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מועצת העיר השבע עשרה שמן המניין מס' 39

מיום ראשון 3.1.2016
משתתפים:
מר מוטי ששון

– ראש העיר ויו"ר מועצה

מר יעקב אחדות

– חבר מועצה

מר יעקב בבלי

– חבר מועצה

מר איתי זילבר

– חבר מועצה

מר יעקב זיתוני

– חבר מועצה

עו"ד שמעון חזן

– חבר מועצה

מר יעקב חרש

– חבר מועצה

מר עמוס ירושלמי

– חבר מועצה וסגן ראש העיר

עו"ד רועי כהן

– חבר מועצה וסגן ראש העיר

מר משה מועלם

– חבר מועצה

מר ישראל מורן

– חבר מועצה

גב' יוליה מלינובסקי

– חברת מועצה

מר זוהר נויימרק

– חבר מועצה ומ"מ ראש העיר

מר עזרא סיטון

– חבר מועצה

גב' רבקה עדן

– חברת מועצה
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גב' רונה עמרם נתיב

– חברת מועצה

גב' נעה צ'פליצקי

– חברת מועצה

מר ראובן קייקוב

– חבר מועצה

מר שי קינן

– חבר מועצה

ד"ר מאיר רוק

– חבר מועצה

מר עופר שמעונוף

– חבר מועצה

מר מיכאל שמריהו

– חבר מועצה
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כמו כן נכחו:
עו"ד יונת דיין

– יועצת משפטית

מר יצחק וידבסקי

– גזבר העירייה

בני יהונתן

 -גזבר העירייה

נורית בייסקי

 -דוברת העירייה

מר אילן בוסקילה

 -מנהל גבייה

מר יוסי זיידה

 -עוזר ראש העיר ומרכז ישיבות מועצה

מר דני חדד

 -סגן מפקד מרחב איילון

נעדרו:
מר יוסף נדלר

– חבר מועצה

מר חיים סברלו

– חבר מועצה

מר ניסים זאב

– חבר מועצה

מר איציק תורג'מן

– חבר מועצה
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סדר יום:


סקירה על ידי בני חדד מפקד איילון בנושא שיפור אמון הציבור וקבלת תובנות.

 .1הצעה לסדר של חבר המועצה עזרא סיטון בנושא הנחה בארנונה לאימהות חד הוריות לילדים
שטרם מלאו .21
 . 2הצעה לסדר של חבר המועצה עזרא סיטון בנושא  -מתנות ראש העיר.
 .3הצעה לסדר היום של חבר המועצה עזרא סיטון בנושא אי הזמנת נציגים לאירועים
עירוניים הנחקרים על ידי המשטרה.
 .4הצעה לסדר של חבר המועצה עזרא סטון בנושא ביטול השינויים באזורי הרישום לבתי
הספר השש שנתיים.
 .5שאילתה של חברת המועצה נעה צ'פליצקי בנושא אנדרטת הגולות.
 .6שאילתה של חברת המועצה נעה צ'פליצקי בנושא גידור האגם במתחם לה פארק.
 .7שאילתה של חבר המועצה חזן שמעון בנושא גני הילדים בחולון.
 .8סיכומיה והצעותיה של הוועדה לענייני ביקורת בנושא דו"ח ביקורת רואה חשבון משרד
הפנים בעיריית חולון לשנת 2014
 .9אישור המועצה להארכת מינו חברי ועדת ערר.
 .10אישור הוספת  2תקנים (של חצי משרה) לשפ"ח לטובת החינוך החרדי.
 .11אישור החלפת רכב ראש עיר בהתאם לנוהל משרד הפנים.
 .12אישור מחיקת חובות בהסדרי פשרה.
 .13רישום משכנתא נוספת דרגה ראשונה על חלקות  81 ,97 ,101בגוש  6996לטובת ועידת
התביעות נגד גרמניה ,בניית קומה ב' במרכז רב גילאי ברחוב אלחריזי פינת המעפילים .
 .14מינויה של הגברת הילה לוטן אדריכלית עובדת מינהל ההנדסה לוועדת השימור במקום
הגברת שירה גורלי .
 .15מינוי של שמוליק בראונשטיין כדירקטור נציג הרשות בחברה לפיתוח תיאטרון ,אומנות
ומחול כמחליף של אסתי הרצוג הנמצאת עכשיו בחופשת לידה .
 .16מינויו של מר שייקה קינן לתפקיד סגן ראש העיר ללא שכר וחבר בוועדת הנהלה למשך שנה
מיום המינוי.
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 .17סיום תפקידו של חבר המועצה יוסי נדלר כחבר בוועדת מכרזים עקב מצבו הבריאותי ומינוי
קובי זיתוני כחבר בוועדת המכרזים.
 .18מינויו של מר קובי זיתוני כחבר בוועדת המכרזים במקום יוסי נדלר.

ריכוז החלטות ישיבת מועצת העיר שמן המניין מס'  39פרוטוקול מס' 453
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 . 1הצעה לסדר של חבר המועצה עזרא סיטון בנושא הנחה בארנונה לאימהות חד הוריות
לילדים שטרם מלאו  21.ירד מסדר היום
 . 2הצעה לסדר של חבר המועצה עזרא סיטון בנושא חלוקת מתנות בשם עיריית חולון ולא
בשם ראש העיר .ירד מסדר היום
 .3הצעה לסדר היום של חבר המועצה עזרא סיטון בנושא אי הזמנת נציגים לאירועים
עירוניים הנחקרים על ידי המשטרה .ירד מסדר היום
 .4הצעה לסדר של חבר המועצה עזרא סטון בנושא ביטול השינויים באזורי הרישום לבתי
הספר השש שנתיים .ירד מסדר היום
 .5שאילתה של חברת המועצה נעה צ'פליצקי בנושא אנדרטת הגולות.
 .6שאילתה של חברת המועצה נעה צ'פליצקי בנושא גידור האגם במתחם לה פארק.
 .7שאילתה של חבר המועצה חזן שמעון בנושא גני הילדים בחולון.
 .8מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את סיכומיה והצעותיה של הוועדה לענייני ביקורת
בנושא דו"ח ביקורת רואה חשבון משרד הפנים בעיריית חולון לשנת .2014
 .9מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את הארכת מינוי חברי ועדת הערר.
 .10מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את אישור הוספת  2תקנים (של חצי משרה) לשפ"ח
לטובת החינוך החרדי.
 .11מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את החלפת רכב ראש עיר בהתאם לנוהל משרד
הפנים .
 .12מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את מחיקת החובות בהסדרי פשרה.
 .13מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את רישום משכנתא נוספת דרגה ראשונה על חלקות
 81 ,97 ,101בגוש  6996לטובת ועידת התביעות נגד גרמניה ,בניית קומה ב' במרכז רב
גילאי ברחוב אלחריזי פינת המעפילים.
 .14מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את מינויה של הגברת הילה לוטן אדריכלית עובדת
במנהל ההנדסה לוועדת השימור במקום הגברת שירה גורלי.
 .15מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את מינויו של שמוליק בראונשטיין כדירקטור נציג
הרשות בחברה לפיתוח תיאטרון ,אומנות ומחול כמחליף של אסתי הרצוג הנמצאת עכשיו
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בחופשת לידה.
 .16מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את מינויו של מר שי קינן לתפקיד סגן ראש העיר
ללא שכר וחבר בוועדת הנהלה למשך שנה מיום המינוי.
 .17מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את סיום תפקידו של חבר המועצה יוסי נדלר כחבר
בוועדת מכרזים עקב מצבו הבריאותי.
 .18מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את מינויו של מר קובי זיתוני כחבר בוועדת המכרזים
במקום יוסי נדלר.

פרוטוקול
מר מוטי ששון :אני פותח את הישיבה שמן המניין מספר  .39היום  .3.1.2016על סדר היום ,לפני כן
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אנחנו נזמין את סגן מפקד המרחב ,אנחנו נבקש ממנו ,חבר'ה,
מר מוטי ששון :טוב ,חברים ,אני מניח שהוא ייתן הי סקירה על מה שקורה כרגע ואחר כך יגיד לנו
מה בדיוק התוכניות של המשטרה .בעקבות כניסת המפכ"ל החדש ,אז הוא הלך
ישר עם הפנים לקהילה ותסביר אתה .בבקשה.
סקירה על ידי בני חדד סגן מפקד מרחב איילון בנושא שיפור אמון הציבור וקבלת תובנות
מר דני חדד:

טוב ,ערב טוב לכולם .שמי דני חדד ,אני סגן מפקד המרחב איילון .מפקד המרחב
היה צריך להיות פה ,אבל נקרא להערכת מצב דחופה אצל מפקד המחוז ולכן ,בכל
מקרה רצינו להציג לכם נושא מסוים .אני פה למטרה מאוד מסוימת ואני אדבר על
תוכנית העבודה של שנת  ,2016שתיכף אני אסביר את ה ..שמאחוריה ולמה חשוב
לי האמירה כ אן והאינפוט שלכם לתוך התהליך הזה כשותפים מלאים וכציבור
שהוא למעשה זה שמכתיב לנו במה צריך להתעסק וזו התפיסה ,אבל אני כבר כאן
אז אני אגע בנקודה נוספת ,זה שנוצרה מציאות מסוימת מיום שישי ,המציאות
הביטחונית שעד עכשיו באופן יחסי גם רחוקה וגם לא במימדים האלה ,אבל כרגע
היא גם עלתה מדרגה מבחינת העוצמה שלה וגם באזורנו לא רחוק ,למי ששמע
היום ,אז אנחנו קצת גם כן התעסקנו פה גם באזור בת ים עם איזה מידע שהתקבל,
שבסוף הוזם אבל בהחלט כל הכוחות המיוחדים היו איתנו ואצלנו וטיפלנו בנושא.
כמה מילים ,תראו ,היום כולם עוקבים ורואים ,יום שישי היה אירוע בשלוש
בצהריים בדיזינגוף ,אירוע קשה ,אירוע קשה לכל הדעות .אירוע עם מורכבות .הוא
די מורכב מכיוון שזה גם ירי וגם בריחה וזאת זירה דינמית ,והייתה שם מורכבות
לא פשוטה ,והרי יש הרבה ביקורת והרבה אמירות אבל ככה בכמה מילים ,זה
אירוע מורכב ,הוא לא פשוט ,וגם לתפוס את המקום ,את הזירה וגם לרוץ ולרדוף
אחרי מחבל שברח .זה לא מחבל שנשאר במקום ומחוסל .היו אנשים עם נשק
במקום ,לא היו אנשים עם נשק במקום ,לצורך העניין זה לא משנה .עובדתית כרגע
הוא נמצא בבריחה .נעשות עשרות ,אם לא מאות פעולות או אלפי פעולות כדי
לאתר אותו ,גם של שב"כ ,גם יחידות מיוחדות ,גם באזורים צפוניים.

מר מוטי ששון :יוסי ושמעון ,קצת תרבות דיבור.
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מר דני חדד:
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וגם בגזרתנו ,כאשר המיקוד הוא תל אביב ,אבל בהחלט אנחנו כאן שינינו ,שינינו
היערכות .אנחנו עברנו ,כל המשטרה פה בגזרה הזאת עברה לשתי משמרות וזה
אומר שאנחנו במוד פעילות מלא עם נוכחות רבה .החיים נמשכים ,השגרה נמשכת,
העצימות של ההיערכות שלנו היא גבוהה מאוד .עשינו הערכת מצב יחד עם ראש
העיר בנושא הזה .יש פה הנחיה להגביר את הנוכחות בגנים ,בבתי הספר ,במקומות
האלה ,בדגש לשעות הכניסה ,הגעה והעזיבה ,עם ריבוי של כוחות גם עירוניים וגם
משטרתיים .הבינו את המערכים וסך הכול חשוב לנו ,חשובה ההעירנות הציבורית.
אני יכול להגיד לכם שהיום  35אחוז מהאירועים היו אירועים של אנשים שאומרים
אדם חשוד ,אירוע ,חפץ חשוד ,הוא מוטרד ובצדק .אני רוצה להאמין שבימים
הקרובים אנחנו ,ישימו את היד עליו ,אני רוצה מאוד להאמין ומקווה ומאמין .אין
לי ספק שבאיזשהו שלב הוא יאותר ,אבל עד אז ההיערכות היא היערכות מאוד
מסיבית של המשטרה והתגובה היא תגובה מהירה לכל אירוע וישמעו סירנות
וישמעו התרחשויות ,לא להיבהל .המציאות מבחינתנו לא השתנתה והשגרה
ממשיכה ,רק בהיערכות אחרת .אז זה בפן הביטחוני בעניין הזה ,שגם כמובן יש עוד
פרטים שאני לא אספר פה מכיוון שיש עליהם איסור פרסום ,אבל איכשהו בסופו
של דבר אני מאמין שיקדמו אותנו כדי להגיע אליו.

מר דני חדד:

זה בעניין הזה הביטחוני .לעניין למה אנחנו כאן .כך ,נכנס מפכ"ל המשטרה החדש
מר רוני אלשייך ,רב ניצב רוני אלשייך ,וביקש לבחון לקראת שנת העבודה החדשה
תפיסה שונה והתפיסה הזאת אומרת למעשה בוא נלך אל הציבור ,בוא נשאל אותו
מה מעניין אותו ומה מטריד אותו ,בוא נבדוק את עצמנו מול הנתונים שלנו ,נראה
את הניסיון שיש אצלנו ,שיושב אצלנו ,אבל בעיקר נקשיב לציבור ונשמע אם אנחנו
באמת מכוונים למקום שלציבור מפריע ,או שאנחנו מכוונים לנתונים שהם נתונים
לפעמים הם קשים ,אז יש גניבות רכב ויש ויש ויש אבל מסתבר שלא תמיד זה מה
שמפריע לציבור .יותר מפריע לו הביטחון האישי ,הקמות הרעש .אני גם מדבר
איתכם כי בתהליך הזה בסופו של תהליך אני אחלק פה שאלון והוא סקר שעשינו,
כבר הפצנו  500סקרים כאלה ,והוא סקר שבא ורוצה לראות ולשמוע מבעלי עניין,
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ממובילי דעת קהל בציבור ,מהרשות המקומית ,מה היא חושבת ,איך היא תופסת
את הדברים ,מה היא חושבת שמעניין את הציבור .אתם זה הציבור ,אתם נציגי
הציבור .אנחנו נרצה לפלח את זה גם למגזרים השונים ,לייצוגים השונים ,כדי
באמת להיות עד כמה שאפשר ,לייצר איזה מדגם מייצג של הבעיות שמטרידות את
הציבור .אנחנו כבר רואים איזה כיוונים מסוימים ,לא מופתעים ,אני חייב לציין לא
מופתעים ,שמכוונים אותנו למקום שבו אנחנו רוצים לפעול .כמו שאמרתי ,סך הכול
הרעיון  ...אומר אנחנו רוצים לשרת את הציבור הנורמטיבי ,כשהתפיסה אומרת 97
אחוז זה ציבור נורמטיבי ,אנחנו רוצים שהוא לא יוציא את הרגל מהמעגל
הנורמטיבי ויעבור למעגל האחר ,אבל אנחנו נפנה אל הציבור ,נראה מה מפריע לו
ונתמקד בבעיות שמפריעות לו ובמי שמפריע לו למעשה .אחרי שנבין מה מפריע ,מה
הבעיות שמפריעות ,אנחנו נמפה אותן ,תיכף אני אראה את התהליך ,נייצר מיקוד
למספר בעיות הכי קריטיות ,נבין את הגורמים לבעיות ומשם נלך לתוכניות עבודה
לפיתרון הבעיות .אין לי ספק שאם אני אשאל אנשים פה ככה ספונטנית ,אתם תדעו
להגיד גם מה מפריע לתושבים פה ,אנחנו נעשה את זה קצת יותר עמוק מספונטני.
בסופו של דבר המטרה היא לתת מענה באמת עם פיתרון איכותי לאזרח הנורמטיבי
כמענה לבעיותיו ,בשטחים ,זאת אומרת במקומות שבאמת מפריעים לו .זאת
אומרת לא דומה חולון לבת ים ,לכפר סבא או לאשדוד או לבאר שבע .יש חלק
מהבעיות שהן חוצות את כל הארץ ויש חלק מהבעיות שהן באמת אד הוק
קרדינליות לאותו אזור נתון והם שם מאפיינות את האזור הנתון וכך אנחנו רוצים
לפנות ולבדוק את זה .כפי שאמרתי הרעיון המסדר לבוא לציבור ולראות את
הטענות והרצונות ,לאו דווקא לציבור העברייני שאותו אנחנו מחפשים ,אלא קודם
כל נשמע מה הציבור הנורמטיבי אומר .אחרי שנבין ,אנחנו נתפור חליפה מתאימה
לבעיות ,במיקוד של הבעיות של חולון ,בת ים ,אזור .אני מזכיר שזה שלוש רשויות
שאנחנו פה נותנים להם מענה בגזרתנו .נמקד את הפעולות במקומות הכואבים .אם
אנחנו יודעים ,אם אני אקח את הדוגמאות פה ,שיש גן ציבורי שמפריע ,שמייצר
מטרד ,שאנחנו מקבלים מאות אלפי קריאות מתושבים שסובלים ממנו ,אז אנחנו
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נלך ונתמקד בגן הזה .אם שם מייצר לנו מטרדים של רעש ,מטרדים של איכות
חיים ובעיות ,ודרך אגב לא להפתעתנו ,אנחנו יודעים ,הציבור מוטרד מאיכות
החיים שלו .פחות מאשר מבעיות שחשבנו שהם פרצו לו לרכב ,סוף העולם .פרצו
לרכב זה אירוע נקודתי אישי .כשאנשים לא נרדמים בלילה ,או כשאופניים
חשמליים שזאת תופעה חדשה שמאפיינת או דברים מהסוג הזה ,רק ככה לסבר את
האוזן ,אתמול נהרגו משפחה כמעט שלמה בתאונת דרכים ולא היה כזה רעש ולא
הייתה כזאת מהומה כמו שאנחנו רואים בעקבות ה ,ולכן יש דברים שמטרידים
וצריך באמת לגעת בהם וזו הכוונה שלנו .יש דברים שהם גם עונתיים .אני יכול
לקחת ,פה אין את הים ,יש לנו את חוף הים בבת ים ,טיילת בת ים ,אני יכול להגיד
לכם שזה מקום שמייצר פעילות ומושך את כל המשטרה לשם .זה בבית ,אני מדבר
עונתי .לכן זה באמת הרעיון לתת מענה דיפרנציאלי .דיפרנציאלי לכל אחד והבעיות
שלו .לא נוכל לענות על כל הבעיות ,אבל הפרטו של מה שבאמת משפיע ומפריע ,שם
נתמקד ,שם נתפור את החליפה ובאמת זה מייצר אצלנו איזושהי שינוי תפיסתי
בעניין הזה .בדרך כלל היינו רואים נתונים ,מה הבעיות על פי הנתונים ושם הולכים
לתקוף את הבעיות .זה נכון שהיינו שואלים את ראשי הרשויות אבל אף פעם לא
סקרנו מה באמת מפריע לציבור וזו הזדמנות אני חושב שהיא חדשנית וללכת
לציבור ולשאול אותו לבעיותיו .גם בעלי עניין ,גם מובילי דעת קהל וגם הציבור
הפשוט ,אזרחים מכל המגזרים ואנחנו הולכים שכונות-שכונות ,מגזרים-מגזרים
עם מאפיינים כאלה ואחרים ונוגעים בהם ודוגמים אותם כדי להבין באמת מה
מפריע להם .אז סך הכול זאת המתודולוגיה ,היא יושבת על מקורות של נתונים
שיש אצלנו ,אנחנו הולכים לציבור ואמרנו ,פנינו לכל הגורמים שאתם רואים שם,
מד"א ,כב"א ,שותפים ,באי העיר ,קב"טים ,כל הגורמים שרק אפשר ,אנחנו
לוקחים את הנתונים שיושבים אצלנו בארגון ומייצרים מיקוד של הבעיות
שמשפיעות ,כאשר ברעיו ן המסדר שאנחנו נלך לטפל בבעיות ,אנחנו נראה מה אנחנו
יכולים לעשות ,מה אנחנו יכולים לרתום את התושבים ,את הרשות המקומית ואת
הגורמים שמעלינו ברמה המחוזית והארצית .כפי שאמרתי ,יש כמה צורות של פניה
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לציבור .אחד ,אנחנו עושים את זה בסקר ,שעשינו אותו גלוי ואנונימי .מי שיבחר
להיות אנונימי שיהיה אנונימי ,מי שיהיה גלוי זה יעזור לנו גם כן איפה הבעיות
יותר מתמקדות ,ולקחנו ,מיפינו את כל בעלי העניין בסקר הזה ושם הלכנו לדגום
אותם .רעיון של מפקד המרחב מול ראשי הרשויות וגם בפורום הזה שאני נמצא
כרגע פה ,ומיפינו את פניות הציבור ,את תלונות הציבור לבעיות ותופעות שמפריעות
לו ואת שלושת המרכיבים האלה בנינו את הרעיון של הציבור .יש את הארגון ,את
כל המערכות שיש לנו ויש עשרות מערכות כדי להבין בין אם אירועי תגובה ,בין אם
אירועים פליליים .עשרות מערכות שאותם אנחנו בסופו של דבר מאחדים כדי להבין
את הבעיה איפה היא יושבת .בסוף זה בנוי על שלושה מעגלים .אני ככה אצייר את
זה .שלושת המעגלים האלה ,איפה שהם משיקים ,הנתונים שלנו ,בעיות הציבור
והניסיון במצטבר ,שם אנחנו לוקחים ,הנה אפשר לראות את זה כאן ,את הרעיון
המסדר ,אנחנו לוקחים את שלושת המעגלים האלה ,מחברים אותם ,ומייצרים נתון
שאיתו אנחנו הולכים לעבוד ולו אנחנו הולכים לתת מענה לציבור .כשסיימנו,
מיפינו עשר בעיות ,התמקדנו בשלוש משמעותיות וכל בעיה שפתרנו המשכנו הלאה.
סך הכול בגדול זה הרעיון .אנחנו חושבים שעם ההיענות של הציבור או עם שיתופי
הפעולה שאנחנו מקבלים ,אני יכול להגיד שיש שיתוף פעולה מדהים ,גם פה בחולון,
גם בבת ים וגם באזור ,יש המון נכונות של הציבור לבוא ולתת את האמירה שלו מה
מפריע לו ויש מכנה משותף שבהחלט אפשר לראות מה מטריד את הציבור .אני
חושב שאם נעשה את זה נכון ,נוכל בהחלט לקדם ולסייע ולשפר את איכות החיים
של התושבים פה וזה הרעיון ,לשפר את איכות החיים של התושב ,לשפר את תחושת
הביטחון ,אבל בשביל זה אנחנו צריכים את הציבור ולכן אנחנו כאן .תעביר רגע ,אני
רק ,בסופו של עניין הראיתי את עשרת הבעיות המרכזיות .אנחנו ננפה אותן .ניגע
בשלוש הבעיות הקריטיות שנבחרו ונבין את הגורמים ונתפור להם חליפה שתיתן
מענה לבעיות .אני אראה את הסקר ,יש פה סקר שבנינו ,סקר שבנינו באמצעות,
בעזרת יועצים ארגוניים .אני אעביר את הסקר פה ביניכם .אני אבקש כמה דקות
מזמנכם ,תעיינו בו.
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דוברת:

אתם לא מעבירים ממוחשבים?

מר מוטי:

חבר'ה ,אני הצעתי שלא תוך כדי הישיבה ,אלא ,כל אחד ייקח את הטופס,

דובר:

אף אחד לא יחזיר אותו מוטי.

מר מוטי ששון :רק להחזיר אותו ליוסי.
דובר:

מי יחזיר אותו .בוא תעשה את זה בשתי דקות עכשיו.

דוברת:

זה משהו ארוך?

מר דני חדד:

שתי דקות ואחרי זה אני אסביר את זה.

דוברת:

זה עמוד אחד.

מר דני חדד:

זה עמוד אחד ,חמש דקות

דובר:

בהתחלה אמרת  500סקרים ,לא הבנתי.

מר דני חדד:

לא.

דובר:

אתה מדבר על  500נשאלים בסקר אחד.

מר דני חדד:

 500נשאלים לסקר אחד .צודק .קחו חמש דקות מזמנכם ,ברשותך ראש העיר ,אני
מקווה שזה יהיה אפילו יותר מהר .זה לא מסובך .חשוב לנו הנתונים.

מר מוטי ששון :מי שרוצה ימסור עכשיו .מי שלא רוצה ,ימסור במועד אחר.
מר דני חדד:

חשוב לנו רק גם שתציינו את הפרטים למטה כדי שנוכל לפלח את זה נכון גם
מבחינת שכבת הגיל וכל מה שקשור ולאחר מכן אנחנו מקודדים ומנתחים את זה.

מר דני חדד:

תראו ,יש שם גם שורות שאומרות לתאר את הבעיה .חשוב לנו שתגידו כדי שזה גם
יהיה איכותני ,לא רק סטטיסטי.

גב' יוליה מלינובסקי :כשאנחנו ממלאים את הטפסים ,אפשר לשאול משהו?
מר דני חדד:

כן ,בבקשה.

גב' יוליה מלינובסקי :כמה דברים .קודם כל נושא של  ,..איך אתם מתייחסים לזה ומה  ?...דבר
שני ,בחולון יש ציבור מאוד גדול דוברי רוסית.
מר דני חדד:

אה ,אה.

גב' יוליה מלינובסקי :אני שומעת על  ...על זה שאני מספיק במיוחד ביחידת הנוער.
מר דני חדד:

או קיי,
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גב' יוליה מלינובסקי :או קיי ,אני פשוט  ,...דבר נוסף ,יש לנו עבריינים מוכרים בעיר .. ,מצלמות
אבטחה ,מדי פעם הם מפוצצים אחד את השני והכול וזה מופיע במצלמה ,הם
מוכרים בעיר ,ידועים וזה פשוט לא יעלה על הדעת שלא עושים עם זה שום דבר.
זאת אומרת הם מחסלים אחד את השני ואתם לא עושים שום דבר.
מר דני חדד:

למה את חושבת ,למה את חושבת שלא עושים?

גב' יוליה מלינובסקי :תראה ,אני חושבת שהעניין,
מר דני חדד:

אני מוכן שתבואי ואני אגיד לך בדיוק מה נעשה .אני יכול להגיד לך,

מר מוטי ששון :יוליה ,אני מציע שתבואי אליו.
מר דני חדד:

אני בהחלט אשמח .אני אשמח אם יתפסו,

גב' יוליה מלינובסקי :אני לא יודעת מה אתם עושים עם זה.
מר מוטי ששון :זה לא הדיון ,זה לא הדיון .יוליה ,זה לא הדיון .הדיון,
גב' יוליה מלינובסקי :אני רק מעלה את השאלה.
מר מוטי ששון :או קיי .תכתבי את זה .אני מציע שתכתבי.
דובר:

יוליה ,אני אתן לך טלפון של דני,

מר דני חדד:

אין בעיה.

דובר:

תתאמי אתו והוא יקדם את זה.

מר מוטי ששון :טוב ,אני רוצה לעבור,
גב' יוליה מלינובסקי :אנחנו ממלאים טפסים.
מר מוטי ששון :כי את מדברת במקום למלא .כולם ממלאים כבר.
גב' יוליה מלינובסקי :הם ממלאים ,אני אחשוב אחר כך,
מר מוטי ששון :אז הוא נותן לך את האפשרות לדבר איתו אחר כך.
גב' יוליה מלינובסקי :אני יודעת מה אתם עושים .סביר להניח שאתם עושים משהו .אבל זה שזה
לא  ,...זה מאוד מטריד.
מר דני חדד:

אני לא בטוח שאת יודעת מלא ,אבל אני אשמח לתת לך את הטלפון.

מר מוטי ששון :טוב.
גב' יוליה מלינובסקי :וגם כן אותם אנשים שהם ...
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מר מוטי ששון :היא ממשיכה.
גב' יוליה מלינובסקי :אז גם כלפי השכנים שלהם ,אתה מבין? כי הכול מותר לו.
מר דני חדד:

תרשמי ,יש שם בריונות ,יש הכול.

גב' יוליה מלינובסקי :ברור שיש .וגם עוד דבר אחרון שזה בטח לא מופיע פה ,צריך  ..את הקטע
שמוכרים וודקה בפיצוציות ,במיוחד בשבת.
מר דני חדד:

תרשמי ,יש מקום פתוח.

גב' יוליה מלינובסקי :אתה מבין?
מר דני חדד:

יש מקום פתוח.

גב' יוליה מלינובסקי :ואז הם משתוללים עם הדבר הזה ,במיוחד בקריית שרת במרכז קריית שרת.
מר דני חדד:

תרשמי איפה זה.

גב' יוליה מלינובסקי :רשמתי.
מר דני חדד:

מצוין.

גב' יוליה מלינובסקי :עכשיו אני אתחיל לרשום.
מר דני חדד:

אבל זה בדיוק מה שאנחנו רוצים.

מר ישראל מורן :אשמח גם אם תיתן לנו סקירה מה קורה מחר בבוקר באבטחה ,האם היא
מתוגברת בעקבות המצב ,אז אשמח לדעת מה קורה עם זה.
מר מוטי ששון :הוא אמר ,הוא דיבר.
מר דני חדד:

אמרתי,

מר מוטי ששון :לא הקשבת.
מר ישראל מורן :הוא לא אמר ...
מר מוטי ששון :תוגברו ,תוגברו ,גם אצלם וגם אצלנו.
מר דני חדד:

אנחנו נפרשים בכל מוסדות החינוך.

מר ישראל מורן :דבר שני ,אני אשמח לקבל גם את התוצאות של הסקר אחרי ש,
מר דני חדד:

תקבלו ,בסדר גמור.

מר ישראל מורן :ואז נקבל איזושהי הצגה של הדברים.
מר דני חדד:

זה הרעיון.
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מר עזרא סיטון :אני רוצה להגיד לך משהו .התחושה שלי כאילו שב ,מה שמפריע לי ,אני פשוט לא
רואה אתכם ברחוב .לא רואה שוטרים .אני נוסע-נוסע ,הולך ,לא רואה שוטרים.
מר מיכאל שמריהו:

סיור.

מר עזרא סיטון :זה מה שאני ,לי זה מפריע.
מר מיכאל שמריהו :זה תחושת הביטחון.
מר דני חדד:

קודם כל ,אין לי בעיה ,תרשום את זה אבל תראה ,מה אני אגיד לך עכשיו ,שיש
ניידות ותצא החוצה ותראה,

מר עזרא סיטון :לא ,לא רואים.
דובר:

לא ,הם מתחפשים.

מר עזרא סיטון :לא רואה אותם.
מר דני חדד:

אתה יכול לרשום ,זה בסדר ,אני מקבל את זה .אנחנו לא נמצאים  24שעות בכל
מקום בזה ,אבל אני יכול להגיד לך שברגעים כאלה יש לך לפחות  15ניידות20 ,
ניידות שפרושות באזור .אני אגיד לך למה אתה רואה אותם או לא רואה אותם,
קשה לי.

מר עזרא סיטון :זה בתחושה שלי ,זה התחושה שלי .תחושה.
מר דני חדד:

עם תחושות קשה להתווכח דרך אגב .אני יכול רק עובדות.

עו"ד שמעון חזן :אני יכול להגיד מילה? או קיי ,בוא אני אגיד לך משהו עכשיו ידידי היקר.
דובר:

זה המון מילים שמעון.

עו"ד שמעון חזן :ואתה תראה את ההבדל מה שהיינו ומה שעכשיו אנחנו .זה לא קשור במשטרה .ב-
 1950אני הייתי ילד בן  ,6אל תראה אותי שאני נראה צעיר ,בשנת  1950הייתי בן .6
תעשה את החישוב.
עו"ד שמעון חזן :עכשיו ,פרץ אלינו זה ,בגבעתיים גרתי ,ברחוב שנקין  ,34עד היום ,מול קפה ,...
בשנת  . 50פרץ גנב ,אני פותח את העיניים  ...פתאום אני רואה איזה שישה שוטרים,
פקד ,זה ,כל מיני ככה ,לא ידעתי אז פקד ,אבל ראיתי כוכבים .באו למדוד את
הצעדים שלו ,הוא היה עם נעלי התעמלות ואחותי התעוררה ואז הוא ברח והיו
עקבו ת .באו מדדו ,כולה התלוננו על פריצה .היום אתה הולך ואתה אומר פריצה,
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אומרים לך טוב ,אין בעיה ,תמלא מה נגנב לך ולך לחברת הביטוח.
מר דני חדד:

תנסה אותנו .תודיע שפרצו ובוא תראה איך אני מודד לך.

מר מוטי ששון :טוב ,חברים סיימתם?
מר דני חדד:

בגלל שאתה לא ניסית אז אתה לא יודע.

גב' רונה עמרם נתיב :פרצו לי ובאו ומדדו ולא תפסו .אבל עשו עבודה יפה מאוד אבל לא תפסו.
עו"ד שמעון חזן :ואם היה החתול המטפס תופס את זה,
מר דני חדד:

למה ציינו את זה ,בריונות,

גב' יוליה מלינובסקי :לא ,בריונות שלכם כאילו.
מר מוטי ששון :טוב ,חברים.
גב' רונה עמרם נתיב :יש לי שאלה לשאול על הקריוקי .הרבה פעמים כשאני מתקשרת ואומרים לי
שעד השעה אחת עשרה מותר,
מר דני חדד:

כן.

גב' רונה עמרם נתיב :נכון? העניין הוא ש,
מר דני חדד:

מה זה מותר? זה במגבלות העוצמה של הסאונד.

גב' רונה עמרם נתיב :זה בדיוק העניין .השאלה ,כי אני יודעת שיש את העניין הזה של הדציבלים
שאמורים לבדוק .את זה אף אחד לא אומר .עכשיו יש ילדים ישנים ,רעש שבטוח
זה עובר את רמות הדציבלים שלא משנה באיזה מכשיר יבדקו,
מר דני חדד:

או קיי.

גב' רונה עמרם נתיב :ועד אחת עשרה בלילה ,ככה אף ילד לא ישן בכל הבניין.
מר דני חדד:

כשזה רעש בעוצמה גבוהה מדי ,אנחנו באים ומפסיקים אותה .אני אומר לך.

גב' רונה עמרם נתיב :כל פעם אומרים לי עד אחת עשרה ...
גב' יוליה מלינובסקי :גם אצלי היה אותו דבר.
מר מוטי ששון :טוב ,חבר'ה ,אנחנו צריכים עוד ישיבת מועצה.
גב' רונה עמרם נתיב :אני רק מסבה את תשומת הלב שגם אם אומרים עד אחת עשרה אין מה
לעשות ,אז זה בעיה אם לא באים לבדוק את עוצמת הרעש.
מר מוטי ששון :טוב חברים ,מי שסיים שיעביר את זה ליוסי .אנחנו נעביר לכם את זה.
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בסדר גמור.

מר מוטי ששון :לפני שאני אעבור לסדר היום ,רועי רוצה למסור הודעה .רועי בבקשה.
מר דני חדד:

תודה רבה לכולם.

מר מוטי ששון :תודה לך.
מר דני חדד:

יש עוד?

גב' יוליה מלינובסקי :כן.
מר מוטי ששון :יש עוד אחד פה ,אני רואה,
גב' יוליה מלינובסקי :כן.
מר דני חדד:

תודה רבה ,ערב טוב.

מר מוטי ששון :תודה דני .הנה ,ראובן האחרון .בבקשה רועי.
עו"ד רועי כהן :ערב טוב לכולם .בהתאם להסכם  ...אני מבקש להודיע ,לא רציתי לעשות את זה
באמצעות מכתב ,כדי באמת להודיע  ...וגם להגיד להם תודה ,להודיע על סיום
תפקידי כסגן ראש העיר .מילאתי את התפקיד בהמון הנאה וסיפוק וזאת
ההזדמנות לומר תודה לראש העיר מוטי ששון .במהלך השנתיים האחרונות כחבר
הנהלה וכסגן ראש עיר קודמתי ואני חושב לקדם את הנושא של לחדש את
המתחמים המרכזיים בעיר ,כגון כיכר ויצמן וכיכר סירן שלשמחתי בהתאם
להחלטת ההנהלה האחרונה נאמר לי שייצאו לתכנון .כמו כן מספר נושאים
שהעליתי ,כרטיס תושב ונושא של יום ההוקרה לפצועי מערכות ישראל ופעולות
האיבה וכמובן ביחד עם קובי כחבר בוועדת ספורט ,לחזק את אגודות הספורט
ובניית מתקנים עירוניים ברחבי העיר .רציתי לומר לכל אלה שחושבים שלא ניתן
להשפיע ,אז מי שרוצה ומאמין בדרכו יכול להשפיע ואני מבקש בהזדמנות זאת
לאחל הצלחה לחברי שי קינן ,אני חושב שהוא יצליח וימשיך  13 ...שנה בהתנדבות
ובכל שעה  ..לתושבים בהתנדבות ובסיפוק רב וכעת גם לשמחתי קיבלתי כלים
נוספים  ..ציבוריים מאוד מרכזיים לעשות זאת כמכפיל כוח לסקטור העצמאי
והעסקים הקטנים בישראל ולכן אני רוצה באמת שוב

לומר תודה ,גם על

ההזדמנות וכמובן להמשיך לפעול למען תושבי העיר .תודה רבה.
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יישר כוח.

מר מוטי ששון :תודה לרועי .אתה נשאר איתנו?
עו"ד רועי כהן :כן.
מר מוטי ששון :בהנהלה ,דלתי פתוחה בפניך ,אתה יודע ,אתה שותף לדרך ולכל ההישגים של העיר
ונמשיך להיות שותפים .אני אעבור ברשותכם לסדר היום.
הצעה לסדר של חבר המועצה עזרא סיטון בנושא הנחה בארנונה לאימהות חד הוריות לילדים
שטרם מלאו 21
מר מוטי ששון :הצעה לסדר של חבר המועצה עזרא סיטון בנושא הנחה בארנונה לאימהות חד
הוריות לילדים שטרם מלאו .21
מר עזרא סיטון :טוב ,אז ככה נתחיל ,היום אימהות חד הוריות מקבלות הנחה עד  20אחוז בארנונה
לילדים ברשותה עד גיל  18 .18כאילו אפס-אפס .אלא מה ,שהמציאות יוצרת מצב
שהילדים הללו הם בגיל  ,18ועדיין לומדים בכיתה יב' ,יש תלמידים אצלי שהם בני
 18ומעלה ,והאמא בעצם מפסידה את ההנחה כי הוא עבר את  18אבל הוא בעצם
לומר ב-יב' .יתר על כן ,ישנם כאלה שלומדים בעתודה או בשנת שירות או במכינה
או בקד"צ ,כן ,או שהגיוס נדחה מסיבה כזאת או אחרת ,והילדים הללו עדיין
מתגוררים אצל האמא ,אז מדוע שהיא תפסיד אם כן את ההנחה? לפיכך ההצעה
היא ליצור שוויון צודק או אבחנה או מעין העדפה מתקנת לאותן אימהות חד
הוריות ,היינו להעניק את ההנחה של  20אחוז לאותן אימהות רק כאשר הילד
מתגייס לצבא במהלך הכמה חודשים האלה .אגב ,הצעה נוספת שאני מעלה אותה,
בעצם גם כתבתי אותה ,היא לאפשר ,שנייה רגע ,היא לאפשר את המשך ההנחה של
 20אחוז לאימהות חד הוריות עד גיל  21או השחרור ,מה שבא קודם .שכן ממילא
המשכורת של החייל היא משכורת די קטנה ולרוב הוא גם גר בבית עד לשחרור.
זאת ההצעה.
מר מוטי ששון :התשובה המשפטית מצויה בתקנה ,2
מר עזרא סיטון :רגע ,שנייה מוטי ,תן לי רגע להתעדכן ,אני רוצה לקרוא איתם ביחד ,שנייה רגע.
מר מיכאל שמריהו .. :אין את זה בתקנות.
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מר מוטי ששון :זה מה שעכשיו אני קורא.
מר עזרא סיטון :שנייה.
מר מוטי ששון :מיקי כבר ענה.
מר עזרא סיטון :רגע ,רגע ,רגע,
מר מוטי ששון :זה משפט קצר אבל אני אקרא את הפירוט של התקנה ,בסדר? התשובה המשפטית
מצויה בתקנה ,2
מר עזרא סיטון :רגע ,שנייה ,שנייה ,שנייה ,כן?
מר מוטי ששון :התשובה המשפטית מצויה בתקנה  )10( 2לתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה
בארנונה) התשנ"ג –  .1993שם נקבע כי הנחה תינתן להורה יחיד כהגדרתו בחוק
משפחות חד הוריות ,כלומר הילד ,הוא עד גיל  ,18או שהוא הורה יחיד לילד
המתגורר אתו והמשרת שירות סדיר כהגדרתו בחוק שירות הביטחון נוסח משולב,
או מתנדב בשירות לאומי ,כל עוד הן הילד והילדה משרתים כאמור ובתנאי שגילם
אינו עונה על גיל  .21מכאן שעל פי החוק ,משפחה חד הורית ,שבה הילד עבר את גיל
 ,18אך איננו משרת בפועל בצבא או מתנדב בפועל בשירות לאומי ,לא תוכל
בתקופה זו לקבל את ההנחה שבנדון .נושא הזכאות להנחות בארנונה מצוין
בתקנות ההסדרים במשק המדינה שמחייבת את כל הרשויות המקומיות וזה לא
בסמכות הרשויות המקומיות .לגופה של פנייתה ,לגופה של פנייתך ,התשובה מצויה
בתקנה כמו שאמרתי ,שם נקבע כי ההנחה תינתן להורה יחיד כהגדרתו בחוק
משפחות חד הוריות וכפי שפירטתי קודם .מכאן שעל פי חוק משפחה חד הורית ,על
פי התיקון בחוק ,יש לומר משפחה שבראשן הורה עצמאי שבה הילד עבר את גיל ה-
 ,18אך איננו משרת בפועל בצבא או מתנגד בפועל בשירות לאומי ,לא תוכל בתקופה
זו לקבל את ההנחה שבה נדון .במידה שכן משרת ,אז עד גיל  21הוא ממשיך לקבל.
אני רוצה להגיד לך הערה אחרת נוספת ,שכל אחת רשאית לגשת להגיש בקשה
לוועדת הנחות ,מעבר למה שמקבלים בחוק.
מר מיכאל שמריהו :אפשר לעקוף ולקבל הנחות דרך ועדת הנחות למרות שיש ...
מר מוטי ששון :כן.
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מר מיכאל שמריהו :לא ,לא בקריטריונים האלה ,מעבר,
מר מוטי ששון :כן ,לפי מצב כלכלי.
מר מיכאל שמריהו :לפי מצב כלכלי.
מר מוטי ששון :לפי ,תראה ,לפי ,עצם ההגדרה על פי סטטוס,
מר מיכאל שמריהו :למרות ה...
מר מוטי ששון :מיקי ,זה לפי סטטוס .זה לא מדבר על מצב חומרי.
מר מיכאל שמריהו :בסדר ,אני מדבר בהתאם לתקנות ,אני מנסה להבין,
מר מוטי ששון :לפי סטטוס היא מקבלת,
מר מיכאל שמריהו .. :בשל מצב כלכלי קשה.
מר מוטי ששון :כן ,אין קשר ,לכל הנחה .אתה מוריד את זה מסדר היום?
מר עזרא סיטון :תשמע ,אני מוריד את זה ,אין מה ,אני רואה שאין,
מר מוטי ששון :או קיי ,ירד מסדר היום.
הצעה לסדר של חבר המועצה עזרא סיטון בנושא חלוקת מתנות בשם עיריית חולון ולא בשם ראש
העיר
מר מוטי ששון :אני עובר לסעיף הבא ,הצעה לסדר מתנות שיחולקו לציבור יהיו בשם עיריית חולון
ולא בשם ראש העיר .בבקשה .סיטון ,אני קראתי ,קראתי ונקרא.
מר עזרא סיטון :כן .הבנתי .טוב ,אז בנושא ,מה אמרנו? כן ,או קיי ,חלוקת מתנות .אז ככה ,קיים
איזשהו מנהג אדוני ראש העיר לעניות דעתי ,אני רואה את זה ככה ,אולי
במשקפיים שלי וזה לא קטנוני ,מנהג  ..שלדעתי יש לחדול ממנו ,ומה הוא? אני
אסביר .הרי ראש הרשות מוזמן לאירועים שונים כל הזמן ,בין אם הרשות עורכות
אותם או שאיזשהו גוף מסוים חיצוני כלשהו מכנס אותו .בעצם הגעתו של ראש
הרשות לכנס או למקום האמור ,בין אם הוזמן או שהרשות הזמינה ,מכבד ראש
הרשות בעצם הגעתו ,את הנוכחים וגם את עצמו .אם סבור ראש הרשות ולעיתים
כמובן בצדק ,אני אומר בצדק ,שעליו להביא מתנה קטנה ,אפילו סמלית ,למי שזכה
בפרס כלשהו או הביא כבוד לעיר ,משהו שקשור לספורט ,לחינוך ,להישגיות
מסוימת ,אז לדעתי על אותה מתנה קטנה סמלית כפי שציינתי ראוי שיהיה רשום
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שם שזה מתנה בהוקרה ובהערכה עיריית חולון ולא ראש העיר .הרי המתנה עצמה,
הגם שהיא סמלית היא לא מכספו האישי של ראש הרשות .המתנה הקטנה הזו היא
בעצם מכספי ציבור .עכשיו ,בתקופה האחרונה נתקלתי בשלוש דוגמאות .דוגמה
ראשונה זה היה למשל בכנס המתגייסים ,שאז קראתי באתר העירייה על תיק
מתנת ראש העיר .אני התקשרתי ,יוסי זיידה זוכר ,התקשרתי ליוסי זיידה ,שאלתי
אותו מדוע נכתב ראש העיר ,למה לא מתנת עיריית חולון לגבי התיקים עצמם.
מילא אני אומר מגרשים את מורן מהכנס ,מילא לי לא מאפשרים לי להיכנס
ולבוג רים שלי .אני מלמד אותם ,לא אף אחד אחר כאן .מילא ראש העיר עצמו
מנחס את האירוע לעצמו .אבל גם את התיקים מנחס ראש הרשות לעצמו? דוגמה
אחרת ,לא מזמן וכמובן אני רק שומע את זה ,כמובן רק זורם לי מידע ,לא מזמן
נערך טקס של נפגעי פעולות איבה שאותו הוביל אורי כהן ,בכבוד ,ראש הרשות
חילק עטים ,אין שום בעיה עם זה ,אבל רק שעליו כתוב בהוקרה ראש העיר מוטי
ששון .אני מקווה שאני מדייק ,משהו כזה .אותם עטים ,גם אם הם עולים 20
אגורות ,דין פרוטה כדין מאה ,ככה  ..רחמים .דוגמה נוספת ,אדוני כמובן יוצא
לאירועים משמחים ,והלוואי שירבו אירועים משמחים ,והוא הגיע למקום וחולק
כבוד וראוי שיהיה כך .ראש הרשות אף מביא אתו לפעמים צלחת או משהו דומה
בהוקרה ראש העיר .אני סבור שראוי לרשום שם בהוקרה ובהערכה עיריית חולון.
אני מזכיר לנוכחים כאן מקרים בעבר ,לפחות מקרה אחד ואני מקווה שאני לא
טועה ,למשל נוש א הסוכה .אני זוכר שקראו לה פעם סוכת ראש העיר והנה עם
הזמן חל שינוי והיום קוראים לה סוכת העיר .כנראה שלמישהו בכל זאת נפל
האסימון .כך זכור לי .כעת אני מבקש להבהיר ,באמת ,אין כאן עניין של קטנוניות
ואני לא נכנס לפינות .יש כאן עניין של נראות ,יושר וטוהר מידות .כשחברי מועצה,
אני אומר לכם ,עוצמים את העיניים ,הרי שעצימת העיניים הזאת תימשך גם
בהתנהלות אחרת של עובדים בכירים בעירייה הזאת ודיברנו על זה ואני לא רוצה
להיכנס לזזה כרגע.
גב' רבקה עדן :אבל מה הקשר?
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מר עזרא סיטון :והיות ,עד הסוף ,והיות ואני באמת סבור ואני אומר את זה אדוני ראש העיר,
שאדוני הוא באמת ,שואלים אותי ,אני נפגש עם כל כך הרבה תושבים ,תמיד
שואלים אותי ראש הרשות הוא מושחת ,לא ,אני לא חושב שראש הרשות מושחת
חד משמעית.
גב' רבקה עדן :מה זה קשור?
מר עזרא סיטון :ראש הרשות ,שנייה ,אדם ישר .אבל מצד שני אני גם מאמין מוטי שאין בך טיפה
אחת של תמימות וכל דבר שאתה עושה זה מחישובי קולות ולכן למען הסר ספק,
יואיל מעתה ראש הרשות לכתוב על כל פרט ומתנה שיוצאת מטעם הרשות החוצה
והוא מכספי ציבור ,בשם עיריית חולון ולא בשם ראש העיר .זה הכול.
מר מוטי ששון :ראש העירייה ,כבכיר העובדים ,מעניק כנציג העירייה תשורות סמליות באירועים
המתאימים .ככה אני אמשיך לעשות .זה נוהג שהיה,
מר עזרא סיטון :זאת החלטה שלך .בסדר ,אין שום בעיה .אני רק אמרתי לך מה דעתי.
מר מוטי ששון :אני בכיר הנבחרים,
מר עזרא סיטון :אני מכבד את מה שאתה אומר.
מר מוטי ששון :ואמרתי זה היה בעבר ,אני מניח שגם יהיה בעתיד ויש אירועים שאני הולך
ובמסגרת התפקיד שלי יש לי גם תקציב ,תקציב ראש העיר.
מר עזרא סיטון :רגע ,אי אפשר לשמוע .חברים ,בואו ,תנו לשמוע.
מר מוטי ששון :יש גם לראש העיר תקציב של מתנות מוגדר על פי חוק.
עו"ד רועי כהן :אגב זה  ...של נפגעי פעולות איבה ,לכן אני לא מבין מה השאלה .יש לו תקציב,
מר עזרא סיטון :רועי ,אני שאלתי את ראש העיר ,תעזוב ,בחייך.
מר מוטי ששון :אני רואה שזה צורם לך .בסדר.
מר עזרא סיטון :אמרתי לא קטנוני .ככה אני חושב .אתה יכול גם לנהוג אחרת .אבל עצם שאתה
מגיע אתה מכבד את עצמך,
מר מוטי ששון ,יו"ר :תשמע,
מר עזרא סיטון :מכבד את האנשים .אתה נותן כבוד בזה שאתה מגיע.
מר מוטי ששון :אני רק אומר,
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מר עזרא סיטון :אבל אני אומר ש...
מר מוטי ששון :אבל אתה דיברת ועכשיו אני עונה ואתה מפריע לי .תקשיב.
מר עזרא סיטון :מאה אחוז.
מר מוטי ששון :זאת זכותך לחשוב .תאמין לי ,לא המצאתי את הגלגל .יגיד לך שמעון ויגיד לך
מיקי ,זה היה קיים עוד בעבר ,היה קיים בעבר וזה ימשיך להיות גם בעתיד ואין פה
קטע של תמימות ,כך היה ,אני שומר על המסורת הזאת ואני אמשיך לנהוג ככה.
אתה רוצה להעלות את זה לדיון ,בבקשה.
מר עזרא סיטון :לא.
גב' יוליה מלינובסקי :אני מבקשת ממנו להעלות את זה לדיון.
מר עזרא סיטון :על זה לא חשבתי ,אני רק רציתי להעיר לך ,אבל אם את רוצה ,אמרת את זה.
דובר:

היא לא יכולה .אתה צריך.

מר עזרא סיטון :לא ,אני אעלה את זה.
מר מוטי ששון :אתה רוצה לקיים דיון על זה? אל תעשה לי ככה .כן או לא?
גב' יוליה מלינובסקי :אפשר הערה בסוגריים ,לא להעלות את זה לדיון אבל להגיד משהו?
מר מוטי ששון :לא ,זה לא ,זה הצעה שלו .אתה מסתפק?
מר עזרא סיטון :לא ,שנייה מוטי.
גב' יוליה מלינובסקי :רגע,
מר מוטי ששון :רגע ,סליחה.
גב' יוליה מלינובסקי .. :הוא הולך.
מר עזרא סיטון :יוליה,
מר מוטי ששון :את מפריעה לו לדבר.
מר ישראל מורן... :
מר מוטי ששון :אל תתערב .אתה לא אחראי פה על הזמן ואני מדבר כרגע,
מר ישראל מורן... :
מר מוטי ששון :אתה אל תתערב .אני מדבר עם סיטון.
מר ישראל מורן :זה לא קשור.
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מר מוטי ששון :אני מדבר,
מר ישראל מורן :סליחה,
מר מוטי ששון :לא ,לא ,אתה לא תפריע.
מר ישראל מורן :לא ,אתה לא מבין.
מר מוטי ששון :לא ,סיטון מדבר ,סיטון מדבר ,אני קורא לך פעם ראשונה לסדר .אני מבקש תחדל
מלהפריע .סיטון מדבר ,זה תורו ,הוא נתן הצעה לסדר ,נקודה.
מר ישראל מורן :וגם לה מותר לדבר.
מר מוטי ששון :אני מבקש ,כבר פעם שנייה ,פעם שנייה לסדר .אני מבקש שתפסיק להפריע לניהול
הישיבה .סיטון בבקשה.
מר עזרא סיטון :אז כמו שמורן אמר ,היות ויש לי עשר דקות ונשארו לי עוד ארבע ,אז אני,
מר מוטי ששון :איך ספרת שיש ארבע?
מר עזרא סיטון :זה נראה לי ככה לפי התחושה שלי .אז נניח בוא תהייה ככה לארג' ויש ארבע דקות
אז הנה בבקשה ,דברי.
גב' יוליה מלינובסקי :תודה רבה .עניין המתנות,
מר מוטי ששון :מה אתה כל כך מבסוט? אתה אוהב להפריע ,אתה אוהב להפריע .בבקשה יוליה.
מר ישראל מורן :זה מגוחך.
גב' יוליה מלינובסקי :עם כל הכבוד למעמד של ראש העיר עושה את זה מכספו האישי ,אין שום
בעיה ,בשמחה .המתנות מוזמנות מתקציב העירייה .הן מוזמנות בכמויות ובאמת
צריך לחשוב מה יהיה ביום שאחרי .מה נעשה עם כל המתנות האלה כשאתה תלך?
זה יישאר עם כבוד ראש העיר מוטי ששון ,לא נוכל להשתמש בזה מוטי.
מר מוטי ששון :את לא יודעת ,את לא יודעת שכל שנה מזמינים?
גב' יוליה מלינובסקי :בסדר .אני מדברת על זה שזה כסף ציבורי .אני מדברת על זה שזה כסף
ציבורי.
גב' יוליה מלינובסקי :זה מתנות לא ממנו באופן אישי ולא ממך באופן אישי .זה בסדר גמור ,זה
דברים סמליים ,אבל בהוקרה מעיריית חולון ,בהוקרה מלשכת ראש העיר ,אבל לא
באופן אישי עם השם של ראש העיר ויש פה עניין ציבורי .אנחנו נמצאים בעידן
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אחר ,ה ..היא שונה ,מה שהיה מקובל לפני  20שנה כבר לא מקובל היום וזהו .אני
חושבת שזה פשוט לא הוגן .ככל שזה בסדר מבחינת החוק.
גב' יוליה מלינובסקי :צריך לחשוב על תואר המידות בעניין הזה .תודה רבה.
מר עזרא סיטון :רק הערתי לך.
מר מוטי ששון :בסדר ,אתה רוצה להעלות את זה לסדר?
דובר:

רגע ,אז מה עם המתנות?

מר מוטי ששון :סיטון ,אתה רוצה להעלות את זה לסדר?
מר עזרא סיטון :לא ,היא אמרה את מה שהיא אמרה.
מר מוטי ששון :או קיי ,אז היא אמרה את מה שהיא אמרה ,זה יורד מסדר היום .אני עובר לסעיף
הבא.
דוברת:

למה זה לא רשום בישיבת מועצה?

מר ישראל מורן :יש אפילו בן אדם שמתעסק ,שאחראי לתקלות.
מר מוטי ששון :סיטון,
מר עזרא סיטון :כן.
הצעה לסדר היום של חבר המועצה עזרא סיטון בנושא אי הזמנת נציגים לאירועים עירוניים
הנחקרים על ידי המשטרה
מר מוטי ששון :אי הזמנת נציגים לאירועים עירוניים הנחקרים על ידי משטרה ישראל.
מר עזרא סיטון :לא ,הוא שינה את זה .הוא שינה את זה .אה ,הוספת את זה,
דובר:

הוספתי את ההיא.

מר עזרא סיטון :הורדת את של נעה צ'פליצקי.
גב' נעה צ'פליצקי :לא ,שלי לא היה.
דובר:

כי שלה הייתה הצעה לסדר.

מר עזרא סיטון :אז מוטי ,את הנושא הזה של אי הזמנת נציגים נכניס כרגע להקפאה.
מר מוטי ששון :מה זה אבל?
מר עזרא סיטון :לא הבנת?
מר מוטי ששון :לא.
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מר עזרא סיטון :טוב ,אני אגיד לך לא לפרוטוקול.
מר מוטי ששון :תקריא לי את זה אתה ,אולי אני אבין .איך אתה קורא את זה?
מר עזרא סיטון :אז רגע ,יוסי?
מר מוטי ששון :לא ,אבל תסביר לי רגע איך אתה קורא את זה.
מר עזרא סיטון :תן לי ,תן לי רגע.
מר מוטי ששון :אתה הבנת את זה?
מר עזרא סיטון :יוסי הבין ,הוא לא עדכן אותך?
מר מוטי ששון :לא.
מר עזרא סיטון :יוסי?
מר יוסי זיידה :לא יצא לי לדבר עם מוטי על זה.
מר מוטי ששון :אבל תקרא.
מר יוסי זיידה :אני מודה.
מר עזרא סיטון :אני לא רוצה ,אני לא רוצה.
מר מוטי ששון :אתה רוצה להשאיר את זה או להוריד את זה?
מר עזרא סיטון :לא ,אני רוצה להקפיא את זה .אז זה להוריד את זה.
מר מוטי ששון :אבל זה כבר על סדר היום .תקריא כבר .דבר.
דובר:

אבל הייתה פה המשטרה ,אני לא מבין.

מר עזרא סיטון :לא ,אני רוצה להקפיא את זה .בזמן שאני אחשוב שצריך להביא את זה ,אני אביא
את זה.
דובר:

תוריד את זה ,תוריד את זה.

מר עזרא סיטון :אז הורדתי את זה.
מר מוטי ששון :אז זה יורד מסדר היום?
מר עזרא סיטון :כן.
מר מוטי ששון :טוב .ירד מסדר היום.
הצעה לסדר של חבר המועצה עזרא סטון בנושא ביטול השינויים באזורי הרישום לבתי הספר
השש שנתיים
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מר מוטי ששון :הצעה לסדר הבא שלך גם כן ,נכון?
מר עזרא סיטון :האמת היא ששוב  ..על סדר היום ,הוא לא מדייק .הוא הפתיע אותי ואמר לי הרגע
לפני כמה דקות שהוא בכל זאת הכניס את ההצעה הזאת.
מר מוטי ששון :הוא שאל אותי.
מר זוהר נוימרק :הייתה טעות.
מר עזרא סיטון :זוהר אני מקבל ,אני לא בקוצו של יוד.
מר מוטי ששון :אני אגיד לך מה שקרה .הוא שאל אותי ,אז אמרתי כמה אתה יכול להכניס ,הוא
אומר לי ארבע ,אז אמרתי לו אז תכניס אותו כבר.
מר עזרא סיטון :אין בעיה .בסדר גמור ,אני מבין וזורם .היות ונעה,
מר עזרא סיטון :חברים ,והיא הייתה בתוך התהליך הזה ,אז היא תסביר לנוכחים על מה בעצם
מדובר .בבקשה גב' נעה צ'פליצקי.
גב' נעה צ'פליצקי :אני ומורן.
מר עזרא סיטון :מורן.
מר מוטי ששון :את היית בישיבה ,לא?
גב' נעה צ'פליצקי :כן ,נכון.
דובר:

היא אפילו קיבלה תשובה.

מר מוטי ששון :קיבלת תשובה.
גב' נעה צ'פליצקי :כן ,בסדר ,קיבלתי תשובה אבל חברי המועצה לא ...
מר עזרא סיטון :מוטי ,חוץ ממנה וממני ועוד שניים פה ,אף אחד לא יודע מה קרה ,אז בבקשה.
מר מוטי ששון :אז אנחנו יכולים להסביר.
גב' נעה צ'פליצקי :אז תסביר ,אין בעיה ,אז תסביר.
מר מוטי ששון :או קיי.
מר עזרא סיטון :אבל זה הצעה שלנו.
גב' נעה צ'פליצקי :תן להם להסביר.
מר מוטי ששון :הנה ,אתה אמרת שהעברת לנעה.
גב' נעה צ'פליצקי :אין בעיה ,תסביר ,אין בעיה ,תסבירו.
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מר מוטי ששון :עקב שיקולים שנובעים משינויים דמוגרפיים ,הנושא נבדק על ידי מינהל החינוך
ומשרד החינוך ואגב ,זה היה בסמכות שלהם ולא בסמכות המועצה ,ברגע שתהייה
החלטה נפרסם את הנתונים .אין עדיין החלטה סופית .יש החלטה ראשונית
שהתקבלה ,שלא ייווצר מצב שבית ספר אחד יש,
מר מוטי ששון :מיקי ,מיקי,
מר עזרא סיטון :מיקי ,מוטי יסביר.
מר מוטי ששון :יש אולי רק בית ספר אחד שיש בו ביקוש גדול מאוד ואין מספיק כיתות .במקום
אחר בית ספר שאין בו ,שיש בו רק כיתות ריקות .אז צריך לעשות את האיזונים.
הדברים האלה נעשים עם משרד החינוך .אל תשכח שזה שירות ממלכתי ואנחנו
בידיים של משרד החינוך.
גב' נעה צ'פליצקי :רק לעניין הדמוגרפי ,תסביר רק את העניין הדמוגרפי ,אין שינוי דמוגרפי בכל
העיר.
מר מוטי ששון :למה?
גב' נעה צ'פליצקי :כי אין שינוי .קריית בן גוריון היא ברבין ,אין שינוי דמוגרפי.
מר מוטי ששון :כי אזורי רישום מסוימים ,באזורי רישום מסוימים עלו מספר התלמידים שם .
גב' נעה צ'פליצקי :כן.
מר מוטי ששון :ולכן היו חייבים לעשות את השינויים בין האזורים.
גב' נעה צ'פליצקי :תראה ,אני מבינה שכשיהיה רבין החדשה אחרי  13שנים,
מר מוטי ששון :אז הכול יהיה אחרת.
גב' נעה צ'פליצקי :בית ספר יסודי אני יכולה להבין ,אבל כל זמן שלרבין לא היה בית ספר יסודי והם
הלכו  6שנים ברגל ועכשיו יש להם,
מר מוטי ששון :לאן הלכו ברגל?
גב' נעה צ'פליצקי :עברו את הכביש הראשי שם מרבין,
מר מוטי ששון :הגזמת.
גב' נעה צ'פליצקי :מוטי אני גרה שם .מוטי אני גרה שם .במקרה ,במקרה אני קצת יותר  ..כי אני
ממש גרה שם.
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מר מוטי ששון :תקשיבי ,אין מה לעשות ,וזה מסוג הדברים שלפעמים צריך לשנות את אזורי
הרישום כדי לאזן בין האזורים השונים בין בתי הספר ,אלה שמזינים את אלה
שמקבלים.
מר עזרא סיטון :אבל יש לי שאלה מוטי .כשמנהלת המחלקה היסודית אוסנת החליטה את מה
שהיא החליטה ,היא שיתפה מנהלים? היא שיתפה את ועד ההורים העירוני?
מר מוטי ששון :חבר'ה ,זה לא עובד ככה.
מר עזרא סיטון :איך זה עובד?
מר מוטי ששון :ראש מינהל החינוך ,אוסנת ,המפקחת של משרד החינוך מערבים את מנהלת
המחוז .זה לא ככה בשלוף.
מר עזרא סיטון :אז זה היה אחרי זה ,אתה יוד ,אחרי שהיה,
מר מוטי ששון :לא ,לא ,לא,
מר עזרא סיטון :אני אומר לך שזה היה אחרי זה.
מר מוטי ששון :אני,
מר עזרא סיטון :כש ...גוטינגר ...
מר מוטי ששון :לא ,לא ,תקשיב ,אני יכול להגיד לך דבר אחד .שהדבר הראשון ששאלתי ,כשהגעתי
קיבלתי מכתב ושאלו אותי ,דבר ראשון שאלתי אם זה מתואם עם משרד החינוך,
אמרו לי כן .תראה ,את הדברים האלה אני מכיר גם כשהייתי,
גב' נעה צ'פליצקי :ובכל זאת?
מר מוטי ששון :לא,
גב' נעה צ'פליצקי :אני יודעת מה שאתה אומר,
מר מוטי ששון :אני אספר לך את הסיפור.
גב' ועה צ'פליצקי :כיתה א' ,כיתה א',
מר מוטי ששון :תקשיבי נעה,
גב' נעה צ'פליצקי .. :כל בוקר.
מר מוטי ששון :יפה .נעה ,כשאני הייתי בתיכון,
מר עזרא סיטון :חבר'ה ,אי אפשר לדבר .כל אחד מדבר ,סליחה.
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מר מוטי ששון :כשאני הייתי,
מר עזרא סיטון :שקט ,שיהיה פה שקט.
מר מוטי ששון :או קיי ,כשהייתי בבית ספר יסודי ,ואני בוגר ביאליק ורבקה בוגרת ביאליק ומאיר,
ד"ר מאיר רוק בוגר ביאליק .עכשיו ,אני עם מאיר מגיל אפס .חתכו את הרחוב
ואמרו מ י שבצד המערבי הולך לקוגל ,מי שבצד המזרחי הולך לתיכון איילון .אחים
שלי למדו בקוגל .ורבקה שלחו אותה לקוגל .אותי שלחו לתיכון חדש .בסוף ביקשתי
העברה ,האחים שלי לומדים שם ,העבירו אותי  .אבא שלי לא הצליח .העבירו אותי
בחזרה .עכשיו למה אני אומר לך את זה? פתאום חותכים,
גב' רבקה עדן :זה חייב להיחתך.
מר מוטי ששון :אין מה לעשות ,זה חייב להיחתך באיזה מקום .אתה לא תשאיר בית ספר אחד
שהוא מפוצץ ובית ספר אחד שמתרוקן.
גב' נעה צ'פליצקי :באמת.
מר מוטי ששון :היא מנהלת ,היא יכולה לספר .זה לא עובד.
גב' נעה צ'פליצקי :אתה צודק מוטי,
מר מוטי ששון :אבל נעה אמרתי לך.
גב' נעה צ'פליצקי :זה בטווח של  6שנים ,אני אומר שילד עולה לכיתה א' אפשר להגיד אתה עולה ל-
א' ,אתה לומד בבית ספר איקס ,בסוף ו' אתה,
מר מוטי ששון :אבל ככלל ,תראי,
מר מוטי ששון :בנו ובנו ובנו ובנו ,מה לעשות .פעם דיברו על אחד ,ילד אחד בממוצע ,היום מדברים
כבר על שלושה ,כמעט שלושה ילדים(למשפחה).
גב' נעה צ'פליצקי :שיהיו בריאים,
מר מוטי ששון :שיהיו בריאים ושיגדלו.
גב' נעה צ'פליצקי :אבל אני מבינה שיהיו שינויים,
מר מוטי ששון :כן ,כן ,כן.
גב' נעה צ'פליצקי :או קיי.
מר מוטי ששון :טוב ,אתה מוריד את זה? או קיי ,אני עובר לסעיף הבא .ירד מסדר היום.
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שאילתה של חברת המועצה נעה צ'פליצקי בנושא אנדרטת הגולות
מר מוטי ששון :אני עובר לסעיף הבא .כן ,שאלת הגולות ,בבקשה .שאילתה ,אנדרטת הגולות .חרש,
אתה מעשן חרש ,זה לא טוב ,לא בריא.
גב' נעה צ'פליצקי :אני מברכת את כל הגורמים המקדמים את תהליך הקמת אנדרטת הגולות .אני
מבינה שנבחר הדגם וכן אדריכל .כיצד נבחר הדגם ומה הרציונל? כיצד נבחר
האדריכל? האם נערך מכרז?
מר מוטי ששון :זה שאילתות.
גב' נעה צ'פליצקי :אני מבקשת לראות את ההדמיה של הדגם .אמרו לי שיש כבר את הדגם.
מר מוטי ששון :כן.
גב' נעה צ'פליצקי :האם כל מיליון וחצי הגולות שנאספו תועברנה ותשובצנה באנדרטה?
מר מוטי ששון :בית ספר קריית שרת העביר מספר הצעות של תלמידים לפיסול האנדרטה לזכר
ילדי השואה .ההצעות הגולמיות הועברו למספר אומנים לקבל הצעות לעיבוד
ולביצוע .מכל ההצעות שהועברו נבחרה הצעה אחת של האומן אפי חוצ'יסקה.
גב' נעה צ'פליצקי :חוצ'יבסקי.
מר מוטי ששון :שאושר בוועדת אומנות .ועדת אומנות היא ועדה מקצועית המורכבת מאומנים,
אדריכלים ,מייעצים ונציגי העירייה .לידיעתכם על פי חוק ,יצירות אומנות פטורות
ממכרז .הדגם כולל גבעה שבה מוטבעות גולות שבמרכזן נטוע עץ זית עתיק המסמל
את התחדשות החיים וספסל ישיבה מבטון שבו יוטבע הציור שצייר הילד היהודי
שנספה בשואה ,אבריימל קפלוביץ' .האנדרטה תוצב במתחם קריית שרת ליד בית
הספר במקום המזרקה ,והיא תשמש בסיס לילדי בית הספר ללימוד הנושא ,לטקסי
יום השואה וכיוצא בזה .כל הגולות שנאספו ישובצו באנדרטה ,ברור שלא יראו את
כל הגולות .האנדרטה צפויה להיחנך ביום השואה .נחתם חוזה עם האומן
וההוצאה ,בוצעה לו הזמנת עבודה .האנדרטה תוקם על פי החוזה עד יום השואה.
דובר:

זאת הדמיה,

גב' נעה צ'פליצקי :יש לי שאלה ,בשום מקום לא כתבו ...
מר מוטי ששון :לא ,זה,
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גב' נעה צ'פליצקי :לא יודעת .בן אדם שלא מכיר ,שלא יודע ,מגיע למקום.
מר מוטי ששון :לא תהייה שום בעיה להוסיף כיתוב.
גב' נעה צ'פליצקי :לא ,אבל אני חושבת שצריך להיות כתוב.
מר מוטי ששון :אני רק נתתי את זה ,זה עץ השקמה ,סליחה זה עץ הזית,
גב' נעה צ'פליצקי :זה עץ זית.
מר מוטי ששון :שמסמל את ההתחדשות.
גב' נעה צ'פליצקי :או קיי.
מר מוטי ששון :של החיים.
גב' נעה צ'פליצקי :זאת גבעה,
יונתן דיין :הגולות יהיו בתוך ה,
מר מוטי ששון :בתוך ה,
גב' נעה צ'פליצקי :כל המיליון וחצי .כן?
יונתן דיין :כל מה שנאספו.
מר מוטי ששון :כל מה שנאספו.
דוברת:

לא נאספו מיליון וחצי.

מר מוטי ששון :לא נאספו .אני לא יודע כמה אספו .כל מה שנאסף,
גב' נעה צ'פליצקי :כל מה שנאסף ,קיים,
מר מוטי ששון :ארוז במכולות במחסן העירייה.
גב' נעה צ'פליצקי :באמת ,אני לא חושבת שזה מקום לצחוק.
מר מוטי ששון :אף אחד לא צוחק.
יונתן דיין:

כל מה שנאסף,

גב' נעה צ'פליצקי :אני מרגישה ,יש לי רגישות לזה ,המשפחה של אמי זיכרונה לברכה ,של אבי,
מר מוטי ששון :נעה ,הוא לא התכוון .לא ,לא ,הוא רק התכוון שלא,
גב' נעה צ'פליצקי :בסדר ,לא מתאים לי הצחוק.
מר מוטי ששון :כל מה שנאסף יהיה באנדרטה.
יונתן דיין :המשטח העליון ,הגבעה הזאת זה חומר קשיח ושקוף.

32

מועצת העיר ה –  17חולון ישיבה שמן המניין מס' 39

 3/1/2016פרוטוקול 453

גב' נעה צ'פליצקי :כן ,אז קודם כל אני מברכת כמו שכתבתי בהתחלה ,כי אני עוקבת וראיתי
בפורום חולון ,ראיתי ואני באמת מברכת והכול סוף סוף בשנת  2016יום השואה
בטקס נוכל לחנוך שם לצערנו את האנדרטה .אני כן מבקשת אם אפשר שיהיה
כיתוב.
יונתן דיין :בטוח שיהיה.
מר מוטי ששון :אני בטוח שיהיה שם.
גב' נעה צ'פליצקי :שכל מי שמגיע ולא מכיר,
מר מוטי ששון :בסדר.
גב' נעה צ'פליצקי :ולא יודע ולא מכיר את ההיסטוריה.
יונתן דיין :בוודאי שיהיה.
מר מוטי ששון :טוב .אני עובר לשאילתה הבאה.
שאילתה של חברת המועצה נעה צ'פליצק בנושא גידור האגם במתחם לה פארק
מר מוטי ששון :בבקשה נעה.
גב' נעה צ'פליצקי :במתחם לה פארק קיים אגם סירות מלאכותי המהווה אטרקציה לילדים ולכל
המשפחה .האגם אינו מגודר ומהווה סכנה מיידית לילדים .מדוע עיריית חולון ומי
שמפעיל את המתחם אינו מגדר את המקום כחלק מאחריותו לשמירה על ביטחון
הילדים?
מר מוטי ששון :האג ם לא היה מגודר מאז הקמתו ,לא היה מגודר מאז הקמתו לפני למעלה מ20-
שנה .למרות שאין כל חובה ,כי כששופץ האגם נבנתה מדרגה מסומנת ,אלמנט של
בטיחות לפי הנחיית מהנדס בטיחות ואנו עומדים בכל דרישות החוק .האגם שאינו
צלול ,משולט ומסומן נבנה על פי היתר בנייה כחוק והמים בו רדודים .חשוב לדעת
כי גם בבריכות שחייה לילדים עד גיל  , 6על פי חוק אין גידור ואין חובת מציל שכן
החוק קובע שילד עד גיל  6באחריות פיזית של מבוגר ,משמע באחיזת יד .כידוע לא
מגודרים חופי הים ,האגמים ,הנחלים ,המעיינות ,המזרקות ,בריכות הנוי ובכלל
שכן ההורים הם אלה שאחראים לשלום ילדיהם .למרות כל הנ"ל ,החברה לבילוי
ובידור ביקשה ממהנדס הבטיחות של החברה לתת הנחיות באם נידרש לעשות
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משהו מעבר לכתוב בחוק .על פי המהנדס ,החברה עומדת בדרישות החוק ולמרות
זאת הוא מטפל מול הגורמים הממשלתיים ובודק אם יש הנחיות חדשות .במידה
שתהיינה כאלה ,הן תיושמנה .יצוין כי בזמן אירועים במתחם ,החברה מגדרת את
אזור האירוע.
גב' נעה צפליצקי :מצוין ,תשובה טובה.
שאילתה של חבר המועצה חזן שמעון בנושא גני הילדים בחולון
מר מוטי ששון :או קיי ,אני עובר לשאילתה ,שמעון חזן בבקשה.
עו"ד שמעון חזן :אז ככה ,אני מקווה שיושב ראש ועדת הבריאות ,הייתה לי ישיבה שהייתה
מדוברת על גני הילדים והמפגעים שהיו בגני הילדים ,שילדים נפצעו כתוצאה מכל
מיני רמסים  ...שהיו על ארגזי החול וכן הלאה .משרד הבריאות עצמו נכנס לעובי
הקורה ומשרד הבריאות שלח נציגים לפה ,מהתלונות הרבות שהיו בנושא הזה .אני
בסופו של דבר יצא לי לעשות כמה מסקנות שעקבות הישיבה שהייתה ונתתי את
המסקנות האלה לראש העיר .אני הייתי מצפה שמבחינת ,שבאופן מיידי הפגיעות
היו פגיעות בילדים בגן ,ילדים קטנים ,ומי שראה בפייסבוק את הפציעות ואת
האימהות המתלוננות ,אני הייתי מצפה שלטובת הילדים האלה תהייה הנחיה למר
וידבסקי שיושב פה איתנו ,מייד להקצות תקציב לתב"ר בלתי רגיל ,כתקציב חירום
ואני לא רואה שהדברים נעשו למרות שבתשובה נאמר שאני מקבל את ההנחיות
ממשרד הבריאות ואני נתתי הנחיות ,אני לא ראיתי בתקציב מיוחד ,כמו למשל
בדקה ה 90-שהיו הקצבות לתרבות במיליוני  ₪והנה פה היית דווקא רוצה ומקווה
ומצפה שתהיינה ,שתהייה לפחות הקצאת תקציב בדיוק בישיבה הבלתי רגילה
באמצעות אישור תקציב השנה והדבר לא נעשה .לכן השאלה שלי היא ,זה לא מקבל
תשובות מעורפלות .השאלה שלי היא ,כמה כסף הוקצה לדבר ותוקצב העניין הזה
למנוע את המפגעים כבר בתשובה הזאת עכשיו שאני מבקש ,האם תוקצב כסף
כלשהו ,כמה הוקצה כסף ואם הוקצה מתי וכמה .עכשיו עוד דבר אני רוצה להגיד
לכם .אתם עוד לא יודעים ,היום העיר חולון ,אני לא יודע מה מספר החולדות
לעומת מספר התושבים .אז אני רוצה להגיד לכם ,אנחנו לא נקרא לחלילן מהמלין
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שכידוע לכם חילל והוריד את כל העכברים אחר כך לאגם ,הוא נכנס לאגם ונכנסו
אתו .הלוואי והיה לנו אגם פה והלוואי והיה חלילן .אז אני מבקש ממך מוטי ששון,
דובר:

הבנו.

עו"ד שמעון חזן :תיתן את העניין הזה .זה אחד מהדברים הרבים שטיפלנו בוועדת הבריאות ,בין
היתר גם הנושא הזה .אז החלילן מהמלין לא יבוא ,אבל אני מקווה שמוטי ששון
יהיה החלילן שלנו במקרה הזה.
מר מוטי ששון :בכל מקום שבו נדרשנו על ידי משרד הבריאות ,ביצענו את הנדרש ,סינון חול,
ריסוס וטיפול בגינון החצרות של גני הילדים .בכל ארגזי החול של גני הילדים
הוחלף החול .הוקצב תב"ר לטובת חצרות הגנים .במהלך  2016יהיו עדכוני תקציב
על פי הצורך .אני רק מזכיר לך שאישרנו החלפה של כל ,ההכנסה של,
דובר:

משטחי גומי.

מר מוטי ששון :משטחי גומי.
דובר:

מי נתן לך  ..שבכל ארגזי החול הוחלף החול?

עו"ד שמעון חזן :רק רגע ,שיענה על מה שאני שואל אותו.
דובר:

 ..שאני דיברתי אתו באופן אישי מלבד במקומות,

עו"ד שמעון חזן :סליחה שאני אומר לך את זה.
מר מוטי ששון :טוב ,אני אבדוק את זה .או קיי.
דובר:

בסך הכול של מאות הגנים יכול להיות שהיו תקלות במקומות מסוימים.

מר מוטי ששון :או קיי.
דובר:

אבל אופן גורף הוחלף.

דובר:

אני רציתי לעשות סיור ,עד עכשיו ...

מר מוטי ששון :טוב ,שמעון ,יש לך שאלת הבהרה ,אני עובר לשאילתה הבאה.
סיכומיה והצעותיה של הוועדה לענייני ביקורת בנושא דו"ח ביקורת רואה חשבון משרד הפנים
בעיריית חולון לשנת 2014
מר מוטי ששון :אני עובר לסעיף הבא .סיכומיה והצעותיה של הוועדה לענייני ביקורת בנושא דו"ח
ביקורת רואה חשבון משרד הפנים בעיריית חולון לשנת  .2014איפה בני?
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מר בני יהונתן :בני כאן.
מר מוטי ששון :בני תפוס את המקום.
דובר:

כן ,כן ,בבקשה בני.

מר בני יהונתן :מדי שנה,
עו"ד שמעון חזן :רק רגע ,סליחה ,אני רוצה להוסיף ש ..עזרו לי המשמר החברתי שמאוד מאוד טרח
בנושא הזה,
מר מוטי ששון :טוב ,אנחנו עברנו סעיף שמעון.
עו"ד שמעון חזן :לא ,אני רוצה לציין,
מר מוטי ששון :אבל אני מבקש ,אנחנו עברנו ,אבל שמעון,
עו"ד שמעון חזן.. :
מר מוטי ששון :שמעון אבל אתה לא יכול לעשות ,עברנו נושא .בסוף הישיבה תגיד מה שאתה
רוצה.
עו"ד שמעון חזן :אתה צודק.
מר מוטי ששון :בני תמשיך.
עו"ד שמעון חזן .. :את שלי.
מר מוטי ששון :בני תמשיך ,תמשיך.
מר בני יהונתן :מדי שנה משרד הפנים שולח לכל העיריות ולעיריית חולון משרד רואה חשבון
שמבצע בדיקה על הדו"חות הכספיים של העירייה והוא מגיש דו"ח במידה ויש לו
הערות .כפי שאתם רואים בדו"ח ביקורת המדובר לשנת  2014בעמוד  ,7ישנן שתי
הערות .כאשר פרוטוקול שהוגש בפניכם ואני בצורה כזאת שאנחנו מקבלים את
ההערה של משרד הפנים ואת התייחסות העירייה והחלטת הוועדה כדי שהדברים
יהיו נוחים .הנושא הראשון ,ההערה הייתה שהעירייה לא ערכה מעקב אחר תיקון
ליקויים שהועברו בביקורת העירייה בנושא של הבטחת זכויות של עובדים
המועסקים על ידי קבלנים .כפי שאנחנו יודעים בעיריית חולון יש בודק חיצוני,
רואה חשבון חיצוני שמתפקידו זה לבדוק האם העובדים ,הקבלנים בתחום הניקיון
והשמירה ,מקבלים את הזכויות הסוציאליות שלהם .אותו רואה חשבון עשה
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בדיקה ,הגיש את הדו"חות שלו אבל לא נעשה מעקב אחר תיקון ליקויים בעירייה.
התייחסות העירייה הייתה  ..בחשבון ויצאו הנחיות מתאימות .כלומר העירייה
מודה שהייתה פה בעיה .והמלצת הוועדה היא כי יש להקפיד על מעקב אחר תיקון
הליקויים  ..וההתקשרויות עם קבלני השירותים ,תוך הקפדה על ציון כל הפרטים
הנדרשים ,כולל תקופת הבדיקה ומספר העובדים .כלומר העירייה לקחה את זה
לתשומת ליבה.
גב' נעה צ'פליצקי :מי עושה את המעקב?
מר בני יהונתן :המעקב עושה אותו רואה חשבון שהוא מגיש ומי שמנהל אותו זה חשב.
גב' נעה צ'פליצקי :כלומר מקבלים את כל ה...
מר בני יהונתן :ממצא שני שהיה בדו"ח שהעירייה חתמה על חוזה קבלן בתחום אספקת כלי עצירה
במערך התברואה .שמונה חודשים אחרי הוצאת צו סגירת עבודה ושלושה חודשים
 ...הראשונה .מה שקורה פה ,על פי דברי גזבר העירייה ,מדובר בתקופה חריגה שלא
מאפיינת את עבודת העירייה ולכן הוועדה גם כן מבקשת גם להימנע ממקרים
חריגים  ...להקפיד על חתימת חוזים במועד ולא בדיעבד .העירייה טענה שזה היה
בסבב חתימות ומיהרו גם כן לרכוש את כלי העצירה אבל בכל זאת ,...
מר ישראל מורן :שמונה חודשים.
מר בני יהונתן :כן .זה ההערה השנייה הייתה בדו"ח .אחר כך יש לנו מעקב אחר תיקון ליקויים
משנים קודמות שהדברים חוזרים על עצמם ,לא דברים מיוחדים .ההערה החשובה
לפי דעתי הנושא של הביטוחים ,ופה,
דובר:

חבל שמיקי לא פה.

מר בני יהונתן :רגע,
דובר:

הוא היה מסביר.

מר בני יהונתן :אני הסתכלתי לראות אם הוא נמצא כי הוא באמת ,בהיותו איש ביטוח ותיק וסייע
בידינו .יש כל שנה הערה למה המדינה לא מופיעה כמוטיבה בפוליסת הביטוח של
עיריית חולון .האמת היא שקשה להגיד למה צריך להוסיף את זה .לראשונה
בעקבות התרומה של מיקי ,ביקשנו חוות דעת של יועץ ביטוח בעירייה והוא כתב
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כפי שאתם רואים וגם מונח לפניכם חוות הדעת שלו ,שהוא רק בנושא אחד מוצא
לנכון כן להכניס את זה ,זה בנושא של ביטוחים צד ג' .הפוליסה מחויבת לכסות את
מדינת ישראל במידה ותוטל עליה אחריות כתוצאה ממעשי מחדל של הרשות
המקומית .כלומר זה הדבר היחידי שאולי אפשר לשנות בפוליסת הביטוח של
עיריית חולון .אני מבין שחוות הדעת הזאת היא נמצאת עכשיו בפני ועדת הביטוח
של העירייה כדי להחליט מה לעשות .זה פחות או יותר מה שיש לי לומר לכם .אם
יש למישהו שאלות אז אני פה.
מר ישראל מורן :אני אשמח להבין את הרציונל .אני מניח שהדיון הוא יותר מעמיק ממה שעכשיו
דיברת בנושא הביטוח.
מר בני יהונתן :כן.
מר ישראל מורן :אני אשמח להבין מה הכוונה להכניס את ,מה המשמעות של להכניס את מדינת
ישראל כמוטבת בפוליסת הביטוח.
מר בני יהונתן :מה שקורה כאן ,אם חלילה נניח  ...שכל פוליסת בטוח שהעירייה ,נניח קורה אירוע
לעירייה ,לאחד מהמבנה של העירייה ,המדינה מופיעה כמוטבת אז אנחנו צריכים
לקבל את הסכמתה  ...מדינת ישראל .הרי מי שמבטח זה לא אנחנו ,אנחנו לא
משלמים כלום על זה .לכן אין שום הצדקה להכניס אותה כמוטבת.
גב' נעה צ'פליצקי :אז למה קמה הדרישה? אז למה בכל זאת הייתה הדרישה?
מר בני יהונתן :זאת דרישה שבכל שנה מופיעה ולא הבנו אותה .לא הבנו .אין בזה שום היגיון.
גב' נעה צ'פליצקי :אין בה היגיון.
מר בני יהונתן :מי שמשלם את הפוליסה זה העירייה ,הדבר היחידי שבאמת אולי יש בו היגיון שזה
בנושא של צד ג' .אם יש איזה רשלנות של העירייה באיזה נושא מסוים ואני ..
כתוצאה מזה ,אז כן יש מקום להכניס את המדינה אבל חוץ מזה אין שום הצדקה.
מר ישראל מורן :לא הבנתי ,כדי שאם חלילה ...
מר בני יהונתן :אם המדינה נתבעת,
מר ישראל מורן :לא ,אני אומר ,או קיי ,כאילו יש בעיה ואתה רוצה  ..אני תובע גם את משרד
הפנים על זה שלא פיקח כמו שצריך ,אנחנו מכניסים לעצם הביטוח את המדידה.
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מר בני יהונתן :או שחלילה קורה איזשהו נזק מסוים בשטח המוניציפלי של העירייה ,הוא פוגע
באיזה  ,...אין דברים כאלה .זה הדבר היחידי שאולי יש מקום לעדכן את זה.
מר ראובן קייקוב :בני .. ,את המדינה כמוטבת ,זה כרוך בעלויות נוספות?
מר בני יהונתן :כצד ג' .עכשיו הוועדה בודקת את הנושא הזה.
מר ראובן קייקוב :אם זה לא כרוך בעלויות אז מה הסיבה שלא?
מר בני יהונתן :אין את זה ,אין את זה.
מר בני יהונתן :אם יש ,רק ,...
גב' נעה צ'פליצקי :אז מה פתאום הדרישה הזאת מגיעה?
מר בני יהונתן :כי הדרישה היא ,הדרישה היא מאוד כללית .דרישה מאוד כללית ,להוסיף.
מר איתי זילבר :או קיי ,הדו"ח הזה מצטרף לדו"ח מבקר המדינה שעסק בנושא הזה  ,...עכשיו ,אז
הגיבה העירייה  ..המבקר שנמצא שעיריית חולון לא דורשת  ...ולהחזיר כספים
לעובדים .העירייה הגיבה כנגד שאין לה מה לעשות חוץ מ,...
עו"ד יונת דיין :זה לא לגמרי מדויק.
מר איתי זילבר :רק השנה.
עו"ד יונת דיין :זה לא לגמרי מדויק מכיוון שאני עסקתי בזה.
מר איתי זילבר :אני יכול להקריא לך .זה מה שכתוב .אני יכול להקריא.
עו"ד יונת דיין :תגובת  ..למבקר.
מר איתי זילבר :אני מקריא מה שכתוב בדו"ח המבקר .מה שהמבקר ..
עו"ד יונת דיין :סליחה על ההתפרצות .תמשיך.
מר איתי זילבר :לא ,זה מה שאני מכיר .אם את רוצה להרחיב אז אני אשמח לשמוע עוד .זאת
השאלה שלי.
עו"ד יונת דיין :זהו ,תעבור לשאלה.
מר איתי זילבר :מה העירייה עושה כדי שדו"ח המבקר לא יגיעו ,כי אחד קיבלנו במאי ,עכשיו הגיע
עוד אחד כזה שההמלצה היא להקפיד על מעקב לאחר תיקון ליקויים .מה העירייה
עושה בפועל?
עו"ד יונת דיין :אז נתחיל מההתחלה .כשהחוק נכנס לתוקף ,היו לנו התקשרויות קיימות שמן
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הסתם נכתבו לפני החוק ולא יכולת לבצע בהם התאמות ולהוסיף סעיפי קנסות
שלא היו במקור .החוק אומר שפעם,
מר איתי זילבר :ממתי החוק רק? תזכירי לנו.
עו"ד יונת דיין :נדמה לי שהוא נכנס באמצע  2013עם דחיה ל .2014-היה חצי שנה של היערכות.
החוק גם קבע בקרי שכר שלא הוכשרו עד אז .רק רואי החשבון עושים זיקה
מקבילה .לצערי רק עכשיו  ,...החוק אומר שפעם תשעה או עשרה חודשים בודקים
מדגמית עשר ה אחוזים מהעובדים אצל קבלני תברואה ,ניקיון וקייטרינג במפרט
שיש להם יותר מארבעה עובדים.
מר ראובן קייקוב :אני מחליף אותו לרגע.
מר איתי זילבר :אני מבין שהזכויות של העובדים בעירייה לא ,...
מר ישראל מורן :זה הרבה יותר חשוב.
מר ישראל מורן :היועצת המשפטית עכשיו מסבירה משהו שמאוד מאוד חשוב ואתם ...
עו"ד יונת דיין :רואה חשבון עושה לנו את העבודה הזאת בינתיים .פעם בתשעה או עשרה חודשים
בודק מדגמית  10אחוז מהעובדים כל של קבלן .אגב ,זה חל על עובדי קבלן מכיוון
שעובדי הקבלן לא היה מי שישמור עליהם ,בעוד שעל עובדי עירייה יש לנו את
ההסתדרות וחוקי העבודה והסכם קיבוצי וכיוצא בזה ,או קיי? לוקח זמן לקבל
נתונים של  10חודשים אחורה ,בודק אותם ,מעבד אותם  ..העבודה המרובה עם
הסכמים קיבוציים  ...הוא יעשה רשימה של כל החוסרים ,נשלחת השאלה חזרה
לקבלן ומקבלים ממנו הסברים אם יש סיבה לחריגות ,אם כן היו חריגות או אם
אין לו הסבר עבורם .בנוסף הוקם צוות מעקב מיוחד,
מר איתי זילבר :בקטע של העירייה מול הקבלן ,או קיי? את אומרת שהוא מוציא מכתב והוא מגיב
לזה .כשאני קורא בדו"ח מבקר המדינה שהעירייה  ...במצב כזה אין לה אינסטנציה
אפשרית מול הקבלן  ...לשלוח מכתב ...
עו"ד יונת דיין :אם אתה זוכר זה מתחיל בזה שדיברתי על הסכמים או מכרזים שעלו בתוקף
כשהחוק נכנס לתוקפו.
מר איתי זילבר... :
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עו"ד יונת דיין :החוק בתוקף אבל המכרז לצורך העניין נעשה ב 2012-או ב,2013-
מר איתי זילבר :או קיי,
עו"ד יונת דיין :וההתקשרות היא מאז בתוקף .אני לא יכולה להפסיק  ...כשהיא בתוקף .או שהיה
קבלן שסיים את החוזה שלו עם העירייה בסוף  2013או אפילו בסוף  .2014אין לי
מה לעשות אתו כי הוא ממילא סיים את עבודתו אצלי.
מר ראובן קייקוב :איתי ,תן לה לסיים .איתי ,תן לה לסיים אבל.
עו"ד יונת דיין :מה שאתה רוצה לשאול זה המשפט הבא שלי .בחוזים ומכרזים מאז כניסת החוק
לתוקף ,יש סעיפי קנסות מוסדרים ,יש אפשרות לסיים התקשרות איתם בדיוק על
הנושאים האלה ויזכיר לי הגזבר אם כבר השתמשנו בסעיף קנס כזה או לא כי הוא
עוקב אחרי זה יותר צמוד ממני .אני מודה.
מר ראובן קייקוב :אז בוא וידבסקי ,אז בוא רק תשב פה.
מר יצחק וידבסקי :בשלב ראשון,
מר איתי זילבר :אנחנו בקשר בלתי אמצעי.
מר יצחק וידבסקי :אנחנו מעכבים תשלומים לקבלנים האלה ,האמת אני מזמין אותם אלי לשיחה
ומתרה בהם שנפסיק את ההתקשרות איתם .בגדול עד היום ...
מר איתי זילבר :כמה ?..
מר יצחק וידבסקי :סך הכול מדובר בשישה ,שלושה באמצעות החברה למשק וכלכלה ושלושה ...
מר איתי זילבר :או קיי ,עכשיו מה שבעצם אני שואל ,האם לעיריית חולון היום יש חוזים ישנים
מלפני החוק? אני מבין שב 2014-זה היה על התפר ,מי שנכנס ב 2013-סבבה.
עו"ד יונת דיין :המכרזים,
מר איתי זילבר :האם היום שנתיים אחר כך עדיין יש כאלה,
עו"ד יונת דיין :המכרזים הם או לשלוש או לחמש שנים ,אז תיאורטית עדיין יכול להיות .אני לא
זוכרת לסקור לך בעל פה.
מר איתי זילבר :אני יודע .מי יודע להגיד כמה לפחות ...
עו"ד יונת דיין :צריך לשלוף את המכרזים ולראות מי ממתי .אני יודעת אבל שמכרזים שנעשים דרך
החברה למשק והגיע מועד החידוש שלהם ,גם שם הסעיפים האלה
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אז הם כבר ...
מר איתי זילבר :בהערכה שלא ..
עו"ד יונת דיין .. :נוסח קיים של מכרז .אני מאריכה חוזה מכוח  ...אני עדיין מחויבת למכרז .כמובן
 ..שנכנסו בינתיים חלים עליהם ואנחנו עושים להם בדיקות והם חייבים לשלם את
כל התנאים לעובדים שלהם אבל אין לי אפשרות לקנוס אותם.
מר איתי זילבר .. :ובעצם את אומרת  ..מאריכה את החוזים לקבלנים,
עו"ד יונת דיין .. :אני עדיין מחויבת לנוסח המכרז.
מר איתי זילבר :לא ,לא ,זה לא מדויק.
מר ראובן קייקוב :איתי ,איתי,
מר איתי זילבר .. :במכרזים האלה.
מר ראובן קייקוב :איתי ,זה לא דיאלוג פה .תשאל שאלה.
מר איתי זילבר :לא ,אני מנסה להבין .האם עיריית חולון מאריכה חוזים,
עו"ד יונת דיין :גם כשאנחנו מאריכים את החוזה מכוח תקופת המכרז ,אם בבדיקה עולה שהם לא
שילמו  ..מעוכב להם תשלום.
מר איתי זילבר :אם מישהו זכה במכרז והחוזה שלו מ 2013-לשלוש שנים או לחמש שנים .סליחה,
לשלוש שנים .עכשיו צריך להאריך את החוזה .אז בעצם הארכת החוזה בתנאים
שלפי החוק.
עו"ד יונת דיין :כי זה התנאים להארכת החוזה.
מר איתי זילבר :אני שואל אם עיריית חולון וזה המקום שלך זוהר אולי להתערב ,מאריכה חוזים
לקבלנים כאלה שלא כפופים לחוק החדש .כלומר אם אנחנו לוקחים חוזים ישנים,
אנחנו מבינים שזה בעייתי ,או קיי? . ..ומאריכים אותם  ...שלא לקחו בחשבון את
הזכויות של העובדים האלה.
עו"ד יונת דיין :אני מודה שאני לא זוכרת בעל פה למי הוארך החוזה ומי לא .אבל כמו שאמרתי
ואני מסביר לך גם הגזבר ,גם אם הארכנו חוזה מתוקף מכרז ,הם עוברים את
הבקרות האלה ואם יש להם חוסרים או אי תשלום מעוכב להם תשלום עד שהם
מתקנים.
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מר איתי זילבר :אז בדיוק על הדבר הזה ...
עו"ד יונת דיין :לא ,אז אני מסבירה לך שהגבנו לכאלה שההתקשרות עימם הסתיימה .הסברנו להם
שמי שהסתיימה ההתקשרות אתו אין יותר מה לעשות .אני לא יכולה לעכב לו
כספים שלא מגיעים לו.
מר איתי זילבר :זה אומר שאתם יכולים לעכב להם תשלום וכדומה אבל עדיין לא לפעול לפי החוק
החדש ,אם אתם מאריכים חוזה שהסתיים עכשיו בעוד שנתיים שלוש או what
.ever
עו"ד יונת דיין :אני לא בטוחה שאני הבנתי אותך עכשיו.
מר מוטי ששון :או קיי ,יש עוד משהו? טוב ,מי בעד סיכומיה והצעותיה של הוועדה לענייני ביקורת
בנושא דו"ח ביקורת.
מר ישראל מורן :יש לי שאלה.
מר מוטי ששון :שאלתי.
מר ישראל מורן :הנתונים של כינוס הוועדות ,מי מסר את זה? מאיפה הם הגיעו? זה כאילו הגיע
לוועדה ,עשו  follow upעל ההערה הזאת  ...התכנסה הוועדה כן או לא  ...כי אני
חבר בשתי הוועדות ,אני מגיע לכל הוועדות ויש שם נתונים שהם לא מדויקים.
מר אילן בוסקילה :הוא מתייחס ל.2014-
גב' נעה צ'פליצקי :לא ,אבל חלק שייכים גם ל.2013-
מר ישראל מורן :רגע ,אז מי העביר את הנתונים שלהם?
מר יוסי זיידה :אני מניח שאני העברתי ועל בסיס שאלות ששאלתי ומידע שקיבלתי.
מר ישראל מורן :את מי שאלת?
מר יוסי זיידה :את האנשים ש,
מר מוטי ששון :את מרכזי הוועדות כנראה.
מר יוסי זיידה :מרכזי ועדות .אני לא זוכר כרגע להגיד .הפרוטוקולים יתחילו לעלות עכשיו.
מר מוטי ששון :כן ,או קיי ,בסדר.
מר ישראל מורן :כשזה מגיע לביקורת ,אני אשמח שישאלו גם אותנו ,שיביאו את זה לתשומת ליבנו
כי זה לא מספר פעמים מתכנסת הוועדה,

43

מועצת העיר ה –  17חולון ישיבה שמן המניין מס' 39

 3/1/2016פרוטוקול 453

מר מוטי ששון :טוב ,אז אם יש לך הערות,
מר ישראל מורן :כן ,חבל שזה מה שמופיע בדו"ח .על בסיס מה שיוסי מוסר כנראה קיבל ממישהו
אחר.
מר מוטי ששון :טוב ,או קיי ,מי בעד סיכומיה והצעותיה של הוועדה לענייני ביקורת לנושא דו"ח
ביקורת רואה חשבון משרד הפנים בעיריית חולון לשנת  2014על פי מכתבו של עזרא
סיטון ב 22-לנובמבר .2015
מי בעד?  18בעד 18 .בעד .אין נגד .אין נמנעים .אושר.
אישור המועצה להארכת מינו חברי ועדת ערר
מר מוטי ששון :אישור המועצה להארכת מינו חברי ועדת ערר.
עו"ד יונת דיין :מדובר בוועדת ערר,
מר מוטי ששון :ועדת ארנונה ,ערר לארנונה.
עו"ד יונת דיין :לפי ההנחיות של חוזר מנכ"ל משרד הפנים ,צריך  4פלוס  4והגענו ל ,4-נכון? אני לא
טועה .הגענו לשלב ההארכה של הוועדה.
מר מוטי ששון :כן .היא מתפקדת כבר.
מר ישראל מורן :איך נקבעים הנציגים?
מר מוטי ששון :נקבעו כבר לפני  4שנים.
מר ישראל מורן :זה שהם נקבעו זה לא אומר שהם צריכים להשתנות בהתאם למועצה החדשה.
עו"ד יונת דיין :לא ,לא ,אלה לא,
מר מוטי ששון :זה לא,
עו"ד יונת דיין :עובדי ציבור או נציגי ציבור.
מר ישראל מורן :מה זה לא?
מר מוטי ששון :לא על בסיס מפלגתי.
עו"ד יונת דיין .. :משרד הפנים,
מר ישראל מורן :מר סמי שמואל שאני לא מכיר אותו ,כנראה הוא אדם ראוי ומכובד ,אם אני לא
טועה גם שימש,
מר ישראל מורן .. :שאם אני לא טועה שימש גם  ..מטעם מפלגת העבודה .אז או ש ..מטעם מפלגת
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העבודה .אז או שתגידו שזה נציגים מטעם המועצה ומתמנים ככה ,ואם לא אז זה
כאילו,
מר מוטי ששון :זה לא על פי זה והלכנו לפי,
מר ישראל מורן :אל תגיד לי לא לפי זה.
מר מוטי ששון :אתה שאלת אותי שאלה ,אז אני אומר .זה מונה בעבר ,לפני  4שנים,
מר ישראל מורן :אנחנו רוצים לדעת מה ההליך של בחירה של חברי ועדת הערר.
מר מוטי ששון :היא מייד תגיד לך .תגידי לו איך הבחירה.
מר ישראל מורן :כמה אנחנו מעריכים ולא  ..שוב פעם,
מר מוטי ששון :עד שיש לנו ועדת ערר שאנחנו מסתדרים איתה ,שעובדת ומתכנסת,
מר ישראל מורן :אבל יכול להיות שהיא צריכה,
מר מוטי ששון :פעם הקמתי ועדת ערר נוספת ולא תפקדה.
עו"ד יונת דיין :קודם כל זה מתחיל בזה שהם חייבים להיות כשירים להיבחר כחברי מועצה ,זאת
אומרת מעל גיל מסוים ותושבי העיר וכדומה.
מר ישראל מורן :יש קריטריון,
מר מוטי ששון :היא עונה לך ,תן רגע.
מר ישראל מורן :אני רוצה לדעת מה הקריטריונים.
מר מוטי ששון :היא לא התחילה לדבר אתה כבר קוטע אותה.
מר ישראל מורן :שאלתי שאלה,
עו"ד יונת דיין :אני לא זוכרת אם זה צריך להיות  18או . ..כמו להיות מועמד למועצת העיר .אותם
תנאים ,או קיי?
עו"ד יונת דיין :מודה שאני לא זוכרת אותם בעל פה במדויק .יושב ראש הוועדה חייב להיות גם
עורך דין ,תושב העיר כמובן ,שמתמצא בתחום המוניציפלי .פרסמנו פנייה כזאת,
מר מוטי ששון :בעיתונות,
עו"ד יונת דיין :שאנחנו מחפשים כאלה .הגיע אחד פעם קודמת ואם אני לא טועה עכשיו לאחרונה
חיפשנו עוד אחד כדי שתהייה לנו את האפשרות למלא לו ממלא מקום במידה והיא
נעדרת ,במידה והיא לא יכולה לבוא .זה דורש מחברי הוועדה ,במיועד מהיושב

45

מועצת העיר ה –  17חולון ישיבה שמן המניין מס' 39

 3/1/2016פרוטוקול 453

ראש ,ל קרוא את החומר לפני ,את הערר ,את כתב התשובה לערר ,להבין על איזה
נכס מדובר ,לקיים הליך מעין שיפוטי ,הם יושבים העורר בצד אחד והעירייה בצד
שני .ואחר כך לקבל החלטה מנומקת ולכתוב אותה כדי שאפשר יהיה להפיץ אותה.
אין על זה שכר ,יש על זה תשלום של שעות ישיבה שקבע משרד הפנים .אם אני לא
טועה ,אזור ה 180-שקל לשעה או משהו כזה .זה הכול סוג של סמי התנדבות כל
העסק הזה.
מר ישראל מורן :אישרנו כמעט  180אלף  ₪אם אני לא טועה בתקציב.
עו"ד יונת דיין :יש מקליט שמקליט את כל הישיבות .כשהם יוצאים לסיורים בשטח ,צריך לאפשר
להם את הנגישות הזאת .הם רוצים לראות את הנכסים שמדובר עליהם ולהבין לא
רק מתמונות .ויש להם שעות עבודה .אילן אתה זוכר כמה עררים יש לשנה? נדמה
לי סביב ה 100-אבל אולי אני טועה.
מר אילן בוסקילה :יותר.
עו"ד יונת דיין :יותר?
מר אילן בוסקילה ... :הרבה .המשמעות  ..של ועדת ערר היא כבדה מאוד,
מר מוטי ששון :לא משלמים את הארנונה.
מר אילן בוסקילה :כי העירייה לא מקבלת כספי ארנונה.
מר מוטי ששון :כל עוד מישהו יראה ,אז בזמן הערעור לא גובים ממנו את הכסף ,וכל שזה מתעכב
יותר העירייה מפסידה.
מר ישראל מורן :אתה מסביר לי ואני מנסה להבין מה התהליך של בחירה.
מר מוטי ששון :אז היא אומרת לך ,לגבי היושב ראש התפרסם בעיתון.
מר ישראל מורן :היושב ראש אמר לי .החברים?
עו"ד יונת דיין :אני מודה שאני לא זוכרת.
מר מוטי ששון :גם אני לא.
עו"ד יונת דיין :אבל בקרוב אנחנו נצטרך ממלא לרענן שורות .זה  .4 + 4זאת ועדה,
מר איתי זילבר :אנחנו מדברים על בקרוב .2020
עו"ד יונת דיין :מה?
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מר איתי זילבר :זה הבקרוב?
מר מוטי ששון :חבר'ה ,אפשר להתנגד וזהו .וידבסקי אתם מרוצים מהוועדה? אילן אתם מרוצים
מהוועדה?
גב' נעה צ'פליצקי :אולי כתוב ה..
מר ישראל מורן :האם החברים ,לא היושב ראש ,לא יושבת הראש ,האם החברים היו בגלגול כזה
או אחר נציגם של מפלגות או של סיעות כאלה ואחרות ולא כמו שאתם מתארים
הליך של יושב הראש שהיה פנייה לציבור וביקשו.
מר מוטי ששון :עם היושב ראש היה הליך ,נקודה .אמרתי לך.
מר ישראל מורן :לא ,אבל שאלתי על החברים.
מר מוטי ששון :החברים,
מר ישראל מורן :זאת הייתה שאלה מאוד פשוטה .האם החברים בשלב מסוים היו נציגם של
סיעות,
מר מוטי ששון :נו כן .כן ,היו נציגם של סיעות בעבר .אז מה?
מר ישראל מורן :היום יש מועצה חדשה.
מר מוטי ששון :או קיי ,אז אני מציע את ההצעה .בסדר.
גב' נעה צ'פליצקי :רגע מורן ,אבל אפשר לבדוק את זה ,כי זה מה ,1.7.2016-יש לנו עוד חצי שנה
לבדוק את זה.
עו"ד יונת דיין :הרכב הוועדה צריך לעבור פרסום ברשומות .משרד המשפטים אחראי על זה והוא
מה לעשות לוקח את זמנו .כמו שאתם יודעים חוקי העזר ,פרסום ברשומות זה גם
יכול להיות עניין של שלושה חודשים עד שזה מתפרסם.
מר ישראל מורן :אין בעיה.
עו"ד יונת דיין :אם אין ועדה שפורסמה .. ,לדון בעררים.
מר מוטי ששון :חבר'ה ,אנחנו צריכים בוועדה ,צריכים לתת לה להמשיך לעבוד .או קיי.
מר ישראל מורן :היא לא נתנה לי עדיין תשובה .אז או שהיא בודקת את זה ומחזירה לנו תשובה,
מר מוטי ששון :לא.
עו"ד יונת דיין .. :בהיסטוריה של המינויים.
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מר מוטי ששון :אתה יודע מה ,צא מתוך הנחה שהם ,סמי שמואלי אני הצעתי אותו ואת צדקה הוא
מועמד של הליכוד ,לצורך העניין אני אומר ,אני לא זוכר מה היה ,איך זה היה .אלה
עכשיו האנשים שמכהנים .אני מבקש ,הם עשו את העבודה שלהם נאמנה ,אילן
מרוצה מהם .אני מבקש להמשיך את הכהונה שלהם ,את האופציה לעוד  4שנים,
נקודה .תצביע נגד.
מר ישראל מורן :אבל אתה מבין שעדיין יש אי צדק בחלוקה של נציגים.
מר מוטי ששון :טוב ,אז אתה תצביע נגד.
מר ישראל מורן :ואתה עדיין ממשיך כאילו,
מר מוטי ששון :כן.
מר ישראל מורן :במעטה של כאילו זה מהציבור ,זה בכלל לא קשור .זה הרי נבחר במכרז כזה
חיצוני.
מר מוטי ששון :טוב ,או קיי.
מר ישראל מורן .. :בעיתונות.
מר מוטי ששון :בסדר ,או קיי ,מי בעד אישור המועצה להארכת מינוי חברי ועדת ערר? עורך דין
אודליה עסיס אברג'יל יושב ראש הוועדה ,צדקה יפת חבר ועדה ,מר סמי שמואלי
חבר ועדה.
מי בעד?  15בעד .מי נגד? מי נמנע?  4נמנעים .אושר.
אישור הוספת  2תקנים (של חצי משרה) לשפ"ח לטובת החינוך החרדי
מר מוטי ששון :אני עובר לסעיף הבא .אישור הוספת  2תקנים (של חצי משרה) לשפ"ח לטובת
החינוך החרדי .מי בעד?
מר מוטי ששון 16 :בעד.
דובר:

רגע ,רגע מוטי.

מר מוטי ששון :דיון על מה? שני תקנים,
מר ישראל מורן :אבל זה לא נכון לעומת מה שכתוב בדף ,שני תקנים ,אתה צודק בכותרת ,ואז
כשאתה מסתכל בדף רשום שיש פה עוד תקן.
גב' נעה צ'פליצקי :זה משהו אחר .זה משהו אחר.
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מר ישראל מורן :אז אם זה מה שאנחנו מאשרים אז אין בעיה.
גב' נעה צ'פליצקי :אנחנו מאשרים שני תקנים.
מר ישראל מורן :שני תקנים של חצי משרה ,אין שום בעיה.
גב' נעה צ'פליצקי :רק של השירות הפסיכולוגי.
מר מוטי ששון :כתוב אישור הוספת שני תקנים לשפ"ח לטובת החינוך החרדי.
גב' נעה צ'פליצקי :זה בסדר .אין בעיה.
מר מוטי ששון :או קיי ,מי בעד?  18בעד .מי נגד? אין נגד .אין נמנעים 19 .בעד .או קיי ,אושר.
גב' נעה צ'פליצקי :עכשיו יש עוד משהו ,רגע ,עכשיו יש תקן לרכז פרויקטים.
מר ישראל מורן :זה לא בהצבעה.
גב' נעה צ'פליצקי :לא ,אבל זה כאילו פה.
מר מוטי ששון :או קיי ,טוב,
גב' נעה צ'פליצקי :יש תקן עוזר למנהל אגף ...
מר מוטי ששון :כן ,כן ,כן.
גב' נעה צ'פליצקי :וזה כאילו מה?
מר מוטי ששון :זה אושר בוועדת תקנים .בוועדה תקינה.
גב' נעה צ'פליצקי :הנה ,זה אצלי.
דובר:

נכון ,נכון.

מר מוטי ששון :כן ,כן .אני פספסתי ,לא ראיתי את זה.
עו"ד יונת דיין :תקריא.
גב' יוליה מלינובסקי :לא ,זה לא בסדר היום.
מר ישראל מורן :זה לא בסדר היום.
גב' נעה צ'פליצקי :זה מופיע בדף לאישור .זה לא מופיע בסדר היום.
מר מוטי ששון :אתה רואה שזה מופיע בחומר שקיבלתם.
גב' נעה צ'פליצקי :כן.
מר מוטי ששון :אז בטעות זה ירד .אתם מתנגדים שזה ייכנס לסדר היום?
מר ישראל מורן :אני לא ראיתי את זה ,גם לא קיבלתי את הדף.
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מר מוטי ששון :כלומר אתה מתנגד.
מר ישראל מורן :אני אומר שלא קיבלתי את הדף.
מר מוטי ששון :זאת אומרת שקיבלנו את זה.
מר ישראל מורן :לא קיבלתי את הדף ויוסי יודע מתחילת הישיבה.
מר מוטי ששון :רגע ,רגע ,נעה קיבלת את זה?
גב' נעה צ'פליצקי :אבל,
מר ישראל מורן :לא קיבלתי את הדף.
דובר:

עכשיו קיבלת.

מר מוטי ששון :רגע ,רגע ,נעה מתי קיבלת את זה?
גב' נעה צ'פליצקי :לא ,לא ,זה מהבית .זה מהבית.
מר מוטי ששון :מהבית?
גב' נעה צ'פליצקי :מהבית.
מר מוטי ששון :זאת אומרת ש ,אז קיבלתם .מי לא קיבל?
דובר:

אתה קיבל את החומר איתי?

מר מוטי ששון :אז אתה לא קיבלת .או קיי ,אז הבנתי ,הבנתי.
דובר:

הוא אמר שהוא לא קיבל.

מר מוטי ששון :לא ,אבל רגע ,אני לא מבין.
מר ישראל מורן :אתה רוצה להסביר מה זה אומר?
מר יצחק וידבסקי :תוספות ,יש תקציב  ..לאישור מועצה.
גב' נעה צ'פליצקי :למה?
מר יצחק וידבסקי :היה תקציב ,אישור תקן,
מר מוטי ששון :רגע ,רגע ,וידבסקי ,לא שומעים אותך.
מר יצחק וידבסקי .. :לא צריך להגיע לשום ..
גב' נעה צ'פליצקי :אבל זה הגיע.
מר ישראל מורן :אז למה השפ"ח הגיע?
עו"ד יונת דיין :השירות הפסיכולוגי אני חושבת שבגלל שיש לנו שם גם תקצוב מהמדינה ,יכול
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להיות יצחק?
מר יצחק וידבסקי :יש הוראה תקציבית.
גב' נעה צ'פליצקי :ויש תקנים מסוימים ממשרד החינוך לשפ"ח.
מר מוטי ששון :מה זה וידבסקי?
מר יצחק וידבסקי :זה עוזר לעוזר של ...
גב' נעה צ'פליצקי :למה אבל?
מר מוטי ששון :אתה אומר שיש תקן .או קיי ,אז זה מאושר בתוך התקציב אתה אומר וידבסקי,
נכון?
מר יצחק וידבסקי :כן.
מר מוטי ששון :או קיי ,אז מאושר בתוך התקציב.
גב' נעה צ'פליצקי :אבל למה זה בתוך התקציב?
מר מוטי ששון :אישור,
גב' נעה צ'פליצקי :לא ראינו את זה בתוך התקציב שאישרנו לפני שבוע.
מר יצחק וידבסקי :זה היה בתוך התקציב.
מר מוטי ששון :נקודה .הוא אומר לך היה בתוך התקציב.
גב' נעה צ'פליצקי :אל תצעק עלי.
מר מוטי ששון :או קיי ,אז אם זה בתוך התקציב אז אין צורך.
אישור החלפת רכב ראש עיר בהתאם לנוהל משרד הפנים
מר מוטי ששון :אני עובר לסעיף הבא .אישור החלפת רכב ראש עיר בהתאם לנוהל משרד הפנים .כן
יונת את רוצה להסביר?
עו"ד יונת דיין :הרכב של ראש העירייה עשה קילומטרז' די גבוה ועבר כנראה מספר אירועים והוא
כבר לא בטיחותי .למרות שזה לא עומד ב,
מר מוטי ששון :למה 4 ,שנים.
עו"ד יונת דיין 4 :שנים .חוזר מנכ"ל משרד הפנים מדבר על בבעלות החלפה כל  5שנים אלא אם כן
מקבלים אישור .פנינו למשרד הפנים ונתנו להם את המצב הבטיחותי של הרכב
והם נתנו את אישורם להחליף לפני תוך ה 5-השנים .החלפת רכש ראש עירייה
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מובא גם למועצת העיר.
מר ניסים זאב :איזה רכב זה?
מר מוטי ששון :אותו הדבר.
מר יוסי זיידה :אותו אוטו.
מר מוטי ששון :אותו דבר במסגרת הסכום.
עו"ד יונת דיין :במגבלות משרד הפנים לראשי ערים.
מר מוטי ששון :או קיי ,מי בעד?
דובר:

כמה קילומטראז' עשה הרכב?

מר מוטי ששון 120 :אלף .אתה רוצה לבדוק אותו?
דובר:

לא.

מר מוטי ששון :מי בעד?  17בעד .מי נגד? מי נמנע?  2נמנעים ,אושר.
אישור מחיקת חובות בהסדרי פשרה
מר מוטי ששון :אני עובר לסעיף הבא .אישור מחיקת חובות בהסדרי פשרה.
עו"ד יונת דיין :אילן?
מר מוטי ששון :אילן תתקרב שתוכל לדבר.
מר מוטי ששון :כן אילן ,דבר.
מר אילן בוסקילה :במסגרת  ..שהובא לאישור מועצת העיר לפני כשנה וחצי ,אנחנו עוברים על
הסכמי פשרה שמגיעים איתם מול תושבים ובעלי עסקים .הנוהל אושרה ב2014-
במועצת העיר לפי נוהל מחיקת חוק בהסדרי פשרה .בהתאם לנוהל הזה אנחנו
מציגים פה  ...ומבקשים את אישור המועצה,
דובר:

 4מיליון.

מר אילן בוסקילה:

ואישור לפי הטבלה המצורפת .אם יש למישהו שאלה ,הבהרה ,שישאל.

הנוהל עובר בדרך כזאת  ..שמגיעים להסכמה  ...אישור ועדה מקדימה ,זה תלוי
בגובה הסכום .בדרך כלל זה ועדה של הגזבר ,היועצת המשפטית  ...ואנוכי.. ,
אישור הגזבר והיועצת המשפטית .לאחר מכן זה עובר לוועדת הנחות ולאחר מכן זה
מובא לאישור המועצה .זה יוצר כפי שאתה מבין הרבה הרבה מהמורות .זה מהלך
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שהובא למשרד הפנים אבל  ...כרשות איתנה והחישוב מובא למועצת העיר ולא
למשרד הפנים.
מר איתי זילבר :לי יש שתי שאלות .אחד ,דווקא הסעיף הראשון ששם אתם מוחקים  733אלף
שקלים .אני דווקא מתעניין מה קורה שם עכשיו בנכס הזה .כלומר בניגוד לכל בעלי
נכס ושוכרים וכדומה ,פה מדובר בפולש .האם הפלישה עדיין קיימת ,מה שאומר
שהחוב ממשיך לגדול ,מה הסטטוס של הנכס?
מר אילן בוסקילה .. :לאישור המועצה  ..לא מביאים אפילו לאישור ברמות של  ,...ככלל  ...להסדר
אפילו לא ברמת גזבר ,אפילו ברמה של ,...
מר איתי זילבר :אז הפולש עדיין פולש?
מר אילן בוסקילה:

תראה ,אני לא  ...עדיין נמצא בנכס וזה הזיקה הכי קרובה שלו לנכס  ,...אם

הוא פולש והוא נשאר אני גובה ממנו ארנונה.
מר איתי זילבר :איך זה עובד שאתה גובה ממישהו שנמצא בנכס בצורה לכאורה לא חוקית?
מר מוטי ששון :אתה נותן לו פרס? אתה נותן לו פרס לא לקחת גם ארנונה?
מר איתי זילבר :לא .. ,את הארנונה .איך אנחנו יודעים?
מר מוטי ששון :הם יודעים לעשות את העבודה.
מר איתי זילבר :יש לי עוד שאלה.
גב' יוליה מלינובסקי :איפה הנכס הזה נמצא? אילן איפה הנכס הזה נמצא?
מר מוטי ששון :לא ,אני שואל אותך ,דבר .יש לך שאלה.
מר איתי זילבר :יש לי שאלה .אני מסתכל על סעיף ,17
דובר:

מי בעל הקרקע שם?

מר איתי זילבר :אני,
מר אילן בוסקילה :המינהל.
מר מוטי ששון :מינהל מקרקעי ישראל.
מר איתי זילבר :אני מסתכל על סעיף  17ואני שואל דווקא על  ..שעולה ממנו .שוב אנחנו רואים ..
לא מקבלים אותה .. .הנחה בארנונה ,האם הבן הזה מיצה את הזכויות שלו או
ששוב פעם היה צריך לנחש או שהוא אמור לקבל אותן באופן אוטומטי מהביטוח
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הלאומי?
מר אילן בוסקילה :הוא לא צריך לנחש .הוא קיבל הנחה ולא שילם.
מר איתי זילבר :או קיי ,במקרים כאלה הנוהל,
מר אילן בוסקילה :יש הוראה,
מר איתי זילבר :משיטים עליהם את ה 100-אחוז ארנונה,
מר אילן בוסקילה :יש הוראה לפי פקודת העיריות שאדם שזכאי להנחה  ...ובלבד שאם הוא קיבל
הנחה לדוגמה של  60אחוז ,רק  40אחוז הוא צריך לשלם עד סוף אותה שנת כספים,
והיה ושילם את יתרת ה 40-אחוז ההנחה הזאת עומדת בעינה .והיה ולא הסדיר את
היתרה של ה 40-אחוז החוב חוזר לאחור.
מר מוטי ששון :טוב ,כן ,יש עוד שאלות?
מר ניסים זאב .. :הוא משלם מיסים ,זה לא משנה אם יש בעיה ...
מר מוטי ששון :נכון ,הנכס.
מר מוטי ששון ,יו"ר :יוליה בבקשה ,יוליה.
מר ניסים זאב .. :ועיריית חולון  ...אבל אתה תמשיך להיות פולש.
גב' יוליה מלינובסקי :אני אשאל אותך שאלה .יש פה סכומי עתק ,בסדר גודל ,יש פה ששנים על גבי
שנים שלא שילמו .זאת אומרת זה עכשיו המצב הוא קשה ויש נכות ואבטלה וזה.
אבל זה כבר סיפור שנמשך מזמן ,נכון?
מר אילן בוסקילה :את מדברת על בכלל?
גב' יוליה מלינובסקי :אני מה שאני יכולה להתייחס למקרה ספציפי.
מר אילן בוסקילה :או קיי.
גב' יוליה מלינובסקי :אני מבינה שאתה מבין על מה אני מדברת.
מר אילן בוסקילה :תראי,
גב' יוליה מלינובסקי :זה לא תקין.
מר מוטי ששון :מה לא תקין?
גב' יוליה מלינובסקי :זה לא תקין שאנחנו,
מר זוהר נוימרק :אין לך  100אחוז גבייה בכל מקום .זאת הגבייה הקשה ביותר .זה דברים ש,
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מר מוטי ששון :טוב ,תן לאילן לענות.
גב' יוליה מלינובסקי :לא ,אבל אני אגיד לך משהו .כשבן אדם מתקשר והוא פונה ויש פה הנחות,
אני רואה  17אלף 2,000 ,שקל 7 ,אלפים ,זה הגיוני .אני מבינה את זה מבחינת ה,
אם מישהו נקלע למצב קשה ,משהו לא הסתדר ,הוא נקלע לחובות ,כנראה שפה
פספסו את המקרים ,זאת אומרת לא טיפלו בהם בזמן אמת וזה צבר תאוצה ,ואני
אגיד לך יתרה מזאת ,מבחינתי במצבים כאלו אני לא רוצה לוותר .אני רוצה צו ,אני
רוצה ...
גב' נעה צ'פליצקי :תסתכלי את  ,2תסתכלי את מקרה  ,2תסתכלי שם .החוב הוא לפני ,2000
דובר:

 ..עמידר ,מה תעשי?

דובר:

זה שלו הנכס.

גב' נעה צ'פליצקי :לא ,אבל תסתכל 60 ,אלף שקל.
גב' יוליה מלינובסקי :בן אדם ,אז זה יותר מדי קל ,אז אני לא אשלם שנים על גבי שנים,
מר מוטי ששון :לא ,לא ,לא פשוט .מנסים כל הזמן.
מר מוטי ששון :אילן תענה להם ,אילן.
גב' נעה צ'פליצקי :אנשים חייבים  12שנה ופתאום אחרי  18שנה.
מר מוטי ששון :לא ,כל שנה.
גב' נעה צ'פליצקי :זהו ,השאלה אם זה כל שנה.
מר מוטי ששון :כל שנה שולחים ולא מוותרים ויש בעיה וגם מפעילים עורכי דין.
גב' נעה צ'פליצקי :ולמשל הנה ,המקרה  ,2תסתכל .החוב נוצר לפני שנת .2000
מר מוטי ששון :טוב ,אילן תענה וזהו.
מר אילן בוסקילה:

התשובה שלי היא קצרה .בעיקרון מחלקת הגבייה של עיריית חולון כבר

לאורך שנים גובה חיובים של ארנונה בשיעורי גבייה שהם  60 ..אחוז .. ,להגיע
לגבוה .כאשר אתה פועל נגד אנשים ואתה פועל נגדם סיסטמתית ,אתה פועל נגדם
גם באמצעות חברות גבייה וגם באמצעות עורכי הדין .אין פה אדם באף טבלה
שנמצאת פה שלא מה שנקרא שיגעו אותו מכל הכיוונים .כאשר אתה מדבר על
אחוזי גבייה שאתה לא גובה בצורה שוטפת  ,..זה אומר שאלה אנשים ,הגרעין הוא
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הגרעין קשה גבייה שהוא עבר את כל הדברים לדורותיהם ,עוד בזמנו של  ...כאשר
פותחים תיקי הוצאה לפועל .מגיעים לאנשים האלה לבתים ועושים להם עיקולי
בנקים ,מבזים אותם לעיני בני המשפחה שלהם ,ואם לא גבית את כל הכספים
האלה והגעת להסכמות ,כדאי ונכון כאשר מדובר ברוב המקרים שאתה מגיע
להסכמים ,אתה מגיע  ,..יש שיקול דעת כבד מאוד אם האדם הוא בעל נכס או אם
אדם הוא שוכר .גם אם אדם הוא שוכר זה דרך אחת לקבלת החלטות ואם אדם
הוא בעל נכס זה דרך אחרת .אם את רואה מקרים שמשנת  ,2000וכפי שאתם
רואים בפירוט של הדברים ,מדברים פה על אנשים מאוד מסוים כאשר מה שנקרא
הוציאו להם את הכיסים מהמכנסיים בכל הדרכים האפשרויות ואני גובה כסף ולא
מכריז עליו כחוב שלא ניתן לגבייה והנכון הוא והראוי הוא להביא את הכסף לקופה
הציבורית ,גם אם במקרה מסוים נראה שהשיעור הוא נמוך מדי ולאחר שכבר ניערו
אותו מכל הכיוונים ,אם זה באמצעי גבייה  ..ואם זה באמצעי גבייה משפטיים.
מר מוטי ששון :טוב.
גב' יוליה מלינובסקי :אה ,לא ,השאלה איך אנחנו יכולים להגיע למצב שזה לא יהיה משנת .2000
זאת אומרת שאחרי שנת ,2000
מר אילן בוסקילה :אבל את ל רוצה בשנת  2000להכריז על החוב הזה כחוב אבוד .אני רוצה לשגע
אותו ,לשגע אותו.
גב' יוליה מלינובסקי :מה התקופה הסבירה מבחינתך?
מר אילן בוסקילה:

תראי ,יש בחינה סבירה כיצד משרד הפנים שבהנחיות שלו לפני סעיף 3.8

מתיר לי לאחר  3שנים לעשות דברים.
גב' נעה צ'פליצקי :מאמץ בדיקה.
מר אילן בוסקילה :אני לא רוצה .אני רוצה להמשיך לשגע אותו ,לשגע אותו ולשגע אותו.
גב' יוליה מלינובסקי :אבל הוא צובר.
מר מוטי ששון :אבל זה ריבית והצמדה .הוא לא צובר .זה ריבית והצמדה.
מר ניסים זאב :רגע ,אני רוצה לשאול.
מר מוטי ששון :כן.
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מר ניסים זאב :שאלה ראשונה ,כשתושבים אחרים רואים את זה ,הם אומרים ואללה הבא
ונתחכמה לו ,גם אנחנו לא נשלם.
מר מוטי ששון :לא .זה לא עובד ככה.
מר ניסים זאב :עכשיו דבר שני ,אני ככה חושב.
מר אילן בוסקילה :השאלה מה קורה לחשבון הבנק שלו.
מר ניסים זאב :אני שואל אותך אם אתה מוציא ,זאת אומרת לפני שבן אדם מוכר את הבית ,הערה
בטאבו .יש מקומות ...
מר אילן בוסקילה :יש מקומות ויש מצבים ,אני עונה ,שקורים בשנת  ,2015חלק מהמקרים האלה
נמצאים פה ,שאנחנו הגשנו וקיבלנו אישור להתמנות ככונסי נכסים על נכסים ,בעלי
נכסים .אנחנו קיבלנו באמצעות עורך דין מטעם העירייה ,ביקשנו להתמנות ככונסי
נכסים על נכס וקיבלנו את האישור ,אז אותה אלמנה שחיה בבית ו 15-שנה לא היה
לה כסף ,מישהו התעורר במשפחה ,או היא בעצמה התעוררה  ..וימצאו הסדר.
המטרה היא לא להוציא אותה מהבית .המטרה היא להסביר לה גבירתי ,יש לך חוב
כבד ,את צריכה להסדיר אותו.
מר ניסים זאב :אבל היא חיה בבית,
מר אילן בוסקילה :והיא הסדירה.
מר ניסים זאב :ממה שהיא חייבת.
מר אילן בוסקילה:

נכון ,אבל המהלך הזה שבאים ובית משפט בא ואומר לה גבירתי ,את עומדת

לצאת מהבית ,מניע אותה בכיסא ,לא משנה כרגע מה ערך הבית ,היא מבינה שיותר
היא לא תהייה בבית והיא כבר לא נמצאת במצב שאיזה פקיד גבייה איים עליה,
בית המשפט מינה כונס נכסים על הנכס ,זה מזיז את האנשים מהכיסאות.
מר מוטי ששון :עמוס 93 ,אחוז הם אחוזי הגבייה שלנו .אז יש כאלה שהם ,אתה יודע ,גרעין קשה.
מר ניסים זאב :אתה יכול לוותר לעוד  5אחוז בשקט.
מר מוטי ששון :טוב ,או קיי ,מי בעד? מי בעד בקשה לאישור מועצת העיר מחיקת חובות בהסדרי
פשרה? מכתבו של אילן בוסקילה מנהל מחלקת הגבייה מיום  20לדצמבר .2015
מי בעד?  19בעד .מי נגד? אין נגד .אין נמנעים .אושר.
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רישום משכנתא נוספת דרגה ראשונה על חלקות  81 ,97 ,101בגוש  6996לטובת ועידת התביעות
נגד גרמניה ,בניית קומה ב' במרכז רב גילאי ברחוב אלחריזי פינת המעפילים.
מר מוטי ששון :רישום משכנתא נוספת דרגה ראשונה על חלקות  81 ,97 ,101בגוש  6996לטובת
ועידת התביעות נגד גרמניה ,בניית קומה ב' במרכז רב גילאי ברחוב אלחריזי פינת
המעפילים.
מר יעקב חרש :אני פשוט רוצה לשאול .המגרש שלי ,המגרש של העירייה,
גב' יוליה מלינובסקי :חשבתי שלך.
מר יעקב חרש :לא ,לא ,המגרש של העירייה ,לוקחים משכנתא ,למה?
מר מוטי ששון :מייד.
מר יעקב חרש 340 :אלף  ?₪שלא ייתן.
מר מוטי ששון :למה שאני אוותר?
מר יעקב חרש :שלא ייתן .סליחה ,אז אני אתן לו משכנתא?
מר מוטי ששון :דקה ,דקה ,דקה.
מר יעקב חרש :למה?
מר מוטי ששון :אבל רגע ,חרש,
מר יעקב חרש :ה 340-אלף ?₪
מר מוטי ששון :אבל זה ,הם עושים את זה בכל הארץ .אבל הוא נותן רק על הסכום שלו .על ה340-
אלף  ₪שהוא נתן .זה הכול.
עו"ד יונת דיין :כדי להבטיח שהמקום,
מר מוטי ששון :בדיוק ,ישמש,
מר יעקב חרש :לשלם משכנתא בדרגה ראשונה?
מר מוטי ששון :הם רוצים רק ביטוחים וזה מה שהם נתנו לכסף.
עו"ד יונת דיין :לא מחזירים את הכסף.
מר מוטי ששון :לא מחזירים את הכסף .מי רוצה לשאול שאלה? או קיי,
מי בעד?  19בעד .אין נגד .אין נמנעים .אושר.
מינויה של הגברת הילה לוטן אדריכלית עובדת מינהל ההנדסה לוועדת השימור במקום הגברת
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שירה גורלי
מר מוטי ששון :מינויה של הגברת הילה לוטן אדריכלית עובדת מינהל ההנדסה לוועדת השימור
במקום הגברת שירה גורלי.
מי בעד?  19בעד .אושר .אין נגד ,אין נמנעים.
מינוי של שמוליק בראונשטיין כדירקטור נציג הרשות בחברה לפיתוח תיאטרון ,אומנות ומחול
כמחליף של אסתי הרצוג הנמצאת עכשיו בחופשת לידה
מר מוטי ששון :מינוי של שמוליק בראונשטיין כדירקטור נציג הרשות,
גב' יוליה מלינובסקי :שמוליק שהיה חבר מועצה?
מר מוטי ששון :לא .מינוי של שמוליק בראונשטיין כדירקטור נציג הרשות בחברה לפיתוח
תיאטרון ,אומנות ומחול כמחליף של אסתי הרצוג הנמצאת עכשיו בחופשת לידה.
מי בעד?  19בעד אושר.
מינויו של מר שי קינן לתפקיד סגן ראש העיר ללא שכר וחבר בוועדת הנהלה למשך שנה מיום
המינוי
מר מוטי ששון :או קיי ,מי בעד מינויו של מר שייקה קינן לתפקיד סגן ראש העיר .מינויו של מר
שייקה קינן לתפקיד סגן ראש העיר ללא שכר וחבר בוועדת הנהלה למשך שנה מיום
המינוי.
גב' יוליה מלינובסקי :סליחה מוטי ,זכות דיבור.
מר מוטי ששון :מה זה זכות דיבור?
גב' יוליה מלינובסקי :אני רוצה לדבר עליו.
דובר:

תאחלי לו בהצלחה וזהו.

גב' יוליה מלינובסקי :אני אסתדר לבד.
דובר:

אה ,כן ,באמת?

גב' יוליה מלינובסקי :כן .זאת זכותי.
מר מוטי ששון :דברי .אם את רוצה לברך ,אני אתן לך גם את הזמן שלי.
גב' יוליה מלינובסקי :קודם כל אני מאחלת לך באמת,
דובר:

ידעתי.
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גב' יוליה מלינובסקי :ועשייה פורייה בהמשך הדרך.
מר שי קינן :תודה רבה.
גב' יוליה מלינובסקי :עכשיו ,אבל לאורך שנים התנגדתי באופן עקבי ,אם אתה זוכר על המינוי שלך
לסגן ראש העיר בתואר ,זאת אומרת ללא שכר ,ובמקרה הזה לשנה בלבד ,אני
חושבת שזה ביזיון .זה מבזה את המעמד ,את התפקיד .אם אתה כבר סגן ,לך בגדול
על  100אחוז ,עם שכר ,עם כל הסמכויות.
דובר:

הוא לא מסכים.

גב' יוליה מלינובסקי :ותמלא את התפקיד ,סליחה ,ותמלא את התפקיד בנאמנה .דרך אגב ,זה אתה
אשם בזה כי אתה נותן לזה לקרות .זה המדיניות שלך והם כמו עדר הולכים
אחריך ,אבל זה כבר סיפור אחר .אני פשוט חושבת,
מר משה מועלם :לא היית לוקחת אם היו מציעים לך.
גב' יוליה מלינובסקי :סליחה?
מר משה מועלם :לא היית לוקחת אם היו מציעים לך.
גב' יוליה מלינובסקי :הוא יודע ש,
דובר:

מועלם מחכה כמה שנים.

גב' יוליה מלינובסקי :זה לא ,אני לא הייתי לוקחת.
גב' יוליה מלינובסקי :עכשיו ,זה אפילו כבר לא אישי .היו כבר כמה מינויים של סגני ראשי ערים,
מוטי,
מר מוטי ששון :שומע ,שומע.
גב' יוליה מלינובסקי :לא ,לפחות תראה לי שאתה שומע .אתה מדבר .היו פה כמה מנויים של סגני
ראשי ערים בתואר ללא שכר ,ללא סמכויות ,פה זה עוד יותר גרוע שזה לשנה בלבד,
אפילו בסדר יום כתוב לשנה בלבד ,אז זה קצת מבזה .אני חושבת שזה לא ראוי.
עכשיו לעניין עצמו .ההתלבטות שלי היא לא לגבי שי ,הוא עקרוני .אני חושבת שזה
לא מתאים .עכשיו לגבי העניין הספציפי .הדבר הזה נעשה בניגוד לדעת מפלגת
ישראל ביתנו ,בניגוד לדעת סיעת ישראל ביתנו במועצת העיר ,לצורך העניין אני רק
מזכירה לכולכם שנבחרנו כסיעת ישראל ביתנו ,לא חולון ביתנו ,לא יוליה
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מלינובסקי ,לא שי קינן ולא פלוני אלמוני אלא ישראל ביתנו .אז זה בניגוד לדעתנו,
אבל בהצלחה.
מר שי קינן :תודה.
מר מוטי ששון :או קיי.
מר עזרא סיטון :מוטי ,אני רוצה להגיד משהו נוסף .כשראיתי את המינוי של שי ואני כמובן מאחל
לשי בהצלחה ,אבל אני משום מה נזכרתי בשיר הזה ,בסיפור הזה ,סבתא בישלה
דייסה .נתנה לזוהר ,נתנה לחיים ,נתנה ל ,למי היא לא נתנה? כל אחד יחשוב למי
היא לא נתנה.
מר עזרא סיטון :לא ,שכל אחד יחשוב למי היא לא נתנה דייסה.
מר מוטי ששון :רגע ,רגע ,סיטון ,כל הכבוד שמאז שסבתא בישלה דייסה בתקופה שאתה היית,
עכשיו אתה פתאום נזכר שסבתא בישלה דייסה.
מר עזרא סיטון :לא ,אז היו איזה שניים ,היום יש איזה שבעה שמונה.
מר מוטי ששון :מי בעד מינוי של שי קינן לתפקיד סגן ראש העיר ללא שכר וחבר בוועדת הנהלה
למשך שנה מיום המינוי?
 17בעד .מי נגד? אין נגד 2 .נגד .מי נמנע?  2נגד ,אין נמנעים ,אושר.
שי שיהיה לך בהצלחה.
מר שי קינן :תודה.
מר מוטי ששון :ברוב חברי המועצה נבחר שי .או קיי ,עוד דקה אחת,
מר מוטי ששון :חברים ,אני מבקש,
גב' נעה צ'פליצקי :לי יש רק שאלה .המינוי הזה הוא במקום מי שיצא?
מר מוטי ששון :כן.
סיום תפקידו של חבר המועצה יוסי נדלר כחבר בוועדת מכרזים עקב מצבו הבריאותי ומינוי קובי
זיתוני כחבר בוועדת המכרזים
מר מוטי ששון :או קיי ,סיום תפקידו של חבר המועצה יוסי נדלר כחבר בוועדת מכרזים עקב מצבו
הבריאותי .הוא חולה ,אני לא מצליח ליצור אתו קשר ,אבל הנוכחות חייבת להיות
בישיבות של ועדת המכרזים והוא לא בקו הבריאות ואנחנו נאחל לו מפה החלמה
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ואני מבקש במקומו למנות את קובי זיתוני כחבר בוועדת המכרזים .מי בעד? זה שתי החלטות ,סיום
תפקידו של יוסי נדלר כחבר ועדת מכרזים?  19בעד .אין נגד .אין נמנעים .מינוי של
קובי זיתוני כחבר ועדת מכרזים במקום יוסי נדלר?
או קיי 19 ,בעד .אין נגד ,אין נמנעים .אושר.
תודה רבה .שי בהצלחה.

** סוף הישיבה **

יוסי זיידה

מוטי ששון

עוזר ראש העיר

ראש העיר

ומרכז ישיבות מועצה

62

