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על סדר היום

.1

אישור פרוטוקולים מס'  257 ,258 ,256מיום .19.12.04

.2

שאילתה של סגן רה"ע רועי כהן.

.3

שאילתה של סגן רה"ע רועי כהן.

.4

שאילתה של סגן רה"ע חיים זברלו.

.5

שאילתה של סגן רה"ע חיים זברלו.

.6

הצעה לסדר של סגן רה"ע רועי כהן בנושא העשרה למחוננים.

.7

הצעה לסדר של סגן רה"ע רועי כהן בנושא יישום דוח דוברת לרפורמה.

.8

הצעה לסדר של חבר המועצה ניסן זכריה בנושא מתן הנחות במתקני עירייה.

.9

אישור מועצה לפתיחת חשבון בנק.

.10

מינוי נציגים לוועדת רכש ובלאי ) 15חברים ולא  16כפי שנבחרו בטעות(
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ריכוז החלטות מישיבת מועצת העיר שמן המניין )מס'  (26מיום 6.6.05
פרוטוקול מס' 268

 .1מועצת העיר מחליטה לקיים דיון בנושא שיעורי העשרה למחוננים וטעוני טיפוח
 .2מועצת העיר מחליטה לקיים דיון במועצה בנושא דו"ח דוברת בהשתתפות אנשי
מקצוע בנושא.
 .3הצעתו לסדר של חבר המועצה ניסן זכריה בנושא מתן הנחות במתקני עירייה
יורדת מסדר ביום בשל אי סמכות העירייה לדון בנושא.
 .4מועצת העיר מתנגדת לפתיחת החשבון.
 .5אושר מינוי נציגים לוועדת רכש ובלאי ) 15חברים ולא  16כפי שנבחרו בטעות(.
סיעת הירוקים יורדת.
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מוטי ששון:

אני פותח ישיבה מן המנין מס' .26

 .1אישור פרוטוקולים מס'  257 ,258 ,256מיום .19.12.04
מוטי ששון:

הפרוטוקולים נשלחו לחברים .אם אין הערות ,אני עובר לסעיף הבא.

שמואל ברטנשטין :כן היו הערות .הרי כל הנושא הזה נמצא ,בגלל שכן היו הערות .וגם ,היו
לי הערות שלא הובאו כאן לדיון ,לפרוטוקול מס'  ,10מס' .252
מצד אחד ההערות לא כל כך 'משמעותיות' ,אבל 252 -להזכירכם ,זה הישיבה
על התקציב ,שהיתה לפני שנה בערך ,מהיום .או שלושת-רבעי שנה .זו הערה
טכנית.
כתוב בפתיחה שהיו נוכחים  24אנשים .אנחנו גם זוכרים שמיקי שמריהו לא
היה באותה ישיבה ואח"כ ,כשסופרים את הקולות ,יש שם  10 ,14ועוד אחד.
כאילו ש 25-השתתפו בהצבעה.
מוטי ששון:

אולי מישהו הצטרף?

שמואל ברטנשטין :לא ,אף אחד לא נכנס .אני זוכר את הישיבה .זה דורש תיקון .אני שלחתי
לך את זה ,נתי.
מוטי ששון:

בסדר .יתוקן.

שמואל ברטנשטין :עכשיו ,לפרוטוקול ישיבה מס'  (256) 14שלחתי בקשה לתיקון
הפרוטוקול .אני התעקשתי להוסיף את הקטע הבא" :לאחר עזיבת ראש
העיר את חדר הישיבות ,נרשם פרוטוקול ידני" שצירפנו אותו שם .שתיאר
את מה שקרה לאחר מכן .זה היה בנושא דיון וקבלת החלטות בנושא פיטורי
עובדים עפ"י הסכם  .1.64ראש העיר סירב להעלות את ההצעות להצבעה,
ועזב את המקום .נותרו  12חברים ,נדמה לי ,או  ,13שזה יותר משליש
כמתחייב בפקודה.
בהתאם לסעיף  32תוספת השניה ,נמשכה הישיבה היות ונכחו למעלה משליש
מהחברים .בחרו יו"ר זמני ,והתקבלה הצעת החלטה שמועצת העיר מחליטה
לבטל את הפיטורין ולהחזיר את העובדים לאלתר ,לעבודה סדירה.
אני מבקש לצרף את זה להמשך הפרוטוקול שנשלח לנו הביתה.
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מוטי ששון:

מאחר וראש העיר הוא זה שפותח את הישיבה וזו שנועל אותה ,לאור
ההפרעות שהפרעתם לי לנהל את הישיבה – סגרתי אותה .בזה נגמר העניין.

שמואל ברטנשטין :אתה לא סגרת אותה וגם לא שמענו שסגרת אותה .אתה דיברת עם
המיקרופון.
מוטי ששון:

לא ,לא ,אני נעלתי את הישיבה ,כי הפרעתם לי לנהל את הישיבה ואמרתי
'אני מודיע על סגירת הישיבה' .זה הפרוטוקול שאני מביא אותו לאישור.
אתה יכול לפנות למי שאתה צריך לפנות ,אני-

שמואל ברטנשטין :לא ,המקום לפנות אליו-
מוטי ששון:

אבל אני נעלתי את הישיבה .אתה לא יכול לנהל אותה.

שמואל ברטנשטין :המקום לפנות – הוא לכאן ,כמו ש-
מוטי ששון:

לא ,אני נעלתי את הישיבה.

שמואל ברטנשטין :אתה העלית את הסעיף הזה לסדר היום :תיקון פרוטוקולים .המקום
לפנות מכאן ועכשיו ,בהתאם לתוספת השניה-
מוטי ששון:

אתה לא יכול לאשר משהו שאני כבר נעלתי את הישיבה .מה עשית אחרי
הישיבה זה עניין שלך.

שמואל ברטנשטין :אני כן יכול .אני כן יכול,
מוטי ששון:

אני לא רושם את זה .אתה יכול לדרוש את זה .זה לא חוקי.
אני נעלתי את הישיבה .כל מה שאתה עושה אחרי נעילת הישיבה ,זה עניין
שלך.

רועי כהן:

הוא כן יכול .יש סעיף  36בחוק ,בפקודה.

מוטי ששון:

אז אני חוזר ואומר :נעלתי הישיבה .זה הפרוטוקול.

שמואל ברטנשטין :טוב ,מותר לי להקריא סעיף אחד מהפקודה ,בבקשה?
"הגיש חבר המועצה הצעה לתיקון הפרוטוקול .יקרא אותה מזכיר העירייה
בישיבה ,מיד עם פתיחתה ,ובאין הסכמה לתיקון המוצע – יוכרע הדבר
בהצבעה".
מוטי ששון:

זה לא קשור.

: ...

פרוטוקול של הישיבה,
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מוטי ששון:

לא הפרוטוקול של הישיבה ,כי הישיבה ננעלה כבר.

שמואל ברטנשטין :לא ,זה וויכוח על מה היה בישיבה.
מוטי ששון:

לא ,הישיבה ננעלה.

שמואל ברטנשטין :הישיבה לא ננעלה,
מוטי ששון:

הישיבה ננעלה ,כי אני נעלתי.

שמואל ברטנשטין :אבל הרוב חושב שהיא לא ננעלה.
מוטי ששון:

אז אני עובר לסעיף הבא-

שמואל ברטנשטין :אני אבקש להעלות את זה להצבעה .אני אבקש את התיקון שהצעתי,
להעלות להצבעה) .מדברים יחד(
מוטי ששון:

אני נעלתי את הישיבה על רקע זה שהחברים הפריעו ולא יכולתי לנהל את
הישיבה .הודעתי שהישיבה נעולה ובזה נגמר העניין.

שמואל ברטנשטין :אבל החברים לא שמעו שאמרת שאתה נועל את הישיבה .המקליט שמע,
אבל אנחנו לא שמענו.
מוטי ששון:

או.קיי .אין לי מה להוסיף מעבר למה שאמרתי) .מדברים יחד(

שמואל ברטנשטין :לא ,מעלים להצבעה .מוטי .רגע ,אני מבקש את חוות הדעת של ליפא
קמינר אם ככה.
יש פה יועץ משפטי ,כתוב משהו בפקודה – יש לנו וויכוח על מה היה
בפרוטוקול ,אני רוצה את חוות הדעת של היועץ המשפטי) .מדברים יחד(
אם יש וויכוח על החוק ,אז אני מבקש-
מוטי ששון:

על דברים שנאמרו בזמן הישיבה .לא אחרי שהישיבה ננעלה.

שמואל ברטנשטין:

הוא לא העלה להצבעה למרות שהיה צריך להעלות להצבעה .וברח

מפה .זה הכל .ראש העיר ברח מהישיבה,
חיים זברלו:

אני כבר חוזר על השאלה ששאלתי כל כך הרבה פעמים .לענות לי ישר ,וכל
פעם מחדש ,אני מבקש בכל לשון של בקשה לענות לי על השאילתה ששאלתי
כבר לפני שנה שלמה .כי כל ישיבת מועצה )מדברים יחד( יש לך את זה
בפרוטוקולים.

מוטי ששון:

לא מצאתי את זה ,יש לך את זה?
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חיים זברלו:

יש לך את זה בפרוטוקולים,

מוטי ששון:

אבל שאלתי אותך ,אם יש לך את ההצעה אז? לא מצאתי אותה.

חיים זברלו:

אני לא יודע איפה היא ,כי )מדברים יחד( ההעתקות -יש שאילתה
בפרוטוקולים שאתה ענית .מה זה הלך לאיבוד?

מוטי ששון:

בסדר .אין לך את זה? אני אבדוק בפרוטוקול ואני אענה לך תשובה.

חיים זברלו:

אתה חושב שאתה מזלזל בשאילתה.

מוטי ששון:

לא ,לא ,אני לא מזלזל.

חיים זברלו:

אבל עברה שנה שלמה-

מוטי ששון:

אתה אומר שזה מופיע בפרוטוקול ,אני אבדוק את זה) .מדברים יחד(
זברלו ,אני לא זוכר מה היתה השאלה ,כי היתה לך שאלה -אם זה רק שאלה
כל כך קצרה ,תוכל לקבל תשובה בלי בעיות .לא מצאתי את השאילתה שלך,
נקודה.

חיים זברלו:

אני מבקש שבישיבה הבאה-

מוטי ששון:

או.קיי.

שמואל ברטנשטין :מוטי ,אפשר לקבל התייחסות של ליפא קמינר לסוגיה שהעליתי? אני
מקריא לך סעיף בפקודה ,אתה לא רוצה לקיים אותו?
מוטי ששון:

תשמע ,אתה לא יכול לתת פרשנות מה שנוח לך .אתה יכול להעיר על ישיבה
שהיתה ,אם יש לך – על ישיבה שהיתה .לא על ישיבה שלא היתה.

שמואל ברטנשטין :היא היתה.
מוטי ששון:

אני נעלתי את הישיבה ,כי הפרעתם לנהל את הישיבה.

שמואל ברטנשטין :היא היתה ,היא לא נגמרה הישיבה) .מדברים יחד(
מוטי ששון:

בבקשה ליפא קמינר ,תענה לו.

ליפא קמינר :מי שחותם ומי שאחראי על פרוטוקול ,זה יו"ר של אותה ישיבה .כך שאין
שום הגיון להכניס ישיבה שאחרי הישיבה ,שמישהו אחר ניהל אותה – לאותו
פרוטוקול שדובר קודם.
שמואל ברטנשטין :אבל אני טוען-
מוטי ששון:

אבל גמרנו,
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שמואל ברטנשטין) :מרים קול( לא גמרנו,
מוטי ששון:

הוא ענה לך .אני עובר לשאילתה -בבקשה.

שמואל ברטנשטין :מוטי ,אתה לפני שנעלת את הישיבה) ,מדברים יחד(
מוטי ששון:

גמרנו .הוא ענה לך .בבקשה .רועי תקריא.

שמואל ברטנשטין :מוטי ,אתה לא )מדברים יחד( לקיים את החוק.
מוטי ששון:

לא ,הוא ענה לך.

שמואל ברטנשטין :סעיף  – 55ואתה עושה את זה-
מוטי ששון:

קיבלת תשובה מהיועץ המשפטי.

שמואל ברטנשטין) :מדברים יחד( חוקים בכלל ,ואתה עונה לי כאילו שכלום .מה
שהתייחסת אליו ,זה לפני .הרבה לפני זה.
מוטי ששון:

ביקשת התייחסות שלו ,הוא ענה לך.

שמואל ברטנשטין) :מדברים יחד( לחברים ,מה שהוא לא עושה – דרך אגב -אף פעם ,ואתה
לא מעיר לו את זה .הוא לא חתם על אף פרוטוקול והוא שלח לנו כמה
פרוטוקולים לא חתומים ,הוא מבקש שאנחנו נעשה הגהות לבד ואנחנו
עושים הגהות .וכשאנחנו עושים הגהות – אז תעלה אותן לדיון עכשיו.
זה לא נכון מה שאתה אומר ,פשוט לא נכון .לא שלחת פרוטוקול חתום .הנה
הפרוטוקול שצורף לנו עכשיו לישיבה הזאת ,לא חתום) .מדברים יחד(
מוטי ששון:

קיבלת תשובה מהיועץ המשפטי ,קיבלת תשובה פשוטה .רועי ,תקרא את
השאילתה שלך.

 .2שאילתה של סגן רה"ע רועי כהן.

רועי כהן:

"תקציב עיריית חולון לשנת  2004שאושר ע"י משרד הפנים ביום 20.12.2004
כולל בתוכו תוספת של  130אלף  ₪לטובת פעילות מחלקת הקליטה ,באיזה
אופן הוקצו הכספים ואם לאו – מדוע?"

מוטי ששון:

התוספת של  130אלף  ₪אושרה לטובת פעילות מחלקת הקליטה .בתקציב
הזה הוקם מועדון נוער לעולים חדשים.
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אני עובר לשאילתה הבאה.
רועי כהן:

רגע ,יש לי שאלה .רגע ,מה ,יש לי גם זכות לשאול עוד שאלה.

מוטי ששון:

תשאל .לך יש אפשרות לשאול.

רועי כהן:

אתה אמרת שזה הוקצה למחלקת -לאיזה מועדון? פשוט לא שמענו.

מוטי ששון:

זה מועדון נוער לעולים.

רועי כהן:

מועדון נוער לעולים.

מוטי ששון:

כן.

יולה מלינובסקי :בכמה? ב 180-אלף שקל?
מוטי ששון:

 130אלף  .₪קיבלתם תשובה .זה הופנה לטובת מועדון נוער לעולים.

רועי כהן:

והמועדון הזה ,למי הוא שייך? לעירייה או לרשת 'קהילה ופנאי'? למי הוא
שייך?

מוטי ששון:

זה מבנה של העירייה.

רועי כהן:

לא ,המועדון ,לאיזה אישיות משפטית?

מוטי ששון:

זה מועדון .אני אומר לך ,זה לא רלוונטי .זה מבנה של העירייה.

רועי כהן:

לי זה רלוונטי .מותר לי לשאול את השאלה .המועדון ,למי הוא שייך?

מוטי ששון:

מחלקת הנוער מפעילה את המבנה הזה .זה מבנה שייך לעירייה) .מדברים
יחד(

יולה מלינובסקי :סליחה ,הקצבנו כסף ל -זה היה צריך להיות במחלקת הקליטה ולא
במחלקת הנוער.
מוטי ששון:

תקציב עיריית חולון שאושר-

יולה מלינובסקי :מוטי ,יש לי קול יותר חזק ממך) ,מדברת יחד עם ראש העיר(

 .3שאילתה של סגן רה"ע רועי כהן.

מוטי ששון:

"ביטול העברה לתב"ר בסך  158אלף שקל .האם ההעברה בוטלה ואם לאו –
מדוע?" – הסעיף בוטל.
אני עובר עכשיו לסעיף הבא :שאילתה של סגן ראש העירייה חיים זברלו,
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ושתי שאילתות .בבקשה זברלו.
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.4

שאילתה של סגן רה"ע חיים זברלו.

.5

שאילתה של סגן רה"ע חיים זברלו.

מוטי ששון:

אני אשאל אותן" .האם ראש העירייה מתכוון לקיים את הבטחותיו ולדאוג
גם לצרכיי הציבור הדתי בעיר חולון?" שאילתה אחת.
שאילתה שניה" :האם ראש העיר חושב שלא מגיע לילדי הציבור הדתי ולכלל
הציבור הדתי ,שירותים הניתנים ביום יום לכלל הציבור בחולון?"
כן ,אני חושב שהשירותים צריכים להינתן לכלל התושבים ללא גוון
סקטוריאלי.
אני עובר ל) -מדברים יחד(

חיים זברלו:

מוטי ,אם אתה חושב שמגיע ,למה עד היום )מדברים יחד( לציבור לבריכת
שחיה) .מדברים יחד(

מוטי ששון:

אנחנו עשינו מאמצים ואנחנו נעשה מאמצים ,ואני מקווה שבכלל נפתור את
הבעיה .עשינו את המאמץ בקריית רבין) ,מדברים יחד( הבריכות הן בריכות
של מינויים ויש קושי .אבל )מדברים יחד(

חיים זברלו:

מוטי ,אבל אני חושב שהיתה לך הבטחה וגם לי הבטחת אישית ,לפני שש
שנים כבר הבטחת.

מוטי ששון:

אני אשמח להיפגש איתכם ולראות איך עושים את זה.

חיים זברלו:

אבל מוטי ,עד היום) -מדברים יחד(

 .6הצעה לסדר של סגן רה"ע רועי כהן בנושא העשרה למחוננים.

מוטי ששון:

הצעה לסדר של סגן ראש העיר רועי כהן ,בנושא העשרה למחוננים .בבקשה
רועי.

רועי כהן:

קודם כל ולפני הכל ,אני רוצה להתחיל בזה שאני רוצה לגנות את אירועי
הישיבה הקודמת ואת מה שאירע פה ,ואני לא הולך להטיל אשמה על אף
אחד אבל אני חושב שזה לא ראוי ולא מהכבוד של אנשים שהגיעו לפה
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מזמנם ומרצונם החופשי כדי לתרום למען העיר חולון ולתרום למען
התושבים – ויקבלו כזה זלזול על זמנם ובאמת יחזרו כלעומת שבאו .ואני
חושב שצריכים ,בראש ובראשונה ,כל חברי המועצה שנמצאים פה ,להחליט
על איזה תרבות ניהול מסויימת ותרבות של ניהול ישיבה ,שבה לכל חבר יש
את הזכות להביע דיעה ,להביע דיעה בצורה תרבותית אבל גם לא ייתכן
שתהיה פה חד-צדדיות ,אלא שהדבר יהיה דו-צדדי.
מוטי ששון:

או .קיי .תקרא את ההצעה לסדר.

רועי כהן:

"הצעה לסדר להיום ,למועצת העיר בישיבה שמן המניין שתתכנס .בעקבות
פניות של הורים לתלמידים הלומדים בכיתת מחוננים בביה"ס השש שנתי
"אלון" ,על כך שאגף החינוך בעיריית חולון הפסיקה את הסבסוד לשיעורי
העשרה למחוננים עם שיבוצם לחטיבת הביניים ,אבקש לקיים דיון בנושא
וקבלת החלטות בנוגע לשינוי סדרי עדיפויות בתקציב עידוד מצויינות
ושיעורי העשרה למחוננים בחטיבת הביניים ובתיכון".
אני אומר ש-

מוטי ששון:

תקרא הצעת החלטה,

רועי כהן:

אני יכול להציג את זה גם בלי -אני יכול להגיד אחרי זה את הצעת ההחלטה.
אני רוצה להסביר למה.

מוטי ששון:

לא ,אבל אתה מציג את זה כדי להעלות את זה לסדר-

רועי כהן:

אז הצעת החלטה" :מועצת העיר חולון תקיים דיון בנוגע לסבסוד ומתן
שיעורי העשרה למחוננים בחטיבת הביניים ,ותמליץ על שינוי סדרי
העדיפויות בתקציב עידוד המצוינות ושיעורי העשרה למחוננים בחטיבת
הביניים ובתיכונים ,בהצעת תקציב  2005שיוגש לאישור המועצה".

מוטי ששון:

טוב ,אני רוצה רק להבהיר .מינהל החינוך אישר סבסוד פעילויות המחוננים
בחטיבות הביניים של בי"ס "אלון" .סבסוד זה הופסק לפני שנתיים והוא
חודש.
מינהל החינוך הגדיל בתשס"ה את פעילות המצוינות בכל התחומים .נוספו
אולימפיאדת מתמטיקה בחטיבות ,בנוסף לכיתה ה' ,והוקמה נבחרת
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מתמטיקה עירונית –  60תלמידים.
השנה נפתחו מסגרות מצוינות בתחומי הכתיבה היוצרת ,סיפור נולד-שיר
נולד במדיטק.
פעילות ההעשרה החינוכית תמשיך לגדול גם בשנת תשס"ו בתחומי המדעים.
נפתחו מגמות מדעים וטכנולוגיות וכיום יש בכל תיכון בעיר ,לפחות מגמת
מצויינות אחת.
מינהל החינוך מתכוון להרחיב את פעילות המצוינות לא רק למחוננים שהם
כ 10%-מכלל התלמידים ,אלא לכלל המצטיינים המהווים פלח של כ15%-
מאוכלוסית התלמידים.
יואל ישורון :מוטי ,אבל באופן ספציפי המחוננים האלה ש-
מוטי ששון:

הופסק וזה הוחזר.

רועי כהן:

זה לא הוחזר .עזוב ,תן לי ,אני אגיד את הנתונים האמיתיים ,תעלה את זה
לדיון בבקשה.

מוטי ששון:

או.קיי .חברים .שמעתם את התשובות ,אתם רוצים לעשות דיון? אחרי מה
שקיבלנו? – בבקשה,
מי בעד לקיים את הדיון?
)נערכת הצבעה(
כולם בעד )מדברים יחד(

רועי כהן:

קודם כל יש פה תגובה של דוברת העירייה ,שנמצאת פה ,שמאשרת את זה
שלנוכח הקיצוצים בשעות למחוננים שנעשו ע"י משרד החינוך לפני שנתיים,
הופסקה גם בתיכון "אלון" ההקצאה להעשרת מחוננים.

מוטי ששון:

וזה מה שאמרתי.

רועי כהן:

לא .אתה אמרת שזה חזר .קודם כל ,זה לא חזר.

מוטי ששון:

הופסק לפני שנתיים ,וזה חודש.

רועי כהן:

אני לא יודע שזה חודש ,ובפועל זה לא חודש .זה מה שאני יודע.
עד לפני שבוע ,זה לא חודש.

מוטי ששון:

אבל אתה יודע מה יאשרו לקראת ספטמבר?
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רועי כהן:

אה ,זה יחודש? שנה הבאה?

מוטי ששון:

ומה עושים עכשיו?

רועי כהן:

עכשיו אין .זה מקוצץ.

מוטי ששון:

מה עכשיו עושים? על איזה שנת פעילות מדברים?

רועי כהן:

אני ,קודם כל רוצה לדעת למה זה קוצץ בכלל .למה העירייה-

מוטי ששון:

אז אני מודיע לך ,היה קיצוץ לפני שנתיים וזה בדיונים שהתקיימו ,החזירו
את הנושא הזה חזרה .זה הכל .כן ,זה חודש.

משה רינת:

בספטמבר יתחילו –

מוטי ששון:

זה חודש,

רועי כהן:

לפי איזה תקציב יצהירו את זה?

מוטי ששון:

חבר'ה ,זה מופיע בתקציב של מינהל החינוך,

רועי כהן:

זה לא קשור בכלל .יש פה את דובר מחוז ת"א במשרד החינוך ,אבי קצובר,
שמסר שקיצוצי עירייה בנוגע להעשרה למחוננים ,נעשו על דעתה בלבד וללא
קשר עם משרד החינוך .אתה סותר את מה שאתה אומר.

מוטי ששון:

תגיד ,אתה לא מבין עברית? אני קורא עוד פעם" :מינהל החינוך אישר
סבסוד פעילות  ...בחטיבות ביניים של בי"ס "אלון" .סבסוד זה הופסק לפני
שנתיים ,והוא חודש".

רועי כהן:

הסבסוד הזה הופסק ע"י העירייה?

מוטי ששון:

לפני שנתיים.

רועי כהן:

אבל ע"י העירייה) .מדברים יחד( אני רוצה שהעירייה תשלם למחוננים .היא
לא שילמה במשך שנתיים-

מוטי ששון:

שנתיים לא ,אבל בשנת הלימודים הבאה היא תחודש) .מדברים יחד(

רועי כהן:

התשובה לא מספקת אותי .אני רוצה להבין ,היה קיצוץ בנושא הזה של
שיעורי ההעשרה.
בשאלה הזאת ,לפי מה שאתה הצגת בדברים שלך ,כאילו הסתמן שכן היתה
העשרה .אנשים פה הבינו שזה חודש ,כאילו יש העשרה.

מוטי ששון:

אמרתי לך ,השהו שנתיים .תספור שנתיים ,זה כולל את השנה הזאת .שנתיים
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הופסק ,וזה חודש.
רועי כהן:

למה אתה אומר חודש?

מוטי ששון:

כי כשיושבים על תוכנית עבודה-

רועי כהן:

אבל אין תקציב עירייה ,איך אתה יכול להגיד חודש? אין תקציב עירייה.
תגיד לי ,מה ,אתה חושב שאנשים מטומטמים פה?

מוטי ששון:

אלא אם כן אתה רוצה לעשות את עצמך ככה .אבל בדיונים -אתה צריך
להבין שיש תקציב ויש גם תקציב של יוזמות וכשלוקחים תקציב מנקודה
מסויימת ושמים אותה לנקודה אחרת – תמיד אפשר לשחק עם אותה נקודה,
כשהטוטל שלך אותו דבר .אז אתה משחק .ובזה לקחו מפה והעבירו לשם.
עכשיו החליטו להחזיר את זה לשם .מה הבעיה?

רועי כהן:

לפי תקציב  2005או לפי תקציב ?2006

מוטי ששון:

תשמע ,מה אתה מנסה להתחכם? קיבלת תשובה ,תמשיך .אני לא אלמד
אותך כבר.

רועי כהן:

אני רוצה לדעת .יש תקציב שאנחנו צריכים לאשר עכשיו תקציב -2005

מוטי ששון:

אתה לא -אני מנסה להסביר לך .יש תקציב של יוזמות .מחליטים ליוזמה
כזאת ולא ליוזמה אחרת .עכשיו החליטו להחזיר את זה בחזרה ,מה לא
ברור?

רועי כהן:

בוא אני אשאל את זה בצורה יותר פשוטה :התקציב של  2005תקף לשנת
הלימודים שהתקיימה בשנת  .2005בתקציב של שנת  2005עדיין לא אושר,
אין התייחסות לנושא של העשרה כי לא היתה העשרה בשנת  .2005אז אתה
מדבר איתנו על תקציב) -מדברים יחד(

מוטי ששון:

תשמע ,אני לא אלמד אותך ,כי אתה מגלה בורות.

רועי כהן:

אני לא מגלה שום בורות .אתה מגלה בורות ,אנשים פה עוד לא אישרו את
תקציב  ,2005ואתה אומר שיש את זה ב .2005-אנחנו רוצים לדעת את
הנתונים.
תקציב  2005זה יהיה העשרה למחוננים?

מוטי ששון:

שמעת מה שאמרתי? אמרתי לך ועוד פעם אני אבהיר :חודש ,ובתוכניות
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העבודה שישבו עכשיו ,ב 1-לספטמבר ,זה קיים .מה אתה לא מבין?
רועי כהן:

אתה לא מבין .אתה מנסה לתחמן פה) -מדברים יחד(

מוטי ששון:

יושבים אנשי מינהל החינוך עם אנשי משרד החינוך והם מחליטים על כל
מיני תקציבים כאלה ואחרים ,במסגרת התקציב שעומד לרשותם .יכול
להיות שהחליטו לתגבר קטע מסויים ,ויכול להיות שהחליטו להעביר את זה
ולעשות במגמות מדעים בכל בתי הספר ולא רק בבי"ס אחד .עכשיו הגיעו
למסקנה שמחזירים את זה .מה אפשר לעשות? תן להם את הקרדיט ,הם
אנשי מקצוע.

רועי כהן:

אני נותן להם את הקרדיט ,אבל אני חושב-

מוטי ששון:

גמרנו .מה עם הצעת ההחלטה שלך?

רועי כהן:

בסדר ,אני רוצה להעלות את זה להצעת החלטה.

גדי וקס:

אפשר להציע תיקון בהצעת ההחלטה? אני רוצה להציע לרועי כהן ,סגן ראש
העיר ,שההצעה תתייחס לא רק למחוננים ,אלא גם לטעוני טיפוח .פעם היה
תקציב במיוחד ,אך ורק לטעוני טיפוח ,קרי ,אוכלוסיות של תלמידים
ממצוקה של -קוגניטיבית ,של למידה והיו מקבלים שיעורי עזר ,תמיכה,
דחיפה שיגיעו להישגיות.
אני מציע ,תוסיף כאן עוד מילה :למחוננים ולטעוני טיפוח.
אני בטוח שמינהל החינוך ,אם הוא יבין את הנושא הוא יתמוך ,כאנשי
מקצוע) .מדברים יחד(
יש  15%של מצטיינים ויש  5%של נכשלים או טעוני טיפוח .תשווה.

רועי כהן:

אני רוצה לתקן את הצעת ההחלטה" :מועצת העיר תקיים דיון לשיעורי
העשרה למחוננים וטעוני טיפוח") .מדברים יחד(

מוטי ששון:

מי בעד לקיים דיון
)נערכת הצבעה ומדברים יחד(
כולם בעד.
נמנע – .1
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ה ח ל ט ה :מועצת העיר מחליטה לקיים דיון בנושא שיעורי העשרה למחוננים וטעוני
טיפוח
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 .7הצעה לסדר של סגן רה"ע רועי כהן בנושא יישום דוח דוברת לרפורמה.

רועי כהן:

אני אקרא את ההצעה לסדר ,השניה" .לנוכח אי הבהירות לגבי מסקנות
דו"ח דוברת לרפורמה במערכת החינוך של העיר חולון והשלכות על היקף
פעילות מרכזי הספורט והמתנ"סים הפזורים בעיר כולה".
אני גם אסביר את זה ,מאיפה הגיעה ההצעה הזאת.
בעקבות כך שגם נכתב בעיתון ובכלי התקשורת ,שהעיר חולון מועמדת לאמץ
את דו"ח דוברת כפיילוט ניסיוני ולצערי ,לא מצאו לנכון לשתף את חברי
המועצה או את חברי וועדת החינוך בנושא הזה ,ובהשלכות של זה.
המורים לא מוכנים ובכל עיר ואם בישראל ,התקיים דיון על דו"ח דוברת וזה
התקיים כמעט בכל עיר ובכל מקום הוקם צוות חשיבה) .מדברים יחד( אתה
אולי בעד ,אבל אני נגד -המועצה לא החליטה בעד דו"ח דוברת) .מדברים
יחד(

מוטי ששון:

מה ההצעה? לקיים דיון בנושא דו"ח דוברת? במועצה או בוועדת חינוך?

רועי כהן:

במועצה .וועדת חינוך לא נבחרה )מדברים יחד(
אני רוצה לפני יישום הדו"ח ,שזה יגיע למועצה לדיון ולהחלטות .לפני יישום
דו"ח דוברת ,שהעירייה תקיים דיון במועצה ,לגבי ההשלכות של זה ואם
אנחנו יכולים לקחת -זה קרה בכל עיר ,וגם בעיר ר"ג שגם הוכנסו שינויים
וגם בעיר בת-ים הוכנסו שינויים.

מוטי ששון:

מאחר ויש ממשלה בישראל ויש החלטת ממשלה ,ומאחר ושרת החינוך
פנתה ,מאחר ואנחנו חושבים שצריכים לעשות רפורמה במערכת החינוך.
מאחר והיא פנתה ,ישבו אנשי המקצוע ואמרנו שאנחנו מוכנים – גם הרצליה
מוכנה להיכנס ועוד כמה רשויות מוכנות להיכנס – ואמרנו ,אנחנו מוכנים
להיכנס לנושא של הפיילוט ,ויכול להיות שזה ייעשה בצורה לא על כל העיר
אלא על מספר שכונות בעיר ,ואנחנו נתנו את הסכמתנו ואמרנו ,הכל מותנה
בהסכמה של אירגוני המורים .מבלי הסכמה של אירגוני המורים זה לא
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יהיה.
מאחר ודו"ח דוברת הוא בסימן שאלה ,אני לא יודע אם הוא יצא לפועל-
רועי כהן:

אנחנו רוצים לדעת מה זה דו"ח דוברת.

מוטי ששון:

אז אנחנו נקיים דיון בנושא של דו"ח דוברת .נביא את אנשי המקצוע.

יואל ישורון:

יש את זה באינטרנט.

רועי כהן:

לא ,אבל אני רוצה לשמוע את זה-

מוטי ששון:

בסדר ,בסדר .אנחנו נקיים דיון פה ,ונביא את אנשי המקצוע.
אני מניח שאף אחד לא מתנגד לקיים דיון? אז כולם בעד.

ה ח ל ט ה :מועצת העיר מחליטה לקיים דיון במועצה בנושא דו"ח דוברת בהשתתפות
אנשי מקצוע בנושא.

 .8הצעה לסדר של חבר המועצה ניסן זכריה בנושא מתן הנחות במתקני עירייה.

ניסן זכריה:

)מחלקים לנוכחים( ההצעה שקיבלתם ,מדברת למעשה על הנחה במתקני
העירייה ,כשהדגש הוא לקראת הקיץ ,הנחה במתקנים העירוניים .למרות
הטענה שהמתקנים העירוניים כמו בריכות השחיה ,הם מתקנים למנויים.
עכשיו ,מאחר ובמתקנים למנויים בכל זאת מתקיימת מכירת כרטיסים ,יש
פה בעיה .זה אולי מתחבר להצעה של שרון בזמנו ,לגבי ילדי אנשי המילואים
או משהו כזה ,וזו היתה באמת הזדמנות ,מאחר וגם שרון אביגד וגם ראש
העירייה ציין שצריך ללכת לקראת אנשי מילואים ולעשות הנחה ,ואני חושב
שמאחר ויש אי-הבנה בסיסית שצריך לעשות הנחה מאחר והמחירים הם
בהחלט גבוהים וגם צריך להעתיק את דפוסי ההתנהגות של עיריית ראשל"צ,
עיריית ת"א שעושה בכל זאת הנחות לתושבי העיר ,גם בחניות וגם בכל מיני
מתקנים עירוניים.
אני חושב שההצעה לפחות לגבי ילדי העיר ,תאפשר איזושהי הטבה לקראת
הקיץ ,למרות שמדובר במתקנים שהם מתקני מנויים.
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יש פה מספר חברי מועצה שהם מנויים בתשלום בבריזה לדוגמא ,ואנחנו
עדים גם יאיר וגם שמוליק וגם אחרים ,אנחנו עדים לכך שהמתקנים הם לא
בתפוסה מלאה .כלומר יש אפשרות לאפשר כניסה יותר גדולה של ילדים.
עכשיו ,אם בתקופת הקיץ תהיה איזושהי הקלה ליומיים-שלושה אפילו
בשבוע ,זה יאפשר ליותר ילדים לצרוך את זה.
עכשיו ,אני גם קראתי מדי פעם בעיתונות ,שראש העירייה נותן הנחות לפה
ולשם .אז אם באמת ישנה מגמה כזאת ,אני חושב שצריך להיות משהו
מוסדר יותר ,שיאפשר לאותם ילדים לקבל הנחה וההצעה ,בעצם ,מדברת על
מין סבסוד .נעשה את זה בצורה פורמלית ,שילדי חולון ידעו שהם זכאים
להשתמש במתקנים העירוניים ולו לפחות לתקופת הקיץ ,לתקופה שבאמת
הילדים מסתובבים ברחובות וגם המצב הכלכלי לא הכי טוב.
הדבר הנוסף שהוא חורה בכל העניין ,זה שזה לא נכון לבוא ולטעון שמי שבא
לקופות מקבל הנחה .חבר'ה ,הם לא מודיעים את זה .ומי שפעיל במרכזים
האלה ,יודע שיש בעיה .לא כל תושב שמגיע ,מודע לזה שיכול לקבל הנחה או
להביא כרטיס או לקנות זה.
אנשים לפעמים רוצים להיכנס בצורה אקראית ,והם נאלצים לשלם עבור ילד
 65שקלים ,כניסה לבריכה ,וזה מחיר די גבוה.
עכשיו ,ברור שאפשר לקנות כרטיסיות של  10כניסות ,אבל יש הורים שאין
להם את היכולת .הם רוצים כניסה חד-פעמית .הם לא רוצים לקנות
כרטיסיה של  10פעמים .ולכן ,בקטע הזה צריך למסד את זה באיזושהי צורה
שלפחות לילדים – רק לילדים אני מדבר ,אני לא מדבר על הבוגרים.
לגבי המנויים ,המנויים ישארו אותו דבר .אני כרגע לפחות חושב ,שלגבי
הילדים ,שזה לא ייראה משהו פופוליסטי ו) -מדברים יחד(
זו ההצעה שלי .יכול להיות שההצעה צריך לתקן אותה .אם מישהו יציע
משהו יותר מתוקן ,אני אשמח .אבל אני אומר שבבסיס של זה ,ההצעה היא
באמת לנסות לבוא לקראת הילדים.
דובר:

כמה אתה רוצה הנחה?
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ניסן זכריה:

) .50%מדברים יחד(

מוטי ששון:

חברים ,קודם כל בעובדות אז נתנות הרבה מאוד הנחות לתושבי חולון .זה
מתפרסם בעיתונות המקומית ולאורך החודשים -חודשים ארוכים התפרסם
גם שבימים ראשון או אחר ,נתנו  50%הנחה לכל תושבי חולון בימים
קבועים.
ילדי חולון מקבלים הנחות .כל הדברים האלה ניתנים ,ממוסדים,

דוברים:

)מביעים התנגדות(

מוטי ששון:

ממוסדים ,מתפרסמים הנתונים בכל המקומות .כל ההנחות מפורסמות בכל
המקומונים) .מדברים יחד(
עכשיו ,מאחר והנושא לא בסמכות המועצה) ,מדברים יחד(

דובר:

באיזה סמכות מקבלים המילואימניקים? באיזה סמכות?

מוטי ששון:

הוא לא בסמכות המועצה .הנושאים האלה לא נדונו פה בעבר .סליחה ,אתה
יודע לבד בסמכות מי זה .לא בסמכות המועצה) .מדברים יחד( סליחה ,זה
לא בסמכות המועצה .נקודה .ליפא יגיד לך שזה לא בסמכות המועצה.

שמואל ברטנשטין:

לא ,אבל יש לפחות סעיף אחד שאומר שמועצת העירייה מתנגדת

לאפליה בין ילדים שהוריהם משרתים במילואים – זה בסמכות המועצה?
מוטי ששון:

סליחה ,קביעת התעריפים אינה בסמכות המועצה.

שמואל ברטנשטין :אני לא מדבר על תעריפים .אני מדבר על אפליה.
מוטי ששון:

אין אפליה .יש יום שמוכרז ע"י ממשלת ישראל כיום הצדעה למערך
המילואים) ,מדברים יחד( זה לא בסמכות המועצה.

שמואל ברטנשטין:

ליפא ,יש פה קטע מהעיתון שיש שם תגובה  ....שאומר :לשכת ראש

העיר מחלקת כרטיסי הנחה של  50%לבריכות .זה כן תקין? )מדברים יחד(
מוטי ששון:

יום אחד בשנה ,זו החלטת ממשלה ואנחנו מקיימים את ההחלטה.

שמואל ברטנשטין :לא ,אנחנו חושבים שזה שייך להחלטה של דירקטוריון של החברה,
ואנחנו חושבים שהדירקטוריון כפוף )מדברים יחד( ואנחנו רוצים לקבוע פה
איך להנחות את נציגינו בדירקטוריונים של החברות העירוניות ,איך לנהוג.
מוטי ששון:

או.קיי .מאחר וזה לא בסמכות המועצה וגם היועץ המשפטי) -מדברים יחד(
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אתם רוצים לשמוע את היועץ המשפטי ,הוא יגיד לכם.
ליפא קמינר :זה לא בסמכות המועצה מסיבה פשוטה מאוד .מכיוון שהניהול של המתקנים
האלה ,לא בידי העירייה ומה שלא נעשה בידי העירייה ויש חברות שהן
כלכליות לחלוטין והן צריכות לעשות את זה – זה לא בסמכות המועצה.
מוטי ששון:

או.קיי .שמעתם את התשובה .הנושא יורד מסדר היום .אני עובר לסעיף
הבא) .מדברים יחד ,צועקים ודופקים על המקרופון(
אני חוזר ואומר ,זה לא על סדר היום.

ניסן זכריה:

אז תעלה את זה לסדר היום.

מוטי ששון:

לא .נתתי לך לדבר) .מדברים יחד(

ניסן זכריה:

אתה העלית את זה לסדר היום,

מוטי ששון:

לא נכון .ברגע שהבאת הצעה לסדר ,אני חייב להעלות את זה .מאחר וההצעה
הזאת היא לא בסמכות מועצה ,היא יורדת .אתה יכול להגיד היא לא בסדר
היום – אני מוריד אותה מסדר היום.

ה ח ל ט ה :הצעתו לסדר של חבר המועצה ניסן זכריה בנושא מתן הנחות במתקני עירייה
יורדת מסדר ביום בשל אי סמכות העירייה לדון בנושא.

 .9אישור מועצה לפתיחת חשבון בנק.

מוטי ששון:

אני עובר לסעיף הבא) :על רקע הצעקות( "מועצת העיר אישרה המלצת
הגזברות להתקשרות עם חברת "הראל" )לשעבר חברת "גוונים"( ,לניהול
תיק השקעות של העירייה בישיבה מס'  69שמן המניין ביום .20.3.2003
חשבון ההשקעות אותו אמורה לנהל חברת "הראל" ,יתנהל בבנק לאומי
לישראל בע"מ".
אני מבקש להפסיק )לא ניתן להבין בגלל הדפיקות והצעקות(
אני חוזר :מועצת העיר אישרה המלצת הגזברות ,התקשרות עם חברת
"הראל" )לשעבר חברת "גוונים"( לניהול תיק ההשקעות של העירייה
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בישיבתה מס'  69שמן המניין ביום .20.3.2003
חשבון ההשקעות אותו אמורה לנהל חברת "הראל" ,יתנהל בבנק לאומי
לישראל בע"מ.
חברת ההשקעות תהיה רשאית לפעול בחשבון ברכישה ובמימוש סוגי
השקעות אותן מותר לבצע ,אך לא למשוך כספים או לבצע השקעות באשראי
בחשבון העירייה".
אני מבקש אישור המועצה לפתיחת חשבון בבנק לאומי ,לצורך הנ"ל,
"והסמכת ה"ה מוטי ששון ויצחק וידבסקי לחתום על מסמכי ההתקשרות
ואישור המועצה כי בעלי זכויות החתימה בחשבון יהיו בעלי זכויות החתימה
בחשבונות הבנקים האחרים של העירייה ובהרכב חתימות זהה".
מי בעד?
)נערכת הצבעה(
בעד – ;8
נגד – ;11
נמנע – .1
החשבון לא נפתח.
חשבון ההשקעות אותו אמורה לנהל חברת "הראל" ,יתנהל בבנק לאומי לישראל בע"מ".
חשבון ההשקעות אותו אמורה לנהל חברת "הראל" ,יתנהל בבנק לאומי לישראל בע"מ".

ה ח ל ט ה :מועצת העיר מתנגדת לפתיחת החשבון.

 .10מינוי נציגים לוועדת רכש ובלאי ) 15חברים ולא  16כפי שנבחרו בטעות(.

מוטי ששון:

יש  15חברים ולא  16כמו שנתתם .תסתכלו על הרשימה ,הוספתם – בהרכב
הסיעתי כתוב  .15למעלה כתבתם את כל ה ,15-בטעות ציינת ירוקים
בתוספת) .מדברים יחד(
שמואל ,יש  15במה שהקראתם למעלה .זאת אומרת ,ש"ס ,ליכוד ,חולון ,...
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עמוס ירושלמי ,עבודה ,שינוי ,המחנה החברתי ,מר"צ .זה היה .בטעות
הקראת גם את סיעת הירוקים.
שמואל ברטנשטין:בסדר ,אם זה נחשב הצעה שלי – אני מבקש להוריד את סיעת הירוקים.
מוטי ששון:

או.קיי.
מי בעד?
)נערכת הצבעה(
אושר פה אחד.

ה ח ל ט ה:

אושר .מינוי נציגים לוועדת רכש ובלאי ) 15חברים ולא  16כפי שנבחרו

בטעות( .סיעת הירוקים יורדת.
מוטי ששון:

תודה רבה .הישיבה נעולה.
הישיבה נעולה.

*

מוטי ששון
ראש העיר

נתי לרנר
ע/ראש העיר
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