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ריכוז החלטות מישיבת מועצת העיר שמן המניין מס'  13מיום  5/7/2009פרוטוקול 351

 .1ה ח ל ט ה :אושרה ההתחייבות לכיסויי גרעון לתשלומי פיצויי פיטורין לעובדי חב' מוסדות
חינוך בהתאם למכתבו של חשב העירייה מר אורי צור מיום .21/7/09

 .2ה ח ל ט ה :אושרה החלטת ועדת הנחות במיסי העירייה לשנת  2009בהתאם למכתבה של סגן
גזבר העירייה מיום .25.5.09
 .3ה ח ל ט ה :אושר חוזה חכירה עיריית חולון – הסוכנות היהודית לא"י גוש  6779חלקה ) 22גן
ילדים ע"ש שטיינברג( בהתאם לחוות דעתו של עו"ד יחיאל אטיאס מיום .15.6.09
 .4ה ח ל ט ה :אושר חוזה חכירה עיריית חולון – UNITED ISRAEL APPEAL.INC

)גן ילדים בשכונת ג'סי כהן( בהתאם לחוות דעתו של עו"ד יחיאל אטיאס
מיום .15.6.09
 .5ה ח ל ט ה :אושר חוזה שכירות עיריית חולון מכבי שירותי בריאות.
 .6ה ח ל ט ה :אושרה וועדת הקצאות מיום  25.5.09בדבר הקצאת קרקע לעמותת "הצל
ליבו של ילד".
 .7ה ח ל ט ה :אושרה המלצת מועצת העיר למינוי חברי וממלאי מקום לועדה המחוזית לתכנון
ובנייה מחוז ת"א.
 .8ה ח ל ט ה :אושר מינויו של רוני ורדי ס .מהנדסת העיר לדירקטור בחברה לבילוי ובידור חולון
בע"מ במקום אינג' הרצל רוזנטל סמנכ"ל תשתיות.
 .9ה ח ל ט ה :אושר הרכב המועצה הדתית חולון.
.10ה ח ל ט ה :אושר פרוטוקול ישיבת הוועדה המקצועית לקביעת תבחינים לתמיכות
לתקציב  2009בהתאם לחוזר מנכ"ל  4/2006בענייני הועדות דת ,חינוך ורווחה.
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מוטי ששון  -ראש העיר :טוב ,אז אני פותח ישיבה שמן המניין מספר  .13לפני שאני עובר
לסדר היום אני רק רוצה לעדכן את חברי המועצה שמרכז שלטון
מקומי קיבל החלטה להתחיל לפתוח בעיצומים עד כדי השבתה
של השלטון המקומי.
יוליה מלינובסקי :ממחר נכון?
מוטי ששון:

ממחר יעלו משאיות ,חולון חמש משאיות ,ראשון נדמה לי שבע משאיות,
יעלו לירושלים ,סך הכל מדובר על קרוב ל 100-משאיות.

יוליה מלינובסקי :באיזה שעה הם יוצאים סליחה?
מוטי ששון:

מהבוקר.

יוליה מלינובסקי :יופי.
דובר:

הם רגילים לקום בבוקר.

יוליה מלינובסקי :לא ,לא ,כן ,באיזה שעות שאני לא אתקע שם בפקק.
דובר:

את יכולה לבוא איתי ,זה בטוח ,הם מפלסים לנו את הדרך.

דובר:

ויש עוד ויכוח אם עם אשפה או לא.

יוליה מלינובסקי :זה חשוב לי.
דובר:

בגלל זה השאירו את הפחים ברחוב היום?

מוטי ששון:

אני אומר כי כדאי שהחברים ידעו ,מדובר ,בחוק ההסדרי יש
תופעה שחוזרת על עצמה כל שנה כאשר מגישים את התקציב .יש ,אילן,
אנשי אגף התקציבים באוצר לצערי הרב הם אלה שמנהלים את המדינה
ולא השרים ,השרים בכלל לא יודעים מה כתוב שם בכל הספרים שהם
מקבלים ,הם לא מעורים ,הם מתעסקים יותר בפוליטיקה ופחות
בעניינים מקצועיים וחבל .וגם התחלופה היא גדולה מאד וככל
שהתחלופה גדולה של השרים אז הפקידים עושים מה שהם מבינים
והפקידים של אגף התקציבים הם בעצם אלה שקובעים את מה שיהיה.
אם היה ,יש לי ,אני חולק עליהם בהרבה מאד דברים ,אני חושב שהם
חסרי ניסיון בכל מה שקשור לניהול מערכות גדולות והם מקבלים
החלטות ,כמו שאחד הדברים שגם אמרתי את זה לראש הממשלה ,שהם
יושבים ומחקו את הרווחה החינוכית בלי לדעת אפילו מה זה רווחה
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חינוכית .כל ילד שמבין ,שקורא רווחה חינוכית מבין שמדובר בילדים
קשים של המערכת שמשרד החינוך מתקצב והרשות נותנת את ה-
 ,matchingברגע שהוא מוריד ,מחליט שהוא מוחק את זה אז אין רווחה
חינוכית ואותם ילדים מסכנים אלה ייפלו ויהיו נטל על החברה .אז זה
דברים טריוויאלים .וההחלטה שהם ירדו בה ,מה שקורה שכל הזמן הם
מכניסים עיזים ואחרי מאבקים שלנו הם מורידים חלק מהעיזים .כמו
לקחת את כל הארנונה של משרדי ממשלה וכל מיני תאגידים
ממשלתיים ולהגיד עכשיו את הארנונה אתם מעבירים אלינו .למה ,ככה.
כל מה שאתם רואים עכשיו מבית החולים וולפסון ,ממשרד הפנים,
משירות התעסוקה ,מהטאבו ,כל מה שאתם גובים תעבירו את זה
לממשלה ,הממשלה תחליט מה לעשות .אני נותן את השירותים אבל את
הכסף של הגביה של השירותים תיקח את זה הממשלה .על הדברים
האלה הם בסוף נכנעו ,הם אומרים שיורידו את זה ,עד שהתקציב לא
מאושר אני לא מאמין לשום דבר .יש גם דברים אחרים ,אתם יודעים,
נושא של הטמנה ,היטל הטמנה שהטילו עלינו את הגזירה הזאת ואמרו
אוקי נקל עליכם ,נפרוס את זה על חמש שנים .נגמרו החמש שנים ,הכל
נופל על הרשות המקומית .אז מצד אחד אומרים לך אתה לא יכול
להעלות את המיסים ,מצד שני אתה לא יכול לפטר עובדים ותשלם גם
את התוספות שכר ,מאיפה אפשר להביא את הדברים האלה? איך אפשר
להתמודד עם זה? הם מנסים להפוך את הרשויות המקומיות לגוף,
החזקות ,לגוף גירעוני שיהיה ספון על הדלתות של משרדי הממשלה כדי
לגמור את השנה .אני חושב שזה אחד הדברים שלא יעלה על הדעת
שיכניסו את היד לארנונה של התושבים .אם המדינה ,אם הם כל כך
חכמים ,בבקשה ,עכשיו פתאום הם שולפים את ,במקום להעלות את,
ויש מלחמה גם בליכוד לא להכניס אתה סעיף הזה של מע"מ על פירות
וירקות ,אז מה עושים? אז פתאום עכשיו נזכרים שבעצם אפשר להעלות
את זה בחצי אחוז את המע"מ .אז מעלים בחצי אחוז אז יפטרו את
הבעיה של המע"מ על הפירות והירקות ,אז למה מלכתחילה לא הציעו
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את זה? למה צריך את כל הדברים האלה ,לכן הגענו למסקנה שאין מנוס
להכריז על שביתה וזה רק תהיה שביתה שמתגלגלת .מחר עולים
המשאיות ,המשאיות תהיינה ריקות ,בשלב מאוחר יותר נתכנס,
יוליה מלינובסקי :עם זבל.
מוטי ששון:

יכול להיות ,יכול להיות שנעלה עם המשאיות האלה ,אני חושב
שהתפקיד שלי זה לדאוג לתושבים ,התפקיד שלי זה שלא יכבידו על
התושבים שלי והתפקיד שלי שלא ייקחו,

עמוס ירושלמי:

אבל הם  ...על הסגנים השרים הם לא ,אין מה לדאוג.

מוטי ששון:

מה זה?

עמוס ירושלמי:

הם לא יעריכו שום דבר.

מוטי ששון:

זה מה שאני אומר ,בגלל זה הפקידים שולטים ומה שקורה זה דבר
שהוא זועק לשמיים ,שלוקחים לך כסף של התושבים שלך שזה ארנונה,
ואני למשל אתן לך דוגמא ,יושבים פה אנשים מש"ס ,אפילו הם
מסכימים איתי ,לא יכול להיות שהממשלה תחליט בחוק שאנחנו נגיע
למצב כזה שנשלם  75אחוז מהוצאות המועצה הדתית 75 ,כששילמנו רק
 40לפי חוק ,ואני כראש עיר ,כמי שמעביר את הכספים ,העירייה אין לה
בכלל מעמד ,הוא קבע שהתקציב יהיה  10מיליון אז אתה צריך להעביר
לו אוטומטית  7.5ואין לך מה להגיד בכלל .אתה לא קובע את התקנים,
אתה לא קובע את השכר ,כלום אתה לא קובע ,אתה רק מעביר ,קופה.
והדברים האלה מקוממים .עכשיו באים בחינוך ,רוצים לבוא להגיד ככל
שאתה ברמה סוציו-כלכלית גבוהה אתה תשלם ,לא ייתנו לך מה שמגיע
לך ,למה זה התפקיד שלי לממן עיירות ,לקחו אגב את הכסף שלי עם
המועצה הדתית ,העבירו את זה לרשות נחשלת ,למה? לתת לה פרס על
זה שהיא לא יודעת להתנהל? זה התפקיד ,לקחת את הכסף שמגיע
לתושבי חולון ולתת את זה לעיר אחרת? יש הרבה מאד דברים מרגיזים.
לכן החלטנו פעם אחת ולתמיד לתת ולהראות מי יותר חזק .יש גם
דברים אחרים שאנחנו כועסים גם כן שנכנעו גם להסתדרות ונכנעו גם
לשרגא ברוש שהם מייצגים אינטרסים שהם לא אינטרסים שלנו .אז לא
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יכול להיות שמצד אחד יהיו לנו בחירות דמוקרטיות בישראל ,נבחר
ראש עיר ,נבחרה מועצה ואין לה מה להגיד בכלל .היא צריכה להגיד ,כל
מה שאומרים נערי האוצר שעובדים שלוש שנים ,ארבע שנים ,אחר כך
מחפשים תפקידים בכירים במגזר הפרטי והם אחר כך הולכים ,אבל אף
אחד מהם לא נותן דין וחשבון .למשל כל הנושא של ההתפלה של המים,
יש החלטות ממשלה ,מי לא קיים אותן? אגף התקציבים .מה ,מישהו
נתן להם על הראש? אז עכשיו אומרים יהיה היטל ,לאן ילך ההיטל הזה?
לממשלה .מילא תעבירו את ההיטל ,תתנו את זה לתאגידי המים ,לא ,זה
ילך לממשלה .רבותי אני חושב שהגיעו מים עד נפש ,אי אפשר יותר
להמשיך בדרך הזאת והרשויות המקומיות החליטו להתחיל ,לא הייתי
אומר לעשות שרירים אבל להגיד עד כאן ,יותר אנחנו לא מוכנים שיפגעו
בתושבים שלנו .וכל המלחמה היא מלחמה על איכות החיים ועל
השירותים שאנחנו נותנים לתושבים שלנו .עד כאן אני בקצרה נתתי ואני
עובר לשאילתא של חבר המועצה עמוס ירושלמי בנושא מדיניות ביצוע
החלפת שעוני מים.
עמוס ירושלמי:

על פי הנחיות על הרשות לבצע החלפת שעון לבדיקת צריכת המים אחת
לחמש שנים .הנחיה זו נובעת מהעובדה כי שעון המים לאחר חמש שנים
מאבד את כיולו וקריאת המים נוטה להצביע על צריכה גבוהה יותר
וזאת משום שעם השנים נשחקת החומר גורמת לשעון לעוות את
הקריאה .בצל העובדה של הצורך בהחלפת מטה מים קיבלתי פניות
רבות של תושבים שהם אינם מתיישבים עם הצריכה בפועל בהשוואה
לצריכה הנקראת לאורך תקופה ואינה מתיישבת על הסטטיסטיקה.
בבדיקה שערכתי התברר שטרם הוחלפו שעוני המים וקיימת סבירות
גבוהה שהצריכה לא תואמת את המציאות בפועל .כיום לאור משבר
המים החמור וכן הצורך להדק את החגורה והסנקציות שהופעלו כנגד
אזרחים זוללי מים מן הראוי שהקריאה של שעוני המים תהיה מדויקת
ומשקפת את המציאות .ולמה חמש שנים ,כאילו מי קבע שזה חמש שנים
להחליף שעון .משום שהשעון מאבד את כל הכיול שלו,
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אבל זה הפוך ,ירושלמי ,סליחה שאני מתערב רגע ,ברגע שהוא חדש הוא,
בדיוק כשהוא ישן הוא פחות הוא,

עמוס ירושלמי:

לא נכון.

חיים זברלו:

זה עובדה שהיום כל מי שהחליפו לו שעון משלם יותר.

עמוס ירושלמי:

לא נכון .לא ,אולי זה שעונים של ש"ס יכול להיות .מר שברלוב אולי לא
מבין בדבר שמסתובב מהר הוא מאבד את ,הוא נשחק במשך הזמן .קח
שעון אפילו ,תן לו להסתובב,

)מדברים ביחד ,לא ניתן לתמלל(
עמוס ירושלמי:

תשמור את השאילתות שלך בשבילך ותמשיך עם העניינים שלך ותן לנו
לנהל פה את מה שאנחנו צריכים לנהל.

חיים זברלו:

בבקשה.

עמוס ירושלמי:

בשביל זה נבחרתי ואני אומר שהשעונים האלה מזייפים .ולמה חמש
שנים קבעו ולא קבעו  17שנה או  70שנה? בגלל שחמש שנים זה מדד
לשעון הזה שהוא מאבד מהערך שלו ,הוא מאבד מהמהירות שלו ,הוא
מתחיל להיות ,הוא מתחיל לעבוד בצורה כזו שהוא כמו חורט בתוך
מברגה ,הוא חורג ואז הוא מסתובב יותר מהר .ואני דרך אגב ,בפעם
הבאה אני אביא גם חומר שהוא בדוק ,לא יכולתי לקבל אותו עכשיו
בגלל כל מיני אילוצים ,אבל אני אביא ,כב' ראש העיר ,חומר שמה שאני
אומר אני עומד על מה שאני אומר ואני לא מדבר סתם ,אני מדבר דברים
אמיתיים .ויותר ,היום  50,000בתי אב בחולון בערך פלוס מינוס,

מוטי ששון:

.60

עמוס ירושלמי:

?60

מוטי ששון:

 ,60עם התעשיה ,עם,

עמוס ירושלמי:

לא ,אני מדבר על בתי אב.

מוטי ששון:

.56

עמוס ירושלמי:

עכשיו מתוכם לפי עניות דעתי  80אחוז מהם לא הוחלפו השעונים .אני
אתן לך דוגמא ,הבית שאני גר בו זלמן הרן הוא ,הבת שלי גרה שם ,מאז
שאני גר מ '77-בבית הזה לא החליפו את השעונים .וסביר להניח
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שבהרבה בתים כאלה לא מחליפים את השעונים .ואני אומר לך שזה נזק
בל ישוער לתושבים שמשלמים מים ,לא מדייקים להם בתשלום
האמיתי .אני לא בא פה להיות חסיד אומות העולם ,אני אומר שמה
שאני מבקש שאתה ראש העיר תבדוק מתי החליפו ,איך החליפו ,אני
בטוח שיש לכם רישום ואפשר להיכנס לנושא הזה .אמנם זה עולה כסף
אבל אתה מציל נפשות.
מוטי ששון:

אני אענה לך ,תשובה אני אענה לך .ככה מיום הקמת תאגיד המים
והביוב בשנת  2008מוחלפים באופן שוטף כ 20-אחוז משעוני המים בעיר
על פי סדר עבודה מסוים.

דובר:

בשנה  20אחוז?

מוטי ששון:

כן .כך שבכל חמש שנים יוחלפו השעונים בעיר ,חמש שנים .בנוסף
התאגיד מחליף בכל חודש כ 700-שעונים לא תקינים .רוב המדים
המועברים לבדיקת מעבדה של מכון התקנים נמצאים תקינים .חשוב
לציין כי לרוב לאחר חמש שנים ,מה שאתה אומר ,יש שחיקה של השעון,
הוא מזייף בקריאה נמוכה יותר ולא כפי שנטען בשאילתא .לכן אני
אומר ,אנחנו עושים את זה,

יואל ישורון:

מוטי אפשר להעיר בקשר לשאילתא?

מוטי ששון

כן ,לא בדיוק אפשר להעיר אבל תעיר.

יואל ישורון:

אני יודע ,בשביל זה אני שואל.

מוטי ששון:

לא רק אתה ,מי שיכול לתפוס את השאלה הבאה זה רק,

יואל ישורון:

אני יודע אבל אני בכל זאת רוצה ,דווקא בגלל השורה וחצי האחרונים
להעיר משהו מוחשי ובדוק .אני אתן דוגמא מבית הכנסת בתל גיבורים
שקיבלתי טלפון מפקידה בכירה בעירייה וזה הפך להיות האמת לבדיחה
בכל העירייה .שהיא מתקשרת אלי אומרת לי תשמע אני בהלם ,בית
הכנסת קיבל לחודשיים צריכה של  8163קוב .היא אומרת לי תשמע זה
ברור,

דובר:

אולי היא התכוונה למוביל.

יואל ישורון:

לא ,זה גם המוביל לא .ואז אמרתי לה תראי ,הצריכה הממוצעת בפועל
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על פי הקריאות היא  15קוב גג ,והצריכה המשפחתית הממוצעת  .30נגיד
אני הולך ל 50-לחודשיים ,כדי להגיע ל 8153-צריך  28 ,27שנים .ואז היא
בעצמה אומרת תראה אני לא סתם מתקשרת כי אנחנו מדברים פה
בעירייה ,אולי מישהו בעט בשעון ,כך היא אומרת ,ואז חל הדבר הבלתי
הגיוני הזה .לכן אני אומר ,בגלל השורה וחצי ,זה נושא שעכשיו מתגלגל,
מכתבים ציניים ביני לעופרה סביר בדיוק על הסוגיה הזו .אבל במקרה
שם הבית כנסת מכיר את יואל ישורון והוא פנה אלי ואני יש לי ראש
חושב ואני עשיתי את הבדיקה הזו ולכן אני אומר שיש משהו בשאילתא
הזו שדווקא הסיפא הזו ,כי היא מסרבת אפילו לבדוק את השעון שזה
הדבר מדהים ,שהקריאה שלאחר חמש שנים זה הולך כלפי מטה היא לא
מתמטית ,היא לא מדויקת .ואני חושב מוטי שכן נראית לי ההצעה שכן
אתה צריך להכנס לסוגיה הזאת ,בלי קשר,
מוטי ששון:

אז אני אמרתי מה שיש לי ,כל שנה אנחנו מחליפים קרוב ל 700-לא
תקינים .שזה לא תקין זה יכול להיות מהרבה מאד סיבות.

יואל ישורון:

נכון.

מוטי ששון:

אבל גם יכול להיות סיבה שזה כן תקין ויש לך צריכה גבוהה .למשל,
הרבה אנשים למשל לא שמים לב,

יואל ישורון:

נכון.

מוטי ששון:

אבל בניאגרה ,ניאגרה יש לך נזילה ואתה לא מרגיש.

יואל ישורון:

מסכים ,אבל אני בכוונה נתתי דוגמא קיצונית.

מוטי ששון:

לפעמים יש לך פיצוץ ,אתה לא שם לב והפיצוץ מחלחל לתהום ,אתה לא
יודע .פעם קיבלתי צריכה גבוהה ,אמרתי משהו לא סביר כאן .מה אני
לא משתמש בכמויות כאלה .עשיתי את הבדיקה שאמרו לי ,בדקתי
באסלות והסתבר לי שהגומיה נשחקה שמה ומהניאגרה כל הזמן זרמו
מים.

יואל ישורון:

לא ,בזה אני מסכים איתך.

מוטי ששון:

לא ,אז אני אומר ,גם מקרים אחרים שאני אומר לאנשים תראו ,תבדקו,
לא יכול להיות .שלחו את המד מים לבדיקה והוא יצא תקין אז משהו
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לא בסדר ,כנראה שיש פיצוץ.
יואל ישורון:

לא ,אבל אני בכוונה מוטי נתתי את הדוגמא הקיצונית 8153 ,קוב,

מוטי ששון:

יואל אבל בודקים את זה ,יואל בודקים את זה לא? בסדר .אני עובר
לשאילתא הבאה של ניסן ,בבקשה ניסן.

ניסן זכריה:

השאילתא שלי מתייחסת לתמ"א  .38תמ"א  38זה תוכנית מתאר
ארצית מספר  38שממשלת ישראל אישרה.

מוטי ששון:

אני לא שומע.

ניסן זכריה:

אה אתה לא שומע? אני מדבר על נושא שנקרא תמ"א  .38תמ"א  38זה
תוכנית מתאר ארצית שאישרה ממשלת ישראל לפני ארבע שנים שבעצם
באה ומנסה להתמודד עם הנושא של רעידות אדמה בצל העובדה שהרבה
מאד בניינים ,משותפים בעיקר ,שנבנו לפני שנות ה ,80-נבנו בסטנדרטים
מאד נמוכים שלא לקחו בחשבון אפשרות של רעידות אדמה .אני אתן לך
סקירה קצרה על תמ"א  38בארבעה משפטים .תמ"א  38בעצם מגדירה
כל בניין שנבנה לפני שנות ה ,80-מעל שתי קומות על קומת עמודים
מפולשת הוא בניין שבאופן עקרוני ניתן להתייחס אליו כאל בניין שהוא
בר סכנה ,זו היתה החלטת ממשלת ישראל .עכשיו מאחר וממשלת
ישראל גם הבינה שלחזק בניין זה משהו שהוא קצת הרבה יותר מורכב
וזה לא כמו השיפוץ דרך אגב שנעשה ברח' ארבע ארצות ,מוטי אני
מתריע ,ברח' ארבע ארצות נעשה שיפוץ ,חיזוק של בניין והחיזוק לדעתי
ולדעת מהנדס נוסף שהבאנו לשם הוא חיזוק לא בדיוק חיזוק מוטי,
כדאי שתבדקו את זה והעירייה השקיעה שם הרבה מאד כסף .זה מה
שנקרא חזוק ולא חיזוק למה ,כי כשאתה עושה ,כשאתה מחזק בניין על
עמודים ,ארבע קומות ואתה לא עושה קשירה של המערכת ואתה לא
עושה איזה שהוא פיר או לא עושה איזה שהוא חביקה של הבניין אין
שום משמעות לעיבוי העמודים .מה שעשו בארבע ארצות זה עיבוי
עמודים .עכשיו לעצם השאילתא ,מאחר והעלות של חיזוק של בניין
בסדר גודל של שלוש קומות זה משהו שנע בסביבות 150,000-170,000
שקל ,באה הממשלה ואמרה אנחנו ניתן זכויות בניה לאותו בניין שפשוט

____________________________________________________________________________________

12

מועצת העיר חולון ישיבה שמן המניין מס' 13

5/7/2009

פרוטוקול מס' 351

יהיה יותר קל לממן את החיזוק עצמו .עכשיו הרעיון הוא שבעצם שוועד
הבית יתארגן אבל יש כמה מכשלות .המכשלה הראשונה ובטח יאיר
מכיר את הסיפור גם ,המכשלה הראשונה שכל בניין שרוצה להיכנס
לתמ"א  38מצריך איזה שהיא היערכות מוקדמת של מהנדס .מהנדס
לוקח כסף ולכן הרבה מאד דיירים לא עושים שום פעולה ולא עושים
שום דבר .מצד שני הרבה מאד יזמים מסתובבים בשוק ומציעים כל מיני
הצעות ,איפה שאני ניגש ,פתאום ברח' שנקר ,אילן בטח יודע וברח' זה,
כל אחד בא עם תוכניות .ברח' שנקר  47רוצה לבנות שתי קומות על
הבניין שם ,אמרתי לדיירים שם שמעו זה לא הגיוני ,לא נראה לי שאפשר
לעשות דבר כזה ,כלומר יש פה אנדרלמוסיה מוחלטת .לכן ,וגם בסיור
שעשיתי בבת ים וגם בראשון ראיתי כמה דוגמאות של ,באמת התחילו
שם להריץ את הנושא של התוכנית של תמ"א  38שבעצם הרשות מה
שהיא עושה ,היא בעצם מעודדת את הדיירים עצמם להתחיל לגלות
מודעות .אם תקחו למשל את ציר רחוב ההסתדרות שעבר שיפוץ ,גם
הבניינים וגם הציר עצמו ,לאורך כל התוואי יש הרבה מאד בניינים
שנמצאים על קומת עמודים מפולשת ארבע קומות ,אלו בניינים מאד
בעייתיים .רוב הדיירים שם מבוגרים .עכשיו אין מעלית שם בבניין ,ברגע
שאתה עובר ,עושה את תמ"א  38אתה גם מאפשר חיזוק ,עמידות בפני
רעידת אדמה ,גם מייפה את הבניין ,עושה שיפוץ מעטפת ,כי ברגע
שעושים חיזוק אז יש עבודות בטון ,וגם נותן לאנשים איכות חיים,
מעלית לאנשים שרוב הדיירים למשל ברח' ההסתדרות זה אנשים
מבוגרים.
דובר:

ניסן מי בונה אותם אבל ,הם לא ,הם צריכים להגיש.

ניסן זכריה:

מה?

דובר:

הם צריכים להגיש בקשה.

ניסן זכריה:

כן אבל פה יש בעיה ,ומה הבעיה ,הבעיה היא שצריך לפי דעתי דחיפה
עירונית שתעודד את הדיירים להתארגן כי פה מדובר על סכנה .תראו
לפי הנתונים של תרבות הדיור קרוב ל 40-אחוז ,קרוב ל 40-אחוז
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מהבניינים במדינת ישראל ,המשותפים ,הם בפני סכנה של התמוטטות,
זה לא נתונים שהומצאו .גם מבקר המדינה התריע על הנושא הזה.
כלומר הנושא הזה הוא אקוטי .דרך אגב פיקוד העורף היום ,אחת
מההערכויות המרכזיות שלו זה לא הטילים זה נושא של רעידות אדמה.
כי הצפי שבמידה ותהיה רעידת אדמה שתהיה משמעותית ,לדעתי ,לדעת
מומחים לא לדעתי ,ייפלו הרבה מאד בניינים במדינת ישראל ומדובר פה
על סכנת נפשות .עכשיו מה שאני מבקש לדעת במסגרת השאילתא זה
מה המדיניות שאתה כראש עיר קובע לצורך העניין .כמובן שאף אחד לא
מצפה שהעירייה תתחיל ללכת וועד בית ,וועד בית לארגן אותו ,אבל
לפחות תצא באיזה שהיא קריאה לעורר את האנשים .אני יכול להגיד
במאמר מוסגר שלפני שנה וחצי דיברתי עם אדם בכיר באגף ההנדסה
בעיריית חולון והוא אמר שאחת הסיבות שלא מעודדים את העניין זה
מפני החשש שתיווצר פניקה ,הוא אמר שאנשים יחששו ,שיתחילו
לחשוש,
יאיר טאו:

המדיניות השתנתה.

ניסן זכריה:

אה ,אוקי .מה זה המדיניות השתנתה? תראה אני לא מדבר על
הטכניקה.

)מדברים ביחד ,לא ניתן לתמלל(
ניסן זכריה:

מוטי אתה קראת את השאילתא.

מוטי ששון:

בסדר ,תן לענות ,אתה רוצה?

ניסן זכריה:

בבקשה.

עמוס ירושלמי:

אני רציתי רק להוסיף משהו קטן אם אפשר ,אם אפשר .תראה בזמן
האחרון יש הרבה אנשים מבוגרים ,למה אני מזכיר את זה ,שבאו שאלו
אותי אמרתי להם על מה אתם מדברים? יש כל מיני קבלנים ,אני לא
יודע אם הם קבלנים או לא קבלנים ,הם מחתימים אותם על מסמכים
ואני לא יודע לאן,

דובר:

זה על פינוי בינוי.

עמוס ירושלמי:

כן ,פינוי בינוי ,מספרים להם מעשיות ,אנשים מבוגרים הם לא יודעים
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מי נגד מי .מה שאני מבקש בעירייה ,אני לא יודע איך להעביר את המסר
הזה לאנשים האלה וחבל ,אחר כך לך תדע אם הם לא ייקחו להם את
הבית אחרי זה .אני לא יודע מה הם עושים.
מוטי ששון:

טוב ,אז קודם כל אני אענה לניסן ,אחר כך אני אענה לך .כמדיניות
עיריית חולון מעודדת חיזוק מבנים לרעידות אדמה ,זה המדיניות .לאור
כך בממ"ש ,באגף רישוי קיים דף מידע בנושא הנדון שבו מצוין כיצד
ניתן לקבל היתר בניה לחיזוק המבנים .צירפתי את זה לכולכם .כל מי
שרוצה מגיע לממ"ש ,מקבל את החוברת הזאת עם העמודים ,את
ההסברים על הכל .היתרים בנושא המובאים אלינו מטופלים בנוהל
מזורז .ישנה בחורה ,שירה גורליק ,אדריכלית שהיא מטפלת גם בסיפור
הזה עמוס וגם בנושא של פינוי בינוי .כל מי שמגיע ושואל אותי ותופס
אותי ברחוב אני אומר למה ,אני אשלח אתכם ישר לשירה גורליק .ואתה
צודק ,אנשים לא יודעים מימינם ומשמאלם ,אנשים מבוגרים ובאמת
צריך להנחות אותם .לכן אני אומר חבר'ה ,לפני שאתם חותמים תבררו,
יש סיכוי ,אין סיכוי ,ואני שולח אותם לשירה גורליק .רק שלוש הצעות
הגישו ניסן ,אחת הבשיל ,אחד הבשיל .אני בטוח שאחרי שהראשון יצא
לפועל,

דובר:

זה הרבה בזכותו של יאיר שקידם.

מוטי ששון:

אחרי שזה יצא לפועל אז אני מניח שיראו כי טוב ויכול להיות שיותר
ויותר אנשים יגישו את הנושא הזה לפי תמ"א  .38עכשיו כל הדברים
שאתה מדבר עליהם של שירה פורסם גם בעיתונות.

ניסן זכריה:

איזה עיתון? מוטי ,תראה אני קורא עיתונים מוטי ,אני לא ראיתי באף
עיתון מודעה,

מוטי ששון:

אז אני אשלח לך,

ניסן זכריה:

לא ,באמת.

מוטי ששון:

אני אשלח לך את ההעתקים האלה.

נתי:

היה ,אמיתי ,ניסן עזוב ,לא בשביל ,היה פרסומים.

ניסן זכריה:

פרסומים יזומים של עיריית חולון?
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מוטי ששון:

כן ,כן ,כן.

נתי:

היה פרסומים שבאו ,אני אגיד לך בעיקר ,היה בום גדול פה של פינוי
בינוי כמו שנגע בו עמוס,

ניסן זכריה:

לא פינוי בינוי ,אני לא מדבר על זה.

נתי:

רגע ,רגע ,ובעקבות הבום הגדול הבנו שיש אנדרלמוסיה מאד גדולה .ואז
שירה בעצם ,גם הצהרנו עליה בעיתונות וגם הסברנו במודעה וגם קראנו
לאנשים לבוא ולשאול ולהיוועץ בה ,גם בנושא פינוי בינוי ,גם בנושא
תמ"א  .38כי דרך אגב רוב האנשים שבאים לתמ"א  ,38זה בסוגרי
סוגריים ,כל הדברים שהסברת הם באמת נכונים אבל הם בדרך כלל
מגיעים על מנת לקבל ,ואין בזה פסול ,את הסיפור ,את השיפור של
החזות ופחות מתעניינים ,זה לגיטימי רק אני מנסה להגיד לך שמשם הם
הגיעו ,לכן זאת הכתובת בסופו של דבר.

)מדברים ביחד ,לא ניתן לתמלל(
מוטי ששון:

טוב אני עובר לסעיף הבא .אישור התחייבות לכיסוי גירעון לתשלומי
פיצויי פיטורין לעובדי חברת מוסדות ,בהתאם למכתבו של חשב
העירייה אורי צור מיום  .21/7/09חברת חינוך ומוסדות מיסודה של
הסוכנות היהודית ,נכון ,הם מתקנים אותי ,אז כמה זה כ"ט? ,21/6
מתקן אותנו ליפא ,מכתב מ ,21/6/2009-המכתב של אורי צור ,הקדים
בחודש" .אני מבקש את אישור המועצה לכיסוי כל גירעון קיים ושיווצר
כתוצאה מחוסר כיסוי לזכאות עובדי חברת מוסדות חינוך ותרבות
בחולון לפיצויי פיטורין אם וכאשר יסיימו עבודתם בחברה בתנאים
המקנים זכות לפיצויי פיטורין .ההתחייבות הנ"ל נוגעת לעובדי החברה
אשר הוצבו ושיוצבו לעבודות שהוזמנו על ידי עיריית חולון מחברת
מוסדות חינוך ותרבות בחולון ובתקופות שעבדו בעבודות כאלה".

דובר:

הפסדים בשוק ההון הכוונה לקופות הגמל? זה הכוונה רק?

נתי:

רק לקופות הגמל .הסיפור כאן בגדול ,צריך להבין .יש עובדים של חברת
מוסדות ,שעובדים בחברת מוסדות ועושים את עבודתם בעבור עיריית
חולון .אנחנו את הקרן פיצויים שלהם משאירים פה בתוך העירייה ולא
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מעבירים .כתוצאה מזה חברת מוסדות שהיא מציגה מאזן הם נמצאים
שם בגירעון כי הכסף הזה בעצם לא נכנס,
מוטי ששון:

הוא אצלנו.

יעקב חרש:

מה גודל הגירעון מוטי?

נתי:

גירעון רישומי.

יעקב חרש:

כמה הגירעון הרישומי?

נתי:

כמה מאות אלפים .כן ,ממש כך .עכשיו על מנת ליישר אותו ולפתור את
הגירעון הזה ,שהוא לא יופיע בספרים שלהם כי הוא לא בצדק ,הוא לא
גירעון אמיתי ,שקיים פה ,ביקשו ממשרד רואי החשבון וגם מנציבות,
ביקשו שנוציא להם את ההתחייבות של מועצת העיר שהכסף הזה אכן
באמת קיים.

מוטי ששון:

ואז במאזנים שלהם זה יהיה כבר מאוזן .מי בעד?

נתי:

זה תיקון טכני בקיצור.

מוטי ששון:

 20בעד ,אין נמנעים ,אין נגד ,אושר .אני עובר לסעיף הבא ,אישור וועדת
הנחות במיסי העירייה לשנת  .2009וועדת מגורים לשנת  2008עם מספר
 372עד מספר  ,731וועדת מגורים לשנת  2009ממספר  1ועד מספר 180
מי בעד?

יעקב חרש:

רגע ,רגע ,יש לי שאלה .כב' ראש העיר ,תראה אנחנו מקבלים פה דבר
שהוא בלי מספר ,מקבלים דברים שאין להם ,אין בהם כלום ,ממש אין
בזה כלום .אתם מבקשים מאיתנו להצביע מי בעד ונגד ,אין פה סכומים,
כמה סכום ההנחות ,סכום ההנחות הוא מיליון ,הוא  5מיליון ,הוא חצי
מיליון ,הוא  ?100,000אני חושב שזה נייר שהוא חסר בו משהו.

מוטי ששון:

חרש מה שקורה שיש וועדת הנחות בארנונה .וועדת הנחות בארנונה,
אתה יו"ר ,הוא יו"ר ,יש נציג לאופוזיציה ,קואליציה ,יושבת היועצת
המשפטית ,נציגת היועץ המשפטי לעירייה ,נציגת אגף הרווחה ,הם
יושבים ,לא ,נציגה של ההכנסות ,של הגזבר ,יושבים והם מחליטים .כל
מי שרוצה ,לא קיבלנו את זה מראש ,מחברי המועצה ,הלוא זה תיקים.

יעקב חרש:

אני אומר את הסכום רק ,כמה גודל הסכום? הסכום ,לא מעניין אותי
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התשובות.
מוטי ששון:

אוקי ,קיבלתי את ההערה שלך ,אנחנו נציין בפעמים הבאות מה גובה
ההנחות .אבל ההנחות אני מעריך את זה ,זברלו אולי ?100,000-200,000

דובר:

כן... ,

מוטי ששון:

זה כל השנה?

חיים זברלו:

זה כל השנה.

מוטי ששון:

אני רואה כאן  2008זה כל השנה ,זה סדר גודל של כמה מאות אלפי
שקלים?

חיים זברלו:

בין  600ל 800-גג ,שנה שעברה היה  ,600עכשיו קצת היה עליה.

דובר:

וב?2009-

חיים זברלו:

יושבים עכשיו על זה ,לא גמרנו.

מוטי ששון:

הם עשו רק חצי.

חיים זברלו:

עשינו שלושת רבעי.

מוטי ששון:

כן ,אז אין לך הרבה בקשות ,יש לך  180פה.

חיים זברלו:

יש יותר.

מוטי ששון:

הנה ,הביאו רק מ.1-180-

חיים זברלו:

זה שהגישו.

מוטי ששון:

אוקי ,בסדר ,מי בעד?

יעקב חרש:

אני בעד אבל צריך להיות מספר.

מוטי ששון:

גמרנו ,אני מציין את זה ,ההערה שלך התקבלה 20 .בעד ,אין נגד ,אין
נמנעים ,אני עובר לסעיף הבא .חוזה חכירה עיריית חולון הסוכנות
היהודית לארץ ישראל גוש  6779חלקה  22גן ילדים על שם שטיינברג
ברח' דובנוב ,בבקשה ליפא אתה רוצה? מי בעד אישור חוזה החכירה?
פה אחד 20 ,בעד ,אין נגד ,אין נמנעים .אני עובר לסעיף הבא .חוזה
חכירה עיריית חולון יונייטד  ...גן ילדים בשכונת יוסי כהן .אותו סיפור,
מי בעד?  20בעד ,אין נגד ,אין נמנעים ,הסעיף אושר .אישור חוזה
שכירות עיריית חולון מכבי שירותי בריאות .זה וודאי קראתם בעתונים,
בריאות ,מה שנמצא ברחוב צאלים פינת אורים ,תחנה להתפתחות הילד.
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מי שהפעיל את זה עד עכשיו זה היה בית החולים וולפסון .בית החולים
התקשה להפעיל את זה ,מאחר והוא התקשה להפעיל את זה פנינו
לשלושת הקופות ולשמחתנו מכבי הסכימה לקחת את זה .ההסתדרות
הכללית לא הסכימה ומכבי שירותי בריאות לקחו ,הם הולכים להשקיע
בין  2ל 3-מיליון שקלים .המבנה הוא מבנה שלנו .יותר ממחצית אלה
שמגיעים לתחנה הם מבוטחי מכבי ,יותר מאשר מבוטחי הכללית והם
משלמים את דמי שכירות בעמוד  3סעיף  ,6הם משלמים לנו דמי
שכירות בסך  131,000שקל לשנה .אל תשכחו לרגע המבנה שייך לעירייה.
אנחנו אמרנו ,ביקשנו שכל הקופות עם טופס  17אבל יש ,לקופות יש את
השיקולים שלהן .אבל אנחנו פנינו לכל הקופות וביקשנו שיפנו לשם את
האנשים שלהם כי אני מצפה שתושבי חולון יקבלו את השירותים
בחולון .אבל אני לא יכול להכריח את הקופה ,לא הקופה הזאת ולא
קופה אחרת .הם התחייבו לתת ,זה רק מכניס להם כסף ,אבל אני לא
יכול להגיד לכללית ,לחייב את הכללית .אוקי מי בעד הסכם השכירות
הבלתי מוגנת בין עיריית חולון למכבי שירותי בריאות? אושר .ניסן גם?
אושר פה אחד 21 ,בעד ,אין נגד ,אין נמנעים .סעיף  8אישור הקצאת
קרקע לעמותת הצל ליבו של ילד של בית,
יעקב חרש:

יש לי כמה שאלות.

מוטי ששון:

בבקשה .זוהי קרקע שהייעוד שלה הוא חום ,בזמנו היה לנו מרכז הדרכה
בקרית שרת ומרכז ההדרכה שלנו העברנו אותו ,בשלב מסוים משרד
הפנים שהיה תומך במרפ"ד הפסיק את ההקצבה שלו והמרפ"ד של
חולון ,בת ים ואזור נסגר .עיריית חולון חשבה שצריך להמשיך את
הנושא של ההדרכות של העובדים .בהסכם שעשינו עם קרן ידע ,איפה
שהמוזיאון ,איפה שפעם היה בית ספר סירקין ,כל הקורסים
וההשתלמויות במסגרת ההסכם נעשים שם במקום .המקום הזה התפנה
והצל ליבו של ילד שזה פרויקט בינלאומי ,שבכל מקום בעולם מדברים
עליו ,אני חושב שהוא עשה ,עושה ,באמת עשה יחסי ציבור גדולים מאד
במדינת ישראל .לוקחים את הילדים מהעולם השלישי ומביאים אותם
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לפה ומצילים אותם.
דוברת:

ניתוחי לב.

מוטי ששון:

ניתוחי לב בעיקר ,כן .והם פנו אלינו וביקשו .בשלב מסוים חשבתי אולי
להקצות להם קרקע ,הם רצו משהו מוכן והם גם משלמים לנו למעלה
ממיליון או מיליון שקל נכון ליפא?

ליפא קמינר:

קודם כל לא כתוב פה את הסכום ,אין סכום.

מוטי ששון:

כן ,זה החלטה שהבאנו לכאן ,החלטה של וועדת הקצאות חייבת לקבל
אישור מועצה ,זה החלטה של וועדת ההקצאות לאשר את ההקצאה
הזאת של השטח ,הקצאת הקרקע ידועה כחלקה  193בגוש  7342ברח'
חביבה רייך  16בחולון לעמותת הצל ליבו של ילד לזכר דר' עמי כהן ז"ל.
עמי כהן היה זה הראשון שהקים את הפרויקט.

יעקב חרש:

יש לי כמה שאלות.

מוטי ששון:

זכויות הבניה זה עד  800מטר וזה לא בנוי ,יש להם אפשרות לבנות עד
 800מטר ,מעל  800מטר הם משלמים.

יעקב חרש:

יש לי כמה שאלות בעניין הזה.

מוטי ששון:

בבקשה.

יעקב חרש:

הואיל ואני קצת מעורה בעמותה הזו ,המשפחה שלנו מעורה בעמותה
הזו ,למה לא נחכיר להם את זה ,למה נקצה להם? מה יהיה מחר אם
העמותה הזו תתפרק?

מוטי ששון:

הקרקע חוזרת אליך.

יעקב חרש:

איפה כתוב? לכמה שנים ההקצאה?

ליפא קמינר:

זה מוקצה ל 25-ועוד פעמיים עשר.

מוטי ששון:

אבל אם הוא מתפרק זה חוזר אליך.

יעקב חרש:

למה לא נחכיר להם את זה?

ליפא קמינר:

הקצאה זה כמו החכרה.

יעקב חרש:

לא ,זה לא כמו החכרה .יש בעיות משפטיות ואתה יודע שיש בעיה.

דובר:

היועץ המשפטי אומר לך אותו דבר.

יעקב חרש:

עד שיחזירו לך את זה.
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ליפא קמינר:

מה זה יחזירו? ברגע שמתפרקת היא מתפרקת.

מוטי ששון:

מתפרקת ,הקרקע חוזרת אליך.

ליפא קמינר:

זאת הקצאה שבחוזה ההקצאה שלה שבעקבות האישור שלכם היום
ייחתם איתם בהתאם לדרישות של נוהל משרד הפנים ,נוהל הקצאות,
אז הם מתחייבים ויותר נכון לא מתחייבים ,זה אוטומטית ,ברגע
שהעמותה מתפרקת זה חוזר אליך.

מוטי ששון:

נגיד שהמכון הטכנולוגי מתפרק ,הקרקע חוזרת אלי עם הציוד.

יעקב חרש:

כב' ראש העיר ,למה גן ילדים נחכיר ולעמותה הזו לא נחכיר גם? למה לא
נחכיר? למה אנחנו נותנים לה את הנכסים שלנו ,למה לא נחכיר להם את
זה?

ליפא קמינר:

אבל למה להחכיר אם אפשר להקצות במסגרת השטחים החומים,
לעשות את זה? מה זה גן ילדים ,למי?

יעקב חרש:

לא ,אני לא אמרתי אבל ישנם ,כשאנחנו מחכירים ,אני אומר למה לא
נחכיר להם את זה כמו שאנחנו מחכירים כל דבר.

ליפא קמינר:

אם זה עסק ,אם זה ביזנס ,כאן זה לא עסק זה משהו שהוא לטובת
הציבור.

יעקב חרש:

גן ילדים זה ביזנס ואתה מחכיר לו את זה.

ליפא קמינר:

גן ילדים זה ביזנס אבל הוא לא מקבל כסף? זה לא משהו עירוני.

דוברת:

זאת עמותה.

יעקב חרש:

אין לך מושג כמה כסף הם מקבלים כן? אז תשאל אותי ,הצל ליבו של
ילד כמה כסף יש להם.

מוטי ששון:

לא ,אני אומר לך כמה הוא נתן נו .הוא משלם מיליון שקל.

ליפא קמינר:

הוא משלם מיליון שקל רק ,זה איזה מן,

מוטי ששון:

זה לפי הערכת שמאי.

ליפא קמינר:

באישור משרד הפנים זה איזה מן ,הייתי אומר אנדרוגינוס שבין השכרה
לבין הקצאה .זה מה שמשרד הפנים דרש מאיתנו לעשות למרות שזאת
בעצם השכרה לכל דבר ועניין ,אבל מכיוון שזה לא עבר מכרז ,כי אין פה
מה לעשות מכרז ,יש גוף אחד כזה בארץ שעושה את העניין הזה ,לכן
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דרשו במשרד הפנים שזה יעשה בנוהל הקצאות.
יעקב חרש:

למה זה ישמש? למה זה ישמש?

ליפא קמינר:

זה ישמש לאכסנת אני מבין המשפחות.

יעקב חרש:

מה שהיה באזור?

ליפא קמינר:

כן ,כן.

מוטי ששון:

הוילה באזור .רק יותר פונקציונאלי גם ,יותר כיוון רפואי גם.

יוליה מלינובסקי :לא ,לא ,רגע ,הם לא ישלמו ,פה הם ישלמו רק אם ישתמשו מעל 800
מטר.
מוטי ששון:

לא ,לא ,חוץ מזה ,מעל  800ישלמו עוד .הם יכולים לבנות קומה שניה.
הם יכולים לבנות קומה שניה.

יוליה מלינובסקי :אבל הם משלמים בכל זאת?
מוטי ששון:

מיליון שקל.

יוליה מלינובסקי :בשנה?
מוטי ששון:

הם הולכים להשקיע שם להערכה שלי כמה מיליונים .חכירה נו .זה על
פי הנוהל של משרד הפנים .אם יבנו יותר הם חייבים לשלם יותר
לעירייה.

יוליה מלינובסקי :אני לא מסכימה עם דבר כזה ,זה נראה לי קצת.
יואל ישורון:

אני קראתי את הפרוטוקול של וועדת ההקצאות אבל לפני שאני אגיד רק
שתי הסתייגויות .אחת ברור שמקריאת תוכן הפרויקט ,הרי זה פרויקט
מבורך ככה שההשגות או השאלות שאני אעלה לא נוגעות למהותו של
הפרויקט כי אין לי השגה על זה .יש את הבג"צ המפורסם שליפא בוודאי
מכיר אותו מ ,'99-נכון שמאז ,אולי בגלל הבג"צ המפורסם הזה הנוהל
של הקצאת קרקעות השתנה וקיבל עיגון אחר במשרד הפנים ,הנוהל
החדש ,נדמה לי מ ,2004-אני לא זוכר ,כמובן שלקח בחשבון את הערות
השופטים בבית המשפט העליון .אבל אני רוצה לשאול כמה שאלות על
אף זאת ,לפחות הם לא עולים כאן מהפרוטוקול .חוץ מהשנים 25 ,שנה
זה הנוהל שעד  25זה הנוהל,

מוטי ששון:

שעד.
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כן ,עד  25שנה .אחר כך אפשר לבקש הארכות .השאלה שלי היא כזו,
כמה שאלות .באיזו מידה ניתנה ,נגיד כשמפרסמים דבר מן הסוג הזה
יכול להיות כמו שיש בקופות ,קופה מכבי ומאוחדת וכללית ,האם היו
עוד חלופות שיכול להיות שהן לא פחות אטרקטיביות והן מהותיות
וחשובות מהעמותה הזו ,שאם הם היו יודעים היו רוצים להגיע לשם ,זה
שאלה אחת .שאלה אחרת ,באיזו מידה ניתן משקל ,כי בג"צ בהערות
שלו לגבי אותו בג"צ מפורסם ברחובות ,שאל את השאלה האם נשמעו,
האם ניתן פרסום וניתן ,ואם ניתן לתושבים את זכות השימוע.

דובר:

כן ,פורסם.

יואל ישורון:

לא ,אני לא מדבר על הפרסום ,אני מדבר על השימוע .יש גם את זה וגם
את זה.

ליפא קמינר:

אין זכות שימוע אוורירית.

דובר:

מי שמתנגד הוא מתנגד ,מזמינים אותו ,לא לשימוע ,מזמינים אותו
להשמיע את הטענות שלו וזה חייב להתפרסם בעיתון.

יואל ישורון:

לא ,פרסום אני יודע ,אני יודע שהנושא של הפרסום.

ליפא קמינר:

פורסמו מודעות בעיתונות ,היו  21יום ,אני הקדמתי ואמרתי שהמקרה
הזה הוא מקרה אנדרוגינוס שקשה להגדיר אותו ,האם זה על פי נוהל
הקצאות או שזה השכרה .מכיוון שמשרד הפנים אישר ,נקרא לזה נוהל
הקצאות חלקי ,אם בדרך כלל בנוהל הקצאות צריך לפרסם ולתת  90יום
אפשרות להתנגד ,משרד הפנים ,בגלל שהוא הבין שבעצם זה לא מתאים
לנוהל הקצאות ,כי אנשים משלמים ,הם משלמים עבור זה אז זה לא
הקצאות,

יואל ישורון:

הקצאה זה כמו תמיכה ,זה כמו נוהל תמיכה.

ליפא קמינר:

זה ללא תמורה ,הקצאות זה ללא תמורה ותמורה סמלית ,כאן אנחנו
מדברים על תמורה שמאית .אבל מכיוון שזה לא היה במכרז הם רצו את
זה בצורת הקצאה ,הם הורידו מה 90-יום ל 21-יום ,הם הקלו בעוד כמה
דברים ,אנחנו עשינו את הנוהל בצורה מדויקת לפי האישור של משרד
הפנים ,לא היו התנגדויות אחרי הפרסומים האלה ו 21-יום זה מספיק
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כדי להתנגד .לא התנגדויות ולא בקשות אחרות להשתמש במבנה הזה.
ככה ששום דבר לא מעכב לאשר את ההקצאה הזאת.
עמוס ירושלמי:

ליפא רציתי לשאול אתך שאלה .כיועץ משפטי הלוא בעמותות יש כל
מיני בעיות פנימיות לפעמים ,לצערנו ,הלוואי שהם ימשיכו ויעבדו ויצילו
ילדים.

ליפא קמינר:

אני לא שומע עמוס.

עמוס ירושלמי:

אני אומר שבעמותות יש הרבה בעיות ,מטבע הדברים סכסוכים ,בעיות,
שליטה וכל מיני כאלה .אני כיועץ משפטי לא מוכן ,אי אפשר ,קודם כל
אני אשמח מאד אם הם ימשיכו ויטפלו וכל ההורים של הילדים האלה
יהנו לצערנו מהפירות .רציתי לשאול אותך למה שלא נוסיף איזה הערה
בנושא הזה במיוחד ,שברגע שיש איזה בעיה פנימית ,זה גם ישמור
עליהם שהם לא יעשו כל מיני שטויות ,אני מדבר על העמותה עצמה.

ליפא קמינר:

תראה אנחנו לא יכולים להחליט בשבילם על הבעיות שלהם.

עמוס ירושלמי:

לא ,לא ,אתה לא מחליט בשבילם ,אבל אם אתה מכניס סעיף והערה
שאם יש בעיות בתוך העמותה כך וכך וכך אני בטוח שהם יתנהגו אחרת.

ליפא קמינר:

אם יש בעיות בתוך העמותה והעמותה כעמותה ממשיכה לתפקד למטרה
שלשמה נתנו את ההקצאה לא מעניין אותי הבעיות הפנימיות שלהם,
מה שחשוב לנו כעיר ,כעירייה זה שהמטרה שלשמה נתנו את הנכס
תמשיך להיות .זה בעצם המטרה .כמובן שברגע שהעמותה תפסיק
לתפקד ,ולא חשוב מאיזו סיבה ,אז יש סעיפים בחוזה שקובעים שברגע
שלא משתמשים בנכס למטרה המיועדת זה חוזר לעירייה.

יעקב חרש:

בחוזה העירייה ישנה הגדרה למה זה השימוש ,ישנה הגדרה מדויקת?

ליפא קמינר:

כן ,כן ,בצורה מדויקת.

מוטי ששון:

טוב ,מי בעד החלטת וועדת הקצאות קרקע ,ישיבה מספר  1מה-
 ,25/5/2009הקצאת חלקה  193בגוש  7342ברח' חביבה רייך  16בחולון
לעמותת הצל ליבו של ילד לזכר דר' עמי כהן ז"ל ,מי בעד?  21בעד ,אחד
נגד ,אין נמנעים .ההצעה אושרה .אני עובר לסעיף הבא ,אני עובר לסעיף
הבא .המלצת מועצת העיר למינוי חברי וממלאי מקום לוועדה המחוזית
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לתכנון ובניה מחוז תל אביב .אני לא יודע זה נראה לי משהו ,אני לא
יודע ,בהתחלה חשבתי שמישהו חמד לצון אבל אני מגיע למסקנה שהם
רציניים .דברים תמוהים ,זה מעולם לא היה ,בדרך כלל איך בוחרים
חברי וועדה מחוזית ,השר ממנה אותם .איך השר ממנה אותם ,ראשי
ערים צריכים להמליץ אז כל ראש עיר ממליץ ואחר כך השר מחליט
לקבל את ההמלצה או לא לקבל את ההמלצה .עכשיו מביאים את זה
למועצת עיר ,לא מבין ,לא מבין מה ההיגיון בזה.
דובר:

את חולדאי תמחוק.

מוטי ששון:

אי אפשר ,זה הולך ככה .אוקי מי בעד המלצת מועצת העיר למינוי חברי
וממלאי מקום לוועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז תל אביב כפי
שהרשימה המצורפת ,מי בעד? לא ,צריך לקרוא 22 .בעד ,אין נגד ,אין
נמנעים ,ההצעה אושרה פה אחד .אני עובר לסעיף הבא ,מינוי האדריכל
רוני ורדי סגן מהנדסת העיר לדירקטור בחברה לבינוי פינוי בע"מ במקום
אינג' הרצל רוזן סמנכ"ל תשתיות .הוא ביקש בגלל שהוא מתחלף .מי
בעד?  22בעד ,אין נגד ,אין נמנעים ,ההצעה אושרה .אישור מועצת העיר
על פגרה בישיבות המועצה בחודשים אוגוסט וספטמבר ,אנשים רוצים
לצאת לחופש.

אורה גזית:

אני רוצה להעיר משהו.

מוטי ששון:

כן.

אורה גזית:

באוקטובר השבוע הראשון ,עשרה ימים שם זה סוכות.

מוטי ששון:

אז אפשר לדחות את זה בשבוע.

אורה גזית:

זה יצא .11/11

מוטי ששון:

לא.

אורה גזית:

 11/10סליחה.

מוטי ששון:

לא ,אפשר באוקטובר לדחות.

דובר:

יידחה ,ישר אחרי החג.

מוטי ששון:

מיד אחרי החג,

אורה גזית:

ל.11/10-
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אה באוקטובר ,כן ,מי בעד? אוקי  22בעד ,אין נגד ,אין נמנעים .מינוי
הרכב ,בוא נגמור קודם את  .13אישור פרוטוקול ישיבת הוועדה
המקצועית ,נשאיר את זה לסוף ,לקביעת תבחינים לתמיכות תקציב
בהתאם לחוזר מנכ"ל בענייני הוועדות דת ,חינוך ורווחה .כן יש הערות?

ניסן זכריה:

אני גם בפרוטוקול הקודם התנגדתי ואני חוזר על הטיעון פעם נוספת.
אני מדבר על הקצאה לתנועות הנוער .אני קורא בעצם את הפילוסופיה
של הוועדה ואני בעצם לא מבין מה הם רוצים ,כי מה כתוב פה בכללי
"פעילות תנועות הנוער בעיר הינה חשובה ומספקת מסגרת של מפגש
לנוער ,מפגש של יצירה ,פעילות למען הקהילה ונושאים נוספים .לפיכך
הוגדרו תנועות הנוער כתת קבוצה נפרדת" .זה הפתיח של הזה .במסגרת
התבחינים בסעיף  4.21כתוב " 40אחוז מהדירוג מוקצים לפי תבחין
מספר הנהנים מאחר ומדובר בעיר הילדים" .עכשיו אני אגש בעצם
לתכלס ,לכסף ,ואני רואה עוד פעם כמו שנה שעברה לא היה שום שינוי,
תנועות הנוער עדיין עובדות ברמה של תקצוב מאד נמוך מוטי,

מוטי ששון:

אבל זה לא כל התקציב ,אמרנו לך גם אז.

ניסן זכריה:

אבל מוטי,

מוטי ששון:

זה לא כל הסעיפים של הנוער.

דוברת:

משרד החינוך גם מעביר.

מוטי ששון:

לא ,אבל זה לא פה ,אתה לקחת סעיף אחד,

ניסן זכריה:

אני לוקח את ההקצבה לתנועות הנוער ,שהעירייה עצמה,

מוטי ששון:

את התמיכה אתה לוקח.

ניסן זכריה:

התמיכה ,רק התמיכה.

מוטי ששון:

אמרנו לך גם פעם קודמת ,זה מחולק לשתיים.

ניסן זכריה:

אבל זה התמיכה לפעילות ,רק זה.

נתי:

לא ,לא ,ניסן אתה מוזמן גם פעם קודמת.

ניסן זכריה:

אבל נתי ,אתה אמרת לי גם פעם שעברה תביא לי ילדים ,דיברנו אז על
אותם ילדים שלא יכולים לצאת למחנות הקיץ.

נתי:

כן ,תביא אותם.
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ניסן זכריה:

אז אני,

נתי:

הבאת? לא הבאת.

ניסן זכריה:

לא ,לא הבאתי אותם ,אני אגיד לך גם למה ,כי האמא לא רצתה.

נתי:

למה?

ניסן זכריה:

אני אגיד לך למה ,האמא לא רצתה ,במקרה זה השכנה שלי ,הילדה שלה
לא יצאה לזה בגלל שלשומר הצעיר לא היה את האפשרות ,לא היתה את
האפשרות לגייס את הכסף כדי להוציא את הילדה הזאת .עכשיו
ביקשתי ממנה ,אמרתי לה בואי ,תשמעי ,יש הבטחה של ראש העיר ,הוא
יממן את זה.

מוטי ששון:

ניסן,

ניסן זכריה:

רגע,

מוטי ששון:

אני רק רוצה להגיד לך ,הייתי ביום שישי ,סליחה שאני מפריע לך,
נסעתי ליער עופר ,נסעתי לבקר את הצופים בפעילות הקיץ שלהם שיצאו
לשלושה ארבעה ימים ,הלכתי לבקר אותם .לא רוצה להגיד לך ,מצאתי
כמה ילדים שאלתי איך הם נסעו .אומר לי נציג ההורים הם לא שילמו
שקל .אמרתי למה? אומר כי אין להם ואנחנו שילמנו את זה.

ניסן זכריה:

מאיפה?

נתי:

אז אומרים לך מאיפה .אני אסביר לך.

ניסן זכריה:

אתה רוצה להסביר ,תסביר.

נתי:

כמו פעם קודמת ,אמרתי לך שלמחלקת הנוער יש מספר ,מספר סעיפים
תקציביים .חלקם אישרתם אותם בתקציב העירייה בתחילת השנה.

מוטי ששון:

מחלקת הנוער ,אישרת אותו.

נתי:

ובחלק בתוך התקציבים האלה מוצאת מנהלת המחלקה וראש המדור
שלה שאתה מכיר אותה ,מנהלת המחלקה זה דפנה כץ וראש המדור
שלה רונית שוחט שמוכרות ויודעות ומקצועיות ,מוצאות ,הן עושות את
הוועדה ומוצאים פלוני ,אלמוני שמגיע אליהן בעבור זה שהוא לא
מסוגל ,מקבל משם את ההקצבה לא מהתמיכות האלה .התמיכות האלה
בעצם זה מגיע לציוד הנוסף ,לציוד המתכלה הנוסף מעבר שיהיה להם,
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סליחה שאני משתמש במילה הזה וחוטא ,אני כבר מצטער לפרוטוקול,
מעין קופה קטנה של אותה תנועה שבאותה תנועה נמצא רכז כזה או
אחר ,יוכל לשלוט על קופה תקציבית שיש לו .את הפעולות השוטפות,
אני מזכיר ,של חשמל ,תחזוקה ,ניקיון ,מים,
מוטי ששון:

כוח אדם.

נתי:

כוח אדם ,כוח אדם ,הרכזים שעולים כסף .רכזים כיום הם ממומנים,
ואני חושב שאתה יודע את זה היטב ,אתה מצוי דווקא בנוהל ,ממומנים
על ידי מחלקת הנוער ,הם לא  out of the bleuולא מהתקציב הזה,
תקציב אחר לגמרי והם מקבלים ,זה סכום של תמיכה נוספת ,אתה
מקבל סכומים מאד גדולים.

ניסן זכריה:

מוטי תעשו הבחנה בין השומר הצעיר,

יעקב חרש:

נתי ,היה צריך להיות פטור.

ניסן זכריה:

רגע ,יעקב ,יעקב,

נתי:

כי זה לא תמיכה ,כאן מגיע וועדת תמיכות.

ניסן זכריה:

יעקב ,רגע,

מוטי ששון:

יעקב ,אתה אישרת תקציב של הפעילות של מחלקת הנוער.

יעקב חרש:

מוטי הכל נכון,

ניסן זכריה:

לא סיימתי יעקב ,תן לי לסיים ואתה תגיד.

יעקב חרש:

סליחה.

ניסן זכריה:

תעשו הבחנה בין הצופים לשומר הצעיר ,ואני אגיד לכם גם למה
ההבחנה .הצופים זה תנועה קצת שונה מהשומר הצעיר ,השומר הצעיר
היא בנויה על שליחים שבאים מהקיבוצים ,העלות של העירייה באחזקה
של המערכת הזאת היא אפסית כמעט ,כמעט ואין אחזקה.

נתי:

למה?

ניסן זכריה:

איזה אחזקה יש לך של שליח של השומר הצעיר?

נתי:

עזוב רגע את השליח ,א' אני מחזיק מבנים .עזוב את השליח ניסן ,אני
מחזיק את המבנים,

ניסן זכריה:

איזה מבנים אתה מחזיק? את המבנה של השומר הצעיר כמבנה?
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נתי:

כן.

ניסן זכריה:

אוקי.

נתי:

את כל התפעול שלו ,מחזיק אותו? ציוד מתכלה הם מקבלים ממני?
מקבלים .הם מקבלים עזרה וכל מה שהם צריכים ,עירוני  ...בליווי,
מהמרפ"ד ,חומרים ,סיוע בטיולים .שצריכים ,לדוגמא כרגע מגיע אותו
רכז ,לא משנה שהוא כרגע קומונר שהוא בי"ג ,שנת שירות ,הוא מגיע
ואומר תקשיבי לי טוב דפנה היקרה ,יש לי עשרה ילדים בקבוצה,
מתוכם שישה יכולים לשלם ,ארבעה במצב שלא יכולים לשלם ,איך
אנחנו מוציאים אותם? היא מוצאת לו פתרון ולא מהתקציב הזה ,זה מה
שאני אומר ,לשומר הצעיר באותה מידה .אני מספר משהו שאני חושב
שאתה בין הבודדים כאן שיודע ,שהשומר הצעיר מחזיק פה דירות
המשך שאנחנו עושים איתם פעילות מדהימה ששווה לחשוף אותה ויופי
של עבודה וגם שמה איפה שאנחנו יכולים אנחנו מסייעים באלף ואחד
דברים ,מתחזוקה וכאלה וזה ,גם כן כסף.

מוטי ששון:

לצופים אין קומונרים לכן אנחנו משלמים על הרכז.

ניסן זכריה:

אתה מממן את הרכז אבל בשומר הצעיר אתה לא מממן את הרכז ופה
העיוות.

נתי:

זה לא קשור לעיוות.

ניסן זכריה:

לא ,אני אגיד לך איפה העיוות ,השומר הצעיר ,רוב החניכים של השומר
הצעיר ,אני לא רוצה ליצור סטיגמה אבל רוב החניכים של השומר הצעיר
באים דווקא מהאוכלוסיות החלשות ,ואתה יודע את זה.

דובר:

אתה צודק.

ניסן זכריה:

יפה ,זה האתיופים ,זה האתיופים וזה הפעילות בקרב העולים החדשים
וזה הפעילות בקרב השכונות .עכשיו אם אתה עושה חשבון ,בשומר
הצעיר לדוגמא ,אני פה קצת יותר בקיא בפרטים ,באמת בפרטי פרטים.
ילד מקבל הקצבה לחודש בשומר הצעיר  3.7שקל ,זה ההקצבה נתי,
תעשה חשבון ,זה ההקצבה כשאתה מקבל מדריכים חינם ,אתה מקבל
מערך לוגיסטי שלם של השומר הצעיר והנוער העובד ,אני מדבר על אותן
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תנועות ,זה לא משנה כרגע .אתה מקבל את כל המערך והם יוצאים פה
מקופחים ופה הפיקוח ואת העיוות הזה צריך לתקן אותו.
נתי:

אנחנו לא עושים שום הבחנה בין ילד לילד.

ניסן זכריה:

לא ,אני לא מדבר על ההבחנה בין ילד ,אני מדבר על מערכות,

נתי:

אתה אומר זה מקבל פחות מזה.

ניסן זכריה:

אבל המערכות עצמן ,הנטל על השומר הצעיר הוא הרבה יותר גדול.

נתי:

אני מוכן לשבת איתך יחד עם דפנה ולפרוט אחד לאחד אבל אני רק
עומד אחרי המילים שלי ,רק לסיכום ,שאותם חניכים של השומר הצעיר
לא מקבלים פחות מחניכי הצופים ,חד וחלק.

ניסן זכריה:

אוקי ,זה ברור לפי התבחין אבל בפועל ,בתכלס,

מוטי ששון:

טוב ,חבר'ה ,טוב ,אוקי .אוקי מי בעד אישור פרוטוקול ישיבת הוועדה
המקצועית לקביעת תבחינים לתמיכות בתקציב  2009בהתאם לחוזר
מנכ"ל אפריל  2006בענייני הוועדות דת ,חינוך ורווחה כמו שצירפתי?
אישור הקריטריונים והחלוקה ,מי בעד?  20בעד ,מי נגד? אחד נגד ,אין
נמנעים ,ההצעה אושרה .אני חוזר לסעיף השני .מינוי הרכב המועצה
הדתית בחולון .יוליה ביקשה ,למרות שלא על סדר היום יש לה פה כמה
אנשים לוועדות ,הם מתנגדים ,מי בעד להעלות את זה לסדר היום?
אושר פה אחד .האנשים שלה גריגורי גרוסמן ,ספורט ותנועה .לבסקר
ליאוניד בטיחות בדרכים ורווחה ,שולמית קלישר נוער ובריאות .מי
בעד? אושר פה אחד .אוקי ,תודה רבה .אני עובר לסעיף  12שדילגנו עליו,
מינוי הרכב המועצה הדתית חולון .אנחנו צריכים לבחור ארבעה מומלצי
המועצה וארבעה אנחנו ממליצים לשר.

)מדברים ביניהם(
מוטי ששון:

טוב ,חברים ,אנחנו פה התייעצנו לכן לא התחלנו .טוב אז אני מציע את
הרשימה .ככה נתחיל את המועמדים ואני משאיר את ההחלטה בידי
השר .יש ארבעה מומלצים של מועצת העיר ,ארבעה מומלצים של,
המלצה שלנו לשר ואני רוצה לתת ביטוי לכל המפלגות שיש להן שניים.
כדי לתת ביטוי לכל המפלגות שיש להן שניים אז יוצא שאנחנו נצטרך
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להמליץ על חמישה אז אני מעדיף שנמליץ על חמישה לשר וארבע של
המועצה שיהיה תשע שהוא יחליט מבין החמישה .ואז גם הליכוד ייתן
נציג ,גם המורים ייתן נציג ,גם עמוס ייתן נציג וגם יוליה תיתן נציג.
קודם כל מקובל עליכם? מקובל על כולם?
דובר:

כן.

מוטי ששון:

אז בבקשה .נציגי סיעת אמת צביקה שכטר ,אריה לוי ,דוד שלום .נציגי
ש"ס עמוס ברנס ,שבתאי זר .נציג המורים חזי יחזקאל ,נציג עמוס דבוש
אסף ,נציג הליכוד .אז עכשיו אנחנו ,קודם כל בואו נאשר את הרשימה.
מי בעד הרשימה הראשונה ,ארבעה השמות הראשונים?

דובר:

רגע איך זה הולך ,אנחנו ממליצים לשר מה לעשות גם?

מוטי ששון:

כן .אנחנו מיד נעשה הצבעה בתוך הליכוד כי יש שם הצעה גם של יואל
וגם של חרש ,יענקל'ה חרש ,וחברי המועצה יצטרכו להחליט מי
מביניהם .אבל לפני זה אני רוצה מי בעד הרשימה שהצגתי אותה ,עוד
פעם ,אני חוזר ,מומלצי המועצה צביקה שכטר ,אריה לוי ,דוד שלום,
עמוס ברנס .המועצה מומלצים לשר שבתאי זר ,חזי יחזקאל ,דבוש אסף,
אושרי בכר ואלה ,מי בעד אלה? עכשיו נוסיף את החמישי של הליכוד ,מי
בעד אלה? אושר פה אחד ,כמה זה?  ,21אושר  .21עכשיו אני אומר
לחברים ,סיעת הליכוד יש לה שני מועמדים ,חברי המועצה רשאים ,לא
חובה ,רשאים להשתתף בהצבעה ,רשאים גם לא להשתתף בהצבעה .אני
נשאלתי ,אני לא נוקט עמדה לגבי מה שקורה בין הסיעות.

יעקב חרש:

רגע ,אני חושב שלסיעת הליכוד יש יו"ר ,כמו שיש יו"ר לסיעת העבודה.

מוטי ששון:

כן אבל יש בעיה.

יעקב חרש:

קודם כל יש לה יו"ר.

מוטי ששון:

ברגע שיש אחד אחד,

יעקב חרש:

לא ,לא ,לא ,קודם כל יש לה יו"ר .קודם כל יש לה יו"ר סיעה.

ליפא קמינר:

אין מושג משפטי שנקרא יו"ר סיעה .יש ב"כ סיעה בתקופת הבחירות,
אין יו"ר סיעה.

יעקב חרש:

אני לא מסכים כל כך למה שאתה אומר.
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ליפא קמינר:

לא מסכים אז ביקשתי ממך תביא לי חוות דעת.

יעקב חרש:

הוא נבחר על ידי הציבור כיו"ר הסיעה ,הוא יש לו מה להגיד ,זה הכל.
למרות שאתה אף פעם לא נימקת לי למה אתה אומר.

ליפא קמינר:

כי אין בחוק מושג שנקרא יו"ר סיעה,

יעקב חרש:

אבל אתה מעולם לא נימקת בכתב את ההגדרה הזאת.

ליפא קמינר:

כמו שאני לא מתערב לך בעניינים הסיעתיים.

יעקב חרש:

אבל ועוד איך אתה מתערב ,כשאתה מביע דעה ,כשאתה מביע דעה אתה
מתערב .כשאתה מביע דעה אתה מתערב .שיכתוב ,לא יגיד ,שיכתוב.

מוטי ששון:

טוב רבותי ,יש שני מועמדים וחברי המועצה יצטרכו לבחור .אז המועמד
שיעקב חרש מעלה ,בבקשה.

יעקב חרש:

דוד אברהם.

מוטי ששון:

דוד אברהם .המועמד שיואל ישורון מעלה?

יואל ישורון:

משה בן ניסן.

מוטי ששון

משה בן ניסן .הליכוד החליט שאלה האנשים שלו ,עכשיו אתם צריכים
להחליט ,או המועמד של יעקב חרש או המועמד של יואל .עכשיו מי בעד
דוד אברהם?

דובר:

מי בעצם יש לו זכות להרים יד?

מוטי ששון:

כל חברי המועצה.

דובר:

כל חברי המועצה?

מוטי ששון:

תיאורטית כל חברי המועצה ,אבל אם יש כאלה שלא רוצים להתערב
במפלגה אחרת זה זכותם .אתה רשאי ,אתה רשאי להצביע .מי שרוצה
להשתתף בהצבעה שישתתף ,מי שלא רוצה ,מי בעד דוד אברהם? אחד,
אני צריך לעשות נגד? מי בעד משה בן ניסן?  15בעד ,הוא אושר ,הוא
יובא לאישור השר .מי נמנע? אה שלושה נמנעים ,אני בין הנמנעים.
אוקי ,תודה רבה ,הישיבה נעולה.

נתי לרנר

מוטי ששון

ע/ראש העיר

ראש העיר
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