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על סדר היום:
.1

שאילתא של חבר המועצה עמוס ירושלמי בנושא חניה לנכים במתחם הביטוח הלאומי
והרווחה בחולון.

.2

שאילתא של חבר המועצה עמוס ירושלמי בנושא הקמת בריכה טיפולית לציבור הנכים

.3
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מוטי ששון – ראש העיר :אני פותח את הישיבה הבאה הישיבה שמן המניין מס' .12

.1

שאילתא של חבר המועצה עמוס ירושלמי בנושא חניה לנכים
במתחם הביטוח הלאומי והרווחה בחולון.
מוטי ששון – ראש העיר :שאילתא של חבר המועצה עמוס ירושלמי בנושא חניה לנכים
במתחם הביטוח הלאומי והרווחה בחולון .עמוס ,אתה רוצה לקרוא את
השאילתא?
עמוס ירושלמי :שאילתא בנושא חניה לנכים במתחם הביטוח הלאומי והרווחה בחולון.
נכים רבים הפונים מדי יום לקבלת שירותים מהמוסד לבטוח לאומי
והאגף לרווחה פנו אלי והפנו את תשומת לבי לעובדה שאין מקום חניה
מוסדר לנכים בצמידות למתחם המשרת קהל זה .עובדה זו יוצרת עבורם
בעיה קשה של ניידות וגורמת להם סבל רב .שאלתי מה בכוונתך אדוני
ראש העיר כדי לפתור את הבעיה והאם בכוונתך להורות על הסדרת
חניה לנכים בצמידות למתחם .ואני רוצה להוסיף ,מדובר על הרבה נכים
בחולון שיש שם חניה במתחם הזה ,אבל יש להם בעיה לנכים קשים
להסתובב בתוך המתחם הזה .זו בעיה קשה .אלה שלא יכולים להחזיק
הגה ביד ,קשה להם להסתובב שם ,קשה להם לעשות את המנברות .אני
רק רוצה להסב את תשומת לבכם שברחוב סוקולוב בחולון יש סך הכל 4
חניות לנכים .בויצמן יש  ,2אני לא רוצה לעבור על כל ה ,יש חוסר
מקומות חניה ואני מבקש שועדת תחבורה או מי שמתעסק בזה ,יבדקו
את הנושא הזה ,ודבר שהוא מאוד מאוד חשוב אדוני ראש העיר,
הנמכת ,אמנם אני לא פניתי בנושא הזה ,אבל אם כבר אני מדבר אז אני
רוצה,
דובר:

אבל זה לא בשאילתא.

עמוס ירושלמי:

לא ,בסדר ,הוא לא חייב לשמוע אני רק אומר את מה שיש לי .מדובר

על מדרכות ומעברי חציה שקשה מאוד עם גלגלים לעבור שם.
מוטי ששון – ראש העיר :אתה יודע שבהרבה מאוד מקומות עשו את השיפוע המתאים.
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אם יש מקומות שעוד לא עשו ,אני מוכן לקבל .טוב .אני רק אענה לך על
השאילתא.
רועי כהן:

לא קיבלנו את התשובה.

מוטי ששון – ראש העיר :אני עונה.
רועי כהן:

לא ,צריך לקבל אותה בכתב ,מה.

מוטי ששון – ראש העיר :אתה רוצה טיוטה אני אוציא פה עכשיו.
רועי כהן:

אבל לא ,אתה צריך לתת לפי הזה ,את השאילתא ,אם כבר הולכים לפי
הזה,

מוטי ששון – ראש העיר :בסדר ,אני גם מבין מה שהוא אומר ,אני אענה לעמוס רק
בדבר הזה.
רועי כהן:

אתה חייב להגיש ,אתה רוצה שאני אתעקש ,אתה חייב להגיש תשובה
בכתב.

מוטי ששון – ראש העיר:בישיבה הבאה תקבל.
רועי כהן:

לא ,אז אתה צריך להעלות את השאילתא בישיבה הבאה.

מוטי ששון – ראש העיר :רועי ,אני אגיש לך אותה בכתב בשבוע הבא .ראשית ,אין
מבני ציבור ,אי אפשר לקבל היתר בלי שתהיה חניה לנכים בכל מוסד
ציבורי בין אם זה של העיריה בין אם זה לא של העיריה .לצורך העניין
יש  9מקומות חניה ,מועלם אישית הלך ,גם קובי ,ספרו שם את מקומות
החניה .גם עבדך הנאמן עובר ורואה .אם יש בעיה של תימרון אני לא
מכיר אותה .אם יש בעיה של התימרון,
עמוס ירושלמי:

יש לך נהגים שבאצבע אחת מזיזים את ההגה ,באצבע אחת הם

עוצרים ובאצבע אחת הם עושים את כל הפעילויות.
מוטי ששון – ראש העיר :עמוס ,אם יש ,נמצא כאן בבלי ,הוא יבדוק את זה ,גם אנחנו
נבדוק את זה .אם יש בעיה .למיטב ידיעתי אני לא מכיר את העניין הזה
שאי אפשר לתמרן שם ,אבל אני מוכן לבדוק את זה פעם שניה .אני עובר
לשאילתא הבאה ,בבקשה .הקמת בריכה טיפולית לציבור הנכים.
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שאילתא של חבר המועצה עמוס ירושלמי בנושא הקמת בריכה
טיפולית לציבור הנכים.
עמוס ירושלמי:

הקמת בריכה טיפולית לציבור הנכים .כידוע לך ,אדוני ראש העיר

ולהנהלת העירייה בעיר חולון יש ציבור גדול של נכים ומוגבלים ,ילדים,
ומבוגרים הזקוקים לשירותים מיוחדים בתחומי החיים השונים ,חברה,
בידור ,טיפולים מיוחדים ועוד .ציבור גדול של נכים ,ילדים ומבגרים
הזקוקים לשם טיפול פעילות בבריכת שחיה ,פעילות המסייעת בשיקום
והתחזקות הגוף ,פעילות מונעת ,דבר המאריך חיים ,משפר תפקוד.
הטיפול בבריכה ידוע מזה זמן רב כמרכיב חשוב בשיקום ובטיפול נכים
וגורם לרשויות רבות לתת את הדעת בנושא .להלן שאלתי .נציגי הנכים
והוריהם פנו אלי בבקשה לפנות מה בכוונת העירייה לעשות בנדון ,וכיצד
בכוונת העירייה לפתור את הבעיה של ציבור הנכים הנזקק לטיפול זה
ולכן נאלץ לתור בשדות זרים כי בחולון עדיין לא הוקמה הבריכה
המיועדת שעל פי אותם גורמים בקרב הנכים קיימת הבטחה מזה זמן רב
שבעתיד תוקם בריכה טיפולית ולפיכך אודה לך באם תשיב האם יש ...
ואם כן ,מתי .ואני רוצה להוסיף ,אדוני ראש העיר ,אני חושב שזכור לי
שאני ראיתי איזה דגם של בריכה טיפולית אצלך במשרד אם אני לא
טועה .יש דבר כזה? מקרטון ,משהו לבן וירוק.
מוטי ששון – ראש העיר :פעם היה פרזנטציה ,אבל דגם לא,
עמוס ירושלמי:

מדובר פה על נכים קשים מאוד שצריכים באמת לעבור מעיר לעיר,

להגיע לטיפול שזה עוזר להם הרבה .ואני ראיתי על סדר היום איזה
אישה שנפטרה לא עלינו ומי שמייצג אותה ,יש תרומה לנושא הזה .אני
יודע שיש מקום ואתה הרבה שנים רוצה להקים ,אבל אני לא יודע,
משום מה זה לא כל כך מסתדר .לכן אני אשמח שאם באמת תפעל למען
הנושא הזה שהוא מאוד מאוד חשוב.
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מוטי ששון – ראש העיר :אז קודם כל ,בסעיף הבא ,אני נותן תשובה לשאלה שאתה
מעלה .אני מטפל בנושא הזה לצערי כבר הרבה מאוד שנים .גלגלי
הבירוקרטיה הם כאלה ,וגם הייתי אומר ,חוסר הרגישות של הביטוח
הלאומי ,מעכבים את הפרוייקט הזה .אני שמח לומר היום ,בעקבות
התערבותו של שר הרווחה בוזי הרצוג שהביא לפה את המנכ"ל של
הביטוח הלאומי ,כי בעבר השגתי תקציב של מליון וחצי לבריכה ,היה
לנו תורם בשם כהן ,העלויות שלהם היו גדולות מאוד ,והתורם לא היה
מוכן להעביר את הכסף ,הוא העביר את זה למקום אחר ,הוקם גם שטח
בזמנו למקום הזה ,אבל מסיבות כאלה ואחרות של הביטוח הלאומי
הוא הקפיא את הכסף .ברור שאני לא אמרתי נואש ,נפגשתי איתם
מספר פעמים לקדם את הבריכה ההידרו תרפית ,זו הבריכה הטיפולית.
הם מוכנים להכיר בבריכה של  7על  12מ' .שזה קטן מאוד .כי בטיפולי
זה אחד על אחד .אני נמצא כרגע בשלב שהביטוח הלאומי מוכן להכיר ב-
 120מ' ,אני אנסה להביא אותו ל 150 -ויותר ,מהטעם הפשוט שאני מיד
אגיד ,אני אמרתי להם ,אני מוכן ללכת איתם לפורמט שהם רוצים.
שיתנו את הכסף ,כמה שהם רוצים לפורמט הזה .כל מה שייבנה מעבר
לזה ,זה עניין שלי ,של העירייה .זה לא עניין שלהם ואין להם שום זכות
להתערב.
עמוס ירושלמי:

שהם יתנו את החלק שלהם.

מוטי ששון – ראש העיר :על ה 12X7 -כמה מגיע לי ,מגיע לי מליון ,תנו לי את המיליון.
מגיע לי מליון וחצי ,מליון וחצי .אם אני בונה בריכה שעולה  5-6מליון,
זה לא בעיה שלהם ,זו בעיה שלי .מקור המימון זה אנחנו .יש היום נסיגה
מההחלטה הקודמת שלהם ,היא ה ,12X7 -היום אנחנו מדברים ,הבאתי
גם את אתי גלעדי ,אני רק מזכיר לחברים שיש מרכז ספורט טיפולי
שהקמנו אותו ,הוא עולה הרבה מאוד כסף לעירייה ,הוא מסובסד
במאות אלפי שקלים על ידי העירייה ,וגם העניין הזה של הבריכה אנחנו
הולכים לסבסד אותו בהרבה מאוד כסף .אבל למה אני רציתי את
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הבריכה יותר גדולה? כדי לאפשר לצבורים אחרים גם להשתמש
בבריכה .שתבינו ,מדובר שם על טמפרטורה קבועה .אתה צריך לשמור
על טמפרטורה קבועה גם בתוך המים וגם מחוץ למים .אתה לא יכול
שהיא תפעל רק מספר שעות במספר מקרים .צריך לאפשר שהיא תעבוד
מהבוקר עד הערב .מצד שני זה גם יאפשר לנו לתחזק את זה .ככל שיהיו
לנו יותר הכנסות נוכל פחות לסבסד את זה .ולא יכול להיות שבריכה
תעמוד שעות ואף אחד לא יטפל בה כשיש אנשים שזקוקים לזה .כל
המלחמה שלי זה עם הבירוקרטיה ,עם חוסר הרגישות .אני אומר לך כמי
שעבד בביטוח הלאומי וכמי שהיה אחראי על התקציבים ,אני לא מכיר
את הביטוח הלאומי הזה ,זה לא הביטוח הלאומי שאני הייתי בו .ואני
הייתי יושב בקרנות האלה ,ככה לא התנהגנו .יש הרבה מאוד כסף
בביטוח הלאומי אבל היד שלהם ככה .זה לא להאמין איך מחמירים עם
כל אותם אנשים שזכאים לקבל קצבה .גם אנשים ,לא עלינו ,שאני
אישית הייתי צריך לערב ,הקשרים שלי ,בכל זאת ,ואני מדבר עם מישהו
שהיה פקיד זוטר שאני הייתי אחראי על התקציבים ,אז יש לי איזו
מילה ,ואני מספר להם ,חולה במחלה סופנית ,אי אפשר לתת לו נכות
לשנה ולהכניס אותו למתח כל שנה ,כל פעם לוועדה רפואית .אני אומר
להם שהאנשים האלה מתפללים להבריא.

היו מוכנים לשלם הון

תועפות רק להבריא ,למה אתם מעבירים אותם כל שנה את הויה
דולורוזה הזו של להגיע לוועדה ,ועוד פעם ,בשביל מה ,אמרתי .זה מחלה
שהזמן שלהם קצוב ,לצערי ,קצוב ,למה אתם מתעללים בהם .ואני
אישית ,בגלל הקשרים שלי ,מנסה להגיד להם .אז היא מדברת עם
הרופאים ,אבל נוקשות כזו של הביטוח הלאומי אני לא מכיר .זה הגוף
הכי סוציאלי במדינת ישראל .אני אתן לך דוגמה ,יש במוזיאון הילדים
את דיאלוג בחשיכה והזמנה לשקט .תקשיב ,אנחנו המעסיק הכי גדול
של העיוורים בארץ ,ושל החרשים .אתה יודע מה ,לא קיבלתי שקל אחד,
לא קיבלו מביטוח לאומי .עם כל הקשרים שלי וכל הפניות שלי ,בושה
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וכלימה לביטוח הלאומי .אני מעסיק עיוורים ,האינטרס שלך
שאוכלוסיות כאלה יצאו לעבודה ולא ישבו בבית .איפה אתם? עכשיו
החרשים האלה אתה מוציא אותם מהבית לעבוד ,כלום ,שקל לא נתנו.
אבל מי נתן? שר העבודה והרווחה הקודם ,זבולון אורלב ,נתן כסף .בוזי
הרצוג ממשרד הרווחה נותן ,ביטוח לאומי לא נתן שקל .בושה .זו בושה.
יוליה מלינובסקי :אני מכירה מקרה שילדה בלי יד אם אני לא טועה ,כל פעם מעבירים
אותה משנה לשנה .מה ,תגדל היד?
מוטי ששון – ראש העיר :זה עצוב ,אני לא צריך להגיד לך שכל שנה ,חולת סרטן,
צריכה ללכת כל שנה לעשות עוד פעם את הבדיקות ,עוד פעם להביא
תוצאות ,מה ,זו שערוריה .לכן אני קודם כל ,אני רוצה להגיד לך ככה.
שיש התקדמות ,התקדמות חיובית ואני זוקף אותה לזכותו של השר כי
השר הביא לפה את המנכ"לית ,אני אמרתי לו שאני כועס עליו ולא רוצה
לדבר איתו .אמרתי שאם אני לא מסוגל לדבר עם אנשים אטומים עד
כדי כך והוא כשר הרווחה לא מוכן להתערב ולהגיד לי שזה עניין של
הביטוח הלאומי ,אז הוא הביא לפה את המנכ"לית של הביטוח הלאומי.
עמוס ירושלמי:

זאת אומרת אתה נותן לי הרגשה טובה כזו של,

מוטי ששון – ראש העיר:לא .אני אומר לך עובדות .יש הכרה ,של בין  120ל .150-אני
יכול להגיד לך שהבקשה של אתי גלעדי מדברת על  180מ' .אם כבר אתה
עושה ,תגדיל את זה ליותר .אז אני אומר ,טוב ,אני מקווה שאני עניתי
לך.

.3

רישום הערת אזהרה לגבי הבריכה הטיפולית בעקבות דרישתו
של רשם ההקדשים ,בהתאם למכתבו של עו"ד יחיאל אטיאס.
מוטי ששון – ראש העיר :רישום הערת אזהרה לגבי הבריכה הטיפולית ,בעקבות פנייתו
של רשם ההקדשים .מה קרה? בזמנו הייתה אישה בשם בלומברג
שנפטרה והקדישה את זה לנושא של ילדים ,בית יתומים .אני ביקשתי
להפנות את זה לבנות את הבריכה הטיפולית ,לפני שנים .מכרנו את
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הבניין ברחוב שנקר  ,31-33זה היה הבניין שהיא הורישה .היא הייתה
הבעלים של ה ,חלק מהדיירים גרים כאן בשכירות מוגנת .מכרנו את זה,
הכסף היה בנאמנות ,ואני התעקשתי שזה יהיה רק לנושא הזה .למרות
שהיו אנשים שאמרו בואו נכניס את זה למוזיאון הילדים או למדיה טק,
נקרא איזה פינה ,אמרתי לא ,אני דווקא רוצה לבנות את הבריכה,
עמוס ירושלמי:

שיהיה על שמה.

מוטי ששון – ראש העיר :המרכז הוא גדול ,עולה מיליונים ,אנחנו ניתן משהו על שמה.
ברור שזה יהיה.
רועי כהן:

הוא רשם הערת אזהרה על שמה עכשיו .מה אתה רוצה.

מוטי ששון – ראש העיר :מי בעד.
רועי כהן:

העורך דין לא ישחרר להם את הכסף בלי,

מוטי ששון – ראש העיר :מי בעד?  20בעד ,אין נגד ,אין נמנעים .הוא נמכר בזמנו
במיליון ,מליון וחצי פלוס מינוס.
לב פנחסוב:

כמה הוא צבר עד היום?

מוטי ששון – ראש העיר :הוא כבר שלוש שנים ,טוב .מועצת העיר מאשרת לאחר קבלת
חוות דעת היועץ המשפטי את רישום הערת האזהרה לטובת ההקדש של
מקרקעין הידועים כגוש  6779חלקה  48לצורך העברת כספי ההקדש
להקמת הבריכה ההידרותרפית ומרכז הספורט הטיפולי .בעד החלטת
האישור הצביעו  22חברים מתוך  25חברי מועצה שהם רוב הרגיל מתוך
כלל חברי המועצה .ההצעה אושרה פה אחד.

.4

מינוי הוטרינר העירוני ,ד"ר אורי ברטמן כחבר באיגוד
המטבחיים חולון – ת"א
מוטי ששון – ראש העיר :מינוי הוטרינר העירוני ד"ר אורי ברטמן כחבר באיגוד
המטבחיים חולון,
רועי כהן:

רגע לפני זה ,מה הנציגות שלנו מעבר ל,
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מוטי ששון – ראש העיר :אתה רוצה להיות נציג?
רועי כהן:

כן ,יש לנו נציגות שם של חבר מועצה.

מוטי ששון – ראש העיר :כן יש .תגיד לי אם אתה רוצה ,אני אבדוק אם יש מקום ואני
אתן לך .מי בעד אישור הוטרינר כחבר באיגוד המטבחיים?  .19בעד .מי
נגד? יוליה את בעד?  20בעד .אין נגד ,אין נמנעים .תודה רבה .הישיבה
נעולה.

נתי לרנר

מוטי ששון

ע/ראש העיר

ראש העיר
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