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סדר יום :
 .1הצעה לסדר – של חבר המועצה שמעון חזן בנושא הנפקת כרטיס תושב-
הטבות לתושבי העיר.
 .2הצעה לסדר – של חבר המועצה שמעון חזן בנושא בסיירת הביטחון של חולון .
 .3הצעה לסדר – של חברת המועצה נעה צ'פליצקי בנושא קיום שבוע הילד אחת
לשנה.
 .4הצעה לסדר – של חברת המועצה נעה צ'פליצקי בנושא הענקת פרס ראש עיר
לביה"ס שאינו מנשיר תלמידים.
 .5שאילתא – של חברת המועצה נעה צ'פליצקי בנושא חורשת ניצולי השואה.
 .6שאילתא – של חברת המועצה נעה צ'פליצקי בנושא מכרז להפעלת צהרונים
ליקויים בהפעלת צהרונים.
 .7אישור נספח התפעול של היכל הספורט המצ"ב (תוספת מס' () 5המצ"ב)
 .8מינוי מר ויקטור חדד לוטרינר ראשי במחלקה הוטרנרית העירונית(.המצ"ב).
 .9אישור פרוטוקול ועדת תמיכות – טבלת חלוקת תמיכות בספורט  2115דיון
מיום (.14.1.2115המצ"ב)
 .11אישור מינוי נציג עיריית חולון– מר חיים זברלו סגן ראש העיר כנציג הרשות
באיגודן ובאגודת "מי אזור דן" במקום הגב' חנה הרצמן מנכ"ל העירייה.
 .11מינוי חבר המועצה מועלם משה כנציג ש"ס בוועדת בריאות.
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ריכוז החלטות ישיבת מועצת העיר שמן המניין מס'  23פרוטוקול מס' 337
 .1מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את אישור נספח התפעול של היכל הספורט המצ"ב
(תוספת מס' .)5
 .2מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את מינוי מר ויקטור חדד לוטרינר ראשי במחלקה
הוטרנרית העירונית
 .3מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את אישור פרוטוקול ועדת תמיכות – טבלת חלוקת
תמיכות בספורט  2115דיון מיום .13.1.2115
 .3מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את מינוי נציג עיריית חולון  -מר חיים זברלו סגן
ראש העיר כנציג הרשות באיגודן ובאגודת "מי אזור דן" במקום הגב' חנה הרצמן מנכ"ל
העירייה.
 .5מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את מינוי חבר המועצה מועלם משה כנציג ש"ס
בוועדת בריאות.
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פרוטוקול
מוטי ששון:

אני פותח את הישיבה שמן המניין מספר  .23על סדר היום הצעה
לסדר של חבר המועצה שמעון חזן בנושא הנפקת כרטיס תושב,
הטבות לתושבי העיר .בבקשה ,שמעון.
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הצעה לסדר – של חבר המועצה שמעון חזן בנושא הנפקת כרטיס תושב-
הטבות לתושבי העיר2

שמעון חזן:

רבותיי ,אנחנו דיברנו בתחילת הקדנציה שהייתה באוקטובר 2113
ואנחנו מדברים שנה כמעט וחצי על הנפקת כרטיס תושב .למה זה
חשוב? קודם כול מבחינת פסיכולוגית שייכות של התושב .הנה
העירייה מחשיבה אותו ,דואגת לו ונותנת לו כרטיס תושב שיוכל
ליהנות מההטבות שלו .היום למשל לא נהנים מההטבות
התושבים .למשל ,חניה .למה שכל העולם יוכל להחנות בחולון,
לתושבי חולון אין אפשרות לחנות .הרי אם אתה רוצה לעשות
הטבה לתושבי חולון ,תגיד שאסור לחנות בכחול לבן למי שאינו
תושב .ההוא ישלם כסף .מה קורה אצלנו? לכולם יש אפשרות,
לכל העולם בכחול לבן ולתושבי חולון לא נשאר מקום .למשל
בריזה ,ימית  ,2111אנשים לא זוכים להנחות .מי זוכה? אני יודע
שבאו מקלנסווה ובאו מחדרה ובאו עם משאיות וקיבלו שם חצי
ממה שתושבי חולון .אז מה ,רוצים להתיפייף בעיני על התושבים,
או כל המדינה ,כל תושבי ישראל .לכן אני אומר גם כרטיס תושב
להנפיק ,זה לא עולה יקר ,סכום מסוים ,וגם שהכרטיס הזה תהיה
לו תועלת שהוא יוכל ליהנות מכל מיני הנחות והרבה משפחות
בחולון אני יודע לא במצב כלכלי ,סוציו-אקונומי גבוה וזה יהיה
לברכה בשבילם שיכולים להיכנס לימית  2111ולא לשלם כמה ימי
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עבודה שהם לא יכולים להרשות לעצמם את זה .יכולים להיכנס
לבריזה .היום בריזה זה די יקר .אתה יו"ר הוועדה הכלכלית ,אני
לא יודע אם אתה יודע בבריזה יש אנשים משלמים  31אחוז ממה
שאני משלם ,למשל.
שמשון חן:

התעשייה האווירית אולי .כי הוא פנסיונר.

שמעון חזן:

גם אני פנסיונר.

מוטי ששון:

שמשון ,אני מבקש לא להגיב.

שמעון חזן:

אז לכן מה שאני אומר ,ההנחות שמקבלת התעשייה האווירית,
איגוד אגד ,כל מיני קבוצות באים מקבלים  35 ,31אחוז בבריזה.
אני אומר ,לא לקבל את זה מסחרה לא להוציא רק את כרטיס
התושב אלא לומר מה ההקלות שיש לכרטיס התושב הזה שמגיע
לו .זה הכול.

מוטי ששון:

אני רוצה לענות לשמעון .בחולון מגוון גדול של מוסדות תרבות,
העשרה ופנאי שבחלקם ייחודיים ומציעים למבקרים עניין והנאה
בתחומים שלא ניתן למצוא במקומות אחרים .לנוחות תושבי
העיר ריכזנו בדף אחד באתר העירייה הנחות והטבות לתושבי
חולון .כמו כן קיימים קישורים אל אתרי המוסדות השונים בהם
מפורטות ההנחות ,גם קבועות וגם תקופתיות המתעדכנות מעת
לעת ,למשל בתקופות של חגים ,חופשות ,פסטיבלים ,אירועים
מיוחדים ועוד .תושבי חוץ המשלמים מחירים מוזלים נהנים
מסבסוד של הארגון בו הם מועסקים .רק כדאי שתדע שאותו חבר
שנגיד עובד בתעשייה האווירית או עובד בחברת החשמל הוא
קונה את הכרטיס שלו בוועד .כשאנחנו מוכרים את הכרטיסים
לוועדים אנחנו נותנים להם את זה במחיר עם הנחה מסוימת .את
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ההפרש בין המחיר שהוא משלם של אותו עובד לבין מה שאנחנו
מוכרים לוועדים משלם הוועד.
שמשון חן:

קודם כול כל תושבי העיר בראשון וחמישי בימית  2111נהנים מ-
 51אחוז

הנחה .כל תושבי העיר בימית  2111כי אין יותר

אטרקציות בעיר ,אתם מתרכזים רק בימית .כל האתרים שאתה
מבקש מהם אנחנו מנסים להקים כרטיס תושב והעסקים
הפרטיים אומרים לא כדאי לנו כי אתה מוריד לי את המחיר .אין
פה חוץ מימית ואולי מוזיאון הילדים שמביאים אליו מאות
אלפים מבחוץ ,אטרקציות כדי לעשות כרטיס תושב.
רועי כהן:

למה אין היכל הקרח?

שמשון חן:

היכל הקרח הוא שוכר .הוא משלם לך.

מוטי ששון:

חברים ,זו הצעה לסדר.

שמשון חן:

יש לנו כרטיס תושב צעיר ותושב ותיק שבו אנחנו מקנים הנחות
מעבר לתושבי העיר .כל תושב העיר שמגיע לימית אוטומטית
מקבל  25אחוז הנחה .אתה יכול להגיע עד 29 ...שקלים למחיר
במקום  111ש"ח .יש לך פה הנחה דיפרנציאלית לאנשים מבוגרים
וסטודנטים .לחיילים  51אחוז .קח את זה ,אני הבאתי את זה
במיוחד אליך שתוכל לראות .בקיץ אנחנו עושים הרבה מבצעים
של  51אחוז הנחה בימים מסוימים כדי לסגור את הפערים .קח
בחשבון שיש לנו הסכם חכירה מול עיריית חולון ואנחנו עסק כמו
כל עסק אחר ומשלמים ארנונה.

מוטי ששון:

שמשון ,הבנו את הפרנציפ .יש כרטיס תושב צעיר כמו שהוא אמר
וכרטיס תושב ותיק שמונפקים בחברה לבילוי ובידור שמעבר
להנחות המקובלות לתושבי העיר נותנות הנחות נוספות .בימים
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אלה שמשון חן ,המנכ"ל החברה לבילוי ובידור נמצא במגעים עם
חברות האשראי במטרה להוציא כרטיס הטבות שיקנה לתושבי
חולון הנחות בעסקים פרטיים.
ישראל מורן:

יש שאלה שבאת לענות עליה ולא ענית עליה .בהקשר של כמה
אנחנו מוכרים לוועדים .האם אנחנו מוכרים להם במכיר שהוא
זול?

מוטי ששון:

בבקשה ,שמשון.

שמשון חן:

אנחנו מוכרים בכל מיני מחירים לכל מיני ועדים.

איתי זילבר:

כמה אתם מוכרים לחֶ בֶ ר ,הכי חזק בארץ?

שמשון חן:

חבר מקבל  61שקלים 13 ...שקלים.

איתי זילבר:

זאת אומרת שהם קונים ב.48-

שמשון חן:

הם קונים במיליון ומשהו שקלים רק זה .אל תשכח שחבר אתה
מוכר לו גם מנויים ,המחזור שלנו מול חבר הוא  3מיליון שקל.

איתי זילבר:

וכמה אנחנו מוכרים לחבר מנויים ,מנוי לימית לבריזה
ולנופשונית?

שמשון חן:

בסדר גודל של עד  21אחוז הנחה .זה עסקים חבר'ה.

שמעון חזן:

אני רוצה הבהרה .מר שמשון חן עלה יפה אבל הוא אמר משהו
שהפתיע אותי .מצד אחד אתם אורמים שחולון מלאה אטרקציות
וכאן הוא אומר אין אטרקציות אז לא צריך כרטיס תושב.

מוטי ששון:

הוא אמר שהאטרקציה הגדולה ביותר היא ימית  2111שבאים
מכל הארץ .רק לסבר לך את האוזן ,אנחנו בערך עברנו את ה411-
אלף כניסות חד פעמיות .אז זה אומר משהו לגבי מידת
האטרקטיביות של ימית .2111
מי בעד להעלות את זה לסדר?  21מי בעד להוריד מסדר היום
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לאור מה שאני אמרתי?  73בעד להוריד את זה מסדר היום לאור
מה שאמרתי 2מי נמנע? נמנע2
23

הצעה לסדר – של חבר המועצה שמעון חזן בנושא בסיירת הביטחון של חולון

מוטי ששון:

אני עובר לסעיף הבא .הצעה לסדר בנושא סיירת ביטחון בחולון.
שמעון ,לא הבנתי את ההצעה לסדר כי המועצה אישרה את זה.

שמעון חזן:

אני רוצה לסבר את האוזניים ,לא הקמתם את המנגנון ולא היה
מכרז או משהו כזה .רק אני אומר-

מוטי ששון:

עוד לא התחלת גם לשלם ,שמעון.

שמעון חזן:

כן ,צריך לשלם ולצערי זה לא חוקי .אני רוצה לסבר את האוזן
למה הלכתי לבג"ץ בזמנו וביטלתי את הסיירת בכל הארץ.

מוטי ששון:

לא בכל הארץ ,אל תגזים.

שמעון חזן:

 88עיריות .זה תקדים .חוץ מזה שזה לא חוקי כי זו הטלת מס
נוספת והטלת מס יכולה להיות רק בחוק ההסדרים ולא ע"י
עירייה .בואו נאמר למה הלכתי אז לבג"ץ חוץ מאשר שזה לא היה
חוקי .בדקתי את הנושא והנה העליתי פה .מה עשו הסיירות?
הקמת הסיירת הייתה אז בזמנו ככה ,החשבוניות חודשיות היו
מנופחות בכ 21-עד  41אלף שקל .הפעלה של רוב הניידות ללא
קטנועים וזה על רקע אי יכולת גיוס בעלי רישיון מתאים או
פעילות בחשיכה ובסופי שבוע .כוח אדם שמגויס לא היה מתושבי
העיר ,לא הייתה לו זיקה ולא בפרופיל שהוגדר שירות צבאי
וכדומה .עכשיו ,הפעילות שלא הייתה מתבצעת .סיירים שישנים
ברכב שאני ראיתי אותם ,נסיעות פרטיות לבתים ,קניות ,מפגש
של מספר ניידות בהצטלבות ודיבורים ,גינת הארזים למשל הם
היו שם .אנחנו יודעים שהסיירות לוקים בחוסר סמכות בכלל .אין

9

מועצת העיר ה –  71חולון

ישיבה שמן המניין מס' 72323271 32

פרוטוקול 321

לסיירות האלה שום סמכות  .הדבר היחיד שהם יכולים לעשות,
לנסוע לראות משהו ,מתקשרים למשטרה .זה כל אזרח יכול
לעשות את זה .עכשיו ,לא הועברו תשלומים .אמנם זה לא
העירייה אשמה בזה אבל היא הייתה צריכה לדאוג שהמעביד
ישלם תנאים סוציאליים לסיירים למיניהם .שבוע תפיסת
פדופילים .למשל היה שבוע תפיסה .בגן רוטשילד בימי שישי,
תיכון גולדה בימי שני ,גן הרצל בימי רביעי .תגובתו של גדעון
גבאי לכך ,סמנכ"ל התפעול ,לא צריך .לבטל את זה .תכנית עבודה
לא הייתה ,הגדרת סמכויות ועגינתן בחוק לא היו .אני מציע ואני
מביא את זה עכשיו כדבר חשוב .יש חברות בינלאומית של
אבטחה שהוכיחו את עצמן באמינות יוצאת מן הכלל .אנחנו
צריכים לפנות לטי.אן.אן ו-טי.4.אס .הדבר מאוד רציני ושלא
תהיה מסחרה .אם זה ימשיך להיות ככה מסחרה לא תהיה
ברירה.
מוטי ששון:

היה לנו כבר דיון על זה ואישרנו את זה ,אבל בכל זאת זאת
הייתה הצעה לסדר שלך אז אני אענה לך .הסיירת תעבוד
בצמידות מלאה מתוך שקיפות וכמובן תבוצע בקרה חשבונאית
שוטפת כדי לא לחרוג מההוצאות המתוכננות .הוצאות הסיירת
יהיו בהתאם להכנסות ובהתאם לאישורי התקציב של משרד
הפנים .לסיירת קיימות תכניות הפעלה והיגיון מבצעי .מטרות
הסיירת :סיירת הביטחון תפעל במשימות הבאות בהתאם לחוזר
מנכ"ל  .312113אני מצטט "נושאים שרשות מקומית רשאית
להסדיר בעניין השמירה" .זו הכותרת" .שמירה ואבטחה נייחת
וניידת במרחב הציבורי ומתקני הרשות המקומית לרבות לצורך
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מניעת פעילות חבלנית עוינת .סיורים בקרבת מוסדות חינוך בדגש
על גני ילדים ,מתנ"סים ,מרכזים קהילתיים כנגד פח"ע .נוכחות
ובולטות במטרה להקנות תחושת ביטחון לתושבים בעיר ,בעלי
מפעלים ,עסקים ועובדים באזור התעשייה .סיוע למשטרת ישראל
בפעולתה לשמירת שלום הציבור והסדר הציבורי לרבות באבטחת
אירועים המוניים .איתור תגובה והרתעה מפני פריצות וגניבות
במוסדות עירוניים וציבוריים ,מגורים ,בתי עסק וכלי רכב.
השתלבות במשימות הביטחון והאבטחה באירועים עירוניים
במוסדות עירונים ,איתור ודיווח למשטרה על מוקדי עבריינות
נוער (אלימות ,סמים ,אלכוהול) .סיוע למשטרה באירועים חריגים
או בשגרה לפי דרישתם ,בקשתם .אירוע למשל של חפץ חשוד,
תאונות דרכים וכדומה .מניעת פגיעה ברכוש של הרשות
המקומית ,צמצום ומניעת מעשי ונדליזם והשחתת רכוש ציבורי
(בית ספר ,מוסדות עירוניים ,גנים ציבוריים ,מתקני רחוב
וכדומה) ,סיוע לגורמי החירום בהצלת חיי אדם (אסון טבע,
שטפונות ,שריפות ,קריסות בתים וכדומה) ,משימות אבטחה
וסיור כפי שיוגדרו ע"י ראש העיר .תכנית ההפעלה של הסיירת
היא כזו שהיא תהיה מושתתת על ניידות למען בולטות וניראות.
בשעות הבוקר בלבד עקב התנועה הקשה יהיו בנוסף גם אופנועים.
כוח האדם שיגויס לא יהיה בהכרח מהעיר ולא אמור להיות כזה.
גיוס הסיירים יהיה על פי פרופיל סייר שייקבע ע"י אגף הביטחון
וישנה מניעה חוקית להגביל העסקה לתושבי העיר .בקרה על
פעילות הסיירים תבוצע ע"י מפקד הסיירת וצוות הניהול שהם
עובדי עירייה .הבקרה השוטפת תיעשה ע"י מוקדן שישב במוקד
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העירייה וייעזר באמצעים טכנולוגים ,ג'י.פי.אס ,מצלמות וכדומה.
בכך תושג שליטה ובקרה על הסיירים .לכל סיור תהיה תכנית
עבודה גזרתית ומופרטת .הסיירים יפעלו לפי החוק הקיים ולא
יעשו דברים שאינם בגדר סמכויותיהם .הסיירת תעבוד בתיאום
מלא עם מרחב איילון ,עם המשטרה .על פי חוק הגברת האכיפה
של דיני עבודה על פי החוק אנו מחויבים לבצע בדיקות שכר
לקבלני שמירה ואבטחה וכיום הנושא מטופל בכל הרמות כך שלא
אמורות להיות חריגות בתשלומים לעובדי הסיירת .לתושבי חולון
מגיע ביטחון ברמה הגבוהה .כולי תקווה כי נלמד מניסיון העבר
ונפעיל את הסיירת למתן ביטחון לתושבי חולון .אתה מסתפק
בזה?
שמעון חזן:

אני מקשיב ואני אומר בואו נעלה את זה להצעה.

מוטי ששון:

אוקיי 2מי בעד להעלות את זה להצעה לסדר היום לאור ההחלטה
הקודמת שלנו ולאור כל הדברים שאמרתי?  3בעד 2מי בעד
להוריד את זה מסדר היום?  77בעד להוריד את זה מסדר היום2
מי נמנע?  3נמנעו 2יורד מסדר היום2

22

הצעה לסדר – של חברת המועצה נעה צ'פליצקי בנושא קיום שבוע הילד אחת
לשנה2

מוטי ששון:

נעה ,בבקשה.

נעה צ'פליצקי:

כידוע חולון ממותגת כעיר הילדים .אשמח אם אחת לשנה תקיים
העיר את שבוע הילד .בחופש הגדול כשגם ככה הוצאות ההורים
גדולות אני מציעה לקיים את שבוע הילד שבו יקיימו במקביל
מוזיאון הילדים ,המדיה-טק ,תיאטרון חולון ,בית שטיינברג,
מוזיאון הקומיקס מופעים ,הצגות ,אירועי תרבות במחירים
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מוזלים שכל משפחה תוכל לקחת חלק על מנת להפוך את הילדים
לצרכני תרבות .הכוונה לכל האוכלוסיות ,גם למגזר הדתי על
זרמיו .חשוב לציין שבסוף חודש מאי תחילת יוני מקיים המדיטק
את פסטיבל ישראל לילדים במימון של  451אלף ש"ח .חלק גדול
מהמופעים וההצגות מיובאים ועלות כרטיס נעה בין  91שקלים ל-
 211שקלים .בחנוכה המדיה–טק מעבר להצגות הרגילות קיים
יום הצגה למשפחות מרובות ילדים ב 21-שקלים להצגה .לזה אני
מתכוונת .לציבור הדתי היו מספר מופעים בעלות סמלית גם
בחנוכה .כמו שמקיימים את סל תרבות בבית הספר המאפשרים
לילדים לצפות בהצגות ,סרטים ,מופעים והעלות נעה בין 165
שקלים ל 189-שקלים ,כמו שהמדיה-טק מקיים מרתונים
בחופשות הקיץ לרכזות תרבות ,לרכזות חברתיות ,למורים,
ומממן את המרתונים .לפתוח לאורך השבוע ולא רק בשבתות
ובחגים .אין לנו בית שטיינברג לילדים ,אין לנו לתיאטרון חולון
לילדים ,במדיה-טק היחיד שיש מנוי עולה במקום  341שקלים ל6-
הצגות  314שקלים .אני שיש לי מחבר משלמת עוד פחות278 ,
שקלים ואני מביאה את הנכדים שלי לחולון למדיה-טק .עשיתי
שני מנויים ואני עוד שמחה .יש משפחות שלא יכולות להרשות
לעצמן ואני חושבת שאם אנחנו נקדיש לזה שבוע מעבר לכל מה
שנעשה כל השנה ואני מברכת על כל מה שנעשה כל השנה אבל
אתם יודעים שמעבר לחופשות הילדים בבתי הספר ,חוגים,
צהרונים ,באים הביתה .המדיה-טק לא מפעילים שום דבר אחרי
הצהריים .לרכז את הפעילויות האלה אחת לשבוע .לתת איזשהו
היי-לייט לעיר חולון של שבוע הילד כמו שיש שבוע האפנה ושבוע
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העיצוב ,לתת משהו אחר לילדים בעיר חולון .באמת ובמימון
סמלי כדי שיוכלו ליהנות ,להקל קצת על ההורים ולתת חוויה
לילדים .מעברל מה שהעיר נותנת והעיר נותנת הרבה ,אני יודעת.
מוטי ששון:

אצלנו בחולון הילדים לא חוגגים בשבוע אחד אלא כל השנה ואם
היית עוקבת אחר הפעילויות של העירייה היית מוצאת למשל
פסטיבל צלילי ילדות בחודש ספטמבר ,פתיחת שנת הפעילות בכל
המרכזים הקהילתיים שמסובסדים ע"י העירייה ,חוגגים פורים
במרכזים הקהילתיים במרכזי הספורט ,פסטיבל ישראל לילדים,
פסטיבל תיאטרון הבובות לילדים ,ימי חולון ביוני-חג הילדים .ב-
 19ביוני אנחנו חוגגים את איחוד השכונות והפיכתה של העיר
חולון לרשות מוניציפלית .לכן כל החודש הזה יש פעילויות כמו
ימי חולון ,חידון חולון ,מחפשים את המטמון ,אירועי הצדעה
לעיר בחודש מאי ,כל גני הילדים בעיר בהיכל הספורט החדש
בחולון וכל התעריפים הנמוכים שאנחנו נותנים לילדי חולון כמו
שהציג שמשון ,בימית  51 2111אחוז הנחה .אחרי כל הפירוט
שנתתי לך ועוד רבים אחרים את רוצה להמשיך בדיון?

נעה צ'פליצקי:

אני רוצה לשאול באמת עם יד על הלב ,האם זה אותו דבר? זה
אותו דבר לתת בעשרים שקלים ,אין בעשרים שקלים הצגות.
הנה ,אני הייתי עם הנכדים שלי בהצגה אריה ספרייה ,עשיתי
מנוי .באותו יום נתנו למשפחות מרובות ילדים ב 21-שקלים.
ראיתי את הפרסום הזה ממש שמחתי .אבל פסטיבל ישראל
לילדים  91שקלים עד  211שקלים כרטיס ,מי מגיע? אני לא באה
ממקום של לנגח או משהו.

מוטי ששון:

זה פסטיבל ישראל ,זו לא הפקה של עיריית חולון .אם יש הפקה
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של עיריית חולון זה סיפור אחר .זה גורם פרטי שעושה את
פסטיבל ישראל ,מביא את ההצגות לחולון כי אנחנו רוצים
שההצגות יגיעו כאן לעיר חולון כדי שילדי חולון יהנו והאולמות
מלאים.
איתי זילבר:

אז לא העירייה עושה את זה.

נעה צ'פליצקי:

אני רוצה שהעירייה תעשה ,שחולון תעשה.

מוטי ששון:

העירייה עושה הצגות רפרטואריות.

נעה צ'פליצקי:

ועדיין פסטיבל ישראל לילדים ועיריית חולון מממנת ב 451-אלף
שקל .אם זה חיצוני לעיר וזה לא מחייב את ילדי חולון בסדר
גמור .אז אל תשתתף ב 451-אלף שקל.

מוטי ששון:

אני מוכן לדבר איתך גם על הדבר הזה אני רק נותן לך פירוט של
דברים שאנחנו עושים .את דיברת אתי רק על השבוע ,אני אומר
לך כל השנה אנחנו חוגגים בחולון.

איתי זילבר:

זה לא סותר.

מוטי ששון:

מה ההצעה שלך ,לעשות שבוע מיוחד .אוקיי .נעה ,את מבינה שיש
פרוצדורה? את דיברת ואת מבקשת להעלות את זה הצעה לסדר.
לדון בזה .אז בבקשה ,מי בעד לדון בהצעה שלך לסדר?  21מי בעד
להוריד את זה מסדר היום לאור מה שאמרתי?
בעד  277מי נמנע? אחד נמנע 2ירד מסדר היום לאור מה שאמרתי2

.4

הצעה לסדר – של חברת המועצה נעה צ'פליצקי בנושא הענקת פרס ראש עיר
לביה"ס שאינו מנשיר תלמידים.

מוטי ששון:

הצעה לסדר -הענקת פרס ראש עיר לבית ספר שאינו מנשיר
תלמידים ,בבקשה.

נעה צ'פליצקי:

בישיבת מועצה שהתקיימה ב 28.12.2114-הדגיש ראש העיר את
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חשיבות ציון י"ב כיתות של כל תלמיד .אני מסכימה איתך מאוד.
כדי שילדים לא ייפלטו לרחוב .אני מציעה להעניק את פרס ראש
העיר לבתי הספר שאינם מנשירים תלמידים .בנוסף כמובן לא
לבטל את פרס ראש העיר לתלמידים מצטיינים .שיעשו בגרות,
שיסיימו י"ב כיתות כיוון שאחר כך גם אם הבגרות היא לא הכי
משמעותית הם לפחות יצאו עם איזשהו בסיס .אני יודעת שחלק
מבתי הספר ,ואני לא מתכוונת פה להעביר ביקורת אבל מתוך
עובדות ,שחלק מבתי הספר לא מתמידים בתלמידים שיסיימו י"ב
כיתות.
מוטי ששון:

שיעור ההנשרה שלנו הוא שלושה פרומיל  1.11375אחוז.

נעה צ'פלינקי:

קודם כול כשמדברים על ילדים על מדברים על אחוזים.

מוטי ששון:

נעה ,אלה נתונים של משרד החינוך .עכשיו תראי ,מה זה נקרא
הנשרה? אם הוא עבר ללמוד בבית ספר של משרד העבודה
והרווחה הוא לא נספר.

נעה צ'פליצקי:

אם הוא מסתובב ברחוב הוא נספר?

מוטי ששון:

אם הוא מסתובב ברחוב אנחנו כמעט כמעט בטוח מגיעים גם
אילו אבל בואי אני אגיד לך ככה ,כשאני נבחרתי לפני  21שנים
כראש עיר .שלושה יעדים הצבתי במערכת החינוך ,את כמי
שהייתה במערכת החינוך את יודעת שהיעד הראשון שלי היה ,לא
קראתי לזה מניעת הנשרה לפני  21שנה קראתי לזה כל ילדי חולון
יסיימו י"ב שנים ,את זוכרת את זה?

נעה צ'פליצקי:

כן.

מוטי ששון:

והנתון הראשון אמרתי יסיימו י"ב שנים .והיעד השני שאמרתי כל
תלמיד שירצה לגשת לבחית בגרות ,גם לבחינה אחת או שתיים
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יגישו אותו .אמרתי אז גם לפני  21שנה שאני נגד תרבות הרייטינג
שמנשירים ילדים כדי להראות כך וכך למדו ,כך וכך הגישו .לכן
היעד השלישי היה יותר זכאים לבחינות בגרות .מה שקרה
שלאורך השנים גם בחנו את מידת ההנשרה .הלוא אז היו בודקים
את אחוז הזכאים מתוך הניגשים ובשכבת גיל הנשירו  911ילד .יש
לי נתון שהתפרסם ערב כניסתי לתפקיד .מתוך  2511תלמידים
בשכבת גיל  1611הגיעו לי"ב ,בדרך הנשירו אותם .אמרתי ,הדבר
הכי חשוב לי מבחינה פדגוגית שלא ינשירו אף ילד ואני זוכר
שהקצבתי מאות שעות ואת יודעת את זה ,ואת יודעת למה
הקצבתי את זה? למה הקולגים שלך ,החברים שלך אמרו לי,
אתה רוצה להשאיר אותם בתוך המערכת את הילדים האלה? הם
הופכים את כל הכיתה .אז אמרתי להם אז מה הבעיה? נעשה לכם
כיתות קטנות .אני אתן לכם מאות שעות ואת יודעת כמה ערך
שעה היה?  6,111שקל ,נתתי  731שעות .למעלה מ 4-מיליון ש"ח.
ואמרתי את הילדים האלה אני לא אתן לכם לזרוק לרחוב .וזה
ילדים שיש להם בעיות של קשב וריכוז ולקויות למידה .אני לא
צריך להגיד לך ,את היית במערכת כשאני ראש העיר.
נעה צ'פליצקי:

ההפך ,אז מה אני אומרת ,אני לא אומרת משהו אחר .מה שאתה
אומר הוא מעולה ,אני יודעת את כל זה .להפך אני רואה את
הילדים המאושרים האלה שמסיימים י"ב כיתות וגם עושים את
הבגרות.

מוטי ששון:

כשהקמתי את "מאור" שזה מרכז לאבחון לילדים שיש להם
בעיות של קשב וריכוז נתנו עד  91אחוז הנחה ,זה עולה מיליונים
והקמנו את חדרי מהות .והקמנו גם בבית ספר עתידים .לחדרי
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מהות שעולים מיליונים ,למה? כדי לעזור לאותם תלמידים .אני
מסתכל על הנשמה של התלמיד .אותי לא מעניין הציונים .מעניין
אותי שהנשמה של הילד לא תיפגע כי ילד שהולך ונפלט מהמערכת
או ילד שמגישים אותו לבחינת בגרות אחת והוא אומר לחברים
שלו יש לי מחר בחינת בגרות ,את יודעת איזה ביטחון זה נותן
לאותו ילד? לכן אני אומר ,אנחנו לוקחים את זה בחשבון ,גם את
הנושא של מניעת הנשרה.
נעה צ'פליצקי:

אבל כשאתה נותן פרס ראש העיר אתה נותן לתלמיד המצטיין
באותו בית הספר .על הישגים בציונים.

מוטי ששון:

נעה ,פרס ראש העיר הולך לצוות המורים שעשה עבודה פדגוגית
במסירות ,באחריות ושמר על הילדים האלה ,והתקשר אליהם
הביתה כדי להביא אותם לבחינות .האנשים האלה מגיע להם את
הפרס לכן הפרס הזה מגיע לבית הספר שעלה באחוז הבגרויות
שלו ואני בודק במקביל את מניעת ההנשרה .אם הם הנשירו הם
לא יקבלו את הפרס לכן זה הולך ביחד .אז אני מוריד את זה
מסדר היום?

נעה צ'פליצקי:

בסדר

מוטי ששון:

אוקיי .נעה מורידה מסדר היום .הסתפקה .בתשובתי יש סעיף
תקציבי לדברים האלה .מנהל החינוך הכין תשובה :ככלל כדאי
לתגמל עשייה חיובית .משרד החינוך מתגמל כלכלית גם את צוות
בית הספר וגם את המורים במה שנקרא תגמול דיפרנציאלי .את
מכירה את זה .זה אחד הפרמטרים .תגמול אובייקטיבי ,מקצועי
וחוקי .ראש העיר מתגמל גם את צוותי המורים שמעלים את
אחוזי הזכאות לבגרות תוך כדי שמירה על אחוז התמדה גבוהים
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ומניעת הנשרה .המענק הוא מענק כספי .העירייה מאפשרת לבתי
הספר לקדם את המהלכים של שיפור הזכאות לצד מניעת הנשרה
באמצעות מסגרות לימוד מותאמות כגון :מרכזי מהות ,כיתות
מבע"ר ,אתגר ,כיתות אומץ של אגף שחר מחצית שלישית
וכדומה .הכנסת פסיכולוגית ועובדים סוציאליים שפועלים
למניעת נשירה ,כלומר הגברת המערך התומך לילדים.
נעה צ'פליצקי:
21

מקבלת.

שאילתא – של חברת המועצה נעה צ'פליצקי בנושא חורשת ניצולי השואה2

נעה צ'פליצקי:

במתחם שכונת בן גוריון קיימת חורשת ניצולי השואה שנטעה ע"י
תושבי חולון ניצולי שואה  .1998 ,1997החורשה משמשת מעבר
להולכי רגל לקניון הזהב .נכון שאני יודעת שזה מאוד מקל על
האנשים לעבור ,גם אני עוברת שם אבל כשאני עומדת ושואלת
את האנשים האם הם יודעים מה זו החורשה הזאת אז גם אנשים
שגרים בתוך הקרייה לא יודעים מה זאת החורשה .מדוע אין
מחיים את החורשה ומשמשים-

רועי כהן:

זה שטח פרטי.

נעה צ'פליצקי:

לטובת התושבים כדי להטמיע את מהותה של החורשה .נכון שזה
שביל גישה מצוין ,אבל מעבר? יש לכך חשיבות ערכית לדעתי.

מוטי ששון:

במקרה אבי הרעיון של החורשה של ניצולי השואה במקרה זה
הייתי אני .למה אני אומר לך את זה? בזמנו חיפשתי דרך להצדיע
לניצולי השואה .כל הפעולות שאנחנו עושים הוא לזכרם של אותם
קורבנות שהיו בשואה ואני אמרתי בואו נצדיע וניתן את הכבוד
לאלו ששרדו את התופת והצליחו לבוא להטות שכם להקים לנו
מדינה וגם להקים בית פרטי בישראל .אני חיפשתי דרך להצדיע
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להם וחשבתי שבכל ט"ו בשבט יבוא כל ניצול שואה ביחד עם הבן
או הנכד וישתלו שם עצים .אז גם עבדך הנאמן שתל כמה עצים
במשך כמה שנים שם .עכשיו לעניין של חורשת ניצולי השואה,
היא ממוקמת על חלקות פרטיות .בניגוד לעבר ,אנו נמנעים לפתח
כיום שטחים אלו .אלא אם כן מדובר בשטח שהוא ציבורי גם
בתכנית הנוכחית וגם בשצ"פ ,בתכניות העתידיות וזאת הן בשל
הקושי לקבל היתר בנייה והן בשל החשש מתביעות לשימוש ופתח
לתביעות נזיקין .זו הסיבה שבתכנית העתידית של שבילי ההליכה
ואופניים שתפותח ע"י קק"ל באזור נמנענו מלהגיע עד לשטח זה
והגענו רק עד אזור משעול הבדולח שהוא שטח ציבורי .עם זאת
בשנה האחרונה הצבנו בחורשה עצמה מספר שולחנות פיקניק
לטובת ציבור המשתמשים ,אלמנט שלא מחייב היתר בנייה וניתן
לניוד בקלות יחסית .לא רחוק מחורשת ניצולי השואה פיתחנו
לאחרונה את גן צדוק ע"י מצללה חדשה ,התקנת מתקני משחק
חדשים והחלפת החול במשטח הסינטטי .יש לי תכנית לחבר את
חורשת היובל לעבור את שדרות בן גוריון ,זה הולך בצורה כזאת,
מה שהיה פעם נאפיס בשטח של ראשון לציון .יש שם איזו גינה,
אנחנו הולכים בצורה כזאת ועוברים לצד השני של הכביש ,לצד
המזרחי של שדרות בן גוריון ושם להתחבר לחורשת ניצולי
השואה והתכנית שלנו הייתה בכלל להרחיב את את כל השטח
אבל זה שטח פרטי וכדי לעשות את הדברים האלה זה סיפור
שרשות מקומית לא יכולה להיכנס לשטחים פרטיים .בעבר זה מה
שהיה אבל יש תכנית לפתח את המקום הזה מעבר כדי שיהיה
אפשר להיכנס למקומות האלה.
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לתת לזה משמעות .לתת למקום ,לעצים האלה שעומדים שם
ולשלט של החורשה משמעות.

מוטי ששון:

לצערי אנשים לא באים .ואם יש טקסים לניצולי השואה ביום
השואה אנשים לא באים.

רועי כהן:

שאלתי על זה גם בעבר ואמרת לי שייעשה ניסיון ,כי אין שום
ייעוד אחר .הם לא יכולים לעשות שם מגורים ,הם לא יכולים
לעשות שם שום דבר.

מוטי ששון:

זה ח.5111

רועי כהן:

זה חלקות פרטיות זה לא ח .5111בחלק מהחורשה זה באמת
חלקות פרטיות של אנשים אבל אי אפשר לבנות על זה מגורים .זה
נמצא בקצה הכביש.

מוטי ששון:

אני אבדוק לך את זה.

רועי כהן:

תנסה לראות אם אפשר.

מוטי ששון:

נעה ,שאלת שאילתא קיבלת תשובה .שאילתא הבאה שלך.

26

שאילתא – של חברת המועצה נעה צ'פליצקי בנושא מכרז להפעלת צהרונים -
ליקויים בהפעלת צהרונים2

נעה צ'פליצקי:

בדוח מבקר המדינה שפורסם ב 29.12.2114-מתייחס לצהרונים
נמסר כי עיריית חולון לא פרסמה מכרז להפעלת הצהרונים וכן על
ליקויים נוספים בהפעלתם .מה נעשה לתיקון הליקויים? כיצד
נעשה פיקוח של עיריית חולון על הצהרונים? כיצד נעשה פיקוח על
האזנה ,על התחום הפדגוגי ,בטיחותי ,גיוס כוח אדם?

מוטי ששון:

את הצהרונים מפעילה ומנהלת רשת תקהילה ופנאי כאשר חשוב
ל שים לב לטיב מערכת היחסים בין העירייה לבין רשת קהילה
ופנאי .רשת קהילה ופנאי היא עמותה מעין עירונית כאשר על פי
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התקנון שלה משנת  2111הנהלת העמותה מורכבת מ 41-אחוז
נציגי ציבור 41 ,אחוז ממונים ע"י ראש העירייה ו 21-אחוז ממוני
מנכ"ל החברה למתנ"סים ,החברה הארצית 41 .אחוז אנחנו
מדברים על אנשי ציבור .מטרות הרשת על פי אותן התקנות
כוללות בין היתר ניהול מתנ"סי חולון ,פעילות קהילתית ,חינוכית
חברתית ותרבותית ,ביצוע פעולות רווחה לטובת כלל הקהילה
והאוכלוסייה .פעילויות חברה ,חינוך ,ספורט ,תרבות ,נופש
וטיולים .בתעודת רישום העמותה של הרשת מופיעות המטרות.
אני מצטט "לספק שירותם לצריכת פנאי לתושבים ,ניהול מרכזים
קהילתיים בחולון ,פעולה קהילתית חינוכית חברתית ותרבותית
להעלאת ערך האדם ,פיתוח ועידוד פעולות קהילתיות ".בשנת
 2114נחתמה אמנה להפעלת רשת קהילה ופנאי ,עמותה רשומה,
אשר מהווה למעשה הסכם בין העירייה ,החברה למתנ"סים
והרשת בנוגע להפעלת מתנ"סים וכיוצא בהם פעילות קהילתית.
הפעלת צהרונים ע"י הרשת נעשתה הלכה למעשה לאור קיום
הפטור ממכרז בהעברת מקרקעין למוסד ציבורי למטרות חינוך,
תרבות ,מדע ,דת ,צדקה ,סעד ,בריאות או ספורט והם מיועדים
לאחת המטרות האמורות .תקנה ( )2(3ג') לתקנון המכרזים
תשמ"ח  .1987בשנה האחרונה בעקבות הנחיות של משרד הפנים
והחברה למתנ"סים נערכו תיקונים בתקנון הרשת ואלה עברו
תהליכי אישור ברשת ובמועצת העיר .הליכי האישור טרם
הסתיימו שכן נחוץ גם אישור משרד הפנים לתקנון .לאחר אישורו
ניתן יהיה לחדש הסכם הפעילות בין הרשת לבין העירייה .כמובן
בשים לב לעדכוני החקיקה לאורך השנים ככל שיהיה בכך צורך.
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לסיכום ,לאחר הסדרת התקנון החדש ורישומו אצל רשם
העמותות תיבחן השאלה האם נחוץ שינוי או עדכון לדרך
ההתקשרות עם הרשת מטעם העירייה .לאור העובדה שהעירייה
העבירה רשות שימוש בנכסים עירוניים לרשת בפטור ממכרז
מעבר לכך העירייה תבחן את המלצת המבקר לצאת למכרז ו1או
לחתימת הסכם ספציפי להפעלת הצהרונים .כך שכל הדברים
האלה לקוחים בחשבון.
רועי כהן:

למה בית ספר אמירים יש שם-

מוטי ששון:

לא דרך רשת קהילה.

יונת דיין:

יש פיילוט שניסו לעשות.

שי פרוכטמן:

זה בפיקוח של ההורים .אני הורדתי.

21

אישור נספח התפעול של היכל הספורט המצ"ב (תוספת מס' () 1המצ"ב)

מוטי ששון:

אישור נספח התפעול של היכל הספורט המצ"ב (תוספת מס' )5
קיבלתם את זה?

מורן ישראל:

בכל פעם שאתם נותנים איזשהו חומר ואתם לא מצרפים את
ההסכם ואתם שאנחנו כחברי מועצת עיר-

מוטי ששון:

אוקיי ,בסדר .להבא תביאו.

שמעון חזן:

איזה מרכזים ,תגידו לנו את הכתובות שלהם.

שי פרוכטמן:

החברה לבידור ובינוי ...הסכמי חכירה .עכשיו מדברים על הסכם
תפעולי שנחתם הסכם ב 2114-עם עיריית חולון ,הסכם המאסטר
שבמהלך הזמן ,תשימו לב גם לסעיף  ,3גם גורעים לנו מרכזים
בחזרה לטובת העירייה וכשמוסיפים לנו אז אנחנו פשוט עושים
את הנספח הזה ומוסיפים אותו להסכם הזה שזה אני מעביר לך
אחר כך אם יהיה לך שאלות תראה.
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שמעון חזן:

מה המרכזים האלה?

שי פרוכטמן:

זה למשל מרכז גולדה ,פארק פרס  ,קרית הספורט .מרכזים שהם
ספורט .מטרה ,זה מרכז הידרותרפי רב תחומי .יש לנו עוד פארק
פרס שהם הסכמים תפעוליים .הסכמי חכירה בהסכמים שונים
כמו ימית ,בריזה ,נופשונית .זה ההסכם ,אז כל פעם שהם
מוסיפים לנו אנחנו מביאים את הנספח לאישור הסכם מאסטר
שנחתם ובאישור המועצה וכשגורעים לנו גם כתוב שם בסעיף 3
גרעו לנו כבר  3לקחו חזרה .זה כדי להסדיר את הצד המשפטי
בינינו לבין העירייה.

שמעון חזן:

היכל הספורט מכבי ,מה איתו?

שי פרוכטמן:

החזרנו אותו לעירייה כי שם יש בעיה משפטית .כשאנחנו קיבלנו
הבעלים החליט שהוא לא נותן לנו לצאת החוצה מדלתות החירום
ואז אנחנו בבעיה מול מכבי אש .אז החזרנו אותו וזה בדיון
משפטי.

מורן ישראל:

כשאומרים להחזיר זה אומר שמי הולך להפעיל את זה עכשיו?

מוטי ששון:

החברה .היא מפעילה את הפארק והיכל הספורט נמצא במתחם.

מורן ישראל:

את היכל הספורט אני מבין אבל בסעיף מספר  3רשום שמרכזי
העשרה לגיל הרך למשל בגובה העיניים היו בחברה ואינם עכשיו.
ולכן אני שואל מי מפעיל עכשיו את הגורמים?

שי פרוכטמן:

מוזיאון הילדים?

מורן ישראל:

זה עובר למעשה מהחברה למוזיאון הילדים?

מוטי ששון:

לחברה אחרת.

מורן ישראל:

לחברה לפיתוח תאטרון?

יונת דיין:

בדיוק.
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מי בעד תוספת מספר חמש מיום ה 7322723223-להסכם בין
עיריית חולון לבין החברה לבילוי ובידור בע"מ 2מי בעד? 76
בעד 2מי נגד? אין מי נמנע? אחד נמנע2

28

מינוי מר ויקטור חדד לוטרינר ראשי במחלקה הווטרנרית העירונית(המצ"ב)

מוטי ששון:

מינוי מר ויקטור חדד לווטרינר הראשי במחלקה הווטרינרית
העירונית המצורף בזה .הווטרינר הקודם שלנו ,ד"ר ברטמן ,נפטר
והיה מכרז והוא נבחר.

יונת דיין:

רק לתשומת לבכם ,מדובר על תפקיד סטטוטורי של הווטרינר
העירוני .זה עבר הליך מסודר של מכרז ,של ועדת מכרזי כוח אדם
סטטוטורים .הוא היה וטרינר מן המניין ועכשיו הוא יהיה
הווטרינר.

מוטי ששון:

מי בעד אישור? 71
בעד אישור ויקטור חדד לווטרינר הראשי במחלקה העירונית2
אושר פה אחד2

.9

אישור פרוטוקול ועדת תמיכות – טבלת חלוקת תמיכות בספורט  3271דיון
מיום (2732723271המצ"ב)

מוטי ששון:

אישור פרוטוקול ועדת תמיכות .טבלת חלוקת תמיכות בספורט
ל .2115-דיון מיום  14.11.15המצ"ב .בבקשה ,אתם רוצים שאלות
או לאשר?

רועי כהן:

זה תרגום של התמיכות ,את התבחינים שאישרנו פה לפני חודש
ושוב פעם קובי לא נמצא פה והוא משמש כיו"ר ועדת הספורט.
אני עוזר ואני נהנה לעזור ואני חושב שהתרגום גם של התבחינים
וגם של העבודה שנעשתה בוועדת הספורט והעזרה שאנחנו
מקבלים מיגאל הביאו לכך באמת שהפעם לראשונה אנחנו
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מאשרים פה שתי טבלאות .שיש פה גם טבלה לנושא של הבוגרים
גם הנושא של הנוער כאשר בנושא של הנוער אם אפשר לראות יש
גם תוספת שניתנה באמצעות בקשה שהעברנו לראש העיר
והסכים להוסיף תוספת ייעודית למחלקות הנוער שכפי שתוכלו
לראות מבטאים אמירה שבעיר חולון  25אחוז מסך התקציב
לספורט הולך למחלקות הנוער .וזה לא משהו של מה בכך .אנחנו
התחלנו עם בין  18ל 17-והיום אנחנו עומדים על  25אחוז ואני
מקווה שהיד עוד נטויה ובשנה הבאה נזכה להמשיך ולהגדיל .את
הטבלה הראשונה הייתה לי הזכות לעשות בפעם הראשונה אני
הייתי יו"ר ועדת תמיכות וזה המשיך והשתכלל והשתכלל.
מוטי ששון:

מי בעד פרוטוקול חלוקת תמיכות בספורט ל 3271-עפ"י
פרוטוקול מיום  27322723271גם בוגרים וגם נוער? מי בעד?
 71בעד 2מי נגד? מי נמנע? אחד נמנע אושר2

272

אישור מינוי של נציג עיריית חולון חיים זברלו סגן ראש עיר כנציג הרשות
באיגודן ובאגודת מי אזור דן במקום הגב' חנה הרצמן ,מנכ"ל
העירייה2

מוטי ששון:

אישור מינוי של נציג עיריית חולון חיים זברלו סגן ראש עיר
כנציג הרשות באיגודן ובאגודת מאזור דן חנה הרצמן ,מנכ"ל
העירייה2
מי בעד?  78מי נגד? אין נגד ,אושר2

277

מינוי חבר המועצה מועלם משה כנציג ש"ס בוועדת הבריאות

מוטי ששון:

מינוי חבר המועצה מועלם משה כנציג ש"ס בוועדת הבריאות2
מי בעד?
 71בעד 2מי נגד? אין נגד 2מי נמנע?  78בעד 2אין נגד אין נמנעים2
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האמת שלא תכננתי לדבר היום אבל יש סוגיה ואדוני ראש העיר
אני אשמח אם תשמע והיועצת המשפטית ברשותך .אנחנו
מדברים המון ופונים בבקשות ורובן לא נענות בזמן אבל בסופו
של דבר נענות .אדוני ראש עיר ,אנחנו שומעים כל הזמן שהעירייה
אוהבת ובצדק להתהדר במנהל תקין ופרס איחוד השלטון והכול
בסדר והכול נהדר אבל יש סוגיה שנמצאת על השולחן מהראשון
ליוני וזה עמוד הפייסבוק שלך .אני דנתי על זה כבר עם היועצת
המשפטית ונפגשנו וקיבלתי את חוות דעתה שאמרה לי שתבוצע
ומשום מה חוות הדעת לא מבוצעת .עיריית חולון ככל שאתם
מציגים אותה היא עירייה שומרת חוק וזה נהדר אבל יושבת
היועצת המשפטית ואומרת שיש לבצע שיוניים בעמוד הפייסבוק
האישי שלך.

מוטי ששון:

הנה ,עכשיו אני מבקש ממנה שתבצע כל שינוי ,תמחק את השם
שלי גם .אין לי בעיה.

איתי זילבר:

העניין הוא שזוהי בדיוק חוות הדעת שהיא נתנה לי וזה לא
מתבצע.

יונת דיין:

אני בדקתי ואמרו לי שבוצע .אני אבדוק שוב.

איתי זילבר:

אני נמצא מול דף הפייסבוק של ראש העיר וכל תעמולת הבחירות
נמצאת שם והשמות לא שונו .אני אראה לך ,זה פה .פתחתי כדי
לוודא שאני לא טועה.

מוטי ששון:

אם יש דברים מתעמולת בחירות אז צריך למחוק את זה.

איתי זילבר:

זה נהדר אבל את התשובה הזאת שמעתי לפני חודשיים.

מוטי ששון:

אני אמרתי אני אפעל בהתאם לחוק.

איתי זילבר:

אפשר לקבל לו"ז לדבר הזה?
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יונת דיין:

רשמתי לעצמי לבדוק את זה מחר בבוקר.

יעקב אחדות:

האופניים החשמליות שהילדים הקטנים בגיל  11בגיל  9רוכבים
על אופניים מסכנים את עצמם גורמים לתאונות אף אחד לא שם
את הדעת על זה.

יעקב אחדות:

שי ,אני שמעתי על מה שדיברת .דיברת על רכיבה במדרכות .אני
מדבר על ילד בגיל .11

איתי זילבר :יעקב ,אם נגיש את ההצעה עוד פעם אתה תצביע בעד?
יעקב אחדות:

כן.

יונת דיין:

זו אמורה להיות הודעה מהמקום וחבר מועצה אמור לדבר 3
דקות בלי הפרעות וזהו .רק כדי שתהיה רגוע ,הנושא כבר הועלה
ע"י ד"ר פרוכטמן ,שי .וכמו שהסברתי לו אני אסביר שוב יכול
להיות שלא היית באותה ישיבה ,אין לעירייה איזשהם סמכויות
בנושא .התיקון שהכניסו בחוק הוא תיקון בתקנות התעבורה.
הסמכות היא של משטרת התנועה .זה בתקציר .משטרת התנועה,
מי שאוכף כל עבי רות בתקנות התעבורה להבדיל מחוק העזר
העירוני שלנו .אז לצערנו מי שצריך לקחת את האחריות אלחה
ההורים על הילדים שלהם.

מוטי ששון:

תודה רבה .הישיבה נעולה

תום הישיבה2

יוסי זיידה

מוטי ששון

עוזר ראש העיר

ראש העיר

ומרכז ישיבות מועצה
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