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על סדר ה יום :

 .1הצעה לסדר – של חבר המועצה שי פרוכטמן בנושא פתיחה מבוקרת של אזורי
רישום לבתי ספר היסודיים.
 .2הצעה לסדר– של חבר המועצה שי קינן בנושא העסקת אנשים עם מוגבלויות
בעיריית חולון.
 .3הצעה לסדר– של חבר המועצה שמעון חזן בנושא החינוך המתדרדר בחולון.
 .4הצעה לסדר– של חבר המועצה שי פרוכטמן בנושא הפרדת תשלומי הורים
רשות וחובה.
 .5שאילתא – של חבר המועצה שמעון חזן בנושא החינוך בחולון.
 .6שאילתא – של חבר המועצה שי פרוכטמן בנושא הקשר בין ייחודיות בתי
הספר ונסיעתה של ראש מינהל החינוך לכנס .BETT
 .7שאילתא – של חבר המועצה שי פרוכטמן בנושא הסעות לילדי הדמוקרטי.
 .8שאילתא – של חברת המועצה נעה צ'פליצקי בנושא זכויות חברי המועצה
בקבלת מידע.
 .9שאילתא – של חברת המועצה נעה צ'פליצקי בנושא מימון פסטיבל ישראל
לילדים.
 .11אישור עדכון התקציב הרגיל לשנת  2115בהמשך למכתבו של גזבר העירייה.
 .11אישור תב"רים בהמשך למכתבו של גזבר העירייה.
 .12אישור חוות דעת עיריית חולון – בנייני א.י.מ .מנור בע"מ גוש  7171חלק
מחלקה  79( 251מ"ר) לשעבר חלקה . 241
 .13אישור מינוי מר אמנון ארץ קדושה כמורשה חתימה מטעם העירייה  ,לפי
סעיפים  191ו 213 -לפקודת העיריות [נוסח חדש].
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 .14אישור מינוי גב' עידית עמנואל כמורשה חתימה מטעם העירייה  ,עד לסכום
של . ₪ 51.111
 .15אישור בקשה למחיקת חובות בהסדרי פשרה לפי מכתבו של מר אילן
בוסקילה מנהל מחלקת הגביה.
 .16אישור להפעלת מיזם נוער שיעסוק בהפעלת מזנון בניין העירייה.
 .17מינוייה של גב' צ'פליצקי נעה כחברה בוועדה לאיכות הסביבה במקום
יעקב אופק שפרש ממועצת העיר.
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ריכוז החלטות ישיבת מועצת העיר שמן המניין מס'  24פרוטוקול מס' 438
 .1מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את עדכון התקציב הרגיל לשנת 2015
בהמשך למכתבו של גזבר העירייה.
 .2מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את התב"רים בהמשך למכתבו של גזבר
העירייה.
 .3מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את חוות דעת עיריית חולון – בנייני א.י.מ.
מנור בע"מ גוש  7070חלק מחלקה  79( 250מ"ר) לשעבר חלקה .241
 .4מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את מינוי מר אמנון ארץ קדושה כמורשה
חתימה מטעם העירייה  ,לפי סעיפים  191ו 203 -לפקודת העיריות [נוסח
חדש].
 .5מועצת העירייה אישרה ברוב קולות אישור מינוי גב' עידית עמנואל כמורשה
חתימה מטעם העירייה  ,עד לסכום של . ₪ 50.000
 .6מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את בקשה למחיקת חובות בהסדרי פשרה
לפי מכתבו של מר אילן בוסקילה מנהל מחלקת הגביה.
 .7מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את להפעלת מיזם נוער שיעסוק בהפעלת
מזנון בניין העירייה.
 .8מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את מינוייה של גב' צ'פליצקי נעה כחברה
בוועדה לאיכות הסביבה במקום יעקב אופק שפרש ממועצת העיר.
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פרוטוקול
מוטי ששון:

טוב ,חברים ,אני פותח את הישיבה שמן המניין מס'  .24ואני מבקש את
הסכמתכם להקדים את הסעיפים עדכון התקציב סעיף  ,11עדכון התקציב
הרגיל לשנת  2115ואישור תב"רים בהמשך למכתבו של הגזבר סעיף  11פעם
אחת נתחשב ברחמים שעושה עבודה נאמנה ומסורה כל השנה .מישהו מתנגד
שנקדים את הסעיפים?

דוברים:

אין התנגדות.

מוטי ששון:

מי בעד? כולם בעד?  21בעד .מי נגד? אין נגד אין נמנעים .אני מקדים את
הסעיפים .רחמים בבקשה.

רחמים בנוני:

קודם כל תודה רבה .אנחנו מדברים על עדכון התקציב הרגיל לשנת .2115
מדובר פה בתוספת של  .₪ 411,111קיבלנו הקצבות ממשרד החינוך
להצטיידות בחינוך המיוחד ב .₪ 411,111-כנגד יש לנו פה עדכונים ,אנחנו
עברנו על השכר וכל הנושאים שראינו יש לנו תוספות ,הורדנו אותן .הוספנו
פה  3טכנאים לחינוך ,טכנאי מחשוב .פשוט יש הרבה מחשבים שקיבלו בבתי
הספר ,הוספנו  3טכנאים על חשבון העירייה ,רכב ליסינג לסמנכ"ל תעשייה
ומסחר ,עד היום לא היה לו ועשינו לו עכשיו ליסינג.

דובר:

מי זה? חיים כץ?

רחמים בנוני:

כן .פשוט הוא היה לו רכב אישי ועכשיו זה עבר לרכב ליסינג .העברה חד
פעמית לכיסוי גירעון מכללת חנקין בשנת  2114של  .₪ 151,111זה כעיקרון
השינויים הגדולים שעשינו .גם העברנו לרווחת הגמלאים  24,311פחות ממה
שתקצבנו ,אז עדכנו את התקציב .זה עדכון התקציב .תוספת של ₪ 411,111
מימון התקציב הקיים .סך הכול .₪ 1,137,913,111

איתי זילבר:

מכללת חנקין זה עירוני קבוע או זה חד פעמי?

רחמים בנוני:

לא ,כעיקרון מכללת חנקין עברה לניהול של רשת קהילה ופנאי מתיאטרון
חולון .אז היא הייתה בגירעון של  111,111 ,₪ 251,111היה על חשבון
התיאטרון טיפל בזה ו 151,111-העירייה כדי להעביר את זה לפעילות על ידי
רשת קהילה ופנאי.

איתי זילבר:

וזה על ?14
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רחמים בנוני:

על .14

שמעון חזן:

רחמים ,אני רוצה להגיד לך ,זאת המכללה היחידה בארץ שאתה אומר שהיא
בגירעון .עוד לא ראיתי מכללה בארץ שלא מרוויחה הון .איך זה ,אולי
תסבירו לנו איך היא בגירעון?

מוטי ששון:

זה לא מכללה מה שאתה חושב .זה לא מכללה  ...יש שמה חוגים ופעילויות.
לכן העברנו אותה לרשת קהילה ופנאי ,יש שם הרבה מאד קורסים
והשתלמויות.

שמעון חזן:

זה לא לימודי תואר?

מוטי ששון:

זה לא לימודי תואר .אוקי ,מי בעד אישור עדכון התקציב הרגיל לשנת 2115
בהמשך למכתבו של גזבר העירייה שמצורף בזאת?
מי בעד?  21בעד .אין נגד 1 .נמנע .אושר.
אני עובר לנושא של התב"רים ,בבקשה .סעיף .11

רחמים בנוני:

אז יש לנו כאן עדכון תקציב התב"רים .כעיקרון רשום לכם שעדכון התקציב
הוא  2.611מ'  ,₪אבל בפועל זה  1.549מ'  .₪כי ה 1.152-מ'  ₪של ההשבחה,
מה שקרה שאנחנו תקצבנו את זה בתקציב  ,2115אבל טעות סופר זה לא
נכנס להגדלת התב"ר ולכן הגשנו את זה כאן בפירוש כדי שתראו שתב"ר סך
הכול התב"ר גדל .בעיקרון קיבלנו כאן  ₪ 181,111מהמשרד להגנת הסביבה
לטובת כנסים ואירועים בנושאים סביבתיים .יהיה שמה שוק יד שנייה
במתחם עזריאלי ,קיבלנו על זה כסף .יש לנו כאן תב"רים שאנחנו הקטנו
וסגרנו אותם בשנת  2114שהגשנו למועצה ,אבל נשארו שמה עוד יתרות .ולכן
הגשנו את היתרות האלה להקטנה .למול זה עשינו הגדלה למשל לשיפור
תקינות המדרכות בעיר שנפגעו משורשים .קיבלנו כ 11.211-מ'  ₪ממשרד
התחבורה .קיבלנו הרבה כסף ממשרד התחבורה ,אתם רואים לתכנון צומת,
ביצוע צומת אלופי על מפרץ שלמה ,יש פה הרבה כספים שקיבלנו ,שביל
אופניים לוי אשכול כיכר קוגל ,תכנון וסלילת מפרץ שלמה  6מ'  .₪אז יש פה
את כל הכספים שקיבלנו והיה לנו תב"ר גדול של  11מ'  ₪של משרד
התחבורה עם העירייה אז פירטנו את זה פה ,עשינו פירוט כדי שיהיה לנו
פירוט של כל התב"רים .ותכננו להקים גן לעוורים .היה פה תב"ר שהיה כבר
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מספר שנים כי היינו אמורים לקבל גם כסף ממשרד הרווחה ומשרד הרווחה
עדיין לא נותן היום את הכסף אז אמרנו ניקח את ה 251,111-כרגע שקיימים,
נעביר אותם לטובת תכנון כללי בגינון.
רועי כהן:

אבל אתה לא סוגר את העניין של הקמת גן לעוורים.

רחמים בנוני:

לא ,לא .ברגע שנקבל את ההקצבה ממשרד הרווחה אנחנו פותחים אותו שוב.

איתי זילבר:

יש צפי מתי זה קורה?

רחמים בנוני:

כרגע לא .ולכן אמרנו בוא נשתמש כרגע בכסף .אנחנו העירייה יש לה
מדיניות .כל כסף שאנחנו מקבלים חיצוני העירייה נותנת את התקציב שלה.
וכרגע הודיעו לנו שאין להם כרגע כסף ,אמרנו בוא נשתמש בכסף הזה שלא
ישכב סתם .זה השיטה שלנו.

רועי כהן:

הכסף הזה לא נפגע?

רחמים בנוני:

לא נפגע .ברגע שיגיע ,הכסף הזה עובר .בדיוק .מה שאני התכוונתי לגבי ה-
 1.152מ'  ₪זה מרכז יום לקשיש ברחוב אלחריזי .כעיקרון היינו צריכים,
הגשנו את ה 1.152-מ'  ₪בתקציב של  ,2115אבל זה לא נכנס לסך הכולל של
התב"ר ל 17,922-ולכן הגשנו את זה כאן .והוספנו  151,111לשיפוץ ומיזוג
בניין העירייה ,פשוט הייתה פה ביקורת של כיבוי אש והם ביקשו לעשות
ספרינקלרים בארכיב העירייה וביקשו  ₪ 151,111האומדן ,ולכן תקצבנו את
זה.

יוסי זיידה:

זה לטובת ביטחון?

רחמים בנוני:

כן .ביטחון הזה .שאם תהיה שריפה בארכיב אז זה פשוט יעלה לכל הבניין.

רועי כהן:

רחמים ,לגבי האירוע הסביבתי?

מוטי ששון:

רגע ,שאלות יש? כן.

רועי כהן:

אירוע סביבתי פסטיבל יד שנייה עירוני .זה דבר שנעשה כבר?

רחמים בנוני:

לא ,זה יהיה .זה מתוכנן להיות בקיץ יומיים.

רועי כהן:

אבל רגע,

רחמים בנוני:

קיבלנו כסף מהמשרד להגנת הסביבה.

רועי כהן:

נו הוא אמר לי ,אבל זה מה שרשום פה ₪ 25,111 ,נותני חסות.

רחמים בנוני:

נכון.
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רועי כהן:

זה אומר שכבר יש לך נותני?

רחמים בנוני:

לא ,לא ,לא .אנחנו נקבל .נקבל  ₪ 25,111מנותני חסות.

רועי כהן:

איך אני יכול לדעת כמה?

דוברת:

איזה סעיף זה?

רחמים בנוני:

הראשון .זה ההערכה שעשינו.

רועי כהן:

זה הערכה?

רחמים בנוני:

כן .אנחנו אבל לא מוציאים שקל לפני שאנחנו מקבלים את הכסף ולכן זה
עובד ככה .ההערכה היא  ,₪ 25,111נקבל נוציא .לא נקבל לא נוציא.

מוטי ששון:

חברים ,לא שומעים אתכם .בבקשה ,רחמים.

רחמים בנוני:

אני אומר ,זה פשוט יש לי פה אפילו את כל התוכנית של זה .המשרד לאיכות
קיבל את זה ,רוצים לעשות פה שוק יד שנייה במתחם עזריאלי ,זה יהיה
יומיים רצופים בקיץ לטובת הנושא.

מוטי ששון:

שאלות עוד? מי בעד אישור התב"רים שמסתכמים בתוספת של ₪ 2,611,111
מכתבו של גזבר העירייה מ?8/6-
מי בעד?  21בעד .אין נגד .אין נמנעים.
אני רק רוצה להזכיר שלגבי הסעיף הקודם ,שזה לפי מכתבו של גזבר
העירייה מה.9/2/15-

מוטי ששון:

אני מתחיל .אני עובר להצעה לסדר של חבר המועצה שי פרוכטמן בנושא
פתיחה מבוקרת של אזורי רישום לבתי הספר היסודיים .בבקשה ,שי.

שי פרוכטמן:

לפני כארבע שנים משרד החינוך יצא עם תוכנית שנקראת פתיחה מבוקרת
של אזורי הרישום כשהמשמעות בעצם אומרת שכמו שאנחנו יכולים לבחור
את הרופא שמטפל בילד שלנו ,או בנו ,ואנחנו יכולים לבחור מי ינתח אותנו
עד כדי ביטוח פרטי וכו' ,מערכת החינוך רוצה לאפשר להורים לבחור עבורם
איפה יתחנך הילד שלהם .עכשיו הם כרכו שתי תוכניות כתוכנית אחת אבל
אפשר להפריד את התוכניות האלה לשתי תוכניות נפרדות .מצד אחד הם
אומרים :בואו תפתחו ייחודיות של בתי ספר .תיקחו את העיר ,תחלקו
אותה למרחבים ,מרחבי בחירה ,מרחבי רישום ,בכל מרחב יהיו  3-4בתי
ספר ,כל בית ספר יפתח ייחודיות ,צבע משלו ,לא בצלצול או בתוכניות כרגע.
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אלא ממש בתוך תוכנית הלימודים הבית ספרית ,מה שנקרא צבע יסוד בתוך
המערכת ,ואפילו המשרד מתקצב רשויות ביועצים .אם בעבר חולון עבדה עם
המכון לחינוך דמוקרטי וסמינר הקיבוצים ושילמה על זה תקציב מתקציבה,
אז פה משרד החינוך מגיע ואומר :אנחנו נותנים תקציב ליועצים שייכנסו
למערכת החינוך ,יעבדו מול המנהלים ,יבנו איתם תוכנית ייחודית ,וכך זה
תוכנית אחת .התוכנית המשלימה אומרת שאחרי או בזמן שאנחנו מפתחים
את הייחודיות ,אנחנו מאפשרים בחירה של הורים מבוקרת כדי לגרום
לאינטגרציה .למשל ,כדי לא ליצור מקום שבית ספר שכל התלמידים שבו
באים משכונה מסוימת או ממעמד סוציו-אקונומי מסוים ,אנחנו פותחים את
האזור לבחירה ,קובעים שבית הספר לדוגמה בית הספר הדמוקרטי ערבה
בג'סי כהן ,הופכים אותו לייחודי דמוקרטי חזק ,ומביאים אליו פנימה
אוכלוסיה כדי לחזק את ילדי הסביבה שגרים בה .היה ניסיון כזה ,הוא די
צולע עדיין עם הדמוקרטי.
דובר:

אבל זה נעשה.

רחמים בנוני:

היה ניסיון ,הוא צולע .אתה יודע כמה אנשים מגיעים לדמוקרטי .עדיין יש
עכשיו תוכנית חדשה ,שהמשרד מממן אותה ,מבקש מרשות לבוא להצטרף.
בשנה הראשונה ,שנייה ,לא חייבים להיכנס לפיילוט ולפתוח את אזור
הרישום מהרגע הראשון בכל העיר .אפשר לקבוע שכונה מסוימת ,אזור
מסוים שנכון לעיר לפתח אותה ולאנשי החינוך הם חושבים שנכון באזור
הזה לפתוח את זה כפיילוט ,או כי זה מקום מבוסס ושמור ואפשר לעשות בו
את ההתנסות עבור ההורים בבחירה בטוחה ,או מקום שאנחנו רוצים לחזק
אותו ולדאוג לאינטגרציה ולחשוב איך אנחנו בעצם מרימים אותו למעלה על
ידי בחירת הורים .אני מעלה את ההצעה הזאת לדיון פה ,כדי שנוכל לחשוב
איך אנחנו משפרים את מערכת החינוך בעיר במענים שאנחנו נותנים
להורים ,מתוך חשיבה אמיתית שמגיע להורה הזכות לבחור איפה הילדים
שלו לומדים ,ולא מחייבים אותו ללכת למקום מסוים.

מוטי ששון:

טוב ,הנושא נמצא בלמידה ,אנחנו לומדים את הנושא .השנה נכנסנו לניהול
עצמי לפי התוכנית החדשה של תוכנית התקשוב הלאומית ,לאחר שהמערכת

10

מועצת העיר ה –  17חולון

ישיבה שמן המניין מס' 1.3.2015 24

פרוטוקול 438

תהיה מוכנה ובשלה ,ובשיתוף המנהלים לאחר שנלמד את הנושא ,תיתכן
פתיחה מבוקרת של אזורי הרישום.
שי פרוכטמן:

גם פה ,סליחה ,בתשובה זה שתי תוכניות נפרדות .ניהול עצמי זה תכנית
אחת ,שמשרד החינוך מממן פדגוגי,

מוטי ששון:

אני יודע .אבל אתה לא תעשה שתי תוכניות בבת אחת.

שי פרוכטמן:

לא ,אבל תוכנית התקשוב הלאומית זאת תוכנית אחרת .זה שתי תוכניות
נפרדות.

מוטי ששון:

כן .אבל אני חוזר ואומר ,מה שאתה עושה ,אתה מתחיל בתוכנית אחת ,אתה
לא תיכנס לעוד תוכנית .תגמור תוכנית אחת ,ואז תעשה את התוכנית
האחרת.

שי פרוכטמן:

אבל תכנית התקשוב הלאומית היא לא קשורה.

מוטי ששון:

כן ,אבל אתה לא יכול לבלבל את המערכת בכל המהלכים  ...ותוכניות .כן,
טליה .רצית להגיד משהו? טליה היא ראש מנהל החינוך שלנו.

טליה פרידמן:

נעים מאד .דבר ראשון יש שני מהלכים .מהלך ראשון הוא מהלך של פיתוח
 ...בניהול עצמי .נכון שזה שתי תוכניות שונות ,אבל ברור שאי אפשר להגיע
לבחירה מבוקרת נכונה ופיתוח נכון של בתי הספר בלי להגיע לביסוס
ייחודיות ולהגיע קודם כל ליעד שהוא של גמישות פדגוגית .ואם אין לבית
ספר גמישות פדגוגית הוא לא יכול בכלל להגיע לדרגה של פיתוח ייחודיות
ראויה וכולנו יודעים שכדי להגיע ליעד של גמישות פדגוגית שזה היעד
העליון ,צריך לעבור לפחות שלוש שנים בנושא של ניהול עצמי ואנחנו רק
השנה התחלנו ,ואנחנו עדיין בלמידה של ניהול עצמי.

שי פרוכטמן:

בתוכנית החדשה .חולון בניהול עצמי כבר הרבה שנים .אז התוספת היא
תוספת משנית.

טליה פרידמן:

לא .כל המנהלים מחויבים בהשתלמות ובלמידה.

שי פרוכטמן:

אפשר לשנות את זה ,את יודעת.

טליה פרידמן:

אנחנו מגובים ביועצים ארגוניים על חשבון המשרד .בנוסף לזה נכנסנו
לתוכנית התקשוב הלאומית ,שגם היא שלב ב' ,וגם את זה המנהלים
מחויבים מאד .כלומר אנחנו כרגע לא יכולים לשלב את שניהם עוד ועוד ועוד,
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אנחנו קודם צריכים לבסס את זה .דבר שני ,הערת אגב לגבי הדמוקרטי.
לצערנו אתה אומר שיש שם הרבה ביקוש ,אנחנו לא רואים את זה.
שי פרוכטמן:

לא .אני אמרתי הפוך ,להיפך( .מדברים ביחד)

דובר:

לא ,הוא אמר שזה צולע.

טליה פרידמן:

אין ביקוש .עכשיו ,מה שאתה אומר כרגע ,שנינו מבינים שיש פה הרבה מאד
קושי וכדי שאנחנו נעשה ונביא אנשים דווקא לג'סי כהן או דווקא לבית
הספר הדמוקרטי ,אנחנו עלולים ליצור כפיה שאנחנו בכלל לא רוצים לעשות
את זה .אלא אם כן נבנה שם משהו מאד ממותג ,וכדי לעשות את זה אנחנו
קודם צריכים לבנות את המותג ולמתג אותו ,ורק אחר כך .ולכן אנחנו לא
יכולים בשנה הקרובה לעשות את זה.

מוטי ששון:

שי ,שמעתם .אתה רוצה להעלות את ההצעה לסדר שנדון בזה? לאור מה
ששמעת גם ממני וגם מראש מנהל החינוך? או שאתה מסתפק בתשובה?
אתה מסתפק בתשובה? לא ,אני שואל שאלה .אתה נשאר בעמדה שלך?

עזרא סיטון:

אתה הרי רובוט ,במשך  11שנים  ...רובוט ... .אתה חצוף! רובוט!

מוטי ששון:

אבל אתה לא צריך לרדת לרמה האישית .אתה לא חייב לרדת לרמה
האישית .מועלם ,מועלם ,דקה .אתה רוצה להעלות את זה להצעה לסדר ,או
לא? או שאתה מסתפק בתשובות שקיבלת?

שי פרוכטמן:

אני רוצה ,כן.

מוטי ששון:

אוקי .מי בעד להעלות את זה לסדר היום?  8בעד 15 .נגד.
לאור התשובות שנשמעו גם מפי וגם מפיה של ראש מנהל החינוך ,אז היו
בעד  8ו 15-בעד להוריד את זה מסדר היום.
אני עובר לסעיף הבא .שי קינן ,בבקשה .תקרא את ההצעה.

שי קינן:

הצעה לסדר שילוב אנשים עם מוגבלות בעירייה .בישראל חיים כיום 318,111
ילדים עם מוגבלות וכ 811,111-מבוגרים עם מוגבלות בגילאי העבודה.
בחישוב גס חיים בישראל כ 1,111,111-ילדים ומבוגרים עם מוגבלות
המהווים כ 14%-מהאוכלוסיה .מדובר בקבוצה גדולה ומשמעותית המופלית
לרעה בכל תחומי החיים .משני סקרים שנערכו לאחרונה עולה תמונה עגומה
של ניכור ופחד מהשונה 52% .מהנסקרים הודו כי לא ישמחו להכיר אנשים
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עם מוגבלות שכלית 37% ,לא ישמחו להכיר אדם עם מוגבלות פיזית ו41%-
לא רוצים להתגורר בשכנות לאדם מוגבל .חמור מכך ,כ 71%-העידו כי הם
מכירים אנשים עם מוגבלות ,ולמרות זאת רוב הציבור סובל מבורות קשה
בכל הקשור לקבלת השונה והכלת האחר .הצעתי זאת תתמקד בשילובם של
אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה .בעוד שיעור התעסוקה הכללי עומד על
 ,75%עומד שיעור התעסוקה בקרב אנשים עם מוגבלות על כ .41%-על פי
נתונים רשמיים מתוך דוח מבקר המדינה האחרון ממאי  2114שנסמך על
מחלקת המחקר של משרד הכלכלה ,סך האובדן למשק כתוצאה מאבטלת
אנשים עם מוגבלות היא  5מיליארד  ₪בשנה .קבוצה זו סובלת מאפליית
מעסיקים בשל חשש להעסיקם ועל כן זקוקה לדלת פתוחה במגזר הציבורי
שאמור וצריך להוות קטר מוביל ברכבת החברה הישראלית .העולם המערבי
כבר שם ומתקדם על פנינו בצעדי ענק בתחום שילוב אנשים עם מוגבלות.
בגרמניה למשל ,מחויב כל מעסיק מעל  25עובדים בהעסקת  5%עובדים עם
מוגבלות .השינוי כבר כאן ,לא מעבר לחושך .בכנסת היוצאת ,הכנסת ה,19-
הוגשה בתמיכת  81חברי כנסת הצעת חוק המחייבת את הממשלה על
זרועותיה השונות ,רשויות מקומיות ,עיריות ,חברות ממשלתיות ,שירות
המדינה ומשרדי ממשלה להעסיק  3%עובדים עם מוגבלות בכל גוף
שמועסקים בו יותר מ 25-עובדים .הממשלה היוצאת בראשות נתניהו קיבלה
החלטה חשובה ,החלטה  ,4193המהווה קריאת כיוון להגדלת שיעור
השתתפותם של אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה .אני מסיים בנימה
אישית ,אל לנו לחכות לחקיקה ראשית כדי להכיל ולשלב את השונה .גם כאן
לדעתי עלינו להוביל את השינוי ולהוות דוגמה ומופת לעיריות אחרות אשר
תלכנה אחרינו גם בנושא חשוב זה .על כן אני מציע :מועצת העירייה
מחליטה בזאת על שילובם התעסוקתי של אנשים עם מוגבלות בעבודת
העירייה בשיעור של לפחות  3%ואם יורשה לי להוסיף משפט ,אדוני ראש
העיר? ההצעה היא העתק מושלם של החקיקה ,החקיקה עברה ברוב גדול
והיא צפויה לעבור בקלות בכנסת הבאה בעזרת השם .זה דבר שהוא הומאני,
זה לא דבר שקשור לימין או שמאל או אופוזיציה או קואליציה ,ודבר נוסף
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מקריאה של התשובה שלך אני למד שכבר היום יש עובדי עירייה ,מידע,
ישירים פלוס עקיפים בחברות הבנות ,יש בין  2,511ל 3,111-עובדים ,ואנחנו
כבר מעסיקים  91%שאנחנו מעסיקים ( .3%מדברים ברקע) סליחה ,ברור,
כן .כ 91-עובדים שאנחנו כבר מדברים שאנחנו בתוך המסגרת של ה.3%-
ואני אומר ,היא הנותנת .אם אנחנו כבר שם ,אז בוא נקבל את ההצעה ולא
נסתמך על (מדברים ביחד)
דוברים:

זה קיים.

דובר:

לא קיים .הוא אומר  ,91ו 91-מתוך  2,111זה אפילו לא ...

מוטי ששון:

מה אתה אומר?

דובר:

 91זה לא מתוך  2,111 ,2,111זה רק עובדי עירייה וזה בלי חברות הבת.
תקרא את מה שאתה כתבת.

שי קינן:

רגע ,רגע .ראש העיר ,רגע.

דובר:

אל תגיד לי סתם.

דובר:

לא רק בעירייה ,בעירייה וחברות הבת.

מוטי ששון:

שי ,שמענו אותך .שמענו את ההצעה לסדר.

שי קינן:

לא ,אבל אני אומר ,אנחנו כבר שם ,אבל בוא לא ניתן לדברים לקרות כיד
המקרה .החקיקה אומרת  3%עד  2115ו 5%-מ .2117-אני אומר ,בוא נוביל
בנושא הזה.

מוטי ששון:

שי ,שאלת ,יש לך את ההצעה .אני רוצה קודם כל להודות לך על זה שאתה
מעלה את הנושא לסדר היום ועמוס ירושלמי העלה את הנושא הזה כבר
בעבר ,והעירייה כבר פועלת ויש עובדים ,ואני מייד אקריא את תשובתי.
העירייה לא ממתינה לחקיקה בנושא .כבר היום מועסקים בעיריית חולון
ובחברות הבת שלה כ 91-עובדים עם מוגבלות .העירייה קולטת עובדים הן
במכרז כפי שנדרש בתקנון ,והן בקליטה ישירה ללא מכרז .כי מדרגה
מסוימת אתה לא חייב לפרסם מכרז פומבי .כל אחד יכול להגיש מועמדות,
אין כל אבחנה בין מועמד ללא מוגבלות או למועמד בעל מוגבלות .העירייה
מתייחסת באהדה לכל בעל מוגבלות ואף מנחה להמשיך ולקלוט עובדים
נוספים בעלי מוגבלות .כאמור עיריית חולון היא אחד המעסיקים הגדולים
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של אנשים עם מוגבלות ,ולראיה מוזיאון הילדים ששם את נושא המוגבלות
במרכז בשני תחומים :הזמנה לשקט ודיאלוג בחשכה .אני יכול לומר לך בשם
כל אלה שיושבים פה שכולנו רגישים ,וכולנו נפעל להגדיל אפילו מעבר ל.3%-
אתה בעד להעלות את זה לסדר היום? או שאתה מסתפק בתשובה שלי?
שי קינן:

בעד.

מוטי ששון:

בכל זאת להעלות לדיון?

שי קינן:

בסדר ,אני אוותר על זה.

מוטי ששון:

אוקי .אנחנו עוברים לסעיף הבא .הצעה לסדר של שמעון חזן בנושא החינוך.
בבקשה ,שמעון.

שמעון חזן:

תגיד לי ,מר ששון ,אתה זוכר לפני  33שנים היינו שנינו חברי מועצה?

מוטי ששון:

כן.

שמעון חזן:

אתה הזכרת לי את זה אפילו ,אני שכחתי .והבאת לי תמונות שלנו בימים
הטובים( .הערת ביניים) כן ,פיתחת ועשית את כל המוטל .עכשיו אני שואל
אותך שאלה .איזה מקום אצל אילון היה החינוך בארץ?

מוטי ששון:

תגיד אתה.

שמעון חזן:

שני!

מוטי ששון:

אני אשמח מאד לקבל את המסמך שאתה מדבר עליו.

שמעון חזן:

ועוד דבר .כמה אחוז מתקציבה של העירייה,

מוטי ששון:

מה השאלה? תקרא את ההצעה לסדר.

שמעון חזן:

סליחה רגע ,בוא נדבר.

מוטי ששון:

תקרא מה שכתוב.

שמעון חזן:

בוא תגיד לי כמה אחוזים של תקציב העירייה היה בזמן אילון לחינוך? אבל
אמיתי? אתה היית יו"ר ועדת הכספים .תגיד לי.

מוטי ששון:

אין מה להשוות בין התקופה שלי ,בלי לפגוע באף אחד,

שמעון חזן:

לא ,שאלתי אחוזים .כמה מתקציב העירייה?

מוטי ששון:

אני חוזר ואומר לך.

שמעון חזן:

 ,61%אני מזכיר לך.

מוטי ששון:

אתה רוצה נתון? למה לא שאלת את זה בשאלה? אתה רוצה נתון ,תקבל את
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הנתון .אני חוזר ואומר לך.
שמעון חזן:

תסתכל ,תפשפש בבקשה.

מוטי ששון:

ואני חוזר ואומר לך ,כל ראש עיר השקיע בנושא של החינוך .יש יותר ,יש
קצת פחות .סדרי הגודל של ההשקעה בתקופתי במערכת החינוך היא
הגבוהה ביותר שהייתה אי פעם .נקודה ,עובדתית .כדי לבדוק את עצמי ,לך
תבדוק את הנתונים  31-41-21שנה אחורנית ,ואני רק אביא לך נתון אחד
שהתפרסם.

שמעון חזן:

אתה מדבר עם האינפלציות ועם כל הדברים האלה? ששקל אז היה ,לא היה
כמו היום?

מוטי ששון:

שמעון ,אתה יודע מה ההבדל ביני לבינך .שאתה לא עושה את האבחנה בין
נומינלי לריאלי .אני איש כספים ,וכל נתון שאני עושה אותו ,אני משווה אותו
בערכים של היום.

שמעון חזן:

אני לא יודע מאיפה אתה איש כספים .למדת כלכלה? כמו ביבי נתניהו?
למדת כלכלה? לא למדת כלכלה .למדת מדע המדינה.

מוטי ששון:

שמעון ,שמעון,

דובר:

בוא נתקדם.

רונה עמרם-נתיב:

אני יכולה רגע לבקש משהו מכולכם ,באמת?

מוטי ששון:

שמעון ,רק דבר אחד .הוא רוצה קודם כל  ....אז ככה .כדי להרגיע אותך ,יש
לי תואר שני במנהל עסקים ולמדתי כלכלה .אז תן קרדיט .בכל זאת הייתי
ממונה על התקציבים של הביטוח הלאומי .שמעון ,תן לי .שאלת שאלה ,אני
אביא לך נתון שהתפרסם ערב כניסתי לתפקיד .ערב כניסתי לתפקיד
שהתפרסם בעיתון ידיעות אחרונות .גמרנו.

שמעון חזן:

עכשיו תראה ,אבל אני,

מוטי ששון:

אבל תקרא את ההצעה לסדר .אתה הגשת הצעה לסדר .תקרא אותה.

שמעון חזן:

אני קורא .יש לי פליאה גדולה מאד .איך זה שאתה מקציב כל כך הרבה
הקצבות לחינוך ,והחינוך שלנו מקום  52בארץ .אני אשאל אותך נתון .אתה
יודע המתגייסים לצה"ל מחולון ,באיזה מקום הם נמצאים בארץ? מקום .44

מוטי ששון:

מה ההצעה לסדר?
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שמעון חזן:

בכל הנתונים .מקום  44אלה המתגייסים לצה"ל ,בנים-בנות.

מוטי ששון:

מה ההצעה לסדר?

שמעון חזן:

עכשיו ,אני שואל שאלה .כיצד אפשר עם התקציבים שלך הגדולים שאתה
אומר ,אנחנו מקום  52בחינוך ו 44-במתגייסים לצה"ל .אני שואל ,איך אפשר
להעלות את הרמה? יש לי גם פתרון מה בקשר לזה ,שלדעתי לא מנצלים,
ואני יודע שמנצלים אבל מעט מאד ,את המכון הטכנולוגי ,ששמה יכולים
לעשות הרבה עבודה בהתנדבות לתלמידים חלשים במתמטיקה ,בכל מדעי
המחשב ,וכן הלאה וכן הלאה .צריך לעשות פשוט עבודת חריש ולקום
ולעשות את זה.

מוטי ששון:

מה ההצעה לסדר?

שמעון חזן:

ההצעה לסדר יום ,אנחנו נדון כיצד נוכל להעלות את החינוך ממקום 52
לפחות למקום השני שבו הוא היה.

מוטי ששון:

טוב ,זה ההצעה .יפה .חברים ,את רוצה לומר משהו ,טליה?

שמעון חזן:

הנה יש פה הצעה ,תנו להם להעתיק.

מוטי ששון:

מאחר ולא היה נתון ,מאחר ושמעון כדרכו בקודש ממציא נתונים שלא היו
ולא נבראו ,וחולון לא הייתה מעולם במקום  2בארץ,

זאב ניסים:

מוטי ,אני חושב שכן זה היה .אבל במבחן ההצלחה בבחינות הבגרות.

שמעון חזן:

לא ,היה מיונים.

זאב ניסים:

אחר כך אתה באת והכנסת את כל הקטע הזה של  ...נגד הנשרה וכל זה ,ואז
הנתונים הלכו והצטמצמו.

משה מועלם:

היה סינון...

מוטי ששון:

מועלם ,אל תעזור לי .זאב ,זאב ,הוא שאל .יש הצעה לסדר שלו.

שמעון חזן:

אז איזה מקום אנחנו בחינוך?

מוטי ששון:

זאב ,תקשיב .עם כניסתי לתפקיד ,ואני מסתכל למשל כשהייתי תלמיד בבית
ספר ,וכמה מבני כיתה שלי בבית ספר ביאליק הלכו ללמוד בבית ספר תיכון
ועשו בגרות .אבל אני לא אסתמך על כמה גמרו איתי בבית ספר ביאליק
וכמה הגיעו ,ומאיר למד איתי ורבקה למדה איתי ,שניהם יודעים שיותר
מחצי מהתלמידים לא הגיעו בכלל לתיכון .והלכו לבתי ספר של שנתיים או
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שלוש שנים .עכשיו שאנחנו מסתכלים היום ,ואני מסתכל ערב כניסתי
לתפקיד ,נתון שעכשיו שאני הולך להביא לכם,
דובר:

מועלם לא היה איתך בכיתה ,מוטי?

מוטי ששון:

לא .מועלם יותר צעיר .והיה שם דבר כזה .רק  41%מבוגרי כיתה ח' ,נתון
שהתפרסם בידיעות אחרונות ,רק  41%מבוגרי כיתה ח' זכאים בסוף י"ב
לבגרות .זאת אומרת  61%הונשרו בדרך .מתוך  2,511ילדים בשכבת גיל
 1,656ילדים הגיעו לי"ב ,ומהם הגישו לבחינות הבגרות .עכשיו מה היו
עושים אז ,זאב?

נעה צ'פלצקי:

אתה יודע למה? בגלל הסקר.

מוטי ששון:

סליחה ,את מפריעה לי .עכשיו מה קרה? איפה אותם ילדים שאלתי
כשנכנסתי לתפקיד? הנשירו ילדים .כי מי שאי אפשר היה להגיש אותו
לבחינת בגרות והוא היה מצליח ,מוציאים אותו מחוץ למערכת.

דובר:

כדי לשמור על הממוצע הגבוה.

מוטי ששון:

יפה אמרת .ואז מה היו מפרסמים? אחוז המצליחים מהניגשים .לא משכבת
הגיל.

דובר:

לא היו סופרים את אלה שהונשרו.

מוטי ששון:

בדיוק .ואז אמרתי( ,מדברים ברקע) נועה ,דקה .ואז מה אמרתי? אמרתי
הדבר הכי חשוב לי ,שקודם כל ילדים יסיימו י"ב שנים ולא יזרקו ילדים
לרחוב .לכן אמרתי אין יותר הנשרה .אין יותר הנשרה .ואצלנו אחוז ההנשרה
הוא בין  1%ל ,2%-של כאלה שמחליפים כתובות או עוברים לעיר אחרת ,או
שהם הולכים ללמוד בבתי הספר של משרד העבודה.

דובר:

מקצועיים.

מוטי ששון:

לא ,של התמ"ת .שהם לא מופיעים בנתון ,נועה את יודעת ,הם לא מופיעים
בנתון של משרד החינוך ,אבל הם לומדים .עכשיו היעד השני שלי אמר שכל
ילד ,גם אם רוצה לגשת לבחינת בגרות אחת או שתיים ,חייבים להגיש אותו.
אין יותר תרבות הרייטינג .ביטלתי את תרבות הרייטינג ,אמרתי לא מעניין
אותי .מעניין אותי כמה ילדים יסיימו י"ב ,כמה יגישו לבחינות בגרות ,והיעד
השלישי היה בכלל כמה שיותר זכאים לתעודת בגרות .מהנתון הזה שמייד
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אני אביא לכם ותוכלו לראות אותו ,אנחנו הגענו למצב כזה שלמעלה מ71%-
בשכבת גיל! לא מהניגשים! בשכבת גיל יש להם תעודת בגרות ויש עוד 111
ילדים שחסר להם בחינה אחת לתעודת בגרות .ולכן צריך לעשות הכול כדי
שהילדים יישארו במערכת החינוך ,ולכן ילדים שיש להם בעיות של קשב
וריכוז ובעיות של ליקויי למידה ,הקמתי את מאור כדי לעזור להם .למה
הקמתי את מאור?
רבקה עדן:

ואת מהות גם .אל תשכח את מהות.

מוטי ששון:

ואת מהות ,חדרי מהות בבתי ספר שיעזרו לתלמידים להבין את מערך
השיעור בדרך שלהם ולאפשר להם דרך חיים בטוחה יותר על ידי זה
שישלימו את הבגרות ואחר כך תהיה להם אפשרות להמשיך ללימודים
אקדמאים .זו תפישת העולם שלי ,אנחנו משקיעים הרבה מאד כסף ,השנה
השקענו  121מ'  ₪מתוך הארנונה ועוד  71וכמה מיליון  ₪לחינוך הבלתי
פורמאלי .יש לכם פירוט נדמה לי בעמוד  52בספר התקציב ,תוכלו לראות כל
שקל ושקל לאן הוא הולך .לכן אני אומר ,השנה עשינו גם רזרבה אז היינו
חייבים להפריש  1%מהתקציב של הכול ,לשים אותו בצד ,וכל רבעון לשחרר
אותו.

עמוס ירושלמי:

והאוכלוסיה גדלה גם ,מוטי.

מוטי ששון:

כן .האוכלוסיה גם גדלה .ולכן אני אומר חבר'ה ,בנושא של החינוך ,אין ראש
עיר במדינת ישראל שלא שם בראש מעייניו את נושא החינוך .לכן אפשר,

זאב ניסים:

אבל אני אגיד לך עוד משהו .בשנות ה 81-וה 91-הרבה ראשי ערים השתמשו
בקטע של ההצלחה בבחינות הבגרות על מנת לשמש ,למצוא חן בעיני
התושבים ,נו .אבל התקופה השתנתה ואתה באת ,והאמת אני זוכר .זוכר גם
את הישיבה הראשונה שבאת ושינית את זה .זה היה נראה לי גם הרבה יותר
נורמלי מהשיטות הקודמות .אבל האמת כן היינו במקום השני.

מוטי ששון:

מעולם.

זאב ניסים:

לא ,היינו.

מוטי ששון:

זאב ,הייתי סגן ראש עיר ,זאב ,זה אגדה שמגישים אותה .מעולם לא היינו
במקום השני.
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זאב ניסים:

אני יכול להגיד לך גם איזה שנה זה היה.

מוטי ששון:

תביא לי מסמך.

דובר:

עיר גדולה לא יכולה להיות אף פעם מקום שני.

מוטי ששון:

זאב ,אני חוזר ואומר לך ,היה נתון שהתפרסם מהניגשים.

זאב ניסים:

אני מדבר רק על ניגשים( .צועקים)

דובר:

עיר גדולה לא יכולה להיות מקום שני.

זאב ניסים:

הוא בא ושינה את השיטה ,אני זוכר איך הוא שינה.

שמעון חזן:

רגע ,איזה מקום היא הייתה?

מוטי ששון:

זאב ,תקשיב .כשאתה בא ואומר אחוז הזכאים לבגרות מהניגשים ,זאת
אומרת אחרי שהורדת  911ילדים משכבת גיל.

זאב ניסים:

ברור ,זה הייתה השיטה( .צועקים) סליחה ,אני אמרתי שהשיטה הייתה
טובה?

מוטי ששון:

טוב ,חברים.

שמעון חזן:

רגע ,אני רוצה להגיב .יש לי תגובה.

מוטי ששון:

אני לא קיימתי דיון .אני שאלתי אותך ,אתה רוצה להעלות את זה לסדר
היום? תגיד לי כן או לא.

שמעון חזן:

בטח ,אני אגיב גם .תראה ,מוטי.

מוטי ששון:

אבל למה אתם לא נצמדים להצעה לסדר?

שמעון חזן:

לא יכול להיות ששינוי שיטה שמוטי בעצמו אמר שהיינו במקום שני ,פעם
שלישית ,פעם רביעית,

מוטי ששון:

שמעון ,למה אתה משקר? אני לא אמרתי דבר כזה! אתה משקר ,אני לא
אמרתי.

שמעון חזן:

רגע ,איך זה יכול להיות אם ככה ,אם השינוי שיטה הביא אותנו ל?52-
מקסימום לאיזה .7 ,6

מוטי ששון:

שמעון ,אתה מסתפק בתשובה?

שמעון חזן:

לא.

מוטי ששון:

אתה רוצה להעלות אותה לסדר?

שמעון חזן:

כן.
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מי בעד להעלות את זה לסדר?
 7בעד .מי בעד להוריד את זה מהסדר לאור מה ששמעתם ממני?  14בעד
להוריד מסדר היום לאור מה ששמעתם על מערכת החינוך בחולון .תודה
רבה ,ירד מסדר היום .אני עובר לסעיף הבא .שאילתא של שי פרוכטמן
בנושא הקשר .בבקשה ,שי.

שי פרוכטמן:

הצעה לסדר.

מוטי ששון:

אה ,סעיף  .4הצעה לסדר ,בבקשה בנושא הפרדת תשלומי הורים ,רשות
וחובה.

שי פרוכטמן:

הורים רבים של ילדים בגני הילדים פונים אלינו ,אל עזרא ,אליי ,אל נועה,
בטענה שעיריית חולון גובה מהם באופן לא חוקי תשלומים עבור הילדים
שלהם בגני הילדים בקדם יסודי .נעשתה פנייה גם של הורים למשמר
החברתי ,הם פנו יחד איתנו לברר את הנושא הזה במשרד החינוך מול
הגורמים שאחראים ,וגם אני רואה את התשובה שניתנה פה בתשובה לסדר
היום ,שאני רוצה לחדד יותר ולהסביר .מדינת ישראל קבעה שתשלום חובה
למוסדות החינוך הקדם יסודי יהיה לביטוח .זהו .זה הסעיף היחיד שהוא
חובה על הורים לשלם .כל יתר התשלומים ,תשלומי רשות .צריך להגיע
להסכמה בגן ,הגננת או בתי הספר ,בבתי הספר אין בכלל בעיה כי זה באמת
נעשה עם ועדי ההורים בצורה מסודרת .בגנים שהם פחות מאוגדים ופחות
מסודרים מבחינת ועדים ,אז התהליך לא נעשה נכון והגננת צריכה לשבת עם
ועד ההורים ועם ההורים בגן ,להסביר להם את התשלומים שהם אמורים
לשלם ,לתת להם הסבר לכל סעיף וסעיף ,וביחד להחליט שהם רוכשים ברצון
את השירות שעיריית חולון מציעה להם .רכישה מרצון הם לסל תרבות,
נסיעה למופעי תרבות ,שאני מאד מאד מאמין בדברים האלה ,בכל אחד
מהסעיפים האלה אני חושב שחובה עלינו לשכנע את ההורים לעשות את זה,
אבל אסור לנו לכפות את זה עליהם .סל תרבות ,מסיבת סיום ,מסיבות
כיתתיות ,שני סיורים במהלך השנה ,והזנה ,ותל"ן .אלה התשלומי רשות .יש
סעיף נוסף שנקרא רכישה מרצון .שההורים ,הגננת אומרת להורים אני רוצה
לגבות מכם ,אני מבקשת לגבות מכם עוד  ₪ 125או עוד  ,₪ 251בקדם יסודי

21

מועצת העיר ה –  17חולון

ישיבה שמן המניין מס' 1.3.2015 24

פרוטוקול 438

זה  ,₪ 125לצורך הוצאות נוספות פדגוגיות עבור ילדי הגן .ושוב ,זה סעיף
אחר .אז יש לנו חובה שזה הביטוח ,זה מסתכם ,הסכום של המשרד זה
המקסימום זה  ,₪ 49כל רשות מגיעה עם חברת ביטוח לסכום אחר ,בחולון
אני רואה את הסכום שהוא באמת נמוך וכל הכבוד ,אבל זה הדבר היחיד
שהוא חובה .כל היתר ,אנחנו צריכים לבוא להורים ולהגיד להם :בואו
תרכשו את השירות ,הוא חשוב למען הילדים שלכם ,הוא חשוב למען
החינוך ,לבקר במופעי תרבות זה חשוב ,לצאת לסיורים זה חשוב ,אבל
חייבים לעשות את זה בשיח .זה לא בכפייה .כרגע זה נעשה בכפייה .מה גם,
אני אומר בכפייה כי היו הורים שחתמו על זה בלי לקבל הסבר אפילו .מה גם
שגם ההסבר עכשיו,
דובר:

אולי ועד ההורים?

שי פרוכטמן:

רגע ,רגע .אל תענה ,עוד לא סיימתי.

מוטי ששון:

אבל שי ,אתה נכנס לפירוט .תגיד מה אתה רוצה.

שי פרוכטמן:

אז אני אומר .אני רוצה לבקש שאנחנו נקיים דיון ,נוציא הנחיות ברורות
למנהל חינוך להוציא להורים עכשיו את הבקשה לדרישה מאד מפורטת על
פי חוק .מה חובה? מה רכישה מרצון? ומה רשות? כדי שאנחנו נוכל לתת
שירות א' איכותי יותר להורים ,ו-ב' חוקי.

מוטי ששון:

טליה ,את רוצה לומר משהו לפני שאני?

מוטי ששון:

שי ,אמרת? בבקשה .טליה ,את רוצה לומר משהו?

טליה פרידמן:

כן ,קודם כל הטבלה הזאת שנמצאת אצלי פורסמה והיא נמצאת גם אצל
ישי ,היא מאושרת על ידי ד"ר חגית מאיר שאני חושבת שהיא הגורם הבכיר
והמוסמך ביותר .היא אמרה שזה הפורמט שצריך להוציא אותו ,ופרסמנו
אותו ,פרסמנו לאור הבקשות שלכם עוד פעם גם באתר ועד ההורים של גני
הילדים ,גם באתר ועד ההורים העירוני ,גם לכל גננות בתי הספר יש אותו ,יש
עליו אישור מלא .מעבר לזה ועד ההורים של גני הילדים אישר אותו בשיחה
מוקדמת שהייתה בערב פתיחת שנת הלימודים ,זה פורסם ,והגננות דיברו על
זה ,כל גננת דיברה על זה עם ההורים אצלה בכיתת הגן שלה.

מוטי ששון:

רונה ,שי ,תרשו לה לסיים ,שי ,אתה רוצה להיכנס לפירוט אז אני חוזר
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ואומר ,אתה רוצה לקיים דיון?
שי פרוכטמן:

זה עדיין לא מסודר על פי חוק .זה הכול.

מוטי ששון:

חזקה עליי שברגע שזה נעשה,

שי פרוכטמן:

נו אז מה ,אז נפנה שוב לד"ר חגית?

מוטי ששון:

נעשה באישורה של ד"ר חגית ,אני בטוח שהורים שהילדים יוצאים לשלושה
סיורים ,אם נתאים את זה לרמה של שני סיורים ברור שזה יהיה פחות שהם
ישלמו .אבל אני לא בטוח שזה אינטרס של ההורים שהילדים שלהם לא
ייצאו לסיורים .אני חוזר ואומר ,אנחנו נפעל בהתאם לחוזר של מנכ"ל משרד
החינוך כולל כל המשמעות הנגזרת מהכסף שנגבה לפי חוזר מנכ"ל .כרגע
אלה הדברים שאנחנו עושים ,ברוב המקומות אתה תראה שאנחנו גובים
פחות ממה שנותן חוזר מנכ"ל .לאור ההסברים של טליה,

מורן ישראל:

שאתה מסתכל על סיורים אנחנו גובים פי  2ולא נותנים פי  2סיורים אלא
נותנים  3סיורים במקום  ,2ועוד  2סיורים מתוך השלושה הם בתוך חולון?
אז מה ,יוצא שאנחנו גובים יותר?

מוטי ששון:

אז מה? לא עולה כרטיס?

מורן ישראל:

בוודאי שעולה ,אבל לא לפי ה...

מוטי ששון:

שי ,אני יודע .זה בסדר .מועלם ,אתה מפריע לי כל הזמן .רבותי ,אתה ביקשת
דיון לזה? הצעה לסדר? אוקי .מי בעד להעלות את זה לסדר היום?
 7בעד .מי בעד להוריד את זה מסדר היום לאור כל ההסברים שקיבלנו גם
מטליה וגם ממני?  15בעד להוריד את זה מסדר היום לאור ההסברים
שקיבלנו מטליה וגם ממני .ירד מסדר היום.
אני עובר לסעיף הבא .שאילתא של חבר המועצה בנושא החינוך ,בבקשה.

שמעון חזן:

קודם כל אני הופתעתי שמאיר ועדן בכיתה שלך .כי עדן נראית יותר צעירה
משניכם.

מוטי ששון:

נכון ,תמיד.

שמעון חזן:

אתם נראים ככה פחות או יותר אותו גיל.

מוטי ששון:

שמעון ,ההפרש ביני ובין מאיר חודש ,ונולדנו באותו רחוב ,אני במספר 7
ומאיר במספר ( .9מדברים ביחד)
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אני גם יודע למה קוראים לך ד"ר רוק .אתה שרת באותה תקופה את רוק
בבית הסוהר ,של אלביס פרסלי.

מוטי ששון:

הלאה ,שמעון.

שמעון חזן:

שאילתא בנושא שוב החינוך ,שיקר מאד ללבי .מהו התקציב שעיריית חולון
מקציבה לכל תלמיד בבית ספר על יסודי מעבר לתקציב שנותן משרד
החינוך?  .2מהו התקציב שמשרד החינוך מקציב לכל תלמיד בבית ספר על
יסודי? מהו מספר התלמידים שלומדים בבתי הספר בחולון הן בתיכון ,הן
ביסודי.

מוטי ששון:

מאחר ואני רוצה להיצמד למסמך רשמי ,שזה ספר התקציב ,שמה יש את כל
הנתונים .עיריית חולון מקציבה סך של  ₪ 3,814עלות עירונית לילד בין אם
זה בגני ילדים בין אם זה בחינוך יסודי או על יסודי במערכת החינוך לא כולל
את הרזרבה שאנחנו ,אני כבר אמרתי לכם שבגלל שאנחנו רשות איתנה ,אז
אנחנו חייבים להוריד  1%מהתקציב ,להעביר אותו לרזרבה ,ואחר כך אנחנו
מחזירים אותו בחזרה.

מורן ישראל:

כבר לא איתנה .השנה לא קיבלנו.

דוברים:

הרשות איתנה.

יונת דיין:

את האיתנה שולל רק שר הפנים בהליך מסודר עם המלצת מנכ"ל.

מורן ישראל:

סליחה ,של ה ...סליחה.

מוטי ששון:

טוב .משרד החינוך מפקיד  ₪ 8,833ואנחנו עושים את ההפרש  3,814ש"ח.
בעיר חולון לומדים כיום  35,111תלמידים ,מהם  12,689תלמידים בחינוך
היסודי .בספר התקציב אתה תוכל לראות כמה (מדברים ביחד) בעל יסודי.
אתה תראה בעמוד ,מייד אני אגיד לך את העמוד.

שמעון חזן:

 ,12,711אתה רואה שם.

מוטי ששון:

הנה ,ספר התקציב פה .אני אענה לך בעמוד  ,52נראה אם זה גם השנה פה
בעמוד  .53 .52לכן תוכל לראות ,שמעון ,בעמוד  53יש את הדיאגרמה הזאת,
אבל בעמוד  51תוכל לראות את הסעיפים ,כמה להעשרה חינוכית ,כמה לגני
ילדים ,כמה ליוזמות חינוכיות ,כמה ליוזמות גני ילדים ,בתי ספר ,בתי ספר
מיוחדים ,כל אלה תוכל לקחת ולעשות את החשבון הפשוט ותראה כמה
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אנחנו מוציאים גם לגבי העל יסודי פר תלמיד וכמה במקומות אחרים.
שמריהו מיכאל:

אגב ,ישנה איזה שהיא טבלה שמשקפת כמה חולון משקיעה בכל תלמיד
לעומת ערים אחרות? סדר גודל לעומת ערים אחרות?

דוברת:

יש .לא מזמן פרסמו את זה.

מוטי ששון:

תראה ,הבעיה שיש הרבה ,כשאתה עושה השוואות ,לא כולם מכנסים את כל
הדברים .למשל הספרייה .אתה לא תראה אותה פה .אבל הספרייה מופיעה
במקום אחר .אז כל מיני פעולות שאתה עושה ,הם לא תמיד נכללות בתוך
הסיפור כי זה מופעל על ידי חברת הבת שלנו .לכן זאת התשובה .אני עובר
לסעיף הבא .שאילתא של חבר המועצה שי בבקשה.

ראובן קייקוב:

המספרים פה הם מתייחסים גם כן ל...

מוטי ששון:

לא ,כי אתם לא מתוקצבים ישירות על ידי ...אבל אני מקווה שבשנים הבאות
הכול יתוקצב דרך העירייה ולא דרך הרשתות.

יונת דיין:

תלוי גם בזרמים המוכרים והלא מוכרים.

מוטי ששון:

זרם מוכר או לא מוכר.

דובר:

לא משנה ,אבל העירייה צריכה לתקצב בלי שום קשר מה שמתקצבת אלא
אם זה בית ספר...

יונת דיין:

יש סכומים שהיא לא יכולה להעביר לבתי ספר שלא מוכרים על ידי משרד
החינוך.

מוטי ששון:

פרוכטמן.

שי פרוכטמן:

לא אמרתי קודם אבל אני באמת שמח שדר' טליה פרידמן נמצאת פה איתנו
כי בדרך כלל יש נושאי חינוך שעולים והתשובות שלה פה שאת פה אז הם
הרבה יותר עמוקות ומבוססות .בנושא הקשר בין ייחודיות בתי הספר
ונסיעתה של ראש המנהל לכנס  BETTשמתקיים בלונדון ועוסק בתקשוב
ובטכנולוגיה .אז רציתי לשמוע מה מטרת הנסיעה .להיפך ,אני לא מתנגד.

מוטי ששון:

אין קשר .בסך הכול האינטרס שלנו להוציא את המנהלים שלנו ולהחכים
וללמוד דברים ייחודיים כמו שהוצאנו את המנהלים שלנו ללמוד בשיטה של
 HIGHTECH HIGHבסן דייגו .אנחנו כל הזמן צריכים להיות שלב אחד
קדימה יותר מאשר כולם .אז אנחנו שולחים את המנהלים שלנו ,והיא
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נמצאת כאן טליה ואם אתה רוצה שהיא תסביר לך היא תסביר לך.
שי פרוכטמן:

כן ,אני אשמח אם ...

דובר:

איך היה שם? מה למדה שם?

טליה פרידמן:

טוב ,קודם כל כנס  BETTהוא כנס בינלאומי שמראה את כל חידושי
הטכנולוגיה שמתחברים לפדגוגיה ולחינוך.

דוברים:

לא שומעים .זה לא נכנס להקלטה.

מוטי ששון:

טליה ,בואי לפה.

טליה פרידמן:

אני אומרת שכנס  BETTהוא כנס בינלאומי על כל החידושים של התקשוב
והמחשבים בנושא החינוך והפדגוגיה .וכעיר שכמו שאמרתי לכם חשוב היה
לנו להיכנס לנושא התקשוב חזק מאד השנה ,וממש מחשבנו את רוב כיתות
האם בבתי הספר שלנו תוך שנה ,הכנסנו מהפך רציני בנושא הזה ,יש
שיעורים מתוקשבים היום ,כל מורי המדעים בבתי הספר היסודיים שזה היה
עקב אכילס של מערכת החינוך בכלל ,הוראת המדעים ,הם מורים שמלמדים
עם טאבלטים בשיטה הכי חדשנית בעולם .עם טאבלטים עם שיטת
איינשטיין ,כולם לומדים את זה וקנינו להם (מדברים ברקע) בכל בתי הספר
היסודיים בעיר חולון כל מורי המדעים משתלמים ולומדים וקיבלו את
הטאבלטים.

שי פרוכטמן:

המורים? וגם התלמידים?

טליה פרידמן:

המורים .המורים .לתלמידים יש היום כיתות עם המקרן החכם ,לא המקרן
הפשוט .בנוסף לזה ראינו שם כל מיני דברים אחרים ולפעמים הדברים לא
צריך דווקא את הדברים היקרים והגדולים .לפעמים דווקא התובנות
הקטנות שבביקורים בתוך בתי ספר של אפל ,אני לא אומרת שצריך ללכת ...
אבל רואים שם כל מיני דברים נכונים ,או כל מיני תפיסות עולם חכמות
שאנחנו הרבה פעמים מתלבטים ,סתם לדוגמה ראינו שם ,אנחנו הרבה
פעמים מתמודדים עם הנושא של מניעת גניבות ואלימות וכניסה של ילדים
לכיתות שהם לא צריכים להיות שם .ואנחנו שוברים את הראש איך לעשות
את זה .ופתאום ראינו שהם משתמשים בכרטיס ,כל ילד יש לו כזה כרטיס
מגנטי ,והכיתות סגורות ,והם שמים את הכרטיס המגנטי הדלת נפתחת
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ונהיה רישום מי שנכנס לכיתה .ואז יש סוג של בקרה נחמדה ,ראינו דרך אגב
שי פרוכטמן:

גם בהפסקות?

טליה פרידמן:

כן .נחמד מאד אגב.

מוטי ששון:

טוב ,הבנו.

טליה פרידמן:

אז זה דבר אחד.

מוטי ששון:

טליה ,את רוצה להמשיך? זהו? שי ,קיבלת תשובה .אני עובר לשאילתא
הבאה .מספר  .7שאילתא של שי פרוכטמן בנושא הסעות לילדי הדמוקרטי.
בבקשה.

שי פרוכטמן:

הובא לידיעתי כי במקביל להודעה על ביטול ההסעות של ילדי ג'סי כהן ובן
גוריון בוטלו ההסעות לבית הספר הדמוקרטי .כזכור לפני למעלה מ 11-שנים
הוחלט לפתוח בית ספר דמוקרטי בחולון אשר ייתן מענה להורים
המבוססים דווקא באזור ג'סי כהן בבית ספר ערבה ,כי הרי ידוע שהורים
מבוססים הם אלה שמקימים עמותות ופותחים בתי ספר דמוקרטים .אז
הוחלט לעשות את זה בתוך המערכת .המטרה היא לעודד אינטגרציה .כעת
מסתבר כי הרשות אפילו לא הגישה בקשה למשרד החינוך למימון ההסעות
לשנת תשע"ה .בתגובה לפניות הורים נאמר כי מי שרוצה ללמוד בבית הספר
הדמוקרטי שישקיע .מהר מאד ייסגר בית הספר או ששוב ייתן מענה רק
לילדי האזור ולא תתקיים האינטגרציה .אני מבקש לשאול האם הרשות
מתכוונת להחזיר את ההסעות ולטפל ברישום לקראת תשע"ו.

מוטי ששון:

אוקי .לאור העובדה שמשרד החינוך ביטל את נושא הייחודיות בבתי הספר
במהלך תשע"ד ,שונו הקריטריונים לזכאות תלמידים בהסעה מאורגנת .החל
משנת הלימודים תשע"ד לא משתתף משרד החינוך במימון ולא מאשר
הסעות לבתי ספר ייחודיים .יחד עם זאת החלטתי להמשיך את ההסעות
במימון העירייה עד לסוף שנת תשע"ד .בתאריך  11/3/14יצא מכתב לכל
מנהלי בתי הספר שהוגדרו כייחודיים ,עם הודעה ליידע את ההורים בכתב
שבשנת הלימודים תשע"ה לא יהיו הסעות .בתאריך  29/6/14הוכר בית הספר
כבית ספר דמוקרטי על ידי משרד החינוך ובסוף המכתב נכתבה ההערה
הבאה :אין אישור זה כרוך מבחינת משרד החינוך בהתחייבות למימון

27

מועצת העיר ה –  17חולון

ישיבה שמן המניין מס' 1.3.2015 24

פרוטוקול 438

הסעות .בישיבה שהתקיימה עם ועד ההורים בבית הספר במנהל החינוך ביום
 4/1/15הוצגו כל המכתבים שהופנו על ידי מנהל החינוך לוועדת חריגים,
והתשובות שהתקבלו .נציג ועד ההורים אלכס בוסצ'וב שנכח בישיבה לקח
על עצמו לכתוב מכתב בקשה למשרד החינוך בנושא .עשינו פעולה ,ניסינו,
לצערי יש להם עמדה ברורה .משרד החינוך מקצץ ומקצץ בהסעות.
שי פרוכטמן:

אבל אם אנחנו רוצים לדאוג לאינטגרציה אז לפחות את זה אנחנו כן צריכים
להמשיך לממן.

מוטי ששון:

אין סוף להסעות.

שי פרוכטמן:

מה זה אין סוף?

מוטי ששון:

אין סוף להסעות .למה רק את זה? אולי לכולם? אבל אם משרד החינוך קבע
שזה לא מותנה בהסעות שהוא משלם ,אז הם מראש אמרו לאותם הורים:
בבקשה ,אין ייחודיות מבחינת משרד החינוך לגבי הסעות ,תרשמו את
הילדים שלכם באזור מגוריכם .אוקי ,אני עובר לשאילתא הבאה.

נועה צ'פלינסקי:

רגע ,אפשר להגיד משהו? לגבי הדמוקרטי? זאת אומרת שהוא ייסגר כי אם
לא תהיה נהירה של תושבים מאזורים אחרים אז...

מוטי ששון:

בואי תשאירי את זה לראש מנהל החינוך שהיא חולקת עלייך בנענוע של
הראש שלה .אבל אנחנו לא דנים כרגע על הבית הספר הדמוקרטי .השאילתא
בנושא הסעות.

נועה צ'פלינסקי:

אבל יש הורים ש...

מוטי ששון:

קיבלת תשובה ממני ,היא חולקת עלייך .שאילתא של חברת המועצה נועה
בנושא זכויות חברי המועצה בקבלת מידע .כן ,בבקשה .מה השאילתא?

נועה צ'פליצקי:

בשלושה חודשים האחרונים שאני חברת מועצה ,במהלך  ...לבעלי תפקידים
בעיריית חולון ואני נתקלת בקריאות של בעלי תפקידים בטענה כי נאסר
עליהם לדבר ,למסור מידע לחברי מועצה .מתוך מידע שנחשפתי אליו
באינטרנט נכתב לקראת הישיבה אתה זכאי להשתמש בכלי העבודה שלך,
בזכויותיך כחבר מועצה להתעדכן מפיהם של נבחרים ופקידים ברשות ,לעיין
במסמכים וכו' .השאלה הנשאלת על פי מה נקבע היישום למרות הנאמר
לעיל.
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חברי המועצה הינם המקבילה לגוף המחוקק ברשות המקומית .סמכויות
וזכויות חברי המועצה קבועות בחוק .המערכת האדמיניסטרטיבית של
העירייה נפרדת ממועצת העיר ,בראשה עומד ראש העירייה והיא מנוהלת על
ידו ועל ידי המנהלים הבכירים הכפופים לו .עיקרון הפרדת הרשויות אינו
מאפשר קשר ישיר ושגרתי בין חברי המועצה לבין עובדי העירייה ,על כן
נקבעה בסעיף  141א' לפקודת העיריות הדרך לעיון במסמכים ובפנקסי
העירייה על ידי חבר המועצה .פנייה לראש העירייה או למי שמונה על ידו,
ובמקרה שלנו עוזר ראש העירייה מר יוסי זיידה .גם לכלל זה ישנם חריגים
דוגמת הגנת הפרטיות .לאור כך ,בכל בקשת מידע מעובדי העירייה הינך
מוזמנת לפנות לעוזר ראש העיר מר יוסי זיידה שהוא יעזור לך.

שי פרוכטמן:

רגע ,יש איזה שהוא כלל תוך כמה זמן הוא מחזיר תשובה?

מוטי ששון:

הכול מוגדר.

נועה צ'פלינסקי:

רגע ,שנייה .יש עוד משהו .אני קוראת ואני גם צילמתי את זה ,שמתוך
המשנה למנהל הכללי בחוזר ה 25/11/98-הבהיר למנהלי האגפים  ...את
החובה לתת תשובה לנבחרי ציבור .לדבריו תפקידם של עובדי העירייה
בהיותם עובדי ציבור ,הוא לשרת את הציבור הרחב ואת נציגיו חברי
המועצה .החובה היא משפטית וציבורית .אם התשובה אינה מצויה בהישג יד
מיידי ,יש לתת לפונה תשובת ביניים ולעשות מאמץ להשיג את החומר השייך
לנושא המבוקש .כל האמור לעיל נכתב בעקבות נזיפה של בית המשפט
העליון בעובד עירייה בכיר בגין אי מתן תשובה בכתב לנבחר ציבור .יש לי
עוד...

מוטי ששון:

לא יודע ממה את מצטטת .מה זה?

נועה צ'פלינסקי:

סליחה ,מה זאת אומרת? נבחרי ציבור .זה תוספת ל 141-א'.

מוטי ששון:

לא מבין .מה זה? את אומרת המשנה למה?

נועה צ'פלינסקי:

את יכולה לבדוק את זה בבקשה?

יונת דיין:

אני לא יודעת מאיפה את מצטטת .אני אשמח לבדוק את זה .אני יכולה
להגיד,

נועה צ'פלינסקי:

אני מבקשת ממש לבדוק את זה כי אני בטח לא ממציאה.
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אני לרגע לא חשבתי שאת ממציאה אז בסדר גמור .יש מתח ואיזון מאד עדין
שמנסים לשמור עליו .מצד אחד מועצת העיר נתפסת כגוף המחוקק ,קובעת
את המדיניות ,נותנת את ההנחיות ,וכשמבקשת מידע היא מקבלת אותו דרך
הצינור שזה ראש העירייה ועוזרו במקרה הזה .ראש העירייה הוא היחידי
שבעצם מחזיק בכובע כפול .הוא גם חלק מהרשות המחוקקת ,והוא גם
הראש של הרשות המבצעת ,בהקבלה לשלושת הרשויות המוכרות של
המדינה .ומה שקורה זה שנכון שכל פקידי העירייה מהכי גדול עד הכי קטן
בהם ,נועדו לשרת את הציבור .אבל שירות הציבור לא נתפס רק כ-אני פה
כדי לתת כל מידע שמבקשים בכל רגע נתון .שירות הציבור נתפס בצורה
הרבה יותר רחבה שלו ,של לשמור על ניהול תקין של העיר ועל זרימה תקינה
של העיר ואם זה התשתיות הפיזיות ואם זה החינוך ואם זה תשתיות רווחה
ואם זה כל דרך אחרת ,כולל הליכים לא נעימים כמו גבייה ואכיפה מנהלית
כדי שכספי הציבור יגיעו לקופת הציבור כדי לממן את צרכי הציבור .זה
תפקיד שתמיד נתפס כלא נעים אבל הוא חלק מהתפקיד גם .ובמסגרת
האיזון העדין הזה ,נחקק סעיף  141א' לפקודת העיריות ,שאומר שכשחבר
מועצה רוצה לעיין בחומר שהוא לא חומר מפורסם או נגיש לכל הציבור ,הוא
פונה דרך הצינור שנקבע שמה .בדרך מסודרת .אני יודעת שאנחנו משתדלים
תמיד לתת מה שאפשר ,נכון שלא תמיד בזמנים ,לפעמים לוקח לנו קצת
יותר זמן כי בכל זאת כמו שהמנכ"לית שלנו תמיד אוהבת להגיד וזה הוכח
כנכון ,העירייה שלנו היא עירייה שלדית ,אין לנו עודף של כוח אדם גם ככה
ביום יום ,אז אנחנו משתדלים לפנות זמן גם לתת את הדברים האלה.

מוטי ששון:

אני עובר לשאילתא (מדברים ביחד) השאילתא הייתה על ידי נועה והיא
ענתה לנועה.

מורן ישראל:

אבל לא הבנתי משהו שהיועצת המשפטית אמרה.

מוטי ששון:

אז תוכל לבוא אליה והיא תסביר לך בפירוט.

מורן ישראל:

אבל אני רוצה להבין רק מה שהיא אומרת.

מוטי ששון:

מה יש להבין? רגע ,סליחה .אתה באמצע ישיבה?

מורן ישראל:

לא ,אני רוצה,
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תקשיב ,תקשיב .תלמד את הנהלים של הגשת שאילתא והצעה לסדר .תלמד
אותם.

מורן ישראל:

אני מכיר את הנהלים אני מכיר גם את הפקודה כב' ראש העיר ,אנחנו
מגישים לפי הפקודה הזאת כבר במשך חודשים .אתם לא עונים!

מוטי ששון:

נועה שאלה שאלה ,היא קיבלה תשובה.

מורן ישראל:

אתם מוכנים לענות? היועצת המשפטית מוכנה להגיד מה הוא זמן סביר?

מוטי ששון:

גם ממני וגם מהיועצת המשפטית היא קיבלה את התשובה ,נקודה.

מורן ישראל:

אבל אתם לא עונים לפי הנהלים .אתם לא עומדים בזה .אתם לא עומדים
בזה .היועצת המשפטית מוכנה להגיד לנו מתי עומדים בזה?

מוטי ששון:

את רוצה לשאול שאלת הבהרה? יש לך שאלת הבהרה?

מורן ישראל:

למה היועצת המשפטית מורידה את הראש?

מוטי ששון:

יש לך שאלת הבהרה?

מורן ישראל:

היועצת המשפטית ,את מוכנה לענות לנו? את יודעת בדיוק על מה אנחנו
מדברים.

נועה צ'פלינסקי:

אפשר רגע לא לצעוק? אבל אני לו אני באה ,אני אמנם שלושה חודשים כאן,
אבל אני כן באה מוכנה ואני כן בודקת ואני כן קוראת .לא קיבלתי הדרכה
מאף אחד ואני משתדלת ללמוד את הדברים כמו שצריך .ואם אני מוצאת
את זה ,ואני אומרת לך שזה מ 141-א' וזה בפקודת העירייה ,אני לא
ממציאה!

יונת דיין:

אני שוב אומרת.

מוטי ששון:

את לא הקשבת לה.

יונת דיין:

אני שוב אומרת את מה שאמרתי קודם .אני לרגע לא חשדתי בך שאת
ממציאה .אני אשמח לעיין במה שאת מחזיקה ולחפש את המקור של זה
ולתת לך הסבר מפורט על מה ומאיפה.

נועה צ'פלינסקי:

כי כאן כתוב במפורש ,לא הקראתי את הכול.

מוטי ששון:

אני עובר לשאילתא הבאה של חברת המועצה נועה בנושא מימון פסטיבל
ישראל לילדים .בבקשה ,נועה.

נועה צ'פלינסקי:

עיריית חולון מממנת ב ₪ 451,111-את פסטיבל ישראל לילדים שמתקיים
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מידי שנה בסוף חודש מאי ,תחילת יוני .כידוע חלק מהמופעים מיובאים
מחו"ל .אם כך מדוע על עיריית חולון לממן אירוע מסוג זה.
מוטי ששון:

אני לא מבין .עיריית חולון יזמה בשיתוף פסטיבל ישראל שלוחה לכל
המשפחה המתקיימת בחולון מזה מספר שנים .פסטיבל ישראל הינו הגדול
והחשוב שבאירועי התרבות בישראל והתוכנית האמנותית כוללת מופעים
בינלאומיים בכל תחומי הבמה ,בכורות של יצירות ישראליות ומחוות
מיוחדות לאמנים ישראלים מובילים .צוות הפסטיבל וכל השותפים לעשייתו
רואים בפסטיבל אפשרות לקידום מפגשים אמנותיים החוצים גבולות
פוליטיים ולאומיים ,מקום לשיתוף פעולה בין אמנים מקומיים לאמנים
בינלאומיים והזדמנות גדולה לחשוף את הציבור לצורות חדשות של אמנות.
מתוך תפיסה הזאת צמח הרעיון לייסד את פסטיבל ישראל לילדים בעיר
הילדים חולון ,במתחם התרבות הגדול במדינה ובו כל האמצעים החדישים
והמזמינים והאסתטיים ביותר עבור ילדים ומשפחות וזה מתחם המדיאטק.
אנחנו לא חוסכים בהשקעה בילדים ,דור העתיד של תושבי חולון ומדינת
ישראל ודואגים להביא גם בתחום התרבות את מיטב המופעים והאירועים
מהארץ ומהעולם כדי שגם הם ומשפחותיהם יוכלו ליהנות ממופעים
איכותיים חדשים וחדשניים שההזדמנות להיחשף אליהם היא היחידה
וזמינה כאן ליד הבית .אני עובר לשאילתא הבאה .סעיף  ,12אישור חוות
דעת.

נועה צ'פלינסקי:

סליחה רגע .אם זה אירוע משפחתי וזה חשוב שזה יהיה...

מוטי ששון:

ילדה בגיל  4-5לא הולכת לבד ,היא באה עם ההורים.

נועה צ'פלינסקי:

ברור מוטי ,אבל אתה זוכר שכבר בדקתי את זה שהמחיר של כרטיס הוא בין
 ₪ 91ל 211-לילד ולאדם מבוגר .בין  ₪ 91ל ₪ 211-לכרטיס.

מוטי ששון:

אני מוכן לבדוק את כל המחירים האלה ,ואני רק אומר לך,

נועה צ'פלינסקי:

אני אוהבת לעשות שיעורי בית.

מוטי ששון:

עשית שיעורי בית ,אני אבדוק אם אכן אלה המחירים ,ואני רק אומר לך
אנחנו מסבסדים את זה .מביאים אנשים מהשורה הראשונה שילדי חולון
ייחשפו אליהם .מותר.
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הסעיף הבא אישור חוות דעת עיריית חולון בנייני א.י.מ .מנור בע"מ גוש
 7171חלק מחלקה  79( 251מ"ר) לשעבר חלקה  241שמצ"ב.
יונת דיין:

בקצרה .בשנות ה 81-עיריית חולון קיבלה  ...את אותם  79מ"ר שנועדו
להשלמת חלקה סמוכה כדי שאפשר יהיה להקים עליה בית משותף .הוקם
בית משותף וצריך להשלים את הליך הרישום שלה ,אז אנחנו צריכים
להעביר את אותם  79מ"ר לוועד המשותף ולכל בעלי הדירות שם .וזה לפי
החוק צריך את אישור המועצה.

שמעון חזן:

רגע ,לא הבנתי .מה זה להעביר  79מ"ר?

יונת דיין:

בשנות ה 81-עיריית חולון קיבלה לבעלותה כנאמנה ,לא לשימוש עצמי ,את
אותם  79מטרים .הם סמוכים לחלקה אחרת .בפני עצמם הם לא ברי מימוש.
הם היו נחוצים לחלקה הסמוכה כשטח השלמה ,כדי לאפשר את הבנייה של
הבית המשותף שמה ,לנצל את האחוזי בנייה האפשריים שם.

שמעון חזן:

אבל איך היא קיבלה את זה?

יונת דיין:

ממנהל מקרקעי ישראל( .מדברים ברקע) כי לא ידעו מי יקנה את הדירות
עדיין .אז למי יעבירו את המטרים האלה? זה היה של המנהל .קרקע מנהל.

שמעון חזן:

עיריית חולון הפקיעה משהו בשביל בית ספר ,משהו?

יונת דיין:

לא ,לא .שוב ,השטח היה של מנהל מקרקעי ישראל .בשנות ה 81-עם כל
התנופת בנייה ,עלייה ,התיישבות ,מצא המנהל קרקע סמוכה ,שיווק אותה
לבנות בית משותף .אבל היו חסרים כמה מטרים ,כמה אחוזי בנייה .אותם
מטרים ,אותם  79מטרים שבפני עצמם אין מה לעשות איתם ,כיוון שלא ידעו
עדיין מי יבנה ,מי יהיה בעלי הדירות ,למי לתת אותם ,הם היו בנאמנות אצל
עיריית חולון .היום צריך להעביר אותם הלאה לבעלי הדירות שיוכלו
להסדיר את רישום הבית המשותף.

מוטי ששון:

אוקי .מי בעד אישור חוות הדעת וההעברה של...

דובר:

מה הבקשה בעצם? מה מבקשים?

יונת דיין:

לאשר את ההעברה הלאה.

שמעון חזן:

יונת ,מי הקבלן שבנה את זה?

יונת דיין:

אוהו.
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חברים ,מי בעד חוות הדעת המשפטית של בין עיריית חולון לבנייני א.י.מ.
מנור בע"מ מגוש  7171חלקה ( 79מ"ר מחלקה  251לשעבר  )241להעביר
אותם מהעירייה לבנייני א.י.מ .מנור בע"מ .לפי ההסבר שקיבלתם מהיועצת
המשפטית ועל פי מסמך מה 26/11/14-של יחיאל אטיאס.
מי בעד?  17בעד .אין נגד 4 .נמנעים .אושר.
אני עובר לסעיף הבא  .13אישור מינוי מר אמנון ארץ קדושה כמורשה
חתימה מטעם העירייה לפי סעיפים  191ו 213-לפקודת העירייה נוסח חדש,
על פי מכתבו של גזבר העירייה מיום  .18/2/15אמנון ארץ קדושה בסכום
המקסימלי בהתאם לתקנות .עידית עמנואל בסכום של עד .₪ 51,111
מי בעד?  20בעד .אין נגד 1 .נמנע .אושר.
אני עובר לסעיף הבא .אישור בקשה למחיקת חובות בהסדרי פשרה לפי
מכתבו של מר אילן בוסקילה ,מנהל מחלקת הגבייה שמצורף בזה.

דובר:

בפנייה של הגזבר היה גם את אמנון וגם את עידית בסכומים השונים.

מוטי ששון:

כן ,מי נמצא פה?

דובר:

אמנון ואילן פה.

מוטי ששון:

אילן ,מי מציג את זה?

אמנון ארץ קדושה :אני אזכיר לכולם מאז שאנחנו רשות איתנה בעצם מחיקת חובות כבר לא
עובדת עם משרד הפנים אלא זה באישור המועצה .העברנו לכם בעצם טבלה
של הסכמי פשרה ומחיקת חובות שהגענו להסדרים עם חייבים ,חלקם מאד
ישנים ,חובות ישנים ,חלקם משנת  ,91וזה אחרי בדיקה שלנו ואחרי מיצוי
כל ההליכים .אפשר לראות שבעצם אנחנו עומדים סביב ה 31%-גבייה מתוך
 6.5מ'  ₪גבינו  2.1מ'  .₪מה שמגיע אליכם ,שוב ,זה אחרי מיצוי כל
ההליכים כולל הגעה עד לבעלי מניות במידת האפשר כשזה עסקים.
שמעון חזן:

מר ארץ קדושה ,יש לך שם מחייב .אני רוצה לשאול אותך באמת ,איך זה
שמתוך  6מיליון בערך אתם מגיעים רק ל ?2-זה שליש רק מכל  ...אחד אני
רואה במצב לא טוב ,השני זה .מתי הגעתם אליהם? אחרי כל כך הרבה שנים
ואז פתאום מגלים שיש לו היטל? למה לא ישר כשהוא חייב ,בתור חייב לבוא
אליו בדרישה? ולא לחכות כל כך הרבה שנים! כי אנחנו גם לא יודעים מי
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השמות האלה .נכון אמרנו בזמנו שמבחינת הבושה אנשים שחייבים כסף לא
צריך להלבין את פניהם .אבל יחד עם זאת ,מאיפה לנו לדעת ,אולי האנשים
האלה שמוותרים להם על החובות ,הם אנשים מטעם? מה מסתתר מאחורי
כל ה...
מוטי ששון:

שמעון ,תן לו לענות.

שמעון חזן:

אשמח לשמוע את תגובתך.

אמנון ארץ קדושה :קודם כל אנחנו עומדים על גבייה שוטף כמעט  .94%זאת אומרת זה לא
שאנחנו נמצאים באיזה .31%
דובר:

מספר  2בארץ ,תגיד לו.

אמנון ארץ קדושה :אנחנו מדברים פה על חובות ישנים (מדברים ברקע) על חובות ישנים ,על
באמת מקרים חריגים ספציפיים .יש פה חובות גם מאד ישנים מלפני שנת
 .91אנחנו עוברים תיק-תיק ,בודקים אחד אחד מה אפשר לגבות ומה אי
אפשר לגבות( .הערת ביניים) תסתכל .משנת  ,95 ,91אנשים שנפטרו ,יש פה
מקרה שכבר החייב נפטר וגם הבן שלו נפטר והגענו לאח שלו.
שמעון חזן:

אז אי אפשר לגבות את החוב.

אמנון ארץ קדושה :אז אנחנו משתדלים גם כשלפעמים יש התיישנות ,אנחנו מגיעים ל.31%-
שמעון חזן:

אני לא מבין .אם זה חוב משנת  91והיום מטפלים בזה אחרי שנים .

שי קינן:

כן ,אבל מדובר פה על הדלתה של אותם אנשים שלא הצליחו לגבות מהם.
אבל הגבייה יכולה לקבוע.

דובר:

חבר'ה ,תנו לאמנון להשיב .הוא יודע הכי טוב את התשובות.

אמנון ארץ קדושה :אתה יכול לראות את זה גם בדוחות ,אנחנו מדברים היום על כמעט 94%
גבייה מהשוטף .מה שמוצג לך פה זה כאלה שהפכנו את כל העולם בשביל
להביא את הכסף ,ותאמין לי מיצינו את כל ההליכים .אנחנו עושים פה
עיקולים בטאבו לאנשים בבית ,עיקולים על הבנקים ,אנחנו מגיעים לבעלי
מניות כשאפשר .מה שמגיע לך פה זה באמת שהפכנו את הכול והוצאנו את
המקסימום שאפשר .אין פה חייב אחד שאנחנו מוותרים לו על שקל.
מוטי ששון:

אתה רוצה לשאול שאלה?

מורן ישראל:

כן ,האמת שיש לנו כמה.
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אמנון ארץ קדושה :עוד הערה רק שתדע ,שזה מגיע לפה זה עבר ועדות .זה לא עבר איזה שהיא
החלטה של אמנון או של אילן ,זה עבר ועדה עם היועצת המשפטית ועם
הגזבר ,על כל מקרה לגופו.
שמעון חזן:

היא מאשרת רק את החתימות.

אמנון ארץ קדושה :ממש לא ,סליחה.
שמעון חזן:

היא מאשרת שהפרוטוקולים  ...מה יש מאחרי ההתחייבות הזאת? או
שבאים לבן אדם  ...ואומרים לו תעשה . ...

אמנון ארץ קדושה :סליחה ,אתה לא צודק.
יונת דיין:

שמעון ,תודה על האמון.

אמנון ארץ קדושה :אנחנו יושבים מקרה-מקרה ,לגופו ,עם כל התיאור של המקרה ,ורק אז
מחליטים .זה לא רק שהיא חותמת פה על משהו.
שמעון חזן:

היא רק מאשרת את החתימה.

יונת דיין:

שמעון ,אני יכולה לנסות להרגיע את דעתך ,לא בטוח שתקשיב .הטבלה
הזאת היא סוף של תהליך מאד ארוך ,רב שלבים .בכל שלב מעורבות או
אביבה סגניתי או אני ,וגם הטבלה הזאת נחתמת רק אחרי שראיתי את כל
הקלסר המסודר עם כל המסמכים.

שמעון חזן:

דרך אגב ,אני רוצה להגיד שמר ארז  ...עושה עבודה קדושה .הוא עושה
עבודה ואני יודע את זה שהוא עובד מצוין ,דרך אגב.

מוטי ששון:

טוב ,חברים.

מורן ישראל:

אני אמשיך את מה שאמר שמעון .אני אמשיך ואומר שאני בטוח שאמנון
עושה את עבודתו נאמנה וגם כל הצוות שלו ,ובכל זאת יש לי כמה שאלות.
בסעיף מס'  3יש פה מחיקת חוב ,רגע לפני שנרד לסעיפים אז אם אני זוכר
נכון כב' ראש העיר ,דיברנו גם בוועדת כספים וגם פה וגם אז שאישרנו את
הנוהל מחיקת חובות ,שאנחנו נעשה כל דבר על מנת למצות ואם מישהו
באמת לא הגיע לקצה ,ואין יותר מאיפה להוציא ,אז רק נפעיל את הנוהל של
מחיקת חובות .במספר  3שם אנחנו מוחקים מעל ל 51%-מהחוב ,ובמספר 29
מדובר כנראה בעמותות .ובמספר  29אנחנו מוחקים כמעט  82%מהחוב ,שזה
 .₪ 141,111השאלה האם העמותות האלה נסגרו ואין אפשרות יותר למצות
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את החוב? כי אם העמותות האלה פועלות אין לי שמץ של מושג מדוע אנחנו
מוחקים את החוב.
מוטי ששון:

אמנון ,יש לך תשובה?

מורן ישראל:

זה פשוט כמו לתת תמיכה עוקפת.

דובר:

מה שאלת? צריך לשקם נערים נטושים .כתוב פה.

מורן ישראל:

לא ,מה הן עושות ידוע .אבל השאלה האם הן פועלות .זו עמותה.

דובר:

אם היא עמותה פעילה או לא פעילה.

מורן ישראל:

אתה תיתן לעמותה כסף בצורה אחרת זה תמיכה .אם היא פועלת ,צריך
למצות.

אמנון ארץ קדושה :תראו ,פה אנחנו מדברים בסעיף  ,3בסדר? נדבר על העמותה .זו עמותה
שבעצם מטפלת בנערים שאין להם פיתרון מגורים .עמותה שיש לה קשיים
כלכליים לשלם ,כאשר הגענו איתה להסדר פשרה והיא התחייבה גם לשלם
את כל התשלומים השוטפים .עכשיו ,אין פה ואני אומר לכם בגבייה אין שום
קשר לתמיכות ,אין התחשבות בתמיכות ,אנחנו מסתכלים רק גבייה כמה
אפשר לגבות ולמצות את זה.
מורן ישראל:

כב' ראש העיר ,אם העמותות האלה עדיין פעילות ,גם אם יסדירו איתם את
החוב ויפרשו להם את החוב לעוד שנים ,אבל הם יצטרכו לשלם עד השקל
האחרון של החוב שלהם ,זה מה שצריך לעשות .אין שום סיבה שעמותה
שהיא נשארת פעילה ,תסבירו .כמו שאתם מסבירים.

מוטי ששון:

רגע ,מישהו אמר פה ש...

יונת דיין:

אמנון ,כמה החוב?

מורן ישראל:

במספר שלוש  ₪ 21,111שמוחקים ,ובמספר  ₪ 142,111 29שמוחקים .זה
סכומים שהם ( ...מדברים ברקע) לא! תפרוש!  1,111שקל כל שנה2,111 ,
שקל כל שנה .אבל העמותה פעילה .למה אתה סוגר?

יונת דיין:

הריבית תהיה יותר ממה שהוא משלם כל שנה .החוב רק יגדל ,הוא לא יקטן.

מוטי ששון:

תני לו לענות .כן ,אמנון.

אמנון ארץ קדושה :זה  ₪ 41,111שנוצרו מ .2115-רק לסבר לכם את האוזן שכל  5שנים תקן
אותי אילן אם אני טועה ,החוב כמעט מוכפל .רק מריבית והצמדה.
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הורידו להם את הריביות וההצמדה .זה מה שהורידו.

אמנון ארץ קדושה :זאת אומרת כשאנחנו הולכים על הסכמי פשרה אני לא מוותר על הקרן
וההצמדה רק במקרים חריגים חריגים מאד.
אילן בוסקילה:

ותאר לך שהעמותה תפסיק לפעול בגלל זה.

מורן ישראל:

רגע ,רק שנייה .לא ,אני לא  ...פה אם אתה פורש כמו שצריך .אם היא
עמותה פעילה ,תפרוש לה ליותר.

יונת דיין:

הורידו לה את הריבית ואת ההצמדה.

מורן ישראל:

לא! זה  ...הדברים שהם חשובים .אז מה? הם לא ישלמו ומתישהו תמחוק
להם את החוב? זה לא עובד ככה פשוט.

אילן בוסקילה:

הורידו את הריבית ואת ההצמדה ,מורן.

מורן ישראל:

זה לא משנה ,כל העמותות....

מוטי ששון:

אמנון ,ענית לו? זה העמדה שלכם? אילן? אמנון? זה העמדה שלכם? עניתם?
אם יש איזה עמותה...

אילן בוסקילה:

גם העמותה  3הזאת זה עמותה שאם היא הייתה פונה בזמן למשרד הפנים,
היא הייתה זכאית לקבל הנחה מארנונה .מחוסר ידע היא עשתה את זה
בדיליי ,ומשרד הפנים גם לא רצה לתת להם אישור (מדברים ביחד)

מורן ישראל:

את זה אני יכול להבין ,אבל לעומת זאת סעיף  ,29ששם בוא נגיד אתה מדבר
על  51%מהחוב .סעיף  29מדבר על  82%חוב .מדובר על  .₪ 141,111אז אם
אתם יודעים להסביר לי איך עמותה שהיא עדיין פעילה ואנחנו מוכנים לוותר
לה על  ,₪ 141,111שזה סכום הקצבה ותמיכה שאנחנו לא נותנים לשום
עמותה פה בעיר ,בצורה עקיפה.

מוטי ששון:

מורן ,אנחנו נבדוק.

מורן ישראל:

אז על הסעיף הזה אני מבקש אם אתם רוצים לדחות את זה לפעם הבאה
אתם יכולים .אני לא הולך לאשר ...

אילן בוסקילה:

אבל מורן ,החלק הארי הזה של הסכום זה ריבית והצמדה.

מורן ישראל:

יש לי עוד שאלות .אבל אני שמח שכולכם...

מוטי ששון:

מורן ,יש משהו ספציפי? אמרת .אמנון ,תבדקו את סעיף  .29הלאה ,איזה
סעיף אתה רוצה שהוא יבדוק לך?
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דובר:

אם הוא היה קורא את ההחלטה הוא היה יודע לבד שזה...

מוטי ששון:

הוא רוצה .הוא ייתן לנו.

מורן ישראל:

ובניגוד למדיניות שראש העיר הציבה לה שכל עוד אפשר למתג מוטי ששון נו
מה?

מורן ישראל:

אני רוצה לשאול אבל הם צועקים.

מוטי ששון:

אז תשאל.

מורן ישראל:

אז או שתגיד להם להיות בשקט ,או ש...

מוטי ששון:

חברים ,אמנון ,הוא רוצה לשאול אותך שאלה .נו מורן ,תשאל.

מורן ישראל:

אז רק לדוגמה ,סעיף מס'  3שתקבלו פרופורציה ,אז תוך כדי בדקנו ב-
 GUIDE STARכדי לדעת מה המחזור של העמותה הזאת שאנחנו מוחקים
לה עכשיו  .₪ 21,111המחזור של העמותה הזאת בכל שנה הוא  11מ'  .₪אז
לעמותה של  11מ'  ₪אנחנו מוחקים  ₪ 21,111כי אפשר.

יונת דיין:

ומה רמת הסיכון של העמותה ב ?GUIDE STAR-אם אתה כבר נכנס?

מורן ישראל:

תיכף ,אנחנו יכולים לבדוק לך.

יונת דיין:

וכמה המחאות חוזרות או לא חוזרות היו לה?

מורן ישראל:

אנחנו יכולים לבדוק בדיוק מה המאזן אם כל כך מעניין אותך לדיון אנחנו
נענה לך.

יונת דיין:

והשאלה לא מה המחזור אלא מה הרווח.

מורן ישראל:

כרגע הוא שאל והוא ענה לו.

דובר:

זה נורא פשוט .גם בלי מספר העמותה .יש לה שם לעמותה.

מורן ישראל:

ברשותכם ,אנחנו אישרנו את הנוהל מחיקת חובות אם אני לא טועה ביוני
 ,2114נכון?

מוטי ששון:

כן.

מורן ישראל:

עכשיו יש פה אישור של ועדת פשרות שהוא קודם לנוהל מחיקת חובות בכלל.
שזה לא הבנתי כאילו איזה ועדת פשרות התכנסה עוד לפני שהתכנסנו .למשל
סעיף מס'  39רשום ש ,עכשיו אני אשמח לשמוע ,כי יכול להיות שהייתה
ועדת פשרות לפני שהיה נוהל .אבל בספטמבר  2112על פי סעיף  ,39היה
כינוס של ועדת פשרות והיה אישור .עכשיו ,שוב אני חוזר.
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מוטי ששון:

אתם רוצים להצביע כבר? אמנון? אילן?

מורן ישראל:

הנוהל אושר רק ביוני האחרון.

אילן בוסקילה:

אם זה לא היה הולך לפה ,מכיוון שביוני  14בגלל מה שהסביר אמנון עם
רשות איתנה ,האישור בא לאישור מועצת העיר במקום אישור משרד הפנים.
זאת אומרת שאם לא הייתה מוכרזת חולון כרשות איתנה ,היינו ממשיכים
באותו נוהל לא למועצת העיר אלא למשרד הפנים .ועדת הנחות
והפרוטוקולים ,והנוהל שהיה קיים ,התקיים גם לפני שחולון הייתה רשות
איתנה.

מורן ישראל:

לא נכון .פשרות.

אילן בוסקילה:

אי לכך ועדת פשרות ,תמיד הייתה קיימת! זה היה מגיע במקום אחרי ועדת
הנחות למועצת העיר ,זה היה מגיע למשרד הפנים.

זאב ניסים:

אבל תסביר לו מה זה ועדת פשרות .מי יושב על זה .תסביר לו.

אילן בוסקילה:

יש ועדת פשרות ,יש גזבר עירייה ,יועצת משפטית או מי מטעמה ,סגנית יועץ,
מנהל אגף הכנסות ,מנהל  ...גבייה.

מורן ישראל:

אין בעיה .קיבלתי תשובה .בסעיף מס'  34רשום שב 2/2/15-התקיימה ועדת
פשרות ,הייתי שמח לדעת אם היא התקיימה ,כי אם כן זה היה הסעיף
היחיד שעלה בה ,אין עוד סעיפים אחרים .כי זה גם חופף ליום של ועדת
הנחות .האם ועדת פשרות גם התכנסה באותו יום?

יונת דיין:

אתה יכול לקרוא.

מורן ישראל:

אני שואל .אני יודע ,זה פשוט היה הסעיף היחיד .האם באמת היא התכנסה?
הסיבה שאני שואל את כל השאלות ,כי למחוק חוב צריך לעשות בחרדת
קודש .וזה חשוב שכל מי שנמצא מסביב לשולחן יידע .לא סתם אני שואל את
השאלות שאני שואל.

יונת דיין:

אתה יכול להיות בטוח שגם אנשי המקצוע מתייחסים לזה ככה פה בעירייה.

מוטי ששון:

בחרדת קודש .כן ,אתם מחפשים?

אמנון ארץ קדושה :הנה ,יש .תראה ,קודם כל אני רוצה שתדע ,לצורך העניין כל חוב שמגיע לפה,
עובר פרוטוקול עם ישיבה כמו שאמר לך אילן ,יושב אילן ,יושבת אביבה,
במקרה הסגנית היועצת המשפטית ,אני יושב ,יושב הגזבר .כל מקרה לגופו,

40

מועצת העיר ה –  17חולון

ישיבה שמן המניין מס' 1.3.2015 24

פרוטוקול 438

ונחתם פרוטוקול על מה אנחנו מאשרים ומה אנחנו לא מאשרים .בסדר? אז
זה בעניין הזה .עכשיו פה אנחנו מדברים במקרה הזה ,אנחנו מדברים על חוב
שהיה הסכם פשרה איתו ב ,2115-שלא יושם במערכת בטעות .ב 2115-היה
כבר הסכם איתו .אחרי פסק דין של בית משפט ,בסדר? עכשיו מה שאנחנו
מדברים פה זה  ₪ 31,111מתוך  ₪ 71,111שנוצרו אחרי .אבל בגלל שההסכם
לא יושם מ 2115-לכן יש פה חוב גדול ,ה .951-ריביות והצמדות ,כן .זאת
אומרת דה פקטו אם היו מיישמים את ההסכם פשרה בשנת  ,2115היית בא
לפה היום עם  ₪ 71,111בלבד .בסדר? ואנחנו מדברים גם על מנוח שנפטר,
וגבינו את ה ₪ 31,111-מאחותו.
מורן ישראל:

לא ירדתי לתוכן ,אני חושב שהתוכן בסדר ,פשוט שאלתי לגבי הייתה ישיבה
או לא הייתה ישיבה ב.2/2-

יונת דיין:

הוא רוצה לדעת אם התאריך שכתוב לוועדת הנחות הוא נכון או לא.

מוטי ששון:

איך כתוב שם שלא הייתה ישיבה?

מורן ישראל:

דבר נוסף ואחרון שהוא לא ספציפית על סעיף ,אלא היו ,פשוט היה ב 2-או 3
מהסעיפים והייתי שמח לדעת מה הפעולות שאנחנו עושים .בחלק
מההנמקות היה טיעון בין אם של בית משפט או בין אם הבנה של הייעוץ
המשפטי שלנו שאנחנו לא פעלנו כמו שצריך בכל מה שקשור למצות את
הליכי הגבייה .לא נעשו הליכי גבייה ,לא נמסרה כמו שצריך.

מוטי ששון:

עשו ,עשו.

מורן ישראל:

זה מה שכתוב לפי בית משפט לפחות .או לפי חוות דעת משפטית שאומרת
שזה מה שיגידו לנו .השאלה היא,

יונת דיין:

מה שקרה...

מורן ישראל:

לא ,אני לא שואל לגופו .השאלה האם אנחנו עושים פעולות מספיק כדי
להשתפר לעתיד ,כי הנושא הזה של להגיע אחר כך ולהתעורר בדיעבד ולא
עשינו את הפעולות ,אני לא יודע מי היה מנהל אגף הכנסות לפני  11או 15
שנים שאולי היה צריך לשלוח פקודות.

יונת דיין:

קרה שלפני שנתיים או שלוש בערך נפל דבר ובבית המשפט העליון שונתה
הלכה רבת שנים שעד אז טענו שאכיפה מנהלית לא מתיישנת ,ואז טענו
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שאכיפה מנהלית מתיישנת .בית משפט העליון שינה את העמדה .פסק דין
מסייר עיריית נצרת עילית אם אני לא טועה.
מורן ישראל:

באיזה שנה?

יונת דיין:

לפני שלוש שנים בערך .זאת אומרת שבעבר חשבו שזה לא משנה .לא שילמת
היום ,לא שילמת מחר ,לא פעלנו ,עוד שנה ,עוד שנתיים ,עוד שלוש ,כשתבוא
למכור בעוד  11שנים נתפוס אותך אז .בית המשפט העליון שם לזה מעצור.
אמר שבע שנים אחורה .אחרי בית המשפט הגיע משרד הפנים ומשרד
המשפטים ואמרו ביחד רגע ,אכיפה מנהלית זה לא רק שבע שנים אחורה,
אני רוצה לראות שאתם כל שלוש שנים פועלים .אז יש ניכוי מסוים שלא עשו
בהם שבע שנים כי חשבו שיש זמן ופתאום ירד הסכין .יש ניכוי מסוים שלא
עשו שלוש שנים כי חשבו שיש שבע שנים ופתאום ירד הסכין .אז זה כשאתה
רואה מקרים שלא נעשו פעולות בזמן ,זה מתייחס לשנים עברו .עכשיו כבר
דואגים כל שנה ושנה לפעול לפחות פעולה אחת למול כל חייב וחייב ולאתר
אותו ,ולהתריע בפניו ,ולפעול אקטיבית לנסות לגבות את החוב.

מורן ישראל:

אני אבקש רק להוריד את הסעיפים של העמותות ולדחות אותם לפעם
הבאה .אם לא ,אז פשוט תגידו .אם אתם לא מוכנים לעשות את זה אני
חושב שזה לא סביר פשוט.

מוטי ששון:

אני סומך על אנשי הגזברות ועל האנשים שמטפלים ביום יום שממצים את
כל האפשרויות .מי בעד מחיקת חובות בהסדרי פשרה לפי מכתבו של אילן
בוסקילה מנהל מחלקת הגבייה מיום ?15/2/15
מי בעד?  14בעד 4 .נמנעים 2 ,נגד.
אני עובר לסעיף הבא אישור להפעלת מיזם נוער שיעסוק בהפעלת מזנון בניין
העירייה .רותי פה? בואי רותי ,תיכנסי .שבי פה.

דובר:

רותי ,בקול רם למען ההקלטה.

רותי שלוסברגר:

אני אדבר בקול רם ,אין שום בעיה .בהמלצת המנכ"לית אנחנו התחלנו לפעול
בפיתוח מיזם נוער מזנון העירייה .מדובר במיזם שיפעלו בו  15בני נוער ,בני
נוער מנותקים מקידום נוער .המטרה היא לשלב אותם במסגרת עבודה
בשילוב לתוכנית הילה שהיא תוכנית לימודים שהם נמצאים בה .את המיזם
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הזה תפעיל רק ברמת ההפעלה ,תפעיל רשת קהילה ופנאי ,כשאת המיזם
ילווה רכז עסקי ,ומטעם קידום נוער ילווה רכז חברתי טיפולי .זהו ,המיזם
אמור ,כאשר תאשרו אותו ,אמור להתחיל ישר אחרי חופשת הפסח.
שמעון חזן:

איפה? פה?

רותי שלוסקר:

פה בעירייה .כן ,אנחנו מדברים רק על מזנון העירייה.

שמעון חזן:

מה תפקיד הנוער? (מדברים ביחד)

רותי שלוסקר:

תנו לי ,אני אענה.

שמעון חזן:

את צריכה כבר לתת לנו את התשובה הזאת ,זה הדבר הכי חשוב.

רותי שלוסקר:

אם תתנו לי ,אני אענה .בני הנוער קודם כל יקבלו הכשרה ,אנחנו בשבועות
הראשונים עושים להם הכשרה יחד עם הרכז העסקי ,גם בהכנת המזון ,גם
ביחס לקונה ובכלל .הם גם יכינו את האוכל ,הם גם ימכרו אותו .הם יתפעלו
את המזנון ,כן.

שמעון חזן:

מי אלה הנערים האלה?

רותי שלוסקר:

נערים מנותקים מקידום נוער .בני נוער שלא נמצאים במסגרות לימודיות
נורמטיביות.

רותי שלוסקר:

הם יעבדו בצורה של משמרות ,בכל משמרת יהיו שני עובדים ,הרכז העסקי
צמוד אליהם לאורך כל המיזם.

שמעון חזן:

והם יקבלו שכר?

רותי שלוסקר:

הם יקבלו שכר ,הם מקבלים שכר מינימום על פי גילם.

שמעון חזן:

רגע ,ולמה אנחנו צריכים לאשר את זה? למה צריכים דברים כאלה לאשר?
אתם לא יכולים לעשות את זה פנימי בעירייה?

מוטי ששון:

שמעון ,שמעון.

שמעון חזן:

זה עסק פרטי?

מוטי ששון:

כן ,שי.

שי קינן:

אני חושב שאנחנו גם באווירת חג ובאווירה טובה ,וכמובן שאנחנו נאשר את
זה ,והייתי שמח אם  5מתוך  15הנערים יהיו בעלי מגבלות .זאת תהיה
אמירה יפה.

מוטי ששון:

מי בעד?
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חברים ,יש עוד סעיף .אני חייב לכם הסבר למה שקראתי ואמרתי לכם.
מי בעד?  ...איכות הסביבה?  18בעד .אין נגד 1 .נמנע.
חברים ,עכשיו אני קורא לכם את מה שהבטחתי .אני נועל את הישיבה .אבל
לפני זה אני אקרא .אני מחזיק קטע עיתון חולון בת ים ... .מחולון בת ים פה?
חופית ,זה עיתון שלכם .חולון בת ים ,יום שישי כ' בתמוז תשנ"ג.9/7/1993 ,
אני נכנסתי לתפקיד ארבעה חודשים אחרי זה .בכותרת :רק  41%מבוגרי ח'
זכאים בסוף י"ב לבגרות .ואני קורא מה כתוב על חולון" .רק  41%מבוגרי
כיתות ח' בחולון ובבת ים זכאים בסוף י"ב לתעודת בגרות" .רגע ,אל תפריע
לי .עכשיו אני קורא .אני לא קורא את מה שכתוב על בת ים" ,בחולון
מסיימים מידי שנה כ 2,511-תלמידים את כיתות ח' .בשנת תשנ"ב למדו
בכיתות י"ב בחולון  1,579תלמידים( ,תקשיבו טוב) 1,579 ,מתוך  ,2,511מהם
ניגשו לבגרות  1,569ו 1,194 -מהניגשים לבחינות בגרות נמצאו זכאים".
 1,194מתוך  2,511שכבת גיל ,זה  .42%-43%בסדר? אלה נתונים שהתפרסמו
בעיתון חולון בת ים שאני מחזיק כאן .מי שרוצה אני אצלם לו .שמעון.41% ,

שמעון חזן:

יש פה נתונים שחסרים .אני אגיד לך בדיוק .אנשים כשעזבו,

מוטי ששון:

מה עזבו? אני אומר לך!

שמעון חזן:

למדו במקומות אחרים!

מוטי ששון:

שמעון ,תודה רבה .הנה המסמך.

.

-הישיבה ננעלה-

מוטי ששון

יוסי זיידה

ראש העיר

עוזר ראש העיר
ומרכז ישיבות מועצה
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