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מועצת העיר ה –  17חולון ישיבה שמן המניין

מועצת העיר השבע עשרה שמן המניין מס' 50
מיום ראשון 4.12.2016
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 חזן שמעון

 -חבר מועצה

מר חרש יעקב

– משנה לראש העיר וחבר מועצה

מר ירושלמי עמוס

– חבר מועצה וסגן ראש העיר

מר ישראל מורן

– חבר מועצה

עו"ד כהן רועי

– חבר מועצה

גב' כהן גאדול שרה

 -חברת 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' נעה צ'פליצקי

 -חברת מועצה

מר שי קינן

– חבר מועצה וסגן ראש העיר
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מר ראובן קייקוב

– חבר מועצה

מר יצחק רון

– חבר מועצה

ד"ר מאיר רוק

– חבר מועצה

מר מיכאל שמריהו

– חבר מועצה

מר יצחק תורג'מן

– חבר מועצה

מס'  4.12.2016 50פרוטוקול 464

כמו כן נכחו:
עו"ד יונת דיין

– יועצת משפטית

גב' נורית בייסקי

– דוברת העירייה

מר יוסי זיידה

 -עוזר ראש העיר ומרכז ישיבות מועצה

מר רחמים בינוני

–מנהל אגף תקציבים ובקרה

מר אילן בוסקילה

 -מנהל מחלקת גבייה

גב' פנינה שנהב

 -מנכ"לית החברה הכלכלית

מר ניצן ירושלמי

 -מנהל מחלקת חזות העיר.

הגב' רותי שלוסברגר

– מנהל מחלקת הנוער

נעדרו:
מר יעקב בבלי

 -חבר מועצה

מר ניסים זאב

 -חבר מועצה

מר עזרא סיטון

 -חבר מועצה

מר לוויט מיכאל

– חבר מועצה
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סדר יום:
 .1הצעה לסדר – של חבר המועצה מר חזן שמעון בנושא של ענייני תרבות סכום
מעל  ₪ 250,000יעבור מכרז לאישור.
 .2הצעה לסדר – של חבר המועצה מר חזן שמעון בנושא הגדלת תקציב שיפוץ
גני הילדים.
 .3הצעה לסדר – של חבר המועצה מר עזרא מר איתי זילבר בנושא דו"ח מבקר המדינה
שלטון מקומי לשנת .2016
 .4שאילתה – של חבר המועצה מר חזן שמעון בנושא תקציב בניית יד לבנים החדש.
 .5שאילתה – של חבר המועצה מר חזן שמעון בנושא החינוך בחולון הגיע למקום ה53-
בארץ ,מה נעשה כדי להחזירו למקום  2בארץ.
 .6שאילתה – של חברת המועצה גב' נעה צ'פליצקי בנושא שיפוצי קיץ בית ספר בית
דוד.
 .7שאילתה – של חברת המועצה גב' נעה צ'פליצקי בנושא בית ספר בית דוד.
 .8שאילתה – של חבר המועצה מר איציק תורג'מן בנושא שיפוץ מרכזים מסחריים.
 .9שאילתה – של חבר המועצה מר מורן ישראל בנושא סקייטפארק חולון.
 .10שאילתה – של חבר המועצה מר מורן ישראל בנושא חלוקת  130אייפדים מתנה
לעובדים.
 .11אישור רישום זכויות חכירה בחלקים בלתי מסוימים (במושעא) בשיעור של  83אחוז
בחלקות  60ו 61-בגוש  6803על שם קנית השלום השקעות בע"מ ח.פ 511633158 .על
פי חוזה מיום  5.6.2008בין עיריית חולון לבין קנית השלום השקעות בע"מ.
 .12בקשה להארכת אישור להפעלת מיזם נוער בתחום פרסום חוצות.
 .13חוות דעת משפטית ,חוזה חכירה עיריית חולון – ויצ"ו הסתדרות עולמית לנשים
ציוניות ע"ר  580057321על ידי קרן נאמנות ויצ"ו מס תאגיד  52-0015330גוש 7059
חלקה .158
 .14חוו ת דעת משפטית ,חוזה למתן זכות שימוש עיריית חולון – עמותת "שערי ישועה
וחיים" (ע"ר) מספר  58-0397487גוש  6049חלק מחלקה .381
 .15חוות דעת משפטית ,חוזה למתן זכות שימוש עיריית חולון – עמותת "בית כנסת לכל
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עדות ישראל" קריית אילון גוש  6869חלקה  – 186רחוב החרצית .5
 .16אישור מחיקת חובות בהסכמי פשרה.
 .17אישור להוספת תבחין לקבלת תמיכות לעמותות (כללי) לשנת  2016ולשנת ( 2017סניפי
תנועות נוער המוקמים במקלטים עירוניים).
 .18אישור פרוטוקול ועדת תמיכות – תיקון טבלת חלוקה לתמיכות בתנועות הנוער לשנת
 2016פרוטוקול דיון מיום .20.11.2016
 .19אישור עדכון התקציב הרגיל לשנת .2016
 .20אישור עדכון התקציב הבלתי רגיל לשנת .2016
 .21אישור מועצה לעבודה עם מנהלי תיקים.
 .22אישור הארכת מינוי של מר דני פדר כדירקטור בתאגיד מי שקמה בע"מ.
 .23מינויו של חבר המועצה מר שמעונוף עופר כחבר ב"ועדת ביקורת" במקום חבר
המועצה מר קייקוב ראובן.
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ריכוז החלטות ישיבת מועצת העיר שמן המניין מס'  50פרוטוקול מס' 464
 .1הצעה לסדר – של חבר המועצה מר חזן שמעון בנושא של ענייני תרבות סכום
מעל  ₪ 250,000יעבור מכרז לאישור .ירד מסדר היום
 .2הצעה לסדר – של חבר המועצה מר חזן שמעון בנושא הגדלת תקציב שיפוץ גני הילדים
ירד מסדר היום
 .3הצעה לסדר – של חבר המועצה מר עזרא מר איתי זילבר בנושא דו"ח מבקר המדינה
שלטון מקומי לשנת  .2016ירד מסדר היום
 .4שאילתה – של חבר המועצה מר חזן שמעון בנושא תקציב בניית יד לבנים החדש.
 .5שאילתה – של חבר המועצה מר חזן שמעון בנושא החינוך בחולון הגיע למקום ה53-
בארץ ,מה נעשה כדי להחזירו למקום  2בארץ.
 .6שאילתה – של חברת המועצה גב' נעה צ'פליצקי בנושא שיפוצי קיץ בית ספר בית
דוד.
 .7שאילתה – של חברת המועצה גב' נעה צ'פליצקי בנושא בית ספר בית דוד.
 .8שאילתה – של חבר המועצה מר איציק תורג'מן בנושא שיפוץ מרכזים מסחריים.
 .9שאילתה – של חבר המועצה מר מורן ישראל בנושא סקייטפארק חולון.
 .10שאילתה – של חבר המועצה מר מורן ישראל בנושא חלוקת  130אייפדים מתנה
לעובדים.
 .11מועצת העיר אשרה ברוב קולות את אישור רישום זכויות חכירה בחלקים בלתי מסוימים
(במושעא) בשיעור של  83אחוז בחלקות  60ו 61-בגוש  6803על שם קנית השלום השקעות
בע"מ ח.פ 511633158 .על פי חוזה מיום  5.6.2008בין עיריית חולון לבין קנית השלום
השקעות בע"מ.
 .12מועצת העיר אשרה ברוב קולות את בקשה להארכת אישור להפעלת מיזם נוער בתחום
פרסום חוצות.
 .13מועצת העיר אשרה ברוב קולות את חוות דעת משפטית ,חוזה חכירה עיריית חולון – ויצ"ו
הסתדרות עולמית לנשים ציוניות ע"ר  580057321על ידי קרן נאמנות ויצ"ו מס תאגיד 52-
 0015330גוש  7059חלקה .158
 .14מועצת העיר אשרה ברוב קולות את חוות דעת משפטית ,חוזה למתן זכות שימוש עיריית
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חולון – עמותת "שערי ישועה וחיים" (ע"ר) מספר  58-0397487גוש  6049חלק מחלקה
381.
 .15מועצת העיר אשרה ברוב קולות את חוות דעת משפטית ,חוזה למתן זכות שימוש עיריית
חולון – עמותת "בית כנסת לכל עדות ישראל" קריית אילון גוש  6869חלקה  – 186רחוב
החרצית .5
 .16מועצת העיר אשרה ברוב קולות את אישור מחיקת חובות בהסכמי פשרה.
 .17מועצת העיר אשרה ברוב קולות את האישור להוספת תבחין לקבלת תמיכות לעמותות
(כללי) לשנת  2016ולשנת ( 2017סניפי תנועות נוער המוקמים במקלטים עירוניים).
 .18מועצת העיר אשרה ברוב קולות את אישור פרוטוקול ועדת התמיכות – תיקון טבלת חלוקה
לתמיכות בתנועות הנוער לשנת  2016פרוטוקול דיון מיום .20.11.2016
 .19מועצת העיר אשרה ברוב קולות את אישור עדכון התקציב הרגיל לשנת .2016
 .20מועצת העיר אשרה ברוב קולות את אישור עדכון התקציב הבלתי רגיל לשנת .2016
 .21מועצת העיר אשרה ברוב קולות את אישור מועצה לעבודה עם מנהלי תיקים.
 .22מועצת העיר אשרה ברוב קולות את אישור הארכת מינוי של מר דני פדר כדירקטור בתאגיד
מי שקמה בע"מ.
 .23מועצת העיר אשרה ברוב קולות את מינויו של חבר המועצה מר שמעונוף עופר כחבר
ב"ועדת ביקורת" במקום חבר המועצה מר קייקוב ראובן.
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פרוטוקול
מר מוטי ששון :חברים ,אני פותח את ישיבת מועצת העיר מן המניין מספר .50
מר שמעון חזן :יוסי ,לא הבאת לי את העדכון.
מר יוסי זיידה :עוד מישהו שלא קיבל עדכון?
מר שמעון חזן :אה ,פה יש לי את זה.
מר יוסי זיידה :יש.
מר מוטי ששון :טוב ,תמסור להם.
סעיף  - 1הצעה לסדר – של חבר המועצה מר חזן שמעון בנושא של ענייני תרבות סכום
מעל  ₪ 250,000יעבור מכרז לאישור
מר מוטי ששון :הצעה לסדר של שמעון חזן ,בבקשה שמעון.
מר שמעון חזן :רגע ,חכה .רק עכשיו קיבלתי את ה,...
דובר:

בתיאבון שמעון.

מר מוטי ששון :בתיאבון לכולם.
מר שמעון חזן :רבותיי ,תראו ,על פי החוק ענייני תרבות וענייני אומנות פטורים ממכרז .מה שאצלנו
לא היה בעבר לפני  25שנה עכשיו יש .מדובר בתרבות שעולה לעיר במאות מיליוני
שקלים .אני אתן לכם לדוגמה .האם מישהו מכם יכול להגיד לי  ..שקוראים לו אחד
משבעת פלאי עולם ,המוזיאון הזה באמת מישהו במכרז או שזה היה במסגרת
אומנות ,במסגרת באים ,עושים חוזה וחותמים על  100מיליון שקל .כאשר שיפוץ
באיזה גן ,מקבל שבתאי יוסף במכרז .הולך למכרז כמו כולם .לעומת זה ,אני אתן
לכם לדוגמה,
מר יוסי זיידה :יש פה אורחים שהם לא רשמיים ,שמות לא רלוונטיים ,חברי המועצה הם ה,..
מר שמעון חזן :סיימת יוסי? אני אתן לכם לדוגמה ,תערוכה שעלתה מיליונים ,בא מישהו מטעם ,לא
יודע מי ,הולך ליפן ,נוסע ,עושה חוזה עם היפני ,האומן היפני ,עם המרווחים ,עושה
איתו במיליונים הסכם ,חותם .רבותיי ,האם לכך התכוון המחוקק שבענייני תרבות
ואומנות ,אתן לכם לדוגמה ,גן סיפור ,פסלים למכביר ,כל העיר מלאה פסלים של
ציפורים .מישהו בא שאל את עצמו עשינו מכרז על זה ,מי הלך עושה חוזה או
שההנהלה כמו חברי המועצה הקואליציה וגם לפעמים האופוזיציה ,חותמים פה
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חותמת גומי ומעלים אצבעות בלי לבדוק ,בלי לראות .יושב ראש ועדת ביקורת ,בן
אדם כמו סיטון ,הדבר הראשון שצריך ללכת לעשות ביקורת זה זה .ללכת לבדוק
איפ ה שאין ביקורת .איפה שאפשר לעשות הכול בלי שאף אחד יידע .לתפוס את
הנקודות הרגישות שעליהן צריך להיות פיקוח .אחד הדברים שאין לנו פיקוח היום,
אם לא מאות מיליונים ,אני לא אגזים אם אני אגיד מעל מיליארדים ,כבר אנחנו
בענייני תרבות ,אומנות ,עדלאידע ,בובות ,מה אתם רוצים .העיר הזאת כולה כמו
שושן הבירה ,ליצנים ותחפושות .עכשיו ,לכן אני בא לפה להגיד לכם רבותיי ,זה לא
ייתכן ששיפוץ של גן ילדים יהיה במכרז ,כמה שלא יעלה הגן 100 ,אלף 50 ,אלף ,יהיה
מכרז ,ותרבות שעולה מיליונים כל עסקה בלי מכרז .תחת מעטה התרבות והאומנות.
לכן הצעתי הצעה שבענייני תרבות ,אומנות ,שלא עושים מכרזים ,עסקה שעולה מעל
 250אלף שקל ,צריכה לעבור מכרז ולדיון .יבוא הבן אדם ויגיד רק רגע ,אלה במכרז
לא מבינים בענייני תרבות ,יבוא אחד צייר סוריאליסט או  ..או אימפרסיוניסט ויבוא
ויעשה ככה קווים ואתה חושב שזה כאילו חנות מכולת יכולה לשים את זה בפנים.
לא מבינים .אז רבותיי ,אני אגיד לכם מה צריך לעשות .אם לא מבינים ,אז מביאים
יועץ אומנות שיבוא ויאיר את עיני הוועדת המכרזים להגיד להם ,לשאול אותם
האומנות הזאת עולה  20מיליון ,המוזיאון עולה  100מיליון .יבוא מעריך היום יעשה
מאיתנו צחוק .יעריך כמה זה ,מה זה ,זה גוגנהיים שזה עולה ככה כל כך הרבה ועוד
עכשיו רוצים לשפוך צבע .אני רוצה להגיד לכם ,הצבע הזה מה ,כמה יעלה הצבע הזה?
יביאו את ההוא ,האומן ההוא מלונדון ,שהכריז על מוטי ששון כראש העיר הטוב
ביותר בעולם ,בעיתון ,בעיתון שם בלונדון שאני הייתי ,ביקרתי שם ,הוא שם מחולק
למלונות כמו השקמה ,אבל הוא עיתון יותר יוקרתי .אותו אדם ,רון ארד ,הוא עורך
את העיתון הזה ,עשה פה זה ,עשה פה סקיצה של המלון ,של הדבר הזה שקוראים לו
מוזיאון ,וקיבל  20מיליון .רבותיי ,מי עשה אתו את החוזה?
מר חיים סברלו :אתה בטוח  20מיליון שקל? נו באמת.
מר שמעון חזן :כן.
מר מוטי ששון :סברלו עזוב ,תן לו.
מר שמעון חזן :כמה עלה המוזיאון? אולי תגיד לי מר סברלוב ,אם אתה כבר,
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מר מוטי ששון :שמעון ,שמעון,
דוברת:

 95מיליון.

מר שמעון חזן :כמה?
דוברת:

 95מיליון.

מר מוטי ששון :שמעון ,יש הצעה לסדר שלך,
מר שמעון חזן :רגע ,כמה עולה התחזוקה שלו? מישהו אמר? כל התערוכות האלה שמביאים אותם,
מר שמעון חזן :אז יבואו יגידו לי לא  20מיליון ,יגידו לי כמה .או קיי? מי שרוצה שיבוא ויגיד לי
ויראה לי קבלה כמה רון ארד קיבל על הדבר הזה .זה לא סתם שרון ארד קיבל כל
כך הרבה כסף ועושה ראש עיר הכי טוב בעולם את חולון .לא יכול להיות .הוא צריך
לקבל בוחטה גדולה בשביל זה ,דבר כזה.
מר מוטי ששון :אתה,
מר שמעון חזן :טוב ,אז עכשיו אני רוצה להגיד לכם משהו.
מר מוטי ששון :שמעון ,שמעון ,אתה יודע מה אמרת כאן?
מר שמעון חזן :אני אמרתי דברים מאוד חמורים.
מר מוטי ששון :נכון.
מר שמעון חזן :והדברים האלה החמורים,
מר מוטי ששון :הדברים מוקלטים.
מר שמעון חזן :מנקרים לי וזה ואני אוכיח את חומרתם.
מר מוטי ששון :שמעון ,הדברים מוקלטים.
מר שמעון חזן :אין בעיה .שיהיה מוקלט.
מר מוטי ששון :אני מציע לך לחזור בך,
מר שמעון חזן :שיבוא רון ארד יתבע אותי .אין בעיה .יש לו הרבה כסף ,שיתבע אותי .אין שום בעיה.
מר מוטי ששון :שמעון ,בוא תתמקד בהצעה לסדר.
מר שמעון חזן :לכן אני מבקש מחברי המועצה ,אני מסתכל עליכם כל חברי הקואליציה וסגן ראש
עיר ,השני קיבל ככה,
מר יוסי זיידה :אני לא קיבלתי כלום.
מר שמעון חזן :אתה? אתה לא קיבלת?
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מר יוסי זיידה :אל תצביע עלי.
מר שמעון חזן :מה זה כלום בעברית ,אתה יודע?
מר מוטי ששון :שמעון ,אני מבקש ,שמעון ,שמעון,
מר שמעון חזן :כלום זה משהו.
מר מוטי ששון :שמעון ,תעשה את זה אחרי הישיבה .תדבר ותתמקד,
מר שמעון חזן :אני מבקש מכם ,באמת ,אל תרימו ידיים כאוטומט כהרגלכם .אני מבקש לדון באופן
רציני בהצעה הזאת ,כי ההצעה הזאת גוזלת מהעירייה את כל משאבנו .יד לבנים
הולכים בעשרות מיליונים לשפץ אותם ,גני הילדים תיכף נדבר עליהם ,לגני הילדים
אין כסף .אין כסף.
מר מיכאל שמריהו 70 :גנים שיפצו ,אז אין כסף?
מר שמעון חזן :רגע ,רגע,
מר מוטי ששון :שמעון ,אתה רוצה להתמקד?
מר שמעון חזן :כן ,כן .לכן אני מבקש ,אני מבקש להביא את זה להצעה לסדר.
מר מוטי ששון :או קיי,
מר שמעון חזן :ולהצביע בסופו של דבר על פי מה שאני ביקשתי.
מר מוטי ששון :או קיי ,תקנה ,3
מר מיכאל שמריהו :אפשר לשאול רק שאלה?
מר מוטי ששון :לא ,עזוב.
מר מיכאל שמריהו :האם הנושא הזה קשור לחברה לתרבות או שאנחנו צריכים לדון בזה?
מר מוטי ששון :לא ,הוא שואל הצעה לסדר שלו.
מר מיכאל שמריהו :מועצת העיר מתעסקת בתרבות?
מר מוטי ששון :עזוב ,אני אענה לו.
דוברת:

ברור שכן.

מר מוטי ששון :תקנה ,)5( 3
מר מיכאל שמריהו :הדירקטוריון שם.
מר ישראל מורן :זה נוגע לענייני העיר.
מר מוטי ששון :מיקי ,מיקי ,תקנה  )5( 3לתקנת העיריות מכרזים התשמ"ח –  ,1978התקנה קובעת
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פטור ממכרז לביצוע עבודה מדעית אומנותית או ספרותית .אחד הטעמים לכך הוא
הקושי לבצע מכרז בתחום האומנות או מכרז מבוסס מדדי איכות ,הדבר הזה הוא
דבר מאוד אינדיבידואלי .עיריית חולון נוהגת ותנהג על פי החוק .אתה רוצה להעלות
את זה לסדר? בבקשה .מי רוצה להעלות את זה לסדר?  6להעלות את זה לסדר.
מי בעד להוריד מסדר היום לאור מה שאמרתי שאנחנו עובדים לפי חוק ,12 .שי?
מר יוסי זיידה :שי הצביע גם.
שי :לא ,נמנע.
מר מוטי ששון :אתה נמנע? או קיי 13 .בעד 1 .נמנע .ירד מסדר היום .או קיי ,ירד מסדר היום.

סעיף  - 2הצעה לסדר – של חבר המועצה מר חזן שמעון בנושא הגדלת תקציב שיפוץ גני
הילדים
מר מוטי ששון :אני עובר לסעיף הבא ,וכל זאת לאור מה שאני אמרתי .הצעה לסדר של שמעון חזן
בנושא הגדלת תקציב לשיפוץ גני ילדים ,בבקשה.
מר שמעון חזן :רבותיי ,אני מתעסק בנושא הזה קרוב לשנה ,שנה וחצי ,כולל הגשת עתירה מינהלית
בבית המשפט המחוזי ביושבו בבית משפט לעניינים מינהליים .ישבתי מספר ישיבות
כיושב ראש ועדת הבריאות .כידוע לכם לוועדה אין לה שום סמכויות ,בעיקר לוועדה
שהיא נמצא באופוזיציה .וכאשר בוועדה הזאת נמצאים רובם מאנשי הקואליציה.
זאת אומרת יושב ראש הוועדה נמצא ,אם הוא רוצה לתת ,לעשות דיון כמו שצריך
והוא אופוזיציונר ,הוא יושב ראש ועדה ,מה עושים חברי הוועדה ,לא מעניין אותם
העיר .מפריעים ,מפוצצים ישיבות ,עושים הכול כדי שהדברים האלה לא ייצאו לאור
וזה בעוכרי העיר .הם לא מבינים שקודם כל המחויבות היא לעיר ,אחר כך למפלגה.
עכשיו ,גני הילדים ,עברתי לנושא ,כי הרבה אימהות ,הרבה ילדים נעקצים ,חולדות
רבות ,ואני אמרתי הרבה פעמים שאנחנו צריכים להביא את החלילן מהמלין שיחלל
וכל העכברושים ייצאו אחריו .אבל היות ואין חלילן מהמלין ,ואתה צריך להביא
אותו ,אתה צריך להביא אותו לא אני ,זה תפקיד שלו ,תשמע טוב טוב,
דובר:

אתה הצעת הצעה.

מר שמעון חזן :אני יכול להביא ,אם אתה רוצה לדעת ותלמד,
מר מוטי ששון :תן לו לדבר.
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מר שמעון חזן :הוועדה מביאה לסדר היום בפני המועצה והמועצה צריכים לבצע את זה .לא אנשי
אופוזיציה ולא ועדה .עכשיו אני מביא לפניכם ש 15-מיליון ,קודם כל אני מברך אותך
מר ששון שעשית משהו חיובי בנושא הזה ,הוא ,אתה הוצאת  15מיליון שקל לגני
הילדים ,אבל דע אקא ,ש 10-מיליון שקל  ..של  25שנים ,בגני הילדים שלא טופלו ,לא
שופצו ,לא עשו .נכון נבנו גני ילדים ,נכון ,אבל איך זה שפשפשים וכל מיני מרעים ..
יושבים ועוקצים את הילדים? חדשות לבקרים אני רואה את זה ויש משפחות שלא
שולחות את הילדים לגנים ועוד דבר ,עשית עוד מעשה יפה מר ששון והוא שהקצאת
נדמה לי שלושה גני ילדים שיהיו מ"ק שבאיזה כאן שיש בעיות ,לוקחים את כל ה,
את כל הילדים ,מעבירים אותם לגן אחר ,כי הבעיה היא באמת בעיה חמורה .אבל
מצד שני ,ההורים יש להם בעיות ,כי אם מעבירים את זה לגן אחר ,צריך הסעות ,זה
יותר רחוק מהבית .זה לא בדיוק קרוב לבית ואז הם מודאגים מה קורה לילדים.
בקיצור הייתי רוצה להגיד סמטוחה ,אבל אנחנו פה מדברים במועצה אז אני רוצה
להגיד לא בלגן אלא מהומה שלא על מאומה .היא מהומה אמיתית .בקיצור ,אני
מבקש ממך מר ששון ,אתה אמרת שהגנים יהיו עד  2018 .2018זה שנת בחירות .מה,
אתה רוצה שיזכרו לך שב 2018-עשית את הגנים וגמרת אותם ואתה יכול לצאת
בהצהרות ולהגיד גמרנו אותם ואז בא הבחירות .אני מבקש ממך אל תהייה הפעם
יותר מדי פוליטיקאי שרוצה לשמר את שלטונו .ורציתי גם להצהיר הצהרה מר ששון,
שאתה אמרת לי והעלבת אותי כאשר אמרת לי חזן ,אתה בכלל לא למען הילדים.
אתה בכלל עושה מזה הון פוליטי .אז אני רוצה להגיד לך ,אמרת את זה ,אז עכשיו
אני רוצה להגיד לך דבר אחד פשוט .אני הולך להתמודד לראשות העיר .יושב פה מר
סברלו ,כולנו צריכים היום את ש"ס ,כן? כל אחד שהולך להתמודד לראשות העיר
אומר לעצמו אוי ואבוי לי אם אני הולך נגד ש"ס וכולם ילכו נגדי אז אין לי כבר שום
דבר מהם ,כי הם לא הולכים לראשות העיר ויש להם כוח בעיר הזאת .הם המפלגה
השנייה בגודלה ,בעלת  5מנדטים .אז איך אני העזתי בכל זאת ללכת לבית המקוואות
וקיבלתי על הראש ,עיתונות ורבנים מידידנו סברלו שלא מצא חן בעיניו ,אבל הלכתי
את זה בשביל הבריאות כי אנשים התלוננו שהמים וכל המקוואות ,וגם עיריית חולון
התלוננה ,שזה כבר  20שנה אין להם רישיון וזה היה בביקורת .מישהו בא ואמר והעז
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ללכת נגד ש"ס? אז אני פוליטיקאי? אם אני הייתי פוליטיקאי הייתי בא אומר לש"ס,
עזוב אתכם הכול בסדר ,כמו שכולם עושים את זה .אני רוצה לראות מישהו ,מר
ישראל מורן אולי אתה רוצה להתמודד ,אתה תלך נגד ש"ס? לא.
מר ישראל מורן :אתה רוצה להריץ אותי?
מר שמעון חזן :או סיטון ,או סיטון ,למשל סיטון ,סיטון לא פה.
מר חיים סברלו :אם תתקן את הבעיות האלה אני מצדיע לך ,אבל יש בעיות בעיר לתקן,
מר שמעון חזן :אתה לא הבנת מה אני מדבר.
מר חיים סברלו :לא,
מר מוטי ששון :שמעון ,שמעון,
מר שמעון חזן :אני רוצה לריב איתך? אני טיפש אם אני רב איתך אבל אני עושה את זה לטובת הציבור
ואני רוצה להגיד לך שאני הולך ברחוב,
מר חיים סברלו :אבל אתה לא יכול להגיד שהמים מלוכלכים ,זה לא נכון.
מר שמעון חזן :אמרתי כי זה,
סרבלו :זה לא נכון אבל .אתה יכול להגיד,
מר מוטי ששון :שמעון ,שמעון,
מר יוסי זיידה :שמעון ,תתמקד אבל בעניין.
מר מוטי ששון :בהצעה לסדר שלך.
מר שמעון חזן :לא ,אני רוצה להוכיח לששון שאני לא פוליטי .כשהיה בעיה ,כשהיה בעיה אני באתי,
דובר:

הפוליטי ב-ה' או ב-א'.

מר יוסי זיידה :שמעון,
מר מוטי ששון :תתמקד בהצעה לסדר.
מר שמעון חזן :לכן מה שאני מבקש ,לשפץ גן היום ,יש עוד  75גנים לעבור שיפוצים יסודיים .אם מר
ששון יגיד לכם  150אלף שקל זה לא נכון .זה עולה  400אלף .מי ששיפץ עם מטבח,
שירותים ,עם צנרת רקובה ,כל הדברים האלה שצריך לעשות אותם ,אני אומר לכם
 400אלף שקל עולה גן.
מר חיים סברלו :תלוי איזה גן שמעון .אם זה גן של חילוניים זה  ,400אם של דתיים זה .100
מר שמעון חזן :ואני מדבר פה ,יש פה שאילתות על בית דוד ועל כל מיני דברים.
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מר מוטי ששון :שמעון ,שמעון ,שמעון תתמקד.
מר שמעון חזן :לכן ,לכן אני אומר ,מה שאני אומר פה זה כולל,
מר חיים סברלו :לנושא של שמעון לנושא של גני הילדים,
מר שמעון חזן :מר ששון,
מר חיים סברלו :לנושא של ההפקרות,
מר מוטי ששון :תתמקד שמעון ,כן?
מר שמעון חזן :אז לכן מה שאני אומר ,אם תעשו חשבון  75גנים ,וזה לא רק ה ,75-יש בשוטף גם ,יש
את חברת  ..שעושה את זה ,אני חושב לפחות  35מיליון שקל ולא יד לבנים שעכשיו
משפצים אותו בעשרות מיליונים .על מה בדיוק דווקא עכשיו שיפצו אותו? מדוע?
להכין אותו לתפקיד מסוים ,ואני לא רוצה להגיד לכם איזה תפקיד כי כולכם יודעים.
עכשיו ,אני מבקש שלמען הילדים ,תגידו פוליטי ,לא תגידו פוליטי ,אני הוכחתי שאני
לא פוליטי ,שצריך ללכת נגד קבוצה בעלת עוצמה הכי גדולה בעיר שיכולה לקבוע מי
יהיה ראש העיר ומי לא כי הם תמיד  ..מאזניים הלכתי נגד ,והיום,
מר חיים סברלו :אתה אמרת שלא הלכת נגד.
מר שמעון חזן :הלכתי נגד בעניין המקוואות .אני לא הלכתי נגד בעניינים אחרים .אם משהו לא בסדר,
אני אלך נגד כמו שעכשיו פה .אני מבקש שתצביעו א' שיהיה  35מיליון שקל וכל הגנים
האלה יבוצעו ,לא עד  .2018מה זה  2018רבותיי ,אנחנו ב.2016-
דובר:

.17

מר שמעון חזן :אומנם בסוף .אז מה ,שנה וחודשיים ,יש לנו חופש גדול ,בחופש הגדול  ..לא מספיקה,
אל תעשו לפי להרוג תורכי ולנוח.
מר מוטי ששון :חבר'ה ,תנו לו לדבר.
מר שמעון חזן :מה זה להרוג תורכי ולנוח?
מר מוטי ששון :תן לו.
מר שמעון חזן :גן אחד והולכים לישון ואחר כך עוד גן שני .צריכים את כל הגנים בבת אחת .אתה אין
לך אפשרות ,אין לך כוח אתה בחברה הזאת ,תביא עוד חברה אחרת וכל החברות
האלה ,הנה חרש יגיד לכם ,הוא איש עסקים שכמו בולדוזר אם הוא רוצה לעשות
משהו .תנו את זה לחרש ,תאמינו לי הוא ישפץ לכם את זה בחופש הגדול.
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מר מוטי ששון :לעניין ,לעניין שמעון.
מר שמעון חזן 35 :מיליון אני מבקש ושייגמר עד .2017
מר יעקב חרש :ברשות ראש העיר,
מר מוטי ששון :לא ,לא ,זה הצעה לסדר.
מר יעקב חרש :סליחה.
מר שמעון חזן :אני מרשה לו ,אין דבר.
מר ישראל מורן :מותר לו ב 10-דקות.
מר מוטי ששון :אתה אל תתערב .אתה לא יודע כמה זמן עבר.
מר שמעון חזן :הוא סגן ,הוא סגן חברי המועצה.
מר מוטי ששון :חרש,
מר שמעון חזן :לתת כבוד.
מר מוטי ששון :טוב ,שמעון אני רוצה לענות לך .כידוע לך מאז שנבחרתי לפני למעלה מ 20-שנה ,היה
בראש מעייניי ובראש סדר עדיפויות העירוני ואני מתכוון לכל תחומי החיים של
ילדים ומגוון צרכיהם כגון רווחה ,ילדים עם צרכים מיוחדים ,ילדים בסיכון ,חינוך
בלתי פורמלי ועוד .עוד אציין כי בימים אלו השקנו תוכנית ייחודית ברמה הארצית
שהיא תוכנית אב לילדים ונוער מגיל לידה ועד  ,18ברמה הארצית .המשך לשיתוף
ציבור רחב מאוד של ילדים ומבוגרים ,בנינו את תוכניות העתיד של ילדי חולון .לצערי
כמו בכל דבר ,גם עם התקציב שיש לעירייה כל שנה ,אתה אגב תוכל לראות את זה
כמה הקצנו בתקציב של  ,2017תוכל לראות את הכספים וכמה הלוואות אנחנו גם
לוקחים בנושא הזה של שיפוץ מבני ציבור ובתוכם גני ילדים .לצערי ,לצערי רק
בשנתיים האחרונות ,לשיפוצים אני אומר ,כ 20-מיליון שקל לא כולל בנייה חדשה.
מר מוטי ששון :אין אח ורע בכל הארץ ,אני מבקש לא להפריע לי,
מר יוסי זיידה :לא ,שיפוץ של מוסדות חינוך.
מר מוטי ששון:

מוסדות חינוך ,לכן אני אומר שמעון ,לכן אני אומר שמעון יש לנו תוכניות כמו
שאמרתי במועצה הקודמת ,אנחנו נסיים ,הייתה לך שאילתה ואמרתי לך ב,2017-
 2018אין יכולת לבצע כמות כזאת גדולה של גני ילדים וגם בתי ספר ,לכן התקציב
שיהיה ,אתה תראה אותו ,תתאזר בסבלנות ,תראה כמה שהקצנו ,עשרות מיליונים
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לנושא הזה של שיפוצים והתאמות של מבני חינוך .אשר על כן ,לאור מה שאני
אמרתי ,אני מבקש להוריד את זה מסדר היום .מי בעד להעלות את זה על סדר היום?
.7
מי בעד להוריד את זה מסדר היום? מי בעד להוריד את זה מסדר היום?  13בעד .ירד
מסדר היום לאור מה שאמרתי.
 13בעד ,להוריד את זה מסדר היום.
אני עובר לסעיף הבא.
מר יעקב בבלי :למה ,למה עוד שנה? למה ילדים שעושים להם שיפוץ בגן ,זה נראה ככה? למה? מי
בא ומסתכל על הילדים שביום שישי הלכו הביתה.
גב' נעה צ'פליצקי :נכון ,יום שישי.
מר יעקב בבלי :למה?
מר מוטי ששון :תשמע ,באת ,באת ,אם היית בא ושואל היית יודע,
מר יעקב בבלי :אני שואל שנה מוטי ,שנה שלמה.
מר מוטי ששון :והיית יודע,
מר יעקב בבלי :אדון  ..מחר ,מחר ,בפורים ,בסוכות ,בפסח ,נגמרו החגים כבר .אין חגים.
מר מוטי ששון :טוב.
מר יעקב בבלי :למה?
מר מוטי ששון :היה שבר ענן ,ידעת,
מר יעקב בבלי ... :שהשיפוצניקים עושים מה שהם רוצים.
מר מוטי ששון :טוב ,אני מבקש ,אתה,
מר יעקב בבלי :אתה מה?
מר שמעון חזן :מה ,אתה לא יודע ,שיפוצניק התחתן עם בתולה.
מר יעקב בבלי :אני רוצה לדבר.
מר מוטי ששון :לא עכשיו .אני אנהל אותו ,אתה תשמע לפי מה שאני אומר לך .אתה לא יכול
להתפרץ ולא לדבר.
מר יעקב בבלי :תודה.
סעיף  - 3הצעה לסדר – של חבר המועצה מר איתי זילבר בנושא דו"ח מבקר המדינה שלטון מקומי
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לשנת 2016
מר מוטי ששון :ההצעה של שמעון חזן .לא ,איתי .הצעה לסדר ,בבקשה.
מר איתי זילבר :לא ,אנחנו ממתינים שהמנכ"לית תבוא.
מר מוטי ששון :המנכ"לית חולה ,היא לא תבוא.
מר איתי זילבר :היא חולה? שתהייה בריאה.
מר יעקב בבלי :היא כבר הרבה זמן חולה.
מר איתי זילבר :לא ,היא לא בחו"ל או משהו.
מר מוטי ששון :מה זה רלוונטי .שאלת שאלה ,קיבלת תשובה .תקרא את ההצעה לסדר.
מר איתי זילבר :אנחנו זימנו אותה.
מר מוטי ששון :אני מבקש ,סליחה ,אתה מפריע לניהול הישיבה.
מר איתי זילבר :תראה ,אנחנו זימנו את המנכ"לית לפי סעיף  17לתוספת השנייה.
מר מוטי ששון :קיבלת תשובה ,היא חולה .תקרא את ההצעה לסדר ונדבר.
מר יעקב בבלי :טוב ,בסדר.
מר איתי זילבר :היא הייתה היום בעבודה .מה כתוב היום בדו"ח הנוכחות ,כי הבנתי שאין קביעות
מלאה בדבר הזה ,לפי דו"ח מבקר המדינה ,עזוב ,בוא נעבור ,אני הבנתי שאתה ,דו"ח
מבקר המדינה הוא קצת פחות רלוונטי בעינייך אז אני אדבר לחברי המועצה וגם
אליך .אני לא יודע מי מכם יצא לקרוא את  24העמודים שמבקר המדינה הואיל
להקדיש לעיריית חולון ולמנכ"לית העירייה ,לא רק למנכ"לית העירייה יש להגיד,
גם לעבודת ה ,גם לעבודת העירייה עצמה אבל בחלק קטן ,באמת מרבית הדבר הוא
כלפי המנכ"לית וגם ראש העיר מוזכר שם ,אני אתן כמה נקודות שעלו בדו"ח המבקר
ואנחנו מדברים על החתמת כרטיס נוכחות באופן לא תקין .אני אצטט המנכ"לית
דיווחה על כמה ימים בשנים  2013-14שבהם שהתה בחו"ל שלא במסגרת עבודתה,
כימי כנס בחו"ל או כימים שבהם היא הייתה ,היא נכחה בעבודה .אם אנחנו נמשיך
אנחנו נקרא על  11ימים ,אני אמצא לכם את זה בדיוק ,על  11ימים שבהם היא הייתה
בחופשה ועדיין החתימו לה או החתימה בעצמה ,לא ברור כאן מהדו"ח כי לפעמים
מחתימים בשבילה ,וגם על זה מבקר המדינה מעיר שהיא לא עשתה ,אני לא יודע איך
זה נקרא טכנית אבל זה מישהו אחר עשה ,לפחות כך תגובת העירייה למבקר המדינה.
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אנחנו מדברים על נסיעות לחו"ל בלי אישור תקין ,אני מבין שראש העיר תמיד
מתהדר ,אני לא נכנס לשיקולים של התנועה לאיכות השלטון ,אבל אתה מתהדר
בתור אביר איכות השלטון אבל מבקר המדינה אומר שאישרת חלק מהנסיעות באופן
לא תקין ,בעל פה .אתה רוצה שאני אקריא ,אני אקריא ,מייד אני אמצא לך .אני
הקריא .הבנתי מהפרצוף שלא קראת את דו"ח המבקר ,אז אני אשמח ,אשמח לסייע.
הנה ,אנחנו בעמוד  7לדו"ח של המבקר שמדבר על העירייה .לא נמצאו אישורים
מראש ובכתב בחלק מנסיעותיה של המנכ"לית בתשובתו ,בתשובת העירייה למשרד
מבקר המדינה מיולי ומאוגוסט  .2016אתה זוכר את זה אולי? לא יודע .נמסר בתגובה
כי האישורים ניתנו על ראש העירייה ,על ידי ראש העירייה בעל פה .משרד המבקר
גם העיר לגבי מינהל תקין .אתה מתהדר במינהל תקין ,מחייבים תיעוד של אישורים
ואני מבין שזה בגדר המלצה ללשכת ראש העיר והמנכ"לית ובכלל זה גם לתוכניות
הנסיעה וללחות הזמנים ולפגישות המתוכננות .אנחנו גם מוצאים פה שמנכ"לית
העירייה דיווחה על טופס הנוכחות לחודש מאי  2013ששהתה בחו"ל מטעם העירייה
בימים חמישי עד  2במאי ובראשון  5.5וזה בכלל לא נמצא שאישרת את זה .אני לא
יודע אם אתה מכיר את הנסיעה הזאת או לא ,אבל זה מה שמופיע פה .משרד מבקר
המדינה מעיר למנכ"לית ,מי שפספס בעמוד  8הדו"ח על חולון ,כי משלא אישר ראש
העירייה את הנסיעה כנסיעה מטעם העירייה ,מראש ובכתב כמקובל ,לא היה ראוי
שתעשה דין לעצמה ותדווח לאגף משאבי אנוש על ימי השהייה בחו"ל כימי עבודה.
אתה מכיר? אתה יודע ,אתה עושה פרצוף כאילו אני מפתיע אותך עם הדבר הזה.
הכול מבקר המדינה ,אתה גם ענית לזה .לדעת המבקר ,משרד המבקר המדינה
מהתשובות הסותרות שהתקבלו במהלך הביקורת  ..לנסיעה זו ,לא ניתן ללמוד אם
הנסיעה הייתה נחוצה או לא הייתה נחוצה .זה רק חלק מה ..בנוגע לנחיצות ,לנחיצות
הנסיעות ואז אנחנו מגלים ואנחנו מברכים את המנכ"לית על כך ,יעקב ,אנחנו מגלים
בעמוד  ,14סליחה בעמוד  11בדו"ח על חולון ,שמנכ"לית העירייה זכתה בפרס ,בפרס
של הג'וינט ,בפרס של ה ..והג'וינט ליזמות עירונית .אנחנו מברכים על כך ,היא זכתה
במענק השתתפות והשתלמות על סך  10אלפים  .₪אנחנו גם שמחים שהיא החליטה
ללמוד עם הכסף הזה בקיימברידג' ,אבל מסתבר שאתה אדוני אישרת לה באוגוסט
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 ,2014אני מבין שיש דרמה בקואליציה ,אני מבין שאנחנו מבינים מדו"ח המבקר
שאתה אדוני אישרת לה באוגוסט  2014את הנסיעה לאנגליה וההוצאות של העירייה
עבור מימון חלקי של הנסיעה כוללות את עלות הטיסה ,עלות השהייה בבתי מלון
בלונדון .. ,שהייה ועלות השימוש בטלפונים ניידים .כל זה עלה לחולון ולתושבי חולון
 .₪ 7,300זה המקום גם להזכיר שמשרד המבקר העירייה העיר לראש העירייה עצמו,
שמימון הוצאות הטיסה והלינה של המנכ"לית הם לצורך השתלמות בחו"ל ,חורג
מהקבוע בנוהל השתלמויות עובדים שעל פיו ניתן לאשר עובד רק בהשתתפות שכר
לימוד והשתלמות לימי עבודה ... ,מהעירייה או לך באופן אישי לאשר גם מלונות
בלונדון .או קיי ,בסדר ,לא ידעתי שהמנכ"לית מקבלת מלונות בלונדון מהעירייה.
אנחנו גם נגיד מילה על כך שמנכ"לית העירייה נוסעת ,לפחות לפי מבקר המדינה,
בזמנים שהם לא ,לא אפקטיביים לעירייה ,נסיעות שכללו ערבי חג וחגים שבפועל
עמדו לרשותה רק ימי עבודה מעטים .העירייה הוציאה על ארבע נסיעות כאלה
 14,600שקלים .מהמסמכים עולה ואני מצטט שוב ,כי נסיעות המנכ"לית נקבעו
בסופי שבוע ,אף שהיה ידוע לה או לאנשי לשכתה כי לא תוכל לקיים פגישות עם בעלי
תפקידים בימים האלה .המקומות סגורים ,בעלי תפקידים לא עובדים ,כי סוף שבוע
אצלנו ,לא עובדים בשבת וראשון .לא כל כך ברור .הביקורת של מבקר המדינה גם
העלתה שבמסגרת הוצאות הנסיעה של המנכ"לית מימנה העירייה הוצאות ,מימנה
קצובת שהייה גם עבור שהותה בסוף השבוע .לדוגמה שילמה העירייה למימון
הוצאות העירייה של המנכ"לית ללונדון ,קצובת שהיית בסך  3,200שקלים .גם תושבי
חולון אני לא בטוח שהם היו שמחים להעניק את המתנה הזאת למנכ"לית העירייה
או לכל עובד עירייה אחר ,בטח אם זה לא לפי הנוהל כפי שאנחנו מבינים ממבקר
המדינה .אנחנו גם מוצאים שמבקר המדינה מעיר למנכ"לית לשימוש בכספי העירייה
למימון נסיעה לחו"ל בתפקיד בסופי שבוע ,לתערוכות ,למוזיאונים והצגות .אני בטוח
 ..שאלו המטרות בימים שאינם עבודה איננו ראוי .מבקר המדינה גם מבקש
מהעירייה ובכלל להעביר מכל השיקולים את עלויות הנסיעה הגבוהות בסופו שבוע
ואת מרכיב היעילות ,מה שכנראה לא קרה .ואז אנחנו מגלים דבר שהוא לא פחות
חמור ,ואנחנו רואים שמנכ"לית העירייה קיבלה ,קיבלה זכויות שמעניקות חברות
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תעופה ,כמו נקודות הנוסע המתמיד ,והוא מגדיר בעצם שזו בעצם הטבה מקבלן,
שעובדי מדינה לא יכולים לקבל את זה ואנחנו מבינים שעובדי מדינה נדרשים לחתום
על טופס כתב ויתור צבירת נקודות מועדון הנוסע המתמיד .מי שפספס זה בעמוד 16
בדו"ח על חולון ,יגלה שהביקורת העלתה שהמנכ"לית צברה נקודות לזכותה
במועדון הנוסע המתמיד בגין נסיעות בתפקיד ומבקר המדינה העיר למנכ"לית
שצבירת נקודות במסגרת הזאת זה בגדר מתנה שאסורה ואנחנו עוד נמשיך ,כולל
החתמת יועצים שנסעו איתם לחו"ל על חוזה עבודה בדיעבד ,לאחר שהם חזרו
ותשלומים של  3אלפים דולר ועוד שלל דברים .עכשיו ,זה תמוהה בעיניי שנושא
שכולנו ,כולנו מכירים כבר ושומעים עליו במשך שנים על הנסיעות לחו"ל ,אנחנו
צריכים שהעירייה תתעורר וראש העיר יתעורר רק אחרי שדו"ח ,רק אחרי שמבקר
המדינה בוחר להקדיש חלק נרחב מאוד ,מכובד ,יפה מאוד ,לדו"ח הזה .אני אקצר
ואני אגיד שכל מה שאנחנו מבקשים ,אדוני ראש העיר כדאי שאתה תקשיב ,אני אודה
לך ,אנחנו מבקשים ,אני חושב שמועצת העיר זה הגוף הנבחר והמייצג של המועצה,
של העיר ,ואנחנו חושבים שהמועצה צריכה לדון בזה באחת מהוועדות שלה ואנחנו
מבקשים אדוני ראש העיר שהמועצה תצביע בעד העברת הדו"ח ככתבו וכלשונו
לוועדת הביקורת של העירייה ושם הדבר יידון.
מר איתי זילבר :אתה מפריע וזה מקסים בעיניי .שיעלו את זה באופן מסודר ונרחב וידונו בהשלכות
של זה וגם על נושא החיוב אישי ואם יש מקום לחיוב אישי על הוצאות שהעירייה
שילמה ולא הייתה אמורה לשלם או את מי שאישר או את מי שנהנה מההוצאות
האלה .ועדת הביקורת תוכל לטפל בעניין הזה .אנחנו בעצם צריכים להחליט חברי
המועצה וגם אתה אדוני ראש העיר ,האם אנחנו באמת בעד מינהל תקין ואנחנו
רוצים שהדבר ,שכל הנהלים בעירייה יעבדו באופן מסודר והכול יהיה כמו שצריך,
או שאנחנו רוצים להצביע בעד המשך נסיעותיה של המנכ"לית בדו"ח הזה .אתה
יודע ,מיותר לציין שעובדים אחרים על דברים כאלה או פחות מזה ,היו עפים הביתה,
אולי בצדק אולי לא ,אפשר לדבר על זה אבל בטח אם אתה מדווח לא נכון בדו"חות
הנוכחות ,בדו"חות העבודה ואנחנו חושבים שמן הראוי אדוני ראש העיר שאתה
מתהדר בתואר אביר איכות השלטון לשנת  ,2013אנחנו באמת מבקשים ,לא בציניות,
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תתמוך בהעברת הנושא לוועדה ,כולל הסקת מסקנות אישיות או כלליות של העירייה
בנוגע ,בעקבות הדו"ח הבאמת באמת לא נעים הזה של מבקר המדינה .זהו.
מר מוטי ששון :בהתאם לפקודת העירייה נוסח חדש של חוק מבקר המדינה,
מר מיכאל שמריהו :הנושא הזה,
מר איתי זילבר :אתה בקואליציה ,אתה לא יכול.
מר מיכאל שמריהו :מה קשור? הנושא הזה  ..לוועדת ביקורת.
מר מוטי ששון :תשמע ,הוא בכוונה,
מר מיכאל שמריהו :קודם תענה ואחר כך ,בכל מקרה צריך לבדוק מה קרה.
מר מוטי ששון :מיקי ,מיקי,
מר מוטי ששון :מיקי ,ידוע ,הוא יודע את פקודת העיריות ,הוא יודע את הכול ,הוא מחפש במה
להתנגח .בהתאם לפקודת העיריות נוסח חדש ולחוק מבקר המדינה תשי"ח 1953
ישנו הליך מסודר לדיון בדו"ח מבקר המדינה ברשות המקומית והעירייה תפעל
בהתאם לתקנה.
דובר :אפר לדעת מה כולל ה...
מר מוטי ששון :מי בעד להעלות את זה לסדר היום?  6בעד .
לאור מה שאמרתי? מי בעד להוריד את זה מסדר היום לאור מה שאמרתי?
מר מוטי ששון :מי בעד להוריד מסדר היום?
מר איתי זילבר :על מה מצביעים?
מר מוטי ששון .13 :להוריד את זה מסדר היום .ירד מסדר היום.
אני עובר לסעיף הבא.
מר ישראל מורן :חבל שהמנכ"לית לא הגיעה.
סעיף  - 4שאילתה – של חבר המועצה מר חזן שמעון בנושא תקציב בניית יד לבנים החדש
מר מוטי ששון :אני עובר לסעיף הבא .הסעיף הבא שאילתה של חבר המועצה ,בבקשה שמעון חזן.
מר מוטי ששון :בבקשה שמעון.
מר שמעון חזן :השאלה שלי מה הוא תקציב בניית יד לבנים החדש? שלפי השיפוצים האלה אני קורא
לו חדש ,הוא משופץ ,עושים פה מהפכה שלמה ,וזה עוד לא הסוף .והשאלה שלי האם
תיבנה לשכה למי שאמורה הייתה להיות מנהלת העל התרבותית או שהתפקיד הזה
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תפור למנכ"לית העירייה ,שפתאום ראתה שדרכה לא צלחה ,וחזרה לתפקידה
הקודם כמנכ"לית העירייה ,כאשר ראש העיר מחזיק אחריה שאומר עוד לא מצאנו
מישהי מתאימה לתפקיד .כאילו בכל מדינת ישראל אין מי שמתאים להיות מנכ"ל
עירייה .כאשר מתמנים ראשי ממשלות ושרי ביטחון ומנכ"לים של שרי הביטחון.
מר מוטי ששון :שמעון ,זה שאילתה ,שמעון.
מר שמעון חזן :אף אחד לא יכול להחליף את מנכ"ל עיריית חולון.
מר מוטי ששון :שמעון ,זה שאילתה ,זה לא הצעה לסדר .שמעון?
מר שמעון חזן :אז השאלה שלי שוב ,מה הוא תקציב בניית יד לבנים החדש .האם גם תוכננה לשכה
מפוארת לבניין זה?
מר מוטי ששון :טוב ,עיריית חולון לא בונה בית חדש ליד לבנים .חבל שאתה לא התעניינת קודם.
עיריית חולון משפצת את תיאטרון חולון וההערכה הכספית עומדת על כ 35-מיליון
 .₪השיפוצים נובעים אך ורק,
מר שמעון חזן :דרך אגב ,זה שטח הרבה יותר גדול,
מר מוטי ששון :אתה מפריע לי.
מר שמעון חזן :מהמוזיאון.
מר מוטי ששון :אתה מפריע לי ,אתה מפריע לי .השיפוצים נוגעים אך ורק באולמות ובמרחבים
הציבוריים המשמשים את המבקרים ולא נעשה אף שיפוץ של חדרי משרדים .יחסי
כוח אדם מתנהלים בעבודה ובחברות הבת על פי דין.
מר ישראל מורן :מועצת העיר אישרה  27מיליון ,לא  35מיליון.
מר מוטי ששון :הוא שאל הערכה.
מר ישראל מורן :איך זה עברה להערכה של,
מר מוטי ששון :הערכה ,הוא שאל מה יהיה ,כל מה שיהיה יוצא באישור מועצת העיקר ,נקודה.
מר ישראל מורן :עכשיו אנחנו שומעים,
מר מוטי ששון :זה שאילתה ,זה יכול להגיע הערכה ל ,35-עוד לא נגמרו השיפוצים.
מר ישראל מורן .. :אישור מועצת העיר.
מר מוטי ששון :עד שיגיעו ,אנחנו נבקש את אישור המועצה ,אל תדאג .כן שמעון ,אני עובר להצעה
לסדר.
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מר מוטי ששון :לא ,זה השאילתה של אותו אדם.
סעיף  - 5שאילתה – של חבר המועצה מר חזן שמעון בנושא החינוך בחולון הגיע למקום ה 53-בארץ,
מה נעשה כדי להחזירו למקום  2בארץ.
מר מוטי ששון :אני עובר לשאילתה הבאה .השאילתה הבאה שמעון .כן בבקשה ,השאילתה הבאה.
דובר:

סליחה ,אני לא יכול לדבר כשיש רעש.

מר יוסי זיידה :שמעון בבקשה.
מר מוטי ששון :שאילתה של נעה .בבקשה נעה.
מר שמעון חזן :רבותיי ,אני לא יכול לצעוק.
מר יוסי זיידה :של שמעון.
גב' נעה צ'פליצקי :יש של שמעון ,לא?
מר יוסי זיידה :שאילתה של שמעון.
מר שמעון חזן :מר ששון ,פעם החינוך שלנו היה מקום שני .והנה עכשיו ,כשאני למדתי זה היה מקום
מאתיים .עכשיו עוד דבר ,עוד דבר אחד ,כידוע לכם בזמן אילון ,כשאני וחברי מוטי
ששון ,אז אני קורא לו חברי שהיינו שנינו חברי מועצה ,עכשיו אני לא יכול לקרוא
לו ,עכשיו הוא ראש עיר ,אני רק חבר מועצה.
מר מוטי ששון :שמעון ,הייתי סגן.
מר שמעון חזן :הוא היה סגן .למען האמת מוטי ששון היה סגן .הוא היה יושב ראש ועדת הכספים
גם.
מר מוטי ששון :והשקעות ,והשקעות.
מר שמעון חזן :בקיצור ,בקיצור לפני  35שנה כשהיינו חברי מועצה צעירים ,צעירים ,תקציב החינוך
רבותיי היה  60אחוז מתקציבה של עיריית חולון ,כאשר ליושב ראש ועדת הכספים
לשעבר,
מר מוטי ששון :לא היה דבר כזה.
מר שמעון חזן :מה פתאום,
מר מוטי ששון .. :מספר  ,2לא חשוב.
מר שמעון חזן :אדוני ,היינו מקום מספר  2בבחינות בגרות והכול .עכשיו מה קרה ,התפרסם ,קודם
כל מקום  53אנחנו ,העיר תרבות ,תרבות ,תרבות ,בחינוך מקום זה .מה קודם למה,
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חינוך או תרבות? הרי מי שילך בתרבות לראות את אנטיגונה והוא בור ועם הארץ,
הוא יודע מה זה אנטיגונה? הוא צריך קודם כל ללמוד טרגדיה יוונית.
מר מוטי ששון :שמעון,
מר שמעון חזן .. :ללכת לראות תרבות.
מר מוטי ששון :שמעון ,זה לא הצעה לסדר ,שאילתה,
מר שמעון חזן :פה שמים עגלה לפני הסוסים.
דובר:

היינו מקום .52

מר שמעון חזן :בקיצור,
מר מוטי ששון :שמעון זה שאילתה .תשאל את השאילתה.
מר שמעון חזן :או קיי ,עכשיו ,אז עכשיו רגע ,אני רוצה להביא לתשומת לב החברים פה שלא שמים
לב.
מר מוטי ששון :שמעון ,אני מבקש תשאל את השאילתה.
מר שמעון חזן :אתם יודעים שכל מתגייסי צה"ל עושים להם בדיקות מאיזה עיר ומאיזה רמה ועושים
להם מדד .מישהו שמע? לפני שבוע וחצי רק פורסם ,מדד .אנחנו מקום  .45אז עכשיו
מה מתהדרים? על מה? מה ,איזה עיר? מה? רוב האוכלוסייה החזקה ,אני לא רוצה
להגיד באיזה עדה בדיוק היא נמצאת ,מחונן .דוקטור רוק יודע .או קיי ,רמזתי משהו.
מר מוטי ששון :שמעון,
מר שמעון חזן :אוכלוסייה חזקה עוזבת את העיר.
מר מוטי ששון :שמעון ,אני ,חולון ,שמעון,
מר מוטי ששון:

חברים ,אני רוצה לענות .אני רוצה לענות .חולון נמצאת במגמת שיפור מתמיד
בתחומי החינוך ,הן מבחינת למידה והן מבחינה ערכית .העיר אינה מסתפקת רק
בפדגוגיה ומשקיעה כספים רבים גם בבינוי חדש וגם בשיפוץ מבני חינוך .בתשע"ה
כבר הייתה עלייה באחוזי הזכות לבגרות .בתשע"ו אנו כבר יודעים שתהייה עלייה
נוספת .העיר ומשרד החינוך משקיעים בהכשרת עובדי הוראה ובבניית תוכניות
לימודים בתחומים השונים .חינוך הינו עניין תהליכי ואנו במגמת שיפור מתמידה.
אני אמרתי כמה פעמים כי השאלה של שמעון ,השאילתה שלו חוזרת כל הזמן חדשות
לבקרים .רק אמרתי שלפני שנכנסתי לתפקיד התפרסם נתון בידיעות אחרונות
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במוסף של חולון בת ים ,מה 9.7.1993-על ידי הכתבת יפה רוזנקרנץ זיכרונה לברכה,
רק  40אחוז מבוגרי כיתה ח' זכאים בסוף יב' לבגרות .שמעתם מה אמרתי בחולון?
 40אחוז מבוגרי כיתה ח' זכאים בסוף יב' לבגרות.
מר איתי זילבר :מאיזה שנה?
מר מוטי ששון :איך שנכנסתי לתפקיד? ב .)9.7.1993 (.93 -
מר שמעון חזן :אני דיברתי על לפני.
מר ישראל מורן :זה ביחס לערים אחרות?
מר מוטי ששון :לא קשור ערים אחרות .כתוב  40אחוז מבוגרי כיתה ח'.
מר ישראל מורן :כמות הבוגרים שיש עכשיו של תואר ראשון עלתה עם השנים.
מר מוטי ששון :תגיד לי ,אתה מבין מה אני מדבר? נתון ,עובדה ,אתה מתווכח עם עובדה שלא נוחה
לך? אם יש לך שמעון נתון ,תביא אותו.
מר מוטי ששון :אני עובר לשאילתה הבאה .בבקשה נעה ,נעה,
דובר:

הנה ,עובדה שהיא נפטרה גם.

סעיף  - 6שאילתה – של חברת המועצה גב' נעה צ'פליצקי בנושא שיפוצי קיץ בית ספר בית דוד
מר מוטי ששון :תסתכל מה היא אומרת .נעה ,נעה אנחנו עברנו לשאילתה שלך ,בבקשה .נעה ,את
מאשרת את הנתון הזה ,זה בסדר.
דובר:

זה נכון ,איזה נשירה הייתה בכלל.

מר מוטי ששון :אז היום את יודעת כמה יש? סדר גודל  75 ,74אחוז זכאים .רק שתביני ,מתוך ה40-
אחוז ,מ 40-אחוז בשכבת גיל אנחנו קופצים ל 76-אחוז.
גב' נעה צ'פליצקי :מוטי ,מוטי,
מר מוטי ששון :נעה ,בואי תעברי לשאילתה שלך אחרת לא נגמור פה.
גב' נעה צ'פליצקי :מדוע לא נערכו שיפוצי קיץ בבתי הספר בית דוד בנים ובנות? להגיד משהו או
שקודם אתה עונה?
מר מוטי ששון :לא ,אני עונה .אני אענה לך.
מר יוסי זיידה :זה שאלה תשובה.
מר מוטי ששון :אני אענה לך .שאילתה זה לא הצעה לסדר .הצעה לסדר את יכולה לדבר .שאילתא
שאלה קצרה.
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גב' נעה צ'פליצקי :אבל יש לי שאלת הבהרה.
מר מוטי ששון :שאלה קצרה .מוסדות העירייה שופצו בשנה האחרונה ,גנים ובתי ספר ששוכנים
בבנייה ישנה .סדרי עדיפויות ניתנו על פי רמת הדחיפות וכן למוסדות שנתקבלה
עבורם הרשאה ממשרד החינוך .במוסדות החינוך שופץ ,החרדי ,תיכון  ..וכן נמצאים
בתהליך שיפוץ בתי הספר בית יוסף ובנות ציון .בבית דוד עסקנו בבטיחות ושיפצנו
את המעטפת החיצונית .בבית דוד אנו נמצאים בתהליך של תגבור בית הספר בשתי
כיתות יבילות .עיריית חולון תמשיך לשפץ מוסדות חינוך למענם של תלמידנו על פי
רמת הדחיפות וכמובן בהתאם להרשאות שהתקבלו ממשרד החינוך.
גב' נעה צ'פליצקי :טוב ,התשובה הזאת מאוד מאוד לא מספקת ואני רוצה להגיד .אני הייתי ב ,ואתה
יודע את זה שהייתי בכנסת,
מר מוטי ששון :מה שאלת ההבהרה? תשאלי.
גב' נעה צ'פליצקי :שאלת הבהרה ,למה עיריית חולון לא הגישה בקשה לתקצוב לשיפוצי קיץ ,וזה
נאמר על ידי משרד החינוך ,גם על ידי אורית נגר וגם על ידי איתן וינדר ,שאמרו את
זה שעיריית חולון הגישה ,שצריך להגיש בסוף מרץ ,הגישה רק לפני ,זאת אומרת יום
שני הייתה ועדה בכנסת ,לפני שלושה שבועות כי אז זה היה לפני שבועיים ,את
הבקשה להרחבה בבינוי כשצריך להגיש עד סוף מרץ ,ואת הבקשה לשיפוצי קיץ לא
הגישה,
מר מוטי ששון :מה השאלה?
גב' נעה צ'פליצקי :למה אתם לא מגישים? אם יש לכם הרבה כסף ,אז תתנו לבתי הספר רגיל ולמגזר
הדתי והחרדי.
מר מוטי ששון :רגע ,מה השאלה? את רוצה לנאום? זה לא הצעה לסדר.
גב' נעה צ'פליצקי :למה אתם לא משפצים את בתי הספר? אני שואלת,
מר מוטי ששון :הבנתי את השאלה ,שאלת הבהרה .לא הבנת את מה שאני עניתי.
גב' נעה צ'פליצקי :לא ,לא הבנתי .באמת שלא הבנתי.
מר מוטי ששון :עכשיו אני עונה עוד פעם.
גב' נעה צ'פליצקי :כי זאת לא תשובה למה ששאלתי.
מר מוטי ששון :אבל אני עונה לך עוד פעם ,זה התשובה כמו שהבנתי את השאלה.
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גב' נעה צ'פליצקי :לא ,זאת לא תשובה ,כי,
מר מוטי ששון :סליחה ,את לא יכולה,
גב' נעה צ'פליצקי :אבל מוטי ,אם אתם עושים,
מר מוטי ששון :שאלת ,לא ,לא ,את לא יכולה לדבר .שאלת שאלת הבהרה ,אני חוזר ואומר לך ,כמי
שמלווה את מערכת החינוך ,כשיש דברים דחופים ,אני לא מחכה ,אם צריך לבצע
עבודה מיידית עושים מיידית ולא מחכה למשרד החינוך .מה שקורה ,כל משרד
החינוך ,מה התקציב שלהם ,את יודעת?
גב' נעה צ'פליצקי :אבל אתם לא ביקשתם.
מר מוטי ששון :סליחה רגע ,מה התקציב?
גב' נעה צ'פליצקי :לא ביקשתם ,לא יודעת.
מר מוטי ששון 20 :מיליון שקל?
גב' נעה צ'פליצקי :אבל לא ביקשתם.
מר מוטי ששון :זה התקציב 30 ,מיליון שקל בשנה?
גב' נעה צ'פליצקי :אבל אולי זה היה עוזר?
מר מוטי ששון :סליחה ,סליחה,
גב' נעה צ'פליצקי :אולי זה היה עוזר?
מר מוטי ששון :אני דיברתי עם משרד החינוך,
גב' נעה צ'פליצקי :להחלפת גג,
מר מוטי ששון :בשיפוצים שלהם ,זה לא כמו הבינוי שלהם .משרד החינוך צמצם באופן דרסטי והיו
שנים גם שלא חילק לשיפוצים ולבטיחות ,וכשיש בעיה של בטיחות מעבירים ,אנחנו
עושים את זה מיידית .או קיי,
גב' נעה צ'פליצקי :מוטי אתה מתחמק ,כי אתה יודע טוב מאוד ואתה שמעת את זה,
מר מוטי ששון :אני עונה לך על השאלה.
גב' נעה צ'פליצקי :לא.
מר מוטי ששון :כל הבקשות נמצאות במרכבה של משרד החינוך.
גב' נעה צ'פליצקי :אז למה הגג בבית דוד בנות דולף וביום שישי היו צריכים לפנות את הבנות שם,
מר מוטי ששון :סליחה,
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גב' נעה צ'פליצקי :כי הייתה ,כי הייתה הצפה וטלפונים מהבוקר,
מר מוטי ששון :כשיש שבר ענן ,כשיש שבר ענן,
גב' נעה צ'פליצקי :לא.
מר מוטי ששון :יש מאות מבנים,
גב' נעה צ'פליצקי :זה שנים ,בית דוד בנות,
מר מוטי ששון :השאילתה הבאה.
גב' נעה צ'פליצקי :סליחה ,זה שנים .זה שנים .לא קיבל שום טיפול .אני הייתי שם ,גם אתם הייתם
שם.
מר מוטי ששון :אני עובר לסעיף הבא.
גב' נעה צ'פליצקי :סליחה .זה בושה למדינת ישראל שככה בית ספר נראה.
מר מוטי ששון :בבקשה ,השאילתה הבאה .אין לך זכות דיבור ,נגמר .בבקשה ,השאילתה שלך.
סעיף  - 7שאילתה – של חברת המועצה גב' נעה צ'פליצקי בנושא בית ספר בית דוד
גב' נעה צ'פליצקי :לא ,רגע ,יש לי עוד שאילתה
מר יוסי זיידה :לא ,יש לך עוד אחת.
גב' נעה צ'פליצקי :יש לי עוד שאילתה.
מר מוטי ששון :בבקשה ,תשאלי.
גב' נעה צ'פליצקי :בחודש ספטמבר ,זה דומה ,בחודש ספטמבר התחייבה עיריית חולון לספק מבנים
יבילים לבית ספר בית דוד בנות .נכון להיום אין מבנים יבילים והתלמידות סובלות
מתנאים בלתי הולמים .זה בלשון המעטה .האם הוזמנו מבנים יבילים ומה סטטוס
ההזמנה וקבלת המבנים?
מר מוטי ששון :עיריית חולון הגישה בקשה למינהל הפיתוח לתקצוב עבור שתי כיתות יבילות בתיכון
בית דוד ואנו נמצאים בהליך של קבלת הרשאה בהיתר להצבת הכיתות .הכיתות
היבילות יוצבו בבית הספר בכפוף לחוקי התכנון והבנייה .מתייחסים לזה כמו כל
מבנה רגיל שצריך לקבל היתר.
גב' נעה צ'פליצקי :אבל זה ארבעה חודשים.
מר מוטי ששון :את הבנת עברית? קראת עברית? כתוב הרשאה .צריך לקבל הרשאה.
גב' נעה צ'פליצקי :אבל אמרו שזה יהיה בנובמבר.
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מר מוטי ששון :שמעת מה אמרתי לך? הגישו בקשה למשרד החינוך ,צריך לקבל הרשאה.
גב' נעה צ'פליצקי :זה כמו הבקשות האחרות.
מר מוטי ששון :בבקשה.
סעיף  - 8שאילתה – של חבר המועצה מר איציק תורג'מן בנושא שיפוץ מרכזים מסחריים
מר יוסי זיידה :מוטי ,תורג'מן,
מר מוטי ששון :איציק תורג'מן.
מר יצחק תורג'מן:אני מבקש לקבל מידע לגבי התוכניות של הרשות לשיפוץ מרכזים מסחריים,
שחלקם באמת במצב מאוד לא טוב כמו נאות רחל ,קריית שרת .ואם יש לך תוכניות
לגבי החלק של הרשות בשיפוץ ,החלק של הסוחרים במקום .מה המדיניות של
העירייה בנושא?
מר מוטי ששון :ובכן ,לעיריית חולון כגוף ציבורי אין אפשרות למממן ולטפל בנכסים פרטיים .בחלק
משטחי הפיתוח של המרכזים המסחריים מטופל השטח המשיט לשטחים הציבוריים
או לשטח כולו וזאת במידה ויש זיקת הנאה לטובת הציבור .לצערנו המרכזים
המסחריים ברובם פרטיים וללא ועד מכוון ומרכז .בעבר הייתה יוזמה לקדם את
השיפוץ בהשתתפות בעלי הנכסים עם סיוע עירוני ככל הניתן ולצערנו היוזמה לא
זכתה לשיתוף פעולה בכיכר סירן .במקומות אחרים היה שיתוף פעולה ,הם לא נתנו
מצ'ינג ,הם נתנו שליש בסופו של דבר .זאת אומרת העירייה נתנה שני שליש ,זה היה
כיכר ויצמן ,זה היה בקריית שרת ,זה היה בצמרת ,זה היה בנאות יהודית .המקום
היחיד י שלא היה שיתוף פעולה מצד הסוחרים זה היה בכיכר סירן .אבל יש לנו
תוכנית בעתיד ,כן ,אתה לא יכול בו זמנית לטפל בכל הבעיות ,ברגע שנגמור את כל
הנושא של השיפוצים בגני הילדים ומבני חינוך ,נוכל להתפנות לדברים אחרים .אני
עובר לשאילתה הבאה.
מר עמוס ירושלמי :רק רציתי להזכיר שבקדנציה הקודמת דובר על כיכר סירן ,אני יודע שהיה תקציב
מוכן ומאז לא שמענו.
מר מוטי ששון :הם לא היו ,לא נתנו ,לא היה להם ועד בכלל .אין להם ועד .לא היה שיתוף פעולה
מצידם.
מר עמוס ירושלמי :זה היה לפני  7שנים לפחות.
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סעיף  - 9שאילתה – של חבר המועצה מר מורן ישראל בנושא סקייטפארק חולון
מר מוטי ששון :כן .אני עובר לשאילתה הבאה .מורן ,כן?
מר ישראל מורן :כן ,אז השאילתה היא בנושא הסקייטפארק כמו שאתם יודעים .יש כמה נושאים
 ..ומתוקף ,מכוח ההתמדה בסופו של דבר אנחנו חוזרים ואנחנו ממשיכים,
מר מוטי ששון :אתה יכול לחפור ,אתה יכול לחפור כמה שאתה רוצה ,אנחנו מחליטים ואנחנו
מבצעים .אז הלאה ,מה השאלה?
מר ישראל מורן :אנחנו שמחים שבסופו של דבר זה גם משפיע עליכם כי זה לא היה,
מר מוטי ששון :לא ,לא צריך להשפיע עלינו .אנחנו תכננו את זה מראש.
מר ישראל מורן :בשנת  2014ענית משהו אחר ,אני בכל זאת אשאל את השאילתה ברשותך.
מר מוטי ששון :בבקשה.
מר ישראל מורן :עברה מעל לשנה מאז הוקצה תקציב לתכנון הסקייטפארק אך עד היום לא הועבר
תקציב להקמתו .אבקש לדעת היכן זה עומד ומתי בכוונת העירייה לקיים את
שהבטיחה? אנחנו כבר יודעים ,שהרי זה כבר תוכנן ,כבר יש הצעה ,ההדמיות והכול
כבר ישנן כמה חודשים .אני לא מבין למה אנחנו מורחים את זה .אם אנחנו יכולים
או שמחכים ל ,2018-כמו שאמר קודם שמעון ,אם אפשר להקים את זה ,בואו נקים
את זה .למה אנחנו מחכים עם זה?
מר מוטי ששון :חבל שאתה לא מתעניין .הייתה תחרות אדריכלית ,יש אדריכל זוכה.
מר ישראל מורן :ההפך ,אני כבר אומר לך שזה כבר כמה חודשים ככה.
מר מוטי ששון :תסלח לי.
מר ישראל מורן :אני יודע את זה.
מר מוטי ששון :נבחר צוות מתכננים ויועצים שמקדמים את הליך הוצאת ההיתר .הבנת? במקביל
בוצעה פניה ל מפעל הפיס לממן את הפרויקט .מפעל הפיס אישר ואנו מקדמים את
התוכנית .הדברים האלה לוקחים זמן .אורך זמן הבנייה מוערך לאחר קבלת כל
האישורים שיהיה לנו ממפעל הפיס ,מעריכים אותו בסדר גודל של  8חודשים.
מר ישראל מורן :מוטי ,עוד לא אישרנו את התב"ר .בוא נאשר את התב"ר של הבנייה של
הסקייטפארק.
מר מוטי ששון :שמעת מה שאמרתי לך?
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מר ישראל מורן :כן ,אבל אתה לא התייחסת,
מר מוטי ששון :שמעת מה אמרתי לך קודם?
מר ישראל מורן :זה בתקציב.
מר מוטי ששון :ברגע שנקבל את האישור של מפעל הפיס ,הכול יובא .תודה.
סעיף  - 10שאילתה – של חבר המועצה מר מורן ישראל בנושא חלוקת  130אייפדים מתנה לעובדים
מר מוטי ששון :אני עובר לשאילתה הבאה .בבקשה מורן.
מר ישראל מורן :או קיי ,זאת שאלה שנראה לי שחשוב שכולם ישמעו אותי .אני לא יודע אם אתם
שמתם לב ,אני ראיתי את זה כמה פעמים .השאלה זה האם חילקה העירייה 130
אייפדים כמתנה לעובדים .בתאריך ה 18-בנובמבר  2016פרסם ראש העיר בעמוד
הפייסבוק שלו את הפוסט הבא :ביום רביעי השבוע הייתה לי הזכות להעניק מכשירי
אייפד ל 130-מורים ,גננות ,מדריכים ומדריכות במערכת החינוך המיוחד בחולון.
האייפדים הללו הן מתנת העירייה לעובדים המסורים .חשוב לומר לפני שאני שואל
את השאילה ,שתדעו שמתנה היא משהו שמוגדר על פי חוק ,כן? יש בתקשיר בדיוק
מה זה מתנה וזה לצורך העניין איך מוגדרת מתנה אישית .כל מתנה ניתנת לעובדי
ציבור באשר הוא עובד ציבור והקניית נכס שלא בתמורה או מתן שירות או טובת
הנאה אחרת שלא בתמורה .זה משהו שהוא מאוד ברור .השימוש הזה במונח מתנה.
האם מדובר בהצטיידות של אייפדים למערכת החינוך? כי זה מה שנאמר דרך אגב
לוועדת מכרזים ,לא נאמר אחרת .הביאו לוועדת המכרזים לרכוש ואף אחד לא אמר
שזה מתנות למישהו .או במתנות שניתנו באופן אישי? במידה ומדובר במתנות
אישיות ,אני אשמח לשמוע מה חוות הדעת של היועצת המשפטית בעניין הזה.
מר מוטי ששון :כחלק מהחזון העירוני ,העיר חולון מאמינה ופועלת לקידום רפורמה בדרכי ההוראה
והלמידה .תוכניות רבות של חדשנות חינוכית פועלות בעיר ובכל בתי הספר בעיר
מקדמים למידה אחרת .במסגרת חזון זה וכחלק מהרצון העירוני לקדם ולתת לילדי
החינוך המיוחד כל כלי אפשרי ,העירייה החליטה לתקצב ולתת כלי נוסף מכשיר
אייפד לשם קידום הילדים .השימוש בפוסט אותו ציינת ,יש בה טעות ,ציינת ,כתוב
מתנה ,זה טעות ביסודה כי הכוונה שעיריית חולון הייתה זאת שמימנה את זה,
בטעות כתבו מתנה .אז אנחנו חוזרים בנו ,אין כאן שום מטרה או כל טובת הנאה
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כלשהי למורים אלא כלי למידה שיעזור לילדים בחינוך המיוחד .כל מורה שקיבל
חתם על כך שהוא קיבל את האייפד.
מר ישראל מורן :משהו אחד להבהרה .תקשיבו ,השאילתה הזאת הוגשה ישר עם עליית הפוסט
ב 20 -בנובמבר .הודעות לתקשורת עד לפני שבוע ,שבוע וחצי אחרי שזה קרה,
מר מוטי ששון :מה השאלה?
מר ישראל מורן :נשלחו עדיין עם המילה מתנה .אין משהו אחר חוץ מגניבת דעת של הציבור ולחשוב
שניתנה מתנה.
מר מוטי ששון :טוב.
מר ישראל מורן :הרי ידעו את זה.
מר מוטי ששון :מה השאלה?
מר ישראל מורן .. :שתתקנו את זה באתר העירייה,
מר מוטי ששון :מה השאלה?
מר ישראל מורן :זה לא מתנה.
מר מוטי ששון :מה השאלה?
מר יוסי זיידה :כן ,זה עודכן כבר מזמן(.באתר העירייה)
מר מוטי ששון :אבל הוא לא מסתכל.
מר ישראל מורן :מעולה ,אני שמח שאתם חוזרים בכם ממה שאתם אומרים ואני מבקש שלהבא זה
לא יקרה פשוט.
מר מוטי ששון :תוקן מזמן.
גב' נעה צ'פליצקי :משתמשים בהם?
דובר:

לא ,לא ראיתי.

גב' נעה צ'פליצקי :אז אוי כדאי שיחזירו אותם לעירייה.
מר יוסי זיידה :טוב ,הלאה.
סעיף  - 11אישור רישום זכויות חכירה בחלקים בלתי מסוימים (במושעא) בשיעור של  83אחוז
בחלקות  60ו 61-בגוש  6803על שם קנית השלום השקעות בע"מ ח.פ 511633158 .על פי חוזה מיום
 5.6.2008בין עיריית חולון לבין קנית השלום השעות בע"מ
מר מוטי ששון :טוב ,אני עובר לסעיף הבא .אישור רישום זכויות חכירה בחלקים בלתי מסוימים
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(במושעא) בשיעור של  83אחוז בחלקות  60ו 61-בגוש  6803על שם קנית השלום
השקעות בע"מ ,חברה פרטית  511633158על פי חוזה מיום  5.6.2008בין עיריית חולון
לבין קנית השלום השקעות בע"מ שמצורף בזאת.
מר יוסי זיידה :פנינה .פנינה בקול רם רק.
גב' פנינה שנהב :לפני בערך חצי שנה ,קצת יותר מחצי שנה באפריל אנחנו הבאנו לאישורכם רישום
במושעא של פארק התעשיות עם עזריאלי ,כאשר דאז לא כל הפארק היה מוכן אלא
רק ה 75-אחוז מהבנייה הייתה ,הייתה יותר מ 75-אחוז אבל חלקם יצא מזה 75
אחוז .ואז נרשם במושעא  75אחוז עזריאלי והיתרה  25אחוז העירייה .הפרויקט
הושלם לגמרי .אני בטוחה שאתם גם יודעים וגם מסתובבים שם ובעצם מגיע
לעזריאלי רישום של  83אחוז .אנחנו עשינו את כל הפרוצדורות ומכיוון שהמשרדים
השונים אוהבים עוד קצת פרוצדורות ,הטאבו דרש מאיתנו ,מכיוון שההחלטה
הקודמת התייחסה לשלב שבו הגענו אליו שזה  75אחוז ,הטאבו דרש מאיתנו לראות
גם החלטה של מועצת העיר לגבי  83אחוז .אתם זוכרים שעסקת הקומבינציה עם
עזריאלי היא  17אחוז העירייה ו 83-עזריאלי .אז אני מבקשת את אישורכם להשלמת
הרישום במושעא.
מר שמעון חזן :אני רוצה להעיר משהו .אני מצביע נגד ואני אגיד גם למה .קודם כל הפרויקט הזה
בכללותו הוא מוצלח .אני לא יכול להגיד שלא .זה טוב שיש דבר כזה .אבל אם למשל
חרש היה הבעלים ,לא העירייה ,תאמינו לי ,תאמינו לי ,חרש יושב בקואליציה והוא
שותק ,ממלא את פיו מים ,תאמינו לי שהוא היה עושה את זה לא פחות מ 33-אחוז.
מר שמעון חזן :רגע ,רגע ,יבוא עזריאלי ,יבוא עזריאלי ,יבוא עזריאלי יגיד לו רגע ,רגע ,רגע ,סליחה,
אני פה משקיע בבנייה הרבה מעבר לכל אלה שבנו פה .הבנייה שלי מאוד יקרה .אתה
לא תקבל את המקובל .המקובל רבותיי ,שליש ושני שליש באזור התעשייה .ב-ח300/
מקובל  40/60אחוז .בעל המגרש מקבל  40אחוז והעירייה נותן  60אחוז .בתל אביב,
בצפון תל אביב זה הפוך 60 .אחוז מקבל בעל המגרש 40 ,אחוז מקבלת העירייה.
דובר:

זה גופה מתה.

מר שמעון חזן :רגע.
דובר:

על מה הוויכוח?
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מר שמעון חזן :רגע.
מר מוטי ששון :אני לא מבין שמעון ,מה אתה עושה עכשיו ,היסטוריה?
מר שמעון חזן :אני בכל זאת,
מר מוטי ששון :מה אתה רוצה להגיד?
מר שמעון חזן :אני בכל זאת אומר,
מר מוטי ששון :לא נרשום ,תגיד .אתה רוצה לרשום או לא לרשום ,תגיד.
מר שמעון חזן :רגע 17 ,אחוז רבותיי זה מחיר שהוא ,לא יודע מי ניהל את המשא ומתן הזה,
דובר:

אוי זה היום ,אבל מה שהיה אז,

מר שמעון חזן :אבל זה דבר ,באמת ,לכן אני מצביע נגד.
מר מוטי ששון :או קיי,
מר שמעון חזן :לכל אורך הדרך.
מר מוטי ששון :חברים ,חברים או קיי ,מי בעד? אני רוצה ככה ,מועצת העיר ,אני קורא את הצעת
ההחלטה .מועצת העיר מאשרת,
דובר:

זה לא היום חזן ,זה היה מזמן.

מר מוטי ששון :מועצת העיר חולון מאשרת העברת זכויות חכירה ורישומן על שם קנית השלום
השקעות בע"מ ,ח.פ 511633158 .בחלקים בלתי מסוימים (במושעא) בשיעור של 83
אחוז בחלקות  60ו 61-בגוש  6803בחולון ומאשרת את שטר תיקון תנאי החכירה.
מי בעד? מי בעד? או קיי ,מי בעד?  22בעד .מי נגד?  1נגד.
מי נמנע? אין נמנעים .אושר.
דובר:

יש עוד פרויקט כזה של עזריאלי שהיה נותן לו עוד פעם .83

מר מוטי ששון :רק הוא שכח שלא היה כלום.
מר יוסי זיידה :לא היה כלום.
מר מוטי ששון:קיבלנו  22אחוז כי כבר יש משהו (באזור התעשייה) ,אבל לא חושב ,זה חלק
מהפוליטיקה של שמעון.
סעיף  - 12בקשה להארכת אישור להפעלת מיזם נוער בתחום פרסום חוצות
מר מוטי ששון :אני עובר לסעיף הבא .בקשה להערכת אישור להפעלת מיזם נוער בתחום פרסום
חוצות .אתם זוכרים ,בכל שנה אני מעביר את זה לאישור המועצה.
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ניצן?

מר מוטי ששון :ניצן לא .אתם מכירים את הפרויקט?
דובר:

כן ,כן.

מר שמעון חזן :יש לי שאלה.
גב' נעה צ'פליצקי :גם לי יש שאלה.
מר שמעון חזן :השאלה שלי היא כזאת .נניח אנחנו במערכת הבחירות.
מר מוטי ששון :שמעון תעזוב אותי,
מר שמעון חזן :רגע ,השאלה הזאת מאוד חשובה.
מר מוטי ששון :אתה רוצה לשמוע תשובה מקצועית ,נענה לך.
מר שמעון חזן :לא ,לא ,זאת שאלה מקצועית.
מר מוטי ששון :ילדים בסיכון.
מר שמעון חזן :רגע ,אתה מדבר עכשיו על כל חוצות ,נכון? שלטי חוצות.
מר מוטי ששון :לא.
מר יוסי זיידה :לא.
מר שמעון חזן :אלא?
מר יוסי זיידה :על האוטובוסים.
מר מוטי ששון :אז איך אתה יודע?
מר יוסי זיידה :בשלטי אוטובוסים.
מר שמעון חזן :אז תגיד מה.
מר יוסי זיידה :באוטובוסים.
מר מוטי ששון :הם מוכרים ,ילדים בסיכון ,מוכרים אותם והם הולכים ופותחים שטח פרסום,
מר יוסי זיידה :שטח פרסום באוטובוסים.
מר מוטי ששון :שלא יסתובבו ברחוב.
מר שמעון חזן :באוטובוסים?
מר יוסי זיידה :בתחנות אוטובוס.
מר מוטי ששון :כבר שנים ,שנים עושים את זה עם הילדים .או קיי ,מי בעד?
מר מוטי ששון :של מי השאלה?
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גב' נעה צ'פליצקי :אני רוצה שאלה.
מר מוטי ששון :מה השאלה?
גב' נעה צ'פליצקי... :
מר מוטי ששון :את מדברת אליו? את צריכה לשאול שאלה במיקרופון.
גב' נעה צ'פליצקי :אמרו לי לשאול אותו.
מר מוטי ששון :למיקרופון ואני אענה לך.
גב' נעה צ'פליצקי :האם במיזם יש ילדים מהחינוך המיוחד והאם יש ביזם ילדים מהחינוך החרדי?
דתי ,ממלכתי ,לא משנה איזה .איך אתם באים ומציעים להם?
מר ניצן ירושלמי :מי שמסווג ומאתר את בני הנוער,
דוברת:

ניצן ,למיקרופון.

מר ניצן ירושלמי :שני דברים .מי שמאתר ,בוחן ,מסנן מי הם הנערים שמתאימים בפרופיל שלהם,
במצב החינוכי שלהם זה היחידה לקידום נוער .הם הרי האורגינייזר אבל לצורך
העניין במיזם יש פה מישהי שבחינוך שיכולה .כמובן שיש לנו אינדיפרנטיות להביא
בני נוער חרדים וגם בנים וגם בנות ,אין שום בעיה .כלומר כל עוד שהיחידה לקידום
נוער שהיא הווסת ,מבחינתי אין לי דיפרנטים .אני חושב שכל בן או בת נוער באשר
הוא שאנחנו מוצאים אותו ומכניסים אותו לאיזה אכסדרה תעסוקתית ומוציאים
אותו ממסלולים לא כל כך טובים ,הרווחנו את לחמנו.
גב' נעה צ'פליצקי :לא ,מאה אחוז,
מר ניצן ירושלמי :זאת דעתי.
גב' נעה צ'פליצקי :לא ,בסדר גמור .אני קראתי גם ,אבל השאלה שלי אם זה עובר רק דרך הצינור של
קידום נוער?
מר ניצן ירושלמי :היחידה לקידום נוער היא הריבון.
גב' נעה צ'פליצקי :רק דרך,
מר ניצן ירושלמי :הריבון .עכשיו לשאלתך,
גב' נעה צ'פליצקי :לא ,כי אני יודעת ש,
מר ניצן ירושלמי :ראש העיר ,אתה מרשה לי לענות לו?
מר ישראל מורן :כמה יש היום?
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מר ניצן ירושלמי :יש חמישה כי אנחנו לא יכולים מבחינת ה capacity-של העשייה שלהם ,זה חמישה
אבל זה לא חמישה ,זה חמישה תקנים כי אתה יכול באיקס זמן ,באיקס משמרות
לייצר תחלופה ,אחד .שניים ,בגלל שזה כבר ארבע שנים כבר ,שלוש שנים בעצם אנחנו
כבר עם  25בני נוע ר במצרפי שזה כבר קבוצה .השנה יש גם שני בני נוער מהמיזם
שהם במועצת הנוער הארצית וזה חידוש .תופעה שנייה ,רגע ,ברשותך ,תופעה שנייה
שגם חידוש ,שאנחנו כבר מגיעים לאחוז התמדה ,משך התמדה הרבה יותר ,כי היה
קשה בהתחלה כי אתה יודע ,בהתחלה ,היום משך ההתמדה הממוצע הוא שנה.
בהתחלה זה היה ארבעה חודשים .היה קשה מאוד כי זה גם רכז תפעולי ,גם רכז
עסקי ,זה מיזם מאד מורכב וללמד אותם למכור ולעמוד מול בעלי עסקים אז אנחנו
הולכים קדימה .גם הגענו לתפוסה מלאה.
מר ישראל מורן :כיוון שהמיזם עובד כבר שלוש שנים,
מר ניצן ירושלמי :שלוש שנים ,כן.
מר ישראל מורן :זאת תהייה השנה הרביעית .אתה אומר שסדר גודל של ההתמדה עומד על שנה.
מר ניצן ירושלמי :יש גם רשימת ממתינים גם.
מר ישראל מורן :השאלה אם היום אנחנו יודעים להסתכל על נערים שהם בוגרי הפרויקט שלוש שנים
אחורה ,ולומר שהפרויקט הזה עיצב ושינה משהו בהתנהלות שלהם .האם אנחנו
יכולים לראות השמה שלהם היום או גיוס שלהם נניח לצבא ליחידות משמעותיות,
לגיוס משמעותי? האם אנחנו רואים את ההתקדמות הזאת?
מר ניצן ירושלמי :תראה ,אני אגיד לך ,אני אגיד לך שלושה דברים .אחד ,רגע ,אחד ,אני באמת רציתי
לבוא עם נתון שלנו ,של כמה התגייסו לצבא כי אני אחד שעשה איזה מין יומיים25 ,
שנה בצבא ,זה מאוד חשוב לי ברמה האישית .זה אחד ,וזה נתון שלא הגעתי אתו ואני
אלמד אותו כי זה חשוב בעיניי .אני משוחח עם הנערים על נושא גיוס לצבא באופן
פרטני.
מר ישראל מורן :אני מבין שאת כל השאר זה לא מעניין אתכם אבל אל תפריעו.
מר ניצן:

בעיניי זה חשוב גם לעודד וגם איך שאני יכול גם לדבר איתם בשפה האישית שלי.
בסוף כשאומרת לי אמא ,אני אגיד לך מה המדד ,בסוף כשאומרת לי אמא בטקס שנה
שהיה עם ראש העיר ,תפסה אותי אמא בצד ואמרה לי תשמע ,מערכת החינוך לא
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הצליחה כל כך איתם ואתה הצלת את הילד שלי.
גב' נעה צ'פליצקי :ברור.
מר ניצן:

עם זה הולכים.

מר מוטי ששון :מי בעד? מי בעד?
מר ניצן:

יש  76תחנות שזה  156כפול  100 .2אחוז תפוסה.

מר מוטי ששון :מי בעד המשך הפעלת המיזם? הפעלת מיזם נוער פרסום חוצות בשנת  2017פטור
ממכרז לפי תקנות בנושא מכרזים של הרשויות המקומיות .מי בעד?  .20איפה אילן?
 20בעד .מי נגד? מי נמנע? אין נמנעים 1 ,נמנע ,אושר.
דובר:

יש לי שאלה לגבי הפרסומים פה בעיר.

מר מוטי ששון :דקה ,דקה,
דובר:

עכשיו זה קשור לפרסום אם אפשר .המיזם ,המיזם .הם מוכרים פרסומות ,כי יש
חוק במדינת ישראל  ...שחלקי גוף ,זה חוק במדינת ישראל .פה כתוב לפעמים הם
מפרסמים את הפרסומים האלה.

דובר:

אז מי אחראי על זה?

עו"ד יונת דיין :הגורם הוא המפרסם עצמו.
דובר:

אם הגורם מפרסם ,אני מוכר סמים ,העירייה נותנת לו?

עו"ד יונת דיין :יש את תקנות הציבור ,יש את העבירות על החוק.
דובר:

זה עבירה על החוק.

עו"ד יונת דיין :הזכיין לא קובע את התוכן .הוא לא אחראי על התוכן .הגורם המפרסם אחראי על
התוכן.
דובר:

הוא הכתובת ,לא העירייה.

עו"ד יונת דיין :העירייה היא לא הגורם המבקר את התוכן.
דובר:

מי אמור לבקר את תוכן הפרסום?

עו"ד יונת דיין :החוק.
דובר:

זאת אומרת אני עכשיו ראיתי פרסום,

עו"ד יונת דיין :אם הוא עובר על החוק ,תמסור תלונה,
דובר:

להגיש תלונה למשטרה?
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עו"ד יונת דיין :כן.
דובר:

זה לא עניין שלכם.

עו"ד יונת דיין :לא.
דובר:

או קיי.

מר מוטי ששון :הילדים האלה אנחנו מעסיקים אותם,
דובר:

אני לא מדבר על הילדים .הילדים האלה,

מר מוטי ששון :זה לא העירייה.

סעיף  - 13חוות דעת משפטית ,חוזה חכירה עיריית חולון – ויצ"ו הסתדרות עולמית לנשים ציוניות
ע"ר  580057321על ידי קרן נאמנות ויצ"ו מספר תאגיד  52-0015330גוש  7059חלקה 158
מר מוטי ששון :טוב ,הסעיף הבא .חוות דעת משפטית ,חוות דעת משפטית ,חוזה חכירה עיריית
חולון – ויצ"ו הסתדרות עולמית לנשים ציוניות .עמותה רשומה  580057321על ידי
קרן נאמנות ויצ"ו מספר תאגיד  52-0015330גוש  7059חלקה  158שמצורפת בזאת.
קיבלתם את החומר.
עו"ד יונת דיין :יש שאלות? משהו?
מר ישראל מורן :כן ,יש לי שאלה.
מר שמעון חזן :מה עושה ויצ"ו שם?
מר מוטי ששון :מעון ילדים.
מר ישראל מורן :יש לי שתי שאלות.
דובר:

איפה זה נמצא?

דובר:

בתל גיבורים.

מר ישראל מורן :כן ,תל גיבורים.
דובר:

ליד הקופת חולים?

מר ישראל מורן :כן.
מר מוטי ששון :אתה רוצה לשאול שאלה?
מר ישראל מורן :כן .בדרך כלל ,עד כמה שאני יודע ,תתקנו אותי ,שטח זמן החכירה אנחנו נותנים 24
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שעות ו 11-חודשים.
עו"ד יונת דיין :הקצאה.
מר ישראל מורן :הקצאה?
עו"ד יונת דיין :כן .ההקצאה היא ל ,24-ל 25-שנה .פה יש חכירה .הם חכרו את המקום ממינהל
מקרקעי ישראל והשטח הוא שטח בייעוד ציבורי ,בייעוד חום .העירייה הפקיעה
אותו ואנחנו מסדירים את היחס מול החוכר ,נכנסים בנעלי המינהל מול החוכר.
מר ישראל מורן :כשהשטחים שאינם בשימוש לפי המפה,
עו"ד יונת דיין :כן.
מר ישראל מורן :חוזרים עכשיו לרשותה של העירייה ,נכון?
עו"ד יונת דיין :כן .ציינו את זה.
מר מוטי ששון :בעיקרון כל השטחים החומים בחולון צריכים לעבור לרשות העירייה ,למרות שהם
יכולים להיות של רמ"י .או קיי,
מר ראובן קייקוב :רגע ,רגע ,יש לי שאלה.
מר יוסי זיידה :כן ראובן ,שאלה.
מר ראובן קייקוב :שאלה .עוד הפעם ,החכירה ,החכירה ל 49-שנה .אנחנו יכולים לקבוע את זה ל25-
שנה? למשל כאשר אנחנו מקצים קרקע ,אפשר כביכול כל אלה שהגישו בקשת
הקצאה ,במקום בקשת הקצאה בקשה חכירה.
עו"ד יונת דיין :ההקצאה היא בתשלום סמלי.
מר ראובן קייקוב :כן.
עו"ד יונת דיין :בחכירה יש דמי חכירה.
מר ראובן קייקוב :ודמי החכירה האלה גם סמליים.
עו"ד יונת דיין :זה כי אנחנו נכנסים בנעלי המינהל .רק בעוד ,בסוף החכירה הזאת בעצם ,בעוד 49
שנה נוכל לדבר על תנאים אחרים.
מר ישראל מורן :תקופת החכירה הייתה עד  2016ומול המינהל ואנחנו עכשיו למעשה מאשרים אותה?
עו"ד יונת דיין :החכירה התחילה ב .2007-התחילה חכירה חדשה מול המינהל.
מר ישראל מורן :עד מתי?
מר מוטי ששון 49 :שנה.
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מר ראובן קייקוב :ואנחנו יכולים למנוע את זה?
מר ישראל מורן :לא ,אתה לא יכול לקצר,
מר מוטי ששון :אתה לא יכול ,יש חוזה .המינהל מעביר לך.
מר ראובן קייקוב :אז למה אנחנו נדרשים לאשר אם ככה?
מר מוטי ששון :כי זה עכשיו אצלך.
עו"ד יונת דיין :צריך לשים את היחסים מול החוכר .המינהל הוא כבר לא בעלי הקרקע ,כי הפקענו
מהמינהל את הקרקע ועל הקרקע יש חוכר עם הסכם מול המינהל.
מר מוטי ששון :בדיוק.
מר ראובן קייקוב :אז אם נכנסנו לנעלי המינהל ,אז אנחנו עם כל המשמעות של זה.
מר מוטי ששון :זה החוק ,זה מה שדורשים ממך .או קיי ,נוסח ההחלטה ,מועצת העיר מאשרת
בזאת כי לאחר קבלת חוות דעת היועץ המשפטי את חוזה החכירה בין עיריית חולון
לבין ויצ"ו הסתדרות עולמית לנשים ציוניות ,עמותה רשומה  580057321על ידי קרן
נאמנות ויצ"ו מספר תאגיד ( 52-0015330להלן ויצ"ו) לחכירה חלק מחלקה  158בגוש
 7059בשטח של כ 2,993-בהתאם לתשריט המצורף לחוזה החכירה למטרת הפעלת
מעון לילדים לתקופה של  49שנים שסיומה ביום  .15.12.2056דמי החכירה הינם
בסך של  12שקלים לכל תקופת החכירה .הוסכם בין הצדדים כי השטח של כ2,013-
מטר לגביו מצוין בתשריט המצורף לחוזה החכירה ,שטח שאינו בשימוש לא יכלל
בחכירה על פי חוזה החכירה עם ויצ"ו .הוא יוחזר לעירייה לשימושה היא ולפי שיקול
דעתה הבלעדי במועד חתימת הצדדים על חוזה החכירה ,הכול כמפורט בחוזה
החכירה וכפוף לאישור מליאת מועצת העיר ברוב בחבריה .מי בעד?
מר ישראל מורן :רגע ,אבל יש לי שאלה .אז בגלל זה רציתי לשאול ראשון כי זה לא מדויק מה שנאמר
לנו .אמרו שב 2007-נחתם הסכם חכירה חדש.
מר מוטי ששון 49 :שנה.
מר ישראל מורן :רגע ,מה שמופיע פה זה שהסכם החכירה האחרון שמופיע בין רשות מינהל מקרקעי
ישראל לבין ויצ"ו הוא משנת  96ולא משנת  .2007זה אומר שאם ניקח  50שנה מ,96-
אם נכנסנו בנעליהם ,אז למה פשוט לא נשאיר את ה,49-
מר מוטי ששון :החישוב זה ל 49-שנה.
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מר ישראל מורן :רגע ,למה לא נשאיר את ה 49-שנים בדיוק כמו בנעליהם? למה אנחנו צריכים לתת
להם עכשיו עוד אורכה של  49שנים? למה אנחנו קובעים ,אומנם לא אנחנו כנראה
נשב פה בעוד  49שנים ,אבל אם אנחנו יכולים לתת שטח חום שמועצת העיר תקבל
החלטה בעוד  30שנה ,לא יודע ,שהיא רוצה לעשות אתו משהו אחר ,אלוהים גדול מה
יקרה עד אז ,למה לתת להם עכשיו עוד  15שנה כאילו ,אפילו יותר 20 ,שנה ככה.
עו"ד יונת דיין :הם הקדימו ,הם הקדימו את מימוש האופציה באמת מ 2007-ל 96-אבל למעשה
השנים נספרות מהלאה ,מ .2007-זאת אומרת הם כבר ב 96-אמרו אנחנו רוצים
לממש את האופציה .האופציה עוד לא התחילה ב .96-אבל אם אתה רוצה ,אפשר
לבדוק את זה שוב לעומק .בכל מקרה הפער של הכמה שנים האלה ,הוא עדיין נצטרך
לאשר את החוזה .זה לא מה שמשנה את עצם החכירה.
מר ישראל מורן :נכון ,אבל אז הוא כבר לא בתוקף .שנייה ,משהו חשוב .ואז אפילו אם ניקח כמה
שנים טובות ,זה אומר שזה כמה שנים טובות של שטח שהעירייה יכולה לא בדמי
סכום ,בכסף סמלי כזה או אחר,
עו"ד יונת דיין :העירייה לוקחת רק מהשטח חזרה אליה.
מר ישראל מורן :אלא יכולה לקבל פה עבור זה ,לא יודע ,שכירות כמו שהיא תבקש.
עו"ד יונת דיין :העירייה ,במסגרת חידוש החכירה כרגע ,יצירת הסכם החכירה בין העירייה לוויצ"ו
גם לוקחת חלק לא קטן מהשטח שוויצ"ו בעצם לא משתמשת בו ,חזרה לעירייה.
מר ישראל מורן :עם זה אין לי שום בעיה.
עו"ד יונת דיין :זה רק בתוך הסכם ,זה חלק מההסכם.
מר ישראל מורן :אבל זה קרה בעצם העברה של רשות מקרקעי ישראל אלינו.
מר מוטי ששון :לא ,ההפקעה שלנו.
עו"ד יונת דיין :לא ,לא ,לא.
מר ישראל מורן :או קיי ,עוד יותר טוב.
עו"ד יונת דיין :במסגרת הסכם החכירה הזה היא משחררת לנו חזרה שטחים שהיא לא משתמשת
בהם .הסכם החכירה מול המינהל ,כל הריבוע ,כל המלבן ,תסתכל בעמוד האחרון של
התשריט,
מר ישראל מורן :או קיי ,אז למעשה בעבור התמורה ,אנחנו מאריכים את זה שוב פעם ב 49-שנים
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ולא עד פרק הזמן מ ,2007-אנחנו מקבלים אלינו גם שטחים חומים כבר לשימוש
עכשיו ולא רק בעתיד.
מר מוטי ששון :טוב ,או קיי ,מי בעד החלטת האישור? מי בעד? 20 ,בעד .מי נגד? מי נמנע? שמעון?
מר שמעון חזן :נמנע ,נמנע.
מר מוטי ששון :טוב 1 ,נמנע ,בעד הצביעו  20חברי מועצה שהם רוב חברי המועצה .נגד ההחלטה
הצביעו  1מחברי המועצה.
עו"ד יונת דיין :נמנע.
מר מוטי ששון :סליחה ,נגד החלטת האישור אין .נמנע  1מחברי המועצה .אושר.
מר יוסי זיידה :רק להגיד שלום לחברנו שמעונוף שחוגג בר מצווה לבנו.
מר מוטי ששון :מזל טוב.
מר יוסי זיידה :וחילק הזמנות פה .אז הרבה מזל טוב.
סעיף  - 14חוות דעת משפטית ,חוזה למתן זכות שימוש עיריית חולון – עמותת "שערי ישועה וחיים"
(ע"ר) מספר  58-0397487גוש  6049חלק מחלקה 381
מר מוטי ששון :אני עובר לסעיף הבא .חוות דעת משפטית ,חוזה למתן זכות שימוש עיריית חולון –
עמותת "שערי ישועה וחיים" ,עמותה רשומה מספר  58-0397487גוש  6049חלק
מחלקה  381שמצורף בזאת .או קיי ,מי בעד?
מר שמעון חזן :רגע ,מי יושב ראש העמותה?
מר מוטי ששון :לא יודע .זה חברים שנמצאים פה כבר שנים.
דובר:

מה זה שייך?

מר מוטי ששון :שרוצים להקים את בית הכנסת .יש לנו בעיה קשה.
מר יוסי זיידה :התקבלה בקשה של בית ספר דינור.
מר ישראל מורן :הם עומדים במינהל תקין?
דובר:

כן.

מר ישראל מורן :אני שואל אם הם עומדים,
דובר:

הכול מאה אחוז .זה כבר שמונה שנים.

מר ישראל מורן :אני אין לי שום בעיה ,אני שואל את השאלה שלי.
מר ראובן קייקוב :אתה מערער על אלוהים?
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אני רוצה להסב את תשומת ליבך שגם שמעון ,..

מר מוטי ששון :או קיי,
מר יוסי זיידה :חברים ,שקט והקשבה.
מר מוטי ששון :מי בעד אמרנו?
דובר:

כולם ,כולם בעד.

מר מוטי ששון 25 :בעד ,או קיי .מועצת העיר מאשרת בזאת כי לאחר קבלת חוות דעת היועץ המשפטי
את החוזה למתן זכות שימוש לעמותת "שערי ישועה וחיים" (ע"ר) מספר 58-0397487
(להלן העמותה) בחלק מחלקה  381בגוש  6049למטרות הקמה והפעלה של בית כנסת
על ידי עמותה בשטח של  ,1,154שלושה מפלסים עיקריים ,מפלס כניסה ,בתוספת
ביתן אשפה בשטח של  10מטר ממפלס הקרקע .זאת מעל מבנה גני הילדים המצוי
כיום על חלק מהחלקה ,הכול כמצורף בחוזה המצורף לחוות הדעת המשפטית.
תמורת תקופת רשות השימוש תשלם העמותה לעירייה דמי שימוש חד פעמיים בגין
כל התקופה רשות השימוש בסך של  .₪ 1זכות השימוש הינה לתקופה של  25שנים
בלבד החל ממועד חתימת החוזה בין הצדדים .הכול כמפורט בחוזה ובכפוף לאישור
מליאת מועצת העיר ברוב חבריה .בעד ההחלטה אמרנו כולם?
מר יוסי זיידה.21 :
מר מוטי ששון :בעד  21חברי מועצה ,שהם רוב מכלל חברי המועצה .מתנגדים יש? נמנעים יש? אין.
אושר.
סעיף  - 15חוות דעת משפטית ,חוזה למתן זכות שימוש עיריית חולון – עמותת "בית כנסת לכל עדות
ישראל" קריית אילון גוש  6869חלקה  – 186רחוב החרצית 5
מר מוטי ששון :אני עובר לסעיף הבא .חוות דעת משפטית ,חוזה למתן זכות שימוש עיריית חולון –
עמותת "בית הכנסת לכל עדות ישראל" קריית אילון גוש  6869חלקה  – 186רחוב
החרצית  .5קיבלתם.
דובר:

ובא לציון גואל.

מר יוסי זיידה :חברים ,מי בעד?
מר מוטי ששון :יש שאלות? או קיי ,אז אני מקריא .מועצת העיר מאשרת בזאת כי לאחר קבלת חוות
דעת היועץ המשפטי ,החוזה למתן זכות שימוש לעמותת בית הכנסת גן רווה (ע"ר)
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מספר  58-0515088ועמותת "בית הכנסת לכל עדות ישראל" קריית אילון חולון (ע"ר)
מספר  58-0495000להלן ביחד ולחוד( ,העמותה) ,בקשר עם חלקה  186בגוש 6869
ברחוב החרצית  5חולון במטרת הקמת מבנה דו אגפי לצורכי ציבור בשטח של 1,680
מטר ,שתי קומות פלוס מרתף שישמש כשני בתי כנסת שיופעלו על ידי העמותה תוך
שיתוף פעולה ביניהם .תמורת תקופת רשות השימוש תשלם העמודה לעירייה דמי
שימוש חד פעמיים בגין כל תקופת רשות השימוש בסך של  .₪ 1זכות השימוש הינה
לתקופה של  15שנים עם אופציה לאחר התקופה ב 9-שנים נוספות ,החל ממועד
חתימת החוזה בין הצדדים .הכול כמפורט בחוזה ובכפוף לאישור מליאת מועצת
העיר ברוב חבריה .מי בעד? שמעון בעד?
מר יוסי זיידה :בית כנסת שמעון ,בית כנסת.
מר מוטי ששון .20 :מי נגד? מי נמנע? חסר לי .1
עו"ד יונת דיין :איציק.
מר מוטי ששון :איציק אתה בעד?
מר יצחק תורג'מן :בעד.
מר מוטי ששון :או קיי 21 ,חברים בעד שהם רוב מכלל חברי המועצה .אין נמנעים ,אין מתנגדים.
אושר
סעיף  - 16אישור מחיקת חובות בהסכמי פשרה
מר מוטי ששון :אני עובר לסעיף הבא .מחיקת חובות ,בהסכמי פשרה.
מר יוסי זיידה :אישור מחיקת חובות,
מר מוטי ששון :אישור מחיקת חובות בהסכמי פשרה .קיבלתם .חבר'ה ,זה חובות אבודים.
מר יוסי זיידה :יש שאלות?
מר מוטי ששון :יש שאלות? קיבלתם את המסמך .מי בעד?
עו"ד יונת דיין :רגע ,יש לי שאלה.
מר יוסי זיידה :לנעה יש שאלה.
מר מוטי ששון :נעה אני מעמיד את זה להצבעה.
גב' נעה צ'פליצקי :יש לי שאלה ,שאלה .לגבי הסעיף הראשון והשני,
מר יוסי זיידה :חברים ,אילן?
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מר אילן בוסקילה :צודק ,צודק.
מר יוסי זיידה :יש שאלה לחברת המועצה נעה צ'פליצקי.
גב' נעה צ'פליצקי :לגבי הסעיף הראשון ,הוצאה לפועל בשווי של כחצי מיליון כנגד החייב .אני
מסתכלת על סעיף  ,2אני מסתכלת על סעיף  2ביחס פה לחצי מיליון ,הסכום המומלץ
למחיקה הוא אותו סכום .משהו פה לא הגיוני.
דובר:

למה?

גב' נעה צ'פליצקי :כתוב ,תסתכל בהנמקה ,בהנמקה ,תסתכל בהנמקה כתוב בשווי ,ב .1-אז אני
מסתכלת כאילו ,מה זה הפערים הם ,מי צריך לתת לי הסבר?
מר אילן בוסקילה :עד שהגעתי לפה כבר שכחתי .לאיזה סעיף את מתייחסת?
גב' נעה צ'פליצקי :אני מתייחסת על סעיף ,קודם כל על סעיף .1
מר אילן בוסקילה :כן.
גב' נעה צ'פליצקי :אחר כך כשקראתי ,אני מסתכלת על סעיף  ,2אז אני פה רואה שהסכום המומלץ
למחיקה כמעט אותו סכום ,שהסכום במקור פה מה שכתוב בהערות ,לא מה שכתוב
בסכומים ,תסתכל בהערות,
מר אילן בוסקילה :כן.
גב' נעה צ'פליצקי :הנמקה מתועדת למימוש ההסדר בשווי של כחצי מיליון .ופה כתוב רק  ,55אז אני
לא הבנתי והפערים,
מר אילן בוסקילה :לא ,ההנמקה ,ההנמקה היא מכיוון שהאיש הזה כל כך מסובך ויש לו תיקים בחוץ
בהיקף של חצי מיליון ,₪
גב' נעה צ'פליצקי :אה ,בחוץ.
מר אילן בוסקילה :זה נותן לך איזשהו מימד מה קורה עם האיש הזה ,אבל לא שהמחיקה בחולון.
גב' נעה צ'פליצקי :אה ,או קיי ,חשבתי שיש לו חצי מיליון אז אמרתי זה בכלל לא מסתדר.
מר אילן בוסקילה :זה לא זה המקרה.
גב' נעה צ'פליצקי :או קיי .עכשיו ,מה זה בעל חינוך? כשאתם כותבים סטטוס בעל חינוך ,מה זה
אומר? מה זה בעל חינוך?
מר אילן בוסקילה :מדובר כשהחוב הוא חוב בגין אגרות חינוך.
גב' נעה צ'פליצקי :של קרן קרב ,כמו קרן קרב?
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מר אילן בוסקילה :כן ,אבל פה זה חוב משנות ה,90-
מר מיכאל שמריהו :קרן קרב זה לא מה שהם היו צריכים לגבות את זה .קרן קרב לא היו רשאים
לגבות בכלל.
גב' נעה צ'פליצקי :אבל יש כאלה שעכשיו מקבלים תשלומים על קרן קרב?
מר מיכאל שמריהו :מנסים.
גב' נעה צ'פליצקי :בסדר.
מר מיכאל שמריהו :זה לא חוקי.
מר אילן בוסקילה :קרן קרב מבחינת שירות ,האדם קיבל שירות .צריך לשלם על שירות שמקבלים.
אבל מה ,יש בעיה עם האכיפה ,שיש לך מוגבלות מסוימת באכיפה בחובות
שהם פחות חובות שהם בהגדרה של חובה.
גב' נעה צ'פליצקי :יש מקרה כזה אני חושבת .יש פה.
מר מיכאל שמריהו :לא ,לגבי ,לגבי קרן קרב ההורים היו צריכים לאשר שהם מסכימים מראש לשלם.
מי שלא הסכים מראש לשלם ,לא חייב לשלם והעירייה לא יכולה גם לדרוש ממנו
לשלם.
גב' נעה צ'פליצקי :אבל תושבים כן קיבלו לשלם.
מר מיכאל שמריהו :קיבלו ,מנסים.
גב' נעה צ'פליצקי :קיבלו.
מר אילן בוסקילה :קודם כל זה לא רק קרן קרב.
מר מיכאל שמריהו :זה בדרך כלל קרן קרב.
מר אילן בוסקילה :אתה מדבר אבל אנחנו,
מר מיכאל שמריהו :לא ,בסדר ,אני סתם הערתי בקטע הזה של קרן קרב.
מר אילן בוסקילה :עכשיו אבל גם שירות שאדם צורך שירות הוא צריך לשלם.
מר מיכאל שמריהו :ברור.
מר עמוס ירושלמי :אילן ,אני רק רציתי לשאול או תך.
מר אילן בוסקילה :רגע,
מר עמוס ירושלמי :אני מכיר מקרה ,לא אחד ,כמה ,אבל יש אחד שאני מכיר אותו אישית .בוא נגיד,
הבן שלו בגיל של הבן שלי ,הם היו בגן ביחד ועכשיו שולחים לו ,הבן שלו כבר יש לו
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שלושה ילדים ,שולחים לו עכשיו ,הוא היה בבג"ץ ,שולחים לו עכשיו שהוא חייב מאז.
תגיד לי ,זה הגיוני?
מר מיכאל שמריהו :כן.
מר עמוס ירושלמי :מה כן?
מר מיכאל שמריהו :כן.
מר אילן בוסקילה :האדם קיבל שירות ,א' לא פועלים,
דובר:

רגע ,רוצים לשמוע.

מר מיכאל שמריהו :מבחינה משפטית יש התיישנות לכל העסק הזה .בואו נמחק את זה ולא נעשה
צחוק מעצמנו.
דובר:

מה למחוק?

מר מיכאל שמריהו :חובות אבודים.
מר מוטי ששון :רגע ,רגע ,רגע,
דובר:

עמוס ,שאלת שאלה ,הוא עונה לך.

מר יוסי זיידה :עמוס נתן דוגמה והקצין אותה כאילו זה בגלל הילדים .הוא מדבר על תקופה ארוכה.
הוא לא מתכוון בגלל הילדים.
מר עמוס ירושלמי :לא ,אני אגיד לך מה ,חשבתי אם אפשר לעשות לכל הילדים האלה ועדה ,את
הנכדים של החבר שלי ונעשה אסיפה נשאל אותו מה יקרה הלאה.
מר אילן בוסקילה :עמוס ,מגיעים הרבה פעמים,
מר מוטי ששון :או קיי ,חברים,
גב' נעה צ'פליצקי :רגע ,אני לא סיימתי .יש לי עוד שאלה לגבי  .5חוב בהתיישנות לא קיבל דרישות.
מה זאת אומרת ,לא הייתה דרישה לתשלום?
מר אילן בוסקילה :זה גם חוב חינוך ,או קיי? זה גם חוב חינוך.
גב' נעה צ'פליצקי :לא הייתה דרישה כזאת.
מר אילן בוסקילה :האדם ,האדם טען שהוא לא קיבל דרישה והוא לא ידע ממהות החוב .זה מספיק
סיבה טובה לבטל ריביות .מכיוון שריבית שאדם שידע שיש חוב ובחר לא לשלם אבל
אם אדם לא ידע ,אתה לא יכול להשיט עליו ריבית ולכן בוטלה פה ריבית.
גב' נעה צ'פליצקי :אה ,זה רק הריבית.

48

מס'  4.12.2016 50פרוטוקול 464

מועצת העיר ה –  17חולון ישיבה שמן המניין

מר מוטי ששון :או קיי ,כן ,מי רוצה לשאול?
מר ישראל מורן :יש לי שאלה .קודם כל בעצם הפרוצדורה של מחיקת חובות בחלק והמיצוי בכלל
של הזה ,הוא הליך מבורך ,אנחנו מנסים למצות עד הסוף את החוב שאנחנו יכולים
לקחת ,כמובן איפה ש ,אנחנו לא רודפים אנשים עד הקצה ופה יש  ..בוועדה ששומעת
קולות ויודעת להבחין בין למי יש חוב מופרך כזה לבין,
מר אילן בוסקילה :עושים בדיקה.
מר ישראל מורן :כן ,אני אומר ,נכון ,ההליך עצמו הוא הליך מבורך .עם זאת יש בסעיף  10איזשהו
סעיף שהוא כאילו נראה לי ,רוב מה שאנחנו מוחקים פה זה  3אלפים 7 ,אלפים10 ,
אלפים ,פה ושם 38 ,אלף ,פה יש סכום מאוד מאוד גדול והייתי שמח לקבל הסבר.
החוב שרשום של העירייה הוא מיליון,
עו"ד יונת דיין :איזה סעיף?
דובר:

.10 ,10

מר ישראל מורן :ואנחנו מוחקים מתוך ה 1.880-מיליון 1.770 ,מיליון .עכשיו ,זה חוב מ ,91-ברור לי,
השאלה כמה מתוך ה 1.880-מיליון זה קרן ובאמת האדם היה אמור לשלם וכמה זה
כל עורכי הדין והריביות וזה שטפחו במהלך השנים.
עו"ד יונת דיין :אין פה,
מר אילן בוסקילה :בבקשה.
עו"ד יונת דיין :אין פה עורכי דין .הריביות מכפילות את עצמן ,החוב מכפיל את עצמו בגלל ריבית
בערך כל  7או  8שנים.
מר ישראל מורן :את נותנת לי לעשות עכשיו שיעורים,
מר מוטי ששון :היא רק אמרה לך.
מר מוטי ששון :הכול עובדים לפי חוק.
מר אילן בוסקילה :קודם כל מה שיונת אומרת זה נכון ,כל  7שנים כאשר האחוז השנתי של הריבית
הוא  9אחוז ,בשנת  2015זה תוקן ,ב 2015-זה  9אחוז .הוא מכפיל את עצמו כל 7
שנים .פה מדברים ,אני אענה לך נקודתית למה שאתה שואל .ב 1997-מגיעה העירייה
להסכמה דרך משרד עורכי דין עם האיש הזה שהוא אדם מאוד מאוד בעייתי ,כאשר
הוא משלם עד ,הוא נדרש ,זה היה אדם שנכנס ויוצא ממתקני כליאה למיניהם ,אדם
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שרדפו אחריו עורכי דין וההצלחה הייתה בכך שהצליחו לגבות ממנו בערכים כספיים
של אז ,של  ,1997-8בשנים האלה 42 ,אלף שקלים .ההסכמה הייתה ,ברגע שהוא
ישלם את הסכום הזה ,מוחקים לו את כל היתרות .מכיוון שהאדם הזה הוא לא אדם
שהיה בדיוק מסודר וישר ולמחרת התיישר ,הדבר הזה לא קוים .אנחנו מבקשים פה
לקיים הסדר שהושג ב,1997-
מר ישראל מורן :של  42של אז,
מר אילן בוסקילה :סליחה?
מר ישראל מורן :של  42אלף שקלים של אז שכבר בלי,
מר אילן בוסקילה :כנגד התשלום הזה של  42אלף שקלים ,היה צריך לבטל את כל היתרות עד
 .1.1.1998ההסכם הזה לא יושם במשך כל השנים ,מכיוון שהאיש הזה היה לו בעיה
עם תשלומים שוטפים .היום אנחנו עושים סדר עם כל הדברים האלה ואנחנו רוצים
לקיים את מה שהתחייבו לפניו ואנחנו מקיימים את זה.
מר ישראל מורן :משנת ,97
מר אילן בוסקילה :בערכים כספיים ,שתבין ,אז ,אז ,אני יודע מה אתה רוצה ,לסבר את האוזן.
בזמנים ההם החוב היה באזור של ,שאלת מה הערכים הכספיים ,אתה לא רצית
לעשות את החישובים בשביל יונת ,אז זה היה בסביבות ה 250-אלף שקלים החוב
בערכים של .97
מר מוטי ששון :אמנון זה מחלקה אחרת.
מר יוסי זיידה :הזכות של אילן אצל אילן ואמנון זה אמנון.
מר ישראל מורן :האם מ 98-או  97כשנערך ההסכם ,האם יש פה חוב נוסף שנצבר?
מר אילן בוסקילה :כן ,כן.
מר ישראל מורן :שהוא לא  ,...הוא אדם שהיה אמור לשלם,
מר אילן בוסקילה :יש ,יש חוב נוסף ואנחנו כרגע עיריית חולון ,מה שנקרא בהליכים מאוד מאוד
חמורים נגד האיש הזה ,מתחילה בהליכים מאוד חמורים נגד האיש הזה ,אבל גם
כשאתה הולך עד הסוף מול אדם ,אתה צריך להציג יתרות נכונות וגם אם האדם לא
מקיים את ההתחייבויות שלו כלפי תשלומי הארנונה ,צריך את מה שהתחייבת
לקיים ומכאן לבוא עם ידיים נקיות לבית משפט ואת זה אנחנו מנסים לעשות.
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מר ישראל מורן :עם זה אני,
מר אילן בוסקילה :אנחנו מבקשים את אישורכם.
מר ישראל מורן :אני מבין את היישור קו עד  98ועד ההסכם שנחתם.
מר אילן בוסקילה :יש אחרי זה ,התשובה היא חיובית.
מר ישראל מורן :וזה לא מופיע פה?
מר אילן בוסקילה :וזה לא מופיע פה.
מר ישראל מורן :אה ,או קיי .מצוין.
מר שי קינן:

אילן?

מר מוטי ששון :כן שי.
מר שי קינן:

האם בעל החוב הוא בעל נכס?

מר מוטי ששון :היינו מתלבשים עליו.
מר שי קינן:

האם בעל החוב הוא בעל נכס?

מר אילן בוסקילה :מדברים על חלק מהחוב ,הוא חלק שהוא על אדמת מינהל .הוא נכנס למקום של
אדמת מינהל ,או קיי? וחלק מהחוב זה בבעלות ,או קיי?
מר שי קינן:

שלו?

מר אילן בוסקילה :כן.
מר שי קינן:

בעלות שלו.

מר אילן בוסקילה :כן ,כן ,רק ב 1990-וכלום לא בדיוק הלכו למה שאנחנו עושים היום ,הליכי כינוס
נכסים וכל הדברים הללו .וזה באמת מה שהולכים דרך אגב לעשות לאיש הזה על
חובות אחרים שמורן שאל לגביהם.
דובר:

תאמין לי שהם עושים עבודה ,באמת.

מר מוטי ששון :או קיי ,יש שאלות? מי בעד אישור מחיקת חובות בהסדרי פשרה ,על פי מכתבו של
אילן בוסקילה מנהל מחלקת גבייה מיום שני  14בנובמבר  ,2016מי בעד?  20בעד .מי
נגד?  1נמנע .אושר.
סעיף  - 17אישור להוספת תבחין לקבלת תמיכות לעמותות (כללי) לשנת  2016ולשנת ( 2017סניפי
תנועות נוער המוקמים במקלטים עירוניים)
מר מוטי ששון :אני עובר לסעיף הבא .אישור להוספת תבחין לקבלת תמיכות לעמותות כללי לשנת
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 2016ולשנת  2017סניפי תנועות נוער המומקמים במקלטים עירוניים .קיבלתם .יש
שאלות?
מר ראובן קייקוב :אם יש עמותות אחרות שהן גם כן נמצאות במקלטים ,האם זה חל עליהם?
מר מוטי ששון :זה הסעיף שכרגע מדברים על תנועות נ וער.
מר ראובן קייקוב :אני יודע.
מר מוטי ששון :הסעיף הזה הוא תנועות נוער.
מר ראובן קייקוב :אני יודע.
מר מוטי ששון :לא,
מר ראובן קייקוב :השאלה האם אפשר לעשות איזשהו עיקרון את כל העמותות ,יתר העמותות
שנתמכות על ידי העירייה ,בתנאי שהם עומדים בכל הקריטריונים.
מר רחמים בינוני :יש לנו ,סליחה ,אפשר לענות? יש לנו תקציב חלוקה לתמיכות שאנחנו מחלקים
לעמותות לפי תבחינים שהמועצה אישרה.
מר ראובן קייקוב :כן.
מר רחמים בינוני :יש לנו כאן תבחינים של תנועות נוער שהעירייה נותנת להם כסף ויש תנועות נוער
שבמקלטים .מתברר שלפעמים העירייה מפנה אותם ,יש כל מיני תרגילים,
מר ראובן קייקוב :כן.
מר רחמים בינוני :ועושים להם נזקים .לכן הם ביקשו שהעירייה תפצה אותם ולכן יש לנו בתקציב
 49אלף  ,₪שאמרנו נחלק וניתן להם לפי ימי פעילות ועל פי זה.
מר ראובן קייקוב :יתר ה,
מר רחמים בינוני :יתר העמותות מקבלות לפי תקציב שאנחנו מחלקים.
מר ראובן קייקוב :שנייה רגע,
מר ישראל מורן :מה זה פרויקט מחוץ למקלט ופרויקט,
מר רחמים בינוני :בתוך המקלט.
מר ישראל מורן :לא ,אבל רשמת התמיכה תתבצע על פי המפתח הבא.
מר רחמים בינוני :לא ,מחלקת הנוער המליצה איך לחלק כי אמרו בואו נדע איך לחלק .אמרנו כי לפי
ימי פעילות ,זה אומר לפי מספר החניכים.
מר ישראל מורן :איך אבל ,רגע ,אם  6-7ימים בשבוע,
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מר רחמים בינוני :כן,
מר ישראל מורן :אז איך אתה יכול כאילו לפנות אותם?
מר רחמים בינוני :לא ,לא,
מר יוסי זיידה :פינוי קורה כשיש מלחמה ,תרגילי ביטחון.
מר רחמים בינוני :הכוונה לפנות אותם ליום יומיים ואחרי זה הם חוזרים,
מר ישראל מורן :הבנתי.
מר רחמים בינוני :ולכן בתקופות האלה ...
מר יוסי זיידה :בלא מעט מקרים נגרמים נזקים שמפונים או מפאת מצב חירום או מפאת תרגיל.
מר מוטי ששון :או קיי ,מי בעד אישור המועצה להוספת תבחין לקבלת תמיכות לעמותות (כללי)
לשנת  2016ולשנת  2017סניפי תנועות נוער הממוקמים במקלטים עירוניים,
מכתבה של אביבה שרון סגן היועצת המשפטית לעירייה מיום  .20.11.16מי בעד?
 ,19אילן?
מר אילן לוי :בעד.
מר מוטי ששון .20 :מי נגד? אין נגד .מי נמנע? אין נמנעים .אושר.
סעיף  - 18אישור פרוטוקול ועדת תמיכות – תיקון טבלת חלוקה לתמיכות בתנועות הנוער לשנת
 2016פרוטוקול דיון מיום 20.11.2016
מר מוטי ששון:אני עובר לסעיף הבא .אישור פרוטוקול ועדת תמיכות – תיקון טבלת חלוקה לתמיכות
בתנועות הנוער לשנת  2016פרוטוקול דיון מיום  .20.11.2016יש שאלות?
מר ישראל מורן :זה בעקבות התיקון הזה?
מר רחמים בינוני :בעקבות התבחינים שעשינו ,עכשיו זו החלוקה של הכסף כדי שנוכל לחלק להם
עוד השנה ,זה קיים בתקציב והם רוצים לקבל אותו.
מר מוטי ששון :או קיי ,מי בעד?
עו"ד יונת דיין ... :מכיוון שאנחנו בדצמבר ואין זמן אחר לחלק אז בהנחה שהייתם מאשרים את
הסעיף הזה ,הוכנה החלוקה של הכסף הנוסף הזה.
מר מוטי ששון :או קיי ,מי בעד?
מי בעד אישור פרוטוקול ועד תמיכות ,תיקון טבלת חלוקה לתמיכות בתנועות הנוער
לשנת  2016פרוטוקול דיון מיום  .20.11.2016חתום על ידי ועדת התמיכות 20 .בעד.
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אין נגד ,אין נמנעים .אושר.
סעיף  - 19אישור עדכון התקציב הרגיל לשנת 2016
מר מוטי ששון :אני עובר לסעיף הבא .איפה רחמים? אישור עדכון התקציב הרגיל לשנת  .2016כן
רחמים?
מר רחמים בינוני :זה קודם כל שינוי של  .183,900כעיקרון השינוי הגדול זה כמו שאתם רואים ,יש
פה הקטנה בארנונה של  5מיליון למול  5מיליון שאנחנו אמורים לקבל מתאגיד מי
שקמה בגין דיבידנדים.
מר ישראל מורן :אתה כן אמור לקבל את זה.
מר רחמים בינוני :לקבל ,כן .ולכן אנחנו עשינו הקטנה למול הגדלה.
מר מוטי ששון :ברגע שהם הכריזו על חלוקה ,נכנס לך.
מר רחמים בינוני :אנחנו צופים שלא נקבל את כל הסכום הזה של הארנונה ולכן כנגד הקבלה של
הדיבידנד אנחנו נוריד .זה אמור להתקבל עכשיו.
עו"ד רועי כהן :רגע ,אבל למה דיבידנד ,איך זה יכול להיות שה 5-מיליון שקל בארנונה אתה צופה,
הרי אתה הבאת לנו כל הזמן עדכון ועדכנת אפילו את תשלומי הארנונה.
מר רחמים בינוני :לא ,ארנונה כל השנה לא עדכנו אותה.
עו"ד רועי כהן :לא עדכנת.
מר רחמים בינוני :פרסמנו אותה מתחילת השנה ב .537-לפי הביצועים שאנחנו רואים ,אנחנו צופים
שיהיה כנראה חוסר של בין  4ל 5-מיליון ולכן אמרנו כנגד זה שקיבלנו את ה 5-מיליון
מהתאגיד ,אנחנו נוריד כדי שהתקציב יהיה נכון.
מר מוטי ששון :רועי ,קשה לאנשים.
עו"ד רועי כהן :בסדר ,לא ,אבל אנחנו ממש בחודש  ,12אפשר היה לראות את זה לפני .לא היה צריך
את ה 5-מיליון כדי לראות את ההכנסה הזאת מהתאגיד.
מר מוטי ששון :כן ,אבל אם תראה יש להם ,הם כל הזמן רוצים לעדכן תקציב .אני בזמנו הייתי פעם
בשנה עושה עדכון ,לקראת סוף השנה ,ברבעון השלישי ,אבל הם אומרים למה,
קיבלתי עכשיו כסף ,אני עכשיו מכניס אותו.
עו"ד רועי כהן :בסדר.
מר מוטי ששון :מי בעד? מי בעד עדכון התקציב הרגיל ,מי בעד עדכון התקציב הרגיל לשנת  2016בצד
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ההוצאות,
מר ישראל מורן :רגע ,מוטי יש לי שאלה .אני רוצה להצביע .הוא צודק בזה שאת ה 5-מיליון היינו
צריכים לראות לפני כן בהכנסות.
מר מוטי ששון :אני עוד אומר לך ,אתה יודע מה ,גם היום אתה עוד לא יודע אם החייבים הגדולים
יעבירו או לא יעבירו .זה לא פשוט .היום המצב במשק הוא בעייתי.
מר יעקב חרש :אני שילמתי.
מר מוטי ששון :חרש שילם מראש .תשאיר את זה לאנשי מקצוע.
מר ישראל מורן :זה שאלה מהותית כי זה משקף את האופן שבו אנחנו מצביעים על הדו"חות
הכספיים .אם אתה אומר לי אנחנו מסיימים את חודש דצמבר ויכול להיות שעוד יש
סיכוי שאנשים לא יכניסו את הכסף וזה לא תזרימית ,זה לא נכנס הכול בדצמבר ,זה
אומר שהאישור של הדו"חות הכספיים על השנה שתעבור ,הם בכלל לא משקף את
המציאות.
מר רחמים בינוני :לא ,סליחה ,אתה בדו"חות הכספיים אתה תראה שיש לך לא לפי הגבייה כפי
שציפית בארנונה .גם ראית את זה ברבעון השני .אתה אמור לקבל עכשיו את הרבעון
השלישי לאישור שאתה תראה אותו ,אתה תראה שגם שם אתה לא עומד בצפי של
הארנונה .הפער הזה של  5 ,4מיליון.
מר מוטי ששון :אתה תראה את זה גם בצד ההוצאות.
מר רחמים בינוני :אתה רואה את זה.
מר ישראל מורן :הדו"חות הכספיים הרבעוניים,
מר רחמים בינוני :תפתח את הרבעון השני ואתה תראה ששם,
מר מוטי ששון :חברים ,אני אומר ,מי בעד עדכון התקציב הרגיל על פי מכתבו של יצחק וידבסקי מ-
 15לנובמבר  ,2016בסכום  ₪ 1,200,780,900הן בצד ההכנסות והן בצד ההוצאות .מי
בעד?  16בעד .מי נגד? מי נמנע?  2 ,1נמנעים .אנחנו  17כי את אילן לא ספרתי .קודם
 17בעד .אושר .כמה נמנעים אמרנו?
עו"ד יונת דיין.2 :
מר מוטי ששון 2 :נמנעים .אושר.
סעיף  - 20אישור עדכון התקציב הבלתי רגיל לשנת 2016
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מר מוטי ששון :אני עובר לסעיף הבא .אישור עדכון התקציב הבלתי רגיל לשנת  .2016בבקשה.
מר רחמים בינוני :כן ,יש לנו כאן תוספת של  7.340מיליון .כפי שניתן לראות ,קיבלנו פה מספר
תב"רים השתתפות של מקרקעי ישראל גם בדרכים וגם בתיעול .בתכנון כללי
לבטיחות בדרכים אנחנו מוסיפים פה  330אלף  .₪אנחנו הורדנו מתב"ר יתרה,
בתב"ר שהיה ברחוב השומר אחרי שעשו את כל העבודות אז העברנו לפה כדי שיוכלו
לעשות את העבודות .יש לנו פה הצבעת  4כיתות יבילות בבית ספר שרון ,הייתה
צריכה תוספת של  224אלף.
גב' נעה צ'פליצקי :ממתי זה?
מר רחמים בינוני :מה?
גב' נעה צ'פליצקי :ממתי זה?
מר רחמים בינוני :העבודה ,העבודה הייתה בקיץ ,אבל יש לנו תב"ר כללי של בינוי שלקחנו את זה
משם ועכשיו אמרנו בואו נתקן את זה כדי שזה יהיה מושלם .יש לנו בינוי ולקחנו את
זה משם ואנחנו מוסיפים  4.5מיליון שיפוץ בית ספר קוגל.
גב' נעה צ'פליצקי.. :
מר רחמים בינוני :לא ,זה רק החודש .בתקציב לשנת  2017את תראי שיש שם עוד תוספת.
מר מוטי ששון :כן .או קיי ,מי בעד עדכון ,מי בעד אישור התב"רים על פי מכתבו של יצחק וידבסקי
גזבר העירייה מה 16.11.2016-שמסתכמים ב 7.340-מיליון ש"ח כפי שקיבלתם לפי
הפירוט לתוך הטבלאות .מי בעד?  18בעד .מי נגד? רגע ,אתה בעד? מי נגד? רועי? מורן?
נגד.
מר ישראל מורן :אני בעד.
מר מוטי ששון :אז  20בעד.
גב' נעה צ'פליצקי :לא ,לא  20בעד .אנחנו לא.
מר מוטי ששון :אז אתם נמנעים .או קיי 2 ,נמנעים 18 .בעד 2 .נמנעים .אושר.
סעיף  - 21אישור מועצה לעבודה עם מנהלי תיקים
מר מוטי ששון :אני עובר לסעיף הבא .אישור מועצה לעבודה עם מנהלי תיקים.
מר ישראל מורן :האם אפשר לקבל הסבר?
מר מוטי ששון :אישור מועצה ,חברים,
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מר יעקב חרש :מה זה מנהלי תיקים?
מר מוטי ששון :חברים,
מר יעקב חרש :מה זה מנהלי תיקים?
מר יוסי זיידה :חברים סליחה רגע .המקליט פה בייאוש .לא ,אתה בייאוש ,רואים עליך.
דובר:

אין מאיפה לקפוץ פה.

דובר:

גם אני בייאוש.

מר יוסי זיידה :חברים ,בואו ,דקות אחרונות.
מר יעקב חרש :אבל מה זה תיקים?
מר יוסי זיידה :יסביר רחמים.
מר מוטי ששון :תיקי השקעות ,אתה עושה גבייה מראש,
מר יעקב חרש :אז שיכתבו השקעות.
מר מוטי ששון :כתוב.
מר רחמים בינוני :העירייה משקיעה את הכסף שלה גם באמצעות חברות השקעות .הגזבר ביקש
להוסיף עוד חברות כדי שיוכל לבחור חברות ויעשה להם אחרי זה ראיונות ואחר כך
הוא יבחר .הוא ביקש את האישור להגדיל את ההיצע של החברות,
מר מוטי ששון :גמישות.
מר רחמים בינוני :שישקיעו את הכסף של העירייה.
מר מוטי ששון :יותר גמישות.
מר ישראל מורן :השאלה האם זה על בסיס תוצאות,
מר מוטי ששון :בטח.
מר ישראל מורן :זה לא הגיע למכרזים ,לא כלום .אנחנו רוצים לדעת ,אנחנו רוצים לדעת האם
הקרנות האלה ,כי מחר מתוך הארבע קרנות האלה הוא יבחר בקרן שאולי לדעתנו
אולי לא הייתה צריכה בכלל להיכנס לפול הזה.
מר מוטי ששון :מורן ,מורן,
מר ישראל מורן :עם זאת אני חושב שראוי להבין פה,
מר רחמים בינוני :יש ועדת השקעות מורן .יש ועדת השקעות שהיא מחליטה.
מר ישראל מורן :מבקשים מאיתנו עכשיו להרחיב את ההיצע של ניהול התיקים.
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מר מוטי ששון :מורן ,מורן,
מר ישראל מורן :מן הראוי להראות לנו גם את התוצאות שלהם,
מר מוטי ששון :מורן ,מורן ,יש ועדת השקעות .יש ועדת השקעות.
מר ישראל מורן :נו,
מר מוטי ששון :וועדת ההשקעות עוקבת ורואה כמו בכל מקום אחר .אני הייתי גם בוועדת השקעות
של מפעל הפיס ואני העברתי שם תקנה ,הוראה ,לא תקנה .אמרתי כל שנה מחליפים
אחד .למה? התשואות שלו הכי נמוכות ,הוא יכול להיות הכי מצוין בשוק ,ואצלנו
הכי נמוך ,אז כל שנה מחליפים.
מר מוטי ששון :אז רגע ,רגע ,מורן ,אתה תקשיב ,מורן אתה לא מקשיב .אתה יכול להצביע נגד ,אתה
לא מבין .אני רוצה להסביר לך.
מר ישראל מורן :אני לא יודע את החומר המקדים.
מר מוטי ששון :תקשיב רגע,
מר ישראל מורן :לא העברתם את זה.
מר מוטי ששון :תקשיב רק מה שאני אומר לך .אם הגזבר היה פונה ומבקש להגדיל את מספר בעלי
התיקים שהוא יוכל לעבוד איתם ,זה מאפשר לו גמישות יותר טובה .או קיי? עכשיו,
הוא עושה את השיקולים שלו ,הוא אדם מאוד מקצועי ,יושב בוועדה ,גם יושב שם
זוהר שהוא יושב ,יושבים אנשי מקצוע ,רואה חשבון ,כלכלן ,יושבים עם אנשים עם
כל הצוות שלו המקצועי והם מגיעים להחלטות איפה כדאי להשקיע ,איפה לא כדאי
להשקיע .כעיקרון אני אומר לך כשאני הייתי במפעל הפיס ,לא בביטוח ,הלוואי
אמרתי ביטוח לאומי ,מפעל הפיס ,אז שם עשינו ככה ,בדקנו את התשואות
והדירקטוריון קיבל את ההמלצות של ועדת ההשקעות.
מר ישראל מורן .. :לא האם הגזבר טוב או לא .בזה אין לי ספק .דרך אגב ,אני אומר את זה כל פעם.
העניין הוא נושא על סדר היום במועצת העיר .כשמגיע נושא לאישור המועצה,
מר מוטי ששון :אני לא מבין ,אתה נגד ,אתה נגד מה?
מר ישראל מורן :שנייה ,אני שמעתי אותך ואני רוצה להתייחס .אתה לא יכול רק להגיד ולהעלות
להצבעה .אתם מבקשים עכשיו שנאשר משהו ,אתם רוצים שנאשר משהו באופן ,...
אני מבקש שנושאים שעולים לסדר היום ,תבואו עם החומר הרלוונטי .רגע ,יש

58

מס'  4.12.2016 50פרוטוקול 464

מועצת העיר ה –  17חולון ישיבה שמן המניין

חמישה מנהלי תיקים שרוצים שאנחנו,
מר ישראל מורן :מעולה .באופן עקרוני אני מבין את הרצון .אני רוצה לראות את התוצאות של
מנהלי התיקים האלה.
מר זוהר נוימרק :איזה תוצאות? הם עוד לא,
מר רחמים בינוני :הם עדיין לא התחילו.
מר ישראל מורן :של השנים האחרונות .מה ,אין להם תוצאות?
מר זוהר נוימרק :תוצאות למה?
מר רחמים בינוני :למה?
מר ישראל מורן :תוצאות של השנים האחרונות איך התשואות שלהם היו.
מר מוטי ששון :אתה יכול לנבא ,אתה יכול לנבא גם מה יהיה בשנה הבאה?
מר ישראל מורן :לא ,אבל איך אתה בוחן?
מר מוטי ששון :על פי אנשי המקצוע ,הניסיון שלהם.
מר ישראל מורן :נכון ,אבל הם מנבאים לפי מה?
מר מוטי ששון :הניסיון של וידבסקי .הניסיון של וידבסקי.
מר זוהר נוימרק :יש הרי חוק ,הרי אתה מוגבל בהשקעות שלך .אתה לא יכול להשקיע במניות ואתה
לא יכול להשקיע ב,
מר ישראל מורן :אז נבדוק את התשואות אנחנו.
מר זוהר נוימרק :יש שם תקנות ,אתה לא יכול להשוות.
מר ישראל מורן :אני לא אצביע בעד ההצעה הזאת ,תכתבו בגלל שהיא לא באה מוכנה.
מר מוטי ששון :זה המכתב שהיית מקבל גם בישיבה הבאה .או קיי ,מי בעד אישור המועצה לעבודה
עם מנהלי תיקים נוספים כפי שמופיעים במכתבו של יצחק וידבסקי גזבר העירייה
מה 1-בדצמבר ?2016
מי בעד?  18בעד .מי נגד? מי נמנע?  2נמנעים .אושר.
סעיף  - 22אישור הארכת מינוי של מר דני פדר כדירקטור בתאגיד מי שקמה בע"מ
מר מוטי ששון :אני עובר לסעיף הבא .אישור הארכת מינוי של דני פדר כדירקטור בתאגיד מי שקמה
בע"מ .יש פה את המכתב של עובדי העירייה .מי בעד?  20בעד .מי נגד? אין נגד ,אין
נמנעים .אושר.
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סעיף  - 23מינויו של חבר המועצה מר שמעונוף עופר כחבר ב"ועדת ביקורת" במקום חבר המועצה
מר קייקוב ראובן
מר מוטי ששון :אישור סעיף  - 23מינויו של חבר המועצה מר שמעונוף עופר כחבר ב"ועדת ביקורת"
במקום חבר המועצה מר קייקוב ראובן.
מי בעד?  20בעד .אין נגד ,אין נמנעים .אושר
עו"ד רועי כהן :אני אחזור עוד פעם אם צריך .אני חושב שזה לא משהו שאפשר להעביר אותו על סדר
היום ,החלטה לאיחוד ערים ,ששתי אלה שכנות של העיר חולון .ויש פה איזשהו גם
אמירה וגם לדעתי יש לזה גם השלכות גם כלפי העיר חולון,
עו"ד רועי כהן :רגע ,שנייה ,אבל בסדר ,אבל אני רוצה לשאול.
מר מוטי ששון :חברים,
עו"ד רועי כהן :מוטי הופיע שם ,מוטי הופיע בוועדה .אני חושב שמן הדין זה לקבל איזשהו אינדיקציה
מה היה .אני חושב שאנחנו,
דובר:

התביעה של בת ים תתייתר.

עו"ד רועי כהן :שנייה ,תן לי רגע .אתה הופעת בוועדה לפי מה שהבנתי.
מר מוטי ששון :אני בעבר ,בתקופה של פורז פנו אלי והציעו לי ב 98-כשלחיאני נבחר ,ביקשו ממני,
לחצו עלי ,שיחות בלילה,
עו"ד רועי כהן :לחיאני זה ב 98 .2003-זה היה שגיא.
מר מוטי ששון :לא ,לא ,מתי הוא נבחר?
עו"ד רועי כהן :ב.2003-
מר מוטי ששון 2003 :אמרתי לחיאני נבחר ,פנו אלי ,הדגשתי בכוונה את האנשים שדיברו אתו .היה
בר לב מנכ"ל ו,
עו"ד רועי כהן :פורז.
מר מוטי ששון :פורז היה שר הפנים .ניסו לשכנע אותי לקחת את בת ים ,לספח אותה לחולון .אמרתי
להם תקשיבו ,הגירעון המצטבר שלהם זה מאות מיליונים .הגירעון השוטף שלהם
זה עשרות מיליונים.
עו"ד רועי כהן 2 :מיליארד.
מר מוטי ששון :מי יכסה את הגירעונות שלהם? מי יכסה? אמרו לי אתה יודע המצטבר ,אתה יודע,

60

מס'  4.12.2016 50פרוטוקול 464

מועצת העיר ה –  17חולון ישיבה שמן המניין

התחילו לגמגם .אמרתי לא .מי מכסה את השוטף? אמרתי את הגירעון המצטבר
עזוב .את השוטף ,מי מכסה?
עו"ד רועי כהן :גירעון של  2מיליארד.
מר מוטי ששון:בקיצור לא ,התנגדתי ווידבסקי גם אמר לי מוטי ,זה טירוף .לא יכול להיות שהארנונה
יותר גבוהה בבת ים ואנחנו נעלה את הארנונה בחולון ,לתושבי חולון כדי לממן את
הגירעון המובנה שלהם .יש להם גירעון מובנה שאני מעריך אותו בין  80ל 100-מיליון
ש"ח.
מר מוטי ששון :בין  80ל 100-מיליון מובנה .אמרתי מי יממן אותם וכמה שנים תממנו אותם .בקיצור
אף אחד לא יכל לתת לי שום הבטחה .נלחמתי ,אמרתי בשום פנים ואופן .לאחר מכן
היה מאיר שטרית שאמר אני רוצה( ,הוא היה שר הפנים) ,אני רוצה לקיים איחודים
של רשויות .אז אני ויונה יהב היינו בראש ,לא הייתי קורא לזה שדולה אבל ראש מטה
המאבק של השלטון המקומי כנגד איחוד רשויות .לחיאני רצה להתאחד עם חולון.
אז אמרתי לא יקום ולא יהיה ,אלא אם כן תאזנו את בת ים ,זה סיפור אחר ,אבל
שחולון תכסה את הגירעונות של בת ים ,מה פתאום .גם זה נפל .הפעלנו את ,זיכרונו
לברכה ,ח"כ פואד בן אליעזר ,אני פניתי אליו אז וגם יונה פנה אליו וגם אחרים והוא
העלה את זה בישיבת הממשלה .הצליח להפיל את הכוונה של מאיר שטרית להעביר
את הנושא הזה .ההצעה הזאת נפלה .עכשיו הגיעו למסקנה שבת ים אין לה זכות
קיום .אין לה מאיפה למממן את ה 100-מיליון שקל בשוטף .ואז עשו כאן דבר שיש
בו עבירה על החוק .אנשי אגף התקציבים נתנו להם היתר למכור נכסים כדי לכסות
את השוטף .זה עבירה על החוק .אתה מוכר נכס ,התמורה חייבת להיכנס לקרן
הפיתוח.
עו"ד רועי כהן :לקרן הפיתוח ,כן.
מר מוטי ששון :אתה לא יכול לקחת להשתמש בשוטף.
עו"ד רועי כהן :ברור.
מר מוטי ששון:

אגב ,כשאני נכנסתי לתפקיד ,כשאני נכנסתי לתפקיד ,זה בדיוק מה שהיה לפני
שנכנסתי לתפקיד ודו"ח מבקר המדינה העיר שלוקחים מהפיתוח ומכסים את
הגירעונות של השוטף וזה היה סיפור לא פשוט .היה גם במצבת העובדים איזה 400
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עובדים מעל התקן ,נכנסנו לתהליך קשה וכואב של פיטורי עובדים מיותרים .כואב
אני אומר .זה תקופה לא קלה שהייתה לי שהלכתי עם מאבטחים .זה לא נעים .אין
לך חיים פרטיים .אתה לא יכול לעלות הביתה ,בודקים לך את הבית .אתה לא יכול
להפעיל את המכונית ,בודקים לך את המכונית ,אומרים לך אל תפעל ,את תדליק את
המכונית ,בקיצור לא נעים .ואתה מפטר אנשים שזה מקור הפרנסה שלהם .אבל הם
היו מעל התקן והמצב היה בלתי נסבל .זה רק עניין של זמן שהיינו יכולים להתמוטט.
ומה שקרה בסוף כשהציעו את ההצעה ,אז אמרתי אני לא מוכן .ייאמר לזכותו ,של
(רון חולדאי) נפגשנו שלושת הרשויות ,כי אז הם העלו הצעה ,מורן ,אה ,רועי זה אתה
אמרת ,העלו הצעה ,שתי הצעות היה .הצעה אחת שאחת הרשויות תיקח אותם.
ההצעה השנייה חלוקת הכנסות .האמת היא שבת ים חתרה לחלוקת הכנסות ולא
איחוד .הם לא רוצים איחוד.
דובר:

עכשיו נפטרנו מזה.

מר מוטי ששון :לא .תקשיב ,ואז אנחנו הופענו ,זה עסק שנמשך כמה ,שנתיים?
עו"ד יונת דיין :פחות או יותר.
מר מוטי ששון :שנתיים ,לקחו ועשינו עבודה ועשינו הכול כדי שלא .עכשיו ,ייאמר לזכותו של רון,
נפגשנו רון חולדאי דובל'ה צור ואני .רון אמר מוטי ,קח את בת ים .אמרתי לו אני לא
לוקח את בת ים ,אין לי  100מיליון שאני יכול כל שנה למממן אותם ,אני לא לוקח.
הוא אמר דובל'ה קח אתה .דובל'ה אומר אני לא צריך .אני לא הולך למממן אותם.
רון חולדאי ,שיש להם הכנסות גדולות מאוד ,אמר אני מוכן לקחת אותם .אמרנו
תבורך ,אנחנו נהייה בעד .אבל בת ים ,ואז בת ים מתעקשת,
עו"ד רועי כהן :אתה יודע למה?
מר מוטי ששון :לא ,זה השורה השנייה .הם בחנו שני דברים .במנדט שהוציא שר הפנים איחוד עם
אחת הרשויות והשני חלוקת הכנסות .הם שאפו לחלקות הכנסות.
מר רחמים בינוני :לחלוקת הכנסות.
מר מוטי ששון :ומזה פחדתי .כי אמרתי אני עוד ייקחו ממני כסף.
מר ישראל מורן :ממך אין כלום לקחת .מתל אביב יש לקחת .חולון היא עיר ענייה ביחס למה שיש
לנו ביחס לראשון וביחס לתל אביב.
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מר מוטי ששון :אבל זה לא רלוונטי.
אבל זה לא קשור.

מר שי קינן:

מר ישראל מורן :זה קשור.
מר מוטי ששון :הוא יבוא יגיד ,אבל אתה יכול לבוא להגיד ככה ,אתה לא בוועדה .בוועדה היו אומרים
דבר פשוט .היו אומרים נלך לפי מספר תושבים .אתה הולך לפי מספר תושבים ,אז
נכון שעיריית תל אביב תשלם יותר וראשון תשלם יותר ,אבל חולון גם תצטרך לשלם
ואני לא מוכן לתת .אם הם מתנהלים כמו שהם מתנהלים ,אז בבקשה .תושבי חולון
לא יממנו את הגירעונות של תושבי בת ים .על זה התעקשתי לכל אורך הדרך.
אבל אם המיזוג הזה אכן יקרה בין בת ים לתל אביב ,אנחנו נפטרנו למעשה מהחלוקה

מר שי קינן:

הזאת.
מר ישראל מורן :האיחוד ,האיחוד הזה ,אם האיחוד הזה ייצא לפועל ,אם האיחוד הזה ייצא לפועל,
מר רחמים בינוני :כרגע זה לא רלוונטי לחולון.
מר מוטי ששון :חברים ,רגע ,רגע ,יש לנו חבר שרוצה הודעה אישית.
מורן ,אין לך מה לעשות.

מר שי קינן:

מר ישראל מורן .. :כל הערים מסביב.
אין לך מה לעשות.

מר שי קינן:

מר מוטי ששון :או קיי ,תודה רבה ,הישיבה נעולה.

** סוף הישיבה **

מוטי ששון

יוסי זיידה

ראש העיר

עוזר ראש העיר
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