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מועצת העיר שמן המניין מס' 31

מיום ראשון 6.9.2015
משתתפים:
 ראש העיר ויו"ר מועצהמר מוטי ששון
חבר מועצה
מר יעקב אחדות -
 חבר מועצהמר יעקב בבלי
 חבר מועצהמר איתי זילבר
מר יעקב זיתוני  -חבר מועצה
 חבר מועצהמר שמעון חזן
מר עמוס ירושלמי  -חבר מועצה
מר מורן ישראל  -חבר מועצה
 חבר מועצהמר רועי כהן
 חבר מועצהמר אילן לוי
מר משה מועלם  -חבר מועצה
גב' יוליה מלינובסקי  -חברת מועצה
 חבר מועצהמר יוסי נדלר
מר זוהר נוימרק  -חבר מועצה
חבר מועצה
מר חיים סברלו -
חבר מועצה
מר עזרא סיטון -
חברת מועצה
גב' רבקה עדן -
גב' רונה עמרם -נתיב  -חברת מועצה
גב' צ'פלינסקי נעה  -חברת מועצה
מר ראובן קייקוב -
דר' מאיר רוק -
מר עופר שמעונוף -
מר יצחק תורג'מן -

חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
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כמו כן נכחו :
עו"ד יונת דיין  -יועצת משפטית
מר אריק מולה – מנכ"ל תאגיד "מי שקמה"
גב' שירלי מורה – סגנית דוברת העירייה
מר רחמים בינוני – מנהל אגף תקציבים ובקרה
מר ארז ניסים – מנהל אגף פיקוח עירוני
מר אמנון ארץ קדושה – מנהל מחלקת הכנסות.
מר יוסי זידה  -עוזר ראש העיר

נעדרו:
מר יעקב חרש  -חבר מועצה
מר שי קינן  -חבר מועצה
מר זאב ניסים  -חבר מועצה
מר שמריהו מיכאל – חבר מועצה
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על סדר יום:
 .1הצעה לסדר יום  -של חבר המועצה עזרא סיטון בנושא חגיגות העצמאות בחולון הישנה.
 .2הצעה לסדר יום  -של חבר המועצה עזרא סיטון בנושא צירוף חבר אופוזיציה לוועדה
לבחירת יקירי העיר.
 .3שאילתא  -של חבר המועצה איתי זילבר  -בנושא מיצוי זכויות לזכאי ביטוח לאומי.
* .4שאילתא  -של חבר המועצה איתי זילבר  -בנושא שאון קיץ .2015
 .5שאילתא  -של חברת המועצה נעה צפליצקי – בנושא המשלחות לפולין.
* .6שאילתא  -של חבר המועצה מורן ישראל  -בנושא מלגת מצטיינים של העיר חולון.
* .7שאילתא  -של חבר המועצה מורן ישראל  -בנושא מדיניות העירייה בנוגע לרישום
לכיתה על אזורית.
 .8אישור דו"ח מילולי של רשת קהילה ופנאי( ,המצ"ב).
 .9אישור דו"ח מילולי של החברה לפיתוח מוסיקה אמנות ומחול חולון בע"מ(,המצ"ב).
 .11פרוטוקול ישיבת ועדת שמות העירונית ( )11/2115מיום (,28/7/2115המצ"ב).
 .11אישור כתב הסמכה של הגב' קארן בן עטר ,ת.ז 311472651 .להתייצב לתבוע בבימ"ש
לעניינים מקומיים בחולון ,בהתאם לכתב ההסמכה(,המצ"ב).
 .12אישור כתב הסמכה של הגב' ליטל דותן ,ת.ז 2142711771 .להתייצב לתבוע בבימ"ש
לעניינים מקומיים בחולון ,בהתאם לכתב ההסמכה(,המצ"ב).
 .13אישור הסמכת  3עובדים כמפקחי רישוי עסקים :מתי פישר ,לירן עמר ,טטיאנה
בורוכוב(,המצ"ב)
 .14אישור המועצה לתמיכות במוסדות דת (עמותות) לשנת (,2115המצ"ב).
 .15אישור פרוטוקול ועדת תמיכות ,טבלת חלוקת תמיכות בעמותות כללי לשנת ( 2115המצב).
 .16אישור תב"רים ,עדכון נוסף(( )1המצ"ב).
 .17עדכון התקציב הרגיל לשנת  ,2115עדכון נוסף (מס' ( )1המצ"ב).
 .18אישור מינוי מר אורן סניה כממונה על תלונות ציבור בנוסף על תפקידו כממונה על פניות
הציבור(,המצ"ב).
 .19חידוש המינוי של יו"ר הדירקטוריון מר זוהר נויימרק בתאגיד "מי שקמה"(.המצ"ב).
 .21אישור מועצה למינוי ממלאי מקום לוועדת ערר על הארנונה(,המצ"ב).
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 .21אישור מועצה להסדרי פשרה של חובות ארנונה מים וביוב לעסקים ומגורים(לאחר אישור
ועדת הנחות)(,המצ"ב).
 .22אישור מועצת העיר  -הקצאה ל"עמותת מאיר עיניים" בית כנסת ע"ש רבי מאיר בגוש
 7183חלק מחלקה  32ברח' משעול פז(,המצ"ב).
 .23אישור מועצת העיר  -הקצאה ל"עמותת מרכז מורשת ליהדות סוריה ולבנון בישראל"
הקצאה לבית כנסת ומרכז קהילתי ברחוב לבון בגוש  6872חלקה (,155המצ"ב).
 .24בקשה לאישור הגדלת חוזה התקשרות עם חברת  hotmobilעבור מסופונים חבילות
 dataודו"חות בתי משפט(,המצ"ב).
 .25שינוי נוהל מחיקת חובות בהסכמי פשרה – רשות איתנה(,המצ"ב).
 .26אישור תיקונים בתקנון תאגיד "מי השקמה"(,המצ"ב).
 .27מינוי דירקטור מטעם הציבור(עמוס ירושלמי) במקום מנחם גרינר בתאגיד המים.
 .22מינוי דירקטור מטעם הציבור(מצטיינים) בחברה לבילוי ובידור במקום דקלה צדוק.
 .29מינוי דירקטור מטעם הציבור(צעירים) בחברה לפתוח תאטרון מוסיקה אומנות ומחול
בע"מ במקום בתיה בר-לב.
 .30עדכון שכר בכירים מהנדסת העיר הגב' מימי פלג מ 90% -ל 95%-משכר מנכ"ל.
 .31עדכון שכר היועצת המשפטית ת לעירייה הגב' יונת דיין מ 25% -ל 90%-משכר מנכ"ל.
 .32תבר -3639שיפוצי קייץ בטיחות והצטיידות  2015אושרו  1.2מלש"ח נעבר לתוספת של
ה 1.2-מלש"ח שהוגשו בקובץ כך שהמועצה אישרה בישיבתה הגדלת התבר ב3 -
מלש"ח ממקורות השבחה כך שסה"כ אישרה מועצת העיר  ₪ 9,273,000לתבר זה.
 .33תבר -3662שיפוץ בי"ס הרצוג  .המועצה אישרה שינוי מקורת מימון בתב"ר  2.1 .מלש"ח
שהיו מאושרים מקרן עזריאלי הומרו ל 2.1-מלש"ח עירוני מקרן השבחה .סה"כ תקציב
התבר נשאר כפי שהיה  4.2מלש"ח.
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ריכוז החלטות ישיבת מועצת העיר שמן המניין מס'  31פרוטוקול מס' 445
 .1הצעה לסדר יום  -של חבר המועצה עזרא סיטון בנושא חגיגות העצמאות בחולון הישנה.
ירד מסדר היום.
 .2הצעה לסדר יום  -של חבר המועצה עזרא סיטון בנושא צירוף חבר אופוזיציה לוועדה לבחירת
יקירי העיר .ירד מסדר היום
 .3שאילתא  -של חבר המועצה איתי זילבר  -בנושא מיצוי זכויות לזכאי ביטוח לאומי.
 .4שאילתא  -של חבר המועצה איתי זילבר  -בנושא שאון קיץ .2015
 .5שאילתא  -של חברת המועצה נעה צפליצקי – בנושא המשלחות לפולין.
 .6שאילתא  -של חבר המועצה מורן ישראל  -בנושא מלגת מצטיינים של העיר חולון.
 .7שאילתא  -של חבר המועצה מורן ישראל  -בנושא מדיניות העירייה בנוגע לרישום
לכיתה על אזורית.
 .8מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את הדו"ח המילולי של רשת קהילה ופנאי.
 .9מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את הדו"ח המילולי של החברה לפיתוח מוסיקה אמנות ומחול
חולון בע"מ.
 .10אישור פרוטוקול ישיבת ועדת שמות העירונית ( )01/2015מיום  .28/7/2015נדחה לישיבה הבאה
 .11מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את כתב ההסמכה של הגב' קארן בן עטר ,ת.ז300472651 .
להתייצב לתבוע בבימ"ש לעניינים מקומיים בחולון ,בהתאם לכתב ההסמכה.
 .12מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את כתב ההסמכה של הגב' ליטל דותן ,ת.ז2042701770 .
להתייצב לתבוע בבימ"ש לעניינים מקומיים בחולון ,בהתאם לכתב ההסמכה.
 .13מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את אישור הסמכת  3עובדים כמפקחי רישוי עסקים :מתי
פישר ,לירן עמר ,טטיאנה בורוכוב.
 .14מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את התמיכות במוסדות דת (עמותות) לשנת .2015
 .15מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את פרוטוקול ועדת התמיכות ,טבלת חלוקת תמיכות בעמותות
כללי לשנת .2015
 .16מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את התב"רים ,עדכון נוסף(.)1
 .17מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את עדכון התקציב הרגיל לשנת  ,2015עדכון נוסף (מס' . )1
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 .18אישור מינוי מר אורן סניה כממונה על תלונות ציבור בנוסף על תפקידו כממונה על פניות הציבור.
נדחה לישיבה הבאה.
 .19מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את חידוש המינוי של יו"ר הדירקטוריון מר זוהר נויימרק
בתאגיד "מי שקמה.
 .20מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את מינוי ממלאי מקום לוועדת ערר על הארנונה.
 .21מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את הסדרי הפשרה של חובות ארנונה מים וביוב לעסקים
ומגורים(לאחר אישור ועדת הנחות),
 .22מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את ההקצאה ל"עמותת מאיר עיניים" בית כנסת ע"ש רבי
מאיר בגוש  7183חלק מחלקה  32ברח' משעול פז.
 .23מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את ההקצאה ל"עמותת מרכז מורשת ליהדות סוריה ולבנון
בישראל" הקצאה לבית כנסת ומרכז קהילתי ברחוב לבון בגוש  6872חלקה .155
 .24מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את הבקשה לאישור הגדלת חוזה התקשרות עם חברת
 hotmobilעבור מסופונים חבילות  dataודו"חות בתי משפט.
 .25מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את שינוי נוהל מחיקת חובות בהסכמי פשרה – רשות איתנה.
 .26מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את התיקונים בתקנון תאגיד "מי השקמה".
 .27מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את מינוי דירקטור מטעם הציבור(עמוס ירושלמי) במקום
מנחם גרינר בתאגיד המים.
 .28מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את מינוי דירקטור מטעם הציבור(מצטיינים) בחברה לבילוי
ובידור במקום דקלה צדוק.
 .29מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את מינוי דירקטור מטעם הציבור(צעירים) בחברה לפתוח
תאטרון מוסיקה אומנות ומחול בע"מ במקום בתיה בר-לב.
 .30מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את עדכון שכר בכירים של מהנדסת העיר הגב' מימי פלג מ-
 90%ל 95%-משכר מנכ"ל.
 .31מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את עדכון שכר היועצת המשפטית לעירייה הגב' יונת דיין מ-
 85%ל 90%-משכר מנכ"ל.
 .32מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את תבר -3639שיפוצי קייץ בטיחות והצטיידות  2015בו
אושרו  1.8מלש"ח מעבר לתוספת של ה 1.2-מלש"ח שהוגשו בקובץ כך שהמועצה אישרה
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בישיבתה הגדלת התבר ב 3 -מלש"ח ממקורות השבחה כך שסה"כ אישרה מועצת העיר
 ₪ 9,273,000לתבר זה.
 .33מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את תבר -3668שיפוץ בי"ס הרצוג  .המועצה אישרה שינוי
מקורת מימון בתב"ר  2.1 .מלש"ח שהיו מאושרים מקרן עזריאלי והומרו ל 2.1-מלש"ח עירוני
מקרן השבחה .סה"כ תקציב התבר נשאר כפי שהיה  4.2מלש"ח.
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פרוטוקול
 .1הצעה לסדר יום – של חבר המועצה עזרא סיטון בנושא חגיגות העצמאות בחולון הישנה
 .2הצעה לסדר יום – של חבר המועצה עזרא סיטון בנושא צירוף חבר אופוזיציה לוועדה לבחירת
יקירי העיר.
מוטי ששון:

אני פותח את הישיבה שמן המניין מס'  .31הצעה לסדר של סיטון ,ביקש
להוריד אותם מסדר היום.

.3שאילתא של חבר המועצה איתי זילבר בנושא מיצוי זכויות לזכאי ביטוח לאומי
מוטי ששון:

שאילתא של חבר המועצה איתי זילבר בנושא מיצוי זכויות לזכאי ביטוח
לאומי .בבקשה.

איתי זילבר:

כן ,זה הגיע מה מהצפוי ,רגע.

יוליה מלינובסקי:

רגע ,אתה לא מעלה את זה?

עזרא סיטון:

יום העצמאות כבר עבר ,זה היה פעם בחודש מאי .אז כשנתקרב ליום
העצמאות אני אזכיר את זה כדי שלא יעשו איזה שהוא משהו .כנ"ל גם לגבי
יקיריי.

דוברת:

רגע ,אז מה עכשיו?

עזרא סיטון:

לא ,אני דוחה את זה .זה היה בסביבות מאי ,כיוון שהיה רצף של הצעות
לסדר ואי אפשר היה להכניס יותר ,אז זה זז לכיוון הזה ,אז אני אחכה
לחודש אפריל זה יהיה יותר רלוונטי לפני יום העצמאות.

שמעון חזן:

מר זיידה באמת איך זה? אדם מציע הצעה לסדר היום לפני יום העצמאות,
עכשיו זה מגיע?

מוטי ששון:

בבקשה איתי.

יוסי זיידה:

עוד שנייה .למי יש היום יום הולדת? לזאב? לחיים היה יום הולדת בשבוע
שעבר ביום חמישי .ברכות לחיים .ולשמעון היה יום הולדת סמוך ליציאה
לפגרה.

מוטי ששון:

חברים ,אני מבקש .איתי.

יוליה מלינובסקי:

מה זה ,רק לגברים? לי היה אתמול יום הולדת .מה זה האפליה הזאת?

מוטי ששון:

מזל טוב.

איתי זילבר:

בישיבת המועצה שהתקיימה בחודש ינואר  2115נאמר לחברי המועצה כי על
מנת להקל על הזכאים של הביטוח הלאומי להנחה בארנונה מתכוונת עיריית
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חולון לשלוח לכל הזכאים מכתב המפרט את זכאותם ומה הם הצעדים
שעליהם לנקוט על מנת לקבל את ההנחה .בדוח מבקר המדינה שהתפרסם
בחודש מאי השנה ,דוח שנתי /65ג מעיר מבקר המדינה לעיריית חולון כי
יידוע הזכאים בדבר זכאותם אינו יפחית את הנטל הביורוקרטי שיוטל
עליהם במטרה לקבל את ההנחה שהם זכאים לה ,אני מזכיר ,באופן
אוטומטי .בהמשך לישיבת המועצה מינואר  2115ובעקבות דוח מבקר
המדינה אבקש לשאול .1 :האם עיריית חולון אכן שלחה מכתבי יידוע
לזכאים שאינם מקבלים את ההנחה בארנונה?  .2במידה ואכן נשלחו
המכתבים ,בכמה מכתבים מדובר והאם בעקבות כך זכאים נוספים קיבלו
את ההנחה המדוברת?  .3במידה ולא נשלחו מכתבים ,מדוע? מה הוא לוח
הזמנים המעודכן לשליחת המכתבים?  .4בהתייחס להערת מבקר המדינה,
מה הן פעולותיה של עיריית חולון במטרה לצמצום הנטל הביורוקרטי
המוטל על זכאי הביטוח הלאומי במטרה לקבל את ההנחה בארנונה?
מוטי ששון:

עיריית חולון אכן שלחה מכתבים לתושבים שאינם מקבלים הנחה .מספר
המכתבים שנשלחו  ,578מתוכם  49תושבים נמצאו זכאים וקיבלו את
ההנחה .עיריית חולון פעלה לצמצם את הנטל הביורוקרטי בכמה אופנים .א'
אפשרות שליחת מסמכים בפקס ו/או במייל .ב' אזרחים ותיקים שקיבלו
הנחה מיוחדת במשך שלוש שנים לפחות ומעל גיל  71לא מתבקשים להציג
שוב מסמכים לפי מבחן הכנסה.

איתי זילבר:

טוב ,כמה שאלות הבהרה .מה זה?

מוטי ששון:

לא ,לא שאלות הבהרה .זה לא דיון .זה שאלה אחת אתה יכול לשאול.

איתי זילבר:

שאלה אחת ,היא מורכבת משלושה חלקים .אני מבין שמספר המכתבים
שנשלחו  ,578המכתבים נשלחו על סמך הרשימות של ביטוח הלאומי49 ,
נמצאו זכאים ,כמה הגישו? האם יש פער בין הרשימות? כי זה על פניו לא
נראה סביר שרק  11%מבין הזכאים ירצו את ההנחה שלהם ,זה נשמע קצת
מוזר .בהמשך ל4-ב' אני רוצה לשאול האם אתה אומר שלא מתבקשים
להציג שום מסמכים מבחינת הכנסה?

מוטי ששון:

מגיל .71

איתי זילבר:

מגיל  ,71כן .לא מתבקשים להציג אישור מסמכים לפי מבחן הכנסה ,אבל
9
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האם הם צריכים להגיש בקשה להנחה ופשוט זוכרים את המסמכים שהיו
קודם לכן ,או שהם מקבלים אוטומטית כמו שאלוהים ישמור ,החוק מורה?
האם זה נכון גם לגברים וגם לנשים? כי גיל הפרישה הוא שונה .האם נשים
מקבלות קודם כי הן הופכות לאזרחיות ותיקות קודם לכן? ובנוסף לזה אני
רוצה לשאול היות ומאז שהגשתי את השאילתא קרו כמה דברים ועיריית
חולון עומדת בפני תביעה ייצוגית ביחד עם ה 34-רשויות מקומיות של
עמותת קן לזקן ,האם עיריית חולון מתכוונת לשנות את המדיניות שלה? כי
מסתמן שתיכף בית המשפט יורה לה לשנות את המדיניות שלה.
מוטי ששון:

אמנון ,אתה רוצה לתת תשובה קצרה? אז בוא לפה ותענה לו אתה.

יוליה מלינובסקי:

רק תזכורת ,אפשר בבקשה? שתי מילים? שזה יהיה פה הבנה של הנושא
הזה? ב 2112-אני ישבתי פה מולך ,בדיוק על אותם שאלות לפני שהוגשה
תביעה ייצוגית ושאלתי אותן שאלות ,ואתה פשוט רקדת עליי סמבה כדי
להראות שאני לא מבינה כלום.

מוטי ששון:

אני לא יודע לרקוד סמבה.

איתי זילבר:

אז תחשוב לך כמה זה לא היה נעים גם רקדת סמבה וגם אתה לא יודע.

יוליה מלינובסקי:

אז גם אם אתה לא יודע ,וניסית להראות שאנחנו לא מבינים.

מוטי ששון:

מה את רוצה להגיד?

יוליה מלינובסקי:

לא ,אני רוצה להגיד שאם היינו עוד ב 2112-מצייטים ללשון החוק היינו
נמנעים מלהגיע לתביעה ייצוגית ,ולשלם הוצאות של עורכי דין יחד עם עוד
 34רשויות ,והיינו מפעילים שיקול דעת אחרת ,לא היינו נמצאים בתביעה
ובמצב הזה .רק לצורך העניין לחברי מועצה שאולי פחות מעודכנים בנושא.

מוטי ששון:

אמנון ,בבקשה.

יוליה מלינובסקי:

ואתה לא תמיד צודק .הנה ,כבר כמה פעמים בתביעות ייצוגיות אני יותר
צודקת ממך .מה לעשות?

מוטי ששון:

אני לא יודע על מה את מדברת ,אבל לא חשוב.

יוליה מלינובסקי:

גם על זבל ,גם על הקשישים .אז אתה יודע מה? אולי כדאי לחשוב ,מוטי.
כדאי לחשוב.

מוטי ששון:

אף פעם לא ,אפשר גם עכשיו .אמנון ,בבקשה.

אמנון א .קדושה:

טוב ,לגבי השאלה הראשונה שלך איך יכול להיות שרק  11%בערך קיבלו את
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ההנחה ,מתוך ה 578-חלקם נמצאו שיש להם שתי דירות ולכן הם יכולים
לקבל הנחה רק על דירה אחת.
איתי זילבר:

ומקבלים על דירה אחת?

אמנון א .קדושה:

כן ,בוודאי .בוודאי .עכשיו ,כל מכתב כזה שתושב קיבל ,מי שהגיע לפה נבדק.
חלקם נמצאו זכאים ,חלקם נמצאו לא זכאים.

איתי זילבר:

על סמך מה? רגע ,על סמך מה? אם הם ברשימת הזכאים מבטוח הלאומי.

מוטי ששון:

סליחה ,הוא עונה לך ,וזה שאלת הבהרה.

אמנון א .קדושה:

יכול להיות שיש להם שתי דירות כמו שאמרתי ,יכול להיות סיבות אחרות.

איתי זילבר:

אבל אז הם זכאים לאחת.

מוטי ששון:

איתי ,אני מסיים את זה .אתה מפריע לו כל הזמן .אתה שאלת שאלת
הבהרה ,נתתי לך שתי שאלות ,אתה לא יכול להשתלט על הדיון .איתי ,לא
להשתלט על הדיון .אמנון ,תענה בבקשה.

אמנון א .קדושה:

יכול להיות שבעצם נמצא עוד אדם אחר בדירה ויש לו הנחה גבוהה יותר
ולכן ההנחה הגבוהה מתקבלת ,ולא ההנחה הנמוכה .זאת אומרת שיש המון
סיבות ,אבל כל אחד נבדקת לגופו .לגבי מה השאלה השנייה שלך?

רונה עמרם נתיב:

אתם יודעים להגיד כמה הגיעו מתוך ה?578-

אמנון א .קדושה:

אני לא יודע להגיד לך כמה הגיעו מתוך ה.578-

איתי זילבר:

אתה יודע כמה פניות היו?

אמנון א .קדושה:

מי שהגיע לפה הגיע לכאן .לא בדקנו אחד אחד לצורך העניין.

איתי זילבר:

השאלה השנייה הייתה בנוגע ל4 -ב' .האם גיל  71הוא נכון גם לגברים וגם
לנשים? כי נשים הרי מקבלות,

אמנון א .קדושה:

הוא נכון גם לנשים.

איתי זילבר:

רגע ,אני אמשיך ,והאם מה שכתוב שלא צריכים להציג מסמכים זה אומר
שהם לא עומדים למבחן הכנסה בכלל? מקבלים אוטומטית כמו שהחוק
מורה?

אמנון א .קדושה:

תראה ,החוק אומר שבעצם מי שזכאי לצורך העניין כשאנחנו מדברים על
הנחה מיוחדת אנחנו מדברים על הנחה מעל ה ,25%-כלומר  .31%שהם
צריכים לבוא כל שנה ולהציג מבחנים ,זאת אומרת מסמכים שהם עומדים
במבחן ההכנסה .החוק אומר שאם זה.
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איתי זילבר:

אתה אומר שהרשימות של ביטוח לאומי לא נכונות.

אמנון א .קדושה:

אם תיתן לי לסיים שנייה?

מוטי ששון:

איתי ,אני מבקש .זה לא דיון ,זה שאילתא ואני מבקש להתרכז בשאילתא.

אמנון א .קדושה:

אני רק אומר שלצורך העניין יש כללים .אם זה פנסיונר יחיד ,זה מתחת
לשכר הממוצע במשק .אם זה זוג פנסיונרים זה מעל  151%מהשכר הממוצע
במשק .ולכן צריך לבדוק אותם .אנחנו על מנת להקל ,אנחנו מניחים שמי
שהגיע לגיל  71ומעל שלוש שנים ,סביר להניח שהמצב שלו לא השתנה ,ולכן
אנחנו לא מביאים אותם לכאן .לשאלה שלך שאישה נכנסת קודם לגיל
פנסיה ,יכול להיות שבעלה עדיין עובד והיא לא זכאית .יש הבדל ,בסדר?
מאשר שניהם בפנסיה לעומת שרק אחד בפנסיה.

איתי זילבר:

זה נכון לקשישים נכים שאמורים לקבל מאה אחוז?

אמנון א .קדושה:

אם נכה מקבל מביטוח לאומי נכות אז זה מתקדם בלאו הכי זה לא קשור
למבחן הכנסה.

איתי זילבר:

בשביל זה אני אומר ,התביעה הייצוגית היא על קשישים נכים.

מוטי ששון:

חברים אני מבקש ,מורן ואיתי.

איתי זילבר:

זה בשאילתא אדוני ,אני לא מפרט.

אמנון א .קדושה:

אבל זה לא קשור לנושא הזה בכלל.

איתי זילבר:

בוודאי שזה קשור.

מוטי ששון:

סליחה ,שאילתא ,ביקשת שאלת הבהרה .מורן ואיתי שאלת הבהרה ,אתם
מקבלים תשובה ,שאלתם שלוש ארבע שאלות הבהרה ,הוא עונה לכם .אתם
לא יכולים לנהל איתו דו שיח .סליחה ,יש פה סדר יום ,ואני מבקש לא
להפריע .תענה מה שעוד יש לך להגיד ואני עובר לשאילתא הבאה .בבקשה.

עמוס ירושלמי:

מוטי ברשותך ,רציתי לשאול את אמנון ,שאלה שמאוד מעניינת אותי ,מה זה
אי כושר עבודה.

מוטי ששון:

מה זה קשור אליו?

אמנון א .קדושה:

לא אני קובע את הכללים ,יש כללים של ביטוח לאומי.

עמוס ירושלמי:

אבל מה זה? מה זה?

אמנון א .קדושה:

שאדם שלא מסוגל לעבוד ,כנראה ,או שלא מסוגל לעבוד חלקית .יש הגדרה
בחוק לא אני קובע אותה.
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אמנון תן לי רגע לעצור אותך .חברי מועצה יקרים ,אני מי כמוני שעבדה תשע
שנים בארנונה יודעת כמה הנושא הזה להוט ומלהיט ומהותי לחתך
אוכלוסיה מסוים .יחד עם זאת יש פה פרק שלם ,שאמנון מכיר אותו כבר
טוב בעל פה וגם אני ,אבל הוא לא נהיר ופשוט .הנחות הארנונה הם דברו
סבוך מסובך מרובה סעיפים והגדרות ששואבות מחוקים אחרים ,מחוק של
ביטוח לאומי ,ומחוקי הנכים ,ומחוקים שנוגעים לנכי צה"ל ואלמנות צה"ל,
ומחוקים של עולים חדשים ,וסבך ארוך וכבד .אני מבקשת מכם לסמוך על
אנשי ההכנסות ועל אנשי השירות המשפטי שמלווים אותם היכן שצריך,
שאנחנו משתדלים לעשות הכול ,שמי שבאמת זכאי להנחה יקבל אותה .גם
בהתייחס לאותה תביעה ייצוגית ,חולון דווקא חלק קטן מתוך  34הרשויות,
שאיך נאמר לא בדיוק קיבלו על הראש מבית המשפט כי הם פנו לביטוח
לאומי וביקשו ממנו הבהרות מי עומד בתנאים שלו ומי לא.

מוטי ששון:

אבל חברה אבל זה לא דיון ,זה שאילתא.

רונה עמרם נתיב:

גם בישיבת סיעה לא הבנתי ולא קיבלתי על זה תשובות ,חשבתי שהיום זה
יהיה ברור יותר.

מוטי ששון:

אז אני אענה לך אחר כך .אבל אי אפשר להפוך שאילתא לדיון.

יוליה מלינובסקי:

זה סתימת פיות ,רגע מוטי אתה דמוקרטיה מה יש לך?

מוטי ששון:

אמנון סיימת? אמנון סיימת?

אמנון א .קדושה:

אני כן.

מוטי ששון:

או.קיי ,תודה אני עובר לשאילתא הבאה.

איתי זילבר:

היתה לי עוד שאלה הבהרה ולא קיבלתי עליה תשובה ,האם בעקבות
התביעה הייצוגית של עמותת קן לזקן משתנה המדיניות של עיריית חולון?

אמנון א .קדושה:

לגבי המדיניות ואתם מעלים את זה כמה פעמים והסברתי את זה גם
בישיבות הקודמות ,אנחנו לא יכולים לעבוד באופן אוטומטי .ואני אסביר
למה אני מתכוון .תושב שלצורך העניין מגיע לו הנחה מביטוח לאומי ,אבל
הוא גר עם הבן שלו בדירה ,הוא לא יכול לקבל מאה אחוז על הדירה ,כי
מבחינתי יש שתי ישויות משפטיות בתוך הדירה ,ולכן ההנחה חייבת
להתחלק ביניהם.

איתי זילבר:

מה זה הבן שלו? כל מי שמעל גיל ?18
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לא כל מי שמעל גיל  ,18יש שם בגיר שיש לו הכנסה ,אנחנו עושים חלוקה של
הנחה יחסית וזה בהתאם לפסיקות של בית משפט העליון .לכן הם צריכים
להגיע.

איתי זילבר:

התשובה היא לא ,לא משנים את המדיניות?

מורן ישראל:

אמא או האבא נכים תשיתו על הילד וההורים ישלמו ארנונה בגלל זה? נשמע
למישהו הגיוני?

מוטי ששון:

מורן התשובה היא לא ,עובדים בהתאם לחוק אני עובר לשאילתא הבאה.
איתי בבקשה שאילתא הבאה.

יוליה מלינובסקי:

טוב.

איתי זילבר:

זה לא טוב בכלל.

דובר:

זה לא הגיוני ,אבל זה החוק.

יוליה מלינובסקי:

לא ,זה לא חוק ,זה מדיניות .בראשון זה לא ככה ,בתל אביב זה לא ככה.
בחולון אנחנו הכי צדיקים.

מוטי ששון:

איתי אתה מוכן להמשיך .יוליה אני מבקש לא להפריע ,איתי בבקשה תקרא
את השאילתא.

איתי זילבר:

רגע ,אדוני ראש העיר ,אני רוצה שניה להפסיק ,אני פתאום קולט משהו קטן,
מורן ואני זימנו שלושה בעלי מקצוע לועדה איפה הם?

מוטי ששון:

אתה קובע אתה מבקש?

איתי זילבר:

אני ביקשתי ולפי הפקודה ביקשתי שיבואו.

מוטי ששון:

אני לא הזמנתי אף אחד נקודה.

איתי זילבר:

היועצת המשפטית מה דעתה על זה?

מוטי ששון:

אני לא הזמנתי תתחיל את השאילתא.

איתי זילבר:

לא ,אני רוצה לשמוע את דעתה של היועצת המשפטית.

מוטי ששון:

אני לא הזמנתי אף אחד.

איתי זילבר:

אני הבנתי שאתה לא הזמנת ,אבל זה לא נתון לשיקול דעתך.

מוטי ששון:

טוב ,אני עובר לשאילתא הבאה אתה רוצה לקרוא אותה.

ישראל מורן:

לא ,אנחנו רוצים לדעת למה שמי שהיה אמור להיות פה לא פה.

מוטי ששון:

אני לא הזמנתי אף אחד תחילת שנה כולם עסוקים.

ישראל מורן:

אנחנו הזמנו.
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איתי זילבר:

אנחנו הזמנו ,אנחנו לא רוצים שאתה תזמין.

מוטי ששון:

אתה לא מזמין אני מזמין.

ישראל מורן:

באמת? זאת הפקודה כבוד ראש העיר.

איתי זילבר:

באמת? איפה היועצת .אני מציעה לך לשאול את היועצת המשפטית.

מוטי ששון:

תקרא את השאילתא הבאה שלך.

ישראל מורן:

יש יועצת משפטית והיא תקריא לנו את הפקודה .בואי תקריאי לנו את
הפקידה ,יש פה בעלי תפקידים שהיו אמורים להיות פה נוכחים בישיבה,
והם לא פה .אנחנו הזמנו אותם מ על  24שעות לפני הישיבה הזאת והם לא
נמצאים פה כבוד ראש העיר.

מוטי ששון:

איתי אתה רוצה לקרוא את השאילתא? מורן אני מבקש ממך להפסיק
להפריע לניהול הישיבה.

איתי זילבר:

יונת אני אקצר ,פקודת העיריות סעיף  17בבקשה.

מוטי ששון:

אני אבקש לקרוא את השאילתא.

איתי זילבר:

אני מבקש את חוות דעתה של היועצת המשפטית.

מוטי ששון:

אז אני מבקש ממך לא להפריע לניהול הישיבה תשאל את השאילתא.
בבקשה.

איתי זילבר:

אני לא מפריע ,והנה השאילתא מולי ,ועכשיו תורי לדבר ,ואני מבקש את
דעתה של היועצת המשפטית.

מוטי ששון:

היא לא תיתן לך שום תשובה ,תעלה את השאילתא.

איתי זילבר:

שום תשובה ,גם ליועצת המשפטית אתה לא מרשה לדבר .זה העניין.

מוטי ששון:

אני מבקש שתקרא את השאילתא לפני שאני עובר לסעיף הבא.

איתי זילבר:

אתה ביקשת זה נהדר ,ואני מכבד את בקשתך .ואני אומר שאנחנו זימנו על
פי הפקודה שלושה בעלי מקצוע שעומדים בקריטריונים של הפקודה.

מוטי ששון:

אני חוזר ואומר לך כולם עסוקים בתחילת שנה.

איתי זילבר:

ואנחנו מתעקשים על כך שהם יהיו פה אלא אם כן היועצת המשפטית תגיד
אחרת ואני מבקש לשמוע את דעתה.

מוטי ששון:

אני לא אתן לך עכשיו שום תשובה ,אני לא הזמנתי אותם ותמשיך
בשאילתא.

איתי זילבר:

אתה לא אמור להזמין אותם ,אני הזמנתי אותם.
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מוטי ששון:

אז הם לא באו כי הם עסוקים.

איתי זילבר:

סבבה .אבל הם לא עובדים אצלך הם עובדים בעיר ,ואני אבקש את דעתה של
יונת על סעיף  17לפקודת העיריות.

מוטי ששון:

לא ,אתה תקרא את השאילתא עכשיו.

איתי זילבר:

לא ,אני אבקש את דעתה של יונת.

מוטי ששון?:

אז אני עובר לסעיף הבא.

איתי זילבר:

יונת אני מבקש את דעתך.

מוטי ששון:

שום דבר עכשיו.

איתי זילבר:

יונת אני מבקש את חוות דעתך המקצועית.

מורן ישראל:

היא היועצת המשפטית של כל חברי מועצת העיר ולא רק שלך כבוד ראש
העיר .אתה לא יכול לדלג על שאילתות כמו שהיא אומרת.

מוטי ששון:

את רוצה הסבר?

איתי זילבר:

אז אנחנו נמתין להסבר ,כי השאילתא שלי ספציפית נוגעת לאחד מאנשי
המקצוע אז אני אבקש את דעתה של יונת.

דוברת:

את מי ביקשת את נדב?

איתי זילבר:

את טליה ,את מיכל ואת נדב .את טליה ,שכפופה למנכ"לית העירייה ,את נדב
שכפוף למנכ"לית העירייה ,ואת מיכל העוזרת של מנכ"לית העירייה שכפופה
למנכ"לית העירייה.

מורן ישראל:

כל אחד בסעיף אחר.

יונת דיין:

מיכל עוזרת מנכ"לית העירייה?

מורן ישראל:

נכון ,מיכל ישראל.

יונת דיין:

בסדר .בסעיף  17לתוספת לפקודת העיריות שמדבר על סדר והנהלים של
מועצת עירייה ,מועצת העיר אומר" :מרכז ישיבות המועצה יזמן לישיבת
המועצה מן המניין ושלא מן המניין את עובדי העירייה כאמור להלן" .הסעיף
שאתה מכוון אליו זה "עובד הכפוף באופן ישיר לראש העירייה או למנהל
הכללי של העירייה שהוזמן על פי דרישה בכתב של חבר מועצה למזכיר 24
שעות לפני מועד הישיבה".

איתי זילבר:

נכון.

יונת דיין:

ממה שאני מבינה מכם אתם מסרתם הודעה בכתב על זה ליוסי שהוא מזכיר
16
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מועצת העירייה ,ואתם מצפים מאותם עובדי עירייה ,אותם שלושה שנקבתם
להיות פה .עם כל הכבוד וכל הסמכויות שיש לי ,חוץ מלצטט את סעיף החוק
באזני ראש העירייה אני לא יכולה להחליף את שיקול דעתו .אני יודעת שכל
הסמנכ"לים נמצאים בכנס של יומיים של הכנת תכניות עבודה ,לכן טליה לא
פה ומיכל לא פה .ולגבי נדב אני לא יודעת.
יוליה מלינובסקי:

אבל מיכל היא לא סמנכ"לית.

יונת דיין:

אבל היא עוזרת המנכ"לית והיא איתה שם מסייעת לה בהכנת תכניות
עבודה.

איתי זילבר:

אני הבנתי מה א ת יכולה לעשות מה את לא יכולה לעשות ,ואני אבקש את
דעתך המקצועית ,חוות דעת ,האם זה שראש העיר או מי מטעמו לא זימן את
שלושת בעלי התפקידים ,שעומדים לפי הקריטריונים של הפקודה ,האם זה
עומד בכללי הפקודה שמדובר בלכאורה בעבירה על החוק?

יונת דיין:

עבירה על החוק?

איתי זילבר:

עבירה ,כן ,יש פה פקודה ויש פה עבירה .אנחנו זימנו וזה לא עומד בפקודה.

יונת דיין:

עבירה זה מונח מעולם פלילי.

איתי זילבר:

אז אני חוזר בי מעבירה באי עמידה בדרישות הפקודה .אני שואל כן או לא
מה דעתך המקצועית?

יונת דיין:

אני לא יודעת את העובדות לאשורן ,אפשר לברר ולבדוק את זה.

רועי כהן:

אגב תמיד בעבר הוא הזמין.

איתי זילבר:

אף אחד לא הזמין .אף אחד לא הזמין .יונת לא שמעתי אותך כי רועי פה
צעק ,אני אשמח לקבל את דעתך .רגע ,אני לא שומע ,יונת לא צועקת ובצדק.

מוטי ששון:

חבר אני מבקש שתפסיק להפריע ,שאלת שאלה תקבל תשובה.

איתי זילבר:

אני לא מפריע אני מת לשמוע.

מוטי ששון:

יש לראש העיר שיקול דעת אם להזמין או לא.

איתי זילבר:

יונת לראש העיר יש שיקול דעת?

מורן ישראל:

לא ,זה לא נכון.

מוטי ששון:

זה מה שהיא אמרה.

מורן ישראל:

לא ,זה ממש לא מה שהיא אמרה.

איתי זילבר:

אני אשמח לשמוע את זה מקולה.
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מוטי ששון:

אם אתם תפריעו אני אוציא אתכם.

איתי זילבר:

אני לא אומר מילה ,בבקשה.

מוטי ששון:

בבקשה.

יונת דיין:

שוב ,זה נוסח הפקודה ,זה לא חוק פלילי ,זאת לא עבירה ,הפעיל פה ראש
העירייה שיקול דעת מסוים .זאת החלטתו.

איתי זילבר:

האם הפקודה מאפשרת לראש העיר ,כמו שהיא מנוסחת ,מאפשרת לראש
העיר להפעיל שיקול דעת.

יונת דיין:

היא לא מנוסחת באופן שמצווה ,הוא מצווה על מזכיר המועצה ,ואם מזכיר
המועצה התייעץ עם ראש העירייה וזה מה שהם החליטו ,יש דרכים
לגיטימיות אחרות לתקוף את זה .כרגע השאילתא שלכם בסדר היום עובד
העירייה לא פה .תחליטו אם אתם רוצים לדון בשאילתא או לא.

איתי זילבר:

אני שואל שאלה ברורה ,האם לפי נוסח הפקודה  17.3האם לראש העיר או
למזכיר מועצת העיר או למישהו מעובדי העירייה יש שיקול דעת בדבר?

מורן ישראל:

או שהם צריכים לקיים את הפקודה כמו שהיא?

יונת דיין:

שוב.

איתי זילבר:

את יכולה להגיד פשוט לא ,זה הרבה יותר פשוט .אני רוצה תשובה ברורה
שנדע.

מוטי ששון:

אני פעם ראשונה קורא לך לסדר.

מורן ישראל:

על מה?

מוטי ששון:

כי אתם מפריעים לה לדבר.

יוליה מלינובסקי:

אתה יותר גרוע מביבי מוטי.

יונת דיין:

שוב ,הפקודה מנוסחת כמו שהיא מנוסחת ,מאחר והיא לא חוק פלילי ,זה לא
שאלה של שחור ולבן בצורה חד משמעית כמו שאתה מציג.

איתי זילבר:

האם הניסוח מאפשר לראש העיר או למישהו מטעמו שיקול דעת?

צפלינסקי נועה:

זה תקין או לא תקין אני יעדן את זה? זה תקין או לא תקין?

איתי זילבר:

זה לעדן?

מוטי ששון:

חברים או .קיי ,הם לא פה ,הפעלתי שיקול דעת ,הם נמצאים עכשיו
בהשתלמות בכנס תכניות עבודה אינם פה נקודה .עכשיו תקרא את
השאילתא.
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טוב ,אנחנו נקרא את השאילתא בכל זאת ,אבל זה לא נגמר פה כמו שאתה
מתאר לעצמך.

מוטי ששון:

תעשה מה שאתה רוצה הלאה.

איתי זילבר:

בסדר ,אני אעשה מה שאני רוצה הלאה.

 .4שאילתא של חבר המועצה איתי זילבר בנושא שאון קיץ 2015
איתי זילבר:

טוב ,בחודש יוני האחרון התקיים פסטיבל שעון קיץ בשיתוף הזאפה וזאת
בעלות עירונית של מאות אלפי שקלים .הפסטיבל מנה שלוש הופעות שונות
שהתקיימו בתאריכים  18.6 ,17.6ו .21.6 -אבקש לשאול על כל הופעה בנפרד
כמה כרטיסים נמכרו להופעה כמה מתוכם נמכרו במחיר מיוחד לתושבי
חולון ,וכמה כרטיסים חולקו ללא תשלום ,מה שקרוי בהגה בסלנג
"חינמים".

מוטי ששון:

האירוע שאון קיץ הופק בשיתוף פעולה בין העירייה לבין זאפה ,מותג
המוסיקה המוביל בישראל .האמנים שהגיעו להופיע בהאנגר הצמוד להיכל
הספורט החדש בעיר הם דודו טסה ,אברהם טל ,ומוקי .כמות הכרטיסים
שנמכרו לכל מופע ,למופע הראשון של הזמר מוקי ,נמכרו  421כרטיסים.
למופע השני של הזמר דודו טסה נמכרו  583כרטיסים .למופע השלישי של
הזמר אברהם טל נמכרו  585כרטיסים .היו כ 31-כרטיסים שחולקו ללא
תשלום לכל המופעים בסך הכול .הם ניתנו למתנדבי ניידת "עלם" ולחיילים
המשרתים בעיר על ידי מחלקת הצעירים בעיר.

מורן ישראל:

ולא היו כרטיסים האחרים?

דובר:

כמה חיילים מתנדבים?

מוטי ששון:

כ 41%-בכל מופע נמכרו לתושבי חולון לפי מחיר תושב .מורה שעוד כעשרה
אחוז מתושבי חולון רכשו דרך מסלולים אחרים .אני עובר לסעיף הבא.

איתי זילבר:

לא ,יש לי שאלת הבהרה ,אני מגלה ,האמת שאני לא כל כך מופתע ,כי ידענו
את זה ,אתה מניח שאנחנו לא שואלים שאלה שאנחנו לא יודעים את
התשובה עליה ,גם אם במקרה הזה היא חלקית ,שמישהו שלא נמצא פה כי
אתה לא מרשה לו ,חילק כרטיסים בחינם .עכשיו אנחנו בסך הכול בעד
מתנדבי ניידת עלם ואנחנו בוודאי שבעד לפרגן ולצ'פר חיילים חולונים
שמשרתים בצבא בקבע ,בסדיר או בקבע.
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חיילים שעושים את השירות שלהם בחולון ומתנדבים בתוך מערכת החינוך
של חולון.

איתי זילבר:

אה ,או.קיי ,זה לא היה ברור לי.

מוטי ששון:

הם לא בהכרח ,זה לא אנשים שגרים.

יונת דיין:

חיילים המשרתים בחולון.

מוטי ששון:

משרתים בחולון את מערכת החינוך .הזמין אותם .אני חושב שזה דבר יפה.

איתי זילבר:

כל החיילים שמשרתים בחולון הוזמנו?

מוטי ששון:

לא ,אתה לא הבנת.

איתי זילבר:

כל החיילים שמשרתים בתחומי העיר חולון הוזמנו?

מוטי ששון:

חיילים שמשרתים.

איתי זילבר:

במערכת החינוך ,הבנתי ,לא חיילים שגרים פה ,חיילים שמשרתים פה.

מוטי ששון:

מאיפה אתה יודע? הפעיל שיקול דעת שלו .אני חושב שזה מבורך.

איתי זילבר:

אני שואל מה שיקול הדעת לחלק כרטיסים למי שרוצה.

מוטי ששון:

אני לא חושב ,קיבלת תשובה .זה התשובה.

איתי זילבר:

לא ,אני שואל מה שיקול הדעת ,אני לא נגד זה ,אני שואל למה לא חילקו עוד
עשרים כרטיסים לעוד חיילים שגם משרתים בעיר ,סתם לדוגמה? פיקוד
העורף בוולפסון.

דובר:

כנראה למי שפנה.

איתי זילבר:

כנראה למי שפנה?

מוטי ששון:

איתי שאלת שאלה .הלאה.

איתי זילבר:

אני רוצה לדעת מה שיקול הדעת .רונה לא צריך להגן איפה שאין מה .אנחנו
רוצים לדעת מי מחלק על סמך מה.

רונה נתיב עמרם:

יש מנהל ,כשאתה מנהל משהו.

איתי זילבר:

אז על סמך מה? אז על סמך מה?

רונה נתיב עמרם:

על סמך שיקול הדעת של מנהל של מחלקת הצעירים ,זה לא סתם.

איתי זילבר:

אבל לחדר הזה הוא חייב דין וחשבון גם אם זה לא נוח לו.

מוטי ששון:

איתי אתה לא יכול כל הזמן להפריע.

איתי זילבר:

וגם לועדה הוא חייב דין וחשבון.

מוטי ששון:

איתי ,זה היתה שאילתא ,קיבלת תשובה.
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איתי זילבר:

שאלתי ,ענית לי ,אני לא חושב שאתם מדייקים בפרטים ,אבל בסדר.

מוטי ששון:

זה התשובה שקיבלתי מלשכת ..שאילתא הבאה נועה.

יונת דיין:

רגע סליחה ,שאלה ,אתם יודעים על יותר מהכמות כרטיסים הזאת
שחולקה?

איתי זילבר:

כן.

יונת דיין:

אז בואו תספרו לנו ונבדוק את זה .כי זה מה שאנחנו יודעים זה המידע
שהגיע אליי.

איתי זילבר:

אני מציע לך לבדוק את המידע שלכם ,אם היה מנהל המחלקה היה אומר
לך.

יונת דיין:

חברה ,זה לא איזה משפט שדה פה או משהו כזה .אתם יודעים על כרטיסים
שחולקו לא לפי נוהל משרד הפנים.

איתי זילבר:

אין פה שום משפט שדה .אנחנו יודעים שחולקו הרבה יותר כרטיסים,
יודעים את זה.

מוטי ששון:

נועה בבקשה את השאילתא שלך.

מורן ישראל:

לחיילים ובאמצעים אחרים שהם לא חיילי העיר.

יונת דיין:

דרך העירייה?

מורן ישראל:

לא דרך העירייה.

יונת דיין:

לא דרך העירייה ,או.קיי ,תודה .דרך איפה?

מורן ישראל:

לא יודע ,אמצעים אחרים ,אני רוצה להבין איך חולקו חינמים.

יונת דיין:

זה מאוד משנה ,כי אם איזשהו גוף אחר קנה כרטיסים ונתן אותם זה לא
עניין של העירייה.

מוטי ששון:

נועה בבקשה.

מורן ישראל:

השאלה היתה ברורה מאוד האם חולקו לחיילים כרטיסים חינם.

מוטי ששון:

קיבלתם תשובה.

מוטי ששון:

נועה בבקשה ,את השאילתא .בבקשה נועה השאילתא שלך.

 .5שאילתא של חברת המועצה צפלינסקי נועה בנושא המשלחות לפולין
נעה צפליצקי:

ידוע לכולם ,מידי שנה יוצאים תלמידים לפולין במסגרת משלחות כחלק
מהוראת השואה .כיצד תומכת עיריית חולון במשלחות האלה ועל פי אילו
קריטריונים?
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המשלחות לפולין כפופות לחוזר מנכ"ל משרד החינוך הקובע את ההליך כולל
החברות שזכו במכרז ובתי הספר מתחרים ביניהם .יש חברות שמתחרים
במכרז ,מנהלי בתי הספר מבצעים הכול בשיתוף עם משרד החינוך .בתי
הספר מגישים למשרד בקשות למילגות המתקבלות מההורים בהתאם למצב
סוציואקונומי ,כאשר הרשות התחייבה לפי החלטת ראש העיר להוסיף שקל
מול שקל שמעביר המשרד .לידיעה תל אביב ירושלים מעבירות רק .31%

נועה צפלינסקי:

אפשר לשאול שאלה?

מוטי ששון:

בהחלט.

נעה צפליצקי:

לא קיים בחולון תלמיד שרוצה לצאת ובגלל מצב סוציואוקונומי הוא לא
יוצא?

מוטי ששון:

לי ,אני אומר לך ככה ,פנה אליי בזמנו משהו ואני ומשה רינת ,לי ולמשה יש
איזה קרן משותפת ,שאנחנו עוזרים ברווחה ,קרן פרטית שלנו .ונדמה לי
שהיה איזה אחד או שניים שהפניתי אותם למשה רינת .אני לא מעורב,
למרות שהקרן על שמנו ,אני לא מעורב.

נעה צפליצקי:

רק רגע אין קרן לחולון? לחולון אין קרן כזאת?

מוטי ששון:

לא .אני רק אומר ,דרך בתי ספר אנחנו מעבירים שקל מול שקל מול משרד
החינוך.

נעה צפליצקי:

את התמיכה של משרד החינוך אני יודעת.

מוטי ששון:

לי לא ידוע על מישהו ,שבגלל בעיה כלכלית ברגע שאני אשמע דבר כזה ,אני
מודיע לך בו במקום ,אני מכיר פה שניים שלושה חברים שאנחנו נוציא כסף
מהכיס וניתן לו.

נעה צפליצקי:

לא ,זה לא צריך להיות ככה שאתה תוציא כסף.

מוטי ששון:

אני אומר לך ,אני לא מכיר דבר כזה .אבל אם יהיה מצב כזה.

נעה צפליצקי:

כי אני יודעת שהרבה תלמידים לא פונים בכלל כי הם יודעים שאין להם
סיכוי בכלל בגלל מצב ההורים .לכן באה השאילתא הזאת.

מוטי ששון:

תראי נעה בתי הספר אנחנו לא יודעים את זה ,זה נעשה דרך בתי הספר ,ועד
ההורים יודע ,ואז הם מטפלים בזה .אני לא יכול להגיד לך.

נעה צפליצקי:

כן יש ועדת כיתות ,אני יודעת שיש ועדה כיתות.

מוטי ששון:

זה נעשה דרך בית הספר .לי לא ידוע ,ברגע שמגיע אליי מכתב ,שמישהו אין
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לו את היכולת ,אני דואג שישלחו אותו .באיזה דרכים? בכל מיני דרכים.
נעה צפליצקי:

לא יהיה תלמיד בחולון שלא יצא בגלל מצב כלכלי?

מוטי ששון:

זה אני מבטיח לך ,שאם יהיה מצב כזה ,אני אתערב באופן אישי .לא דרך
העירייה ,אני יכול למצוא גם דרך אחרת.

דובר:

דרך אנשים פרטיים שרוצים לתרום.

מוטי ששון:

בדיוק .מורן בבקשה שאילתא.

 .6שאילתא של חבר המועצה מורן ישראל – בנושא מלגת מצטיינים של העיר חולון
מורן ישראל:

אז גם אני אומר שאני הזמנתי לשאילתא שלי בעלי תפקידים ,וזה בושה ,אני
שכולנו פה צריכים להתבייש ,בושה שכולנו צריכים לחוש אותה שככה
מזלזלים במוסד הזה שאנחנו יושבים בו .יש פקודה והפקודה אומרת בבירור
מה זכותנו ומה מותר לנו ,ובעלי התפקידים שנמצאים בעירייה לא כפופים
לאף אדם אחד ,אלא צריכים לתת דין וחשבון לכל מי שיושב פה ,ואם כל
אחד מכם רוצה לזמן בעל תפקיד ,הוא רשאי על פי הפקודה .לא זימנו 24
שעות לפני ,אלא זימנו אותם כמעט שבוע לפני .ומרכז ישיבות מועצת העיר
מקשיב ואומר ,לו רצו להביא פה מישהו אחר שיענה במקומם ,והיו אומרים
לנו הוא נמצא בסמינר כזה או אחר ,לא היה שום בעיה אם היו מביאים את
הסגן של כל אחד מהם ,או מישהו אחר שיענה במקומם ,או לזמן את
המנכ"לית בכבודה ובעצמה שתענה בשמם .רק הזלזול הזה במוסד הזה
שנקרא "מועצת עיר" ,פשוט צריך לגרום לכל מי שיושב מסביב לשולחן הזה
תחושה של בושה גדולה .ואני אקריא את השאילתא.

נעה צפליצקי:

רגע ,אפשר לשאול שאלה?

מוטי ששון:

לא ,זה שאילתא.

נעה צפליצקי:

לא ,רק לשאול אם הם ידעו מראש.

מורן ישראל:

לא ,לא ידענו מראש .בושה גדולה.

מוטי ששון:

הלאה.

מורן ישראל:

שלום רב ,אבקש לדעת מה הקריטריונים לפיהם יעריכו את המועמדים
לקבלת מילגה ומה משקלן ,כמו כן ,מיהם חברי ועדת או ועדות מילגת
המצטיינים של העיר חולון ,מי בחר בהם ועל סמך מה נבחר כל אחד מהם.
וקראתי את התשובה ,ואני אומר עוד אמירה ,ותשימו לב רק תוך כדי ,אחד
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לא מדברים על קריטריונים ומה משקלם ,אלא על תנאי הסף ,ויש הבדל
גדול ,כי בסופו של דבר חשוב לנו לדעת איך בוחרים .והדבר השני ,באופן
קבוע חוסכים מאיתנו לדעת וזה זכות של כולנו לדעת מיהם חברי הועדה.
וזה פשוט ביזיון שמסתירים מכולנו כאילו חברי הועדה הם קודש קודשים
ולנו כנבחרי ציבור ,אין זכות לדעת מיהם .אין מקום בעירייה שאנחנו
מחלקים כסף ואנחנו לא יודעים מי רשאי לחלק את הכסף ₪ 7,111 .זה יותר
מכל תמיכה שאנחנו ניתן היום בכל עמותה שאתם תראו ,אנחנו ניתן תמיכות
וכל תמיכה תהיה בערך אזור  6,111ומשהו  .₪לא לדעת מי מחלק?
מוטי ששון:

כל תנאי הסף להגשת מועמדות בקריטריונים לקבלת מלגת מצטיינים
מפורטים מזה שבועות ארוכים באתר האינטרנט העירוני ונגישים לכל דורש.
בשנה האחרונה נעשתה עבודת העמקה וחידוד בקריטריונים על מנת
להתאים אותה עוד יותר לקהל היעד של נוער וצעירים מצטיינים,
סטודנטים ,ספורטאים ,ופעילים בתחומי האמניות .הרכב ועדות המלגה
השונות הדנות בשלושת תחומי המלגה השונים לא מפורסם בפומבי
כמדיניות של ראש העיר ,וזאת על מנת שלא יופעלו לחצים על חברי הועדה
המחליטה .אני כבר אמרתי את זה בעבר ,ואני אומר זה גם היום ,זה היתה
על פי בקשתם ,הם מוכנים להתנדב ,הם לא מקבלים כסף ,הם אומרים
אנחנו מבקשים רק אל תפרסמו את השמות שלנו כדי שלא יתקשרו אלינו
הביתה .הדגשתי בועדות לא חברים ,אני מדגיש ,לא עובדי עירייה ,לא חברות
בת ,ולא חברי מועצה.

מורן ישראל:

איך נדע?

מוטי ששון:

החברים כולם הם מתנדבים אשר עושים עבודתם נאמנה והם מונו בהתאם
למומחיותכ ם בנושא המילגה הרלוונטי .יצוין כי מכסת המלגות בכל שנה
מוגבלת בשל מסגרת התקציב ובהתאם לכך ,ובהתאם לא כל מי שמגיש
מועמדות אף שעומד בתנאי הסף יכול לקבל את המלגה.

מורן ישראל:

יש לי שאלה .שנה שעברה לצורך העניין ,נניח הגישה סטודנטית ,והממוצע
שלה היה  ,98רק הסטודנטית למדה עבודה סוציאלית ,ובשנה שעברה ,על פי
דעת הועדה ,זו זכותה ,אבל אנחנו לא מכירים את דעתה אם לא יפרטו לנו
אותה ,החליטו שמי שרשאי לקבל זה מספיק שיקבל  95במקצוע מדעים,
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מאשר  98במקצוע עבודה סוציאלית .האם לפי אני רואה את תנאי הסף
שמופיעים באתר קראתי אותם כב' ראש העיר ,אבל מה הם לא מעידים על
עצם משקלם ועל הקריטריונים עצמם .אני שואל אותך ,האם היום יגש
מישהו שלומד מדעי החברה ,והממוצע שלו בשנה הקרובה האחרונה היה .99
ויגש מישהו אחר שהוא לומד מדעים מדויקים והממוצע שלו יהיה  ,91האם
יש עדיפות למישהו אחד על פני מישהו אחר? האם רשאי הציבור לדעת את
זה לפני שהוא מגיש כדי לא לייצר עוול בקרב אותו סטודנט או סטודנטים?
האם אתה יודע את זה?
מוטי ששון:

כמה שאלות הבהרה יש לך?

מורן ישראל:

לא ,אני רוצה לדעת את זה.

מוטי ששון:

אז עכשיו אני אחזור ואומר לך ,גם השנה אני אנחה אותם להקצות מספר
מלגות למדעי הרוח והחברה .וההתייחסות שלהם בנושאים הטכנולוגיים זה
דבר שהוא חשוב למדינת ישראל ,הם רוצים לעודד את הלימודים
הטכנולוגיים ,לכן השנה אמרתי והנחיתי להוסיף עוד כמה מלגות.

מורן ישראל:

תוכל לומר לנו מה החלוקה כבוד ראש העיר .אם יש כמה  31מלגות ,איך זה
מתחלק ,כמה לאמניות כמה הולכות למדעים?

מוטי ששון:

שיראו את ההתפלגות של הציונים אז אני אשב ואנחנו נחליט כמה יקבלו.

מורן ישראל:

כבוד ראש העיר אתה גם חבר בועדה? אתה הרגע אמרת שאתה לא קשור.

מוטי ששון:

לא אני ,הועדה .הועדה תחליט ,לא אני ,אני אשב איתם ואסביר להם זה מה
שאני רוצה.

מורן ישראל:

זה לא מה שאמרת עכשיו לפרוטוקול ,אמרת "נחליט" ,נחליט זה בלשון
רבים ,זה גם אתה ולדעתי אתה לא חבר הועדה עד כמה שידוע לי.

מוטי ששון:

אני חוזר ואומר והבהרתי את עצמי ,שהם יחליטו ,ואני אבהיר להם שאני
רוצה כמות מסוימת של מדעי הרוח והחברה .מה לא ברור כאן? אני אחליט
אגיד ככה ,יגיד  3או  5מילגות למדעי הרוח והחברה ,מותר לי להגיד להם?

מורן ישראל:

לא ,ה סיפור הוא שפשוט צריך להגיד את זה בשקיפות ולפני שזה קורה ,לא
אחרי שאתה מקבל נתונים ולהגיד ככה אני רוצה.

מוטי ששון:

מורן ,ככה אנחנו עובדים כל השנים לאף אחד לא היתה בעיה.

מורן ישראל:

אני יודע ,זה מעוות.
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מוטי ששון:

לכם לכל דבר קטן יש מה להגיד .אני עובר לשאילתא הבאה.

עזרא סיטון:

מוטי ,למה אנחנו לא מוזמנים לטקס הזה חברי המועצה טקס של חלוקת
מילגות לסטודנטים.

מוטי ששון:

העניין הזה פורסם ,ויש חברי מועצה שכן הגיעו.

עזרא סיטון:

אם יזמינו אותנו ,אני חושב שאנחנו נגיע .הייתי פעם פעמיים שהזמינו אותי.
אבל לא קיבלתי שום הזמנה.

דובר:

מורן ,אתה היית.

מורן ישראל:

אני הייתי ,אבל לא אתם הזמנתם אותי .הציבור הזמין אותי.

מוטי ששון:

לא כל דבר מזמינים חברי מועצה .מתפרסם .טוב ,שאילתא ,בבקשה מורן
עוד שאילתא שלך.

 .7שאילתא של חבר המועצה מורן ישראל – בנושא מדיניות העירייה בנוגע לרישום
מורן ישראל:

כן ,גם פה אני אומר שזימנו בעל תפקיד ,בעלת תפקיד ,על דעתכם על דעת
המקום כנראה שאני לא יודע מי החלטתם השיקול דעת לא ברור את
הפקודה ,אבל גם היא לא פה ,חבל .בשנה הקרובה תיפתח כיתה יחודית
בחינוך היסודי ,כיתה א' על אזורית ,כיתת תרבות ,בבית ספר ניצנים .לאור
פניה שקיבלתי אני מבקש לדעת האם היו תלמידים שביקשו להצטרף לכיתה
ונדחו ,אם כן ,מאיזה סיבה ,וכן מה מדיניות הרישום של העירייה כאשר
מדובר בכיתה על אזורית ,והאם ישנם אזורים בחולון שאינם רשאים
להירשם.

מוטי ששון:

בחינוך היסודי יש כיתה אחת על אזורית ,למעט בית ספר יחד דמוקרטי,
מכיתת טלי הכיתה נפתחת השנה כפיילוט ,ניתן אישור מיוחד לכיתה קטנה
בת  21תלמידים והומצא לה חדר כיתה קטן ,גדלו כמחצית כיתה רגילה.
אישור העברת התלמידים אליה ניתן רק מבתי ספר שאין בהם סכנת סגירת
כיתות .בפועל נרשמו תלמידים מבתי הספר רביבים ניצנים .הבקשות
הנוספות הגיעו אחר כך והובילו לסכנת סגירה ,ורק אחד ,למרות שביקשו
יותר ,ורק אחד אישרו :שמיר גורדון הס אשלים התבור וביאליק .לא אושר
מעבר מבתי הספר הבאים :שער האריות ,שז"ר ,דינור ,דמוקרטי ,בן גוריון,
בן צב ,ישעיהו .יש מצב שאם נעביר משם תסגר כיתה .תסגר כיתה ואז
הילדים יתחלקו בכיתות שנשארות .לכן גם שיקולים איך לא לצופף את
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הילדים במעט כיתות .מנהלת המחוז אישרה ,מנהלת המחוז אישרה בבית
ספר יחד הדמוקרטי תקן לשתי כיתות ,מעל  34תלמידים .המצבת כרגע היא
על  35תלמידים ,מעבר התלמידים יפגע בבית הספר.
מורן ישראל:

כבוד ראש העיר ,רגע לפני שאני אשאל את שאלת הבהרה ,פשוט אני רוצה
שתענו על השאלה ששאלתי כי לא עניתם עליה ,והשאלה היתה פשוטה ,האם
היו תלמידים שביקשו להצטרף לכיתה ונדחו ואם כן מאיזה סיבה.

מוטי ששון:

אני חזרתי ואמרתי תלוי תלמידים מאיפה באו.

מורן ישראל:

השאלה היתה פשוטה.

מוטי ששון:

והתשובה היא פשוטה.

מורן ישראל:

והתשובה היא עקרונית .אני מבקש לדעת האם ביקשו תלמידים ולא אושרו
ומאיזה סיבה.

מוטי ששון:

אני אומר לך ,אם היו מבתי ספר מסוימים שהזכרתי אותם ,אם ביקשו
להעביר ,לא העבירו אותם מהטעם הפשוט ,לא רוצים לצופף .אתה יכול
להעביר ילד אחד ואתה יכול לגרום שתיסגר כיתה ,ואז יאחדו כיתות ,ואז
הצפיפות תהיה יותר גדולה .לכן השיקולים הם שיקולים של אנשי מנהל
החינוך .נקודה.

מורן ישראל:

אז עכשיו אני אשאל את השאלה ברשותך ,אני ארחיב את הידע של חברי
המועצה ,ואז אשאל את שאלת ההבהרה .קודם כל חשוב שידעו ,לפחות עד
כמה שאני יודע ,מלבד שתי תלמידות שמבית הספר הדמוקרטי ,לא סתם
אנחנו בדגש על בית הספר הדמוקרטי ,לא לא אושרו תלמידים ,זה לא זה
שנתנו פה רשימת מכולת של בתי ספר שלא אושרו זה משהו אחר ,יש שתי
תלמידות שביקשו ,והן לומדות בבית הספר הדמוקרטי ,ולא אישרו אותן.
עכשיו אני לא יודע אם אתם זוכרים את הדיון שהיה לנו בשנה שעברה על
ביטול ההסעות לבית הספר הדמוקרטי .ביטול ההסעות בבית הספר
הדמוקרטי הרי ישב פה חבר המועצה שי פרוכטמן ואני ושנינו ישבנו בועדת
חינוך ואמרנו חברים ,הנפנו דגל ,אתם תבטלו את ההסעות מבחוץ פנימה,
כולם ירצו לברוח החוצה אף אחד לא ירצה להישאר .וזה הסיפור של
הדמוקרטי היום .אבל מה היום יש רק בית ספר אחד שלא אושר לכיתה על
אזורית ,וזה בית הספר הדמוקרטי .וכל מה שאני מבקש ושואל האם אפשר
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לאשר לשתי התלמידות מבית הספר הדמוקרטי ,שכרגע יוצא שהן היחידות
בעיר שלא יכולות להירשם לכיתה על אזורית ,האם אפשר לאשר להן
שתרשמנה לכיתה על אזורית כמו שהן רוצות ללמוד ,בזרם שהן רוצות
ללמוד ,באופן שהן רוצות ללמוד ,זה כיתה על אזורית חברים .אם הבן שלכם
היה רוצה להירשם ,אין סיבה שהילד שלכם לא ירשם בגלל זה.
מוטי ששון:

או.קיי ,שאלת הבהרה ,זה לא שאלה זה נאום .בבקשה.

מורן ישראל:

האם הן יכולות להירשם כבוד ראש העיר?

יונת דיין:

מורן ,הקשבת לתשובה שניתנה לך?

מורן ישראל:

כן ,הקשבתי בקשב רב.

יונת דיין:

הכיתה העל אזורית מלאה ,אם יוצאות שתי תלמידות מהבית ספר.

מורן ישראל:

הן נרשמו ,אבל רגע ,האמירה שאת אומרת לא מדוייקת.

יונת דיין:

מורן ,תקשיב עד הסוף.

מוטי ששון:

אתה לא יכול להפריע לה.

מורן ישראל:

אבל היא לא מדייקת.

יונת דיין:

אם יוצאות שתי תלמידות מבית הספר הדמוקרטי ,סוגרים שם כיתה
והצפיפות בכיתה שתישאר תעלה .יש שיקולים מערכתיים גם בכיתות על
אזוריות.

מורן ישראל:

אז התשובה שלך של כבוד ראש העיר .מי עונה לי? את היועצת המשפטית.

מוטי ששון:

אני עניתי לך את זה.

יונת דיין:

אני מסבירה לך את התשובה.

מוטי ששון:

והיא מסבירה לך את זה עוד פעם כדי שתבין את זה פעם שניה .או.קיי ,תודה
רבה.

מורן ישראל:

כבוד ראש העיר זה אומר שלא יאשרו לאותן שתי בנות מהבית הספר..

מוטי ששון:

אני לא מתערב בשיקולים מערכתיים פדגוגיים של מנהל החינוך .נקודה .זה
נעשה בתיאום משרד החינוך.

מורן ישראל:

שזה קרה בגלל המדיניות של העירייה.

מוטי ששון:

אם לא הבנת את מה שקראתי ,אז לא הקשבת ,אז יש לך בעיה.

 .2אישור דו"ח מילולי של רשת קהילה ופנאי
מוטי ששון:

אני עובר לשאילתא הבאה .לא שאילתא ,אישור דו"ח מילולי של רשת
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קהילה ופנאי .שאלות יש?
מורן ישראל:

כן.

מוטי ששון:

בבקשה אנחנו אישרנו את המאזן שלהם.

מורן ישראל:

מה אישרנו?

דובר:

זה עמותה ,מאחר ואישרנו את הדו"ח הכספי ,אתה צריך לאשר את הדו"ח
המילולי .זה בדרך כלל הולך ביחד.

מוטי ששון:

בפעם הקודמת אישרנו את המאזן של רשת קהילה ופנאי .עכשיו צריך להביא
גם את הדין וחשבון המילולי .זה דין והחשבון המילולי שצריך לצרף אותו.
לא צורף לפעם קודמת צירפנו אותו.

מורן ישראל:

יש לי שאלה ,אני מניח ,תקני אותי אם אני טועה ,חברי ועד הם דיירקטורים
למעשה נכון?

יונת דיין:

זה לא זה סוג של השוואה גזורה.

מורן ישראל:

הם כפופים לחוק החברות?

יונת דיין:

עמותות פועלות לפי חוק העמותות.

יונת דיין:

עמותה להבדיל מחברה לא ממנה כל הזמן ומחליפה דיירקטורים,
כשמקימים עמותה מקימים אותה עם  7חברים מייסדים.

דובר:

אפשר גם שניים.

יונת דיין:

החוק תוקן סליחה ,וקובעים ועד מנהל ,והוא רץ שנים אלא אם כן משנים,
וצריך לשנת עם רשם העמותות ולקבל אישור לשינוי ועד המנהל.

מורן ישראל:

אבל מאחר ומדובר בעמותה מעין עירונית וההרכב שלה הוא  ,21 ,41 ,41כמו
שאישרנו בתקנון של אז ,זה אומר ש 41%-מתוכו הם ציבור ,הם נציגי ציבור.
נכון אני טועה? האם הם לא כפופים לחוק של דיירקטורים.

יונת דיין:

הם לא חברה ,הם עמותה ,יש הבדלים ,חלק מההבדלים זה שהעמותה היא
ללא כוונות רווח ,חלק מההבדלים שאין התערבות בעלי שליטה בניהול
להבדיל מבחברה ,יש כמה וכמה הבדלים בין עמותות לחברות ,אחד מהם,
למרות שזה נקרא ועד מנהל ,זה לא כמו דיירקטורים שממנים ומשנים כל
הזמן.

מורן ישראל:

שאלה נוספת ברשותך .בפעם הקודמת אנחנו אישרנו ,פעם הקודמת זה היה
לפני שנה וחצי ,אנחנו אישרנו תקנון ,את התקנון של העמותה העירונית.
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יונת דיין:

את התיקון לתקנון.

מורן ישראל:

התקנון היה בפירוש פרק זמן ,חלון זמנים מאוד ברור ,שבו עם אישור
התקנון מותר להגיש בקשה להיות חבר עמותה .זה חלק מהעניין .אבל מה
הבקשות האלה ,ומכיר גם מזכיר מועצת העיר ,יושבות על שולחנה של
העמותה והן מחליטות שלא לדון בבקשות חברות חדשות במשך שנה.

יונת דיין:

עד כמה שזכור לי התיקון לתקנון עוד לא קיבל את אישור משרד הפנים
שאנחנו מחוייבים לו בהיותה עמותה מעין עירונית .יש במשרד הפנים את מי
שאחראי על תאגידים עירוניים ,הוא אחראי גם על תאגידים מעין עירוניים,
כמו העמותה הזאת ,עד שאין את האישור שלו התקנון לא מאושר ברשם
העמותות.

מורן ישראל:

ומרגע שהוא יאושר אז הם יצטרכו לדון ,אני שואל?

יונת דיין:

אם נקבע בתקנון לוח זמנים מהאישור ,האישור עוד לא הגיע ,עוד לא נגמר
ההליך הארוך והמייגע הזה.

מורן ישראל:

לא ,זה מרגע ההגשה ,זה לא היה לוח הזמנים מרגע האישור.

יונת דיין:

אני מודה שאני לא זוכרת בעל פה את התקנון של העמותה.

מורן ישראל:

האם תוכלו לבדוק מה קורה עם הדיון בנוגע לחבר ועדה?

יונת דיין:

אני רושמת לעצמי לבדוק את זה.

מורן ישראל:

כבוד מזכיר מועצת העיר ישיב לנו מה קורה איתה ,עם הבקשה הזאת.
התשובה היא כן לא שחור לבן?

יוסי זיידה:

הוגשה בקשה.

מורן ישראל:

לחברי עמותה.

יוסי זיידה:

כל חברי הדיירקטורים כל הדייקרטורים.

מורן ישראל:

לא ,לא ,לא דיירקטורים ,דייקרטורים לא משנים כמו ששמעת שאמרה
היועצת המשפטית .אנחנו מדברים על חברי עמותה .היום חברי עמותה ,אתה
יודע כמה יש לנו? אני יודע.

יוסי זיידה:

ברשת קהילה ופנאי?

מוטי ששון:

מה עכשיו השאלה.

מורן ישראל:

אני רוצה לדעת מתי דנים בחברי העמותה.

מוטי ששון:

אני שואל עכשיו דין וחשבון מילולי .יש לך התייחסות לזה?
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מורן ישראל:

כן זה קשור בוודאי ,חברי העמותה קשורים לזה.

מוטי ששון:

או.קיי ,שמענו אותך.

מורן ישראל:

אתה תבדוק ותחזיר לנו תשובה?

יונת דיין:

אני כתבתי לעצמי.

מורן ישראל:

יוסי אתה תחזיר לנו תשובה?

מוטי ששון:

או.קיי מי בעד אישור הדו"ח המילולי של רשת קהילה ופנאי .מי בעד?
 16בעד .מי נגד? אין מי נמנע? שניים נמנעים.
אני עובר לסעיף הבא.

 .9אישור דו"ח מילולי של החברה לפיתוח מוסיקה אמנות ומחול חולון בע"מ
מוטי ששון:

אישור דו"ח מילולי של החברה לפיתוח מוסיקה אמנות ומחול חולון בע"מ.
זה אותו דבר כמו פה .אנחנו כבר אישרנו את זה .אישרנו את זה כבר .מי בעד
אישור הדו"ח המילולי?

מורן ישראל:

כבוד ראש העיר האם לא אמור להיות בעלי.

מוטי ששון:

כבר אישרנו את זה ,מורן ,כבר אישרנו את זה .הדו"ח המילולי לא היה.

מורן ישראל:

זה הדו"ח המילולי ,אין פה..

יונת דיין:

היה הדו"ח הכספי.

מוטי ששון:

הדו"ח הכספי אושר .מורן ,הדו"ח הכספי אושר קודם.

מורן ישראל:

בסדר ,בדו"ח המילולי צריך להיות מקבלי השכר והוא לא מופיע פה.

מוטי ששון:

עכשיו זה הדו"ח המילולי .מה זה דו"ח המילולי? אותו דבר.

מורן ישראל:

כבוד ראש העיר תוספת שלישית לצורך העניין.

מוטי ששון:

מה עכשיו אתה רוצה?

מורן ישראל:

רוצה לדעת למה לא מופיע לנו כל הפרטים שאמור להיות בדו"ח המילולי
כמו שאמור להיות.

מוטי ששון:

מה חסר לך פה?

מורן ישראל:

מקבלי השכר.

מוטי ששון:

מקבלי השכר?

מורן ישראל:

כן בעמותה.

מוטי ששון:

תקבל אותם.

מורן ישראל:

מתי אני אקבל אותם?
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או.קיי תקבל את הרשימה .מי בעד אישור הדו"ח המילולי של החברה
לפיתוח מוסיקה אמנות מחול חולון בע"מ?
מי בעד?  12בעד ,מי נגד? אין  ,מי נמנע?  3נמנעים.
אני עובר לסעיף הבא.

 .10אישור פרוטוקול ישיבת ועדת שמות העירונית ( )01/2015מיום 22.7.15
מוטי ששון:

אישור פרוטוקול ישיבת ועדת השמות העירונית מיום  28.7.11שקיבלתם
אותו.

איתי זילבר:

לא צירפו את השמות.

יוסי זיידה:

רגע זה צורך לכם ב..

מורן ישראל:

לא ,לא ,זה שצורף היום ומי יודע .אתה ראית מה עשה ראש עיר שעכשיו
מואשם.

דובר:

יש החלטה של ועדת שמות.

מורן ישראל:

למה שאני אקבל עכשיו ,אני רוצה ללמוד לפני כן .למה שאני אאשר? את
יודעת מה אמרו למועצת העיר הקודמת שאישרה את השמות של הרחובות,
למה אישרו את הרחוב "באלי" באור יהודה .לא רוצה ,רוצה ללמוד ,רוצה
לעשות גוגל .למה לי לקבל היום ,פעם הבאה אנחנו נאשר את זה.

דובר:

למה מה זה משנה?

מורן ישראל:

אני רוצה להכיר מי האנשים .אני הולך לאשר להם רחובות בחולון.

דובר:

אבל הועדה דנה בנושא הזה.

איתי זילבר:

אבל המועצה צריכה לאשר .המועצה צריכה לאשר.

מורן ישראל:

אני חותמת גומי? אני לא חותמת גומי .אני מבקש לדון על זה פעם הקודמת,
אנחנו קיבלנו את זה רק היום.

מוטי ששון:

דקה מה הבעיה? מתי העברתם לו? מתי קיבלתם את זה?

איתי זילבר:

עכשיו קיבלנו את זה.

מורן ישראל:

קיבלנו את זה לפני עשר דקות .שלוש דקות לפני תחילת הישיבה.

יונת דיין:

תעביר את זה למועצה הבעיה מוטי .תעביר את זה למועצה הבעיה.

מוטי ששון:

טוב ,אז אם שמו לכם את זה רק עכשיו אז זה עובר לישיבה הבאה.

איתי זילבר:

סבבה ,מעולה.

מוטי ששון:

או.קיי ,לישיבה הבאה תכניסו את זה ,יש לכם את החומר כבר קיבלתם נכון?
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מה זה השמות האלה? זה השמות מוצעים לתת לרחובות? אנחנו צריכים
לאשר אם זה השמות?

יונת דיין:

ועדת שמות המליצה.

מוטי ששון:

כולה מדברים על רחוב אחד.

דובר:

יוסי ,הועדה החליטה על רחוב אחד?

מוטי ששון:

זה סימטאות ,זה אפילו לא רחובות .טוב,
נדון בזה בישיבה הבאה.
או.קיי הלאה אני עובר לסעיף הבא.

 .11אישור כתב הסמכה של הגברת קרין בן עטר ,ת.ז 300472651 .להתייצב לתבוע בבימ"ש
לעניינים מקומיים בחולון ,בהתאם לכתב ההסמכה
מוטי ששון:

אישור כתב הסמכה של הגברת קרין בן עטר ,ת.ז 311472651 .להתייצב
לתבוע בבית משפט לעניינים מקומיים בחולון בהתאם לכתב ההסכמה
המצ"ב .מי בעד?

יונת דיין:

מדובר על מתמחה חדשה פשוט .כל שנה מתחלפים מתמחים.

מוטי ששון:

מתמחה .מי בעד? ,אילן אתה בעד?
 ,20בעד .אין נגד ,אין נמנעים .אושר .

 .12אישור כתב הסמכה של הגברת ליטל דותן ,ת.ז ,2042701770 .להתייצב לתבוע בבימ"ש
לעניינים מקומיים בחולון ,בהתאם לכתב ההסמכה
מוטי ששון:

אישור כתב הסמכה של הגברת ליטל דותן ,ת.ז 2142711771 .להתייצב
ולתבוע בבית משפט לעניינים מקומיים בחולון בהתאם לכתב ההסכמה.
מי בעד?  19בעד .אין נגד ,אין נמנעים .אושר.

 .13אישור הסמכת שלושה עובדים כמפקחי רישוי עסקים :מתי פישר ,לירן עמר ,טטיאנה בורוכוב
מוטי ששון:

אישור הסמכת שלושה עובדים כמפקחי רישוי עסקים.

מורן ישראל:

זה ממתי? אנחנו אף פעם לא אישרנו פה חברי רישוי עסקים.

יונת דיין:

קודם כל לא התחלפו לך יותר מידי ,וגם בעקבות הרפורמה ברישוי עסקים
קצת השתנו סמכויות.

מורן ישראל:

אז רגע ,מה זה אומר שכל מפקח אנחנו צריכים לאשר?

מוטי ששון:

כן.

מורן ישראל:

אז מה אם אלה הקיימים?
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יונת דיין:

אושרו בעבר הרחוק הם קיימים כבר הרבה זמן.

מורן ישראל:

אני פה  13שנה ולא אישרנו אף פעם חבר.

יונת דיין:

לדעתי הם כולם ותיקים יותר אבל אני אבדוק את זה איתם.

מורן ישראל:

פעם ראשונה שמאשרים פה חברי רישוי עסקים.

מוטי ששון:

או.קיי ,הסמכת שלושה מפקחים כמפקחי רישוי עסקים ,מתי פישר ,לירן
עמר ,טטיאנה בורוכוב.
מי בעד? ,19 ,בעד .מי נגד? אין .נמנעים? אין .אושר.

 .14אישור המועצה לתמיכות במוסדות דת (עמותות) לשנת 2015
מוטי ששון:

אישור המועצה לתמיכות במוסדות דת לשנת  .2115יש איזה שאלות? אין
שאלות?

יונת דיין:

רחמים פה ,הוא מחכה.

מוטי ששון:

רגע ,יש שאלות אין שאלות?

מורן ישראל:

אני אשמח אם רק תסבירו רק את הסיפור של  1.25ו ,1.51-איך יוצרים את
ה..

מוטי ששון:

רחמים תסביר.

רחמים בנוני:

כעיקרון יש לנו תבחינים שאנחנו מאשרים במועצה כל שנה של חלופת
התמיכות ומי שיש לו ילד אז הוא מקבל עוד  1.25%ומי שהוא יוצא צבא זה
עוד .51%

יוליה מלינובסקי:

יש כאלו שם?

רחמים בנוני:

יש ,כן .יש לנו בקר תקציבי שמקבל את כל הנתונים והוא עושה את החלוקה.

מוטי ששון:

או.קיי ,שמעתם את ההסבר?
מי בעד? ,19יוליה את בעד?

יוליה מלינובסקי:לא ,אני נגד.
מוטי ששון:

 12בעד ,אחד נגד .אין נמנעים ,אושר.

 .15אישור פרוטוקול ועדת תמיכות ,טבלת חלוקת תמיכות בעמותות כללי לשנת 2015
מוטי ששון:

אישור פרוטוקול ועדת תמיכות ,טבלת חלוקת התמיכות בעמותות כללי
בשנת  .2115מי בעד?

איתי זילבר:

רגע .שאלות .זה כן על סדר היום ,זה יש דיון .על זה יש דיון?

מוטי ששון:

תשאל שאלות?
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איתי זילבר:

אני רוצה לשאול את זוהר האם הוא עדיין בבית יהודי בוכרה?

נוימרק זוהר:

לא .סיימתי מ 2114-סיימתי מ ,1.1.15-אבל אני אצא בכל מקרה.

איתי זילבר:

לא ,אין לי ,אם אתה לא קשור אז הכול בסדר.

מוט ששון:

זוהר צא.

נוימרק זהר:

אני בכל מקרה יוצא.

איתי זילבר:

אנחנו בעד אנשים שנזהרים זה בסדר.

(זוהר נוימרק יצא מהאולם)
מוטי ששון:

כן ,יש לכם עוד שאלות?

איתי זילבר:

ולי יש שאלה רק לפרוטוקול עמוס אתה עדיין קשור לפניות לחבר?

עמוס ירושלמי:

אני חושב שכן.

מוטי ששון:

גם עמוס יצא .אל תדאג בהצבעה הוא יצא.

איתי זילבר:

מה זה?

מוטי ששון:

הוא יצא בהצבעה.

איתי זילבר:

בהצבעה או בדיון ,לפי דעתי אסור לו להיות בדיון.

מוטי ששון:

עמוס צא החוצה יותר טוב.

עמוס ירושלמי:

בדיון אני אשאר או בהצבעה אני אשאר?

מוטי ששון:

עמוס יותר טוב.

איתי זילבר:

רק בשביל הנראות ,רק בשביל מראית עין.

מוטי ששון:

עמוס יותר טוב ,שלא יגידו ,בהצבעה אתה לא צריך להישאר .בדיון יותר
טוב.

מורן ישראל:

אנחנו שומרים על כבודם של חברי המועצה.

איתי זילבר:

ברור .אנחנו גם מכירים את פניות לחבר זה עמותה מדהימה.

(עמוס ירושלמי יצא מהאולם)
מוטי ששון:

כן ,רועי מה עוד?

רועי כהן:

אני רוצה לשאול אותו דווקא את יונת ,אנחנו אישרנו בשנה קודמת את
הכספים לעמותות האלה ,ומצאנו אחרי זה גל של מסמכים שהגיעו אלינו,
שחלק מהעמותות האלה ללא אישור ניהול תקין.

יונת דיין:

הם לא מקבלים את הכסף לפני שהם עוברים את ניהול.

רועי כהן:

רגע ,אנחנו כרגע מאשרים לעמותות תמיכה .במידה ואין להם אישור ניהול
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תקין ,מה קורה עם הכסף .זה השאלה .כי לא ידעו להגיד לי ,מה קורה עם
הכסף במידה ולא ,הרי חלק מהעמותות גם היום אין להם אישור ניהול
תקין.
יונת דיין:

אני יכולה להגיד לכם מהצד המשפטי ,אם הן לא מביאות את אישור ניהול
תקין ,הן לא מקבלות כסף.

רחמים בנוני:

אז יש לנו כאן שתי עמותות בכוכבויות בית יהודי בוכרה ויד לחינוך ,שעדיין
לא קיבלנו את כל המסמכים ,אם במהלך השנה תקציבית אנחנו נקבל את
המסכמים אנחנו מעבירים להם את הכסף .אם לא ,הם לא יקבלו את הכסף.

רועי כהן:

מה קורה ,אנחנו הרגע אישרנו .₪ 241,111

רחמים בנוני:

לא ,אבל למה לתת לעמותה אחרת .לא אז אני אומר ,כל אחד ואחד נבדק על
ידי בקרה תקציבית ,וכל הניירת הגיע ,למעט שני אלה עם הכוכביות ,שלא
קיבל עדיין את החומר ,ולכן הוא סימן שכרגע אני מחר עושה העברה
תקציבית לקראת ראש השנה לכל העמותות .או שאני לא מבין את השאלה.

רועי כהן:

רחמים אני שואל אותך ₪ 241,111 ,מחולקים ל 29-עמותות .שניים מתוכם
לא הביאו את הניירות.

רחמים בנוני:

לא יקבלו את הכסף.

רועי כהן:

אנחנו אישרנו פה  .₪ 241,111האם הכסף יתחלק לכולם ,מה שכן צריך
לעשות.

רחמים בנוני:

הכסף יועבר בדיוק לפי החלוקה ,ואני אגיד לך גם למה ,למשל ,כשאתה רואה
א.ב .חדשות השומרונים  ,₪ 11,811זה נמצא כסעיף בתקציב אבל אתה חייב
לאשר את זה כתמיכה .כל השאר ה ₪ 151,111-מתחלקים בין העמותות,
אתה רואה מרכז יד לבנים יש להם סעיף תקציבי  ₪ 31,111ויש לנו גם את
השומרונים  .43,211כל השאר ה ₪ 151,111-מתחלקים בכל העמותות ,מי
שיש לו את כל האישורים הוא מקבל את הכסף ,למעט שניים שאין להם הם
לא יקבלו את הכסף הזה.

איתי זילבר:

אבל מה קורה עם הכסף?

רועי כהן:

שנה שעברה הרבה עמותות לא קיבלו.

רחמים בנוני:

לא ,לא הרבה ,שתיים שלוש עמותות.

איתי זילבר:

אדוני ראש העיר האם אין היגיון לא לאשר את כל הרשימה אחרי שמגיעים
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כל המסמכים .כי בעצם מה שקורה ,לדוגמה ,במצב היפוטתי שתי העמותות
האלה שמסומנות בכוכבית לא עומדים בקריטריונים כי אין להם מנהל תקין.
מוטי ששון:

עד סוף השנה הם יעמדו .הם יעשו את כל הפעילות כדי לקבל.

רחמים בנוני:

אתה פוגע בכל האחרות שלא יקבלו את הכסף אם אני לא אעביר להם.

איתי זילבר:

לא ,מלכתחילה .השאלה אם את הכסף הזה מנתבים לעמותה אחרת או לכל
העמותות באופן שווה .כי אז הכסף נשאר בקופה מה עשינו בזה.

מוטי ששון:

עד סוף השנה הם יעשו כל מאמץ.

איתי זילבר:

אבל רועי אומר שיש עמותות שלא קיבלו בשנים קודמות .אדוני ראש העיר
אני פשוט רוצה לוודא שכל הכסף יעבור לכל העמותות גם אם מישהו לא
עומד בקריטריונים.

מוטי ששון:

איתי אני חוזר ואומר ,מה שהוא הסביר לך אתה לא הקשבת.

איתי זילבר:

אני הקשבתי הוא אמר שהכסף לא מועבר .ה ₪ 6,144-של בית יהודי בוכרה,
אם הם לא עומדים בקריטריונים זה נשאר בקופת העירייה או מחולק
לעמותות?

רחמים בנוני:

אני אגיד לך ,אני לא יכול לחלק את זה ,ואני אסביר לך גם למה ,אני מחכה
עד ה 31.12-לפעמים הם באים ביום האחרון ,ואז הם מתחילים לבכות שהם
לא קיבלו .וחבל .אני שומר להם את הכסף ,ותשעים ותשע אחוז מהם עושים
כל מאמץ להביא את הניירת.

איתי זילבר:

אבל אי אפשר לתת להם דד ליין לפני ה 31.12-שהכסף לא ישאר.

רחמים בנוני:

יש להם דד ליין ,אבל לפעמים הם לא מצליחים להביא את ה..

מוטי ששון:

לא תלוי בהם עד שהם מקבלים.

איתי זילבר:

אפשר ללכת למישהו אחר ,חבל התמיכה הולכת לזבל.

מוטי ששון:

כן מורן.

מורן ישראל:

יש שלוש עמותות פה שציינו סכומים אחרים שהם מקבלים וזה נמצא בסעיף
תקציבי .האם יש איזשהו חוזה של העירייה מולם שבגינו הם מקבלים את
התמיכה הנוספת הזאת מעבר לתמיכות.

רחמים בנוני:

לא ,זה נמצא בסעיף תקציבי שהמועצה באישור תקציב ל 2115-אישרה את
הסעיפים האלה ,אבל אני ,בגלל שזה תמיכה ,אני חייב להביא אותם לכאן.

מוטי ששון:

זה כבר אושר לפני.
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אני יודע ,אני יודע מה אני מאשר .אני שואל האם יש זה על בסיס חוזה
כלשהו ,למה עמותה אחת מקבלת  ₪ 41,111ועמותה אחרת.

מוטי ששון:

לפי הקריטריונים.

מורן ישראל:

אין שום בעיה ,השאלה אם זה על בסיס איזשהו הסכם ,הבנה ,חוזה משהו?

רחמים בנוני:

לא ,אז אני אומר ,אבל בקריטריונים של חלוקת התמיכות העירייה רשמה
שזה הסכומים שהיא הולכת להעביר להם ,למשל מרכז יד לבנים רשמו עד
 ₪ 31,111המעביר תעביר למרכז יד לבנים .זה רשום בחלוקת תמיכות.

מוטי ששון:

או.קיי ,מי בעד אישור פרוטוקול ועדת תמיכות טבלת חלוקת התמיכות
בעמותות כללי ל.2115-
מי בעד?  12בעד .אין נגד ,אין נמנעים ,אושר.

 .16אישור התב"רים (עדכון נוסף ()1
מוטי ששון:

אתם מחזיקים מה?3.9-

נעה צפליצקי:

מהשני.

מורן ישראל:

 28מיליון.

מוטי ששון:

 27מיליון יש לכם את הפירוט של כל התב"רים ,ואני רוצה לתקן סעיף .1
קודם כל יש למישהו שאלות או לא?

מורן ישראל:

אפשר לשאול אחרי שתתקן?

מוטי ששון:

לא ,תשאל עכשיו.

מורן ישראל:

לא.

יונת דיין:

יהיה לו שאלה על התיקון.

מוטי ששון:

טוב ,אני אתייחס רק לדברים הגדולים.

מורן ישראל:

מה אתה רוצה לתקן?

מוטי ששון:

שניה .אני אומר הסכומים פחות גדולים אתם ראיתם אותם ,אני אתייחס
לסיפור הגדול ,נושא של ביטחון זה מערכת התראה של רעידות אדמה בבתי
ספר .פרוייקט ח ,547-המרכבה ,אנחנו עושים יציאה מכביש המרכבה לכביש
 44ליד הסדנה החקלאית ,הפרויקט הזה הוא סדר גודל של  28מיליון ש"ח,
אנחנו נקבל כסף ממשרד התחבורה ,והתוספת היא ממשרד התחבורה ,אנחנו
הגענו איתם להסדר ,אני רק ארענן את הזכרון של החברים.

(זוהר נוימרק ועמוס ירושלמי חזרו לאולם)
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רק אני רוצה לציין שזהר נוימרק בנושא של תמיכות ועמוס ירושלמי לא היו
בדיון .בעקבות העתירה של תושבים שנמצאים על הציר של כביש  ,21הם
תבעו לפי סעיף  197לירידת ערך .למרות שהגישו מעבר לזמן שמותר על פי
חוק ,בסופו של דבר בית המשפט קבע שהם זכאים לשיפוי.

יונת דיין:

שר הפנים נתן להם אישור.

מוטי ששון:

ברור ששר הפנים ,בלי שר הפנים הם לא יכולים .אבל מעבר לזמן ,יש איזה
פרק זמן שאתה יכול להגיש את ההתייחסות שלך .הוא נתן להם אישור ,הם
הגישו ,הם זכו בבית המשפט .אני התעקשתי מאחר שזה  ,71-31אז חייבו
אותנו ב 31% -לשלם להם .אני התנגדתי הלכתי לשר האוצר שטייניץ ואחר
כך הלכתי למנהל אגף התקציבים ,לא ויתרתי להם ,למרות שהיו אנשים
בגזברות שכבר לא האמינו שהכסף הזה יחזור ,וידבסקי היה סקפטי ,אמרתי
אני לא מוותר על הכסף הזה .והתחלף השר ,ואני התעקשתי והלכתי עוד
פעם ,והלכתי לשר התחבורה ,ואז איימתי בתביעה בבית משפט .מאחר וגם
תבעתי בעבר אותם ,את מע"צ שלא רצו לשלם את החלק שלהם בגשר
במחלף חולון מזרח ,אז איימתי עליהם שאני אתבע אותם בבית משפט.
ומטבע הדברים שישנם שני גופים ממשלתיים שני גופים ציבוריים ,היועץ
המשפטי לממשלה מתערב כדי לגשר ביניהם .לכן במקרה הזה היה גישור,
והצלחנו לקבל את הכסף בחזרה שמע"צ לא רצה לשלם ,כי היא אמרה שזה
לא בתכנית החומש שלה .במקרה הזה ,לאור הנצחון שלנו במקרה הקודם,
אני אמרתי להם אני תבעתי את מע"צ וזכיתי .אם אתם רוצים ללכת איתי
לבתי משפט אז אני הולך אתכם .ניסו לעשות כל מאמץ להגיע להסכמות ,ואז
הסכימו להעביר לי את כל הכסף בפרויקטים ,לא לתת לי את זה כסף
בהעברה תקציבית ,אלא אני אתן לך שווה ערך של כמעט  31מיליון שקל.
חלק מהשווה כסף ,אתם רואים פה את ה 28-מיליון שקל זה היציאה מכביש
ברחוב המרכבה לכביש  44ליד הסדנה הצבאית .אני רק רוצה שתדעו שבכל
המפגשים שלי עם יזמים באזור התעשיה ,כולם מדברים איתי על הפניה
צפונה ,היציאה צפונה ממחלף חולון .מאחר ואני עובד על זה וזה לא קל ,והיו
לנו פגישות עם שר התחבורה .לי ודב צור ,אנחנו הולכים ביחד לשר ,וסיכמנו
איתו והוא אמר שהוא יעזור לנו ,רק הפניה צפונה מדובר על סדר גודל של
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 151מיליון שקל .כאשר זה צריך להתחלק משרד התחבורה ,עיריית חולון,
עיריית ראשון לציון.
דובר:

אבל הוא הבטיח את זה בחניכה.

יונת דיין:

הבטיח.

איתי זילבר:

לפי איזה חלוקה? זה מתחלק שווה בשווה?

מוטי ששון:

 71%משרד התחבורה.

איתי זילבר:

ואז .15 – 15

מוטי ששון:

 31%ו.31%-

איתי זילבר:

הגעתי ל.131-

מוטי ששון:

אני מנסה להסביר לך .כל עירייה צריכה לתת לה את השלושים שלה .אז אם
ראשון נקבע לה סכום לצורך העניין  Xאז משרד התחבורה נותן  ,71%ראשון
 .31%אם נקבע לי תעריף החלק שלי זה  ,Yאז משרד התחבורה  ,71%אני את
ה.31%-

איתי זילבר:

מחלקים את זה לפי ערים משרד התחבורה נותן.

מורן ישראל:

אבל ה 28-מיליון שקל שיש פה ,זה מתוך ה 31-שאנחנו אמורים לשלם ,הם
מחזירים לנו מאיזשהו משהו אחר.

מוטי ששון:

עשית סלט.

מורן ישראל:

אז בוא תסביר.

מלינובסקי יוליה:

זה משהו אחר וזה משהו אחר.

מוטי ששון:

עברתי לפרויקט אחר .עברתי למחלף חולון מזרח .זה מה שאנחנו עושים
עכשיו מה שנתתי לכם ,זה עד שיהיה לי את הפניה צפונה לכיוון מזרח ,לכיוון
צפון ,עד אז אני עושה את היציאה לכביש  ,44במקום שתהיה יציאה גם
ברחוב המלאכה מאזור התעשיה ,יש לנו גם יציאה עכשיו תהיה מרחוב
הסדנה.

דובר:

ליד הבסיס הצבאי.

מוטי ששון:

נכון ,הסדנה הצבאית .ורק תקבלו סדר גודל ,יש תחרות קשה מאוד בנושא
של ההייטק בנושא של בניית משרדים ויש רוויה .לכן יש פה מלחמה בין כל
הרשויות באזור גוש דן מי יצליח למשוך אליו יזמים בתחום הזה.

מורן ישראל:

זה יהיה רק יציאה או גם כניסה?
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מוטי ששון:

רק יציאה צפונה.

מורן ישראל:

לא צפונה כאילו מזרחה.

מוטי ששון:

אתה עולה על הגשר ,פונה דרומה ,עושה לופ ,ונכנס לכביש .4

מורן ישראל:

לא ,בסדר ,זה מספיק צפונה זה הכי קרוב.

דובר:

עד ראשון לא מוטי?

מוטי ששון:

זה בערך קילומטר .לכן הכביש הזה הוא כביש התחברות לכביש  44שיאפשר
לנו יציאה מהירה ,ולא להישאר שם בפקקים ,כי בסופו של דבר ,כל יזם
שנכנס דבר שהכי חשוב לו זה הנגישות .אז לכן אתה תראה כאן את העניין
של השמונה מיליון שקל.

מוטי ששון:

חנקין.

מורן ישראל:

מה רצית לתקן?

מוטי ששון:

אני כל כך שמח שאת חנקין בסופו של דבר הצלחתי להביא .אני רק מזכיר
לכם חנקין נבנה בשלבים .הגענו מבגין עד רחוב גולדה מאיר ,עשינו את
הקטע ,אחר כך שיפצנו את הקטע עד לרחוב סוקולוב .ומסוקולוב עכשיו
אנחנו ממשיכים עד רחוב מקווה ישראל .הפרויקט הזה כולל בתוכו גם
תיעול ,גם ביוב ,גם מים ,פה לא מצוין החלק של התאגיד שזה מים וביוב ,פה
מצוין רק החלק שלנו ,כולל מסלולי אופניים .וזה אחרי שסיכמתי איתם
שהם מעבירים לנו את הכסף הזה.

מורן ישראל:

זוהר ,זה אומר שהצינורות שתלויים על רחוב של חנקין יפלו סוף כל סוף.

מוטי ששון:

כן ,בדיוק.

זוהר נוימרק:

שמנו אותם כקוים משנת ששים ומשהו או חמישים ומשהו.

מוטי ששון:

אני לא הסכמתי שיתחילו לעבוד שם עד שאני לא מקבל את הכסף כי לא
יהיה מצב.

מורן ישראל:

לפתוח פעמיים.

דובר:

זה לא הגיוני.

מוטי ששון:

אז תראו גם את הנושא של השיקום של הקמה ושיקום תיעול וגם של הזה.
עכשיו שיקום גנים אנחנו מדברים על תוספת של  4מיליון שקל לשיקום גנים
ציבוריים .ואנחנו הסתדרנו מבפנים ,תראו סך הכול התוספות שאתם תראו
כאן הם לא תוספות זה בסך הכול מתקזז לאפס .ברור שיש פה את הנושא
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של כיתות גן שאנחנו מקבלים ,אנחנו צריכים להגיע בסופו של דבר נגיע
כנראה ל 91-לא כולל את הגנים של  ,1-3שזה בערך יהיה  12גנים .אנחנו נגיע
ל ,112-ואני חוזר על המספר ,בשבעים שנה בנו בחולון  181גני ילדים ,אנחנו
בארבע שנים נבנה למעלה ממאה גני ילדים .אין לו אח ורע בשום מקום
בארץ.
איתי זילבר:

מה עם התחזוקה של הגנים הקיימים ,כי התושבים בטירוף על זה.

מוטי ששון:

מיד.

דובר:

השקענו.

איתי זילבר:

השקענו ,והם עדיין נעקצים.

מוטי ששון:

מיד נגיע לכל .יש כאן סעיף של שיפוצי קיץ ,הוספנו מיליון בשיפוצי קיץ,
בטיחות והצטיידות ,כתוב כאן מיליון מאתיים .בישיבה שקיימתי עם מנהל
אגף התקציבים גם הגזבר ,לאור זה שבחנתי שוב את הכנסות שיש מהיטלי
ההשבחה ,החלטתי להגדיל את השיפוצי קיץ עכשיו לשלושה מיליון ,במקום
מיליון מאתיים .זאת אומרת מיליון מאתיים ועוד מיליון שמונה מאות סך
הכול ,עוד שלושה מיליון שקל העברתי עכשיו בהודעה למנהל החינוך .יש
לכם עוד שלושה מיליון תתחילו לרוץ ,ולעשות את העבודות שצריכים
לעשות.

דובר:

לפי מה ,לפי מה מחלקים את זה ,לאיזה גנים מוטי? קריית שרת?

מוטי ששון:

יש רשימה.

דובר:

איפה הרשימה.

מוטי ששון:

תבוא אליי אני אראה לך.

דובר:

תכנית עבודה של מנהל החינוך.

מוטי ששון:

חברים ,ארבעים גני ילדים ,שאין לו אח ורע ,שופצו מהיסוד ,מטבחים,
שירותים ,תלכי להצללה ,תלכי לדשא לחצר.

נעה צפליצקי:

אני יודעת מוטי ,וכל אלה שלא ,וכל אלה שלא.

מוטי ששון:

יש תכנית עבודה מסודרת.

איתי זילבר:

אפשר לקבל אותה בבקשה? שנדע מה מתוכנן.

מוטי ששון:

תכנית עבודה מסודרת שנמצאת במנהל החינוך שיושבים ודנים כל הזמן.
לכבוד זה שאני יושב איתם על השלושה מיליון אחרי זה תקבל את התכנית.
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איתי זילבר:

בסדר גמור.

מורן ישראל:

אה ,אנחנו מאשרים ואחרי זה יש תכנית .או שיש תכנית ואנחנו מאשרים.

מוטי ששון:

אני החלטתי להגדיל לשלושה מיליון ואני יושב איתם .נקודה.

מורן ישראל:

זה אנחנו מברכים .השאלה אם יש את זה על בסיס תכנית או על בסיס זה
שאנחנו רוצים להגדיל.

מוטי ששון:

אני הגדלתי לשלושה מיליון ואני אשב איתם.

נעה צפליצקי:

אפשר לפרסם את זה מוטי?

מוטי ששון:

מה זאת אומרת לפרסם?

יונת דיין:

הפייסבוק מלא בתמונות של גנים.

איתי זילבר:

מספיק ילד אחד יונת ,מספיק ילד אחד שנעקץ בגן .אחד.

מוטי ששון:

אם היית צריכה לראות איזה שיפוץ עשינו .רונה אין לזה סוף ,את לא יכולה
בשנה אחת לשפץ את כל המאתיים גני ילדים.

רונה נתיב עמרם:

אני מסכימה ,אני רק אומרת שאף אחד לא מגיב להם בפייסבוק.

נעה צפליצקי:

זה כנראה הזנחה של שנים .בברץ אני הייתי בתרצ"ו.

מוטי ששון:

אני מציעה לך תבדקי נועה מה קורה בערים אחרות לפני שאת מדברת.

נעה צפליצקי:

אני גרה פה.

מוטי ששון:

ותראי שעיריית חולון השקיעה הרבה מאוד כספים בשיפוץ של גני ילדים
שאת מדברת על למעלה ממאתיים גני ילדים ישנים ,שאנחנו עושים בהם
טיפול שורש .אז כדאי שתביני שאי אפשר בשנה אחת לשפץ מאתיים גני
ילדים .לכן אנחנו עושים את זה בהדרגה ,כמו שאז אישרנו במועצה ,בשלוש
שנים לעשות את ההחלפה של החול לדשא סינתתי אז יש תכנית ברורה כמה
עושים בכל מקום.

נעה צפליצקי:

אני יודעת שלפחות גן אחד שהובטח ב 2113 .2113-הובטח להם.

איתי זילבר:

אדוני ,אבל מה המענה עכשיו לילדים.

מוטי ששון:

אני חוזר ואומר ,או.קיי ,איפה שיש בעיה מטפלים בה .סכום נוסף שהוא
גדול ,זה מבנה לקהילה האתיופית .אנחנו עובדים על הסיפור של הקהילה
האתיופית כבר הרבה מאוד זמן ,גם אני וגם המנכ"לית .המנכ"לית נפגשה
עם החברה של קרן ידידות של הרב אקשטיין והצליחה להשיג משם תרומה,
וגם אנחנו נוציא מהיטל השבחה שלנו ,נוציא ונעזור להם לבנות את המתחם.
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נבנה להם בית מורשת על פי שיחות שקיימתי איתם על פי בקשתם.
מורן ישראל:

אני רוצה לברך את ראש העיר על זה וגם את מנכ"לית העירייה על המאמץ
שנעשה במקום הזה ,ועדת קליטה כולה ,זה מה שהיא דנה בשנה האחרונה,
אנחנו נשמח שגם בית הכנסת יפת רבע"ה בימינו אמן.

מוטי ששון:

רק אתה יודע אני וסברלו הלכנו לשר הדתות ,הלכנו להשיג ,רק שיש כאלה
שמדברים ויש כאלה שעושים.

זוהר נוימרק:

מורן אנחנו מטפלים בזה כבר כמה שנים ,לא רק בשנה האחרונה.

מורן ישראל:

איזה מזל שזה קורה עכשיו.

מוטי ששון:

זה הבעיה שאנחנו עובדים ואנחנו רצים ומתרוצצים להביא כסף ולעזור
לקהילה ,ויש לי גם פגישה עם שר הדתות בנושא הזה .פה קיבלנו את הכסף
מהטוטו אנחנו עושים את המיני פיץ' אבל זה סכום לא כל כך גדול.

מוטי ששון:

תכנית אב לילדים.

מורן ישראל:

רגע ,ותכנון של סקייטפארק דילגת .סוף סוף יש תכנון של סקייטפארק.

מוטי ששון:

חשבתי שאתם יודעים את זה.

מורן ישראל:

גם על זה אנחנו מברכים ,גם על המיני פיץ' אנחנו מברכים.

מוטי ששון:

מעון יום שיקומי לפעוטות מעוכבי התפתחות פלוס קבוצות אוטיסטים .אז
אנחנו מדברים השתתפות של קרן שלם ,תוספות של  651מילש"ח ,יתר
הדברים אתם תראו שבסך הכול.

נעה צפליצקי:

זה פלוס אוטיסטים לא רק.

מוטי ששון:

כן ,כתוב ,ככה הקראתי .ומה שאתם רואים שזה מסתכם -ב₪27,972,111 -
פלוס ה .₪ 1,811,111-אז רחמים פלוס ה  1,811,111זה הבקשה שאנחנו
מבקשים.
מי בעד?  20בעד .מי נגד? אין ,אין נמנעים ,אושר.
בתקציב התב"רים שאושר בעבר היה שיפוץ של בית ספר הרצוג ביחד ,זה
לא בדיוק שיפוץ ,אבל הסעיף הזה שיפוץ ,ביחד עם קרן עזריאלי ,חצי חצי.
מדובר על פרויקט של  ,₪ 4,211,111חצי עיריית חולון וחצי עזריאלי.
התעוררה בעיה ,זה אושר ,אתם אישרתם את זה כבר .התעוררה בעיה עם
התרומה של עזריאלי ,כי בגלל שהם בונים בחולון שלא יהיה מצב של ניגוד
עניינים ,מה עוד שאנחנו שותפים איתם במתחם הזה של עזריאלי באזור
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התעשיה .הנושא נבחן מבחינה משפטית ,ואמורה להיות פגישה עם המשנה
של היועץ המשפטי לממשלה ,כי אנחנו לא רוצים להגיע למצב כזה שמישהו
יגיד שאנחנו עובדים פה בניגוד עניינים .לכן התחילו לעבוד ,החלק שאנחנו
כבר אישרנו אותו ,אנחנו לא רוצים להתעכב בינתיים ,כי התחילו לעבוד עם
זה ,ואני מבקש שנחליף את מקור המימון מקרן עזריאל ,להעביר את זה
לחשבון היטל השבחה שלנו ,עד שנפתור את הבעיה עם קרן עזריאלי ,עד
שנקבל את האישור של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה.
מורן ישראל:

מה הסכום?

מוטי ששון:

 2.1מילש"ח  .אישרנו את הפרויקט.

מורן ישראל:

זה לא מופיע בעדכון?

מוטי ששון:

אנחנו אישרנו את הפרויקט.

מורן ישראל:

אני יודע .אני יודע.

מוטי ששון:

ו 2.1-מילש"ח היה על חשבון קרן עזריאלי.

מורן ישראל:

אין בעיה ,זה מעבר למה שכתוב פה רק.

מוטי ששון:

כן ,כן ,אני רק אומר שמקור המימון משתנה מקרן עזריאלי להיטל השבחה
של עיריית חולון .אחר כך אנחנו נתמודד ,ברגע שנקבל את האישור ,כי אני
לא רוצה לעצור אותם באמצע.

איתי זילבר:

ואם לא? היטל השבחה.

מוטי ששון:

תראה ,צריך להיזהר ,בנושא של התרומות אני לא רוצה להסתבך.

איתי זילבר:

בסדר גמור.

מוטי ששון:

ברגע שמנהל החינוך מקבל תרומה אז הוא רץ עם זה .אחר כך שאני שואל
שאלות והיועץ המשפטי שואל שאלות ,ואז אומרים רגע ,אנחנו רוצים לבדוק
את זה מבחינה משפטית זה תקין או לא תקין.

מורן ישראל:

לגיטימי לגמרי.

מוטי ששון:

אז לגיטימי ,לכן אני מבקש ואני מודה לכם.
מי בעד?  20בעד .אין נגד אין נמנעים אושר.

דובר:

תקדיש ל ,24-ארז יבשתי אותו.

מוטי ששון:

ארז אתה צריך ללכת?

דובר:

ייבשתי אותו פה והסעיף שלו .24
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עמוס ירושלמי:

רגע ,אני רוצה להגיד כמה מילים ממש בקצרה.

מוטי ששון:

תן לו הוא רוצה ללכת.

עמוס ירושלמי:

לא ,אולי הוא ישמע.

מוטי ששון:

חברה אתם מסכימים שאני יעבור לסעיף ?24

 .24בקשה לאישור הגדלת חוזה התקשרות עם חברת  hotmobilעבור מסופונים חבילות data
ודו"חות בתי משפט
מוטי ששון:

בקשה לאישור הגדלת חוזה התקשרות עם חברת הוטמובייל עבור מסופונים
חבילות  dataודו"חות בתי משפט .יש את החוזה נכון? אתה רוצה להגדיל
אותו? תן לה רגע ,היא תסביר מבחינה משפטית.

יונת דיין:

מה שקורה זה שעם הוט מובייל התקשרנו אחרי מכרז לפני כמעט שלוש
שנים אם אני לא טועה ,בהיקף עבודה מסוים .כתוצאה מהמעבר מברירות
קנס לברירות משפט ,צריך לצייד את הפקחים העירוניים בשטח ,על זה ארז
צריך להסביר לכם יותר טוב ,במכשירים מסוג שונה שיש להם עלות נוספת
שלא תוקצבה במכרז .מכיוון שהעלות הנוספת נמצאת בין ה 25%-הגדלה
שמותרים ל 51%-ששמה הגבול העליון ,זה תחום שבו צריך להביא לאישור
מועצת העיר את ההמלצה של ועדת מכרזים להגדיל את התוספת הזאת .על
המכשירים עצמם ועל הסיבות ,זה ארז יכול לתת הסבר יותר טוב ממני.

ארז ניסים:

אנחנו נדרשים לאור המעבר לברירת משפט ,אנחנו נדרשים קודם כל
לסמארטפונים מכשירים שהפקחים יוכלו לעבוד איתם ,בדומה לדו"חות
החניה שאנחנו מבצעים יוכלו לבצע גם את האכיפה על יתר חוקי העזר
העירוניים .עד היום הם עובדים בצורה של דו"חות נייר ,לצורך העניין הכול
היה ידני ,והתושב היה ,מי שהיה דו"ח ,היה ישר מזומן לבית המשפט.
במערכת החדשה ולאורך המעבר ,זה יהיה בדומה לדו"חות החניה ,תושב
יקבל את הדוח ויהיה לו את הזמן פרק של שלושה חודשים לערער וכולי .מה
שהמהלך כמובן יקל גם על העומס בבתי משפט לעניינים מקומיים .לכן
נדרשים גם המכשירים גם אפליקציות השטח המפקחים .המערכת החדשה
תאפשר תיעוד של כל הפעילות של המפקחים ,מה שהיום מתועד באופן חלקי
מאוד ,אז זה יאפשר תיעוד די טוב .וכמובן אנחנו נדרשים גם למערכת בהיבט
של אכיפה והגביה ,בדומה לדו"חות החניה ,לכן נדרשת המערכת
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הממוחשבת.
יוליה מלינובסקי:

מה העלות?

ארז ניסים:

אנחנו ביקשנו  ₪ 143,111זה לשנה ,להשנה אנחנו צריכים  .₪ 51,111אבל
ההגדלה היא ל  .₪ 143,111לשנה 143,111 .שקל לשנה.

יונת דיין:

לפי תקופת המכרז.

יולי מלינובסקי:

לכמה שנים אתם צריכים את זה?

ארז ניסים:

אנחנו צריכים את זה לשנה ,ובשנה הבאה אנחנו אמורים לצאת עם מכרז
חדש על כל מערכות החניה.

יוליה מלינובסקי:

אז רגע ,אולי כדאי אפשר עכשיו לעשות מכרז חדש? את לא יכולה לשנות
עכשיו?

מוטי ששון:

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

 .17עדכון התקציב הרגיל לשנת  ,2015עדכון נוסף (מס' )1
מוטי ששון:

אני חוזר בחזרה לסעיף אישור התקציב הרגיל .עדכון התקציב הרגיל לשנת
 2115בבקשה .רחמים תתחיל.

רחמים בנוני:

יש לנו כאן עדכון של התקציב ,אתם רואים שיש לנו פה הקטנה ,מ-
 ₪ 1,143,211,111ל .1,141,967,811-כעיקרון ההקטנה בעיקר אתם יכולים
לראות בסעיף  2.2בשמירה ובטחון ,אנחנו תקצבנו  8.1מיליון  ₪את סיירת
הביטחון ,בעקבות גביית היטל הביטחון ,עד שאנחנו מקבלים את האישור
ממשרד הפנים ,עדיין הנושא לא נסגר ,ולא רצינו שיהיה לנו כאילו ניפוח של
התקציב ,ולכן הורדנו פה  .₪ 6,751,811יש לנו הכנסות ממשרד החינוך בגין
סייעת שניה לגני ילדים 3.9 ,מיליון  ,₪אני בסעיף גני ילדים  .3.1.2.2רק
לסבר את האוזן הסייעת השניה בגני הילדים ,שפרסמו שזה בחינם ,לעיריית
חולון זה יעלה בשנה  2.8מיליון  .₪א' ,למה? כי אנחנו לא מקבלים את
המחיר המלא ,אנחנו מקבלים  .91%ב' ,הם נותנים רק מ 31-ילדים ומעלה.
ואם יש לנו גנים של  29ילדים ,אנחנו לא מקבלים את הסייעת השניה.

יוליה מלינובסקי:

רגע ,זה נושא מאוד חשוב ,במקרה גם כן רציתי לשאול על זה .איך הסייעת
השניה הזאת נקלטת? היא עובדת עירייה?

מוטי ששון:

לא ,חברת מוסדות.
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יונת דיין:

חברת מוסדות מחזיקה את כל הסייעות.

יוליה מלינובסקי:

הן יקבלו גם שכר בחודשי הקיץ איך זה יהיה?

רחמים בנוני:

יש לנו את הסייעת הראשונה ,היא קולטת בדיוק עכשיו סייעת שניה ,היא
תקבל את אותם תנאים ,היא מקבלת שכר מלא ,בדיוק לפי כל התנאים היא
מקבלת את כל השכר שלה.

יוליה מלינובסקי:

רגע ,אנחנו משלמים עשרה אחוז מהעלות?

רחמים בנוני:

אנחנו משלמים עשרה אחוז מהעלות .אבל אני אומר שוב ,בגלל שיש לנו גנים
בבתי הספר ,אנחנו נותנים שם סייעת נוספת שתיקח את הילדים לשירותים,
יש שמה שמונה סייעות שהעירייה מתקצבת את זה מחשבונה ,פלוס חמישה
גנים שכרגע יש לנו פחות משלושים ילדים ,שזה מימון מלא של העיירה .ולכן
זה בשנה זה  2.8מיליון על חשבון העירייה.

דוברת:

מאיזה מספר מתקצבים?

רחמים בינוני:

.31

נעה צפליצקי:

הגנים של כצנלסון.

מוטי ששון:

בכצנלסון נעה יש סייעת שלישית ,שהיא לוקחת את הילדים לשירותים
ומחזירה אותם.

איתי זילבר:

מה זה השנה רק התחיל?

מוטי ששון:

טוב ,יש עוד שאלות? או.קיי מי בעד?

מורן ישראל:

רגע ,אפשר לברך?

מוטי ששון:

רגע עוד לא .מי בעד?

מורן ישראל:

רגע ,לפני שאתה ,נברך יש דברים נוספים מרכז הצעירים החדש שבע"ה
יפתח.

מוטי ששון:

מי בעד אישור עדכון התקציב לשנת  2115לפי מכתבו של יצחק וידבסקי מה-
 1.9.15סה"כ מסתכם ל ₪ 1,141,967,811 ,₪ 1,141,967,811-בצד ההכנסות
בצד ההוצאות.
מי בעד?  19רונה בעד נכון?

רונה נתיב עמרם:

רונה לא יודעת על מה מדובר.

מוטי ששון:

תקציב ,עדכון התקציב.

רונה נתיב עמרם:

לא יודעת.
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לא יודעת מה את רוצה ,לא קיבלת את החומר הבנתי תודה.
או.קיי  19בעד .מי נגד? מי נמנע? כן ,את צריכה להחליט מה את?

רונה נתיב עמרם:

נמנעת.

מוטי ששון:

נמנעת אחת.

 .12אישור מינוי מר אורן סניה כממונה על תלונות ציבור בנוסף על תפקידו כממונה על פניות
הציבור
מוטי ששון:

אני עובר לסעיף הבא ,אישור מר אורן סניה כממונה על תלונות ציבור בנוסף
על תפקידו כממונה על פניות הציבור.

נעה צפליצקי:

אני רוצה לשאול שאלה ,שאלה ,מה ההבדל? לשונית אני יודעת ,אבל אני
רוצה להבין.

יונת דיין:

ישנו חוק מ 2118-אם אני לא טועה ,שחייב למנות מעבר לפניות ציבור
ולמבקר ממונה על תלונות ציבור .כשציבור פונה הוא לא תמיד יודע להגיד
אם מפריע לו שלא ניקו את הרחוב ,או מפריע לו שסתם אני זורקת מנהלת
אגף יסודי דיבר אליו לא יפה .בשביל זה אותו בעל תפקיד ידע לעשות את
המיון וההבחנה .וכשזאת תלונת ציבור שהחוק מגדיר על התנהלות שלדעת
הפונה לא תקינה של עובד עירייה או של מנגנון עירוני ,זה נקרא תלונת
ציבור ,ואז הוא בודק אותה בצורה שהיא קצת יותר דומה למה שעושה
מבקר העירייה.

נעה צפליצקי:

אבל כרגע ,סליחה שאני מפריעה לך ,אבל כרגע מה שהוא מקבל זה תלונות.

יונת דיין:

לפעמים פניות ולפעמים תלונות.

נעה צפליצקי:

הרוב זה תלונות.

איתי זילבר:

לרוב ,אבל יש גם.

מוטי ששון:

יש פניות.

יונת דיין:

יש תלונות שהן תלונות שנראה שלא עושים מספיק ,אמרתי לכם לגזום את
העצים ולא גזמתם ,זה עדיין פניית ציבור .יש תלונה ,המפקח על הבניה
שלכם לקח ממנו אלף שקל ,או מפקח על הבניה לא בדק את התלונה כמו
שצריך .חלילה ,שוב ,אלה אמירות תיאורטיות.

יוליה מלינובסקי:

אבל זה מ 2118-חוק למה עכשיו?

יונת דיין:

אם אני לא טועה מ.2118-
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יוליה מלינובסקי:

לא ,אבל זה מה שכתוב פה.

יונת דיין:

כי הסתבר שלא מינינו בצורה מסודרת והגיע הזמן לטפל בזה.

מורן ישראל:

כשממונה על תלונות הציבור כמו שאת אומרת חוק הרשויות המקומיות
שאלה ארגונית ,אם שמים מישהו שממונה על תלונות הציבור ,למה הוא לא
צריך להיות באז ור של מבקר העירייה ,ולמה הוא בסופו של דבר בכובע
הנוסף שלו נמצא ארגונית תחת ראש העיר כי הוא עונה גם על פניותיו של
ראש העיר .האם מישהו שממונה על תלונות לא אמור לשבת יותר באגף של
מבקר העירייה מאשר באגף של ראש העיר .מילא פניות אני יכול להבין ,הוא
צריך לענות ולפנות ועם כל אחד מהציבור שפונה .אבל תלונות הציבור מדוע
לא ישב תחת מבקר העירייה.

נועה צפליצקי:

זה גם הומלץ ,זה גם ההמלצה של החוק.

יונת דיין:

החוק הוא באמת מ ,2118-לא טעיתי במספר .שוב ,החוק ממליץ.

רועי כהן:

אני חושב שמינינו את מבקר העירייה כממונה על התלונות ,חייבים לבדוק
את זה ,מבקר העירייה מונה כממונה על התלונות.

יונת דיין:

ממה שאמרו לי לא ,אני לא פה כל השנים מ ,2118-אבל ממה שאני יודעת לא
מונה.

דובר:

אני רואה שיש פה אפשרות מטעמים מיוחדים למנות תפקיד אחר.

יונת דיין:

נכון.

מורן ישראל:

הנה הוא צדק.

נועה צפליצקי:

לא צודק .זה המלצה.

מורן ישראל:

לא ,הוא צודק ,הנה אני קורא את הסעיף ,הסעי אומר "מועצת רשות
מקומית תמנה את מבקר הרשות המקומית לממונה על תלונות הציבור ".מה
ההיגיון ליטול ממבקר הרשות את הסמכות לדון בתלונות ולהעביר אותה
למישהו אחר.

יונת דיין:

זאת ברירת המחדל של החוק ,ועדיין אפשר להחליט מטעמים מיוחדים
למנות אדם אחר שעומד.

מורן ישראל:

מה ההיגיון? תנו רציונאל אין שום בעיה ,אנשים פקחים תסבירו לנו.

מוטי ששון:

אדם אחד שיתעסק גם בזה וגם בזה .מה קרה?

נועה צפליצקי:

אין היגיון.
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מורן ישראל:

אין שום היגיון בלהעביר ממבקר העירייה את תלונות הציבור.

נעה צפליצקי:

ההיפך ,ההיגיון אומר

מורן ישראל:

להשאיר אצלו את התלונות.

נעה צפליצקי:

בדיוק ,שמבקר העירייה ,אז תהיה גם ביקורת מהצד של העירייה וגם מהצד
של ה..

מורן ישראל:

אני לא מבין את הרציונאל .מישהו יכול להסביר רציונאל אחר?

מוטי ששון:

רגע ,אני לא מבין מה הבעיה שהוא יעשה גם את זה וגם את זה אני לא מבין.

ישראל מורן:

הבעיה היא לא עם אורן ,הבעיה זה זה שזה צריך להישאר אצל מבקר
הרשות.

מוטי ששון:

שיהיה המבקר.

ישראל מורן:

ואם אתם רוצים שנמנה אותו עכשיו כי לא מיניתם בעבר ,נמנה עכשיו את
מבקר הרשות.

מוטי ששון:

לא ,זה לא סדר היום.

מוטי ששון:

אילן הוא היה זה?

אילן לוי:

אני לא חושב שהוא מונה.

מוטי ששון:

רגע ,אילן ,אתה זוכר שהוא מונה.

נועה צפליצקי:

תבדקו מה הבעיה.

ישראל מורן:

בואו נמנה עכשיו את המבקר בני יונתן שיהיה אחראי.

מוטי ששון:

רגע ,רועי ,רועי ,אתה זוכר שהוא מונה?

רועי כהן:

אני אומר לך שאנחנו היינו מקבלים דו"ח תלונות הציבור היינו מקבלים.

מוטי ששון:

רגע ,מה אמרת אילן?

אילן לוי:

אז תמנה אותו תאשרי אותו עוד פעם.

נעה צפליצקי:

למה ,לבדוק ,אם זה קיים אז אין צורך.

יוליה מלינובסקי:

בשביל מה בושות ,שיבדקו את עצמם.

יוליה מלינובסקי:

נו ,בישיבה הבאה מוטי.

מוטי ששון:

מאחר והחברים פה לא זוכרים ,ואני גם לא זוכר ,הותיקים לא רועי ולא
אילן ,אז טוב ,אנחנו נעביר את זה לישיבה הבאה .למרות שהייתי ממנה,
ורואה אם ההוא מונה אז אנחנו נבטל את ההחלטה .נעביר את זה עכשיו מה
אתם אומרים? על תנאי .חברה בוא נעביר את זה על תנאי ,אם הוא ממונה
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זה משהו אחד ,אם הוא מונה כמו שרועי אומר ,אז ההחלטה הזאת בטלה.
יוליה מלינובסקי:

בוא נדחה את זה לחודש הבא.

מוטי ששון:

או.קיי ,ראובן אומר בואו נצביע מקסימום נוריד אותו .או.קיי מי בעד אישור
מינויו של מר אורן סניה כממונה על תלונות ציבור.

מורן ישראל:

צריך שמבקר הרשות ,אתה רוצה למנות את מבקר הרשות אני מוכן להצביע.

מוטי ששון:

זה לא על סדר היום.

מורן ישראל:

בוא נמנה את בני .למה אתם מפרידים את זה?

מוטי ששון:

ראובן ,אתה יורד מההצעה שלך? אתה אומר להצביע?

דובר:

למה למנות ולבטל.

מוטי ששון:

טוב ,חברה תעזבו ,יש ויכוח ,נעביר לישיבה הבאה.

 .19חידוש המינוי של יו"ר הדירקטוריון מר זוהר נויימרק בתאגיד "מי שקמה"
מוטי ששון:

חידוש המינוי של יו"ר הדירקטוריון מר זוהר נויימרק בתאגיד "מי שקמה".
מי בעד? אחד ,שתיים ,שלוש ,ארבע ,חמש ,שש ,שבע ,שמונה.

איתי זילבר:

יש שאלה.

מוטי ששון:

חברה מי בעד?

איתי זילבר:

רגע ,יש שאלה.

מוטי ששון:

הוא יצא זוהר נויימרק.

(זוהר נויימרק יצא מהאולם)
מורן ישראל:

האם היתה ישיבת דירקטוריון מאז  15.8ועד היום?

מוטי ששון:

אין לי מושג.

מורן ישראל:

האם היתה ישיבת דירקטוריון מאז  15.8ועד היום?

דובר:

לא.

מוטי ששון:

מי בעד?  18בעד .מי נגד? אחד נגד .מי נמנע?

יוליה מלינובסקי:

אני מאמינה שאדם חדש צריך להגיע לכל התאגידים .צריכים להיות מינויים
חדשים ,לא אנשים חדשים .אני נגד.

מוטי ששון:

 12בעד מי נמנע? אין ,אחד נגד ,אושר.
אני עובר לסעיף הבא.

אילן לוי:

רגע ,רגע ,תרשום שהוא יצא.

מוטי ששון:

אמרתי ,אמרתי לפני ההצבעה הוא יצא.
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 .20אישור מועצה למינוי ממלאי מקום לוועדת ערר על הארנונה
מוטי ששון:

אישור מועצה למינוי ממלא מקום לוועדת ערר על הארנונה .יש ועדת ערר על
ארנונה ,שהיא מורכבת.

יונת דיין:

מעו"ד בתור יו"ר .ועדת ערר ארנונה לפי חוק ולפי הנחיות של מנכ"ל משרד
הפנים ,מורכבת משלושה תושבי העיר יו"ר הוא גם עו"ד.

יוליה מלינובסקי:

יו"ר זה חיים סברלו.

יונת דיין:

לא הנחות ,ערר .הגיש השגה ,לא מרוצה מהתשובה של אמנון בתור מנהל
הארנונה ,יש לו זכות להגיש ערר לועדת ערר ארנונה .היא מורכבת על פי חוק
משלושה תושבי העיר.

ישראל מורן:

מי בוחר אותם?

יונת דיין:

מועצת העיר .הוסיפו על זה חוזר מנכ"ל של משרד הפנים תנאים נוספים,
וקבעו שיו"ר ועדת הערר צריך להיות גם עו"ד .פרסמנו פניה שאנחנו
מחפשים כאלה ,כבר לא זוכרת נדמה לי זה היה אפילו בקדנציה הקודמת.

יוליה מלינובסקי:

וזה כסף?

יונת דיין:

יש תשלום מינורי של איזה  111ומשהו שקל לשעה ,ממש לא ,רק כדי שיהיה
להם..

מוטי ששון:

חברים השמות הם :עו"ד דן מרגליות ממלא מקום יו"ר הועדה ,ומר אהרון
פלד ממלא מקום חבר הועדה .מי בעד?

דובר:

מיהם? מהם?

מוטי ששון:

גם אני לא יודע מיהם .אני לא מכיר אותם.

יוליה מלינובסקי:

מי הם? לפחות לראות אותם .מאה שקל לשעה זה לא כזה..

מוטי ששון:

מי בעד?  17בעד .מי נגד? מי נמנע? אחד נגד .מי נמנע? שניים נמנעים,
אושר.

יוליה מלינובסקי:

אנחנו מאשרים משהו שאנחנו בכלל לא יודעים מזה .אני עובר לסעיף הבא.

 .21אישור מועצה להסדרי פשרה של חובות ארנונה מים וביוב לעסקים מגורים (לאחר אישור
ועדת הנחות)
מוטי ששון:

אישור מועצה להסדרי פשרה של חובות ארנונה מים וביוב לעסקים מגורים
לאחר אישור ועדת הנחות .איפה סברלו?

יונת דיין:

אמנון פה.
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מוטי ששון:

אמנון פה.

דובר:

אני מילאתי את מקומו שם מוטי.

מוטי ששון:

סברלו הלך לאירוע אז הוא לא פה.

דובר:

אני מילאתי את מקומו.

מוטי ששון:

אה ,היית ,אז בבקשה.

יונת דיין:

יש את אמנון.

דובר:

אבל יש את אמנון פה גם.

יונת דיין:

נכון.

מוטי ששון:

אמנון.

רועי כהן:

אגב ,יש באינטרנט על דוח תלונות הציבור .זה רשום.

יוליה מלינובסקי:

ומי חתום על זה?

איתי זילבר:

אף אחד לא קורא אחי.

אמנון א.קדושה:

טוב ,יש פה הגשה של חובות של שני מיליון שקל ,מתוכם נגבו קצת למעלה
מיליון ,יותר מחמישים אחוז .רוב החובות פה הם בעקבות הסדרים או
בועדות ערר או בבתי המשפט .יש שאלות ספציפיות?

יוליה מלינובסקי:
אמנון א .קדושה:

סה"כ כמה חוב?
יותר מחמישים אחוז נגבה .שני מיליון שקל בדף האחרון גבינו יותר ממיליון.
חובות ותיקים .ישנים.

דובר:

.91 ,92

יוליה מלינובסקי:

.96

מוטי ששון:

טוב ,חברים מי בעד אישור מועצה להסדרי פשרה של חובות ארנונה מים
וביוב לעסקים ומגורים לאחר אישור ועדת ההנחות המצ"ב.
מי בעד?  ,16בעד .מי נגד? מי נמנע? שניים נמנעים ,אושר.
אני עובר לסעיף הבא.

 .22אישור מועצת העיר – הקצאה ל"עמותת מאיר עיניים" בית כנסת ע"ש רבי מאיר בגוש 7123
חלק מחלקה  32ברחוב משעול פז
מוטי ששון:

אישור מועצת העיר הקצאה לעמותת מאיר עיניים בית כנסת ע"ש רבי מאיר
מאיר בגוש  7183חלק מחלקה  32ברחוב משעול הפז.

דובר:

אני רק רוצה לברך על זה ,הם מחכים לזה המון זמן ולברך על זה.
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מי בעד?  17בעד .רונה מה איתך?  12בעד .מי נגד? אין נגד .מי ננמע? אין
נמנעים ,אושר.
אני עובר לסעיף הבא.

 .23אישור מועצת העיר – הקצאה ל"עמותת מרכז מורשת ליהדות סוריה ולבנון בישראל" הקצאה
לבית כנסת ומרכז קהילתי ברחוב לבון בגוש  6272חלקה 155
מוטי ששון:

אישור מועצת העיר – הקצאה ל"עמותת מרכז מורשת ליהדות סוריה ולבנון
בישראל" הקצאה לבית כנסת ומרכז קהילתי ברחוב לבון בגוש  6872חלקה
 ,155זה הקצאה לרב חמרה ,משנת .1994

רועי כהן:

אני הייתי פה ב 2113-חידשנו את ה..

מוטי ששון:

מסתבר שזה לא עבר למנהל זה נשאר אצלנו.

רועי כהן:

אני קודם כל מברך וכמובן זה צריך להיות ,השאלה היא ,ב 94-זה הוצע
בפעם הראשונה ,מאז היה חידוש והקצאה.

יונת דיון:

ואז הגיע נוהל הקצאות ב .2119-משרד הפנים מתעקש שכל מה שהוקצה
לפני  2119ומה שצריך לחדש או שלא סיים את התהליך צריך לעבור נוהל
מחדש.

מורן ישראל:

אני שואל שאלה ,שמקצים את השטח יש איזה חוזה כלשהו?

יונת דיין:

ברור.

מורן ישראל:

אפשר לראות את החוזה הזה?

יונת דיין:

יש נוהל מסודר של משרד הפנים על הקצאות מ 2117-ואחר כך היה לו עוד
עדכון מ ,2119-התהליך הזה זה עוד לא הסוף .עכשיו מאשרים את ההקצאה
הולכים ומכינים את החוזה מסודר .בתוך החוזה מסודר יש סעיפים שחוזר
מנכ"ל משרד הפנים מכתיב על תוך  3שנים ,וקצב עבודה וביטוח ועניינים.
וועדת ההקצאות המקצועית עוד החליטה להוסיף ולהחמיר ולדרוש לראות
ממנו היקף כספי לביצוע באחוזים מסוימים ,זמן מוגבל להוצאת היתר
הבניה ,להתחלת הבניה ולסיומה בתוך שלוש שנים .אחרת ההקצאה תבוטל.

מורן ישראל:

ואז מתי זה יבוא החוזה לאישור?

יונת דיין:

החוזה הגמור מובא גם לאישור מועצת העיר.

מורן ישראל:

גם לאישור מועצת העיר.

מוטי ששון:

מי בעד?
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 17בעד .מי נגד? אין נגד .מי נמנע? אין נמנעים ,אושר.
 .25שינוי נוהל מחיקת חובות בהסכמי פשרה – רשות איתנה
מוטי ששון:

שינוי נוהל מחיקת חובות בהסכמי פשרה רשות איתנה.

יונת דיין:

כמו שרועי אמר ,התיקון שאנחנו מביאים בנוהל ,זה בעצם מעין העברת
סמכות ממני לאביבה שרון הסגנית שלי לחתום ,מכיוון שהיא ממילא יושבת
בועדות ועוקבת ומרכזת את כל החומר ,לחסוך קצת את הבירוקרטיה.

מורן ישראל:

את גם יושבת בועדה? אני שואל.

יונת דיין:

כן ,היא מכירה את כל החומר ,ממילא אם יש לי שאלות אני שואלת אותה.

מוטי ששון:

מי בעד? מי בעד שינוי נוהל מחיקת חובות בהסכמי פשרה רשות איתנה?
 16בעד .את נגד? שש עשרה בעד.

יוליה מלינובסקי:

רגע ,אני רוצה לשאול ,את מאצילה לה סמכות ,אבל סמכות שלך .אני לא נגד.
סמכות עדיין שלך ,אם משהו קורה.

יונת דיין:
יוליה מלינובסקי:
מוטי ששון:

אני תמיד מעליה אני תמיד יכולה גם לחתום.
אני בעד.
 17בעד .אין נגד ,אין נמנעים ,אושר.
אני עובר לסעיף הבא.

 .26אישור תיקונים בתקנון תאגיד "מי השקמה"
מוטי ששון:

אישור תיקונים בתקנון תאגיד מי השקמה שמצ"ב.

יונת דיין:

בקצרה זה כמה תיקונים של רשות המים ,איך הוא נקרא היום ,רשות המים
ביקשו להכניס ,וכמה תיקונים שנובעים מצירוף אור יהודה .שילוב של שני
הדברים יחד.

מוטי ששון:

צירפנו את אור יהודה.

יונת דיין:

צירפנו לכם בצורה שאתם יכולים לראות את התיקונים.

מורן ישראל:

כן אבל רשום שם ראש עיר שהוא כבר לא ראש עיר.

יונת דיין:

לא ,זה יעודכן מין הסתם.

מורן ישראל:

זה מה ששלחת.

יונת דיין:

מה? ראש עיריית ראש אור יהודה או מישהו אחר.

מוטי ששון:

ראש עיר חדש.

מורן ישראל:

בינתיים ראשת עיר.
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יונת דיין:

רק מתמודדות באמת?

מורן ישראל:

לא רק.

מוטי ששון:

מי בעד אישור תיקונים בתקנון תאגיד מי שקמה המצ"ב
מי בעד?  19בעד .אין נגד ,אין נמנעים ,אושר.

 .27מינוי דירקטור מטעם הציבור (עמוס ירושלמי) במקום מנחם גרינר בתאגיד המים
מוטי ששון:

מינוי דירקטור מטעם הציבור מטעמו של סיעת עמוס ירושלמי ,קרן פאר,
במקום מנחם גרינר בתאגיד המים .עו"ד קרן פאר.
מי בעד? 19 ,בעד .מי נגד? אין נגד ,אין נמנעים ,אושר.
מינוי דירקטור מטעם הציבור ,סיעת הצעירים.

מורן ישראל:

מצטיינים קודם.

דובר:

עזרא ביקש ממני להוריד את זה גם .עזרא ביקש להסיר היום.

 .22מינוי דירקטור מטעם הציבור (צעירים) בחברה לפיתוח תאטרון מוסיקה אומנות ומחול בע"מ
במקום בתיה בר לב
מוטי ששון:

מינוי דירקטור מטעם הציבור ,מטעם הצעירים ,רועי ,מורן ,סיון או מי?

מורן ישראל:

סיון שחרי.

מוטי ששון:

סיון שחרי בחברה לפיתוח תיאטרון מוסיקה אמנות ומחול בע"מ ,במקום
בתיה בר לב שסיימה את תפקידה.
מי בעד?  19בעד .אין נגד ,אין נמנעים ,אושר.
אני עובר לסעיף הבא.

 .29עדכון שכר בכירים מהנדסת העיר הגב' מימי פלג מ 90%-ל 95%-משכר מנכ"ל
מוטי ששון:

אני עובר לסעיף הבא ,29 ,עדכון בכירים שכר.

יוליה מלינובסקי:

יש פה ניגוד אינטרסים.

מוטי ששון:

למה?

דובר:

היא צריכה לצאת.

יונת דיין:

קודם כל מדברים על מהנדסת העיר .שמה אני לא.

מוטי ששון:

העדכון של הבכירים זה בהתאם למרווחים של משרד הפנים שמאפשר את
זה ,תצאי יותר טוב.

יונת דיין:

תגמור עם מימי ואני אצא בשלי.

מוטי ששון:

מ 91%-ל 95%-במרווחים של משרד הפנים.
57

מועצת העיר ה –  17חולון ישיבה שמן המניין מס' 31

 6/9/2015פרוטוקול 445

יוליה מלינובסקי:

אבל זה מקסימום נכון?

יונת דיין:

 95%זה המקסימום.

מוטי ששון:

כן .מימי עובדת הרבה שנים כבר .מי בעד?

יוליה מלינובסקי:

לא ,לא ,סליחה אני רוצה לשאול משהו .סליחה אפשר לשאול משהו? ומה
תעשה פעם הבאה אין לאן לעלות?

מוטי ששון:

מה עושים אלה שיש להם מאה.

נעה צפליצקי:

יש לי שאלה למה לא מראש מאה.

יונת דיין:

חוזה מנכ"ל משרד הפנים.

מוטי ששון:

זה חוזר המנכ"ל.

יוליה מלינובסקי:

היא יכולה להרוויח  95%משכר מנכ"ל זה המקסימום שלה ,אין מאה אחוז.

יונת דיין:

למהנדס העיר אין מאה אחוז.

יוליה מליני בסקי:

רגע ,אבל אתה יכול לעלות למשל מ 91-ל .93-אתה לא חייב.

מוטי ששון:

לא ,זה לא משחקים.

יונת דיין:

זה המקובל .קפיצות של .5%

מוטי ששון:

זה המקובל .91%-95% ,קפיצות של .5%
מי בעד?  12בעד .מי נגד? אין נגד .מי נמנע? יוליה את נמנעת?

יוליה מלינובסקי:

אני נמנעת.

מוטי ששון:

אחת נמנעת .אושר.

 .30עדכון שכר היועצת המשפטית לעירייה הגב' יונת דיין מ 25%-ל 90%-משכר מנכ"ל
מוטי ששון:

עדכון שכר היועצת המשפטית לעיריית חולון הגב' יונת דיין מ 85%-ל.91%-
יונת יצאה לא משתתפת ולא נוכחת.
מי בעד?  12בעד .מי נגד? אין מי נמנע? אחד נמנע .אושר.
נאום מהמקום ,מורן בבקשה.

דובר:

מה הנושא מורן?

מורן ישראל:

תרבות צעירה בעיר .תדמיינו לכם שהיינו רוצים בעיר שלנו שיהיו לנו צעירים
ותהיה תרבות ,נכון כבוד ראש העיר ,אתם כל שני וחמישי אומרים רוצים
תרבות ,עיר תרבות בין היתר .עכשיו תדמיינו לכם שאותם צעירים היו
מחליטים ביוזמתם לעשות גם איזשהי פעילות תרבותית .נניח הפעילות
התרבותית" ,ג'אם" אתם יודעים מה זה ג'אם? לנגן .ככה .באים נגנים
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מוזיקאים מוכשרים מחוננים יושבים בקרב רחוב ומנגנים .הרי אתם מכירים
אתם עוברים בסוקולוב ,אתם רואים ערים אחרות ,אתם רואים שהדבר הזה
בסופו של דבר רק מושך ציבור ומביא תרבות לעיר .אבל מה גם לא עושים
את זה בשעות מאוחרות משעה אחת עשרה עד השעה שלוש .זה קורה בעיר.
פעם בשבועיים בחרו יש קבוצה של צעירים שבחרה ליזום משעה אחת עשרה
בצהריים עד השעה שלוש ,שעות שעסקים עובדים בימי שישי ,זה לא
שהעסקים שובתים ,באותו זמן ברחוב סוקולוב ,כשהם רוצים על הרחוב,
כמו שיש נגנים אחרים רוצים לנגן רוצים לעשות ג'אם סשן ,עד שבוע שעבר,
עד לשבוע האחרון ,שבוע האחרון כבוד ראש העיר הפסיקו את המסיבה אין
יותר תרבות לצעירים בעיר ,אסור לעשות דבר כזה ,מאחת עשרה עד שלוש.
מה שאנחנו מבקשים זה להורות לפיקוח העירוני ,חברים יקרים ,מאחת
עשרה עד שלוש פעם בשבועיים תנו לצעירים האלה להמשיך ולנגן.
מוטי ששון:

לא הבנתי ,מישהו מפריע להם?

מורן ישראל:

למה? אתם עושים תרבות בעיר זה מה שאנחנו רוצים .אחר כך אתם תתחננו
ותרצו להביא אותם .רק מה שאני מבקש ,זה שקראו למי מהפיקוח העירוני
שהפסיק את המוסיקה ואת החגיגה הזאת ,שמשעה אחת עשרה עד שלוש כל
עוד זה סביר ולא כניסת שבת שיתירו להם לנגן פעם בשבועיים ביום שישי.
בא הפקח וסגר את החגיגה.

מוטי ששון:

מורן ,מורן ,דיברת .איתי ,למרות ששלוש דקות לסיעה ,אני אתן לך שלוש
דקות.

מורן ישראל:

זה היה דקה.

מורן ישראל:

רגע ,אתה מאשר?

מוטי ששון:

זה הודעה .זה הודעה.

מוטי ששון:

זה הודעה אישית ,מספיק חברה .איתי קדימה.

איתי זילבר:

טוב ,אדוני ראש העיר חברי המועצה ,אנחנו לא היינו פה שלושה חודשים
קיבלנו הרבה פניות ציבור בזמן הזה ,אדוני ראש העיר גם אתה קיבלת פניות
ציבור ,אתה כנראה לא רואה אותן ,כי הן בפייסבוק ,ולכן החל מהישיבה
הנוכחית אנחנו נביא בפניך פניות ציבור שהופנו אליך ומעולם לא נענו.
הראשונה בתור היא אורלי קארו מרחוב יבנה .היא כותבת לך מוטי שלום,
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לאחרונה אני מוצאת את עצמי פונה בתדירות גבוהה למוקד  116כדי לבקש
שוב ושוב שיטאטאו את הרחוב בו אני גרה ,כאמור רחוב יבנה ,והרחובות
הסמוכים לו .כמו כן ביקשתי שיחזירו את פחי הזבל שהיו ברחוב עד לפני
שנה שנעלמו באופן פתאומי .עד לפני כמה שבועות היתה פועלת ניקיון
שהיתה מגיעה כל בוקר ומטאטאה את הרחוב לא עוד .כתוצאה מכך
הרחובות מלוכלכים המדרכות מלאות בעלים ,ניירות ,בדלי סיגריות ומה לא.
בנוסף אין אכיפה גם של איסוף צואה כלבים פשוט מגעיל .פניתי למוקד לא
פעם ואפילו לתלונות הציבור דרך האתר של העירייה ,כתוצאה נשלח פועל
ניקיון שניקה באופן חד פעמי חלק מהרחוב בו אני גרה .ולשאלתי קיבלתי
לצערי תשובות לא מספקות .מנהל תלונות הציבור אורן סניה ,כתב לי ככה,
ואני מצטטת "חשוב לי להבהיר בכל מקרה אני מעדיף שלא יזרקו זבל
ברחוב .שימי לב למה שאת אומרת ,האם האלטרנטיבה של זריקת אשפה
מכל סוג שהוא ברחוב בגלל חוסר בפחיםעדיפה בעיניכם ,ברור שהיא לא
עדיפה ,אבל למה לזרוק ברחוב ,למה לא לזרוק בפח הקרוב גם אם הוא לא
הכי קרוב בעולם .באופן אישי כבעל כלבה ,אורן אומר" ,שמקפיד לזרוק
אחריה ,כי הוא רואה  ,...אני אף פעם לא משליך פסולת ברחוב ,אני מחזיק
אותה עד שאני מגיע לפח הסמוך וזה לא שאני מיוחד ,באמת שלא ,כך צריך
לנהוג" .הוא אגב צודק .המרחב הציבורי הוא של כולנו וכולנו חייבים לשמור
עליו .ועכשיו היא ממשיכה בדבריה ,אז זה באמת ראוי לשבח שמר סניה נוהג
כך אבל לצערי יש לא מעט אנשים שלא מתנהגים כך והתוצאה ניכרת ברחוב.
בנוסף קיבלתי גם תשובה הזויה שאנשים זרקו פסולת ביתית בפח הרחוב
ולכן הוחלט פשוט לקחת את הפחים .ממש לא הגיוני .האם צריך להעניש את
הציבור בגלל זה .אם החלטתם לקחת את השירותים שאתם נותנים
לתושבים ,מה דעתך ,אני פונה אליך אדוני ראש העיר ,אולי במקביל להפחית
את הארנונה .מצפה לתשובתך בברכה אורלי קארו .זאת פניית הציבור
שאתה קיבלת ,אתה מוזמן לענות לה עכשיו ,אני מניח שזה פעם ראשונה
שאתה נחשף אליה.
מוטי ששון:

איתי סיימת? תודה רבה .עמוס.

עמוס ירושלמי:

איתי קודם כל אני רוצה להגיד לך כל הכבוד ,אתה מדבר יפה.
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איתי זילבר:

אני מדבר מהר.

עמוס ירושלמי:

יש לי שתי נכדות קטנות ,עם הסיפור הזה הן נרדמות יופי יופי.

איתי זילבר:

בסדר גמור .תגיד את זה לאורלי קארו.

מוטי ששון:

עמוס עכשיו תורך.

עמוס ירושלמי:

חברה אני בקצרה .קודם כל אני פונה לחברי המועצה ,שבדרך כלל כולנו
חברים עם הטוב והרע אופזציה קואלציה זה כבר לא משנה ,כל יום שלישי
העמותה שלנו מחלקת מזון לנזקקים בחג .התחלנו לחלק היום מהבוקר עד
לפני שלוש שעות ארבע שעות חמש שעות היו קבועים .יש הרבה אנשים שאין
באפשרותם להגיע אלינו מכל סיבות ,או כאלה גם שמתביישים ,או נכים ,או
משותקים ,או בעלי משפחות שלא יכולים לצאת מהבית .מה שאני מבקש ,מי
שרוצה ,כל אחד שיעשה את השיקול שלו ,יכול ליצור איתי קשר ,אנחנו
מחלקים מהיום עד יום חמישי ,עד שיגמר האוכל ,וזה מנות פחות או יותר זה
אפשר להגיד שמשביעות את הדעת .כל אחד יכול להגיע אליי להתקשר אליי
לבוא באיזה שעה שהוא יכול ,אנחנו מהבוקר שם ,ניתן לו חבילה והוא יסע
לאיזה בית שניתן לו כתובת ,ישים את החבילה ליד הבית שלו ליד הדלת.

דובר:

כתובת ארבע ארצות  ,24ג'סי כהן.

עמוס ירושלמי:

זה מה שרציתי ,שבעצם אנחנו עכשיו נכנסים לראש השנה שיבוא עלינו
לטובה .אז כל אחד אני מבקש שכל אחד יעשה מה שהוא רוצה ,אני אשמח
מאוד.

מוטי ששון:

חברים אני נועל את הישיבה שנה טובה לכולם.

-הישיבה ננעלה-

יוסי זיידה

מוטי ששון

עוזר ראש העיר

ראש העיר

ומרכז ישיבות מועצה
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