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מועצת העיר השבע עשרה שמן המניין מס' 8
מיום 014014107.
משתתפים:
מר מוטי ששון

ראש העיר

מר נוימרק זוהר
גב' רבקה עדן

סגנית ראש העיר וחברת המועצה

מר משה מועלם
מר רועי כהן

מ"מ ראש העיר וחבר המועצה

חבר המועצה

חבר המועצה

מר יעקב חרש

חבר המועצה

מר י וסף נדלר

חבר המועצה

מר עמוס ירושלמי
מר עזרא סיטון
מר אילן לוי

חבר המועצה

חבר המועצה

חבר המועצה

מר מיכאל שמריהו

חבר המועצה

מר שמעון חזן

חבר המועצה

מר יעקב בבלי

חבר המועצה

מר חיים זברלו
מר ניסים זאב

חבר המועצה

חבר המועצה

מר איתי זילבר

חבר המועצה

גב' יוליה מלינובסקי

חבר ת המועצה
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חבר המועצה

מר עופר שמעונוף

חבר מועצה

מר ראובן קייקוב

חבר מועצה

מר י שראל מורן

חבר מועצה

ד"ר שי פרוכטמן
מר יעקב אופק

חבר מועצה

חבר מועצה

מר יעקב זיתוני

חבר מועצה

גב' רונה עמרם -נתיב
ד"ר מאיר רו ק

חבר ת מועצה

חבר מועצה

סגל :
עו"ד יונת דיין – יועצת משפטית
יצחק וידבסקי – גזבר העירייה
נורית בייסקי – דוברת העירייה
שמשון חן – מ"מ מנכ"ל החברה לבילוי ובידור
מר אורי צור – חשב העירייה
כרמית רותם  -מנהל ת הכספים
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על סדר היום:
 47הצעה לסדר יום  -של חבר המועצה מורן ישראל בנושא שידור ותיעוד
ישיבות
מועצת העיר בווידאו(4המצ"ב)4
 41הצעה לסדר יום  -של חבר המועצה איתי זילבר בנושא העדפת ספקים
חולונים במסגרת מכרזיי עירייה (4המצ"ב)4
 43הצעה לסדר יום  -של חבר המועצה שי פרוכטמן בנושא פינוי זבל החל
מהשעה שמונה(4המצ"ב)4
 4.הצעה לסדר יום  -של חבר המועצה שי קינן בנושא הנפקת כרטיס תושב4
(המצ"ב)4
 45שאילתא  -של חבר המועצה שי קינן בנושא פיטורי הגב' קדם לאה רכזת
מועדון קשישים(,המצ"ב)4
 46שאילתא  -של חבר המועצה שי קינן בנושא סייעת נוספת בגני טרם טרום
חובה(,המצ"ב)4
 41שאילתא  -של חבר המועצה שמעון חזן בנושא הצגת הסכמים
קואליציונים למועצה(,המצ"ב)4
 48שאילתא  -של חבר המועצה שמעון חזן בנושא חיוב מוכרי דירות בבית עם
גג משותף ללא אפשרות בניה ,לשלם היטל השבחה כל אחד
מהדיירים(,המצ"ב)
 49אישור דוחות כספיים של עיריית חולון לשנת ( 41071המצ"ב)4
 470אישור דו"ח רבעוני לשנת  1073לתקופה רבעון  7לשנת  ( 1073המצ"ב)4
 477אישור דו"ח רבעוני לשנת  1073לתקופה רבעון  1לשנת  ( 1073המצ"ב)4
 471אישור דו"ח רבעוני לשנת  1073לתקופה רבעון  3לשנת  ( 1073המצ"ב)4
 473אישור תב"ר חדש – הרחבת ביה"ס שרון – תוספת  6כיתות ,בהתאם
למכתבו של סגן גזבר העירייה מר דני פדר מיום ( ,71/7/107.המצ"ב)4
 47.אישור עדכון תב"ר  309.ביה"ס כרם שלמה בניה והתאמות בהתאם
למכתבו של
סגן גזבר העירייה מר דני פדר מיום ( ,8/7/107.המצ"ב)4
 475אישור המועצה לעדכון תב"ר ( 3577המצ"ב)
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 476מועצת העיר חולון מאשרת בזאת כי "רשת קהילה ופנאי" תפעל כעמותה
מעין עירונית על פי התקנון האחיד מעודכן ומאושר מאי ( 1073המצ"ב)
 471תיקון מטרות החברה לבילוי ובידור הקבועות בתזכיר בהתאם להנחיות
משרד הפנים(,המצ"ב)
 478הארכת אישור קבלת מסגרת אשראי מבנקים בסך  1מש"ח( ,המצ"ב)
 479אישור הלוואה מבנקים בסך של עד  30מש"ח להקמת מרכז בילוי ופנאי
בפארק פרס(,המצ"ב)4
 410אישור הארכת מינוי רוה"ח פאהן קנה ושות' לחברה לבילוי ובידור לשנה
נוספת (עד לגמר הביקורת על הדוחות הכספיים לשנת (,)1073המצ"ב)
 417מועצת העיר מאשרת הסמכתה של ענבר ניצני מנהלת אגף התנועה לטפל
במתן חניות לנכים(4המצ"ב)4
 411אישור המועצה להקמת תת ועדת רכש ,לצורך רכישת שירותי נסיעה
לחו"ל  ,המורכבת מנציגי עירייה ואלו הם:
יו"ר רמי אהרוני – מנהל פרויקטים קשרי חוץ ותיירות – מ"מ מיכל
ישראל
רחמים בינוני – מנהל אגף תקציבים ובקרה  -מ"מ שמוליק בראונשטיין4
רוני חלמיש – עו"ד במחלקה המשפטית  -מ"מ הילה הורוביץ4
שאול מזרחי – מנהל מחלקת רכש4
 413מועצת העיר מאשרת את החברים :מוטי ששון ,חיים סברלו ,מיקי
שמריהו ,כנציגי המועצה בחברה לבילוי ובידור בע"מ4
 41.מועצת העיר מאשרת את החברים :מוטי ששון ,אילן לוי  ,אופק יעקב,
כנציגי המועצה בחברה לתיאטרון מוסיקה מחול חולון בע"מ4
 415מועצת העיר מאשרת את החברים :מוטי ששון ,עמוס ירושלמי ,יוליה
מלינובסקי ,כנציגי המועצה בחברה הכלכלית לפיתוח חולון בע"מ4
 416מועצת העיר מאשרת את ועדת איכות סביבה בהרכב הבא:
"ירוקים"  -כהן רועי –יו"ר הועדה
"אמת"  -אבי שיינבוקס
ש"ס
מצטיינים בחינוך -
איזבלה אפיק  -נציגת רשות
4

מועצת העיר ה –  71חולון ישיבה שמן המניין מס' 8

1414107.

פרוטוקול .11

השר להגנת הסביבה -
הארגון הארצי -
ארגוני ירוקים –  1חברים
 411מועצת העיר מאשרת את ועדת בטיחות בדרכים בהרכב הבא:
"אמת"  -זוהר נויימרק  -יו"ר הועדה
"אמת"  -מוטי חרמוני
"אמת"  -קובי מכלוף
ש"ס –  1חברים
"צעירים" – איתי זיו
"מצטיינים בחינוך" – עופר אשקורי
"עמוס ירושלמי"  -לוי ברקוביץ
"ישראל ביתנו" -
נציג משטרה
נציג משרד התחבורה
ענבר ניצני – מנהלת מחלקת תנועה – נציגת רשות
מימי פלג – מהנדסת העיר – נציגת רשות
יוני רובינשטיין – ראש אגף ארגון ובקרה – נציג רשות
נדב יפה – סמנכ"ל תשתיות – נציג רשות
 418מועצת העיר מאשרת את ועדת ביטחון בהרכב הבא:
"ליכוד  +אילן לוי" – אילן לוי  -יו"ר הועדה
"אמת" -מוטי חרמון
"אמת"  -יחיעם קמינסקי
"אמת"  -משה מועלם
"אמת"  -דוד פרלמוטר
ש"ס –  1חברים
"ישראל ביתנו" –
"מצטיינים בחינוך" –
"עמוס ירושלמי"  -וורום יצחק
"שמעון חזן" -
 419מועצת העיר מאשרת את ועדת ביקורת בהרכב הבא:
"מצטיינים בחינוך" -עזרא סיטון  -יו"ר הועדה
5
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"אמת" -משה מועלם
"אמת"  -יוסי נדלר
ש"ס – קייקוב ראובן
"ליכוד" -מיקי שמריהו
"עמוס ירושלמי"  -זאב ניסים
"ישראל ביתנו" -יוליה מלינובסקי
 430מועצת העיר מאשרת את ועדת בריאות בהרכב הבא:
שמעון חזן – יו"ר הועדה
"אמת"  -בר סיטון  -נציג ציבור
"אמת"  -מוטי חרמון  -נציג ציבור
"אמת"  -אבי קציני  -נציג ציבור
ש"ס –  1חברים
"צעירים" –
"מצטיינים בחינוך" -
"עמוס ירושלמי" -ראובן אשכנזי
"ליכוד +אילן לוי" -
"ישראל ביתנו" -
 437מועצת העיר מאשרת את ועדת חינוך בהרכב הבא:
מוטי ששון – יו"ר
"אמת"  -רבקה עדן
"אמת"  -רונה עמרם
"מצטיינים בחינוך" -שי פרוכטמן
"צעירים" – מורן ישראל
"עמוס ירושלמי" -עמוס ירושלמי
מנהלת ביה"ס יסודי – אורנה רימון
מנהלת חטיבת ביניים  /על יסודי – רותי אנזל
יו"ר מועצת תלמידים – טל ידידיה שחר
נציג ועד הורים – שמעון יום טוב
טליה פרידמן – ראש מינהל חינוך – נציגת רשות
 431מועצת העיר מאשרת את ועדת הנהלה בהרכב הבא:
מוטי ששון – ראש העיר – יו"ר ועדה
6
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"אמת" -זוהר נויימרק
"אמת"  -רבקה עדן
"אמת "  -יעקב חרש  -רוטציה עם דר' רוק מאיר
ש"ס – חיים סברלו
ש"ס – שמעונוף עופר
"עמוס ירושלמי" -עמוס ירושלמי
"ירוקים" -כהן רועי
"ליכוד  +אילן לוי" -אילן לוי
 433מועצת העיר מאשרת את ועדת הנצחת קורבנות הטרור בהרכב הבא:
עמוס ירושלמי – יו"ר הועדה
"ירוקים" – כהן רועי
"אמת" -שלומי תמם
"אמת" -רועי ברנע
"צעירים"  -רפי ג'אנה
נציגי משפחות שכולות –  3חברים
 43.מועצת העיר מאשרת את ועדת שמות בהרכב הבא:
יוסי נדלר – יו"ר הוועדה
"אמת" -מאשה טאוסק
"אמת" -קובי זיתוני
"אמת" -מוטי הלרמן
ש"ס –  1חברים
"עמוס ירושלמי" -יובל מגידש
"מצטיינים בחינוך" –
"ישראל ביתנו" –
"צעירים" –
"ליכוד +אילן לוי" -
 435מועצת העיר מאשרת את ועדת תנועה בהרכב הבא:
יעקב בבלי  -יו"ר הועדה
"אמת" -יוסי נדל
"אמת" -רון גלבוע
"אמת" -אלי מור
7
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"אמת" -מרדכי זורע
ש"ס -אמנון דוידוב
"מצטיינים בחינוך" – יוסי וקנין
"ירוקים"  -רועי כהן -
"ישראל ביתנו" -
"ליכוד  +אילן לוי"
"צעירים"
 436מועצת העיר מאשרת את ועדת נוער וצעירים בהרכב הבא:
רונה עמרם – יו"ר הועדה
"אמת" – טל אבוטבול
"אמת" – בר סיטון
"אמת" – קובי מכלוף
ש"ס – ראובן אשכנזי
"צעירים"  1 -חברים
"מצטיינים בחינוך" –
"שמעון חזן" –
"ליכוד  +אילן לוי" –
"ירוקים" – ליאור לוי
 431מועצת העיר מאשרת את ועדת רווחה בהרכב הבא:
עמוס ירושלמי – יו"ר ועדה
"אמת" – קובי מכלוף
"אמת" – אהרון פלד
"אמת" – רועי ברנע
"אמת" – ארז מנשה
ש"ס – ליאור לוי
ש"ס –
"שמעון חזן" –
"מצטיינים בחינוך" –
"עמוס ירושלמי"  -עמוס ירושלמי
"ישראל ביתנו" –
"ליכוד  +אילן לוי" -

8
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 438מועצת העיר מאשרת את ועדת שימור בהרכב הבא:
זוהר נויימרק – יו"ר הועדה
"ירוקים" – רועי כהן
"ליכוד  +אילן לוי"
"מצטיינים בחינוך"
מימי פלג  -פקידות
רמי אהרוני  -פקידות
עופר צילקר  -פקידות
מיכה נצר -פקידות
שירה גורלי  -פקידות
 439מועצת העיר מאשרת את ועדת מלח בהרכב הבא:
מוטי ששון – יו"ר ועדה
"אמת" – זוהר נויימרק
"אמת" – משה מועלם
"מצטיינים בחינוך" -
ש"ס –  1חברים
"ישראל ביתנו" –
מצטיינים בחינוך
"עמוס ירושלמי" –עובד ששון
"ליכוד +אילן לוי" -
"שמעון חזן" -
 4.0מועצת העיר מאשרת את ועדה למאבק בנגע הסמים בהרכב הבא:
חיים סברלו – יו"ר
"אמת" – דר' מאיר רוק
"שמעון חזן" – שמעון חזן
טובה ברלב – מנהלת אגף רווחה
טליה פרידמן – ראש מינהל חינוך
"אמת"  -מוטי הלרמן – נציג ציבור
הרשות למלחמה בסמים
"מצטיינים בחינוך" –
מנהלת ביה"ס תיכון
9
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 4.7מועצת העיר מאשרת את ועדה לקידום מעמד הילד בהרכב הבא:
שי פרוכטמן – יו"ר הועדה
"אמת" – רבקה עדן
אמת – רונה עמרם
ש"ס –
"צעירים" –
טליה פרידמן – ראש מינהל חינוך
טובה בר לב – מנהלת אגף רווחה
נציג הסתדרות המורים
נציג ארגון המורים העל יסודיים
מנהל בית ספר
יו"ר מועצת התלמידים העירונית
שמעון יום טוב – יו"ר ועד הורים עירוני
נציג משטרה
נציג תנועות הנוער
שאול הרשטט – נציג ארגון התנדבותי
 4.1מועצת העיר מאשרת את ועדת קליטה בהרכב הבא:
מורן ישראל – יו"ר הועדה
"אמת" – אלי דוידי
"אמת" – סימון לוין
"אמת"– אהובה לכיש
ש"ס  -עו"ד דפנה לביא
"מצטיינים בחינוך" –
"עמוס ירושלמי" –
"ליכוד  +לוי אילן" -
"ישראל ביתנו" –
"שמעון חזן" -
 4.3מועצת העיר מאשרת את ועדת ספורט בהרכב הבא:
קובי זיתוני – יו"ר
"אמת" – יניב פכטר
"אמת" – אילן גזית
11
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"אמת" – רועי דביר
ש"ס – עופר שמעונוף
ש"ס – אלכס שפרינגר
"צעירים" -
"מצטיינים בחינוך" -
"עמוס ירושלמי"  -שלמה עזוז
"ישראל ביתנו"-
"ירוקים" – רועי כהן
 4..מועצת העיר מאשרת את מומלצי המועצה למועצה הדתית בהרכב הבא:
"אמת" – אריה לוי
"אמת" – מאיר מלכה
"ליכוד +אילן לוי" – משה בן ניסן
"עמוס ירושלמי" – בן יוסף בנימין
מועצת העיר מאשרת את מומלצי השר למועצה הדתית בהרכב הבא :
ש"ס עמוס ברנס  -יו"ר המועצה
"אמת" – שוקי דיטמן
"ישראל ביתנו" – שרה כהן גדול
"מצטיינים בחינוך" – אשר מלול
מומלץ הרבנים הראשיים – הרב דוד ישר4
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ריכוז החלטות ישיבת מועצת העיר שמן המניין מס'  8פרוטוקול מס' 244
 .9מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את הדוחות הכספיים של עיריית חולון לשנת
.4104
 .01מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את הדו"ח הרבעוני לשנת  4102לתקופה
רבעון  0לשנת .4102
 .00מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את הדו"ח הרבעוני לשנת  4102לתקופה
רבעון  4לשנת .4102
 .04מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את הדו"ח הרבעוני לשנת  4102לתקופה
רבעון  2לשנת .4102
 .02מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את התב"ר החדש – הרחבת ביה"ס שרון –
תוספת  6כיתות ,בהתאם למכתבו של סגן גזבר העירייה מר דני פדר מיום
.04/0/4102
 .02מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את עדכון תב"ר  2192ביה"ס כרם שלמה
בניה והתאמות בהתאם למכתבו של סגן גזבר העירייה מר דני פדר מיום
.8/0/4102
 .01מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את עדכון תב"ר .2100
 .06מועצת העירייה אישרה ברוב קולות כי "רשת קהילה ופנאי" תפעל כעמותה מעין
עירונית על פי התקנון האחיד מעודכן ומאושר מאי .4102
 .01מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את תיקון מטרות החברה לבילוי ובידור
הקבועות בתזכיר בהתאם להנחיות משרד הפנים.
 .08מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את הארכת אישור קבלת מסגרת אשראי
מבנקים בסך  1מש"ח.
 .09מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את אישור הלוואה מבנקים בסך של עד 21
מש"ח להקמת מרכז בילוי ופנאי בפארק פרס.
 .41מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את הארכת מינוי רוה"ח פאהן קנה ושות'
לחברה לבילוי ובידור לשנה נוספת (עד לגמר הביקורת על הדוחות הכספיים לשנת
.)4102
 .40מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את מועצת העיר מאשרת הסמכתה של ענבר
ניצני מנהלת אגף התנועה לטפל במתן חניות לנכים.
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פרוטוקול
מוטי ששון:

חברים ,אני פותח את הישיבה שמן המניין מס' .8
הצעה לסדר של חבר מועצה מורן ישראל בנושא שידור ותיעוד ישיבות מועצת
העיר בווידיאו.

 47הצעה לסדר של חבר מועצה מורן ישראל בנושא שידור ותיעוד ישיבות מועצת העיר
בווידיאו
ישראל מורן :בעבר ייתכן כי תמלול ישיבות מועצת העיר והעלאת הפרוטוקולים לאתר
העירייה ,היה כלי מספק ביצירת השקיפות השלטונית ,בהגברת אמון הציבור
בנבחריו ובעידוד שיח אזרחי של תושבים המעוניינים להיות מעורבים.
בשנים האחרונות ,עקב התפתחות הטכנולוגיה המאפשרת צילום נגיש ,תיעוד
זול ושידור ישיר באמצעותו של האינטרנט מחד ,והרצון של רשויות מקומיות
להגביר את ההליכים של שיתוף הציבור מאידך ,אנו עדים ליותר ויותר
רשויות שלטון המצלמות ומתעדות את ישיבותיהן בווידיאו ומשדרות אותן
בשידור ישיר באמצעות האינטרנט .תהליך זה ,שהחל בצילום וועדות הכנסת
והמליאה ,מחלחל לרשויות מקומיות בהן ירושלים ,ת"א ,ר"ג ,רמלה ,כ"ס,
גבעתיים ועוד .זהו לא סוד שתנועת "צעירים חולון" חרטה על דגלה את
הגברת השקיפות .אנו מאמינים ששקיפות הינה תנאי להגברת אמון הציבור
בנבחריו ,עידוד מעורבות אזרחית ושיתוף הציבור בקבלת החלטות .שותפים
לתפישה זו ,גם תנועות אזרחיות רבות ביניהן "התנועה לאיכות השלטון",
"תנועת המשמר החברתי"" ,הסדנה לידע ציבורי" ועוד .צילום ישיבות
מועצת העיר ושידורה הפכו לעובדה מוגמרת .שמחנו לקרוא את תגובת
העירייה אשר פורסמה בכתבה בעניין ,ומגבות כי העירייה רואה עין בעין את
עמדתנו בנושא זה .אולם ראוי שהדבר ייעשה באופן רשמי ע"י העירייה
עצמה .לאור האמור לעיל ,נבקש להביא החלטה במועצה ,כי ישיבות מועצת
העיר יצולמו בווידיאו ,ישודרו בשידור חי ברשת האינטרנט ,ויתועדו באתר
נגיש לציבור.
מוטי ששון:

התשובה שלי להצעה לסדר (קיבלתם את זה בעמ' השני)" :אגף מערכות מידע
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ותקשוב בעיריית חולון ,עוסק עפ"י בקשתי ,בהכנת פתרון טכנולוגי שיאפשר
צפיה ב on line-בשידור ישיבות המועצה בחוזי ובשמע .מאחר והעסק הזה
מטופל ,כשזה יהיה מוכן ,נביא את זה למועצה.
מי בעד להעלות את ההצעה לסדר?
אילן לוי:

מה כל כך מעניין את הציבור ,ישיבות המועצה?

מוטי ששון:

אילן ,זה לא דיון ,זו הצעה לסדר .מי בעד להעלות את ההצעה לסדר היום
(למרות התשובה שקיבלתם ,שזה מטופל? (נערכת הצבעה) בעד– ;7
מי בעד להוריד את ההצעה מסדר היום? (נערכת הצבעה) בעד– ;91

ישראל מורן :מותר לנו לדון בהצעה ,בהתאם לפקודת העירייה .אני אקריא לכם את
הפקודה" :הצעה לסדר היום תובא לפני המועצה ,בידי החבר המגיש או מי
מטעמו .הייתה התנגדות לדון בהצעה ,יישמעו דברי המציע ודברי מתנגד–
כמובן שמישהו אחד שמתנגד להצעה ,מוזמן– במשך זמן שלא יעלה על 91
דקות,
עו"ד יונת דיין :זה אמור לקרות לפני שמצביעים על ההחלטה אם להוריד את זה או להכניס
את זה לסדר היום .אתה הבאת הצעה לסדר היום ,ראש העירייה בתשובתו
למעשה התנגד לה ,כי זה קורה ממילא ,לכן הוא הציע להוריד את זה מסדר
היום .זה השלב שבו היה אמור להתקיים הדיון,
ישראל מורן :אז ברשותך ,בדרך כלל נוהג ראש העיר כשאנחנו מעלים הצעות לסדר או
שאילתא ,לומר שאין אנו יכולים לומר דבר מלבד מה שכתוב במכתב עצמו.
עו"ד יונת דיין :תבדיל בין שאילתא לסדר יום.
ישראל מורן :אני מבדיל ,אני הייתי פה  5שנים ,אני יודע איך זה עובד .לא נותנים בדרך כלל
לדבר מעבר לדף.
אני מבקש ,אנחנו לא יום-יומיים פה ,אנחנו נמצאים פה הרבה זמן ובדרך
כלל לא ניתן לומר שום דבר מלבד מה שכתוב בטופס ,ולכן ,ההבנה היחידה
שנותרה לי ,היא לומר את דבריי אך ורק אחרי ההצבעה.
מוטי ששון:

למה אחרי הצבעה ,אחרי הצבעה.

ישראל מורן :קודם כל יש עוד  3הצעות לסדר ,שמותר להם לומר  91דקות דברים.

14

מועצת העיר ה –  71חולון ישיבה שמן המניין מס' 8

מוטי ששון:

1414107.

פרוטוקול .11

טוב ,מורן ,אמרת את דברך ,היועצת המשפטית אמרה את דברה .אני עובר
לסעיף הבא:

 41הצעה לסדר של חבר המועצה איתי זילבר ,בנושא העדפת ספקים חולוניים במסגרת
מכרזי העירייה
יוליה מלינובסקי :תסבירי לנו ,כי גם אני לא הבנתי ,לפני הצבעה או אחרי הצבעה או תוך
כדי הצבעה ,שיהיה ברור.
עו"ד יונת דיין" :הצעה לסדר תובא בפני המועצה ע"י חבר המועצה המגיש אותה או מי
מטעמו .הייתה התנגדות לדון בהצעה – יש תגובה להצעה לסדר היום?
ישראל מורן :אם תשימי לב ,זו הייתה התנגדות .קודם הייתה צריכה להיות התנגדות-
עו"ד יונת דיין :מה התשובה אומרת של העירייה?
ישראל מורן :לא מופיעה פה התנגדות -לא רשום שאתם הולכים להתנגד ,עד להצבעה
עצמה ,כך שאני לא יכול לדעת.
עו"ד יונת דיין :מה אמרה תשובת ראש העירייה?
ישראל מורן :תשובת ראש העיר אומרת" :אגף מערכות מידע ותקשוב בעיריית עוסקת עפ"י
בקשתי ,בהכנת פתרון טכנולוגי שיאפשר צפייה ב on line-של שידור ישיבות
מועצת העיר בחוזי ובשמע("-מדברים יחד) אין שום בעיה שהמועצה תדון
בזה,
מוטי ששון:

מה עכשיו אמרתי? הצעתי להוריד את זה מסדר היום וזה ירד מסדר היום.

יוליה מלינובסקי :הוא מתנגד ,יש לו זכות לדבר?
מוטי ששון:

לא ,זה ירד מסדר היום .כי אמרנו :מי בעד להעלות את זה לסדר היום כדי
שיוכלו לדבר על זה ,ואני אמרתי-

שי קינן:

מה שאתה אומר ,שהדיון הוא  91דקות אחרי קבלת ההחלטה על סדר היום,
זו הטענה?

מוטי ששון:

זו ההבנה שלי.

עו"ד יונת דיין :ישנה הצע ה להעלות נושא לסדר היום ,אנחנו מדברים על העדפת ספקים
חולוניים במסגרת מכרזי העירייה .ההצעה כתובה ,כולכם ראיתם ,קראתם.
ישנה התייחסות מנגד ,מצד ראש העירייה ,שגם כולכם קיבלתם וקראתם?
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יוליה מלינובסקי :רק עכשיו קיבלנו.
עו"ד יונת דיין :בואי תקראי .אם אני זוכרת נכון ,ההצעה של ראש העירייה זה להוריד את
זה מסדר היום .עכשיו אנחנו נמצאים במצב ,שיש הצעה לסר יום ויש
התנגדות לדון בהצעה .אומרת פקודת העיריות "הייתה התנגדות לדון
בהצעה ,יישמעו דבריי המציע ובדברי מתנגד אחד ,להצעה ,משך זמן שאינו
עולה על  91דקות לכל אחד .רשאים המציעים המתנגדים לחלק את הזמן
ביניהם .בתום ההתנגדות ,רשאית המועצה להחליט אחד מאלה :שלא לכלול
את הנושא בסדר היום; להוסיף את הנושא לסדר היום ולקיים דיון; לכלול
בסדר יום של יום אחר; להביא לדיון בוועדה".
אם מוותרים על החלק שמקריאים את הבקשה לסדר יום ומקריאים את
הבקשה להסיר מסדר היום ,אפשר לקיים דיון .הייתה החלטה ואח"כ רצו
לדון .אחרי החלטה להסיר מסדר היום ,אי אפשר להגיב.
איתי זילבר:

יונת ,אמרת בפקודה ,יש התנגדות?-

עו"ד יונת דיין :יש לך ולכל מי שבעד להעלות את ההצעה שלך לסדר היום ,ביחד ,עכשיו91 ,
דקות לדבר.
איתי זילבר:

לפני שראש העיר מתנגד?

עו"ד יונת דיין :כבר ידוע שראש העירייה מתנגד ,כי יש לכם את זה כבר בכתוב .אחרי
שייגמרו– אם תגיעו ל 91-דקות ,או ייגמרו הדברים לפני ה 91-דקות,
איתי זילבר:

באיזה שלב אני יכול להגיד למה שראש העיר כותב?

עו"ד יונת דיין :זה לא פינג-פונג .פעם אחת.
איתי זילבר:

"הצעה לסדר :העדפת ספקים חולוניים במסגרת מכרזי העירייה :חולון
נחשבת לאחת מן הערים שתקציבן השנתי הינו מאוזן ,כי מצבי הפיננסי איתן
ויציב .תקציבה השנתי הרגיל של העירייה לשנת  ,4192עומד על למעלה
ממיליארד שקלים ,מתוכם מיליונים רבים ישולמו לספקים שונים אשר
עתידים לזכות במכרזים בתחומים מגוונים .כחלק מתפישת עולמנו ,אנחנו
רואים את מועצת העיר ככזאת שאחראית על פיתוח העיר בתחומים רבים
כגון דיור ,חינוך ,בינוי ,מסחר ,תעסוקה ועוד .תפקידה של מועצת העיר ,בין
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היתר ,הוא לבחון כיצד ניתן להעצים את הקיים ולתת דרכים חדשות אשר
יעודדו את פיתוחה של העיר לרווחת תושביה .כאמור ,עיריית חולון מקיימת
התקשרויות עסקיות עם ספקים רבים ,מהם היא רוכשת טובין ושירותים
בהיקפים של מיליונים רבים בכל שנה ושנה .כספים אלו יוצאים מקופת
העירייה ,ולמעשה מדובר בכספו של הציבור החולוני .כיום אין אבחנה בין
ספק אשר מקום מושבו הוא חולון ,לבין ספק אשר מגיע מחוץ לעיר וכתוצאה
מכך מעביר ה עיריית חולון כספים רבים לספקים שאין להם שום זיקה לעיר
ולתושביה ,זולת התקשרות עם העירייה .מועצת העיר מחזיקה בידיה את
האפשרות להנחות את וועדת המכרזים העירונית ,לתת עדיפות לעסקים
הפועלים בחולון ,ובכך להעניק זריקת מרץ משמעותית אשר תקדם את
המסחר והתעסוקה בעיר .העדפה זאת ,תוביל לחיזוק העסקים הפועלים
בעיר ותסייע ביצירת מקומות עבודה נוספים ,אשר יאפשרו לתושבי חולון
להתפרנס בתוך תחומי העיר .שיטת העדפת עסקים מקומיים ,נכנסה לשימוש
בעבר הן ברמה הלאומית– כלומר מדינת ישראל– והן ברמה המוניציפאלית
(אני מוסיף פה :ירושלים וערים אחרות) ,וזכתה להצלחה רבה .בהתאם לכך,
אנחנו מבקשים להעביר החלטה עקרונית שתעניק העדפה למתמודדים
למכרזים עירוניים ,אשר מקום מושבם הינה העיר חולון ,בתנאי שיעמדו בכל
יתר דרישות המכרזים :טיב השירות ,איכות המוצר ,זמני אספקה וכדומה,
על אף שלא עמדו בקריטריון המחיר ,וזאת בגלל שהתוספת במחיר תהיה עד
אחוז מסוים מגובה ההצעה הזולה ביותר שהוגשה ועמדה בכל הקריטריונים
שנקבעו במכרז .גובה אחוז התוספת האמור ,ייקבע במועצה".
היות ואני יכול להמשיך לדבר ,אני אגיד ככה :אני אגיד שא .הדבר הזה
מתבצע היום ,הלכה למעשה ,בירושלים בהצלחה גדולה משנת  .4111לפני
כמה שבועות הם הרחיבו את זה גם לחברות-הבנות ,כך שהדבר הזה עומד
למבחן החוק ,הוא חוקי .יש פסיקות שקובעות שכל עוד במסמכי המכרז יש
התייחסות לנושא הזה ,ואומרים שתהיה העדפה של ספקים מקומיים ,הדבר
הזה הוא חוקי לחלוטין .כי זה מה שביהמ"ש קבע.

17

מועצת העיר ה –  71חולון ישיבה שמן המניין מס' 8

1414107.

פרוטוקול .11

חבריי המועצה הבינו את העקרונות של הדבר הזה .אני מחזיק במאמר
אקדמי של ד"ר גיל ברוך ,התפרסם ב 4193-תחת השם "רכש מקומי ציבורי"
ואני מקריא" :רכש מקומי כדאי לרשות בשל מספר סיבות :הגדלת היקף
התעסוקה ביישוב ואיכותה .בעוד עסקים מקומיים נוטים להעסיק תושבים
מקומיים ,רשתות גדולות נוטות להעסיק תושבים מקומיים רק בשלבים
הנמוכים של הסולם התעסוקתי ,כאשר התעסוקה האיכותית נשמרת לרוב
בידי השדרה הניהולית המיובאת מהמרכז .ביקושים מצד גורמים ציבוריים
בעיריית חולון ,מבטיחים שהעסקים המקומיים שהם בעיקר קטנים
ובינוניים המעסיקים עד  41עובדים ,יהיו צומחים ויציבים .מחקרים שבחנו
את תרומתם של עסקים קטנים ובינוניים מקומיים ביצירת מקומות
תעסוקה ,מראים שמספר המשרות החדשות הנוצר בסקטור זה ,הינו גבוה
ותורם לתפוקה ולעליה בתוצר לנפש ,ביותר מאשר עסקים גדולים .בנוסף
להיקף המשרות ,גם מגוון אפשרויות תעסוקה מתרחבת ,בזכות מדיניות
ההעדפה של העסקים מקומיים ,המסייעת לעסקים ולעוסקים ,להתפרנס
ממתן שירותים במקום ,ומעשירה את מגוון אפשרויות התעסוקה המקומית.
תועלת נוספת היא איכות העסקים .קידום של רכש מקומי תוך גישה שלא
לפגוע בסטנדרטים (בדיוק כמו שמוצג בהצעה) ,גורם לחדשנות ברמה
המקומית ,שלכשעצמה תורמת לשיפור מיומנויות העובדים ,כאשר עסק יודע
כי יש לו סיכוי של ממש להיות ספק של גוף ציבורי גדול– הוא ירצה להשקיע
בחדשנות ופיתוח .חשוב לציין ,כי התפתחות ובניית יכולות של עסקים ,הינה
תהליך המצריך שינוי משני הצדדים :הן מצד הביקוש ,וזה מיקומה ותפקידה
של מדיניות הרכש המקומית ברשויות ,והן מבחינת היזם מכיוון שעל העסק
יתרון נוסף :עידוד מצוינות עסקית מקומית– רכש מקומי מהווה עוגן איתן
לפעילות העסקים המקומי ולתעסוקת עובדיהם .לאלמנט היציבות מתווספת
בקרת האיכות שיכולה הרשות לבצע ,ובכך היא מאלצת את העסקים
המקומיים לשפר מתן שירות ומתן המוצר .שיפור זה ,עשוי לתרום לכושר
התחרותיות של עסקים אלו גם ביחס ל ...נוספות.
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עוד יתרון :תמרוץ שרשרת ספקים מקומית– רכש מעסק מקומי ,מבטיח
מחזור נוסף לחלק מהכסף המושקע בכלכלה המקומית .בנוסף ,הוכח כי
עסקים מקומיים משקיעים יותר כסף בכלכלה המקומית ,בהשוואה לחנויות
רשת .הן באמצעות קשרים אנכיים והן באמצעות קשרים אופקיים .ומה
לסביבה? רכש ציבורי מקומי עשוי לתרום לעמידה ביעדים סביבתיים ,למשל
הודות לכך שצמצום השינוע ,מקטין זיהום אוויר .תרומה נוספת היא ,שימו
לב ,תרומה לחוסן הרשות המקומית עצמה .עסקים משגשגים יותר ,יוכלו
לשלם יותר מיסים ,היטלים וארנונה גבוהים יותר .תרומה לחוסן הקהילתי
ולחיזוק ההתרבות המקומית .זה חשוב .רכש ציבורי מקומי תורם לבניית
האמון בקהילת העסקים המקומית לבין הרשות ,וכן הסולידריות של קהילת
העסקים המקומיים באופן שמשפיע על התושבים .במצב זה ,גם העסקים
בתורם ,נוטים לפתח מעורבות קהילתית ואחריות חברתית .כך למשל,
רשויות מקומיות באירופה שסיגלו לעצמם תהליכי מכרזים ומדיניות רכש
הפועלים לאור הנאמנות לציבור הגבירו את המעורבות בקהילה ,יצרו קשרים
בעסקים מקומיים ,ופעלו באופן מדוייק יותר לרווחת התושבים .רשויות
מקומיות וגופים ציבוריים אחרים מהווים צרכן משמעותי ביותר .הם
צורכים שירותים ומוצרים בהיקף גדול( ,כמו שראינו במכרזים) ,כאשר הם
צורכים את השירותים הללו מספקים שאינם מקומיים ,הם גרמו לכך שצרכי
ציבור רבים שהיו יכולים לפעול לטובת הכלכלה המקומית ,זורמים מהמקום
תוך תרומה לריכוזיות של תאגידים גדולים ארציים ובינלאומיים .זאת ועוד,
כאשר הרשות המקומית פועלת עפ"י שורת הרווח הכספי בלבד ,היא חוטאת
ליעודה :הרשות האמונה על השגת יעדים ציבוריים ,צריכה לפעול למימוש
המחוייבות לסביבה ,לתעסוקה ,לצמצום פערים ולרווחת תושבים .הרשות
המקומית מתייחסת לעלויות לתועלת סביבתית וחברתית ,ולא רק לשורת
הרווח הצרה (כמו שאנחנו ,מסתבר ,רואים פה) ,זו רשות שפועלת למימוש
האינטרס הציבורי הרחב" .לפי ההתנגדות של ראש העיר ושל העירייה ,אני
מבין שאם המועצה לא תעביר את ההצעה לסדר ,כל מי שמצביע נגד ,פועל
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נגד האינטרס הציבורי של תושבי חולון.
מוטי ששון:

איתי ,את הפופוליזם תשאיר לפעם אחרת .עכשיו אני עונה לך:

יעקב חרש:

אתה ישבת בוועדת מכרזים ,פעם אחרונה ,ונלחמת על  48אלף שקל ,מתוך
 711אלף .אתה נלחמת.

ישראל מורן :אני רק רוצה להזכיר לחבריי המועצה שהיו בקדנציה הקודמת– מי שלא היה
בקואליציה בפעם הקודמת ,יודע טוב מאוד– היו הצלחות שאתם העליתם
(ויכול להיות שיש ציטוטים ,ואני מניח שאתם זוכרים את זה בעצמכם),
שביקשתם להעדיף ,אם אני לא טועה אפילו במכרזי כ"א ,חולוניים על פני מי
שאינו חולוני ,ועל כן אני מזכיר לכם שהייתה העדפה כזאת ,אז עכשיו
ההתנגדות שלכם היא אפילו תמוהה.
מוטי ששון:

אתה אומר דבר חמור ,ותחזור בך.

ישראל מורן :זה ככל הזכור לי.
מוטי ששון:

זכור לך לא נכון.

מוטי ששון:

חברים ,אפשר להעלות הצעות פופוליסטיות ,איתי ,אתה בחור צעיר ,יושבים
פה אנשים שיש להם עשרות בשנים ניסיון גם במגזר העסקי וגם במגזר
הציבורי .תן לי את הקרדיט שאני יודע קצת יותר ממך ,מה קורה במגזר
הציבורי .ואני חוזר ואומר לך ,גם הייתי יו"ר וחבר בוועדת מכרזים
ממשלתית .מעולם לא הייתה העדפה על בסיס גיאוגרפי .מעולם! תקשיב,
ומה שאמר לך רועי ,ואמר לך בצדק ,זו עבירה על החוק .אין מושג כזה–
ואתם מצטטים ומטילים דופי ביושרם של חברי המועצה .מעולם לא דיבר
איתי מישהו על העדפה לתושבי חולון במכרזים ,בקליטת כ"א ,כי זו עבירה
מפורשת על החוק .יש שיוויון בפני החוק .אין העדפה על בסיס גיאוגרפי–
לחלוטין .ולכן ,במסגרת המכרזים שאתה מפרסם ,אתה צריך לבחור את
ההצעה הטובה ביותר ולאו דווקא הזולה ביותר ,ואיננה פונקציה של מקום
גיאוגרפי .לכן יש שיוויון לכולם ,מאחר ומדובר במגזר הציבורי .במגזר
העסקי אני לא אחראי– חרש יכול להחכים את כולנו( .מדברים יחד)
אין הוראה חד-משמעית ,בחקיקה ,המאפשרת העדפת תושב מקומי במכרזי
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הרשות המקומית ,להבדיל בסעיף בצו המועצות האיזוריות שפורשו ע"י
ביהמ"ש בשני מקרים בלבד .יתרה מזאת ,יש בתוספת קבועה כזו ,משום
פגיעה בשיוויוניות ובחופש העיסוק .גם קשה לקבוע מיהו תושב העיר שיהנה
מכך ,כתובת מגוריו בעיר ,כתובת עסקו בעיר ,כתובת סניף מעסיקו בעיר,
מירב עובדיו תושבי העיר ועוד דוגמאות .לא כל עסק בתחום העיר ,מעסיק
עובדים תושבי העיר .כמו כן ,לא מעט מכרזים מסתיימים בעירייה בהפרשים
של שברי אחוזים ,וכל תוספת של מספר אחוזים יכולה לעוות את התמונה
ולגרום ,דווקא ,להוצאות כבדות יותר לקופה הציבורית ובכך להכביד על
התושבים (זה מה שאמרת ,אילן) .הדרג המקצועי ,בעת עריכת מכרז ,שוקל
ויקפיד לשקול בהתאם לנסיבות כל מכרז ,האם יש מקום ליתן יתרון למציע
תושב העיר ,בהתאם להגדרה הרלוונטית של אותו נושא.
עו"ד יונת דיין :את המחקר שאתה קראת ,גם אני מצאתי .אבל מצאתי גם מחקר אחר
שהראה שבינתיים זה נעשה במועצות איזוריות פריפריאליות ,ושם גם פסקי
הדין (ירושלים אני לא מכירה ולא נתקלתי בפסיקה ,אני אשמח לראות).
יתרה מכך .בצו המועצות המקומיות יש סעיף מסוים ,שביהמ"ש פרש אותו
בהרחבה כדי לאפשר העדפה של אחוזים בודדים .אין את המקבילה הזאת
בתקנות העיריות (מכרזים) .לא נתקלתי בפסיקה שדיברה על עיריות ,בטח
לא על עיריות במרכז הארץ .זה אמנם לא הצד המשפטי ,אבל אני מרשה
לעצמי ,כתושבת חולון ,להוסיף את זה שבסדר ,אז היום חולון תחליט שהיא
מעדיפה ב 5%-או ב 3%-ספק מקומי; מחר תעשה את זה בת-ים ,תעשה את
זה ת"א ,תעשה את זה אזור ותעשה את זה ראשל"צ ,יוצא שאנחנו פוגעים
בעסקים שלנו ,כי הם מפסידים מכל הרשויות מסביב .אז במרכז הארץ,
כשכל רשות גובלת בכמה אחרות ,כשמרחק הנסיעה קצר ,כשמרחק ההובלה
קצר ,אני לא מוצאת את זה לטעמי ,כל כך דומה למה שקורה במועצה
אזורית בצפון הארץ או בדרומה.
מוטי ששון:

מי בעד להעלות את זה לסדר היום? (נערכת הצבעה) בעד–  ;6נגד–  ;95נמנע
– .9
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ה ח ל ט ה :ההצעה ירדה מסדר היום4
ורק שתדע איתי ,אין חבר מועצה שלא רוצה להיטיב עם התושבים .לא
המצאת את זה ,אתה לא המקורי ,אתה לא אורגינל ואם היינו יכולים לעזור
לבעלי עסקים ,כל חבריי המועצה היו עושים את זה ברצון .ובזה סיימנו .אבל
בתור דמגוגיה זה קל.
 43הצעה לסדר של שי פרוכטמן ,בנושא פינוי זבל החל מהשעה 08:00
שי פרוכטמן :קודם כל אני מבקש את סליחתכם .אני שלחתי את זה במייל ,וזה התבלבלו
המשפטים שהגיעו אליכם .פעם הבאה זה יהיה במסמך וורד.
"פינוי זבל החל מהשעה  18:11בבוקר– משאיות הזבל של העיר מתחילות
פעולתן בסביבות השעה  17:11בבוקר .כך נוצרות בעיות תנועה ברחובות
צרים בשעת לחץ ,עובדים רבים נוסעים לעבודתם והילדים הולכים ברחובות
למוסדות הלימוד .בערים אחרות ,עפ"י תשובת המנכ"לית לשאלה ,פינוי
הזבל נעשה בשעות הלילה וזאת בניגוד להוראות החוק ,אשר נועד לשמור על
השקט במהלך הלילה .אני מבקש להעלות הצעה לסדר ,כי רכבי הפינוי יחלו
עבודתם לאחר השעה  18:11בבוקר ולא קודם לכן .בהצעתי הבסיסית
ביקשתי התחלה בשעה  91:11אך להצעה זו המנכ"לית הסבירה ,כי בימי
הקיץ האשפה תהיה בכלי העצירה זמן רב בשמש ובחום .מכאן שהשעה
 18:11היא הגיונית מאוד ,גם מונעת פקקים ,גם בעיות תחבורה וגם סכנה
לילדים ולהולכי הרגל" .קראתי את התשובה ,ואני מבין ממנה שאין התנגדות
באופן נחרץ ,אבל מהתשובה עפ"י ההבנה שלי ,קיימת התנגדות להצעה?
מוטי ששון:

כי זה לא פשוט .זה הסכם קיבוצי ,לא פשוט .אני רק רוצה שתדע ,בקדנציה
הראשונה שלי חשבתי להעביר את זה לשעות אחה"צ וזה נפל.
(אני מקריא את התשובה ,כתב אותה אבי מור)" :אנו פועלים בהתאם לחוק
למניעת רעש ומפגעים שאוסר לעבוד בשעות  91בלילה ועד ליום שלמחרת,
בשעה  16:11בבוקר .פינוי אשפה החל מהשעה  11:11אינו אפשרי ,כי צריך
לשנות הסכמים מול קבלני פינוי האשפה ,קבלני פינוי גזם ,קבלני פינוי מיכלי
נייר ,קבלני פינוי של מיכלי פלסטיק ,בקרוב גם פינוי אשפה יבשה עפ"י חוק
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האריזות .כל החוזים מוגנים וכל הפרה משמעותה הפרת חוזה .לגבי עובדי
העירייה ,גם זו בעיה לשנות הסכמי עבודה וכל שינוי יוביל אותנו לביה"ד
לעבודה .מעבר לכך ,פינוי אשפה בשעות המאוחרות בתקופות הקיץ ,בפרט
בימים חמים ,מהווה מטרד תברואתי מעצם הימצאות כלי עצירה ברחבות,
אשר ממתינים לפינוי האשפה .ביצוע העבודה ,יהווה גם מטרד לבעלי עסקים
כשפחי האשפה יעמדו בחזית העסק עד לגמר האיסוף ,והחזרם רק יגביר את
כעס בעלי העסקים .כידוע לך ,רחובות העיר צרים וחד-סטריים ,כך שבכל
מצב עלול להיגרם פקק תנועה ברחובות בהם עוברים משאיות האשפה ופינוי
הפסולת למחזור ופינוי ,פסולת גזם .היום אנו משתדלים להגיע בשעות
המוקדמות לאזור בתי הספר וגני הילדים ,על-מנת למנוע רעש וחסימת
התנועה בזמן הפינוי .,ואם נגיע בשעות המאוחרות יותר ,תהיינה תלונות על
רעש מכיו ון גני הילדים ובתי הספר ,שזה גם מפריע וגם מסריח ,לצערי .בכל
הארץ ובכל העולם ,מפנים אשפה בשעות הבוקר .בעיר ת"א ,מפנים אשפה
משעות הלילה ועד שעות הבוקר המוקדמות והם פועלים כנגד החוק ,כנ"ל
לגבי עיריית בת-ים .לסיכום ,פינוי האשפה הוא לא רק פינוי של אשפה
ביתית ,כי אם פינוי כל סוגי הפסולת לסוגיה :נייר ,בקבוקים ,גזם ,אשפה
ביתית ,פינוי אשפה באמצעות דחסנים ,פינוי אשפה באמצעות מכולות .מעבר
לכך ,אי אפשר לתת מענה לכל תושב עפ"י לוח הזמנים שבו הוא יוצא מהבית
או לעבודה".
מי בעד להעלות את זה לסדר היום?(נערכת הצבעה) בעד ;6 -נגד–  ;92נמנע–
.9
ה ח ל ט ה :ההצעה מוסרת מסדר היום4
 .2הצעה לסדר היום של שי קינן ,בנושא הנפקת כרטיס תושב
שי קינן:

"הנדון :הצעה לסדר מס'  4בדבר הנפקת כרטיס תושב– חברת  .B.D.Iערכה
מ חקר אודות יוקר הארנונה בישראל ,אשר תוצאותיו התפרסמו בתאריך
 41.8.4193באתר חולון עפ"י אותו מחקר ,חולון מדורגת בין חמשת הערים
היקרות בגובה הארנונה הנגבית מן התושבים .לשם השוואה ,ת"א הסמוכה
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ממוקמת בעשירייה השלישית .בתוך הצורך להיאבק ביוקר המחייה המטפס
בשנים ה אחרונות ,התאימו רשויות מקומיות רבות מדיניות של העדפת
תושביהם ,ע"י הנפקת כרטיס תושב המקנה מגוון הנחות והטבות במוסדות
התרבות ,הספורט והפנאי אשר בתחומן .מוסדות הציבור שהוקמו בחולון,
נבנו מכספי הארנונה המשולמים לעירייה ע"י תושבי העיר ומן הראוי שאלה
האחרונים ,יזכו לתיעדוף על פני תושבי החוץ שלא נשאו בנטל הכספי
שבהקמתם .על כן הנני מציע :מועצת העירייה מחליטה על הנפקת כרטיס
'אני חולוני' שיקנה הנחה לתושבי העיר בכל המוסדות העירוניים .מגוון
ההנחות שיכלול הכרטיס ,ייקבעו בוועדת הכספים תוך חודש ימים מיום
אישור ההצעה במועצת העירייה" .מאחר ואני מבין שאחרי שנצביע ,לא
תהיה זכות הדיבור ,אני מבין מהתשובה שלך ,אדוני ראש העיר שלמעשה
אתה מתנגד להנפקת כרטיס תושב.
מוטי ששון:

זה אתה אמרת ,בצורה שקרית ,איך אתה אומר שראש העיר מתנגד ,כשראש
העיר בעד?!

שי קינן:

אתה בעד? מעולה .כי זה לא כתוב,

מוטי ששון:

בהצעה שאתה מעלה ,אם היית מתעניין– וסיפרתי לך ,אבל אתה שוכח כי יש
לך אינטרס אחר– סיפרתי לך ,שאני בזמנו יחד עם המנכ"לית ,יצאנו למבצע
לכל תושבי חולון להנפיק כרטיס תושב .פרסמנו בכל העיתונים– יושב פה
שמשון ,שאצלו בחברה היה המכשיר שהיו מוציאים בו את הכרטיסי תושב.
 3,511איש עד  ,5,111נענו לקריאה שלנו .ואתה יודע מה עשינו? אמרנו שבכל
המוסדות שתושב יציג תעודת זהות (מורן אפילו מאשר את זה) ,יציג תעודת
זהות שהוא חולוני ,יקבל הנחה .עכשיו ,גם בתשובה שלי כתוב (מיד אני
אקרא לך)–אתה מרשה לקרוא את התשובה ,ברשותך? או שאתה לא סיימת?

שי קינן:

אם לאחר מכן אוכל לקבל זכות דיברו,

מוטי ששון:

לא ,זה לא פינג-פונג .תסיים את הזמן שלך ואח"כ אני אדבר.

שי קינן:

אני תמה על זה שאתה קובע שכרטיס תושב לא קיבל את הדרישה מהציבור
החולוני למעשה .אתה אומר שהציבור החולוני לא נדרש לו ,כי כשניסית
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להנפיק אותו ,לא הייתה לו דרישה למעשה .ולמה אני תמה? כי הרי כל הצעה
שמובאת למועצת העירייה ואינה לרוחך ,אתה טוען שהיא פופוליסטית .ואני,
כדי לא לחטוא בחטא הזה ,פשוט העתקתי את ההצעה מתוך פלייר שלך
במערכת הבחירות .אז אם ידעת כבר שאין דרישה לכרטיס תושב ,אני שואל,
כב' ראש העיר ,למה הצעת את זה בבחירות?
רועי כהן:

כולנו הצענו את זה בבחירות,

שי קינן:

אני מבקש ממך ,אתה אמנם עו"ד אבל אתה לא עו"ד שלו,
אני מצפה מכב' ראש העיר ,שישתיק את מי שזו לא זכות הדיבור שלו כרגע.
אני אומר שני דברים :הדבר הראשון ,אתה מפנה את התושבים– בייחוד אלה
שנדרשים להנחות– לאתר העירייה .אני ואתה יודעים שהשכבות המוחלשות
לאו דווקא נגישים לרשת כמו האוכלוסיות החדשות ,כך שזה פחות עונה על
הצורך; הדבר שני ,אני אשמח אם תענה לי למה הצעת את זה במערכת
הבחירות בפלייר שלך ,אם אתה לא מתכוון ליישם את זה .תודה רבה.

מוטי ששון:

עכשיו אמרת לי דברים שאני מאשר את זה שזה דמגוגיה ופופוליזם .מה זה
קשור למערכת הבחירות? תקרא את התשובה טוב .אם היית קורא את
התשובה ולא נשאר– יש לך בעיה ,שתמיד אחרי שאתה מקבל את ההסברים
והם משכנעים ,אתה עוד נשאר אחורנית ,כאילו שמת חומה לא לקבל
הסברים גם כשהם נכונים .הספקתי להכיר אותך ,לכן אני כבר מבין ,לכן אני
אקרא לך עכשיו את התשובה המוסמכת בכתב" :בחולון מגוון גדול של
מוסדות תרבות ,העשרה ופנאי שבחלקם ייחודיים ומציעים למבקרים עניין
והבנה בתחומים שלא ניתן למצוא במקומות אחרים .הנושא מטופל על-ידי
גורמי העירייה מול כל גופי התרבות והפנאי העירוניים .לנוחות תושבי העיר,
ריכזנו בדף אחד באתר העירייה ,הנחות והטבות לתושבי חולון .כמו כן
קיימים קישורים אל אתרי המוסדות השונים ,בהם מפורטות ההנחות– גם
הקבועות וגם התקופתיות– המתעדכנות מעת לעת ,למשל בתקופה של חגים,
חופשות ,פסטיבלים ,אירועים מיוחדים ועוד" .זאת אומרת ,אני חוזר ואומר,
מטופל ע"י גורמי העירייה .תתאזר בסבלנות ,ניפגש בעוד כמה חודשים.
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מי בעד להעלות את הנושא לסדר היום? (נערכת הצבעה) בעד–  ;8מי בעד
להוריד את זה מסדר היום? (נערכת הצבעה) בעד– .95
ה ח ל ט ה :ההצעה הורדה מסדר היום 4גורמי העירייה מטפלים בנושא4
רונה עמרם-נתיב :היות וקיבלנו את זה היום ,חלק מהתגובות– אולי יש שאלות גם לאנשים
שלא מציעים התנגדות ,או רוצים להצביע בעד או נגד .איפה יש שאלות לנו?
לדוגמא ,אם מדובר על הכרטיס החולוני– לשאול על זה איזו שאלה או
להבין ,כדי לדעת למה אנחנו מתנגדים?
מוטי ששון:

ברגע שהיי תה הצעה לסדר היום ,ברגע שקיבלת את ההצעה היית צריכה
לשאול אותי.

רונה עמרם-נתיב :קיבלנו את זה עכשיו ,בסדר היום לא קיבלנו עם ההצעות לסדר .קיבלנו
השנייה את ההצעות לסדר.
מוטי ששון:

תלוי מתי הוא הגיש את זה ,הוא יכול להגיש את זה  74שעות לפני.
רונה ,יש הצעה לסדר ולכן תקראי את מה שכתוב שם :סדר יום מעודכן.
אדם יכול להגיש הצעה לסדר 74 ,שעות אחרי שקיבלת את סדר היום
לישיבה.

רונה עמרם-נתיב :אני מבינה ,אבל את העדכון קיבלנו בלי טפסים מצורפים .אז עכשיו אנחנו
 on lineקוראים -שזה בסדר ,אבל אז צריך להשאיר אולי קצת יותר מקום.
בסופו של דבר כולנו אנשים אינטליגנטיים ,אנחנו רוצים להצביע ממקום
שאנחנו גם מבינים על מה אנחנו מצביעים .אז או להשאיר איזשהו מקום
להבהרות או לשאלות גם בשבילנו ,אבל אנחנו לא רוצים להצביע בלי להבין.
 45שאילתא של חבר המועצה שי קינן ,בנושא פיטורי הגב' קדם לאה ,רכזת מועדון
קשישים
שי קינן:

"הנדון :שאילתא מס'  2בדבר פיטוריה של הגב' לאה גדם ,רכזת מועדון
הקשישים ברח' חובבי ציון  –97הגב' לאה קדם משמשת רכזת מועדון
הקשישים בחובבי ציון  97מזה כ 2-שנים ,נקראה לשימוע שהתקיים ב-
( 95.9.4192ודרך אגב ,היא גם נמצאת כאן) .עפ"י עדותה נאמר לה בע"פ ,כי
בכוונת העירייה" ,הרשת לפעילות קהילה ופנאי" ,לסגור את מועדון
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הקשישים ,כך שאין צורך עוד בהעסקתה .אחרי לחץ ציבורי ,חזרה בה
העירייה מכוונתה לסגור את מועדון הקשישים ,אך משום-מה פיטרה את
רכזת המועדון הגב' לאה קדם ,בטענה לקיצוצים במשק .תמוהה בעיניי
העובדה ,כי שעה וחצי לאחר אותו שימוע ,התקשרה לגב' לאה קדם מנהלת
משאבי אנוש ,וביקשה ממנה לעזוב מיידית את המועדון ,והורתה לה על
יציאה לחופשה בתשלום .נוכח העובדות המוזכרות ,עולה התחושה כי
פיטוריה של הגב' לאה קדם בוצעו משיקולים זרים ולא מטעמי צמצום
כמוצהר .על יסוד נתונים אלה ,אתכבד לשאול מדוע רשת קהילה ופנאי
מפטרת עובדים? אלו פעולות נקטה הרשת להתייעל לפני שבחרה בחרב
הפיטורין? האם פוטרו עובדים נוספים לפי אותם קיצוצים שהעירייה
מ בצעת ,לטענתה? ואיך בפועל פועל המועדון כעת ,ללא רכזת?
מוטי ששון:

אתה שאלת  3שאלות בשאילתא אחת.

שי קינן:

אני רואה את התשובה ,ואני רואה שהתשובה למעשה -אתה הודף את
השאלה ועונה" :אינני אחראי",

מוטי ששון:

שי ,זו שאילתא ששאלת ,אתה לא מבין את המטריה לצערי הרב ,וחבל שלא
באת להרצאות שיסבירו לך מה זה.

שי קינן:

הדיבור היהיר הזה שלך ,לא ישתלם לך ,תאמין לי.

מוטי ששון:

"עיריית חולון אינה צד בנושא פיטוריה של הגב' קדם .מי שמפעיל את
המועדונים היא הרשת קהילה ופנאי ולא העירייה ,ועל כן ההחלטה בנדון
הינה של הרשת ולא של העירייה ,והעירייה גם לא מעורבת בהחלטות מסוג
זה.
אם הייתה לך קצת רגישות (אני לא יודע איך הגב' נראית) ,אבל היא לא
צריכה להיות פה ,לשמוע את הדברים האלה.

 46שאילתא של חבר המועצה שי קינן ,בנושא סייעת בגני טרום טרום חובה
שי קינן:

המלצת וועדת טרכטנברג לחינוך חובה מגיל  3היה צעד מהותי חשוב ונכון.
יישום החוק ,הקל בתחום זה לילדים בגילאי  3-2אך יחד עם זאת יצר
צפיפות גובהה בגני הטרום טרום חובה .עפ"י נהלי משרד החינוך ,התקן
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לכיתת גן שבה  35ילדים ,הוא שני אנשי צוות בלבד ,גננת וסייעת .לדברי
מומחים בתחום החינוך ,סייעת נוספת בשכבת גיל זו היא חשובה ביותר,
לשפר את הטיפול הנפשי בילדים .רשויות בהן החינוך נמצא בראש סדר
העדיפויות ,דוגמת הרצליה ,רעננה ונס ציונה ,בחרו לממן מכיסן הוצאה זו
כדי לתת מענה מיטבי לילדים הנתקלים לראשונה במסגרת חינוכית עירונית.
על יסוד נתונים אלו ,אתכבד לשאול האם עיריית חולון והעומד בראשה,
אתה מר ששון ,בחנתם אפשרות לממן סייעת נוספת בכל השנה ,ואם נבחנה
אפשרות זו ותעמיד בפני המועצה את עלותה הכספית".
מוטי ששון:

תחום החינוך ,אם אתה לא יודע ,הוא שירות ממלכתי .התקן לגני ילדים–

שי קינן:

אני יודע ,אבל אני לא יודע למה אתה-

מוטי ששון:

אתה מפריע .תשמע שי ,אני לא רוצה שתהיה הראשון שאני מוציא אותו
מישיבת מועצה .אמרתי לך כבר פעם שניה ,בפעם השלישית אני אאלץ
להוציא אותך .אל תעשה את זה .אני  49שנה ראש עיר ,לא קרה לי דבר כזה,
אז אני מבקש ממך ,תירגע .זכותך לשאול שאילתא ,זכותך להעלות הצעה
לסדר ,אתה תקבל תשובה ונמשיך הלאה .אל תשכח שאתה לא לבד ,יש פה
עוד  46חברים.
התקן לגן ילדים ,עד  35ילדים :גננת וסייעת ,נקבע ע"י משרד החינוך שמממן
את שכרן .אבל רק שתדע ,שהם צריכים לממן למשל ,סייעת ב ,75%-בפועל
הם מממנים רק  51%והיתר נופל על העירייה ,כמו שהם צריכים לממן 911%
מבניית גני ילדים ,ואם אתה זוכר ואם לא ,אני מקווה שאתה עוד לא נעול,
 51%הפילו על הרשויות ,בסדר גודל בין  51ל 61-מיליון שקל ,כשזה לא
התפקיד שלנו .לכן ,זה התקן של משרד החינוך ,הוא זה שקובע .ראשי
רשויות הגדולות – ואני לוקח את ראשון ,נתניה( ,יושב פה שי ,הוא יכול
להגיד לך) ,גם הוא וגם ראשל"צ – אנחנו נוהגים להיוועץ אחד עם השני
וקיבלנו החלטה שאנחנו הולכים לממן את הסייעת הנוספת 2 ,חודשים ,עד
שהילדים יעברו את התקופה של ההסתגלות .זה בדיוק מה שאנחנו עושים,
וזה מה שנמשיך לעשות .לצערי הכתובת היא משרד החינוך ,ואנחנו עושים כל
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מאמץ כדי לסייע לילדים בקליטה הראשונה שלהם בגני הילדים.
שי קינן:

אבל הוא נותן בנות השירות הלאומי ברשויות ,לתגבר .השאלה אם הגיעו
לפה?

מוטי ששון:

כן .לא בגני ילדים רק .בזה נגמר העניין ,קיבלת תשובה.

 41שאילתא של חבר המועצה שמעון חזן ,בנושא ההסכמים הקואליציוניים
שמעון חזן:

השאילתא הראשונה שדווקא אני רוצה לשאול אותה ,זה בעניין היטל
השבחה.

מוטי ששון:

לא ,או שאתה מסתפק בתשובה שלי שאני אביא את זה לישיבות הבאות.
ברגע שאני אחתום על כל ההסכמים ,אני אביא את זה?

שמעון חזן:

לא ,סליחה  .מפעם לפעם אנחנו רואים שמתמנים אנשים ועוד בשכר ,מסיעות
אחרות .אנחנו מסתכלים על זה וצריכים להסיק מסקנה שיש כנראה איזה
הסכם קואליציוני.
אני שואל את השאילתא על ההסכמים הקואליציוניים שנעשו ,כאשר אנחנו
צריכים להסיק מסקנות מכל מיני דברים ,מינויים בוועדות הנהלה ,מינויים-
פה סגן ראש העיר ,פה זה ,ואנחנו צריכים להסיק מסקנות כשומים באפלה,
שנעשו הסכמים קואליציוניים כאשר החוק אומר ,שצריך לעשות כל הסכם
קואליציוני לכן התשובה שלך ,מוטי" ,טרם הושלמו" אז אתה צריך להציג
לנו מי כן הושלם .עכשיו ,אני דיברתי בזמנו עם ש"ס שהיום הם בברור
בהסכם קואליציוני ואני ביקשתי ממך :תציג הסכם קואליציוני ,תסביר לנו
מה הרקע האידיאולוגי שבינך לבין ש"ס ,למשל אידיאולוגיה או שרק -תציג
לי את ההסכמים .אלה שכבר עשית אותם.

מוטי ששון:

ברגע שייחתמו כל ההסכמים הקואליציוניים ,אנחנו נביא את זה לשולחן
המועצה.

שמעון חזן:

אתה יודע שזה לא בסדר? אתה יודע שכל הסכם קואליציוני שכבר נעשה,
אתה צריך להביא אותו?

מוטי ששון:

אבל אתה לא יכול להביא אותו מעכשיו לעכשיו?

שמעון חזן:

ואם בעוד  5שנים תעשה את כל ההסכמים הקואליציוניים?
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עזוב ,שמעון ,באמת ,בישיבה הבאה תקבל את כל ההסכמים הקואליציוניים.
שאלת שאלה וזרקת .הייתה ישיבה שבחרנו סגנים ,בחרנו את חיים זברלו
כסגן ,את זוהר כסגן ,איזה הסכמי שכר יש פה? עם מי?
בישיבה הבאה תקבל הסכמים קואליציוניים ,תעבור לשאילתא הבאה .אם
לא הבאה ,אז אחריה ,כשזה יהיה מוכן ,תקבל.

 .8שאילתא של חבר המועצה שמעון חזן בנושא היטל השבחה
שמעון חזן:

רבותיי ,אני רוצה להגיד לכם ,רוב התושבים בעלי בתים משותפים ,מוחים
יום יום ושעה-שעה וחברי אילן ,הזכור לטוב ,שאני רוצה לציין אותו ,שהיה
לוחם בעד דבר צודק ,כל מוכר דירה בבית משותף צפוי להיטל השבחות,
למה? נניח הוא גר בקומה א' ,יש גג לבית המשותף– זה לא שלו ,זה של כל
הבית המשותף– אומרים לו :יש לך חלק ועל החלק הזה תשלם היטל
השבחה .אבל הוא אומר אני לא יכול לממש את זה ,נכון שיש לי חלק קטן
מזערי ,אבל אני לא מממש .בחיים לא נוכל לממש את זה .על מה אתם
נותנים לי דבר שאני לא אוכל לממש? אז מישהו אמר שיש איזה פס"ד של
שופט בימ"ש השלום שהתיר את זה .אומר אז :נותרו כל חרצובות השלטון,
להטיל את ההיטל השבחה הלא מוצדק הזה .והשאילתא שלי :איזה
אסמכתא משפטית יש לעיריית חולון ,לחייב מוכרי דירות בבית משותף,
שאין להם גג צמוד ושהגג הוא משותף ואי אפשר לממש בניה עליו .כאשר
מוטל היטל השבחה שרירותי על כל אחד ואחד מהדיירים .האם זה מוצדק?"

מוטי ששון:

אני קורא לך את התשובה של היועצת המשפטית של העירייה ,ההצעה שלה
מתמצתת את התשובה של עו"ד צילקר ,היועץ המשפטי של הוועדה
המקומית לאילן לוי" :עפ"י הדין ,תוכנית בנין עיר המקנה זכויות בניה ,היא
תוכנית משביחה .הזכויות מוקנות לכלל הבעלים במקרקעין ועל כן הם רכוש
משותף .לאור כך ,לכל דייר חלק בלתי מסוים בזכויות הבניה המוקנות
בתב"ע ,לרבות בגין זכויות בניה על גג בית משותף .החבות בהיטל השבחה,
נוצרת במועד כניסת התוכנית לתוקף אולם התשלום יכול להידחות למועד
המימוש ,העברת זכויות במקרה הספציפי .בעבר ,נהגה הוועדה המקומית
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לגבות היטל השבחה בגין זכויות הבניה על הגג ,רק מהקומה העליונה בדירה
מתוך ראיית טובת האזרח .אולם ,עמדה זו לא התקבלה בוועדת הערר ועל כן
השתנתה מדיניות העירייה ,וזאת כדי להתאימה להחלטות המשפטיות
המחייבות אותם .ע"מ למנוע אי-וודאות ביחס לעסקאות קודמות שבוצעו
טרם החלטת וועדת הערר– (שאיננה וועדת הערר של העירייה)– בשינוי
המדיניות ,הוחלט כי זו תחול החל מיום .5.94.4193
אילן לוי:

זה גם ,אחרי שאיימתי 'לשרוף את המועדון' ,ולחצתי עליהם .אגב ,עופר
הודיע לי שהוא הולך עוד פעם לשנות את הסיפור הזה ,לחזור רק לקומה
העליונה.

מוטי ששון:

אבל אילן ,זו התשובה .אני חושב שכל אחד חושב כמוך ,גם אני חושב כמוך
שמי שנמצא בקומה העליונה ,הוא זה שבאופן מיידי יכול לזכות ולהנות
מהחדר הזה על הגג .אבל ברגע שיש החלטה של וועדת ערר ,שיש לה מעמד
ויש לה סמכות ,אנחנו לא יכולים להתעלם ממנה וכל עוד זה בתוקף ,אנחנו
חייבים לנהוג עפ"י החוק.

אילן לוי:

אני אומר לך שההחלטה הזאת לא תחזיק מים,

מוטי ששון:

אילן ,תקשיב ,אתה חבר הרבה שנים בקואליציה ואתה מכיר אותי ,אם
מישהו יקח כסף מתושב ,שלא מגיע לעירייה ,אנחנו נחזיר לו את זה בהצמדה
וריבית .לא יהיה מצב כזה ,שניקח כסף לא חוקי מהתושבים .אילן ,אתה איש
ציבור ואני איש ציבור והתפקיד שלנו לא רק לדאוג לרווחת התושב אלא וגם
לשמור עליו שלא ישלם דבר שהוא מנוגד לחוק.

שמעון חזן:

כרגע זה כאילו חוקי ,כי אף אחד לא מערער .אתם יודעים למה אף אחד לא
מערער? כי בדרך כלל ההיטל הוא לא גבוה ,הוא  94,111 ,8,111שקל ,ולעשות
ערעור זה עולה יותר מזה .לכן את זה צריך לקחת איזה עותר ציבורי משוגע
כמוני (שבזמנו עשה בג"צ על אגרות השמירה וביטל אותם וזה עלה לי הרבה
פי מיליון ממה שקיבלתי הוצאות) ,צריך להיות משוגע שילך ויעשה את זה על
חשבונו ,על המשרד שלו ,כדי לבטל את רוע הגזירה הזו.

מוטי ששון:

חברים ,אנחנו נמשיך עד שלא ישונה.
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 49אישור דו"חות כספיים של עיריית חולון לשנת 1071
אורי צור:

הדו"ח הראשון המבוקר לשנת  4194כשהדו"ח במתכונת המקורית ,אושר
במועצה בתחילת מאי .מביאים פה את הדו"ח המבוקר בפורמט הרחב
והמלא .הדו"ח המבוקר שנערך ע"י משרד רו"ח שממונה ע"י משרד הפנים,
נשלח למשרד הפנים ונתקבל במשרד הפנים רק ב 99-ביוני .עד שהגיע אלינו
אחרי משרד הפנים ,זה היה כבר בסוף יולי כך שאי אפשר היה להביא את זה
למועצה לפני שהיא התפזרה .כמה נקודות להדגיש לגבי הדו"ח הזה:
השנה התקציב הרגיל הסתיים בעודף של  4.4מיליון שקל; הביצוע של
התקציב הרגיל ,היה כמעט  911%מהתקציב המעודכן שהיה לנו במשך
השנה .תקציב הפיתוח (התקציר שלו נמצא אצלכם בטופס  ,3עמ'  )7הכנסות
של כ 969-מיליון שקל; הוצאות של כ 955-מיליון שקל; עודף של כמעט 7
מיליון שקל; והעודף המצטבר בתב"רים ,כולל  477מיליון שקל.
עוד הפניה של תשומת לב (עמ' כ"ו) הסיכום של הפעילות של העירייה עם
חברות-הבנות ,כאשר הפעולות ההדדיות– העברת כסף מגוף אחד לגוף שני–
מוקרנות בחשבון הזה .למרות זאת ,הפעילות בשנת  4194הגיעה למעלה מ-
 9.966מיליארד שקל במונחים של תקציב רגיל ,ועוד כמעט  411מיליון שקל
בתקציבי הפיתוח .אם יש שאלות ,נשמח לענות.

שמעון חזן:

כמה מהתקציב של עיריית חולון ,השנתי ,עם התקציב הרגיל פלוס
התב"רים .כמה זה ביחד?

אורי צור:

בעיקרון זה לא ביחד .לא עיריית חולון ולא שום רשות אחרת במדינת
ישראל ,קובעת את הפורמט של הדו"חות .מי שקובע זה משרד הפנים ,האגף
הבכיר לביקורת.

שמעון חזן:

 ,4193כמה היה תקציב העירייה הכל ,כולל?

מוטי ששון:

שמעון ,אתה רוצה את המספר אבל זה לא רלוונטי ,כי אנחנו מדברים על
מאזן .התחשיב היה למעלה ממיליארד ,ותקציב הפיתוח היה למעלה מ336-
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מיליון .קיבלת תשובה ,תן לו להמשיך .הוא מדבר על מאזן.
אורי צור:

 4194אם אתה רוצה לדעת את ההכנסה המאוחדת במונחים של הכנסה ,ישנו
בטופס ( 2בעמ'  :)8סה"כ ההכנסות של העירייה (לא העירייה והגופים
הנלווים) ,הכנסות של פיתוח ותקציב רגיל–  9.935מיליארד שקל .ההוצאות:
 9.995מיליארד;

שמעון חזן:

יש לך כמה הכנסות ממכירת קרקעות של העירייה?

מוטי ששון:

שמעון ,אתה יודע מה זה מאזן? זה מה שהיה.

שמעון חזן:

לא ,אני לא יודע ,תסביר לי .אני שואל עכשיו שאלה פשוטה,

מוטי ששון:

יש תקציב ,שואלים שאלות כאלה .לא כשיש מאזן .מאזן זה מה שהיה.

אורי צור:

אני מפנה לביאור ( 5עמ'  )98יש את התנועה בקרנות במשך השנה ,בין היתר
יש לך גם את קרן מכירת מקרקעין עם תקבולים בשנת  4194של 98.625
מיליון.

מוטי ששון:

יש עוד שאלות? אין .מי בעד אישור הדו"חות הכספיים של עיריית חולון
לשנת ( ?4194נערכת הצבעה) בעד–  ;96נגד–  ;9נמנע– ;4
ה ח ל ט ה :הדו"חות הכספיים של עיריית חולון לשנת  1071אושר4

 470אישור דו"ח רבעוני לשנת  1073לתקופה רבעון  7לשנת 1073
 477אישור דו"ח רבעוני לשנת  1073לתקופה רבעון  1לשנת 1073
 471אישור דו"ח רבעוני לשנת  1073לתקופה רבעון  3לשנת 1073
אורי צור:

הדו"ח של מרץ ,בגלל שמשרד הפנים מתחיל את מה שהוא התחיל מבחינת
הפורמט (חילקנו גם דפים חיצוניים שמשווים את ה 9.9.93-לעומת הרבעון
הראשון של  ,4194התקציב הרגיל ,במאזן ,תוכלו להשוות).
הנקודות העיקריות בדו"ח הכספי של הרבעון הזה ,כנסות  458מיליון;
הוצאות  ;465הגרעון– אני מדגיש ,הגרעון של הרבעון הראשון–  7מיליון
שקל; התקציב הרגיל  26מיליון שקל הכנסות ,ההוצאות  42מיליון ,עודף כ-
 98מיליון .מה שמגדיל את העודפים הזמניים מדצמבר לסוף הרבעון
הראשון ,מגיע לכ 411-מיליון שקל.

רועי כהן:

מה ההסבר לגידול בגרעון? ב 39.3-היה  3מיליון ,ואנחנו מדברים על 7
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מיליון.
אורי צור:

נגיד לספטמבר תקבלו את העדכון.

מוטי ששון:

תציג את הרבעון השני והשלישי ואח"כ ישאלו שאלות.

אורי צור:

הדו"ח לרבעון השני זה כבר דו"ח שרו"ח מטעם משרד הפנים עושים סקירה,
לא ביקורת מלאה ,מעירים כמה הערות (אני מיד אתעכב על ההערה החשובה
ב יותר שבגינה בספטמבר ,הודיע על נושא של גרעון) כמה נקודות עיקריות:
הכנסות של  271מיליון; הוצאות  591מיליון; גרעון בתקופת הדו"ח ינואר-
יוני  39מיליון שקל; תקציב הפיתוח :הכנסות  11מיליון; הוצאות  58מיליון;
העודף בקופה כ 21-מיליון שקל; היתרה בכל תקציב הפיתוח כ 398-מיליון
שקל.
לגבי ההערות שהעיר הרו"ח המבקר ,הוא מדגיש שעיריית חולון נוהגת– הוא
השאיר את זה בהערה ,ולא ביקש מאיתנו לתקן (מבחינתו זה קביל) ,את כל
מה שאפשר להעביר מתקציב הפיתוח לתקציב הרגיל ,לפרעון מלוות פיתוח
ולמימון מנהל ההנדסה ,לעשות את זה אך ורק בדו"ח השנתי .נדגיש שהגרעון
הזה שישנו במצטבר ליוני ,אם לוקחים את החלק היחסי של מה שניתן
להעביר ,פלוס הכנסות שמגיעות בדרך כלל ברבעון הרביעי ,אנחנו רואים את
זה בדו"ח של ספטמבר.

מוטי ששון:

במצטבר אתה יכול לראות את זה .ברבעון הרביעי שיהיה ,תוכל לראות את
מה שהוא אמר כרגע ,שלא יהיה גרעון.

אורי צור:

בדו"ח של ספטמבר עשינו את השינוי ,והעברנו מתקציב הפיתוח לתקציב
הרגיל ,פחות ממה שמתחייב– זאת אומרת ,פחות משלושת רבעי ממה שניתן
להעביר– זה נבע מזה שקיבלנו מכתב ממשרד הפנים ,שלא נקבל פרס ניהול
תקין בגלל שיש גרעון .אמרנו אין גרעון .אז לא עזרו הסברים של רו"ח עצמו,
בדו"ח של יוני .בדו"ח של ספטמבר ,עשינו את התיקון ולמרות שלא הפעלנו
את כל מה שאפשר היה ,נוצר כבר בספטמבר עודף של למעלה מ 4-מיליון
שקל.

ישראל מורן :שאלה לגבי הדו"ח החצי שנתי ,הרבעון השני :יש מסמך נוסף של ביקורת,
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שהמבקר החיצוני עושה ,למעשה( .בעמ'  )95יש כמה הערות שקיימת חריגה
(נושא ( 8ג) "קיימת חריגה בסעיף אירועים עירוניים" והייתי שמח לדעת כמה
הייתה החריגה.
אורי צור:

מכיוון שמעבירים את התקציב מאג"א בכל השנה ,אז ברור שכשאתה לא
מסכם את כל השנה אלא אתה נותן דו"ח חלקי ,יש גרעון .איך הוא בודק את
הגרעון ,הוא לוקח שלושת רבעי מהתקציב ,לעומת מה ההוצאה בפועל
שהיי תה בכל התקופה .אם ההוצאה משקפת את ההוצאה של כל השנה ,ברור
שאין לנו ממוצע.

יצחק וידבסקי :האירועים לא מתקיימים לפי חודשים .ייתכן שכל האירועים ירוכזו ברבעון
הראשון ולכן תהיה כאילו חריגה ,כי מרוכזים ברבעון הראשון .ברמה
השנתית ,אין בדרך כלל חריגות( .מדברים ביחד) חד-משמעית ,כל נושא
שמורן שואל ,אם הוא יורד אלי למטה הוא מקבל דו"ח מיוחד.
מוטי ששון:

מי בעד אישור הדו"ח הרבעוני הראשון לשנת ( 4193נערכת הצבעה) בעד; 41 -
נגד–  ;4נמנע– .3
ה ח ל ט ה :הדו"ח הרבעוני (רבעון  )7לשנת  1073אושר4
מי בעד אישור הדו"ח הרבעוני השני לשנת ( 4193נערכת הצבעה) בעד;41 -
נגד–  ;4נמנע– .2
ה ח ל ט ה :הדו"ח הרבעוני השני (רבעון  )1לשנת  1073אושר4
מי בעד אישור הדו"ח הרבעוני השלישי לשנת ( 4193נערכת הצבעה) בעד;94 -
נגד–  ;4נמנע– .3
ה ח ל ט ה :הדו"ח הרבעוני השלישי (רבעון  )3לשנת  1073אושר4

 473אישור תב"ר חדש ,הרחבת ביה"ס "שרון" :תוספת  6כיתות בהתאם למכתבו של סגן
גזבר העירייה מר דני פדר מיום 71474107.
מוטי ששון:

אנחנו כבר דיברנו על זה הרבה.

שמעון חזן:

מי מקבל את הנושא של הקבלנים של הרחבת בתי הספר?

מוטי ששון:

מכרזים .יש וועדת משק כלכלה והם מחליטים.

שי פרוכטמן :קריית אילון ,שיש בה  41,111תושבים ,יש שם כרגע שני בתי ספר יסודיים
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ממלכתיים :אחד "שרון" ואחד "שמיר" ,עכשיו בונים עוד  6כיתות-
מוטי ששון:

יש תוכנית גם לזה וגם לזה.

שי פרוכטמן :השאלה היא ,אם נלקח מיפוי יסודי ובונים בי"ס נוסף?
מוטי ששון:

בעתיד יש תוכנית לבי"ס שלישי ואולי אפילו רביעי.

שי פרוכטמן :מתי?
מוטי ששון:

שי ,אתה בא מתחום החינוך ,עכשיו אתה לומד את העבודה בעירייה בנתניה
אבל כשאתה בא ומציג למשרד החינוך שאתה צריך  36כיתות ובא משרד
החינוך ומתווכח איתך ובסוף מאשר לך  31כיתות ואח"כ אתה אומר ,אחרי
שכולם התחלפו ,אני ביקשתי את ה .36-אתה לא יכול ,אתה צריך להבין גם
את המדינה .המדינה צריכה לתקציב את כל הארץ והיא עושה שיקולים
שלה .אז בשלב א' אני אתן  31כיתות או  91כיתות ,וככה היא מווסתת את
זה על כל הארץ .אבל אצלנו במפורש ,כל הזמן אני מקדים אותם בתחזיות
שלי לגבי השכונה .לכן כשמגיעים עכשיו ,אומרים אתה צודק ,נוסיף  6כיתות
פה 6 ,כיתות שם ,ואני אומר לך ,יהיה גם בי"ס שלישי ולהערכה שלי ,יש
סיכוי גם לרביעי.

שי פרוכטמן :מדובר על זה שעכשיו עד חודש מרץ צריך להגיש להם הכרה בצורך לתקציב
של  ,4195השאלה אם אנחנו מדביקים את הפערים האלה כדי?-
מוטי ששון:

אנחנו איתם יותר משנה ואפילו שנתיים ,כולל בי"ס קוגל ,אבל עד שאתה
מקבל את ההרשאה זה לא פשוט ולא קל.

יוליה מלינובסקי :עוד קומה? למה לא לגובה?
מוטי ששון:

יש בעיה מבחינת שטחים ,אבל נבדוק ונגיד לזה.
מי בעד אישור תב"ר חדש ,הרחבת בי"ס "שרון" ,תוספת  6כיתות בהתאם
למכתבו של סגן גזבר העירייה( :נערכת הצבעה) בעד ;46 -נגד -אין; נמנע;9 -
ה ח ל ט ה :אושר תב"ר חדש ,הרחבת ביה"ס "שרון" :תוספת  6כיתות
בהתאם למכתבו של סגן גזבר העירייה מר דני פדר מיום 71474107.

 47.אישור עדכון תב"ר  309.ביה"ס "כרם שלמה" ,בניה והתאמות בהתאם למכתבו של
סגן גזבר העירייה מר דני פדר מיום 8474107.
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ישראל מורן :יש סיבה ללמה יש ירידה של משרד החינוך ותוספת שלנו?
מוטי ששון:

קודם אתה צריך להתאים עצמך למה שהם נותנים לך.

ישראל מורן :יש איזושהי התחייבות של משרד החינוך שהייתה ,והם חזרו בה,
מוטי ששון:

להערכה שלי יש פה תוספת מטרג'.

ישראל מורן :צמצום של מטרג' ובגלל זה הם צמצמו את החלק שלהם?
ישראל מורן :יש דברים ,אגב רוצים שם חניון ,יש מצוקה של-
ישראל מורן :בגלל זה החלק שלנו הופך להיות גדול יותר ,כי אתם מוסיפים חניון?
מוטי ששון:

הם לא מכירים בזה .לא רק בגלל זה ,אבל אני אומר ,בעקרון זה-

מי בעד אישור התב"ר? (נערכת הצבעה) בעד  ;46 -נגד  -אין; נמנע – ;9
ה ח ל ט ה :אושר עדכון תב"ר  309.ביה"ס "כרם שלמה" ,בניה והתאמות בהתאם
למכתבו של סגן גזבר העירייה מר דני פדר מיום 8474107.
 475אישור המועצה לעדכון תב"ר 3577
עו"ד יונת אלימלך :זה תב"ר שכבר אישרתם במועצה מ ,41.94.4193-העדכון הוא -אז עוד
לא היו המקורות ,רוב המקורות למימון ,מכיוון שההסכם מול מנהל מקרקעי
ישראל לא הסתיים ,חשבנו שיסתיים-
מוטי ששון:

היה שם בי"ס ואנחנו התעקשנו ש ,-הם רוצים לשווק ,זה קרקע שלהם ,נגד
השיווק– שהם ישלמו לנו ,מקבלים קרקע לרשותנו ויתנו לנו גם את החלק
הגדול של הבניה .בי"ס שיהיה של העיר.

רועי כהן:

אנחנו מקבלים שם  35מיליון וחצי .הקרקע מי נותן?

מוטי ששון:

המנהל .ביה"ס באזור התעשייה 'היי טק היי' בי"ס חדש.
מי בעד אישור עדכון התב"ר ( ?3599נערכת הצבעה) בעד ;42 -נגד– נמנע; -
ה ח ל ט ה :אושר עדכון תב"ר 35774

 476מועצת העיר מאשרת בזאת כי רשת "קהילה ופנאי" תפעל כעמותה מעין עירונית,
עפ"י התקנון האחיד ,מעודכן ומאושר במאי 41073
עו"ד יונת דיין :למי שלא מכיר ,לעירייה יש רק  21%למעשה ,מה שאומר שאין לנו מטבע
הדברים–  21%זה לא השפעה ומשרד הפנים שעושה סדר בכל הגופים המעין
עירוניים יחד עם חברת המתנ"סים הארצית ,למעשה הכניסו תיקונים
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בתקנון כדי שיתאים לתנאים.
ישראל מורן :אני רוצה להבין מה הסמכות שלנו? למעשה התקנון בא לאישורנו .זה אומר
שהסמכות שלנו כחבריי מועצה ,מה ,אנחנו אסיפה כללית? למה זה בא
לאישורנו?
מוטי ששון:

כי אתה חלק מההסכם.

עו"ד יונת די ין :לעמותה אין אסיפה כללית ,כי היא עמותה ולא חברה .אבל זה לצורך
העניין ,המקבילה לאסיפה הכללית של ( $21כי אנחנו רק  21%מהעמותה).
ישראל מורן( :עמ'  ,94סעיף  )3.91מדבר על מספר החברים בהנהלה .אנחנו יודעים כמה
מספר החברים? כי מה שהוא אומר "מספר חבריי ההנהלה יקבע בהחלטת
האסיפה הכללית (אנחנו ,לצורך העניין) ,ובכל מקרה לא יפחת מספר חבריי
ההנהלה מ 7-חברים ולא יעלה על  .41אם לא יוחלט אחרת ע"י האסיפה
הכללית ,יעמוד מספרם על  ."95האם יש החלטה כלשהי על מספר חבריי
ההנהלה ,או שזה עומד על ?95
עו"ד יונת דיין :עד כמה שאני זוכרת ,הסעיף הזה לא תוקן ונדמה לי שזה  91חבריי הנהלה
מאז ומעולם שם.
ישראל מורן( :עמ'  93סעיף " )3.5.91היה ולא נקבע הליך בחירה לנציגי ציבור כאמור,
ייבחרו נציגי הציבור באסיפה הכללית ,בתוך שנה מיום אישור התקנון ע"י
הרשות .אין מניעה כי נציגי הציבור בהנהלה זו ,ייבחרו ע"י האסיפה הכללית
כאמור ,להמשיך בתפקידם ,ובמקרה זה לא תילקח תקופת הכהונה הקודמת
שלהם ,במניין שנות הכהונה הקבועות בסעיף  "9.2.91השאלה ,האם לצורך
העניין אם אנחנו אסיפה כללית – ואני לא מכיר הליך בחירה איך זה עובד–
ע"מ להיבחר לאותם נציגי ציבור .הייתי שמח לדעת מה ההליך ובמידה ולא
קיים הליך ,האם למעשה האסיפה הכללית היא זו שבוחרת את נציגי
הציבור?
משה מועלם :תקרא את סעיף .5.7.91
ישראל מורן :מצוין ,חכה ,אנחנו נגיע אליו .אני רוצה תשובה-תשובה.
עו"ד יונת דיין :עד כמה שאני יודעת ,גם זה סעיף שלא שונה .שוב ,השינויים פה היו
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מינוריים ,הם נעשו בעיקר כדי להתאים לדרישות של משרד הפנים .לא נעמוד
בדרישות משרד הפנים– לא נקבל שום חלק ממימון שהמדינה נותנת לפעילות
של הרשת.
ישראל מורן :אין לי שום בעיה לאשר אותו ע"מ שנקבל את המימון שמגיע לנו .אני פשוט
רוצה להבין מה הליך בחירת נציגי הציבור .אם הוא קיים ,אני מבקש לדעת.
עו"ד יונת דיין :בעמ'  3יש לכם מעין תוכן עניינים וחלק מהסעיפים מסומנים .רק סעיפים
שמסומנים ,בהם בעצם היה שינוי .חוץ מזה זה אותו תקנון שהיה קיים עם
הקמת העמותה .אז אתה יכול לראות שסעיף  3.5.91זה לא סעיף שעשו בו
שינויים.
ישראל מורן :אני אמרתי ,כי אני רוצה להבין ואני חושב שהשאלה היא פשוטה :מה הליך
בחירת נציגי הציבור?
עו"ד יונת דיין :נכון לכרגע מה שאני יכולה לתת לך ,זה לפי התקנון .כי מה שמובא לאישור,
זה ה-
ישראל מורן :זה אומר שהאסיפה הכללית ,קרי אנחנו ,צריכים לבחור נציגים?
עו"ד יונת דיין :אנחנו לא אסיפה כללית ,אנחנו לצורך העניין מקבילים ל 21%-מהאסיפה
הכללית,
מוטי ששון:

מורן ,נפגיש אותך עם היועץ המשפטי של העמותה ,תקבל שם את כל
ההסברים .אנחנו בסה"כ נתבקשנו לצורך התקצוב ,להכניס את השינויים .זה
לא דבר שמישהו התייעץ אתנו ואמרו זה ראה וקדש .לא תעשה את זה ,לא
תקבל את ההקצבות .אז אנחנו קודם כל מאשרים את זה .בשלב הבא תפגש
עם היועץ המשפטי וייתן לך את כל ההסברים .היא לא היועצת המשפטית של
העמותה.

ישראל מורן :אני האחרון שאפגע ברשת פנאי וגם הפעילות שלה מבורכת ,עדיין אני חושב
שמכיוון שאנחנו אסיפה כללית ונציגי הציבור נבחרים על-ידנו ,אני חושב
שאנחנו צריכים לדעת איך מבצעים והאם זה עובד לפי מפתח של חברות-בת?
מוטי ששון:

לא ,זה לא אותו דבר .לחלוטין לא ,כי אין לך  .51%את כל זה אפשר לבדוק,
כרגע אני צריך לאשר את זה כדי לקבל תקציב לשנת .4192

39

מועצת העיר ה –  71חולון ישיבה שמן המניין מס' 8

1414107.

פרוטוקול .11

מי בעד אישור? (נערכת הצבעה) בעד  ;45 -נגד  ; -נמנע ; -
יוליה מלינובסקי :אני חושבת שאתם כשאתם מגיעים לא מוכנים ,אתם עושים בושה
למקום הזה .ואת באת עכשיו לא מוכנה ולא היו לך תשובות .אז אני נמנעת
מההצבעה כי פעם הבאה אני מצפה שצוות מקצועי יבוא מוכן וידע לענות
לכל השאלות של חברי המועצה,
עו"ד יונת דיין :יוליה ,מפאת כבוד המועצה ,אני לא אגיב לדבריך.
מוטי ששון:

מה שהובא כאן ,זה השינויים שהכניסו בתקנון ,זה הכל .לא כל מה שמופיע
בתקנון .יש פה שינויים שדורשים מהעירייה ,כי היא חלק מההסכם .כי
קודם ,כדאי שתדעי ,זה היה  21%נציגי ציבור ו 41%-חברה למתנ"סים .אין
לך רוב שם .אבל מעל  51%זה כבר חברת-בת עירונית .תני קרדיט לה .הוא
שואל שאלות על דברים של בחירה ,ופה מדברים רק על כמה שינויים
בהסכם ,כדי לקבל תקציבים ב.4192-
מי בעד אישור? (נערכת הצבעה) בעד  ;45 -נגד  ; -נמנע ;9 -
ה ח ל ט ה:

מועצת העיר מאשרת בזאת כי רשת "קהילה ופנאי" תפעל

כעמותה מעין עירונית ,עפ"י התקנון האחיד ,מעודכן ומאושר במאי 10734
 .97תיקון מטרות החברה לבילוי ובידור הקבועות בתזכיר ,בהתאם להנחית משרד
החינוך המצ"ב
מוטי ששון:

אני מבקש ממך שי ,לעזוב את החדר ,את הישיבה .זה לא סניף של מפלגה,
תכבד את המוסד ולא כל פעם שבא לך לדבר אתה מדבר.

עו"ד יונת דיין :מה שקורה זה שהתקנון של החברה הוא תקנון מאוד וותיק .היה בו סעיף
מטרות מאוד גדול ,מאוד כוללני .שוב ,במסגרת הסדר שמשרד הפנים עושה
בנושא החברות העירוניות ,הגיע התקנון של החברה העירונית שלנו ,הפעילות
שלו אפילו שאושר כדין לעיון חוזר אצלם ,והם ביקשו לצמצם את סעיף
המטרות .במקום שיהיה מאוד כולל ,שיהיה ספציפי לפעילות החברה .הנוסח
שמובא בפניכם ,זה הנוסח שמשרד הפנים ביקש ואישר אחרי דיונים הלוך
וחזור מול נציגי החברה.
יוליה מלינובסקי :אם מחר יהיה עוד משהו?
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אז עוד פעם יביאו את זה למשרד הפנים.

עו"ד יונת דיין :סעיף ג' אומר" :כל מטרה חוקית עפ"י דין ,בכפוף לסמכויות העירייה".
מוטי ששון:

מי בעד תיקון מטרות החברה "לבילוי ובידור" הקבועות בתזכיר ,בהתאם
להנחיות משרד הפנים שמצ"ב? (נערכת הצבעה) בעד  ;42 -נגד  ; -נמנע ; -
ה ח ל ט ה :אושר תיקון מטרות החברה לבילוי ובידור הקבועות בתזכיר,
בהתאם להנחית משרד החינוך המצ"ב4

 478הארכת אישור קבלת מסגרת אשראי מבנקים ,בסך  1מיליון ₪
מוטי ששון:

אנחנו אישרנו את זה בעבר ,עוד מעט עוברת חצי שנה ועוד לא ניצלנו.
מי בעד? (נערכת הצבעה) בעד –  ; 43נגד  -אין; נמנעים – אין.
ה ח ל ט ה :אושרה הארכת אישור קבלת מסגרת אשראי מבנקים ,בסך 1
מיליון ₪

 479אישור הלוואה מבנקים עד  30מיליון  ₪להקמת מרכז "בילוי ופנאי "בפארק פרס
כרמית רותם :מה שאושר במועצה הקודמת ,הובא פה הסכם החכירה בין העירייה לבין
החברה ,לנושא מרכז בילוי ופנאי בפארק פרס .מה שאנחנו מעבירים עכשיו,
ע"מ שהחברה לבידור תוכל לקחת הלוואה מבנקים ,היא חייבת היתר
ממשרד הפנים ,ולקבל היתר ממשרד הפנים אנחנו חייבים את אישור
הדירקטוריון ,ואת אישור מועצת העיר .זו הסיבה שהנושא שוב עולה פה .מה
שהוגש ,זו תוכנית עסקית שמסבירה את כדאיות ההשקעה במרכז (מה
שצורף),
יעקב חרש:

זו מסגרת או זה נטילת כסף?

כרמית רותם :אז שוב ,סעיף מס'  98היה מסגרת לפעילות שוטפת בסך  7מיליון .אנחנו
עכשיו בסעיף מס'  ,91שזה הלוואה של עד  31מיליון  ₪להחזר של עד 95
שנה ,לצורך בניית מרכז בילוי ופנאי.
יעקב חרש:

ברשותך ,ישנה פה הערה של הרו"ח שישמש כמקור להחזרה .זאת אומרת,
אני עשיתי חשבון זה בסביבות  921- 931אלף שקל בחודש החזר הלוואה .אם
זה  931-921אלף שקל ,בשביל מה צריך לקחת הלוואה?

כרמית רותם :לא ,אני אסביר מה ציין רו"ח .אם לוקחים את ההלוואה למטרת בניית מרכז
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בילוי ופנאי ,מי שכתב את התוכנית העסקית זה רו"ח חיצוני שלקחנו לצורך
כתיבת התוכנית העסקית ,מה שהוא ציין בתוכנית זה ,שאם אנחנו לוקחים
את ה 31-מיליון הלוואה ,ע"מ להחזיר אותה הכנסות החברה ממרכז בילוי
ופנאי לא יספיקו ,ואנחנו נשתמש ברווח החברה לצורך החזר ההלוואה .אני
רוצה רק לציין ,שזה רווחי החברה מיחידותיה העסקיות ... .זה החטיבה
העסקית לא מקבלת סבסוד מהעירייה ,והיא משלמת מיסים וארנונה.
מהרווחים האלו ,אנחנו נשתמש להחזר ההלוואה.
יעקב חרש:

כאן כתוב ,ברשותך" :יצויין ,כי עפ"י הנתונים ,מרבית מרכזי החברה יסיימו
ביתרת רווח ,למרות הקיצוצים בתקציב העירייה שנכפו" .זאת אומרת יש
כסף?!

כרמית רותם :יש כסף ,אין לנו  31מיליון– שוב ,יש הבדל בין רווח והפסד ,לבין נזילות
בבנקים (תזרים) .אם תראה בדו"חות הכספיים ,אין לחברה  31מיליון רווח
נקי .יש לחברה בדו"חות הכספיים האחרונים  9.3מיליון הרווח הנקי אחרי
מיסים .אם תוסיף את ההוצאות פחת– החברה מסוגלת לעמוד בפרויקטים
של בין  8ל 91-מיליון בשנה .לא יותר .לכן אנחנו נזקקים להלוואה מבנקים,
שרווחי החברה ישמשו להחזר ההלוואה .מה שהוא כתב ,שמתוך  95שנה של
החזר הלוואה כמחצית מחיי ההלוואה–  7וחצי שנים– נשתמש ברווחי
החברה ,ולאחר מכן הרווחים שיהיו לחברה מהמרכז בילוי ופנאי
ומהשוכרים ,ישמשו להחזר הלוואה ולפי מה שהוא ציין כאן ,זו השקעה
רווחית וכדאית ,וגם כדאי למשרד הפנים לאשר לנו וגם כדאי ל-
ניסים זאב:

אז איזה ביטחונות אנחנו נותנים לבנקים?

כרמית רותם :אנחנו עדיין לא הגענו לשלב הזה להתמודד מול בנקים .דירקטוריון החברה
הסמיך את שמשון חן וגזבר העירייה.
ניסים זאב:

מוטי ,אני מציע שתהיה קצת יותר מעורב בזה,

כרמית רותם :הוא מעורב מאוד.
ישראל מורן :קודם כל בהקשר של הלוואה ,האם כל הלוואה שלוקחת חברת-בת שלנו
צריכה לעבור אישור המועצה?
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כן.

ישראל מורן :האם אנחנו הולכים לראות את זה גם בהתחייבויות של העירייה בעתיד ,כי אז
דיברנו על זה שהעירייה למעשה כמעט ולא לקחה הלוואות ,ואחוז ההלוואות
שמותר לנו ממה שמותר לנו ,הוא מאוד מאוד נמוך .האם זה אומר שגם
חברות-הבת כשהן לוקחות הלוואות ,אנחנו רואים את זה בתקציב-
מוטי ששון:

לא של העירייה ,לחלוטין.

ישראל מורן :האם זה יכול להיות שבפועל יש התחייבויות קיימות ,שאנחנו לא רואים
במועצת העיר ,שאם בפועל החברות האלה ,לצורך העניין ,יפשטו את הרגל
בצורה כזו או אחרת ,עיריית חולון תתבע להחזיר את הכסף הזה?
מוטי ששון:

חברת-בת עירונית ,ב 911%-בבעלות העירייה ,זו חברת-בת של העירייה,

רועי כהן:

אתה מאשר את המאזנים שלהם ,בגלל זה הכל כתוב שם ,גם ההלוואות
והכל?

יצחק וידבסקי :יש שתי אופציות .9 :שהוא מגן על ערבות עירייה ,ואז אתה חייב אם
ובמקרה של פשיטת רגל שבו הם לא יכולים להחזיר את ההלוואה ,אתה חייב
להחזיר .במקרה הזה אין ערבות עירייה .הווה אומר ,אם הם פושטים חס
ושלום רגל ,או קורה להם איזה אירוע -העירייה לא חייבת.
יעקב חרש:

זאת אומרת שאין ערבות הדדית בין שתי החברות.

ישראל מורן :אנחנו למעשה ,מה שאנחנו מאשרים כרגע ,זה ההלוואה של עד  31מיליון כי
בפרוטוקול שקיבלתי באדיבותו של הדירקטוריון ,היה כתוב שלמעשה ייתכן
שירד חלק בגלל שהחברה תשים את הכסף הזה ע"מ לצמצם את היקף
ההלו ואה .שאלה אם מראש אנחנו לא יודעים מה החלק הזה ,ואז לצמצם
מראש את ה,-
מוטי ששון:

אבל אתה כותב עד  31מיליון,

כרמית רותם :ציינו עד  31מיליון ,כי החברה מורכבת מהתחייבויות כספיות שגם דרוש
להשקיע בהם ,אם זה ב'ימית' ,אם זה ב'בריזה' ,אם זה ב ,-זאת אומרת,
החברה צריכה לבדוק שוב ,כמו שציינתי קודם ,תזרימית מה המצב הכספי
ושוב ,גם אם ניקח  31מיליון ,המטרה שלנו היא כמובן לקחת פחות ,גם
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נקווה שיהיה אופציות לפירעון מוקדם של ההלוואה.
מוטי ששון:

מי בעד אישור ההלוואה מבנקים ,עד  31מיליון להקמת מרכז בילוי ופנאי
בפארק פרס? (נערכת הצבעה) בעד  ;49 -נגד  -אין; נמנעים ;3 -
ה ח ל ט ה :אושר לקיחת הלוואה מבנקים עד  30מיליון  ₪להקמת מרכז
"בילוי ופנאי "בפארק פרס

 410אישור הארכת מינוי רו"ח לחברה "לבילוי ובידור" לשנה נוספת ,עד לגמר ביקורת
הדו"חות הכספיים לשנת 1073
כרמית רותם :מצורף לכם בפרוטוקול של ישיבת הדירקטוריון ,רו"ח הוא משרד פאהן קנה
ושות' רו"ח של החברה ,הם נבחרו בוועדת איתו באוקטובר  4191מתוך
מספר משרדים והם עשו את הדו"חות של  4194 ,4199ועכשיו אנחנו רוצים
יעשו את הדו"חות של  .4193זה היה צריך לבוא קודם ,בגלל הבחירות זה
התעכב.
מוטי ששון:

מי בעד להאריך את החוזה?(נערכת הצבעה) בעד ;44 -נגד  -אין ; נמנעים ;9 -
ה ח ל ט ה :אושרה הארכת מינוי רו"ח לחברה "לבילוי ובידור" לשנה
נוספת ,עד לגמר ביקורת הדו"חות הכספיים לשנת 10734

 417מועצת העיר מאשרת את הסמכתה של ענבר ניצן מנהלת אגף תנועה ,לטפל במתן
חניות לנכים
מוטי ששון:

מי בעד? (נערכת הצבעה) בעד  ;44 -נגד  -אין ; נמנעים  -אין;
ה ח ל ט ה :אושרה הסמכתה של ענבר ניצן מנהלת אגף תנועה ,לטפל
במתן חניות לנכים

 411אישור המועצה להקמת תת-וועדת רכש לצורך רכישת שירותי הנסיעה לחו"ל
המורכבת מנציגי העירייה
מוטי ששון:

יש נסיעה של תלמידים ,נסיעה של משלחות נוער ,שתהיה וועדה פנימית.
ועדת רכש היא וועדה של הפקידות .תת וועדה בתוך הוועדה הזאת ,שתהיה
וועדה לנושא הזה של שירותי נסיעה לחו"ל.

יוליה מלינובסקי :אני רוצה לדבר על זה .למרות שזה תת וועדה לוועדת רכש ,עקב הנושא
הרגיש ואני בכלל חושבת שצריך לצמצם את הנסיעות לחו"ל גם חבריי
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מועצה וגם כל המשלחות ,אני חושבת שיהיה ראוי אם בתוך הוועדה בתור
משקיף ,יהיה נציג ציבור אחד מחבריי המועצה.
מוטי ששון:

אבל זו תת וועדה של וועדת רכש ,זה לא נציגי ציבור.

יוליה מלינובסקי :בסדר ,אבל אפשר תמיד בתור משקיף .כמו שומר סף.
ישראל מורן :יש משהו אחר ,שפשוט הפרוטוקול של הוועדה יישלח לכל חבריי המועצה,
כדי שנוכל לעיין בו.
מוטי ששון:

אתה יכול לגשת ולראות כל פרוטוקול של וועדת מכרזים.

מיכאל שמריהו :יוליה ,זה סותר את מה שאמרת קודם ,אם חבריי מועצה יתחילו להיות
בוועדה ,אז אולי יהיה להם אינטרס .אז שלא יהיו-
מוטי ששון:

מי בעד השמות :רמי אהרוני ,מנהל פרויקטים קשרי חוץ ותיירות ,מ"מ מיכל
ישראל; רחמי בנוני ,מנהל אגף תקציבים ובקרה ,מ"מ שמוליק בראונשטיין;
רוני חלמיש ,עו"ד סגן היועץ המשפטי ,מ"מ עו"ד הילה הורוביץ; שאול
מזרחי ,מנהל מח' הרכש; מי בעד? (נערכת הצבעה) בעד  ;44 -נגד ; 9 -
נמנעים ;3 -
ה ח ל ט ה :המועצה מאשרת הקמת תת-וועדת רכש לצורך רכישת שירותי
הנסיעה לחו"ל המורכבת מנציגי העירייה4

 413מועצת העיר מאשרת את החברים מוטי ששון ,חיים זברלו ,מיקי שמריהו כנציגי
אגף בחברה לבילוי ובידור בע"מ
יוליה מלינובסקי :לגבי סעיף  ,43אני מבקשת לשים לב ובהקשר לישיבת מועצה הקודמת,
מדובר שם רבות כמה חשוב שבדירקטוריונים וזה ,אפילו מתחייב שיהיו
נשים ופתאום– אולי אני טועה ,אולי אתה אישה או אתה אישה– מוטי ששון,
חיים זברלו ומיקי שמריהו ,דיברתם על חשיבות האישה במועצה ,דיברתם
על זה ש ,-ומן הסתם ,איך שאני מבינה(-מדברים יחד) יש  3גברים נציגי
ציבור ,אין אף אישה בדירקטוריון,
מוטי ששון:

יהיה ,אל תדאגי .יש נשים בדירקטוריון ,אנחנו נקפיד שיהיו נשים בכל
דירקטוריון.

יוליה מלינובסקי :זו אמירה שריקה מתוכן,
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בכל החברות היה ויהיה.

יוליה מלינובסקי :עכשיו דבר אחרון ,חברים ,זה משהו שלא הוגן פה ,כל ה 3-חברי
דירקטוריון מטעם מועצה ,הם מטעם קואליציה גם מוטי ששון ,גם חיים
זברלו ,גם מיקי שמריהו .זה לא שיוויוני,
מוטי ששון:

וגם יוליה ,בחברה ל,-

יוליה מלינובסקי :אני לא בתוך קואליציה .רוצים שיהיה פה אופוזיציה,
ישראל מורן :היא צודקת,
מוטי ששון:

גם אתה תקבל נציג ,אבל לא בתור חבר מועצה .תקבל נציג לפי החלק היחסי.
כולם יקבלו את חלקם ,כולל אתה ,לא תמיד כחבריי מועצה ,אלא כנציגי
ציבור.

יוליה מלינובסקי :אני רק מבקשת ממועצה ,תפסיקו– אנחנו כבר עייפים ובאמת מאוחר–
אני מבקשת לשקול את הנושא .אני רוצה שבכל הדירקטוריונים של החברות
העירוניות ,יהיו נשים .גם שיהיו נציגים מהאופוזיציה בדירקטוריונים של
חברות עירוניות ,כי זה לא שיוויוני וזה משהו שחתול שומר על השמנת ,כי
נסגרו שם עניינים בינם לבין עצמם .אחלה מצב! מועדון גברים סגור ,שיעשו
מה שבא להם .או חרדים.
שמעון חזן:

קודם כל ,אני חושב שבכל חברה ובכל וועדה צריכה להיות אישה ,זה לא יכול
להיות שיהיו רק גברים .לכן אני מציע למיקי שמריהו ולחיים זברלו ,להיות
ג'נטלמנים ולהתפטר לטובת גב' קדם וגב' עמרם ,ושהם יהיו-

מוטי ששון:

בכל חברה יש נשים .נקודה.

ישראל מורן :לפני שתי ישיבות אם אני לא טועה ,הייתה ישיבה שבה מונו דירקטורים
לנציגות החברות-בת ושם שאלנו ואמרנו שכרגע החלוקה היא חלוקה שאינה
תואמת את המפתח .ונאמר באותה ישיבה שכשימונו חבריי המועצה ,אז
אנחנו נראה נציגים שמגיעים לנו .זה דבר אחד .וכרגע אנחנו מגיעים לאישור,
ובאף אחת מחברות-הבת שאנחנו הולכים לאשר ,בחרו שצעירים לא יוצגו
שם .זה חשוב לומר .יותר מזה ,גם הערה שבדירקטוריון,
מוטי ששון:

אני מבטיח לך שצעירים יוצגו באחת מחברות-הבת .נקודה .כי מגיע לך לפי
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החלק היחסי ,כמו שמגיע לעמוס וכמו שמגיע לאילן ומיקי .מה לעשות ,הם
יקבלו ,וכמו שקיבלה יוליה גם אתה תקבל ,לא בהכרח בתור חבר מועצה,
אלא כאיש ציבור.
ישראל מורן :אין שום בעיה ,אבל אני יכול להמשיך לסיים את דבריי ברשותך ,תודה.
ומכיוון שגם מגיע לנו מפתח עפ"י דירקטור מן החוץ ,אין שום בעיה ,מוכנים
גם לקבל אותו ,כי מבחינתנו קול שווה בדיוק באותו אופן כחבר מועצה
בדירקטוריון .נשמח שזה יקרה עכשיו ,לפי מפתח אחיד שתציגו אותו ,כי
אנחנו כבר יודעים ויעידו על זה ,אני מניח ,גם מ"מ ראש העיר זוהר וגם סגן
ראש העיר מר זברלו ,שהייתה לנו שיחה השבוע ,שניתן לפטר כבר עכשיו
נציג ,ולהחליפו בקדנציה הנוכחית .הייתה שיחה כזו והם אמרו שאפשר לפטר
ו,-
מוטי ששון:

לא שמעתי ,אף אחד לא דיבר איתי על פיטורים,

ישראל מורן :לא פ יטורים כפיטורים ,אלא פיטורים כהחלפה ,בהסכמה כמובן ועפ"י מפתח
אחיד שכב' ראש העיר אומר שמגיע גם לצעירים שם .אשמח לדעת איפה מגיע
לנו ,היכן מגיע לנו נציגים כי זה לא מפורט באף אחד מה,-
מוטי ששון:

כי עכשיו מדובר על חבריי מועצה בלבד ,במסגרת חבריי מועצה ,זו הצעה
שאני מעלה אותה כרגע.

ישראל מורן :נכון ,אבל לפני שתי ישיבות ,כב' ראש העיר ,הועלו הדירקטורים לחוץ והיום
חבר מועצה ,מה שהוא אומר-
ישראל מורן :חברים יקרים ,או שאני מדבר או שאתם רוצים לדבר במקומי .אתם יודעים
את החומר ,אני גם יודע את החומר .ואושרו דירקטורים מן החוץ ובפעם
האחרונה חברי מועצה ,קרי אנחנו מאשרים את כל החבילה כולה :גם את
הדירקטורים לחוץ וגם את חבריי המועצה .ולא פה ולא פה לא ראינו את
הייצוג ההולם שמגיע לצעירים בתוך החברות האלה .אנחנו מבקשים לדעת
מה המפתח שלנו ,שיענה לפרוטוקול ,ע"מ שנוכל להחליף כבר מעכשיו.
מוטי ששון:

מאחר ואני מאשר רק את חבריי מועצה וכשיבוא הנושא של נציגי ציבור,
נביא את זה למועצה .כרגע אני מדבר על אישור חבריי מועצה כדירקטורים.
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אני חוזר :מועצת העיר מאשרת את החברים מוטי ששון ,חיים זברלו ,מיקי
שמריהו כנציגי העירייה בחברה לבילוי ובידור בע"מ .מי בעד? (נערכת
הצבעה) בעד  ;41 -נגד  ; 6 -נמנעים  -אין;
ה ח ל ט ה :המועצה מאשרת את החברים מוטי ששון ,חיים זברלו ,מיקי
שמריהו כנציגי העירייה בחברה לבילוי ובידור בע"מ
 41.מועצת העיר מאשרת את החברים מוטי ששון ,חיים זברלו ,אופק יעקב ,כנציגי
העירייה בחברה לתיאטרון ,מוזיקה ומחול בע"מ
חיים זברלו:

אני לא,

מוטי ששון:

אילן לוי נציג ש"ס.

מוטי ששון:

הנציג הזה שמופיע פה ,הוא נציג של ש"ס .במקרה הזה ש"ס נתנה את
המקום לאילן לוי .נקודה .זה היה גם בעבר וזה גם עכשיו .מי בעד?(נערכת
הצבעה) בעד  ;43 -נגד  ; 4 -נמנעים ;9 -
ה ח ל ט ה :המועצה מאשרת את החברים מוטי ששון ,אילן לוי ,אופק
יעקב ,כנציגי העירייה בחברה לתיאטרון ,מוזיקה ומחול בע"מ

 415מועצת העיר מאשרת את החברים מוטי ששון ,עמוס ירושלמי ,יוליה מלינובסקי
כנציגי העירייה בחברה הכלכלית לפיתוח חולון בע"מ
מוטי ששון:

מי בעד? (נערכת הצבעה) בעד  ;43 -נגד  ; 4 -נמנעים ;9 -
ה ח ל ט ה :מועצת העיר מאשרת את החברים מוטי ששון ,עמוס ירושלמי,
יוליה מלינובסקי כנציגי העירייה בחברה הכלכלית לפיתוח חולון בע"מ

 416מועצת העיר מאשרת את ועדת איכות סביבה
מוטי ששון:

קו דם אני רוצה לאשר את הוועדות כדי שיתחילו לרוץ .אח"כ אפשר להחליף
אנשים ,אני חוזר ואומר .אנחנו נמצא את הדרך לתת לכל אחד ,כמידת
האפשר את הייצוג שמגיע לו.

ישראל מורן :יש מפתח שהוא מפתח אחיד ,ונקבע עפ"י כמות המנדטים ,לפחות כך הוצג
לנו .זה אומר שלצורך העניין סיעת צעירים שמונה  4חברי מועצה ,מקבלת 92
נציגים ועם זה אנחנו תלויים באוויר,
מוטי ששון:

מורן ,מבטיח לך שלא תקופח בהשוואה לכל אלה שיש להם  4מנדטים.
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ישראל מורן :אז הנה ,המציאות מוכיחה ההיפך ממה שאתה אומר ,כי בישיבה הקרובה
הזאת ,הולכים לאשר סיעה שיש לה  4מנדטים ,והולכים להיות לה  96קולות.
אתם מוזמנים לבדוק אותי.
מוטי ששון:

אם יש מקומות -אנחנו נתקן את זה .קודם כל נאשר את זה ואם צריך
להוסיף ,נוסיף.

יוליה מלינובסקי :אני נותנת לך .4
הוועדה לאיכות הסביבה :רועי כהן יו"ר,
ישראל מורן :אתה טועה ,חברי וועדה יהיו  2חברי מועצה ,לא אנשים חיצוניים.
עו"ד יונת דיין :לא ,יש כאן  4נציגי ציבור.
מוטי ששון:

אז סיטון ייתן אחד ,אתה אחד זה כבר .4

ישראל מורן :לא ,אני אומר ,מעבר ל 2-חברי מועצה ,יש  4נציגי ציבור.
מוטי ששון:

אז אנחנו וש"ס ניתן כל אחד אחד ,ורועי וסיטון .קודם כל בואו נוריד ואח"כ
נוסיף את התוספות:

רועי ,אמ"ת ,ש"ס ,עובדי עירייה :איזבלה אפיק ,נציג משרד הגנת הסביבה – נציג של
הארגון הארצי ,ארגוני הירוקים ( 4חברים) מי בעד? (נערכת הצבעה) בעד -
 ;42נגד  -אין ; נמנעים – אין.
ה ח ל ט ה :מאושר
 411מועצת העיר מאשרת את ועדת בטיחות בדרכים – אמ"ת זוהר נוימרק יו"ר הוועדה;
מוטי חברמוני ,קובי מחלוף ,ש"ס ( 1חברים שיתנו)' ,צעירים'' ,מצטיינים בחינוך':
עמוס ירושלמי  ,לוי ברקוביץ ,ישראל ביתנו ,נציג משטרה ,נציג משרד התחבורה,
ענבר ניצני מנהלת מח' התנועה ,נציגת רשות :מימי מהנדסת העיר ,יוני רובינשטיין
ר"א ארגון ובקרה ,נדב יפיץ סמנכ"ל תשתיות .מי בעד?
עזרא סיטון :ב'מצטיינים בחינוך' אם אפשר להוסיף את השם עופר אשקורי?
מוטי ששון:

מי בעד? (נערכת הצבעה) בעד  ;42 -נגד  -אין ; נמנעים ;-אין
ה ח ל ט ה :מאושר

 .48מועצת העיר מאשרת את וועדת ביטחון בהרכב אילן לוי יו"ר ,מוטי חרמון ,יחיאל
זריצקי ,משה מועלם ,דוד פרלמוטר
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'ישראל ביתנו' 'מצטיינים בחינוך' עמוס ירושלמי ו444
מוטי ששון:

מי בעד? (נערכת הצבעה) בעד  ;42 -נגד  -אין ; נמנעים  -אין;
ה ח ל ט ה :מאושר

 419מועצת העיר מאשרת את וועדת הביקורת בהרכב הבא' :מצטיינים בחינוך' עזרא
סיטון ,משה מועלם ,יוסי נדלר ש"ס (עוד לא נתנה) ,מיקי שמריהו ,זאב ניסים ,יוליה
מלינובסקי
מוטי ששון:

מי בעד? (נערכת הצבעה) בעד  ;42 -נגד  -אין ; נמנעים  -אין;
ה ח ל ט ה :מאושר

עזרא סיטון ... :בנושאים של וועדת ביקורת ,ה ...של האופוזיציה ,אבל אני דיברתי גם עם
שר הפנים .יש משהו מטריד בעובדה ,עצם העובדה שמועצת העיר לכאורה,
בוחרת את יו"ר הוועדה מתוך האופוזיציה .לדעתי– אני מדבר על כל הארץ,
לא רק כמובן כאן ,שלדעתי או שיו"ר הסיעה הגדולה זה לא כתוב ,אבל זה
מטריד שמועצת העיר– לא אתה ,אבל קואליציה של ראש עיר אחר ,יכול
לבחור מישהו מטעמו כיו"ר וועדת ביקורת.
מוטי ששון:

זה כתוב בפקודה ,שישנו את החוק.

מוטי ששון:

מי בעד? (נערכת הצבעה) בעד  ;42 -נגד  -אין ; נמנעים  -אין;
ה ח ל ט ה :מאושר

מוטי ששון :מי בעד? (נערכת הצבעה) בעד  ;42 -נגד  -אין ; נמנעים  -אין;
ה ח ל ט ה :מאושר
 430מועצת העיר מאשרת את וועדת בריאות בהרכב הבא :שמעון חזן יו"ר ,בר סיטון,
מוטי חרמון ,אבי קציני 1 ,מש"ס' ,צעירים'' ,מצטיינים בחינוך' עמוס ירושלמי,
(מ"מ של עמוס) ראובן אשכנזי 4אילן לוי ו'ישראל ביתנו' צריכים להביא אנשים4
מוטי ששון:

מי בעד? (נערכת הצבעה) בעד  ;42 -נגד  -אין ; נמנעים  -אין;
ה ח ל ט ה :מאושר

 437מועצת העיר מאשרת וועדת החינוך בהרכב הבא :מוטי ששון יו"ר ,רבקה עדן ,רונה
עמרם( ,סיטון תתנו נציג) ,שי פרוכטמן ,מורן ישראל ,קרן פאר ,יו"ר מועצת התלמידים
נציג וועד
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הורים ,טליה פרידמן (ראש מינהל החינוך)
יוליה מלינובסקי :יש לי פה הערה :כתוב פה שבוועדת החינוך טליה פרידמן ראש מינהל
החינוך .מ"מ ובכל הוועדות שהיא נמצאת ,אני מבקשת להוסיף מ"מ .היא
מ"מ!
מוטי ששון:

מי בעד? (נערכת הצבעה) בעד  ;43 -נגד  -אין ; נמנעים  -אין;
ה ח ל ט ה :מאושר

 431מועצת העיר מאשרת וועדת הנהלה בהרכב הבא :מוטי ששון יו"ר ,זוהר נוימרק,
רבקה עדן ,יעקב חרש ברוטציה עם ד"ר רוק ,חיים זברלו ,שמעונוף עופר,
עמוס ירושלמי ,רועי כהן ,אילן לוי
מוטי ששון:

מי בעד? (נערכת הצבעה) בעד  ;49 -נגד  -אין ; נמנעים ;4 -
ה ח ל ט ה :מאושר

 433מועצת העיר מאשרת וועדת הנצחת קורבנות הטרור בהרכב הבא :עמוס ירושלמי
יו"ר ,רועי כהן ,שלומי תמם ,רועי ברנע' ,צעירים' רפי ז'אנה
מוטי ששון:

מי בעד? (נערכת הצבעה) בעד  ;43 -נגד  -אין ; נמנעים  -אין;
ה ח ל ט ה :מאושר

 43.מועצת עיר מאשרת וועדת שמות בהרכב הבא :יוסי נדלר יו"ר ,נתן טאופל ,קובי
זיתוני ,מוטי הלרמן ,יובל סיטון (תביא בן-אדם) ו'ישראל ביתנו' ו'צעירים',
ליכוד – אילן לוי 7
מוטי ששון:

מי בעד? (נערכת הצבעה) בעד  ;43 -נגד  -אין ; נמנעים  -אין;
ה ח ל ט ה :מאושר

 435מועצת העיר מאשרת וועדת תנועה בהרכב הבא :יעקב בבלי יו"ר ,יוסי נדלר ,רון
גלבוע ,אלימור ,מרדכי זורע ,אמנון דוידוב( ,סיטון ייתן נציג) ,רועי כהן,
(יוליה תתני נציג) ,יוסי ועקנין מ'מצטיינים בחינוך'אילן ומיקי 4יתנו נציג ,ותן נציג
מוטי ששון:

מי בעד? (נערכת הצבעה) בעד  ;43 -נגד  -אין ; נמנעים  -אין;
ה ח ל ט ה :מאושר

 436מועצת העיר מאשרת את ועדת נוער וצעירים בהרכב הבא:רונה אברהם ,טל
אבוטבול ,בר סיטון ,קובי מחלוף ,ראובן אשכנזי ,איתי זילבר ומורן ישראל ,מוריס
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אשכנזי 'מצטיינים בחינוך' ,ירוקים – ליאור לוי ומי שנשאר ,יעביר בישיבה הבאה4
מוטי ששון:

מי בעד? (נערכת הצבעה) בעד  ;42 -נגד  -אין ; נמנעים  -אין;
ה ח ל ט ה :מאושר

מועצת העיר מאשרת וועדת הרווחה בהרכב הבא :עמוס ירושלמי יו"ר ,קובי מרזוק,
אהרון פלד ,רועי ברנע ,ארז מנשה ,ליאור לוי (כל היתר לא נתנו שמות)
עמוס ירושלמי גם' ,ישראל ביתנו' לא נתן ,אילן לוי לא נתן ,עופר שמעונוף.
מוטי ששון:

מי בעד? (נערכת הצבעה) בעד  ;42 -נגד  -אין ; נמנעים  -אין;
ה ח ל ט ה :מאושר

 .38מועצת העיר מאשרת וועדת שימור בהרכב הבא :נוימרק זוהר יו"ר ,רועי כהן ,אילן
לוי (לתת בן-אדם) ,סיטון (תתנו בן-אדם) ,מימי פלג ,רמי אהרוני ,עופר צילקר ,מיכה
נצר ,שירה גורלי4
מוטי ששון:

מי בעד? (נערכת הצבעה) בעד  ;42 -נגד  -אין ; נמנעים  -אין;
ה ח ל ט ה :מאושר

 439מועצת עיר מאשרת וועדת מל"ח בהרכב הבא :מוטי ששון יו"ר ,זוהר נוימרק ,משה
מועלם ,סיטון (צריך נציג)( ,צריך לתת פה נציגים) ,עובד ששון
מוטי ששון:

מי בעד? (נערכת הצבעה) בעד  ;42 -נגד  -אין ; נמנעים  -אין;
ה ח ל ט ה :מאושר

 4.0מועצת העיר מאשרת את הוועדה למאבק בנגע הסמים בהרכב הבא :חיים זברלו יו"ר,
ד"ר מאיר רוק  ,שמעון חזן ,טובה ברלב מנהלת אגף רווחה ,טליה פרידמן מ"מ ראש מינהל
חינוך ,אמ"ת – מוטי הלרמן ,הרשות למלחמה בסמים (צריכה לתת נציג) סיטון (תתן נציג)
ואנחנו נמנה מנהלת בי"ס
מוטי ששון:

מי בעד? (נערכת הצבעה) בעד  ;42 -נגד  -אין ; נמנעים  -אין;
ה ח ל ט ה :מאושר

 4.7מועצת העיר מאשרת וועדה לקידום מעמד הילד בהרכב הבא :שי פרוכטמן יו"ר
הוועדה ,רבקה עדן ,רונה עמרם-נתיב ,טליה פרידמן מ"מ ראש מינהל החינוך ,טובה ברלב
נציג הסתד' המורים ,נציג ארגון המורים ,מנהל בי"ס ,מועצת תלמידים עירונית ,איתי
זילבר ('צעירים')
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מי בעד? (נערכת הצבעה) בעד  ;42 -נגד  -אין ; נמנעים  -אין;
ה ח ל ט ה :מאושר

 4.1מועצת ה עיר מאשרת וועדת קליטה בהרכב הבא :מורן ישראל יו"ר ,אלי דוידי ,סימון
לוין (כל היתר לא הביאו)
ישראל מורן :בגלל שזה  ...ואני יו"ר פשוט גם בהתאם לנציגים של המפתח אני מבקש
שתבטיח גם מפתח שווה לפי יו"ר וועדות ,כי גם זה צריך להיות שווה
בהתאם.
מוטי ששון:

אני מוכן לבדוק את כל מה שאמרת.
מי בעד? (נערכת הצבעה) בעד  ;42 -נגד  -אין ; נמנעים  -אין;
ה ח ל ט ה :מאושר

 4.3מועצת העיר מאשרת וועדת הספורט בהרכב הבא :קובי זיתון יו"ר ,יניב פכטר ,אילן
גזית ,רועי דביר ,יוסי פיקל ,שלמה עזוז ,רועי כהן עופר שמעונוף (כל היתר עוד לא
נתנו שמות)
מוטי ששון:

מי בעד? (נערכת הצבעה) בעד  ;43 -נגד  -אין ; נמנעים  -אין;
ה ח ל ט ה :מאושר

 4..מועצת העיר מאשרת את מומלצי המועצה בהרכב הבא :אמ"ת אריה לוי ,אמ"ת מאיר
מלכה ,ליכוד משה בן-ניסן ,בן-יוסף בנימין
מומלצי המועצה ומומלצי השר למועצה הדתית :עמוס ברנס שוקי דיטמן ,אשר מלול,
שרה כהן-גדול (נציגת 'ישראל ביתנו')

מוטי ששון:

מי בעד? (נערכת הצבעה) בעד  ;42 -נגד  -אין ; נמנעים  -אין;
ה ח ל ט ה :מאושר

מומלצי הרבנים הראשיים :רב דוד ישר או -הרב משה-
מוטי ששון:

אנחנו משאירים את האופציה פתוחה בפני שני האנשים האלה ,לראות אם
אפשר לעשות-

חיים זברלו:

אי אפשר לעשות .מה שהחוק מאפשר,

מוטי ששון:

אני הייתי מוכן לאשר רק את החלק הזה ואת מומלצי השר ,מומלצי השר
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יכולים להגיע גם באופן נפרד לשר הדתות ,ולא חייבים להיות-
אני מציע שמומלצי הרבנים הראשיים מאחר ויש שני מכתבים :הרב דוד ישר
ואני מציע להשאיר גם את השם השני.
חיים זברלו:

אני מבקש ממך ,מה שהחוק מאפשר אנחנו הולכים לפי החוק.

מוטי ששון:

בסדר ,אתה אומר ללכת לפי החוק נאשר את זה לפי החוק ואנחנו משאירים
את האופציה בידי הרבנים הראשיים להגיע להסכמה לגבי המועמד שלהם.

חיים זברלו:

אנחנו קודם כל מבקשים לבחור את המועמד שנתנו בכתב .אני יודע את
החוק,

מוטי ששון:

אני אמרתי ,לוקח את הרשימה שאמרת וממליץ לרבנים הראשיים להגיע
להסכמה ביניהם,

חיים זברלו:

הם הגיעו .יש מכתב חתום .אחרי שהם שלחו מכתב ,המכתב הזה תופש .זה
החוק.

מוטי ששון:

אני שואל שאלה פשוטה :נגיד העברנו את זה עכשיו ואישרנו אותה ומחר הם
רוצים לשנות את המועמד שלהם?

חיים זברלו:

הם יכולים .זה עכשיו הולך לשר ,השר צריך לחתום על זה ואחרי זה חוזר
בחזרה לפה לאישור .באישור תמיד אפשר לעשות .כרגע אין מה לעשות.

מוטי ששון:

ואם הם משנים דעתם?

חיים זברלו:

יכולים .לא עכשיו,

ישראל מורן :יש פשוט חוק שירותי הדת היהודיים שעל פיו מקימים את המועצה הדתית,
ובסעיף – כרגע אנחנו הולכים במועצה להעביר  8נציגים שאם אתם רואים,
סמוך אליהם רשום נציגי הסיעות ,קרי  8נציגים ממונים ע"י הסיעות .זה
אומר שאם ניקח את ה 8-ונחלק ל 47-זה  .1.41מכיוון שאנחנו  4חבריי
מועצה ,זה אומר שהמפתח שלנו עובר את החצי .בסעיף מס'  4בחור ,בהצעת
מועמדים ,כותב בסופו "בקביעת מספר מועמדים כאמור ,ייחשב שבר המגיע
לחצי ומעלה ,כיחידה שלמה" קרי זה אומר שגם לסיעת 'צעירים' שיש 4
נציגים במועצה ,מכיוון שאנחנו מחליטים על  8נציגים ,מגיע חבר כחוק ע"מ
לייצג את כל הציבור-
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ע"ח מי?

ישראל מורן :זו שאלה טובה .אתם עשיתם איזה תרגיל של חיבור  4אחדים ,ואנחנו ,4
מוטי ששון:

עשינו אריתמטיקה פשוטה .אתה אומר מגיע לך ,אבל אם נשארו  4מקומות
וצריך לחלק אותם ,או  ,3מחלקים אותם .אז אתה אומר :למה בחרת בנציג
של יוליה ובנציג של הליכוד ,ולא בחרת בנציג שלי?

ישראל מורן :אני אגיד לך למה אני אומר את זה אדוני ראש העיר ,כי מספר החברים אינו
קבוע בחוק וניתן להגדיל אותו במידה ויש את הצורך הזה.
המחלוקת היא סביב החוק .החוק אומר שלנו מגיע הנציג הזה ,וע"כ אנחנו
נבקש את מה שמגיע לנו עפ"י חוק ,והשר יקבע שיגדילו את חבריי המועצה
הדתית ,אנחנו נסכים עם זה .רק אין שום סיבה שיפלו סיעה של  4מנדטים
לעומת סיעה של  4מנדטים אחרת .דרך אגב ,כמו שאמרתי ,זו הפעם
השלישית או הרביעית שזה קורה פה היום ,שמפלים את הסיעה של ה4-
מנדטים שלנו ,על פני הסיעות האחרות.
חיים זברלו:

זה ממש לא מדויק.

ישראל מורן :יתרה מכך ,מוסיפה הפקודה של הקמת מועצה דתית ומדבר על כך ,לצורך
העניין "ומבחינת ייצוגם המתאים של הגופים בעדות המעוניינים בקיומם של
שירותי הדת" זה מתוך הקמת מועצה דתית וזה אומר שאם זה צריך לייצג
את ייצוגם התואם של האוכלוסיה ,אני מבקש להזכיר לכל חבריי המועצה
שתנועת 'צעירים' עם  4מנדטים ,היא לא רק עם  4מנדטים כי היא קיבלה את
המנדטים ,אלא כי היא קיבלה כמעט  4וחצי ,לעומת סיעות של  4מנדטים
שקיבלו פחות מ 4-מנדטים ועגלו להם למעלה ,ועל כן יוצא שייצוג של ציבור
גדול יותר לא מיוצג במועצה הדתית ,וגם ,זה לא עפ"י חוק .אני מבקש להגיש
גם את הנציג שלנו ,ומבקש שיגדילו ,שהשר יראה את הפרוטוקול של הישיבה
ויגדיל לנו את מספר חבריי המועצה ע"מ שכולם יקבלו ייצוג הולם.
גם צעירים בחולון מקבלים שירותי דת וראוי שיהיה להם נציג שם .ההיפך,
הם אולי מקבלים יותר .גם הציבור הדתי זקוק לשירותי דת וגם הציבור
החילוני זקוק לשירותי דת,
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מוטי ששון:

אני יכול לפנות לשר ולבקש להגדיל את זה בשנים .מה קרה?

חיים זברלו:

אני מבקש עוד אחד גם,

מוטי ששון:

נכון ,בשביל זה אני עושה את זה ,בשביל גם לענות למורן שלא יהיה מצב ש3-
מפלגות של  4מקבלים והרביעי לא מקבל.

מוטי ששון:

מי בעד אישור ההצעה כפי שהקראתי אותה? (נערכת הצבעה) בעד  ;49 -נגד -
 ; 4נמנעים  -אין;
ה ח ל ט ה :מאושר
אני מ|בקש את אישור המועצה לפנות לשר ,שיגדיל את מספר החברים בעוד 4
כדי שנוכל לאפשר לחברי המועצה להביא את זה לידי ביטוי ,כי גם מורן לא
קיבל ייצוג .אני חושב שש"ס שקיבלה נציג אחד ,מגיע לה ( .4נוסיף  4נציגים)
במקום שיהיה  ,1יהיה .99
מי בעד? (נערכת הצבעה) בעד  ;43 -נגד  -אין ; נמנעים  -אין;
ה ח ל ט ה :מאושר פה אחד4
אני מחר מוציא מכתב לשר ,שזו הייתה החלטת המועצה להוסיף עוד 4
נציגים .הישיבה נעולה.

מורן ישראל" :על אף מה שאמר כבוד ראש העיר ,סיעת "צעירים" לא הטילה דופי באף
אחד מחברי מועצת העיר ,כי אם העלתה הצעה עניינית מגובה במחקרים
ופסקי דין"4

תום הישיבה4

מוטי ששון
ראש העיר

יוסי זיידה
עוזר ראש העיר
ומרכז ישיבות המועצה

56

מועצת העיר ה –  71חולון ישיבה שמן המניין מס' 8

57

1414107.

פרוטוקול .11

