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שאילתא של עמוס ירושלמי :בנושא מסלולי רכיבה על אופניים.

מוטי ששון:

אני פותח את ישיבת המועצה מן המניין מס'  .35שאילתא של עמוס ירושלמי
בנושא מסלולי רכיבה על אופניים .אתה רוצה שאני אקריא את התשובה?

עמוס ירושלמי :התשובה נשלחה לכולם .אני רציתי ,כולם מכירים את הבעיה – אין בעיה
שנדבר על זה,
מוטי ששון:

לא לדבר .אני עונה לך ,כי עשינו כבר שנים וחצי ק"מ.

עמוס ירושלמי :לא ,מעבר לזה ,אני רוצה להוסיף כמה מילים.
מוטי ששון:

אבל תקרא את השאילתא ,או שאתה מוותר ואני אענה ישר?

עמוס ירושלמי" :שאילתא בנושא מסלול רכיבה על אופניים ברחבי העיר – רכיבה על
אופניים הפכה בשנים האחרונות לנושא המקבע בתוכו את שמירה על איכות
הסביבה ובריאות הציבור .בערים רבות בעולם הנחשבות למובילות בתחום,
מעודדות את הנושא ע"י הקצאה של מסלולי רכיבה בערים .גם בישראל ערים
רבות החלו לפעול ולהכשיר מסלולי רכיבה – כמו ת"א ,רעננה ,כ"ס ,הוד
השרון .היות והנושא חשוב ובעל ערך רב ,לשמירה על איכות החיים .אולי אף
הגיע זמן לתכנן גם בחולון מסלולי רכיבה אופקיים ואנכיים ברחבי העיר".
עכשיו ,מה שאני רוצה להוסיף ,אדוני ראש העיר ,שבזמן האחרון אני
מסתובב הרבה במקומות האלה ,בנסיבות לא כל כך נעימות ,ואני רואה
מסלולים של רכיבה על אופניים שהם חוצים באמצע עם עיני חתול )לא ,אני
מספר לך מה אני רואה ומה ראיתי( ,וזה דבר יפה .ויש לך מצד אחד את
המסלולים של האופניים עם הציור של האופניים ,ומצד שני צעדה שאנשים
רוצים לצעוד בערב .וזה כל כך יפה .גם ה'עיני חתול' ,נותנים לך כאילו אתה
רואה את הברק ואתה גם בלילה יכול ליהנות מהליכה ,אם זה אופניים ואם
זה הליכה .והייתי שמח אם היו עושים את הדבר הזה גם בחולון.
מוטי ששון:

טוב ,אז ככה ,קודם כל יש לנו תוכנית אב לשבילי אופניים .עד עכשיו עשינו
 3.6ק"מ ועוד ידינו נטויה .לא בכל מקום יש לנו את הבשר שנוכל לעשות
מסלול של הליכה .קח למשל את רח' ההסתדרות איפה שעשינו ,או למשל
שד' ירושלים .מהגשר עשינו כבר עד לרח' המלאכה .לגבי ההמשך ,יש לנו
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בעיה ,לא תמיד יש לנו את הבשר .באיזור התעשיה עשינו מסלולים ,הגשנו
תוכנית שם לוועדה המחוזית ,בנושא אחר ,כולם התנגדו שם באיזור
התעשיה ,נאלצנו לוותר גם על כמה מקומות שם .לא פשוט ,ולא בכל מקום
שיש בשר אנחנו יכולים לעשות את זה .אבל אנחנו עובדים ויש תוכנית אב,
שלחתי לכם את המפה.
 .2שאילתא של ניסן זכריה :ארוחות חמות לילדים עם צרכים מיוחדים
אני עובר לשאילתא של ניסן זכריה :ארוחות חמות לילדים עם צרכים
מיוחדים .ניסן ,אתה רוצה לקרוא או שאתה מסתפק בתשובה.
ניסן זכריה:

לא ,אני חושב שהתשובה היא תשובה שרק מאמתת את השאילתא ,ואין פה
תשובה .השאלה שלי היתה :האם לא ניתן לשקול את העניין ,ולהתחשב
בילדים ולאפשר להם גם לזכות בארוחות חמות .אבל זו היתה שאילתא ,הוא
רק מאשר את מה שכתבתי.

מוטי ששון:

הם מקבלים .יש בי"ס אחד,

ניסן זכריה:

לא ,מי שמשלם ,מקבל.

מוטי ששון:

זה מה שהיה כל השנים.

ניסן זכריה:

בסדר ,זה ילדים עם צרכים מיוחדים ואמרתי ,אולי במקרה הזה בגלל שזה
צרכים מיוחדים ,אולי אפשר להתחשב בילדים .זה היתה השאילתא,

מוטי ששון:

בוא נעשה אבחנה ,לפי מצב כלכלי – זה סיפור אחד; בוא לא נשייך ונגיד,
בגלל שיש לו צרכים מיוחדים הוא זכאי לארוחה .אנחנו עובדים לפי חוק.
עכשיו ,ב'עמל' יש לך שני מקומות – גם ב ...של הרשת הרצפלד ,ילדים של
ביה"ס מקבלים כל השנה ארוחת צהריים המסופקת ע"י ביה"ס .בחגים
ובחופשות ... ,ואינם מקבלים צהרים למעט  13ילדים הרשומים במועדונית
שהרשת מנהלת אותם .שם הם מקבלים ארוחת צהריים .הרשת אינה
מספקת ...

ניסן זכריה:

מוטי ,השאילתא הזאת ,אני לא מכיר את זה מקרוב .זה כמה הורים פנו,
אמרתי אני מוכן להעלות את זה .השאלה שנשאלת ,אם אותם ילדים שאין
להם אמצעים ,אי אפשר למצוא איזה דרך לתת להם.
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)מדברים יחד(
מוטי ששון:

יש כאלה שרוצים לאכול ,אז גובים כסף מההורים.

ניסן זכריה:

מוטי ,הורים שלא יכולים ואין להם-

מוטי ששון:

כל מקרה כזה יש את הרווחה ,אפשר לפנות ולבדוק את זה ,למנהל שירותי
הרווחה.

ניסן זכריה:

הם לא מוגדרים כסוציאליים רווחה .זה אנשים ממעמד נמוך שחיים משכר
מינימום.

מוטי ששון:

אנחנו נבדוק את זה.

 .3שאילתא של עמוס ירושלמי :התנדבות תמורת תמיכת העירייה בכוללים
אני עובר להצעה לסדר של עמוס ירושלמי:

התנדבות תמורת תמיכת

העירייה בכוללים.
עמוס ירושלמי" :הצעה לסדר היום בהתאם לפקודת הרשויות המקומיות התנדבות תמורת
תמיכת העירייה בכוללים – מדי שנה מאשרת מועצת העירייה את תקציב
התמיכה בעמותות ,ובכל שנה זוכים ארגונים שונים ובתוכם כוללים לתקציב
יפה ושמן .על תמיכה של שנת  2010זכו האברכים לתמיכה של  520אלף שקל,
סכום יפה לכל הדיעות .בשנה ,בקדנציה זה יכול להיות הרבה מאוד כסף .אני
לא מדבר על תוספות שהעירייה עוזרת להם בכל התחומים ואני לא נגד זה.
אבל זה מה שקורה .אני משוכנע ובטוח שהגופים הזוכים לתמיכה ,ישמחו
לתרום את תרומתם לקהילה .אך באין יד מכוונת ,באין דרישה כזאת,
יוצאים נפסדים מן העניין הן הקהילה זקוקה לעזרה והן האברכים .כדי
להתגבר על הבעיה ,אני חושב שמן הראוי יהיה כי הרשות שמעבירה סכומים
אלה כל שנה ,תדרוש שתמורתם יתנדבו למען הקהילה והייתי מציע שכל מי
שמקבל תמיכה עירונית ,יסעד חולה בבי"ח והדבר אף מתאים לאברכים
המאמינים במצווה לסעוד חולה .לפיכך בהתאם לצורך הציבורי והאנושי,
מתבקשת המועצה הנכבדת לאשר את הצעתי .הצעתי היא :המועצה מחליטה
לאמץ את הכלל שבתמורה לתמיכה הכספית יתרמו לקהילה הן האברכים
והן הארגונים האחרים לסעוד חולים קשישים הזקוקים לתמיכה .בכל
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מקרה ,אני רוצה להוסיף ,שאני כבר מעל  3שנים מסתובב בבתי חולים ואני
רואה בעיניים לא אחד ולא שניים עשרות שהולכים לעולמם בגלל שאין מי
שיסעוד אותם ,אין מי שיקח אותם לעשות סיבוב עם העגלה ,אין מי שידבר
איתם ,אין מי שינקה אותם .וכולנו יודעים מה קורה בבתי חולים ,אף על פי
שלא נמצאים שם ,כל אחד שבא לבקר רואה את המצב .אני חושב שזו
המצווה הכי גדולה .אני לא בא לנגח ואני לא-
מוטי ששון:

התפרצת לדלת פתוחה,

)מדברים יחד(
מוטי ששון:

קודם כל ,בחודשים הקרובים יושבים על המדוכה ומנסים להגיע ,ועכשיו,
בזמן האחרון הולכים גם לפרסם מודעה שקוראת לאברכים להשתלב
בתוכנית חדשנית שקוראים לה 'שירות אזרחי' בשיתוף המשרד לבטחון פנים.
השירות האזרחי בחולון יפעל תחת עוזרת ראש העיר למניעת אלימות סמדר
בן-אהרון בשיתוף של המחלקה לתרבות תורנית .אני מקווה שהפרויקט הזה
ישלב את האברכים לפעילות וולונטרית בקהילה ,שכולם יצאו נשכרים
מהפרויקט הזה .עכשיו עכשיו יוצאת מודעה.

עמוס ירושלמי :זה משהו שיפורסם ויעמדו מאחורי כל מה שאתה אומר?
מוטי ששון:

כן ,עכשיו עכשיו יוצאת מודעה .הודעה שקוראת לכל האברכים לבוא
ולהצטרף .עובדים על זה כבר כמה חודשים .לא קשור לתקציב.

)מדברים יחד(
מוטי ששון:

יש הצעה לסדר של עמוס ,מי בעד להעלות אותה לדיון? מי בעד להוריד מסדר
היום?
)נערכת הצבעה(
בעד –  11להוריד מסדר היום.
ה ח ל ט ה :הנושא ירד מסדר היום.

)מדברים יחד(
 .4אישור ספר הקבלנים לשנת 2010
מוטי ששון:

מי בעד אישור ספר הקבלנים לשנת ?2010
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)נערכת הצבעה(
בעד – 13
נגד – אין
נמנע – 2
ה ח ל ט ה :ההצעה אושרה.
אני נועל את הישיבה.

מוטי ששון
ראש העיר

נתי לרנר
ע/ראש העיר
ומרכז ישיבות מועצה
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