מועצת העיר חולון ישיבה שמן המניין

מס' 25

5222525/22

פרוטוקול

מס'

30/

מועצת העיר השש עשרה  -שמן המניין מס' 25

בישיבתה מתאריך  ,1122121/22כט' בטבת תשע"ב
השתתפו:
חברים:

מוטי ששון

ראש העיר

מר נוימרק זוהר

מ"מ ראש העיר וחבר מועצה

מר זברלו חיים

סגן ראש העיר וחבר מועצה

גב' עדן רבקה

סגנית ראש העיר וחברת מועצה

מר רון יצחק

חבר מועצה

מר בבלי יעקב

חבר מועצה

מר ירושלמי עמוס

חבר מועצה

מר רועי כהן

חבר מועצה

מר בית דגן משה

חבר מועצה

מר זיתוני יעקב

חבר מועצה
חבר מועצה

מר פכטר יניב
מר יוסים סטניסלב

חבר מועצה

מר מועלם משה

חבר מועצה

מר נדלר יוסף

חבר מועצה

גב' גזית אורה

חברת מועצה

כמו כן נכחו:
וידבסקי יצחק -
יונת דיין

-

גזבר העירייה
היועצת המשפטית לעירייה
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5222525/22

אורי צור

-

חשב העירייה

רחמים בינוני

-

מנהל אגף תקציבים ובקרה

פרוטוקול

נתי לרנר

-

עוזר ראש העיר

שמשון חן

-

מ"מ מנכ"ל החברה לבילוי ובידור

רואה חשבון

-

יאיר הרשקוביץ

מס'

30/

____________________________________________________________________________________

5

מועצת העיר חולון ישיבה שמן המניין

מס' 25

5222525/22

פרוטוקול
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על סדר היום:
 .2שאילתא של ח .מועצה עמוס ירושלים בנושא סגירת צהרון בגן מלכה לילדי הרווחה.
 .5שאילתא של ח .מועצה עמוס ירושלמי בנושא העכברושים.
 .3אישור דו"ח כספי לשנת  5//2של החב' לבילוי ובידור בע"מ (המצ"ב).
 .4אישור פרוטוקול ישיבת הועדה המקצועית לקביעת תבחינים לתמיכה בספורט
לתקציב ( 5/25המצ"ב).
 .2אישור תמצית דוחות כספיים ביניים ליום ה 3/-ביוני ( 5/22בלתי מבוקרים) המצ"ב.
 .6מינוי הגב' אדר' שירה גורלי כנציגת הרשות בוועדה לדיור לאומי (וד"ל) מחוז ת"א.
 .7מינוי מנהלת ביה"ס שש שנתי הגב' מלכה חרותי ,לחברה בוועדת החינוך במקום הגב'
שחר מיכל ,אשר פרשה לגמלאות.
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רכוז החלטות מישיבת מועצת העיר שמן המניין מס'  25מיום  521/5150//פרוטוקול 090
 ./החלטה  -מועצת העירייה מחליטה לאשר ברוב קולות את דו"ח כספי לשנת
 5002שעל החב' לבילוי ובידור בע"מ.
 .5החלטה  -מועצת העירייה מחליטה לאשר ברוב קולות את פרוטוקול ישיבת
הועדה המקצועית לקביעת תבחינים לתמיכה בספורט לתקציב .50/5
 .0החלטה  -מועצת העירייה מחליטה לאשר ברוב קולות את תמצית דוחות
כספיים ביניים ליום ה 00-ביוני ( 50//בלתי מבוקרים).
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אני פותח את ישיבת המועצה מן המניין מספר  .25אני עובר לשאילתא של
חבר מועצה עמוס ירושלים בנושא סגירת צהרון בגן מלכה לילדי הרווחה.

סעיף  – 2שאילתא של ח .מועצה עמוס ירושלים בנושא סגירת צהרון בגן מלכה לילדי
הרווחה.
מוטי ששון:

עמוס ,אתה רוצה להקריא?

עמוס ירושלמי :כן .הנדון סגירת צהרון בגן מלכה לילדי רווחה.
מוטי ששון:

חברים.

עמוס ירושלמי :בגן מלכה שבנדון פעל מתחילת השנה צהרון לילדי רווחה ונסגר עבור אותם
ילדים ,והצהרון הוסב לילדים אחרים .הורי ילדי הרווחה קיבלו הבטחה
שתוך זמן קצר ימצא פיתרון חלופי .למרות האמור לא נמצא עד היום פיתרון
לאותם ילדים ,לפיכך להלן שאלתי  :מדוע סגרו את הצהרון עבור אותם
ילדים והוסב לאוכלוסייה אחרת .האם יש כוונה למצוא פיתרון למצוקתם?
ומה אתה מתכוון לעשות? בכל מקרה יש לציין שילדים אלו נמצאים בסיכון
גבוה .סיכון ,ילדים בסיכון .ילדים ממשפחות קשות יום ,הילדים הללו
צריכים לסמוך עליך וקשה לי להבין שהילדים האלה מתחילת השנה ועד
היום הם מסתובבים ומגיעים אלי לעמותה ,אני רואה אותם .הם היו
במסגרת ואנחנו כאנשי עמותה עזרנו להם ונתנו להם מזון מדי פעם ,תקציב
של הרווחה .איך יתכן שמפקירים ילד ואומרים אתה תעשה עכשיו הפסקה,
אתה תלך ויבואו ילדים אחרים במקומם.
מוטי ששון:

טוב.

עמוס ירושלמי :כל ילד הוא ילד בפני עצמו.
מוטי ששון:

טוב .אני אענה לך עמוס .קודם כל המבנים של גני הילדים ,נקרא קודם כל
את התשובה שלה.

עמוס ירושלמי :ילדים אחרי בית ספר.
מוטי ששון:

דקה ,בשל הגידול במספר הנרשמים ,מה שטובה בר לב כתבה .לגני חובה,

דובר:

זה המשמעות ,גני חובה.
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רגע .אני קורא ,היא כתבה  -לגני החובה בעיר היה צריך להחזיר את גני
הילדים שבו פעלה "מועדונית מלכה" לייעודו האמיתי .קרי ,השבתו למחלקת
גני הילדים והכנסתו לגן ילדים פעיל .עם קבלת ההחלטה נמצאה חלופה
למועדונית במבנה ששימש את השיטור הקהילתי .בימים אלו מסתיים
השיפוץ כך שהמועדונית במתכונת המלאה תפעל לרווחת הילדים מיד לאחר
החג .עכשיו תבינו ,המבנים האלה הם לא בשליטה שלנו ,המבנים של גני
הילדים .כשהתפנו גני הילדים אנחנו מסרנו אותם לכל מיני גופים שיפעילו
אותם .בא משרד החינוך אמר אדוני ,תפנה ,אני צריך אותו לגן חובה ,אתה
צריך לפנות .אני על פי חוק אפילו לא יכול להגיד לו לא ,לכן אמרתי תוציאו
את השוטר הזה מהגן שם ,נעביר אותו למקום אחר ובינתיים נכשיר את הגן
הזה איפה שהיה השיטור הקהילתי ,נהפוך אותו לגן והילדים יכנסו לשם.
בזמנו הצעתי באופן זמני להעביר אותם לבית ספר ויצמן .כנראה שזה לא כל
כך הסתייע .אבל הם עוברים אחרי החג.

עמוס ירושלמי :תראה ,אני אומר לפני שעושים מעשה כזה צריך קודם כל לבדוק.
מוטי ששון:

אתה יודע כמה זה היה? אתה יודע מתי קיבלתי את זה? את ההודעה ממשרד
החינוך.

נתי לרנר:

סוף שבוע אחרון של אוגוסט.

מוטי ששון:

בשבוע האחרון של אוגוסט .אני מקבל הוראה ממשרד החינוך לפנות גן ,אז
מה אתה רוצה שאני אעשה? זה לא גן שלי.

עמוס ירושלמי :הילדים האלה לא יודעים מי זה משרד החינוך.
נתי לרנר:

בשביל זה אנחנו משתדלים כמה שפחות לפגוע.

מוטי ששון:

לא .זה אומר גן קודם למועדונית ,אני לא יכול להגיד לו לא .הצענו להם בתוך
בית ספר ויצמן ,הם לא רצו.

נתי לרנר:

לא .לא שזה לא הלך ,יש סטנדרט מסוים לרווחה שדורש.

מוטי ששון:

מטבחון.

נתי לרנר:

יש גודל שנדרש ,הם לא הסכימו לאפשר לנו את הבינתיים ,זה סיפור יותר
מורכב .זה מוסדות.
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מוטי ששון:

היו אצלי ישיבות ,פעמיים נתתי הוראה ,ואלה לא רצו.

נתי לרנר:

המשטרה עשתה לנו פרצופים ,וגם כן סיפור.

מוטי ששון:

בא מפקד המרחב אלי ואמרתי לו לא יעזור.

מס'

30/

סעיף  – 1שאילתא של ח .מועצה עמוס ירושלמי בנושא העכברושים.
מוטי ששון:

שאילתא בנושא עכברושים.

נתי לרנר:

יש תשובה.

עמוס ירושלמי :לאחרונה פנו אלי אזרחים רבים הקובלים על מכת העכברושים בעיר ,ואין
מענה מצד העירייה התשובה שהם מקבלים" :תזמינו אתם מדביר ,העירייה
כבר לא מטפלת בעניין ,"...כידוע העכברושים הם תוצאה של הזנחה של
מערכת הביוב העירונית שמהווה קרקע פורייה להתרבות של העכברושים,
ואין מדובר בבעיה נקודתית של דייר זה או אחר .כי אם בתופעה רחבה
המתפרשת על אזורים נרחבים בעיר ,העכברושים לא נופלים מהירח לביתם
של תושבי העיר הקובלים ,הם מגיעים לבתים דרך מערכת הביוב העירונית,
לפיכך על העירייה חלה חובה לטפל בבעיה ,לדוגמא חדירת עכברים לשטחים
שבעצם עכבר הוא לא יודע מה זה שטח ששייך לעירייה ומה זה שייך לביות,
ואני לפני כמה זמן יצא לי לראות שאני עד עכשיו לא מאמין ,זה הזוי ,כלב
זאב עכברוש תפס אותו בפה ,לא יאומן ,ומנסים להוציא את העכברוש הזה,
לא יכולים .הוא יותר גרוע ,זו חיה שאי אפשר להבין אותה .יש להם כוחות
על ,הם שוברים ,הם אוכלים ברזלים ,אוכלים פלסטיקים ,הם אוכלים הכל.
הם עושים נזקים בל יתואר .ואני חושב אדוני ראש העיר ,אני מבין שאת
מוזיאון הבריאות בדרך להקמה ראש העיר ,במסלול הזה ,אני חושב
שהבריאות לדאוג לאנשים במיוחד ,אני חושב שצריך לשים דגש לנושא הזה,
זה נושא מאוד חשוב ,זה נושא בריאותי ,חשוב ביותר .מעבר לזה ,בפינת
הליטוף אני גר לא רחוק משם ,אני רואה את העכברושים שמסתובבים שם.
זה לא יאומן .כל אחד כמו חתול .הם מתערבבים עם החיות והילדים מגיעים
לשם ונוגעים בחיות ,מטפלים בהם ,הילדים אוהבים חיות ,זה פינה יפה
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בעצם ,צריך לשים דגש על זה ,זה דבר מאוד ,מאוד חשוב.
מוטי ששון:

בסדר .אני אענה לך כי אני מזכיר רק לחברים שנושא של ביוב ומים עבר למי
שקמה .עונה לי המנכ"ל אריק – בהמשך לפנייתו של מר ירושלמי ,הריני
לציין כי בעיית העכברושים במערכת הביוב צצה במקרים בהם המערכת
א ינה אטומה ובמקומות בהם ישנו לכלוך בחצר וכתוצאה מכך העכברים
יוצאים ו2או מסתתרים בין השאר גם ברשת הביוב .זה המקום לציין כי
במקרים רבים מתגלים כי השברים בקו הינם בתחום שבאחריות דיירי
הבניין והתאגיד מוציא דרך הפיקוח העירוני דרישה לדיירים לתקן השברים
והסדקים שכן האחריות על התחזוקה והניקיון במקומות אלה ,כי זה בחצר,
חלה על הדיירים .תאגיד "מי שיקמה" פועל באופן רציף לתחזק את מערכות
הביוב ומבצע טיפולי מנע .במסגרת העבודה השוטפת ,מבצע התאגיד צילום
קווי הביוב לאחר השטיפות ,במטרה לגלות שברים וסדקים בקו ומטפל בהם
מיידית ע ם גילויים .מבדיקה שערכתי במערכת פניות הציבור בתאגיד ,עולה
כי בחודש האחרון היתה רק פנייה אחת על מפגעי עכברושים באזור רחוב
ראש פינה והיא היתה בתחום השטח של הדיירים .אז אני רוצה לפנות אל
התושבים ,לכל מי שיש בעיה בתחום הזה ,תציפו את הבעיה למוקד העירוני.

חיים זברלו:

אני אגיד משהו ,באמת באחרונה ,בשנים אחרונות היו עושים ריסוס בכל מיני
מקומות ,הדברה נגד העכברושים ,ובשנה או שנתיים אחרונות.

מוטי ששון:

זה בתחום הפרט ,זה לא בתחום הציבורי.

נתי לרנר:

זה לא יוצא דופן ,יצאה הנחיה מהשלטון המקומי בעקבות ריבוי של תביעות
ע ל בעלי חיים פרטיים שהיו נהרגים כתוצאה מהסיפור ,יצאה הנחיה שאנחנו
לא עושים.

סעיף  - 3אישור דו"ח כספי לשנת  1//2של החב' לבילוי ובידור בע"מ (המצ"ב).
מוטי ששון:

מסתבר שאנחנו לא אישרנו את זה במועצה.

נתי לרנר:

השתמט.

מוטי ששון:

הדוחות האלה אושרו בדירקטוריון ,כרגיל ,אבל אתם יודעים ,אנחנו כל שנה

____________________________________________________________________________________

2

מועצת העיר חולון ישיבה שמן המניין

מס' 25

5222525/22

פרוטוקול

מס'

30/

מביאים את הדוחות הכספיים של כל חברות הבת ,פה מסתבר בבדיקה
שבעצם הדוח הזה לא הגיע .נשמט בטעות ,אז בקשה .רואה החשבון.
נתי לרנר:

יציג למיקרופון רואה החשבון.

יאיר הרשקוביץ :אני יאיר הרשקוביץ ,רואה חשבון לשעבר של חברה לבידור ,בינתיים כבר
משנת  5/2/יש רואה חשבון אחר .הדוח לשנת  5//2לא אושר במועצה כנראה
זו טעות טכנית ,בינתיים כבר אושר דוח  ,5/2/ ,5//0אז מה שנשאר זה רק
לאשר את הדוח הזה אחורנית ,במועצה .הדוח מונח לפניכם ,הוא מראה
היסטוריה שלפני שלוש ,ארבע שנים ,של הכנסות של רווח נקי ,של 4,7//,///
שקלים ,מכל מתקני החברה לבידור ,כאשר הרווח הזה מושקע בחזרה
במתקנים של ימית  ,5///של החברה לבידור ,וזהו ,אין לי יותר מה להוסיף
אלא אם יש שאלות.
רועי כהן:

אני לא יודע למה היתה עריכת הדוח באותה שנה פרטנית לגבי כל זה ,כי
קודם כל זה נכון וכך צריך לעשות את זה,

מוטי ששון:

כך אנחנו עשינו כדי לדעת מה קורה בכל מקום.

רועי כהן:

לא .זה לא היה בשנת .5//0

שמשון:

קיבלת תשובה מהרואה החשבון החדש.

רועי כהן:

לא .אני חושב שזה הדרך שצריך להציג דוחות כספיים של חברה .זו הדרך,
אני לא חושב שנמצא פה רואה חשבון ,זה הדרך בה צריך להציג .לכל מרכז
ומרכז לדעת ,גם ראש העיר מוביל את הקו הזה ,גם את זה בנפרד.

מוטי ששון:

אני לא יודע אם זה במאזן .במאזן לא נוכל לעשות את זה.

רועי כהן:

במאזן זה נמצא .הנה המאזן .לגבי שאלה ,זה לא מופיע פה מה כספי
התמיכה של העירייה .אני הלכתי לבדוק בשנת  5//2היו  6מיליון שקלים של
העברה בצורה כזאת או אחרת ,איפה זה נמצא פה מבחינת התקבולים ,כי זה
לא מופיע .דבר נוסף,

מוטי ששון:

אתה מדבר על מרכזי הספורט?

שמשון:

אני אענה ,מי שקיבל זה מרכז לספורט טיפולי וקריית הספורט.

רועי כהן:

זה לא מופיע תקבולים לעירייה.
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שמשון:

למה אתה אומר שלא?

מוטי ששון:

אין דבר כזה.

רועי כהן:

הנה ,אני רואה .זה לא מופיע .מרכזי הספורט יש גורמי חוץ ,חוגים ,אירועים
ואליפויות.

שמשון:

יש לך מדמי טיפול ,וגורמי חוץ .תסתכל.

רועי כהן:

מה זה גורמי חוץ?

שמשון:

גורמי חוץ זה מתוך החברה.

רועי כהן:

אבל היא בעלים לפי מה שאתה פותח פה .העירייה מאה אחוז בעלים .חייב
להופיע,

שמשון:

זה ישות משפטית נפרדת.

רועי כהן:

אני יודע שהיא ישות משפטית נפרדת.

שמשון:

אנחנו מפעילים את היחידות התפעוליות קבלן עבור העירייה.

רועי כהן:

לא ידעתי שעירייה היא גורם חוץ.

יאיר הרשקוביץ :לא .כתוב מדמי טיפול וגורמי חוץ .דמי הטיפול מתקבלים מהעירייה.
שמשון:

תסתכל עמוד  ,0שורה ראשונה .אתה תראה את זה ,יש שם .2,670,///

רועי כהן:

אני רק רוצה קודם כל עירייה שהיא מעבירה כספים זה צריך להיות רשום,
אני חושב שצריך לדעת כמה .מאחר וזה דיון לשנת  ,5//2אני לא אתעמק
בנתונים ,אבל קודם כל החברה מצביעה על איתנות כלכלית מאוד טובה .יש
לה רווחים בצורה כזאת או אחרת ,אם העירייה עדיין ממשיכה לתמוך בה,

מוטי ששון:

לא .היא לא תומכת .אתה מבלבל .יש הבדל בין קריית הספורט שהיא שלך,
בין פארק פרס שהוא שלך ,שהם קבלנים.

רועי כהן:

לפי מה שמוצג פה ,כולם פה של העירייה.

מוטי ששון:

לא הבנת .לא תומכים לא בימית ,לא בבריזה ,לא בנפשונית .בפארק ,זה
פארק שלנו שהם מתחזקים אותו .קריית הספורט הוא מתחזק אותו.
אולמות הספורט.

חיים זברלו:

כל אולמות הספורט ,כל המבנה.

רועי כהן:

עכשיו ,משהו שהוא ממש לגבי  5//2הנושא של בוא נגיד החלוקה בין
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הכניסות החד פעמיות לבין המרכזים ,יש פער גדול מאוד במידת היחסיות,
אני לא יודע איך להסביר את זה ,אתה כמנכ"ל יכול להסביר את זה,
הכניסות  26מיליון שקל בימית .5///
שמשון:

אתה ביקשת שאנחנו נראה לך בנפרד .נותנים לך נתונים בנפרד .ימית
מורכבת משני חלקים .מועדון המינויים ופארק מים ,פארק המים נותן לך
הכנסה של כניסות בקבוצות שזה  ,26החלק הנוסף זה מועדון המינויים
שנותן לך את החלק בחלק העליון .אתה ביקשת להפריד.

רועי כהן:

ההפך ,אני לא רוצה להפריד .הפרופורציה ,שים לב ,בין מינויים בבריזה 25
מיליון לבין כניסות חד פעמיות  23/לבין פרופורציה אותו דבר,

מוטי ששון:

זה אותו דבר .זה פתוח וזה מינויים.

רועי כהן:

אני שואל שאלה.

מוטי ששון:

רועי,

נתי לרנר:

רועי ,אנחנו שאלנו את השאלות האלה בשנים .5/2/ – 5//0

רועי כהן:

האם הנושא של מכירת כרטיסים במרכזים מסוימים זה הנושא? זה מה
שהם פועלים? או שזה חברה כזאת ,כי זה ניכר מאוד.

מוטי ששון:

רועי ,ימית  5///אי אפשר להשוות על שום מרכז.

רועי כהן:

זה ברור.

מוטי ששון:

כי זה פתוח לקהל הרחב .מועדון מינויים נפשונית ובריזה ,אנשים אם קונים
שם כרטיסים זה רק אלה המינויים שמביאים להם אורחים ,זה לא פתוח
לקהל ,זה מנויים .זה לא פתוח לקהל .בעיקרון לא.

שמשון:

האטרקטיביות של ימית  5///מובילה את כל הקהל לימית ,אנחנו מבזבזים
את בריזה ואת נפשונית כמועדון מנויים כטיפול במנויים של תושבי העיר
במאה אחוז .את ימית אנחנו מטווים בפארק מים כאשר מנת הברזל שלו
לחורף היא המינויים ואנחנו נותנים שירות לכל תושבי קריית שרת באזור
כמנוי ,כשאתה רואה את הפערים זה איך אנחנו ממצבים כל אחד
מהמתקנים.

מוטי ששון:

טוב .אוקי .מי בעד אישור הדוח הכספי לשנת  5//2החברה לבינוי ובידור?
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(נערכת הצבעה)
בעד – 23
נגד – אין
נמנע – אין.
ה ח ל ט ה :ההצעה אושרה.
מוטי ששון:

תודה רבה לרואה חשבון.

סעיף  - 4אישור דוחות כספיים לשנת ( 1/2/מאזן) של עיריית חולון (המצ"ב).
מוטי ששון:

בקשה ,מה שהתחלת קודם ,תעבור עכשיו.

אורי צור:

אושרו הדוחות הכספיים של  5/2/במתכונת הרבעונית על ידי המועצה ביולי
 . 5/22הדוחות אשר מוגשים לכם כרגע לאישור הדוחות המבוקרים על ידי
רואה החשבון ועם כל הביאורים ועם הקדמה שכתבנו .תשומת הלב שלכם
מופנית בעיקר אל הנושא של מדדי הביצוע .שיש שם נתונים וכמה נתונים
פשוט בשביל להאיר את הדוחות הכספיים ,היקף הביצוע בתקציב הרגיל
לשנת  5/2/עמד על כ 27/-מיליון שקל ,כאשר היתרה של התקציב הרגיל כ5-
מיליון שקל ,מה שמביא את הגירעון שלנו לסוף  5/2/למשהו כמו  23מיליון
שקל ,הביצוע מתוך התקציב מתאים למגמה הרב שנתית ,משהו כמו 02%
מהתקציב .התקציב פיתוח ההוצאות עמד על כ 05-מיליון שקל ,ובעקבות
הכנסות של כ 2/6-מיליון שקלים ,נשאר עודף תקופתי של כ 22-מיליון
שקלים ,ומספר נתונים נוספים שזה צריך להזכיר פה ,מספר המשרות
הממוצע בשנת  5/2/ירד לכ 3/-משרות לעומת שנת  ,5//0משקל הוצאות
השכר מסך כל ההוצאות בשנת  .33.6% – 5/2/אין דבר כזה בעיריות אחרות.
משקל הארנונה בסך כל ההכנסות ,אני מדגיש ,ארנונה לא סך הכל הכנסות
עצמיות ,אלא רק ארנונה ,למעלה מ .27%-תשלומי הלוואות שהסתכמו בכ-
 52מיליון שקל משהו שהוא סדר גודל של  3.3%מהוצאות בתקציב הרגיל,
עומס הנלוות סוף שנת  5/2/עמד על כ 253-מיליון  .₪משהו פחות מ24%-
מתקציב המקורי של שנת  .5/22להזכיר כי עומס הנלוות שלנו עומד על
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עשרות אחוזים מהתקציב הרגיל .יש לכם גם נתונים של פעילות הקבוצה,
זאת אומרת כולל חברות הבנות ,נתונים של פעילות הדדית בין העירייה
לחברות הקשורות 2,/67,///,/// .בתקציב הרגיל ועוד כ 22/-מיליון
מתקציב הפיתוח .זה לגבי שנת  ,5/2/אם יש שאלות.
מוטי ששון:

יש שאלות?

רועי כהן:

כן .רשום פה בצורה כזאת או אחרת שהעירייה צריכה לעמוד בפני איתנות
של תביעות משפטיות הן בנושא הביטוח והן נושא ארנונה ,אני לא ראיתי
איזו שהיא הפרשה מסוימת ,אם אפשר להראות לי את ההפרשה הזאת .כי
אם מציינים את זה בתוך הדוח בצורה כזאת.

מוטי ששון:

יש הפרשה.

רועי כהן:

אני רוצה לראות .בוא נסבר קצת את האוזן ,איזה תביעות אשר מאיימות על
האיתנות של העירייה לפי מה שכתוב פה.

מוטי ששון:

כל הזמן יש תביעות.

רועי כהן:

אבל רשום פה תביעות בסכומים איזה תביעות ,נושא שעד כדי כך צריך
לרשום את זה בתוך הדוח?

מוטי ששון:

לא .אתה חייב .ברגע שיש תביעות אתה חייב.

אורי צור:

בסוף דצמבר  377מיליון שקל .מתוך זה נעשתה הפרשה של כ 00-מיליון שקל,
כל הנתונים יותר מפורטים בביאור  .24עמוד .52

רועי כהן:

כלומר,רבע מתוך סך הכל זה הפרשה?

מוטי ששון:

יש לך מה להוסיף?

וידבסקי:

למרות מה שאמר ,שום דבר לא מאיים ,יש הפרשה הגיוני שתהיה הפרשה.
דובר במשפטים שיכולים להימשך עשר שנים לא רוצה להגיד גם יותר ,אבל
עיריית חולון נוהגת בשמרנות ולכן עשתה את ההפרשה.

עמוס ירושלמי :רציתי לשאול בהזדמנות זאת.
מוטי ששון:

כן.

עמוס ירושלמי :האם יש לעירייה הלוואות קודמות?
מוטי ששון:

הלוואות מבנקים .הלוואות פיתוח .הוא אמר זה בסדר גודל של  2//מיליון.
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 2//ומשהו מיליון .אנחנו הכי נמוכים.
אורי צור:

על  253מיליון שקל ,כל זה הלוואות.

רועי כהן:

מחזירים  52מיליון.

מוטי ששון:

תראה ,אתה יכול ,נגיד התקציב שלנו  02/מליון  - ₪מיליארד נגיד ,אתה
רשאי על פי חוק לקחת הלוואות פיתוח בשיעור  .6/%זאת אומרת אתה
רשאי לקחת עד  6//מיליון שקל הלוואה מהבנקים ל 22-שנה 6// .מיליון.
אנחנו ב 253-מיליון ,אנחנו הכי נמוכים מבחינת ההלוואות בארץ.

עמוס ירושלמי 6// :מיליון שזה אומר,
מוטי ששון:

אתה יכול לקחת הלוואה של .6//

עמוס ירושלמי :בזכות מגיע לך עד ?6//
מוטי ששון:

אתה יכול עד  6//מיליון ,אנחנו רק מליון ש"ח.253

רועי כהן:

איפה נמצאים כספי ההפרשה האלה?

וידבסקי:

איפה ששמים בדרך כלל.

רועי כהן:

לא .אין בתוך הדוח.

מוטי ששון:

טוב .מי בעד אישור הדוחות הכספים לשנת  5/2/של עיריית חולון?
(נערכת הצבעה)
בעד – 23
נגד – אין
נמנע – אין.
ה ח ל ט ה :אושר.

מוטי ששון:

אולי תעשה את התמצית של המחצית השנייה אורי .את סעיף .6

סעיף  - 6אישור תמצית דוחות כספיים ביניים ליום ה 3/-ביוני ( 1/22בלתי מבוקרים)
המצ"ב.
מוטי ששון:

כן אורי.

אורי צור:

הדוח ליוני אנחנו מביאים אותו גם כן פעם שנייה למועצה ,אחרי שהוא אושר
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בתחילת נובמבר ,כאשר אנחנו נדרשים לעשות את זה על ידי משרד הפנים,
היות וזה הדוח הסקור על ידי רואה החשבון ,שני השינויים שיש בין הדוח
הזה לדוח שאנחנו הגשנו ,אחד זה הערות של רואה החשבון אשר מצויים
בסוף הדוח .אפשר לראות את זה .ונתון שרואי החשבון התעקשו להעביר את
זה לתקופה של הדוח של יוני ולא של ספטמבר ,פעילות מסוימת עם מי
שקמה ,מה שגרם להגדלת העודף התקופתי משהו כמו מיליון שקל ,ל-
 .5,6//,///זה השינוי היחידי.
מוטי ששון:

אמרו לך תכניס את זה ביוני .אוקי .מי בעד?
(נערכת הצבעה)
בעד – 23
נגד – אין
נמנע – אין.
ה ח ל ט ה :אושר.

איש ור פרוטוקול ישיבת הוועדה המקצועית לקביעת תבחינים לתמיכה בספורט ,תקציב
.1/21
מוטי ששון:

אני עובר לסעיף אישור פרוטוקול ישיבת הוועדה המקצועית לקביעת
תבחינים לתמיכה בספורט ,תקציב  .5/25קיבלתם את הפרוטוקול ,יש
שאלות בקשה .רועי.

רועי כהן:

קודם כל אני רוצה לברך על זה שראש העיר באמת עמד במה שנאמר פה
בישיבה קודמת לגבי התוספת לגבי קבוצות הנוער.

מוטי ששון:

זה בקשה של קובי ,נכון?

יעקב:

כן.

רועי כהן:

אנחנו נמצאים עכשיו בתקופה של אישור תוכנית אב לספורט.

יעקב:

זה לא שאלה .הוא ביקש שאלה .תשאל שאלה.

מוטי ששון:

מה השאלה לא הבנתי.

רועי כהן:

רגע ,יש לי בדיוק את השאלה.

יעקב:

אתה ביקשת לשאול שאלה.
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רועי כהן:

אתה רוצה לדבר? אז דבר אתה.

יעקב:

כן.

מוטי ששון:

תן לו לשאול אחר כך הוא יענה.

רועי כהן:

לא .זה לא אליו .אין בעיה .שידבר.

מוטי ששון:

אחרי השאלה שלו.

יעקב:

זה לא שאלה ,קודם כל אני רוצה לברך את ראש העיר על זה שהוא גם
הבטיח וגם קיים בעניין אולם כדורסל שכבר בימים או בשבועות הקרובים
מתחילים לעבוד שם .אז באמת מוטי כל הכבוד ,הבטחת וגם קיימת .אני
מקווה שזה יעבוד כמו שצריך וכמו שהתוכניות שתכננת ,אני רוצה גם
להודות לוועדה המקצועית ברשות נתי לקביעת התבחינים לספורט שעבדה
והכינה את זה אני מקווה באמת שבאמת יעבור .אנחנו עכשיו גם עומדים
בפני תוכנית אב לעשר שנים הבאות בספורט ,גם לגבי וועדת ספורט הישגי,
ספורט עממי ,וועדת מתקנים וכל הוועדות האלה .החבר'ה שלנו עושים
עבודה שלא רחוק הזמן יבוא שאנחנו גם נדע בדיוק לאן אנחנו פונים בספורט
בחולון .יש שם אנשים איכותיים שעבדו ,ששייכים לוועדה ,אנשים שכולל
יגאל שגם מינו את האנשים הנכונים ,אנשים ותיקים ו אנשים שמעורבים
בספורט בכלל לא רק בחולון אלא גם בארץ .אז באמת לכל האנשים האלה
תודה .תודה לכולם ,אני מקווה שאנחנו נתחיל ברגל ימין את העשר שנים
הבאות.

מוטי ששון:

אוקי .תודה .כן רועי.

רועי כהן:

אני אציין ואני חושב שמאז כניסתו של קובי לרשות הוועדה והעובדה שהוא
בא מתוך התחום ,זה ניכר גם באופן הפעילות שלו והבנה שלו לגבי איך
הוועדה צריכה לפעול אני חושב באמת זה מה שביקשתי להתייחס ,התוכנית
בספורט אמורה לייצג לעשר השנים הבאות איזו שהיא תוכנית שאמורה
להציג את הספורט גם הישגי ,וגם תחרותי וגם בעיר חולון .אבל הדבר הזה
יכול להתבצע בצורה כזאת או אחרת שיהיה חלוקת משאבים אחרת .אנחנו
מדברים על  50אגודות ספורט שסך הכל התקציב השנתי לחלוקה עבורם הוא
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 2מיליון שקלים .אני מדבר על אגודות ,נושא של אגודות.
מוטי ששון:

לא .אגודות לא.

רועי כהן:

יש  50אגודות.

מוטי ששון:

לא אגודות .יש קבוצות.

רועי כהן:

 50מועדונים שמקבלים כסף .יש את הנתונים ,בצורה כזאת או אחרת אני
סתם עושה הקבלה ,ואני רוצה ליצור איזה ,בשנת  5//2סך הכל התקציב
עמד על אותו סכום כאשר תקציב העירייה עמד על  ...מיליון שקלים .אחוז
תקציב הספורט עמד כמעט על אחוז מסך תקציב העירייה ונתן איזה שהוא
מענה לאותן אגודות בספורט ,לאורך כל השנים ,כאשר היה סדר גודל של
כמעט  2,///שקלים ,כתוצאה ,ואני לא נכנס לזה ,כתוצאה מהישגיות
מסוימת ,והיגע מצב שאנחנו בשנת  5/22הולכים לאשר לשנת  5/25ערך של
 5,///שקלים ,תבינו ,רשום זה  5,5//שקלים .מ 2,///שקלים ירד .כלומר,
ירדת בצורה כזאת או אחרת כמעט ב 6/%-בערך האגודה כלפי כל אחד
מהאגודות .אני בא ואומר ,אנחנו בפתחו של תוכנית אב לספורט ,אמורה
לתת מענה לכל האגודות האלה .המצב הזה שהשמיכה היא קצרה ,זה לא
יכול להמשיך ,אנחנו נמצאים במצב שכל פעם אנחנו מכבים שריפות .הרצון
להתפתח בספורט מגיעים למצב שהמטרה שלהם היא אך ורק לזכות .אנחנו
היינו פה בישיבה שהיתה פה עם מספיק אנשים שהמטרה של כולם הציגה רק
בספורט ,אני לא חושב שאנחנו כמספרים חושבים שאנחנו המטרה שלנו לתת
כסף ומצב של להנציח את המצב הקיים ,צריך לראות איך אנחנו מובילים
מצב שיש פרופורציה בין הגידול בסך תקציב העירייה לבין גידול בתקציב
הספורט בעיר חולון ,אני בא ואומר שוב ,אני יודע את המציאות הקיימת ,אני
גם בדקתי שהנושא של אגודות הנוער קרוב לליבו של ראש העיר ,עובדה
שהוא נענה לבקשתו גם של קובי אבל הנושא הזה שיש כל כך הרבה אגודות
והשמיכה כל כך קצרה ,שערך הנקודה ירד בתוך שש שנים קרוב ל2/%-
ומנגד אנחנו עומדים וראש העיר הרגע אמר ,מיליארד שקלים הולך להיות
תקציב העירייה ,ואנחנו ירדנו למצב שאנחנו חצי אחוז מזה ,כלומר ירידה של
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קרוב ל 2/%-בסך הכל התקצוב לספורט.
מוטי ששון:

אתה לא מדייק.

רועי כהן:

למה לא מדייק? מיליארד שקל,

מוטי ששון:

איפה כל מחלקת הספורט?

רועי כהן:

היה אותו דבר.

מוטי ששון:

כל האולמות.

רוני ורדי:

מרחיבים את האולמות אחרי שיהיה תקציבים חדשים.

רועי כהן:

אני מדבר על האגודות.

מוטי ששון:

בסדר רועי ,אתה על כל סעיף מדבר.

רועי כהן:

אני אומר שכדאי לשים לב ,שים לב מה קרה פה ,זה מה שחשוב שאתה תבין
תראה מה קרה פה ,ממ צב שאגודה היתה יכולה להתבסס על איזה שהוא
איתנות כלכלית ,כל שנה יש קיטון בתקציב מאחר וערך הנקודה יורד .הנושא
הזה חייב להיגמר ,לא יכול להיות שכל הזמן,

נתי לרנר:

רועי ,גם לא יכול להיות שהאגודה תתבסס רק על התמיכה .העירייה נותנת
מלגות.

מוטי ששון:

רועי ,זה נאום שחוזר על עצמו כל שנה.

רועי כהן:

לא .זה לא נאום.

מוטי ששון:

מה אתה מציע?

רועי כהן:

זה לא נאום.

מוטי ששון:

יש לך הצעה קונקרטית?

רועי כהן:

יש לי הצעה.

מוטי ששון:

בקשה ,תעלה את ההצעה .וזהו.

רועי כהן:

יש לי הצעה ,אני חושב שהיא הצעה גם נכונה.

מוטי ששון:

תציע את ההצעה שלך.

רועי כהן:

אני חושב שכראש עיר וחברי מועצה אנחנו צריכים לקבוע סך הכל אחוז מסך
תקציב העירייה אשר יהווה עוגן לתמיכה בספורט.

מוטי ששון:

אוקי ,הבנתי.
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על מנת שבשנה הבאה אתה לא תמצא את עצמך עוד פעם עם ערך נקודה
במקום  2,0// ,5,5//שקלים.

מוטי ששון:

הבנתי.

רועי כהן:

זה נורא,

מוטי ששון:

גמרנו .הבנו.

רועי כהן:

,5,6//

מוטי ששון:

הבנו מה שאתה אומר .זה הצעה שלך? אוקי .מי בעד אישור פרוטוקול
הוועדה המקצועית לקביעת תבחינים לתמיכה בספורט לתקציב ?5/25
(נערכת הצבעה)
בעד – .23
נגד – אין
נמנע – אין.
ה ח ל ט ה :מאושר.

סעיף  - 7אישור דו"ח רבעוני לשנת  1/22לתקופה (רבעון  )3שנת ( 1/22המצ"ב).
מוטי ששון:

סעיף  7הוא בטעות .דוח רבעוני לא מאשרים במועצה .קיבלתם אותו.

סעיף  - 2מינוי הגב' אדר' שירה גורלי כנציגת הרשות בוועדה לדיור לאומי (וד"ל) מחוז
ת"א.
מוטי ששון:

מינוי הגב' אדר' שירה גורלי כנציגת הרשות בוועדה לדיור לאומי מחוז תל
אביב .מי בעד?
(נערכת הצבעה)
בעד – 24
נגד – אין
נמנע – אין.
ה ח ל ט ה :מאושר.

סעיף  – 9מינוי מנהלת ביה"ס שש שנתי הגב' מלכה חרותי ,לחברה בוועדת החינוך במקום
הגב' שחר מיכל ,אשר פרשה לגמלאות.
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מינוי מנהלת בית ספר שש שנתי הגב' מלכה חרותי ,לחברה בוועדת החינוך
במקום הגב' שחר מיכל ,אשר פרשה לגמלאות.
(נערכת הצבעה)
בעד – 24
נגד – אין
נמנע – אין.
ה ח ל ט ה :ההצעה אושרה.

מוטי ששון:

אני מוסיף שני סעיפים קטנים .מינוי של איציק רון ליושב ראש הוועדה
לאיכות הסביבה במקום בבלי.

מינוי איציק רון ליושב ראש הוועדה לאיכות הסביבה במקום בבלי:
מוטי ששון:

מי בעד להעלות את זה על סדר היום?
(נערכת הצבעה)
בעד – .24
נגד – אין
נמנע – אין
ה ח ל ט ה :ההצעה אושרה.

מוטי ששון:

מי בעד מינוי מר איציק רון כיושב ראש לוועדת איכות הסביבה?
(נערכת הצבעה)
בעד – 24
נגד – אין
נמנע – אין
ה ח ל ט ה :ההצעה אושרה.

מוטי ששון:

אוקי ,עכשיו הצהרה של יניב פכטר בבקשה.

יניב פכטר:

כן .אני מנהל את אתר האינטרנט של תיאטרון חולון ,אני פניתי אל היועצת
המשפטית של העירייה בבקשה אם אני יכול להמשיך לעבוד במסגרת ניהול
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האתר ,קיבלנו תשובה ממשרד הפנים חיובית ,ואני חייב להצהיר את
ההצהרה הבאה – בהתאם לסעיף  255א' ה' לפקודת העירייה נוסח חדש
הריני להודיע למועצת העיר כי אני מתחזק מנהל את אתר האינטרנט של
החברה לפיתוח תיאטרון מוסיקה אומנות ומחול חולון ,לאור כך ובהתאם
להוראות החוק וכל עוד לא הסתיימה התקשרות זו לא אסוג בתוקף כהונתי
במועצת העיר בכל עניין הנוגע לחברה זו.

מוטי ששון:

אוקי .תודה רבה .הישיבה נעולה.

מוטי ששון
ראש העיר

נתי לרנר
ע2ראש העיר
ומרכז ישיבות מועצה
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