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ריכוז החלטות ישיבת מועצת העיר שמן המניין מס'  40פרוטוקול מס' 454
 .1אושר מינויו של מר לויט מיכאל כחבר במועצת העיר ה –  17מטעם סיעת אמת במקום
רונה נתיב עמרם שפרשה.
 .2הצעה לסדר – של חבר המועצה מורן ישראל בנושא קידום צורכי בני קהילת יוצאי
אתיופיה בחולון .ירד מסדר היום.
 .3הצעה לסדר – של חבר המועצה מורן ישראל בנושא פיקוח על פעילויות של נותני
חסות
במערכת החינוך .ירד מסדר היום.
 .4הצעה לסדר – של חברת המועצה נעה צ'פלצקי בנושא – תוכניות עבודה .ירד מסדר
היום.
 .5שאילתא  -של חברת המועצה נעה צ'פליצקי בנושא – פסיכולוג שפ"ח לילדי גנים
לגילאי .3-4
 .6שאילתא  -של חברת המועצה נעה צ'פליצקי בנושא – אולם ספורט לטובת תלמידי
תיכון
עתידים.
 .7שאילתא  -של חבר המועצה איתי זילבר בנושא – הנחייה לעובדי מערכת החינוך.
 .8שאילתא  -של חבר המועצה איתי זילבר בנושא – הנגשת מוסדות חינוך בתחומי
העיר חולון.
.9

מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את הבקשה למחיקת חובות בהסדרי פשרה.

 .10מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את הדוחות הכספיים המבוקרים ע"י רואה החשבון
מטעם משרד הפנים לשנת .2014
 .11מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את התברי"ם .
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 .13מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את פרוטוקול ועדת התמיכות בספורט מיום
 31.1.2016חלוקת כספי התמיכה לשנת התקציב .2016
 .14מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את אישרור לקיחת הלוואות בסך של  24.6מיליון,
בהתאם לתקציב הפיתוח המאושר לשנת .2016
 .15מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את פתיחת חשבון בנק ,חשבון פתוח – הקצבת
הפיס.
 .16מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את הליך פירוק איגוד ערים אזור תל אביב יפו -
חולון(בתי מטבחיים).
 .17מועצת העירייה לא אישרה את מינוי הגב' עינב עמרם מסיעת "מצטיינים בחינוך"
לחברה בוועדת נוער וצעירים במקום מוריס אשכנזי.
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 .18מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את מינוי מר מוריס אשכנזי כחבר בוועדת בריאות
,כחבר בוועדת בטיחות בדרכים וכחבר בוועדה למאבק בנגע הסמים ,במקום אושר
שקלים.
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פרוטוקול
מר מוטי ששון :אני רוצה לפתוח את הישיבה .אני פותח את הישיבה מן המניין מספר .40

 .1הודעה על סיום תפקיד של מר יוסי נדלר כחבר במועצת העיר
מר מוטי ששון :על סדר היום ,הודעת סיום תפקידו של יוסי נדלר כחבר מועצת העיר .יוסי ,אתה
רוצה את זכות הדיבור? בבקשה .חברים ,אנא הקשבה.
מר יוסי נדלר :שלום לכולם .קודם כל מוטי ,אני רוצה להתחיל איתך ,להודות על כל השנים שאתה
 ...הייתה לי הצלחה מאוד טובה איתך .כל מה ש ...יכולנו להגיע להבנה ואני מאחל
לכל אחד שיצליח  ...לכם חברים אני רוצה להודות לכל מי שהיה איתי ביחד ,עבדנו
יחד ודיברנו יחד ועשינו יחד והייתה לי הרגשה מאוד טובה .אני  ...ידיעה ש ...אני
החלטתי על ,לעזוב את המועצה מתוך זה שהייתה לי תאונה .עברתי ניתוח בראש.
לקח המון זמן עד שהצלחתי לצאת מזה .הייתי במצב מאוד מאוד קשה .עד היום
אני עם הרבה תרופות .ייקח עוד איזשהו חודשיים עד שאני אצא מזה .אני מקווה
שאני אחזור להיות אותו יוסי שהייתי פעם.
דובר:

אתה כבר אותו יוסי.

דובר:

בעזרת השם ,תהיה בריא.

דובר:

יוסי ,יש לו שם מחייב .יוסי.

מר יוסי נדלר :אז באמת ,תודה רבה לכל אחד ושנמצא רק דברים טובים.
מר מוטי ששון :יוסי ,אני רוצה להודות לך .אנחנו חברים עשרות בשנים .עוד בתקופה שהיית ,עוד
שגרת בבת ים וכשעברת לחולון אז הצענו לך להצטרף ולהיות חלק מהרשימה
והסכמת להיות ותרמת ועזרת וכשבאת אלי ,היה לי עצוב .כשאתה אומר לי מוטי,
אין לי ,אני לא מסוגל יותר להמשיך ,אני רוצה לאפשר לך או לאפשר לחבר חדש
להיכנס במקומי .אני לא יודע אם אני אוכל לבוא לכל הישיבות .אז היה לי קשה.
כמו שהיה קשה לך .ואני רוצה להודות לך באמת ,לא רק בשמי באופן אישי אלא
בשם כל חברי המועצה כי בכל זאת ,היית לנו חבר .מעולם לא שמענו אותך מרים
קול .תמיד היית עם סבר פנים יפות ,מחייך .מציג את העמדה שלך ,מדבר ,מנסה
לשכנע .תחסר לנו .אבל ,הבריאות קודמת לכל .אז אני מאחל לך כל טוב ,הוא יחסר
לי ברמה האישית .יחסר לי ,לנו כחבר מועצה ,אז אני מאחל לך הרבה הרבה הרבה
בריאות ושתהנה מכל הדברים היפים שיש בעיר חולון כי אתה בהחלט יכול להיות
גאה שאתה שותף פעיל ונאמן לכל מה שקרה בעיר חולון .אז שיהיה לך הרבה
בריאות ותהנה מכל רגע.
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עו"ד רועי כהן :רגע ,יוסי .רגע .אתה לא הולך כל כך מהר .אנחנו גם רוצים להגיד לך ,באמת ,אני
באופן אישי ,הכרתי אותך מהרגע שנכנסת למועצה ונוצרה ידידות גם בוועדת  ...גם
בוועדות יחד שהיינו ואני באמת רוצה לאחל לך רק דבר אחד .בריאות ונחת
מהילדים ומהמשפחה ואתה באמת ,אני חושב שגם מוטי אם יהיה אירוע עירוני,
מר מוטי ששון :ברור ,ברור ,ברור.
עו"ד רועי כהן :שנעשה איזה טקס כי אתה ,בוא נגיד יוסי ,באמת עוזב כאשר עוד כוחך במותניך
ואני חושב שאולי נוכל להיעזר בך .אני קודם כל רוצה לאחל לך רק בריאות והמון
תודה על הניסיון שלך הגדול גם מהתעשייה האווירית שהבאת לפה ,לנו לצעירים.
יכולנו ללמוד ממך ואני מקווה מאוד שתמשיך לעשות את זה גם בהמשך.
מר מוטי ששון :טוב ,חברים .אני מכבד את יוסי .הוא ביקש להודיע את ההודעה וללכת כי הוא לא
מרגיש טוב אז בואו נאפשר לו,
דובר:

יוסי ,בריאות טובה.

דובר:

ביי.

 .2הודעה על סיום תפקיד של הגב' רונה עמרם נתיב כחברת מועצת העיר
.3

מינויו של מר לויט מיכאל כחבר במועצת העיר ה 17-מטעם סיעת אמת במקום
רונה נתיב עמרם שפרשה

מר מוטי ששון :טוב .הסעיף השני ,הודעה על סיום תפקידה של הגברת רונה עמרם .די מדהים .רונה
החליטה לעבור דירה לקיבוץ בעוד כמה חודשים והיא החליטה שבעצם ,היא לא
יכולה ,היא לא מרגישה בנוח להיות שותפה להחלטות שיש במועצת העיר כשהיא
עוזבת את העיר .אז אנחנו מכבדים את רצונה ומי שיחליף אותה זה מיכאל לוויט,
שהוא צריך להגיע כל שנייה ואנחנו נאפשר לו אחר כך לומר את דברו .הוא צריך
להישבע אמונים .ההצהרה מופיעה פה למעלה .
דובר:

אנחנו גם אמורים להצביע? לאשר אותו?

מר מוטי ששון :לא.
עו"ד רועי כהן :מי מחליף את יוסי?
מר מוטי ששון :כרגע מי שמחליף את ,מה זה?
עו"ד רועי כהן :שניים ,לא?
מר מוטי ששון :שניים .זה איציק רון .זה לפי הרשימה.
דובר:

רגע ,אבל הוא עוד לא הגיע?

מר מוטי ששון :לישיבה הבאה .טוב ,אז אני עובר,
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עו"ד רועי כהן :רגע ,אז ההתפטרות שלו לא יכולה להיכנס לתוקף עכשיו.
מר מוטי ששון :היא בתוקף .הוא כתב מכתב.
עו"ד רועי כהן :אי אפשר,
מר מוטי ששון :הוא נכנס לתוקף ,המכתב שלו ,ברגע שהוא התפטר זה נכנס לתוקף.
עו"ד רועי כהן :המועצה יכולה לנהל  ...בהרכב חסר?
עו"ד יונת דיין :עד שהוא לא נשבע הוא לא יכול להצביע ממילא.
עו"ד רועי כהן :כן ,אבל השאלה אם המועצה יכולה להמשיך לפעול בהרכב חסר.
מר מוטי ששון :מה זה השאלה ,אחד חסר אז מה? בישיבות,
דובר:

לא ,מונה .אתה מביא עכשיו ,איציק כהן מונה .אתה חייב,

עו"ד רועי כהן :לא ,אני כרגע,
עו"ד יונת דיין :עד שהוא לא ישבע,
עו"ד רועי כהן :לא משנה .אבל הוא חלק עכשיו ...
עו"ד יונת דיין :פרוצדורה עתידית היא הבא בתור ברשימה,
מר מוטי ששון :בדיוק.
עו"ד יונת דיין :אין פה בכלל עניין של שיקולי דעת.
מר מוטי ששון :בדיוק,
עו"ד רועי כהן :אז בסדר,
מר מוטי ששון :אז הוא באופן אוטומטי.
עו"ד יונת דיין :אם יסתבר שהוא לא עומד בתנאים ההכרחיים ,שהוא לא  ...ברשימה,
מר מוטי ששון :אז הבא אחריו .זה באופן אוטומטי.
עו"ד יונת דיין :אין פה ,אבל עד שלא מציגים,
מר מוטי ששון :הנה מיכאל .מיכאל ,תעמוד שם ואני אקרא ,בוא ,בוא ,תעמוד פה .ליד הלוח.
דובר:

יוסי ,הוא קורא .את ההצהרה הוא צריך לקרוא .הוא מצהיר.

מר מוטי ששון :מיכאל ,אתה יכול ,תקרא את מה שכתוב.
דובר:

בקול רם שישמעו אותך.

מר מיכאל לוויט :הנני מתחייב בזאת למלא באמונה ויושר את תפקידי כחבר מועצת עיריית חולון
ולעשות כמיטב יכולתי לפיתוחה של העיר ולרווחת תושביה במסגרת חוקי המדינה
וחוקי העזר העירוניים.
דובר:

בהצלחה.

מר מוטי ששון :בהצלחה.
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דובר:

מיכאל ,שב איפה שאתה רוצה אבל שם.

דובר:

איפה שכתוב רונה.

דובר:

עכשיו יש לך אפשרות לבחור בין נדיה לבין רונה ואנחנו נשים שלט לישיבה הבאה.

דובר:

אבל אתה יודע ,מה שהוא יושב עכשיו זה יהיה לדורות.

דובר:

יאללה בסדר.

 .4הצעה לסדר  -של חבר המועצה מורן ישראל בנושא קידום צורכי בני קהילת יוצאי
אתיופיה בחולון
מר מוטי ששון :או קיי  .הצעה לסדר של חבר המועצה מורן ישראל בנושא קידום צרכי בני קהילת
יוצאי אתיופיה בחולון ,בבקשה.
מר ישראל מורן :תודה ראש העיר .תשעה חודשים עברו מאז אותו מקרה של אלימות משטרתית
כלפי דמאס ,חייל חולוני בן קהילת יוצאי אתיופיה ,אשר העלה לסדר היום את
צרכי הקהילה ומצוקותיה .בתאריך ה 5-במאי התקיימה פגישה של ראש העיר יחד
עם נציגי הקהילה ונציגי המשטרה אשר מייד בהמשכה כינסנו את ועדת הקליטה
לישיבה דחופה בנושא שעלה לסדר היום .הייתה ישיבה מרתקת .יוכלו להעיד על כך
חברי מועצת העיר וחברי הוועדה שהגיעו .חבר המועצה ראובן קייקוב וחברת
המועצה נועה צ'פליצקי וכן חברים נוספים ,נציגי סיעות הבית הזה ,אשר מתמידים
בעבודתם ובשליחותם בוועדה .במהלך הישיבה עלו שלושה נושאים ,תוך כדי ,כמו
שאתם רואים קיבלתם את החומר ,גם הפרוטוקולים של כל הישיבות שאנחנו נדבר
עליהם במהלך ההצעה לסדר ,וגם כל התכתובות מופיעים לכם שם .במהלך הישיבה
עלו שלושה נושאים ,כמו שאתם יכולים לראות בסיכום הישיבה ,ואותם אבקש
להעלות היום שוב לסדר היום .הראשון שבהם הוא מועדון קהילתי לצרכי בני
הקהילה האתיופית .בואו נדבר על זה .מעל עשרים שנה שמחכים בני הקהילה
למועדון הקהילתי הזה .עשרים שנה שהם מחכים בזמן שבערים אחרות הקימו כבר
כמה וכמה מועדונים .ארבעה בראשון לציון ,שניים בפתח תקווה ובחולון .איך
יאמרו יוצאי פולין ,גורנישט מיט גורנישט .כשזכיתי לקבל את ועדת הקליטה זאת
אחת הירושות שקיבלתי .תקשיבו .כבר שנים שמבטיחים לנו ,בכל חג והרמת
כוסית ,אל תערב אם אנחנו כבר לא מאמינים שזה יקרה .אז הרמנו את הדגל
והחלטנו להקים תת-ועדה של ועדת הקליטה שתעסוק בהקמת מועדון ובהקמת
בית כנסת ליוצאי אתיופיה שתיכף נדבר גם עליו .כמו שאתם יכולים לראות לפניכם
9

מועצת העיר ה –  17חולון ישיבה שמן המניין מס' 40

 14/2/2016פרוטוקול 454

הוועדה התכנסה כמה וכמה פעמים בנושא ודרשה לראות התקדמות .בתאריך
התשעה ביולי התכנסה ועדת הקליטה יחד עם נציגי הקהילה וחבר הכנסת אלי כהן,
חולוני ,אשר מייד נענה והסכים לסייע לקהילה אל מול משרדי הממשלה .בתאריך
ה 21-ביולי ,לאחר שביררתי כי הקרן לידידות כבר תרמה בנושא זה במספר ישובים
ברחבי הארץ ,שלחתי מכתב ליו"ר הקרן לידידות בבקשה לסייע מטעם הקרן.
בתאריך ה 18-באוגוסט הופיעו בפני ועדת הקליטה מר יוסי זיידה ,עוזר ראש העיר
והגברת סמדר בן אהרון אשר הציגו להם סטטוס בעניין המועדון .כפי שאתם
יכולים לראות בפרוטוקול ,ראינו חשיבות גדולה בכך שנציגי הקהילה יסייעו בדגם
המבנה המיועד ובשטח המיועד להקצאה טרם תחל העירייה בבניה .בישיבת מועצת
העיר בתאריך הראשון לנובמבר  2015אישרנו כולנו תב"ר להקמת מועדון קהילתי
ליוצאי הקהילה האתיופית ואני ,כבוד ראש העיר ,הייתי הראשון לברך אותך.
בתאריך העשרה בנובמבר  2015יצאנו ועדת הקליטה יחד עם נציגי הקהילה ומר
יוסי זיידה לסיור שטח לראות את המבנה וחברת המועצה נועה צ'פליצקי תודה על
התיקון ,שאנחנו עתידים להזמין ואת השטח המיועד להקצאה .כפי שאתם יכולים
לראות בסיכום הישיבה ,היו כמה דברים חשובים מאוד בשיח שלנו .המבנה שראינו
לא תאם את צרכי הקהילה וכי לכל הפחות הקהילה מעדיפה חלל אחד וגדול בשטח
המיועד לצרכי אירועי הקהילה על פני החלוקה הקיימת במודל המבנה הקיים.
הקהילה אמרה בפה מלא וברור כי הקמה של המבנה בשטח מתוכנן השוכן בלב
שכונת מגורים ,הרי היא שכונת ג'סי כהן אינו יעיל בלסייע ואף עלול ליצור חיכוך
מיותר עם השכנים וכי מניסיונם כלל המועדונים בערים אחרות נבנים בפאתי העיר.
סיכמנו את הישיבה בדרישה מהעירייה למצוא שטח חדש לטובת מועדון קהילתי
לבני הקהילה .עבר חודש ,עברו חודשיים ואין כל תשובות מהעירייה .לא רק שאני
לא מקבל תשובות אלא גם מכתבם של בני הקהילה ששלחו לראש העיר נותר ללא
מענה .על כן ,בין היתר ,בתאריך ה 27-בינואר החלטתי להגיש את ההצעה לסדר
הזאת ובמקביל דרשתי לזמן את מהנדס העיר להציג לנו חלופות קרקע בישיבת
הוועדה שתתקיים החודש ב 23-בפברואר כדי שתוכל הוועדה להמליץ מטעמה על
קרקע שהיא תחשוב לנכון כמתאימה לצרכי הקהילה .הפלא ופלא .ביום שלישי לפני
שבוע קבע מר יוסי זיידר סגן ראש העיר עם בני הקהילה כדי להראות להם את
הקרקע שלפתע נמצאה וכפי שרובנו ראינו ביום חמישי האחרון העלה ראש העיר
פוסט מרגש והיסטורי על השטח המיועד להקמת המועדון .ועכשיו ,בלי ציניות ,זה
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בהחלט מרגש וחשוב .הגיע הזמן שנקים מועדון קהילתי לבני הקהילה המפוארת
הזו בעיר .מאחר והנושא עדיין לא עבר הקצאה או אישור ספציפי במועצת העיר,
אשמח אם ראש העיר ,תספר לכולנו בתשובתך ,אני הבנתי שזה יהיה באזור רחוב
פרופסור שור ,היכן בדיוק הולך להיות מוקם המועדון לבני הקהילה .הנושא השני
שאבקש להעלות ,חשוב לא פחות לבני הקהילה ,הוא בית הכנסת .מורשת ארוכת
שנים ,מורשה קהילת יעקב ,קהילה ייחודית ומנהגים אשר שרדו מאות בשנים .כל
זה ,ללא בית .לקהילה העשירה הזאת אין בית בחולון .לעומת מועדון ,אין ציפיה
שהעירייה תבנה בית כנסת ,אך יש לה תפקיד מכריע כדי שזה יקרה .במהלך
הדיונים הבנו שלפתרון שלושה חלקים .אחד ,הקצאת קרקע של העירייה לטובת
בית כנסת .שתיים ,גיוס משאבים להקמת בית כנסת והפעלתו על ידי הפעילה.
שלוש ,הקמת עמותה ייצוגית של הקהילה אשר תקים ותפעיל את בית הכנסת .מהר
מאוד הבנו שאנחנו בפרדוקס של הביצה והתרנגולת .העירייה אמרה ,קודם תקימו
עמותה ותמצאו משאבים ואחר כך אנחנו נקצה את הקרקע .אז מה עשינו? בתאריך
התשעה ביולי ,כמו שכבר סיפרתי לכם ,קיימנו פגיעה עם חבר הכנסת אלי כהן שכפי
שכבר ציינתי גם נרתם לעניין .בתאריך השלושה עשר באוקטובר  2015קיימנו
פגישה בכנסת יחד עם נציגי הקהילה ונציג משרד הדתות ,הרב הראשי ליהודי
אתיופיה ,הרב אדנה יוסף .תוצאות המפגש היה מכתב ששלח הרב הראשי לראש
העיר בתהליך ה 12-בינואר  2016כפי שמופיע לפניכם ,קרא הרב הראשי לראש העיר
להקצות קרקע או לפחות להמציא מכתב כי בכוונתו להקצות קרקע לכשתוקם
עמותה וימצאו המשאבים ,על מנת שמשרד הדתות יוכל לסייע ככל יכולתו
בהקצאת המשאבים להקמת בית הכנסת .אך עד היום לא המצאת ,ראש העיר,
מכתב לא למשרד הדתות ,לא לנציגי הקהילה .מכתב רשמי שבכוונת העירייה
להקצות קרקע לטובת בית כנסת .מכתב שכזה ,למיטב הבנתי ,יאפשר את קידום
התהליכים שתיארתי .לאור הדברים האלה אני קורא לך ,ראש העיר ,לצייד את בני
הקהילה במכתב ברור שאינו משתמע לשתי פנים כי בכוונת העירייה להקצות קרקע
לבית כנסת לבני הקהילה .אני מצפה מכם ,בין היתר ובעיקר ממך ,סגן ראש העיר
חיים זברלו ,להיאבק על זה.
מר חיים זברלו :אבל  ...ממך,
מר ישראל מורן :אני אמרתי,
דובר:

חיים ,תן לסיים.
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תן לו ,תן לו.

מר ישראל מורן :כמו כן בפרוטוקול ישיבת הוועדה מאוגוסט אמר יוסי ,עוזר ראש העיר ,שראש
העיר אמור להיפגש בקרוב ולמעשה זה יהיה כבר תוך שלושה חודשים לכל היותר
עם שר הדתות .האם נפגשת עם שר הדתות? מה היו תוצאות הפגישה? נשמח
לשמוע .והדבר האחרון שאבקש להעלות לסדר היום הערב הוא נושא ההנצחה של
בני הקהילה במרחב הציבורי .היום לפני  120שנה בדיוק כתב ,פרסם הרצל את
ספרו ,מדינת היהודים .החזון הציונית הוצת בלבבות יהודי העולם .למעשה ,כל
רחובותינו מלאים בגיבורים הציוניים שהקימו את המדינה והשיבו את העם לארצו.
גם לקהילת יהודי אתיופיה גיבורים משלהם .סיפור הגבורה והעליה שלהם יוצא
דופן .יציאת מצריים של ממש .אבל ברחובות של חולון אנחנו אמנם נמצא את
מבצע שלמה ומבצע משה ,אבל הגיע הזמן שגם ננציח את הגיבורים שלהם ואת
סיפור נספי סודן במרחב הציבורי .בישיבת ועדת הקליטה בחודש אוגוסט התבקש
עוזר ראש העיר להציג כיצד בכוונת העירייה להנציח את סיפור נספי סודן במרחב
הציבורי ולא בפינה במרכז קהילתי כי אם במרחב בוא יעבור ציבור וישאל ויתהה
מי הם היו ומה היה סיפורם .אשמח אם בתשובתך ,ראש העיר ,תענה גם על זה .אז
כדי לרכז שוב את מה שאני מבקש להעלות על סדר היום .אחד ,אבקש שוב ,ראש
העיר ,כי תספר לכולם היכן בדיוק יבנה המועדון הקהילתי .נבקש ממך ,ראש העיר,
להמציא מכתב שמתחייב להקצות קרקע לבית כנסת לבני הקהילה ונבקש כי תספר
לכולנו כיצד בכוונתך ,או בכוונתנו ,להנציח את סיפור נספי סודן במרחב הציבורי.
תודה.
מר מוטי ששון :טוב .מי ששומע אותך עכשיו יחשוב שגילית את אמריקה .צרכי הקהילה האתיופית
בעיר נמצאים בטיפול הנהלת העיר מזה זמן רב ומטופלים ונמצאים בסדר עדיפות
עירוני .לדוגמה ,מזה זמן שנבחנות חלופות למיקום מתאים ביותר עבור הקהילה
לטובת הקמת מרכז התכנסויות העונה לצרכי הקהילה .בימים האחרונים אף סוכם
על מיקום ,מתחילים בתהליכי התכנון והבניה .מיותר לציין שברחבי העיר
מתקיימות תכניות רבות לטובת הקהילה האתיופית בעיר לתכנון ומעורבות של
מינהל החינוך ,אגף הרווחה ,רשת קהילה ופנאי ובית העולה .אני מחזיק לי פה
שאתה קיבלת ,ואתה יודע על כל הפעילויות שהעירייה מקיימת לטובת הקהילה .לא
היום ,מזה שנים .גם ידידי חיים זברלו ,אנחנו הלכנו לשר הדתות לפני שנים
וביקשנו הקצאה לבניית בית כנסת כך שכל מה שאתה מדבר בוועדה שלך הדברים
12
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האלה נעשים כבר שנים ואנחנו נמשיך לפעול לטובת הקהילה .אתה מזה כבר רק
שנה שנתיים חבר מועצה אבל אנחנו כבר הרבה מאוד שנים ואנחנו נמשיך לשרת
מתוך כבוד והערכה לעדה וכמו שאתה מספר שהגעת לקרן הידידות ,חבל רק שאתה
לא אומר שחנה הרצמן המנכ"לית במקרה היא זו ששידרה ,אולי תספרי את ,חנה,
אני אתן לך לדבר עכשיו,
מר ישראל מורן :אני מתנצל .בישיבה בנובמבר,
מר מוטי ששון :אז לכן ,מאחר ואנחנו עושים,
מר ישראל מורן :לכן ציינתי את זה.
מר מוטי ששון :אני אחלק לכם את כל הפעילויות שאנחנו עושים למען הקהילה ,בבקשה .תוכלו
לראות את זה .אני מבקש להוריד את זה מסדר היום.
גב' יוליה מלינובסקי :רק שאלה אחד.
גב' נעה צ'פליצקי :מוטי ,אז יש פה משהו לקוי אולי.
מר מוטי ששון :לא לקוי.
גב' נעה צ'פליצקי :חסר לי המידע .אני בוועדת קליטה,
מר מוטי ששון :זה ניתן לכם בוועדת הקליטה וכולם יודעים.
גב' נעה צ'פליצקי :כן ,בסדר .אני לא מדברת על הפעילויות בשנתיים האחרונות .אני מדברת על מה
שנעשה קודם .אני כתושבת חולון במשך חמישים שנה,
מר מוטי ששון :אבל תראי ,זה הצעה לסדר .בסדר?
גב' נעה צ'פליצקי :או קיי .לא ,אני אומרת.
מר מוטי ששון :הצעה לסדר ,או שדנים בה או שלא דנים בה .חנה ,רצית לומר איזה משפט?
גב' חנה הרצמן :כן .אני בטוחה שוועדת קליטה עשתה למידה יסודית כמו שהצוות המקצועי שלנו
עשה למידה יסודית .אנחנו חצי שנה עברנו סדרת הרצאות מקצועית ונפגשנו עם
נציגויות של הקהילה האתיופית .ולמדנו שיש שלוש עמותות שונות .ובחולון יש שתי
קבוצות מרכזיות .האחת לאתיופים והשנייה זה הפלשמורה .ואתה באי-דיוקים
האלה שלא יודעים ומתעתעים בשטחים ,אם היית יודע ולומד על הקבוצות האלה
ומבין שמי שפנו אלי לפני שלוש שנים וביקשו מרכז קהילתי היו הפלשמורה בג'סי
כהן .הם אלה שפנו והתהליך שהתחלתי איתו לדאוג להם למרכז קהילתי היה ...
ואז הגיע הקייס שיושב בקריית שרת ,עם קבוצת האתיופים ,אתה בטח יודע ומכיר
גם ואמר סליחה ,אבל אני הקייס ואני רוצה את זה עבור האתיופים שנמצאים
בקריית שרת ומי שקצת מבין ואתם בטוח למדתם בצורה מאוד יסודית את הנושא,
13
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מר מוטי ששון :לא בטוח,
גב' חנה הרצמן :יודע שקיים מתח בין שתי הקבוצות האלה .אלה יושבים בג'סי כהן ואלה יושבים
בקריית שרת .הן שתי קבוצות שדי מבודלות אחת מהשנייה .אני חשבתי שאני
פותרת את העניין בזה שיהיה בג'סי כהן מרכז קהילתי ואני זאת שפנתה לקרן
הידידות ו מנכ"ל קרן הידידות לפני שנה וחצי ציון גבאי היה אצלי בפגישה וסיכמתי
איתו ,לקחתי לו גוש וחלקה כדי לקבל תרומה מקרן הידידות ואז התברר שהקייס
לא מוכן להגיע לג'סי כהן ולא מוכן לשתף פעולה עם מקום שיבנה בג'סי כהן ,רוצה
אך ורק בקרבת מקום הליכה מאיפה שהוא חי וגר שזה בקריית שרת .אז קודם כל
אלה העובדות .אז הנה למדת שיעור היום וכדאי שתעמיקי ,את רוצה להיות בוועדת
קליטה ,להכיר קצת יותר את הקבוצות,
מר עזרא סיטון:

סליחה ,סליחה.

מר מוטי ששון :רגע ,רגע ,אין לך זכות דיבור .סליחה .אין לך רשות דיבור.
מר עזרא סיטון:

 ...פה ,נבחרת ציבור,

מר מוטי ששון :אין לך זכות דיבור .אין לך זכות דיבור.
מר עזרא סיטון:

מה זאת אומרת? תראה איך היא מדברת? היא פקידה במקום הזה,
סליחה .היא יכולה ,אז את תכבדי אותה .את תכבדי אותה.

מר מוטי ששון :סליחה סיטון ,אין לך זכות דיבור.
גב' נעה צ'פליצקי :סליחה,
מר מוטי ששון :אין לך זכות דיבור,
גב' נעה צ'פליצקי :סליחה ,חנה ,לא הייתה לי ,חנה סליחה,
גב' חנה הרצמן :עם כל הכבוד אני נותנת שירות פה לציבור ואני עניתי לה,
דובר:

תדברי בצורה יפה.

מר מוטי ששון :סיטון אתה מפריע ,אני קורא לך פעם ראשונה לסדר.
גב' נעה צ'פליצקי ... :והתשובה הייתה אלי,
גב' חנה הרצמן :התשובה הייתה אליך כי את אמרת שאת לא מכירה,
גב' נעה צ'פליצקי :לא ,אני יודעת ,שאני יודעת ,רגע ,סליחה.
גב' חנה הרצמן :אני אחזור רגע על הדברים שלי .אני חושבת שאחד הדברים שהיית צריכה לבקש
מיו"ר הוועדה זה להביא לכם נציגות שתסביר לכם את המשמעות של האוכלוסיות
השונות וההבדל של האוכלוסיות האלה פה בחולון .אני לא מדברת על בכלל בארץ.
פה בחולון יש הבדל.
14
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גב' נעה צ'פליצקי :נכון.
גב' חנה הרצמן :אנחנו עשינו את זה לפקידות .אנחנו הבאנו למנהלי בתי הספר והבאנו לכל מינהל
החינוך סדרת הרצאות ולמדנו בצורה מאוד יסודית במשך כמה חודשים ,נסענו גם
לראות אותם במקומות אחרים בארץ כדי ללמוד .זה מה שאני עניתי .לא עניתי
מעבר לזה.
גב' נעה צ'פליצקי :רגע ,ומה,
מר ישראל מורן :אין לזה שום קשר לבניית בית כנסת .שום קשר לבניית בית כנסת.
מר מוטי ששון :רגע ,חנה .חנה .חנה,
גב' חנה הרצמן :אני מדברת כרגע על מרכז קהילתי .זה האחריות שלי ואני עושה מאמץ גדול,
מר מוטי ששון :נעה ,סליחה .זה או שיש הצעה לסדר ודנים בה או לא .אני מבקש,
גב' חנה הרצמן :אני רוצה לומר .לנו מאוד חשוב ,לנו מאוד חשוב שיקום מרכז קהילתי כזה .מה
שקרה ,בגלל שאנחנו הגשנו בקשה לגוש חלקה בג'סי כהן כדי לקבל את התרומת
קרן ידידות ואחר כך בגלל שהקייס אמר שהוא לא מוכן שזה יהיה בג'סי כהן,
מר ישראל מורן :זה לא רק היה הקייס ,זה היו  12נציגי,
מר מוטי ששון :אה ,אני מבקש לא להפריע.
מר ישראל מורן :רק לדייק אם אנחנו מדברים,
מר מוטי ששון :הם היו אצלה ,לא אצלך.
מר ישראל מורן :הבנתי.
גב' חנה הרצמן :אצלי היו.
מר ישראל מורן :אז אצלה היה רק הקייס,
מר מוטי ששון :אתה אומר מי היה אצלה?
מר ישראל מורן :יוסי היה איתי.
מר מוטי ששון :אצלה? אצל חנה? אצל המנכ"לית?
גב' חנה הרצמן :אני כרגע לא יודעת מה היה אצל אחרים ,אני מדברת עלי.
מר ישראל מורן :הבנתי ,כן.
גב' חנה הרצמן :אנחנו החלטנו לבטל את הבקשה לגוש וחלקה בג'סי כהן והבקשה החדשה היא
בשטח החדש והמקום האחר שהוא בעצם איזשהו מקום ניטרלי שהוא לא ג'סי כהן
ולא קריית שרת .הוא בעצם יותר קרוב לקריית שרת אמנם אבל הוא איזשהו אזור
ניטרלי שלא יוצר מתח בין הקבוצות האלה .אלה שתי קבוצות ,יש ביניהן מתח,
אנחנו מנסים בעצם להקים מרכז קהילתי .קרן הידידות כבר הייתי בשיחה עם קרן
15
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הידידות פעם נוספת .יש לי פגי שה שנקבעה לי עם סגן נשיא קרן הידידות .אני
מקווה מאוד שנקבל את התרומה למרות שלפני שנה וחצי כבר היה הסכמה
עקרונית ושינינו .התנצלתי על זה שאנחנו עושים ,שעשינו שינוי בגוש ובחלקה
שאנחנו ביקשנו בבקשה הקודמת .הם ביקשו שנעלה בכתב עכשיו ונסביר את כל
הכרונולוגיה כי המנכ"ל כבר איננו ,בינתיים הוא עזב .יש היום סגן נשיא שאחראי
על הדברים האלה .אני נוסעת אליו ,יש לי פגישה איתו .אני מקווה מאוד לסגור
איתו את הגוש וחלקה החדשים ,לקבל את התרומה ,לצרף אותה לסכום שאתם
אישרתם פה במועצה ונגמור את המרכז הקהילתי.
מר מוטי ששון :או קיי .אין דיון ,סליחה .מי בעד ,אבל נעה ,נעה ,תקשיבי.
גב' נעה צ'פליצקי :חנה ענתה לי אבל זו זכותי ,רגע.
מר מוטי ששון :לא ,אבל אין פה דיון .נעה ,יש פרוצדורה ,אני מצטער.
דובר:

זו הצעה לסדר אבל.

מר מוטי ששון :אבל נעה ,יש פרוצדורה.
גב' נעה צ'פליצקי :אני רוצה להגיד ,לא ,אני רוצה להגיב ,סליחה .לא הייתה לי כוונה לפגוע .כל מה
שרציתי להגיד שאני שנתיים בוועדת קליטה,
גב' חנה הרצמן :אני אוהבת אותך ,הכול בסדר.
גב' נעה צ'פליצקי :רגע.
מר מוטי ששון :גמרנו ,נעה.
גב' נעה צ'פליצקי ... :הייתה פה ואז באמת שמעתי את הסיפור של ג'סי כהן שיש שתי ,אבל אני
אומרת ,אני  36שנה במערכת החינוך בחולון ואף פעם לא שמעתי את זה .אז גם
בתור תושבת ,גם אחת ש,
מר מוטי ששון :תתענייני.
גב' נעה צ'פליצקי :אני מתעניינת,
מר מוטי ששון :אם את יושבת תתענייני,
דובר:

היא אחת מחברות הוועדה הכי מתעניינות ומגיעה ,גם הוא.

מר מוטי ששון :טוב ,נעה ,עכשיו ,יש,
גב' נעה צ'פליצקי :לא התכוונתי לתקוף.
מר מוטי ששון :או קיי ,זה התקבל .ההתנצלות שלך התקבלה .בבקשה ,אתה רוצה להעלות הצעה
לסדר? אתה רוצה להעלות את זה לדיון?
מר ישראל מורן :אתה לא ענית על אף אחת מהשאלות.
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מר מוטי ששון :שאלתי אותך ,אתה רוצה להעלות את זה לדיון?
מר ישראל מורן :חד משמעית ,בוודאי.
מר מוטי ששון :מי בעד ,רגע,
דובר:

 ...מהמנכ"לית,

מר מוטי ששון :מי בעד להעלות את זה לדיון? מי בעד להעלות לדיון? לאור הדברים שאמרתי ,מי
בעד להעלות לדיון .אחד ,שתיים ,שלוש ,ארבע ,חמש .מי בעד להוריד את זה מסדר
יום ,לאור מה שאמרתי? אחד ,שתיים ,שלוש ,ארבע ,חמש ,שש ,שבע ,שמונה ,תשע,
עשר ,אחת עשרה ,שתים עשרה ,שלוש עשרה ,ארבע עשרה ,חמש עשרה ,שש עשרה.
להוריד את זה מסדר היום לאור מה שאמרתי.
גב' יוליה מלינובסקי :רק שאלה קטנה.
מר מוטי ששון :אני עובר,
גב' יוליה מלינובסקי :שאלה קטנה .קטנה .למה לא לעשות מרכז קהילתי יחד עם בית כנסת?
דובר:

זה מה שאמרנו.

מר מוטי ששון :ההצעה לסדר של חבר,
דובר:

אני בעד,

מר מוטי ששון :ההצעה לסדר ,חברים .ירד מסדר היום .הצעה לסדר של חבר המועצה,
דובר:

למה לבטל אותה?

 .5הצעה לסדר  -של חבר המועצה מורן ישראל בנושא פיקוח על פעילויות של נותני
חסות במערכת החינוך
מר מוטי ששון :הצעה לסדר של חבר המועצה מורן ישראל בנושא קידום ,בנושא פיקוח על פעילות,
אני מבקש.
מר זאב ניסים :אני רק ,אני חייב להגיד משהו .שמע .אני לא יכול לשתוק ,אתה יודע ,יש דברים
שהם ממש צורמים לי .אני הייתי  ...בית כנסת וכל מה שאני מבקש  ...אבל לא
מועדון קהילתי לאנשי אתיופיה .אני אגיד לך גם כן למה .אני רוצה ,אני רוצה
שיתערבבו איתנו ,בחייך.
מר מוטי ששון :בסדר.
דובר:

השימוש שלו בכלל לא כמו מרכז קהילתי רגיל .אתה יודע ,אתה סתם עכשיו אומר
בצורה פופוליסטית .אתה לא יודע בכלל מה הצרכים,

גב' חנה הרצמן :מישהו לא הבין אותנו .יש שני מרכזים קהילתיים פעילים .קודם כל בלזרוס יש
פעילות של הקהילה האתיופית שנמצאת היום,
17
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מר זאב ניסים :אבל לא רק שלהם ,לא רק שלהם.
גב' חנה הרצמן :יש מקלט של
דובר:

זה נאות שושנים.

גב' חנה הרצמן 15 :שנים הוא משמש אותם כמרכז,
דובר:

בנאות שושנים.

גב' חנה הרצמן :ומתקיימים שם אירועים ואנחנו ביקשנו לתת להם מקום יותר מפואר ,יותר מכובד
ולכן אנחנו פועלים כבר כמעט עשר שנים בשביל לעשות משהו אחר,
מר מוטי ששון :חנה,
גב' חנה הרצמן :זה הכול.
מר מוטי ששון :חנה ,תודה .מורן ,בבקשה ,ההצעה לסדר שלך.
מר ישראל מורן :מוטי ,לך הם לא מקשיבים אז לי הם יקשיבו?
מר מוטי ששון :זהו .גמרנו ,חברים .שי .בבקשה ,תקרא מורן.
מר ישראל מורן :קודם כל להצעה הזאת ביקשנו לזמן את ראשת מינהל החינוך על פי הפקודה ואני
לא רואה אותה פה.
מר מוטי ששון :היא לא פה .מה הבעיה?
מר ישראל מורן :למה היא לא פה?
מר מוטי ששון :כי אני החלטתי שהיא לא תבוא לפה .מה קרה לך? אתה מיתמם? באמת .יונת,
תבואי לפה .סליחה ,אני פטרתי אותה ואתה יודע למה פטרתי אותה ולמה אתה
עושה מזה עניין? בבקשה ,תדבר .תציע את ההצעה שלך.
מר ישראל מורן :טוב.
דובר:

יש פה נציג אחר מהחינוך?

מר ישראל מורן :מי פה?
דובר:

אסנת פה?

דובר:

כן.

מר מוטי ששון :והיא תקבל זכות דיבור רק אם אני אחליט .שמעת ,מורן? עכשיו תקרא את ההצעה
לסדר .אם מישהו נותן את הזכות דיבור זה אני.
מר עזרא סיטון :אבל מוטי ,יש  ...איזשהו אנטי ,זה שקוף .תכבד אותו .תכבד אותו כמו שאתה
מכבד את,
מר מוטי ששון :אתה מטיף לי .אני מיודד עם מורן .אני מחבב אותו .תשאל את מורן .מורן ,אני
מחבב אותך או לא? הוא צמח במערכת שלנו.
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מר ישראל מורן :סך הכול יצא לך בסדר איכשהו.
דובר:

הפוליטיקה זה משחק.

מר ישראל מורן :לא ,דווקא יש פה נושאים חשובים ומאוד משמעותיים,
דובר:

בסדר.

מר ישראל מורן :חולון ,עיר הילדים.
מר מוטי ששון :הצעה לסדר בנושא פיקוח על פעילויות של נותני חסות במערכת החינוך.
דובר:

זה אבל גדול בדרך ?...

מר מוטי ששון :כן ,מורן בבקשה.
מר ישראל מורן :חולון עיר הילדים .חולון עיר הילדים .כבר כמה שבועות שנאספות אצלנו פניות
ציבור מהורים בטענה שחולון מוכרת את ילדיה למפרסמים ולמותגים .כפי שאתם
רואים ,משרד החינוך ,וחילקנו לכם את החומר ,אוסר בהחלט כל פרסומת בשטח
בית הספר .כדוגמאות של מה שהוועדה לא מאשרת ,היא לא מאשרת לא פרסומת
ישירה לתלמידים ,אתם יכולים לראות שהיא אוסרת מגע ישיר עם תלמידים,
חלוקת חומר פרסומי ושיווקי ,חלוקת מתנות ושוברים להגרלות ,פרסום של שמות
מותגים ומוצרים ,של אביזרי לבוש וציוד כגון חולצות ותיקים .כל זה הוועדה של
משרד החינוך שאמורה לפקח אוסרת .מראש היא אומרת אני את זה לא אאשר.
כפי שראינו בתחקיר חדשות עשר ,מי שראה לפחות ,שהוקרן ביום שלישי האחרון,
מוסדות החינוך בעיר הם שטח הפקר אשר אליהם נכנסו חברות מסחריות ועושות
בתלמידים כבשלהם .ואין בעל בית ,ואין מינהל חינוך ,ואין ראש עיר .העולם
העסקי הוא עולם של כרישים .זו אחריות שלנו לשמור על ילדינו מפניהם .ההרצאה
לתלמידי יסודי לא צריכה לעבור בחסות בנק הפועלים כשדן חסכן ולוגו בנק
הפועלים מתנופפים להם ברקע .שיעור ספורט לתלמידי חטיבות הביניים לא צריך
לעבור על ידי חברת אדידס ומאמניה ,תחרויות ספורט ברחבי העיר לילדי הגנים
והיסודי לא צריכות להיות בחסות קורנפלקס תלמה .מוסדות החינוך הם אלה
שצריכים להיות המקום המוגן ביותר בו יכולים לרדת כל המגננות מהעולם שבחוץ
בו מקבלים ערכים בחינוך וידע .לא יתכן שמינהל החינוך לא יודע דבר וחצי דבר על
הפעילות המסחרית המתרחשת בבתי הספר .לא יתכן שהוא לא ירכז ויפקח על
הפעילות הזו .אין לי ספק שהמורים בקצה מקיימים את הפעילות הזו מתום לב,
ומרצון לתת לתלמידים שלהם ערך מוסף אך עירייה שכל שנה מתפארת ואנחנו
רואים את זה בתקציב ,בהשקעה גדולה לכאורה פר תלמיד בהשוואה לערים
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אחרות ,היא נזקקת למותגים שיעבירו שיעורים בבתי הספר במקום אנשי החינוך
שלה? שלא לומר שזו מדיניות עירונית הדואגת לייבש את בתי הספר וגורמת להם
לחפש פתרונות על דלתות אותן חברות .כן ,אני יודע ,יש יאמרו שבחרנו להקצין
ולתאר את המצב כאיום ונורא ובכלל ,יש ערך בשיתוף פעולה עם חברות מסחריות.
הרי שהיינו רוצים לראות את בוגרי המערכת משתלבים בתעשייה לאחר מכן .אך
האמת היא שהמצב הקיצוני הצריך פעולה קיצונית ואחריה בואו נדבר על מה נכון
וראוי וכיצד צריכה להיראות מדיניות שכזאת .אז כינסנו אנשי חינוך ומנהלים לדון
בנושא והגענו לכמה קווים שיכולים לשרטט מדיניות עירונית בנושא ,לדוגמה .אחד,
גבולות הגיל המודרך .לא תתכנס או תכנס פעילות מסחרית לבתי הספר היסודיים
וחטיבות הביניים בכל מצב שהוא מכיוון שבגיל הזה ילדים עדיין לא פיתחו חשיבה
ביקורתית .בתיכונים יתכן שיתוף פעולה בתנאים ,בתנאים הבאים שאנחנו עוד
נתאר .שתיים ,רלוונטיות למקצוע .כל פעילות או שיתוף פעולה עם חברה מסחרית
יוכל להתקיים בהנחה ויש לו קשר ברור למקצוע שלומדים התלמידים בפיקוח על
התכנים שיועברו .לדוגמה ,סיור לחברת הייטק כמו גוגל או סנדיסק לתלמידי מגמת
הנדסת תוכנה .סיור לחברת טבע לתלמידי מגמה ביולוגית .הדוגמאות של הסיורים
מובילים אותנו לתנאי הבא והוא אלמנט הבחירה .כל תלמיד יצטרך להמציא
אישור הורים לטובת יציאה לסיור ובכל מקרה זה יהיה סיור רשות .באופן הזה גם
התלמיד יוכל לבחור גם ההורים שלו יוכלו לבחור שלא לצאת לסיור בחברה
מסחרית .הדבר הבא זה מודעות .כמו שעל סיגריות ישנה אזהרה ,כמו שבטלוויזיה
יוצאים לפרסומות ,כך בכל שיעור בבית ספר התיכון במידה ויתקיים שיתוף פעולה
עם גורם מסחרי אשר אושר על ידי משרד החינוך ,יש לקיים שיחה מקדימה עם
התלמידים ולומר להם כי השיחה ,הסיור ,ההרצאה הבאה הולכים לעבור על ידי
חברה מסחרית אשר גם לה אינטרסים צרכניים ומסחריים .ולבסוף ,פיקוח הדוק
של משרד החינוך .בכל רגע נתון צריך מינהל החינוך שלנו לדעת בדיוק אילו נותני
חסות וחברות פועלות במערכת החינוך בעיר ולפקח על הפעילות .מיותר לציין שבכל
מקרה שהוא ,המדיניות באה רק בנוסף להנחיות משרד החינוך ולא כדי להחליפם
וכי על כל מערכת החינוך לעמוד בחוזר המנכ"ל ובהנחיות המשרד .לאור כל האמור
לעיל ,אנחנו קוראים למינהל החינוך לגבש מדיניות ברורה בנושא ולפקח על כך.
תודה.
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מר מוטי ששון :טוב .משרד החינוך הוא הרגולטור האחראי על קיום האכיפה באמצעות חוזרי
מנכ"ל ,לרבות סוגיות מתן חסויות בבתי ספר .חוזר המנכ"ל העוסק בנושא
החסויות יצא בשלישי למאי  .2015חוזר המנכ"ל מתייחס למה שקורה בשעות
הלימודים עד השעה שתיים .מה שעושים אחרי השעה שתיים חוזר המנכ"ל לא
תופס.
מר ישראל מורן :ההרצאה של בנק הפועלים הייתה בשעות הלימוד.
מר מוטי ששון :חכה ,לא סיימתי .אתה מפריע .וכל מה שנעשה בשעות אלה מתן חסות הועברו
הערות של המפקח של הפיקוח של משרד החינוך במחוז לרענן את ההוראות בנושא
של חוזר מנכ"ל וכך עשתה ראש מינהל החינוך והעבירה את זה לידיעת המנהלת
שלא תחזור על המקרה הזה .לאור התשובה הזאת ,מי בעד להעלות את זה לסדר
היום? אחת ,שתיים ,שלוש ,ארבע .מי בעד להוריד את זה מסדר היום? אחת,
שתיים ,שלוש ,ארבע ,חמש ,שש ,שבע ,שמונה ,תשע ,עשר ,אחת עשרה ,שתים
עשרה ,שלוש עשרה בעד להוריד את זה מסדר היום .ירד מסדר היום .הצעה לסדר,
נעה בבקשה.
מר ישראל מורן :אסנת,
דובר:

לא ,לא ,לא ,לא סיימנו.

גב' נעה צ'פליצקי :סיימתם?
מר ישראל מורן :אסנת פשוט קמה והיא צריכה להישאר גם לשאילתה.
מר איתי זילבר :יש גם עוד דברים.
מר מוטי ששון :לא הבנתי.
מר איתי זילבר :למינהל החינוך .לא ,אנחנו מבקשים את נוכחותה של אסנת בהמשך הישיבה על
שאילתות.
מר מוטי ששון :על מה? על איזה שאילתה?
מר איתי זילבר :יש מערכת החינוך,
מר מוטי ששון :יש על הכול תשובות .בבקשה ,נעה.

 .6הצעה לסדר  -של חברת המועצה נעה צ'פליצקי בנושא תוכניות עבודה
גב' נעה צ'פליצקי :כידוע לכולם ,מדי שנה מגישים אגפים ברשות תכניות עבודה ומציגים בפני
מנכ"לית העיר וכבוד ראש העיר ... .חברי המועצה יוזמנו לאותן פרזנטציות על מנת
ללמוד על עבודת הרשות ואגפיה וכמובן להיות מעודכנים ומעורבים .תכנית עבודה
אמורה להתבסס על מיפוי צרכים ועיבודם למערכת של  ...מרכזי המאפשר שקיפות,
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תיאום ועבודה ממוקדת לקידום המטרות של כל אדם תוך התחייבות לתוצאות.
תוצאות מסויימות בהתאם למשאבים העומדים לרשות כל אחת מהיחידות .תכנית
העבודה מאפשרת לבחון סדרי עדיפויות באופן מדוייק יותר .ניתן לקבוע החלטות
ערכיות על סמך נתונים מדוייקים שתוך כדי עמידה על משאבי זמן ,משאבי כוח
אדם וכמובן סעיף תקציבי לכל מטרה .תכנית העבודה מאפשרת הבנת הפעילות של
כל אחד מהאגפים תוך בחינת העמידה ביעדים ,דיון בנושאים בעייתיים ואפשרויות
קידומם .תהליך המדידה והתחייבות של כל אגף לתוצאות ותכנון עתידי טוב יותר,
כמו למשל תכנית העבודה בגני הילדים .לו הייתה מוגשת מדי שנה תכנית עבודה
והייתה נחשפת לחברי המועצה יכול להיות שלא היינו מגיעים למצב ההזנחה בגנים
כפי שהגענו בשנה האחרונה .כמו כן ,לגבי שינוי אזורי הרישום .אם הייתה תכנית
מסודרת ,כל מה שקרה סביב הנושא לא היה קורה.
מר מוטי ששון :או קיי  .תכנית העבודה העירונית ,הן בתחום המקצועי של אנשי המקצוע ועובדי
העירייה .עובדי העירייה המקצועיים מכינים תכניות עבודה כחלק מהתכנון השוטף
של הפעילות העירונית .העירייה מתנהלת באופן מקצועי וללא מעורבות פוליטית.
הביטוי הכספי של תכניות העבודה מובא לדיון במועצה .את רוצה להעלות לסדר
היום? מי בעד להעלות לסדר היום? אחד ,שתיים ,שלוש ,ארבע .מי בעד להוריד את
זה מסדר היום לאור מה שאמרתי? אחד ,שתיים ,שלוש ,ארבע ,חמש ,שש ,שבע,
שמונה ,תשע ,עשר ,אחת עשרה ,שתים עשרה ,שלוש עשרה ,ארבע עשרה .ארבע
עשרה להוריד את זה מסדר היום לאור מה שאמרתי,
גב' נעה צ'פליצקי :אבל אני רוצה להגיד משהו ,רגע.
מר מוטי ששון :אני עובר ,אבל,
גב' נעה צ'פליצקי :אף אחד לא פוגע פה במקצועיות של המשרדים,
מר מוטי ששון :אבל ,אז אין דיון .כבר זה ירד מסדר היום.
גב' נעה צ'פליצקי :אז כל הצעה לסדר שלנו ,בגלל שאנחנו המיעוט ,כל הצעה,
מר מוטי ששון :אז אולי ההצעה שלכם תהיה כזאת אחת  ...ששווה לדון בה.
מר ישראל מורן :לא שווה לדון בה?
מר מוטי ששון :טוב ,נעה .אמרתי את מה שאמרתי.
גב' נעה צ'פליצקי :אולי באמת חברי המועצה לא מעורבים,
מר מוטי ששון :קדימה .השאילתה שלך בנושא,
מר ישראל מורן :הם לא ראו את התכניות עבודה,
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מר מוטי ששון :שאילתה,
מר ישראל מורן :הם לא רואים בעצמם.
מר מוטי ששון :שאילתה ,בבקשה .שאילתה.

 .7שאילתא של חברת המועצה נעה צ'פליצקי בנושא פסיכולוג שפ"ח לילדי גניים לגילאי
3-4
גב' נעה צ'פליצקי :בעקבות שאילתה שהגשתי לגבי שירותים הניתנים על ידי השפ"ח למדתי את
הנושא והבנתי שהרשות אינה מקצה פסיכולוג לילדי גנים בני שלוש ,ארבע.
האמנם? האם אין זה חלק מהשקעה בחינוך ומדוע מתקצבת העירייה את השפ"ח
ב 25-אחוז בעוד שרשויות אחרות מתקצבות ב 33-אחוז? מדוע יש רק כונן אחד ורק
עד השעה  22:00כשברווחה יש שני כוננים ולאורך כל הלילה?
מר מוטי ששון :מתווה משרד החינוך מחייב את השפ"ח למתן שירות פסיכולוגי מגני חובה ועד
וכולל חטיבות הביניים ולכל החינוך המיוחד .השפ"ח נותן שירות על פי המתווה
הנ"ל .בנוסף ,השנה התחלנו לתת שירות לחלק מכיתות גני הילדים הטרום חובה.
השפ"ח החליט בשנה שעברה דרך פרוייקט שפ"י של משרד החינוך לעבוד עם הורים
לילדים בגילאי הטרום ,עם קשיי ויסות וקשיי הסתגלות ,מה שנקרא פרוייקט
התקשרות .הפרוייקט אמור להתרחב השנה מתוך הכרה בחשיבות מתן מענה רגשי
נכון בגיל הצעיר .בשפ"ח חולון כיום סה"כ כמעט  41תקנים של פסיכולוגים במימון
משרד החינוך ובמימון הרשות המקומית ולאחרונה קיבלנו חצי תקן נוסף ממשרד
החינוך כך שיהיו  41.5תקנים .העירייה מממנת  13תקנים נוספים על תקני המשרד.
העיר משקיעה הרבה מאוד כספים בהכשרת הפסיכולוגים כדי שיתנו את השירות
הטוב והמתאים ביותר לילדי העיר .אני לא מזכיר כרגע את תכנית "מעגן מורחב"
שזה מיוחד לעיריית חולון שמממנת מאה אחוז ,מאה אחוז את כל הפעוטונים בכל
אמונה ,ויצ"ו ,נעמ"ת ואותם מקומות שהעירייה מפעילה באמצעות רשת קהילה
ופנאי במתנ"סים .מאה אחוז ,זה לא כולל את זה .מאה אחוז מלא על חשבוננו ואת
צריכה לדעת שבצוותים שנכנסים לאותם פעוטונים נמצאים גם פסיכולוג ,גם
קלינאי תקשורת ,גם פיזיותרפיסט וגם עובד סוציאלי .הצוותים האלה עושים לא
רק את האבחון אלא גם מטפלים בהם בתוך המקום שזה עולה מיליוני שקלים
לעירייה שזה כולל את הזה וזה לא כולל את מאור .לכן יש הרחבה ומשרד החינוך
מתחיל להרחיב את זה לגילאי שלוש-ארבע .אנחנו מברכים על כך ואנחנו נמשיך
לתת ורק אגב ,בדו"ח הביקורת של משרד הפנים יש התייחסות על סמך מה
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החליטה עיריית חולון (להוסיף תקנים) ,אני מתייחס לעובדים הסוציאליים ,עוד לא
דיברו על הפסיכולוגים ,איך זה שעיריית חולון מממנת על חשבונה עובדים
סוציאליים .אני צריך לתת להם הסבר.
גב' נעה צ'פליצקי :אני שאלתי רק על הפסיכולוגים,
מר מוטי ששון :אז לא ,נתתי לך דוגמה.
גב' נעה צ'פליצקי :בסדר.
מר מוטי ששון :עוד מעט יעלו גם על זה שצריכים להסביר .אמרתי להם ,כי אנחנו חושבים ,זה
המדיניות שלנו לתת מענים לתושבים גם אם אין תקנים.
גב' נעה צ'פליצקי :לא היה צורך  ...את זה .אם לא היה צורך,
מר מוטי ששון :אני בטוח .אבל אין סוף לכל הדרישות .רק כדאי שתדעי,
גב' נעה צ'פליצקי ... :חצי תקן ,החצי תקן,
מר מוטי ששון :אני עונה לך ,אני עונה לך .כל הכספים שאנחנו מוציאים ,בסך הכול ההוצאות של
החינוך אם את עושה בדיקה ,הגיע ל 134-מיליון שקל שאנחנו מוציאים מהארנונה
לטובת החינוך הפורמלי .תקשיבי למספר 134 .מיליון שקל .אנחנו מוציאים
מהארנונה לטובת החינוך הפורמלי.
גב' נעה צ'פליצקי :או קיי.
מר מוטי ששון :הצרכים של החינוך הם לא נגמרים.
גב' נעה צ'פליצקי :יש כיסוי מלא לגילאי  3מבחינת פסיכולוגים,
מר מוטי ששון :אז אני אמרתי לך ,משרד החינוך התחיל,
גב' נעה צ'פליצקי :אני שואלת מבחינת העירייה .מבחינת העירייה.
מר מוטי ששון :אנחנו נותנים להם את המענה לכל המערכת כולל גילאי שלוש ארבע .הפסיכולוגים
מפעילים את זה על פי ההבנה המקצועית שלהם .אבל משרד החינוך עכשיו התחיל,
שנה בניסיון ,והולך להרחיב את זה .ברגע שהוא מרחיב את זה גם אנחנו נכנסים
לשם.
גב' נעה צ'פליצקי :מצויין.
מר מוטי ששון :או קיי.
גב' נעה צ'פליצקי :רגע ,שנייה .מה לגבי הכוננים?
מר מוטי ששון :הכוננים ,יש כונן .יש כונן,
גב' נעה צ'פליצקי :אחד ,חס וחלילה אם יש אירוע אם יש משהו אז הולך בן אדם אחד?
מר מוטי ששון :אל תדאגי .אם יש ,צריך להזעיק מישהו והוא לא כונן מזעיקים אותו.
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גב' נעה צ'פליצקי :ברור ,כל אחד הולך.
מר מוטי ששון :אז מה הבעיה? אם אנחנו נתעכב באיזה בעיה,
גב' נעה צ'פליצקי :אבל למה יש תקן ברווחה לשניים ובשירות הפסיכולוגי רק לאחד?
מר מוטי ששון :כל דבר ,תקשיבי נעה.
גב' נעה צ'פליצקי :זה לא צרכים שונים,
מר מוטי ששון :אבל נעה ,נעה .את רוצה שאני אבדוק? אני אבדוק.
גב' נעה צ'פליצקי :בדיוק .תבדוק .אין שום סיבה,
מר מוטי ששון :או קיי .סעיף ,שאילתה .עוד שאילתה שלך ,נעה.
גב' נעה צ'פליצקי :רק שאלה קטנה .החצי תקן זה לחינוך החרדי ,נכון?
מר מוטי ששון :כן.
גב' נעה צ'פליצקי :לא ,בסדר גמור,
מר מוטי ששון :גם הציבור הזה זכאי,
דובר:

היא אומרת ההיפך .ההיפך.

גב' נעה צ'פליצקי :ההיפך .כי עד עכשיו לא היה.
מר מוטי ששון :לא .היה.
גב' נעה צ'פליצקי :תמיד היה?
מר מוטי ששון :היה ,בשנים האחרונות ,איפה יוסי? יוסי,
גב' נעה צ'פליצקי :לא .בוועדת החינוך כשהיינו זה לא היה.
מר מוטי ששון :הנושא של הפסיכולוג בחינוך היה בשנה שעברה ,ב 2015-היה? ב.2015-
גב' נעה צ'פליצקי :לחינוך החרדי .לא היה .לא היה.
מר מוטי ששון :רחמים.
גב' נעה צ'פליצקי :לא היה.
דובר:

אם אני לא טועה ,מוטי ,אתה אישרת מתקציב העירייה  ...פסיכולוג לחינוך החרדי,

גב' נעה צ'פליצקי :עכשיו,
מר מוטי ששון :ב ,2015-אז זה ממשיך.
גב' נעה צ'פליצקי :אה או קיי .אז עוד חצי תקן.
מר מוטי ששון :אז זה ממשיך .או קיי.
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שאילתא של חברת המועצה נעה צ'פליצקי בנושא אולם ספורט לטובת תלמידי תיכון
עתידים
מר מוטי ששון :אני עובר לשאילתה הבאה שלך .נעה.
גב' נעה צ'פליצקי :אה .לתיכון עתידים ,לשעבר בית ספר קוגל ,אין אולם ספורט .בנוסף ,המגרש
הקיים אינו מקורה .סליחה ,זה מפריע לי .במשך שנים הובטח קירוי,
דובר:

כשאני עוד למדתי בקוגל.

גב' נעה צ'פליצקי :דבר לא נעשה.
מר מוטי ששון :לבית ספר לא ,אולם לא,
דובר:

לא ,את הקירוי,

דובר:

אתה באת ואמרת שיעשו קירוי,

מר מוטי ששון :בזמן שלי ,לפני לא היה קירוי,
דוברת:

אז הוא אמר לא אמר מתי .בסדר ,הוא אמר.

גב' נעה צ'פליצקי :כמו כן הובטח כי עם המעבר של הפועל חולון לאולם החדש יעמוד האולם ברחוב
ההסתדרות לטובת תלמידי התיכון .כמובן בשעות הבוקר ,כשהאולם אינו בשימוש.
שאלתי ,מדוע הדברים הנ"ל אינם מבוצעים וכיצד ניתן לסייע לתלמידים ולהנהלה
ועוד משהו .אני יודעת שהוגשה מטעם מפעל הפיס קירוי .כלומר ,היה ,עוד
בתקופתי אושר קירוי וברגע האחרון היו ברשימה וברגע האחרון זה בוטל.
בוודאות.
מר מוטי ששון :מה השאלה?
גב' נעה צ'פליצקי :איפה הכסף של הקירוי?
מר מוטי ששון :טוב ,אז בואי,
גב' נעה צ'פליצקי :איפה הכסף של הקירוי,
מר מוטי ששון :בואי אני אעשה לך סדר.
גב' נעה צ'פליצקי :או קיי.
מר מוטי ששון :סדר בזה.
גב' נעה צ'פליצקי :תעשה לי סדר.
מר מוטי ששון :הטוטו בזמנו יצא בתכנית עשור .ואנחנו הגשנו תכנית העשור עשרה אולמות ספורט.
הלכתי לאותם מקומות שאין אולמות ספורט .אני ,כשנכנסתי לתפקיד 15 ,בתי ספר
היו בלי אולמות ספורט .לא הבנתי איך בנו את זה אז כי כל מה שאנחנו בנינו בנינו
עם אולם ספורט .אם את לוקחת את נבון ,לוקחת את קציר,
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גב' נעה צ'פליצקי :יסודיים כולם.
מר מוטי ששון :נבון ,את קוגל,
דובר:

אשלים.

מר מוטי ששון :לא ,אשלים עשינו קירוי.
גב' נעה צ'פליצקי :שז"ר ,שפרינצק ,כולם .ישעיהו,
מר מוטי ששון :כן ,אבל לא אשכול ולא שרת ,לא אשכול ,לא שרת ולא ניצנים .היו חדשים שנבנו
לפני שאני נכנסתי לתפקיד .בנו אותם בלי אולם ספורט בכלל .וגם נדמה לי אשלים
ואמירים ,אין אולמות ספורט .ואז החלטתי שאני הולך בהצעה להתחיל לקרות.
התחלנו לקרות .הגיעה תכנית העשור של הטוטו .מטבע הדברים אמרתי קוגל ,בית
ספר אורט ,בתי ספר תיכוניים אני רוצה שיהיה שם והיו ברשימה וביום בהיר אחד
אני מקבל הודעה שהם ירדו מעשרה לארבעה או לשלושה אולמות ספורט .הם הלכו
לפי הסדר .אמרו לא ,אין לנו תקציב ,אנחנו יורדים מהסיפור הזה .אחרי שכבר
מילאנו ,הנה ,יגאל יושב פה .יגאל הכין את הזה .כן ,ירדו .ירדו מעשרה ירדו
לארבעה .אני אמרתי יש בתי ספר שאני לא הייתי רוצה קירוי .אני חושב שבית ספר
קוגל ראוי לו שיהיה לו אולם .בית ספר עתידים ראוי שיהיה אולם .נתקענו איתם
והיום אנחנו נמצאים ואני אקרא לך את התשובה בצורה מסודרת .העירייה נמצאת
בהליכי הסדרת אפשרות השימוש של בית ספר עתידים באולם הכדורסל אל מול
האגודה המחזיקה בה .יש כאן תהליך שאנחנו מעבירים את הכול לעירייה .זה לא
פשוט .יש להזכיר כי ממילא מועברת זכות הבעלות לעירייה בשל עיכובים מצד
ההסתדרות המתנגדת להפקעה שבוצעה על ידי העירייה .הם מתנגדים להפקעה
שעשינו ,אנחנו מדיינים איתם בבתי משפט .מטבע הדברים הם גם מבקשים הרבה
כסף.
דובר:

 ...כדורסל?

מר מוטי ששון :לא.
דובר:

זה לא של הפועל ,זה של ההסתדרות.

מר מוטי ששון :כל המתחם הזה נדמה לי שהוא,
גב' נעה צ'פליצקי :אבל כל הסיפור זה לתת להם להשתמש .כרגע.
מר מוטי ששון :נו ,על מה אני מדבר איתך?
גב' נעה צ'פליצקי :הם צריכים  35שעות שבועיות.
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מר מוטי ששון :אבל אני מסביר לך .זה עכשיו בתהליך שעכשיו עובר אלינו ,לעירייה .בהיתר של
הפקעה .והם עכשיו תוקעים אותנו ,ההסתדרות .אבל התכנית ,למשל לקחנו את
האולם ספורט ,אנחנו הולכים לשפץ אותו .אולם ההתעמלות .גם אני התאמנתי
שם ,גם יוסי התאמן באולם הספורט .גם זוהר .גם רבקה.
דובר:

כולכם מאותה כנופיה.

מר מוטי ששון :היא לא הייתה  ...התעמלות אבל אנחנו עובדים בכיוון הזה.
גב' נעה צ'פליצקי :אבל כתבתם ע"ז,
מר מוטי ששון :אני לא יכול לדעת .תראי ,אם הוא תוקע אותם,
גב' נעה צ'פליצקי :אז לפחות קירוי.
מר מוטי ששון :תקשיבי ,לא .אין טעם גם זה וגם זה .הכוונה היא ,תראי ,הכוונה היא לקחת את
האולם ולעשות ,להשתמש בו .כרגע יש בעיה ,אז נפתור את הבעיה .בעבר השתמשנו
באולם הכדורסל.
גב' נעה צ'פליצקי :נמשיך להתפלל.
מר מוטי ששון :ואנחנו ,מה ,את לא צריכה להתפלל.
מר מוטי ששון :טוב ,איתי זילבר .בבקשה.

 .9שאילתא של חבר המועצה איתי זילבר בנושא הנחייה לעובדי מערכת החינוך
מר איתי זילבר :טוב .אנחנו בשאילתה בנוגע להנחיה חדשה לעובדי מערכת החינוך בעיר .אדוני ראש
העיר ,אבקש לדעת האם הועברה לאחרונה הנחיה הנוגעת לעובדי מערכת החינוך
בעיר ולאופי הקשר ביניהם לבין נבחרי ציבור בעיר .במידה שהועברה הנחיה כזו,
אבקש פירוט על המדיניות הנ"ל .כמו כן ,אבקש לראות על מה מסתמכת המדיניות
שהועברה לאנשי החינוך אם בכלל קיימים מסמכים שתומכים בה.
מר מוטי ששון :אני פניתי למנהלת המחוז הגברת חיה שיטאי.
מר איתי זילבר :כן.
מר מוטי ששון :לשאול אותה ולקבל את ההמלצה שלה .עכשיו ,מה שאני כותב כאן זו הייתה
המלצה שלה ואני החלטתי לקבל את ההמלצה שלה .כדי לשמור על ההפרדה
הנדרשת בין נבחרי ציבור וכדי להגן על עובדי מערכת החינוך ולמנוע מהם את
הצורך להתמודד עם לחץ פוליטי או מעמדם של נבחרי הציבור ,אכן הונחו עובדי
החינוך על ידי ,אני הנחיתי .כמובן שראש מינהל החינוך זמינה לנבחרי הציבור
במידת הצורך .גם מנהלת המחוז במשרד החינוך הגברת חיה שיטאי ממליצה
ותומכת בהגבלת המעורבות של נבחרי ציבור במוסדות החינוך וממליצה להגביל
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ביקורים .אלא אם כן זה נעשה בצורה מרוכזת באמצעות סיור .ככל שיש רצון
לנבחרי הציבור להכיר את המערכת ודרך פעולתה ,ניתן לפנות למרכז המועצה מר
יוסי זיידה שיתאם פגישה בהתאם .בבקשה .יש לך שאלת הבהרה?
מר איתי זילבר :יש לי מספר שאלות הבהרה .אחת ,אני אשמח לדעת מתי שוחחת עם הגברת שטאי.
לפני השאילתה או אחרי השאילתה? מייד תבין גם למה אני שואל .אני מניח שאחרי
השאילתה.
מר מוטי ששון :יש לי ,שוחחתי איתה וזה לא רלוונטי מתי ,מה השאלה?
מר איתי זילבר :מתי שוחחת איתה בנושא?
מר מוטי ששון :זה שאלת ההבהרה?
מר איתי זילבר :זו ועוד .יש לי עוד תתי-סעיפים.
מר מוטי ששון :לא .שאלת הבהרה אחת ,בבקשה תשאל.
מר איתי זילבר :אין בעיה .אז אני שואל מתי דיברת איתה .אני אצטט לך ולכולכם את המייל שיצא
בעניין שבו כותבת דוקטור טליה פרידמן ,על פי הנחיית מנהלת המחוז ואז היא
מפרטת שאסור לאנשי החינוך להיות בקשר וכיוצא באלה .אז אלף ,לכתוב על פי
הנחיית,
מר מוטי ששון :הנחיה שלי.
מר איתי זילבר :רגע .בסדר,
מר מוטי ששון :נפלה טעות ,הנחיה שלי.
מר איתי זילבר :לא ,לא ,בוא .נפלה טעות זה דרך יפה להגיד שמישהו פה ,איך לומר,
מר מוטי ששון :אני נתתי את ההנחיה ,אני אומר לך מראש .אני נתתי את ההנחיה,
מר איתי זילבר :רגע .אבל אני שואל שאלת הבהרה .אתה נתת הנחיה ,אני מקריא לך מייל שיצא
לכל המנהלים והגננים והגננות בעיר וכתוב בו שעל פי הנחיית משרד ,מנהלת
המחוז .עכשיו ,זה לכל הפחות עיוות חמור מאוד של המציאות .יש שיאמרו שקר ,כי
אומרת מנהלת המחוז חיה שיטאי ,אין בסמכותי ותפקידי לתת הנחיה כזאת ,וזה
אכן לא בסמכותה .אז אלף ,מעניין אותי מתי שוחחת עם חיה שנתת את ההמלצה
הזאתי ,לפני המייל או אחרי המייל?
מר מוטי ששון :משוחח איתה כמה פעמים בשבוע.
מר איתי זילבר :בסדר ,אבל אני מדבר,
מר מוטי ששון :על הרבה נושאים.
מר איתי זילבר :בסדר גמור ,אני שמח שאתם מנהלים קשרי עבודה פוריים,
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מר מוטי ששון :אני דואג לחינוך ודואג לתקציבים.
מר איתי זילבר :נהדר ,ועדיין אני שואל ספציפית על הדבר הזה .באותה נשימה אני אשאל אותך או
את היועצת המשפטית באיזו סמכות יש לך להורות על כך שחברי מועצה לא יוכלו
לבקר במוסדות חינוך ,לבקר אותם כביקורת ,כלומר לא ליהנות,
מר מוטי ששון ... :אל תפריע להם.
מר איתי זילבר :מה זה?
מר מוטי ששון :אתה רוצה קיים ביקור? תעשה את זה בצורה מסודרת,
מר איתי זילבר :אבל אתה יודע טוב מאוד שכדי לבקר ,ואנחנו גוף בין היתר מפקח ומבקר ,אתה
מגיע גם לראות את בית הספר כשהוא עובד בשגרה שלו ולא מתי שאתה מתאם
איתו שלושה חודשים מראש ואז הוא מצחצח והוא עושה טקסים עם דגלים וכאלה,
ולכן אני אשמח לדעת באילו סמכויות ,האם לך נתונה הסמכות להחליט שחברי
מועצה לא יכולים לבקר במתקן עירוני ציבורי ומתי שוחחת,
דובר:

 ...לכל מתחם.

מר איתי זילבר :בבקשה ,אז אני שואל באיזה סמכות ראש העיר מחליט שהחוק לא מוצא חן בעיניו
ושוב אני שואל ,מתי שוחחת על הדבר הזה כי אני מראה לך מסמכים.
מר מוטי ששון :תקשיב.
מר איתי זילבר :כן.
מר מוטי ששון :זה לא מעניין אותי ,זה לא רלוונטי מתי דיברתי ,אני מדבר איתה כמה פעמים
בשבוע.
מר איתי זילבר :או קיי.
מר מוטי ששון :כולל היום לפני הפגישה כדי לדאוג לזה .מה אומרת?
מר איתי זילבר :אז דיברתם על זה היום?
מר מוטי ששון :היום לא .אבל היום דיברתי איתה על נושא אחר ,על כספים שצריכים לקבל אותם
ממשרד החינוך ,על דברים טכניים שמעכבים לנו כספים ,ומאחר ומעכבים כספים
אז אני צריך לעבוד קשה כדי להביא אותם ולא לקבל אותם בעוד חודש.
מר איתי זילבר :בסדר גמור ,ואני שואל האם בסמכותך למנוע מחברי מועצה,
מר מוטי ששון :כן .אני כראש רשות,
עו"ד רועי כהן :לא,
מר מוטי ששון :רועי,
מר איתי זילבר :עורכת הדין .האם בסמכותו של ראש העיר למנוע מין  ...מחברי מועצה?
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מר מוטי ששון :סליחה ,אתה רוצה תשובה?
מר איתי זילבר :אני שואל שאלה משפטית .אתה סמכות משפטית?
מר מוטי ששון :אתה ,אני חוזר ואומר לך.
מר איתי זילבר :אדוני ,אתה לא סמכות משפטית.
מר מוטי ששון :אתה לא נותן לענות ,אני אפסיק את זה ואני אעבור לשאילתה הבאה.
מר איתי זילבר :תענה.
מר מוטי ששון :אני אומר לך ,אני נפגש מתי שצריך להיפגש עם אנשי משרד החינוך בכל נושא כולל
המנכ"לית ואני אומר כך .לא אתן לאף אחד מהפוליטיקאים להפריע לאנשי החינוך
בעבודתם .אם יש בקשה שמי שרוצה לסייר ,הכול ייעשה בתיאום עם יוסי זיידה,
מרכז המועצה .נקודה.
מר איתי זילבר :הטעות שלך ,אדוני ,אדוני בבסיס העניין שחברי מועצה מפריעים,
מר מוטי ששון :נגמר.
מר איתי זילבר :אני שואל את היועצת המשפטית ,עורכת הדין דיין,
מר מוטי ששון :זה שאילתה,
מר איתי זילבר :האם בסמכותו של ראש העיר למנוע מחברי מועצה,
מר מוטי ששון :לא.
מר איתי זילבר :לבקר במוסדות ציבור .יונת.
דובר:

לא ,רגע .סליחה .הוא שואל שאלה משפטית ,תני ליועצת המשפטית,

מר איתי זילבר :אני שואל באמת .האם בסמכותו של ראש העיר למנוע מחברי מועצה לבקר
מתקנים עירוניים?
גב' נעה צ'פליצקי :אגב ,אני פניתי למנהלת המחוז,
מר איתי זילבר :לא רק שאנחנו לא מפריעים אלא אפילו חלקם מזמינים אותנו בגלל אבטחה
ודברים שלא מקויימים  ...נדון גם בזה .השאלה היא מה סמכותך החוקית בעניין?
מר מוטי ששון :אני עובר ,אני אומר.
דובר:

שנייה ,היועצת המשפטית.

עו"ד יונת דיין :למען הסדר הטוב ,אני לא שמעתי את ראש העירייה מונע .אני שמעתי אותו מבקש,
מר איתי זילבר :הוא הרגע אמר שהוא ,הוא הרגע אמר ,ואני אקריא את ההוראה שהוא הוציא.
אסור לאנשי חינוך להיות בקשר וכיו"ב .הקשר כזה ,רק בנוכחותו של ראש העיר.
מה זה הדבר הזה? יונת ,זה  ...מהות הביקורת של הגוף הזה שיושבים בו ,27
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סליחה 26 ,להוציא ראש העיר שיכול לעשות מה שהוא רוצה כי הוא המלך והם לא
יכולים לבקר במוסדות ציבור.
מר מוטי ששון :זה התשובה שלי ובזה נגמר העניין .אני עובר,
מר איתי זילבר :ועדיין לא קיבלתי תשובה לעניין החוקי.
מר מוטי ששון :זה התשובה .עניתי לך.
מר איתי זילבר :לא ,לא עניתי לי .כי אתה לא סמכות חוקית למרות שאתה רוצה לחשוב שאתה כן
כזאת .אתה לא סמכות חוקית.
מר מוטי ששון :אני ,אני ראש הרשות,
מר איתי זילבר :נכון.
מר מוטי ששון :ה ...העירוני,
מר איתי זילבר :שכפוף לחוקי המדינה וחוקי העזר ,אני שואל האם אתה יכול למנוע,
מר מוטי ששון :הכול ייעשה בתיאום .נקודה .אני עובר לשאילתה הבאה.
גב' נעה צ'פליצקי :יונת ,רגע .יונת לא ענתה .את יכולה לענות?
מר מוטי ששון :אני עובר לשאילתה הבאה.
דובר:

אנחנו רוצים התייחסות.

גב' נעה צ'פליצקי :אנחנו לא שומעים.

.10

שאילתא של חבר המועצה איתי זילבר בנושא הנגשת מוסדות חינוך בתחומי העיר חולון
מר מוטי ששון :הנגשת מוסדות חינוך,
דובר:

סליחה ,סליחה .היועצת המשפטית רוצה להתייחס.

עו"ד יונת דיין :אמרתי גם קודם ואני אומרת את זה שוב .אני לא שמעתי את ראש העירייה אוסר
על מישהו .אני שמעתי אותו מבקש לתאם.
מר ישראל מורן :זה מופיע כמה פעמים בפרוטוקול.
עו"ד יונת דיין :זה נראה לי סביר בהחלט.
מר ישראל מורן :אבל תקריאי גם את הסעיף בפקודה שאומר שלחבר מועצה יש סמכות להיכנס
לכל תאגיד עירוני ,לכל מקום עירוני ואף אחד לא יכול למנוע ממנו את זה ,זה
החוק .אין אף אחד מעל החוק פה.
מר מוטי ששון :מי אמר שמעל החוק?
עו"ד יונת דיין :אני אומרת,
מר ישראל מורן :אתה .אתה אמרת אני ראש העיר.
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מר איתי זילבר :אסור לאנשי חינוך להיות בקשר עם פוליטיקאים בעיר ,בכללם חברי מועצה,
אופוזיציה,
מר איתי זילבר :על פי הנחיית מנהלת המחוז .זה שקר .זה לא על פי ,היא אומרת .זה לא בסמכותי
ותפקידי.
מר ישראל מורן :וגם את זה יש לנו את המייל שלה .היא כתבה .אני לא יודע מה אמרת ומה ...
מר איתי זילבר :היא כותבת ,זה לא בסמכותי.
מר מוטי ששון :אה ,אני את התשובה שלי אתם שאלתם אותי ,קיבלת תשובה ממני והסמכות היא
שלי כראש רשות החינוך העירונית.
מר איתי זילבר :לא ,לא נכון.
מר ישראל מורן :לא נכון.
מר מוטי ששון :תקרא את השאילתה הבאה.
מר ישראל מורן :אנחנו יודעים את החוק .אנחנו יודעים אותו וזה לא הסמכות שלך.
מר מוטי ששון :הנגשת מוסדות חינוך בתחומי העיר .בבקשה ,אתה רוצה לקרוא?
מר איתי זילבר :אתה לא תאמין אבל קראתי את התשובה שלך וגם היא לא שלמה אז אני אקריא
אז תענה ואז אני אגיד לך איפה פספסת .ככה .אבקש לדעת,
מר מוטי ששון :אתה חצוף.
מר איתי זילבר :כיצד מתקדמות העבודות,
עו"ד רועי כהן :תאמין לי ,איתי .אתה באמת עובר את הגבול.
מר איתי זילבר :אני לא עובר את הגבול .אני שאלתי ....
עו"ד רועי כהן :אני לא סתם מתערב ,אתה עובר את הגבול .אתה לא תגיד לו אתה תקרא ואתה זה.
מר איתי זילבר :כי זה הפינג-פונג.
עו"ד רועי כהן :אתה  ...פה באנשים,
מר איתי זילבר :ראש העיר מכיר אותי מאז שאני בן  ,15הוא יודע שאני מכבד אותו ,מעריך אותו,
מר מוטי ששון :למה אתה מתערב?
עו"ד רועי כהן :כי אותו אתה לא משתיק.
מר מוטי ששון :למה אתה מתערב?
עו"ד רועי כהן :אני גם אשתוק וגם הוא ישתוק.
גב' נעה צ'פליצקי :סליחה ,יש לי הצעה לסדר .אולי פה ידברו קצת בתרבות?
מר איתי זילבר :לא ,אבל גם את זה הקואליציה תוריד לך ,את ההצעה לסדר הזאת.
גב' נעה צ'פליצקי :מאיפה אנחנו באים?
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מר איתי זילבר :אני בעד ,אני בעד .אנחנו ...
גב' נעה צ'פליצקי :מינימום של כבוד אחד לשני.
מר מוטי ששון :אז אני אומר להם את זה.
מר איתי זילבר :ראש העיר יודע ,מכיר אותי ,ראש העיר ,ראש העיר ותעיד דוברת העירייה שיושבת
פה מאחוריך ,מכיר אותי מאז שאני בן  .14הוא יודע שאני מעריך ומכבד אותו אבל
עדיין ,אבל עדיין אנחנו לא בני  14ואנחנו דורשים תשובות והוא לא מספק לנו אותן.
מר מוטי ששון :או קיי ,איתי.
מר איתי זילבר :טוב ,ככה .אנחנו נדבר טיפה על הנגשת מוסדות חינוך .אני אתן הקדמה ,אני אגיד
שקיבלנו המון פניות בעניין הזה בנוגע לבית ספציפי שתיכף נדבר עליו שהעניין
מסרב להיפתר כבר מעל שנתיים ,אז אני אקריא ואני אבקש התייחסות מדוייקת
לבית ספר התבור שעליו אנחנו מדברים .אבקש לדעת כיצד מתקדמות העבודות
להנגשת מוסדות חינוך בתחומי העיר חולון כך שיהיו נגישים לבעלי מוגבלויות
שונות כמתחייב בחוק .בתוך כך אבקש לקבל סטטוס מדוייק כולל תקצוב ,היתרי
בניה ,אישורי משרד החינוך ,כיבוי אש וגומרים נוספים ככל שיהיו שהעבודות
להנגשת בית הספר התבור בו לומדים לא פחות מארבעה תלמידים בעלי מוגבלויות
באותה שכבה שאינם זוכים למענה הולם לצרכיהם.
מר מוטי ששון :עיריית חולון פועלת להנגשת בתי ספר בעיר בהתאם להוראות החוק ועד לשנת
 ,2011להערכה שלי ,זה גם יגלוש מעבר ל .2021 ,2020-כמו שלצערי הרכבת,
דובר:

כל משרדי הממשלה,

מר מוטי ששון :וכל משרדי הממשלה מדובר על הוצאה של מיליארדים ולא משרדי הממשלה ולא
הרשויות יכולים לעמוד בזה כי זה היקפים גדולים ,אמרתי לכם ,היקפים,
דובר:

 ...מה היה בחולון ,מוטי.

מר מוטי ששון :מה?
מר איתי זילבר :שבעה בתי ספר לא מונגשים.
מר מוטי ששון :לא ,יש ,אנחנו גם מנגישים  ...וגם בתי ספר .אני מייד עונה לך.
מר איתי זילבר :תגיד את זה לארבעה תלמידים,
מר מוטי ששון :תכנית העבודה גובשה ,תכנית העבודה גובשה מתוך ניתוח של כלל הצרכים
המיידיים בבתי הספר ברחבי העיר .מידע זה גובש בשיתוף עם גורמים מקצועיים
במינהל החינוך .בתכנית העבודה הוגדרו המבנים הדחופים להנגשה פרטנית .בית
הספר התבור הינו אחד מהם .התבור בהליך רישום מתקדם .נדרשים מספר
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אישורים שיושלמו בשבועיים הקרובים ובמקביל מנהל הפרוייקט קידם את
התכנית למכרז.
מר איתי זילבר :טוב ,אז יש לי כמה דברים שאני רוצה לקבל ממך או ממישהו שבחינוך אני רואה
שכבר נעלמה אסנת .בנוגע לדבר הזה .אחד ,שאלתי ספציפית על דברים ,אדוני ראש
העיר ,כי נמצאת פה תהילה ,יו"ר ועד ההורים של בית הספר התבור ואנחנו
משוחחים באופן שוטף עם אחת האימהות ,אני לא ארחיב ,לא אתן שמות ,בכל זאת
צנעת הפרט ,של תלמידה שזקוקה להנגשה הזאת ולא הם ,לא ועד ההורים ,לא
ההורים של הילדים הספציפיים ולא מנהלת בית הספר ששוחחתי איתה מצליחים
לקבל תשובה ברורה למרות שהם מדברים גם איתי ודרכי עם ההנדסה .אני יודע
שפנו גם לזוהר שמטפל בנושא .הדבר הזה כל אחד נותן תשובה אחרת .ולכן אני
מבקש ובכוונה פירטתי,
מר מוטי ששון :תקרא את התשובה עכשיו.
מר איתי זילבר :לא ,לא .אני אסביר למה .בכוונה פירטתי את הנושאים שאני רוצה לקבל תשובה.
בנוגע למשל לכיבוי אש ,כן הוגש ,לא הוגש .חלק אומרים שהוגש ,חלק אומרים
שלא הוגש ובמכבי האש ההורים בדקו עם האנשים בכיבוי אמרו להם לא שמענו על
זה דבר מעולם ולכן אנחנו מנסים להבין מה הסטטוס האמיתי כי יש תחושה ,על
פניו ,שלפחות בית ספר התבור ,אני לא יודע מה קורה בשישה ,ששת בתי הספר
האחרים ,שלפחות בית ספר התבור שיש תכניות כבר ,ראיתי אותן בעיניים ,מפות,
עדיין הדבר הזה מרגיש כאילו זה נופל בין הכיסאות ולכן אני שואל .מה נותר
להשלים? מה קורה עם כיבוי אש? מה לוח הזמנים לביצוע עד קבלת האישור? מתי
יסתיים המכרז? מתי אתם מתכננים לבנות את זה?
דובר:

אתה יודע ,ועדת מכרזים,

מר איתי זילבר :רגע ,רגע .ועוד דבר .ועוד דבר שעכשיו הוא יותר רחב לכל שאר בתי הספר והוא
נובע מהסעיף הראשון שאתה גם עוד הרחבת אותו .אתה בעצם אומר לילדים .אתה,
העירייה .לא ברמה האישית ,אבל אתה אומר לתלמידים ולהורים ,תחכו לפחות עוד
שלוש שנים ,אתה גם עכשיו פה מוסיף גם לא נסיים ,כי אתה אומר עד  .2011אתה
אומר,
מר מוטי ששון :אתה אפילו לא הקשבת למה שאמרתי.
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מר איתי זילבר :פרוייקט להנגשת בתי הספר בהתאם להוראות החוק ועד לשנת  ,2011ואמרת
שלהערכתך ,אני אשלים ,זה ימשך גם מעבר ל 2020-ואני שואל ,מה אנחנו כרשות
אומרים להורים האלה שצריכים לשלוח,
מר מוטי ששון :ההורים יקבלו,
מר איתי זילבר :רק בתבור יש ארבעה תלמידים עם  CPשלא יכולים ללכת.
מר מוטי ששון :או קיי .שמעת את מה שעניתי לך?
מר איתי זילבר :כן.
מר מוטי ששון :באיזה הליך מתקדם.
מר איתי זילבר :אבל לא ענית לי על כל הדברים.
מר מוטי ששון :אני אקרא לך עוד פעם.
מר איתי זילבר :אני יודע לקרוא.
מר מוטי ששון :ברישוי מתקדם,
מר איתי זילבר :הבנתי אבל אני שואל מה קורה עם כיבוי אש,
מר מוטי ששון :ובשבועיים הקרובים,
מר איתי זילבר :וכמה זמן ייקח המכרז,
מר מוטי ששון :ישלים ,אתה לא מקשיב בכלל .בעוד שבועיים ישלימו את כל הדרישות ואז יוצאים
להליך של מכרז לביצוע העבודה.
מר איתי זילבר :מה הצפי לבניה? מתי,
מר מוטי ששון :שמעת? ברגע שיתפרסם מכרז ויהיה זוכה אני אוכל להגיד לך תוך כמה זמן זה
יסתיים.
מר איתי זילבר :מה הצפי לבניה?
מר מוטי ששון :שמעת מה שאמרתי לך? אין לי מה להוסיף.
מר איתי זילבר ... :הצפי .כמה זמן ייקח המכרז,
מר מוטי ששון :בבקשה ,או קיי.
מר איתי זילבר :מוטי ,מה ...
מר מוטי ששון :גמרנו .אתה ,בקשה לאישור מועצת העיר ,אני קורא לך פעם ראשונה לסדר.
מר איתי זילבר :סליחה ,מתעלם  ...צרכים של תלמידים.
מר מוטי ששון :קיבלת תשובה,
דובר:

אתה לא עונה,

מר מוטי ששון :תדבר ,פעם שנייה אני קורא אותך לסדר.
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מר איתי זילבר :פעם ראשונה.
מר מוטי ששון :אז פעם ראשונה אתה נקרא לסדר.
מר איתי זילבר :אם נספור אז נספור,

 .11אישור בקשה למחיקת חובות בהסדרי פשרה
מר מוטי ששון :אני עובר לסעיף הבא .בקשה לאישור מועצת העיר מחיקת חובות בהסדרי פשרה.
בתאריך  22ביוני  2014אישרה מועצת העיר את נוהל מחיקת חובות בהסדרי פשרה
רשות איתנה .בהתאם לנוהל זה הנני מעביר למועצת העיר בקשה לאישור מחיקת
חובות ולאחר הסדרי פשרה על פי הטבלה המצורפת בזאת .הבקשות אושרו כנדרש
על ידי ועדת פשרות ועל ידי ועדת הנחות כמתועד בנתונים המצורפים .שאלות יש?
דובר:

אחת לכמה זמן רק נעשית הוועדה? זה מה שצריך,

מר עזרא סיטון :מוטי ,אתה יכול להסביר מה ההליך של מי שרוצה למחוק איזשהו,
מר מוטי ששון :לא מי שרוצה .אם אתה מגיע למסקנה שאתה לא יכול לגבות את הכסף .איתי.
עו"ד רועי כהן :בוא תענה לנו רק כי כל הזמן אומרים שזה נמצא ,מה ,אחת לכמה זמן.
מר מוטי ששון :רגע ,רגע .רועי .סיטון שאל.
עו"ד יונת דיין :ישנו נוהל מסודר שהובא פה למועצת העיר של שלבי פעולה ,תלוי בגובה החוב ,תלוי
בגיל החוב ותלוי בכל הנתונים שאוספים .שלבי פעולה שלמים וסדורים .יש ניסיון
לאכוף ולגבות את החוב לפני שהוא עולה לאותה ועדה מקצועית .היא אושרה בתוך
הנוהל שאושר במועצת העיר שבוחנת אם אכן יש בסיס לפשרה ולאיזה פשרה אפשר
להגיע וכשהכו ל מתגבש לכדי ומוסכם על אנשי המקצוע והכסף משולם מגיע מקור
הבקשה למחוק את יתרת החוב .אם אתה רוצה שוב עותק מהנוהל,
מר ישראל מורן :לא ,לא ,בסדר .מכיר אותו.
מר מוטי ששון :טוב ,מי בעד?
עו"ד רועי כהן :רגע ,מוטי .אני רק רוצה לשאול שאלה כי זה עלה כמה פעמים .אחת לכמה זמן
אתה יכול לראות פה שיש ערים לפעמים של חודש ,לפעמים של שבוע .אחת לכמה
זמן נעשה הוועדה הזאתי ,האם יש איזשהו ,אפשר לראות פה שיש
דובר:

זה לא הנחות.

עו"ד רועי כהן :לא ,המחיקה .הנוהל מחיקה .אחת לכמה זמן זה קורה? כי האנשים,
מר מוטי ששון :אילן ,אתה יכול להגיד להם?
מר אילן בוסקילה :נוהל מחיקה ,יש שמה כמה ועדות ,אל תתבלבל.
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ראיתי ,כן.

מר אילן בוסקילה :יש ועדה אחת שהיא אותה ועדה ל ...שהיא יושבת ונדרשת לפי גובה הסכום.
לאחר שזה עובר את ועדת הפשרות זה עובר לוועדת הנחות ואז  ...סדור על פי,
דובר:

אז למה לא לעצור את הדו"ח? אנשים לפעמים מחכים גם שלושה ,ארבעה חודשים.

מר מוטי ששון :הם לא צריכים לחכות.
מר אילן בוסקילה :ההתכנסות היא התכנסות דחופה .התכנסות של לא יותר מאשר פעם בחודש.
עו"ד רועי כהן :אז אבל רגע ,אתה אמרת הרגע שיש התכנסות ,שיש לפעמים אנשים שבאים,
מגישים בקשה להסדר אחרי שהגעת איתם ,אמרו לי לא פעם שחיכו שלושה,
ארבעה חודשים כדי לקבל את האישור.
מר אילן בוסקילה :אני לא מכיר מציאות כזאת.
עו"ד רועי כהן :בסדר ,אז אני ,מציאות של נפגעי פעולות איבה ש ...הרבה זמן,
מר אילן בוסקילה :אדם שהגיש ,אדם  ...להמתין יותר משלושים יום להחלטת ועדה ואני מגזים.
ואני מגזים כי יכול להיות גם הרבה פחות.
עו"ד יונת דיין :אבל בואו ,אפשר להציע ,רועי .תיגש ישירות לאילן עם השם ואילן יבדוק לך,
עו"ד רועי כהן :לא ,עזבי .אני לא רוצה ,זה לא שייך .אני אומר ,אם יש משהו סדור צריך להיות,
מר מוטי ששון :בסדר ,חברים .מי בעד בקשה?
מי בעד אישור מועצת העיר למחיקת חובות בהסדרי פשרה ,מכתבו של אילן
בוסקילה מה 26-בינואר  ?2016ואני חוזר ,ומה שמצורף לו זה משהו ,מסמך מה25-
לעשירי .2016
דובר:

לינואר.

מר מוטי ששון :לינואר .ברור .אחד ,שתיים ,שלוש ,ארבע ,חמש ,שש ,שבע ,שמונה ,תשע ,עשר ,אחת
עשרה ,שתים עשרה ,שלוש עשרה ,ארבע עשרה ,חמש עשרה ,שש עשרה ,שבע עשרה,
שמונה עשרה,
תשע עשרה בעד .מי נגד? אין נגד .מי נמנע? אין נמנעים .אושר.
מר ראובן קייקוב :מוטי ,יש פה ,מקרים כל כך קשים שמתארים פה ועדיין גובים מהם כסף ,אני לא
מבין איך יש לו לב לגבות כסף
דובר:

כשאפשר,

דובר:

 ...ועושים את המקסימום.

מר מוטי ששון :או קיי ,אני עובר לסעיף הבא.
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 .12אישור הדו"חות הכספיים המבוקרים על ידי רואה חשבון מטעם משרד
הפנים לשנת .2014
מר מוטי ששון :וידבסקי ,בוא תשב ,תסביר את זה.
מר יצחק וידבסקי :ערב טוב.
מר מוטי ששון :כן ,וידבסקי .דבר.
מר יצחק וידבסקי :קודם כל ,הדו"ח המתוקן לשנת  2014תואם בגדול את הדו"ח לרבעון הרביעי
שהוגש.
דובר:

ושאושר.

מר יצחק וידבסקי :ושאושר .אני אגיד כמה פרטים שהאמת כולכם קראתם את זה .כפי שאתם
שמים לב העודף התקציבי של העירייה ... ,הוא למעלה משני מיליון ש"ח ,כמו
שבדרך כלל בשנים האחרונות .עומס המילוות ל 1.1.15-הוא  51מיליון ש"ח
המהווים  5.2אחוז מהתקציב .שוב ,אני חושב שאנחנו בין הערים שעומס המילוות
שלהם הוא אחד מהנמוכים ביותר .תקציבי הפיתוח הסתכמו ב 246.8-מיליון ש"ח
שחלקם הוקדש להקמת גני ילדים חדשים .הקמת הרבה מאוד גני ילדים חדשים.
הקמת היכל ספורט ועבודות פיתוח בפארק פרס ועוד עבודות שונות אחרות .קיימת
עליה קבועה בתקציבי העירייה ולאור זאת הגדלת השירות לתושב .הגדלת הכנסות
הבעלים בהשבחה הגיעו ל 166-מיליון ש"ח .זה בעצם הדברים המרכזיים ,אין לי
כרגע,
דובר:

לא ,לא ,למה הורידו מהתברואה ולמה הורידו מאיסוף אשפה?

מר מוטי ששון :תשאל שאלה .מדובר על הדו"ח הכספי .הדו"חות הכספיים לשנת  .2014יש שאלות?
מר זאב ניסים :כן.
מר מוטי ששון :כן.
מר זאב ניסים :אני רוצה לשאול אותו לגבי התביעות המשפטיות בסכומים משמעותיים להחזרת
כספים לעירייה .אתה יכול להרחיב לנו פה?
מר יצחק וידבסקי :יש תביעות שונות נגד העירייה בנושאים שונים .זה מנושא ירידת ערך לפי סעיף
 ,117מי לפי תביעות בגין,
דובר:

צדי ג'.

מר יצחק וידבסקי :תביעות בסך הכול במיליוני שקלים.
דובר:

כמה?
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מר יצחק וידבסקי :בכמה מיליונים? לעניות דעתי במספר מיליונים בודדים .אם תרצה פירוט תוכל
לקבל ממני פירוט,
דובר:

בערך ,בערך.

מר יצחק וידבסקי:

בוא ,אני יכול ואל תתפוס אותי במילה,

דובר:

בסביבות עשרה מיליון .אני יודע מהניסיון.

דובר:

מהניסיון.

מר יצחק וידבסקי :כ 10-מיליון .תביעות בגין למשל אני אתן לכם דוגמה ,ירידת שוק בלי פירוט אני
בעצם לא מעוניין להביא פירוט ספציפי .יתכן ,יכול לעורר כל מיני שדים אז אני
מציע לא להגיד אותם .זה בגדול.
עו"ד רועי כהן :וידבסקי ,בשנת  2014עדיין נתנו שירותי גביה ,מיסים ושונות לטובת מי שקמה .מה,
מה ,אני רואה שזה בכל שנה הסתכם ,פעם בשנת  3.6 2013מיליון ,ובשנת 2014
 5.233מיליון .למה כאילו זה יש גידול בוא נגיד ככה? אנחנו לא אמורים ,לא מי
שקמה אמורים להיות משק עצמאי סגור?
מר יצחק וידבסקי :קודם כל ,השנה כבר הפסקנו לגבות עבור מי שקמה לפי הנחיות החוק ואנחנו
לא מקבלים יותר עמלות .הם גובים עצמאית ,בדיוק מה שאתה שואל .אסרו עליהם
לקבל שירותי גביה מעיריית חולון.
מר מוטי ששון :צעד לא חכם.
מר יצחק וידבסקי :אה?
מר מוטי ששון :צעד לא חכם.
עו"ד רועי כהן :כן ,אבל בשביל זה אני רוצה להבין מה הממשק היום בין מי שקמה לבין זה .הם
אמורים לתת לנו בסוף השנה,
מר מוטי ששון :דיבידנדים? אין דיבידנדים.
עו"ד רועי כהן :אז זהו ,אז בגלל שהם עדיין מופיעים בתוך הזה בשירותי גביה ,מה זה אומר? מה
הם עושים?
מר זאב ניסים :מה הם עושים עם כל ההצטברויות ,נו?
עו"ד רועי כהן :כל הזמן מציגים את זה שיש פה איזה משהו,
מר זאב ניסים :הרי מחיר המים הוא גבוה מאוד .אנחנו יודעים את זה ,למרות שעשו ,הורידו ואז ...
עדיין יש פער גדול בין מה שהם קונים ממקורות לבין מה שהם גובים,
מר מוטי ששון :זה לא נכון .עובדתית זה לא נכון .אחרת היו מחלקים דיבידנד ולא קיבלנו דיבידנד.
עו"ד רועי כהן :נכון ,זה מה שאני אומר .אז מה אני אומר? רגע,
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מר זאב ניסים :אז מה מי שקמה עושים עם כל ההצטברויות?
דובר:

עוד פיתוח ועוד פיתוח ,עושים עוד עבודות.

מר זאב ניסים :מה ,מצטבר שם בבנק?
דובר:

לא ,עושים עבודות.

מר זאב ניסים :איזה עבודות?
מר מוטי ששון :אתה שואל ,תן לו ,הוא יענה לך.
עו"ד רועי כהן :רגע ,אני רוצה להבין מה הולך פה,
מר יצחק וידבסקי :יושב ראש מי שקמה יושב פה איתנו ,נציג העירייה ,זה רואה חשבון זוהר
נויימרק והוא בעצם מטעם עיריית חולון הוא הנציג הבכיר .חוץ מזה יש לנו מספר
מקרים שאחד מהם זה דני  ...שכולכם מכירים אותו שהוא בעצם הנציג שלנו
בתאגיד.
עו"ד רועי כהן :יש לנו עוד ,עמוס או אילן,
מר יצחק וידבסקי :יש לנו עוד הרבה אבל יש נציגי ציבור ,חברי מועצת עיר ו ...וכולם שומרים על
האינטרסים של העירייה בתאגיד .עכשיו ,השנה באמת  2015לא קיבלנו דיבידנד .ב-
 2016עדיין אינני יודע אבל אם זוהר,
מר זאב ניסים :מה הסיבה שלא קיבלנו דיבידנד?
מר זוהר נויימרק :יש תהליך של שחיקה גדולה של מחירים ,מי שקובע את המחירים זה רשות
המים .הם קונים גם,
עו"ד רועי כהן :אז למה מאשימים אותנו ,את העירייה? אני רוצה להבין רגע .יש פה הסכם לקבלת
שירותי גביה ,מוקד עירוני וכוח אדם מהעירייה בתמורה ל 3.5-אחוז .אני הייתי
בדיונים בכנסת ,הם אומרים בגלל שהעירייה גובה את ה 3.5-אחוז הזה אני לא יכול
להוריד את המים ,אני לא יכול לעשות זה.
מר מוטי ששון :זה קשקוש .דמגוגיה זה היה.
עו"ד רועי כהן :נכון .אז אני ,אז האם היום בעיריית חולון,
דובר:

 ...לא יותר מ,3.5-

עו"ד רועי כהן :עיריית חולון לא מבצעת למי השקמה שום גביה .אתם עושים לבד ,אין קשר
לעירייה.
דובר:

אין קשר.

עו"ד רועי כהן :אז זהו ,אז צריך להגיד את זה.
מר מוטי ששון :אמרו את זה.
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עו"ד רועי כהן :לא .פה ,פה ,אתה מבין ,רשמו שהם עדיין משלמים לנו  5מיליון ,אבל צריך לרשום,
אבל תראה מה אתה רושם .יש פה הסכם לקבלת שירותי גביה ,מוקד עירוני וכוח
אדם בתמורה ל 3.5-אחוז שיגבו מהעירייה עבור החברה.
דובר:

.2014

עו"ד רועי כהן :צריך למחוק את זה .אין הסכם.
מר יצחק וידבסקי :רגע ,לא,
עו"ד רועי כהן :זה נכון ל ,2014-לא נכון ל ,2015-לא נכון,
מר מיכאל שמריהו.2014 ... :
עו"ד רועי כהן :בסדר ,אבל אתה צריך גם לשקף .בדו"ח כספי אתה גם כותב ובתוך הדו"ח מה הצפי
שלך בעתיד .פה ,בדו"ח הזה ,כתוב כאילו אנחנו,
מר מיכאל שמריהו :אז תקרא בהערות של המאזן אבל זה לא פה.
עו"ד רועי כהן :למה ,הנה זה פה?
מר מוטי ששון :טוב ,רועי .אנחנו מדברים על .2014
מר מיכאל שמריהו :אני הסגן של מי שקמה,
מר יצחק וידבסקי:

אני נותן לך את העובדות כיום אנחנו לא גובים את החשבונות המים

מהתושבים עבור מי שקמה.
מר זאב ניסים :אנחנו לא אמורים לקבל את הדין וחשבון הכספי שלהם ,הכנסות הוצאות?
מר מוטי ששון :אנחנו נאשר אותו פה .אתה מאשר אותו במועצה.
דובר:

כשזה יגיע נוכל לדעת,

מר מיכאל שמריהו :וידבסקי אומר שאנחנו בין הערים שסכום החובות שלה הוא בין הקטנים
ביותר .זה לא פרט חשוב .אני מצידי שהחוב יהיה  10אחוז אם יעשו פרוייקטים
שיהיו לטובת הקהילה ,לטובת העיר,
דובר:

אבל עושים.

מר מיכאל שמריהו :חלק גדול מה,
מר מוטי ששון :אבל צריך להחזיר הלוואות .מיקי ,צריך להחזיר הלוואות.
מר מיכאל שמריהו :לא חשוב ,עשרה אחוז שיהיה אפילו אבל שיהיה ,יש לך אור ירוק ,מה אתה
רוצה.
מר מוטי ששון :בסדר ,אתה יודע .אני ,זה לא חוכמה לקחת הלוואות,
עו"ד רועי כהן :ואז להפיל את זה על הצעירים.
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מר מוטי ששון :נכון .אז אני אומר שאנחנו נשלם .או קיי .מי בעד אישור הדו"חות הכספיים לשנת
?2014
מי בעד? אחד ,שתיים ,שלוש ,ארבע ,חמש ,שש ,שבע ,שמונה ,תשע ,עשר ,אחת
עשרה ,שתים עשרה ,שלוש עשרה ,ארבע עשרה ,חמש עשרה ,שש עשרה ,שבע עשרה.
שבע עשרה בעד ,אחד נמנע .אושר.
דובר:

מי זה האחד?

מר מוטי ששון :או קיי.

 .13אישור תב"רים.
מר מוטי ששון :אישור תב"רים .סך הכול  13.781מיליון .תוכלו לראות את הפירוט בפנים .בנושא
של התשתיות אנחנו עושים את רחוב ,את הרחוב שבו נבנה את המעונות יום,
בקריית רבין .ברחוב הסימטה ,סימטת השלום נעשה שמה גם תיעול וגם ביוב וגם
צנרת .כל מה שצריך,
דובר:

התחילו לעבוד שם?

מר מוטי ששון :מה?
דובר:

התחילו לעבוד שם?

מר מוטי ששון :עכשיו בונים את זה אבל הנחת התשתיות כדי שתהיה ,בכל זאת אנשים באים,
לקראת פתיחת שנת הלימודים אז אנחנו כבר משקיעים שם .תוכלו לראות את כל
הפירוט .אם יש לכם שאלות ,בבקשה .גם בנושא של בטיחות בדרכים ברחוב
הסנהדרין ,האמוראים ומסילת העולים.
גב' נעה צ'פליצקי :מה זה הקמת בית קפה במתחם של המדיטק?
מר מוטי ששון :אנחנו רוצים במתחם של המדיטק לעשות ,לקחת את החלק מהמשרדים שם ולהסב
אותם לבית קפה .לעשות עוד בית קפה.
גב' נעה צ'פליצקי :למעלה?
מר מוטי ששון :לא ,למטה.
מר ישראל מורן :לא ,זה המשרדים או שזה,
מר מוטי ששון :המשרדים.
מר ישראל מורן :לא את האזור של המוזיקה שעכשיו,
מר מוטי ששון :לא ,לא ,לא ,לא ,את המשרדים.
גב' נעה צ'פליצקי :לא  ...פארק.
מר מוטי ששון :לעשות ,חבר'ה ,יש שם מתחם,
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מה שפונה למוזיאון העיצוב?

מר ישראל מורן :כן,
מר מוטי ששון :איפה שיש שם  ...עכשיו מה אנחנו עושים? וחשוב לנו שזה מתחם שהולך ומתפתח
ויש שם הרבה אנשים ואחד המחסורים שהיה לנו זה הנושא של בתי קפה ומסעדות.
מר מיכאל שמריהו :מוטי ,אפשר שאלה?
מר מוטי ששון :כן.
מר מיכאל שמריהו :שכונת נווה ארזים ,מתי ,תשתיות לא נגעו שמה ,מתי?
מר מוטי ששון :על איזה רחוב אתה מדבר?
מר מיכאל שמריהו :לא מדבר מבחינת תשתיות של ביוב ,מדבר מבחינת מדרכות,
מר מוטי ששון :איפה? איזה רחובות? תגיד לי.
מר מיכאל שמריהו :כל ...
מר מוטי ששון :מה? תגיד לי דוגמה.
גב' נעה צ'פליצקי :רגע ,אני לא מבינה .מצד אחד על חשבון המשרדים,
מר מוטי ששון :כן ,על חשבון המשרדים יהיה בית קפה ונעשה להם בצד את המשרדים.
גב' נעה צ'פליצקי :ומצד שני בניית משרדים למוזיאון העיצוב בנוסף?
מר מוטי ששון :לכל המתחם .המתחם הזה שאיפה שיושבים.
גב' נעה צ'פליצקי :אבל יהיה רק קומפלקס של משרדים של מוזיאון העיצוב יחד עם,
מר מוטי ששון :כן ,ואנחנו נפנה את המקום עכשיו של המשרדים ונעשה בית קפה.
גב' נעה צ'פליצקי :בסדר ,לא משרדים פה משרדים פה משרדים פה.
דובר:

אני אסביר לך גם למה .כי  ...זה המקום הכי רווחי שם.

גב' נעה צ'פליצקי :נכון.
מר מוטי ששון :צריך לתת מענה לתושבים שיהיה להם בתי קפה ומסעדות ,שלא ייסעו לי לערים
אחרות .שבוע שעבר קיבלתי טלפון ,את שומעת נעה? מפרופסור רוני גמזו ,מנהל
בית החולים איכילוב .הוא אומר לי מוטי ,באתי לחולון .אני אומר לו מה אתה
עושה? אני בבית קפה ,יושב כאן במתחם החדש שלך .עשר בלילה ,אחת עשרה
בלילה ,נסעתי אליו לשבת איתו והוא אמר לי איזה כיף וזה ,אומר לי סוף כל סוף
יש בתי קפה ומסעדות.
דוברת:

מה שטוב טוב.

דובר:

האמת היא שבית קפה,

מר ישראל מורן :רוני גמזו בחור חמוד מאוד.
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מר מוטי ששון :מי?
מר ישראל מורן :רוני בחור נחמד מאוד .רוני גמזו.
מר מוטי ששון :הוא בוגר חולון.
מר ישראל מורן :כן ,כן.
מר מוטי ששון :בית ספר אילון .וכרגיל ,יש מקומות שנצטרך לרכוש קרקעות ,זה סכום של 3.5
מיליון ש"ח .אתם יודעים ,ברגע שיש הזדמנות ואנחנו במושע עם מישהו ועושים
פירוק שותפות ,אני תמיד אומר לגזבר ,בוא נקנה את החלק של אותו שותף שלנו
כדי ליצור הזדמנות עסקית,
עו"ד רועי כהן :אבל זה מקום בנוי ,ראיתי.
מר מוטי ששון :מה זה? אני אומר ,מה זה נושא של רכישת קרקעות.
עו"ד רועי כהן :זה מועדון קשישים קיים.
מר מוטי ששון :בסדר .אבל אני אומר מה זה רכישת קרקעות כסעיף ,זהו .מה שעשינו ,רכשנו את
החלק של זה שנמצא מעלינו ברחוב חובבי ציון והיה שם בחור שהיה לו אפוטרופוס
וזה היה סיפור כי אנחנו צריכים לעשות וכל דבר צריך את ההסכמה שלו .אתה לא
יוצא מזה .אולי אתה מכיר אותו .דישי.
מר ישראל מורן :כן ,כן.
מר מוטי ששון :לכן אנחנו רוצים לעשות כמה שיותר מהר ,לקנות את החלק שלו ולעשות שם תכנית
כזאת שתיתן רווחה יותר למועדון של הקשישים.
מר ישראל מורן :יפה.
מר מוטי ששון :או קיי .מי בעד אישור התב"רים? שמסתכמים לפי מכתבו של גזבר העירייה
וידבסקי מה 27-לינואר  .2016מי בעד? אחד ,שתיים ,שלוש ,ארבע ,חמש ,שש ,שבע,
שמונה ,תשע ,עשר ,אחת עשרה ,שתים עשרה ,שלוש עשרה ,ארבע עשרה ,חמש
עשרה.
חמש עשרה בעד .מי נמנע? אחד ,שניים נמנעים .או קיי .מיכאל ,זה תב"רים.
אתה יכול להצביע.
מר מיכאל לוויט :לא מכיר את החומר .לא העבירו לי ,זה לא.
מר מוטי ששון :לא ,גמרנו .עכשיו בישיבה הבאה תתחיל להתכונן.
או קיי ,חמש עשרה בעד שניים נמנעים ,אושר.
אני עובר לסעיף הבא .מיקי ,איפה מיקי? הלך לראות כדורגל.
 .14עדכון התקציב הרגיל לשנת .2016
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מר מוטי ששון :עשינו העברות פנימיות ,זה מה שאנחנו נוהגים לעשות .סך הכול נשאר אותו דבר.
אין גידול ,בבקשה אם יש מישהו שרוצה לשאול שאלות ,ראיתם בפנים .סיטון ,יש
שאלה? או קיי .אז מי בעד עדכון התקציב הרגיל לשנת  2016שמסתכם בצד
ההוצאות  1,187,800,000ש"ח .גם בצד ההכנסות .מכתבו של גזבר העירייה
מה 25-לינואר  .2016מי בעד?
גב' נעה צ'פליצקי :רגע ,סליחה .רציתי לשאול משהו .מה זה הסעיף הזה ספריות 123 ,אלף ,תוספת
שלושה חודשים יעוצים גבוהים .מה זה?
מר מוטי ששון :אה ,יש שם עכשיו עשינו יעוץ ארגוני בכל המערך .לזה הכוונה?
מר רחמים בינוני :יש לנו יועצת ארגונית .אנחנו פשוט מעריכים אותה לעוד שלושה חודשים ,לכן
ביקשנו את התוספת של הכסף.
גב' נעה צ'פליצקי :זה לא משהו שהיה מתוכנן קודם?
מר רחמים בינוני :מה?
גב' נעה צ'פליצקי :זה לא היה משהו,
מר רחמים בינוני :אנחנו פשוט בטעות לא תקצבנו אותה במחיר המלא ולכן אנחנו עכשיו עושים לה
הארכת חוזה ואנחנו צריכים ...
מר מוטי ששון :או קיי .מי בעד? אחד ,שתיים ,שלוש ,ארבע ,חמש ,שש ,שבע ,שמונה ,תשע ,עשר,
אחת עשרה ,שתים עשרה ,שלוש עשרה ,ארבע עשרה ,חמש עשרה ,שש עשרה,
שבע עשרה בעד .אין נגד ,אין נמנעים .אושר.
אני עובר לסעיף הבא.
 .15אישור פרוטוקול ועדת תמיכות בספורט ,חלוקת כספי תמיכה לשנת  2016על פי מכתבם
של ועדת התמיכות מה 31-בינואר .2016
שאלות יש? קדימה ,תשאלו.
מר עזרא סיטון :טוב ,אז אני קיבלתי ,יגאל ,תלונה .רציתי פשוט לדעת איפה הדברים נמצאים .לגבי
קבוצת מכבי חולון נשים של שמעון מיימון ,אתה יודע גם השחקנים גם הוא עצמו,
שבהתאם לקריטריונים ורשמתי את זה לעצמי היא הייתה אמורה להיות מתוקצבת
בענף שיש בו למעשה שלוש ליגות אבל בהתאם לטבלה שיש כאן לגבי  20אחוז נראה
שבעצם היא מתוקצבת,
מר מוטי ששון :בוא אילן ,תצטרף.
מר יגאל אייל :התשובה פשוטה ... .מעשה נלוז ,אני אומר את זה בלשון,
מר מוטי ששון :תזהר פה עכשיו.
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מר יגאל אייל :בלשון עדינה.
מר עזרא סיטון :לא ,צריך להבין מה קורה ,גם אני שואל כי,
עו"ד יונת דיין :יגאל ,יגאל .תן לי רגע לתת הקדמה,
מר יגאל אייל :חזרתי בי.
מר מוטי ששון :חזרת בך מהמילה.
עו"ד יונת דיין :מה שאתה אולי לא מודע אליו כי זה היה,
מר יגאל אייל :לא מודע ,אני ,מה שאמרו לי,
עו"ד יונת דיין :שנייה  .זה גם לא היה בתקשורת אבל מדי שנה ועדת התמיכות מתכנסת יחד עם
רואה חשבון מלווה ,בודקת ,בוחנת אם הקריטריונים שלה ,אם צריך לשנות או
לסדר בהם משהו .מדי שנה בתקופה של  4 ,3שנים שמעון מיימון עם העמותה שלו
מגיש עתירות נגד הקריטריונים וכל פעם בית המשפט אישר ותמך בקריטריונים
שהוגשו ולא קיבל את העתירות כנגדם .יש פה הליך ארוך שנים .אנחנו כבר נמצאים
איתו בתביעה על אולם הספורט בפרופסור שור.
דובר:

אין קשר.

עו"ד יונת דיין :יש פה חלקים שלא קשורים לנושא .יחד עם כל התהליך הארוך הזה כל פעם ועדת
התמיכות בוחנת בצורה מקצועית ,בלי קשר לעבר ולמה שכן או לא היה ,לפי
קריטריונים שמאושרים מקצועית ,שנבדקים על ידי רואה חשבון .החלוקה הכספית
נעשית בהתאם .עכשיו יגאל תוכל להוסיף,
מר יגאל אייל :ברשותך אני אענה לך.
מר מוטי ששון :אבל תעזוב ,בלי עניינים אישיים .מה שאתה חושב תשאיר לעצמך.
מר יגאל אייל :הקריטריון המרכזי בטוטו ושלנו זה כמות ליגות .במשך שנים בכדורגל נשים היו
שתי ליגות .ליגת ראשונה בן  1קבוצות ,ליגה שנייה בת  5קבוצות .השנה בכל,
מר עזרא סיטון :בכל הענף?
מר יגאל אייל :כן .השנה קיבלנו מכתב מאגודת מכבי חלון ,גברת כנרת ,יו"ר האגודה .לא חשוב.
שיש להם שלוש ליגות .עכשיו ,בוא אני אספר לך על השלוש ליגות .פנינו כמובן ל...
לטוטו ,אני אספר לך על השלוש ליגות .אם יש שלוש ליגות מגיע להם בערך עוד 150
אלף שקל .השלוש ליגות זה ליגה ראשונה של  1קבוצות ,ליגה ראשונה בת  1קבוצות
בכל הארץ ,ליגה אחת .ליגה שנייה בת  5קבוצות ,ליגה שלישית נקראת ממליגה.
דובר:

ממליגה?

מר יגאל אייל :כן .זה כמו מאמל'ה ,זה קבוצת אימהות,
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האימהות משחקות,

מר יגאל אייל :ברשותך ,זה קבוצת אימהות שמשחקות ,לפני שנה רבע שעה על רבע שעה ,השנה הן
משחקות עשרים דקות ועשרים דקות.
דובר:

יש ארבע קבוצות כאלה.

מר יגאל אייל :שנייה,
דובר:

תן לו.

מר יגאל אייל :כלומר ,הוא ביקש על שלוש ליגות .פנינו לדודו מלכה .זה נראה מצחיק אבל פנינו
לדודו מלכה סמנכ"ל מינהל הספורט ,הוא אחראי על הספורט  ...בארץ ,נתן לנו
תשובה לטובת ועדת תמיכות .פנינו בשם .אחד ,ליגה היא לפחות שמונה קבוצות,
כלומר ליגה שנייה שהיא חמש קבוצות היא לא ליגה וממנט לא מוכרת כליגה .זה
משהו ,זה כמו  ...אתה מכיר את הכדורשת? יש עמותת אימהות,
דובר:

יש עכשיו בכל הארץ אימהות,

מר יגאל אייל :אימהות ,זה לא חשוב .זה נשים ,אנחנו מכבדים,
מר עזרא סיטון :זה משהו פורמלי בתוך ההתאחדות?
דובר:

זה לא ליגה.

מר יגאל אייל :כן ,אבל,
מר עזרא סיטון :אני שואל אם זה משהו פורמלי ,של ההתאחדות?
מר יגאל אייל :כן .זה מין נישה כזאת כאשר הן משחקות עשרים דקות על עשרים דקות ,משחק
כדורגל מוכר גם בנשים וגם לגברים זה  45דקות על  45דקות .קבוצת ליגה באיגוד
ובמינהל הספורט נחשבת אם יש לה שמונה קבוצות .אז אני חוזר .ליגה ראשונה 1
קבוצות ,ליגה שנייה  5קבוצות וממליגה ,ככה היא נקראת ,היא יש שם  4קבוצות.
כלומר ,הבנת את התשובה?
מר עזרא סיטון :ארבע קבוצות ברמה הארצית?
מר יגאל אייל :בכל הארץ .בכל הארץ יש בליגה שנייה  5קבוצות,
מר ישראל מורן :ואם אין שמונה אז זה לא,
מר יגאל אייל :מתוכן שתי קבוצות שהתוצאות נגמרות ב,40 ,25-0 ,17-0-
מר יוסי נדלר :שורה תחתונה ,הם לא עומדים בקריטריונים.
מר יגאל אייל :הם לא עומדים בקריטריונים.
מר ישראל מורן :אז כשאנחנו סופרים  120משתתפות ,זה בניכוי כל הליגות שאנחנו לא סופרים.
מר יגאל אייל :לא הבנתי את השאלה.
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מר ישראל מורן :זה אומר ,הרי רשום עכשיו למשל נגיד מכבי חולון בוגרות,120 ,
מר יגאל אייל :נקודות.
מר ישראל מורן :אה ,זה נקודות.
מר יגאל אייל :נקודות.
מר ישראל מורן :אה ,או קיי ,או קיי.
מר יגאל אייל :כן ,לפי הקריטריון מגיע להן.
מר ישראל מורן :וזה אומר שהרי נקודות ב ...אני מניח מתקבלות,
מר יגאל אייל :נקודה רשום לך שווה  2,700ומשהו,
מר ישראל מורן :לא ,אין בעיה .אני אומר נקודה ,בין היתר ,מתקבלת גם על כמות הנשים שנמצאות
בתוך הקבוצה.
מר יגאל אייל :לא ,יש כמה תבחינים.
מר ישראל מורן :או קיי.
מר יגאל אייל :אחד מהם זה כמות הליגות .שני זה הפופולריות .שלישי זה התשתית .יש כמה
תבחינים שיושבת הוועדה,
דובר:

רועי ,עוד שנה אנחנו מאשרים את זה .זה אותו דבר.

מר יגאל אייל :זה כבר שנים .לא שינינו את התבחינים האלו הרבה הרבה שנים .הקבוצה
הראשונה ,רק שתדעו .מכבי חולון מגיע לה  80נקודות אבל עיריית חולון זה
מהערים הבודדות בארץ שנותנת תיעדוף של נשים והן מקבלות עוד חמישים אחוז.
כלומר ,הם מקבלים  120נקודות בגלל תיעדוף נשים .כל הקבוצות נשים מקבלות
תיעדוף של ,50
מר מוטי ששון :איזה מקום הם?
מר יגאל אייל :גם קבוצות הילדות,
דובר:

לפני עשר שנים אלופת הארץ,

מר יגאל אייל :היו ,הן ,לפני חמש שנים,
מר מוטי ששון :נעשה מכירת חיסול.
מר זאב ניסים :סליחה רגע ,שאלה .יגאל.
מר מוטי ששון :כן ,שאלה.
מר זאב ניסים :איך קראת ,ממליגה?
מר יגאל אייל :זה השם הרשמי.
מר זאב ניסים :פה כתוב משהו אחר.
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מר יגאל אייל :ממליגה .זה הליגה השלישית .קוראים לזה בהתאחדות ממליגה.
מר זאב ניסים :אני שואל שאלה.
מר יגאל אייל :כן.
מר זאב ניסים :הדודו מלכה הזה,
מר יגאל אייל :כן.
מר זאב ניסים :אתה ,יש לך קשר אליו?
מר יגאל אייל :כן.
מר זאב ניסים :הוא שלח לך איזה אסמכתה ,משהו,
מר יגאל אייל :כן .רשמי.
מר זאב ניסים :שהדבר הזה לא נחשב כזה?
מר יגאל אייל :כן.
מר זאב ניסים :אתה תוכל להמציא לי את זה?
מר יגאל אייל :כן ,אפילו פה אני אתן לך ,אם זה פה אתה תקבל את זה ממני.
מר זאב ניסים :תוכל להמציא לי תשובה שזה לא נחשבת כליגה?
מר יגאל אייל :יענה לך מה התשובה שלו מדוייק ותקבל את זה מחר על הבוקר במייל .אחד ,ליגה
היא,
דובר:

מוטי ,אני מציע שנבדוק את העניין הזה.

דובר:

אין מה לבדוק.

מר זאב ניסים :אני אגיד לך מה,
מר יגאל אייל :יוסי זיידה,
מר זאב ניסים ... :והדבר הזה נחשב ,אז הליגה הזו,
מר מוטי ששון :אם זה נחשב ,תביא את זה עוד פעם.
מר זאב ניסים :אני לא רוצה לעכב.
מר מוטי ששון :זאב ,אתה לא מעכב .אל תדאג.
(מדברים ביחד)
מר מוטי ששון :זאב ,אתה לא מעכב.
מר יגאל אייל :אם יושב ראש ועדת תמיכות,
דובר:

ועבר לאישור היועצת המשפטית ועבר את ועדת התמיכות ,חד משמעית .כל הנושא
נבדק ויש מסמכים מסודרים.

מר זאב ניסים :בדקתם את הנושא הזה טוב טוב?
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בטח.

מר מוטי ששון :או קיי .רועי ,מה רצית לשאול?
עו"ד רועי כהן :אני קודם כל רציתי להגיד ,ברשותו של יושב ועדת הספורט קובי זיתוני שאנחנו
עובדים יחד והוא עושה עבודה מדהימה כיושב ראש הוועדה .היה התכנסות של
הוועדה ועלתה שמה סוגיה שאנחנו גם לפני כן העלינו אותה גם בפניך מוטי וגם
בפני רחמים ויוסי .זה הסוגיה שפעם ראשונה ישנה הזדמנות היסטורית להעמיד
תקציב חלוקה לאגודות הספורט על סך  5מיליון שקלים ולצערי ,מוטי ,לחזור
עשרים שנה אחורה לשנת  16שבה התקציב עמד על  5מיליון שקלים מתוך תקציב
של  600מיליון ש"ח והיום אם אנחנו באמת תסכים לעשות את התיקון לעיוות הזה
שנוצר יהיה תקציב של  5מיליון מתוך  1.2מיליארד ש"ח .זה תיקון היסטורי ולא
יהיה עוד .אני חשוב שעצם זה שהעיר חולון קובעת שיש לה חלוקה לאגודות של 5
מיליון שקלים רק חסר  120אלף ש"ח כדי להעמיד את זה ,אנחנו ממש הייתה ועדת
ספורט ,קובי יגיד את זה .כולם תמכו פה אחד ליצור שהאגודות הספורט,
מר מוטי ששון :רועי ,בסדר .שמעתי את זה עכשיו לראשונה .נבדוק את זה .ניתן לך תשובה.
מר ישראל מורן :מה גם שתקציב לא עומד על  4.8מיליון .זה החלוקה של הבסיס .רשום שסך
התקציב לפחות שאנחנו מאשרים במועצת העיר הוא  7מיליון ושישים.
דובר:

אבל זה לא לחלוקה לאגודות.

מר ישראל מורן :זה אני יודע מה ההבדל .אני שואל,
מר יגאל אייל :סך הכול התקציב הוא  6מיליון ,מתוכם  11אחוז הולך להישגיות ו,81-
מר ישראל מורן :או ,זה ,בדיוק יש לי שאלה.
עו"ד רועי כהן :שנייה ,אני לא סיימתי .אני,
מר מוטי ששון :טוב ,העלית את זה רועי ,אני אבדוק את זה.
עו"ד רועי כהן :בסדר .לא ,אני אומר .היה פה לאורך כל השנים באמת מוטי עבד על התיקון של
ההפרדה בין הנוער לבין אגודות הספורט הבוגרים ויצר סוף כל סוף ודאות כלכלית
לאגודות וזה .יש פה באמת איזשהו תיקון שאנחנו אחרי זה נוכל גם לבוא ולהגיד
שאנחנו בעיר חולון נתנו משאב מאוד מאוד רציני של בוא נגיד עזרה לציבור .מעבר
לנושא הזה וזה חשוב שמוטי תדע ,יש תהליך נכון שקורה מבחינת בניית מרכזי,
מתקני ספורט שלצערנו רק בהתערבות שלך ילך ובוא נגיד יעמיק .עצרו את הנושא
של לזרוס .את הבניה של המגדל של לזרוס .חשוב מאוד,
מר מוטי ששון :לא ,לא עצרו .יש שמה בעיה,
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עו"ד רועי כהן :אז חשוב מאוד שאתה,
מר מוטי ששון :שאני אישית מטפל בזה וגם חנה ,איפה חנה? חנה גם ישבה עם מנהלת המחוז,
עו"ד רועי כהן :חשוב שתדע שיש מצוקה עדיין ואני יודע שאתה כן רוצה להקים מתקני ספורט אבל
יש פה איזה משהו שנעצר .כאילו,
מר מוטי ששון :משהו שהמינהל צריך להאריך את חוזה החכירה ועד היום ,שנתיים שלוש ,עם
היועץ המשפטי של החברה ,החברה לבילוי ובידור ,זה כשאתה מגיע למינהל זה עוד
לא ראיתי גוף כמו המינהל שפוגע ,פוגע בגלל ההתנהלות שלו בכל הרשויות בארץ
ואני אומר לך ,אין עם מי לדבר .אם אני מתקשר לראש המינהל כרגע הוא בכלל לא
מתייחס ,לא מחזיר טלפון .שולח לו  ,SMSהוא לא מתייחס לזה בכלל .חנה הלכה,
החליטה שהיא נפגשת ,נפגשת עם מנהל המחוז ,נכון חנה? עם ממי.
גב' חנה הרצמן :לא .דחו אותי כבר עשר פעמים.
מר מוטי ששון :שמעת? אתה לא מבין איך שזה,
גב' חנה הרצמן :הם התחלפו שם,
עו"ד רועי כהן :הרסנו את המקום ,זה נשאר מקום עכשיו נהיה כמו חורבה שמה.
מר מוטי ששון :מה ,יש לי הקצבה מהטוטו .ואני מהטוטו כל הזמן מבקש מהם ואומר ,אל תקחו
את התקציב .אומרים אבל קיבלת ,נתנו לך ארכה ועוד ארכה ועוד ארכה .אין עם מי
לדבר במינהל .זה לא להאמין .לא ראיתי דבר כזה .עשר פעמים קבעו לה ודחו לה
ולי בכלל אפילו עוד לא קבעו .טוב ,מי בעד אישור?
מר ישראל מורן :רגע ,מוטי .שאלה .מעבר לתמיכות שאנחנו מאשרים ,זה חלוקת הבסיס ,יש פה
סעיפים נוספים שאנחנו ,שאני אשמח לקבל ,אם יאירו את עינינו מה זה אומר.
מועדונים בית-ספריים מרכזי מצויינות ופרחי ספורט ,מה נעשה בסעיפים האלה? כי
אני מניח שזה כבר בחלקת האלוהים של מחלקת הספורט.
מר יגאל אייל :יש סעיפים שאנחנו מקבלים אותם .חלקם עם מאצ'ינג וחלקם בלי מאצ'ינג
מהמדינה לטובת פעילות ספורט של בני נוער .יש שלושה פרוייקטים,
מר מוטי ששון :שזה צבוע ,אגב .זה צבוע.
מר יגאל אייל :אחד זה שטחי ספורט .המדינה זה פרוייקט לאומי של השרה לימור לבנת .עיריית
חולון מובילה כעיר מובילה בארץ ,בכל הארץ ,בכמות הקבוצות ועל כל קבוצה
כזאת שמקימים אני לא אפרט ,אם תרצה לדעת ,מקבלת כ 16-אלף שקל בלי
מאצ'ינג עירוני .אנחנו מקבלים קרוב לחצי מיליון שקל בשנה בגין קבוצות בכיתות
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ד' ,ה' ,ו' .זה נקרא גילאים טרום תחרותיים .הילדים האלה נרשמים במסגרת
האגודות השונות .לא חייבים לשחק,
מר ישראל מורן 16 :פר כל,
מר יגאל אייל :כל קבוצה מקבלת  16אלף ש"ח .אנחנו יכולים לגבות מהילדים עד  100שקל .זה
מתאים מאוד לאוכלוסיות סוציו-אקונומיות שיותר קשה להם .הקבוצות שלנו
מלאות עד אפס מקום .יש לנו  31קבוצות כאלה .אנחנו מקבלים במסגרת סל
הספורט חצי מיליון שקל שהולכים ישירות לאגודות.
מר ישראל מורן :ה 481-אלף,
מר יגאל אייל :כן.
מר ישראל מורן :זה אומר שאנחנו במקרה הזה זה בכלל לא תקציב העירייה ,אנחנו צינור.
מר יגאל אייל :למה הוא פה? כי זה ספורט תחרותי .ספורט תחרותי חייב לעבור דרך ועדת
התמיכות .הפרוייקט השני זה מרכזי מצויינות 260 .אלף ש"ח .יש לנו חמישה
מרכזי מצויינות בחמישה ,בשישה ענפים .אם תרצה אני אתן לך את הפירוט.
הרעיון שהמדינה נותנת לכל מרכז כזה  20אלף מול מאצ'ינג עירוני של  20אלף.
אוספים את כל הטובים בענפים ,בשישה ענפים,
מר ישראל מורן :דוגמה,
מר יגאל אייל :מרכזים אותם .דוגמה .אתלטיקה קלה ,התעמלות קרקע ,כדוריד בנות ,כדורסל
בנות ,התעמלות אומנותית וכדורעף.
מר ישראל מורן :ואז נותנים להם  40אלף שקל? ?20-20
מר יגאל אייל :ואז הם מקבלים ברגולציה מלאה עם תכנית עבודה מקבלים ,אוספים את כל
הטובות ,בלמשל כדוריד עובדים עם שוערים ,מה שלא עובדים באימון רגיל,
מר ישראל מורן :זה יכול להיות חופף לתמיכה לאגודה כלשהי?
מר יגאל אייל :לא .זה בתוך אגודה אבל פרוייקט נפרד עם רגולציה נפרדת.
ד"ר מאיר רוק :יש לנו ,ברשותך .יש לנו פה קבוצת מתעמלות שמחזיקות הרבה מדליות.
מר יגאל אייל :אקרובטיקה?
ד"ר מאיר רוק :כן.
מר יגאל אייל :כן.
ד"ר מאיר רוק... :
מר יגאל אייל :לא ,לא ,לא .זה שני דברים שונים .יש התעמלות אומנותית ואקרובטיקה .שניהם,
ד"ר מאיר רוק :ההתעמלות האומנותית.
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מר יגאל אייל :כן.
ד"ר מאיר רוק :אתה חושב שזה יהיה תקציב שהן יכולות לחיות עם זה?
מר יגאל אייל :אז בוא אני אגיד לך .גודל התקציב הוא התקציב הכי גבוה בארץ שמקבלות 368
אלף שקל .עכשיו ,יש סעיף הישגיות של  1.2מיליון .מתוך הסעיף הזה ,בגלל
המצויינות שלהן ,הן מקבלות קרוב ל 300-אלף שקל .הן נוסעות הרבה לתחרויות,
משתתפות באליפויות עולם ,אליפויות אירופה ובנוסף לזה מקבלים עוד כ 300-אלף
ש"ח מתוך הסעיף של ההישגיות כי הישגיות עולה לאגודה הרבה כסף .כדי להגיע
למצויינות ברמה עולמית האגודה משקיעה והעירייה מחזירה בצורת סעיף
ההישגיות .כלומר ,סך הכול יוצא להם קרוב ל,
ד"ר מאיר רוק :אז כמה התקציב שלהם השנתי?
דובר:

מיליון שש מאות.

מר יגאל אייל :לא .התקציב השוטף ,הבנות .358 ,על הישגיות ,זה מתייחס להישגיות כל שנה .שנה
שעברה זה היה בסביבות  240 ,320אלף שקל.
מר ישראל מורן 600 :אלף שקל בערך.
מר יגאל אייל :כן.
מר מוטי ששון :אני רק מזכיר לחברים שהקריטריונים האלה שהיו בבג"ץ אושרו על ידי בג"ץ.
מר יגאל אייל :כמה פעמים.
מר מוטי ששון :כמה פעמים ,בבג"ץ ,הקריטריונים .ובעקבות חולון אימצו הרבה רשויות את
הקריטריונים שלנו .זה היה עוד בתקופתו של יאיר טאו ,זכרונו לברכה.
מר יגאל אייל :הסעיף האחרון זה מועדונים בית-ספריים .זה פרוייקט של התאחדות ספורט בתי
ספר .זה מאצ'ינג  50-50מינהל הספורט והעירייה .יש לנו ,זה בענפים בכיתות ז' ח'
בענפים בהם האיגודים לא מקיימים ליגות והמועדונים,
מר ישראל מורן :אתה  ...כנסים למשל  ...חברה לבילוי ובידור?
מר יגאל אייל :כן ,וזה פרוייקט יפהפה של ילדות ,שבעיקר בנות ,יש לנו שישה מועדונים .אם תרצה
בהזדמנות ובאופן אישי,
שי:

אפשר אתנה ,מה אנחנו עושים עם אתנה?

מר יגאל אייל :כן .אתנה אולי להגיד משפט .העיר חולון ,היה מכרז שנותן לה סכום של  422אלף
ש"ח שמתוכם  300אלף שאתנה נותנת והשלמה ב .75-היה מכרז בכל הרשויות.... ,
ניגשו קרוב לשלושים רשויות ,הנה ,ראש העיר עוד לא יודע .אתמול הודיעו לנו
שהגענו לגמר מול ירושלים,
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מר מוטי ששון :מי אמר לך שאני לא יודע?
מר יגאל אייל :מה?
מר מוטי ששון :אני גם יודע מי יזכה.
מר יגאל אייל :אה,
דובר:

בוא תספר לנו עכשיו מי יזכה.

מר מוטי ששון :מה נראה לך?
דוברת:

אם הוא יודע זה ברור,

מר מוטי ששון :אני שואל אותך .מה נראה לך?
דובר:

אני לא רוצה להטיל דופי בגמר ,אני לא יודע .בסוף זה SMSים,

מר מוטי ששון :טוב ,חברים .מי בעד?
מר זאב ניסים :מוטי ,מוטי.
מר מוטי ששון :עוד שאלה?
מר זאב ניסים :כן .אני רוצה להצטרף לעניין של רועי .האמת שהוא דיבר איתי עוד היום על הנושא
הזה ואנחנו יודעים,
מר מוטי ששון :בסדר .אמרתי אני אבדוק את זה.
מר זאב ניסים :אבל אני בכל זאת,
מר מוטי ששון :לא ,תמיד אתה יכול לעדכן .אני לא מאשר את זה עכשיו בלי שאני בודק את זה.
מר זאב ניסים :תחזק את העניין.
מר מוטי ששון :לא ,צריך לבדוק את זה ,נו מה.
מר זאב ניסים :היום הקבוצות ספורט בעיר ,אתה יודע ,המצב שלהן הוא קשה מאוד והאמת היא
שמה שביקש רועי וקובי זה שינוי מינורי .זה לא מי יודע מה .אפשר קצת לסייע
להם.
מר מוטי ששון :לא אמרתי לא .אמרתי תנו לי לבדוק את זה ביחד איתם.
מר ראובן קייקוב ... :יש כסף ,יש מקור תקציבי.
מר מוטי ששון :תן לבדוק.
מר ישראל מורן :ראובן אחראי ,בא מוועדת הכספים ,יודע,
מר מוטי ששון :או קיי  .מי בעד? מי בעד אישור פרוטוקול ועדת התמיכות בספורט מיום  31לראשון
 .2016מי בעד? אחד ,שתיים ,שלוש ,ארבע ,חמש ,שש ,שבע ,שמונה ,תשע ,עשר,
אחת עשרה ,שתים עשרה ,שלוש עשרה ,ארבע עשרה ,חמש עשרה ,שש עשרה ,שבע
עשרה ,שמונה עשרה.
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תשע עשרה בעד .מי נגד? אין .מי נמנע? אין .אושר פה אחד.
אני עובר לסעיף הבא.
 .16אישור לקיחת הלוואות בסך  ,20אישרור ,סליחה .אישרור לקיחת הלוואות בסך  24.6מיליון
בהתאם לתקציב הפיתוח המאושר לשנת .2016
אנחנו אישרנו את זה בתקציב הפיתוח .אתה רוצה לומר איזה משהו ,וידבסקי?
מר יצחק וידבסקי :קודם כל אישרתם את זה כולכם ומיקי אומנם הלך אבל המטרה ,אם תרצי יש
גם פירוט ,זה הוגש במסגרת תקציב הפיתוח אבל לא ניתנה,
מר מוטי ששון :שורה נפרדת.
מר יצחק וידבסקי :ופה אנחנו בעצם נותנים ,מדגישים ...
מר מוטי ששון :או קיי .מי בעד? אחד ,שתיים ,שלוש ,ארבע ,חמש ,שש ,שבע ,שמונה ,תשע ,עשר,
אחת עשרה ,שתים עשרה ,שלוש עשרה ,ארבע עשרה ,חמש עשרה ,שש עשרה ,שבע
עשרה בעד .מי נגד? שמונה עשרה .מי נגד? אה ,מי נמנע? סיטון ,מה איתך? בסדר,
רגע .סליחה .יוליה ,את לא הצבעת.
גב' יוליה מלינובסקי :הצבעתי בעד.
מר מוטי ששון :את הצבעת בעד .אז התבלבלתי .אחד ,שתיים ,שלוש ,ארבע ,חמש ,שש ,שבע,
שמונה ,תשע ,עשר ,אחת עשרה ,שתים עשרה ,שלוש עשרה ,ארבע עשרה ,חמש
עשרה ,שש עשרה ,שבע עשרה ,שמונה עשרה,
תשע עשרה בעד ,אין נגד ,אין נמנעים ,אושר.
 .17אישור פתיחת חשבון בנק בחשבון פתוח להקצבות של מפעל הפיס.
מר מוטי ששון :מי בעד?
מר ישראל מורן :תוכלו להסביר קצת למה צריך לפתוח,
מר מוטי ששון :צריך לפתוח חשבון.
דובר:

למה?

גב' נעה צ'פליצקי :רגע ,קודם לא היה?
מר מוטי ששון :יש כל הזמן .אה ,וידבסקי .אתה יכול להסביר?
מר יצחק וידבסקי :חשוב מאוד .הפיס חושש כנראה שנשתמש בכספים שהוא מעביר לנו בנושאים
אחרים ולכן הוא דורש שנפתח,
מר ישראל מורן :שיהיה לו פיקוח.
מר יצחק וידבסקי :חשבון ספציפי להקצבות הפיס.
גב' נעה צ'פליצקי :רגע .עד עכשיו לא היה?
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מר יצחק וידבסקי :זה נכנס,
גב' נעה צ'פליצקי :זה היה בתוך סעיף,
מר יצחק וידבסקי :בתוך סה"כ.
גב' נעה צ'פליצקי :אה ,או קיי .אז עכשיו זה יהיה בנפרד.
מר מוטי ששון :או קיי .מי בעד אישור פתיחת חשבון בנק ,חשבון פתוח להקצבות מפעל הפיס על פי
מכתבו של חשב העירייה ,אורי צור מה  3 -לפברואר  .2016מי בעד? אחד ,שתיים,
שלוש ,ארבע ,חמש ,שש ,רועי ,שבע ,שמונה ,תשע ,עשר ,אחת עשרה ,שתים עשרה,
שלוש עשרה ,ארבע עשרה ,חמש עשרה ,שש עשרה ,שבע עשרה,
שמונה עשרה בעד .מי נגד? מי נמנע? אין נמנע .אושר פה אחד.
אני עובר לסעיף הבא,18 .
 .18אישור פירוק ,אישור הליך פירוק איגוד ערים אזור תל אביב יפו .בית המטבחיים.
מוטי ששון :זה נמצא ב-ח.500/
דובר:

הסבר.

עו"ד רועי כהן :פרסמו שעיריית תל אביב תקבל  15ומשהו מיליון שקל .זה מה שפרסמו.
מר מוטי ששון :לא ,זה רק אני אתן לך .איגוד המטבחיים הוקם,
עו"ד רועי כהן :אני חבר שמה.
מר מוטי ששון 80 :אחוז מהאיגוד זה עיריית תל אביב 20 .אחוז זה עיריית חולון.
עו"ד רועי כהן :אני יודע.
מר מוטי ששון :הפקיעו שמה לפני הרבה עשרות בשנים הפקיעו  250דונם ,בערך ,פלוס מינוס .לכן,
ברגע שפירקו את הזה אז זה מתחלק .אז זה לא מתחלק  80%-20%כי חנה ניהלה,
מו"מ איתםהיינו צריכים לקבל רק  20אחוז אבל חנה הלכה וניהלה משא ומתן עם
מנכ"ל עיריית תל אביב שהם לא יקבלו  80ואנחנו  20אלא נדמה לי ,כמה הצלחת
להוציא מהם? ארבעים? ?37%
גב' חנה הרצמן :שלושים ושישה.
מר מוטי ששון 36 :אחוז.
דובר:

אבל  ...של עיריית חולון.

מר איתי זילבר .37 ... :וידבסקי מעדכן .Going once .37
גב' חנה הרצמן :וידבסקי השיג עוד אחוז אחד.
מר מוטי ששון :לא .כי היינו צריכים לקבל  20%ותל אביב .80%
מר ישראל מורן :אבל החובות של הארנונה עדיין מתחלקים ?80-20
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מר מוטי ששון :החובות של הארנונה,
דובר:

חבר'ה ,רק דקה .רק דקה.

מר ישראל מורן :אתה ראית גם בגלובס את הפרסום ,נכון?
דובר:

רק דקה.

עו"ד יונת דיין :אם אפשר שנייה לעשות לכם סדר ... .מאוד ישן ,היסטורי.
דובר:

רגע ,לא שומעים.

עו"ד יונת דיין :בגלל ההפקעה,
דובר:

רגע ,רועי.

עו"ד יונת דיין... :
דובר:

יונת ,לא שומעים.

עו"ד יונת דיין :האיגוד הזה הוא איגוד היסטורי שהוא גם ההפקעה של ה 200-ומשהו דונמים
האלו ,לא בוצעה עוד לא על ידי הרשויות ישירות אלא על ידי המדינה עבור האיגוד.
הקרקעות עצמן חולקו בין הרשויות ונרשמו ביחסים של ה 63-37-אחוז ,נכון יצחק?
דובר:

עכשיו ,עכשיו.

עו"ד יונת דיין :בשנים האחרונות הקרקעות כבר נרשמו על שם הרשויות עצמן .האיגוד ,למעשה,
החזיק רק את הנכס .את אותו מבנה שהיה אי שם באמצע החולות .הוא בעצמו לא
הפעיל אותו אלא השכיר אותו למישהו שביצע בו שחיטות כשרות וכדומה .האיגוד
מנגד לא הצליח לעמוד בחובות הארנונה של הנכס ובתחילת שנות האלפיים הגיעו
להליך מול השופט בדימוס שקבע שחמישים אחוז ישולם  ...וחמישים אחוז הוא
נצבר ליום פירוק או מה שלא יהיה .כיוון שהאיגוד לא הצליח להחזיק  ...ומנגד
במסגרת ח 500/השטח גם יועד הרי לפינוי ולהקמת  .500 ...ביקשנו והלכנו...
לנציגת שר הפנים לפרק את האיגוד ... .שבדקה את כל החובות ,את כל המספרים,
את כל המסמכים והמליצה שחוב הארנונה יוסדר בהסכמה בין הרשויות .ישב
הגזבר שלנו עם הנציגים המתאימים מגזברות תל אביב והגיעו להסכמה איזה חלק
מהחוב אמיתי ואיזה חלק מהחוב בר מחיקה ובחוב האמיתי אנחנו למעשה
התחלקנו בין תל אביב וחולון באותם יחסים .זה הדבר הכמעט האחרון שנשאר.
נשאר עוד איזשהו חוב בהליך משפטי לעובד ועוד איזשהו חוב שצריך לגבות
מאיזשהו  ...מקבל שירותים ... .את האפשרות לגביה הזאתי מכיוון שאלה סכומים
קטנים שדורשים הרבה השקעה לעיריית תל אביב וככל שהיא תגבה משהו זה
יתחלק איתנו באותו יחס של  .63-37עיריית ,מועצת עיריית תל אביב אישרה את
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ההסדר הזה בסיום הליך הפירוק לפני חודש אם אני לא טועה ונדרש גם האישור
של מועצת העיר חולון כדי להביא את שני האישורים הלאה עד לשר הפנים ולקבל
פירוק רשמי של האיגוד.
מר ישראל מורן :מה האומדן של שווי הקרקע?
מר יעקב חרש :מי בעל הקרקע?
עו"ד יונת דיין :הקרקעות כבר רשומות מזה כמה שנים ,לא זוכרת בדיוק כמה ,ה 63-נרשם בתל
אביב ו,37-
עו"ד רועי כהן :למה פורסם בעיתון גלובס שעיריית תל אביב רשמה את זה כ,523-
מר מוטי ששון :זה ה ...זה השטח שמגיע לה ,היא העריכה את זה בחמש מאות ומשהו.
עו"ד רועי כהן :רגע ,אבל מה זה העריכה?
מר ישראל מורן :זה האומדן,
עו"ד רועי כהן :על קרקע של עיריית חולון?
מר מוטי ששון :לא ,זה הערכה שלהם.
מר ישראל מורן :מה ההערכה שלנו?
עו"ד רועי כהן :מה ההערכה שלנו?
מר מוטי ששון :לא עשיתי שום הערכה.
עו"ד רועי כהן :יש  37אחוז שזה שלנו אתה אומר ,והם העריכו את זה ב ,520-כלומר עיריית חולון
כרגע מחזיקה בשטח בסביבות  300מיליון שקל?
דובר:

מאתיים.

עו"ד רועי כהן :זה נכון?
מר מוטי ששון :לא יודע על סמך מה הם עשו את הערכה.
עו"ד רועי כהן :רגע ,אז מה ,שנייה,
מר מוטי ששון :רועי ,תראה,
עו"ד רועי כהן :משהו פה לא מסתדר .רגע .הם נמצאים,
מר מוטי ששון :תגיד לי ,מה זה ,מה זה צריך לעניין אותי כרגע כשאני אומר לך שאנחנו מפרקים
את האיגוד? מפרקים אותו .גם המבנה,
עו"ד רועי כהן :לפני שפירקנו את הארגון הכול,
מר מוטי ששון :פירקו אותו .עכשיו  37אחוז מהשטח הוא של עיריית חולון ו 63%-של עיריית תל
אביב .מה זה מעניין אותי מה ההערכה שלהם?
עו"ד רועי כהן :לא ,לא מה זה מעניין ההערכה .אם אתה יש לך  37אחוז עכשיו אחרי הפירוק,
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מר מוטי ששון :כן.
עו"ד רועי כהן :הם הלכו ועשו חישוב אחר ,מה זה אומר ,שעיריית תל אביב יכולה לקדם משהו
שהיא על בסיס זה,
עו"ד יונת דיין :זה בתוך ח.500/
מר מוטי ששון :זה בתוך ח.500/
עו"ד רועי כהן :אז זהו ,אז רגע,
מר מוטי ששון :אז הם כתבו .מה אני יודע למה הם כתבו את זה? מה אתה שואל אותי למה הם
כתבו את זה? לך יש ,רועי ,לך יש  37אחוז מכל המתחם הזה של בית המטבחיים.
מר מוטי ששון :רועי ,אני לא עוקב כמה עולה מטר ב-ח .500/לא מעניין אותי.
עו"ד רועי כהן :זה ברור שלא,
מר מוטי ששון :זה העיר ,יש לה עכשיו ,הצלחנו להוציא  37אחוז כשמגיע לנו  20אחוז מהשטח.
מר יעקב חרש :הקרקע שלהם נכנסת לתוך ח?500/
מר מוטי ששון :כן .בתוך ח 500/כולם,
עו"ד רועי כהן :אז למה הם ,למה הם זה כאילו של עיריית תל אביב?
מר מוטי ששון :החלק שלהם ,מה זה מעניין אותי מה הם עשו?
עו"ד רועי כהן :בסדר ,אבל החלק בתוך כל הזכויות .זה לא רק,
מר מוטי ששון :תקשיב,
מר מוטי ששון :אני לא מבין את הראש שלכם .מה מעניין אותי,
עו"ד רועי כהן :הם כאילו יודעים מה יבנו שמה .משהו פה לא מסתדר .איך הם עשו חישוב של ,520
מר מוטי ששון :מה זה אכפת לי מה שהם עשו?
עו"ד רועי כהן :אבל רגע ,פה משהו לא בסדר.
מר מוטי ששון :טוב.
עו"ד יונת דיין :רועי,
מר מוטי ששון :לא מבין את הראש שלך.
עו"ד יונת דיין :החישוב,
עו"ד רועי כהן :לא ,אני לא מבין גם את הראש שלהם .הם באו ,הם קובעים לעיריית חולון מה יהיה
שמה?
מר יעקב חרש :אבל אני שואל אותך שאלה .מה אכפת לך? יש לך  37אחוז ,מה אכפת לך?
עו"ד רועי כהן :עזוב מה אכפת לך ,אתה לא מבין מה  ...כאילו .הם יוצרים כאילו מצב שיש פה
בעיר חולון איזה ,כולם אחרי זה עשו חישוב מהר מאוד איך הם עשו את ה.523-
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מר מוטי ששון :מה זה קשור לפה? מה זה מעניין?
גב' יוליה מלינובסקי :אני מסכימה עם רועי.
עו"ד רועי כהן :אתם לא מבינים מה זה יצר אפילו ,אתם אפילו לא מבינים מה קרה,
מר מוטי ששון :מה זה מעניין?  37אחוז יש לך.
עו"ד רועי כהן :מעניין מאוד כי זה עיריית חולון.
עו"ד יונת דיין :רגע ,רועי,
מר מוטי ששון :מה זה רלוונטי?
עו"ד יונת דיין :רועי .רועי .רגע .ח 500/יש לה מתחמים של כמה דונמים?
עו"ד רועי כהן :לא יודע.
מר זאב ניסים 250 :דונם .ככה,
עו"ד יונת דיין ?500 :כל דרום העיר שלנו,
מר זאב ניסים :אני מדבר רק על ה,
עו"ד יונת דיין :אבל רגע,
מר זאב ניסים :המתחם הספציפי הזה.
עו"ד יונת דיין :רגע ,זה הח .500-אני לא יודעת איזה חישוב עיריית תל אביב עשתה כמו שאני לא
יודעת איזה חישוב עשו אותם אלה שתלו בזמנו שלט על איילון שכך וכך מטרים
וכך וכך שטחים.
עו"ד רועי כהן :זה בדיוק מה שאני רוצה להילחם בזה.
עו"ד יונת דיין :אני לא  ...שהם עשו .אני לא אחראית עליהם .אף אחד פה לא אחראי על החישובים
של עיריית תל אביב חוץ מעיריית תל אביב וככה זה יישאר .מה שקרה ,שיש ,אני
משום מה זוכרת שזה היה  273דונם ,לא מאתיים חמישים ומשהו אבל בוא נגיד,
דובר:

בסדר ,עוד יותר טוב.

עו"ד יונת דיין :מאתיים חמישים דונם 63 .אחוז מהם זה יוצא  ,180אני לא יודעת בדיוק כמה,
רשומים על בעלות עיריית תל אביב .היתרה 37 ,אחוז שיוצא בערך  ,80 ,70רשומים
על עיריית חולון .ככה זה נכנס לתוך ח .500/איך זה ייצא מ-ח ?500/בדיוק כמו כל
קרקע אחרת.
מר מוטי ששון :בדיוק.
עו"ד יונת דיין :זה הכול.
דובר:

ומי כמוך יודע את זה.

עו"ד רועי כהן :בסדר גמור ,אבל משהו פה לא הסתדר שהם מפרסמים,
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מר מוטי ששון :שיפרסמו מה שהם רוצים.
עו"ד יונת דיין ... :אצלו היה רק ...
גב' יוליה מלינובסקי :סליחה ,סליחה .אני רוצה לשאול.
דובר:

חברת המועצה יוליה מדברת,

מר מוטי ששון :אני לא מבין איך אתם גולשים לכל ,בסך הכול דובר על פירוק שותפות .זה הכול,
נגמר .מת.
דובר:

יוליה ,בבקשה.

גב' יוליה מלינובסקי :אני רואה פה משהו מאוד מסוכן .זאת אומרת יהיה לנו בעלים של שטח מאוד
מאוד מכובד בתוך,
עו"ד רועי כהן :טוב ,זה אין ברירה ,זה לא אנחנו עשינו.
גב' יוליה מלינובסקי:

סליחה ,תן לי לסיים ,רועי .הקשבתי לך מה זה ודברים חכמים אמרת.

למה לא ,בפירוק שותפות ,אפשר ללכת למשהו אחר .בגלל שזה בשטח מוניציפלי
שלנו ,דקה יונת.
עו"ד יונת דיין :אני ניסיתי להסביר .הקרקע בכלל לא חלק מהאיגוד .לא שייכת לאיגוד ... .חלק
מהפירוק .לאיגוד היה רק את המבנה,
גב' יוליה מלינובסקי ... :הקרקע?
עו"ד יונת דיין 63 :אחוז תל אביב 37 ,אחוז חולון .רשום כבר בטאבו ,גמור ,אין.
גב' יוליה מלינובסקי :למה אנחנו לא יכולים לתת להם הצעה לקנות את הקרקע?
מר מוטי ששון :יש לך כסף?
עו"ד יונת דיין :חמש מאות ומשהו מיליון,
מר מוטי ששון :הוא אומר חצי מיליארד.
דובר:

לא 500 ,זה הכול.

דובר:

שלהם זה .510

גב' יוליה מלינובסקי :מחר,
מר ישראל מורן :לפי מקורות זרים ,לדעתי הרבה פחות.
גב' יוליה מלינובסקי :סליחה ,חברים .זה נושא מאוד חשוב כי זה עתודות הקרקע האחרונות שיש
בחולון .ואנחנו צריכים לחשוב בעשור קדימה .דקה .מחר אתה תרצה לקדם שם
איזושהי תכנית,
מר מוטי ששון :נו?
גב' יוליה מלינובסקי :הן מבעלי קרקע,
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כמו כל אחד אחר ,אבל.

גב' יוליה מלינובסקי :סליחה ,אני מדבר .אני אחר כך תגיד מה שאתה רוצה .בסדר? תודה .מחר הם
יגישו לך כזה התנגדויות שאתה לא תדע ,ויתנו לך כזה תנאים שלא תדע איך
להתמודד עם זה .למה לאשר מצב,
מר מוטי ששון :מה זה לאשר מצב ,זה עובדה.
דובר:

בטאבו.

מר מוטי ששון :יש ל 14-אלף בעלי זכויות .אני חושב  14אלף או  15או  10אלפים.
גב' יוליה מלינובסקי :זה גוש מאוד גדול,
מר מוטי ששון :מה זה רלוונטי? הבן אדם יש לו זכויות .זה שלו .הוא שילם בעד זה.
גב' יוליה מלינובסקי :זה שייך לעיריית תל אביב ,זה לא בן אדם פרטי.
מר מוטי ששון :מה זאת אומרת? אבל הוא שילם בשביל הקרקע.
עו"ד יונת דיין :יוליה,
מר מוטי ששון :הקרקע שלו.
עו"ד יונת דיין :זה עיריית תל אביב ,כמוה כבן אדם פרטי,
מר מוטי ששון :בדיוק.
עו"ד יונת דיין :אין לה שום סמכות ריבונית פה ,או קיי? היא כפופה לכל הכללים של עיריית חולון
ולכל החלטות תכניות של ועדת חולון לתכנון ובניה ,הוועדה המקומית.
גב' יוליה מלינובסקי :אבל הגוש שלהם,
עו"ד יונת דיין :זה לא,
מר מוטי ששון :לא רלוונטי בכלל.
עו"ד יונת דיין :אי סטטוטורי של תל אביב אצלנו .היא בעלים כמו כל,
גב' יוליה מלינובסקי :לבעלי קרקע יש זכויות לפי חלק יחסי.
עו"ד יונת דיין :בסדר.
גב' יוליה מלינובסקי :פה יהיה בעל קרקע לגוש מאוד מאוד גדול שהם יוכלו לעשות לך אחר כך כזה
התנגדויות וכזה אירועים,
דובר:

כמו כל אחד.

גב' יוליה מלינובסקי :שלא נדע איך לצאת מזה אבל הכוח שלהם,
מר מוטי ששון :טוב ,יוליה .יוליה ,נו באמת.
עו"ד יונת דיין :התנגדות של בעל חמישה מטרים כמוה כהתנגדות של,
מר מוטי ששון :בדיוק.
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עו"ד יונת דיין :בעל חמישה דונמים .זה לא משנה.
מר זאב ניסים :עיריית תל אביב תמכור את הנכס ובטח  ...זה מה שיקרה.
מר מוטי ששון :יוליה ,גמרנו .אני צריך להחליט עכשיו על פירוק .או קיי .מי בעד אישור הליך פירוק
איגוד ערים תל-אביב יפו חולון בית המטבחיים? אחד ,שתיים ,שלוש ,ארבע ,חמש,
שש ,שבע ,שמונה ,תשע ,עשר ,אחת עשרה ,שתים עשרה ,שלוש עשרה ,ארבע עשרה,
חמש עשרה ,שש עשרה ,שבע עשרה,
שמונה עשרה בעד .אין נגד ,אין נמנעים ,אושר.
מר מוט ששון :אני עובר לסעיף הבא.
.19מינוי הגברת עינת עמרם מסיעת מצטיינים בחינוך לחברה בוועדת נוער וצעירים במקום מוריס
אשכנזי.
מר מוטי ששון :אני פניתי לסיטון וביקשתי ממנו להחליף את המועמדת אבל הוא סירב ונביא את זה
להצבעה.
דובר:

למה?

מר מוטי ששון :אני לא רוצה לפרט.
מר עזרא סיטון :בוא תראה,
מר עזרא סיטון :תראה .אני שמעתי את ההסבר ואני תשמע ,אני אגיד לך קודם כל ,לחברים ,מדובר
במישהי שהייתה פה ,שעבדה במינהל החינוך .היא כתבה לי כמה דברים ואני אומר
כמובן מדובר בבחורה עם תואר ראשון בתולדות האומנות ,עם תעודות מקצועיות
בהנחיית קבוצות ,ואל תגידו רגע מה הקשר ,אני אסביר .ותואר שני בשיטות מחקר
וסטטיסטיקה .תעודת הוראה בחינוך לאומנות .תואר שני בחינוך הבלתי פורמלי.
דוקטורנטית וכיוצא .מדובר במישהי שעבדה במינהל החינוך עם הנוער .היום היא
חוקרת במסלול לדוקטורט ,כמו שאמרתי ,בבר-אילן ,בנושא מועצות הנוער בארץ
ובעולם .היא כתבה שבמסגרת המחקר הזה היא בוחנת  ...של מועצות נוער
ומחלקות נוער ברשויות שונות בארץ .בנוסף היא עובדת עם בני נוער מחוננים
ומכוונת אותם ליזמות חברתית וקהילתית ועוד ועוד ועוד .יכול להיות שלא
הסתדרה עם המנהלת נוער החדשה .עם רותי שם .ואני לא חושב ,מוטי ,שבגלל זה,
כן? בגלל מה שאני שמעתי שהכול בגדר כזה ערפל ,הרבה אנשים היו בערפל ,גם
אדוני .ברוך השם שאתה יצאת מזה ואני לא חושב שבגלל מה ששמעתי ,בגלל
הערפל שאף אחד באמת לא בדק ולא הגיע לבית משפט ולא שופט ולא שום דבר
לפסול אותה מלכהן בוועדת נוער .יש איזה תקדים,
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מר מוטי ששון :סיטון ,סיטון .אני לא רוצה לפתוח ,להגיד למה ולא יודע גם מה מותר לי להגיד ,מה
אסור לי להגיד.
מר עזרא סיטון :אני לא רוצה לשמוע.
מר מוטי ששון :אני לא רוצה גם להיכנס  .לא רוצה .אני מרגיש לא בנוח עם כל הסיפור שלה .אבל
אני יכול להגיד שהיא פוטרה מהעבודה ולא פרט יותר .דקה .לכן אני בא ואומר .אני
לא יכול להצביע בעד .אני דיברתי עם אנשים ,אני לא יכול להצביע בעדה .ביקשתי
ממך ,תחליף את הנציגה .ולא רוצה לקיים פה אפילו דיון .לא רוצה כי ברגע שיש
בכתובים אני לא רוצה להתעסק עם זה .לכן ,תעלה את זה להצבעה ,אני מודיע
שאני ,לאור מה שהעמידו לרשותי ,את המסמכים ,אני אצביע נגד.
מר עזרא סיטון :אתה יודע ,אבל גם,
מר מוטי ששון :אבל די ,סיטון .מי בעד?
מר יעקב חרש :סיטון ,סיטון.
מר מוטי ששון :אני מבקש ממך ,תחליף אותה וקח מישהי אחרת.
מר יעקב חרש :אם היא כל כך מוכשרת למה שהוא יתנגד?
מר עזרא סיטון :אני שמעתי,
מר יעקב חרש :אם היא כל כך מוכשרת,
מר מוטי ששון :סיטון ,מישהו פעם התנגד פה למשהו? אף אחד לא התנגד .אל תתעקש .סיטון,
תאמין לי ,אל תתעקש .כי אז מתחיל ,אני לא רוצה שיתחילו ,סיטון .תאמין לי .אני
רוצה את טובתך.
מר עזרא סיטון :אתה יודע הרי מה יש שם משקל של הוועדות ,אתה יודע מה המשקל של הוועדות,
מר מוטי ששון :אבל סיטון,
דובר:

תמנה אותה בוועדה שלך.

מר עזרא סיטון :שנייה ,רגע .סליחה .אל תפריע לי.
דובר:

תמנה אותה בוועדה שלך.

מר עזרא סיטון :אל תפריע לי .שמעתי אותך ,די .הם לא מתוקצבות ואין להן שיניים ואין להם שום
דבר שהיא תהיה חברה שם ,כאילו מה.
מר מוטי ששון :לא זה ,לא בגלל זה.
מר עזרא סיטון :להעסיק אותה,
מר מוטי ששון :עזוב .שלא יתחילו ,שלא ידברו .עזוב ,תשמע לי .אני אומר את זה לטובתך
ולטובתה.
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מר עזרא סיטון :לטובתי?
גב' נעה צ'פליצקי :מוטי ,מוטי .רגע .יש לי .אם היא עבדה במחלקת נוער והיו ארבעה ,ארבעה
מנהלים שאיתם היא הסתדרה,
מר עזרא סיטון :בדיוק.
גב' נעה צ'פליצקי :ועם החמישית היא לא הסתדרה,
מר מוטי ששון :זה לא ,חבר'ה,
גב' נעה צ'פליצקי :אני יכולה להיות המורה הכי טובה בכיתה איקס,
מר מוטי ששון :עזבי .אני לא רוצה להיכנס לפרטים .אני שומר על כבודה ואני מבקש מסיטון
להחליף אותה.
מר עזרא סיטון :מוטי ,זה סיפור  ...שאי אפשר באמת לאמת .לבדוק,
מר מוטי ששון :סיטון ,או קיי .נביא את זה להצבעה .מי בעד? סיטון ,אין לי דרך אחרת.
גב' נעה צ'פליצקי :אבל רגע,
דובר:

מוטי,

מר מוטי ששון :סיטון,
גב' נעה צ'פליצקי :למה ,מה הסיבה?
דובר:

למה אתה מתעקש?

דובר:

תראי ,מהרמזים שאני מקבל,

מר מוטי ששון :סיטון ,ברגע שאני ,ברגע ,סיטון .אני לא יכול להצביע ,אמרתי לך .ודיבר איתך יוסי
ודיבר איתך זוהר .אין לנו שום התנגדות לאף אחד .ברגע שיש משהו ,יש איזה מידע
קונקרטי אני לא יכול .אני אומר לך ,אני לא יכול להצביע.
מר עזרא סיטון :אתה יודע ,ממה ששמעתי מוטי מידע קונקרטי,
גב' נעה צ'פליצקי :תראה ,יש שמועות,
מר עזרא סיטון :אתה יודע על כמה אנשים פה שמעתי,
מר מוטי ששון :לא ,ביקשתי מכתבים,
מר עזרא סיטון :מי שיושב בחדר הזה? כמה דברים שמעתי? אף פעם,
מר מוטי ששון :אבל סיטון ,יש לי מכתבים,
מר עזרא סיטון :לא מעניין אותי,
מר מוטי ששון :היא פוטרה ואני מציע לך ,תמשוך את זה.
גב' נעה צ'פליצקי :לא ,אבל ממתי אנחנו ניזונים משמועות,
מר עזרא סיטון :ואני אעלה את זה,
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מר מוטי ששון :זה לא שמועות .זה מסמכים .טוב .סיטון .מי בעד? אתה לא רוצה למשוך אני אעשה
הצבעה.
מר עזרא סיטון :רגע ,ואם אני אמשוך את זה ומה מוטי?
מר מוטי ששון :אז אני אומר ,תחליף .תחפש מישהו אחר.
מר עזרא סיטון :לא .אתה רואה? הוא מבקש להחליף במישהי אחרת .למה?
מר מוטי ששון :טוב ,חברים .אני מעמיד את זה להצבעה .מי בעד? מי בעד הגברת,
גב' נעה צ'פליצקי :רגע ,רגע .יש לי שאלה .יש לי שאלה .יש לזה תקדים ,משהו ,בפקודות העירייה?
עו"ד יונת דיין :אני מודה שאני נחשפת לזה פה לראשונה ואני אומרת ,הנקודה שאותי מטרידה זה
העובדה שהיא פוטרה מגוף מעין עירוני .זה הנקודה היחידה,
מר מוטי ששון :מה זה ,מאה אחוז העירייה.
גב' נעה צ'פליצקי :אבל היא בוועדה .היא לא הולכת להיות עכשיו עובדת עירייה.
מר מוטי ששון :אז חבר'ה ,רגע.
עו"ד יונת דיין :היא  ...מועצת העיר ושל סיעה מסויימת במועצת העיר .זה לא משנה אם זה ועדה,
דירקטוריון או כל מקום אחר .היא נציגה מסויימת ,היא צריכה גם אם זה לא חוק
של חברי דירקטוריון יש סטנדרטים מסויימים שאתה מצפה מנציגי העירייה להיות
בהם ומנציגי,
מר עזרא סיטון :סטנדרטים.
עו"ד יונת דיין :אני אומרת שוב .אני,
מר מוטי ששון :נעה ,את רוצה לשמוע? תבואי אלי.
גב' נעה צ'פליצקי :אני גם שמעתי .תאמין לי שגם אני שמעתי.
מר מוטי ששון :אז אני אומר .אם פניתי והם מבקשים ממנו להחליף
גב' נעה צ'פליצקי :לא ,זהו,
מר מוטי ששון :אמרתי ,תחליף מישהי אחרת ,הוא מתעקש.
גב' נעה צ'פליצקי :אני הבנתי שביקשו ממך,
מר עזרא סיטון :טוב ,זה רק רותי ,מוטי .זה רק,
מר מוטי ששון :לא ,חבר'ה .אני ,אני עובד עם מסמכים .טוב ,אתה מתעקש ,אני אעמיד להצבעה .או
קיי ,מי בעד אישור של עינת עמרם מסיעת המצטיינים לוועדה ,חברה בוועדת נוער
וצעירים,
מר איתי זילבר :מוטי,
מר מוטי ששון :במקום מוריס אשכנזי.
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מר איתי זילבר :מוטי ... ,יצביע מי שיש לו המידע הרלוונטי.
מר מוטי ששון :רגע ,מי בעד?
מר איתי זילבר :אז תסגרו את הדלת ותנו מידע רלוונטי .אתם מטילים דופי ואנחנו רוצים לשמוע.
מר מוטי ששון :אז אני אומר .אני ,אני קיבלתי מכתבים ואני,
מר איתי זילבר :ואני לא קיבלתי מכתבים,
מר מוטי ששון :או קיי ,אז אני אומר .אני אביע את דעתי .אני נגד .תצביע בעד .מי בעד שהיא תהיה
בוועדה? אחד ,שתיים ,שלוש ,ארבע ,חמש .מי נגד? אחד ,שתיים ,שלוש ,ארבע,
חמש ,שש ,שבע ,שמונה ,תשע ,עשר ,אחת עשרה ,שתים עשרה .שתים עשרה נגד.
אני לא רוצה לדבר.
מר עזרא סיטון :הם מסתמכים על מה שמוטי אומר להם.
דובר:

אני מעולם לא הצבעתי נגד לפי מפתח סיעתי,

מר איתי זילבר :אנחנו הצבענו בעד כי אתם לא נותנים לנו שום סיבה,
מר מוטי ששון :בעד מה? בעדה ,בסדר .אחד ,שתיים ,שלוש ,ארבע,
מר ישראל מורן :ממתי אנחנו פוסלים נציגים של,
מר מוטי ששון :סליחה,
מר ישראל מורן :היא עברה עבירה פלילית?
מר מוטי ששון :המועצה היא גוף סוברני המועצה היא גוף סוברני לאשר ולדחות ,מה לעשות.
ביקשנו ופנינו אליו וביקשנו .יש פה נושא רגיש,
מר עזרא סיטון :יש שמועות שהם לא,
מר מוטי ששון :תחליף,
מר עזרא סיטון :שמועות ,שמועות ,שמועות.
מר מוטי ששון :עזוב ,סיטון .לא באת אלי כדי  ...דיברנו איתך .סיפרו לך .שמרנו על כבודה .לא.
אמרנו לך ,התעקשת.
מר עזרא סיטון :אני לא מאמין.
מר מוטי ששון :עד הרגע הזה אתה מתעקש.
מר עזרא סיטון :לא ,אני אומר לך .אני לא מאמין ,אני אישית מכיר את הבחורה ,לא מאמין,
מר מוטי ששון :אני לא רוצה גם לדבר.
מר עזרא סיטון ... :סיפורים ,תביא,
מר מוטי ששון :או קיי ,מי בעד? ירד .לא אישרנו .מי בעד מינוי מוריס אשכנזי לחבר,
מר זאב ניסים :מוטי .לתקן את הפרוטוקול,
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מר מוטי ששון :עוד פעם .אמרנו ארבעה .מה?
מר זאב ניסים :אני ורועי נמנענו.
מר מוטי ששון :אחת ,שתיים,
מר זאב ניסים :למען הסדר הטוב.
מר מוטי ששון :שלוש ,ארבע.
מר זאב ניסים :אני ורועי,
מר מוטי ששון :אני עוד פעם ,מי בעד ,מי בעד אמרנו .אחד ,שתיים ,שלוש ,ארבע ,חמש בעד .מי נגד?
אחד ,שתיים ,שלוש ,ארבע ,חמש ,שש ,שבע ,שמונה ,תשע ,עשר ,אחת עשרה,
שתים עשרה נגד .מי נמנע? שניים נמנעים .לא אושרה.
.20מי בעד אישור מוריס אשכנזי כחבר בוועדת בריאות ,כחבר בוועדת בטיחות בדרכים וכחבר
בוועדה למאבק בנגע הסמים במקום אושר שקלים.
מר מוטי ששון :מי בעד?
גב' יוליה מלינובסקי :מאיזה סיעה?
דובר:

שלך ,שלך.

מר מוטי ששון :מי בעד? את צריכה לאשר .מי בעד? אחד ,שתיים ,שלוש ,ארבע ,חמש ,שש ,שבע,
שמונה ,תשע ,עשר ,אחת עשרה ,שתים עשרה ,שלוש עשרה ,ארבע עשרה ,חמש
עשרה ,שש עשרה ,שבע עשרה ,שמונה עשרה,
תשע עשרה בעד .אין נגד ,אין נמנעים ,אושר.

הישיבה נעולה ,תודה רבה

יוסי זיידה

מוטי ששון

עוזר ראש העיר

ראש העיר

ומרכז ישיבות מועצה
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