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מועצת העיר ה 18 -שלא מן המניין מס' 10
מיום 14.05.2019
פירוט הנוכחים בישיבה והנעדרים ממנה


משתתפים:
 oמר אחדות יעקב – חבר מועצה
 oמר בבלי יעקב  -חבר מועצה
 oמר בוזגלו מיקאל  -חבר מועצה
 oד"ר גונן קרן  -חברת מועצה
 oמר גזית אילן  -חבר מועצה וסגן ראה"ע
 oמר ישראל מורן  -חבר מועצה
 oמר מכלוף קובי  -חבר מועצה
 oגב' מטלון-כהן אלינור  -חברת מועצה
 oגב' מסילתי-כהן שני  -חברת מועצה
 oרו"ח נוימרק זוהר  -חבר מועצה ומ"מ ראה"ע
 oמר ניסים זאב  -חבר מועצה
 oמר סברלו חיים  -חבר מועצה וסגן ראה"ע
 oמר סוטובסקי מיכאל  -חבר מועצה ומשנה לראה"ע
 oמר סיטון עזרא  -חבר מועצה סגן ראה"ע
 oגב' עדן רבקה  -חברת מועצה
 oגב' עומרד לוי גליה  -חברת מועצה
 oמר צדקה יפת  -חבר מועצה
 oרו"ח קייקוב ראובן  -חבר מועצה

1

מועצת העיר ה 18-חולון ישיבת מועצה שלא מן המניין מס'  10ליום  14.5.19 -פרוטוקול
504
 oמר קינן שי  -חבר מועצה
 oגב' קפלן-בשארי עינב  -חברת מועצה
 oדר' רוק מאיר  -חבר מועצה
 oמר שי בר  -חבר מועצה
 oמר תמם שלומי  -חבר מועצה


נעדרו:
 oמר ששון מוטי  -ראש העיר
 oמר חלבי מאיר  -חבר מועצה משנה לראה"ע
 oגב' לביא ציון שירלי  -חברת מועצה
 oמר ירושלמי עמוס  -חבר מועצה



כמו כן נכחו:
 oמר יוסי סילמן  -מנכ"ל העירייה
 oגב' יונת דיין  -יועמ"ש
 oנורית בייסקי  -דוברת העירייה
 oמר דני פדר  -מ"מ גזבר העירייה
 oמר רחמים בינוני  -מנהל אגף תקציבים ובקרה
 oמר שמוליק בראונשטיין  -סגן מנהל אגף תקציבים
 oמר אלכס קיל  -רפרנט לענייני הכנסות
 oמר אמנון ארץ קדושה  -מנהל אגף הכנסות
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על סדר היום:
 .1אישור תקציב רגיל לשנת .2019
 .2אישור תקציב פיתוח לשנת .2019
 .3אישור סגירת תבר"ים לשנת .2018
 .4עדכון תקציב רגיל  - 2019בית עולה.

ריכוז החלטות ישיבת מועצת העיר שלא מן
המניין מס'  10פרוטוקול 504
 .1מועצת העיר אשרה ברוב קולות את אישור תקציב הרגיל לשנת .2019
 .2מועצת העיר אשרה ברוב קולות את אישור התקציב לפיתוח לשנת .2019
 .3מועצת העיר אשרה ברוב קולות את סגירת תבר"ים לשנת .2018
 .4מועצת העיר אשרה ברוב קולות את עדכון התקציב הרגיל  - 2019בית עולה.

פרוטוקול
מר זוהר נוימרק :אני פותח את ישיבת מועצת העיר שלא מן המניין מס'  10על סדר היום
 .1אישור תקציב הרגיל לשנת .2019
אתם קיבלתם את ספרי התקציב יש פה את הצוות המקצועי שעומד לרשותכם לענות על
כל השאלות .אז קודם כל אני רוצה לפתוח את הישיבה בהשתתפות בצערו של ראש
העיר על מות אחותו עליזה ,היום בצהריים .כרגע עוד אין מועד להלוויה ברגע שיהיה
אנחנו נדאג לעדכן את כולם ואנחנו משתתפים בצערו .אבל למרות זאת על פי בקשתו
אנחנו רוצים להתחיל ,כי אני חושב שהנושא מאוד מאוד חשוב והעיכוב פה הוא מאוד
גדול .אז אני,
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מר מיקאל בוזגלו :אפשר לפני ברשותך? עד עכשיו  6חודשים התנהלנו עם תקציב של
 1/12קיבלנו את החומרים לפני שבועיים וחצי ,היה את החגים עצמאות ,זיכרון חללי
מערכות ישראל ופעולות איבה ,אני חושב שבצורה רצינית גם עם כל הכבוד לזמן לא היה
מספיק זמן לנו לי בכל אופן להעמיק כמו שצריך בדו"ח הזה ואני חושב שגם לאור
הנסיבות לא יקרה שום דבר כדי שנוכל להעמיק בזה יותר לדחות את זה בעוד שבוע.
מר זוהר נוימרק :עוד פעם ,בוא לפחות נתחיל ,נציג לפחות את עיקרי הדברים ונמשיך
את זה בישיבה הבאה ,לפחות נתחיל משהו .עוד פעם ,גם,
מר מורן ישראל :אז אני אומר לך כבר ,אנחנו לא נעיר את הערותינו עכשיו ,נחכה לישיבה
שבה מצמידים את זה להצבעה ונקיים את זה כמו שצריך ,כמו שהצעתי לפני שנפתחה
הישיבה .אני חושב שראוי לדחות את הדיון ולהצמיד את הדיון להצבעה שתהיה.
מר זוהר נוימרק :נתחיל לפחות את ההתחלה ואחרי זה בואו נראה לפי העניין ולפי
העדכונים.
מר מורן ישראל :אבל אז יבואו חברים שלא נמצאים פה ויבואו להמשך כשאנחנו אומרים
כבר יגידו להתחיל מההתחלה .אז בשביל מה להתחיל? זה הרציונל ,אין שום היגיון
להתחיל כי אנשים יבואו,
מר זוהר נוימרק :אתם רוצים לדחות? על פי בקשתו של מוטי בגלל החשיבות של הנושא
למרות כל הצער שבעניין.
מר מורן ישראל :זוהר ,בכנות ,אנחנו מוכנים לישיבה היום רק ברגע שאנחנו מתחילים
אותה ת תקיים היום הצבעה ,אין לא ,את לא יכולה לקבוע .יש ישיבה שזומנה ויש הצבעה
בסופה .את לא תדחי את זה ,אם אתם רוצים להפריד את ההצבעה תגידו לנו מראש
ואנחנו נכבד ונדחה לאור הנסיבות ונדחה את הישיבה הזאת כמו שהיא .אם אתם
מתכוונים לדחות רק את ההצבעה רק תעשו סדר.
מר זוהר נוימרק :ההצעה שלך אתה רוצה לדחות את זה בגלל,

4

מועצת העיר ה 18-חולון ישיבת מועצה שלא מן המניין מס'  10ליום  14.5.19 -פרוטוקול
504
מר מורן ישראל :אני לא ,זה לא הצעה שלי .אנחנו מוכנים לישיבה .אנחנו מכבדים את
ראש העיר ואת הסיטואציה שנוצרה .ואנחנו מוכנים במידה ותבקשו לדחות את הישיבה
השאלה אם אתם רוצים את זה ,אתם לא רוצים נקיים ישיבה אנחנו מוכנים יש לנו 6
שעות ,אין בעיה.
מר שי קינן  :תראה ,יש לי הצעה ,אנחנו שוחחנו על זה גם בצהריים אני אמרתי לך לדעתי
בארבע עיניים יותר נכון עם שני אוזניים .תראה ,גם אני וגם חברי הסיעה שלי למדנו,
ישבנו ,הקדשנו לזה מחשבה וזמן ,אבל אני מציע שמפאת כבוד ראש העירייה ,זה לא עוד
חבר מועצה ,ראש העירייה הוא מנהיג את העיר הזאת וזה גם קרה ממש עכשיו האישה
אחותו טרם נקברה האם זה נראה לכם ויעלה על הדעת שאנחנו נדבר ונדון על הנושאים
האלה לא יקרה שום דבר ,וזו הצעתי ,הצעתי שנדחה את הישיבה בשבוע ,לא יקרה שום
דבר.
מר מורן ישראל :זה לא שבוע זה שבועיים.
מר שי קינן  :לא צריך שבועיים ,אפשר שבוע גם.
מר מורן ישראל :איך שבוע?
מר שי קינן  :אז שבועיים .אוקי .נגיע לתאריך מוסכם אנחנו מתחייב בפניך שאף אחד
בפניך לא נעשה שום בעיה בנוגע לקביעת תאריך מוסכם ,מתי שתרצו נקיים את הישיבה
בצורה מכובדת .זו הצעתי.
מר מורן ישראל :כן ,אבל אתה צריך להגיד את התאריך מראש כשאתה רוצה לקבוע
ישיבה.
מר שי קינן  :אין בעיה ,נגיע לתאריך מוסכם.
מר מורן ישראל :לא ,לא ,אי אפשר לסיים את הישיבה בלי שאתה מגדיר את התאריך.
מר זוהר נוימרק :חברים ,אני מציע שאנחנו נתחיל עכשיו,
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מר מיקאל בוזגלו :אם מתחילים עכשיו זה עד הסוף .עם הצבעה .אין באמצע.
מר זאב ניסים :כל שאלות התקציב זה בכלל מופנות לראש העיר ,ראש העיר צריך לתת
תשובות.
מר זוהר נוימרק :אני חושב שאולי לפחות נתחיל לשמוע את אנשי המקצוע ,כולנו
התכנסנו פה.
מר מורן ישראל :יהיו אנשים נוספים בפגישה שלא נמצאים פה כרגע .תיפתח עוד פעם
ישיבה.
מר זוהר נוימרק :עוד פעם ,אנחנו נתחיל .מוטי חשוב לו באמת שאנחנו נתחיל ,כי עוד
פעם בקטע הזה אני חושב שזה היה ראוי לדחות אבל ברגע שראש העיר מבקש אני
חושב מן הראוי לפחות שהתכנסנו פה לפחות שנתחיל לדון ,עם כל אנשי המקצוע שטרחו
ובאו לפחות נתחיל .קודם כל אני אגיד כמה מילים ואנחנו ניתן לרחמים בינוני שיציג ודני
פדר שהוא גזבר העירייה .אז קודם כל עוד פעם התקציב לשנת  2019מסתכם ב -
 1,335.386מיליארד זה גידול של  5.02אחוז מתקציב של שנת  .2018אנחנו רואים
בעמוד השני אתם קיבלתם את החומרים אני רואה שאחוז השכר מתוך התקציב הוא
 31.3אחוז ,זה אחוז השכר לדעתי הכי נמוך בארץ מה שמשאיר לנו הרבה מאוד תקציב
לפעילות  67.6אחוז לפעילות .יחד עם זאת כשאנחנו מדברים על השכר אנחנו חייבים
להדגיש את הנושא שיש שמה למרות שיש עלייה בכל הנושא של הסדרי שכר יש פה את
הנושא של עליית שכר מינימום ,כשרק תקציב פנסיות,
מר מורן ישראל :אבל לפי הסדר היום ישיבה צריך להתחיל בדו"ח מבוקר .2017
מר זוהר נוימרק :אישור תקציב רגיל.
מר מורן ישראל :לא ,לפי סדר יום הישיבה.
מר זוהר נוימרק :זה לא הישיבה הזאת .אתה לא יכול ,זה ישיבה על התקציב.
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מר מורן ישראל :הבאתם גם דוחות נכון? היום דנים רק בתקציב?
מר זוהר נוימרק :כן.
מר מורן ישראל :מצוין אין תב"רים אין כלום ,סעיף אחד?
מר זוהר נוימרק :אישור תקציב פיתוח.
מר מורן ישראל :רק תגידו במה דנים היום.
מר זוהר נוימרק :כן ,אנחנו דנים על התקציב.
מר מורן ישראל :אני מכיר סדר יום אחר ,אתם רוצים להגיד אחרת .אוקי.
מר זוהר נוימרק :אני מדבר על אישור התקציב הרגיל ,עוד פעם ,זה דבר שעשינו אותו
עוד פעם ,יכול להיות שקיבלתם,
עו"ד יונת דיין :ב  29 -באפריל נשלח העדכון.
מר זוהר נוימרק :נשלח עדכון.
מר מורן ישראל :אני ראיתי את העדכון.
מר זוהר נוימרק :תודה .אז עוד פעם ,למרות הסכמי שכר אני חוזר לנושא של השכר,
למרות הסכמי השכר למרות העלאת שכר המינימום ,למרות שיש לנו פה הוצאות פנסיה
כוללות של  533משרות שזה רק זה מסתכם ב  73 -מיליון ש"ח עדיין אחוז השכר מתוך
התקציב הוא באמת נמוך ביותר הוא כמעט הכי נמוך בארץ ,לדעתי אפילו הכי נמוך
בארץ .מהבחינה הזאת אם אנחנו באמת עוברים בעמ'  12בפירוט של תקציב אנחנו
רואים שבתקציב שאנחנו רואים שיש פה את הנושא של החינוך הפורמלי אם אנחנו
מחסרים בין הסך הכל תקבולים וסך הכל תשלומים אנחנו רואים שיש פה סבסוד של 170
מיליון ש"ח בחינוך הפורמלי .בנוסף יש  83מיליון ש"ח סבסוד בתקציב הבלתי פורמלי ו -
 51מיליון ש"ח בתקציב הרווחה .מי מציג את שאר הדברים ,רחמים בוא תציג את
התקציב.
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מר רחמים בינוני :ערב טוב .אני רחמים בינוני אני מנהל אגף תקציבים .אחרי שזוהר הציג
את הנתונים של הסבסוד העירוני בחינוך הפורמלי שזה  170מיליון ,בתרבות 83.24
מיליון וברווחה  50.6אני אעבור לנושא של הרכבים ,כי מועצת העיר גם צריכה לאשר את
מצבת הרכבים וגם את מצבת כח האדם .אז בעמ'  37 - 36 - 35יש לנו מצבת רכבים של
עיריית חולון שמסתכמת ב  133 -רכבים.
מר זוהר נוימרק :רק שניה ,אנחנו לא ממהרים ,אנחנו פה.
מר רחמים בינוני :לא ,אני לא ממהר.
מר מיקאל בוזגלו :תן לנו לעקוב?35 .
מר רחמים בינוני.37 ,36 :
מר מיקאל בוזגלו 133 :רכבים ,נכון?
מר רחמים בינוני :נכון.
מר מיקאל בוזגלו :אתה רואה אני זוכר.
מר רחמים בינוני :אתה זוכר טוב ,עשית שיעורי בית .בסדר גמור .זה מצבת הרכבים של
עיריית חולון .בעמוד הבא בעמ'  38זה מצבת כח האדם אז כפי שניתן לראות סך הכל
התקנים  2045.57שזה כולל עובדי עירייה של מורים בתיכונים ,יש לנו פה עלייה של
מורים בתיכונים מ  482 -ל  504 -כי זה גם שעות נלוות שעיריית חולון תגברה את
השעות של הלימודים ,עובדים שעתיים ,עובדי כח אדם ועובדים חיצוניים ,סך הכל -
 .2,045.57ממוצע הגמלאים שלנו שזה כולל השארים זה .533
מר מיקאל בוזגלו :רק רגע ,אני לא בקיא ,אני אשמח לדעת .אם יש שאלה בנושא אפשר
עכשיו או שצריך לסיים ואחרי זה מרימים את היד ,איך זה הולך?
מר זוהר נוימרק :בוא ,רצוי לשמור את זה לסוף.
מר רחמים בינוני :אנחנו בדרך כלל מציגים ואז אחרי זה פותחים את זה לשאלות ,בסדר?
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מר מיקאל בוזגלו :בסדר גמור.
מר זוהר נוימרק :רצוי לשמור את זה לסוף ,שיגמור להציג ואז יהיה זמן לכל השאלות.
מר רחמים בינוני :בעמ'  43אנחנו רואים את ההשקעה של ההוצאה של העירייה והסך
הכל ההוצאה לתושב היא  6,810עליה מ  6570 -ל  .6810 -אני בעמ'  43עכשיו.
מר זוהר נוימרק :אתה מתייחס באמת למשהו תפנה לעמוד.
מר רחמים בינוני :אני אמרתי .סליחה עמ'  43יש את פירוט ההוצאה הריאלית וההוצאה
לתושב .אז ניתן לראות מול  6,570אנחנו עולים ל  .6,810 -אני אגיד תמיד מה שראש
העיר במשפחה רגילה יש לנו נגיד  4 - 3הארנונה הממוצעת לדירת  4 - 3חדרים זה
 6,000 - 5,0000ש"ח אז רואים שההוצאה לתושב היא נגיד משהו  4נפשות זה  24ולכן
רואים שהעירייה מוציאה .ומאיפה זה בא לנו? זה בא לנו מהכנסות מארנונה יש לנו אתם
יודעים ההכנסות מארנונה הם  590מיליון שזה מתחלק בערך כ  55 -אחוז בעסקים
והשאר זה תושבים.
מר מורן ישראל :בחישוב הריאלי אתם למעשה לוקחים את התקציב ומחלקים אותו
במספר התושבים.
מר רחמים בינוני :כן ,בדיוק.
מר מורן ישראל :אבל אם תעשה את זה בכל הרשויות מסביבנו ובמחוז תגלה שאנחנו
מהנמוכים במחוז.
מר רחמים בינוני :אם אתה תעשה את זה לפי ארנונה לתושב ,קח ארנונה לתושב ותחלק
במספר תושבים אז אתה תראה שהכנסה יוצאת כאילו  1,500לתושב.
מר מורן ישראל :זה עדיין מהנמוכות במחוז .זה עדיין מההוצאה הנמוכה פר נפש במחוז.
מר זוהר נוימרק :בוא מורן ,בוא נעשה את זה מסודר את כל ההערות והשאלות .תן לו רק
לסיים אנחנו ניתן לך זמן לכל.
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מר רחמים בינוני :אני עובר לעמ'  .52בעמ'  52אנחנו רואים את הסבסוד העירוני בחינוך.
כמו שראינו בערוץ  12זה  .170,357מיליון ואתם רואים את החלוקה מתחלקת לסעיפים
מגני ילדים ויוזמות כמו שניתן לראות הסבסוד  42מיליון ,היסעים  26מיליון וכך הלאה.
מספר התלמידים אני עובר לעמ'  - 53אנחנו רואים את הגידול במספר התלמידים בשנת
תשע"ט הגידול הוא  36.293ו  .36.809 -הסבסוד לתלמיד זה בעמ'  54אתם רואים
שהוצאה עירונית בחינוך היא  15,110כאשר מתוך זה משרד החינוך  10,147ועיריית
חולון  .5,062יש פה עליה מ  4,738 -ל  .5,062 -זה מראה את ההשקעה של העירייה
בחינוך .אני עובר לעמ'  61יש פה את הפירוט של הסבסוד של החינוך הבלתי פורמלי.
כמו שאתם זוכרים אמרנו שהסבסוד הוא  83מיליון פה אנחנו מציגים כמו שניתן לראות
סבסוד של  65מיליון בנושאים העיקריים וכך הלאה וכך הלאה.
מר מיקאל בוזגלו :זה בעצם מחזיר אותנו לעמ'  ,34נכון?
מר רחמים בינוני :עמ' ?34
מר מיקאל בוזגלו :עמ'  34כמו  .61צדקתי? אם אני זוכר נכון נכון?
מר רחמים בינוני :אתה צודק ,עמ'  62זה הסבסוד ברווחה כמו שאמרנו  . 50.6זהו אם יש
שאלות אני כן עונה לשאלות .יש לנו את ספר התקציב ופה יש את הפירוט המלא של כל
הסעיפים פרשנית אחד  -אחד.
מר זוהר נוימרק :כן .בבקשה .דני אתה רוצה גם להגיד משהו או שאתה גזבר העירייה?
מר מורן ישראל :אם יש שאלות נשאל אותו מה?
מר זוהר נוימרק :בסדר ,כל הצוות מקצועי פה אם יש זה הוא מוכן לענות לשאלות.
מר מיקאל בוזגלו :קודם כל פרגנתי היום רחמים היום ידע אז רחמים לא ידע ,היום הוא
ידע.
מר ראובן קייקוב  :גם אז רחמים ידע פשוט היה לא מכובד להעליב חבר ציבור.
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מר מיקאל בוזגלו :לא .לא .אתה רוצה להיכנס לזה? כי לא העלבתי.
מר זוהר נוימרק :בואו נשמור על תרבות דיבור בכל זאת.
מר מיקאל בוזגלו :זה מרגיז שאין התאמה בין המשרד לשטח .ועכשיו לענייננו.
מר מורן ישראל :הוא תושב העיר ויש לו זכות להביע דעה.
מר זוהר נוימרק :בוא.
מר מיקאל בוזגלו :ראשית ,אתה אמרת  590מיליון זה  571,760מיליון .השנה  2019זה
 590מיליון .מה שנקבע אז.
מר מורן ישראל :אתה מדבר על הכנסה לארנונה.
מר מיקאל בוזגלו 2019 :אבל עכשיו אנחנו מדברים .אוקי .אני בזמן שניסיתי ,זה לא היה
מספיק זמן אבל היו לי כמה דברים שצדו את עיניי ואני הייתי שמח לקבל עליהם תגובה.
כשאתה דיברת בהתחלה עמ'  35דילגנו על עמ'  34לכן אני זוכר את העמוד הזה ויש כאן
נתונים מאוד מעניינים שאני הייתי שמח זאת אומרת להבין את הדברים האלה .אז אם
אנחנו נסתכל בעמ'  34יש לנו את תיאטרון חולון הקריקטוריסטי 8,802 ,מיליון נכון?
והשנה הם רוצים  8.6מיליון ,נכון? איפה יכולנו לראות בדיוק על מה הולך ה  8.6 -מיליון
ש"ח על תיאטרון הקריקטורות?
מר מורן ישראל :מוזיאון הקריקטורות.
מר רחמים בינוני :אני אגיד לך בוא ,בתקציב אתה רואה בעמ'  77יש לך השתתפות של
המוזיאון ואתה רואה את הסכום ,אתה רואה תיאטרון חולון אתה רואה בדיוק כמה
העירייה מתקצבת שם את ההשתתפויות ,את,
מר זוהר נוימרק :בואו ,רק בבקשה ,אני מבקש לעשות את זה מסודר .בואו ניתן לו לענות
ואחרי זה ,
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מר רחמים בינוני :הרי מציגים כאן כל שנה מציגים את המאזן של כל חברה וחברה .שמה
אתה יכול לראות את כל ההוצאות .העירייה שמתקצבת היא מתקצבת אותו כהשתתפות
את ההוצאות אתה רואה את זה במאזן .יושבים פה כל חברות הבת מציגים פה את כל
המאזנים שלהם אם זה הרשת ,אם זה החברה לתיאטרון ושמה אתה רואה את הכל.
מר מיקאל בוזגלו :בסדר ,אבל עדיין כתקציב הולך למוזיאון הקריקטורה הזה  8.6מיליון
ש"ח בשנה.
מר רחמים בינוני :לא .לא .לא.
מר מורן ישראל :מה פתאום?
מר רחמים בינוני :לא .תסתכל,
מר מיקאל בוזגלו :אני מסתכל ב .77 -
מר רחמים בינוני :אתה רואה השתתפויות,
מר מיקאל בוזגלו :תיאטרון חולון.
מר רחמים בינוני :תיאטרון חולון ,נכון?
מר מיקאל בוזגלו :יפה.
מר רחמים בינוני :בסדר?
מר מיקאל בוזגלו :בסדר.
מר רחמים בינוני :השתתפויות מיוחדות זה פסטיבל אישה ופסטיבל  ...בסדר? עכשיו,
ההשתתפויות בגלל זה אני אומר אתה רואה בסוף את המאזן שלהם ושמה אתה רואה
את כל ההוצאות והתקציבים שהם קיבלו ,הם מציגים לך כמה הם קיבלו מול ההוצאות
שלהם.
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מר מיקאל בוזגלו :אוקי .אז המסה העיקרית פה זה תיאטרון חולון  7.160מיליון .אז
מוזיאון הקריקטורות הוא נגזרת של כמעט  1מיליון אוקי.
מר רחמים בינוני :הספר הזה גוזר מכל הסעיפים האלה.
מר מיקאל בוזגלו :הנושא של של  121ניסיתי לפנות לדוביצקי עד עכשיו אני לא קיבלתי,
מר רחמים בינוני :לודביק ,מנהל אגף ארגון.
מר מיקאל בוזגלו :אני לא זוכר ,נו .וידוע לי שבערים אחרות אם אני לוקח את תל אביב
בפרויקט  21-Mמה שהם עשו באמת עשו פלאים מדרום תל אביב מהכיתה המוזנחת
ביותר והתאימו אותה לסטנדרטים של היום .אני לא אראה לכם פה במצגת ,אבל הדברים
המדהימים ,רק שניה.
מר יוסי סילמן :אבל אנחנו עושים את זה בפעם שניה .התחלנו עכשיו,
מר מיקאל בוזגלו :רק רגע ,מתוך כמה?
מר יוסי סילמן :הגשנו קול קורא אנחנו היחידים שקיבלו כל כך הרבה בתי ספר ,אנחנו
קיבלנו היחידים בארץ שאנחנו משתפים כל כך הרבה כיתות  21-Mאנחנו ממש בתנופה
אתה מוזמן להגיע לבתי הספר ולראות דוגמאות מדהימות בבית ספר הס וכו' ,זה יופי של
דבר.
מר מיקאל בוזגלו :רק רגע ,סליחה ,מחילה ,דווקא הבית הספר הזה אם דיברת זה מעניין
אותי מאוד .ילדיי לומדים בבית ספר הס ,
מר יוסי סילמן :אבל תגיד ותראה את ה  21 - M -אנחנו זכינו בקול קורא של משרד
החינוך בסדר גודל של  4מיליון ומשהו ,ואנחנו בתהליך אנחנו עד הסוף מסיימים את זה.
מר מיקאל בוזגלו :רק רגע ,חשוב לי להבהיר ,אני לא בא ואני אומר שאין עשייה בקטע
הזה ,אבל אני אומר לך שאני רואה מה קורה בערים אחרות בקטע של הביצוע .
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מר יוסי סילמן :בוא ,אנחנו לא נופלים אנחנו עולים על כולם .אני לא יודע על איזה דשא
אתה מסתכל ,על איזה ערים אחרות אתה מסתכל.
מר מיקאל בוזגלו :אני מבטיח לך,
מר יוסי סילמן :כדאי שתסתכל על מה שקורה בעיר לפני שאתה הולך ומבלבל את המוח.
מר זוהר נוימרק :בוא ,יוסי .בוא.
מר מיקאל בוזגלו :לא ,אבל אנחנו מנהלים דיון ,הכל בסדר.
מר זוהר נוימרק :בואו נעשה את זה מסודר.
מר יוסי סילמן :אתה מתחיל להסתכל על דברים לא רלוונטיים תסתכל על הדברים
הרלוונטיים.
מר זוהר נוימרק :אני מבקש ,יוסי.
מר יוסי סילמן :בושה וחרפה איך שאתה מדבר בכלל.
מר מיקאל בוזגלו :למה בושה וחרפה? למה נגעתי בנקודה כואבת יוסי?
מר יוסי סילמן :כן .כי אתה יודע ,כי אתה קשקשן ,אתה לא בודק את הדברים לעומק.
מר מיקאל בוזגלו :מי אמר לך שאני לא בדקתי?
מר יוסי סילמן :זה מה שאני אומר לך.
מר מיקאל בוזגלו :מי אמר לך שאני לא בדקתי?
מר יוסי סילמן :אני אומר לך את זה .אתה שרלטן וחרטטן .אין לך מושג איזה עשייה
עושים פה.
מר זוהר נוימרק :יוסי ,יוסי.
מר מיקאל בוזגלו :עכשיו פקיד בכיר ,אתה תקשיב לי טוב.
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מר יוסי סילמן :אני לא פקיד בכיר שלך ותפסיק לבלבל את המוח.
מר מיקאל בוזגלו :אתה פקיד בכיר.
מר יוסי סילמן :תשמע טוב.
מר זוהר נוימרק :יוסי ,אל תענה.
מר יוסי סילמן :אתה קשקשן ,לך תראה מה נעשה בשטח ואז תעמוד דום.
מר מיקאל בוזגלו :אתה לא מקשיב ,אתה לא מקשיב ,אתה פשוט רוצה להשמיע.
מר יוסי סילמן :כל כך הרבה שטויות אתה מדבר.
מר מיקאל בוזגלו :תנשום עמוק איש יקר .ככה נירגע ,אתה יכול לשתות גם כוס סודה
טוב .לו אתה היית מקשיב ומכבד את הפנל שהם עובדים מצוינים ואף אחד לא דיבר על
זה שהם לא עובדים טובים והם נותנים את הנשמה שלהם.
מר זוהר נוימרק :בוא ,בואו לא נרד לפסים אישיים .בוא אנחנו,
מר מיקאל בוזגלו :לא ,אני אעמיד דברים על דיוקם .אני על חשבון הזמן האישי שלי
והפרטי ,אני לא מקבל משכורת בניגוד לאנשים פה ,תמתין ,תמתין .אני הולך שעות אין
ספור הולך לאיפה שאתה אמרת שהילדים שלי לומדים שם והבית ספר נראה כמו עזה,
אבל במקביל אני הולך למקומות אחרים בחולון ואני מפרגן שיש שיפוצים ויש עשייה ויש
חידושים אבל אתה לא יכול לבוא להגיד לי שרלטן וקשקשן וחרטטן.
מר זוהר נוימרק :בוא ,זה לא על סדר היום ,בוא אנחנו נדבר על נושא התקציב.
מר מיקאל בוזגלו :לא .לא .לא יהיה ,לא יהיה כשאני שואל על  21 - Mאתה תיתן תשובות
מקצועיות .אם אין לך תגיד אין בעיה ,אני רוצה לבדוק .אני ביקשתי ממר לודביג לקבל את
כל הפירוט של בתי הספר ועד עכשיו אני לא קיבלתי.
מר יוסי סילמן :תקבל ,אנחנו נדאג שתקבל.
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מר זוהר נוימרק :אנחנו נדאג שתקבל .היום אתה ביקשת את זה.
מר מיקאל בוזגלו :נכון ,היום אני ביקשתי.
גב' קרן גונן  :אני מחכה כבר  4חודשים למסמכים עדיין לא קיבלתי ,זה בסדר ,תמתין.
מר זוהר נוימרק :קרן ,בבקשה ,בואו נעשה את זה מסודר יש פה תמלול אנחנו לא
שומעים אף אחד .יש פה נושא מספיק רציני,
גב' קרן גונן :אני אמרתי שאני גם כן ביקשתי למסמכים ואני מחכה להם  4חודשים ואני
לא קיבלתי כחברת מועצה יש לי מה להגיד כאן .אני חושבת שאתם קצת מזלזלים בחברי
המועצה.
מר זוהר נוימרק :חס וחלילה.
גב' קרן גונן  :שי אמר משהו ,מורן התחיל להגיד משהו ,שמתם פס התחלתם את הישיבה
הזאת בלי למצמץ .אני מרגישה זילות כחברת מועצה קשה לי להיות פה ,אני חייבת לומר
אני הייתי אחרי ועדת משנה שאני הייתי שם והיו לי כמה דברים והתגובה שלכם לדברים
שאני אמרתי היא באמת ביזיון כמו כן אני לא רואה שום טעם ,באמת ,כחברת מועצה כאן
בעיר אני מרגישה שאני סתם כאן ,למען האמת.
מר זוהר נוימרק :ממש לא וחבל שאת מרגישה ככה.
גב' קרן גונן  :בבקשה .וזה אומר מורן החל לומר שאנחנו מבקשים לדחות את הישיבה.
מר יוסי סילמן :רגשי נחיתות נו.
מר מיקאל בוזגלו :זה לא רגשי נחיתות ,אני לא בצבא הוא לא יגיד לי קשקשן ושרלטן הוא
לא משלם לי משכורת ואני לא עובד אצלו שילמד לכבד ולדבר כמו שצריך.
מר זוהר נוימרק :בוא ,די יוסי אל תענה לו .מיקאל זה לא לעניין לא נרד לפסים אישיים.
מר מיקאל בוזגלו :כן ,בזכות מה שאני מצלם,
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מר זוהר נוימרק :בואו נחזור בבקשה,
מר מיקאל בוזגלו :בטח ,די נו ,לא אכפת לך שמבורות אישה נפלה ופוצצה את הכליה
שלה מישהו הלך ושאל מה איתה?
מר זוהר נוימרק :מיקאל בבקשה די.
מר מיקאל בוזגלו :אבל זה לא מעניין אתכם בכלל.
מר זוהר נוימרק :חברים ,הנושא פה הוא מספיק רציני ,תדברו רק על נושא התקציב
בבקשה.
מר מיקאל בוזגלו :אז ברשותכם אני ממשיך ,פירוט להצעת התקציב עמ' מס'  5אגרת
רישוי חיסון כלבים ואגרת עופות .התקציב הזה הוא גמיש ,רק משרד הבריאות או גם
האגרה שהתושבים משלמים על חיסון?
מר רחמים בינוני :גם כנראה אגרה של התושבים .אם אתה רוצה לדעת את הפירוט אני
יכול להגיד לך את הפירוט.
מר מיקאל בוזגלו :כן ,זה חשוב לי כי אני חושב לראות האם באמת אפשר לבוא להוזיל
את האגרה ,יש לי גם כלב היום על תוכי .
מר רחמים בינוני :אגרה בדרך כלל זה לפי חוקי עזר ,אבל אני אבדוק .
מר זוהר נוימרק :הכל ייבדק ואתה תקבל תשובות מסודרות.
מר מיקאל בוזגלו :עמ' מס'  - 6למטה זה  4.2.1עמלת אכיפת גבייה 100 .אלף ש"ח
עמלת אכיפת גבייה.
מר רחמים בינוני :כן.
מר מיקאל בוזגלו :למה הנתון הזה מתייחס?
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מר רחמים בינוני :זה של חברות שהן גובות אז הם מקבלים עמלות על אכיפת גבייה .יש
הכנסות אל מול ההוצאות ,גם לפי חוק ,הכל זה לפי חוק.
מר זוהר נוימרק :אני מזכיר לך שיש לנו נושא של מגבלת זמן אז,
מר מיקאל בוזגלו :מה זה מגבלת זמן? זה תקציב אם יש שאלות צריך,
מר זוהר נוימרק 10 :דקות אנחנו לא נקפיד יותר מדי כי זה נושא מספיק חשוב ,אבל בוא
תנסה להתכנס לרמות של זמנים שנוכל כולנו,
מר מיקאל בוזגלו :אני מוריד הרבה דברים ואני הולך על העיקר .עמ' , 8
מר זוהר נוימרק :אני אומר רק תתכנס למסגרת זמן שנוכל באמת לתת לעוד אנשים.
מר מיקאל בוזגלו :אוקי .עמ'  8קרן  4.2.1זה  5מיליון  -זה דבר שצריך לעבוד עליו .כי אני
לצורך העניין הרבה אנשים מקבלים חיוב אני קורא לזה סחיטה באיומים שלא מגיע להם.
הם לא חתמו על תכנית קרב ,זה קיבלו מכתבי התראה לפני הוצאה לפועל ,עיקולים,
שאני לא יודע מי אחראי להוציא אותם אז צריך לבדוק את הסוגיה הזאת.
מר שי קינן  :מה זה לא חתמו? יש  85אחוז של הורים שרוצים את,
מר מיקאל בוזגלו :עזוב זה סוגיה אחרת.
מר שי קינן  :למה עזוב את זה?
מר מיקאל בוזגלו :צריך לבדוק את זה.
מר שי קינן  :למה לעזוב את זה? אתה מעלה כאן סוגיה ש,
מר מיקאל בוזגלו :אני מעלה כאן סוגיה על גבייה שהיא לא כחוק.
מר שי קינן  :מה זה גבייה שלא כחוק?
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מר מיקאל בוזגלו :אני אומר לך מה זה גבייה שלא כחוק אם אני לא חתמתי על טופס קרב
מסיבותיי זה לא רלוונטי אסור לעירייה לשלוח לי מכתב התראה לתשלום מידי .אסור לה
על פי חוק והיא עושה את זה.
מר זוהר נוימרק :בוא מיקאל ,אנחנו עירייה שומרת חוק אם יש משהו שנעשה שלא
בהתאם לחוק זה ייבדק.
מר מיקאל בוזגלו :אז אין בעיה.
מר זוהר נוימרק :ייבדק ויתוקן.
מר מיקאל בוזגלו :מעולה .הנה.
מר זוהר נוימרק :יש לך עוד דברים?
מר מיקאל בוזגלו :לא ,אני קיבלתי אחלה שירות מעריך את העבודה שלך אתה עושה
עבודה מצוינת.
מר זוהר נוימרק :אני רוצה עוד פעם ,אני מצטער שאני לא אמרתי את זה בשלב הראשון,
באמת אני רוצה להודות לכל האנשים שעשו פה עבודה מאוד מאוד קשה עבדו ימים
כלילות באמת בשביל להכין את ספר התקציב וזה נעשה בצורה הכי מקצועית .אז
בבקשה ,מי עוד רוצה לדבר?
מר מורן ישראל :אנחנו נעיר את הערותינו רק במידה ויש הצבעה סמוכה .אם אין הצבעה
סמוכה אתם עושים צחוק מכולנו ואנחנו לא מוכנים להשתתף בהצגה הזאת .יש הצבעה
היום?
מר יוסי זיידה :

יש הצבעה.

מר מורן ישראל :מעולה .אני שואל .אתם לא תעלו אחר כך הצבעה שמבקשת לדחות .אם
יש הצבעה פה,
מר זוהר נוימרק :אם לא נספיק ולא יהיה מספיק,
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מר מורן ישראל :אם לא נספיק על פי חוק מותר  6שעות ישיבה .אין בעיה .רק קחו
בחשבון ,אנחנו מהצד המכבד ,אולי תהיה הלוויה היום.
מר זוהר נוימרק :אם הייתה הלוויה לא היינו מקיימים.
מר יוסי סילמן :אבל לפני ההמשך אני מבקש להתנצל בפני מר בוזגלו .
מר מיקאל בוזגלו :ני מקבל את התנצלותך.
מר יוסי סילמן :העלית לי את הסעיף האמת.
מר מיקאל בוזגלו :אז אני שמח ,אתה יודע למה?
מר יוסי סילמן :אבל אני מתנצל .
מר מיקאל בוזגלו :באהבה רבה ,אני גם מתנצל אם נפגעת .הכל בסדר.
מר זוהר נוימרק :יאללה.
מר יוסי סילמן :באמת אני מתנצל.
מר זוהר נוימרק :זאב בבקשה.
מר זאב ניסים :היות ושי ענה והוא היה האיש שהיה אמור לשאול את כל השאלות ,ככה
סיכמתי אתו .אני אגיד לך למה,
מר מורן ישראל :כן ,בוא תסביר לנו.
מר זאב ניסים :כי הוא טוען טענה שנראה לי שהוא צודק גם ,הוא אומר לי תראה,
הצבעה לא תהיה מוטי לא פה.
מר מורן ישראל :מה זה הצבעה לא תהיה? תהיה הרגע אמרו שתהיה הצבעה.
מר זאב ניסים :הוא רוצה לדבר מול ראש העיר.
מר מורן ישראל :זכותי לומר מה שאני רוצה ו,
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מר זאב ניסים :תקשיב,
מר מורן ישראל :זה נראה לי לא ראוי שאנשים עוזבים ישיבה .יש ישיבה חברי מועצה.
מר זוהר נוימרק :זאב ,בבקשה ,בוא תציג את השאלות שלך.
מר זאב ניסים :זה דבר שצורם לי כבר הרבה זמן .אני ראיתי יש איזה דו"ח פה מדברים
על רכבים של ניסים פרטיים .אני שואל אותך שאלה האם הליסינג הוא מימוני או תפעולי?
מר רחמים בינוני :אני אגיד לך ככה ,על פי הנחיות משרד הפנים ממנהל מחלקה רשאי
לקבל ליסינג כאשר במקום לקבל את ההוצאות אחזקת רכב העירייה מממנת לו את
הליסינג.
עו"ד יונת דיין :הוא משלם שווי שימוש.
מר רחמים בינוני :הוא משלם שווי שימוש ,מורידים לו מהשכר  2.48משכר הרכב מורידים
לו את זה כל חודש מעלות הרכב .זה של משרד הפנים יש ק"מ מוגבל לכל אחד ואחד לפי
הנחיות משרד הפנים .הכל זה לפי הנחיות.
מר זאב ניסים :טוב ,בוא נרחיב .יש הרבה רכבים פה שהם מודלים ממש ישנים ,2001
 2010 ,2007זה בטוח שאין להם ליסינג.
מר רחמים בינוני :לא לא.
מר זאב ניסים :השאלה היא אני יודע שהרבה עיריות היום עוברים לליסינג ולמה כי זה
חוסך את ,אני רואה פה  1.650מיליון תיקונים ,ביטוח חצי מיליון ש"ח .אתם פעם עשיתם
חשבון,
מר רחמים בינוני :עשינו בדיקה,
מר זאב ניסים :מה יותר משתלם? הרי מה ההבדל בין מימוני לתפעולי אתה יודע אני לא
צריך לספר לך .אתה יודע בתפעולי מי שלא יודע אתה מקבל הכל בחינם.
מר רחמים בינוני :אתה משלם על זה ,זאב.
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מר מיקאל בוזגלו :אין בחינם כלום ,אין בחינם.
מר זאב ניסים :ברגע שאתה לוקח ליסינג ואתה משלם כל חודש לרכב ואתה לוקח הרבה
רכבים אתה גם מקבל מחיר יפה .לעיריות במיוחד .עכשיו ,אם אנחנו עושים ליסינג אנחנו
חוסכים את כל התיקונים ,את כל הביטוחים האלה.
מר זוהר נוימרק :חברים ,בבקשה בואו נשמור על השקט.
מר רחמים בינוני :עשינו בדיקה כלכלית.
מר זאב ניסים :מתי פעם אחרונה עשיתם בדיקה כלכלית?
מר רחמים בינוני :לפני  4 - 3שנים .מבחינה כלכלית עדיף לעירייה לקנות את הרכבים
העירוניים ולא לקחת אותם כליסינג כי העלות שלך תהיה הרבה יותר גבוהה מהדבר הזה
ואתה מעמיס על התקציב הרגיל יותר.
מר זאב ניסים :זה רכב של העירייה,
מר רחמים בינוני :כשאתה מוכר אותו אתה מקבל פחות.
מר זאב ניסים :אתה מקבל גרושים.
מר רחמים בינוני :נכון ,משאיות אשפה כל הרכבים האלה.
מר זאב ניסים :אני לא מדבר על משאיות אשפה .אני מדבר על הרכבים הפרטיים.
מר רחמים בינוני :זה העבודה של העירייה ,
מר זאב ניסים :יש פה איזה  66רכבים פרטיים.
מר רחמים בינוני :זה לא פרטיים ,סליחה ,זה רכבים ש,
מר זאב ניסים :רכבים של,
מר רחמים בינוני :של עובדי העירייה שקמים בבוקר ולוקחים את הפרייבט.
מר זאב ניסים :בסדר גמור ,אני אומר רק למה לא ללכת על ליסינג?
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מר רחמים בינוני :כלכלית זה יעלה לך הרבה יותר יקר כי אתה כל שלוש שנים,
מר זאב ניסים :יש לך דו"ח כזה?
מר רחמים בינוני :כן .אני לא יודע אם,
מר זאב ניסים :אני לא יודע כי,
מר רחמים בינוני :אני יכול לעשות לך,
מר זאב ניסים :רשויות אחרות לא יודעים לעשות את החשבון?
מר רחמים בינוני :אני לא מאמין ,תראה ,למשל הפיקוח העירוני לוקחים ליסינג למה? כי
שמה אתה צריך גם את הרכב מאוד זמין .אם יש לי רכב עירוני עכשיו אנחנו היינו שם
ברכבים עירוניים וראינו שדווקא בפיקוח העירוני כדאי לשים ליסינג ,למה? כי אם הרכב
תקוע עכשיו חודש במוסך אתה תקוע ,דווקא בפיקוח העירוני עכשיו לקחנו ליסינג כי אם
הרכב תקוע באותו יום אני מקבל רכב ישר.
מר זאב ניסים :ברור .ברור.
מר רחמים בינוני :במקומות ששמה אתה חייב את הרכב זמין אחד לאחד עשינו ליסינג.
מר זאב ניסים :אני אגיד מה הכיוון שלי ,הכיוון שלי הוא ככה תקשיב .אני כל הזמן ממשיך
אחרי כל הקומפלקס הזה של העירייה כל אלה שמקבלים רכבים נוסעים כל הזמן עם רכב
חדש 3 ,שנים הופ מחליפים שוב פעם ממשיכים .השאלה אם אתה לוקח את כל,
מר רחמים בינוני :אבל אתה מדבר אתי על המנהלים שמקבלים את הרכב כרכב פרטי.
מר זאב ניסים :רק רגע,
מר רחמים בינוני :זה חוק של משרד הפנים ,כל שלוש שנים אתה מחליף ,זה הליסינג.
מר זאב ניסים :לא ,אבל זה ליסינג טיפולי.
מר יוסי סילמן :כל הרכבים של המנהלים זה ליסינג תפעולי.
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עו"ד יונת דיין :זאב ,תן לי שניה לנסות אולי להפריד בין שני דברים .יש שני סוגי רכבים
בעירייה .ישנם את אותם אלה בליסינג תפעולי של  3שנים שזה רכבים צמודים כמו
שמקבלים סמנכ"ל ומנהלי אגפים אלה יש להם סכום במקום לשלם השתתפות,
מר רחמים בינוני :אבל זה ליסינג תפעולי.
מר זאב ניסים :ברור .ברור.
עו"ד יונת דיין :אבל זה לא,
מר רחמים בינוני :כן ,זה ליסינג תפעולי מלא.
עו"ד יונת דיין :זאב ,הרכבים שאתה רואה הישנים זה לא רכבים כאלה .אלה רכבי עבודה
שעושים פה מכרז מאוד מאוד גבוה .לא שווה לעשות ליסינג תפעולי בגלל קילומטראז'.
מר זאב ניסים :ברור .אני ראיתי וזה לא היה נראה לי.
מר זוהר נוימרק :בוא זאב תמשיך ,אם יש לך שאלות בבקשה.
מר זאב ניסים :זהו ,אני קיבלתי תשובות.
מר זוהר נוימרק :טוב .תודה רבה .מי עוד רוצה לדבר?
מר מורן ישראל :אנחנו נדבר במידה ואתה בתור היו"ר אומר לנו שלא תעלה הצעה
שאומרת לדחות את ההצבעה היום ,כי אחרת אנחנו לא נשחק במשחק הזה.
מר זוהר נוימרק :אנחנו לא עושים,
מר מורן ישראל :אנחנו לא עוזבים את הישיבה כמו אחרים ,רק זה נראה לנו ראוי שנדע
כולנו מה כללי המשחק.
מר זוה ר נוימרק :אבל אמרנו שאנחנו הולכים להצביע היום .אם אנחנו מתחילים דיון .אם
הייתה היום הלוויה אנחנו לא היינו עושים את זה ברגע שהלוויה לא היום.
מר מורן ישראל :אז מבחינתכם יש דיון ויש הצבעה היום.
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מר זוהר נוימרק :כן.
מר מורן ישראל :אז ברשותכם אני רוצה להתחיל .צר לי שיש חברים שעוזבים את
הישיבה במידה והיא כבר התחילה .סיעות שהחליטו שהם לא הולכים ,חלק הגיעו חלקם
לא הגיעו .אנשים שמזלזלים בישיבת תקציב .מרגע שנפתחה הישיבה יש פקודת עיריות
ופקודת העיריות כולם עובדים על פיה עשייה של ראש העיר על אף ההצעה שלנו
בפתיחת הישיבה שביקשנו לדחות את הישיבה מפאת הנסיבות בחרה כנראה,
מר זוהר נוימרק :זה לבקשתו של ראש העיר כי זה חשוב.
מר מורן ישראל :אני אומר ,כנראה,
מר זוהר נוימרק :הנושא הזה חשוב לו מדי והוא מוחל על כבודו.
מר מורן ישראל :אם אני עושה עוול תגיד לי כנראה בברכתו לקיים את הדיון הערב מכיוון
שהנושא חשוב לראש העיר .נראה לי שחברי מועצה שעוזבים את הדיון במהלכו של הדיון
מעקרים את הדבר הזה שנקרא דמוקרטיה ואת היכולת שלנו להתדיין על הנושא .צר לי
על כל החבר'ה שעזבו את המקום המכובד הזה.
מר זוהר נוימרק :אני גם,
מר מורן ישראל :נכון ,צר לי ,אנשים שעוזבים או לא מגיעים לדיון מלכתחילה לא מכבדים
את המוסד הזה שנקרא מועצת העיר .הגענו בשש שמענו את הבשורות לפני כן תיארנו
לעצמנו שיכול להיות שהישיבה תידחה אמרנו שאנחנו נגיע לישיבה ונצביע על זה ,כי זה
תפקידנו בתור חברי מועצת עיר .אנשים שבוחרים שלא להגיע לישיבה בעיניי מבזים את
המוסד הזה וחבל ,וכמובן מי שהגיע והלך עוד לפני שהחליטו אם יש הצבעה או אין
הצבעה היום ועובדה כמו שאנחנו רואים היום שיש הצבעה ואנשים פשוט החליטו ללכת
הביתה ובעיניי זה לא ראוי .אז בוא נדבר רק רגע על המוסד הזה שנקרא דמוקרטיה.
בשנה האחרונה אנחנו עברנו שתי מערכות בחירות ,מערכת בחירות מקומית ומערכת
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בחירות ארצית .המון דמוקרטיה לשנה אחת אבל זה מה שקרה .ונבחרה ברוך ה' מועצת
עיר חדשה ופנים חדשות כמעט חצייה של מועצת העיר,
מר זוהר נוימרק :אבל מורן ,רק בבקשה .הישיבה הזו על התקציב.
מר מורן ישראל :לא ,אני מתפלא עליכם כי זכותי,
מר חיים סברלו  :אבל זה תקציב.
מר מורן ישראל :לא ,לא .תראה ,אם אתם תקטעו את דבריי אני אומר לך זה יימשך 6
שעות .לנו יש לפי הגדרה של הפקודה ,ותתקן אותי היועצת המשפטית.
מר חיים סברלו  :אין בעיה  10שעות ,אבל לעניין .מה עכשיו?
מר מורן ישראל :אני אקבע מה לעניין ולא אתה תקבע לי מה לעניין.
מר זוהר נוימרק :תן לו לדבר ,בוא.
מר מורן ישראל :אל תפריע לי.
מר זוהר נוימרק :מורן ,אנחנו ניתן לך לדבר.
מר מורן ישראל :מצוין ,אז תעשו את זה בכבוד רק ולא בצורה כזאת .המוסד הזה שאנחנו
נמצאים בו והדמוקרטיה נקבע תמהיל של חברי מועצה ,יש חברי מועצה חדשים וכל אחד
ואחד מכם ,לא רק חדשים החדשים והוותיקים מייצג ציבור ,הסיעות השונות מייצגות
ציבור כולנו מייצגים את הציבור החולוני וכל אחד משמיע קול נוסף בתוך הציבור .אני
מצפה שתקציב שמגיע למועצת העיר יהיה לאחר דיון מעמיק של כולנו בתוך התקציב ,או
אתם יודעים מה לא של כולנו יש קואליציה אני מקווה שנעשה דיון מעמיק בתוך
הקואליציה וניתנו האינפוטים המשמעותיים לשינוי התקציב .רק מה? אני אומר לך שלא
נעשה ואיך אני יודע שלא נעשה? קודם כל את התקציב התקיימו ישיבות קואליציה שלא
תטעו ,דיון מעמיק על סדרי עדיפויות אחרי הבחירות לא נעשה ,הצעת התקציב הזאת
עומדת כמו שהיא ,למעט אולי שינוי אחד באזור של הספורט שאולי אנחנו נדבר עליו כמו
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שהיא עומדת מדצמבר  2019מחכה לאישור ,מחכה לרוב אוטומטי שיגיע ויצביע על
התקציב בלי דיון מהותי משמעותי אחרי שהיו בחירות ונבחרה מועצת עיר חדשה אז זה
כשלעצמו הודגם בדמוקרטיה כי אם אנחנו כנבחרי ציבור ואתם כל אחד ואחד מכם כחברי
מועצה לא יכול להביע את דעתו על התקציב ולשנות בו ולו פסיק.
מר זוהר נוימרק :אבל זה במקרו.
מר מורן ישראל :רק שניה ,אתה רוצה להפריע לי עכשיו בדבריי? אני אומר את דבריי.
עכשיו ,הדבר הנוסף ,קודם כל זה קרה בדצמבר אתם רואים את זה .הדבר הנוסף שאתם
יכולים לראות וזה משהו שהוא בעיניי צריך להיות מפריע לכולם ,אנחנו ראינו את זה
בוועדת מכרזים מגיע לוועדת מכרזים מכרז שלוקח את כוחו של סעיף תקציבי כלשהו
משנת  2018ומנסה להחיל אותו על  ,2019רק שפקודת העיריות לא מאפשרת את זה,
כי פקודת העיריות כמו שאתם מכירים מחייבת לפי סעיף  206סעיף ה' אומר החלה שנת
הכספים והמועצה לא אישרו את התקציב ,תהא העירייה רשאית להוציא בכל חודש כל
עוד לא אושרה הצעה ,כאמור ,ובכפוף להוראות סעיפים קטנים ב 1 .ו  -ג' .סכום השווה
לחלק ה  12 -מהתקציב השנתי הקודם .מה זה אומר? שאם ניקח מחלקות שונות של
העירייה שכבר יצאו לפעולות על בסיס משהו שלא קיים אצלם בתקציב כי הם מצפים
שמועצת העיר תהיה חותמת גומי כמו מחלקת אירועים שכנראה הוציאה את עיקר
תקציבה כי הוא בעיקר טקסים ואירועי עצמאות ככל הנראה כבר עברו האירועים האלה,
נכון? הרי קיבלו התחייבויות על יותר מ  5 -חלקי  12מהתקציב שהיה להם נכון? איך עשו
את זה בלי שאישור מועצת העיר מגיע? מה מועצת העיר היא חותמת גומי של הדבר
הזה? ואם עכשיו המועצה הנכבדה תחליט שהיא חותכת את תקציב האירועים מה
נעשה? מה יקרה אם נחליט שאנחנו חותכים את התקציב של כנס החינוך הרי יצא מכרז
המכרז מתבסס על  400אלף ש"ח שאנחנו הולכים לשים על כנס החינוך ,איפה מועצת
העיר? איפה דיון היום שאנחנו דנים בהצעת תקציב שכבר החליטו הפקידות ,עם כל
הכבוד שיש לי לפקידות והפקידות יודעת את זה ,שאפשר לצאת למכרז עוד לפני
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שמועצת עיר אישרה את זה .עכשיו ,האם אני יכול לאשר את התקציב הזה לפני? תביאו
אותו לפני כן ,התקציב הזה מחכה חצי שנה .למה לא הבאתם אותו לדיון? כי לא רציתם
לקיים דיון בין חברי המועצה ,כי לא יכולתם לכנס רוב של קואליציה לפני כן .אבל
קואליציה זה הידברות ,זה שיחה עם חברי המועצה ,זה לשאול אותם מה הצרכים שאתם
צריכים ,זה לבוא למיכאל להגיד לו מה אתה חושב שצריך להיכנס לתקציב? זה לשאול
את ראובן מה אתה חושב שצריך להיכנס לתקציב ,לשאול את אילן וכל אחד מהם חברים,
זה בדיוק המהות של הדמוקרטיה .אם אנחנו לא נציגי ציבור וזה לא בא לידי ביטוי
בתקציב אני לא מבין מה תפקידנו פה חד משמעית .עכשיו,
מר שי קינן  :מאיפה אתה יודע שזה לא בא?
מר מורן ישראל :טוב ,יחליטו החברים כל אחד בעצמו .אני אומר לך את דעתי .אתה
תחליט מה שאתה רוצה.
מר זוהר נוימרק :בוא ,תן לו .תן לו לדבר.
מר מורן ישראל :אני אומר לך אף אחד לא נוגע,
מר זוהר נוימרק :טוב ,תן לו לדבר .יש לו זמן.
מר מורן ישראל :אני אומר בכנות זה לא גזרת גורל והתקציב שהגיע היום יש דיון בו
והדיון כמו שקבעתם בתחילת הישיבה יתקיים היום ויכול להיות דיון ארוך ומעמיק על פי
הפקודה ועל כן אני מבקש מכולכם לגלות כנות לב ,להקשיב להערות ולהסתייגויות שיהיו
פה ,ויהיו הסתייגויות שישבנו והכנו מספיק זמן בשביל לראות ולבחון את התקציב .ואם
זה ייראה לכם לנכון שההערות שלנו וההסתייגויות הן נכונות אנחנו מצפים מכם מכולכם
להצביע בעד ההסתייגויות האלה כי לא יכול להיות שהמועצה הזאת והגוף הזה יהפכו
להיות חותמת גומי למשהו שקרה כבר בדצמבר  2018שלא הייתם חלק ממנו .זו הבקשה
שלי בטרם נגיע לשאלות ולהסתייגויות שלנו .תודה רבה.
מר זוהר נוימרק :סיימת מורן?
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מר מורן ישראל :את הנאום ,נכון .ועכשיו יש לנו שאלות והסתייגויות ,מותר לנו לפחות 40
דקות לדעתי.
מר זוהר נוימרק :בבקשה.
גב' אלינור מטלון  :טוב .מחלקת צעירים .בעצם חושבו רק  40אלף ש"ח ממחלקת צעירים
הכנסות באיזה אופן?
מר רחמים בינוני :השנה היה לנו הכנסות הרבה יותר לא רצינו לקחת יותר מדי
מהתקציב ,אמרנו אנחנו רושמים כללי במידה ויהיו יותר הכנסות אנחנו נגיש,
מר מורן ישראל :מה היה בביצוע?
מר רחמים בינוני :הביצוע היה יותר מהתקציב.
גב' אלינור מטלון  :כמה?
מר רחמים בינוני :כי זה לפי הכנסות ,אני לא יודע מה היה הביצוע ב .18 -
מר מורן ישראל :מה זה אתה לא יודע? אנחנו נמצאים כאן ב,
מר רחמים בינוני :אני לא אתן לך מספר שאני לא יודע.
מר מורן ישראל :יש מישהו שיודע לענות לנו במהלך הדיון היום?
מר רחמים בינוני :לא במהלך הדיון אבל אני אתן לך תשובה.
מר מורן ישראל :למה? יש עוד אנשים שנמצאים יחד אתך רחמים ,אני מניח שאפשר
לבדוק ביצוע זה דבר פשוט תענו לנו.
מר רחמים בינוני :אני אענה לך ,אין לי פה את הדוחות הפיננסיים שאני יכול לראות את
התשובות.
מר מורן ישראל :לך לא ,אבל יכול להיות שיש מישהו שיש לו ,יש חשיבות לשאלה הזאת.
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מר רחמים בינוני :אז אני עונה לך ,לא הייתה חריגה מהתקציב כי ברגע שהייתה הכנסה
הייתה הוצאה בדיוק לפי זה .לא הייתה חריגה של שקל אני אומר את זה בוודאות
ובהחלטיות ,לא הייתה חריגה של שקל מהתקציב.
מר מורן ישראל :אנחנו לא טוענים שהייתה חריגה רק השאלה מהותה לנסות להבין מה
הערכת התקציב הנכונה והראויה יותר לקראת שנת התקציב.
מר רחמים בינוני :זה תלוי.
מר מורן ישראל :רק תן לי לסיים את דבריי ואני אסביר לך על מה אני חושב שאתה צריך
להיעזר במישהו שילך,
מר רחמים בינוני :לא ,אני אגיד לך למה זה לא כתוב בתקציב .תסיים ואני אענה לך.
מר מורן ישראל :מצוין .החשיבות של להבין ,כי אם בסופו של דבר מספרים לנו שנכנסים
במחלקת צעירים  40אלף ש"ח ,כשבדרך כלל למיטב ידיעתי אתם בונים תקציב נגזרת
של שנה שעברה ואת כמות ההכנסות .בשנה שעברה רק בדצמבר  2018היו  2מופעים
שהכניסו לעירייה למיטב הערכתי לפחות  200 - 150אלף ש"ח כהכנסות של מחלקת
צעירים כי היה מופע של אייל גולן ומשה פרץ והיה מופע של מוש בן ארי .עכשיו ,אם יש
הכנסות של  200אלף ש"ח ומגלמים לנו פה הכנסה צפויה של  40אלף ש"ח ואנחנו
תקצבנו המשכנו לתקצב אירועי צעירים במאות אלפי שקלים כמו שאנחנו מצפים
ומעריכים אז אנחנו גם מצפים ומעריכים ש,
מר יוסי סילמן :אבל הוא אמר לך מורן שברגע,
מר רחמים בינוני :אני אענה לך מורן ,אתה שאלת שאלה ואני אענה לך.
מר מורן ישראל :בבקשה.
מר רחמים בינוני :אם אני ארשום פה הכנסה  400אלף ש"ח ההוצאה שלה גודלת ב -
 400אלף ש"ח .המשמעות היא שאם היא לא תכניס את ההכנסה של  400אלף ש"ח
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עיריית חולון נכנסת לגירעון ולכן לשם הביטחון אני רושם לה רק  40היא תכניס יותר היא
תוציא יותר .היא לא תכניס יותר יש לה רק את התקציב שיש לה .זה המשמעות שאתה
רואה פה את ה  40 -אלף ולא  300ולא  400או  500כי אני לא יודע איזה אירועים היא
תעשה ,יכול להיות שהיא לא תגבה כסף מהקהל ,אבל ברגע שאני אשים פה  400ואני
מעלה לה את ההוצאה ב  400 -היא תגיד לי רחמים ,נתת לי מיליון ומשהו אני מוציאה.
זה לא יקרה.
מר מורן ישראל :אבל אז אתה יכול גם להגדיל את התקציב שלה ב .400 -
מר יוסי סילמן :נכון  ,אבל הוא מתחייב שאם במידה ויהיה הכנסות יותר זה יהיה בהתאם.
מר רחמים בינוני :היא מסתכלת עכשיו בהוצאה יש לה מיליון ש"ח היא מוציאה מיליון
ש"ח .אני לא יכול לתת לה מיליון ש"ח כי אני נתתי לה  450כרגע תכניסי עוד כסף תוציאי
לא תכניסי לא תוציאי.
מר מורן ישראל :אז אנחנו רוצים רק להבין את העיקרון ותגידו לי אם כן ,אני אגיד אותו
בקול רם ותגידו לי אם זה נשמע לכם.
מר רחמים בינוני :זה העיקרון כל שקל שייכנס ייצא.
מר מורן ישראל :במידה וייכנסו כספים במסגרת אירועים שנעשים במסגרת מחלקת
צעירים התקציב יישאר בתוך מחלקת צעירים.
מר רחמים בינוני :ברור.
מר מורן ישראל :לא ,זה לא ברור .כי לכאורה זה הכנסות לעירייה ואתה יכול לחלק את זה
איך שאתה רוצה.
מר רחמים בינוני :ההוצאה שלה השנה היא לא מה שרשומה בספר כי היא הכניסה יותר
והיא קיבלה את כל הכסף,
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מר מורן ישראל :לא ,זה לא ברור שזה נשאר ,על פי חוק זה לא ברור ,חבר'ה .אתם
אומרים את זה,
מר רחמים בינוני :זאת המדיניות,
מר מורן ישראל :אתה בהעברות תקציביות,
מר רחמים בינוני :אבל זאת המדיניות.
מר יוסי סילמן :זאת המדיניות.
עו"ד יונת דיין :זאת השאיפה וזאת המדיניות אבל אף אחד פה לא נביא ואף אחד לא יודע
חלילה איזה ברוך יכול לקרות.
מר מורן ישראל :אבל זה נכון לכל סעיף הכנסה.
עו"ד יונת דיין :אומר לך גורם המקצועי אומר לך ממלא מקום ראש העירייה שזאת
השאיפה.
מר רחמים בינוני :זה קורה כל השנים בדיוק ככה.
מר מורן ישראל :כן ,לא ,אבל תראו ,בסוף כמעט כל סעיף הכנסה אם ניכנס רק רגע
לפילוסופיה שעומדת מאחורי זה כמעט כל סעיף הכנסה הוא צפי כלשהו שאתם מעריכים
פה .פה אתם נוקטים משנה זהירות סופר משמעותי,
מר יוסי סילמן :מורן ,כי אנחנו לא מתכננים השנה להביא סדר גודל של אייל גולן.
מר מורן ישראל :אז זה מה שאני רציתי לשמוע.
מר יוסי סילמן :חד משמעית.
מר מורן ישראל :אני רציתי לשמוע השנה כי זה לא שנת בחירות אתם לא עושים את זה.
מר יוסי סילמן :לא .לא .לא.
מר מורן ישראל :אז תגידו כי בשנתיים האחרונות זה מה שעשיתם.
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מר יוסי סילמן :אין לנו כוונה השנה ,אני אגיד לך למה ,מורן ,בוא ,התפיסה שלנו השנה
היא לתת יותר לשכונות ,לתת יותר בגנים הציבוריים כתפיסה ולמדנו לקחים גם על בסיס
העבר ,לכן בהבנה שלנו אנחנו לא הולכים להביא סדרי גודל של אייל גולן וכו' לכן צמצמנו
בצורה משמעותית.
מר מורן ישראל :קיבלנו תשובה על מה ששאלנו.
מר שי קינן  :לא ,אבל מה הקשר לאגף הצעירים?
מר מורן ישראל :לא ,אין קשר לאגף הצעירים.
מר יוסי סילמן :לא ,יכול להיות שאני רוצה חלק למשפחות צעירות ,אני עושה פעילויות
שמה ,למה אתה חושב שלא?
גב' אלינור מטלון  :טוב ,אני אמשיך ,עמ'  .20יש כאן סעיף חדש זה מעניין אותי לדעת מה
זה.
מר זוהר נוימרק :אלינור עמ' ?20
גב' אלינור מטלון  :כן ,עמ'  ,20יש כאן סעיף חדש אני רוצה להבין על מה מדובר .צעירים
חוץ ביתי על  1.5מיליון.
מר זאב ניסים :איזה עמוד?
גב' אלינור מטלון  20 :למעלה.
מר רחמים בינוני :זה תכנית של הרווחה ,של צעירים שנותנים להם ,אני לא יודע בדיוק
מה התכנית אבל זה הכנסות ממשרד הרווחה לטובת,
מר יוסי סילמן :משרד הרווחה ,סליחה ,משרד הרווחה נכנס לתכנית חדשה .עד היום הוא
טיפל בנוהל עד גיל  .18והיום הוא הוסיף את סעיף הצעירים מ  18 -עד גיל  25הוא
מסבסד ואני שמח שאנחנו חלק מהתכנית וקיבלנו באמת סעיף נפרד לצעירים לטיפול
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המשכי גם בחיילים וכו' .לכן זה סעיף שלא היה וזה בהחלט תכנית חדשה שאני שמח
שאנחנו בפנים.
מר רחמים בינוני :אבל אתם תראו אותה גם בהוצאה ,אם תסתכלו בעמ'  89אתם רואים
את ההוצאה.
מר מורן ישראל :אז יישר כח ,אנחנו מברכים נשמח לקבל פירוט על התכנית על מנת
שנוכל להציע אותה לציבור במידה וזה היה רלוונטי.
מר רחמים בינוני :בהחלט.
מר זוהר נוימרק :טוב ,אלינור ,את ממשיכה מי ממשיך?
מר מורן ישראל :אני אמשיך .אתה דיברת קודם כל על מצבות הרכבים ומעבר לגידול
שקרה ,דרך אגב מה שאני חושב שחסר בספר זה השוואה בין  2018ל  2019 -מה שלא
קיימת אבל לשמחתי יש ספר גם של  2018אז יכולתי לעשות את ההשוואה הזאת שזה
גידול של בערך  34רכבים אם אני לא טועה.
מר רחמים בינוני :זה היה  101למיטב זיכרוני פעם קודמת,
מר מורן ישראל :לדעתי זה מופיע לי פה לדעתי זה  99אבל אם אתה אומר  101יש גידול
מן הסתם בתברואה ויש גידול בביטחון .אבל גם גידול שבעיניי הוא לא פרופורציונלי לגודל
המחלקות של  6רכבים בהנהלה נוספים ועוד  4רכבים למנהל כללי אז אני אשמח לדעת,
אם יוסי אתה נוסע על  4רכבים במקביל אז חשוב ש,
מר יוסי סילמן :אני נוסע ברכב הפרטי שלי ,אני לא לקחתי ליסינג.
מר מורן ישראל :בסדר ,אתה מקבל הוצאות נסיעה ,זה לגיטימי.
מר יוסי סילמן :זה לא מכסה לי את הדלק ,תאמין לי.
מר מורן ישראל :זכותך .אל תגור בהוד השרון יהיה יותר טוב .בוא לחולון.
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מר רחמים בינוני :כל מנהל מחלקה ומעלה זכאי לקבל ליסינג ,עד עכשיו לא כולם ביקשו.
עכשיו יש פה תופעה שאנשים מבקשים .לעירייה מבחינת עלות זה אותה עלות כי אני
פשוט מוריד להם מהוצאות רכב ולכן יש ביקוש ולכן אתה רואה את הגידול הזה.
מר מורן ישראל :שאלה פשוטה ותשובה פשוטה .אוקי .נמשיך ברשותכם .בבקשה.
גב' שני מסילתי כהן :אני רוצה להעלות שאלה גם .עמ'  19אנחנו מדברים על קידום
תעסוקה לבעלי פיגור שכלי בגילאי  21ומעלה .לפי מה שאנחנו רואים כאן שבעצם ירידה
של הכנסות מייצור עצמי ושכר של העובדים .בחלק מההוצאות יש שינוי מהותי ובאיזה
אופן זה מתוקצב ומה קורה בעצם כאילו אין תקצוב שמה של הדברים.
מר יוסי סילמן :אני אגיד לך רק בדגש אחד ,א' נעשה שינוי ומי שהכנסנו להפעלה של
מרכז קשב כי לצערי העירייה לא הפעילה את זה נכון ,זה אלבין נכנסו מסוף  2018דרך
אגב יש שמה שינוי דרמטי.
מר זוהר נוימרק :לטובה.
מר יוסי סילמן :לטובה .עכשיו ,הם מביאים כסף גם משלהם .ולכן את יכולה לראות פה
את הפער .אני אגיד לך עוד דבר.
מר רחמים בינוני :זו הסיבה לירידה ,כי העירייה לא נותנת,
מר יוסי סילמן :הם זכו במכרז הפעלה וזה מבחינתנו,
מר זאב ניסים :הם אמורים לעבור מקום.
מר יוסי סילמן :לא ,מי שמתקצב ,תראי זה הולך לפי הורדות של משרד הרווחה .אבל
האקסטרות שנתנו אלבין היום שמים יד בכיס וזה מבחינתנו הישג.
מר מיקאל בוזגלו :רק רגע ,על מרכז קשב עם אתם מדברים כבר ,אין לי בעיה זה מבורך,
אני התנדבתי שם אני מכיר ,זה דבר שהוא מבורך.
מר יוסי סילמן :מה השינוי הדרמטי?
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מר מיקאל בוזגלו :מה השינוי הדרמטי ,אני יודע לגבי,
מר יוסי סילמן :א' תראה ,אלבין מפעילים היום עשרות מרכזים כאלה בארץ .הידע שלהם
והתובנות שלהם ואלבין זה עמותה שמביאה גם אקסטרה משלהם ,פעילויות וכו' .לכן אני
אומר לך באמת אנחנו בליגה אחרת ,אנחנו החלפנו הנהלה השנה.
מר זאב ניסים :אבל למה הקטנתם את התקציב? כשאתה מסתכל בעמ'  9בהצעת
התקציב.
מר יוסי סילמן :אני אגיד לך למה .אתה יודע מה אני אגיד לך למה ,העלויות של עובדי
העירייה שהפעילו את קשת היו הרבה יותר גבוהות ממה שאני משלם לאלבין.
מר זאב ניסים :כן ,אבל,
מר יוסי סילמן :רק עלויות שכר.
מר זאב ניסים :אבל רק רגע .אם אתה מסתכל בעמ'  9בהצעת התקציב אתם קיבלתם
עוד  10אחוז בהכנסות גידול.
מר יוסי סילמן :נכון .כי זה היה,
מר רחמים בינוני :לא למרכז קשת זה יותר לנערות במצוקה ,לסמים ,זה נכון.
מר זאב ניסים :גם לזה.
מר יוסי סילמן :כתוב לך פה לבעלי מוגבלות.
מר זאב ניסים :זה הכל הולך יחד.
מר זוהר נוימרק :בואו .זאב ,זה הזמן של מורן ,בוא ניתן להם לסיים הכל אם תרצה
להוסיף ניתן לך אין בעיה .אבל מורן זה הזמן שלך .
גב' שני מסילתי כהן :אני רוצה עוד להעלות עמ'  .87יש סעיף על שירותים על ניצולי שואה
יש עלייה יפה המבוססת על עליה בהכנסות ככל הנראה מהמדינה ,עמ'  .18אנחנו היינו
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שמחים לדעת מהם אותם שירותים הניתנים וכיצד תושבי העיר שהם ניצולי שואה יכולים
לצרוך אותם ? מדוע מתואר כסעיף גמיש על פי הגדרות והנחיות של המדינה?
מר רחמים בינוני :את השירותים בדיוק שמקבלים ניצולי השואה נפנה למנהלת מנהל
הרווחה את תקבלי תשובה מסודרת מה השירותים שניתנים לניצולי השואה .את תקבלי
את כל המידע.
מר יוסי סילמן :גם פה זה תכנית חדשה שהמדינה תקצבה.
גב' שני מסילתי כהן  :יש הנגשה לזה?
מר מורן ישראל :למה זה מופיע כגמיש?
מר יוסי סילמן :אני אגיד לך למה.
מר רחמים בינוני :זה תלוי במהירות שאתה תקבל מהמשרד לכן זה גמיש.
מר יוסי סילמן :הגמישות היא בפניות עצמן ,יש לך סל תכניות שאתה יכול לבחור ביניהן.
הכסף נשאר אבל לא צובעים אותו לתכנית ספציפית נותנים לה את היכולת ,יש סל
תכניות ואת בוחרת ,לכן זה גמיש .אבל זה ברור שזה סל סגור ,את לא יכולה לקחת משם
תקציב למשהו אחר ,זה צבוע.
מר זוהר נוימרק :לניצולי שואה וזה מבורך ,בבקשה תמשיכו.
גב' שני מסילתי כהן  :כן .תודה.
מר זוהר נוימרק :עוד שאלות?
גב' אלינור מטלון  :כן ,הסתייגויות.
מר בר שי  :בעמ'  64כל האזור של בתי הספר מנהל הבית ספר מקבל חלק יורד
מהתקציב וחלק ,מה הקריטריונים לכל הדברים האלה ?
מר יוסי סילמן :יש את שמוליק ,פרופ' שמואל .קדימה.
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מר שמוליק בראונשטיין :בעיקרון ,התיכונים עצמם מתוקצבים על ידי מדינה בהתאם לסוג
המגמות.
מר יוסי סילמן :לא כולם מכירים תציג את עצמך.
מר שמוליק בראונשטיין :אני שמוליק ,סגן מנהל אגף תקציבים לענייני חינוך .החינוך עצמו
מקבל את התקציבים שלו מהמדינה לפי מה שנקרא שעה שבועית פר תלמיד ,כאשר כל
מגמה ,כל סוג של תלמיד מקבל תעריף אחר .לכן יש שינוי בין בתי הספר .יש בתי הספר
שהם יותר מקצועיים ,יש בתי ספר שהם יותר עיוניים יש סוג של מגמות ,לכן יש ,
מר שי קינן  :איך זה שונה מהסעיפים של יוזמות? יש סעיפי יוזמות בתיכונים בחינוך?
מר שמוליק בראונשטיין :היוזמות עצמן הם קודם כל זה פרטים נפרדים והם בעצמם זה
תלוי במנהל החינוך איך הוא מחלק את היוזמות ואת הכסף .כמה שעות הוא רוצה לתגבר
בדרך כלל בעניין של מנהלים בחינוך הציבורי ,
מר זוהר נוימרק :תודה רבה .יש עוד שאלות?
מר זאב ניסים :אפשר?
מר זוהר נוימרק :לא ,תן להם לסיים.
מר זאב ניסים :לא ,אני אעזור להם גם כן ,ככה בינתיים יחשבו על עוד משהו.
מר זוהר נוימרק :תן להם לסיים ,אני מבטיח לחזור אליך.
מר בר שי  :אז עמ'  80מחלקת צעירים ,מה פירוש של העלייה הגדולה בביגוד? יש ביגוד
סעיף  .122מה פירוש?
מר רחמים בינוני :אם תסתכל על הביצוע שהיה בשנת  2017אתה רואה שהיו .7,500
מר בר שי :כן.
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מר רחמים בינוני :כמו שהתקצוב בשנת  2018היה כל כך נכון ולכן אנחנו מתקנים ,איך
אנחנו לוקחים את הביגוד? לוקחים לפי הביצוע שהיה שנה קודמת וגוזרים אותו .כי גם
היה פה תוספת של עובדים ,מחלקת צעירים הלכה וגדלה גם השנה היא גדלה ,אתם
תראו  7.76אם אני לא טועה.
מר מורן ישראל 7 :ושליש .אם אתה אומר לי  5אז תגיד לי איפה השניים האחרים.
מר יוסי סילמן :לא ,הוספנו במידה ובג'סי כהן אנחנו פותחים מרכז צעירים אבל אנחנו עוד
לא,
מר מורן ישראל :לא ,לא ,אנחנו קיבלנו שיבוץ של תקנים ואיוש שלהם ומופיע  7ושליש של
מחלקת צעירים אז בוא תספר לנו מיהם השבעה,
מר יוסי סילמן :זה היה בביגוד גם .כן.
מר מורן ישראל :רק רגע יש פער של שני תקנים שנעלמו לנו.
מר יוסי סילמן :יש לנו ,לא ,יש לנו  5.5תקנים פלוס  3עובדים שעתיים סטודנטים .אני לא
יודע מאיפה קיבלתם את התקנים ,רחמים 5.5 ,תקנים יש לנו היום.
מר רחמים בינוני :לא ,כי את השעתי אני ממיר גם לכסף.
מר יוסי סילמן :אה .בסדר .כי יש לי  3שעתיים שאני משחק איתם .הסטודנטים יכול להיות
שזה הפער.
מר רחמים בינוני :ביולי אוגוסט מקבלים ביגוד והבראה מקבלים ביוני ,כן.
גב' שני מסילתי כהן :אוקי .יש לי עוד שאלה.
מר זוהר נוימרק :כן ,בבקשה.
גב' שני מסילתי כהן  :עמ'  79אני מדברת על מחלקת הנוער.
מר זוהר נוימרק :תגידי איזה סעיף זה יהיה יותר קל.
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גב' שני מסילתי כהן  :סעיף אני מדברת על סעיף  - 781 ,8.2פרויקטים של קיץ אני
אשמח לדעת למה הפרויקטים של הקיץ לנוער ,שאנחנו צריכים לתת יותר פעילות לנוער
ולרדת לגילאים יותר נמוכים ירדה ב  100 -אלף ש"ח גם ברשת קהילת האופניים וגם
במחלקת הנוער.
מר מורן ישראל :גם ב  79 -גם .80
מר מיקאל בוזגלו :אבל סליחה רק שניה ,זה פרויקטים פלוס קיץ .זה לא רק פרויקטים
לקיץ.
גב' שני מסילתי כהן  :נכון .זה משהו,
מר מיקאל בוזגלו :הפלוס הזה.
מר רחמים בינוני :כדי לאזן את התקציב אנחנו מורידים חלק מהכסף לתקציב הרזרבה
שהוא מסתכם בכ  14 -מיליון ש"ח .במהלך כל רבעון אנחנו חותכים את התקציב .לדוגמה
אתם תראו שבמועצה הבאה של התקציב אנחנו ראינו שמרכז הנוער לא ייפתח מרכז
נוער בתל גיבורים ולכן אנחנו מורידים ואתם תראו,
מר יוסי סילמן :סליחה ,תקצבנו שנה שלמה והוא ייפתח ב  .01/06 -אז איבדנו  5חודשי
הפעלה שאפשר,
גב' שני מסילתי כהן  :אני רוצה להבין רק מתי זה רבעון ,כי אנחנו נמצאים דקה לפני הקיץ
וכל התכנונים לקיץ מי כמוני יודעת אנחנו מתחילים מעכשיו ואנחנו צריכים להתעסק עם
תקציבים .את התקציב הזה המיותר,
מר רחמים בינוני :אז אני מסביר ,אנחנו מגדילים ב  02/06 -במועצה אנחנו מגדילים את
תקציב אירועי הנוער בעוד  160או  170אלף ש"ח .
גב' שני מסילתי כהן  :כשב  20 -ביוני הילדים יוצאים לחופשה ,אני רק אציין את זה.
מר רחמים בינוני :כן ,אבל יש פה תקציבים,
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גב' שני מסילתי כהן  :אין פה תקציבים ירדו  100אלף ש"ח 200 .אלף ש"ח.
מר רחמים בינוני :אז אני מסביר זה הולך לגדול ב  160 -או  170אלף ש"ח.
עו"ד יונת דיין :חלק מהדרישות כמו שאנחנו מוכרים שמחויבים לשים  5אחוז רזרבה.
מר רחמים בינוני :אחוז.
עו"ד יונת דיין :אחוז ,סליחה .אחוז .כל רבעון כשנגמר רבעון שזה  3חודשים מתוך השנה
את אותה רזרבה של הרבעון משחררים לסעיפי תקציב שוטפים.
גב' שני מסילתי כהן  :אוקי .ושאלה נוספת בהקשר של זה .אין פה שום תקצוב לפעילות
ילדים בספר תקציב מי מפעיל ילדים בקיץ? מי מפעיל תכניות של ילדים בקיץ ואני מדברת
על כיתות ה'  -ו' .איפה זה בא לידי ביטוי ,מי אמון על זה פה בעירייה?
מר יוסי סילמן :רק רגע יש לנו קייטנות א'.
גב' שני מסילתי כהן  :אני לא מדברת על קייטנות ,אני מדברת על חינוך בלתי פורמלי.
מר יוסי סילמן :יש פעילות משפחתית ויש פעילות דרך המתנ"סים .זה נכון שאנחנו נותנים
את זה דרך הרשת פעילות במתנ"סים .אנחנו לא מתקצבים העירייה ספציפית לאותם
ילדים אלא דרך המתנ"סים בלבד.
גב' שני מסילתי כהן  :זה נראה לי כאילו עיר הילדים אמורה לתת איזה שהוא מענה לקיץ.
מר רחמים בינוני :אבל יש אירועים בגנים שהעירייה עושה בגנים,
גב' שני מסילתי כהן  :אני מדברת,
מר יוסי סילמן :קייטנות הקיץ גם.
גב' שני מסילתי כהן  :לא ,רק רגע .עם כל הכבוד כיתות ד' ,ה' ,ו' כבר לא הולכים לקייטנה
וגם הם עד ג' .קודם כל יש חריגים כן? אבל אני יודעת שאין פעילות כאן בעיר וזה משהו
שכל ההורים צמאים וגם שנה שעברה ,זוהר ,אם אתה זוכר זה עלה כאן מההורים ,ועד
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ההורים היה כאן בשיחה בוועדת נוער וצעירים ואין פעילות לילדים .אתה היית חלק
מהשיחה.
מר רחמים בינוני :זה ייבדק מול אנשי המקצוע ,אם יהיה רעיונות אנחנו נעלה.
עו"ד יונת דיין :ממה שאני יודעת כל החינוך הבלתי פורמלי אנחנו כן מתקצבים אותו,
מתקצבים אותו ברשת.
מר מורן ישראל :בדרך כלל כשאנחנו מתקצבים סעיף על רשת אנחנו גם מצלמים אותו
ואומרים להם הנה זה התקציב רשת ,תסתכלו בתמיכת הרשת אתם תראו שחלק
מהתקציבים מסומנים היטב .אם תראי לנו איזה מהסעיפים מסומנים לטובת ילדים אז
אנחנו גם נדע שיש פעילות לילדים אם לא אנחנו לא יכולים ל,
עו"ד יונת דיין :הרשת מביאה לפה את התכנית עבודה.
מר יוסי סילמן :נכנסנו לנושא יותר עקרוני אבל.
מר מורן ישראל :נכון .האם צריך להקציב כסף לפעילות בלתי פורמלית לילדים ,חד
משמעית .יש מחלקת נוער.
מר יוסי סילמן :על חשבון הנוער.
מר מורן ישראל :זה לא על חשבון הנוער אם יש תקציב שגדל.
מר יוסי סילמן :לא .לא.
גב' שני מסילתי כהן  :לא על חשבון וגם לא על חשבון הצעירים בנוסף לזה יש פה בעיה,
מר מורן ישראל :על חשבון מה? תכף נלך.
גב' שני מסילתי כהן  :אבל אני חושבת שצריכים לדאוג ,כאילו יש פה מערך שהוא חסר
בעיר שרוצה לקדם וזה נוער כבר.
מר מיקאל בוזגלו :זו עיר שחרטה על דגלה ברשותך עיר הילדים.

42

מועצת העיר ה 18-חולון ישיבת מועצה שלא מן המניין מס'  10ליום  14.5.19 -פרוטוקול
504
גב' שני מסילתי כהן  :נכון.
מר מיקאל בוזגלו :כמיתוג בלבד ,שהמנכ"ל,
מר זוהר נוימרק :בוא תן להם לסיים ואחרי זה.
מר מיקאל בוזגלו :צריך לעצור את זה.
מר זאב ניסים :אנחנו יכולים לשאול שאלות?
מר זוהר נוימרק :תן להם לסיים יש להם  40דקות.
מר בר שי  :עמ'  83תמיכות לאגודות ספורט .אני לא מבין אין צורך יותר בבקרה
תקציבית? למה הסעיף הזה ירד מהתקציב?
מר רחמים בינוני :טעות שלא תקצבנו ובמועצה של  02/06אתה תראה שזה חוזר חזרה.
כמו שאנחנו עושים בקרה ואתה תראה את זה כדוריד ואנחנו מוסיפים לו עוד תקציבים.
מר בר שי  :בכללי התקציב של כלל התקציב העירוני עלה למה בעצם גם התמיכות עולות
בהתאם לגודל התקציב שעולה?
מר רחמים בינוני :סליחה? אני לא שמעתי.
מר בר שי  :התמיכות בספורט לא עלו כמו שהתקציב עלה בעצם.
מר רחמים בינוני :התמיכות ,כמו שקרה שנה שעברה אנחנו הישגיות ראינו שיש לנו
יתרות תקציביות ועיריית חולון הגדילה את תקציב ההישגיות .אנחנו בודקים לפי
הביצועים ואם יש ראש העיר אני מעריך ייתן השגיות .יש פה השגיות גבוהה גם לכדורסל
זה נושא ש,
גב' שני מסילתי כהן  :יש לי עוד שאלה ,השאלה שלי לגבי שילוב ילדים בחינוך מיוחד
במסגרת בלתי פורמלית ,איפה יש תקציב לזה ,איך אנחנו,
מר יוסי סילמן :מה השאלה עוד פעם?
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מר מורן ישראל :חוץ מכנפיים של קרמבו.
גב' שני מסילתי כהן  :איך אנחנו משלבים ילדים של חינוך מיוחד במסגרת בלתי
פורמלית?
מר מורן ישראל :מי אמון על זה? מי עושה את זה? מי דואג שהילדים של החינוך המיוחד
ישולבו בפעילות הבלתי פורמלית הזאת?
מר יוסי סילמן :א' בכל תנועות הנוער אתם יודעים שזה קיים,
מר מורן ישראל :אנחנו יודעים יש את כנפיים של קרמבו ,מעבר,
מר יוסי סילמן :יש לנו מועדוניות דרך אגב שנועדו לילדים עם צרכים מיוחדים שנשארים,
מר רחמים בינוני :חלק מהמועדוניות הרגילות או הצהרונים זה גם לילדים עם צרכים
מיוחדים.
מר יוסי סילמן :היום בכל בתי ספר ,
גב' שני מסילתי כהן  :לנוער אין מועדוניות.
מר יוסי סילמן :דרך אגב את יכולה את מוזמנת להגיע לכל מועדוני הנוער בעיר ,את תראי
שם גם בני נוער עם צרכים מיוחדים.
מר מורן ישראל :זה לא מה שהיא אומרת.
גב' שני מסילתי כהן  :זה לא אותו דבר.
מר מורן ישראל :יוסי ,מה שהיא אומרת שבעינינו ,אני אדגיש רק רגע מה שהיא אומרת.
בעינינו הפונקציה הזאת שמתעסקת בשילוב של ילדים מהחינוך המיוחד בתוך ,ובני נוער,
בתוך הפעילות הבלתי הפורמלית היא פונקציה מספיק חשובה.
מר יוסי סילמן :לא ,אני לא מסכים אתך .אני חושב,
מר מורן ישראל :לא,
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מר יוסי סילמן :אני חושב שקובי מנהל מחלקת הנוער זה חלק מהאג'נדה ,לא ,אני דווקא
לא רוצה לעשות גידול ולעשות עכשיו מישהו,
מר מורן ישראל :אנחנו לא עושים גידול ,אנחנו אומרים אנחנו שמים את זה,
מר יוסי סילמן :אני רוצה שקובי מנהל מחלקת הנוער יחשוב גם על הנוער עם הצרכים
המיוחדים .שהם עוברים וכל המדריכות נוער ומנהלי המרחבים זה האג'נדה שלהם.
מר מורן ישראל :יש לך מחלקת קליטה שאתה מאשר תכף ,נכון? אתה מצפה גם מראש
מנהל החינוך שתטפל בעולים ולא צריך מנהל מחלקת קליטה ,מה ההבדל? זה הרי אותו
נושא .פה אני לא מבקש ממך להקים מחלקה ,אני מדבר על זה שיהיה מישהו שיחזיק את
התפיסה הזאת שאומרת אני צריך ל,
מר יוסי סילמן :מנהל מחלקת הנוער.
מר מורן ישראל :או שאתה לא נותן לנו לסיים לדבר או שאתה יודע,
מר זוהר נוימרק :יוסי.
מר מורן ישראל :החוכמה לא נמצאת רק אצלך.
מר זוהר נוימרק :יוסי ,תן לו לסיים .תן לו לסיים.
מר מורן ישראל :אז תקשיב ,בעינינו וזאת תפיסתנו וזה מה שאנחנו אומרים אתה יכול
להגיד אנחנו לא מקבלים את זה ברמה המקצועית אנחנו יכולים להתווכח .אבל אל
תחסום את הרעיונות שאנחנו נותנים לך כי אנחנו חושבים שאולי יש בהם טעם ,גם הם
מבוססים לצורך העניין על ניסיון ועל ידע שיש לנו ממקומות אחרים ,אנחנו לא רק לומדים,
יש לנו חבר'ה פה שעוב דים בערים אחרות בחינוך הבלתי פורמלי אנחנו רואים מה קורה
ואנחנו חושבים שחולון היא עיר כמו שנאמר קודם שדוגלת בעיר הילדים צריכה להוביל
את החזית לא לפגר אחרי הילדים .אז לא לחסום כשנותנים לכם הערה .נותנים לכם
הערה כדי לבנות.
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מר זוהר נוימרק :אתה צודק ,מורן ,תמשיך.
גב' שני מסילתי כהן  :ההצעה התקציבית בעצם זה לתת תקציב למישהו שיהיה אמון על
השילוב הזה גם ילדים וגם נוער ולא שילדים יבואו סתם ככה ,כי צריך משהו יותר מקצועי
מזה וצריך בסיס לדברים .זה מה שאני אומרת.
מר זוהר נוימרק :סיימתם מורן.
מר בר שי  :לא ,עמ'  40אגף תנועה .איך אנחנו ,איפה התקציב בעצם בכללי איפה יש
סעיף לתחזוקה של הכבישים ,שבילי אופניים מאיזה תקציב מבוצע,
מר רחמים בינוני :יש בתב"רים פרק של תנועה ששמה מתוקצבים מספר מיליונים לטובת
כל הפעילות של התנועה .מה?
גב' אלינור מטלון  :יש כאן חבר'ה שהם בוועדת מכרזים והם קצת יודעים על מה מדובר,
אז תכף נשמע בעצם סעיף של קרן חינוך על חצי מיליון ש"ח שוועדת מכרזים כבר נוכחנו
לדעת בעצם שהמכרז הוא על  400אלף ש"ח גם יש תמימות דעים בכלל בקרב כלל חברי
הוועדה ,רובנו היינו בוועדה ואנחנו יודעים בעצם שאנחנו יכולים לעשות את זה גם ב -
 300אלף ש"ח ,ולא ב . 400 -
מר רחמים בינוני :על מה את מדברת?
גב' אלינור מטלון  :על כנס החינוך .דיברנו עליו היה דיון סוער ומעניין .גם עדיין אפשר
לעשות ב  300 -אלף ש"ח אחלה כנס מאוד מכובד ,אני רוצה לסייג את הסעיף הספציפי
הזה ולהצביע עליו בנפרד .בנוסף לכך,
עו"ד יונת דיין :איזה מספר מדויק רק?
גב' אלינור מטלון  7.8.2 ,54 :בצד ימין 8.1.1.1 ,בצד שמאל.
מר מורן ישראל :זה 8.1.1.0.0.7.8.2
עו"ד יונת דיין :אם את רוצה להסתייג ממנו ספציפית אני צריכה שזה יהיה רשום.
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גב' אלינור מטלון  :בבקשה 811100 .סעיף .782
עו"ד יונת דיין :סליחה אל תכעסי עליי ,רק אני צריכה את מספר הסעיף כמו שהוא מופיע,
מר מורן ישראל :החלטה  811100788כנס חולון לחינוך.
גב' אלינור מטלון  :אז כן אני רוצה להסביר ככה לאן אני רוצה שה  200 -אלף ש"ח האלה
שבעצם נחסכו בעצם יועברו בעצם  100אלף ש"ח שיועברו להשתתפות בתנועות הנוער.
 50אלף תוספת לחינוך החרדי במנהל החינוך .אנחנו סבורים שכן ילדי החינוך החרדי לא
מקבלים מענה מספק בתוך העיר וחבל שחברי ש"ס דווקא לא כאן אבל לבוא לצעוק זה
בסדר ו  50 -אלף ש"ח תוספת לסעיף של משלחות נוער תחת קשרים בינלאומיים.
מר מורן ישראל :שקוצצו ואנחנו חושבים שצריך להחזיר אותם .הרגע הראינו לכם איך
 200אלף ש"ח יכולים להתחלק אחרת מכיוון שאנחנו יודעים שהסעיף הוא לא אמור
להיות חצי מיליון כי  100אלף ש"ח גם ככה אנחנו יודעים שלא ינוצלו ,כי יצא  400המכרז,
אנחנו גם לתמימות דעים של חברי הוועדה אפשר להקטין את זה גם ל .300 -
מר מיקאל בוזגלו :הרבה פחות מאשר .300
מר מורן ישראל :נכון .יכול להיות.
מר מיקאל בוזגלו :זה מכובד מאוד.
מר מורן ישראל :יכול להיות .אבל בואו נתחיל בצעד ,בעצם בואו ניקח את ה  200 -אלף
האלה ונחלק אותם כפי שהציעה החברה.
מר זאב ניסים :זאת אומרת החינוך החרדי סבל פה מחוסר הכנסה של כמה?
מר מורן ישראל :לא חוסר הכנסה.
גב' אלינור מטלון  :לא חוסר הכנסה.
מר מורן ישראל :בעינינו זה לא מספק ,אנחנו רוצים להעביר  50אלף ש"ח נוספים לטובת
הנושא הזה.
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מר זוהר נוימרק :הזמן שלך הולך ומתקצר.
מר זאב ניסים :איך אתה יכול להגיד דברים כאלה?
עו"ד יונת דיין :מורן ,יש לכם עוד,
מר מורן ישראל :יש לי שאלה ,עמ'  82אז לא ראינו אותך עדיין מסייג שום דבר חוץ
מלומר לנו ,פעם הבאה תציע,
מר יוסי סילמן :תן לו לסיים.
מר זאב ניסים :אני לא רוצה לפגוע ב,
מר מורן ישראל :אין בעיה.
מר זאב ניסים :אבל אתה,
מר מורן ישראל :מכבדים אותך.
מר זאב ניסים :אבל אתה ראית שהם השיגו הישגים יפים מאוד.
מר מורן ישראל :יש ,אני חושב שיחלקו עליך החבר'ה מש"ס שיצאו החוצה לתפילת
מנחה .עדיין מנחה לדעתי.
מר זוהר נוימרק :מורן ,הזמן שלך הולך ומתקצר.
מר מורן ישראל :אני יודע .אתם לחוצים כאילו אתם רוצים להגיע היום הביתה.
עו"ד יונת דיין :לא ,אנחנו רוצים רק להתרכז בתוכן.
מר מורן ישראל :שאלה שקשורה לתחום הספורט וזה מתחיל במרכזי המצוינות שנסגרו
במנהל הספורט.
מר רחמים בינוני :לא נסגרו ,זה טעות ,טעות כמו שקרתה לנו עם מה שאנחנו דיברנו על
גם פה טעינו ולא תקצבנו זה ייכנס למועצה של .02/06
מר מורן ישראל :הבנתי .אז עד עכשיו כשאני עושה בראש שלי,
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מר רחמים בינוני :שני הסעיפים שכרגע,
מר מורן ישראל :כרגע מה שאתה אמרת זה באזור ה  400 -אלף ש"ח שאמורים לחזור.
מר רחמים בינוני :נכון.
מר מורן ישראל :אין בעיה .אני שומר כי אני זוכר גם כמה זה בכל רבעון שמשתחרר ,תכף
נדבר גם על זה .השאלה הנוספת מה זה דמי השתתפות באולם הספורט שרון? שזה
משהו חדש גם .מה זה?
מר רחמים בינוני :קם אולם חדש והעירייה נותנת דמי השתתפות למי שמפעיל את זה,
לחברה בילוי ובידור.
מר מורן ישראל :בעבור מה? מה הרציונל? מה הרציונל לתקצב אולם חדש שיכול לייצר
מקורות הכנסה כמו שחברה לבילוי ובידור יודעת לעשות ולתת לו עוד,
מר רחמים בינוני :ההוצאה הרבה יותר גבוהה של האולם מ  140 -מהסכום שאתה רואה
פה ,העירייה מממנת את הסכום הזה לתת להם את הסכום והם מכניסים את,
מר מורן ישראל :למה לא לממן את כל אולמות הספורט שיש אצלנו בעיר גם בשכונת ג'סי
כהן את קנטור למה לא את כולם ,למה רק בשרון?
מר רחמים בינוני :זה לא רק בשרון.
מר מורן ישראל :כרגע מה שאני רואה בסעיפים התקציביים,
מר רחמים בינוני :לא .לא.
מר יוסי סילמן :סליחה רק רגע .אולם שרון זה אולם חדש ,לכן כשאתה בודק יחסית ל -
 2018אתה תראה פתאום שיש תוספת לאולם שרון .מה שקורה זה החברה לפנאי ובידור
מפעילה לנו את כל האולמות.
מר מורן ישראל :בידור ובילוי.
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מר יוסי סילמן :אתה צודק ,עכשיו ,מהבוקר עד שעה  14:00או  15:00אחרי הצהריים
האולם הוא לטובת הפעילות של בית הספר .על מנת לכסות את פעילות בית הספר של
החשמל מים ואחזקה וכו' אנחנו מתקצבים ונותנים לחברה  130אלף ש"ח לאולם לשנה.
מר מורן ישראל :השבוע דנו חברים ואני על הנושא היה סיכום בבית ספר אלומים עם
מרכז הספורט קליין שהוציאו את הילדים מבית הספר בגלל שלא היה אפשר להדליק שם
מזגן .כי המתנ"ס אמר חולון יפתח את המזגן והבית ספר כנראה לא שילם את זה .אם
אנחנו מתקצבים באולמות אחרים בואו נעשה את זה גם באולם של קליין.
מר יוסי סילמן :גם בקליין יש תקצוב.
מר מורן ישראל :איפה הסעיף?
מר יוסי סילמן :רק רגע ,יש תקצוב שמה פשוט מאוד עשו שם שרירים ואנחנו התערבנו
בעניין ועכשיו ,
מר מורן ישראל :אני מבין אבל ראוי בסופו של דבר הרי התקציב ,מקור התקציב המקורי
הוא לא מקליין כמו שאתה רואה הוא גם לא מאולם שרון ,הוא גם לא מאולמות אחרים.
זה תמיכה שהעירייה,
מר זוהר נוימרק :מורן ,הזמן שלך  40דקות הסתיימו.
מר מורן ישראל :רק שניה ,אבל אנחנו דנים כרגע בסעיף ספציפי לפני שאנחנו מעמיקים.
הרציונל שאתה נותן תמיכה בעיניי לאולם חדש לעומת אולמות ותיקים יותר שהפוטנציאל
שלהם לייצר הכנסה הוא אולי אפילו גבוה יותר מאולמות ותיקים יותר ,הרי זה בעיניי
רציונל הפוך ,במקום שיהיה פה סעיף תקציבי שמופיע על מרכזי הספורט האחרים שגם,
בואו נוסיף ספורט חשוב ,בואו נוסיף סעיף שתומך באותם מקומות על מנת שבתי הספר
יעשו שימוש כמו שאתם עושים במקומות האלה .אני חושב שאני שם את זה פה על
שולחנכם אין לי משהו שהוא ספציפי ,זו דעתי .עכשיו ,שאלה ברשותכם עדיין באותו עמוד
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על אליפות בינלאומית רק כדי לוודא שאני לא טועה ,ה  300 -אלף ש"ח אליפות זה אגן,
נכון?
מר יוסי סילמן :כן.
מר מורן ישראל :מצוין .עכשיו ,אם  ...שהוא מתקיים כמה? יומיים או שלושה?
מר יוסי סילמן :יומיים.
מר מורן ישראל :אירוע מכביד ,מביא כבוד לעיר ,באמת ,אני חושב שכל מי שצפה וזכה
להיות בגנדרי זה שם את חולון על המפה הבינלאומית בצורה מדהימה ומעוררת הערכה,
גם בדרך כלל הביצוע הוא ביצוע ברמה מאוד מאוד גבוהה 300 .אלף ש"ח סכום נכבד
לכל הדעות ,אבל יש תשואה לפחות יכולים לחלוק על זה ,אבל יש ערך .באותו פרק אנחנו
מתקצבים עכשיו מיליון ש"ח לאליפות אירופה באקרובטיקה וההסתייגות שלי היא מאוד
פשוטה  -אני מבקש לסייג את הסעיף הזה להפחית אותו ל  300 -אלף ש"ח ולהשוות
אותו בדיוק לסעיף של הגנטרי ,כי אם גנטרי אנחנו יודעים לעשות אותו,
מר יוסי סילמן :אין מה להשוות.
מר מורן ישראל :רק שניה.
מר יוסי סילמן :אין מה להשוות .רק שניה.
מר מורן ישראל :תנמק למה לא ,רק שניה .אני חושב ש  300 -אלף ש"ח אם זה מספיק
לנו כדי להעמיד אמור להספיק לנו גם להרים ,
מר אילן גזית :על סמך מה אתה אומר את זה? על סמך כמות המשתתפים?
מר מורן ישראל :אתה יכול לצעוק.
מר אילן גזית :על סמך הימים של התחרות? על סמך מה? תנמק.
מר זוהר נוימרק :תן לו לסיים.
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מר מורן ישראל :אני תכף מסיים את דבריי ואם אתה רוצה להתייחס יהיה לך את הזמן
להתייחס.
מר אילן גזית :תנמק.
מר מורן ישראל :בעיניי זה לא פרופורציונלי.
מר אילן גזית :בסדר ,בוא.
מר מורן ישראל :אני רוצה להגיד בכל זאת אני ביקשתי לסייג את הסעיף הזה את רוצה
את מספר הסעיף?
מר זוהר נוימרק :אנחנו רוצים את המספר סעיף.
מר מורן ישראל :מצוין .מספר הסעיף זה  1829100816שעומד כרגע על מיליון ש"ח
מתקציב ראשוני.
עו"ד יונת דיין :רק רגע זה אקרובטיקה?
מר מורן ישראל :נכון ,אליפות אירופה באקרובטיקה ,אין לזה אח ורע תקדימית לתקצב
מיליון ש"ח לאירוע גם לא בינלאומי לא ברחבי העיר ובעיניי אנחנו צריכים לתקצב את זה
ב  300 -אלף ש"ח כמו שאנחנו עושים זו דעתי ,את ה  700 -אלף ש"ח אני אומר לכם
תכף לאן אנחנו הולכים ולאיזה סעיפים.
מר זוהר נוימרק :לא ,תגיד את זה עכשיו.
מר מורן ישראל :מצוין .את ה  700 -אלף ש"ח אנחנו מחלקים באופן הבא  70 -אלף ש"ח
לטובת הגדלת התמיכה באגודות הספורט של הילדים והנוער ,אנחנו משאירים את זה
בספורט ,לפחות את חלקו ,אנחנו חושבים שאם כבר אנחנו עושים איזה שהוא משהו
מתוך ה  700 -אלף ש"ח האלה אני רוצה,
מר זוהר נוימרק :מורן ,בוא תגיד רק איפה ,אל תיתן נאום על כל סעיף.
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מר מורן ישראל :אני מסביר את הרציונל כדי שיידעו חברי המועצה למה אני מעביר את
הכסף 70 .אלף ש"ח שילכו לטובת הגדלת התמיכה באגודות הספורט .האם רחמים אתה
רואה את הסעיף הזה או שאתה רוצה שאני גם אקריא אותו? אתה מכיר את הסעיף של
התמיכה באגודות?
מר זוהר נוימרק :אבל תגיד את זה ליונת כי היא רושמת את זה בהצבעה שתעלה פה.
מר מורן ישראל :מצוין .הסעיף השני שאני מבקש להעביר את ה  700 -אלף שהוא
מתחלק אל תדאגו אחד לאחד זה יהיה  700אלף ש"ח 130 ,אלף ש"ח אני מבקש
להעביר לסעיף אירועים במחלקת הקליטה ,צר לי שהם לא פה .צר לי ,אני מסכים שזה
יגיע גם להצבעה כי הסעיף הזה הוא לא סעיף שאני המצאתי זו בקשה שמונחת על
השולחן של ראובן קייקוב כבר מלפני שנתיים בוועדת כספים וזה בקשה של חבר מועצה
מיכאל סוטורסקי שביקש להגדיל ולתקצב את הסעיף הזה ואני חושב כשהם יחזרו כולם
ישמעו שלשמה אנחנו מייעדים את הכספים את ה  130 -אלף ש"ח אז הם ישמחו ויחשבו
שזה יותר ראוי מאשר לתקצב עוד  700אלף ש"ח לאליפות בינלאומית .אני רוצה,
מר זאב ניסים :מה עם הנוער החרד?
מר זוהר נוימרק :תן לו לסיים.
מר מורן ישראל :אני רוצה להמשיך .אתה פספסת את הסעיף הקודם .רק רגע.
מר זוהר נוימרק :מורן ,אתה כבר בחריגת זמן.
מר מורן ישראל :אבל רשמנו,
מר זוהר נוימרק :יש לך  40דקות ואתה שעה ,מורן ,נשמה .בוא תגמור את ההסתייגות
שלך.
מר מורן ישראל :סעיף  400 - 3אלף ש"ח שאנחנו רוצים לסעיף חדש שלא קיים ברשת
קהילות שהיא כתקציב תמיכה ,פה אני צובע אותו ואומר מה אני רוצה.
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מר זוהר נוימרק :תן לו לסיים.
מר מורן ישראל :אני רוצה אותו לסעיף שייתן חוג לכל ילד והרעיון הוא להתחיל בפיילוט
לפחות בשנה הקרובה שמתחילה בחוג לכל ילד מכיתה ב' ומשמה אנחנו נצמח אם אנחנו
נראה שזה טוב הדבר אנחנו נצמח ונראה לכולם שאפשר לעשות את זה בפעילות בלתי
פורמלית ראויה לכולם ופתוחה 400 .אלף ש"ח בעיניי יאפשרו את הפתיחה הזאת של
הזה ,יחשבו שאנחנו צריכים יותר יש לנו כמו שאמר רחמים כל רבעון יכולת לתקצב יותר
נתקצב יותר .וה  100 -אלף ש"ח האחרונים בשביל להגיע ל  700 -אלף ש"ח וככה תוכלו
לאשר  700מול  700אנחנו מבקשים להחזיר למחלקת הנוער לסעיף פרויקטים בקיץ
ש דובר קודם ,כי בעינינו כשאתה משקיע ואנחנו משקיעים במקום של פעילות בלתי
פורמלית אנחנו חוסכים במקום של פיקוח ,עוד מעט הרי המוקד העירוני יקבל את הפניות
וחלקכם תקבלו פניות מה ,בני נוער מסתובבים לנו מתחת לבית הם מרעישים לנו .אנחנו
עלולים להוסיף תקציב לתב"רים ,רק שניה ,אני מסביר את הרציונל התקציבי אנחנו
עלולים להוסיף תקציב לתב"רים לטובת איכונים של ונדליזם ,גם את זה ראינו שמעל חצי
מיליון שעשינו בעבר ,ולכן אני חושב שלפגוע בתקציב הזה ,
מר זוהר נוימרק :אתה מאוד ברור ,תודה רבה מורן.
מר מורן ישראל :יש דבר נוסף.
מר זוהר נוימרק :לא ,אין כבר ,אתה בחריגה ענקית של הזמן.
מר מורן ישראל :אבל מותר לי להסתייג.
עו"ד יונת דיין :אבל בתוך השעה.
מר זוהר נוימרק :בתוך השעה אתה כבר חרגת.
מר מורן ישראל :לא ,זה לא נכון .אם יש,
מר זוהר נוימרק :פי  2מהזמן ב  50 -אחוז מהזמן שלך חרגת.
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מר מורן ישראל :ההלכה,
עו"ד יונת דיין :לפני שנתיים נעשה כי ראש העירייה גילה אקסטרה סובלנות ואקסטרה
קבלה ממה שהוא היה מחויב.
מר מורן ישראל :הבנתי ,אז יש לי הערה נוספת ברשותכם.
מר זוהר נוימרק :לא .אנחנו אבל בוא.
מר מיקאל בוזגלו :תן לו עוד הערה ,מה זה?
מר מורן ישראל :אנחנו כבר עוד מעט בחציון לא ברבעון ,אנחנו מאשרים תקציב
שלמעשה יש  3מיליון ש"ח נוספים שעומדים על הפרק ושוחררו לתוך התקציב הזה
ואנחנו לא רואים ,הרי נאשר אותו ותכף יגיע עוד פעם עדכון תקציב כי כבר שוחררו לא רק
 3מיליון ,תכף נראה אפילו כמה זה אחוז אחד?  3.900כפול  2עוד מעט ,נכון? מצוין,
אתה תיארת לי מצב שבו אני יודע לאן הולכים בערך  400אלף ש"ח עתידיים אני חושב
שכרגע עומדים על הפרק עוד  7מיליון ש"ח .אני חושב שבמקום הזה יכול להיות שגם
נמצא מקום לאליפות אקרובטיקה שאתה מתאר ויכול להיות שיש מקום באמת למשהו
חדש אבל בואו נעשה את זה בשלבים .בואו נקבע מדיניות קודם כל נגיד מה חשוב לנו
ואם יש לנו מהרזרבה נוסיף לרזרבה ,כי בעיניי מיליון ש"ח נוספים לזה זה מאוד יכול
להיות ראוי ויביא הרבה כבוד לעיר ,אבל בוא נפרוס את זה כחלק מהתשלומים של
הרזרבה והם כבר פה ,לא צריך לחכות להם הרבה ,כמעט  8מיליון ש"ח.
מר זוהר נוימרק :בוא תגיע לעניין.
מר מורן ישראל :אז אני אומר אני חושב שראוי שננהל אנחנו חברי המועצה גם עכשיו
שיח שמדבר למה אנחנו רואים ,לאן ה  7 -מיליון ש"ח של הרזרבה שאוטוטו משתחררים
יגיעו.
מר זוהר נוימרק :זה לא נושא לדיון .תודה רבה מורן ,מי עוד רוצה?
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עו"ד יונת דיין :רק רגע ,הנושא לדיון כרגע הוא,
מר מורן ישראל :קודם דיברתם והבהרתם לנו מאיפה הגיעו סעיפים מהרזרבה,
עו"ד יונת דיין :אני לא הסברתי לך מאיפה מגיעים סעיפים מהרזרבה.
מר מיקאל בוזגלו :מר ניומרק ,ברשותך שתי הסתייגויות קצרות.
מר אילן גזית :אני רוצה רק להבהיר לו משהו אחד קטן .תחרות אקרובטיקה מתקיימת בין
ה  24 -לאוקטובר עד  3בנובמבר זה  10ימים של תחרויות .צא וחשב יומיים של תחרות
עם מעט בנות ביחס לכמות המתלוננים ,אני אין לי ,אני לא החלטתי על אליפות אירופה
באקרובטיקה החליטו על זה בשנה שעברה או לפני שנתיים ,לא משנה .אבל וואנס
החליטו,
מר מורן ישראל :לא ,אני תוהה אם הבית אבות,
מר אילן גזית :אבל תקשיב רק רגע.
מר מורן ישראל :אני תוהה האם בכלל ראוי שאתה תדון בסעיף הזה.
מר אילן גזית :אני אומר לך רק ,תקשיב,
מר מורן ישראל :בנושא ניגוד עניינים.
עו"ד יונת דיין :כשנגיע לשלב של ההצבעה,
מר אילן גזית :תקשיב.
מר מורן ישראל :זה שופט בינלאומי?
מר אילן גזית :סליחה? ממש אין לך שום זה.
מר מורן ישראל :אני שואל ,אז בוא תסביר לנו .אני באתי,
מר זוהר נוימרק :מורן ,בוא .באמת .די .אילן ,אתה לא יכול לענות.
מר אילן גזית :לא ,חבר מועצה אני מסביר לו.
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מר זוהר נוימרק :אילן ,אתה לא יכול להסביר .מספיק .די.
מר זוהר נוימרק :בוא ,מספיק אל תענה לו.
מר מיקאל בוזגלו :שני הסתייגויות של דקה ברשותך סך הכל כ  8 -מיליון ש"ח .מרכז
סירקין זה רמז ,נכון? רמז  13תיאטרון הבובות של היום .זה מרכז סירקין מר רחמים,
הוא מתוקצב ב  2.629 -מיליון ש"ח.
מר רחמים בינוני :כן.
מר מיקאל בוזגלו :נכון? נגזרת של פסטיבל בובות ,הפעלת סירקין שמה זה  1.570מיליון
נכון? זה בעצם העיקרי .על מוזיאון עיצוב.
מר רחמים בינוני :לא עיצוב.
מר מיקאל בוזגלו :לא ,סליחה ,הבובות רמז  13מרכז הבובות אני חושב שתרבות זה דבר
שהוא מבורך וטוב אבל אני חושב שהסכום הזה אנחנו ממש יכולים לסגור את המרכז
הזה ולשנות את הייעוד שלו תכף אני אגיד זה אחד .מוזיאון העיצוב בחולון כאשר הפעלת
המוזיאון לוקחת לנו בשנה  5.880מיליון ש"ח אז עדיין הוכחנו שמדובר בפיל לבן ואני
מבקש גם כן הסתייגות ואני אומר לכם את הסעיפים ,פשוט את ה  8 -מיליון האלה
להקצות ,אני לא עשיתי עדיין דברים מעמיקים כמו שעשה מורן ,כי היה לי פחות זמן ,אני
מאוד מעריך את העבודה המדהימה שעשיתם ,אבל לא ירדתי לכזו רזולוציה ובכסף הזה
לסבסד קייטנות לקיץ ולהוריד מהעול של ההורים.
מר רחמים בינוני :אז בוא תגיד איזה סעיף בבקשה.
מר מיקאל בוזגלו :אני מדבר על עמ'  79הסתייגות פרק .8266700
מר זוהר נוימרק :איזה עמ'?
מר מיקאל בוזגלו :עמ'  79זה מרכז סירקין .וגם מוזיאון העיצוב הפיל הלבן אני מדבר
עליו.826800 .
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עו"ד יונת דיין :רק רגע .מה הסעיף התקציבי הראשון?
מר מיקאל בוזגלו :הראשון ,826אה ,סעיף ,870
עו"ד יונת דיין :רק שניה ,מרכז סירקין זה .250079
מר מיקאל בוזגלו :נכון 2,500.079 .ש"ח .סעיפים.
עו"ד יונת דיין :רק רגע ,אני אקח את הסעיפים לרכז .אתה שם לב זה גם הפעלה
ואחזקה.
מר מיקאל בוזגלו :אני שם לב ,כן .870 ,הפעלה .כן.874 .871 .
עו"ד יונת דיין :מוזיאון העיצוב מתחתיו?
מר מיקאל בוזגלו :גם מוזיאון העיצוב מתחתיו זה  870 ,441שהפעלת המוזיאון עולה
למשלם המסים כמעט  6מיליון ש"ח ו  879 -ביטוח נגד הכנסות  45אלף ש"ח ,סך הכל
אנחנו מגיעים ל  8.7 -מיליון שהכסף הזה צריך ללכת למימון של קייטנות למען ילדי חולון,
כי חולון מתהדרת לומר שהיא עיר הילדים ואם יישאר הכספים לכיוון הרווחה .זו
ההסתייגות שלי.
מר זאב ניסים :אני יכול להתחיל? שוב פעם אני מדבר כרגע על מוזיאון העיצוב אבל לא
בהיבט הזה של פיל לבן זה ידוע ,אבל אני רציתי לשאול שאלה קודם כל ,לא מצאתי מה
ההכנסות של מוזיאון העיצוב?
מר רחמים בינוני :כיוון שהתקציב של מוזיאון העיצוב לא נמצא פה אתה רואה את זה
במאזן שהציגו לך פה .
מר זאב ניסים :אתה מסוגל להגיד לי מה ההכנסות ב ?2018 -
מר רחמים בינוני :לא .כי שוב אני אומר,
מר זאב ניסים :אפילו לא הערכה ולא כלום?
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מר רחמים בינוני :אני מסביר ,אתה צריך לדעת כי לך מציגים פה כל שנה מציגים לך את
המאזן שלהם.
מר זאב ניסים :לא מצאתי.
מר רחמים בינוני :לא ,אז שיציגו לך את המאזן אתה יכול לשאול אבל שוב אני אומר
העירייה מעבירה להם,
מר זאב ניסים :אבל אני לא בדירקטוריון שם ,זה לא מגיע אליי.
מר רחמים בינוני :לא ,זה מגיע לפה למועצה המאזנים שלהם מאושרים במועצה .גם של
החברה לבינוי ובידור גם החברה של התיאטרון אתה יכול,
מר זאב ניסים :אני שואל אותך שאלה אז תענה לי .בשביל זה אתה פה.
מר רחמים בינוני :אני מסביר ,אני מראה לך מה העירייה מעבירה כהשתתפות .העלויות
של כל החברה והכל זה אתה מציג את זה שם.
מר זאב ניסים :אוקי .עכשיו עוד שאלה ,ביטוח נגד הכנסות מה זה.
מר רחמים בינוני :לא ,זה משהו פורמלי,
מר זאב ניסים :תסביר לי מה זה ,אני לא יודע.
מר רחמים בינוני :אני מסביר.
מר זאב ניסים :אני לא הצלחתי להבין .המושג הזה.
עו"ד יונת דיין :תן לו לענות.
מר זוהר נוימרק :תן לו לענות נו.
מר רחמים בינוני :אני אסביר לך זה מוצג גם בהכנסה וגם בהוצאה על פי הנחיית
הביקורת שאנחנו מכניסים כאילו הכנסה והוצאה כביטוח כנגד הזה.
מר זאב ניסים :זאת אומרת אם לא יהיה הכנסות הביטוח יכסה לי את ה,
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מר רחמים בינוני :לא ,לא ,בהכנסה אתה רואה  45אלף בהוצאה נגד  ,45זה פעולה
חשבונאית שמונחית על ידי מבקרי משרד הפנים שצריך להכניס אותה.
מר זאב ניסים :מה זה נותן לך?
מר רחמים בינוני :אפס.
מר זאב ניסים :אז למה להכניס את זה בכלל?
מר רחמים בינוני :כי זה הנחיה .מבחינתך זה סכום אפס.
מר זאב ניסים :אוקי .עכשיו ,בוא ,יש לי עוד שאלה אליך לפני שאני ,עמ'  12בהצעת
התקציב יש פה איזה משהו שהוא קצת מוזר לי ,פשוט להשכלה כללית אנחנו צריכים גם
להבין ,חברי המועצה גם צריכים לשמוע את זה .תסתכל בעמ'  12בהצעת התקציב לא
הפירוט .סעיף  - 37היחידה לאיכות הסביבה.
מר רחמים בינוני :כן?
מר זאב ניסים :מה הולך פה מ  18 -אלף ש"ח בשנת  2018תסתכל ,עלינו ב ,2019 -
עו"ד יונת דיין :איזה עמוד?
מר זאב ניסים :עמ'  .12הצעת התקציב הרגילה לא הפירוט .עלינו ל  ,397 -זה גידול של
 2100אחוז .אתה יכול להסביר לי מה עשיתם פה?
מר רחמים בינוני :אם תפתח את הספר הירוק תראה בעמ'  20אנחנו מקבלים מהמשרד
לאיכות הסביבה  134,600היה קול קורא ועיריית חולון זכתה בו ,מקרן שמירת ניקיון
אנחנו מקבלים עוד  244,700זה התוספת שאתה רואה .אתה רואה התקציב עלה מ -
 17,800ל  397 -זה קולות קוראים של המשרד לאיכות הסביבה שעיריית חולון זכתה
בהם ואתה מקבל את,
מר זאב ניסים :אה וזה,
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מר רחמים בינוני :צריך להגיד כל הכבוד לעיריית חולון שהיא פועלת ומקבלת את
ההכנסות.
מר זאב ניסים :אוקי .בסדר .זה לא היה ברור לי גידול כזה גדול ,אני הבנתי שיש פה
משהו אבל אני לא ידעתי מה .אוקי .עינת את יכולה להתחיל.
גב' עינב בשארי-קפלן :כן .מה זה השתתפויות עזר .96 ,94 ,92
מר רחמים בינוני :אז אם אתם רואים בספר,
מר חיים סברלו :אני רוצה להכניס איזה שהיא הערה בהקשר לדברים שאמר גם מורן
בתחילת הישיבה שאנשים מגיעים בשעה רבע לשמונה ועכשיו יתחילו להכניס עוד 20
הסתייגויות שאנחנו יושבים פה משעה חמש ,אז זה עניין של הכבוד שנותנים פה מילא
לחברים עזבו ,אבל לעצם היותנו במועצת העיר .על מה אני מדבר? על זה שאתה מזלזל
בכולם .הולך עושה את העיסוקים שלך ובא ורוצה שאנחנו נשמע אותך ,על זה אני מדבר.
מר רחמים בינוני :אני אענה ,בספר הירוק אם תפתחי אותו בעמודים  3 ,2 ,1את תראי
משרד הרשות ,יש פה אפסנאות ויש פה רכב .לוקחים את ההוצאות שלהם ומעמיסים
עליהם על כל יחידות העירייה.
גב' עינב בשארי-קפלן :מה עושים?
מר רחמים בינוני :מעמיסים אותם על כל יחידות העירייה.
גב' עינב בשארי-קפלן :מה זה מעמיסים?
מר רחמים בינוני :מעמיסים ,אני לוקח נגיד את המשרד הרשות  5.715מיליון ומעמיס את
זה על אגף הכנסות ,על אגף תקציבים ,על מנהל הנדסה ,כי כל אחד לוקח את החלק שלו
בהוצאה כי זה לא חלק מספר התקציב .ספר התקציב מתחיל מאחד ומסתיים ב  9 -זה
נקרא פרקי עזר אבל זה הוצאות שיש לעירייה ולכן מה שאני עושה אני מעמיס אותם על
כל היחידות של העירייה ולכן את רואה את זה השתתפות בעזר  092זה משרד הרשות,
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 094זה אפסנאות ומחסנים ,בסדר?  096זה רכב וכל זה אני מעמיס על כל היחידות של
העירייה ,כדי שההוצאה תהיה נכונה.
גב' עינב בשארי-קפלן :למה לא עושים סעיף למחסן?
מר רחמים בינוני :יש להם סעיפים אבל זה לא בפרקים על פי הנחיות ספר תקציב של
משר הפנים זה לא נמצא בפרקים בין  .9 - 1ולכן אתה מעמיס אותם על הפרקים האלה
ולכן זה נקרא פרקי עזר כי זה לא בתקציב עצמו ,אבל אתה חייב להעמיס כי יש פה
הוצאה של  11מיליון בערך שהעירייה מעמיסה אותם.
מר דני פדר :סליחה רק רגע ,זה כדי שתראי את ההוצאה האמתית,
מר מיקאל בוזגלו :רק רגע ,ערב טוב מי אדוני?
מר דני פדר :אני דני פדר ,מיניתם אותי לממלא מקום גזבר העירייה ,הסעיף הזה שלושת
הפרקים האלה מועמסים זאת אומרת בכל פרק יש חלק יחסי .כדי שתראו ממה מורכב
מחסן העירייה אז הוא מופיע גם בנפרד.
גב' עינב בשארי-קפלן :אז בכל סעיף אני יכולה באמת לבקש פירוט של ה,
מר רחמים בינוני :הפירוט את רואה אותו כאן את רואה אותו בפרק .092
גב' עינב בשארי-קפלן :אם אני עושה חשבון על  92בכל ספר התקציב אני אגיע ל ?575 -
מר רחמים בינוני :בדיוק .כן .זה מסכם את כל הפעילות.
גב' עינב בשארי-קפלן :אוקי .בסדר .פסטיבל האישה אני ראיתי שהוא לא מתוקצב ב -
.19
מר רחמים בינוני :כן ,הוא תוקצב יש לנו פעילויות מיוחדות ככה זה נקרא ואם תפתחו,
מר מיקאל בוזגלו :אני ראיתי שהוא תוקצב.
מר רחמים בינוני :הוא תוקצב .כן .יש שמה,
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גב' עינב בשארי-קפלן :אני ראיתי בעמ'  24יש שם פסטיבל אישה  17מתוקצב 18 ,ו 19 -
לא.
מר מיקאל בוזגלו :רק רגע ,איזה עמוד זה היה?
גב' עינב בשארי-קפלן.24 :
מר רחמים בינוני :היו שנים שזה היה תחת המנכ"ל ולאחר מכן זה חזר תחת תיאטרון
חולון וזה נמצא בתיאטרון חולון בהשתתפויות פעילויות מיוחדות.
גב' עינב בשארי-קפלן :תיאטרון חולון זה עמ'  .77אתה אמרת איפה זה נמצא?
מר רחמים בינוני :ב  826100871 -השתתפויות פעילויות מיוחדות .ה  1.750 -מיליון זה
לזמר ופסטיבל האישה .זה כולל את פסטיבל האישה ואת ימי זמר .כמו שאת רואה למשל
ב  17 -באמת את רואה למשל  700כי למה? כי החלק של פסטיבל אישה עבר לפעולות
מנכ"ל .אם את תראי בסעיף המנכ"ל את תראי שם את הכסף .בשנים לפני כן הכסף היה
כאן ,היה כשנתיים שהם עברו פסטיבל אישה תחת המנכ"ל וזה חזר חזרה.
מר זוהר נוימרק :אבל בואו ,תנו לו לענות ,לא להפריע .בואו .אני אתן לך אחרי זה,
גב' עינב בשארי-קפלן :אין בעיה ,אבל אני רוצה להבין איפה זה נמצא? אנחנו רוצים
להבין.
מר זוהר נוימרק :אז רק שניה ,בואו נעשה את זה מסודר .תגידי בדיוק מה העמוד תן לה
לסיים אבל מיקאל.
מר רחמים בינוני 24 :מה השאלה? אתה רואה פסטיבל אישה ב  782 -בסעיף בשנת
 2017אתה רואה שהביצוע היה תחת פיקוח מנכ"ל העירייה וב  19 - 18 -זה אפס כי זה
חזר חזרה לתיאטרון חולון .אם תראה בתיאטרון חולון תראה שב  17 -הביצוע שם היה
רק  700אלף ולא  1מיליון ומשהו כי הכסף היה ככה.
גב' עינב בשארי-קפלן :אז אם כך ,הפסטיבל אישה מתוקצב בעמ' . 77
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מר רחמים בינוני :נכון.
גב' עינב בשארי-קפלן :אוקי .אם פסטיבל אישה עולה בערך  500אלף ש"ח.
מר רחמים בינוני :למה ?500
גב' עינב בשארי-קפלן :כי נגיד ב  17 -זה היה  500כמה זה היה ?18
מר רחמים בינוני :אני יכול להגיד לך בדיוק מה הסכום ,אני לא זוכר אותו בדיוק.
גב' עינב בשארי-קפלן :ימי זמר עולה  1נניח .מיליון.
מר רחמים בינוני :אני לא אגיד לך בדיוק כי אני אגיד לך ,כי יכול להיות שהפעילות
בפסטיבל עכשיו יותר אני יכול להגיד לך בדיוק מה החלוקה כאן כמה פסטיבל אישה.
גב' עינב בשארי-קפלן :כן ,אני מבקשת פירוט על הפעולות מיוחדות.
גב' אלינור מטלון-כהן :נשמח גם.
גב' עינב בשארי-קפלן :אוקי .עוד עמ'  .24רק רגע .סעיף  .580פעולות שונות סעיף 580
עמ'  24היה  800אלף ,סליחה ,ב  480 2018 -ועכשיו ירד ל .14.5 -
מר רחמים בינוני :המנכ"ל ביקש שיהיה לו פה כסף לטובת כל מיני פעילויות .היו פה
ניקיונות והכל ,הפעם הוא החליט שזה לא יהיה פה ,זה ירד פה חזרה כי לא היה מאיפה
לתקצב רצינו לאזן את התקציב הורדנו.
גב' עינב בשארי-קפלן :מה זה ניקיונות?
מר רחמים בינוני :לא ,אני מסביר היה כסף לטובת  -מה זה פעולות שונות? המנכ"ל
החליט מה הוא עושה עם הכסף ,לטובת מספר פעילויות השנה ראינו שאנחנו לא
מצליחים לאזן את התקציב אמרנו ביקשנו ממנו לבטל את הסעיף הזה והוא הסכים לבטל
אותו.
גב' עינב בשארי-קפלן :אז ב  17 -זה היה,
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מר רחמים בינוני :ב  17 -זה  7000ב  18 -הוא ביקש שיהיה לו כסף כאן ,היה לו כסף
כאן  19רצינו לאזן את התקציב אמרנו לו נא להוריד את הסעיף כמו שתראו למשל אירועי
סוקולוב היה פה  450אירועי סוקולוב זה לא היה ב  18 -אמרנו למנכ"ל בוא נוריד את
אירועי סוקולוב ב  19 -והורדנו אותו .כי אנחנו חייבים להביא תקציב מאוזן .אם רוצים
להוסיף אחרי זה תוספות אני יכול להוסיף עד פי הרזרבה של כל רבעון ,אבל כדי לאזן את
התקציב אני הייתי חייב לאזן אותו ,לקחנו דברים שהם לא משהו מאסט והורדנו אותם
אחד מהם זה.
גב' עינב בשארי-קפלן :אוקי.
גב' אלינור מטלון-כהן :אני יכולה לשאול משהו עינת בינתיים את שמחפשת? אני הייתי
שמחה גם לשמוע מה זה אירועי סוקולוב בעמ'  24ולמה זה ירד מחצי מיליון לאפס.
מר רחמים בינוני :כן .אירועי סוקולוב היו בשנת  . 2017בשנת  2018למרות שתוקצב זה
לא בוצע ,ושוב אני אומר כדי לאזן את התקציב אמרנו למנכ"ל וראש העיר אנחנו נוריד את
זה משנת  19וזה ירד.
גב' אלינור מטלון-כהן :לאן הכסף הלך?
מר רחמים בינוני :הכסף הלך לכל התקציב שאתם רואים כאן ,הכסף כאן.
מר מורן ישראל :רק בשנת  2018כשיש שנת בחירות זה אירועי סוקולוב.
מר רחמים בינוני :לא ,זה לא קרה .אבל זה לא קרה .הסבסוד בחינוך לדוגמה עלה לנו ל -
 170מיליון 170 ,מיליון האלה נגזרים מדברים אחרים.
גב' עינב בשארי-קפלן :רחמים ,בעמ'  17יש תחת  12.9 ...מיליון מה זה?
מר רחמים בינוני :זה עלויות,
גב' עינב בשארי-קפלן :סעיף .934
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מר רחמים בינוני :עמ'  . 17כן .זה עלויות שכר אני יכול להגיד לך בדיוק למי זה הולך ,אני
אתן לך תשובה.
גב' עינב בשארי-קפלן :אוקי .בסדר.
מר רחמים בינוני :את תראי כל פעם שאנחנו מגישים עדכוני תקציב שיש תקנים שאנחנו
מקבלים מהרווחה תראי שיש חלק עירוני ויש חלק של המשרד .המימון הוא לא מאה
אחוז ,העירייה תמיד משתתפת.
גב' עינב בשארי-קפלן 75 :משרד הרווחה 25 ,העירייה.
מר רחמים בינוני :לא תמיד זה יוצא  ,75בפועל זה יוצא העירייה משלמת,
מר יוסי סילמן :זה יוצא יותר.
גב' עינב בשארי-קפלן :אוקי .עמ'  .21סעיף  .610אז מרכז קשת בעמ' .19
מר מיקאל בוזגלו :אנחנו דיברנו על זה.
עו"ד יונת דיין :דיברנו על זה.
גב' עינב בשארי-קפלן :אז לא צריך .אוקי.
מר זוהר נוימרק :אוקי.
מר מורן ישראל :בוא תצביע ,קודם כל נצביע ואז תצאו להפסקה.
מר זוהר נוימרק :רק שניה ,מורן ,אתה לא מנהל את הישיבה .יש לך עוד עינת?
הסתייגויות?
מר מורן ישראל :אפשר להצביע על התקציב.
מר זוהר נוימרק :רק שניה מורן ,תודה רבה אתה לא מנהל את הישיבה .אני מנהל את
הישיבה .תודה רבה .קודם כל יש פה כמה סעיפים של כמה דברים ואנחנו צריכים פה
לבדוק עם גזבר העירייה אנחנו ניקח פה הפסקה,
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מר מורן ישראל :לא .לא .לא .אתה רוצה להצביע על הפסקה ? תצביע .אנחנו לא מוכנים.
מר מיקאל בוזגלו :אתה משנה סעיפים משנה תקציב?
מר זוהר נוימרק :אני לא משנה.
מר מיקאל בוזגלו :אם אתה לא משנה בתקציב,
מר מורן ישראל :בוא נצביע.
מר מיקאל בוזגלו :מההתחלה אתם עמדתם בתוקף שאתם רוצים לעשות את זה עם
הצבעה.
עו"ד יונת דיין :אתם רוצים גם להקשיב או רק לדבר? בואו תקשיבו.
מר מיקאל בוזגלו :יש פה אנשים שעוד רוצים לשאול שאלות.
עו"ד יונת דיין :יש פה חוק שצריך להתייחס אליו.
מר מורן ישראל :אתם רוצים לשאול שאלות? תשאל.
מר זוהר נוימרק :רק שניה.
מר אילן גזית :עמ'  53סעיף  780השתתפות בשכר שופטים.
מר מורן ישראל :לא מקשיבים לך ,אילן ,זה לא מכובד ,אלא אם אתה לא מקריא בשבילם
אלא בשביל הפרוטוקול.
מר אילן גזית :אל תיתמם.
מר מורן ישראל :אז אתה מושך זמן.
מר אילן גזית :אל תיתמם מורן.
מר מורן ישראל :אין בעיה ,תזכרו ,אנחנו נשב פה  6שעות .
מר זוהר נוימרק :נשב  6שעות אין בעיה מורן.
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מר אילן גזית :השתתפות בשכר שופטים,
מר זוהר נוימרק :אילן בוא ,בבקשה.
מר אילן גזית :אני רוצה להבין התקציב שנה שעברה היה  450ירד ל  300 -איך למה?
מה זה ?
מר רחמים בינוני :תקשיב ,כשאנחנו עושים את התקציב אנחנו בודקים כל סעיף וסעיף
באמת מה לפי הצורך ולפי הביצוע .אם תסתכל בשנת  2017בבקשה אתה תראה
שהביצוע היה  268,542כנראה שתקצבנו בשנת  2018זה היה רק תקצוב ביתר ולכן
אנחנו משתדלים לשים את התקציב האמתי ולכן תקצבנו כאן  300שזה התקציב שצריך
לתקצב את שכר השופטים.
מר אילן גזית :זאת אומרת איזנתם לפי מה שצריך להיות.
מר רחמים בינוני :כן .אנחנו גם לומדים עם עצמנו כל הזמן אנחנו בודקים את עצמנו
לראות שאנחנו לא מתקצבים לא ביתר ולא בחסר.
מר אילן גזית :יפה 432 .אני מתייחס למים כרגע.
מר רחמים בינוני :כן?
מר אילן גזית :תקציב מקורי שנת  2018זה היה .1600
מר רחמים בינוני :נכון.
מר אילן גזית :קפץ ל .2,600 -
מר רחמים בינוני :נכון .אם תראה את הביצוע בשנת  2017תראה שאין  2300זה אומר
שאנחנו תקצבנו בחסר בשנת  2018ולכן תקצבנו את  2600 2019אתה רואה זה מה
שאני מסביר כל הזמן באמת כל הזמן אנחנו משתדלים לבדוק את עצמנו שלא נתקצב לא
ביתר ולא בחסר .לפעמים אנחנו טועים ולכן אנחנו מתקנים את עצמנו .ולכן יש פה את

68

מועצת העיר ה 18-חולון ישיבת מועצה שלא מן המניין מס'  10ליום  14.5.19 -פרוטוקול
504
הביצוע גם של  .2017תראה באמת מה היה הביצוע בפועל ואתה רואה את תקציב ,18
כי כשאנחנו מכינים את הספר עדיין אין את הביצוע ואתה רואה את .19
מר אילן גזית :בגלל שאני חבר מועצה חדש אז יש דברים שאני לא מבין.
מר רחמים בינוני :לא ,אין בעיה ,אתה יכול לשאול שאלות.
מר מורן ישראל :אתה יכול להמשיך ,זה בעינינו דיון חשוב.
מר אילן גזית :אני אשמח לדעת מה זה השכר הקובע ,צוברת ,השכר הקובע תקציבית.
מר רחמים בינוני :יש פה שאלה לחברי מועצה החדשים ,יש פה שני סוגי שכר יש עובדים
שהם בפנסיה תקציבית ויש עובדים שזה פנסיה צוברת .פנסיה תקציבית זה היה עד שנת
 '96שהעירייה משלמת להם את הפנסיה וזה נקרא פנסיה תקציבית.
מר אילן גזית :כן .רק שניה ,רק תן לי.
מר רחמים בינוני :פנסיה צוברת זה משנת  '96והלאה שהעירייה מפרישה לקרנות
ומקבלים את הפנסיה שלהם אחרי זה מהקרנות ולא מהעירייה כל עובד שבפנסיה צוברת
שיוצא לפנסיה הוא עובר ישירות אוטומטית לפנסיה,
מר אילן גזית :למה זה השתנה? זה בקורלציה למה?
מר רחמים בינוני :בקורלציה לכמות מספר העובדים שנמצאים בחסר תקציבי ,למרות
שאני אומר הם הולכים ויורדים .ואיפה אתה רואה את השינוי? אתה רואה את השינוי
אחרי זה בפנסיות ,כי כל עובד שנמצא פה ב  110 -כשהוא פורש הוא עובר לפנסיות של
הגמלאים כי הוא מתחיל לקבל גמלה מהעירייה .כרגע זה  70אחוז מהשכר הקובע שהיה
לו ולאחר שהוא הולך לעולמו אז אשתו ובעלה מקבלים  60אחוז מה  60 -אחוז שהוא
קיבל.
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מר אילן גזית :אולי תפרט את הקטע הזה כי מה שאנחנו דיברנו על  73מיליון ש"ח שהם
באמת פנסיה תקציבית כולל הצפי שאתם ערכתם פה תקציב כאילו באמת לראות
שבאמת הדברים האלה כי זה השתנה הרי ב .1999 -
מר רחמים בינוני 1996 :אז אפשר לראות בעמ'  ,91אפשר לראות בעמ'  95גמלאות
ופיצויים אפשר לראות את תשלומי הפנסיות זאת השאלה שלך מה שאתה שאלת,
ותשלומי פנסיות אתה רואה אותם ויש את הפנסיות לשארים .בסדר? אתה יכול לראות
שמה .כמו כן יש לנו פה תשלומי פיצויים שמשלמים לעובדים תשלומי גמר חשבון .עמ' 91
יש שמה שני סעיפים שזה  1991900310שזה הפנסיות שאנחנו משלמים זה העובדים
והעובדות שפרשו ,והשארים זה  .991900311בסדר? אתה רואה זה החלוקה התקציב
שהעירייה משלמת ואם אתה מסכם את שני הסכומים זה באמת  73.8שזה העלויות שכר
שהעירייה משלמת.
מר מיקאל בוזגלו :יש עוד שאלות או שאפשר להצביע?
מר אילן גזית :רק שניה .הצפי לקח בחשבון את מספר העובדים ,
מר רחמים בינוני :אנחנו תמיד מוסיפים עוד  10עובדים כשאנחנו בונים את התקציב
אנחנו מוסיפים עוד  10עובדים כי במהלך השנה יש עובדים שיוצאים לפנסיה.
עו"ד יונת דיין :אני יכולה לבקש רגע את הקשב של חברי המועצה?
מר מורן ישראל :כן.
מר זוהר נוימרק :רק שניה .אילן סיימת?
מר אילן גזית :סעיף  753רחמים .עמ'  .59מועדוניות שכונתיות בספר הירוק עמ' .59
מר מיקאל בוזגלו :הסתייגות או שאלה?
מר אילן גזית :שאלה ,אני שואל רק.
מר מורן ישראל :אני חושב שאתה יכול לענות לו .זו דעתי .הוא לא הולך לשום מקום.
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מר זוהר נוימרק :זכותו של כל אחד ,זה הצבעה של תקציב .מורן ,כמו שלך נתנו הרבה
מאוד זמן לדבר צריך לכבד פה את האנשים וכל מי שיש לו שאלות זכותו לשאול ,לא רק
לצד שלכם ,אז אני אומר בקטע שיש אנשים בייחוד שהם חברי מועצה חדשים ויש להם
שאלות אז זה לגיטימי שאנשים ישאלו וניתן לכולם לסיים את השאלות.
מר שמוליק בראונשטיין :יש  8מועדוניות שכונתיות שממומנות  44אחוז ממשרד החינוך.
אלה המועדוניות,
מר זוהר נוימרק :רק רגע ,רק שניה ,לא שומעים אותך ,אתה חייב להרים את הקול.
גב' שני מסילתי כהן :אתה מתכוון למועדוניות רווחה?
מר שמוליק בראונשטיין :שיתוף עם הרווחה ,כן .זה בשיתוף עם הרווחה.
מר זוהר נוימרק :אני לא בטוח ששומעים אותך לפרוטוקול בוא תשב פה באחד המקומות
שישמעו אותך יותר טוב.
מר שמוליק בראונשטיין :ישנן  8מועדוניות שהן בשיתוף בין משרד החינוך למשרד
העבודה והרווחה .פה מתוקצבים בחינוך החלק של ההעברות של מנהל החינוך שכנגדם
יש הכנסות ממשרד החינוך שזה  44אחוז עוברים לעמותת העליון והם אלה שמחזיקים
את המועדוניות האלה .זה התקציב הזה.
מר אילן גזית :עוד שאלה אחת סעיף  - 960אותו עמ' .59
מר מורן ישראל :עברו  10דקות של אדם אחד שמותר לו לדבר.
מר זוהר נוימרק :אתה דיברת יותר.
מר מורן ישראל :אלא אם בכתב העבירו לו את רשות הדיבור.
עו"ד יונת דיין :אתם העברתם בכתב?
מר מורן ישראל :אני לא יודע ,לא דרשתם.
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עו"ד יונת דיין :זה תקציב ואנחנו משתדלים לשמור על גמישות מסוימת נכון?
מר זוהר נוימרק :נתנו לך מעל  30דקות מעל ה  40 -דקות שהיו לכם לא נכנסנו ,מורן,
בוא .היה לכם,
מר מורן ישראל :אז שישאלו.
מר אילן גזית :שוב אני אומר אני שואל את השאלות כי באמת השלמה לתקן ניהול עצמאי
מ  330 -אלף ל  474,500 -איך למה וכמה?
עו"ד יונת דיין :לא שומעים כלום .חברים.
מר שמוליק בראונשטיין :המימון העצמי בבתי הספר היסודיים,
מר זוהר נוימרק :מורן ,זה מפריע לפרוטוקול.
עו"ד יונת דיין :לא שומעים את התשובות.
מר שמוליק בראונשטיין :משרד החינוך יצא בהנחיות שיש צורך לתקצב בצורה אחידה את
כל בתי הספר של החינוך היסודי בארץ .הוא יצא עם מפתחות ואמר כמה צריך לתת לכל
נושא ונושא כדי שיוכלו להתקיים עם הכסף ולכן התקציבים,
מר אילן גזית :זאת אומרת הסולם נקבע על ידי משרד החינוך לא על ידינו.
מר שמוליק בראונשטיין :כן ,יש מפתחות מינימליים ,אם יש עירייה שרוצה לתת יותר
אדרבא ואדרבא .אנחנו נותנים בכל בתי הספר היסודיים יש את הנושא של ניהול עצמי
סיוע לניהול עצמי ופה שמנו את ההשלמה לצורך מה שמשרד החינוך דורש ,זה מתוקצב
בנפרד כדי שפשוט זה נושא גמיש ,אנחנו לא חייבים אבל בנושא הזה שמנו אותו בתקציב
נפרד כדי שיידעו את זה באופן נפרד .זה מחולק לבתי ספר של חינוך יסודי.
מר אילן גזית :אוקי.
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גב' גילה עומרד לוי :בעמ'  17יש את נושא התרומות האם נושא תרומות מרוכז בעירייה
רק על ידי מנהל הרווחה? איך העירייה מתייחסת לנושא של התרומות בהתנהלות
התקציבית?
מר רחמים בינוני :עמ'  17בספר הירוק?
גב' גילה עומרד לוי :כן .כאן זה תחת מנהל הספורט אבל אני יודעת שתרומות,
מר רחמים בינוני :כעיקרון ,לעירייה יש נהלים ברורים לגבי תרומות נוהל משרד הפנים
שהיועצת המשפטית מעבירה אלינו .כעיקרון זה אפס.
גב' גילה עומרד לוי :אה ,זה במנהל הספורט רק אפס או בכלל?
מר רחמים בינוני :נשמע חלש מאוד .
גב' גילה עומרד לוי :אוקי .כל תרומה מוגשת?
מר רחמים בינוני :אם יש.
מר זוהר נוימרק :יש עוד שאלות?
עו"ד יונת דיין :אני מבקשת עכשיו להסביר לכם עכשיו משהו על התהליך .כמו שאני
אמרתי קודם מאחר ואנחנו עירייה איתנה התקציב שלנו לא נזקק לאישור שר הפנים אבל
ההצבעה דורשת את חוות דעת הגזבר ובמקרה שלנו ממלא מקום הגזבר כשהתקציב
מאוזן ובר ביצוע .כנ"ל לגבי ההסתייגויות שהעליתם .אמנם דני סגן גזבר המון שנים ואני
מאוד מעריכה אותו אבל הוא בכל זאת נזקק לכמה דקות לראות אם הוא יכול לתת את
חוות דעתו על ההסתייגויות שלכם במקום ולכן אנחנו מבקשים בערך  10 - 5דקות לתת
לדני שהות לגשת לבדוק את הדברים.
מר מורן ישראל :אוקי .אנחנו נקשיב לחוות הדעת המלאה ,אבל הדיון לא הסתיים.
עו"ד יונת דיין :דני צריך לחזור ולהגיד אם הוא מסוגל אחרי כמה דקות להביע את החוות
דעת הנדרשת ממנו על ההסתייגויות.
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מר מורן ישראל :אין בעיה ,בהצלחה.
-

לאחר ההפסקה -

מר זוהר נוימרק :אוקי .בואו .חברים אנחנו רוצים לפתוח .בואו .הגזבר יענה.
מר זאב ניסים :אבל נוסיף לו עוד הסתייגויות ואחר כך הוא יענה על הכל.
מר זוהר נוימרק :אתה אמרת שמצביעים היום ,בוא ,עזוב .יאללה.
מר זאב ניסים :יש הרבה שאלות שלא עניתם לנו ,זה שהלכת להביא כל מיני,
מר זוהר נוימרק :חבר'ה ,די ,מורן שקט אנחנו רוצים להתחיל.
מר מורן ישראל :אנחנו שעה ביקשנו להתחיל פתאום זה מתחיל לכם כשאני באמצע
משפט?
מר זוהר נוימרק :אנחנו רוצים להתחיל.
מר מורן ישראל :מצד אחד להגיד לנו אי אפשר אנחנו לא יודעים לפתור את ההסתייגויות
שלכם מצד שני להגיד בואו נצביע עכשיו ,או דוחים את הישיבה או שנשארים עד
שפותרים את הסיפור התקציבי.
מר זוהר נוימרק :מורן ,שקט .רק רגע .אני פותח מחדש את הישיבה .דני פדר ממלא
מקום גזבר העירייה ,בוא תגיד תתייחס להסתייגויות שהיו השאלה אם אפשר באמת לאזן
את זה.
מר זאב ניסים :אבל עדיין לא סיימנו את ההסתייגויות .אי אפשר באמת לבוא להעלות
הסתייגויות כששלושת רבעי,
מר זוהר נוימרק :היה להם את הזמן היה הרבה מעבר לזמן ,גם לכם היה את הזמן כבר
ניצלתם אותו.
גב' שני מסילתי כהן :לא ,לא ,ממש לא ניצלנו.
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מר זוהר נוימרק :רק רגע .רק שניה ,בואו ניתן לדני לדבר .שקט.
מר דני פדר :כן.
מר זוהר נוימרק :יאללה חבר'ה ,די ,שקט .דני פדר בבקשה.
מר דני פדר :אני אתחיל לגבי המוזיאונים  -אנחנו צריכים לזכור אנחנו נמצאים באמצע
שנה ,קודם כל יש לנו את העבר לשלם אנחנו משלמים היום  1/12קודם כל גם אם סוגרים
רק על חלק .ב'  -אנחנו לא יכולים לסגור מהיום למחר אלה מוסדות שמחזיקים עובדים,
יש התחייבויות ,יש התחייבויות לתערוכות .אי אפשר ,רוצים לדון בזה זה הזמן לשנה
הבאה כדי להתארגן ולסגור איתם .אם זה מה שרוצים זו זכותכם .לגבי השנה זה לא
נראה לי שאנחנו רק נצא בנזק כאן.
מר מיקאל בוזגלו :סליחה ,אתה אומר נצא בנזק ,בסדר ,כל שנה אנחנו יוצאים בנזק,
מר דני פדר :לא ,אבל אני אומר החלטה לסגור ושנה הבאה לטפל בזה .דברים כאלה לא
סוגרים מהיום למחר .לגבי כנס החינוך  -קודם כל כנס החינוך ירד מ  620 -ל 500 -
בתקציב.
מר מורן ישראל :אנחנו יודעים לקרוא.
מר דני פדר :רק שניה .אני הבנתי כאן שהמכרז לא הסתיים יש גם כן תכנית,
מר מורן ישראל :לא הסתיים כי לא סיימנו אותו.
מר דני פדר :אני לא יודע ,זה לא משנה הוא כולל הוצאות נוספות לא המכרז אלא הסעיף
הזה כולל הוצאות נוספות מעבר למכרז .
מר מורן ישראל :מה זה הוצאות נוספות?
מר דני פדר :אני לא יודע .האולם עצמו למשל ,אני לא יודע סכומים כרגע להגיד לך ,אבל
אני דיברתי עכשיו לא ניתן בשלב הזה לשנות את זה .לגבי אקרובטיקה  -מדובר כאן
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באירוע שכבר מתוכנן שנתיים עם כל מיני גורמים בינלאומיים והתחייבויות שניתנו חוץ
מזה לגבי הסכום עצמו שאתה רוצה להוריד מדובר בכנס בן  10ימים ,כמו שאתה מבין.
מר מורן ישראל :אני מדבר מהותית ולא טכנית ,הוא לא יכול לקבוע לנו מה לאשר ומה
לא.
מר דני פדר :אני לא אומר לכם,
מר מורן ישראל :הוא אומר יש התחייבויות ,כאילו הוא לא יכול להגיד לנו שיש התחייבויות
על משהו שמועצת העיר לא אישרה .לא יכול להיות דבר כזה .יש הליך תקין ,ההליך
התקין מועצת עיר מאשרת ואחר כך אתם מאשרים ,זה לא סעיף שהיה ב  2018 -עם כל
הכבוד אדוני ממלא מקום הגזבר .זה לא סעיף שהיה ב .2018 -
מר זוהר נוימרק :מורן אל תצעק.
מר מורן ישראל :ולכן ,לכן לא היה ,
מר זוהר נוימרק :טוריד את הטונים מורן.
מר מורן ישראל :אני הורדתי ,אני שמתי לב גם בלי שתעירו לי .ולכן גם לא היה תקצוב
לסעיף הזה כי הוא לא היה שנה שעברה.
מר דני פדר :לא הוציאו כסף ,רק אני אומר לך היום אתה רוצה אירוע,
מר מורן ישראל :אנחנו נקבע אם אנחנו רוצים אירוע ובאיזה סדר גודל .לא ייתכן,
מר זוהר נוימרק :אבל מורן.
מר מורן ישראל :אז אין בעיה.
מר זוהר נוימרק :אתה יכול להצביע נגד ,תודה רבה מורן ,די.
מר דני פדר :אירוע כזה אתה צריך ליזום אותו כשנתיים מראש .אתה רוצה אירוע כזה
אתה צריך לסגור אותו היום כדי להתחיל אותו,
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מר מורן ישראל :אז תאשר מראש את התקציב,
מר זוהר נוימרק :מורן ,תודה רבה ,תתנגד ,זכותך להתנגד .די .גמרנו ,אין לך זכות דיבור.
מר מורן ישראל :זה הצבעה על הסתייגות.
מר זוהר נוימרק :תודה רבה.
מר דני פדר :יהיו הכנסות לאירוע.
מר מורן ישראל :אם יהיו הכנסות אז בוא נחלק את הכסף.
מר זוהר נוימרק :מורן ,אין לך זכות דיבור ,תודה רבה .בבקשה.
עו"ד יונת דיין :לגבי סדר ההצבעה אני מבקשת רגע שתקשיבו.
מר זוהר נוימרק :חברים.
מר מיקאל בוזגלו :אבל רק רגע ,לפני סדר ההצבעה.
מר מורן ישראל :יש עוד שאלות?
מר מיקאל בוזגלו :לפני זה ברשותך אפשר לפני זה משהו?
מר זוהר נוימרק :לא ,אתה קיבלת הרבה מאוד מעבר ל  10 -דקות שלך .נתנו לך הרבה
מעבר ל  10 -דקות.
מר מיקאל בוזגלו :אין מעבר ,אבל יש פה,
מר זוהר נוימרק :אי אפשר פתאום עכשיו להוציא עוד דברים.
מר מיקאל בוזגלו :אבל זה נראה לכם שתאורת רחוב,
מר זוהר נוימרק :אין לך זכות דיבור ,תודה רבה .אתה לא יכול להצביע קיבלת הרבה
מעבר לזמן  .תודה רבה .מספיק די .היה לך הרבה יותר מעשר דקות .גמרנו.
גב' שירלי לביא ציון :יש לי כמה שאלות.
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מר זוהר נוימרק :שאלות אחרונות היה לך שמה ,אתם קיבלתם חלק גדול מהזמן שלכם.
גב' שירלי לביא ציון :אני לא דיברתי בכלל.
מר זוהר נוימרק :בקצרה.
גב' שירלי לביא ציון :אז ככה ,קודם כל אני רוצה מה שלי היה חשוב כאן כמה נקודות -
בעמ'  51סעיף  .810ירידה של  50אחוז במלגות לפולין זו פגיעה אבסולוטית באוכלוסייה
המוחלשת לדעת למה .אם אפשר.
גב' עינב בשארי-קפלן :איזה עמוד?
גב' שירלי לביא ציון :עמ'  51סעיף .810
מר זוהר נוימרק :בוא תענה לה.
גב' שירלי לביא ציון :סליחה עמ'  54סעיף .810
מר זוהר נוימרק :תענה לה בקצרה.
מר רחמים בינוני :זה חלק מהתקצוב של הרזרבה כי אם את תראי את הביצוע שהיה
בשנת  2017אז אנחנו אמרנו שזה ייכנס בהמשך לרזרבה.
מר זוהר נוימרק :טוב.
מר רחמים בינוני :כמו שאת אמרת יש לנו  14מיליון ברזרבה שזה נכנס במהלך כל
רבעון.
מר זוהר נוימרק :בסדר גמור.
גב' שירלי לביא ציון :שאלה נוספת שאני רציתי לשאול ,עמ'  55סעיף  981אז ראינו שב -
 2017זה היה  1.650מיליון ב  2018 -זה עלה ל  2 -מיליון ואחר כך זה ירד ל 1.8 -
מיליון יש כאן ירידה של  10אחוז.
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מר רחמים בינוני :חלק מהרזרבה גם היא תתבסס זה למשל אנחנו מכניסים את זה כבר
למועצה של יוני זה ייכנס כבר ואפילו תהיה תוספת יותר בנושאים האלה.
גב' שירלי לביא ציון :כי אני ראיתי שיש למשרד הרווחה נתן תוספת ,לא ,היה עליה של
 600אלף ש"ח לפעולות ראש מנהל ,זה מה שכתוב כאן .נכון? אז קודם כל מה זה
הפעולות האלה?
מר רחמים בינוני :לא ,לגבי מרכז אבחון אני אומר שוב אז שני הסעיפים האלה היו דרך
הרזרבה והם ייכנסו במועצה הבאה.
גב' שירלי לביא ציון :הפעולות שכתוב שעלה מ  139 -ל ?709 -
מר רחמים בינוני :לא ,לא פעולות ,אני דיברתי על מרכז אבחון בוקר ומרכז אבחון.
גב' שירלי לביא ציון :אני אומרת מצד אחד הורידו פה ובפעולות של ראש מנהל נתנו לו
 600אלף ש"ח יותר אז קודם כל אני רוצה לדעת מה זה הפעולות האלה לקבל עליהן
פירוט.
מר רחמים בינוני :יש תכניות ,אני לא זוכר בדיוק מה התכניות אני אתן לך פירוט מלא
בדיוק מה צריך להיות כל תכנית.
גב' שירלי לביא ציון :אוקי .זה הפעולות .אני רציתי לשאול,
מר זוהר נוימרק :שירלי ,זהו ,שאלה אחרונה כי אתם חורגים קצת ממסגרת הזמן.
גב' שירלי לביא ציון :אז יש לי עוד שתי שאלות.
מר זוהר נוימרק :עוד שתי שאלות ,תן לה לדבר.
מר מורן ישראל :יש לי הערה,
מר זוהר נוימרק :תן לה לדבר .שתי שאלות אחרונות בבקשה.
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גב' שירלי לביא ציון :בעמ'  76סעיף  875ו  .876 -הפעלת ספריות זה  15מיליון ש"ח ,אני
הייתי רוצה לקבל פירוט ,זה נשמע לי מחיר מופרך של  7.8ו  7.6 -כדי להפעיל ספריות
ומדיה טק.
מר רחמים בינוני :הספריות בכל הערים את לא מקבלת הכנסות לטובת הפעלה זה שירות
שנותנים לתושבים וזה עלויות .עכשיו ,את התוצאה אם את רוצה לראות לאן זה הולך יש
את המאזנים שמציגים פה כל שנה מראים לך בדיוק את כל ההוצאות על שכר עובדים,
על חשמל ,על כל הדברים את תראי את זה.
מר מיקאל בוזגלו 15 :מיליון?
גב' שירלי לביא ציון :אבל  15מיליון?
מר רחמים בינוני :הם מציגים,
גב' שירלי לביא ציון :כמה עובדים יש שם?
מר זוהר נוימרק :תראו את זה במאזנים של החברה של תיאטרון מוזיקה תרבות וכו'.
יאללה שאלה אחרונה שירלי.
גב' שירלי לביא ציון :אני רציתי לשאול עוד דבר הפכתי את כל התקציב ולא מצאתי אף
מילה על העדלידע .כן אני הייתי רוצה לדעת,
עו"ד יונת דיין :זה חלק מהאירועים.
גב' שירלי לביא ציון :כן ,אבל אני רוצה לדעת מה העלויות ,לאן הולך ,מה ,כמה.
מר מורן ישראל :צודקת.
גב' שירלי לביא ציון :איך זה מתחלק .זה גם מחיר שהוא מופרח באוויר אף אחד באמת
לא יודע כמה זה עולה.
מר רחמים בינוני :זה לא נכון ,אני אגיד לך כ  3.2 -לכל האירועים יש מנהל אגף תרבות
שמטפל בכל הנושא אני אתן לך פירוט ואני אגיד כמה עלה.
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מר זוהר נוימרק :בסדר גמור .תודה רבה.
גב' שירלי לביא ציון :שם זה היה פירוט על יום העצמאות.
מר זוהר נוימרק :זהו ,אתם סיימתם.
מר זאב ניסים :אני רוצה להציע הצעה אחרונה לכל חברי המעוצה יש משהו שמאוד
מפריע לי הרבה שנים .מה מפריע לי? מפריע לי תקציב הספורט ,אני ניסיתי לדבר עם
מוטי המון פעמים אבל זה לא עוזר ,שנים כבר .אני חושב שתקציב הספורט כולו הוא
תקציב נמוך יחסית לגודל האוכלוסייה ולגודל המועדונים וגודל כל מי שעוסק בתרבות
בספורט הזאת יש המון המון ענפים .אני אמרתי ,אני הצעתי למוטי להעלות את התקציב
מ  6 -מיליון ל  9 -מיליון וזה כלום.
מר זוהר נוימרק :בואו.
מר זאב ניסים :נתחיל עם  3מיליון.
מר זוהר נוימרק :טוב ,שמענו תודה .אנחנו נתחיל עכשיו יונת.
מר זאב ניסים :תהיה רציני.
מר זוהר נוימרק :נו ,די ,בוא .זהו .בוא יונת בבקשה.
עו"ד יונת דיין :מכיוון שיש לנו גם חברי מועצה חדשים כל אחד מגיע עם קשרי משפחה
ותחומי עיסוק יש לנו סגני ראש חדשים עם תחומי עיסוק בעיר יש מספר נושאים שמטעמי
הסדר ניגוד עניינים אנחנו נצטרך להצביע עליהם קצת שונה .אילן גזית כשסעיפי הספורט
אתה מצוי לפחות במראית עין בניגוד עניינים .קובי ואלינור בנושא התקצוב שהולך לרשות
בגלל שיש להם עובדי משפחה עובדים אתם מצויים במראין עין באפשרות של ניגוד
עניינים ועזרא שאתה סגן וחצי משרה ומורה בבית ספר בעיר אז התחום של החינוך העל
יסודי ,לכן אני מציעה שמטעמי נוחות קודם כל נצביע בנוכחות כולם על כל התקציב למעט
 4הנושאים האלה ואז כל נושא בנפרד.
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מר מורן ישראל :לא למעט  4הנושאים האלה.
עו"ד יונת דיין :אתה יכול לתת לי לדבר?
מר מורן ישראל :בבקשה.
עו"ד יונת דיין :תודה .לגבי ההסתייגויות תקן אותי אם אני טועה אם אני הבנתי אותך לא
נכון אני מבינה שאתה אומר למעשה לא השתמשת במילים המפורשות של הפקודה אבל
אתה אומר שגם אם זה מאוזן זה לא בר ביצוע בגלל ההתחייבויות שיש לעירייה.
מר מורן ישראל :אני חושב שבתור היועצת המשפטית אני מבקש את חוות דעת שאומרת
האם ניתן לבצע התחייבויות כלשהן בטרם יש אישור תקציבי לדבר הזה כי אם לא אני
אקריא לפקודה ואז את תגידי לי מה את חושבת על זה ,האם ניתן לבצע התחייבויות מה
זה אתם אומרים לנו אתם לא יכולים שלא לאשר את הסעיף התקציבי כי יש התחייבויות
ואני אומר לך שאתם לא יכולים לבצע התחייבויות בלי שיש סעיף תקציבי.
מר חיים סברלו :אז מאשרים את זה עכשיו .מה קרה ?
מר מורן ישראל :לא ,זה לא עובד ככה.
מר מיקאל בוזגלו :אתה לא יכול,
מר מורן ישראל :יש חוק.
מר מיקאל בוזגלו :אתה לא יכול.
מר מורן ישראל :יש חוק אני רוצה חוות דעת משפטית.
עו"ד יונת דיין :כולם עונים וזה מקסים.
מר זוהר נוימרק :תנו ליונת לסיים.
עו"ד יונת דיין :אחד אני לא הגזבר ולא בגזברות אז אני לא יודעת איזה הוצאות הוצאו
ואיך זה לא תפקידי זה תפקיד הגזברות.
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מר מורן ישראל :הרגע שמעת.
עו"ד יונת דיין :כשאלה עקרונית זה נורא יפה אבל כל דבר צריך לבדוק את הנסיבות
והעובדות שלו ואם אתה מדבר על משהו ספציפי אז בשמחה תן לי את הפרטים ואני אלך
לבדוק אותם.
מר מורן ישראל :קיבלתם את הפרטים ,הרגע הוא נתן לנו אותם שיש התחייבויות
קודמות .האם זה נראה לך הגיוני ,זה מאוד ספציפי לא כללי ,מאוד ספציפי .אני אחדד את
השאלה ,האם נשמע למישהו פה בחדר הגיוני שאנחנו מתחייבים למיליון ש"ח מבלי שיש
סעיף תקציבי שמאושר במועצת העיר לדבר הזה?
מר זוהר נוימרק :אף אחד לא אמר ,מורן ,טוב.
מר מורן ישראל :מה טוב? יש יועצת משפטית שתענה.
עו"ד יונת דיין :אם הקשבת ,לפחות איך שאני שמעתי והבנתי את דני ,הוא הסביר שכל
תקציב לכל שנה מאושר בשנה עצמה ולכן בשנה שעברה לא היה סעיף כזה והוא לא יכל
לאשר ב  2018 -תקציב ל  2019 -כי זה מה שאומרת הפקודה .הוא כן הסביר לך הוא
השתמש במילה התחייבויות ואני לא יודעת אם זה נכון לתפוס את דני במילה ,אבל הוא
כן הסביר לך שהיו מהלכים והיו מגעים ויש תכנון של כנס אקרובטיקה פה בעיר וכרגע
כשאתה מציע להזיז את הכסף מהתכנון הזה הצדה אתה מייצר בעיית ביצוע לתקציב
העירוני .יחד עם זאת,
מר מורן ישראל :אנחנו בוועדת מכרזים ואנחנו לא מכירים מכרז כלשהו משפטי שבהם
אנחנו מחויבים .בואי תסבירי.
עו"ד יונת דיין :מה לעשות ,מורן ,לא הכל עובד עם מכרזים ,יש גם דרכים אחרות.
מר זוהר נוימרק :מורן ,בוא ,אין לך זכות דיבור.
מר מורן ישראל :אני מבין שאתם קצרים בזמן.
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מר זוהר נוימרק :לא קצרים בזמן.
עו"ד יונת דיין :לסיים תשובה עד הסוף אפשר?
מר זוהר נוימרק :נימוס מינימלי מורן ,תן לה לסיים.
עו"ד יונת דיין :תשמע ,אתה שואל אותי שאלה אני מתחילה לענות אתה מפסיק באמצע
ומסתובב לשאול שאלה את מישהו אחר .אז תגיד לי אתה רוצה חוות דעת של היועצת
המשפטית של העירייה?
מר מורן ישראל :את לא עונה שום תשובה.
עו"ד יונת דיין :אני היועצת המשפטית של העירייה.
מר מורן ישראל :אז בבקשה .אנחנו רוצים אותה גם בכתב.
עו"ד יונת דיין :תשאל שאלה בכתב ותקבל תשובה בכתב ,איך?
מר זוהר נוימרק :בסדר גמור ,ניתן לך תשובה בכתב .די.
עו"ד יונת דיין :יחד עם זאת ,אני אנסה לסיים אם המועצה לא מאשרת תקציב ואין מימון
חדש לזה אז מן הסתם כל מי שעשה מהלך או יצר איזה שהיא תחילת תנועה יצטרך
לעצור ולחזור אחורה .אבל בין זה לבין הסתייגות שאומרת,
מר מורן ישראל :אני רוצה להצביע על זה בנפרד.
עו"ד יונת דיין :יש בזה קושי.
מר מורן ישראל :אני רוצה להצביע על סעיף בנפרד ,זה מותר על פי פקודת העיריות וזה
שאתם מונעים ממני להצביע בנפרד זה דמגוגיה ואני לא מבין למה.
מר מיקאל בוזגלו :מאתנו.
מר מורן ישראל :מאתנו סליחה .זה שאתם לא מאפשרים לנו להצביע בנפרד.
מר זוהר נוימרק :תצביע.
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מר מורן ישראל :מה אכפת לכם? אם אתם חושבים שאתם צודקים תצביעו .עכשיו יש לי
בבקשה משהו לגבי פקודת העיריות.
מר זוהר נוימרק :מורן ,מורן.
מר זוהר נוימרק :אין לך זכות דיבור.
עו"ד יונת דיין :אני אגיד לך רק לפני זה ,הלכו פה לקראתך ולקראת הסיעה שלך בקולא
מעבר לקולא בפרשנות הפקודה ,אתה רוצה להעיר עכשיו,
מר זוהר נוימרק :די ,מורן ,אין לך זכות דיבור .לא .די .אתה קיבלת,
מר מורן ישראל :לגבי,
מר זוהר נוימרק :לא .לא.
מר מורן ישראל :סעיף  58לפקודת העיריות אומר כך,
מר זוהר נוימרק :מורן ,אין לך זכות דיבור ,אנחנו רוצים לצאת להצבעה ואתה דיברת
מספיק מורן ,אתה קיבלת הרבה מעבר לזמן שלך.
מר מורן ישראל :אבל זה לא קשור לתקציב ,זה קשור לאופן ניהול הישיבה וחשוב
שתקשיב לסעיף הזה .כי הוא ראוי ,סעיף  58לפקודת העיריות ישיבות בעניינים מיוחדים
בסעיף א'  -בישיבות בעניינים המפורטים בסעיף  57לתקנון זה יפתח היו"ר וכן הלאה ,רק
רגע ,סליחה .ממשיך יפתח היו"ר או מישהו יורה בדברי ההסבר או בכפוף לאמור בסעיף
 48לתקנון זה תקבע המועצה בעצמה את משך הזמן שיוגש לדיון .ואולם ,שליש מחברי
המועצה ואני חושב שיש פה שליש מחברי מועצה שיסכימו יחד אתי רשאים לדרוש
שהזמן שיוקדש לדיון בהצעת התקציב לא יפחת מ  6 -שעות .אני מבקש,
עו"ד יונת דיין :עכשיו שים את זה יחד עם הסעיף שמגביל את זמן הדיבור בתקציב ל 10 -
דקות לחבר מועצה ולא יותר משעה לסיעה.
מר מורן ישראל :אין בעיה.
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עו"ד יונת דיין :לאן הגענו? ל  40 -דקות כשנתנו לכם שעה וחצי .עוד  40דקות ועוד 20
דקות את לא היית פה קרן שעתיים וחצי.
מר זאב ניסים :את ברחת.
מר זוהר נוימרק :את לא היית.
מר מורן ישראל :כל הישיבה היא שלוש שעות ,חצי שעה מתוכה יצאנו להפסקה אז חוסר
הדיוק שלך הוא חוטא לחברת המועצה אז בואו נדייק בזמנים .הסעיף הזה הוא הוראת
חוק ראשונה,
מר זוהר נוימרק :היא לא הייתה פה היא באה עכשיו ,מורן ,די אין לך זכות דיבור .מורן די.
אני קורא אותך לסדר .אתה לא יכול להגיד מה עולה לסדר ומה לא .תודה רבה לך .אין לך
זכות להגיד מה עולה לדיון ומה לא ,אני היו"ר ,אני קורא אותך לסדר.
מר מורן ישראל :אין בעיה ,אתה מסרב לדון בזה.
מר זוהר נוימרק :אני קובע מה עולה לדיון ולא אתה ,עם כל הכבוד.
מר מורן ישראל :אז תתייחס לסעיף  58ולזה ששליש מחברי המועצה יכולים לדרוש דיון
שלא יפחת מ  6 -שעות .אתה תתייחס.
מר זוהר נוימרק :יש יועצת המשפטית שתתייחס.
מר מורן ישראל :לא ,אתה תתייחס .אתה רצית להתייחס.
מר שי קינן :בוא נתקדם כי אין שליש גם ככה.
מר מורן ישראל :אין שליש מחברי המועצה? אתם מתנגדים?
מר זוהר נוימרק :יונת בבקשה.
עו"ד יונת דיין :ההצבעה כרגע היא על התקציב בכללותו למעט סעיפי,
מר מורן ישראל :לא.
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מר זוהר נוימרק :שקט ,שקט.
עו"ד יונת דיין :אתם רוצים לשמוע על מה אתם מצביעים?
מר זוהר נוימרק :הצבעה עכשיו .תודה רבה .די ,שקט .לא חבל לכם על הזמן? חברים
שקט .תודה רבה .מיקאל תודה רבה .אני קורא אותך לסדר .תודה רבה תנו לה לסיים.
עו"ד יונת דיין :אז ההצבעה עכשיו היא על התקציב.
מר מיקאל בוזגלו :הצבעה שמית.
מר זוהר נוימרק :אני קורא אותך לסדר פעם שנייה.
עו"ד יונת דיין :ההצבעה כרגע היא על התקציב ,
מר מורן ישראל :הוא אמר בחוץ הכל בסדר.
מר זוהר נוימרק :תמשיכי ,תודה רבה.
עו"ד יונת דיין :ההצבעה כרגע היא על התקציב למעט סעיפי הספורט והחינוך העל יסודי,
ההסתייגויות נצביע עליהם בנפרד.
מר מורן ישראל :מעולה ,גם על ההסתייגויות שלנו.
עו"ד יונת דיין :יש לי פה  3הסתייגויות.
מר מורן ישראל :מעולה.
מר זוהר נוימרק :יאללה.
עו"ד יונת דיין :מי בעד? מי נגד?
מר זוהר נוימרק :עוד פעם,
עו"ד יונת דיין :התקציב למעט סעיפי הספורט והחינוך על יסודי .
מר רחמים בינוני :סליחה אם אפשר להוסיף כולל הרכבים כולל התקנים.
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עו"ד יונת דיין :כולל רכבים ומצבת כח אדם.
מר זוהר נוימרק :מי בעד? .3 ,2 ,1
מר מיקאל בוזגלו :שמי בבקשה.
מר זוהר נוימרק :שמי.
מר זוהר נוימרק :אנחנו רוצים שזה יהיה רשום בפרוטוקול.
מר זוהר נוימרק :אני שאלתי,
עו"ד יונת דיין :שני שליש מחברי המועצה הנוכחים רוצים הצבעה שמית? יש שליש
שרוצה הצבעה ?
מר זוהר נוימרק :מי בעד הצבעה שמית?
מר מורן ישראל :כן ,אנחנו רוצים.
מר זוהר נוימרק ,8 :זה לא שליש אנחנו  23במועצה .הצבעה שמית ,בסדר .חברים רק
רגע .נתחיל לפי הסדר .מי בעד? יעקב אחדות בעד .קייקוב בעד ,מורן ישראל נגד ,בר שי
נגד ,שני כהן מסילתי נגד.
גב' שני מסילתי כהן :נגד ,אני פה לומדת אני מתהפכת.
מר זוהר נוימרק :בוזגלו נגד ,קרן נגד .סיטון בעד ,שלומי תמם בעד ,מיכאל סטובסקי
בעד ,יפת צדקה בעד .עינב נגד ,שירלי לביא ציון נגד ,שי קינן נגד ,זאב ניסים נגד.
מר זאב ניסים :בעד.
מר זוהר נוימרק :אילן גזית בעד ,גליה ,כל אחד יגיד את השם שלו ,יוסי בעד ד"ר רוק
בעד ,סברלו בעד ,אני בעד ,רבקה בעד .אני בעד .תספור .מי שבעד ירים את היד 14 -
בעד .מי נגד?  9נגד .אושר הצעה התקבלה.

88

מועצת העיר ה 18-חולון ישיבת מועצה שלא מן המניין מס'  10ליום  14.5.19 -פרוטוקול
504
עו"ד יונת דיין :עכשיו אנחנו נצביע בבקשה על סעיפי הספורט .אילן אתה יכול לצאת
בבקשה .הוא צריך לצאת מהחדר ,מה לעשות? אלה הם הכללים.
מר זוהר נוימרק :שלא יהיה מראית עין.
עו"ד יונת דיין :אני שואלת בצורה פשוטה כולם נשארים מאחורי אותה הצבעה גם על
סעיפי הספורט?
מר מיקאל בוזגלו :רק רגע ש ? -
עו"ד יונת דיין :כל השמות מופיעים מי אמר בעד ומי אמר נגד .אני אומרת כולם נשארים
באותה עמדה על סעיפי הספורט? לא על הסתייגויות ,סעיפי הספורט כמו שהם בהצעת
התקציב שקיבלתם.
מר מורן ישראל :למעט ההסתייגויות.
עו"ד יונת דיין :לא הסתייגויות .אז אנחנו  13בעד ו  10 -נגד אם תוכלו ,עזרא.
מר מורן ישראל :היה  14קודם ,הפחתתם אחד.
מר זוהר נוימרק :תכניסו את אילן .אילן חזר עזרא סיטון יצא.
עו"ד יונת דיין :השמות כבר מופיעים בפרוטוקול עם בעד ונגד עם ההצבעה המרוכזת.
כולם נשארים בעמדתם בעד ונגד על החינוך העל יסודי?
מר זוהר נוימרק :כן ,אז  13בעד  10נגד .הצבעה התקבלה .בואו נחזיר את עזרא.
עו"ד יונת דיין :אני מבקשת מקובי ואלינור לצאת.
מר זוהר נוימרק :בבקשה .תצאו תקראו לעזרא.
מר מיקאל בוזגלו :רק רגע ,זה הסתייגות?
עו"ד יונת דיין :לא.
מר זוהר נוימרק :תכף נגיע לכל ,לכל נגיע .סבלנות טיפה .יאללה .סיטון נכנס.
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עו"ד יונת דיין :סיטון נכנס קובי ואלינור יצאו .סעיפי התקציב כמו שהם לגבי רשת קהילה
ופנאי ,יש לנו את השמות מההצבעה הראשונה .כולם נשארים בדעותיהם? כן?
מר זוהר נוימרק :יש לנו  13בעד ו  9 -נגד .הסעיף התקבל .אושר .יאללה.
עו"ד יונת דיין :אפשר לקרוא להם.
מר זוהר נוימרק :כן ,אפשר לקרוא להם .עכשיו סעיף ההסתייגויות בוא נראה.
מר מורן ישראל :זו ההזדמנות ,חברים ,לעשות תיקון להעביר את הכספים כמו שאמרנו.
מר זוהר נוימרק :רק רגע.
עו"ד יונת דיין :אני אתחיל מתרבות שזה סעיף  826700כולו וסעיף  826800כולו.
מר חיים סברלו :אבל אם אתה מביא לי כסף מורן,
עו"ד יונת דיין :אני יכולה להסביר למה אתם מצביעים? זה  2.597מיליון מרכז סירקין ו -
 5.790מיליון מוזיאון העיצוב אלה שני סעיפים בהתאמה .מיקאל בוזגלו מבקש להסתייג
מהם להעביר את הכסף לקייטנות קיץ ,בהתחשב גם במה שאמר ממלא מקום הגזבר מי
בעד? מי נגד?
מר מיקאל בוזגלו :אני רוצה את זה שוב בבקשה.
מר זוהר נוימרק :מה?
מר זאב ניסים :רק רגע ,אני רוצה להבין ,מה זה קייטנות קיץ?
מר מיקאל בוזגלו :אני רוצה את זה שמית.
מר זאב ניסים :מה זה קייטנות קיץ שאתה מבקש להעביר?
מר מיקאל בוזגלו :אני אסביר לך ,אם אתה,
מר זאב ניסים :עזוב ,אתה עושה צחוק.
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מר מיקאל בוזגלו :אם אתה היית נשאר בדיון אתה היית יודע אני לא מתכוון לחזור על
הדברים פעמיים.
מר זאב ניסים :אוקי .אז אני נגד .בגלל שאתה לא מכבד את עצמך.
עו"ד יונת דיין :מי בעד ההסתייגות שהציע מיקאל?
מר זוהר נוימרק :מי בעד?
מר מורן ישראל :שמית.
מר זוהר נוימרק :מי בעד שיגיד את שמו.
מר מורן ישראל :מורן ישראל.
מר זוהר נוימרק :מורן ישראל ,שי בר ,שני כהן ,אלינור מטלון ,מיקאל בוזגלו ,ד"ר קרן גונן.
עו"ד יונת דיין :עוד מישהו בעד?
מר זוהר נוימרק :עינת ,שירלי ,זאב ניסים ושי.
עו"ד יונת דיין :הגענו ל  10 -יש עוד מישהו בעד? יש מישהו נמנע? בסדר
מר זוהר נוימרק :אין .מי נגד? כל השאר נגד?
עו"ד יונת דיין :כל  14חברי המועצה,
מר זוהר נוימרק :כל  14נגד.
מר זאב ניסים :שמית ,שמית.
עו"ד יונת דיין :יש כבר את השמות.
מר זוהר נוימרק :ההסתייגות נפלה.
מר מורן ישראל :אני רוצה הצבעה בבקשה שגם תעברו נראה מי,
מר זוהר נוימרק :יש את השמות.
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מר יוסי סילמן :מורן באמת די.
מר זוהר נוימרק :יש את השמות.
עו"ד יונת דיין :הסתייגות של סיעת הצעירים על הסעיף של כנס חולון לחינוך .הסעיף זה
 1811100782להוריד משם  200אלף ש"ח שילכו  100אלף ש"ח לתנועות הנוער50 ,
אלף ש"ח לחינוך חרדי ו  50 -אלף למשלחות נוער בינלאומיות.
מר זוהר נוימרק :מי בעד? מי בעד?
מר מורן ישראל :אני בעד.
מר זוהר נוימרק :מורן ישראל ,בר שי.
מר מורן ישראל :אתם מתנגדים?
מר זוהר נוימרק :אלינור מטלון ,שני מסילתי כהן ,מיקאל בוזגלו ,ד"ר קרן גונן.
מר מורן ישראל :הוכחת בדיון שאתה יכול,
מר זוהר נוימרק :עינת ,שירלי ,זאב.
עו"ד יונת דיין :יש עוד מישהו מחברי המועצה?
מר זוהר נוימרק :לא ,שי נמנע.
עו"ד יונת דיין 9 :מחברי המועצה.
מר זוהר נוימרק 9 :אחד נמנע .מי נגד? כל השאר.
עו"ד יונת דיין 2 :נמנעים 9 ,בעד 13 ,נגד.
מר זוהר נוימרק :אז רק רגע .שקט ,קדימה.
עו"ד יונת דיין :נשארה עוד הסתייגות אחת.
מר זוהר נוימרק :יש פה הסעיף כמה זה היה?  13נגד 9 ,ו  2 -נמנעים.
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מר מורן ישראל :אבל אם יצאו מהחדר?
מר זוהר נוימרק :די .תספור.
עו"ד יונת דיין :הסתייגות אחרונה שוב של סיעת הצעירים על האליפות אקרובטיקה,
הסעיף התקציבי  1829100816מציעים להוציא משם  700אלף שילכו  70 -אלף ש"ח
לתמיכות בספורט בנוער 130 ,אלף ש"ח לאירועים בקליטה 400 ,אלף סעיף חדש ברשת
קהילת פנאי חוג לכל ילד 100 ,אלף מחלקת נוער פרויקטים קיץ.
מר מורן ישראל :מהכסף שיש.
מר זוהר נוימרק :מי בעד ההסתייגות? מי בעד?
מר מורן ישראל :אני העליתי כחלק מהסעיפים משהו שראובן קייקוב מבקש,
מר זוהר נוימרק :מי בעד.
מר מורן ישראל :שנתיים הוא מבקש והוא לא מקבל .
עו"ד יונת דיין :מורן ישראל ,שי בר ,שירלי אלינור ,שני סליחה.
מר זוהר נוימרק :גונן .6
עו"ד יונת דיין :מיקאל ,עינב ,אלינור.
מר זוהר נוימרק :שי נמנע 10 .בעד,
מר מיקאל בוזגלו :רק רגע כל השאר לא רוצים שיהיה לטובת הילדים שלנו בקייטנות?
מר זוהר נוימרק 10 :בעד .די עם זה ,מיקאל די.
מר מורן ישראל :די ,בואו .שי נמנע 13 .נגד 9 ,בעד .תודה רבה ,ההסתייגות נפלה
הסעיף,
מר מורן ישראל :אני מבקש הצבעה חוזרת ,אני לא שמעתי את הנגד.
מר זוהר נוימרק :שקט.
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מר מורן ישראל :אני מבקש הצבעה חוזרת .זה הפקודה.
מר מיקאל בוזגלו :בסך הכל אני אמרתי איפה כולנו,
מר זוהר נוימרק :בסדר ,די .ההסתייגות נפלה .התקציב אושר ,תודה רבה .לרבות,
מר מורן ישראל :אני ביקשתי הצבעה חוזרת.
מר יוסי סילמן :שקט.
מר זוהר נוימרק :די ,שקט .קובי שקט ,אני עכשיו לפרוטוקול לא שמעו את זה התקציב
אושר כולו כולל מצבת כח אדם וכולל מצבת רכבים.
מר מורן ישראל :לפרוטוקול אני ביקשתי להצביע לספור שוב את ההצבעה ,לפרוטוקול.
מר זוהר נוימרק :בוא נספור שוב את ההצעה.
מר מורן ישראל :בבקשה.
מר זוהר נוימרק :של הסעיף האחרון .מי בעד ההסתייגות האחרונה?
מר מורן ישראל :אבל שמית .שמית.
עו"ד יונת דיין :השמית כבר בפנים.
מר זוהר נוימרק :די .מי בעד להרים את היד?  10בעד 2 .נמנעים .מי נגד?  13נגד תודה
רבה.
מר מורן ישראל :כמה נמנעים?  .2אושר
מר זוהר נוימרק :התקציב אושר בשעה טובה .אנחנו עכשיו בתקציב הבא ,תודה רבה.
כולל מצבת כח אדם כולל מצבת תב"רים.
 .2תקציב הבלתי רגיל לתבר"ים.
מר יוסי סילמן :זה עבר ,מה אתם רוצים? זה עבר.
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מר זוהר נוימרק :בואו בבקשה .עכשיו התקציב הבלתי רגיל לתב"רים .בבקשה .מיכאל
בינוני מציג את התב"רים אני מבקש להיות בשקט.
מר רחמים בינוני :תקציב הפיתוח מסתכם ב  544 -בצד ההכנסות סליחה .בצד ההוצאות
אתם רואים פה את ההכנסות המתוכננות ,יש לנו היטל כבישים  20מיליון .אנחנו לקחנו
את זה בסכומים שבמידה ויהיו יותר הכנסות נכניס אותם בהמשך.
מר מיקאל בוזגלו :רק רגע ,מה זה היטל כבישים?
מר רחמים בינוני :מי  ...אני אעבור על התב"רים יש לכם את הרשימה יש לנו פה אתם
רואים.
מר זוהר נוימרק :די שקט .אנחנו עוד מעט מסיימים.
מר רחמים בינוני :העירייה תקצבה השנה כ  15,450 -מיליון,
מר מיקאל בוזגלו :רק רגע ,סליחה אני מצטער על ההפרעה ,אם אפשר ,אבל ,מר רחמים.
עו"ד יונת דיין :תן לו לסיים לדבר.
מר זוהר נוימרק :תן לו להסביר אם יש לך שאלות אז בסוף .הוא יענה לך על הכל.
מר רחמים בינוני :אנחנו קיבלנו ממשרד הבינוי והשיכון לטובת מתחם יוספטל בשכונת
ג'סי כהן מתחם מבצע סיני ומתחם תותחנים החצב אתם רואים אנחנו קיבלנו פה 2.524
מיליון אנחנו פתחנו פה תב"רים במימון משרד התחבורה כל פעם אנחנו מקבלים
הרשאות ולכן פתחנו פה את התקציב כדי שיהיה לנו במידה ונקבל הרשאות נוכל לפתוח
את התב"רים .העירייה תקצבה  20מיליון ש"ח לטובת עבודות בשדרה ויש פה פיתוח
רחובות .אתם תראו פה ,
מר מורן ישראל :זה החלק שמתייחס רק ל .2019 -
מר רחמים בינוני :רק  19ל  20 -אנחנו מתכננים גם  20אבל זה רק בתכנון ,כלומר כרגע
אתם מאשרים את תקציב  .2019יש לנו פרויקט טיול במעפילים הולכים להביט על נתיבי
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תחבורה ציבורית ואז העירייה תיכנס ותעשה את כל הנושא של פרויקט התיאום .הקמת
בתי ספר יש פה הקמת בית ספר תיכון בנות ,בית ספר יסודי חרדי לבנות ,תכנון בית ספר
יסודי חדש  24כיתות ,תכנון בית ספר לילדים אוטיסטים ,תכנון בית ספר לבעיות
התנהגות .העירייה קיבלה קול קורא שהיו  3רשויות שקיבלו אחת מהן זה עיריית חולון
 15מיליון שהעירייה מתקצבת  5מיליון לטובת מרכז טכנולוגי וזה יהיה בבית רותר יש פה
גם תכנון והרחבת תכנון נבון ל  36 -כיתות ,שיפוצי קיץ העירייה השנה תיתן  8.4מיליון
ש"ח לטובת שיפוצי קיץ .אני אמשיך הלאה .יש גם שיפוץ והנגשת טיפות חלב העירייה
הולכת לשפץ את כל טיפות החלב .השנה ניתן  1.5מיליון והמשך ניתן בשנים הבאות זה
לפי קצב הפינוי של הזה .אם יש עוד שאלות .בבקשה.
מר זוהר נוימרק :בבקשה מסודר ,מי רוצה לשאול? בבקשה.
מר מיקאל בוזגלו :אתה דיברת על נושא של  20מיליון היטל מכבישים.
מר רחמים בינוני :כן.
מר מיקאל בוזגלו :מה עושים עם הכסף הזה? כי מצב הכבישים בחולון זוועתי .אם זה
בלא מעט רחובות ואני שואל באמת לאן הכסף הולך כי בשטח יש לא מעט כבישים שהם
רעועים.
מר רחמים בינוני :כל הכסף שמתקבל מכבישים אתה חייב להוציא אותו רק על כבישים
ולכן אם אתה תסתכל בטבלה תראה שיש השבחה,
מר מיקאל בוזגלו :אנחנו נוכל לקבל רשימה ?
מר רחמים בינוני :הנה יש תסתכל כל מה שאתה רואה מכביש פרויקט  547מרכבה
עבודות פיתוח אזור תעשייה ,כל מה שאתה רואה זה כסף שהולך לטובת כבישים.
בסדר? המרכבה רוקמים ,פס ירוק הכביש  .46בסדר?
מר מיקאל בוזגלו :סבבה .ברשותך עמ',
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מר זוהר נוימרק :רק שקט בבקשה ,לא שומעים אותו.
מר מיקאל בוזגלו :מצלמות  ...מה זה  1.8מיליון?
מר רחמים בינוני :לא ,מה שקורה אנחנו תקצבנו כשעשינו את היטל שמירה תקצבנו גם
לטובת מצלמות.
מר מורן ישראל :זוהר ,אתה מעיר רק לצד אחד שמדבר.
גב' שני מסילתי כהן :למה לא מעירים להם?
מר רחמים בינוני :מצלמות בדרכים כלומר בעיר .ומה שאתה כל שנה מוריד פחת של
שישית מהדבר הזה ולכן אנחנו השנה כשיהיו את ההכנסות מהיטל השמירה אנחנו נוריד
מפה את ,זה הנחיות משרד הפנים.
מר מיקאל בוזגלו :אוקי .רק רגע .צומת חולון ,עמ' מס'  1.2 - 3מיליון.
מר רחמים בינוני :לא 200 ,אלף.
מר מיקאל בוזגלו :זה מתקשר לקו של  ...או שזה לא קשור?
מר רחמים בינוני :לא ,צומת חולון הולכים יש שמה תכנית בינוי גדולה בשיתוף עיריית תל
אביב העירייה רוצה להביא לפה צוות יועצים והכל לעשות לטובת זה.
מר מיקאל בוזגלו :הבנתי .מתחם השומרונים  400אלף מה זה ?
מר יוסי סילמן :אנחנו רוצים לעשות שם שינוי תב"ע על מנת לאפשר בנייה של רמ"י
לשומרונים.
מר מיקאל בוזגלו :מגניב ,כי כבר הרבה זמן הם רוצים את זה .אחלה יוזמה .מעולה.
מר יוסי סילמן :שינוי תב"ע.
מר מיקאל בוזגלו :מעולה .אני תכף מסיים ,שיפור תקינות המדרכות בעיר שנפגעו
משורשי עצים.
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מר רחמים בינוני :כן .יש עצים השורשים שלהם נשלחים ואז הם מרימים את המדרכות
מה שהם עושים הם מוציאים את המדרכה כורתים את השורש ומחזירים את הריצוף
חזרה.
מר מיקאל בוזגלו :יש לנו מעקב אחרי הדברים האלה?
מר רחמים בינוני :ברור.
מר מיקאל בוזגלו :מי עושה ,מתי נעשה ,האם לא הורגים את העץ בזמן שכורתים את
השורשים ?
מר רחמים בינוני :מחלקת דרכים עושים את כל העבודה יחד עם גנים,
מר מיקאל בוזגלו :אוקי .מה זה ברשותכם ציפוי כבישים מיליון.
מר רחמים בינוני :ציפוי כבישים זה אתה רואה כבישים לפעמים יש סדקים עושים ריבוד
ומצפים אותם מחדש.
מר מיקאל בוזגלו :לא עושים קרצוף ואז עושים אספלט אלא בקטעים החלקים לוקחים מה
שאנחנו רואים ושמים,
מר רחמים בינוני :לא ,זה אם יש חור בכביש אז יש את המכונה .לסדקים.
מר מיקאל בוזגלו :מיליון ש"ח.
מר רחמים בינוני :כן.
מר מיקאל בוזגלו :אוקי .הנגשת צמתים זה מאוד מעניין ופה אני באמת אשמח לסיוע
ועזרה התייעצות .הנגשת צמתים ומעברי חציה.
מר רחמים בינוני :כן .על פי החוק.
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מר מיקאל בוזגלו :רק רגע רק שניה .הנגשת צמתים ומעברי חציה מה יש לנו שם מיליון
ש"ח כמו שאני תמיד מעלה ואומר מצב מעברי החצייה בעיר הוא מחריד הן בקרבת בתי
הספר והן בכלל,
מר יוסי סילמן :דרך אגב זה שני דברים שונים .צביעת מעברי חציה או הנגשה .הנגשה זה
הלחצנים לעיוורים ולאפשר לכיסא גלגלים ,אז תפריד אין שני דברים .יש צביעה ויש
הנגשה .רק לסעיף ההנגשה זה מיליון.
מר מיקאל בוזגלו :אוקי .אז סבבה.
מר יוסי סילמן :יש זמנים קבועים אתם יודעים .יש זמנים קבועים.
מר מיקאל בוזגלו :יש לי עוד,
מר מורן ישראל :זה סעיף אחר של התקציב יש  40דקות לכל סיעה.
מר יוסי סילמן :אנחנו כרגע ממש לפני פרסום מכרז,
מר מורן ישראל :בסדר ,אני אומר רק שיש  40דקות לכל סיעה.
מר יוסי סילמן :החלפת  14אלף גופי התאורה בעיר ,דרך אגב אנחנו הולכים לחסוך כל
שנה קרוב ל  4 -מיליון ש"ח בשוטף הוצאות חשמל  .עוד פעם בין  3ל  4 -מיליון .ואנחנו
אוטוטו לפני פרסום המכרז.
מר מורן ישראל :ההחזר שאתה מתאר עכשיו  4מיליון על  30מיליון?
מר זוהר נוימרק :בוא ,סיימת ?
מר מורן ישראל :לפי מה שהראיתם לנו אז את החישוב זה היה  10שנים החזר.
מר מיקאל בוזגלו :שיקום גנים,
מר זאב ניסים :יוסי ,בעניין התאורה אם כבר הגענו זה מאוד חשוב ,דרך אגב אתה יודע
שיש לנו הרבה בעיות תאורה בעיר הזאת .מתקנים ,יש לנו מחלקה לתפארת דרך אגב.
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מר מיקאל בוזגלו :קטנה אבל.
מר יוסי סילמן :אני אגיד מה יהיה שונה ,המכרז התאורה הזה כולל אחזקה ,אנחנו עושים
טוטל ולכן מהרגע שיהיה זכיין הוא מדי וואן במקביל להחלפת הלדים הוא יהיה אחראי על
כל אחזקת התאורה בעיר ולכן אני חייב להגיד לך אנחנו לא רוצים להשקיע עכשיו
מיליונים בהחלפת בתי מנורות כי אוטוטו לפני מכרז להחלפה ללדים .לכן גם בעניין הזה
אנחנו הולכים בין הטיפות.
מר מורן ישראל :הצללה כולל את הגינות,
מר זוהר נוימרק :בואו ,בבקשה נעשה את זה מסודר .לא שומעים כלום בתמלול.
מר זאב ניסים :מר רחמים ,אני יודע למה ,כי פונים אליי אזרחים שיש בעיה במקום מסוים
ואני רואה ש,
מר יוסי סילמן :אם תרצה אני אשב אתך ,אני לא מסכים לכל מה שאתה אומר .יש המון
בעיות פנימיות.
מר זוהר נוימרק :די  .יאללה.
מר מיקאל בוזגלו :זה תכנון .אני חוזר תכנון .עמ'  11תכנון מוזיאון הקומיקס .אני קורא
נכון? חצי מיליון ש"ח?
מר רחמים בינוני :כן.
מר מיקאל בוזגלו :על תכנון ,לא ביצוע אלא תכנון.
מר רחמים בינוני :יש כוונה להעביר את מוזיאון הקומיקס למוזיאון המדיה טק ואז לפנות
את המקום שם לטובת מנהל החינוך וכו' .נכון .כן.
מר יוסי סילמן :דרך אגב זה מקסימום חצי מיליון בואו .במקסימום ,אם יהיה תכנון פחות
אז פחות.
מר מיקאל בוזגלו :בסדר ,ענית לי בסדר .מסכי תצוגה בלובי המדיה טק  150אלף.
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מר יוסי סילמן :זה המקסימום אנחנו נראה לפי מכרז כמה זה יהיה.
גב' גילה עומרד לוי :יש שמה מסכים כבר היום.
מר יוסי סילמן :אין ,בתיאטרון יש .אנחנו מדברים על ליגה אחרת ,בואי צריך לשדרג,
אנחנו פותחים סינמטק לילדים שם.
מר מיקאל בוזגלו :פרויקטים בפארק פרס חצי מיליון ש"ח.
מר רחמים בינוני :זה עבודות ביצוע שייעשו בפארק פרס ,
מר יוסי סילמן :דרך אגב פארק פרס העירייה מתחזקת באמצעות החברה.
מר מיקאל בוזגלו :חברת בת.
מר יוסי סילמן :באמצעות חברת בת ,אבל אנחנו משלמים את זה .בטח.
מר זוהר נוימרק :יאללה סיימת?
מר מיקאל בוזגלו :דבר אחרון .כרטיס תושב חולון היה בהתחלה  400אלף ש"ח פה אני
רואה מינוס  200מה זה מינוס ?200
מר רחמים בינוני :כי זה היה להתחלתי ,סך הכל נשארה יתרה של  200החזרנו את זה
חזרה לעירייה.
מר מיקאל בוזגלו :תודה רבה סיימתי.
מר זוהר נוימרק :תודה רבה .יש למישהו עוד שאלות? אם לא אנחנו נעבור להצבעה .רק
תהיו בשקט וניתן לו לדבר .שי .בבקשה.
מר בר שי :בתקציב לגבי סלילת שבילי אופניים והפיקוח שלהם זה בתב"ר בתקציב הזה
בעצם? כי אני לא רואה את זה,
מר רחמים בינוני :יש לנו תב"רים של שבילי אופניים אני יכול לתת לך פירוט מלא ,כי
תזכור שיש לנו גם תכניות שנשארו משנים קודמות ויש לנו שמה מיליוני שקלים שהם
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רצים כל הזמן ,זה תלוי בפיתוח של הכביש שמפתחים .לעירייה יש מפה יפה שאתה
רואה את כל שבילי האופניים בעיר חולון ההתפתחות שם היא מדהימה ,באמת.
מר מיקאל בוזגלו :זה כולל כל העמודים שאנחנו רואים מדוד אלעזר עד הסוף סתם מעניין
לדעת איפה אפשר למצוא את זה .יש אלפים של עמודי עץ,
מר זאב ניסים :מיליונים.
מר מיקאל בוזגלו :אלפים,
מר זאב ניסים :אני הולך כל לילה שם ספרתי יש שם  1473מיליון.
מר זוהר נוימרק :בוא תן לו לסיים.
מר יוסי סילמן :כל הפרויקט הזה מומן ממשרד התחבורה.
גב' קרן גונן :שאלה ,אפרופו מטרה רחמים ,שאלה לי אליך .לגבי מרכז מטרה היו אמורים
להיבנות שם מלתחות חדשות והרחבה והתאמה התקציב ככה נדחה שנה,
מר רחמים בינוני :כל הבקשות שמנהל החברה קיבלו מענה ,אנחנו דנים ולפי זה אנחנו
בונים.
גב' קרן גונן :אבל היה כבר אישור לפני שנתיים ו,
מר רחמים בינוני :אם היה ,לדעתי למיטב זיכרוני יש תב"ר של  160אלף ש"ח לטובת
מלתחות אם אני זוכר נכון.
גב' קרן גונן :זה הרבה יותר זה היה  370אלף.
מר רחמים בינוני :בסדר ייבדק.
גב' קרן גונן :איפה הכסף?
מר רחמים בינוני :הכסף נשאר בתב"ר.
גב' קרן גונן :נשאר בתב"ר אבל לא קרה אתו כלום.
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מר רחמים בינוני :אני לא יודע.
גב' קרן גונן 3 :שנים אחרי.
מר רחמים בינוני :ייבדק.
מר זוהר נוימרק :קרן אנחנו נחזור .תודה רבה נלך להצבעה.
מר זאב ניסים :לגבי  1.900 - 2019גדרות .
מר מיקאל בוזגלו :איזה עמוד אתה?
מר זוהר נוימרק :זה לא רלוונטי .מי בעד?  24פה אחד 23 ,סליחה .אין נגד .אושר.
מר יוסי סילמן :תספרו אתם .24
מר מורן ישראל :מה זה משנה? כולם בעד.
מר יוסי סילמן :אה ,סליחה ,ספרתי את רחמים טעות.
מר זוהר נוימרק 23 :בעד ,אין נגד ,אין נמנעים .עבר .תודה רבה .אילן אם אתה יכול
בבקשה לצאת.
עו"ד יונת דיין :אנחנו שוב נאלצים,
מר זוהר נוימרק :אילן לפרוטוקול אילן גזית יצא.
עו"ד יונת דיין :סעיפי הספורט בתב"רים כולם בעד מישהו מתנגד?
מר זוהר נוימרק :כולם בעד .אין נגד.
מר מורן ישראל :מה הסעיפים?
עו"ד יונת דיין :יש לך ראשי פרקים תסתכל עליהם.
מר מורן ישראל :אני מחפש.
עו"ד יונת דיין :יש שם בתי ספר וחינוך לא פורמלי ויש,
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מר זוהר נוימרק :למען הסר ספק פה אחד .תודה רבה .זהו.
עו"ד יונת דיין :אפשר לקרוא לאילן ועזרא בבקשה.
מר זוהר נוימרק :כן .בבקשה  .אילן גזית חזר עזרא יצא.
עו"ד יונת דיין :שוב ,סעיפי התב"ר שנוגעים לחינוך וחינוך על יסודי כולם בעד יש נמנעים?
מר זוהר נוימרק :כולם בעד ,אין נגד ,אין נמנעים  ,אושר פה אחד 23 .בעד.
עו"ד יונת דיין :קובי ואלינור בבקשה אם תוכלו לקרוא לעזרא.
מר מורן ישראל :אני אומר להושיב פה את ארבעתם בצד הזה בכלל בסדר הישיבה.
מר זוהר נוימרק :עזרא סיטון יצא ,קובי מכלוף יצא .אלינור מטלון יצאה.
עו"ד יונת דיין :סעיפי התב"ר נוגעים לרשת קהילה ופנאי כולם בעד ,מי בעד ירים את ידו.
מר זוהר נוימרק 22 :בעד אין נגד 21 .בעד אין נגד אין נמנעים .עבר ,תודה רבה .הסעיף
הבא אושרו התב"רים כולם .אנחנו עוברים לסעיף  - 3אישור סגירת תב"רים לשנת
.2018
מר רחמים בינוני :תב"רים שהסתיימה בהם הפעילות אנחנו מבקשים לסגור אותם על פי
הוראות משרד הפנים אתם רואים יש פה יתרות בודדות של אלפי שקלים סך הכל,
מר זוהר נוימרק :זה הליך טכני שהוא על פי חוק.
מר רחמים בינוני 220 :אלף ש"ח שזה עובר אחרי זה לקרנות ואנחנו משתמשים בהם
לתב"רים אחרים.
מר זוהר נוימרק :מי בעד?
מר בר שי :רק רגע יש לי הסתייגות לגבי מתקני אופניים זה יותר יש ביצוע של 121
ולמשל בתיאטרון חולון אין שום מקום לקשור בו אופניים לא באזור הזה בשום מקום ואני
לא מבין למה לסגור את התב"רים.
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מר מורן ישראל :כשיש צורך עדיין.
מר בר שי :כן .יש צורך עדיין.
מר יוסי סילמן :הנושא יישקל.
מר מורן ישראל :אז אפשר לסייג את זה ולהצביע על זה בעתיד?
מר יוסי סילמן :לא ,אני אומר ,אם,
מר מורן ישראל :אם תסגור לא יהיה לך תב"ר.
מר רחמים בינוני :לא ,יהיה ,אני תמיד פותח פה תב"רים.
מר זוהר נוימרק :ברגע שנדע אנחנו נוסיף את זה לזה להכניס את זה כסעיף .מי בעד?
אין בעיה של ניגוד עניינים כולם בעד ,יש פה  23בעד אין נגד אין נמנעים .הסעיף הבא.
סעיף  4עדכון תקציב רגיל  2019בית העולה.
מר רחמים בינוני :יש לנו כאן בקשה לעדכן תקציב של בית העולה עד עכשיו אנחנו היינו
מעבירים השתתפות לרשת כי הרשת הפעילה ,על פי הנחיות של המשרד לקליטת עליה
זה צריך להיות תחת העירייה אז יש פה שינוי בתקציב.
מר זוהר נוימרק :שינוי טכני.
מר מורן ישראל :זה המלצת ועדת הקליטה משנת .2017
מר יוסי סילמן :אנחנו חושבים שהתפקוד יהיה הרבה יותר טוב אם זה יהיה תחת
העירייה.
מר זוהר נוימרק :מאה אחוז ,מי בעד?
מר רחמים בינוני :אז שינוי בתקציב זה תוספת של  63,524שזה הכנסות ממשרד עליה
לטובת התקנים.
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מר זוהר נוימרק :מי בעד?  23בעד ,אין נגד .פה אחד אושר ברוב קולות .דבר אחרון אני
רוצה לפני סגירה עוד פעם יש משלחת שאנחנו הכרזנו נסיעת ראש העיר שאישרנו את
זה בישיבת המועצה הקודמת ובגלל פה שעקב השבעה של מוטי הוא לא יכול להיות אז
אני ממלא מקום ראש העיר ואני אגיע למשלחת במקומו .יש מישהו מתנגד? אם לא פה
אחד .תודה רבה הישיבה נעולה.
מר יוסי סילמן :מכיוון שאני יודע את שעת ההלוויה אני מעדכן אתכם ההלוויה מתקיימת
מחר בשעה  11:00בבית העלמין שער חדש בחולון.
מר זוהר נוימרק :נוציא הודעה מסודרת לכולם ,תודה רבה לכולם.

-תום הישיבה -
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