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מועצת העיר השבע עשרה שמן המניין מס' 11

ישיבת מועצה מתאריך 774547.
השתתפו:
-

מר מוטי ששון

ראש העיר

מר נוימרק זוהר  -מ"מ ראש העיר וחבר המועצה
מר חיים זברלו -

סגן ראה"ע וחבר המועצה

מר רועי כהן -

סגן ראה"ע וחבר המועצה

מר עמוס ירושלמי  -סגן ראה"ע וחבר המועצה
מר אילן לוי

-

גב' רבקה עדן -

סגן ראה"ע וחבר המועצה
חברת המועצה

מר משה מועלם  -חבר המועצה
מר שמעון חזן -

חבר המועצה

מר יעקב בבלי -

חבר המועצה

מר נדלר יוסף -

חבר מועצה

מר חרש יעקב -

חבר מועצה

מר סיטון עזרא -

חבר מועצה

מר ניסים זאב -

חבר המועצה

מר איתי זילבר -

חבר המועצה

גב' יוליה מלינובסקי -חברת המועצה
עמרם רונה נתיב -

חברת המועצה
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מר ראובן קייקוב  -חבר מועצה
מר ישראל מורן  -חבר מועצה
ד"ר שי פרוכטמן  -חבר מועצה
ד"ר מאיר רוק  -חבר מועצה

כמו כן נכחו :יצחק וידבסקי – גזבר העירייה
פנינה שנהב – מנכ"ל החברה הכלכלית
טובה ברלב – מנהלת אגף הרווחה
בני יהונתן – מבקר העירייה
יונת דיין  -יועצת משפטית לעירייה
אורי צור – חשב העירייה
נורית בייסקי – דוברת העירייה
יוסי זיידה – עוזר ראש העיר ומרכז המועצה
אסתי ויסלר הרצוג – מנהלת חשבונות ראשית
דוד קונפורטי – רואה חשבון
מאיר ארביב – רואה חשבון
טל שחר – יו"ר מועצת הנוער העירונית
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סדר היום:

 47הצעה לסדר יום – של חבר המועצה עזרא סיטון בנושא הגדלת תקציב
ומשאבים למבקר העירייה ( המצ"ב).
 41הצעה לסדר יום – של חבר המועצה עזרא סיטון בנושא הקצאת חדרים
לסיעות בבית העירייה החדש (המצ"ב).
 43הצעה לסדר יום – של חבר המועצה עזרא סיטון בנושא מחשב נייד לכל מורה
בחולון (המצ"ב).
 4.הצעה לסדר יום – של חבר המועצה עזרא סיטון בנושא ביטול הוצאת חוברות
מהודרות לתושבי חולון(המצ"ב).
 45שאילתא – של חבר המועצה שמעון חזן בנושא העברת התחנה המרכזית
ממרכז תל אביב לגבול חולון תל אביב (המצ"ב).
 46אישור דוחות כספיים של עמותת עליון ליום (31.12.2013המצ"ב).
 47אישור דו"ח רבעוני לשנת  2013לתקופה (רבעון  )4שנת (,2013המצ"ב).
 48אישור דוחות כספיים של החברה הכלכלית לפיתוח חולון ליום
(,31/12/2013המצ"ב).
 49אישור סיכומיה והצעותיה של הוועדה לענייני ביקורת בנושא :דו"ח ביקורת
רו"ח משרד הפנים בעיריית חולון לשנת ( 2012המ"צב).
 470אישור כתב הסמכה של מר אלירן בנון (מתמחה) ,ת.ז 032731432 .להתייצב
לתבוע בבימ"ש לעניינים מקומיים בחולון ,בהתאם לכתב ההסמכה.
 477אישור בקשתה של עו"ד יוליה מלינובסקי ראש סיעת חולון ביתנו למינויה
כחברה בוועדת כספים במקום מר שי קינן.
 471אישור מועצת העיר לפתיחת חשבון בנק לאכיפת חייבים לא פעילים בהתאם
למכתבו של מר אורי צור – חשב העירייה (המצ"ב).
 473אישור מועצת העיר לבנייה מרכז יום טיפולי בני +21בהתאם למכתבה של
עו"ד יונת דיין – היועצת המשפטית לעירייה ( המצ"ב).
 47.אישור מועצת העיר למינוי מר מאיר חלבי נציג ליכוד  +אילן לוי לוועדת
תחבורה.
 475מינוי ראש מנהל החינוך דר' טליה פרידמן בהתאם להמלצת הוועדה למינוי
בכירים.
 476אישור מועצת העיר למינוי מר רוני אהרוני לנציג ש"ס כחבר בוועדת הביטחון.
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ריכוז החלטות ישיבת מועצת העיר שמן המניין מס'  11פרוטוקול מס' 245
 .1מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את הדוחות כספיים של עמותת עליון ליום
.31.14.4.13
 .4מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את הדו"ח רבעוני לשנת  4.13לתקופה (רבעון
 )2שנת .4.13
 .3מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את הדוחות כספיים של החברה הכלכלית
לפיתוח חולון ליום .3121424.13
 .2מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את סיכומיה והצעותיה של הוועדה לענייני
ביקורת בנושא :דו"ח ביקורת רו"ח משרד הפנים בעיריית חולון לשנת . 4.14
 .5מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את כתב הסמכה של מר אלירן בנון (מתמחה),
ת.ז .34731234 .להתייצב לתבוע בבימ"ש לעניינים מקומיים בחולון ,בהתאם לכתב
ההסמכה.
 .6מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את בקשתה של עו"ד יוליה מלינובסקי ראש
סיעת חולון ביתנו למינויה כחברה בוועדת כספים במקום מר שי קינן.
 .7מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את פתיחת חשבון בנק לאכיפת חייבים לא
פעילים בהתאם למכתבו של מר אורי צור – חשב העירייה .
 .8מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את בניית מרכז יום טיפולי בני +41בהתאם
למכתבה של עו"ד יונת דיין – היועצת המשפטית לעירייה .
 .9מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את מינוי מר מאיר חלבי נציג ליכוד  +אילן לוי
לוועדת תחבורה.
.1.מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את מינוי ראש מנהל החינוך דר' טליה פרידמן
בהתאם להמלצת הוועדה למינוי בכירים.
.11מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את מינוי מר רוני אהרוני לנציג ש"ס כחבר
בוועדת הביטחון.
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פרוטוקול
רועי כהן:

מוטי יש פה בקשה מהצוות הטכני לחכות שניה .הם רוצים עוד דקה וחצי.

דובר:

ננצל את הזמן הזה ,יש פה את טל ,נציג מועצת הנוער העירונית והם
מקיימים התרמה והוא ביקש ממני לספר רגע אחד לחברי המועצה.

טל שחר:

ערב טוב לכולם .אני טל שחר יו"ר מועצת הנוער העירונית ובאתי לספר לכם
על ארוחת התרמה שמועצת הנוער העירונית מארגנת ב ,15.6 -יוצא ביום
ראשון ,אנחנו מארגנים ארוחת התרמה שכל המטרה שלה היא לגייס כספים
למען  ...שאין להם את היכולת הכלכלית לפתוח את השנה .המטרה של
הארוחה היא בעצם לגייס כספים על מנת שנוכל לאפשר לחברים שלי לספסל
הלימודים להתחיל את השנה כמו כולם ,אנחנו ב עצם קונים להם את כל
חזרה לבית הספר ,שזה אומר תיקים מלאים בציוד ,כדי שהם יוכלו להתחיל
את השנה .אני רציתי ליידע אתכם כי א .אתם האנשים המשפיעים ביותר
בעיר ,וב .אתם האנשים המקושרים ביותר בעיר .לכם יש יכולת ואתם
תקבלו ...כמובן ,אבל חוץ מזה רציתי לבקש את עזרתכם בדבר קטן .אתם
בסופו של דבר האנשים המקושרים ביותר בעיר .ורציתי לדעת אם מישהו
מכם מכיר קייטרינג או קפה או כל דבר שהוא חלבי וכשר ויכולים בעצם
לעזור לנו להרתם לארוחה ולתרום משהו ,אני אשמח מאוד אם תוכלו לעזור
ותוכלו לפנות אליו ולהביא לנו בעצם את העזרה הזאת כי אנחנו מאוד
זקוקים לה .בסופו של דבר זה בני נוער בעיר שלכם ,אתם מועצת העיר פה.
אם אתם לא תעשו את זה ותעזרו ,אני לא יודע מי עוד יכול לעזור .בשנה
שעברה נאספו קרוב ל 19,000 -שקל בעזרת ראש העיר שהכפיל לנו שקל
בשקל.

דובר:

אני מזמין כל אחד מכם לקנות כרטיס.

דובר:

כולם .ב 15.6 -יש ישיבה שלא מן המניין ,וזו ארוחת התרמה ,כל חברי מועצת
העיר צריכים,

טל שחר:

אני בא לפה ב 1.6 -על מנת למכור כרטיסים .אני מבקש מכם תעזרו לנו.
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הצעה לסדר היום – מר סיטון:
מוטי ששון ,יו"ר :תודה .אני פותח את הישיבה שמן המניין מס'  ,11הצעה לסדר הראשונה
של סיטון הוא ביקש להוריד אותה מסדר היום.

הצעה לסדר היום בנושא הקצאת חדרים לסיעות בבית העיריה החדש:
מוטי ששון ,יו"ר :בבקשה.
עזרא סיטון :קראתי את התשובה ובכל זאת אני אקרא את מה שאני רוצה להגיד .עירית
חולון פרסמה מכרז לקבלת הצעות מיזמים להקמת פרוייקט ענק במתחם
כיכר העיר בחולון שיכלול את הקמת בית העיריה החדש ,מרכז קונצרטים,
בניין משרדים ,בניין מגורים ,בהמשך נמסר כי משרד האדריכלים ברמת גן
הם שזכו בפרס הראשון בתחרות הפומבית שנערכה לתכנון כיכר העיר חולון.
על פי התכנון נמצא בניין העיריה בדופן הצפונית -מערבית ,פינת הרחובות
גולדה מאיר וברקן .כעת עומדת התכנית להכנס לשלבי תכנון מפורטים ,כך
קראתי ,בהמשך תובא לא ישור הועדה לתכנון ובניה בחולון .אני מבקש
להתייחס אך ורק לבית העיריה החדש שמתוכנן לקום ,אם וכאשר .מנכ"לית
העיריה החלה בעבודתה ,החלה לשאול מנהלי מחלקות ועובדים בכירים כיצד
הם רואים את בית העיריה החדש ,מה לדעתם יש לעשות כדי להשביח את
עבודתם בעתיד ,ועוד ועוד .הדבר הוא נכון וראוי .עם זאת עולה השאלה האם
נשאלו חברי המועצה שהם נציגיו האותנטיים של הציבור ,היכן יהיה מקומם
בבית העיריה החדש? חברי המועצה הם שליחי ציבור וככאלה עליהם לשמור
על קשר מתמיד עם ציבור תושבי המקום כדי לנהל איתו דיאלוג ,יהיו
קשובים לכולם כשהם מעלים הצעות ,לשיפור מציעים יוזמות חדשות וגם
ישמשו להם אוזן קשבת לבעיות שמתעוררות לעיתים .לפיכך ראוי שלכל
אחד ואחת מחברי המועצה מקום מכובד ומכבד שבו יוכלו להפגש עם
הציבור .עבודתם של חברי המועצה נעשית בהתנדבות וראוי שתוסיף
להתבצע כך ,שכן ההתנדבות היא ערך בפני עצמו .עם זאת יש להבדיל בינה
לבין מתן שירותים בסיסיים שכלל לא עולים כסף לרשות .אלה שיטענו כי
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עלולים להתבזבז כספי ציבור יהפכו את השיח לפופוליסטי ודמגוגי כדי
להסתיר מניעים אחרים .בפקודת העיריות (125ג) בכותרת "העמדת אמצעים
לרשות סיעות המועצה נאמר"" :העיריה תעמיד לרשות כלל הסיעות במועצה
ולשימושם של כל חברי המועצה משרד אחד לפחות ,מכשיר טלפון ,מכשיר
פקס ומחשב" גם כעת ,ב של תמורות שחלו בשנים האחרונות ועתידות
להתחולל גם בשנים הקרובות ,יש להגדיל את מספר החדרים לחברי המועצה
על פי סיעות .ונימקתי גם למה .לפי דעתי אוכלוסיית העיר חולון ,האוכלוסיה
גדלה עם השנים וכיום יש בה כ 203,000 -תושבים וסביר להניח שהיא תצמח
בעוד עשרות אלפי תושבים נוספים עם פיתוחה ויישובה של ח .500/כתוצאה
מכך יגדל גם הצורך של חברי המועצה להפגש עם ציבור רחב יותר ,מה
שמדגיש עוד יותר את החשיבות בהקצאת מקום כדי לטפל בתושבים .מספר
חברי המועצה הולך וגדל עם השנים ,וכעת ישנם  27חברים .אין זה סביר ש-
 27חברי מועצה שנבחרו על ידי יותר מ 50,000 -תושבים ינסו להתנהל בחדר
אחד .קראתי פרוטוקול משנת  ,2005והבאתי אותו לכם .ישיבה מס' 20
מתאריך  ,21.3.2005מוטי ששון כך הוא אומר :אני אשאל את החברים ,אתם
עומדים מאחורי ההחלטה שדיברתם עליה כולם? כן .מוטי ששון :מי בעד?
הצבעה בעד  12חברים ,נגד–  .9ההצעה הועברה .החלטה :מועצת העיר
מחליטה לאשר את ההחלטה כדלקמן :לצורך מילוי תפקידם יוקצה לחברי
המועצה חדרים ושירותים משרדיים כמפורט להלן .בסעיף ה' נאמר לכל
סיעה יוקצה חדר אחד ולסיעת יחיד יוקצה חדר במשותף עם סיעה אחרת .ו.
החדרים יצויידו במחשב ,ז .לכל חבר מועצה יוקצה תא דואר אלקטרוני ו-ח.
שירותי מזכירה ,כולל הדפסות ,צילומים ,משלוח דואר במרוכז לכלל חברי
המועצה" כידוע לכם הדבר לא נעשה .לא הוקמו החדרים ,אולי חדר אחד,
ודאי שלא שירותי מזכירה ועוד .יש בכך פגיעה בשלטון החוק ובהחלטה
שהתקבלה על ידי מרבית חברי המועצה .אני מבקש כרגע לצטט כמה אנשים
שדיברו באותה ישיבה ,אחד מהם זה מכם ,חברים ממפלגת העבודה ,גדי
באס שהוא כבר לא נמצא פה" :אני מאמין באמונה שלמה שאנשים שעושים
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למען הציבור צריכים שיהיו להם שירותים .אני סבור שצריך לתת להם
חדרים .היתה תקופה שהיו שירותים משרדיים על ידי המזכירות הכללית.
הותיקים שבחברים יודעים את העניין .כדאי לתת את הפתרון בדרך זו ולא
צריך לצאת על בסיס של אופוזיציה וקואליציה .חיים ידידי היקר ,אני רוצה
להוסיף שבהרבה ערים בארץ כל חבר מועצה מקבל משרד ושירותי משרד.
תדעו שזו לא טובה ואנחנו לא מצביעים על משהו שהוא חריג .יש לי חברים
חברי מועצה בעירית ראשון ,בירושלים ורחובות ,כמעט בכל הארץ מקבלים
חדרים ושירותים .עמוס ירושלמי שלא נוכח כאן ,כאיש ציבור יהיה זה כבוד
לראש העיר שיקצה חדרים .אנשים פונים אלי ויש להם הרבה בעיות .עם כל
הכבוד אליך כראש העיר ,אתה לא בחרת אותי .הבחירה באה מהתושבים
ואני חייב לתושבים .בסך הכל זה דבר גדול אם אזרח יבוא לעיריה ויחפש
מישהו שיעזור לו ,ואנחנו נעמוד בפתח ,ידעו שיש עם מי לדבר ויש עם מי
לשבת לקדם דברים .רועי כהן שיושב כאן :ההצעה שמועלית כאן היא דרישה
לגיטימית של חברי מועצה שרוצים לייצג נאמנה את תושבי העיר .מקום שבו
יוכלו לקבל את תושבי העיר בנוחות מסוימת וגם בנגישות מסוימת .כפי
שיעידו הרבה חברי מועצה .כרגע הפגישות נעשות במקומות שלא ראויים
לחברי מועצה ולא ראויים גם לתושבי העיר .הדרישה היא בראש ובראשונה
עבור תושבי העיר .ואין ...בשביל חברי מועצה או אתנן בשביל חברי מועצה.
בניגוד לכולם ,היחידי שמקבל שכר הוא כבוד ראש העיר .היחידי שנהנה
מש ירותי נהג ומזכירה ונייד חופשי ברכב וכו' ,הוא כבוד ראש העיר .איש
מאיתנו לא נהנה מזה .איש גם לא מבקש להנות מזה .אם יש אפשרות לעיריה
לתת היא חייבת להקצות את הדברים האלה .שאיש לא יהיה פה יפה נפש
ושאיש לא יגיד שאנחנו לוקחים לעצמנו איזה שהוא אתנן פוליטי .מי
שבינתיים נהנה מכל השירותים האלה הוא רק ראש העיר .ועם כל הכבוד,
כולנו נבחרנו .תתחילו לתת לעצמכם כבוד כי נבחרתם להיות חברי מועצה
ויש מאחורי התפקיד שלכם שליחות .הדרישה שלנו היא לגיטימית לאפשר
לנו ולתושבים נוחות להפגש .אין כאן שיקולים פוליטיים ,אין כאן שיקולים
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של ניגוח .בסופו של יום ,אם כל חברי המועצה יחשבו ,הם יגיעו למסקנה
שזה ישרת את כולם .אני מקווה שראש העיר יצטרף להצעת החלטה זו .כי
אם לא ,יסתתר מאחורי שיקולים לא ענייניים ,שיקולים שמצביעים על פחד
הסתרת דברים מעיני הציבור .כרגע דנים במשהו קריטי .משהו שישנה את
פני הגישה של התושבים לחברי המועצה ,את פני הגישה של הפקידות לחברי
המועצה .אני קורא לכל חברי המועצה לאמץ את ההצעה הזאת .אני לא
יכולתי להגיד את זה טוב יותר .ראש העיריה השיב על הדברים הללו:
"מעולם לא נתקלתי בתופעה שמישהו ביקש חדר למפגש ולא קיבל .כל מי
שרוצה חדר ,פונה לעוזר שלי .מסדרים לו את החדר" אני חוזר :פונים לעוזר
שלי ,מסדרים לו את החדר" .אדוני ראש העיר ,בביטוי הזה יש אדנות ויש
התנשאות ,וזלזול בחברי מועצה ובחוסר הבנה בסיסי בתהליכים
דמוקרטיים .כאשר ישיבות ההנהלה של העיר מתקיימות אחת לכמה
חוד שים ולא אחת לשבוע כנדרש .כאשר אין שיתוף אמיתי של חברי
קואליציה בנעשה בעיר הזו .כאשר הסגנים בתואר הם חסרי משמעות... ,
כאשר הועדות לא מתכנסות ולא מתפקדות ,מעניין מדוע .כאשר אין חלוקת
תיקים ,כאשר אין מקומות חניה ,בקושי ,לנבחרי ציבור .כאשר ראש הרשות
מגיע לטקס ולא מזכיר את הסגנים או את חברי המועצה שנוכחים בו ,אפילו
לשם נימוס .כאשר המועצה משמשת כחותמת גומי ,אין להתפלא שגם אין
חדרים לסיעות העיר חולון ,היכולות לשמש לבוחריהם הרבים עזרה ביתר
יעילות ולא ייאלצו לפגוש אלפי בוחרים בבתי קפה וכדומה .לסיכום ,אמת
היא שהעשיה של ראש הרשות ושותפיו בקואליציה הם הרוב ,יכול להווצר
מצב שבו משיקולים פוליטיים או אישיים לא תהיה המועצה אלא חותמת
גומי ,מצד אחד היא תאשר כל עניין שיביא לפניה ראש הרשות ,ומהצד האחר
תידחה ברוב אוטומטי .כל יוזמה שלא תהיה בקנה אחד עם מדיניותו של
ראש הרשות ,אף שאין בכך פגם חוקי ,וראש הרשות יאמר שהוא מימש את
הכרעת הרוב ,הרי שימוש בעקרון זה ,כמו שאתם יודעים חברים ,באופן
אגרסיבי ,עלול להוביל להסתאבותה של המערכת והפיכתו של הרוב כאן
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לרוב עריץ ולפגיעה ביוזמות ובהצעות של כלל החברים שכאן .לכן אני מצפה
מכם חברי המועצה ,במיוחד בקואליציה ,שלא תראו עצמכם כחותמת גומי,
אלא הפעילו את שיקול הדעת וראו עצמכם כשליחי ציבור נאמנים ללא
מורא ,ואותם חברים ,חברי מועצה שהצביעו בזמנו בעד החברים שלא יצביעו
כרגע נגד צו מצפונם ונגד ההחלטות שביקשו בזמנו להעביר ,והדבר כעת הוא
מהותי משום שכעת הדבר מתוכנן להיעשות בבניין החדש ואיש אני לא יודע
אם הקדיש לו בכלל מחשבה ,אולי כרגע ,זהו ,אז לסיכום ,יושב ראש הרשות
לדעתי לא מכבד את חברי המועצה ,לא מכבד החלטות של מועצה .מוקף הוא
ומנכ"ליתו באין סוף מזכירות כ שלחברי המועצה א ין שירותים ,אין שום
דבר .התשובה של ראש הרשות שראיתי אותה כרגע ,שזה יילקח בחשבון ,לא
מקובלת עלי .אם החלטה של מועצה לא נלקחה בחשבון ,אז ודאי שמה
שנאמר כאן כמובן לא מקובל עלי ,אני מבקש להעלות את זה לסדר .שוב ,אני
מדבר חברים ,אין פה משהו אישי ,מדובר על העידן שאחרי כבוד ראש העיר,
בבניין החדש שעוד חמש או עשר שנים ,מתי שייבנה.
מוטי ששון ,יו"ר :מי שרוצה להעלות על סדר היום מעלה ,ויש את מי שמתנגד ועושים
הצבעה ,ואחר כך אם,
רועי כהן:

גם אם אני רוצה להתייחס להתנגדות או לזה,

עו"ד יונת דיין :יש עשר דקות להציג ,ועשר דקות להתנגד .אבל עזרא דיבר קצת יותר מעשר
דקות,
מוטי ששון ,יו"ר :רועי ,מאחר וזה יילקח בחשבון ,ומאחר ופה היתה מצוקת דיור נוראה,
ומאחר ורוב הזמן החדר הזה הוא ריק ואז אמרתי לחברי המועצה מי שרוצה
שיודיע לעוזר שלי כדי שחדר הישיבות שנמצא ליד החדר של חברי המועצה,
יהיה זמין .נגיד בו זמנית יש שני חברי מועצה ,לאפשר לו להשתמש בחדר
הזה לאותו חבר מועצה בגלל מצוקת הדיור .אבל מעניין שהמוזיקה האחרת
היתה כשהיית בקואליציה ועכשיו כשאתה באופוזיציה .מאחר וזה נלקח
בחשבון ,אני מבקש להוריד,
שמעון חזן:

אתה לא יכול .עשר דקות,
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מוטי ששון ,יו"ר :נגמרו עשר הדקות שלו.
שמעון חזן:

לא נגמרו .שש דקות היו.

מוטי ששון ,יו"ר :לא .עשר דקות .נגמר.
רועי כהן:

מאחר והשם שלי הוזכר פה ,אני רוצה להתייחס.

מוטי ששון ,יו"ר :רועי ,תקשיב ,הוא מדבר על הבניין החדש .אז אני אומר שזה יילקח
בחשבון .על מה הדיון?
רועי כהן:

הוא אומר להוריד את זה מסדר היום ושאני כביכול לא עומד מאחורי
הדברים שאמרתי ,לא סתם צוטטו,

מוטי ששון ,יו"ר :רועי ,זה לא דיון .אני הולך לפי הפרוצדורה .הפרוצדורה אומרת מישהו
מעלה הצעה לסדר ,אני זה שצריך להגיב,
רועי כהן:

כל אחד מחברי המועצה יגיב,

מוטי ששון ,יו"ר :לא ,רועי .תקרא את הפקודה.
רועי כהן:

תשאל את היועץ המשפטי.

שי פרוכטמן :למי יש מפתח לחדר חברי מועצה?
מוטי ששון ,יו"ר :לסיטון יש .תבקש ,תקבל .ורוב הזמן החדר פנוי מאחר ומדובר על מבנה
העיריה ה חדש ואנחנו ניקח את זה בחשבון ,לכן אני מבקש להוריד את זה
מסדר היום.
שמעון חזן:

מה זה לקחת בחשבון?

מוטי ששון ,יו"ר :מי רוצה לקיים דיון שירים את האצבע .5 .בעד .אחרי כל מה שאמרתי
שיילקח בחשבון .מי בעד להוריד את זה מסדר היום?  13להוריד מסדר היום
כי זה נלקח בחשבון בבניין החדש .יילקח בחשבון בבניין החדש.
אני עובר לסעיף הבא.

הצעה לסדר – מחשב נייד לכל מורה:
עזרא סיטון :חברים ,אני מתחיל .הצעה לסדר– מחשב נייד לכל מורה .במערכת החינוך
בעיר חולון כמו שאתם יודעים ישנם מורים נפלאים אך הגישה שלהם
לטכנולוגיה מוגבלת ,אגב ,גם שלי .בעוד שהטכנולוגיה מתפתחת במהירות
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והופכת לחלק בלתי נפרד מהעשיה היום יומית בכל תחומי החיים ,הרי
שמערכת החינוך בחולון קופאת על שמריה בתחום זה ואינה מצליחה להגיב
לתמורות הטכנולוגיות שחלות כל העת מסביבה .התלמידים דאגו לאמץ ,על
פי רוב בכוחות עצמם את החידושים הטכנולוגיים ואילו הנותרים מרחוק הם
דווקא המורים .על פי התכנית יקבלו כל מורה ומורה בחולון כפי שנעשה
ברשויות אחרות ,מחשב אישי .בנוסף על כך ,במסגרת התכנים יקבלו המורים
הדרכה של כ 120-שעות לידע בסיסי בהפעלת מחשב וכן הדרכה בנושא
מהימנויות דיגיטליות ,שימוש במחשב בהוראה פרונטלית ,שימוש במידע
נגיש ברשת האינטרנט ועוד .הוספתי כמה יתרונות בהכנסת מחשב לכיתה.1 ,
מורים ראו לפתע שהדבר הכניס עניין לשיעור ולעבודה ,עם תלמידים שהיו
 .2 ....המידע הטכנולוגי מאפשר למורים להעשיר את עולמם של התלמידים
באמצעי ההמחשה העומדים לרשותם ולהפוך כל שיעור ושיעור לחוויה
חינוכית מרתקת .3 .להבדיל משיטת ההוראה הפרונטלית ,שיטת הוראה
שליוותה את מערכת החינוך עשרות שנים ,הרי שבשיטת התיקשוב ,הרבה
בזכות אמצעי ההמחשה העומדים לרשותם ,יכולים המורים לחבר אליהם
חלק גדול יותר של התלמידים בכיתה .4 .מחקרים מראים כי בעבר נאלצו
מורים להשאיר מאחור תלמידים חדשים ,הרי שכיום בתכנית התיקשוב
מספר התלמידים שנותרים מאחור הולך ופוחת במידה משמעותית .5 .מורים
המשתמשים במחשב נייד אינם רק מורים מודרניים יותר ,אלא מורים
מקצועיים וסמכותיים יותר .המורים רוכשים יכולות כדי לעורר את סקרנות
התלמידים ואת הרצון לחפש מידע ללמוד ממנו .חברים ,אני יכול לומר לכם
על עצמי ,כשאני לימדתי פה בנים ובנות של חברי מועצה שנוכחים כאן ,לא
אחד ולא שניים ,גם בעבר ,והיכולת של מורה זה לקחת שיעור כמו הסטוריה
ולחבר בו בזמן לתקופה שהוא מלמד גם תרבות וגם גיאוגרפיה וגם שפה וגם
שהתלמיד יצא משם ממש עם חוויה .זה  ...לעשות את זה ,לי לוקח ....את
הבינתחומי הזה עוד איזה  20דקות להסביר לתלמיד להשתמש בלוח  .חשבתי
שאני עושה את זה טוב ,עד שראיתי את זה ,הזמינו אותי לאיזה שהוא מקום
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לראות איך מורה להסטוריה עושה את זה .חברים ,זו היתה פשוט חוויה.
הוא עשה את זה אולי בחמש -שש דקות .6 .בעידן בו המורים פוסקים
מלהיות מקור מידע של תלמידים יש לשנות את פרדיגמת ההוראה ואת
התפיסה  ...הוראה ולמידה מקוונת ,באורח חיים שוטף של בית הספר ושל
כל תלמיד ותלמידה .אתם יודעים הרי שאין  ...התלמידים חיים כעת את
המהפיכה הטכנולוגית המתרחשת בכל תחומי החיים .בעידן הזה ..טכנולוגית
מתקדמת שהתגובות בה מהירות והן חשופות למידע רב ממגוון של מקורות.
חשוב שהמהפיכה הזאת לא תפסח על מערכת החינוך ושציבור המורים יהיה
חלק מאותה מהפיכה .אדגיש כי המחשב אינו מחליף את המורה או את הלוח
והגיר או הטוש ,אלא מעצים את המורה .מורים ומנהלים שהשתתפו בתכנית
מספרים כי הדבר הוביל לשיפור איכויות ההוראה שלהם ,לתחושה חזקה של
שיפור הדימוי האישי והמקצועי ,לזמינות מיידית למידע רלוונטי וקשר ישיר
בזמן אמת עם תלמידיהם ועם עמיתיהם במערכת החינוך .חברים ,במסגרת
התפקיד אני מסייר בבתי ספר ואחת מהמנהלות שהגיעה באיזה שהוא מקום,
בא ומספרת לי' ,עזרא ,תשמע ,אתם מפגרים מאוד בנושא התקשוב בעיר
הזאת .הגיע מצב ,היא אומרת ,שלפני שעה הגיעו לכאן שבע מורות כדי לקבל
מחשב אחד .לא היתה לי אפשרות לתת .להלן ציטוטים של ראשי רשויות
שהכניסו את הפרוייקט לתוך הרשות עליה הם ממונים :ראש עירית ירושלים
ניר ברקת :אני יכול רק להמליץ בפני עמיתי ,ראשי רשויות מקומיות על
החיבור הזה .תמיד האמנתי שטוב וראוי שראשי רשויות ישתפו פעולה
וילמדו אחד מהשני .אני מוכן לפנות מזמני ולהציג בפני כל רשות שמתעניינת
את נושא התקשוב במערכת החינוך ואת החיבור לקרן אתנה יתרה מזאת,
אשמח גם לסייע ככל שביכולתי לכל רשות ביישום הרעיון בו אני רואה
חשיבות עליונה לעתידה של מדינת ישראל .אני רואה חשיבות עליונה
בהטמעת השימוש במחשבים במערכת החינוך ובלמידה מקוונת .מהפיכת
התקשוב העירונית הוא הדבר החשוב ביותר שעשיתי במסגרת תפקידי כראש
עירית ירושלים .ראש הועדה הקרואה ירוחם עמרם מצנע" :כשאני מביט
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לאחור על השנים שבהם עשיתי כראש המועצה המקומית ירוחם אני יכול
לציין מגוון של הצלחות ,אך מבחינתי תקשוב מערכת החינוך היא בלי ספק
אחד הדברים שאני גאה בהם במיוחד .אין ספק כי מערכת החינוך בישראל
חייבת להתאים עצמה לעידן טכנולוגי וכיון שכך חשוב שהמורים שאמורים
להביא את המהפיכה במערכת החינוך יקבלו את הכלים המתאימים לכך.
פרוייקט מחשב נייד לכל מורה עונה על הצורך הבסיסי הזה .המורים שאיתם
שוחחתי העידו שכעת הם מצליחים למלא את תפקידם בצורה טובה ויעילה
הרבה יותר .הדבר מתבטא ברמת החומר ובהספק וכן בתחושת המורים
שחשו שנים רבות שהם תקועים מאחור .ראש עירית רמלה יואל לביא:
"תכנית מחשב נייד לכל מורה בדיוק הדבר לו הייתי זקוק כדי להתניע את
מערך התקשוב במערכת החינוך ,במקביל הכנסנו מקרנים ולוחות חכמים
לכיתות .הרבה בזכות תכנית מחשב נייד לכל מורה .הקפצנו את מערכת
החינוך ברמלה ברמה אחרת ".האחרון :ראש עירית באר שבע ,דנילוביץ:
"היה לי ברור שאם מערכת החינוך בבאר שבע רוצה לשמור על מעמדה
כמערכת חינוך איכותית ומובילה ,אסור לה להתקע ולהשאר מאחור .ב
הכנסת מחשב לכל מורה ראיתי נקודת זינוק מצויינת להתחיל במהפיכת
התקשוב בעקבות ובמקביל ליישום התכנית מחשב נייד לכל מורה ,התחלנו
גם ליישם מערכת חינוך בין שאר המרכיבים של אותה מהפיכת תקשוב.
במילים אחרות ,תכנית מחשב נייד לכל מורה ש ימשה קטליזטור למהפיכת
התקשוב בעיר באר שבע .תכנית מחשב נייד לכל מורה הושקה באוגוסט
 ,2007מי שלא יודע ,מתבצעת ב ...אסטרטגית עם קרן אתנה ,הסתדרות
המורים ,משרד החינוך ורשויות מקומיות ,וגם בנק מסד .לכן אל לנו להשאיר
את מערכת החינוך בחולון מאחור ,יש לקדם את נושא התקשוב בתוך בתי
הספר ,מהר ככל האפשר .כמו שאמר הרב קוק בכל דור ודור יש לחנך בכלים
של אותו הדור .לגבי העלויות ,כמה זה עולה? עד כמה שאני יודע ,בשיתוף של
כל הגורמים ,ושוב ,זה לא דמגוגי מה שאני אומר ,אישרתם פה לפני זמן מה
את התקציב למוזיאון העיצוב למעלה מ 6 -מליון שקל .חברים ,זה בערך כמו
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תערוכה במוזיאון העיצוב .אני ראיתי את התשובה של ראש הרשות,
מוטי ששון ,יו"ר :אל תקרא את התשובה ,תסיים את זמנך.
עזרא סיטון :אל תפריע לי ,יש לי  10דקות ,השעון מולי.
מוטי ששון ,יו"ר :אני מנהל את הישיבה ואל תעיר לי הערות.
עזרא סיטון :סליחה? אל תפריע לי,
מוטי ששון ,יו"ר :אני לא מפריע לך משום שאני רק מעיר לך שה 10-דקות שלך הולכות
ומסתיימות.
עזרא סיטון :בסוף העשר דקות תעיר לי .לא עכשיו.
מוטי ששון ,יו"ר :לגבי התשובה ,תקבל ממני תשובה.
עזרא סיטון :אני רוצה להתייחס גם לתשובה בתוך העשר דקות .אתה לא יכול להגיד לי
שלא .אני מזכיר את מה שאמרתי בהצעה הראשונה .ראש הרשות בה ,ראיתי
בסיכום פעילות ,בחוברת של  ,2013כשאני פותח אותה ,ותיכף גם נדבר עליה,
אני רואה שראש הרשות מדבר על מחשב נייד לכל מורה .איזו בשורה .זה
ניתן בתיבות הדואר באוגוסט לפני הבחירות .השנה הצטרפה חולון לתכנית
הארצית .מורי בית הספר הדמוקרטי ,אני רוצה לספר לכם משהו חברים,
אתם רואים את התמונה היפה של מורות מחייכות .יש בעיר בערך 50בתי
ספר בעיר חולון ,יסודי ,חטיבות ביניים ,חינוך מיוחד ,עליונות ,בית ספר אחד
שאני מכיר אותו ,אולי מהקטנים ביותר שיש בעיר הזאת ,מספר מורים מאוד
מצומצם ,מנכל"ית העיריה איננה מוכנה ,יורם אבידוב יו"ר הסתדרות
המורים חולון ביקש לעשות את זה .בראשון עשו את זה ,באזור עשו את זה,
בהרבה מקומות עשו את זה .וזה לא ראש העיר .המנכל"ית ,פה חסר ופה
צריך ככה ,אז עשו בבית ספר אחד .וזה יהיה בשנים הקרובות .אני מבקש
מראש הרשות ,שראה את ראשי הרשויות האחרות ,עשרות ראשי רשויות
אחרות שכן הכניסו את זה ,להכנס לנושא הזה .בקשה של מנהלים ומורים.
זה לא בקשה שלי .וזה הישג שלך ושל כולם כאן יחד ,ולא רק שלי .עד כאן.
שמעון חזן:

אתה יודע ,אם היית מציע בובה לכל מורה ,המנכ"לית היתה מאשרת בובות.

מוטי ששון ,יו"ר :אין לך רשות דיבור ,ושמור על כבודה .כרגע יש בבית הספר הדמוקרטי
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מחשב לכל מורה בהשתתפות קרן אתנה ,לקרן אתנה יש כרגע עקרון קדימות
בבתי ספר עם תלמידים אתיופים .מבחינתנו זה רלוונטי לשלושה בתי ספר
נוספים :דביר ,ישורון ושז"ר .בנוסף ,שני בתי ספר תיכוניים שביקשו לגביהם
אישור עקרוני ,תוך העברת כל המסמכים הנדרשים הם עתידים ומגינים.
קיימת חשיבה לגבי כל בתי הספר בחולון בדגש על החינוך המיוחד .במסגרת
תכניות התקשוב העירונית אנחנו מתכננים להכנס לתכנית התקשוב
הלאומית החדשה עם כל בתי הספר .כל בית ספר שיאושר ,אנו ממליצים
לתקצב רכישת מקשבים ניידים או טאבלטים ומדובר על כ 1000 -שקל
למחשב או לטאבלט .מאחר וזו התכנית שלנו ,אני מציע לא להעלות את זה
לסדר היום .או אם אתם רוצים לחזור לסדר היום ,תעלה ,זה בתכנית ,אנחנו
עושים את זה .מי בעד להעלות לסדר היום?  .5מאחר וזה מטופל ומתוכנן על
ידי העיריה ,מי בעד להוריד מסדר היום?  .12ירד מסדר היום .נעבור להצעה
הבאה.
עזרא סיטון :הצעה לסדר– ביטול הוצאת חוברות מהודרות לתושבי חולון .כידוע לכם ,כדי
לפרסם את פעילותה ,משתמשת עירית חולון באמצעים שונים ,בעיקר
טכנולוגיים ,כגון האתר הפעיל של העיריה ,הניוזלטר שהושק לא מזמן,
פייסבוק של ראש הרשות וכן ברדיו ,בעתונות המקומית והארצית .אולם מדי
שנה דואג ראש הרשות להזכיר לתושבים את פעילות הרשות או את פעילותו
הוא ,בחוברת מהודרת ויוקרתית שזכתה עם השנים לשמות שונים :כגון
דו"ח לתושב  ,2005שנה של הישגים  ,2006מוסרים לך דו"ח  ,2007סיכום
פעילות  .2011חוברות אלה גם אם פרסומם חוקי ,הן לא רק תעמולה
פוליטית ברורה של יחסי ציבור לראש הרשות אלא גם עולות לא מעט כסף
למשלמי המסים העירוניים .נוסף על כך ,מתהדרת חולון בהיותה עיר ירוקה,
דוגלת בבניה ירוקה ,במיחזור ,בחלוקת טאבלטים לחברי מועצה ,בלחסוך
בנייר .משני טעמים אלה יוכיח ראש הרשות בגרות בנושא אם יכריז כי הוא
חדל להפיק את החוברות הללו ,לא רק כי הוא חס על העצים ,אלא כי הוא
חס על כספיהם של כל תושב ותושבת העיר חולון .אני רוצה להראות לכם את
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החוברות ,אספתי אותן בעשר השנים האחרונות .תראו חברי'ה ,אלה
החוברות המהודרות שעליהן דיברתי .בתשובה של ראש העיר כפי שראיתי
מקודם הוא אמר שהוא לא מחלק חוברות מהודרות .חברים ,תסתכלו .הוא
לא מחלק חוברות מהודרות .בשנת  2004 ,2003הוא שאל אז מה היה לנו
השנה .תסתכלו .לאחר מכן ,שנה לאחר מכן ,דו"ח לתושב.
מוטי ששון ,יו"ר :זה נראה מהודר?
עזרא סיטון :אל תפריע לי .דו"ח לתושב .אדוני ראש הרשות ,האם מישהו מהתושבים
בעיר הזאת ביקש ממך להוציא דו"ח לתושב על חשבונו כדי לקדם מערכת
יחסי ציבור שלך? ולאחר מכן– שנה של הישגים ושוב מוסרים לך דו"ח ושוב
סיכום פעילות ,עד שהם מצאו את הפורמט ,סיכום פעילות .אני רוצה להגיד
לכם עוד משהו .תראו ,הסתכלתי על החוברת של ראש הרשות שהוא פרסם
לפני הבחירות .זו החוברת .מהודרת ,מלא צבעים ,שמחה .אחלה .ראיתי פה
איזה שהוא גביע .אתם רואים את הגביע הקטן? בהמשך ראיתי פתאום גביע
גדול .הנה הגביעים הגדולים .אין עם זה שום בעיה ,אדוני ראש העיר .זה
מכספי מפלגת העבודה .אבל כשהסתכלתי על החוברת משנת  2006ראיתי את
המדליות האלה .בואו תראו את המדליות האלה .אתם רואים את הקשר
שיש בין שני אלה? שזה על חשבון משלם המיסים העירוני ,וזה מפלגת
העבודה .יש פה קשר גורדי .זה דבר חמור ביותר .דבר אחר ,הגברת יונת דיין,
הוגשה שאילתא בנושא ,יוסי זייד ...בחן אותה ברמה האישית ,הגשת שש
שאילתות בדיוק ,אתה והחברים שלך ,אבל איחרת בשישה ימים .כשדיברת
עם סיעת ...על דווקנות ,טול קורה מבין עיניך .דבר נוסף ,עמוס ירושלמי לא
נמצא פה .הוא הקים כאן מפעל חיים 5000 ... .שקל לעמותה שלו ,אבל מאות
אלפי שקלים לחוברת ומליוני שקלים בשנים האחרונות? חיים זברלו הקים
את עולם התורה יחד איתכם .תמשיכו פה אצל ראש הרשות .רועי כהן,
קידמת אג'נדה ירוקה ,מה שאני מדבר מתייחס בדיוק למה שאני אומר.
החוברות הללו ,למי שלא יודע זה חודשיים-שלושה של עבודה .של הדוברת
ושל העוזרת וגרפיקה ,וחתיכת ,לשעבד את כל המערכת עבור יחסי הציבור
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כדי שכולם יריעו יחי המלך .והמלך הוא עירום .החוברות הללו אינן תורמות
ד בר ,לא לחינוך ,לא לרווחה ,לא לשום דבר בעיר הזו .רק לדבר אחד ,שוב,
להמליך את ראש הרשות .חברים תראו ,אפשר לתפוס את הראש כשראש
הרשות מבקש מכם להמשיך לתמוך בהוצאת חוברות אלה ,הוא מבקש מכם
שתוותרו על עצמכם ,על העקרונות שלכם ,על האני מאמין שלכם .ראש
הרשות מבקש לממש את האגואיזם שלו .לשמר את שלטונו .ועוטף זאת
בזכות ה ציבור לדעת ובעוד ביטויים מצועצעים שכאלה .אל תורידו בבקשה
את מפלס הבושה ,שכן היא תשרת את חסרי הבושה .יש לנו אפשרות לעשות
מספר מהלכים ,גם בנושא הזה .אני מתכוון לעשות זאת .אני מעלה הצעה
לסדר ,רשות שחוברות כאלה בעידן  ...לחסוך את זה .בחודש הבא נשמע כמה
עלתה החוברת האחרונה של  .2013תודה רבה.
רועי כהן:

עזרא ,אל תיפגע ,אבל איפה אתה היית בשנת  2009כשאני וניסן העלינו את
זה ,אתה היית סגן ראש העיר ,לאורך כל השנים שיצאו החוברות האלה,
אנחנו שאלנו שאלות כמה זה עולה,

עזרא סיטון :רועי ,אני מבין מהר מאוד.
שמעון חזן:

ואיפה אתה עכשיו נמצא כשהוא מעלה את זה?

רועי כהן:

אני אומר לך אותו דבר.

שמעון חזן:

מה תצביע ,להוריד את זה מסדר היום?

רועי כהן:

אני חלק מקואליציה ,ואני חלק מ ...אבל אני רוצה להגיד ,לא יכול להיות
מצב ,אתה צריך לבוא נקי כפיים .אתה לא חבר מועצה חדש.

עזרא סיטון :שאלת ,את חטאיי אני מזכיר היום.
מוטי ששון ,יו"ר :זכות הציבור לדעת .אני באופיי לא מוציא חוברות מהודרות,
עזרא סיטון :זו לא חוברת מהודרת?
מוטי ששון ,יו"ר :לא מהודרת .נדמה לי שמה שאתה עשית מהודר.
עזרא סיטון :אני לא עשיתי שום דבר מהודר.
מוטי ששון ,יו"ר :שום דבר לא עשית,
עזרא סיטון :אם אני ארד מתחת לחגורה ,מוטי ,אני יכול להשתמש כאן בדברים שאני לא
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רוצה להגיד .אל תרד ,כדי שגם אני לא ארד .אני אומר לך ,אל תשתמש ,אני
ארד ,אני פשוט לא רוצה ,אני מכבד אותך.
מוטי ששון ,יו"ר :כל החוברות ,אני מודיע לך פה בצורה ברורה .לא היתה שום חוברת
מהודרת שעירית חולון הוציאה.
עזרא סיטון :אז מה זה?
מוטי ששון ,יו"ר :זה מהודר?
עזרא סיטון :זה לא מהודר? אתה יודע כמה זה עולה?
מוטי ששון ,יו"ר :תעני לו דוברת העיריה.
נורית בייסקי :זאת החוברת הכי בסיסית שיכולה להיות .בסך הכל חוברת צבעונית ,כריכה
רכה ,משקל נמוך של נייר ,וכל העבודה נעשית בעיריה.
שמעון חזן:

אבל כמה זה עולה? לא אמרתם.

נורית בייסקי :מה זה משנה.
שמעון חזן:

מה לא משנה.

מוטי ששון ,יו"ר :מאחר ואמרת את מה שאמרת ,אנחנו נמשיך להוציא את החוברת ונמשיך
לעדכן את התושבים ואנחנו מוציאים ,חברים ,אופוזיציה שמכבדת את
עצמה ,אבל יש גבול לאיזו רמה אפשר לרדת ,לאיזו דמגוגיה ופופוליזם.
בדמגוגיה ופופוליזם לא בונים שלטון .זכות הציבור לדעת ומחובתנו לספק לו
את האינפורמציה על כל מה שקורה בעיר .החוברת הזאת רחוקה מלהיות
מהודרת .היא חוברת סטנדרטית והעיריה מוציאה אותה פעם בשנה .לו היית
עושה עבודה ,ולא רצית לעשות עבודה ,תבדוק כמה זה קורה בערים אחרות,
כמעט כל חודשיים יוצאת חוברת בכל עיר ועיר .תבדוק את זה ,שמספקים
אינפורמציה לתושבים .מאחר ולא מהודר ,ומאחר וזה דבר שהוא מתבקש,
אנחנו נמשיך להוציא את החוברת הזאת .כי זכות הציבור ,זכותו לקבל כי
זה ...פעם בשנה .בערים אחרות מוציאים חוברת כל חודשיים .אנחנו
מוציאים פעם בשנה.
שמעון חזן:

אתה יודע כמה כסף זה? ראש העיר ...זה שאמר לא מבין מה זה.

מוטי ששון ,יו"ר :מי בעד להעלות את זה לסדר ,אחרי מה ששמעתם?  .4מי בעד להוריד
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מסדר היום לאור מה שאמרתי?  .14להוריד מסדר היום ,לאור הדברים
שאמרתי ולאור הצניעות שהעיריה מפגינה בנושאים האלה של פרסום
לציבור .מי נמנע? אין נמנעים.
אני עובר לסעיף הבא .שמעון ,שאילתא שלך.
שמעון חזן:

אבל יש לי עוד שאילתא שלא נענתה.

יוסי זיידה:

יש אפשרות להעביר שאילתא למועצה הבאה.

שמעון חזן:

אבל לא כתבתם את זה .הייתם צריכים לכתוב שזה לפעם הבאה.

מוטי ששון ,יו"ר :אנחנו אומרים לך עכשיו.
שמעון חזן:

אוקיי .אמרתם לי את זה עכשיו ,אני לא הולך על פרוצדורות ,אבל יהיה לי
אז להוסיף עוד שתי שאילתות.

רועי כהן:

זה נכון ,זה רשום בפקודה.

מוטי ששון ,יו"ר :הרבה הצעות לסדר היו ,שאילתות ,אבל אנחנו צריכים גם להגיע לנושאים
שקשורים גם לעיריה ,בניהול השוטף .טוב .בבקשה .שאילתא של חבר מועצה
שמעון.

שאילתא – התחנה המרכזית:
שמעון חזן:

תראו ,אני לא מרפה מהנושא של התחנה המרכזית ,בעקבות העתירה שאני
עשיתי ,יצאה החלטה ,ואני מזכיר לכם .ההחלטה אומרת שלא תקום תחנה
מרכזית וזה הישג גדול ,אלא אם כן ראש עירית תל אביב יבוא במגע עם ראש
עירית חולון וביחד יוציאו תכנית שלא תהיה לרעת חולון .ואני עדיין ממשיך
לעקוב .אני שואל ,מר ששון ,מה אתה עושה בעניין העברת התחנה המרכזית
ממרכז תל אביב למקום השוכן ליד תל גיבורים ,לפתחו של זברלו ובבלי,
לגבול של תל אביב עם חולון .2 .בזמנו הצהרת שאין דבר כזה .אחר כך
הצהרת את ההיפך .שלא תתן ידך לכך .האם העברת את התנגדותך לועדה
המחוזית ,שאתה חבר בה?

מוטי ששון ,יו"ר :בהמשך לשאילתא ,אני מבקש לציין כי בתאריך ה 25.2.2014 -הועברה
התנגדות הועדה המקומית חולון לתכנית המתאר תא .5000/סעיפים 5,15
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מבהירים את עמדתנו בנושא השימושים האפשריים כיום והעתידיים בצומת
חולון .עם זאת יצויין כי לפי תכנית מתאר ארצית /23א /ב נקבע כי צומת
חולון יהווה מפגש בין מספר קוי רכבת .אני מזכיר לכולם ,רכבת ישראל
עובר ת ,הקו הירוק יעבור ,קו מכיוון רחובות ,יעבור גם הקו הכחול ,אני
מקווה שגם הקו הצהוב מכיוון רעננה והרצליה יגיע גם לצומת .ובהתאם לכך
יידרשו אמצעים משלימים כמו אוטובוסים ,מוניות ואופניים כל זה לטובת
תושבי העיר אשר צפויים לעשות שימוש אינטנסיבי בתחבורה הציבורית.
המונח תחנה מרכזית הינו מונח ישן וארכאי אשר עבר מהעולם ובדומה
לערים רבות בעולם אנו נערכים לעידן בו התחבורה הציבורית תשמש כלי נוח
ואמין לשירות התושבים.
שמעון חזן:

בעקבות זה אני רוצה לשאול .אם ככה ,תקום התחנה המרכזית .אם אתה
אומר שזה יעיל.

מוטי ששון ,יו"ר :א ני חוזר על מה שאמרתי .מושג ארכאי שעבר מן העולם ,יהיה שם מפגש
של רכבות שישרתו את תושבי חולון.

סעיף  :6אישור דו"חות כספיים של עמותת עליון ליום :3747141071
מוטי ששון ,יו"ר :מי מציג?
דוד קונפורטי :שמי דוד קונפורטי ,אני שותף במשרד רואי החשבון שמטפל בעמותת עליון.
אנחנו בסוף מרץ חתמנו על הדו"חות הכספיים ,ב ,25.3 -של שנת 2013
ובסיכום השנתי של העמותה שאני מקווה שאתם יודעים מה ה יא עושה,
רועי כהן:

לא יודעים .לא קיבלנו דו"ח פעילות.

דוד קונפורטי :אוקיי .העמותה הזאת קיימת מאז שנת  .1991העמותה מטפלת לפי שמה,
עמותה לרו וחת ילדים נערים ונערות בחולון ,כאשר יש בה בהנהלה מספר
אנשים שהם עובדי עיריה/עובדים סוציאליים ,ונציגי ציבור .יו"ר העמותה
היא גב' הניה אלון ,אקס עובדת בעיריה,
שמעון חזן:

מה זה רווחת הילדים ,תגדיר.

דוד קונפורטי :תיכף .יו"ר העמותה היא גב' הניה אלון ומנכ"לית העמותה היא גב' טובה
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ברלב ,מנהלת אגף הרווחה .העמותה הזאת מטפלת במספר תחומים ברווחת
ילדים בעיר ,לרבות ,הפעילות העיקרית שלה זה מועדניות וצהורנים ,מהווה
כ 50 -אחוז מהפעילות של העמותה .יש עוד פעילות של,
ישראל מורן :מה ההבדל בין הצהרונים האלה לצהרונים של רשת קהילה ופנאי מפעילה?
שמעון חזן:

כמה מועדניות וצהורנים יש?

מוטי ששון ,יו"ר :לא לקפוץ .יש הבדל בין מועדוניות של הרווחה ,שבחלקן גם מתוקצבות על
ידי משרד הרווחה .היא רוצה להסביר.
טובה בר לב :אני כבר הצגתי את זה פעם .במועדוניות של  ...לכיתות א' עד ד' ,בתום יום
הלימודים עד שש וחצי ,המועדוניות נועדו לילדים בסיכון ,אנחנו רוצים,
שעות שלהם בבית יהיו כמה שיותר מועטות כדי למנוע חיכוכים ,והם
מקבלים בתוך המועדונית ארוחת צהריים ,ארוחת ערב,
שמעון חזן:

כמה ילדים יש?

טובה בר לב :חמישה עשר ילדים.
שמעון חזן:

חמישה עשר ילדים בלבד? במועדון? כמה מועדונים?

טובה בר לב :יש שמונה מועדוניות בשיתוף עם החינוך ,ועוד שתי מועדוניות שלנו ,של
הרווחה בלבד .המועדוניות הן מועדוניות רווחה לילדים בסיכון ,מצב כלכלי
ירוד.
שי פרוכטמן :כמה מתוכם של הרווחה והחינוך וכמה מתוכן עמותת עליון מפעילה?
טובה בר לב :עמותת עליון מפעילה את כל המועדוניות .שמונה מועדוניות בשיתוף עם
החינוך ,זאת אומרת התקציבים מגיעים ממשרד החינוך וממשרד הרווחה,
שתי מועדוניות שייכות רק לרווחה ,התקציב מגיע רק ממשרד הרווחה.
שמעון חזן:

אני רואה שפה עיקר ההוצאות זה שכר עבודה .זאת אומרת המנכ"לים פה
מקבלים את כל הכסף 3.9 .מליון כאשר בשנה שעברה זה היה  .3.4פה נהנה
מעליית שכר הרבה יותר מאשר במשק .אולי תגידי לי כמה מנכ"ל העמותה
מקבל?

דוד קונפורטי :את זה אני אגיד לך .קודם כל ,כל חברי ההנהלה ,המנכ"לים וכו' עובדים
בהתנדבות .אף אחד לא מקבל אגורה.
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איפה השכר הולך?  3.9מליון.

דוד קונפורטי :אם תתן לי דקה אני אסביר לך .בכל מועדונית כזאת עובדים לפחות שני
אנשים .כבר  20עובדים .בנוסף ,יש לנו עוד עובדים במרכז הורים שלא
הספקתי להגיד על פעילותו באלימות ,בשכרות ,בכל מיני תחומים ,שמטפלים
בסך הכל כ 40 -עובדים .מדי חודש 46 ,עובדים שמקבלים שכר .תכפיל,
תוציא שורש ,תראה שאף אחד לא,
שמעון חזן:

כי אני מסתכל ,ברשותך ,ההוצאות זה  .5,072,000לעומת זה השכר 4 ,מליון.

דוד קונפורטי :מה לעשות שהשכר זה הגורם העיקרי?
שמעון חזן:

השכר יכול להוות  50אחוז 60 ,אחוז ,אבל לא  80אחוז.

טובה בר לב :ממש לא .כל מועדונית יש לה אם בית ,מדריכה ,ועובדת סוציאלית .אנחנו
עובדים על פי הסכמי המשק .עובדים סוציאליים ,מדריכים ,אנחנו לא
קובעים את המשכורת ,המשכורות נקבעות על פי ההסכמים הקיבוציים.
שמעון חזן:

אפשר לשאול מה המשכורת הגבוהה ביותר שמקבל עובד שם או מנהל?

טובה בר לב :המשכורת הגבוהה ביותר היא של מרכז הורים וילדים ,היא מקבלת ברוטו
בערך  10,000שקל .פחות.
דובר:

העיריה לא נותנת כסף ,מה אכפת לנו

דוד קונפורטי :זה לא נכון.
דובר:

זה מה שאתם אמרתם.

דוד קונפורטי :יש פה הוכחות .לא אמרנו .יש פה הקלטות .מה שקורה זה שהתקציב של
העמותה נגזר משלושה מקורות :אחד– משרד החינוך ,שניים– משרד
הרווחה ,שלוש -העיריה ,מתוך תקציב העיריה .יש עוד כמה גרושים שאנחנו
מקבלים ,בערך  260,000מתוך החמישה מליון זה גבייה מהורים שההורים
משתתפים בסכום סמלי מאוד ,ויש לנו עוד קצת הכנסות אחרות ,תרומה
מבנק זה ,ותרומה משם ותרומה מההוא.
ישראל מורן :למה לא לעשות את זה במסגרת העיריה?
דובר:

למה להקים את זה במסגרת עמותה? למה לא,

דובר:

העיריה מפעילה את זה .מה זה הרווחה?
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טובה בר לב :העמותות מפעילות את המסגרות האלה כמעט בכל הערים בארץ.
ישראל מורן :ביקשתי את ההגיון כדי שאני אלמד אותו.
טובה בר לב :יותר נוח להפעיל דרך עמותות ,יש גמישות ניהולית .הגמישות הניהולית היא
יותר גדולה בעמותות ,אנחנו מפעילים ,יש פה הרבה מאוד משפחות וילדים
שמעורבים ,והגמישות הזאת מאפשרת לנו ללכת יותר מהר לקבל ילדים,
להוציא ילדים .יש פה איזו שהיא גמישות,
מוטי ששון ,יו"ר :בכל הארץ זה ככה.
עו"ד יונת דיין :זאת עמותה מעין עירונית .לעיריה אין אפילו חברים בעמותה.
שמעון חזן:

מה הקריטריונים להתקבל לשם? כילד ,שיהנה מהרווחה הזאת?

טובה בר לב :כל ילד ,יש ועדות קבלה שמדברת על המצב של הילד ,המצב הסיכוני שלו
ואיזה סיכון הוא נמצא ,המצב המשפחתי שלו ואלה אלטרנטיבות אחרות
קיימות בתוך העיר .אלה הקריטריונים.
שי פרוכטמן :ילדים עם בעיות התנהגות גם נמצאים בתוך המועדונית?
טובה בר לב :יש לנו מועדונית מיוחדת לילדים עם בעיות התנהגות ,שיש בה  12ילדים,
ששם יש לנו גם עובדת סוציאלית צמודה וגם פסיכולוג צמוד ,אחת
המועדוניות הכי קשות לתפעול.
שי פרוכטמן :הם מוסעים למועדונית הזאת?
טובה בר לב :הם מוסעים ,אנחנו משתדלים לעשות את זה ליד בתי הספר ,יש מקומות שזה
לא ליד בתי הספר ואנחנו מסיעים.
יעקב חרש:

טובה ,ברשותך ,מי האחראי על האחזקה של המוסדות האלה?

טובה בר לב :העיריה .זה מבנים של העיריה ,העיריה מתחזקת את המקומות האלה ,גם
מבחינת בנייה ,וגם מבחינת נקיון,
יעקב חרש:

מועדון צבעוני שייך לקבוצה הזאת?

טובה בר לב :כן.
יעקב חרש:

אני רוצה להגיד לך ,וראש העיר יודע ,ואת יודעת גם על מה אני מדבר,

מוטי ששון ,יו"ר :שתרמת שם קרמיקה.
יעקב חרש:

לא עניין שתרמתי .זה היה ,זה מתוחזק בצורה נוראית.
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מוטי ששון ,יו"ר :אתה חוזר על זה ,גם בקדנציה הקודמת אמרת את זה.
יעקב חרש:

אתה עכשיו מעלה את זה,

מוטי ששון ,יו"ר :אבל שאלת גם בפעם קודמת .אמרתי לך ,אנחנו מתחזקים את זה .בסדר,
מגיע לך טפיחה על הכתפיים,
יעקב חרש:

לא עניין של הכתפיים ,אבל אני אומר חמישה מליון ,זה לא כסף קטן .אני לא
מדבר על משכורות .העלות ,חמישה מליון.

מוטי ששון ,יו"ר :זה לא עלות ,זה המשכורות.
שי פרוכטמן :אלה הילדים שזקוקים לתנאים הטובים ביותר.
מוטי ששון ,יו"ר :חבר'ה ,לא להתבלבל .הדיון הוא על הדו"ח הכספי של עמותת עליון .אנחנו
בכלל סוטים ולא מדברים על עמותת עליון .כבר הסבירו בפעם הקודמת
שאישרנו מה זה עמותת עליון.
ישראל מורן :בפעם הקודמת עדיין לא היינו חברי מועצת העיר ולא היתה לי זכות דיבור.
כבוד ראש העיר ,שוב פעם ,עמותה מעין עירונית שמגיעה ,ונראה לי שגם
מוסדות חינוך ה יא כזאת ,או שאני טועה? כי גם מוסדות חינוך יש איזו שהיא
עמותה ,שיש נציגי ציבור גם בעמותת עליון כמו ששמענו ,ויש גם במוסדות
חינוך ואני לא רואה איפה אנחנו כמועצת העיר,
מוטי ששון ,יו"ר :אין אף אחד מחברי מועצת העיר שנמצא בעמותה .למיטב זכרוני .זה רק
אנשי מקצוע ועובדי עיריה.
ישראל מורן :אין אף אחד מחברי מועצת העיר וגם אף אחד מחברי מועצת העיר לא בחר
את נציגי הציבור .גם אם ההנחיה אומרת שלא אנחנו נהיה שם ,ההנחיה
צריכה אולי להגיד שאנחנו נשתתף בבחירת נציגי הציבור,
עו"ד יונת דיין :אני רוצה לעצור אותך רגע כי יש הבדל בין עמותה ובין חברי עמותה לבין
חברה עירונית ודירקטוריון של חברה עירונית .עמותה מקימים ,וכשמקימים
אותה חייבים להיות רשומים שבעה חברי עמותה ,הם מתפעלים את
העמותה ,הם מחליטים על העמותה ,הם לוקחים לעצמם מנכ"ל או צוות
הנהלה ,אם הם רוצים.
מוטי ששון ,יו"ר :העיריה לא מעורבת בזה.

25

מועצת העיר ה –  77חולון ישיבה שמן המניין מס' 77

77454107.

פרוטוקול .15

ישראל מורן :זה לא נכון להגיד .יש נציגי ציבור כמו שנאמר.
מוטי ששון ,יו"ר :המנכל"ית עובדת עיריה .היא עושה את זה בהתנדבות.
ישראל מורן :אין שום בעיה ,גם אנחנו עושים בהתנדבות עבודות.
עו"ד יונת דיין :כל חברי העמותה קיבלו את החותמת ממשרד הפנים ,זה עבר את כל
ההליכים החוקיים של מדינת ישראל.
ישראל מורן :אני לא מטיל ספק או דופי חלילה בתהליך עצמו ,של מי שנבחר,
מוטי ששון ,יו"ר :לא בתהליך ,ואני גם  ...אנשים שאף אחד לא שייך למפלגה כזאת או
אחרת ,זה על טהרת אנשי המקצוע ואנשי ציבור,
ישראל מורן :נציגי ציבור זה לא דבר רע ואין שום סיבה שלא מועצת העיר תבחר,
מוטי ששון ,יו"ר :שלא יהיה שום נושא פוליטי או תו פוליטי כזה או אחר ,אלא אנשי מקצוע.
יש שם אנשים שמתנדבים,
ישראל מורן :גם אנחנו מתנדבים וגם אנחנו בוחרים נציגי ציבור,
מוטי ששון ,יו"ר :אמרת את דעתך ,אמרתי לך ,גמישות ניהולית ,מתנהל על ידי אנשי מקצוע
ומתנדבים בלי שום רבב של תו כזה או אחר פוליטי .טוב .השאלות לדו"ח
הכספי .כן איתי.
איתי זילבר:

אני רוצה להבין מה שורת ההכנסות ,כלומר ממה ה הכנסות,

מוטי ששון ,יו"ר :היא אמרה לך.
איתי זילבר:

וההסבר לירידה הדרסטית הזאת.

מוטי ששון ,יו"ר :הוא אמר לך.
דוד קונפורטי :אני אסביר .קודם כל ההכנסות הן בדיוק ארבע השורות הראשונות בדו"ח,
הכנסות מהעיריה ,ממתן שירותי גביה מהורים ,ממשרדי ממשלה אחרים
והכנסות שוטפות אחרות שאמרתי ,תרומות .סך הכל התזרים של ההכנסות
 5,296,000בערך .מבחינת ההוצאות ,יש הוצאות לפעילות .הוצאות לפעילות
יש  3,900,000בערך משכורות ונילוות לשכר .שלא יקל הדבר בעיניכם ,זה
בערך  40אחוז מהשכר ,כל הקרנות השתלמות וקופות פנסיה ,והוצאות
ישירות אחרות שזה ,1,100,000
איתי זילבר:

אני בעצם שואל על זה .הירידה בעמוד ,3
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דוד קונפורטי :אני אגיע .אנחנו נמצאים במצב שבנוסף להוצאות האלה יש לנו  100,000שקל
הוצאות כלליות שזה שירותי ראיית חשבון ,אגרות למיניהם וכו' ,ונשארנו עם
הכנסות ,עודף הכנסות של  130,000שקל בערך .בשנה הקודמת היה לנו
 .600,000כמעט כל ההפרש נובע מעליה בשכר .צריך לזכור שבשנת 2013
שילמנו תוספת שכר לכל עובדי הרווחה ,לרבות הפרשים על שנים קודמות.
לכן יש פה גם גידול בשכר של כחצי מליון שקל ,כאשר מספר העובדים כמעט
לא השתנה ,אולי נוסף אחד או שניים .לא בגלל כמות האנשים אלא בגלל
הסכמי שכר .ובשנת  2014זה עוד יחמיר.
איתי זילבר:

וזה יביא אתכם לגרעון?  2014תביא אתכם לגרעון? כי פה יש גאפ של חצי
מליון שקל.

דוד קונפורטי :לא ,לא יביא אותנו לגרעון ,אנחנו מגיעים למצב שבסוף שנת  2013יש פה
עודף כספי של כ .130,000 -אבל יש לנו עודפים משנים קודמות ואם אתה
תהפוך דף אחד ,תראה שאנחנו עומדים ביתרה של עודפים ,מיום הקמת
העמותה ועד היום של כ.1,900,000 -
מוטי ששון ,יו"ר :יש עוד שאלות?
דובר:

 ...בעמותת עליון.

דוד קונפורטי :עמותת עליון ,מאז שאני משמש כרואה החשבון שלה ,כמעט כבר  20 ,15שנה,
עובדת כל שנה על פי תקציב ובכל ישיבה מוגש לחברי ההנהלה דו"ח ניצול
תקציבי וכל אחד שחורג מהתקציב צריך לבוא לפני המנכ"לית ולהסביר מה
קרה.
ניסים זאב:

עוד שאלה ,איך אתה מסביר את הירידות בהכנסה מפעילות .מ 709,000 -ל-
.223,000

דוד קונפורטי :אני מסביר זאת במפורש ,תסתכל מעל לשורה הזאת שזה הכנסות נטו
מפעילות ,תסתכל שלוש שורות למעלה ותראה שהשכר עלה בכחצי מליון
שקל .הוצאות השכר .עלו מ 3,400-ל .3,900 -הגדיל את ההוצאות .ההכנסות
ירדו.
מוטי ששון ,יו"ר :מי בעד אישור דו"חות כספיים של עמותת עליון ליום ?31.12.13
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 15בעד 4מי נגד?  7נגד 4מי נמנע?  .נמנעים 4אושר4
מוטי ששון ,יו"ר :תודה לטובה ולרואה החשבון של החברה שהציג את זה.

אישור דו"ח רבעוני לשנת  ,1073רבעון .
אורי צור:

דו"חות כספיים לשנת  2013במתכונת של דו"חות רבעוניים ,אני מיד אסקור
את התוצאות העיקריות אני רק אגיד שהביקורת של רואה החשבון מטעם
משרד הפנים ,יושב משרד חדש שהשנה עושה ביקורת שנה ראשונה ,הם
בעיצומה של העבודה .במידה ובמידה והמועצה תחליט על פגרה ,אני מקווה
מאוד שהדו"ח יובא ,הדו"ח המלא ,לדיון ואישור המועצה בישיבה
בספטמבר .בכל מקרה ,התוצאות שיש לנו ב 2013 -גם ההכנסות וגם
ההוצאות בקירוב התנהגו כמו התקציב שאושר .הפער בין ההכנסות
להוצאות יצר עודף של  3.4מליון שקל ,מה שהקטין את הגרעון המצטבר
שנגרר לנו משנות ה 80-ל 5.9 -מליון שקל .תקציב הפיתוח– היו הכנסות ב-
 2013כ ,153,000-ההוצאות כ ,185,000 -מה שמביא לגרעון זמני של כ32 -
מליון שקל .בסך הכל העודפים הזמניים אחרי הגרעון של שנת  2013עדיין
עומדים בתב"רים על כ 245 -מליון שקל ,בנוסף לזה יש עוד קרנות פיתוח
בסדר גודל של כ 89-90 -מליון שקל ,לעומת משהו בסביבות  80בסוף שנה
שעברה .אלה ההיי לייטס .עכשיו השאלות אם יש.

שמעון חזן:

אני רוצה לשאול .קודם כל ,היום מי שעומד בראשות הדברים האלה זה יוסי
זהבי? לענייני הפיתוח של עירית חולון .הוא מנהל אגף,

מוטי ששון ,יו"ר :מה זה קשור לתשתיות.
שמעון חזן:

אני מדבר עכשיו מי אחראי על התשתיות והפיתוח.

מוטי ששון ,יו"ר :נדב יפה.
שמעון חזן:

חשבתי יוסי זהבי.

מוטי ששון ,יו"ר :יוסי זהבי מנהל אגף ,לא להתבלבל .תראה ,אתה אומר שיש גירעון
בפיתוח.
אורי צור:

גירעון זמני.
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מוטי ששון ,יו"ר :כשהעירי יה עושה פיתוח היא גובה .אם אני לא טועה ,בדירות חדשות היא
גובה משהו כמו  2000ומשהו דולר לכל דירה .אז איך יש גירעון .הרי גובים
לפני שעושים את הפיתוח .למה צריך להיות גירעון?
אורי צור:

אני אסביר .קודם כל אין קשר מיידי בין ההכנסות מהיטלי פיתוח לבין
הוצאות של הפיתוח .אין קשר מיידי ,בשביל זה יש את המנגנון שנקרא
'קרנות הפיתוח' .מקרנות הפיתוח מעבירים לתב"רים לפי קצב האישור
במועצה ובמשרד הפנים .הקצב לא חייב להיות פרללי .אם אותם  200דולר,
זה לא מיידית מגיע לתב"ר מסוים .זה לוקח את הזמן שלו .על פי הנחיות של
משרד הפנים ,כל תב"ר שמאושר ,מעבירים את מלוא ההכנסות המתוקצבות,
צובעים כסף בשביל הנושא .נניח לרגע שאושר תב"ר של  3מליון שקל,
צובעים כסף  3מליון שקל לטובת ההכנות ,התב"ר עומד באותה נקודת זמן
עם עודף זמני 3 ,מליון שקל .אחר כך מתחילות להגיע ההוצאות .הוצאות
כמובן מצטברות ,אסור להן לעבור את ה 3 -מליון שקל ,כי זה התקציב ,אלא
אם עושים שינוי .מה המשמעות של הנושא הזה? שבתקופה מסוימת ובדרך
כלל הסך הכל יש עודף הכנסות זמני ,וזה מה שאמרתי ,כשלוקחים את
המצטבר כולל  ,2013אנחנו עדיין בעודף זמני של  245מליון שקל .זמנית,
ההוצאות ,אם חותכים את  2013בתוך פרוסה של עוגה ,יש בה גירעון .זאת
אומרת היו בה יותר הוצאות מהכנסות שהועברו לתב"רים החדשים שאושרו.
זו המשמעות של השנה כפרוסת עוגה.

מוטי ששון ,יו"ר :לכן צריך תמיד לבדוק את סוף השנה .שאלות עוד? כן ,רועי.
רועי כהן:

אורי ,בסעיף ההכנסות ,היה גידול מאוד גדול בתקציבים אחרים .מאיפה זה
מגיע ,הגידול של ,לעומת הצפי שהיה  15מליון ,בפועל נתנו .28,470,000

אורי צור:

איפה אתה רואה ,אמרת  15מליון לעומת התקציב של ?28

רועי כהן:

היה צריך להיות  28,470,000אתה קיבלת .15,665,000

אורי צור:

זה לא רק שקיבלתי ,כי התקבולים האחרים פה זה גם העברה מהקרנות
לטובת פרעון מילוות,

רועי כהן:

מה זה העברה הזאת?
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זה אומר שבמקום לנצל  28מליון להוציא מהקרנות ולהעביר לתקציב
הפיתוח ,לא נדרשים ,הביצוע של התקציב היה הרבה יותר טוב ,היינו צריכים
להעביר הרבה פחות .זה המשמעות של אי ניצול התקציבים בסעיף הזה.

רועי כהן:

כלומר שמתוך הקרן שהיתה על  28מליון השתמשת רק ב 15 -מליון?

אורי צור:

זה הרעיון.

רועי כהן:

ואיפה הולך ה 13 -מליון שלא השתמשת בו?

אורי צור:

נשאר בקרנות הפיתוח לטובת פעילויות פיתוח.

רועי כהן:

יש בהוצאות מימון גם גידול,

אורי צור:

הוצאות מימון אין גידול גדול .אתה מדבר על הפרעון מילוות?

רועי כהן:

יש פה הוצאות מימון ,ביצוע..

אורי צור:

הוצאות מימון עצמן זה  2.5מליון.

רועי כהן:

כלומר היה גידול של  350,000שקל בהוצאות מימון.

אורי צור:

חריגה.

רועי כהן:

חריגה ,כן.

אורי צור:

החריגה פה בגדול זה בגלל הכרטיסי אשראי .זה עולה כסף .אין מה לעשות.
כ מה שאנחנו ,יש לנו הסכמים שלא מקובלים בשוק .מבחינת עמלה נמוכה,
אבל היקף הפעילות הוא כזה ,ואי אפשר כל יומיים לעדכן תקציב,

ישראל מורן :זה אומר שאם יש פער של  13מליון אפשר היה להשתמש בהם לתב"רים
אחרים שמחכים ועומדים?
אורי צור:

מנהלים את כל הנושא הזה באופן מצטבר ,אז עם יד על הדופק ,יודעים כמה
אנחנו צריכים לנצל וכמה יש לנו לטובת ,תיאורטית לשנה הבאה ,כי לא
ניצלנו השנה.

מוטי ששון ,יו"ר :מי בעד אישור הדו"ח הרבעוני לשנת  ,2013רבעון  19 ?4בעד .מי נגד?  1נגד.
אין נמנעים 4אושר4

אישור דו"חות כספיים של החברה הכלכלית לפיתוח חולון ליום 3747141073
מאיר ארביב :אני רואה החשבון של החברה .הדו"ח של החברה הכלכלית הוצג
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לדירקטוריון ב 7.4 -ואושר על ידי הדירקטוריון .חוות ה דעת שלנו כרואי
חשבון בעמוד  2היא חוות דעת סטנדרטית ,המשמעות היא שהדו"חות
ערוכים על פי כללי חשבונאות מקובלים ואין איזו שהיא אי ודאות מהותית
בדו"חות .נעבור לעמוד  .3מהמאזן אתם יכולים לראות ,סך המאזן הוא
 32,756,000לעומת  18,786,000בשנה קודמת .זה נובע מהגידול בפעילות,
שאפשר לראות אותו ,אני אפנה אתכם לעמוד  ,4נחזור אחרי זה לעמוד .3
שמעון חזן:

ברשותך ,במה עכשיו החברה הכלכלית עוסקת .איזה מוסדות .תגידו לנו.

פנינה שנהב:

החברה הכלכלית יש שלושה ליינים של מוצרים ,שלושה קווי פעילות שונים.
קו הפעילות הגדול ביותר זה הקמת פרוייקטים של העיריה.

שמעון חזן:

מיזמים .דברי עברית.

מוטי ששון ,יו"ר :אל תעיר לה .היא מדברת עברית.
שמעון חזן:

אפשר להעיר .כל מילה שניה לועזית .אנשים פה לא מבינים.

פנינה שנהב:

המיזם הגדול ביותר הוא הקמת היכל הספורט שמוקם בפארק פרס ,אני
מתארת לעצמי שאתה מודע לכך .ליד זה אנחנו מקימים בתי ספר ,גני ילדים,
את מגדלים בשדרה ,יש הרבה מאוד פרויקטים ,זה פרויקטים זה לא רק
מ יזמים שאנחנו מקימים בעיר ,זה קו המוצרים הגדול ביותר שלנו.

שמעון חזן:

מה עם הקאנטרי קלאב? גם שייך?

פנינה שנהב:

לא שייך .לצד זה ,החברה אחראית על רבים מנכסי החברה .הן להשכירם ,או
להשביחם או למכרם או לקנות .למשל לקנות נכסים מדיירים מוגנים .כל
הדברים האלה החברה עושה ,יש עוד קו פעילות של החברה ,וזה תחזוקה
ונקיון מוסדות חינוך .אלה שלושת קוי הפעילות של החברה .הכסף הגדול
יושב כמובן בהקמת אותם פרויקטים שחלקם מאוד גדולים וחלקם קטנים,
כמו שפורסם.

ישראל מורן :פנינה אפשר לקבל דו"ח של הנכסים? שנוכל לדעת מה ברשותכם?
מוטי ששון ,יו"ר :חבר'ה ,אי אפשר ככה .מאיר תמשיך להציג את המאזן.
מאיר ארביב :נעבור לעמוד  ,4דו"ח רווח והפסד ,אני מניח שזה יותר ידבר אליכם .אני
אפרוט למליונים את מה שפנינה אמרה .שימו לב ,סך הכל הכנסות של השנה
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 97,900,000לעומת  .54,081,000זה מורכב מ 47,032,000 -לעומת 22,334,000
שזה הכנסות מביצוע עבודות ארוכות טווח 95 .אחוז מהם זה היכל הספורט.
אותם  47מליון ,ה עלות של הביצוע שלהם היתה  46,700,000וההפרש זה
איזה שהוא פער שמגיע לחברה כעמלה עבור העבודה שלה .כמו שאמרתי,
הרוב זה היכל הספורט .חלק קטן מאוד ,כ 2 -מליון זה מגדלים בשדרה,
פשוט עניין של עיתוי ,מתי בוצע מה .אז בשנתיים האחרונות רוב ה פעילות
וההכנסות מבצוע עבודות ארוכות טווח זה היכל הספורט .שנה שעברה מתוך
 22מליון זה היה  18מליון .הפעילות האחרת ,אותם  50,922,000לעומת
 31,747,000תעברו בבקשה לעמוד  ,14ותוכלו לראות ,תעברו לעמוד  15בעצם
ותוכלו לראות את ההכנסה נטו מכל אחת מהפעילויות .מנכסים נטו,
 6,389,000פחות מה שמגיע לעיריה על השימוש בנכסים שלה ,בעצם החברה
גובה ומעבירה לעיריה דמי שימוש של נכסים כי בעצם ההכנסה עוברת
לעיריה בסופו של דבר .ה 525,000 -שנשאר זה העבודה של החברה .לעומת
 1,316,000של שנה שעברה .הקיטון נובע מזה שהשנה נכנס פרוייקט עזריאלי,
התחיל להניב מעט מאוד פירות ויחסית הרבה הוצאות ,בשנה הבאה זה כבר
יתהפך ,בשנים שאחרי זה ,זה יתהפך בריבוע ,בשלישית וכו' .הפעילויות
הנוספות ,יוזמות ועבודות קצרות טווח נטו 354,000 ,זה אותם גני ילדים
שניבנו השנה ,זה בסך הכל אני מדבר על העמלה של החברה מתוך כל
הפעילות ,מפעילות של כ 18 -מליון שקל של בניית גני ילדים ,שיפוץ ספריית
שטיינברג ,שיפוצים כאלה ואחרים ,יש לי כאן פירוט .שבט הצופים ,מעונות
יום ,וכאלה .נקיון מוסדות חינוך ,פעילות של כ 10 -מליון שהניבה 459,000
נטו ,תחזוקת מוסדות חינוך ,פעילות של  9מליון ,גם כן כ 10 -מליון ,הניבה
 .514,000נחזור לרווח והפסד שהוא בעמוד  ,4ההפרש בין ה50,922,000 -
לאותם  49,041,000זה הנטו שהראיתי לכם קודם .בסך הכל הכנסות נטו
 ,2,177,000הוצאות מכירה ,הנהלה וכלליות שלאור גידול משמעותי בפעילות
של החברה לעומת שנה שעברה ,יש פה גידול של כ 200,000 -שקל שחלקם גם
מעניין של מיון של הוצאות מסוימות ,כך שהגידול עצמו הוא כמעט כלום.
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אנחנו מגיעים לרווח תפעולי של  ,16שוב הוא מושפע ,לעומת שנה שעברה
הירידה מושפעת מהנושא של עזריאלי שהשנה עוד החברה ספגה יותר עלויות
מאשר הכנסות .בשנים הבאות לא צפוי להיות כך ,אלא להיפך .הכנסות
מימון  309,000סך הכל ,רווח לפני מס  ,325ורווח נקי  271,000שקל .אם
נחזור עכשיו לעמוד ,4
יעקב חרש:

ברשותך ,לפני שאתה מדלג .רק תסביר לי את המילה 'הוצאות מכירה'.

מאיר ארביב :מכירה ,הנהלה וכלליות .זה הכל .הכל ביחד.
יעקב חרש:

זה שם חשבונאי או שיש הוצאות מכירה?

מאיר ארביב :לא ,שם חשבונאי פרופר .נחזור רגע אחד למאזן ,ונסגור לשאלות .כמו
שאמרתי ,המאזן גדל בעקבות הגידול בפעילות ,המזומנים גדלו כמו שאתם
רואים ,והחייבים גדלו .אבל מצד שני ,זה לא שהחברה התעשרה מאוד  ,מצד
שני יש ספקים ונותני שירותים שגדלו מאוד .יום אחרי הדו"ח בהחלט ייתכן
שהמזומנים והשווי מזומנים היו כ ,4 ,3 -או  5מליון כי שילמו כבר לספקים.
פשוט נפח הפעילות גדול מאוד ,וזה הולך בפיקים כאלה ,שנכון לסוף השנה
זה היה המצב .זה הכל ,אם יש שאלות.
ראובן קייקוב :מדוע יש מיסים על הכנסה .הרי מדובר בחברה,
מאיר ארביב :חברה בת של עיריה היא כמו כל חברה ,היא חברה בערבון מוגבל ,חייבת
במס .כמו כל חברה.
ראובן קייקוב ... :דמי ניהול כלפי מעלה,
מאיר ארביב :היא משלמת כל מה שהיא יכולה במסגרת החוק ,גם בזה יש דברים שלא כל
הכנסה שהעיריה תקבל היא הכנסה פטורה ,לכן לא כל דבר אפשר .זה
המינימום.
ישראל מורן :בקשר לעמוד  ,4הרווח הנקי ,על פניו היה אמור לצמוח באותו יחס .אמרת
שבאמת השנה לא יהיו הכנסות ובשנים הבאות אנחנו נראה את ההכנסות.
האם יש איזה שהוא צפ י לכמה יהיו הכנסות בשנים הבאות? כמה אנחנו
עתידים לראות ברווח הנקי?
מאיר ארביב :לא ברווח הנקי כרגע ,כי אנחנו עושים תקציב כל שנה בנפרד.
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ישראל מורן :ברור .השאלה אם יש הערכה ,כי אם השנה הוחסר מאיתנו ,זה אומר
שכנראה אנחנו נראה את זה בשנים הבאות .מה סדר הגודל שהוחסר .כי זה
היה אמור גם כן לצמוח באופן יחסי לפעילות ,אני מניח?
פנינה שנהב:

הצמיחה בעזריאלי תהיה עדיין ב 2014 -מאוד מאוד מינורית ,לגבי שאר
הדברים ,זה פחות או יותר ליניארי ,אבל אם אנחנו מדברים על  2015למשל,
אז פרוייקט מאוד גדול ,כבר לא יהיה וזה היכל הספורט .זאת אומרת אותם
 47מליון השקל שהם בעצם הכנסה של היכל הספורט זה פרוייקט שאני
מניחה שכבר לא יהיה ב ,2015 -כי הוא כבר יהיה מאחורינו.

מוטי ששון ,יו"ר :היא אומרת הכנסה ,היא מתכוונת לכספים שהעיריה,
פנינה שנהב:

אבל גם חלק מהכספים יעברו הלאה ואי אפשר לבנות על גידול גדול
ברווחים.

חיים זברלו:

עזריאלי כבר התחילו לקבל,

פנינה שנהב:

עדיין ההוצאות שם של תחזוקה,

מוטי ששון ,יו"ר :יש שם בניינים שעוד לא איכלסו אותם .לאט לאט הם מאכלסים.
ישראל מורן :אנחנו לא היינו מאלה שאישרו ,יש פה חברי מועצה שאישרו .מה היחס של
העיריה בתוך עזריאלי?
פנינה שנהב:

 17אחוז.

ישראל מורן :זה אומר ש 17 -אחוז מהכנסים אם יושכרו או משהו ,זה אמור להכנס
לקופתה של החברה?
פנינה שנהב :זה קצת יותר מורכב.
מוטי ששון ,יו"ר :זה יותר מורכב .זה  17אחוז עד  51שקל למ"ר ,מעל זה ,זה .50%-50%
תיאורטית אתה יכול להגיע גם ל 30 -אחוז בטוטאל ,ל 30 -אחוז בשכירות של
העיריה .אם הוא משכיר אותו ב ₪ 80 -אז ההפרש ,אתה כבר לא תהיה ,17%
אלא תהיה תוספת של עוד  .15האחוז כל הזמן יעלה לך .ככל שהוא יקח
מחיר גבוה יותר ,אנחנו מרוויחים.
ישראל מורן :בסופו של דבר יש גם עסקים ,ואם אנחנו רוצים לעודד כל עוד עסקים
נפתחים זה בסדר,
מוטי ששון ,יו"ר :אל תדאג לעזריאלי.
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ישראל מורן :בסופו של דבר זה מגולגל לתושבים,
מוטי ששון ,יו"ר :למה זה מגולגל לתושבים?
ישראל מורן :במחירים,
מוטי ששון ,יו"ר :סליחה ,באות לכאן חברות הייטק.
ישראל מורן :חברות הייטק אין ספק ,אתה צודק ,אבל בסופו של דבר כ שאנחנו מדברים
על המסחר ,המסחר ששוכרים אותו מגולגל בסופו של דבר כעסקים יקרים
יותר לתושבים,
מוטי ששון ,יו"ר :מה ההבדל ,גם עסקים בכל העיר .מה ההבדל בין עסקים בסוקולוב,
עסקים בקניון או עסקים שם?
ישראל מורן :אני מניח שהשכירות גבוהה בהרבה.
מוטי ששון ,יו"ר :איך א תה יודע? לך לקניון ,תראה אם אתה יכול להוציא שם איזה...
בסופו של דבר כל מה שאתה גובה הולך לתושב.
אוקיי .מי בעד אישור הדו"חות כספיים של החברה הכלכלית לפיתוח חולון
ליום  79 ?31.12.2013בעד 7 4נגד 4אין נמנעים.

סיכומיה והצעותיה של הועדה לענייני ביקורת בנושא דו"ח ביקורת רואי החשבון ,משרד
הפנים ועירית חולון לשנת 41071
עזרא סיטון :היות ואני משמש כיו"ר הועדה ,אני רוצה להביע קודם כל קורת רוח
מהעובדה שכל החברים הגיעו לועדה ולא הייתי אז חבר ועדה ולא יו"ר אז
בני כמובן יעשה את זה טוב ממני ,להסביר.
בני יהונתן:

ועדת הביקורת קיימה דיון בנושא דו"ח הביקורת של עירית חולון למשרד
הפנים לשנת  .2012בישיבה אף השתתף גם גזבר העיריה .כפי שאנחנו רואים
בדו"ח הביקורת בעמוד  8ישנם שבעה ממצאים עיקריים בדו"ח ,חמישה
בנושא תמיכות ,שניים בנושא תשתיות .עיקר הממצאים הם בעיקר טכניים,
שצריך לתקן אותם וכך גם הועדה המליצה .אם ישאלו אותי שאלה בנושא
ממצא מסוים ,אשמח לענות.

שמעון חזן:

יש .אתה אומר מצד אחד שזה בעיות טכניות רק .מה זה ,הכל עניין של
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ניהול? הכל זה איך לעשות דברים בהתאם לתקנות .ואני רואה פה ים של
דברים שלא נעשו ואתה אומר שזה טכני .עכשיו תראה ,אתן לך דוגמה
פשוטה .אני לא יודע מי עובד העיריה שחייב הרבה כספים ,כמה?
בני יהונתן:

בסביבות ה 40,000 -שקל.

שמעון חזן:

אם זה היה מישהו אחר שחייב את זה ,מיד הייתם עושים לו עיקולים וכל
מיני דברים ,נכון?

עו"ד יונת דיין :גם עם חייבים אחרים יש הסדרי חוב.
בני יהונתן:

זה תוקן בהסדר חוב ,שהשכר שלו הוא נמוך,

שמעון חזן:

אז איך הוא צבר כל כך הרבה?

בני יהונתן:

צבר במשך השנים.

שמעון חזן:

יש לו נכסים,

בני יהונתן:

אי אפשר לקחת ממנו יותר מדי כי הוא צריך לקיים משפחה .לכן מה
שהגזברות לוקחת ממנו זה את החלק שאפשר רק.

שמעון חזן:

אתה יודע מה ,אני מקבל .שיש דברים אנושיים אני מקבל .אבל הלוואי
הייתם עושים את זה עם כל אלה שלא יכולים.

מוטי ששון ,יו"ר :עושים.
שמעון חזן:

תלוי מי ,מי האנשים שבאים.

דובר:

יש אנשים מסכנים ,היום הייתי,

שמעון חזן:

מסכנים ,אבל תלוי מי .יש הרבה מסכנים.

מוטי ששון ,יו"ר :יש עוד שאלות?
שמעון חזן:

כן בוודאי .תראה ,למשל לא מפרסמים כמו שצריך ואתה מתייחס לזה
בתקנות ,את כל העניין של התמיכות .למשל .זה לא צריך להיות שקוף? אולי
תומכים רק באנשים שלהם? סקטורים מיוחדים ,מי שיושב בוועדה? למה לא
מפרסמים?

בני יהונתן:

עוד פעם ,הליקוי הוא שזה לא פורסם ...בעיתון מקומי ולא  ...והועדה קיימה
על זה דיון והחליטה למרות שהעלויות בעיתון ארצי הם יותר,

שמעון חזן:

אבל התקנות אומרות על פרסום ארצי.
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בני יהונתן:

נכון .לכן המלצת הועדה היא כן לפרסם בארצי.

שמעון חזן:

איך אתה בתור מבקר,

בני יהונתן:

עוד פעם ,זה דו"ח ביקורת לא של מבקר העיריה .זה דו"ח ביקורת של משרד,

דובר:

זה לא של בני.

שמעון חזן:

אני יודע ,אבל אני שואל שאלה פשוטה מאוד .הבעיה היא המעקב .הבעיה
היא לא רק שאמרת ביקורת ומקבלים את זה ,הבעיה לעשות מעקב אם
הדברים באמת משתנים ,מתוקנים לטובה.

מוטי ששון ,יו"ר :יש ועדה.
שמעון חזן:

אני לא רואה .אני לא רואה שום מעקב .הכל חוזר על עצמו.

בני יהונתן:

תפתח בעמוד  9תראה שיש מעקב בשנים קודמות.

מוטי ששון ,יו"ר :מה השאלה  ,שמעון.
שמעון חזן:

עמוד  .9מה אתה רוצה להראות לי בעמוד ?9

משה מועלם :לא ראית את זה?
שמעון חזן:

מועלם ,אני לא חייב להגיב על כל שטות שלך .אבל מה אתה יושב ועושה פה?
אתה יושב ושותק כמו דג ,וההערה שלך היחידה שהיתה פה' ,עד עכשיו לא
ראית את זה' ,וואלק ,הארת את עינינו .אתה תרמת.

משה מועלם :לא ,אתה תרמת.
שמעון חזן:

מה שאני עשיתי אתה לא תעשה כל החיים שלך .בזמנך החינוך ירד למקום
.52

אורי צור:

הביקורת הזאת נעשית על ידי רואה החשבון שממונה על ידי משרד הפנים.
הוא גם זה שאמור לעשות את המעקב אחרי הריג'קטים של שנים קודמות.
פרק ג' מה שמופיע פה בדו"ח ,זה מעקב של הריג'קטים משנים קודמות ,כן
תוקנו ,לא תוקנו או תוקנו חלקית .זה בדיוק המשמעות .הוא עושה את
המעקב ,לא בני.

שמעון חזן:

אני מבין ,אבל אני אומר ,האם מישהו מהעיריה ,מבקר העיריה ,לא חשוב
מה ,לא בודקים את ה,

דובר:

זה לא תפקידו.
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בזמן האיסוף של ההערות האלה נעשה במהלך הביקורת .תוך כדי מהלך
הביקורת רואי החשבון והחבר'ה שנמצאים פה ועושים את הביקורת,
מעירים את מה שיש להם .הפקידים מקבלים את ההערות מידי .לא צריכים
לחכות לדו"ח המודפס,

שמעון חזן:

הם מקבלים את ההערות ,אבל מה עושים איתם ,זה הבעיה.

אורי צור:

לא כל דבר אפשר לתקן בנקודת זמן.

שמעון חזן:

תראה ,איך הביקורת ,ואני פונה לכל חברי המועצה פה ,יש ועדות ,ההוא
ועדת זה ,יושב ראש ,אני רואה פה בכלל לא מתכנסים .ואני מדבר גם על
יוסי ,בקשר ל ,-שמוניתי ליו"ר ועדת בריאות שחשבו שזאת הועדה הכי לא
טובה ,לכן מינו אותי שם ,אני שואל אותך עכשיו שאלה.

מוטי ששון ,יו"ר :מה אתה רוצה ממנו?
שמעון חזן:

הוא המרכז.

מוטי ששון ,יו"ר :יש מרכז בכל ועדה.
שמעון חזן:

אז מי המרכז של הועדה שלי?

מוטי ששון ,יו"ר :נדמה לי טובה.
שמעון חזן:

איך היא ,נחמדה? איפה היא?

שמעון חזן:

אני לא רואה התכנסות .מה ,סתם ועדות? כל אחד נלחם להיות פה בוועדה
ושם בוועדה ,ואף אחד לא מתכנס.

עו"ד יונת דיין :מורן ,אתה יכול להזמין.
שמעון חזן:

אתם רוצים כבוד? בראש הועדה יושב זה וזה .זה נאמר גם לגבי סגניך .יש
סגנים ,כמו אילן .הוא סגן .הוא הולך ואומר אני סגן .מה אתה עושה בתור
סגן? סיטון היה חמש שנים .הוא אומר לא עשיתי כלום .אז תגיד למה אתה
ממנה סגנים .מה ,בשביל הקואליציה? עכשיו ,אני בא ושואל שאלה .בשביל
מה כל הדברים האלה? שיענו לי כולם פה ,שיתיחסו .בבקשה ,בואו נעשה
דיון .או שמחסלים את הועדות ,כי חבל סתם,

שמעון חזן:

תגיד לי למה אתם לא מפרסמים ,יש פה המון פרסומים ,צריכים לפרסם
בתקנות ,שום דבר לא נעשה .הפרסום בתקנות ,שום דבר .שהכל יהיה נגיש,
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שהכל יהיה שקוף .החלטות ועדת תמיכות לא פורסמו .מספר דברים ,כל דבר,
לא הומצא ,לא הומצא ,לא פורסם .אני לא רוצה להלאות כי נראה לי שהם
רוצים ללכת הביתה .אבל הגיע הזמן שנאה דורש נאה מקיים .אתם מדברים
על מינהל תקין ,על פרסום ,ויש יועצת משפטית .אני שואל אותך יונת ,את
יועצת משפטית של העיריה או של ששון באופן אישי רק? ככה נראה לי.
עו"ד יונת דיין :יש חוק עיריות ,יועץ משפטי ,תקרא אותו ותדע את מי אני מייצגת.
השאילתא שהוא לא ענה לי ,זה גם היה מכוון.

שמעון חזן:

עו"ד יונת דיין :אנחנו עכשיו על תגובות לדו"ח ביקורת.
אני אומר לכם ואני מעיר ,שזה פעם אחרונה ,אחרת אני מצטער שאני אצטרך

שמעון חזן:

לעצור עוד פעם.
מוטי ששון ,יו"ר :מי בעד אישור סיכומיה והצעותיה של הועדה לענייני ביקורת בנושא דו"ח
ביקורת רואי חשבון משרד הפנים בעירית חולון בשנת  2012כפי שהוצג.
מי בעד?  79בעד 4מי נגד?  7נגד 7 4נמנע 4אושר4

אישור הסמכה
מוטי ששון ,יו"ר :אישור הסמכה של מר לירן בן און מתמחה ,ת.ז 032731402 .להתייצב
לתבוע בבית משפט לעניינים מקומיים בהתאם לכתב ההסמכה.
מי בעד?  78בעד 4מי נגד?  7נמנע אין4

אישור בקשת יוליה מלינובסקי:
מוטי ששון ,יו"ר :אישור בקשתה של יוליה מלינובסקי ראש סיעת חולון ביתנו למינוייה
כחברת ועדת הכספים במקום שי קינן.
מי בעד?  79בעד 4אין נגד 4אין נמנעים 4אושר4

אישור מועצת העיר לפתיחת חשבון בנק:
מוטי ששון ,יו"ר :פתיחת חשבון בנק לאכיפת חייבים לא פעילים בהתאם למכתבו של מר
אורי צור חשב העיריה ,המצורף בזאת .מי בעד?  19בעד .אין נגד .אין נמנעים.
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החשבון יהיה בבנק דיסקונט בע"מ .זה כולל גם,
דובר:

 . ..זכתה במכרז לגבייה מחייבים ,ארנונה ,לא פעילים .ההסכם איתם אומר
שכל ההוצאות של הגבייה תקוזזנה מהכספים שהם כן גובים.

שמעון חזן:

אני רוצה להעיר פה משהו מאוד חשוב .אתם נותנים לפעמים לאנשים לגבות
כסף ,אני יודע שבהסכמים שלכם עבור שליחת מכתב ,לא גובים .אז מה הם
עושים? כדי שילכו לבית משפט וכבר ייכנסו ההוצאות של בית המשפט,
שולחים מכתבים מכוונים לא לחייב שלא יבוא להזדרז ולשלם .חבר'ה ,אני
מבקש מכם ,תבדקו,

דובר:

אנחנו מדברים על חייבים לא פעילים.

שמעון חזן:

אני אומר לך את זה ,תבדוק טוב טוב איך שולחים את המכתב לפני שהולכים
לעשות הוצאה לפועל ,כי עושים תרמיות פה.

מוטי ששון ,יו"ר :אוקיי .בעלי זכות החתימה בחשבון החדש יהיו אותם בעלי זכות חתימה
על חשבונות הבנקים האחרים בהרכב חתימה זהה .ועל מסמכי החשבון
יחתמו ראש העיר וגזבר העיריה מר יצחק וידבסקי.
מי בעד?  79בעד 4א ין נגד 4אין נמנעים.

אישור מועצת העיר לבניית מרכז יום טיפולי לבני 17
מוטי ששון ,יו"ר :בהתאם למכתבה של עו"ד יונת דיין ,היועצת המשפטית לעיריה .טובה את
רוצה להסביר?
טובה בר לב :החינוך המיוחד עובד עד גיל  .21אנחנו הולכים לבנות מסגרת לאוכלוסיית
הפיגור הנמוך ,כולל אלה שנמצאים על כסאות גלגלים ויש קשיים תפקודיים,
זה מרכז יום שהם יבואו מהבוקר עד אחר הצהריים .כרגע הם פועלים במבנה
זמני ואנחנו רוצים לבנות להם מבנה קבוע.
מוטי ששון ,יו"ר :היו דיונים עם הביטוח הלאומי וזה התעכב קצת זמן ,לקח זמן .הגענו,
אנחנו חייבים להעביר את זה הלאה לביטוח הלאומי כי יש השתתפות גם של
קרן שלם וגם השתתפות של הביטוח הלאומי וגם השתתפות של העיריה
וצריך לעשות את זה כמה שיותר מהר כי אנשים מחכים שם.
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טובה בר לב :זה מוקם ליד קשת ובית יערה.
מוטי ששון ,יו"ר 79 :בעד 4אין נגד 4אין נמנעים 4אושר.

אישור מועצת העיר למינוי מר מאיר חלבי נציג הליכוד פלוס אילן לוי לועדת התחבורה:
מוטי ששון ,יו"ר :מי בעד?  79בעד 4אין נגד 4אין נמנעים.

אישור מינויה של ראש מינהל החינוך ד"ר טליה פרידמן בהתאם להמלצת הועדה למינוי
בכירים:
מוטי ששון ,יו"ר :בוועדה היו זברלו ,יוליה ואנוכי והיתה המלצה פה אחד לבחור בה .מי
בעד?
שי פרוכטמן :אני רוצה להגיד משהו .המינוי של טליה היה זמני לשלושה חודשים עד
המינוי הקבוע .בתוך משך הזמן הזה היא היתה גם בנסיעה בחו"ל בטיול
ארוך ,האם נלקח בחשבון?
מוטי ששון ,יו"ר :הכל היה ,מראש היא ביקשה,
שי פרוכטמן :היא נכנסה לתפקיד ,נסעה ואז היא,
מוטי ששון ,יו"ר :קראנו לה ,לא היה שום תנאי ,איפשרנו לה לנסוע ,נדמה לי היא נסעה עם
הבת שלה ,אבל היא ניגשה למכרז ונבחרה פה אחד .מי בעד? שמעון ,מה
איתך?
שמעון חזן:

אנחנו נמנעים.

מוטי ששון ,יו"ר 76 :בעד 4מי נגד? מי נמנע?  3נמנעים 4אושר.

אישור מועצת העיר למינוי של מר רוני אהרוני לנציג של ש"ס כחבר ועדת בטחון
דובר:

זה לא מופיע.

מוטי ששון ,יו"ר :ביקשו עכשיו ,עשינו את זה גם בישיבה הקודמת.
ישראל מורן :אפשר לדאוג גם לנציגים שהם לא רק  ...שאנחנו ביקשנו שיטפלו במפתח?
ביקשנו גם בישיבה הקודמת.
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מוטי ששון ,יו"ר :נכון.
שי פרוכטמן :אני אקריא ,אני ביקשתי לזמן לדיון את ראש מינהל החינוך ,את ד"ר טליה
פרידמן ,וצר לי שהיא לא הגיעה.
יוסי זיידה:

בקשת ביום חמישי בצהריים ,צריך לכבד גם את הזמן שלה.

שי פרוכטמן :אני מבקש להציג בפניכם כשליח ציבור את מצוקתה של קהילת ההורים
בבית ספר המגינים .ביום ד'  .30.4פנתה אלי יו"ר הנהגת ההורים בבית ספר
המגינים בפנייתה אלי ציינה כי מערכת החינוך בחולון קיבלה החלטה לגזול
מבנים מבית ספר המגינים ולהעבירם ל 150-תלמידי בית ספר חב"ד בנים.
בבדיקה שערכתי התברר כי ההחלטה התקבלה ללא שיתוף קהילת ההורים
במגינים ואף עם התנגדות הנהגת הורי חב"ד אשר טוענת כי יהיה עליהם
להסיע את ילדיהם לשכונה בעוד מרביתם גרים באזור נווה ארזים .עוד נאמר
לי כי הנושא תואם עם יו"ר הנהגת ההורים העירונית מר שמעון יום טוב,
בבדיקה שערכתי מולו ,הסתבר כי להד"ם .כידוע שכונת תל גיבורים היא
שכונה מוחלשת מבחינה סוציו אקונומית .בית ספר המגינים עבר שינוי
בשנים האחרונות בזכות מינוי של מנהלים מצויינים בו .באזור ישנה בנייה
באזור חולון הצעירה ואישורים לתמ"א  .38ועד ההורים במגינים חושש
מכניסת תלמידי חב"ד אשר מצד אחד פוגעת בהתנהלות היום יומית של
תלמידי המגינים ומנגד תפגע בצביון החילוני באזור ה צפוני של השכונה .לא
פעם נאמר כי הזמני הופך לקבוע .פניתי לראש המינהל ומנהלת אגף החינוך
היסודי בנושא אולם לא זכיתי להתייחסותם בכתב .יש לציין כי מנהלת אגף
חינוך יסודי שוחחה איתי בעל פה בטלפון אך כאשר ביקשתי לבדוק האם יש
חלופות וכיצד התקבלה ההחלטה ,היא ציינה כי אינה יכולה להמשיך בשיחה.
יחד עם זאת ,לפנייתה של מנהלת פורום חולון בפייסבוק ,כן מצאה הנהלת
מינהל חינוך את הזמן לכתוב תשובה ברורה אשר התפרסמה ברשת .תמוהה
בעיני עובדה זו שעובדי העיריה עונים לרשת הפייסבוק ולא לשאלה של חבר
מועצה .לאחרונה פנינו מורן ישראל ואני לועדת החינוך המתכנסת בשבוע
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הבא בבקשה להעלות את הנושא לדיון בוועדה ,ולבקש כי מינהל החינוך יגיע
עם ח לופות להחלטה וינהל דיאלוג של שותפות ציבור עם קהילת ההורים.
בנוסף ,בהקשר לדיון בנושא הועדות שהתנהל בו אך זה מכבר ,אני מבקש
לציין כי מינהל חינוך עד עכשיו לא יודע מי מרכז את הועדה לקידום הילד
וכל פניותי לא נענו.
מוטי ששון ,יו"ר :תודה רבה .הישיבה נעולה.

תום הישיבה4

מוטי ששון
ראש העיר

יוסי זיידה
עוזר ראש העיר
ומרכז ישיבות המועצה
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