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מועצת העיר השבע עשרה שמן המניין מס' 21
מיום 07.05.1073
משתתפים9
מר מוטי ששון

ראש העיר

מר נוימרק זוהר
מר חיים זברלו

מ"מ ראש העיר וחבר המועצה

חבר המועצה וסגן ראש העיר

מר עמוס ירושלמי

חבר המועצה וסגן ראש העיר

מר רועי כהן

חבר המוע צה וסגן ראש עיר

מר אילן לוי

חבר המועצה וסגן ראש העיר

מר יעקב חרש

חבר המועצה

מר יוסף נדלר

חבר המועצה

מר עזרא סיטון

חבר המועצה

מר מועלם משה

חבר מועצה

מר שמעון חזן

חבר המועצה

מר יעקב בבלי

חבר המועצה

מר ניסים זאב

חבר המועצה

מר איתי זילבר
מר שי קינן

חבר המועצה

חבר המועצה

מר עופר שמעונוף

חבר מועצה

מר ראובן קייקוב

חבר מועצה

מר יעקב אחדות

חבר מועצה
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חבר מועצה

ד"ר שי פרוכטמן
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חבר מועצה

חבר מועצה

מר יע קב זיתוני

חבר מועצה

גב' רונה עמרם -נתיב

חברת מועצה

סגל 9
עו"ד יונת דיין – יועצת משפטית
מר שמשון חן  -מנכ"ל החב' לבילוי ובידור
מר אריק מולה – מנכ"ל אגיד מי שקמה
גב' נורית בייסקי – דוברת העירייה
מר רמי אהרוני – מנהל קשרי תיירות ופרוי קטים
רמה ורדיאל – מנהלת הסברה
מר רחמים בינוני  -מנהל אגף תקציבים ובקרה
דורון עברי – רואה חשבון
גלעד סוקולובר – רואה חשבון
מר יגאל אייל  -מנהל מחלקת הספורט
גב' סמדר בן אהרון – ע .ראה"ע לענייני סמים ואלימות
מר סרג' קרב – ראש תחום מניעה בקהילה רשת קהילה ופנאי
מר עקיבא זינגר – רואה חשבון
כרמית רותם  -מנהלת הכספים
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על סדר היום9
.1

הצעה לסדר יום  -של חבר המועצה מורן ישראל בנושא הורדת מחירי הכניסה
לברכות העירוניות לתושבי חולון.

.2

הצעה לסדר יום  -של חבר המועצה עזרא סיטון בנושא הארכת האבחונים במרכז
מאור.

.3

הצעה לסדר יום  -של חבר המועצה עזרא סיטון התנגדות למעבר של שכבת ט'
לקמפוס ע"ש גולדה מאיר.

.4

הצעה לסדר יום  -של חבר המועצה יוליה מלינובסקי בנושא יישום המלצת דו"ח
מבקר המדינה לגבי המכון הטכנולוגי ועמדת עיריית חולון.

.5

שאילתא  -של חבר המועצה יעקב אופק בנושא עליית הארנונה בעשר השנים
האחרונות .1072 - 1002

.6

שאילתא  -של חבר מועצת העיר יעקב אופק בנושא אנדרטת הגולות להנצחת מיליון
וחצי ילדים שנספו בשואה.

.7

שאילתא  -של חבר המועצה שי פרוכטמן בנושא תרומות לעיר חולון.

.8

שאילתא  -של חבר המועצה שי פרוכטמן בנושא עלות כנס החינוך בחולון

.9

שאילתא  -של חבר המועצה איתי זילבר בנושא ניהול עמוד הפייסבוק של ראש
העיר.

.11

שאילתא  -של חבר המועצה סיטון עזרא בנושא עלות תפעולו של מוזיאון העיצוב
2013 - 1070

.11

שאילתא  -של חבר מועצת העיר סיטון עזרא בנושא עלות הוצאת חוברות מהודרות
לתושבי חולון.

.12

שאילתא  -של חבר המועצה שמעון חזן בנושא מקוואות.

.13

אישור פרוטוקול וועדת תמיכות בספורט – כספי הישגיות ע"פ תבחינים לאגודות
הספורט .1073

.14

אישור דו"חות כספיים והדו"ח המילולי של החברה לפיתוח תיאטרון ,מוזיקה,
אמנות ומחול בע"מ ליום .27.71.72

.15

אישור תב"רים בהתאם למכתבו של גזבר העירייה מר יצחק וידבסקי מיום
73.04.1073
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עדכון התקציב הרגיל לשנת  1073בהתאם למכתבו של גזבר העירייה מר יצחק
וידבסקי מיום .72.04.1073

.17

אישור עדכון תב"ר  2037בניית אולם ספורט בבית ספר עמל.

.18

אישור עדכון תב"ר  – 1747ביה"ס עמל  -נגישות

.19

אישור עדכון תב"ר  1776עמל – תוספת בנייה.

.21

אישור דו"חות כספיים "מי שיקמה" בע"מ ליום 27.71.72

.21

אישור הדו"חות הכספיים של החברה לבידור ובילוי חולון ליום 27.71.72

.22

אישור חוזה זכיון ימית  1000ונפשונית.

.23

אישור הארכת מינוי רואה החשבון של החברה לבילוי ובידור משרד פאהן קנה
ל –  2שנים נוספות

.24

אישור המועצה לתיקון צו העיריות – עברות קנס.

.25

אישור החזרת מקרקעין לקרן קיימת לישראל באמצעות רשות מקרקעי ישראל.

.26

אישרור הארכת פטור ממכרז עבור מיזם גינון לנוער בסיכון בשיתוף אגף גנים ונוף
ורשת קהילה ופנאי

.27

אישור מינוי ד"ר טליה פרידמן ראש מנהל החינוך כנציגת הרשות בדירקטוריון
החברה לפיתוח תיאטרון ,מוזיקה ,אומנות ומחול בע"מ

.28

אישור מינוי מר אמנון ארץ קדושה כדירקטור באיגודן במקום מר יצחק וידבסקי.

.29

אישור מינוי של אילן כהן צדק לעוזר סגן ראש העיר מר חיים סברלו כמשרת אמון.

.31

אישור מינוי גב' מיטל מזרחי כמועמדת לדירקטורית בתאגיד "מי שקמה".

.31

מינוי נציג ציבור מר פלג אבירם מטעם ה"צעירים" לדירקטור החברה הכלכלית.

.32

אישור מועצת העיר לפגרת קיץ – ישיבות המועצה מן המניין בחודשים יולי
אוגוסט.
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ריכוז החלטות ישיבת מועצת העיר שמן המניין מס'  23פרוטוקול מס' 537
.1

מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את פרוטוקול וועדת תמיכות בספורט – כספי
הישגיות ע"פ תבחינים לאגודות הספורט .3125

.2

מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את הדו"חות כספיים והדו"ח המילולי של
החברה לפיתוח תיאטרון ,מוזיקה ,אמנות ומחול בע"מ ליום .42.23.24

.3

מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את התב"רים בהתאם למכתבו של גזבר
העירייה מר יצחק וידבסקי מיום 25.16.3125

.4

מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את עדכון התקציב הרגיל לשנת  3125בהתאם
למכתבו של גזבר העירייה מר יצחק וידבסקי מיום .24.16.3125

.5

מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את עדכון תב"ר  4159בניית אולם ספורט בבית
ספר עמל.

.6

מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את עדכון תב"ר  – 3969ביה"ס עמל – נגישות.

.7

מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את אישור עדכון תב"ר  3998עמל – תוספת
בנייה.

.8

מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את הדו"חות כספיים "מי שיקמה" בע"מ

.9

ליום 42.23.24

 .11מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את הדו"חות הכספיים של החברה לבידור
ובילוי חולון ליום 42.23.24
 .11מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את חוזה זכיון ימית  3111ונפשונית.
 .12מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את הארכת מינוי רואה החשבון של החברה
לבילוי ובידור משרד פאהן קנה ל –  4שנים נוספות.
 .13מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את תיקון צו העיריות – עברות קנס.
 .14מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את החזרת מקרקעין לקרן קיימת לישראל
באמצעות רשות מקרקעי ישראל.
 .15מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את אישרור הארכת פטור ממכרז עבור מיזם
גינון לנוער בסיכון בשיתוף אגף גנים ונוף ורשת קהילה ופנאי.
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 .16מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את אישור מינוי ד"ר טליה פרידמן ראש מנהל
החינוך כנציגת הרשות בדירקטוריון החברה לפיתוח תיאטרון ,מוזיקה ,אומנות ומחול
בע"מ.
 .17מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את מינוי מר אמנון ארץ קדושה כדירקטור
באיגודן במקום מר יצחק וידבסקי.
 .18מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את המינוי של אילן כהן צדק לעוזר סגן ראש
העיר מר חיים סברלו כמשרת אמון.
 .19מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את מינוי גב' מיטל מזרחי כמועמדת
לדירקטורית בתאגיד "מי שקמה".
 .21מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את מינוי נציג ציבור מר פלג אבירם מטעם
ה"צעירים" לדירקטור החברה הכלכלית.
 .21מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את פגרת הקיץ – ישיבות המועצה מן המניין
בחודשים יולי אוג'
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פרוטוקול
מוטי ששון:

ישיבה מספר  .12על סדר היום הצעה לסדר של חבר המועצה מורן ישראל
בבקשה מורן תקרא את ההצעה לסדר .חילקת את זה יוסי? אבל תקרא את
ההצעה.

 .7הצעה לסדר היום של חבר המועצה מורן ישראל בנושא הורדת מחירי הכניסה
לברכות העירוניות לתושבי חולון.
ישראל מורן :קודם כל חשבתי איך לפתוח את ההצעה על הסדר הזאת וחשבתי מה יותר
מלפתוח אותה אם לא בשאילתא שהעלה כבוד סגן ראש העיר מר עמוס
ירושלמי ,לפני שנה בדיוק .כאשר הדיו על הפרוטוקול של הישיבה אפילו עוד
לא ...וככה הוא אמר :ימית  2000והברכות הנוספות ,בריזה ,ונפשונית הם
בבעלות עיריית חולון ונבנו מכספי משלם המיסים .למרות זאת מחירי
הכניסה לילד תושב חולון לאחר הנחה של הזמנה באינטרנט ,כל מה שאני
מדבר פה זה הכל באינטרנט ,זה מה שראיתי מוטי  73שקלים לכניסה בודדה,
מחיר כניסה לוועדי העובדים בקופות עם הצגת כרטיס עובד במקום ,במקום
עבודתו ,הם  62שקלים .יוצא מכך שתושבי חולון משלמים יותר מאשר וועד
העובדים .המסקנה המתבקשת היא שתושבי חולון שמימנו מכספם את
הקמת המתקנים והבריכות הם גם מסבסדים את הוועדים .נראה לא טוב
וגם מציג הרבה סימני שאלה .האם הרזה צריך לממן את השמן? כתושב
חולון אני בטוח שגם אתה היית מתקומם כנגד התופעה ותושבי חולון
צריכים לממן את וועדי העובדים .אני בטוח שהיית כועס ומנסה לשנות את
המצב אבל כראש עיר אתה לא פועל לשינוי המצב .שאילתא ,כן? האם אתה
כראש עיר ,כתושב העיר ,כיושב ראש ימית  2000מוכן שתושבי חולון יופלו
לרעה לעומת וועדי העובדים השונים? והאם אדוני מתכוון לתקן את האפליה
והעוול שנגרם לתושבי חולון? זה היה ב  2/06/13ואני שואל גם אותך כבוד
סגן ראש העיר ירושלמי האם אתה יכול שלא להצביע בעד ההצעה שאני
מעלה היום? כמה דברים שחשוב שנעשה לפני שנגיע להצבעה .אז דבר ראשון
זה להעביר שאנחנו לא מדברים על הנחה .אנחנו רגילים לדבר בדרך כלל על
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הנחה ,אבל הנחה היא שיח לא רלוונטי .למה? כי קיימת הנחה אבל גם היא
עדיין לא מאפשרת לרוב תושבי חולון להגיע לבריכות ,הכניסה פשוט יקרה
מדי .דבר נוסף אנחנו גם לא מתכוונים לדבר על כרטיסי תושב כאלה ואחרים
אין להם שום משמעות ,במידה והמחירים עדיין יישארו גבוהים לתושב.
מאידך אני רוצה לברך את סגן ראש העיר חיים זברלו הוא היחיד בקואליציה
שדואג לציבור שלו ,ראוי שיהיו ימים סגורים לציבור שלכם ואני מברך על
זה ,ראוי שמחירי הכרטיסים גם לציבור יהיו נמוכים יותר וזולים ,וכך הוא
עושה וכל הכבוד לך ולסייעה שלך .אבל אנחנו צריכים לדאוג לכל הציבור גם
לציבור ,אנחנו מברכים אותך ואנחנו מברכים ...שזה יהיה לכל הציבור,
ישראל מורן :אולי צריך להוסיף ,אבל אתה מפריע לי באמצע .אנחנו צריכים לדאוג לכל
הציבור ,גם לציבור שלך אבל גם לכל הציבור בחולון .אנחנו מדברים על כמה
דברים .אז ראשית בדקנו את הנושא ובערים אחרות כמו ראשון ,הרצליה ,תל
אביב ,מחיר כניסה לתושב הבריכות העירונית עומד על  35- 30שקלים אם
תרצו נביא את הסקר שעשינו .במה שונה העיר חולון שגובה מתושביה בין 59
ל –  65שקלים? ושוב ,זה בחלק מהמקרים במידה והתושב קונה כרטיסיה,
האם תושב חולון עשיר יותר? כשמשפחה ממוצעת של  5נפשות צריכה
להוציא  300שקלים לפני שהגענו לאוכל ושתייה .דבר שני הייתי שמח
שמועצת העיר תקבע עקרון .לא ייתכן שבמתקן עירוני יזכה חבר גוף או
מועדון כלשהו במחיר כרטיס נמוך יותר מאשר תושב חולון .תושבי חולון
צריכים להיות בראש סדר מעיננו והם צריכים לזכות במחיר הזול ביותר
מבין כולם במתקנים העירוניים .לקראת סיום דבריי קודם כל אני חושב
שחשוב שתהיה בריכה עירונית אחת לפחות שתאפשר כניסה במחיר זול
לתושבי העיר חולון .דבר אחרון כבוד ראש העיר ,אתה אומר שהחינוך חשוב
לך ,בחודשי הקיץ מוציאה עיריית חולון משאבים רבים כדי למצוא פנאי
ותרבות לבני הנוער ,אנחנו שולחים מדריכי נוער רבים לגינות הציבוריות
לאתר את בני הנוער .המוקד העירוני מפוצץ בקריאות ובתלונות על רעש
הבוקע מהספסלים מתחת לבתים .את כל אלה כבוד ראש העיר אפשר
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להפחית .תתארו לעצמכם שכל אותם בני נוער היו מגיעים לשחייה לילית
שתיפתח בשעות הערב בבריכות העירוניות במחיר תפעולי נגיד של 20
שקלים .נניח אני מבטיח לכם שהחברה לבילוי ובידור היא לא תפסיד ,היא
לא תפסיד כסף ואנחנו תושבי העיר נרוויח .אני קורא לכם חברי מועצת העיר
להפחית את מחירי כרטיסי הכניסה לבריכות העירונית לכלל תושבי העיר.
תודה רבה.
שמעון חזן:

לא רק זה ,צריכה להיות בריכה עירונית מיוחדת לדתיים ,אין איש בחולון,
הדתיים והחרדים,

מוטי ששון:

קיבלת רשות דיבור? אני מבקש לדבר רק ברשות הדיבור ,אז אין לך רשות
הדיבור ואני מבקש לענות .להלן מספר פעולות שיווקיות לקראת מה שהכין
שמשון רק הייתי רוצה יותר שמורן תדייק ,בלי פופוליזם .החברה לבילוי
ובידור הינה חברה בע"מ בבעלות עירונית ואינה מלכ"ר על כל המשתמע מכך.
לחברה יש ראייה ציבורית רחבה ככל הניתן גם בהיבט של שלטונות המס.
בחלקה העסקי ימית ,בריזה ונפשונית ,החברה אינה נתמכת כספית על ידי
העירייה אלא משלמת מיסים כמו כל עסק בעיר בין היתר דמי זיכיון
וארנונה .כמו כן משקיעה החברה את כל רווחיה בהשקעות בשיפור נכסיה
שאינן נכסים עירוניים .כחברה בע"מ שנמצאת בבעלות מוניציפלית מלאה
מאזנת החברה לבידור ובילוי בין פעילויות בתנאי שוק מלאים מצד אחד לבין
מכוונות לצרכים הקהילתיים והחברתיים מהצד השני .מודל זה מאפשר לעיר
חולון ליהנות מחד מהיעילות והגמישות של תחרות חופשית מאידך
מהיציבות וההתחשבות בצרכי התושבים המאפיינת רשויות מוניציפליות.
החברה מנהלת חלק ניכר מפעילויות הנופש ,התרבות והבילוי המוצעות
לתושבי חולון ,ועושה כך תוך עצמאות כלכלית מלאה וללא תלות בתקציבים
עירוניים .בחלקים העסקיים החברה משלמת את כל מיסיה וחובותיה מסך
כל הכנסותיה .להלן ההנחות השיווקיות הניתנות לתושבי חולון כפי שניתן
לראות באתר האינטרנט של ימית 25 .אחוז הנחה על כרטיס כניסה בודד25 .
אחוז הנחה ברכישת כרטיס באינטרנט 30 .אחוז הנחה על כרטיס כניסה בודד
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לסטודנט ,נכה ,גמלאי ,ילד עד גיל  18תושב חולון בהצגת תעודה 30 .אחוז
הנחה על כרטיסי  10כניסות לתושב חולון בהצגת תעודת זהות 35 .אחוז
הנחה לכרטיסי כניסה צעירי חולון בעלי כרטיס  ,VIPכרטיס תושב צעיר
בהצגת תעודה ,כרטיס תושב וותיק ,ניתן להפיק את התעודות הללו בימית
 2000בעלות של עשרה שקלים 40 .אחוז הנחה לכרטיסיה של  10כניסות
תקפה תמיד לתושב וותיק ,תושב צעיר ,VIP ,מנוי ימית  2000בהצגת תעודה
ברכישה בימים א' עד ו' 50 .אחוז הנחה לחיילי חובה .מעבר להנחות שלעיל,
דובר:

לחולונים,

מוטי ששון:

כן ,תושבי חולון יכולים גם לקנות כרטיסיות במבצעים מיוחדים של כלל
חברות האשראי המסבסדות את מחיר הכרטיס .בנוסף ניתן לרכוש כרטיסים
במחירים מסובסדים במגוון רחב של ארגונים במקומות העבודה .רק שתבין
מה זה מקומות ,מקומות העבודה מסבסדים את העובדים שלהם .ימית
עורכת שיתופי פעולה שיווקיים מגוונים עם חברות המובילות בישראל ,ניתן
לעקוב באתר האינטרנט של ימית אחר המבצעים ומבדיקות שאנו עורכים
מבקרים רבים רוכשים כרטיסים בהנחות שפורטו .להלן מספר פעולות
שיווקיות שמיועדות לתושבי חולון .בכל שנה מחלקים  6,500כרטיסים
שיווקיי ם ללא תשלום ,לכל ילדי הגן וכיתה א' דרך מנהל החינוך בעירייה.
ילדי הקייטנות העירוניות בחולון משלמות  28שקלים בנפשונית ובבריזה,
בימית  ₪ 39בלבד .קייטנת ק"ש משלמים  28שקלים בימית .נערך יום מיוחד
לכל הקהילה האתיופית לכ–  1,000איש .מתקיימים ימים מיוחדים לקהילות
העולים ולקהילות המבוגרים דרך רשת קהילה ופנאי בעיריית חולון
ו למגזרים החלשים והמיוחדים דרך עיריית חולון .יום מיוחד ל 200 -
משפחות חד הוריות ללא תשלום בשיתוף מחלקת הרווחה בעיריית חולון.
ימי כיף של תלמידי בתי הספר החולונים בנפשונית במחיר של  40שקל
ובימית במחיר של  45שקלים .קצת יותר מ–  50אחוז הנחה בימית.
מתקיימים ימי כיף לציבור החרדי במחיר של  56שקלים לתושב בהצגת
תעודת זהות כנ"ל לגבי נפשונית ובריזה .בבריזה ,למרות שהינו קאנטרי
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קלאב בעיקרו ,הוא ממלא תפוסה של מינויים ,תושבי חולון זכאים לעשרה
אחוז הנחה על כרטיס כניסה חד פעמי .בנפשונית שהינו גם קאנטרי קלאב
זכאים לרכוש כרטיסיות במחירים מוזלים כמו בנופשונוית מחירים מיוחדים
לקבוצות ,בתי ספר ,קייטנות ואירועים בחולון .מחלקת הנוער מקבלת
כרטיסים מוזלים להפצה לבני הנוער במחירים מוזלים של  50אחוז הנחה
במהלך השנה.
דובר:

כל השנה.

מוטי ששון:

כל השנה .מתקיימות מסיבות סיום לבתי הספר ולחיילים משוחררים בפרט
ולגופים עירוניים או נתמכים בכלל במחירים מאוד נמוכים .אנו מעניקים
כפרסים כרטיסי כניסה בהתאם לבקשות של גורמים עירוניים כגון אגודות
ספורט המארחות קבוצות שזכו בפרסים ארציים זאת ללא תמורה לצורך
פרסום ויחסי ציבור .בשנת  2013קיבלו תושבי חולון  50אחוז הנחה במהלך
חודשי הקיץ :יוני ,יולי ואוגוסט .השנה בקיץ ,2014 ,אנו נערכים לתת 50
אחוז הנחה לכל תושבי חולון .ביוני 9 -ימים ,ביולי 9 -ימים ,באוגוסט4 -
ימים .סך הכל  22ימים לתושבי חולון שיכולים להיכנס בקיץ ב–  50אחוז
הנחה .וכל זאת בנוסף ל 50אחוז הנחה שאנחנו נותנים לתושבי העיר במהלך
כל השנה בחגים לדוגמת יום העצמאות ובימים נוספים המפורסמים מעת
לעת .מחודש ספטמבר ועד לסוף מאי נהנו תושבי חולון מ 50אחוז הנחה בימי
ראשון .לאור כל הדברים האלה שאנחנו רואים כך שתושבי חולון מקבלים
הנחה משמעותית ואין שום כוונה שתושבי חולון יממנו ויסבסדו את ימית
 .2000אשר על כן ,אמרת את מה שאמרת קראת כשאילתא ,אבל זה הצעה
לסדר ,מי בעד ,אחרי ששמעתם את ההנחות המשמעותיות שנותנים לתושבי
חולון לכל המגזרים מי בעד לעלות את זה לסדר היום?
(מתבצעת הצבעה)  - 7בעד .מי בעד להוריד את זה מסדר היום לאור כל
הדברים שהשמעתי?  - 15בעד 15 .בעד .ההצעה שאת רונה העלית ,דיברתי
כבר עם שמשון אנחנו נבחן את זה .בסדר?
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 ...להשמיע את זה? טוב .אוקי תודה רבה .אני עובר להצעה לסדר היום.
ההצעה לסדר ,ירדה מסדר היום.
החלטה – ההצעה ירדה מסדר היום

 .1הצעה לסדר היום של חבר מועצת העיר עזרא סיטון להארכת האבחונים במרכז
מאור.
מוטי ששון:

ההצעה לסדר של חבר המועצה הארכת האבחונים במרכז מאור בבקשה
עזרא סיטון .הגשת הצעה לסדר.

עזרא סיטון :טוב ,ההצעה לסדר הרחבת מערך האבחונים במאור .חברים שמתי את הדף
על השולחן של כל אחד כדי ש ,אוקי .אז מאור הוקם בשנת  ,2004בזכותו של
ראש הרשות של יוזמה שלו ,לזכותו ,מתוך רצון לספק מענה אישי ,לצרכים
ייחודיים של ילדים ובני נוער ,אי אפשר ,אי אפשר ,אין שקט .עם קשיי למידה
ובכך לאפשר לכל ילד לממש את הפוטנציאל הגלום בו ולהתגבר על קשיים
מסוגים שונים .מאור פועל למעשה כמערכת משלימה לשירותים הניתנים
במסגרת החינוך הפורמלי .ומופעל על ידי רשת קהילה ופנאי במנהל החינוך.
מטרת האבחון הוא לסייע לתלמידים להורים ולבית הספר להבין את
הסיבות לקשיים התפקוד ובמקביל הכנת תכנית פעולה עם המלצות
להתערבות ,סיוע ,התאמות דרכי למידה ודרכי היבחנות .ההתאמות מיועדות
לתלמידים עם קשיים בתפקוד הלימודי הם על רקע של ליקויי למידה ,חסך
חינוך סביבתי ,אולי חסך מצטבר עם הזמן ,ביקור בלתי סדיר ,היעדר
מוטיבציה ומכוונות עצמית ללמידה ,הוראה בלתי מתאימה ועוד .אלא מאי?
מאור מגביל את שירותיו רק לילדים מסוף כיתה א' ועד י"א ,זה  16וארבע
חודשים .והשאלה היא מדוע לא להרחיב את טווח הגילאים נניח מ 17 -עד
 ,28במאור לאבחונים דידקטים ופסיכו דידקטים וגם אבחונים פסיכולוגים.
כידוע לכם העיר חולון עומדת כיום על כ–  70אחוז בזכאות לתעודת בגרות.
כלומר ישנם מאות תלמידים כל שנה שאינם זכאים בתוך השלושים אחוז.
לרוב מדובר בתלמידים עם קשיי למידה שהחליטו לוותר בשל סיבות שונות
על הבגרות ,לא הגיעו לבית הספר מסיבות שונות ,בעיות משפחתיות ועוד.
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אגב ,בין  15ל–  20אחוז מהאוכלוסייה הכללית הם עם ליקויי למידה ,ואם
נתרגם את זה לתוך כיתה מדובר בכשבעה תלמידים לא מעט .לעיתים
התלמיד בתיכון אינו יוצר את מערך השיקולים הנבון והכולל בחשיבות
בחינת הבגרות אלא רק בשלב מאוחר יותר בצבא או לאחר סיומו .אי לכך
רבים מתלמידם אלה אשר מבקשים להמשיך ללמוד ולהשלים בגרויות
וזוכרים את הקשיים בהם נתקלו מבקשים כעת לערוך אבחון כדי לתת מענה
לבעיות שנזנחו בגיל העשרה .במצב כפי שהוא היום נאלצים תלמידי י"ב,
חיילים ,משוחררי צבא ,הזקוקים לאבחון למכונים פרטיים שעולים כסף רב.
מדוע אם כן ,עיריית חולון לא תרחיב את פעילותו של מכון מאור ,ותרחיב
את טווח הגילאים עד סוף שנות ה–  20כך שמאור תתן אוכולסייה הולמת
לאותה שציינתי ולתעשיית המכונים הפרטיים שהולכת ומשגשגת לה בשנים
האחרונות .ההתאמות בבחינות הבגרות הן שינויים בדרכי הבחינות
הסטנדרטים בבחינות אלה .ההתאמות מסירות מאפיינים שאינם רלוונטים
להערכת הידע של התלמידים אך הם מהווים מכשול בביטויי הידע כתוצאה
מאותה לקות של למידה .קשיים אלה הם אבני נגף בדרך להצלחה בבחינות
ופוגעים ביכולתו של התלמיד לבטא את הישגיו .ההתאמות במידה ויאושרו
כגון תוספת זמן התעלמות משגיאות כתיב ,מבחן בע"פ ,שעתוק של הבחינה,
הקראת שאלון ,מבחן מותאם ,בוחן ניטרלי ועוד ועוד ,יסיעו לתלמיד לא רק
בבחינת הבגרות אלא גם בבחינה הפסיכומטרית באוניברסיטאות ובמכללות.
יש תלמידים שסובלים אפילו בשלב מאוחר יותר מדיסלקציה מדיסגרפיה,
חרדת בחינות ,הפרעות קשב ,היפר אקטיביות וכו' אפשר לעזור להם .כיום
אדוני ראש העיר למאור יש מקום .יש מקום ,לא צריך לחפש ,יש פסיכולוגים
שעושים את האבחונים הפסיכו דידקטי ,יש מאבחנים שעושים את
האבחונים הדידקטי ,והדבר שהוא חסר הוא לקנות ערכות אבחון וסבסוד
נוסף של הרשות .לבסוף השאלה שתישאל האם עיריית העיר חולון סיימה
את תפקידה בנושא זה במתן מענה עד שכבת י"א ,ועוד הערה  -שתיים .בעבר
אדוני ראש העיר פניתי אליך בנושא ,אני לא יודע אם אתה זוכר ,לעשות את
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זה ,להרחיב את טווח הגילאים ואמרת שהמקום עדיין לא התבסס .אני חושב
שהיום מ–  2004ועד  2014הוא כבר קיים עשר שנים ,לדעתי ,ואז גם שאלתי
את רבקה עדן שהבנתי שזה יוזמה גם שלה והיא טענה שאולי אין מספיק
קליינטים אני לא יודע מי בדק את זה ,אבל לדעתי כן ניתן לפתוח קו לייצור
מגיל  17עד גיל  28לעשות להם את האבחון כי יש מאבחנים ויש ,דבר נוסף,
אני יודע שכל שנה כשמתפרסמים נתוני הבגרות אז ראש העיר מתבטא
בעיתון כמי שמה שחשוב לו בעצם זה לא אחוז הזכאים ,זה חשוב ,אבל חשוב
לו למי שמסיים י"ב ואלא שכמה יש כמה שיותר ניגשים וזה יפה .זה אומר על
ערך כלכלי ,ערך חינוכי ,והשכלתי וחברתי במיוחד .ואני אומר אם כך למה
לא להרחיב את זה לשנות העשרים כדי שתלמידים כאלה שאני אגב מתעסק
איתם ב ...ובמקומות נוספים כן יזכו לאבחון במחירים מוזלים .כדי אולי
לפתוח קו ייצור או לחשוב על זה לפחות.
מוטי ששון:

נושא האבחוני "מאור" כידוע לך מטופלים באופן אישי על ידי לא ידוע לי על
שום פנייה של אנשי מקצוע ,מנהלים בנושא שחסר איזה תקציב לטיפול
ולאבחון .מאחר ואני באופן אישי ועכשיו מורן ,איפה מורן? מורן אתה עלית
למעלה ,אתה עלית למעלה כשהיינו עכשיו ביחד באולפן עלית למעלה ,לאן
עלית? חשבתי שעלית למאו"ר,

ישראל מורן :לא עליתי למשרד,
מוטי ששון:

אין לנו שום בעיה תקציבית,

עזרא סיטון:

כדאי לעשות את זה,

מוטי ששון:

אין שום בעיה תקציבית וכל בקשה של אנשי המקצוע להגדלת תקציב ,כל
בקשה כזאת נבחנת בחיוב על ידי והיו בעבר ,כאלה פניות.

עזרא סיטון :הלוואי וזה יצא לפועל,
מוטי ששון:

מה זה הלוואי? זה קיים,

עזרא סיטון :לא ,לטווח גילאים זה לא קיים,
מוטי ששון:

אלפי ילדים טופלו ואובחנו על ידי מרכז מאור בין אם זה במרכז עצמו בין
אם זה בשלוחות בבתי הספר,
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עזרא סיטון :לא ,בגיל הזה ,אני מדבר על טווח גילאים אחרים.
מוטי ששון:

אשר על כן ,מאחר וכל העסק הזה מטופל וקיים ואין שם שום פנייה אלי
להגדיל את התקציב אני מבקש להוריד את זה מסדר היום .מי בעד להעלות
את זה לסדר היום? (מתבצעת הצבעה)  -6בעד .מי בעד להוריד את זה לאור
ההסברים ששמעתם ממני שזה מתבצע הלכה למעשה ,איפה זוהר?  - 11ירד
מסדר היום
החלטה 9ההצעה יורדת מסדר היום

 .2הצעה לסדר יום של חבר המועצה עזרא סיטון בנושא התנגדות למעבר של שכבת ט'
לקמפוס ע"ש גולדה מאיר.
מוטי ששון:

אני עובר להצעה לסדר ,התנגדות למעבר של שכבת ט' לקמפוס על שם גולדה
מאיר ,בבקשה,

עזרא סיטון :טוב ,אוקי בסדר ,זה לא מתבצע אבל אוקי,
מוטי ששון:

אני רק נותן לך לדבר כי אתה הכנת אבל שתבין זה לא בסמכות המועצה,
אבל תדבר ,הכנת לא נעים לי אז תקרא מה שהכנת.

עזרא סיטון :אתה רוצה שאני אקרא את ההצעה לסדר מוטי?
מוטי ששון:

לא אז אני אומר לך מראש ,זה לא בסמכות המועצה ,בבקשה היועצת
המשפטית תגידי לו.

עזרא סיטון :שמה לא בסמכות המועצה? סליחה ,לא הבנתי,
מוטי ששון:

מה שאתה מבקש עכשיו.

דובר:

הנושא.

מוטי ששון:

אבל מאחר שהכנת ואתה צריך להקריא כדי שישמעו אותך .אז לא נעים לי.

עזרא סיטון 20 :שנה שומעים אותך ,עם כל הכבוד ,ההצעה לסדר התנגדות למעבר של
שכבת ט' מקוגל לגולדה .העיר חולון לדאבוננו עברה לכיתוב באמצע שנות ה-
 .90בעקבות החלטה שהתקבלה במועצת העיר אם אני לא טועה ,וזאת
למרות שהמהלך נכשל במקומות רבים אחרים .גבעתיים ורמת גן אגב לא
עברו לכיתוב עד עצם היום הזה ו ...את מערכת החינוך שם .על מנת למזער
נזקים הוחלט במהלך עיונים תוך ראיית פדגוגית ורצף גילאים ,חסך
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במעברים ועוד למעבר בבתי הספר השש שנתיים  -ז' עד י"ב .כך נעשה כאשר
הוחלט להעביר את חטיבת הביניים "שלום עליכם" לאורט חולון ואת חטיבת
הביניים "עתידים" שהיית ממוקמת ברחוב קדושי קהיר לחטיבה העליונה
"עתידים" שממוקמת ברחוב ההסתדרות .ועכשיו לעצם העניין .1 .במהלך...
לפני כעשר שנים הועברה שכבת ט' מחטיבת הביניים גולדה לקמפוס התיכון
קוגל וזאת מתוך העיקרון שהרגע דיברתי עליו הרצף הפדגוגי השש שנתי.
היום מנסים להוביל מהלך הפוך .להחזיר בעצם את שכבה ט' לגולדה .היכן
ההיגיון בשינוי מדיניות בכל עשור?  .2במהלך זה קיימת פגיעה במורים שעל
כך צירפתי לכם מכתב של כל המורים שבאמת כתבו את זה באמת מועמק
דליבא שבעשור האחרון התמקצעו בהגשה לבגרות ,בעלי תפקידים כגון
סגנית ,רכזי מקצוע ,מחנכות ,יועצות ,ונדרשות לתפקד בתנאים בלתי
אפשריים והעבודה החינוכית תיפגע ללא ספק,
מוטי ששון:

סליחה ,אני מבקש אין אפשרות להעיר הערות ,זה לא רלוונטי מה שאת
אומרת ,אסור לך להעיר הערות אני מבקש שתשבי בשקט ,בבקשה תמשיך.

עזרא סיטון . 3 :כעשור מדובר על בניית בניין נוסף לחטיבה .בקמפוס התיכון קוגל וטרם
הונחה אבן אחת .דבר שאנו לפתור את בעיית הטלטלות ומורה היה יכול
לעבוד ברצף השש השני לטובת התלמידים .4 .ישנו קושי פיזי ,אדוני ראש
העיר ,של מורים לעבור בין שני הקמפוסים יש  700מטר אתה יודע .מורים
צריכים להטלטל על חשבון ההפסקה או כפי שהוצע על חשבון שעת שהייה.
אגב שעת שהייה ברפורמת גם של אופק חדש וגם של עוז לתמורה נועדה
למשהו אחר ,נועדה לבדיקת מבחנים ,שעת צוות וכיוצא .בכל מצב מורה יגיע
מותש לשיעור או שיצטרך למלא את מה שלא הספיק בביתו והרי בדיוק
בשביל זה נודעה הרפורמה ,לתת למורה יותר זמן איכות בבית ספר כדי
לסיים את עבודתו ,לשוחח עם תלמידיו וכו' .מורה שיהיה בלחץ זמן להגיע
לקמפוס השני לא יכול לתת מענה לכל אלה .וכדאי לקרוא את המכתב
ולראות .5 .מורה צריך להתפקד מול שני מנהלים במתחמים שונים ,ישיבות
כפולות בשני הקמפוסים שני ישיבות צוות ועוד... ,על לוח שחמט להזיז
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אותם?  .6מנהלי החטיבה אדוני ראש העיר והתיכון מסרו לעירייה מידע לא
מדויק שהמעבר פוגע ב  4 -מורים ובפועל כ  22 -מורים נפגעו ממהלך זה.7 .
למורים ולוועד ההורים נמסר כי ההחלטה להחזיר את כיתות ט' למבנה
גולדה מאיר נעשה בעקבות הרישום הדליל לכיתות ז' בחטיבת הביניים גולדה
הנובע מראיית ההורים בעיר את חטיבת הביניים גולדה כתחנת מעבר
שלומדים בה רק שנתיים ולאחר מכן עוברים ללמוד בתיכון ,ולכן ההורים
מעדיפים לרשום את הילדים לבתי ספר אחרים .זאת אומרת הם לא נרשמים
לגולדה בגלל שיש,
מוטי ששון:

מועלם תן לו לדבר ,אל תפריע לו.

עזרא סיטון ... :ולכן ההורים מעדיפים לרשום את הילדים האלה לבתי הספר האחרים
בעיר ואז רשמתי ,האם מישהו בדק מאיזו שנה הרישום לחטיבת הביניים
גולדה מאיר נעשה דליל? זה לא חברים ,זה לא בגלל המעברים וזה לא ..בגלל
התגובה שראיתי של העירייה בעיתון ביום שישי האחרון .ציטוט מתוך מכתב
שנשלח על ידי מורים המלמדים בשתי החטיבות :רובנו מורים המתגוררים
בעיר נחשפים לחוסר שביעות רצון של ההורים מהאופן שבו מתנהלת חטיבת
הביניים גולדה מאיר ,אני חוזר  -מהאופן שבו מתנהלת חטיבת הביניים
גולדה מאיר .אין אנו רואים את הרישום הדליל לחטיבת הביניים גולדה
קשור לעובדה שכיתות ט' לומדות בקוגל ,ההפך הוא הנכון ואולי מהראוי
להעביר את כיתות ז'– ח' לקמפוס השש שנתי קוגל ,ולא את כיתות ט' למבנה
חטיבת הביניים גולדה .זאת אומרת כאילו ההורים שהם באים לרשום את
הילדים הם כאילו מדברים על המעברים ,זה לא שם ,למי שמבין ,וההורים
חברים מצביעים ברגליים .ושמעתי שאפילו ראש המנהל החינוך גברת אליה
פרידמן אמרה שכמעט  70אחוז מההורים שאמורים להיכנס לגולדה רוצים
לעבור למקום אחר .אז וואלה ,כאילו מישהו פה צריך לתת את הדין ,מה
קרה בעצם? זה בגלל המעברים? זה לא נראה ככה .מדברים שם על אלימות,
מדברים שם על דברים אחרים .8 .יש לציין כי ההחלטה להעביר את כיתות
ט' לבניין גולדה נקבע בשנה בה נכנסה לתפקידה מפקחת בית ספר חדשה ,רק
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לאחרונה נכנסה לתפקידה ראש מנהל חדש וטרם נכנסה לתפקידה מנהלת
המחלקה לחינוך על יסודי ,לכן זה תמוה הדבר אם זה האמצע לקבל החלטה
גורלית לבית ספר התלמידים והמורים .9 .אגב ,דיברו רק עם ארגון המורים,
רק בשבוע האחרון דיברו עם ההסתדרות והאיגוד המקצועי ,הסתדרות
המורים ,מתנגד למהלך חד צדדי ובמכתב שנמסר לראש מנהל החינוך על ידי
ממלא מקום מפכ"ל הסתדרות המקום ויו"ר האגף לאיגוד מקצועי מר...
ציטוט" :הובא לידיעתנו כי ביום  11/05נודע למורי כיתות ט' הנ"ל וזאת
לראשונה אודות ההחלטה שהתקבלה ללא שיתופם וללא קיום חובת
היוועצות עם נציגיהם אשר לפיה מחזירים את לומדי כיתות ט' הלומדים
במבנה החטיבה העליונה למבנה חטיבת הביניים .החלטה התקבלה באופן חד
צדדי היא פוגעת בתנאי עבודתם של המורים ואנו מודים כי הננו ...מתנגדים
לה .לבסוף אסיים בקריאת המורים לראש העיר ,מעבר זה של שכבה ט'
לקמפוס גולדה מאיר יאלץ אותנו לצערנו לעזוב את קמפוס קוגל אנו מצפים
שהחלטה זו תישקל מחדש ,הרי שינוי זה הגיוני ככל שיהיה ,אגב אני הוספתי
בכתב יד ,בדפוס שלי ,במשפט שלי גם באמצעות תפירת חליפות אישיות לכל
המורים שנעשה אגב על ידי איגוד המורים ,יגבה מכל הנוגעים מחיר גבוה.
אבקשך להתערב ללא דיחוי ולמנוע את העוול והנזק שעתיד להיגרם
לתלמידים למורים ולהורים .אגב ,תאר סיטואציה אדוני ראש העיר שמורה
אחת פנתה אליך ודיברה איתך על המהלך הזה ואתה הופתעת ,וטענת שאתה
אפילו לא יודע על זה ושאלת את ראש מנהל החינוך והיא אמרה לך שאכן
המהלך הזה מתבצע .ואני שואל כאילו ,הרי זה לא הגיוני שראש רשות לא
יודע מה מתרחש בתוך המערכת ,צירפתי אגב מכתב של המורים לכם כדי
שתקראו ,שהמכתב באמת ,מכתב מדם ליבם ,המורים צופים בכם כעת
ומקווים כמובן להחלטה נכונה .עוד משהו? זה הכל.
מוטי ששון:

כן ,זהו? סיימת?

מוטי ששון:

מאחר ,והנושא הוא לא בסמכות המועצה ואני מציע לחברי המועצה שיקפידו
לקרוא בדיוק מה הם סמכויות המועצה כפי שמופיע בפקודת העיריות.
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ומאחר וכמו שאמרתי זה לא בסמכות ואני חולק על כל ,על הדברים שאתה
אמרת .הנושא מנוהל באופן מקצועי ופדגוגי על ידי מנהל החינוך ,ומשרד
החינוך ,ואני תמיד מגבה את אנשי המקצוע ,בעתיד אנחנו נבנה את חטיבת
הביניים בתוך הקמפוס של קוגל ,זה היה מתחילת הדרך ,הרצונות שלי כפי
שבאו לידי ביטוי כבר כשבניתי את בית ספר קציר וגם אחר כך כשבניתי את
בית ספר נבון ,בנינו את זה שש שנתי בקמפוס אחד .אשר על כן ומאחר וזה
לא בסכמות המועצה אני מוריד את זה מסדר היום
החלטה – ההצעה יורדת מסדר היום.
יעקב אופק:

אפשר אבל להגיד משהו?

מוטי ששון:

לא ,לא ,זה לא בסמכות המועצה ,אין דיון.

יעקב אופק:

אני יודע שזה לא בסמכות המקצוע ,אבל אתה כראש העיר אני מבקש
להיכנס לעובי הקורה ותראה ותבדוק,

מוטי ששון:

בדקתי את הנושא ואני נותן גיבוי לאנשי המקצוע ,נקודה .אני עובר לסעיף
הבא .הצעה של סדר היום של יוליה מלינובסקי ,ביקשה להוריד את זה מסדר
היום.

 .3הצעה לסדר היום של חברת המועצה יוליה מלינובסקי בנושא יישום דו"ח מבקר
המדינה בנושא המכון הטכנולוגי ועמדת עיריית חולון  -ההצעה יורדת מסדר היום.
מוטי ששון:

אני עובר לשאילתה של חבר המועצה אופק בנושא עליית ארנונה בעשר
השנים האחרונות .בבקשה.

 .4שאילתא של חבר המועצה יעקב אופק בנושא עליית הארנונה בעשר השנים
האחרונות .1072 - 1002
יעקב אופק:

עליית הארנונה בעשר השנים האחרונות מ  2003 -עד  .2013הארנונה בחולון
היא מס המוטל על פי חוק פקודת העיריות למחזיקים בדירת מגורים,
משרדים ,מבני מלאכה תעשייה ועוד ,כאמור בתוקף סמכות העירייה מכוח
חוק ההסדרים במדינה  1992לפקודת העיריות ,מוטלת כל שנה ארנונה
כללית על הנכסים בתחום שיפוטה של העיר חולון .בעוד שבערים אחרות כגון
רשל"צ ,הצליח ראש העיר להוריד את הארנונה הרי שעיריית חולון ממשיכה
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לעלותו באופן עקבי לאור זאת שאלתי היא ,מה שיעור גביית הארנונה בעשר
השנים האחרונות?
מוטי ששון:

טוב ,כך ,בתקופה של בין  2003ל –  2013הארנונה עלתה בשיעור של 23.9 ,%
כלומר העלאה כולל העלאת הממשלה בממוצע של  2.39אחוז לשנה .אתה
שמת לב?  2.39אחוז בממוצע לשנה .לצורך העניין לקחנו השוואה של תעריפי
ארנונה למגורים בין חולון לראשון לציון ב  .2013 -שטח דירה של  70מטר:
ראשון לציון  4777ש"ח חולון  ₪ .3850פער של  24אחוזים ראשון יותר יקרה
מחולון .לקחתי דירה ממוצעת של  80מטרים ₪ 5,459 ,בראשון לציון ,בחולון
 ₪ 4,581זאת אומרת פער של  19אחוזים  -ראשון יותר גבוה מחולון .אלה
העובדות לכן כשיש פערים כל כך גדולים בין הרשויות מטבע הדברים
תושבים באים לראש העיר ומבקשים להוריד את הארנונה ואחרי שהורידו
את הארנונה בעשרה אחוז עדיין בדירות של  70מטר ראשון לציון יותר יקרה
מחולון ב  24אחוז .אני עובר לשאילתא הבא,

יעקב אופק:

אני רוצה רק לשאול ,יש איזושהי מחויבות שהממשלה מעלה ,אתה אומר
ממוצע של  2.39והארנונה אצלנו עלתה  23.97זאת אומרת הפער בין מה
שחייבה הממשלה לבין מה שהעלתה העירייה זה ,0.07

מוטי ששון:

אני אומר שכל ה  23.9%-זה כולל כול העלאות שנעשו ,ביקשת העלאות
שנעשו בעשר השנים ,זה מה שזה עלה,

יעקב אופק:

רק שבמהלך העשר שנים הממוצע היה  2.39לשנה זאת אומרת בעשר שנים
זה  .23.9והשיעור של העלייה של חולון  23.97זאת אומרת שהפער שהעירייה,

מוטי ששון:

לא ,לא ,לא הבנת .אמרתי הסך כל הארנונה עלתה ב 23.97%רק אם זה לעשר
שנים ...מה?

מוטי ששון:

תשמע ,ברגע שאתה עושה אתה מעלה משנה לשנה זה ריבית דריבית אז לא
רציתי לסבך את כולם ,עשיתי דבר פשוט כמה עלה בעשר שנים?  ,23.9%אז
אמרתי תחלק לעשר יצא לך בממוצע ,בממוצע ,יוצא לך  2.39%לשנה .אבל
אם היית לוקח בריבית דריבית אתה עושה אחד על אחד על אחד .מורן אז
אתה מבין? אתה לוקח  1כפול זה וזה ,כפול מה שהיה אתה מבין זה אחד על
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אחד על אחד ,פשוט לפשט את זה .חבר'ה זה מה שקרה נתתי לך את
המחירים של ראשון לציון קיבלת את התעריפים של חולון תוכלו להשוות.
יעקב אופק:

אבל זה כולל את העלייה של הריבית?

מוטי ששון:

כולל הכל .אני עובר לשאילתא הבאה ,אופק בנושא אנדרטת הגולות להנצחת
מיליון וחצי בבקשה זה לאישור עכשיו ,בבקשה.

 .5שאילתא של חבר מועצת העיר יעקב אופק בנושא אנדרטת הגולות להנצחת מיליון
וחצי ילדים שנספו בשואה.
יעקב אופק:

אנדרטת הגולות להנצחת מיליון וחצי הילדים שנספו בשואה ,כידוע לכם לפני
מספר שנים נאספו גולות על ידי תלמידי בתי הספר מכל רחבי הארץ ,במטרה
לבנות אנדרטה לילדים שנספו בשואה .עד כה נאספו כמיליון וחצי גולות אך
האנדרטה לא נבנתה למרות הבטחות חוזרות ונשנות להקמתה .עכשיו
השאלה היא ,מתי תוקם האנדרטה.

מוטי ששון:

בשנת  2009זכה אדריכל בתחרות להקמת האנדרטה לצערנו עד היום לא
הצלחנו להגיע להסכמה עם האדריכל לקידום נושא האנדרטה .לפני כמה
שבועות התקיימה פגישה בין הצדדים בה הוצע לו הצעה הוגנת כדי להתקדם
עם פרויקט האנדרטה .עד היום טרם התקבלה תגובה וזה למרות פניות שלנו
ולמרות שהעורך דין של האדריכל הבטיח לספק תגובה מידית .בשלב זה
אנחנו לא יכולים לספק לוח זמנים להקמת האנדרטה אולם כולנו מכוונים
לביצוע מהר ככל שניתן .אני עובר לשאלה הבאה,

יעקב אופק:

שנייה ,יש לי שאלה .על סמך מה זכה אותו אדריכל?

מוטי ששון:

תחרות,

יעקב אופק:

תחרות אבל כשעושים תחרות לא הציעו איזה שהם הצעות קונקרטיות,
עלויות,

יונת דיין:

הציעו הצעות קונקרטיות בתוך צפי מסויים,

יעקב אופק:

אז אם הם הציעו אז הם צריכים לעמוד בזה ,לא?

מוטי ששון:

היא עונה לך ,שאלת שאלה היא עונה לך.

יונת דיין:

הציעו הצעות קונקרטיות מתוך צפי עלויות שאליו הם כוונו .אצלו עם השנים
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חלה עלייה משמעותית שמקשה מאוד על העניין ,ומכיוון שאנחנו נמצאים
איתו באיזשהו משא ומתן לא הייתי רוצה לדון על זה בפומבי.
יעקב אופק:

אולי אם נמשיך לחכות העלייה תמשיך?

מוטי ששון:

לא לא אל תדאג ,זה מטופל ,ואני בא ואומר לך האינטרס הוא שכמה שיותר
מהר ואני היועצת המשפטית ומהנדסת העיר מטפלים בכך.
אני עובר לשאילתה הבאה .שי אתה כתבת?

 .6שאילתא של חבר המועצה שי פרוכטמן בנושא תרומות לעיר חולון.
שי פרוכטמן :כן ,נושא תרומות לעיר חולון .במהלך כהונת ראש העיר הנוכחי ,כהונתך מוטי
ששון ,ביקשה העירייה לגייס תרומות מיחידם גופים וארגונים שונים כדי
לקדם יוזמות ופרויקטים בעיר חולון .לפיכך עולה השאלה מי הם התורמים,
גופים ,והיחידים בעשר השנים האחרונות? ומה גובה התרומה?
מוטי ששון:

בעשור האחרון עיריית חולון קיבלה מאות מיליוני שקלים מגופים ארציים.
פיס ,טוטו ,וועדת התביעות ,אשל ועוד .בעמותות מוכרות כאשר ראש העיר
פועל לקבלם .הסכומים מאושרים על ידי מועצת העיר והתב"רים
המתאימים .אם הייתם עוברים על התב"רים הייתם יכולים לראות כל גוף
וגוף .מעבר לכך פנייה לקבלת תרומות מגופים או מאנשים פרטיים מובילים
לקשרי הון שלטון שאינם רצויים .לא נרצה להימצא במצב בו החלטות
עירוניות מושפעות מזהות הפונה או התורם .כמו כן העירייה אינה יכולה
לתת אישורים לנותני התרומות לצורך ניכוי התרומה ממס היות וקבלת
תרומה אינן בין מטרות העירייה לפי פקודות העיריות.

שי פרוכטמן :תודה .הדגשת את הנושא של קבלת תרומות מגופים או אנשים פרטיים
מובילה לקשרי הון ושלטון שאינם רצויים .אני רוצה להפנות אתכם לרשימה
התורמים של עמוד  16של תורמים פרטיים בדו"ח החברה לפיתוח
התיאטרון .להזכירם היא חברה עירונית אשר מוחזקת במלואה על ידי
עיריית חולון,
יונת דיין:

זה ישות משפטית נפרדת עם תקציב נפרד,

שי פרוכטמן:

והשאלה היא מי אלה הם התורמים הפרטיים? גורי נפתלי ,עמירה יורם,
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משפחת מיתר ,יש פה שמות של אנשים פרטיים ולא של קרנות ,וזה חברה
בבעלות עיריית חולון.
מוטי ששון:

שאלת לגבי העירייה .עכשיו ,ברור ,שי ,ברור שלמוזיאון הילדים ולמוזיאון
העיצוב ויש גם אגודת ידידי המוזיאון ומטבע הדברים הם אנשים שאוספים
תרומות וזה ישות משפטית נפרדת ולא תרומה לעירייה .זה שזה חברת בת
של העירייה זה לא עירייה ,ישות נפרדת תרצה לקבל מהם את הרשימה
תקבל את הרשימה אין שום בעיה .דיברת איתי על העירייה.
טוב אני עובר לשי עוד פעם.

 .7שאילתא של חבר המועצה שי פרוכטמן בנושא עלות כנס החינוך בחולון
שי פרוכטמן:

עלות כנס החינוך בחולון ,בשנים האחרונות עורכת עיריית חולון את כנס
החינוך בחודש אוגוסט מספר ימים לפני פתיחת הלימודים כאשר לכנס זה
מוזמנים נציגים שונים מהתחום הכלכלי העסקי החינוכי ועוד .על מנת
להפיק כנס זה מגייסת עיריית חולון תרומות מגופים שונים כגון מפעל הפיס
ואחרים .עוד עולה השאלה מי הם כלל הגופים הארגונים ,שתרמו בשלוש
השנים האחרונות להפקת כנס זה? ומה הוא סכום התרומה של כל אחד מהם
בנפרד.

מוטי ששון:

פורום הפיס לחינוך הנו כנס עצמאי ובלתי תלוי המתארח בעיר חולון כבר
שמונה שנים ,במה שהפך למפגש המסורתי של כל העוסקים בתחום החינוך
ערב פתיחת שנת הלימודים .הפורום מהווה במה לאומית ציבורית לדיון
ב סוגיות אסטרטגיות בתחום החינוך ויצירת סיעור מוחות משותף בין קובעי
מדיניות החינוך בישראל לבין מובילי המשק המדיניות הציבורית ,המדיה
והאומנויות .מועד קיום הכנס לפני תחילת שנת הלימודים נועד לספק מענה
להתעניינות ציבורית ותקשורתית בנושא שמגיע לשיאה לקראת תחילת שנת
הלימודים .אל הכנס מוזמנים אנשי חינוך בכלל מנהלי בתי ספר ,מפקחים
בכירים ממשרד החינוך ,מנהלי אגפי חינוך ,ראשי רשויות מקומיות ,ח"כים,
אנשי היי טק ,יזמים פילנתרופים ובכירים אחרים .יודגש כי הכנס אינו פדגוגי
מקצועי אלא כנס למדיניות ואסטרטגיה בתחום החינוך .הפורום צמח לאחד
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הכנסים הגדולים בישראל והוא זוכה מדי שנה לפרסום ויחסי ציבור נרחבים.
כמו כן ,הפורום מקודם בשיתוף פעולה עם ערוץ  2המקיים ממתחם המדיה
יום שידורים מיוחד המוקדש לחינוך .בשנים האחרונות השתתפו בפורום
נשיא המדינה ,ראש הממשלה ,שרי החינוך ,שר הביטחון ,שר החוץ ובכירים
אחרים במשק .אנו צופים להשתתפות רבים מהם גם השנה .עיריית חולון
אינה הבעלים של הכנס אלא שותפה להקמתו בחסות ראשית המבטיחה את
קיומו בחולון ואת החשיפה חסרת התקדים שמקבלת העיר במהלך היום
כולו .איוש המשאבים המאפשרים את קיום הכנס מוטל על החברה היוזמת
של הכנס ובאחריותה בלבד.
שי פרוכטמן :הכנס הוא אכן מדהים ,אני לא פעם השתתפתי בו הוא באמת יוצא דופן ,אבל
עדיין לא עניתם לי על השאלה ,לגבי ההשתתפות הכלכלית בכנס,
בסוף תקרא,

דובר:

שי פרוכטמן :מי הגופים ,מי הגופים לא ,אבל ביקשתי מי הגופים ומה הסכום?
מוטי ששון:

שי ,אמרתי לך הכנס הזה לא אנחנו עושים .לא אני מגייס את התרומות מי
שמגייס זו החברה .משתתפת ,מעמידה גם את המקום אבל את הכסף הם
משלמים לחברה שמנהלת את הכנס .לא לעירייה ,אין שום קשר לעירייה.
חסויות והתרמות וכל זה הוא זה שיושב ונפגש עם כולם אבל זה בהחלט כנס,
אני מסכים איתך.
שאילתא לגבי ניהול עמוד הפייסבוק איתי

 .8שאילתא של חבר המועצה איתי זילבר בנושא ניהול עמוד הפייסבוק של ראש
העיר.
איתי זילבר:

טוב ,אני אקריא ...,ראשי העיר ברחבי הארץ גם ראש עיריית חולון מתחזק
עמוד פייסבוק פעיל ,ברצוני לדעת מי אחראי על תפעולו ותחזוקו של עמוד
הפייסבוק הרשמי של ראש העיר שפועל ...מופיע לכם פה ,לא נלאה .בנוסף
רציתי לדעת האם עיריית חולון מעמידה משאבים כלשהם ,תקציב ,כוח
אדם וכדומה לתפעול העמוד.

מוטי ששון:

ובכן הרשתות החברתיות ...כדוגמת עיריית חולון תופסות בשנים האחרונות
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מקום הולך ומתרחב בכל מה שנוגע לקשר בין האזרחים .השימוש ברשתות
החברתיות הם אמצעי מתבקש ומקובל והנו חלק מהתנהלותם של משרתי
הציבור .לצד האמצעים המסורתיים כגון מפגשי תושבים בשכונות ,קבלת
קהל במסגרת דלת פתוחה ,משלוח מכתבים ועוד ,מהווה דף הפייסבוק של
העירייה ושל ראש העיר ,אמצעי יעיל נוסף לשמירה על קשר ישיר ,יומיומי
ושוטף עם תושבי חולון שעושים בו שימוש תדיר ,מקבלים מידע ומענה אישי
ומהיר לפני ותיהם ,בנושא עבודת העירייה בכלל ותפקוד ראש העיר בפרט .דף
ראש העיר בפייסבוק הינו חלק ממערכת שלמה של התנהלות עיריית חולון
והנהלתה בעולם הדיגיטלי בכלל וברשתות החברתיות בפרט .יותר ויותר
תושבים משתמשים במדיה החדשה בצורה אינטנסיבית הם מצפים לקבל
ואומנם מקבלים התייחסות מהירה ואישית במדיה זה .על כל התחום הרחב
המתפתח הזה מופקדת עובדת אחת בלבד .מנהלת מחלקת ההסברה
המבצעת את העבודה בשיתוף פעולה עם כל בעלי התפקידים הרלוונטים
בעירייה .על מנת שלא להגדיל את מספר עובדים ,ומאחר שהתנהלות ברשת,
(הפרעה) הינה תחום המשתנה בקצב מהיר ודורש ידע מקצועי מחוץ לתחום
נעזרת מחלקת ההסברה בדומה לנעשה בשאר הרשויות בשרותי חברה
מומחית לכך .שירותי החברה נבחרו בוועדה למסירת עבודות לאחר בחינת
שלוש חלופות שונות.
איתי זילבר:

טוב יש לי שאלת הבהרה לפני כן אני אדגיש שאנחנו מדברים על עמוד
הפייסבוק של ראש העיר ולא של העירייה ,שני עמודים שונים .אנחנו כמובן
מברכים על קשר עם הציבור ובפייסבוק ובכל דרך אחרת ,עם זה אין בעיה,
אבל קצת רקע על מה שאני אומר .הפרופיל בפייסבוק הוא עמוד ששייך
לבעלים שלו והעמוד הספציפי שאנחנו מדברים נפתח ב  18 -ליולי  2013על
ידי הקמפיין של ראש העיר בבחירות  .2013עד עכשיו ,עד לרגע שאנחנו
יושבים ,אפשר לראות בו הודעות בעלות אופי תעמולתי מובהק אם תרצו אני
אקריא לכם .אני מבקש הבהרה בשני דברים ואני אשמח לחוות דעתה של
היועץ המשפטית בעניינים האלה .1 .כיצד עבר הפרופיל של הקמפיין שנועד
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לקמפיין לראשות העירייה ,כלומר בתפעולה של עיריית חולון .והדבר השני
אני רוצה לוודא שלא ייעשה שימוש עתידי בעמוד הזה לשימושים פוליטיים
לרבות בבחירות הבאות בהתאם לפסיקה של השופט סלים ג'וברן מהבחירות
האחרונות.
מוטי ששון:

אין שום כוונה לעשות בזה שימוש פוליטי .תהיה רגוע.

שי פרוכטמן :לא ,אבל כבר עכשיו יש בזה דברים אז בוא נשמע.
יונת דיין:

מאחר ואני לא משתמשת פייסבוק כזאת גדולה לא הייתי מודעת למה
שאתה מספר כרגע על פרופיל ,על בעלות ישירה בפרופיל והיעדר אפשרות
להעביר את הבעלות אני מבטיחה לבחון את זה לעומק ואם צריך נתקן את
הבעלות בפרופיל ונסדיר את הדברים ,נתקן את הבעלות בפרופיל ונסדיר את
העניין.

שי פרוכטמן :אוקי ומה לגבי העניין העתיד ,כלומר שימוש העתידי בעמוד?
מוטי ששון:

לא יהיה שום שימוש בפייסבוק שפונים אלי כראש עיר ,אל תשכח שפונים
אלי כראש עיר לא כמוטי ששון ,אם שואלים שאלות ,שואלים אותי ישירות
את השאלות האלה ואני צריך לענות להם .אתה לא מצפה שאני אעשה זה
בפייסבוק אישי שלי זה מנוהל על ידי מחלקת ההסברה.

שי פרוכטמן :אבל כן כאמור בהתחלה זה נוהל על ידי אנשים אחרים ,אנשי הקמפיין.
מוטי ששון:

לא יש הבדל,

יונת דיין:

לא ,בתחילת תקופת הבחירות הווי אומר חצי שנה לפני מועד הבחירות יצא
רענון גם בחוזה מנכ"ל משרד הפנים וגם על ידי לכל עובדי העירייה וחברי
מועצת העיר דאז ,שמקפיד על הכללים .יושבת פה הדוברת ותגיד לך שגם
שבבחירות האחרונות וגם בבחירות קודמות עם קודמים בתפקיד עיריית
חולון מאוד מקפידה לא לערבב בין משאבי העירייה לבין קמפיין בחירות ,גם
לכשיגיע מועד הבחירות הבא נקפיד על זה.

שי פרוכטמן :אוקי ,אני באמת אשמח אם תוכלי לבדוק את נושא העברת הבעלות
מהקמפיין לידי העירייה.
מוטי ששון:

אוקי ,אני עובר לשאילתה הבאה .סיטון כן בבקשה.
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 .70שאילתא של חברה מועצה עזרא סיטון בנושא עלות תפעולו של מוזיאון העיצוב
1072 - 1070
עזרא סיטון :עלות תפעולו של מוזיאון העיצוב מ 2010עד  .2013מוזיאון העיצוב פתח את
שעריו בחודש מרץ  2010ומטרתו הייתה לבסס את עצמו כאחד המוזיאונים
המובילים בעולם לעיצוב ,לתרבות עכשווית ועוד .אחת ממטרותיו העיקריות
של מוזיאון העיצוב הייתה לעורר השראה ולאתגר את קהילת העיצוב ,ואולם
במקום השראה הוא מעורר בעיקר תהייה .מוזיאון העיצוב שעלה למשלם
המסים עשרות מיליוני שקלים ...אחזקתו היקרה והשוטפת .לאור זאת עולה
השאלה מה העלות השוטפת מוזיאון העיצוב ,הכנסות מול הוצאות ,כולל
פרסומים בעיתונות הכתובה והאלקטרונית משנת  2010עד  2013למשלם
המסים העירוני ,נא לפרט כל שנה בנפרד.
מוטי ששון:

ההכנסות היו  ₪,9,359,000זה לגבי  ,2010ההוצאות היו .9,867,000 ,2010
ש"ח הוצאות שיווק  ₪ 1,543,000החלק של העירייה  5.241מיליון ש"ח.
 2011הכנסות  ₪ 10,214,000הוצאות  ,₪ 8,684,000הוצאות שיווק
 ₪ 1,332,000החלק של העירייה  8.2מיליון , ₪ 10,122,000 -2012 .₪
הכנסות ₪ 9,720,000 ,הוצאות ,הוצאות שיווק ושכר  ₪ 1,365,000חלק
העירייה  2.7250ש"ח – 2013 .הכנסות  11,133,000ש"ח ,סך הכל הוצאות
 10,337,000ש"ח .הוצאות שיווק  ₪ 1,532,000החלק של העירייה 6,753,000
ש"ח .מוזיאון העצוב ,נבחר לאחד משבעת פלאי תבל ,כדאי להפנים את זה,
שהביא הרבה כבוד וגאווה לעיר חולון .אלה התוצאות.
אני עובר לסעיף הבא .עלות הוצאת חוברת ,בבקשה סיטון.

 .77שאילתא של חבר מועצת העיר עזרא סיטון בנושא עלות הוצאת חוברת מהודרת
לתושבי העיר חולון
עזרא סיטון :טוב עלות הוצאת חוברות מהודרות לתושבי חולון .כידוע לכם עיריית חולון
מפרסמת את פעילותה באמצעים שונים ,בעיקר טכנולוגים כגון אתר
העירייה ,ניוזלטר שנשלח לא מזמן ,רדיו עיתונות מקומית וארצית ועוד ,יחד
עם זאת דואג ראש הרשות ...פעילות הרשות או את פעילותו הוא בחוברת
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מהודרת ויוקרתית שזכתה עם השנים לשמות שונים כגון דו"ח לתושב ,2005
ושנה של הישגים  ,2006ומוסרים לך דו"ח  2007וסיכום פעילות  2011ועוד
ועוד .חוברות אלה לא רק תעמולה פוליטית ברורה של יחסי ציבור לטובת
ראש הרשות אלא גם עולות לא מעט כסף למשלם המיסים הלאומי ,לפיכך
עולה השאלה כמה עלתה החוברת שהונפקה בשנת  ,2013ל 66,000בתי אב,
ומאיזה בתי דפוס נעשתה ההזמנה?
מוטי ששון:

עלות חוברת סיכום פעילות עיריית חולון לשנת  2013עמדה על סך 149,860
שקל כולל מע"מ .עבודה כללה עיצוב ,הדפסה וחלוקה לכל בתי האב בחולון
 65אלף יחידות ,כאשר הכתיבה ,העריכה ,ואיסוף התמונות בוצעו על ידי
דוברת העירייה וסגניתה .התקציב לטובת החוברת הינו מסך תקציב
הפרסומים העומד לרשות דוברת העירייה לטובת כלל פרסומי העירייה.
העבודה בוצעה על ידי משרד "רה לבנט דזיין" שזכה במכרז העירוני לפיתוח
שפה ,גרפיקה עירונית ,והפקת חומרי פרסום ודפוס בהתאם לשפה זו .יודגש
ש מדובר בחוברת בסיסית בעלת משקל נייר נמוך בכריכה רכה המתפרסמת
פעם בשנה בלבד בניגוד לרשויות אחרות המוציאות חוברות אחת לחודש או
לחודשיים .מטרת החוברת היא לעדכן את תושבי העיר על אודות עיקרי
הפעילות העירונית בשנה החולפת ,פעילות הנוגעת לחייהם בעיר ,בהנהלת
העירייה רואים בזכות הציבור לדעת ובשקיפות הציבורית ערכים חשובים
ביותר והחוברת השנתית הינה אחד האמצעים ליישם זאת.

 .71שאילתא של חבר המועצה שמעון חזן בנושא מקוואות.
מוטי ששון:

אני עובר לשאילתא הבא ,שמעון ,הלך .טוב השאילתא הבא בעניין ,אני
אקרא את השאילתא :מה נעשה לדעתך בעניין סגירת  8מקוואות בחולון
שאינם בתקן של רישוי עסקים מזה עשרים שנה ואשר לגביהם יש צו סגירה.
כידוע לכם הם לוקים בחוסר אישור של כיבוי אש ואישור משרד הבריאות.2 .
המקוואות מהווים סכנה לציבור ,שמעון התחלתי לקרוא תרצה שאני
אסיים?

שמעון חזן:

אני יודע לקרוא יותר טוב.
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מוטי ששון:

בבקשה.

שמעון חזן:

קודם כל אני מתנצל יצאתי רגע זאת הפעם הראשונה שיצאתי .אה ,ככה
השאילתא שלי אני גם רוצה להגיד לחברי המועצה שאני הגשתי עתירה
מנהלית בנושא הזה ,כי לא קיבלתי תשובות מניחות את הדעת והסתמכתי על
דו"ח מבקר העירייה שאמר שכל המקוואות האלה הינן בצו סגירה מזה 20
שנים .ואני שואל אם יש עסק של אדם פרטי שלא מנוהל כמו שצריך אין
אצלו את כל האישורים כמו למשל משרד הבריאות כמו למשל מכבי אש,

מוטי ששון:

שמעון תשמע יש נוהל של שאילתא ,כתוב בפקודה.

שמעון חזן:

זה הנוהל ,אני הולך לפי הנוהל.

דובר:

תקרא מה שכתוב.

מוטי ששון:

תקרא את מה שכתוב.

שמעון חזן:

מי זה העיר פה?

דובר:

סגן ראש העיר,

שמעון חזן:

תגיד לי אתה ישבת בשקט מילאת את פיך מים רק עכשיו אתה מתחיל
לדבר? דיברתי איתך לפני זה,

שמעון חזן:

אתה רוצה שאני אגיד לך משהו? אישתך היא בלנית במקווה? אני שואל.

דובר:

כן.

שמעון חזן:

אז אתה עכשיו מעיר הערה אישית שאסור לך להעיר ,הבנת? אתה צד מעוניין
צריך לצאת החוצה אותך החוצה ,בהצבעה ,עכשיו בהצבעה עוד תהיה הצבעה
על מקוואות,

מוטי ששון:

שמעון בשאילתות אין הצבעות,

שמעון חזן:

לא על השאילתא ,אם יצביעו פעם על מקווה וזה ,ואשתו היא בלנית הוא יצא
החוצה.

מוטי ששון:

שמעון אני מבקש ,בבקשה תקריא להם את השאילתא,

שמעון חזן:

ראש העירייה ,מה נעשה על ידך בעניין סגירת שמונה המקוואות בחולון אשר
אינן בתקן של רישוי עסקים מזה עשרים שנים ואשר לגביהם יהיה צו סגירה.
כידוע לך הם לוקים בחוסר אישור של כיבוי אש ואישור משרד הבריאות
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המקוואות מהווים סכנה לציבור ואני מבין שמבחינתך להפעיל את העירייה
לסגור מהווה צעד לא נעים כלפי הציבור הדתי שאתה מחובר אליהם בהסכם
קואליציוני מזה כעשרים שנים.
מוטי ששון:

קיימים  7מקוואות של המועצה הדתית ומקווה נוסף של עמותה פרטית.
המועצה הדתית מטפלת באופן אינטנסיבי באישורי משרד הבריאות
למקוואות .אחת המקוואות ברחוב הרב קוק עומד בפני הריסה והקמה
מחדש במסגרת בקשה להיתר בנייה .שניים נוספים עברו שיפוץ משמעותי
במהלך השנה האחרונה .אין קושי של כיבוי אש באשר למקוואות של
המועצה הדתית .למיטב ידיעתי ולדעת משרד הבריאות המים לא מזוהמים
ואין סיכון בריאותי במקוואות .בשיחה טלפונית עם מנהלת מחוז תל אביב
של משרד הבריאות.

שמעון חזן:

הכל טלפוני ,איפה אישור?

מוטי ששון:

המים במקוואות המועצה הדתית נדגמים ,אני קורא לך ,המים במקוואות
המועצה הדתית נדגמים באופן עקבי על ידי מעבדה חיצונית המעבירה את
דו"חות המועצה למשרד הבריאות ,שאשרה זאת.

שמעון חזן:

אז למה יש להם צו סגירה?

מוטי ששון:

צו הסגירה של המקווה המופעל על ידי העמותה הפרטית נכנס לתוקפו בשבוע
שעבר בשל הקשיים הכרוכים בהפעלתו והיעדר אופק להכשרת פעילותו,
יזומנו מנהלי העמותה בשבועות הקרובים לישיבת תיאום לסגירת המקווה
באגף רישוי עסקים .קיימת גם אפשרות כי סגירת המקוואות כמו שאתה
רוצה ,למרות תהליכים המתקיימים בתקינות המים (כן? שאני אומר לך מה
אומרים) ,תהווה פגיעה קשה בציבור הדתי.

דובר:

גם החילוני ,לא רק דתי.

שמעון חזן:

שאלת הבהרה .תראה ,אתה דיברת רק לגבי מקווה אחד אם יש פה צו סגירה
ולפי דו"ח מבקר העירייה רק לפני חודשיים– שלושה ,היו צווי סגירה לגבי
שמונה מקוואות .עכשיו ,ואני שואל שאלה מאוד פשוטה .איך זה שקיבלת
בטלפון זה עשרים שנה ,אני ,אתה לא עושה כלום ,ורק בעקבות העתירה
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התחלתם להתחיל לפעול ,שאלה נוספת ,מתי הגישו את הבקשה להיתר?
אפשר לדעת?
מוטי ששון:

שאלת הבהרה אחת בלבד.

יונת דיין:

יש לי בקשה ,הזכרת את העתירה ,העתירה קיבלה תגובה ,מתנהלת בבית
משפט אני מבקש לדון בה בבית משפט.

שמעון חזן:

לא ,עכשיו לגבי זה,

מוטי ששון:

אמרתי לך שהמועצה הדתית עובדת באופן אינטנסיבי באישורי משרד
הבריאות למקוואות ואין שום בעיה עם כיבוי אש .ברגע שייגמר אנחנו נקבל
את האישור.

שמעון חזן:

אבל מה עם הצו סגירה לשמונה מקוואות למה?

מוטי ששון:

שמעת? אין שום סכנה לבריאות הציבור,

יונת דיין:

אתה הגשת עתירה,

מוטי ששון:

הגשת עתירה ,ניפגש בעתירה.
אני עובר לשאילתה הבאה .אוקי ,פרוטוקול וועדת תמיכות בספורט .בבקשה
קיבלתם את פרוטוקול וועדת התמיכות בספורט מ ,21/05מה?

 .72אישור פרוטוקול וועדת תמיכות בספורט – כספי הישגיות ע"פ תבחינים לאגודות
הספורט .1073
מוטי ששון:

בבקשה אישור פרוטוקול וועדת התמיכות בספורט  .כספי הישגיות ע"פ
תבחינים לאגודות הספורט .יש שאלות? אוקי ,מי בעד? תבחינים של
הספורט( .מתבצעת הצבעה)  - 16בעד .אין נגד ,אין נמנעים ,אושר .אה,
סליחה אחד נמנע.

שמעון חזן:

אז מה זה היה בכלל?

מוטי ששון:

אתה לא מקשיב אתה מדבר(,מדברים ביחד) על וועדות התמיכות בספורט.

שמעון חזן:

אני נגד.

מוטי ששון:

אז אחד נגד.

שמעון חזן:

אני אגיד לך למה,

מוטי ששון:

לא לא ,אושר ,לא,
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החלטה – הפרוטוקול אושר.
 .73אישור דו"חות כספיים והדו"ח המילולי של החברה לפיתוח תיאטרון ,מוזיקה,
אמנות ומחול בע"מ ליום .27.71.72
מוטי ששון:

טוב אני עובר לסעיף הבא .אישור דו"חות הכספיים והדו"ח המילולי של
החברה לפיתוח תיאטרון ,מוזיקה ,אמנות ומחול בע"מ ליום  31.12מצורף
הטיוטה בבקשה תציג.

דורון עברי:

שלום ,נעים מאוד ערב טוב לכולם .שמי דורון עברי אני הרואה חשבון של
החברה לפיתוח תיאטרון מוזיקה אמנות ומחול בע"מ למי שלא מכיר .אני
אעבור איתכם בקצרה על הדו"ח שמאחד את הגופים השונים שכלולים
בחברה לפיתוח .כידוע לכם החברה לפיתוח היא בעצם מפעילה עסקית כמו
המתחם המדיטק ,תיאטרון חולון ,מוזיאון הילדים וקמפוס חנקין.
ברשותכם אני רוצה לעבור ,להתחיל לסקור את המאזן בעמוד  3למי שמחזיק
את הטיוטה ,בעצם ב  31.12.13סך הנכסים של החברה לפיתוח עמדו על כ -
 13מיליון שקל ,שניתן לראות את ההרכב של הנכסים 6.5 .מיליון מזומנים3 ,
לקוחות 3 ,חייבים מיתרות חובה ועוד מלאי .לאחר מכן רכוש הקבוע של
החברה עמד על כ 30מיליון  ,₪שהוא כולל בתוכו בעצם את כל הרכוש של
הגופים השונים .סך הכל הנכסים נכון ל 31.12.13-עמדו על כ–  43מיליון .₪
צד ההתחייבויות בעמוד הבא ,יש לנו בעצם התחייבויות לספקים ולזכאים.
סך הכל התחייבויות לספקים עמדו על כ–  9מיליון שקל ,והתחייבויות
לזכאים וליתרות זכות לכל מי שמעניין אותו הפירוט יוכל לראות את זה
לאחר מכן בהמשך בביאור ,סך הכל התחייבויות השוטפות ל–  31.12עמדו על
כ–  21מיליון  .₪לאחר מכן יש לנו את ההתחייבויות לזמן ארוך שכוללות
בעצם את ההתחייבות לסיום יחסי עובד מעביד זאת אומרת יתרת העבודה
לפיצויים נכון ל  31.12נותרה כמיליון וחצי  ₪בניקוי כמובן ,כל הקופות
פיצויים של העובדים והקופה המרכזית שהיא בעצם ...סך הכל ההון העצמי
מה שנקרא ,כן? אנחנו מדברים פה על מלכ"ר שההגדרה שלו זה סך הכל
נכסים נטו שזה בעצם מקביל לחברה עסקית שאתם תראו בהמשך פה ,עמד
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על כ  19 -מיליון שקל .יש לנו גרעון שוטף של כ  11-מיליון שקל ועוד קרנות
מסוימות שמרכיבות את הרכוש הקבוע סך הכל  19מיליון שקל .נעבור
לפעילות השוטפת שהייתה בשנת  .2013בעמוד  5ניתן לראות את סך
ההכנסות של החברה משנת  2013שעמדו על סך של  73מיליון ניתן לראות
את המרכיבים של ההכנסות האלה ,יש פה הכנסות עצמיות ,הכנסות
מהקצבות ,הכנסות מתרומות ועוד הכנסות שונות מפעילויות שונות .סך הכל
כמו שאמרתי  73מיליון .לאחר מכן יש לנו את עלות הפעילויות השוטפות
שזה בעצם פעילות הליבה של הגופים השונים של החברה לפיתוח כולל את
ההוצאות שכר ,הוצאות התפעול והמופעים והוצאות מופעים ואירועים
עצמם .סך הכל ההוצאות הישירות עמדו על  62מיליון  ₪מה שמעביר אותנו
להכנסות נטו ,תפעוליות או מפעילות של כ–  11מיליון  .₪לאחר מכן יש לנו
הוצאות הנהלה וכלליות ,הוצאות מכירה ושיווק שעמדו על כ–  16מיליון
שקל והביאו אותנו לגרעון של כ–  5מיליון שקל או ליתר דיוק .₪ 4,924,000
הוצאות הריבית היו  42אלף  ,₪וגמרנו עם הוצאות ,מה שנקרא ,גרעון שוטף
של כ  5-מיליון  .₪יש לנון עוד הכנסות מפריטים מיוחדים שהובאו על ידי
עיריית חולון לצורך צמצום הגרעון במתחם המדיטק כמיליון  .₪סיימנו את
שנת  2013ב–  4מיליון  .₪ראוי לציין ש,
שי פרוכטמן :גרעון?
דורון עברי:

גרעון גרעון .אמרתי עודף?

שי פרוכטמן :אמרת סיימנו עם  4מיליון .₪
דורון עברי:

עם  4מיליון  ₪גרעון ,כן יש לנו גרעון של  4מיליון  ₪שמתוכם ,שנייה ,יש לנו
הוצאות פחת של כ  .₪ 3,600,000זאת אומרת ההפרש כמובן הוא ,הפרש
ההוצאות שמהוות בעצם את הגרעון השוטף.

שי פרוכטמן :והעירייה? מי אמור לכסות על הגרעון?
דורון עברי:

העירייה כיסתה בשנת ,זאת אומרת ,עבור בשנת  2013כמיליון  ₪והיא
תמשיך לכסות את הגרעון במהלך שנת  .2014לא את כולו אבל חלק נכבד
שלא כל הרכיבים ,זאת אומרת פחת וההפרשות.
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נסים זאב:

אפשר שאלה?

דורון עברי:

בהחלט.

נסים זאב:

פריטים מיוחדים מה זה? מה מכרתם שם?

דורון עברי:

פריטים מיוחדים כמו שאמרתי זה הכנסות מפריטים מיוחדים מיליון  ₪זה
הכנסות שיועברו על ידי עיריית חולון לצורך צמצום הגרעון של במתחם
המדיטק .ככה זה נקרא בעגה החשבונאית לפי תקן  5בגילוי דעת  69של
לשכת רואי חשבון ,זאת אומרת מבדילים את זה בעצם מהמחזור השוטף
מהפעילות השוטפת של המלכ"ר בפריט מיוחד כדי שיראו,

שמעון חזן:

אני רוצה להעיר ,לציין ולשאול .ראו רבותיי אנחנו כל הזמן מקבלים דו"חות
חסרי נשמה .מה זה הדו"חות האלה? כל הזמן פה כסף פה קיבלנו כסף ככה
זה וזה .עכשיו אנחנו חברי מועצה לא על תקן של מבקרי חשבונות ,גם ,אבל
היינו צריכים לדעת מה המהות של הפעולות האלה? אין לנו שום דבר ,אין פה
מהות ,זה חסר נשמה .אולי יסבירו לי ויגידו לי מה זה חברה לפיתוח
תיאטרון? מה יש תיאטרון חולון והיא מפתחת את התיאטרון או שהיא
מזמינה הצגות תיאטרון? שיסבירו לי מה זה מוזיקה? מה זה מוזיקה? יש פה
תזמורת פילהרמונית? כמו תזמורת ראשון לציון? רגע ,אני עוד לא גמרתי
לשאול ,לא? מה זה הדבר הזה? מה זה התיאטרון? מזמינים הצגות
מהקאמרי? זה הזמנת תיאטרון? זה פיתוח תיאטרון? שיגידו לי מה זה
אומנות ומחול ,אם יגידו לי שיש פה קורסים למחול ואומנות וכן הלאה ,יגידו
לי כמה אנשים נרשמו פה? את מי זה משרת? יבואו ויגידו לי כמה מנויים
נרכשו? מי הם? איך משווקים את המנויים? איך מביאים את התרבות הזאת?
לאנשים ,למשל ,שלא כל כך יודעים מה זה אנטיגונה? לא למדו בתיכון
מיתולוגיה יוונית ,למדו רק תנ"ך ותורה אבל מיתולוגיה יוונית לא למדו ,הם
לא הולכים לראות מה זה ,אולי יביאו אותם גם? אני לא רואה שום דבר
בדו"ח הזה ,אני רואה רק מספרים זהו זה .חוסר נשמה מוחלט.

מוטי ששון:

חבר'ה לא להתבלבל .לא להתבלבל .צריך לראות מה זה .זה סדר יום ,בסדר
יום כתוב מאזן .מאזן זה מאזן כספי ,על הפעילות שהסתיימה ב–  31.12ומי
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שרוצה לשאול דברים על מהות ,כשדנים על תקציב יכול לשאול שאלות על
מהות .כרגע אנחנו מאשרים את מה שהיה .כי חייבים לאשר את המאזן.
שמעון חזן:

מישהו יודע על מה מאשרים פה?

מוטי ששון:

אל תדאג להם .כן רועי תשאל שאלה.

רועי כהן:

בפעמים קודמות שהייתי יש שעבוד מאוד גדול על נכסי החברה ,שאיפה הוא
בא לידי ביטוי בדו"חות ,אני דעתי השעבוד הוא על סדר גודל ,אז הוא היה על
 80מיליון שקל ,משהו כזה .אני לא רואה את זה איפה זה בא לידי ביטוי,

דורון עברי:

אז בוא אני אענה לך .הנכסים שיש בחברה לפיתוח הם בעצם נכסים של רכוש
קבוע ,של ציוד בעיקר ,שאמור לשמש את הפעילות של החברה .זאת אומרת
אין שם נדל"ן במובן ...כל הנדל"ן בעצם מי שמחזיק אותו זה העירייה,

רועי כהן:

מי נתן את השעבוד?

דורון עברי:

היא נתנה לחברה לפיתוח להפעיל את המוסדות השונים אם זה מתחם
המדיטק ,זאת אומרת החברה לפיתוח אין לה בעלות על נכסים כך שאם אין
לה נכסים אז אין שעבודים .עכשיו אם את השואל על נניח לגבי הנושא של
הבנקים אוקי? החברה לפיתוח אין שם יתרות משיכת יתר ,בהגדרה...
משיכת יתר ולכן אין פה זה פעילות עובר ושב ,זאת אומרת ,רק במצב של
פלוס ולכן אין פה עניין של שעבודים כמו חברה קלאסית עם נכסים וכולי.

שי פרוכטמן :דורון דיברת על גרעון,
מוטי ששון:

רגע רגע מורן היה קודם ,מורן.

ישראל מורן :כן שאלה ברשותכם .האמת שזה קצת מתקשר זה לוקח מהמהות אבל זה
חוזר בסופו של דבר לתקציב .אם אחד מהדברים הוא למשל פיתוח מחול
שמופיע בחברה איפה זה מופיע בסעיפים התקציביים בפעולות לטובת פיתוח
המחול ,כי עד כמה שאני יודע המחול נמצא ברשת קהילה ופנאי ,הדבר היחיד
שקורה בחברה לפיתוח תיאטרון לטובת המחול זה שאתם משכירים בכסף
לטובת רשת קהילה ופנאי אפילו בעיניי כסף בסכומים שהם גבוהים ממה
שצריך לרשת קהילה ופנאי שבסופו של דבר ...על הציבור .איפה זה בא לידי
ביטוי?
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הרשת מקבלת  50אחוז הנחה על התעריפים,

ישראל מורן :הנחה כבר דיברנו שבסופו של דבר לא מעידה על השורה התחתונה של
העלות.
דורון עברי:

אז רגע אם יורשה לי ,אני אשתדל בקצרה לענות לשאלה שלך ואולי זה גם
קצת יענה לשאלה האדון הנכבד .באופן עקרוני כמו שאמרתי החברה לפיתוח
היא בעצם מאגדת את הפעילות של הגופים העוסקים בתרבות בשטח
המוניציפלי של העיר חולון .דהיינו ,אם אנחנו לוקחים את כל המדיטק ,כן?
כל הפעילות שיש פה היא בעצם נכללת בדו"ח הזה .עכשיו אם אתם שואלים
איזה פעילות ,בוא תסביר לי אם מחול או עושים הצגות או האם ,או אני
יודע ,כמו שאמר אנטיגונה וכו' אלה דברים תוכניים שכדאי לבוא וללמוד
מהגופים השונים מהבחינה ,התוכניות שיש להם אותם גופים .הדו"חות
הכספיים בעצם באים לשקף מה הייתה הפעילות ומה היו הנכסים
וההתחייבויות של הגופים השונים ,לאותה שנה .זאת אומרת לא באים לספר
פה מה זה תרבות ומה זה הצגות ואיזה הצגות יש ואיזה הצגות אין ,זה לא
תפקיד הדו"חות הכספיים .הדו"חות הכספיים ,תפקידו של הרואה חשבון זה
לתאר במושגים חשבונאים כן? מה הייתה הפעילות של אותו גוף או אותו
מוסד לשנה ספציפית זה הרעיון.

ישראל מורן :אז אולי זה שאלות שהמנכ"ל צריך לענות ולא באמת הרואה חשבון,
דורון עברי:

זה כבר שאלות אחרות ...זה כבר פורום אחר,

שי פרוכטמן :אני רוצה להתייחס רגע לשאלה בעניין הגרעון שוב פעם ,אני רואה פה בדו"ח
שהוגש ,הדו"ח המילולי לשנת  2013ששבוע האופנה ,שבוע העיצוב ,פסטיבל
תיאטרון חולון ,ימי זמר ...עלו  3מיליון  ,₪ב 2013וגם אני מסתכל על
הוצאות השכר של המנכ"לים השונים ,אלון ,איציק ,גיא תלם ,גיל עומר
וגלית גרמן ,אני לא עשיתי את החשבון של הוצאות השכר אבל נראה לי ככה
במבט על מעל מיליון וחצי  ₪לשנה .ואני רואה בדו"חות שפרסמתם את
הגידול בהוצאות שכר לעומת  2012מ  ...₪ 4,622,000 -מה? בעמוד  15של
החברה עצמה.
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כן ,לא בחברה עצמה דווקא יש ...אם אתה מסתכל על הוצאות הנהלה
כלליות בעמוד  13דווקא יש ירידה קטנה .אומנם מאוד מינורית ולא מהותית
אבל יש ירידה  4,247,000ב–  2012לעומת  .4,119,000אוקי?

שי פרוכטמן :כן אני רואה אני רואה ,ובכל זאת אני כן רוצה לשאול האם לא צריך לעשות
איזה שהם צעדים כדי לחסוך פה בהוצאות הפסטיבלים השונים במהלך
השנה כדי לצמצם את הגרעון.
דורון עברי:

אז אני יכול להגיד לך בתור אחד שיושב בדירקטוריון של החברה לפיתוח
יושב ראש הדירקטוריון בחברה הוא מאוד מעורה במה שקורה והוא מאוד
לוחץ בעניין הזה ,מבחינת כל המנכ"לים ,כל המנכ"לים,

שי פרוכטמן :מי זה היושב ראש?
דורון עברי:

ראש העיר .וכולם יודעים כמה העניין הזה מאוד חשוב לו והוא מקפיד מאוד
על העניינים של להפחית הוצאות להגדיל הכנסות הן בתרומות ,זה דבר שכל
המנהלים בחברה מודעים אליו בצורה מאוד ברורה.

מוטי ששון:

שי ,כל השכר של כולם הוא על פי חוק.

(מדברים ביחד)
שי פרוכטמן :על פי חוק זה אומר שהחוק מחייב אותנו לשלם כל כך הרבה?
מוטי ששון:

זה השכר שמשלמים.

שי פרוכטמן :לא רגע אני יודע שזה השכר שמשלמים,
מוטי ששון:

יש נגזרת משכר מנכ"ל,

שי פרוכטמן :יש כאילו מרווח אבל לא? כאילו,
מוטי ששון:

שהם גם נגזרת משכר מנכ"ל זה עפ"י ההוראות משרד הפנים .אני יושב
בדירקטוריונים של חברות ממשלתיות ואני גם שם ,זה נגזרת ,שם זה נגזר
לפי היקף הפעילות הכספית ולפי זה מחליטים מה השכר ולפי החברות
הממשלתיות מחליטים מה השכר ...ומשרד הפנים מאושר .אוקי מי בעד
האישור הדו"חות הכספיים? הדו"חות הכספיים והדו"ח המילולי של החברה
לפיתוח תיאטרון מוזיקה מחול ואומנות בע"מ ,ליום  31.12.13מי בעד?
(מתבצעת הצבעה)  19בעד .מי נגד? אחד נגד ,אין נמנע אושר.
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החלטה – מאושר
 .74אישור תב"רים בהתאם למכתבו של גזבר העירייה מר יצחק וידבסקי מיום
73.04.1073
מוטי ששון:

אני עובר לסעיף הבא .תודה רחמים .אישור תב"רים בהתאם למכתבו של
גזבר העירייה מר יצחק וידבסקי מיום  .14.05.14אתה רוצה להצביע? לשאול
שאלה או להצביע?

ישראל מורן :אני כבר רוצה להציג יש לי כמה שאלות כי אנחנו עשינו שיעורי בית.
מוטי ששון:

אתה רוצה לשאול שאלות?

ישראל מורן :כן,
מוטי ששון:

רחמים בוא תן לו לשאול שאלות,

ישראל מורן :טוב ,כמה שאלות .בוא נלך על מספר תב"ר  - 3430בינוי של שש כיתות ברחוב
האצ"ל עד כמה שידוע לי ,זה בוטל התב"ר הזה ,לא? אין יותר .רגע שנייה
אבל זה מה שאנחנו מאשרים היום ,אני יודע שבוטל ,אבל מתכננים אולי
לעשות שמה בינוי לצעירים אנחנו יודעים ,אז למה לאשר את זה?
רחמים בינוני :תב"ר  3432 ,3431 ,3430יש פה רק שינוי מקורות מימון .המקור מימון שהיה
היה לנו מקור מימון של היתר השבחה ואנחנו מעבירים את זה למכירת
נכסים כי אנחנו צריכים שיהיו לנו יתרות במכירת נכסים ולכן אנחנו רוצים
להעביר את זה ...זה תב"ר שמאושר,התב"ר מאושר ,רק שינינו את מקורות
המימון בשלושת התב"רים ,יש לך פלוס כנגד מינוס באותו סכום.
מוטי ששון:

אוקי שאלה הבאה.

ישראל מורן :פשוט חייבים לעשות את זה חשבונאית רק בגלל שאישרנו את זה?
רחמים בינוני :כן.
מוטי ששון:

אתה משחרר מקור אחד מחייב מקור אחר.

ישראל מורן :אוקי ,שאלה לגבי בתי הספר לבנייה רשום בניית שתי כיתות בבית ספר
"מגנים" כבוד ראש העיר .וועדת חינוך אמרת,
מוטי ששון:

אמ רת שאתה רוצה ל ...לא יהיה .יש שתי כיתות לא נתייחס כרגע למגינים
אלה כללי ,זה מה שביקשת.
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ישראל מורן :זה אומר שלא בית ספר מגינים כרגע יהיה כתוב,
מוטי ששון:

מה שביקשת,

ישראל מורן :אז רק להוריד את זה,
מוטי ששון:

סליחה נו נותן לך את הקרדיט שי.

ישראל מורן... :על הכיאפק .שאלה נוספת כבוד ראש העיר ,תב"ר  3439מרכז אורים
שלדעתי פועל בג'סי כהן ,נכון? מרכז אורים ,פעילות שהיא מבורכת אבל
אנחנו מקטינים את התב"ר הזה ב 1.7 -מיליון ומעבירים את ה–  1.7מיליון
האלה לקומת הכניסה במוזיאון הילדים.
רחמים בינוני :בסך  5מיליון ...מרכז אורים ...שזה בית ספר וייצמן .עד להוצאת ההיתרים
אנחנו יקח לנו זמן ולכן אמרנו ניקח את  1.7מיליון כעת נעביר את זה
למוזאון הילדים כרגע ובהמשך נגדיל את התב"ר כי הוא לא היה יוצא השנה
ורצינו לממש את כל הכסף לכן העברנו את הכסף לטובת מוזאון הילדים.
ישראל מורן :זה אומר שהוא עתיד להישאר הכסף הזה במרכז אורים בסופו של דבר.
רחמים בינוני :הוא יגדל בשנת  2015לטובת..
ישראל מורן :אוקי שאלה לגבי תב"ר  2722רשום עבור התקנת גדר הפרדה באי תנועה,
איפה?
רחמים בינוני :על ביצוע החלטות וועדות תנועה ,יש לנו וועדת תנועה ...הגדלנו את התב"ר
הזה ב  ₪ 185,000 -כדי שיהיה לנו לטובת התקנת גדרות הפרדה כאשר נקבל
גם כסף ממשרד התחבורה וכרגע עדיין לא יודעים,
ישראל מורן :מעולה ,רק איפה יודעים איפה להגיד?
מוטי ששון:

על פי רשימה,

ישראל מורן :שאלה אחרונה סעיף  3426בנושא בינוי  4כיתות ,רגע שנייה ,אני אשאל את
השאלה ,אני מניח שהיה כי אני רואה את המעבר בין איפה לאיפה כי עבר
 509,000שקל שהיה במכירת נכסים וזה  509,000שקלים שעכשיו נלקחים
מהיתר השבחה ,האם השמאות פספסה בחצי מיליון שקל כמה הקרקע
שהייתה שווה.
רחמים בינוני :לא ממש לא ,לא לא .זה שינוי מקורות מימון שאנחנו עשינו הקטנה בתב"ר
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עשינו הקטנה ממכירת נכסים בפועל הכסף לא היה מהשבחה ..לכן עשינו פה
עדכון כלומר התקציב נשאר אותו דבר  ,5,470,000זה רק משנה לך את
מקורות המימון ,במקום מכירת נכסים אנחנו מכניסים פה את ה,-
ישראל מורן :ברור לי ,אבל זה אומר שהייתה הערכת שמאי?
(מדברים ביחד)
דובר:

רק שנייה ,חברים המקליט פה אומר שלא שומעים ,אז בבקשה כל רחשי
הרקע להנמיך ולדבר בקול רם.

רחמים בינוני :לטובת תקצוב בנייה אני יכול לתת הון ממכירת נכסים הכנסות שנכנסות
לעירייה ממכירת נכסים או מהיתר השבחה ,עשינו פה שינוי מקורות מימון
כלומר הקטנו את המכירת ...והגדלנו מהיתר השבחה .הכסף לבנייה נשאר
אותו תקציב אתה רואה  5,470,000נשאר,
ישראל מורן :ברור לי אבל זה אומר שקיבלנו אבל חצי מיליון שקל,
רחמים בינוני :העירייה מוכרת נכסים אני אתן לך דוגמה החברה הכלכלית ...ויפה .וכל
הכספים האלה נכנסים לקרן למכירת נכסים ואנחנו משתמשים לצרכים
שלנו,
(מדברים ביחד)
ישראל מורן :שאלה אחרונה ,ניקוז וסניקת באלה  36זה לגבי,
רחמים בינוני :הירידה ...המוניות שהייתה,
(מדברים ביחד)
מוטי ששון:

כן ,חזן ,רועי אתה רוצה לשאול?

שמעון חזן:

אמת .למה הנחות יש  33מיליון ארנונה שזה 20 ...אחוז,

רחמים בינוני :אנחנו עכשיו בתב"רים עוד לא הגענו ...לא אנחנו לא מדברים על תקציב,
אתה מדבר איתי על תקציב,
שמעון חזן:

אני יודע אבל אפשר לשאול למה זה  20אחוז?

מוטי ששון:

לא ,כשנגיע לשם אז תשאל .בבקשה רועי.

רועי כהן:

יש פה הקמת מתחם לוגיסטי קבוע בפארק פרס ,אני יודע שזה  2מיליון שקל
אני יודע בעבר היה ,היה כבר תכנון של פארק פרס,
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רחמים בינוני :נכון אבל יש לנו מבנים יבילים שההנדסה ביקשה שנעביר אותם למבנה קבוע
ושמשון יושב פה מאחורה ,יש דרישה של ההנדסה להעביר את זה למבנה
קבוע ולכן אנחנו רוצים לבנות שם מבנה קבוע לטובת כל המתחם הלוגיסטי
של פארק פרס.
רועי כהן:

אם אני זוכר היה כתוב שם שזה על בעלות פרטית על קרקע בבעלות פרטית,

רחמים בינוני :לא לא אתה מדבר איתי על,
רועי כהן:

אז רגע זה אומר שמה שהיום נמצא ב,

שמשון חי:

מה שנכנס ...יש לך שם את כל מתחם הקרוונים צריך להעביר אותו למתחם
קבוע שיהיה יותר מסודר,

רועי כהן:

הוא באותו מקום?

שמשון חי:

באותו מקום ...יש שם גם מבנה,

שי פרוכטמן :עוד שאלה ,הקמת ...בחברות ביניים ,כתוב היי טק  -היי אורט נבון ויסודי.
מוטי ששון:

חדרי מהו"ת נועד לאותם ילדים שיש להם בעיות של קשב וריכוז ונמצאים
בתוך בית ספר או בעיות ,קשיי למידה ואז אנחנו מכשירים כיתה עושים
אותה למעין סלון של בית ,משהו ידידותי ,שמוריד את המתחים והלחצים
הם נכנסים לכיתה ,ישנה מורה שמלמדת שהוכשרה לכך שמלמדת אותם
אסטרטגיות למידה .ואנחנו רוצים,

שי פרוכטמן ... :על היסודי ,על חדר מלא? אתה זוכר שדיברנו?
מוטי ששון:

על מה?

שי פרוכטמן :לפנות לאגף שחר ,וחדר מלא
מוטי ששון:

בזמנו לא הצלחתי להביא לפה את שמשון שושני (מנכ"ל משרד החינוך)
אמרתי לו רק תראה אני לא מבקש ממך שום דבר ,רק תראה לא הגיע,

מוטי ששון:

ניסיון בית ספר יסודי ,כי התכנית שלי לרשת את כל בתי הספר בחדרי מהות
אבל זה לוקח זמן וזה הרבה כסף .בית ספר אחד רק בשוטף עולה חצי מיליון
שקל בהכשרה של המורים ,והסבת החדר זה גם כ  300,000שקל לכל בית
ספר ,אז אנחנו מנסים להתחיל ,אני רציתי לראות בית ספר גדול בינוני וקטן
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ביסודי אבל אני ,בסוף אעשה את כולם .טוב יש עוד שאלות? אין .מי בעד
אישור התב"רים לפי מסמך של יצחק וידבסקי מ–  14/05/14שמסתכם
בתוספת תקציב לאישור  ₪ 11,125,000ממקורות המימון כפי שמפורט .מי
בעד? (מתבצעת הצבעה)  19בעד .מי נגד?  1נגד .אין נמנעים אושר.
החלטה  -מאושר
 .75עדכון התקציב הרגיל לשנת  1073בהתאם למכתבו של גזר מר יצחק וידבסקי מיום
.72.04.1073
מוטי ששון:

אני עובר לסעיף הבא .עדכון התקציב הרגיל לשנת  2014בהתאם למכתבו של
גזבר מר יצחק וידבסקי מיום  13/05/14מי מציג? בבקשה.

רחמים בינוני :יש לנו כאן עדכון בסך  ,960,600יש לנו הכנסות כנגד ההוצאות מר חזן רוצה
לשאול שאלה.
שמעון חזן:

יש פה בארנונה הכללית  503מיליון לעומת זאת ההנחות  93מיליון ,זה מהווה
 20אחוז מכלל הארנונה ,או שהעיר הזאת היא סוציאלית בצורה בלתי רגילה
ש–  20אחוז מהתושבים,

רחמים בינוני :אז אני אסביר ,לא לא .ממש לא .כשרואים  93מיליון זה לא כל ההנחות
שניתנים למבוגרים ולניצולי שואה יש לנו גם פטורים בגין נכס ריק ובגין
שיפוצים ,על פי פקודת העיריות מי שמשפץ את הנכס שלו ,מה? תלוי כמה
זמן הוא משפץ אם הוא משפץ שנתיים אז יש לו שנתיים.
שמעון חזן:

יש כל כך הרבה נכסים לא ראויים בעיריית חולון?

רחמים בינוני :יש תנופת בנייה בעיר ,כל מי שבונה הוא מקבל את הפטור לתקופת הבנייה.
מוטי ששון:

שמעון מי שלא רוצה לשלם ,לא הסדיר את המבנה ,אז הוא דואג שהוא יהיה
נכס שלא ראוי לשימוש שאין מרצפות ואין,

שמעון חזן:

אבל 93 ,מיליון?

רחמים בינוני :לא  28.5מיליון זה הפטורים כנגד ו  50 -ומשהו מיליון זה ההנחות ,אבל זה
הנחות על פי דין ,מי שניצול שואה,
שמעון חזן:

רגע יש לי עוד שאלה .תכנון העיר .תראו אני רואה את תכנון העיר  24מיליון,
יש לנו את מהנדסת העירייה ,אני שואל שאלה ,את מי הבאתם ,איזה
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מהנדסים הבאתם חיצוניים לתת להם ,24
רחמים בינוני :תכנון העיר זה לא עבור מהנדסים זה עבור כל הוצאות מנהל הנדסה וכל
הוצאה שאתה מוציא במנהל הנדסה זה נכנס לך כהכנסות ,כתב"עות
וכהיתרים שאתה מקבל אחרי זה.
שמעון חזן:

אבל רציתי לשאול אם זה ,מהנדסים חיצוניים,

רחמים בינוני :זה לא שכר ,שמעון זה לא שכר.
שמעון חזן:

כן ,אבל זה לא מהנדסים חיצוניים?

רחמים בינוני :יש לנו תנועה ,מחלקת תנועה ,שיש פה כסף ,פיקוח על הבנייה זה כסף ,אנחנו
מדברים על כל ההוצאות של מנהל הנדסה,
שמעון חזן:

רגע אבל אם יש לך עובדים זה נקרא משכורות לעובדים?

רחמים בינוני :אבל אני אומר  24 -מיליון זה לא משכורות,
שמעון חזן:

אז למי אתה משלם את זה?

רחמים בינוני :אז אני אומר לך ,מחלקת תנועה ,כן? יש לה את העלויות שלה ,מחלקת פיקוח
על הבנייה עושים עכשיו ...זה לא משכורות ,ברור ,זה לא רק משכורות.
שמעון חזן:

אז מה זה העלויות האלה?

רחמים בינוני :בספר התקציב שעיריית חולון אישרה יש פירוט מלא לכל ה–  24מיליון.
דובר:

זה שירותים חיצוניים שמעון,

רחמים בינוני :לא ,לא ,מה זה שירותים חיצוניים?
שמעון חזן:

אז הנה אתה רואה שלא הבנת אני שאלתי אם יש מהנדסים מחוץ לעירייה
שמקבלים ...על הנושא הזה .זה השאלה שלי .פשוטה מאוד.

מוטי ששון:

שמעון ,אנחנו מדברים על תוספת לתקציב .כל השאלות האלה בסדר הן
לגיטימיות כשדנים על התקציב ,אם הייתה מהנדסת העיר ודאי הייתה
מביאה לך את כל התשובות לדברים האלה .כרגע אנחנו מדברים רק על
תוספת תקציב שמסתכמת ב  960,000שקל.

שמעון חזן:

לא ,יש פה שאלות שאני צריך לדעת,

שמעון חזן:

עכשיו שאלה נוספת ,הרי לא קיבלתי תשובה אם יש מהנדסים בחוץ לעניין.

רחמים בינוני :העירייה נעזרת גם בשירותי חוץ ,אתה יכול להפנות שאלה למהנדסת העיר
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ותתן לך בדיוק פירוט.
שמעון חזן:

אוקי אז אני אבדוק את זה.

מוטי ששון:

אני מציע שתעבור על ספר התקציב יש שם פירוט פרטני,

שמעון חזן:

אוקי .עכשיו הנהלה ומועצה .אנחנו מדברים על עצמנו חבר'ה חברי מועצת
העיר .אתם יודעים כמה אתם עולים לעירייה?  7מיליון.

רחמים בינוני :אבל שמעון אנחנו לא בדיון תקציב עכשיו ,סליחה,
שמעון חזן:

עכשיו השירות המשפטי .השירות המשפטי .מדווח על  .5,295,000עכשיו אני
שואל שאלה ,האם אין לכם מחלקה משפטית ,יש פה יועצת משפטית דגולה..
אני לא מבין מה?

יונת דיין:

א' אין מחלקה משפטית יש שירות משפטי.

רחמים בינוני :שמעון סליחה שאני מעיר ,אנחנו לא בדיון תקציב לשנת  .2014זה כבר עשינו
ב  .31.12סליחה שאני מעיר את זה.
(מדברים ביחד)
מוטי ששון:

שמעון תקשיב ,לא מדובר על התקציב ,דבר איתי על התוספת .על התוספת
תשאל .מורן יש לך שאלה?

ישראל מורן :בסך הכל אנחנו רואים תוספת תקציבית של כמעט מיליון שקלים לתקציב
ושוב פעם במחלקת הנוער יש הקטנה .עכשיו העניין שאת ההקטנה הזאת
בוועדת כספים אני ראיתי ,אני ציינתי את כמות כוח האדם הזו ,אתם
אמרתם שהמחלקה לא תיפגע ,ושבמקום שהכסף יישאר בתוך המחלקה
לפעילות צמצמתם את ה  130,000-האלה שהיה בתוך מחלקת הנוער במקום
שתעבירו אותו מכוח אדם תשאירו אותו לפחות לפעילות כי גם ככה
צמצמתם את התקציב של מחלקת הנוער השנה.
רחמים בינוני :אז אני רוצה לענות .עיריית חולון ,אתה שואל אני אענה לך .א' תראה
שהעירייה הוסיפה בוועדה תקינה תוספת חצי משרה לטובת ליווי מועצת
הנוער העירונית .יש תוספת משרה שהעירייה הוסיפה בוועדה תקינה שנערכה
בשנת  ,2014אז יש תוספת .עכשיו מה זה הקטנה? אני אענה לך .אנחנו כדי
לתת תקציב נכון ואמיתי כדי באמת להוציא את ההוצאות הנכונות ,אנחנו
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עוברים על כל הסעיפים אחת לרבעון .היכן שיש יתרות תקציביות או
שצמצמנו ביתר או שהיה עובד שהיה חסר ולא כתוב הכסף הזה הולך
לפעולות אחרות שהעירייה תוציא אותו .כי אם אנחנו לא ניגע בזה הכסף
הזה ישאר והעיריה לא תוציא ,ברור.
ישראל מורן :כבוד ראש העיר ,אבל יש מספיק פעילות בתוך מחלקת הנוער שהייתה יכולה,
רחמים בינוני :אז אני מסביר לך הוספנו פה חצי תקן.
מוטי ששון:

מורן ,תן קרדיט לאנשים שעושים בחינה לפחות ברמה של רבעון ויודעים
לנתח מה תהיה רמת ההוצאה בסוף השנה ואם הם רואים שבסעיף מסוים
יווצרו יתרות ,מטבע הדברים נעביר את זה לפעילות אחרת .אני לא מבין מה
הבעיה?

ישראל מורן :אני הייתי שמח שזה היה נשאר בתוך פעילות מחלקת הנוער.
מוטי ששון:

ולא רק זה ,אל תשכח שגם העברנו תקציבים לרשת קהילה ופנאי בתחום של
הנוער.

ישראל מורן :עוד שאלה ואחרי זה גם לאיתי יש שאלה ,בדו"ח הממוחשב שלכם יש שם
עובדים חיצוניים סעיף  253 1,6,2,3שינוי של עוד  48,000שקלים ,סתם מעניין
אותי מה זה עוד ה– .48,000
רחמים בינוני :אז אני אגיד לך מה זה ,העובדות שיוצאות לחופשת לידה צריך להביא
במקומם עובדים למלאות את המקום ,ולכן אנחנו מביאים,
מוטי ששון:

אוקי איתי שאלה.

איתי זילבר:

בעמוד  4אנחנו רואים תוספת סוג של בדיעבד של  120,000שקלים על אירוע,
אירוע ביום העצמאות ,מה זה האירוע הזה? למה זה קורה בדיעבד? איך
פתאום אנחנו מאשרים משהו שהיה לפני חודש וחצי.

רחמים בינוני :אז אני אתן לך תשובה .היה אירוע ביום העצמאות שאנחנו בהתחלה בדיון
התקציבי לשנת  2014הורדנו כאן ,הורדנו את התקציב ,ראינו שיש לנו יתרות
תקציביות ולכן הגדלנו את התקציב ב –  120,000כדי לקיים את האירוע
שהיה בימית  2000ביום העצמאות.
איתי זילבר:

איזה אירוע היה שם?
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ישראל מורן :אם הוא מתקיים כל שנה למה הוא לא היה בתקציב?
מוטי ששון:

אז אני אסביר .מה שקורה שההוצאות על האבטחה משנה לשנה הדרישות
הולכות ומחמירות של המשטרה וגוזלות הרבה מאוד כסף.

ישראל מורן :נכון ראש העיר אבל זה בסעיף אחר ,לא ,זה בסעיף אחר עוד חצי מיליון שקל
שהוספנו.
מוטי ששון:

דקה .ומאחר ובמסגרת הפעילות היה רצון ...אמרנו לא נבטל את האירוע
שהיה אירוע מסורתי בימית  2000של כל אותם המבוגרים ,אחרי שמסיימים
את הבמות מתחלקים לשניים הצעירים הולכים למקום מסוים המבוגרים
הולכים לימית .2000

ישראל מורן :הייתי שמח לדעת לאן הצעירים הולכים?
מוטי ששון:

למדיטק.

ישראל מורן :המדיטק היה לנוער ,ואני אשמח גם שיהיו אירועים לצעירים .אבל כבוד ראש
העיר אנחנו נשמח,
ישראל מורן :כבוד ראש העיר לא דייקת במה שאמרת מכיוון שאמרת ציינת שעלויות
האבטחה עלו .נכון אתה צודק .חצי מיליון שקל רשום תחת סעיף אחר
שבחצי מיליון שקל ...לאבטחה .השאלה של איתי הייתה פשוטה120,000 .
שקל לאיזה אירוע זה היה? כי אם זה אירוע שמתקיים כל שנה הוא היה
אמור להיות מתוקצב בתקציב הרגיל.
מוטי ששון:

לא ירדת לסוף דעתי בעקבות ההוצאות הגדולות שיש על האבטחה והתקציב,
לא רצינו להגדיל את התקציב יותר מדי ,נלקח הרבה מאוד כסף לנושא של
האבטחה ומטבע הדברים הלכו ורצו לבוא ולקצץ במקום אחר .אני אמרתי
לא .צריך להשאיר את זה כמו שזה ועם זה נתמודד.

איתי זילבר:

אז העלייה בעלויות האבטחה זה  120אלף שקל?

מוטי ששון:

לא ,הרבה יותר ,הרבה יותר .חבר'ה החלטנו שכן צריך לקיים את זה לטובת
הציבור הרחב את האירוע שהוא אירוע מסורתי בימית  2000ולא לקצץ אותו
כתוצאה מזה שהאירועי אבטחה עלו בצורה משמעותית .אוקי ,יש עוד
שאלות? טוב ,מי בעד אישור התקציב הרגיל לשנת  ?2014שמסתכם
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 ₪ 1,079,437,100הן בצד ההוצאות וצד ההכנסות שזה שינוי של .0.09%
אפילו לא ...אוקי ,מי בעד? (מתבצעת הצבעה)  14בעד .מי נגד?  1נגד .מי
נמנע?  2נמנעים .אושר.
החלטה – אושר.
 .76אישור עדכון תב"ר  2037בניית אולם ספורט בבית ספר עמל.
מוטי ששון:

אני עובר לסעיף הבא .אישור עדכון תב"ר  3048בניית אולם ספורט בבית ספר
עמל.

ישראל מורן :לא קיבלנו.
מוטי ששון:

איך זה יכול להיות ,אני קיבלתי?

ישראל מורן :אנחנו לא קיבלנו אותם כבוד ראש העיר.
מוטי ששון:

כתוב מ.18.5.2014 -

ישראל מורן :בסדר אנחנו לא קיבלנו .אנחנו אומרים ,יש לנו את החומר לפנינו..
מוטי ששון:

אוקי אז אני מבקש מי שלא קיבל אני אקריא את התב"ר,

ישראל מורן :אנחנו לא מלינים על זה שלא קיבלנו לפי הזמן אנחנו רוצים פשוט לקבל כדי
לראות,
מוטי ששון:

לא לא אין לי טענות אני פשוט אבדוק את זה אח"כ למה לא קיבלתם...
חבר'ה ,אולם ספורט בית ספר עמל מה שאנחנו מדברים על תוספת של
 180,000שקל .יש לנו עוד את הנושא של הנגישות .טוב ,מי בעד? (מתבצעת
הצבעה)  16בעד 17 .בעד .מי נמנע?  1נמנע .אושר 16 .בעד  1נמנע אושר.
החלטה – אושר.

 .77אישור עדכון תב"ר  – 1747ביה"ס עמל  -נגישות
מוטי ששון:

אני עובר לסעיף הבא .אישור עדכון תב"ר  2858נגישות בית ספר עמל
בבקשה .מי? עידכנת את מקורות המימון?

רחמים בינוני :יש כאן הקטנה של  ₪ 50,000מוטי לכן את היתרה הזאת אנחנו מעבירים
לטובת ה –  180אלף ש"ח,
מוטי ששון:

הבנתי .מי בעד עדכון תב"ר  2858שמסתכם במיליון,
ב–  .1,400,000מי בעד? (מתבצעת הצבעה)  20בעד ,אין נגד ,אין נמנעים.
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החלטה – מאושר.
 .78אישור עדכון תב"ר  1776עמל – תוספת בנייה.
מוטי ששון:

אני עובר לסעיף הבא .אישור עדכון תב"ר  2887בית ספר עמל תוספת בנייה.
גם כן ה 130 -אלף ש"ח .עשינו כאן פעולה הורדה של  130,000אלף ₪
סך הכל זה מסתכם  180.000אלף .₪
מי בעד עדכון תב"ר  2887תוספת בנייה שמסתכם ב– ₪ 1,820,000
מי בעד?  18בעד .מי נגד? אין נגד .מי נמנע? אחד נמנע– אושר.
מוטי עוזב את הישיבה וזוהר נויימרק מחליפו.
החלטה – מאושר.

 .10אישור דו"חות כספיים "מי שיקמה" בע"מ ליום 27.71.72
מוטי ששון:

אני עובר לסעיף הבא אישור דו"חות כספיים מי שקמה בע"מ ליום 31/12/13

אריק מולה:

זה לא אישור המאזן אלא אנחנו אמורים להציג את המאזן ולדון בו במועצה
וכל שנה חוזר הסיפור הזה .אז המועצה לא מאשרת היא דנה בדו"חות.
ברמה העקרונית אנחנו תכף נציג את המאזן על ידי רואה חשבון עקיבא זינגר
הרואה חשבון שלנו ,אז בוא עקיבא תתחיל.

עקיבא זינגר :כן .ברשותכם אני אציג את התוצאות הפעילות בעמוד  ,3רק לציין שהחל
מפברואר  2013רשת המים של אור יהודה צורף ל"מי שקמה" עבור חלק
מהפעילות הכספית .אחרי שנים ,למעשה  4שנים של רווחים החברה מציגה
הפסד בשנה הזאת .ההפסד למעשה נובע משינוי הנחיות של רשות המים
בעניין הצגת חובות מסופקים .שכתוצאה מכך החברה הפסידה  6מיליון ₪
בשנה זו .יש דברים טובים עדיין ,החברה הרוויחה עד לאותו מועד  24מיליון
שקל גם אושר חלוקת דיבידנט לעירייה בשנה זו של כעשרה מיליון שקל
מהרווחים שנצברו עד לאותו מועד .אני בעמוד  3כל הדברים שאני מדבר זה
בעמוד שלוש .בעניין הנושא של החובי מסופקים בשינוי גישה של רשות המים
אפשר לראות את זה בעמוד  ,21רישום חובות מסופקים זה בדרך כלל לפי
הערכות ההנהלה לעניין סיכויי גביית הכסף פה הם חתכו מה שנקבעו עד
לאותו מועד טוב ומאותו מועד יפרישו חובות מסופקים תגבו ,תתקנו את זה.
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החברה משקיעה מאמצים לשפר את זה אני מניח שהתוצאות יבואו לידי
ביטוי,
יעקב חרש:

איך זה משתקף במאזן?

דובר:

בהשפעה של  13מיליון שקל,

יעקב חרש:

 13מיליון שקל?

עקיבא זינגר :כן .בעמוד  21כן.
דובר:

עלינו שמה בהפרשה בצורה משמעותית.

יעקב חרש:

אז מה הם סיכויי הגבייה של דבר כזה?

עקיבא זינגר :תראה החברה נמצאת ב  97אחוזי גבייה ,שזה אחוז יחסית יפה.
מדבר על עשרה אחוז ,אתה מדבר על עשרה אחוז איך הגעת ל  97 -אחוז כשחסר לך עשרה
אחוז?
עקיבא זינגר :לא ,אתה יש לך כל שנה מחזור שנתי אם נעזוב רגע את אור יהודה של כ– 150
מיליון שקל 150 ,מיליון שקל ,שלושה אחוז ,המצטבר של כל השנים אתה
מגיע למספר הזה.
יעקב חרש:

לא אני אסביר לך למה אני לא מסכים .כי ב  ,2012 -לא ציינת מסופקים.

עקיבא זינגר :ב–  2012לא נעשתה הפרשה,
יעקב חרש:

זאת אומרת ריכזת את הכל לשנה.

דובר:

לא כי חשבנו שלא צריך להפריש אבל שונו כללי רשות המים כמו שאמר
עקיבא בהתחלה ולאור הנחיות אישרנו קו עם כל הנושא של ההפרשות.

יעקב חרש:

זה סכום רציני ,זה עשרה אחוז מהכסף.

עקיבא זינגר :זה עשרה אחוז מהפעילות בשנה הזאת.
יעקב חרש:

זה הרבה כסף.

עקיבא זינגר :הסך הכל החובות מסופקים עומדים על  22וחצי מיליון שזה הגידול מסך
הכל חובות של חובות 45 ...מיליון .זאת אומרת ,אתה יכול לפתוח בעמוד 10
ולראות שהפרשת מסופקים למעשה זה כל החובות שקיימים,
יעקב חרש:

מ–  2008עד–  2010בלבד.

עקיבא זינגר :כן .מהמלא– כן .זה כולל  ,2011גם  2011נמצאת כבר באותם אחוזי גבייה.
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זאת אומרת חוץ מ  .12-זאת אומרת אמרו זה החייבים תפרישו למרות שיש
בהמשך גבייה שוטף כל הזמן ,זה יבוא לידי ביטוי בתיקון ב .2014
יעקב חרש:

אני אגיד לך אם לא שמת את זה במסופקים של שנה שעברה ,של  2012ואז
אתה בא ואומר למועצה יש לי  97אחוז גבייה .אין לך  97אחוז גבייה.

עקיבא זינגר :לא ,יש לך  97אחוז גבייה מצטברת מ–  .2008אתה לא הפרשת  93אחוז
לאורך כל השנים כי אתה עדיין ,המנכ"ל מאמין ,החברה מאמינה שהיא
תגבה את הכסף .אמרו לך לא ,תעצור היום מה שגבית תפריש וזה בניגוד
למה שמקובל בדרך כלל בחברות עסקיות שהולכים גם לפי הערכת הנהלה.
אמרו כללים של רשות המים– הופרש .אני רוצה עוד נתון להראות להציג
לכם זה למרות לכאורה ההפסד ,זה הפסד יותר חשבונאי החברה השקיעה,
אני אפנה את תשומת לבכם לעמוד  5יש לנו באמצע העמוד ,תזרימי מזומנים
לפעילות השקעה ,שהחברה השקיעה בפעילות במשק המים ובמשק הביוב
כ 32מיליון שקל .אני אתן לאריק להרחיב טיפה על הפירות פרויקטים
עיקריים בנושא הזה.
אריק מולה:

טוב אני מניח שכולם ראו את העיר בשנה האחרונה חרושה,

דובר:

חיפשו נפט שמה בטח,

אריק מולה:

מצאנו נפט בקריית שרת בעיקר .המון פרויקטים עשינו בקריית שרת החלפנו
שם קווי אסבסט בעיקר שם בהרבה רחובות שם ,יריחו וכל הנגזרות שם,
...שזה פרויקט מאוד גדול,

דובר:

שנתיים ,הרבה זמן.

אריק מולה:

אבל זה פרויקט גדול ומקיף שחרשנו שם את כל הזה ,יחד עם העירייה הם
עשו חניות( .מדברים ביחד) החלפנו בקריית שרת כמו שאמרתי את הרחובות
בג'סי כהן השקענו שם ברחוב הגאונים ועוד כמה רחובות שמה ,עשינו שמה
עבודות .עזריאלי  -הכנו שם את הרחובות לקראת הפתיחה של המתחם.
התחלנו בעבודה מאוד מסיבית בקטע של בין פיכמן למשה דיין אנחנו מניחים
קו ביוב חדש אז בשנה הזאת השקענו כמעט  4מיליון שקל ואנחנו צפויים
להשקיע עוד כעשרים מיליון שקל בקו הביוב החדש שמה.
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יעקב חרש:

מה עם רחוב המלאכה?

אריק מולה:

רחוב המלאכה אמורים להיכנס עכשיו בימים האלה לעבודה.

אריק מולה:

בואו לא ניכנס עכשיו לזה ,בגדול ,בגדול איך שעקיבא אמר השקענו  32מיליון
שקל ...מרכבה יעשו עכשיו ,השנה יעשו ,לכן כתוצאה מההשקעות האלה ירד
לנו הפחת זה אחד מהדברים היפים שישנם הפחת בחולון ירד מ  13 -ומשהו
אחוז ל  9וקצת אחוז ,שזה מאוד משמעותי ואנחנו מקווים להמשיך ולהוריד
אותו בשנה הבאה בעוד כמה אחוזים יפים .וזהו ,אם יש שאלות.

יעקב חרש:

יש לי רק שאלה אחת ,ברשותך .בסעיף הוצאות יש רכישת מים במקורות
עניין של  11מיליון שקל .הסבר.

אריק מולה:

כללי תעריפים של רכישה של המים ממקורות וכן תעריפים שאנחנו משלמים
לאיגודן הם לא בשליטתנו הם נקבעים על ידי רשות המים .רשות המים
קובעת לנו את תעריפי,

יעקב חרש:

הייתה עלייה של  20אחוז?

אריק מולה:

הייתה עלייה משמעותית .רק שתבינו ברמה העקרונית מחירי ,גם הצירוף של
אור יהודה תרם לרכישה יותר גבוהה של כמות מים ב  2013מול  .12אז אזה
אחת הסיבות שאור יהודה למעשה.

זוהר נוימרק :מורן ,רק שנייה ,אני רק רוצה להגיד לפרוטוקול שמוטי עזב ואני מחליף
אותו ממלא מקומו .מורן.
ישראל מורן :אני לא מבין ,זה שאלת תם אז אני באמת רוצה שתסבירו יותר ...תסביר מה
זה אומר חובות מסופקים ,כאילו איך זה עובד?
אריק מולה:

אני אסביר ,חוב מסופק זה חוב שנכון לאותו מועד טרם נגבה ,זה לא אומר
שלא ניתן לגבות אותו ,וזה לא אומר שהוא לא יגבה ...אמצעי אכיפה כדי
לגבות אותו.

ישראל מורן :ואז הצגת אותו כהוצאה או כהכנסה?
אריק מולה:

בשלב ראשון כל החיובים מוצגים כהכנסה וניקוי אומדן שמעריכים כמה לא
ייגבה.

ישראל מורן ... :חוב של חודש דצמבר של אותה שנה?

51

מועצת העיר ה –  76חולון ישיבה שמן המניין מס' 71

אריק מולה:

7.5.1073

פרוטוקול 315

לא לא ,חובות יותר וותיקים מחודש דצמבר,

ישראל מורן ... :משמעותית כי אם זה כמה שנים השנה שלפני ,רגע אני אשאל את השאלה,
אולי אתה יודע את השאלה שלי ,אני מאוד תכליתי אתה ניהלת את הדיון
הזה את היית שם אני לא הייתי פה יש לנו הזדמנות לנהל את הדיון.
ישראל מורן :רגע שנייה אני אסיים את השאלה .הוא חוב של כמה שנים ,זה אומר שבשנה
שלפני היינו אמורים להכיר את החוב של הכמה שנים ולא יכול להיות
שהייתה קפיצה כל כך גדולה של כל כך הרבה מיליונים.
עקיבא זינגר :אנחנו ...כל הכלים בידי התאגיד( ...מסדר את המיקרופון) על כן לא רואים
את החוב שלא נגבה באותה שנה מיד כחוב מסופק מתחילים בהליכי אכיפה
ואתה יכול לגבות אותו .זאת אומרת כל השנים היית גובה גם פיגורים של
שנים קודמות .עכשיו אמרו ועל כן ,לאור העובדה שגבית חובות גם מ–  9 ,8ו-
 10,ההפרשה נאמדה על פי אומדן מה סיכויי הגבייה של החובות על פי
תחזית שהוחלט בחברה .רשות המים החליטה שהתחזית היא לא מספקת
אותם והיא רוצה מה שנגבה בפועל זה מה שיקבע .זה שתגבה בשנה הבאה
בסדר ,אז תתקן ...לשנה הבאה.
ישראל מורן :אז מה שלא נגבה בפועל הפך להיות חוב מסופק.
עקיבא זינגר :נכון .זהו.
שמעון חזן:

אני רוצה להגיד קודם כל משהו לגבי עזיבתו של ראש העיר .ראש העיר יושב
פה ,סליחה רגע,

יונת דיין:

עם כל הכבוד ...אנחנו באמצע בדיון ,יש פה סדר יום,

שמעון חזן:

סליחה אני כרגע שמעתי שנוימרק אומר הוא הלך עזב ראש העיר ועכשיו אני
במקומו ,זה נוהל לא תקין .ראש העיר שיושב בתוך ישיבה צריך להגיד
לפרוטוקול אני עוזב כרגע את הישיבה ואני ממנה את ממלא מקומי לנהל
בחזרה את הישיבה .האם זה היה בפרוטוקול? ..היועצת משפטית?

יונת דיין:

אז מזל שיש מצלמה שמצלמת הכל ורואים את זה,

שמעון חזן:

באמת? אם ככה אני אשתוק המצלמה תצלם אותנו וזה מספיק ,זה יועצת
משפטית ככה אומרת?
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לא לא ,אני צריך להעיר על זה וזה הכל ,זה בניגוד לנהלים שראש עיר עוזב
ואף אחד לא יודע שהוא עוזב מתחילים לשאול אותי :הוא עזב? ..זה לא נותן
כבוד לחברי המועצה .עכשיו לעניין המים ,מר מולא נדמה לי היה עובד
עירייה ועבד בהצטיינות לפי מה שאני שמעתי בעירייה .אני בטוח שהוא
ממלא את מקומו בתאגיד בצורה הטובה ביותר .לגבי ,רציתי לשאול איך זה
שיש ראשי ערים שהשאירו את עניין המים בעירייה ויש כאלה שמסרו את זה
לתאגיד ,וביניהם ראש העיר הנוכחי שמסר את זה לתאגיד .עכשיו זה שאלה
אחת .השאלה השנייה .מדוע יש תביעה ייצוגית?

שמעון חזן:

אני שואל לנושא כל הזמן 180 .מיליון עכשיו יהיה תביעה ייצוגית נגד תאגיד
המים 180 ,מיליון ,תביעה ייצוגית .עכשיו אני שואל איך אתם נערכים לכך
ואם יש ממש בזה ,ואם יש באמת ,לקחתם ...,אני שואל שאלה ,למה
התביעות האלה? למה ריבונו של עולם?

עקיבא זינגר :התביעה הייצוגית של  180מיליון היא תביעה ייצוגית שצצה בעקבות התכנית
שהייתה בזמנו בכלבוטק הנושא של התקנת "אל חוזרים" במונים .התביעה
הזאת היא נדחתה בכמה תאגידים כי הם הגישו את זה לכמה תאגידים .גם
אצלנו אנחנו הולכים להגיע אליהם לפשרה ,היא תימחק ואנחנו ונשלם להם
משהו כמו  150אלף שקל 135 .פלוס מע"מ .אוקי  135פלוס מע"מ לעורך דין
ועוד  15אלף שקלים לתובע .ואת זה עשינו גם כדי שלא נגיע חלילה כי אני לא
יודע לאיזה שופטת אנחנו יכולים ליפול .אז התביעה הזאת הייתה מופרכת
והתוצאה שאתה רואה מ –  180ל – .135
זוהר נוימרק :אין הצבעה אנחנו עוברים לסעיף הבא.
 .17אישור הדו"חות הכספיים של החברה לבידור ובילוי חולון ליום 27.71.72
זוהר נוימרק :אישור הדוחות הכספיים של החברה לבידור ובילוי חולון מ  .31/12/13שמשון
בבקשה.
עקיבא זינגר :הרואה חשבון של החברה יציג את המאזן.
זוהר נוימרק :שיציג רק את השם ,שיגיד את השם.
גלעד סוקולובר :נעים מאוד ,גלעד סוקולובר ממשרד רואה חשבון פאהן קנה .טוב אני
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מתחיל בעמוד  3עמוד במאזן ברשותכם אני לא אכנס למספרים במאזן כי
אחרי זה נראה אותם בביאורים ונכנס אליהם יותר .מה שכן ניתן לראות פה
שהרכוש השוטף גדל קצת הן בעקבות המזומנים והן בעקבות הלקוחות
שנגיע לזה בהמשך .מבחינת הרכוש לזמן ארוך המיסים נדחים שזה אקט
חשבונאי קטנו ,הרכוש קבוע גדל נגיע לזה בהמשך .בצד השני בצד
ההתחייבויות יש לנו התחייבויות שוטפות גדלו בעיקר ,הן בגלל הכנסות
מראש והן בגלל ספקים שגם על זה נדבר ,בעיקר ספקי בנייה .זה ההון העצמי
של החברה גדל בעצם בשורת הרווח .אני עובר לעמוד  4זה דו"ח רווח והפסד
גם פה אני לא אכנס יותר מדי לפירוט כי נראה את זה בהמשך .רק אני אגיד
שבגדול החברה קצת הגדילה את הכנסותיה אבל הגדילה גם את העלויות,
אין שינוי משמעותי ברווח הגולמי ,מה שמראה על יציבות ,מבחינת הרווח
לפני מס הגענו לאותו רווח ,שוב פעם גם פה בגלל כל מיני אקטים
חשבונאיים ,יש לי מס יותר גדול משנה שעברה אבל כפי שניתן לראות אנחנו
עומדים פחות או יותר על  25אחוז ,שזה שיעור מס החברות בישראל השנה,
אז אנחנו בסדר .רק לציין שכל המס ,הוצאות המיסים שרשומות פה הם
מיסים אקט חשבונאי בלבד ,כאשר החברה ,השנה לפחות לא משלמת מס
בכלל ,החל משנה הבאה היא כבר לשלם מיסים שוטפים ,כפי שאמרתי
ההוצאות פה זה הם מה שנקרא מסים שוטפים שזה אקט חשבונאי .מבחינה
שוטפת החברה לא שילמה .אני עובר לעמוד  ,6עמוד התזרים מזומנים .עמוד
 . 6בעצם מה שניתן לראות פה שהחברה יודעת לייצר מזומנים מהפעילות
השוטפת שלה ,הן מבחינת הרווח וכל מיני התאמות בשוטפת כשההתאמה
הגדולה ביותר היא התאמת הפחת ,כשפחת זה בעצם לא הוצאת תזרים אלא
הוצאה קיימת .מצד שני כל ,בעצם רוב הכסף שהחברה מקבלת היא משקיעה
את זה ברכוש קבוע ,שזה בעצם תזרים מזומנים לפעילות השקעה .מה
שמשאיר לנו גידול במזומנים של ה–  733אלף שקל .אני עובר לעמוד .9
במז ומנים קצת גדלו הפיקדונות בבנקים .כל נושא הלקוחות יש לנו גידול.
שהוא בעצם תמונת מראה לנושא הכנסות מראש ,זאת אומרת בגדול שילמו
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לנו בכרטיסי אשראי אז הגדילו לנו את החוב מהכרטיסי אשראי מצד שני זה
יותר הכנסות מראש אז הגידול שיש לי פה בכרטיסי אשראי מקביל לגידול
שיש לי בהכנסות מראש שזה ההתחייבויות שלי .מבחינת יתרות החייבים
ויתרות חובה ,יש לי קיטון בהכנסות לקבל מהעירייה בעיקר בעקבות כך
שבשנה שעברה היו הכנסות לקבל מעיר בריאה מה שאין השנה .מס הכנסה–
כפי שאמרתי יש לנו נכס גדול ,שמתוכו נקבל בשנה ,לפי לדעתי בחודשים
הקרובים כ–  540אלף שקל .כל השאר בעתיד ,כפי שאמרתי ,כשנגיע לשלם
מיסים נוכל להתקזז על זה מול מס הכנסה ולא נשלם .אני עובר לעמוד עשר.
מיסים נדחים אמרתי זה אקט חשבונאי שלא כדאי להיכנס אליו אבל זה
בעצם ההוצאות מיסים שרשמנו השנה בעיקר בכל הנושא הרכוש קבוע.
ביאור  ,6הרכוש קבוע ,החברה השקיעה השנה בכל הנושא תרבות ,מרכז
תרבות ופנאי שנבנה בפארק פרס שזה השקעה של כ  11 -מיליון שקל .זה
ההשקעות שלי ,מצד שני פחת של  7מיליון שקל ,מה שאומר שבנטו יש לנו
גידול של  5מיליון שקל בכל הסעיף של הרכוש הקבוע.
ישראל מורן :רגע שאלה בנושא הזה .אם אני לא טועה לפני שתי ישיבות או שלוש ישיבות
דיברנו על הלוואה שהעירייה תיקח של  30מיליון שקל,
דובר:

זה לא קשור .עוד לא הגענו לזה.

ישראל מורן :סליחה ,מקבל את התיקון ,שהחברה תיקח ואנחנו נאשר את זה כמובן ,האם
לצורך העניין בשנה הנוכחית צמצמנו את החוב הזה כי אמרנו שפרסנו אותו
להרבה זמן,
דובר:

עוד לא הגענו לזה.

עקיבא זינגר :קיבלנו אישור עקרוני מהמועצה ..ועכשיו יש לנו את האישור הסופי ממשרד
הפנים ,ואנחנו נוכל לקחת בהתאם לצרכים שלנו.
גלעד סוקולובר :לא סיימנו,
זוהר נוימרק :לא סיימת? בוא תסיים ואז יהיו שאלות.
גלעד סוקולובר :אני עובר לעמוד  11ביאור  7ספקים .אז כפי שאמרתי הספקים גדלו בעיקר
בעקבות ,ספקי בנייה שנמצאים ,שבנו את מרכז תרבות ופנאי ששילמו להם
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לאחר תעריף המאזן ,מצד שני בשאר הספקים יש קיטון כי בשנה שעברה
החברה דחתה קצת את הספקים ושילמה להם בתחילת  .2013מבחינת
ה זכאים יש לנו שני גידולים ,גידול אחד זה גידול מראש של המנויים.
גלעד סוקולבר :מה שדיברנו בלקוחות התמונת מראה ,גידול שני מהעירייה בעיקר בעקבות
הפרשי תב"ר ,איפה שהיה ...שהעירייה שילמה לפני שהחברה הוציאה את
הכסף זה כל נושא הפרש עיתוי .אני עובר לעמוד  13בנושא הכנסות אני לא
אכנס לעומק רק אני אגיד בגדול שיש גידול בהכנסות בעיקר בעקבות כך
שפרוי קט ספורט הטיפולי הוא מופעל עכשיו שנה שלמה בניגוד לשנה שעברה
שלא היה מופעל וכן פרויקט בריכת יאיר שגם החל לפעול השנה.
דובר:

אולם יאיר,

גלעד סוקולובר :אולם יאיר שהחל לפעול השנה .מבחינת העלויות.
דובר:

מטרה,

גלעד סוקולובר :מרכז מטרה.
שמשון חי:

התחלנו להפעיל את הבריכה ההידרותרפית והשלשנו השנה את כמות
המטופלים והמטפלים כתוצאה מזה יש כאן גידול בהכנסות זה מרכז
שכולכם מוזמנים לבוא ולבקר זה גאווה לעיר גאווה לנפש.

גלעד סוקולובר :מבחינת עלות השירותים יש לנו גידול שהוא כמו גידול בהכנסות יש לנו גם
גידול בעלויות,
זוהר נוימרק :שנייה חרש תן לו לסיים ואז אחרי זה בוא תשאל,
יעקב חרש:

יש לך גידול בשלושה מיליון שקל בהכנסות ויש לך גידול בהוצאות שלושה
מיליון שקל .יש לך הסבר לגידול של שלושה מיליון שקל בהוצאות?

גלעד סוקולובר :כן .הגידול בהכנסות שלי אם נדייק הוא של  3,300,000הגידול בעלויות שלי
הוא של פחות משלוש ,שיעור הרווח הגולמי בחברה,
יעקב חרש:

ממה? ממה?

גלעד סוקולובר :הנה ,הפעלנו את מרכז מטרה שנה שלמה,
יעקב חרש:

ממשכורות? כשאתה כותב פה משכורות ונלוות ושכר הדרכה ,מה ,יותר
אנשים? מה קרה?
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גלעד סוקולובר :אז אני אסביר ,אם הפעלנו את מרכז מטרה שנה שלמה אז גם משלמים שם
משכורות אז כמו שיש לנו גידול בעלויות ברור שיהיה לנו גם גידול בהוצאות,
שמשון חן:

סליחה ,מרכז מטרה הוא לא למטרות רווח כמעט כל הכנסה היא מוגבית
בהוצאה ממול .המטרה היא שם לא להרוויח אלא לתת שירותים בעיקר וזה
מה שקורה ,אז כשאתה רואה את הסכומים גדלים כמעט זהה ואנחנו
אומרים מטרה,

יעקב אחדות 180 :שקל לשעה אני משלם,
יעקב חרש:

תראה אבל מה שקורה בגדול ,בשנה שעברה היה לך ,יש לך שלושה מיליון יש
לך ברווח הסופי  100אלף שקל פחות.

גלעד סוקולובר :אוקי ,אז אפשר לנתח את זה ,או שאני בא ואומר דבר ראשון מבחינת
הגולמי כשאני מסתכל על הכנסות ועלות המכר אני נשאר באותו שיעור שזה
מראה על יציבות .זאת אומרת מה שקרה זה כל מיני דברים ...ואני אגיד גם
מה למשל .הפרשה לחופשה ,החברה לא זקפה ...סוציאליות זאת אומרת
ברגע שאני בא ואומר הפרשה לחופשה אני צריך לזקוף סוציאליות אנחנו
לאט לאט מכניסים את זה ,בשאיפה להגיע לעשרים אחוז מסך הפרשה
מחופשה סוציאליות שהשנה בעצם ספגה גם את השנים הקודמות שלא
הפרישו ,אז זה למשל,
יעקב חרש:

זאת אומרת שהמאזנים של השנים האחרונות לא היו נכונים? זאת אומרת
שהמאזנים לא היו נכונים? תראה מה אתה עושה פה ,אתה מבין מה שאתה
אומר?

דובר:

חרש תן לו לסיים ,תן לו להסביר.

גלעד סוקולובר :לא ,אז אני אסביר .בוא נדבר על עצמנו אנחנו הגענו לחברה רק לפני שלוש
שנים אנחנו עובדים על דברים .עכשיו אם היינו באים ואומרים מהשנה
הראשונה נעשה עושים את כל הסוציאליות מה היה קורה? שנה אחת הייתה
סובלת את כל הבום ..אמרנו נפרוש את זה לאורך השנים ,כל שנה נוסיף עוד
ועוד ועוד ועוד ,כדי ליצור איזה מין רצף הגיוני ולא רק שנה אחת תאכל את
כל הבום ולכן יש לנו גידול כל שנה .עכשיו בנוסף ,יש לנו גידול בחובות
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מסופקים של  50אלף שלא היה לנו שנה שעברה ,שזה עוד הוצאה ,חובות
מסופקים שדובר פה .יש לנו קיטון ברווח של הפנסיה של הקופות של
העובדים ,יש כל מיני דברים קטנים ,אי אפשר כשאתה מדבר איתי על גידול
בגולמי מדבר על המספר יש לי פה גידול בגולמי של  300אלף בסוף הגעתי
לאותו רווח לפני המס זה דברים זה לא איזה מספרים ,המספרים שאנחנו
מדברים זה לא איזה משהו שאתה יכול להגיד איך זה יכול להיות ,זה דברים
שקוראים .המספר החשוב זה הרווח הגולמי השיעור רווח גולמי שמראה
ששמרנו על אותו דבר.
זוהר נוימרק :בסדר גמור .מורן ,רק שנייה ואחרי זה ,מורן בבקשה שאלה קצרה בבקשה.
ישראל מורן :קודם כל אני אמשיך רגע מהמקום שחרש אמר כי בסופו של דבר  3מיליון
בסופו של דבר צריך להסביר לאן הם מבוזבזים ,אני רואה פשוט בהחלטת
הדירקטוריון שלכם שהוא גם חלק מזה ..למשל לאשר תשלום של  98כמענק
לעובדים עבור שנת  .2013עכשיו האם זה בכלל מקובל לחלק דיבידנדים
לעובדים בחברה שהיא בת עירונית ,על פי ההצלחה כי רק לסבר את האוזן
 100אלף שקל למשל היו יכולים לממן את  3,300כרטיסים בהנחה של עוד
שלושים שקל לתושבי העיר חולון למשך כל הקיץ ,כאילו זה  100אלף שקל,
ולא נדבר על  3מיליון שחרש עוד אמר בואו נסביר אותם ,אז הייתי שמח
לדעת אם זה מקובל בחברות בת עירוניות לחלק דיבידנדים לעובדים ,מענק
הצלחה.
שמשון חן:

יושבים פה גם סיעות דתיות אבל בחברה עובדים אנשים כמעט  7ימים
בשבוע ותחת לחץ שאתה לא מתאר לעצמך של לעבוד יום יום תחת –6,000
 7,000איש או  3,000לקאנטרי קלאב זה לא עובד עירייה זה לא עובד רגיל
וגם בחברות פרטיות במקומות כאלה היום מתגמלים אותם פי כמה וכמה.
כאשר יש לחבר ה עירונית שמייצרת פעילות והפעלות זה חברה רווחית ,מעבר
לרווחיות שלה יש ל 7 ...מיליון שקל ,תגיד תודה לעובדים ,תן להם מענק ,תן
להם משהו כשמתחילים את העונה שהם יתחילו לעבוד ,כי כשאתה עובד,
ואתה צריך לעבוד ואחד מהתפקידים שאנחנו מייצרים לא כל אחד רוצה
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לעבוד.
ישראל מורן :שמשון עיני לא צרה לעובדים ,מה שחשוב לי זה תושבי העיר,
שמשון חן:

אין קשר בין רמת הנחות ...הנחות מפליגות ואני אתן לך את הדף.
(מדברים ביחד) נתן אישור לחלוקת מענקים וקבע איך המענקים יחולקו
ובתוך זה אנחנו מחלקים את המענק 68 .אלף שקל זה אחוז אחד ,זהו.

שמעון חזן:

כמה מנויים יש בשלושת?

שמשון חן:

 14אלף איש,

שמעון חזן:

 14אלף איש ,ימית נפשונית ובריזה .עכשיו יש פה רווח לא גדול ,בסדר6 ,
מיליון .אני עקבתי אחרי המכשירים ש ...שמה .המכשירים רוצה להגיד לך,

דובר:

אבל איפה יש  6מיליון? לא ראיתי  6מיליון רווח.

שמעון חזן:

עכשיו אני רוצה להגיד לך המכשירים נמצאים ברמה תחזוקתית ירודה
מאוד .הריח בשירותים בלתי נסבל,

זוהר נוימרק :מה הקשר למאזן?
שמעון חזן:

אתה לוקח  6מיליון–  7מיליון איפה זה עובר?

שמעון חזן:

אני עכשיו רוצה לשאול אותך אם יש כסף שהוא רווח אם הוא חוזר
לתחזוקה ,ואז זה לא רווח.

שמשון חן:

אני אענה לך מכיוון ששאלת ,בבריזה יש לנו תכנית של השקעה של שלושים
ארבעים מיליון שקל ,ואנחנו מתחילים לבנות לדעתי באוגוסט ולא נפסיק עד
(רעש הקלטה) כולל מלתחות ,כולל חדר כושר ,כולל בריכות ,כולל הכל .אם
אני אומר לך זה יהיה ,באוגוסט.

זוהר נוימרק :בסדר קיבלת תשובה תודה רבה ,איתי אתה רוצה עכשיו לשאול?
איתי זילבר:

היות ומדובר בחברה העירונית והכסף הוא כסף ...מה הקריטריונים
הברורים שהדירקטוריון קבע לחלוקת? לא ,מי מקבל? כולם מקבלים
אוטומטית? מי מקבל?

שמשון חן:

מי שמקבל זה רק החברות העסקיות כלומר ...תפעוליות ועסקיות .העסקיות
זה ימית בריזה נפשונית ,התפעוליות זה הספורט והשאר שהם לא מקבלים.
בתוך העסקיות גם רק מי שמרוויח ימית ובריזה ,נפשונית היא עדיין על
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הגבולי אז היא לא מרוויחה .ואז יש חלוקה בין העובדים רק של שני
המרכזים האלה והם עמוד השדרה שלנו של כל החברה ,כל השאר הם
יחידות.
כל העובדים בבריזה באמת מקבלים בונוסים? מה גובה הבונוס זאת אומרת

דובר:

איך זה עובד? אני רוצה להבין איך זה עובד איך זה מחולק?
שמשון חן:

תשמע זה ממוצע בין  1500עד  1800שקל לעובד ,לא באופן שווה אלא לפי
רמת הבכירות.

זוהר נוימרק :בסדר גמור קיבלת תשובה תודה רבה .בוא נעבור להצבעה אנחנו מצביעים.
שמשון יאללה מצביעים .מי בעד אישור הדו"חות הכספיים של החברה
לבידור ובילוי? (נערכת הצבעה)  13בעד .מי נגד?  .1מי נמנע? –  .2תודה רבה.
החלטה – מאושר
 .11אישור חוזה זכיון ימית  1000ונפשונית
זוהר נוימרק :אנחנו עוברים לסעיף הבא ,אישור חוזה זכיון ימית  2000ונפשונית .שמשון
אתה מציג אתה זה?
יונת דיין:

בוא נעשה את זה בקצרה ברשותכם קיבלתם את ...האחוזים בעקבות
התיקון בפקודת העיריות לרשויות איתנות הניתנות בהכרזה על חולון כרשות
איתנה אין לנו צורך במתן הזכיון באישור משרד הפנים אלא באישור מועצת
העיר ועל כן ההסכמים מובאים אליכם.

שמעון חזן:

איזה הסכמים?

יונת דיין:

למתן זכיון לעשר שנים לחברה לימית ולנפשונית ,שתי טיוטות חוזים הובאו
לעיונכם .יש למישהו שאלות?

זוהר נוימרק :למישהו יש שאלות? יש למישהו שאלות? אם לא ,מי בעד אישור חוזה זכיון
ימית  2000ונפשונית? (מתבצעת הצבעה)  .14בעד .מי נגד? מי נמנע? אחד
נמנע .עברנו את הסעיף.
החלטה – מאושר
 .12אישור הארכת מינוי רואה החשבון של החברה לבילוי ובידור משרד פאהן קנה ל –
 2שנים נוספות
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זוהר נוימרק :אנחנו עוברים לסעיף  23אישור הארכת מינוי רואה החשבון של החברה
לבילוי ובידור משרד פאהן קנה לשלוש שנים נוספות( ,מדברים ביחד)
יש לכם את ההמלצה של המנכ"ל( ,מתבצעת הצבעה)  15בעד .מי נגד? מי
נמנע? חזן? חזן נמנע .הסעיף עבר.
החלטה – מאושר
 .13אישור המועצה לתיקון צו העיריות – עברות קנס
זוהר נוימרק :אנחנו עוברים לסעיף  24אישור המועצה לתיקון צו העיריות עברות קנס .יונת
תציג את זה בבקשה.
יונת דיין:

אז ככה ,כמו שאתם ,אני מקווה שאתם יודעים עד היום העבירות שלנו
בחוקרי העזר הם מהסוג( ,מדברים ביחד) אוקי ,חברים העבירות בחוקי
העזר שלנו הם עבירות קנס הווי אומר ניתן דו"ח של קנס מי שלא משלם
אותו במועדו אוטומטית עוברת לזכותו הברירת משפט ,הוא מגיע לבית
משפט לעניינים מקומיים .ההליך הזה הוא הליך יחסית ישן ,הוא מאוד
מעמיס על המערכת הוא לא מאפשר גבייה מנהלית של הדו"חות עד שלא
נגמר ההליך בבית המשפט לעניינים מקומיים .לאור כך ובעקבות בקשות גם
של הפיקוח וגם רצון שלנו של השירות המשפטי ללכת עם זה אנחנו מביאים
בפניכם את הטבלה המרכזת לקבל את אישורכם להגיש את זה לשרת
המשפטים להפוך אותם למה שנקרא ברירות קנס .הווי אומר מקבלים קנס
אם לא משלמים אותו בתוך תשעים יום ולא מבקשים באופן אקטיבי
להישפט הוא נהפך חלוט ,כפל קנס והליכי גבייה .צריך לבקש אקטיבית
להגיע לבית משפט ולא כברירת מחדל להגיע לבית משפט .התנייה רק לכמה
תיקונים קטנים שאנחנו עושים תוך כדי זה ,בחוק העזר לחולון לסלילת
רחובות הדרגת הקנס על סלילת מדרכה ללא היתר מעודכנת ,כי כנראה עקב
טעות היא לא עודכנה בעבר .בחוק העזר למניעת מפגעים שמירת הסדר
והני קיון הסעיף שמדבר על השלכת פסולת הוצע בין דרגות הקנס לפי
ההנחיות של המדינה ואי איסוף גללי בעלי חיים על ידי מחזיקו אנחנו רוצים
להעלות את זה לדרגה המקסימלית של  .₪ 750כרגע זה שלוש מאות ומשהו
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אנחנו מבקשים לעלות את זה ל – .₪ 750
זוהר נוימרק :מי בעד התיקון?
ישראל מורן :רגע... ,לאר זה העתקה אחת לאחת של גובה הקנס הקיים רק,
זוהר נוימרק :מי בעד? (מתבצעת הצבעה)  .14מי נגד? אחד ,שתיים– שתיים .מי נמנע?–
אחד .הסעיף עבר.
החלטה – מאושר.
 .14אישור החזרת מקרקעין לקרן קיימת לישראל באמצעות רשות מקרקעי ישראל
זוהר נוימרק :הסעיף הבא אנחנו עוברים לסעיף  25אישור החזרת מקרקעין לקרן קיימת
לישראל באמצעות רשות מקרקעי ישראל.
יונת דיין:

יש לכם את המכתב של עורך דין אטיאס מה שקרה זה שבעקבות תכנית,
יש לכם את המכתב של עורך דין יחיאל אטיאס ,בשמנו הייתה בתכנית
בשכונה של ג'סי כהן הסתבר שבית מגורים נבנה על קרקע ציבורית עשו
החלפה בין הקרקעות ,הציבורית סומנה כמגורים המגורים סומן כציבורי
ומכיוון מה שסומן כמגורים היה בבעלות קרן קיימת ישראל ולא בבעלותנו
אנחנו מכריזים להם את הבעלות לפי חוק תכנון ובניה.

ישראל מורן :יש מקום אחר שאנחנו מקבלים את הבעלות על קרקע,
יונת דיין:

כן,

ישראל מורן :למה זה לא הולך במקביל?
יונת דיין:

זה כתוב לך ביום  04.03.14פורסמה הודעה ברשומות בדבר אישורה של ח'
 592הכוללת את החלקות המפורטות לעיל אשר מטרתה שינו ייעוד החלקות
ממבנה ציבור למגורים באישור ניוד חלקה ממגרש מיוחד למבנה מוסדות
ציבור.

ישראל מורן :אז קיבלנו?
זוהר נוימרק :כן כן ,זה החלפה .בדיוק .מי בעד?
יונת דיין:

בג'סי כהן אני מתנצלת אני לא יודעת את הכתובת המדוייקת.

זוהר נוימרק 16 :בעד .מי נגד? מי נמנע? אחד נמנע .הסעיף עבר.
החלטה – מאושר.
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 .15אישור הארכת פטור ממכרז עבור מיזם גינון לנוער בסיכון בשיתוף אגף גנים ונוף
ורשת קהילה ופנאי
זוהר נוימרק :אנחנו עוברים לסעיף  26אישור הארכת פטור ממכרז עבור מיזם גינון לנוער
בסיכון בשיתוף אגף ,סמדר,
יונת דיין:

רק בקצרה לפני שסמדר תפרט לכם על המיזם עצמו,

זוהר נוימרק :תציגי את עצמך סמדר רק תגידי לפרוטוקול,
סמדר בן אהרון :סמדר( ,רעש של ההקלטה) למניעת אלימות סמים ואלכוהול ...עיר ללא
אלימות ומתאמת הרשות למלחמה בסמים .איתי סרג' קרב שהוא רכז פה
איתי במטה .כן ,לגמרי .מה שאני מבקשת זה את אישור מועצת עיר להפעלת
מיזם עסקי חינוכי לנוער בתחום הגינון .קצת על המיזם– המיזם הוא יוזמה
של עיריית חולון המטה למניעת אלימות סמים ואלכוהול יחד עם אגף פנים
ונוף .פועל במסגרת תכנית " עשינו עסק" תכנית ארצית להקמת מיזמים
עסקיים לנוער בסיכון ציונות  .2000המיזם מופעל בשיתוך רשות קהילה
ופנאי רשת אורט ובית ספר אורט מיטרני .במסגרת התכנית עובדים הנערים
כספקי גינון לעירית חולון ולבית ספר אורט ומשתכרים שכר מלא עבור
עבודתם ,במקביל הם ממשיכים בתכנית לימודים רגילה בבית ספר
המותאמת לשעות עבודתם .המיזם פועל משנת  2010מועסקים בו נערים
תלמידי אורט מיטרני שנמצאו מתאימים לתכנית .הנערים מלווים בעבודתם
על ידי רכז עסקי שאחראי על העבודה המקצועית השוטפת ובנוסף מלווה את
המיזם רכזת טיפולית תפקידה לאפשר לנערים תמיכה וליווי טיפוליים
ולקדם תהליכים חיוביים בקבוצה .הנערים עובדים באופן קבוע ביום ראשון
ורביעי בין השעות  8:00עד  .15:00ובמהלך השבוע עובדים בתחזוק
ובסריקות .המטרות של המיזם מתן הזדמנות לנוער הנמצא בסכנת נשירה
מבית ספר לרכוש השכלה יחד עם מיומנויות מקצועיות שיאפשרו לו בעתיד
להשתלב במעגל העבודה ,העלאת הערך העצמי של הנער באמצעות עשייה
שיש עימה חווית הצלחה ,רכישת ערכים ופיתוח מיומנויות החיוניות לעולם
התעסוקה ,אחראיות קבלת סמכות קבלת אחריות עבודה בצוות ועוד .המיזם
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זוכה להצלחה רבה .מהווה מודל ללמידה בערים אחרות .מגיעים אלינו
ללמוד .עבודת הנערים זוכה להערכה רבה מכל הגורמים השותפים בתכנית
כמו גם מתושבים ששולחים מכתבי תודה ומביעים הערכה רבה על עבודתם.
למיזם ניתן אישור בוועדת המכרזים העירונית שהתקיימה בתאריך 21.05.14
ובמסגרתה אושר פטור ממכרז להפעלת המיזם על ידי רשת קהילה ופנאי
המפעילה פרויקטים חינוכיים לנוער בסיכון .נודה לקבלת אישור מועצת
העיר להמשך הפעלת המיזם תחת פטור ממכרז לפי התקנות בנושא מכרזים.
יונת דיין:

לפני השאלות רק כדי להבהיר ,הפטור ממכרז שעליו מדברים הוא לפי תקנות
העיריות המכרזים ישנו סעיף מיוחד  ,314שמדבר על התקשרות עם תאגיד
המוכר כמוסד ללא כוונת רווח .יש לו כל מיני תנאים אחד התנאים הוא
אישור שנתי של מועצת העיר למיזם ובשביל זה אנחנו פה.

שמעון חזן:

אני רוצה לשאול ,אם המיזם הזה הוא ללא כוונת רווח ,מה תפקידך את
עובדת העירייה או מקבלת משכורת?

סמדר בן אהרון :אני עובדת עירייה אני אחראית על הרבה מאוד פרויקטים ,אנחנו נפגשים
שבוע הבא בוועדה בנושא אחר ,של סמים ,אז אנחנו קצת יותר נכיר מקרוב.
אני אחראית על הרבה מאוד פרויקטים במערך העירוני .מה? הוא שותף
בוועדה .הרבה מאוד פרויקטים אחד מהפרויקטים זה המיזם הזה שאנחנו,
אני לא עושה אותה לבד ,יש שותפות מאוד רחבה בית ספר אורט מיטרני
רשת קהילה ופנאי ,ציונות  ,2000ביחד בעצם בנינו תכנית לנערים האלה,
נערים ,אתה מכיר את אורט מיטרני?
דובר:

כן.

סמדר בן אהרון :אז זה נערים שזה סוג של הזדמנות אחרונה מבחינת בית ספר.
סמדר בן אהרון :אורט מיטרני ,לוקחים שם נערים נותנים להם הזדמנות לרכוש במקביל
ללימודים הם ממשיכים ללמוד לתעודת בגרות הם יוצאים לעבוד .וזה לא
עבודה של ,זה לא עבודה קלה בוא נגיד ,זה עבודה פיזית זה הרבה מאוד
עבודה של ניקיון בגנים ,ואנחנו חשבנו בהתחלה שבטח נערים לא ירצו כי זה
עבודה קשה מדי והם יהיו מפונקים ולא ,יש לנו רשימות המתנה ,יש לנו
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הצלחות באמת מאוד גדולות 100 ,אחוז גיוס לצה"ל .יש לנו התמדה ,אותו
רכז עסקי מתחילת התכנית.
זוהר נוימרק :בסדר ,יש למישהו עוד שאלות?
איתי זילבר:

יש לי שאלה קטנה ,מה זה אומר שכר מלא?

סמדר בן אהרון :שכר מלא ,הם מקבלים שכר לפי טבלת השכר של נוער ,מינימום שעתי,
אבל זה עוזר מאוד ,זה משפחות ,זה נערים ממשפחות במצוקה כלכלית
שהמשכורת היא מאוד משמעותית להם.
זוהר נוימרק :בסדר ,רועי ,רק שנייה ,רועי.
רועי כהן:

ק ודם כל ,כמובן שאני מברך על הפרויקט הזה שאין ספק שהוא פרויקט
חשוב אבל יש פה שאלה שלטעמי אני ,רשת קהילה ופנאי הופכת להיות
המעסיק של אותם נערים .עכשיו ברגע שיש רשת קהילה ופנאי עם מעסיק
בצורה כזאת או אחרת מישהו במסגרת תקופת הלימודים שלו ,יש לזה
השלכות,

יונת דיין:

חוק העסקת נוער,

רועי כהן:

מעבר לחוק העסקת נוער בצורה כזאת או אחרת גם צריך לראות מבחינת
הלימודים ,כלומר איך? ..רגע ,המיזם ,במקרה יש כמה מיזמים כאלה שגם
הייתי בגלל ש"עיר ללא אלימות" זה פרויקט שהיה לי הזכות לקדם אותו
כיועץ הבכיר לשר לביטחון פנים והיו כל מיני כאלה דברים ש ...בסופו של
דבר זה נפל וקם הנושא של כל מיני דברים שקשורים לפגיעה בחינוך ,פגיעה
בצורה כזאת או אחרת בשעות חינוך וכל הדברים האלה .נוצר מצב שלא פעם
תקפו את העירייה שבאמצעות אותם ילדים אלה ,מעדיפים ללכת לעבוד או
מעדיפים כזאת מאשר לבוא ללימודים .השאלה איך הפרויקט הזה מונע מצב
כזה ,מאחר והם עובדים הופכים להיות עובדים בזמן שהם צריכים להיות
בלימודים .יש פה שאלה שהיא לא פשוטה.

סמדר בן אהרון :אז זה מאוד פשוט .אנחנו כורכים ,זה כרוך אחד בשני .מי שנמצא במיזם
חייב שהתפקוד הלימודי שלו יהיה טוב .זאת אומרת ,וקודם כל קיבלנו
אישרנו מאורט ישראל כדי לשלב את זה ,כי הם מקבלים יומיים חופש
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מהלימודים,
רועי כהן:

זה בדיוק מה ששאלתי ,כלומר הם מפסידים שעות,

סמדר בן אהרון :לא לא ,לא מפסידים .משלימים להם את הלימודים .משלימים להם את
הלימודים .רועי ,זה,
רועי כהן:

עבר מהעולם בית ספר מקצועי ,אין יותר את זה ,זה בחוק אסור.

שי פרוכטמן ... :בצורה כזאת שהילדים לומדים שלושה ימים בשבוע ,שלושה ימים יוצאים
לעבוד בחוץ,
רועי כהן:

אני יודע שילד שיוצא לעבוד לא חוזר ללמוד .זה מה שקרה בעמל,

דובר:

תסמכו על האנשים שעוסקים בזה שהם עושים מעשה ...שהתוצאות שלו
טובות ולא מזיקים לילדים.

סמדר בן אהרון :בוא אני מזמינה אותך לבקר במיזם ולהיפגש עם מנהלת בית הספר .אחד
הדברים זה באמת העניין הזה שזה כרוך אחד בשני עם התפקוד שלך בבית
ספר לא טוב אתה יודע שאתה מסתכן ואתה יכול לצאת מהמיזם ,וזה
מוטיבציה בשבילם להגיע לבית הספר .בכל זמן נתון יש לנו שמונה נערים
חלקם בסוף שנה חלק מתגייסים ,ואז אנחנו מקבלים נערים חדשים.
סמדר בן אהרון :תראה יש לנו הכנסות ויש לנו הוצאות ,וחשוב לנו ,שנייה ,הלוואי תביאו
לנו עוד שטחים נוכל להזמין עוד נערים .אנחנו חייבים להיות מאוזנים,
זוהר נוימרק :בסדר ,תודה רבה .בוא ,אנחנו מעלים את זה להצבעה ...הצבעה ,מי בעד? מי
בעד האישור?  16בעד .מי נגד? מי נמנע? אחד נמנע .סעיף עבר.
החלטה – מאושר
 .16אישור מינוי ד"ר טליה פרידמן ראש מנהל החינוך כנציגת הרשות בדירקטוריון
החברה לפיתוח תיאטרון ,מוזיקה ,אומנות ומחול בע"מ
זוהר נוימרק :חברים שנייה ,אתם רוצים לישון פה היום? חבל ,אני קורא את סעיף 27
אישור מינוי ד"ר טליה פרידמן ראש מנהל החינוך כנציגת הרשות
בדירקטוריון החברה לפיתוח תיאטרון ,מוזיקה ,אומנות ומחול בע"מ מי
בעד? (מתבצעת הצבעה)  13בעד .מי נגד? מי נמנע? נגד?  4נגד.
עזרא סיטון :אני רוצה לשאול משהו בנושא ...גברת טליה פרידמן ושנייה אגב ,באתי ביום,
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זוהר נוימרק :הסעיף עבר ,בוא נגיד רק שהסעיף עבר.
עזרא סיטון :שאלה ,כי שאלתי ..וזה מעניין אותי,
עזרא סיטון :אני יכול ואני לא רוצה ,יונת תראי ,ואמרת את זה גם ליוסי זיידה גם ,באתי
ביום חמישי לפגישה של נציג ההסתדרות ואני נציג הסתדרות המורים יחד
עם מספר מורים להיפגש עם טליה פרידמן .היא אמרה שראש העיר אמר...
שהיא לא מדברת עם חבריי מועצה .אמרתי לה כאילו ,זה בכלל לא קשור
לחבר מועצה אני בכובע אחר של נציג ההסתדרות כמו בתל אביב ,בת ים,
קריית אונו ועוד הרבה מקומות .עכשיו נזכרתי גם שהייתה חברת מועצה
בשם רבקה צדוק שהייתה אחראית על הגננות ...בהסתדרות המורים בחולון
והיא הייתה חברת מועצה במפלגת העבודה ובזמנו היא הייתה מאוד
בעניינים במנהל החינוך כך שזה בדיוק מה שאני עשיתי .אני כיבדתי את יוסי
זיידה שאמר לי תצא מהפגישה וביקשתי לבדוק את זה משפטית אם זה
בסדר.
יונת דיין:

אז אני לא יודעת מה היה בימי דקלה צדוק כי אני לא הייתי פה ,ואני לא
יודעת מה היה המצב אז הכללים והנחיות של הוועדה לניגוד עניינים של
נבחרי ציבור אבל יוסי באמת שאל אותי ונתתי לו את החלק מתוך הכללים
וההנחיות ,והמצב שנוצר למעשה הם קוראים לזה ניגוד עניינים מוסדי ,זה
לא ניגוד עניינים אישי אלא כתוצאה מהתפקידים המקבילים שאתה מכהן
בהם שנוצרת מעורבת .מצד אחד כחבר מועצה אתה אמור לקבוע מדיניות
מצד שני כנציג ההסתדרות אתה מייצג עמדות שלא אחת יכולות להיות
מנוגדות לעמדות העיר והמועצה ולאור כך ...אני יכולה לתת לך עותק
מהעמודים הרלוונטים.

שי פרוכטמן :מה הסיבה שהיא מסרבת להיפגש איתי? אני לא מייצג שום,
זוהר נוימרק :טוב הסעיף עבר.
החלטה – מאושר
 .17אישור מינוי מר אמנון ארץ קדושה כדירקטור באיגודן במקום מר יצחק וידבסקי
זוהר נוימרק :אנחנו עוברים לסעיף  28אישור מינוי מר אמנון ארץ קדושה כדירקטור
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באיגודן במקום מר יצחק וידבסקי.
דובר:

מה זה? איפה?

יונת דיין:

באיגודן איגוד ערים דן.

זוהר נוימרק :איגוד ערים לביוב ,מי בעד?
דובר:

לא מכירים אותו,

יונת דיין:

את מי לא מכירים את אמנון ארץ קדושה? מנהל הארנונה ואגף הכנסות,

זוהר נוימרק 13 :בעד .מי נגד? מי נמנע?  3נמנע .הסעיף עבר.
החלטה – מאושר.
 .18אישור מינוי של אילן כהן צדק לעוזר סגן ראש העיר מר חיים סברלו כמשרת אמון.
זוהר נוימרק :אנחנו עוברים לסעיף  29אישור מינוי של אילן כהן צדק לעוזר סגן ראש העיר
מר חיים סרבלו כמשרת אמון.
יעקב אופק:

מה זה משרת אימון בבקשה? אפשר לדעת?

זוהר נוימרק :מי בעד? (מתבצעת הצבעה)
יונת דיין:

אתן משפט קצר .אופק ,אתה רוצה הסבר? עוזר של סגן ראש עירייה כמו
עוזר של ראש עירייה על פי הנחיות משרד הפנים מוגדר כמשרת אמון .משרת
אמון צריך לאשר במועצת העיר.

זוהר נוימרק( :מתבצעת הצבעה)  16בעד .מי נגד? מי נמנע? הסעיף עבר .אחד נמנע ,הסעיף
עבר.
החלטה – מאושר.
 .20אישור מינוי גב' מיטל מזרחי כמועמדת לדירקטורית בתאגיד "מי שקמה"
זוהר נוימרק :עוברים לסעיף  ,30אישור מינוי גב' מיטל מזרחי כמועמדת לדירקטורית
בתאגיד מי שקמה.
ישראל מורן :מטעם מי?
יונת דיין:

נציג ציבור .יש צורך במינימום של נוכחות נשית בדירקטוריונים,

ישראל מורן :רק תגיד מטעם מי ,זה כמו שיש,
זוהר נוימרק :נטולת זהות מפלגתית.
איתי אלדר:

מי המליץ עליה? עליה ספציפית? אנחנו לא מכירים.
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זוהר נוימרק :מנכ"לית עיריית חולון ,גברת חנה הרצמן ,מנכ"לית עיריית חולון.
ישראל מורן :היא ממליצה על נציגי ציבור לא מועצת העיר?
יונת דיין:

זה לא נבחר ציבור ,נציג ציבור.

רועי כהן:

נצי גי ציבור מגיע רק מסיעות המועצה ולא יכול להגיע מאף נציג אחר ולא
יכול להגיע משום מקום אחר.

רועי כהן:

נציג ציבור מגיע רק מסיעה ומטעם סיעה ואני אומר לכם את זה ...אני קודם
כל ,רגע שנייה ,אני באתי ,באתי עוד לפני וגם זה הנושא הזה של מינוי נציגי
ציבור הובטח על ידי גם זה שיועבר בצורה מרוכזת ,לגבי יש טבלה שאמורה
לאייש לכל אחד ואחד .אין לי בעיה שיש פה איזה סוגיה שקשורה למינוי
אישה ...רגע שנייה .אבל קודם כל יצטרך לבוא בצורה שניגשה לפי מה
שהוסכם .לגבי העניין הזה ,זה חייב להיות רק נציג ציבור מטעם סיעה .אין
זה שזה סיעת אמת מגיעה לה  ,היא יכולה להיות נציגת אמת ,הוא לא יכול
להיות נציג ציבור לא מישהו שמייצג אותו.

זוהר נוימרק :אנחנו נמצא של מי היא שייכת ,כרגע היא לא שייכת לאף מפלגה.
רועי כהן:

אבל כעקרון ,במסגרת החלוקה היא חלוקה לפי סיעות כפי שנקבע בצורה
כזה אותה גברת תהיה חייבת להיות משויכת לאיזה סיעה.

זוהר נוימרק :אנחנו נאשר את הכל רועי ,אנחנו נעשה את זה מסודר הכל.
רועי כהן:

רגע שנייה ,אני רוצה רגע להסביר בזה ,רוצים לאשר אין לי ,אבל כעקרון
במסגרת החלוקה היא חלוקה לפי סיעות כמו שנקבע ,אין אחר ,בצורה
כזאת ,אותה גברת תהיה חייבת להיות משויכת לאיזושהי סיעה.

זוהר נוימרק :אנחנו נאשר את הכל אנחנו נעשה את זה מסודר הכל.
דובר:

זוהר ברגע שאתה מאשר אותה יש לנו בעיה.

רועי כהן:

שנייה רגע ,אני רוצה רגע להתייחס .נאמר פה גם ,נאמר פה משהו שהוא לא
נכון שאותם נציגי הצעירים הגיעו אליך ואמרו שיש חלוקה לא נכונה והכל.
כדי קודם כל לשים את הדברים על השולחן ,אותה וועדה שכביכול אתם
אומרים שתי וועדות זה וועדה שיוליה וויתרה ...לא יודע באו אלי,

זוהר נוימרק :רועי זה לא הזמן ,מי בעד?
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אין לי בעיה ,תעלה את זה להצבעה ...אבל תשייך את זה לסיעה ,מה זה מי
בעד? אתה תשייך את זה לסיעה בסופו של דבר.
 11בעד .מי נגד? אחד נגד .מי נמנע?  11בעד ,אין נגד ,אחד נמנע .תודה רבה2 .
נגד.
החלטה – מאושר.

 .27מינוי נציג ציבור מר פלג אבירם מטעם ה"צעירים" לדירקטור החברה הכלכלית
זוהר נוימרק :בסדר די גמרנו ,בואו יש לנו ,גומרים הולכים  .31מינוי נציג ציבור מר פלג
אברהם מטעם סיעת הצעירים לדירקטור החברה הכלכלית .מי בעד? (נערכת
הצבעה)  17בעד .מי נגד? אין נגד ,אין נמנעים .הסעיף עבר.
החלטה – מאושר.
 .21מינוי מר חביב יעקב כחבר בוועדת הביטחון מטעם ש"ס
זוהר נוימרק :סעיף  .32מינוי מר חביב יעקב כחבר בוועדת הביטחון מטעם ש"ס .מי בעד?
 17בעד .אושר פה אחד.
החלטה – מאושר.
 .22אישור מועצת העיר לפגרת קיץ – ישיבות המועצה מן המניין בחודשים יולי אוגוסט
זוהר נוימרק :סעיף ,33
זוהר נוימרק :אני רוצה רק להגיד שמורן מבקש לנאום מהמקום מיד בתום הסעיף של
פגרת קיץ ,אז בתום הסעיף אל תתפזרו .סעיף  .33אישור מועצת העיר לפגרת
הקיץ ישיבות של המועצה מן המניין בחודשים יולי אגוסט לא יתקיימו .אני
אקרא שוב תהיה בשקט אז תשמעו .אישור מועצת העיר לפגרת קיץ ישיבות
המועצה מן המניין בחודשים יולי אוגוסט ,אנחנו לא נהיה ,לא נכנס את
המועצה בחודשים יולי אוגוסט כמו שנהוג בכל שנה .מי בעד?
(מתבצעת הצבעה)  14בעד .מי נגד?  .1מי נמנע? הסעיף עבר.
החלטה – מאושר
זוהר נוימרק :יאללה מורן לפני שאנחנו מסיימים ,הודעה אישית ,דרמטית.
ישראל מורן :אני ביקשתי לנאום מהמקום בגלל שלעומת אחד התב"רים שכמו שאמרתי
אנחנו לא קיבלנו וזה לא העניין ובכל זאת העלינו והצבענו ,אנחנו הגשנו
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כנראה לפני שישה ימים ולא לפני שבעה ימים את השאילתות והחלטתם
לדחות את זה לישיבה הבאה ועכשיו הוספתם סעיף שהישיבה הבאה תהיה
רק בספטמבר.
לא ,לא ,יש לך ישיבה עוד,

דובר:

ישראל מורן :השאלה הייתה שאלה כל כך פשוטה ,האם התקיימה פגישה בנושא של
מוניות שירות או לא התקיימה? תגידו לנו ,תענו לנו על זה ונתקדם הלאה,
לחכות על זה עכשיו שלושה חודשים שתגידו לי אם הייתה פגישה או לא
הייתה פגישה ,אז בואו תענו.
יוסי זיידה:

 ...ענה על זה בלי קשר .אני לא יודע להגיד לך ,אתה שואל אותי עכשיו את
השאלה הזאת ,אני אשאל מחר את השאלה הזאת את הגברת ,את גברת אגף
התנועה ואני אגיד לך.

זוהר נוימרק :הישיבה נעולה .תודה רבה לכולם חג שמח.

תום הישיבה.

מוטי ששון
ראש העיר

יוסי זיידה
עוזר ראש העיר
ומרכז ישיבות המועצה
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