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על סדר היום:
.1

הצעה לסדר יום – של חבר המועצה שי פרוכטמן – יוזמה לכינון חוק עזר עירוני
אשר יאסור רכיבת אופניים חשמליות מלנסוע בגני סיפור ולסכן הורים וילדים.

.2

הצעה לסדר יום – של חבר המועצה שי פרוכטמן – בדיקות קרינה.

.3

הצעה לסדר יום – של חבר המועצה איתי זילבר – ניצול יתרת תקציב המלגות.

.4

הצעה לסדר יום – של חבר המועצה מורן ישראל – הקמת מעונות לסטודנטים
ולצעירי העיר.
של חבר המועצה מורן ישראל – צפי תחילת פעילות – לה

.5

שאילתא –

.6

שאילתא -

.7

שאילתא –

.8

אישור דו"ח רבעוני לשנת  2014לתקופה – רבעון ( )2שנת .2014

.9

אישור חידוש ביטוחי העירייה לשנת  2014/15בחברת ביטוח איילון.

פארק והיכל הספורט.
של חבר המועצה איתי זילבר – סטטוס קידום התקנת חניות
לאופניים.
של חבר המועצה איתי זילבר – חלוקת תקציב אירועים.

 .10אישור תב"רים.
 .11אישור עדכון התקציב הרגיל לשנת  2014מתאריך .18/9/2014
 .12אישור עדכון התקציב הרגיל לשנת  ,2014מתאריך .28/9/2014
 .13מינוי של אריה לוי מטעם ש"ס כחבר בוועדת בטיחות בדרכים.
 .14אישור פרוטוקול ישיבת ועדת השמות העירונית ( )3/2014מיום .1.10.2014
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ריכוז החלטות ישיבת מועצת העיר שמן המניין מס'  18פרוטוקול מס' 432
 .1מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את הדו"ח רבעוני לשנת  2014לתקופה –
רבעון ( )2שנת .2014
 .2מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את אישור חידוש ביטוחי העירייה לשנת
 2014/15בחברת ביטוח איילון.
 .3מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את אישור תב"רים.
 .4מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את אישור עדכון התקציב הרגיל לשנת 2014
מתאריך .18/9/2014
 .5מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את אישור עדכון התקציב הרגיל לשנת
 ,2014מתאריך .28/9/2014
 .6מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את מינוי של אריה לוי מטעם ש"ס כחבר
בוועדת בטיחות בדרכים.
 .7מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את הפרוטוקול ישיבת ועדת השמות
העירונית ( )3/2014מיום 1.10.2014
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פרוטוקול
מוטי ששון :אני פותח את ישיבת מועצת העיר שמן המניין מס' .18
.1

הצעה לסדר יום –

של חבר המועצה שי פרוכטמן – יוזמה לכינון חוק עזר

עירוני אשר יאסור רכיבת אופניים חשמליות מלנסוע בגני סיפור
ולסכן הורים וילדים.
שי פרוכטמן:

האמת שאני יזמתי את ההצעה לסדר הזאת ואני חושב שלושה
ימים אחריה התפרסמו ההחלטות של ועדת הכלכלה והאכיפה
בנושא השימוש באופניים חשמליים .בכל מקרה אני קודם כל
רוצה לתקן פה איזה טעות סופר בנושא גני סיפור .כבר העירו לי
אנשים שלא מדובר רק בגני סיפור אלא מדובר בכלל בגני
מדרכות.

מוטי ששון:

ידענו שגני ילדים.

דוברת:

חשבתי שאתה רוצה לשנות חשמליות לחשמליים.

שי פרוכטמן:

כבר בדברים שלי תיקנתי ,אמרתי אופניים חשמליים אם שמת לב
שאמרתי בעל פה .ובאמת לפי התקנות החדשות רכיבה על
אופניים חשמליים מותרת מגיל  14בלבד 16 ,על כביש ציבורי.
האופניים יסומנו באופן ברור כאופניים עם מנוע עזר .עוד הוחלט
בוועדה כי בהתאם להמלצות משרד התחבורה תקודם בהקדם
הצעת חוק המחייבת חבישת קסדה ברכיבה על אופניים חשמליים
בכל גיל ובכל נסיעה .לפי משרד התחבורה תוך מספר שבועות
יתפרסם קמפיין הסברה בנושא .עדיין התקנות לא מדברות על
נושא רכיבה בשבילים או מדרכות ובגנים ,בבעיה זו בחרו במשרד
התחבורה ובוועדת הכלכלה שלא לעסוק ,מכיוון שכך הרכיבה
באופניים חשמליים בדיוק כמו באופניים רגילים תהיה גם עתה
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חוקית על כביש ציבורי בלבד ,או בשבילים מסומנים .אבל יש
להזכיר כי בעבר הוטחה ביקורת עזה במדינה על שאינה דואגת
להורדת האופניים החשמליים המהירים משמעותית מאופניים
רגילים ממדרכות העיר .אחת הצרות של האופניים האלה ,לא רק
שהם מהירים ,העובדה שהם עובדים על מנוע חשמלי שהוא מאד
שקט והולך הרגל לא שומע שהרוכב מגיע מאחוריו ומכאן
מתרחשות תאונות רבות .שוב ,לטענת המשטרה האופניים לא
מהווים סכנה כלשהי ובמהלך שנתיים נרשמו שתי תאונות עם
הולכי רגל ,אבל הטענה הזאת נשללה באופן גורף על ידי פרופ'
קובי פלג ,מנהל המכון הלאומי לחקר טראומה .לדבריו יש עלייה
של פי  10נפגעים קשים שאושפזו 40% ,מהנפגעים עם פגיעות
ברמה בינונית ומעלה .ההצעה היא לדון פה במסגרת הדיון כיצד
אנחנו מוציאים ומפרסמים איזה שהיא תקנה או חוק עזר עירוני
אשר יאסור על השימוש באופניים האלה במקומות שבהם הולכי
הרגל הולכים ,אם זה במדרכות ,אם זה בגנים הציבוריים שלנו,
ובגני הסיפור.
מוטי ששון:

הגדרות חוק העזר הקיימות מספקות ומאפשרות את האכיפה
בשים לב לכך שאין לעירייה סמכות לאכוף את עצם השימוש
באופניים החשמליים אלא רק לאכוף את האישור של הכנסתם
לגינות הציבוריות .הוחלט כי אנשי המקצוע בעיריית חולון
מכינים מדיניות אכיפה מתאימה ובמקביל אתה יודע שמשרד
התחבורה נכנס ,ושר התחבורה באופן אישי נכנס לנושא הזה.

שי פרוכטמן:

האם יש נתון כמה דוחות נרשמו לרוכבים?

מוטי ששון:

אין.
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יונת דיין:

עוד לא .מגבשים מדיניות עכשיו.

מוטי ששון:

עכשיו בשלב גיבוש המדיניות.

שי פרוכטמן:

אם כתוב לאכוף את האיסור על הכנסתם לגינות ציבוריות ,אז זה
משהו שכבר יש סמכות לזה .כן? לא הבנתי.

יונת דיין:

אבל כל הנושא של האופניים החשמליים הוא חדש .וההיקף שלהם
נהיה נפוץ רק בזמן האחרון והתאונות אנשים נהיו מודעים אליהן
רק בזמן האחרון ,וכשרוצים לשנות מדיניות אכיפה אתה לא יכול
לעשות את זה סתם ככה .אתה צריך לעשות משהו מסודר,
להפעיל שיקול דעת ,לגבש מסמך מדיניות ,ליידע את הציבור
שאתה משנה את המדיניות ,ואז להתחיל לאכוף .ובדיוק שם
אנחנו נמצאים ,בעבודה הזאת.

מוטי ששון:

אתה רוצה להחזיר את זה לסדר ,שי? או שאתה מוריד את זה.

שי פרוכטמן:

כן ,אני חושב ששווה לנהל על זה דיון.

יונת דיין:

עוד אין על מה כל כך לנהל את הדיון .נוסח חוק העזר הקיים
שמגדיר שכניסת כלי רכב לגנים ציבוריים אסורה ,מגדיר רכב
בצורה שכולל גם אופניים ויכול לכלול גם אופניים חשמליים .לא
צריך לתקן אף חוק עזר .צריך לשנות את מדיניות האכיפה
ולהתאים אותה למצב החדש שנוצר .מדיניות אכיפה זה תהליך
שיושבים אנשי המקצוע מהפיקוח העירוני ,מהתביעה העירונית,
ומגבשים המלצה למדיניות בהתחשב בסוג ,במצב ,בגנים ,כלפי מי
אתה אוכף ,כי לתת דוח לילד בן  14זה בעייתי כי הוא קטין וצריך
לזהות את ההורים שלו וצריך למצוא את הכתובת שלהם .יש לנו
היום בעיה להוציא כתובות וזיהוי של קטינים במרשם האוכלוסין
זה בעיה אחרת .צריך לגבש מדיניות מסודרת עם המלצת מדיניות
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מסודרת שתעלה כלפי מעלה עד שתאושר.
שי פרוכטמן:

מה משך הזמן של תהליך כזה? שלוש שנים?

מוטי ששון:

לא ,לא .שי ,במקביל משרד התחבורה עובד על זה.

יונת דיין:

משרד התחבורה צריך לפרסם גם עוד הנחיות יותר ספציפיות שלו.

שי פרוכטמן:

אבל אי אפשר לסמוך על המשרד.

יונת דיין:

משטרת ישראל צריכה להתחיל לאכוף את החוק .אנחנו לא
חייבים לאכוף תקנות תעבורה.

שי פרוכטמן:

אני מצטער שאני אומר את זה אבל אני מעדיף לסמוך על העיר
שלנו.

עמוס ירושלמי:

אני במקרה הייתי מעורב בנושא הזה .לפני כמה חודשים שלחתי
מכתב לשר ישראל כץ וכתבתי לו את כל הבעיות העתידיות .הוא
אמר ,דיבר איתי גם בטלפון וגם שלח לי מכתב ואמר לי :עמוס,
אנחנו מטפלים בזה .זה לא קל ,אנחנו בונים את האכיפה בצורה
מסודרת .זה מה שהוא אמר לי ,וזה הופיע אפילו בישראל היום,
הכתבה שלי הופיעה בישראל היום.

מוטי ששון:

לכן שי ,בוא נמתין שנביא את זה לפה ,נביא את זה למועצה את
כל מדיניות האכיפה.

שי פרוכטמן:

בסדר גמור.

מוטי ששון:

אז אתה מוריד את זה מסדר היום? יורד מסדר היום.

.2

הצעה לסדר יום – של חבר המועצה שי פרוכטמן – בדיקות קרינה.

מוטי ששון:

אני עובר להצעה הבאה ,הצעה לסדר של שי .בבקשה.

שי פרוכטמן:

אני לא אאריך .בחודש אפריל בשנת הלימודים הקודמת העליתי
שאילתא בנושא בדיקות קרינה במוסדות החינוך .בתשובה שלך
נמסר כי מאז  2008לא נערך סקר שכזה בבתי הספר היסודיים,
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וכי בקרוב תיערך התקשרות עם בודק לצורך בחינת הנושא .אני
מבקש לדעת האם מאז חודש אפריל התקדמו תהליכים ,התקדמו
דברים ,אם נבחרה חברה ,נערך סקר?
מוטי ששון:

אנחנו נערכים לסקר קרינה בכל מוסדות החינוך בעיר .הסקר
ייערך על ידי חברה מוסמכת שנבחרה בוועדה למסירת עבודות.
את הסקר ילוו גורמי החינוך וכן איכות הסביבה האמונים על כך.
כפי שעשינו בעבר ,לאחר קיום הסקר העירייה תקבל המלצות,
תבחן אותן ותטפל בהתאם .זאת אומרת כרגע נבחרה חברה.

שי פרוכטמן:

שוב ,אפשר לקבל לוחות זמנים לזה? כי דיברנו על זה בעבר.

מוטי ששון:

נבחרה חברה .יש לזה הליך.

שי פרוכטמן:

מי החברה שנבחרה?

מוטי ששון:

לא יודע .זה אנשי המקצוע ,אני לא מעורב בזה.

שי פרוכטמן:

בסדר ,תשובה כזאת היא חצי תשובה.

מוטי ששון:

נראה לך שכל חברה שזוכה במכרז ראש עיר מעורב בזה?

שי פרוכטמן:

לא ,לא.

מוטי ששון:

יש ועדת מכרזים.

שי פרוכטמן:

לא ,אני לא מצפה ממך.

מוטי ששון:

דווקא ,אסור שראש העיר יהיה מעורב בבחירה של חברות.

שי פרוכטמן:

אני לא ציפיתי אבל ציפיתי שאיש המקצוע יכתוב תשובה מלאה
ומפורטת יותר.

מוטי ששון:

אז אני חוזר ואומר לך :נבחרה חברה ,ועכשיו יוצאת לעבודה
ביחד עם אנשי החינוך ואיכות הסביבה .מה יותר? שי ,אתה
מסתפק בזה?

שי פרוכטמן:

אפשר לצפות למה? תוך חודשיים נדע שהסקר נערך?
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אני לא יכול להבטיח לך שום לוח זמנים ולא יודע מה כתבו איתו
בחוזה .שאלת ,עניתי לך .אתה רוצה לדעת בדיוק? תתקשר אליי
מחר ,אני אבדוק לך את זה.

שי פרוכטמן:

תודה רבה.

מוטי ששון:

אתה מוריד את זה מסדר היום?

שי פרוכטמן:

כן.

מוטי ששון:

ירד מסדר היום.

.3

הצעה לסדר יום של חבר המועצה איתי זילבר – ניצול יתרת תקציב המלגות.

מוטי ששון:

אני עובר לסעיף הבא .הצעה לסדר ,איתי בבקשה.

איתי זילבר:

ראשית אני מבין שיש תושב ,תושבים ,שמנסים להיכנס כבר
לישיבה ולא נותנים להם למטה .אתם מודעים לזה?

מוטי ששון:

אנחנו נמצאים פה ואין לי מושג על מה מדובר.

איתי זילבר:

יוסי קיבל עדכון ועדיין זה לא.

מוטי ששון:

אז הוא איננו פה.

איתי זילבר:

מוטי ,יש מקום להנחות את השוער בחוץ.

מוטי ששון:

מה יש להנחות? מי שרוצה להיכנס יכול להיכנס.

איתי זילבר:

טוב ,אנחנו מדברים על ניצול יתרות מלגות סטודנטים .מידי שנה
מקצה עיריית חולון סכומי כסף משתנים לטובת מלגות
לסטודנטים כאשר התקציב מתחלק למלגות מצטיינים ומלגות
לסטודנטים אשר מחולקות באמצעות עמותות שונות וארגונים
יהודיים כמו מלגת רוטרי ,מלגת פר"ח ועוד .בישיבת מועצת העיר
שהתקיימה ב 6/4-השנה העליתי שאילתא בעניין מלגות
סטודנטים ובתשובתך אדוני ראש העיר העדת שאנחנו מתקצבים
למלגות תקציבים גבוהים על מנת שנוכל להעניק מלגות לכל
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סטודנט שזכאי לכך .במסגרת פר"ח למשל ,ועל מנת שיהיה
תקציב זמין ל MATCHING-עם כל עמותה או גוף שיעניק מלגות
לסטודנטים החולונים .אני כמובן מברך על ההחלטה הזאת אלא
שבשנים האחרונות קיים דווקא עיוות לכיוון השני והוא ניצול
חסר של תקציבי המלגות .כמה נתונים מהשנים האחרונות .בשנת
 2013תקצבה מועצת העיר את המלגות הרגילות ,לא אלו של
המצטיינים ,ב ₪ 685,000-וניצלה רק  87%ממנו ,כאשר בקופת
העירייה נותרו כ .₪ 83,000-בשנת  2012המצב קיצוני אף יותר
כאשר הוקצו  ₪ 510,000ונוצלו רק כ ,60%-טיפה פחות ,כאשר
בקופת העירייה נותרו למעלה מ ₪ 200,000-אני חושב ומאמין
שכולכם כאן בחדר שותפים לדעתי שכל שקל מאלו שהוקצבו
לטובת מלגות לסטודנטים צריך להגיע ליעדו ולא להישאר בקופת
העירייה .לא מדובר בהוצאה עודפת שכן התקציב המאושר הינו
מאוזן מבחינה תקציבית ולכן ניצול של  100%מהתקציב לא
יכביד כלל וכלל על קופת העירייה אך עשוי להיות משמעותי עבור
סטודנטים רבים תושבי חולון .כאמור תקציב המלגות נקבע
מראש ככזה שיאפשר תוספת מלגות שונות שעתידות להגיע
במהלך השנה מגורמים שונים .הרזרבות התקציביות ,כך אני
מבין ,נוצרות בעקבות מיעוט מלגות חדשות מן החוץ .זהו נתון
שקשה לאמוד בעת קביעת תקציב העירייה .אי לכך אני מבקש
להציע הקמת מנגנון אשר יידע לנצל את היתרות התקציביות
בסמוך לתום שנת התקציב הרלבנטית .המנגנון המוצע יפעל כך:
בתחילת חודש אוקטובר ייבחנו ביצועי תקציב המלגות ועודפי
התקציב הנותרים יופנו לטובת מלגה חדשה ,כך שהכספים
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ישוריינו בקופת העירייה וישמשו כהענקת מלגת דיור חדשה אשר
תוענק לתושבי העיר גם אם החלוקה בפועל תתבצע בשנת
התקציב שאחריה .חשוב לציין ,הכספים האלה ישמשו אך ורק
למימון תקציב המלגה החדשה ולא לטובת המלגות השוטפות
וככה בתקציב .ככה ירוויחו תושבי חולון מלגה חדשה שתסייע
לבני העיר ,וזאת ללא השקעה תקציבית נוספת מהעירייה ,מצב
שהוא  WIN-WINקלאסי .המלגה החדשה כפי שבוודאי הבנתם
תהיה מלגת דיור לתושבי חולון .על פי כללי המלגה כל סטודנט
חולוני אשר יבחר לשכור דירה ,לבד או עם שותפים בשכונת ג'סי
כהן ,ייהנה ממלגת דיור משמעותית בגובה משתנה בהתאם
לקריטריונים שייקבעו מראש .בנוסף כל סטודנט יחויב בשעות
התנדבות בשכונה בהיקף שעות שנתי קבוע מראש בדומה
למתכונת המתקיימת למלגות אחרות בעיר .מלגת הדיור הינה
משמעותית ותורמת רבות לכל הנוגעים בדבר .היא מובילה
להשתלבותן של אוכלוסיות שונות ולחיי קהילה קרובים יותר,
ליצירת כוח התנדבותי משמעותי בתחומים שונים ומגוונים
ברחבי העיר ובמקביל הסטודנטים זוכים לסיוע ביוקר המחיה
המתבטא בשכר דירה ,סיוע שכולם מבינים שהוא משמעותי
בתקופת הלימודים .ושוב ,כל זה מבלי שעיריית חולון תוסיף
אפילו שקל אחד לתקציב שלה .חשוב לציין ,המודל המוצע כבר
קיים ופועל בהצלחה רבה בעיר תל אביב בה הוא התרחב כבר ל4-
שכונות שונות ,זה אומר שמבחינה חוקית הכול בסדר ,הכול עובד
שמה בצורה מסודרת לחלוטין .אין כל סיבה שמודל דומה לא
יפעל בהצלחה גם בחולון .שיריון יתרות תקציב המלגות והקמת
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פרויקט מלגת דיור שכזה מצריכים חשיבה מעמיקה שבעקבותיה
ייקבעו קריטריונים למלגה והנהלים להפעלתה מידי שנה .לשם כך
אני פונה אליכם ,חברי מועצת העיר ,ומבקש לקבל החלטה
שתקבע כי ועדת צעירים ונוער תדון בנושא ותגיש את המלצותיה
למועצת העיר בתוך חודשיים ,וזאת במטרה לקדם את הנושא.
תודה.
מוטי ששון:

העירייה אינה רשאית להעביר כספים מסעיף של מלגות בחינוך
לצורך מתן כספים למגורים מהסיבות הבאות :העדפת שכונה
אחת על פני אחרת שלא בדרך המלך ,השקעה בתשתיות ,השקעה
במבני ציבור ,חינוך ועוד ,זהו פתח לשחיתות ,חלוקת טובות
הנאה ,שוחד בחירות וכדומה .פעולה מסוג זה משמעותה קניית
תושבים מהרשויות האחרות .אשר על כן ,מאחר וישנה קרן
מלגות שהיא מחלקת לכל התושבים ,לכל מי שרוצה לעשות פר"ח
יקבל פר"ח ,אם יש בשנים מסוימות ירידה באלה שחונכים ,אז
אין מה לעשות ,הייתה ירידה .שנה אחרי זה או שנתיים אחרי זה
יכול להיות שיבוא גל של כאלה חבר'ה שירצו כן לעשות את
הפר"ח ,כי המשמעות של פר"ח זה לתת מלגה לסטודנטים
שחונכים ילדים שנותנים להם ארבע שעות שבועיות .אין לי שום
כוונה לקחת מפה ולתת לדברים של מגורים ,שאתה מעדיף אזור
אחד על אזור אחר .אני חושב שכל ההתנהלות שלנו עד עכשיו היא
ראויה ואשר על כן אני מבקש להוריד את זה מסדר היום.
מי בעד להעלות את זה לסדר היום?  7בעד להעלות את זה לסדר
היום .מי בעד להוריד את זה מסדר היום לאור מה שאמרתי
ולאור הטיפול הזה של העירייה בנושא של מלגות?  15בעד
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לאור ההסברים שנתתי אנחנו

מורידים את זה מסדר היום ,זה מטופל ,ולא נעשה העדפה של
שכונה אחת על אחרת.
.4

הצעה לסדר יום של חבר המועצה מורן ישראל – הקמת מעונות לסטודנטים
ולצעירי העיר.

מוטי ששון:

אני עובר להצעה לסדר של מורן .בבקשה.

מורן ישראל:

חברי המועצה היקרים ,ברשותכם אני רוצה לקחת אתכם למסע
קצר בזמן .השנה שנת  ,2008כמה חודשים לפני נובמבר ,ואתם
מתהלכים ברחוב פיכמן בקטע שבין ההסתדרות לכיוון גולדה
מאיר .משמאלכם עתידים להיבנות מגדלים בשדרה .מימינכם
תחנת המשטרה והמכון הטכנולוגי .ופתאום אתם מבחינים
שגידרו חלק מהשטח שסמוך למכון ושלט ענק עם הדמייה תלת
מימדית :כאן ייבנו מעונות סטודנטים .האם יש קשר בין זה
שהבחירות נערכו בנובמבר ובין זה שכבוד ראש העיר מכהן באותו
זמן כיו"ר הוועד המנהל של המכון הטכנולוגי? זה באמת לא
חשוב.

מוטי ששון:

הוא לא מכהן כיו"ר המכון הטכנולוגי.

מורן ישראל:

בזמנו ,אתה פספסת את המסע בזמן .מה שחשוב זה שסוף כל סוף
ייבנו כאן מעונות סטודנטים .מסתבר שהתב"ע כבר אושרה ב-
 ,2006באוקטובר  2007כבר יצאו בהכרזות עם קומוניקטים לכל
המדיה ,YNET .וואלה .המעונות אוטוטו כבר פה .בישיבת
מועצת העיר במרץ  2009אישרה מועצת העיר משכון זכויות
בקרקע במכון הטכנולוגי האקדמי בחולון ,ושוב ראש העיר סיפר
לנו על מעונות הסטודנטים שאוטוטו נבנים .מאז התחיל צ'יזבט
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עם לחן עממי שלא ייבנו מעונות סטודנטים ,אבל בניין העירייה
הוא יהפוך להיות מעונות סטודנטים .נו ,סיפור יפה .האמת שראש
העיר גם סיפר אותו בישיבת מועצת העיר ביוני  ,2009הייתה לו
שיחה עם חבר המועצה דאז רועי כהן ,והוא מסביר לו איך בניין
העירייה יהיה מעונות סטודנטים .מה חבל 5 ,שנים עברו .אנחנו
בשנת  .2014מעונות סטודנטים אין פה .ובין זה לבין זה גם
ההחלטה להפוך את בניין העירייה למעונות לאחר שהיא תעבור
למשכנה החדש בכיכר העיר ,מבלי לספר לכם ,היא כבר לא
תקפה .בישיבה הקודמת זרקו לנו הערה .אמרו לנו שלא נחשוב
שאנחנו ממציאים את הגלגל .אז אנחנו לא חושבים שאנחנו
ממציאים אותו .למעשה יש לעירייה הרבה תוכניות מגירה,
הדמיות תלת מימדיות וגלגלים מפה עד הודעה חדשה .אנחנו
התפקיד שלנו זה רק להתחיל להזיז אותם .אתם בטח שואלים
מה קורה במקומות האחרים מאז? אז אני אספר לכם .בשנת
 2012אחרי המחאה החברתית הגדולה שאתם בטח כולכם
שמעתם עליה ,חלקנו היינו גם שותפים לה ,החליט משרד השיכון
על השקעה ב 10,000-יחידות מעונות סטודנטים ברחבי הארץ .אז
הוא החליט אתם יודעים איפה? בבאר שבע ,בבר אילן ,בטכניון,
במכללת כנרת ,בשדה בוקר ,בבינתחומי בראשון ,באשקלון ,בגליל
המערבי ,בצפת ,ויש עוד רשימה ארוכה אבל מפאת קוצר הזמן
אני לא אמנה את כולם .ואיפה אנחנו היינו? איפה חולון הייתה
בזמן הזה? מה ,נרדמנו בשמירה? ביולי האחרון אני לא יודע אם
שמעתם אבל עיריית לוד יחד עם עמותת איילים מצאה אפילו
פיתרון יצירתי של שכונת מכולות לסטודנטים ,מעוצבות להפליא.
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אין סטודנט שלא היה רוצה לגור בה .מוקמות תוך פרק זמן קצר,
תקציב מינימלי ,ומחזירות את עצמן .לכן אני מבקש שמועצת
העיר תקבל החלטה על הקמת מעונות סטודנטים .אתם יודעים
דרך אגב ,אני לא יודע אם שמעתם ,אבל ישנה שמועה שרצה
עכשיו במסדרונות העירייה על הקמת מוזיאון רפואה .אני לא
בטוח דרך אגב זה יפתור את המחלה בסדר העדיפויות העירוני,
אבל אין לי ספק שמעונות סטודנטים יתרמו הרבה יותר הן
לתושבי העיר בכך שיכניסו צעירים שיתנדבו ,יעבדו ,ויצרכו בתוך
העיר .ברשותכם מועצת עיר יקרה ,אני מבקש שנקבל החלטה
כמועצת עיר שייבנו מעונות סטודנטים פה .לחילופין ,ואני כבר
אומר לכבוד ראש העיר שאם יוחלט שבבניין העירייה יהיה
מעונות סטודנטים אנחנו נברך על זה .העיקר שתהיה החלטה
מועצת עיר.
מוטי ששון:

לא צריכה להיות שום החלטת מועצת עיר .זו ההצעה שלך .מאחר
והנושא הזה של מעונות סטודנטים מטופל ,כולל פנייה שלי לראש
הממשלה.

מורן ישראל:

יש אסמכתא?

מוטי ששון:

אל תעליב .יש מכתבים לראש ממשלה ,יש שיחות שלי ונשיא
המכון הוא האחראי על המכון הטכנולוגי ולא עיריית חולון.
והשטח הזה נמסר למכון הטכנולוגי ומי שמוביל את הנושא של
המעונות זה הנשיא .ובמסגרת הקמת המעונות המכון היה צריך
לתת חניות על פי תקן ,פתחו שני מבנים והודיע שכאשר הוא יבנה
את המעונות הוא ייתן גם את החניה .ונפתח בניין העיצוב ,נפתח
בניין המדעים ,מתחת לשני הבניינים האלה אין חניון ,לא החזירו
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את החניות שהם היו צריכים לתת ,וסוכם שזה ייעשה במעונות
הסטודנטים .היה משא ומתן עם חברת מר שזכתה במכרז ,או
יותר נכון בהתנהלות או בוועדה שהקימה ודיברה עם כל מיני
חברות ,בסופו של דבר המועצה להשכלה גבוהה לא הייתה מוכנה
לשלם כסף עבור הקמת חניון .ומאחר ואין חניון ,לא יכלו לקבל
היתר בנייה .כמו שאני אומר לך התחייבו על שני בניינים לתת את
החניות ,היו צריכים לבנות מאות חניות ,עד היום מנסים למצוא
את הדרך לפתור את הבעיה של החניה .לכן התחילו ,ואתה לא
היית פה אבל היה ניסיון שאפילו מועצת העיר תיתן ערבות
להלוואה של המכון הטכנולוגי.
מורן ישראל:

אני הייתי ,אני פשוט לא הייתי חבר מועצה.

מוטי ששון:

אז אתה שמעת את זה שניסינו לבדוק את האפשרות שהעירייה
תהיה ערבה להלוואה של המכון הטכנולוגי ,מאחר ומשרד הפנים
לא אישר את זה ,לכן אי אפשר לתת ערבות לקבלת הלוואה לצורך
הקמת החניון שיפתור את הבעיה של המעונות .כרגע העניין עומד,
אין להם משאבים ,אין להם את הכספים לעשות את זה ,אבל הם
עדיין לא אמרו נואש .יש נשיא חדש שעושה כל מאמץ כדי להשיג
את הכסף .לכן לא קשור שום דבר לנושא של העירייה ,אני
הצטרפתי וכתבתי מכתב לכל הנוגעים בדבר אפשרות להקצות
קרקע כולל להקצות קרקע של המנהל בג'סי כהן ,להקמת מעונות
סטודנטים ,כדי שהמעונות האלה יתרמו לשכונה .לכן הדברים
כפי שהם עומדים היום ,אין שום אישור להקמת או להקצאת
הקרקע לטובת המעונות בשכונת ג'סי כהן .אני רק מזכיר לך
שבמכללת תלפיות לומדים היום סטודנטים ,אלפי סטודנטים,
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יותר נכון סטודנטיות ,במכון הטכנולוגי לומדים אלפי סטודנטים
וסטודנטיות ,ואנחנו רוצים לבנות את המעונות של הסטודנטים.
מאחר והמדינה היא זו שהחליטה בזמנו שהיא מוכנה לתת ,לא
נתנה ולא בחרה בעיר חולון להקצות את המעונות .הם ממשיכים
בשלהם .עכשיו זה שאני אמרתי שאפשר להפוך את הבניין הזה
לבניין של מעונות כאשר נעבור לבניין החדש שאנחנו רוצים לבנות
במתחם של המדיה-טק ,אז כן היה רעיון שהבניין הזה ייהפך.
מאחר ויש כאן בעיות משפטיות לא פשוטות ,אנחנו צריכים את
כל הדברים האלה לבדוק מבחינה משפטית .היה גם ניסיון של
אביגדור קהלני ,יו"ר הוועד למען החייל ,גם היה בדין ודברים עם
המנכ"לית ,גם הוא רצה לעשות בית חייל .אבל רבותי ,פה כל מי
שרוצה לעשות דבר הוא צריך לבוא עם כסף .כי אם אתה רוצה
להפוך את הבניין הזה למעונות ,אתה צריך להשקיע עשרות
מיליוני שקלים.
מורן ישראל:

זה גם בניין שימור.

מוטי ששון:

בדיוק.

מורן ישראל:

 60מ'  ₪שהיו אמורים להיות המעונות זה עדיין שליש ממה...

מוטי ששון:

אבל תעשה הבדל.

מורן ישראל:

זה אתה תשקיע?

מוטי ששון:

מורן ,אתה כנראה לא מבין .אתה כעירייה לא יכול ,זה לא במנדט
שלך ,אתה לא יכול להקים מעונות סטודנטים .מי שמקים זה אך
ורק אותו גורם אוניברסיטאי או מכללה כמו שבראשון לציון
הקימו ,כמו שהקימו באוניברסיטת תל אביב.

מורן ישראל:

זה לא נכון בראשון .כי בראשון המעונות אולי שייכות אבל מלבד
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המעונות יש בניין נוסף שהוא לא קשור למכללה .הוא קשור
לעירייה.
מוטי ששון:

בקיצור זה לא במנדט של העירייה להקים מעונות סטודנטים.

יונת דיין:

לחיילים המשוחררים?

מורן ישראל:

כן.

מוטי ששון:

זה תורם שאתה לא יודע.

יונת דיין:

וזה גם לשישה חודשים לכל חייל.

מורן ישראל:

זה לשנתיים אופציה שהם יכולים לגור שם .שנה ועוד שנה
הארכה .ואין שום בעיה ,תעשי את זה חיילים משוחררים.

מוטי ששון:

מורן ,שמעת מה הם התוכניות שלנו? אלה התוכניות שלנו.

מורן ישראל:

כן ,אני רק רוצה לזרז אותם.

מוטי ששון:

אתה לא יכול לזרז אותם ,עוד אין לך בניין עירייה ,אתה לא יכול
לצאת מפה.

מורן ישראל:

לא ,דיברת על איזה שהיא סוגיה משפטית שצריך לפתור.

מוטי ששון:

לא ,מה זה יעזור? נגיד עכשיו קיבלתי תשובה כזו או אחרת? מה
עכשיו? בניתי את בניין העירייה?

מורן ישראל:

יש פתרונות יצירתיים .אני אשמח אם נדון על זה גם בוועדת נוער
וצעירים.

מוטי ששון:

לא .אתה דיברת .מאחר ואני שמעתי אותך ושמעתם אותו,
ושמעתם גם את כל מה שאני אמרתי ואת כל מה שאנחנו עושים
בנושא הזה של מעונות סטודנטים ,אז אנחנו ממשיכים לפעול.

מורן ישראל:

זה מותר לי לפי הפקודה דרך אגב.

מוטי ששון:

מה?

מורן ישראל:

לבקש במקום הצעת החלטה במועצה להעביר את זה לוועדת הנוער
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והצעירים ,ששם אנחנו נבחן את הנושא.
מוטי ששון:

אז תחליט מה ההצעה .להעביר את זה לשם? אני בעד להוריד את
זה מסדר היום.
מי בעד להעלות את זה לסדר היום לאור כל מה ששמעתם? כל
מה שדיברתי?  5בעד .מי בעד להוריד את זה מסדר היום לאור כל
מה שאמרתי שהעירייה מטפלת בזה ,טיפלה בזה בעבר ותמשיך
לטפל בזה?  17בעד להוריד את ההצעה מסדר היום לאור מה
שאמרתי .תודה רבה.

.5

שאילתא –

של חבר המועצה מורן ישראל – צפי תחילת פעילות – לה פארק
והיכל הספורט.

מוטי ששון:

שאילתא.

מורן ישראל:

שלום רב ,אבקש לדעת מה צפי סיום הבנייה ומה צפי תחילת
הפעילות בפרויקט לה פארק ובפרויקט היכל הספורט .כי ב2008-
כשאנחנו אמרנו אולם כדורסל אף אחד איזה מזל שאפשר לבדוק
את הכול.

רועי כהן:

לבוא ולהצטלם עם כובע כאילו אתה הקמת את זה .מה אתה
עשית? נלחמנו פה מ !2003-בושה! בושה! אתה בושה .אתה
מצטלם עם כובע שאתה עשית מ 2003-נלחמנו פה ,אנשים פה
ירקו דם! ירקו דם כדי לעשות את זה.

מורן ישראל:

תראה לי פה דוגמה...

רועי כהן:

אה כן? היינו יו"ר ועדת ספורט .ואתה אפילו פעם אחת לא ...

מורן ישראל:

מה אתה מקשקש? אתה יכול לראות את כל הפרוטוקולים.

רועי כהן:

אתה רוצה לבוא בפברואר להגיד :הנה ,אני פתחתי את השערים!
איפה אתה היית? אני לא אוהב שמסלפים את המציאות! אני לא
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מסלף את המציאות .מה שעשית אני יודע ואני יודע בדיוק מה
עשה  ...מה שאני עשיתי עוד  200שנה לא תעשה!
מורן ישראל:

זה הזמן שלי.

רועי כהן:

סיור עבודה! הוא בנה את ההיכל עם כובע! שלא ייפול עליו לבנה.

מוטי ששון:

מורן ,שאלת? עכשיו תקבל תשובה.

רועי כהן:

באתם לעשות הצגה? אתם עושים צחוק מעצמכם .קחו את זה
לתשומת לבכם.

מוטי ששון:

מורן ,תדבר בבקשה .שאלת את השאלות?

מורן ישראל:

כן ,אני שאלתי .הייתה הערת אגב פשוט תוך כדי שנזרקה ואמרה:
אבל כבר הייתם וכבר ענו לכם וכבר פרסמו בעיתון .אז רק למי
שלא יודע ,השאילתא הזאת הוגשה לפני חודש וחצי ,שבוע וחצי
אחרי לצורך העניין העיתונים מולאו במתי זה אמור לקרות ויצא
קומוניקט בפורום חולון בפייסבוק .אז זה שאתם לא רואים
לפעמים את הדברים שקורים מאחורי הקלעים ,כולם יודעים,
מה? ענו לנו ,הכול בסדר.

מוטי ששון:

מורן ,תקשיב .צניעות זה לא דבר פשוט .תנהג בצניעות .תקשיב.
הנושא הזה ,לו היית עוקב ,וכמו שאני מכיר אותך אתה עושה
בדיקה .היית בודק על תוכנית אב לספורט ,היית עוקב בעיתונות,
היית רואה שזה נושא שאני מדבר עליו לא מ ,2008-עוד כשהיית
בתיכון אולי .לכן יושבים פה אנשים מורן שהיו גם בוועדת
ספורט .שהיו יושבי ראש ,חברים ,הדברים האלה .ויצאנו לשטח
אחרי שזכינו במכרז השני .היה מכרז ראשון ,והיו הערכות,
(מדברים ביחד) בדיוק.

דובר:

אבל הוא היה חלק מזה ,הוא עשה את זה.
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אני לא אמרתי את זה לא כתבתי את זה ,ואתם חוץ מלעקוב
אחרי...

מוטי ששון :מורן! מורן! אני אומר ,אני רק נותן באמת כבוד לחברי מועצה שהיו
שותפים והיו בעבר ותמכו בזה .הויכוח הראשון שלי היה לפני
אולי  15שנה ,יותר אפילו ,והייתי אורח של ראש עיריית אשקלון.
בני ועקנין .הלכתי לראות ,הזמין אותי לראות את היכל הספורט
שהוא בנה ,בנה ב 3,500-מקומות ישיבה .נסעתי עם חנה כי הוא
גם בנה תיאטרון יפהפה .אז הלכנו לשם לראות את התיאטרון
ולראות את אולם הספורט .אמר לי :תביא לי  40מיליון או 50
מיליון ,אני בונה לך אותו דבר .אתה מבין מה הוא דיבר איתי? על
 50מיליון .אמרתי שיהיה לי  50מיליון נעשה עוד לפני זה כמה
דברים יותר חשובים ,אז אני אדבר איתך .לאורך כל השנים
ניסיתי לפנות את ההיכל ולבנות היכל ספורט להפועל חולון ,לא
לאגודת הספורט .לפנות את המתחם ,לעשות פה איזה עסקה
ולבנות להם במקום אחר .כך שהנושא הזה של אולם ספורט זה
מופיע בכל תוכניות האב לספורט .כנראה ששם לא בדקת.
מורן ישראל:

לא ,אני לא יודע איך אתם קוראים? חוץ מאת הסטטוסים
בפייסבוק שלנו אתם קוראים זה יופי .הלוואי ותדייקו גם במה
שהיה כתוב שם ,כי אנחנו דייקנו .אתם מוזמנים לקרוא שוב.

מוטי ששון:

תקשיב.

מורן ישראל:

תתפלאי ,עם כל סטטוס שעולה שלנו הוא יודע בדיוק מה כתוב
שם .מילה אחרי מילה.

מוטי ששון:

מורן ,בוא אני אעדכן אותך .אני לא קורא מה שאתה כותב ,לא
קורא .אבל אתה שומע אנשים .אנשים אומרים :שמעת מה הוא
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עשה? שמעת מה הוא כתב? בסדר .אנשים יכולים לדבר מהיום עד
מחר .אתה יכול להגיד אני עשיתי ,אני עשיתי .אתה יכול לדבר .יש
עובדות .לכן אני את הזה שאתה כאילו מחמיא לי ,אני רוצה
לחלק את זה גם עם החברים האחרים שהיו שותפים לאורך כל
השנים.
עמוס ירושלמי:

מוטי תגיד לו מה שאתה נסעת ברברס הוא לא נסע קדימה .עזוב
את השטויות האלה.

מוטי ששון:

לכן כל מה שאנחנו עושים (מדברים ביחד) זה לטובת הציבור
הרחב .לכן שקיבלתי  20או  30מ'  ₪מהטוטו ,קיבלנו נדמה לי 30
מ'  ₪מהטוטו ,והביאו לי פרויקט על  90מ'  ,₪הם נתנו איזה .30
אני ב 30-מ'  ₪אמרתי אני לא בונה .אני לא בונה משהו שהוא לא
ברמה .לכן ויתרתי על ה 30-ואמרתי לחברים :אנחנו נבנה ונקבל
גם יותר כסף .וכאשר היה מכרז נוסף של הטוטו ושמה דיברו כבר
על  50מ'  ,₪לא על  30וכמה אלא על תוספת ,אז אמרנו שאנחנו
יכולים לבנות משהו ברמה אירופאית .ולכן אנחנו השקענו
מקרנות הרשות והצלחתי להכניס סעיף שאומר שאם אנחנו
נעמוד בלוח זמנים אנחנו נקבל גם בונוס של  .15%נכון לרגע הזה
אנחנו עומדים בלוחות הזמנים ואנחנו נקבל את ה 7.5-מ' ₪
נוספים .אבל מה שבנינו ,אין מתקן כזה בארץ וזה ישרת את כל
הספורטאים של העיר חולון .אז עזוב ,תן קרדיט לאנשים אחרים.

מורן ישראל:

בסדר ,עבדת קשה מוטי ,למה לא מגיע לך כלום?

מוטי ששון:

לא ,אני מחכה לתמונה שלו ,תמונה עם הקדשה .אני במקרה
מיודד איתו.

מורן ישראל:

מוטי ,אתה רוצה לענות על השאילתא? כי הכול עשינו חוץ
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מלענות על השאילתא.
מוטי ששון:

אז עכשיו ככה .הבנייה תסתיים בסוף השנה .ואני אומר לך את
זה למרות שהייתה מלחמה ,למרות שהפועלים הטורקים עזבו,
אנחנו עושים כל מאמץ כדי לעמוד בלוח הזמנים שנקבע לנו,
למרות שאני מראש אומר לך ,אני לקחתי מקדם ביטחון של חצי
שנה .אנחנו עדיין במקדם הביטחון של החצי שנה ,אנחנו נסיים
אותו לפני המועד שנתן לנו הטוטו .אני מניח שאנחנו נגמור אותו
עד סוף השנה .הפעילות תתחיל בפברואר מרץ ,של ההיכל .דבר
שני ,הנושא של הפארק שיש שם בתי קפה ומסעדות ופאבים ,או
זה מה שהצעירים אוהבים ,אז זה יתחיל באפריל ,כי ברגע שנכנס
יזם ,הוא נכנס הוא מקבל מעטפת .הוא רוצה לעצב את המעטפת,
את הבפנים ,לפי מה שהוא רוצה .אנחנו צופים שהפתיחה תהיה
באביב .2015

.6

שאילתא -

של חבר המועצה איתי זילבר – סטטוס קידום התקנת חניות
לאופניים.

מוטי ששון:

אני עובר לשאילתא הבאה .קידום התקנת חניות אופניים .כן,
איתי.

איתי זילבר:

בישיבתה של ועדת בטיחות בדרכים שהתקיימה ב 29/7-השנה,
אני מבקש אדוני שכולם יהיו בשקט ,אי אפשר ככה .עלה הצורך
בהתקנתם של חניות לאופניים בקרבת בתי ספר העל יסודיים
ומוקדים מרכזיים נוספים בעיר .הנושא סוכם על ידי יו"ר הוועדה
בכך שהוא יועבר למנכ"לית העירייה לטובת קידום העניין לרווחת
רוכבי האופניים .אני מבקש לדעת האם הנושא טופל ומה הוא
סטטוס הטיפול בו?
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מנהל התשתיות באמצעות  ...בשיתוף מנהל ההנדסה מכין
תוכניות אב לריהוט גן ברחובות במסגרתו ייקבעו קריטריונים.
הכוונה למוסדות ,אזורי מסחר ותעסוקה ,על פיהם ימוקמו
מתקני חניה ואופי מתקני החניה .בנוסף בכל היתר בנייה חדשים
של בתי הספר ניתנת התייחסות לסוגיה זו במסגרת תנאי ההיתר.
יש לנו רק בעיה אחת שעשינו תוואי לאופניים ,ולפעמים נתקענו
ואין רצף .בזמנו דיבר איתי גם רון חולדאי ,בוא נעשה ביחד עם
אותה חברה נעשה מקומות חניה .יש לנו בעיה עם מקומות שאתה
סללת אבל אין לך המשך .ואנחנו שוברים את הראש איך לפתור
את הבעיה הזאת .יש הצעות לקחת חניות ועל חשבון החניות .אני
לא כל כך אוהב את זה ,בבתים שאין חניות בבתים ,במגרשים
שלהם ,לקחת להם חניות שעל הכביש? אני לא בעד זה ,למרות
שאנשי ההנדסה בעד .אז לכן העסק הוא לא פשוט ,הוא מורכב.
בוא ניקח ,עשינו מפארק פרס יש תוואי של האופניים ,אתה יכול
להגיע עד למקווה .במקווה אתה נתקע .אנחנו עובדים על זה שנים
לדבר איתם ,לנסות לקבל כמה מטרים לאורך מהמבנה של רשת
קהילה ופנאי עד לכיכר קוגל .אין עם מי לדבר .בזמנו אילון
הצליח להזיז את הגדר שלהם ,כנראה שאז היו פחות נוקשים.
עכשיו הם יותר נוקשים ,צריכים חתימה של שלושה שרים כדי
לתת איזה מטר אחד .היה לנו נושא של התיעול סיפור מהסרטים,
נאלצנו לשלם להם כסף כדי להעביר מתחת לאדמה את התיעול
שלנו .אז בכסף הזה הם עשו כבישים .זה לא קל עם העניין הזה
של מקווה .אבל יושבים אנשי המקצוע ומנסים לשבור את הראש,
להתמודד עם כל הקשיים והבעיות שאני כרגע מעלה בפניכם .אז
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זה התשובה.
מוטי ששון:

התחלנו עם זה .אבל יש קו ישיר שמגיע מפארק פרס או מימית
 2000עד למדיה-טק .נאלצנו להיכנס לגנים הציבוריים.

איתי זילבר:

אני רוצה להגיד לך ,מדיה-טק ,בתי ספר ,וכדומה( ,מדברים ביחד)
תנו לי לשאול את שאלת ההבהרה שלי .אני שואל ככה :קודם כל
ביקשתי לדעת מה הסטטוס ,האם יש לוח זמנים להגשת תוכנית
האב ,ומשהו? כלומר מה סטטוס ההתקדמות שהועבר לטיפול
למציאת תוכנית אב ,זה נהדר ,אבל מה לוחות הזמנים? ודיברתם
פה על היתרי בנייה חדשים לבתי ספר ,האם זה כולל גם את
הרחבות בתי הספר? קוגל הולך להיות מורחב .אז בהתאם לזה
יהיו גם חניות אופניים כמו ש...

מוטי ששון:

הם גם יתייחסו לזה .הם יתייחסו גם לזה.

איתי זילבר:

גם בהרחבת בתי ספר ולא בבנייה של חדשים?

מוטי ששון:

תראה ,זה לא הרחבה .זה בנייה של חטיבה .אז זה בנייה חדשה.

איתי זילבר:

אז במקומות האלה כל מה שהוא חדש עושים בהתאם ל...

מוטי ששון:

לוקחים בחשבון את הדברים האלה.

איתי זילבר:

ובנוגע לשבילים מה שאמרת ,על החניות וזה ,אני רק אגיד לך.
אתה יכול לדבר על זה אולי עם רול כי ממש לפני מספר חודשים
הגיעה משלחת הולנדית מאד גדולה בתל אביב שבאה לבחון את
הנושא וההולנדים יש להם ניסיון בזה ,ויש להם המון פתרונות
להציע רק בתל אביב מתקדמת בנושא הזה ,אז אפשר לשאוב
מהם רעיונות איך פתרו את זה ,כי יש שמה פתרונות שהם הציעו.

מוטי ששון:
.7

שאילתא –

תאמין לי שמדברים.
של חבר המועצה איתי זילבר – חלוקת תקציב אירועים.
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מוטי ששון:

עוברים לשאילתא הבאה.

איתי זילבר:

חלוקת תקציבי אירועים .אבקש לדעת כיצד חולקו תקציבי
האירועים בסעיפים השונים .מחלקת אירועים ,אירועי צעירים,
אירועי נוער וסעיפים שונים נוספים לפי אירוע בשנים 2011-2012-
 2013במלואן ובשנת  2014עד כה .בכל אירוע אבקש פירוט שכולל
את אופי האירוע ,למשל הופעה לנוער ,אירוע יקירי העיר ,עדלידא
וכדומה ,עלותו ולאיזה סעיף תקציבי הוא משויך.

מוטי ששון:

תקציבי האירועים השונים המתקיימים בעיר מופיעים בסעיפים
השונים בספר התקציב של העירייה שאושר במועצת העיר .תפתח
את הספר המורחב .הלא מחלקים שני ספרים .הכריכה שמה
מופיע .מופיע שמה או לא מופיע ,רחמים?

רחמים:

במורחב מופיעים כל האירועים.

מוטי ששון:

כל האירועים מופיעים במורחב(.ספר התקציב) המנהלים
האחראים על סעיפים התקציביים הרלבנטיים הם מחליטים
ומבצעים את האירועים על פי החלטתם .זאת אומרת אם יש את
דורון ,הוא קובע .לא אני קובע לו את מי יזמין .מחלקת אירועים.
(מדברים ביחד) דורון ,הוא קובע .הוא מביא את הזמרים ,הוא
מביא את האירועים.

איתי זילבר:

אני רוצה לדעת כמה כסף הלך לאירוע בפילבוקס ,כמה כסף הלך
לאירוע יקירי העיר.

מוטי ששון:

הכול מופיע בספר התקציב.

רועי כהן:

לא נכון.

מוטי ששון:

רגע ,רגע .רחמים ,האירועים של יום העצמאות מופיעים?

רחמים:

יש סעיף של מחלקת אירועים שיש לה סעיף אירועים ,ודורון
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שלום עושה שמה את ה ...או עושה שמה יום העצמאות ,הוא
עושה שמה את כל האירועים.
רועי כהן:

שמעת מה הוא אומר? יש סעיף שנקרא מחלקת אירועים.

מוטי ששון:

לא ,כל הסעיפים שהוא עושה.

רועי כהן:

לא נכון ,מוטי.

איתי זילבר:

אבל מה שזה אומר לא נכון .יש אירועים יום העצמאות .אני רוצה
לדעת פר אירוע .הופעה לילדים...

מוטי ששון:

מה ,אם הזמינו זמר כזה או זמר אחר וכמה הוא עלה?

איתי זילבר:

לא ,אני רוצה לדעת איזה אירוע ,מתי ,איפה ,כמה עלה.

מוטי ששון:

אתה רוצה את הרשימה של האירועים?

איתי זילבר:

כן.

רועי כהן:

זו השאילתא ,לפי אירוע.

מוטי ששון:

כל האירועים?

רועי כהן:

זו השאילתא.

מוטי ששון:

זה כבר הגזמתם .כל אירוע ואירוע אתה רוצה פירוט?

איתי זילבר:

כן.

מוטי ששון:

נו באמת.

רועי כהן:

מה זאת אומרת? זה קיים או לא קיים?

מוטי ששון:

מה זאת אומרת קיים או לא קיים? בטח שקיים.

רועי כהן:

אז תיתן.

מוטי ששון:

אוקיי .רחמים ,יש לך את האירועים ,תיתן להם .תקבל אותו
ממנהל מחלקת האירועים את כל הרשימות.

רועי כהן:

אנחנו לא רוצים ,אנחנו נקבל מיוסי .אנחנו לא נתחיל לחפש
ממנהלי מחלקות.
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מוטי ששון:

אין בעיה .תקבלו את הרשימה מדורון ,דרך יוסי( .מדברים ביחד)

רועי כהן:

אבל לא נכון ,יש סעיפים ...

איתי זילבר:

אבל זה לא האמנים .אנחנו רוצים לדעת איזה אירועים ,יש
אירועים שהם לא בתקציב של דורון ,כמו מסיבת רחוב שזה
תקציב נוער.

מוטי ששון:

זה של נוער ,תקבל משם( .מדברים ביחד) גם מה שקרה לחיילי
גבעתי אתם רוצים בפילבוקס? גם את זה תקבלו .מה שאלת
ההבהרה?

איתי זילבר:

אני שואל מה השתנה בהקשר של אירועים בהקשר של צוק איתן
ואיך זה מפוצה עוד השנה .כלומר כל מה שבוטל ,חלק ראינו חזר.

מוטי ששון:

חלק חזר .למעשה הכול חזר וזה התפצל ,גם נדמה לי אפילו
העבירו חלק לסוכות.

איתי זילבר:

השאירו אבל את אופי האירוע? כלומר אם זה היה הופעה
לצעירים אז זה נשאר הופעה לצעירים שבסוכות או שזה הפך
לאירוע...

רועי כהן:

זה לא נכון .יש  ₪ 850,000של אירועי צעירים שבסוכות אני לא
ראיתי אירועי צעירים.

מוטי ששון:

חבר'ה ,כל מה שהיה מתוכנן לקיץ ובסופה של המלחמה והיה עוד
אפשר לעשות את זה ,לעשות את זה .דהיינו דחינו את האירועים
אבל נדמה לי שהיה (מדברים ביחד) פבלו רוזנברג שהיה הזזנו
אותם .מה שלא ניתן להזיז בגלל שהיינו לקראת סוף הקיץ,
העבירו חלק מהאירועים לטובת סוכות .הכול במסגרת התקציב.
הכול נשאר .למשל שרים בכיכר ראיתי מודעה בחוץ ,פיזרנו אותם
על כל ספטמבר .רבותי ,כולל צעירים .גם אירועי צעירים יתקיימו
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ותקבל את הרשימה.
איתי זילבר:

עד הישיבה הבאה אנחנו נקבל את זה?

רחמים בינוני:

בעזרת השם .אני חוזר אחרי סוכות לעבודה.

.8

אישור דו"ח רבעוני לשנת  2014לתקופה – רבעון ( )2שנת .2014

מוטי ששון:

דוח רבעוני לשנת  .2014איפה אורי?

אסתי וייסנר הרצוג :אורי איננו ,אני פה .ערב טוב ,אני אסתי וייסנר הרצוג מנהלת
חשבונות ראשית.
מוטי ששון:

זה הרבעון השני ,לפרוטוקול.

אסתי וייסנר הרצוג :אז אנחנו מגישים לאישור את הדוח הכספי התקופתי לחציון,
 .30/6/14ההכנסות בתקציב הרגיל במחצית השנה היו גבוהות בכ-
 1%מהתקציב היחסי לתקופה ,הסתכמו בכ 545-מ'  .₪ההוצאות
במחצית השנה היו גבוהות גם הן בכ 1%-מהתקציב היחסי
והסתכמו אותו דבר בכ 545-מ'  .₪בסך הכול סגרנו את החציון
בעודף של  ₪ 600,000והגירעון המצטבר הגיע ל 6.4-מ'  .₪תקציב
הפיתוח ,ההכנסות במחצית הראשונה של השנה הגיעו לכ 144-מ'
 ,₪ההוצאות הגיעו לכ 84-מ'  ,₪בסך הכול אנחנו בעודף לתקופה
של  46מ'  .₪בסך הכול העודפים הזמניים נטו בתקציב הפיתוח
מסתכמים ל 292-מ' .₪
מוטי ששון:

תבינו שמדובר על עודפים זמניים .דהיינו ככל שהפרויקט יתקדם
יותר ,אנחנו נשלם ואז זה מתחיל לרדת .כי כשאנחנו מתקצבים
אנחנו צובעים את הפרויקט עם הסכום שלו ,שמים אותו בצד .אם
היה ביצוע חלקי ועוד לא סיימו אותו ,אז החלק היחסי ירד .לכן
אתם רואים למשל עודפים אבל העודפים האלה עם סיום
הפרויקטים יתאפסו .כן ,מורן ,מה רצית לשאול?
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קודם כל רק להתחיל בברכה לאנשי המקצוע ,אנשי הכספים
שעונים לנו בוועדת הכספים על כל שאלה ושאלה שאנחנו
שואלים .שאלה שברשותך אני רוצה לשאול :בוועדת כספים
דיברנו על זה שהיו  12מ'  ₪רישומית שהופיעו בתוך תקציב
החינוך לסייעות והורידו את זה גם מההכנסות וגם מההוצאות.
נכון?

אסתי וייסנר הרצוג :זה היה טעות רישומית.
מורן ישראל:

היה טעות רישומית שהוסיפו את ה 12-מ'  ₪גם בהכנסות במשרד
החינוך וגם בהוצאות.

מוטי ששון:

אז זה יורד ומתקזז.

מורן ישראל:

השאלה שלי היא אחרת .האם זה אומר שאם הורידו  12מ'  ₪זה
אומר שההוצאה של העירייה פר תלמיד בתחום החינוך עכשיו
יורדת בגלל שה 12-מ'  ₪האלה נעלמים?

מוטי ששון:

לא ,זה מתקזז.

דובר:

התקציב הוא נכון ,פשוט בהעברה של הכספים ( ...מדברים ביחד)

מורן ישראל:

זה כולל ה 12-מ' ?₪

דובר:

לא ,לא.

מורן ישראל:

אה ,לא כולל את ה 12-מ'  ₪בכל מקרה?

מוטי ששון:

מי בעד אישור דוח רבעוני לשנת  2014רבעון  ?2מי בעד?  22בעד.
אין נגד .אין נמנעים .אושר.

.9

אישור חידוש ביטוחי העירייה לשנת  2014/15בחברת ביטוח איילון.

מוטי ששון:

אני עובר לסעיף הבא .אישור חידוש ביטוחי העירייה .וידבסקי,
אתה רוצה לדבר?

יצחק וידבסקי:

לא ,שיגאל יסביר לנו.
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מוטי ששון:

יגאל פה ,תסביר להם.

יצחק וידבסקי:

רק תשובה אחת כי ניתן ליגאל שהוא היועץ לענייני ביטוח לתת
את ההסברים על חידוש הביטוח .לגבי הערת המבקר לגבי
הביטוח אני מבקש לתקן .המבקר יישב איתי ,ונקבע בדיוק את
סכום הביטוח כך שכל הנכסים העירוניים יכוסו .אבל לא בהכרח
אני מקבל אחד לאחד את הסכומים שהוצגו פה.

מוטי ששון:

בבקשה ,יגאל .יגאל הוא יועץ הביטוח של העירייה.

יגאל שגיא:

שלום רבותי .אני חושב שזה לא פעם ראשונה שאני נמצא בפניכם,
ומנסה להסביר מה אנחנו עושים בביטוח .תוכנית הביטוח של
העירייה לוקחת בחשבון את העובדה שיש בעיה מאד קשה היום
בענף הביטוח לגבי ביטוחי רשויות מקומיות .מספר המבטחים
שמוכנים לבטח רשויות מקומיות הולך ומצטמצם והתנאים
הולכים ומורעים .יש סיבות שונות מדוע זה נעשה כך ,משום
שבעיקר יש ריבוי בתביעות בעיקר ריבוי של תביעות חבויות,
הקהל לומד לתבוע בסופו של דבר .ובסך הכול יש היום קושי רב,
למעשה אפשר לומר שהיום מצטמצם מספר החברות שמוכנות
לעשות ביטוחים של רשויות מקומיות בעצם לשתי חברות .האחת
זה הראל חברה לביטוח שעושה את זה באמצעות החברה למשק
וכלכלה באמצעות תוכנית ביטוח מיוחדת שיש לה.

מוטי ששון:

החברה למשק וכלכלה זו חברת בת של הרשויות המקומיות.

יגאל שגיא:

נכון מאד .והשנייה זו איילון חברה לביטוח שהיא החברה
שמבטחת את העירייה ,את עיריית חולון מזה מספר שנים .כדי
להתגבר על הבעייתיות של הביטוח וכדי להתגבר על המחירים
שהולכים ועולים והולכים ותופחים ,ניסינו למצוא שיטות,
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והשיטה שבה בסופו של דבר בחרנו ,הייתה שיטה של השתתפויות
עצמיות גבוהות ,היקף כיסוי מאד רחב ,אבל השתתפויות עצמיות
גבוהות ,ובאותם מקרים שיש לנו תביעות של צדדים שלישיים
ועובדים ,מעבירים את זה לוועדה ולעורך דין שמונה בשיטת
המכרז על ידי העירייה ,והוא מטפל בתביעות האלה ,מנסה להגיע
להסדרים הטובים ביותר .תביעות שאפשר בעצם לטפל בהן לפני
הגשת תביעה נעשות ככה ,פותרים אותם באמצעים כאלה,
ותביעות שאין ברירה אלא לטפל בהם לאחר שהוגשה תביעה על
ידי אותו נפגע ,מנסים להגיע לעמק השווה בבתי המשפט ,או אם
רואים שהתביעה היא מאד מופרכת ,ואתם צריכים לראות
לפעמים איזה תביעות מופרכות מוגשות כנגד העירייה .למשל כל
מרצפת עלייה של  10ס"מ או חריגה של  10ס"מ ,אדם נופל
בסביבת אותה מרצפת ,מייד מוגשת תביעה והתביעה היא תמיד
בעשרות אלפי שקלים ולא פחות .בקיצור ,אנחנו מנסים לטפל
בנושא הזה בביטוח באופן שאנחנו קוראים לו ביטוח קטסטרופה.
זאת אומרת לא מבטחים מהשקל הראשון ולא מהשקלים
הראשונים בכלל ,אלא השתתפות עצמית גבוהה שאנחנו מדברים
עליה סדרי גודל של  400ו ₪ 500,000-לכל מקרה ביטוח .וזה
הרבה ,אבל זה מוכיח את עצמו נכון להיום .בשנים קודמות
ניסינו ולאחרונה בשנת  2012ניסינו לערוך מכרז ביטוחים .מכרז
הביטוחים נכשל במרכאות כפולות במובן זה שהיה מציע אחד
בלבד ,אותו מציע שבלאו הכי ביטח אותנו ,איילון חברה לביטוח.
היא הייתה המציע ,ולמרות שהייתה המציע היחיד היא לא ניצלה
לרעה את העובדה שהייתה מציע יחיד והסכימה בעצם להמשיך
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באותם תנאים שהיו גם בשנים קודמות .הבאנו את הנושא הזה
בפני מועצת העיר ,מועצת העיר נתנה אישור לנהל את הביטוחים
האלה שלא על פי תוצאות מכרז כי לא היו תוצאות מכרז ,אלא
בהתאם למשא ומתן .ניהלנו משא ומתן ובמשא ומתן הזה הצלחנו
לשפר את תנאי הביטוח וכך המצב בעצם עד עצם היום הזה,
כאשר אנחנו מקבלים מידי פעם בפעם את האישורים של מועצת
העיר ושל ועדת העל לנושא הביטוח כדי להאריך את הביטוח
בדרך של משא ומתן .יצוין אגב שעל פי תקנות העיריות מכרזים,
אם מכרז נכשל ופוסלים את ההצעות הקיימות כי אז צריכים
לבוא למועצת העיר לקבל אישור כדי לנהל משא ומתן ולערוך את
הביטוחים בהתאם למשא ומתן .כך שאנחנו בעצם נוקטים בצעד
הזה כמעט מראש.
יעקב חרש:

יש לי מספר שאלות .כמה השתתפות עצמית יש לעיריית חולון?

יגאל שגיא:

אמרתי ,זה תלוי בסוג הביטוח .יש לנו כך .בביטוח אש ומבנים
 ₪ 500,000לכל מקרה ביטוח .בביטוח צד שלישי .₪ 400,000
בביטוח חבות מעבידים  .₪ 200,000וכן הלאה .אלה הביטוחים
הגדולים ,הביטוחים העיקריים.

יעקב חרש:

כמה העירייה שילמה פיצויים השנה?

יגאל שגיא:

העירייה שילמה פיצוי ,יש לנו פה נתון בסעיף שאני רואה אותו
מולי .בשנת  2012סך כל ההוצאות על הפיצויים ששולמו היו
 .₪ 3,826,000בשנת  2013היו  .₪ 3,523,000השנה היא שנה
שעדיין לא הסתיימה כך שקשה לנו להגיד .אבל אני מוכרח להגיד
עוד דבר ,והוא שהפיצויים האלה שמשולמים ,הם לא משולמים
פר שנה .אלא אלה התשלומים ששולמו באותה שנה .זאת אומרת
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זה בא לידי ביטוי תביעות שהיו בשנת .2008-9-10-11-12
יעקב חרש:

ונגמרו בשנים האלה?

יגאל שגיא:

ונגמרו בשנה הזו.

יעקב חרש:

זאת אומרת שאם אנחנו מחלקים ,סתם אני אומר ,את ה3-
מיליון של שנת  ,2012אני לוקח סתם מספר,

יגאל שגיא:

 4שנים 5 ,שנים.

יעקב חרש:

זאת אומרת ששלוש לחלק ל 4-זה משהו בסביבות  600-700אלף
 ₪בשנה.

יגאל שגיא:

נכון ,בערך.

יעקב חרש:

כמה העירייה משלמת פרמיה בשנה?

יגאל שגיא:

סדר גודל של בערך נכון לשנה הזאת לאחר כל ההפחתות ,קצת
פחות מ 1-מ' .₪

יעקב חרש:

כל שנה?

יגאל שגיא:

כל שנה .העסק הזה מבחינת פרמיה זה .BEST BUY

יעקב חרש:

אם אני משלם כל שנה  700פיצויים למה אני צריך לשלם מיליון?

יגאל שגיא:

אני אגיד לך .משום שאנחנו קבענו ,ואני כתבתי את זה גם פה ,אם
אני לוקח עיר דומה לכם שאני לא אנקוב בשמה מטעמים של
סודיות ,היא משלמת סדר גודל של  4מ'  ₪ולה יש השתתפויות
עצמיות שנכפות עליה על ידי חברת הביטוח של  80ו 100-אלף
שקל.

מורן ישראל:

יש לי שאלה .קראו לתוכנית הזאת תוכנית קטסטרופה ,נכון?

יגאל שגיא:

נכון.

מורן ישראל:

השאלה אם חס וחלילה יהיה באמת איזה שהיא קטסטרופה .לא
נלך בסדר גודל עירוני של משהו גדול מידי .שכונה .קרה איזה
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שהיא קטסטרופה שקשה וכל התושבים מחליטים לתבוע את
העירייה .ואז באופן תיאורטי בגלל שההשתתפות העצמית היא
בהכרח גבוהה ,יוצא מצב שיכולים להגיד ,מספיק שיתבעו 10,000
אנשים או  5,000אנשים את העירייה בגובה של סכום השתתפות
עצמית של  0.5מ'  ,₪העירייה באותה שנה פושטת את הרגל.
מוטי ששון:

אל תדאג ,מה שאתה מדבר לא יהיה.

מורן ישראל:

לא יהיה מה? לא יהיה קטסטרופה?

מוטי ששון:

יכול להיות רק רעידת אדמה.

יגאל שגיא:

לא ,הוא מדבר על תביעות צד שלישי אבל אני אסביר איפה
הטעות שלך.

מורן ישראל:

או חוסר ההבנה .לא בהכרח טעיתי .אני רוצה ללמוד.

יגאל שגיא:

אז בבקשה ,ברצון .ההסבר הוא פשוט .ההשתתפות העצמית היא
לא פר תביעה אלא היא פר אירוע .זאת אומרת שכל התביעות
שנובעות ממקרה ביטוח אחד חלה עליהם ההשתתפות העצמית
היחידה.

איתי זילבר:

בנוגע למכרזים ,אמרת שבעצם כאילו אין טעם לגשת למכרז.

יגאל שגיא:

המכרז האחרון שעשינו ,וכל המכרזים שעשינו בוא נאמר ב10-
השנים האחרונות ,היה לנו מציע אחד.

איתי זילבר:

מתי היה המכרז האחרון?

יגאל שגיא:

בשנת .2012

מוטי ששון:

עכשיו אתה מאריך את זה בשנה השלישית.

איתי זילבר:

לפי ההסכם .זאת אומרת זה לא משהו שהוא יוצא דופן ,ואני
מבין שאנחנו נערכים למכרז ב?2015-16-

יגאל שגיא:

אתה יודע מה ,ראשון ,ברשות כבוד ראש העיר ,זה דוגמה מצוינת.
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כי זה היה בעיתונות והיה פסק דין .הייתה הצעה ,ההצעה הכי
זולה בראשון ,הייתה סדר גודל  3.5מ'  .₪הכי זולה ,עם
השתתפויות עצמיות נכבדות ,בסביבות ה .₪ 100,000-היה מציע
נוסף ,שהגיש הצעה של  5מ'  ,₪וטען אחר כך שההצעה של ה3.5-
מ'  ₪היא לא כשרה והלך לבית משפט .בית המשפט זרק אותו
מכל המדרגות בפסק דין שהתפרסם לפני כחודש וחצי ,ואמר שיש
לו את התחושה שהאיש הגיש הצעה לא כדי לעשות את הביטוח,
אלא כדי להתנגד לביטוח הטוב שנעשה בפועל על ידי העירייה.
ואמר יותר מזה ,וזה חשוב מאד כדי להבין .הוא אמר שבמכרזים
או בכלל בחידוש ביטוחים של רשויות מקומיות מן הראוי לאפשר
גמישות מסוימת בתהליך .משום שלא ניתן לפעול בצורה דווקנית.
איתי זילבר:

אבל לא סיימתי את השאלה בנוגע למכרזים .הבנתי שמוציאים
מכרז  ?ANYWAYב ?2015-16-כתוב ,לקראת שנות הביטוחים
האלה נערכת לפרסום מכרז.

יגאל שגיא:

אנחנו כל שנה מנסים להגיע למצב של מכרז ,אנחנו מבררים לפני
כן מה מצב השוק .אם מצב השוק הוא כזה שאנחנו מראש יודעים
שלא נקבל שום הצעה אלא אנחנו נמצאים בסיכון של הגדלת
הפרמיות הקיימות ,הרי מה קורה? כשאתה עושה מכרז ,אתה
עושה בעצם מה שנקרא פריש-מיש ,וחברת הביטוח מוכנה לומר
לך :שמע ,עד עכשיו הייתי ב 1-מ'  ?₪מהיום אני רוצה  2מ'  ₪על
אותם דברים .כלומר אתה צריך לשקול מאד בזהירות אם ללכת
למכרז הזה או לא.

איתי זילבר:

אבל השאלה האם אנחנו עושים משהו כדי שבמכרז הבא,
והשאלה האם יש בכלל מה לעשות ,לא יגשו רק אחד או שניים
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אלא לפתוח את זה לתחרות?
יגאל שגיא:

אנחנו מנסים לעניין את כל המבטחים בנושא הזה .בפעם
האחרונה למשל ב 2012-הזמנו עוד סוכנים ועוד מבטחים כדי
לעניין אותם במכרז ,לצערנו לא היה.

יוליה מלינובסקי :כפי ששמענו יש שתי חברות ביטוח .הביטוח של המשקל זה ביטוח
שגוף לא מקומי עושה על ידי משקל ,שהבנתי שרוב הרשויות
המקומיות הולכים על הביטוח הזה?
יגאל שגיא:

 20רשויות 26 .רשויות בארץ.

יוליה מלינובסקי :אז ההיגיון זה חברת בת של שלטון מקומי.
יגאל שגיא:

לא ,היא לא חברת בת.

יוליה מלינובסקי :שנייה .משקל חברת בת של שלטון המקומי .לכאורה הם צריכים
לדעת מה (מדברים ביחד) השאלה למה אנחנו בדקנו את הביטוח
שלהם?
יגאל שגיא:

בדקנו את הביטוח .תנאי הביטוח ,להם יש תוכנית ביטוח מוגדרת
וקבועה .אנחנו בדקנו את הפרמיות .על פי הפרמיות האלה היינו
משלמים בסביבות  4מ'  ₪ומעלה.

יוליה מלינובסקי :אז למה הרשויות האחרות עושות את זה?
יגאל שגיא:

כי אין להם את היכולת ,או אין להם את הרצון לקחת על עצמם
את ההשתתפויות העצמיות הגבוהות.

דובר:

מוטי ,רק תסייג את זה ,בהתאם למה שהיה במבקר העירייה
שיראו לעשות את זה .הוא אמר שהוא יבדוק את זה.

יוליה מלינובסקי :אני פשוט לא קיבלתי תשובה .אם הרשויות האחרות עושות?
מוטי ששון:

הוא ענה לך.

יוליה מלינובסקי :אז מה ,הם טמבלים? הם לא יודעים לחסוך כסף?
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בואי תקשיבי .אם היינו משלמים  0שקלים ,0 ,לא מיליון ,0 ,והיו
לנו תביעות ,גם היית אומרת אותו דבר? כשאני הייתי מבטח את
עצמי לא הייתי משלם בכלל ביטוח .מה היית אומרת על זה? 0
שקלים .גם מה עושות הרשויות האחרות ,שלמה הם משלמים 4
מיליון ואני משלם  ?0היית באה בטענות? אנחנו משלמים כמעט
כלום ומקבלים הגנה מעבר לחצי מיליון שקל .וזה מעולה.

יוליה מלינובסקי :זאת אומרת זה בגלל שאנחנו רשות גדולה?
יצחק וידבסקי:

עוד תיקון אחד ,ראש העיר ,ושאל אותי איתי ואני אומר את זה
למרות מה שכתוב פה .נעשה בדיקה ,לפני חידוש הביטוח נעשה
בדיקה ,לא בהכרח נצא למכרז ,נבדוק את התועלת של העירייה
ולא את התועלת של המבטחים.

מורן ישראל:

ראש העיר ,נשמח רק לקבל ,שוב אני אומר ,את מה שייצא
מהשיחה של וידבסקי עם המבקר כדי שאנחנו נכיר

מוטי ששון:

אבל הוא אמר את זה.

מורן ישראל:

לא ,הוא אמר הוא אמר שהוא ידבר עם המבקר .אנחנו רוצים
לדעת מה .אנחנו נצביע בעד ,רק נבקש לקבל את מה שעלה מהדיון
הזה ביניהם.

מוטי ששון:

אז הוא אמר את זה לפרוטוקול וזה בסדר.
מי בעד אישור חידוש ביטוחי העירייה לשנת  2014-15בחברת
הביטוח איילון?  21בעד .אין נגד ,אין נמנעים ,אושר.

 .10אישור תב"רים.
מוטי ששון:

אישור תב"רים .קיבלתם את אישור התב"רים ,מכתבו של
וידבסקי מה .18/9/14-אנחנו מדברים על תוספת של ₪ 250,000
לנושא של התאמות.
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מורן ישראל:

 .350מאיזה תאריך יש לך? מה ?18-לנו יש מה .19-לא ,סתם.

מוטי ששון:

אני מדבר על ה.18-

מורן ישראל:

על תשתיות תיתן עוד  100בהשתתפות ועוד  250קרנות.

מוטי ששון:

סך הכול תוספת של  .₪ 350,000אני חוזר ,מכתבו של הגזבר היה
מ ,18/9-תוספת של  ₪ 350,000כאשר  250,000ש"ח זה הולך
לנושא של הרווחה .אתם זוכרים את מועדון הקשישים בנווה
ארזים? צריך לעשות שם פעולות התאמה ,כך שרוב הסכום של ה-
 250,000ש"ח הולך לשם ,ויש גם השתתפות של משרד התחבורה.
תוכלו לראות את זה בסעיף  .2.4.8.9תוכלו לראות את הסעיף של
 ₪ 193,000שנועד רשות הלאומית לבטיחות בדרכים ,תכנון
רמזורים וכדומה .זאת אומרת לזכות משרד התחבורה.

מורן ישראל:

ביקשנו בוועדת כספים מסמך אם נוכל לקבל את זה בהקשר של
פעולות בטיחות בדרכים ,שנקבל מפרט על מה עושים עם ה-
 ₪ 400,000האלה?

מוטי ששון:

תקבל.

מורן ישראל:

אני אשמח.

מוטי ששון:

מי בעד?  20בעד .אין נגד ,אין נמנעים .אושר.

 .11אישור עדכון התקציב הרגיל לשנת  2014מתאריך .18/9/2014
מוטי ששון:

אני עובר לסעיף הבא ,אישור עדכון תקציב הרגיל מתאריך
 18/9/14לפי מכתבו של וידבסקי .קיבלנו כאן  ₪ 33.500לנושא של
בטיחות בדרכים .איך שקיבלנו את זה אנחנו רוצים להשתמש בזה
לכן אני מבקש את אישור המועצה .מי בעד?

מורן ישראל:

זה לא רק זה ,יש עוד שינויים .רק שיסתכלו.

מוטי ששון:

אחריו.
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מורן ישראל:

לא ,באותו אחד (מדברים ביחד)

מוטי ששון:

לא ראיתם את זה?

יצחק וידבסקי:

יש לנו בהכנסות  35,000וההוצאות זה יש פה העברה בין סעיפים.
אבל סך הכול השינוי הוא  ,₪ 35,000כן.

מוטי ששון:

ונושא של בטיחות בדרכים של משרד התחבורה .סך הכול
התקציב  ₪ 1,087,225,400גם בצד ההוצאות גם בצד ההכנסות.
מי בעד? כולם בעד 20 .בעד .אין נגד .אין נמנעים .אושר.

 .12אישור עדכון התקציב הרגיל לשנת  ,2014מתאריך .28/9/2014
מוטי ששון:

עדכון התקציב הרגיל .אתם רואים ,קיבלנו עוד משהו .תקנים
לפסיכולוגים ולעובדים סוציאליים.

מורן ישראל:

זה כסף שנכנס?

מוטי ששון:

נכנס .רחמים?

רחמים בינוני:

קיבלנו שני תקנים לפסיכולוגים ושניים וחצי לרווחה קיבלנו.

מוטי ששון:

אבל זה בחלק היחסי?

רחמים בינוני:

כן .ושרק אנחנו מדברים על החודשים...

מוטי ששון:

זה בבסיס לשנה הבאה.

רחמים בינוני:

כן .זה לאוקטובר עד דצמבר.

מוטי ששון:

ולכן זה רק החלק היחסי ,אבל זה הסכום.

.106,900ש"ח מי

בעד?
מורן ישראל:

ויש השתתפות שלנו גם?

מוטי ששון:

כן .סך הכול התקציב .1,087,258,900ש"ח גם בצד ההוצאות וגם
בצד ההכנסות.

רחמים בינוני:

מוטי ,זה עלה ל .365,800-זה היה  .1,087,258,900עם השינוי זה
הגיע ל1,087,365,800-ש"ח
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אתה צודק.1,087,365,800 .
מי בעד?  20בעד .אין נגד ,אין נמנעים.

 .13אישור פרוטוקול ישיבת ועדת השמות העירונית ( )3/2014מיום .1.10.2014
מוטי ששון:

אני עובר לסעיף הבא ,ישיבת ועדת השמות העירונית .אני מבין
שהייתה בעיה לגבי ההמשך של התנאים ,על זה דנתם?

רועי כהן:

כן .אז נתנו לזה שם.

מוטי ששון:

בגלל השמות שיש שמה.

מורן ישראל:

מוטי ,אפשר רק שיבדקו מה קורה עם השמע? כי האנשים בבית
אומרים שלא שומעים אותנו טוב ולא רואים אותנו בכלל.

מוטי ששון:

חבר'ה ,אני רק מזכיר לכם שהצד השני של רחוב התנאים ,שזה
בקריית מיכה ,הוועדה החליטה לקרוא לו הכנסת הגדולה והיה
איזה בלבול כי יש רחוב הכנסת .לכן הוועדה ,בבקשה.

רועי כהן:

חכמי ישראל .החלטנו לקרוא לזה חכמי ישראל.

מוטי ששון:

היא מציעה לקרוא לזה חכמי ישראל.

רועי כהן:

אחר כך היה לנו דיון עם עופרה חזה ,שפנו אלינו.

מוטי ששון:

לא ,אני אומר מה ההחלטה בעד .לגבי הנגד ...בסדר .אבל לא
כרגע .ברגע שיהיה לכם דברים ,תעלו את זה .מי בעד?

מורן ישראל:

מה הכוונה בעד?

מוטי ששון:

הוא משנה את הרחוב מהכנסת הגדולה.

מורן ישראל:

לא ,עופרה חזה .ברגע שהם אישרו ,אז מה הכוונה?

מוטי ששון:

הם צריכים להביא את זה לפה.

מורן ישראל:

אבל רשום הבקשה מאושרת.

רועי כהן:

אבל אין לנו רחוב.

מוטי ששון:

ברגע שיהיה להם משהו קונקרטי.
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לפחות אני חייב לבקש שפעם הבאה נקבל פשוט איזה פרק זמן
לפני הישיבה? את זה קיבלנו היום .ומה שקרה בפעם הקודמת
שאישרנו ,אישרנו ובדיעבד יצא שהיה איזה שהיא תביעה נגד
העירייה על איזה שהוא שם בגבעת חולון ,והפסדנו אחרי שמועצת
העיר אישרה.

יונת דיין:

זה לא מדויק.

מורן ישראל:

יכול להיות ,אבל בסופו של דבר חזרנו מההחלטה של ועדת
השמות? (מדברים ביחד) רק ביקשתי שנקבל איזה פרק זמן סביר.

מוטי ששון:

אוקי ,בסדר .מי בעד?  19בעד .אין נגד ,אין נמנעים .אושר.

 .14מינוי של אריה לוי מטעם ש"ס כחבר בוועדת בטיחות בדרכים.
מוטי ששון:

איך קפצתי ל 15-ולא הערתם לי? אישור מינויו של אריה לוי
מטעם ש"ס כחבר בוועדת בטיחות בדרכים.
מי בעד?  19בעד .אין נגד ,אין נמנעים.
מי בעד מינויו של אריה לוי מטעם ש"ס כחבר בוועדת הבריאות?
 19בעד ,אין נגד ,אין נמנעים .אושר.

יוסי נדלר:

יש נאום מהמקום של איתי .לדקה.

איתי זילבר:

אני מעלה נושא שכבר עלה בישיבה הקודמת אדוני ראש העיר
ואני אשמח להתערבותך .בישיבה הקודמת דיברנו על חבלי הלידה
המאד מאד קשים שחוותה העיר במעבר לקבלן חדש ,אנחנו
בירכנו על הקבלן החדש שיחסוך כספים ,קבלן לפינוי אשפה ,אך
כולכם בוודאי מודעים למה שקורה בעיר עדיין ,לצערנו .אנחנו
מקבלים פניות באופן כמעט יומיומי מתושבים שעכשיו אולי
מפנים את הזבל ,אבל לא מחזירים את הפחים או מחזירים אותם
ומוציאים אותם בשעות מאוחרות.

43

מועצת העיר ה –  17חולון

ישיבה מן המניין מס' 18

5/10/14

פרוטוקול 432

משה מועלם:

זה חבלי לידה.

איתי זילבר:

חבלי לידה של חודש זה לא ממש סביר ,מועלם .אדוני ראש העיר,
מנכ"לית העירייה אמרה פה בישיבה הקודמת שזה ייקח כמה
ימים ועד סוף השבוע וזה לגיטימי כאמור ,אבל כן מאד מאד
חשוב ואני מבקש ממך כמי שבקיא במערכת.

מוטי ששון:

אם היית מקשיב למה שהיא אמרה ,היא אמרה שתוך כמה ימים
עד שבוע.

איתי זילבר:

עבר חודש ,אדוני ראש העיר.

מוטי ששון:

לא ,אתה לא הקשבת לה .היא אמרה שנתגבר על כל האשפה .אני
רק מזכיר לך שלא הייתה חפיפה בין הקבלן ונכנסנו גם לימים של
חג ,שכמויות האשפה ,אתה לא כל כך יודע אבל אני אספר לך כמי
שמסתובב בעיר .כמויות האשפה שמוציאים החוצה ,אתה לא
מבין מאיפה הכמויות האלה באו.

דוברת:

כמה אנשים אוכלים ,מה?

מוטי ששון:

לא .הם מוציאים מהמקלטים ,מהבתים ,מוציאים לא בימים.
והיו בעיות ערב כניסת חג שאני מסתובב ואני עובר רחוב ואני
רואה אותו הוא כבר היה נקי ,ואני פתאום רואה (מדברים ביחד)
לכן מתגברים על הכול ,ואני אומר לך באחריות ,זברלו ,אתה
הסתובבת איתי .הוא יספר לך .אני אומר לך ,העיר הייתה נקייה
ומצוחצחת ערב ראש השנה .ערב כיפור אני אישית הסתובבתי
שעה לפני כניסת החג .וזברלו הסתובב בתל גיבורים והיה מדווח
לי .הוא אומר לי :מוטי ,כזה ניקיון עוד לא היה .לכן ,תקשיב ,יש
עוד בעיות .מוציאים עוד פחים ,מוציאים פחים לא ביום הפינוי
ולא עובדי קבלן .יש ימים של פינויים בכל אזור ואזור .כשאני
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עכשיו עובר ויודע שהיום זה לא יום הפינוי למשל ברחוב ,אני יכול
לדקלם לך איזה רחוב שאתה רוצה .אם אני עכשיו עובר ברחוב
ההסתדרות ורואה מספר  87ו 89-יצאו ,זה לא יום הפינוי שלהם.
מישהו הוציא אותם .ואם אני עובר ברחוב פייר קניג ומישהו
מספר לי שבמספר  ,5ואתמול הייתי במספר  ,9ומדווחים ,ואני
מקבל רשימה של טלפונים פה מהמוקד ,ואני אישית הולך
למקומות .חלקם שאני מגיע בכלל שום פח לא נמצא בחוץ .יש
בעיה בחפיפה שאני לא רוצה להיכנס לזה .אנחנו יודעים מי עושה
את זה .יש בעיה כרגע של ההחזרה ,פרקי הזמן של ההחזרה .עם
זה אנחנו מתמודדים ,וברגע שהקבלן נכנס לרוטינה שלו ,פרקי
הזמן האלה ילכו ויצטמצמו.
איתי זילבר:

אז אני רק אגיד,

מוטי ששון:

כבר דיברת .אתה רק מציג.

איתי זילבר:

אבל לא נתתם לי להשלים.

מוטי ששון:

עברת דקה.

איתי זילבר:

לא הייתה דקה .אני רוצה בהקשר לזה א' להגיד שאני בקשר עם
נדב הסמנכ"ל בהקשר הזה והעבודה שמתבצעת במענה לתלונות
הספציפיות שעולות המענה הוא נהדר .הבעיה שעדיין מגיעות
תלונות מתושבים ,בעיקר מאזור אגרובנק ז'בוטינסקי וכאלה
וטוענים שהמוקד העירוני לא פותר להם את הבעיה( .קריאות
ביניים) אני אומר לך מה אומרים .אני לא מאשים את המוקד.

מוטי ששון:

איתי ,תקשיב .מוקד מקבל את התלונות ,מכתב אותם לאגפים
הנוגעים בדבר .לכן כל תלונה כזאת עוברת לאגף התברואה .אגף
התברואה ,אני אומר לך ,יכול להיות שאחד מוציא את הפח ,אני
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עוד פעם אומר לך ,אני מסתובב המון בעיר .שעות אני יכול
להסתובב ,בבוקר ,בלילה ,כשאני חוזר .מסתובב ואני רואה .ואני
מדבר עם הנציגים של הקבלן גם ב 12-בלילה כשאני עובר ואומר
יש איזה בעיה ,אני אומר לו :אתה עכשיו הולך ,מכניס את הפח
פנימה .הפח לא היה צריך להיות בחוץ .הדיירים הוציאו אותו.
ואז הוא הולך ,הוא מכניס אותם פנימה.
משה מועלם:

אתה חבר ועדת מכרזים .אנחנו יושבים ביחד .ידענו שנינו שישנה
בעיה.

איתי זילבר:

נכון ,הצבענו נגד .ידענו שיש בעיה .ידענו ,אמרנו.

משה מועלם:

איתי ,תקשיב לי .הפער בין שני המכרזים הוא כמעט  4מיליון ₪
לשנה 4 .מיליון  ₪לשנה! האם אתם מבינים על מה אתם
מדברים?

איתי זילבר:

הפער הוא לא היה  4מיליון  ₪כי לא דיברנו ספציפית על השיטה
אלא הזוכים.

מוטי ששון:

איתי ,זה לא דיון .שמענו אותך .יוליה ,בבקשה.

יוליה מלינובסקי :סיעת ישראל ביתנו וסיעת  ...להתאחד לצורך התמודדות
משותפת למועצת העיר וזה רשמי כרגע.
מוטי ששון:

תודה רבה ,הישיבה נעולה.

מוטי ששון
ראש העיר

יוסי זיידה
עוזר ראש העיר
ומרכז ישיבות מועצה
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