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מועצת העיר השבע עשרה שמן המניין מס' 41

מיום ראשון 6.3.2016
משתתפים:
מר מוטי ששון

– ראש העיר ויו"ר מועצה

מר יעקב אחדות

– חבר מועצה

מר יעקב בבלי

– חבר מועצה

מר יעקב זיתוני

– חבר מועצה

מר יעקב חרש

– חבר מועצה משנה לראש העיר

מר עמוס ירושלמי

– חבר מועצה וסגן ראש העיר

מר ישראל מורן

– חבר מועצה

עו"ד רועי כהן

– חבר מועצה

מר אילן לוי

– חבר מועצה וסגן ראש העיר

מר משה מועלם

– חבר מועצה

עו"ד יוליה מלינובסקי – חברת מועצה
עו"ד מיכאל לוויט

 -חבר מועצה

מר זוהר נוימרק

– חבר מועצה ומ"מ ראש העיר

מר עזרא סיטון

– חבר מועצה
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גב' רבקה עדן

– חברת מועצה

גב' נעה צ'פליצקי

– חברת מועצה

מר שי קינן

– חבר מועצה וסגן ראש עיר

מר יצחק רון

 -חבר מועצה

ד"ר מאיר רוק

– חבר מועצה משנה לראש העיר

מר עופר שמעונוף

– חבר מועצה

מר מיכאל שמריהו

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

– יועצת משפטית

גב' נורית בייסיק

– דוברת העירייה

מר יצחק וידבסקי

– גזבר העירייה

מר רחמים בינוני

– מנהל אגף תקציבים ובקרה

מר יוסי זיידה

 -עוזר ראש העיר ומרכז ישיבות מועצה

מר ניצן ירושלמי

 -מנהל המחלקה לחזות העיר

נעדרו:
מר איתי זילבר

– חבר מועצה

עו"ד שמעון חזן

– חבר מועצה

מר ניסים זאב

– חבר מועצה

מר חיים סברלו

– חבר מועצה

מר איציק תורג'מן

– חבר מועצה

מר ראובן קייקוב

– חבר מועצה
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סדר יום:
 .1מינויו של מר איציק רון כחבר במועצת העיר ה 17 -מטעם סיעת "אמת" במקום יוסף
נדלר שפרש.
 .2הצעה לסדר – של חבר המועצה מורן ישראל בנושא – "סל קליטה עירוני" לעולים
חדשים בחולון.
 .3הצעה לסדר – של חברת המועצה נעה צ'פליצקי בנושא – החזר כספי בגין תביעה
ייצוגית.
 .4הצעה לסדר  -של חברת המועצה נעה צ'פליצקי בנושא – אולמות  /מגרשי ספורט.
 .5הצעה לסדר – של חבר המועצה עזרא סיטון בנושא  -ביטול שינויי אזורי רישום
לבתי ספר היסודיים בשכונת קריית פנחס אילון.
 .6שאילתא – של חבר המועצה עזרא סיטון בנושא מכרז  1/2016מנכ"ל החב' לפיתוח
תיאטרון אומנות מוסיקה ומחול בע"מ.
 .7שאילתא – של חבר המועצה עזרא סיטון בנושא – ספריית המוזיקה.
 .8שאילתא – של חברת המועצה נעה צ'פליצקי בנושא הערכות מערכת החינוך –
מינהל החינוך והנהלת העיר לשינויים דמוגרפיים.

 .9שאילתא – של חברת המועצה נעה צ'פליצקי בנושא – מצב חירום בחלק מגני
הילדים בעיר.
 .10אישור בקשה למחיקת חובות בהסדרי פשרה ומחיקת חובות שאינם ניתנים לגביה
(חובות אבודים).
 .11אישור עדכון תקציב רגיל לשנת .2016
 .12אישור תבר"ים לשנת .2016
 .13אישור חוות דעת משפטית – מכרז  40/15חוזה מכר – עיריית חולון – נחום אליעזר
קבלני בניין בע"מ ח.פ 51-0904659 .מגרש  206על פי תב"ע ח. 4/370/
 .14אישור חוות דעת משפטית – מכרז  41/15חוזה מכר – עיריית חולון – ארמונות חן
קבלנות בניין ( )2000בע"מ ח.פ )50%( 51-2896804 .וצבי קופרלי יזמות בע"מ ח.פ51- .
 )50%( 3750620מגרש  213על פי תב"ע ח. 4/370/
 .15אישור חוות דעת משפטית – מכרז  42/15חוזה מכר – עיריית חולון – קבוצת מזרחי
ובניו השקעות בע"מ ח.פ 51-1405482 .מגרש  217על פי תב"ע ח. 4/370/
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 .16אישור חוות דעת משפטית – מכרז  43/15חוזה מכר – עיריית חולון – אסף פז ת.ז.
 038458980מגרש  227על פי תב"ע ח. 4/370/
 .17אישור חוות דעת משפטית – מכרז  44/15חוזה מכר – עיריית חולון – מ.א .פז נכסים
והשקעות בע"מ ח.פ 51-3817619 .מגרש  232על פי תב"ע ח. 4/370/
 .18אישור חוות דעת משפטית – מכרז  45/15חוזה מכר – עיריית חולון – עידן שילאן ת.ז.
 300016276מגרש  324על פי תב"ע ח. 4/370/
 .19אישור חוות דעת משפטית – מכרז  46/15חוזה מכר – עיריית חולון – אורי בן צדוק
ת.ז 021798905 .מגרש  347על פי תב"ע ח. 4/370/
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ריכוז החלטות ישיבת מועצת העיר שמן המניין מס'  41פרוטוקול מס' 455
 .1אושר מינויו של מר יצחק רון כחבר במועצת העיר ה –  17מטעם סיעת אמת במקום נדלר
יוסף שפרש.
 .2הצעה לסדר – של חבר המועצה מורן ישראל בנושא – "סל קליטה עירוני" לעולים
חדשים בחולון .ירד מסדר היום.
 .3הצעה לסדר – של חברת המועצה נעה צ'פליצקי בנושא – החזר כספי בגין תביעה
ייצוגית .ירד מסדר היום.
 .4הצעה לסדר – של חברת המועצה נעה צ'פליצקי בנושא – אולמות  /מגרשי ספורט.
ירד מסדר היום.
 .5הצעה לסדר – של חבר המועצה עזרא סיטון בנושא  -ביטול שינויי אזורי
רישום בתי ספר היסודיים בשכונת קריית פנחס אילון .ירד מסדר היום.
 .6שאילתא  -של חבר המועצה עזרא סיטון בנושא מכרז  1/2016מנכ"ל החב' לפיתוח
תיאטרון אומנות מוסיקה ומחול בע"מ.
 .7שאילתא  -של חבר המועצה עזרא סיטון בנושא – ספריית המוזיקה
 .8שאילתא  -של חברת המועצה נעה צ'פליצקי בנושא הערכות מערכת החינוך –מינהל
החינוך והנהלת העיר לשינויים דמוגרפיים.
 .9שאילתא – של חברת המועצה נעה צ'פליצקי בנושא – מצב חירום בחלק מגני הילדים
בעיר.
 .10מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את הבקשה למחיקת חובות בהסדרי פשרה ומחיקת
חובות שאינם ניתנים לגביה (חובות אבודים).
 .11מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את עדכון התקציב הרגיל לשנת .2016
 .12מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את התבר"ים לשנת .2016
 .13מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את חוות הדעת המשפטית – מכרז  40/15חוזה מכר
– עיריית חולון – נחום אליעזר קבלני בניין בע"מ ח.פ 51-0904659 .מגרש  206על פי
תב"ע ח.4/370/
 .14מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את חוות הדעת המשפטית – מכרז  41/15חוזה מכר
– עיריית חולון – ארמונות חן קבלנות בניין ( )2000בע"מ ח.פ )50%( 51-2896804 .וצבי
קופרלי יזמות בע"מ ח.פ )50%( 51-3750620 .מגרש  213על פי תב"ע ח.4/370/
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 .15מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את חוות הדעת המשפטית – מכרז  42/15חוזה מכר
– עיריית חולון – קבוצת מזרחי ובניו השקעות בע"מ ח.פ 51-1405482 .מגרש  217על
פי תב"ע ח.4/370/
 .16מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את חוות הדעת המשפטית – מכרז  43/15חוזה מכר
– עיריית חולון – אסף פז ת.ז 038458980 .מגרש  227על פי תב"ע ח.4/370/
 .17מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את חוות הדעת המשפטית – מכרז  44/15חוזה מכר
– עיריית חולון – מ.א .פז נכסים והשקעות בע"מ ח.פ 51-3817619 .מגרש  232על פי
תב"ע ח.4/370/
 .18מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את חוות הדעת המשפטית – מכרז  45/15חוזה מכר
– עיריית חולון – עידן שילאן ת.ז 300016276 .מגרש  324על פי תב"ע ח.4/370/
 .19מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את חוות הדעת המשפטית – מכרז  46/15חוזה מכר
– עיריית חולון – אורי בן צדוק ת.ז 021798905 .מגרש  347על פי תב"ע ח.4/370/
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פרוטוקול
מר מוטי ששון :אני פותח את הישיבה שמן המניין ,מספר  .41על סדר היום,
דובר:

רגע ,אני אחלק לכם עדכון.

סעיף  - 1מינויו של מר איציק רון כחבר במועצת העיר ה 17-מטעם סיעת "אמת" במקום יוסף
נדלר שפרש.
מר מוטי ששון :מינויו של איציק רון כחבר מועצת העיר ה 17-מטעם סיעת "אמת" במקום יוסף
נדלר שפרש.
דובר:

איציק ,תתייצב שם ,בבקשה.

מר מוטי ששון :איציק ,תצהיר הצהרת אמונים.
דובר:

בקול רם ,שישמעו אותך.

דובר:

הוא יודע ,הוא כבר קרא את זה פעם.

מר יצחק רון:

אני איציק רון  ...כחבר מועצה בעיריית חולון ,ואעשה כמיטב יכולתי  ...של העיר ...
במסגרת חוקי המדינה ,חוקי העזר ו...

מר מוטי ששון :או קיי ,אז אתה מאושר .ולפני זה ,חברים .לפני שאני נכנס לסדר היום ,בשעות
האחרונות .בשעות האחרונות קרה לנו אסון בחולון .ילד חולוני נהרג בתאונת
דרכים ,ילד בן  .11אין דבר יותר מעציב וכואב .מערכת החינוך ומערכת הרווחה
נערכו בהתאם ומסייעים למשפחה בשעה הקשה והיא קשה מאוד .היא קשה גם
לכולנו ונשלח מפה תנחומים למשפחה ושלא נדע עוד מקרים קשים מסוג זה.
טוב ,אני עובר לסדר היום .הצעה לסדר של חבר המועצה,
עו"ד יוליה מלינובסקי :סליחה .אולי זה הסיבה לערוך יום בטיחות בדרכים בכל מערכת החינוך.
מר מוטי ששון :עושים כל הזמן.
עו"ד יוליה מלינובסקי :לא ,אבל,
מר זוהר נוימרק :יש המון המון פעילויות .אני יכול לשלוח לך.
עו"ד יוליה מלינובסקי :אבל לא רק ,כי מה שקורה עם האופניים האלו ,חשמליים או לא
חשמליים,
דובר:

לא ,זה לא חשמלי.

מר מוטי ששון :אופניים רגילים.
עו"ד יוליה מלינובסקי :זה סכנה מיידית.
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סעיף  - 2הצעה לסדר – של חבר המועצה מורן ישראל בנושא – "סל קליטה עירוני" לעולים
חדשים בחולון.
מר מוטי ששון :אנחנו יודעים .הצעה לסדר של חבר המועצה מורן ישראל ,בבקשה תקרא.
מר ישראל מורן :זו תהיה הצעה כי אני מניח שהרעיון הוא ברור לכולם ואני קורא גם את התשובה
שמונחת בפנינו ואני בכל זאת אבקש מכם כן לשקול לרגע ולחשוב האם אנחנו
יכולים לאשר את מה שאני אומר .כשמגיעים עולים לעיר ,לפני כמה שבועות
התפרסם פוסט ,אולי חלקכם ,מי שעוקב אחרי הפייסבוק אז ראה ,שהגיעה משפחה
חדשה של עולים לעיר ובאמת ההתגייסות העירונית של תושבי העיר עבור אותה
משפחה הייתה מרגשת .לא פחות מזה .ואני כשקראתי את הפוסט ראיתי וראוי גם
לציין את מנכ"ל החברה לבילוי ובידור שיזם ומייד נתן כרטיסים לימית 2000
לאותה משפחה .עכשיו ,זה ראוי .אני באמת חושב שזה ראוי .אני רק חושב שזה לא
צריך להיות ספורדי ומקרי אלא כמדיניות שלו .כל משפחה ,משפחת עולים,
שמגיעה לעיר צריכה לקבל סט כרטיסים לכל המתקנים העירוניים שקיימים לנו.
יש לנו מוזיאונים ,אז לכל המוזיאונים .יש לנו מתקנים כמו ימית  2000ובריכות ,אז
הבריכות .כרטיס חד-פעמי ,בוודאי ,לכל המשפחה ,כדי להכיר .לחשוף את המקום.
זה עלות כל כך זניחה כשמדובר בעשרות ,אולי מאות במקרה הטוב אבל גם זה כבר
אין ,של עולים שמגיעים לעיר וכל מי שמגיע מקבל חבילה יחד עם שאר הדברים
שראיתי שראש העיר כתב לנו ובטח יקריא תיכף ,יקבל חבילת כרטיסים כדי שזה
לא יהיה יוזמה עצמאית של מנכ"ל החברה לבילוי למשפחה כזו או אחרת אלא
מדיניות שלנו כעיר שמזמינה ומעודדת עולים לבוא ולהשתקע פה בחולון .אני חושב
שהבקשה היא כל כך קטנה ועם זאת יכולה להיות כל כך משמעותית עבור אותן
משפחות וראוי גם שאחר כך ,לפחות לפרק זמן מסויים ,אולי שנתיים ,אולי שלוש,
גם נקיים הנחה קבועה לאותם מתקנים עירוניים ושנקבע אותה .נגיד מראש,
חברים יקרים ,עולים זה חלק מהאג'נדה שלנו .אנחנו נשמח לראות כעיר קולטת
עירייה ,כמו שראש העיר אומר בכל אירוע של מחלקת הקליטה או שקשור לעולים
בעיר ,שחולון מקבצת גלויות ממעל ל 100-מדינות .אנחנו נשמח להמשיך לראות
אותם מגיעים לחולון .זה עוד משהו קטן שאנחנו יכולים לעשות עבור העולים .אני
אשמח אם כולנו נאשר זאת הערב .תודה.
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מר מוטי ששון :לידיעת חברי המועצה ,זהו סל השירותים העירוניים הניתן לעולים החדשים
בחולון .סבסוד למידה במרכז תגבור לתלמידים עולים .קיומו של אולפן לעברית
למבוגרים ונוער .הנחה בחוגים של רשת המתנ"סים העירונית .הנחה בקייטנות
העירוניות .פעילויות לגמלאים עולים .טיולים להכרת הארץ בסבסוד של העירייה.
הנחה באבחונים דידקטיים .הנחה במועדוניות על פי שנות ותק 90 .אחוז הנחה על
ארנונה בשנה הראשונה .סבסוד לאירועי תרבות לילדים ,להורים ולמבוגרים.
סבסוד לפעילויות חברתיות לעולים ,סבסוד לקבוצות הדרכת הורים .פעם בשנה יום
כיף ללא תשלום בפארק המים ימית  .2000אירועי חגים לעולים בשנה הראשונה
בעיר ללא תשלום .שי מהעירייה בפסח קמחא דפסחא .כל הילדים המשולבים
במערכת החינוך העירונית מקבלים את סל התרבות העירוני ,אשר על כן ראיתם
פירוט מפורט של סל השירותים שהעירייה נותנת לעולים חדשים .מי שחושב
שרוצה להעלות את זה לסדר היום בבקשה.
מי בעד להעלות את זה לסדר היום?
שתים עשרה בעד .אני מוריד את זה מסדר היום ,ירד.

סעיף  - 3הצעת לסדר – של חברת המועצה נעה צ'פליצקי בנושא – החזר כספי בגין תביעה
ייצוגית.
מר מוטי ששון :אני עובר להצעה לסדר .נעה ,בבקשה.
גב' נעה צ'פליצקי :הנדון הצעה לסדר החזר כספי בגין תביעה ייצוגית .לאחרונה פורסם כי עיריית
חולון תפצה את כל התושבים באזור א' בפיצוי לאור הסדר פשרה בתביעה ייצוגית
שהוגשה על ידי תושבת העיר בשנת  .2004העירייה גם מציעה מספר אופני פיצוי.
אני מבקשת שהפיצוי יכלול גם החזר כספי וכל תושב יחליט מה שיחליט .ואני רוצה
פשוט רק להקריא ,אני לא יודעת אם כולם יודעים ,את כל האופני פיצוי .קבלת
כרטיס כניסה אחד חינם לימית ללא כל השירותים בתשלום .זאת אומרת
השירותים בתשלום הם בתשלום .קבלת שני כרטיסים לסרט בסינמטק .קבלת 3
כרטיסי חינם למוזיאון ל ...והקומיקס .קבלת שני כרטיסי כניסה חינם למוזיאון
העיצוב .קבלת כרטיס כניסה חינם למוזיאון הילדים .קבלת הנחה בסך  30ש"ח
ברכישת כרטיס אחד להצגה בתיאטרון חולון .ואני שואלת ,למה אין החזר כספי
באחת ,למה אחת האפשרויות לא כוללת החזר כספי? זאת אומרת ,כל תושב יוכל
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להחליט .אחד יחליט שהוא רוצה את ההחזר הכספי .מה יעשו הקשישים בכל אחת
מהאפשרויות המוצעות? מה יעשו הקשישים? ילכו לתיאטרון? ילכו למוזיאון? לאן
בדיוק הם ילכו? איך הם ינצלו את ה ...שקלים? מדוע אין חשיבה על התושב? קבלת
כרטיס כניסה אחד למדיטק זאת אומרת שאני צריכה לקנות עוד כרטיס .סרט
בסינמטק אני יכולה לקבל גם בעשרה שקלים ,יש המון מבצעים .מוזיאון העיצוב,
פתוח בימי שישי .לפחות החזר בארנונה .אני רוצה לקבל החזר בארנונה .לא זכאית
לשום דבר ,ראיתי את התשובה .אני לא תושבת שמקבלת כל מיני הטבות ,אני רוצה
לקבל את ה 30-שקלים שלי כמו ששילמתי את הארנונה אני רוצה גם לקבל את
ההחזר.
מר מוטי ששון :או קיי .התביעה היא,
גב' נעה צ'פליצקי :לפחות בארנונה הבאה.
מר מוטי ששון :התביעה הייצוגית מדברת על סכומי השבה מאוד קטנים .בין היתר לתושבים שעזבו
את העיר .יש לציין שרבים מהתושבים המדוברים זכאים להנחות בארנונה ,ולכן
הם אינם זכאים לכספי השבה בכלל .בנוסף ,הקושי לאתר אותם או את סכומי
ההשבה המדויקים והעלות הכספית גבוהה משווי ההחזר הפרטני.
מר ישראל מורן :כל כך הרבה עזבו את העיר?
מר מוטי ששון :לא על זה ,בכלל .לכן ,הוצעה פשרה שנמצאת בהליכי אישור על ידי בית המשפט,
לתת חלופת פיצוי כספי לטובת כלל תושבי העיר הנוכחיים בדמות שוברים .לא
מצאנו לנכון להוציא כספי ציבור רבים על השבת סכומי כסף קטנים והעדפנו
להפנות את הכסף להנאת כלל תושבי העיר .גישה זו ,כאמור ,התקבלה גם על ידי
הגורמים המשפטיים הרלוונטיים.
גב' נעה צ'פליצקי :אני קראתי את ה,
מר מוטי ששון :רגע ,אם את רוצה לקיים דיון אז מי בעד להעלות את זה לסדר היום לאור מה
שהשמעתי? אחד ,שתיים ,שלוש ,ארבע .מי בעד להוריד מסדר היום לאור מה
שאמרתי? שתים עשרה בעד .להוריד את זה מסדר היום .ירד.
אני עובר,
גב' נעה צ'פליצקי :רגע ,מוטי ,מוטי .שנייה ,אני רוצה להגיד משהו .אני תושבת שלא זכאית לשום
דבר .מגיעים לי  30שקלים .אתם גם אומרים יותר מזה .שאלה שעזבו את העיר
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אתם לא מאתרים אותם ,לא מחפשים אותם ,זאת אומרת שהכסף הזה נכנס,
נשאר ,נכון? אז אני אומרת ,אז אותו תושב שיכול לקבל בוחר .יכול להיות,
מר מוטי ששון :אבל נעה ,נעה,
גב' נעה צ'פליצקי :יכול להיות שתושב יבחר כרטיסים וזה בסדר.
מר מוטי ששון :נעה.
מר מיכאל שמריהו :אבל כמו שבית משפט,
גב' נעה צ'פליצקי :אז מה? אבל למה בית המשפט,
מר מוטי ששון :נעה ,תראי .נעה ,נעה ,תראי.
גב' נעה צ'פליצקי :והבית משפט,
מר מיכאל שמריהו ... :להגיד .לאור הנסיבות כנראה אי אפשר להגיע,
מר מוטי ששון :בדיוק.
גב' נעה צ'פליצקי :כי אף אחד לא הציע את זה ,אולי.
מר מוטי ששון :נעה.
גב' נעה צ'פליצקי :אני לא הייתי שם.
דובר:

לא ,כי העלות היא גבוהה.

גב' נעה צ'פליצקי :העלות של מה?
מר מוטי ששון :נעה ,נעה.
מר מוטי ששון :אבל נעה ,תקשיבי .תראי ,הפרוצדורה היא ברורה בחוק .מה שאת עושה ,את
מתעלמת מזה ,התעלמת .כי עשינו הצבעה אם לקיים דיון או לא לקיים דיון.
התקבלה החלטה לא לקיים דיון לאור מה שאמרתי .דקה .זה לא שאלת הבהרה .זה
ירד מסדר היום ואת ממשיכה בסדר היום.
גב' נעה צ'פליצקי :רגע ,אני רוצה להגיד משהו .שנייה.
מר מוטי ששון :אבל זה ירד מסדר היום.
גב' נעה צ'פליצקי :בית המשפט עוד דן בזה ,זאת אומרת יש אפשרות .הרי יש,
מר מוטי ששון :אבל נעה .את ממשיכה .זה ירד מסדר היום .דיברנו על זה .החברים,
מר מיכאל שמריהו :יש עורכי דין משני הצדדים.
מר מוטי ששון :נכון.
גב' נעה צ'פליצקי :אבל תאמין לי מיקי ,יש לי את כל החומר .יש לי  ...התביעה,
עו"ד יוליה מלינובסקי :נעה ,את מוזמנת לפנות לבית משפט מטעמנו ואנחנו נעשה את זה.
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גב' נעה צ'פליצקי :לא ,את מבינה .אני אותו תושב אחד בודד,
מר מוטי ששון :אבל נעה ,אין לך את הרשות דיבור עכשיו .זה ירד מסדר היום.

סעיף  - 4הצעה לסדר – של חברת המועצה נעה צ'פליצקי בנושא – אולמות  /מגרשי ספורט.
מר מוטי ששון :אני עובר לסעיף הבא .נעה ,גם כן שלך.
גב' נעה צ'פליצקי :או קיי  .כידוע בכל אחד מבתי הספר בעיר הם בדרך כלל שכונתיים ,קיימים
מגרשי ספורט ,כדורגל כדורסל .הצעתי לאפשר לתושבים להשתמש במגרשים,
אולמות אלה ,כולל תאורה כמובן בכפוף לשעה סבירה לטובת כולם .אני קראתי את
התשובה ,מוטי .אבל אני רוצה להעלות משהו .אני יודעת על הרבה בתי ספר אחרים
בעיר ,חלק מזה קיבלתי מידע מהתושבים ,חלק אפילו עשיתי סיור ,שהחל משעה
שש הם חשוכים .אין ,אין תאורה.
עו"ד יוליה מלינובסקי :הוא פתוח אבל אין תאורה.
גב' נעה צ'פליצקי :כן ,בדיוק .הוא פתוח ואין תאורה .אז קודם כל השאלה שלי למה אין תאורה.
זאת אומרת ,יש שכונות שאיך אומרים ,יש שמה תושבים קצת דלי אמצעים ולא
יכולים להירשם לא לקאנטרי ,והם צריכים לנסוע לעיר אחרת ולשלם כסף? מוטי?
אני ,תאמין לי עשיתי שיעורי בית .באמת .אתה רוצה שאני אגיד לך גם איפה?
מר מוטי ששון :אבל בסדר .יש לך הצעה ,הקראת אותה.
גב' נעה צ'פליצקי :בבית ספר אשכול ובית ספר גורדון,
עו"ד יוליה מלינובסקי :אפילו באריאל שרון אחרי,
גב' נעה צ'פליצקי :בבית ספר גורדון אין תאורה.
עו"ד יוליה מלינובסקי :אין תאורה.
גב' נעה צ'פליצקי :בקריית בן גוריון ,באמת.
מר מוטי ששון :לא ,לא,
דובר:

באותם בתי ספר נבדוק.

גב' נעה צ'פליצקי :בדיוק ,זה מה שאני,
מר מוטי ששון :אבל נעה,
דובר:

הוא עוד לא ענה לך.

מר מוטי ששון :נעה .אני עוד לא עניתי לך.
גב' נעה צ'פליצקי :או קיי ,לא .אני ראיתי כבר את התשובה .קראתי ,אבל שנייה,
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מר מוטי ששון :כידוע ,החלטת הנהלת העיר כי כל מגרשי הספורט בבתי הספר יהיו פתוחים עם
סיום הלימודים ויהיו נגישים לתושבים לפעילות חופשית בשעות הפנאי וכך זה
קורה .בנוסף לכך החלה העירייה בפרוייקט תאורת מגרשים בשעות הערב ונבנו
תשתיות במספר מוקדים .בית ספר המגינים ,בית ספר שז"ר ,בית ספר שער האריות
תיכון נבון ,חט"ב גולדה ,בית ספר רביבים ,מתנ"ס נווה ארזים ,בית ספר שמיר,
פארק פרס ,תיכון קציר ,תיכון קריית שרת ואנחנו עוד נמשיך .במגרשים אלה
פועלת התאורה בתיאום עם העירייה כדי למנוע הפרעה לציבור התושבים שגר
בקרבת מקום .לא כל כך פשוט כי יש מצד אחד רצון שלנו לאפשר לבני הנוער לא
להסתובב ברחובות,
גב' נעה צ'פליצקי :נכון.
מר מוטי ששון :אלא להוציא את כל המרץ שיש להם בתוך מגרשי הספורט.
גב' נעה צ'פליצקי :אני גם זוכרת שאתה אמרת לפתוח את כל חצרות בתי הספר,
מר מוטי ששון :נכון.
גב' נעה צ'פליצקי :כדי שילדים לא יסתובבו על הכבישים .אני זוכרת.
מר מוטי ששון :אבל מנגד יש לנו את התושבים שמקפיצים את הכדור או שזורקים אותו לסל זה
משמיע רעש .אגב ,עכשיו עשינו איזה לוחות ,הלוחות החדשים שעשינו וכבר מישהו
קרע אותם.
דובר:

יש מישהו שעובר באופן ,במטרה לעשות נזק וחותך את הספוגים.

מר מוטי ששון :חותך את כל הספוגים של הקרשים של הסלים כדי להקטין את הרעש כדי לאפשר
לנוער לשחק שמה .בכלל לתושבים שלא יפריע לתושבים .לכן ,קיבלת את הרשימה.
אנחנו ממשיכים בדברים האלה .אשר על כן מציע ,בואי תורידי את זה מסדר היום,
מר ישראל מורן :אם זה משחית סדרתי למה לא לצלם?
גב' נעה צ'פליצקי :בסדר ,אין בעיה .אני אוריד את זה מסדר ,אני רוצה רק להגיד עוד משהו.
אולמות ,אולמות ספורט .זה טוב גם לקיץ גם לחורף ,אפשר פעם בשבוע,
מר ישראל מורן :שיתוף ציבור .תפיץ.
גב' נעה צ'פליצקי :סופי שבוע ,כמו שעושים את הפספורט ,מאפשרים לנוער לעשות את מה שהם
עושים אז גם ,לעשות פעם בשבוע לתושבים,
מר מוטי ששון :נעה ,אם הייתי מראה לך,
מר יעקב זיתוני :אולמות לתת להם לשחק בכדורגל שם בפנים?
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גב' נעה צ'פליצקי :למי? לא ,לכדורסל.
מר מוטי ששון :נעה ,נעה .משחקים כדורגל ,נעה.
גב' נעה צ'פליצקי :סליחה,
מר מוטי ששון :נעה,
גב' נעה צ'פליצקי ... :בית ספר שיהיה פספורט? למה לא? מה ,זה ילדים קטנים?
מר מוטי ששון :נעה ,נעה ,גמרנו .קיבלת הסבר .אני מבקש ,תורידי את זה מסדר יום .את רוצה
להוריד את זה?
גב' נעה צ'פליצקי :אתם ממשיכים לפעול?
מר מוטי ששון :כן ,כן.
גב' נעה צ'פליצקי :למען זה? כולל אולמות ספורט בימי חמישי ,בימי רביעי ,פעם בשבוע?
מר מוטי ששון :יש את הפספורט ,התכנית של הפספורט .הוא ממשיך,
גב' נעה צ'פליצקי :אז ביום שלישי .שני וחמישי יש פספורט תעשו בשלישי ורביעי.
מר מוטי ששון :הוא ממשיך לעבוד ויש תכנית,
גב' נעה צ'פליצקי :מצויין .טוב מאוד.
מר מוטי ששון :או קיי.
גב' נעה צ'פליצקי :מאה אחוז ,אני שמחה מאוד.
דובר:

מוטי ,אני רוצה להוסיף שזה מונע עבריינות.

מר מוטי ששון :לכן אמרתי .אנחנו מעדיפים שיהיה פתוח .הורדת את זה מסדר היום?
גב' נעה צ'פליצקי :איכות החיים,
מר מוטי ששון :או קיי .אז זה ירד מסדר היום על פי בקשתה של נעה.

סעיף  - 5הצעה לסדר – של חבר המועצה עזרא סיטון בנושא – ביטול שינויי אזורי רישום לבתי
ספר היסודיים בשכונת קריית פנחס אילון
מר מוטי ששון :אני עובר לסעיף הבא .הצעה לסדר ,בבקשה סיטון.
מר עזרא סיטון :טוב .הצעה לסדר היא בעצם ביטול ההחלטה בנושא שיבוץ ילדי כיתות א'
שמתגוררים בח 300/בבית הספר האמור להיות יסודי בשנה הבאה ,גולדה מאיר.
מר מוטי ששון :כן ,עזרא.
מר עזרא סיטון :היות ואד וני ראש העיר סירב ואיני יודע מדוע ,לקבל אף לשיחה את נציגי ההורים
בנושא הנדון ,עד היום ,עד היום בבוקר ,משהו כזה.
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מר מוטי ששון :אתה אומר את זה בידיעה? מחוסר ידיעה.
עזרא סיטון :

מוטי ,תן לי .אני מכבד אותך ושומע אותך,

מר מוטי ששון :לא .רק שאלתי אותך שאלת הבהרה האם אתה אומר את זה מחוסר ידיעה או
מידיעה?
מר עזרא סיטון :לא .מידיעה שהיום קבעת איתם פגישה ל 17-לחודש.
מר מוטי ששון :לא .אני נפגשתי עם הנהגת ההורים בבית ספר שמיר.
מר עזרא סיטון :או קיי .נציגי ההורים,
מר מוטי ששון :לא היום .לא היום .לפני השבוע,
מר עזרא סיטון :אז נציגי ההורים טענו במכתב שהם כתבו למשרד החינוך,
מר מוטי ששון :לא .תקריא ,תשאל את השאילתה ,את ההצעה לסדר .כי אני,
מר עזרא סיטון :שנייה ,אני אקרא לך,
מר מוטי ששון :כי אני אענה לך אחר כך.
מר ישראל מורן :יש לו  10דקות .תן לו לדבר.
מר מוטי ששון :לא ,אמרתי תשאל את השאלה.
מר עזרא סיטון :אז לא הייתה לי ברירה אלא להביא את זה ,כמובן ,בפני חברי מועצת העיר ואני
אשמש להם לפה בנושא הזה .מעבר לזה ,פה איזה משהו אפילו ברמה האישית .פגש
אותך אחד מנציגי ההורים במגרש הכדורגל ,במגרש הכדורסל של הפועל חולון נגד
הפועל תל אביב והעלה את הנושא בפניך ואתה אמרת לו ,לטענתו ,ההורים
המשוגעים האלה .לכן ,אדוני ,גם לא לקבל לשיחה ,אני תמיד דובר אמת .גם לא
לקבל לשיחה את ההורים האלה וגם לקרוא להם משוגעים ,ברמה האישית ,מוטי,
לך זה לא מתאים .זה אחד.
מר מוטי ששון :אתה מחליט שאני אמרתי?
מר עזרא סיטון :ולהלן ,תן לי .אמרנו בסוף אתה מגיב .אתה אמרת שבסוף אתה מגיב .להלן
נימוקים מדוע ההחלטה אינה הגיונית .אחד ,בעיית הבטיחות .הדרך שאמורים
לעשות ילדי כיתות א' בשנה הבאה משכונת קריית אילון המדובר על בית ספר
המיועד ,כאמור ,גולדה מאיר כרוכה ,כמו שאתה יודע ,בחציית שני כבישים
ראשיים כאשר בכל אחד ,בכל הכבישים האלה יש שני נתיבי נסיעה ומעבר החצייה
נמצא רק בקצה השני .מה היא התוצאה? התוצאה שהילדים הרכים האלה ,בני ,6
אינם יכולים להגיע בביטחון לבית הספר וכמובן גם בחזרה ממנו .באיזו שעה ילדי
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כיתות א' אמורים לצאת בבוקר כדי להגיע לבית הספר בזמן ,לשיעור הראשון? שלא
לדבר על ימות החורף .נורית ,זה מפריע לי .לא יכול ככה .אי אפשר .לא ,גם אי
אפשר.
דוברת:

תאמיני לי שאני רוצה לשמוע,

מר עזרא סיטון :יוסף ,אי אפשר.
מר יוסי זיידה :לא ,אבל ההורה בוודאי לא צריך להתערב.
מר ישראל מורן :כן ,אבל ההערה הייתה במקומה.
דוברת:

זה מפריע לשמוע אותו.

מר עזרא סיטון :כשמוטי מדבר אני אף פעם לא מתערב .או קיי ,תודה .עכשיו ,אז אני חוזר עוד
פעם .בשעה הזו הילדים אמורים להגיע ,בכיתה א' ,לבית הספר בזמן בשיעור
הראשון .לא יודע מתי הם צריכים לצאת .במקום הזה או בשבילים האלה או
בסמוך לזה נבנים גם בניינים חדשים ואני לא מעוניין להרחיב בנושא הזה .די
לחכימא .אני לא יודע מה מספר הצעדים שילד בן  6אמור לעשות על מנת להגיע
לבית הספר ואני מציע שאולי ניתן לאותם ילדים שבאים מהאזורים האלה פטור
משיעורי חינוך גופני .ואני שואל את השאלה ,איך הגענו למצב הזה? למצב
האבסורד הזה? מדוע לא נלקחו בחשבון כמות הילדים העתידה לקום באזור ח300/
ובהתאמה להקים מבני ציבור ,גנים ,בתי ספר .למה אם כן קיים האגף לתכנון
אסטרטגיה מידע ומחקר והערכה בעיריית חולון אם לא לצורך זה? לראייה
עתידית ,לתכנון נכון .אדוני ראש העיר ,אני גם שואל ומעלה את השאלה הזו כאן
באוויר .מי כאן לוקח אחריות? הנושא השני ,מפריע לי מיקי .אני אעצור כל רגע.
העניין השני הוא פתיחת שנת הלימודים כאשר יתכן ואף באופן זמני ישמש המבנה
הנוכחי גולדה את ילדי החטיבה ובמקביל את ילדי כיתות א' .בזמנו ,אם אתה זוכר
מוטי ,שאלתי אותך באחת מהשאילתות אם הייתה הצבעה על מעבר לחטיבות
הביניים כשאתה כיהנת כראש עיר ,ואתה טענת בישיבה למרות שחברי מועצה ,איך
שאומרים ,זקני השבט כאן טענו אחרת ,כי לא זכורה לך הצבעה בנושא ומכל מקום
ברור שהמעבר לחיטוב נעשה במשמרת שלך .ברור לכל היום כי החיטוב לא תרם
בשום היבט לתלמיד .להיפך ,ואני לא ארחיב .כעת ,מה אנחנו עושים? מה אתה
עושה? לוקח ילדים קטנים ,בגיל  ,6שייחשפו ,אני אומר לך ,שיעור אחר שיעור ,יום
אחר יום ,אפילו שזה עד חנוכה ,כן? לשפה בוטה ,לאלימות פיזית ומילולית ואנחנו
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יודעים לפי כל המחקרים שבחטיבות הביניים שיא האלימות הפיזית והמילולית
מגיעות שמה יותר מכל כיתה או יותר מהחטיבה הצעירה והחטיבה העליונה .ומה
לאופניים החשמליים? על זה עוד לא דיברנו .עכשיו נושא נוסף .בנושא הערכה
פדגוגית .בנושא הפדגוגיה אני לא יכול לכתוב את זה יותר טוב ממה שכתבו
ההורים ,לכן אני מקריא את זה מתוך הדף שנשלח אל משרד החינוך מטעמם של
ההורים שנמצאים כאן מאחורי ובהפגנה למטה .ואני קורא מתוך המכתב.
הבטיחות גם להערכה פדגוגית לפתיחת שנת לימודים ישנה חשיבות עצומה .אנו
נמצאים במרחק של פחות מחצי שנה לפתיחת שנת לימודים כאשר על פי המידע
הקיים בידינו לבית הספר העתיד לשרת את ילדינו עדיין לא שובצו לא מנהל ,לא
מורים ובכלל צוות פדגוגי שתומך במערך הלמידה בבית הספר המיועד .כולנו חשש
כי הצוות החינוכי העתיד ללוות את הילדים בתקופה הכול חשובה בימים
הראשונים בבית הספר ילמד במקביל בתחילת השנה את דרכו ואת תפקידיו תוך
כדי תנועה ,ולא בחשיבה מסודרת עם תכנית שנבנתה מתוך חשיבה ארוכת טווח
ומתוך תכנון עבודה משותפת של הצוות החינוכי ששובץ לבית הספר עוד קודם
להפעלתו ,והרי אין זה הגיוני שבתוך פחות מחצי שנה תבנה תכנית פדגוגית
מתאימה ובזמן זה במק ביל ילמד הצוות הפדגוגי את התכנית ויידע גם ליישם אותה
במקצועיות עם ילדנו .נציין כי רק בימים האחרונים נזכרה לפנות אל נציגי ההורים,
ראש מינהל חינוך דוקטור פרידמן ,לאחר שפנינו אליהם בבקשה לשקול מחדש את
השיבוץ לשנת הלימודים הקרובה ובכלל .בתשובתה למכתבנו ציינה כי תכנס את
ההורים בחודש הבא לדון באופי שיהיה לבית הספר .אם רק עכשיו כותבים ההורים
מינהל החינוך מתחיל לחשוב על אופי בית הספר ,איך הם אומרים? אבדנו .זאת
ועוד .במצב שנכפה על ידינו כאשר לא נעשתה הכנה מתאימה לצוות מורים מיועד
שילווה את ילדי גן החובה ויכין אותם לעלייה לכיתה א' בבית ספר המיועד... ,
ההסתגלות של הילדים לבית הספר ולצוות הפדגוגי תהיה קשה ,כואבת
וטראומתית .כך כותבים ההורים ,כמובן ,שהרי היום כאשר הם מגיעים לסיור
במסגרת גן החובה בבתי הספר האחרים בשכונה אין הם מקבלים את ההכנה
הנכונה והמתאימה להם .אנחנו לא רוצים להגיע למצב שהילדים שלנו יגיעו למצב
נפשי שמצריך ליווי בטיפולים רגשיים ,תרופתיים ואחרים .לגבי מה שאמרת
מקודם ,מוטי ,שכן נפגשת איתם .אז אני רק אקריא לך מתוך המכתב שהם שלחו
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וכך הם כותבים .נציין כי מספר ניסיונות נעשו ,שנייה ,שנייה ,מיקי תן לי ,תן לי.
אחרי זה ,בסוף .נשמע גם אותך .נציין כי מספר ניסיונות נעשו על מנת שנפגש עם
נציגי מינהל החינוך בעירייה וכן אף עם ראש העיר כדי לדון בבעיות שהועלו לעיל
וכדי לנסות למצוא פתרונות חלופיים .ניסיונות אלה נענו בשלילה ועל כן אנו
מוצאים לנכון לפנות אליכם ולבקש את ההתייחסות שלכם בדחיפות .דבר אחרון
אני שומע שלעירייה יש פתרונות יצירתיים ואחד מהפתרונות שאנחנו שומעים ככה
לאחרונה ,התקבלה החלטה ,כך טוענים ההורים וכך אני חושב החבר'ה שנמצאים
באולם הזה יחשבו ,הזויה עוד יותר והיא להעביר את התלמידים שמיועדים לכיתה
א' לתוך מתחם המדיטק בחולון .לתוך הספרייה הציבורית .אין צורך ,וככה הם
כותבים ,כי אין אנו רוצים לחשוף את הילדים שלנו למבקרים זרים רבים שמגיעים
למקום מדי יום .ספריה היא ספריה ,אדוני ראש העיר .בית ספר הוא בית ספר .אני
חוזר ,ספריה היא ספריה ,בית ספר הוא בית ספר .עוד נציין ,כך הם כותבים וזה הם
כמובן ,כי אנו חוששים מקיום אינטרסים זרים שהניעו את מקבלי ההחלטות
בעירייה להביא את הפתרון של גולדה כבית ספר לצורך ניצול משאבים שהועברו
לעניין שיפוץ המקום בו גם לצרכים אחרים .אין  ...הוכחות לכך כמובן אבל נוכל
להסביר את דברינו בפגישה ואנו בטוחים כי יש צדק בדברים .עד כאן בעצם הנושא
הזה שעלה .כעת כמובן מתקיימת הפגנה למטה בנושא ואני שמח ,שמחתי לשמוע
היום מההורים שכן ,כמובן ,אתה תיפגש איתם ב 17-לחודש ואם טעיתי ,איך זה
שאתה מוכן להיפגש איתם? אני חושב ,יכול להיות שאולי רצית לסרס את ההפגנה
שכעת מתרחשת למטה ולא הצלחת? אולי ,שנייה ,אז היא הסתיימה .אולי חשבת
שנוריד את זה מסדר היום וגם לא הצלחת .אני הייתי אומר ,היית מונע את כל כאב
הראש הזה אם היית פוגש אותם לפני כן או אולי לפני שבוע שבועיים .עד כאן ,תודה
רבה.
מר מוטי ששון :טוב ,אז קצת מופתע ממה שאתה מדבר אבל לא חשוב .סיטון ,אתה פונה,
מר עזרא סיטון :אני שומע מוטי ,אני איתך.
מר מוטי ששון :אתה ,תראה .אני מבין שאתה מבין את המעמד של המועצה כי אתה כותב לי ,אני
פונה אליך ומבקש .כשאתה פונה אלי ומבקש ממני .זאת אומרת שאתה מבין שזה
לא בסמכות המועצה לקבוע אזורי רישום.
מר עזרא סיטון :מוטי,
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מר מוטי ששון :לא ,אני רק מהבנה שלי,
מר עזרא סיטון :אם אתה שואל אני יכול לענות?
מר מוטי ששון :לא ,לא .אני רק אומר ,אני קורא את המכתב שאתה אומר,
מר עזרא סיטון :בסדר ,או קיי ,אז,
מר מוטי ששון :אתה מבקש ממני לבטל .אז ככה.
מר עזרא סיטון :כשאומרים לי שאני לא יכול לענות,
מר מוטי ששון :אז עכשיו ,סיטון,
עו"ד יוליה מלינובסקי :המועצה היא סמכות עליונה לכל דבר.
מר מוטי ששון :לא מה שקשור,
עו"ד יוליה מלינובסקי :היא יכולה לקבל החלטה לשנות.
מר מוטי ששון :יוליה ,אני לא הפרעתי לך,
עו"ד יוליה מלינובסקי :אני לא דיברתי.
מר מוטי ששון :ואני מציע ,זה לא בושה לא לדעת וזה כבוד גדול לאדם שלא יודע ללמוד מאחרים.
אז ככה .מאחר ואתה מבקש ,זה לא בסמכות המועצה לקבוע את אזורי הרישום.
הדברים האלה נעשו בתיאום עם משרד החינוך ,עם מנהלת המחוז חיה שיטאי ואני
הייתי מודע למהלכים האלה .ועכשיו אני אענה לך את התשובה במלואה .לאור
הגידול המשמעותי במספר הילדים בחולון חלו שינויים באזורי הרישום לבתי הספר
היסודיים בחלק מרחובות העיר .השינויים נובעים גם מהקטנת תקן מספר
התלמידים בכיתות א' ו-ב' ל 34-תלמידים בכיתה וזאת בהתאם לרפורמת משרד
החינוך אשר רק בשל כך נוספו השנה בעיר  10כיתות א' ,כאשר בחלק מבתי הספר
הוסבו חדרי ספח ומעבדות לכיתות מחוסר מקום .לאור כך ,בחלק מבתי הספר לא
ניתן יהיה לקלוט את כל התלמידים העולים לכיתה א' על פי אזור הרישום הישן
ועל כן חל שינוי באזורי הרישום לגבי חלק מהרחובות .חשוב להדגיש כי משרד
החינוך אינו מאשר יותר מ 4-כיתות בשכבת גיל בבתי הספר היסודיים .אני חוזר.
משרד החינוך אינו מאשר יותר מ 4-כיתות בשכבת גיל בבתי הספר היסודיים .בבית
הספר יצחק שמיר נבנות בימים אלה כיתות נוספות על מנת לאפשר פתיחת כיתה א'
נוספת שתאפשר אישור בקשות העברה בשל איחוד אחים ומקרים מיוחדים.
במקביל ,בית ספר יסודי חדש גולדה יחל לפעול בקריית אילון עם  3כיתות א' .מבנה
בית הספר עבר בקיץ את החלק הראשון של השיפוץ המשמעותי ,בהשקעה של
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למעלה ממיליון שקל ועם תחילת חופשת הקיץ הקרובה יחלו להתבצע בו עבודות
נוספות .כמו כן ,ירכשו ציוד וריהוט חדשים .בית הספר יפעל על פי תכנית משרד
החינוך בלמידה חדשנית ובאמצעים טכנולוגיים מתקדמים .לשם בטיחות
התלמידים יותקן עד סוף השנה רמזור בצומת הרחובות פנחס אילון ואילונה פהר
חשוב לציין כי המרחקים בין בתי הספר ,בין התלמידים לבתי הספר ,הם על פי
הסטנדרטים אותם קבע משרד החינוך .לגבי זה שאנחנו צריכים לפנות את גולדה
ומאחר ועדיין לא עשינו את העבודות בבית ספר קוגל ,כי אתם יודעים ,בגלל המצב
הביטחוני היה בעיות עם הפועלים הערבים ולא אפשרו להם להיכנס ויום העבודה
שלהם התקצר ולכן זה נמשך ויש פיגור של קרוב לחודשיים .החודשיים האלה גררו
אותנו למצב כזה שאנחנו צריכים לתת פתרון זמני והילדים האלה ילמדו בבית ספר,
לא בבית ספר ,במבנה של המדיטק בכניסה נפרדת ,בחצר נפרדת ואני מקווה
שכאשר הם יתפנו ,תלמידי החטיבה הביניים גולדה למתחם של קוגל ,נוכל להיכנס
למתחם של גולדה ולעשות עבודה מתאימה בהשקעה גדולה כדי שיהיה מוכן
לקראת שנת הלימודים לא הקרובה אלא שלאחריה .אשר על כן ,נתנו את דעתנו ,גם
הנושא של הבטיחות וגם על הנושא הזה שתהיה הפרדה בכניסה למתחם הזה של 3
כיתות ה-א' יהיה כניסה נפרדת במתחם נפרד ולא רואה שום דבר שיכולה להתעורר
בעיה.
דוברת:

בושה וחרפה.

מר מוטי ששון :לכן ,לאור מה שאני אמרתי,
דוברת:

זו ילדה בכיתה א' .זו ילדה בכיתה א',

דוברת:

אל תשתמשי בילדה.

דוברת:

אני אוציא את עצמי ,את תתביישי לך גם.

דוברת:

להתבייש להשתמש בילדה.

דוברת:

תתביישו לכם שילדה בכיתה  ...בייביסיטר בשבילה ,וזו ילדה שאמורה להגיע
לגולדה .תתבייש לך ותפסיקו להיות ... ,להתבייש שאתם מעלים לסדר היום
ומורידים אותו באותו רגע .שיהיה לכם דיעה.

דוברת:

היא צריכה לשמוע את הצעקות,

דוברת:

אני אוציא את עצמי ,את מי את בכלל? אין לך זכות דיבור ,את לא מכירה אותי
בכלל .תתביישו לכם... .
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מר מוטי ששון :גברת ,את  ...אני מבקש לא להפריע .אשר על כן ,קיבלתם הסבר מפורט,
גב' נעה צ'פליצקי :אני יכולה לשאול שאלה פה?
מר מוטי ששון :לא ,זה לא שאלה.
גב' נעה צ'פליצקי ... :שאתה הקראת ,לא הבנתי פשוט .לא הבנתי .אני רוצה לשאול שאלה.
מר מוטי ששון :לא הבנת מה שהקראתי?
גב' נעה צ'פליצקי :שאלת הבהרה .לא ,שאלה.
מר מוטי ששון :כן.
גב' נעה צ'פליצקי :כתוב כאן שבימים אלה נבנית כיתה נוספת בבית ספר שמיר.
מר מוטי ששון :לא .קיבלנו תקציב לבניית תוספת,
גב' נעה צ'פליצקי :כיתה חמישית? היא תהיה חמישית?
מר מוטי ששון :לא ,לא .תוספת של  6כיתות .כרגע יש  5כיתות ובשנה הבאה הם עולים ,כיתה ב'
יהיו  5כיתות .השנה  ,4אמרתי ,משרד החינוך לא מאשר יותר מ 4-כיתות .הוא
מתחיל על  3כיתות .בגלל הסיפור הזה של בנט שרצה להוריד ,החליט להוריד את
מספר הילדים מ 40-ל 34-השלוש כיתות נהפכות ל 4-כיתות.
גב' נעה צ'פליצקי :אה ,או קיי .בסדר.
מר מוטי ששון :לכן זה יהיו  4כיתות .עכשיו ,כרגע,
גב' נעה צ'פליצקי :וב-ב'  5כיתות.
מר מוטי ששון :בדיוק .זה ימשיך להיות כל הזמן לאורך כל הדרך כי לא נוציא ילדים ונגיד להם
עכשיו תעברו לבית ספר אחר .עכשיו צריכים להבין דבר אחד .זה אני אומר לך ואני
אומר לך ,סיטון .זה לא עובד ככה .יש משרד החינוך .הכול מתואם עם משרד
החינוך .אני רוצה בית ספר חדש ,אז אני יכול לרצות .רציתי .אבל בא משרד החינוך
ואומר דבר פשוט .אדוני ,יש לך עודף כיתות .אתה לא תקבל תוספת של כיתות ,יש
לך את בית ספר גולדה מאיר ותאכלס שם את התלמידים .עכשיו גולדה ,כדאי
שתדע .זה ח .300/זה קריית אילון .כמו שבריזה זה קריית אילון אז גם המדיטק זה
קריית אילון ויש הנחייה של משרד החינוך שעד מרחק של  2ק"מ אין שום בעיה.
מעל  2ק"מ,
מר יעקב אחדות :י,
מר מוטי ששון :מה?
מר יעקב אחדות 2 :ק"מ,
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מר מוטי ששון :מעל  2ק"מ,
מר יעקב אחדות :זה  5ק"מ.
מר מוטי ששון :מעל  2ק"מ זה הסעות .אלו ההוראות .אנחנו עובדים בצורה מסודרת לפי הוראות
ותקנות של משרד החינוך .זה לא בא בשליפה הדברים האלה אבל אני מבין את
ההיגיון שלא יהיו בתי ספר גדולים אלא יהיו בתי ספר קטנים יותר 3 .כיתות
בשכבת גיל .אלו הוראות של משרד החינוך .או קיי ,מי בעד? אתם רוצים לקיים
דיון?
דובר:

 ...בספרייה ,תזכרו מה שאני אומר לכם .היא לא פחות טובה מכל ילד בחולון והיא
לא תלמד בספרייה .זה לא עולם שלישי.

מר מוטי ששון :זה לא ספרייה .אנחנו נתאים את המקום לכיתות ,נקודה .שמעתם .סיטון ,אתה
רוצה,
מר עזרא סיטון :האמת היא שלצערי אני לא הסתפקתי,
מר מוטי ששון :או קיי ,אז בוא.
מר עזרא סיטון :אז בוא נעלה הצעה לסדר.
מר מוטי ששון :או קיי ,מי בעד להעלות את זה,
מר ישראל מורן :מוטי ,הפתרון התחבורתי בפנחס אילון ,מה זה אומר? איך הם יחצו שם?
מר מוטי ששון :אני אמרתי .יש רמזור.
מר ישראל מורן :רמזור ממש מה ,להולכי רגל ,שהיום לא קיים בשכונה?
מר מוטי ששון :לא ,לא ,לא .רמזור .מוסיפים שמה רמזור.
מר ישראל מורן :מה אמרתי? חזרתי,
מר מוטי ששון :אני רק שואל שאלה פשוטה .מה עושים ילדים שלומדים ברחוב פיכמן ,ואני גר
ברחוב שנקר ואני רואה את הילדים האלה חוצים יום יום בבוקר גם את הרמזור,
גם את המזור של רחוב שנקר פינת ההסתדרות ,ממשיכים ומגיעים לרמזור של
שנקר פינת חומה ומגדל וחוצים לבית ספר ביאליק .ומה עושים התלמידים שגרים
ברחוב סוקולוב וצריכים להגיע לבית ספר ביאליק? הם חוצים את הרמזור של רחוב
שנקר פינת סוקולוב וחוצים אחר כך את הרמזור של שנקר פינת שפרינצק .ומה
עושים אלה שלומדים בבית ספר ,התבור ,שבאים מהסמטאות שם של רחוב טהון,
חוצים את הרמזור של שדרות ירושלים פינת מוהליבר .ומה עושים התלמידים
שגרים מול ,ליד התיאטרון וצריכים ללמוד בבית ספר כצנלסון? חוצים רמזור של
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שדרות קוגל פינת ה' באייר .רבותי .זה עיר .ובעיר מבחינתנו יש גם הסדרי תנועה.
אז לבוא ולהגיד שעכשיו יחצו רחוב סואן וכשאנחנו ,ואני אומר .אנחנו ביולי
מתחילים להתקין את הרמזור באילונה פהר פינת פנחס אילון .במידה ויהיה עיכוב
אנחנו נשים שם אנשים שישמרו על ביטחונם ובטיחותם של הילדים במעבר
החצייה .ומה עושים כרגע אלה שלומדים בבית ספר שרון? וחוצים את הרחוב ,את
פנחס אילון? אין שם רמזור.
מר ישראל מורן :זה רק אומר שהיה צריך לעשות אותו כבר.
מר מוטי ששון :לא .בקשה שלי להקים שני כיכרות ,אחד ליד בית ספר שרון ואחד אילון פינת
אילונה פהר ,לא הוחלט ,החליטו בשום פנים ואופן לא לאפשר לי לפתוח שם את
הכיכרות ובסוף בגלל שלחמתי על זה והתעקשתי על זה הם הסכימו לתת לי רמזור.
דובר:

היית שם בבוקר עם עוזי יצחקי ,מנכ"ל משרד התחבורה.

מר מוטי ששון :לא רק זה .הבאתי את המנכ"ל של משרד התחבורה ,הבאתי את המנכ"ל של
הבטיחות .עמדתי איתו בשבע בבוקר יחד ואמרתי תראה .אני פוחד .אני מבקש
שתאפשרו לי .הביאו את כל מהנדסי התנועה שלהם ,ישבו ,וקיבלתי תשובה
שלילית .אין שום הצדקה לבנות שם את הכיכרות ובסופו של דבר בגלל לחצים שלי
הם הסכימו לתת ותקצבו את הרמזור הזה .ואם הרמזור לא יהיה מוכן לשנת
הלימודים אנחנו נעמיד שמה אנשים מבוגרים שיעזרו לתלמידים לחצות .אני מקווה
שבראשון בספטמבר נעשה את כל המאמץ כדי שהוא יהיה מוכן .אחרי התשובה
שנתתי ,סיטון ,אתה,
עו"ד יוליה מלינובסקי :דקה .אפשר הערה,
מר מוטי ששון :מוריד את זה?
עו"ד יוליה מלינובסקי :הערה קטנה?
מר ישראל מורן ... :להעלות את זה.
עו"ד יוליה מלינובסקי :סליחה .דקה.
מר מוטי ששון :או קיי .מי בעד להעלות את זה לסדר היום?
עו"ד יוליה מלינובסקי :לא ... ,פן פסיכולוגי.
מר מוטי ששון :מי בעד להעלות לסדר היום?
עו"ד יוליה מלינובסקי :יוסי.
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מר מוטי ששון :רגע .אחד ,שתיים ,שלוש בעד להעלות לסדר היום .ארבע ,בעד .לאור ההסברים
שנתתי ,מי בעד להוריד את זה מסדר היום?
עו"ד יוליה מלינובסקי ... :בראשון בספטמבר,
מר מוטי ששון :חמש עשרה בעד להוריד את זה מסדר היום לאור ההסברים שנתתי.
אני עובר לשאילתה הבאה .סיטון ,אתה רוצה לשאול את השאילתה?
עו"ד יוליה מלינובסקי :פסיכולוגית זה מאוד חשוב .ילד צריך בראשון בספטמבר,
מר מוטי ששון :אה ,שאילתה .סיטון ,בבקשה.
מר עזרא סיטון :שנייה ,שנייה.
עו"ד יוליה מלינובסקי :נו ,אבל זה לא הראשון בספטמבר.
דובר:

זה עדיין ברישיון זמני.

עו"ד יוליה מלינובסקי :תסביר את זה לילד בן  6שחולם על היום הזה חצי קיץ.
מר מוטי ששון :שאילתה.
עו"ד יוליה מלינובסקי ... :הוא בטראומה פסיכולוגית מאוד קשה.
מר עזרא סיטון :מוטי ,זה בנושא המכרז של זה?
מר מוטי ששון :לא ,לא ,שאילתה ,כן ,כן.
עו"ד יוליה מלינובסקי ... :הבן שלי בן  6איך הוא התרגש לקראת ,בית ספר ,כולם בלבן ,ילדים
גדולים,
מר מוטי ששון :שמענו ,שמענו אותך .בבקשה.
עו"ד יוליה מלינובסקי :בסדר .אתה שמעת אבל אתה כנראה לא מבין את הפסיכולוגיה של ילדים.
זה מאוד חשוב להם,
מר מוטי ששון :אני מבקש ,תראי,
עו"ד יוליה מלינובסקי :אם לפחות הם,
מר מוטי ששון :פוליטיקה עשית .עכשיו תני לסיטון לדבר.
עו"ד יוליה מלינובסקי :אני אומרת לך,
מר מוטי ששון :אבל אין לך רשות דיבור,
עו"ד יוליה מלינובסקי :לפחות בראשון לספטמבר,
מר מוטי ששון :אבל אני מבקש,
עו"ד יוליה מלינובסקי ... :מוטי.
מר מוטי ששון :לא ,את לא יכולה לעשות מה שאת רוצה.

24

מועצת העיר ה –  17חולון ישיבה שמן המניין מס' 41

 6/3/2016פרוטוקול 455

עו"ד יוליה מלינובסקי ... :להכניס אותם לבתי ספר.
מר מוטי ששון :אבל תפסיקי להפריע לניהול הישיבה .בבקשה סיטון ,תקרא.
עו"ד יוליה מלינובסקי :ואתה פתאום כזה מנומס לא ראינו אותך כזה הרבה זמן.

סעיף  - 6שאילתא – של חבר המועצה עזרא סיטון בנושא מכרז  1/2016מנכ"ל החב' לפיתוח
תיאטרון אומנות מוסיקה ומחול בע"מ
מר עזרא סיטון :שאילתה בנושא מכרז מנכ"ל החברה לפיתוח תיאטרון ,אומנות ,מוזיקה ,מחול,
עו"ד יוליה מלינובסקי :כי אתה לא מאפשר לדבר לאף אחד.
מר עזרא סיטון :עיריית חולון פרסמה מכרז פנייה לקבלת מועמדים לתפקיד מנכ"ל החברה לפיתוח
תיאטרון ,אומנות ,מוזיקה ומחול .המכרז הוערך עד ה 18-לפברואר  2016בשעה
שלוש ,כך ראיתי בעיתון .אבקש לדעת כמה מועמדים ניגשו למכרז והאם מנכ"לית
העירייה אף היא נמצאת ברשימת המועמדים.
מר מוטי ששון :למכרז הוגשו  13מועמדויות .בימים אלה מתקיים הליך בהתאם לחוזר מנכ"ל
משרד הפנים לבחירת מנכ"ל לחברה עירונית שבסופו תוגש המלצה לדירקטוריון.
לגבי זהות המועמדים ,יש לשמור על פרטיותם ואיננו נוהגים לחשוף שמות
מועמדים .לאור שאלתך לגבי מנכ"לית העירייה שאלתי אותה והיא אישרה שאכן
אין מניעה מבחינתה להודיע שהיא מועמדת.
מר עזרא סיטון :אז יש לי שאלה,
עו"ד יוליה מלינובסקי :בושה וחרפה.
מר מוטי ששון :שאלת הבהרה.
מר עזרא סיטון :כן .השאלה היא ,מה הסיכוי של מועמד אחר ולא המנכ"לית לזכות בתפקיד או,
לחילופין ,מה האחוזים שהמנכ"לית לא תזכה בתפקיד?
עו"ד יוליה מלינובסקי :הם לא קיימים.
מר עזרא סיטון :אתה לא חייב לענות .אותה תשובה ,מוטי .אז בוא נמשיך.
מר מוטי ששון :סיטון ,תקשיב .לבוא להחליט,
עו"ד יוליה מלינובסקי :זה לא מצחיק ,זה בושה וחרפה ... .שתלך כבר.
מר מוטי ששון :סיטון ,יש שמה נציג ,יש שמה שני נציגים ,דקה .אני רק אענה לך ,סיטון .יש שמה
שני נציגים .יוליה.
עו"ד יוליה מלינובסקי :מה?
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מר מוטי ששון :תפסיקי להפריע .שני נציגים,
עו"ד יוליה מלינובסקי :אם חנה רוצה תעזוב שתלך.
מר מוטי ששון :שני נציגים.
עו"ד יוליה מלינובסקי :לא רוצה לעזוב שתישאר.
מר מוטי ששון :תפסיקי להפריע ,אני קורא לך פעם ראשונה לסדר.
עו"ד יוליה מלינובסקי :אל ...
מר מוטי ששון :אני מבקש פעם שנייה לסדר.
עו"ד יוליה מלינובסקי :אתה תופר ג'וב למנכ"לית שלך.
מר מוטי ששון :אני מבקש ממך לצאת מהישיבה.
עו"ד יוליה מלינובסקי :עכשיו.
מר מוטי ששון :אני מבקש ממך לצאת מהישיבה.
עו"ד יוליה מלינובסקי :בריצה.
מר מוטי ששון :פיקוח.
עו"ד יוליה מלינובסקי :כן .אני רוצה לראות איך זה יהיה בדיוק .בחייך .אתה תופר תפקיד
למנכ"לית שלך.
מר מוטי ששון :את צריכה ,את מביישת את המועצה .ואני חוזר ואומר לך ,את מתנהגת בצורה
שאת מגישה,
עו"ד יוליה מלינובסקי :ואתה תופר תפקיד למנכ"לית העירייה ותופר לה משכורת  40אלף שקל
שהיא,
מר מוטי ששון :מה שאת אומרת,
דובר:

 ...לצאת.

עו"ד יוליה מלינובסקי :כן ,אני אצא כשהוא יירגע .סליחה ,אני רק רוצה,
מר מוטי ששון :תצאי ואם תסבירי לחברים,
עו"ד יוליה מלינובסקי ... :מכל הפסים .זו חוצפה ,כי לתפור תפקיד ...
מר מוטי ששון :אני מבקש שתצאי החוצה.
עו"ד יוליה מלינובסקי :מנכ"לית העירייה היא המנכ"לית החברה לתיאטרון חולון.
מר מוטי ששון :את בחרת בה? טוב,
עו"ד יוליה מלינובסקי :אני לא .אני חושבת שזה מבזה את חנה.
מר מוטי ששון :שמה?
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עו"ד יוליה מלינובסקי :לא מתאים לה להיות ,לרדת בכזה רמה .לא מתאים.
מר מוטי ששון :לרמה שלך לא ,את צודקת.
עו"ד יוליה מלינובסקי :לא ,לא .לרמת תפקיד הזה.
מר מוטי ששון :בבקשה,
מר עזרא סיטון :מוטי ,לא מתאים לך.
מר מוטי ששון :דקה.
מר עזרא סיטון :לא מתאים לך.
מר מוטי ששון :תשמע ,להטיח כאלה דברים.
דוברת:

לא ,בסדר,

מר מוטי ששון :לא ,מה,
מר עזרא סיטון :אתה ראש עיר .ככה... ,
מר מוטי ששון :אז מותר לך? לא,
עו"ד יונת דיין :ואתם הנציגים שלי פה ,אני תושבת העיר .זה ,אתה חושב שזה באמת,
דוברת:

ובאמת לא שווה לעשות מהמועצה קרקס .זה קצת לא מכובד ,באמת.

דובר:

אתה יודע ,מוטי .אני נזכרתי ,הייתי בזנזיבר,

מר ישראל מורן :קרקס זה גם למנות מי שנמצא  ...זה קרקס.
מר מוטי ששון :אה ,חברים .אתם רוצים ,היא הלכה ,היא אמרה מה שהיא אמרה,
גב' נעה צ'פליצקי :באמת ,בואו ,מינימום של כבוד .מינימום מינימום מינימום.
מר מוטי ששון :בבקשה .וכשמבקשים ממישהו לא להפריע,
גב' נעה צ'פליצקי :ממש לא נעים לי.
מר מוטי ששון :אם מבקשים ממישהו לא להפריע אז הוא לא צריך להפריע .הוא רוצה רשות דיבור,
גב' נעה צ'פליצקי :כן ,אבל מוטי .גם אני קודם הפרעתי לך .גם אני קודם הפרעתי לך כי רציתי
להגיד עוד משפט.
דובר:

את ...

גב' נעה צ'פליצקי :לא ,לא קורה כלום אם אומרים עוד רגע משפט .באמת ,קצת ,אנחנו,
מר מוטי ששון :אבל זה לא ,זה לא ככה.
גב' נעה צ'פליצקי :אנחנו בהתחלה ובסוף בני אדם .באמצע עוד קצת אבל בהתחלה ובסוף אנחנו
קודם כל בני אדם.
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מר ישראל מורן :יש משטרת סגנון? מה זה תלוי איך אומרים? רצתה להגיד את המשפט כמו שהיא
אמרה.
מר מוטי ששון :טוב ,אה,
דובר:

את רצית להגיד משהו?

עו"ד יונת דיין :כן ,אם בכל זאת,
מר ישראל מורן :אין ניגוד עניינים? זו שאלה משפטית,
גב' נעה צ'פליצקי :לא ,זה לא נעים .זה לא נעים .זה עושה את זה מאוד לא נעים.
עו"ד יונת דיין :אני יכולה להגיד לך שזה מאוד לא נעים לשבת ככה ולשמוע.
גב' נעה צ'פליצקי :מה?
עו"ד יונת דיין :זה מאוד לא נעים לי במיוחד כי אני תושבת העיר ואתם הנציגים שלי.
גב' נעה צ'פליצקי :נכון ,לא נעים .שני הצדדים.
עו"ד יונת דיין :לשבת ולשמוע צורת דיבור כזו.
גב' נעה צ'פליצקי :משני הצדדים ,מה אמרתי.
עו"ד יונת דיין :אני יכולה להגיד לך למשל,
גב' נעה צ'פליצקי :משני הצדדים ,לא נעים.
עו"ד יונת דיין :בתור מישהו שהתמודדה פה על מכרז,
גב' נעה צ'פליצקי :לא נעים ,לא נעים לי,
מר ישראל מורן :יונת ,אל תכנסי לסגנון .אל תכנסי לסגנון.
עו"ד יונת דיין :לא נכנסת לסגנון.
מר ישראל מורן :אז לא ,את לא פה על תקן,
מר מוטי ששון :אה ,מורן .אין לך זכות דיבור .תראה מה שאתה עושה.
מר ישראל מורן :אני רוצה לשמוע,
מר מוטי ששון :נעה ,נעה .די ,גמרנו.
גב' נעה צ'פליצקי :לא נעים .אבל אני אומרת,
מר ישראל מורן :אני רוצה לשמוע את היועצת המשפטית דווקא.
גב' נעה צ'פליצקי ... :משפט לא היה קורה כלום.
מר ישראל מורן :מה,
מר מוטי ששון :אני ממשיך הלאה.
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עו"ד יונת דיין :מוטי ,רק לסגור את העניין הזה .ישנו חוזר מנכ"ל משרד הפנים שמכתיב את כל
הנוהל ואת כל הדרך של בחירת מנכ"ל חברה עירונית באשר היא .הנוהל קובע תנאי
סף למועמדות במכרז למנכ"ל .קובע את הפרסום .קובע ועדה מיוחדת שמתכנסת,
יושב בה נציג הדירקטוריון ,יושב בה מנכ"ל של חברה עירונית אחרת ויושב בה נציג
שר הפנים .משרד הפנים .זה  ...הוועדה.
מר מוטי ששון :מי שקובע אותם ,רגע ,ותגידי מי שקובע את שני הנציגים,
עו"ד יונת דיין :מי שקובע את הנציגים זה משרד הפנים.
מר מוטי ששון :משרד הפנים קובע את הנציגים שלו ויש נציג של הדירקטוריון שזה אני ,יש שלושה.
שניים זה משרד הפנים.
מר ישראל מורן :אין ניגוד עניינים אבל בין מי שיושב שם בדירקטוריון החברה לפיתוח תיאטרון
להיבחר גם להיות המנכ"ל?
מר מוטי ששון :למה צריך להיות,
מר ישראל מורן :הרי היא הייתה ממלאת יו"ר הדירקטוריון במשך תקופה מאוד ארוכה ,מנכ"לית
העיר .השאלה אם אין ניגוד עניינים בין היותה,
עו"ד יונת דיין... :
מר ישראל מורן :בוודאי ,בוודאי .חברים ,היא ישבה שם בדירקטוריון .אני שואל אם אין ניגוד
עניינים ,רגע ,רגע .אני שואל שאלה משפטית .האם אין ניגוד עניינים,
עו"ד יונת דיין :אני לא יודעת לענות לך על זה כי הוועדה תשב ותבחן אם יש או אין ניגוד עניינים
של כל המועמדים שמה ולחברה העירונית יש יועץ משפטי שמלווה אותה .הוא לא
אני ,אני לא מלווה את החברות העירוניות ,ואם מישהו מהם או היועץ המשפטי
אחרי שיפנו אליו ימצא לנכון לערב אותי ,יערבו אותי .אני לא יודעת להגיד לך
מראש את  ...האלה.
מר ישראל מורן :זה כמו שחבר מועצת עיר יחליט להיות ראש אגף בעירייה.
מר מוטי ששון ... :אתה פותח דיון על שאילתה.
מר ישראל מורן ... :בין הגוף הנבחר שבדירקטוריון,

סעיף  - 7שאילתא – של חבר המועצה עזרא סיטון בנושא – ספריית המוזיקה
מר מוטי ששון :טוב ,אני עובר לסעיף הבא .סיטון ,ספריית המוזיקה ,בבקשה.
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מר עזרא סיטון :אז השאלה היא קצרה .האם ספריית המוזיקה ,שאל אותי אחד התושבים לכן
הבאתי את זה ,במדיטק תיסגר ואם כן מדוע .בבקשה ,מוטי.
מר מוטי ששון :פעילות הספרייה המוזיקלית לא מתבטלת אלא משנה את מיקומה .הספרייה
המוזיקלית לילדים הופכת לספריית שמע לילדים בתוך ספריית הילדים במדיטק.
הספרייה למוזיקה קלאסית חוזרת לספריית בן יהודה ,כפי שהייתה בעבר ,וזאת
בהתאם להקדש שהעירייה מחוייבת לו .הייתה תרומה לספריית המוזיקה שם ,אז
זה חוזר לשם .במקום תהיה פינה מוזיקלית כולל פסנתר ,דיסקים קלאסיים ולוח
הנצחה וגם הספרנית שמתמחה באופרה ושירה תעבור לספרייה .כל יתר הדיסקים
עוברים לקומה השנייה במדיטק להאזנה ולהשאלה.

סעיף  - 8שאילתא – של חברת המועצה נעה צ'פליצקי בנושא הערכות מערכת החינוך – מינהל
החינוך והנהלת העיר לשינויים דמוגרפיים
מר מוטי ששון :השאילתה הבאה .זה חוזר על עצמו אבל בבקשה ,נעה.
גב' נעה צ'פליצקי :הנדון ,היערכות מערכת החינוך מינהל החינוך והנהלת העיר לשינויים במזרח.
בחודשים האחרונים אנו עדים לניסיון של מכתיבי המדיניות בעיר להנחיל שינויים
במערכת החינוך בעיר ,כמו הרישום לבתי הספר התיכוניים ולבתי הספר היסודיים.
כיצד קרה שהעיר חולון ,מנהלי המדיניות בעיר ,לא נערכו בצורה נכונה מבעוד מועד
לגידול באוכלוסייה בשכונות החדשות בעיר שצפי הבנייה היה ברור וידוע כמו גם
הגידול במספר הילדים .היכן נעשתה חשיבה לגבי מערכת החינוך בבניית בתי ספר
יסודיים ותיכוניים? כיצד נעשתה חשיבה לגבי פיזור הילדים בין בתי הספר .בשנת
 ,2007זה נורא מפריע לי ,סליחה .בשנת  2007הוגש להנהלת העיר מסמך אב לחינוך
חולון  2015שמוטי וחנה ,גם אתם הייתם חלק מזה .נפגשנו בצובה ,בזמנו .לאחר
עבודה של שנתיים במינהל החינוך שבו היו מעורבים ושותפים גורמים רבים כולל
התושבים ,מטה מינהל החינוך ,מומחי חינוך וכולי .בשנת  2004החל גידול בהיקף
של מספר הילדים ובני נוער בחולון בשיעור ממוצע של בין  1ל 2-אחוז בשנה ,מגמה
שבוודאי הייתה ידועה לכולם לאור הבנייה והקמת שכונות חדשות .באותו מסמך
אף נאמר שעד  2015עשוי חינוך קדם-חובה להיכלל בחוק חינוך חובה .חולון עמדה
אז בפני התרחבות דמוגרפית משמעותית במרכז העיר החדש ובדרום העיר ,נתונים
שהיו ידועים לכולם .תכנית האב כללה את הערכים ,ההשקפות ,התפיסות של
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העתיד הרצוי והנחתה קווים ויעדים ראשיים וכמובן סדרי עדיפויות לכל המערכת.
נכון שלא היה לה תוקף משפטי אבל כן חשיבה ועבודה חינוכית וכלי למסגרת
לקבלת החלטות .ככזאת,
מר מוטי ששון :נעה .נעה .את התבלבלת .הצעה לסדר אפשר לפרט.
גב' נעה צ'פליצקי :לא ,זה שאילתה.
מר מוטי ששון :שאילתה צריכה להיות מתומצתת וקצרה.
מר ישראל מורן :השאלה תהיה קצרה בסופה .תן לה,
גב' נעה צ'פליצקי :השאלה קצרה.
מר ישראל מורן :להגיד עם כמה שהיא רוצה.
מר מוטי ששון :אתה אל תעיר הערות,
גב' נעה צ'פליצקי :השאלה כבר הייתה.
מר מוטי ששון :אני מנהל את הישיבה ולא אתה,
מר ישראל מורן :אבל איפה זה כתוב בפקודה?
מר מוטי ששון :תקרא את הפקודה.
גב' נעה צ'פליצקי :טוב ,מוטי,
מר ישראל מורן :אני מכיר את הפקודה.
גב' נעה צ'פליצקי :נשמח ,אם אתה רוצה שאני אפסיק אני אפסיק.
מר מוטי ששון :לא ,לא ,לא .אבל אני רק מעיר לך,
מר ישראל מורן :שאלה קצרה.
גב' נעה צ'פליצקי :ככזאת היא כללה מיפוי נתוני מערכת החינוך ,מוסדות חינוך ,צרכי בינוי,
התאמת מבנים וכיוונים פדגוגיים והיה גם מסמך ביניים .כיוון שתכנית אב היא
תכנית ארוכת טווח אין ספק שבשנת  2016 2015ההחלטות היו צריכות להיגזר
מה ...הוכן מסמך ביניים ב 2010-על בסיס פריסה ומיפוי דמוגרפי פיזי של כלל
התושבים ,ילדים ונוער .כמובן היה סמינר בצובה ואתה וחנה הייתם שם .ריכוז
הנתונים הדמוגרפיים נעשה בסיוע האגף לתכנון אסטרטגי של עיריית חולון ,נתונים
בחיזוי של מינהל הבינוי והפיתוח במשרד החינוך ומרכז הרישום במינהל החינוך.
השלב הראשון הושלם ב .2015-השאלה שלי היא כזאת .טוב ,שאלתי ,נו ,אני רוצה.
אם היה מסמך כזה שישבו ,סליחה,
מר מוטי ששון :אז אני עונה לך.
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גב' נעה צ'פליצקי :לא .ואתה היית ,אתה וחנה הייתם שותפים .מינהל החינוך ,טוב  ,לצערי כולם
מתחלפים שם כל הזמן אז אין מישהו שהיה ב 2005-אבל אתה וחנה הייתם ,אז איך
קרה שעיר שלמה לא ערוכה היום והיום אנחנו עדים,
מר מוטי ששון :מה זה לא ערוכה? קיבלת תשובה ברורה בהצעה לסדר .הסברתי לך.
גב' נעה צ'פליצקי ... :את התשובה.
מר מוטי ששון :אז עכשיו אני אענה לך.
גב' נעה צ'פליצקי :מוטי תראה .רגע ,שנייה .עוד משפט אחד .כשרציתם לעשות את הרישום
לחטיבות הביניים וקמה צעקה בעיר אז נסוגתם .זאת אומרת שזה יכול לחכות לעוד
שנה.
מר מוטי ששון :מה זה נסוגתם?
גב' נעה צ'פליצקי :הרישום לחטיבות,
מר מוטי ששון :פנו אלי וביקשתי להתעמק בזה .מה קרה?
גב' נעה צ'פליצקי :בסדר גמור .ודחיתם את זה בעוד שנה .בסדר ,לחשיבה נוספת .אז אולי,
מר מוטי ששון :כן ,פה לא מצאתי לנכון,
גב' נעה צ'פליצקי :גם פה לא נעשתה מספיק חשיבה?
מר מוטי ששון :פה אחד,
גב' נעה צ'פליצקי :אולי אפשר עוד לדחות את הכול לעוד שנתיים ולראות איך נערכים נכון?
ולהודיע,
מר מוטי ששון :אז מה השאילתה שלך? אני כבר מבולבל .את גולשת וגולשת.
גב' נעה צ'פליצקי :איך לא נערכתם נכון?
מר מוטי ששון :אז תני לי לענות לך .או קיי.
גב' נעה צ'פליצקי :איך לא נערכתם נכון.
מר מוטי ששון :זה ,את מורה,
גב' נעה צ'פליצקי :איך לא נערכתם .איך העיר לא נערכה.
מר מוטי ששון :היית מורה ומנהלת.
גב' נעה צ'פליצקי :נכון.
מר מוטי ששון :והייתי מצפה ממך להבנה קצת יותר יסודית ומעמיקה.
גב' נעה צ'פליצקי :כבר שלחו אותי פה,
מר מוטי ששון :תכנון בתי ספר במדינת ישראל,
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גב' נעה צ'פליצקי :נכון ,קראתי את התשובה.
מר מוטי ששון :ובכללם בעיר חולון נעשה באישור ובמימון של משרד החינוך,
גב' נעה צ'פליצקי :נכון.
מר מוטי ששון :שכן ,את יודעת שמשרד החינוך מממן לא רק את הבנייה אלא מממן גם את השכר
של המנהלים ושל המורים .כמו כן ,הוא מכתיב את השיקולים הפדגוגיים למספר
ילדים בכיתה ומספר הכיתות בבית הספר ,והוא קבע שבית ספר שמיר ובית ספר
שרון יהיו  3כיתות בשכבת גיל והוא קבע שבית ספר קוגל שהעברנו את החטיבה של
גולדה אליו ומימן את ההעברה של החטיבה ומפנה את בית ספר גולדה וצריך
להחזיר את גולדה לבית ספר יסודי כפי שהיה בעבר ואת צריכה לדעת שבית ספר
גולדה היה בית ספר יסודי.
גב' נעה צ'פליצקי :אני יודעת.
מר מוטי ששון :לאחר מכן הסבו אותו לחטיבה ועכשיו מסבים אותו בחזרה להיות בית ספר יסודי.
גב' נעה צ'פליצקי :ואיך קריית רבין נבנתה בלי אף בית ספר והילדים הלכו  6שנים מרבין לקריית בן
גוריון?
מר מוטי ששון :אבל ,איך אמרת? איך מה? קריית רבין?
גב' נעה צ'פליצקי :רבין ,כן.
מר מוטי ששון :איך נבנתה?
גב' נעה צ'פליצקי :כן .בלי אף בית ספר יסודי ,הם  6שנים הלכו לקריית בן גוריון,
מר מוטי ששון :ואני ,מה אני,
גב' נעה צ'פליצקי :היסודיים.
מר מוטי ששון :אז מה אני חוזר ואומר לך? מה אני אומר לך? שטח של בית ספר ,בקריית רבין לא
היה שטח לבנות שם בית ספר יסודי ולמשרד החינוך יש תקן שאומר על כך וכך
כיתות כמה דונם אתה צריך לבית הספר כדי לאפשר לילד מרחב מחיה.
גב' נעה צ'פליצקי :נכון.
מר מוטי ששון :נכון? את יודעת את זה.
גב' נעה צ'פליצקי :נכון.
מר מוטי ששון :אבל בקריית רבין לא היה ואז הילדים של קריית רבין ,איפה למדו? למדו בקריית
בן גוריון.
גב' נעה צ'פליצקי :נכון.
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מר מוטי ששון :וחצו את הרמזור של משה דיין ,חצו אותו,
גב' נעה צ'פליצקי 6 :שנים.
מר מוטי ששון :כדי לעבור לבית ספר אמירים ולבית ספר אשלים .בעיקר לאשלים .ככה זה היה.
ככה הם עברו .נכון?
גב' נעה צ'פליצקי :נכון.
מר מוטי ששון :בסדר .עכשיו ,ברגע שפתחנו את ח 370/בצד המזרחי שלו .יש שם רצועת שטח גדולה
שאני יכול לבנות שם בית ספר יסודי ואכן הגשנו בקשה לבנות בית ספר יסודי בצד
השני של רחוב בר לב.
גב' נעה צ'פליצקי :של רבין .רבין המזרחי.
מר מוטי ששון :כן ,אבל זה רחוב ,חוצה את בר לב ועובר לצד השני .ושם יהיה בית ספר יסודי .ובית
ספר תיכון נבנה בזמנו בחטיבה צומחת בקריית רבין כי לא היה שטח בקריית בן
גוריון ואז אמרו ,תבנה את זה בקריית רבין .ובנינו את הבית ספר קציר ברבין כי לא
היה שטח בשטח של שכונת קריית בן גוריון .אבל פה יש שטח ,אז את פה ,בצד
המערבי ש ל קריית רבין יש את הבית ספר השש שנתי הצומח ,בעצם כבר לא צומח.
התחלנו בצומח בקציר ובצד השני יהיה הבית ספר היסודי שישרת את תושבי
השכונה.
גב' נעה צ'פליצקי :מוטי ,ואיך רציתם עכשיו,
מר מוטי ששון :ואז יהיה שינוי גם באזורי הרישום ,כי היום הילדים של רבין הולכים לקריית בן
גוריון ,לאשלים .עכשיו הם יצטרכו ללכת לבית ספר החדש שנמצא בצד המזרחי.
גב' נעה צ'פליצקי :אז עכשיו אני מדברת על ילדים שסיימו כיתה ו' ולמדו באשלים כי לא הייתה
להם ברירה ועכשיו יש להם את קציר .אז שוב אתם משנים .למה לשנות עכשיו?
מר מוטי ששון :למה משנים?
גב' נעה צ'פליצקי :אני מדברת על אלה שמסיימים ו' והולכים לחטיבה ,לתיכון.
מר מוטי ששון :נו? אבל אני רוצה להסביר,
גב' נעה צ'פליצקי :רציתם שילכו לנבון אבל יש להם בית ספר קציר ליד הבית.
מר מוטי ששון :תקשיבי .את כבר הגעת ,זה מה שאמרתי .מה שקשור ליסודי כבר אישרנו.
גב' נעה צ'פליצקי :או קיי ,בסדר.
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מר מוטי ששון :מה שקשור לנושא של החטיבה והחטיבה העליונה אמרתי ,זה אנחנו נכנסנו לעובי
הקורה ושיהיה ברור .לא יהיה מצב שבית ספר אחד יהיה עומס תלמידים ובית ספר
שני לא יהיה .אני אספר לך דוגמה .אני ורוק .אני וד"ר רוק במקרה,
גב' נעה צ'פליצקי :אני יודעת שלמדתם ביחד ואני סיפרתי לך שאני נולדתי ב-א' ונסעתי באוטובוס
בכיתה א'.
מר מוטי ששון :אז אני ורוק נולדנו באותו רחוב ,בית ליד בית .הוא יותר גדול ממני בחודש .אבל אני
במספר  7והוא במספר  .9מה היה אחרי כיתה ח'? פיצלו בינינו .לאן שלחו אותו?
שלחו אותו לאילון .לאן שלחו אותי? לקוגל .יחד עם רבקה .יחד עם רבקה שהייתה
איתנו .כן מה אני אומר? לקחו רחוב ואמרו המספרים האי-זוגיים הולכים לכיוון
אילון והמספרים הזוגיים הולכים לבית ספר קוגל .אז הפרידו .לכן אני אומר,
במערכת חינוך שהיא דינמית,
גב' נעה צ'פליצקי :אני מבינה הכול.
מר מוטי ששון :יש את השינויים האלה .זה מתחייב.
גב' נעה צ'פליצקי :אבל אני חושבת,
מר מוטי ששון :לכן כל מה שאנחנו עושים,
גב' נעה צ'פליצקי :אני אומרת שבחשיבה מעמיקה ,עובדה שאתם עושים חשיבה מעמיקה נוספת.
אז אני אומרת שיש,
מר מוטי ששון :לא ,אבל תקשיבי .היום יש אילוצים .ברגע שמשרד החינוך אומר שלוש כיתות
בשכבת גיל,
גב' נעה צ'פליצקי :הוריד את ה ...למספר  34ו,24-
מר מוטי ששון :נו ,את עובדת באילוצים.
גב' נעה צ'פליצקי :כמו שאתם חושבים על איחוד ..ודברים,
מר מוטי ששון :טוב ,או קיי נעה .עוד פעם.
מר רון יצחק:

את יודעת ,כשחושבים,

מר מוטי ששון :בבקשה.9 ,
מר רון יצחק:

תחזית ,הם לא יודעים בדיוק.

גב' נעה צ'פליצקי :אבל הייתה תחזית.
מר רון יצחק:

אז הייתה,
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מר מוטי ששון :נעה .נעה .יש פרוגרמה עם משרד החינוך .אבל איציק ,איציק ,עזוב ,נו .יש פרוגרמה
ש משרד החינוך מאשר אותה מראש ,והוא מתקצב אותה וזה מה שהוא תקצב .זה
מספר הכיתות שהוא תקצב ועם זה אנחנו חיים.
גב' נעה צ'פליצקי :אבל מוטי ,אני רואה שיש מקרים שאתם כן חושבים וחושבים לעומק .אני לא
חושבת שאתם,
מר מוטי ששון :טוב נעה ,גמרנו ,נו .את ,תאמיני לי שעושים כאן עבודת קודש אנשי מינהל החינוך.
גב' נעה צ'פליצקי :לא אמרתי,
מר מוטי ששון :כולנו .עד אפילו לראש העיר.
גב' נעה צ'פליצקי :טוב.
מר מוטי ששון :בדיונים עם משרד החינוך .אפילו ראש העיר ,כן .מצב החירום ,נו ,בבקשה.
דובר:

רגע ,גם מועלם.

מר מוטי ששון :בטח .מועלם גם יו"ר ועד ההורים וקובי פה אני רואה.
גב' נעה צ'פליצקי :בשנה האחרונה ,לפחות מהקיץ האחרון גם ביקשנו קצת ,שביקשנו שיפוץ בגני
הילדים בקיץ עוד ,בשנה האחרונה אנחנו עדים לתחזוקה בלתי ראויה במספר גני
ילדים עד כדי סיכון בריאותם וביטחונם ו ...של הילדים .אני יודעת שאגף ארגון
ובקרה בראשותו של אילן  ...מנהל את גני הילדים וגברת גילה יצחקי מגלים רצון
טוב ובאמת מנסים להתמודד עם הנתונים הקשים .יחד עם זאת ,לא תמיד יש מענה
הולם ולעתים אף אורך זמן מעבר לסביר .כיצד מתכוונת עיריית חולון וכל הגורמים
לטפל באופן מיידי במצב הלקוי בגנים .אני יודעת שהוגשה על ידי משרד הבריאות
בקשה לתכנית מסודרת בכל הגנים בהם התגלו הליקויים .האם תכנית כזאת
הוגשה? ואני רוצה רגע להביא רק מספר דוגמאות .אפשר? רק מספר דוגמאות ואני
רוצה רגע לדבר ,במקרה ,על הגנים של הרב מוגרבי .גן חושן ,גן ציפורן ,גן חורב ,גן
אפיק וגן מירון.
דובר:

רגע ,ועוד מילה אחת,

מר מוטי ששון :רגע ,רגע,
דובר:

או קיי .תודה לליאורה ולמשמר החברתי שפועלים,

מר מוטי ששון :מה זה מעניין אותי .בבקשה נעה ,תמשיכי.
דובר:

יישר כוח.
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גב' נעה צ'פליצקי :עכשיו ,אני מדברת עם אילן ואני יודעת שנעשית פה עבודה ועדיין ,די ,רגע .אני
יודעת שנעשית ואני אומרת שאני יודעת שנעשית פה עבודה .איך מגיע מצב כזה
שאני מקבלת באמצע היום ואני בטוחה שזה לא רק אני ,טלפון מהורים ,תשמעי
עכשיו יורד גשם ,היו שלושה ימי גשם .יורד ודולפים מים בגן של הילדים ושולחים
לי תמונה של צילום של דלי שעומד באמצע הגן .או שמצלצלים אלי המזגן לא עובד.
אני מצלצלת לחברה הכלכלית ,אני שולחת וכולם מגלים רצון טוב אבל זה לא עובד.
משהו לא עובד ואני רוצה רגע להגיד משהו .לדעתי ,שוב אני לא אשת מקצוע בכיוון
הזה אבל בהגיון הבריא שלי ,יש הרבה גני ילדים וברוך השם שכך .אני אומרת ,אולי
לחלק את הגנים בין כמה אנשי תחזוקה ,לא יודעת מה .לחלק אחרת ,לתת מענה
מיידי .לא יכול להיות שיש גנים עם ילדים חוזרים פצועים עם פצעים ועם מוגלות
ועם אני לא יודעת מה ואין מענה .אין מענה מיידי .לא יכול להיות שבימי גשם
ילדים יישבו ללא מזגן .אז הם אומרים לי ,אז אני מקבלת מייל רגע ,לא מצאו את
החלק .חמישה ימים לא מצאו את החלק .אנחנו היינו בניין של  36דיירים 3 ,ימים
בלי חשמל אבל מה עשתה חברת חשמל ,לא באשמתה? כל יום  3פעמים ביום הגיעו
לראות אם אפשר לחבר את הבניין כי הייתה סכנה .ואני אומרת ,אני לא אומרת
שאין פה רצון טוב .יש פה רצון הכי טוב שבעולם ועדיין הדברים לא עובדים .הורים
מגיעים למצב שהם לא מרוצים מהתחזוקה של הגנים ואל תגידו לי בלאי בגנים.
אני בניין של  25שנה ,בלאי בגנים .גם אם יש בלאי בגנים תיערכו אחרת .תנו עדיפות
לגנים האלה .אני לא אומרת שתעשו דברים לא מקצועיים .אולי חסרים צוותים
בשטח .אני מאמינה שחסרים צוותים בשטח .לא יכול להיות שאילן פה ויש לו רצון
טוב עושה סיור ,עושה סיור בנובמבר .היום אנחנו במרץ .שום דבר לא נעשה .אני
מדברת פה במקרה על גנים של הרב מוגרבי אבל יש עוד גנים,
מר מוטי ששון :טוב ,נעה,
גב' נעה צ'פליצקי :באמת מוטי ,אני בטוחה שלכולם יש רצון טוב .שורה תחתונה ,זה לא עובד.
מר מוטי ששון :טוב .אני רק אומר לך לגבי ,זה ,יש שאילתה ואני אגיד לך מה כתוב לגבי השאילתה.
כתוב ככה ,והיא תנוסח ,להבא ,היא תנוסח בקצרה ובצורת שאלה בלבד .אז אני
מבקש להקפיד להבא כי זה לא הצעה לסדר.
גב' נעה צ'פליצקי :בסדר .אני אשתדל מאוד.
מר מוטי ששון :זה שאילתה .עכשיו ,בנושא התחזוקה השוטפת,
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מוטי ,מורים אוהבים לדבר.

מר מוטי ששון :חשבתי שהיא שכחה בגלל שהיא הייתה מנהלת .בתקופה הזאת היא הפסיקה.
גב' נעה צ'פליצקי :לא ,אבל אחרת אין לי הזדמנות לדבר .תראה ... ,ולדבר עם התושבים אני יכולה.
איתך אני לא יכולה לדבר,
מר מוטי ששון :אני פעם שרצית לדבר איתי לא דיברתי איתך?
גב' נעה צ'פליצקי :זאת ההזדמנות שלי לדבר איתך.
מר ישראל מורן :נעה ,לא צריך לדבר .תראי.
דובר:

 ...את מוטי ברצינות.

מר מוטי ששון :נעה ,איתי את לא יכולה לדבר?
מר ישראל מורן ... :בפרוטוקול.
מר מוטי ששון :נעה ,איתי את לא יכולה לדבר?
גב' נעה צ'פליצקי :הנה ,עכשיו,
מר מוטי ששון :אני אפילו ,רצית ללמוד ,נכון?
גב' נעה צ'פליצקי :נכון.
מר מוטי ששון :הזמנתי אותך אלי?
גב' נעה צ'פליצקי :אני אבוא ,אל תדאג.
מר מוטי ששון :אמרתי אליך ,תבואי אלי ,אני אלמד אותך קצת .זה בסדר .את יודעת מה? אני
מעריך את זה.
גב' נעה צ'פליצקי :מה שאני לא יודעת אני תמיד שמחה ללמוד.
מר מוטי ששון :אני מעריך את זה שאת רוצה לדעת דברים שאת לא כל כך מכירה .זה בסדר.
גב' נעה צ'פליצקי :נכון.
מר מוטי ששון :בנושא התחזוקה השוטפת ,מתנהלת עבודה רציפה וישיבות עבודה קבועות עם
מפקחי החברה הכלכלית והחברה המתחזקת .נושא שיפוצי עומק בגנים פנים וחצר
מתבצע על פי תכנית עבודה תלת-שנתית שסוכמה עם ראש העיר ומשרד הבריאות
ובהתאם לתקציב השנתי .הייתה ישיבה אצלי ,סיכמנו .אנחנו נעשה טיפול שורש.
כעיר גדולה וותיקה ,בחולון ישנם  260גנים עירוניים .אנחנו עוד גם נגיע ל300-
כאשר למעלה ממחציתם נבנו לפני עשרות שנים .לגנים אלה בלאי טבעי במבנה,
בצנרת ,בתשתיות ובחצר והעירייה משקיעה מיליוני שקלים מדי שנה בשיפוץ הגנים
ובתחזוקתם השוטפת .מאחר שלא ניתן לבצע שיפוץ יסודי בכל הגנים הוותיקים
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בבת אחת הוא נעשה באופן מדורג על פי תכנית עבודה באישור ובתיאום עם משרד
הבריאות ויש להדגיש כי ליקויים המחייבים טיפול מיידי מבוצעים לאלתר .יצוין כי
כל הליקויים נכללו בדו"חות שהוצעו על ידי משרד הבריאות ב 2015-כבר טופלו
ותוקנו .או קיי ,אני עובר לשאילתה,
מר יעקב אחדות :שאילתה  ...אני רוצה לשאול מספר שאלות.
מר מוטי ששון :לא ,אבל זה איך אפשר? בסוף.
גב' נעה צ'פליצקי :למה? אני מרשה לו ,אני מרשה לו ,זה בסדר.
מר מוטי ששון :אבל זה שאילתה ,זה לא הצעה לסדר שאת מרשה לו.
מר ישראל מורן :תשאל בנאום מהמקום בסוף.
מר מוטי ששון :בסוף ,בסוף.
מר מיכאל שמריהו :אבל יש לי איזושהי הערה.
מר מוטי ששון :כן.
מר מיכאל שמריהו :למה אין צוות בעירייה,
מר מוטי ששון :יש.
מר מיכאל שמריהו :לא יודע אם יש .יש עכשיו תקרה עם עובש .רוצים שיסייד ,זה לא קשור,
מר מוטי ששון :יש ,יש .מיקי ,מיקי ,מיקי .יש חברה מתחזקת.
מר ישראל מורן :זה לא תירוץ .הוא צודק והוא צודק.
מר מוטי ששון :יש חברה מתחזקת.
גב' נעה צ'פליצקי :צריכים לחלק את הבקשה לצוותים ,זה הכול .העיר גדלה .העיר גדלה ,ברוך
השם.
מר מוטי ששון :גמרנו.
מר ישראל מורן :יעקב ,היית מנומס ,תשאל.

סעיף  - 10אישור בקשה למחיקת חובות בהסדרי פשרה ומחיקת חובות שאינם ניתנים לגבייה
(חובות אבודים)
מר מוטי ששון :בקשה לאישור מועצת העיר ,מחיקת חובות בהסדרי פשרה .מכתבו של ניצן
ירושלמי מנהל המחלקה לחזות העיר .חבר'ה ,קראתם את החומר?
דובר:

ניצן ,רק תתקרב בבקשה לאחד המיקרופונים שישמעו אותך.

מר ישראל מורן :בוא ,בוא .יש פה מלא מקום.
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מר מוטי ששון :קיבלתם את החומר? יש לכם שאלות?
מר ישראל מורן :כן.
מר מוטי ששון :בבקשה תשאל.
מר ישראל מורן :רוצה לתת לו להציג ואז אני אשאל שאלות?
מר מוטי ששון :לא ,תשאל.
מר ישראל מורן :אולי הוא יענה?
מר מוטי ששון :הוא כתב אותן.
מר ניצן ירושלמי :עד שאני מגיע למועצה  ...יש פה שתי סוגי אוכלוסיות כאלה שזה מחיקה חלקית
שזה חובות בהסדרי פשרה ששמה המיצוי הוא מקסימלי בהינתן גם אנשים עם מצב
מאוד קשה אבל מנסים למצות איתם ,מלשון להוציא את המיץ ,ולפעמים אפילו
אתה מרגיש לא נוח במצבים כשאנחנו מקבלים אפילו את התיאור של המצב
הכלכלי שלהם והבריאותי שלהם והזה ,כלומר ההחלטה היא לא אצבע קלה על
ההדק .זה אוכלוסייה ,יש פה תשעה מקרים ,כ 90-אלף שקל שאנחנו,
מר ישראל מורן :שמונה.
מר ניצן ירושלמי :שמונה ,סליחה .יש אוכלוסייה שנייה שזה אוכלוסייה של מחיקת חובות אבודים
שזה באמת אחרי מאמצים והפעלת משרדי חקירות וכאלה שנפטרו ,מה?
דובר:

אני לא ...

מר ניצן ירושלמי :אני בעוונותיי,
מר מוטי ששון :נו ,ניצן ,תמשיך.
מר ניצן ירושלמי :זה פחות או יותר .כל מקרה מפורט פה לגופו .יש מאחורי כל מקרה סקציה של
מסמכים,
מר מוטי ששון :בבקשה ,מורן .אתה רוצה לשאול?
מר ישראל מורן :כן .קודם כל חשוב לומר וזה,
מר ניצן ירושלמי :רגע ,עוד משפט .זה ,עברנו כל האינסטנציות על פי הנוהל שקבעו בעבר שהעירייה
עברה לרשות איתנה ,את כל סקציית הוועדות שמה ,עשו לי שתי וערב אבל עברתי
גם את זה .זה התחנה האחרונה.
מר מוטי ששון :בסדר.
מר ישראל מורן :לזכות העירייה ייאמר שהיא ממצה את כל ההליכים ולא מוחקים חובות,
דובר:

מעל ומעבר ,מעל ומעבר.
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מר ישראל מורן :לא יודע ,מעבר זה תמיד .זה אחד .שתיים .גם הסכומים שנמחקו פה ,להרגיע את
מי שלא רואה את המסמכים כמו אנחנו רואים אותם וקורא את הפרוטוקול אחר
כך ,סכומים יחסית מאוד זניחים וקטנים והסיפורים יוצאים מגדר הרגיל .רק שתי
הערות .אחד ,זה הערה על סעיף מספר  6שסכום החוב ,כמו שכתוב לנו ,זה 2,492
שקלים והסכום ששולם במסגרת הסדר הפשרה הוא  2,544שקלים .זה אומר
שהגיעו איתו להסכם פשרה והוא שילם יותר ממה?
מר ניצן ירושלמי :לא ,לא ,כי אתה מסתכל על קרן שהיא נומינלית והמספרים שנמחקים הם
ריאלית .גזבר ,תעזור לי.
מר ישראל מורן :זה אומר שאתה מוסיף לו ,הוא שילם יותר מהקרן שלו לפי מה שאתה מתאר.
מר ניצן ירושלמי :לא ,אני כשאני מוחק ,כשאני מחייב אותו .תמיד אני עובד ,יש שמה מספרים
בטבלה שהם מספרים נומינליים ,זאת אומרת נקודת החוב בהינטל החוב .הקרן
היא בזמן הקרן .אבל הפעולה היא פעולה,
מר ישראל מורן :בסדר ,אני יודע לקרוא את הדו"ח אבל אני לא מבין את זה.
מר ניצן ירושלמי :הפעולה היא,
מר ישראל מורן :זה הפעם היחידה שאנחנו רואים שסכום החוב הוא נמוך מהסכום ששולם .זה
כאילו נשמע לא סביר .נראה לא טוב.
מר ניצן ירושלמי :יש נקודה של נומינלי ויש נקודה של ריאלי .זה ההבדל .אני מכיר את המספרים.
אני מוכן להסביר לך,
מר ישראל מורן :בסעיף  ,8במסגרת הסכום ששולם שולם ב 31-למאי  .2015מה זה אומר? כמה
שולם בהסדר שבסעיף  ?8רק תגידו כדי שזה יהיה כתוב כי זה לא מופיע כמו
שצריך .אתה רואה פה? זהו.
מר מוטי ששון :נו ,מוטי .מאשרים.
מר מוטי ששון :או קיי .מי בעד? תשע עשרה בעד .אין נגד אין נמנעים .אושר.

סעיף  - 11אישור עדכון תקציב רגיל לשנת 2016
מר מוטי ששון :אני עובר לסעיף הבא .עדכון ,אישור עדכון תקציב רגיל לשנת  .2016קיבלנו בקשה,
רחמים.
דובר:

דיברנו על זה כבר ,לא?
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מר יצחק וידבסקי :טוב ,ערב טוב .אז יש לנו כאן את כל התקציב הרגיל לשנת  .2016סך העדכון
הוא תוספת של  249,400ש"ח .כשהתקציב יגיע ל 1,188,049,400-כל הכסף שאתם
רואים כאן זה כספים שקיבלנו גם ממשרד הרווחה וגם ממשרד החינוך ומנגד אתם
רואים בהוצאות אנחנו קולטים כאן עובדים עם מוגבלויות וכל מיני תוספות
שהייתה בוועדת תקינה .אם יש שאלות.
מר מוטי ששון :יש שאלות?
מר יצחק וידבסקי 0.02 :אחוז מהתקציב.
מר מוטי ששון :אם אין ,מי בעד עדכון התקציב הרגיל לשנת  ?2016על פי מכתבו של גזבר העירייה
מה 17-לשני  2016סך ההוצאות  ,1,188,049,400גם בצד ההכנסות וגם בצד
ההוצאות .מי בעד? ,תשע עשרה בעד ,אין נגד אין נמנעים אושר.

סעיף  - 12אישור תב"רים לשנת 2016
מר מוטי ששון :אני עובר לסעיף הבא .אישור תב"רים לשנת  ,2016בבקשה.
מר יצחק וידבסקי :כן .יש לנו כאן עדכון תקציב בסך  995אלף ש"ח כאשר זה מורכב מהשבחה 485
אלף ש"ח והכנסות ממשלה  510אלף ש"ח כאשר הכנסות הממשלה ,כמו שאתם
יכולים לראות בדף מעבר ,מערכת התראה נגד רעידות אדמה לבתי הספר זה 8,000
ש"ח למערכת .אנחנו מקבלים את זה ממשרד החינוך וממשרד התחבורה בסימון
נתיבים ציבוריים  460אלף ש"ח .כל השאר אתם רואים ,שאלות?
מר מוטי ששון :כן מורן?
מר ישראל מורן :אני רוצה להביע הסתייגות לתב"ר של שדרוג תשתיות המחשוב של המדיטק.
אנחנו מאשרים עוד  450אלף שקל למשהו שבעיני אמור לצאת מהתקציב השוטף
של המדיטק .אין דרך אחרת מאשר לכנות את זה כתקציב שוב פעם תמיכה אחרי
שהזרמנו כבר כמה מיליונים .שדרוג מערכות זה משהו שהחברה אמורה לדעת
לעשות בכוחות עצמה עם השנים ולצפות את זה מרחוק .זה לא כמו בית קפה
שאישרנו בישיבה כי היה ראוי לאשר אלא זה באמת תקציב שהיה אמור לצאת,
גב' נעה צ'פליצקי :גם זה לא היה ראוי.
מר ישראל מורן :את הצבעת בעד ,גם אני הצבעתי בעד .אני חושב שזה ראוי .אם חשבת אחרת ,אני
חושב שזה לא ראוי ,לכן אני מביע הסתייגות ,כבוד ראש העיר ,ואני מבקש להפריד
את ההצבעה על הסעיף הזה.
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מר מוטי ששון :לעשות מה?
מר ישראל מורן :להפריד את ההצבעה על הסעיף הזה.
מר מוטי ששון :למה? על זה ההצבעה .מי בעד ,מי נגד וזהו.
מר ישראל מורן :לא ,לא ,לא.
מר מוטי ששון :רחמים ,הסבר?
מר ישראל מורן :אני מבקש להפריד את,
מר מוטי ששון :הגדרתי,
עו"ד רועי כהן :מדובר ,אני יכול להגיד ,כן .אני יכול לענות למורן.
מר מוטי ששון :הוא יענה לך.
עו"ד רועי כהן :מדובר בהוצאה חד פעמית שלא מתוקננת בתקציב הרגיל של המדיטק .אנחנו
עושים את זה בדרך כלל ,תמיד ,כי גם עשינו את זה לתיאטרון חולון,
מר מוטי ששון :הגדרתית.
עו"ד רועי כהן :לצורך שיפור של המערכת עשינו את זה וככה אנחנו מגישים את זה גם כאן .פשוט
יש שמה בעיות שהם עלו עם מערכות גיבוי שכדאי להכניס אותם.
מר ישראל מורן :שמעתי את זה .אני רוצה להפריד.
מר מוטי ששון :הגדרתית בסדר .תגיד שאתה ...
דובר:

זה נשאר רכוש של מי ,זה נשאר רכוש של העירייה ,לא?

מר מוטי ששון :ברור ,מה זה.
דובר:

למה יש פה בעיה אם זה נשאר,

דוברת:

כי זה צריך לצאת מהתקציב שלהם.

עו"ד רועי כהן :זה תמיכה שכמו כל תמיכה אחרת,
מר מוטי ששון :חבר'ה ,יש תב"ר שבהגדרה שלו הוא תב"ר.
עו"ד רועי כהן :הבקשה לגיטימית .תפרידו,
מר מוטי ששון :או קיי .אני עוצר בזה ואתה תגיד שאתה מסתייג מהסעיף הזה.
מר ישראל מורן :לא ,לא ,לא ,לא .יש תוספת השנייה ,הנה אני אעזור לך ,היועצת המשפטית,
לפקודת העיריות .סעיף  42ד' מדבר על זה שאם מדברים על סעיף ספציפי אפשר
להפריד את ההצבעה משאר הסעיפים .אני מבקש להפריד .אנחנו נצביע על שאר
התב"רים והתב"ר הזה,
מר מוטי ששון :או קיי .מי בעד? אישור התב"רים למעט ההחרגה שמורן מבקש.
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עשרים בעד.
דובר:

רגע .אני רוצה להבין אבל 450 .של המדיטק ,מה זה  450הזה?

עו"ד רועי כהן :יש לנו כאן הסבר ,אם אתה תראה בהסברים ,זה מערכות מחשוב .זה החלפת
מתגים ,תוכנת מכירה של הכרטיסים .מערכות גיבוי ואחסון .יש פה ,אתה רואה,
דובר:

השאלה אם המדיטק מתנהל בצורה נפרדת מהעירייה או שהוא מתנהל,

מר מוטי ששון :חברת בת.
דוברת:

היא חלק מה ...תיאטרון.

מר ישראל מורן :שמקבלת תקציב .שמקבלת תקציב.
מר מוטי ששון :זה לא תמיכות ,זה חברת בת שלך 100 .אחוז בעלות העירייה .תראה ,כל מה שיש
בציוד בחברות העירוניות הם שלך.
מר ישראל מורן :מה ,זה כזה קשר חם שעוד היינו יכולים לחשוב שפקודת העיריות הייתה חלה
וסוף כל סוף תביאו לנו את התקציבים שאנחנו רוצים לראות שלהם כי אתם לא
נותנים לנו לראות.
מר מוטי ששון :שמענו .או קיי .אתה רוצה עכשיו .מי בעד ,עכשיו מה אני עושה? מי בעד,
עו"ד יונת דיין :מצביע בנפרד על הסעיף הזה .יש לך הצעה אחת לאשר אותו והצעה שנייה לא לאשר
אותו.
מר מוטי ששון :איזה סעיף?
מר ישראל מורן :לא,
מר מוטי ששון :איזה סעיף זה?
גב' נעה צ'פליצקי :הצבענו על הכול למעט,
דובר:

תב"ר  3817מוטי.

מר מוטי ששון :תב"ר ,387
דובר:

שדרוג של המדיטק.

מר מוטי ששון :שדרוג של המדיטק באיזה סכום?
דובר:

בסכום  450אלף ש"ח.

מר מוטי ששון :או קיי .מי בעד? אחד ,שתיים ,שלוש ,ארבע ,חמש ,חמש .נעה ,חמש?
גב' נעה צ'פליצקי :לא.
מר מוטי ששון :לא 16 .בעד .מי נגד? אחד ,שתיים ,שלוש ,ארבע נגד .מי נמנע .אחד נמנע.
רגע ,אז כמה אני אמרתי בעד?
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גב' נעה צ'פליצקי :היה  20אז אנחנו,
דובר:

.15

מר מוטי ששון :או קיי 16 .16 ,בעד ,או קיי ,אושר.

סעיף  - 13אישור חוות דעת משפטית – מכרז  40/15חוזה מכר – עיריית חולון – נחום אליעזר
קבלני בניין בע"מ ח.פ 51-0904659 .על פי תב"ע ח4/370/
מר מוטי ששון :אני עובר לסעיף הבא .עכשיו אני מבקש ,אישור חוות דעת,
עו"ד יונת דיין :מדובר על החלטות במקרקעין .לפי הפקודה ,סעיף  ,188כל החלטה על מכירת
מקרקעין צריך רוב חברי המועצה .אני צריכה ספציפית לבדוק,
מר מוטי ששון :או קיי ,אישור חוות דעת משפטית מכרז  40/15חוזה מכר עיריית חולון נחום
אליעזר קבלני בניין בע"מ ח.פ 51-0904659 .מגרש  206על פי תב"ע ח .4/370/מי
בעד?
מר ישראל מורן :קראנו .תוכלו לספר לנו רגע קצת על,
עו"ד יונת דיין :יש לעירייה חלקים בתוך כל מיני מגרשים,
מר ישראל מורן :רגע ,רגע,
מר מוטי ששון :זה הצעה,
עו"ד יונת דיין :תנו שנייה להסביר לו ,זה יהיה יותר קצר .יש לעירייה חלקים בתוך מגרשים שהם
לא ברי מימוש בפני עצמם .הוחלט למכור אותם .יצאנו למכרזים כמו שמחייב
אותנו החוק .התקבלו הצעות .אתה יכול תמיד לראות את הסכום,
מר ישראל מורן :מהישיבה של השלישי לשני?
עו"ד יונת דיין :כן .את הסכום של כל ההצעה הזוכה .נחום אליעזר ,למשל ,החלק הוא  2,520מתוך
 100אלף יחידות ,זאת אומרת חלק קטן בתוך המגרש .הוא נמכר תמורת  840אלף
שקל .זה הומלץ בישיבת מועצת,
דובר:

 ...זה ימשיך לעלות ולעלות ולעלות.

מר מוטי ששון :לא .אתה תוקע את הקבלן אם אתה לא מוכר.
דובר:

 150אלף דולר בעלות  840 ...אלף.

מר מוטי ששון :אתה תוקע ,אם אתה לא מוכר לו הוא לא יכול לבנות .או קיי .מי בעד?
 19בעד .מי נגד? אחד נגד .מי נמנע? אין נמנעים .אושר.
אני עובר לסעיף הבא .סעיף הבא .רגע .כמה אמרתי שהיו?
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.19

מר מוטי ששון 19 :חברים הצביעו בעד מתוך  27חברי מועצה .אושר.

סעיף  - 14אישור חוות דעת משפטית – מכרז  41/15חוזה מכר – עיריית חולון – ארמונות חן
קבלנות בניין ( )2000בע"מ ח.פ 50( 51-02986804 .אחוז) וצבי קופרלי יזמות בע"מ ח.פ51- .
 50( 3750620אחוז) מגרש  213על פי תב"ע ח4/370/
מר מוטי ששון :סעיף הבא .אישור חוות דעת משפטית .מכרז  41/15חוזה מכר עיריית חולון
ארמונות חן קבלנות בניין ( 2000בע"מ) ח.פ 50( 51-28968014 .אחוז) וצבי קופרלי
יזמות בע"מ ח.פ ,51-3750620 .שהם  50אחוז מגרש  213על פי תב"ע ח .4/370/או
קיי ,סה"כ התמורה  ₪ .4.855.555מי בעד?
מר ישראל מורן :מוטי ,לפרוצדורה ,להבא .אפשר לצרף למסמכי חוות דעת כאלה גם צילום פשוט
גוגל  mapsשאנחנו נראה בדיוק את המיקום? במקום לשלוח אותנו,
מר מוטי ששון :זה חולות .או קיי ,מי בעד?  18בעד.
מי נגד? מי נמנע? אין נמנעים 18 .חברים הצביעו בעד מתוך  27חברי מועצה שהם
רוב מוחלט 18 ,בעד ,אושר.

סעיף  - 15אישור חוות דעת משפטית – מכרז  42/15חוזה מכר – עיריית חולון – קבוצת מזרחי
ובניו השקעות בע"מ ח.פ 51-1405482 .מגרש  217על פי תב"ע ח4/370/
מר מוטי ששון :אני עובר לסעיף הבא .אישור חוות דעת משפטית מכרז  42/15חוזה מכר עיריית
חולון קבוצת מזרחי ובניו השקעות בע"מ ח.פ 51-1405482 .מגרש  217על פי תב"ע
ח .4/370/מי בעד? סה"כ התמורה  ₪ 2,625,555שני מיליון שש מאות עשרים וחמש
חמש חמש חמש.
מי בעד?  17בעד .אין נגד ,אין נמנעים.
 17בעד מתוך  27חברי מועצה שהם רוב מוחלט .אושר.

סעיף  - 16אישור חוות דעת משפטית – מכרז  43/15חוזה מכר – עיריית חולון – אסף פז ת.ד.
 038458980מגרש  227על פי תב"ע ח4/370/
מר מוטי ששון :אני עובר לסעיף הבא.
דובר:

איזה מספר?

46

מועצת העיר ה –  17חולון ישיבה שמן המניין מס' 41

 6/3/2016פרוטוקול 455

מר מוטי ששון .16 :אישור חוות דעת משפטית מכרז  43/15חוזה מכר עיריית חולון ,אסף פז ת.ז.
 038458980מגרש  227על פי תב"ע ח .4/370/מי בעד  17בעד,
דובר:

הנה .18

מר מוטי ששון 17 :בעד חברי מועצה מתוך  27חברי המועצה שהם רוב מוחלט.
 18בעד אין נגד אין נמנעים .אושר

סעיף  - 17אישור חוות דעת משפטית – מכרז  44/15חוזה מכר – עיריית חולון – מ.א .פז נכסים
והשקעות בע"מ ח.פ 51-3817619 .מגרש  232על פי תב"ע ח4/370/
מר מוטי ששון :אני עובר לסעיף הבא .אישור חוות דעת משפטית מכרז  44/15חוזה מכר עיריית
חולון מ.א .פז נכסים והשקעות בע"מ ח.פ ,51-3817619 .מגרש  232על פי תב"ע
ח.4/370/
מי בעד?  17חברי מועצה בעד מתוך  27חברי מועצה שהם רוב חברי המועצה.
 17בעד אושר.
סעיף  - 18אישור חוות דעת משפטית – מכרז  45/15חוזה מכר – עיריית חולון – עידן שילאן ת.ז.
 300016276מגרש  324על פי תב"ע ח4/370/
מר מוטי ששון :אני עובר לסעיף הבא .אישור חוות דעת ,רגע ,מה אמרתי? רגע ,אני עברתי על הזה?
דובר:

סעיף .18

מר מוטי ששון :אני  ,18אישור חוות דעת משפטית מכרז  45/15חוזה מכר עיריית חולון עידן שילאן
ת.ז 300016276 .מגרש  324על פי תב"ע ח .4/370/מי בעד? סך הכול התמורה
 506,111ש"ח אני עושה פה,
עו"ד יונת דיין :לא ,לא ,זה התמורה שנעשה .התמורה של עידן שילאן זה ,800
מר מוטי ששון :סליחה 871,111 .ש"ח סליחה .אני חוזר על עצמי 800,001 .ש"ח מי בעד?
מר ישראל מורן 800 :אלף,
מר מוטי ששון 800 :אלף.
מר ישראל מורן :אה ,הוספתם עוד  300אלף.
מר מוטי ששון :לא ,למה?
מר ישראל מורן :ל 500-וכמה.
מר מוטי ששון.800 ,800 :
עו"ד יונת דיין :עידן שילאן.
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מר מוטי ששון :עידן שילאן 800,001 .ש"ח
מי בעד? שבע עשרה בעד ,אין נגד ,אין נמנעים אושר.
הצביעו  17חברי מועצה מתוך  27חברי מועצה בעד ,שהם רוב מסך חברי המועצה.
חוות דעת משפטית חוזה מכר ,עוד פעם ,כל הזמן נכסים בונים פה.
עו"ד יונת דיין :לא ,זה הכול בתוך אותו,

סעיף  - 19אישור חוות דעת משפטית – מכרז  46/15חוזה מכר – עיריית חולון – אורי בן צדוק ת.ז.
 021798905מגרש  347על פי תב"ע ח4/370/
מר מוטי ששון :אישור חוזה משפטי מכרז  44/15חוזה מכר עיריית חולון מ.א .פז נכסים והשקעות
בע"מ חברה ח.פ ,.סליחה ,סליחה ,סליחה .אני חוזר בי ,19 .חברים ,אישור חוות
דעת משפטית מכרז  46/15חוזה מכר עיריית חולון אורי בן-צדוק ת.ז021798905 .
מגרש  347על פי תב"ע ח 76,026 ,4/370/ש"ח
מי בעד?  17 ?17בעד 17 ,חברים בעד מתוך  27חברי מועצה שהם רוב מוחלט.
 17בעד אושר.
מר ישראל מורן :לא ,עופר נמנע ,לא?
מר מוטי ששון :טוב .אני ,כן יעקב בבקשה ,להגיד מהמקום.
מר יעקב אחדות... :
מר מוטי ששון :חברים.
מר יעקב אחדות :קודם כל אני,
מר ישראל מורן :זיתוני ... ,קואליציה .תכבדו.
מר יעקב אחדות ... :הזאתי ואני כבר כמה פעמים מרגיש  ...במועצה על האופניים החשמליות ו...
לא משנה .אז  ...אופניים חשמליות ... .כל יום ילדים משתוללים פה ברחבי העיר
ומסכנים חיי אדם על המדרכות .רציתי לדעת מה ,אם העירייה  ...מענה לדבר הזה
יש לה מבחינת המדיניות לעשות משהו,
מר מוטי ששון :עכשיו .מעבירים לנו סמכויות לגבי אופניים חשמליות על המדרכות.
עו"ד יונת דיין :רוצים להעביר לנו .זה דורש דיון בוועדה בכנסת.
מר יעקב אחדות :מה דורש ... ,דו"חות?
מר מוטי ששון :זה התכנית .שאנחנו נוכל לתת דו"חות.
עו"ד יונת דיין :סמכות האכיפה.
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מר מוטי ששון :אנחנו נאכוף את החוק.
מר יעקב אחדות :אבל פקחים  ...זה הבעיה.
מר מוטי ששון :נו ,זה לכן .הסמכות היום ,אתה לא יכול למנוע .אין לך סמכות כפקח עירוני .זה
סמכות של המשטרה .המשטרה מוכנה להעביר לך את הסמכות לתת דו"ח.
מר שי קינן:

מעבר לזה ,מוטי ,אנחנו מקדמים פרוייקט של שבילי אופניים.

מר יעקב אחדות... :
מר מוטי ששון :כן ,זה בדיוק הבעיה אבל הם רוצים להגביל מעל  .16מעל .16
עו"ד יונת דיין :הבעיה היא שיש מי שמוכר ויש מי שקונה אופניים עם מנועים הרבה מעל,
מר מוטי ששון :בדיוק,
עו"ד יונת דיין :שמגיעים למהירויות גבוהות מדי.
מר יעקב אחדות... :
מר שי קינן:

שבילי אופניים ,זה הפתרון היחידי .שבילי אופניים.

מר מוטי ששון :אנחנו נעבוד לפי החוק .יתנו לנו את החוק .רועי ,כן.
גב' נעה צ'פליצקי :רגע ,הוא לא סיים.
דובר:

ייאמר לשבחו של יוסי שהוא פעל באחד הגנים שלנו שהיה שמה בעיה של תולעים
וסידרו,

דובר:

הוא עושה את זה כל הזמן.

מר ישראל מורן :לזכותו ייאמר שגם כשאנחנו פונים,
גב' נעה צ'פליצקי :רגע ,רגע ,בואו נקשיב .סליחה ,בואו נקשיב.
מר יעקב אחדות :אני שמה בגן אחרי ששיפצו בגן ומשה  ...היה שם  ...הגן נראה ,לא סיימו את
העבודה .יש ביצות .אין עם מי לדבר אחרי זה אז אני אמרתי לכל הגנים .תתלוננו.
יש להם בעיה עם,
מר מוטי ששון :מחר אני בודק את זה .תן לי את השמות.
גב' נעה צ'פליצקי :גן ציפורה ,זה הגנים שאני הקראתי .גן ציפורה,
מר מוטי ששון :את אמרת ,של מוגרבי.
גב' נעה צ'פליצקי :זה כל הגנים של הרב מוגרבי.
מר מוטי ששון :כן ,רועי.
גב' נעה צ'פליצקי :אבל גם אחרים ,סליחה.
מר מוטי ששון :בבקשה ,רועי.
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אתה רוצה שאני אבוא גם?

עו"ד רועי כהן :נושא שאני מקווה שמועצת העיר ובעיקר ראש העיר ימליץ .אני התוודעתי השבוע
לסוגיה שקשורה לעיר פתח תקווה .עו"ד רון כץ ,חבר מועצה ,הצליח לעשות משהו
שהרבה זמן לא הצליחו ,לפרוץ את מחסומי היועצים המשפטיים ולאשר שהעיר
פתח תקווה ומועצת העיר באישור היועץ המשפטי אישרה  5נקודות זכות לעסק
מקומי כדי שיוכל להיות במכרזים .אני אומר לך ,יש פה בשורה ואני חושב שגם
העיר חולון יכולה להצטרף,
מר מוטי ששון :אני מוכן לבדוק מה שאתה אמרת.
עו"ד רועי כהן :אז אני יכול להקריא לך,
עו"ד יונת דיין :נשמע מאוד מעניין.
מר ישראל מורן :חבל שלא תמכת כשאיתי העלה את זה להצעה לסדר.
עו"ד רועי כהן :אני לא יודע ,אני אמרו לי שזה לא חוקי ומרגע שאמרו לי שזה לא חוקי אני ...
דובר:

 ...יש פסיקה בנושא.

מר מוטי ששון :יש פסיקה או מה?
עו"ד רועי כהן :מועצת העיר פתח תקווה אישרה השבוע פה אחד כי תוסיף בכל מכרזיה באישור
היועץ המשפטי של העירייה.
מר מוטי ששון :לא ,זה לא,
עו"ד יונת דיין :יש שמה יועץ  ...לדעתי זאת יועצת משפטי.
מר מוטי ששון :רועי,
עו"ד רועי כהן :היועץ המשפטי,
מר מוטי ששון :אבל רועי ,אמרת ,נבדוק את זה.
עו"ד רועי כהן :אז אני רוצה,
עו"ד יונת דיין :נפנה למשרד הפנים ,נבדוק את זה.
עו"ד רועי כהן :אני מבקש באמת ,מוטי ,שאם אפשר באמת לבדוק את זה שאנחנו יכולים לעשות
פה באמת בשורה לעסקים שלנו בעיר חולון,
מר מוטי ששון :רק  ...חוקי .אני חייב לבדוק אם זה חוקי .נבדוק את זה.
עו"ד יונת דיין :אני אבדוק.
עו"ד רועי כהן :אמרתי .אני אומר ,אם אישרו באיזה מקום באישור של זה,
מר מוטי ששון :לא ,המועצה לא .זה חוק ארצי .זה לא.
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עו"ד רועי כהן :מה ,לא נכון .זה במקומי הם אישרו את זה.
מר מוטי ששון :לא חושב.
עו"ד רועי כהן :הנה ,זה,
מר מוטי ששון :טוב ,או קיי ,תודה רבה הישיבה נעולה .איציק ,ברוך בואך.

הישיבה נעולה תודה רבה.

יוסי זיידה

מוטי ששון

עוזר ראש העיר

ראש העיר

ומרכז ישיבות מועצה
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