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על סדר היום:
 .1שאילתא של חבר המועצה ניסן זכריה בנושא חב' הגביה מלגם.
 .2שאילתא של חבר המועצה עמוס ירושלמי בנושא הקצאות כיתות תגבור )מצ"ב(
 .3שאילתא של חבר המועצה עמוס ירושלמי בנושא צומת גולדה  /גאולים )מצ"ב(
 .4מינוי עו"ד הילה הורוביץ כנציגת העירייה בתאגיד המים "מי שקמה" במקום
עו"ד אביבה שרון.
 .5אישור חוזה המכר בין עיריית חולון ובין כהן אופיר חלקה  92בגוש ) 6870רח'
נורית( בהתאם לחוות דעתה של עו"ד שירן שי )מצ"ב(
 .6אישור התב"רים המצ"ב בהתאם למכתבו של גזבר העירייה מיום .28.4.2010
 .7אישור חידוש צו שימוש ארעי במגרשים הבאים:
א .גוש  6011חלק מחלקה  189חניה ציבורית ברחוב דרך השבעה.
ב .גוש  6740חלקות  403ו 404-חניה ציבורית ברחוב החלוץ פינת הופיין.
ג .גוש  7171חלקה  68חניה ציבורית ברחוב יוסף הנשיא .6
ד .גוש  7126חלק מחלקה ) 209התאם לתשריט המצוי במנהל ההנדסה( למטרת מגרש
חניה לכלי רכב לטובת משתמשי הרכבת.
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רכוז החלטות מישיבת מועצת העיר שמן המניין מס'  26מיום  9/5/2010פרוטוקול 364

.1החלטה -

מועצת העירייה מחליטה לאשר ברוב קולות את מינוי עו"ד הילה
הורוביץ כנציגת העירייה בתאגיד המים "מי שקמה" במקום עו"ד
אביבה שרון.

 .2החלטה  -מועצת העירייה מחליטה לאשר ברוב קולות את חוזה המכר בין
עיריית חולון ובין כהן אופיר חלקה  92בגוש ) 6870רח' נורית( בהתאם
לחוות דעתה של עו"ד שירן שי .

 .3החלטה  -מועצת העירייה מחליטה לאשר ברוב קולות את אישור התב"רים המצ"ב
בהתאם למכתבו של גזבר העירייה מיום 28.4.2010

 .4החלטה  -מועצת העירייה מחליטה לאשר ברוב קולות אישור חידוש צו שימוש
ארעי במגרשים הבאים:
א .גוש  6011חלק מחלקה  189חניה ציבורית ברחוב דרך השבעה.
ב .גוש  6740חלקות  403ו 404-חניה ציבורית ברחוב החלוץ פינת הופיין.
ג .גוש  7171חלקה  68חניה ציבורית ברחוב יוסף הנשיא .6
ד .גוש  7126חלק מחלקה ) 209התאם לתשריט המצוי במנהל ההנדסה(
למטרת מגרש חניה לכלי רכב לטובת משתמשי הרכבת.
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טוב אני פותח את הישיבה שמן המניין מספר  .26על סדר

היום שאילתא של חבר המועצה ניסן זכריה בנושא חברת הגביה מלגם .נקרא את השאילתא
יש שם את התשובה.

 .1שאילתא של חבר המועצה ניסן זכריה בנושא חב' הגביה מלגם.
מוטי ששון  -ראש העיר:
ניסן זכריה:

יש שאילתא ומאחורי השאילתא יש את התשובה.

אז רגע להקריא את השאילתא ואת התשובה גם?

מוטי ששון  -ראש העיר:

איך שאתה רוצה .את התשובה אני אקריא ,אם אתה רוצה

לחסוך לי כן.
ניסן זכריה:

אולי אני אשכנע את עצמי בתשובה .אתה מבין? אם אני אקריא אותה
לעצמי אולי,

מוטי ששון  -ראש העיר:
ניסן זכריה:

אז תקרא את התשובה קודם.

אתה יודע מה אני אתחיל מהתשובה .הפניה תמוהה ,אני כבר רואה את
ההחלטה ,זה כבר לא נראה לי טוב .בייחוד ששושנה שפר כותבת את זה.

מוטי ששון  -ראש העיר:
ניסן זכריה:

תשמע ,אני צריך שאנשי המקצוע יענו ,לא?

כן ,אבל מדי פעם צריך לבדוק את אנשי המקצוע מוטי ,איך אתה בודק?
ואם אני אביא לך עכשיו את הדוחות ואני אראה לך ב 19-דוחות ,אני
אראה לך בעיניים שמה שכתבתי זה נכון?  19דוחות הבן אדם קיבל,
שניים ראשונים ,ודרך אגב התובע העירוני קיבל את זה ,אני מסרתי
לתובע העירוני .אני לא יודע אם הוא פנה לליפא ,הוא אמר שיפנה לליפא
גם 19 .דוחות ,שניים ראשונים הבן אדם יש לו תשלום מ ,2004-אדם צריך
לשמור ,כמה שנים הוא צריך לשמור דוחות ,עשר שנים? אני לא מבין .זה
משהו לא סביר .טוב אני אקריא את השאילתא.

מוטי ששון  -ראש העיר:
ניסן זכריה:

תשאל את השאילתא ,תקבל את התשובה.

הבנתי את התשובה כבר .השאילתא בעצם מדברת עם חברת מלגם .חברת
מלגם היא חברה בעצם של גביה שפועלת בשם עיריית חולון ,גם קובי
זיתוני מכיר אותה .אתה יכול לשאול אותו גם .זה חברה שבעצם העירייה
שכרה כדי לגבות מאנשים דוחות .עכשיו מה שהחברה הזאת עושה זה דבר
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מאד פשוט .מדי פרק זמן מסוים היא שולחת פתאום,
מוטי ששון  -ראש העיר:
ניסן זכריה:

לא ,אני אסביר לאנשים גם שיבינו.

מוטי ששון  -ראש העיר:
ניסן זכריה:

אתה כתבת את זה לא ברור?

אה ,לא ,ברור אבל שאנשים יבינו את הרקע .המלגם,

מוטי ששון  -ראש העיר:
ניסן זכריה:

ניסן אני מבקש ממך בפשטות ,תקרא את השאילתא.

לפי הפרוצדורה נעשה את זה ,תקרא אנחנו נענה.

עכשיו ,אילן ,זה חשוב לך אתה גם התלוננת על זה .האבסורד מגיע לכך
שלאחרונה הציג בפני אזרח ,ומוטי לא מאמין אני אראה לו את זה,
דרישה לתשלום בגין  19דוחות 19 .דוחות שלחו לו פירוט מפורט ,החל
משנת  ,1999כלומר לפני  11שנה .כשהדוח הכי טרי היה משנת .2004
כלומר אנחנו עומדים כבר על גבול הכמעט שבע שנים .אבל הדבר היותר
חמור שבין הדרישה של ה 19-דוחות היו שניים שהוא במקרה מצא את
התשלום שלהם ,הוא שילם אותם בפועל .וכשהאזרח עצמו פנה למלגם
ואמר להם חבר'ה תשמעו זה משהו פה לא נראה לי ,תמציאו לי ששלחתם
לי דוחות ,שהתרעתם ,שאמרתם לי ,שדרשתם את התשלום ,אתם לא
יכולים לבוא אחרי עשר שנים לבקש תשלום על דוחות ,זה משהו לא
הגיוני .אמרו לו אין בעיה תלך ,תבוא ,תלך ,תבוא ,בקיצור הם לא הציגו
לו שום דבר ,לא הראו לו שום דבר ועד היום הנושא הזה תלוי ועומד .אני
עצמי הפניתי אותו לתובע העירוני ,אמרתי לו תפנה לתובע העירוני ,תציג
לו את זה ,אני בטוח שהתובע העירוני יבדוק את זה .הוא בעצמו ,אני
שאלתי את ניר ,ראיתי אותו ברחוב ,הוא אומר לי תשמע זה דבר חמור מה
שאני ראיתי והוא הציג את הדוחות שהוא שילם וגם את הדרישה .עכשיו
החוק ,מי שלא יודע ,אחרי שלוש שנים אם לא שולחים דרישת תשלום
הדוח מתיישן .אי אפשר .מה?

דובר:

אם לא דרשו.

ניסן זכריה:

לא דרשו .תראה אם דרשו אז מלגם היו מציגים ,אדוני שלחנו לך ב-
 12/2/2008ואתה לא שילמת וקטענו את תהליך ההתיישנות .אבל הם לא
מציגים את זה גם .עכשיו מאחר והם פועלים לפי חוק שמאפשר לעקל
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חשבונות מבלי אפילו לבקש אישור של בית משפט אז הם קודם כל
מטילים עיקול על האדם ,על חשבון הבנק ,האדם נכנס ללחץ ,אין לו
ברירה ,מגיעים למשא ומתן .וגם במקרה הזה הציעו לו כמה הצעות
פשרה .בהתחלה התחילו ב ,3000-ירדו ל ,2000-בסופו של דבר הנושא
עדיין תלוי ועומד ואני חושב שהעירייה שהיא בעצם מפעילה את החברה
הזאת והחברה פועלת בשם העירייה ,צריכה לפחות לשמור על מינימום
החוק שאומר דוח שלא נדרש במשך שלוש שנים הוא דוח שהתיישן ,הוא
לא רלוונטי .חוץ מזה אני לא חושב שאזרח צריך להחזיק דוחות מעל שבע
שנים .אי אפשר להמציא ,ואם שילמתי לפני שבע שנים אני לא אמור
לשמור את הדוח לעד ,לכל החיים ,אני חושב שזה לא הגון .בבקשה מוטי
תענה.
מוטי ששון  -ראש העיר:

אוקי .סליחה חברים ,מה שאומר ניסן זה האינפורמציה שיש

לו .אני אקרא את התשובה,
ניסן זכריה:

רגע ,האינפורמציה שלי שקרית? מה אתה בעצם אומר? מה זה
האינפורמציה שלי ,זה דוחות שלי מוטי? הבן אדם בא עם הכל ,הראה לי,
אז מה רגע אני משקר? אני לא מבין את התשובה שלך.

מוטי ששון  -ראש העיר:
ניסן זכריה:

שאלת את השאילתא אני רוצה לתת לך תשובה.

לא ,מה שהוא אומר ,תגיד אוקי יכול להיות שזה חריג ,משהו חריג קרה
פה.

מוטי ששון  -ראש העיר:

אתה לא מקשיב ,אתה לא רוצה להקשיב ,אתה ממשיך .אני

חוזר ואומר ,אני קורא את התשובה .השאילתא שלך הועברה לידיעת
הממונה על הכנסות העירייה שושנה שפר אחרי שבדקה וזאת תשובתה.
ניסן זכריה:

אוקי.

מוטי ששון  -ראש העיר:
ניסן זכריה:

אני קורא את התשובה שלה.

אוקי.

מוטי ששון  -ראש העיר:

לא אני נותן תשובה אלא נותנת הממונה על ההכנסות.

"הפניה תמוהה מאחר ובכל שידוע לי חברת מלגם גובה כנסות שלא
התיישנו בלבד .הדברים נאמרים ביתר שאת נוכח העובדה שלאחרונה
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נמחקו מהמערכת חובות ישנים .לגבי הטענה שנעשה ניסיון לגבות חובות
ששולמו אין ספק שהדבר נעשה בתום לב .בתום מערכת שגובה כל כך
הרבה מטבע הדברים יש גם טעויות ,טעויות אנוש" .לידיעתך חברת מלגם
נמצאת ,המנהלת שלה ,כדי שנוכל לבדוק אחת לאחת את מה שאתה
אמרת ,נמצאת כרגע בחופשה .לכן אני אתן לך תשובה מוסמכת אחרי
שנדבר עם המנהלת של מלגם .אבל בעיקרון הם חייבים לפעול אך ורק לפי
חוק והם לא יכולים לפעול שלא בהתאם לחוק .אנחנו נקפיד שהיא תעבוד
אך ורק במסגרת החוק .אני עובר לשאילתא,
ניסן זכריה:

יש לי שאלת הבהרה מוטי.

מוטי ששון  -ראש העיר:
ניסן זכריה:

כן?

אני רוצה להבין דבר אחד פשוט .כלומר מה שאתם טוענים פה שמה שאני
אומר זה לא יכול להיות ,זה בלתי אפשרי?

מוטי ששון  -ראש העיר:
ניסן זכריה:

לא ,אני אומר,

מה לא? אז תסביר ,אני לא הבנתי את התשובה.

מוטי ששון  -ראש העיר:

אמרתי ככה ,שיכול להיות שיש דברים שנעשו בתום לב

ונעשו ,עשו טעות ,יכול להיות.
ניסן זכריה:

אוקי ,שני הדוחות בתום לב ,אין בעיה ,תום לב.

מוטי ששון  -ראש העיר:

הדברים האלה ,מאחר והמנהלת במלגם נמצאת בחופשה ,לא

יכולתי להביא לך את התשובה היום ,תקבל את התשובה אחרי שנעשה
את הבדיקה עם המנהלת של מלגם על התלונה שאתה מגיש עכשיו.
ניסן זכריה:

אין לי בעיה עם זה מוטי ,יש לי בעיה אחרת והבעיה היא אחרת וגם קובי
יעיד על זה וגם עמוס ,חבל שהם לא מדברים .אני אגיד לך מה הבעיה.
כשאתה פונה למלגם אתה לא פונה לעיריית חולון ,אתה צריך להבין את
זה ,יושבת שם פקידה מסכנה,

דובר:

פקידה קשה למה מסכנה?

ניסן זכריה:

לא משנה ,היא פקידה ,אני לא מאשים אותה דרך אגב .היא לא ,ככה
אמרו לה ,לא לדבר עם אף אחד .עכשיו מבקשים ממנה גברת תציגי לי
בבקשה את הדרישה,
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אבל אתה חוזר על זה פעם שלישית ,אני אומר לך שתעשה,

אז איזה בירור אתה רוצה בדיוק לעשות?

מוטי ששון  -ראש העיר:

תעשה בדיקה איתה כי היא נמצאת בחופשה ,מה אתה רוצה?

אני חוזר,
ניסן זכריה:

ומה היא תגיד לך שאנחנו מציגים לכל אדם את הדרישות שלו?

מוטי ששון  -ראש העיר:

סליחה ,מה אתה רוצה? אתה רוצה תשובה או לא רוצה

תשובה?
ניסן זכריה:

כן ,אבל לדעתי זה לא בדיקה.

מוטי ששון  -ראש העיר:

אז תקבל תשובה .אני עובר לשאילתא הבאה .עמוס ירושלמי

בבקשה תקרא.

 .2שאילתא של חבר המועצה עמוס ירושלמי בנושא הקצאות כיתות תגבור )מצ"ב(

עמוס ירושלמי :על מה?
מוטי ששון  -ראש העיר:

אתה לא יודע מה כתבת? מה כתבת? תקרא ,יש לך סדר יום,

לפי הסדר יום אני הולך.
עמוס ירושלמי :אוקי אני אדבר בלי לקרוא.
מוטי ששון  -ראש העיר:

תקרא ,אתה צריך לקרוא את השאילתא בשביל הפרוטוקול.

עמוס ירושלמי :אוקי ,נקרא .שאילתא בנושא הקצאת כיתות תגבור" .מערכת החינוך
בכללותה רואה את מפעלה האמיתי במספר מסיימי תעודות בגרות ,יוצא
מכך שבעיקר תשומת הלב והמשאבים הדלים במילא מושקעים בתגבור
לקראת מבחני בגרות .התמקדות בקצה הפירמידה ולא בבסיס .כלומר אי
השקעה דווקא בכיתות הנמוכות קרי בתי ספר יסודיים .מנתוני משרד
החינוך במערכת החינוך היסודי יש למעלה מ 20-אחוז תלמידים מתקשים
שללא טיפול מיידי ומענה נכון תלמידים אלה לא יגיעו לסוף המירוץ –
תעודות בגרות .אני מבקש לדעת מדוע לא תפעיל עיריית חולון כיתות
________________________________________________________________________________
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תגבור בית ספריות בבתי הספר היסודיים ,כיתות שיפעלו לאחר שעות
הלימודים ויתנו מענה נכון לתלמידים המתקשים וזאת כדי למנוע את
הגדלת הפערים בינם לבין שאר התלמידים" .אני רוצה להוסיף שאצלנו
בעמותה הקמנו כיתת לימוד וכשאני פרסמתי באינטרנט הגיעו הרבה
מתנדבים שרוצים לעזור ,אם זה מורים ומורות בפנסיה ,אם זה תלמידים
מתיכון שרוצים לעזור לילדים חלשים .אני לא מדבר על הארוחות ,אני לא
מדבר על שום דבר ,אני מדבר נטו הם מגיעים אצלי סך הכל פעם בשבוע,
המקום לא נראה כל כך טוב אבל בכל זאת מגיעים לשם ,מקבלים שיעורי
עזר וזה יכול לעזור להרבה תלמידים ולהרבה ילדים ולקדם אותם
קדימה .ובמיוחד אני מדבר על הכיתות הנמוכות שברגע שהם מתחילים
לפגר מהתחלה הם מפגרים לאורך כל הדרך ואז הם נפלטים בדרך זו או
אחרת .אז אנחנו לא מסתכלים פה על ארוחות ,אנחנו לא מסתכלים על
נושא יותר ממה שהעירייה עושה ,ואני יודע שהעירייה עושה את זה אבל
זה בתשלום ,זה שונה לגמרי .ואפשר ,אפשר להקים וועדה ושהוועדה
הזאת תבדוק ולהקים כיתות לימוד בבתי ספר היסודיים ולעזור לילדים
החלשים האלה .ואני חושב שזה ברכה לכולנו ,זה דבר ,יכול להיות דבר
מאד מאד חשוב.
משה מועלם:

אבל יש תגבורים

מוטי ששון  -ראש העיר:

מועלם זה שאילתא ואני רוצה לענות.

עמוס ירושלמי :מועלם אני יודע שאתה היית שר החינוך בעבר אבל,
משה מועלם:

היית שואל אותי ישר ,לא צריך,

עמוס ירושלמי :לא ,לא ,ישר אין מה לשאול.
מוטי ששון  -ראש העיר:

מערכת החינוך בחולון משקיעה בתגבורי תלמידים החל

מהיסודי וכלה בכיתות י"ב .ההשקעה כיום ביסודי מתבטאת במערכי
תגבורים עקב הפעלת תוכנית אופק חדש בסדר גודל של  2500שעות תקן
בכל העיר .רק שתבינו שכל שעת תקן עולה  6000שקל בשנה .תעשו את
ההכפלה ,תראו איזה סכומים אתם מקבלים .אלו הן שעות משרד החינוך
אמנם אך הכניסה לתוכנית היא פרי יוזמת העיר מלפני שלוש שנים,
________________________________________________________________________________
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העירייה משקיעה בשבע מסגרות פנימיות יום 250 ,תלמידים ,לימודי
תגבור וארוחות צהריים בשבעה בתי ספר .מרכזי תגבור פועלים גם בחלק
מהמתנ"סים ,שעות תגבור ייחודיות ניתנות לעולי אתיופיה .לחלק גדול
מבתי הספר יש שעות תגבור אחר הצהריים לקבוצות מאובחנות והנושא
של פתיחת מרכזי תגבור עירוניים עומד על הפרק ,הכל תלוי בנושא של
הביקוש לנושא .אני עובר לשאילתא הבאה .עמוס בבקשה.

 .3שאילתא של חבר המועצה עמוס ירושלמי בנושא צומת גולדה  /גאולים )מצ"ב(

עמוס ירושלמי :אני מדבר על גאולים .גולדה פינת גאולים שאני הרבה עובר באזור הזה
בגלל שהקימו שם רמזור ,סידרו את הכל יפה אבל זה מעל ארבעה
חודשים שסגרו את המקום הזה .מה שייך רמזור לפניה שמאלה? הרמזור
נמשך הרבה זמן הסיפור הזה ,זה לא יום ולא יומיים .ויש שמה פקקים
בצורה לא רגילה .אם זה מההסתדרות,
מוטי ששון  -ראש העיר:

אני לא יודע ,אתה יודע מה ההבדל ביני לבינך? שאני עובר

פעמים ושלוש פעמים ביום ,עובר בצומת הזה ,גם רגלי וגם במכונית .ואני
לא מכיר,
עמוס ירושלמי :הצומת סגורה ,מה זה הצומת?
מוטי ששון  -ראש העיר:

ואני לא מכיר פקקים שם.

עמוס ירושלמי :הצומת סגורה.
מוטי ששון  -ראש העיר:

אבל לא מכיר פקקים ,אתה אומר פקקים.

עמוס ירושלמי :אין פקקים שם ,הפקקים במקום אחר.
מוטי ששון  -ראש העיר:

אה ,עכשיו,

עמוס ירושלמי :איך יהיה פקקים אם המקום סגור?
מוטי ששון  -ראש העיר:

תקרא ,אתה רוצה? תקרא .תקרא .אתה אומר שיש פקקים,

שכחת מה אמרת.
עמוס ירושלמי :פקקים נוצרים כתוצאה מהסגירה של הצומת.
מוטי ששון  -ראש העיר:

במקום ,נוצרים פקקים במקום .אני יודע לקרוא עברית.
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עמוס ירושלמי :אוקי" .אני פונה אליך בבקשה להביא את הנדון לישיבת מועצת העיר
הקרובה ,שאילתא מזה ארבעה חודשים נסגרה הצומת לצורך עבודות.
צומת זו מרכזית ביותר ועקב סגירתה נוצרים במקום פקקים קשים מדי
יום".
מוטי ששון  -ראש העיר:

במקום.

עמוס ירושלמי :עכשיו כשאני אומר לך,
מוטי ששון  -ראש העיר:

לא ,תמשיך ,תמשיך לקרוא עד הסוף את השאילתא.

עמוס ירושלמי :אוקי .שנוצרו פקקים אני לא מתכוון על הנקודה הספציפית הזאת.
מוטי ששון  -ראש העיר:

הבנתי ,במקום זה גם מסביב.

עמוס ירושלמי :לא ,אל תחפש פה נקודות זה ,הבהרות כאלה ,מחפשים לתקן לא מחפשים
לקלקל .העבודות הסתיימו לפני כחודשיים ,הותקן במקום רמזור שטרם
הופעל ולכן למרות שאין עבודות הצומת סגורה .מדוע לא תורה למנהל
ההנדסה לפעול לפתיחת הצומת כדי לשחרר את העומסים שמקשים על
התנועה מדי יום ובעיקר בשעות העומס?"
מוטי ששון  -ראש העיר:

"מנהל התעשיות סיים את עבודתו לפני כחודשיים ,לצערי

בשל עיכובים של חברת החשמל חובר הרמזור רק היום כך שמשמעות
הדבר שבשבוע הבא יופעל באופן מלא" .ואני אומר את זה אחרי התערבות
שלי מול מנהל המחוז לזב שביקשתי ממנו שיזרז את זה כי זה כבר מוגזם
לדעתי .אולי כדאי להבהיר דבר אחד .אנחנו עושים הרבה שיפוצים בעיר
ואין שיפוצים שהם וירטואליים ,אין דבר כזה .כל אחד חושב שאפשר
בתוך כמה חודשים לפתור בעיות של תשתיות ש 50-שנה או  40שנה לא
טיפלו בהן .כשפותחים כביש יש בעיות של תיעול ויש בעיות של ביוב ,יש
בעיות של צנרת מים ויש בעיות של חשמל ויש בעיות עם בזק .וכשצריך
לערב את חברת החשמל אז חברת החשמל לא עוברת לדום על כל פניה של
העירייה שמגלה איזה בעיה כזאת ולא בזק עובר לדום אלא צריך לתאם
איתם והם אומרים לא השבוע ,רק בשבוע הבא ,בעוד שבועיים ,יש לנו
עבודות דחופות אחרות .לכן הדברים האלה לא בגלל שהעירייה אלא
העובדה שהקבלן סיים את העבודה שלו ודיברתי ברמה העקרונית.
________________________________________________________________________________
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עמוס ירושלמי :כן ,שאלת הבהרה ,רגע ,אני רוצה.
מוטי ששון  -ראש העיר:

לשאלה הזאת ,בבקשה.

עמוס ירושלמי :סך הכל מה שיש שם זה מחסום שצריך לקחת אותו ,להוציא אותו החוצה
והתנועה תעבור שם .אני לא מבין איזה סיפור אתה מכניס עם חברת
חשמל ומקורות וצנרת .תעזוב ,אני יודע מה אני מדבר .סך הכל להזיז את
המחסום ותת לתנועה לעבור.
מוטי ששון  -ראש העיר:

כל מה שנעשה,

עמוס ירושלמי :לא היה רמזור בחיים שם.
מוטי ששון  -ראש העיר:

עמוס ,עמוס,

עמוס ירושלמי :הוא מדבר איתי אני עונה לו.
מוטי ששון  -ראש העיר:

אבל לא הוא הבעיה ,אתה שאלת שאלת הבהרה אותי לא

אותו .אז אני עונה לך ,כל מה שנעשה נעשה בתיאום עם משרד התחבורה.
עמוס ירושלמי :טוב ,המקום נפתח ,נקודה.
מוטי ששון  -ראש העיר:

טוב ,גמרנו.

עמוס ירושלמי :אני מבסוט ,טוב מאד ,נו מה עכשיו?
מוטי ששון  -ראש העיר:

אני עובר לסעיף הבא.

 .4מינוי עו"ד הילה הורוביץ כנציגת העירייה בתאגיד המים "מי שקמה" במקום עו"ד
אביבה שרון.

מוטי ששון  -ראש העיר:

הוועדה לא אישרה אותה כי היה ניגוד עניינים ,לא יודע .מי

בעד אישור של עו"ד הילה הורוביץ כנציגת עירייה בתאגיד?
דובר:

את מי לא אישרו? לא הבנתי.

דובר:

אביבה שרון בגלל שהיא היועצת המשפטית גם,

מוטי ששון  -ראש העיר:
דובר:

היא סגן היועץ המשפטי.

יש פה איזה שהוא ניגוד אינטרסים.

מוטי ששון  -ראש העיר:

מי בעד?  19בעד ,אושר פה אחד ,אין מתנגדים ,אין נמנעים.

אז אולי נגמור ואחר כך יוליה?
________________________________________________________________________________

13

מועצת העיר חולון

יוליה מלינובסקי:

ישיבה שמן המניין

מס' 26

9/5/2010

פרוטוקול מס' 364

לא ,בוא באמצע כי אחר כך כולם ירצו כאן לצאת ולהתפזר.

מוטי ששון  -ראש העיר:

אבל תני לי לגמור לפי סדר יוליה ,אני מבטיח לך שכולם

יישארו .אני עובר לסעיף הבא.

 .5אישור חוזה המכר בין עיריית חולון ובין כהן אופיר חלקה  92בגוש ) 6870רח'
נורית( בהתאם לחוות דעתה של עו"ד שירן שי )מצ"ב(
דובר:

זה לא אושר?

מוטי ששון  -ראש העיר:
דובר:
יוליה מלינובסקי:
דובר:

זה אושר בעבר,

הוא מבקש לאשר פעם נוספת.
אה ,ליתר בטחון?
יש אנשים לא פשוטים במשרד הפנים היום והנושא הזה יסדר לנו את כל
הניירת.

מוטי ששון  -ראש העיר:

הישיבה ,אני רק מזכיר לכולם ב 18/10/2009-בישיבה שמן

המניין אנחנו אישרנו את חוזה המכר עם כהן אופיר ,חלקה  92בגוש 6870
רח' נורית ,מבקש שנאשר את זה פעם נוספת .הם רוצים ש ...על מחיר
המינימום שזה היה .שהוא נתן בדיוק לפי מחיר המינימום .אז אנחנו
נאשר את זה פעם נוספת .מי בעד? אוקי 19 ,בעד ,אושר פה אחד .החלטה
אושרה ברוב של  19חברים מתוך  25חברי מועצה שהם רוב חברי
המועצה .אין נמנעים ,אין נגד .אני עובר לסעיף הבא.

 .6אישור התב"רים המצ"ב בהתאם למכתבו של גזבר העירייה מיום .28.4.2010
מוטי ששון  -ראש העיר:

סך הכל התב"רים מסתכמים ל 52.926-מיליון ש"ח .נוכל

לראות ,אם נסתכל נוכל לראות את ההבחנה בין תשתיות ,חינוך ותרבות
וספורט ,רווחה ,שונות ,בסך הכל התקציב הוא  52מיליון ש"ח .שצריך
לראות שרק השתתפות הממשלה זה  23,275,000ועוד חמישה מיליון ,זה
 28מיליון ,יותר מ 50-אחוז מזה זה בעצם כספים שקיבלנו אותם
מגורמים חיצוניים ובחלק מהעניינים אנחנו גם מוסיפים תקציב .למשל
בנושא של מחזור אשפה יש קרן הטמנה למשל ,המשרד לאיכות הסביבה
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מחזיר לנו חלק מהתעריפים שהוא גבה בנושא היטל הטמנה ,אנחנו עושים
תוכניות ,הוא מאשר אותן והנה כבר אתם רואים ש 2.5-מיליון ש"ח זה
בעצם ממשרדי ממשלה .יש נושא של תוכנית בניין עיר ,אתם יכולים
לראות בסעיף האמצעי ,בטור האמצעי אנחנו נראה את התוספות.
יעקב חרש:

אה רגע ברשותך כב' ראש העיר .שמבקשים תוספת אני חושב שיושב פה
קהל די מכובד שצריך להבין ,יושב פה קהל די מכובד ,כשמבקשים תוספת
לתכנון ,מה זה תכנון? שכר עבודה ,עבודות חוץ ,עבור מה זה ,עבור מה עוד
 2מיליון?

מוטי ששון  -ראש העיר:

תראה עיר ,כדאי שתדע ,עיר היא לא סטטית ,עיר דינאמית

כל הזמן יש תכנון ,כל הזמן יש תוכניות כאלה ותוכניות אחרות שמנהל
ההנדסה חייב שיהיה לו תקציב כדי לתכנן כל מיני פרויקטים .מישהו
צריך לתכנן ,מישהו צריך לנהל בהנדסה את זה.
יעקב חרש:

אנחנו מדברים על  100אחוז תוספת.

מוטי ששון  -ראש העיר:
יעקב חרש:

זה מה שאני חושב ,בכל זאת אומרים ,אפשר היה לכתוב פה  7גם.

מוטי ששון  -ראש העיר:
יעקב חרש:

תקשיב רגע,

באותה מידה כמו  2אפשר לכתוב  7גם.

מוטי ששון  -ראש העיר:
יעקב חרש:

מה זה קשור תוספת? זה תב"ר ,אין קשר.

אתה יכול לכתוב גם  ,8מה הקשר?

נכון.

מוטי ששון  -ראש העיר:

אז באים לך כל שנה עם תוכנית עבודה .הם באים אומרים לך

תשמע אני צריכה תוכניות הנדסה ,שים לב 2011 ,2010 ,אני צריכה עוד 2
מיליון .אישרת ,תקשיב ,אישרת ב ,2010-לצורך העניין אני אלך איתך,
אישרת  2מיליון שקל .מדברת איתך שאני מתחילה עכשיו לתכנן תוכניות
ולהתחייב .תכנון לא מתחיל ,אילן נו באמת ,לא מתחיל עכשיו ,אתה
מסיים אותו בעוד חודש ,תכנון לוקח פרק זמן ,יכול לקחת שנה ,יכול
לקחת לך שנתיים ,יש אלף ואחד בעיות שאתה צריך להתמודד איתן
כאשר אתה הולך לתכנן פרויקט כזה או פרויקט אחר.
יעקב חרש:

בוא ,בוא שנבין .מה פירוש המילה תכנון? שנבין ,מה פירוש תכנון? מה
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נייר ועפרון ,עבודות חוץ?
מוטי ששון  -ראש העיר:
יעקב חרש:

מה זה תכנון?

מוטי ששון  -ראש העיר:
יעקב חרש:

כל מה שאתה רואה כאן זה תכנון החוצה.

עבודות חוץ?

מוטי ששון  -ראש העיר:
יעקב חרש:

תגיד לי אם אתה עושה,

עוד ,עוד ,עוד דברים?

מוטי ששון  -ראש העיר:
יעקב חרש:

חרש ,נו מה איתך?

כן.

בסדר.

מוטי ששון  -ראש העיר:

כל מה שאתה מבקש כאן זה ,אם אתה רוצה לתכנן,

שהמתכננים שלנו יתכננו אז זה חלק מהעבודה שלהם.
יעקב חרש:

אין שום בעיה.

מוטי ששון  -ראש העיר:

אם אתה מוציא תכנון גדול ,תב"ע ,שינוי תב"ע לתב"ע אחרת

אתה צריך לקחת אנשים מבחוץ.
עמוס ירושלמי :כן אבל רציתי לשאול שאלה באמת,
מוטי ששון  -ראש העיר:

בעניין הזה?

עמוס ירושלמי :כן ,בנושא הזה .התכנון כמו שבנינו את,
מוטי ששון  -ראש העיר:

לא שומע אותך.

עמוס ירושלמי :את מוזיאון הייצור אז גם היתה תוספת ,תמיד יש תוספות .יצא פעם
שהמתכננים אמרו יופי חסכנו כסף ,במקום לקבל לתת ,אתם היום
חוזרים אחורה .יש דבר כזה?
מוטי ששון  -ראש העיר:

תקשיב,

עמוס ירושלמי :לא ,אני שואל.
מוטי ששון  -ראש העיר:

אין דבר כזה שאתה מתכנן פרויקט ואתה חוזה ורואה את

הנולד ,אין דבר כזה .אין פרויקט .אם תעקוב אחרי הפרויקטים של מדינת
ישראל,
דובר:

עמוס גם אתה שבנית ,אין בעולם שזה לא יגיע ליותר ,אין מה לעשות.

מוטי ששון  -ראש העיר:

יש מציאות שהיא יותר חזקה מכל דבר אחר .כך ,חבר'ה ,נו
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באמת מה קרה לכם? אם אתה לוקח ,תסתכל מה קורה בתקציבים
שמדינת ישראל מנהלת .כל הפרויקטים הגדולים של הרכבות ,של
הכבישים ,אף פרויקט לא עומד בתקציב ,בייעוד שלו .ונעשה על זה מחקר
שקראתי לפני שבוע בעיתון ש 60-70-אחוז מהפרויקטים גם לא עומדים
בלוחות הזמנים .לא רק שלא עומדים ,כי אתה לא יכול לחזות כל מיני
בעיות שמתעוררות כי אתה יושב בחדר מסוים ומתכנן .פתאום אתה בא
לשטח ,יש כל מיני בעיות .פתאום ,אני מדבר עלויות .פתאום אתה רואה
שיש בעיות כאלה ואחרות ,בעיות שבעלויות .אתה מוצא אלף ואחד בעיות
שאתה לא חזית אותן ואתה לא יודע עליהן אלא תוך כדי עבודה גילית
אותן .עכשיו אתה צריך להתאים את עצמך .פתאום יש לך התנגדויות ,מה
אתה עושה? אז אתה מתחיל כל ההליכים מחדש ואז אתה מגיע לאיזה
הסכמה או פשרה ,אתה צריך לתקן את התוכניות ,אתה מגיע לוועדה
המחוזית ,הוועדה המחוזית אומרת לך ככה ,אתה מגיע לוועדת ערר,
וועדת ערר אומרת תלך לקראת התושב ,תקן את התוכניות .אי אפשר,
אתה לא יכול ,אין דבר כזה ,אתה לא בנית .בניתי ,אנחנו יודעים מה זה.
עמדת בתקציב?
דובר:

אין ,חייבים לעמוד ,אין מה לעשות.

מוטי ששון  -ראש העיר:

אף אחד לא יכול לחזות ,עוד לא קם מישהו שחוזה את כל

הבעיות .עכשיו דרכים .אנחנו ממשיכים לפתח ,אנחנו רוצים לפתח את
ח ,370/צריכים להכין תשתיות ,צריך לקדם את התוכניות כמה שיותר
מהר כדי שקבלנים ימשיכו לבנות,
אילן לוי:

מוטי היית יכול לתת ליעקב דוגמא יותר פשוטה .מי שקונה עכשיו דירה
חדשה ,בא לקבלן אומר יש לך קרמיקה ב 40-שקל לך לחרש .הוא הולך
לשם הוא קונה ב ?40-זה רוצה פאנל ,זה רוצה זה ,ככה זה נראה בחיים.

מוטי ששון  -ראש העיר:

הסטיות תראה ,קח למשל דוגמא את הנושא של הרכבת.

עכשיו הסיפור הזה של אפריקה ישראל .שרוצים עכשיו ,קראתי בעיתון,
משהו כאילו להלאים אותם.
דובר:

נכון ,ושהממשלה תעשה את זה לבד.
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כי אתה מבין ,כל מיני אנשים עשו את הפרויקט וזה לא

ריאלי ,התקציב,
דובר:

זכו במכרז ולא,

מוטי ששון  -ראש העיר:

זכו ולא עומדים בזה .טוב אני רואה עכשיו דרכים ,אתם

רואים זה פיתוח של ח .370/דברים אחרים שהם טריוויאליים ,עבודה
שוטפת .קיבלנו בנושא של בטיחות בדרכים ,הנושא של ,תשימו לב כמה
קיבלנו ,כמעט  155מיליון ש"ח ממשרד התחבורה כאשר משרד התחבורה
מכיר בפרויקט כזה או אחר ,גם בנושא של דרכים וגם בנושא של בטיחות
בדרכים הוא מממן  70אחוז והעירייה לוקחת על עצמה  30אחוז .שזה לא
כולל את התשתיות התת קרקעיות אלא רק עיליות .אז אתם רואים כאן,
הצלחנו אחרי ,הייתי אומר לא מאבק אבל אחרי באמת אין ספור פניות
שלי להסדיר גם את הנושא של צומת מחלף קרסל ,איפה שבקרית בן
גוריון כשמגיעים לבית ספר אשלים מצד אחד ,מצד שני נבון .באים שם
בבוקר ,פקקים .וביקשתי כמה פעמים ,אמרו תשמע זה לא בתוכניות
שלנו .סוף סוף התעקשתי ואמרתי לא לעשות את זה על חשבון העירייה
והנה הצלחנו בסופו של דבר להביא את הכסף ממשרד התחבורה ויעשו
שמה כדי שתהיה שם אולי כיכר .יורידו את הילדים ,יחזרו בחזרה .היום
זה אופנה בכל הארץ ,שהורים מתעקשים להביא את הילדים עד לכניסה,
למרות שההורים יכולים לגור חצי ק"מ ,אבל הם חייבים להביא את
הילדים עד לכניסה עם הרכב .אז נגד זה אין מה לעשות .אני עובר
לסעיפים הגדולים יותר .בנושא של גינון אתם רואים שיקום גנים ,תאורת
גנים ,המשך של גני סיפור .עכשיו בחינוך הפורמלי אנחנו מדברים על
שיפוצים .חוב של משרד החינוך ,חייבים לנו כספים על שיפוצים שעשינו
לפני יותר מעשר שנים בשלום עליכם .לא ויתרתי להם ,נכון שהם
מחזירים את זה בערכים נומינליים ,זה  11.5מיליון .לא מוותר להם,
נשאר עוד איזה מיליון או שניים בודדים והחלטנו שאנחנו לא מוותרים
ומקבלים את הכסף חזרה .אני מגיש בערכים נומינליים .אנחנו גם
מתכננים לבנות בית ספר חדש בח .300/אתם יודעים יש נהירה של זוגות
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צעירים עם הרבה ילדים ומשרד החינוך ,אני שמח שיש לנו גם אנשים
שאני עובד איתם כבר  12שנה ואפשר לפתור המון בעיות איתם והם
מוכנים לתת הקצבה ,אנחנו נצטרך להוסיף גם כסף ,יש לנו סטנדרטים
משלנו ,ואני מקווה שבספטמבר לא זה אלא אחריו אנחנו נפתח .אני מאד
מקווה ,הכל תלוי באלף ואחד דברים.
יוליה מלינובסקי:

איזה בית ספר ,יסודי?

מוטי ששון  -ראש העיר:

כן .זה יהיה בצד של ,אם נוסעים בפנחס אילון אז זה בצד של

מוזיאון העיצוב ,לקראת סוף בגין.
יוליה מלינובסקי:

אני מקווה מאד שהילד שלי שהוא יגדל יבוא לבית ספר שם.

מוטי ששון  -ראש העיר:

תיאטרון חולון אנחנו רוצים לשפץ ,ישן .נושא של מוזיאון

העיצוב אנחנו בדיונים עם ,יש לנו ,אמרתי בכמה הזדמנויות ,יש לנו ויכוח
עם מע"מ .אנחנו טוענים שזה יצירת אומנות ,על יצירת אומנות לא
משלמים מע"מ .הם מתעקשים לגבות מאיתנו את המע"מ,
יוליה מלינובסקי:

אבל זה סיפור ישן.

מוטי ששון  -ראש העיר:

כן .אבל הם מתעקשים לגבות ומה שהם עושים לנו ,הם

לוקחים לנו ממה שמגיע .ואנחנו אומרים חכו ,זה בבית משפט ,לא.
יוליה מלינובסקי:

בדיוק כמו שאתה מתנהג עם הקנסות ,אתה קודם כל לוקח אחר כך
בוא תוכיח שאין לך אחות.

מוטי ששון  -ראש העיר:
יוליה מלינובסקי:

אין קשר ,אין קשר.

בדיוק אותו דבר.

מוטי ששון  -ראש העיר:

אין קשר .זה ,את עורכת דין את צריכה לדעת .כשיש נושא

עומד ותלוי בבית משפט לא נוגעים בו.
יוליה מלינובסקי:

נכון.

מוטי ששון  -ראש העיר:
יוליה מלינובסקי:
יעקב חרש:

יפה.

אבל כאן מי יותר חזק.
מוטי האם זה על בסיס של הלוואה לחברה הכלכלית?

מוטי ששון  -ראש העיר:

זה לא על בסיס ,זה לא חברה כלכלית זה העירייה בונה.

החברה הכלכלית היא זרוע.
________________________________________________________________________________
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החברה הכלכלית היא זרוע שמקזזת מע"מ.

מוטי ששון  -ראש העיר:
יעקב חרש:

יעקב חרש:

היא זרוע,

היא זרוע שמקזזת מע"מ.

מוטי ששון  -ראש העיר:
יוליה מלינובסקי:
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כן ,אבל תקשיב,

אז תבקשו צו מבית משפט,
היא זרוע שמקזזת מע"מ.

מוטי ששון  -ראש העיר:

אז בינתיים מה אנחנו עושים ,הם מורידים ,גובים גם את

המע"מ ,בסדר .עכשיו שבית המשפט יפסוק מה שיפסוק ,אם הוא יפסוק
לטובתנו הם יחזירו לנו את כל ה 3-מיליון שאנחנו משלמים ,שהם
לוקחים מאיתנו עכשיו ,יחזירו לנו בריבית והצמדה .זאת תהיה השקעה
טובה.
יעקב חרש:

השקעה נכון ,בריבית זה מאה אחוז ,מצוין .השאלה שלי היא כזו העירייה
משלמת או החברה הכלכלית משלמת?

יוליה מלינובסקי:

זה אותו דבר.

יעקב חרש:

זה לא אותו דבר .זה לא אותו דבר.

ליפא קמינר:

החברה הכלכלית מנהלת את הפרויקט ,היא לא קנתה את החומרים ,היא
לא קנתה את הברזלים וכל מה שיש שם .היא מנהלת את זה .כך
שהתשלומים הם של העירייה.

מוטי ששון  -ראש העיר:

היא לא הבעלים גם.

ליפא קמינר:

היא לא הבעלים של זה ,היא בנתה בתור קבלן ,לא בתור בעלים.

יעקב חרש:

החברה הכלכלית לא מקזזת מע"מ?

ליפא קמינר:

כן מקזזת מע"מ.

יעקב חרש:

כן מקזזת,

ליפא קמינר:

לא מכאן.

יעקב חרש:

מה זאת אומרת?

ליפא קמינר:

לא מהפרויקט הזה .מאותם עסקים שהיא עושה כמי שקיבלה את הזכיון
מטעם העירייה היא מקזזת ,אבל זה לא זיכיון זה פשוט ניהול הבניה.

דובר:

הצ'ק יוצא מהעירייה או מהחברה הכלכלית ,מאיפה יוצא הכסף?
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דובר:

מהעירייה.

ליפא קמינר:

זה לא שייך ,זה כמו שיש מפקח בכביש .המפקח לא משלם ,הוא לא קונה
את החומרים ,הוא לא משלם .החברה היתה כאן מפקחת.

יעקב חרש:

מה זה עוד  200,000שקל להשלמת הפרוגרמה ,המשפט הזה?

ליפא קמינר:

מאיפה אתה מדבר?

יעקב חרש:

זה על ההמשך ,מה זה עוד  200,000שקל?

מוטי ששון  -ראש העיר:

אה ,בחוץ אנחנו רוצים לעשות חיבור בין המוזיאון לעיצוב

לבין המדעטק ,הרחבה .הרחבה אנחנו רוצים לעשות אותה ,אני בדעה
שצריך לעשות רוויזיה בכל הרחבה כי זה נהפך למרכז ,זה מדהים ,אתם
לא יודעים מה שקורה שם ביום העצמאות ,מה שקורה שם בליל כיפור
ומה שקורה שם בשבתות ובימי שישי .מדהים ,הכמויות שבאים לשם,
מדהים .זה לא להאמין ,זה המרכז.
יוליה מלינובסקי:
דובר:

רגע ,איך אתה רוצה לחבר? אבל אם אתה מחבר לא יהיה שם מעבר.
צריך להנמיך את הגובה של,

מוטי ששון  -ראש העיר:

לא ,לא ,לא ,לכן אנחנו נסדר ,ניקח את זה ,נעשה את הכל

כמקשה אחת.
יוליה מלינובסקי:

אז אם אני ארצה לעבור לשם אני צריכה לעשות סיבוב ענק?

מוטי ששון  -ראש העיר:
יוליה מלינובסקי:

אה ,לא ,כי ככה הכל עכשיו מגודר שם,

מוטי ששון  -ראש העיר:
דובר:
יוליה מלינובסקי:
יעקב חרש:

לא ,זה מגודר באופן זמני.

תבואי עם עגלה עם תינוק יהיה לך יותר קל.
אני לא הולכת עם העגלה ,בשביל זה יש מטפלת.
כב' ראש העיר ,האם זה הסכום הסופי למע"מ או שיהיה עוד?

מוטי ששון  -ראש העיר:
יעקב חרש:

לא ,ההיפך .לפתוח.

לא ,אלה הסכומים.

זה הסכום הסופי?

מוטי ששון  -ראש העיר:

כן .אבל אני מקווה שלא נצטרך לשלם ,נקבל את זה בחזרה.

טוב אני עובר ,אתם רואים יש הרבה מאד קירויים של מגרשים ,יש
מגרשים במתנ"סים ,אנחנו ,שהם פתוחים ,אנחנו רוצים לקרות אותם,
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שיוכלו לשחק גם בחורף וגם בצל ,בקיץ.
דוברת:

מוטי גם את בתי הספר צריך.

מוטי ששון  -ראש העיר:

טוב ,אני עובר לסעיף של הבריכה ההידרותרפית .יש כאן,

המוסד לביטוח לאומי מקרן העזבונות ,לא חשוב ,סך הכל מדובר כאן
בעצם על הכסף של ביטוח לאומי שסך הכל התקציב הוא ,4,738,000
פרסמו מכרז ,אלה העלויות ,חשבנו שיהיה יותר גבוה .אנחנו עוברים
לתוכנית אב לאוכלוסיה בוגרת ברווחה ומרכז יום,
אורה גזית:

סליחה רגע ,המגרש הזה של הגלגיליות איפה הוא יהיה?

מוטי ששון  -ראש העיר:
אורה גזית:

אתם מערבבים כמה דברים.

לא ,אני מדברת על סעיף,

מוטי ששון  -ראש העיר:

מדובר על הקמת משטח החלקה לגלגיליות במגרש מיני ביץ'.

יש תוכנית,
אורה גזית:

איפה זה יהיה?

מוטי ששון  -ראש העיר:

קיבלנו כסף ,גם מהטוטו גם ממשרד התרבות ,נדמה לי

שמדובר על פארק פרס .לא משנה ,תראי זה לא,
אורה גזית:

לא ,סתם רציתי לדעת.

מוטי ששון  -ראש העיר:

לפי ,אנחנו מעבירים את זה למנהל מחלקת הספורט שהוא

יעשה את הבדיקה ויחליט איפה הוא רוצה את זה.
אורה גזית:

אוקי.

מוטי ששון  -ראש העיר:
יעקב חרש:

מה זה? בונים בניין ב 5-מיליון שקל?

מוטי ששון  -ראש העיר:
יעקב חרש:

מרכז יום לקשיש .יש לנו מרכז יום לקשיש.

מרכז יום לקשיש .חרש מדובר מרכז יום לקשיש.

מה זה בניין?

מוטי ששון  -ראש העיר:

מרכז יום לקשיש יש ברח' דובנוב .באים לשם קשישים שיש

כאלה שהם סיעודיים ,שהם לא עצמאיים ובאים עושים שם פעילות ,הם
גם אוכלים צהריים .אני הייתי מזמין את חברי המועצה ללכת לראות .זה
משהו שאתה עושה מצווה עם אותה אוכלוסיה מבוגרת שהיא הולכת
ומטבע הדברים פחות מתפקדת ,היא כבר פחות עצמאית ואנחנו מעסיקים
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אותם .באים בבוקר ,אוספים אותם מהבתים ,אוכלים שם צהריים ואחר
כך בצהריים אחרי שהם גומרים לאכול מסיעים אותם הביתה .עכשיו
מאחר ואנחנו אוכלוסיה ,כמעט  200,000תושבים המקום לא מספיק.
כשהיתה אורה נמיר שרת העבודה והרווחה אני בזמנו לקחתי אותה והיא
אישרה לי ,רק שתראה כמה זמן לוקח עד שמאשרים .היא לא אישרה לי
תקציבית ,היא אישרה לי ברמה העקרונית .אבל לוקח שנים עד שזה יוצא
מן הכוח אל הפועל וחבל .אז זה המרכז שאתם רואים כרגע.
יעקב חרש:

ברשותך כב' ראש העיר איך נושא כזה שהוא נשמע רווחה לא היה בתוך
התקציב?

מוטי ששון  -ראש העיר:
יעקב חרש:

הכל נכון ,אבל תב"ר כזה ב 16.5-מיליון? הרי התקציב לא מזמן היה.

מוטי ששון  -ראש העיר:
יעקב חרש:

זה תב"ר.

חרש,

התקציב לא מזמן היה.

מוטי ששון  -ראש העיר:

חרש ,דקה ,הוא שואל שאלה ,אומר ,תן לי לענות לו .הוא

אומר בצדק ,הוא אומר למה לא הכנסתם את זה כשהגשת את התקציב.
עכשיו מה אני שואל אותך שאלה ,מה קורה אם אתה מקבל עכשיו אישור
שיש לך תקציב לסלילת כביש .אתה אומר לא הכנסתי את זה לתקציב
בתחילת השנה ,אני אחכה לשנה הבאה והכסף ילך לאיבוד ,זה המשמעות.
ברגע שקיבלת אישור והתחייבות חשב ממשרד התחבורה הדבר הראשון
שאתה עושה ,אתה רץ מהר לאשר את התב"ר ,ללכת למשרד הפנים
ולהתחיל לבצע את הפרויקט כי אחרת ייקחו לך את הכסף בסוף השנה.
אז אנחנו לא מחכים .יש גם מרכז יום טיפולי לגילאי  21פלוס ,איציק לוי
נמצא פה .זה  6מיליון שקל .אנחנו מחויבים לאוכלוסיות שונות שזקוקות
ומגיע להן ,מגיע להן בצדק וגם המדינה חושבת שמגיע והיא נותנת
תקציב .ואני שמח,
דובר:

בוגרי הרצפלד ,אפשר להוסיף שזה בוגרי תלמידי הרצפלד.

מוטי ששון  -ראש העיר:
דובר:

בסדר ,לא רק ,ואם הוא לא בוגר הרצפלד הוא לא יהיה?

חשוב שזה לתושבי חולון.
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ברור .אחר כך יש נושא של התאמת מרכז קשת לפעילות.

מרכז קשת זה מרכז תעסוקה למפגרים שנמצא ברח' האורגים .בקומה
למעלה היה מרכז מוגן ,מפעל מוגן לעוורים .הם יצאו ,היה צפוף ,יצאו
משם .המשקם העביר אותם למקום אחר ,הקומה התפנתה ,אנחנו
מכשירים את הקומה לטובת אותן אוכלוסיות בתחום הפיגור שיושבים
בבית ,ככה שלא ישבו בבית ,שיעברו למפעל המוגן .אז שמתם לב שרק
התקציב של הרווחה ,שזה לא תחילת שנה ,חרש ,רק התקציב של הרווחה
הוא  16.8מיליון ,זה המון .אבל זה אוכלוסיה שאנחנו צריכים לספק את
הצרכים שלה.
עמוס ירושלמי :מוטי אתה יכול להוסיף גם שהאזרחים האלה הם היו מועברים לערים
אחרות וזה ברכה שהם נמצאים פה.
מוטי ששון  -ראש העיר:

כן ,זה החובה שלנו כלפי התושבים שלנו .אבל אם יש במקום

שלנו אפשרות לקלוט ויש מקום ,לקלוט גם מערים אחרות ,זה מצווה ,זה
מצווה ,אנחנו נעשה את זה .אז מי בעד אישור התב"רים שמסתכמים,
יעקב חרש:

עוד משפט אחד כב' ראש העיר ,ישנו רק משפט אחד שכתוב הכנסות
משונות ,מה זה המילה שונות?

מוטי ששון  -ראש העיר:
יעקב חרש:

תסתכל ,בכל מקום בצד שמאל כתוב ,תגיד לי מה.

בסוף ,ב total-כתוב  4.988מיליון,

מוטי ששון  -ראש העיר:

כן ,אבל זה מורכב מסעיפים ,תסתכל בצד שמאל בהערות יש

לך פירוט .בשונות כתוב לך ,למשל,
יעקב חרש:

סליחה על השאלה.

מוטי ששון  -ראש העיר:

אתה רואה למשל הכנת מרכז יום לקשיש כתוב  1250מטר,

 80אחוז השתתפות ,הבנת?
יעקב חרש:

ראיתי ,סליחה.

מוטי ששון  -ראש העיר:

אוקי .מי בעד אישור התב"רים שמסתכמים ב?52,926,000-

מכתבו של הגזבר מיום  ,28/4/2010מי בעד?  18בעד ,אושר פה אחד ,אין
נמנעים ,אין נגד.
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 .7אישור חידוש צו שימוש ארעי במגרשים הבאים:
א .גוש  6011חלק מחלקה  189חניה ציבורית ברחוב דרך השבעה.
ב .גוש  6740חלקות  403ו 404-חניה ציבורית ברחוב החלוץ פינת הופיין.
ג .גוש  7171חלקה  68חניה ציבורית ברחוב יוסף הנשיא .6
ד .גוש  7126חלק מחלקה ) 209בהתאם לתשריט המצוי במנהל ההנדסה( למטרת
מגרש חניה לכלי רכב לטובת משתמשי הרכבת.

מוטי ששון  -ראש העיר:

אלה מגרשים שאנחנו ,חרש פעם לקחנו את המגרשים שלך.

רחוב סוקולוב .אז אנחנו ,מה שחשוב זה האחרון .א ,ב ,ו-ג הם קיימים,
אנחנו ממשיכים ,לגבי ד' זה איפה שתחנת דלק היובל ,ממול יש את החול,
שמה אנחנו רוצים לעשות זה ,הרכבת תעשה חניות כי אתם רואים שבונים
שם גם את התחנה .אז שאנשים יוכלו להגיע,
דובר:

בלי מגרש חניה לא שווה כלום הרכבת.

דובר:

מה יהיה ביוספטל שאין אפשרות?

יוליה מלינובסקי:

מה יהיה ביוספטל?

מוטי ששון  -ראש העיר:

חבר'ה ,כשיש חלמאים ולא רוצים לשמוע לנו ,והם חושבים

שיודעים יותר טוב את העבודה ,צעקתי ,רבתי ,אמרתי להם תפסיקו,
תעשו בדיקה נוספת ,אמר להם השר שטרית לצערי הפקידים צפצפו עליו,
המשיכו הלאה,
דובר:

הרי ביוספטל אין אפשרות להוריד נוסע.

דובר:

גם בתל אביב לא ,גם בהגנה לא.

דובר:

הם יעשו שאטלים.

מוטי ששון  -ראש העיר:

הם יעשו שאטלים .מי בעד?  18בעד ,אין נגד אין נמנעים .אני

מבקש לפני שאני נועל את הישיבה אין יותר דברים על סדר היום ,כן?
דובר:

סליחה יש גם סגירת תב"רים של  2009שצריך לאשר אותם גם במועצה.

דובר:

לא ,אבל אנחנו אמרנו שלא עכשיו.

מוטי ששון  -ראש העיר:

איפה זה? זה מצורף?
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יש בסוף מוטי.

מוטי ששון  -ראש העיר:

טוב ,קיבלתם את זה? אז אנחנו מאשרים ,זה תב"רים לפי

הוראת משרד הפנים .תב"רים שאין בהם פעילות במשך שנה צריך לסגור
אותם ,אלה ההוראות של משרד הפנים .אז אנחנו גם סוגרים את
התב"רים במסמך שקיבלתם .מי בעד? אוקי אושר 18 ,פה אחד ,אין
נמנעים ,אין נגד .יולי בבקשה.
יוליה מלינובסקי:

יופי ,תודה.באמת היה לי מאד מאד חשוב לדבר על זה דווקא היום
כי יצא ככה שהישיבת מועצה שלנו זה היום 9/5 ,ואני מזכירה לכולכם פה
שהיום זה יום הניצחון במלחמת העולם השניה .אנחנו במדינת ישראל
חושבים שמלחמה זה רק ,שוכחים את החלק הגדול של המלחמה .כי
אחרת לא היתה קיימת מדינת ישראל .אם המלחמה הזאת לא היתה
מסתיימת בניצחון ב 9/5-לא היינו יושבים פה ,עם כל הכבוד לציונות
וליהודים הגדולים אנחנו כאלה קטנים .כי בסופו של דבר ברמה
ההיסטורית והעולמית אנחנו קטנים .ורק לשם ההשוואה ,זאת אומרת
ככה זה יצא שחלק מהאוכלוסיה בישראל ,אנחנו חיינו את זה ,הסבא שלי
נלחם מהיום הראשון עד היום האחרון ,היה בן  20כשהתחיל יהודי וסיים
בברלין בשנת  ,'45גם השני עדיין נושא את הברזלים בגופו .זאת אומרת
היינו בזה ,חלק מהאנשים פה מכירים את זה מההורים או ממשפחות,
חלק לא מכירים אבל אני עדיין חושבת שחשוב להיזכר בזה וגם להעריך.
כי גם אצלנו במדינה יש היום בחולון אנשים ,אתה בטח מכיר את זה,
אנשים אנחנו רואים אותם אומרים מה הם כבר מבוגרים ,רוצים הזקנים,
הולכים עם המדליות האלה .המדליות האלו זה אמיתי לפני  65שנה ,גם
אצל הסבתות שלי היו דברים כאלו .על ברלין ,על פראג ,על זה ,משהו
שהוא אותנטי לחלוטין .ואני חייבת להודות כאן ליעקב חרש שהמועדון
ה ...שלנו בקרית שרת היה במצוקה ,הוא באמת תרם כסף באופן אישי
מהזה כדי לעזור להם כי לא היה שם איך ,כן פנו ובכו וזה ,זה נושא אחר,
אני רק אומרת,

מוטי ששון  -ראש העיר:

לא ידוע לי.
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מועצת העיר חולון

ישיבה שמן המניין

יוליה מלינובסקי:

מס' 26

9/5/2010

פרוטוקול מס' 364

שאני חייבת להודות ליעקב שפתח את הכיס ממש באופן אישי
לבקשה שלי ועזר להם .ותאמינו לי גם כן אני מכירה את זה מסיפורים,
הסבא שלי לצערי כבר מת אבל להיות במלחמה יהודי ועוד להישאר
בחיים ויחד עוד להיות חבלן זה הנס בין הניסים ולהמשיך אחר כך
בקריירה צבאית והיו הרבה כאלה שנלחמו וזה .רק שאנחנו נבין את הסדר
גודל של המלחמה ,על פי הערכות המלחמה ההיא רק מצד ברה"מ נהרגו
בסביבות  26-28מיליון איש .זה פי ארבע ממש שיש ,מצד של ברה"מ.

)מדברים ביחד ,לא ניתן לתמלל(
יוליה מלינובסקי:

תבינו זה רק פי ארבע ממה שיש אצלנו בישראל .זה מה שהיה חשוב.

מוטי ששון  -ראש העיר:

יוליה ההערה שלך במקומה וטוב שהערת את זה וטוב

שנזכור את התאריך הזה.
יוליה מלינובסקי:

תודה רבה.

מוטי ששון  -ראש העיר:

הישיבה נעולה.

מוטי ששון
ראש העיר

נתי לרנר
ע/ראש העיר
ומרכז המועצה
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