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מועצת העיר השבע עשרה שמן המניין מס' 43

מיום ראשון 8.5.2016

משתתפים:
מר מוטי ששון

– ראש העיר ויו"ר מועצה

מר אחדות יעקב

 -חבר מועצה

מר זילבר איתי

– חבר מועצה

מר זיתוני יעקב

– חבר מועצה

מר ירושלמי עמוס

– חבר מועצה וסגן ראש העיר

מר ישראל מורן

– חבר מועצה

עו"ד כהן רועי

– חבר מועצה

מר לוי אילן

– חבר מועצה וסגן ראש העיר

מר מועלם משה

– חבר מועצה

מר נוימרק זוהר

– חבר מועצה ומ"מ ראש העיר

מר סברלו חיים

– חבר מועצה

גב' עדן רבקה

– חברת מועצה

גב' נועה צ'פליצקי

– חברת מועצה

מר ראובן קייקוב

– חבר מועצה

1

מועצת העיר ה –  17חולון ישיבה שמן המניין מס' 43

מר שי קינן

– חבר מועצה וסגן ראש העיר

מר רון יצחק

– חבר מועצה

ד"ר מאיר רוק

– חבר מועצה

מר מיכאל שמריהו

– חבר מועצה

מר איציק תורג'מן

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

 -יועצת משפטית

גב' איריס צור

 -מנהלת אגף רווחה

גב' נורית בייסקי

 -דוברת העירייה

מר רחמים בינוני

 -מנהל אגף תקציבים ובקרה

מר אילן בוסקילה

 -מנהל מחלקת גבייה והוצל"פ

מר יוסי זיידה

 -עוזר ראש העיר ומרכז ישיבות מועצה

רו"ח דוד קונפורטי

 -רו"ח עמותת עליון

נעדרו:
מר בבלי יעקב

 -חבר מועצה

מר חזן שמעון

 -חבר מועצה

מר חרש יעקב

 -חבר מועצה

מר לויט מיכאל

 -חבר מועצה

גב' מלינובסקי יוליה

 -חברת מועצה

מר ניסים זאב

 -חבר מועצה

סיטון עזרא

 -חבר מועצה

שמעונוף עופר

 -חבר מועצה
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סדר יום:
 .1אישור כתב הסמכה של הגב' מזור דקלה ת.ז 201169000 .להתייצב לתבוע בבי"מש
לעניינים מקומיים בחולון ,בהתאם לכתב הסמכה.
 .2בקשה לאישור מועצת העיר  ,מחיקת חובות בהסדרי פשרה בהמשך למכתבו של מר אילן
בוסקילה – מנהל מח' הגבייה מתאריך .10.4.16
 .3אישור דוחות כספיים של "עליון" עמותה לרווחת ילדים נערים ונערות בחולון .2015
 .4עידכון התקציב הרגיל לשנת  2016בהמשך למכתבו של מר יצחק וידבסקי – גזבר
העירייה מיום . 10.4.16
 .5אישור תב"רים בהמשך למכתבו של מר יצחק וידבסקי – גזבר העירייה מיום .17.4.16
 .6אישור תיקון בתקנון החברה לפיתוח תיאטרון מוסיקה אמנות ומחול חולון בע"מ –
 512287350על פי דרישת משרד הפנים.
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ריכוז החלטות ישיבת מועצת העיר שמן המניין מס'  43פרוטוקול מס'457
 .1מועצת העיר אשרה ברוב קולות את כתב ההסמכה של הגב' מזור דקלה ת.ז.
 201169000להתייצב לתבוע בבי"מש לעניינים מקומיים בחולון ,בהתאם לכתב הסמכה.
 .2מועצת העיר אשרה ברוב קולות את מחיקת החובות בהסדרי פשרה בהמשך למכתבו
של מר אילן בוסקילה – מנהל מח' הגבייה מתאריך .10.4.16
 .3מועצת העיר אשרה ברוב קולות את הדוחות הכספיים של "עליון" עמותה לרווחת
ילדים נערים ונערות בחולון .2015
 .4מועצת העיר אשרה ברוב קולות את עידכון התקציב הרגיל לשנת  2016בהמשך
למכתבו של מר יצחק וידבסקי – גזבר העירייה מיום .10.4.16
 .5מועצת העיר אשרה ברוב קולות את אישור תב"רים בהמשך למכתבו של מר יצחק
וידבסקי – גזבר העירייה מיום .17.4.16
 .6מועצת העיר אשרה ברוב קולות את תיקון בתקנון החברה לפיתוח תיאטרון מוסיקה
אמנות ומחול חולון בע"מ –  512287350על פי דרישת משרד הפנים.
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פרוטוקול
מר מוטי ששון :חברים .אני פותח את הישיבה מן המניין מספר .43

 .1אישור כתב הסמכה של הגברת מזור דיקלה
מר מוטי ששון :הסעיף הראשון אישור כתב הסמכה של הגברת מזור דיקלה תעודת זהות
 201169000להתייצב ולתבוע בבית המשפט לעניינים מקומיים בחולון בהתאם
לכתב ההסמכה שקיבלתם .כן,
מי בעד?  14בעד .אין נגד ,אין נמנעים .אושר.
 .2מחיקת חובות בהסדרי פשרה
מר מוטי ששון :אני עובר לסעיף הבא .בקשה לאישור מועצת העיר ,מחיקת חובות בהסדרי פשרה
בהמשך למכתבו של מר אילן בוסקילה ,אתה פה? מנהל מחלקת הגבייה ,מתאריך
 .10.4.16מישהו רוצה לשאול שאלות או שנאשר? מה קרה ,מורן? אתה מצלם?
מר ישראל מורן :אתה פוחד? יש גם ככה מצלמות,
מר מוטי ששון :לא ,לא .אני רואה שאתה מצלם.
מר ישראל מורן :כן ,זה מטריד אותך?
מר מוטי ששון :לא פוחד... ,
מר ישראל מורן :כל כך הרבה חברים ...
דובר:

תצלם אותי.

מר מוטי ששון :טוב .אם אין שאלות,
מי בעד? מי בעד?  14בעד .אין נגד ,אין נמנעים .אושר.
.3

אישור דו"חות כספיים של עליון ,עמותה לרווחת ילדים ,נערים ונערות בחולון 2015

מר מוטי ששון :אישור דו"חות כספיים של עליון ,עמותה לרווחת ילדים ,נערים ונערות בחולון 2015
כפי שקיבלתם .אם יש שאלות?
מר ישראל מורן :כן.
מר מוטי ששון :בבקשה.
מר ישראל מורן :שיציגו לנו לפני ש ,אתם רוצים שהם יציגו או שאפשר  ...לאשר?
מר מוטי ששון :שאלות?
מר ישראל מורן :אז שיציגו.
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דובר:

רק שיגידו כמו ...

דובר:

תגיד רק את הזה,
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מר מוטי ששון :קיבלתם את החומר של עמותת עליון?
דובר:

כן.

מר מוטי ששון :יפה .אתה רוצה לומר כמה דברים? מי יגיד? איריס ,את רוצה להגיד?
גב' איריס צור :מה ,אתם רוצים לדעת מה פעילות העמותה?
מר מוטי ששון :לא ,לא מדברים על העמותה,
גב' איריס צור :אז דוד.
מר מוטי ששון :מדברים על המאזן.
גב' איריס צור :דוד ,הנה ,הרואה חשבון פה,
מר מוטי ששון :איריס ,מדברים על המאזן.
דוברת:

לפני שנה ביקשנו הסבר וקיבלנו הסבר,

מר מוטי ששון :בדיוק .נכון .עכשיו המאזן.
דובר:

מה תפקידו של דוד רק ,בשביל הפרוטוקול?

רו"ח דוד קונפורטי :אני הרואה חשבון.
דובר:

רואה החשבון של עמותת העליון.

דובר:

אתה  ...נכון?

רו"ח דוד קונפורטי :נכון .דוד קונפורטי שמי .אני ממשרד פלג קונפורטי .מאזן שאושר על ידי
הנהלת העמותה ,האסיפה הכללית של העמותה ,לפני ,בעשירי באפריל .העמותה
נמצאת במצב שהתזרים הכנסות שלה הוא די דומה לשנה קודמת ,בעלייה מסויימת
שתיכף אני אגע בה .ההוצאות ,90 ,לא 80 ,אחוז מההוצאות זה הוצאות שכר ונלוות
על השכר .השאר זה הוצאות ישירות כגון מזון ,פרסום וכולי .טלפון ,אינטרנט
שמשמש את הילדים ומעט מאוד הוצאות הנהלה וכלליות שהרוב שמה זה תשלום
למשרדים .הגבייה שאנחנו מבצעים אותה היא גבייה מ 4-מקורות עיקריים ,מ4-
מקורות ,1 .הכספים של העירייה ,2 .הקצבות של משרדי ממשלה שזה בסביבות 2
מיליון שקל .העירייה  3.5מיליון שקל .גבייה ממתן שירותים הכוונה היא השתתפות
של הורים כאילו שכר לימוד ,זה כמעט  300אלף שקל והכנסות אחרות  23שרובם
נובעות מתרומות ודברים קטנים אחרים .זה מה שאנחנו הפעילות של העמותה.
עכשיו השנה ,לא השנה .העמותה תמיד מגישה דו"חות על בסיס מזומן .אם היינו
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נוקטים בשיטה הזאת גם השנה העמותה שנה שנייה הייתה מורה על הפסד של עוד
 400אלף שקל בגלל סיבות מסויימות ,זאת אומרת אני יכול לציין אותן ,שהעירייה
העבירה כסף לעמותה בינואר בגין שנה קודמת ,בסך  850אלף שקל .לא יכולנו
להתעלם מהסכום הזה כיוון שהוא יותר מדי .זה לא  20אלף .לכן ,מי שיסתכל
במאזן יראה שמה הכנסות לקבל של  ,857אני מעגל 857 ,אלף שקל שכולם התקבלו
בינואר  .2016 ,16זה השינוי היחידי לעומת שנה קודמת.
מר ישראל מורן :וכולם התקבלו מהעירייה?
רו"ח דוד קונפורטי :כולם התקבלו מהעירייה.
דובר:

על חשבון .2015

רו"ח דוד קונפורטי , 15 :נכון .זה מחולק לפי סעיפים .מגורים ,מועדוניות ולא חשוב כרגע ,פירוט ...

אבל הוא קיים.
מר מוטי ששון :בסדר .תודה ,בבקשה מורן.
מר ישראל מורן :כמה שאלות לי אליו .רק כדי  ...מבחינת היקף הפעילות ,היקף הפעילות נשאר
אותו דבר? גדל?
רו"ח דוד קונפורטי :לא,
מר ישראל מורן :קטן,
רו"ח דוד קונפורטי :היקף הפעילות גדל ,אולי תציגי את הנושאים החדשים שיש לנו?
גב' איריס צור :אנחנו עכשיו נכנסנו בשנה הזאת לגילאים יותר נמוכים עם תכנית של נתיבים
להורות לגיל הרך מגיל לידה עד גיל  ,6זאת אומרת אנחנו מרחיבים את הגילאים
של הילדים המטופלים .מה עוד? הוספנו גם מועדונית לילדים עם בעיות התנהלות,
מועדונית נוספת שנייה ויש דברים ,קבוצת הורים לבני נוער מכורים זה משהו שהוא
לא בהכרח כל שנה הוא בהתאם לתקציב שיש לנו .שאר הדברים לא השתנו.
מר ישראל מורן :כמה שאלות .קודם כל תודה על שנה שעברה ,כל שאלה ,לא כל שאלה אבל שאלות
שבאמת שאלנו אז קיבלנו עליהן גם מענה למייל .נתחיל מההערה שמופיעה ,אני
מניח שהתייחסת לזה אבל אני אשמח שתסביר מבחינה מקצועית חשבונאית ,אחת
מההערות שקיבלנו זה שהדו"חות הכספיים מציגים ערכים נומינליים היסטוריים
ולא מציגים כפי שנקבע בתקני החשבונאות של המשרד הישראלי לתקינה ...
סכומים  ...אשמח לדעת למה אנחנו לא עומדים ,כאילו ,בתקנים שמקובלים להגיש
דו"ח.
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רו"ח דוד קונפורטי :אני חושב שאתה לא קראת את זה נכון.
מר ישראל מורן :אנחנו נשמח אם תתקן אותי.
רו"ח דוד קונפורטי :הם מוצגים ,תראה .במסגרת לשכת רואי חשבון יש תקנים שלפיהם אנחנו
עובדים .עמותת עליון היא עמותה רגילה שאין לה נכסים .אין לה מבנה ,אין לה
מכוניות ,אין לה נכסים .נכסים אנחנו תמיד ,לא תמיד .מקובל  ...כאלה .זאת
אומרת ,אם יש נכס שקנית אותו במיליון אז אם ערכו עלה ל 2-מיליון צריך להציג
אותו ב 2-מיליון .אין לנו כאלה דברים במאזן הדו"חות .זה ,הנכס היחידי שיש זה
כסף בבנק .הנ כס היחידי שיש לנו מעבר לכוח אדם זה כסף בבנק .אין לנו נכסים
דלא ניידי או מכוניות או רכוש .אין לנו .לכן אין לנו מה ל...
מר ישראל מורן :זה אומר ,זה הבדל היחיד בין התקינה ,בין התקן החשבונאי שהמוסד הישראלי
לתקינה מבקש?
רו"ח דוד קונפורטי :כן.
מר ישראל מורן :הנושא של הנכסים .ומכיוון שאין כאן,
רו"ח דוד קונפורטי :אין כאן נכסים.
מר ישראל מורן :אנחנו מגישים את זה בפורמט שהוא קצת שונה,
רו"ח דוד קונפורטי :נכון.
מר ישראל מורן :של מאזן .יש שינוי אחר בפורמט שלהם שאנחנו לא מכירים למעט הנכסים?
רו"ח דוד קונפורטי :לא .לא.
מר ישראל מורן :או קיי  .אז זה הסברת .אני לא יודע אם אתם זוכרים אבל אנחנו זוכרים .לפחות
שנה שעברה זה מה ששאלנו .שנה שעברה הייתה שאלה לגבי הירידה בהקצבות
במשרדים הממשלתיים ,בעיקר כשהיקף הפעולה משנה ,מלפני שנתיים לשנה
שעברה עלה וגם משנה שעברה להשנה עולה ועדיין ההקצבות ממשרדים
ממשלתיים יורדים .בשנה שעברה ,אני אזכיר לך דוד ,את מה שאתה אמרת .שנה
שעברה אתה אמרת שאנחנו נראה השנה עוד תוספת של  400אלף שקל מכיוון שזה
עניין תזרימי ,ולא ראינו את זה בראשון לינואר של שנה שעברה ואמרת שאנחנו
נראה את זה בדו"ח  ,2015מה שאומר שאם דו"ח  2015שמופיע בפנינו מכיל בתוכו
גם תזרימית עוד  400אלף שקל של שנה קודמת ,זה אומר שהירידות ההקצבות שגם
ככה ירדו בערך ב 300-אלף שקל לדעתי ,בשנים ,למעשה ירדו כמעט ל 700-אלף
שקל אלא אם ,בוא נניח שגם השנה זה לא נכנס בראשון לינואר ,אז פחות או יותר
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עדיין אפשר לומר שיש באופן עקבי ירידה מהכנסות ממשלתיות ,ומעניין אותי
לדעת מאיפה ,ממה נובעת הירידה הזאתי בעיקר שהיקף הפעילות שאתם מתארים
היא היקף פעילות שהיא גדלה.
רו"ח דוד קונפורטי :ההיקף פעילות גדל אבל לא על חשבון הקצבות מדינה ,או הקצבות ממשרדי
ממשלה .הפעילות גדלה מגיוס מקורות של העירייה או של ,מכספי הורים או דברים
מסוג זה .לגבי מה שקורה ,שנה שעברה אכן היה חסר  400אלף .אני מעגל אבל כ-
 400אלף שקל שהשנה מה שהיה חסר זה עוד פעם  850אלף שלא יכולתי להתעלם
מהם יותר .אין ספק שההכנסות שהגיעו בינואר או בפברואר שנת  2015על חשבון
אותם  400כלולים כאן .כלולים .חד משמעית .אבל לא יכול להיות שאני אציג או
אתה יודע מה ,יכול להיות אבל אני מאוד לא רצינו להציג מאזן שיש בו הפסדים כי
זה לא הגיוני במצב של העמותה .העמותה לא בנויה לספוג הפסדים של  800אלף
שקל .לכן,
דובר:

רשם העמותות ....

רו"ח דוד קונפורטי :עזוב .יש הרבה סיבות .רשם העמותות ,הבנק .יש לנו כל מיני גורמים ,כולל
אתם ,שמסתכלים על הדו"חות האלה .אם אני בא פה עם דו"ח של הפסד מצטבר
של השנתיים האחרונות של  800אלף שקל אני הייתי מרים גבה אם הייתי יושב,
דובר:

בטח.

רו"ח דוד קונפורטי :שם .עכשיו ,עוד הפעם .אני לא בא לבקר אף אחד למה בעירייה זה עבר שבוע
אחרי ,שבועיים אחרי .לא חשוב כרגע .בכלל לא חשוב אלא מה שקורה זה שאנחנו
עלינו על זה וכבר ניהלנו את השיחות שלנו עם מי שצריך כדי שהדברים האלה לא
יחזרו.
מר ישראל מורן :אז מה שאתה אומר ,עד כמה שאני מבין ,תקן אותי כאילו ,אני כרגע מתאר את
ההבנה שלי .תגיד לי אם זה,
רו"ח דוד קונפורטי :כן.
מר ישראל מורן :זה שה 400-אלף שקלים שהיו אמורים להיכנס ממשרדי הממשלה לא נכנסו והם
מגולמים כרגע ב 850-אלף שקל הקצבה נוספת למעשה שמגיעה מהעירייה ,נכון? לא
ממקור אחר כי זה מה ששאלנו מאיפה מגיעים ה.850-
רו"ח דוד קונפורטי :לא .לא .אתה מתרגם את זה טיפה לא נכון.
מר ישראל מורן :אז בוא תסביר.
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רו"ח דוד קונפורטי :אני אסביר 800 .אלף שקל זה כספים שהגיעו מהעירייה .חד-משמעית
מהעירייה .לא מהמדינה .מהעירייה .שרובם זה החשבון רווחה ,איך אתם קוראים
לזה .משרד הרווחה.
גב' איריס צור :משרד הרווחה.
רו"ח דוד קונפורטי :איך?
גב' איריס צור :שירותים,
רו"ח דוד קונפורטי :משרד הרווחה .המדינה,
מר ישראל מורן:בין משרד הרווחה ,לאגף לשירותים חברתיים יש הבדל כי משרד הרווחה זה תקציב
ממשלתי שמגיע להם ,אני יכול להבין ,והאגף לשירותים,
רו"ח דוד קונפורטי :אז אני אסביר.
דובר:

תתפלא,

מר ישראל מורן :לא ,חלק מהכסף .אני לא מתפלא כי תראה את הסעיפים,
מר מוטי ששון ... :כסף,
מר עמוס ירושלמי :רגע .משרד הרווחה יכול להעביר לעמותת עליון,
מר ישראל מורן :לא ,לא באופן ישיר.
גב' איריס צור :לא באופן ישיר .זה עובר דרך העירייה .דרך העירייה.
רו"ח דוד קונפורטי :בוודאי .הכול דרך העירייה .גם הקצבות ישירות הם בטלות בשישים .הן
צבועות אולי,
מר ישראל מורן :קודם כל צר לי אבל עדיין לא באמת הבנתי למה יש ירידה בהקצבה למשרדים
ממשלתיים .האם עשינו משהו שהוא לא בסדר ,האם לא עברנו מסודר מולם?
רו"ח דוד קונפורטי :לא ,לא ,לא .אין שום דבר .אף אחד במדינה לא חייב לך ,אולי את השוטף אבל
לא .לא חייבים דבר .זה פשוט מאוד  ...שנעשו .אתם לא מודעים לרמת הפיקוח,
ההסברים שאנחנו צריכים לתת למשרד החינוך ,לדוגמה .אנחנו מוציאים להם דו"ח
כמעט כל רבעון או כל חציון והם גם מסוגלים לעכב דברים ,להקטין .אם אתה אכן,
משתתפים ,מועדוניות 40 ,אחוז 40 ,וכמה?
גב' איריס צור :החינוך ,40
רו"ח דוד קונפורטי,40 :
גב' איריס צור :הרווחה,
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רו"ח דוד קונפורטי 40 :אחוז .אם הם באים ,סופרים את הגולגולות של הילדים וחסר שני ילדים הם
מורידים את הכסף .זהו.
מר ישראל מורן :שאלה נוספת.
רו"ח דוד קונפורטי :כן.
מר ישראל מורן :הפעם היא לא אליך ,היא אל יונת כי יונת בשנה שעברה הייתה שאלה שנשארה
פתוחה והשאלה הזאת אנחנו,
מר ישראל מורן :יש לי במקרה פרוטוקול של שנה שעברה .כולכם יכולתם לראות ולהדפיס אותו
ואתם מוזמנים לעשות את זה לפני שאתם מגיעים לאותו נושא שווה לעשות את זה.
שנה שעברה שאלנו ,דיברנו על הנושא של העמותה הזאתי והתקנון שלה ואיך
נבחרים חברי ההנהלה .אמרת שאת לא זוכרת ,אני אשמח אם הפעם ,אחרי שנתיים
שהשאלה הזאת נשאלת ברצף כי גם השאלה בפרוטוקול שמלפני שנתיים ,איך
נבחרים חברי ההנהלה ,איך זה מוסדר .כי במקביל לזה שלא קיבלנו תשובה יש לי
מכתב פה בצד של הגברת רותי ,תיכף אני אומר את שמה ,והאגף לתאגידים
עירוניים ,רואת החשבון שאמרה שצריך להסדיר את הנושא של העמותה עם תקנון
כמו שצריך ואיך זה נבחר ועד פה זה לא הוסדר ואנחנו לא מבינים איך אנחנו
בוחרים את חברי ההנהלה של אותה עמותה שהיא נחשבת עירונית דרך אגב ,גם לפי
אותה גברת מענף תאגידים עירוניים במשרד הפנים .אז תסבירו לנו איך זה קורה,
לא שנבחרו .איפה אנחנו מפקחים על הדבר הזה.
עו"ד יונת דיין :היא אכן עמותה מעין עירונית וחלק מה ...עירונית זה הבחירה בחברי הנהלה.
עמותה שהיא  50 ...אחוז ומעלה ,חברה  ...דירקטוריון ,חברה ועמותה זה חברי
הנהלה מתחלקים שליש ושליש .שליש עובדי עירייה ,שליש נבחרי ציבור ושליש
דירקטורים מין הציבור ,חיצוניים .במעין עירונית שלא מגיעים ל 51-אחוז ומעלה
לא חל הכלל הזה והוא לא מחייב ,מה שהופך אותה לגוף שהוא לא  100אחוז עירוני
ושהוא פועל לפי  ...במקרה של עמותה לפי כללי עמותה רגילים.
מר ישראל מורן :במקרה של קהילה ופנאי אני מניח שכולכם זוכרים,
מר מוטי ששון :אבל מורן ,אנחנו מדברים על מאזן.
מר ישראל מורן :כן ,אבל בסופו של דבר מאזן מתקשר גם לתקנות ולעמותה,
מר מוטי ששון :לא מתקשר לשום תקנון .אנחנו מדברים על כסף.
מר ישראל מורן :מוטי ,מוטי ,אין לנו,
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מר מוטי ששון :שאלת שאלה ,אז בבקשה.
מר ישראל מורן :אני עוד לא סיימתי את השאלה שלי.
מר מוטי ששון :סיימת? סיימת?
מר ישראל מורן :היא העירה  ...אני רוצה עכשיו לחדד איזה משהו,
מר מוטי ששון :אתה לא יכול לסטות מהנושא .הנושא מאזן של עמותת עליון.
מר ישראל מורן :לא ,אין הזדמנות לחברי המועצה לעסוק בעמותת עליון,
מר מוטי ששון :אתה יכול לשאול שאלות ולקבל תשובות.
מר ישראל מורן :לחברי המועצה .אני לא מבין למה אתה מונע את השאלה הזאת.
מר מוטי ששון :כי אתה,
מר ישראל מורן :השאלה,
מר מוטי ששון :תקשיב רגע .שאלת שאלה ,או קיי.
מר ישראל מורן :יש קהילה ופנאי שהגיע ,התקנון הגיע ,הבאנו את זה לאסיפה הכללית שבמקרה זה
גם מועצת העיר ואישרנו תקנון מאוד מסודר .כולנו יודעים כיצד נבחרים חברי
העמותה ואיך נבחר ההנהלה .בעניין של קהילה ופנאי אישרנו את זה ,או קיי?
עו"ד יונת דיין :התקנון של העליון,
מר ישראל מורן :כן ,מתי יגיע לאישור?
עו"ד יונת דיין :הליך יותר ארוך ,במקרה של העליון ,כי זאת עמותה הרבה יותר קטנה בהיקף
הפעילות שלה וביכולת שלה לטפל בזה .מדובר אז בתהליך יותר ארוך.
מר ישראל מורן :יש לך הערכה מתי,
מר מוטי ששון :טוב ,או קיי.
עו"ד יונת דיין :כי לא אני מלווה משפטית את העמותה.
מר ישראל מורן :אז מי מלווה משפטית את הסוגיה הזאת?
עו"ד יונת דיין :יש להם יועץ משפטי חיצוני,
מר ישראל מורן :האם תוכלו בבקשה לומר לי מתי זה יבוא ...
מר מוטי ששון :היא אמרה לך שהיא לא יודעת.
דוברת:

לא ,תשאל מי זה בכלל.

מר מוטי ששון :טוב ,חבר'ה ,אנחנו נדבר  ...על זה.
מר ישראל מורן :השאלה,
מר מוטי ששון :תדבר על המאזן ,אל תתפרש לי ... ,על משהו אחר.
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מר ישראל מורן :השאלה,
מר מוטי ששון :אבל השאלה היא המאזן.
מר ישראל מורן :עומדים בפנינו אנשים,
מר מוטי ששון :אמרה לך היועצת המשפטית שהיא לא יכולה לתת לך לוחות זמנים ,נקודה.
מר ישראל מורן :והלוחות,
מר מוטי ששון :לא נתנה ,אמרה לך .היא לא יכולה לתת לך לוחות זמנים.
מר ישראל מורן :זה יקרה בחצי שנה הקרובה?
מר מוטי ששון :היא לא יכולה לתת לך .אמרה לך.
מר ישראל מורן :אין בעיה .יושבת ראש העמותה,
עו"ד יונת דיין :אני לא אחראית על,
מר ישראל מורן :לא זו ,את הגברת,
מר מוטי ששון :אין להם שום הערכה מתי זה,
מר ישראל מורן :שנייה ,יושבת ראש העמותה אומרת,
מר מוטי ששון :סליחה ,אתה משתלט על הישיבה ואני מבקש,
מר ישראל מורן :השאלה היא שאלה פשוטה,
מר מוטי ששון :אבל אתה לא יכול  ...לשאול שאלות שהן לא רלוונטיות.
מר ישראל מורן :אבל השאלה מאוד רלוונטית.
מר מוטי ששון :לא .מדובר במאזן.
מר ישראל מורן :נכון,
מר מוטי ששון :סליחה ,לטובת המאזן,
מר ישראל מורן ... :הרכב של ההנהלה .את יכולה בבקשה לענות?
מר מוטי ששון :מי בעד אישור המאזן?
מר ישראל מורן :יש עוד שאלות?
מר מוטי ששון ... :בבקשה.
מר ראובן קייקוב :הכנסות סכום של  857אלף שקל  ...מן הסתם.
רו"ח דוד קונפורטי :דיברנו.
מר ראובן קייקוב :ולפי התקציב אמורים לדעת האם  ...ממש גדול ואני רואה גם שלא מנוצל כולו.
רו"ח דוד קונפורטי :קודם כל הוא מנוצל כולו .נוספו תחומי ,לא היית בתחילת הישיבה לשמוע על
תחומי פעילות חדשים אבל יש תחומים כמו,
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גב' איריס צור :הורות לגיל רך,
רו"ח דוד קונפורטי ... :לגיל הרך וכמו ,לא זוכר את כל השמות,
גב' איריס צור :יש לנו שמות נוספים.
רו"ח דוד קונפורטי :כי הרשומה ארוכה אצלנו.
מר ראובן קייקוב :האם העמותה פועלת גם במגזר החרדי?
גב' איריס צור :אה ,כרגע לא,
רו"ח דוד קונפורטי :כרגע לא ,לצערי לא.
גב' איריס צור :לצערנו כרגע לא אבל כן ,אנחנו עכשיו בדיוק היום היינו בישיבה סביב הנושא של
המגזר החרדי .יש לנו הרבה תכניות חדשות למגזר החרדי .אני מניחה שחלק מהן
יוכלו להיות מטופלות.
רו"ח דוד קונפורטי :עכשיו אם יגיע הכסף נוכל,
גב' איריס צור :גם לנו יש ישיבה בנושא של,
מר מוטי ששון :או קיי .יש עוד שאלות?
מר עמוס ירושלמי :אני רוצה לשאול .סליחה ,אנחנו אוהבים לעזור לאנשים שהם חלשים ,השאלה
היא אם אתה מסתכל על סכומים ואתה אומר יש חזקים ויש חלשים,
דובר:

חבר'ה ,שנייה רגע.

מר עמוס ירושלמי :עכשיו ,רציתי לדעת ,כמה עולה טיפול לילד? אני יודע שזה מורכב מכל מיני
טיפולים ו ...אבל רציתי לדעת כמה עולה טיפול לילד שבא ,מטופל,
גב' איריס צור :מה זאת אומרת? השירותים האלה הם פרוייקטים .אני לא יכולה לכמת לך טיפול
כי יש לנו למשל במועדונית  15ילדים אז אני יכולה להגיד לך שעלות של מועדונית
מלאה זה  350אלף שקל ,תחלק ל 15-ילדים ויש לך כמה עולה כל ילד במועדונית.
דובר:

כמה ילד משתתף?

גב' איריס צור :עכשיו ,הטיפול זה לא רק טיפול.
מר עמוס ירושלמי :בכמה הוא משתתף?
גב' איריס צור :זה טיפול,
מר עמוס ירושלמי :הילד בשביל,
גב' איריס צור :הוא לא משתתף .הילד במועדוניות ,הוא משתתף,
מר עמוס ירושלמי :סמלית.
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גב' איריס צור :סמלית ,כן .זה לא השתתפות ,אבל זה לא רק טיפול .זה מזון ,זה שירותים נוספים
שהוא מקבל ,זה קשר עם ההורים ופעילות עם ההורים ,קבוצה להורים .זה לא
טיפול ישיר .זה לא שיחה טיפולית .זה בנוי אחרת.
מר רועי כהן:

מה ש ,מה שמעניין פה שעמותות ,בדרך כלל יש גם עמותה ,אם אני עובר בשקל אחד
בבנק יותר אני לא ,אין דבר כזה .זאת אומרת ,מה אני בא להגיד? עם כל הכבוד אני
מעדיף שכל פעם חסר ,עוד פעם מזמינים .באים לעירייה מבקשים תקציב נוסף
בשביל לסגור את המאזן השנתי.

גב' איריס צור :לא ,זה לא עובד ככה.
רו"ח דוד קונפורטי :זה לא עובד ככה.
גב' איריס צור :לא אצלנו.
מר עמוס ירושלמי :לא אצלנו?
גב' איריס צור :לא .יש דברים קבועים שהעירייה נותנת ,אנחנו לא מבקשים מעבר לזה.
מר עמוס ירושלמי :עכשיו ,רציתי לדעת ,כמה,
גב' איריס צור :כי רחמים לא ירשה לנו.
מר עמוס ירושלמי :ככה ... 350 ... ,מקבלים משכורות.
רו"ח דוד קונפורטי :בין  35ל ... 45-בתקופה של השנה .בקיץ קצת יותר בגלל קייטנות,
גב' איריס צור :קייטנות קיץ .זה עובדים.
מר רועי כהן:

אפשר רק להשכלה הכללית לדעת מי זה אוחנה אלי ומי זה צומבר נטע?

גב' איריס צור :כן.
רו"ח דוד קונפורטי :אוחנה אלי הוא נציג ציבור שהוא הגזבר,
מר רועי כהן:

נציג ציבור של,

רו"ח דוד קונפורטי :לא ,לא .הציבור.
גב' איריס צור :נציג ציבור.
מר ישראל מורן :הציבור בחר אותו .איך בחר אותו?
גב' איריס צור :זה הוא מתנדב .הוא נציג ציבור מתנדב.
מר רועי כהן:

תן לי רגע ,אני עכשיו שאלתי .אני רוצה להבין.

רו"ח דוד קונפורטי :אני אסביר .נטע צומבר עובדת עירייה.
מר רועי כהן:

עובדת עירייה?

גב' איריס צור :כן.
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של מחלקת הרווחה?

גב' איריס צור :באגף הרווחה ,כן.
רו"ח דוד קונפורטי :ואלי אוחנה הוא הגזבר .יש  4מורשי חתימה בעמותה .איריס אחת ,אותה נטע
צומבר ,אותו אלי אוחנה ו ...שהוא יושב ראש העמותה.
מר מוטי ששון :יושב ראש ארגון ה,
גב' איריס צור :הגמלאים .המתנדבים ,ארגוני המתנדבים.
מר רועי כהן:

חייבים להיות  4חתימות?

רו"ח דוד קונפורטי :לא ,לא ,לא .שתיים .4 ...
מר רועי כהן:

אני לא ,אבל עדיין ,כאילו אם אניה יעלון היא נציגה של מי? גם של העירייה הייתה?

גב' איריס צור :לא .אניה יעלון היא לא עובדת עירייה .היא גמלאית של העירייה.
דובר:

היא יושבת ראש המתנדבים בחולון,

גב' איריס צור :יושבת ראש ארגוני המתנדבים.
מר מוטי ששון :אלה  ...אנשים שמתנדבים .אלי אוחנה היה מנהל בית ספר .יושב ראש ארגון
הגמלאים.
גב' איריס צור :כן ,מתנדבים בלי שכר ,ברור.
מר מוטי ששון :זה אנשים בהתנדבות .כן ,מי עוד רוצה לשאול שאלה? בבקשה.
מר איתי זילבר :אני ,הוא לא אמר לי שלום בצורה מסודרת אז אני,
מר איתי זילבר :רואה חשבון קונפורטי.
רו"ח דוד קונפורטי :כן.
מר איתי זילבר :אני רוצה להזכיר בבקשה את השיחה הקודמת שלנו מלפני  11חודשים ,זה היה
בחדר הזה .שוחחנו על הדו"חות של  2014ואנחנו שאלנו אם יש  ...השכר לעמותה.
רו"ח דוד קונפורטי :מה הייתה התשובה שלי?
מר איתי זילבר :התשובה שלך הייתה אחרי שאנחנו אמרנו ,אתה אמרת שלא ואנחנו אמרנו שב-
 2013היה.
רו"ח דוד קונפורטי :גם זה לא.
מר איתי זילבר :או .אז אני אבקש,
רו"ח דוד קונפורטי :אני הרואה חשבון של העמותה כמעט  17או  18שנה,
מר איתי זילבר :כן.
רו"ח דוד קונפורטי :מעולם לא היה חבר הנהלה/מנכ"ל/מה שאתה רוצה בשכר.
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מר איתי זילבר :מעולם.
רו"ח דוד קונפורטי :מעולם.
מר איתי זילבר :ואם אני,
רו"ח דוד קונפורטי :כל זמן שאני,
מר איתי זילבר :ואם אני אראה לך עכשיו את המייל שאתם שלחתם לנו.
רו"ח דוד קונפורטי :נו ,בבקשה .תראה.
מר איתי זילבר :כלומר,
רו"ח דוד קונפורטי :כי זה דבר מה שנקרא לערער את האמינות לחלוטין.
מר איתי זילבר :לא .אני אגיד לך ,אנחנו הרי  ...מצאנו מסמך ב ,guide star-אמרנו יש מנכ"ל ,אתה
אמרת לא היו דברים מעולם .אין מנכ"ל 5 .מקבלי השכר הקבועים הם עובדים של
עמותה שאינם חברי הנהלה ,בוודאי לא מנכ"ל ולא יושב ראש ,דברים דומים למה
שאתה אומר עכשיו ,ואז אמרנו או קיי ,אז אנחנו מבקשים לקבל את חמשת מקבלי
השכר הגבוה ביותר ב,2013-
רו"ח דוד קונפורטי :או קיי.
מר איתי זילבר :כל השמות  ...אתם אמרתם שתשלחו ובניגוד לדברים אחרים שאנחנו מבקשים
ומבטיחים לנו ,זה גם ממש הגיע והעובד ,העובד הבכיר ביותר ב ...היא מנכ"לית
שהרוויחה ב,2013-
רו"ח דוד קונפורטי :מי זאת?
גב' איריס צור :מי?
מר איתי זילבר :אה ,פרימה קופר.
רו"ח דוד קונפורטי :פרימה קופר הייתה מנהלת מרכז אורים.
גב' איריס צור :אורים.
מר איתי זילבר :אני רואה פה מה שקורה פה ,רגע .רגע ,שנייה .אני מייד,
גב' איריס צור :היא עובדת של העמיתה.
מר איתי זילבר :אבל תראו ,המסמך שאתם שלחתם .המסמך,
גב' איריס צור :לא עובדת  ...גם ,היא לא עובדת של העמותה.
מר איתי זילבר ... :מנהל כללי .עכשיו ,בעולם המושגים שאנחנו כולנו מכירים מנהל כללי הוא
מנכ"ל .זה במסמך שאתם הוצאתם.
רו"ח דוד קונפורטי :יכול להיות,
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גב' איריס צור :יכול להיות שטעינו,
רו"ח דוד קונפורטי :שהכוונה בטעות סופר .אניה ,לא אניה,
גב' איריס צור :פרימה,
רו"ח דוד קונפורטי :פרימה קופר הייתה מנהלת של מרכז אורים.
גב' איריס צור :אורים.
מר איתי זילבר :או קיי.
רו"ח דוד קונפורטי :היא הייתה המנהלת של מרכז אורים והיא לא הייתה מנהלת בעמותה .לא היה
לה זכות חתימה ,לא היה לה זכות הצבעה .לא היה לה שום זכות,
גב' איריס צור :היא עובדת העמותה לכל דבר.
רו"ח דוד קונפורטי :למעט,
דובר:

 ...עובדת עמותה,

מר איתי זילבר :לא ,לא .אני מבין את ההבדל אבל אני קורה את המסמך מ,2013-
גב' איריס צור :איתי,
מר איתי זילבר ... :לא שלחו לנו,
גב' איריס צור :יש לנו ,אז הייתה כנראה טעות,
מר איתי זילבר :מנהלת כללית.
רו"ח דוד קונפורטי :יתכן ונפלה טעות סופר .אין מנהל.
גב' איריס צור :היא עובדת סוציאלית ,כן.
גב' איריס צור :זו טעות ,זו טעות.
מר איתי זילבר :ואנחנו שאלנו מנכ"ל והופיע פה שאין .וכשמופיע ככה ב 2012-זה גם טעות או שלא
מופיע ב?2012-
רו"ח דוד קונפורטי :אני לא יודע מה מופיע ב 2012-כי אתה קצת מערער לי את הביטחון אבל דבר
אחר אני יודע .אף חבר הנהלה/מנהל  ...זכות חתימה או חבר ועד או חבר אסיפה
כללית לא מקבל כסף מעבר לכוס קפה שהוא מקבל בישיבות.
מר איתי זילבר :כן .זה בדיוק מה שאמרת גם פעם קודמת ואני אכבד את זה ואני אבקש שתשלחו
לנו באותו נוהל כמו שנה שעברה,
רו"ח דוד קונפורטי :שום בעיה.
מר איתי זילבר :אבל לא את  2013אלא מ 2005-את כל הדו"חות,
רו"ח דוד קונפורטי :רגע .לא ,לא ,לא .תעצור,
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מר איתי זילבר :ככה  ...כמה נלך אחורה.
רו"ח דוד קונפורטי :הדו"ח המילולי,
מר איתי זילבר :כן.
רו"ח דוד קונפורטי :שאתה מסתמך עליו ,הוא לא קיים היה ב.2005-
מר ישראל מורן :אין בעיה .ממתי זה היה קיים?
רו"ח דוד קונפורטי :אני לא זוכר אבל זה  5 ,4 ,3שנים אחורה .את כולם אם תיתן לי כרטיס ביקור
שלך תקבל מחר מחרתיים.
מר איתי זילבר :לא ,אין בעיה אבל יש פה ,זה אומר שהיום אין מנכ"ל לעמותה?
רו"ח דוד קונפורטי :יש מנכ"ל.
גב' איריס צור :יש מנכ"ל .אני.
מר איתי זילבר :את המנכ"לית?
רו"ח דוד קונפורטי :כן.
מר איתי זילבר :או קיי.
מר איתי זילבר ... :בפרוטוקול שאנחנו מדברים ביחד אז אני אתן לעמוס לסיים ואז אני,
מר מוטי ששון :עמוס ,בבקשה.
מר איתי זילבר :מי העובד מספר  1מחמשת מקבלי השכר? מה תפקידו? מי הבן אדם?
רו"ח דוד קונפורטי :אני לא זוכר אבל יש לי את הרשימה.
מר איתי זילבר :או קיי .אתה מדבר על  14או ?15
רו"ח דוד קונפורטי.15 :
דובר:

 .15הם חייבים לשלוח את זה .כל זה צריך להגיע,

רו"ח דוד קונפורטי :סודרי חנה.
מר איתי זילבר :שהיא?
רו"ח דוד קונפורטי :שהיא מרוויחה  248אלף שקל ברוטו כולל מלוות בשנה ,היא עובדת סוציאלית,
מר איתי זילבר 70 ... :אלף שקל מהמרוויח מספר  1של  ,2014מה היא עושה?
גב' איריס צור :היא מנהלת את מרכז נעורים.
מר איתי זילבר :או קיי.
גב' איריס צור :שזה לנוער ,לעומת אורים שזה לילדים ביסדי.
מר איתי זילבר :ופרימה עדיין,
גב' איריס צור :פרימה כבר בארצות הברית.

19

מועצת העיר ה –  17חולון ישיבה שמן המניין מס' 43

 8/5/2016פרוטוקול 457

רו"ח דוד קונפורטי :היא בארצות הברית שנתיים,
מר איתי זילבר :הבנתי .אז אין מנכ"ל לעמותה ...
גב' איריס צור :לא .יש מנכ"ל... .
מר איתי זילבר :אין מנכ"ל בשכר,
גב' איריס צור :לא בשכר.
מר איתי זילבר :אין מנכ"ל בשכר.
גב' איריס צור :מי שמרוויח,
מר איתי זילבר :כלומר אם  ...שלי ואני אשמח שתשלח לנו מחר את כל ה,
רו"ח דוד קונפורטי :אין בעיה.
מר מוטי ששון :או קיי.
מי בעד אישור הדו"חות הכספיים של עמותת עליון ,עמותה לרווחת ילדים ,נערים
ונערות בחולון מיום  31בדצמבר?
מי בעד?  17בעד .מי נגד? מי נמנע? שניים נמנעים ,אושר.
.4

עדכון תקציב הרגיל לשנת 2016

מר מוטי ששון :אני עובר לסעיף הבא .עדכון התקציב לשנת  .2016 ,2015בבקשה.
רו"ח דוד קונפורטי :כבוד ראש העיר ,אתה צריך אותי?
מר מוטי ששון :לא.
גב' איריס צור :תודה רבה.
מר מוטי ששון :אתה יכול להישאר אם אתה רוצה.
מר רחמים בינוני :טוב .אנחנו כאן מבקשים עדכון בסך  5,234,600מיליון ש"ח .כמו שניתן לראות יש
כאן הכנסות מרשות ניקוז ירקון ,משרד החינוך החליט על קיצוץ בתקני שרתים
ומזכירות .העירייה החליטה לתקצב את זה כדי לא לקצץ בשרתים ,זה כ 1.4-מיליון
ש"ח .יש כאן ,זה מבחינת הכנסות .אתם רואים גם הכנסות משנים קודמות ממשרד
החינוך .לא קיבלנו כסף לבתי הספר .העירייה שילמה שכר למורים והכל ועכשיו
אנחנו קיבלנו חלק מהכסף .עדיין בית ספר איילון ו ...עדיין לא קיבלנו את הכסף
וכנגד ההוצאות אתם יכולים לראות ,יש לנו ניקוי רחובות תוספת של  3מיליון ש"ח
וגם בגין זה שאנחנו קיזזנו את ה ...בתקציב הרגיל  1.5מיליון כי היינו צריכים
להעביר לרזרבה וגם על אומדן למכרז חדש עם תוספת של ניקיונות .אפשר לראות
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פה ,יש לנו בביטוח גם קיזזנו לרזרבה ,הוספנו  1,326,400תקני רווחה ,קיבלנו פה
תקנים .זהו ,זה בגדול התקציב הרגיל.
מר מוטי ששון :כן ,שאלות ,בבקשה.
מר ישראל מורן :הערה אחת .קודם כל תודה על ועדת הכספים ועל הביאורים שנתתם לנו בישיבה
עצמה .כמו תמיד ,מאוד מקצועי ומאוד  ...הערה אחת .אנחנו ביקשנו בוועדת
הכספים לקבל פירוט לגבי המחלקה לאירועים .שוב פעם ,יוצא שאנחנו מגיעים
לישיבת מועצת עיר ובין אם זה בגלל פרק הזמנים הקצר שבין ועדת הכספים
שהתקיימה ביום חמישי ועד היום ,או בין אם זה מכיוון שעדיין לא יכלו להנפיק
את זה בלחיצת כפתור ,נוצר מצב שאנחנו מגיעים לישיבת מועצת עיר לאישור ולא
קיבלנו את החומר שביקשנו .אם ,ואני מבקש ממך כבוד ראש העיר בתור יושב ראש
ועדת הכספים .אם אתם חושבים שפרק הזמן בין ישיבת ועדת הכספים לישיבת
מועצת העיר לא מספיק על מנת שתעבירו לנו לעיון את הבקשות ואת ההערות
שאנחנו מבקשים בוועדת הכספים ,אנא תקדימו את ועדת הכספים כפי שאתם
חושבים לנכון על מנת שנוכל להגיע לישיבות מועצת העיר כשאנחנו מאשרים לאחר
שכל החומר שביקשנו לעיון הגיע .לצערי זה לא קרה הפעם .מעבר לזה כל שאר
התקציב נראה ראוי והוגן .אני מבקש שזה,
מר מוטי ששון :נועה ,בבקשה.
גב' נעה צ'פליצקי :אני רוצה לשאול שאלה .מה זה השתתפות משרד החינוך בתוספת  30אחוז תקן
רכז ?...
מר רחמים בינוני :פשוט קיבלנו עוד תקן של קב"סים לשנת החינוך 30 ,אחוז,
גב' נעה צ'פליצקי :רגע ,לקב"סית או,
מר רחמים בינוני :לא 30 ,אחוז תוספת.
גב' נעה צ'פליצקי :כתוב אבל לרכז.
מר רחמים בינוני :רכז ,כן.
גב' נעה צ'פליצקי :רכז,
מר רחמים בינוני :מה? את רוצה את השם?
גב' נעה צ'פליצקי :לא.
מר רחמים בינוני :רכז .שאחראי על הקב"סיות.
גב' נעה צ'פליצקי :אבל יש אחראית על הקב"סיות.
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מר רחמים בינוני :אבל לא הוסיפו לך בתקן .היה  70אחוז ,הוסיפו את זה עכשיו,
גב' נעה צ'פליצקי :אה ,לאותה אחת?
מר רחמים בינוני :כן,
גב' נעה צ'פליצקי :לאותה שאחראית? אה.
מר מוטי ששון :משרה מלאה.
גב' נעה צ'פליצקי :לא עוד תקן.
מר רחמים בינוני :לא ,לא .השלמה.
מר מוטי ששון :או קיי .טוב ,מי בעד עדכון התקציב הרגיל לשנת  2016שמסתכם בצד ההוצאות
 ₪ 1,188,049,400גם בצד ההכנסות על פי מכתבו של גזבר העירייה מהעשירי
לרביעי ?2016
מי בעד?  19בעד .אין נגד .אין נמנעים .אושר.
 .5אישור תב"רים
מר מוטי ששון :אני עובר לסעיף הבא ,אישור תב"רים.
מר רחמים בינוני :כן ,יש לנו כאן תוספת של  4מיליון ו 21-אלף ש"ח לתב"רים .אני רוצה רק
בבקשה להפנות את תשומת לבכרם ,אנחנו בפרק  .7.4.2מחלקת דרכים תב"ר 2809
רואים את ח 547-מרכבה לכביש  ,44אנחנו ביקשנו פה לעשות המרה לשינוי מקורות
המימון .מה שקרה שהיה צריך להיחתם ההסכם עם משרד התחבורה והוא לא
נחתם ולא רצינו לעכב את היציאה למכרז .בינתיים ההסכם נחתם ב 20-לאפריל
ויש לנו כבר הסכם חתום ולכן הבקשה כבר לא רלוונטית כי אנחנו נקבל את הכסף
מהמשרד .פשוט חששנו שלא נקבל ולא רצינו לעכב את הפרוייקט ,את המכרז .כל
מה שאתם רואים ,יש פה העברות בין תב"רים לפי בקשות האגפים ויש פה רשות
העיר ,הוספנו כאן  2מיליון ש"ח לטובת רשות העיר ,זה לשים סיבים אופטיים כדי
שהמצלמות שיתקינו כאן  ...תקשורת .ואם יש למישהו שאלות אני מוכן לענות.
מר מוטי ששון :כן נועה.
גב' נעה צ'פליצקי :אה ,אנו רוצה להבין .מה זה הצטיידות תאטרון חולון לרכישת אוהל בדואי
למתחם המוזיאון ,תביעת  ...במוזיאון ... ,אפשר לקבל הסבר מה זה?
מר רחמים בינוני :כן .תאטרון חולון ביקשו כסף להצטיידות ,באמת אני שכחתי לפרט פה מה,
גב' נעה צ'פליצקי :מי זה ביקש? כש ביקשו ,מי זה ביקש?

22

מועצת העיר ה –  17חולון ישיבה שמן המניין מס' 43

 8/5/2016פרוטוקול 457

מר רחמים בינוני :גיא ,גיא תאטרון חולון .עכשיו ,רכישת אוהל בדואי למתחם המוזיאון ,אם אתם
תראו בתקציב הרגיל היה לנו שם הפקת מחול  190אלף ש"ח .אז השנה הם ביטלו
את זה במוזיאון ביטלו את הנושא הזה והם ביקשו כנגד להקים רכישת אוהל
בדואי .לנו זה היה מאוד נוח כי אנחנו הורדנו מהתקציב הרגיל  190אלף ש"ח ,אתם
תראו פה באיחוד תקציבים שיש הקטנה והעברנו את זה לטובת הנושא הזה כי הם
אמרו שזה יהיה פעילות מלוות שיכניסו הכנסות למוזיאון .הנגשת המרכז לאומנות,
פה אנחנו קיבלנו ממינהל התרבות וביקשו שאנחנו ,אישרנו את התב"ר הזה אבל
מה שקרה ,אישרנו את זה בתב"ר לנגישות הכללית וביקשו מאיתנו שנפתח תב"ר
פרטני כדי שיהיה אפשר לקבל את ההכנסות וההוצאות לדווח ,וצביעת הקורטן
במוזיאון העיצוב ,אחת למספר שנים חייבים לצבוע אותו כדי לשמור עליו ולכן זה
התב"ר הזה כאן.
מר ישראל מורן :ומי ,מי הגיש את זה?
מר רחמים בינוני :מה? המוזיאון.
מר ישראל מורן :מי זה המוזיאון? בשם מי ,מי בשם המוזיאון הגיש?
מר רחמים בינוני :שם  ...אני לא זוכר בדיוק את השם.
מר מוטי ששון :המוזיאון צריך אחת לכמה שנים,
מר רחמים בינוני :לצבוע את,
מר מוטי ששון :לצבוע אותו בחומר בצבע מיוחד אחת לכמה שנים,
דובר:

לשמור עליו,

מר ישראל מורן :אז בהמשך לישיבות הקודמות ,אנחנו מוסיפים סכומים של כסף למוזיאון בין אם
זה צרכים שאתם חושבים לנכון  ,...בין אם לא .אני מבקש להפריד את הסעיף הזה
משאר התב"רים כמו שעשינו בפעם הקודמת,
גב' נעה צ'פליצקי :וגם,
מר ישראל מורן :פעילויות,
גב' נעה צ'פליצקי :איזה פעילויות  ...יש ...
מר ישראל מורן :את ההצבעה על התב"ר הזה אני מבקש להפריד,
מר מוטי ששון :או קיי .מי,
מר רועי כהן:

רגע .אני ,אני ,יש פה התחדשות עירונית בין יוספטל למשה דיין ,מיליון ,תוספת
לאישור מיליון ,תוספת לאישור ממה? זה תב"ר חדש אני רואה .אין ,מה?
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מר רחמים בינוני :כן ,מה שקרה הם התחילו את הפעילות .יש לנו תב"ר כללי שנמצא בהנדסה,
נמצא  ...בהנדסה.
מר רועי כהן:

כן.

מר רחמים בינוני :הם התחילו את הפעילות .בגלל שזה תל גיבורים הם מקבלים כסף ממשרד
השיכון,
מר רועי כהן:

כן.

מר רחמים בינוני :בסדר? באזור התעשייה  ...זה לקראת הפקדה .העירייה תממן את בין יוספטל
למשה דיין .זה כל האזור של ג'סי כהן העירייה תממן .התחילו כבר פעילות דרך
תב"ר כללי,
מר רועי כהן:

מה הקשר ליוספטל לג'סי כהן? איך,

מר רחמים בינוני :לא ,אני אומר .זה בין יוספטל משה דיין ,לכל  ...כל הגוש שם ,זה ההתחדשות
העירונית שבמימון העירוני ,בסדר? ולכן הם ביקשו לכתוב את התב"ר הזה.
מר רועי כהן:

אבל זה לא תוספת לאישור .זה תב"ר חדש.

מר רחמים בינוני :כן ,אבל הם התחילו פעילות על תב"ר  ...כללי  ...ביקשו את המימוש.
דובר:

תב"ר קיים.

מר מוטי ששון :או קיי .מי בעד אישור תקציב התב"רים שמסתכם ב 4,021,000-מיליון  ₪על פי
מכתבו של גזבר העירייה מה 17-לאפריל  2016למעט הנושא של צביעת הקורטן
במוזיאון העיצוב .מי בעד?
מר ישראל מורן :אז הוא לא מסתכם ב 4,021,000-אלא בפחות  0.5מיליון.
מר מוטי ששון :אמרתי קורטן.
מר ישראל מורן :אבל אז זה לא מסתכם בסכום שאמרת אלא,
מר מוטי ששון :לא שמעת? אמרתי בהפחתה,
מר ישראל מורן :אני שמעתי ,אני מתקן אותך.
מר מוטי ששון :אני אומר .בהפחתה של  0.5מיליון לצביעת הקורטן .מה לא טוב?
מי בעד?  19בעד .מי נגד? אין נגד .כן ,עכשיו ,נמנעים אין ,אושר
מר מוטי ששון :עכשיו ,מי בעד להוסיף את הנושא של הקורטן לתקציב כמו שזה
מופיע  4,021,000ש"ח?
מר ישראל מורן :להפריד.
דובר:

בנפרד ,לא צריך להוסיף .הוא קיים.
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תצביע עליו.

מר מוטי ששון :כל התקציב כולל הקורטן,
דובר:

התעייפתי מלהצביע ,יאללה.

מר מוטי ששון 4,021,000 :ש"ח .מי בעד? ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1
מר ישראל מורן :לא ,זה לא הפרוצדורה.
דובר:

 ...ספציפית על הסעיף הזה.

מר מוטי ששון :החלטנו,
דובר:

לא 0.5 .מיליון שקל,

מר מוטי ששון :מי בעד אישור צביעה של הקורטן ,תב"ר לצביעת ,לצביעה של הקורטן ,כן .מי בעד?
 16בעד אישור צביעת הקורטן בסך  0.5מיליון ש"ח .מי נגד?  3נגד .מי נמנע? אין
נמנעים .אושר,
גב' נעה צ'פליצקי :אפשר לשאול עוד שאלה? סליחה על ההצקה .אפשר לשאול שאלה?
מר מוטי ששון :אי אפשר .נגמר.
גב' נעה צ'פליצקי :דקה .הצתה מאוחרת יש לי .במקביל ,רגע ,אני רק רוצה לשאול,
מר מוטי ששון :זה לא פעם ראשונה אבל.
דובר:

תן לה לשאול,

גב' נעה צ'פליצקי :מוטי ,אני,
דובר:

תן לה לשאול ,יאללה.

גב' נעה צ'פליצקי :אתם ישר סופרים .אתם ישר עוברים לספירה .אתם צריכים להבין.
מר מוטי ששון :לכן יש דיון,
גב' נעה צ'פליצקי :הבנתי .בסדר ,אני רוצה משהו אחר לשאול .במקביל הוקטן סעיף הפקת מחול
בפרק ספריות בתקציב הרגיל ,למה,
מר מוטי ששון :פה יש סעיף,
גב' נועה צ'פליצקי :לא ,לא .הוא לא הסביר .אני יודעת מה שאלתי ואני יודעת מה הוא הסביר .למה
תקציב מחול צריך ,למה מחול צריך להיות בתקציב של ספריות ,לא הבנתי? מה
הקשר? מה הקשר?
מר רחמים בינוני :בפרק של הספריות,
גב' נעה צ'פליצקי :אני זוכרת אותו .נכון .למה הוא ,עכשיו זאת השאלה .למה הוא בכלל צריך
להיות בפרק הזה?
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מר רחמים בינוני :כי הם ,כי הם  ...אותנו,
גב' נעה צ'פליצקי :בספריות? מה הקשר בין מחול לספריה?
מר רחמים בינוני :כי הם היו,
גב' נעה צ'פליצקי :למה הוא בתקציב? למה מחול בתקציב של ספרייה? תקציב של ספרייה,
מר רחמים בינוני :כי זה  ...הפקת מחול,
גב' נעה צ'פליצקי :הספרייה הפעילה,
מר רחמים בינוני :רשת הספריות,
גב' נעה צ'פליצקי :רשת הספריות,
מר רחמים בינוני :כן ,כן.
גב' נעה צ'פליצקי :לא ,אני זוכרת שזה היה בתקציב הרגיל .בסדר .אני זוכרת .בסדר .רוצה להבין.
.6

אישור תיקון בתקנון החברה לפיתוח תאטרון ,מוזיקה ,אמנות ומחול

מר מוטי ששון :טוב ,אני עובר לסעיף האחרון .מי בעד אישור תיקון בתקנון החברה לפיתוח
תאטרון ,מוזיקה ,אמנות ומחול חולון בע"מ512287350 - ,
עו"ד רועי כהן :זה לא לעכשיו ...
מר מוטי ששון :על פי דרישת משרד הפנים.
מר ישראל מורן :אפשר שאלה? שתי שאלות?
מר מוטי ששון :לשלול מהחברה כל זכות לתמוך בעצמה במוסדות ציבור באמצעות תקציב שהיא
מקבלת ותקבל מעיריית חולון או מכל גורם אחר .היא לא יכולה לתמוך.
מר ישראל מורן :אפשר,
מר מוטי ששון :כן ,מה השאלה?
מר ישראל מורן :שתי שאלות .אחת ,פשוט לכבוד חברי מועצה היה באותו דו"ח שקיבלנו אף אחד
לא חתום למטה אז מישהו ניסח את זה? מישהו רוצה לומר מי ניסח את מה
שכתוב?
עו"ד יונת דיין :עורך דין אבייתר,
מר ישראל מורן :או קיי .הוא גם כן ניסח את ה ?...אין בעיה,
עו"ד יונת דיין :הדף הנלווה.
מר ישראל מורן :בדף הנלווה הריק שבלי חתימה למטה על מנת שנדע מי כתב את זה .מי כתב... .
זה אני יודע ... ,שאלה נוספת .אני מבין את הנושא של הביטול של הסעיף הזה ואני
מבין שכרגע זה גם הגיע ממשרד הפנים  ...האם בעבר החברה לפיתוח תאטרון
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נטלה ,את לא יודעת אולי אבל יושב ראש ,יושב ראש החברה לתאטרון יושב
משמאלך .מימינך.
דובר:

שמאל שלנו.

מר ישראל מורן :שמאל שלנו .האם ... ,את לא יכולה להגיד שהוא בימין .האם בעבר החברה
לפיתוח תאטרון נטלה תמיכה כזו או אחרת מגורם אחר? אני אשמח אם תאמר,
ואם כן למי.
דובר:

 ...ואני  ...זיקוקים של יום העצמאות.

מר ישראל מורן :לא הבנתי .כבוד ראש העיר?
מר מוטי ששון :לא ידוע לי אבל אני אבדוק.
מר ישראל מורן :או קיי .אני אשמח שתחזור אלינו עם תשובה גם אם כן וגם אם,
מר מוטי ששון :או קיי .נועה ,בבקשה .את רצית לומר.
גב' נעה צ'פליצקי :כן ,אני רוצה להגיד,
מר מוטי ששון :מי בעד ,מי בעד אישור תקנון ...
גב' נעה צ'פליצקי :אני מתפרצת ,מה.
מר מוטי ששון :תיקון תקנון החברה לפיתוח תאטרון ,מוזיקה ,אמנות ומחול בע"מ512287350 ,
עפ"י דרישת משרד הפנים.
מי בעד?  18בעד.
דובר:

רגע .יש  ...רגיל ונועה שביקשה לדבר.

מר מוטי ששון :בבקשה.
גב' נעה צ'פליצקי :אחרי שבמשך כשנה,
מר מוטי ששון 18 :בעד ,אין נגד ,אין נמנעים .אושר.
מר רועי כהן:

אני אשמח מאוד אם,

דובר:

רגע ,רגע.

גב' נעה צ'פליצקי :רגע ,אני קודם.
מר מוטי ששון :רועי ,רגע .רועי ,אתה רוצה להזמין אחד?
מר רועי כהן:

כן ,אני רוצה להגיד על,

מר מוטי ששון :בבקשה .אז תני לו ואחר כך תסיימי את.
מר רועי כהן:

מאחר שהגעתי עכשיו מהטקס של זכר נפגעי פעולות איבה מהעיר תל אביב ואני
אשמח מאוד ,כמו שהיה שמה השתתפות ערה גם של חברי מועצה אם תכבדו מחר
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את הטקס בשעה חמש וחצי לזכר חללי פעולות איבה תושבי העיר חולון .השנה גם,
השנה גם לצערנו איבדנו חלל מהעיר חולון ,את אהרון יסייף זכרונו לברכה והשנה
גם אנחנו נראה ,נשתדל להראות בתמונות את כל החללים .זה יהיה לכבוד לנו
כחברי ,כחברי מועצה ,כמי שמכבדים את האנשים שנפלו על ריבונותה וקיומה של
מדינת ישראל .תודה רבה.
מר מוטי ששון :בבקשה נועה.
גב' נעה צ'פליצקי :טוב ,אחרי שבמשך כשנה עקבנו אחרי התקדמות ,אילן ויוסי ,אחרי שבמשך
כשנה עקבנו כולנו וכל העיר אחרי ההתקדמות של אנדרטת הגולות ואחרי שהמיזם
הזה היה לפני כ 8 ,7-שנים שאספו את הגולות ,אני רוצה לברך בהתרגשות רבה על
הסיום והגמר של האנדרטה .באמת היה טקס מאוד מאוד מרגש .אני רוצה לברך
את מוטי שבאמת עמדת במילה שלך וכל פעם ששאלתי מתי זה יהיה ומתי זה יהיה
כל שלושה חודשים עקבתי וכולנו ובאמת שאפו ,ואני לא נכנסת לדקויות של ככה
ולא ככה ולא ככה .כיבדתם את מי שהיה צריך לכבד .גם השלט היה מכבד ,מכובד.
גם מה שאמרת בנאום שלך ,גם כתבתי את זה ,היה באמת מרגש מאוד מאוד מאוד,
מדבר ללב גם אל השכל ואני רוצה באמת לברך .השגה קטנה ממה שאני חושבת,
אולי לגדר כי ראיתי כבר ,ראיתי שכבר,
דובר:

הילדים יישבו על זה,

גב' נעה צ'פליצקי :זה גם נראה כמו במה אז ,גם בטקס היה חם ,אנשים לא העזו להתיישב על זה
אבל אני אומרת ,במשך התקופה יכול להיות שכן יישבו כי זה נוח.
דובר:

בינתיים.

גב' נעה צ'פליצקי :אבל באמת אני רוצה להגיד לך מוטי ולכל החברים ולכל ,לפרגן באמת מכל הלב.
מר מוטי ששון :או קיי ,תודה רבה .הישיבה נעולה.

יוסי זיידה

מוטי ששון

עוזר ראש העיר

ראש העיר

ומרכז ישיבות המועצה
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