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מועצת העיר השש עשרה שמן המניין מס' 96
מיום ראשון 3.2.2013 ,כג' אדר תשע"ג,
משתתפים:
מר מוטי ששון

ראש העיר ו יו"ר מועצה

מר נויי מרק זוהר
מר זברלו חיים
גב' עדן רבקה

מ"מ ראש העיר וחבר מועצה

סגן ראש העיר וחבר מועצה

סגנית ראש העיר וחברת מועצה

מר עזרא סיטון

חבר מועצה

מר מועלם משה

חבר מועצה

מר רון יצחק

חבר מועצה

מר יעקב זיתוני
מר רועי כהן

חבר מועצה

חבר מועצה

מר ירושלמי עמוס

חבר מועצה

מר בבלי יעקב

חבר מועצה

מר זכריה ניסן

חבר מועצה

מר חרש יעקב

חבר מועצה

גב' גזית אורה

חברת מועצה

מר נדלר יוסף

חבר מו עצה

מר פכטר י ניב

חבר מועצה

מר בית  -דגן משה

חבר מועצה

כמו כן נכחו:
עו"ד יונת דיין -

יועצת משפטית

רחמים בי נוני – מנהל אגף תקציבים ובקרה
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על סדר היום:
 .1קווים לדמותו של ראש העיר הראשון של חולון ,ד"ר חיים קוגל במלאות  60שנה
לפטירתו;
 .2עדכון התקציב הרגיל לשנת ;2013
 .3נספח לעדכון התקציב הרגיל לשנת ;2013
 .4תב"ר חדש – הקמת מתחם ספורט ביה"ס עתידים;
 .5עדכון תב"ר  -3413בינוי שתי כיתות גן רח' שדה בוקר;
 .6עדכון תב"ר  – 3410בינוי שתי כיתות גן רח' הדר;
 .7עדכון תב"ר  3417בינוי שתי כיתות גן רח' אודים;
 .8אישור להקצאת בית כנסת שערי ישועה גוש  6049חלקה ;381
 .9אישור פרוטוקול וועדת שמות.

רכוז החלטות מישיבת מועצת העיר שמן המניין מס'  69מיום  3/2/2013פרוטוקול 407
 .1החלטה  -מועצת העירייה מחליטה לאשר ברוב קולות את עדכון התקציב הרגיל
לשנת .2013
 .2החלטה  -מועצת העירייה מחליטה לאשר ברוב קולות את נספח לעדכון התקציב
הרגיל לשנת .2013
 .3החלטה  -מועצת העירייה מחליטה לאשר ברוב קולות את תב"ר חדש – הקמת
מתחם ספורט ביה"ס עתידים.
 .4החלטה  -מועצת העירייה מחליטה לאשר ברוב קולות את עדכון תב"ר  -3413בינוי
שתי כיתות גן רח' שדה בוקר.
 .5החלטה  -מועצת העירייה מחליטה לאשר ברוב קולות את עדכון תב"ר  – 3410בינוי
שתי כיתות גן רח' הדר.
 .6החלטה  -מועצת העירייה מחליטה לאשר ברוב קולות את עדכון תב"ר  3417בינוי
שתי כיתות גן רח' אודים.
 .7החלטה  -מועצת העירייה מחליטה לאשר ברוב קולות את להקצאת בית כנסת שערי
ישועה גוש  6049חלקה .381
 .8החלטה  -מועצת העירייה מחליטה לאשר ברוב קולות את אישור פרוטוקול וועדת
שמות.
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פרוטוקול
מוטי ששון:

אני פותח את ישיבת המועצה שמן המניין ,מס' .69

 .1קווים לדמותו של ראש העיר הראשון של חולון ,ד"ר חיים קוגל במלאות  60שנה
לפטירתו
מוטי ששון:

אני רוצה לומר דברים לזכרו של ראש העיר הראשון של חולון ,היום לפני 60
שנה הוא נפטר – בעודו מכהן בתפקיד ראש העיר .השנה ,במלאת  60שנה
למותו של ד"ר חיים קוגל ז"ל ,ראש העיר הראשון של חולון ,מציינת העיר
את האיש ופעלו ב 3-אירועים עירוניים :האירוע הראשון נערך כאן הערב,
בכינוס של חבריי מועצת העיר .אנחנו מייחדים את הישיבה הזאת לזכרו
והנעל ה על נס ,את פועלו של קוגל ותרומתו האדירה לכינונה של חולון
ולפיתוחה; האירוע השני יתקיים בבי"ס קוגל ,בו הנהלת ביה"ס תיזום טקס
מיוחד לזכרו של האיש שעל שמו נקרא ביה"ס .בחודש יוני ,במסגרת אירועי
'יום חולון' ,נעניק את פרס קוגל לספרות יפה ,לסופרים שיזכו בתחרות
היוקרתית שכבר הפכה למסורת בעיר.
אני רוצה לצטט דווקא את דבריו של פנחס אילון ז"ל ,ראש העיר השני שאמר
על קוגל ,אחרי מותו ,את הדברים הבאים" :חלוץ היה האיש .כשם שבצ'כיה
לא ישב בפראג העשירה ,כי אם במונקץ' הנידחת ,ובה מצא לו כר לפעולה
בשדה התחיה הלאומית והחייאת הלשון העברית ,כך בחר לו גם בארץ לא
את ת"א הגדולה כשדה עשייה ,אלא את חולון הקטנה והחדשה .כי בחולון
ראה את מעשה בראשית ,וכך חתר כל ימיו .גם ברגעים הקשים ביותר ,כאשר
היה נדמה כי כלו כל הקיצין ,כאשר האויב הערבי מהכפר השכן ,הפיל
קורבנות יקרים ,לא איבד האיש את עשתונותיו והאמין באמונה שלמה כי
קרב ובא יום הגאולה .ואכן זכה .מי שלא ראה את חיים קוגל ז"ל בליל הכ"ט
בנובמבר  ,1947כשהוא צועד בראש המוני התושבים ברחובות חולון האפלים,
שיכור ולא מיין ,לא ראה שמחה מימיו .ועם הכרזת המדינה ב 15-במאי
 ,1948נרתם מיד לפעולה למען בת טיפוחיו ,חולון".
ואני אומר ,כראש העיר החמישי של חולון :לכבוד הוא לנו ,שהאיש שהחל את
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העשיי ה המוניציפלית כאן בחולון ,היה אדם בשיעור קומתו של ד"ר חיים
קוגל .איש נקי כפיים ,ישר דרך ,ספוג תרבות יהודית ואנושית רחבה ,עוד
מביתו בג ולה .איש ספר ומעשה ,אדם שכולו חזון והגשמה יומיומית .האיש
שאיחד את חמשת השכונות הראשונות של חולון למועצה מקומית אחת,
נבחר לכהן כראש המועצה הראשון של חולון ,דווקא משום שלא היה מעורב
במאבקים הבין-שכונתיים בה .הוא הנהיג אותה לפני קום המדינה וגם
בשנים הקשות של המלחמה ,על עצם קיומה של המדינה הצעירה .מאחר
שהיה בעל חזון ואיש אופטימי ,הוא לא נרתע מהמשימות הקשות שהמתינו
לו בתום המלחמה ,ממנה יצאה חולון פצועה וחבולה גם מבחינה כלכלית וגם
מבחינה מוראלית .הוא פעל ללא ליאות לפיתוח המקום ,לחיזוק הכלכלה
ולבניית שכונות חדשות .לזכותו יש לזקוף את תוספת השטחים שהועברו
לחולון בשנות ה ,'50-כמו תל גיבורים ואיזור התעשייה.
החיים אז ,לעומת היום ,השתנו לבלי הכר ,ובמציאות של עולם גלובאלי,
מהפכות טכנולוגיות ואוטוסטרדת המידע ,הכל הופך מהיר יותר וגדול יותר.
אך מנקודת מבטי ,כשאני חושב על חולון של ילדותי ,עם חולות הזהב
והתמימות ,אני מתגעגע לימים ההם ,שעוצבו לא מעט בזכותו של ד"ר חיים
קוגל .מותו הפתאומי של ד"ר חיים קוגל ,בשנת  ,1953הותיר את משפחתו
ואת תושבי עירו אבלים וכואבים .עשייתו אמנם נגדעה באיבה ,אך חלומו
התגשם .היום ,במלאת  60שנה למותו ,חולון היא עיר גדולה ומרכזית
בישראל ,בעלת הישגים עירוניים לא מבוטלים ,עיר שבה מתגוררים תושבים
הגאים להיות חלק ממנה .לכבוד הוא לי ,להיות אחד ממשיכי דרכו של ד"ר
חיים קוגל ,ולעמוד בראש העשייה העירונית העניפה שכזו .נזכור תמיד את
ראש העיר הראשון שלנו ,ואת פועלו.
יהי זכרו של חיים קוגל ברוך.
נכבד את זכרו בקימה( .הנוכחים קמים ועומדים דקת דומיה לזכרו של ד"ר
קוגל).
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 .2עדכון התקציב הרגיל לשנת 2013
 .3נספח לעדכון התקציב הרגיל לשנת 2013
מוטי ששון:

יש עדכון של התקציב ,כי קיבלנו כסף ואנחנו חייבים לעדכן את עצמנו ,לא
לחכות למחצית השנה או לסופה .קיבלנו כסף מ'עיר ללא אלימות"1.2 ,
מיליון ש"ח ,וקיבלנו גם כסף ממשרד התרבות והספורט ,עוד  200אלף שקל.
לכן ניצלנו את ההזדמנות הזאת ,לעשות כל מיני שינויים שמסיבה כזו או
אחרת ,נשכחו במהלך הכנת התקציב או נוספו כבר בתחילת השנה הקרובה.

רחמים בינוני :מבחינת ההוצאות :אנחנו אישרנו בוועדת תקינה בדצמבר מספר תקנים.
אנחנו הגשנו את זה לכאן לעדכון .מדובר על  20%לפקידת קופה80% ,
להגדיל אותה ל .100%-יש פה את הפירוט של ההשלמות של המשרה
קיבלנו השלמה ,השתתפות ברשות ניקוז ירקון ,קיבלנו כסף; אולימפיידת
הילדים ,כמו שראש העיר אמר ,קיבלנו  200אלף ,אנחנו משתתפים  ;150כמו
כן אנחנו מעדכנים כאן מה שאושר במועצה הקודמת ,העדכון תמיכה של
מחלקת הנוער .היינו צריכים להוסיף  ,53.120אז הוספנו גם את הסכום הזה
ומבחינת ההכנסות ,יו"ר העירייה אמר ,קיבלנו השתתפות רשות ניקוז ירקון,
הרשות למלחמה בסמים ,וקיבלנו גם  200אלף לאולמפיידת הילדים .עיר
ללא אלימות ,סליחה .וקיבלנו גם  200אלף ממשרד התרבות והספורט וטוטו
ווינר .זה העדכון התקציבי שאנחנו מגישים .סה"כ תוספת .₪ 1,1400,400
יש לנו עדכון נוסף שאנחנו מבקשים לעדכן ,מהתקציב הרגיל .נשאר אותו
דבר ,מבחינת התקציב אין שינוי ,אנחנו רק מבקשים לעשות שינוי בכספים
תקציביים 220,000 :לטובת משרד מנהל מחלקת צעירים ,בקשה שעלתה
בשיתוף ציבור של התושבים ,ואכן העיריה החליטה להקים את התקנון.
יעקב חרש:

אפשר לקבל הסבר מה זה מחלקת צעירים? מה זה הגוף הזה?

מוטי ששון:

יש מחלקת צעירים ויש מחלקת נוער .זה לא חופף מבחינת הגילאים.

יעקב חרש:

כי צעירים זה מ 21-ומעלה ,עד גיל  35-40והם ביקשו שיהיה מי שירכז להם
כל מיני פעילויות ו,-
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בלי שום קשר לזה ,אושר בזמנו – נדמה לי ,אפילו ,לפני שנה או שנתיים
תקצבנו את זה.

יעקב חרש:

מה הוא ירכז ,ריקודי עם?

רחמים בינוני :מה שהם ביקשו.
יעקב חרש:

כשמדברים על כמעט  20אלף שקל לחודש ,באים עם תוכנית ,אומרים זה
הדברים-

מוטי ששון:

חרש ,יש תוכנית.

רבקה עדן:

בגדול ,הגילאים זה  21עד  30פלוס ,אבל גם לעזור באיתור הצרכים – ויש
להם צרכים של מציאת מקומות עבודה ,של חיפוש הדרך לאן הם רוצים
ללכת .יש המון דברים שהם זקוקים ,ובעיר אין מענה.

עזרא סיטון :סליחה מוטי ,למה נזכרנו רק עכשיו?
מוטי ששון:

לדעתי זה היה מתוקצב לפני שנתיים.

רבקה עדן:

בתוכניות זה היה הרבה זמן ,אבל לוקח זמן עד שדברים זזים.

מוטי ששון:

בראשון למשל ,זה ברמה של אגף; בת"א – אגף; אתה לומד מניסיון של
אחרים .אבל זה היה מתוקצב בעבר ,דיברנו על זה מזמן ,עוד בתקופה של
אורי ,שנתיים דיברנו על זה שצריך לעשות הפרדה וגם דפנה התחילה לדבר.
ובגלל שלא עשינו את זה ,דפנה כרמי עזבה אותנו ועברה לראשון.

יעקב חרש:

כשמבקשים מחבריי המועצה המכובדים מכולנו 220 ,אלף ,מביאים תוכנית.

מוטי ששון:

חרש ,זה גם משכורת וגם מקום וצריך לפתח שם תוכניות לנוער.

רבקה עדן:

עשו סיורים בכל מרכזי הצעירים שבארץ.

עמוס ירושלמי :האדם הזה שייבחר,
מוטי ששון:

הוא ייבחר במכרז ,אתה לא יכול להעסיק אותו אם אין לך תקציב.

עמוס ירושלמי :אז לפחות במכרז ,שיהיה כתוב שהוא מחולון ,שהוא מכיר את הוועדות,
מוטי ששון:

אסור לך ,זה בניגוד לחוק .יש חוק ,החוק אומר במגזר הציבורי ,יש שוויון
ל כולם .אסור לך לעשות העדפה עפ"י איזור גיאוגרפי או עפ"י מצב של יישוב.
ברגע שעשית דבר כזה ,זה לא שוויוני ועברת על החוק .ובאותו רגע שבחרת
מישהו והגדרת אותו שהוא חייב להיות חולוני ,באותו רגע המכרז הזה פסול,
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מבחינה חוקית.
יש לנו מחלקה לקידום נוער ,ויש לנו 'ביקור סדיר' שמאתר את הילדים
האלה ,ויש לנו עכשיו במסגרת 'עיר ללא אלימות' חלק מהכסף הזה זה
לפרויקטים ,לאתר את אותם בני נוער ולראות איך אפשר לטפל בהם.
זאת אומרת ,מבחינה זו יש עבודה מבורכת עכשיו ,בשנים האחרונות ,למשל
'עיר ללא אלימות' ,זו עבודה מבורכת ששותף לזה גם הקרן לידידות ,של הרב
אקשטיין (שבאמת שמו הרבה כסף) ,והמשרד לביטחון פנים גם שם כסף
ובשיתוף הרשויות השונות ,שמו כסף ומתחילים לעשות עבודת שטח טובה
מאוד.
יעקב חרש:

למי המדריך הזה יהיה כפוף? לאיזו מחלקה?

מוטי ששון:

מנהל החינוך.
מי בעד עדכון התקציב הרגיל לשנת  ,2013כפי שמפורט במסמך הראשון ב-
 ,15.1.2013של יצחק וידבסקי והמסמך השני ל 31.1.2013-שחתום גם ע"י
יצחק וידבסקי.
(נערכת הצבעה) בעד –  ;16נגד – אין; נמנעים – אין.
ה ח ל ט ה :עדכון התקציב הרגיל לשנת  2013אושר.

 .4תב"ר חדש – הקמת מתחם ספורט ביה"ס עתידים
מוטי ששון:

אתם רואים מה החלק של העירייה ,מה החלק של הטוטו ,אנחנו מדברים על
תוספת  300אלף שאנחנו מקבלים מבחוץ.
מי בעד אישור תב"ר חדש :הקמת מתחם ספורט ביה"ס עתידים?
בעד  ; 17 -נגד – אין; נמנעים – אין.
ה ח ל ט ה :אושר תב"ר חדש :הקמת מתחם ספורט ביה"ס עתידים.

 .5עדכון תב"ר  -3413בינוי שתי כיתות גן רח' שדה בוקר
מוטי ששון:

במסגרת חוק חינוך חינם לגילאי  .3-4שימו לב לפרופורציה :במקום שהם
יממנו  ,100%הם מממנים רק  57%ואנחנו מממנים  !43%זה כמעט אחד
לאחד .זה קצב שילך ויגדל במשך הזמן ,שלממשלה אין כסף .סה"כ התקציב
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המוצג הוא  2.550מיליון .מי בעד? (נערכת הצבעה)
בעד –  ;16נגד – אין; נמנעים – אין.
אני מזכיר לכולם ,חוק חינוך חינם לגילאי  3-4דובר על פריסה ל 3-שנים,
והכסף זורם בהתאם .המדינה לא משחררת את כל הכסף בבת-אחת.
ה ח ל ט ה :אושר עדכון תב"ר  3413בינוי שתי כיתות גן ברח' שדה בוקר.
עמוס ירושלמי :בנושא הזה אני מבין שיש הרבה תלונות מאמהות שאומרות שאין מקום?
שיש בעיה?
מוטי ששון:

עמוס ,אנחנו מקבלים כל הזמן כסף בטפטופים .עוד לא קיבלנו את כל גני
הילדים .בגלל שלא קיבלנו בזמן ,אני מזכיר לך ,לקחנו כיתות בבתי ספר
ובמתנ"סים! לא הייתה ברירה ,כי לא הזרימו לך את הכסף ולא אישרו את
הפרוגרמות ,אתה לא יכול לבנות על דעת עצמך .עכשיו בונים ,נדמה לי
שבונים יותר מ 30-גנים ,החברה הכלכלית  ,12והעירייה עוד  .22וכל פעם
שמשחררים ,מיד מתחילים בתהליך של לפרסם מכרז ,לקחת יועצים.

עמוס ירושלמי :בספטמבר יהיו חדשים?
מוטי ששון:

גם בספטמבר הזה וגם בשנה הבאה ,נשלים את הכל .ב ,2014-כל ה 90-גני
ילדים שזה תוספת של  50%על הגנים הקיימים – יש לנו  180גנים ומקבלים
פתאום תוספת של  90גנים ,שזה הרבה מאוד.

חיים זברלו:

ועושים אותם על רמה,

מוטי ששון:

מה שאומר זברלו נכון ,חבר'ה ,היה אפשר לבוא ולקחת קרוואנים ולעשות
בניה מתועשת .לכו תראו איזה גני ילדים בונים לילדים בחולון .ברמה הכי
גבוהה ,לא חוסכים בשקל ,לא חוסכים בכסף בכלל .עושים הכי טוב .אני לא
יודע כמה זמן יחזיקו הקרוואנים שלקחו אחרים ,אני לא יודע כמה זמן
הבניה המתועשת הזאת תחזיק ומה יקרה כשיורד גשם ,בחיבורים .אבל אני
יודע שבונים.

יעקב חרש:

מוטי ,אמרת שחלק בונה העירייה וחלק בונה החברה הכלכלית .מה הנימוק
לחלוקה ,בזמן שבחברה הכלכלית אני יכול לקזז מע"מ ,ובעירייה אני לא
יכול לקזז מע"מ?
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קודם כל ,יונת אמרה ככה :יש תקורה שאתה משלם; דבר שני ,היא לא
מסוגלת להתמודד עם ההיקפים  -אתה יודע מה זה היא תבנה לי  30גנים,
היא תקרוס .לכן חילקנו את זה .גם המדינה חילקה שליש פחות או יותר,
שליש ושליש בכל שנה.

 .6עדכון תב"ר  – 3410בינוי שתי כיתות גן רח' הדר
מוטי ששון:

מי בעד אישור התב"ר  3410בינוי שתי כיתות גן ברח' הדר ,חוק חינוך חינם,
גילאי  .3-4סה"כ התב"ר  2.6מיליון,
מי בעד? (נערכת הצבעה)
בעד –  ;17נגד – אין; נמנעים – אין.
ה ח ל ט ה :לאשר עדכון תב"ר  – 3410בינוי שתי כיתות גן ברח' הדר.

 .7עדכון תב"ר  3417בינוי שתי כיתות גן רח' אודים
מוטי ששון:

חוק חינוך חינם .גם כאן תראו מה הפרופורציה של המדינה 57% :המדינה
נותנת ,ואנחנו  ,43%במקום שהיא צריכה לתת  .100%סה"כ התב"ר כאן הוא
 2.550מיליון .מי בעד? (נערכת הצבעה)
בעד –  ;17נגד – אין; נמנעים – אין.
ה ח ל ט ה :לאשר עדכון תב"ר  3417בינוי שתי כיתות גן ברח' אודים.

 .8אישור להקצאת בית כנסת שערי ישועה גוף  6049חלקה 381
מוטי ששון:

זה ברח' תרצ"ו .מדובר באוכלוסיה שמתפללת במרתף של אולם הספורט
בבי"ס דינור .מה שקורה ,שבכל האיזור הזה כולל נאות רחל ,לא נתנו את
הדעת להקצות שטחים לבתי כנסת .אין .מתפללים במרתף .זה לא ראוי ,זה
לא מכובד .בזמנו התפללו בבי"ס שפרינצק .בסופו של דבר היתה הפגנה של
ההורים ,ונאלצנו לקחת את הכיתה שנתנו להם ולהוציא אותם מתחום
המתחם של ביה"ס ,ולאפשר להם כניסה דרך הגינה הציבורית .היום בכל
שכונה חדשה ,יש מקום לבית כנסת ,למקווה .זה חלק מהצרכים של הציבור
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שצריכים לתת להם את המענה שלהם .לכן הובטח להם כבר הרבה שנים –
רצו לבנות על הגן ילדים .ועכשיו ,מאחר ויש תוכנית – זה סיפור עכשיו ,כי גם
בצד השני חסר לנו גנים בכל המתחם הזה ,ואין ברירה ,נבנה גם בשטח ברח'
זלמן ארן (איפה שהדקלים) .שם יבנו  2כיתות גן ומעל הכיתות גן יבנו את
בית הכנסת .ברח' תרצ"ו יש שני גני ילדים ורוצים לנצל את השטח לבנות
עליהם  2גני ילדים או בית הכנסת.
רועי כהן:

אני בעד הנושא ,אבל וועדת ההקצאות בעירייה ,אתה יכול לתת לנו סקירה?
כי כשאני שולח אזרחים לוועדת ההקצאות ,זה גוף שפה בעירייה כנראה לא
יודעים שהוא קיים .שולח לבחור בשם אמיר שוהם שאמור לרכז את וועדת
ההקצאות ,והוא אומר שההתכנסות שלה תלויה קודם כל במספר הבקשות.

מוטי ששון:

תגיש בקשה ,והכינוס של הוועדה יהיה בהתאם.

יונת דיין:

יש נוהל של משרד הפנים ,בעקבות בג"צ שהיה לפני אי-אלו שנים ,בשנת
 2000או  2001בעיריית רחובות כנגד בית כנסת שנתנה או לא נתנה ,עם נהלים
או בלי נהלים ,עם סבירות או בלי סבירות .בעקבות אותו בג"צ ,משרד הפנים
הוציא אז נוהל מסודר .יש סדר מאוד מסודר-

רועי כהן:

זה לא מופיע באתר האינטרנט של העירייה ,שיש אפשרות לוועדת הקצאות.
שלחתי אדם-

יונת דיין:

רגע ,תן לי לסיים .זה נוהל של משרד הפנים ,מאוד מסודר .הוא אומר איך
אפשר להגיש הקצאה .יש טופס מאוד מסודר ומסמכים שחייבים לצרף .רק
אחרי שעושים את זה כמו שצריך ,זה בכלל מתחיל תהליך בוועדת הקצאות.
אז אם אין כאלה בקשות עם כל הטפסים ,ועם כל האישורים שצריך לצרף –
אין בשביל מה לכנס את הוועדה .אמיר מרכז .מי שפונה לאמיר ,מקבל את
הטופס ,צריך להחזיר אותו מלא עם כל הפרטים הרלוונטיים ועם כל
הנספחים (דו"ח רווח והפסד ,אישור חשבונאי ,מקורות מימון ,מה הוא עושה
בעיר ,למה הוא רוצה דווקא את החלקה או המגרש הזה) ,וכשרואים שהכל
בסדר ,מתחילים לגלגל תהליך של הקצאה.

רועי כהן:

מאחר ויש הרבה אנשים שרוצים להגיש ,בעיקר בבתי כנסת בקרית בן-גוריון
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ובקרית רבין ,כמובן גם ביה"ס בן-דוד והנושא ידוע ,הם פנו מספר פעמים
לאמיר .קודם כל אין רישום של מה הקרקעות שאפשר להקצות .אני כחבר
מועצה נגשתי ,וגם לא קיבלתי את זה בצורה מסודרת ולא קיבלתי את זה
בצורה שאני יכול לבוא ולעזור לאותם תושבים שמבקשים .אני לא יודע מי
זה האנשים האלה ,איפה החלטת וועדה ,מי הוועדה? "מקבל אישור
להקצאה ,אודה על טיפולך בברכה" אין אפילו חתימה של מי .אני אומר לך
מוטי ,תקבל דף של השטחים שקיימים בעיר חולון שאפשר להקצות בהם,
יונת דיין:

זה פרוגרמה שלמה .מאחורי מספר של גוש חלקה יש את המיקום שלו
באותה שכונה ,את הצרכים של אותה שכונה ,את הצרכים העתידיים
הצפויים ,את המקומות הציבוריים שכבר יש באותה שכונה :את כל בתי
הכנסת שיש בה ,את כל גני הילדים ,את כל מבני העמותות למיניהן .גם
כשויצ"ו רוצה מבנה חדש ,היא עושה בדיוק את אותו תהליך .זה לא רק בתי
כנסת .כל העמותות למטרות ציבוריות.

מוטי ששון:

רועי ,בזמנו הייתה וועדה שמורכבת מחברי מועצה .אח"כ שינו את זה ,ואמרו
שהוועדה מורכבת אך ורק מעובדיי עירייה וקבעו שבוועדה יהיו :מנכ"ל
העירי יה ,גזבר העירייה והיועץ המשפטי ,ומהנדסת העיר .המנכ"לית של
העירייה היא היו"ר.
מי בעד? (נערכת הצבעה) בעד –  ;17נגד – אין; נמנעים – אין.
ה ח ל ט ה :אושרה הצעה להקצות בית כנסת שערי ישועה ,גוש 6049
חלקה .381

 .9אישור פרוטוקול וועדת שמות
מוטי ששון:

יש לי הערה אחת בנושא של הכיכרות .אני מקווה שההנהלה תגבש איזה
מדיניות.

יוסף נדלר:

אנחנו בקריטריונים התייחסנו לזה.

מוטי ששון:

אני עוד לא יודע מה העמדה שלי בנושא של הכיכרות ,האם לקרוא שמות ,לא
לקרוא שמות?

יוסף נדלר:

אני חושב שזה נותן לנו פתרון לכל מיני אנשים חשובים לנו,
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כן ,אבל זה צריך להיות בצורה יותר הוגנת ,ואם כבר אתה נותן אז שהציבור
הרחב ידע .יש כל מיני פניות של אנשים אלינו .אבל אני עוד לא שלם עם זה.

יוסף נדלר:

לנו במהלך השנה הגיעו  28בקשות ,חלקן היו של אנשים שמחוץ לעיר ,חלקם
היו של תושבים .חלקן של הבקשות אנחנו רוצים להקצות לראש עיר לשעבר,
לרב אלוף 'משה וחצי' ויש עוד כל מיני בקשות של עמותות .דנו על כל בקשה
ובקשה ,חלקן אישרנו חלקן דחינו ,וגם ישבנו וקבענו קריטריונים בקריאת
שמות רחובות בחולון ,שיהיה לנו איזשהו קריטריון שלפיו נוכל להתייחס
לכל בקשה ובקשה .הכל מובא פה לפניכם ,קיבלתם את החומר ואני חושב
שזה עונה על כל הקריטריונים.

מוטי ששון:

אני חושב שהנושא של העיקרון חשוב ,כי עד עכשיו עבדנו ומנציחים אנשים
מחוץ לעיר ,ואני רואה בערים אחרות מנציחים אנשי ציבור מקומיים .אז
הסתכלתי מה עשו בעבר :ראשי ערים מנציחים; ראיתי דוד צדוק שהיה מ"מ
– הנציחו אותו; עכשיו הנצחנו את 'יאיר' באולם הספורט; עכשיו אמרתי ,יש
גם אנשי ציבור שהם לאו דווקא מ"מ ראש עיר או סגני ראש עיר ,אנשי ציבור
שתרמו תרומה חשובה ואני מדבר ברמה המקומית .זה לא יקיר חולון,
להבדיל .למה צריך לתת לאנשים מחוץ לחולון? למה שאני לא אתן לאנשי
חולון?

יוסף נדלר:

במיוחד שיש לנו מצוקה של רחובות ,אין לנו רחובות פנויים .זאת בעיה קשה
מאוד .לכן הלכנו לכיכרות,

מוטי ששון:

תראה ,ראשי ממשלות ,נשיאי מדינה ,זה היה כל הזמן ,רבי אלופים היה.
פתאום הכניסו כל מיני אלופים ואחרים ,די .שיהיו אנשים מקומיים ,שיהיו
פרחים ,יהיו אנשי רוח ,אנשי אמנות .בח 300/הקפדנו ,שמתם לב ,יש חתני
פרס ישראל בתחום התרבות :יפה ירקוני ,שושנה דמארי ,אילונה פהר אמנם
לא הייתה בקטגוריה ,אבל היא הייתה מורה של צוקרמן ,גדול הכנרים
בעולם היום ,ויש לנו את אורנה פורת ,מרים זוהר ,אפרים קישון ,אהרון
גלעדי החולוני .יש אנשים בעלי שיעור קומה,

עמוס ירושלמי :אני מבין שהסיפור עם ההסתדרות ומשה רום...
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מה שקרה ,שקיבלנו החלטה ולא עשינו תהליך נכון :פרסמנו אבל התחילו
תלונות ,והתחיל סיפור שלם כי ברגע שאתה משנה משהו קיים ,אתה צריך
לקבל את האישור של כולם .מספיק שאחד מתנגד ,מפיל לך הכל .עכשיו ,היו
המון התנגדויות .אני אמרתי למשפחה אז ,שלדעתי אנחנו ניפול פה ,כי היה
לנו את המקרה של בי"ס קוגל .אני רק מזכיר לך ,זה התחיל בזה שקראנו לו
בגין ,ואז באו החבר'ה של קוגל ואמרו :תשמע ,הפכת אותנו לחטיבת ביניים,
עכשיו מי שיגמור את קוגל לא יקבל תעודת בגרות ,יגיד 'אני בוגר קוגל' .באה
המשפחה ,אמרנו רגע יש כאן בעיה ,אז אמרנו ניתן להם באופן זמני מבנה
בח . 300/כי רק התחלנו .אמרנו בינתיים החטיבה העליונה תהיה שם ,ואז
נחזיר אותם .כי רצינו לאחד את שפרינצק שהייתה חטיבת ביניים ,ביחד עם
קוגל .והתוכנית הייתה ,שכולם יהיו בקמפוס אחד .באה המשפחה ,אני חושב
שדוב 'חימם' את המשפחה ,התאהב במקום ,לא רוצה לחזור לשם למבנה
הקודם  .ואז אמרנו :רגע ,זה היה זמני! תחזרו לשם .לא .הלכו איתנו
לבימ"ש .הגיעו לשופט זמיר ,והשופט זמיר החליט שלא קיבלנו את האישור
של המשפחה לשנות .אמרנו שזה היה באופן זמני ,לא עזר שום דבר .עכשיו,
בחוצפה שלו הוא גם העביר את כל התמונות של החללים שנהרגו במלחמות,
שגדלו בכלל על המגרש של קוגל הישן ,מה להם ולקוגל החדש?! ואז התרגזתי
(אני גדלתי בקוגל ,והחברים שלי שנהרגו במלחמות ישראל ,שיחקנו שם) .מה
אתה מעביר אותם לשם? בסופו של דבר אישרנו את זה ,וקראנו לבי"ס הזה,
על שמו של מנהל ביה"ס המייסד( ,שבמקרה הייתה לי זכות שהוא היה גם
המנהל שלי של רבקה עדן) מרדכי אלישיב .אישיות פדגוגית מדהימה.

עזרא סיטון :למשל במס'  22יש הצעה למתן רחוב ע"ש המנהיג של הארגון הצבאי היהודי
במרד גטו ורשה .למה נדחתה הבקשה? יש סיפור גדול יש שם.
יוסף נדלר:

הבקשה היא כללית ,היא לא תושבת העיר ,אין לי רחובות-

מוטי ששון:

עכשיו ,ברוך לוי ,אחיו של הרמטכ"ל 'משה וחצי' כבר שנים ממתין,
יש עוד אחד ,דן שומרון היה גר בחולון כמה שנים ,גם הוא רמטכ"ל ,אף אחד
לא פנה ,לא הנציחו אותו .אמרנו אם כבר 'משה וחצי' ,אז למה לא דן
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שומרון .לפחות הייתה לו נגיעה לעיר חולון (אני כבר אמרתי את זה) ,ואז
אתה סוגר את כל הרמטכ"לים שהיו עד היום ,שהלכו לעולמם .ואז יש לנו
רחוב קטן בח 300/איפה שיעקב כהן ,מקביל לו ,אולי את זה נקרא על שמו,
מי בעד אישור הקריטריונים של וועדת השמות העירוניות?
רועי כהן:

הקריטריונים האלה ,מה שרשום הם מוצעים לקריאת שמות .אין בהם
התייחסות לא לגנים ,לא לכיכרות ,אין פה קריטריון של משך זמן .יש פה
בקשה מ 2009-שנדונה רק ב .2013-מה הקריטריונים של זמן,
אתה במועצת העיר ,זה לא וועדה ,זה מחייב.

מוטי ששון:

ברגע שיש קריטריונים ,יותר קל לקבל את ההחלטה .ברגע שיהיו רחובות,
יתנו רחובות .אין רחובות ,נתחיל לדבר על הנושא של גנים ,אם אנחנו הולכים
לפי הסיפור הזה .כרגע זה מה שיש ,אין לנו רחובות.
אני אומר ,אני עדיין לא גיבשתי עמדה לגבי כיכרות.

רועי כהן:

תראה איזה עיוות .... ,שוטר ולא אישרו למלחמת זה .מחר בבוקר יבואו
ויגידו אישרו לשוטרים ולמלחמת שלום הגליל דחינו .זה לא נשמע טוב.

מוטי ששון:

רועי ,כשמישהו פונה לבקש רחוב ,אומרים אין רחוב .כשמישהו בא ואומר
תעשה כיכר על שם המתנדבים ,זה כבר סיפור אחר .כי יש לך כיכרות .אתה
אומר ,בוא תקרא על שם אחד מהם .אני אמרתי ,עוד לא גיבשתי עמדה לגבי
הנושא של הכיכרות .לכן אני אומר ,בואו נוריד כרגע את הסיפור של
הכיכרות.
בואו נאשר כרגע בלי הכיכרות .מי בעד בלי הכיכרות? (נערכת הצבעה)
בעד –  ;17נגד – אין; נמנעים – אין.
ה ח ל ט ה :לאשר קריטריונים של וועדת שמות ,בלי הכיכרות

מוטי ששון:

תודה רבה .הישיבה סגורה.
תום הישיבה.
מוטי ששון
ראש העיר

יוסי זיידה
ע/ראש העיר
ומרכז ישיבות מועצה
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