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ריכוז החלטות ישיבת מועצת העיר שמן המניין מס'  33פרוטוקול מס' 447
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פרוטוקול
מוטי ששון:

אני עובר לישיבה שמן המניין מספר  33הצעה לסדר של חבר המועצה עזרא
סיטון בנושא ביטול הוצאת חוברות מהודרות ע"י ראש העיר .סיטון ,אתה כל
כמה ישיבות מעלה את זה.

.1

הצעה לסדר יום -של חבר מועצה עזרא סיטון בנושא -ביטול הוצאת חוברות
מהודרות ע"י ראש העיר.

עזרא סיטון:

אז אנחנו חוזרים לנושא הזה של החוברות האלה שכבר הצגתי את זה בפעם
שעברה .ושוב אני מביא את החוברות האלה למועצת העיר .אלה החוברות
שכל שנה ראש הרשות דואג לפרסם אותן .בחודש האחרון קיבלנו לתיבות
הדואר ,גם אני קיבלתי כמו כל תושב עיר ,את סיכום הפעילות של עיריית
חולון לשנת  2015וכשפתחתי את החוברת הופתעתי לגלות בעמוד הראשון
את הפרסום ואת הפרסים שקיבלה מנכ"לית העירייה וגם אתה אדוני ראש
העיר .וכך נכתב בעמוד הראשון על מנכ"לית העירייה" .מנכ"לית העירייה
קיבלה תעודת הוקרה מהמכון הטכנולוגי אייץ'.איי.טי" ,שאגב מי שיודע אני
עובד שם תלוי ברשות ומחפש את האינטרסים שלו" ,על פועלה בעיר ועל
מיצובה של העיר כעיר עיצוב ועיר של אקדמיה ".מישהו יודע בכלל מה היא
עשתה המנכ"לית כדי להצמיח פה דור של עתודאים או דור של אקדמיה?
ומה התרומה של העיר בכלל לאותם אקדמאים? ובהמשך מצוין בחוברת ,כך
מציינת הדוברת שערכה אותם שהמנכ"לית קיבלה פרס נוסף על תרומתה
למשק ולחברה בישראל .הודות לפועלה המשמעותי בעיר חולון .מעניין,
אדוני ראש העיר ,בפארק אריאל שרון לא שמעו על זה .אני מציע שאולי
בפעם הבאה הדוברת וראש הרשות ימליצו שהמנכ"לית תדליק איזושהי
משואה ביום העצמאות .אולי נגיש בקשה לקבלת פרס ישראל הודות
לתרומתה למשק ולחברה בישראל .זה מופיע בעמוד הראשון .בגלל זה אני
מתנגד לחוברות האלה .אגב ,זו אותה מנכ"לית ,אדוני ראש העיר ,אין פה
משהו אישי אני בקושי מכיר אותה ,אבל כשאני שומע שהיא רודה בעובדי
עירייה ,שמבקשת מכל עובד ומקפידה להחתים כרטיס שהיא לא מחתימה
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בניגוד לחוק ,ודיברנו על זה כבר.
מוטי ששון:

מה זה קשור? אתה מדבר על חוברות ,מה זה קשור?

עזרא סיטון:

אני רוצה לסיים .יש התחלה ואמצע וסוף ,תהיה סבלני .אני חוזר לאותה
מנכ"לית שהתערבה על פי דוח מבקר המדינה על פי דוח  '98לבחירות
הפנימיות שהיו כאן בחולון .שמתחרה לשר החוץ על נסיעות לחול והרשימה
עוד ארוכה וארוכה .אבל איך מר לי יוסי זיידה ,עזרא תניח לה .אז הנה אני
מניח .באותו עמוד של אותה חוברת מקבל אדוני מוטי ששון פרס מאיזשהו
מועדון ואות בינלאומי ומי שמכיר את חברי המועדון,

מוטי ששון:

רק הצעה אחת .הצעה לסדר צריכה להתרכז בהצעה שאתה מדבר עליה,
בחוברות מהודרות .מה אתה נכנס לגופם של אנשים .תדבר על החוברות.
ההצעה שלך מדברת על החוברות .קיבלה ,צריך לברך אותה כל הכבוד על
הפרסים.

עזרא סיטון:

אין לי שום דבר עם הגברת הזו אבל היות והיא נמצאת שם בחוברת עצמה
והיא קיבלה פרסים ואתה באת ואמרת שזה מעניין את תושבי העיר .זה
מידע וצורך הסברתי .אז אני לא הבנתי איך זה מתקשר כל הדברים .עכשיו
אני חוזר לחוברת עצמה ואני אומר שלך ראש העיר ,יש לך אמצעים
טכנולוגים רבים שעומדים לרשותך לפרסם כל ימות השנה מה שאתה רוצה.
זה באתר העירייה ,בפייסבוק הציבורי שיש לך ,בניוזלטר ,במסרונים
שמקבלים התושבים מעת לעת על ידי מחלקות שונות כמו שאני מקבל
ממנהל החינוך ,הבלוג של המנכ"לית ,לעתים גם ברדיו שומעים פרסומים
שלא נדבר על העיתונות המקומית ה"גפן" וה"שקמה" ו"ידיעות חולון" שיש
פרסום אין סוף של הרשות .בנוסף הרשות הרי מתהדרת שהיא עיר ירוקה עם
בנייה ירוקה ומיחזור ואף על פי כן וכל זה למה להזכיר לתושבים אחת לשנה
עוד פעם את החוברות האלה? ייתכן שאדוני חושש שמישהו אולי פספס
באיזשהו שבוע איזה הישג כלשהו? אני יודע בדיוק למה אתה עושה את זה,
הדוברת הגברת בייסקי מאחורה יודעת בדיוק למה היא עושה את זה ,גזבר
העירייה מאשר ויודע בדיוק למה צריך לאשר את זה ,המערכת שמגויסת כאן
סביבך מבינה את הצורך בזה והכוונה ליצור פה יחסי ציבור לראש הרשות גם
אם זה עולה למשלם המסים באחת מהשאילתות שהגשתי כ 150-אלף שקל
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בערך .ואם ניקח את כל החוברות שנמצאות כאן יותר ממיליון וחצי ,כמעט 2
מיליון ב 13 ,12-שנה האחרונות .ובכל פעם ,בשם אחר ,ב 2003-היה איזהו
שם "אז מה היה לנו השנה" וב" 2005-דוח לתושב" ו"שנה של הישגים" וגם
הצגתי את זה בפעם שעברה .אני לא חושב שה תורם לאף אחד ,בטח לא
לתושב .אגב ,חיפשתי לראות באחת מהחוברות ואולי בחוברת האחרונה ,את
הפעילות של אחד מהסגנים או של משנה של ראש העיר .תאמין לי ,מוטי,
ספרתי את התמונות 98 ,תמונות ,אף אחד מהם לא מופיע .תהיתי אולי אין
להם עדיין עשייה ראויה ומשמעותית כדי להכניס לחוברת הזאת.
מוטי ששון:

מה ההצעה?

עזרא סיטון:

יש כל מיני הערות ביניים אני אספר משהו ,יש לי עשר דקות אני מרשה
לעצמי .כל יום אני לוקח את הבן שלי לגן בבוקר ,יש איזשהו כלב שאני רואה
אותו עם הבעלים שלו ,והכלב כל הזמן נובח .אני אומר לו על מה הוא נובח?
בשפה שלו הוא אמר ,ילד בן  .4תראה ,לפעמים הוא רוצה להרשים את
הבעלים שלו ואם אין לו מה להגיד אז לפעמים הוא גם צריך לצאת .אבל על
זה כמובן אין לי שליטה.

עזרא סיטון:

לפיכך ,מתבקש ראש הרשות לחדול מפרסום חוברות אלה ,אמרתי את זה
פעם שעברה ואני רואה שזה לא עזר .כי אני רואה בהן מהמקום שלי ,מוטי,
חומר תעמולה פוליטי .ואני מתכוון כמובן אם זה יקרה בפעם הבאה לפנות
לערכאות כדי למנוע את הפרסום משום שיש פה פגיעה בעיקרון השיוויון
לדעתי בין כלל המתמודדים שחושבים הלאה .אני רוצה להעלות את זה
לסדר.

מוטי ששון:

כפי שנענית בעבר בנושא זה .בעיריית חולון לא נוהגים להפיק חוברות
מהודרות .החוברות המופקות ע"י לשכת הדוברת מעת לעת הינן ענייניות,
מעוצבות בצורה מובנת ומיועדת לצרכי הסברה ו/או מתן מידע לתושבים
כגון חוברת הארנונה ,חוברת רישום למוסדות חינוך ,חוברת הנחיות לגננות,
חוברת מידע על העיר ,סיכום שנתי של הפעילות העירונית ועוד .ואם היית
בודק בערים אחרות היית רואה שאנחנו הכי צנועים .ומי שמכין את זה זה
לא בנגיעה שלי .מכינה את זה דוברת העירייה ואני אפילו לא רואה את זה.

נורית בייסקי:

אתה רואה את זה כשזה אצלך בתיבת הדואר.
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בתיבת הדואר אני רואה את זה ,כן .אז אני גם לא עוקב אחרי מה שהיא
כותבת .אשר על כן ,יש לי הערכה אליהם.
מי בעד בכלל להעלות את זה על סדר היום אחרי מה שאני אמרתי?  6בעד
 12להוריד מסדר היום .ירד מסדר היום.

.2

הצעה לסדר יום של חבר המועצה עזרא סיטון בנושא הזמנת כלל חברי
מועצת העיר לאירועים עירוניים.

עזרא סיטון:

בשנה האחרונה נתקלנו אנחנו חברי המועצה באירועים שונים שממומנים
ע"י הרשות כאשר הם כנבחרי ציבור כלל לא מוזמנים .ואני מציין שלושה
אירועים אחרונים :אחד ,כנס מתגייסים שנערך לאחרונה שבו ביקשו נבחרי
ציבור להגיע לכנס והדבר נמנע מהם .לשיאו זה הגיע שראש הרשות ,אתה
אודני ,סילקת את חבר מועצת העיר מורן ישראל בצורה באמת מבישה ואת
איתי .ראיתי את הסרטון .אגב ,אני יצרתי בהזדמנות קשר עם ...עזרי רציתי
להגיע והיא הפנתה אותי ליוסי זיידה והוא אמר שמדובר בכנס מתגייסים
ולא כנס פוליטי אבל יש לי שם בוגרים שלי ,שהייתה הפעם האחרונה שלי
לבוא ולהיפרד מהם.

מוטי ששון:

לא היית במסיבת הסיום שלהם?

עזרא סיטון:

וזו הייתה הזדמנות אחרונה באמת להיפרד ולא יכולתי להגיע .לא כל דבר,
מוטי ,כשיש איזשהו אירוע מסוים אז יאללה לחברי המועצה עטים לחפש
עסקנים .באמת שזה בא ממקום אחר ,מקום אמיתי .ואני מאמין שזה מה
שקרה עם מורן .הוא מכיר חלק גדול מהבחורים שם ,מתנועות הנוער מכל
המקומות האחרים .דבר שני ,טקס מלגות לסטודנטים שבד"כ הייתה מקבל
והשנה לא קיבלתי ואני לא יודע מי קיבל כאן .לא רוצים לחשוף את שמות
השופטים בוועדה מלחץ כמובן אבל גם לא להודיע על הטקס? אם הרשות
מוציאה כסף מקופתה מן הראוי שכל חברי המועצה שנבחרו ע"י ציבור יבואו
ויכבדו את האירוע ,זה כבוד אישי מינימלי .דבר נוסף ,אירוע רודף אירוע,
ואנחנו לא מוזמנים .מדובר בארוחת הערב לאזרחים הוותיקים שנערכה
לתושבי חולון שהשד יודע מי המציא את זה,

יוסי זיידה:

אל תענה לו.
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שוב ,את ארוחת הערב ,אם הייתה יוצאת מכיסו הפרטי של תורם אין בעיה.
אבל כשעורכים ארוחת ערב לקבוצה מסוימת ועולה  55אלף שקלים לאולם
וקבוצה מכובדת ככל שתהיה אני חושב שחובה על ראש הרשות ליידע לפחות
את נבחרי הציבור שיושבים בבית הזה שרוצים לבוא ולכבד את האירוע
ולהיות נוכחים שם .אי אפשר לבוא ולהגיד כמו שאמר יוסי ,הוא בא בירך
והלך .אנחנו גם רוצים להיות שם .עוד דבר אחד ,יכול להיות מחר שיעשו,
כמו שעשו ארוחת ערב לאותם גמלאים ותיקים אז מחר יעשו להורים מגיל 3
ועד  .5מחרתיים זה לאימהות חד הוריות ועוד חמישה ימים למישהו אחר.
אין שליטה לחברי המועצה על זה .אני מצפה כמו כל אירוע עירוני קטן
כגדול ,שאתה אדוני ראש הרשות ,תודיע לחברים שכאן לבוא וזה יכבד
אותך .כי כשאתה בא לבד זה אחד וכשאתה מגיע עם חברי מועצה קואליציה
ואופוזיציה לאירוע זה גם מעצים אותך ומעצים את החברים .אבל תן לפחות
את ההזמנה לבוא ושכל אחד ישקול אם להגיע או לא להגיע .זה המינימום.

מוטי ששון:

ישנם מספר אירועים עירוניים רשמיים שמוכרים לתושבים ואליהם מוזמנים
חברי המועצה .האירועים הם :ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ,ערב
יום השואה ,סוכת ראש העיר ,הקפות שמחת תורה ,עדלאידע ,קבלת פנים
במוצאי יום העצמאות ,טקס נפגעי פעולות האיבה ,פתיחת תערוכות גם
במוזיאון וגם במקומות אחרים ,הרמת כוסית עם עובדי העירייה בראש
השנה ובפסח .מעניין כמה מכם באים לאירועים ,אלה הם לא חדשים
ומתנהלים שנים רבות ובמעמד ראש העיר וכל הרוצה מוזמן להגיע ככל
תושבי העיר לאירועים האלה .לצערי ,בכל האירועים האלה אני כמעט ולא
רואה חברי מועצה למעט את רועי ואילן.

נעה צ'פליצקי:

גם אני באה לכל דבר.

מוטי ששון:

ולאחרונה ראיתי גם אותך .אשר על כן לאור מה שאמרתי-

עזרא סיטון:

דיברתי על האירועים האחרים.

מוטי ששון:

תראה ,אם יש גוף שהוא מוציא ועושה את האירוע אז אם עושים לדוגמא
ותיקי חולון ,אחר כך אני אענה לך בשאילתא של ותיקי חולון תקבל את
התשובה .אשר על כן לאור מה שאני אמרתי כל האירועים האלה כולכם
מוזמנים ,אני לא רואה חברי מועצה למעט בודדים .אני מבקש להוריד את
9
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זה מסדר היום .מי בעד להעלות את זה לסדר היום?
עזרא סיטון:

אני לא מעלה את זה לסדר היום .אמרתי לך את זה כדי שאחרים פה ישמעו
את זה וזהו.

מוטי ששון:

אוקיי ,אז אתה מוריד את זה מסדר היום? ירד מסדר היום.

.3

הצעה לסדר יום של חבר המועצה עזרא סיטון בנושא התקנת מצלמות
אבטחה בגנים העירוניים.

מוטי ששון:

התקנת מצלמות אבטחה בגנים עירוניים .בבקשה ,סיטון.

עזרא סיטון:

שמעתי את הסנט שהיה כאן לגבי כל האבטחה וגם דיברתי בווטסאפ ...את
מה שהרשות עשתה עם התגבור והאבטחה .אני מבקש ברשותכם לחזור
להצעה הקודמת שלי שבעצם זה קשור יחד עם המצלמות והמאבטחים
באשכולות שבהם אין כרגע מאבטחים ,זה  21אשכולות אם אני לא טועה.
מעבר לזה אני רוצה לציין גם שאת ההצעה לסדר שלחתי ליוסי זיידה ,אגב
לפני בכלל שהתחילו האירועים האלה .ביקשתי לשים מצלמות אבטחה בתוך
הגנים עוד לפני שהתחילו ,לפני שלושה שבועות בערך .כלומר ,לפני שהתחיל
כל הגל הזה .דיברתי על כלל גני הילדים באופן כללי.

מוטי ששון:

כתבת גנים .חשבתי שאתה מדבר על גנים ציבוריים.

עזרא סיטון:

דיברתי על גני ילדים.

מוטי ששון:

לא כתוב .כתבת גנים עירוניים.

יוסי זיידה:

ואנחנו עוסקים בנושא של מצלמות אבטחה בגינות ציבוריות בגלל זה ענינו
לזה .בגני ילדים זה דרך משרד החינוך צריך.

מוטי ששון:

החלטת ממשלה ,העבירו את האחריות ממשרד החינוך לביטחון פנים והכסף
מהאוצר עובר אליהם.

עזרא סיטון:

אבל אני שואל את עצמי ,למשל בנתניה כך שמעתי ראשת העירייה העבירה
פקחים לאשכולות גנים מעל מאה ילדים .עד שיוצבו שם מאבטחים.

מוטי ששון:

זו החלטה עקרונית .פקח עירוני אתה מסמיך אותו על מה הוא אחראי.

עו"ד יונת דיין:

אסור לו לעסוק באבטחה.

עזרא סיטון:

אבל זה מה שעשו בנתניה .הביאו פקחים והפקחים שומרים.

מוטי ששון:

היום דיברתי עם רון חולדאי וגם עם דוב צור ,אין דבר כזה .מי שאחראי על
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הביטחון זה לא הרשויות .מי שאחראי על הביטחון זה המשרד לביטחון
פנים .הוא אפילו לא מאפשר לאנשים לגבות כסף באופן פרטי לדברים האלה.
יש שיטור קהילתי.
עו"ד יונת דיין:

יכול להיות שיש בנתניה שיטור עירוני.

עזרא סיטון:

כך נמסר לי ,שהפקחים העירוניים באו והתייצבו באשכולות הגנים.

מוטי ששון:

אבל הם לא עובדים שם .זה לא יכול להיות שהם עובדים .הם עובדים בתור
פיקוח עירוני.

עזרא סיטון:

מניסיון אני יודע שכשאתה רוצה למצוא פיתרון.

מוטי ששון:

זה לא פשוט .יש לך  272גני ילדים.

עזרא סיטון:

אני מדבר על אשכולות של מאה לפחות.

(מדברים יחד)
עזרא סיטון:

בכוונה הראשונית של היה להתקין מצלמות.

מוטי ששון:

בלי אישור של משרד החינוך אתה לא יכול לעשות את זה .יש קושי מסוים
פה ואני מוכן לבדוק את זה .אני הבנתי שאתה מדבר על גנים ציבוריים אז
לכן אני אגיד לך מה כתבתי .פרויקט המצלמות יצא לדרך .אנו בעיצומו של
המכרז ושש חברות קנו את ההצעות .כרגע אנו בודקים אותן ומקווים שעד
סוף חודש אוקטובר תיבחר חברה .המצלמות יוצבו ברחבי העיר כאשר
ההצבה תתבצע בתיאום מול משטרת ישראל לצרכי העיר .כיום מוצבות
מצלמות בשבעה גנים ציבוריים :גן הרצל א' ,ב' ,נעמי שמר ,כיכר סירן ,מוטה
גור ,גני סנהדרין ומרכז אורים ולא הכנסתי פה את הפילבקוס ולא את פארק
פרס .בתכנית להציב מצלמות בגינות ציבוריות ,במעגלים מתרחקים בבניין
העירייה ,במקביל תיבנה תשתית סיבים אופטיים עירונית ועליה נלביש
מצלמות בהתחשב כמובן ביכולת התקציבית.

עזרא סיטון:

אני שמח לשמוע כי תמיד אומרים שמצלמות זה פוגע בזכות לפרטיות.

מוטי ששון:

בגנים ציבוריים .לכן בגני הילדים יש בעיה.

יוסי זיידה:

גני ילדים זה אישור משרד החינוך .גנים פרטיים הורים הילדים יכולים
להתיר לגננת להציב מצלמת אינטרנט ולצפות בבית ,או פלאפון וכל השאר.
יכול להיות שיוזכרו כהוט ספוט מה שנקרא ,שבהם יש ונדליזם או דברים
מהסוג הזה גם כן ,כי המוקד שלנו הפך להיות מוקד רואה עכשיו.
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מתוך בדיקה בשלוף בגוגל .נתניה בתוך הפרויקט של המשרד לביטחון פנים
של עיר ללא אלימות אז מאוד יכול להיות שהפקחים שאתה מדבר עליהם
הם הפקחים של הסיירות המשולבות של המשטרה והעירייה.

נעה צ'פליצקי:

אבל אנחנו גם בעיר ללא אלימות.

מוטי ששון:

לנו אין שיטור עירוני עדיין .אמרתי ,ב 2016-אנחנו מתוכננים.

.4

הצעה לסדר יום של חבר המועצה עזרא סיטון בנושא מתן סמכויות לסגני
ראש העיר ולמשנה ראש העיר.

עזרא סיטון:

ברור לכולנו שלאדם יש משמעות כשיש בידו עשייה וכשהוא מאמין בצדקת
הדרך שלו ובאמת לדרך שלו יש ערך .אותי לימדו שהצלחת כל דבר תלויה
בעבודת צוות .כתלמיד ,בצבא ,באוניברסיטה ,במוסדות חינוך שונים ואני
מלמד בהם המון המון שנים .לא מזמן הגשתי הצעה לסדר שלגביה העליתי
את האפשרות כי ישיבות הנוער יתקיימו אחת לשבוע ולא אחת לשלושה או
ארבעה חודשים כמו שבזמנו היה וגם היום כמובן .אבל חברי ההנהלה
הצביעו נגד עצמם וציינתי בזמנו שבכל בית ספר שמונה  400 ,300תלמידים
יש ישיבה כל שבוע .אז לא הבנתי איך זה עיר של מעל מאתיים אלף איש
לא ...אחת לשבוע .כל מיני בעיות שהיו עולות מן השטח .ועכשיו לעצם
העניין ,אני אומר לך אדוני ראש העיר שאתה כן יכול לתת סמכויות ופעילות
ותקציב למי שאתה רק רוצה כמו שזה נעשה ברשויות אחרות אבל אתה
מסתפק ב ...במשנה ,בסגנים והנוסחה היא באמת עם עצמך ,קצת כבוד ,קצת
תשומת לב ,ויש שקט .אף אחד לא זוכר מי היה הנשיא או הקנצלר בתקופה
של בטהובן או מוצארט ובאך ,זוכרים את היצירות המופלאות שלהם .ככה
גם אף אחד לא יזכרו לכם את התואר הזה .אם אתם תקבלו סמכויות ותעשו
כל מיני דברים למען הקהילה בחולון יהיה מי שיפרגן לכם .ההצעה היא
באמת הייתה ...איזשהו משהו כדי שיעשו.

מוטי ששון:

לפי סעיף  17לחוק הרשויות המקומיות בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם
התשל"ה  1975האצלת סמכויות לסגן ראש הרשות לחבר ועדה או לעובד
הרשות היא בסמכות ראש העיר ובאישור מועצת העיר .ככל שאמצא לנכון
במסגרת ניהול העירייה להאציל סמכות אביא את זה לאישור מועצת העיר
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כנדרש בחוק.
עזרא סיטון:

אני רוצה להעלות את זה להצבעה.

מוטי ששון:

אבל זה הסמכות שלי .מי בעד להעלות את זה לסדר?  .6מי בעד להוריד את
זה מסדר היום לאור מה שאני אמרתי?  .11מי נמנע? אחד נמנע .אושר.

.5

שאילתא -של חבר המועצה עזרא סיטון בנושא אירוע לוותיקי העיר חולון

עזרא סיטון:

לאחרונה נערכה ארוחה לוותיקי העיר חולון באולמי גלרי פאלס .לפיכך
השאלה ,מי מימן את ארוחת הערב? מה הייתה עלותה? בסונף ,אבקש לדעת
מי הממונה השבוע הזה מטעם הרשות ואת רשימת המוזמנים ביקשתי.

מוטי ששון:

ותיק העיר חולון נחשב תושב אשר הגיע לחולון עד מאי  1948וגר בה עד
היום .יש לנו בחולון כ 700-חברים .מדובר באירוע שמתקיים בכל שנה ונקרא
"ערב הצדעה לוותיקי העיר חולון" השנה הערב עמד בסימן של  75שנה לעיר
חולון .אני רק מזכיר לכם ,זו קבוצה שהתארגנה של ותיקי חולון .נתנו להם
מקום לעשות את הפעילות שלהם בתוך אגף הרווחה .האירוע ממומן ע"י
העירייה ,מתוקצב ע"י העירייה ,השנה השתתפו כ 400-מוותיקי העיר .עלות
האירוע השנה  55אלף .רשימת המוזמנים נבדקת ע"י זהבה ביטון ומלי פרו,
עובדות העירייה.

עזרא סיטון:

יש סעיף בתקציב?

מוטי ששון:

כן .זה הרבה שנים.

מורן ישראל:

אם כבר אנחנו שמים כסף .אין שום סיבה שהגדרה של ותיק לא תהיה על פי
הגיל והיא תהיה על פי שנתון שממנו ,כי מה קורה ,מי שהיה בן  70לפני כמה
שנים נחשב כי הוא היה מעל שנתון .היום מי שמעל  70לא נחשב ותיק .זה
לומר שנושא ותיקות זה רק לפי עליות .מי שעלה לפני  '47ומי שלא ,שהגיע ב-
 '51אתם לא תהיו ותיקים.

מוטי ששון:

זה תקנון שהכינו אותו ,אני מוכן לבדוק אותו.

.6

שאילתא-של חבר המועצה עזרא סיטון בנושא המעבר לחטיבת הביניים

עזרא סיטון:

באתר העירייה חסרים פרוטוקולים משנת  .'93ומה שרשמתי פה זה
מהזיכרון שלי .באחד הדיונים של מועצת העיר הוחלט על מעבר מבית הספר
לחטיבות ביניים .לפי מיטב זכרוני התקיימה הצבעה לפיכך שאלית ,מה היו
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תוצאות ההצבעה במספרים ,האם אדוני היה ראש הרשות באותה הצבעה
והאם הצביע בעד או נגד המעבר לחטיבות הביניים?
מוטי ששון:

בשנת  1993ראש העיר המכהן היה משה רום ז"ל .אני מכהן כראש העיר
בעקבות הבחירות המקומיות שהיו .נבחרתי ב 21/11/93-הישיבה החגיגית
הייתה נדמה לי בדצמבר שבה הכריזו כך שאני מתחיל מ '94-למעשה.
בתקופת כהונתי כראש עיר לא התקיימה הצבעה למיטב זכרוני בנוגע לחיטוב
העיר .אני מזכיר לך כי החיטוב במדינת ישראל הוא על פי החלטת ממשלת
ישראל ,זו החלטת ממשלה .בזמן שאני נכנסתי עשינו את הדבר הזה .בנושא
הפרוטוקולים בארכיב העיר מציונים פרוטוקולים של ישיבות המועצה לפני
 '93החל משנת  '94הפרוטוקולים מצויים באתר האינטרנט העירוני .היה דיון
במועצת העיר ,בדקתי ,עלה על סדר היום הנושא של סגירת בתי הספר ,ב-
 .'94סגירה של בתי הספר ,תורג'מן אתה זוכר .היית בבי"ס איילון .והייתה
דרישה של משרד החינוך לסגור מספר בית ספר בגלל מספר התלמידים
הקטן ובגלל שיקולים פדגוגים שילדים בבתי ספר קטנים מקבלים פחות.
למשל אם יש לך כיתה בשכבת גיל או שתי כיתות בשכבת גיל אתה לא יכול
לקחת מורה במתמטיקה ואם אותו מורה למתמטיקה שעובד בכולם חולה
אין לך באותו שבוע מתמטיקה לכל הכיתות .יספר לך תורג'מן שהיה מנהל
בית ספר וגם נעה שהייתה מנהלת בית ספר .לכן ההחלטה היא החלטה
פדגוגית מקצועית .אנחנו לקחנו את פרופ' רוזנמן שהיה ראש המנהל לחינוך
בת"א ועשה לנו תכנית אסטרטגית לנושא של החינוך ובמסגרת הדיונים
כשביקשו לדון בנושא של סגירת בתי הספר הבאנו את זאב פלג שהיה ראש
מנהל החינוך שיוביל את המהלך הזה ביחד עם פרופ' רוזמנן והם דיברו על
הסגירה ועל הנושא של החיטוב .לא צריך לעשות שום החלטה כי זו החלטת
ממשלה.

שמריהו מיכאל:

הייתה הצבעה.

מוטי ששון:

לא הייתה.

ניסים זאב:

הייתה הצבעה ב.'95-

שמריהו מיכאל:

אני התנגדתי נחרצות אז.

מוטי ששון:

אני מחזיק כאן פרוטוקול מ .13.02.94-אני לא בדקתי את  '95אני אבדוק את
14
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 .'95אני לא זוכר הצבעה אני אבדוק את זה פעם נוספת .הסיפור היה שהם
הגיעו וגם זה כתוב כאן מסתבר שמדינת ישראל שקיבלה את החלטה על
החיטוב קבעה שהתקציבים ילכו לבתי הספר המחוטבים במדינת ישראל.
כסף הולך למחוטבים .ואני רואה פתאום החלטת ממשלה שהולכת להקציב
 50מיליון שקלים לטובת הכנסת מחשבים ואמצעים טכנולוגים לבתי הספר.
עשיתי מתמטיקה פשוטה אמרתי אנחנו צריכים לקבל למעלה משני מיליון,
קיבלנו  660אלף שקל שאלתי למה .ואז הסתבר שכיתות ז' ו-ח' קיבלו 7
שעות שבועיות פחות מאלה שנמצאים בבתי ספר מחוטבים .ואני גם זוכר
שאמרתי ,איזו זכות מוסרית וציבורית יש לי למנוע מהילדים האלה  7שעות
שבועיות .עירבתי את פרופ' שטרית שהיה שר הדתות והגיע לכאן ביום
הזיכרון לחללי מערכות ישראל .ישבתי איתו ואמרתי לו ,תשמע ,דופקים
אותנו .הוא אומר לי תן לי אני מטפל בזה ואז הוא התקשר אליי ואמר לי
מוטי ,יש בכלל החלטת ממשלה שהתקציבים הולכים למחוטבים .ואז באותו
זמן שאנחנו נכנסנו היו רשויות שקיבלו פחות כסף ובזמן שנכנסנו היו 90 ,85
אחוז מהרשויות במדינת ישראל מחוטבים .מי לא היה מחוטב? חולון ,בת
ים ,נתניה ,חדרה .כל הרשויות האלה נכנסו לחיטוב יחד איתנו שנה אחרינו.
חוץ מרמת גן גבעתיים שהן לא קיבלו תקציבים בגלל שהן לא נכסו לחיטוב.
זה כבר עניין של ראש העיר .איך הוא מוכן לקחת על עצמו שהתלמידים שלו
מקבלים פחות שעות ממשרד החינוך ,פחות אמצעים טכנולוגים להצטיידות.
היו ,המחשבים של קומודור .אתה יודע מה זה קומודור שהיה פנטיום 3
וקומודר היה בבתי הספר ואז אני הלכתי עם זאב פלג אמרתי לו עכשיו אתה
הולך להביא לי את המילה האחרונה בתחום המחשבים .הוא אמר לי בוא
אני אקח אותך .לקח אותי לרמת השרון .אמרתי לו אתה רואה ,זה מה
שהולך ברמת השרון עכשיו אתה הולך להביא לי לא מעבדת מחשבים אלא
מעבדות רובוטיקה ואמרתי שכל החטיבות בחולון יהיו במקום הכי גבוה
בארץ .נעה ,נכון?
נעה צ'פלצקי:

אני הקמתי את המעבדה.

מוטי ששון:

לכן אני אומר ,לא ידוע לי על זה כי זו החלטת ממשלה.

עזרא סיטון:

אתה לא זוכר אם הייתה הצבעה ואיך הצבעת.
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בדקתי  ,'94עכשיו אתה אומר לי  '95אז אני לא יודע .אני יודע שהיה פרופ'
רוזנמן הכין תכנית אסטרטגית למערכת החינוך 20 .שנה עברו אני לא יכול
לזכור מתי .אני יכול לבדוק .אני זוכר דבר אחד ,מועלם היה יו"ר ועד הורים.
אמרתי להורים תשמעו ,אתם חששים בואו נעשה דבר פשוט .הזמנתי שני
פרופסורים אמרתי לכל ועד ההורים אני מביא לכם ראש בית הספר לחינוך
באונ' ת"א וראש בית הספר לחינוך באונ' העברית .אחד פר' קשתי ואחת פר'
אבן חן .הבאתי את שניהם אמרתי להורים עכשיו הם יושבים על הבמה,
הבאתי את רונית תירוש מעירוני ט' אמרתי לה ,בואי תסבירי לאנשים .ישבו
כל ההורים ואמרתי ככה ,מחר בבוקר אני מעמיד מיניבוסים לכל ועדי
ההורים אני מסיע אותם לכל המקומות שיש בהם חיטוב .כפר סבא ,רעננה
ות"א .אף אחד מוועד ההורים לא התייצב .הם כ"כ השתכנעו מהפרופסורים
ואז הם ירדו מהסיפור הזה ועשינו את החיטוב .אני לא זוכר אם זה  '94או
 '95נבדוק ב.'95-

שמריהו מיכאל:

אולי סוף  '94תחילת  .'95אני הייתי אז נגד.

.7

שאילתא של חברת המועצה נעה צ'פליצקי בנושא אנטרדת הגולות

נעה צ'פלצקי:

רק רציתי לדעת איפה הדברים עומדים.

מוטי ששון:

נבחרה ההצעה שהוצעה ע"י תלמידי ק"ש .כמו שאמרנו העברנו את זה לבית
הספר .כמו כן נבחר אמן לביצוע ,החוזה ייחתם בימים הקרובים .מיד לאחר
מכן תצא הזמנת עבודה לביצוע כלומר ,התחלת עבודה .בכוונתנו לסיים את
זה עד יום השואה הקרוב.

נעה צ'פלצקי:

כמה חודשים זה יהיה?

מוטי ששון:

אוטוטו אני אומר לך התחלת עבודות.

.8

שאליתא של חברת המועצה נעה צ'פליצקי בנושא פורם חולון

נעה צ'פלצקי:

התושבים נחשפים למידע רב בערוץ החברתי תחת הכותרת "פורום חולון".
שאלותיי :מי הגוף שמוסר את המידע? מי מממן? מאיפה המידע כשהוא
מגיע לתושבים עוד לפני שהוא מפורסם אם בכלל באתר העירייה ולמה אין
עדכון שוטף באתר בעירייה למידע רלוונטי לתושבים שכן מפורסם ע"י פורום
חולון?
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מדובר בדף פייסבוק שאיננו עירוני .אין לעירייה שליטה או מידע לגבי
השליטה בו .כל המידע הרלוונטי של העירייה מעודכן באתר העירוני או/ובדף
הפייסבוק העירוני הרשמי שנקרא "עיריית חולון הדף הרשמי".

נורית בייסקי:

פורום חולון ...מנהלת אותו פלורה חמן כנראה שיש לה מה שנקרא התראות
גוגל .היא מכניסה מילות מפתח .כל פעם המופיעה המילה "חולון" באיזשהו
אתר לא משנה איזה היא מקבלת התראה והיא מעתיקה משם .אין לה
כתבים .אין לה יכולת להגיע.

נעה צ'פלצקי:

אני אתן דוגמה ,ביום שישי האחרון היה את מה שקרה עם המצב הבטחוני.
התחילו לשאול אותי בווטס אפ זה נכון זה נכון .באתר הרשמי שלוש שעות
לפני כניסת שבת זה היה רק באתר.

נורית בייסקי:

אני יכולה להגיד לך מה ההשערה שלי.

עו"ד יונת דיין:

את לא צריכה לשער .זה מה שרציתי להסביר קודם לנעה ,שאני ביום שישי
כתושבת העיר עם שני ילדים בכיתות א' בבית ספר התבור קיבלנו את זה
בשעה אחת בצהריים דרך הכיתות .ז"א המנהלת של בית הספר קיבלה
עדכון ,הורידה אותו למורות והמורות כמו שהוא הכניסו אותו לקבוצות
ווטס אפ.

נורית בייסיק:

טליה עדכנה אותנו יחד עם תפוצה מאוד רחבה אז בעצם אותה תפוצה רחבה
גם כותבים בפורום .את צריכה להבין ,הדף הרשמי של עיריית חולון ואתר
האינטרנט של עיריית חולון אנחנו פועלים מאוד באחריות בצורה שאתם
מעלים את הדברים .אני לא יכולה לקחת ווטס אפ שקיבלתי ולהעתיק אותו
לתת לדובר והיא כן.

נעה צ'פלצקי:

והיא גם נותנת לזה את כל ההצדקות .למשל בעניין של הגנים ,רשימה של
הגנים .אני קיבלתי את זה ממישהו רשמי באופן מסודר ביקשו ממני לא
לפרסם .לא עבר שתי שנות היא כבר פרסמה את כל הרשימה.

נורית בייסיק:

בגלל שיש לה מקורות .היא בקשר עם ועד ההורים העירוני .למשל ועד
ההורים העירוני שמקבל כל מיני הודעות ווטס אפ אז מיד מעבירים לשם.

נעה צ'פלצקי:

אז תעבירו ישירות לאתר.

נורית בייסיק:

אנחנו לא מתחרים איתה.

נעה צ'פלצקי:

לא להתחרות .היא עושה דברים נפלאים ,אין לי שום דבר נגד אני רוצה
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שיהיה מידע שקוף לתושב.
נורית בייסיק:

אתר העירייה והפייסבוק של העירייה עובדים בשיא השקיפות האפשרית.

מוטי ששון:

אני עובר לסעיף הבא.

.9

פרוטוקול ישיבת ועדת שמות העירונית ( )01/2015מיום 27/07/2015

מוטי ששון:

קיבלתם את פרוטוקול ישיבת ועדת השמות העירונית .אני חושב שצריך גם
לתת ביטוי לאנשי ציבור חולונים ולא רק לאנשים ברמה הלאומית ולכן זו
הרשימה שקיבלתם.

שמריהו מיכאל:

ישנו מישהו שהיה ראש עיר ,משה רום.

מוטי ששון:

הוא מופיע פה .ההמשך של פנחס איילון זה רום והמשך של משה דיין זה
חיים שרון ובפנים החלטתי לתת לממלאי מקום ראש עיר שהיו בעבר :מרדכי
שפיגל ז"ל .ועדת שמות ,לא אנחנו החלטנו ,ועדת שמות החליטה.

מוטי ששון:

הרעיון הוא שלי .אני ראיתי מה קורה בראשון הם נותנים רחובות לאנשי
ציבור ואני חשבתי למה לא מגיע לאנשים חולונים ,אתה לא הכרת את מרדכי
שפיגל ,הם תרמו .שפיגל היה הרבה מאוד שנים גם מזכיר מפלגת הליכוד
בחולון וגם הוא היה חבר מועצת העיר וממלא מקום ראש עיר .ויש ממלא
מקום ראש עיר ,דוד צדוק ז"ל ,שיש רחוב על שמו .חשבתי שמן הראוי שיהיו
גם על אנשי ליכוד .לכן אמרתי גם אורי ואח"כ ראיתי משה רינת העברתי את
זה לוועדת השמות וועדת השמות דנה בזה למה לא לכבד אותם.
מי בעד פרוטוקול ישיבת ועדת שמות העירונית מיום  28.07.2015מי בעד?
 16בעד .מי נגד? אין נגד .אחד נמנע .אושר.

.10

אישור מינוי מר אורן סניה כממונה על תלונות ציבור בנוסף על תפקידות
כממונה על פניות הציבור.

מוטי ששון:

אישור מינוי מר אורן סניה כממונה על תלונות ציבור בנוסף על תפקידו
כממונה על פניות הציבור .זה על פי בקשתו של בני .בני ביקש אל תעמיסו
עליי עכשיו.

נעה צ'פלצקי:

מה הטעם שלוקחים אדם שיהיה גם בתלונות הציבור וגם בפניות הציבור?

עו"ד יונת דיין:

אני אתן את הרקע מהצד המשפטי .ישנו חוק שמחייב למנות בצורה
סטטוטורית במועצת העיר ממונה על תלונות הציבור .החוק מגדיר תלונת
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ציבור בצורה מאוד ספציפית יחד עם זאת ,כשהציבור פונה היום מאוד קשה
להבחין בין פנייה לבין תלונה שעומדת בתנאי החוק .רוב הציבור מכיר
פונקציה מסוימת בעירייה שאחראית על פניות ציבור .לפני שזה הובא לפה
כשהמבקר ביקש לא להעמיס עליו ולכן לחפש מישהו אחר למנות לתפקיד
בדקתי גם עם הלשכה המשפטית של משרד הפנים וגם הסתכלתי מה קורה
ברשויות גדולות אחרות וזה אכן מקובל שאם זה לא המבקר זה יהיה מי
שמטפל בפניות ציבור בגלל הקושי שבהפרדה .שהוא יטפל בתלונת ציבור
אחרי שהוא הוסמך ע"י המועצה ,יהיה לו את אותם כלים כממונה תלונות
ציבור אם צריך לחקור ,לבדוק לדרוש מידע מעובדי עירייה .כשהוא מתעסק
עם פניית ציבור רגילה הוא מתעסק כמו כל פניית ציבור אחרת.
מוטי ששון:

מי בעד אישור מינוי מר אורן סניה כממונה על תלונות ציבור בנוסף על
תפקידו כממונה על פניות הציבור .מי בעד?  16בעד .מי נגד? מי נמנע? 2
נמנעים .אושר.

.11

אישור תקנון החברה לפיתוח תיאטרון מוזיקה אמנות ומחול-חולון בע"מ

עו"ד יונת דיין:

הדף האחרון מרכז לכם גם את התיקונים כי בהדפסה בשחור לבן זה לא יצא
כל כך בולט.

מוטי ששון:

זה על פי דרישה משרד הפנים.

עו"ד יונת דיין:

משרד הפנים מציב היום דרישות לחברות עירוניות ומאחר והחברה הזאת
היא מה שנקרא חברה לתועלת הציבור כשאחרי משרד הפנים הגיעו לרשם
החברות הוא הציב עוד כמה דרישות ותיקונים כמו שאתם רואים אותן בדף
האחרון יש לכם ריכוז שלהן.

מוטי ששון:

מי בעד?  17בעד .מי נגד? מי נמנע? אחד נמנע .אושר התקנון.
אני עובד לסעיף הבא.

.12

אישור בקשת מחיקת חובות בהסדרי פשרה

מוטי ששון:

אישור בקשת מחיקת חובות בהסדרי פשרה מי בעד?  15בעד .מי נגד? מי
נמנע?  3נמנעים אושר.

.13
מוטי ששון:

אישור דוח רבעוני לשנת  2015לתקופת רבעון שנת .2015
אישור דוח רבעוני  2015לתקופת רבעון שני  . 2015מי מציג? וידבסקי.
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ביצוע התקציב הרגיל ברבעון הראשון .מדובר בדוח חציוני .ההכנסות ברבעון
השני ל 2015-היו נמוכות בכ 3-אחוז מהתקציב היחסי לתקופה והסתכמו ב-
 552מיליון ש"ח .ההוצאות ברבעון השני לשנת  '15היו נמוכות בשלושה אחוז
מהתקציב והסתכמו ב 552.1-מיליון ש"ח .העודף לתקופת דוח הגיע ל0.3-
מיליון ש"ח והגירעון הנצבר עומד על כ 4.7-מיליון .תקציב הפיתוח:
ההכנסות ברבעון הראשון הגיעו ל 204-מיליון ש"ח ,ההוצאות הגיעו ל69-
מיליון ש"ח .העודף לתקופת דוח הגיע ל 135-מיליון ש"ח .סך הכול העודפים
הזמניים נטו בתקציב הפיתוח הגיעו לסך של  883מיליון ש"ח .קרנות
הרשות :יתרת הקרנות עומדת על  59מיליון ש"ח .נתוני ההכנסות וההוצאות
בתקציב הרגיל לתקופת ינואר יוני  '15ומתוך הנחה שלא תהיה הרעה
כלכלית במדינה במהלך שנת  '15שתגרום לפגיעה בהכנסות העירייה .עיריית
חולון תצליח לסיים את שנת  '15ללא גירעון תקציבי .תקציבי הפיתוח יבוצעו
בהתאם לתקציבים שאושרו ע"י מועצת העיר.

עו"ד כהן רועי:

בעמוד  5סעיף  5יש לנו דיווח על העברות והוצאות חד פעמיות שהיו לעירייה
שהיו במהלך שנת  2015על מה מדובר?

יצחק וידבסקי:

אנחנו לוקחים מתקציבים מסוימים כמו הכנסות מימון ואחרות ואנחנו
מעבירים את זה להוצאות.

עו"ד כהן רועי:

לאיזה סעיף זה הולך להוצאות?

יצחק וידבסקי:

הוצאות חד פעמיות אין לי את זה פה אבל אני יכול לתת לך.

עו"ד כהן רועי:

סך הכול השנתי  10מיליון ועכשיו  5מיליון סעיף סל כזה הוצאות חד
פעמיות .מה הוצאנו הוצאות חד פעמיות 5 ,מיליון בסטייה ניכרת כזאת של
 100אחוז?

יצחק וידבסקי:

למה סטייה? עדיין לא הוצאנו את זה ,זה מה שאתה שואל?  ...לא מתבצעות
בחציון אלא במהלך השנה .דברים מסוימים מתבצעים בסוף השנה אפילו כל
התקציב .כמו אירועים למשל אירוע בחודש ספטמבר הוא לא יבוצע בחציון.
אותו הדבר הוצאות מסוימות מטבען מבוצעות בסוף השנה ולכן הן לא
מתצבעת הוצאה במהלך החציון הראשון .אני יכול לתת לך את הפירוט אם
תרצה.

עו"ד כהן רועי:

זה נראה לך תקין?
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זה נראה לי מאוד תקין כי יש הוצאות שהן לא מתבצעות בחצי השנה
הראשונה אלא דווקא בחצי השנה השנייה.

עו"ד יונת דיין:

למשל העדלאידע .לאותה שנה זו הוצאה חד פעמית.

עו"ד כהן רועי:

אבל יש לזה סעיף תקציבי.

מוטי ששון:

אתה רוצה לדעת הוא יסביר לך ,מה הבעיה.

שמעון חזן:

אין פה שם של איזו הוצאה .אז לאיפה זה הולך?

מוטי ששון:

תקבל את ההסבר מוידבסקי.

יצחק וידבסקי:

זה מורכב מעשרות סעיפים וקשה לי כרגע לתת לך את כל הסעיפים .אני אתן
לך את הפירוט של הסעיפים.

מוטי ששון:

מי בעד אישור דוח רבעוני לשנת  2015רבעון  ?2מי בעד?  18בעד .מי נגד? 1
נגד .מי נמנע? אין נמנעים .אושר.

איתי זילבר:

אדוני כמו שהבנת גם בפגישה הקודמת אנחנו נדבר על פניות ציבור שמגיעות
אליך ,או לעמוד הפייסבוק הנושא את שמך ואף אחד לא טורח להגיב להם.
מורן פרגי כותבת לך ,מר מוטי ששון היקר .נגמרו החגים ועם ישראל חוזר
לשגרה .יובל בתי נכנסת לגן בפעם הראשונה ,גן מעין .הגן הינו חלק מאשכול
גנים ישן למעלה מ 20-שנים והיה אמור לעבור שיפוץ בחג הסוכות שזה עתה
נגמר .הפלא ופלא החג נגמר והגן לא עבר שיפוץ .איני מבינה מדוע למעלה
משלוש שנים הגן רק צפוי לעבור שיפוץ .הילדים משחקים בחצר עם חול ישן
ומלא פרעושים ,חוזרים מלאי עקיצות ,שוהים בחדר עם מזגן שלא נותן
מענה לכל ילדי הגן והצוות המטפל .אתה ואני הולכים כל יום לעבודה
ושוהים בחדר ממוזג ובסביבה נאותה ובריאה ,מדוע שילדינו הרכים לא יזכו
גם לזה? יכולתי לרכוש דירה בעיר אחרת ,בשכונה חדשה אך בחרתי להישאר
בחולון ,עיר הולדתי ,אנא ממך אל תענה לי בתשובה שהטיפול עבר לגורמים
הרלוונטיים ,אתה הגורם הרלוונטי .שפץ את הגן ,לא מחר ,היום .בבקשה
ממך קבל את ההחלטה הנכונה ושפץ את הגן .מורן אמא של יובל תושבת בת
 .32הדבר הזה בעמוד הפייסבוק הנושא של שמך .כמובן שאף אחד לא טרח
לדבר איתה ,לפנות אליה ,להשיב לה על הפנייה.

מוטי ששון:

בבקשה.

ישראל מורן:

אתה לא רוצה להגיב?
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מוטי ששון:

לא ,אני לא מגיב .בבקשה.

ישראל מורן:

כמו שאתם יודעים ועדות העיר ,לא מעט מעבודתנו הציבורית נעשית
בוועדות העיר וישנה ועדה אחת שלנו לפחות יש נציגת ציבור בוועדה ולאור
פניות שנעשו בעולם הבריאות לא מתכנסת .חבר המועצה הנכבד שמעון חזן
הוא יו"ר הוועדה והייתי שמח לדעת האם מערימים עליך קשיים? האם יש
סיבה שבגינה ועדת הבריאות לא מתכנסת? כי ועדת הבריאות שחבר המועצה
חזן עומד בראשה לאור פניות שאנחנו מקבלים בטח בנושא בריאות גם
מתושבים כל מה שקורה בגני הילדים אסור שלא תתכנס.

שמעון חזן:

אני מנסה לכנס את הוועדה זה חודשים ותביעה מנהלית הולכת להיות בדרך
נגד העירייה על זה שאני מתריע ואני מבקש לכנס .הכלים שעומדים לרשותי
לכנס את זה למעשה אין כלים .הכלים זה העירייה ואם אני מבקש וכותב
מכתבים ל כנס ויצקן רותי שאמרו לי שהיא מטפלת בנושא הזה בכלל איננה,
לא עונה .אני דיברתי עם יוסי זיידה מספר פעמים על זה שלא מכנסים לכן
אני החלטתי ואני מתפלא אולי יש לו טלפתיה איתי ,למורן ,שחשבתי
שבימים הקרובים העירייה תקבל תביעה מנהלית בנושא הזה.

מוטי ששון:

אוקיי .תודה רבה ,הישיבה נעולה.

תום הישיבה.

מוטי ששון

יוסי זיידה

ראש העיר

עוזר ראש העיר
ומרכז ישיבות מועצה
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