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מועצת העיר השבע עשרה שמן המניין מס 9
מתאריך 14347.
משתתפים:
מר מוטי ששון

ראש העיר

מר נוימרק זוהר
גב' רבקה עדן

חברת 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 עמ וס ירושלמי
מר עזרא סיטון

חבר המועצה

חבר המועצה

מר מיכאל שמריהו

חבר המועצה

מר שמעון חזן

חבר המועצה

מר ניסים זאב

חבר המועצה

מר איתי זילבר

חבר המועצה

מר י שראל מורן

חבר מועצה

ד"ר שי פרוכטמן
מר יעקב אופק

חבר מועצה

חבר מועצה
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חבר ת מועצה

חבר מועצה

סגל :
עו"ד יונת דיין – יועצת משפטית
יצחק וידבסקי – גזבר העירייה
נורית בייסקי – דוברת העירייה
פנינה שנהב – מנכ"ל החברה הכלכלית לפיתוח חולון
מר אורי צור – חשב העירייה
רחמים בינוני – מנהל אגף תקציבים ובקרה
יגאל אייל – מנהל מחלקת הספורט
אבי מור – מנהל מחלקת איכות סביבה
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סדר יום
 .1הצעה לסדר יום  -של חבר המועצה שמעון חזן בנושא סגירת מקוואות מזוהמים בחולון
(המצ"ב).
 .2שאילתא  -של חבר המועצה מורן ישראל בנושא מדיניות העירייה למוניות שירות
(המצ"ב).
 .3שאילתא  -של חבר המועצה שמעון חזן בנושא שכר בכירים (המצ"ב).
 .4שאילתא  -של חבר המועצה שמעון חזן בנושא תחילת בנייה ב -ח ( 055המצ"ב).
 .0אישרור החלטות מועצה למתן ערבות להלוואות לעובדים (המצ"ב).
 .6אישור תבר"ים (המצ"ב).
 .7אישור תב"ר חדש – הקמת מעון יום בקריית רבין באמצעות החברה הכלכלית( ,המצ"ב).
 .8אישור עדכון תב"ר  – 3477בנית תוספת ביה"ס דביר(,המצ"ב)
 .9אישור חלוקת התמיכות בספורט לשנת (,2514המצ"ב).
 .15מערך תברואה וסביבה מבקש הגדלת היקף העבודה נשוא חוזה מספר -6302תב12-
הצבה ופינוי של כלי אצירה לאיסוף נייר ברחבי העיר בשיעור של  05%מהיקף החוזה,
(המצ"ב).
 .11מינוי סגני ראש העיר מר עמוס ירושלמי לתקופה של שנתיים ,מר אילן לוי לתקופה של
שנתיים ,מר רועי כהן לתקופה של שנה.
 .12מועצת העיר מאשרת את המשך שיבוץ ועדת בטיחות בדרכים בהרכב הבא:
ש"ס-
ש"ס -
"צעירים" – איתי זילבר
"מצטיינים בחינוך" – אושר שקלים
 .13מועצת העיר מאשרת את המשך שיבוץ ועדת ביטחון בהרכב הבא:
"ליכוד  +אילן לוי" – אילן לוי  -יו"ר הועדה
ש"ס -
"ישראל ביתנו" -
"מצטיינים בחינוך" – עופר אשקורי
"עמוס ירושלמי" – עובד ששון
"שמעון חזן" –
 .14מועצת העיר מאשרת את המשך שיבוץ ועדת ביקורת בהרכב הבא:
ש"ס – קייקוב ראובן
 .10מועצת העיר מאשרת את המשך שיבוץ ועדת בריאות בהרכב הבא:
ש"ס –
"צעירים" – דנה סוסלביץ
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"מצטיינים בחינוך"  -אושר שקלים
"ליכוד +אילן לוי" -
"ישראל ביתנו" –
 .16מועצת העיר מאשרת את המשך שיבוץ ועדת חינוך בהרכב הבא:
"מצטיינים בחינוך" -שי פרוכטמן
"צעירים" – מורן ישראל
"עמוס ירושלמי" -עמוס ירושלמי
מנהלת ביה"ס יסודי -ארנה רימון
מנהלת חטיבת ביניים  /על יסודי -רותי אנזל
 .17מועצת העיר מאשרת את המשך שיבוץ ועדת הנצחת קורבנות הטרור בהרכב הבא:
"ירוקים" – כהן רועי  -יו"ר הועדה
 .18מועצת העיר מאשרת את המשך שיבוץ ועדת שמות בהרכב הבא:
ש"ס -
"עמוס ירושלמי"  -יובל מגידש
"מצטיינים בחינוך"  -נועה צפלינסקי
"ישראל ביתנו" -
"צעירים" – דוד נחום
"ליכוד +אילן לוי" – שלוש משה
 .19מועצת העיר מאשרת את המשך שיבוץ ועדת תנועה בהרכב הבא:
"מצטיינים בחינוך"  -יוסי וקנין
"ירוקים"  -רועי כהן -
"ישראל ביתנו" -
"ליכוד  +אילן לוי" -
"צעירים" – בר שי
 .25מועצת העיר מאשרת את המשך שיבוץ ועדת נוער וצעירים בהרכב הבא:
"צעירים" – מורן ישראל
"צעירים" – איתי זילבר
"מצטיינים בחינוך" – מוריס אשכנזי
"שמעון חזן" –
"ליכוד  +אילן לוי" –
 .21מועצת העיר מאשרת את המשך שיבוץ ועדת רווחה בהרכב הבא:
ש"ס –
"שמעון חזן" -
"מצטיינים בחינוך" – נועה צפלינסקי
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"ישראל ביתנו" -
"ליכוד  +אילן לוי" –
 .22מועצת העיר מאשרת את המשך שיבוץ ועדת מלח בהרכב הבא:
"מצטיינים בחינוך" -
מצטיינים בחינוך -
ש"ס -
ש"ס -
"ישראל ביתנו" -
"עמוס ירושלמי" – וורום יצחק
"ליכוד +אילן לוי" -
"שמעון חזן" –
 .23מועצת העיר מאשרת את המשך שיבוץ ועדה למאבק בנגע הסמים בהרכב הבא:
"מצטיינים בחינוך" –
מנהלת ביה"ס תיכון – שולה מנור
 .24מועצת העיר מאשרת את המשך שיבוץ ועדה לקידום מעמד הילד בהרכב הבא:
ש"ס –
"צעירים" – איתי זילבר
מנהל בית ספר – מלכה חרותי
 .20מועצת העיר מאשרת את המשך שיבוץ ועדת קליטה בהרכב הבא:
ש"ס  -עו"ד דפנה לביא
ש"ס -
"מצטיינים בחינוך" – נועה צפלינסקי
"עמוס ירושלמי" – קרן פאר
"ליכוד  +לוי אילן" -
"ישראל ביתנו" –
"שמעון חזן" –
 .26מועצת העיר מאשרת את המשך שיבוץ ועדת ספורט בהרכב הבא:
ש"ס – עופר שמעונוף
ש"ס – אלכס שפרינגר
"צעירים" – ניסים ברכה
"מצטיינים בחינוך" – צביקה גלפרין
"ישראל ביתנו"-
דרור חכמון – משקיף
אלי עזר  -משקיף
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ריכוז החלטות ישיבת מועצת העיר שמן המניין מס'  9פרוטוקול מס' 243
 .1מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את החלטות מועצה למתן ערבות להלוואות
לעובדים .
 .4מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את אישור התבר"ים .
 .3מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את התב"ר החדש – הקמת מעון יום בקריית
רבין באמצעות החברה הכלכלית,
 .2מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את עדכון תב"ר  – 3233בנית תוספת ביה"ס
דביר.
 .5מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את חלוקת התמיכות בספורט לשנת .4112
 .6מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את מערך תברואה וסביבה מבקש הגדלת
היקף העבודה נשוא חוזה מספר -6354תב 14-הצבה ופינוי של כלי אצירה
לאיסוף נייר ברחבי העיר בשיעור של  51%מהיקף החוזה,
 .3מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את מינוי סגני ראש העיר מר עמוס ירושלמי
לתקופה של שנתיים ,מר אילן לוי לתקופה של שנתיים ,מר רועי כהן לתקופה של
שנה.
 .8מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את המשך שיבוץ הוועדות.
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פרוטוקול
הצעה לסדר – סגירת מקוואות בחולון:
שמעון חזן:

כיו"ר ועדת הבריאות הנני מגיש הצעה לסדר בנושא אי סגירת המקוואות
המזוהמים בחולון .בישיבת מועצת העיר ביום  22.1.14הוגש דו"ח מבקר
העיריה מיום  ,24.3.2513מקריאת דו"ח המבקר מתגלה העובדה כי כל
שמונת המקוואות הפועלים בעיר חולון עושים זאת כאשר אין להם אישור
ממשרד הבריאות .לא נמצא בהם רשיון עסק ואף  ...לרובם המכריע צו
סגירה שלא נאכף .חשוב לציין כי חלק מאותן מקוואות פועל בעיר כבר
למעלה מעשרים שנים .הסכנות הטמונות במקוואות המזוהמים הינן
מרחיקות לכת ,אף הנני יודע מדעתי האישית על מספר נשים אשר סבלו
מדלקות בצוואר הרחם לאחר ביקור במקוואות .יש לציין כי קהל המבקרים
החרדי מבקר במקוואות לעתים תכופות מאוד .אישה חרדית בתקופת הפריון
מבקרת במקווה אחת לחודש ,אולם לא רק קהל המבקרים החרדי מצוי
בסכנה בשל המקוואות המזוהמים ,אלא גם נשים שצריכות להתחתן ,הן
חייבות להביא אישור מהמקווה שביקרו במקווה ורק לאחר האישור הזה הן
יכולות להתחתן ,אחרת לא תינתן להן הרשות הזאת .המקוואות הקרויים
בשמם המלא מקוואות טהרה ,מספקים מקום אליו מגיע אדם על מנת
להיטהר ,על כן כמה אירוני הוא המצב הקיים במקוואות בחולון בו אנשים
מגיעים למקווה לעבור טיהור במקווה המזוהם ,הרי שכל אדם שטובל
במקווה בחולון ,משול לטובל ושרץ בידו .בישיבת המועצה שנערכה לפני
מספר שבועות פניתי אליך אדוני ראש העיר ,בדרישה לסגור לאלתר את כל
המקוואות ,יש צוי סגירה לפני שנים רבות .והתרעתי על ה סכנה ,אך מאז לא
נעשה דבר .פניתי במכתב ב .0.2 -העיכוב בעניין מעורר תמיהה .האם הבחירה
שלא לסגור את המקוואות המזוהמים הינה פוליטית גרידא ,שכן המצב
התברואתי של המקוואות ידוע לעיריה מזה שנים רבות ,ואף על פי כן לא
נעשה כלום .לאור האמור לעיל ,הייתי רוצה להגיש הצעה לסדר היום ואתם
חברי המועצה ,אני מקווה ,שלא תהיה לכם ראייה פוליטית של המקרה הזה,
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אלא ראייה של כלל הציבור שהולך וטובל במקוואות שאין להן שום אישור
ממשרד ה בריאות ,שהם מזוהמים ומהווים נזק וסכנה לציבור מבחינה
בריאותית ואשר צריכים ,המקוואות האלה ,להיסגר לאלתר וללא שום
דיחוי.
מוטי ששון:

בעיר חולון קיימים שבעה מקוואות המנוהלים באמצעות המועצה הדתית
ומקווה שמיני המנוהל על ידי גורם פרטי ,עמותת חן החיים באמצעות הרב
שעשוע .העיריה באמצעות התביעה העירונית ניהלה הליכים משפטיים באשר
לכל שמונת המקוואות .המועצה הדתית שכרה שירותיו של מהנדס מים
העוסק בתחום זה על מנת שיגיש בקשות לרשיון עסק ,ותכניות סניטריות
מתאימות .מתוך הכרה בחשיבות הטיפול בעניין הגשות אלה בוצעו בליווי
מפקח רישוי עסקים לעניין זה .עניין זה נעשה עוד טרם פרסום דו"ח מבקר
העיריה הנוגע בנושא .ההערות תוקנו על ידי המהנדס והועברו לבדיקה נוספת
של משרד הבריאות .בתום הבדיקה תיערך ביקורת של מפקח רישוי עסקים
עם מנכ"ל המועצה הדתית בחולון במקוואות על מנת לוודא קיום הדרישות
הספציפיות של משרד הבריאות בכל מקווה ומקווה .כרגע חלק אושר ,וחלק,
הם מחזירים את זה כחבילה אחת .העיריה תקיים פיקוח הדוק ועקבי על
מנת לוודא ישום התכניות בפועל ובכך להביא את נושא המקוואות להסדרה
כוללת .על פי הנוהל מחובתם של המקוואות לדגום את המים באופן מסודר
ולשלוח אותם לאנליזה במעבדה מוסמכת לכך .מן הדו"חות שנמסרו לי
וראיתי אותם ביחד עם היועצת המשפטית ,אין שום בעיה של זיהומי מים וכי
הם עומדים בתקנות שנקבעו לכך על ידי משרד הבריאות .מי בעד להעלות את
זה לסדר היום? אתה רצית הצעה לסדר ,לא? .6
מי בעד להוריד את זה מסדר היום לאור מה שאמרתי? אין נמנעים  13בעד
להוריד מסדר היום ...ירד מסדר היום.
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שאילתא – מורן ישראל:
מורן ישראל :במקביל איתי יחלק לכם עוד תוספת .מדיניות העיריה בנוגע למוניות שירות.
השאלה היא קצרה פשוטה מתומצתת והיא כזאת :כיצד פועלת עירית חולון
על מנת להסדיר את נושא מוניות השירות לטובת תושבי העיר?
מוטי ששון:

עירית חולון מעוניינת במוניות שירות שיהוו שירות משלים לתחבורה
הציבורית ואולם עד היום משרד התחבורה התנגד לנושא מטעמים שונים.
בימים הקרובים תיקבע ישיבה בהשתתפות ראש העיר ומנכ"לית העיריה
ואליה יוזמנו הגורמים הרלוונטיים האחראים לנושא במשרד התחבורה.

מורן ישראל :תודה על התשובה ועל כוונת העיריה .במקביל איתי מחלק לכולם את
התכתובת ונאמר בתשובה שלכם שלמעשה העיריה פנתה והיתה התנגדות של
משרד התחבורה .עיינו בחומר ,עשינו שיעורי בית ,ולא ראינו שום פניה של
העיריה עד היום בכתב לפחות ,למשרד התחבורה,
מוטי ששון:

אני מודיע לך שאני אישית ,ואני מקווה שאתה לא מטיל ספק במה שאני
אומר ,אני אישית דיברתי עם משרד התחבורה מספר פעמים .אני גם יכול
להגיד לך את חלק מהטענות שאז נאמר לי ,אבל אני חושב שזה לא בדיוק
הטענות המקצועיות שלהם .הערכה שלי,

מורן ישראל :לא עדיף שדבר כזה ייעשה בכתב?
מיקי שמריהו :אבל אין פה סתירה.
מורן ישראל :לא ,חס וחלילה .קודם כל בירכתי על הכוונה לקדם מוניות שירות,
מוטי ששון:

אני חוזר ואומר לך שיש לי ישיבות עם גורמים הכי רלוונטיים ,הכי
מקצועיים ,המוסמכים במשרד התחבורה ,הם ענו ,אני חוזר ואומר פה
בצורה הכי גלויה ,הכוח של חברות התחבורה ,אגד ודן ,הן חזקות יותר והן
מאוד דומיננטיות בנושא הזה ,וזה משיקולים שלהם .אבל משרד התחבורה
מדבר על עומס .שברגע שיתיר גם זה וגם זה ,תראה ,עובדתית אמרתי לך ,אם
אתה לוקח את הפריפריה .בוא ניקח את מחוז תל אביב .אין לא בחולון ,לא
בבת ים ,לא ברמת גן ולא בגבעתיים ,אין מוניות שירות.

מורן ישראל :אבל יש בראשון לציון.
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זה כבר הטבעת השניה .אלה של רמת גן זה אלה שנוסעים לפתח תקוה .פתח
תקוה וראשון במעגל השני.

איתי זילבר:

ברמת גן יש מוניות שירות שמובילות לתל אביב .יש קווים משותפים לתל
אביב .אני נסעתי.

מוטי ששון:

אז אני אומר לך ,יכול להיות שהקו הזה יצא מפתח תקוה.

איתי זילבר:

אני יודע איפה נסעתי .ברמת גן יש מוניות שירות .הן נוסעות ברמת גן.

מוטי ששון:

גם בחולון נוסעות מוניות שירות .מוניות שירות של ראשון עוברות ברחוב
אילת .לידיעתך.

מורן ישראל :נשמח שנגיש בקשה בכתב הפעם .כי עד היום,
מוטי ששון:

אני חוזר ואומר לך ,יש ישיבות ,בישיבות מדברים על סדר יום ,מה שמעלים
שם ,ומאחר ואני אומר לך מה היה בעבר ,ומודה שיש גורמים שפועלים כנגד
משיקולים שלהם .אני עובר לשאילתא של חבר מועצה בנושא שכר הבכירים.

שאילתא לעניין שכר הבכירים:
מוטי ששון:

קיבלתם את חלוקת השכר שלהם ,כל השכר מבוסס על פי הוראות של משרד
הפנים ,אין שום סטיה בחוק,

שמעון חזן:

לא ברור ,מדובר על שכר שנתי?

מוטי ששון:

כן .בטח.

שמעון חזן:

כי לא כתוב .לא כתוב אם זה ברוטו או נטו.

דוברת:

אין נטו .יש עלות.

מוטי ששון:

יש לכם את זה ,נכון? לא צריך להקריא.

שמעון חזן:

פשוט דיברתי על השכר של שמונה בכירים,

מוטי ששון:

קיבלת.

שמעון חזן:

מעל  10,555שקל ומעלה .בתפקידיהם.

מוטי ששון:

תחלק את זה ב ,12 -תקבל את השכר החודשי .זה ברוטו .צא מתוך הנחה ש-
 65אחוז מזה יורד .למס הכנסה ,מס בריאות ולביטוח לאומי .אני עובר
לשאילתא,
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מורן ישראל :רק שאלה ,כי המידע שנתנו לנו אז בזמנו בדקתי  ...הממוצע שכר של עובדי
העיריה עומד,
מוטי ששון:

מה שאתה לקחת ,אתה לוקח את כולם ומחלק .זה ממוצע.

מורן ישראל :אני יודע מה זה ממוצע ,זה אומר שיש רק שמונה עובדים שלמעשה עובדים
ב 10,555 -שקלים.
מוטי ששון:

לא ,הוא ביקש שמונה הגבוהים ביותר.

שמעון חזן:

השאלה שלך היא די הגיונית אבל כנראה שאלה השמונה מעלים את
הממוצע ,ל 10,555 -שקל.

מוטי ששון:

לא ,ש אלת אותי שאלה .זה הממוצע של המשכורת הנמוכה עם המשכורת
הגבוהה ,אתה מחבר את כולם ,ומחלק במספר העובדים.
אני עובר לשאילתא הבאה .שאילתא של חבר המועצה מר חזן.

שמעון חזן:

אני רוצה לקרוא אותה .היא חשובה מאוד לכלל תושבי חולון .זו בעיה
שאנשים לפעמים נמצאים בהפסדים כספיים גדולים מאוד ,מפסידים באמת
סכומי עתק בדברים שהם לא ידועים לציבור .מדובר בנושא של ח.055/
רבותי ,ח ,055/נושא הקרקעות ,למעשה משאב הקרקעות הכי גדול בעירית
חולון והוא מבין הגדולים במרכז גם .אין הרבה משאבים כאלה .מדובר על
עשרות אלפי יחידות דיור,

מוטי ששון:

שמעון ,שאילתא ,אתה צריך לקרוא את השאילתא ככתבה וכלשונה .לא
להתחיל לספר מסביב .אז אני מבקש שתקרא את השאילתא .תיצמד לה,
תשמע ,אתה מכיר את ההוראות .אז בבקשה תקרא.

שמעון חזן:

מדובר ב -ח 355/ב 6,655 -יחידות דיור .פה מדובר ב 16,555 -יחידות דיור.
רבותי ,זה כמעט פי שניים וחצי .במשאב הזה יש כל מיני ספקולציות .יום
אחד התפרסם כי הופקדה התכנית והגיעו מחירים ל 3,055 -שקל למטר.
למחרת ,מוטי ששון באחת השאלות אמר זה עשר או חמש-עשרה שנים עד
שזה בכלל יהיה.

משה מועלם :גם עכשיו הוא יגיד לך את זה.
שמעון חזן:

מועלם ,אולי תפסיק .תעיר הערות מועילות .אתה תופס אותי ומעיר הערות
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עלי .תגיד משהו לעניין .אתה שותק כל הישיבה ופתאום כשאני מדבר אתה
מתחיל .מה אתה תקבל נקודות? אני לא רוצה ממך שום הערות .שמעת?
שמעון חזן:

אתה שותק כמו דג כל הישיבה ,לא מועיל בכלום .רק כשאני מדבר אתה
פתאום מתחיל להעיר.

מוטי ששון:

אני מבקש להצמד ,תקרא את השאילתא.

שמעון חזן:

דיבורים כאלה תגידי לחברך ,שלא יעיר הערות .שלא יפריע.

חנה שניידר:

תדבר בצורה מכובדת .זה לא יזיק לאף אחד .איזו מין צורת דיבור זו .חוסר
כבוד והשפלות של אנשים ועוד לדבר על כבוד .ממש יפה.

שמעון חזן:

אבקשך עכשיו להגיד לי סופית מתי להערכתך אפשר יהיה להתחיל לבנות ב-
ח , 055/אנא פרט את השלבים ,לוח הזמנים לפעילות שנותרה עד להתחלת
ה בניה וכן פרט היכן עומד עניין זה כרגע .למשל ,האם התכנית בהפקדה,
האם הוגשו התנגדויות ומהו הזמן שנותר להתנגדויות.

מוטי ששון:

במרץ  2513הסתיימה שמיעת ההתנגדויות בתכנית ח 055/והועבר הפרוטוקול
הסופי למתן תוקף לתכנית .אולם בעקבות ההחלטה למתן תוקף הוגשו מספר
עררים למעוצה הארצית .בשלב זה אנחנו נערכים לדיון שיתקיים במועצה
הארצית בתאריך  ,9.3.2514אין לדעת מתי תתקבל ומה תהיה ההכרעה
בנושא .לאחר שתכנית ח 055/תאושר יתחיל הליך הפרצלציה אשר יבוצע
במקביל להכנת התכנית המפורטת הראשונה.
אני עובר לשאילתא הבאה.

שמעון חזן:

יש לי זכות לשאול אחרי זה.

מוטי ששון:

שאל.

שמעון חזן:

לא ענית לי ,אחרי שאתה בא ועושה פרצלציה ,מה להערכתך,

מוטי ששון:

אין לי הערכה .בהערכה שנתתי בעבר ,אני חוזר ואומר לאור הנסיון של
ח ,355/שלפחות עשר שנים.
אני עובר לשאילתא הבאה.
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אישור החלטת מועצה למתן הלוואות לעובדים
מוטי ששון:

קיבלתם את זה ,את מכתבו של חשב העיריה מה .4.2.2514 -קיבלתם,
קראתם את הפניה של החשב ,אז אנחנו מבקשים לאשר את זה .זו ערבות של
העיריה על הלוואות שעובדים לוקחים ,לקחו בעבר ,ואנחנו ערבים .זו
הדרי שה של הבנקים ,עשינו את זה בעבר כבר הרבה מאוד שנים ואנחנו
נמשיך לעשות.

מורן ישראל :ברשותך ,בכמה עובדים מדובר? שנתנו להם הלוואות כי זה כבר משהו שניתן
בעבר ,ודרך אגב ,גם הסכום לא מדוייק ,כי אם אתם תחברו נכון ל-
 ₪ 2,195,555 ,31.12.2513ועוד  3,545,555ביחד זה אמור להיות 0,235,555
ולא  0,255,555שאנחנו מאשרים פה עכשיו .אז כבר צריך הגדלה ב35,555 -
ממה שאנחנו מאשרים ובכל זאת הייתי רוצה לדעת בכמה עובדים מדובר
שלקחו הלוואות .האם זה שלושה עובדים שלקחו את כל ה,-
מוטי ששון:

לא ,יש הגבלה .מיד תקבל הסבר .וידבסקי בבקשה .אגב ,זה לא עובדים
שלוקחים הלוואה מהעיריה .אלא עובדים שהולכים לבנק ,לוקחים הלוואה,
אנחנו רק ערבים.

מורן ישראל :ואם הוא מחר לא יחזיר אנחנו,
מוטי ששון:

לא ,אם הוא מחר לא יחזיר ,בסיום שלו ,בסיום העבודה שלו ,אתה מתחשבן
איתו ומוריד לו מה שהוא חייב.

יצחק וידבסקי :קודם כל גובה ההלוואה המדובר הוא עד  75,555שקל לעובד ,כרגע בבל"ל
יש לנו הלוואות בסך הכל כ 122,496 -לשישה עובדים ,בבנק המזרחי ,מזרחי
זה לפני הרבה יותר זמן.1,562,359 ,
מוטי ששון:

מי בעד?  18בעד .מי נגד? אחד נגד.

מורן ישראל :אני לא נגד .אני נמנע.
מוטי ששון:

אחד נמנע .אושר .אני עובר לסעיף הבא.

מורן ישראל :ביקשנו שהתב"רים לא יעלו היום לסדר כיון שהמסירה של החומר לא
נעשתה כדין .הדין לצורך העניין אומר שמגיע לנו לקבל את החומר עשרה
ימים מראש ,כפי שביקשנו וביקשנו כמה פעמים ,גם בישיבה עצמה וגם ב...
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מיד שקיבלנו את ה ...בישיבת מועצת העיר למסור את זה בעותק קשיח,
ביקשנו ולא קיבלנו למעשה ,עד שקיבלנו את העדכון ,אין עשרה ימים מרגע
המסירה החוקית לפחות ,ולכן אני מבקש שנדון בזה מבחינתי גם בישיבה
שלא מן המניין אם התב"רים האלה חשובים ,אבל נראה לי ראוי שלחברי
המועצה יהיה את פרק הזמן הזה הסביר של עשרה ימים כדי שהם ילמדו את
החומר בכל פעם שמדובר בעניין תקציבי.
מוטי ששון:

לא הבנתי ,קיבלת .מה אתה עושה עם זה?

מורן ישראל :הטאבלט ,דרך אגב ,במעמד הישיבה גם יוסי וגם זוהר הסכימו ,אמרנו
שאנחנו מוכנים להחזיר אותו ולתת אותו לרווחה,
מוטי ששון:

את ה לא צריך לתת לרווחה .אתה לא משתמש בו ,תחזיר את זה אלינו
בחזרה .קיבלת טאבלט ,אתה לא משתמש בו?

דובר:

הוא אמר ,אנחנו רוצים להחזיר.

מוטי ששון:

אין בעיה ,תחזירו את הטאבלטים ,נתחיל להוציא את זה בנייר.

יוסי זיידה:

אנחנו העברנו את החומר עשרה ימים על פי החוק ,בחלקו ,לאותם אלה
שידענו שמראש ביקשו בכתוב עשינו את זה כך ,ולאחרים העברנו במייל,
באמת היתה התייחסות גם של מורן וגם של עזרא לגבי בקשה לקבל את
החומר גם בכתוב ,ולא ביקשתם לקבל אותו היום מחר או מחרתיים ,או
בעצם קיבלתם את ה חומר הזה .לא שהחומר לא הגיע לידכם במייל .ראיתם
אותו.

מורן ישראל :רגע המסירה ,המסירה כדין בוצעה אך ורק ביום חמישי.
מוטי ששון:

מורן אתה מתחיל להיות יותר מדי פורמליסט .יש לך טאבלט ,אתה משתמש
בו ,שלחו לך את זה במייל .היה לך מול העיניים?

מיקי שמריהו :מאחר ומדובר בבתי ספר וגנים ,אני מציע שהפעם אנחנו נדבר על ה ...ונאשר
את זה .זה עניין בנפשנו ,כולנו בעד חינוך.
רועי כהן:

העובדה היא שבכנסת זה מותר ,כולם רוצים ...אז למה,

מורן ישראל :טוב מאוד ,ובירכנו על זה שמגיע ,אבל ברגע שאנחנו צריכים דפים ,וביקשנו
מהתחלה על מנת שנוכל,
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שמענו אותך.

מורן ישראל :אבל הוא התייחס למה ש,-
מוטי ששון:

הוא העיר הערה,

מורן ישראל :הוא העיר הערה אלי.
מוטי ששון:

לא ,הוא העיר הערה לנושא .בבקשה יוסי.

יוסי זיידה:

אני אומר ,בפועל את החומר קיבלתם .זה לא שקיבלתם את החומר ולא
יכולתם ,יכולתם גם להגיע לחדר מועצת ,ועזרא יעיד ,אתה יושב בחדר הזה
עזרא ,אפשר לפתוח את המייל של חדר מועצה ,יש מדפסת ,אפשר להדפיס
את החומר .אני מדבר עניינית .קיבלת ,פנית ,יכולת באותה מידה את החומר
שקיבלת במייל ,יכולת להעלות בחדר חברי המועצה.

עזרא סיטון :זה בדיוק מה שאני  ...אתה מבין ,לכתוב על דפים.
יוסי זיידה:

את העדכון קיבלתם ביום חמישי ,כיון שהיו נושאים באמת שידעתי שצפויים
להכנס ולא רציתי להריץ שליח פעם פעמיים ושלוש על כל דבר .אנחנו נקפיד
להבא ,נקפיד חד משמעית להבא ,להוציא עשרה ימים בנייר ,וכשיהיו
עדכונים נוציא גם את העדכונים,

מורן ישראל :אני אשמח לקבל את ההתייחסות של היועצת המשפטית ,שתצטט את החוק.
יונת דיין:

אין לי בעיה לצטט את החוק מורן ,ראיתי שגם אתה יודע לצטט אותו יפה,
אז אפשר לחסוך את זה .העניין הוא פשוט .כן נמסר עותק פיזי ביד ,או נמסר
עותק במייל שראית וקראת ואתה לא יכול להגיד שלא ראית כי אתה הגבת,
אמרת אני מבקש לקבל גם בנייר .כל מטרת הטאבלטים שחולקו לחברי
המועצה ,חולקו כדי לחסוך ,כדי להפוך למקום ירוק יותר ,כדי להצמד
לאג'נדה של עירית חולון ,אג'נדה שלא אני הכתבתי אותה אבל אני מברכת
עליה כי כמו שאמר רועי ,כולם מנסים ללכת לכיוון הירוק ולחסוך בניירות.
ברגע שלא משתמשים בטאבלט אלא מבקשים בכל זאת לשלוח את כל סדר
היום מודפס ,למעשה ,ואני נזהרת בלשוני כדי לא חלילה להטיח באף אחד
כלום ,אבל אני כבר יודעת איך יתייחס לזה משרד הפנים ,אם זה לא משמש
בשביל לקבל את סדר היום ואם שולחים את סדר היום במקביל בנוסף,
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הטאבלט נהיה טובת הנאה אסורה על חברי המועצה ואז צריך להחזיר אותו
חזרה.
מוטי ששון:

רציתם לשמוע אותה ,בבקשה ,שמעתם אותה.

יונת דיין:

מה לעשות ,החוק לא מתעדכן כל יומיים שלושה ,ולא לוקח בחשבון את
האמצעים הטכנולוגיים הקיימים היום דוגמת אימיילים וטאבלטים .עשרה
ימים מראש בכתב היה לכם את החומר באימייל ,ראיתם אותו ,מצאתם
אותו .אני חושבת שבאמת להגיד לא קיבלתי את הניירות עשרה ימים מראש,
זו סוג של דווקנות שהיא לא בריאה ולא לטובת המועצה והעיר .רוצים
להצמד לדווקנות הזאת עד הסוף ,השאלה אם הפרויקטים יתבצעו בעיר או
לא ,היא כבר לא באחריותי ,לא בסמכותי.

מורן ישראל :כיון שהיא התייחסה אלינו ואמרה שאנחנו פועלים בדווקנות ,או לפחות
הפרשנות ,אז אני רק רוצה להתייחס לזה ולאמר שלו היתה דווקנות מדובר
רק בנושא הזה ,אז יכול להיות שהיית יכולה לפרש את זה כדבר כזה ,מכיון
שאנחנו מבקשים פשוט,
מוטי ששון:

אין לי שום כוונה לדחות את הדיון .יש לנו דברים בוערים ,אני לא אעשה שום
דבר כדי לפגוע בפעילות של העיריה בגלל איזו דווקנות ,אז אני מעביר את זה
עכשיו .אמרת את מה שאמרת,

איתי זילבר:

גם כשהם הגיעו ביום חמישי רק? הם לא הגיעו,

מוטי ששון:

אתה יודע לקרוא מה שכתוב שם? מה אתה צריך לקרוא ,מה אתה צריך
להתעמק בזה .קיבלת כסף ,אתה לא רוצה לקחת אותו בזמן? אתה רוצה
שבסוף השנה לא נעמוד בלוחות זמנים וניתן בונוסים לקבלנים (כדי שיסיימו
את העבודה במועד),

איתי זילבר:

מה מונע לעשות ישיבה בעוד עשרה ימים אחרי ש,-

מוטי ששון:

שמעת מה שאמרתי לך? זה מה שמעניין אותך ,הפורמליות? בבקשה ,תצביע
עכשיו נגד אם הפורמליות זה מה שבראש מעיניך.

איתי זילבר:

אנחנו לא,

מוטי ששון:

אמר לך מזכיר המועצה שהוא להבא יקפיד על הדברים האלה .נקודה .אתה
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מתעקש עכשיו אז אני מביא את זה לדיון .תרצה ,תביע דעתך בהצבעה.
וידבסקי אתה רוצה לדבר על התקציב?
יצחק וידבסקי :אני רוצה לתת דוגמה .בהתאם לדרישת המשרדים הייעודיים אנחנו נדרשים
לסיים את העבודה בתאריך מסוים ,במקרה ספציפי זה מדובר על הקמת
מעון יום בקרית רבין באמצעות החברה הכלכלית .אם לא נסיים את זה
בזמן ,פשוט נפסיד חלק מהמענק שלהם .גם לעתיד ,אני אומר את זה חד
משמעית ואני אומר את זה גם לכבוד ראש העיר ,לעיתים ניאלץ אפילו ביום
המועצה להביא חומר ,כדי לא להפסיד ימי עבודה .אני משתדל להקפיד בלי
אישורי המועצה לא לאשר  ...עקב כך שאנחנו מאוד מאוד מוגבלים בזמן .וגם
מהנדסי התשתיות שלנו וגם הסמנכ"לים לתשתית ולבינוי אומרים ש24-
חודש זה מעט מאוד זמן ולכן נקבל תוצאות פחות טובות ככל שהזמן קצר
יותר ,לכן אני משתדל כמיטב יכולתי לתת מקסימום זמן לאפשרות הבניה.
לכן ג ם ,כידוע לך בפסח אין מועצות ,בקיץ אין מועצות ,אי אפשר תמיד
להזמין מהיום להיום ,לכן זה דברים מאוד ספציפיים ,כפי שאתה שם לב,
במקרה הזה אתה נדרש תוך  24חודשים לסיים את העבודה.
מורן ישראל :כתוב למרות פרק הזמן הקצר השתדלנו לפחות,
יצחק וידבסקי :וזה שטות ,אפילו אם זה מהיום להיום ,להפסיד ימי עבודה לקבלנים.
מוטי ששון:

אתה רוצה להמשיך על כל יתר הסעיפים?

יצחק וידבסקי :הסעיפים האחרים אין בעיה.
מוטי ששון:

קיבלתם את החומר ,אתם רואים ,בסך הכל  46מיליון ש"ח .בנושא של
התשתיות זה  16מיליון ש"ח ,בנושא של החינוך תרבות וספורט  22מיליון
ש"ח ,רווחה  1.72ודברים נוספים עוד  6.0מליון ש"ח .בסך הכל אתם יכולים
לראות את כל הפירוט מופיע בדפים אחרי הריכוז .אז אם יש שאלות,
בבקשה.

רחמים בנוני :מוטי רק הערה אחת ,לגבי סעיף  3אני טעיתי ,הביצוע על ידי החברה לבילוי
ובידור ולא החברה הכלכלית ,תכנון מפורט של מסוף  ...ציבורית בקרית
שרת בחולון .טעיתי בהערה ,רשמתי החברה הכללית ,זו החברה לבילוי
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ובידור.
מוטי ששון:

יש שאלות לגבי התב"רים?

שמעון חזן:

זה קשור לספורט גם כן?

מוטי ששון:

לא עוד לא .מדברים פה על התב"רים במכתבו של גזבר העיריה מה ,16.2 -על
תוספות נדבר אחר כך .יש הערות? שמתם לב שיש שינוי קטן ,אנחנו מעבירים
כסף לשיפוץ של בית שטיינברג ,כדי שנוכל לשפץ את תיאטרון חולון ,אנחנו
אישרנו בעבר תקציב של למעלה מ 25 -מליון שקל לשפץ את תיאטרון חולון,
כולל הכניסה ובית קפה בכניסה ,ולצורך העניין נצטרך להעביר את המינויים
לבית שטיינברג ,כדי שבית שטיינברג יוכל לקלוט אותם ,העברנו תקציב
לשיפוץ.

שמעון חזן:

האם פה קבלנים זכו במכרזים ,מי הקבלנים האלה,

מוטי ששון:

תגיד לי פרוייקט.

שמעון חזן:

בית שטיינברג למשל.

מוטי ששון:

עוד אין קבלן.

שמעון חזן:

עוד לא פרסמתם .יש קבלנים שנעשו לגביהם חוזים על סמך מכרז אחד
שהאריכו את התוקף,

מוטי ששון:

תן לי מקרה קונקרטי .אם במסגרת ההסכם הרב שנתי שיש איתם או השנתי
שיש איתם יש אפשרות לגלוש עד  05 ,20אחוז ,זה מופיע בהסכם .אם לא,
באים למועצה .נגיד יש  20אחוז ,והוא רוצה להגדיל,

שמעון חזן:

בסדר ,השאלה הסדר גודל כמה קבלנים פה בכלל 40 ... ,מליון ,בערך?

מוטי ששון:

לא יודע ,יש תשתיות.

שמעון חזן:

חמישה ,עשרה?

מוטי ששון:

אני לא יכול להגיד כי זה כל מיני פרויקטים .למשל בנושא תשתיות
באלישרא ,אני לא יודע מי זה הקבלן .או בכישור ,מי עובד .איזה קבלן עובד,
לא מכיר את ה קבלנים .לא יודע מי הם .אבל כולם עובדים לפי מכרז.

שמעון חזן:

כדי שאני לא אשאל עוד שאלה ,ברשותכם ,אני אשב פה עם מי שיתן לי את
התשובה.
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שי פרוכטמן :בנושא גני ילדים ,התקנת גומי בחצרות גני ילדים .לא כתוב שום סעיף
בהערות ,שום דבר ,האם מדובר על כל גני הילדים ,אני מניח שזה החלפת של
החול,
מוטי ששון:

יש תכנית רב שנתית של משרד החינוך שנתנו להם כסף והם עובדים בקצב
שהם מחליטים.

שי פרוכטמן :אז זה של חלק מהמבנים.
מוטי ששון:

לא ,הכוונה זה לעשות את כולם .אי אפשר בשנה אחת ,אבל הכוונה לעשות
את כולם.

שי פרוכטמן :לכמה שנים זה מתמשך?
מוטי ששון:

הערכה שלי ,דיברו על שלוש שנים .אני חושב שלוש שנים ,לא בטוח,

רחמים בינוני :כן .שלוש שנים ,אבל זה גם מותנה בתקציב .כלומר אם יהיה לנו מקורות
תקציב זה יהיה שלוש שנים ,אם לא ,נצטרך להאריך את זה קצת ,אבל
הכוונה היא לשלוש שנים ולכן עכשיו ראש העיר הינחה להוסיף שלושה מליון
השנה ,כדי להריץ.
מוטי ששון:

מי בעד אישור התב"רים שמסתכמים ב ₪ 6,305,555 -כפי שמופיעים
במכתבו של גזבר העיריה מר יצחק וידבסקי מה .16.2.2514 -מי בעד?

איתי זילבר:

אנחנו מבקשים שיציינו אותנו שמית בפרוטוקול שהצבענו בעד.

מוטי ששון:

 18בעד .מי נגד? מי נמנע? אחד.
אני אומר אחד נמנע ,וכל השמונה-עשרה ,בעד

איתי זילבר:

אנחנו מבקשים שיצויין בפרוטוקול שמית .זה נראה לנו לגיטימי .מי שרוצה
להיות שמי ,שיהיה שמי .אנחנו רוצים שיופיע בפרוטוקול.

יוסי זיידה:

יהיה כתוב בפרוטוקול שאיתי זילבר ומורן ישראל הצביעו בעד.

איתי זילבר:

זה הכל.

דובר:

איתי ומורן ביקשו שיירשם,

אישור תב"ר הקמת מעון יום בקרית רבין באמצעות החברה הכלכלית:
מוטי ששון:

קיבלתם את זה .בסך הכל  ₪ 9,775,555כשהחלוקה היא  4,307,555ש"ח של
משרד החינוך ו ₪ 0,213,555 -של עירית חולון.
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רועי כהן:

זה תמר.

מוטי ששון:

אמרתי משרד החינוך ,לא ,זה תמר .סליחה .שש כיתות .מי בעד?

רועי כהן:

יש פה הסכם שאנחנו חתמנו עם ה,

מוטי ששון:

כן.

יצחק וידבסקי :אתה לא יכול ...אם אתה לא רוצה את הכסף אל תיקח אותו .זה ההתניות.
תכתיבים.
רועי כהן:

מכתיבים לך איך,

יצחק וידבסקי :איך תתקדם עם הפרוייקט שלך.
מוטי ששון:

מי בעד?  71בעד 4מי נגד? אין נגד 4נמנע אחד 4אושר.

איתי זילבר:

אני מבקש מיוסי שוב שמי.

מוטי ששון:

כולם בעד .רק אחד נמנע.

אישור עדכון תב"ר  3.11בניית תוספת בית ספר דביר:
מוטי ששון:

התוספת ,ראיתם ,זה  ₪ 305,555בנושא של התכנון .מי בעד? סך הכל
התקציב  4,605,555ש"ח .
מי בעד?  71בעד 4אין נגד 4שמעון נמנע.

דובר:

שמונה עשרה בעד וגם איתי ומורן.

אישור חלוקת תמיכות לספורט לשנת :107.
מוטי ששון:

קיבלתם את המפורט.

יגאל אייל:

אנחנו אישרנו את התבחינים בחודש דצמבר ,לאחר שיש לנו את כל מצבת
הקבוצות ,מדובר על חלוקה כספית שמביאים לידי ביטוי את התמיכות
העירוניות .מה שיכולים לראות שהסכום הכספי משנה שעברה לא קטן ,הוא
נשאר בגדול אותו סכום ,כולל התוספת שראש העיר הוסיף למחלקות הנוער,
 03,119לפני שנה .הוספנו לפני שנה לנוער והמשכנו לחלק לנוער,

מוטי ששון:

האם יש קבוצות נוער שנפגעו?

יגאל אייל:

יש השנה מצב די בעייתי ,יש לנו לזה פתרון לקראת השנה הבאה ,מחלקות
הנוער ,בגדול כולם ,ב ...הקבוצתיים ,יש להם פחות ב 235,555 -שקל מלפני
שנה .למה זה קורה? כולם נמצאים באותו מאזן כספי .ומרגע שלמשל כדוריד
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עלו ליגה ,ליגה שניה וליגה ראשונה ,יש להם עוד כ 205,555 -שקל ,זה בא
לידי ביטוי בדוגמה אחת מול הנוער .הפתרון ,כדי שלא תקרה ירידה ב...
הנוער והילדים ורוצים לתת את התיעדוף ... ,תמיכות שנביא אותה לאישור
ועדת תמיכות מועצת העיר לגבי  ,2510נכין שתי טבלאות ,טבלה אחת לנוער,
שיהיה לה סכום קבוע ,טבלה אחת לבוגרים ,ואז לא יהיו השלכות לגבי ,אבל
השנה,
מוטי ששון:

אני לא רוצה שהילדים והנשים ייפגעו .אני מבקש ככה ,אנחנו נאשר סכום
עגול ,נוסיף עוד  155,555ש"ח ,אבל תדאגו שהפגיעה ,כי אתה תתקן את זה
בשנה הבאה,

יגאל אייל:

אני רוצה להסביר משהו,

מוטי ששון:

לא ,עזוב ,אני לא רוצה,

מורן ישראל :הוא מדבר על פגיעה של  ₪ 235,555בערך.
יגאל אייל:

לא ,אני רוצה לתקן לראש העיר משהו .מתוך ה 235,555 -שקל ,כ165,555 -
שקל זה בגלל תבחינים .אם יש שינוי בתבחין אתה לא יכול לתת את זה
לקבוצה .בערך  175,555 ,₪ 165,555זה בגלל ירידה בערך נקודה ,זה כביכול
הפיצוי שאנחנו צריכים לתת.

איתי זילבר:

לא היתה ירידה גם בתקציב?

יגאל אייל:

לא ,התקציב של התמיכות שנים לא יורד .אחד התקציבים היחידים
שנשארים ,כלומר יש בסביבות  105,555 ,₪ 165,555שקל בגלל ערך נקודה,
ואם רוצים לפצות,

מוטי ששון:

אני לא רוצה שיפגעו בילדים ובנשים .אם אתה יכול .אז אני מוסיף 165,555
 ₪שהוא אמר,

מורן ישראל :אני רוצה להדגיש משהו ,אתה מוסיף  ₪ 165,555והם מתחלקים לפי
התבחינים .אם זה  ₪ 165,555שהולכים לנוער וילדים ,מעולה.
מוטי ששון:

אני רוצה שנמצא את הדרך להעביר מהרזרבה ,כדי שלא ייפגעו.
מי בעד? אוקיי  71בעד 4מי נגד? אין נגד 4אחד נמנע 4מאושר4
טוב חברים ,עכשיו מגיעים,
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אישור חוזה מס'  2331תב – 71/הצבה ופינוי של כלי אצירה לאיסוף נייר ברחבי העיר30 ,
אחוז מהיקף החוזה4
אבי מור:

ערב טוב לכולם .לפני כשנתיים התחלנו בנושא של פרוייקט מיחזור והגברת
המיחזור בעיר .התחלנו עם פיילוט של  705כלי אצירה שהעיריה רכשה
והציבה ,לאור ההצלחה החלטנו לצאת למכרז שכלל את כל הנושא של
מיחזור של הנייר .בהתחלה הקריטריון היה מעשר יחידות דיור ומעלה ,כרגע
ירדנו לרמה של מ 4-יחידות דיור ומעלה של הצבת כלי אצירה בביתני אשפה.
לפי המכרז שיש לנו כרגע אנחנו מוגבלים מבחינת הכמויות של הצבה של כלי
אצירה כי הקבלן בעצמו מביא את פח האשפה ,הוא אוסף ללא תשלום ,ועוד
הוא מעביר לרשות המקומית תשלום .לתושבים יש רווח כלכלי בנושא הזה
וגם בנושא המיחזור .כעקרון ,התשלום שאנחנו נקבל מהקבלן בגין פינוי של
אותם כלי אצירה זה בסביבות  8,055שקל ,אבל יש לזה חסכון עקיף שככל
שאנחנו פחות נטמין נייר ,אנחנו פחות נשלם היטל הטמנה ודמי טיפול
בחיריה ,מעבר לזה שאנחנו חוסכים הרבה בעצם ולא גודעים עצים ולא
משמידים את היערות.

שי פרוכטמן :היו ת ומדובר פה על מסגרת של חוזה להצבה ופינוי של כלי אצירה ,אני שוב
רוצה להעלות את הנושא של שעות הפינוי ,להתחיל את הפינוי אחרי השעה
שמונה בבוקר.
מוטי ששון:

הם לא בעיריה ,העיריה לא,

שי פרוכטמן :בסדר ,גם חברה פרטית אפשר לבקש מהם.
רועי כהן:

בפעם שעברה אמרו שהחברות לא...

מוטי ששון:

שי ,זה החברות ,אנחנו כבר דיברנו על זה .הוא מדבר על כך שהפינוי של
הנייר ייעשה לא בשעות הבוקר.

אבי מור:

הפינוי של הנייר נעשה אחרי השעה תשע בבוקר ,כי זה משאיות יחודיות ,לא
משאיות של פינוי אשפה .אם ראיתם אותם בעיר ,הן מסתובבות בשעות היום
מס יבה פשוטה ,כי אני לא רוצה שיתנגשו עם פינוי האשפה ביחד וליצור עומס
על הכביש ,הם מגיעים לקראת השעה תשע לחולון ,אוספים את הנייר .יש
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מספר שיטות ,זה מספר כלי רכב ,רכב אחד מגיע ואוסף מבניין העיריה את
המיכלים הכחולים ,רכב אחד אוסף את התפוזיות ,ורכב דחס אוסף את כלי
האצירה ומתקני האשפה.
מוטי ששון:

מי בעד? הגדלת היקף העבודה .נושא החוזה מס' /6302תב.12/
מי בעד?  10בעד 4אין נגד 4אין נמנעים 4אושר

מינוי סגני ראש עיר:
מוטי ששון:

מר ירושלמי לתקופה של שנתיים ,אילן לוי לתקופה של שנתיים ,רועי כהן
לתקופה של שנה.

שמעון חזן:

תראה מוטי ,אני ביקשתי ממך לפני שלוש ישיבות לתת לי מצולם ,בשאילתא,
את ההסכמים הקואליציוניים .יש לי הרגשה מוזרה מאוד שפה לא נעשים
הסכמים בכלל,

מוטי ששון:

יש ,אם תמתין תקבל אותם עכשיו.

שמעון חזן:

עד עכשיו לא קיבלתי.

מוטי ששון:

עכשיו אי לן חתם ,הוא איחר לישיבה ,תקבל את ההסכמים הקואליציוניים
עם כולם.

שמעון חזן:

עוד לא קיבלתי א ותו וזה לפני שלוש ישיבות.

מיקי שמריהו  :מה לעשות שחתמנו רק עכשיו ,לפני רבע שעה?
שמעון חזן:

אתה .מה עם ש"ס?

מוטי ששון:

אולי עם ש"ס עוד לא נחתם? מה שנחתם מובא.

שמעון חזן:

זה לא טוב ,מפני שחייבים לחתום על הסכמים קואליציוניים.

מוטי ששון:

יש הגבלה בזמן?

שמעון חזן:

סליחה רגע ,אם לא עשית בכתב ונתת לו סגן ראש עיר ,נתת לו ככה ,זה לא
הסכם? הסכם בעל פה הוא גם הסכם .אז תביא את ההסכם.

מוטי ששון:

הבאתי את ההסכם .שהוא סגן ראש העיר ו ...לא נחתמו יותר .עוד לא
חתמנו.

שמעון חזן:

לא משנה ,אתה צריך להביא את ההסכם,

מוטי ששון:

אתה שמעת פה בישיבה ,מה אמרתי,
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מורן ישראל :רועי אומר שיש לו הסכם.
מוטי ששון:

עכשיו מציגים לכם את כל ההסכמים ,צילמו אותם ,וזהו.

שמעון חזן:

הסכמים קואליציוניים שנעשים עם כל מיני סיעות ונכנסים לקואליציה
ונכנסים לועדת הנהלה ,זה לא יש מאין ,זה לא חור בלבנה .זה צריך להביא
את זה .אם מישהו לא עשה את זה בכתב ,אז הוא עשה את זה בהסכם בעל
פה .למשל ,מוטי ששון ישב עם סברלו ועם ש"ס ואמר להם תראו חבר'ה,
אתם בקואליציה ,אתה בועדת הנהלה ,אתם תצביעו לנו הכל כמו רובוטים,
אתה סגן ראש עיר בשכר .תביא את זה.

מוטי ששון:

אני גם אומר לך ,מה שנחתם ,יובא עכשיו לשולחן.

שמעון חזן:

לא מה שנחתם .גם מה שנעשה בעל פה,

מוטי ששון:

שמעת מה שאני חוזר ואומר לך ,אתה לא רוצה לקלוט.

שמעון חזן:

אתה לא רוצה להבין .אתה לא רוצה להבין שהסכם צריך להביא .לא
סיימתי.

מוטי ששון:

לא קיבלת רשות דיבור.

שמעון חזן:

קיבלתי .יש לי הרגשה שפה נעשות טובות הנאה .כל דבר על סמך טובות
הנאה .אומר אתה סגן ראש עיר.

מוטי ששון:

אוקיי .תודה רבה .מי בעד אישור סגני ראש עיר שהקראתי 13 .בעד .מי נגד?
שניים נגד .מי נמנע?  0נמנע .אושר.

מורן ישראל :כבוד ראש העיר ,זה לא אושר .מכיון שצריכים מחצית מחברי המועצה.
צריכים  14ונספרו רק  13בעד .אם תסתכלו בפקודה של מינוי סגן ראש עיר,
צריכים  14ולא,
רועי כהן:

יש .14

מוטי ששון:

אוקיי ,אני חוזר על ההצבעה .מי בעד?  14בעד.
מי נגד? אחד 4מי נמנע?  3נמנעים 4אושר4
אני מאחל לעמוס ,לרועי ולאילן בהצלחה.

סעיף  – 71ועדת בטיחות בדרכים  -איתי זילבר ,אושר שקלים
שי פרוכטמן :במקום אשר שקלים ,תמחוק ותכתוב עופר שקורי.
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אוקיי .מי בעד? מי נגד? אתם כולכם בעד? בואו נספור 19 .בעד .אחד נמנע.

סעיף  – 73ועדת בטחון :אילן לוי יו"ר הועדה ,אושר שקלים וששון:
מוטי ששון:

מי בעד?  19בעד אחד נמנע.

סעיף  :7.ועדת ביקורת –
מוטי ששון:

ש"ס – קייקוב ראובן .מי בעד?  19בעד ,אחד נמנע .אושר.

סעיף  :73ועדת בריאות:
מוטי ששון:

דנה סוסלוביץ' ,אושר שקלים .מי בעד?  19בעד ,אחד נמנע.

סעיף  :72ועדת חינוך:
מוטי ששון:

שי ,מורן ועמוס .ואורנה רימון ורותי אנזל .מי בעד?  19בעד .אושר .אחד
נמנע.

סעיף  :71ועדת הנצחת קורבנות הטרור:
מוטי ששון:

רועי כהן יו"ר .מי בעד?  19בעד .אין נגד .אחד נמנע.

סעיף  :71ועדת שמות
מוטי ששון:

יובל מגידיש ,נעה צפלינסקי ,דוד נחום .מי בעד?  19בעד .אין נגד .אחד נמנע.

סעיף  :79ועדת תנועה
מוטי ששון:

יוסי ועקנין ,רועי כהן ,אילן לוי ,בר שי .מי בעד?

דובר:

ליכוד תכניס את שלוש משה.

מוטי ששון:

אני חוזר עוד פעם .רועי כהן ,שלוש משה ,בר שי .מי בעד?  19בעד .אין נגד.
אחד נמנע.

סעיף  :10ועדת נוער וצעירים:
מוטי ששון:

מורן ונועה,

שי קינן:

במקום נועה מוריס אשכנזי.

מוטי ששון:

אוקיי ,איתי ישראל מוריס אשכנזי ואילן לוי .מי בעד?  19בעד .אחד נמנע.
אין נגד.

סעיף  :17ועדת רווחה
מוטי ששון:

נתנו רק את השם של נועה צפלינסקי .מי בעד?  19בעד .מי נגד? אין נגד .אחד
נמנע.
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סעיף  :11ועדת פר"ח
מוטי ששון:

ו ורום יצחק של עמוס ירושלמי .היתר לא נתנו שמות .מי בעד?  19בעד .אין
נגד .אחד נמנע.

סעיף  :13ועדת מאבק בנגע הסמים
מוטי ששון:

שולה מנור ,מנהלת בית ספר תיכון אורט .מי בעד?  19בעד .אין נגד .אחד
נמנע.

סעיף  :1.ועדה לקידום מעמד הילד
מוטי ששון:

איתי זילבר ומלכה חרותי .מי בעד?  19בעד .אין נגד .אחד נמנע.

סעיף  :13ועדת קליטה
מוטי ששון:

דפנה לביא ,נעה צ'פלינסקי ,קרן פאר .מי בעד?  19בעד .אין נגד .אחד נמנע.

סעיף  :12ועדת ספורט:
מוטי ששון:

עופר שמעונוב ,אלכס שפרינגר ,ניסים ברכה ,צביקה גלפרין .דרור חכמון
משקיף ,אלי עזר ,משקיף ...מי בעד?  19בעד .אין נגד .אחד נמנע .אושר.

דובר:

יוצאים כתבי מינוי ,כל החברים ,כל יו"ר ועדה יתקשר ,יהיה בקשר עם
מזכיר הו עדה .מי שצריך לשאול שיהיה איתי בקשר ,נגיד לו מי מזכיר הועדה
שלו.

יוסי זיידה:

חסרה ועדת  ...בארנונה ,היא לא אושרה אפילו בישיבה הראשונה.

רונה עמרם:

היא אושרה בישיבה הראשונה.

מוטי ששון:

ועדת הנחות בארנונה אושרה בישיבה הראשונה .אני מבקש מהחברים מנציגי
הסיעות השונות ,אני מבקש להשלים את הנציגים שלהם בועדות השונות
ואני רוצה בשם המועצה לאחל לעמוס לרועי ולאילן בהצלחה .תודה רבה.
הישיבה נעולה.

עמוס ירושלמי :תודה לחברים שהצביעו ,אני רוצה להגיד שיום ההולדת שלי זה באותו
תאריך שלך,
רועי כהן:

חברים אני רוצה להגיד לכולם תודה .גם אלה שהצביעו בעד ,גם אלה שנמנעו.
לפני עשר שנים גם היה הליך כזה ,שאישרו אותנו באיזו שהיא צורה ,זו
סגירת מעגל הפעם דרך הקואליציה ,ואני מאחל לנו באמת עשיה מבורכת
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למען העיר ואני מודה לראש העיר ולכל מי שלקח חלק ,אני חושב שכולם
ביחד למען טובת העיר ,לאחל גם לאילן וגם לעמוס וגם לכל החברים שיש
להם תפקידים המון הצלחה ,אני באמת רואה אוירה אחרת במועצת העיר ,זו
קדנציה שלישית שלי אמנם אני צעיר ,יש פה אוירה של שותפות ,אני מקווה
מאוד ש ,-מוטי ,לא אמרנו לך מזל טוב מכל הלב וגם היום המון פירגון על ה..
מגיע לך.

תום הישיבה4

מוטי ששון
ראש העיר

יוסי זיידה
עוזר ראש העיר
ומרכז ישיבות המועצה
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