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מועצת העיר שבעה עשרה שמן המניין מס' 61

מיום ראשון 19/977
משתתפים:
מר מוטי ששון  -ראש העיר ויו"ר מועצה
מר יעקב אופק  -חבר מועצה
מר יעקב אחדות  -חבר מועצה
 -חבר מועצה

מר יעקב בבלי
מר איתי זילבר

ח בר מועצה

-

מר יעקב זיתוני  -חבר מועצה
 -חבר מועצה

מר שמעון חזן

מר עמוס ירושלמי  -חבר מועצה וסגן ראש העיר
חבר מועצה

מר מורן ישראל -

חבר מועצה וסגן ראש העיר

מר רועי כהן

-

מר אילן לוי

 -חבר מועצה וסגן ראש העיר

מר משה מועלם

 -חבר מועצה

גב' יוליה מלינובסקי  -חברת מועצה
מר יוסי נדלר
מר זוהר נוימרק
מר זאב ניסים -
מר חיים ס ברלו -

 חבר מועצה-

חבר מועצה ומ"מ ראש העיר
חבר מועצה

חבר מועצה וסגן ראש העיר
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מר עזרא סיטון -
גב' רבקה עד

חבר מועצה
חברת מועצה

-

גב' רונה עמרם -נתיב  -חברת מועצה
דר' שי פרוכטמן -

חבר מועצה

מר ראובן קייקוב  -חבר מועצה
מר שי קינן

 -חבר מועצה

דר' מאיר רוק -

חבר מועצה

מר עופר שמעונוף  -חבר מועצה
מר מיכאל שמריהו  -חבר מועצה
כמו כן השתתפו :
חנה הרצמן – מנכ"ל העירייה
עו"ד יונת דיין – יועצת משפטית
וידבסקי יצחק – גזבר העירייה
אורי צור – חשב העירייה
נורית בייסקי – דוברת העירייה
יגאל אייל – מנהל מח' ספורט
דרור שלו – מנהל מחלקת הביטחון
ענבר ניצני – מנהלת מחלקת תנועה
ניצן ירושלמי – מנהל המחלקה לחזות העיר
רחמים בינוני – מנהל אגף תקציבים ובקרה
דורון עברי – רואה חשבון
אסתי וייסלר הרצוג
יגאל שגיא – יועץ ביטוח
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סדר יום :
 .1הצעה לסדר יום – של חבר המועצה איתי זילבר – הקמת רשת אלחוטית חינמית
לתושבי העיר ומבקריה.
 .2הצעה לסדר יום – של חבר המועצה מורן ישראל – דיון בנושא מלגות.
 .3הצעה לסדר  -של חבר המועצה שי קינן – תיקון בגביית היטל השבחה.
 .4שאילתא  -של חבר המועצה איתי זילבר ,בנושא תקציבי פרסום של עיריית חולון
החברות העירוניות ורשת קהילה ופנאי.
 .5שאילתא  -של חבר המועצה איתי זילבר ,בנושא חלוקת תקציבי אירועים.
 .6שאילתא  -של חבר המועצה מורן ישראל ,סטטוס פגישה עם משרד התחבורה
בנושא הכנסת מוניות שירות.
 .7שאילתא  -של חבר המועצה מורן ישראל ,בנושא מוכנות מקלטים ציבוריים ערב
מבצע צוק איתן.
 .8שאילתא  -של חבר המועצה חזן שמעון בנושא תביעות המתנהלות כנגד עיריית
חולון ומי חותם על הפשרות.
 .9שאילתא  -של חבר המועצה שי קינן ,בנושא תמיכה בעמותות.
 .11שאילתא  -של חבר המועצה יעקב אופק ,בנושא עלות שבוע האופנה .2112
 .11אישר דו"ח כספי רבעוני ליום ,31 .13.2114רבעון ( )1עיריית חולון (המצ"ב).
 .12אישור תבר"ים( ,המצ"ב).
 .13אישור עדכון התקציב הרגיל לשנת ( ,2114המצ"ב).
 .14אישור פתיחת חשבון בנק – חדש תמורת ישן – רמ"י(,המצ"ב)
 .15אישור תבחינים לחלוקת כספי תמיכה לעמותות ספורט תקציב שנת
(,2115המצ"ב).
 .16אישור תבחינים לחלוקת כספי תמיכה לעמותות כללי תקציב שנת (,2115המצ"ב) .
 .17אישור תמיכות במוסדות דת פרוטוקול מיום (,22/6/2114המצ"ב).
 .18מינוי מר נדב יפה סמנכ"ל תשתיות כנציג העירייה ברשות ניקוז הירקון במקום
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הרצל רוזנטל.
 .19מינוי מר אוהד קורן ס .מנהל אגף תשתיות כנציג העירייה ברשות ניקוז הירקון
במקום הרצל רוזנטל.
 .21אישור כתב הסמכה למתמחה פרי אלון ת.ז 311943751 .להתייצב ולתבוע בבית
משפט לעניינים מקומיים בחולון(,המצ"ב).
 .21אישור כתב הסמכה למתמחה גילי סוסתיאל ת.ז 1211788925 .להתייצב ולתבוע
בבית משפט לעניינים מקומיים בחולון(,המצ"ב).
 .22אישור זיכיון לפרסום על מתקני מפה ואחזקת המתקנים (,המצ"ב).
 .23אישור זיכיון לפרסום על מתקני טלוויזיה ( ).B.Bואחזקת המתקנים(,המצ"ב).
 .24אישור מינוי הגב' שרית שינגרוס כמנהלת לשכת מנכ"ל ואישור משכורתה לפי -
 31%שכר בכירים(,המצ"ב).
 .25אישור עדכון שכרו של מר ויקטור סטביצקי כ"נהג מאבטח" ראש העיר החל מ-
 1/8/2114לפי –  31%שכר בכירים(,המצ"ב).
 .26מינוי מחודש של חבר המועצה אילן לוי כדירקטוריון בתאגיד המים מי שקמה.
 .27מינוי מר אלפסי שלמה כנציג סיעת "אמת" במועצה הדתית במקום אריה לוי.
 .28מינוי מר משה פרזיס כנציג "מצטיינים בחינוך" במועצה הדתית במקום מלול
אשר.
 .29עדכון בנושא איגוד ערים בית המטבחיים תל אביב חולון.
 .31מינויו של מר מאיר חלבי כנציג ש"ס בוועדת בטיחות בדרכים.
 .31מינויו של מר משה שלוש כנציג הליכוד  +אילן לוי בוועדת תחבורה במקום מאיר
חלבי.
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ריכוז החלטות ישיבת מועצת העיר שמן המניין מס'  61פרוטוקול מס' 034
 .6מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את הדו"ח כספי הרבעוני ליום ,36. 43.2460
רבעון ( )6עיריית חולון .
 .2מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את תבר"ים.
 .3מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את עדכון התקציב הרגיל לשנת .2460
 .0מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את פתיחת חשבון בנק חדש תמורת ישן –
רמ"י.
 .5מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את התבחינים לחלוקת כספי תמיכה לעמותות
ספורט תקציב שנת .2465
 .1מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את אישור תבחינים לחלוקת כספי תמיכה
לעמותות כללי תקציב שנת .2465
 .7מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את אישור התמיכות במוסדות דת פרוטוקול
מיום .22/1/2460
 .8מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את מינוי מר נדב יפה סמנכ"ל תשתיות כנציג
העירייה ברשות ניקוז הירקון במקום הרצל רוזנטל.
 .9מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את מינוי מר אוהד קורן ס .מנהל אגף תשתיות
כנציג העירייה ברשות ניקוז הירקון במקום הרצל רוזנטל.
.64מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את אישור כתב הסמכה למתמחה פרי אלון
ת.ז 344903754 .להתייצב ולתבוע בבית משפט לעניינים מקומיים בחולון.
.66מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את אישור כתב הסמכה למתמחה גילי
סוסתיאל ת.ז 4244788925 .להתייצב ולתבוע בבית משפט לעניינים מקומיים
בחולון.
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.62מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את הזיכיון לפרסום על מתקני מפה ואחזקת
המתקנים.
.63מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את הזיכיון לפרסום על מתקני טלוויזיה ().B.B
ואחזקת המתקנים.
.60מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את מינוי הגב' שרית שינגרוס כמנהלת לשכת
מנכ"ל ואישור משכורתה לפי  34% -שכר בכירים.
.65מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את אישור עדכון שכרו של מר ויקטור
סטביצקי כ "-נהג מאבטח" ראש העיר החל מ 6/8/2460 -לפי –  34%שכר בכירים.
 .61מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את מינויו המחודש של חבר המועצה אילן לוי
כדירקטוריון בתאגיד המים מי שקמה.
 .67מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את מינוי מר אלפסי שלמה כנציג סיעת
"אמת" במועצה הדתית במקום אריה לוי.
 .68מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את מינוי מר משה פרזיס כנציג "מצטיינים
בחינוך" במועצה הדתית במקום מלול אשר.
 .69מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את העדכון בנושא איגוד ערים בית המטבחיים
תל אביב חולון,
 .24מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את מינויו של מר מאיר חלבי כנציג ש"ס
בוועדת בטיחות בדרכים.
 .26מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את מינויו של מר משה שלוש כנציג הליכוד +
אילן לוי בוועדת תחבורה במקום מאיר חלבי.
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פרוטוקול
מוטי ששון:

יוליה ,אני פותח את הישיבה ,אני מבקש שתשבי בשקט.

יוליה מלינובסקי :זה נושא סגור עכשיו? ישיבה פתוחה לציבור .ישיבת מועצה
פתוחה לציבור .כל אחד יכול להיכנס ולשמוע מה קורה פה.
מוטי ששון:

אני מבין שאת עושה את זה כדי לעשות רושם על החבר'ה שם .אז
אני מבקש שלא תפריעי לניהול הישיבה.

יוליה מלינובסקי :האם ישיבת מועצה פתוחה לציבור?
מוטי ששון:

אין מקומות פנויים.

יוליה מלינובסקי :אני רואה המון מקומות פנויים.
רועי כהן:

במידה ומלא צריך לשדר את ישיבת המועצה בחדר בחוץ .זה
החוק .אתם יכולים לפתור את זה.

מוטי ששון:

יוליה מלינובסקי אני קורא לך לסדר פעם ראשונה .אני מבקש לא
להפריע לניהול הישיבה .אני קורא לך פעם שנייה ,אני מבקש .את
מפריעה לניהול הישיבה .אני קורא לך פעם שלישית.
מפקד היקל"ר .ביקשו ממני שידווח על מה שהיה בזמן המלחמה,
הוא המפקד של חולון .יש את הנפה שיושבת בקריית שרת ושם
ישנם נציגים של בת ים  ,חולון ואזור .אז ,בבקשה ,צ'יקו ,דווח על
מה שהיה.

צ'יקו:

ערב טוב .אני מפקד יקל"ר חולון .יקל"ר בשפה הצבאית ,יחידת
הקישור לרשות חולון .תושב העיר גם .אני אכניס אתכם בכמה
משפטים לעולם של פיקוד העורף שגם לי עד לפני זמן לא רב הוא
היה עלום ,כיוון שפיקוד העורף הוא קצת שונה מהמבנה הצבאי
כפי שכולנו מכירים אותו .פיקוד העורף בנוי בהלימה מול מחוזות
המשטרה ,כבאות והצלה ועד כמה שניתן מול קב"ע כלומר ,מול
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שירותי החירום .במילים אחרות ,הוא בנוי במתכונת של מחוזות.
כל האזור שאנחנו נמצאים בו הוא אזור המרכז או גוש דן ,נקרא
מחוז דן .יש בו ארבע נפות :צפון-נפת גלילות ,כוללת את הרצליה,
רמת השרון וכפר שמריהו .במרכז זאת נפת תל אביב ,היא גם
הנפה הגדולה ביותר והצפופה ביותר .במזרח-נפת גנים שכוללת
את רמת גן ,גבעתיים ,בני ברק ,גבעת שמואל ,קריית אונו ,אור
יהודה ,יהוד מונוסון ,גני תקווה ,סביון ,רשויות קטנות נוספות,
ובדרום הנפה שלנו ,נפת איילון שכוללת את בת ים ,חולון ואזור,
סה"כ קרוב ל 411-אלף תושבים ,גם היא נפה מאוד מאוד צפופה.
שקיבלה את הכינוי עוטף תל אביב .אז זה המבנה הנפתי ,נפה
שבנויה משלושה יישובים ,שתי ערים גדולות ועוד יישוב אחד,
אזור .אני כאמור מפקד יקל"ר חולון .זה המבנה פחות או יותר.
אני רוצה לספר לכם מה התרחש או איך התנהלה כל המערכה
בעת מבצע צוק איתן ,אבל לפני כן אני רוצה לקחת אתכם שלושה
שבועות אחורה ,ל 17-ביוני .בבניין הזה התקיים תרגיל מאוד
גדול 17 .ביוני להזכיר לכולם ,זה ימים ספורים לאחר חטיפת
שלושת הנערים באיו"ש .תרגיל שתוכנן מראש ובעצה אחת עם
אנשים פיקוד העורף ועם דרור ,מנהל אגף ביטחון ושירותי חירום.
בעצם שינינו את כל תמונת המעטפת של התרגיל .אחרי שלמעשה
ביצענו ניתוח עם אנשי המודיעין של פיקוד העורף ,מה יכולות
להיות ההשלכות של אירוע מהסוג הזה ,ואיך אנחנו יכולים לשחק
עד כמה שניתן אמיתי באותו תרגיל .אני מזכיר לכם  17ביוני3 ,
שבועות לפני תחילת מבצע צוק איתן .סיפור המעשה בא ואמר
שבעקבות חטיפת שלושת הנערים מתחיל למעשה טפטוף של
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פצמ"רים מרצועת עזה ,מתרחב לקסאמים ,המטרה היא ליצור
איזה דיאלוג עם צה"ל ,ולמשוך את האש והלחץ מיהודה ושומרון
לעבר רצועת עזה והדבר הזה מתחיל להתגלגל .ומכאן כבר חוצה
את קו  41הקילומטר .קו  41הקילומטר זה לא סתם קו שנמתח
על גבי המפה ,אלא הקו הזה יש לו משמעות רבה בעיקר סביב
העוצמות ,סוגי האמל"ח ,אמצעי לחימה ,שחמאס יכול להשתמש
ולשגר אותם ,גם הכמויות וכל מה שקשור בזה .ועל בסיס הדבר
הזה בנינו את התרגיל כשבסופו של דבר תמונת הפתיחה הייתה
שמתחילים לטפטף רקטות גם לגוש דן ובין היתר גם לחולון ואז
למעשה היה תרגיל שטח שהביא לידי ביטוי פתיחה מלאה של
המקלטים .ארז ,מנהל אגף הפיקוח הפעיל את הפקחים .ניגשו עם
מפתח ,פתחו פיזית במקומות שבהם יש אחזקת מקלטים עם כל
מיני עמותות וכאלה .בוצעה חדירה ונעשה תרגיל מלא וכל
ההשלכות סביב הדבר הזה .מזל או לא מזל ,בשמונה ביוני מתחיל
מבצע צוק איתן ,תרחיש מאוד מאוד דומה .מה שאומר מכל
הסיפור הזה ששם המשחק כאן הוא תרגול ,תרגול ,תרגול ועוד
פעם תרגול ,ולצורך העניין הזה .תראו ,רשות מקומית בנויה על
אזרחים .רשות מקומית היא גוף ,וזה למדתי בשנה האחרונה ,כל
גוף כזה בגוש דן אמנם יש בו את אותם מרכיבים אבל הוא שונה
בהתנהלות שלו .בסופו של דבר צריך לאמן אותו וזו המשמעות.
אז אני אומר במזל ,כן או לא ,בסופו של דבר התרגול הזה איפשר
באמת לנו לפיקוד העורף .התרגיל הזה הביא לידי ביטוי גורמים
שונים בתוך פיקוד העורף ובתוך העירייה ואני אציין כמה
דוגמאות .החל מאגף הפיקוח שפתח מקלטים ,דרך ראשי
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המכלולים ,אתם יודעים שמרכז ההפעלה שנמצא כאן במרתף
בנוי למעשה ממכלולים שהם למעשה אלה שמנהלים את העיר
בעת חירום :מכלול ההנסה ,מכלול חינוך ,בתוכו יש גם מכלול
אוכלוסייה שבתוכו יש גם את הרווחה ,יש מכלול תשתיות,
משכ"ל ,מכלול ביטחון וכל מה שקשור בזה .נציגים שישבו שם
ולמעשה הפעילו לפי תרחישים שנתנו להם כל מיני סיטואציות.
אז אני אומר ,ב 17-ביוני זה התרחש ורצה הגורל ושלושה שבועות
אחרי זה על פי תרחיש דומה ,מבצע צוק איתן ,מה שאיפשר לומר
בשפה שלנו ,העובדה שכולנו הסרנו כאן חלודה קודם ,איפשר
בעצם ללמוד איך הדברים מתרחשים כאן ואיך צריך לפעול .ב8-
ביוני פורץ מבצע צוק איתן .כאן המקום ,חשוב לי להעביר את
הדבר הזה ,ולהעביר כאן כמה וכמה מושגים .מדינת ישראל
התחלקה באופן מובהק לשלושה חלקים מרכזיים :טווח אחד זה
טווח עד  41ק"מ ,שהוא חולק לשניים .טווח עוטף עזה ,שזה טווח
השבעה ק"מ וכל השאר עד טווח  41ק"מ ,טווח  41עד  ,81ו81-
ואילך .למה עשו את הדבר הזה? שוב אני אומר ,לא באו ומתחו
קו ,הדבר הזה הוא פועל יוצא של הערכות מצב וניתוח יכולות של
החמאס נכון לרגע זה .כשאני אומר ניתוח יכולות של החמאס אני
בא ואומר ,אוקיי ,יש פצצות מרגמה שקשה מאוד לזהות אותן,
זה בעצם שריקה בום .למה ,כי זה קרוב לגדר וזה נשק שהוא
שטוח מסלול ,המכ"מים לא יכולים לקלוט את זה .יש קסאמים,
קסאמים לא מגיעים לטווח הזה של גוש דן ,שהם כן נקלטים
במכ"מים ומאפשרים בעצם יירוט מראש ,אבל הטווח שלהם הוא
טווח מוגבל אבל יכולת השיגור שלהם היא כמעט מכל חלון ,מכל
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תא שירותים ,מכל חממה ,מכל פיר מנהרה .יכול לצאת תלמיד בן
 14בבוקר ,לשים משגר קסאם ,לירות וללכת לבית הספר .יכולת
שיגור גדולה מאוד למרות שההשפעה שלהם כאמור היא לא כ"כ
גדולה .ויש לאחר מכן מערך שלם של רקטות שהן רקטות ארוכות
טווח יותר ,שתיים עיקריות ,בוודאי שמעתן אותן ,ה,75-M-
שעיקר הרקטות שנורו לגוש דן היו מהאזור הזסה ,והפאג'ר שהיא
רקטה תקנית איראנית .פועל יוצא של כל מערך ההתגוננות שקבע
פיקוד העורף בכל אחר מהמרחבים שציינתי הוא ניתוח של
היכולת לשגר את האמל"ח הזה .עד  41ק"מ הוכרז מצב מיוחד
בעורף ,מצב מיוחד בעורף זה מה שאנחנו זוכרים בשעתו ,בעצם
הפעלה של מערך המל"ח ,נשק לשעת חירום ,יש לזה משמעויות
משפטיות ,יש לזה משמעויות נשקיות ,הרשויות בטווח  41הוכרזו
כמפעל חיוני .מי שהגיע זה רק אנשים שהם רשומים תחת פעל
חיוני .הלימודים התקיימו במתכונות מאוד מאוד מצומצמות ,זה
היה חופש אז הקייטנות התקיימו במתכונות מאוד מצומצמות,
תחת מיגון מלא וכולי .בטווח שלנו 41 ,עד  81ק"מ הוכרזה מה
שנקרא ,שעת התקפה ,שזה בעצם פיקוד העורף לוקח אחריות על
הנחיות ההתגוננות בלבד .שם המשחק כאן היה ליצור שגרה,
שגרה ,שגרה .למה? אחד ,זה ניתוח באמת של היכולות של חמאס
ותכף אני אגע בזה ,והדבר השני והכי חשוב ,היה ברור לכולם שזה
לא משחק לא של יום ולא של יומיים ולא של שבוע ,אי אפשר
לעצור מיליוני אנשים בתוך הבית בחופש גדול ,לא לאפשר להם
לצאת .מכיוון שהערכת המצב התבססה על יכולת מוגבלת לפגוע
בגוש דן ,כפי שאתם רואים גם הסטטיסטיקה מראה שהיכולת
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הייתה כמעט אפסית ,בעצם באנו ואמרנו שגרה ,שגרה ,שגרה עם
מענה עד כמה שניתן להנחיות ההתגוננות של פיקוד העורף ,וכאן
חשוב להבין ,הנחיות ההתגוננות של פיקוד העורף בפירוש מצילות
חיים .עכשיו ,מה היה בכל הסיפור הזה ,בכל הסיפור הזה עיקר
הבעיה היה בעצם הימנעות מפגיעה של רסיסים ,אותם שברים של
הפאג'רים וה 75-M-ששוגרו לעבר גוש דן .על מנת לסבר את
האוזן ,קרוב ל 131-רקטות שוגרו לגוש דן ,רובן המכריע נפלו בים
או בשטחים פתוחים .אגב ,המכ"ם של כיפת ברזל לא מיירט
רקטה שהולכת לים או לשטח פתוח ,ממש לא ,אלא רק במצה
שיודעים בוודאות שנופל בשטח פתוח .רובן המכריע נפלו בשטחים
פתוחים או בים .כ 31-רקטות יורטו מעל גוש דן ,חלק מהן מעל
חולון ,כפי שכולם יודעים היו מספר שברים שהתגלו בעיקר אזור
רחוב מטולה ,ימית  2111קריית שרת ואזור גבעת חולון בחולות,
שם גילינו גם את השברים ,ועיקר העניין היה להטמיע בפני האוכ'
עד כמה שניתן ומהר שמירה בסיסית על הנחיות ההתגוננות
מביאה לכך שזה מציל חיים ,כי הבעיה המרכזית היא אותם
שברים .לפיכך ,הוטבע כאן מושג שאנחנו קוראים לו "הכי מוגן
שיש" .מה זה הכי מוגן שיש? לא חובה מקלט תקני ,למרות שזה
טוב .לא ממ"ד בבית ,או ממ"ק ,מבנה מוגן או מרחב מוגן קומתי,
אלא כל דבר שהוא תחת חדר פנימי ,קיר בטון ,שני קירות
פנימיים ,תקרת בטון ,ואם בחוץ כמובן ,להיצמד לקיר בטון או
להיכנס פנימה לחדר המדרגות ואם אין מצב אז לשכב על
המדרכה ולשים ידיים על הראש .אני חייב לומר שיום שיש אחד,
נדמה לי שזה היה היום השישי הראשון של המבצע ,הוא התחיל
12

מועצת העיר ה –  71חולון ישיבה מן המניין מס'  19/977 71פרוטוקול 734

ביום שלישי .יצאנו מכאן ,ראש העיר נסע כמה רכבים לפניי,
במקרה ראיתי אזעקה ,כולם עוצרים בצד ,כמו כל אזרח יוצא
החוצה והמפתיע הוא שגם אזרחים שביום יום אתה לא מצפה
מהם לנהוג באחריות ,כמו למשל הצעירים עם רכב ארבע על
ארבע ,עצרו בצד ,נשכבו על המדרכה ,נצמדו לגדר ברחוב חנקין
וקיימו את הנחיות ההתגוננות ,לכן המטרה המרכזית הייתה
להפנים ולהטמיע את הנחיות ההתגוננות בתוך הסיפור הזה .יחד
עם זאת ,היה חשוב לנו כפיקוד העורף והיה ברור לנו שהחוסן של
האוכ' נובע גם מהיכולת שלה גם להפנים את הנחיות ההתגוננות
מחד ,וגם להרגיש בטוחים ,כלומר שמקבלים את השירות
המתאים מאידך .היה חשוב לנו כפיקוד העורף ,והיה חשוב לדרור
כמי שמופקד על הביטחון בעיר ,לאתר מיד את הבעיות
המרכזיות ,ולכן ביום שלישי שמיני בערב עשינו בעצם הערכת
מצב שבאה ואומרת איפה כאן הבעיות המרכזיות שלנו .והיה לנו
ברור שיש כאן שלוש בעיות מרכזיות .האחת בעצם זה ליצור מצב
שבו יש מרחבים מוגנים זמינים עד כמה שניתן לכלל התושבים.
אני חייב לומר שלפחות על סמך הדיווח שבפיקוד העורף קיבלנו
המקלטים הציבוריים נפתחו כולל כאלה שמוחזקים עם עמותות
וכאלה.
רועי כהן:

ואלה שלא נפתחו מה עשיתם?

צ'יקו:

אני לא יודע על כאלה שלא נפתחו פרט לאחד שנשרף.

רועי כהן:

האם במסגרת ההנחיות שלכם כפיקוד העורף אתם יכולים
להכריח פתיחה של מקלטים?

צ'יקו:

חד משמעית ,כן .ההנחיה היא לפתוח זה לפתוח .הייתה כאן
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הנחיה לעשות פתיחה שקטה כי צה"ל בא ואמר ,חבר'ה ,אל
תלחיצו מכל מיני סיבות ,גם מודיעיניות ,תעשו פתיחה שקטה
בשמיני.
רועי כהן:

יש שאילתא על סדר היום ששאלתם ,ויש פער בין מה שרשום פה
ופער בין מה שאנחנו יודעים שיש מקלטים שלא נפתחו ,ולא
דיווחתם.

צ'יקו:

ניתנה הוראה לפתוח מקלטים נפתחו המקלטים .ההנחיה הייתה
לבצע פתיחה שקטה ,היא ניתנה כבר בשביעי .בשביעי לפחות
בערב אני קיבלתי הנחיה עוד לפני אזעקה ראשונה שהייתה
שהמקלטים פתוחים .דבר נוסף שהתאמנו פה זה בעצם פערים,
פערים שנקראים פערי מיגון באזורים מסוימים שבהם אזרחים
יכולים בצורה כזו או אחרת לא להגיע באותו פרק הזמן הנדרש
לאותו מקלט .למשל ,אזורים שבהם יש קשישים או אזרחים
ותיקים וכולי ובקטע הזה על פי המלצה ועל פי החלטת ראש העיר
והמלצה של דרור ,פתחתנו בתי ספר .כיוון שזה חופש גדול נפתחו
מקלטים בשמונה בתי ספר ואחר כך בתשיעי מרחבים מוגנים עם
העלאה לפייסבוק וכל מערך ההסברה .שוב ,זה כאני בפיקוד
העורף באנו ...וראש העיר עמד על כך שזה ייפתח באזורים הללו.
העניין השלישי הוא חשוב מאוד לדעת והוא חלק מתוך החוסן של
הציבור .אורך נשימה ,וצה"ל יכול לקחת אורך נשימה רק אם
העורף הוא בשקט .להזכיר לכם ,במלחמת לבנון השנייה העורף
כמעט התפרק ,ולכן המדד הזה לאפיין את החוסן של הציבור היה
מאוד חשוב מבחינתנו ולכן אני מתייחס כאן לסוגייה השלישית
שהעלינו שהיא הסוגיה של גני הילדים הלא ממוגנים .מכיוון
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שבחלק מגני הילדים שאין בהם מיגון ,לא חשוב אם הוא תקני או
לא תקני ,לבקשתנו הפעלנו מיד את מערך המיגון החלופי ,משרד
החינוך ,הביטחון ביידוע של ראש העיר נפתחו עשרים ומשהו גנים
שאו שהם הועדפו לתוך בתי ספר או שהם הועדפו לתוך גנים
ממגונים וזה כדי ליצור את השקט בקרב הציבור ואנחנו
התחלנו ...דבר נוסף שעשינו זה מה שנקרא אפקט אדום בעיניים.
עשינו לפי סבב חיילים של פיקוד העורף שהתייצבו בקייטנות כדי
לסייע למדריכים .כיוון שחולון נחשבת רשות שהיא יחסית חזקה
אז באמת אחרי יומיים שלושה כבר לא היה צריך כי העסק הזה
נרגע .בסך הכול באותם חמישים יום נערכו לא מעט גם ...וגם
הדרכות .פיקוד העורף ביקר ביחד עם הרווחה ביקר בכל בתי
הספר ,בכל הקייטנות והכין את שנת הלימודים הבאה מתוך
איזושהי הנחה ש ...זה לא קרה לשמחתי אבל שתדעו שכל בתי
הספר והגנים נבדקו .נקבע בהם מיגון תקני או מיגון הכי מוגן
שיש ונערכו תרגילים ...ביום הראשון והשני של המבצע.
ניסים זאב:

מי נותן את ההוראה לפתוח את המקלטים? האחריות של מי זה,
של ראש העיר או של פיקוד העורף?

צ'יקו:

ההוראה באה מפיקוד העורף.

ניסים זאב:

הטיל הראשון שנורה לכיוון תל אביב היה בשעה חמש וחצי.
במקרה באו תושבים באזור שאני גר ושאלו אותי למה המקלטים
לא פתוחים ,אז אמרתי תתקשרו ל 116-ותשאלו למה .אז הם
אמרו שהעירייה עדיין לא נתנה את ההוראה.

צ'יקו:

בשעה חמש וחצי כבר הייתה הוראה לפתוח.

מוטי ששון:

זאב ,לפני שניתנה ההנחיה של פיקוד העורף יום קודם אני נתתי
15
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הוראה לפתוח את כל המקלטים.
דרור שלו:

המקלטים נפתחו בהוראת ראש העיר יום קודם .יש לנו נוהל
פתיחת מקלטים .נוהל מסודר מול הפיקוח העירוני ,שבו גם
נרשמות הפתיחות של המקלטים .הפיקוח העירוני הוא זה שפותח
את המקלטים ,לא מחזיקי המקלטים .צריך להבין ,מתוך ה66-
מקלטים יש לנו  61מקלטים שמושכרים לעמותות ,אגודות
ומחזיקים פרטיים .יצא להם  SMSשהמקלטים נפתחו .ביום
שנפל טיל ,ביום שלישי ,אנחנו היינו בדיון האם אנחנו יוצאים
לתקשורת או לא .זה היה הדיון ,המקלטים היו כבר פתוחים
מבחינתנו .המקטים שכנראה אתם הייתם בהם זה מקלטים
שמחזיקי המקלטים סגרו אותם בניגוד להנחיותנו .עכגשיו,
במהלך המבצע הזה היו לנו מקרים חוזרים ונשנים שאנשים סגרו
את המקלטים .אתם גם צריכים להבין מה הרקע שהם סגרו את
המקלטים .חלק מהמקלטים הפכו ,קודם כול הוונדליזם שקרה
לנו פה במקלטים ,ההשקעה עכשיו שהעירייה צריכה להשקיע
בשיקום המקלטים היא השקעה מאוד גבוהה בגלל ונדליזם .סתם
אנשים נכנסים למקלטים ,שופכים צבע על הקירות ,סתם.
שוברים אסלות ,סתם .ויש לי פה תמונות שאני יכול להציג
בפניכם ,סתם .עכשיו ,מחזיקי המקלטים ,קחו מחזיק מקלט
שנמצא פה במקלט ליד גן הרצל שלוש פעמים סגר לי את המקלט,
למה ,כי נכנסו לשם חבר'ה והתחילו לעשן לו שם .הוא פשוט נעל
את המקלט .עד שזימנו אותו לבירור.

מוטי ששון:

אני פותח את ישיבת מועצת העיר שמן המניין מספר  .16הצעה
לסדר של חבר המועצה איתי זילבר .הקמת רשת אלחוטית
16
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חינמית לתושבי העיר ומבקריה .בבקשה ,איתי.
 97הצעה לסדר יום של חבר המועצה איתי זילבר – הקמת רשת אלחוטית
חינמית לתושב העיר ומבקריה9
איתי זילבר:

תודה לראש העיר .אני רוצה לדעת שהוועדה התחילה מצולמת
משודרת באתר ,הכול תקין? אנחנו לא סתם שואלים.

יוסי זיידה:

הישיבה מצולמת ומשודרת.

איתי זילבר:

העידן שבו אנחנו חיים ,נכנס כבר ממזמן להיסטוריה כעידן שבו
התחוללה ועדיין מתחוללת מהפכה .בדומה למהפכות אחרות כמו
הדפוס הטלפון והטלוויזיה ,זו של האינטרנט הפכה בשנים
האחרון למצרך בסיסי ששינה את חיינו והיום קשה לדמיין
כיצד ...תשאלו את כל מי שגדל בשנות האלפיים מה היה עושה
ללא גוגל או ויקיפידה ,ללא אי מייל או מסרים מידיים ,ללא
פייסבוק או יו טיוב .התשובה סביר להניח תהיה שהוא פשוט לא
מצליח לדמיין מצב כזה .חדירתה העמוקה של רשת האינטרנט
לחיינו הפכה את המידע לזמין לחלוטין עבור כל מי שיש לו חיבור
לפס רחב .כל הידע שהאנושות צברה זמין ופשוט מחכה לכולנו
בקצות האצבעות .הכול במרחק של כמה הקלדות פשוטות .רשת
האינטרנט מאפשרת לכל אחד ואחד מאיתנו להיות בכל מקום
ובכל זמן ללא תיווך של גופי תקשורת מסורתיים כמו ערוצי
טלוויזיה או רדיו .רוצים לעקוב אחרי משחק של ליגת האן-בי-איי
באמצע הלילה ,אין בעיה .רוצים לבדוק אם המניה שרכשתם
עלתה או ירדה בנסד"ק גם כן .רוצים לחפש מידע או חומר לימודי
לשיעורי הבית בתושב"ע ,אין שום בעיה .בשנים האחרונות
מהפכת המידע עלתה שלב לאט לאט היא השתכללה וכיום יותר
17
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ויותר אנשים משתמשים באינטרנט בבית ובעבודה .רשת
אלחוטית הפכה ממותרות לצורך של ממש .ואפילו כאן באולם
המועצה ישנו אינטרנט אלחוטי זמין לשימוש כולנו .אולם מהפכת
המידע טרם הושלמה ובימים אלו ...שינוי משמעותי בארץ ובעולם
כאשר יותר ויותר עיריות מגלות את יתרונותיה המשמעותיים של
פריסת רשת אינטרנט אלחוטית חינם לתושבי העיר ולמבקריה.
לא מדובר בגחמה של עיר אחת או שתיים אלא במדיניות של
ממש .הרשת המוכרת ביותר בארץ היא אמנם של העיר תל אביב
אולם גם רמת השרון ,אילת ,אריאל ,רחובות ,אשקלון ,גבעתיים,
כפר סבא ,כפר יונה ,כולן פרסו רשת אלחוטית במרחבים
העירוניים כדוגמת רחובות מרכזיים ,אזורי מסחר הומי אדם,
פארקים ,מרכזי ספורט .הנושא כל כך משמעותי עד שאף נידון
בעבר בפורום החמש עשרה ...נכון ,כמעט לכולנו יש אינטרנט זמין
בכיס בו מונח הטלפון הסלולרי שלנו ,אולם לשימוש ברשת
הסלולרית יש חסרונות לא מבוטלים כאשר הדומיננטי ביותר הוא
הקרינה המיוחסת לשימוש ברשת סלולרית .השימוש הנרחב
ברשת האינטרנט הסלולרית גורר את ספקיות הסלולר להקמתם
של עוד ועוד אתרי שידור סלולרים ,חלקם פועלים בלב אוכ' מתוך
גגות בתים פרטיים אפילו כאן בחולון .השפעותיה של הקרינה
הסלולרית נתונים בימים אלו למחלוקת ,אך יותר ויותר אנשים
מגלים כי הקרינה הסלולרית תתגלה בעוד עשרות שנים כגורם
מרכזי לבעיות בריאותיות כדוגמת מחלת הסרטן .אם אכן כך אין
ספק שכניסתן של אנטנות נוספות בסמוך לאוכלוסייה עשויות
לסכן את בריאותה לטווח הארוך .כאמור לכניסתה של רשת
18
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האינטרנט האלחוטית ישנם יתרונות רבים וביניהם הקלת העומס
של הרשתות הסלולריות בעקבות צמצום קרינה בתחומי העיר.
הפיכת המרחב העירוני למקוון המאפשר לכל אחד להתחבר
לרשת בכל מקום באמצעות טלפון ,הטאבלט או המחשב הנייד.
הנגשת מרחבים ציבוריים לשימושים נוספים .דמיינו קבוצה של
סטודנטים יוצאת מהספרייה ולומדים למבחן בלב פארק פרס.
שימוש ברשת לצרכים עירוניים כדוגמת ...מקוונת של הפיקוח
העירוני ,קריאת מונה מים דרך האינטרט ,יצירת דרך תקשורת
פנימית של פקחי התחבורה ועוד ועוד .השמים הם הגבול .עד
לאחרונה אסור היה לרשויות המקומיות להפעיל רשת אלחוטית
במרחבים פתוחים ...באופן שעובר על הוראות החוק .היות
שבתאריך השישה באוגוסט האחרון שינה משרד התקשורת את
ההנחיות ומעתה הוא מתיר לכל רשות מקומית להקים רשת
אינטרנט אלחוטית המבוססת על טכנולוגיית  WI-FIובכך סלל
את הדרך לכניסתן של רשתות בכל רחבי הארץ .אי לכך אני
מבקש מכם ,חברי מועצת העיר הנכבדים ,להעלות לדיון החלטה
הקובעת כי עיריית חולון תקים רשת אלחוטית חינמית לתושבי
העיר ולמבקריה במתחמים הציבוריים דוגמת פארק פרס ,רחבת
המדעתק ,כיכר וייצמן ,מרכזים מסחריים פתוחים כדוגמת אלו
שבקריית שרת ורחובות מרכזיים כדוגמת סוקולוב וקוגל .בנוסף,
בשל חשיבותה של רשת האינטרנט בתחומים רבים ובכללם
בעולם ההשכלה תקים העירייה את הרשת גם באזורים ציבוריים
בשכונות הנחשבות חלשות ובכך תסייע לתושבים שידם אינה
משגת .על פי הצעה זו העירייה תדאג להקמת רשת אלחוטית אך
19
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תוכל להטיל את המשימה ,אם תחפוץ בכך ,על החברה הכלכלית
לפיתוח.
מוטי ששון:

מאחר ואנשי המקצוע בוחנים את כל העיר ,מכל היבטיו ,וגם
לאור הלקחים שהופקו בערים אחרות ,המטרה שלנו היא לתת
מענה לצרכים העירוניים ,מצלמות אבטחה ,בקרת תמרורים,
בקרת השקייה ומאידך לתת מענה לרשת לטובת תושבי חולון .כל
הנושא הזה נבחן .מאחר וזה נבחן וקיים ,אני מציע ,אתה רוצה
להעלות את לסדר או שאתה מסתפק בתשובה?

איתי זילבר:

אני רוצה להעלות לסדר .אני רוצה שיהיה תוקף רשמי של
המועצה לקדם את הנושא.

מוטי ששון:

אבל אני מודיע לך שהעירייה פועלת.

איתי זילבר:

אם העירייה מקדמת בוא נצביע שהמועצה תומכת בקידום ורוצה
למנף את זה.

מוטי ששון:

אתה רוצה להעלות את זה לסדר היום למרות שאתה יודע
שהעירייה מטפלת בזה.
מי בעד להעלות לסדר היום?  8להעלות לסדר היום 9מי להוריד
את זה לאור מה ששמעתם ממני עכשיו? 978

 92הצעה לסדר יום של חבר המועצה מורן ישראל – דיון בנושא מלגות9
מוטי ששון:

הצעה לסדר של חבר מועצה מורן ישראל ,דיון בנושא מלגות .הוא
תיקן אותה .תקרא את ההצעה.

ישראל מורן:

קודם כול ,תודה .אני חייב לומר ש ...ולמרות מה שיוסי אמר לא
משדרים את ישיבות מועצת העיר.

יוסי זיידה:

אתה יכול לצאת עכשיו ולראות.

ישראל מורן:

אז יכול להיות שמשדרים אצלם במחשב .יש לי ארבעה אס.
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אם.אסים של אנשים שלא רואים .אני מעיר את כהערה בונה
שתשים לב.
מוטי ששון:

מורן ,דבר.

ישראל מורן:

הסיפור של ההצעה לסדר היום מתחיל מפניית ציבור שקיבלתי
מצעירה חולונית ,מצטיינת בר אילן עם ממוצע של  98שביקשה
לדעת מה הנימוקים לכך שהיא לא קיבלה מילגה .אז הגשתי
בקשה לעיין בפרוטוקול של ישיבת הוועדה המקצועית של מלגות
המצטיינים בעיר וזאת שלא על מנת לדון במקרה הפרטי של
אותה צעירה ,אלא בכדי להבין מהן אמות המידה ,הקריטריונים,
ומשקלם אשר ראוי שיפורסמו לציבור .תוך כדי שאיתי מחלק
לכם אני רוצה לומר ,חברים ,שקיפות ,רבותיי ורבותיי ,שקיפות.
זה כל מה שאנחנו מבקשים .שקיפות כאשר מדובר בחלוקת
מלגות מכספי הציבור .כפי שאתם רואים או תכף תראו ,כך מנוהל
פרוטוקול ועדה ציבורית המחלקת מלגות .מקבלים פרוטוקול בלי
שמות חברי הוועדה ,בלי דיון .תסתכלו ,אין דיון .יש הצעות
בשורה התחתונה .רק שורה תחתונה .הגישו  79קיבלו  .31אני לא
ראיתי פרוטוקול כזה שמתנהל .אז אם כך ,מה הפלא שאני דורש
דיון בנושא המלגות .כבוד ראש העיר ,בכמה דקות שיש לי אני
אשאל כמה שאלות ,אם תחליט לענות זה עניין שלך אם תחליט
או לא .השאלה הראשונה והכל כך בסיסית ,מהן המלגות
המחולקות ע"י העירייה או שהעירייה משתתפת בהן? למעשה,
האמת שכבר שאלנו את זה בישיבת מועצת העיר שמן המניין
מספר עשר שנערכה בשישה באפריל  ,2114שאל חבר המועצה
זילבר את השאילתא הפשוטה הזו ואתה ,ראש העיר ,ענית כך:
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"העירייה מקנה מלגות ראש העיר לסטודנטים שחונכים ילדים
ופרח ,מלגה ראשונה .יש מלגות נוספות ,זה מלגות למצטיינים,
מלגה שנייה ,יש לנו גם שיתוף עם רוטרי ויש לנו גם את יוצאי
בבל .ארבע מלגות שציינתם .אממה ,כבוד ראש העיר ,אנחנו עשינו
עבודת תחקיר ,הלכנו שלוש שנים אחורה ,בדקנו את תקציב
העירייה המעודכן ,כלומר את הביצוע .לא בדקנו את תקציב
ההצעה אלא את הביצוע שלו ,ואל מולם בדקנו את ארבע המלגות
שאתם אמרתם שקיימות ואנחנו עשינו שכל ובדקנו אם יש עכשיו
לצורך העניין מפרסמים בפרסומים של העירייה זה פרסומים
שלכם ,מפרסמים שחולקו  31מלגות בסך של  6,511שקל ,אז זה
לדוגמה  195אלף שקלים .וחיברנו אליהם את כמה שאמרתם
שהיו מלגות פרח וחיברנו אליהם את כמה שמופיע בדוחות
הכספיים של העמותות של יוצאי בבל ושל רוטרי כנתמכי העירייה
ואני חייב לומר ,מצאנו פער בשלוש השנים האחרונות .דרך אגב,
אני לא חלילה מטיל דופי ,אין לי ספק שהכספים האלה חולקו
למלגות ,אני רוצה לדעת רק איזה עוד מלגות יש שלא שמענו
עליהן .זה מה שביקשתי לדעת ,כבוד ראש העיר ,איזה מלגות יש?
הייתי שמח אם הייתם שקופים עם הציבור ומספרים אילו מלגות
יש ואילו נותנו באותן שנים על מנת שכולם ידעו עליהן .השאלה
השנייה עליה אבקש שתשיב ,כבוד ראש העיר ,היא מי הם חברי
הוועדה המקצועית שמחלקת מלגות? וכן ,אני מכיר את התשובה
לכך שאתה חושש שידעו מי הם כדי שלא ילחצו עליהם .אז אני
אספר לך שקיימת ועדה המחלקת כספי ציבור .היא מחלקת 311
מיליון שקלים לערך כל שנה ,קוראים לה ועדת סל התרופות.
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ושמות כל חברי הוועדה מפורסמים ברבים ואם תרצה יש לי
כתבה אני יכול לתת לך את השמות .אז אם ועדה של  311מיליון
שקלים מפורסמים השמות ,מה השמות של אותם חברי ועדה.
האמת ,כבוד ראש העיר ,כבר שאלנו את השאלה הזאת .איתי
שאל באותה ישיבה .אז מה ההליך ,ומי הם האנשים שמחלקים
את המלגות .אז הסכמת לתת לנו שם ורשמת לנו ,ומי שיושב ראש
זה משה ברלב ,ד"ר משה ברלב .חודש אחר כך ,אחרי אותה
ישיבה באפריל .ב 14-במאי אותו ד"ר משה ברלב שאני לא מטיל
בו דופי אבל זה מה שכתב מבקר המדינה עליו" ,כיצד הדרדר
המכון הטכנולוגי בחולון למצב זה ,זו כתבה מכלכליסט מה14-
במאי" .כיצב הדרדר המכון הטכנולוגי בחולון למצב זה .דוח
המבקר מצביע על ליקויים חמורים בממשל התאגידי של המכון.
בשל כך נכתב בדוח כי ",ומצוטט המבקר "כי לדעת משרד מבקר
המדינה על יו"ר חבר הנאמנים ברלב ועל יו"ר הוועד המנהל
לפרוש לאלתר מחברותיו ומכהונותיו בין מוסדותיו של המכון
כמתחרה מתקננו ומהנחיות" אז אני שואל אתכם מיהם חברי
הוועדה .אם שמות חברי ועדת סל התרופות הראוי שגם אנחנו
נמנה לפחות נציגים שמסוגלים לעמוד בלחץ של חלוק מלגות
לעיר .אם את זה הם לא מסוגלים אז אולי ראוי שהם לא יהיו
הנציגים שלנו .שאלה שלישית ואחרונה ,כבוד ראש העיר ,היא
מהם הקריטריונים ומהם משקלם .איתי ואני היינו בחלוקת
מלגות המצטיינים .ולא זיהינו מצטיין אחד מהאוניברסיטה
שקיבל על תחום שאינו מתחומי העיצוב והאדריכלות ,מדעי
החיים ,מדעים מדויקים ,אני לא מדבר על מי שלא מתחום
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המדעים .האם תושבי חולון המצטיינים בתחומי הרוח והחברה
הם פחות מצטיינים? ואם המלגה מראש לא מכוונת אליהם אז
האם לא ראוי לספר לציבור שלא יגישו .לא חבל על כל הטירחה
ועל עוגמת הנפש? כמו כן ,בטקס שמענו שמציינים את הפעילות
החברתית הענפה של המצטיינים .האם זה קריטריון? אני הראשון
שיגיד שזה ראוי שזה יהיה קריטריון ,אבל אני שואל האם זה
קריטריון ,כי באתר של העירייה זה לא מפורסם .האם שירות
צבאי זה קריטריון? גם אני חושב שהוא צריך להיות קריטריון
אבל גם באתר זה לא מפורסם .האם לא ראוי שהציבור ידע מה
הקריטריונים? האם לא ראוי שידע הציבור מה משקלם? אם אתם
רוצים יש לי את התדפיס מסך שמראה לי מה הקריטריונים של
המצטיינים ,זה לא מופיע שם .ראוי שהציבור ידע מה
הקריטריונים ומה המשקל .אם שירות צבאי הוא עשרה אחוז
ופעילות חברתית היא עשרים אחוז ,שיידע .אני צעיר ,אני מגיש
מלגה ,אני רוצה לדעת איך שופטים אותי .האם שופטים אותי
בשל השירות הצבאי שלי ,בשל הבלורית היפה שלי ,בשל מה
שופטים אותי? אז השאלות הן מאוד מאוד פשוטות .שלוש שאלות
פשוטות וראוי שכל הציבור ידע אותן .במידה וכבוד ראש העיר
יבחר לענות על כל השאלות באופן מלא וראוי אני אבקש להסיר
את ההצעה מסדר היום .אבל במידה והוא לא יענה אני מצפה
מכל אחד מחברי המועצה ,ואני מבקש מכם ,הצביעו בעד
שקיפות ,שהציבור ידע .ראוי שכל צעיר וכל צעירה שמגישים
בקשה למלגה ידעו מי בוחן אותם ,באיזה אופן בוחנים אותם,
אילו מלגות יש ומה משקל לכל קריטריון .זה הדבר הבסיסי
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כשאנחנו מחלקים כספי ציבור .ומכיוון שביקשו להם לנסח ,כי לא
היה להם טוב ששאלתי בצורה כללית אז אני אקריא את הצעת
החלטה בחייבו אותי לנסח כדי שזה יהיה הצעה לסדר .אז אני
אומר לכם מה אני מציע .אני מציע שהצעת ההחלטה תהיה
כזאת :מועצת העיר רואה חשיבות רבה בשקיפות בכל הנוגע
לחלוקת מלגות מכספי הציבור ומחליטה בזו כי כל מלגה בה
משתתפת או לוקחת חלק עיריית חולון תתפרסם באתר העירייה
באופן מלא .שם המלגה ,מנגנון חלוקת המלגות-האם זו ועדה
מקצועית ,עמידה בשעות התנדבות וכולי ,שמות חברי הוועדה
הציבורית במיגה ומנגנון החלוקה אינו ועדה מקצועית,
הקריטריונים לקבלת המלגה והמשקל של כל קריטריון ,כמו כן
כל דיון של המלגות ייעשה בוועדה ללא שמות המגישים ,שזה
יתרון מאוד חשוב .פרשת שופטים היה שבוע בעבר ,נכון? היה לא
תכיר פנים במשפט .אסור שחברי הוועדה ידעו מי האנשים
שמגישים .שידונו במספרים סידוריים .שכל מספר סידורי יגיע
ויגידו הוא למד פה ,זה מה שהוא עשה וזו הפעילות החברתית שלו
כדי שלא ידעו בכלל מי החברים .אבל את זה אנחנו לא יכולים
לדעת כי עד היום לא פורסם פרוטוקול .ויירשם פרוטוקול שיכלול
את המשתתפים ואת הנימוק של כל שיקולי הוועדה בין אם
בקבלה ובין אם במתן תשובה שלילית .אני אשמח אם אתם
תתמכו בהצעה הזאת ובאמירה הזאת כי זו אמירה של שקיפות.
מוטי ששון:

רבותיי ,הנושא של המלגות הוא נושא חשוב והעירייה מקצה
כספים ,והלוואי ויהיו סטודנטים שיהיו מוכנים לתרום לקהילה
ולחנוך ילדים .הפרויקט הראשון שהקמתי אותו בחולון ביחד עם
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חנה הרצמן ,המנכ"לית ,ואולי בזכותה .נפגשתי עם מנכ"ל פרח
וסיכמנו שפרח ייכנס לחולון .פרח זה פרויקט חונכות .תמורת
ארבע שעות שנותנים לילד .חונכים אותו ארבע שעות אותו
סטודנט מקבל מלגה .הרציונל היה שגם הילד החולוני שזקוק
לתמיכה ועזרה ייהנה מזה וגם הסטודנט ייהנה מכך מהמלגה
הגבוהה .ואז סיכמנו שאנחנו שמים אלף שקל והם משלמים
 3,111או  3,511שקל ,ואז הייתה החלטה בפרח וסיכמתי איתם
שלא תהיה מגבלה לגבי מספר המלגות שנותנים לסטודנטים
תושבי חולון .אני חושב שאין תקדים כזה בארץ של החלטה של
מנכ"ל פרח לתת לעיר חולון ,אז אני זוקף את זה לזכותה של
המנכ"לית .כשאני נכנסתי לתפקיד...
איתי זילבר:

אמרת אלף כתוב .1,511

מוטי ששון:

התחלנו .מה אמרתי 3,511 ,ואלף ,ומה היום? היום זה  4,511ש"ח
ו( ₪ 1,511 -העירייה) .עכשיו לנושא של מצטייני ראש העיר ,אני
אולי אעבור לרוטרי .רוטרי זה ארגון בינלאומי שעוד מתקופתו
של איילון הייתה קרן שחילקה מלגות לסטודנטים תושבי חולון.
הסיכום שהיה אז בהסכם ,שקל מול שקל .אנחנו בסך הכול
נותנים כסף ,ועדת המלגות היא של רוטרי ,היא יושבת על
המדוכה ,ביחד עם נציגת הרווחה והם מחליטים למי לתת את
הכסף .כנ"ל לגבי ליונס ,יש את "ליונס דקלה" וליונס "האב" ובני
ברית שהם נותנים לתלמידי תיכון .והעירייה אמרה להם ,אני
אמרתי להם ,כל שקל שאתם תביאו אתם תקבלו עוד שקל
מהעירייה כי הם באו מהעיקרון של רוטרי ,אבל מי שמחליט זו
הוועדה המקצועית שלהם .אנחנו הצטרפנו לקרן שלהם ולא
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נכנסנו לשיקולים שלהם ,אבל אם אתה שואל אותי השיקולים של
המצב הכלכלי חשוב אצלם ,גם לרוטרי .יוצאי עירק ,לצערי היו
גם עוד ,כולם אמרו נתת לרוטרי ,אמרתי כל מי שיביא שקל לילד
חולוני ,העירייה תיתן עוד שקל .אני לא נכנס לשיקולים שלהם,
חזקה עליי שאם ישנם ארגונים מתנדבים שנותנים כסף מכיסם
הפרטי שהם ישקלו שיקולים אחראיים למי שראוי ומי שזכאי לו.
עכשיו יש את יוצאי בוכרה שגם הם מחלקים מלגות במסגרת
הקונגרס של יהדות בוכרה.
איתי זילבר:

גם בוכרה וגם בבל לא מופיעים פה.

מוטי ששון:

הוא לא הכניס את זה יוסי ,אני הוספתי את זה עכשיו .וגם העדה
האתיופית שזה נעשה בשיתוף עם אנשי הרווחה .לכן אני אעבור
איתכם לנושא של המצטיינים .החלטנו כמו שאנחנו נותנים
מלגות לכל תלמידים שיש להם בעיות כלכליות בבית .אנחנו
צריכים גם לתת תמיכה לטובת המצטיינים .ואז הקמנו קרן
ואמרנו נחלק משם כסף ,ולוועדה הזאת מונו כמה מיקירי חולון.
אחד כבר הלך לעולמו ,שהיה מאוד דומיננטי ,ד"ר יוסי זהבי ,איש
בכיר במוסד שגם לימד .והוא ישב בוועדה ,ישב ד"ר בר לב ,היה
פרופ' מאונ' ת"א .כולם אנשי אקדמיה .והם יושבים ,ואחת
הבקשות שלהם ,או שתי הבקשות ,אמרו כך :אנחנו מבקשים
שהשמות שלנו יישארו חסויים .אחד מהם הוא שופט בבית משפט
מחוזי לשעבר ,בוועדה אחרת יש לי שופט בית משפט שלום.
אמרו ,תשמע אנחנו עושים את זה בהתנדבות ,אין לנו שום עניין
שאנשים יתחילו להתקשר אלינו הביתה וכל אחד יפעיל לי לחצים
כאלה ולחצים אחרים .אמרתי ,מקבל את זה כי רציתי ועדה של
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אנשים ברמה .אח"כ באו ואמרו דבר כזה ,כל החלטה שלנו היא
סופית .אף אחד לא ישנה את ההחלטה שלנו .הם לא רצו שום
מעורבות פוליטית כזו או אחרת? הם אמרו לי זה ראה וקדש.
אמרתי להם ,תקשיבו ,אני רוצה לתת מלגות לאנשים שהכי
ראויים והכי זכאיים לכך .לא אתערב באף החלטה שלכם ,אתם
תיתנו לי את המעטפה עם השמות ,אני מעביר את זה לביצוע
להכין את השיקים ,זה כל תפקידי .ואני לא רואה אף שם .זו
הייתה הבקשה שלהם ,כיבדתי את הבקשה שלהם ,אני מבין
אותם .אנחנו גרים בתוך עיר והאנשים שנמצאים בעיר אחד מכיר
את השני .אנחנו לא נמצאים בוועדה ארצית כמו ועדת התרופות,
זה לא אותו דבר .אתה נפגש עם אדם ברחוב .אתה הולך לבית
המרקחת ,אתה הולך לסופרמרקט ,לא רוצים לעמוד במצבים.
אנחנו מתנדבים ,תנו לנו את האפשרות לעבוד בשקט ,נקי מכל
שיקול שהוא לא רלוונטי .מה יותר מכובד מהדבר הזה?
ישראל מורן:

שקיפות.

מוטי ששון:

הם יושבים ומחליטים ,ואני כל כך שמח שאני לא מתערב ,ואף
אחד לא מתערב ואנחנו מחלקים את המלגות ואנחנו נמשיך לחלק
את המלגות .לכן אני אומר לך ,לא כל דבר צריך להתערב .תן להם
לעבוד בשקט .הם עושים את העבודה שלהם על הצד הטוב ביותר.
מי אנחנו שנבוא נטיל ספק ביושרם ,בהגינותם.

ישרל מורן:

זה לא מה שעשיתי .אני ביקשתי את השמות ומן הראוי שזה
יקרה.

איתי זילבר:

מדובר בכספי ציבור ,אדוני ראש העיר .באמת ,כספי ציבור .מי
מחלק אותם? מי יודע מי מחלק את זה?
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מוטי ששון:

תגיד לי ,אתה לא הקשבת למה שאמרתי?

איתי זילבר:

אני שמעתי טוב מאוד.

מוטי ששון:

אז יפה .אני מכבד את רצונם .גם כשיושב שופט בבית משפט
מחוזי לשעבר אני מכבד את רצונו לא להיחשף .אתם רוצים
להעלות את זה לדיון ,בבקשה .אתה רוצה להעלות את זה לדיון?

ישראל מורן:

בוודאי .וגם הייתה החלטה אחת שלהם שהיא הייתה מקצועית,
 7,511שקלים .לפי מה שכתבת פה זה  7,111אז גם את ההחלטה
המקצועית שלהם לא קיבלתם .שזו השורה היחידה שהייתה שם
מקצועית.

מוטי ששון:

קודם כול ,הם חשבו שיש  ₪ 7,511והבהרתי להם שזו טעות ויש
 7,111ש"ח .נקודה ,זה התקציב .הייתה פה אי הבנה בינם לבין
הגזברות .לכן יש תקציב ,אני לא סוטה ממנו .אחרי כל מה
ששמעתי אני חושב שההתנהגות היא מכובדת ,היא ראויה ואם
אתה רוצה לדון בה נעלה את ההצעה לסדר שלכם.
מי בעד להעלות את ההצעה לסדר?  1בעד 9מי בעד להוריד את זה
מסדר היום לאור מה שאמרתי?  71בעד לא להעלות על סדר
היום9

מוטי ששון:

אני עובד לסעיף הבא .ותכבדו אנשים שתורמים לקהילה.

ישראל מורן:

קריטריונים לא אמרת.

מוטי ששון:

נגמר .זה לא בסדר היום ,ירד .ומי שלא קיבל השנה רשאי להגיש
גם בשנה הבאה.

ישראל מורן:

זה כתוב .כל השאר לא כתוב.

מוטי ששון:

מורן ,אתם נכנסים לקטנוניות...

דובר:

מקרה של  ,98בחורה באמת שהגישה...
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מוטי ששון:

אז היו יותר ממנה כנראה.

ישראל מורן:

איך אתה יודע?

מוטי ששון:

אני פעם אחת ראיתי את הציונים.

ישראל מורן:

ראש העיר ,איך אתה יודע? זה לא נכון מה שאתה אומר .אתה
ראית את הציונים ,אתה אמרת שאתה מקבל רק שמות.

מוטי ששון:

גמרנו ,זה לא בסדר היום.

ישראל מורן:

אבל אתה לא יודע ,אל תגיד דברים לא נכונים .אתה אמרת
שאתה מקבל רק שמות ולא ציונים.

 93הצעה לסדר – של חבר המועצה שי קינן תיקון בגביית היטל השבחה9
מוטי ששון:

אני עובר לשי קינן ,הצעה לסדר תיקון בגביית היטל השבחה.

שי קינן:

רק הערה לפני כן .לפני  91ימים בדיוק בשביעי ביולי ...מבצע צוק
איתן .באותו בוקר יצאתי לסיבוב שהיה אמור להיארך כשעה
וחצי .עברתי במספר רב של מקלטים ,סיימתי את הסיור בשעה
חמש וחצי בג'סי כהן ,פגשתי שם את ...שיכולים להעיד ,כל
המקלטים היו סגורים עד השעה חמש וחצי.

מוטי ששון:

שי ,אני חוזר ואומר לך שמעת שני אנשים ,אחד מפקד היקל"ר
פה ,והשני מנהל אגף הביטחון של העיר.

שי קינן:

ההנחיה ניתנה לא בוצעה בשטח.

מוטי ששון:

אמרתי לך והיית והכנסתי אותך ואמרתי תשמע אותם אומרים
שאני נתתי הנחיה יום קודם .עכשיו הצעה לסדר.

שי קינן:

זה חיי אדם ,כנראה שלך זה פחות חשוב .בנוגע לתיקון גביית
היטל השבחה .עיריית חולון גובה היטל השבחה על פי זכויות
שהותנו בתיקונים  11א' ו 23-ח' .1תוספת זכויות בנייה בגג.
זכויות אלו מקנות לבעלי הדירות בקומות העליונות את
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האפשרות לבניית חדר על  41מטר או לחילופין פרגולה .יש
להדגיש כי רק בעלי הדירות בקומות העליונות יכולים לנצל את
הזכויות המותנות אלא שבאופן אבסורדי גובה העירייה היטל
עבור השבחת הנכס על כל בעלי הדירות בבניין המשותף למרות
שאינן יכולות להיות מושבחות עקב אישור התכנית .יתרה מכך,
בהחלטת ועדת ערר לתכנון ובנייה בעניין זה נמצא מפורשות כי,
אני מצטט "רואים אנו עין בעין עם פסיקת בית משפט השלום
אשר פסק דברים טיפשותם כהווייתם בעניין היטל ההשבחה
כמצוטט לעיל ,היטל ההשבחה ירושת רק על מי שיכול ליהנות
ו'להתעשר' במירכאות מהגדלת השטח על פי התכנית ".לצערי,
מה שברור לוועדת ערר בבית משפט השלום לא ברור כלל לעיריית
חולון הממשיכה לשלוח דרישות תשלום מתושביה שלא כדין .על
כן אני מציע מועצת העיר והוועדה המקומית מחליטות לקבל את
פסיקת בית משפט השלום וועדת הערר בעניין זה ותופסק לאלתר
גביית היטל ההשבחה ממי שנכסיהם לא הושבחו בגין תיקונים 11
א' ו 23-תכנית ח' ,1-משמע בעלי הדירות שאינן צמודות לגג ,ואני
מוסיף ,שבתשובה שנתת לי אני רואה שאני מתייחס לתשובה
שניתנה לאילן לוי באותו עניין ממש ,אלא מה ,שהתשובה של אילן
לוי ניתנה לפני השינוי בהחלטה של ועדת הערר ,ואני רוצה גם
לצטט מתוך הוועדה ,היא אומרת "גם אם בתחילה סברנו כי אולי
ניתן היה להלך בדרך זו כברת דרך מסוימת ,בסופו של דבר
שהוועדה הרחיקה לכת עד שהביאה אותו לכדי אבסורד .ובאותו
עניין לדידנו ,הדברים מעתה ואילך צריכים להיות פשוטים .ניצול
הזכויות והשבחת המקרקעין בגין תיקונים  11א' ו 11-ב' יכולים
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להיעשות רק בדירות העליונות .ודבר אחרון ,היטל ההשבחה
יורשת רק על מי שיוכל ליהנות מהגדלת שטח ...ואני מבקש את
הדבר הזה ולקבל כמובן את ההצעה שהיא למעשה מיישרת קו עם
ההלכה הפסוקה של ועדת הערר.
יונת דיין:

שני עדכונים לגבי מה שהתייחסת .קודם כול ,ההחלטה של ועדת
ערר לא חלוטה ולא פסוקה כי על שתי ההחלטות הגשנו ערעורים
לבית המשפט המחוזי בדיוק בגלל שיש שתי החלטות סותרות של
ועדת ערר .הדבר השני הוא שהציטוטים שלך משם הם חלקיים
אבל זה פחות משנה .ההחלטה האחרונה של ועדת ערר אולי
נראית כחד משמעית אבל היא טומנת בחובה קביעות קנייניות
שלא בסמכות הוועדה המקומית לעשות אותם ,ולא בסמכות
ועדת הערר לעשות אותם .קביעה של ועדת ערר שרק הדירות
העלויות נהנות היא קביעה קניינית לא נכונה .כי הזכויות על הגג
לרוב לא מוצמדות עדיין לדירות העליונות ,וזאת הבעיה בין
הפרשנות המשפטית היבשה של חוק התכנון לבין הפרשנות...
בגלל שיש סתירה בין הפרשנות המשפטית לפרשנות השמאית.
בגלל שוועדת ערר נתנה שתי החלטות סותרות ,שתיהן דרך אגב
שונות מהדרת שבה העירייה נהגה עוד לפני ההחלטה הראשונה.
בגלל כל אלה הגשנו ערעור.

שי קינן:

למה עד הערעור?

יונת דיין:

איזו הנחה אנחנו לא מקיימים?

שי קינן:

נשלחות דרישות תשלום לתושבי חולון עד הערעור .אני מבקש
שעד הערעור אל תשלחו דרישות תשלום .אם בערעור אתם
תנצחו ,תשלחו .לא תנצחו ,בבקשה.
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יונת דיין:

אין בערעור הזה "תנצחו" .העירייה לא מנסה לעשות קופה על
חשבון מישהו.

שי קינן:

היא כן.

דובר:

אני אומר לכם דבר אחד ,העירייה לא לוקחת את זה יותר .הם
מחלקים את זה בין כולם.

שי קינן:

לא נכון.

יונת דיין:

הסכום משחק הוא אפס .או שהיא גובה הכול מהדירה העליונה
או שהיא גובה מכל דירה .לעירייה כעירייה היה מאוד נוח שהיא
תיגבה רק מהקומה העליונה .היא לא טרטרה תושבים והיא לא
טרטרה את עצמה .אבל מרגע שוועדת ערר נתנה שתי החלטות
סותרות ועל שתיהן ערערנו אני לא יכולה לשנות שוב שיטה כי זה
עדיין מצוי בבירור.

שי קינן:

אני ביקשתי שעד שהעניין נידון בערעור אל תשלחו דרישות
תשלום.

יונת דיין:

אבל מבקשים מהעירייה אישורים לטאבו  .אני חייבת לגבות
במועד האישור.

ישראל מורן:

מה שהוא מבקש פה זה בואו נדון.

מוטי ששון:

מה יש לדון? העניין עומד בבית משפט עומד ותלוי ,מה יש לך
לדון?
מי בעד להעלות את זה לדיון?  1בעד 9מי בעד להוריד את זה
מסדר היום?  77להוריד מסדר היום ,ירד 9מי נמנע? שלושה
נמנעים9

מוטי ששון:

אני עובר לסעיף הבא.
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 97שאילתא-של חבר המועצה איתי זילבר ,בנושא תקציבי פרסום של עיריית
חולון החברות העירוניות ורשת קהילה ופנאי9
מוטי ששון:

בבקשה ,איתי ,שאילתא.

איתי זילבר:

שלום רב .ברצוני לדעת מה היו תקציבי הפרסום של עיריית חולון,
החברות העירוניות ורשת קהילה ופנאי במקומונים המתפרסמים
בעיר "ידיעות חולון"" ,השקמה" וגל גפן" בכל אחת מהשנים
 2113 ,2112 ,2111וכיצד חולקו תקציבים אלו בין המקומונים
השונים בכל שנה?

מוטי ששון:

אוקיי ,חברים ,קיבלתם את התשובה לשאילתא .החברה לבילוי
ובידור פרסמה ב ,2111-2113-שלוש שנים "השקמה" 259,698
ש"ח "ידיעות חולון"  226,511ש"ח "גל גפן"  275,111ש"ח ,וזה
עבור על מרכזי החברה ,אירועים ,פסטיבלים ,אירועי ספורט,
קייטנות בכלל .יש לכם חלוקה בין "ידיעות תקשורת פסטיבלים",
"השקמה" ולגבי תאטרון חולון קיבלתם את הפירוט .לגבי רשת
קהילתית...

ישאל מורן:

כבוד ראש העיר ,אתה יכול לענות לפרוטוקול רק ,כי בבית לא
ידעו את זה וגם בפרוטוקול זה לא ייכתב אם אתה לא תענה .זה
יישאר רק לנו אם לא תגיד את זה לציבור .אם לא תציין את זה
לרמקול ולא תקריא הציבור בבית לא יוכל לדעת ,רק לנו יהיה את
החומר.

מוטי ששון:

אין לי בעיה .אני התחלתי להקריא אני אקריא עד הסוף .תאטרון
חולון" :ידיעות תקשורת" ,בשוטף 118,692 -ש"ח" .ידיעות
תקשורת פסטיבלים"  18,392 -ש"ח" .השקמה"  ₪ 3,248בשוטף.
":2112ידיעות תקשורת"  82,111 -ש"ח" ,ידיעות תקשורת
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פסטיבלים" " ,12,271 ₪השקמה" – 1,624ש"ח" :2113 .ידיעות
תקשורת" –  73,321ש"ח" ,ידיעות תקשורת פסטיבלים" – 16,898
ש"ח" ,השקמה" – 1,652ש"ח .זה לגבי תאטרון חולון.
רשת קהילה ופנאי " :2111השקמה" – " ₪ 143,362גל גפן" –
" ₪16,124ידיעות תקשורת" – " :2112 .₪ 51,736השקמה" –
 ,₪ 151,784וב" .₪ 51,571 :2113-גל גפן"

ב.₪ 11,411 2112-

" ,₪ 18,812 – 2113ידיעות חולון"  ₪ 39,648 :2112וב:2113-
 38,381ש"ח.
מוזאון הילדים :בתוך התקציר לנו אין סעיף נפרד לעיתונות
מקומית ,קשה לי לשלוף את הנתונים לגבי מוזיאון הילדים כי
משרד ה ...שלנו כרגע החליף את המחשב ,באופן עקרוני יש שנים
שבכלל לא פרסמנו במקומונים ,ויש שנים שזה נגמר בעלות של999
אנחנו עדיין עושים מאמץ לקבל נתונים ,ואני משוכנע כשזה יהיה
בידי תוכלו לקבל את זה.
ישראל מורן:זה לא נגמר.
איתי זילבר:

יש עוד דף.

מוטי ששון:

עכשיו אני עובר לעירייה .הפרסומים במקומונים של העירייה.
שנת " :2111ידיעות" – " ,₪ 72,916השקמה" " ,₪ 197,369גל
גפן" – .₪ 61,368
" :2112ידיעות" – " ,₪ 79,638השקמה" – " ,₪ 175,914גל גפן" –
.₪ 56,935
" :2113ידיעות – " ,81,618השקמה" – " ,169,998גל גפן" –
 .₪ 61,118קיבלת את התשובות שלך?

איתי זילבר:

כן ,יש לי שאלת הבהרה אבל ,בסעיף של החברה לבילוי ובידור זה
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לא מפורט לפי שנים כמו שביקשנו .ביקשנו פירוט מדויק ,12 ,11
 13וקיבלנו פה סכם של כל אחת מהשנים .אנחנו מבקשים לקבל
גם את הפירוט לפי שנים פה.
מוטי ששון:

תקבל את הפירוט.

איתי זילבר:

מתי ,אדוני? במייל?

מוטי ששון:

בישיבה הבאה.

איתי זילבר:

בישיבה הבאה .בסדר גמור.

מוטי ששון:

בישיבה הבאה הם יכינו את זה .יש לך עוד שאלות הבהרה?

איתי זילבר:

בהקשר הזה לא ,תודה.

מוטי ששון:

תודה רבה.

 95שאילתא של חבר המועצה איתי זילבר ,בנושא חלוקת תקציבי אירועים9
מוטי ששון:

אני עובר ,שאילתא מספר חמש .חלוקת תקציב אירועים.

איתי זילבר:

אני אקריא את השאילתא ויוסי אמר שתסבירו למה זה לא עולה
עכשיו .זה מה שסיכמנו ,אמרתם שלא מספיק מוכנים ,אני אומר
שיהיה ברור על מה אנחנו מדברים .השאלה ששאלתי ,אבקש
לדעת כיצד חולקו תקציבי האירועים בסעיפים השונים :מחלקת
אירועים ,אירועי צעירים ,אירועי נוער ,סעיפים שונים נוספים לפי
אירוע בשנים  13, 12 ,2111במלואן ובשנת  2114עד כה .בכל אירוע
אבקש פירוט שכולל את אופי האירוע למשל ,הופעה לנוער ,אירוע
יקירי העיר ,עדלאידע וכדומה ,עלותו ולאיזה סעיף תקציבי הוא
משויך ,זה הכול.

מוטי ששון:

טוב ,מאחר ועוד לא הספיקו להכין את הנתונים בישיבה הבאה
תקבל אותם .הלאה ,אני עובר לסעיף הבא.

ישראל מורן:

רק שלא יהיה במניין השאליתות שיש לנו.
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מוטי ששון:

לא ,לא .בישיבה הבאה תקבל את הכול.

 91שאילתא  -של חבר המועצה מורן ישראל ,סטטוס פגישה עם משרד
התחבורה בנושא הכנסת מוניות שירות9
מוטי ששון:

אני עובר לסעיף שש ,שאילתא של חבר המועצה ישראל מורן,
סטטוס פגישה עם משרד התחבורה בנושא הכנסת מוניות שירות.
בבקשה.

ישראל מורן:

ברגע זה אני אומר לך ,כבוד ראש העיר ,מספר הצפיות באינטרנט
נוסק .רק רוצה לדעת הציבור מה התשובה לשאילתא הזו ואני
רוצה להודות למנכ"לית שמכבדת אותנו כרגע בנוכחותה בגלל
שביקשנו שהיא תבוא ותענה תשובה בהקשר של השאילתא
הזאת .תודה לך על זה שהגעת ,זה לא ברור מאליו.

מוטי ששון:

היא תענה מנהלת מחלקת תנועה ,קיבלתם את התשובה.

ישראל מורן:

לא ,אבל מה שבדרך אגב אמרו לנו זה שאת היית בפגישה אז
רצינו לדעת.

איתי זילבר:

רצינו לשמוע ממקור ראשון.

ישראל מורן:

אז קודם כולף במליאת מועצת העיר ,חברים יקרים ,תשימו לב
עכשיו מלא מלא צופים בכם .במליאת מועצת העיר מתאריך השני
במרץ  2114בתשובתך להצעה לסדר שהעליתי בנושא זה נכתב,
במרץ" ,בימים הקרובים תיקבע ישיבה בהשתתפות ראש העיר
ומנכ"לית העירייה ואליה יוזמנו הגורמים הרלוונטים האחראיים
לנושא במשרד התחבורה ".חלפו שלושה חודשים ,דרך אגב זה
כבר לא שלושה חודשים .ב 25-למאי חלפו ,פשוט יצאנו לפגרה
ודחיתם את זה .את התשובה .אז חלפו הרבה יותר משלושה
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חודשים ,כמו שאתם רואים ,ממרץ חלפו שישה .אבקש לדעת
האם נקבעה או התקיימה פגישה בנושא הכנסת מוניות שירות,
מה היו תוצאות הפגישה הזו וכיצד עלינו לפעול על מנת לקדם
הכנסה של מוניות שירות לעיר.
מוטי ששון:

קודם כול היו פגישות שנדחו ע"י משרד התחבורה .ביטלו לחנה
פגישה עם המנכ"ל.

הרצמן חנה:

והתשובה אתם קיבלתם פה .התשובה היא בעצם בנושא הזה
הרבה מאוד שנים .אין לי שום כוונה לפתוח את זה אלא אם כן
יהיה שינוי בחקיקה .אם אתם רוצים אולי ענבר תסביר את זה
יותר ,היא גם מומחית בעניין ,אבל יש פה ממש תשובה מפורטת
שמסבירה שכבר הרבה מאוד שנים לא מאפשרים פתיחת קווים
חדשים של מוניות שירות ,וגם היה קו אחד שעבר דרך חולון
מראשון לציון לבת ים ועצר פה בחולון ,היזם של הקו הזה אפילו
לא הגיש בקשה .הייתה לו אפשרות ,כי למי שהיה בזמנו קווים
וקיבל עליהם הרשאות יכול היה להגיש בקשה לחידוש הקו הזה.
אפילו את זה הוא לא עשה .זה לא בסמכותה של העירייה ,זה מי
שמקבל את ההרשאה לפתיחת הקו הזה .ולכן לצערי הרב ,אני
מוכרחה להגיד שזה סיפור של שנים רבות מאוד ,החלום שלי היה
שיהיו קווי שירות פה בעיר חולון והיו לנו פניות אינסופיות בעניין
הזה .גם לגבי נסיעה בשבת ,הנושא של נסיעה לים בשבת זה נושא
שמאוד מאוד מבוקש ע"י תושבי חולון.

מוטי ששון:

חברים ,מאחר ונקבעו ישיבות ובד"כ הפגישות האלה הן פגישות
עבודה וגם הייתה מלחמה ,וגם התבטלו ישיבות וגם אני אישית
התערבתי ופניתי למנכ"ל כדי לדעת למה הוא ביטל את הפגישה
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עם המנכ"לית ועם אנשי התנועה הוא הבטיח שתהיה ישיבה ולא
התקיימה ישיבה .ביקשתי אישית לבוא אליו הוא אמר לי תיפגש
קודם עם קרן טרנר .קרן טרנר היא הסמנכ"לית .ואז קרן טרנר
הייתה ישיבה שנדחתה ,נכון?
ישראל מורן:

זה לא נכון אבל כי יש לי מייל מיולי שאומר שהמנכ"לית כבר
נפגשה על הנושא הזה.

מוטי ששון:

אני לא מדבר על זה ,אני מדבר על הפגישה למנכ"ל.

ישראל מורן:

אתה רוצה לראות את המייל שקיבלתי?

מוטי ששון:

אבל אתה לא מבין מה שאני אומר לך ,אני מדבר על פגישה עם
המנכ"ל .הוא ביטל לה את הפגישה ואני אישית התערבתי
ואמרתי לו זה לא מכובד ולא ראוי שאתה מבטל לי פגישה עם
המנכ"לית.

איתי זילבר:

נפגשו או שבוטלה הפגישה ,לא הבנתי?

הרצמן חנה:

עם המנכ"ל עדיין לא הייתה פגישה.

ישראל מורן:

כבוד ראש העיר ,לא ענית .תענה כי יש לי שאלת הבהרה על מה
שאתה ענית.

מוטי ששון:

אז תשאל שאלת הבהרה ,קיבלת תשובה מכולם.

ישראל מורן:

אבל אז הציבור לא ידע את התשובה .אני אשמח שאתה תענה את
זה לציבור .תקריא את מה שענית.

מוטי ששון:

מה נעשה? נקבעה פגישה ואנחנו מחכים לפגישה .בפגישת עבודה
ראשונה...

הרצמן חנה:

בשורה התחתונה אנחנו מחכים כרגע לפגישה עם המנכ"ל .לא
ויתרנו למרות שקיבלנו תשובה שלילית.

מוטי ששון:

מורן ,תשאל שאלת הבהרה.
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ישראל מורן:

אני רוצה לשאול...

דובר:

ברגע שזה יהיה אנחנו נהיה בחוץ ,אני מבטיח לך את זה.

מוטי ששון:

לא יהיה ,אל תדאג.

ישרל מורן:

אדוני ראש העיר ,אני לא מאמין" .לא יהיה ,אל תדאג"? אתה
הלכת לציבור ואמרת שתעשה את זה" .לא יהיה ,אל תדאג".
שיקרת לנו גם בהצעה לסדר הקודם .למה אמרת שאתה תתמוך?
אני לא מאמין.

מוטי ששון:

מה שאלת ההבהרה שלך?

איתי זילבר:

מה זה לא יהיה ,אל תדאג ,אדוני ראש העיר?

ישראל מורן:

יש לו דיל עם ש"ס בגלל זה לא יהיה .אני רוצה לשאול ,כבוד ראש
העיר ,אני שמעתי את תשובתה של המנכ"לית ואת תשובתך שלך
ואתם אומרים שאתם ביקשתם ועד היום ,אני אומר לך ,כי
ביקשתי בקשת עיון ואני רוצה להבין איך יש פער כזה ,זו השאלה.
איך יש פער בין הבקשה לעיון שלנו בבקשה רשמית של עיריית
חולון שמעולם לא קיימת .לא קיימת בקשה רשמית כזו כי לא
ראינו גם תשובה רשמית של סירוב .לא קיבלנו כזאת.

מוטי ששון:

מה השאלת הבהרה?

ישראל מורן:

איך יש פער כזה?

מוטי ששון:

אם היית קורא את התשובה.

ישראל מורן:

אני לא יכול לקרוא אם לא הקראת.

מוטי ששון:

לשאלת ההבהרה שלך התשובה שלי היא כזאת ,נעשה ניסיון גם
בעבר ,אתה לא הראשון ואתה לא היחידי שדיבר על מוניות
שירות .כל השבוע כולם דיברו על זה .משרד התחבורה משנה
מסוימת אמר ,אם היה לך קווים פה אתה רשאי לבקש להמשיך
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את הקו הזה ,אם אין לך לא תקבל .זו העמדה של משרד
התחבורה .לכן אנחנו מנסים בכל הזדמנות להעלות את הנושא של
קווי שירות ואין הזדמנות בשנים האחרונות שלא עשינו את זה.
אני עובר לשאילתא הבאה.
ישראל מורן:

זה הזמן להכין תכנית לקראת  2116כי זה פה.

דוברת:

אני רוצה להגיד שיש מהלכים שמנסים לקדם נושא של שאטלים.
דברים קורים ,לא כל דבר עם רעש וצלצולים.

מוטי ששון:

אין חבר מועצה .אני מכיר את כל חברי המועצה ,אין אחד שלא
רוצה מוניות שירות בחולון .אל תנסו לקחת קרדיט לעצמכם
שאתם היחידים שרוצים מוניות שירות בחולון .אנשים לפניכם
בקדציה הקודמת ,וזאת שלפניה ,ובזאת שלפניה רצו מוניות
שירות בחולון.

 91שאילתא  -של חבר המועצה מורן ישראל ,בנושא מוכנות מקלטים ציבוריים
ערב מבצע צוק איתן9
מוטי ששון:

בבקשה ,מוכנות מקלטים .תקרא את השאילתא.

ישראל מורן:

אני רוצה לקרוא את השאילתא ,ברשותכם .אני שמח שאתם
מבינים למה דרור וצ'יקו נמצאים פה .אז הייתה שאילתא
שהגשתי בנושא מוכנות המקלטים הציבוריים ערב מבצע צוק
איתן .בישיבת ועדת הביטחון העירונית שהתקיימה בראשותו של
סגן ראש העיר ,אילן לוי ,שהתקיימה במהלך מבצע צוק איתן
נאמר שהיו מקלטים ציבוריים שבזמן פתיחתם כשהחלה הלחימה
לא היו ערוכים על אף שהושכרו לעמותה או לגורם אחר שהתחייב
לכך בחוזה מול העירייה .אבקש לדעת מה סטטוס המוכנות של
כל מקלט ,אילו ליקויים היו בו ,מי מחזיק בהם וכיצד יטופלו
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אותם מקרים חריגים ומה עושה העירייה על מנת שלא יישנו
מקרים כאלה בעתיד?
מוטי ששון:

רוב מקלטי העיר היו במצב טוב בעת פתיחתם והדבר ייאמר
לזכותם של שוכרי המקלטים .המקלטים מספר  ,59הוצף ונעשה
שימוע למחזיק המקלט ע"י יו"ר ועדת המקלטים ,מר זוהר
נוימרק .מקלט מספר  ,58המקלט נשרף בשל קצר חשמלי
ומתקיימת פעילות להשמישו מחדש ע"י אגף התשתיות .מקלט
 ,55במקלט היה פולש שסולק כחודש לפני האירוע .שוב פרץ ושוב
הוצאנו אותו ע"י המשטרה .שאר מקלטי העירייה היו בסך הכול
במצב טוב אך לצערנו הדבר לא נשאר כך בעקבות ונדליזם שחזר
על עצמו בלפחות  51אחוז ממקלטי העירייה .דבר שמקשה מאוד
על שמירה על סטנדרטים גבוהים בכל הקשור למקלטים
הציבוריים .לצערי ,מסתבר שזו תופעה כלל ארצית של ונדליזם
במקלטים .חבר'ה ,לא רק מקלטים .בהוראה שלי נפתחו מקלטים
גם בבתי ספר .כך שהיה פתרון לכל אותם אנשים שהיו זקוקים,
וכבר נאמר לך ע"י מפקד היקל"ר ש 24-שעות לפני שנפל טיל
באזור הזה נתתי הוראה לפתוח את המקלטים .גם בהפוגה
כשכולם סגרו את המקלטים בארץ אני נתתי הוראה לא לסגור
את המקלטים .אלה שסגרו את המקלטים הוזמנו לשימוע ויחד
עם נציג של הלשכה המשפטית ,הודיעו להם שבפעם הבאה לא
מדברים אלא פשוט מפנים אותם מהמקלט.

ישראל מורן:

קודם כול ,אני שמח שקיבלנו תשובה שסוף סוף אותי לפחות
הניחה את הדעת .כי זה מה שהייתי מצפה שיקרה אם יש עמותה
כלשהי שלא עומדת בסטנדרטים שתזומן לשימוע כמו שכתוב פה.
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זה מה שביקשתי לדעת .אני מחזק אתכם ואני רוצה לומר ,ואני
אומר את זה על אף שכל המקלטים שלא נפתחו מצויינים פה ,אני
אומר המקלט של מול קופת חולים בתל גיבורים אני הייתי צריך
ללכת ברגל ,שמו שם ,פתחו עם מנעול ,סגרו אותו עם מנעול אחרי
חצי שעה .אז לא כתבתם את זה פה.
מוטי ששון:

מורן ,אני לא יודע על מה אתה מדבר .אבל אני יכול לומר לך
בצורה הכי אחראית שמי שפותח את המקלטים זה החבר'ה של
הפיקוח העירוני שתוך כמה דקות מרשתים את כל העיר .אני
הסתובבתי במקלטים ולא מצאתי שום מקלט סגור.

 98שאילתא  -של חבר המועצה חזן שמעון בנושא תביעות המתנהלות כנגד
עיריית חולון ומי חותם על הפשרות9
שמעון חזן:

רבותיי ,אני בדקתי וראיתי ,לא בדקתי בדיקה הכי מעמיקה כי
אין לי את הכלים אבל אני יודע שמתנהלות נגד עיריית חולון
תביעות .רבותיי ,התביעות האלה מגיעות לסך של כחצי מיליארד
שקל .אתם לא מבינים אבל יש פה סכנה גדולה מאוד .עכשיו,
רציתי לדעת מה התביעות המתנהלות נגד עיריית חולון ,לרבות
סכומן? מי הגוף המוסמך לחתום על תביעות המסתיימות בפשרה.
ואני רוצה פה להגיד שעקב ההתנהלות של העירייה עומדות ...מה
שהודו בעירייה שהתביעות היום על  425מיליון שקל ,רבותיי ,ועוד
עומדות ותלויות .אנחנו מדברים פה על חצי מיליארד .זה דבר
שאנחנו צריכים להבין למה מתנהלות התביעות האלה ואני מבין
שזה על התנהלות ,על הפרות חוזים ,על כל מיני תביעות שנעשה
עוול לתושבים .עכשיו ,עוד לא הגיעו התביעות של היטלי
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ההשבחה ,כי למה ,תביעות של  5,111או  11,111שקל בבית
משותף לא יודע איך לתבוע ...השאלה היא ,תגיד לי עכשיו ,למה
אנחנו מדברים על חצי מיליארד שקל תביעות שמתנהלות
ועומדות ותלויות ופה כל אחד מהקואליציה וכולכם אתם יושבים
ולא כלום .והכול הולך למשרדים חיצוניים שגובים מכם מיליוני
שקלים כל שנה .על מה זה? איך ההתנהלות הזאת ,תסבירו לנו.
דרך אגב 81 ,אחוז מהתביעות נגד העירייה מוצלחות.
יונת דיין:

קודם כול ,מרב התביעות לא יוצאות לטיפול חיצוני .אנחנו שמונה
עורכי דין בשירות המשפטי .אתה יכול לעשות ככה כמה שאתה
רוצה ,אני מנהלת את זה .אני לא אגיד באופן חד משמעי אבל אני
אגיד בגדול ,אני לא נוטה לשקר .מרב התביעות לא יוצאות
החוצה .תביעה יוצאת החוצה או בגלל עומס בזמן מסוים או בגלל
ייחודיות או מומחיות שאין לנו בבית .מה לעשות ,אנחנו לא
מחזיקים את כל עורכי הדין ואת כל העורכים הגדולים בבית
העירייה .יתרה מכך ,להגיד  425אלף שקל בתביעות זה נכון.
תביעה מוגשת על חמישה מיליון שקל ,כמה נפסק בסוף? עד שלא
הגענו לפסק הדין הסופי אני חייבת לציין לך חמישה מיליון שקל.
היא יכולה להגימר באפס ,בחמישה שקלים ,בחצי מיליון .גם
כשהתביעה מגיעה גם לאורך הדיון וגם כשמתקיימים דיני
הוכחות אנחנו כל פעם מבצעים הערכה מחדש של סיכון ,סיכוי,
סבירות ,סכומים אפשריים .ועל זה יכול לענות לך חשב העירייה
איך הוא מפריש הצידה כספים .אבל להגיד בשורה אחת 425
מיליון שקל זה לא...
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שמעון חזן:

בשנה האחרונה ,כמה כסף ב 2113-שילמה העירייה? שאלת
הבהרה.

מוטי ששון:

שמעון ,הגזבר לא נמצא אבל בוא אני אסביר לך איך זה עובד .בכל
תביעה ,אני לא צריך להגיד לך ,יש משרדים חדשים שעורכי דין
חדשים מתחילים לקבל כל מיני אינפורמציה איך עשיתם את זה,
איך עשיתם את זה .מתחילים להגיש לנו תביעות כאלה ואחרות
בסדרי גודל של עשרות מיליונים ,אי אפשר לעמוד נגד זה .ברגע
שיש תביעה אנחנו מכינים את כתב ההגנה ,ואם יש דיונים עם
הגזבר והלשכה המשפטית אחרי שהגזבר מאשר את הפשרה בין
אם זה בית משפט אומר תתפשרו ,ובין אם מגיעים שני עורכי הדין
להסכמות מגיע סכום הפשרה מגוחך ,נמוך מאוד ואז וידבסקי
חותם ויש את האישור של היועץ המשפטי ,לא בכתב אבל זה
בהסכמה שלהם .זה מגיע אליי ,החתימה שלי היא סופית .אני
מקבל את ההמלצה שלו.

שמעון חזן:

אפילו בעיריית תל אביב אין סכומים כאלה.

מוטי ששון:

יש לי חדשות בשבילך.

שמעון חזן:

לפי יחסי 451 ,אלף תושב חצי מיליון ,עם תקציב כל-כך גדול פי
כמה עיריית חולון? אין להם מבחינה יחסית את התביעות האלה.

מוטי ששון:

אני מדבר עם ראשי ערים.

שמעון חזן:

ראשון לציון יותר גדולה מחולון ,רבע מיליון תושב.

מוטי ששון:

איך אתה יודע שיש להם כל-כך מעט תביעות .שמעון ,מי שבא
ורוצה לעבוד בעריכת דין הוא מחפש פרנסה .אז הוא מתחיל
לחפש לחפש לחפש.

שמעון חזן:

אבל דווקא אצל חולון? אתם מרימים להם להנחתה .אתם
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מרימים להנחתה עם ההתנהלות הזאת .שכל אחד ילך נגד
העירייה .אתה יודע שהשופטים הם בעד עירייה? ובעד ממשלה?
ומטילים  21אלף שקל הוצאות אם התביעה נמחקת או נדחית .כל
אחד הולך ושש לתבוע את העירייה?
מוטי ששון:

שמעון ,שאלת בישיבה הבאה אני אגיד לך כמה.

שמעון חזן:

זה סיכון אדיר לתבוע עירייה.

מוטי ששון:

מה פתאום.

 9/שאילתא  -של חבר המועצה שי קינן ,בנושא תמיכה בעמותות9
מוטי ששון:

שאילתא של שי קינן בנושא תמיכה בעמותות.

שי קינן:

השאילתא שלי מדברת על תמיכה בעמותות .עיריית חולון
מעבירה מדי שנה תמיכה כספית לעמותות השונות הפועלות
בעיר ...שנעשו בין השנים  2111ו...2114-

מוטי ששון:

בשנת  2111נתמכו  73עמותות .בשנת  2112נתמכו  68עמותות.
בשנת  63 2113עמותות .בשנת  2114זה טרם הסתיים .סך הכול
התקציבים ,אתה תוכל לראות כאן באלפי שקלים 9 :מיליון ו-
 ,476,111מיליון  ₪מיליון ו.713,631 -ש"ח  6מיליון .₪ 975,631 ₪
זה ב ,2114-כשעוד לא הסתיימה השנה.

שי קינן:

שאלתי האם כל העמותות עומדות בתבחינים.

מוטי ששון:

כן .כתוב שכן .אתם לא יכולים לקבל לא בתבחינים .יושב
בוועדות נציג היועץ המשפטי ורואה חשבון.

 974שאילתא  -של חבר המועצה יעקב אופק ,בנושא עלות שבוע האופנה 92472
יעקב אופק:

שאילתא בנושא שבוע האופנה  .2112המיתוג של חולון עובר
תהפוכות ,מיתוג של עיר הילדים ...ברור שכל ניסיון כזה למתג
את העיר עולה לראשות כסף ושבוע האופנה כולל שורה של
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אירועים ,הצעות ,פאנלים ,שיתוף של אורחים .השאלה היא מה
העלות של שבוע האופנה הזה כולל הפרסום בשנת ?2112
מוטי ששון:

ראשית ,בעניין מיתוג העיר חולון ,בשונה מערים אחרות אשר
קודם שכרו שירותי משרד פרסום לשם יצירת לוגו ,כתיבת סלוגן
ורק לאחר מכן עמדו או שלא עמדו בהתחייבותן לבוחר ויצרו
פעילויות תואמות מיתוג היה מאז ראשית הדרך ועד היום חולון
עיר הילדים שבאה לידי ביטוי בהקמת מיזמים ייחודיים לילדים
תושבי העיר ,ילדי ישראל וילדי העולם .כתיבת חזון עשיר ויישומו
לצד תכניות עבודה ובקרת יעדים .כל זאת כאמור נעשה הרבה
קודם ליצירת השפה החזותית המוכרת לכל ילד בארץ "עיר
הילדים" .מוזיאון העיצוב חולון קם כחלק בלתי נפרד מעיר
הילדים אגב ,נבחר לאחד משבעת פלאי תבל ,ומתוך ראייה כי
עיצוב הוא כלי מהותי וחשוב בהתפתחות הילד כמו בעיצוב דמותו
כבוגר .הכלים הניתנים לילדים מלמדים אותו לבחור נכון וכך
להבין את משמעות והשפעת העיצוב על חיינו .עיצוב זה לא רק
צבע בקיר או ספה מחנות רהיטים .זה גם חומר ,תחושת
שימושיות ,צורך ,חוקים מתמטיים ואמנותיים גם יחד .כלים
חשובים ללא ספק להתפתחות הילד.
מוזיאון העיצוב חולון מקיים מספר תערוכות לאורך השנה לצד
אירועים גדולים ובינלאומיים אשר מביאים להכרתו בארץ
ובעולם ולביסוס מעמדה של העיר חולון כמרכז ידע .בין
האירועים השונים שהוחלט לקיים מדי שנה הוא את שבוע
האופנה בחולון אשר מביא שוב את עולם העיצוב כענף ייצור
מוביל בישראל תוך דגש על עולם עיצוב האופנה שבו אנו שחקנים
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מובילים גם בעולם .גם בתחומים אלה ,כמו בתחומי העיצוב,
ניתנים למבקרים כלים רבים ייחודיים לחולון שאת משמעותם
פירטתי .אנחנו שמחים לזכות בכל אירוע תרבות ייחודי ומקורי
שנוצר בעיר בשיתופי פעולה ותמיכה כלכלית רחבה אם כי לא
מספיקה ,הייתי דורש עוד ,מצד גופי הממשלה ,מפעל הפיס,
חברות מסחריות מובילות בארץ ובעולם וכמובן תמיכת חוג
הידידים וחבר הנאמנים של המוזיאון שתורמים רבות ממרצם
וכספם להצלחת המוזיאון ובכך להצלחת העיר חולון .השתתפות
העירייה בתקציב האופנה עומד ,תופתע ,רק על  351אלף שקל.
יעקב אופק:

מה היקף ההשתתפות שהייתה ,כמה מתושבי חולון ,כמה מבחוץ,
הגיעו לכזה אירוע?

מוטי ששון:

תראה ,כשאתה בא ועושה אירוע אתה לא יושב ומתחיל לספור מי
חולון מי לא חולון.

יעקב אופק:

הערכה גסה.

מוטי ששון:

אני לא עושה הערכה ,אני רק אומר לך ,אלפים באים ואתה מקבל
סקירה חינם בטלוויזיה ,מוסיף לתדמית של העיר לא רק כעיר
חינוך אלא כעיר של תרבות וחולון היום נתפסת במקום אחר ,לא
מה שהייתה פעם .ואם אנחנו יכולים לתת לתושבים שלנו אירועי
תרבות ברמה בינלאומית .ואם שבוע האופנה שהיה בתל אביב
הוא שבוע האופנה שמתקיים דווקא אצלנו בזכות המוזיאון
לעיצוב שאמרתי לך שנבחר לאחד משבעת פלאי תבל .כן ,זה
מוסיף לתחושת הגאווה .אני עובר לסעיף הבא.
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 977אישור דו"ח כספי רבעוני ליום ,37 94392477רבעון ( )7עיריית חולון9
מוטי ששון:

אורי ,בבקשה.

אורי צור:

הרבעון הראשון של שנת  2114הסתיים בעודף של  16.6מיליון
שקל .כאשר עיקר העודף נובע מעודף ביצוע מהתקציב היחסי
בהכנסות ,זה ביצוע בדיוק כמו התקציב היחסי בהוצאות .רק
לזכור שמתוך העודף הזה ,בעקבות הערה שקיבלנו במחצית 2113
אנחנו מעבירים מקרנות הראשות לפירעון המילוות את החלק
היחסי השנתי ,סכום שיסתכם במונחי הרבעון הזה בערך ב4-
מיליון ו 211-אלף ש"ח ,שזה כמובן תרם לעודף הגדול של ה16-
מיליון שקל .עכשיו ,תקציב הפיתוח ,ההכנסות היו  84מיליון
שקל .ביצוע ,ההוצאות ברבעון הראשון היו כ 27-מיליון שקל ,מה
שהגדיל את העודף הזמני בתבר"ים ב 57-מיליון שקל והגיע
לסכום כולל של  245מיליון שקל .ואפרופו הנושא הקודם שדיברנו
עם ההפרשות לתביעות משפטיות ,אפשר לראות בעמוד  4את
הסכום של התביעות האלה ,כמה אנחנו מעריכים ולא רק אנחנו
אלא בעזרת עורכי הדין שמטפלים בכל תביעה ,עשויות להיות
ההוצאות מתוך ה 425-מיליון שקל .זאת אומרת מעריכים בהיקף
כולל שמשהו כמו  16או  17אחוז מהתביעות .גם בתביעות צריך
לזכור ,זו הערכת סכום .זה לא סכום אבסולוטי .זה מתנדנד בין
 71ל 81-כבר הרבה מאוד זמן .אני מדבר על שנים לא רבעונים.
שאלות אם יש ,בבקשה.

ישראל מורן:

אפשר להעיר הערה ,מוטי? בתור חבר ועדת כספים ישבנו גם
הגזבר ,גם רחמים ,גם אורי .כל שאלה ששאלנו ,באמת לעומק,
ירדו איתנו לפרטי הפרטים ויישר כוח.
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מוטי ששון

מי בעד אישור הדוח הכספי הרבעוני ליום  ,3794392477רבעון
ראשון?  7/בעד 9מי נגד? אין מי נמנע?  7נמנעים ,אושר9

 972אישור תבר"ים9
מוטי ששון:

אישור תבר"ים .קיבלתם את הרשימה .רחמים ,אתה רוצה להציג
את זה?

רחמים בינוני:

יש לנו כאן אישור תקציב של  11מיליון  388אלף ש"ח .כמו שניתן
לראות ברשימה עיקר הנושאים זה יש לנו כאן תכנון בית ספר
יסודי בח ,311-שלושה מיליון ש"ח .תכנון בית ספר מקצועי ,היי-
טק היי ,מיליון וחצי ש"ח ויש לנו תכנון אולם ספורט בבית ספר
שרון ,מיליון וחצי ש"ח .יש לנו עוד תבר"ים כמו שאתם רואים,
עוד  21מיליון ש"ח לטובת שיקום גנים ,זה כשתושב עוקר עץ
אצלו בשטח הפרטי הוא צריך כנגד זה לשתול עץ אחר ,העירייה
אמורה לשתול את העצים .יש לנו כאן אופק חדש שאנחנו
מקבלים השתתפות של משרד החינוך .שינינו את השם של תב"ר
מבנה יבין למועדון הקשישים ברחוב עמוס .זה היה רשום בדבורה
הנביאה ובפועל זה רחוב עמוס.

מוטי ששון:

זו רק בעיה של מינוח.

רחמים בינוני:

בדיוק .ולכן שינינו רק את השם לפי המיקום עצמו .גם יש את
המרכז יום לקשיש ,יש פה הגדלה של  7מיליון  321כאשר יש פה
השתתפות ביטוח לאומי  2מיליון  .552הרשל 583 ,אלף ש"ח,
ועידת תביעות  384אלף ש"ח והעירייה  3מיליון  811אלף ש"ח.

ישראל מורן:

הוא מתקדם ממש יפה שם.

מוטי ששון:

רחמים ,מועדון הקשישים ברחוב עמוס זה סופי? זה יבילי?

רחמים בינוני:

זה מבנה יביל ,כן.
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ישאל מורן:

כבוד ראש העיר ,אם יש כבר שעת כושר של תבר"ים ,אתה יודע
להגיד מה יהיה הצפי של הקמת האנדרטה של הגולות? כי זה גם
היה תב"ר שאושר.

מוטי ששון:

התב"ר אושר .יש לנו בעיה שמטפלת בה ,אני אישית כתבתי
מכתב ,אני וחנה כתבנו מכתב ,הוצאנו מכתב לשר פירון ,לא
קיבלנו שום תשובה .ושמתי את המכתב על השולחן להוציא
תזכורת לשר שהוא לא ענה על המכתב .מה קרה ,בעבר הייתה
התחייבות של משרד החינוך ,משרד ראש הממשלה .מתעלמים
כאילו אנחנו אוויר .יש התחייבות חשב.

רחמים בינוני:

הרשאה תקציבית הייתה כ 611-אלף ש"ח משרד החינוך יעביר
לעיריית חולון.

ישראל מורן:

אני זוכר גם שהגדלתם ואמרתם יכול להיות שהם לא יתנו ,אנחנו
נאשר את הכול.

מוטי ששון:

ואז אמרה לך היועצת המשפטית ,שאני לא אכנס לזה ,יש בעיה
עם האדריכל .בלי שום קשר לכסף .הם בדיונים ביניהם
משפטיים .אבל זה לא קשור לתקציב ,לתקציב אנחנו פועלים
ואישרנו גם כן ,אבל ברגע שהם לא מרוצים ממנו והם לא רוצים
לכפות עליהם בגלל לחץ זמן.

רחמים בינוני:

הוצאנו להם מכתבים כי הייתה הרשאה של משרד החינוך ומשרד
האוצר והם החזירו אותה חזרה .והמנכ"לית פנתה גם למנכ"לית
משרד הקודמת ופנינו ואין שום תשובה ,לא עונים.

מוטי ששון:

לא להאמין ,אבל זה יהיה.
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מי בעד אישור התבר"ים על פי מכתבו של גזבר העירייה ,וידבסקי ,מה7194892477-
שסך הכול התבר"ים מסתכמים ב 74 -מיליון  388אלף 9מי בעד?
 23בעד 9אין נגד ,נמנע אחד ,אושר9
 973אישור עדכון התקציב הרגיל לשנת 92477
מוטי ששון:

 .13עדכון התקציב הרגיל לשנת .2114

רחמים בינוני:

אנחנו מדברים כאן על תוספת של  7מיליון  .788,611סך הכול
 1.72אחוז מהתקציב .נגיע למיליארד  87מיליון .225,411
כעיקרון ,כמו שאתם יכולים לראות התוספות העיקריות מגיעות
ממשרדים חיצוניים .יש לנו תוספת ממשרד החינוך .אתם רואים
סך הכול החינוך הפורמלי מיליון ארבע מאות  .37,411יש לנו
תוספת ממשרד הרווחה של  5מיליון  ,927,411ויש לנו  119,511זה
מענק תיאגוד מרשות המים זה מרשות המים אנחנו נקבל תוספת
של תיאגוד ,כנגד זה יש לנו את ההוצאות .כמו שניתן לראות ,יש
פה תוספות של כל מיני משרות שוועדה תקינה הוסיפה .בעיקר
מנהל חדשנות ויזמות בחינוך ,מנהלת מחלקת הכנה לצה"ל
שעברה מהרשת ונמצאת היום בחינוך .תוספות יש לנו תוספות
ברווחה .שירות לקשישים וכל הפעולות האלה .זהו .אם יש
למישהו שאלות .התקציב מאוזן.

מוטי ששון:

מי בעד עדכון התקציב הרגיל לשנת  2477מיליארד  1/מיליון
 731,744ש"ח הן בצד ההוצאות והן בצד ההכנסות ,כל השינוי
מסתכם ב 1-מיליון ו ₪ 188,344-ועל פי מכתבו של יצחק
וידבסקי מיום  ,2494892477מי בעד?  23בעד 9מי נגד? אין נגד 9מי
נמנע? אחד נמנע ,אושר9
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 977אישור פתיחת חשבון בנק – חדש תמורת ישן – רמ"י9
מוטי ששון:

אישור פתיחת חשבון בנק חדש תמורת ישן.

אורי צור:

זה על פי טיוטת ההסכם עם רשות מקרקעי ישראל ,פרויקט
מגדלי קראוזה .פשוט דורשים שחלק מהכספים שהם מעבירים
פלוס כספי עירייה לפיתוח התשתיות באותו מתחם יופקדו
בחשבון ספציפי לנושא הזה והם יאשרו אחר כך את המשיכה
ממנו .הם מתנים את זה בחוזה ואנחנו לא רואים בזה שום בעיה.

ישראל מורן:

ראש העיר ,אפשר לדחות את זה לישיבה הבאה כי לא קיבלנו
חומר?

מוטי ששון:

מורן ,מה השאלה?

ישראל מורן:

אנחנו לא קיבלנו את הפרוספקטים שלכם יש .את החומר לא
קיבלנו .החומר של הישיבה לא קיבלנו.

דובר:

סליחה ,זה בא בנפרד.

ישראל מורן:

עכשיו כולם ידעו על מה הם מצביעים.

מוטי ששון:

מורן ,כולה פתיחת חשבון בנק.

ישראל מורן:

וראוי שכל מי שמרים את ידו ידע על מה הוא מצביע ,כבוד ראש
העיר.

מוטי ששון:

כתוב ,אמרתי .טוב ,ראיתם את המכתב של אורי?

מי בעד אישור פתיחת חשבון בנק חדש תמורת ישן ,רמ"י ,למכתבו של אורי צור,
חשב העירייה מה 21-באוגוסט  92477מי בעד?  (927פה אחד)
דובר:

מה זה רמ"י?

מוטי ששון:

רשות מנהל מקרקעי ישראל.

דובר:

מה זה הברייק הזה?

עו"ד יונת דיין:

מגדלי קראוזר .מול מקווה ישראל.
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דובר:

מה הקשר שלנו הכלל לזה?

מוטי ששון:

מקבלים כסף.

ישראל מורן:

זה הכסף שהולך להיי-טק היי.

מוטי ששון:

הם רוצים לראות שזה עובר לפה למשהו מסוים .הוא לא רוצה
שתיקח את הכסף הזה לדברים אחרים .הוא רוצה למשהו מסוים.
מה שאנחנו דרשנו לבנות בית ספר ,במקום מה שהיה לבנות בית
ספר ,הם ניסו להתחכם איתנו ,העבירו את התלמידים ללוד
ואנחנו לא ויתרנו ואחרי ויכוחים אמרנו לא תקבלו היתרי בנייה
אם לא תשלמו והם עשו את זה.

יוליה מלינובסקי :כשאתה רוצה אתה מה זה יודע לעשות .רק תרצה .רק תרצה .זה
בכל הנושאים.
מוטי ששון:

אני יודע על מה את רוצה לדבר .הרי לא תתני לי סתם מחמאה.
אמרתי 27 ,אושר פתיחת החשבון9

 975אישור תבחינים לחלוקת כספי תמיכה לעמותות ספורט תקציב שנת 92475
מוטי ששון:

אישור תבחינים לחלוקת כספי תמיכה לעמותות ספורט לשנת
 ,2115ואחר כך אישור תבחינים לחלוקת כספי תמיכה לעמותות
כללי .שני אישורים .וגם  17אישור תמיכות במוסדות דת
פרוטוקול .,מי מציג את האישור תבחינים לעמותות הספורט.

יגאל אייל:

התבחינים לספורט דומים לאלה אחד לאחד כמו התבחינים ל-
 2114עם שינוי מהותי אחד ,במשך שנים ההקצבות למחלקות
הנוער נשחקו בצורה משמעותית בין  31ל 41-אחוז .זה קרה כי
תקציבי מחלקות הנוער היו במסגרת אחת של אותותקציב עם
קבוצות הבוגרים .בקבוצות הבוגרים בגלל ...ערך ...נשחק .מתוך
מטרה לשמור על התקציבים של מחלקות הנוער שהם קבועים
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החלטנו לעשות הפרדה בין שתי טבלאות ,לקחנו תמונת ראי ממה
שהיה ב .2114-בשנת  2115תהיה טבלה נפרדת לנוער וטבלה
נפרדת לבוגרים ,דבר שיביא להצלחה לאורך שנים לשמר את
תקציבי מחלקת הנוער .זה השינוי היחידי שאנחנו מביאים .אני
חושב שהוא משמעותי ונכון.
ישראל מורן:

איפה רואים את זה?

יגאל אייל:

סעיף א' ,ג' .אתם רואים שאת החלוקה של מחלקות הנוער 21
אחוז והבוגרים מקבלים  81אחוז.

קובי זיתוני:

על מנת לחזור חזרה לכל השנים האלו שהיו ,על כל השחיקה של
הכספים ממחלקות הנוער נוצר פער של בערך  5אחוז שאנחנו
רוצים להשלים אותו .זה יוצא  227אלף שקל .זה יגרום לנו עוד
בעיות במשך הזמן אם לא נקבל אותו בחזרה.

יגאל אייל:

רק להסביר את מה שקובי אומר ,ברשותכם ,תמיד כשהוספת
כסף לא יכולנו לייעד אותו לנוער כי הוא מתחלק בכל הזה ומי
שהרוויח זה קבוצות הבוגרים .השיטה החדשה שיש טבלה נפרדת
לנוער ,כלומר כל שקל שמוסיף לנוער הולך ישירות לשם.

ישראל מורן:

השאלה האם זה  5אחוז מתוך ה 21-או מתוך המאה שאתה
מוסיף?

קובי זיתוני:

התקציב של הנוער הוא היום  916אלף.

ישראל מורן:

אז מתוך זה  5אחוז? חבל ,היינו מעדיפים שזה יהיה מתוך כל
התקציב לנוער.

שמעון חזן:

רציתי להגיד איזו מילה .כל הזמן אנחנו שומעים בעיר חולון
שמקצים את התקציבים לספורט ההמוני וזה מפליא אותי ,כאשר
הספורט ההישגי לא נמצא פה בחולון.
55

מועצת העיר ה –  71חולון ישיבה מן המניין מס'  19/977 71פרוטוקול 734

מוטי ששון:

כדורסל זה לא הישגי?

שמעון חזן:

כדורסל זה לא בזכותך ,מוטי .אתה היית פעם  811אלף ,בא פיני
גרשון נתת  211אלף .זה כלום ,זה עלוב ,זה משכורת של זר אחד.

מוטי ששון:

וכמה עכשיו התקציב ,אתה יודע? תגיד לו ,יגאל.

יגאל אייל:

רק ליידע .התקציבים מתקרבים ל 6-מיליון שקל.

שמעון חזן:

לכדורסל.

שמעון חזן:

אני מציע הצעה .איזה כמה גרושים לנוער זה לא עוזר לנו .כדאי
לפתח את הספורט לנוער על חשבון החשבון האמנותי שבאים 161
אוהדים לשנה.

מוטי ששון:

לך תראה חזרו האקרובטיקה מקומות ראשונים באירופה.

כהן רועי:

תרא ,מי שיודע ,וקובי גם בקדנציה הקודמת וגם כשהייתי גם
באופוזיציה ולאורך כל הדרך שיתפנו פעולה .הפעם הזאת באמת
עשינו איזשהו מהלך שבאמת ההפרדה הזאת של הנוער והבוגרים
זה מהלך שעבדנו עליו המון זמן .מי שהיה בוועדת ספורט ראה
שהצלחנו להעביר את זה פה אחד בהמלצה של כולם .כל אנשי
המקצוע יש את הסוגיה הזאת של הנוער .ערך הנקודה משנת
 2117היה סדר גודל של כמעט  4וחצי אלף שקל ,היום הוא עומד
על  1,811שקלים .אנחנו לא יכולים להמשיך עם המציאות הזאת
שמחלקות הנוער נפגעו .ביקשנו את זה ברמה אישית ותמיד
נהנינו ,אני אומר לכם לאורך כל המועצות האחרונות אפשר להגיד
הכול ,כל פעם שביקשנו למחלקת הנוער ראש העיר נענה לבקשתנו
וזה אושר .אנחנו נמצאים באמת בשלב שבאמת יש לנו את
האפשרות נקודתית לעזור למחלקות הנוער ותאמינו לי ,זה כדי
שיביאו לשם תזונאי ,ויביאו לשם אנשי חינוך ,ושיביאו לשם,
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ישפצו את המתקנים והכול .וסוף כל סוף אנחנו נוכל גם
להתגאות ,לכן אני גם ביקשתי גם מראש העיר ,נפגשתי גם עם
וידבסקי ,נפגשתי גם עם רחמים ,הנושא הזה מאוד חשוב וחשוב
לנו הפעם ,אנחנו מאשרים תבחינים שתהיה פה התייחסות לנושא
שאפשר לתת נקודתית רק לנוער ,ואני מצטרף לקריאה של קובי,
יו"ר ועדת הספורט ואני חושב שכל שאר החברים באמת לעשות
מאמץ לקראת התקציב של  2115באמת לאשר את זה כדי שנוכל
להגיד שבעיר חולון רבע מתקציב הספורט ניגש למחלקות הנוער.
וזו אמירה שרבע מתקציב הספורט הולך לנוער.
ישראל מורן:

אני רוצה לחזק .בעיניי אם נצליח לחזק את התקציב לטובת בני
הנוער ,בני נוער שיהיו בתוך מסגרת ספורטיבית כזאת או אחרת
אנחנו נרוויח אותם לא ברחובות ,ואחר כך במקום שנוציא
סיירות שימצאו אותם בגינות ,אנחנו נמצא אותם במסגרות
חינוכיות ,במסגרות ספורט .אני אשמח גם כן אם זה יקרה בדיוק
כמו שרועי וקובי אומרים.

כהן רועי:

אי אפשר להעלות כרגע תוספת של  211אלף ש"ח בדיון הזה כי פה
אתה מחלק את התבחינים .כשנדבר על התקציבים של 2115
הנושא יעלה.

ישראל מורן:

מכול נחשב מהספורט ,הם גם יכולים להגיש?

דובר:

מכול הוא חלק מהספורט.

קובי זיתוני:

יש סוגי מכול מסוימים.

מוטי ששון:

מי בעד אישור המועצה לתבחינים לחלוקת כספי תמיכה
בעמותות הספורט לשנת  92475מי בעד?  23בעד 9אין נמנעים ואין
מתנגדים9
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 971אישור תבחינים לחלוקת כספי תמיכה לעמותות כללי תקציב שנת 92475
מוטי ששון:

אישור תבחינים לחלוקת כספי תמיכה לעמותות כללי .דורון עברי
הוא רואה חשבון שמלווה את כל העבודה של וועדות התמיכות.

דורון עברי:

לגבי התמיכות הכללי בעצם התבחינים הם די זהים לתבחינים
משנת  ,2114למעט שינוי קטן שנעשה בסעיף  2.4שמנסה ,מבנה
הקבע של העמותות שנתמכות .מלבד זה כל התבחינים הם זהים
לשנת .2114

ישראל מורן:

סעיף  3.1ב' ,רשום שיפוץ בתי כנסת .ורשום ,אם אתה קורא את
תנאי הסף הכלליים ,רשום שבית כנסת יכול להיות משופץ פעם
בעשר שנים מהתקציב הזה של ה ,17.2-האם אפשר לקבל רשימה
של בתי הכנסת ששופצו בעשר השנים האחרונות.

מוטי ששון:

אני לא מכיר אחד שביקש ונתנו לו.

דובר:

זה נכנס לתוך סל התקציב ואז הוא מחולק לתמוכות.

ישראל מורן:

אז חבל .אז יש לכם  17.2לשיפוץ .כל בתי הכנסת משופצים יופי.

יונת דיין:

לא כולם שייכים למועצה הדתית ,או לא כולם שייכים לעמותות
שהחברים של ש"ס פה יודעים להגיד לך .אבל הוא שואל למה
אתם לא מגישים?

מוטי ששון:

מי בעד אישור תבחינים לחלוקת כספי תמיכה לעמותות הכללי
תקציב לשנת  ,2475פרוטוקול לפני מכתבה של יונת דיין עורכת
דין יועצת משפטית ,מה ,7197192447-מי בעד?  27בעד 9אין נגד,
אין נמנעים ,אושר9

 971תמיכות במוסדות דת פרוטוקול מיום 9229192477
מוטי ששון:

אישור תמיכות במוסדות דת .פרוטוקול מיום .22/6/2114
שאלות?
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ישראל מורן:

כן .יש לי שאלה ,כבוד ראש העיר ,ואני אשמח אם באמת תיתן לי
תשובה כנה .תענה לי ואני מבטיח שיש לזה פואנטה .השאלה היא
פשוטה .האם יכול להיות שאחננו נחסום תקציבים או תמיכות
במוסד כמו כולל כעירייה בגלל שכולל מפלה בין גברים לנשים,
בגלל שיש הפרדה ביניהם .האם יכול להיות שאנחנו נעשה דבר
כזה ,לא ניתן תמיכה למוסד בגלל שהוא מפריד?

מוטי ששון:

אני לא יודע על מה אתה מדבר ,אבל חזקה עליי שמוקמת ועדה
וקובעת את מה שקובעת ,אני נותן בה אמון ואני בעד.

ישראל מורן:

אז עכשיו אני אשאל את השאלה .יש לנו מוסד חינוכי בעיר
שנקרא בית בפר דביר שיש בו חלוקה ויש ציבור שהולך רק אליו.
אתם יודעים שלחלק מהציבור שנוסע לביה"ס דביר לא מקבל...

מוטי ששון:

מה זה קשור אליהם? הם אשמים?

ישראל מורן:

האם אתם יודעים שהם לא מקבלים כמו שתלמידים אחרים
מקבלים?

נציג החרדים:

אתה יודע שהילד שלי נוסע כל בוקר לאור יהודה כי אין לו פה בית
ספר פה בעיר?

מוטי ששון:

קודם כול ,אמרתי לך ,ישבה הוועדה וקבעה את מה שקבעה.
מקובל עליי ואני חותם על זה .עכשיו ,מה שקשור להסעות .קבע
משרד החינוך ולא הם .קבע לישורון הוא נותן הסעות ואיפה שיש
הפרדה הוא לא נותן הסעות .התקשרתי למנכ"לית משרד החינוך,
שלחתי לה מכתב ,אמרתי לה תגידי איזה היגיון שניהם בתי ספר
ממלכתי-דתי ,למה שלא תהיה להם הסעה? למה מי שיירשם רק
לישורון יקבל הסעה אבל מי שלא ישורון אלא דביר לא יקבל? אז
זו התשובה שקיבלתי .לא נראה לי ,לא לעניין לחלוטין אבל כמה
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שאני מדבר לא עזר שום דבר .לא ויתרתי ואני אמשיך לדבר
איתם.
דובר:

מה הנימוק?

מוטי ששון:

אין נימוק.

ישראל מורן:

כבוד ראש העיר ,לא יכול שתהיה אפליה בין ציבור לציבור .אני
צריך לדעת שאתה איתנו במאבק מול משרד החינוך.

מוטי ששון:

מי בעד אישור ועדת התמיכות במוסדות דת ,פרוטוקול מיום
 ,2294192477מי בעד?  ,22אושר9

 978מינוי מר נדב יפה סמנכ"ל תשתיות כנציג העירייה ברשות ניקוז הירקון
במקום הרצל רוזנטל9
מוטי ששון:

מינויו של נדב ,סמנכ"ל תשתיות ,שמחליף את הקודם שלו
בתפקיד ,את הרצל רוזנטל ברשת ניקוז הירקון 9מי בעד?  22בעד9
אין נגד ,אין נמנעים9

 97/מינוי מר אוהד קורן ס 9מנהל אגף תשתיות כנציג העירייה ברשות ניקוז
הירקון במקום פרב מן יצחק
מוטי ששון:

מינוי מר אוהד קורן ,סגן מנהל אגף תשתיות כנציג העירייה
ברשות ניקוז הירקון במקום המהנדס פרבמן יצחק 9מי בעד? 27
בעד9

 924אישור כתב הסמכה למתמחה פרי אלון ת9ז 344/73154 9להתייצב ולתבוע
בבית משפט לעניינים מקומיים בחולון9
מוטי ששון:

אישור כתב הסמכה למתמחה פרי אלון ת9ז 344/73154 9להתייצב
ולתבוע בבית משפט לעניינים מקומיים בחולון 9מי בעד?  22בעד9
אין נגד ,אין נמנעים9
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 927אישור כתב הסמכה למתמחה גילי סוסתיאל ת9ז 4244188/25 9להתייצב
ולתבוע בבית משפט לעניינים מקומיים בחולון9

מוטי ששון:

אישור כתב הסמכה למתמחה גילי סוסתיאל ת9ז4244188/25 9
להתייצב ולתבוע בבית משפט לעניינים מקומיים לפי המכתב
שמצורף9
מי בעד?  22בעד 9אין נגד ,אין נמנעים9

 922אישור זיכיון לפרסום על מתקני מפה ואחזקת המתקנים9

מוטי ששון:

אישור זיכיון לפרסום על מתקני מפה ואחזקת המתקנים .מי
מציג את זה? ניצן הוא מהמחלקה לחזות העיר.

ניצן ירושלמי:

אנחנו כבר תקופת זמן מעניקים את הזכיינות לחברה מסחרית
שעוסקת בפרסום חוצות ובאינטרוואל הזמן הזה זכתה חברת
מאור בפרסום על  34מתקני מפה .כאשר המתקנים הם דואליים,
צד אחד לשימוש עירוני למפות העיר .לפני חודש החלפנו את כל
המפות למפות חדשות ועדכניות ,והצד השני לפרסום מסחרי והם
גם מאחזקים אותן .זו התמונה העיקרית.

מוטי ששון:

מי בעד אישור זיכיון לפרסום על מתקני מפה ואחזקת המתקנים
על פי מכתבו מיום ה 2394192477-של ניצן ירושלמי 9מי בעד? 22
בעד 9יש נגד? אין נגד ,אין נמנעים9

 923אישור זיכיון לפרסום על מתקני טלוויזיה ( )9B9Bואחזקת המתקנים9
מוטי ששון:

אישור זיכיון לפרסום על מתקני טלוויזיה ( ).B.Bואחזקת
המתקנים.
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ניצן ירושלמי:

יש  11מתקנים של בילבורדים שפרוסים בעיר .אנחנו נגדיל את זה
ואני מאמין שגם נעשה שלטים דיגיטלים .כרגע עשרת השלטים
האלה עוברים לזכיין חדש .חברה פרטית .המתקנים האלה
דואליים ,צד אחד לשימוש מסחרי ,וצד שני לשימוש של דוברת
העירייה לפרסומים עירוניים .זה עבר לחברת רפיד .גם הוצאנו
דמי זיכיון יותר גבוהים ממה שהיה בעבר .זהו.

ישראל מורן:

כבוד עיר ,בהקשר הזה ,יש מעט לוחות מודעות לתושב בעיר.
נראה לי שכולם חוו את זה ש ...מותר לנו לתלות ,אז כשיש בכלל
מודעות או דברים שרוצים לפרסם לציבור כמעט אנחנו לא רואים
מודעות כאלה בעיר.

ניצן ירושלמי:

על הלוחות מודעות לתושב הקהילתי יש כאלה ,הפרסום הלוקאלי
הקהילתי  -מורה פרטי ,אבד כלב ,צ'ומבי אבד לי או כל מיני
דברים כאלה ,ויש כאלה עשרות ברחבי העיר .לפי הוראה של
המנכ"לית אני יוצא לרכש של נוספים .עשינו מיפוי בשכונות
שחסרים בהן ...שזה גם מקום שראינו שיש צבע של פרסומים
שנראה מאוד לא אסטטי .ואנחנו הולכים להוסיף.

מוטי ששון:

מי בעד אישור המועצה לזיכיון לפרסום על מתקני טלוויזיה
( )9B9Bואחזקת המתקנים על פי מכתבו של ניצן ירושלמי מ-
?2394192477
מי בעד?  23בעד 9אין נגד ,אין נמנעים ,אושר9

 927אישור מינוי הגב' שרית שינגרוס כמנהלת לשכת מנכ"ל ואישור משכורתה
לפי  34% -שכר בכירים
מוטי ששון:

אישור מינוי הגב' שרית שינגרוס כמנהלת לשכת מנכ"ל ואישור
משכורתה לפי  31% -משכר בכירים .מי בעד?
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יוליה מלינובסקי :אני רוצה לשאול מאיפה זה בא ,זו משרת אמון?
מוטי ששון:

מסתבר אבל אנחנו לא ידענו.

עו"ד יונת דיין:

תיקון חדש.

יוליה מלינובסקי :מה זה  ?31%למה לא  25ולא לא...
מוטי ששון:

זה מה שקובעים.

עו"ד יונת דיין:

אלה הנחיות משרד הפנים.

יוליה מלינובסקי :שיו"ר הלשכה היא כאילו  31אחוז ,מה זה שכר בכירים?
מוטי ששון:

יש הגדרה בחוק מה זה שכר מנכ"ל ומה הנגזרת ממנו.

מי בעד אישור מינוי הגב' שרית שינגרוס כמנהלת לשכת מנכ"ל ואישור משכורתה
לפי  34% -משכר בכירים 9מי בעד?  22ספרתי קודם 22 9בעד,
אין נגד ,אין נמנעים9
 925ישור עדכון שכרו של מר ויקטור סטביצקי כ"נהג מאבטח" ראש העיר החל
מ 79892477 -לפי –  34%שכר בכירים
מוטי ששון:

עדכון שכרו של מר ויקטור סטביצקי כ"נהג מאבטח" של ראש
העיר החל מ 1/8/2114 -לפי –  31%שכר בכירים.

יוליה מלינובסקי :אבל פה זה לא מישהו חדש .הבן אדם עובד כבר  13שנה איתך.
הוא כבר צבר ותק...
מוטי ששון:

שכר בכירים זה לא ותק.

יוליה:

במקרה הקודם זה מישהו חדש .נכנס לתפקיד חדש וזה התנאים.
פה בן אדם  13שנה .הוא כבר צבר משכורת מסוימת עם כל מיני
תנאים.

עו"ד יונת דיין:

גם אם לא היה עולה ,אסור לך להוריד שכר של בן אדם.

יוליה מלינובסקי :הוא בחוזה בכירים כאילו?
מוטי ששון:

יהיה .לא היה ועכשיו הוא בכירים.
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מי בעד עדכון שכרו של מר ויקטור סטביצקי כ"נהג מאבטח" ראש העיר החל מ-
 79892477לפי –  34%שכר בכירים? מי בעד?  22בעד ,אין נגד,
אין נמנעים9
 921מינוי מחודש של חבר המועצה אילן לוי כדירקטוריון בתאגיד המים מי
שקמה9
מוטי ששון:

אילן ,צא החוצה( .אילן עוזב את אולם המועצה) מי בעד אישור
מחודש של חבר המועצה ,אישרנו אותו אני מזכיר לכם ,אבל מה
הוא ישב בישיבה ואסור היה לו לשבת בישיבה .לכן אנחנו עושים
את זה פעם נוספת .מינויו של חבר המועצה ,אילן לוי ,כדירקטור
בתאגיד המים "מי שקמה".

ישראל מורן:

כבוד ראש העיר ,אני רק רוצה להגיד שאז כשדיברנו על המפתח
הבטחתם שתשבו ותפתרו לנו את הבעיה.

מוטי ששון:

מצאנו לך מקום בחברה הכלכלית.

ישראל מורן:

כבוד ראש העיר ,גם יוסי וגם זוהר היו איתי בפגישה לפני ארבעה
חודשים אמרו לי תוך  21גג אנחנו חוזרים אליך ,עד היום לא
קיבלנו תשובה.

מוטי ששון:

קיבלתם חברה כלכלית.

ישראל מורן:

הייתה ישיבה שישבנו אחרי ...ואמרתם שתחזירו תשובה .לפחות
תהיו כנים.

מוטי ששון:

יש לכם נציג בחברה העירונית

ישראל מורן:

כבוד ראש העיר ,אני הערתי הערה ,שיתייחסו להערה .אנחנו
נפגשנו ,אמרו תוך  21יום יחזרו אלינו עם עניין מעודכן עד היום
לא קיבלתי תשובה 4 ,חודשים.

מוטי ששון:

מורן ,לא קיבלת נציג של החברה הכלכלית?
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ישראל מורן:

זה לא לפי המפתח .דיברנו על המפתח.

מוטי ששון:

החוק אומר שצריך לחלק עד כמה שניתן לחלק .לכן קיבלת מה
שמגיע.

ישראל מורן:

לא ביושב ראש.

מוטי ששון:

אני אבדוק את זה ,עוד פעם.

ישראל מורן:

תודה.

מוטי ששון:

מי בעד?  24בעד 3 9נגד אושר(9לאחר ההצבעה אילן חוזר לאולם)

 921מינוי מר אלפסי שלמה כנציג סיעת "אמת" במועצה הדתית במקום אריה
לוי9
מוטי ששון:

מינוי מר אלפסי שלמה כנציג סיעת "אמת" במועצה הדתית
במקום אריה לוי .מי בעד?

ישראל מורן:

בישיבה שאישרנו את הנציגים...

מוטי ששון:

מורן ,המשחקים שלך נמאסו עליי .אני מעלה כרגע ,אתה יכול
להתנגד או בעד.

ישראל מורן:

זה על סדר היום ,אני רוצה להעיר הערה.

מוטי ששון:

על מה הדיון ,אני מחליף חבר בחבר ,על מה הדיון?

ישראל מורן:

זה על סדר היום .אסור לשאול שאלות?

מוטי ששון:

מי בעד?  22בעד 9מי נגד?  2נגד ,אין נמנעים 9אני עובר לסעיף9

 928מינוי מר משה פרזיס כנציג "מצטיינים בחינוך" במועצה הדתית במקום
מלול אשר9
ישראל מורן:

אז גם פה אני רוצה לשאול שאלה באותו סעיף .אנחנו נגד וגם סגן
השר נגד .יש לנו מכתב ממנו ואם אתה רוצה לשמוע אז תקשיב.
יש לנו מכתב ואתם לא רציתם לשמוע את זה ,תזכרו.
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מוטי ששון:

מינוי מר משה פרזיס כנציג "מצטיינים בחינוך" במועצה
הדתית במקום מלול אשר 9מי בעד?  27בעד 2 ,נגד ,אין נמנעים9
אושר9

 92/מועצת העיר מאשרת את הרכב המועצה בעקבות השינויים:
מוטי ששון:

אני מבקש לקרוא עכשיו את הרכב המועצה בעקבות השינויים.
מומלצי הרשות המקומית :שלמה אלפסי ,מאיר מלכה ,משה בן
ניסן ,בנימין בן יוסף .מומלצי השר :עמוס ברנס ,שוקי דיטמן,
שרה כהן גדול ומשה פרזיס .מומלצי הרבנים :הרב דוד ישר .אני
רק חוזר ואומר לכם ,זה אושר בעבר .שני חברים שלא אישרו
אותם ,החלפנו אותם .אחד אנחנו החלפנו ואחד המצטיינים
בחינוך שקראתם את הזה ואישרתם אותם.

ישראל מורן:

אז היה עיוות וגם עכשיו הוא יתוקן.

מוטי ששון:

מי בעד הרשימה?  927מי נגד?  2נגד 9רועי ,מה איתך?  22בעד2 ,
נגד 9אושר9

ישראל מורן:

אנחנו נגד.

 934עדכון בנושא איגוד ערים בית המטבחיים תל אביב חולון.
מוטי ששון:

עדכון בנושא איגוד ערים בית המטבחיים תל אביב חולון.

עו"ד יונת דיין:

בקצרה ,השעה כבר מאוחרת .ישנו איגוד הערים הידוע מזה שנים
רבות .הקרקעות שעליו פועל האיגוד כבר מזמן חולקו ונרשמו בין
עיריית תל אביב לעיריית חולון לפי  37אחוז.

מוטי ששון:

לפי ההסכם היינו צריכים לקבל  21אחוז באיגוד ,ותל אביב 81
אחוז .חנה ניהלה איתם מו"מ והצליחה להגדיל את החלק של
העירייה מ 21-אחוז ל 37-אחוז.
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יונת דיין:

אחרי תהליך ארוך ...לאחרונה להורות על פירוק האיגוד ומינוי
רואת חשבון ג'ורג'י לתהליך .כדי שרואת החשבון תוכל להתחיל
בעבודתה העיריות נפגשו והסכימו שגם חובות וזכויות האיגוד,
בסוגריים אלה רק חובות ארנונה ,יתחלקו בין הרשויות באותו
יחס כמו הקרקעות 63 ,אחוז עיריית תל אביב תישא 37 ,אחוז
עיריית חולון תישא.

ישראל מורן:

מה סדר הגודל?

יונת דיין:

בספרים רשום  21מליון ש"ח .אחרי הסכמה על הריביות ...ריביות
שהממונה על המחוז צריכה לתת לה אישור ,זה נדמה לי סדר גודל
של  9מיליון ש"ח.

ישראל מורן:

של החלק שלנו או בכלל?

יונת דיין:

בכלל .מתוך זה  63אחוז עיריית תל אביב למעשה משלמת לקופת
עיריית חולון כי המבנה בשטח עיריית חולון .המבנה עצמו ,הגענו
להסכמות לתת לפיקוד החורף להתאמן בו ולהרוס ולפנות ,וככה
ההריסה שלו לא תעלה כסף.

 937מינויו של מר מאיר חלבי כנציג ש"ס בוועדת בטיחות בדרכים9
מוטי ששון:

מינויו של מר מאיר חלבי כנציג ש"ס בוועדת בטיחות בדרכים9
מי בעד?  27בעד ,אין נגד אין נמנעים9

 932מינויו של מר משה שלוש כנציג הליכוד  +אילן לוי בוועדת תחבורה במקום
מאיר חלבי9
מוטי ששון:

מינויו של מר משה שלוש כנציג הליכוד  +אילן לוי בוועדת
תחבורה במקום מאיר חלבי 9מי בעד?  27בעד ,אין נגד אין
נמנעים9

מוטי ששון:

נאום דקה של עמוס ירושלמי ויוליה.
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עמוס ירושלמי:

אני מדבר איתכם לא כפוליטיקה ,אני מדבר כבן אדם לבן אדם.
לפני שנתיים אני הייתי בסוד העניינים של בית ספר וייצמן שנסגר
לבן גוריון .אני חי עם האנשים האלה ,אני מכיר אותם אחד אחד.
אחד הדברים השיקולים שרציתי מאוד לדבר נושא של זהירות
בדרכים .ויש הרבה זהירות בדרכים ממרכז ג'סי כהן לכיוון הבית
ספר .ואני מכיר את האזור .ההורים שם הם לא כל כך ,בוא נגיד,
החיים שלהם הם חיים בצורה לא הכי נורמלית ,בשבילם שהילד
יגיע לבית ספר או לא יגיע ,זה לא בראש מעייניהם .אני רוצה
לבקש באמת בכל לשון של בקשה ,חברים טובים ...מה שאני רוצה
להגיד אם לא יאשרו את זה אני מוכן אפילו לקחת את חברי
המועצה ביום מסוים ,מצעד ממרכז ג'סי כהן עד קריית בן גוריון
ברגל .בואו נראה את הדרך לאן תוליך אותנו ,בכמה זמן וכמה
סכנות יכולות להיות בדרך .ואני יודע ,מוטי ,שזו בקשה מכל הלב.
למה ,חס ושלום יקרה משהו לאיזה ילד אני לא ארגיש טוב .לחות
אני עשיתי את שלי ואמרתי את שלי.

מוטי ששון:

קיבלתי מכתב לפני שבוע מהורים שליד צומת מרומזרת ,שאני
אסדר להם הסעה לעבור מצד אחד לצד השני .משרד החינוך קבע
כללים ברורים ואמר רק מעל  3ק"מ יש הסעות ,מתחת לזה ,אין
הסעות .אתה הלכת לשר החינוך ,הלכתם והשגתם בשנה אחת
הסעה ,שנה שנייה הגשתי את הבקשה ,קיבלתי תשובה שלילית.
אמרתי ,אני מערער .נתנו לי להבין שהם יאשרו .בסוף לפני פסח
קיבלתי תשובה שלילית ,אמרו אין תקציב .אמרתי ,אנחנו נמצא
את התקציב לא נפסיק באמצע השנה את ההסעה .השנה פניתי
עוד פעם וקיבלתי עוד פעם תשובה שלילית כי זה נושא עקרוני של
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משרד החינוך ,אתה צריך להבין אותם ,ברגע שהם מאשרים
במקום מסוים מתחת ל 3-ק"מ הם יצטרכו לאשר בכל הארץ והם
לא מאשרים את זה .אני אשאל שאלה פשוטה ,ועם כל הכבוד
לילדים ,וכל אחד שיושב פה כולם דואגים פה לילדים וכולם
מודאגים מצמתים מרומזרים .אבל אני שואל אותך שאלה
פשוטה ,אני גר ברחוב שנקר ,הילדים שגרים ברחוב דגניה או
מרחוב פיכמן חוצים כביש ,אני רואה את הילדים בבוקר ,כשאני
מתפלל בבוקר השלבים פתוחים ואני יודע את התפילה בעל פה,
אני הולך וחוזר הולך וחוזר ואני רואה את הילדים ילדים בגן
חוצים לבד .חוצים ומגיעים לגן .ילדים חוצים את שנקר פינת
ההסתדרות שהוא רחוב סואן ,ומרומזר חוצים ,מגיעים לשנקר
פינת חומה ומגדל ,שוב רמזור חוצים ,מגיעים לבית הספר .תבין
את המדיניות העקרונית של משרד החינוך .אתה לא יכול לעשות
איפה ואיפה .אתה לא תעמוד בזה בכלל .בתוך העיר מישהי
כותבת לי מכתב שאני אדאג להסעה לילדים שלה שיעברו מצד
אחד לצד השני של הרחוב.
עמוס ירושלמי:

אחד הדברים שבאמת נתנו לי כוח לדבר זה שהבית ספר נסגר שם.

מוטי ששון:

בשביל זה נתנו להם לשנה אחת .בשביל זה הם נתנו לך בשנה
אחת.

יוליה מלינובסקי :אני ביקשתי זכות דיבור .הנושא הוא אותו נושא מה שעמוס דיבר
ואנחנו ראשות לא חלשה במדינת ישראל ,וכשאנחנו רוצים אנחנו
כן עושים אז יש דברים עקרוניים ודברים חשובים ודברים
מוסריים .אנחנו מכירים את הטופוגרפיה ואנחנו מכירים את
הכבישים .ההעברה מג'סי כהן לבית ספר למשה דיין ,אנשים לא
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נוסעים שם ,הם טסים שם .ויש שם את התחנה דלק ויש את
המעבר אוטובוסים אז זה קצת יותר מורכב .ובמיוחד שאנחנו
מדברים על ...הייתי יכולה לצעוק ולעשות זה .באמת ,בואו נחשוב
בכובד ראש איפה אפשר לקצץ ,איפה אפשר לבקש ,מה ניתן
לעשות ,מה אתה יכול להפעיל לחץ .אנחנו יודעים שאתה ביחסים
מצוינים עם שר החינוך ועם שר האוצר .גם חנה אם הצליחה
לעשות את המו"מ עם עיריית תל אביב מה שדיברנו קודם על
כאלה אחוזים .זה עניין של רצון ושל נכונות לעשות .חברים ,בואו
נחשוב ביחד .בואו נתגייס כי האוכ' שם היא מיוחדת במינה
ואנחנו חייבים לחשוב מחוץ לקופסה .לחשוב איך אנחנו עוזרים
לשכונה הזאת לא להיות יותר עמוק בבעיות שלהם .ובית ספר
ומערכת חינוך זו דרך להצליח בחיים .שיהיה הסעה ,שתהיה
מלווה ,שבודקת שילדים יגיעו לבית ספר שזה מאוד חשוב .אני
פונה אליך בנימה איית לנסות לחשוב מה ניתן לעשות .אפיול על
חשבון האירועים העירוניים שמתבצעים פה בעיר כי זה אפילו
יותר חשוב מכל הדברים.
מוטי ששון:

איתי ,אתה רצית לדבר?

איתי זילבר:

רציתי לדבר .השבוע חולון עברה ,לפחות מחצית מחולון לשיטת
פינוי אשפה חדשה שנדב יפה ,הסמנכ"ל החדש ,הביא לחולון
שאמורה בראייה של חמש שנים קדימה לחסוך לנו בין עשרה ל-
 15מיליון שקלים וזה כמובן מבורך ונהדר .כשהנושא הגיע לוועדת
המכרזים אנחנו שאלנו שם ,בוועדת מכרזים התחייבו בפנינו שכל
המציעים שבאו לשימוע יעבדו בצורה מסודרת מהראשון
לספטמבר .ראשון לספטמר הגיע ,התחילו לעבוד ומאז אני בטוח
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שכולכם מקבלים תמונות בווטסאפ ואס.אם.אסים שיש ערמות
ערמות של זבל .אנחננו מבינים שיש מקום לתקופת הסתגלות
כלשהי .ואנחנו מבינים שמחלקת תברואה בעצם הצמידה אנשים
למפנים ועדיין למרות זאת ,ולמרות שאני בעצמי הגשתי תביעה
דרך האפליקציה למוקד העירוני לפינוי באזור מסוים קיבלתי
הודעה שהיא טופלה ועדיין הזבל נמצא שם .מהי תקופת
ההסתגלות? כמה זמן התושבים צריכים לסבול מהמטרד הזה?
מוטי ששון:

אני רק רוצה לומר דבר אחד .הקבלן זכה והקבלן שעזב לעניות
דעתי ,לכאורה התנהג בצורה לא נאותה .בדרך כלל עובדים
שעובדים אצל קבלן שעוזב מקום עבודה ,העובדים נשארים
והולכים לעבוד אצל הקבלן החדש מה שאנחנו יודעים שהוא
שילם להם משכורת של החודש כדי שהם לא יעבדו .ואני רוצה
להגיד לכם מה דעתי .אני לא רוצה להגיד לכם איך זה עובד
הנושא של פינוי אשפה במדינת ישראל ,מה עבד עד עכשיו .אבל
להגיד לכם שהיו קבלנים שהלכו לערים מסוימות .לא כולם הלכו
לשם ולא כולם הגישו מכרזים .אנחנו לא נדבר בכלל בארץ ממה
שעובר בין האנשים.

איתי זילבר:

יש לך הערכה בערך כמה זמן זה ייקח?

מוטי ששון:

אני מקווה שהשבוע הכול יסתדר.

ישראל מורן:

ביקשנו לזמן במסגרת הנאום את הגברת טובה ברלב ,סמנכ"לית
הרווחה שעל פי החוק והפקודה מותר לנו לזמן אותה .לצערי היא
לא פה ואני לא מבין למה ולא הודיעו .אני לא שולח אליה אני
שולח ליוסי .אנחנו לא מדברים איתה.

מוטי ששון:

היא בחו"ל.
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ישראל מורן:

אבל לא קיבלנו תשובה למה היא לא מגיעה ולא הודיעו לנו שהיא
לא מגיעה יכול להיות שהייתי דוחה את הנאום הזה .אני אגיד
בכל זאת .רציתי לומר אני יו"ר ועדת קליטה והיא הופיע בפני
ועדת קליטה ב 22-ביוני ,ואני מכבד את כל מה שהיא הציגה,
ביקשנו דבר פשוט ,שאת כל החומר שהציגה שתשלח .לא אותי
היא לא מכבת ,את ועדת קליטה ואת מרכזת ועדת קליטה שהיא
ביקשה ממנה ,והיא פשוט מתעלמת פעם אחר פעם מהבקשה
שהיא תשלח את החומר שהיא הציגה כבר וקיים אצלה .ויוסי
יודע את זה וביקש הנן את זה כבר שבוע שעבר ,עד היום לא
קיבלנו את זה .ובעיניי זה ביזוי של ועדה ציבורית וזה לא ראוי.

מוטי ששון:

אוקיי ,תודה רבה .הישיבה נעולה.

תום הישיבה9

מוטי ששון
ראש העיר

יוסי זיידה
עוזר ראש העיר
ומרכז ישיבות מועצה
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