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פרוטוקול
זיידה יוסי:

אני רוצה לפתוח את הערב אנחנו מתכבדים בנוכחותם של חברי מועצת העיר
לדורותיהם ,חברי המועצה היוצאים ,עובדי עירייה ,ובני המשפחות של חברי
המועצה הנכנסת .אבקש לכבד את המעמד ,אני רוצה להזמין למועצה את
חברי המועצה הנבחרים על פי סיעותיהם .אפשר לכבד אותם במחיאות
כפיים ,סיעת אמת בראשות מר מוטי ששון ראש העיר ,בקשה לעלות לבקשה.
מר זוהר נוימרק ,הגברת רבקה עדן ,מר יעקב חרש ,ד"ר מאיר רוק ,מר משה
מועלם ,מר זיתון יעקב ,מר יוסי נדלר ,הגב' רונה עמרם– נתיב ,עם מקו בין
עמרם לנתיב ואוי ואבוי למי שלא עושה את זה ,וכעת אזמין את סיעת ש"ס,
ראש הסיעה מר חיים סברלו בבקשה ,מר בבלי יעקב ,כן כן מחיאות כפיים
לכבד ,מר אחדות יעקב ,אחדות יעקב? מר שמעונוף עופר ,ומר קייקוב רוברט
ראובן בקשה .סיעת מצטיינים בחינוך ראש הסיעה מר סיטון עזרא בקשה,
ד"ר פרוכטמן שי בבקשה ,ובעקבותיהם מר אופק יעקב בבקשה .כעת
הצעירים שבחבורה סיעת החברים ,מר ישראל מורן בקשה ,מר איתי זילבר
בבקשה .סיעת ישראל ביתנו חולון נבצר מהגברת עו"ד יוליה מלינובסקי
להגיע ,נמצא איתנו מר שי קינן בבקשה .סיעת עמוס ירושלמי ,מר עומס
ירושלמי בקשה .מר זאב ניסים בבקשה .כעת אזמין את סיעת חולון חוזרת,
עו"ד שמעון חזן בבקשה ,אילן לוי ראש ונציג סיעת אילן לוי נעדר מהישיבה.
סיעת הליכות מר מיקי שמריהו בבקשה וזה לא אחרון אבל חביב רועי כהן
בבקשה ,עו"ד רועי כהן סיעת חולון הירוקה .ראש העיר מר מוטי ששון אני
מבקש ממך לפתוח את ישיבת מועצת העיר ה– .71

מוטי ששון:

ערב טוב לכולם אני מכריז בזאת על פתיחת ישיבת מועצת העיר הראשונה
בקדנציה ה– .71

זיידה יוסי:

נמצא אתנו חיים צדוק בגיל  89מהקדנציות הראשונות של העיר חולון .חיים
אתה יכול לעמוד? כל הכבוד ישר כוח והרבה בריאות למר חיים צדוק.
גבירותיי ורבותיי אני מתכבד את מר זוהר נוימרק יו"ר ועדת הבחירות
העירונית שיכריז על התוצאות ,כפי שפורסמו ברשומות .בקשה זוהר.
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זוהר נוימרק :שלום לכולם זה התוצאות הרשמיות לרשות המקומית חולון :שם המועמד
מר ,שמות המועמדים שאושרו מספר הקולות הכשרים שנתנו לכל אחד מהם
ובאחוזים כפי שמפורט להלן :אני מתחיל :חזן שמעון מספר הקולות
הכשרים במספרים  74,961סה"כ הקולות הכשרים באחוזים  01.03אחוז,
יפתח משה  ,7983ובאחוזים  3.91אחוז ,שמריהו מיכאל  7841קולות
ובאחוזים  0.90אחוז ,מוטי ששון  00,794ובאחוזים  ,40.38המספר הכולל של
הבוחרים ברשות המקומית היה , 98,081סה"כ הקולות הכשרים הינו 99,969
ומי שנבחר הוא מוטי ששון .עכשיו אני מודיע את תוצאות הבחירות למועצת
הרשות המקומית .סה"כ מספר הבוחרים שהצביעו 98,094:מספר הכולל של
הקולות הכשרים  .91,931והלן התוצאות :סיעת אמת בראשות מוטי ששון
שסימנה אמת ,סה"כ הקולות הכשרים  79,983קולות ,מספר המנדטים .8
סיעת אגודת ישראל שסימנה ג' 489 ,קולות ,מספר המנדטים  ,1חולון שלנו
שסימנה זך  461קולות מספר המנדטים  ,1סיעת מצטיינים בחינוך שסימנה
חנ מספר הקולות הכשרים  ,9418מספר המנדטים  .0הבית היהודי בראשות
שלומי תמם שסימנה טב מספר הקולות  7991מספר המנדטים הוא  ,1חולון
חוזרת לחיים שסימנה יד ,מספר הקולות הכשרים  3963מספר המנדטים ,7
סיעת ישראל ביתנו חולון שסימנה ל' ,מספר הקולות הכשרים  0,081מספר
המנדטים  ,3הליכוד בראשות שמריהו מיכאל סימנה מחל  3301קולות,
מספר המנדטים  ,7רשימת עמוס ירושלמי שסימנה ע'  0099קולות מספר
המנדטים  ,3סיעת אילן לוי החבר שלי במועצה שסימנה פז  3406קולות
מספר המנדטים  ,7הפתק השני צעירים בראשות מורן ישראל למען דיור,
תעסוקה ובילוי סימנה צ' ,מספר הקולות  ,6831מספר המנדטים  ,3חולון
הירוקה בראשות רועי כהן שסימנה רק מספר הקולות  3377מספר המנדטים
 ,7וההתאחדות הספרדים העולמית שומרי מסורת סימנה ש"ס  8103קולות
מספר המנדטים .9
זיידה יוסי:

תודה רבה לזוהר יו"ר ועדת הבחירות העירונית .אני רוצה להזמין את מר
משה בית דגן שיישא דברים בשם חברי המועצה היוצאת ,משה בבקשה.
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משה בית דגן :ערב טוב ,כבוד ראש העיר מר מוטי ששון ,מ"מ של ראש העיר מר זוהר
נוימרק ,מנכ"לית העירייה גברת חנה הרצמן ,חברי מועצת העיר ה– 71
הנבחרת ,חבריי במועצת העיר ה–  74שסיימו תפקיד ,אורחים ,קרובים,
וידידים נכבדיי .נפלה בחלקי הזכות לברך ולהיפרד כזקן החבורה של חברי
המועצה היוצאת של העיר חולון ,לשאת דברי ברכה קצרים בשם המסיימים
את כהונתם כחברי מועצת העיר ה–  74של חולון ,בישיבה חגיגית ראשונה של
מועצת העיר ה–  71אליה זכיתם להיבחר לאחרונה ואני עושה זאת בנפש
חפצה ומכל הלב .בחירתכם כחברי מועצה של העיר חולון הינה בעלת
משמעות רבת חשיבות לוותיקים שביניכם זה בוודאי ידוע ,אבל מותר וצריך
להזכיר ובמיוחד לחברים החדשים שיצטרפו הפעם ואומר ,נבחרתם לגוף
פוליטי ציבורי זה שמחובתו לשרת את ענייני הציבור של תושבי חולון,
מסמכותו של הגוף הנבחר ומתפקידו לפעול ביושר ובאמונה ובלי משוא פנים
תחת הנהגתו של ראש עיר שגם הוא נבחר בבחירה אישית וישירה על ידי
התושבים ובתוצאה נכבדה ביותר .מי ייתן ותבונה ויושר תקיימו את הדיונים
ביש יבות המועצה מתוך ראייה כוללת ומפוקחת לצורכיהם של תושבי עירינו
בכל תחומי החיים שחובתה של העירייה לקיימם והעיקר שההחלטות
שתתקבלנה על ידכם יהיו לברכה ולתועלת התושבים .ולך מוטי ששון ראש
העיר הנכבד מאחל שתעמוד לך התבונה והיושר האישי והניסיון העצום
בניהול עיר למופת להמשיך ולנווט את צורכי העיר להצלחה ולהישגים
נוספים כאחת הערים המובילות ששמן הולך לפניהם ולא מעט בזכותך,
תבואו כולכם על הברכה.
זיידה יוסי:

תודה רבה למשה בית דגן נאחל לך הרבה בריאות ואריכות ימים שתהיה לך
סיעה גם אם אתה לא חבר מועצה .רק אזכיר שסיימו את תפקידם  77חברים
של הממשיכים ויש לנו  70חברים חדשים במועצת העיר ,בסה"כ היו לנו 39
ובקדנציה הנוכחית יהיו לנו  .31אני שמח להזמין את הזמרת החולונית
תושבת העיר ורדינה כהן שתנעים בזמירות ,ורדינה בבקשה.

(קטע שירה)
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תודה רבה לורדינה נמשיך לשמוע אותה בהמשך ,וכעת קהל נכבד נעבור
לשמוע את דבר הסיעות הנכנסות ,בקשה לי לדוברים ודיברתי עם חלקכם
להקפיד על סדר גודל של  0-6דקות ,הערב הוא די ארוך וכמובן לכבד את
המעמד ,אני מזמין את עו"ד רועי כהן ראש סיעת חולון הירוקה לשאת
דברים בבקשה רועי.

רועי כהן:

ערב טוב לכולם ,אדוני ראש העיר ,מנכ"לית העירייה גב' חנה הרצמן ,מכובדי
חברי המועצה ה–  71הנכנסת והיוצאת ,פקידות העירייה הבכירה ,אורחים
נכבדים ,תשובי העיר חולון היקרים מכל .חברים וחברות יקרים שהתחלתי
את דרכי בעשייה הציבורית בעיר חולון היה קשה עבורי לדמיין כלל שאגיע
לגיל בו בגיל  04נשבע לקדנציה שלישית כחבר מועצת העיר ואהפוך יחד עם
מספר מועט של חברים מהמועצה כחבר מועצה ותיק ומנוסה כך שהמילים
הנרדפות צעיר והמילה ניסיון אכן התקיימו בפועל כלפיי .אני שמח ומוקיר
את העובדה שזכיתי להיכנס כנציג סיעת חולון הירוקה למועצת העיר,
תחושת השליחות והאחריות כלפי אלפי תושבי העיר שבחרו בי ובסיעה ...
נמצאת אצלי כעת ביתר שאת .העשייה הציבורית היא עבורי לב העניין
והסיפוק הפנימי שהיא מעניקה עבורי ,זה הדלק להמשיך ולפעול .כידוע
לכולכם הפעילות הציבורית של כולנו היא בהתנדבות מלאה מתוך הקרבה
גדולה של חיי משפחה ,זמן ומשאבים כספיים גדולים ,אך זה הייעוד שבחרתי
וכך אמשיך .יש לציין שבעיר בה ראש העיר כה פופולארי וזוכה ל–  8מנדטים
במועצת העיר ,הדבר מדבר בעד עצמו וצריך להפנים היטב האמירה של
הציבור בעיר חולון ולקחת את הדברים בפרופורציה הנכונה והראויה .אסור
לתת לפוליטיקה של שנאה לחדור לשירותנו .עברנו מערכת בחירות לא
פשוטה שלעניות דעתי לא היה מקום לעבור בה לפסים אישיים ואף לגלוש
לאמירות כנגד הדרג הפקידותי שחייבים להשאירו מחוץ לכל ויכוח ,אנחנו
הנבחרים ולא הם .הייתה מערכת בחירות שגרמה לצערי להשחרת תדמית
העיר ,זה פגע אנושות בילדים ובנוער שקיבלו שיעור קשה של מהי פוליטיקה
שיש בה כיעור ,מאבק אישי ולא על דרך .לאורך כל שנותיי במועצת העיר
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נקטתי בדרך של ניהול מאבק ענייני על השקפת עולם בדרך ואי אפשר להגיד
עליי שלא פעלתי נחרצות ובקולניות בדרך כזו ,וכך גם במערכת הבחירות
האחרונה .סיעת חולון הירוקה נכנסה למועצת העיר וזכתה לאהדה מאוד
גדולה במהלך מערכת הבחירות והעלתה לסדר היום הציבורית את הדיון על
הצורך באיכות חיים והסביבה בדיון על סדרי העדיפויות של העירייה .אני
מברך את ראש העירייה מר מוטי ששון על הזכייה בקדנציה חמישית ומאחל
לו המשך עשייה פורייה ומאתגרת .ב–  71השנים האחרונות למדתי להכיר
היטב את משנתו של מוטי ,יותר מעשים פחות דיבורים וזו הייתה גם משנתי
בבחירות האלה ,ולכן גם בחרתי ללא כל חשש להצטרף ולסייע מתוך
הקואליציה ולהיות שותף אמיתי בהעלאת נושאים לדיון ורעיונות למען כלל
תושבי העיר חולון .בחרתי מדעת והמון תבונה לא להעמיד כל תנאי
בהצטרפותי לקואליציה ולבוא בנפש נקייה ולקבל על עצמי כל משימה
ותפקיד כדי להביא לידי ביטוי את הניסיון הרב שצברתי עם השנים ולסייע
לפיתוחה וקידומה של העיר חולון למען כלל תושביה ,וכן להציג לפעמים
דעה שונה ,לנסות להשפיע כשותף אבל בסוף לקבל את דעת הרוב ,ומרגע
שהתקבלה החלטה לתמוך בה .סיעת חולון הירוקה תפעל במועצת העיר על
שלל נציגיה בועדות העירוניות לקידום העיר חולון בכל תחומי החיים,
ותשתף פעולה עם כל סיעות המועצה ,כאשר רק טובת העיר עומדת לנגד עיני
ואשמח מאוד אם כל חבריי למועצה יאמצו דרך זו של אחדות ושיתוף פעולה
וכניסה לקואליציה כדי לעבוד יחד ,מתוך מטרה לקדם את העיר חולון .בידי
מועצת העיר מופקדת המשימה האחראית לשרת נאמנה את תושבי העיר
חולון ,ולשים את טובתם במרכז העשייה העירונית דווקא בימים קשים אלה
של משבר כלכלי חרף וקשה של התערבות חדשות לבקרים של השלטון
המרכזי והנחתת גזירות על השלטון המקומי והעברת עוד ,ועוד שירותים
שהמדינה צריכה בבסיס לתת לאזרחיה ,להעביר זאת ללא כל תקצוב לפתחו
של השלטון המקומי ,ולכן חייבת מועצת העיר בניצוחו של ראש העיר מוטי
ששון עתיר הניסיון להכין תכנית מקיפה לשמירת האיזון התקציבי בעיר
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מבלי לפגוע בשירות התושב ,זוהי משימה שלנו ולכך אני מתגייס בכל כוחי
וללא כל תנאי לקואליציה כחבר נאמן שנקרא לדגל .זוהי שעתה של מנהיגות
מקומית ואחראית ,זוהי שעתו של ראש העיר הנכבד מר מוטי ששון שיחד עם
התמיכה הרחבה של חברי המועצה יוביל להכנת תכנית פעילות העירייה
לטווח הארוך בכל המישורים הנשענת על חשיבה לטווח ארוך ותזכה להיות
מודל לחיקוי בערים אחרים במדינת ישראל .באופן אישי בחרתי בקדנציה
הזאת לעסוק בצורך בהתחשבות עירונית שהחלה כבר לתת את אותותיה
אבל צריכה לקבל חיזוק גם במישור של פיתוח ושיקום שכונות ומרכזים
מסחריים .בכוונתי לבקש לקיים דיון רחב על אופייה וצביונה של העיר
לקראת שנת  3131במגוון שירותים ,כגון תכנון סביבתי ,אקולוגי ,צפיפות
אוכלוסין ,בניית דירות לזוגות צעירים ,תכנון תחבורתי ,מחזור אשפה,
ספורט ועוד .העיקרון שמנחה אותי מאחורי הצעה זו למועצה מי שחושב
היום על העתיד חושב רחוק ונכון .היום מלבד השבעתנו למועצה אנחנו
נפרדים למעשה מדור שלם של אישים נכבדים שייצגו ופעלו ותרמו רבות
לפיתוח העיר חולון ,ובעצם משאירים לנו הדור הצעיר שבחברי המועצה את
היכולת לפעול ולתרום לקידום פני העיר חולון .בחרתי להתמקד בשניים
מחבריי שעוזבים אותנו היום ויסלחו לי אחרים שגם עליהם אומר רק דברים
טובים ,על הנתינה בהתנדבות למען העיר .הראשון זה חברי וידידי שחבל
שאני לא רואה אותו כאן יואל ישורון שהיה בין הראשונים שעשה לי את
ההיכרות עם עבודת מועצת העיר .יואל הוא אישיות ציבורית שמאחוריו 79
שנה של חברות ועשייה במועצת העיר ,ומתוכם קדנציה שלמה כיו"ר ועדת
ביקורת ,הייתה לי הזכות לעבוד עימו בוועדה ואציין כי משגו הנוח לימד
אותי שגם דברי ביקורת אפשר להגיד בשקט ובנועם והם נשמעים לעיתים
יותר טוב מאשר בקול רם וצעקות .אני חש הערכה רבה לאיש ולפועלו לאורך
השנים ורוצה לומר לו מילה אחת תודה .החבר השני שיש לידי בספסלי
המועצה בשתי הקדנציות האחרונות.
זיידה יוסי:

רועי הזמן?
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ניסן זכריה איש אותנטי וחד כתער שלא פוגשים כל יום ,אדם שמצוקת
השכבות החלשות בוערת בתוכו ולא מרפה ממנו לפעול למענם .אין לי ספק
שקולו של ניסן יחסר רבות במועצה ואאחל לו המון הצלחה בהמשך הדרך.
לסיום אומר שאומרים שבפוליטיקה אין חברים רק סכינים ולעיתים
שמגיעים גם לכיוון הגב ,אז זהו שלא והוכחה לכך הנה עשרות החברים שלי
שנמצאים כאן שמלווים אותי המון שנים ומהווים עבורי משענת וכוח
להמשיך לפעול ,הנני בן  04צעיר עם המון אמביציה ורצון לתרום ולעצב את
פניה של העיר חולון בדורות הבאים .יש בפניי  9שנים של עשייה ואני מתכוון
לנצל אותם עד תום .אנצל במה זו להודות לאישים הנכבדים שהתמודדו יחד
עימי בסיעת חולון הירוקה ,לליאור לוי האחד והיחיד שימשיך בעשייתו
החברתית הענפה ,לעו"ד דפנה לביא היקרה שתהווה מודל למעורבות נשים
בעשייה הציבורית ,לראובן אשכנזי שעוד יעשה המון למען הקהילה הפרסית
ולשירי ציון שתמשיך לעזור לי בפורום האימהות וההורים .יחד נמשיך לשרת
את תושבי העיר חולון במסגרת פעילות חולון ,סיעת חולון הירוקה בעיר.
בנוסף אבקש לומר תודה אישית לגברת הילה יונה מנהלת המטה ,לחברים
ולחברות שלומי ארזי ,דודי לוי ,יוסי הררי ,קמל פנחסי ,מגי דיקטור ועוד.
כאן המקום לומר כי לולא בחרו הוריי שלמה ומרים שנמצאים כאן לגור בעיר
חולון ,לא הייתי כאן היום ,ולולא תמיכתם לאורך כל השנים לא הייתי זוכה
להגיע להי שגים כה רבים ולראיה אני כאן מושבע כחבר מועצת העיר בפעם
השלישית .תודה לאחיי היקרים מכל ,לרעייתי המקסימה טל ,על התמיכה
וההקרבה הגדולה שבחרה לבצע את המעבר מהעיר רעננה לעיר חולון.
להוריה הנפלאים שלום וגלינה על התמיכה ,וכמובן לילדיי נועם ויהונתן
שנמצאים פה .אני מאחל לכולם ,ובמיוחד לראש העיר ,הצלחה רבה .לחברי
המועצה החדשים קדנציה נפלאה ושיתוף פעולה וחברות שטובתה ורווחתה
של העיר חולון ימשיכו להיות כנר לרגלינו במשך  9השנים הבאות .תודה רבה
וערב טוב.

זיידה יוסי:

תודה רבה לרועי ,ושוב אני מבקש מהחברים להשתדל לעמוד באמת בטווח
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זמנים של  0-6דקות ואני מזמין את מר מיקי שמריהו ראש סיעת הליכוד
לשאת דברים ,בקשה מיקי.
מיקי שמריהו :מוותר ,מוותר ,נתתי לו את הזמן.
זיידה יוסי:

תודה רבה למיקי ,כפיים למיקי .עו"ד אילן לוי ראש סיעת חבר שלי במועצה
כאמו ר לא הגיע ואנחנו מדלגים עליו ,אני מזמין את עו"ד שמעון חזן ראש
סיעת חולון חוזרת לחיים לשאת דברים ,בקשה שמעון.

שמעון חזן:

ערב טוב קהל נכבד אני דווקא חשבתי שהאולם יהיה מלא אבל לצערי יש
הרבה קרחות פה .יש פה מקהלת מעודדות במירכאות ,שצעקו צעקה שלא
הייתה צריכה להישמע להסתתר מאחורי כסאות ובלתי נראים ,אני מקווה
שלהקת המעודדות האלה תלכנה להפועל חולון ולא לפה .רבותיי בפקודת
העיריות אני לא ראיתי שצריך לעשות חגיגה מישיבת מועצה ,אבל ,אבל לא
כתוב חגיגה זה ישיבת מועצה רגילה שהייתה צריכה להיות ולהיקבע ,אני
מבקש עכשיו מר זיידה ברגע שמפריעים לי כל הפרעה תילקח בחשבון ואני
יאריך את הדיבור שלי.

זיידה יוסי:

חברים אני מבקש לאפשר לעו"ד שמעון חזן להגיד את דבריו הוא יעמוד בלוח
הזמנים.

שמעון חזן:

שוב להקלת המעודדות האלה מקומן לא יקירה פה ואני מבקש לכבד את
המעמד כמו שביקשו מכן קודם ולתת את זכות הדיבור הדמוקרטית גם
לאיש האופוזיציה .זכות של האופוזיציה פה סוף ,סוף בחולון להגיד את
דברה אחרי שהייתה שתיקת הכבשים של  31שנה .אבל רבותיי יש כאלה
באמת שבשבילם זאת חגיגה באמת רצינית ,והרבה אנשים פה נהנו וייהנו
מהשלטון זה כבר  31שנה של ראש עיר מכהן ועוד  9שנים זה יהיה  39שנה,
לפני זה היו עוד  71שנים של סגנות ראש עיר ,אנחנו מדברים על  01שנים ועוד
 9שנים וזה כמעט  09שנים .מעניין מה אתה מקבל תמורת מה שאתה אומר.
אתה אומר יהורם גאון בא לפה בסוכות הוא אמר שראש העיר הכי טוב בארץ
מעניין כמה הוא קיבל על האמירה הזאת במהלך הבחירות.

זיידה יוסי:

קהל נכבד ,קהל נכבד בבקשה.
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אני זוכר את מוטי ששון בין השנים  7880 -7899והוא לא היה אז ,הוא היה
במדבר הפוליטי אני זוכר שהוא היה מחוסר עבודה ,אז עכשיו הוא בין
החוגגים יש לו עבודה ,יש לו את רשות העיר ,ויש לו את מנכ"לית העירייה יש
לו עוד  79מנכ"ליות של רשות האגפים מרמת אביב ,והרצלייה פיתוח וחולון
נשלטת בידי האנשים האלה .עכשיו אני מבין שראש העיר הביא אתכם כדי
להפריע לי פה ,רבותיי מי שלא מוצא חן בעיני דברי ביקורת ויש פה קומץ ,יש
פה קומץ של אנשים שבאמת באו לפה ,הובאו לפה כדי להפריע .רבותיי כל
אלה שיחגגו זה יוצרי הבובות למיניהם בעמק הבובות ,העדלוידעיים,
הפסטיבלים הבין לאומיים אלה שבאים מחוץ לארץ ומתארחים על חשבוננו
בבתי מלון ,אלה יבואו וישמחו ,מיליארד מאתיים מיליון שקל תקציב עיריית
חולון שנתי במשך  31שנים 39 ,מיליארד וכל מה שעשו זה גלריות אפילו אף
אחד לא נקרא כמוזיאון ואני רואה לראות שעוד פעם מישהו יגיד פה
מוזיאון ,כי זה לא מוזיאון וזה לא לפי הגדרת משרד החינוך ואנחנו פה
מסבסדים את כל הגלריות והשיגיונות האלה שנמצאים פה ,אבל לעומת זה
שהגענו למקום  93בחינוך שזה פורסם מטעם ממשלת ישראל ב–32823170
אף אחד לא דיבר ,אף אחד לא אמר אלא להיפך כל העיתונים החזיקו בעיקר
אני מדבר על גן גפן והשקמה ,ואמרו שהתקדמנו בחצי אחוז הם לא אמרו
איך ירדו ממקום שני ל–  .93לפני שלושה שבועות פרסמה ממשלת ישראל על
הבחורים שמגייסים לצה"ל ,על טיבם ,רבותיי אתם תכו עיניכם מלראות כל
המקהלות האלה ,וכל המקהלות היווניות .מקום  63חולון הייתה שם זה
הבחורים שאנחנו הולכים לצבא ,באים בחורים בפרמטרים של  ,63מספר ,63
על זה לא מדברים ,לא מדברים בשביל אנשי עסקים בחולון פה ,סוקולוב וכל
אנשי עסקים זה לא חגיגות אלא זה ארנונה מהגבוהות בארץ ,אין שום
אפשרות לפתח את העסקים וכאשר באים פקחים ומתחבאים ,זה מתאים
לראש עיר שיש לו פקחים שמתחבאים מאחורי כל עץ וענן מצלמים ובורחים,
זה נקרא עיר ,זה נקרא אנשים שאיכפת להם?

זיידה יוסי:

מר חזן ,מר חזן.
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שמעון חזן:

אני לא אפסיק ואת המיקרופון אל תחליש כי יש קול די רציני.

זיידה יוסי:

אני מבקש פשוט להיכנס ללוח זמנים.

שמעון חזן:

הם מפריעים .רבותיי יש פה מספר דברים שראש העיר הבטיח ואמרו לו
תמשיך ,במה להמשיך? אנשי העסקים הגיע הזמן שתהיה פה מערכת עסקית
טובה מאוד ,הגיע הזמן שאי בי אם ,ואינטל שבאו לעשות פה עסקים יתחילו
להיות מגובשים יחד עם המכון הטכנולוגי עם  0911מהנדסים ,דבר שלא היה.
בית המשפט שיש לו כ–  3111מקומות תעסוקה היה צריך להיות פה ,אני
הבאתי את שר המשפטים לפה לעשות את בית המשפט ,חנה הרצמן ומוטי
ששון זרקו את ליבאי ולא רצו לעשות את בית המשפט בחולון ,ל–  0111איש
אנשי תעסוקה שיכולים להיות עם המשרדים ועם הכל .הילדים הגיע הזמן
שמישהו ידאג להם כמו שאתה הבטחת אין כבר יותר ממעל  711שקל לימית
 3111הגיע הזמן שידאגו לאימהות בחולון ,שלא יבכו כל רגע שהם הולכים
לימית  ,3111עם כרטיסים יקרים ביותר ,הגיע הזמן שששון שהבטיח שהוא
יעשה כרטיס תושב סוף ,סוף בכל הערים יש כרטיס תושב ,בחולון אין את
זה ,דווקא אנשי חולון משלמים הכי יקר ולעומת זאת באים אנשים מבחוץ
משלמים  01שקל לימית  3111בשביל למצוא חן בעיניהם.

זיידה יוסי:

מר חזן אני מבקש שתסיים אתה כבר  9דקות.

שמעון חזן:

אבל רבותיי ב שביל הפועל חולון ,בשביל הכדורסל ,בשביל הכדורגל בשביל
הספורט זה לא חגיגה ,ונמצא פה זיתוני אני מקווה שתהיה לך קדנציה יותר
טובה ושתעלה את צפרירים חולון שוב למקום של ליגת על ,מקום שירדו
לליגה ב' בחוסר תקציב ,ואני יודע למה ,למה ראש העיר לא רוצה מוקדי כוח
לכן הוא מחסל אותם ,אחד ,אחד .עכשיו.

זיידה יוסי:

מר חזן אני מבקש לסיים.

שמעון חזן:

רבותיי אני רוצה להגיד לכם דבר אחד יש לי עוד מה להגיד ,אני מכבד את
הזמן שכל אחד ואחד צריך לדבר ,אבל אני רוצה להגיד לכם דבר אחד שום
כוח בעולם לא ימיש אותי מלהיות אופוזיציונר אתם יודעים למה? אפילו את
התפקיד הכי בכיר שאני יכול לקבל אני אדחה על הסף ,האופוזיציה היא כלב
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השמירה של הדמוקרטיה ,לצערי ,לצערי במשך  31שנה לא היה פה
אופוזיציה ,לא היה אומץ לדבר ,אולי רק ניסן היה מפעם לפעם בהברקות
אומר את מה שיש לו ,זה התפרסם בעיתונות ,אבל אני רוצה להגיד דבר אחד
כל מי שיש לו ידיעה על שחיתות בעיריית חולון מוזמן לבוא ,על מעשים
בלוזים שנעשים בכל מיני תחומים אני מבקש שיבוא אליי ויגיד לי ואני
מבטיח לו שברגע שייתן תצהיר הכול יסתדר .תודה רבה לכם.
זיידה יוסי:

תודה רבה לעו"ד שמעון חזן .אני מזמין את מר עמוס ירושלמי ראש סיעת
עמוס ירושלמי לשאת דברים בקשה עמוס .עמוס עדיין בכושר.

עמוס ירושלמי :ערב טוב קהל נכבד אני ידבר שלום לא מלחמה .אני רוצה להגיד לכם קהל
נכבד איזה כיף לראות אתכם ביחד אבל בשלום אמיתי ,בשלום ,בשלווה שכל
אחד יגיע לבית שלו ויבקש את כל מה שהוא מבקש ושהוא יקום בבוקר למה
שהוא ביקש זה יבוא לו ,לכולנו ,וכולנו צריכים את הנושאים האלה שהם
קרובים לליבנו .אני ראשית אברך את מוטי ששון על היבחרו בפעם
החמישית ,מי שמבין כדורגל אני הייתי שחקן ביתר ירושלים בעבר ,ואני איש
של ספורט הייתי מאמן ,יש אומרים שבפעם השלישית שלוקחים את גביע
העולם הגביע נשאר לצמיתות .מוטי יש לך עוד  9שנים לקבל פעמיים
צמיתות .הגברת חנה הרצמן מנכ"ל העיר אני מאחל לך המשך דרך וכל מה
שתעשי הצלחה שלך ושל מוטי זה הצלחה של כל העיר ,וכל התושבים ביחד.
זאב ניסים שותפי לסיעה אני מאחל לו שאנחנו ביחד נעשה עבודה כמו
שאנחנו יודעים לעשות ,כמו שאני עובר ערב ,ערב ,לילה ,לילה עם משפחות
ואני רואה מקרים שקשה לתאר אותם ,ואני מאחל לזאב הצלחה איתי ביחד
למה ההצלחה שלו זה הצלחה של כולנו ביחד .אני רוצה להודות לכל אלה
שהצביעו ע' לכל אלה שעבדו לילות וימים כדי לקבל  3מנדטים שהם שווים
מפז ,לא התכוונתי פז המפלגה אלא פז ,פז .אני חייב להגיד תודה וחיבוק גדול
לאשתי אילנה שעשתה עבודה נהדרת ,ממש מכל הלב ,אשת חיל מי ימצא,
וללירון הבן שלי עם כל הבעיות שהיה לו הוא הצליח לשכנע בוחרים ,אתם
לא מאמינים אבל אני עד היום קשה לי להבין כמה כוח יש לבן אדם שבא
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מלמטה ועלה ללמעלה ואני מאוד ,מאוד רוצה להמשיך ולראות אותו
ובחתונה שלו בעזרת השם.לסיום אני רוצה לשתף אתכם בסיפור אמיתי
מהחיים .לפני כ–  79שנה כהרגלנו אנחנו עוברים מבית לבית והגענו לבית זה
היה בחנוכה הגענו עם נרות ,עם סופגניות ,נכנסים הביתה אני רואה את כל
הבית נרות אמרתי לגברת אימא שמגדלת את  6ילדיה בגפה ,אמרתי לה מה
זה כל הנרות האלה? היא אומרת לי אני כבר חצי שנה בלי חשמל ,אמרתי לה
מה זה בלי חשמל מה קרה? הגברת אומרת לי בגלל הרטיבות המים חדרו
לצנרת חברת חשמל באו והפסיקו לי את החשמל ,למה הקירות מחושמלים
הילדים שלי יכלו ללכת לעולמם 6 ,ילדים קטנים ,אמרתי לה תשמעי למזלך
עבדתי בחברת חשמל אז ,פעלנו ,עבדנו ,שיפצנו ,סידרנו הכנסנו אותה לבית
חדש אבל היה שם ילד בן  71שצד את עיני ,ראיתי ילד עם אור בעיניים
שאלתי את האימא מה עם הילד הזה? היא אמרה לי עמוס אני אגיד לך את
האמת אם היה מישהו שדוחף אותו קדימה הוא היה מגיע רחוק אבל אין מי
שידחוף אותו ,אני בקושי מגדלת את הילדים שלי ,בקושי יש לי מה לתת להם
בבוקר לאכול ללכת לבית הספר עם סנדוויץ' אין לי .עשינו כמיטב יכולתנו
עזרנו לילד הזה ,הילד הזה עלה ועלה והתקדם והוא התקבל לבית ספר בויאר
בירושלים ולא רק זה הוא סיים סרן באחת היחידות הקרביות בצה"ל ויותר
מזה עד לפני כמה שנים שידעתי ,אני היום לא בקשר אני יודע שהוא היה
מרצה באוניברסיטה בירושלים .זה מה שאני אומר למוטי ואני אומר לו
תמיד מוטי כל ילד בא לעולם שווה בין שווים ,ואנחנו לילדים שצריכים
לדחוף אותם קדימה נעזור להם ,נדחוף אותם ניתן להם קדימה ללכת ,הם
יהיו אזרחים סוג א' הם יהיו אנשים טובים ,הם יעשו דברים שאנחנו בעצמנו
לא נאמין לאן הם הגיעו .לסיום מה שאני רוצה להגיד לכם תודה ,תודה לכם
ואני רוצה לומר שאני מאחל לכולנו שיהיה לנו שמחה בבית ואור ,תודה רבה.
זיידה יוסי:

תודה רבה לעמוס ,עמוס תודה לך על האופטימיות שאתה מעביר לכולנו,
המשך עשייה ,והרבה בריאות ללירון .מאחר וראש סיעת ישראל ביתנו
הגברת יוליה מלינובסקי נעדרת אני מזמין את נציג הסיעה מר שי קינן,
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בבקשה שי.
שי קינן:

אבל עמוס הזכיר שהוא שיחק בבית"ר ירושלים אז ביתרי יורד ,ביתרי עולה.
כבוד ראש העירייה ,חברות וחברי מועצה ,יוצאים ,נכנסים ,חדשים ,אורחים
ובעיקר תושבי ,תושבות ,תושבי חולון .בראשית דבריי אני רוצה לברך אותך
ראש העירייה לרגל בחירתך המחודשת ,ולאחל לך ולכל חברי המועצה
הנכנסת הצלחה .אני תקווה כי יחד בעזרת השם נוכל להשפיע לטובה על
איכות חייהם של תושבי ותושבות העיר ,ולשפר במה שניתן לשפר .הערב יש
לי הזכות לשאת דברים בשם האופוזיציה .מהי אופוזיציה? אופוזיציה היא
כינוי לכל המפלגות שאינן חברות בקואליציה .דהיינו כל המפלגות שלא
התאגדו לשיתוף פעולה עם השלטון .תפקיד האופוזיציה הוא לייצג את עמדת
המיעוט ,אותה קבוצה שלא זכתה לייצוג בשלטון .לבקר את השלטון ואף
לנסות להפילו בהתאם לחוק כמובן ,אך בראש ובראשונה להציג אלטרנטיבה
לשלטון .אלפי בוחרות ובוחרים הגיעו לקלפיות והצביעו ל' ,זאת למרות
שידעו מראש כי רשימתנו לא תהיה חברה בקואליציה .הצבעתם הייתה
אישית ועקרונית ,ומאחורי כל פתק עומד אדם לו חלומות ותקוות לחולון
טובה יותר .יש לציין כי בחולון נעשו ונעשים דברים מדהימים ,למרות
שאכבוש את ספסלי האופוזיציה אינני מתכוון להיות הצבעת נגד אוטומטית
אני מתכוון לשקול כל הצעה לגופה ושיעלו הצעות ראויות הרים את ידי
ואתמוך בכל אותן הצעות ראויות .יחד עם זאת בכוונתי להיות אופוזיציה
ערנית ונמרצת ולמלא את תפקידי כשליח ציבור אשר נאמנותו היא בראש
ובראשונה לציבור בוחריו וצרכיו ... .בין  ...אומר הסתכל בשלושה דברים
ואין אתה בא לידי עבירה ,דע מאין באת ולאן אתה הולך ,ולפני מי אתה עתיד
ליתן דין וחשבון .מאין באת? מטיפה סרוכה ולאן אתה הולך? למקום עפר,
אימה ותולעה ,ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון? לפני מלך מלכי המלכים
הקדוש ברוך הוא ... .שיחשוב שאני רוצה לגנוב לו את הכיסא .הכלל הזה
מהמשנה צריך לעמוד כנר לרגלנו בעשייתנו הציבורית ,באתי מהציבור לאן
אלך ימים יגידו ,אבל בדבר אחד אני בטוח שאת דין וחשבון אני אציג לתושבי
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ותושבות העיר בעוד  9שנים .מי ייתן ויהיו בי ובנו התבונה והכוח להשפיע
לטובה ,כיום אנחנו נמצאים שלושה ימים לפני נר ראשון של חנוכה ,חג
החנוכה הוא חג אופוזיציוני בתכלית ,חג שמסמל את ניצחון המעטים חדורי
האמונה ,אל מול הרבים ,ובהקשר זה אני רוצה לסיים את דבריי באמרתו של
א.ד .גורדון אמרה שתנחה אותי לאורך כל הקדנציה הקרובה ,לא יהיה
ניצחון של האור על החושך כל עוד לא נעמוד על האמת הפשוטה ,שבמקום
להילחם בחושך עלינו להגביר את האור .תודה רבה וחג אורים שמח.
זיידה יוסי:

תודה רבה לשי ושי דבר אחד כבר אתה מספר אחד ,דיברת הכי מעט אז
הזכות היא שלך ונאחל לך בהצלחה .מורן ישראל נציג סיעת הצעירים
בבקשה.

מורן ישראל :טוב זה אולי בגלל שאנחנו צעירים אנחנו נעמוד ב–  6דקות .אז ערב טוב
לכולם ,ציבור יקר ,חברים יקרים ,נפל דבר בבחירות האחרונות והציבור אמר
את דברו והצעירים הצביעו ברגליים ,דור חדש שהחליט לקחת אחריות על
עתידו צמח בעיר ,הם הילדים של רובכם ,חברים שלנו הם אנחנו .זהו ניצחון
לא רק בגלל שהציבור הכניס צעירים למועצת העיר ,זהו ניצחון משום
שהראנו שאפשר וראוי לנהל קמפיין בחירות שבא בטוב ,קמפיין שמבקר
מדיניות בטעם ומעמיד לבחירה ערכים וחזון חדשים לעיר שכולנו היינו
שמחים לראות ,אך הבחירות מאחורינו אנחנו עם הפנים קדימה ,לעתיד,
אנחנו אוהבים את העיר שלנו ואנחנו רצים למרחקים ארוכים .מהיום
במועצת העיר ובועדות השונות תישאל תמיד השאלה ומה עם הצעירים? מה
עושים לטובתם? לטובת עתיד העיר .העלינו לסדר היום תפיסה חדשה לגבי
דיור ,תעסוקה ,תחבורה ובילוי בעיר שלנו ,לא הייתה רשימה שלא דיברה על
צעירים אבל האחריות שזה יקרה היא בראש ובראשונה שלנו ,נעמוד על
המשמר .תנועת צעירים היא בעיקר תקווה של תושבי חולון להתחדשות,
צעירים זה לא רק גיל ,זאת תפיסה שלא חוששת ללמוד ,שמבינה שהחוכמה
לא נמצאת במקום אחד וחוכמתם של ההמון והציבור מכוונת בדיוק למה
שהם צריכים ומעבר ,צעירים זאת חדשנות שבדרך שמכבדת את הניסיון אבל
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מאתגרת את המציאות והתפיסות הישנות שמבינה ששקיפות היא דרך
הכרחית כדי להחזיר את אמון הצעירים בנבחרה .מישהו חכם פעם אמר לי
כל עוד אתה צעיר כדאי שתלמד ,הוא צדק .השבתי לו כל אתה לומד תישאר
צעיר ,המחויבות שלנו היא לצעירים אבל לא רק אנחנו משרתי הציבור כולו
ונציגיו ,אנחנו הקול שלו ונשמיע אותו בחוכמה באופן ענייני ויצירתי .השבוע
נחגוג כולנו את החנוכה ,מי ייתן ונזכה לתת מאורנו לעיר דווקא היכן שחשוך
ולהעצים זאת כל העת ,שיהיה לנו בהצלחה תודה.
זיידה יוסי:

מורן שברת שיא תודה רבה .אני רוצה להזמין את מר עזרא סיטון ,ראש
סיעת מצטיינים בחינוך ,עזרא בבקשה.

עזרא סיטון :או .קיי ערב טוב קהל נכבד בראשית הדברים אני מבקש לברך את חברי
המועצה החדשים בכלל ואת רשימת אנשי החינוך בפרט ,ד"ר שי פרוכטמן,
מנהל בית ספר אשלים לשעבר ,ומנהל אגף היסודי בעיריית נתניה ,מר יעקב
אופק יו"ר ארגון המורים בחולון לשעבר ,ובכיר בארגון המורים כיום ,כמובן
הגברת נועה צפליצקי שלא נבחרה מנהלת חטיבת ביניים עתידים לשעבר,
איציק תורג'מן מנהל מקיף ח' ,עזרא דוד ואחרים .שנית תודה לאשתי היקרה
שעברה איתי תקופה לא פשוטה ,משפחתי ,חבריי ,תלמידי באשר הם ,רוב
אנשי החינוך בעיר חולון שתמכו בנו ,הגננות ,מורות היסודי ,מורי חטיבות
הביניים והחטיבות העליונות באשר הם ,תודה רבה לכם שאלמלא אתם לא
היינו מגיעים באמת להישג המרשים הזה שקרוב ל–  4111איש שבחרו בנו
בקלפי .בבסיס הרעיון של רשימת אנשי החינוך עומדת התייעלותה של
מערכת החינוך בעיר חולון ללא עלויות משמעותיות ,כך שהרשות כן תוכל
לעמוד בהם .זה לא חוכמה להציג איזה שהוא פרויקט שעולה  71מיליון שקל
ולשדוד את קופת העירייה ,לא מהמקום הזה הגענו אלא הצבנו יעדים שהם
ברי מימוש ,ברי השגה שכן ניתן ליישם אותם .החינוך בוודאי כולכם יודעים
הוא התשתית החברתית והערכית והביטחונית של מדינת ישראל ועל כן צריך
שהוא יוצב בראש סדר העדיפויות כמובן גם של הרשות .החינוך הוא המפתח
לחברה משכילה ,לחברה תרבותית וצודקת יותר .במדינת ישראל כפי שאתם

17

מועצת העיר ה –  71חולון

ישיבה מס'  7חגיגית

42/77/407/

פרוטוקול 274

יודעים לצערי ,כל חינוך מתחיל בנקודת פתיחה אחרת ,יש שנולדים למשפחה
עשירה ,ויש שנולדים למשפחה שהיא קשת יום ,יש שנולדים למשפחה שהיא
משכילה ,יש משכילה פחות ,יש כאלה שמתחילים את חייהם שעתידם האישי
מובטח ,ו יש שמתחילים את חייהם ללא שום ביטחון בעתיד .החברה שלנו
מחויבת לשיווין הזדמנויות אבל ההזדמנויות ,שוב לצערי אינן שוות בנקודת
הפתיחה של המשא הארוך והקשה כאן של חיינו .כבר בפתיחת מסלול החיים
כל אחד מאיתנו מצוי בעמדת זינוק אחרת ,והחינוך הוא ,הוא שמאפשר לגשר
על פ ערי הפתיחה הללו .למשל נושא המלגות בעבר אני מדבר מהמקום האישי
וגם כיום פונים אליי תלמידים רבים לאחר סיום השירות הצבאי לקבלת
מלגה ,סוגי המלגות שקיימים בחולון הם פרח למי שעושה פרח ומקבל כמובן
מהרשות גם בערך  7111ומשהו שקלים שזה גם יפה ,ונושא למי שמצטיין
בתחומ ים ספציפיים וגם יוצאי קהילות ,אנחנו שואלים מדוע לא להקים קרן
על סך נניח של מיליון שקל ל–  311סטודנטים כאשר כל סטודנט מקבל 9111
שקל ,אלא מה ,שהפעם על פי קריטריון אחר ,קריטריון של מבחן הכנסה,
היינו ככל שההכנסה של ההורים ושל התלמיד נמוכה יותר הוא הראשון
לקבל את המלגה .כאיש חינוך אני סבור שחברה מכלילה היא חברה חזקה,
חברה שמחזקת בחוליות החלשות שבה .המטרה היא בעצם למשוך את
הסטודנט מלמטה למעלה ואז גם בעצם גם יהיה ניתן לומר שהחברה היא לא
רק שווה יותר אלא נאמר בפה מלא שאנו באמת שמים את נושא החינוך
בראש סדר העדיפויות .כאיש חינוך שמלמד כ –  31שנה בעיר הזו וביצעתי
כמעט את כל תפקידי השטח בתוך המערכת ,ובין אלה שימשתי בין היתר
כמנהל פדגוגי עסקתי בגיוס מורים ,מורה למתמטיקה ,מורה לספרות
וכיוצא ,ששאלתי מורה שביקש לבוא לעבוד ,תגיד מה הדבר החשוב ביותר
בהוראה אז יש אחד שאמר משמעת ,שנכנס לכיתה והשני אמר תשמע
שהשיעור יהיה ברור ולי היה חסר לשמוע מאותו מורה את אהבת התלמיד,
האם אתה אוהב ילדים כי אחרת אין לך מה לעשות במקצוע הזה .לפיכך אני
שואל האם העיר חולון אוהבת את ילדיה כפי שהיא מכריזה ,ואם כן היא לא
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אמורה ,היא חייבת לפעול בנושאים שהעלינו שבוע שעבר אני וחבריי מול
נציגיו של ראש הרשות .חג חנוכה שמח.
זיידה יוסי:

תודה רבה לעזרא .אני מזמין את מר חיים זברלו ראש סיעת ש"ס בעיר
לשאת דברים.

חיים סברלו :ערב טוב ומבורך לכולם .ברשות ראש העיר וכל חברי מועצת העיר ברצוני
להודות לשם התברך על הצלחת תנועת ש"ס בחולון .במעמד זה אני רוצה
להזכיר את מי ששלח אותנו לעשייה לטובת הציבור בחולון וזה  ...הרב
עובדיה יוסף לך לצדיק וקדוש לברכה .ובכן אני ,ובכן אני מודה לכל חבריי
בסיעת ש"ס היוצאים שעברו דירה מחוץ לעיר חולון .דרור קריטי ,דוד
ג'מילי ,ולב פנחסוב .ובכן אני רוצה להודות לכל תומכי תנועת ש"ס בעיר
חולון על האמון שנתן בנו .אני רוצה לספר איזה סיפור קטן .היה איזה זוג
שעמד להתחתן ולפני החתונה ,הציבור הדתי היהודי לא משנה ,עושים ...
והאבא של החתן אמר אני אעזור לכם בדירה ואבא של הכלה הוא תמיד אין
לי ואין לי ,כמו הפוליטיקאים ובסופו של דבר הוא הבטיח להם שהוא יתן
להם  71שנים ראשונות ארוחת בוקר ,ארוחת צהריים וארוחת ערב ,באמת
עבר שנה ,שנתיים ונתן להם ,ארוחת בוקר ,צהריים וערב עברו עוד כמה,
נולדו ילדים ואז כנראה הוא התחיל קצת לזייף בסעודות והאברך הזה הבחור
ניגש לרב ואמר לו כבוד הרב חמי היקר אמנם בהתחלה נתן ,נתן ,נתן ונתן
אבל כרגע הפסיק אמר טוב אני רוצה להזמין אותו את הרב שידבר בדין.
באמת הגיע אליו האבא של הכלה ישבו ביחד ,אמר לו נו החתן שלך טוען
שאתה פשוט מאוד אתה לא ,אתה לא נותן מה שהבטחת ,אמר לו כבוד הרב
ארוחת בוקר אני נותן לו שקשוקה ,אני נותן לו ביצים ,אני נותן לו גבינות
סלט זה טוב ,אומר לו טוב מאוד ,ארוחת צהריים אני נותן לו צ'יפס ,עוף
מעדנים ,טוב ,טוב מאוד ,ארוחת ערב ,פיצה ,סלטים טוב מאוד ,נו מה אתה
אומר ,אומר החתן הוא רק אומר הוא לא נותן .לפעמים אנחנו גם בפוליטיקה
כל כך הרבה הבטחות היו לנו פה לפני הבחירות אני אומר לכם כל סיעה
אנחנו ניתן ככה ,וניתן ככה אני חושב שבעיר שלנו נעשה הרבה דברים טובים,
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נכון שאני חושב שצריך גם בשכונות לתת יותר לא גם כמו תל גיבורים וג'סי
כהן שלא נעשה מספיק אבל אני מקווה שבקדנציה הזאת יעשו יותר שם .אני
רו צה להודות לראש העיר שימשיך בעשייה ובשם השם נעשה ונצליח ,תודה
רבה.
זיידה יוסי:

תודה רבה חיים ,אני מזמין מתכבד להזמין את יו"ר סיעת אמת ראש העיר
הנבחר מר מוטי ששון.

מוטי ששון:

קהל נכבד ,חברי מועצת העיר ה–  ,71חברי המועצה היוצאת ,תושבים,
אורחים ,אלי נעים יו"ר מרחב ההסתדרות ,חולון ,בית ים ,אזור ,חנה הרצמן
מנכ"ל ית העירייה ,מנהלים ,ערב טוב לכולכם .היום בתום  31שנה של עשייה
כראש עיר 31 ,שנה של עבודה מאומצת ורבת אתגרים עם הרבה סיפוק ונחת,
אך גם לא מעט קשיים ,הרשו לי לפתוח במספר מילים אישיות .כמו שרבים
מכם יודעים סיפורה של העיר חולון הוא במידה רבה סיפורי שלי ,כאן
נולדתי ,גדלתי ,כאן ביליתי את שנות ילדותי על ספסל הלימודים בבית ספר
ביאליק ,ולאחר מכן בבית ספר קוגל ולא פחות מכך במרחבי החול הבלתי
נגמרים ,בדרך כלל ללא נעליים ותוך כדי ריצה ומשחק בכדור .כאן גם בגרתי
כאן חיים ב ני משפחתי ,חבריי וידידי ,גדלתי עם העיר וראיתי בהתפתחותה
ובצמי חתה ,חוויתי את ימיה הטובים יותר וראיתי את ימיה הטובים פחות.
כאן רקמתי את חלומותיי והגשמתי את חלקן .לפני  31שנה נבחרתי לשרת
את הציבור כראש העיר ,ואני שמח על כי נפלה בחלקי הזכות להוביל את
העיר ולהצ עידה קדימה בשורה של תחומים .כבר בראשית כהונתי עמד לנגד
עיני ולנגד עיני חבריי להנהלת העיר ייעד מרכזי אחד ,להפוך את העיר חולון
לעיר מבוקשת ,האהובה על תושביה ומציעה איכות חיים בכל התחומים
העירוניים ,מחד ביקשנו לשמור על צביונה המשפחתי של חולון ועל היותה
בית חם לכל התושבים מקטן ועד גדול ,מאידך רצינו להביא את העיר
לפסגות חדשות והצטיינות בכל נושא כדי שבאמת תהיה מקור לגאווה
לתושבים ומוקד משיכה לרבים אחרים ,ואכן היום בתום שני עשורים של
עשייה חבריי בהנהלת העיר בכל הקדנציות ואני יכולים לומר ללא היסוס,
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לתושבים עשינו זאת .חולון עלתה למאה ה 37-כמו גדולה שהיא מהווה מודל
לחיקוי לרבות מהרשויות המקומיות בארץ .כך למשל ,לפני כ 71 -ימים
זכתה חולון בדגל היופי בפעם השלישית ,היחידה מקרב הרשויות בארץ,
שלוש פעמים ,בתחרות קריה יפה ומקיימת בישראל יפה שמשמעותו כי חולון
העיר הגדולה ,היפה ביותר בישראל ,זכייה זו חותמת שנה שבה מגיעה עיר
הילדים להישגים מרשימים בכל תחומי העשייה והפעילות העירוניים .העיר
ממשיכה להיות ירוקה ומטופחת ,שמה דגש על בריאות וקיימות ,התשתיות
העירוניות ממשיכות להתחדש ולהשתפר ,ומבני ציבור חדשים ומודרניים
מוקמים ברחבי חולון ,כך לשם הדוגמא בימים אלה נמצאים בעיצומן
העבודות להקמת מרכז פנאי ובילוי מרשים בפארק פרס ,ולצידו הולך ונבנה
היכל ספורט רב תכליתי עם  9011מושבים שיארח גם אירועי תרבות גדולים.
בשיתוף הציבור נמצאת העירייה בהכנת תכנית מתאר חדשה שתספק מענה
למגוון נושאים עירוניים ותגדיר את מדיניות הפיתוח של העיר בתחום הפיזי,
שתשליך על התחומים הכלכלי ,החברתי ,הסביבתי והדמוגרפי .בימים אלה
נמצא בעיצומו גם התכנון לבניית היציאה צפונה מחולון דרך "מחלף חולון
מזרח" ועם השלמתו יוסדרו במלואם כל הכניסות והיציאות לעיר ולאזור
התעשייה ממזרח בצורה נאותה ומתקדמת .חולון משקיעה רבות גם בתוכן
ולא רק בקנקן .השנה נרשם מספר שיא של תלמידים ,יחידים וקבוצות שזכו
בפרסים ארציים ובין לאומיים במגוון תחומים ,אסטרונומיה וחלל ,מנהיגים
ואנשי שם ,תיאטרון ,מחשבים ,רובוטיקה ,מידענות ,ספורט ,מחזור ושמירה
על הסביבה ,פרסים אלה הינם ביטוי לא רק ליכולתם של ילדי העיר אלא גם
להשקעה האדירה הנעשית במערכת החינוך העירונית לאורך השנים.
ההשקעות הרבות שלנו בחינוך הביאו לכך שלמעלה מ–  11אחוז מתלמידינו
משכבת גיל זכאים לתעודת בגרות מלאה וכ–  84אחוז חולון מסיימים 73
שנות לימוד .קפיצה משמעותית נרשמה גם באחוז המתגייסים לצה"ל מקרב
בני חולון ,כאשר הנתונים הגבוהים הם תוצאה של עבודה חינוכית ,קהילתית
מאומצת ושיתוף פעולה בין מנהל החינוך העירוני המדיניות המנחה את
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העשייה העירונית כולה היא השקעה בפעילות השוטפת מבלי להזניח את
התכנון לטווח הארוך ,עיקרון זה בא לידי ביטוי בבינוי ,בנוף האורבאני,
בתשתיות ,בשמירה על הסביבה ,בפיתוח אזורי תעסוקה וכמובן בחינוך,
בתרבות וברווחה .אני מאמין שאכן העלנו את חולון על דרך המלך וביססנו
את מעמדנו ואת הדימוי הציבורי של העיר ושל הניהול העירוני בצורה הטובה
ביותר .יחד עם זאת היד עוד נטויה לפנינו עדיין מלאכה רבה ואתגרים
נוספים הראויים להשגה כי העיר טרם מיצתה את מלוא הפוטנציאל שלה
ויכולה להמריא לגבהים חדשים .ולחבריי למועצת העיר אני מבקש לומר כי
הקדנציה הקרובה מזמן לנו אתגר לא פשוט שנובע ממדיניות הממשלה ,מצד
אחד נרשמה ירידה דרסטית בהכנסות העירוניות בעקבות המצב הכלכלי שלו
אחראית הממשלה ,ומצד שני מכבידה הממשלה על הוצאות הרשויות
המקומיות .שיא האבסורד הוא שעיריית חולון אמורה להעביר בקרוב 79
מילון שקל כהלוואה לממשלת ישראל כדי לסייע לה להגיע לאיזון התקציבי,
על כל אלה נוסף גם גידול בהוצאות העירוניות שנובע בין היתר מצעדים כמו
העלאת היטל הטמנת האשפה ,והעלאת שכר המינימום של עובדי הקבלן
שזהו צעד מבורך שלעצמו כמובן אילו רק הייתה הממשלה טורחת להשתתף
בנטל הביצוע ולא מגלגלת אותו כהרגלה לפתחן של הרשויות .לצד אלה ישנה
גם ירידה בהשתתפות הממשלה בעלויות השירותים הממלכתיים כמו
החינוך ,והרווחה כמו במקרה זה מדובר על חשבון הרשות ,על חשבון
התושבים .רק כדי לסבר את האוזן ההוצאות על החינוך הפורמאלי ,הבלתי
פורמאלי והרווחה מכספי הארנונה הגיעו ל–  361מיליון שקל שזה תפקידה
של הממשלה לממן שירותים ממלכתיים ,אולם כל הדברים האלה לא ימנעו
ממני ומכולנו להמשיך ולפתח את חולון האהובה עלינו ,עם זאת המדיניות
הממשלתית מחייבת אותי כראש העיר להתנהל בתקופה הקרובה בזהירות
מירבית תוך הקפדה על המשך פיתוחה של העיר וניהולה השוטף מבלי לפגוע
באיזון התקציבי שמשמעותי כל כך להמשך שגשוגה של העיר חולון .אנו
נמשיך לשמור על חולון כעיר של תושביה ,מקום שטוב לחיות בו ,מקום בו כל
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אחד יודע שילדיו מקבלים חינוך מעולה בסביבה חינוכית ,איכותית
ומתקדמת ,מקום בו נעים לצאת לרחוב מטופח וגינה ירוקה בכל שכונה,
ושכונה ,ולצד כל אלה מקום בו ניתן להתגאות על היותו מוקד משיכה
תרבותי לקהל מכל רחבי הארץ ,מקום הנמצא בתנופת פיתוח ובניה ומספק
איכות חיים ברמה הגבוהה ביותר שיש .ביחד עם חבריי ,חברי מועצת העיר
נוכל לעשות כל זאת .אני מאמין ומקווה כי כולנו נדע לשרת את הציבור
שבחר בנו על הצד הטוב ביותר ובדרך המכובדת ביותר ונמצא את הדרך
הנכונה והראויה למימוש והגשמת ציפיותיהם של התושבים מאיתנו ,מתוך
שיקול דעת ועניין משותף אחד ,טובת תושבי חולון .אני מבקש להודות לחברי
המועצה היוצאים על חלקם בעשייה המבורכת ולאחל הצלחה לחברי
המועצה הנכנסים לתפקידם .תודה לכולכם וערב טוב.
זיידה יוסי:

תודה רבה לראש העיר ,ואני מזמין את ראש העיר להישאר .אנחנו רוצים
כעת קהל נכבד להעניק שי לחברי המועצה היוצאת ,קורין הצטרפי בבקשה
לראש העיר במטרה לסייע .אני רוצה להזמין חברים מהמועצה המסיימת
הראשון אני אזמין את מר משה בית דגן בבקשה לקבלת שי ,הגברת אורה
גזית נמצאת איתנו? מר ג'מילי דוד נמצא איתנו? מר זכריה ניסן? מר ניסים
סטיניסלב נמצא איתנו? ,מר יואל ישורון? מר פכטר יניב נמצא איתנו כפיים
ליניב ,תודה לך על השירות לעיר ,מר פנחס אובלב בקשה ,תודה לך לב על
העשייה לטובת העיר ,מר קריטי דרור איתנו? מר רון יצחק בבקשה ,תודה לך
רון על תרומתך ,מר תורג'מן איציק בבקשה ,תודה לך איציק ,אני מודה
לחברי המועצה היוצאת מאחלים לכם הצלחה בהמשך הדרך .אזמין מיד את
הזמרת ורדינה כהן להנעים זמננו שוב רק להזכיר שלאחר מכן אנחנו נעבור
לחתימת חברי המועצה ,על הצהרה ונעשה את זה אחרי שנשמע את ורדינה,
ורדינה בבקשה.

זיידה יוסי:

תודה רבה לך ורדינה אנחנו משתתפים בצערה של משפחת זברלו על פטירת
החמה זו הסיבה שחיים נאלץ לצאת באמצע הוא קיבל הודעה ,אז שוב
משתתפים בצער המשפחה .וכעת נעבור לחתימת חברי המועצה על ההצהרה,
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אני אקרא בפניכם את נוסח ההצהרה ,כל חבר מועצה נבחר ייגש ,יחתום ליד
שמו ויגיד אני מצהיר ,ונוסח ההצהרה כדלהלן :הנני מתחייב בזאת למלא
באמונה וביושר את התפקיד כחבר מועצת עיריית חולון ,ולעשות כמיטב
יכולתי לפיתוחה של העיר ולרווחת תושביה במסגרת חוקי המדינה וחוקי
העזר העירוניים .ואקרא לכם על פי סדר הא' ב' וראשון יעלה ויבוא מר אופק
יעקב.
אופק יעקב:

אני מצהיר.

זיידה יוסי:

אחריו יתכונן מר אחדות יעקב חתום ותגיד בקול רם אני מצהיר ,מר אחדות
יעקב בבקשה.

אחדות יעקב :אני מצהיר.
זיידה יוסי:

נעבור לבבלי יעקב בקשה.

בבלי יעקב:

אני מצהיר.

זיידה יוסי:

אחריו יתכונן איתי ,יכול לצאת לדרך איתי ,בקול רם אני מצהיר.

איתי זילבר:

אני מצהיר.

זיידה יוסי:

כמו שצריך .ליד השם שלך כמובן .מר זיתוני קובי קראתי לו לפני כן זיתוני
יעקב הוא איים עליי הוא לא יודע מה זה יעקב הוא יודע מה זה קובי אז קובי
זיתוני בבקשה.

קובי זיתוני:

אני מצהיר.

זיידה יוסי:

אני מצהיר בקו רם .עו"ד חזן שמעון בבקשה.

חזן שמעון:

אני מצהיר.

זיידה יוסי:

מר חרש יעקב.

חרש יעקב:

אני מצהיר.

זיידה יוסי:

עמוס תתכונן בבקשה .בקשה עמוס.

עמוס ירושלמי:אני מצהיר.
זיידה יוסי:

מורן אתה יכול לצאת לדרך ,מה אתה מדבר למצלמה? תודה לעמוס.

ישראל מורן  :אני מצהיר.
זיידה יוסי:

עו"ד רועי כהן בבקשה.
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רועי כהן:

אני מצהיר.

זיידה יוסי:

כל הכבוד לרועי הפעם השלישית באמת יפה מאוד .אילן איננו כאן היום
נעבור למר מועלם משה .תודה לרועי.

מועלם משה :אני מצהיר.
זיידה יוסי:

עו"ד יוליה מלינובסקי נעדרת ואני מזמין את מר נדלר יוסף בבקשה .תודה
למועלם.

נדלר יוסף:

אני מצהיר.

זיידה יוסי:

מר נוימרק זוהר בבקשה ולאחריו זאב ניסים.

זוהר נוימרק :אני מצהיר.
זיידה יוסי:

מגיע לו כפיים ,תודה לזוהר .בקשה זאב.

זאב ניסים:

אני מצהיר.

זיידה יוסי:

הצהיר שמענו ,חיים זבלו נאלץ לצאת כאמור .עזרא בבקשה ,עזרא סיטון,
ולאחריו הגברת עדן רבקה.

עזרא סיטון :אני מצהיר.
זיידה יוסי:

תודה לעזרא ,הגברת רבקה עדן.

רבקה עדן:

אני מצהירה.

זיידה יוסי:

הגברת רונה עמרם-נתיב בבקשה .בסוף אני אדע אם את רונה עמרם או נתיב
משהו זה בטוח בקשה.

רונה עמרם – נתיב :אני מצהירה.
זיידה יוסי:

רונה הצהירה .ד"ר פרוכטמן שי בבקשה .תודה לרונה בבקשה שי.

דר' פרוכטמן שי :אני מצהיר.
זיידה יוסי:

מר קייקוב רוברט ראובן ,אפשר לקרוא לך בקיצור ראובן? ראובן או רוברט,
ראובן.

קייקוב רוברט ראובן :אני מצהיר.
זיידה יוסי:

בקול רם ,שמענו ,מר קינן שי בבקשה.

קינן שי:

אני מצהיר.

זיידה יוסי:

ד"ר מאיר רוק בבקשה ,המכונה מרלה.
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דר' מאיר רוק :אני מצהיר.
זיידה יוסי:

מר שמעונוף עופר בבקשה ,באמת כולם מצהירים בפני טל הוא בסה"כ מצלם
אתכם כאילו מה ,מה הבטחת להם שי? בקשה עופר.

שמעונוף עופר :אני מצהיר.
זיידה יוסי:

מר שמריהו מיכאל– מיקי ,בבקשה.

שמריהו מיכאל :אני מצהיר.
זיידה יוסי:

אחרון חביב ,ראש העיר מר מוטי ששון ,לאחר מכן אנחנו נתכנס לתצלום
קבוצתי של חברי המועצה החדשים ,וכמובן נסיים עם שירת התקווה ,כך
שבבקשה להמתין .בקשה ראש העיר .ששון זה תמיד בסוף אבל בחתימות
אתה הראשון ,ששון כי ש'.

מוטי ששון:

אני מצהיר.

זיידה יוסי:

תודה לראש העיר ,אני מודה לכולם מאחל לחברי המועצה חדשים הרבה
הצלחה .ראש העיר אתה רוצה לסיים את הישיבה? אתה פתחת אז אתה גם
תכריז על סיום בבקשה .ראש העיר פתח ,ראש העיר הכריז על פתיחת
הישיבה .זה בשביל הצילום הקבוצתי שהקדימו להוציא כסאות ,ראש העיר
בוא תכריז רק על הסיום.

מוטי ששון:

אני מודה לכם שבאתם וכיבדתם אותנו בנוכחותם ,אני נועל את הישיבה,
ערב טוב ונעים לכולם.

זיידה יוסי:

אולי בעצם נשיר קודם את התקווה ולאחר מכן תצלום קבוצתי של חברי
המועצה .ורדינה תובילי אותנו בבקשה.

תום הישיבה3

________________________
ראש העיר  -מר מוטי ששון
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