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מועצת העיר השש עשרה  -שמן המניין מס' 55

ישיבה שהתקיימה בתאריך , 0 4 20 3 2/02/

* השתתפו:
חברים:

מוטי ששון
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חבר מועצה

גב' יוליה מלינובסקי

חברת מועצה
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-

וידבסקי יצחק -

עוזר ראש העיר
גזבר העירייה

יונת דיין

-

היועצת המשפטית לעירייה

אורי צור

-

חשב העירייה

רחמים בינוני

-

מנהל אגף תקציבים ובקרה
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סדר יום:
 . 4הודעת סגן ראש העיר ,עזרא סיטון על סיום תפקידו בהתאם להסכם
הקואליציוני.
 . 0אישור תב"ר חדש – היערכות ותכנון גנ"י ,בהתאם למכתבו של ס .גזבר
הע ירייה ,מר דני פדר מיום . 2.0.40
 . /אישור תב"ר חדש – התאמת בי"ס קיים

ל HTH

בהתאם למכתבו של גזבר

העירייה מר יצחק וידבסקי מיום . 0130340
 . 1אישור מינוי ס.גזבר העירייה מר דני פדר ,למ"מ הגזבר לצורך חתימה על
מסמכי תשלום ,בהתאם להמלצת גזבר העירייה מר וידבסקי ,בכפוף למצ"ב
סעיף . /
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רכוז החלטות מישיבת מועצת העיר שמן המניין מס'  55מיום  042032/02/פרוטוקול 333
 . 2החלטה  -מועצת העירייה מחליטה לאשר ברוב קולות את אישור תב"ר חדש –
היערכות ותכנון גנ"י ,בהתאם למכתבו של ס .גזבר העירייה ,מר דני פדר
מיום . 2./.2/
 ./החלטה  -מועצת העירייה מחליטה לאשר ברוב קולות את אישור תב"ר חדש –
התאמת בי"ס קיים

ל HTH

בהתאם למכתבו של גזבר העירייה מר יצחק

וידבסקי מיום . /12/22/
 . 3החלטה  -מועצת העירייה מחליטה לאשר ברוב קולות את אישור מינוי ס.גזב ר העירייה
מר דני פדר ,למ"מ הגזבר לצורך חתימה על מסמכי תשלום ,בהתאם
להמלצת גזבר העירייה מר וידבסקי ,בכפוף למצ"ב סעיף . 3
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אני מתחיל בסדר היום .ישיבה מן המניין מספר . 55

(חילופי דברים ,לא רלוונטי)

הודעת סגן ר אש העיר ,עזרא סיטון על סיום תפקידו בהתאם להסכם הקואליציוני.
מוטי ששון:

אני עובר לסעיף הראשון ,הודעת סגן ראש העיר עזרא סיטון על פי ...
בהתאם להסכם הקואליציוני( .מדברים יחד) אני רוצה להודות לעזרא
סיטון על שיתוף הפעולה ,על המעורבות שלו ועל האכפתיות שלו ,והוא
צעיר ,הוא חדש ואני מאחל לך עוד הרבה שנים של פעילות .

עזרא סיטון :מעבר למה שרשום כאן ,מה שבעצם ,מה שהשיתוף פעולה כמובן היה
עם נתי .נתי כמו שאתה יודע הוא נכס לך ,לעיר הזאת ...עוד הרבה
שנים  ...וזהו ,מה שחיבר אותי אליך מוטי זה היושר שלך  ,היושר
האישי ,הצניעות של ך ,ב' איך שאתה מנהל את העיר הזאת באמת ביד
רמה  ...אדם ישר ,היושר שלך ,כפי שאמרתי צניעות ,אתה באמת אדם
שקל לדעתי ,למי שבאמת רוצה ,להתחבר אליו ומי שבאמת רוצה
לעשות פה עשייה משמעותית ,ו אני באמת בתור מישהו חדש ש נכנסתי,
רציתי לבוא ולתרום ולא לבוא ולהיכנס ולהיות ממורמר ולחתור .כך
לא פועלים ,לא זו הדרך ,כך כתב פעם אחד העם.
בחרתי את ה דרך אחרת .בחרתי להתחבר ולתרום ולעשות וכמובן שגם
שעד סוף הקדנציה וגם לאחר מכן אני אמשיך לתרום בצורה יותר
משמעותית .תודה לך מוטי כמובן על האמון שנתת בי.

אישור תב"ר חדש – היערכות ותכנון גנ"י ,בהתאם למכתבו של ס .גזבר העירייה ,מר
דני פדר מיום . 2.0.40
מוטי ששון :

תודה .אני עובר לסעיף הבא :אישור תב"ר חדש ,היערכות ותכנון גני
ילדים בהתאם למכתבו של סגן גזבר העיר ייה מר דני פדר מיום
 . 2././02/אתם יודעים ,ראש הממשלה הכריז שהוא רוצה לבנות אלפי
גני י לדים .בדיונים שיש לנו עם משרד החינוך ,אנחנו סדר גודל שנוגע
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לנו אישי  ,גני ילדים צריכים לבנות בחולון ,ברור שאנחנו לא יכולים
לבנות את זה בשנה ,אבל אנחנו נערכנו מבעוד מועד ,לא קיבלנו כסף,
רועי:

כרגע הכל זה מקורות עצמיים של העירייה.

מוטי ששון  :ראש הממשלה החליט והוא מקווה .לדעתי הוא פספס בשנה ,כי ברגע
שאתה מדבר על  , /02/יש איזה פרק זמן שאתה צריך לתכנן ,אתה גם
עושה מכרז,
דובר:

גננות,

מוטי ששון  :ואחרי זה אתה מתחיל לבנות וזה פרק זמן שלא לוקח כמה חודשים,
רועי:

כן ,אבל ההתחייבות הזאת היא על סמך התחייבות שיש?

מוטי שש ון  :לכן ,אם אנחנו רוצים לעמוד בלוחות זמנים שהם לא ריאלים לחלוטין,
לחלוטין הם לא ריאלים - ,אז אני רוצה להקדים ולא לחכות למצב הזה
שאני אקבל את האישור ,למרות שאני יודע שבסופו של דבר אני אקבל
את האישור ממשרד החינוך .אז בינתיים אנחנו נעשה מימון ביניים של
 /מיל יון שקל ,כדי שהחבר'ה יתחילו לתכנן .התכנון של  /גני ילדים ,של
 4גני ילדים או  6גני ילדים ואפילו  2גני ילדים .ז"א בשטחים שנוכל
לבנות  , 2הגענו למסקנה שעדיף לבנות אשכול גנים .אנחנו חושבים שיש
לזה המון יתרונות .יש לנו אשכול אחד שהוא באמת הכי טוב בארץ ,זה
אשכול יהלום ויש אשכולות נוספים .גם בח  300-יש שם אשכול של  6גני
ילדים,
יוליה :

ופה שישה גני ילדים,

(מדברים יחד)
מוטי ששון :

ועכשיו אנחנו בונים עוד שישה ליד בי"ס שרון ,בונים עוד שישה.
הקונספט הוא לבנות אשכול גנים ולרכז אותם ,לא בנפרד .לכן ,ב /-
מיליון האלה אני לא רו צה להיות מוגבל .אני אמרתי תרוצו כמה שיותר
מהר ,כמה נוכל? היום אנחנו נמצאים בפברואר ,עד שנקבל ,בלי הקצאה
תקציבית אני לא בונה ,זה ברור ,בלי הקצאה תקציבית אני לא בונה.
לא יודע מתי אני אקבל אותה ,אבל בינתיים אני ממהר להיות ערוך
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לקראת זה שברגע שקיבלתי את ההרשאה  ,מחר אני בונה.
חר ש:

השאלה שלי היא מאוד פשוטה .האם יש לנו נכסים? לעירייה יש נכסים
ושטחים?

מו טי ששון :

שטחים ,לא נכסים.

חר ש:

האם לעירייה יש שטחים שבהם אפשר לבנות  20יחידות האלה?

מוטי ששון :

לא נוכל לבנות עד ספטמבר .אם אתה מדבר איתי על ספטמבר ,/023
אני אוכל לב נות  60גני ילדים .אני באופן אישי עברתי מקום מקום,
בדקתי איפה ניתן לבנות איפה לא ניתן לבנות ,איפה נבנה ב  /-קומות,
איפה נבנה בעתיד ארבעה כיתות  ,איפה נבנה שישה .ישבתי באופן אישי
עם כל הגו פים האלה ,הם הסבירו לי את המיקום של כל העיר .יש
מקומות שנצטרך לבנות על ג ני ילדים קיימים .יש בזה קושי לבנות על
קיימים כי אתה לא יכול לבנות כשילדים נמצאים למטה אז אתה צריך
להזיז אותם למקום אחר.

חר ש:

השאלה שלי לדוגמא ,שעכשיו העירייה בונה על יד בי"ס שרון ,איך
יעברו הילדים את הכביש שם?

מוטי ששון :

אני הנחיתי את מנהל ת מחלקת התנועה לב קש אישור להצבת רמזור
בפינת אלונה פ ה ר

יוליה :

נכון,

מוטי ששון :

בפינת אלונה פה ר ,היתה תכנית לעשות שם כיכר .ו מחר ואם אנחנו
נעשה כיכר ,יש לי בעיה שילדים לא ילכו לכיוון מעבר החצייה ,ילדים
יבואו ממול ויחצו ממול בית ה ספר  .אז סיכמתי עם מנהלת מחלקת
התנועה נורית כספי ת  ,שאנחנו נעשה מעבר חצייה שם או שנעשה גם
רמזור כאן מול בית הספר איפה שאלונה פה ר רמזור אחד ,הרמזור
השני יהיה במרחק של פחות מ  200-מ' מול בי"ס שרון ,ואז יהיה גל
הירוק.

דובר:

זה מסוכן וילדים קטנים,

מוטי ששון

לא ,אבל גל הירוק,
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דובר:

בלי רמזורים טסים שם ,על מה א תה מדבר?

יוליה:

טסים שם .טסים.

מוטי ששון:

כל הרחובות שאתה מכיר אותם ,הרחובות הראשיים ,בכולם ,קח למשל
עכשיו את רחוב שנקר ,איך ילדים הולכים לבית ספר? אין להם
רמזורים בדרך?

דובר:

אין ברירה,

מוטי ששון :

רחוב שנקר פינת ביאליק ,יש את החבר'ה של משמרות הזהב.

יולי ה :

אבל שם לא טסים כמו שבפסלון,

מוטי ששון :

שמנו בזמנו רמזור בשד' ירושלים פינת מוהליבר .אפשר לראות שאנחנו
באים מבקשים לעשות רמזור למרות שהמרחק ,אולי המרחק לא יצדיק
את זה ,אבל זו היי תה הנחיה שלי למנהלת מח' התנועה גם ליצור קשר
עם משרד התחבורה לקבל את האישור,

ד ובר:

כמה ילדים יהיו שם בשרון?

מוטי ששון:

לא יודעים  ,כרגע נרשמים  .הערכה,

דובר:

כמה גנים?

דובר:

אולי  220ילדים.

רועי :

זה קודם כל  ...בית ספר,

מוטי ששון :

לא ,אני מדבר כרגע על הבית ספר ,גני ילדים בונים עכשיו.

רועי :

גני הילדים לא יהיו עכשיו.

חר ש :

לא כדאי לנו לב נות שם גשר?

(מדברים יחד)
מוטי ששון :

חבר'ה ,אני מבקש ,מישהו שואל שאלה הוא לא מבקש שאתם תענו,
הוא מפנה את השאלה אלי .יענקל'ה תקשיב.
כשאני נבחרתי לפני קרוב ל  22.5-שנים ,דבר ראשון היה שאני רוצה
לעשות גשרים ,אמרו לי לך תלמד את הנושא הזה .נסעתי לתל אביב,
מה אמר ו לי? הגשר נועד כדי לעבור מתחתיו והגשר בקרית בן גוריון,
בשד' בן גוריון ,אנשים עברו מלמטה .יום אחד לקח אותי מהנדס העיר,
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כשהייתי ראש עיר ,גופר  ,ואמר לי ,החליט לעשות גשר ליד ימית . /000
אמרתי בא ,לקחנו ,ישבנו מתחת לגשר ,הוא אומר בא נספור כמה
אנשים עוברים מעל ה גשר .אני מדבר איתך על גשר בין מפרץ שלמה
שנמצא בין גבעת התחמושת לבין משה שרת .לא שהוא היה סגור ,אף
אחד לא עבר .אז מה יותר מזה? אז מה אתה עושה? הוא אומר ,אם
סתם עומד גשר וכמה פעמים בדקו אותו וכנ"ל גם היה לגבי גולדה.
בגולדה יחסית כן עולים ,אבל מעט מאוד ,כולם עוברים מלמטה.
עצלנים ,לא אוהבים לעלות במדרגות .אתה יודע ,נסעתי לת"א בגשר
הירקון שם ,א ני רואה שאף אחד לא עולה.
לכן כל הסיפור הזה של הגשרים ,והיתה בזמנו הצעה של חברת פרסום
שהיא תממן לך את בניית הגשר ויהיו לה זכויות הפרסום על הגשר.
היא מממנת .אמרתי וואלה ,דב ר כזה זה מצוין .בסוף באתי ,וכל אנשי
המקצוע פסלו את זה .זה לא בטיחותי.
דובר:

לפחות לבנות שם גדר בגובה של  2.5מ' –  /מ' על השדרה ,שאי אפשר
לחצות בכל מקום .שני המקומות מובילים לחצייה,

מוטי ששון :

תראה ,יש לך רמזור בפינת בגין .אנחנו מבקשים לעשות רמזור במרחק
של עוד  60-20מטר .אח"כ יש לך עוד רמזור שיהיה לך פינת אלונה פהר
ז"א המרחקים האלה הם כאלה שלא יאפשרו לפתח מהירות ,אבל אם
משרד התחבורה יאשר את זה ,כי משרד התחבורה מה שמניע אותו
מעבר לבטיחות מדבר גם על זרימה של תנועה ,לכן בכל מקום ישימו לך
במפר ואתה לא תוכל לנסוע  ,וכל המקומות יהיו תקועים .פה יש אנשי
מקצוע .אם יתנו לנו תקציב על זה ,זה התגובה  .בהתחלה רציתי ככרות.
אח"כ כשהיא אמרה לי שיש בעיה והיא רוצה לפתוח מעבר חצייה
מרומזר ,אמרתי ,אז כבר אין טעם לכיכר ,אז היא אומרת אז בא נעשה
את זה בגל ירוק ,אמרתי נלך על גל ירוק .א תם יודעים מה זה גל ירוק?
כששני הרמזורים מדברים בדיוק ביחד  ,זה ירוק ,זה ירוק .זה אדום זה
אדום.
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דובר:

איפה אבל?

דובר:

מול הבית ספר.

דובר:

איזה?

מוטי ששון :

שרון .על פנחס אלון .ז"א פנחס אלון פינת בגין יש לך רמזור .פנחס
אילון מול הבית ספר יהיה לך רמזור ,פנחס אל ון בפינת אלונה פ הר
אמיר דרורי יהיה לך רמזור ויהיה לך רמזור נוסף בפינת גולדה .ארבעה
רמזורים על קילומטר.

דובר:

מוטי יש לי שאלה,

מוטי ששון :

עוד מה שנתי אומר לי ,רבותי ,כולנו מכירים ,ההורים מביאים את
הילדים עד לפתח של בית הספר .כן בבקשה ,אתה מהאופוזיציה ,כן.

א ילן לוי:

מזכיר לי טרי ,כי ראיתי השבוע מודעה של החברה הכלכלית שהוציא ה
גני ילדים למכרז .איך זה מסתדר עם הצורך שלנו לגני ילדים?

נתי:

זה מבנים שנמצאים בבעלות של החברה הכל כלית .זה לא גני ילדים
שהיו במקור גני ילדים בעבר מה שאנחנו מדברים ,זה על מה שהיום
משמש את ה  ...הרוסים,

דובר:

כן ,יש ...למה לתת,

נתי:

אבל אם תעשה לך גנים,

יוליה:

אבל אתה צריך גנים גם כן לגילאים יותר קטנים.

דובר:

חסרים גנים ,וגם להם חסר גנים.

מוטי ששון :

יש גם גנים שהם לא ...גנים כמו הגנים האלה וגנים אחרים .בזמנו
הש כרנו אותם לכל מיני גורמים ל טווח ש ל כמה שנים .הגנים האלה
שייכים לעירייה ,וברגע שיש לך הסכם אתה הולך עם ההסכם הזה.

דובר:

מה זה יחזור לעירייה? ב ...למה אין גן פרטי ,כל השנים?

דובר:

חלק זה נכון אבל אילן ,אבל חלק מה...

(מדברים יחד)
דובר:

אתה צריך גני ילדים ואתה משכיר אותם,

מוטי ששון :

תקשיב רג ע ,המסה הקריטית בשכונות הותיקות אני צריך שם .כאן אין
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לי מקום .אני צריך לשבור את הראש .אתה יודע ,נסעתי ברחובות
הקטנים לחפש כל מיני פינות שאני אוכל לבנות שם גני ילדים .בפינת
בן גוריון יש לך מקומות בשפע .אם אתה מקבל ...למה לא? ואם ישנה
נעמת וויצ"ו ואם נקים ג ני ילדים אפילו בגילאי ,אתה יודע ,הייתי יום
אחד בסיור וראיתי ילדים בגיל  3חודשים שנמצאים ב תינוקיה ,שלושה
חודשים ,אמרתי וואלה ,איך היא יכולה ל שחרר את הילד שלה בגיל 3
חודשים? אין ברירה ,היא צריכה לצאת לעבודה או משהו כזה .אז
אנחנו לא מחזיקים דברים כאלה .אנח נו מתחילים מ גילאי  . 5 - 4 ,3-אם
יש לי שירות כזה ונעמת נותן לי את השירות הזה ,למה ל בטל אותו?
נתי:

לא אמרתי לבטל,

מוטי ששון :

אז אני אשאיר אותם .אני מביא סקר של מה רוצים ,אז למה לא? למה
לא להמשיך אותם? הם בתים לשימור .והילדים האלה במקום שיבואו
לגן שלי הם הו לכים לגן הזה ,אבל הצורך קיים ואני נותן להם מקום.

יואל ישורון :אני רוצה להמשיך את הקו של אילן אבל מזווי ת אחרת ,כי לפי
ההסתייגויות שלך וזה דבר ברור שזה מקיף למעשה את כל ראשי
הרשויות של עמידה בלוח הזמנים הקצר .למעשה אתם לא מבטיחים
 200אחוז מקום לכל הילדים .וא ז מה זה אומר? אחד הדברים שנדונו
על ידי שר החינוך ,המנכ"לים וקראת את זה גם בועדת החינוך של
הכנסת ,שאם תהיה התאמה והסבה של מבנים ,שגם אם לא מוגדרים
כמבני חינוך ,פרוגרמאתי ת יתאימו אותם לגני ילדים.
בנוסף גם השר אתמול דיבר על העובדה ,על האפשרות של מסלול
מקוצר של מי ש היוו לגנים פרטיים,
דובר:

עושים את זה,

יואל ישורון :עושים את זה? אני שואל .אז התשובה שלי  ...אם מלבד ,כי אתה
דיברת על בנייה של כיתות גן חדשות .זה בתהליך ארוך וזה חלק מה...
השאלה מה קורה עם הגנים הפרטיים .האם נעשה מיפוי? אם נקבעו
קריטריונים,
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יש מיפוי של הכל,

יואל ישורון :כולל הסבה והתאמה של מבנים שהם לא,
דובר:

יהיו בדיקות ,בודקים אותם,

יואל ישורון :אני שואל,
מוטי ששון :

אתמול נעשתה בנושא הזה בדיקה .ברגע שאני פניתי למשרד החינוך
והצגתי ,יש לי גם אישור כבר .אם אתה שואל אותי ,לקחת מבנה לשפץ
אות ו ,מניסיון העבר שלי חבל על הזמן .לא צריך לעשות את זה בכלל.
אורך חיים של דבר שהוא משופץ ייקח כמה שנים .אורך חיים של בניין
חדש 30 ,שנה,

יוליה:

גם הסטנדרטים כבר שונים .אם יש אפשרות לבנות עדיף לבנות עכשיו.

מוטי ששון :

יש לי מיפוי ,רק שיתנו לי את הכסף ,אני בונ ה מחר.

(מדברים יחד)
מוטי ששון :

נתנו לי ,נדמה לי יש לי אישור על  20גנים ,

דובר:

יצא נוהל,

דובר:

 ...באשדוד נתנו  12וכמה...

(מדברים יחד)
דובר:

בספטמבר אתה לא תוכל לבנות  10גני ילדים .אתה לא מסוגל,

יואל ישורון :אני יודע .והנקודה השנייה זה מפתח הקבלה ,כי היה גם על זה ויכוח .
יש אמרו לפי תאריך לידה ויש אמרו שברוח החוק בראשיתו היה הנושא
הסוציו אקונומי שגם זה יינתן לזה בסיס,
מוטי ששון :

יואל ,תראה ,מה שמשרד החינוך ינחה אותנו זה מה יהיה,

דובר:

אבל יש הנחיות היום חדשות בעירייה,

מוטי ששון:

מה שהם יגידו ,לא העירייה .העירייה עובדת  .תראו חבר'ה ,נושא של
חינוך זה משרד החינוך.

דרור:

אין היום מי קודם למי? דהיינו אני הבנתי ממשרד החינוך פה בחולון,
שגילאי  3ודאי נכנסים ,טרום( ...מדברים יחד)  3ודאי אבל לפני , 3

דובר:

אבל זה לא שייך ל עירייה בכלל ,זה לא העירייה,
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דרור:

של ושה חודשים ,הם יהיו על סטנד ביי,

דובר:

שלוש זה שלוש,

מוטי ששון :

אנחנו עובדים לפי ההוראות של משרד החינוך .נקודה .היועצות שלהם
הן מקצועיות ,הן פדגוגיות ,מה שתקף לגבי חולון תקף לגבי כל הארץ.
עכשיו ,שליש מגילאי שלוש ,תקשיבו טוב ,יש להם מענה היום.

דובר:

בגנים הפרטיים?

דובר:

הם מפוזרים בעיר.

מוטי ששון :

שני שליש מגילאי  , 4אם אני לא טועה ,יש להם מענה,

דובר:

של העירייה?

מוטי ששון :

כן .מפוזרים בעיר.

דובר:

מוטי ,אני יודע שנחום חופרי נתן הנחיה להורים שירשמו אותם
במקביל גם לגנים פרטי ים.

דובר:

גם פה אותו דבר ,הרבה גנים פרטיים יהפכו להיות...

דובר:

אומר להם תרשמו את הילדים לפרטיים כדי לשריין מקום ,כי העירייה
לא תעמוד...

מוטי ששון :

יואל ,זה קודם כל לא הגון מה שהוא אמר .אם הוא אמר את מה שהוא
אמר.

יואל ישורון :הוא אמר כן.
מוטי ששון :

למה? מח ר נגיד...

דובר:

גן פרטי בסוף יאכל אותה תגיד לי מה זה פשע ,הוא יוכל אותה.

מוטי ששון :

רגע ... ,יש גן פרטי ,כולם נ רשמו אצלו .באתי ופתחתי את הגן ליד הגן
שלו .אלה שנרשמו אצלו יעברו אלי,

יוליה:

אתה טועה בגדול ואני אומרת לך את זה כאימא של גיל  3בגן עירוני
בתנאים שהגן עירוני נותן ,אני בחיים לא הייתי שולחת את הילד שלי
לגן כאן ,כי סייעת אחת וגננת אחת ,אני לא הייתי עושה על הילד שלי
אקספרמנטים וניסיונות ולא הייתי שולחת והייתי מעדיפה לגן פרטי
עם  3מטפלות או  4מטפלות .אז כל אחד יעשה את השיקול שלו.
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יואל ישורון :גם הנושא הזה עדיין לא נפתר במשרד החינוך .סייעות ומספר ילדים...
יוליה:

רגע ,אבל השאלה האחרונה .את השישה גנים שדיברת על זה באשכול
של הבית ספר ,אתה חושב שעד תחילת שנת הלימודים יספיקו לבנות
אותם?

מוטי ששון :

לא ,תקשיבי .התכנית לבנות אותם  ,כבר עובדים שם,

יוליה:

כן ,אני רואה את זה,

מוטי ששון :

הבעיה שלי שעד שמשרד החינוך זז ונותן את ההרשאה ,ראש העיר צריך
לנסוע לשם לדבר ,והמזל שלי שהם גם חברים שלי ובסופו של דבר
נותנים לי את הכסף באיחור  .מכניס אותנו למצב שאנחנו כבר צריכים
לרוץ.

דובר:

אבל הוא אישר לך  21נכון?

(מדברים יחד)
דוב ר:

זה מה שקיים וה ...הוא לא שייך לגנים האלה,

דובר:

זה לא קשור ,היא מדברת על בית ספר שרון.

מוטי ששון :

כשבנינו את בי"ס שרון ביקשתי במקביל שיתנו לי תקציב לבנות אשכול
לשישה גנים ,ביקשתי ,אבל אתה יודע איך זה .אתה מבקש אבל אתה
לא היחידי .אתה לא בן יחיד למשרד הח ינוך .יש להם את השיקולים
שלהם איפה לתת ואיפה לא לתת ...ובסוף אני אקבל .אז אני אומר להם
תקדימו לי את ההרשאה התקציבית שאני אתחיל .אני אתחיל לבנות.
בואו ...פה ,אמרתי חבר'ה ,אתם יודעים מה? לא מחכה לכם .אני
מתחיל לתכנן ,ב  /-מיליון האלה אני מתחיל לתכנן .אני אקבל את
הכסף הזה ,אבל אנחנו לא הבעיה היחידה .זה כל הארץ.

יוליה:

אבל אני שאלתי על שישה האלה כי האזור שם חדש,

מוטי ששון :

עכשיו תהיה גם תחרות בין הקבלנים ,מי הקבלן הזה .לא קל ,לא
פשוט.

יוליה:

אבל מה שהתחלתי לשאול ובעצם אתה לא סיימת לענות .ה  6-האלה ב -
ח , 300 2זה גן חדש יש שם המון ילדים כי משפחות עם ילדים ,וזה נורא
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נחוץ .ז"א אתה יכול לחשוב על זה שבתחילת שנת הלימודים זה יהיה
שם?
מוטי ששון :

מתוכנן ,תראי ,אני בדרך כלל יושב עם אנשי המקצוע ,שואל אותם וכדי
להלחיץ את המערכת אני גם הולך .בבוקר הייתי צועד ,הייתי נכנס
לבית הספר  .לא מחכה ,אלא שואל את הפועלים .עם הפועלים אני
מדבר ואני מקבל את המידע מהם .אתה יושב עם המפקחים ,כל אחד
אומר לך יהיה מוכן זה אומר לך לא מוכן זה כן מוכן ,כל הזמן אתה
שומע סיפורים .יש גם הרבה מאוד בעיות אובייקטיביות .פה אני רואה
שעובדים ,ואני מקווה שיעמדו בל וחות הזמנים ,כי תשמעו ,מי ש לא
עומד בלוח זמנים הוא מקבל על הראש ממני.

יואל ישורון :למה בתב"ר אתה לא כותב צפי של השתתפות משרד החינוך?
מוטי ששון:

זה דבר שהוא טרוויאלי ,יהיה לך.

דובר:

לא ,הם ישלמו את הכסף הזה .הם נתנו הוראה ,זה לא...

מוטי ששון:

אתה יודע? הם מ ברכים אותי ,שאני חושב שאני הכי מתקדם מכל
הרשויות בארץ .אני נתתי כבר הנחיות עוד מ תק ציבים אחרים ,תתחילו
לתכנן .לא מחכה .ראש הממשלה הכריז בספטמבר  . /02/איך?

דובר:

 /2באוגוסט.

מוטי ששון :

היינו בפגישה אצל ראש הממשלה ,אז אני אמרתי לו אדוני ראש
הממשלה אני תמיד מבקר אותך ,אני יכול עכשיו להגיד לך מילה טובה.
כל הכבוד לך לגבי גילאי  3שאתה החלטת ואמרת עוד השנה .אמרת,
הכנסת את המערכת לסחרחורת כזאת שאתה אפילו לא מתאר לעצמך.
אני מבטיח לך שאני אעשה כל מאמץ שאני אעמוד בזה .רון חולדאי
הסתכל עלי ואחרים התסכלו ,כעסו עלי ,בט ח ,הוא אומר מה זאת
אומרת אתה מוכן ,איך אתה מוכן? מה ,איך אתה תבנה? אמרתי
חבר'ה ,אני לא מחכה שיגידו .ברגע שראיתי שמישהו הולך להצהיר על
הכיוון הזה ,אמרתי מקסימום יהיו לי תכניות מגרה ,אז רצתי .הבנת?
מקסימום יהיו לי תכניות מגרה ,אז לא אבצע אותן ,אבל אי אפשר
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ב טירוף הזה בספטמבר ל סיי ם אז כמה שאני אוכל אני אתן מענה .אם
נמשוך את זה עוד חודש ,יש לי מענה לכל הגנים האחרים בתוך בי"ס
שרון .אני אתן מענה.
יואל ישורון :כבוד ראש העיר ,האם יש לנו צוותי עבודה? זה מסה של קבלנים ,זה
לא,
מוטי ששון :

איזה שאלה? ישבנו וכבר ...על החברות .למרות שיתכננו  4 ,/ו  6-גנים .

(מדברים יחד)
יואל ישורון :זה יהיה תחת הפיקוח של רשויות? תחת איזה פיקוח זה יהיה?
מוטי שש ון :

חבר'ה ,רגע אילן,

דובר:

ומה עם הקואליציה,

מוטי ששון :

אילן רגע ,אני אתן לך ,עוד לא גמרנו לענות לו .החברה הכלכלית
חיכתה גם היא רוצ ה להיכנס כי זה מסה אדירה .אז אמרתי אין בעיה.
ניתן לבנות כמה גני ילדים ,שהם יבנו גם כן ,נראה איך הם משתלטים
על העסק הזה כי זו הפעם הראשונה שהם בונים גני ילדים ,ואגף
התשתיות בגיבוי שלנו ,לא אגף ,זה מנהל התשתיות ובתוך המנהל יש
אגף בינוי שהוא בדרך כלל זה שעומ ד מאחורי הבנייה של גני ילדים
ובתי ספר .שהוא ירוץ גם כן ,נראה,

יעקב חרש:

אבל החברה הכלכלית מזדכה במע"מ אבל ...

מוטי ששון :

תראה ,אני יכול לבוא ולרוקן את ה מינהל רק עם מנהל התשתיות ,נגיד
תעביר את הכל לחברה הכלכלית ובזה נגמר העניין ,לא צריכים אותם
פה,

דובר:

פה מדובר על מיליונים,

יעקב חרש:

מע"מ במיליונים ,לא בכסף קטן ,במיליונים,

רועי:

אבל אתה מקבל שיפוי ממשרד החינוך,

יעקב חרש :

 ...שקל על מע"מ?

רועי:

אתה מקבל מהם את כל העלויות של הבנייה .אתה מקבל את הכל.

(מדברים יחד)
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יעקב חרש :

 ...מקבל את המע"מ ,מקבל את תשומות ה בנייה...

מוטי ששון :

יש להם סכום קבוע ש...

דובר:

נכון . 622,000

מוטי ששון :

והם רוצים להוסיף כאן...

דובר:

ההיפך ,אתה תחסוך.

מוטי ששון :

חבר'ה ,אתם רוצים לדעת? אני נתתי הוראה להוסיף .אני לא מוכן
לבנות בכסף של משרד החינוך .הסטנדרטים שבונים נמוך הסטנדרטים
שלנו א ני רק מזכיר לכם ,גם בי"ס שרון וגם בי"ס שמיר זה המקרה
ה ק יצוני ,קיבלנו  2מיליון הוספנו  25מיליון .בנינו בי"ס ב  // -מיליון
ש"ח  .לגבי שרון ,נדמה לי הכפלה של  2ל  . 2-אנחנו לא בונים בסטנדרט
שמתאים לכל מדינת ישראל ,אני חושב שצריכים לבנות הכי טוב שיכול
להיות לילדי חולון .אם יש לנו את היכולת ואנחנו דואגים לכך שתהיה
לנו יכולת ,אנחנו נותנים יותר .גם פה אנחנו נוסיף .על מה שנותן משרד
החינוך אנחנו נוסיף .כן ,קובי.

קובי זיתוני :אני רוצה לגעת בדבר ששייך קרוב אלי ,הנושא של מפרץ שלמה ,קרן
היסוד,
מוטי ששון :

אנחנו עכשיו מדברים,

קובי זיתוני ... :אבל אני רוצה עכשיו לפרוטוקול,
מוטי ששון :

על התב"ר הזה אתה רוצה לדבר? אתה רוצה לדבר על הגשר?

קובי זיתוני :לא הגשר .אני נוסע שם מ  5:00-בבוקר עד ...יש מודעות לילדים לעבור
במעבי חצייה ,הבעיה זה הגל הירוק .הגל הירוק מניסיון שלי אנשים
טסים שם .גל ירוק מריץ אותם קדימה .ואני א ומר לך מניסיון ,גם אני
רוצה להשיג את הגל הירוק .מה שהפתרון שם זה במפרים ,כמו שעשו
באזור ,עשו ברמת אביב ,עושים את זה בכל מקום.
דובר:

מה הוא רוצה זה? אתה חבר בועדת תנועה,

קובי זיתוני :אז אני מוסיף,
מוטי ששון :

חבר'ה ,קובי ,כל א חד יכול להגיד אני רוצה במפרים,
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 ...אחרי פסח ,היא לא יכולה ,יש לה לחץ,

קובי זיתוני :אין יותר טוב מהבמפרים,
יוליה:

כל העיר במפרים אז אי אפשר לנסוע..

מוטי ששון :

טוב חבר'ה ,כולם מדברים על ה ...מי בעד אישור תב"ר הערכות ותכנון
גני ילדים חוק חינוך חינם ילדי  /ו  0 – 1-מיליון שקל לנושא של תכנון
במסגרת התקציב העירוני שאני אומר שאח"כ אנחנו נקבל כסף
ממשרד החוץ אנחנו נזכה את הסעיף הזה של תקציב העירייה .מי
בעד? אושר פה אחד.
אני עובר לסעיף הבא .אישור תב"ר חדש להקמת בי"ס קיים

ל HTH-

בהתאם ל...
יוליה:

מה זה?

מוטי ששון :

רבותי ,אנחנו הולכים להקים בי"ס חדש ,יהיה תיכון שונה מכל הדפוס
הקיים .הילדים לומדים יותר לפי פרויקט .הלמידה היא שונה לחלוטין.
שלחנו צוות של מורים ומנהלים לסן דייגו ,השתלמו שם ולשמחתנו ,מי
שתמכה לאורך כל הדרך היתה דלית שהיא היתה מנהלת המחוז של
משרד החינוך והיום היא מנכ"לית משרד החינוך ,כך שהיא תמכה
בפרויקט הזה והיא תומכת בפרויקט הזה .זה בי"ס חדשני ,אין כמותו,

דובר:

לאיזה גילאים?

מוטי ששון :

תיכון.

דובר:

חטיבה?

רועי:

לא ,זה מתיכון זה מכיתה ט',

מוטי ששון :

התכנון הוא מילדי ז' עד י"ב .הכל תלוי במשרד החינוך .בינת יים ,אנחנו
מאחר ים ולא בנינו את בית הספר ויש הבטחה שהם יממנו את הבנייה
של בית הספר ,חלק מהבנייה זה העניין הזה של הבינוי של מרכז נמיר.
אנחנו נמצאים במו"מ גם עם המנהל וגם משרד החינוך ,לראות איך
אנחנו מקדמים את הסיפור הזה .כרגע התחלף המנכ"ל של המנהל .אני
ביקשת י להפגש איתו כי דיברתי עד עכשיו עם הסגן שלו .הסגן שלו
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תומך נלהב כזה ,ברגע שיש פתאום מנכ"ל ,הכל נעצר ,הכל המנכ"ל
החדש הוא זה שצריך להחליט.
דובר:

איפה יוקם המבנה?

מוטי ששון :

באזור התעשייה,

יואל ישורון :מי בעל זכות לבנות שם?
דובר:

זה על אזורי,

יואל ישורון :ז ה כל אחד יכול?
מוטי ששון :

אומצו קריטריונים ברורים .אין כרגע ,אני רק אומר לך על מבנה עכשיו
מה שאני מבקש ,בינתיים אנחנו רוצים להתחיל את בית הספר,

דובר:

אבל זה אמור לעבור לקרית נמיר?

דובר:

לא .במקום קרית נמיר לבנות שם בתוך אזור התעשייה.

מוטי ששון :

חבר'ה ,מרכז נמיר אמור להתפנות ,בעצם הוא פונה .המנהל ביקש
לפרסם מכרז ,לא נתתי לו .אמרתי ,אתם תפרס מן מכרז,

רועי:

פרסם ,מה זה לא פרסם,

מוטי ששון :

אמרתי אתה  ...למה? כי באחד המקרים סיכמנו ,אמרתי רגע ,מה אתה
רוצה פתאום לבנות פה מגורים? אין בעיה ,תפצה אותנו ותבנה בית
ספר ב מקום הבית ספר הקיים .אמר בסדר .הגיע זמן להתחשבן,
מסתבר שהעבירו את התלמידים ללוד ,לעיר אחרת ,ואמרו אנחנו לא
צריכים .אמרתי אתם לא צריכים ,העיר צריכה .אם לא תעמדו
בהתחייבות ,ואני הכתבתי את ההסכם שכתוב שהם יעמידו קרקע ויבנו
את בית הספר במקום המתחם הזה שנמצא במ רכז נמיר ,אמרתי זה
הפרוטוקול תמיד מנסים להתחכם .רוצים להתחכם? לא יקבלו היתר
בנייה .זה פורסם פעמיים המכרז ע"י המנהל ,פעמיים אמרתי להם לא
יקום ולא יהיה .חתמתם הסכם ,תכבדו אותו .אגב ,זו שיטה במשרדי
ממשלה .יש הסכם חתום? מתירים .לא רוצים לשלם ,הגיע הזמן לשלם,
ה סיפור היה עם מע"צ,

רועי:

הבנתי אבל שלמקווה יש שם חלק בתוך הקרית נמיר,
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מוטי ששון :

לא .יש להם על הכביש ,בכביש.

רועי:

הם אמורים גם לקבל שיפוי.

מוטי ששון :

שיקחו את הכביש ,שירחיבו את הכביש ,נו נראה אותם .אין להם כסף
לשלם משכורת אז הם ירצו את הכביש?

נתי:

הוא מדב ר על מבנה לשימור ,יש שם מבנה לשימור בתוכו...

רועי:

הבנתי גם שמקווה עושה להם בעי ות על המכרז הזה ,גם מקווה ישראל

מוטי ששון :

אין בעיה ,הכביש ,על הכביש,

דובר:

הוא קיבל ממשרד החינוך ,קיבל  2מיליון שקל,

מוטי ששון :

מופיע אצלהם ,לא יודע איך ,אין ניירות אבל לא נתיי חס לזה .אנחנו
רוצים לעשות התאמות וכרגע אנחנו רוצים להתחיל את זה בשנה
הקרובה .ואנחנו עכשיו הגענו להסדר עם המכון הטכנולוגי שיעמידו
לרשותנו איזה מבנה שנוכל ,ואנחנו בכסף שלנו נתאים אותו לצרכים
שלנו עד שהבית ספר הזה שנוכל לגמור ולבנות אותו .אני מקווה ששם
ילך י ותר מהר .לכן צריכים חצי מיליון שקל .מי בעד? אושר פה אחד .
אין נגד ,אין נמנעים,

רועי:

את ההסכם הזה גם אנחנו מאשרים?

יונת דיין:

זה עדיין טיוטא ,רק כדי שתבינו על מה...

רועי:

כי יש פה איזה סעיף לא הגיוני.

מוטי ששון :

אישור מינוי סגן גזבר דני פדר למ"מ הגזבר לצו רך חתימה על מסמכי
תשלום בהתאם ל המלצת גזבר העירייה מר יצחק וידבסקי בכפוף
למפורט בסעיף , 3

רועי:

לא קיבלנו .אז רגע ,זה הסמכות לחתום על מסמכים?

מוטי ששון :

התחייבות לח תום על מסמכים ,התחייבות כספית...

רועי:

אבל תראו מה שכתוב ,זה רק שאתם י ודעים שהוא נעדר שלושה
חודשים אתם ממנים .זה אי אפשר רטרואקטיבי עכשיו זה ייגמר עוד
שלושה חודשים וכל פעם אתה צריך לחדש את זה .תקרא.

יונת דיין:

(רחוקה מהמיקרופון ומדברים ביחד איתה כל הזמן) יש שני סעיפים
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שלכאורה דנים באותה עניין ...אחד מדבר על מ"מ לתקופות ארוכות
של שלושה חודשים ו ...וישנו סעיף נוסף שבמידה ולא יתאפשרו .מה
שכנראה נפוץ ברשויות אחרות זה עולה כתוצאה מהדיון של הפורום
המשפטי ,שהיו משתמשים בשלושה חודשים גם  ...של יומיים שלושה
ולא זאת היתה כוונת המחוקק .הם באו ואמרו רוצים לעשות סדר ,ואם
אתה העדר תקופה ממושכת ומסודרת ...אם אתם מדברים על תקופה
קצרה של איזה חופשה או נסיעה של עד  3שבועות ...,הגזבר מבקש
באמת...
רועי:

רגע ,אבל אי אפשר לפתור את זה בזה שממנים מורשה חתימה נוסף
מעבר לזה? למה צריך,

יונת דיין:

יש מקומות שאתה צריך חתימת מורשה חתימה  ...יש מקומות שנותנים
את הסמכות לגזבר או ל ממלא מקומו ,שמורשה חתימה לא...

מוטי ששון ,יו" ר :מי בעד אישור מינויו של דני פדר בשם הגזבר לצורך חתימה על
מסמכי תשלום בהתאם להמלצת גזבר העירייה בכפוף למצ"ב בסעיף
מי בעד?  41בעד ,אין נגד אין נמנעים.
תודה רבה .הישיבה נ עולה .

מוטי ששון
ראש העיר

נתי לרנר
ע3ראש העיר
ומרכז ישיבות מועצה
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