב שיש קול קורא ל ...
מר מוטי ששון :יש עוד שאלות חברים? טוב חברים ,מי בעד אישור תקציב רגיל לשנת
 ?2222מדצמבר ?2213
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דובר :מוטי אפשר להמתין דקה כי יש לנו חבר מועצה בחוץ?
מר מוטי ששון :נחכה לעינב .מי בעד? מי בעד אישור התקציב 15 .בעד .מי נגד?  5נגד .מי
נמנע? אין נמנע .אושר התקציב .התקציב כולל גם את מספר העובדים ומספר כלי רכב .אוקיי,
נחזור עוד פעם להצבעה? ובהתאם אישור הגזבר שהתקציב מאוזן ובר ביצוע .מי בעד? עוד
פעם 15 .בעד .מי נגד?  5נגד .אין נמנעים .אושר התקציב לשנת  .2222אני רוצה להודות
לגזבר העירייה לאמנון ,לרחמים מנהל התקציבים ,לשרה שנמצאת פה איתנו ,לכל הרפרנטים
ולכל מי שעזר בהכנת התקציב .תודה רבה.
אני עובר לסעיף הבא.

 .1תקציב פיתוח לשנת .1212-1218
מר מוטי ששון :תקציב פיתוח לשנת  .2222תקציב הפיתוח מסתכם ב  143.150מיליון ש"ח,
כמעט  02%מזה זה יוקדש לנושא של עבודות בינוי ושיפוץ מוסדות החינוך ,ולדברים אחרים
כמו הנגשת מבני הציבור לבעלי מוגבלויות ,עבודות פיתוח באזור התעשייה ,פיתוח שכונות,
מגדלים בשדרה ,פרויקטים במנהל ההנדסה ,שיפורי בטיחות ובטיחות בדרכים ,פרויקטים
שונים בכל התחומים ,בין אם זה בגנים בין אם זה תשתיות ,בין אם זה תכנון והקמת מבנים
קבועים בבתי ספר .מישהו רוצה לשאול שאלות?
מר אמנון ארץ קדושה :מוטי אני רק רוצה להעיר עוד הערה ,כ 02-מיליון שקל מתקציב
הפיתוח עובר לתקציב השוטף 15 ,מיליון כנגד מלוות ו 20-מיליון כנגד הוצאות הנדסה.
מר מוטי ששון :זה עובר אבל בדרך כלל אנחנו לא משתמים בזה .לא משלמים  ...אבל על פי
החוק צריך להעביר את זה .מי בעד?
מר בר שי :יש לי איזו הערה לגבי ה  ...בשנה שעברה דיברנו על ,סגרנו את התב"ר של חניות
אופניים ,אנחנו אמרנו שנפתח אותו חזרה כי יש עדיין צורך בזה .אני לא ראיתי שהוא נפתח
שוב ,אז לדעתי זה צורך שהוא מאוד חשוב וחבל שלא נפתח תב"ר כזה שוב.
מר רחמים בינוני :שנה שעברה ,סליחה שאני קוטע ,השקענו לדעתי את כל הסכום שהיה
בתב"ר של האופניים .לא אני אומר ,כל הדרישות באות ממנהל אגף התשתיות ,ברגע שהוא
לא מעלה ,כנראה שבאמת לא היה לו צורך ולכן הוא לא העלה .לא הייתה דרישה לעשות עוד
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חניות אופניים .נבדוק מולו ,אין בעיה .אם יש צורך העירייה תתקצב את זה .אין בעיה .יש לנו
...
מר מוטי ששון :אוקיי ,מי בעד אישור תקציב הפיתוח לשנת ?2222-2221
גב' אלינור מטלון :רגע יש לי שאלה רגע ,אפשר? שלט חדש לחזית בניין המדיטק?
מר מוטי ששון :מה איתו?
אלינור מטלון :יש פה שלט באיזה  122אלף שקל ,יכול להיות?
מר מוטי ששון :מה שהיה שם ...
גב' אלינור מטלון :בגלל הלוגו החדש ,בגלל זה אני שואלת.
מר מוטי ששון :כן ,אבל מה שקרה במדיטק ,יש שם נזק של  12מיליון שקל .מהשריפה.
גב' אלינור מטלון :השריפה .זה  2דברים שונים .אוקיי.
מר מוטי ששון :אוקיי ,מי בעד?  22בעד .אין נגד ,אין נמנעים ,אושר.
אני עובר לסעיף הבא.

 .3סגירת תב"רים לשנת .1282
מר מוטי ששון :סגירת תב"רים לשנת  .2213אתם יודעים ,מי שלא פעיל במשך שנה ,אז לפי
הוראות משרד הפנים צריך לסגור את התב"ר ולהביא אותו פעם נוספת .מי בעד?
מר מורן ישראל :יש לי שאלה .אנחנו סוגרים תב"ר של הבינוי ותכנון של שבט עתיד ,שבט
עתיד זו סוגיה שאנחנו מכירים משנת,
מר רחמים בינוני :אני אענה לך מורן ,סליחה .יש שני תב"רים ,פתחנו גם על  622ויש גם
תב"ר על  0.252מיליון ,ולכן סגרנו את ה 622-כי יש עוד תב"ר ,התב"ר פה לא נמצא ,התב"ר
של ה 0.252-לא נמצא כי הוא נמצא בקובץ האמיתי .סגרנו רק  622כי היה  622לתכנון
ואחרי זה פתחנו תב"ר חדש.
גב' אלינור מטלון :מתי זה קורה?
מר רחמים בינוני :יש דיונים ,היה אצל ראש העיר לדוגמא ביום חמישי דיונים ,הציגו לו את
התוכנית ועכשיו הוא ביקש לראות את כל הזה,
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מר מוטי ששון :אוקיי .מי בעד? סגירת התב"רים לשנת  .2213סגירת תב"רים מה12-
לדצמבר  .2213מי בעד?  22בעד .אין נגד ,אין נמנעים ,אושר .אני עובר לסעיף הבא.
מר אמנון ארץ קדושה :אין סעיף הבא.
מר רחמים בינוני :יש עוד סעיף .יש תב"ר חדש ,קיבלנו הקצבה ממשרד החינוך של נעמת עם
נעמת.
מר מוטי ששון :קיבלו את התב"ר 1.122 ,מיליון ש"ח .מכתבו של גזבר העירייה ,מה-
 ,21.12.2213מי בעד?
מר רחמים בינוני ,22.12 :סליחה מוטי 22.12 ,שיפוצים והתאמות תיכון נעמת.
מר מוטי ששון .22.12.2213 :אוקיי.
דוברת :על מה רבים?
מר רחמים בינוני :תב"ר נעמת ,קיבלנו הקצבה ממשרד החינוך וקיבלנו גם מנעמ"ת1.122 ,
מיליון.
מר מוטי ששון :פה אחד 22 ,בעד .אין נגד ,אין נמנעים .אושר.
מר אמנון ארץ קדושה :מוטי ,אני רוצה ככה בפורום הזה להודות גם להנהלת העיר ולכל
מנהלי האגפים שעזרו לנו בהכנה של התקציב ושיתוף הפעולה שלהם ,למנהל הגזברות,
ובמיוחד לרחמים ואגף תקציבים ששולט בתקציב ביד רמה ובאמת מקצועיות ,ראינו את זה
פה .אני מאחל לכולנו שנה פורייה ומעבר של השנה המאתגרת הזאת.
מוטי ששון :הישיבה נעולה ,תודה רבה.
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