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מוטי ששון:

עכשיו הישיבה מן המניין .ואני שואל כרגע שאלה ,יואל נכנסת .יש לי רק
שאלה ליועץ המשפטי .דקה .מה קורה לגבי אלה שהגישו שאילתות ולא
נמצאים? אני אעביר את זה לישיבה הבאה? אני יכול להקריא אותם
תיאורטית ולענות.

גדי וקס:

כמו בכנסת.

אהרון איסרס :אני חושב שמן ההגינות להעביר את זה,
מוטי ששון:

דקה דקה ,חכה .אני שואל..

גדי וקס:

בכנסת השר נותן תשובה לפרוטוקול ,אפילו לא מדבר.

מוטי ששון:

או.קיי .אז שאלו פה שניים ,נכון? אהרון איסרס בבקשה.

אהרון איסרס :אני ברשותך רוצה להתחיל,
נתי לרנר:

זה חולק גם לחברים אהרון מקודם.

אהרון איסרס :אני רוצה ברשותך להתחיל מהשאילתא השנייה .יש  1ו,2-
מוטי ששון:

תתחיל לפי סדר ,מה הבעיה? תתחיל לפי סדר.

אהרון איסרס :יש פה תושבים ,הגיעו ,התאמצו,
מוטי ששון:

עוד חמש דקות יחכו אל תדאג.

אהרון איסרס :לא לא לא ,זה יקח קצת זמן ,בואו נעשה את זה מסודר.
מוטי ששון:

למה יקח זמן? אני לא מבין .תתחיל את,

אהרון איסרס :מה זה מפריע לך?
מוטי ששון:

למה זה צריך לקחת זמן? זה שאילתא.

אהרון איסרס :אז מה?
מוטי ששון:

בבקשה תתחיל לפי הסדר ,אני מצטער .יש לך סדר ,מה? יקח חמש דקות,
עוד חמש דקות ,חיכו עד עכשיו ימשיכו לחכות.

.1

שאילתא של ח' המועצה אהרון איסרס בנושא צוברי הגז בחולון.

אהרון איסרס :בארץ הולך וגובר השימוש בהתקנת צוברי גז תת קרקעיים .צוברים אלו אם
אינם מותקנים באופן בטיחותי ועל פי התקן ,יכולים לגרום לסכנת חיים
מיידית לדיירי הבניין ללא כל התראה .בצוברים אלו מאוחסנים בין  1000ל-
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 5000ליטר גז ,כמות היכולה לגרום לאסון כבד בחולון ולהרס שכונות
שלמות .רק לפני מספר חודשים התרחש ברחוב ניסנבוים בחיפה פיצוץ גז
בבניין ,אשר סיכן את דיירי כל האזור ,ורק בנס נמנע אסון .אגב ,השאילתא
הזאת היתה מחודש יולי ,בהמשך אנחנו נדבר שבמן הסתם היה כמעט אסון
גם בחולון.
על פי מידע שהגיע אלי ,רבים מצוברי הגז בחולון לא עומדים בתקן הנדרש
 .158-1אי עמידה בתקן ובניית צוברים לא בטיחותיים ,עלולים לגרום לאסון
כבד בחולון ולהרס שכונות שלמות .מצבורי גז אלו אינם מקבלים היתר
מטעם הועדה המקומית לתכנון ובנייה כנדרש ,ומסתפקים באישור של משרד
העבודה בלבד .אישור זה אינו מהווה הוכחה לכך כי הצובר נבדק על פי התקן
 158-1וקיבל כנדרש אישור מכיבוי האש .בהתאם למידע זה ,מפקחי משרד
העבודה עובדים על פי תקנות רישוי עסקים )אחסנת נפט( התשל"ז,1976-
שאינם כוללים צוברי גז.
אציין ואוסיף כי אחת הדרכים לאחסנת גז הנפוצה ביותר בקרב המבנים
החדשים ,היא בצוברים .צובר גז ,גם כשהוא קבור באדמה ,הוא חלק
מהבניין שאותו הוא משמש ,וצריך להתייחס אליו כיחידת בניין מכוחו הוא.
חרף זאת ,נמסר לי ,שמוסדות התכנון מסרבים לראות בצובר גז מבנה ,שדיני
התכנון והבנייה חלים עליו .התוצאה היא שההיבטים של חוק התכנון
והבנייה ,ובהם היבטי הבטיחות ,אינם מוחלים עליו.
לאחרונה הותקנו תקנות התכנון והבנייה ,היתר לעבודה מצומצמת,
התשס"ג .2003-תקנות אלה מורות ,כי מתקן גז במיכל נייח ,יכלל במסגרת
זו ,והוא בסמכות מהנדסת העירייה.
להשלמת התמונה אוסיף ,שנושא הקמת מתקן גז כאמור ,גם אלמלא הותקנו
התקנות האמורות ,חייב ברישיון מרשות המוסמכת לפי תקנון רישוי עסקים,
אחסנת נפט התשל"ז.1976-
ובמצבים מסוימים נדרש גם קבלת אישור משרד התשתיות לפי חוק הגז
)בטיחות ורישוי( התשמ"ט ,1989-להלן :חוק הגז.
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לפיכך ,בהתאם לפקודת העיריות ,אבקשך להשיב לי בכתב כדלקמן:
 .1האם מהנדסת העיר מוודא כי לכל צוברי הגז שהותקנו בחולון קיים
אישור שהוא עומד בתקן  ,158-1ויש לו אישור של מכבה האש?
 .2האם מהנדסת העיר דורשת מחברות הגז להמציא לה אישורים אלו,
כתנאי למתן היתר בנייה או שהיא מסתפקת באישור משרד העבודה בלבד?
 .3האם לצוברים המותקנים בחולון ומפורטים ברשימה המצ"ב ,הוצאו
היתרי בנייה? אם כן מתי ועל מי מי?
 .4האם כל הצוברים המפורטים ברשימה עומדים בתקן .158-1
להלן הרשימה :שם הרחוב השומרון,
דובר:

לא צריך.

אהרון איסרס :אני מבקש להכניס את זה לפרוטוקול .עם כל הכבוד .מה לעשות? תתאזר
בסבלנות.
נתי לרנר:

אתה רוצה שאני אעביר את זה לתמלול?

אהרון איסרס :לא ,אני רוצה להקריא.
נתי לרנר:

טוב.

אהרון איסרס :השומרון  ,1שם חברת הגז היא פז-גז.
מקווה ישראל  ,4פז-גז.
מקווה ישראל  ,6פז-גז.
שדרות קוגל מס'  ,1סופר גז.
שדרות קוגל  ,4פז-גז.
שדרות קוגל  ,5סופר גז.
שדרות קוגל  ,6סופר גז.
שדרות קוגל  ,8פז-גז.
שדרות קוגל  ,12חברת פז-גז.
שדרות קוגל  ,14אמישרגז.
שדרות קוגל  ,16סופר גז.
שדרות קוגל  ,17סופר גז.
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שדרות קוגל  ,18חברת פז-גז.
שדרות קוגל  ,19סופר גז.
שדרות קוגל  ,20חברת סופרגז.
שדרות קוגל  ,21חברת פז-גז.
שדרות קוגל  ,22אמישרגז.
שדרות קוגל  ,26אמישרגז.
שדרות קוגל  ,28סופר גז.
שדרות קוגל  32פז-גז.
שנקר  1פז-גז.
שנקר  ,3שנקר  ,7שנקר  8והלוחמים  ,3חברת אמישרגז.
משה רינת:

שאילתא ...אבל זהו לא ,די שהוא האריך והעלה כמה שאלות אבל זה בסדר,
זאת אומרת זה לא בסדר אבל מכבדים את זה.
אהרון תשמע ,קודם כל לגבי הבניינים החדשים מה שנקרא ,השכונות
החדשות בעיר כולם מבחינת היתרי בנייה בעניין של צוברי הגז עומדים
בתקנים והם בתהליך של היתר הבנייה .נכון צדקת והסבת את תשומת לבנו
לעניין הזה של צוברי הגז בעיר מה שנקרא הותיקה יותר .ומסתבר שזה גם
מעבר לשמות ,הכתובות האלה שנתת יש עדיין ,יש עוד כתובות ואכן מהנדסת
העיר באמצעות המחלקה לפיקוח על הבנייה ,פנו לכל החברות בנושא הזה
של התקנת הצוברים ,וכל החברות ,כל אלה המוזכרות והידועות :פז-גז,
אמישרגז וסופר גז ,למעשה התחילו לפעול כדי לקבל את ההיתרים לגבי כל
הצוברים בהתאם לתקנים ובהתאם לכללים ובהתאם לכל אמצעי הבטיחות
הנדרשים.
מה שקרה עומדת ,במקביל עומדת כרגע בעיה באם להעביר את אותם
הצוברים מן העבר בהליך רישוי רגיל ,שהוא תהליך של היתר בנייה וכו' ,או
במסגרת של היתר לעבודה מצומצמת מה שנקרא .שזה בסמכותה של
מהנדסת העיר ,אבל בדיוק על פי אותם העקרונות של הבטיחות ,מכבי אש,

גדי וקס:

על פי אותם התקנים.
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משה רינת:

אותם התקנים ,אמרתי ,תקנים ועקרונות של אותם ,המתחייבים למעשה
לגבי הצוברים .כך שכיום נעשית פעולה מקיפה בכל רחבי העיר לגבי העניין
הזה של הצוברים .אני מקווה שתוך פרק זמן סביר אכן כל העניין הזה יוסדר
וכל אותם הצוברים יעמדו במבחן התקנים .כמובן שאותם החברות בעצם עד
היום מה שהם עשו ,הם טוענים אבל אנחנו כמובן לא מאשרים את זה על
יסוד הטענות האלה ,שהם למעשה נעזרו בבעלי מקצוע ,הם פעלו על פי
התקנים של משרד העבודה ,של כל אותם מה שהם בעצם היו מחוייבים
לעשות.
אף על פי כן אנחנו עומדים על כך והוסכם ,שהם יעשו מה שנקרא ,יקיימו את
היתר הבנייה כנדרש.

גדי וקס:

יש סנקציות אם הם לא מקיימים?

משה רינת:

יש פה ,ודאי שיש.

אהרון איסרס :אני הערה אחת לדבריו של משה .קודם כל אני מכבד את הודעת העירייה,
שאומנם סוף כל סוף היא מתחילה לפעול בנושא כה חשוב ,וגם משה במכתבי
אלי מציין זאת .אבל אני אגיד לך משה מה חסר לי .חסר לי,
מוטי ששון:

אהרון ,זה לא דיון.

אהרון איסרס :לא ,לא דיון אני מעיר על השאילתא.
מוטי ששון:

הפרוצדורה ,אתה שואל שאילתא ,אתה מקבל תשובה לשאילתא ואתה
רשאי לשאול עוד שאלה שנגזרת מהתשובה.

אהרון איסרס :כן כן כן .אז אני רוצה לשאול.
מוטי ששון:

אתה עושה את זה עוד פעם פותח דברים ,זה לא דיון ,תשאל שאלה.

אהרון איסרס :לא לא ,אני רוצה לשאול ,אז אני רוצה לשאול ,רק הערה שאנשים יבינו במה
מדובר.
מוטי ששון:

לא הערה ,שאלה.

אהרון איסרס :בסדר ,שאלה ,אבל סתם אני אשאל?
מוטי ששון:

כן) .מדברים יחד(

אהרון איסרס :תשמע ,פעם אחת ,תקשיב מוטי ,פעם אחת נותנים מילות שבח גם את זה
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אתה לא מוכן לקבל,
מוטי ששון:

מה הקשר?

אהרון איסרס :אז בוא תן לי,
מוטי ששון:

אני לא מדבר על זה ,אני מדבר על הפרוצדורה.

אהרון איסרס :תקשיב ,השאלה היא כזאת .אתה ציינת בדבריך שישנם עוד צוברים שלא
צויינו ברשימה .אצלי בוודאי ובוודאי שיש עוד רשימה ,אבל אני מודיע לך
שיש בחולון קרוב ל 500-צוברים שכאלה.
והשאלה שלי היא א :האם אתם מתכוונים לטפל בכל הצוברים?
ב .האם לא רצוי לתחום את זה בלוח זמנים מסוים?
משה רינת:

אני אמרתי במהירות האפשרית .אני לא אגיד שנה ,יכול להיות שזה יהיה
פחות משנה ,אני אומר במהירות האפשרית כל החברות נרתמו לעניין
בהסכמה ,אין פה בעיה .ואנחנו שולטים בזה באמצעות הפיקוח על הבנייה.
כל הכתובות ישנן ,החברות עצמן נתנו את הכתובות ואנחנו נדאג לזה שזה
יהיה במהירות האפשרית.

אהרון איסרס :אז מה אתם עושים עם אותה חברה,
מוטי ששון:

אהרון סליחה ,אתה שואל...

אהרון איסרס :לא,
משה רינת:

נעשה כמתחייב מן החוק.

אהרון איסרס :אבל חברה,
גדי וקס:

מי שלא יעשה יש סנקציות הוא אמר.

אהרון איסרס :חברה פנתה אליכם ואתם לא נותנים לה אפילו תשובות.
משה רינת:

לא ,אז אתה ,פה אתה כבר ,פה זה לא בסדר.

אהרון איסרס :או.קיי .או.קיי.
משה רינת:

אתה נתת לי ביום חמישי על איזשהו נושא ,אמרתי לך שביום חמישי לא
הספיקו לבדוק אותו .הבוקר קיבלתי הודעה שנקבעה פגישה עם אותה חברה
ל.8/11-

אהרון איסרס :טוב.
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מוטי ששון:

או.קיי .תודה רבה משה.

אהרון איסרס :שזה יכתב בפרוטוקול.
מוטי ששון:

אהרון בבקשה ,השאילתא השנייה שלך.

גדי וקס:

אתה רואה אהרון? אם זה היה מופיע במבקר העירייה זה היה בסדר.

אהרון איסרס :תאמין לי ,טוב שזה מופיע בפרוטוקול.
מוטי ששון:

.2

גדי הלאה .השאילתא של אהרון איסרס.

שאילתא של ח' המועצה אהרון איסרס בנושא קיפוח שכונת מפדה.

אהרון איסרס :בשכונת מפדה קיימות מספר סימטאות המקבילות זו לזו והן בנות  50שנה
ויותר .בשכונה זו הושלמה ,בעת האחרונה ,לאחר שנים רבות ,החלפת
תשתית האספלט המדרכה הישנות ,בסימטה שנקראת סימטת הקוקיה.
בסיטמאות האחרות :החוגלה ,הסלען והחמריה ,העירייה לא השקיעה דבר,
למרות שתושבי האזור משלמים מיסיהם ברמה הגבוהה ביותר.
תושבי שלוש הסימטאות האחרות פנו אליך מספר פעמים ויש בידי את
התכתובת משנת  ,2001והביעו תמיהה מדוע אין הם זוכים ליחס זהה
לתושבי סימטת הקוקיה ,אך כרגיל התושבים ,אין התושבים זוכים למענה
הולם.
אשר על כן ומאחר וכבוד ראש העירייה נמנע מלהשיב לתושבי העיר ,אבקשך
להשיב בכתב בהתאם לפקודת העיריות בישיבת המועצה לשאילתא הבאה:
מדוע שופצה רק סימטה אחת וכל היתר באותה השכונה הוזנחו?
מדוע יש אפליה בין התושבים השכנים זה לזה?
האם בגלל שתושבי אחת הסימטאות פונים אליך ,ללא הפסק הנך נוקם
ונוטר להם ומטפח את הסימטה אשר תושביה "קרובים לצלחת"?
מהם סדר העדיפויות בקבלת החלטות בדבר שדרוג תשתיות בעיר?
מתי יזכו גם תושבי הסימטאות האחרות לעיל לשדרוג התשתיות?
מוטי ששון:

תראה אהרון ,דרך השאילתות שלך היא לא מכובדת.

אהרון איסרס :יכול להיות ,אבל גם התשובות שלך ,התשובות שלך לתושבים לא מכובדות.
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מוטי ששון:

אמר לי היועץ המשפטי שבסגנון כזה עדיף שאני לא אענה.

אהרון איסרס :אל תענה.
מוטי ששון:

אני מציע לך ,כדי שהתושבים יקבלו תשובה ,תחזור בך מהדברים שאתה
כתבת בנימה האישית .תכבד אותם ואני אענה לך,

אהרון איסרס :חזרתי בדבריי מהנימה האישית ,לא היתה כוונה לפגוע בך באופן אישי.
מוטי ששון:

או.קיי .אז עכשיו אחרי שחזרת אני אתן את התשובה .אני בכלל מציע ,בוא
נכבד אחד את השני ולא נרד לרמות האישיות.

אהרון איסרס :קיבלתי.
מוטי ששון:

אני אתן לך תשובה שקיבלתי מהתשתיות .בשכונת מפדה מתבצעים עבודות
תשתית לפי סדרי עדיפויות של אגף תשתיות בהתאם למצב התשתיות
ותפקודם בכל ימות השנה .במהלך שלוש השנים האחרונות בוצעו עבודות
תשתית בסימטאות כלהלן :התור ,העגור ,הדיה ,הצופית ,גרץ ,קלומל,
האנקור ,האנור ,העפרוני ,הקוקיה ,שיפר ,הנשר ,החסידה ,ברודרזון ,בעל
המחשבות ובלבן.
במהלך  2005ותחילת  2006בוצעו עבודות גדולות ביותר ,ברחוב משביר חדש
בקטע שבין פרופ' שור לטהון כולל מערכות תת קרקעיות ,חניות ,סלילת
כביש ומדרכות ,החורשה שוקמה ועברה טיפול רציני ,החל מתוספת עצים
ועד טיפוח שטחי הגינון עד טהון.
אני רוצה גם להזכיר כאן את הנושא של העברת תנועת הצופים ,באיזה שלב
זה כבר נמצא? שלב מאוד מתקדם ,כולל הנושא של הקצאת קרקע ,שאנחנו
מעבירים את הצופים מאותו מתחם .מתוכנן לשיקום כל המתחם מצד בלבן
קורצ'אק ורינגלבלום.
עכשיו ,צריך להבין דבר פשוט חברים ,אין שכונה אחת שהיא עדיפה על
שכונה אחרת .אנשי המקצוע קובעים את סדרי העדיפויות בהתאם
לתקציבים שיש ,שעומדים לרשותנו .וכל שכונה מקבלת את מה שמגיע לה.
אז לבוא ולדרוש ,להגיד קיפוח אני על הסף דוחה את זה .ישנם פה אנשים
שהסתובבתי אתם בגינה הציבורית איפה שהם גרים ,ומה הם בדיוק קיבלו
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מבחינת העירייה .אז לא יכולים לבוא בטענות.
אני לא יודע על איזה רחוב אתה מדבר ,שמישהו בעירייה עשה לכבודו איזה
משהו מיוחד .כל פעם אם אני אומר לך לא ידוע לי על שום פנייה של שום
גורם ברמה האישית אלי ,שנתתי הוראה לעשות רחוב מסוים .לא ברחוב ,לא
באזור מפדה ולא בשום רחוב אחר בעיר חולון שפונים אלי ברמה האישית.
מי שפונה ברמה האישית גם יודע מה תהיה ההתייחסות שלי.
דקלה צדוק :אמרת דווקא לא.
מוטי ששון:

הנה דקלה ,באזור של דקלה בגוש חלב ,שכבר שנים על שנים גוש חלב או תל
חי,

דקלה צדוק 60 :שנה לא נגעו.
מוטי ששון:

שכל הזמן אמר,

אהרון איסרס :את מתגאה בזה ,מה ,צריך להתגאות בזה? גם שמה יש תושב שמטריד את,
דקלה צדוק :הוא נודניק ,אני אותו,
אהרון איסרס :מוטי ,תקשיב ,אני קורא את התשובה שלך והיא לא נותנת מענה לשאילתא
שלי.
מוטי ששון:

מה לעשות? זה התשובה שלי .תשאל שאלת הבהרה ואני אענה לך עוד פעם.

אהרון איסרס :אני שאלתי לגבי הרחובות החוגלה ,הסלען והחמריה ,ואתה אומר לי התור,
העגור ,הדיה ,הצופית,
מוטי ששון:

איפה זה ,איפה זה? אתה מכיר את האזור ,איפה זה?

אהרון איסרס :בודאי שאני מכיר.
מוטי ששון:

זה לא מבנה?

אהרון איסרס :בודאי שאני מכיר.
מוטי ששון:

בחולון?

אהרון איסרס :זה בחולון.
מוטי ששון:

יפה.

אהרון איסרס :יפה נו,
מוטי ששון:

חשבתי שזה בעיר אחרת.
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אהרון איסרס :אבל השאלה,
מוטי ששון:

אתה חושב שאני יכול לפתור את כל המתחמים של כל העיר?

אהרון איסרס :השאלה ,השאלה היתה שאלה ספציפית לגבי הרחבות הללו .ואני מפנה את
תשומת לבך,
מוטי ששון:

אז אני חוזר ואומר לך,

אהרון איסרס :אני מפנה את תשומת לבך,
מוטי ששון:

אני אעשה לך קיצור ,אנחנו נעבוד בהתאם לחוות הדעת של אנשי המקצוע
ובהתאם,

אהרון איסרס :אז ,אז גם פה,
מוטי ששון:

תראה ,תקשיב,

אהרון איסרס :אז ביקשתי ,ביקשתי וגם זה אתה לא נותן לי תשובה ,שאלתי מהם סדרי
העדיפויות,
מוטי ששון:

אז אני מנסה להסביר לך,

אהרון איסרס :בקבלת החלטות בדבר שדרוג תשתיות בעיר? למה אדוני ,אני שואל,
מוטי ששון:

כתוב ,קראתי ,למה אתה לא קורא?

אהרון איסרס :אני שואל ,אני שואל .למה לרחובות אחרים יש כסף ,ובמכתבך לתושבים
מיום  6/3/2006זה לא מזמן ,אתה כותב :בשלב זה לא אושרו תקציבים
לחידוש הסימטאות הנ"ל,
מוטי ששון:

נכון ,נכון.

אהרון איסרס :למה? זה מה שאני שואל ,ואתה לא נותן תשובה.
מוטי ששון:

אני אקרא עוד פעם ,לא קראת את המשפט הראשון.

גדי וקס:

כתבת קיפוח ,זה עונה על...

מוטי ששון:

מתבצעות עבודות תשתית ,תקשיב גדי ,לפי סדרי עדיפויות של אגף
התשתיות ,בהתאם למצב תשתיות ותפקודם בכל ימות השנה .אתה יודע מה
המשמעות? מה זה תשתיות אתה יודע מה זה? זה צנרת מים ,זה ביוב ,זה
תיעול ,אלה מסוג הדברים שמובילים .היום כשיש לי פיצוץ של צינור מים,

דקלה צדוק :אני מסכימה איתך.

13

מועצת העיר חולון ,ישיבה שמן המניין מס'  56מיום  ,29.10.2006פרוטוקול מס' 298

מוטי ששון:

וביוב ,הדבר היחידי שמוביל אותי היום זה הפיצוצים של צנרות מים .ואיפה
שיש פיצוץ של צינור מים אני לא מחזיר את המדרכות הישנות אלא אני
מחליף כבר את החדשות .וזה גורר אותי לעלויות מאוד מאוד גבוהות .אני
נותן קרדיט לאנשי המקצוע שלי ,וכשהם יושבים איתי על דיונים בתקציב,
אני יושב איתם ואני לא קובע ולא אומר להם .אני כל הזמן אומר להם ,תעשו
את מה שצריך לעשות מבחינת סדרי העדיפויות תקבעו אתם אנשי המקצוע.
ושלא תהיה שכונה אחת שתופלה לטובה או לרעה מרעותה .אז בוא ניתן
קרדיט לאנשי המקצוע .טוב ,תודה רבה .אני עובר לשאילתא הבאה .יואל.

יואל ישורון :לא ,לי מותר לשאול על השאלה הזאת?
מוטי ששון:

לא ,בעל השאילתא שואל על השאילתא שלו ,בבקשה .מאחר ואין כאן את
רועי כהן אז אין טעם שנשאל .יואל ישורון ,זה השאילתא האחרונה ואנחנו
נכבד ,לא ,או.קיי .סעיף  8ונסיים .בבקשה יואל.

.4

שאילתא של ח' המועצה יואל ישורון בנושא תחנה למתן שתן.

יואל ישורון :פתיחת תחנה למתן שתן ברח' רבי עקיבא) .מדברים יחד(
נתי לרנר:

כל התשובות הם רק מראש העיר) .מדברים יחד(

אהרון איסרס :אלי ,למה על זה לא שאלת את אותה שאלה אלי?
אלי נעים:

שאלתי גם לפני כן.

נתי לרנר:

אז אני מתנצל אלי) .מדברים יחד(

מוטי ששון:

חבר'ה ,נתי מתנצל שיש לו בעיה עם המדפסת ולא יצא הלוגו ,זהו .אפשר
במקום זה לכתוב תשובת ראש העיר או תשובת האגף.

נתי לרנר:

יוצא אוטומטית הלוגו לא יצא פה הפעם) .מדברים יחד(

דקלה צדוק :של מי השאילתא הזאת?
יאיר טאו:

זאת התשובה לשאילתא של יואל.

יואל ישורון :אני יכול לקרוא.
גדי וקס:

כבר קראת את התשובה?

יואל ישורון :זה עוזר לי לשאלה הבאה .פתיחת תחנה למתן שתן ברח' רבי עקיבא.
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תושבים מרח' רבי עקיבא פנו ומחו בפניי על פתיחתה של תחנה למתן שתן
לנגמלים מסמים ,במתחם שבו גן ילדים לא מאויש ,תוך הסתרה וטשטוש
קיומו.
 .1האם נכון שתחנה כזו מוקמה ברח' רבי עקיבא?
 .2מה היו השיקולים במיקום התחנה במקום בו ,לטענת התושבים ,קיים
בית בושת ומועדון קלפים?
 .3מדוע לא יפעל ראש העיר לסגירת בית הבושת ומועדון הקלפים וימנע
מהקמת התחנה ברחוב?
מוטי ששון:

מחלקת הרווחה מפעילה באופן קבוע ,בהתאם לנוהלי משרד הרווחה ,תחנה
לאיסוף שתן ,זאת כחלק מתהליך שיקום אוכלוסיות מתמכרות .שמדובר
יואל ,על אותם אוכלוסיות שצריך לקחת להם שתן ,אוכלוסיות שנגמלות,
צריך לבדוק ,לעשות להם בדיקה ,נדמה לי זה פעמיים בשבוע ,במשך שלוש
שעות ,הם באים עושים נותנים את השתן והולכים .אז עובדתית זה מה
שקורה.
כידוע ,סליחה ,אין לך ,אתם לא יכולים להפריע .כידוע ,אחד התנאים
החשובים בשיקום ושילוב המשתקמים בקהילה הנורמטיבית ,כך נעשה גם
במבנה אשר ברח' רבי עקיבא.
חשוב לציין כי התחנה פעלה עד היום ברח' שדה בוקר ,בלב שכונה ,במבנה
של גן עירוני ,ובשל הגידול באוכלוסיית התלמידים בשכונה בנאות רחל ,היה
צורך אז ,דיברו אז לאייש את ה ..להחזיר את המבנה ולהשמיש אותו לגן.
לגבי טענת התושבים על הפעלת מועדון למשחקים אסורים באחת הדירות
באזור ,יש צורך להגיש תלונה במשטרה כמו שאנחנו עושים .שלנו נודע שיש
מישהו שמפעיל מועדון קלפים ,גם אני באופן אישי מתקשר למפקד התחנה
ואני חושב שכל אזרח מן השורה .לנו אין שום אפשרות לפעול או לאכוף חוק,
אין לנו סמכות כזאת.

יואל ישורון :טוב מוטי ,אתה גם,
מוטי ששון:

כן בבקשה.
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יואל ישורון :אתה גם הוספת לתשובה גם כל מיני אמירות,
מוטי ששון:

לא ,אני רק בנוסף ,שהעוזר שלי אמור להיפגש איתם השבוע ביום רביעי
בנושא הזה.

יואל ישורון :אבל אני רוצה להעיר .תראה ,שני הקטעים הראשונים הם באמת לא
רלוונטים .אנחנו יודעים ,שום דבר נגד משוקפים ,אז אני לא חושב ששני
הקטעים הראשונים בכלל רלוונטים לשאלה.
ביחס לשאלה שלי ,לגבי הפעלת המועדון למשחקים אסורים .מה זאת
אומרת יש צורך להגיש תלונה ,צורך של מי?
מוטי ששון:

התושבים שיגישו תלונה במשטרה.

יואל ישורון :למה העירייה לא ,סליחה ,למה לא אתה ,מה זאת אומרת ,למה התושב?
התושב פונה אליך ,למה אתה לא מגיש תלונה? אתה ראש הרשות,
מוטי ששון:

אתה רוצה שאני אגיש תלונה או שאתה רוצה שאני אאכוף חוק?

יואל ישורון :לא ,אני רוצה שגם אתה תגיש את התלונה מה ,אתה ראש רשות.
מיכאל לויט :הוא לא יכול,
יואל ישורון :למה הוא לא יכול? סליחה,
מיכאל לויט :הוא לא יכול להגיש תלונה.
יואל ישורון :סליחה ,למה הוא לא יכול?
מיכאל לויט :הוא יכול להגיש תלונה נגד משהו שהוא יודע נקודתית ספציפית .הוא לא
יכול לבוא ולהגיד ביקשו ממני אני מגיש תלונה.
יואל ישורון :רגע רגע רגע ,מה ,העירייה לא יכולה לבדוק?
גדי וקס:

הוא לא כתב שיש מועדון של זנות או קלפים במבנה של העירייה.

יואל ישורון :רגע ,אתה מכחיש את קיומו של המועדון הזה בכלל?
מוטי ששון:

אני לא יודע איפה זה בכלל.

נתי לרנר:

לא מכיר את המועדון ,פעם ראשונה שמענו את זה בעתירה שלך.

חיים זברלו:

איפה המועדון ,זה בתוך בית...

גדי וקס:

אתה כתבת שזה בגן .הוא אומר,

יואל ישורון :אני שואל,
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גדי וקס:

הוא מתכוון שזה בדרך.

נתי לרנר:

הנה ,אז הוא אומר לך כרגע ...צריך לגשת למשטרה ולהגיש תלונה.

גדי וקס:

אם זה לא גן הילדים אז מה אתה רוצה מהעירייה?

יואל ישורון :סליחה רגע ,אני לא מבין ,אני שאלתי שאלה ,נכון? אני לא ,אני ,סליחה אל
תפריע לי.
מוטי ששון:

דקה דקה ,מיכאל.

יואל ישורון :אני לא ניסחתי תשובה ,אני ניסחתי שאלה.
מוטי ששון:

אז אני אומר לך,

יואל ישורון :ומהניסוח של השאילתא שלי ברור שאני מציב לך שאלה .אני לא אמרתי יש
כי אני לא ראיתי אותם ,אני לא עקבתי אחרי...
מוטי ששון:

או.קיי .עכשיו אני,

יואל ישורון :אני חושב שמתפקידך היה אחרי השאלה שלי,
מוטי ששון:

יואל ,יואל,

יואל ישורון :לשלוח את הפיקוח ,קודם בסוגיה הזו ש..
מוטי ששון:

לאן לשלוח?

יואל ישורון :למה? לרחוב רבי עקיבא ,לא מעניין אותך אם בבית ספר או באיזה מקום
בשכונה יש,
מוטי ששון:

זה לא עובד ככה ,לאן לשלוח? אתה בא אומר לי יש מועדון קלפים .אני
בזמנו ברחוב מסוים ראיתי שפותחים מרפסת ואנשים יושבים שם כל הזמן,
נראה לי משהו מוזר .הרמתי טלפון לאקסול ,אמרתי תשמע ברחוב זה וזה
אנשים יושבים במרפסת ,נראה לי שמשחקים קלפים ,זה כל מה שאמרתי.
אבל ראיתי בעין אז התקשרתי .אני לא יודע על מה מדובר בכלל ,איזה
מועדון?

יואל ישורון :אני לא ,לא מצליח להבין אותך.
מוטי ששון:

אני לא יודע על מה אתה מדבר.

יואל ישורון :מוטי ,סליחה,
מוטי ששון:

אני לא יודע על מה מדובר בכלל.
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יואל ישורון :נגיד חבר מועצה מגיש שאילתא ומעלה סוגיה כזו ,לא איזה סתם אזרח
עכשיו,
מוטי ששון:

אבל תגיד לי איפה ,תגיד לי ברחוב זה וזה ,דירה זו וזו ,פועל מועדון קלפים.

משה רינת:

הוא אומר שבמיקום של התחנה.

מוטי ששון:

לא.

יואל ישורון :לא ,אני לא כתבתי ,אני לא יודע) ,מדברים יחד(
מוטי ששון:

אני יכול לשלוח פיקוח? מה יעשה הפיקוח? דקה דקה דקה ,הפיקוח מגיע
יואל דופק בדלת ,הוא לא צריך לפתוח לו.

גדי וקס:

זה הכוונה.

יואל ישורון :אבל זה לא תשובה מוטי,
מוטי ששון:

אין לו סמכות ,על מה אתה מדבר אתי? יש לך כתובת?

יואל ישורון :מה ,זה לא מעניין אותך ,מה זאת אומרת אין,
מוטי ששון:

אבל איפה הכתובת? אתה אומר ,איפה?

יואל ישורון :היית מתקשר אלי אומר לי יואל הגשת שאילתא יש בה משהו מוזר ,היא לא
ממוקדת מספיק.
מוטי ששון:

יואל,

יואל ישורון :אני חשבתי שזה ברור.
מוטי ששון:

ברור איפה?

יואל ישורון :שידוע שיכול להיות שיש דבר כזה והעירייה בודקת,
מוטי ששון:

איפה ,איפה?

יואל ישורון :ברחוב רבי עקיבא.
מוטי ששון:

איפה? אתה יכול להגיד לי איפה?

יואל ישורון :אני לא יודע.
מוטי ששון:

רבי עקיבא הוא גדול.

יואל ישורון :גם כתבתי לטענת התושבים ,אני לא הלכתי לבדוק,
מוטי ששון:

אז פעם שנייה תעשה עבודה יותר מעמיקה,

דקלה צדוק :מוטי ,תלך ...מדירה לדירה.
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יואל ישורון :אני אלך לבדוק אם משחקים קלפים או לא? באמת.
גדי וקס:

מוטי ,סליחה ,אי אפשר לתת לו להיתמם .הוא כתב את זה בצורה ברורה
שזה במועדון שבו לוקחים את השתן .מועדון שלוקחים את השתן,

נתי לרנר:

אין עוד מועדון ,המבנה פתוח,

גדי וקס:

במבנה שלוקחים בו את השתן ,במבנה שלוקחים את השתן,

יואל ישורון :לא לא לא.
נתי לרנר:

לא ,מה פתאום?...

גדי וקס:

תקרא מה כתוב.

יואל ישורון :לא לא לא ,אתה לא קורא טוב .גדי ,גדי) ,מדברים יחד(
גדי וקס:

זה מה שאתה אומר.

יואל ישורון :בלשון קיבלתי  ,10אני יודע לנסח טוב.
מוטי ששון:

יואל ,ברגע שתיתנו לי את המיקום,

יואל ישורון :מה?
מוטי ששון:

יואל ,אין לי שום בעיה להרים טלפון למפקד המרחב ולהגיד לו ברחוב זה
וזה,

יואל ישורון :טוב ,עזוב,
מוטי ששון:

ובבית מספר זה וזה...

אהרון איסרס :תגידו את המיקום ,זו הבעיה של המיקום?
יואל ישורון :הנה ,הוא אמר ,הוא אמר את המיקום הנה.
מוטי ששון:

בבקשה ,אני אודיע למפקד התחנה.

דובר:

הנה ,רבי עקיבא  ,30אומר לך) .מדברים יחד(

יואל ישורון :סליחה רגע ,שנייה רגע ,מוטי ,זה הנספח של השאילתא .המועדון קלפים זה
נספח שאני אפילו לא בדקתי כי אני לא יודע ,אני לא יודע מתי משחקים
ובדיוק איפה ,אני האמנתי לתושבים שהם לא מדמיינים שקיים שם דבר
כזה .השאלה שלי למה מיקמו את התחנה הזאת דווקא ברחוב רבי עקיבא.
למה הפילוסופיה מתקיימת ברחוב שאני מכיר אותו אישית ,אני מכיר גם את
התושבים ,מקום כזה שקט ,מקום כזה סולידי ,שהולכים ומורידים אותו
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לתחתית ,עם כל הכבוד לפילוסופיה .למה שם? אם זה כל כך יפה תקים את
זה פה במקלט מתחת לעירייה .אם זה כזה סולידי ,לא אבל) ,מדברים יחד(
מוטי ששון:

לזרוק אותם מחוץ לגדר?

יואל ישורון :למה דווקא שם?
אהרון איסרס :יואל ,זה בניין העירייה...
מוטי ששון:

סליחה יואל ,שדה בוקר זה מחוץ ,זה לא שכונה שקטה.

יואל ישורון :למה שם? הרי ניסית במקומות אחרים.
מוטי ששון:

סליחה יואל ,עשינו גם שם והיו גם במקומות אחרים .ברגע שאתה צריך
מבנה עירוני לוקחים אותו לצרכים שלנו ,מה קרה? זה חלק מהאוכלוסיה
שלנו .מה ...אם היה מקום בשנקר הייתי שם בשנקר .גם ליד הבית שלי ,מה
קרה? מה קרה? גם שמנו ליד התיאטרון אם אתה זוכר ,ליד התיאטרון היה
עיני ,לא ,חבר'ה זה לא דיון .אתם יש לכם פגישה עם העוזר שלי ,תפגשו ביום
רביעי תעלו את הדברים...

דובר:

 ...רוצה להיפגש איתנו.

מוטי ששון:

מה זה העוזר שלי? העוזר שלי אדם 'אאוט'?

דובר:

חס וחלילה ,חס וחלילה,

מוטי ששון:

אז גמרנו ,יש לו סמכויות אל תדאג .נפגשתם גם עם זברלו ,נפגשתם עם משה
רינת .זה התשובה שלי .הם לא ,הם חלק מהאוכלוסיה יואל ובוא לא נתייחס
אליהם ונגיד רק לא אצלי .מה ,באמת ,בוא נטפל בהם ,אנחנו טיפלנו במקום
שיש לנו כרגע מקום פנוי ,זה הכל .היה מקום פנוי שם ,הגן הזה הוא לא
תקני ,אנחנו לא יכולים להשתמש בו בגן ,אז לקחנו את זה לסיפור ,מה קרה?
)מדברים יחד(

מוטי ששון:

טוב או.קיי .אני עובר לסעיף הבא) .מדברים יחד(

מוטי ששון:

סעיף  8אחרון.

יואל ישורון :מוטי ,אזור תעשיה לא יכל להיות יותר רלוונטי?
מוטי ששון:

יואל ,תאמין לי שחיפשתי שם.

יואל ישורון :אני חושב שזה נשמע לי הגיוני.
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מוטי ששון:

תאמין לי שחיפשו שם .והלכו עם אנשי הרווחה לשם ,ואני הצעתי מקום
מסוים והם פסלו אותו ,אני הצעתי באזור התעשיה .ואני אומר לך ,אני
הצעתי באזור התעשיה .זה שאני לא פגשתי אותם ,אני אישית פגשתי,

יואל ישורון :אבל למה בושה ,מה בושה,
מוטי ששון:

ביקשתי מהשר לצאת לשטח ,לקחתי להם אזור תעשיה,

יואל ישורון :אבל למה אתה לא נפגש? מה זה מפריע להיפגש איתם?
מוטי ששון:

חכה רגע ,תראה ,ברגע שאני ,גם כשאני מקבל מכתבים אני קורא אותם,
קורא לאנשי המקצוע ,אני לא עובד לפי קצב של אחרים ,אני עובר בקצב שלי,

יואל ישורון :בסדר ,אני לא אומר שלא.
מוטי ששון:

ואני אומר חבר'ה תבדקו .לוקח להם שבועיים שלושה ,אין לי תשובה ,אין לי
מה להיפגש עם תושבים שאין לי תשובה .אבל זברלו דיווח לי ,משה דיווח לי,
נתי מדווח לי ,זה לא שאני מנותק מהם .כשיהיה לי משהו קונקרטי ביד אני
אקרא ,כשאין לי קונקרטי אז מה אני אקרא להם? טוב ,אני עובר לסעיף ,8

יואל ישורון :גם להגיד לא זה ,זה גם מכובד מוטי.

.8

אישור מועצת העיר לצווי שימוש ארעי במגרשים ריקים ,בהתאם למכתבו של עו"ד
אמיר שוהם – מנהל יח' הנכסים ,מיום .4.9.06

מוטי ששון:

אישור מועצת העיר לצווי שימוש ארעי במגרשים ריקים בהתאם למכתבו
של עו"ד אמיר שוהם ,מנהל יח' הנכסים ,מיום  .4.9.06אני מקריא את
הרחובות:
אני מבקש ככה :אישור מועצת העיר לצווי שימוש ארעי במגרשים ריקים:
גוש  6868חלקה  5רחוב גולדה מאיר  - 4חניה זמנית ליד המדיטק.
גוש  7169חלקה  102רחוב סוקולוב  - 134חניה זמנית.
גוש ,6019

יואל ישורון :איפה זה ?134
מוטי ששון:

 134אני חושב שאיפה שהמגרש הזה של ...אני חושב .איפה?

אלי נעים:

פינת פרישמן.
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מוטי ששון:

זה לא המגרש הריק שמה?

אלי נעים:

כן כן.

מוטי ששון:

אז זה לא פרישמן.

אלי נעים:

יש שמה פינה ,יש שמה מגרש פינתי קטנצ'יק.

מוטי ששון:

גוש  6019חלקה  376רחוב מרבד הקסמים  - 16חניה זמנית.
גוש  7171חלקה  116רחוב ברנר פינת יוסף הנשיא  -חניה זמנית.
אני מבקש את אישור המועצה .מי בעד?  13בעד .מי נגד? אין נגד .אין נמנעים.
הצבעה:
בעד13 :
נגד:

אין

נמנע :אין
החלטה :המועצה מאשרת פה אחד את הצווים לשימוש ארעי במגרשים ריקים ,בהתאם למכתבו
של עו"ד אמיר שוהם – מנהל יח' הנכסים ,מיום .4.9.06

מוטי ששון:

אושר פה אחד .תודה רבה .הישיבה נעולה.
הישיבה נעולה.
מוטי ששון
ראש העיר

נתי לרנר
ע/ראש העיר
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