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משתתפים:
 ראש העיר ויו"ר מועצהמר מוטי ששון
מר איתי זילבר  -חבר מועצה
חבר מועצה
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 חבר מועצהמר שמעון חזן
מר עמוס ירושלמי  -חבר מועצה
חבר מועצה
מר מורן ישראל -
חבר מועצה
מר אילן לוי
מר משה מועלם  -חבר מועצה
גב' יוליה מלינובסקי  -חבר מועצה
חבר מועצה
מר זוהר נוימרק -
ח בר מועצה
מר חיים ס ברלו -
חבר מועצה
מר עזרא סיטון -
חברת מועצה
גב' רבקה עדן -
גב' רונה עמרם -נתיב  -חברת מועצה
גב' צפליצסקי נעה  -חברת מועצה
חבר מועצה
מר ראובן קייקוב -
חבר מועצה
דר' מאיר רוק -
מר עופר שמעונוף  -חבר מועצה
מר יצחק תורג'מן  -חבר מועצה
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כמו כן השתתפו :
גב' חנה הרצמן – מנכ"ל העירייה
עו"ד יונת דיין – יועצת משפטית
גב' נורית בייסקי – דוברת העירייה
גב' פנינה שנהב – מנכ"ל החברה הכלכלית
מר גרשון רוטשילד -עורך דין
מר אילן בוסקילה – מנהל מחלקת גביה והוצל"פ
מ ר ניצן ירושלמי – מנהל מחלקת חזות העיר

נעדרו:
מר אחדות יעקב – חבר מועצה
מר בבלי יעקב -

חבר מועצה

מר חרש יעקב -

חבר מ ועצה

מר כהן רועי -

חבר מועצה

מר נדלר יוסף -

חבר מועצה

מר ניסים זאב -

חבר מועצה

מר קינן שי -

חבר מועצה

מר שמריהו מיקי  -חבר מועצה
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סדר יום :
 .1הצעה לסדר – של חברת המועצה נעה צ'פליצקי בנושא – טקס פרישת עובדי הוראה.
 .2הצעה לסדר – של חברת המועצה נעה צ'פליצקי בנושא  -שלטי חוצות וחינוך לניקיון
העיר.
 .3הצעה לסדר – של חברת המועצה מורן ישראל בנושא  -קביעת סל מוצרים מפוקח
במזנוני העירייה ובחברות הבת.
 .4הצעה לסדר – של חברת המועצה מורן ישראל בנושא  -סיוע בהקמת סניף דואר בשכונת
תל גיבורים.
 .5שאילתא – של חבר המועצה מורן ישראל בנושא – פיטורי מנכ"ל מדיטק.
 .6שאילתא – של חבר המועצה מורן ישראל בנושא – קידום מוניות שירות בחולון.
 .7שאילתא – של חברת המועצה נעה צ'פליצקי בנושא – הסעות לקריית מיכה וממנה.
 .8שאילתא – של חברת המועצה נעה צ'פליצקי בנושא – השירות הפסיכולוגי החינוכי.
 .9שאילתא – של חבר המועצה איציק תורג'מן בנושא – איכות תעודות הבגרות.
 .11שאילתא – של חבר המועצה איציק תורג'מן בנושא  -פינוי רכבים נטושים בעיר חולון.
 .11שאילתא – של חבר המועצה סיטון עזרא בנושא – פרסום פרוטוקול ועדות לאתר
העירייה.
 .12שאילתא – של חבר המועצה סיטון עזרא בנושא – עלויות גני סיפור.
 .13שאילתא – של חבר המועצה חזן שמעון בנושא המקוואות.
 .14חוות דעת משפטית להתקשרות עיריית חולון עם חב' סלש גיא נדל"ן בע"מ למכירת כל
זכויות העירייה במקרקעין הידועים כגוש  7174חלקה ( 131מגרש המנזה)(,המצ"ב).
 .15הארכת תוקף גביה לפי חוק עזר לחולון (שטחים ציבוריים פתוחים) התשע"ב – ,2112
(המצ"ב).
 .16הארכת אישור קבלת מסגרת אשראי מבנקים בסך  7מש"ח(,המצ"ב).
 .17אישור הסכמי פשרה וחובות ארנונה מים וביוב לעסקים ומגורים לפי נוהל פשרה(,המצ"ב).
 .18בקשה להארכת אישור להפעלת מיזם נוער בתחום פרסום חוצות(,המצ"ב).
 .19ביטול הקצאה לעמותת קונגרס יהודי בוכרה.
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 .21מינויו של ארז מנשה לדירקטור מטעם סיעת "אמת" בחברה הכלכלית במקום סמי
שמואלי.
 .21מינוי דירקטור חבר מועצה מר מיקי שמריהו בחברה לפתוח תיאטרון מטעם "מצטיינים
בחינוך" במקום יעקוב אופק שפרש.
 .22מינוי דחצ"ית מטעם סיעת "אמת" בחברה לבילוי ובידור.
 .23מינוי דחצ"ית הגב' ליטל מזור מטעם "מצטיינים בחינוך" בחברה לבילוי ובידור.
 .24מינויו של מר ליאור לוי כדח"ץ מטעם סיעת "הירוקים" בחברה לבילוי ובידור במקום יוסי
שלום.
 .25מינויה של הגב' אלינה קייקוב כדחצ"ית בחברה הכלכלית מטעם "ש"ס" במקום הגב'
אורנה פנחסוב.
 .26מינויו של חבר מועצה מר איציק תורג'מן (ממצטיינים בחינוך) כחבר בוועדת השימור.
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ריכוז החלטות ישיבת מועצת העיר שמן המניין מס'  35פרוטוקול מס' 449
 .1הצעה לסדר – של חברת המועצה נעה צ'פליצקי בנושא – טקס פרישת עובדי הוראה.
 .2הצעה לסדר – של חברת המועצה נעה צ'פליצקי בנושא  -שלטי חוצות וחינוך לניקיון
העיר.
 .3הצעה לסדר – של חברת המועצה מורן ישראל בנושא  -קביעת סל מוצרים מפוקח
במזנוני העירייה ובחברות הבת .ירד מסדר היום
 .4הצעה לסדר – של חברת המועצה מורן ישראל בנושא  -סיוע בהקמת סניף דואר
בשכונת תל גיבורים.
 .5שאילתא – של חבר המועצה מורן ישראל בנושא – פיטורי מנכ"ל מדיטק.
 .6שאילתא – של חבר המועצה מורן ישראל בנושא – קידום מוניות שירות בחולון.
 .7שאילתא – של חברת המועצה נעה צ'פליצקי בנושא – הסעות לקריית מיכה וממנה.
 .8שאילתא – של חברת המועצה נעה צ'פליצקי בנושא – השירות הפסיכולוגי החינוכי.
 .9שאילתא – של חבר המועצה איציק תורג'מן בנושא – איכות תעודות הבגרות.
 .11שאילתא – של חבר המועצה איציק תורג'מן בנושא  -פינוי רכבים נטושים בעיר חולון.
 .11שאילתא – של חבר המועצה סיטון עזרא בנושא – פרסום פרוטוקול ועדות לאתר
העירייה.
 .12שאילתא – של חבר המועצה סיטון עזרא בנושא – עלויות גני סיפור.
 .13שאילתא – של חבר המועצה חזן שמעון בנושא המקוואות.
 .14מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את חוות דעת משפטית להתקשרות עיריית חולון עם
חב' סלש גיא נדל"ן בע"מ למכירת כל זכויות העירייה במקרקעין הידועים כגוש  7174חלקה
( 131מגרש המנזה)
 .15מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את הארכת תוקף גביה לפי חוק עזר לחולון (שטחים
ציבוריים פתוחים) התשע"ב – ,2112
 .16מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את הארכת אישור קבלת מסגרת אשראי מבנקים בסך
 7מש"ח,
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 .17מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את אישור הסכמי פשרה וחובות ארנונה מים וביוב
לעסקים ומגורים לפי נוהל פשרה.
 .18מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את בקשה להארכת אישור להפעלת מיזם נוער בתחום
פרסום חוצות.
 .19מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את ביטול הקצאה לעמותת קונגרס יהודי בוכרה.
 .21מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את מינויו של ארז מנשה לדירקטור מטעם סיעת
"אמת" בחברה הכלכלית במקום סמי שמואלי.
 .21מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את מינוי דירקטור חבר מועצה מר מיקי שמריהו
בחברה לפתוח תיאטרון מטעם "מצטיינים בחינוך" במקום יעקוב אופק שפרש.
 .22מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את מינוי דחצ"ית מטעם סיעת "אמת" בחברה לבילוי
ובידור.
 .23מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את מינוי דחצ"ית הגב' ליטל מזור מטעם "מצטיינים
בחינוך" בחברה לבילוי ובידור.
 .24מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את מינויו של מר ליאור לוי כדח"ץ מטעם סיעת
"הירוקים" בחברה לבילוי ובידור במקום יוסי שלום.
 .25מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את מינויה של הגב' אלינה קייקוב כדחצ"ית בחברה
הכלכלית מטעם "ש"ס" במקום הגב' אורנה פנחסוב.
 .26מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את מינויו של חבר מועצה מר איציק תורג'מן
(ממצטיינים בחינוך) כחבר בוועדת השימור.
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פרוטוקול
ישיבה שמן המניין מספר  35על סדר היום הצעה לסדר של חברת
המועצה נעה צ'פליצקי בנושא טקס פרישת עובדי הוראה.

.1

הצעה לסדר של חברת מועצה נעה צ'פליצקי -טקס פרישת עובדי הוראה

נעה צ'פליצקי:

ערב טוב לכולם .מדי שנה פורשים אנשי חינוך ממערכת החינוך
בחולון .אני מציעה לקיים טקס ולציין בהערכה את המורים ,
הגננות ואנשי החינוך.

מוטי ששון:

לגננות ,מורי היסודי ומורי חטיבות הביניים עורכים טקס פורשים
כל שנה מטעם משרד החינוך במוזיאון ת"א ,הם עובדי משרד
החינוך .במערכת החינוך בחולון בעבר עשינו ואני מבין שבשנים
האחרונות זה לא נעשה ולפי הוראה של המנכ"לית הם ישולבו
בטקס הפרישה של העובדים .אנחנו עושים למנהלים.

נעה צ'פליצקי:

אני יודעת שלמנהלים עושים אז באותו אירוע שלמנהלים עושים
באותו אירוע ,באותה שנה לשלב את המורים.

מוטי ששון:

בסדר .אין בעיה .זה היה בעבר.

חנה הרצמן:

את יודעת שבבתי הספר המנהלים עושים למורים שלהם אירועי
פרישה ואנחנו עושים למנהלים .אז כולם נפרדים בצורה מאוד
יפה ומסודרת .זאת לא הבעיה .בעבר הסתדרות המורים הייתה
עושה למורים של ההסתדרות וארגון המורים היה עושה לארגון,
זה דעך .אבל אנחנו עושים לכל המנהלים כל שנה ואנחנו עושים
לכל המורים העירוניים כל שנה ואנחנו נצרף גם את המורים של
התיכון שהם עובדים שלנו .מורים שהם לא עובדים שלנו אני לא
יכולה לעשות להם מסיבות .הסתדרות החינוך עושה להם .אני
יכולה רק לעובדי עירייה לעשות.
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נעה צ'פליצקי:

מי אוסר?

חנה הרצמן:

אנחנו לא סתם עושים מסיבה אנחנו גם קונים מתנה .אנחנו גוף
ציבורי .מתנה נותנים לעובד עירייה ,לא נותנים למישהו שהוא לא
עובד עירייה.

מוטי ששון:

מי שמקבל משכורת מהעירייה.

נעה צ'פליצקי:

אפשר לתת תעודת הערכה.

עזרא סיטון:

סך הכול הם מלמדים בחולון וחלקם הגדול גם גר בחולון אפשר
אולי להיפרד באיזשהו טקס .לא חייבים לתת מתנה.

חנה הרצמן:

יש מסיבה שעושים מורים מטעם המשרד אבל מנהלים שלנו
מגיעים לשם ומנהל החינוך שלנו מגיע לשם .זה שפיזית זה בת"א
אולי בשנה הבאה נציע שזה יהיה בחולון ,זה לא רלוונטי איפה
ממקמים את זה .בכל מקרה אנחנו מכבדים אותם בזה שנציגות
שלנו נמצאת שם והמנהלים נמצאים שם.

נעה צ'פליצקי:

זו דרישה שבאה מהשטח .פנו אליי ואמרו למה למנהלים עושים.

מוטי ששון:

בעבר פנו אליי והם רצו לקבל את המתנות של עובדי עירייה .אני
הסברתי להם שהם כפופים לארגון מקצועי אחד ,הסתדרות
המורים או ארגון המורים .והם לא יכולים להשתייך בו זמנית
לשני ארגונים .את המס שלהם הם משלמים או להסתדרות או
לארגון המורים .ואז הסיפור ירד ,יותר לא שמעתי .אנחנו מוצאים
את הדרך להצדיע למורים היינו נוהגים לעשות עם הסתדרות
המורים כנס פעם בשנה עם תכנית אמנותית וכיבוד קל .אפשר
לדבר בחזרה עם הסתדרות המורים ונבקש מהם לעשות את מה
שהיה בעבר .אבל אם הם יחליטו לעשות משהו מרוכז אז אני לא
יכול למנוע בעדם .אז מורידים את זה מסדר היום?
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אם תיענו לבקשה בצורה כזו או אחרת אז אין לי בעיה .כמנהלת
חטיבת ביניים אני מקבלת שכר ממשרד החינוך אני שייכת
להסתדרות המורים ועובדה שהיו ...באותה שנה .לדעתי אין הבדל
בין מורה למנהל .יכול למנהל שהיה מנהל רק  11שנים ומורה
שפרש אחרי  41שנה.

מוטי ששון:

אין בעיה .אני מוכן לבדוק עם הסתדרות המורים .וננסה לשלב
אותם.

.2

הצעה לסדר של חברת המועצה נעה – שלטי חוצות וחינוך לניקיון העיר

נעה צ'פליצקי:

לאור ריבוי התלונות של תושבים בנושא ניקיון העיר ,השלכת
פסולת ואשפה אני מציעה להרבות את שלטי הרחוב בגנים
הציבוריים וברחובות .בנוסף ,פלטפורמה להגברת המודעות בגכני
הילדים ובבתי הספר .אני מציעה לשלב אותם במאמץ העירוני
לשמירה על הניקיון כמו שנעשה בנושא המיחזור .כמו כן להעביר
את האחריות לעיצוב השלטים למגמות העיצוב בעיר ובכך לחסוך
בעלות.

מוטי ששון:

חולון היא עיר נקייה .עיריית חולון ומנהל החינוך בפרט פועלים
כל העת להקנות לילדי העיר ערכים שבין יתר ערכי איכות
הסביבה ושמירה על ניקיון .העירייה גם מוציאה מעת לעת
קמפיינים בשלטי העיר ועיתונות להעלאת המודעות והשמירה על
הניקיון .גם בשלטי הגנים העירוניים מצויה תזכורת לשמירה על
הניקיון .מעבר לכך יש לזכור שעומק השלטים יוצר מטרד ויזואלי
ועל פי כן לא רצוי להגזים .חברי מועצת העיר מוזמנים לסייע
בהגברת המודעות תושבי העיר על שמירה על ניקיון ולאיסוף
הלכלוך אחריהם .אני מסתובב הרבה בגנים ולפעמים אני נדהם
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ממה שאני רואה.
נעה צ'פליצקי:

לטובה או לרעה?

מוטי ששון:

לרעה .בשבת כשאתה רואה מה קורה גם בגנים ובפארק פרס.
ולכן אנחנו כל הזמן מתגברים .כל בתי הספר ,כל מה שאמרתי לך
זה קיים .אנחנו עושים את זה .אבל קשה לשלוט באנשים.
בניקיון -גם הילדים מעורבים בזה ,גם המורים מעורבים בזה ,גם
יש קמפיינים.

נעה צ'פליצקי:

אני מדברת על חינוך כמו שעשיתם במיחזור ואני רואה שזה בא
מהילדים.

מוטי ששון:

עושים גם את זה .כמו שאת רואה את המיחזור עושים גם את זה.

נעה צ'פליצקי:

כשאני מגיעה בשבת עם הנכדים שלי לגני סיפור ואני רואה את
הלכלוך ויושבים הורים וממשיכים לשבת בלכלוך ואני פשוט
נחרדת.

מוטי ששון:

אנחנו מקבלים  ,מחנכים את הילדים אבל יש גבול לכמה שאתה
יכול להעמיס על לוחות המודעות .נמשיך להגביר את הפעילות.
אבל זה לא יהיה שינוי דרמטי מהיום למחר.

נעה צ'פליצקי:

זה כמו שמוציאים גזם ביום שני כשיודעים שביום ראשון כבר
היה פינוי.

מוטי ששון:

אני אגיד לך מה קורה .אנחנו מפרסמים בתחילת השנה בכל
תיבות הדואר מתי מפנים גזם .מה שקורה בפועל שיש אנשים
שזה לא מעניין אותם והם מוציאים מתי שמתחשק להם להוציא.
אני עושה סיור ערב חג אני מסתובב ,אני לא מבין את ההיגיון של
אנשים .את יכולה להפעיל את הפיקוח כל הזמן לרדוף אחרי
אנשים ולתת להם את הקנסות ובייחוד בערב חג .אז אנחנו
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ממשיכים ומוציאים ועושים קמפיין ונמשיך לעשות אבל אם את
חושבת שזה משפיע על אנשים,
נעה צ'פליצקי:

לא ,אני אומרת הילדים ישפיעו על ההורים.

מוטי ששון:

הילדים מצוינים .בית ספר שרת זכה במיחזור במקום ראשון
בארץ .אנחנו נמשיך להגביר את המודעות.

.3

הצעה לסדר -של חבר המועצה מורן ישראל סל מוצרים מבוקר במתקנים
העירוניים

מורן ישראל:

ההצעה הזאת כבר עלתה לסדר לפני כמה חודשים בחודש מאי
האחרון .אנחנו מעלים אותה שוב כי גם יש חדשות נוספות וגם
בפעם הקודמת נאמר לנו שזה לא אפשרי ואי אפשר לפקח וזה
קשה אז אנחנו יכולים להביא חדשות לפחות מהחודש הקודם גם
של המועצה לצרכנות וגם שלוש עיריות נוספות שכבר קידמו את
הנושא .אנחנו מדברים על פיקוח המחירים במתקנים העירוניים
קרי ימית  ,2111היכל הספורט .אני לא יודע מתי יצא לכם
לאחרונה להיות במשחק כדורסל .כשאתם מגיעים למזנון אתם
מגלים שהמחירים שם מרקיעי שחקים 21 .ש"ח עבור נקניקיה
קטנה ,כוס מים אפילו לא בקבוק,

מוטי ששון:

הדוגמה שנתת על הכוס מים ,במקרה בהיכל הספורט זה הכי זול
מכל ההיכלים בארץ.

מורן ישראל:

כן ,השאלה היא לא אם זה הכי זול אלא אם זה פיקוח גם בהיכל
הספורט אבל לא רק בהיכל הספורט ובכל המתקנים העירוניים
ולמה זה לא נעשה מראש ע"י העירייה ובפיקוח ,ואגב זה קורה
בעיריות אחרות .עיריית ראשון ,רעננה ,ת"א .ת"א אני מחזיק ביד
מחירים שהיא הפיצה ועל פיו כל חברות הבת שלה וכל המתקנים
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העירוניים שבבעלותה ,והעירייה מוציאה את המכרז על ה ...שלו.
הוא כפוף לדבר הזה .יש חמישה מוצרים שמפקחים .בקבוק מים
מינרלים עד  6שקלים ,קרטיב עד  3שקלים ,קפה הפוך עד 5
שקלים ,כריך עד  12שקלים ובייגלה עד  5שקלים .צריך להבין
שבמקומות שהקהל הוא קהל שבוי ואין לו אפשרות לבחור מזנון
אחר ,ברגע שהוא נמצא בתוך משחק כדורסל ,או ימית  2111הוא
לא יכול לקנות אלא אם באותו מקום .אתה הולך עם משפחה
ברוכת ילדים .אתה רוצה לקנות משהו קטן אתה יוצא עם סל
קניות כאילו הלכת לסופר .אני מבקש להעביר הצעה 5 .מוצרים
בסיסיים כמו שקורה בעיריות אחרות ,אני חושב שזה דבר הכי
בסיסי ,הכי לגיטימי ואין שום סיבה שאנחנו כמועצת עיר נתנגד
לזה .בואו נעביר את ההחלטה הזאת ,זה לא יקרה תוך יום .זה
יקרה במכרזים הבאים שיפתחו בכל אותם מוסדות אבל זו כבר
התחלה .בואו נקדם את החלטה כי ההחלטה תחייב.
מוטי ששון:

מזנונים במוסדות עירוניים או של חברות עירוניות מיופות ע"י
זוכים במכרז .המכרזים נעשים במסגרת הוראות הדין החלות על
העירייה ועל חברות הבת כאשר אחד המרכיבים במכרזים הוא
מחיר המוצרים הנמכרים .אני יודע שגם שמשון יושב איתם על
המחירים שם ובעקבות מה שאתה מעלה כאן ביקשתי לבדוק מה
קורה בחולון בהשוואה למקומות אחרים .בסופו של דבר הזכיין
גם רוצה להרוויח .אז דיברת על כוס מים ,כוס מים בהיכל
הספורט בחולון הוא הכי זול 7-שקלים .קוקה קולה יש מקומות
 11ו 12-שקלים ובחולון  9שקלים .אנחנו לא נאפשר לאף אחד
מאלה שזוכים במכרז להפעיל מחירים מופרזים אבל אם מישהו
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מפעיל כפי שמקובל במקומות אחרים ואני לא מדבר עליה אני
מדבר על מקומות שבמקרה כפופים לחברה לבילוי ובידור .שם
אני יודע שכן יש פיקוח מצד שמשון על המחירים גם של המזנון
ואני גם מנחה אותו כל הזמן ,תדאג שהמחירים יהיו סבירים.
ממה שאני רואה כאן אני רואה שמקומות אחרים המחירים
בהרבה יותר גבוהים ממה שאתה מדבר על היכל הספורט .אז
פחות או יותר אם יהיה דבר שהוא חריג אני אשמח לשמוע עליו
ואני אטפל בזה באופן אישי כיו"ר החברה .אבל המחירים הם
מחירים סבירים שלוקחים בכל מיני מקומות.
מורן ישראל:

ההשוואה רלוונטית לערים שעדיין לא היו מכרזים כמו שתיארתי,
עדיין לא יצאו לפועל .המחירים ירדו ובוא נפקח על זה.

מוטי ששון:

אנחנו לא נחרוג ממחירים שמקובלים.

מורן ישראל:

מקובלים זה יקר מדי.

מוטי ששון:

אני נתתי לך דוגמה שאנחנו יותר זולים 11 .שקלים לוקחים ביד
אליהו על כוס תה מים בחולון לוקחים  7שקלים.

מורן ישראל:

מהמכרז הבא בעיריית ת"א זה יהיה  5-6שקלים .למה אנחנו לא
מקבלים את אותה החלטה?

מוטי ששון:

גם בעירייה ישנה ועדת מזנונים.

מורן ישראל:

אתה מוכן להראות לנו את התקרה שמופיעה בחוזה אצל אותם
זכיינים?

מוטי ששון:

אני חוזר ואומר לך ,מה שקיבלתי מהחברה לבילוי ובידור
שהדברים אכן מופיעים כאחד המרכיבים במכרז.

מורן ישראל:

זה מופיע בחוזה של הזכיין?

מוטי ששון:

אני אבדוק.
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אם לא ,אני אשמח ואנחנו נעלה את זה שוב .אני אוריד את זה
מסדר ,אתה תבדוק.

מוטי ששון:

לא שמעת מה שאני אומר לך ,כל אחד שיושב פה כולם רוצים
שהמחירים יהיו נמוכים וסבירים שכל אחד יוכל להשתמש בהם.
בפעם הקודמת סיפרת לי שיש מחירים חריגים בימית  211מיד
התקשרתי לשמשון ואמרתי לו אם ישנם דברים כאלה אתה חייב
לפעול ולהוריד את המחירים .אבל ברגע שאומרים לי זה מה
שמקובל בענף אז אני לא יכול לבוא ולהגיד לו תוריד את
המחירים מתחת למה שמקובל .אבל אם יש דברים שקיצוני
באופן חריג תעלה בפניי ואני אתן לו הוראה להודיע לאותו זכיין
אתה לא תיקח את המחירים האלה בחולון.

מורן ישראל:

זה הגיוני שהזכיינים יצטרכו לכסות את עלות הזיכיון שעלה להם
להרוויח .עם זאת ,דברים שהם בסיסיים אני מבקש שיהיו
בפיקוח.

מוטי ששון:

על האקסטרות אין פיקוח ,על הדברים הבסיסיים יש פיקוח .אם
יש לך דברים שאתה יודע תבוא אליי.

מורן ישראל:

אז הנה ,אני מראה לך מחירות שהגיע אליי ממועצות עיר אחרות.
זה התקבל בערים אחרות בוא נשווה את המחירים בסל המוצרים
המפוקח אם זה לא כזה בואו נבצע את ההחלטה.

מוטי ששון:

אני קיבלתי כאן על פי בדיקה סיירת המועצה לצרכנות .אז אני
רואה את המחירים.

מורן ישראל:

זה לא עדכני .אני מבקש לראות שזה נמצא בתוך החוזה עם
הזכיין ואם לא נעלה את זה.

מוטי ששון:

תעלה את זה בפעם הבאה .אני אבדוק לך את כל הדברים .כרגע
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אני מבקש להוריד את זה.
מורן ישראל:

אין בבעיה ,אני אוריד את זה .יוסי יעביר לנו את החומר?

יוסי זיידה:

אני מזמין אותך אלינו .תבוא עם החומרים שיש לך.

מוטי ששון:

הקונקרטי פה זה ימית  2111והיכל הספורט.

מורן ישראל:

כרגע כן .מחר זה יוכל להיות התיאטרון או מקומות אחרים.
לבקשת ראש העיר אנחנו מורידים את ההצעה מסדר היום.

.4

הצעה לסדר של חבר המועצה מורן ישראל -סיוע והקמת סניף דואר

מורן ישראל:

הצעה לסדר שהגשנו בכל מה שקשור ללסייע ולקדם הקמה של
סניף דואר .קראתי את התשובה .הקשבנו לתושבים שהודיעו
ואמרו שדיברתם איתם ועד יום שלישי תחזירו להם תשובה אני
מקווה שאכן הנושא הזה ייפתר .אני מוריד את ההצעה מסדר
היום.

מוטי ששון:

נפתרה הבעיה.

מורן ישראל:

מתי ייפתח הסניף?

מוטי ששון:

אני שילמתי לו .הוא היה מוגבל ,ברגע שהוא מביע הסכמה נהיה
מו"מ .אתה יודע שיש לו גם חובות של ארנונה .בסופו של דבר
הוא נשבר לקח את זה על הידיים שלו .אני נפגשתי עם אותה
זכיינית ,טיפלתי בזה ,העברתי לגזבר שיסגור את העניינים הוא
סגר ,הגיעו להסכמות עם אותו בעל הנכס ,קיבל את מה שמגיע לו
בניכוי הארנונה שהוא חייב והנכס עכשיו עבר לרשות העירייה.
אנחנו נעמיד את המקום לטובת סניף דואר.

.5

שאילתא של חבר המועצה שמעון חזן -מקוואות

שמעון חזן:

אני מקדם בברכה את חנה הרצמן ,מנכ"לית העירייה שזיכתה
אותנו בנוכחותה .אני מברך את מוטי ששון שיצא ללא פגע מכל
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המצב שהיה לו .היינו עדים לכך שהוא היה במצב קשה מאוד ואני
מאחל לו הצלחה ושבעתיד לא יקרו עוד מקרים כאלה .לעניין
השאילתא ,אני עשיתי עתירה מנהלית לפני שנתיים בעניין
המקוואות וקיבלתי תשובה .יש לנו  8מקוואות בחולון .במשך 21
שנה ה 8-האלה מנוהלים ,ומבקר העירייה נתן את דעתו שהם ללא
רישיון .אני קיבלתי תלונות מנשים שיש להן בעיות רציניות
מהטבילה במקוואות.
חיים זברלו:

שקר וכזב.

שמעון חזן:

האם יש רישיונות למקוואות האלה?

חיים זברלו:

חלק יש וחלק בטיפול.

שמעון חזן:

זברלו ,אל תיכנס לי לדברים .זה לא במסגרת ההערות שאתה
צריך להעיר .הלוואי והמילה שלך הייתה שווה כמו המילה שלי.
אני קיבלתי מברנס והוא אמר שלגבי  2מקוואות יש רישיונות.
אבל זה לא מספיק .אנחנו צריכים אישורים של משרד הבריאות,
אנחנו צריכים אישורים שהכול יהיה תקין .בתשובתו של ראש עיר
בסעיף  5אומרת ,שוקלים לנקוט בהליכים משפטיים .אני לא בעד
לנקוט בהליכים משפטיים או לסגור אבל כל אלה שיש להם
מקוואות צריכים להודות לי כל אם יש איזה פגע או מפגע ואישה
או גבר יתלוננו ויתבעו את המקווה בהרבה כסף מה עוד שאין
להם רישיון ,התביעה תתקבל מיד שאין להם רישיון .אני יודע
שזה כרוך בעלויות .אני לא איש פוליטי כדי לבוא ולהסתחבק עם
ש"ס ולהגיד להם תראו אני איתכם ואני לא אעשה את זה .אני
דווקא הולך לטובת התושבים פה ובעיקר אני הולך על דבר
שקוראים לו לעשות נכון .אם בן אדם ייקח את הדבר הזה כבראש
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מעייניו שכל פעולה שהוא עושה צריך לעשות נכון ,הרבה
מחלוקות לא היו ולא יהיו .אז מה שנכון הוא שאני מגיש שאילתא
ש 21-שנה מקוואות ללא רישיון .עשיתי על זה עתירה ,חזרתי לתת
להם הזדמנות ,שנה וחצי ועדיין איו רישיון .אדוני ראש העיר,
אתה מקצה להם את הקרקעות למקווה .אתה עוזר להם ואני
יודע שאתה עוזר להם ואני לא נגד זה אבל אם אתה נותן מקווה
אתה צריך להיות אחראי גם לזה שהמקוואות בעיר שלך יהיו עם
רישיון עם משרד הבריאות ואת זה אין .ולכן אני מבקש לתקן את
זה .אני כיו"ר ועדת הבריאות אחד מתפקידי זה המקוואות פה.
בריאותם של התושבים שיבואו למקוואות עם רישיון עם אישור
משרד הבריאות .לכן אני בא ואומר ,יחד עם זאת שהייתי יו"ר
ועדת הבריאות אני נתקלתי בקשיים עצומים לכנס את הוועדה
ואני מביא את זה לידיעת כל חברי המועצה שעשיתי עוד עתירה
לתת לי אפשרות סוף סוף לכנס את הוועדה ומיד ראה איזה פלא
התחילו להתקשר אליי ,הנה בוא תעשה ועדה .עשינו סוף סוף
ועדה ,נשלח לי מחבל בשם מועלם ופוצץ לי את הישיבה אז
הפסקתי את הישיבה באמצע .אני מברך את חברי המועצה בחג
אורים שמח ומאחל כל טוב לכולם.
מוטי ששון:

בימים אלו מסתיים הליך בנייה מחדש של המקווה ברחוב הרב
קוק .סך כל עלות הפרויקט  3מיליון מתוכם מיליון מאתיים
למימון נוסף של העירייה וזה בנוסף לכך שהעירייה מממננת את
מרבית התקציב של המועצה הדתית 75 ,אחוז על פי חוק .באשר
לששת המקומות האחרים התקיימו דיונים מול משרד הבריאות,
הוגשו תכניות לאישור והתקבלו רג'קטים .בנקודת הזמן הוחלף
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המהנדס אשר טיפל בבקשות עבור המועצה הדתית ולצערנו עקב
מצבו הבריאותי של יו"ר המועצה הדתית אשר מטפל בנושא
באופן אישי חל עיכוב בלוח הזמנים המתוכנן .חשוב לציין כי
באופן שוטף מזה מספר שנים נבדקת איכות המים בכל
המקוואות ע"י מעבדה חיצונית והתוצאות מועברות למשרד
הבריאות ולא קיבלתי מהם שום תלונה על איכות המים אנו
שוקלים לנקוט בהליכים משפטים בעניין הסדרת רישיון
המקוואות.
.6

שאילתא של חבר מועצה מורן ישראל-פיטורי מנכ"ל מדיטק

מורן ישראל:

גם אני אברך את המנכ"לית שהצטרפה אלינו הערב כמו
שביקשנו .אני אשמח גם אם תתפוס את מקומה במקום יוסי כדי
שתביע דעתה של הנושאים של השאילתות שעל סדר היום .אני
מעלה את השאילתא שמדברת על פיטורי מנכ"ל המדיטק .אני
קורא את התשובה ואני אומר שמלבד לחזור בדיוק על אותן
מילים שאני השתמשתי השאילתא לא עונה על שום דבר ואני
מקווה שלפחות בעל פה תענו על השאלות שאני שואל בשאילתא.
אז במהלך החודש הקודם התבשרנו על סיום העסקתו הפתאומית
של מנכ"ל המדיטק שתוך ימים ספורים עזב את תפקידו לאחר
שנים רבות של עשייה בתפקיד .מה היו הסיבות שהביאו לסיום
העסקתו ומה היה הסכם הפרישה שנחתם ופרטיו?

מוטי ששון:

אלון ספן אכן כיהן כשמונה שנים כמנהל המידטק .אנחנו מכבדים
את ההסכמה שהושגה עם מר אלון ספן ואת רצונו המפורש שלא
לתת פומבי להסכם .רצונו של אדם כבודו .מאחר והתייעצתי עם
יונת והיועצת המשפטית לעירייה ועם עו"ד רגר היועץ המשפטי
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של החברה ,שאלתי אותם מה זה הדבר הזה שאדם מבקש? הסכם
זה הסכם .היא ראתה את ההסכם ואמרה שההסכם הזה הוא
חוקי וכל מה שהוא מקבל הוא בהתאם לחוק אבל הוא משיקולים
שלו מבקש לא לפרסם את ההסכם בפומבי.
עו"ד יונת דיין:

וזה עובד הדדית .גם הוא לא מפרסם פומבי על הנסיבות.

מורן ישראל:

אתם מבינים שמדובר בעובד ציבור.

עו"ד יונת דיין:

ההסכם עבר בדירקטוריון החברה .והוא אושר הכול כדין והכול
לבקשה שמחייבת .לבקשת שני הצדדים ,גם אני עיינתי בהסכם
והוא נותן לעובד הציבור הפורש את כל מה שמגיע לו ,לא מעבר
ולא פחות .מבקש צד מסוים להסכם לשמור על פרטיותו ,וזה לא
במחשכים ,זה אושר ע"י דירקטוריון החברה ,זה אושר ע"י היועץ
המשפטי של החברה.

מורן ישראל:

מה דעתך על זה שביקשתי את ההסכם ולא קיבלתי והאם יש
סיבה חוקית משפטית שלא קיבלנו אותו .אנחנו ביקשנו את
ההסכם ופרטיו.

עו"ד יונת דיין:

שאלת מה היה הסכם הפרישה ופרטיו אז אני מסבירה לך שנחתם
הסכם שנותן לעובד הפורש את זכויותיו כדין לא פחות ולא יותר.
הפרטים המדויקים של נסיבות הפרישה ותוכן ההסכם לבקשתו
נשארים כרגע בפרטיות בשני הכיוונים .שוב ,זה לא נעשה
במחשכים ,זה אושר בדירקטוריון החברה.

מורן ישראל:

כולנו האסיפה הכללית לצורך העניין של החברה לפיתוח
תיאטרון .אם אנחנו מבקשים לראות את ההסכם אנחנו צריכים
לראות את ההסכם .אם הציבור יבקש לראות הסכם הוא יקבל
לראות את ההסכם.
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מוטי ששון:

אתה שאלת שאלת הבהרה.

מורן ישראל:

אני לא שאלתי שאלת הבהרה .נאמרה אמירה מאוד מפורשת
כלפי חוות הדעת המשפטית שהיועצת המשפטית נותנת כרגע .זה
לא רלוונטי ,אתם מסתירים .למה אתם מסתירים את ההסכם
הזה?

מוטי ששון:

יש לו שיקולים משלו .אין פה שום הסתרה .אני חוזר ואומר לך
כאן בצורה הכי ברורה והכי מוסמכת .כל מה שהוא קיבל הוא על
פי החוק .ברגע שבן אדם מבקש אנא אל תפרסמו ,אני מניח שיש
לו שיקולים .כרגע אתה לא יכול לתת לזה פומבי אז אני חתמתי,
שאלתי את יונת האם אני יכול לחתום על זה? היא עברה על
ההסכם ,אמרה לי כן אתה יכול לחתום על זה ,תכבד את רצונו.
חתמתי.

מורן ישראל:

יונת ,שני דברים שעומדים לרשותנו בהקשר של חוות הדעת שלך .
אחד ,אנחנו חברי האסיפה הכללית של אותה חברה .שנית ,גם
חברי מועצת העיר לפי סעיף  141א' יש לנו הזכות לעיון ולקבל
תוך  3ימים.

עו"ד יונת דיין:

עם חריגים? תקרא את הסעיף עד הסוף.

מורן ישראל:

כחברי האסיפה אני אשמח לקבל את ההסכם .אני אומר לכל
חברי המועצה ,זה לא הגיוני שיסתירו מאיתנו הסכם של עובד
ציבור שפרש .האם נראה לכם שמנכ"ל חברה ממשלתית או
מנכ"ל של משרד ממשלתי כלשהו יפרוש ואף אחד לא יראה את
הסכם הפרישה שלו?

עו"ד יונת דיין:

אתה לא מדייק .חברי הדירקטוריון מכירים ואישרו את הסכם
הפרישה כנדרש.

20

מועצת העיר ה –  17חולון ישיבה שמן המניין מס' 35

מורן ישראל:

 6/12/2015פרוטוקול 449

ולנו כחברי האסיפה יש את הזכות והחובה לפקח .האם אנחנו
יכולים לקבל לרשותנו את ההסכם?

עו"ד יונת דיין:

על מסמכים מסוימים כן ,על מסמכים אחרים הסמכות אושרה
בדירקטוריון.

מורן ישראל:

את יכולה לתת לי את זה בנימוק מאוד מאוד ספציפי למה לא?

עו"ד יונת דיין:

צנעת הפרט ופרטיות .ויש פה בקשה שאתה צריך גם לכבד אותה.

מוטי ששון:

טוב ,אמרת את דעתך ,קיבלת תשובה.

מורן ישראל:

לא ,הייתה שאילתא ואתם פשוט לא עונים.

מוטי ששון:

אתה מחפש סיבות לעשות סערה בכוס מים .בן אדם מבקש
משיקולים שלו לא לפרסם .אני התייעצתי גם עם היועץ המשפטי
של החברה וגם עם היועצת המשפטית של העירייה ,אמרה לי
בהחלט כן .תשמור על כבודו ,הוא מבקש את זה .חתמתי עברתי
אמרתי הכול על פי חוק .היא אמרה הכול על פי חוק הוא מבקש
לא לפרסם את זה.

מורן ישראל:

להזכירכם מונה חשב מלווה לחברה במשך כמה חודשים ואף אחד
גם לא ציין פה מה הסיבות לפיטורים .אני חושב שראוי שנדע מה
קורה בחברות הבת .לא יכול להיות שיסתירו מאיתנו מה קורה
שם .זה שבוחרים לא לענות לשאילתא שעל פי פקודת העיריות
חייבים לענות ומתחמקים ,זה מבייש את כל המוסד הזה שנקרא
מועצת עיר .אני מזכיר לכולם ,אין קואליציה ואופוזיצה .יש
שאלות שאנחנו צריכים לקבל כולנו על כל מה שנשאל .אם תשאלו
אחר כך בחדרי חדרים תבקשו לראות את ההסכם הזה לא יכול
להיות שלא תדעו מה קרה שם.

מוטי ששון:

אנשים סומכים עליי וסומכים על הדירקטוריון ,מה שאתה לא
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עושה .אתה לא מכבד גם רצונם של אנשים .ותלמד ,אם אומר לך
גם ראש העיר וגם היועצת המשפטית שכל מה שנחתם בהסכם
חוקי מא'-ת' והוא מבקש לא לפרסם משיקולים שלו .אני רק יכול
לנחש למה הוא מבקש את זה.
מורן ישראל:

צר לי ,הוא איש ציבור.

מוטי ששון:

הוא פקיד.

מורן ישראל:

פקיד ציבור.

מוטי ששון:

אם אתה לא יודע לכבד אנשים.

מורן ישראל:

אני יודע לכבד אנשים אל תהפוך אותי למי שלא .אתה לא מכבד.

מוטי ששון:

אני מכבד אנשים ,התושבים מכבדים אותי ואני מכבד את
התושבים ואת העובדים שלי .אם יש אדם שיש לו שיקול שלו לא
לפרסם אני יכול להבין אותו למה הוא לא רוצה לפרסם את
ההסכם ובזה נגמר העניין .זאת זכותו.

מורן ישראל:

פעם היו רק מקליטים קול .היום מצלמים וידאו אז גם כשחברי
המועצה מהקואליציה מהנהנים ואומרים כן אתה צודק אבל
נאלמים,

.7

שאילתא של חבר המועצה מורן ישראל-קידום מוניות שירות בחולון

מורן ישראל:

כידוע בשנת  2116פג תוקפה של התקנה המונעת .תקנת קווי
מוניות שירות חדשים .כיצד נערכת העירייה לקראת תוקף
התקנה על מנת לקדם את נושא מוניות השירות בהקדם .אני
מזכיר לכולם ,הנושא הזה כבר עלה בשנה שעברה .נאמר לנו
 ,2116אנחנו בחודש דצמבר של  2116 .2115ממש בפתח ואנחנו
נמשיך לקדם את הנושא.

מוטי ששון:

ב 11/16/15-יצא מכתב למר דרור גנון מנהל אגף בכיר רישוי
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תפעול ותכנון תחבורה ציבורית בנושא הפעלת מוניות שירות בעיר
חולון .במכתב הועלו צרכי העיר במוניות השירות .ב24.19.2115-
התקיימה ישיבה בין מנכ"ל העירייה מנהלת אגף התנועה ובין
מאיר חן ,מנהל הרשות הארצית לתחבורה ציבורית .בין הנושאים
שהועלו בדיון היה נושא מוניות השירות .תגובת מנהל השירות מר
מאיר חן כדלקמן :כלל הבקשות ייבחנו במסגרת הרפורמה בענף
המתוכננת ליישום במהלך  .2116כפי שברור לך הנושא מטופל ע"י
אנשי המקצוע בעירייה .אוסיף ...כי בריאיון של השר בחדשות
סוף השבוע הוא ציין כי רק בשנת  2116תהיה רפורמה בנושא.
מורן ישראל:

יש לי שאלת הבהרה שרק מבקשת ,נאמר שהוגשו בקשות ,אשמח
לשמוע מהם המסלולים המתוכננים?

מוטי ששון:

קווי שירות מאזור התעשייה לקריית עתידים ורמת החייל ,קווי
שירות מאזור התעשייה לאזור התעשייה קרית אריה ,קו השירות
פנימי מתחנת הרכבת קוממיות לאזור התעשייה חולון והפעלת
מוניות שירות במסלולים האלה ובמסלולים נוספים כפי שיאושרו
לנו .יש לי פה את הפרוטוקול של סיכום הישיבה.

מורן ישראל:

נוכל לקבל את הפרוטוקולים.

מוטי ששון:

תוכל לקבל כל מה שתבקש בצורה מסודרת.

.8

שאילתא של חבר המועצה עזרא סיטון-פרסום פרוטוקול ועדות באתר
העירייה

עזרא סיטון:

מדוע אין שום פרסום מסודר באתר העירייה לפרוטוקולים מתוך
ועדות העירייה כפי שקיים באתר של רשויות אחרות כגון :ראשון
ת"א ועוד .אציין כי המשמר החברתי הוא זה שפנה בנושא זה
בתלונות הציבור באוגוסט  2114אך טרם קיבל תשובה עד היום
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בנושא.
מוטי ששון:

אנו בעד פרסום עיקרי דיוני ועדות של המועצה השונות .חלקן כבר
מפורסם כגון ועדת המכרזים .בתקופה האחרונה עברו הנחיות
בהתאם לכל מרכזי הוועדות שיעבירו את הפרוטוקולים.

עזרא סיטון:

זה לא קורה .למה שזה יקרה עכשיו?

מוטי ששון:

העברנו הנחיות לכל מרכזי הוועדות שהם אחראיים על
הפרוטוקולים.

עזרא סיטון:

יש תאריך יעד מתי זה יקרה?

מוטי ששון:

ברגע שהם יעבירו .אני לא יכול להעביר פרוטוקול שלא העבירו לי
אותו .כשיוצא פרוטוקול הם צריכים להעביר אותו אלינו .אם לא
באים אליי פרוטוקולים אז אני לא יכול לפרסם.

נעה צ'פליצקי:

אני העליתי את זה לפני חצי שנה כשנכנסתי להיות חברת מועצה
והתחלתי לחפש חומר ולא היה .אני גם במספר ועדות ואני פשוט
פניתי למרכזת הוועדה והיא אמרה שהיא צריכה הנחיה מיוסי
להוציא את הפרוטוקול לפרסום.

מוטי ששון:

שתעביר אותו בצורה מסודרת ליוסי .אם יש פרוטוקול אנחנו
נפרסם אותו.

יוסי זיידה:
.9

אנחנו מיישרים קו בנושא.

שאילתא של חבר מועצה עזרא סיטון -עלויות גני סיפור

מוטי ששון:

עלות הקמת גני סיפור.

עו"ד יונת דיין:

איה פלוטו-עלות משוערת  231אלף .איתמר מטייל על הקירות75-
אלף .איתמר פוגש ארנב  271אלף ,אליעזר והגזר  25אלף דולר
במועד שהוא נבנה .גמדים פטריות ומה עוד  42אלף דולר במועד
שהוא נבנה .דודי שמחה  45דולר במועד שהוא נבנה .דירה
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להשכיר  37אלף דולר במועד שהוא נבנה .האוצר של צ'מבלו 235
אלף שקלים ,האריה הרעמתן והג'ירפה גם  62אלף דולר במועד
שהוא נבנה .הארנב ממושי  39אלף שקלים .הביצה שהתחפשה 48
אלף דולר במועד שהוא נבנה .הדג שלא רצה להיות דג 41-אלף
דולר במועד שהוא נבנה .הדינוזאור של דוד  265אלף שקלים.
הכינה נחמה  191אלף שקלים .המטריה של רותי  168אלף
שקלים .המטריה הגדולה של אבא  141אלף שקלים .המנגינה,
הילדה וכלי הנגינה  151אלף .המפוזר מכפר עז"ר  181אלף .המקק
שנכנס לו ג'וק  75אלף דולר במועד שהוא נבנה .הנסיך הקטן 22
אלף דולר במועד שהוא נבנה .העץ הנדיב  45אלף דולר במועד
שהוא נבנה .הילד הזה הוא אני  33אלף דולר במועד שהוא נבנה.
חמשת החושים  95אלף דולר במועד שהוא נבנה .כספיון הדיג 35
אלף דולר במועד שהוא נבנה .נעה בגינה  126אלף שקל .מה
לעשות עם חתולה שכזאת  95אלף שקלים .משלי חולון  221אלף
שקלים .סיפור מהלב  257אלף שקלים .ציפור הנפש  35אלף דולר
במועד שהוא נסנה .שמוליקיפוד  225אלף שקלים .שני חתולים על
ספסל אחד  61אלף דולר במועד שנבנו .שפת הסימנים של נעה 275
אלף שקלים .תיבת נח  477אלף שקלים .תירס חם  231אלף
שקלים .מגדל של קוביות בניתי  112אלף .גן גורים  411אלף.
הזיקית  58אלף .האריה שאהב תות  521אלף .היה הייתם שני
קופים  411אלף .חתונה בגינה  225אלף .טריקים בצלחת 241
אלף .פיסול אתיופי של הוואי יהדות אתיופיה  137אלף .עלילות
המלך פרדיננד פדהצור בקיצור  475אלף .מפלצת סגולה  329אלף.
מוטי ששון:

רק לגבי ...זה  3,111שקל.
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שאילתא של חברת המועצה נעה צ'פליצקי – הסעות לקריית מיכה וממנה.

נעה צ'פליצקי:

כידוע לכם ילדי חולון המתגוררים בקרית מיכה שהיא מובלעת
של חולון נזקקים להסעות למוסדות החינוך בחולון .כיצד תומכת
עיריית חולון בילדים אלה? מדוע עיריית חולון אינה מגישה
בקשות להסעות לוועדות החריגים? כיצד מסייעת עיריית חולון
לילדים בחינוך המיוחד שגרים בחולון ושובצו לגנים בקרית מיכה
וזקוקים להסעות?

מוטי ששון:

עיריית חולון אינה מונעת מתושב כלשהו בחינוך המיוחד כולל
מתושבי קרית מיכה להגיש בקשות לוועדת חריגים במשרד
החינוך .הבקשות מוגשות על פי הנוהל .עיריית חולון מסייעת
לילדי קרית מיכה שלא זכאים להסעות אך ורק על פי שיטת
המקום הפנוי קרי אם קיימת הסעה למוסד שבו אמור הילד
ללמוד ויש מקום ומפעיל ההסעה מאפשר זאת הילד נוסע .יוצאים
מהכלל בסעיף  2הם ילדי ג'סי כהן וקרית מיכה שהיו תלמידי בית
ספר בוייצמן שהיה בשכונה ונסגר .על פי אישור משרד החינוך
תלמידים אלה יהיו זכאים להסעות ללא קשר למרחק במידה והם
לומדים במוסדות בן צבי ,גורדון ובן גוריון .כל ילד אחר מהשכונה
חייב לעמוד בקריטריון מרחק על פי נוהל של משרד החינוך.
בקשה להכרה כשכונה ייחודית הוגשה למשרד החינוך לוועדה
המרכזית ,נדחתה ,הוגשה שוב ב 2114-ושוב נדחתה .אז כך
שאנחנו מגישים את הבקשות ,הן נדחות .אנחנו לא היחידים
בארץ ,מכל הארץ מגישים את הבקשות.

נעה צ'פליצקי:

קודם כל לגבי זה שעיריית חולון לא מונעת מהתושבים לפנות
לבקשת .אז ההורים לא יכולים לפנות ,רק העירייה יכולה.
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מוטי ששון:

אבל הם מגישים ואנחנו מגישים לפי הנוהל.

נעה צ'פליצקי:

אני יודעת על שלושה מקרים לפחות שההורים פנו לא הגישו
לחינוך בקשות.

מוטי ששון:

אם תעבירי לי את השמות אני אבדוק.

נעה צ'פליצקי:

לגבי סעיף  .3יוצאי מן הכלל הם ילדי ג'סי כהן וקרית מיכה שהיו
תלמידי בית ספר והם נוסעים לבן צבי ,גורדון ובן גוריון .מה עם
דביר וישורון?

מוטי ששון:

יש בעיה שהגעתי עד למנכ"לית משרד החינוך ,מיכל כהן ,זה
אבסורדי שלבית ספר ישורון יכולים להגיע מכל האזורים אבל
לבית ספר דביר לא יכולים להגיע מכל האזורים .כי יש שם
הפרדה .מה ההיגיון של ההפרדה עד היום לא שכנעו אותי .ולא
עזר שום דבר .פנייה אישית שלי וגם שלחתי מכתב וגם דיברתי
איתם בטלפון והיא אמרה לי לא יכול להיות אני אבדוק לך את
זה .היא בדקה ,חזרה אליי אמרה לי אלה הנוהלים .שאין בהם
שום היגיון שילד שגר באזור מסוים יכול ללמוד ביישורון אבל ילד
שייך לאזור של בית ספר יישורון ורוצה לעבור לדביר בגלל
ההפרדה הוא לא יקבל את זה.

נעה צ'פילצקי:

אבל בגלל שקרית מיכה היא מובלעת ועין תחבורה ציבורית.
אפילו שהגשתם בקשה שיכירו בה כשכונה ייחודית שעיריית
חולון עם מנהל החינוך שילדי,

מוטי ששון:

אז אמרתי לך ,לא מגיע להם לפי משרד החינוך אבל מסדרים להם
את זה .על בסיס מקום פנוי .לכם אני אומר לך אם יש לך שמות
תעבירי לי אני אבדוק את זה.
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חוות דעת משפטית להתקשרות עיריית חולון עם חב' סלש גיא
נדל"ן בע"מ למכירת כל זכויות העירייה במקרקעין הידועים
הידועים כגוש  7174חלקה ( 131מגרש המנזה)

פנינה שנהב:

לפני כחמישה חודשים באתי לבקש את אישורכם למכור את
מגרש המנזה במו"מ .להזכירכם ,השמאות הייתה פחות או יותר
 5.7מיליון שקל .מגרש המנזה נמכר ב 7-מיליון שקל .זה אומר די
הרבה מעל השמאות .יצרנו עניין מאוד גדול .עשינו תהליך מאוד
מסודר .יש לכם בחוות הדעת בדיוק את כל התהליך שעשינו
כאשר בסופו ביקשנו מכל המשתתפים שנתנו לנו הצעה מעל 6
מיילון שקל לחתום לנו על החוזה ,מי שרוצה שבאמת ההצעה שלו
תיכנס לתוקף .לתת לנו ערבות של  11אחוז ולרשום בתוך החוזה
את המחיר .שני מציעים עשו את זה ,מציע אחד ב 7-מיליון שקל
והוא המציע שאליו בסופו של עניין נמכר המגרש .כאשר זאת
חברת ישראל .לאחר מכן הם באו עם נדל"ן ,נתנו גם ערבות הם
עומדים מאחורי המחוייבויות שלהם .העסקה נחתמה ע"י הצד
הקונה בלבד כי זה העירייה מוכרת לא החברה הכלכלית והיא
יכולה להיחתם רק לאחר אישור מועצת העיר.

גרשון רוטשילד:

שולמו  11אחוזים פלוס מע"מ.

פנינה שנהב:

זה אזור מגורים.

גרשון רוטשילד:

אפשר לבנות שם עד  12יחידות.

מוטי ששון:

מי בעד אישור המכירה?  16בעד .מי נגד? אחד נגד .מי נמנע? אין
נמנע.
אושר 16 ,מתוך כלל חברי המועצה

מורן ישראל:

מדובר ב 49-שנים של חכירה שאנחנו קיבלנו חכירת משנה .ברגע
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שאנחנו למעשה מכרנו .מכרנו את זכות החכירה של העירייה ל49-
שנים .מה קורה אחרי  49שנים?
פנינה שנהב:

הוא ממשיך את החכירות.

גרשון רוטשילד:

לצורך העניין זה ממש לא אכפת לנו מה קורה אבל אני אגיד לכם
מה קורה .אנחנו מוכרים מגרש של  511מ"ר בערך עם זכויות
בנייה כפי שהן 6 .דירות ועוד  ...6לפי תמ"א לחכירה  49שנה.
הזכויות על פי התב"ע הן למגורים הייעוד של החוזה הוא למסחר
זה מה שאנחנו מוכרים .הוא כבר עשה בדיקות .הוא צריך עכשיו
לעשות מספר דברים :אחד ,לשנות את ייעוד החוזה ממסחר
למגורים כי התב"ע מאפשרת לו .זה עולה כסף .בי"ת ,כאשר הוא
יבקש את ההיתר הוא יצטרך לשלם דמי היתר .שלוש ,הוא יעשה
כל מה שהוא יכול לרכוש את זכויות הבעלות בקרקע ואם הוא לא
יוכל לרכוש אותם בעוד  49שנה הוא יבקש חכירה נוספת ויקבל
חכירה נוספת.

מורן ישראל:

בוא נגיד שהוא לא יהיה שם ויהיו שם דיירים שקנו דירות .מה
הפרוצדורה?

גרשון רוטשילד:

יש כרגע מבצע של רשות מקרקעי ישראל שמעבירים בעלות בלי
לשאול אותך .עם הערת אזהרה בטאבו שאסור להעביר את
הרכוש לתושב זר.

.11

שאילתא של חברת המועצה נעה צ'פליצקי –השירות הפסיכולוגי החינוכי.

נעה צ'פילצקי:

קראתי את התשובה אני רוצה להיפגש עם מנהלת השפ"כ .אני
אגיד שהמועצה אישרה לי להיפגש איתה.

.12

שאילתא של חבר מועצה איציק תורג'מן -איכות תעודת הבגרות

איציק תורג'מן:

בהמשך לשאילתא הקודמת שהייתה לי בנושא זכאות אז קיבלתי
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פה תשובה לגבי איכות תעודת הבגרות .אלה נתונים שצריך ללמוד
אותם .כיום המגמה היא לא רק על אחוזי זכאות אלא שגם
שתעודת הבגרות תהיה איכותית עם מקצועות מורחבים .אז יש
פה נתונים ,צריך ללמוד אותם וללמוד מהם מה עושים.
.13

שאילתא של חבר המועצה איציק תורג'מן -פינוי רכבים נטושים בעיר חולון

איציק תורג'מן:

דיברנו הרבה על איכות הסביבה .אני רואה לא מעט רכבים
נטושים בעיר .השאלה שלי מהי המדיניות של הפיקוח העירוני
בנוגע לפינוי רכבים נטושים ומה הנתונים לגבי בעלי רכבים
שקיבלו קנסות או שהרכבים שלהם פונו בשנתיים האחרונות?

מוטי ששון:

הפיקוח העירוני פועל באופן יזום לאיתור כלי רכב נטושים וזאת
במקביל לתלונות שמגיעות מהמוקד ומהתושבים .בכל פנייה
הצוות בודק באם מדובר בגרוטאה או ברכב שאינו גרוטאה.
לצורך העניין ,רכב שיש לו טסט בתוקף והוא נקי ואינו מוגדר
כגרוטאה גם אם הוא חונה באופן רציף תקופה ארוכה .במידה
ומדובר ברכב שעומד בהגדרת החוק כגרוטאה אנו מחויבים
לנסות לאתר את בעל הרכב ולהוציא לו דרישה לפינוי הרכב
במקומו .זאת אומרת ,אתה מאתר אותו ,שם לו את ההתראה.
גרירת רכבים מתבצעת בהתאם לחוק העזר בנושא שמירת
הניקיון .יודגש כי בהתאם לחוק ניתן לגרור רכב רק לאחר 61
ימים מתחילת הטיפול וזאת כדי לאפשר לבעל הרכב שהות
מספקת להזזת הרכב ממקומו .לבקשתך ,נתוני הפעילות של אגף
הפיקוח לטיפול בגרוטאות כלי רכב בשטח העיר חולון 2113 .היו
 2114 .51היו  2115 .83עד ה.75 -15.11-

.14

הארכת תוקף גבייה לפי חוק עזר לחולון (שטחים ציבוריים פתוחים)
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התשע"ב2012-
עו"ד יונת דיין:

קראתם את ההסבר הקצר .יש שאלות?

מוטי ששון:

אם אין שאלות מי בעד?  14בעד .מי נגד? מי נמנע?  3נמנענים.
אושר.

.15

הארכת אישור קבלת מסגרת אשראי בסך  7מיליון ש"ח

מוטי ששון:

זה לחברה לבילוי ובידור .אנחנו מאשרים להם כל שנה .עד עכשיו
הם לא השתמשו בזה.

מורן ישראל:

מה הייתה החלטת הדירקטוריון ומה הפרוטוקול? על בסיס מה
הם ביקשו עכשיו  7מיליון שקל?

מוטי ששון:

הם לא מבקשים .זו החלטת דירקטוריון .כתוב דירקטוריון
החברה מיום  18/11אישר את קבלת מסגרת האשראי מבנקים
בסך של  7מיילון ש"ח לצורך פעילותה השוטף של החברה .מצ"ב
אישור משרד הפנים מיום  .19.19.2114על פי הנוהל נדרש אישור
מועצת העיר לפני קבלת אישור משרד הפנים.

מורן ישראל:

מה הסיבות?

עו"ד יונת דיין:

בשם שמשון התנצלות .נתפס לו הגב והוא לא יכול להגיע .הוא
דיבר איתי וביקש להסביר בשמו .גם לפני שנה וגם לפני שנתיים
נתבקש האשראי הזה ,אושר במועצת העיר וניתן ובפועל החברה
לא השתמשה בו .האשראי נועד לשמש מעין רשת ביטחון ליתר
ביטחון שיהיה כיוון שהחברה לא יכולה להיכנס למינוס .אז אם
היא תגיע למצב שהיא חייבת כספים ואין לה באותו רגע זה
איזשהו אשראי מגשר.

מוטי ששון:

זה העירייה עושה גם כן .כשמאשרים את התקציב  5אחוז כל
שנה .תקרא את הפקודה .מי בעד?  17בעד .מי נגד? אין נגד .אין

31

מועצת העיר ה –  17חולון ישיבה שמן המניין מס' 35

 6/12/2015פרוטוקול 449

נמנעים .אושר.
.16

אישור הסכמי פשרה וחובות ארנונה מים וביוב לעסקים ומגורים לפי נוהל
פשרה.

אילן בוסקילה:

יש חומר שהועבר אליכם .במסגרת שאנחנו מעבירים לאישור
מועצת העיר לאישור להסכמי פשרה לתושבים שאנחנו עושים.
אנחנו מעבירים את ההסכמים אחרי שהם נחתמו ע"י כל
הגורמים :היועצת המשפטית ,גזבר העירייה ,ועדת הנחות ,ולאחר
כל הבדיקות זה מועבר לאישור מועצת העיר .זה במסגרת הסכמי
נוהל פשרה שאושר ע"י מועצת העיר ב .2114-נמחק מיליון 411
בטבלה שמציגה  41מקרים.

יוליה מלינובסקי :זה רק תושבים או שיש גם עסקים?
אילן בוסקילה:

זה מעורבב גם וגם .במסגרת פעילות של מחלקת הגבייה יש
מצבים שאנחנו מגיעים לניהול תיקים ,תיקי הוצל"פ ,הליכים
משפטיים ,זה מגיע לדיונים ,מגיע לישיבות ומעת לעת יש הסכמי
פשרה.

יוליה מלינובסקי :למשל מספר  .16יש נכס ,התקבל בירושה .מישהו קיבל בצוואה
לא שילם ארנונה ,למה לבטל לו?
עו"ד יונת דיין:

כשחייב נפטר יורשים שלו יכולים לרשת רק עד גובה הזכויות
שהם מקבלים .הם לא יכולים לרשת חוב מעבר לגובה הזכויות.
אם לצורך העניין הם ירשו דירה ששווה  51אלף שקל אבל החוב
הוא  111אלף שקל אי אפשר להיפרע מהם מעבר ל 51-אלף שקל.

יוליה מלינובסקי :אבל פה סכום החוב היה  .43נכס כלשהו בנדל"ן בחולון סביר
להניח שעולה קצת יותר.
עו"ד יונת דיין:

אני לא מכירה את הפרטים הספציפיים שאנחנו שואלים עליהם.
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אני לא יודעת מי ירש .איזה חלק בה היה בר הורשה או לא.
אילן בוסקילה:

זה חוב שנוצר בשנת  ,1996הגיעו איתו להסכמה וההסכמה הזאת
לא יושמה בספרי העירייה ואנחנו מיישמים את זה בשנת .2115
זה חוב שהיה ב 1996-ואנחנו מיישמים הסכם שהגענו אליו די
מזמן שהוא לא בוצע בספרים.

יוליה מלינובסקי :למה לא בוצע.
עו"ד יונת דיין:

תקלה.

אילן בוסקילה:

אנחנו מתקנים .יש מצבים שאנחנו מיישרים את כל מה שקורה
בספרים ועושים סדר ביתרות חוב ויש מצבים שאנחנו מגיעים
למצבים שדברים לא היו בדיוק היום כמו שהם מסודרים היום
ואנחנו לא רוצים לפגוע במי שהגיעו איתו להסכם.

יוליה מלינובסקי :האם יש נוהלים מסודרים בנושא הזה או שזה רק לפי שיקול דעת
של חברי הוועדות .כי הדוגמה שאני עליתי עליה פה זו דוגמה קצת
בעייתית .ברגע שיש נכס שאפשר לעשות עליו עיקול.
אילן בוסקילה:

זה לא מדויק כי זה חוב בהתיישנות .זה חוב מ .'96-הוא בן 21
שנה .מחלקת גבייה מתעסקת לפעמים במצבים לא הכי נעימים
ועם אוכ' שלא תמיד מאפשרת לגבות ממנה כספים .זה לא אומר
שאנחנו לא צריכים לעשות את מה שאנחנו צריכים לעשות הכי
טוב .יש מצבים שלא עושים את זה ואתה חייב לתקן מצב גם
כשאתה מגיע למצב שאתה לא יכול לתקן את זה .אז אני לא יכול
עכשיו להישאר עם החוב הזה לכל החיים ולא ליישר קו .אני נדרש
לעשות סדר ואם הגיעו למתן הסכמה צריך לעשות את זה .אם
החוב הוא בן  21שנה יש בעיה לאור כל פסקי הדין להגיע עד לסוף
גבייה ויש מצבים שכדאי לא להמשיך ולהתנהל כנגד האיש כי לא
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רק שלא תגבה את הכסף ,אם תגיע לבית משפט תחטוף הוצאות.
לכן הרבה פעמים לא נכון ללכת בגישה של יקוב הדין את ההר,
צריך להגיע להסכמות נבונות שהעירייה לא תינזק.
יוליה מלינובסקי :ומה לגבי סעיף  ?21אני רואה משפחת קשת יום ,אם חולת סרטן,
תושב ותיק בתאונת עבודה .זה אפשר להבין .אבל הנושא של
הנכס לא מקובל עליי ומה זה מוסד ציבורי שלא שילם.
אילן בוסקילה:

זה חוק בהתיישנות .כידוע לכם עד ב 11.11.2118-שהוקם תאגיד
המים נעשה סדר בכל הנושא של המים כאשר בעבר ,כאשר
מוסדות ציבור היו מחוברים בכל מיני מדי מים משותפים לגינות
ציבוריות ולמוסדות ציבור לא הקפידו הקפדה יתרה בכל הנושא
של צריכת המים כיוון שהמוסדות האלה מתוקצבים וכו' .משנת
 2118כאשר נעשה סדר והתחילו לעשות צביעה של כל המוסדות
עם מדי מים מסתבר שנוצרו חיובים שהם חיובי עתק לכל מיני
מוסדות ציבור שלא היו צבועים .כאשר בשנת  2118נעשה סדר
בנושא הזה והקימו מדי מים צבועים לכל המוסדות הסתבר שהיו
אנשים שבצורה מוכחת והגענו למוסדות עם יועצים משפטיים
למקום על מנת לעשות סדר במקום וראינו שצריכת המים הנכונה
היא צריכה שהיא לחלוטין שונה ממה שחייבו אותם שנים.
וכאשר הדברים הובהרו הלכנו בדרך של לקחת את הצריכה
האמיתית ,שהיא הצריכה של היום ,וגבינו  7שנים אחורה .כי
החובות אלה הם חובות של לפחות  21שנה והם גם עקומים כי היו
מחייבים אותם על כל מיני סכומים הזויים .הסעיף שאת
מתייחסת אליו הוא סעיף חובות מים בביוב .החיובים האלה הם
חיובים של חובות בהערכה לא במדידה כי היו שעונים מרכזיים
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שנתנו שירות לגינות ציבוריות וגם למוסדות ציבור שממילא היו
מתוקצבים ע"י העירייה ולכן לא הקפידו על צביעה של המדים.
מורן ישראל:

אבל לא מדובר במוסד של העירייה במקרה הזה.

אילן בוסקילה:

זה מוסד ציבורי.

מורן ישראל:

אבל לא של העירייה .ייתכן שמדובר בעמותה שהיא עמותה
פרטית.

אילן בוסקילה:

לא חייב מוסד של העירייה ,מוסד ציבור .כאשר הטענה שלי היא
טענת מהות.

מורן ישראל:

את טענת המהות שמעתי וקיבלתי ,אני רק אומר בוא נדייק
בעניין.

נעה צ'פליצקי:

המחיקת חובות בגלל שהם לא צרכו יותר מ 5-קוב או בגלל
ההתיישנות?

אילן בוסקילה:

א' ,זה חוב בהתיישנות .גם אם החוב היה אמיתי הייתי בבעיה .ב',
החוב הוא לא אמיתי .ז"א ברגע שאתה צובע אותו כחוב צבוע נכון
ואתה יודע שבתקופה של חצי שנה לפחות ,במקרה הזה יותר .הם
צורכים כ 5-קוב ואתה לוקח את זה  7שנים אחורה אתה מגיע
לפחות מ 3,111-שקל גבייה .אז זה משתי הסיבות הללו.

מוטי ששון:
.17

מי בעד?  14בעד .מי נגד? מי נמנע? שניים נמנעים .אושר.

בקשה להארכת אישור להפעלת מיזם נוער בתחום פרסום חוצות

מוטי ששון:

אתם מכירים לפני שנה היה פה אותו סיפור עם ניצן שהיה פה?
הילה שנמצאת פה .אתם מכירים את הסיפור.
מי בעד?  16בעד .מי נגד? מי נמנע? אין נמנעים ומתנגדים .אושר.

מורן ישראל:

כמה בני נוער יש היום וכמה בהמתנה?

ניצן ירושלמי:

יש  5חמישה ו 3-בהמתנה.
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מורן ישראל:

יישר כוח.

מוטי ששון:

אני עובר לסעיף הבא.

.18
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ביטול הקצאה לעמותת קונגרס יהודי בוכרה

מוטי ששון:

הקצנו קרקע לעמותת קונגרס יהודי בוכרה של לבייב .ולבייב היה
בקשר עם העמותה החולונית .הוא החליט שהוא לא רוצה
להתעסק עם זה יותר .הוא ייתן להם תרומה ושהם ישברו את
הראש לבד .הוא אומר אני לא רוצה להיכנס לכאב ראש הזה.
אתם תנהלו את זה ,אתם תהיו אחראיים לניהול וכל מה שקורה
שם .הוא עכשיו יתחיל את כל התהליך מחדש.

עו"ד יונת דיין:

עמותה מסוימת ביקשה הקצאה לצורך הקמת בית כנסת .עשינו
איתה את כל התהליך לפי נוהל הקצאות ,הגענו לנקודה מסוימת,
ביקשנו מהעמותה להראות לנו גם היתכנות כלכלית .קרה מה
שקרה בין העמותה לתורם שלה והעמותה אמרה תקשיבו ,לא
יכולים לעמוד בזה .אין לנו סיבה להמשיך הליך הקצאה עם
מישהו שאומר לנו מראש שהוא לא יהיה מסוגל לבצע את מטרת
ההקצאה .זאת קרקע עירונית ,זה משאב חשוב וחבל לנו עליו .אז
אנחנו מביאים את זה לפה לבטל את הליך ההקצאה .הקרקע
עדיין נמצאת ,הרצון העירוני עדיין קיים ,תבוא עמותה אחרת
ותגיד רוצה ותראה תהליך היתכנות כלכלית .נעשה איתה הקצאה
מחדש.

יוליה מלינובסקי :הם ביקשו לבטל את ההקצאה?
מוטי ששון:

העמותה הזאת עם עמותה חולונית הגישו ביחד .לבייב התחייב
לתת להם תרומה של  4 ,3מיליון שקל .בשלב מסוים הוא התחרט.
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אמר אני אתן לכם את הכסף אתם תנהלו את זה משם ,זה הכול.
ברגע שהוא אמר את זה העמותה החליטה שהיא לוקחת את זה
על עצמה אבל היא לא יכולה לקחת על עצמה כי הקצאת הקרקע
נעשתה לעמותה של לבייב,
יוליה מלינובסקי :אבל עכשיו העמותה הגישה בקשה?
מוטי ששון:

עכשיו זה חוזר לעירייה

יוליה מלינובסקי :היא אמרה עכשיו משהו אחר.
מוטי ששון:

היא אמרה עכשיו את הפרוצדורה הרגילה.

עו"ד יונת דיין:

עשינו הליך הקצאה מול עמותה מסוימת ,זה לא בר ביצוע
מבחינת העמותה .צריך קודם כול לבטל את הליך ההקצאה לפני
שאת מתחילה הליך הקצאה אחר.

יוליה מלינובסקי :ויש כבר עמותה אחרת שרוצה?
עו"ד יונת דיין:

ברגע שנשחרר את הקרקע נשמע אם מישהי תבוא ותבקש.

מוטי ששון:

מי בעד ביטול ההקצאה לעמותת קונגרס יהודי בוכרה?  16בעד.
מי נגד? אין נגד .אין נמנעים .אושר.

.19

מינויו של ארז מנשה לדירקטור מטעם סיעת "אמת" בחברה הכלכלית
במקום סמי שמואלי

איתי זילבר:

יש לי שאלה .אנחנו ממנים פה מתחילת הקדנציה ואנחנו
מתבשרים שטרם כונסה הוועד שאמורה לאשר את המינויים.

מוטי ששון:

זה לא בשליטה שלנו.

יוסי זיידה:

ב 16.12-היא מתכנסת.

מוטי ששון:

מי בעד?  16בעד .מי נגד? אין נגד .אין נמנעים .אושר.

.21

מינוי דירקטור חבר המועצה מיקי שמריהו בחברה לפיתוח תיאטרון מטעם
"מצטיינים בחינוך" במקום יעקב אופק
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מוטי ששון:
.21

מי בעד?  16בעד .אין נגד .אין נמנעים .אושר.

מינוי דח"צית מטעם סיעת "אמת" בחברה לבילוי ובידור

מוטי ששון:
.22
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מי בעד?  16בעד .אין נגד .אין נמנעים.

מינויו של ליאור לוי כדח"ץ מטעם סיעת "הירוקים" בחברה לבילוי ובידור
במקום יוסי שלום

מוטי ששון:
.23

מי בעד?  16בעד .אין נגד .אין נמנעים .אושר.

מינויה של אלינה קייקוב כדח"צית בחברה הכלכלית מטעם ש"ס במקום
הגברת אורנה פנחסוב

מוטי ששון:
.24

מי בעד? כולם בעד 16 .בעד .אין נגד .אין נמנעים .אושר.

מינויו של חבר המועצה איציק תורג'מן כחבר בוועדת שימור

מורן ישראל:

מה זה ועדת שימור?

מוטי ששון:

תת ועדה של ועדת תכנון ובנייה.

איתי זילבר:

אם זו תת ועדה של ועדת המשנה זה לא צריך לעבור אישור של
ועדת המשנה?

עו"ד יונת דיין:

אני מודה שלא שמתי לב אבל אם זה מינוי מתוקף חבר מוסד
תכנון צריך לבוא בישיבה של הוועדה המקומית.

איתי זילבר:

אין מה לאשר אם זה לא בטוח .בואו נחכה לישיבה הבאה.

מוטי ששון:

זה מותנה בזה שזה בסמכות המועצה ולא הוועדה המקומית .אם
זה בסמכות הוועדה המקומית אז ההחלטה בטלה .מי בעד? 17
בעד .אין נגד .אין נמעים .אושר.

איתי זילבר:

אדוני ראש העיר ,אני אשמח שגם היועצת נמשפטית וגם
המנכ"לית ישמעו וגם חברי המועצה כמובן .אני רוצה להזכיר
לכולנו את סעיף  216א' מפקודת העיריות ואני מצטט "הגזבר
(גזבר העירייה) יכין הצעת תקציב לעירייה על פי הנחיות ראש
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העירייה וראש העירייה יגיש אותה לאישור המועצה לא יאוחר
מחודשיים לפני תחילתה של שנת הכספים שאליה מתייחסת
ההצעה .ראש העירייה יביא את הצעת התקציב לפני ועדת
הכספים קודם שיגיש למועצה .אנחנו נמצאים פחות מחודש
לקראת שנת הכספים הבאה ועוד לא פגשנו במילימטר את
התקציב.
מוטי ששון:

עד סוף החודש אנחנו נביא את התקציב.

איתי זילבר:

איך זה עומד בהוראות הפקודה? חודשיים מראש .והמועצה
צריכה לאשר את זה תוך שבועיים מהרגע שאתה מגיש הצעה
לתקציב.

מוטי ששון:

אני לא יודע ,אנחנו עובדים כרגיל .אתה קראת כרגע סעיף,
אמרתי ליועצת המשפטית לבדוק את זה .בכל מקרה בסוף החודש
תהיה ישיבת מועצה בנושא.

איתי זילבר:

בוודאי שתהיה אבל היא באיחור של חודשיים .אם המועצה
תרצה לתקן משהו לא נותר לה זמן לתקן את התקציב .כל הרעיון
הוא שיהיה זמן לתקן את התקציב.

מוטי ששון:

יש לי חדשות בשבילך ,תמיד אתה יכול לתקן תקציב.

איתי זילבר:

אבל למה להגיע למצב של בדיעבד?

מוטי ששון:

הישיבה נעולה.
תום הישיבה.

יוסי זיידה

מוטי ששון

עוזר ראש העיר

ראש העיר

ומרכז ישיבות מועצה
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