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על סדר היום:
.1
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3

מועצת העיר חולון ישיבה שלא מן המניין מס'  71מיום  ,2.9.2007פרוטוקול מס' 313

ריכוז החלטות מישיבת מועצת העיר שלא מן המניין מס '  71מיום 2.9.07
פ רוטוקול מס ' 313

.1

מועצת העיר מחליטה לאשר עדכון התקציב לשנת  2007בהתאם למכתבו של גזבר
העירייה מיום .22.8.07

.2
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.1

עדכון תקציב העירייה הרגיל לשנת  ,2007בהתאם למכתבו של גזבר העירייה מיום

.22.8.07
יצחק וידבסקי :עדכון התקציב לשנת  .2007כפי שאתם רואים העדכון הוא מאוד מאוד
מצומצם .מדובר ב.1.16% -
בהכנסות.

 9,862,000שקלים בהוצאות ,סכום זהה

אין הערות משמעותיות .מצד ההכנסות עיקר הגידול הוא

בארנונה .בהוצאות זה מתחלק בהתאם לרשימה .אם יש שאלות למישהו
אשמח.
מוטי ששון:

אם אין שאלות ,מי בעד אישור התקציב?
התקציב כפי שמצוין .התקציב הביכורי בצד ההכנסות  847מיליון  ,500בצד
ההוצאות כנ"ל .השינוי  9מיליון  826מיליון בצד ההוצאות ובצד ההכנסות.
מי בעד?
הצבעה:
בעד13 :
נגד :אין
נמנעים :אין
התקציב אושר.

החלטה :מועצת העיר מחליטה לאשר עדכון התקציב לשנת  2007בהתאם למכתבו של גזבר
העירייה מיום .22.8.07

 .2אישור התב"רים בהתאם למכתבו של גזבר העירייה מיום .22.8.07
מוטי ששון:

אני עובר לתב"רים .בסך הכל תקציב התב"רים מסתכם ל 61 -מיליון .820
יש כאן פירוט של כל הסעיפים למיניהם .אני אתייחס רק לדברים הגדולים
יותר .תוכנית תב"עות  2מיליון ,כל הנושא של הדרכים שמסתכם ב26 -
מיליון .תשימו לב שרוב התקציב מתייחס בעצם לאזור התעשייה .גם עדכון
של התקציב של המחלף שמסתכם ל 196 -מיליון .הערכה שלי שאנחנו נעבור
את השלבים השונים וזה יגיע ל 215 -מיליון שקל .כפי שאתם רואים ,משרד
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התחבורה כל פעם מאשר בנתחים נתחים .יש לנו כל מיני דרישות ובקשות
להרחיב את העבודות .בדיונים שחיים כץ מקיים עם משרד התחבורה
הדברים הולכים ,אנחנו מקווים שילכו כמו שאנחנו רוצים ובסופו של דבר
נוכל בשנת  2009לפתוח את המחלף.
באשר לפרויקטים אחרים אתם כבר רואים בכל הנושא של אזור התעשייה
שתופס נתח נרחב מהתקציב .הנושא של בטיחות בדרכים ואולי בעיקר אני
אתייחס לסעיף הגדול יותר זה נושא של שיקום רחוב ההסתדרות .אנחנו
מחכים .למרות שהיה כבר קבלן שעומד להערכה שלי כבר שנתיים שזכה
במכרז משרד התחבורה מעכב את זה .אנחנו עדכנו את התקציב .זה התקציב
של נכון להיום 12 .מיליון ו 100 -אלף שקל .אני מקווה לטוב .ערבתי את
השר ,ערבתי את המנכ"ל ,אני מקווה שהם יעבירו את הכסף .אתם יכולים
לראות בדיוק מה החלק שלנו מתוך ה .12 -אנחנו עושים עבודות של תיעול
ועבודות של צנרת מים ותאורה.
בנושא של גנים ונוף התוספות הן  1.8מיליון שקל ,בתיעול  2מיליון שקל.
בנושא של החינוך הפורמלי זה  3.7מיליון .החינוך הלא פורמלי זה מיליון
 .700אנחנו עושים שינוי לגבי תכנון ובניית אולם ספורט רב תכליתי .אנחנו
מעבירים את שיטת העברה לטובת השקעה בהון מניות .אנחנו לא מוסיפים
אלא רק עושים את השינוי על פי חוות דעת שקבלנו.
אנחנו עושים גם נושא של קירוי מגרשים ,גם הקמת מגרש מיני פיץ' ,שני
מגרשים.
ואני עובר לנושא של הפינויים ,נושא של רכישת זכויות מדיירים מוגנים,
קיוסקים שמתפנים .אנחנו מעדיפים ,מאחר ואין לזה תמורה ורק אנשים
מפסידים שם כסף .ברגע שמתפנה קיוסק אנחנו לוקחים והורסים אותו .אז
תוכלו לראות כאן גם פינויים ,גם הפקעות קרקע ,גם רכישות זכויות
מדיירים .עברתי כבר לקרקעות .935
סך הכל התקציב מסתכם ב 61 -מיליון .יש גם נושא של השתתפות ממשלה,
מפעל הפיס ,קרוב ל 15 -מיליון שקל .עד כאן .וידבסקי ,אתה רוצה להוסיף?
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בבקשה .מישהו רוצה להתייחס לתב"רים? כן ,מי רוצה להתייחס?
שמואל ברטנשטין :לגבי הקיוסקים שאתה אמרת .מסתבר שיש לפחות בתל-אביב פריחה
מחודשת של קיוסקים מה שלא היה בעבר ,גם כן נמצאים בשדרות בתל-
אביב ,של גנים .אולי צריך לשקול את המדיניות מחדש אם לא מאוחר מדי.
אפשר לטייל בתל-אביב ולראות שזה לא מה שחשבנו.
מוטי ששון:

לא כל מה שטוב לתל-אביב טוב לחולון .מה שקורה כאן לגבי קיוסקים
שפינינו ואנשים לקחו אותם ,רק הפסידו כסף .השטח של הקיוסק הוא 16
מטר .יש הרבה מאוד מגבלות עליו מבחינת משרד הבריאות .העובדה שעד
היום העסק הזה הוא מהווה מפגע .לכן בסטנדרט של היום  16מטר זה חסר
משמעות והחלטנו בעצה אחת עם החברה הכלכלית .הם באים ואז החלטנו
לקבל החלטה עקרונית להרוס כל קיוסק שמתפנה .אם יהיה מצב שיבוא
מישהו ויתעניין לגבי אזור מסוים שאפשר להקים שם קיוסק כזה או אחר
אנחנו נשמח לשמוע .אבל בעיקרון אלה שפינינו הרסנו אותם .יש בעיות שאין
להם אישורים ואין להם ,המון בעיות יש עם זה .אבל אם יש לך איזה רעיון
לגבי קיוסקים אני אשמח ,למה לא .ניסינו בזמנו ,אפילו בנינו תוכנית בשיכון
עממי .אבל לא עבד.

שמואל ברטנשטין :מי שמטייל היום בשדרות בתל-אביב רואה שאזורי הקיוסקים לשעבר
הם מהווים) ,מדברים ביחד(
מוטי ששון:

תראה ,שמוליק ,הלוואי שזה יקרה גם בחולון .שדרות רוטשילד זה שדרות
רוטשילד ,בחולון אני מדבר על הקיוסקים באזור המגורים ,זה אחרת .יש
בעיות ,יש המון בעיות .חשבנו לעשות שינוי תב"ע לגבי הקיוסקים בשיכון
עממי ועוד לפני הרבה מאד שנים זה נפל .יש לך עוד שאלה ,שמוליק?

שמואל ברטנשטין :אני רציתי לשאול משהו לגבי הגדלת תקציב לעיקור חתולים.
מוטי ששון:

זה בשוטף .אישרנו את זה כבר ,אבל יש לנו כוונה להגדיל את זה ,כן.
כן ,רועי.

רועי כהן:

אני רוצה לשאול שאלה שהיא קצת עקרונית כדי להבין את המדיניות לגבי
אישור התב"רים והמימוש שלהם .אנחנו מאשרים פה היום תב"רים אחרי
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שבישיבה הקודמת שהייתה ב 11 -למרץ השנה אישרנו תב"רים מסוימים
לביצוע לשנת  2007ושלא נעשה בהם שום דבר עד היום .ואחד מהתב"רים זה
הקמת גן נפגעי פעולות איבה כולל השיפוץ של הגן וכולל האנדרטה .והיום
אני רואה פה שאנחנו הולכים לאשר עוד תב"רים בסדר גודל של  61מיליון
שקל כאשר לא ניתן שום דיווח לחברי המועצה בקשר לתב"רים שאושרו או
אפילו מתחילת הקדנציה לגבי המימוש שלהם ולגבי האם הם בכלל יצאו
לפועל .ואני רוצה לדעת איך סדרי העדיפויות פה שאנחנו מאשרים פה שיפוץ
מוזיאון הילדים ,שיפורים במוזיאון הילדים .אני רוצה לדעת מה היה
השיקולים ,לאן ילכו יותר מהר ,למוזיאון הילדים לשפר את מוזיאון הילדים
או להקים גן לנפגעי פעולות איבה לפי מה שהובטח .אני רוצה להבין את
העקרונות של התב"רים פה .חברי המועצה פה הם לא סטטיסטים ,הם לא
יבואו ויאשרו פה תב"רים ואף אחד לא יתן דין וחשבון מה מומש מהתב"רים
ומה סדרי העדיפויות .הרי זה כסף של כל תושבי חולון ,זה כסף מתקציב
העירייה ויש פה השתתפות של העירייה .אנחנו צריכים מן הסתם לקבל דיווח
כחברי מועצה מה אתה אישרת תב"רים ב 11 -למרץ .תביא למועצה ,תגיד לנו
מה בוצע ,מה בהליך של ביצוע ,מה בהליך של השהייה .היום אנחנו באים
מאשרים עוד דבר .האם מה שאנחנו מאשרים עכשיו בא על חשבון הדברים
האחרים? הרי פה השמיכה היא קצרה ,אי אפשר למשוך אותה מכל
הכיוונים .צריך לדעת מה המדיניות של אישור תב"רים בעירייה .אני אומר,
אנחנו אין לנו אף אחד פה ,אף חבר מועצה לא התנגד לפיתוח העיר .אין שום
ספק שאף חבר מועצה אין לו כוונה להתנגד .אבל כל חבר מועצה זכותו לדעת
מה סדרי העדיפויות בנושאים של פיתוח העיר .באיזה נושאים כן ממשים את
התב"רים ובאיזה נושאים לא .זה טבלת אקסל הכי פשוטה שהגזברות יכולה
להכין ולהגיד איזה תב"רים כן בוצעו ואיזה תב"רים לא בוצעו .זו השאלה
שלי ולפני שהיא תהפוך לשאילתא ולהצעה לסדר אני מבקש לקבל את
התשובה.
מוטי ששון:

כן ,זו השאלה היחידה .ובכן ,כדאי שתדע .תב"ר הוא תקציב רב שנתי .הוא
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לא תקציב שמתייחס לשנה מסוימת .הוא לא תחום בשנה מסוימת.
רועי כהן:

זה אני יודע.

מוטי ששון:

גם תב"ר שאתה מאשר אותו פרויקט מסויים לפעמים תוך כדי הביצוע
מתגלים בעיות כאלה ואחרות .כולל לגבי העניין הזה שתקצבנו .ואתה יודע
שמטפלים בנושא הזה של הגן בנאות שושנים לגבי נפגעי פעולות האיבה.
אתה יודע שמטפלים בזה .אם אתה מסתכל במאזנים שמתפרסמים כל שנה
אתה מקבל דיווח אמיתי ועדכני על כל פרויקט ופרויקט כמה הוצא .אז
תפתח את המאזנים ותקבל את הנתונים.

רועי כהן:

אני לא ראיתי לגבי כל פרויקט ופרויקט.

מוטי ששון:

וידבסקי תסביר לו.

רועי כהן:

במימון של תב"רים אני לא רואה בדיוק.

מוטי ששון:

אתה רוצה שיסביר לך בדיוק?

רועי כהן:

כן.

מוטי ששון:

יבוא הגזבר ויסביר לך בכל דבר.

יצחק וידבסקי :את החציון תקבלו אותו ,פשוט משרד הפנים צריך עוד לאשר אותו ,תוך
חודש ,אני מקווה .תראו בדיוק את המימוש של התב"רים במכללה.
רועי כהן:

זה במכללה אז זה לא ספר פרויקטים.

יצחק וידבסקי :בשנתי יש את הספר הגדול של הפירוט של הפרויקטים.
רועי כהן:

אנחנו לא מקבלים .הוא הציג את זה שאנחנו כן מקבלים את זה .אני אומר
שאני מתחילת הקדנציה לא קבלתי את זה .אתה מציג את זה ,הוא הציג את
זה הרגע שכן מקבלים את זה .לא מקבלים פיר פרויקט ולא מקבלים דיווח
לגבי מה זה נעשה .ואני רוצה שתדע את זה ,מוטי ,כי מה שהוא אומר זה
נמצא אצלו ,הוא לא נותן את זה לחברי המועצה .ורק עכשיו אחרי דרישה
שלי הוא אומר שיש איזה חוברת שאולי וכל זה.

מוטי ששון:

מה אולי ,הוא לא אמר אולי .יש,

רועי כהן:

לא ,אם לא הייתי פונה אז בכלל אף אחד לא היה יודע שאפשר לקבל את זה.

מוטי ששון:

תקציב .גם בבדיקה של משרד רואה החשבון שעושה הוא בודק אותנו לגבי
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הפרויקטים.
רועי כהן:

אנחנו מקבלים מכללה ,מקבלים מתוך מה שאושר כבר .לא מקבלים פיר
פרויקטים.

מוטי ששון:

אני מנסה להסביר לך .פרויקט הוא פרויקט רב שנתי.

רועי כהן:

אז תכתוב פרויקט לביצוע ,נמצאה בהשהיה ,נמצא בזה .צריך לדעת איפה
זה עומד.

מוטי ששון:

אין השהייה .כל פרויקט הוא רב שנתי .ברגע שהוא מסתיים אתה יכול
לראות את זה במאזן.

יצחק וידבסקי :הפרויקטים הגדולים ,את רוב הפרויקטים קבלת .הפירוט יש .אף פעם לא
שאלתם ,אבל יש אחד כזה ,של הפרויקטים הגדולים.
רועי כהן:

אני רוצה ,קירוי בית ספר ,חיפשתי.

מוטי ששון:

הוא עונה לך.

יצחק וידבסקי :תקשיב עוד דקה אחת .לדוגמא ,כרגע השנה יש שני פרויקטים הכי גדולים
של העיר .אחד זה המחלף ,תקשיב טוב ,שני זה מוזיאון העיצוב .שני
הפרויקטים האלה הם פרויקטים מובילים בשנת  .2007זה אם תשים לב גם
מבחינת תקציב הם לוקחים חלק ניכר מהכסף .שאר הפרויקטים זה עוד
עשרות רבות של פרויקטים שבאמת הסכומים בחלקם הם לא גדולים ,לא
דומיננטיים.
רועי כהן:

בסדר ,אבל אנחנו מדברים על מצב של קירוי של בית ספר שאני יודע שכבר
במשך שנתיים רוצים לקרות את הבית ספר ולא עשו את זה ,ולא עשו את זה.
אני אומר להם :אישרנו את זה במועצה .נכון שזה רב שנתי.

מוטי ששון:

איזה שנתיים? מה אתה מדבר?

רועי כהן:

אני יודע שבית ספר גולדה אישרו את התב"ר וזה לא נעשה שום דבר.

מוטי ששון:

אז אתה לא יודע על מה אתה מדבר .איזה קירוי ,קירוי לא אושר בכלל על
גולדה ,לא דובר על גולדה.

רועי כהן:

מה לא דובר .כשאישרנו פה את המיזוג של בית ספר גולדה ,אנחנו אישרנו פה

מוטי ששון:

אז למה אמרת קירוי?
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רועי כהן:

מיזוג .אישרנו פה תב"ר של מיזוג של בית ספר גולדה וזה לא נעשה.

מוטי ששון:

רועי ,שאלת שאלה ואני אענה לך .כל תב"ר שמותנה גם באישור של הכנסות
מגורם חוץ ,למשל כמו המועצה להסדר הימורים בספורט ,שאנחנו מבקשים
ובדרך כלל משתתפים .אנחנו מחכים מתי שיגיע התור שלנו .אנחנו הקצנו
סכום מסויים עם מועצת ההימורים .כשנקבל את הסכום הזה נבצע את
הפרויקט .למשל אני אתן לך לרחוב ההסתדרות .אם אני לא מקבל את הכסף
ממשרד התחבורה כמו שהוא התחייב אני לא אתחיל בפרויקט ואני לא
מתחיל כבר שנתיים בפרויקט עד שאני לא אקבל את הכסף ממשרד
התחבורה .כי ברגע שאתה מתחיל בתב"ר ,התחלת את הפרויקט ,אתה לא
תקבל יותר שקל אחד .לכן עדיף לפעמים לחכות קצת ולקבל את הכסף .ברגע
שאני אקבל כסף ממועצת ההימורים אני אתחיל .ולגבי קירויים אנחנו
מחליטים באופן שיטתי .יש כמה בתי ספר שאין להם אולמות ספורט
והחלטנו לעשות קירויים ואנחנו נעשה את זה במהלך השנה.

רועי כהן:

לגבי המיזוג של בית ספר גולדה.

מוטי ששון:

אין קשר בין פרויקט אחד לפרויקט אחר .אחד לא מותנה בשני .יש שיקולים
ועדיפויות לגבי פרויקטים מסוימים .אמרתי לך ,רועי ,כל אחד ישב ויבנה לו
סדרי עדיפויות משלו .אני אבנה סדר עדיפות כזה ,אתה תבנה סדר עדיפות
אחר .באה המועצה ומאשרת את סדרי העדיפויות.

רועי כהן:

אני מסכים איתך מאה אחוז.

מוטי ששון:

אני עונה לך ,הביצוע לא תמיד בידיים שלי.

רועי כהן:

אבל אתה צריך לעדכן אותנו.

מוטי ששון:

תשאל שאלות תקבל תשובות.

רועי כהן:

מה זה תשאל.

מוטי ששון:

רועי תקשיב ,הדיווחים הם בהתאם להוראות של משרד הפנים .הם מאשרים
את כל הדו"חות הכספיים שלנו :הרבעונים ,החציונים ,השנתיים .הם
מאשרים .אנחנו מדווחים לפי מה שהם דורשים מאתנו .אתה רוצה פירוט
יתר – תיפגש עם הגזבר .כן ,יש עוד שאלות? כן בבקשה.
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יוסף כהן:

מוטי ,תיקון קטן לגבי הגן להנצחת נפגעי פעולות האיבה .הגן קיים ,כבר
דיברנו על זה.

מוטי ששון:

לא ,הוא לא קיים .מדובר באנדרטה שמשה רינת מטפל בזה.

משה רינת:

לגבי האנדרטה ,אנחנו במקביל בסיכום מסוים ממרכז השלטון המקומי .הם
יעצבו משהו מיוחד.

רועי כהן:

הם לא יעצבו ,אתה יודע את זה שהם לא יעצבו.

משה רינת:

אם הם לא יעצבו נעשה את זה אנחנו.

רועי כהן:

בסדר ,כמו שכל העיריות עשו .כמו שבעיריית תל-אביב תוך חודש ימים עשו.
כמו שבעיריית נס ציונה תוך חודש ימים עשו.

מוטי ששון:

חברים ,אני חוזר ואומר ,אנחנו מעדיפים לעשות משהו בצורה מסודרת דרך
מרכז שלטון מקומי שיקבעו איזה הוראות והנחיות.

רועי כהן:

אבל אתה מסכים איתי שעיריית תל-אביב היא גם מסודרת ועיריית נס-ציונה
היא גם מסודרת.

מוטי ששון:

אבל תקשיב רגע ,אני עניתי לך ,משה ענה לך .כן ניסן ,בבקשה.

ניסן זכריה:

אני רוצה ברשותך לקבל הסבר מדוע ממשיכה מגמה של ,אנחנו עדים לכך
שהנושא של הייעוץ המשפטי התקציב שלו הולך וגדל .גם בעדכון הנוכחי יש
גידול של בערך  8אחוז מהתקציב.

מוטי ששון:

על מה אתה מדבר? אנחנו מדברים על תב"רים.

ניסן זכריה:

בסדר ,בתב"רים.

מוטי ששון:

מה זה קשור לייעוץ משפטי? לא הבנתי.

ניסן זכריה:

אתה לא מדבר על כל התקציב ,סך הכל כל האישור.

מוטי ששון:

כבר אישרנו ,את התקציב הרגיל אישרנו .היית בחוץ.

ניסן זכריה:

מה ,אישרת?

מוטי ששון:

אני מדבר על תב"רים.

ניסן זכריה:

זה ביחד.

מוטי ששון:

לא ,זה סעיף נפרד.

ניסן זכריה:

אם זה אושר אושר.
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מוטי ששון:

מי בעד אישור התב"רים על פי מכתבו של הגזבר מ 22.8.07 -שמסתכמים
בתוספת תקציב לאישור  61,820,000שקל.
הצבעה:
בעד14 :
נגד :אין
נמנע3 :
התקציב אושר.

החלטה:

מועצת העיר מחליטה לאשר את התב"רים בהתאם למכתבו של גזבר העירייה
מיום .22.8.07

 .3אישור דו"ח כספי לשנת  ,2006של החברה לבידור ולבילוי )חולון( בע"מ.
מוטי ששון:

אני עובר לסעיף הבא .מאזנים של החברות .אישור דו"ח כספי לשנת  2006של
החברה לבידור ולבילוי בע"מ .אתי ,את רוצה להציג? רואה החשבון ,מי יציג?

אתי גלעדי:

אני אציג?

נתי לרנר:

אתי גלעדי ,מנכ"ל החברה לבילוי ובידור.

אתי גלעדי:

הדו"חות הוגשו לכם .אפשר עכשיו לראות בדו"חות תוצאות עסקיות  ...אי
פעם בחברה .אם יש שאלות .הדו"חות מראים על רווחים של החברה .אתם
יכולים לפתוח את הדפים הראשונים ,יש לכם פה .בסך הכל רווח החברה זה
 3מיליון  ,904.786ביחס לשנה שעברה יש גידול בסך הכל הרווח .החברה
בעצם בשלוש שנים האחרונות היא ברווחים .היא גם משקיעה מהרווחים
שלה ,כמו שאתם יודעים .וזה לאחר שאנחנו משלמים את כל המסים ,כל דמי
הזיכיון שחייבים לעירייה .אתם רואים ,אנחנו מעבירים לעירייה בין  7ל8 -
מיליון שקל כל שנה .אנחנו מפעילים עבור העירייה ,יש לנו בעצם שני חוזים
שאנחנו מפעילים .זה חוזים עסקיים שלנו שזה בריזה ,ימית ונופשונית .זה
מה שנקרא העסקים שהעירייה העבירה לנו תפעולית כמו הספורט ,גובה
העיניים שהעברנו אותו השנה למוזיאון הילדים ,האמנות הדיגיטלית נמצאת
אצלנו ,ופארק פרס.

13

מועצת העיר חולון ישיבה שלא מן המניין מס'  71מיום  ,2.9.2007פרוטוקול מס' 313

סך הכל אנחנו עשינו שינויים די משמעותיים מבחינת המרכזים שלנו .אם
אתם יודעים" ,ימית" קיבל את התנופה של יותר פארק מים ופחות קנטרי,
למרות שיש לנו עדיין בסיס די גדול של קנטרי .יש לנו את נופשונית שעדיין
בהפסדים .קצת עם הפסדים כי פשוט המחזור שלו הוא בסביבות  4ומשהו
מיליון שקל כשמתוכו מיליון שקל אני מעבירה לעירייה רק עבור מסים ,אבל
זאת הייתה ההתחייבות של החברה .בזמנו אתם זוכרים שהיה לנו חברת
רובינשטיין  50אחוז ארנונה ,ואז הוא לא רצה את העסק וזה עבר לחברה.
אני מאד מקווה שב 2007/8 -אנחנו נצליח לאזן את המרכז כי ההוצאות שלו
מאוד גדולים .זה קנטרי-קלאב שנמצא בשכונה ,מספר הילדים שם יחסית
גבוה ,ההוצאות יחסית הרבה יותר גבוהות ממקומות אחרים .והוא כלוא,
קשה מאוד עדיין להוציא אותו לשיווק הרבה יותר גדול .אני מעריכה שאנחנו
בשנתיים הקרובות נעשה עוד כמה מהלכים שאנחנו התחלנו אותם שנוכל
להגדיל את כמות המנויים .וכמו שאתם יודעים ,המחירים שם יותר נמוכים,
למרות שההשקעות ,אני חוזרת ,ההשקעות ביחס לאדם הרבה יותר גבוהות
מהמקומות האחרים.
ניסן זכריה:

כמה מנויים יש בערך?

אתי גלעדי:

בנופשונית יש בסביבות ,המשפחות ,860 ,850 ,כשאני מעריכה שאני צריכה
באלף משפחות להגיע לתוצאה שאני בסדר.

ניסן זכריה:

מה היחס בין במחירים בין נופשונית לאחרים?

אתי גלעדי:

מבחינת המחירים?

ניסן זכריה:

כן.

אתי גלעדי:

נופשונית פחות בסביבות ה 10 -אחוז או  12אחוז מאשר האחרים.

ניסן זכריה:

כניסות חד יומיות גם מעודדים שם?

אתי גלעדי:

כן ,יש כניסות חד-יומיות ,אנחנו עושים .אנחנו מעודדים כניסות חד-יומיות
בימית ובנופשונית .בנופשונית יש לך גם כניסות חד-יומיות.

ניסן זכריה:

מה המחיר של כניסה חד-יומית?

אתי גלעדי:

 44שקלים .יש עוד דבר שאני חושבת שכחברי מועצה כדאי שתדעו כי אנחנו
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מאוד מנסים לדחוף את זה .זה מה שנקרא כרטיס תושב צעיר .שאלו אותי
כאן כמה אנשים .יש לנו כרטיסי תושב צעיר .הילדים בסך הכל לא צריכים
שום דבר לעשות .לבוא אלינו ,ב 10 -שקלים אני מוציאה להם כרטיס עם
תמונה .אנחנו מאד מקפידים שתושבי העיר ,ילדי העיר יקבלו את ההנחות
המיוחדות שאנחנו נותנים .לשלוש שנים יש לו כרטיס .הוא יכול לקבל
הנחות .זה נע מ 35 -אחוז עד בתקופות מסוימות  50אחוז .באמת דרך זה
שאנחנו מפרסמים אנחנו העלינו את זה באתרים שלנו.
מוטי ששון:

אתי ,אבל אם הוא בא עם תעודת זהות של ההורים הוא יכול לקבל את
ההנחה.

אתי גלעדי:

כן ,אם הוא יבוא עם תעודת זהות אני גם לא אמנע ממנו .הוא יכול לבוא עם
תעודת זהות הוא מקבל .אבל עדיף שיהיה לו את הכרטיס שלו ,יש לו כרטיס
עם תמונה שאני יכולה לזהות אותו .תראו ,אני מעונינת לתת לילדים של
חולון ,לא שיתחילו לחלק את זה סתם ככה לכולם ,אז עדיף שיהיה לו את
התמונה שלו .אנחנו עושים את זה כשירות ,מצלמים אותו במקום והכל,
והוא יכול להיכנס .ההטבות האלה הן לא רק אצלנו .גם במרכזים אחרים
של העירייה אנחנו נותנים להם מדי פעם הנחות .אבל אצלנו זה משמעותי.
ילד יכול לקבל הנחות בצורה משמעותית.

ניסן זכריה:

כלומר ,ילד צריך להגיע לבריכה להציג כרטיס ולקבל הנחה?

אתי גלעדי:

כן.

ניסן זכריה:

של כמה?

אתי גלעדי:

אמרתי לך ,בתקופות הקיץ  30עד  35אחוז הוא מקבל אוטומטית ובחורף 50
אחוז.

מוטי ששון:

אפשר לראות את זה באתר של ימית של החברה ,כל ההנחות.

אתי גלעדי:

הקופונים ,יש הנחות מיוחדות לנוער בכלל ולתושבי חולון בפרט .אני חוזרת
ואומרת את זה כי כל הזמן שואלים אותי את השאלות האלה ופשוט לא
מממשים את זה .אנחנו עשינו מבצע ,הנה יושב פה דורי,

מוטי ששון:

תגידי ,תגידי על המבצע הזה.
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אתי גלעדי:

עשינו מבצע גדול דרך דורי ,להפיץ את הכרטיסים של  35שקלים ,דורי ,נכון?

מוטי ששון:

תדגישי שמחלקת הנוער סבסדו לנוער את הכרטיסים ושילמו  35שקלים
במקום .80

אתי גלעדי:

ב 35 -שקל ילד יכול היה להיכנס.

ניסן זכריה:

מתי זה היה?

אתי גלעדי:

בקיץ ,עכשיו עשינו את זה .מעבר לזה ,אנחנו מחלקים לכל ילדי הגנים,
חילקנו לגנים עד כתה א' כרטיס ,מה שנקרא כרטיס חופשי .תראו ,אני חייבת
להגיד משהו.

מוטי ששון:

רק אתי ,אנחנו גולשים מעבר למאזן .אני רוצה להבהיר .יש תקופות שימית
 2000מפרסמים באחד העיתונים המקומיים ,נדמה לי בשקמה ,מפרסמים
שבימים א' או ג' או ד' תושבי חולון מקבלים  50אחוז הנחה בכניסה חד
פעמית.

אתי גלעדי:

לא בקיץ.

מוטי ששון:

אמרתי ,בקיץ עושים דרך המתנ"סים.

אתי גלעדי:

דרך המתנ"סים ,לא בקיץ.

ניסן זכריה:

אני רוצה לספר לכם סיפור מעניין .זאב נסים ,חבר הדירקטוריון ,נכון? פנה
אליך לפני חודש בערך וביקש כרטיסים עבור ג'סי כהן ,ומה התשובה שנתת
לו ,את זוכרת?

אתי גלעדי:

שהוא יכול לקנות כרטיסים עם כרטיסיות.

ניסן זכריה:

לא ,אמרת לו שזה אזל ,אמרת לו שזה אזל,

אתי גלעדי:

לא ,הוא בא בסוף,

ניסן זכריה:

הוא לא בא בסוף.

אתי גלעדי:

סליחה ,הוא דיבר אתי.

ניסן זכריה:

ברור שהוא דיבר איתך .הוא דיבר איתך אחרי שפנו אליו וביקשו,

אתי גלעדי:

ניסן ,זאב נסים הוא חבר דירקטוריון והוא דיבר איתי לקראת סוף התקופה.
אמרתי לו שישנם כרטיסים ברשת קהילה ופנאי .ביררתי לו אני ונגמרו .נתתי
לו אפילו שלוש אפשרויות .אמרתי לו ,האפשרויות היו בשיטה של
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הכרטיסיות שנתתי מחירים שזה יוצא  35אחוז הנחה .אמרתי לו :יתירה
מזה ,אם תבוא לי כקבוצה ,ואנחנו עושים את זה ,כקבוצה גדולה ,אני אפילו
אעשה איזה מאמץ יותר בשביל לתת הנחה .הוא אמר :אני לא יכול לארגן
את זה .אמרתי :אני לא יכולה לעשות את המחיר.
ניסן זכריה:

אבל זה לא פיר שאתם מחלקים ,מאפשרים לרשת קהילה ופנאי למכור,
וכשבאים ילדים...

אתי גלעדי:

אבל רשת קהילה ופנאי סבסדה) ,מדברים ביחד(

מוטי ששון:

לא ,לא ,אני רק רוצה .אתה אפילו לא שמעת אותי .רבותיי ,אנחנו מדברים
על מאזן ,אנחנו לא מדברים על מדיניות .אנחנו מדברים על הדו"חות
הכספיים .קבלת תשובות ואני אומר לך משהו אחר .אם בשנה הבאה ,כי אני
מנהל את הישיבה ולא אתה.

ניסן זכריה:

תן לה לדבר.

מוטי ששון:

אני מנהל את הישיבה ואני נותן זכות הדיבור ולא אתה.

ניסן זכריה:

אני רוצה לשאול אותה משהו.

מוטי ששון:

אני מנהל את הישיבה ,תתרגל לזה .ואני חוזר ואומר לך שאנחנו מדברים על
דו"חות כספיים .דו"חות כספיים מדברים ,אתה מבין מה זה דו"חות
כספיים? כבר ארבע שנים מדברים על דו"חות ,לא שואלים שאלות מה שלא
קשור לדו"חות כספיים.

ניסן זכריה:

אבל היא הציגה את זה .אם היא הציגה ,אני לא מבין.

מוטי ששון:

סיימת? היא סיימה ,בבקשה.

ניסן זכריה:

אתה לא מתנדב פה ,אתה מקבל משכורת ,היא מקבלת משכורת .אנחנו
מתנדבים .אני רוצה לשאול אותה שאלות לקבל תשובה.

מוטי ששון:

אבל תשאל לעניין ,לעניין.

ניסן זכריה:

מה זה לעניין?

מוטי ששון:

זה דו"חות כספיים .אתה לא מבין מה זה דו"חות כספיים? הגיע הזמן
שתלמד .דו"חות כספיים ,זה לא מדובר על מדיניות החברה.

ניסן זכריה:

אבל הכל מתעסק בכסף.
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מוטי ששון:

זה לא מדיניות החברה .מדובר כאן על דו"חות כספיים ,על דו"חות
שהסתיימו כבר .אתה מבין מה זה דו"חות או לא מבין?

ניסן זכריה:

המשחק הזה מוכר .כשנוח לך היא מדברת ,כשלא נוח לך,

מוטי ששון:

לא ,אבל היא סיימה .היא סיימה .אתה שואל על מדיניות וקבלתם תשובות,
ואתם טוחנים את זה עוד ישיבה .אתה מוכן לדבר על הדו"ח הכספי?

ניסן זכריה:

אני אדבר על הדו"ח הכספי.

מוטי ששון:

דבר על הדו"ח הכספי.

ניסן זכריה:

אפשר לעבוד על כולם ,אבל אי אפשר לעבוד על הילדים שבאו לקנות כרטיס
ולא הצליחו לקנות.

מוטי ששון:

קיבלת תשובות ברורות .זה לא קשור לדו"חות הכספיים.

עמוס ירושלמי :אבל היא אמרה דברים מעניינים שאני רוצה לשאול אותה לקיץ הבא או
לקיץ הזה שיעמוד בדרך .אני רוצה לשאול אותה.
מוטי ששון:

תשאל אותי ,למה אותה.

עמוס ירושלמי :מה אתה ,אתה כל היום בבריכה?
מוטי ששון:

לא ,אני היושב ראש של החברה .תשאל שאלה תקבל תשובה .רק תבין מה
אתה שואל.

עמוס ירושלמי:ביום חמישי בא אלי איזה בחור אחד אומר לי :עמוס .ילד ,אומר לי  :תשמע
עמוס ,אתה יכול להביא לי כרטיס לבריכה? אמרתי לו :לא .הוא אומר לי:
אתה יודע מה ,אתה פראייר ,אתה לא סחורה .אמרתי לו :מה קרה? הוא
אומר :באה קבוצה מפתח תקווה ,שילמו  25שקלים כניסה ,כמה אוטובוסים
הגיעו .זה נכון או לא נכון? לא נכון .הוא אומר :אני נכנסתי ב 25 -שקלים,
אני גר בחולון אבל דרך פתח תקווה נכנסתי ב 25 -שקלים .הגברת הנכבדה
אומרת שאנחנו,
מוטי ששון:

היא אמרה לך שזה לא נכון.

עמוס ירושלמי:בסדר ,לא נכון ,כן נכון .אני אומר לך מה שהיה בשטח .יכול להיות שהוא
אמר לא נכון ,יכול להיות שהוא טעה ,יכול להיות שהיא טעתה והיא לא
זוכרת כמה נכנסים כל יום לבריכה .לא יתכן שילדים יבואו ויבקשו כל הזמן
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כרטיסי הנחה ואין להם להשיג את זה .למה שלא בקופת העירייה ,פה יש
קופה ,שיגיעו ילדים תושבי חולון ,שיתנו את הכרטיסים האלה מכאן .הם לא
יודעים איך להגיע לשם .אם אין להם כסף להגיע לשם,
מוטי ששון:

תגיד לי ,אתה הבנת מה שהיא אמרה לך שנתנו את זה במתנ"סים ,מכרו את
זה? אתה מבין מה שאתה שואל? היא דיברה ,אתה שואל מה שהיא אמרה
לך? אתה מבין מה אתה שואל? מספיק עם דמגוגיה) .מדברים ביחד(

מוטי ששון:

טוב ,עמוס ,קבלת תשובה .או.קיי .אתה רוצה להתייחס לדוח? אתה רוצה
להתייחס לדו"ח הכספי? )מדברים ביחד(
תפסיק עם הדמגוגיה שלך .אתה מוכן להתייחס לדוח הכספי או לא? בבקשה,
דבר לדוח הכספי.

עמוס ירושלמי :הגברת הנכבדה אומרת שאם אני אבוא מאורגן עם אוטובוס ,או קבוצה של
ילדים ,אני אכנס במחיר של  25שקלים ,כן או לא?
אתי גלעדי:

לא .תן לי להגיד לך משהו ,אתה רוצה?

מוטי ששון:

אתי ,תעני לו ובזה נגמר .מדברים על דו"חות כספיים ולא מבינים .ממשיכים
עם הדמגוגיה שלהם .מה זה קשור לכאן? אנחנו מדברים על דו"חות כספיים.
תלמד לדבר לא כל הזמן בדמגוגיה אלא על מה שעל סדר היום .אתה לא יודע
לקרוא מאזן? תלמד .מאזן ,דו"ח כספי .דו"ח כספי ,אתה מבין מה זה דו"ח
כספי? על מה שהיה .דבר ,תקרא ,אתה לא יודע לקרוא תשאל אנשים.

עמוס ירושלמי :אני יודע מה אתה מתכוון ,אבל זו הזדמנות ראשונה לשאול אותה שאלות
שאני הרבה זמן רוצה לשאול אותה בפורום כזה .אבל אתה לא נותן ,אתה לא
מוכן שאנשים ישאלו.
מוטי ששון:

היא ענתה לך .אתה רוצה לדו"ח הכספי לדבר או לא?

עמוס ירושלמי :בת יענה .מכסה בחול ולא רואים אותו.
מוטי ששון:

הלאה ,אתה רוצה לדבר על הדו"ח הכספי? בבקשה דבר.

ניסן זכריה:

חלק מהדו"ח הכספי לדעתי ,וגם יגידו את זה אנשי המקצוע ,וגם ההתנהלות
הכספית הפנים ,גם עם כל פרטי הפרטים ,עם כל הכבוד .המועצה הזאת
אמורה לדון בדו"חות הכספיים ואם יש בקשה גם לדון לפרטי פרטים .האם
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אני צודק אדוני רואה החשבון?
מוטי ששון:

יש לך את היועץ המשפטי ,מה זה קשור לרואה החשבון? יש לך את היועץ
המשפטי של העירייה שיושב פה .שאלת שאלה ,תקבל תשובה מהיועץ
המשפטי ,לא מהרואה חשבון .מה זה קשור לרואה חשבון?

ניסן זכריה:

חלק מהדיון הכספי הוא גם דן בנושא של השירות עצמו .הרי פה מדובר על
בריכה ,פה מדובר על רשת של בריכות .למעשה ,החברה הזאת מפעילה רשת
של בריכות שתפקידה לספק שירות לתושבי חולון ,אם אני מבין נכון.

מוטי ששון:

מה השאלה שלך?

ניסן זכריה:

אני מדבר.

מוטי ששון:

אתה מדבר כבר הרבה זמן בהרבה דמגוגיה ,תשאל שאלה לעניין .זה דו"ח
כספי.

ניסן זכריה:

אדוני ,אני לא מכניס ילדים מהגדר .אני לא מגיע לימית  2000עם ילדים
ומכניס אותם מהגדר אז תשב בשקט.

מוטי ששון:

איזה שטויות אתה מדבר?

ניסן זכריה:

אני מדבר שטויות? אתה מוכן להצהיר פה בישיבה שאתה לא מכניס ילדים
בלי תשלום?

מוטי ששון:

אני מכניס ילדים בלי תשלום? תביא לי ,תביא את התצהיר.

ניסן זכריה:

גם אתה נכנס בחינם.

מוטי ששון:

אני בא לימית  ,2000מתרחץ בימית ?2000

ניסן זכריה:

אתה נכנס.

מוטי ששון:

אז עכשיו תקשיב רגע עם הדמגוגיה שלך .מאז שאני ראש עיריית חולון,
ארבע עשרה שנה ,אני חמש עשרה שנה כמעט מגיע לימית  .2000מעולם לא
התרחצתי בימית  ,2000מימיי לא השתתפתי בחדר הכושר.

ניסן זכריה:

מוטי ,באמת.

מוטי ששון:

תקשיב טוב מה שאני אומר לך .שמעת מה שאמרתי לך? ותפסיק עם
הדמגוגיה ותתייחס לדו"ח המאזני.

ניסן זכריה:

מוטי ,מותר לך להתרחץ.
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מוטי ששון:

לא ,אני לא נכנס ,אני לא מתרחץ ,אני לא נכנס לחדרי כושר .בבקשה ,מספיק
עם הדמגוגיה ,תדבר לדו"ח המאזני.

ניסן זכריה:

עם כל הכבוד ,אדוני ראש העיר ,אנחנו יודעים שאתה נכנס לשם וגם מכניס
אנשים ללא תשלום וזה דבר חמור .אתה מנצל את מעמדך כיושב ראש
הדירקטוריון ואתה פועל בניגוד לחוק .וזה אתה יודע את זה הרבה זמן.
החברים שלך יודעים את זה ,ולצערי יש גם כמה חברי מועצה ,כמה חברי
מועצה שעושים שימוש בדבר הזה .וזה לא בסדר ,זה לא תקין ,גברתי
המנכ"לית .אל תגידי שאת לא יודעת.

אתי גלעדי:

סליחה,

ניסן זכריה:

את לא יודעת כלום.

אתי גלעדי:

סליחה ,אתה אומר דברים לא נכונים.

ניסן זכריה:

תעשי לי טובה .אם היית בחברה אחרת רצינית מזמן לא היית יושבת פה.
תעשי לי טובה .אני מעדיף פה לדבר .גברת ,מי שהעלים מיליון שקל כרטיסים
זו את ולא אני .מי ששרף את זה במשרפה שם.

מוטי ששון:

אני מציע לך שתפסיק להטיל דופי באנשים ותחשוב קצת על עצמך .תחשוב
על עצמך לפני שאתה מטיל דופי באנשים.

ניסן זכריה:

מי שמכניס ילדים חינם זה אתה ,לא אני .ואתה עושה שימוש,

מוטי ששון:

ואני גאה שעשינו מבצע השבוע,

ניסן זכריה:

איזה מבצע?

מוטי ששון:

מבצע שהכנסנו ילדי מצוקה ,השבוע ילדי מצוקה בשיתוף עיתון ידיעות
אחרונות ,יוזמה של עיתון ידיעות אחרונות ועיריית חולון להכניס משפחות
מצוקה לימית  ,2000מבצע על פי שמות שנותנים מהרווחה .נקודה .אז אני
גאה שילדים כאלה באים ואני גאה שהרווחה עושה פעילויות כאלה.

ניסן זכריה:

יש לי תצהיר של מישהו שעבד שם .יחי ההבדל הקטן.

מוטי ששון:

תעשה בזה שימוש כמו שעשית בדברים אחרים .וראית לאן הגעת עם כל
השימושים שעשית נגדי .ראיתי לאן הגעת .נו ,לאן הגעת?

ניסן זכריה:

בגלל זה אתה בפרנויה ,אתה הדחת אותי מוועדת ביקורת) .מדברים ביחד(
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אתה מינית את יואל ישורון ליושב ראש ועדת ביקורת .למה אדוני? אם אתה
כל כך,
מוטי ששון:

סליחה ,אתה היית על המכסה שלהם ,שכחת?

ניסן זכריה:

שום מכסה.

מוטי ששון:

בבקשה ,תראו את הפרוטוקול.

ניסן זכריה:

אתה הדחת אותי מועדת ביקורת.

מוטי ששון:

סליחה ,אתה היית על המכסה,

ניסן זכריה:

אתה מפחד ,ואני אגיד לך גם למה אתה מפחד,

מוטי ששון:

מאדם כמוך לעולם אני לא אפחד ,כי אתה יודע מה אני יודע עליך .אתה יודע
מי אתה .מאנשים כמוך לא רק שאני לא מפחד .כי אתה יודע,

ניסן זכריה:

אתה מדבר?

מוטי ששון:

כן.

ניסן זכריה:

אין לך כבוד עצמי?

מוטי ששון:

אתה לא תפגע באנשים כאן ,לא בראש העיר ולא בפקידות .אני מבקש
שתייחס לדו"ח הכספי .אתה תתייחס לדו"ח הכספי.

ניסן זכריה:

אני רוצה להתייחס לדו"ח הכספי.

מוטי ששון:

בבקשה ,לדו"ח הכספי .ותפסיק להטיל דופי באנשים.

ניסן זכריה:

אני לא מטיל דופי .אמרתי ,ההבדל ביני ובינך שיש לי תצהירים.

מוטי ששון:

אז תלך למשטרה.

ניסן זכריה:

אני לא אלך למשטרה.

מוטי ששון:

אז תלך ,תעשה בזה שימוש ,כמו שעשית בעבר.

ניסן זכריה:

אתה מספר לכולם שהלכתי למשטרה .למה אתה עושה ככה?

מוטי ששון:

היית כמה פעמים.

ניסן זכריה:

באיזה נושא?

מוטי ששון:

אתה יודע לבד.

ניסן זכריה:

בנושא ישיבות המועצה.

מוטי ששון:

גם בעבר ,גם בעבר.
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ניסן זכריה:

איזה עבר?

מוטי ששון:

אתה יודע לבד.

ניסן זכריה:

לא ,אני לא יודע ,תגיד לי אתה.

מוטי ששון:

אתה יודע לבד .יש לי חומרים שהיית במשטרה.

ניסן זכריה:

אתה סתם מבלבל את המוח לאנשים.

מוטי ששון:

יש חומרים שהיית במשטרה ונתת עדויות נגדי כמה פעמים.

ניסן זכריה:

איזה משטרה ,איזה משטרה .אתה שקרן.

מוטי ששון:

אני אראה לך את הדו"חות שלך ,את העדויות במשטרה) .מדברים ביחד(
תרענן את הזיכרון שלך בעבר.

ניסן זכריה:

מתי?

מוטי ששון:

תרענן ,תרענן.

ניסן זכריה:

תגיד לי אתה.

מוטי ששון:

כשהייתי ראש עיר ,כשהייתי ראש עיר.

ניסן זכריה:

אתה היית ראש עיר והייתי במשטרה?

מוטי ששון:

כן.

ניסן זכריה:

מתי ,תגיד לי.

מוטי ששון:

אני אוכיח לך .אתה תראה את הנוכחות) .מדברים וצועקים ביחד(
תעשה שימוש בכל חומר שיש לך נגדי .תעשה שימוש כולל במשטרה .הלאה,
ועכשיו דבר לדו"ח הכספי.

ניסן זכריה:

קודם כל אתה חייב פה הבהרה .תהיה הגון ,אם הייתי במשטרה ,באמת ,אני
רוצה לדעת.

מוטי ששון:

אבל לא בישיבה הזאת.

ניסן זכריה:

אני רוצה באמת לדעת ,מוטי .אולי מישהו הלך בשמי .אני לא הייתי
במשטרה ,חוץ מפעם אחת עם שמוליק לא הייתי במשטרה.

מוטי ששון:

טוב בסדר.

ניסן זכריה:

מה בסדר? אתה מחייך.

מוטי ששון:

בסדר ,יש דברים שאני יודע יותר ממך ,כנראה .לא יודע ,לא אמרתי לך מתי.
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אה ,היית.
ניסן זכריה:

אני לא יודע מתי.

מוטי ששון:

אה ,אבל היית) .מדברים וצועקים ביחד(
לא היית בקדנציה הזאת אבל היית .אני לא אמרתי איזה קדנציה.

ניסן זכריה:

אבל אני לא הגשתי נגדך תלונה במשטרה מעולם .זה לא נכון.

מוטי ששון:

סתם נתת עדות מרצונך החופשי.

ניסן זכריה:

עליך?

מוטי ששון:

כן ,מרצונך החופשי.

ניסן זכריה:

רגע ,בפרשייה של ...

מוטי ששון:

אני לא אמרתי כלום .אני לא אמרתי כלום.

אלי נעים:

אני אגיד לך ,יש לך כל כך הרבה דברים שאני לא זוכר.

מוטי ששון:

עכשיו אתה לא זוכר אז אני מקבל את זה.

ניסן זכריה:

תזכיר לי באמת ,אם אתה יודע.

נתי לרנר:

נחזור למאזן ,יאללה.

מוטי ששון:

תקשיב ,ניסן ,לי יש זיכרון טוב ,אני לא שוכח.

ניסן זכריה:

מוטי ,אבל אני לא הייתי במשטרה.

מוטי ששון:

לא אמרתי בקדנציה הזאת) .מדברים ביחד(
אני אזכיר לך ,בהזדמנות.

ניסן זכריה:

אחרי כל העלבונות והדברים האישיים ,בסופו של דבר מוטי ,בסוף הכל,

מוטי ששון:

אין לי בעיה למחוק את הכל מהפרוטוקול ,אין לי בעיה.

ניסן זכריה:

אם אתה באמת לרגע חושב שיש לי כוונה אישית לפגוע בך אז באמת אתה
אחוז בפרנויה מיותרת.

מוטי ששון:

אני לא אמרתי כלום ,רק ציינתי עובדה.

ניסן זכריה:

אני גם מיררתי לראש עיריית חולון הקודם ז"ל את החיים אבל לעולם זה לא
היה על בסיס אישי .גם כשהוא סיים את הקדנציה כיבדתי אותו .אני לא
עושה דברים על בסיס אישי .אני לא הגשתי תלונה במשטרה נגד אף אחד על
נושא אישי כדי לפגוע בו במזיד .אם זו הייתה תלונה זו הייתה תלונה
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ציבורית על נושא של הישיבה המפורסמת שהסתרת מחברי המועצה .אבל זה
משהו מנהלתי ,זה בכלל לא פלילי .וגם לא קיבלו את התלונה שלי כך שאני
לא יודע על איזה תלונה אתה מדבר .אני באמת לא זוכר.
מוטי ששון:

על הדו"ח ,על הדו"ח.

ניסן זכריה:

אה ,על הדו"ח?

מוטי ששון:

לא ,לא אמרתי) ...מדברים ביחד(

ניסן זכריה:

אני קצת בדקתי את הנושא של הפרסום של ימית  2000ובריזה ונופשונית.
אני חשבתי שהגורם המשווה שאפשר באמצעותו לעשות השוואה זה הקנטרי
בחולון שיאיר ניהל אותו בזמנו .הלכתי לשם ונפגשתי עם אנשי המקצוע
ורציתי לדעת לקבל קצת אינפורמציה כמה מנויים יש שם ,מה התקורות ,מה
העלויות ,לקבל קצת מידע כדי לעשות אולי השוואה .לא רצתי ליאיר ,בגלל
המתיחות אמרתי שחלילה לא יקרה מצב כזה שיאשימו את יאיר באיזה
שהוא מתן מידע מיותר ,התקופה היא רגישה ,תקופת המינויים ,אני לא רוצה
לחבל לאף אחד בתפקיד שלו .אז הלכתי ובדקתי .האמת שמה שעניין אותי
זה דבר אחד .רציתי לדעת כמה קנטרי בסדר גודל של הקנטרי בחולון שיש בו
סדר גודל של  10אלפים מנויים ,שזה קנטרי בהחלט מכובד ,כמה כסף משקיע
בשנה בפרסום .כדי לדעת .זה ענייני ,אני חושב .ואני פשוט הייתי מופתע.
חשבתי שהאנשים שם מטעים אותי .יאיר יכול לתקן אותי .חבר'ה ,מדובר
בעשרות אלפי שקלים בודדים בשנה לפרסום .ואני לוקח את המאזן של ימית
 ,2000של בריזה ,אני פשוט בשוק ,שניהם מגיעים ל 2 -מיליון שקל .זה ממש
שערורייה.
עכשיו ,אפשר להציג רווחים של חברה ואפשר לספר סיפורים .אבל אנחנו לא
מטומטמים ,אנחנו יודעים איך מתנהלות חברות ציבוריות .זה לא בדיוק
ככה ,זה לא כצעקתה .אני מניח שאם החברה הזאת הייתה מתנהלת על ידי
גוף פרטי הרווחים שלה היו הרבה הרבה יותר גדולים .אני גם בטוח שאם
היה לה דירקטוריון מקצועי שהיה לו חובת נאמנות כלפי הציבור באמת ולא
דירקטוריון פוליטי ,שחלק מהאנשים לא מגיעים אפילו ואין להם שום
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אחריות ציבורית ,אני בטוח שאף דירקטוריון לא היה מאשר רמה כזאת של
פרסום .פה מדובר על דברים שהם בגדר של שערורייה .את ה 2-מיליון
שקלים האלה ,גברת גלעדי ,אם את באמת מנכ"לית עם ביצים ועם אומץ
ציבורי היית צריכה לבוא ולהגיד :אני לא מוכנה שבחברה שלי יוציאו כל כך
הרבה על פרסום .ואת יודעת טוב מאוד על מה אני מדבר .זה לא החלטה
מקצועית ,אין פה החלטה מקצועית .זה לא בדיוק החלטה מקצועית .וחבל
שחברה בסדר גודל הזה שאמורה לשמש דוגמא מתנהלת בצורה הזאת על ידי
פוליטיקאים שמנצלים את הקופה הציבורית לצרכים הפוליטיים שלהם.
והמבין יבין.
מוטי ששון:

כן ,מישהו רוצה להתייחס? שמוליק בבקשה.

שמואל ברטנשטין :בקיצור ,זה יפה שיש רווחים ,שהחברה לא מפסידה אלא להפך מרוויחה.
אבל אם אני מבין נכון חלק מהרווחים האלה בסופו של דבר מי שנהנה מהם
זה מס הכנסה.
מוטי ששון:

זה לא נכון .זה הכל הולך להשקעות והשקעות בתוך החברה .אני רוצה שתבין
שיש תוכנית פיתוח והשקעות בסדרי גודל של  20מיליון שקל בחברה בשנים
הקרובות .הדברים האלה הולכים כל הזמן להשקעות .העירייה לא מושכת
דיבידנד .כן .מישהו עוד רוצה לשאול שאלה?

מיקי שמריהו :אני רוצה להגיד משפט אחד לגבי מה שניסן אמר לגבי הפרסום .אני חושב
שהיום בעידן המדיה המפותחת חלק מהרווחים כנראה נובעים מהפרסום.
ואין היום חברה שלא מוציאים בסביבות  30-40אחוז מההוצאות שלה
לפרסום) .מדברים ביחד(
מוטי ששון:

חבר'ה ,סליחה ,הוא מדבר .זה מה שהוא אומר .תשמעו אותו ,מה קרה.
חברים ,הוא מדבר .כן ,מי רוצה עוד לדבר?

עמוס ירושלמי:אני ,מעניין ,ה 2 -מיליון שקל פרסום .זה הרבה מאוד כסף .אתה יודע ,ב2 -
מיליון אתה יודע כמה ילדים יכולים להיכנס ב 2 -מיליון שקל? כל ילדי חולון
כל הקיץ והחורף והסתיו והאביב .תאמין לי .זה הפרסום הכי טוב .ואתה
אומר עיר הילדים? איזה ילדים ,על מי אתם באים לעבוד .אני אגיד לך משהו.
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אני רוצה לשאול את היועץ המשפטי .אני לא מבין דבר אחד .יש אחוז
מסוים .אני יודע ,חברה בריאה אם היא מוציאה  20אחוז מעל ההכנסות שלה
או מעל התרומות שהיא מקבלת היא לא יכולה לנהל את העסק שלה .אז בוא
תסביר לי מבחינת אחוזים איך אפשר לאשר דבר כזה.
מוטי ששון:

מה זה קשור אליו? זה לא קשור אליו.

עמוס ירושלמי :אני שואל אותו ,הוא היועץ המשפטי ויש לכם גם אנשים .אני רוצה להבין
מבחינה משפטית האם זה חוקי לעשות דבר כזה? יכולים להוציא כמה
שרוצים? זו השאלה שלי) .מדברים ביחד(
סליחה ,אם אתה מנהל חברה ואתה מוסיף בסכום כזה יותר מ 30 -אחוז,
מוטי ששון:

עמוס ,שאלת שאלה? )מדברים ביחד(
עמוס סליחה ,עמוס ,שאלת שאלה? עמוס ,שאלת שאלה?
)צועקים ומדברים ביחד(
סליחה ,אני עונה לך .עמוס ,סליחה ,שאלת שאלה.

עמוס ירושלמי :אני שואל אותו.
מוטי ששון:

אז הוא עונה לך ואתה לא מקשיב.

עמוס ירושלמי:לא ,הוא נכנס לי פה ,הוא שכח מאיפה הוא בא ,הוא שכח.
מוטי ששון:

טוב ,בבקשה .הוא עונה לך) .צועקים(

עמוס ירושלמי :אני לא שוכח מאיפה באתי ,אתה שכחת ,זו הבעיה שלך.
מוטי ששון:

סליחה ,אתה רוצה תשובה או לא? טוב ,בבקשה ,בבקשה ,כן .שאלת שאלה
את היועץ המשפטי הוא יענה לך.

ליפא קמינר :מי שקובע את המדיניות של ההוצאות זה הדירקטוריון של החברה .ויש להם
את השיקולים שלהם וסדרי העדיפויות שלהם.
עמוס ירושלמי :האם קויים פעם דיון בדירקטוריון על הפרסום? מעולם לא.
מוטי ששון:

תעזבי אותם ,הם בכוונה עושים את זה.

אתי גלעדי:

 5אחוז פרסום מהוצאות החברה .אני פשוט לא יודעת על מה אתם מדברים.

מוטי ששון:

כמה אחוז הפרסום? )צועקים ומדברים ביחד(
כמה אחוז הפרסום? תעני לו) .מדברים ביחד(
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ענה לך כן ,זה בסמכות הדירקטוריון.
עמוס ירושלמי :תיגש לקנטרי תבדוק בעצמך.
מוטי ששון:

סליחה ,מה זה רלוונטי בכלל? סליחה ,סליחה ,מספיק עם זה .וידבסקי ,מה
אחוז ההוצאות על הפרסום? רק תעני לו כי זה לא רלוונטי.

יצחק וידבסקי :זה לא רק פארק מקומי וזה לא רק,
מוטי ששון:

וידבסקי ,אחוז ההוצאה על הפרסום ,כמה אתי?

אתי גלעדי:

 5אחוז.

מוטי ששון:

 5אחוז ,תודה רבה.

עמוס ירושלמי:אם הרווחים  2מיליון וה,
מוטי ששון:

תודה רבה 5 ,אחוז .מי בעד אישור הדו"חות הכספיים של החברה לבילוי
ובידור חולון בע"מ ,מי בעד:
הצבעה:
בעד14 :
נגד2 :
נמנע2 :
הדו"ח אושר.

החלטה:

מועצת העיר מחליטה לאשר את הדו"ח הכספי לשנת  2006של החברה לבידור
ולבילוי בע"מ.

 .4אישור דו"ח כספי לשנת  2006של רשת קהילה ופנאי בע"מ.
מוטי ששון:

אני עובר לסעיף הבא .אישור דו"ח כספי לשנת  2006של רשת קהילה ופנאי.
גבי ,בבקשה ,גבי תתקרב לכאן.

נתי לרנר:

מי שיציג זה גבי ברנע ,סמנכ"ל כספים רשת קהילה ופנאי.

גבי ברנע:

ערב טוב .הדו"חות הכספיים ,אני הולך לעמוד  5שזה הדו"ח המאוחד על
הפעילויות .עמוד  5דו"חות מאוחדים על הפעילויות .הקצבות ממוסדות היו
סך הכל כ 17 -מיליון  740אלף ,עליה של  13אחוז לעומת השנה הקודמת.
גבייה עצמית  30מיליון  ,400עליה של  15.5אחוז מהשנה הקודמת .סך הכל

28

מועצת העיר חולון ישיבה שלא מן המניין מס'  71מיום  ,2.9.2007פרוטוקול מס' 313

הכנסות כ 48 -מיליון  139אלף .עלות הפעילויות הסתכמה ב 44 -מיליון .847
סך הכל לפני הוצאות הנהלה וכלליות נשאר  3מיליון  .264הוצאות הנהלה
וכלליות  3מיליון  .185וסך הכל השורה התחתונה רווח נטו לשנה כ 51 -אלף.
זה עמותה ללא כוונת רווח .ההגדרה החוקית זה אומר שהיא לא מחלקת
רווחים לבעלי המניות שלה .היא יכולה להעביר רווחים משנה לשנה.
מוטי ששון:

כן ,מישהו רוצה להתייחס?

ניסן זכריה:

קודם כל אני רוצה להבין ,בבקשה .קודם כל הדבר המצחיק בכל הסיפור הזה
שיושבת פה מועצה שמונה  25חברים שמעולם לא דנה בניהול של
הדירקטוריון ,של ההרכב שלו .מקבלת את זה בשרירות לב .הגוף הזה מתנהל
בצורה ,כמו עמותה שאמורה לקבל כסף .יושב ראש העמותה עד היום הוא
חבר מועצה לשעבר .זה נתנזון .זה על פניו נראה לי מנהל לא תקין לחלוטין.
אין שום בקרה פה .מילא ,עוד בחברה לבידור ובילוי יש כמה דירקטוריונים
מטעם העירייה ,מטעם המועצה הנוכחית .בדירקטוריון הזה אין אף אחד .על
פניו נראה לא תקין .זה אחד.
שניים ,אני רוצה להבין .אתה עובד ברשת עצמה ,נכון? תאמר לי ,אתם
פיתחתם בשנים האחרונות את כל הנושא של המועדוניות או הצהרונים.
אתה יודע שמחיר השוק שאתם גובים ,בדיוק במחיר השוק ,אתם גובים
מחיר שוק .האם תפקידה של הרשות באמצעות זרוע כמו העמותה הזאת זה
לספק שירות מוזל יותר ואיכותי יותר או לספק שירות להורים במחיר
השוק? מה המשמעות בעצם של כל הפעילות הזאת? כאיש כספים ,אני יודע
מה .הוא איש כספים שיגיד לי .אני רוצה להבין ,באמת.

גבי ברנע:

אתה שואל אותי על מטרות העירייה.

עמוס ירושלמי:זה לא מטרות העירייה ,זה מטרות העמותה .אתה סמנכ"ל כספים של הזה,
תענה כסמנכ"ל.
ניסן זכריה:

אתה בעניינים ,אתה מבין איך זה הולך עם הגביה .אתה הבן אדם הכי בקי,
ואני חושב שזה טוב שאני אשאל .אני חושב שאתה הכי בקי בזה.

מוטי ששון:

אני אחליט מה יענה .בבקשה ,תשאל את השאלות .יש מנכ"ל ,מנכ"ל יכול
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לענות ,כמו שאתי ענתה .הנה ,דורי.
ניסן זכריה:

אתה לא הצגת אותו אפילו .חברי המועצה אפילו לא יודעים שיושב פה מנכ"ל
רשת קהילה ופנאי .רשת קהילה ופנאי היא רשת של העירייה.

מוטי ששון:

אבל תשאל שאלה לאדון.

ניסן זכריה:

מוטי ,אתה מבין שזה מגוחך כבר? אתה שואל את בבלי מי זה מנכ"ל רשת
קהילה ופנאי ,הוא לא יודע מי זה אפילו .אני באמת לא יודע ,זו פעם ראשונה
שאני רואה אותו) .מדברים ביחד(
זה נראה ממש לא טוב .זה נראה לא טוב וזה נראה ממש לא תקין .אני חושב
שזה היה הרבה יותר תקין אם האדון הנכבד היה בא ,מספר לנו על הפעילות
של החברה קצת .זה לא רק לאשר את הדוחות .לגופו של עניין אני חושב
שתפקידה של העירייה זה לספק שירותים .אם העירייה יכולה לתת שירותים
באמצעות זרוע ביצועית כמו העמותה ,שדרך אגב ,גם העברת התקציב היא
לא חוקית ,אדוני הגזבר .הלא יש נוהל העברת כספים לעמותות .ואם זה
עמותה היינו צריכים לאשר את זה כל שנה במסגרת ,אין לך פטור ,יש ויכוח
עם משרד הפנים .לא ,אין פטור .משרד הפנים עדיין לא פתר) .מדברים ביחד(

מוטי ששון:

אבל רגע ,תמשיך לדבר ,ניסן .אני רוצה לדעת מה השאלות שהוא יוכל לענות
לך.

ניסן זכריה:

מוטי ,זאת ההזדמנות היחידה לדבר על הרשת הזאת העמומה הזאת.

מוטי ששון:

היא לא עמומה .היא רשת,

ניסן זכריה:

אתה מעולם לא הבאת נושא לדיון על הפעילות הלא פורמלית של העיר חולון
באמצעות רשת קהילה ופנאי .זו האפשרות שאפשר לדבר על זה .אם אתה לא
רוצה שנדבר על זה אז לא נדבר.

מוטי ששון:

תשאל שאלות ,נענה לך.

ניסן זכריה:

אתה רוצה לדחות את הכל לבחירות – נדחה הכל לבחירות.

מוטי ששון:

אתה רוצה לשאול שאלה? תשאל את דורי .אתה מדבר ,אתה לא רוצה שיענו
לך בכלל.

ניסן זכריה:

אני מעייף אותך?
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מוטי ששון:

לא ,תשאל שאלות והוא יענה לך.

ניסן זכריה:

זאת ההזדמנות היחידה לשאול.

מוטי ששון:

אבל הוא יענה לך ,תשאל.

ניסן זכריה:

אני שואל את השאלה.

מוטי ששון:

אז הוא יענה לך.

ניסן זכריה:

האם לא ראוי שרשת קהילה ופנאי כזרוע ביצועית של העירייה שמקבלת
מיליוני שקלים מהעירייה תספק לאמהות העובדות שירות של צהרון במחיר
יותר מוזל? למה ב 800 -שקלים? הלא רוב ההכנסות שלהם ,אני מבין שרוב
ההכנסות זה מהצהרונים .זה האבן השואבת שלכם .איפה ההגינות? אתה
לוקח גופים פרטיים,

מוטי ששון:

אי אפשר להשוות שירות כזה לשירות שאנחנו נותנים) .מדברים ביחד(
או.קיי .גמרת לשאול? בבקשה ,עמוס.

עמוס ירושלמי :הנושא של צהרונים הוא נושא שבעצם בא לעזור ,כמו שניסן אמר ,לאמהות
עובדות .אין ספק שזה עוזר הרבה לאמהות שילדים נמצאים במסגרות .אבל
אם אני כאדם פרטי אני רוצה להקים צהרון ואני צריך לשכור את המקום
ולשלם על האחזקה השוטפת ,חשמל ,מים ,כל מה שצריך לבוא מסביב .הם
בעצם מקבלים את הכל מוכן .יש להם את הכל מהעירייה .מקבלים את
המבנה .הם אפילו מוכרים מזון ומקבלים כסף על זה .אז למה לא להוריד את
העלויות? למה שהאמהות לא יהנו מזה? למה להרוג אותם? למה לתת להם
מכות וכל הזמן רווחים ,כסף כסף כסף? אפשר לבוא לקראתם .ותאמין לי
שאתה לא יודע כמה זה חשוב .במיוחד אני רואה את העולים שיוצאים
לעבודה ובקושי מביאים את המשכורת .אני לא אומר ,יש כאלה שמרוויחים
טוב .אבל רובם המצב שלהם לא הכי טוב ,אולי בינוני ,בוא נגיד .אז סך הכל
אני חושב שרשת קהילה ופנאי יכולה ,אתה כיושב ראש יכול לבוא ולהוריד
את העלויות האלה .אתה לא יושב ראש? מי היושב ראש?
דורי בר-ניר :נתנזון.
עמוס ירושלמי :נתנזון? כבר אבד הקלח עליו.
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מוטי ששון:

הבנו מה אתה רוצה .אל תגיד על אף אחד עבד עליו הקלח .תכבד כל אחד
ואחד .שיהיה בריא.

עמוס ירושלמי:שיהיה בריא ,אני לא בא,
מוטי ששון:

אני רוצה לענות לכם.

עמוס ירושלמי :בעיריית אשדוד גובים מאה שקלים לחודש.
מוטי ששון:

עמוס ,סיימת?

עמוס ירושלמי:אתה יכול לבוא לקראת האמהות העובדות ,באמת.
מוטי ששון:

דורי ,אתה רוצה לענות?

דורי בר-ניר :רשת הצהרונים ,הפעוטונים והמועדוניות שלנו בפירוש לא יקרה יותר מאשר
בשום מקום אחר בגוש דן .אמרת שאנחנו מתחרים במגזר הפרטי .אנחנו
לוקחים פחות.
מוטי ששון:

וגם שירותים נותנים יותר ,תגיד.

דורי בר-ניר :אנחנו נותנים שירותים טובים יותר .אנחנו רשת מפוקחת .יש בחברה
למתנ"סים רשת התחלה חכמה עם פיקוח והדרכה שאתה לא מוצא את זה
במסגרות פרטיות .סך הכל צריך להבין דבר אחד .אנחנו נותנים שירותי
קהילה במגוון רחב מאד של תחומים .כל שקל שלכאורה אנחנו מרוויחים
במסגרות הגיל הרך מושקע בחזרה בקהילה במועדוני קשישים ,במועדוני
עיוורים ,במועדוני חרשים .אתם מוזמנים לבוא למועדוניות שלנו ,מועדונים
שבהם החברים לא מסוגלים לשלם ,לא משלמים ,והרשת משקיעה בחזרה
באותם מועדונים.
לגבי אנשים שמתקשים לשלם ,ויש דבר כזה ,יש ועדת הנחות ,יש
קריטריונים לקבלת הנחות .לא קרה מצב אחד מאז שאני ,אני לא הרבה זמן,
אני קצת יותר משנה ,לא היה מצב אחד שהובאה בפני ועדת ההנחות בעיה
של ילד שהוריו לא מסוגלים לשלם עבור צהרון או מועדונית שלא נמצא
פתרון עבורו .בין אם באמצעות הרווחה ,בין אם באמצעות ועדת הנחות של
הרשת .מעולם לא קרה מצב שילד הוצא מהמסגרת או מחוג ברשת קהילה
ופנאי בגלל מצב כלכלי .ככה שאני לא חושב שזה רלוונטי .בסך הכל מדובר,
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אנחנו מאוד מאוד מקפידים לא לעלות מחירים מעבר למדד .אגב ,שלוש
שנים בכלל לא העלו את המחירים .אני ביקשתי לעלות מחירי מדד בין שנה
לשנה ,כי בסך הכל עלויות ההעסקה הן גבוהות.
אני רוצה גם פה להבהיר נקודה שמאוד מאוד חשוב לעלות אותה .העובדים
שלנו במסגרות הצהרונים והמועדונים מקבלים את מלוא הזכויות
הסוציאליות .זה לא תמיד קורה במסגרות פרטיות .בין אם זה קרן פנסיה,
בין אם זה קרן השתלמות .את כל התנאים הסוציאליים הם מקבלים .ויש
לכם מחיר .ואני חושב שאנחנו צריכים להיות בזה שאנחנו לא מעסיקים
אנשים ללא תנאים סוציאליים אלא מעניקים לכל עובד ועובד את כל מה
שמגיע לו.
מוטי ששון:

תודה רבה דורי .כן רועי.

ניסן זכריה:

יש לי שאלת הבהרה.

מוטי ששון:

שאלת הבהרה ,תשאל.

ניסן זכריה:

האדון הנכבד אמר ,ואמר את זה במפורש ,שחלק מהכספים שמרווחים על
הצהרונים הולך לשירות הקהילה .האם אמא עובדת צריכה לממן ,עם כל
הכבוד לעיריית חולון ,את השירותים הקהילתיים לקשיש?

מוטי ששון:

לא קשור .העירייה מעבירה ,כמה מעבירה העירייה 7 ,מיליון .בין  ,8תקשיב

ניסן זכריה:

מוטי ,אני לא מדבר על הרווח.

מוטי ששון:

אני מדבר שאנחנו,

ניסן זכריה:

מוטי,

מוטי ששון:

טוב ,אי אפשר להתווכח .רבותיי ,תקשיבו .אני לא אתחיל כל הזמן עם הדו
שיח הזה אתכם .המטרה ברורה .קבלתם תשובה ברורה.

ניסן זכריה:

בעיריית דימונה לוקחים,

מוטי ששון:

עזוב אותי מדימונה ,אני מדבר מה אני נותן .עיריית חולון מסבסדת בין  8ל-
 9מיליון שקל את כל הפעילות של המתנ"סים.

ניסן זכריה:

מה זה קשור לפעילות במתנ"סים?

מוטי ששון:

זה כולל הנחות של כל אותן משפחות שהן זכאיות.
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ניסן זכריה:

מוטי ,תעשה בדיקה.

מוטי ששון:

עזוב ,דיברת על ימית שיש מחיר גבוה ובסוף מסתבר שכולם מקבלים הנחות.

ניסן זכריה:

מוטי ,תעשה בדיקה.

מוטי ששון:

או.קיי .שמעתי אותך .אני אבדוק הכל .רועי ,בבקשה.

ניסן זכריה:

תעשה בדיקה.

מוטי ששון:

סליחה ,אתה לא יכול להתפרץ כל הזמן ,אין לך רשות דיבור .תעשה בדיקה.
בבקשה ,רועי.

ניסן זכריה:

לא ,אל תעשה בכל הערים .זה תיק בשבילך לבחירות.

מוטי ששון:

לא רוצה תיק בחירות .רועי ,בבקשה.

ניסן זכריה:

מוטי ,תקשיב רגע.

מוטי ששון:

לא ,אני לא מוכן של הזמן אתה תדבר.

ניסן זכריה:

תשב עם האדון הנכבד ,תבדוק כמה הגבייה.

מוטי ששון:

אני יודע כמה העירייה מסבסדת את הפעילות.

ניסן זכריה:

לא ,הפעוטון.

מוטי ששון:

הפעילות היא כוללת של כל הפעילויות .בבקשה רועי.

ניסן זכריה:

אבל זה לא נכון.

מוטי ששון:

רועי ,אתה מוכן לדבר ,לשאול? בבקשה.

רועי כהן:

קודם כל אני רוצה ,ולא קבלנו את זה ממך עדיין ,תיאור לגבי זהות האנשים
שמופיעים פה כיושב ראש העמותה ,יושב ראש ועדת כספים פריגל זאב ,חבר
הנהלה מולה אריק .אני לא זוכר שהמועצה הזאת אישרה את האנשים האלה
כנציגים של העירייה ולכן אני רוצה לשאול גם את היועץ המשפט .אני יודע
מה זה עמותה ואני יודע מה זה נציגות של העירייה .האם מוטקה נתנזון ,הוא
פעם שעברה היה מתוקף היותו חבר מועצת עיר והאורגן של העירייה שהיה
בתוך העמותה .היום מוטקה נתנזון הוא לא חבר מועצת עיר והוא לא אורגן
של העירייה.

מוטי ששון:

מי קבע שזה צריך להיות אורגן של העירייה?

רועי כהן:

אני לא יודע.
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מוטי ששון:

אני אענה לך.

רועי כהן:

אתה קבעת ,אתה מינית אותו .מי קבע ,לא אני קבעתי .אתה מינית אותו.

מוטי ששון:

אז מיד תקבל תשובה.

רועי כהן:

בסדר ,אז למה אתה אומר מי קבע? אתה מינית אותו.

מוטי ששון:

רועי ,שאלת שאלה? יענה לך היועץ המשפטי.

רועי כהן:

הוא יכול ,אבל אף אחד לא מינה אותו ,לא מינינו אותו.

מוטי ששון:

אתה לא צריך למנות אותו.

אלי נעים:

מינו אותו לפני שבע שנים ,שמונה.

רועי כהן:

מי מינה אותו?

אלי נעים:

המועצה.

רועי כהן:

לא המועצה .זה מה שבדקתי ,לא המועצה מינתה אותו .לא המועצה מינתה
אותו.

מוטי ששון:

רועי ,שאלת שאלה ,תן לו לענות לך .תן ליועץ המשפטי לענות .בבקשה.

רועי כהן:

אני יודע שהעמותה היא זו שמינתה אותו כנציג של עיריית חולון אז ,וכחבר
מועצת עיר אז ,וזה גם מופיע בפרוטוקול שראיתי .וכיום לא היה שום שינוי
בסטטוס שלו .אני שואל אם הובא לפה למועצת העיר האישור שהוא מונה
בעמותה .דבר נוסף ,אני שואל את הסמנכ"ל .איפה התקציב לפיתוח של
המתנ"סים? אני אגיד לך ,אני ביקרתי בכמה מתנ"סים ,הם בלשון המעטה
לא בדיוק ידידותיים לסביבה .הם נמצאים במצב קצת מוזנח וקצת לא
מתאים למרכזים שעיריית חולון בנתה מנגד .אין להם אפילו ,אי אפשר
לעשות אפילו השוואה .אני מסתכל בתוך המאזנים ואני רוצה לראות את
התקציב פיתוח ותקציב לשיפור התשתיות כי התשתיות בחלק מהמתנ"סים
שאני מכיר הם מתאימים לשנות השמונים המוקדמות .אני שואל שאלה.
אתם מתעסקים במתן שירות במלחמה מול המגזר הפרטי .אני נותן את
הדוגמא שהלכתי לאיזה מתנ"ס לרשום את הילדה שלי לעומת המגזר הפרטי.
המגזר הפרטי נכון שזה לא מאוגד ולא זה ,אבל התשתיות והכלים שלו הרבה
יותר טובים מאשר התשתיות והכלים של המתנ"ס .השאלה מה התשובה
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שלכם דרך המאזנים ,איפה ,מהיכן התקציב להתעצמות ולפיתוח ולשיפור
התשתיות?
דורי בר-ניר :יש מתנ"סים שהם במצב יותר טוב ויש כאלה שהם במצב פחות טוב .כנראה
שהיית באחד שהוא במצב פחות טוב.
רועי כהן:

הייתי בכמה.

דורי בר-ניר :בדו"חות האלה אין כספים שהושקעו בשיפור תשתיות.
רועי כהן:

זה חשוב שידעו פה חברי המועצה.

דורי בר-ניר :בעיקר מהעובדה שאנחנו מאוד מנסים להשתמש בכסף לרווחת הציבור
וקשה לקחת סכומים כאלה גדולים ולהוציא אותם ולהשקיע אותם
בתשתיות.
רועי כהן:

אני רואה שיש גידול בשכר ,גידול בזה.

דורי בר-ניר :יש גידול בטיפול אז זה גידול בשכר.
רועי כהן:

בסדר ,אני לא יודע .אני לא אומר לך איך זה .אני שואל אותך שאלה :מתי
בפעם האחרונה היה הליך של שיפוץ תשתיות באחד מהמתנ"סים? איפה זה
מופיע? זה לא שיפוץ.

מוטי ששון:

רועי ,המבנים הם נכסים של העירייה.

רועי כהן:

בסדר ,אבל הם מתפעלים לך.

מוטי ששון:

שאלת שאלה ,עונה לך אריק .זה מופיע בתב"רים של העירייה כי העירייה
היא הבעלים של המתנ"סים.

רועי כהן:

לא נכון ,זה לא מופיע בתב"רים של העירייה .לא מופיע בתב"ר של העירייה
שיפוץ של מתנ"ס ,לא מופיע.

מוטי ששון:

כל הנושא של בטיחות איפה היה?

רועי כהן:

רק בטיחות .שיפוץ של מתנ"ס לא מופיע.

מוטי ששון:

הוא עונה לך ,בבקשה ,ענה לך אריק .על השאלה השנייה לגבי ההרכב.
בבקשה ,תענה לו ליפא.

רועי כהן:

ראית את המקומות האלה?

מוטי ששון:

ליפא עונה לך.
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ליפא קמינר :כבר אמרתי מספר פעמים כאן בהרבה הזדמנויות שרשת קהילה ופנאי היא
לא חברה עירונית והיא גם לא עמותה עירונית .היא עמותה פרטית שיש
לעירייה  40אחוז בה ולחברת המתנ"סים יש  40אחוז ועוד  20אחוז לציבור.
ניסן זכריה:

מי מממן את הציבור? איזה ציבור?

מוטי ששון:

מיד הוא יענה לכם על הכל.

ניסן זכריה:

איזה ציבור? עשינו בחירות להנהלה? מישהו התמנה? איזה ציבור? מה
החארטה הזאת? ליפא ,קצת כבוד ,איזה ציבור? מי בחר את הציבור?

מוטי ששון:

סליחה ,אתה מוכן לתת לו לדבר?

ניסן זכריה:

אני שואל אותו.

מוטי ששון:

תן לו לדבר .אתה מפריע כל הזמן ,תפסיק להפריע באופן שיטתי ותן לו
לענות.

ניסן זכריה:

אתה לא המורה שלי.

מוטי ששון:

סליחה ,אבל אני מנהל את הישיבה .אם אתה תמשיך להפריע ,או.קיי .מי
בעד אישור הדו"חות הכספיים לשנת  2006של רשת קהילה ופנאי? מי בעד
אישור התב"רים?
הצבעה:
בעד13 :
נגד3 :
נמנע1 :
מאשרים את הדו"ח הכספי.

שמואל ברטנשטין :זה לא יכול להיות שלא תיתן לו לדבר.
מוטי ששון:

הוא ענה ,אתם מפריעים באופן שיטתי .אני חוזר ואומר לך ,כל מה שנעשה
נעשה על פי חוק ,בסמכות ,ולא צריך להביא את זה לאישור המועצה .נקודה.
נקודה .הדו"ח הכספי אושר.

החלטה:

מועצת העיר מאשרת את הדו"ח הכספי לשנת  2006של רשת קהילה ופנאי.

 .5אישור דו"ח כספי לשנת  2006של החברה הכלכלית לפיתוח חולון בע"מ.
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מוטי ששון:

אני עובר לסעיף הבא .אישור דו"ח כספי לשנת  2006של החברה הכלכלית
לפיתוח חולון בע"מ .ג'קי ,בבקשה.
ערב טוב .הדו"ח הכספי של החברה הכלכלית הוא דו"ח רגיל .קיבלתם אותו,

ג'קי אבן:

אין בו דברים מיוחדים .אני רק רוצה לומר לכם שהחברה הכלכלית עובדת
בשני מישורים .מישור אחד הוא מישור דינמי שכל פעם הדו"ח משתנה בו
וזה הפרויקטים .והמישור הקבוע זה מישור תחזוקתי אחזקתי שיש בו גם
ניקיון וגם שמירה .אין בו שום דבר פרט לתופעה שהחברה מתפקדת ביעילות,
כפי שהדו"ח הזה מצביע .אין לה בעיה עם הון חוזר חיובי .יש לה גם רווח
מסוים שהיא מצמצמת אותו עד כמה שאפשר .בדו"ח הזה זה  169אלף שקל.
וסך הכל זה מה שיש לי לומר.
מוטי ששון:

יש שאלות? מי בעד אישור דו"ח כספי לשנת  2006של החברה הכלכלית
לפיתוח חולון בע"מ .מי בעד?
הצבעה:
בעד13 :
נגד :אין
נמנע2 :
הדו"ח אושר.

החלטה:

מועצת העיר מאשרת את הדו"ח הכספי לשנת  2006של החברה הכלכלית לפיתוח
חולון בע"מ.

מוטי ששון:

אני נועל את הישיבה שלא מן המניין מספר .71
הישיבה נעולה.

נתי לרנר

מוטי ששון

ע/ראש העיר

ראש העיר
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