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פרוטוקול
מוטי ששון:

חברים .אני פותח את הישיבה שמן המניין מספר  21אך לפני כן
אני מבקש להודיע לכם ,לכל חברי מועצת העיר ,על בקשתו של
יעקב אופק להפסיק את חברותו במועצה .כפי שכתב "אני מבקש
לברך את כולכם ולהודות לכם ולאחל לכם פעילות ברוכה
ומועילה למען העיר חולון ולמען רווחת תושביה .מאחל הצלחה
רבה ופעילות מעניינת ,מאתגרת ומהנה למחליפתי במועצה,
הגברת נעה צ'פלינסקי .תודה אישית לך ,יוסי ,על עזרתך" הוא
(כותב ליוסי זיידה) "ועזרתך בכל עת שנדרשת ותודה לכל חברי
המועצה על העשייה ותרומה ללא תמורה למען הכלל ".אז אנחנו
מברכים אותך.

נעה צ'פלינסקי:

תודה רבה .הנני מתחייבת בזאת למלא באמונה וביושר את
תפקידי כחברת מועצת עיריית חולון ולעשות כמיטב יכולתי...
ולרווחת תושביה במסגרת חוקי המדינה וחוקי העזר העירוניים.

מוטי ששון:
47

אני עובר לסדר היום.

הצעה לסדר – של חבר המועצה מורן ישראל בנושא  -הקמת ועדת חקירה
חיצונית לבדיקת "מחדל המפולת"4

מוטי ששון:

הצעה לסדר של חבר המועצה מורן ישראל בנושא הקמת ועדת
חקירה חיצונית לבדיקת "מחדל המפולת" .בבקשה ,תקרא את
ההצעה שלך.

ישראל מורן:

אז קודם כול לצערי ,ההצעה שלי הערב היא בנסיבות הרבה פחות
משמחות מההצעות אליהן הורגלתם .כפי שכולכם ודאי יודעים
בשלושה בנובמבר לאחר לילה מלא גשמים קרסה תחנת
האוטובוס שליד המכון הטכנולוגי .הבור שנפער במדרכה ובכביש

6

מועצת העיר ה –  71חולון ישיבה שמן המניין מס' 02

14704027.

פרוטוקול .3.

הפיל את התחנה ויחד איתה נפל גם אדם כבן  71שהמתין
לאוטובוס ונפצע קל .תוך יומיים הודיעה העירייה כי עובדי מנהל
תשתיות ועובדי תאגיד המים "מי שקמה" טיפלו בנושא והכביש
נפתח לתנועה .אין מה לומר ,הבעיה טופלה באופן זריז .לימים
עוד נגלה שזריז מדי .ההצעה הזו עוסקת במה שעבר על העיר
בבוקר ה 16-בנומבר .אתה ,אדוני ראש העיר ,שהיית בחו"ל
באותו היום לכן אספר לך שגם באותו היום נפתחו ארובות
השמים והציפו פעם נוספת אזורים שונים ברחבי העיר .גם אזור
תחנת האוטובוס המוכרת לכולנו זכה לגשמים רבים וגם הפעם
התחנה קרסה ,בפעם השנייה בתוך פחות משבועיים .הפעם היה
לכולנו מזל ורק בנס איש לא נפגע בקריסה השנייה .דמיינו
לעצמכם מה היה קורה אילו התחנה הייתה קורסת רק כמה
שעות מאוחר יותר כאשר המוני תושבי האזור עושים את דרכם
לעבודה או כאשר עשרות תלמידים עושים את דרכם לבתי הספר
שבסביבה

אליהם

הם

מגיעים

בתחבורה

ציבורית,

או

כשסטודנטים מדיעים למכון הטכנולוגי הסמוך .רק כמה שעות
הפרידו בינינו לבין אסון חמור בו יכלו להיפגע תושבים רבים .אין
ספק שמדובר בנס ,לא פחות מזה .אתם בטח יודעים שאנחנו,
כחברי מועצת העיר ,לא יכולים להסתמך על נסים .בצבא קוראים
למקרה כזה "כמעט ונפגע" וחוקרים את המקרה כאילו היו
נפגעים על מנת שלא להפחית מחשיבות התחקיר ,וזה בדיוק מה
שההצעה לסדר הזו דורשת שיהיה ,תחקיר עמוק .תחקיר עמוק
ומקיף שיבוצע ע"י גוף חיצוני ובלתי תלוי שיבדוק את המחדלים
שהובילו לקריסה החוזרת של אותה תחנה בדיוק .כל הסימנים
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מראים שמישהו לא עשה את עבודתו כהלכה וחיפף על חשבון
בטיחות הציבור אחרת איך תסבירו את קריסת התחנה ,זו של ה-
 3בנומבמבר תוקנה תוך יומיים בלבד ואזור נפתח לשימוש
הציבור ואילו תיקון הקריסה החוזרת שהתרחשה ארך לא פחות
מעשרה ימים ,פי חמישה זמן .בואו נאמר את האמת ,ברור לכולם
שאם היו מטפלים בקריסה הראשונה כמו שצריך הקריסה
השנייה הייתה נמנעת ולא הייתה נשקפת סכנה לתושבים נוספים.
מאחר ומדובר בסכנת חיים ממשית ובאירוע חוזר אבקש שמועצת
העיר תקבל את ההחלטה הבאה :מועצת העיר קובעת כי לאור
המפגעים האחרונים שנצפו בעיר עם ירידות הגשמים ,בדגש על
מחדל המפולת בצומת הרחובות פיכמן והופיין ופתיחת הכביש
מחדש אנו מבקשים להקים ועדת חקירה חיצונית ובלתי תלויה
אשר תחקור את השתלשלות האירועים ,אופן קבלת ההחלטות
והאישורים שהתקבלו ותגיש את מסקנותיה למועצת העיר לדיון
והחלטות בנושא .הוועדה תוקם תוך  7ימים מרגע קבלת החלטה
זו ותכלול חברים מתחום הביקורת ומתחום התשתיות אשר
יוסכמו ע"י נציגי  4הסיעות הגדולות במועצת העיר2 ,
מהקואליציה ו 2-מהאופוזיציה .עוד נבקש כי במידה ואין
בסמכותה של מועצת העיר לכונן ועדת חקירה שכזו מועצת העיר
תפנה אל השר הממונה ונבקש להפעיל את סמכותו לפי סעיף 8א'
לחוק הממשלה ולהורות על הקמת ועדת בדיקה ממלכתית
בנושא .אני רוצה להוסיף שדיברתי עם ראשי כל סיעות מועצת
העיר .אילן ,גם איתך דיברתי אם אני לא טועה ,נכון? אמרתי
שדיברתי עם ראשי סיעות כל מועצת העיר וכולם הביעו תמימות
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דעים לכך שצריך לעשות משהו בנושא ,אני מאוד מקווה שזה גם
ישתקף בהחלטה היום .תודה לכולם.
מוטי ששון:

טוב ,ברשויות המקומיות אין מושג כזה של ועדת חקירה חיצונית.
אני כראש עיר שואל שאלות את אנשי המקצוע ,מקבל תשובות.
בנוסף ביקשתי ממבקר העירייה ,זה תפקידו ,כפי שאמר רועי,
לבחון ולהפעיל את שיקול דעתו בעניין ואכן מבקר העירייה
שנמצא מאחוריך פועל בנידון .אני עובר לסעיף הבא.

ישראל מורן:

לא ,צריך לעשות הצבעה.

מוטי ששון:

אין הצבעה .אין מושג כזה .אני לא יכול להצביע על משהו שהוא
לא במנדט1 -של המועצה)

איתי זילבר:

כן ,אבל יש חלופה שביקשנו להגיש את זה לשר הממונה שייקבע
ועדת בדיקה.

מוטי ששון:

אין מושג כזה ועדת חקירה חיצונית.

ישאל מורן:

יש ועדת חקירה ממלכתית על פי סעיף 8א' .ואנחנו מבקשים
שהצעת מועצת העיר תחליט שאנחנו מבקשים להפעיל ולבקש
משר הפנים את הבקשה הזו .למה לא? מה הבעיה?

מוטי ששון:

היא אומרת לך ,תעני לו בבקשה.

אביבה שרון:

תראה ,חוק הממשלה מדבר על ח"כ .חוק הממשלה לא מדבר על
הרשויות המקומיות .ברשויות המקומיות כשאתה עושה חקירה
אתה עושה את החקירה באמצעות ראש העיר ,העירייה או מבקר
פנים .זה דבר ראשון שאתה עושה אותו .אתה לא מתחיל ישר
בדברי חיצוניים .אין מושג כזה חקירה של ועדת חקירה חיצונית
על פי סעיף  8לחוק הממשלה ורשויות מקומיות.
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ועדת בדיקה ממלכתית יכולה לקום לצורך העניין לכל נושא ,בין
אם הוא בתוך רשות ובין אם הוא-

מוטי ששון:

אבל מורן ,היא נתנה לך תשובה ברורה.

ישראל מורן:

התשובה לא ברורה בכלל .היא אומרת צריך לשמור את זה בתוך
הרשות אבל זה לא עניין ,שר עצמו האם בסמכותו לעשות ועדת
בדיקה ממלכתית על כל עניין שהוא רוצה לחפוץ בו?

אביבה שרון:

שוב אני אומרת לך ,לא ברשות המקומית.

ישראל מורן:

כל נושא הוא ברשות מקומית.

אביבה שרון:

הנושאים שהממשלה יכולה לחקור אותם זה נושאים כלליים.
ברשות מקומית הרשות המקומית חוקרת את עצמה.

ישראל מורן:

אם קרס הגשר במכביה...

מוטי ששון:

אבל מורן-

ישראל מורן:

זו תשובה לא נכונה .זאת פרשנות שהיא מוטעית.

מוטי ששון:

אבל היא היועצת המשפטית ,לא אתה.

ישראל מורן:

אני מכבד את היועצת המשפטית ולכן אני מנסה להסביר לה
משפטית ,אם קרס האם לצורך העניין התבצעה ועדת חקירה,
בדיקה ממלכתית או לחילופין הרשות המקומית רמת גן בחנה את
הנושא?

אביבה שרון:

אז אני שוב אומרת לך שלפי מיטב הייעות המשפטי של עיריית
חולון .אין סמכות לועדת חקירה חיצונית ממלכתית בתחום
הרשות המקומית-

ישראל מורן:

אבל מה שאת אומרת זה לא מה שכתבתי .לא ביקשתי ועדת
חקירה ממלכתית .ביקשתי ועדת בדיקה ממלכתית ,יש הבדל בין
השתיים .אני גם יודע את ההבדל ביניהן .ועדת חקירה ממלכתית
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את צודקת ,זה בסמכות הממשלה ובנסיבות מאוד חריגות .ועדת
בדיקה ממלכתית היא בסמכות השר ומה שאני מבקש זה שנבקש
שהשר יפעיל את סמכותו בנושא הזה כמועצת עיר.
מוטי ששון:

מורן ,יש יועצת משפטית-

ישרל מורן:

אבל היא קראה הגדרה שונה לחלוטין.

מוטי ששון:

היא נתנה לך תשובה ,אין מושג כזה.

אביבה שרון:

תקשיב ,לחילופין אתה ביקשת את הוועדת בדיקה .בדיקה נעשית
ע"י ראש העיר או ע"י מבקר הפנים .זאת הבדיקה שנעשית
ברשויות מקומיות.

ישראל מורן:

האם מועצת עיר רשאית לבקש משר להפעיל את סמכותו ולבקש
ועדת בדיקה ממלכתית?

אביבה שרון:

התשובה היא לא.

מוטי ששון:

אוקיי ,קיבלת תשובה.

40

הצעה לסדר – של חבר המועצה עזרא סיטון בנושא  -אבטחת אשכולות גנים
מעל  722ילדים בעיר חולון4

מוטי ששון:

אני עובר להצעה לסדר של חבר המועצה עזרא סיטון בנושא
אבטחת אשכולות גנים מעל מאה ילדים בעיר חולון .סיטון,
בבקשה.

עזרא סיטון:

טוב ,הצעה לסדר אל ראש העיר ,אבטחת אשכולות גנים מעל
מאה ילדים בעיר חולון .לאחרונה אנו נמצאים בפני גל אלימות
שמתגבר ברחבי המדינה .אלימות זו אינה פוסחת על נוסעים
באוטובוס ,מתפללים בבית כנסת ואינה מבחינה בין מבוגרים
לילדים .אין מן הנמנע שהפיגוע הבא יכול להיות בגן ילדים.
בחולון יש מספר אשכולות גנים שחלקם מאובטחים בשומר קבוע
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וחלקם לא .נכון הוא הדבר שאבטחת הגנים באחריות המשטרה
ומתוך חוזר המנכ"ל שהוצאתי בציטוט "אבטחת מוסדות חינות
ובכללם גני ילדים תתבצע באחריות משטרת מדינת ישראל
בהתאם לשיקוליה המקצועיים והמבצעיים ועל פי קריטריונים
שייקבעו על ידה תוך התבססות על אבטחה נקודתית ומרחבית".
יחד עם זאת אנו מצפים מהעירייה לקחת אחריות ולמצוא את
התקציבים שיממנו אבטחה ולשמור על הזכות הבסיסית של
ילדינו לביטחון .חס ושלום איננו רוצים להגיע למצב שבו נפנה
אצבע מאשימה ונאמר אמרנו לכם ,הזהרנו ,התרענו ואתם לא
רציתם להקשיב והטלתם אחריות על גורמים כאלה ואחרים.
מהיכן הכסף? פשוט יש לתעדף נושא זה על נושאים אחרים וליצור
סדר עדיפויות שונה במצב ההכרחי .לפיכך אני שואל את חברי
המועצה הנכבדים כיצד תצביעו ,תדחו את הבקשה לאבטחת גנים
או שתאשרו זאת? הדבר טמון בידכם .כאשר הרשות מבקשת
לתגבר את אשכולות הגנים בסיורים דחופים או במתנדבים כפי
אגב שהיא עושה ,הרי שחסרים מעגלי אבטחה נוספים .למשל
חסרות מצלמות אבטחה ולכן גם אין בקרה נכונה .אגב ,גם ללא
קשר לגל האלימות הנוכחי גני ילדים ,בעיקר אשכולות ,אמורים
להיות עם מאבטח .מדובר בילדים רכים חסרי ישע וכל אדם זר
יכול להיכנס וכל ילד בן שלוש יכול לצאת ללא קושי .אני לא
רוצה ,אדוני ראש העיר ,לפתוח ככה במעין כיבוי שריפות שנאמר
את זה כגון ,להגביר את השמירה ,להוסיף מתנדבים ,להרבות
בסיורים שלמעשה מין מכבסת מילים .אנו דורשים שמירה .אני
קורא שוב מתוך חוזה המנכ"ל בנושא אבטחת מוסדות חינוך.
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"מוסדות החינוך ואוכלוסייתם מילדי הגן ועד לתלמידי בתי
הספר התיכוניים עלולים לשמש ליעד אטרקטיבי לפיגועים בידי
ארגוני טרור ולמעשי עבריינות וביריונות על ידי גורמים פליליים.
ביטחון התלמידים במוסדות חינוך הם נושאים שחשיבותם
גבוהה ".נציין כי חלק מאשכולות הגנים צמודים לאתרי בנייה
ואין צורך להכביר במילים על החשיבות בהצבת מאבטח למען
ביטחונם האישי של ילדינו .עכשיו ,מתוך  21אשכולות גנים באמת
 14מאובטחים ו 7-שאין להם מאבטח .אגב ,גם הילד שלי ,אני
לוקח אותו לגן בשעה שבע ורבע ,שלושה גנים מעל מאה ילדים35 ,
בכל גן .אין מאבטח יש רק איזה אינטרקום ,גם אין מצלמות .בכל
אופן נמצא איתנו אמיר לייבוביץ' שגם אבא לילדים באשכול
שהוא לא מאובטח וגם אני אותו דבר ואין מצלמות ואין שום דבר
וזה מדאיג גם שזה אתר בנייה .בונים שם שש קומות פועלים
ממזרח ירושלים .אותי זה מדאיג .דבר נוסף ,אגב ,הייתי מצפה
לעוד שבעה מאבטחים לפחות באשכולות .באמת אי אפשר להציב
על כל גן ,מאתיים ומשהו גנים בעיר הזאת ,על כל גן זה באמת
בלתי אפשרי ,אבל על אשכולות אפשר ,זה דבר אחד .דבר שני ,יש
גם בעיה ,נניח שהמאבטח נמצא בשבע וחצי בערך עד אחת וחצי
או עד שתיים לאחר מכן רוב הגנים ,אדוני ראש העיר ,יש שם
צהרונים והצהרונים זה משתיים עד בערך רבע לחמש והילד שלי
גם בצהרון ורובם  35בתוך הצהרון ואין מי ששומר אחרי
שהמאבטח הולך על הצהרונים האלה וזו גם בעיה .וגם ה14-
אשכולות שמאובטחים ,אין שם מאבטח בצהרון .אז יש רשויות
אחרות שנקטו בצעדים מסומים ,אגב ביום נדמה חמישי או שישי
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סימסתי לראש השלטון המקומי חיים ליבס ,ראש עיריית מודיעין
ושאלתי אותו האם ראש עיר יכול לאבטח אשכולות גנים .הוא
אמר לי עקרונית ,כן .זה באס.אם.אס ,עקרונית כן רק צריך את
אישור המשטרה כמובן ובגילוי תקציבי .אז זה בידיים שלך ,אדוני
ראש העיר.
מוטי ששון:

טוב ,רבותיי ,הצעה לסדר ,אני עונה לה .החלטת ממשלה מה-
 .25.16.1995כ"ז בסיון התש"ן ,הטילה את האחריות לאבטחת
מוסדות חינוך בישראל על משטרת ישראל בתוקף אחריות כוללת
על ביטחון הפנים .אחריות משטרת ישראל .להטיל על משטרת
ישראל את האחריות המלאה לאבטחת מוסדות החינוך .האבטחה
תתבצע בהתאם לתבחינים שייקבעו על ידי המשטרה .ב' ,בתחילה
אובחו כל גני הילדים עד שבשנת  1996השר משה שחל ,שר
המשטרה ,החליט להסב את אבטחת הגנים לאבטחה היקפית
והציבו ניידות מוסדות חינוך במקום אבטחת גני ילדים .ניידות
אלו בוטלו ע"י המשטרה בשנת  2116בטענה כי הסיור המשטרתי
ייתן מענה לכך .ג' ,בתחילת שנת  2112לערך לאור הפיגועים שהיו
במדינה הסוכנות היהודית החליטה לממן אבטחת אשכולות גנים
מעל מאה ילדים .מכאן ההתייחסות למספר מאה ילדים.
הסוכנות היהודית ביטלה את ההשתתפותה בשנת  2118ומשטרת
ישראל החליטה כי היא זו שתמשיך לממן את תקני האבטחה
בגנים אלה אולם הם לא יוסיפו שום תקן לגנים החדשים .אשר על
כן בחולון קיימים  14אשכולות גנים ישנים שמאובטחים על פי
הנ"ל .מנהל אגף הביטחון ביצע מספר פניות לראש חטיבת
האבטחה במשטרת ישראל בבקשה לתקנון מאבטחים לגנים אלו
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ונענה בשלילה .אני כראש העיר פניתי לשר ביטחון הפנים בנושא
זה וטרם נעניתי .התקיימה ישיבה עם מפקד מרחב איילון והסגל
הבכיר שלו בנושא זה והובטח ע"י מפקד המרחב על תוספת
סיורים במתחמי גני הילדים .השתתפתי בוועדת הכנסת
בראשותה של חברת הכנסת הגברת מירי רגב ,שם נאמר ע"י ראש
חטיבת האבטחה כי ההחלטות מתקבלות בהערכות מצב מדי יום
וכי יש שינוי בהכוונת המשטרה למקומות שונים ,לאו דווקא
למוסדות חינוך .לדבריו נעשית בחינה של תפיסת האבטחה
בהערכות מצב מדי יום .תפיסת האבטחה נשארת כפי שהיא אבל
יש שינוי בהכוונת המשטרה למקומות שונים ,לאו דווקא
למוסדות החינוך .אין ניידות למוסדות חינוך אך ניידות הסיור
מונחות לסייר גם במוסדות החינוך .אני ציטטתי את ראש חטיבת
האבטחה .לאור המצב וכדי להתמודד עם נושא זה אגף הביטחון
ביצע מספר פעולות גם בגנים שאינם מוגדרים כאשכולות .אגב,
מבחינתי אין הבדל בין ילד לילד .בין אם זה מאה ילדים או 31
ילד .בכל גן קיימים מרכיבי ביטחון :גדר היקפית ,שער
אינטרקום ,לחצן מצוקה .הגננות מונחות כל השנה כי עליהן לנעול
את הדלת כל הזמן .בין השעות  18:11- 17:31מקבלות את
הילדים הסייעת בלבד ולכן שאר הגן פתוח אולם דלת הגן נעולה.
שער הגן ננעל מהשעה  18:11כשהגננת מגיעה לגן והוא נפתח רק
ע"י הזיהוי של הגננת .בשיתוף המשמר האזרחי אנו מציבים
מתנדבים בשעות הבוקר להגברת הנוכחות בשיתוף השיטור
העירוני אנו מבצעים הגברת נוכחות בגנים אלו .מפקחי חברות
השמירה מונחים ע"י הקב"טים לעבור בגני ילדים אלו .אין ספק
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החוק החדש שאנחנו מדברים עליו שהיום על סדר היום ,הנושא
של האבטחה והשמירה הוא יגביר באופן משמעותי את האבטחה-
יוליה מלינובסקי :מה הקשר בין המוסדות חינוך לשמירה?
מוטי ששון:

הכוונה להגביר את ביטחון הפנים של תושבי חולון וילדי חולון.
אשר על כן ,רבותיי ,אחרי ששמעתם זה מה שאמרתי לכם.

יוליה מלינובסקי :זה סיירת ביטחון ש-
מוטי ששון:

אני מציע שתדברי ,תקבלי רשות דיבור בסעיף שאת רוצה לדבר
בו .אני יודע שהתכוננת כבר ,אני אאפשר לך את זה .אשר על כן,
רבותיי ,אני לא חושב שיש מה לדון .אנחנו לא אחראים על
הביטחון ,משטרת ישראל אחראית על ביטחון הילדים והיא זו
שקובעת את התבחינים המקצועיים והיא זו שגם מחליטה לממן.
אני מבקש להוריד את זה מסדר היום.
מי בעד להעלות את זה לסדר היום?  41מי בעד ,לאור כל
ההסברים שנתתי ,מי בעד להוריד את זה מסדר היום?  77בעד
להוריד את זה מסדר היום4

מוטי ששון:

אני רק רוצה להגיד לכם ,כולם חרדים לילדי ישראל לא פחות
מכם ,רק הם לא עושים דמגוגיה ופופוליזם.

3

הצעה לסדר – של חבר המועצה עזרא סיטון בנושא  -החלפת כל מגרשי החול
בגני ילדים בדשא סינטטי4

מוטי ששון:

הצעה לסדר של חבר המועצה עזרא סיטון בנושא החלפת כל
מגרשי החול בגני הילדים בדשא סינטטי ,בבקשה.

עזרא סיטון:

אני אקרא את ההצעה השנייה אבל אין פה עניין של דמגוגיה
ופופוליזם ,יש לי ילד ואני לא צריך ככה להצטדק ולהסביר את
עצמי .זו לא הייתה ,אדוני ראש העיר ,הערה במקום .אני מכבד
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את מה שאתה אומר ,אני לא הפרעתי לך .אוקיי ,ההצעה לסדר
היום ,הצעה שנייה היא החלפת כל מגרשי החול בגני הילדים
בדשא סינטטי .יש לנו פה הורים גם שהגיעו היום והם אורחים
שלנו ,מצד שמאל שלי והורים בגן שוהם ,נשמה לי ,בגן פז
שביקרתי שם ויש שם חולדות שלאור יום מטיילות בין הרגליים
של הילדים .כמובן שהגננת שם נבהלה והילדים כמובן ,וההורים
נמצאים כאן ,אני אתחיל לקרוא את ההצעה .בגני ילדים רבים
בחולון עדיין נמצאים מגרשי חול במרבית מרחבת הגן .ארגז חול
אמנם נדרש אבל במימדים מסוימים .אך לא ייתכן שכל רחבת
הגן היא חול .החולות עצמם גם אם מטופלים גורמים לצואת
חתולים ,יתושים ,נמלים ,פרעושים ,מקקים ועוד .פצעים
מוגלתיים בחלקים שונים בגוף ,מחלות עור ועוד .לעתים אפילו
מושלכת פסולת ליד הגן ,דבר שגורם לחתולים להימשך לאזור
ולעשות את צרכיהם בחולות הגן .לעתים בחולות נמצאי לא רק
צואת חתולים אלא פגרי חתולים .ובגנים אחרים מסתובבים
עכברים וחולדות בין הילדים לאור יום .לא סינון חול ,לא ריסוס,
לא ביקור של וטרינר עירוני ,לא גידור המקום ולא הוספת חול
חדש בישן יסייעו בבעיה זו שכן הדבר ישמש ממש ככוסות רוח
למת .יש להציב פתרון קבוע כפי שנעשה בגנים החדשים בחולון
בדמות הצבת דשא סינטטי .אני אבקש לצטט רופא עור לילדים
"מוגלות ואלרגיות ופצעים לרוב נגרמים מצואת חתולים
ומחשיפה לחול מזוהם" .כיום יש בגני עירייה כ 35-ילדים ילדים
כמעט בכל גן ולמעלה מ 211-גנים ורק גננת וסייעת אחת ,לפיכף
אין להן גם את האפשרות לתת את מלוא תשומת הלב להתרחשות
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בחצר .התשובה שאין תקציב לא תהיה מקובלת עלינו .מבדיקות
שנערכו בארגזי חול בכל רחבי הארץ בגני ילדים נחשפו מגוון של
סוגים של חיידקים מסוכנים העשויים להוביל לזיהומים קשים,
לבעיות במעיים ,בעיות בעור ועוד .בחלק מהדגימות נמצאו ...של
קוליפורמים כאשר לשם השווואה באסלה ביתית יש בממוצע
מאות בודדות של קוליפורמים בלבד .הפתרון לניקוי ארגז החול
על בסיס יומיומי לא מעשי ,לפיכך האפשרות האופטימלית היא
המרת ארגזי החול בחיפוי רצפה כמו דשא סינטטי או משטח גומי
בעל תשתית ריכוך .היתרונות של הדשא הסינטטי הם רבים:
למשל ,הוא אינו זקוק כמעט לתחזוקה .רך ונעים למגע ,נשאר
ירוק כל השנה ,אינו מושך חרקים ומזיקים ,בעל מראה טבעי
ומהווה משטח משחקים בטיחותי .ילדים אוהבים לרוץ ,לשחק,
לקפוץ ולהשתולל על הדשא הסינטטי .אגב ,נמלים ,מקקים,
פרעושים וכיוצה ,וכל מיני זוחלים אינם מוצאים בו עניין .דשא
סינטטי שומר על צבעו  35יום בשנה ולעולם לא יסבול מקרחות.
לפיכך ,אדוני ראש העיר ,כפי שאנחנו מכירים אותך ,אתה יכול
לכנס כבר מחר ישיבה עם הממונים על כך רק אם אתה רוצה
ולתעדף נושא חשוב זה ולמצוא את התקציבים כפי שרק אתה
באמת יודע לעשות ,שוב ,רק אם תרצה .יש כאן שוב ,אני אומר,
הורים שהגיעו לכאן.
מוטי ששון:

בשנת  2114אושר תב"ר מספר  3544התקנת גומי בחצרות גני
הילדים בסך  211אלף ש"ח .במועצת העיר שנערכה ב,12.13.2114-
אני לא יודע אם היית או לא היית ,עודכן התב"ר לשלושה מיליון
שקל לשלוש שנים ותוקצב בפועל ,כמו שאמרתי ,בשנת 661 ,2114
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אלף ש"ח .בתכנית התב"רים  2115מתוקצב הנושא בעוד מיליון
 171אלף ש"ח .היתרה הנוספת בסך מיליון  171אלף  ₪מתוקצב
ל .2116-ברור כי לא ניתן מעשית לשדרג את כל חצרות הגנים ,סך
הכול מעל מאתיים ,בפרק זמן קצר .בכפוף לחוק חינוך חובה
חינם לגילאי  4, 3העירייה תקצבה עשרות מיליוני שקלים
מתקציבה ,רק להזכיר לכם ,לבניית הגנים החדשים כולל דשא
סינטטי בכל גן חדש שנבנה .אנחנו מדברים למעלה  61-מיליון
שקל שהעירייה מוציאה מקופתה להשלים את הבנייה גני הילדים
בני  3ו  4 -שהסתכמו קרוב ל 89-גנים לא כולל את מעונות היום,
שישה שבנינו ברחוב רפאל איתן ועוד שישה גנים או מעונות יום,
שש כיתות גן ,שאנחנו בונים ברחוב שמעון אבידן .לאור כל
ההיקפים האלה ולאור ההקצבה הזאת ולאור זה שהמועצה
אישרה כבר את ההקצבה אני מבקש להוריד את זה מסדר היום.
ישראל מורן:

זה אומר ש ...ההקצבה האת כל הגנים יהיו?

מוטי ששון:

כל הגנים.

ישראל מורן:

עד  2116כל הגנים?

מוטי ששון:

אתם אישרתם את זה.

ישראל מורן:

אני יודע אבל השאלה היא אם זה כולל את כל הגנים התקציב
הזה?

מוטי ששון:

כל הגנים .שמעתם את התשובה שלי .אני מוריד את זה מסדר
היום על פי החלטה של עזרא סיטון כי הוא לא היה מודע
להחלטה של המועצה .על פי בקשתו של סיטון לאור ההסברים
שנתנו לו וזה שהוא שכח לרגע שבעצם אישרנו את זה במועצה
כאן במרץ  2114הוא מוריד את זה מסדר היום.
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הצעה לסדר – של חבר המועצה עזרא סיטון בנושא  -הקצאת מיליון  ₪מלגות
לסטודנטים עפ"י קריטריון של מבחן הכנסה4

עזרא סיטון:

הקצאת מיליון ש"ח לסטודנטים על פי קריטריון של מבחן
הכנסה .באתר הבית של עיריית חולון כך נכתב "חולון משקיעה
רבות בחינוך ומבקשת לעודד צעירים וצעירות להמשיך בלימודים
אקדמאים שעל פי האמנם ".כיום מעניקה רשות העירייה מלגות
למצטיינים בתחומים ספציפיים ,אתם בוודאי יודעים מדעים,
ספורט ,אמנות .מילגת פרח ,על פרח אלף ומשהו שקלים שראש
העיר עשה וכמובן...

מוטי ששון:

יש לי הסכם עם פרח שכמה סטודנטים שאני רוצה אני מקבל כדי
שיעשו חונכות לילדים לכן אין לי שום מגבלה והחלום שלי היה
מיליון שקל לחלק לאלף סטודנטים חולונים ולכן כשראיתי שאין
מספיק סטודנטים ,יש כמה מאות ,החלטתי שאני מגדיל את זה
ל 1,511-ש"חובעתיד יש לי תכנית להוסיף עוד  511ש"ח שיהיה
 ₪ 2,111כדי פר"ח יתנו לי גם כן סדר גודל של  3,511ש"חשזה
יהיה משמעותי ,אבל אני מודיע לך שההסכם עם פר"ח הוא
ההסכם הכי טוב שיכול להיות אתה יודע למה ,כי כל סטודנט
שמקבל מילגה חונך איזה ילד נזקק שהוא זקוק לזה .בשביל זה
יש לי הסכם על פר"ח.

עזרא סיטון:

מוטי ,אני עשיתי פר"ח ,אני יודע מה זה פר"ח ,אני הייתי שם.

מוטי ששון:

בסדר .אז זה מה שאני רוצה ,שסטודנט שמקבל כסף מהעירייה
יעשה חונכות.

עזרא סיטון:

קודם כול ,מה שאתה עושה מבורך.
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אתה יודע מה שהיה בעבר? אני אספר לך .בזמנו היה לי קרן כזאת
שנתנו לפי מצב כלכלי ,וזה סיפור עם מנגנון ואתה צריך לבדוק
אם מצהירים לך ואם זה נכון או לא .וברגע שביטוח לאומי יצא
בתקנה שנותן למשפחות חד הוריות ,הביטוח הלאומי בשנים
שאני הפעלתי את זה נותן מילגת או מענק לימודים למשפחות חד
הוריות .אתה יודע את זה? אז כדאי שתדע .ואז באה מנהלת
שירותי הרווחה אמרה לי ,מוטי ,במקום לעשות את זה פה בוא
נתגבר את פרח .אמרתי לה את צודקת ,כי יש לה ילדים ברווחה
שהיא רוצה שמישהו יחנוך אותו ,איזה אדם בוגר יחנוך אותו .לכן
אמרתי ,את צודקת .נעביר את הכול לפרח .ואני מודיע לך שאם
תביא לי סטודנטים אני אשמח ואני בטוח שכל חברי המועצה
שנמצאים כאן כולם ישמחו לאשר תקציב לפר"ח פי שניים ממה
שיש היום .למה ,כי אז הסטודנט מרוויח  ₪ 6,111בערך שקל ואז
הילד הנזקק ,מישהו מטפל בו ,מישהו אכפת לו .אני הלכתי
לכנסים ושמעתי ילדים איך הם כינו אותם .נעה ,את צריכה
לדעת.

נעה צ'פליצקי:

אני ראיתי את זה לפני שבוע בג'סי כהן.

מוטי ששון:

אני אומר לך אני הייתי הולך לכנסים ,ראש העיר היחידי שהולך
לכנס המחוזי בגני התערוכה וראיתי את הילדים איך הם קוראים
לבוגרים שלהם אחי .אחי .הם קוראים להם אחי הגדול .ואתה
צריך לראות ראיתי גם סרטונים שהקרינו שזה דבר הכי מבורך
שיכול להיות ואני מבקש את העזרה שלכם .תעזרו לי להביא
סטודנטים שיחנכו ילדים שזקוקים לתמיכה ולעזרה ולא תהיה
מגבלה של כסף לאותם הסטודנטים.
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אז קודם כול ,באמת תבורך ובאמת לא כל ראש רשות עושה
בנושא פרח את מה שאתה עושה .באמת על כך תבורך ,אני שוב
חוזר .אבל אני רוצה להמשיך בהצעה .נדמה לי שהזכרתי אותה
בישיבה הראשונה באולם שם דיברתי על זה אז אני אקרא ותראה
למה אני מתכוון ,אולי קצת למשהו אחר .כי יכול להיות שאתם
תלמידים שעושים פרח יש כאלה שין להם את הזמן להתעסק עם
הילדים האלה וכבר אני אסביר.

מוטי ששון:

ותדע לך שמי שאין לו זמן ולומד באונ' באר שבע או בחיפה ולא
יכול לעשות את זה אני אומר לו תעשה את זה בשישי שבת .אני
רוצה לתת לו ,אני לא מגביל אותו .אני רוצה שהוא יהיה עם הילד
ארבע שעות .זה מה שחשוב לי ,שיהיה עם הילד .שלילד תהיה
אוזן קשבת .שיהיה לו לב שמישהו אכפת לו ממנו.

עזרא סיטון:

ואולי ,מוטי ,הוא עוזר בבית ,יכול להיות?

מוטי ששון:

מה?

עזרא סיטון:

שיש לו מצב קשה בבית ויש לו אחים קטנים והוא עוזר שם ,אולי
מהמקום הזה הוא לא יכול לעשות את זה.

רונה עמרם:

עזרא ,היום כל מילגה ,גם אימפקט ,גם מילגות של לוחמים שיש
להם מצב כלכלי קשה בבית כולם מחייבים שעות התנדבות ,כי
לתת לך תרומה ולתת לך מילגה בלי שתיתן משהו בחזרה זה מסר
חינוכי לא נכון .זה לא משהו שאנחנו רוצים לחנך אליו .וגם
האגודה למען החייל וגם האף.איי.די.אף .כולם נותנים.

מוטי ששון:

אני בטוח שאתה חושב כמוני וגם נעה ,כמה זה חשוב לילדים שיש
להם.

22

מועצת העיר ה –  71חולון ישיבה שמן המניין מס' 02

עזרא סיטון:

14704027.

פרוטוקול .3.

יש ערך ,ההתנדבות זה ערך ,אנחנו באותה תפיסת עולם .אבל
חשבתי שאתם ילדים שלא יכולים לעשות את זה .לא כל אחד
יכול לעשות פרח ,אז אמרתי שניקח את ה-

מוטי ששון:

עזרא ,הוא מקבל מביטוח לאומי .ואני אומר לך ,אין מושג כזה
שאין זמן .אתה תיצור את הזמן הזה .כי אם אתה סטודנט,
תראה ,גם אני וגם אתה באנו ממשפחות שאין להם ,גם אני
ממשפחת מרובת ילדים ואין ,לא היה .אבל מה? לא הלכתי לעבוד
קשה? לא הייתי סבל בשוק הסיטונאי ,לא עבדתי בסלילת
כבישים? שנים .זו הייתה העבודה שלי ,אז הרווחתי .מה אתה
חושב שיכולתי לממן את הלימודים שלי באונ' העברית בירושלים,
גם מעונות וגם שכר לימוד וגם לחיות וכלכלה בזמן שאבא שלי
בכלל מקבל קצבת זיקנה ויש לי עוד שני אחים שלומדים באונ'
ועוד אח אחד שלומד בתיכון .וגם שמעון חזן ,איך הוא מימן את
זה?

עמוס ירושלמי:

אני חייב לספר לכם סיפור .סיפור אמיתי מהחיים .אני שיחקתי
כדורגל בשנות ה .71-אבא שלי התקשר עם האמא זיכרה לברכה
והסתכל בטלוויזיה שחור לבן והיו נותנים אז רבע שעה בזמנו.
הוא אומר לאמא שלי ,ואללה איך הוא דומה לבן שלנו .וזה
אמיתי.

מוטי ששון:

טוב ,עזרא ,אתה רוצה?

עזרא סיטון:

קראת את מה שכתבתי שם

מוטי ששון:

כן ,אני רק אמרתי לך מה אני חושב ,אני בטוח שאתה מסכים
איתי.
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אבל אמרתי לך ,יש כאלה שלא מסוגלים .תן לי לסיים ואני
אחשוב ונראה .אני רק רוצה לקרוא .אז כיום מעניקה הרשות
מלגות מצטיינים בתחומים ספציפיים ,פרח ובתיאום הסדר עם
עמותות שונות .ואגב ,לא כל רשות עושה את זה וראש הרשות
עושה את זה וזה יפה .אנחנו מבקשים ליצור משהו אחר .ראש
הרשות יבקש להקצות  211מלגות ע"ס  5,111שקל למילגה כאשר
הקריטריון יהיה על פי מבחן הכנסה שלו ושל הוריו .כלומר ,ככל
שההכנסה נמוכה יותר הוא הראשון לקבל את המילגה .כך יהיה
ניתן לסייע לצעירים שמבקשים ללמוד אך אין להם את היכולת
הכספית לכך ואין להם את הזמן להתנדב .אני אוסיף ,אני בטוח
שחברה חזקה היא חברה שמחזקת את החוליות החלשות ,חברה
שמכלילה .טוב ,אני לא רוצה להמשיך את כל מה שיש כאן אבל
אני רק אולי את השורה וחצי האחרונה .איני יודע לומר לכם אם
יש רשות שנהגה כך בפרויקט הזה .אולי תהיה אתה ,אדוני ראש
הרשות ,החלוץ בנושא זה.

מוטי ששון:

אבל אמרתי לך ,הייתה .זה עבד כמה שנים לפי מצב כלכלי .ואז
אמרו לי בוא יש ילדים שזקוקים לזה ,בוא תעביר את הכול
לתמיכה .כי ביטוח לאומי נותן מענק לימודים למשפחות חד
הוריות .אז בוא תן את זה פה כי יש לי ילדים שאני רוצה שמישהו
ייגש אליהם.

עזרא סיטון:

ולברוכות ילדים ,כפי שאתה באת ואני ,גם הרווחה נותנת?

מוטי ששון:

זה ביטוח לאומי ,לא הרווחה .רק לחד הוריים.

איתי זילבר:

אני אגיד בקצרה שאני קורא את התשובה של אדוני ואני רוצה
להגיד לך שהתשובה שלך מביעה חוסר בקיאות בדין .אתם
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אומרים שאין אפשרות לבחון מבחן הכנסה של סטודנט או של
ההורים אז אני אספר לך שעיריית חולון כבר עכשיו מעניקה
מילגות כאלה דרך רוטרי שהן אך ורק על פי מעמד סוציו-
אקונומי .בנוסף לזה אני אגיד שמילגת משרד החינוך גם היא על
בסיס מעמד סוציו-אקונומי ומבחן הכנסות ולכן אין שום סיבה
לא לאשר את זה ולמרות מה שאתה אומר וטוען שהסטודנטים
לא עובדים 81 ,אחוז מהסטודנטים עובדים .הם מרוויחים
בממוצע  3,191שקלים .אין סיבה לא לאשר להם .מה שכתבת זה
כמעט קשקוש כי זה פשוט לא בקיא באף אחד מהנתונים.
מוטי ששון:

או.קיי .רוטרי נותן לפי מצב כלכלי .אם היית ממתין למה שאני
רוצה להגיד לא היית-

איתי זילבר:

אני רואה את התשובה וזה לא מופיע שם.

מוטי ששון:

וכשאתה אומר בשאילתא או בהצעה לסדר אתה נדבק בדיוק.
תודה שאתה מעיר לי אבל כדאי שתדע שאני קצת מתמצא בכל
מה שאני עושה ולא מהיום .אני רוצה לענות לעזרא .רוטרי עובד
על בסיס של מצב כלכלי .יש לך בני ברית ויש לך את הליונס .וכל
המקומות האלה אנחנו מעודדים אותם .וכל שנה אני אומר להם,
נעה גם התלמידים שלך קיבלו בעבר ,אני מעודד אותם ,ככל
שתביאו יותר כסף תקבלו מצ'ינג מהעירייה .אם מביאים  31אלף
מקבלים  31אלף .יביאו  51אלף יקבלו  51אלף .למה ,כדי לעודד
אותם לתת מילגות לסטודנטים .עכשיו ,בזמנו בא אליי בהצעה
בנק לאומי.

עזרא סיטון:

כן ,אני זוכר .לא רציתם.

מוטי ששון:

הם הציעו דבר כזה ,הלוואה .אז אני ישבתי שברתי את הראש,
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אמרתי הלוואה צריך להחזיר .אתה מבין? ואז הבנק אומר אני
אדאג להחזר ההלוואה .אז אמרתי אני מעדיף לתת .וגם וידבסקי
בזמנו אמר אל תלך על זה ,אנחנו ניתן .עדיף שאנחנו ניתן ולא
הבנק ייתן .כי מה הוא יעשה ,אחר כך אין לך את הכסף להחזיר
את ההלוואה .מה יעשו לך? יתחילו לעשות לך עיקולי בנק ,יתחילו
לעשות לך בעיות .אם אתה יכול לתת מענק תן מענק .אבל אם
אתה לא יכול ,אל תיקח הלוואות כי הלוואות צריך להחזיר ,זה
מה שאנשים שוכחים לרגע .עכשיו הוא קיבל את הכסף עזר לו
אבל בעתיד הוא צריך להחזיר ,אז מה הוא הרוויח? אז אני מחזיר
את הריבית ואת ההצמדה אבל מה הוא הרוויח? הוא מחזיר את
ההלוואה .אז זה לא מענק .אז כל התרומה שלי זה העניין של
הריבית וההצמדה .זו לא תרומה משמעותית .אני דיברתי עם
ראש עיריית אשדוד .דיברתי איתם עוד פעם ואמרתי בואו נדבר
על זה עוד פעם .גם בנק אחר בא אליי בהצעה כזאת .אבל מה
שמפריע לי זה העניין שיצטרכו להחזיר את ההלוואה.
עזרא סיטון:

זה גם מה שהציק לי כשהוא דיבר איתי מישהו מהבנק שביקש
שאני אעלה אליך את ההצעה .הפריע לי הקטע שצריך להחזיר
שנים לאחר מכן .בעייתי.

מוטי ששון:

לכן אני מציע ,עזרא ,בוא ,תעזור לי ביחד כולם נגדיל את מספר
הסטודנטים שמוכנים לעשות פרח ואנחנו בכיף ניתן להם .ואני
מזכיר לך יש לי הסכם עם פרח .שאני יכול להגיע לאלף
סטודנטים .הם נבהלים מזה שאני אמרתי להם אלף סטודנטים
אתם צריכים לתת לי אותם .כי מקצצים להם .יש לי הסכם
איתכם ,יש סיכום איתכם.
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פרח זו מילגה מעולה ,באמת .וכל הכבוד עליה ,אנחנו מצפים
עדיין לשקיפות בכל מה שקשור למילגת המצטיינים.

מוטי ששון:

(מדבר אל דובר אחר) אני אומר לך אני מוכן להרחיב את זה כמה
סטודנטים שיקבלו לכמה שיותר אנשים שיכולים לעזור להם .אם
אתה מוכן לעזור לי אז אנחנו מורידים את זה על פי בקשתו של
עזרא מורידים מסדר היום.

ישראל מורן:

מוטי ,אנחנו מבקשים שקיפות בכל מה שקשור למילגת
המצטיינים .מי הוועדה ,מה הקריטריונים.

מוטי ששון:

נתתי לך את השם שלהם.

ישראל מורן:

לא ,אתם לא .עדיין לא ,כמה חודשים כבר ,מוטי.

מוטי ששון:

איפה יוסי?

ישראל מורן:

הנה ,תביא את יוסי .תשאל אותו.

מוטי ששון:

לא נתן לך?

ישראל מורן:

לא.

מוטי ששון:

אני אגיד לך ,ד"ר משה בר לב.

ישראל מורן:

הוא יו"ר הוועדה.

זאב ניסים:

איך אנחנו מגייסים סטודנטים?

מוטי ששון:

אנחנו מפרסמים בעיתונים ,מפרסמים גם באוניברסיטאות.

איתי זילבר:

שלוש שנים הייתי שם ,מעולם לא ראיתי.

מוטי ששון:

משה בר לב ,דודי קושניר ,נדמה לי מוסא דניאל .היה עוד אחד,
באמנות שרה כהן הייתה מפקחת על האמניות במשרד החינוך,
נדמה לי שהיא השלישית בנושא של האמנות .נדמה לי נטע
בלומנטל הייתה גם באמנויות ,לא בטוח .היא מנהלת מגמת
המחול ,אני לא בטוח .אבל אני אומר לך שמות אני רוצה לבדוק

27

מועצת העיר ה –  71חולון ישיבה שמן המניין מס' 02

14704027.

פרוטוקול .3.

את זה עוד פעם .והיה עוד אחד נדמה לי איזה שופט .ניסים ישעיה
או יש איזה שופט אחד שגם כן מתנדב אצלנו בכל מיני ועדות,
משה סובול .אני אתן לך את הרשימה .או.קיי ,עזרא סיטון הוריד
את זה מסדר היום.
45

שאילתא – של חבר המועצה עזרא סיטון בנושא  -עלות החוברות המהודרות
לתושבי חולון4

מוטי ששון:

בבקשה.

עזרא סיטון:

טוב אז שאילתא בנושא של עלות של הוצאת חוברות מהודרות
לתושבי חולון .כידוע לכם הרשות מפרסת היותה באמצעים שונים
בעיקר טכנולוגים כגון אתר העירייה ,ניוזלטר שהושק לא מזמן,
רדיו ,עיתנוות מקומית וכיוצא בזה ,אני רוצה לדלג על מה
שכתבתי ,אבל אני חוזר על השאלה בסוף .לפיכך עולה השאלה
כמה עלתה החוברת שהונפקה בשנת  2114ל 66-אלף בתי אב
ומאיזה בית דפוס נעשתה ההזמנה ,כמו בשאילתא קודמת.

מוטי ששון:

עלות חוברת סיכום פעילות העיריית חולון לשנת  2114עמדה על
סך  152אלף ו  211-ש"ח כולל מע"מ .העבודה כללה עיצוב,
הדפסה וחלוקה לכל בתי האב בחולון 35 ,אלף יחידות .כאשר
הכתיבה ,העריכה ,איסוף התמונות בוצעו ע"י דוברת העירייה
וסגניתה .התקציב לטובת החוברת הינו מסך תקציב הפרסומים
הינו עומד לרשות דוברת העירייה לטובת כלל פרסומי העירייה.
העבודה בוצעה ע"י משרד רה לבנט דיזיין שזכה במכרז העירוני
לפיתוח שפה גרפית עירונית והפקת חומרי פרסום ודפוס בהתאם
לשפה זו .יודגש כי מדובר בחוברת בסיסית בעלת משקל נייר נמוך
בכריכה רכה המתפרסמת פעם בשנה בניגוד לרשויות אחרות
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המוציאות חוברות אחת לחודש או חודשיים .אגב ,הייתי
בהרצליה ,ראיתי איזה חוברות מהודרות הם מוציאים לא פעם
בשנה .גם בראשון .מטרת החוברת היא לעדכן את תושבי העיר על
אודות עיקרי פעילות העיר בשנה החולפת .פעילות הנוגעת לחייהם
בעיר .בהנהלת העירייה רואים בזכות הציבור לדעת ובשקיפות
הציבורית ערכים חשובים ביותר והחוברת הינה אחד האמצעים
ליישם זאת.
46

שאילתא –של חבר המועצה עזרא סיטון בנושא  -נסיעות לחו"ל של בכירי
העירייה למטרות שונות4

עזרא סיטון:

בשנה האחרונה יצאו בכירי העירייה לחו"ל למטרות שונות.
אבקש לדעת את רשימת הנוסעים לחו"ל מטעם עיריית חולון
לשנת  2113וביניהם את מטרת הנסיעה ,עלות הנסיעה ,הגורם
המממן והיכן הדבר מופיע בתקציב השנתי.

מוטי ששון:

טוב ,קיבלתם את הדף? יש לכם את רשימת התאריכים שהם
נסעו .אתם יודעים יש לנו את הפרויקט של היי-טק היי שיטת
לימוד שאנחנו פורצי דרך וחדשנים בתחום הזה אשר על כן היינו
צריכים לשלוח את המנהלים ואת המורים .נעה ,את היית?

נעה צ'פליצקי:

לא .פזית לא נסעה וגם אני לא נסעתי.

מוטי ששון:

ואז המורים נסעו לסנטיאגו ללמוד את השיטה הזאת .אז יש לך
פה  22מנהלי מחלקת החינוך העל יסודיים ,מורים ומנהלי בתי
ספר .זה עלה  234,371ש"ח הכרת המערכת המקומית ,קיבלנו
הזמנה למוסקבה .שר החינוך שלהם היה פה .שר החינוך או סגן
שר החינוך היה פה .סיירו במערכת החינוך והיה ביקור גומלין אז
נסעו לשם בחזרה חנה הרצמן ,דורית בן יהודה ,רותי שלוזברג,
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ולאד שהוא היה מתרגם והמשלחת הייתה למוסקבה .סך הכול
העלות הייתה  13,327ש"ח .אחר כך יש משלחת של רותי אנזל
מנהלת קמפוס כץ ואסתי בראון.
יוליה מלינובסקי :זה לא סכום הגיוני.
עזרא סיטון:

מוטי ,גם אני אומר ,זה לא הגיוני.

מוטי ששון:

חבר'ה ,זה הכרטיסים .אבל אם אתה רוצה אני אבדוק עוד פעם.
אוקיי ,רותי אנזל היא נסעה להולנד לביקור לימודים בבית ספר
אמדאוס .סך הכול העלות  11,941ש"ח .ביוני אורי צור ,אתם
יודעים שיש לנו ערים תאומות ,חגיגות היין .זה היה ממש בחודש
של הבחירות אז שלחנו רק את הפקידות .בד"כ נוסעים חברי
המועצה 51 ,אחוז חברי מועצה 51 ,אחוז פקידות בכירה אבל זה
היה ממש בחודש של הבחירות ואף אחד לא נסע ,אלא נסעה רק
הפקידות .אחר כך תמר שטרוידמן כנס ערים חכמות בברצלונה
בספרד .ד"ר תמר שטרוידמן היא מנהלת האגף לתכנון אסטרטגי.
סך הכול עלות  4,143ש"ח .אגב ,לידיעתכם ,חנה הרצמן הוזמנה
לכנס.

עזרא סיטון:

שי אומר לרשות יש דילים מצוינים.

מוטי ששון:

 4,111שקל זה לא הרבה?

שי פרוכטמן:

האירוח על חשבונם?

מוטי ששון:

כן .פה אני לא יודע .למשל אני יודע שחנה הרצמן המנכ"לית שלנו
הוזמנה להרצות בכנס בינלאומי והוזמנה להרצות כך שגם
הכרטיס וגם האירוח היה על חשבון המארגנים .הסעיף המופיע
בפרק  ,754קשרים בינלאומיים ,משלחות נכנסות ויוצאות ,זה שם
הסעיף .בנושא משלחת המורים כל הסכומים יצאו מסעיף
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 1811311784שמיועד לנושא הכשרת בתי הספר והצוותים בנושא
הייטק-היי.
ישראל מורן:

זו לא תשובה מלאה .יצאו משלחות גם למשל מרשת קהילה
ופנאי.

מוטי ששון:

למה?

ישראל מורן:

למוסקבה .זה לא נספר בתוך המשלחות?

מוטי ששון:

תשמע ,ביקש נסיעות של העירייה ,לא של חברת בת .2113 ,זו
השאלה שלו.

ישראל מורן:

הבנתי ,אז יכול להיות שחברות הבת גם יצאו למשלחות שאנחנו
לא רואים אותם פה?

יוליה מלינובסקי :ברור .אני יודעת שאיפה אילן ,הוא היה ביפן.
מוטי ששון:

אילן על חשבון מי?

יוליה:

מה עשיתם שם?

מוטי ששון:

מה לאילן ולזוהר על חשבון העירייה?

ישראל מורן:

תאגיד מים.

יוליה מלינובסקי :תאגיד מים אבל זה קשור לעירייה ,אתה מבין.
מוטי ששון:

איך זה קשור? הוא לא מופיע פה .שניהם לא מופיעים שנסעו על
חשבון העירייה.

יוליה מלינובסקי :מה יש להם לעשות ביפן חוץ מלטייל?
שי פרוכטמן:

מי משלם את תאגיד המים ,אמא שלי? מה זה לא על חשבון
התושבים.

מוטי ששון:
41

שי ,תקרא את השאילתא.

שאילתא– של חבר המועצה שי פרוכטמן – בנושא סטטוס בינוי מבנה קן
לנוער לאומי4
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שאילתא בנושא סטטוס בינוי קן לנוער הלאומי .אני רוצה קודם
כול להקדים ולומר שהזמנתי ,נמצאים איתנו אורחים ,קובי עזרן
שהוא מנכ"ל הנוער הלאומי .נמצא כאן חי לוסטון ,רכז המפעלים
הארצי .כידוע לכם ,חניכי הנוער הלאומי נמצאים במבנה שלא
מכבד אותם 351 .חניכים בחדר של  71מטר מרובע ,זה מה שיש
להם .בעורפו של בניין ליד סוקולוב בצמוד לפחי האשפה וחנויות
מין .ידוע כי יש תכנית להעבירם למבנה אחר .פניתי אליך ,ראש
העיר ,כדי לדעת מהו סטטוס בינוי של הקן והאם נשקלו מבנים
עירוניים שיכולים לשמש לפעילות לדוגמה ,לפתוח את אחד מבתי
הספר אחה"צ לפעילות התנועה עד למעבר למבנה קבע.

מוטי ששון:

השבוע חנכנו את תנועת שבט ארנון שפעל במקלטים ובבטונדות.

שי פרוכטמן:

בגלל זה העליתי את זה עכשיו .אמרתי ,אחרי שבט ארנון זהו.

מוטי ששון:

אמרתי לכם רק ,הוצאות על גני הילדים של  4, 3לקחו מאיתנו
עשרות מיליונים של שקלים אז מטבע הדברים האמצעים שלך
הם לא בלתי מוגבלים .הם מוגבלים על מה שאתה יכול לעשות.
לכן אתה צריך לתת מענה.

שי פרוכטמן:

לכן ביקשתי פתרון ביניים.

מוטי ששון:

הסניף של התנועה פועל כעת ברחוב סוקולוב  .62מבחינת
התבחינים איזור שירות ...מאוזן מבחינת כמות האוכלוסין מול
השירותים הקהילתיים ובהתאם לכך כולל כ 11,611-נפש ,עם
זאת באזור זה פעילות ערה של נוער במגזרים השונים התומכים
בבקשה להקצאה .ברחוב יהודה הלוי מקודמת תכנית בניין עיר
אשר תאפשר הקמת מוסדות ציבור ועם אישורה של התכנית
הנקודתית ניתן יהיה להמליץ על הקצאת מועדון בן  211מטר
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לתנועת הנוער הלאומית .הבקשה לשימוש במבנה עירוני קיים עד
להקמת מועדון לתנועות הנוער ונבחנת ע"י מנהל הנדסה בהתאם
עם מנהל החינוך תוך הבהרה כי מבנה הציבור בעיר בתפוסה
מלאה .יש לנו תפוסה מלאה ,לכן הנושא הזה נבחן ע"י מנהל
החינוך ומנהל הרווחה.
שי פרוכטמן:

שתי שאלות הבהרה רק .בעניין סעיף  ,4אז מתי זה הולך לקרות
ההמלצה להקצאת מועדון?

מוטי ששון:

אז ביהודה הלוי מתוכנן שם לבנות .אחרי הגינה ברחוב רוטשילד,
שם מתוכנן לבנות ושם מבקשים להקצות להם את השטח .בלי
שום קשר בנושא הזה של השימוש שלהם במבנה ציבור כרגע אז
הנושא הזה נבחן בין מנהל ההנדסה למנהל החינוך.

יוליה מינובסקי:

מה זה מתוכנן ,באיזה שלב זה נמצא עכשיו?

מוטי ששון:

קראתי .עם אישורה של התכנית הנקודתית ניתן יהיה להמליץ.
שי?

שי פרוכטמן:

בסדר ,מאה אחוז .אני רק רוצה לחדד .אם אנחנו לוקחים על
עצמנו למצוא מקום באחד מהמבנים העירוניים ,אפשר לקדם את
זה?

מוטי ששון:

אני אומר לך זה מטופל ע"י מנהל החינוך וההנדסה .אני לא אומר
לך סתם.
ברשותכם ,אם אתם לא מתנגדים ,אם אפשר להקדים את סעיף
.12

470

אישור נוהל מחיקת חובות שאינם ניתנים לגביה (חובות אבודים) ברשות
האיתנה עיריית חולון (המצ"ב)4

מוטי ששון:

אישור נוהל מחיקת חובות שאינם ניתנים לגבייה (חובות אבודים)
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ברשות האיתנה בעיריית חולון.
אביבה שרון:

אני רוצה להציג את זה וללכת ,בבקשה.

מוטי ששון:

יונת פה.

אביבה שרון:

הנוהל הזה שהכנו הוא כהשלמה לנוהל שהמועצה הנכבדה הזאת
אישרה ביוני שנה זאת ,2114 ,אם אתם זוכרים עיריית חולון
הוכרזה כרשות איתנה במרץ  2114ומשכך כל הסמכויות שהיו
לשר ולממונה על המחוז הפכו בעצם לכאן ,למועצה .והמועצה
היא זאת בעלת הסמכות למחוק חובות לחייבים .עכשיו מה
שאנחנו עשינו כבר פה ואתם אישרתם .זו מחיקת חובות בדרך של
הסכמי פשרה .כלומר ,החייב בא ,משלם סכום מסוים
בקריטריונים מסוימים ,אחרי שהוא משלם את הסכום המסוים
הזה היתרה נמחקת .היום אנחנו עושים את הנוהל המשלים
לנוהל הקודם שבו מדובר על חובות שאינם ניתנים לגבייה .מה זה
אומר חובות שאינם ניתנים לגבייה ,הם צריכים לעמוד בשלושה
פרמטרים באופן עקרוני ,אחד שלחייב אין כל נכס שניתן לממש
ממנו איזשהו חוב ,זאת אומרת לא דירה ,לא ניירות ערך ,לא
מטלטלין .אין לו נכס שניתן להשתמש בו על מנת לשלם את
חובותיו ,זה אחד ,הראשון.

ישראל מורן:

בין אם זה הוא או בן זוגו /או בת זוגו?

אביבה שרון:

כן .אנחנו מסתכלים על המישור .כמו במס הכנסה ,מישור זה הוא
ואשתו .כמו במס הכנסה .זה הדבר הראשון .הדבר השני שעל מנת
שתוכל להפעיל את הנוהל הזה שבחוק כתוב לפחות שלוש שנים.
אנחנו אמרנו לפחות חמש שנים חלפו מהיום שהחוב נעשה חוב
סופי .והדבר השלישי זה שננקטו נגדו מה שנקרא הליכי גבייה
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מנהליים ,עשו מיצוי הליכי גבייה מנהליים ויש בפניכם רשימה
בעמוד  4מה זה מיצוי הליכי גבייה מנהליים .עשינו את זה ככל
שהחוב גבוה יותר כמובן שהיד תהיה כבדה יותר ,כי גם יש רציונל
להפעיל הליכי גבייה שעולים כסף ביד קשה יותר ובאופן
משמעותי יותר .עשינו הבחנה בין חייב שהוא יחיד לבין חייב
שהוא חברה .ומה שאני רוצה לומר שבגדול ,השלבים הם ככה.
חובות יש לשלם .קודם כול ,כולם חייבים לשלם חובות וכמו
שאתם יודעים יש החלטה של היועץ המשפטי לממשלה גבייה
מנהלית צריכה להיעשות תוך שלוש שנים .ואנחנו אכן לא נעבור
את השינוי הזה .זה שלב ראשון .שלב שני ,החובות שעדיין ניתנים
לגבייה ,יש אפשרות להגיע במסגרת הסכמי פשרה לכך שהמישור
משלם חלק וחלק מוחקים וזה מה שאישרנו וזה הנוהל שסוגר את
המעגל שבו כשאתה מגיע למסקנה ,לאחר שעוברים ועדות
מסוימות שהחוב הזה איננו ניתן לגבייה כי אז המועצה תתבקש
למחוק את החוב כדי שלא יישאר סתם בספרי העירייה .עכשיו,
לפני שאני משיבה שאלות אני רק רוצה להגיד ששני דברים נשמטו
ממני ואנחנו נתקן זה .אחד בסעיף  6כתבתי הערה שבסכומים של
עד  21שקל זכות וחובה נתן לנו עוד בזמנו אישור כללי של
הממונה על המחוז לעשות את זה אפילו בלי להעביר את זה אליו.
אז גם אנחנו רוצים לעשות את זה בלי להעביר למועצה רק
שכחתי לציין שזה רק בחשבונות לא פעילים .אז אני אדגיש את
זה ואני אוסיף את המילים האלה ,כי כמובן בחשבון פעיל גם אם
יש  21שקל פלוס או מינוס אנחננו ניתן או ניקח .הכוונה היא רק
לחשבונות לא פעילים .זה אחד ששכחתי ודבר שאני שכחתי
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בסעיף  8כשכתבנו הרכב הוועדה ,אמנם כתבנו שהנוהל הזה חל
גם על אגרות שילוט אבל בסעיף  8כשוועדה תשב בנושא של
חובות של שילוט ואני אוסיף את זה לנוהל המתוקן שאתם תתקנו
יישב גם מנהל המחלקה לחזות העיר ושילוט כי הוא בר סמכא
ובר עניין בעניין.
ישראל מורן:

קודם כול ,אני רוצה להתחיל במה שנאמר בוועדת כספים ולברך.
חשוב שהציבור גם יידע ,העירייה תמשיך לגבות מכולם ותמצה
את הכול וכולם יצטרכו לשלם כדין ואף אחד לא ,זה שאנחנו
מאשרים נוהל זה לא חלילה כדי לפתור מישהו ואני מקבל את מה
שכבוד ראש העיר אמר בוועדה .אנחנו מעדיפים לשמור מישהו
בסטטוס עד שנצליח למצות את מלוא החוב שהוא שילם ורק
במקרים מאוד חריגים אנחנו מגיעים לשם .חשוב בהקשר של פרק
ד' בתהליכים שתיארת לגבי המיצוי ,הייתי שמח מאוד לדעת כמה
בערך מקרים עומדים בכל אחד ואחד מהעמודות האלה? כי אם
למשל בעמודה של בין  2,111ל 11,111-עומדים מרבית המקרים
המוחלטת יכול להיות ששם דווקא היינו רוצים אפילו לעלות
איזה שלב והיינו מוסיפים עוד פלוס כי אנחנו מבינים שיש פה
בעיה עקרונית ששם עומדים רוב החובות האבודים .לכן גם
חלוקת המקרים בתוך החובות האבודים היא מאוד חשובה כדי
להבין האם יש תסמין שעומד בדיוק בנקודה הספציפית על גובה
סכום מסוים .יש משהו שהוא חוזר הוא הופך להיות תופעה .אז
הייתי שמח אם תרחיבי .הדבר השני שהייתי שמח שנוסיף להצעת
ההחלטה שלנו ,זה בנוגע לנספח ב' .ונספח ב' זה מה שלמעשה יגיע
למועצת העיר לאישור בכל פעם שאנחנו נרצה להביא חובות
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אבודים ויש משהו אחד שחסר לי ,חסר לי התוצאות והממצאים
והמסקנות של מה שהגיעה הוועדה .בנספח הקודם ,אם תשימי
לב ,אם אני לא טועה רשומים הנימוקים .הייתי שמח שמועצת
העיר תדע מה הנימוקים שבגינם החליטו למחוק את החובות
האבודים כי אני מניח שהנימוקים יכלילו בתוכם גם את התהליך
שנוסה ואת המיצוי שנוסו .אני חושב שלהוסיף את העמודה הזו
תוסיף גם למועצת העיר פרספקטיבה על מה היו הנימוקים
למחיקת החוב ואני חושב שהיא תועיל גם לשקיפות הציבורית
שאנחנו מקבלים החלטה כזאת.
אביבה שרון:

א' ,נתונים סטטיסטיים לי בשלב הזה אין לי .אני לא יכולה להגיד
לך איפה אנחנו ,יש חובות מהסוג הזה ,חובות מהסוג שבין  21ל-
 511 ,511ל 2,111 ,2,111-ל 11,111-וכן הלאה .אני לא יכולה להגיד
לך מה ההתפלגות .אתה כמובן תוכל לקבל את הנתון הזה ככל
שתבקש ממנהל אגף הכנסות ,אבל אני רוצה להסביר לך מה היה
הרציונל ולכן זה גם לא משנה עכשיו ,כי אנחנו לא מתכוונים
במסגרת הנוהל הזה לחנך פה את הציבור אלא אנחנו מתכוונים
להיות יעילים ואפקטיבים.

ישראל מורן:

אני מבין את הרציונל כי כל הליך עולה כסף.

אביבה שרון:

בדיוק ,עלות-תועלת.

ישראל מורן:

אבל יכול להיות שאם אנחנו נראה שכולם עומדים למשל בין
 8,111ל ,11,111-או בסכום הגבוה שבין  2,111ל 11,111-יכול
להיות שמקרים האלה בגלל שיהיה גיבוי אנחנו בכל זאת נחליט
להפעיל.

אביבה שרון:

אז תרשה לי להגיד לך עוד משהו ,כיוון אנחנו עכשיו רק מאשרים
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פעם ראשונה איזשהו מודל .נוהל זה הרי משהו פנימי .אנחנו
יכולים לשנות אותו .בוא תן לנו להתנהל ,תן לנו להביא פעם אחת
למועצה ואם תחשוב שצריך לשנות אז פתוחה לך הדרך.
ישראל מורן:

לגבי ההערה השנייה של הנימוקים של הוועדה ,אפשר להוסיף את
זה כעמודה?

אביבה שרון:

יש גם בדברים האלה יש גם צנעת הפרט שאנחנו רצינו לשמור.
כמו שאתה רואה ,בפרוטוקול הקודם של הוועדה אנחנו כותבים
את הנימוקים וזה יהיה עם שם החייב וזה דבר שיישמר אצלנו
ואתה כחבר מועצה בוודאי יכול לראות .אבל אם אנחנו מביאים
באופן פומבי ,נכה או כל מיני ,פשיטת רגל ,אלו דברים שאנחנו
מעדיפים לשמור בצנעת הפרט בפרוטוקול הראשון שהוא לא מגיע
לכאן באופן מרוכז .לכאן באופן מרוכז יגיעו הרשימות אחרי שהם
עברו את כל ההליכים המקצועיים והביורוקרטים בוועדה קצת
יותר אינטימית שתוכל לשמור על צנעת הפרט.

ישראל מורן:

אני מבין את מה שאת אומרת.

אביבה שרון:

ושוב אני אומרת ,רק עוד מילה ,תן לנו להתחיל להתנהל ואם
תרגיש שמשהו חסר ושאתה לא יכול אנחנו נתקן את זה.

ישראל מורן:

אני הבנתי את מה שאת אומרת ,אני הולך איתך .אני רק מבקש
זה שאם אפשר לצרף את הנימוקים כחומר נילווה שלא
לפרוטוקול עצמו אלא לחברי המועצה מכיוון שגם ככה את
אומרת שאין שוםבעיה.

אביבה שרון:

אני לא יודעת אם יש אפשרות לצרך חומר למועצה שהוא לא
חשוף.

ישאל מורן:

כבוד ראש העיר לפעמים מוסיף הצעות לסדר שהוא לא מקריא.
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אפשר לא להקריא וזה לא בפרוטוקול .מה שהוא לא מקריא לא
נכנס לפרוטוקול .הדפים שאנחנו מקבלים לאו דווקא נמצאים
בפרוטוקולי מועצת העיר.
אביבה שרון:

בוא נגיד ככה ,תן לנו פעם אחת להתחיל ככה ואם תחשוב שאתה
צריך את זה נדבר ונשנה את זה .זה נוהל פנימי ,ניתן לשנות את
זה.

שמעון חזן:

רציתי רק לדעת אם אתם גם כותבים את השמות.

אביבה שרון:

אז זה בדיוק מה שהסברתי לו .שאת השמות לכאן אחננו לא
עושים ,לא רק מספר סידורי .אנחנו נותנים מספר משלם ,מספר
נכס.

שמעון חזן:

צריכה להיות שקיפות גדולה מאוד למי מוחקים חובות.

אביבה שרון:

אני מסכימה איתך אבל קודם לזה פרוטוקול עם החלטה שאתה
יכול לבוא ,זה נמצא אצלנו ,אתה יכול לבוא.

שמעון חזן:

סליחה רגע ,לי נמאס להגיד לי לבוא .למה ,אף אחד לא משלם לי
בשביל לבוא .ואתם סומכים על כך שאנשים לא מטריחים את
עצמם לבוא.

אביבה שרון:

לא ,זה לא העניין.

שמעון חזן:

אני לא אבוא על כל אחד להטריח את עצמי ולבזבז את זמני.

אביבה שרון:

אני רוצה להסביר לך משהו ,כמו שעשינו בנוהל הקודם גם בנוהל
הזה .יש מה שנקרא לשמור על כבוד האדם .למה כולם צריכים
לדעת שישראל מלכה היא גם פושטת רגל ,יש דברים שהם לא
צריכים להגיע.

שמעון חזן:

אתם מתחבאים באצטלה של כבוד האדם .אדם שלא משלם את
חובותיו הוא לא מכבד את עצמו .אז את תלכי לכבד אותו?
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לפעמים יש לו קשיים.

רונה עמרם נתיב :אני מכירה כמה אנשים טוב טוב שלא איבדו את כבודם והם עדיין
פושטי רגל ביניהם ההורים שלי ,אז הייתי מציעה לך לדבר וקצת
לשקול מילים ,לגלות רגישות טיפה.
שמעון חזן:

בגלל המקרה המיוחד שלך זה לא צריך לעשות שכולם יהיו ככה.
ניקח מקרה שהוא מקורב לעירייה והעירייה מעוניינת שהוא לא
ישלם .איך אני אדע?

אביבה שרון:

יש פה ועדה של אנשי מקצוע .לעולם לא ישב פה בן אדם אחד.
יושבים פה חמישה אנשים ושישה אנשים ,תלוי במקרה ,יושבים
ושוקלים .כך שלא יקרה שמישהו שהוא מקורב למאן דהוא יקבל
יחס מועדף שלא על פי הקריטריונים .אני כבר אומרת לך שחמש
שנים יעשו גבייה מנהלית אבל לא ימחקו לפני שבע שנים .למה,
אחרי שעושים את הגבייה המנהלית יש שנתיים לעשות גבייה
משפטית ,שבע שנים .ולמעשה לא נביא ...דברים לפני שחלפו שבע
שנים .אנחנו פשוט הלכנו על החוק .החוק אומר שלוש שנים.
אנחנו החמרנו ,אמרנו חמש ואני אומרת לך שאחרי החמש נעשה
גבייה משפטית ורק כשתחלופנה שבע שנים על פי חוק ההתיישנות
רק אז אנחנו נחליט שזה מיצוי גבייה.

שמעון חזן:

אני רוצה להגיד לך דבר חשוב ,יש הרבה עמותות .פה מדובר על
עמותות שמסיבות פוליטיות לא גובים מהם .עמותות של מאות
אנשים שאם הם לא תומכים אז מיד מפעילים הוצאה לפועל .היו
בבחירות מקרים כאלה .אני כרגע מפאת כבודם של האנשים
האלה ,כרגע אני לא חושף את זה אבל במערכת הבחירות היו
הסכמים והיו מקרים שאיימו עליהם לגבות את החובות מידית.
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יהיה פרוצדורה כזאת ,כל פעם לדחות את החובות ואז כשיעברו
שבע שנים ואז אומרים מחיקת חובות.
אביבה שרון:

אני הסברתי לך שהשלב הראשון שלנו הוא למצות את הגבייה.

מוטי ששון:

תביא לי את המקרים אני אתן למבקר העירייה לבדוק את זה.

אביבה שרון:

אני גם יושבת שם בארנונה ,אני גם לא מכירה ואני אגיד לך ,וגם
אין צורך ,אתה יודע למה? כי לעמותות יש פטורים מכוח החוק אז
הם בכלל לא צריכים את מה שאתה אומר .העמותה ברוב
המקרים משלמת ,מקבלת פטורים מכוח הפקודה ,או פטור או
פטור חלקי שלא למטרות רווח ,עמותה היא בד"כ שלא למטרת
רווח .ואנחנו מקבלות את /5י'/5 ,ז' לפקודת-

מוטי ששון:

שמעון ,תודה .בבקשה ,מורן.

ישראל מורן:

מה קורה אם לא כל הפורום הגיע ,אם בן אדם אחד בסופו של
דבר החליט כי פורום...

אביבה שרון:

לא ,לעולם לא.

ישראל מורן:

כל הפורום חייב להיות.

אביבה:

חייב להיות.

ישראל מורן:

אחרת לא מתקבלת החלטה.

אביבה:

אחרת לא מתכנסת הוועדה.

ישראל מורן:

תודה.

מוטי ששון:

מי בעד אישור נוהל מחיקת חובות שאינם ניתנים לגבייה ,חובות
אבודים ברשות האיתנה עיריית חולון 4מי בעד?  02בעד 4מי נגד?
 7נגד 4אין נמנע 4אושר4
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מוטי ששון:

דוח כספי שנתי מבוקר של עיריית חולון .אסתי או יצחק
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וידבסקי ,מי מציג את זה? בוא תשב ליד יוליה שיוכלו לשמוע
אותך.
יצחק וידבסקי:

קודם כול ,הדבר הראשון ,חשב העירייה כרגע חולה אז אנחנו
מאחלים לו החלמה מהירה .הוא הכין את הדוח בעזרתה של
אסתי .האמת שאת הדוח הזה ,הרבעון הרביעי המועצה כבר
אישרה אז אני אגע במספר נקודות מועט ,אם תרצו תתייחסו.
התקציב הרגיל ,התקבולים היו למעלה ממילארד שקל כפי שאתם
רואים ,והעודף התקציבי למעלה משני מיליון שקל .תקציב
הפיתוח ,התקבולים היו  152מיליון ,תקבולים  .184והפער הוא 32
מיליון .היקף פירעון המילוות לשנת  2113ירד לעומת  211ב8-
מיליון שקל והסתכם בהחזר של  17מיליון ש"ח לשנה .ככל
שהשנים מתקדמות ואנחנו לא לוקחים בפועל הלוואות חדשות,
היקף ההחזרים יורד .בשנת  2113קיבלנו דיבידנט מתאגיד המים
בסך  9.3מיליון ש"ח .העירייה התחילה לקבל ארנונה מהחברות
במגדלי עזריאלי .כאשר היקף ההכנסות מארנונה בחברות
במגדלים לאחר איוש מלא של כל הבניינים ,שימו לב ,תגיע לכ15-
מיליון ש"ח שזה סכום משמעותי לכל הדעות .בשנה זו בעיקר
השקעות הפיתוח היו בהקמת גני ילדים ,הקמת היכל הספורט
ועבודת פיתוח בפארק פרס .זהו ,תודה לכולם.

שמעון חזן:

מר וידבסקי ,אני רואה שהתקציב של העירייה יחד עם התקציב
הבלתי רגיל הוא מיליארד  ,535אני טועה או לא?

יצחק וידבסקי:

מה שאתה רואה רשום .זה נראה לי שלא ,אבל נראה לי שפחות.

שמעון חזן:

כתוב ,כתוב .בעמוד ט' ,סיכום .עכשיו ,תקציב העירייה הוא
מיליארד ו 15-מיליון ותראה שהתקציב הבלתי רגיל ,התב"ר-
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לא ,לא .והיחידות הקשורות .שים לב מה כתוב... .הקולות של
העירייה חברות הבת והיחידות הקשורות וזה לא רק תקציב
העירייה בנפרד לכן עם החברות הקשורות זה תקציב יותר גדול
מאשר רק של העירייה.

שמעון חזן:

אז מיליארד  311מיליון עם התקציב הרגיל.

יצחק וידבסקי:

עכשיו ,לא נראה לך שביחס למיליארד שקל תקציב רגיל מוסיפים
עוד  311מיליון תקציב בלתי רגיל ,זאת אומרת התכנון הוא
מלכתחילה הוא לא תכנון-

יצחק וידבסקי:

אתה יודע מה זה תקציב בלתי רגיל אחרי כל-כך הרבה שנים
במועצת עיר?

שמעון חזן:

תסביר.

יצחק וידבסקי:

פגעת בנו .הגזברות לא הסבירה טוב כל השנים .תקציב רגיל זו
הפעילות השוטפת של העירייה .שכר ,תשלומים שונים ,פינוי
אשפה .בלתי רגיל כשאתה רוצה להקים את היכל הספורט.

שמעון חזן:

רגע ,זה לא היה מתוכנן מלכתחילה?

יצחק וידבסקי:

לא ,לא .תקשיב ,זה פעילויות חד פעמיות בד"כ הקמת מבנים
שאין קשר לפעילות השוטפת להקמת מבנים .ברגע שפעילות
התב"רים היא פעילות של בד"כ בנייה או פרויקטים חד פעמיים,
לא בהכרח רב שנתי ,אבל זה בכלל לא קשור לתקציב הרגיל ,לכן
זה ברור שי תכנון והתכנון מצוין כי כמעט אין פערים בין התקציב
שנקבע בתחילת השנה לביצוע .מצוין.

שמעון חזן:

אז אני רוצה להגיד לך שזה לא ככה בדיוק .הבניינים שאתם
הולכים להקים בתקציב הבלתי רגיל כל פעם יש אישור נניח על 51
מיליון פתאום אומרים עוד  41מיליון .הרבה מקרים קרו ככה.
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מוזיאון העיצוב למשל ,לא הייתי במועצה אז אני יודע שכל הזמן
הגדילו אותו 2 ,וחצי חדרים-
יצחק וידבסקי:

אתה מדבר פוליטיקה ,זה לא בשבילי.

שמעון חזן:

שיתקן אותי אם זה לא נכון.

מוטי ששון:

עוד שאלות? מי בעד הדוח הכספי המבוקר של עיריית חולון
לשנת  40273מי בעד?  71בעד 7 4נגד 4אין נמנעים4
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אישור דו"ח רבעוני ( )0לשנת  ,027.מתאריך (401/1/027.המצ"ב)4

מוטי ששון:

אני עובר לסעיף הבא ,אישור דוח רבעוני השני לשנת 2114
מתאריך .29/19/2114

אסתי הרצוג וויסלר :ערב טוב .אנחנו מאשרים את הדוח הסקור לרבעון השני.
בישיבת המועצה הקודמת אישרנו את הדוח הרבעוני כפי שהוגש.
אין שינויים משמעותיים בין הדוח הרבעוני שהצגנו בישיבה
הקודמת לבין הדוח הסקור .ההכנסות היו גבוהות בכאחוז אחד
מהתקציב היחסי .הסתכמו בכ 533-מיליון שקלים ההוצאות היו
גבוהות גם באחוז מהתקציב היחסי לתקופה והסתכמו ב533-
מיליון שקלים .העודף לתקופת הדוח הגיע ל 611-אלף שקלים
והגירעון הנצבר ל 6.4-מיליון.בלתקציב הפיתוח ההכנסות שהגיעו
במחצית הראשונה הגיעו ל 144-מיליון שקלים וההוצאות ל98-
מיליון .העודף לתקופת הדוח הגיע ל 46-מיליון שקלים בתקציב
הפיתוח .סך כול העודפים הזמניין נטו שיש לנו בתקציב הפיתוח
הגיעו ל 292-מיליון שקלים ויתרת קרנות הפיתוח ל 31/16-הגיעו
לכ 59-מיליון.
שמעון חזן:

רציתי לשאול בבקשה ,ממה נובע הגירעון של  6וחצי מיליון?

אסתי הרצוג וויסלר :זו פשוט תוצאה של אותו היום .יש לנו הוצאות והכנסות ול-
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 31/16זאת הייתה התוצאה .יש הוצאות והכנסות שלא עומדות
ביחס ישר לתקופת השנה .למשל ,בספטמבר נפתחת שנת
הלימודים ,יכול להיות שבהמשך השנה תהיינה הוצאות או
הכנסות שיכפו על זה .זה פשוט צילום לנקודת זמן ליום ה.31/16-
מוטי ששון:

יכול להיות שהתעכב איזה תשלום .אוקיי ,אין שאלות?

ישראל מורן:

רגע ,יש לי שאלה .בסעיף של נבחרי ציבור רשום ששיש שלושה
תקנים אבל עד כמה שידוע למועצת העיר יש שני תקנים וחצי
שמשולמים לנבחרי הציבור .אז למה זה מופיע שם שלושה
תקנים?

מוטי ששון:

שלושה תקנים אחד בחצי משרה.

ישראל מורן:

יש עוד חצי משרה?

מוטי ששון:

שלשוה ,אני ,זברלו וכנראה...

יונת דיין:

חצי המשרה של זוהר.

מוטי ששון:

זה משרה שהוא מקבל רק חצי משכורת .מי בעד אישור הדוח
הרבעוני ( )0לשנת  027.מתאריך  ,01/21/027.מי בעד?  07בעד4
 7נגד4

472

אישור בקשת הארכה להפעלת מיזם נוער בתחום פרסום חוצות לפי מכתבו
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של מר ניצן ירושלמי מנהל המחלקה לחזות העיר מיום ( 414774027.המצ"ב)4

מוטי ששון:

אישור בקשת הארכת להפעלת מיזם נוער בתחום פרסום חוצות
לפי מכתבו של מר ניצן ירושלמי ,מנהל המחלקה לחזות העיר
מיום .19/11/2114

שמעון חזן:

לא מבין את הפרויקט הזה.

ניצן ירושלמי:

אני לא אקריא מה שכתוב לכם במכתב ששלחתי .אני כבר שנה
שלישית כבר מציג את זה ובטח פעם שנייה למועצה הזאת .אני
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רק רוצה שני דברים להדגיש בנוגע לבקשה .אחד ,בדיוק זה
הדירקטיבה שלפחות שמעתי מראש העיר לפני כמה סעיפים איך
מטפלים באוכלוסייה חלשה .וזו בדיוק אוכלוסייה חלשה .בטקס
של השנה ,מי שהיה וראש העיר נכח בטקס של שנה ,אמרה לי
אמא של אחד הנערים האלה ,מערכת החינוך ויתרה עליהם ,אתם
נלחמים עליהם .אז הרווחתנו את לחמנו כעירייה .אני כעובד
ציבור מרגיש שעשיתי את שלי .בכל העיריות האחרות דרך אגב
מטפל בזה מנהל החינוך .חזות העיר זה לא רק אסטטי ,זה איך
בני הנוער שלנו נראים ולא בהכרח האוכ' של הביוקר ,אלא גם
אוכ' חלשה שצריכה להיכנס לאיזה מסלול .הפרויקט הזה כבר
עובד שלוש שנים .התחיל באמצע  2113אנחנו שנה שלישית
מתחילים .והתחלופה ,כי יש כאלה שנכנסים למסלול צבא אז
אנחנו כבר על  21חבר'ה שישבו על הפיי רול ואנחנו רוצים
להמשיך את זה לשנה הבאה .מדובר בבני נוער באוכ' שהיא
מוגדרת אוכ' בסיכון .אני לא איש מקצוע יש לנו מי שמלווה אותי
בצד החינוכי ובמיקוד לבחירת בני הנוער והאיתור שלהם ,זה
המנהל לחינוך ,יש יחידה לקידום נוער .הם יושבים כמיזם ,כגוף
עסקי ברשת קהילה אופניים .היחידה של הקידום נוער היא
מגייסת את בני הנוער ,לבני הנוער האלה הוקצה מקום כדי
לעשות את העבודה במקלט ברחוב ה ...נרכשו מחשבים ,נרכש
ציוד ,הם עוברים הדרכות ,הכשרות ,יש להם רכז עסקי .העבודה
שלהם ,הם מוכרים שטחי פרסום .כמו זכיין רק במקום שזה יהיה
זכיין מסחרי ,זה זכיין חברתי .רק בסככות האוטובוס בעיר הם
מוכרים את שטחי הפרסום .יש  233סככות בעיר ,מתוכן  71יש
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ארגזי פרסום ,את השטח פרסום הזה הם מוכרים.
שמעון חזן:

נניח אני רוצה לפרסם בתחנת אוטובוס.

ניצן ירושלמי:

אתה פונה למיזם ,משלם כסף .גוף עסקי.

מוטי ששון:

שמעון ,יש להם זיכיון מאיתנו.

שמעון חזן:

אז נער פה מקבל את המיזם הזה ממני?

ניצן ירושלמי:

יש נער שיושב מולך ,בן  16או  17או  ,18או שהוא אקטיבי ,מוכר
ומציע את השירות הזה ,מוכר בכסף.

שמעון חזן:

אבל הוא קטין .הוא לא יכול לעשות פעולה עסקית.

ניצן ירושלמי:

יש רכז עסקי צמוד איתו ,מלווה ,חונך שלו.

שמעון חזן:

יש לו שיקול דעת בלעדי או הרכז העסקי הוא...

ניצן ירושלמי:

הרכז העסקי מלווה אותם .כי ילד בן  17לא תשלח אותו לסגור
עסקה .אבל יש כבר ילד אחד שהוא לדוגמה שנתיים וחצי שם,
תאמין לי הוא כבר רכש מקצוע לחיים כאיש מכירות .אני אומר
לך ,אני פגשתי את הבחור .יודע ומכיר אותו ומלווה אותו באופן
אישי .האיש ,במקום ללכת לציר של עולם שאנחנו לא רוצים
לדבר עליו ומערכת החינוך פלטה אותו ...אני עוזר לו למצוא
מקום.

שמעון חזן:

יש מערכת בחירות .אתה יודע שבמערכת בחירות יכולים לקנות
שלטי חוצות ,נכון?

ניצן ירושלמי:

נכון.

יונת דיין:

שמעון ,רק שתדע ,המיזם הזה עבד .מערכת הבחירות העירונית
עבדה.

יוליה מלינובסקי :גם אני קניתי דרכם ,היה בסדר גמור .אני השתמשתי ביזם הזה
במערכת בחירות .הם יושבים בג'סי כהן .זה היה בסדר גמור.
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מוטי ששון:

שמעון ,זה פרויקט טוב .מצילים את הילדים.

שמעון חזן:

לא יודע .במערכת הבחירות ,ואני עכשיו אומר לכם ,לא היה מולי
שום נער .זו הייתה חברה של פרסום שמכרה את זה .ופיטרו
אותה בגלל זה .הם פיטרו אותם בגלל שאני שמתי את השלטים.

יונת דיין:

ממש לא נכון.

שמעון חזן:

אני ממש לא סובל את השקרים האלה.

ישראל מורן:

יש תחנות אוטובוס שהן לא שלהם.

ניצן ירושלמי:

 71מתוך  .233יש תקופה שבה הנערים יוצאים להכשרה .ונותנים
את זה לכברת זמן קצרה לקבוצה של פרסום חוצות שתעשה את
זה .אבל רוב השנה זה הם .הם יוצאים להכשרה שבוע ,שבועיים.
יש תחלופה של נערים .זה לא נערים שזה יציב תעסוקתי .יש
נפילה מחמש לשלוש לארבע.

שמעון חזן:

זה לא מקצועי.

ניצן ירושלמי:

להחזיק בני נוער כאלה תאמין לי זה אתגר.

מוטי ששון:

מי בעד אישור בקשת הארכת להפעלת מיזם נוער בתחום פרסום
חוצות לפי מכתבו של מר ניצן ירושלמי ,מנהל המחלקה לחזות
העיר מיום  07 421/77/027.בעד 7 4נגד 4אין נמנעים4

470

אישור חוק עזר (שירותי שמירה ,אבטחה וסדרי ציבור) ,התשע"ד – 027.
(המצ"ב)4

מוטי ששון:

אישור חוק עזר שירותי שמירה אבטחה וסדר ציבורי התשע"ד
 .2114אני מבקש מיונת שתיתן סקירה קצרה ודרור נמצא כאן,
מנהל אגף הביטחון.

יונת דיין:

נתחיל בחלק שחלקכם מכירים יותר ,חלקכם מכירים פחות .אי
שם בהיסטוריה היו חוקי עזר לאגרות שמירה ברחבי הארץ
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בערים שונות .זה התחיל עם האינתיפאדה הראשונה ,השנייה,
פעילות חבלנית עוינת ושאר סיבות .בשלב מסוים התחילו לתהות
ולשאול על מה ולמה כי למשרד הפנים לא היו קריטריונים
מפורטים בנושא .וחולון כמיטב דרכה הייתה תקדימית גם בזה.
הוגש בג"ץ כנגד החוק עזר של חולון ע"י קבוצת חברי מועצה עם
עו"ד שייצג אותם גם .כך או אחרת בית המשפט העליון בשבתו
כבג"ץ דן בזה ארוכות ,השאלה הראשונה שהוא שאל היא שאלת
סמכות .ומבלי לקבוע מסמרות בנושא אם הסעיף שקיים בפקודת
העיריות מקנה מספיק סמכות או סמכות חלקית ,הוא קבע שזה
כן בסמכותה של עירייה דרך מועצת העיר לעסוק בנושא השמירה
והביטחון הציבורי .יחד עם זאת הוא הציע למשרד הפנים א',
לבדוק את הנושא החקיקתי אם מוצא מקום או צורך .בסעיף
ספציפי לנושא בפקודת העיריות וב' ,לקבוע קריטריונים מסודרים
על מה ,איך ,כמה ,למה ושאר שאלות .נתן למשרד הפנים שנה
לעשות את זה ובתום השנה הזאת חוק העזר של חולון התבטל כי
כמובן שמשרד הפנים לא עמד ביעד .לא קבע אף קריטריון ולא
עשה אף פעולה .חולון לא הייתה בת יחידה לישראל ,בערים
אחרות התחילו לתקוף גם את חוקי העזר שמירה ואז כמעט כל
הערים יחדיו דרך מרכז השלטון העירו את משרד הפנים לעשות
מעשה ואמרו לו אדוני ,תפעל או שניאלץ להגיש בג"ץ נוסף כי עם
כל הכבוד אומר לך בית המשפט העליון תקבע קריטריונים ואתה
לא עושה כלום .האיום בבג"ץ נוסף הזיז את משרד הפנים זה
התחיל בשלב הראשון בהחלטה שלמרות שהם מוצאים שיש
מספיק סמכות בסעיף הקיים בפקודת העיריות הם החליטו
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להוסיף עוד סעיף במסגרת הוראת שעה ,סעיף  ,249סעיף קטן 33
אומר שבסמכות העירייה להסדיר עניינים של שמירה ,אבטחה
וסדר ציבורי בתחומה בנושאים ,בתנאים ובסייגים שיקבעו השר,
הכוונה לשר הפנים ,והשר לביטחון פנים כאחד בהסכמת שר
המשפטים ובחוק עזר לפי פסקה זו לא יוטלו אגרה או היטל אלא
בסכום שאינו עולה על סכום שקבע השר .הוראת השעה הזאת
הוארכה כבר פעמיים וכרגע היא בתוקף עד  31בדצמבר .2115
מכוח הוראת השעה הזאת תוקנו שתי תקנות .ראשית תוקנו
תקנות העיריות שמירה ,אבטחה וסדר ציבורי ברשות מקומית
חתומים ע"י שר הפנים והשר לביטחון פנים שאומרות ,רשות
מקומית מוסמכת להסדיר עניינים של שמירה ,אבטחה וסדר
ציבורי בתחום שיפוטה בנושאים אלה .1 :שמירה ואבטחה נייחת
וניידת במרחב הציבורי במתקני הרשות המקומית לרבות לצורך
מניעת פעילות חבלנית עוינת .2 .סיוע למשטרת ישראל בפעולותיה
לשמירת שלום הציבור והסדר הציבורי לרבות באבטחת אירועים
המוניים .3 .מניעת פגיעה ברכוש של הרשות המקומית .אני יכולה
לספר לכם שזה לא היה פשוט להגיע לנוסח הזה .היו הרבה
ויכוחים בין הרשויות למשרד הפנים ובין משרד הפנים למשרד
לביטחון פנים .אחריהם תוקנו תקנות נוספות .תקנות העיריות,
סכום מירבי של אגרה או היטל שמירה אבטחה וסדר ציבורי
ברשות מקומית .התקנות האלה קבעו את הסכום המירבי ,את
הדרך לחשבו כשהן קובעות תעריף בסיסי לרשויות ועליו תוספות
מסוימות אפשריות .אם זה קו חוף ,אם זה קו תפר ,סמיכות של
הרשות ,אם זה אחוז תלמידים מסוים ,אם היא במעמד חברתי
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כלכלי  ,4-6מה שנקרא אשכול הסוציו אקונומי ,אם היא במעמד
חברתי  11 -7ואם היא עיר מטרופולין .הסכומים פה גם
מתעדכנים אחת לשנה לפי המדד וכרגע חולון עם הקריטריונים
שלה המקסימום שהיא יכולה לגבות למטר בנוי לשנה זה שקל
שמונים ושלוש וקצת .בנוסף לזה פרסם משרד הפנים חוזר מנכ"ל
שקובע הנחיות .הוא אומר ככה ,הכסף הוא משק תקציבי סגור.
הוא צריך להיות בחשבון נפרד שמיועד רק לצרכים האלה .אי
אפשר להוציא את הכסף הזה לשום צורך אחר .השימושים
שתעשו בכסף ,תכנית השמירה שלכם באה לאישור אצל משרד
הפנים .דרור ,זה נקרא ממונה על הביטחון? הממונה על הביטחון
במשרד הפנים ,הוא מאשר את התכנית .אי אפשר לממן מהכסף
הזה דברים שהעירייה עשתה עד היום .אם עד היום תגברתם
שמירה בבתי ספר ממקורות אחרים תמשיכו לעשות אותה ככה.
אם עד היום הסתובבו איקס פקחים בחוץ הם ימשיכו להסתובב.
אי אפשר מהכסף הזה לעשות פעולות פיקוח שוטפות ,זה רק
להגברת שמירה וביטחון ציבור .אי אפשר לקנות בזה דברים
קבועים שלא נועדו למטרה .מאוד מפוקח ,מאוד מסודר התחום
הזה .כל החלטה ,כל תכנית כזאת אחרי שהיא מאושרת ואחרי
שהיא מאוזנת כלכלית .צריך להראות להם מה צפי ההכנסות
לעומת צפי ההוצאות ,להסביר את התחשיבים ,לקבל אישור גם
לתכנית עצמה ,אז מתפרסמת הודעה של ראש העירייה ולאחר 31
יום אפשר להמשיך לגבות .הגבייה היא עד במקרה שלנו  1.83שקל
למטר בנוי לשנה .זה מתחלק על פני תשלומי הארנונה באופן
יחסי .זה מפוקח כל הזמן .יש הנחות סוציאליות כמו בארנונה
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שמתחשבים בהן גם פה בהתחשב בתכנית שדרור תכף יפרט עליה
שהוא גיבש,שאותה נעביר לאישור משרד הפנים יחד עם דרור.
ישב רחמים עם ממוצע ההכנסות של הארנונה וממוצע ההנחות
הסוציאליות הרלוונטיות ובאופן יחסי מתוך הבנה שגם היענות
התשלום תהיה טיפה שונה ,עשה הערכה כספית של זה ואותה
תרגמנו ,לא הלכנו על המקסימום אלא הלכנו על  1.81שקל למטר
בנוי לשנה .המקסימום זה  1.83שקל .ברשותכם ,אני חושבת
שכדאי שדרור קודם יפרט את הצד של השמירה לפני שיתחילו
שאלות.
דרור שלו:

אני אתחיל קודם כול ואני אגע במי יש לו כבר חוק עזר כי חשוב
מאוד שאנחנו נדע איפה אנחנו נמצאים .ב 15-ערים שחולון
נמצאת בתוכן ,פורום ה ,15-יש את אשדוד ,רעננה ,הרצליה,
רחובות ,ת"א ,נתניה ,פתח תקווה ,חדרה ,נס ציונה שיש להן כבר
אגרת שמירה בתוקף וכבר עובדים שם .למה אני מציין את זה ,יש
מה שנקרא אפקט הבלון .מקומות שהם חזקים מקימים סיירת,
שיטור עירוני ואז מה שקורה שהם דוחקים החוצה את כל
העבריינות .עכשיו לאן זה עובר ,למקומות שאין .גם ת"א יש לה
אגרה ויש לה סיירת עוד לפני השיטור העירוני יש לה סיירת שכבר
קיימת .שם הבעיה היא עם העובדים הזרים אבל תחשבו לאן זה
יידחק .ז"א אנחנו נמצאים באיזושהי סיטואציה שכל הערים
מסביבנו מתחילות ,או כבר גובות אגרת שמירה ומתחילות לדחוק
את האנשים שהם ,גורמים עבריינים נקרא להם ,ודוחקים אותם
החוצה .הנקודה שמבחינת מה שנקרא האיך הלכנו לסיפור הזה,
למודל התקציבי שלפיו אנחנו גובים ,ישבנו עם מנהל אגף
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ההכנסות ,עם רחמים ,ובנינו מודל שהכנסנו בו כמה אנשים
שאנחנו רוצים ,שיהיה לנו במינימום הנדרש ,מהם בעלי
התפקידים שאנחנו זקוקים להם ,לכמה רכבים אנחנו זקוקים ועל
הבסיס הזה בנינו את התקציב הכי נמוך שאנחנו יכולים לבנות
כדי שזה יופעל .הרעיון שיהיו בין  2ל 4-סיירים שיגבירו את
הנוכחות ואת הבולטות בעיר וייתנו מענה למשימות אבטחה
שונות ,ייתנו מענה למוס"ח כתגבור במוסדות החינוך .מתן מענה
לאירועים שקורים במהלך היום .מתן מענה מהיר .תראו ,זה לא
סוד שלמשטרת ישראל יש תקציב מאוד מוגבל .כשאנחנו
מבקשים את הסיוע של המשטרה למשטרה יש עם זה בעיה .לא
סתם בישיבת הכנסת בא ראש חטיבת האבטחה והוא לא יכול
עכשיו לשים תקציבים נוספים וניידות נוספות .פועלים עם מה
שיש ולכן אין ספק שאנחנו נמצאים בתקופה בעייתית .דבר נוסף,
מבחינת המודלים ,אני יודע כי הלכתי ולמדתי ,אני יודע שהיו
בעיות עם דעת הציבור לגבי הפעילות של הסיירת .היום
האמצעים הטכנולוגים מאפשרים לנו שליטה הרבה יותר טובה על
פעילות האנשים שם .אנחנו באים עם כוח אדם שהוא חדש לגמרי.
עם ניסיון שנצבר מהסיירת ואנחנו הולכים להפעיל מודלים
שהלכנו ובדקנו אותם .מישהו פה הזכיר את חיים ביבס .במודיעין
פועלת סיירת כזאת מתוך אגרת שמירה והם פועלים מה שנקרא
יותר טוב מהמשטרה .רק כדי להבין את זה ,כמה למשטרה אין
עדיין את היכולת גם באזור הרגיש הזה ,והפ פועלים שם ,העסק
שם הוא טכנולוגי לגמרי עם מוקד מאוד חזק ואתה רואה איך
העסק עובד .יש ברעננה מודל מאוד יפה כאשר הראייה היא
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ראייה שירותית לטובת האזרח .בתוך מה שקורה היום באגף
הביטחון ובמוקד העירוני אנחנו היום נמצאים בשלב של שדרוג
מוקד  116למוקד משולב יחד עם מצלמות .הטכנולוגיה היום כבר
עובדת לשירותינו וכאשר אנחנו הולכים לתפיסה שהיא תפיסה
ביטחונית מקיפה שפעם אחת יש לנו מוקד שהוא מוקד חזק
ומוקד רואה בשילוב עם כוח מענה זה נותן לנו יכולת לתת שירות
לתושבי העיר .אני מבין ויודע שעיקר הבעיה נבעה במה הסיירת
עשתה .בזה שמה הסיירים עשו ולא עשו כלום.
שמעון חזן:

מה הסמכויות שלהם?

דרור שלו:

כולכם ,ברגע שפשע כל אחד יכול לעצור .יש לך סמכות בסיסית.
אתה יכול לעכב ,אתה יכול לעצור ואתה יכול גם להשתמש בכוח.
גם כאזרח .כשאתה רואה פשע אתה יכול לעצור את זה.

מוטי ששון:

אני רוצה לומר ,כולם מכירים את מה שהיה בעבר .המצב היום
של הביטחון האישי והציבורי הוא בעייתי .לא צריך להגיד לכם,
אתם רואים מה קורה בירושלים ,מה קורה בת"א .יש היום
אפשרות להגביר את תחושת הביטחון של התושבים ברגע שאתה
שם את הסיירת שמסתובבת גם ביום ,וגם בלילה בכל מיני
מקומות ציבוריים שייתן גם תחושה שאותה ילדה שחוזרת
בשתיים בלילה היא רואה את הסיירת נותן לה ביטחון .לכן אני
אומר כוח האבטחה הזה הוא ייתן ,יגביר את תחושת הביטחון של
התושבים .אנחנו רוצים שתחושת הביטחון של התושבים תהיה
גבוהה .במצב של היום לא צריך להגיד לכם .אנשים חוששים.
אחרי כל מה שקרה ,שמפגע אחד יכול לבוא באמצע הרחוב
ולדקור מישהו או לעשות פעילות ליד מבנה ציבור כזה או אחר,
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אז אני אומר מה אנחנו מקבלים .שני שקל למטר או  1.81שקל
שמי שאין לו מקבל עד  71אחוז הנחה .אז כמה הוא ישלם21 ,
אגורות? אז זה נראה אבסורד שבגלל כסף לא נלך וניתן תחושה
של ביטחון לתושבים שלנו.
זאב ניסים:

אני אומר בואו נעשה את זה כמו שצריך .אנחנו בעד אבל תן לי
סיירת רצינית .מה זה ארבעה סיירים? ארבעה סיירים יכולים
בכל חולון להשתלט-

דרור שלו:

זה שילוב עם אמצעים טכנולוגים ,זה לא רק ארבעה.

מוטי ששון:

יש לך גם מצלמות.

זאב ניסים:

אז למה אני צריך סיירים?

מוטי ששון:

זה שילוב .קורה איזה אירוע ,זמן התגובה הוא הדבר הכי קריטי
כאן .אתה מבין מה שאני אומר לך ,הכי קריטי .אם יש ניידת
במקום שנמצאת שם ברגע שיש אירוע חריג היא מיד קופצת לשם.
מה שאתה אומר ,חבר'ה ,בואו נשאיר את זה מה שהיה היה .אז
אני אומר לך 2 ,שקלים למטר או  1.81שקל למטר נותן לי תחושה
של ביטחון אז אני אגיד לא? כשכל הרשויות הולכות על החוק
הזה ,שמשרד הפנים עשה את החוק הזה .אז אתה בא ואומר ,לא
רוצה .אין בעיה ,אל תרצה.

שמעון חזן:

רבותיי ,זה לא עניין של ביטחון .הרי כל אחד יכול ,רוממו את
הביטחון בגרונו ולהגיד ביטחון וביטחון וביטחון ואז אתה גובה
כל מה שאתה רוצה .אותו דבר אני יכול להגיד חינוך .רבותיי,
תגיד לי יש לך מספיק לחינוך? לא .אין לך מספיק לחינוך .למה לא
להטיל גם על החינוך? לתברואה ולפח הזבל אין מספיק .למה לא
להטיל? רבותיי ,העניין הוא עקרוני .הממשלה מבחינה פוליטית
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לא מעוניינת להטיל את המס הזה .ומס מטילים רק ע"י חוק
ההסדרים ,וזה שאת קוראת לו היטל.
יונת דיין:

זה לא אני קוראת לו היטל ,זו הכנסת שלך קראה לו היטל.

שמעון חזן:

זה לא נכון.

יונת דיין:

בוא תקרא את הסעיףבפקודת העיריות.

שמעון חזן:

אז מי שאמר את זה זה טעות .כי זה מס לכל דבר .יש שלושה סוגי
תשלומים .יש מס ,יש היטל ויש אגרה .האגרה זה כשאתה מפעיל
את השירות ,אתה משלם אגרה .כשזה היטל אתה מטיל אותו על
חלק מהתושבים לחלק מהדבר למשל ,רוצים לעשות פיתוח באזור
מסוים מטילים את ההיטל הזה לחלק מהתושבים על אותו אזור.
ברגע שאתה מטיל על כל כלל האוכלוסייה ,על כל העיר כולה ,זה
מס .זו ההגדרה של מס.

יונת דיין:

זו אגרה .כי היא קשורה בשירות מסוים ,להבדיל ממס שאינו
קשור ספציפי ואתה גם שכחת את נושא התשלום ,שזה גם סוג של
חיוב.

שמעון חזן:

אני אומר לכם שוב ,בג"ץ תחם וביטל את זה כי הוא קיבל את
הדבר הזה שזה מס .מתי יכולים להטיל את זה ,בחוק ההסדרים.
מי יכול להטיל את זה ,הכנסת בחוק ההסדרים שתטיל ,שתגיד
אני עכשיו באה נותנת .ארנונה מי מטיל? ארנונה לא אתה מטיל.

יונת דיין:

אנחנו.

שמעון חזן:

הכנסת מטילה .ואז אתה בא ועושה חוק עוקף שאתה שם את זה
בתוך הארנונה .קודם כול יש שמירה בחולון" .השקמה" .עכשיו,
מי שרוצה לתת תוספת לאזרח ,חינוך או משהו ,יש ראשי ערים
שנותנים תוספת חינוך .אז הם עושים את זה מהתקציב שלהם.
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למשל אגרת חינוך ,אתה מועלם ,במקרה הזה אני פנה אליך
שהיית פעם יו"ר ועד הורים .תגיד לי ,העירייה יכולה להטיל
משהו בחינוך אם לא מלכתחילה באים ועושים את זה-
מועלם משה:

בהסכמת ועד הורים ,כן.

שמעון חזן:

רבותיי ,זה לא חוקי.

יונת דיין:

זה חוקי.

שמעון חזן:

זה שקוראים לזה היטל זה עדיין לא אומר שזה היטל.

יונת דיין:

זה היטל.

שמעון חזן:

ואי אפשר לבוא ולהגיד היטל ,אנחנו נותנים לכם שירות .כי
השירות הוא לכלל האזרחים ואם השירות הוא לכל האזרחים כל
שסבר שאתה בא לעשות לכלל האזרחים כמו ארנונה אתה יכול
להגיד זה לכלל האזרחים .השירות הוא לחלק מסוים .ברגע
שכללת את כולם זה מס .אני אומר שזה לא חוקי .זה לא יעמוד
במבחן בג"ץ .אני רוצה להזכיר לחברי המועצה פה מה זה הייתה
הסיירת הזאת .ששילמו לה איזה  15מיליון שקל לשנה .זה חברים
שאחד מהם היה לשעבר במשטרה והוא גורש מהמשטרה ולא
בדקו את העבר שלו .והביא כל מיני אנשים באופנוע .בחור
ובחורה שישבו באזור התעשייה ואמר לה מה את עושה הערב-

מוטי ששון:

שמעון ,אתה רוצה להיות תכליתי? מה אתה רוצה להגיד ,שאתה
נגד? הבנו.

שמעון חזן:

אם אתה ראש עיר טוב תן את זה מהתקציב הרגיל.

מוטי ששון:

תודה רבה .יוליה ,בבקשה.

יוליה מלינובסקי :כפי שאתם כולם יודעים זה לא חדש שכשאשר הטילו אגרה,
החליטו על אגרת שמירה התחלנו בפעילות ציבורית לנסות
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להתמודד עם הגזירה אז השגנו חתימות של תושבים על עצומה
ושמעון ייצג אותנו בבית משפט בחינם ,בהתנדבות מלאה והצלחנו
לבטל את הגזירה הזאת .כרגע אני לא רוצה לדבר על סכום הכסף,
זה  1.81או  1.21שקל ,מבחינתי אפילו חצי שקל זה עניין עקרוני.
ואני אבקש ממך הבהרות לכמה שאלות שהיו בנאום שלך .אנחנו
כתושבי מדינת ישראל ואזרחיה משלמי מסים .יש לנו הסכם
בינינו לבין המדינה ,אנחנו משלמי מסים המדינה נותנת לנו
שירותים א' ,ב' ,ג' .השמירה והביטחון זו זכות בסיסית שלנו ולא
העירייה צריכה לטפל בנושא הזה .ז"א יש משטרת ישראל יש
"שקמה" יש דבר דבר שמשרד הביטחון ,הפנים התחיל חדש ,איך
זה נקרא? שיטור קהילתי .יש מגוון דברים.
ישראל מורן:

שיטור עירוני לא שיטור קהילתי.

יוליה מלינובסקי :שיטור עירוני ,סליחה.
מוטי ששון:

חבר'ה ,לא להתבלבל .אתם זורקים דברים ,שיטור משולב .זה
פקח ושוטר.

ישראל מורן:

מוטי ,אנחנו לא מתבלבלים .שיטור עירוני זה הפיילוט של משרד
הביטחון.

מוטי ששון:

אין שיטור עירוני בחולון.

ישראל מורן:

אני יודע שלא קיבלנו אבל זה מה שדיברו עליו .אני יודע למה
התייחסתי.

יוליה מלינובסקי :העניין פה עקרוני .האם אנחנו כרשות מוניציפלית לוקחים על
עצמנו סמכויות של מדינה ונכנסים לתחום הזה של שמירה
וביטחון אז אין לזה סוף ,זה פשוט לא מוסרי וגם בנוסף לכך
התעוררה פה השאלה מה יהיו הסמכויות של אותם ,כי זה בעצם
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אם אני מבינה נכון ,דרור ,זו חברת שמירה פרטית שתיתן
שירותים על פי מכרז שהעירייה צריכה לפרסם .ז"א אלה שומרים
רגילים כפי שאנחנו מכירים אום .אנשים מצוינים אבל אנחנו
מכירים אותם בקניון וזה.
מוטי ששון:

לא .חבר'ה צעירים ,סטודנטים ,יוצאי יחידות .אל תגידי כאלה
ששומרים בקניונים.

יוליה מלינובסקי :גם בקניונים יש צעירים.
מוטי ששון:

לא ,כולם אחרי צבא.

יוליה מלינובסקי :גם אתה צעיר ,מוטי.
מוטי ששון:

תודה רבה.

יוליה מלינובסקי :אני לא סומכת על אף אחד.
יוליה מלינובסקי :אני לא מצאתי בחומר בשהעובר לנו שום התייחסות לסמכויות
כאלה ואחרות ששר הביטחון הטיל על אותם צעירים/פקחים או
נבחרי יחידות שזה בעצם אותם שומרים במילת ההגדרה .קודם
כול ,אני בטוחה ששמירה וביטחון כי מחר צבא הגנה לישראל
ירגיש שאין כסף לנגמ"שים אנחנו נצטרך כולם לשלם מס נוסף.
או שהיום משטרת ישראל אומרת או שאנחנו אומרים או
שהציבור חושב ,מתקשה בביצוע פעולותיו אז אנחנו נעשה סיירת
ביטחון עירונית .מה יהיה מחר? מחר המשרד להגנת הסביבה יגיד
שהאוויר הוא לא טוב ואנחנו נצטרך לשלם אגרה נוספת על
האוויר .יש דברים שצריכה להיות הפרדה .ביטחון ושמירה זה
באחריות ממשלת ישראל ,נקודה .ותושבי מדינת ישראל כולל
תושבי חולון לא צריכים לשלם על זה שום גרוש נוסף ,מבחינתי.
עכשיו ,דבר נוסף ,נושא של הסמכויות לא הבנתי בצורה ברורה.

59

מועצת העיר ה –  71חולון ישיבה שמן המניין מס' 02

14704027.

פרוטוקול .3.

נכון אתה צודק ,יש בסדר דין פלילי פסקה שאומרת שכל אזרח
אם הוא עד לביצוע עבירה רשאי בלה בלה בלה בלה בלה .אז מה,
על זה שאנחנו צריכים לשלם ,שכל אזרח אז גם אמחנו נצטרך?
הוא בחור חזק יושב ,שיסתובב ויעשה משמעת ,נכון? אני מדברת
אליך .גם אתה אמרת שבערים אחרות התחילו את זה ואז
הגורמים העבריינים התחילו לחפש מקום אחר ,אבל הסיירת
הזאת לא אמורה לטפל בפליליים בכלל .הפרות הסדר או איזשהם
דברים מינימלים והסמכות שלהם על פי חוק מוגבל על הגעת
משטרה .הם חייבים מיד להזעיק משטרה אם הם עדים כמו כל
אזרח אחר .אני רוצה לשמוע ממנהל אגף הביטחון ,כי הנושאים
הפליליים כפי שאני ואתה רואים משהו קורה מזמינים משטרה,
אין לנו אפילו ,זמן מאוד מוגבל שאנחנו יכולים להתערב .גם נושא
מוסדות חינוך .כראש העיר העביר וגם מה שכתוב בחוק ובפקודה.
שמוסדות חינוך לא קשורים לעניין הזה כלל .ואתה בנאום שלך
הדגשת נושא מוסדות חינוך.
מוטי ששון:

כל העיר .מה זה כל העיר?

ישראל מורן:

לפני שעה וארבעים נאמר אחרת.

יוליה מלינובסקי :הוא אמר מוסדות חינוך .הסברתי את הנקודות שלי העקרוניות
חוץ מהטכניקה .מצד שני האירוע המצער הזה בתל אביב לפני
חודש כאשר דקרו חייל למוות אין מצב להעמיד ליד כל חייל או
עמוד או אזרח ,שוטר פקח שומר .זה בלתי אפשרי .אם אותו מפגע
קם בבוקר והיה מאוכזב מזה שהוא לא מצא עבודה והחליט
לדקור שום דבר לא היה עוזר .כי מה שהוא רצה ששמענו בחדשות
הוא רצה שיירו בו למוות .זה כבר לא משנה מה היה קורה .הוא
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היה נעול מטרה .אז אני גם כן בספק באפקטיביות של הדבר .יכול
להיות שמפעם קודמת זה יהיה יותר יעיל אבל עדיין אני לא
מאמינה שאותם חבר'ה שהסתובבו בעיר ועשו פקקים בסוקולוב
כפי שאנחנו זוכרים כל הזמן וישבו בגנים כל הזמן עם הבנות
אנחנו יודעים מה היה .יכול להיות שעכשיו זה יהיה קצת אחרת,
זה בהחלט השפיע .אבל השאלה העקרונית ,האם אנחנו כרשות יש
לנו סמכות וזכות להכניס ידנו לכיסו של האזרח על דבר שהוא
בכלל לא צריך להיות.
מוטי ששון:

לדעתך .לדעת שר הפנים ,כן.

יוליה מלינובסקי :יכול להיות .אתה יודע ,שר הפנים הזה כבר פרש .אני פונה עכשיו
לכל חברי המועצה לשקול את הנושא הזה לאור הדברים שנאמרו
פה .מה שמוטי אמר ,מה שאני אמרתי מה ששמעון אמר ,מה
שאחרים שאמרו .לשקול את הנושא הזה בכובד ראש מה גבול
סמכותנו ,מה אנחנו רוצים להיות ,וזו יד יותר מדי קלה על ההדק
להכניס ידנו על הדבר שהוא לא כזה ברור ולא כזה ,לדעתי,
משמעותי והתועלת שלו היא בספק ,לכיסו של האזרח ולא משנה
פה מה הסכום .ושתי שאלות הבהרה ששאלתי לא קיבלתי
תשובה .פלילי ומוסדות חינוך.
זאב ניסים:

אני רציתי לדעת איך העסק הזה הולך לעבוד .אני שמעתי ארבעה
סיירים .מה זה  4סיירים?  4סיירות או  4סיירים?  4אנשים או 4
רכבים?

דרור שלו:

 4רכבים.

זאב ניסים:

כמה אנשים בכל רכב?

דרור שלו:

שניים.
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אלה שאלות מאוד חשובות כי אני רוצה לדעת מה הסדר גודל של
הכוח הזה .כי אני לוקח את גודל העיר עם גודל המשימה ואני
רוצה לדעת אם זה אפקטיבי או שזה סתם כסף שהולך לאיבוד.
אני רוצה לדעת שלא יהיה לנו את הסיפור שעברנו בפעם הקודמת.
ואני לא רוצה עכשיו להתחיל לספר איפה הייתי פוגש אותם אם
לא הייתי רואה אותם.

מוטי ששון:

השאלה שלך ברורה ,הוא יענה לך עליה.

זאב ניסים:

עוד דבר ,עבריינות וכל הדברים האלה .המשימות שאתה חושב
שהם יוכלו לבצע זה תשמע ,זה נראה הזוי .מחיקת עבריינות .מה,
הם הולכים לטפל בעבריינים? המשטרה בקושי מטפלת בהם .בוא
תסביר לנו מה הסדר גודל ,איך הפם הולכים לעבוד ,מאיזו שעה
עד איזו שעה ,איך עובדים ,מה עובדים ,מה השיטה .תסביר לנו.

מוטי ששון:

רועי ,בבקשה.

רועי כהן:

שמעתי גם את שמעון ואת יוליה וזה לא סוד שגם בסיבוב הקודם
במסגרת הפעילות שלי במועצה הייתי בין אלה שהתנגדו לסיירת
וטענו ,ואפשר לראות גם שאני טענתי שזה צריך להיות במימון
העירייה ואלה שמתכוונים לתקוף אותי ולהזכיר לי שהתנגדתי
נמרצות להפעלה של הסיירת אז הנה אני אומר לכם שאתם
יכולים לתקוף כי בסופו של דבר תכף מהדברים שתבינו שלפעמים
לא צריך להיות כל הזמן נגד אלא גם לשמוע בצורה כזאת או
אחרת ולנסות לעשות משהו שהוא אחר.

שמעון חזן:

רואים שאתה היית קודם באופוזיציה.

רועי כהן:

אז אני אומר ,אני קודם כול חבר בקואליציה ואת השאלות
שצריך לשאול אני חושב שחלק מזה שדרור נמצא פה אני גם
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ביקשתי את זה באותה ישיבה .אני חושב שזה נכון שהוא פה והוא
מסביר את העניין .אני הייתי בין האנשים שתקף באופן אישי את
חוסר האפקטיביות של הסיירת שהייתה בפעם הקודמת .הסיירת
בפעם הקודמת הייתה באמת המתכונת לא טובה ולדעתי גם
הדברים שאפילו מודה ,איך אומרים ,ועוזב ירוחם אמר הרגע
דרור המתכונת הקודמת שהייתה אחרי שהוא בדק ועשה עבודה
אמר ,שם את הדברים על השולחן פעם ראשונה ואמר שזה לא
יהיה .אז קודם כול צריך לשמוע דברים שאנשים אומרים .לא
צריך לבטל אותם ישר .באמת שמצאנו אנשים שמקבלים שכר
מינימום ואחרי זה תבעו את העירייה שהחברה לא שילמה והיה
כל מיני דברים ,זה לא יהיה .כלומר ,יש פה מישהו שלוקח
אחריות ולפעמים גם צריך לשמוע את ...של בן אדם .ביקשתי
לקבל פירוט ודיווח מפורט על אופן תפקודה העתידי של הסיירת
ואני חושב שחלק מהדברים שאמר פה דרור מבטאים את עבודת
ההכנה שהעירייה עושה לקראת .זה לא באמת להפעיל את זה...
הולכת להיות פה עבודת מטה שתוצג גם למועצת העיר ותאושר
פה במועצת העיר .עכשיו ,זו לא קלישאה ,נכון דברים שרואים
ושומעים מכאן לא רואים ושומעים משם ,זה נכון .אבל אנחנו
קודם כול צריכים לשמוע .יש ,וחבל שאתה חושב שמי שנמצא
בקואליציה לא יכול להשפיע .תבוא אליי אני אתן לך פירוט איך
אפשר להשפיע .אני לא מתנגד כדי להיות פופוליסט ולענות לרחשי
הלב של הפונים אליי .פנו אליי דרך הפייסבוק ,פנו אליי בהודעות.
אני ,מה שאני מאמין אני עושה .אני חושב שצריך להקים סיירת
איכותית ומקצועית כאשר אנחנו כמועצת העיר נבקש לקבל דיווח
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ומעקב על פועלה ובמידה והיא לא תהיה כזאת אני אדאג גם
כחבר קואליציה לפעול או לשנות או לבטל .היד שהותירה היא
היד שתאסור .אנחנו כמו שאנחנו מאשרים את חוק העזר הזה
יהיה לנו את הכוח בידינו גם לבטל את חוק העזר הזה ולכן אני
אומר שקודם כל צריך לתת הזדמנות ולתת ניסיון לאיזשהו מהלך
שבאמת הולך לעזור להשיב תחושת ביטחון אישית לכל תושב
ותושב בחולון .הרי אתם ערים לסיטואציה הזאת .אנחנו נמצאים
על סף פריצה של אינתיפאדה שלישית שבצורה כזאת או אחרת
כל אדם שיכול ,ממשלת ישראל הודיעה ,כל מי שיש לו נשק צא
החוצה עם הנשק כדי לנסות ולמנוע אירועי טרור .אנחנו הולכים
להמציא בעיר חולון עוד  15 ,11אנשים שיסתובבו עם נשק ויוכלו
לתת מענה לכל אירוע .תבינו את המשמעות של זה .עכשיו אני
אומר לכם את זה ,מספיק שהסיירת הזאת תמנע ולו פעם אחת
פיגוע טרור ,רצח או אונס ,אפילו פעם אחת ,יצא שכרנו .באמת,
תחשבו על זה .תחשבו ,זה יכול להיות כל אחד .יש פה אנשים ,גם
אתה שמעון חווית מה זה מקרה עבריינות.
שמעון חזן:

זו דמגוגיה.

רועי כהן:

אנשים חוו פה מקרי אלימות ...היום במדינה הזאת יש הרגשה
כזאת .ולכן אני תומך בסיירת הזאת אבל אני חושב שחייבת
להיות הפניה .שהסיירת תפעל תוך מעקב ובקרה של מועצת העיר.
תובא לפה תכנית שתאושר ע"י מועצת העיר .גם המכרז הזה כמו
שאתה יודע ,זה לא הוא בא ומאשר .יש ועדת מכרזים .זה לא
הולך להיות ככה .ראש העיר אומר בוא אתה חבר שמירה ,בוא
תעשה את זה .יהיה פה סדר ,תהיה חברת שמירה שיהיו לה
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קריטריונים ויהיה עליה בצורה כזאת או אחרת מעקב ובקרה .זה
יבוא לפה למועצה .אנחנו יכולים בצורה כזאת או אחרת .הרי
יהיה סעיף בתוך תקציב העירייה .אתה תוכל כן לאשר את זה,
תוכל לא לאשר את זה .אתה תוכל לאשר את זה כי זה חוק עזר
עירוני ,אתה תוכל לאשר את זה או לא לאשר את זה.
רועי כהן:

אני באמת אומר שהסיירת הזאת היא דבר מתבקש כרגע
במציאות הקיימת היום במדינת ישראל .ולכן אני חושב שכולנו
כחברי מועצה צריכים לעשות כמו שאומרים ... ,ובלמים ,אנחנו
צריכים לתת קודם כול את הניסיון להקים את הסיירת ,לשפוט
אותה על פי המעשים שלה ,לבוא ולהגיד לציבור אנחנו רוצים
להגביר את תחושת הביטחון .אחרי שאנחנו ניווכח אם זה טוב או
לא ,נוכל לבוא לפה שום פעם ולהגיד אם טעינו או לא טעינו .ויד
פה בן אדם שהוכגיח ,מטעם עיריית חולון ,שבא ואמר בפעם
הקודמת הסיירת לא הייתה במתכונת נכונה .אז באמת אני מבקש
מכולם ,בואו ניתן לזה הזדמנות.

מוטי ששון:

איתי.

איתי זילבר:

לי יש מיגרנה אז אני לא אצעק .אני גם לא אחזור על דברים
שנאמרו .זה חידוש מרענן .כמה שאלות באמת קונקרטיות .לפי
מה שאני מבין מהתקציב הזה ,מדובר בסיירת של קטנוע בחלק
בשעות היום ורכבים שפועלים  24שעות שאליהם נלווה מוקדן.
עכשיו ,זה לא חדש לאף אחד שמי שאחראי על ביטחון הפנים
בישראל זו המשטרה ,ומי שאחראי על מניעת פח"ע זו המשטרה
והשב"כ .עכשיו נשאלת השאלה ,איזה ידע יש לחברת השמירה
בתחום הזה מעבר לזה שהם יוצאי יחידות קרביות ואני מניח
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שהם יבואו מחטיבות החי"ר כמו שקורה במשלחות לחו"ל
וכדומה .אני רוצה לדעת האם האנשים האלה הם חמושים כי זה
דבר שהוא קריטי.
דרור שלו:

בטח.

איתי זילבר:

זו בדיוק הבעיה .כי בישראל ,בדיוק כמו שאמרת ,יש נטייה אובר
לירות .ראו ערך השוטרים שירו לפני שבוע בבחור שנסע .אני רוצה
לדעת איך אנחנו כעירייה ,בהולכת לשלם לחברת אבטחה פרטית,
הולכים לאכוף את זה.

רועי כהן:

המאבטח שברמי לוי-

איתי זילבר:

המאבטח של רמי לוי זה מאבטח ממשרד ראש הממשלה וזה לא
מאבטח שרמי לוי שם.

איתי זילבר:

אני רוצה להבין באמת מה ההכשרה שלהם .מה הם באמת יכולים
לעשות ברמת הפח"ע ,כי אני לא כ"כ מבין איך הם יעשו את זה.
ברגע שמישהו דוקר מישהו צריך שתהיה שם ניידת בדיוק .יש 211
אלף תושבים על  4ניידות 8 ,סיירים ,לא נראה לי שהם יכולים
להיות כל כך לעזר .והשאלה השנייה היא שאלה רק טכנית .אנחנו
קיבלנו שני נוסחים של החוק הזה ,באחד יש סכום מסוים ובשני
יש סכום אחר .אני מבקש להבין מה ההבדל ביניהם ,למה
הסכומים השתנו?

יונת דיין:

טעות בתחשיב.

מוטי ששון:

מורן ורונה.

ישראל מורן:

אני רוצה להקריא משהו שנאמר פה אז אני אקריא אותו שוב כי
זה חשוב לפרוטוקול .החלטת הממשלה מתאריך ה 25-ביוני '95
הטילה את האחריות לאבטחת מוסדות החינוך בישראל על
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משטרת ישראל בתוקף אחריות הכוללת על ביטחון הפנים .ואני
מצטט "להטיל על משטרת ישראל האחריות המלאה לאבטחת
מוסדות החינוך .האבטחה תתבצע ע"י תבחינים שייקבעו ע"י
המשטרה" זה משהו שכבוד ראש העיר אמר בתחילת הישיבה.
דבר שני שאני רוצה לציין ,אפרופו ייעול מערכות והכול אז אני לא
יודע אם שמתם לב אבל כעניין טכני ,כשהוצאות שכר המפקד של
הסיירת הולכים לעמוד על  361אלף שקלים בשנה עלות מעביד.
אני מכיר הרבה מנהלים ,אני באמת ,גם במגזר הציבורי ,שכר
מכובד לדעתי מעבר אפילו למה שראוי לתת.
רועי כהן:

אולי זה  21אלף שקל ברוטו ,על מה אתה מדבר?

ישראל מורן:

כנראה שאתה לא יודע מה השכר הממוצע במשק .זה בקושי 21
אלף ברורטו כשאתה ככה אומר בזלזול .אני מאחל לך שככה
תרוויח כל חייך כי אני מכיר הרבה אנשים שלא מרווחים את
השכר הזה וזה שר ציבורי .עכשיו ,הדבר האחרון ,יש-

מוטי ששון:

מורן ,אני מאחל לך שתראה דבר כזה.

ישראל מורן:

אני מאחל לעצמי שאם אני אראה דבר כזה אני אזכור שיש
אנשים שלא מקבלים את הדבר הזה .ואם אני מוציא את זה
מהכסף הציבורי אני רוצה לדעת את זה .יש סיפור על רב ובאים
שני אנשים לרב ואומרים לו כבוד הרב ,זה מה שאני חושב
שאיזושהי סיטואציה ואני חושב שזה מה שצריך לעשות .הוא
אמר לו אתה יודע מה ,אתה צודק .ובא אליו הבן אדם השני
ואומר לו מה זה ,כבוד הרב? אני חושב אחרת .צריך לעשות ככה.
הוא אמר לו ,גם אתה צודק .בא אליו הבן אדם השלישי אמר לו,
מה זה? לו אמרת אתה צודק ולבחור השני אמרת שהוא צודק.
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הוא אמר לו ,גם אתה צודק .אז אני אגיד לכם איזשהו משהו ,אני
שומע את הקולות ושמעתי את רועי .ושמעתי את יוליה ושמעתי
את שמעון .וכולם צודקים .ויכול להיות שיש צורך בסיירת אבל
השאלה היא איך .השאלה העקרונית של הדיון היא האם אנחנו
הולכים להטיל מס או אגרה או איך שלא נקרא לזה נוספים על
ציבור שגם ככה קורס תחת הנטל ומשיתים עליו עוד מס ,או
שהעירייה אומרת ,זה משהו שהוא חשוב לנו באג'נדה כמו חינוך,
כמו דברים אחרים ואנחנו לוקחים מהתקציב שיש לנו .קודם
בתחילת הישיבה אמרו שעוד  15מיליון הולכים להגיע מעזריאלי.
זה  8מיליון .אם זה מספיק חשוב תקצו  8מיליון לטובת הסיירת.
אני לא מבטל את הסיירת .אני שמעתי את מה שאמרת ,רועי .אני
מקשיב בקשב רב אבל למה להוציא עוד מס על הציבור? הציבור
לא קורס תחת הנטל? אני אגיד לך מה הסיפור? הסיפור הוא סדר
עדיפויות מקולקל של העירייה .יש דברים שמבזבזים עליהם כסף
ויש דברים שלא מבזבזים עליהם כסף .יש דברים שאף אחד פה
לא יעיר הערה וגם אם הם יושבים בקואליציה אבל בקמפיין
בחירות ירשמו טוב מאוד  141מיליון שקל בנייה של מוזיאון
העיצוב וכמה מוציאים על שבוע האפנה אבל היום לא ידברו
ויגידו סדר עדיפות מקולקל .אם זה כל כך חשוב הסיירת-
מוטי ששון:

תדייק .אל תמציא מספרים שלא קיימים.

מורן ישראל:

אני קראתי מה שרועי כתב במ"ם שהוא העלה בקמפיין הבחירות
שלו .אם זה דבר חשוב כל כך יש תקציב מועצת עיר שתכף יעבור
אוטוטו ,דרך אגב ,עוד לא קיבלנו את הזה אז אולי רוצים להעביר
לנו רק בפרק זמן של העשרה ימים רגע לפני האישור ,אם זה כל
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כך חשוב תכניסו את זה פנימה .תכניסו ,יש לכם ישיבות מועצה,
יש לכם ישיבות קואליציה על התקציב .תכניסו פנימה את ה8-
מיליון האלה תמצאו מדברים אחרים .אל תשיתו מס נוסף על
התושבים או אגרה .תודה.
מוטי ששון:

מורן ,אפרופו סדרי עדיפויות ,בכל זאת הציבור נתן לי מנדט עם
סדרי העדיפויות שלי .להזכיר לך היו בחירות לפני שנה.

מורן ישראל:

ונתן גם לנו מנדט.

מוטי ששון:

לכם נתן מנדט ואיזה מנדט נתן לי.

ישראל מורן:

אני לא התמודדתי לראשות העיר.

מוטי ששון:

אני נתתי את השירות שלי לתושבים והביעו בי אי אמון פעם
חמישית .בבקשה ,רונה .אמרתי אמון.

רונה עמרם נתיב :ממש כמה מילים כי הארכנו על זה הרבה .אני בתור מישהי שלא
מרוויחה לא  21אלף שקל בחודש ומשלמת את שכר הדירה שלי
יפה מאוד בחולון .אני עושה חישוב פשוט ,לוקחת את ה181-
שקלים האלה מחלקת אותם ל 12-חודשים מסתכלת כמה יוצא לי
לחודש ,יוצא לי לחודש  15שקלים .אני לא מזלזלת ב 15-שקלים,
אני האחרונה שתזלזל ב 15-שקלים לחודש .אבל אני מסתכלת
כתושבת שיורדת עם הכלבה שלי בערב ואני לא הולכת לא
לפיגועים ברמי לוי ואני לא הולכת עכשיו למחבלים מתאבדים.
אני רוצה לרדת בשכונה עם הכלב שלי ואני מרגישה שיש הרבה
גינות בחולון ,בשונה מהילדות שלי ,וזה נכון ואי אפשר להתעלם
מזה שהנושא של הביטחון האישי בשנים האחרונות הולך .ובתור
מי שמתעסקת עם נוער ,ואני מנהלת מחלקת נוער כבר כמה שנים,
אנחנו רואים את זה בכל הערים .אנחנו לא העיר היחידה
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שמדברת על הנושא הזה .יש סיירות הורים ,דרך אגב ,גם סיירת
הורים היא לא מהמשטרה ולא מגיעה עם נשק ועדיין רואים
שבמקומות שיש סיירת הורים מאוד מאוד חזקה רמת הפשיעה-
איתי זילבר:

אבל הם לא עוצרים פיגועים ,רונה .הם לא עושים פח"ע.

רונה עמרם נתיב :ולכן הנושא הזה שיהיו עוד כמה אנשים אני חושבת שזאב אמר
את זה או רועי ,עוד כמה אנשים ,עוד כמה עיניים בגינות
הציבוריות .ובהחלט אני מסכימה עם מורן ,חשוב שזה יהיה
בתכנית .בתור יו"ר ועדת נוער וצעירים אני חושבת שלנוער
וצעירים יש הרבה מאוד עניין בנושא הזה שיהיה יותר בקרה,
יותר פיקוח ,יותר אנשים בגינות הציבוריות .וזה מבורך .אני לא
חושבת שהסכום פה הוא אסטרונומי .אני לא חושבת שזה קשור
כרגע לאיזה סדרי עדיפויות יש בתוך העירייה .זה סוגיה אחרת
לגמרי .אני חושבת שכשאנחנו בוחרים בעיר אנחנו בוחרים
באיכות חיים ויש ערים שמשלמים יותר ארנונה ויש ערים
שמשלמים פחות ארנונה ועובדה שיש ערים ,וזה מאוד מכובד
שנהיה ברשימת הערים הזו ששמה את מס השמירה כדי שכולנו
נרגיש יותר בטוחים.
ישראל מורן:

היא אמרה משהו שאני רוצה להעיר עליו .כבוד ראש העיר ,זה
דיון והיא העלתה נושא ואני רוצה להתייחס .זה דיון פתוח,
חברים .רונה ,את מדברת על נוער .בפעם הקודמת הסיירת כל מה
שהיא עשתה לנוער ,הלכה וגירשה אותו-

מוטי ששון:

אני אישרתי לך את רשות הדיבור? אתה לא יכול להתפרץ.

ישראל מורן:

אני מבקש להתייחס למה שרונה אמרה .הם סילקו אותם
מהגינות במקום לפתוח מרכזי נוער ,במקום להשקיע בתקציב
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ששם הם ישבו.
מוטי ששון:

מורן ,אתה התפרצת ולא קיבלת רשות דיבור .אילן ,בבקשה.

אילן לוי:

באמת ההתלבטות היא לא קלה .מבחינתי כל הסיפור של הסיירת
שהייתה בעבר אני לא רואה אותו כי הייתה אכזבה .אני דווקא
נוטה לקבל את העמדה של רועי שצריך לנסות לקבל משהו חדש
אולי לתקופה קצובה .אני חושב גם לא לקחת חבר'ה צעירים כמו
פעם שעברה שחלק מהם לצערי ניהלו רומנים בגינות.

מוטי ששון:

עכשיו זה בשליטה של העירייה.

אילן לוי:

עדיף אולי יותר מצומצמת ויותר איכותי .אולי ננסה משהו
לתקופה מסוימת .נעמיד כמובן יעדים ,ובמבחן התוצאות אם
באמת יתרמו תרומה .נחליט על תקופה מסוימת .אם העירייה
תוסיף עוד מהתקציב גם אולי שהתושבים לא יחשבו שרק אנחנו
לוקחים מהכיס .אני יודע ,על כל  1.81תוסיף  21 ,11אגורות,
סתם .לתת תחושה שבאמת גם אנחנו מעורבים וגם זה באמת
חשוב לנו .דבר נוסף ,אני גם ביו"ר ועדת הביטחון אכנס את
הוועדה .אזמין את כל החברים שנשאל שאלות פרקטיות ,נראה
באמת מה המודל ואם יצא לנו מזה משהו.

עמוס ירושלמי:

אני לא יודע מה שאמר אילן ,אני חושב אם לתת זמן מוקצב
בנושא הזה.

יוליה מלינובסקי :אתה מוגבל על שנת .2115
מוטי ששון:

יוליה ,את מפריעה.

עמוס ירושלמי:

אני לא יודע .זה לא סוד שאגרת השמירה הייתי לה שעמדו בפרץ
והתנגדתי .והיינו בירושלים  21פעם והלכנו וחזרנו .וכרגע אני
מתלבט ,אני אומר מכל הלב .אני לא מתעסק בפוליטיקה .אני
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מתעסק ברגשות שלי ,מה שאני מרגיש וזה אמיתי.
ראובן קייקוב:

אני תושב תל גיבורים ובשנה וקצת האחרונים היו שם שלושה
מקרי רצח .אני אישית אין לי תחושת ביטחון .ואני חושב שאנחנו
בתור תושבים התכנסנו ודיברנו על כך והביאו את השוטר העירוני
שאחראי על הרובע .בכל אופן לדעתי יש חשיבות מאוד רבה כן
לתת ביטחון כלשהו לתושבים בכל דרך שיש .לכן אני חושב
שכדאי וכמה שיותר מהר כך ייטב.

מוטי ששון:

סיטון ,בבקשה.

עזרא סיטון:

אני בניגוד אולי לאחרים ,אני דווקא חושב שכן צריך את הסיירת
כאן בגלל כל מה שאחרים אמרו לגבי הרתעה ומניעה אני חושב
שזה נכון וכמו שאמתם שמישהי חוזרת בשתיים בלילה .אהבתי
את זה ,בהחלט זה נותן הרגשה של ביטחון ,אבל ,ושוב אי אפשר
להגיד כל דבר זה דמגוגיה ,פופוליזם וכיו"ב אבל יכול להיות...
להכניס את היד לכיס של האזרח אפילו אם זה  181שקלים ,תלוי
למי ,לי באמת זו לא בעיה אבל אולי לאחרים כן .צריך את
הסיירת אבל מתקציב העירייה ולא כאגרה.

מוטי ששון:

סיטון ,אמרתי לך ,תקשיב ,מקבלים עד  71אחוז הנחה או 31
אחוז הנחה.

עזרא סיטון:

כמה מקבלים את זה?

יונת דיין:

אלה שמקבלים את ההנחה בארנונה.

מוטי ששון:

קח דירה ממוצעת של  71מטר ,141 ,ואני אומר לך זה נטו 71
מטר ,תוסיף לזה עוד  21אחוז אתה מגיע לדירה של למעלה מ91 -
מטר.

יונת דיין:

לא ,זה לפי השטח בארנונה.
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הדירה היא בברוטו  91ומשהו מטר בנטו היא  71מטר לצורך
העניין ,בסדר? הוא משלם כפול שקל ושמונה אגורות ,בסדר?

יונת דיין:

שמונים.

מוטי ששון:

שקל שמונים .תכפיל את זה בוא נגיד בשני שקלים .תוריד אח"כ
 11אחוז 141 .פחות  11אחוז זה  126 .126תחלק ל 12-תראה כמה
שזה יוצא.

עזרא ביטון:

אז אם הסכום הוא באמת כזה הרשות יכולה לשאת בזה?

מוטי ששון:

לא כי זה חוק עזר .בבקשה ,תסבירי את זה .משרד הפנים הציע
את זה עם התעריפים .כולם עשו את זה מסביבנו ,אנחנו היחידים
לא נעשה את זה?

שמריהו מיקי:

קודם כול אני רוצה התייחסות אם הם יהיו נושאי נשק או לא
נושאי נשק .שזה דבר חשוב לפחות כלפי חוץ שייראו אותם שזה
נראה יותר רציני מאשר אנשים שאין להם שום סמכות ושום דבר.
ודבר שני ,האם אפשר להשתמש בחלק מהכסף הזה למצלמות
בגני ילדים שיהיו מחוברים ישירות למוקד העירוני? לאבטח גם
את הנושא של הגנים.

מוטי ששון:

זה לא קשור לגני ילדים ,זה קשור שזה יכול להתחבר גם
למצלמות .חבר'ה ,שאלת שאלות עכשיו שלב התשובות .דרור ייתן
לכם וגם מההיבט המשפטי תיתן לכם היועצת המשפטית של
העירייה.

יונת דיין:

היו כאן כמה הערות שדווקא כיועצת המשפטית של העירייה
שהיה לי קשה לחיות איתן .אני מקווה שלא פספסתי חלק
מהשאלות שלכם ,אם פספסתי בטח תשלימו אותי .קודם כול
מבחינת חוקיות החיוב ,זה חוק עזר חוקי .בסמכותכם לאשר
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אותו או לא לאשר אותו ,כמובן .לא הבאנו לכם שום דבר שהוא
חורג מהסמכות שלכם .אני לא אעשה את זה כי אז אני אמעל
בתפקידי .מקור הסמכות הוא בפקודת העיריות בתיקון שהוסיפה
לו כנסת ישראל כדין כשהיא החליטה לאחר הדיונים שלה
והסיבות והנימוקים של אותם חברי כנסת או שרי הממשלה או
מי שלא דיבר בפניהם .שכן ,הם רוצים לתת לעירייה באשר היא
סמכות להקים חוק עזר .לגבות אגרה או היטל שתכף נדבר על זה
מתושביה עד תעריף מסוים למען הביטחון הציבורי השמירה
והאבטחה.
יוליה מלינובסקי :אני לא הבנתי האם החוק הזה מוגבל בזמן.
יונת דיין:

יוליה ,תראי ,אני הייתי ילדה טובה .אני רשמתי לעצמי את
הנקודות ,אני יכולה לעבור עליהן לפי הסדר?

יוליה מלינובסקי :סליחה.
יונת דיין:

תודה .העניין הבא שעלה זה האם זה מס או לא .אז ככה ,בתורת
התשלום והחיובים על רגל אחת ובקצרה ,כי יש ספרים שלמים על
זה גם בעולם המשפט לא רק בעולם הכלכלי ,תשלום זה תשלום
כנגד משהו ספציפי .אני קונה בגד אני משלם את הבגד .אני קונה
שירות של בייביסיטר אני משלם על הבייביסיטר זה תשלום ,אחד
כנגד אחד בצורה הכי פשוטה שיש .מס זה בדיוק הצד השני .אני
משלם על משהו לא מסוים ,לא ספציפי ,לא קשור ,לא מחויב
לכלום כמו מס הכנסה שזה לא משנה מה אנחנו מקבלים
מהמדינה אנחנו משלמים .כמו מס בריאות שלא משנה באיזו
קופת חולים אנחנו משלמים וכן כמו ארנונה .לא משנה באיזו עיר
אנחנו גרים או מה השירות העירוני שאנחנו נקבל ואיכותו ,את
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הארנונה אנחנו משלמים כמו מס .בין לבין נמצאים יצורי הביניים
של האגרה וההיטל .שהם או תלוי חיוב ספציפי כמו דמי
השתתפות שזה סוג של היטל כי הוא חל על מי שגובל ,על מי
שסמוך ,על מי שמקבל שירות כללי לא ספציפי אבל לא חסר שם,
או אותה אגרה כנגד שירות בתחום מסוים ,לא אחד על אחד ולא
מס מפוזר .פה במקרה הזה זה בהחלט אגרה או היטל .תושבי עיר
מסוימת אחרי חוק עזר ואישורים ישלמו סכום מסוים תמורת
שירות מסוים .לא משהו אישי אחד על אחד אבל שירות מסוג
מסוים שיינתן להם .כמו היטלי הפיתוח שמשלמים כנגד השירות
של הפיתוח .זה הרעיון .כן בסמכותכם ,כן בהוראה מהכנסת ,כן
מצאו לנכון להכניס לזה סעיף מיוחד בסעיף שמדבר על
סמכויותיה של עירייה בפקודת העיריות .חינוך ,למה אין לנו חוקי
עזר בחינוך? כי על אף שסעיף  249לפקודת העיריות כולל היום 33
סעיפים ,באף אחד מהם אין את החינוך .כנסת ישראל החליטה
שעל חינוך העיריות לא ייגבו כסף ישיר ,לא יהיו חוקי עזר ,לא
יהיו בסמכות העירייה לעשות את זה .כרגע היא לא החליטה ,שזה
נוגע לשאלה איפה העירייה ואיפה הממשלה .איפה העירייה
ואיפה המדינה .כנסת ישראל מחלטה שמשהו עובר לתחום
העיריות היא מתקנת סעיף לפקודת העיריות .כנסת ישראל
מחליטה שמשהו יוצא מסמכות העיריות היא מוחקת או מבטלת
או משהה את הסעיף מפקודת העיריות .כנסת ישראל החליטה
שהשמירה בבתי הספר וזה השמירה ,אותו שומר שעומד בכניסה
בכל שעות פעילות בית הספר באחריות משטרת ישראל אז
משטרת ישראל מטפלת בזה .אבל זה אותו שומר ספציפי שעומד
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בשער הכניסה לבית ספר .וכשמשטרת ישראל מחליטה שהיא לא
שמה שומר בשער השני של בית הספר אז בית הספר יצטרך
להחזיק את השער השני סגור כי אין לזה תקציב .או סתם קוריוז
שקראתי בדף פייסבוק של חברת מועצה בעיר אחרת ישימו שם
ביומטרי שהתלמידים שנתנו את האצבע יוכלו להיכנס גם שם ואף
אחד אחר.
שמעון חזן:

מה עם היטל תברואה?

יונת דיין:

טעות בתחשיב .זה אמנם שתי מילים אבל מאחוריהם דבר מאוד
ארוך וגדול .התקנות שתוקנו שקבעו את תעריף המקסימום
תוקנו בינואר  2113מאז הייתה עוד הצמדה אחת למדד שהיה
צריך לקחת בחשבון עם ממד נובמבר ומדד דצמבר ובאיזו שנה
ואיך .ויתרה מכך ,יש לה סעיף שאני אקריא לכם אותו אתה יכול
להגיד אם אתה מבין אותו בקריאה אחת כי אני מבטיחה לך
שרבים וטובים לא" .על אף האמור בתקנה ב' רשאית רשות
מקומית להטיל אגרה או היטל לגבי שטח שאינו בנוי בנכס
בשיעור שלא יעלה על  11%מהסכום המירבי לשטח בנוי" בקצרה,
יש עניין של יחסיות .על קרקע תפוסה שאין בה אמנם שטח בנוי
אבל לא אחת צרכי האבטחה מסביב לה יותר גדולים כי היא מעין
פירצה קוראת לגנב ,אפשר להטיל עד  11אחוז מהתעריף ,אבל יש
לזה תנאי שסך הכול הגבייה בעיר עם אחוזי הגבייה ועם ההנחות
הסוציאליות לא תעבור את המקסימום גבייה .אם היית שם
תעריף מקסימלי על הבינוי .אז כשבדקנו עוד פעם את ההצמדה
למדד ובדקנו עוד פעם את המספרים שלנו סידרנו ,תשים לב שיש
גם הבדל בתעריף הקרקע התפוסה .עשינו התאמה לתקנות שלא
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נסטה מהן חלילה באגורה .אבטחת מוסדות חינוך ,כבר קצת
הסברתי על זה קודם .דרור בטח יפרט יותר .שוב ,זה לא אותו
שומר שמשטרת ישראל מממנת שנמצא שם כל היום שמשטרת
ישראל מכתיבה מי מתי ובאיזה שעות הוא .זה הרבה מעבר ,זה
כשיש איזושהי פעילות אקסטרה בבית ספר אז הם יסתובבו
באזור .כשבית ספר מסוים שההתקהלות סביבו בשעות מסוימות
אז הם יהיו באזור ויוסיפו ויעזרו .עלות מעביד שאתה מדבר
עליה ,א' זו עלות מעביד יש פה המון מיסוי גם שלך וגם של העובד
אחר כך .ב' יש את כל החקיקה לאחרונה כבר שנתיים שלוש
להגברת אכיפה של דיני עבודה .לעמוד במינימום לא רק של שכר
אלא של תנאים סוציאליים וכל אלה אנחנו חייבים להיות
בטוחים שנותנים ,אנחנו צריכים לקחת אותם בתחשיב .אז מה
שאולי בשורה האחרונה מופיע כשכר מינימום לשכר ממוצע כל
מה שאתה מוסיף עליו עולה הרבה יותר .לנושא של הרעיון של
הזמן הקצוב ,א' יש את מגבלת הגבייה שב' היא מותאמת
להוראת השעה כי כרגע הסעיף שהוסיפו בפקודת העיריות הוארך
עד  31בדצמבר  .2115זאת אומרת נכון לכרגע בסוף  2115אנחנו
עושים עצירה גם בעירייה.
יונת דיין:

כרגע הוראת השעה בפקודת העיריות שנותנת לעיריות את
הסמכות הוארכה עד  31בדצמבר  .2115אז כרגע זה הזמן שיש
לנו .יכול להיות שבמהלך השנה שלפנינו עד לרגע האחרון זה יכול
לקרות ,תחליט כנסת ישראל שהיא מאריכה את זה שוב ,שהיא
הופכת את זה לסעיף קבוע בחוק או שהיא תגיד הניסיון הזה
במדינה נכשל ,אני לוקחת את האחריות על זה חזרה .הכול יכול
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לקרות .בכל אחת מהסיטואציות האלה חוזרים לפה אם רוצים
להמשיך .אם יש את האפשרות ואם רוצים להמשיך אחרי .2115
ועם נושא ההנחות שעלה ,ההנחות לא נקבעות לפי השמירה ,הן
נקבעות לפי הארנונה .מי שמקבל הנחה סוציאלית מסוימת
בארנונה אוטומטית היא תחול לו גם על השמירה.
דרור שלו:

אני אגיד בעצם מה המשימות של הסיירת כדי שזה יהיה ברור
ומהמשימות אני אגזור את הסמכויות ואני אענה לכם תוך כדי זה
למעשה על השאלות שבעיקר יוליה שאלה .קודם כול ,עריכת
סיורים שוטפים ברחבי העיר ובאזור התעשייה על מנת להפגין
נוכחות ולהקנות תחושת ביטחון לתושבים .מניעה והרתעה בפני
פריצות וגניבות במוסדות עירוניים וציבוריים ,מגורים ,בתי עסק
וכלי רכב .צמצום ומניעת מעשי ונדליזם והשחתת רכוש ציבורי-
בתי ספר ,מוסדות ציבוריים ,גנים ציבוריים ,מתקני רחוב
וכדומה .סיוע לאגף הפיקוח באירועי מניעת רעש והפרעות מנוחה,
השתלבות במשימות ביטחון ואבטחה באירועים עירוניים
ובמוסדות עירוניים .סיורים בקרבת מוסדות חינוך בדגש על גני
ילדים ,מתנ"סים ,מרכזים קהילתיים ,תאטרון וכך הלאה ,סיוע
למשטרה באיתור ועיכוב עובדים זרים ושוהים בלתי חוקיים,
איתור ודיווח למשטרה על מוקדי עבריינות נוער ,סיוע לגורמי
החירום בהצלת חיי אדם ,סיוע לפיקוח העירוני והמוקד העירוני
באיתור נפגעים והעברת דיווח לטיפולם ,סיוע למשטרה באירועים
חריגים ובשגרה על פי דרישתם ודבר אחרון ,משימות אבטחה
וסיור כפי שיוגדרו ע"י ראש העיר .המשמעות היא שאם אנחנו
לוקחים את הדברים ואנחנו אומרים ,אוקיי ,מה צריך אותו
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מאבטח? אז הוא צריך איזהו סוג של הכשרה ,ההכשרה שלו
תהיה הכשרה של לפחות מאבטח מוסדות חינוך ,וזה כדי שהוא
יוכל גם לשאת נשק ,כמובן .הוא יעבור הכשרה על עזרה ראשונה
והוא יעבור הכשרה של סע"ר ,סיוע עצמי ראשוני במקרה של
רעידות אדמה .זה לא מאבטח מוס"ח קלאסי אלא זה מאבטח
בעל כישורים קצת יותר נדרשים.
מיקי שמריהו:

הם יהיו נושאי נשק או לא?

דרור שלו:

הרעיון הוא שהם יהיו נושאי נשק .אתם צריכים להבין שכל נושא
הנשק הוא כן להנחיות משטרת ישראל ,עדיין .צריך להבין,
מוסדות החינוך בעיר ,אנחנו מדברים למעשה על  55בתי ספר ועוד
 271גני ילדים .רוב גני הילדים בעיר לא מאובטחים כפי שדיברנו
מקודם ולכן הסיורים שהם יעשו יהיו גם בקרבת גני ילדים
במהלך היום .זו לא המטרה הראשונה שלהם ,אלא זו מטרה
נוספת שאפשר להטיל אותה על הסיירת .כשאנחנו מדברים על
עיקרי שיטת ההפעלה אנחנו מדברים למעשה על מספר נושאים.
אחד זו הפעלה טכנולוגית .כתוצאה מהלקחים של הסיירת
הקודמת .זאת אומרת ,תהיה שליטה של מוקד ,נראה אותו ברכב
נוסע בג'י.איי.אס .זאת אומרת ,אתה רואה אותו .ההפעלה עצמה
היא הפעלה ע"י מוקד .כך שהמוקד הזה גם משולב בטכנולוגיות
וגם משולב בתקשורת עם גורמי חירום אחרים .שת"פ זה אחד
הנושאים המרכזיים שלנו ,שת"פ עם המשטרה בראש ובראשונה
אבל גם עם מד"א וגם עם ארגון הצלה וגם עם קב"ע.

איתי זילבר:

מה זה השת"פ הזה ,מה יהיה בפועל?

דרור שלו:

בפועל אם קורה אירוע ואנחנו מקבלים למוקד קריאה שקורית
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שריפה לצורך העניין ,ויש לי איש סיור שאני רואה אותו על המפה
כי יש לי מעקב ג'י.איי.אס עליו ,אני יכול להקדים אותו לאותה
נקודה שקורה האירוע ולהגיע הרבה יותר מוקדם לאירוע.
יוליה מלינובסקי :ומה הוא יעשה שם?
דרור שלו:

הוא עובר הכשרת כיבוי בסיסית .הציוד בתוך הניידת ,וזה מה
שרשמנו בתוך הנייר עמדה שלנו ,יהיה ציוד של עזרה ראשונה ,של
כיבוי אש ,מטף בסיסי לצורך העניין .תיק עזרה ראשונה שיהיה לו
ואמצעים כאלה ואחרים שאנחנו נוכל להוסיף לפי מה שיתפתח
עם הזמן .צריך להבין שאנחנו גם רואים את הנושא של רוכבי
קטנועים .דיברתם על כל הפקקים בבוקר ,על חוסר היכולת להגיב
מהר .הכנסנו לתחשיב הזה גם רוכבי קטנועים כך שיהיה לנו
מענה מהיר ויגיע במהירות לאירוע .צריך לזכור עוד משהו ,בתוך
התחשיבים שלנו מופיע כוח אדם איכותי .הרעיון הוא לא לשלם
 21שקל 25 ,שקל למאבטח ,אלא לשלם 51 ,שקל זה מה שעולה
לנו ה ...ולהביא כוח אדם איכותי .מבחינת הרכבים אנחנו
מדברים על  4רכבים 2 ,קטנועים .אנחנו נפצל אותם .הרכבים
באים עם חברת האבטחה .אנחנו לא רוכשים רכבים .הכול מגיע
עם חברת השמירה בתקציב שלהם .הרעיון הוא שיהיה מענה 24
שעות .יכול להיות שיהיה מענה ,צוות גדול בבוקר וצוות קטן
בלילה אבל הרעיון הוא ליצור מענה ותחושת ביטחון הרבה יותר
גדולה ממה שיש לנו .אני רוצה רק להוסיף לגבי החמושים .רוב
הפיגועים שאירעו בשנת  ,2111בסביבות ה 2116-בפיגועים
הגדולים שהיו ,נמנעו וטופלו ע"י אזרחים ששלפו את האקדח
והגיבו .זאת אומר ,אי אפשר לבוא ולהגיד כוחות הביטחון
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בסיכומו של דבר ,האזרח איפה שהוא נושא באחריות.
עמוס ירושלמי:

עם כל הכבוד לדרור ,למה שהוא לא ייקח את היוזמה הזאת
ובמקום לשלם לקבלנים שהוא ייקח את היוזמה והם יעבדו
תחתיו?

מוטי ששון:

הוא אחראי מבחינת הביטחון ,הוא אחראי עליהם .הם לא עובדי
עירייה אתה לא יכול לקלוט אותם .אתה מפקח עליהם ,הם
עובדים שלך.

דרור שלו:

יש לך מנהל ,יש לך מפקח.

עמוס ירושלמי:

אם אתה מנהל ואתה מביא מביא את העובדים שלה ,אתה נותן
את המוקד שלהם.

מוטי ששון:

לא ,זה מוקד שלך ,יושב אצלך.

דרור שלו:

זאב ,זה המוקד העירוני פה למטה.

מוטי ששון:

זאב ,המוקדן יושב במוקד העירוני למטה פה אצלנו .בנוסף.

ישראל מורן:

הייתה שאלה שנדמה לי שהיא לא נענתה ואם היא נענתה אני
אשמח אם תחזור עליה .מה הסמכויות? הבנתי מה תורת
ההפעלה ,הבנתי מה המטרות שלנו ,בפועל ,בקצה ,יש סמכות
לאותו סייר? מה הסמכויות שלו והערת לגבי נושא של העיר
מרושתת ,מצולמת .אני מכיר את התב"רים האלה כי אנחנו
מאשרים אותם ,אני יודע שהעיר עדיין לא מרושתת.

דרור שלו:

עדיין לא.

ישראל מורן:

עדיין לא .אנחנו מאשרים עכשיו כדי להתחיל בסוף שנה זה גם
ככה ייפסק אז בואו נחכה שהעיר תהיה מרושתת כמו שצריך כדי
שיטת ההפעלה שלך תעבוד ואח"כ אולי נפעיל את זה.

רועי כהן:

אני רק רוצה לחדד את זה ויונת תאשר את זה .אני קראתי את
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החומר ולפי מה שהבנתי שבמידה ובאמת תהיה הארכה של אותה
הערכת שעה של  2115רשום פה בסעיף שאנחנו מאשרים היום
מיום כ' בטבת תשע"ו 1 ,ביונאר  ,2116הטלת ההיטל על פי חוק
עזר זה תהיה טעונת אישור מועצת העירייה ושר הפנים או מי
מטעמו .כלומר ,הנושא הזה יגיע לפתחה של מועצת העיר ואנחנו
נוכל אחרי שתהיה תקופה שאותה סיירת עובדת נוכל לבחון אותה
שוב ,ולכן אני חושב שכן צריך לתת לזה ניסיון.
דרור שלו:

סמכויות .הסמכויות זה כמו שאמרתי בהתחלה ,אני לא אומר
שיש להם סמכויות מפה ועד הודעה חדשה אבל בגלל שהם
מוכשרי מוס"ח אז הסמכויות שלהם יהיו כרוכות בקרבה
למוסדות חינוך במהלך היום .זאת אומרת עד  51מטר מגדר בית
הספר יש למאבטח סמכות לעכב ולבקש תעודת זהות ולמנוע פשע
בקרבת מוסדות חינוך .למה התחלתי את זה ממה המשימות שלו?
אם אתה לוקח את המשימות אתה מבין שהוא לא הולך לעצור
פושע פלילי ולעשות מעצר מונע .הוא רואה פשע ,הוא מונע .אין לו
סמכות לתפוס בן אדם ולהגיד לו לך מפה.

איתי זילבר:

איך הוא מונע?

דרור שלו:

הוא קורא למשטרה ,הוא מעכב ,מפעיל את הסמכות האזרחית
שיש לכל בן אדם ובן אדם.

נעה צ'פליצקי:

דרור ,שמעתי מקודם את דבריך ,אם שמעתי נכון ,שבבוקר יפעל
כל הצוות.

מוטי ששון:

לא ,לא ,זה תלוי במצב .לא כל הצוות.

דרור שלו:

ישקלו כיצד לבנות את זה .בלילה יהיו שעות בלילה לפי
סטטיסטיקה שאנחנו נוריד את כמות הצוות .ונפעל לפי הגדלה
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וצמצום .הכול כפוף לתקציב בסוף.
יוליה מלינובסקי :דבר אחרון ,אני מאמינה שהפרויקט הזה אם חוק העזר יאושר,
יעבור לוועדת מכרזים ,נכון?
מוטי ששון:

כן.

יוליה מלינובסקי :מי ,מה ,מו ,מה השכר ,מה התנאים.
מוטי ששון:

או שזה יתפרסם במכרז שלנו או דרך החברה למשק וכלכלה
שהיא חברת בת של מרכז שלטון מקומי.

יונת דיין:

התכנית שדרור בונה על בסיס התקציב שהוא מקבל עליו אישור
מהגזברות הולכת לאישור הממונה לביטחון במשרד הפנים .לפני
זה לא זזים ולא שוכרים חברת שמירה .אפשר לעשות מכרז
שייקח זמן ואפשר לקחת מן המדף חברות שמירה שהחברה
למשק וכלכלה תבחר.

יוליה מלינובסקי :זה מכור .כי התנאים שהוא אמר ,הרכוש כזה ברכב ככה וככה .גם
הכשרה לכבאות גם זה.
איתי זילבר:

מי יקנה את זה לשנה?

מוטי ששון:

מי בעד חוק עזר לחולון שירותי שמירה ואבטחה וסדר ציבורי
התשע"ד  4027.מי בעד?  75בעד 4מי נגד?  1נגד 4מי נמנע? אין
נמנעים 4חוק העזר אושר4

473

סיכומיה והצעותיה של הוועדה לענייני ביקורת בנושא דו"ח ביקורת רו"ח
משרד הפנים בעיריית חולון לשנת (40273המצ"ב)4

מוטי ששון:

סיכומיה והצעותיה של הוועדה לענייני ביקורת בנושא של דוח
ביקורת רו"ח במשרד הפנים בעיריית חולון לשנת  .2113בבקשה,
קודם עזרא סיטון יו"ר ועדת הביקורת ואח"כ ימשיך בני יונתן.
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אז מדובר כמובן על הסיכומים וההצעות של הוועדה .ענייני
ביקורת ,זה מתייחס לדוח ביקורת של רו"ח משרד הפנים ,הרשות
לשנת  .2113תפתחו רגע ,בבקשה .יש שמונה סעיפים .סעיף ראשון
מדובר ,העירייה לא פרסמה בעיתונות את הדוח הכושל שהיה
מתבקש בשנת  .2112הרשות אמרה שההערה במקום ואכן זה
התפספס .למרות שהדבר התפרסם באתר האינטרנט ואנחנו
המלצנו להקפיד שיפורסם מדי שנה כפי שנאמר בדוח התושב .זה
אחד .הדבר השני ,העירייה התבססה על סקר נכסים שנערך
לאחרונה רק ב 2116-והיעדר סקר נכסים אינו מאפשר לרשות
לבדוק האם חיובי הארנונה כוללים את כל הנכסים שהם בעצם
חייבים בארנונה .אז אנחנו המלצנו לקיים כל שש שנים סקר
בנושא חיובי ארנונה .בנוסף לבקשה השוטפת שיש בגזברות כי
הסקר הזה כמובן כולם מבינים שיאפשר להביא למיצוי
פוטנציאלי של הכנסות נוספות .דבר נוסף ,ב.ג .בעמוד הבא אני
מתייחס לשורה הרביעית ,ספר הקצאות של הרשות אינו פתוח
ואינו זמין לציבור .וההתייחסות של הרשות הייתה לעניין שקיפות
או נגישות לספר הקצאות נערכה או נעכרת עבודה ברשות להצגת
החומר באתר האינטרנט של הרשות ואני מתייחס להמלצות
הוועדה בשורה השנייה בסוף ,תחילת השורה השנייה ,הוועדה
לענייני ביקורת ממליצה להוסיף לאתר העירוני אפשרות לעיין
בספר הנכסים של ההקצאות תוך פרסום השלבים השונים של
תהליך ההקצאות לביצע תוך שנה.
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יוליה מלינובסקי :יש פה נוסח קצת לא מדויק .אנחנו ישבנו על זה די הרבה בכובד
ראש ,שפשוט כנראה בגלל טעות או אי הבנה הנוסח שכתוב פה זה
לא בדיוק מה שאנחנו החלטנו והצבענו.
ראובן קייקוב:

הטיוטה נמסרה לכם להערות ואף אחד לא העיר.

ישראל מורן:

אז יוליה מעירה ואפשר לתקן.

ראובן קייקוב:

כל השלבים כתובים פה.

מוטי ששון:

עזרא ,סיימת?

עזרא סיטון.

כן .מכאן בני יכול להמשיך.

בני יהונתן:

אני חושב שיו"ר הוועדה הציג את הדברים ,את העיקריים .אני
רוצה להדגיש גם שישיבת הוועדה הייתה בנוכחותו של גזבר
העירייה שנמצא גם פה ואם יש לכם שאלות ספציפיות תשאלו,
נשיב לכם.

שמעון חזן:

אני רואה בדוח הביקורת כמה דברים שנשארו פתוחים .קודם כול
אני הייתי פונה ליו"ר ועדת הביקורת למצוא בביקורת דברים
קריטים .נושאים שהם ממש ברומו של עולם .סדר עדיפויות של
כסף שהולך.

עזרא סיטון:

זה משרד הפנים ,שמעון .זה לא קשור אלינו.

שמעון חזן:

בסדר .אם יש בזבוז ,אם אין בזבוז .כל הדברים האלה היה אפשר
לעשות .אם כי הביקורת נעשתה .למשל ,מדאיג אותי שהעירייה
לא מפקידה כספים נפרדים לענייני הפיתוח לחשבון בנק שזה
יהיה לעניין הפיתוח .יש פה חשש שכספים ילכו לא למקום
שמיועד אליהם ,וזה לא תוקן למרות שהייתה הערה.

עזרא סיטון:

ב-ג' 7אתה מתייחס?

שמעון חזן:

ג'  .7אני מדבר על ועדות החובה ולא רק על ועדות החובה .אני
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שלושה חודשים כבר נתקלתי בקושי בוועדה שרציתי סוף סוף
לקיים ,ועדת הבריאות .אני מנסה  3חודשים ,אני לא יודע אם
אתה יודע או לא יודע אבל מטרטרים אותי כל מיני טרטורים
שאני מנסה לקבוע ואני בא ואומר סדר יום וכל פעם שאני אומר,
תשלח לי את סדר היום ,לא תשלח לי דיברנו ,לא דיברנו .אז
הורדתי את מרכזת הוועדה מהנושא אמרתי לה אני לא מדבר
איתך יותר .והגענו למצב שעדיין ועדת הביריאות שהיא חשובה
לא כונסה .עכשיו ,אם אני אומר שוועדת הבריאות שהיא לא ועדת
חובה ,לא סטטוטורית ,אז איך זה שנתקלים שוועדות
סטטוטוריות לא מתכנסות ,והדבר לא תוקן .ולא הייתה הערה על
כך.
ד"ר שי פרוכמן:

אבל יש הערה של שש ועדות חובה שלא התכנסו כל השנה.

שמעון חזן:

ועדות חובה ,כן .לא התכנסו .אני אומר קל וחומר שהוועדה שלי
שניסיתי לכנס היא לא ועדת חובה ,קל וחומר שזה חמור שוועדות
חובה לא מתכנסות .העירייה צריכה לצרף למשל לפוליסת
הביטוח את הממשלה .היא לא צירפה וזה עדיין לא תוקן .עכשיו,
הדוחות הרבעוניות מוגשות תמיד באיחור למשרד הפנים ואני
מתפלא גם שאין עמידה בלוח הזמנים .אני הסתכלתי בדוח הכללי
של ועדת הביקורת ואני רוצה להגיד שנעשתה עבודה טובה ע"י
יושב ראש ועדת הביקורת ולצערי אני רואה הרבה כשלים וצריך
לתקן אותם ולדעתי לא נעשית מספיק עבודה בשביל לתקן אותם.
חושבים שאם ארבע פעמים וחמש פעמים קיבלו את אמון
הציבור ,כל פעם מנפנפים את זה ,קיבלנו את אמון הציבור ואני
לא רוצה כרגע להגיד איך מגיעים לאמון הציבור הזה .אז אני בא
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ואומר לא צריך כל הזמן לנפנף על האמון על האמון .עכשיו ,מה
קורה? קורה שמתחילים לזלזל .קורה שמתחילים להתרשל.
אומרים קיבלנו את אמון הציבור אז אנחנו מותר לנו ככה וככה.
מי שקורא לעומק את ועדת הביקורת רואה שיש כשלים וצריך
לתקן אותם.
שי פרוכטמן:

הייתי באמת רוצה להרחיב קצת בעניין ההתכנסות של הוועדות
ב 2113-אני חושב שראש העיר שעומד בראש ועדת החינוך .אני
חושב שראוי שאתה תיתן את הדוגמה ותוביל את ההתכנסויות
של הוועדה .לפי הדוח לא התכנסה הוועדה אפילו פעם אחת
במהלך  .2113בנוסף ,בנושא סקר הנכסים-

מוטי ששון:

בשנת בחירות לא מקובל לכנס ישיבות של מועצת העיר ולא
מקובל לכנס ועדות .לא מכנסים.

ישראל מורן:

מועצת העיר? מה זה לא מכנסים?

מוטי ששון:

אני אומר ,בשנת בחירות...

יונת דיין:

מועצת העיר כן מתכנסת .יש החלטות שנדחות.

מוטי ששון:

יש דברים שנדחים .לא מכנסים בתקופת בחירות כדי לא ליצור
איזה מצב שנשים שם עימות כזה או אחר.

שי פרוכטמן:

יש אמירה בחוק שאומרת לא לכנס?

מוטי ששון:

לא .לא כתוב בהגדרה בחוק ,לא מקובל.

שי פרוכטמן:

חצי שנה אני מבין אבל יש פה שנה שלמה שלא.

מוטי ששון:

כן ,כל ההערות של ועדת ביקורת אנחנו ניקח לתשומת לבנו .אגב,
שיש ,בעבר כשניסיתי לכנס מצאתי את עצמי לבד חוץ מאנשי
מנהל החינוך.

שי פרוכטמן:

אני מוצא קושי בלכנס את הוועדה של מעמד הילד .היות ואני פנוי
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בהתנדבות לצורך התפקיד שלי רק בשעות אחה"צ ועובדי עירייה
מתכנסים בשעות הצהריים המוקדמות .הם לא יכולים מעבר
לכך.
ישראל מורן:

על פי הפקודה ,בערב.

מוטי ששון:

שי ,בסדר ,קיבלנו את ההערה.

שי פרוכטמן:

אני חוזר לנושא ביצוע סקר הנכסים תגובת העירייה ,כי ביצוע
סקר הנכסים החל משנת  .2114אנחנו בדצמבר  2114אם אני לא
טועה .התחיל סקר הנכסים?

יצחק וידבסקי:

נבחרה חברה והסקר יוצא.

שי פרוכטמן:

עוד לא התחיל אבל?

יצחק וידבסקי:

אני מוכן לבדוק את זה .לדעתי הוא התחיל .אני לא רוצה לתת
לך-

מוטי ששון:

בסדר .עוד שאלה.

שי פרוכטמן:

בעמוד  16ישנו מסמך שעוסק בהקצאת מקרקעין בתחום עיריית
חולון .ובסיומו במשפט האחרון כתוב כך "ללא תמורה או
בתמורה סמלית חוץ מאשר בנכסים שמפורטים בטבלה המצורפת
והחתומה על ידינו" .עכשיו ,יש עניין שוועדת הביקורת לא מצאה
על ספר הקצאות ומצד שני גם את הטבלה המצורפת לא מצאתי
פה .איפה היא?

מוטי ששון:

אם יש התייחסות של ועדת הביקורת אני חוזר ואומר ,מה שלא
בסדר ועדת הביקורת המליצה לתקן-

שי פרוכטמן:

לא ,יש לו מסמך שאומר שיש פה טבלה מצורפת.

יונת דיין:

קודם כול רק שיהיה ברור ישנו ספר נכסים .יש ספר נכסים
לעירייה .הוא לא מנוהל בצורה אינטרנטית ועל זה בדיוק עובדים
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וזו גם העמדה שנמסרה בוועדה אם אני לא טועה .לגבי מה
שמצורף אני מודה שאני לא רואה אצלי את החומר אז קצת קשה
לי לענות לך.
מוטי ששון:

נבדוק למה זה לא צורף .בסדר.

ראובן קייקוב:

לגבי התכנסויות שבשנת  2112הדוח גם כן ציין את אותו מימצא.
אם ייקבע דיון בוועדת הביקורת נוכל אולי להטיל איזושהי
סנקציה.

מוטי ששון:

אוקיי .כן ,מורן.

ישראל מורן:

לעניין השקיפות .קודם דיברו על עיר טכנולוגית כזו שיכולה לצלם
מכל מיני זוויות .להעלות חומר של הקצאות לאינטרנט ,את
המסמכים של ההקצאות ,זה אני אומר לך בלי להיות טכנולוגי
כזה גדול ,זה בשבוע עבודה ואם העמסתי את זה על מישהו
שעושה שעתיים שבועיות בהתנדבות בשבוע עבודה .זה עולה .אני
לא מבין למה מ 2113-שמכירים את ההערה ,באוגוסט שהוגש
הדוח הזה  ,עד עכשיו עדיין כשאתה מחפש את ספר ההקצאות
אתה לא מוצא .אני חושב שלא צריך לחכות שנה .מחר בבוקר
שכבוד ראש העיר יקבל החלטה ,יוריד הנחיה זה יהיה באתר
העירייה .שקיפות.

מוטי ששון:

אוקיי .מי בעד אישור סיכומיה והצעותיה של הוועדה לענייני
ביקורת לנושא דוח ביקורת רו"ח משרד הפנים לעיריית חולון
שנת  ,0273מי בעד?  71בעד 4מי נגד? אחד נגד ,אחד נמנע 4אושר
אני עובר לסעיף הבא4

47.

מכרז איסוף פסולת אריזות פלסטיק ברחבי העיר חולון(,המצ"ב)4
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מכרז איסוף פסולת אריזות פלסטיק ברחבי העיר .אבי ,בוא
תצטרף תגיד מה הבעיה.

אבי מור:

במכרז מדובר על איסוף בקבוקים ברחבי העיר ,במכרז הראשון
שיצא לפני כחצי שנה הקבלנים ,מה שנקרא ,פסלו את עצמם
מראש והם נתנו מעבר למחיר המינימום שנקבע בוועדה
כשפתחתנו כולם נתנו מעל מחיר מינימום המכרזים ,הצעות
המחיר נפסלו .יצאנו במכרז חוזר כאשר הפרדנו בין מתקני
נירוסטה לבין מתקני רשת ונתנו להם את האפשרות לשלם לקבל.
מה שקרה הצעה אחת התקבלה לגבי הפינוי נירוסטה כי היא
הייתה תואמת לאומדן פחות או יותר ,בגבול הסביר .ההצעה
שלגבי כלובי הרשת הקבלנים שאוספים את הבקבוקים נתנו
מחירים גבוהים מעל האומדן .קראנו להם לשימוע בפני הוועדה.
לא לשימוע ,הסבר בעצם .הם הסבירו את עמדתם למה המחירים
גבוהים .נימקו בפני הוועדה .אנחנו כרגע בוחנים אפשרות אחרת.
מאחר ואין אפשרות לפרסם את המכרז פעם שלישית על פי חוות
דעת משפטית שקיבלנו להביא את זה למועצת העיר ,הבאנו את
הנושא הזה לדיון בפני ועדת המכרזים ,בפני כולל המלצה של
היועץ המשפטי והיועצת המשפטית לוועדה וההמלצה הייתה
להביא את זה למועצת העיר לאשר למערך תברואה לנהל מו"מ
עם אותם זכיינים שניגשו למכרז להוריד את המחירים שהעירייה
צריכה לשלם ורק אחרי שלא נצליח להגיע למו"מ עם אלה
שהגישו את ההצעות ,נפנה לגורמים אחרים ,חיצוניים ולנסות
להוריד את המחיר כדי שלא נשלם לא להגדיל את הוצאות
העירייה אלא להקטין אותן.
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מוטי ששון:

אוקיי,זה נוהל שמקובל.

שמעון חזן:

אבל לא ברור .כל אחד הרי רוצה לזכות במכרז.

אבי מור:

אבל הם נתנו יותר מ ,21%-הם נתנו  .321%חמישה קבלנים נתנו
לנו מחירים בשמים.

שמעון חזן:

כמה קבלנים?

אבי מור:

חמישה קבלנים שזה הקבלנים היחידים בארץ.

שמעון חזן:

והם מתחרים ביניהם?

אבי מור:

הם מתחרים ביניהם והזמנו אותם לוועדה והם הסבירו.
הנימוקים שהם הסבירו שעלות התפעול היא גבוהה והפלסטיק
בעולם ירד ולמחזר זה בסדר ,זה יפה אבל צריכים לשלם לנו בגין
העבודה.

שמעון חזן:

מה העלות הכללית של כל הנושא הזה.

אבי מור:

אנחנו מדברים על  231לובי רשת כאשר אנחנו מקווים להגיע
לעלות ,אני לא רוצה לנחש .להגיע למחיר של פינוי אחד לשלם
לקבלן על חמישה שקלים .זאת אומרת פעם בשבועיים ,כל מתקן
יפונה פעמיים בחודש 231 .השאיפה שלנו להגיע ליותר.

רונה עמרם נתיב :גם את הנירוסטה מפנים פעם בשבועיים ,כי הם הרבה יותר
קטנים?
אבי מור:

את הנירוסטה מפנים פעם בשבוע וזה לא מספיק .יש בעיה עם
הנירוסטה .אני מצטער ,נירוסטה זו לא השאלה שלי כרגע.

איתי זילבר:

התוצאות של המו"מ הזה מגיע לידי פטור ממכרז בוועדת
מכרזים?

יונת דיין:

מה שקורה זה ככה .יש סעיף מיוחד בתקנות העיריות ,מכרזים.
שאחרי שמכרז או שניים נכשלים מסיבות שונות אפשר לבקש

91

מועצת העיר ה –  71חולון ישיבה שמן המניין מס' 02

14704027.

פרוטוקול .3.

ממועצת העיר הסמכה מיוחדת לנהל מו"מ במקום כשזה נמצא
כיותר כדאי או יותר יעיל לעירייה וזה המצב שאנחנו נמצאים בו.
פעמיים לא הצלחנו להגיע למחירי היעד ש"תמיר" קבעה לנו.
רוצים יותר כסף ז"א שהעירייה צריכה לעשות את מימון
הביניים .אנחנו מנסים להוריד את מימון הביניים עד כמה
שאפשר למינימום .במכרזים לא הצלחנו להגיע לזה אז אולי
במו"מ נוכל לרדת יותר.
איתי זילבר:

השאלה האם המו"מ יגיע לפטור ממכרז בוועדת מכרזים? או שזה
יאושר במועצת העיר.

מוטי ששון:

לוועדת מכרזים.

איתי זילבר:

זה יגיע לוועדת מכרזים לפטור?

יונת דיין:

אם אני זוכרת נכון ,כן.

מוטי ששון:

מי בעד אישור מועצת העיר לנהל מו"מ בנושא איסוף פסולת
אריזות פלסטיק ברחבי העיר חולון לאחר ששני המכרזים
נכשלו 4מי בעד?  71בעד 4מי נגד? אחד נמנע ,חזן 4אושר4

475

אישור חוזה עיריית חולון  -חברת חשמל לישראל בע"מ ברחוב פנחס איילון
 00בחולון גוש  6817חלקה (761המצ"ב)4

מוטי ששון:

אישור חוזה עיריית חולון חברת חשמל בע"מ ברחוב פנחס איילון
 22בחולון .גוש  6871חלקה ( 169המצ"ב).

יונת דיין:

קיבלתם את ההסבר מהמשרד של עו"ד אטיאס .מדובר בשטח
מאוד קטן שנועד להקמת תחנת טרנספורמציה של חברת חשמל.
בשביל זה אנחנו צריכים להחכיר להם את השטח.

איתי זילבר:

מה המרחק מבית הספר .אני מבין שאין פה איש מקצוע אבל מה
המרחק של זה מבית הספר ואם יישקלו כל ענייני הקרינות כי יש
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מרחק שצריך לשמור עליו משנאים כאלה.
יונת דיין:

זה לפי תב"ע מאושרת .המיקום של החדר.

איתי זילבר:

והתב"ע המאושרת היא מתחשבת בסכנות הקרינה שיש מהחדר
הזה.

יונת דיין:

אני לא מכירה את התב"ע הספציפית אבל יש סקרים-

איתי זילבר:

כי יש תקנות ברורות למרחק שבו מותר להיות באופן סביר.

יונת דיין:

אז המיקום ,בתב"ע לוקח את זה בחשבון.

איתי זילבר:

אנחנו לא בטוחים.

ישראל מורן:

אם אנחנו לא בטוחים אני מציע להעביר את זה לישיבה הבאה,
תביאו לנו תשובה ואנחנו נצביע.

מוטי ששון:

זה קיים כבר.

איתי זילבר:

איך קיים לפני החוזה ,צריך לבנות את זה.

מוטי ששון:

שמעון שאל אותי אז הסברתי לשמעון .יש חדר טרנספורמציה ליד
בריזה.

יונת דיין:

אספקת חשמל לבית הספר הסמוך ,כתוב.

איתי זילבר:

זה צמוד לבית ספר ולכן אני שואל האם הילדים חשופים.

מוטי ששון:

אז זה מה שאמרתי ואתה לא מקשיב .בריזה זה ליד בית ספר אם
אתה לא יודע.

יונת דיין:

אנחנו צריכים לחבר את בית הספר הסמוך לחדר טרנספורמציה.
זה יהיה שני שנאים של  ...631איך שלא מבטאים את הכוח חשמל
הזה .העירייה ,את החדר שבתוכו יהיו השנאים כבר בנתה לפי
המפרט שחברת החשמל נתנה לה .זאת אומרת זה עומד בתקנים.

איתי זילבר:

גם של מרחק מילדים ,זה מה שאני שואל ואתם לא עונים לי?

מוטי ששון:

זה מחוץ לבית הספר ,אני מסביר לך.
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איתי זילבר:

זה צמוד לבית הספר?

מוטי ששון:

לא.

איתי זילבר:

זה  51מטר מבית הספר?

מוטי ששון:

לך תראה .אני אמרתי לך בריזה ,יותר מזה?

איתי זילבר:

לא ,בריזה אתה אומר שקיים .זה בית ספר אחר .צריך להקפיד
שזה יהיה במרחק מסוים .כל מה שאני שואל ,אם היו עונים לי כן
הוויכוח היה נפתר.

מוטי ששון:

חברים ,צריכים לחבר לחשמל את הטרנספורמטור שנמצא שם
במבנה .למיטב זיכרוני וידיעתי מדובר שם במבנה שקיים בדיוק
בכניסה לחניה .אתה רואה את זה תמיד כשאתה נכנס לחניה.
צריך לספק חשמל.
אוקיי ,מי בעד אישור חוזה עיריית חולון וחברת החשמל
לישראל בע"מ ברחוב פנחס איילון  00בחולון גוש  6817חלקה
 4761מי בעד?  71בעד 4מי נגד? מי נמנע?  0נמנעים 4אושר4

476

אישור מימוש אופצייה להשכרת שטח להפעלת תחנת מוניות ליד קניון
חולון(,המצ"ב)

מוטי ששון:

אישור מימוש אופציה להשכרת שטח להפעלת תחנת מוניות ליד
קניון חולון .יש בהסכם אופציה להאריך את זה לעוד שלוש שנים.
תראו ,חבר'ה ,שם הם לא יכולים לחנות ואמרו להם ,ואני אמרתי
להם תחנו עוד כמה מטרים בצד .יש להם חניה מצד ימין ואני
אמרתי להם ,לא טוב לכם תתקדמו כמה מטרים ותחנו שם.
צמוד ,איפה שמגרש החניה .אמרתי ,תעברו לשם .אני אומר ,בלאו
הכי אתם נוסעים לכיוון הכיכר ואם אתם רוצים לפנות דרומה.
יש הסכם איתם לחמש שנים ,נגמר .יש שם אופציה ,הם פנו
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לעירייה וביקשו להאריך את האופציה שיש להם לשלוש שנים.
החבר'ה ניהלו מו"מ איתם מסתבר ולא אישרו להם עוד.
שמעון חזן:

כמה זה עולה?

מוטי ששון:

אני לא נכנס לזה .כתוב 35 ,אלף ש"ח לחודש ,לשנה ,סליחה.
אוקיי,
מי בעד?  78בעד 4אין נגד 4את נמענת או נגד? נמנעת 4אין נגד אין
נמנעים 4אושר 4הישיבה נעולה4

יוסי זיידה

מוטי ששון

עוזר ראש העיר

ראש העיר

ומרכז ישיבות מועצה
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