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מועצת העיר שמן המניין מס' 72

מיום ראשון 35557275
משתתפים:
 ראש העיר ויו"ר מועצהמר מוטי ששון
מר אחדות יעקב  -חבר מועצה
מר בבלי יעקב -
מר זילבר איתי -

חבר מועצה
חבר מועצה

מר זיתוני יעקב -
עו"ד חזן שמעון -

חבר מועצה
חבר מועצה

חבר מועצה
מר חרש יעקב -
מר ירושלמי עמ וס  -חבר מועצה וסגן ראש העיר
מר ישראל מורן -
עו"ד כהן רועי -

חבר מועצה
חבר מועצה וסגן ראש העיר

חבר מועצה וסגן ראש העיר
עו"ד אילן לוי -
גב' מלינובסקי יוליה  -חברת מועצה
מר משה מועלם -
מר נדלר יוסף -

חבר מועצה
חבר מועצה

מר נוימרק זוהר -
מר ניסים זאב -

חבר מועצה ומ"מ ראש העיר
חבר מועצה

מר סברלו חיים -
גב' עדן רבקה -

חבר מועצה וסגן ראש העיר
חברת מועצה

חבר מועצה
מר עזרא סיטון -
גב רונה עמרם נתיב – חברת מועצה
מר קייקוב ראובן -
מר קינן שי -

חבר מועצ ה
חבר מועצה
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גב' צ'פליצקי נעה  -חברת מועצה
חבר מועצה
ד"ר רוק מאיר -
מר שמעונוף עופר  -חבר מועצ ה
מר תורג'מן איציק  -חבר מועצה

כמו כן נכחו:
עו"ד יונת דיין -
מר וידבסקי יצחק -

יועצת משפטית
גזבר העירייה

גב' נורית בייסקי -
מר רחמים בנוני -

דוברת העירייה
מנהל אגף תקציבים ובקרה

מר אמ נון ארץ קדושה  -מנהל מחלקת הכנסות
מר אילן בוסקילה -

מנהל מחלקת גביה

מר יוסי זיידה -

עוזר ר אש העיר

נעדרים -
מר שמריהו מיכאל  -חבר מועצה
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על סדר היום:
 .1מינויו של מר יצחק תורג'מן כחבר מועצת העיר במקומו של מר שי פרוכטמן שהתפטר.
 .2הצהרת אמונים – מר איציק תורג'מן "אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל  ,אמלא
באמונה את שליחותי במועצה"
 .3הצעה לסדר– של חבר המועצה איתי זילבר בנושא  -קביעת סל מוצרים מפוקח במזנוני
העירייה וחברות הבת.
 .4הצעה לסדר– של חבר המועצה עזרא סיטון בנושא – מניעת תעמולה פוליטית של ראש
הרשות בטקסי בתי הספר.
* .5הצעה לסדר– של חבר המועצה עזרא סיטון בנושא הגבלת מתן מימון השוטף למוזיאון
העיצוב ב – .55%
 .6הצעה לסדר– של חבר המועצה עזרא סיטון בנושא -החתמת כרטיס נוכחות של המנכל"ית
בהתאם לחוזר מנכ"ל.
 .7שאילתא – של חבר המועצה עזרא סיטון בנושא – נסיעות המנכל"ית לחו"ל.
 .8שאילתא – של חבר המועצה עזרא סיטון בנושא – שמאים חיצונים המועסקים בעירית חולון.
 .9שאילתא – של חבר המועצה אילן לוי בנושא –הערכת שומא לדירה ברח' ארלוזורוב  98חולון.
 .15שאילתא  -של חברת המועצה נעה צפליצקי בנושא – זכויות חברי המועצה.
 .11בקשה לביטול הפקעה בגוש  6548חלקות  284ו(,286 -המצ"ב)
 .12דו"ח רבעוני לשנת ( 2514רבעון  )4שנת (, 2514המצ"ב).
 .13עדכון התקציב הרגיל לשנת ( ,2515המצ"ב).
 .14אישור תבר"ים(,המצ"ב).
 .15אישור מחיקת חובות בהסדרי פשרה (המצ"ב).
 .16כתב הסמכה למתמחה מר אדם נסיר ת.ז 355238987 .להתייצב ולתבוע בבית משפט לעניינים
מקומיים בחולון(.המצ"ב)
 .17מינוי הגב' נעה צפלצקי כיו"ר הוועדה לקידום מעמד הילד(,המצ"ב).
 .18אישור פגרת הקיץ לחודשים יולי אוגוסט.
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ריכוז החלטות ישיבת מועצת העיר שמן המניין מס'  72פרוטוקול מס' 444
 .4מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את מינויו של מר יצחק תורג'מן כחבר מועצת העיר
במקומו של מר שי פרוכטמן שהתפטר.
 .7הצעה לסדר – של חבר המועצה איתי זילבר בנושא  -קביעת סל מוצרים מפוקח במזנוני
העירייה וחברות הבת – .ירד מסדר היום.
 .3הצעה לסדר – של חבר המועצה עזרא סיטון בנושא – מניעת תעמולה פוליטית של ראש
הרשות בטקסי בתי הספר – .ירד מסדר היום.
 .4הצעה לסדר – של חבר המועצה עזרא סיטון בנושא הגבלת מתן מימון השוטף למוזיאון
העיצוב ב –  – .05%ירד מסדר היום.
 .0הצעה לסדר – של חבר המועצה עזרא סיטון בנושא -החתמת כרטיס נוכחות של המנכל"ית
בהתאם לחוזר מנכ"ל .ירד מסדר היום.
 .6שאילתא – של חבר המועצה עזרא סיטון בנושא – נסיעות המנכל"ית לחו"ל.
 .2שאילתא – של חבר המועצה עזרא סיטון בנושא שמאים חיצונים המועסקים בעירית חולון.
 .8שאילתא – של חבר המועצה אילן לוי  -הערכת שומא לדירה ברח' ארלוזורוב  88חולון.
 .8שאילתא  -של חברת המועצה נעה צפליצקי בנושא זכויות חברי המועצה.
 .45מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את ביטול הפקעה בגוש  6548חלקות  784ו.786 -
 .44מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את דו"ח רבעוני לשנת ( 7544רבעון  )4שנת .7544
 .47מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את עדכון התקציב הרגיל לשנת .7540
 .43מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את התבר"ים.
 .44מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את מחיקת חובות בהסדרי פשרה.
 .48מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את כתב ההסמכה למתמחה מר אדם נסיר ת.ז.
 355738882להתייצב ולתבוע בבית משפט לעניינים מקומיים בחולון.
 .40מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את מינוי הגב' נעה צפלצקי כיו"ר הוועדה לקידום
מעמד הילד.
 .46מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את פגרת הקיץ לחודשים יולי אוגוסט.
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פרוטוקול
מר מוטי ששון:

אני פותח את הישיבה שמן המניין מס'  .27אבל בתחילת דבריי אני רוצה
לעדכן את החברים בעקבות האירוע שאירע עם התושב שלנו חייל בצה"ל.
אחרי ששמעתי מה שקרה דיברתי עם מפקד המרחב ניצב משנה נתן בוזנה,

עו"ד רועי כהן:

שניהם שוטרים או אחד שלנו?

מר מוטי ששון:

לא ,הוא לא שוטר .חייל.

עו"ד רועי כהן:

לא ,מהמשטרה.

דוברת:

אחד מתנדב.

עו"ד רועי כהן:

אחד מתנדב ,נכון?

מר מוטי ששון:

זה משטרה לכל דבר ועניין .דיברתי עם מפקד המרחב ,ושמעתי את דעתו .הוא
אמר לי שהוא הולך להשעות את השוטר ,כשהכוונה היא בעצם לעשות לו
שימוע וגם להוציא אותו משורות המשטרה .במקביל נפגשתי עם דמס ,החייל,
ושמעתי ממנו בדיוק מה קרה שם .אגב הוא חייל שנמצא הרבה שנים במערכת
העירונית ,הוא מתנדב בשטרודל,

דובר:

כמדריך.

מר מוטי ששון:

כמדריך ,לשמוע את הסיפור שלו ,וקצת היה עצוב הם חמישה אחים ,בלי
הורים ,הם יתומים ,ושניים או שלושה מהם נמצאים בצבא ,וכל הסיפור של
ההיתקלות היה שהמשטרה חשדה בחפץ חשוד ,והשוטר אמר לא להתקרב,
והוא שאל לתומו מה קרה ,בסופו של דבר הוא גר שם ,הוא הלך לקנות משהו
ליום הולדת שלו .וכנראה התפתחו דין ודברים בין שניהם ,ודמס אמר לו :אני
חייל ,אתה שוטר ,אנחנו אנשי ציבור ,אני מוכן לעזור לך אם אתה צריך .אבל
כנראה שהיו במתח נוראי ,בכל זאת מדובר על חפץ חשוד בתוך השכונה.
והרוחות התלהטו ,הרימו ידיים ,כולם ראו את הסרטון ,והמקרה הוא עצוב,
מצער ,אתם רואים עכשיו מה קורה ,תחושה של העדה שמתנכלים לה .חבל
שהדברים האלה קורים וחבל שלא מפעילים שיקול דעת.

עו"ד חזן שמעון:

זה לא תחושה ,זה מציאות.

מר מוטי ששון:

אני אומר ,תחושה שלהם .וחבל ,זה עצוב .אני בכל מקרה עומד איתו בקשר עם
דמס.

עו"ד רועי כהן:

מה שמדגיש את הדבר הזה  ...אנחנו כל הזמן כאן .אני אומר לך ,זה המשטרה
5
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מר מוטי ששון:

בסדר.

עו"ד רועי כהן:

זה לא מקרה ראשון ולא שני.

מר מוטי ששון:

לכן המשטרה חוקרת והולכת חברים ,אני רק דיווחתי .ואני רוצה ,חברים
סליחה ,אני בסך הכול מדווח .ובכוונתי לקיים מפגש עם אנשי המקצוע אצלי
במשרד ,סיכמתי עם מפקד המרחב שיבוא עם אנשי המקצוע ,ביום שלישי
הקרוב אנחנו נשב ונשמע מה ניתן לעשות כדי להוריד את כל ההצטברות
והכעסים והתסכולים של חברינו מקרב העדה האתיופית .אני מקווה שהכול
ייעשה ברוח טובה והפתרון יהיה כזה שמקובל על כולם( .הערת ביניים) לא ,זה
לא דיון .אני רק הודעתי.

עו"ד חזן שמעון:

אתה הודעת אבל צריך שנתייחס לזה.

מר מוטי ששון:

לא ,זה לא התייחסות.

עו"ד חזן שמעון:

תראה ,יש פה דבר שצריך לשים לב .קודם כל ראיתי את הסרט ,הסרט לא
מצא חן בעיניי ,השוטרים לא היו צריכים להכות .זה דבר ראשון .אבל ,הם היו
צריכים לבדוק מה תגובת השוטרים לנושא .חבר'ה ,אנחנו שופטים אנשים.
אולי הוא התנגד? אולי הוא קילל אותם באותו רגע?

מר מוטי ששון:

שמעון ,את זה בודקים .המשטרה בודקת( .מדברים ביחד) שמעון ,בוא נעביר
למשטרה לבדוק את זה .אני עובר לסדר היום.
אני עובר לסעיף הראשון על סדר היום.

57

מינויו של מר יצחק תורג'מן כחבר המועצה במקום מר שי פרוכטמן

מר מוטי ששון:

מינויו של מר יצחק תורג'מן כחבר המועצה במקומו של שי פרוכטמן שהתפטר.

דובר:

זה חדש ישן.

מר מוטי ששון:

חדש ישן .זה תצהיר ,לא צריך להחליט רק תצהיר הצהרה.

דובר:

תקרא את ההצהרה בבקשה.

מר יצחק תורג'מן:

הנני מתחייב בזאת למלא באמונה וביושר את תפקידי כחבר מועצת עיריית
חולון ולעשות כמיטב יכולתי לפיתוחה של העיר ולרווחת תושביה במסגרת
חוקי המדינה וחוקי העזר העירוניים.

מר מוטי ששון:

תודה רבה ,בהצלחה.
אני עובר לסעיף הבא.

דובר:

מוטי יש לי מילה אחת .שי מודה לכולם על התקופה שהיה כאן ,מודה לכל
6
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החברים.
מר מוטי ששון:

איציק ,אנחנו נאחל לך בהצלחה .היית כבר איתנו ,שמחים מאד שחזרת .אני
עובר לסעיף .3

57

הצעה לסדר של חבר המועצה איתי זילבר בנושא קביעת סל מוצרים מפוקח
במזנוני העירייה ובחברות הבת5

מר מוטי ששון:

סעיף  :3הצעה לסדר של חבר המועצה איתי זילבר בנושא קביעת סל מוצרים
מפוקח במזנוני העירייה ובחברות הבת .בבקשה ,איתי.

דובר:

חברים ,קצת ריכוז.

מר איתי זילבר:

שלום .אדוני ראש העיר ,חברי המועצה .זה לא סוד שמדינת ישראל מתמודדת
עם אתגר יוקר המחיה המשפיע ומקשה על חיי כולנו .מדובר בסוגיה בעלת
אופי לאומי ,וככזו היא ניצבת לפתחם של ראש הממשלה וממשלתו המיועדת
אשר צפויה לקום תוך ימים ספורים .הממשלה היא זו שתצטרך להתמודד עם
מכסי היבוא ,עם עלויות הייצור ,עם מחירי החשמל והמים המשפיעים על
המשק כולו ,והיא זו שתצטרך לתת פתרונות לחסמים שונים היוצרים כשלי
שוק והופכים אותו לשוק ריכוזי ,דבר המשפיע על כיסם של כלל אזרחי
המדינה .אז נכון ,הבעיה היא בעיה מורכבת וסבוכה ומצריכה התערבות ברמה
הלאומית ,אבל גם לנו כאן בחדר הזה יש השפעה ולו הקלה ביותר על יוקר
המחיה בתחומי העיר חולון .יכולת ההשפעה שלנו היא זו שמביאה אותי
להגיש את ההצעה אותה אפרט עוד מעט .אבל קודם קצת רקע .בחולון
פועלים ,אתם בודאי יודעים וכולנו גאים על כך ,אתרים רבים המשרתים את
תושבי העיר ואף אזרחים המגיעים מבחוץ .יש לנו את ימית ,את המדיה טק,
מועדון הילדים ,תיאטרון חולון ,היכל הספורט החדש ,בריזה ועוד ועוד .בחלק
מהאתרים מבלים התושבים זמן רב ,כך למשל בימית כאשר משפחות מגיעות
לשעות ארוכות של בילוי משותף .אחד השירותים הבסיסיים בהם משתמשים
המבקרים הוא המזנון אשר מופעל על ידי מפעיל אשר זכה במכרז אותו
פרסמה החברה העירונית המנהלת את האתר .המבקרים באתר ,ירצו או לא,
הם למעשה בבחינת קהל שבוי ,שבהיעדר תחרות נאלצים להשתמש
בשירותיהם של המזנונים הקיימים ,ללא אפשרות בחירה אמיתית .הצעה זו
באה להגן עליהם .אבל קודם ,בואו ננסה משהו .מי פה יודע ,אני שואל באמת,
7
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מי פה יודע כמה עולה בייגלה אחד בימית? או כמה עולה הסנדוויץ' הזול ביותר
שנמכר בבריזה? כמה עולה הפוך קטן ,וכמה עולה ארטיק קרח? מישהו יודע?
דובר:

לא.

מר איתי זילבר:

יפה ,טוב ששאלת .אז בדקנו .תכינו את הארנקים ,זה הולך להיות יקר .בייגלה
אחד במזנון של ימית יעלה לכם  15שקלים .זה אותו בייגלה שבחוץ תשלמו
עליו בין שלושה לחמישה שקלים .הסנדוויץ' הכי זול שמוצע במזנון של בריזה,
נכון לאתמול ,עולה לא פחות מ 24-שקלים .בימית ,אגב ,תשלמו עליו 35
שקלים .הפוך קטן יעלה לכם בימית  14שקלים ,יותר מהמחיר החדש שלו
בנתב"ג בעל המחירים הידועים לשמצה .בבריזה אגב תשלמו עליו  15שקלים,
בחוץ זה יעלה לכם  5שקלים .שלא יהיה לכם ספק ,אנחנו לא מנחשים ,הלכנו
לבדוק .תחשבו על משפחה ממוצעת ,זוג הורים ושני ילדים ,שהחליטו ללכת
לימית באחד מימי הקיץ .ההורים לקחו יום חופש ,ניסו להשיג כרטיסים
מוזלים ,לא לפני ששברו תוכנית חיסכון ,והלכו לבלות .בפנים ,כשהם קהל
שבוי ,גילו שהם עומדים לשלם סכומים לא מבוטלים על סנדוויץ' פשוט,
בקבוק מים קרים וארטיק קרח .בקבוק המים ,אגב ,יעלה להם  8שקלים
והארטיק ,מה? תיכף אני אענה גם על זה .בקבוק המים אגב ,יעלה להם 8
שקלים ,והארטיק ,זה שכולנו קונים בחוץ  15ב ,15-יעלה  5שקלים .נשבע לכם,
בדקנו .אז מה אנחנו יכולים לעשות? זה די פשוט .להחליט שהחגיגה נגמרת.
בכוחנו כחברי מועצה לקבוע מדיניות שקובעת שמעתה בכל מכרז למזנון
בתחומי אחריותה של העירייה והחברות העירוניות ,ייקבע סל מוצרים מפוקח
אשר יופיע בתנאי המכרז .הסל יהיה אחיד לכל מכרזי המזנונים וייקבע על ידי
ועדת המכרזים ,בהתייעצות עם גורמי המקצוע בתחום .מי שחושש מפגיעה
אפשרית בזכיינים הקיימים כרגע ,יכול להירגע .מי שזכה במכרז ומפעיל כעת
את המזנון ימשיך להפעיל אותו באותם התנאים ,יש לנו חוזה מולם ,רק
כשהחוזה יפקע ייצא מכרז חדש לפי הנוהל החדש .חשוב להבין ,זה לא איזו
המצאה גאונית ובטח לא חדשנית ומהפכנית ,ממש ממש לא .בנתב"ג לאחר
הביקורת הציבורית הקשה שהופנתה לרשות שדות התעופה ,הוחלט להנהיג
מכרזים שכאלה .גם בעיריית תל אביב ,השכנה מצפון ,הוחלט על נוהג שכזה
ומעתה כל מכרז בעניין כולל סעיף המחייב סל מוצרים מפוקח .גם אנחנו
8

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

 31517275פרוטוקול 447

יכולים .תשאלו אותי ,זה גם חובה שלנו .לכן אני מציע שמועצת העיר תקבע
מדיניות הקובעת סל מוצרים מפוקח הכולל מספר מוצרים בסיסיים אשר
יהווה אלטרנטיבה למחירי יתר המוצרים ,עליהם מיותר לציין ,לא נפקח.
עכשיו ,במסגרת הזמן ,בגלל שכבר יש את תשובת ראש העיר הלקונית משהו
לדברים,
גב' עמרם נתיב רונה :רגע ,לא הבנתי מה זה הסל מוצרים בסיסי?
מר איתי זילבר:

סל מוצרים בסיסי זה מה שוועדת המכרזים תקבע .מה שקורה בערים אחרות
דוגמת תל אביב ,זה בקבוק מים וסנדוויץ' פשוט ,ובייגלה ,ארטיק קרח ,וקפה
קטן .זהו ,לא המגנומים ב 15-שקלים וכאלה .לא המותרות הגדולות .אבל
כשאתה בא עם ילד ,מים כדאי שהוא יוכל לקנות? קפה לאימא בזמן שהוא
אוכל ארטיק קרח במחיר סביר זה משהו שהוא הגיוני? התשובה היא כן,
הגיוני .מה זה? לא ,כי אני מסכים שיש שוק חופשי ולא חייבים לפקח על הכול.
אבל כבר הכנסת משפחה של  4-5אנשים ,תן להם לקנות מוצרים בסיסיים
במחיר בסיסי .אין שום סיבה שבייגלה יעלה  15שקלים.

עו"ד חזן שמעון:

בדקת בגורדון למשל? בריכת גורדון?  ...פחות מאשר פה.

מר איתי זילבר:

בריכת גורדון היא בריכה שיש לעירייה בעלות בה ,ולכן במכרז הבא שייצא
שם ,כבר יהיה סל מפוקח של חמישה מוצרים .הדברים האלה נבדקו ,זה לא
איזה ,אנחנו לא מנחשים .עכשיו אני רוצה להתייחס לתגובה שלך ,אדוני ראש
העיר שמופיעה בפנינו.

מר חרש יעקב:

אפשר רק שאלה אחת באמצע?

מר איתי זילבר:

כן.

מר חרש יעקב:

היום מותר להכניס לשמה צידנית.

מר איתי זילבר:

בעיקרון עבר חוק בישראל שקובע שכל מה שמוכרים מותר להכניס .אבל אני
רוצה לראות אותך מגיע עם ארטיק קרח לנכדה לימית  ,2555שתאכל בעוד 5
שעות .זה לא ריאלי .זה לא ריאלי .בגלל זה אני אומר ,לא צריך בהגזמה .יש
משפחות שמביאות סנדוייצ'ים ,מביאות ארוחת צהריים ,הכול סבבה .ולכן אני
לא אומר שכל הארוחות צריכות להיות מפוקחות .אגב ,שתבינו ,צ'יפס בימית
עולה  35שקלים .שזה מחיר מוגזם ומופרך לחלוטין .אבל אני מוציא אותו
מהמשוואה .אנחנו הולכים על הדבר הבסיסי באמת שנחשב בילוי שם.
9

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

 31517275פרוטוקול 447

מר איתי זילבר:

נכון ,אין בעיה שאנשים יביאו צידניות.

עו"ד חזן שמעון:

...אז בשביל מה יש לי דוד?

מר איתי זילבר:

בדיוק .לא ,אם כולם באים עם צידניות ,אז בוא נאפשר מחירים מפוקחים
ושיחליטו .רוצים לקנות את הבייגלה ב 5-שקלים או רוצים להביא סנדוויץ'
מהבית? רוצים סנדוויץ' ב 15-שקלים?  11שקלים?

דובר:

זה בייגלה חם?

מר איתי זילבר:

בייגלה חם .תלוי אם חיממו לך ,אבל כן ,בייגלה חם .בגדול אתם מבינים ,אני
גם מזהה שבגדול אתם מבינים את הראש ויש הסכמה ולכן אני מציע שהדבר
הזה יעבור לוועדת מכרזים ,שם ייקבע מה הוא הסל המפוקח ,מה הם
המחירים ,בהתייעצות עם היועצת המשפטית של הוועדה ועם אנשי המקצוע,
ולא נשכח את הדבר הזה ,זה באמת יכול לעזור .גם ככה הכניסה לימית היא
מאד יקרה ,אז לפחות שהמוצרים הנלווים שקונים שם יהיו במחיר סביר.

דובר:

שנייה ,איתי ,לא שומעים אותך .אומר המקליט שהרעש הסביבתי מפריע .אז
אנא ,תקפידו.

מר איתי זילבר:

זה בדמנו ,יוסי .אז אני רוצה בבקשה להתייחס לתגובה של ראש העיר,
המשפט וחצי .בעיריית חולון אין כרגע שום מזנון פעיל ,זה נכון ,אבל יהיה
מזנון פעיל ולכן כדאי שבמכרז שלו יהיה הדבר הזה .אגב ,לפי דעתי הם כבר
זכו במכרז ,כי קיבלו פטור ממכרז ,אבל גם אותם בגלל שזה פרויקט עירוני ,אז
צריך גם עליהם לכפות את סל המוצרים המפוקח .בנוגע לחברות הבנות ,עד
כמה שאני זוכר אנחנו האסיפה הכללית של כל חברות הבת ,וכמייצגי לכאורה
בעלי המניות אנחנו צריכים לקבוע את זה לחברות הבנות ,אנחנו יכולים
לעשות את זה ,ואין סיבה שלא .כי זה באמת הדבר הזה זה אולי קטן ,זה אולי
איזוטרי ,זה אולי לא חשוב ,אבל זה חוסך עשרות שקלים .זה חשוב ,תצביעו
בעד .זה מה שאני אומר .חשוב ,תצביעו בעד .זה מה שאני אומר.

מר מוטי ששון:

טוב ,חברים ,מאחר ובבניין העירייה אין מזנון כרגע,

דובר:

למה?

מר מוטי ששון:

אין מזנון.

דובר:

אז מי מביא את כל הסנדוויצ'ים?

דובר:

יש לנו מיזם של בני נוער
11
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מר מוטי ששון:

מבית ספר מיטרני.

עו"ד רועי כהן:

אני רוצה להגיד לכם שזה השתפר לאין ערוך.

דובר:

לא ,זה משהו אחר.

מר מוטי ששון:

זה משהו אחר .מי שכרגע עושים את הפעילות הזאת זה תלמידים מבית ספר
מיטרני ,במסגרת מגמה הבישול.

דובר:

זה לא מה שאתם מקבלים ,זה משהו אחר.

מר מוטי ששון:

יש להם מגמה .יש מגמה שמה של בישול .מכשירים אותם להיות שפים .והם
באים לפה.

דובר:

אני רוצה להגיד לך שהעיראקים במועצה פה מאד נהנו ,כי היה פה סביח.

מר מוטי ששון:

טוב ,אז לכן ,גם כשפועל פה מזנון יש כאן ועדה בכל משרדי הממשלה ,מי שלא
יודע ,יש גם ועדת מזנונים פנימית שעוקבת אחרי המחירים וקובעת ,ולא תמיד
אנשים רצים על המשרדים של העירייה כי עובדה שעזבו אותנו המפעילים,
כנראה שהם לא מרוויחים .במה שקשור לחברות הבת ,זה חברות שהם ישויות
משפטיות נפרדות ,הם מפרסמים את המכרז ,ואני כל הזמן אומר לשמשון
תשתדל ללחוץ אותם להוריד את המחירים .אלה המכרזים ,זה על פי חוק הם
פועלים.

דובר:

למה הוא לא מקבל הוראה על זה?

מר מוטי ששון:

אי אפשר לתת הוראה .מפרסמים מכרז ,ובמכרז הזה מה שמופיע במכרז זה
מה שמחייב את כולם( .מדברים ביחד) לכן הדברים האלה נעשים כל הזמן,
ואם יש מקרים חריגים אנחנו נטפל בהם.

דובר:

אבל אפשר אולי במכרז הבא לעשות על  Xמוצרים מחיר מקסימום.

מר איתי זילבר:

 ...יש מקרים כאלה? לא.

מר מוטי ששון:

אז מה זה אומר? קורה מקרה שהוא חריג ,נטפל בו.

מר איתי זילבר:

בנתב"ג זה קרה ,בתל אביב זה קורה .למה אנחנו לא יכולים (מדברים ביחד)

מר מוטי ששון:

מאחר ואמרתי את התשובה שלי,

עו"ד יונת דיין:

אנחנו לא יכולים להחליט בשם החברה איך היא פועלת.

מר מוטי ששון:

בדיוק.

מר איתי זילבר:

עד כמה שזכור לי אנחנו האסיפה הכללית שמיוצגת בדירקטוריון ,אז יואילו
חברי האסיפה הכללית לקבוע שזה מה שקורה.
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מר מוטי ששון:

הם לא יכולים לקבוע.

עו"ד יונת דיין:

הדירקטוריון מנהל את החברה (מדברים ביחד)

מר מוטי ששון:

הדירקטוריון לא פה .טוב ,חברים .אני מבקש לאור מה ששמעתי שאמרתם זה
מטופל ויטופל בהמשך ,אם יהיו חריגים נטפל בהם .מי בעד? (מדברים ביחד)
איתי ,אתה לא מנהל את הישיבה .מי בעד להעלות את זה לסדר היום?  .8מי
בעד להוריד את זה מסדר היום לאור מה שאמרתי?  .12ירד מסדר היום.
והנושא מטופל.

53

הצעה לסדר של עזרא סיטון

מר מוטי ששון:

בבקשה ,סיטון.

מר עזרא סיטון:

אז אנחנו מדברים על טקסי סיום בבתי הספר .בחודש הבא יהיו טקסי סיום
של בתי הספר השש שנתיים .אז כך ,אדוני ראש העיר .רציתי להסב את
תשומת ליבו של ראש הרשות וגם החברים כאן לנושא ששמעתי לא מעט
פעמים בטקסי הסיום של בתי הספר השש שנתיים .ראש העיר מוזמן לברך את
שכבת י"ב ,את הבוגרים ,ואת ההורים ,והדבר אני כבר אומר הוא ראוי ,הוא
נכון ,הוא מכבד .אלא ששוב ראש העיר אינו מבין את תפקידו בהצגה .במקום
לברך קצרות את הבוגרים ואת ההורים ,אני חברים הייתי שם ,שמעתי אותו
כמה פעמים ,ובכן התשובה היא לא נראית לי .תיכף הוא יקריא אותה .לפי
המצופה וכפי שעושים אגב ראשי רשויות בערים אחרות שעושים את זה
בקצרה ,בצורה לקונית ,ראש העיר מתחיל לדבר על העשייה שלו במשך דקות
ארוכות ,ולמי שמיטיב לשמוע ויש לו הסבלנות והתבונה ,מבין שמדובר
בתעמולה פוליטית גרידא ,וראש העיר מנצל את האירוע כדי לקדם את
האינטרסים הפוליטיים שלו כאילו היה זה חוג בית .ההורים ,וזה אני גם
רואה ,זעים ונעים ככה בחוסר נוחות ,את זה ראש הרשות לא יכול לראות,
אולי לא רוצה לראות ,אך הם מכבדים את האירוע .האמינו לי גם המנהלים
השש שנתיים חווים את אותה הרגשה ,אך מה יעשו והם עובדי עירייה? אני
מציע ,אני לא מעלה את זה לסדר ,אני מציע לראש העיר להבין שהוא חלק קטן
מההצגה ולא השחקן המרכזי .ושאם כך יכבד את עצמו ,ואת הקהל שעומד או
יושב מולו .עד כאן.

מר מוטי ששון:

מאחר ולא נשאתי נאומים פוליטיים בשום פורום ,ובטח שלא בטקסי סיום של
12
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בתי ספר,
מר עזרא סיטון:

אולי לא שמעתי טוב .זה מה שאני שמעתי.

גב' נורית בייסקי:

אני לעומת זה הייתי ושמעתי הרבה נאומים.

דובר:

זה קרה לפני ,אסור לעשות את זה ,יש חוק מה זה? יש חוק במדינת ישראל.

גב' נורית בייסקי:

והנאומים שלו גם מאד קצרים.

מר מוטי ששון:

אני מברך ,אני חושב שכל הנאום שלי זה סדר גודל של פחות מעמוד ,נורית
תקני אותי .שלוש דקות?

גב' נורית בייסקי:

שלוש-ארבע דקות.

מר מוטי ששון:

שלוש ארבע דקות ,זה כל הדיון שאני מברך את המנהלים ,אני מברך את
המורים על העבודה ,מאחל להם חופשה נעימה ,אני מאחל לתלמידים
שמתגייסים לצה"ל ,מאחל להם שיהיה להם בהצלחה בשירות הצבאי ,ואני
אמשיך לדבר כי אני ראש העיר ואני אברך את התושבים שלי ,אברך את
התלמידים שלי ,ואני אציין את ההישגים של בתי הספר .אם בית ספר הלך
וזכה באיזה פרס ,אני גאה בו .אם בית ספר ,אחוז ההצלחה בבגרות מגיע ל-
 95%או  ,93%זה מסוג הדברים שבהחלט צריך להגיד יישר כוח .אני מבין שכל
הדברים האלה חורים לך.

מר עזרא סיטון:

לא ,ממש לא .זה ראוי ומכבד .להיפך ,אמרתי שזה בסדר.

מר מוטי ששון:

לכן אני אומר ,אתה מבקש להעלות את זה להצעה לסדר ,בבקשה .מי בעד?

מר עזרא סיטון:

לא ...

מר מוטי ששון:

אה ,ירדת מזה? רצית רק להצהיר?

מר עזרא סיטון:

לא ,אמרתי להסב את תשומת לבך כי אתה עומד ומדבר (מדברים ביחד)
תאמין לי שפעם אחת ,תן לי רגע.

מר מוטי ששון:

לא ,אני לא אתן .הורדת את זה מסדר היום? ירד מסדר היום ,אני עובר לסעיף
הבא.

דובר:
54
מר מוטי ששון:

הוא מקריא מה שהיא כותבת לו.
הצעה לסדר של חבר המועצה סיטון להגבלת מתן מימון שוטף למוזיאון העיצוב
ההצעה של חבר המועצה סיטון להגבלת מתן מימון שוטף למוזיאון העיצוב.
לא הבנתי למה זה בא עכשיו כשיש דיונים על התקציב .אבל בבקשה ,דבר.

מר עזרא סיטון:

נכון ,בסדר ,אבל לדעתי.
13
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מר מוטי ששון:

אתה לא כל כך מבין ,אתה חבר מועצה כל כך הרבה שנים ולא למדת

מר עזרא סיטון:

לא ,ביקשתי לדעת ,ביקשתי גם גילוי מסמכים ,שלושה ימים אני כבר מחכה.
ולא קיבלתי.

מר מוטי ששון:

בבקשה ,דבר.

מר עזרא סיטון:

בוודאי שאני אדבר .אדוני ראש העיר ,שוב ,ישנם ,נתחיל מהפן החיובי ,ישנן
יוזמות שהן מבורכות .יש להסיר בפניהן את הכובע .כדוגמת המדיה טק לכל
רבדיו ,הספריה ,שעת סיפור ,שמתקיימת במדיה טק באמת במחיר שווה ערך
לכל כיס ,וגם בני מגיע כדי לשמוע וליהנות .אך ישנם מקומות שבהם לא ניתן
להסיר את הכובע .מוזיאון העיצוב יש שמכנים אותו המוזיאון העצוב ,מוזיאון
החלודה ,אני אלה מונחים שאני מתנגד להם .ומלכתחילה הייתה הכוונה של
מוזיאון העיצוב ליצור בית חם לתחום שבו הוא עוסק ,לסייע למעצבים בארץ
בקשר לזירה הבינלאומית ,למתג את חולון כעיר תרבות וכיוצ"ב .וכיום,
ולאחר כמה שנים של תפעול ,הגיע הזמן לערוך בחינה מחודשת של השקעה
מול תועלת .עלות הקמת המוזיאון עם התפעול השוטף בשנים האחרונות,
מגיעה לכדי  155מ'  .₪מדובר אגב במוזיאון עם חלל קטן ,למי שהיה ,חנות
קטנה וקפטריה בהתאם .הביקור במוזיאון ,הייתי שם ,נגמר די מהר ,עוד לפני
שמתעייפים ,ואז יוצא האזרח ושואל :על זה כל הרעש? כשבוחנים את
הציפיות מול התוצרים ,אי אפשר שלא להעמיד את השאלות הבאות :האם
אכן הגיעו מיליוני התיירים לחולון כפי שמישהו אולי חשב? האם הגיעה
אוכלוסיה מרעננה ומרמת השרון להתגורר בחולון בעקבות הקמת המוזיאון?
כמה חולונים ביקרו במוזיאון? האם באמת השפיע המוזיאון על זירת העיצוב
העולמית? אני סבור שהתשובות ברורות .בואו תראו ,חברים ,ליצור מוזיאון
כזה מהסוג הזה ,נדרשת יוזמה ומעוף .וכמובן גיבוי תקציבי .אבל כשמבינים
שהציפיות ,חיים זה מפריע לי ,אי אפשר להתנהל ככה .כשראש העיר מדבר אני
מכבד ,כמעט לא קוטע .ליצור מוזיאון כזה שוב נדרשת יוזמה ומעוף וגיבוי
תקציבי ,אבל כשמבינים שהציפיות אינן מתממשות ,ובין המצוי לרצוי נמצא
אולי החלום כפיצוי ,והמנכ"לית ממשיכה לחלום ,אך הבעיה שהחלומות שלה
עולות למשלם המיסים מיליוני שקלים בשנה ,ואי אפשר שלא להיזכר בשירו
של שלמה ארצי "עולה עולה לנו ,כמה זה עולה לנו" .בשלהי הקמתו של
14
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המוזיאון ,בסופו ,גילה אותו איזה שהוא מגזין תיירות חשוב בעולם? עשרת
האתרים שעליך לראות בטרם תמות .אחת מהאטרקציות האדריכליות
החשובות בתבל ,אחד משבעה פלאי תבל .אגיד לכם משהו קצת אישי .אשתי
טיילה בהרבה מוזיאונים בעולם ,ויכולה הייתה להתפעל מהלובר או מגני
וורסאי ,אך לקרוא למוזיאון העיצוב אחד משבעה פלאי תבל ,זו תעמולה
שמנסה להסתיר כישלון נחרץ שנאמד עד כה בכ 155-מ'  ₪לציבור החולוני
שהיה מעדיף שההשקעה תתקיים במוסדות חינוך ,ברחובות שהזנחת אדוני
ראש העיר ,בכיכרות שהזנחת ,בוויצמן ובאולמי ארגמן והרשימה עוד ארוכה.
אני מודה שהמיתוג של העיר חולון הוא חשוב ,אך כשמגישים לנו את החשבון,
כמו להבדיל במסעדה ,אנו רוצים לדעת האם משלמים על סטייק או על כריך
שוקולד .אשר על כן מציע לחתוך את התקציב שאושר למחציתו .תודה.
מר מוטי ששון:

טוב ,הדגשת את חוסר הבנתך .ואני עוד אגיד :תמיכת העירייה במוזיאון
העיצוב בחולון כמו גם במוסדות התרבות המפוארים הנוספים שהקימה
לאורך יותר משני עשורים ,נובעת בראש ובראשונה מיישום חזון העיר המקורי
וזה המעודכן שבו חרתה העיר חולון על דגלה לקדם את ערכי התרבות כערכים
מובילים בהווייתה של העיר ובחיי תושביה ,כמו גם כמוקד משיכה עבור
המבקרים בה .ההיצע התרבותי בחולון הינו חסר תקדים ואין לו אח ורע בשום
רשות מקומית אחרת .לילדי העיר הלומדים במערכת החינוך הפורמאלית,
ולאלה הלוקחים חלק בפעילות מערכת החינוך הבלתי פורמאלית ,יש נגישות
מלאה למוסדות התרבות ובהם מוזיאון העיצוב חולון ,בפעילויות סל התרבות,
פעילויות ייעודיות לקהלים שונים ,אירועים לקהל הרחב ועוד .בימים אלה
מתהדק הקשר שבין מערכת החינוך לבין מוסדות התרבות מתוך שאיפה
להטמיע את ערכי התרבות בפעילות השוטפת של התלמידים ,תוך שימוש בכל
האמצעים החדשניים יותר לקידום הנושא .מוזיאון העיצוב חולון ,בדומה
למוסדות תרבות ואמנות בארץ ובעולם ,נתמכים על ידי גופים ציבוריים כמו
העירייה ,ואינם מהווים מקור רווח .עלויות הפקות ההצגות ,התערוכות,
הכנסים ,האירועים ,לעולם לא מחזירים את עצמם ואין זה המקרה של
מוזיאון העיצוב הייחודי שלנו או כל אחד אחר .מוסד תרבות נועד לקדם
ולהנגיש ערכים ,ולכן היחס שבין עלות לכניסה לאירועים ,הצגה ,אירוע ,הפקת
15
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מקור ,לעלות ההפקה ,לעולם לא ישתווה .תרבות זה השקעה .עם זאת לאורך
השנים ,ומתוך הכרה באיכויות מוסד תרבות כמו מוזיאון העיצוב חולון ,לצד
עבודה קשה של צוות העובדים במקום והגורמים הרלבנטיים בעירייה ,הצלחנו
לגייס תרומות ייעודיות משמעותיות מאד לפעילות השוטפת וכן את ההכרה
של המדינה ,משרד התרבות ,בפעילות המוזיאון ,דבר אשר מצריך יצירתיות
רבה ,השקעות והתמדה והשיטה היא להקטין ככל שניתן את התמיכה הישירה
של העירייה ולהגדיל את התמיכות החיצוניות כל עוד תתאפשר המשך פעילות
שוטפת וברמה גבוהה .לידיעתך ,מה שאתה מזלזל בו זה כתב עת בינלאומי .לא
עיריית חולון ולא יחסי הציבור של עיריית חולון בחרה במוזיאון העיצוב כאחד
משבעת פלאי תבל ,אחד משבעת פלאי תבל ,כבר הבנתי ,ידעתי שאתה לא מבין
בזה .אחד משבעת פלאי תבל בתחום העיצוב( .מדברים ביחד) אתה רוצה כעת
דיון?
מר עזרא סיטון:

כן.

מר מוטי ששון:

מי בעד לקיים דיון?  .8מי בעד לאור מה שאמרתי להוריד את זה מסדר היום?

מר עזרא סיטון:

ברשותכם אני אכנס לדבריו .יש תקציב מאושר.

מר מוטי ששון:

עזוב ,זה חוץ מזה.

דוברת:

אבל השאלה האם אי אפשר להוריד את התקציב לחצי,

מר מוטי ששון:

מי בעד להוריד את זה מסדר היום?  15להוריד את זה מסדר היום.
מה שקרה שלא הקשבת .משרד התרבות הכיר במוזיאון.

מר עזרא סיטון:

מתי? מתי הכיר בו?

מר מוטי ששון:

אני עובר לסעיף הבא .ירד מסדר היום .סיטון ,אתה תמשיך?

55

הצעה לסדר של חבר המועצה מר עזרא סיטון בנושא החתמת כרטיס נוכחות
של המנכ"לית בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים

מר עזרא סיטון:

אני ממשיך .אז עכשיו אנחנו בהצעה לסדר של החתמת כרטיס נוכחות של
המנכ"לית בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים .אוקי .לאור העובדה
שהעובדים בעירייה מחתימים כרטיס כמתבקש בחוק ,ומנהלי העירייה עד
הבכיר שבהם אמורים לשמש דוגמה לעובדים ולהציג שקיפות מלאה לציבור,
שאלנו האם מנכ"לית העירייה מחתימה כרטיס עובד .משהתברר כי ראש
הרשות פטר את המנכ"לית מהחתמת כרטיס ,פנינו למבקר העירייה .פניתי אני
16
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למבקר העירייה כדי לקבל את תגובתו בנושא וכך אמר ,חברים ,לא נגעתי.
שימו לב" :התנהלותו של ראש העיר מוטי ששון אינה ראויה" .אני חוזר שוב.
התנהלותו של ראש העיר אינה ראויה .זה לא אני ,זה מבקר העירייה .יש
לחתום לפחות פעם אחת ביום כדי לדעת אם היא בחופשה ,לא להפריע לי.
ישבתי איתו ואני מצטט ,אני כותב .אל תפריע .התנהגותו של ראש העיר ,אני
אגיד עוד פעם ,מוטי ששון ,אינה ראויה .יש לחתום לפחות פעם אחת ביום כדי
לדעת אם היא בחופשה או בעבודה .כי אחרת יש קושי לנהל מעקב אחרי
החופשה שלה .והדבר בניגוד לחוזר מנכ"ל משרד הפנים .ואתם ,סלחו לי
חברים ,במשרד הפנים יש שר ,ויש מנכ"ל ,ויש חוזר מנכ"ל ,ויש נהלים ,וראש
העיר לא עומד מעל הנהלים ומעל חוזר מנכ"ל ,ובדרך כלל אני לא פונה לכל
מיני גורמים ,עד היום לא עשיתי את זה ,אבל אם זה יימשך והתשובה לא
תספק ,בכוונתי כמובן לפנות לשר הפנים ולמנכ"ל משרדו בנושא ולהמשיך עם
זה הלאה ולצרף את חוות דעתו של מבקר העירייה בנושא .עד כאן.
מר מוטי ששון:

טוב ,אני אומר לך בשמו של המבקר .מאחר וגם התייעצתי איתו ,אני מודיע לך
בצורה הכי ברורה שיכולה להיות שהוא אמר לך את המשפט האחרון ולא את
המשפט הראשון.

מר עזרא סיטון:

חד משמעית הוא אמר לי את כל מה שכתבתי .חד משמעית .אני לא הייתי
אומר כאן דברים שלא היו ולא נבראו .כתבתי לו ואני כותב ,בהתחלה הניסוח
שלו היה קצת יותר קשה ,מוטי .האמן לי .היה אחרת .הוא אמר משהו אחר.

מר מוטי ששון:

אני הפרעתי לך? סליחה ,סליחה.

מר עזרא סיטון:

תגיד דברים של אמת.

מר מוטי ששון:

סליחה ,אני אומר לך ,אני מצטט את המבקר של העירייה.

מר עזרא סיטון:

חד משמ עית ,מה שאמרתי זה מה שהוא אמר לי .גם כתבתי את זה ביומן
המורה שלי.

מר מוטי ששון:

אתה השמעת את מה שאמרת ,עכשיו...

מר עזרא סיטון:

לא ,זה קצת חורה לי .היה לו ניסוח יותר קשה ,אחרי זה הוא מיתן את עצמו
ואני רשמתי את זה.

מר מוטי ששון:

אתה רוצה להפסיק להפריע לי? אתה דיברת ,לא הפרעתי לך.

מר עזרא סיטון:

אבל אל תגיד שהוא אמר ככה.
17
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מר מוטי ששון:

הוא אמר במילים האלה .אני חוזר.

מר עזרא סיטון:

זה לא מכובד .לא מכובד.

מר מוטי ששון:

אני מבקש ,אמרת? בבקשה ,תירגע .ועכשיו תן לי לענות.

עו"ד יונת דיין:

אולי תשאירו את המבקר מחוץ לזה.

מר מוטי ששון:

לא ,לא .קודם כל המבקר אמר לי ,שיהיה ברור לך.

מר עזרא סיטון:

לא הבנתי.

מר מוטי ששון:

אני מייד אענה לך .ההסכם הקיבוצי ,שמעון ,ההסכם הקיבוצי ממרץ ,1999
ההסכם הקיבוצי אמר שכל מה שהיה ,כל ההסדרים שהיו בעבר ממשיכים
הלאה.

מר מוטי ששון:

ההסכם הקיבוצי הכשיר את כל הנהלים וכל ההסדרים שהיו ערב ההסכם
הקיבוצי .דהיינו כל המנכ"לים לא חתמו.

עו"ד רועי כהן:

איזה מנכ"ל היום חותם? אני לא מכיר .זה משרת אמון .ואיזה מנכ"ל חותם?
זה משרת אמון ,מביאים לסוף  ...אני הייתי בעשרות בא לאיש הזה ,מדווח לו.
אם אתה לא מאמין לו ואתה חושב שזה ,פטר אותו .אם אתה מאמין לו,
תשאיר אותו .זה משרת אמון .כמובן שאם אתה יודע שהוא לא עובד אז זה
בעיה .אבל אם אתה לא יודע ואתה בראש המערכת ,אתה חותם לו .יש פה
אנשים שהיו יועצי שר ,והיו בתפקידים של משרות אמון ,מביאים להם את
הדוח הזה ,הוא חותם לנו ,וזהו .אני מנכ"ל ,אף אחד לא  ...אם יש ,ואתה יודע
שהיא דיווחה ולא זה ,תביא מקרה כזה ואז ראש העיר יצטרך להתמודד עם
זה .אבל לא במקרה של...

מר מוטי ששון:

אבל רועי ,אתה אמרת משרת אמון ,אבל אני מדבר על ההסכם הקיבוצי במרץ
 .1999בהסכם הזה הכשירו את כל מה שהיה בעבר .והיום שאלתי את אותו
אדם שהוציא את חוזר המנכ"ל ,מר ישראל שפיצר ,דיברתי איתו ושאלתי
אותו ושאלתי גם את גדעון שהוא סמנכ"ל תפעול ומנהלה .אמר להם שפיצר
בעברית הכי פשוטה :כל הנהלים שהיו בעבר ,ההסכם הזה הכשיר אותם .הוא
נתן לי דוגמה שהסייעות צריכות לעבוד  42שעות .הן עובדות  45שעות
ומקבלות לפי  42שעות .למרות שהם עובדים  45שעות .למה? זה היה הנוהל
לפני ההסכם הקיבוצי שנחתם .זאת אומרת שההסכם הקיבוצי הכשיר את מה
שזה היה .לכן ,באופן טבעי ,היא המשיכה בהוראה שלי ,באחריות שלי,
18
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בסמכות שלי ,המשיכה את הנושא הזה שהיא לא מחתימה כרטיס .לא רק זה,
אלא אתה כדאי שתדע שהחבר שלך גם ב 2556-גם כן פנה ,וקיבל ממני תשובה.
מר עזרא סיטון:

מי זה החבר?

מר מוטי ששון:

מאיפה שאתה לקחת את השאלה .בסדר ,אז לא ידעת .בסדר ,לא חבר שלך,
בסדר .אז לכן אני בא ואומר אנחנו פועלים לפי החוק ,על פי הנהלים .היא לא
מחויבת לחתום ,זה לא מדובר לגבי החדשים .לגבי החדשים יש חוזר מנכ"ל
שמדבר לגביהם .לגבי הוותיקים ,חנה היא בין שניים או אולי החשובה
מהמנכ"לים הוותיקים שלפני  .99ומה שהיה מקובל אז ,מרץ  99הכשיר את
זה.

מר ישראל מורן:

לא ראוי ,לא ראוי.

מר מוטי ששון:

אם זה ראוי? הלוואי שיהיו לי עוד כמה עובדים שעובדים כמו חנה 24 ,או 25
שעות ביממה .עזוב ,אמר לך גם רועי משרת אמון .אוקי ,אני עובר לסעיף הבא.

דוברת:

זה לא משרת אמון ,דרך אגב .זה מכרז .לא ,זה מכרז בוועדת מכרזים לתפקיד

מר מוטי ששון:

אמון ,אמון ,אמון .אוקי ,אתה רוצה להעלות את זה לסדר?

מר עזרא סיטון:

לא ,אני אמשיך לבדוק את זה ,מוטי.

מר מוטי ששון:

אוקי ,הורדת את זה מהסדר? זה יורד מסדר היום .אני עובר לסעיף הבא.

56

שאילתא בנושא נסיעות המנכ"לית לחו"ל5

מר עזרא סיטון:

אוקי ,נסיעות לחו"ל .שאילתא בנושא נסיעות המנכ"לית לחו"ל .אבקש לקבל
פירוט על נסיעות המנכ"לית לחו"ל בשנת  .2514בפירוט אבקש לדעת את יעד
הנסיעה ,מטרת הנסיעה ,הוצאת קופה קטנה לינה ואירוח ,מי היוצאים מטעם
הרשות בנוסף למנכ"לית ,עלות הנסיעה וכאן דבר המופיע בתקציב ה...

עו"ד רועי כהן:

חפש את מוטי ,מה אתה מחפש את המנכ"לית?

מר עזרא סיטון:

סליחה ,סליחה .אל תתערב .יש פה שאילתא.

מר מוטי ששון:

מייד תשמע .קיבלת את התשובה.

מר עזרא סיטון:

לא יעזור לך .תן לי להתמודד מולו ,אל תתערב.

מר מוטי ששון:

רועי ,רגע רועי.

מר עזרא סיטון:

תן לו ,הוא מתמודד למעלה מ 25-שנה.

מר מוטי ששון:

הנסיעה הייתה לדיסלדורף .קיבלת אותה ,יזום פרויקט שגרירים צעירים ביחד
עם גלעד בוקוסלובסקי ,עלתה  5,865ש"ח.
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דוברת:

ומה בדבר ראש העיר?

מר מוטי ששון:

או ,זה כבר אני צריך להסביר לך? אני אשב ואסביר לך את זה .את שאלת אותי
על בדיעבד .אני אסביר לך.

עו"ד יוליה מלינובסקי:לא ,זה  ...בעניין של הצעירים.
מר מוטי ששון:

את יודעת שהיו פה משלחות מרוסיה ,וסגן שר החוץ הרוסי הגיע לפה ,סגן שר
החינוך היה פה ,והיה שמה חילופין .לא ,אנחנו כל הזמן ב ...אבל מייד תקבלי,
תרצי לקבל פירוט כי הוא שאל אותי לאן היא נסעה ומה הבקשה .אה ,קיבלת.
בקיימברידג',

עו"ד מלינובסקי:

למוטי תעמולה .וטיפל ב ...שלו וזה.

מר מוטי ששון:

מי זה?

עו"ד יוליה מלינובסקי :אותו ולאד ולדוסלובסקי ,שאחר כך הוא נסע לחו"ל מטעם העירייה וטיפל
בפייסבוק של ראש העיר ,וטיפל באתר אינטרנט וכו' וכו'.
עו"ד רועי כהן:

אנשים שעובדים בקמפיין איכשהו תמיד ...

מר מוטי ששון:

מי זה? מי זה היה? אני מצטער ,יוליה ,ממש לא .מה שאת אומרת כאן ,יוליה,

עו"ד יוליה מלינובסקי :אני יכולה להוכיח.
מר מוטי ששון:

מה שאת אמרת ,אמרת כאן דבר חמור .בבקשה.

עו"ד יוליה מלינובסקי :הוא מארגן לך קונצרטים באגף הקליטה אותו ולאד ,הוא קבלן שם.
דובר:

ולאד חי בחוץ לארץ בכלל.

עו"ד יוליה מלינובסקי :הוא מארגן לך קונצרטים באגף הקליטה שלך .הוא קבלן שם ,מקבל הרבה
כסף .ואחר כך נוסע לחו"ל יחד עם המנכ"לית.
מר מוטי ששון:

חנה קיבלה ,נבחרה כמנכ"לית מצטיינת ,וקיבלה מלגה מטעם קרן על שם עוזי
פיינשטיין ,הוא היה פעם מנכ"ל עיריית ירושלים ,הקימו קרן על שמו ,והיא
נבחרה כמנכ"לית המצטיינת ושלחו אותה להשתלמות .במסגרת ההשתלמות
שהייתה בקיימברידג' ,היא נסעה אחר כך לכנס של מנהלי מוזיאונים ונפגשה
עם איזה יזם להביא איזה מתקן גדול מאד לחולון ,משהו שיש כאלה אולי
שניים בעולם .הייתה כבר שם ,נסעה ,זה ההוצאות שלה .ברצלונה ,היא נסעה
לכנס ערים חכמות .חנה נבחרה ,היא נסעה על חשבונם ,היא הייתה מרצה שם,
וכל ההוצאות היו על חשבון הכנס.

מר עזרא סיטון:

וכל המלווים האלה ,מוטי?
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מר מוטי ששון:

איזה מלווים?

מר עזרא סיטון:

יש כאלה שליוו אותה.

מר מוטי ששון:

אתה דיברת איתי על המנכ"לית .אלה נסעו על חשבון העירייה לכנס ערים
חכמות בברצלונה .על חשבון העירייה .אבל אתה שאלת על המנכ"לית ,אז
המנכ"לית לא עלתה ,רק כדאי שתדע שהמנכ"לית מוזמנת בעולם להרצות על
כל מיני דברים שקורים בישראל ,ובחולון ,להרצות על מה שקורה בחולון
בעולם .שמעת?

עו"ד יוליה מלינובסקי :מה קורה בחולון? חולדות? כאילו מה?
מר מוטי ששון:

ההבנה שלך תמיד ידעתי לאן היא הגיעה .עכשיו אני עובר לסעיף הבא.

דובר:

כל נסיעה כזאת לחוץ לארץ ,האדם צריך לבוא לפה ,לתת פה מה הוא עשה .מה
הוא עשה? מה זה ,מוזיאונים? גוגנהיים? מה זה? מה יש כאן?

51

שאילתא של חבר המועצה סיטון בנושא שמאים חיצוניים המועסקים
בעיריית חולון5

מר מוטי ששון:

שאילתא של חבר המועצה בנושא שמאים חיצוניים המועסקים בעיריית חולון.
בבקשה.

מר עזרא סיטון:

בתשובה לשאילתא בישיבה הקודמת נמסר כי השמאית רחל פרנקו קיבלה
בשנת  2514סכום של מעל  1.6מ'  ₪על שומות שהכינה לעיריית חולון רק
בשנה הזו .לפיכך השאלה היא כמה שומות ערכה רחל פרנקו בשנה זו בלבד,
ומה שכר הטרחה הממוצעת לכל שומה.

מר מוטי ששון:

רחל פרנקו ערכה  811שומות לפי  ₪ 1,155לשומה ,מה שקרוי שומות קטנות,
ועוד  135שומות בתעריף ממוצע של  ₪ 2,555לפי בקשות בתחום התב"ע שהיו
בטיפולה.

מר עזרא סיטון:

זה ספר השיאים של גינס?

עו"ד חזן שמעון:

במשך שש שנים היא קיבלה  7מ'  ,₪דרך אגב.

מר מוטי ששון:

שאלת אותי על  .2514שאלת אותי?

עו"ד חזן שמעון:

זה היה ב .2514-אבל במשך שש שנים היא לבד קיבלה ,בעוד שאר השמאים לא
קיבלו אחד חלקי  25ממנה .עוד  7-8שמאים.

מר מוטי ששון:

אני עובר לשאילתא הבאה .אילן לוי ,בבקשה.

מר זילבר איתי:

רגע ,רגע ,הוספתי את המע"מ ,הרי יש פער של  235אלף .₪
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מר מוטי ששון:

אילן.

מר זילבר איתי:

רגע ,אדוני ראש העיר ,חסרים  235אלף  ₪במה שהגשתם.

עו"ד יונת דיין:

יש שני פערים .אחד זה המע"מ ,השני זה הפער בין מועד הזמנת השומה למועד
התשלום .יש כאלה שגולשים משנה לשנה.

מר זילבר איתי:

לא הבנתי.

מר מוטי ששון:

היא הסבירה לך ,אתה לא מקשיב.

מר זילבר איתי:

לא ,אני מקשיב .אני לא הבנתי את השני .את המע"מ הוספתי.

דובר:

שקט בבקשה .נשאלה שאלה .חברים.

מר זילבר איתי:

חישבתי את הסכומים ואת העבודה ,את מספר העבודה שיש פה ,כולל המע"מ.
הוספתי את המע"מ כי הרי המחירים הם לא כוללים מע"מ ,אנחנו מגיעים ל-
 .₪ 1,463,178אני רואה שאתם הצהרתם על  .₪ 1,633,621איפה ?₪ 235,555

עו"ד יונת דיין:

יש עבודות ,שיש מעין גלישה בין שנה לשנה .יש את מתי שמוזמנת העבודה,
ויש את מתי שמשולמת.

מר ישראל מורן:

את מטעה .את מטעה .תקציב עיריית ....

מר מוטי ששון:

איתי ,תקבל את התשובה בשבוע הבא.

מר זילבר איתי:

לא קיבלתי ,לא קיבלתי!

מר מוטי ששון:

כי אתה לא שאלת את השאילתא.

מר ישראל מורן:

 235אלף  ₪ואף אחד לא יודע מאיפה.

עו"ד יוליה מלינובסקי :היא מקבלת את זה לפי משרד?
עו"ד יונת דיין:

אני מופתעת מזה שיושבים פה כל כך הרבה אנשים שבחרו בתפקיד עם כל כך
הרבה כבוד אבל אי אפשר להוציא מילה אחת מהפה בלי ששומעים אותך .אני
מנסה להסביר .שאלה אחת היא מה הסעיף התקציבי ומה הכסף שיצא .שאלה
אחרת היא כמה שומות הוזמנו באותה שנה .זה נכון שהעירייה עובדת על
בסיס מזומן ,אבל אם השומה הוזמנה בדצמבר  2514ועד שהיא הגיעה לעירייה
ועד ששולם עליה במזומן בינואר  ,2515אתה לא תראה את זה באותה שורה.

מר ישראל מורן:

אני עובד מזומן מתוקן ,ולכן...

.8

הערכת שומא לדירה ברח' ארלוזורוב  89חולון

מר מוטי ששון:

סליחה ,הייתה שאילתא .הוא שאל ,קיבלתם את התשובה .הלאה ,אני עובר
לסעיף הבא .אילן לוי בבקשה.
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אבקש לדעת איזה מבין השמאים ערך את השומה לדירה ברחוב ארלוזרוב .98
בקשה מס'  .25133375מי הגורם המוסמך שקבע ששמאי זה יערוך את השומה,
מה היו שיקוליו של הגורם שבחר את השמאי .אני רק מציין שהבניין ברחוב
ארלוזרוב זה בניין של  11יחידות דיור ש 55%-מתוכו שייך לשמאית העירונית.

מר מוטי ששון:

את השומה על הדירה ברחוב ארלוזרוב  98ערכה רחל פרנקו .הגורם שקבע כי
רחל פרנקו תבצע שומה זו הייתה מהנדסת העיר האדריכלית הגב' מימי פלד.
הבחירה ברחל פרנקו נעשתה על פי חלוקה אזורית של השמאים בטבלה מ-
 2557חילקו את השמאים לכל אחד את האזורים שלו ,כל התהליך בוצע
ישירות ואישית על ידי מהנדסת העיר.

דובר:

עכשיו זה מסביר למה רחל פרנקו מקבלת את כל השומות.

מר מוטי ששון:

אני עובר לסעיף הבא .בבקשה .נועה ,בבקשה.

58

שאילתא בנושא זכויות חברי מועצה

גב' נועה צפליצקי:

בישיבת מועצה מס'  24שהתקיימה ב 136-הגשתי שאילתא בנושא זכויות חברי
מועצה .לצערי טרם קיבלתי תשובה .מבקשת לקבל תשובה לאותה שאילתא
לאור תגובתה של היועצת המשפטית שתבדוק את הנושא ותציג את הזכויות
כפי שמוצגות בפקודות העירייה ובחומר שהעברתי לידי היועצת המשפטית
באותה הישיבה.

מר מוטי ששון:

אנו פועלים ונמשיך לפעול לפי סעיף  145א' לפקודת העיריות ומשתדלים
כמיטב יכולתנו לעמוד בלוחות הזמנים ,לא תמיד זה אפשרי( .מדברים ביחד)
סליחה ,אין לך זכות דיבור.

גב' נעה צפליצקי:

סליחה ,זאת לא תשובה למה שאני שאלתי .אני שאלתי ,יונת ,את יכולה רגע
להיות איתי? אני שאלתי לגבי זכויות .לגבי פנייה שלנו למנהלי אגפים כמו
שכתוב בפקודת העירייה ויש לי את זה לפניי ,וזה לא נאמר כאן .אני רוצה
לדעת האם באמת זכותי לפנות למנהלי האגפים ולקבל תשובות.

עו"ד יונת דיין:

פקודת העירייה לא נותנת זכות או סמכות לחברי מועצה לפנות למנהלי אגפים
או לעובדים ספציפיים בעירייה ,אלא לבקש ולקבל מידע מפנקסי העירייה .מי
שמרכז את זה זה מרכז המועצה .המסמכים שאת הקראת מהם ושאחר כך
חיפשתי ואיתרתי אותם באינטרנט לקוחים מתוך דוח ביקורת של עירייה
אחרת ,ששמה החליט ראש העירייה והמנכ"ל על מדיניות אחרת שפה בעירייה
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לא ...
גב' נעה צפליצקי:

אבל היו בג"צים על זה.

עו"ד יונת דיין:

היו בג"צים על מה הלכו חברי מועצה לבקש ולראות ,ובין היתר מה שאמר בית
המשפט שחבר מועצה שהוא לא חבר בוועדה או לא נדרש לו לצורך דיון
במועצה ,לא בכל מסמך הוא יכול לעיין ,וגם בג"ץ שמר בין היתר על זכות
לפרטיות והגנת מידע ודומיהם .אבל זה לא פנייה ישירה לכל עובד בעירייה.

גב' נעה צפליצקי:

לא לכל עובד ,בהחלט אני מסכימה עם זה ,גם זה כתוב .למנהלי האגפים כולל
עיון במסמכים ,לא מסמכים שהם דנים בפרטיות של בני אדם.

עו"ד יונת דיין:

אני לא מכירה  ...אני מכירה זכות עיון

גב' נעה צפלינסקי:

אז צריך לאפשר לי ,נכון .החוק מאפשר לי.

מר מוטי ששון:

זכות עיון.

גב' נעה צפליצקי:

החוק מאפשר.

מר ישראל מורן:

השאלה אם הוא גם מחייב.

מר מוטי ששון:

סליחה ,מורן.

גב' נעה צפליצקי:

לא ,כתוב במפורש ,יונת.

מר מוטי ששון:

אז היא עונה לך .היא עונה לך.

גב' נעה צפליצקי:

בסדר ,אבל זה תשובה קצת מתחמקת ,והיא לא לגמרי מדויקת יונת ואת
יודעת את זה .וכתוב במפורש שזכותנו ,סליחה ,זה כתוב .היו בג"צים ,כמה
בג"צים .יש לי את כל החומר.

מר מוטי ששון:

טוב ,אמרת שאלת הבהרה ,קיבלת תשובה .אני עובר לסעיף הבא.

גב' נעה צפליצקי:

לא ,לא קיבלתי תשובה.

572

בקשה לביטול הפקעה בגוש  6249חלקות  794ו796-

מר מוטי ששון:

בקשה לביטול הפקעה בגוש  6548חלקות  284ו .286-קיבלתם את המכתב של
עו"ד עופר צילקר מה .2233-בתאריך  1932389פורסמה בילקוט הפרסומים ...
קיבלתם את המכתב? ראיתם אותו? זה מה שאמרתם פעם קודמת שלא היה
מכתב הסבר .מי בעד? אישור המועצה לביטול הפקעה בגוש  6548חלקות 284
ו.286-
מי בעד ביטול ההפקעה?  73בעד 5מי נגד? אין נגד ,אין נמנעים5
אני עובר לסעיף הבא.
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577

דו"ח רבעוני רביעי לשנת 7274

מר מוטי ששון:

דו"ח רבעוני רביעי לשנת  .2514וידבסקי תתקרב ותשב.

מר יצחק וידבסקי:

שלום לכולם .אתם כולם מחזיקים ביד את דוח רבעוני לשנת  2514הרבעון
הרביעי .אני מניח שבספטמבר תקבלו את הדוח המבוקר ,אחרי בדיקת רואה
החשבון מטעם משרד הפנים .ביצוע תקציב הרגיל .הכנסות לשנת  2514היו
נמוכות ב 2.9%-מהתקציב השנתי והסתכמו בכ 1.565-מיליארד  .₪ההוצאות
בשנת  2514היו נמוכות ב 3.1%-מהתקציב השנתי והסתכמו ב 1.558-מיליארד
 .₪העודף לתקופת הדוח הגיע לכ 2.1-מ'  ,₪והגירעון המצטבר כפי ששמתם
לב הוא ירד ,הגיע לכ 4.97-מ'  .₪תקציב הפיתוח .הכנסות בשנת  2514הגיעו
לכ 249.5-מ'  ₪וההוצאות הגיעו לכ 246.8-מ'  .₪העודף לתקופת הדוח הגיע
לכ 2.7-מ'  .₪סך הכול העודפים הזמניים נטו מתקציב הפיתוח הגיעו לכ248-
מ'  .₪קרנות הרשות .יתרת קרנות הרשות ליום  31312314הגיעו לכ 79.9-מ' .₪
ביצוע התקציב ,סיכום .כפי שאתם רואים מזה שנים רבות רבות העירייה
ביצעה את התקציב הרגיל לשנת  2514ללא גירעון ,תקציבי הפיתוח בוצעו
בהתאם לתקציבים שאושרו על ידי מועצת העיר ומשרד הפנים .אנחנו אחת
הרשויות היחידות שכבר שנים רבות אין הערות ביקורת בנושאים של חריגה
תקציבית .תודה.

מר מוטי ששון:

מי בעד אישור הדוח הרבעוני לשנת  2514על פי מכתבו של גזבר העירייה,
וידבסקי אתה חתום פה? לא ,זה של רואה החשבון אורי צור מה.1334315-
מי בעד?  78בעד 5אין נגד 7 ,נמנע 5אושר.
וידבסקי ,הסעיף הבא.

577
מר רחמים בנוני:

עדכון תקציב הרגיל 7275
ערב טוב .יש לנו כאן את עדכון התקציב ,מה שקיבלתם היום ,פשוט היה לנו
פה מספר עדכונים .העדכון האחרון שקיבלנו שלא נשלח אליכם זה העדכון
שלטובת מנהל תיכון הייטק היי ,ולכן איחדנו את הכול לקובץ אחד .סך הכול
השינוי  ,₪ 1,798,555מ 1,138,516,455-ל .1,145,314,955 -אם יש למישהו
שאלות?

מר ישראל מורן:

אנחנו לא מכירים את השינוי הזה שאתה מדבר עליו.

מר רחמים בנוני:

לא ,אז אני אגיד .מה שקרה שנפתח תיכון הייטק היי.
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מר ישראל מורן:

אנחנו רוצים לראות משהו ,דפים ,מוטי.

מר מוטי ששון:

יש.

מר רחמים בנוני:

אז הנה ,אני מסביר.

מר ישראל מורן:

למה אתם לא מחלקים לנו אם יש עוד שינוי? זה עוד מיליון שקל?

מר רחמים בנוני:

לא ,לא .אני אסביר .היה עדכון ראשוני.

מר מוטי ששון:

זה לא עוד מיליון .הוא לקח ,תן לי רגע .היו שלושה שינויים שקיבלתם .עכשיו
הוסיפו את השינוי השלישי ,וכדי לסבר לכם ,הסך הכול.

מר ישראל מורן:

אני אגיד לך מה לי יש ביד .לי יש ביד שינוי  ,₪ 898,555ופה יש השינוי בדף
שאני מחזיק .1,798,555

מר מוטי ששון:

הוא יסביר לך.

מר רחמים בנוני:

היום הלכה הדסה והכינה עדכון מעודכן לכל העדכונים שעשינו .שלחנו לכם
שני עדכונים ,ומה שקרה בית ספר הייטק היי נפתח בספטמבר .משרד החינוך
מתקצב מ 139-והעירייה רוצה להוציא מכרז כדי לקלוט את המנהל מ.138-
כלומר על החודש הזה זה יהיה תקציב עירוני ולכן היינו צריכים להגיש את
התקציב לכאן ,ומה שעשינו הגשנו ,יש לכם את המכתב בחתימת הגזבר מ-
 ,335315קיבלתם אותו ,שזה מרכז את כל ,היום הדסה אני יודע הפיצה לכולם.
שזה מרכז את כל הקובץ יחד כדי שלא תראו הרבה העתקים .השינוי היחיד
שנוסף השלישי זה מנהל הייטק היי לתיכון.

מר מוטי ששון:

שייפתח ב.139-

מר ישראל מורן:

והתקציב הוא ?₪ 955,555

מר רחמים בנוני:

לא .סך הכול העדכון של התקציב זה  1,798מיליון.

מר מוטי ששון:

זה בא בצד ההכנסות ובצד ההוצאות.

מר ישראל מורן:

שנייה ,אבל השאלה מה זה ה .955-אוקי ,נניח ועכשיו חילקתם את העדכון ולא
 15ימים לפני כמו שצריך ,מה זה ה .₪ 955,555-בוא תפרטו לי כדי שנדע מה
זה אומר.

מר מוטי ששון:

אבל הוא פירט לך שם.

מר ישראל מורן:

לא ,אז אני רוצה שנראה בסעיפים ה.₪ 955,555-

מר רחמים בנוני:

פירטתי בדיוק .מנהל הייטק היי זה יש לנו את התקציב .אתה רוצה בדיוק את
שני האחרונים? או אתה רוצה רק את האחרון? רק אני רוצה לדעת.
26

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

 31517275פרוטוקול 447

מר ישראל מורן:

יש תוספת של  ?₪ 955,555אני רוצה לדעת  ₪ 955,555איך מתחלק.

מר רחמים בנוני:

בדיוק .אני אגיד .יש לנו הכנסות אגרת רישיונות לשלטים בסעיפים אם אתם
רוצים בפרק  1-2יש לנו תוספת של  ,345פשוט אנחנו בודקים למול ההכנסות
שהיו בשנת  2514ויש גם צפי של עלייה ולכן עדכנו כדי שאם יש לנו הוצאות
שנוציא אותם ולא יישארו לנו יתרות בתקציב .יש לנו השתתפות מוסדות וילדי
חוץ .יש לנו בפרק  345 .3.1.3.2אלף  .₪מנהל תיכון הייטק היי ₪ 125,555
בהכנסות .יש לנו  ₪ 155,555בפרק  5הכנסות משנים קודמות ,ויש לנו בפרק
 6.1.5השתלמות מקצועית לעובדים  655אלף .₪

מר ישראל מורן:

זה בהכנסות?

מררחמים בנוני:

לא ,זה בהוצאות .אני מדבר על הוצאות .פשוט מה שקרה שאנחנו כדי לאזן
את התקציבים ,אתם זוכרים בתחילת השנה קיצצנו כ 9-מ'  ₪כי היינו צריכים
לשים רזרבה של  11.5מ'  .₪ולכן עכשיו אנחנו מפשירים כדי שהעירייה תצא ..

מר מוטי ששון:

כל רבעון מפשירים את האחוז הזה.

מר רחמים בנוני:

בדיוק .ולכן פתחנו.

מר ישראל מורן:

מה זה אומר השתלמות מקצועית לעובדים וכמה עובדים יוצאים להשתלמות?

מר מוטי ששון:

כל העובדים.

מר רחמים בנוני:

כל עובדי העירייה ייצאו ליומיים להשתלמות מקצועית ולכן אנחנו רוצים
שהמכרז ייצא היום.

מר ישראל מורן:

על יומיים השתלמות  ₪ 655,555זה מה שמגולם?

מר רחמים בנוני:

לא ,זה יותר .כי יש לנו בסעיף  ,355אנחנו מוסיפים עוד  .655יש לנו בוועדת
תקינה אושר אחד בוחן תוכניות להנדסה ,זה מאד חשוב ולכן הוספנו את זה.

עו"ד יונת דיין:

זה בשביל תיקון  151לחוק התכנון והבנייה.

מר ישראל מורן:

תקן חדש ,ממש?

מר רחמים בנוני:

כן ,תקן חדש .זהו ,זה כל העדכונים שהיו.

מר מוטי ששון:

אוקי ,מי בעד עדכון התקציב הרגיל לשנת ?2515

מר זילבר איתי:

שאלה .בסעיף בהכנסות אני רואה שיש תוספת הכנסות מתאגיד מי שקמה עוד
רבע מיליון שקלים מעבר למה שתוכנן .מאיפה זה הגיע?

מר רחמים בנוני:

זה חובות שהתאגיד חייב לעיריית חולון ,ויש אישור מהתאגיד שהם יעבירו לנו
את הכסף ולכן הכנסנו את הכסף.
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מר זילבר איתי:

זה הכול חובות .זה לא דיבידנדים ודברים כאלה?

מר רחמים בנוני:

לא ,זה לא דיבידנדים.

מר זילבר איתי:

זה חובות שהם בעצם על מה? על הגבייה משנים קודמות?

מר מוטי ששון:

על העבר ,על העבר.

מר רחמים בנוני:

זה על העבר ,היה שם הסכם עם איגודן,לכן הם היו חייבים לנו  255,555ש"ח

מר ישראל מורן:

מה ,שצירפנו ערים אחרות?

מר רחמים בנוני:

לא ,לא.

מר מוטי ששון:

לא ,לא קשור.

מר זילבר איתי:

עכשיו גם ה ₪ 632,555-זה גם כן חובות ,נכון?

מר רחמים בנוני:

מה זה ?632,555

מר זילבר איתי:

התקציב המקורי.

מר רחמים בנוני:

לא .זה כסף שאנחנו נותנים להם שירותים .אנחנו לתאגיד מי שקמה ,למרות
שאנחנו לא גובים להם כרגע את המע"מ אנחנו נותנים להם שירותים גם של
מל"ח ,מוקד לשעת חירום ,וגם של המוקד העירוני .וזה הכסף שהם מחויבים
לתת לנו ,והוספנו על זה את הסכום הזה.

מר זילבר איתי:

ומלבד ה ₪ 255,555-הם חייבים לנו עוד כסף?

מר רחמים בנוני:

נכון להיום אני יודע שלא.

מר זילבר איתי:

לא? זהו? התאגיד חייב לנו עוד כסף מעבר לרבע מיליון שקל? לא?

מר מוטי ששון:

מי בעד עדכון התקציב הרגיל לשנת  ,2515מכתבו של וידבסקי מה.335315-
מי בעד?  79בעד 5אין נגד 5אחד נמנע 5אושר.
אני עובר לסעיף הבא.

573
מר רחמים בנוני:

אישור תב"רים
יש לנו כאן אישור תב"רים .גם כאן היה לנו עוד עדכון של שני תב"רים ואנחנו
הכנסנו את זה לקובץ אחד מרוכז .שני התב"רים שאתם לא קיבלתם אותם זה
שני התב"רים הראשונים שאתם רואים בפרק  7.4.4בטיחות בדרכים .מה
שקרה ,שיש לנו התחייבות מהמשרד להגנת הסביבה לקבל  85%התחייבות.
בפועל כשקיבלנו את ההתחייבות ,זה היה רק ל .55%-מה שהם הציעו לנו ,הם
אמרו לנו ככה :בואו תממנו כרגע מתקציב עירוני ,כשיהיה תקציב המדינה
אנחנו נעשה כל מאמץ כדי לתת לכם .אז כדי שהעירייה לא תפסיד את החצי
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מיליון בערך גם של השאטל לאזור התעשייה מתחנת הרכבת קוממיות וגם
הסדרת שביל אופניים ,עשינו הקטנה מהתקציב של המשרד להגנת הסביבה,
הוספנו תקציב עירוני ,כאשר יש לנו מעין הבטחה שבמידה שיהיה תקציב
המדינה ויהיה אפשרות לקבל את הכסף הזה חזרה.
מר ישראל מורן:

מוטי ,מתי זה כבר עתיד לפעול השאטל שהובטח כבר כמה פעמים?

מר רחמים בנוני:

הנה ,עכשיו קיבלנו את התקציב וענבר ניצן אם את יכולה לפעול כדי להריץ את
הנושא.

מר שראל מורן:

מתי זה יפעל בערך? הערכה?

מר מוטי ששון:

אין הערכה.

מר ישראל מורן:

אין הערכה?

מר מוטי ששון:

כשאני אדע בדיוק אני אגיד.

מר שראל מורן:

מוטי ,אפשר עוד בקשה בנושא של תב"רים?

מר מוטי ששון:

כן ,תשאל.

מר ישראל מורן:

יש לנו ,קודם כל יש רשימת תב"רים ארוכה ,אתם יודעים ,זה לא כל הרשימה.
כל פעם אנחנו מקבלים איזה שהוא.

מר מוטי ששון:

כל פעם שמקבלים כסף ,מאשרים אותה.

מר ישראל מורן:

לא ,מה שאני מבקש זה הפוך .זה לראות שיש תב"רים שכבר הם ישנים
וותיקים,

מר מוטי ששון:

זה בסוף שנה.

מר ישראל מורן:

לא ,אבל לא כל שנה אתה סוגר תב"רים .יש תב"רים שכבר נשארו פתוחים די
הרבה זמן.

מר מוטי ששון:

כל שנה .כל שנה סוגרים.

מר רחמים בנוני:

כל שנה תב"ר ללא פעילות אנחנו סוגרים אותו ,וגם במהלך השנה אם אנחנו
רואים שיש יתרה ,הרי אנחנו הבאנו פה כל פעם למועצה יתרה של תב"ר שהוא
לא פעיל אנחנו מקטינים ומוציאים לתב"ר שיעבוד .לא משאירים כסף שוכב
סתם.

מר ישראל מורן:

כן ,אבל יש תב"רים שנשארים פתוחים בצורה כזו או אחרת שלמשל נגיד 6
מיליון וכל פעם מוסיפים להם עוד חצי מיליון ,עוד מיליון ,וממשיכים .אף פעם
אף אחד לא יודע.
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מר מוטי ששון:

לא ,לא .הם חייבים להיות פעילים.

מר ישראל מורן:

בסדר ,מה זה פעילים? פעילים אתה כל הזמן יכול לאשר לו עוד טיפה .ואתה
אף פעם לא יודע מה באמת יש בתוך התב"ר אם אתה לא יודע .אני חושב
שכשאתה פותח תב"ר צריך לייעד אותו ,לדעת בדיוק על מה הוא ,כשהוא
מסתיים לסגור אותו .כי אז הקופות האלה זה קופות בעיניי שהן נזילות .אתם
יודעים מה ההבדל בין תקציב רגיל לבין תקציב לא רגיל .תקציב רגיל הרי הוא
עובד על מה שיש לך במזומן .התקציב הבלתי רגיל עובד על מצטבר .על פניו
אתה יכול לגרור משנה לשנה דברים או חובות או לפעמים יתרות גם של
דברים שאתה לא רואה .ולכן ,על מנת שאנחנו נדע כל הזמן באמת על כמה
אנחנו עומדים ,אנחנו צריכים לשאוף שכמה שיותר תב"רים שלא פעילים או
לחילופין כל הזמן משחקים בעוד קצת פחות קצת ,צריכים להיסגר כדי שנדע
באמת מה יש לנו ומה אין לנו .אז אני מבקש לשאוף שבאמת כל תב"ר...

מר מוטי ששון:

מאחר וזה מה שנעשה בסוף שנה כשמאשרים את התקציב לשנה החדשה,
סוגרים תב"רים ,ותעקוב אחרי זה ואתה תראה שקיבלת.

מר רחמים בנוני:

אני רוצה להגיד למורן שאין שום תב"רים בחובות כמו שאתה חושב .מבקר
משרד הפנים בודק אותנו ואין תב"ר אחד שהוא בחובות.

מר מוטי ששון:

אוקי ,מי בעד עדכון תקציב התב"רים על פי מכתבו של וידבסקי מה335315-
שסך הכול התב"רים מסתכמים ל 13.151-מ' .₪
מי בעד?  79בעד 5אין נגד 3 5נמנעים 5אושר.

574

אישור מחיקת חובות בהסדרי פשרה – רשות איתנה

מר מוטי ששון:

אני עובר לסעיף הבא ,אישור מחיקת חובות בהסדרי פשרה – רשות איתנה.
יונת רוצה להגיד?

עו"ד יונת דיין:

לא .יש לך פה את אמנון בירמן.

מר מוטי ששון:

אמנון בבקשה.

מר אמנון ארץ קדושה :יש לכם רשימה של מחיקת חובות .בסך הכול  33מ'  ,₪מתוכם נגבו  11מ' ,₪
והבאנו לאישור מחיקה של  25מ'  .₪עכשיו אם ניקח את הטבלה נראה ששני
שליש מהחוב זה בעצם השורה הראשונה ,בית המטבחיים ,איגוד ערים .היה
הסכם שבעצם זה חוב של  25שנה כמעט ,שבעצם חצי אנחנו מקבלים
מהמפעיל וחצי מהארנונה תיזקף כל שנה עד לפירוק בית המטבחיים .בית
31

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

 31517275פרוטוקול 447

המטבחיים פורק ב ,2513-החוב היה  22מ'  ₪שרובו היה בגלל ריביות של
פיגורים עיריות .בסיכום עם גילה אורון מנהלת המחוז ,הריבית שחושבה היא
ריבית חשכ"ל ולכן גבינו  8.7מ'  ,₪כל השאר זה בעצם ריביות שנמחקו.
עו"ד חזן שמעון:

ברשותך ,שאלת מפתח .אני רואה פה את כל החובות האלה שנמחקים.
התגבשות החוב שלהם ,למשל בשנת  ,94 ,91 ,99 ,2552 ,1993 ,1994אנחנו
מדברים ,שים לב .ישנו פה אזרח קטן ,נקרא לו ככה ,שמוליק .לא משלם כמה
חודשים ארנונה או מים .מייד מנתקים לו .פה אנחנו מדברים על  25שנות חוב!
מה קרה לעירייה פה? למה היא שתקה  25שנה ורק אחרי זה מתחילים פשרות
וכל זה .למה לא אחרי שלושה חודשים מנתקים להם וסוגרים כבר את הכול
ולא צריך אחרי  45שנה לעשות חובות.

מר אמנון ארץ קדושה :קודם כל אנחנו לא מנתקים כבר מים ,אנחנו מדברים פה על ארנונה ,מים זה
כבר לא בתחום שלנו ,זה תחום תאגידי.
עו"ד חזן שמעון:

עיקולים .עיקולים.

מר אמנון ארץ קדושה :אז קודם כל ככה.
עו"ד חזן שמעון:

אני בטעות ,הנה ,וידבסקי ,סליחה רגע ,יבוא פה וישפוט .אני ,רק שמעו שמעון
חזן בזמנו ,כן? עושה צרות לעירייה ,חייב  1,555שקל ,עשו לי עיקולים
בבנקים! ואחר כך התנצלו כי זה גם לא היה מוצדק.

מר מוטי ששון:

וידבסקי ,תענה לו.

עו"ד חזן שמעון:

בסוף הוא התנצל ואני רוצה להגיד את זה בשבחו ,התנצל בדק את הדבר,
ואמרתי לו :וידבסקי פה רודפים אותי ,עושים לי את זה בכוונה .הלך בדק
ובסופו של דבר התנצל .והיה לי בושה בבנקים.

מר מוטי ששון:

וידבסקי ,תדבר למיקרופון .תדבר ,נו.

מר יצחק וידבסקי:

אף אחד בעיריית חולון לא מחפש ,ואמרתי לך את הכול דרך אגב בפניך .לא
מחפש ,לא רודף אותך ,ודאי לא ברמה הגבוהה של העירייה ,בוודאי לא ברמה
של הפקידות של העירייה ,לא יודע מאיפה חשבת את זה .קורים לפעמים
תקלות .והמקרה הזה ,אולי עם המחשב יש לך איזה בעיה .עם העובדים אין
לך.

עו"ד חזן שמעון:

תדבר רגע עם המחשב.

מר יצחק וידבסקי:

נו באמת .אבל אמרתי לך את זה חד משמעית ,אני לא יודע למה אתה ....
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עו"ד חזן שמעון:

אז הנה תראה ,כל אלה  25שנה אף טעות לא הייתה!

עו"ד יונת דיין:

שמעון ,ברשותך יסלח לי אמנון רגע שאני נכנסת ישר לקטע המשפטי ונקצר
את זה .מה שעשו או לא עשו לפני  25שנה 15 ,שנה ו 15-שנים ,עם הפסיקה של
היום והנחיות היועץ המשפטי לממשלה של היום כבר לא רלבנטי .א' פסק דין
נסייר נ' עיריית נצרת 7 ,שנים לא פעלת ,אתה לא יכול לפעול .גם לא באכיפה
מנהלית .ב' היועץ המשפטי לממשלה בעקבות פסק הדין גם הוציא הנחיות
שכל שלוש שנים חייבת להיות איזה שהיא פעולה .אלה חובות שיותר מ7-
שנים לא נגעו בהם ,אז מה שהצליחו והוציאו ,זה כסף שהעירייה זוכה בו
למעשה.

עו"ד חזן שמעון:

את קוראת לזה זכייה?

עו"ד יונת דיין:

מה לעשות? אם לא פעלנו לפני  25שנה ואתה לא יכול לפעול היום ,כל שקל
שהפקידים האלה מצליחים .

עו"ד חזן שמעון:

לכל אלה פנו ,שלחו מכתבים ,ניסו להשיג אותם.

מר אמנון ארץ קדושה :שמעון ,אנחנו פועלים בדרישות ,בעיקולים ,עיקולי מטלטלין ,אף אחד תאמין
לי לא יוצא ,אין איפה ואיפה .יש פה תיקים והסברנו את זה גם בפעם
הראשונה שהבאנו ,תיקים מאד מאד ישנים ,שהיה כבר איתם הסכמי פשרה
ואנחנו מביאים אותם כאן רק ליישום כי הם לא יושמו במערכת ומחובתנו
להביא אותם גם לכאן .עכשיו ,במקרה שאתה מדבר עליו  25שנה ,זה הסיכום
שהיה עם בית המטבחיים ,שחצי הוא משלם והוא שילם ,וחצי זה איגוד ערים
שזה עיריית תל אביב וחולון .אז אנחנו פועלים כל הזמן.
עו"ד חזן שמעון:

מי זה עו"ד ששון?

מר אמנון ארץ קדושה :עו"ד ששון זה עו"ד שעובד מטעם הגבייה ,בדרך כלל כל התיקים הקשים
מועברים לטיפול שלו.
מר ישראל מורן:

מוטי ,אני חייב לומר שאני לפחות באופן אישי ,איתי קיבל ,אני לא קיבלתי את
החומר הזה לפני ,אז אני באופן אישי אתנגד אבל אני חושב שבאופן תקין
חשוב שתשלחו את החומר הזה כמו שצריך ובזמן .אני קיבלתי את זה בפעם
הראשונה עכשיו עם החומר.

דובר:

יש עוד מישהו שלא קיבל חומר?

מר ישראל מורן:

אני לא קיבלתי את זה עם העדכון.
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דוברת:

לא מעודכן .לא לגמרי מעודכן.

עו"ד יונת דיין:

הוא מדבר כרגע על ה ...מחיקת חובות.

מר מוטי ששון:

מי בעד אישור מחיקת חובות והסדרי פשרה לפי מכתבו של אילן בוסקילה,
מנהל מחלקת הגבייה ,מיום .1934315
מי בעד?  74בעד 5מי נגד? אין ,מי נמנע?  6נמנעים ,אושר.
אני עובר לסעיף הבא.
כתב הסמכה למתמחה מר אדם נסיר ,ת5ז 322739891 5להתייצב ולתבוע בבית

575

משפט לעניינים מקומיים בחולון
מר מוטי ששון:

כתב הסמכה למתמחה מר אדם נסיר ,ת.ז ,355238987 .להתייצב ולתבוע בבית
משפט לעניינים מקומיים בחולון .קיבלתם את כתב ההסמכה.
מי בעד? זה מה שקורה עם כל מתמחה כל שנה 72 .בעד 7 5נמנע 5אושר.
מינוי הגב' נועה צ'פליצקי כיו"ר הוועדה לקידום מעמד הילד5

מר מוטי ששון:

מינוי הגב' נועה צ'פלין כיו"ר הוועדה לקידום מעמד הילד .מי בעד?  .25אין
נגד ,אין נמנעים.

576

אישור חופשת יולי-אוגוסט

מר מוטי ששון:

כדרכנו בכל שנה אנחנו מאשרים את,

מר ישראל מורן:

אבל יש עדיין ישיבה ביוני ,לא?

מר מוטי ששון:

אנחנו מאשרים את החופשה ,יולי-אוגוסט ,חופשת קיץ .כדי שכל אחד יוכל
לתכנן את חופשת הקיץ שלו ,בדרך כלל ביולי-אוגוסט יוצאים לחופשות ,עכשיו
אנחנו עושים חופשה .אני מודיע .מי בעד?  79בעד 7 5נגד 5אין נמנעים 5אושר5
תודה רבה ,הישיבה נעולה.

-הישיבה ננעלה-

מוטי ששון

יוסי זיידה

ראש העיר

עוזר ראש העיר
ומרכז ישיבות מועצה
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