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על סדר היום:

 .1כינוס ישיבת מועצת העיר ,עפ"י דרישה בנושא דיון מקיף לעתידה של קבוצת הכדורסל
הפועל חולון בליגת-העל של התאחדות לכדורסל בישראל.

ריכוז החלטות מישיבת מועצת העיר שלא מן המניין  55מיום 3.9.06
פרוטוקול מס' 297

החלטה :מועצת העיר מחליטה לדחות את הצעתו של רועי כהן.
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מוטי ששון:

אני פותח את הישיבה שלא מן המניין) ,מדברים יחד( מס'  55עפ"י דרישה.

רועי כהן:

אני רוצה לפתוח קודם כל ,ולעדכן את חברי המועצה ,על המועד שבו התבקש
כינוס הישיבה מועצת עיר שלא מן המניין .המועד היה ה ,27.7.2006-באותו
מועד היתה אפשרות לסייע ולעזור ולמצוא פתרון לכך שקבוצת הפועל חולון
בכדורסל ,תופיע בליגת-העל.
לצערי וכפי שאתם יודעים ,הישיבה היום ,הופכת להיות תיאורטית אבל היא
לא תיאורטית .כי היום היא תיתן תשובה גם לאנשים שנמצאים פה וגם
לאנשים אחרים ,לגבי מי נושא באחריות על העובדה שקבוצת הפועל חולון
בכדורסל ,לא תשחק בעונה הבאה בליגת-העל ,וכנראה שגם לא בליגה
הלאומית .למעשה ,היא תמחק ממפת הכדורסל בישראל.
לכן אני בא היום ,להגיד לכם קודם כל כחבר מועצה וישנם פה אנשים שהם
שוחרי ספורט ,שנחיצות הדיון היתה ,בראש ובראשונה לשם ביצוע הערכת
מצב והצעת פתרונות.
לצערי ,ראש העיר ,מאחר והנסיבות הידועות לו ,מסיר אחריות מהסוגיה,
באמצעות כל מיני ספינים תקשורתיים.
הבעיה כאן היתה מהותית ,ונשאלת השאלה האם עיריית חולון והעומד
בראשה ,בכלל רוצה קבוצה בליגת-העל בכדורסל.
כל הפתרונות שניסו ,כביכול ,למצוא ,לא נתנו ביטוי ולו לרגע ,להעלות את
תקציב הספורט בעיר חולון .וכאן ,לדעתי ,נמצא שורש הבעיה ואסור
להתעלם מכך.
ראש עיריית חולון ,לצערי ,ואני אומר את זה גם בגלל הרגשה אישית וגם
בגלל שהיתה אפשרות לסייע ,ואני חושב שאם היה מתקיים הדיון ,ואנשים
היו מודעים לבעיה  -ניתן היה היום ,שקבוצת הפועל חולון תהיה בהכנות
לקראת ההופעה שלה בליגת-העל .אבל לצערי ,בלא מורא וללא פחד ,הוא
בחר בשיטה שהוא מתעלם מהבעיה ,להסיר את האחריות מעל כתפיו כראש
עיר שאמון גם על הספורט בעיר חולון.
באתי והצעתי הצעה שאגב ,נמצאת פה ,שהיא הגיונית לכל דבר ,והיא אגב,
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אחרי הסכמה שהיתה עם מיקי דורסמן ועם מספר אנשים שנטלו חלק
במו"מ ,שדיברה על שליש-שליש-שליש .זאת אומרת ,ישנו קריטריון של מתן
מיליון דולר כתנאי בסיס לשם קיום קבוצה בליגת-העל -באתי ואמרתי:
קודם כל ,לעשות חלוקה שווה בנטל של ההופעה של הקבוצה הזאת.
בסופו של דבר ,היא משרתת את העיר חולון ומשרתת את התושבים שלה.
שליש 1,5 ,מיליון  ₪ללא שום קשר לפרוייקטים או לזה ,יבוא מהעירייה.
שליש יבוא מהבעלים ושליש יגיע מהתמיכה שהיא הספונסרים ,הטלוויזיה
וכל מיני גופים מסחריים.
אבל ההצעה מדברת על מתן שליש מתוך תקציב הספורט ,לא באמצעות
טריקים ושטיקים שניסו לעשות פה ,בפרוייקט עידוד המלחמה באלימות,
בעידוד המלחמה בזה .אלא בקריטריון שהיה עובר והיה מקבל אישור של
מועצת העיר ,שקבוצה שצריכה להציג תקציב מינימום בהנהלת התאחדות
הכדורסל או הכדורגל ,והקריטריון יהיה ,שעיריית חולון תישא בשליש
מעלות התקציב.
לא נתנה אפשרות להעלות את ההצעה הזאת ,אני חושב שההצעה הזאת
שנתמכה ע"י הבעלים ,היתה מקבלת יוזמה מצד חברי המועצה והדבר היה
יוצא לפועל.
אין פתרונות קסם .צריך להגדיל את התמיכות בספורט .אין אפשרות לעשות
משהו שניסו לעשות ,כאשר אני אומר לכם שקבוצת הפועל חולון בכדורסל
לקראת השנה החדשה ,תקבל  427אלף  ₪כביכול ,שמתוכם היא צריכה
לשלם  430אלף  ₪כהחזר הלוואה ועוד לפני שהיא התחילה לשלם את
המיסים ואת המים.
אני אומר ,שבסופו של דבר סוף מעשה במחשבה תחילה .לא יכול להיות
שאנחנו נפקיר את הספורט ואת קבוצת הדגל .אנחנו יודעים ,וגם מיכאל
והאוהדים שנמצאים פה והאנשים שהיו פה ,יודעים מה זה היה המאמץ
להעלות את הקבוצה לליגת-העל .כמה היה צריך לעבור עונה שלמה ,למעלה
משש עונות חיכו לרגע היסטורי הזה שבו  3,000תושבי העיר חולון צעקו את
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השם 'חולון' ,וזה היה התרוממות רוח וממש חוויה יוצאת מן הכלל ונתנה
איזו תחושה של זהות עם העיר .ולבוא ולפרק כזה דבר ,זה פשוט אטימות.
זה פשוט לבוא ולהגיד :אני לא רוצה קבוצת כדורסל בחולון.
לא היה פה שום פתרון ,ולא היה פה שום נסיון אמיתי מלבד כל מיני רעיונות
קיקיוניים של הצעת תקציב מפה ,לפרוייקט מפה ,כאשר אנשים ראו שזה לא
רציני.
בשנה שעברה ,אתה ראש העיר וחלק מחברי המועצה ,מבלי להניד עפעף
ומבלי דיונים מרתוניים וויכוחים ,אשרו במחי-יד סכומים כדלקמן :פסטיבל
צלילי ילדות  700 -אלף  ;₪פעולות לתיאטרון חולון  2,5 -מיליון  ;₪הפעלת
המדיטק  8 -מיליון ש"ח; פסטיבל הבובות  750 -אלף  ;₪תערוכות 250 -
אלף  ;₪מוזיאון הילדים  3 -מיליון  ;₪פסטיבל קוסמים  180 -אלף  .₪סה"כ
קרוב ל 15-מיליון  ,₪מבלי להכניס את תפעול רשת הספריות ,את חנקין ואת
שטיינברג.
לא יכלת למצוא  1,5מיליון לטובת הפועל חולון בכדורסל ,בקריטריון חוקי,
בקריטריון שהיה עומד בכל מבחן ,קריטריון שבו נאמר שבמקום שצריך
להקציב תקציב מינימום ,העירייה תישא בשליש מהתקציב.
משחק נהריה ,אני חושב נתן ביטוי לכמות שוחרי הספורט בעיר חולון ,כאשר
אנשים עמדו בחוץ ולא יכלו להיכנס.
לעומת זאת ,אני לא יודע ואני בא להגיד אם יש סדרי עדיפויות ,אז הספורט
צריך להיות גם בסדרי עדיפויות .ספורט זה תרבות ,בדיוק כמו שמוזיאון,
תערוכות ,פסטיבלים זה תרבות .זה לא יכול להיות שאנחנו נתעלם מהבעיה.
נמצאים פה אנשים שהספורט יקר לליבם ,אני חושב שאותו יום שבו הודיעו
שהפועל חולון בכדורסל ,לא תשחק בליגת-העל ,אני חושב שזה צבט להם
בלב .לי זה מאוד צרב .ואם אתה אומר לא נעשה נסיון ,אז נעשו נסיונות
ויכולים להעיד על זה גם אוהדים וגם מיקי דורסמן וכולם ,גם בהבאת
ספונסרים וגם -אבל ברגע שאין בסיס אמיתי של תמיכה של עיר ,לא יכול
להיות שהנטל יעבור לבעלים.
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אני בא ואומר ,האם עיריית גבעת-שמואל ,עיריית נהריה ,עיריית אשקלון
הן עיריות עתירות ממון ,שבהן כן מופיעות קבוצות כדורסל?
מדובר בסופו של דבר ,ברצון אמיתי של ראש העיר ,שיש לעשות ולא רק
לפעול למראית-עין ,וזה רק לצורך יחסי ציבור ,על-מנת שהביקורת לא תוסט
לפתחו אלא לפתחו של הבעלים או של כל מישהו אחר.
מי שנושא באחריות שלא תופיע בשנה הבאה קבוצה  -לדעתי גם לא בליגה
הלאומית  -זה אנחנו חברי המועצה וראש העיר בראשה .כי בסופו של דבר,
היתה לנו אפשרות לשנות את רוע הגזירה ויש פה אנשים ,שאגב גם חלקם
בקואליציה ,כמו מיכאל ,כמו אלי ,כמו זה שאנשים שיודעים מה זה היה
ההתרוממות רוח הזאת של קבוצת הכדורסל 'הפועל חולון'.
ואנחנו כתוצאה מהחלטה אסטרטגית ,אני חושב ,שקיבלת כראש עיר ,לא
לסייע ל'הפועל חולון' ולא להגיע למצב שהיא תופיע בליגת-העל.
אני בא ואומר ,ללא שינוי המדיניות של התמיכה בענפי הספורט בעיר חולון,
אין עתיד לספורט בחולון ,וחבל שהגענו למצב כה עגום ששמחת העליה
לליגת-העל גוועה והתחלפה בתחושת אכזבה מרה וכאב בלתי פוסק של
האוהדים.
אנא ממך ,משה ,ואני פונה אליך ,קבוצת העיר חולון תמחק מהמפה במידה
והמתכונת של התמיכה תשאר כך .קבוצת הפועל חולון לא תוכל להופיע
בליגה הלאומית ,והיא לא תוכל להגיע למצב של ייצוג הולם מאחר ונטל
החובות רובץ לפתחה.
אפשר לעשות מעשה ,את ליגת העל הפסדנו וחבל שהפסדנו .הפסדנו את זה
בגלל שמישהו רצה שנפסיד את זה ,ואני לא יודע מה היו הסיבות .אבל כרגע
ניתן עוד להציל את המצב ,כי ניתן עוד להגיע למצב שהפועל חולון בכדורסל
לא תמחק כלל.
אני מבקש ,ישנה פה הצעה שהיא מתייחסת לנושא של עליה לליגת-העל,
שהיא באה ואומרת שאופי התקצוב בקבוצת הכדורסל הפועל חולון ייעשה
באמצעות פרוייקטים משותפים של העירייה והקבוצה ,לטובת הקהילה
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והספורט בעיר חולון .עידוד הלחימה באלימות ,עידוד פעילות בענפי הספורט
וגובה התקציב ייקבע על-פי אופי הפעילות של הפרוייקטים המשותפים.
כל זאת בנוסף לתקציב שיקבעו על-ידי הקריטריונים לתמיכה באגודות
הספורט .גובה התמיכה של העירייה בקבוצה ,יעמוד על כ 1,5-מיליון ₪
ונתתי לכם את הדוגמא של השליש-שליש-שליש ,לא כולל את התקצוב
לפרוייקטים המשותפים של ה ...עם עיריית חולון.
מועצת העיר ,כאסיפה כללית של החברה לבילוי ובידור ,מאשרת התחלת
מו"מ של החברה לרכישת הבעלות של קבוצת הכדורסל הפועל חולון
שתהפוך לקבוצה עירונית ,באמצעות פעילות של חברה עירונית .וכאן טמון
הפתרון.
כמו שהיה נסיון של ראש העיר לקנות את קבוצת צפרירים חולון במחיר עתק
של  800אלף  ₪ניתן היום ,באמצעות החברה לבילוי ובידור לקנות את
קבוצת הפועל חולון באיזושהי קונסטלציה ולהציל אותה מהמצב של
ההתדרדרות ואת המצב של מחיקת הקבוצה.
אנחנו כחברי מועצה ,יש לנו אחריות .ראש העיר נושא באחריות באופן ישיר
אבל גם אנחנו .אנחנו לא בובות פה .אף אחד פה לא בובה ואף אחד פה לא בא
כדי להיות חלק משורת המקהלה .אנחנו באנו ,בסופו של דבר כדי לייצג את
האנשים ששלחו אותנו .שלחו אותנו אנשים ביניהם תושבי חולון שוחרי
ספורט ,חלקם אנשים שרוצים בנוסף לתרבות שיש בעיר חולון ,רוצים גם
ספורט .והסטירת-לחי שהם מקבלים פעם אחר פעם ,וחבל שאתה לא
מתייחס לסוגיה הקשה ביותר.
היום אנחנו נמצאים ב 3.9-והישיבה הזאת עפ"י חוק ,היתה צריכה להיות-
מוטי ששון:

שמענו,

רועי כהן:

לא ,אז אתה תיתן לי לסיים ,כמו שאני נותן לך ולא הפרעתי לך .ותיתן לי
לסיים את כל מה שאני רוצה) .מדברים יחד(
אנחנו נמצאים פה לפני צומת דרכים שבו כל אחד מאיתנו יכול לשנות את
רוע הגזירה.
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אני מבקש ,אני ממש מפציר ,יש אנשים שמצפים גם לישיבה הזאת וגם
לתוצאות ,ולמה שיאמר פה גם ראש העיר וגם אנשים אחרים.
אנחנו כחברי מועצה וכאנשים שמייצגים את הציבור ,חייבים היום  -ולא
משנה שהשעה מאוחרת ,ולא משנה )מדברים יחד( אנחנו צריכים לקבל
החלטה עקרונית שקבוצת הפועל חולון בכדורסל תמשיך להתקיים ,בתמיכה
של עיריית חולון ,בהעלאת גובה התקציב בתמיכה בקבוצה ומישהו שיתן את
הדעת על זה שקבוצת הפועל החולון לא תופיע בליגת-העל .נקודה.
יואל ישורון :למעשה הדיון בהצעה עוסקת במה שקרה עם הפועל חולון ,ולכן קשה מאוד
להתייחס קונקרטית להצעה הזו .אבל לדבר על הספורט בחולון בכלל  -ויש
פה אנשים שעוסקים פה במועצת העיר בספורט הרבה יותר ממני .אני אחזור
על דברים שאמרתי אותם בסעיף אחר.
אין ספק שמי שמחפש פתרון  ...הספורט ,חייב להיות חיבור של שני דברים:
קודם כל ספונסר ,עידוד של ספונסרים .ספונסרים שיושבים חזק ,כדי לתרום
לקבוצות הכדורסל ,הכדורגל ,להמריא חזרה למה שהם היו בעבר) .מדברים
יחד(
אני שואל את עצמי מה הפתרון ,אני יודע שאחד הפתרונות המרכזיים זה
ראש העיר ,הרשות שמעודדת ספונסרים שירימו את קבוצות הספורט בחולון
ויחזירו אותן גם לאותו עבר מפואר שהיה להן.
ללא ספק ,יכולת  ...לשמוע מצד אחד את הצהלה של אלפי האוהדים ששמחו
על העליה של הפועל חולון ,ואח"כ הדעיכה הזאת והכאב שאחריה .והחלק
השני של מה שהחילותי קודם ,זה נוגע לתקציבי הספורט וזה מתוך הכרה
במה שקורה ברשויות ,על אף הירידה כמו שציינתי ,בתקצוב של הספורט ,של
אגודות הספורט ותקצבו באיזה  13-14מיליון שקל .על אף הירידה ל7,5 ,7-
מיליון שקל ,עדיין כשעושים את היחס בין חולון לשתי ערים שלפחות אני
מכיר אותן  -אשדוד וראשל"צ  -הפער הוא לדעתי גדול .ואני לא טוען שרק
הגדלת התקציב עצמו זה הישועה לספורט בחולון .לכן אני אומר שזה
סינתזה של שני דברים.
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מחד ,ראש העיר שבוודאי יכול ליצור את הקשרים ,לעודד ספונסרים ולשבת
על הקבוצות האלה ולשדרג אותן ,להעצים אותן .ומצד שני ,הגדלת תקציבי
האגודות.
אני חושב שהחיבור בין שני הדברים האלו ,הוא העתיד של ה -אני חושב
שאתה גם מסכים איתנו ,מוטי ,ספורט זה תרבות ,ספורט זה גם חלק
מהדימוי שאתה בוודאי  ....יאיר הזכיר את זה קודם ,כחלק מהשיפור
והשיקום ,ללא ספק ,של הדימוי של העיר.
זה כואב לכל אחד ,לכל חבר מועצה  -אופוזיציה ,קואליציה  -כששומעים מה
קרה להפועל חולון ,אני חושב שזה כן שעה שבה קברניטי העיר ,על אף שזה
נראה דיון עקר ותיאורטי מאוד ,צריך לקחת את זה בחשבון ו -הפתרון הוא
לא מטה קסמים .אני לא חושב שאני יכול לשבת פה כחבר מועצה ,אני לא
מספיק מצוי בתוך הספורט כדי להציע פתרונות קסמים ואני לא יודע גם ,עד
כמה ההצעות פה ,שרועי פרט אותן ,עד כמה הן יכולות להציל או יכלו להציל
את הנושא .זהו.
עמוס ירושלמי :עצוב לי ,עצוב לי מאוד ,באמת ,כספורטאי אמנם שיחקתי כדורגל אבל מי
שאוהב ספורט ,כל ספורט זה חשוב לו.
אני הייתי במשחק .ממש אני שמחתי בשמחה של כל חולון בעצם .זה היה
דבר -אחת ההפתעות הגדולות שהיו בזמן האחרון במדינה ,שקבוצה שבאה
מלמטה ועשתה את הבלתי יאומן.
ויש כאלה שלא היו במשחק ,שזה לא עניין אותם ,זה לא היה חשוב להם.
)מדברים יחד(
זה לא יאומן ,מי שהיה במשחק ,מי שראה בטלויזיה ,קשה מאוד לתאר את
ההרגשה הזו .זה משהו שלא יעבור כל כך מהר .הלוואי שיחזרו ימים כאלה,
אבל קשה לי להאמין שיחזרו ימים כאלה ומשחקים כאלה קשים ,כשהפועל
היתה הפבורטי והפסידה את המשחק .זה לא יאומן.
אני חושב שכראש העיר וכספורטאי לשעבר  -ואתה היית ספורטאי ואתה
אוהב ספורט  -אם היית קצת יותר מתאמץ ,ואם היה קצת יותר איכפת לך,

10

מועצת העיר חולון ,ישיבה שלא מן המניין מס'  55מיום  ,3.9.2006פרוטוקול מס' 297

יכול להיות שהדיון הזה היה -לא היינו צריכים אותו .היינו נהנים לראות את
הקבוצה רצה קדימה ,והאלפים של האוהדים האלה שבאמת אני לא ראיתי
אוהדים כאלה .לא ראיתי .אני שיחקתי בבית"ר ירושלים ,כמה משוגעים יש
שם  -אין אלה .זה יוצא דופן.
וזהו ,כואב לי לשמוע את כל מה שקרה ,ואני מקווה שאולי כמו שרועי אמר,
מעז יצא מתוק .אולי לתקן לשנה הבאה ,לשנים הבאות ,נלך קדימה לימים
יותר טובים.
זכריה ניסן:

התשובה הזאת ,אפשר להגדיר אותה כקבורת החמור של  ...וקבורת החמור
של הספורט ההישגי .כי לישיבה הזאת אין שום משמעות מעבר -ויצירת
מצבה גדולה של כל הספורט ההישגי .אבל לצערי המילים העדינות
והליטופים והתחנונים ,רק מרמזים עד כמה  ...ומקור הבעיה ,ולזכותו של
ראש העיר אפשר לזקוף דבר אחד טוב :מתחילת כהונתו ועד היום ,הוא
פשוט בשיטתיות חיסל את הספורט .זה עובדה .אז מה אתה מתפלא?
ודבר שני ,הרבה יותר מוזר ,הישיבה הזאת נולדה בחטא .היא היתה אמורה
להתקיים לפני הרבה מאוד זמן .כל ההתנהלות היא לא חוקית ,כל היחס הוא
לא חוקי .יש פה זלזול בנבחרי הציבור .אתם נבחרתם כדי לייצג את הציבור,
ואף אחד מכם לא התכנס פה במשך שנתיים וחצי ,לדון בשום נושא .לא
בחינוך ,לא בתרבות ,לא בשום דבר .אז עלתה הפועל חולון בכדורסל לליגה
לאומית ,אז מה? את מי זה בכלל מעניין?
אז אני מציע ,לפני שאתם מאשימים אותו  -אל תאשימו אותו .הוא לא אשם.
אני לא חושב שמוטי אשם .מוטי עושה מה שנוח לו ואתם משתפים איתו
פעולה ,ואתם משמשים כמו שוטים בידיים שלו ,ולצערי הרב האשמה היא
בכם ,קודם כל .ואותם אנשים שמחזיקים מעצמם אנשי ספורט ,מבלי לנקוב
בשמות כרגע  -גם אנשים בקואליציה וגם באופוזיציה ,אז אם אנחנו  ...היה
צריך לקיים איזשהו דיון לפני תקופה ,כשהקבוצה עלתה לליגה לאומית.
סתם לדבר .לא לדבר על כסף אפילו ,זה בכלל לא חשוב כרגע .אם חולון
ערוכה בכלל לשמר קבוצה בליגה הלאומית -ליגת-העל ,או שזה רק איזה
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אפיזודה חולפת ,אז חבל על הזמן .תראו ,מבחינת סדר העדיפויות ,כל אחד
יודע מה סדר העדיפויות של העיר חולון .זה עיר של ילדים ,היא גדולה גם על
ילדים .זה עיר שילד צריך לשלם  82שקל כניסה לבריכה) ,מדברים יחד( ,יש
 800אלף שקל כל שנה לגרנד פרי .ומה יש לך בגרנד פרי ,חוץ מילדות מחבר
העמים ,עם רגליים כחושות ,לבנות ,מעבר לזה אין בזה שום דבר .איזה
ייצוגיות ,איזה כבוד זה מביא לעיר חולון ,חוץ מהיחסי ציבור שלך .עולה 800
אלף שקל בשנה .אירוע של יומיים .אז אין כסף לכדורסל .מה לעשות? מה
אתם רוצים? יש גם כסף למוזיאון הילדים שרוב השנה הוא סגור בכלל .ודרך
אגב ,כמוזיאון .אז מה אתם מתפלאים? אתם האחראים.
אם אתם לא מכירים את הפקודה ,אני יכול להגיד לכם מה הפקודה אומרת:
ראש העיר ינהל את העירייה עפ"י החלטות המועצה .איזה החלטת מועצה
התקבלה ,שראש העיר ינהל את הדברים לפיה? אז מה הפלא? מה אתם בכלל
מתפלאים?
אני לא הייתי במשחק כדורסל ,אני גם לא אוהב כדורסל .אני לא יודע אם זה
חשוב או לא חשוב ,אבל מי שמבין בכדורסל  -ויאיר מבין ,איש ספורט ,יושב
צמוד לראש העיר .אתה יכול ללחוש באוזנו .גם משה רינת ,במשך שנים ניהל
את הפועל חולון ,הוביל אותה לגרעונות של מיליון שקלים .אתם אנשי
ספורט ,אני לא איש ספורט .אז הייתם צריכים להבין אם זה חשוב או לא.
אולי זה לא חשוב .אולי באמת לא חשוב ספורט ,אני לא יודע .אין לי מושג.
אבל לפחות מועצת העיר ,נבחרי הציבור ,שהציבור שלח אתכם ,הייתם
צריכים לקיים דיון אחד וזה לא נעשה .אז מה כל ההתלהמות כרגע? באמת
מה כאן כל הישיבה הזאת ,עם כל הכבוד מוטי ,אתה יודע שאני מאוד אוהב
אותך .אין לזה שום משמעות .באמת .זה סתם לטחון מים ,יש פה אסטרטגיה
עירונית במשך שנים ,לקבור את הספורט .כי ספורט זה מקור כוח ,ספורט זה
עוצמות פוליטיות ,ומי שמבין בפוליטיקה יודע שדברים גם צריך לייצר .חוג
גלגיליות לא יכול לייצר כוח פוליטי ,אבל קבוצת כדורסל יכולה לייצר כוח
פוליטי ,יכולה להוות איום .כל הסיבה היא פוליטית והיא לא דבר ספורטיבי,
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אין פה שום ויכוח .היא רק כוח לבנות עכשיו ב 150-מיליון שקלים אולם
ספורט .בשביל מי? תגידו ,אתם רציניים? בשביל מי מאשרים את זה ,למה?
אין כדורגל ,אין כדורסל ,אין שום דבר.
אז אני חושב שכל הדיון הזה מיותר ,צר לי על זה שליווית את הספורט הרבה
שנים ,אפשר ללוות את הקבוצה אולי בליגה א') ,מדברים יחד(
אהרון איסרס :אני חתמתי על הבקשה לכינוס המועצה ,ולו כדי באמת להעלות את נושא
הספורט על סדר היום .אבל אני התבטאתי לא פעם ,ויעיד מנהל אגף הספורט
יגאל אייל ,שאני בהשקפתי לא חושב שעיריית חולון כגוף ציבורי ,מסוגל לתת
כסף לספורט המקצועני .היא יכולה לתמוך ,אבל לא -באחוזים ובסכומים
שמעבר לכל פרופורציה.
אני חושב ,ששורש הבעיה היתה -כי כולנו ראינו את הנולד ,ראינו כבר
בתחילת השנה שהפועל חולון בכדורסל היא קבוצה חזקה ומועמדת לעלות
ליגה ,אבל ברגע שהמועצה הזאת אישרה את תקציב הספורט ,הבנו מיד
כולם ,ומי שלא הבין אז חבל ,אבל כולם היו צריכים להבין שתקציבים
נוספים לא יהיו.
ואני מחזק את ידיו של ראש העיר שלא פתח את המסגרת .אני חושב שהוא
עשה צעד נכון .כי אם לתמוך בספורט ,לתמוך בצורה ישירה  -קרי דרך
הקבוצות  -להגדיל את תקציב הספורט ולעבוד על בסיס קריטריונים ולא
לתת פתרון בונוסים בגלל שקבוצה כזו או אחרת עלתה ליגה ,ופתאום המנהל
או ה ..שלה או הספונסר שלה ,פתאום לא רוצה לשים ידיים לכיס שלו.
בעיה נוספת שקיימת בעיר הזאת ,זה  -וגם את זה אני אמרתי לא פעם ולא
פעמיים  -זה עודף הקבוצות שאני קורא להן גם 'קבוצות קיקיוניות'
שנמצאות פה ברשימה ומקבלות סכומים .אז נכון ,אז קבוצה א' מקבלת 15
אלף שקל ,ועוד קבוצה  20אלף ועוד קבוצה  50אלף .אבל החלוקה אחד לא
ראה אותה.
די אם אני אציג פה ,ואני כבר פעם אחת אמרתי את זה גם -יגאל העלה את
זה בוועדת ספורט  -גם אם אני אציג פה דוושנים חולוניים  -מישהו בכלל
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ראה פה רוכב אופנים אחד שמתאמן פה ויש שבילי אופניים ו -מקבלים פה
 15אלף שקל ,על שום מה ולמה? אז בואו ,תעשו עוד מכפלות של כמה
קבוצות כאלה ,שבקושי שומעים עליהן ,ואם היתה הרשות מקבלת  -כפי
שקבלו ,אגב ,ברשויות אחרות  -קיבלו החלטות אמיצות .אומרים הרשות:
אנחנו תומכים בתוכנית  ...בענפי ספורט א' ,ב' ,ג' ,ולא בכל הענפים שקיימים
במדינת ישראל .כי חולון ,עם כל הכבוד ,היא אמנם עיר מאוזנת ,ומנוהלת
כהלכה ומקבלת פרסי ניהול ,אבל מה לעשות ,אבל התושבים תושבים
מסכנים .מה לעשות? זה מה יש .תסתכלו במרכז העיר ,תראו איך נראה
מרכז העיר ותראו מי נמצא שם .כל הנכים ,הזקנים והמבוגרים יחד עם
הפיליפינים .אז זה מה שיש בעיר הזאת.
אז לבוא ולהסתמך שיהיה ספונסר ויהיה פה ,אין דבר כזה .זאת לא עיר
כזאת.
אני חושב שבהחלט ,שהיו כפי שאמר ניסן ,פה במועצה ,לצערי הרב  -אנחנו
כבר שלוש שנים יושבים פה ,מעולם לא קיימנו ולו גם דיון אחד רציני על
החזון של העיר ,על פני העיר ,איך אנחנו רוצים לראות את העיר הזאת בעוד
חמש-שש-עשר שנים .כלום .עוד מכירה של מגרש ,עוד ועדה כזו או אחרת -
זה פני הישיבות .ופני הישיבות ,פני העיר הזאת ,מה לעשות.
אבל בסיכומו של דבר ,צר לי רועי ,אבל אני בסיכומו של דבר ,תומך בהצעה
של ראש העיר) ,מדברים יחד( אם הוא יגדיל בתקציב העירייה את תקציב
הספורט ,אז -אני לא אצביע ביד אחת ,אני אצביע בשתי ידיים .אבל הלוואי
שזה יהיה ,אבל לא כך המצב וכבר שלוש שנים לא כך המצב .שלוש שנים
אנחנו בוכים על זה ,ומן הסתם נבכה עוד שנתיים .אולי ב 2008-יהיה ראש
עיר אחר ,שיראה את תמונת העיר בצורה אחרת ואז תהיה עדנה לספורט
המקומי.
אבל נכון לרגע זה ,הצעד שנקט משה ,לאי פריצת המסגרת ואי מתן בונוסים
כאלה ואחרים ,אני חושב שזה צעד נכון ,במקום הנכון .גם אם הפועל חולון
תשאר בליגה השניה.
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מוטי ששון:

תודה רבה .עכשיו אני מבקש לענות לחברים ,ולהבהיר כשאני נכנסתי
לתפקיד ,במשך שנים לא היה גורם אחד בעיר שגייס מיליונים של שקלים
לטובת אגודות הספורט ,גם לגבי אליצור חולון ,גם לגבי צפרירים וגם לגבי
הכדורסל.
ולא אחת התבטאתי ,שיש בי צער שאת המיליונים האלה שגייסתי מאנשים
כמו שמואל דנקנר שתרם מיליונים ,את הכסף הזה לא תרמתי ולא קניתי
מחשבים לילדים במשפחות מצוקה .כשאני רואה את ההישגים  -ועמדתי
היא חד-משמעית :הספורט הישראלי פשט את הרגל ,השכר של השחקנים
בשמים ,הרמה שלהם ברצפה ,ולא יכול להיות שגוף ציבורי כמו
שההסתדרות התנערה מאגודות הספורט ,לא יכול להיות שרשות מקומית
תממן אגודות ספורט .אני מסתמך גם על מה שאתה אומר ועל מה אהרון.
זה נהפך לעסק כלכלי) .מדברים יחד( לא יעזור שום דבר .תראו ,כל האגודות
שמצליחות ,זה אנשים שיש מאחוריהם בעלים שלא שמים לא  100לא 200
אלף דולר ,אלא שמים מיליוני דולרים .אי אפשר לנהל אגודה עם  200אלף
דולר .אי אפשר גם להיות בעלים עם  200אלף דולר.
מה שעיריית חולון הציעה ,זה לתת  300אלף דולר  -והיה נוכח מיכאל,
כשהתקשרתי ללשכה של צבי בר .ולא חשוב ,אני יכול לתת את רון חולדאי,
את מר לופליאנסקי ,כמה הם נותנים ולמה הם נותנים .הם נותנים לנוער.
אנחנו נותנים הרבה כסף לנוער.
אני אומר ,אם מישהו באמת ובתמים ,ואת העבודה שלי עשיתי בשקט,
מאחורי הקלעים  -ואני בתקופה האחרונה ביחד עם נתי ,ואני חייב להביע
הערכה גדולה מאוד לעוזר שלי ... ,גם בלילות ,ניגש ,עם טלפונים ,ומיכאל על
הפעילות שהוא עשה ,כדי להשיג תורמים .אישית נסע לכל מיני מקומות
להיפגש עם אנשים ,כאשר אנחנו נמצאים ברקע של מלחמה ,כשאתה פונה
לאנשים ואתה אומר להם לתרום לאגודות הספורט אומרים לך במפורש:
בסיטואציה הנוכחית ,אנחנו מפנים את כל הכספים של התרומות שלנו
לצפון.
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ואתה נקלע לסיטואציה שהיא בלתי אפשרית .אנשים שפניתי אליהם והייתי
צריך להיפגש איתם ,והחליט הבעלים  -משיקולים ששמורים עימו  -שהוא
לא נותן יותר מ 150-200-אלף דולר .והיו נסיונות להביא עוד אנשים ,והיום
היו אנשים שעד הרגע האחרון ניהלו איתם מו"מ ,והמו"מ הזה לא צלח .ואני
מלא הערכה ,ונפגשתי עם אוהדים .לא הכרתי אותם ,נפגשתי איתם .הם היו
מעורבים בכל שלב ושלב ,וגם אם מצאנו פתרון יצירתי ,וכשאמרתי למיקי
אני מוכן לתת ,אם תרתום לי את השחקנים בנבחרת ליגת-על ואני מוכן
לרתום אותם לנושא של אלימות בקרב בני הנוער ונעניק להם עוד  300אלף
דולר.
זה שיש להם חובות ,בצדק אמר אהרון ,זה לא בעיה של העירייה .זה
שלאגודה יש כסף  -אנחנו מוציאים כמעט  300אלף דולר כדי לתת לאגודה.
יש להם חובות ,זה עניין שלהם .לא שייך לעירייה בכלל.
אז לשבת בדמגוגיה ובדיבורים ,לא נביא כסף .צריך לכתת את הרגליים
וללכת לאנשים ולנסות לשכנע אותם לפתוח את הכיס לטובת הפועל חולון
כדורסל.
אני צמחתי באגודה 10 .שנים הייתי שם .הנה ,אלי נעים ,יאיר טאו היה
באגודה ,מישהו יטיף לי מוסר על מה איכפת לי מאגודות הספורט? אז אני
מודיע ,לא רק שלא איכפת לי ,אלא אני לא הולך בראש חוצות ומפטפט כל
הזמן על מה צריך לעשות ,לקחת מהקופה הצבורית .לך תזיע) ,צועקים
מדברים יחד(
לכן אני מעמיד את זה להצבעה .מי בעד ההצעה של רועי? )צועקים(
אלי נעים:

בהצעה של רועי ,מעבר למה שהוא אמר ,אני לא חושב שהמלחמה כמו
שעמוס אמר ,היתה צריכה סיבה או משהו) .מדברים יחד(
אני פונה לראש העיר ,מוטי ,יש כאן איזושהי הצעה שאני לא הייתי מתייחס
אליה ,אם לא הייתי רואה לפני מספר חודשים שיש התייחסות.
לפני מספר חודשים החברה לבילוי ובידור) -מדברים יחד( אני לא הייתי
אומר שום דבר ,ואני גם חושב שהרשות לא צריכה להיות מעורבת בניהול
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אגודות ,אבל )מדברים יחד( אבל לפני שלושה חודשים היה ,ואם דני פדר
יושב והוא לא נציג של העירייה  -אז מי זה נציג של העירייה? )מדברים יחד(
אם העירייה חשבה שיש אפשרות או יש איזשהו מצב מסויים שאפשר להציל
קבוצת כדורגל מפירוק ,מהתרסקות ,יכול להיות שהעירייה יכולה לעשות
חשיבה נוספת ולהציל את הכדורסל מפני התרסקות .יכול להיות .אני לא בא
ואומר זה לא.
מאחר והיה כבר איזשהו נסיון כזה ,של כניסת הרשות לאיזשהו מצב של
ניהול ,קניה ,רכישה ,סבסוד ,עזרה  -לא יודע מה ,של קבוצת כדורגל ,יכול
להיות שהמצב הזה יכול להתאים עכשיו ,במצב  -מאחר שהעירייה הפסידה,
לצערנו את הנקודה הזאת .חבל ,כי אם היתה לוקחת את זה ,המצב גם של
הקבוצה וגם של הרשות היה הרבה יותר טוב.
יכול להיות שהיום ,אם היא תנסה לעשות את זה לקבוצת הכדורסל ,לא נכה
על חטא בעוד שלושה-ארבעה חודשים ונגיד שהמצב גרוע.
מוטי ששון:

אלי ,מאחר והמקרים לא דומים  -מי בעד ההצעה של רועי) .מדברים יחד(
אני לא אפתח דיון עכשיו) .צועקים(
מי בעד ההצעה של רועי? )צועקים(

רועי כהן:

ההצעה נתנה וחתמו עליה בהתחלה  13חברי מועצה ,אחרי לחץ על חברי ש"ס
ירדו ל 10-חברי מועצה .ההצעה עסקה באותו שלב בנושא שניתן היה להציל
את הפועל חולון בליגת-העל .זו היתה הצעה שהתייחסה לגבי ליגת-העל.
היום ,לצערי ,בגלל המצב שהגענו ,בגלל מה שקרה ,שלא ניתן ביטוי-
שהישיבה הזאת לא כונסה למרות החוק ולמרות הוראות החוק.
ההצעה שלי מדברת לגבי ההופעה של הקבוצה בליגה הלאומית ,בשנה הבאה,
 ...מהעובדה שהיא לא יכולה להופיע בליגת-על וזה הצעת ההחלטה שלי.
בדיוק כמו שאתה שינית את ההצעה ) -מדברים יחד(
הצעת ההחלטה :קודם כל ,בראש ובראשונה" :מועצת העיר חולון כמועצת
העיר ,מאשרת התחלת מו"מ של העירייה לרכישת הבעלות של קבוצת
הכדורסל הפועל חולון ,שתהפוך לקבוצה עירונית באמצעות ניהול של חברה
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עירונית.
גובה התמיכה של העירייה בקבוצה ,יעמוד על כ 750-אלף -₪
מוטי ששון:

מאחר וליפא אומר שזה כבר שינוי מהותי מההצעה) ,מדברים יחד( אז
עומדת ההצעה המקורית.

רועי כהן:

לא נכון.

ליפא קמינר :לא כתבת בשום מקום )צועקים(
רועי כהן:

מותר לי להציע כל הצעה )צועקים ומדברים יחד(
"גובה התמיכה של העירייה בקבוצה )מדברים יחד( יעמוד על כ 750-אלף ₪
לא כולל )מדברים יחד( בנוגע לפרוייקט שראש העיר יזם ,לגבי )מדברים
יחד( נמצאים פה האנשים) .מדברים יחד(
ראש העיר יפעל שהפרוייקט שהוא יזם בנושא עידוד הלחימה באלימות,
עידוד הפעילות בענפי הספורט ,נפעל גם שהקבוצה בליגה לאומית על-מנת
שהקבוצה תוכל להתקיים בליגה הלאומית ותוכל לקבל עזרה נוספת כדי
)מדברים יחד(

יוליה מלינובסקי) :מדברים יחד( אני פונה בעצם למיכאל ,כי הוא יוצא חבר העמים ,שם זה
היה מקובל ומאוד יוקרתי שבעיר יש קבוצת ספורט ברמה גבוהה .זה בעצם
מוסיף לעיר .אז למה כאן בחולון ,זה נותן לעיר מעמד ,זה נותן לעיר איזשהו
סטטוס ואיכות ,למה כאן אנחנו מזלזלים בדבר.
מוטי ששון:

יוליה ,המשטר הזה כבר נפל .את לא זוכרת .לא קראת על זה?

יוליה מלינובסקי :כמו שהיו דברים לא טובים ,גם היו דברים טובים .ואם אתה רוצה
להופיע באליפויות ואתה רוצה שהשם חולון הוא גם לא רק בסביבה שלנו,
)מדברים יחד( אתה חייב להשקיע בזה .ואני חושבת שהעיר חולון ותושבי
חולון ,ונוער שיכול להתעמל -
מוטי ששון:

הנוער מתעמל ,מקבל תקציב בנפרד ויש לו מתקנים.

יוליה מלינובסקי :אז אני חושבת שזה ממש יוקרה שבעיר חולון תהיה קבוצה ברמה של
ליגת-על וזה מכובד וחבל שאתם לא מבינים את זה.
מוטי ששון:

מאחר וכל הגדלה ,ומאחר ואנחנו עובדים עפ"י קריטריונים שאושרו בבימ"ש
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העליון ,כל תזוזה הכי קטנה מחייבת את הקריטריונים האלה ואי אפשר
לעשות שוק ,ואי אפשר לעשות פופוליזם ודמגוגיה .מי בעד ההצעה של רועי?
הצבעה:
בעד :יואל ,זאב ,יוליה ,רועי ,עמוס ,ניסן ,אלי 7 - .בעד.
נגד .12 :מיכאל לויט ,יהודה קהתי ,יעקב בבלי ,דרור קריטי ,דוד שלום,
יוסף כהן ,אהרון איסרס ,דקלה צדוק ,גדי וקס ,יאיר טאו ,משה רינת ,מוטי
ששון.
ומי שרוצה להעביר את ההצעות שלו  -שיעביר את זה לוועדת ספורט.
הסעיף אושר.
החלטה :מועצת העיר מחליטה לדחות את הצעתו של רועי כהן.
מוטי ששון:

תודה רבה ,חברים הישיבה נעולה.

הישיבה נעולה.

נתי לרנר

מוטי ששון

ע/ראש העיר

ראש העיר
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