מועצת העיר ה –  17חולון ישיבה שמן המניין מס'  5.2.2017 56פרוטוקול 470

מועצת העיר השבע עשרה שמן המניין מס' 56

מיום ראשון 5.2.2017

משתתפים:
מר איתי זילבר

– חבר מועצה

מר זוהר נוימרק

– חבר מועצה ומ"מ ראש העיר

מר חיים זברלו

– חבר מועצה

מר יעקב בבלי

– חבר מועצה

מר יעקב זיתוני

– חבר מועצה

מר יעקב חרש

– משנה לראש העיר וחבר מועצה

מר יצחק רון

– חבר מועצה

מר יצחק תורג'מן

– חבר מועצה

מר ישראל מורן

– חבר מועצה

ד"ר מאיר רוק

– משנה לראש העיר וחבר מועצה

מר מוטי ששון

– ראש העיר ויו"ר מועצה

מר מיכאל שמריהו

– חבר מועצה

מר משה מועלם

– חבר מועצה

מר ניסים זאב

– חבר מועצה

גב' נעה צ'פליצקי

– חברת ועדה
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מר עופר שמעונוף

– חבר מועצה

מר עזרא סיטון

– חבר מועצה

מר ראובן קייקוב

– חבר מועצה

גב' רבקה עדן

– חברת מועצה

עו"ד רועי כהן

– חבר מועצה

מר שי קינן

– חבר מועצה וסגן ראש עיר

גב' שרה כהן גאדול

– חברת מועצה

נעדרו:
מר יעקב אחדות

– חבר מועצה

מר שמעון חזן

– חבר מועצה

מר עמוס ירושלמי

– חבר מועצה וסגן ראש העיר

מר אילן לוי

– חבר מועצה

מר מיכאל לוויט

– חבר מועצה

כמו כן נכחו:
עו"ד יונת דיין

 -יועצת משפטית

מר יוסי זיידה

 -עוזר ראש העיר ומרכז ישיבות מועצה

מר יוסי סילמן

 -מנכ"ל

מר איתן שטיינר

 -סמנכ"ל תפעול

מר בני יהונתן

 -מבקר העירייה

מר רחמים בינוני

 -מנהל אגף תקציבים ובקרה

גב' אסתי וייסלר הרצוג  -מנהלת חשבונות ראשית בעירייה
מר יגאל אייל

 -מנהל מחלקת הספורט

מר דורון עברי

 -רואה חשבון

מר אילן בוסקילה
נורית בייסקי

 מנהל מחלקת גבייה -דוברת העירייה
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כהן יהודה

 -עו"ד עוזר מבקר העירייה

סדר יום:
 .1הצעה לסדר של חבר המועצה מר סיטון עזרא – בנושא הקמת כיתות גמלאים נוספות
בבתי ספר שש-שנתיים בעיר חולון.
 .2הצעה לסדר של חבר המועצה מר סיטון עזרא – בנושא הפסקת הטרדת עובדים
המשתפים פעולה עם מבקר המדינה.
 .3הצעה לסדר של חבר המועצה מר סיטון עזרא – בנושא הקמת גינות כלבים בשטחי ציבור
פנויים.
 .4הצעה לסדר של חבר המועצה מר סיטון עזרא – בנושא חיוב המועצה לישראל יפה
להחזיר כספים בעבור השימוש בנכסי עירייה.
 .5שאילתא של חבר המועצה סיטון עזרא – בנושא תב"ע חדשה בגינת רוטשילד.
 .6שאילתא של חבר המועצה מר סיטון עזרא – בנושא מהי עלותו של מוזיאון העיצוב
למשלם המיסים העירוני.
 .7שאילתא של חבר המועצה מר סיטון עזרא – בנושא מכרז למנכ"ל המדיטק.
 .8שאילתא של חברת המועצה נעה צ'פליצקי – בנושא קריית חינוך חרדית.
 .9שאילתא של חבר המועצה איתי זילבר – בנושא סימון כבישים ברחבי העיר.
 .10שאילתא של חבר המועצה איתי זילבר – בנושא ישיבות הנהלת העיר והעירייה.
 .11אישור דו"ח כספי מבוקר לשנת .2015
 .12עדכון תב"ר  3605הקמת אולם טוטו – פייס ביה"ס שרון.
 .13עדכון תב"ר  3575הרחבת ביה"ס שרון – תוספת  6כיתות.
 .14אישור ביטול הפקעה בגוש  6048חלקה .185
 .15סיכומיה והצעותיה של הוועדה לענייני ביקורת בנושא :דו"ח ביקורת רו"ח משרד
הפנים בעיריית חולון לשנת .2015
 .16אישור מחיקת חובות בהסדרי פשרה.
 .17אישור המועצה להבהרה ועדכון התבחינים לחלוקת תמיכות בספורט לשנת – 2017
עדכון.
 .18אישור מועצה לטבלת חלוקת הקצבות לאגודות הספורט לשנת .2017
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 .19אישור פרוטוקול ישיבת ועדת השמות העירונית מיום .29.1.2017
 .20אישור שכר מנכ"ל העירייה החדש מר יוסי סילמן עפ"י הנחיות משרד הפנים.
 .21מינוי סמנכ"ל תפעול ומינהלה מר איתן שטיינר ליו"ר בוועדות :רכש ובלאי ,ועדת
בטיחות.
 .22חוות דעת משפטית מכרז  50/16חוזה מכר עיריית חולון – אאורה ישראל יזמות
והשקעות בע"מ ח.פ 512836206 .מגרש  2010על פי תב"ע ח.4/370/
 .23חוות דעת משפטית מכרז  51/16חוזה מכר עיריית חולון – זלמן זכריה נכסים והשקעות
בע"מ ח.פ 512308818 .מגרש  220על פי תב"ע ח.4/370/
 .24חוות דעת משפטית מכרז  52/16חוזה מכר עיריית חולון – נאור נפלתי תעודת זהות
 25158395מגרש  302על פי תב"ע ח.4/370/
 .25חוות דעת משפטית מכרז  53/16חוזה מכר עיריית חולון – שיליאן עידן תעודת זהות
 300016276מגרש  303על פי תב"ע ח.4/370/
 .26חוות דעת משפטית מכרז  54/16חוזה מכר עיריית חולון – אסף גרוסגולד תעודת זהות
" 033193913חלק מחלקה  30בגוש .)11334/27797( 6868
 .27מינוי של מר איתן שטיינר סמנכ"ל תפעול ומינהלה לחבר באיגוד ערים דן תברואה
במקום נדב יפה.
 .28מינוי מר שמוליק בראונשטיין כחבר הנהלת החברה למוסדות חינוך ותרבות חולון
במקום אורי צור ז"ל.
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ריכוז החלטות ישיבת מועצת העיר שמן המניין מס'  56פרוטוקול מס' 470
 .1הצעה לסדר של חבר המועצה מר סיטון עזרא – בנושא הקמת כיתות גמלאים נוספות
בבתי ספר שש-שנתיים בעיר חולון .ירד מסדר היום.
 .2הצעה לסדר של חבר המועצה מר סיטון עזרא – בנושא הפסקת הטרדת עובדים המשתפים
פעולה עם מבקר המדינה .ירד מסדר היום.
 .3הצעה לסדר של חבר המועצה מר סיטון עזרא – בנושא הקמת גינות כלבים בשטחי ציבור
פנויים .ירד מסדר היום.
 .4הצעה לסדר של חבר המועצה מר סיטון עזרא – בנושא חיוב המועצה לישראל יפה להחזיר
כספים בעבור השימוש בנכסי עירייה .ירד מסדר היום.
 .5שאילתא של חבר המועצה סיטון עזרא – בנושא תב"ע חדשה בגינת רוטשילד.
 .6שאילתא של חבר המועצה מר סיטון עזרא – בנושא מהי עלותו של מוזיאון העיצוב
למשלם המיסים העירוני.
 .7שאילתא של חבר המועצה מר סיטון עזרא – בנושא מכרז למנכ"ל המדיטק.
 .8שאילתא של חברת המועצה נעה צ'פליצקי – בנושא קריית חינוך חרדית.
 .9שאילתא של חבר המועצה איתי זילבר – בנושא סימון כבישים ברחבי העיר.
 .10שאילתא של חבר המועצה איתי זילבר – בנושא ישיבות הנהלת העיר והעירייה.
 .11מועצת העיר אשרה ברוב קולות את הדו"ח כספי מבוקר לשנת .2015
 .12מועצת העיר אשרה ברוב קולות את עדכון התב"ר  3605הקמת אולם טוטו – פייס ביה"ס
שרון.
 .13מועצת העיר אשרה ברוב קולות את עדכון התב"ר  3575הרחבת ביה"ס שרון – תוספת 6
כיתות.
 .14מועצת העיר אשרה ברוב קולות את ביטול הפקעה בגוש  6048חלקה .185
 .15מועצת העיר אשרה ברוב קולות את סיכומיה והצעותיה של הוועדה לענייני ביקורת בנושא:
דו"ח ביקורת רו"ח משרד הפנים בעיריית חולון לשנת .2015
 .16מועצת העיר אשרה ברוב קולות את מחיקת חובות בהסדרי פשרה.
 .17מועצת העיר אשרה ברוב קולות את ההבהרה ועדכון התבחינים לחלוקת תמיכות בספורט
לשנת  – 2017עדכון.
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 .18מועצת העיר אשרה ברוב קולות את טבלת חלוקת הקצבות לאגודות הספורט לשנת .2017
 .19מועצת העיר אשרה ברוב קולות את פרוטוקול ישיבת ועדת השמות העירונית מיום
.29.1.2017
 .20מועצת העיר אשרה ברוב קולות את שכר מנכ"ל העירייה החדש מר יוסי סילמן עפ"י
הנחיות משרד הפנים.
 .21מועצת העיר אשרה ברוב קולות את מינוי סמנכ"ל תפעול ומינהלה מר איתן שטיינר ליו"ר
בוועדות :רכש ובלאי ,ועדת בטיחות.
 .22מועצת העיר אשרה ברוב קולות את חוות דעת משפטית מכרז  50/16חוזה מכר עיריית
חולון – אאורה ישראל יזמות והשקעות בע"מ ח.פ 512836206 .מגרש  2010על פי תב"ע
ח4/370/
 .23מועצת העיר אשרה ברוב קולות את חוות דעת משפטית מכרז  51/16חוזה מכר עיריית
חולון – זלמן זכריה נכסים והשקעות בע"מ ח.פ 512308818 .מגרש  220על פי תב"ע
ח4/370/
 .24מועצת העיר אשרה ברוב קולות את חוות דעת משפטית מכרז  52/16חוזה מכר עיריית
חולון – נאור נפלתי תעודת זהות  25158395מגרש  302על פי תב"ע ח4/370/
 .25מועצת העיר אשרה ברוב קולות את חוות דעת משפטית מכרז  53/16חוזה מכר עיריית
חולון – שיליאן עידן תעודת זהות  300016276מגרש  303על פי תב"ע ח4/370/
 .26מועצת העיר אשרה ברוב קולות את חוות דעת משפטית מכרז  54/16חוזה מכר עיריית
חולון – אסף גרוסגולד תעודת זהות

" 033193913חלק מחלקה  30בגוש 6868

(.)11334/27797
 .27מועצת העיר אשרה ברוב קולות את מינויו של מר איתן שטיינר סמנכ"ל תפעול ומינהלה
לחבר באיגוד ערים דן תברואה במקום נדב יפה
 .28מועצת העיר אשרה ברוב קולות את מינוי מר שמוליק בראונשטיין כחבר הנהלת החברה
למוסדות חינוך ותרבות חולון במקום אורי צור ז"ל.
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פרוטוקול
מר מוטי ששון:ישיבת מועצה מס  ,56אני מבקש מכולם לתפוס את מקומם .מועלם ,קובי ,אז ברשותכם,
אני אציג את האנשים החדשים .יוסי סילמן הוא מנכ"ל העירייה החדש שנבחר במכרז,
דובר:

בשעה טובה.

מר מוטי ששון :על פי המלצת ועדת האיתור .נמצא גם איתן איתנו ,איתן נבחר לסמנכ"ל תפעול ומינהלה
ואני מבקש מיוסי שיציג את עצמו בקצרה כי זה לא על סדר היום.
מר יוסי סילמן :או קיי ,ערב טוב לכולם.
גב' נעה צ'פליצקי :סליחה ,לא שומעים כלום.
מר מוטי ששון :הם מדברים שם.
מר יוסי סילמן :דבר ראשון אני מודה בהחלט למוטי ראש העיר על הבחירה והאמון .אני בא באמת
בחרדת קודש לתפקיד .אני רוצה קצת לספר על עצמי ועל התובנות המרכזיות ואני באמת
אעשה את זה בקצרה .אני גדלתי ב ...דרך אגב עד גיל מסוים ,אחר כך התבגרתי,
גב' נעה צ'פליצקי :או התפקחת.
מר יוסי סילמן :לא התפקחתי ,התבגרתי ,בכל מקרה מהפרק הזה אני יכול להגיד לכם שתפיסת עולמי,
אנחנו צריכים להשקיע בילדים ובנוער על מנת להביא אותם לקו שווה שבו הם מתחרים
אחר כך למימוש הפוטנציאל ולצערי יש היום ילדים שגורלם נקבע כבר במהלך הבית
ספר היסודי או התיכון וזה כתפיסת עולם שאני חושב שהיא נר לרגליי .אז אני שירתי
בצבא כ 25-שנה רק בתפקידי פיקוד ,תפקיד מ"פ ,מג"ד ,מח"ט ,מפקד אוגדה ,252
טנקיסט ואני יכול להגיד לכם שגם ,גם אתה אני רואה טנקיסט,
מר יוסי זיידה :גם אני.
מר יוסי סילמן :עשינו ביחד ,...
מר מוטי ששון :הם היו ביחד בצבא ,הוא ויוסי.
מר יוסי זיידה :בסדיר ,בסדיר.
מר יוסי סילמן :בכל מקרה אני מבין את המשמעות של הפיתוח המשאב האנושי .אני בהחלט רואה את
זה גם כמוביל ואיך אנחנו מפתחים פה את המערכת של המנהלים ,של המפקחים ושל
העובדים בעירייה כי מבחינתי הפיתוח של המשאב האנושי זה הבסיס לכל דבר .בשנים
בין  2013ל 2015-שימשתי כמנכ"ל משרד הרווחה ,בשירותים החברתיים ,אז בהחלט יש
לי ניסיון ,אומנם ברמה הממשלתית ,אבל א' אני למדתי את נושא החמלה והרגישות
החברתית .הנושא השני זה לפשט תהליכים וכמה בירוקרטיה יכולה ל ..כל חלקה טובה
והמטרה העיקרית של כולנו זה להתחשב כמובן באילוצים אבל להניע לתוצאות לכל
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דבר .אני מקווה שיהיה בינינו שיתוף פעולה .אני בטוח שיהיה בינינו שיתוף פעולה ושיטת
הדלת הפתוחה תהייה בהחלט וכל רעיון שהוא יהיה ישים כמובן לאילוצים ,אז נוכל
לבצע .אני מאמין גדול בתוצאות ולא סיפורים והכול נמדד בשורה התחתונה במה
שמצליחים לבצע .אז תודה לכם ואם יש שאלות אלי,
מר מוטי ששון :בוא נשמע קודם את איתן .איתן בבקשה.
מר איתן שטיינר :ערב טוב לחברי מועצת העיר .שמי איתן שטיינר .אני כבר חודש וכמה ימים בתפקיד
סמנכ"ל תפעול ומינהלה .יוסי פתח ואמר  ..בגלל חנה שלא נמצאת פה ,שבחרו אותי ....
מר מוטי ששון :זברלו,
מר איתן שטיינר :מה?
מר מוטי ששון :אה ,סליחה ,זה יוסי.
מר איתן שטיינר :אני נולדתי וגדלתי בירושלים .כמו יוסי סילמן ,את רוב חיי הבוגרים עשיתי בצה"ל.
אומנם אני לא טנקיסט אבל השתחררתי בדרגת אלוף משנה .את כל השנים שלי בצבא
בחיל הקשר ,מה שהיום הוא חיל הקשר והתקשוב .עם הרבה מאוד ניסיון מקצועי
ומבצעי בעולם הזה של  ...תקשורת ,מערכות מידע שבצבא .בשנים האחרונות אני
במשרד התקשורת ,הקמתי במשרד פעילות של  ...היערכות משק התקשורת במצבי
חירום ,עם פוזיציה מאוד מיוחדת ,עם זווית הסתכלות של הרגולטור .והחלטתי לעשות
שינוי ,לצאת קצת ,להשתחרר טיפה גם מהעולם המקצועי של הקשר ותקשוב ,גם טיפה
להשתחרר מההוויה של ביטחון ומערכות ביטחוניות ,והגעתי לפה מתוך תחושה של רצון
ואמונה בשירות הציבורי .אני חושב שהתפקיד שאני נמצא בו והעשייה שאליה נכנסתי,
עשייה שנוגעת ממש בקצות האצבעות בחיי היום יום של תושבי העיר ,וזה מה שרציתי
לעשות בשלב הזה של החיים .אני מודה למוטי ,אני מודה לכולם ואם וכשניפגש אנחנו
בטוח שזה יהיה רק לדברים טובים ,אז תודה רבה.
מר מוטי ששון :טוב ,תודה רבה .בהצלחה.
מר מוטי ששון :אני פותח את הישיבה.
מר ישראל מורן :מוטי ,רציתי לשאול שאלה משהו.
מר מוטי ששון :כן מורן?
מר ישראל מורן :הייתי שמח לשמוע ,קודם כל המון בהצלחה לשניכם .אם כבר פתחנו הזדמנות לשאול
שאלה ,הייתי שמח לשאול שאלה זהה במקרה הזה .מה אתם חושבים שהאתגרים
הגדולים שעומדים לפתחכם .יוסי הציעה שאלה ואנחנו מקבלים בשמחה .נשמח לשמוע,
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מר יוסי סילמן :אני רוצה להיות צנוע .תן לי לגמור את הנושא .אני רק עכשיו מתחיל את החפיפה ,ניפגש
עוד חודש.
מר ישראל מורן :חודש ...
מר מוטי ששון :טוב ,אני הולך לפי סדר היום.
סעיף  - 1הצעה לסדר של חבר המועצה מר סיטון עזרא – בנושא הקמת כיתות גמלאים נוספות בבתי
ספר שש-שנתיים בעיר חולון
מר מוטי ששון :הצעה לסדר של עזרא סיטון בנושא הקמת כיתות גמלאים נוספות בבתי ספר שש-שנתיים
בעיר חולון .נדמה לי שהעלו את זה כבר בעבר וענינו ,אבל ...
מר עזרא סיטון :לא .לא .מוטי ,רציתי להעלות את זה וכל פעם הורדנו ,הורדנו ,הורדנו וזה .אז אני
אתחיל.
מר מוטי ששון :הייתה אז התשובה.
מר עזרא סיטון :הייתה את התשובה אבל לא דיברתי.
מר מוטי ששון :טוב.
מר עזרא סיטון :רציתי לומר כמה מילים.
מר מוטי ששון :זה עלה.
מר עזרא סיטון :כן .אז אתה בטח יודע אבל אחרים לא יודעים ,שכיתות גמלים כאן בעיר חולון ישנם
בשני מקומות ,בשני בתי ספר בלבד שש-שנתיים ,שתי כיתות בבית ספר קוגל ושתי כיתות
בבית ספר ק"ש .הלימודים הם יומיים בשבוע וארבע שעות כל פעם .כל תושב ותיק
שמתגורר בשטח הרשות המקומית ,מוזמן להירשם ללימודים .הנושאים שהגמלאים
האלה לומדים זה מחשבים ,ביולוגיה ,כלכלה ,פיזיקה ,היסטוריה ועוד ,וזאת דרך אגב
בהתאם להעדפות של כל רשות ורשות .כל רשות עושה כבתוך שלה בתוך המסגרת הזו
של כיתות הגמלאים .אני רוצה להגיד לכם כמי שמלמד הרבה הרבה שנים בתוך
המערכת ,בתוך המסגרת ,ונחשפתי לכיתות הגמלאים האלה בסיורים שלי בכל מיני
מקומות ,לא רק בחולון ,בכל הארץ ,ורציתי להגיד לכם כמה דברים מהמקום שלי ומה
ששמעתי גם מאחרים לגבי הערך המוסף של כיתות גמלאים ,קודם כל לגמלאי עצמו מה
זה נותן .אז קודם כל הכיתה היא מעסיקה את אותם גמלאים לא רק בשעות הלימודים
כשהם נמצאים אלא הרבה מעבר לזה .בהתכוננות לקראת היום שלמחרת ,לפעילויות
חברתיות נלוות .המוטיבציה של הגמלאים האלה ,חלק הכרתי אותם ,שוב ,לא רק בעיר
הזו ,היא גבוהה מאוד .אני אומר להם שהם פשוט מוצאים טעם לחיים במסגרת,
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במסגרת הזו .היות ולרבים יש איזשהו חסך לימודי וזה חסך מצטבר בתחום דעת כזה
או אחר והם מעוניינים אולי להשלים אותם ,אז הם ממש פשוט שותים בצמא את כל
מה שקורה בתוך הכיתות עצמם מתוך הלימודים של בית הספר ואפילו הדבר הזה ,אפשר
להגיד שהוא תורם לא רק לבריאות הפיזית שלהם ,גם ל ,זה עונה על צורך נפשי ,ודרך
אגב למי שלא יודע ,הגמלאים האלה ,להבדיל מהתלמידים ,הם מגיעים בכל מזג אוויר.
בכל מזג אוויר הם מגיעים ,זה לא יאומן .עכשיו ,מה בעצם נותנת הכיתה הזו לתלמידים
עצמם? לתלמידים עצמם ,מה היא נותנת? ואני מדבר כמובן על בתי הספר השש-שנתיים
מז' עד יב' ,גם לחטיבה וגם לעליונה .אז הגמלאים האלה משתתפים במקהלות של בית
הספר ,בכל מיני פעילויות חברתיות שנערכות בבית הספר ,הם משתתפים במסיבות
בחגים ,בטיולים ,תורמים מזמנם והם גם חוסכים לפעמים ,חוסכים בכסף ,הם בעצמם
מרצים בתוך הכיתות במקום שהמנהלת תזמין איזשהו מרצה בנושא מסוים .חוץ מזה,
מי שמבין ,עצם הנוכחות של גילאים ואנשים בתוך הבית ספר ,בתוך המרחב הציבורי
הזה של בית הספר ,יש בזה איזשהו משהו .יוסי ,זה מפריע לי ,יוסי .אני אחכה לך.
מר יוסי זיידה :סליחה ,סליחה.
מר עזרא סיטון :תודה .אז בעצם הנוכחות של אותם מבוגרים ,אותם גמלאים ,יש בזה איזשהו משהו
ממתן .יש משהו גורם שהוא מכבד .אתם יודעים שהמעבר לחטיבות הביניים יצר
חטיבות מאוד מאוד תוססות ,בעיקר ב-ז' ח' ו-ט' .הרצף השש-שנתי באיזושהי צורה ככה
ממתנת ,אז יש את הגדולים ואז הקטנים ככה פחות זה ,אבל הכיתות של הגמלאים
האלה בתוך המרחב הזה ,בתוך בית הספר ,כשילד רואה גמלאי הוא ישר מעדן את
ההתנהגות שלו ,הוא מדבר קצת יותר יפה ,הוא פחות מעליב ,הוא אפילו מושיט יד
לעלות איזושהי קומה לגמלאי וזה ממש כיף ,כיף לראות את זה .עכשיו,
מר מוטי ששון :מה ההצעה?
מר עזרא סיטון :אני תיכף ,רגע ,סבלנות .יש לי  10דקות .ואתם הרי יודעים שזה משהו מאוד מאוד
חשוב .ישנם תלמידים שהם ליקויי למידה .יש כאלה שסובלים מדיסלקציה ,דיסגרפיה,
קשב ,היפראקטיביות וכל ההקלות שיש להם ,בין אם זה הקראת שאלות של הבחינה,
כל זה לפעמים היועצות אין להן זמן לשבת עם הילדים האלה ,אני רואה את זה ולא
כמובן המחנכים ,בטח שלא המורים המקצועיים ובטח לא הורים שעובדים ,אבל אתה
רואה את הגמלאים האלה שיושבים עם אותם תלמידים בבית הספר על אותו ספסל
בשיעורים פרטניים ,לפעמים אני רואה אותם מחליפים,
מר עזרא סיטון :שנייה ,שנייה ,שנייה ,אחרי זה ,מחליפים טלפונים ,זה דבר מדהים .עכשיו,
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גב' נעה צ'פליצקי :זה קיים.
מר עזרא סיטון :בטח שזה קיים.
גב' נעה צ'פליצקי :קיים ,קיים.
מר עזרא סיטון :עכשיו ,המשרד לשוויון חברתי ברשות השרה גילה גמליאל ,פרסמה בערך לפני איזה
שנה לערך ,קול קורא לרשויות מקומיות לבוא ולהקים כיתות של גמלאים ,כאשר הכיתה
סך הכול ,כל העלות שלה זה  58אלף שקלים והמשרד ברשות השרה מתקצב  29אלף
שקלים 50 ,אחוז מהסכום .זאת אומרת שמה שנשאר לרשות זה בסביבות  29אלף
שקלים .בפגישה הזו שבה הייתי נוכח וגם אם אני לא טועה גם את נעה היית שם ,ישנם
בתי ספר כאן בעיר הזאת ,אדוני ראש העיר ,כמו אורט מדעים שבו אני מלמד ונבון וזה,
והם באמת רצו לפתוח את הכיתות האלה ,אבל כשהם פנו למגדל החינוך הם זכו
לתשובה שלילית ,לא בגלל התשובה שכתבתם כרגע בתוך הדפים האלה שאין ,שאין
מקום בגלל הצפיפות ,אלא בגלל משהו אחר .התשובה שניתנה היא ש ,אני מצטט ,למרות
החשיבות העניין והניסיון לפתוח כיתות ,עלות הכיתה היא  58אלף שקלים ומבדיקות
שעשינו אין לנו אפשרות לממן זאת .בעצם התשובה היא אחרת ,זה עניין של כסף .עכשיו
אני אומר לאדוני ,ברור שאזרח ותיק בגלל  ..הוא לא יכול להגיע מקצה של עיר לקצה
של עיר .הוא לא ילך מתל גיבורים ,הם הוא ירצה ללמוד לק"ש בקריית שרת .רק אם
זה יהיה באופן יחסי קרוב אליו הביתה ,אז אולי הוא יבוא ,יבוא ללמוד .ואני קורא לך
אדוני ראש העיר ,אני ראיתי את זה ברשויות אחרות ,שרשויות אחרות מקומיות הרימו
את הכפפה וראשי רשויות הקימו כיתות של גמלאים ולא דיברו על צפיפות ואני לא רוצה
להשתמש באיזשהו משהו שאני ישר  ..פופוליזם ,פופוליזם ,שאנחנו מתקצבים כאן
אירועי תרבות במיליוני שקלים ואין לנו  29אלף שקלים כדי לבנות פה כיתות גמלאים,
זה ,אז אני אומר לפעמים אנחנו עושים מצווה ,גמלאי בחולון זה משהו מאוד יפה ,אבל
אם אנחנו רוצים להוסיף לזה ערך ,אני חושב שכדאי שבכל בית ספר שש-שנתי להקים
כיתת גמלאים ואני חושב שיפה שעה אחת קודם.
מר מוטי ששון :טוב.
מר עזרא סיטון :זהו.
מר מוטי ששון :מאחר וחולון היא החלוצה בארץ בנושא הזה ,בעיר קיימות  4כיתות גמלאים .העירייה
בכלל ומינהל החינוך בפרט מחפשים פיתרונות להרחבת הפרויקט כמדיניות שלהם.
לצערנו יש מצוקת כיתות בכל בתי הספר ולא ניתן בשלב זה לפתוח כיתות נוספות ואין
לזה שום קשר לעניין התקציבי .כולנו מכירים את הפרויקט הזה של השרה גמליאל וברגע
11

מועצת העיר ה –  17חולון ישיבה שמן המניין מס'  5.2.2017 56פרוטוקול 470

שיהיה לנו כתות אם היית עוקב אחרי כל מה שקורה באגף החינוך בחולון ,היית יודע
בוודאי שיש מצוקה גדולה מאוד של חדרים ,בכיתות בבתי הספר .כאשר יהיו כיתות ,לא
תהייה שום בעיה תקציבית ,ולכן יש עוד שתי הערות .א' אני לא יודע אם אתה בכלל
יודע ,יש גם את תהילה .תהילה זה פרויקט של השכלת מבוגרים ,השכלת כמה כיתות
שמופעלות על ידי העירייה בבית העולה .כדאי שתדע שזה בדאגה שלנו ,יש גם
אוניברסיטת הגמלאים שמופעל נדמה לי כל יום ראשון והוא ממלא אולם מלא ,במקרה
זה עכשיו מתקיים ,בעבר זה היה במופת לפני הרבה שנים ,עכשיו זה מתקיים בבית אבות
משען .כך שמדובר על מאות ,מאות רבות של גמלאים שהעירייה דואגת בשיתוף מועצת
הפועלים שדואגת להם ובהשתתפות הסתדרות הגמלאים ,שדואגת להם ללמוד ,כך
שמאות ואלפים מגמלאי העיר יש להם את המסגרות אם הם רוצים ללמוד ולהעביר
חוויה כזאת או אחרת שנמנעה מהם בצעירותם .אשר על כן ,מאחר וקיבלתם את
התשובה ,אני מבקש להוריד את זה מסדר היום .מישהו רוצה לקיים דיון?
מר עזרא סיטון :אני מבקש להעלות את זה.
מר מוטי ששון :או קיי ,מי בעד לקיים דיון לאור מה שאמרתי?  5או קיי ,מי בעד להוריד את זה מסדר
היום לאור הדברים שהבהרתי כאן ומה שעשתה ומה שעושה העירייה?  12בעד.
מי נמנע?  2נמנעים .ירד מסדר היום.
סעיף  - 2הצעה לסדר של חבר המועצה מר סיטון עזרא – בנושא הפסקת הטרדת עובדים המשתפים
פעולה עם מבקר המדינה
מר מוטי ששון :אני עובר לסעיף הבא .בבקשה.
מר עזרא סיטון :כן.
מר מוטי ששון :תקרא.
מר עזרא סיטון :או קיי ,הנושא הבא זה הפסקת הטרדת עובדים שמשתפים פעולה עם מבקר המדינה.
לא הייתי מעלה את ההצעה הזאת אלמלא נכתב ש ,קראתי בעיתון דה-מרקר לפני איזה
שלושה שבועות ,מכתב שנשלח מטעם מבקר המדינה ,אליך אדוני ראש העיר ,ואני רוצה
לקרוא כמה דברים כדי שגם החברים פה ישמעו על מה מדובר .ביום ראשון ב 8-בינואר
שלח ,כל מה שאני מספר פה כרגע זה מתוך מה שקראתי ב-דה-מרקר עיתון הארץ .ביום
ראשון ב 8-לינואר שלח מבקר המדינה מר יוסף שפירא מכתב חריף לראש העיר מוטי
ששון בנוגע לטענות לפיהן הנהלת העירייה פוגעת בעובדים המוסרים מידע ,חיים זה
מפריע לי ,חיים ,אני אחכה חיים.
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דוברת:

למה?

מר עזרא סיטון :זה מפריע לי .מה זה למה?
דובר:

מדובר על חולון?

מר עזרא סיטון :אני מדבר רק על חולון .מכתב של מבקר המדינה לראש העיר בנוגע לטענות לפיהן
הנהלת העירייה פוגעת בעובדים המוסרים מידע למבקר .למי שמעיין בקטעים מתוך
המכתב ,כפי שהתפרסם לפני פחות מחודש ,בעיתון כמו שאמרתי דה-מרקר ,מתברר כי
עובדים זוטרים ,בכירים ,זה לא משנה ,בעיריית חולון הגישו תלונות לפיהן הנהלת
העירייה פוגעת במי שמשתף פעולה עם המבקר וזאת על פי שהחוק קובע  ..לתת למבקר
המדינה כל מסמך או מידע רלוונטי שהוא מבקש .מבקר המדינה אף מציין במכתבו
אדוני כי הוא ערך לך שימוע במשרדו ב 22-לאוגוסט  ,2017לפני כמה חודשים ,כך כותב,
ועל אף ההתראה הראשונה מהמבקר באותה פגישה ,גם לאחר הפגישה המשיכו להגיע
למבקר המדינה תלונות בדבר ההטרדה .אני מצטט מתוך המכתב שנשלח לפני שלושה
שבועות .תחילת הציטוט של מבקר המדינה ,זה לא אני כתבתי .גם לאחרונה התקבלו
טענות על היחס כלפי עובדים שפנו על פי החוק ,תוך פגיעה בהם ובשמם הטוב .אני סוגר
מירכאות .מבקר המדינה מוסיף ,אני שוב פותח מירכאות ,טענות אלה מצטרפות גם
לקושי שהערימה העירייה על צוות הביקורת במתן אפשרות עיון בדואר אלקטרוני של
מנכ"לית העירייה ועובדים נוספים .אני סוגר מירכאות .מבקר המדינה ממשיך בזה
הלשון .לאור חומרת הטענות ,אני שב ומדגיש כי כל ניסיון לפגוע במי שפועל בהתאם
לחוק וממציא לצוות הביקורת את האסמכתאות והמידע הרלוונטי לביקורת המתבצעת
בעירייה ,ייראה הדבר כהתנכלות שתחייב את התערבות משרדי .כותב את זה חברים,
מבקר המדינה .לא אני ולא מבקר העירייה ,מבקר המדינה .משום כך אדוני ראש העיר,
אני קורא לך באמת מעל הבמה הזו תחדל מזה .היות ואני מאמין שלא אתה עושה את
זה ,כי זה ,לך אני אומר כמי שהספיק להכיר אותך כל כך הרבה שנים ,אני באמת לא
חושב שזה אתה ,אבל אלה שסביבך ,כמו שאמרתי אלה שסביבך עם ה ,עם כל מה
שנעשה מסביב ,הרי האנשים האלה לא מתלוננים סתם .יש פה איזשהו משהו ,משהו
מפריע ,מישהו מנסה לעצור משהו ,מישהו מנסה לקטוע משהו ,מישהו מנסה להשתיק
משהו .אני חושב שכשמעלים בחדרי חדרים כל מיני שמות ,אולי זה אמר ואולי זה אמר,
כדאי להפסיק עם זה כי אם זה לא יקרה ,אותם אנשים שעושים את זה ,הם פשוט לדעתי
מטביעים עצמם לדעת ,אז אני חושב שכדאי שהמסמך הזה כמובן מדבר בעד עצמו.
מר מוטי ששון :מה אתה מציע? לא הבנתי.
13

מועצת העיר ה –  17חולון ישיבה שמן המניין מס'  5.2.2017 56פרוטוקול 470

מר עזרא סיטון :מה אני מציע? אני מציע להפסיק עם ההטרדות האלה .אני מדבר ככה באולם הגדול
הזה .אמרתי ואני לא מאמין שאתה שם ,שאני מכיר אותך שאתה לא כזה ,אבל אם
העוב דים מתלוננים זאת אומרת שיש איזה ,אדם לא סתם מתלונן ולא אדם אחד ולא
שניים וגם לא חמישה ,אז יש פה איזשהו משהו .אז אני אומר באולם הזה למי ששומע
אותי ,שיפסיק ויחדול מכך וזה הכול.
עו"ד יונת דיין :אני חייבת לשאול.
מר עזרא סיטון :לא ,אני גם לא מקיים על זה,
מר מוטי ששון :או קיי.
מר עזרא סיטון :אני גם לא מקיים על זה,
מר מוטי ששון :רגע ,רגע ,עזרא,
מר עזרא סיטון :תן לי מוטי .אני גם לא מקיים על זה דיון .רציתי להעלות את זה ,להשמיע את זה,
עו"ד יונת דיין :לא ,כל הנאום הזה,
דובר:

למה לא שלחת לנו את החומר?

מר עזרא סיטון :מה?
עו"ד יונת דיין :זאת הצעה לסדר ,העלית,
מר עזרא סיטון :את זה קראתי ,שנייה,
מר מוטי ששון :רגע ,רגע ,רגע ,היא מדברת.
מר עזרא סיטון :עוד מילה אחת .יונת ,את זה קראתי ב-דה-מרקר קטעים מתוך המכתב .זה מה שראיתי
ומצאתי לנכון.
מר מוטי ששון :בסדר .אתה רוצה לפתוח דיון?
מר עזרא סיטון :לא .לא רוצה דיון.
מר מוטי ששון :אז רגע ,את רוצה לענות יונת?
עו"ד יונת דיין :אני רוצה רגע להבין משהו.
מר עזרא סיטון :כן יונת.
עו"ד יונת דיין :אתה אמרת את הדברים שלך ,לא אתה ראש העיר אלא קרובים אליך ,אלה שנמצאים
פה בחדר.
מר עזרא סיטון :לא אמרתי בחדר ,סליחה .אל תייצרי מציאות שלא קיימת ,סליחה ,ותרצי שאני אגיב
עליה .זה לא נכון בעליל לעשות דבר כזה.
עו"ד יונת דיין :אני שואלת.
מר עזרא סיטון :זה בלתי אפשרי.
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עו"ד יונת דיין :עזרא ,אולי הבנתי אותך לא נכון.
מר עזרא סיטון :הבנת אותי לא ,לא אמרתי גם מי שנוכח ,אמרתי אני לא מאמין שזה ראש העיר ואני
מכיר אותו.
מר מוטי ששון :סיטון ,בוא ,בוא ,אני אענה לך.
מר עזרא סיטון :בבקשה.
מר מוטי ששון :קודם כל ,קודם כל אני ביקשתי להיפגש עם ,אני ביקשתי להיפגש עם מבקר המדינה
והוא הסכים ,הסכים להיפגש איתי.
מר שמעון חזן :בנושא הזה?
מר מוטי ששון :בנושא של הביקורת .הסכים להיפגש איתי והוא לא הזמין אותי לשימוע .אני לא יודע
שהוזמנתי לשימוע .אני יודע שנפגשתי ועל פי בקשתי עם מבקר המדינה .עכשיו ,אני ,אני
כראש העיר הוריתי לעובדים לשתף פעולה עם כל גורמי הביקורת השונים ואני מדבר
איתך לא שנה ,לא שנתיים ,נמצא כאן מבקר העירייה ,בן יהונתן ,ויגיד לך הוא ואין
אדם שתומך יותר בביקורת מאשר אני .דבר שני ,אני אומר לך בצורה הכי ברורה .לא
ידוע לי על אף מישהו ,אף עובד שמתנכל לעובד אחר ואני לא מכיר שום עובד שבא ואמר
שמתנכלים לו .אז אני יודע שיש גם פוליטיקה ולא צריך להיתמם מאחורי כל הסיפור
ואחרי כל הביקורת של מבקר המדינה ובוא לא ניתמם .אבל אני אומר לך בצורה הכי
אחראית ,לא רודפים אף אחד ,אם יש איזשהו מישהו ולא רוצה להגיד לי שמישהו
מתנכל לו ,בבקשה ,נמצא כאן מבק ר העירייה ,הוא מוזמן להתלונן למבקר העירייה.
מוזמן להתלונן .לכן אני ,אתה רוצה להעלות את זה לדיון?
מר עזרא סיטון :לא ,לא.
מר מוטי ששון :או קיי .אנחנו מורידים את זה מסדר היום לאור התשובה שקיבל ממני.
סעיף  - 3הצעה לסדר של חבר המועצה מר סיטון עזרא – בנושא הקמת גינות כלבים בשטחי ציבור
פנויים
מר מוטי ששון :אני עובר להצעה לסדר הבא .סיטון?
מר עזרא סיטון :כן.
מר מוטי ששון :אתה זריז ,לא באת שלוש ישיבות ,הרבצת עכשיו כמה הצעות לסדר.
דובר:

לא ,הוא לא נשאר.

מר מוטי ששון :הוא נשאר .למה לא נשאר?
דובר:

בוא נראה.

15

מועצת העיר ה –  17חולון ישיבה שמן המניין מס'  5.2.2017 56פרוטוקול 470

מר עזרא סיטון :יש לנו חיים אישיים ,יש לי בעיות ,כל אחד והזה שלו.
מר מוטי ששון :אז תפתור את כל הבעיות .שתפתור את כל הבעיות בדרך הטובה ביותר.
מר עזרא סיטון :תודה רבה ,תודה רבה.
מר מוטי ששון :הלאה.
מר עזרא סיטון :אי אפשר לדעת שום דבר ,אף אחד לא יודע כלום.
מר מוטי ששון :בבקשה.
מר עזרא סיטון :בבלי ,שתהייה בריא .אז טוב ,אדוני ראש העיר לגבי הקדמת גינות כלבים נוספות בעיר
חולון .האמת שהזמנתי כאן ,אני לא רואה שמישהו הגיע ,מתוך מי שהזמנתי אותם בעלי
כלבים ,אבל אני אסביר כמה דברים ,כמה דברים .בעיר חולון קיימת ,זאב ,קיימת
מצוקה אמיתית של מחסור בגינות כלבים באזורים מסוימים בעיר .אני יודע שגם סגן
ראש העיר שי קינן גם נרתם לנושא הזה וניסה לפעול כמובן באמת במלוא כוחו אבל לא
הצליח .יש למעלה מ 3-אלפים איש שהם בעלי כלבים רשומים שיש להם רישיון לכלב
ואני לא יודע עוד איזשהו מספר של כלבים,
מר מוטי ששון :לא חשוב ,זה מספר יותר גדול.
מר עזרא סיטון :יכול להיות ,אולי אפילו כפול.
מר מוטי ששון :כפול ,כפול.
מר עזרא סיטון :כפול?
מר מוטי ששון :כפול הרשמי ועוד  1,000הלא רשמי.
מר עזרא סיטון :או קיי ,אז דיברתי עם הווטרינר או מישהו,
מר מוטי ששון :בדקת לא נכון .תמשיך.
מר עזרא סיטון :בכל אופן ,בכל אופן אני אומר לך כמי שכל חיי גדל עם כלבים ואפילו יותר מכלב אחד,
אז אתם הרי מבינים שכלב באופיו ,נדמה לי גם שדיברתי עם יוסי זיידה לגבי כלב חדש,
כלב באופיו הוא ,לא חשוב מאיזה גזע ,זקוק למרחב ,לריצה ,זה כמו ילד קטן ,צריך
לשחרר אותו לרוץ .הכלב עצמו הוא בעל חיים מאוד מאוד אנרגטי שדורש פעילות פיזית
משחררת .יש לך פה בכל העיר הזאת שמונה גינות ,לא יותר .שמונה גינות .אני ראיתי
שיש שמונה גינות .אני הסתכלתי או באתר או בגינות כלבים בחולון וראיתי שמונה גינות.
עכשיו ,לכן אני אומר חברים ,למה זה עולה עכשיו? לפני  30ו 40-שנה אז לא הייתה את
אותה מודעות .בזמנו אני זוכר עוד כילד ,כלבים שהסתובבו ברחובות באופן חופשי ללא
בעלי ,בוודאי ללא רישיונות ,מן הסתם היו גם המון שטחים פתוחים רבים ,חוק לא היה
והבעיה מן הסתם בכלל לא הייתה קיימת ולא עלתה .אבל חלו אז תמורות במרחב
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הציבורי ,הצטמצמו שטחי מרעה ,נחקקו חוקים חדשים ולכלבים לא ניתן היכן לרוץ.
אולי זה נשמע משהו קטנוני כזה או משהו ,יש המון המון אנשים ששי פגש ואני פגשתי
שמדברים ,סליחה ,יעקב זה מפריע לי ,שמדברים רק על הנושא הזה .עכשיו ,אנחנו ניסינו
להיפגש עם הגברת נעמה מאת אגף גנים ונוף ונפגשנו איתה אני ונעה והצענו מספר
אפשרויות ,למשל מאחורי קולנוע מגדל ,בתחילת גני הרצל ,בסוף גן הרצל ,ובסופו של
דבר קיווינו לאיזה תשובה וכששאלתי ,יעקב פעם שנייה ,אני אעצור עד שתפסיק לדבר,
אולי זה יותר חשוב.
מר עזרא סיטון :זה בקשר לכלבים .תודה יעקב .אז אחרי ששוחחנו עם נעמה ,היא אמרה שהיא תבדוק
ותיתן לנו תשובות לגבי המקומות שהצענו ,אבל לאחר שביקשנו לחזור אליה ,היא באה
וטענה שבהוראת ראש העיר היא לא יכולה יותר לדבר איתנו .זה נכון נעה?
גב' נעה צ'פליצקי :משהו כזה.
מר עזרא סיטון :משהו כזה .עכשיו ,אז אני מציע שוב אדוני ראש העיר ,לראות מה נעשה ברשויות
אחרות ואני מדבר על חדרה ועל יבנה ,זה לא רק שעשו שם סתם גינות כלבים ,אלא גם
אתגרו את כל הכלבים בכל מיני רמפות שהקימו שם וכיוצא ואני מציע בכלל לנסות
לבדוק את האפשרות שהווטרינר העירוני ,אם יש ,אם יכול למפות את העיר ולראות
ריכוזי כלבים שנמצאים בשכונות מסוימות ,אולי דווקא שם להקים את גינות הכלבים
האלה .זה דבר מאוד מאוד חשוב .גינות הכלבים חסרות בעיקר באזור סוקולוב ,באזור
כיכר סטרומה ,כל המרחב הזה של אגרובנק ,יש המון אנשים בעלי כלבים שם שהם לא,
איך שאומרים הם מוצאים את עצמם .עכשיו ,דרך אגב ,כלב בכלל בחורף שרוב הזמן
סגור בבית ,צריך מקום כדי לרוץ בו ובכלל אפילו לנהל קשרים חברתיים ,מי שמבין את
זה .מי שאף פעם לא היה לו כלב ,הוא לא יבין בכלל על מה אני מדבר .זהו .זאת הצעתי
כמו שאמרתי ,להקים גינות לכלבים נוספות ולא לפחד מזה או להירתע מהדבר הזה.
מר חיים זברלו :סיטון ,עדיף להגיד יותר גינות לילדים מאשר בעלי כלבים.
מר עזרא סיטון :אבל חיים,
מר מוטי ששון :טוב.
מר עזרא סיטון :זה לא בא על חשבון זה.
מר ישראל מורן :מוטי?
מר ישראל מורן :אני מבקש גם להגיב .יש  10דקות בסך הכול לדיונים בעד ,אני גם רוצה להוסיף ,יש
עוד  5דקות.
מר מוטי ששון :הוא בעל ההצעה.
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מר ישראל מורן :נכון.
מר מוטי ששון :אם נפתח דיון,
מר ישראל מורן :אתה יכול לשאול את היועצת המשפטית.
מר מוטי ששון :אם נפתח דיון,
מר ישראל מורן :לא ,זה לא דיון .מותר להוסיף.
מר מוטי ששון :אתה נותן לו את הזמן שלך?
מר ישראל מורן :יש  10דקות ,הוא סיים ב 5-דקות.
מר מוטי ששון 5 .. :דקות?
מר ישראל מורן :כן ,בוודאי ,אתה יכול לבדוק אותי גם ביוטיוב ,אין בעיה .אפשר?
מר מוטי ששון :דבר.
מר ישראל מורן :אז קודם כל אני שמח שההצעה  ,..העלינו אותה כבר כמה פעמים במהלך הקדנציה.
אני כבר הסתכלתי על התשובה שלכם .אני שמח לראות שגובש הליך מתאים .אני אשמח
ואני כבר אומר שאנחנו נבקש לעיין בהליך המתאים ובהתאם לפקודת העיריות נבקש
לקבל את זה תוך  3ימי עסקים .אנא שילחו לנו את ההליך ,תודה.
מר מוטי ששון :טוב .בעיר קיימות קרוב לעשר גינות כלבים .בשל המבנה האורבני של העיר ,בו מרבית
הגינות בנויות בשכנות מלאה למתחמי מגורים ללא חיץ ,דוגמת כבישים ,אנו בוחרים
מאוד בזהירות את מיקום גינות הכלבים .מניסיוננו מתחמים אלו מהווים מטרד רעש,
ריח ואף מטרידים ילדים שחוששים מהכלבים .בעבר אף הקמנו גינה ופירקנו אותה בשל
התנגדות תושבים ,מי שלא יודע ,בחולות ליד רחוב מטולה ,ובחורשה בנווה ארזים ששם
היה כבר מבקר המדינה מעורב .מדובר בעיר צפופה שגם הגינות הנורמטיביות לתושבים
בני האדם ,אינן תמיד מספיקות ,מספקות .בנוסף הובהר למבקר המדינה כי בכל הקמת
גינת כלבים ,עלינו לבצע הליך מוסדר של שיתוף תושבים .הנושא נבחן על כל היבטיו
בשיתוף עם העובדים ועו"ד עינת ברג סגל וגובש הליך מתאים .בכל מקרה לא נוכל
להקים גינות כלבים רבות בעיר בשל מצוקת מקום כאמור ,כפי שאמרתי בתחילת
תשובתי .על כל בנייה והקמת מתחמי כלבים ,כל בנייה כזאת תיבחן לגופו של עניין ושוב
אני אומר ,בשיתוף התושבים .זה חלק מהנוהל.
מר עזרא סיטון :חבל ,אין צורך.
מר מוטי ששון :ואנחנו נעבוד לפי הנוהל כי גם מבקר המדינה העיר בזמנו ,רק הבדיקה המקדמית עולה,
טוב ,זה לא רלוונטי כמה שזה עולה ,לכן עובדים לפי נוהל,
מר ישראל מורן :כמה עולה?
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מר מוטי ששון :זה לא רלוונטי.
מר ישראל מורן :אבל אמרת.
מר מוטי ששון :אני אומר כל פנייה שתהייה ,כל פנייה שתהייה מצד תושבים להקמת גינה ,תיבחן
בשיתוף התושבים שגרים שם ועל פי הנהלים כפי שהוסדרו עם ולאור ההוראות של
מבקר המדינה .אשר על כן זאת הצעתי .אתה רוצה לקיים דיון או שאתה מוריד את זה
מסדר היום?
מר עזרא סיטון :אני רוצה להעלות את זה להצבעה.
מר מוטי ששון :לדיון ,או קיי ,מי בעד להעלות את זה לדיון לאור מה שאמרתי? להעלות את זה לדיון,
 .7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1מי בעד להוריד את זה לאור מה שאמרתי? בעד להוריד  12,להוריד
מסדר היום .
אני עובר לסעיף הבא.
מר עזרא סיטון :אין בשורה לבעלי הכלבים.
מר מוטי ששון :הנושא ירד מסדר היום.
סעיף  - 4הצעה לסדר של חבר המועצה מר סיטון עזרא – בנושא חיוב המועצה לישראל יפה להחזיר
כספים בעבור השימוש בנכסי עירייה
מר מוטי ששון :בבקשה סיטון ,תמשיך.
מר עזרא סיטון:כן .טוב ,אז אנחנו הגענו למועצה לישראל יפה .ההצעה לסדר זה חיוב המועצה לישראל
יפה להחזיר כספים בעבור השימוש בכנסי עירייה .אז כך ,המועצה לישראל יפה היא
עמותה ציבורית ,כך קראתי ,שפועלת לשיפור איכות החיים בארץ ובמקביל פועלת
לשינוי התייחסותם של האזרחים לסביבה שבה הם מתגוררים .המועצה לישראל יפה
מקיימת תחרויות במטרה לשמור על יופייה של הארץ ולהחזיר את תודעת היופי ופיתוח
הקהילה והמודעות וטיפוח סביבתי ואיכות החיים בישראל וכל הדברים האלה .יש כל
מיני פרסים בשם ,מה שהתחלתי לבדוק ,קריה יפה ומקיימת בישראל יפה ,תחרות
המקלט והמיגון במרחב האזרחי ישראל יפה .עד כאן זה מבורך וטוב באמת שיש אנשים
טובים ויפים ובעיקר מתנדבים .עכשיו 23 ,שנים ברציפות זוכה עיריית חולון ב 5-כוכבי
יופי ,שהוא למעשה הדירוג הגבוה ביותר בתחרות קריה יפה ומקיימת של המועצה
לישראל יפה .כך לפני חודש שוב זכתה העירייה בפרס זה ובמקביל היא זכתה במהלך
חודש דצמבר ב 5-כוכבי יופי ,אגב המקלטים בחולון ,וזכתה לתואר הרשות הבולטת
במחוז דן וזה יפה מאוד .אנחנו שמחים בשמחה הזאת .העיר חולון ,אפרופו פורים ,צהלה
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ושמחה .רק ישנה בעיה קטנה .מה הבעיה? מתברר שהקשר בין העירייה למועצה לישראל
יפה לא מסתכם רק בהענקת פרסים ,אני אסביר .משרדי המועצה של ישראל יפה סניף
מחוז גוש דן נמצאים במבנה שהוא בבעלות עיריית חולון ברחוב הנוטרים .המשרדים
הללו ,חברי המועצה הנכבדים ,עברו לרשות המועצה לישראל יפה נקודתיים א' ,ללא
הליך הקצאה מסודר ,ללא אישור ועדת תמיכות עירונית כנדרש בחוק .ג' המועצה
לישראל יפה שהיא עמותה לא משלמת שכירות ,שמעתם? לא משלמת שכירות לעירייה
תמורת השימוש במבנה .ד' המועצה לישראל יפה שהיא עמותה לא משלמת ארנונה
לעירייה כמתחייב בחוק .ה' יותר מזה ,עוד לא סיימנו ,העירייה נושאת בחלק מהוצאות
משרדי המועצה לישראל יפה ובכלל זה חשבונות חשמל .הייתם מאמינים? אנחנו
משלמים חשבונות חשמל של המועצה לישראל יפה.
מר ישראל מורן :איפה מבקר העירייה?
מר עזרא סיטון :אגב,
מר מוטי ששון :פה.
מר עזרא סיטון:למרבה האבסורד ,העירייה שוכרת משרדים ,כך קראתי ,בעלות של אלפי שקלים בחודש
במרחק קצר מהמשרדים הללו בגלל שהם תפוסים על ידי המועצה לישראל יפה .כעת
הגיע הזמן ,אני חושב ,לעצור ולחשוב וכמו שאני עושה בכיתה ,אני מעלה כל מיני שאלות
וכל אחד שיחשוב מה הן התשובות לשאלות האלה .את מי משרתים כוכבי היופי הללו
במשך כל כך הרבה שנים? שתיים ,שאלה שנייה ,האם בפרסום  5כוכבי היופי הללו ,יש
משום עשיית יחסי ציבור? שהרי מפורסמים והעירייה מפרסמת את זה בכל מקום ,בכל
קרן פינה.
דובר:

בדקת את הנכסים ,איך יכול להיות?

מר עזרא סיטון:רועי ,אני רוצה להמשיך .שאלה נוספת ,מדוע העירייה לא גובה מהמועצה עבור השימוש
בנכסים הללו? מדוע העירייה משלמת את החשמל של המועצה לישראל יפה? האם
לדעתכם גוף אחר או עמותה אחרת שלא היו עושים את אותם יחסי ציבור ,כפי שאנו
מבינים אדוני ראש העיר ,האם גם שם היינו מוותרים? האם גם שם היינו משלמים את
החשמל? האם גם שם היינו משלמים שכירות? האם גם שם העירייה הייתה משלמת
ארנונה ללא הקצאה מסודרת? מה אתם חושבים? כל דעת בר מבין שיש כאן ,כמו שאתה
אדוני ראש העיר ,בדרך כלל אני נוהג להגיד ניגוד עניינים מוחלט ,אבל מהותי .אני מבקש
לצטט את הסמנכ"ל של המועצה לישראל יפה ופה זה פשוט כמעט ונפלתי .אני מצטט,
אתם שומעים חברים? אני מתחיל ציטוט ,בדיוק ,אה לשנה ,אני לא רואה כל בעיה ,אומר
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הסמנכ"ל ,בעובדה שהעמותה מדרגת את עיריית חולון ובו בזמן מקבלת ממנה משרדים
בחינם ותמיכה בתשלום חשבונות .אני חוזר עוד פעם ,אני לא רואה כל בעיה בעובדה
שהעמותה מדרגת את עיריית חולון ובו בזמן מקבלת ממנה משרדים בחינם ותמיכה
בתשלום חשבונות .הרי זה לא יאומן.
מר מיכאל שמריהו :מי זה הסמנכ"ל?
מר עזרא סיטון:מה השם שלו? אני אפילו לא ,לא כתבתי ואני עכשיו רוצה לקרוא ,אני רוצה לקרוא את
תשובת העירייה .תשובת העירייה ,זה ממש לא ,תשובת העירייה היא כזו .היא אגב תמוה
לא פחות ,מתוך כתבה ,אני מצטט ,אני לא ממציא מעצמי .אני פותח מירכאות וזו תשובת
העירייה ,מבחינה היסטורית העירייה לא גובה תשלום בגין השימוש במבנה .אני חוזר,
הנה התשובה ,אתם שומעים? מבחינה היסטורית העירייה לא גובה תשלום בגין השימוש
במבנה .עכשיו ,וגם לנו יש תשובה ,והתשובה היא פשוט חה-חה-חה ,די חבר'ה ,תפסיקו
להעליב אותנו .אגב ,מספרים לנו שמתנדבי המועצה בערים אחרות בכלל ,שמסיירים
בעיר והם אלה שנותנים את הניקוד ,מה דעתכם אדוני ראש העיר שאולי נצטרף אליהם
ונתווה יחד את המסלול .אגב ,הטענה שבערים אחרות לא משלמים ,גם המועצה לישראל
יפה לא משלמת שם ,זה ממש מזכיר לי את אותו תלמיד שלא הכין שיעורי בית בטענה
שגם אחרים לא עשו את זה .האם זה פוטר מאחריות? היות ואני מאמין אדוני ראש העיר
שכספי הציבור באמת חשובים לך ,אני באמת מאמין בזה ,מבקש ,לא מבקש ,דורש לחייב
את המועצה לישראל יפה ,להשיב את כל הכספים עבור כל השנים לפי מטראז' ושכירות
בארנונה ,תשלומי חשמל וכל תשלום כלשהו שהעירייה נשאה עד כה .עד כאן.
גב' נעה צ'פליצקי :וזה לא רק זה .זה לא רק זה .
מר מוטי ששון :חברים.
גב' נעה צ'פליצקי :שידעו ונתנו לזה ...
מר מוטי ששון :חברים.
מר עזרא סיטון :רגע אדוני ראש העיר ,היא רוצה אולי להוסיף משהו נעה ,בבקשה נעה.
גב' נעה צ'פליצקי :אני אומר מעבר לזה החזרת הכספים,
מר מיכאל שמריהו .. :רק  7שנים.
גב' נעה צ'פליצקי :סליחה.
מר מיכאל שמריהו :את לא יכולה לדרוש יותר.
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גב' נעה צ'פליצקי :סליחה ,סליחה ,אני אומר מעבר לחצי שנה ולא בשנה האחרונה ,הדברים האלה נעשו
ויש פה אנשים שיושבים ומנהלים את העיר ויודעים על זה ,אז איך נתנו לזה לקרות,
מעבר להחזרת הכספים.
מר מוטי ששון :טוב ,או קיי,
מר ישראל מורן :אני רוצה להוסיף ולומר,
מר מוטי ששון :אני רוצה ,נגמר הזמן.
מר ישראל מורן :יש עוד דקה וחצי.
מר מוטי ששון :איך אתה,
מר ישראל מורן :כי אני מול השעון.
מר מוטי ששון :נו ,תמשיך ,אתה אוהב תמיד לדבר.
מר ישראל מורן :אני רק רוצה להוסיף ולומר שלדעתי שווה להעלות לדיון רק כדי לשאול את השאלות
החשובות ,ממתי זה וכמה זמן זה נערך .רק בשביל זה שווה שזה יהיה בתוך הדיון בהצעה
לסדר.
מר מוטי ששון :טוב.
מר ישראל מורן :כדי שנוכל לשאול את השאלות כמו שצריך.
מר מוטי ששון :טוב ,חברים,
דובר:

קיבלתם את התשובה של ראש העיר.

מר מוטי ששון :בשנים האחרונות,
מר ישראל מורן :את התשובה קראנו כבר.
מר מוטי ששון :בשנים האחרונות מתקיימים מגעים להסדרת החזקת המועצה לארץ ישראל יפה בנכס
או פינויו .בשנים האחרונות מטפלים בזה .נעשה דו"ח נכסים של העירייה ושם עלו כל
אותם נכסים והתחילו לטפל בזה .זה שנים ,אומרים להם או תסדירו את זה,
מר ישראל מורן :אבל היה גם דו"ח נכסים של מבקר העירייה .איך זה לא עלה שמה?
מר מוטי ששון :זה עלה אצל בני באחד הביקורות
מר ישראל מורן :הוא אומר שלא .הנה ,שאלתי אותו עכשיו.
מר מוטי ששון :עלה אצלך באחד הדו"חות בני.
מר ישראל מורן :לא .הנה ,זה מה ש,
מר מוטי ששון :אז הוא לא עשה.
מר ישראל מורן :אבל הוא עשה לנכסים ,אז איך זה יכול להיות?
מר בני יהונתן :עובדה שלא.
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מר מוטי ששון :אז תשאל אותו.
מר ישראל מורן :זה מה שאני שאלתי.
מר מוטי ששון :אני עכשיו אומר לך כך,
גב' נעה צ'פליצקי :אומרים פה דברים ואז,
מר מוטי ששון :משלא צלחו ,את תתני לי לענות ,משלא צלחו המגעים ,נשלח לאחרונה מכתב שדורש
את פינוי הנכס מיידי .נעשו בשנים האחרונות מגעים לפנות אותם או להסדיר את הנושא
הזה בצורה של ההקצאה .וכמו כן הם נדרשו לשלם את כל החיובים בגין שימוש בנכס
לרבות שכירות ,ארנונה וחשמל רטרואקטיבית  7שנים אחורנית .הנכס הזה ,כשאני
נכנסתי לתפקיד ,למיטב זיכרוני הנכס הזה היה מופעל על ידי שני גורמים .המועצה
לארץ ישראל יפה שנתנה שירות לתושבים ולמתנדבים שלה והחלק השני של החנות ,היה
מיועד לאיל"ן וישבו שם ונתנו שירות לתושבים ,לחברים באגודה שלהם הנכים .שם היו
מקבלים את הקהל שלהם ,שם היו מטפלים בהם .שתי העמותות האלה לא למטרות
רווח ואנחנו החלטנו בשנים האחרונות לחייב אותם או להסדיר את ההסדרה של
ההקצאה או שהם יתחילו לפנות את המקום .אנחנו נמצאים בהליכים ואני מקווה שהם
ישלמו קודם כל את כל מה שדרשנו מהם רטרואקטיבית ואז הם יצליחו להסדיר ,או
שהם נשארים ומשלמים או שאנחנו מפנים אותם ,נקודה.
מר ישראל מורן 7 :שנים ממתי?
מר מוטי ששון 7 :שנים,
גב' נעה צ'פליצקי :אתה יכול רק  7שנים אחורה.
מר מוטי ששון :מאותו רגע,
מר ישראל מורן :רגע ,לא ,לא נכון 7 .שנים ממתי שנשלחה התזכורת בפעם הראשונה והם נדרשו לחייב.
מר מוטי ששון :מאחר,
מר ישראל מורן :אם זה נשלח לפני שנה,
מר מוטי ששון :מאחר שהיועצת המשפטית ,היועצת המשפטית עם הגזבר יחליטו ממתי .עכשיו ,לאור
מה שאמרתי ,אתה רוצה דיון עוד?
מר עזרא סיטון :כן ,בהחלט.
מר מוטי ששון :או קיי ,מי בעד לקיים דיון?
מר ישראל מורן :אני רוצה לשאול.
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מר מוטי ששון :מי בעד להעלות לדיון לאור מה שאמרתי לאור התשובות שנתתי?  .6מי בעד להוריד
מסדר היום לאור מה שאמרתי? מי בעד להוריד את זה מסדר היום?  11בעד ,להוריד
מסדר היום.
מר מוטי ששון :ירד .נו באמת .ידוע וידוע ,באמת ,ככה זה נראה לך?
גב' נעה צ'פליצקי :אתה  ..בשנים האחרונות.
מר מוטי ששון :אני מדבר .התחילו דיון שייצאו משם.
גב' נעה צ'פליצקי :לא ידעתם קודם?
מר מוטי ששון :לא הבנת ,אני אקרא לך עוד פעם להבנת הנקרא? קראתי.
מר ישראל מורן :אם דייר היה נכנס,
מר מוטי ששון :או קיי ,אני עובר לשאילתא.
מר ישראל מורן :תוך  10שניות הוא היה יוצא.
מר מוטי ששון :עזרא ,תקרא שאילתא.
מר ישראל מורן :זה מלא כסף.
מר מוטי ששון :סיטון בבקשה.
גב' נעה צ'פליצקי :את עמונה מפנים.
מר עזרא סיטון :או קיי.
מר מוטי ששון :מה עניין שמיטה להר סיני?
גב' נעה צ'פליצקי :זה מקרה אחד על אחד.
מר מוטי ששון :בבקשה ,בבקשה .נעה ,שמענו אותך ,תודה.
עזרא בבקשה.
סעיף  - 5שאילתא של חבר המועצה סיטון עזרא – בנושא תב"ע חדשה בגינת רוטשילד
מר עזרא סיטון :עיריית חולון מבקשת לקדם תב"ע חדשה בגינת רוטשילד ,והשאילתא  ..בהצעה לסדר
שהגשתי לפני מספר חודשים ,בעיריית חולון הכוונה לבנות במקום מבני ציבור ,זה מה
שהבנתי .אבקש לדעת מה הם מבני הציבור שהעירייה מבקשת לקדם במקום? התושבים
מעוניינים לשמוע.
מר מוטי ששון :גינת רוטשילד נמצאת בחלקה של ייעוד קרקע לשטחי ציבור .בחלקה על ייעוד קרקע,
שטח למבני ציבור .גני ילדים  ..נבנו על חלק מגינת רוטשילד ועל הייעוד המתאים .אנו
מקדמים תוכנית בניין עיר במקום אשר תגדיר את תחום השטח הציבורי הפתוח.
בינתיים בשלב זה אין הקצאות נוספות למבני ציבור ולכן הגינה כפי שהיא קיימת כיום,
תמשיך לתפקד אולם אין זה סוד כי העיר מצופפת ויש מחסור חמור בשטחים לבנייני
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ציבור .כדאי שתבינו ,אמרתי לך גם בפעם הקודמת ,זה שטח חום למבני ציבור .זה
שעשינו שינוי זמני לגינה ,הנה עובדה ,הגיע דו"ח טרכטנברג ,אתה צריך לבנות גני ילדים
לגילאי  .3-4מחר יגידו ,תהייה החלטת ממשלה לגילאי שנתיים .זה שטח שהוא לא
מיועד לגינה ציבורית .הוא מיועד למבני ציבור כהגדרה שלו בחוק .זה שאנחנו לא
משתמשים בזה עכשיו ,אז באו התושבים,
מר יעקב זיתוני :כמו שהיה בקריית רבין ,אותו הדבר.
מר מוטי ששון :בדיוק ,בדיוק ,ביקשו עכשיו שימוש זמני ,בינתיים עד ,במקום שזה יהיה חול ,יזרקו שם
זבל ,תעשה לנו גינה לילדים עד שאתה תיקח את המקום .זה מה שקורה.
סעיף  - 6שאילתא של חבר המועצה מר סיטון עזרא – בנושא מהי עלותו של מוזיאון העיצוב למשלם
המיסים העירוני
מר מוטי ששון :או קיי ,אני עובר לשאילתא הבאה .סיטון בבקשה.
מר עזרא סיטון :טוב ,מה עלותו ,שוב ,של המוזיאון הזה ,של מוזיאון העיצוב למשלם המיסים העירוני
ואני מבקש להתייחס  ..בנוסף לתמיכה השוטפת מיום הקמתו ועד היום הזה.
מר מוטי ששון :עלות הקמת המוזיאון ,כמו שכבר נתנו את התשובה לנעה ,היא שאלה את אותה
השאילתא ,הוא  68מיליון ,או שמעון חזן ,ההשתתפות ,בשנים האחרונות השתתפות
העירייה בהפעלת המוזיאון כ 6-מיליון שקל בשנה.
מר עזרא סיטון :ובסך הכול כמה שאלתי.
מר מוטי ששון :תעשה חשבון מיום ההפעלה.
מר עזרא סיטון :אבל זאת הייתה השאלה.
מר מוטי ששון :אתה שואל כמה שאלות בשאלה אחת.
מר עזרא סיטון :לא.
מר מוטי ששון 6 :מיליון .תעשה חשבון לבד.
גב' נעה צ'פליצקי :אני רוצה רגע להוסיף שאלה.
מר מוטי ששון :אותו הדבר שאלתם פעם קודמת.
גב' נעה צ'פליצקי :אני לא שאלתי אבל שאלתי בהצעת התקציב של  2017ואתה אמרת לי תקבלי תשובה,
מר מוטי ששון :לא ,לא ,שמעון שאל.
גב' נעה צ'פליצקי :לא ,אני שאלתי.
מר מוטי ששון :למיטב זיכרוני שמעון שאל בשאילתא שלו.
גב' נעה צ'פליצקי :לא ,לא,
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מר מוטי ששון :טוב ,מה שאלה עכשיו?
גב' נעה צ'פליצקי :רגע ,שנייה ,לא בשאילתא ,בהצעת התקציב בהסתייגויות ,אני שאלתי לגבי ,ביקשתי
פירוט לג בי ההוצאות שלנו ,הוצאות העירייה לתקצוב המוזיאון .פירוט .אמרת לי ,ואז
כשהיו ארבע ישיבות ובאחת מהן לא היית ,לגבי התקציב ,אמרת תקבלי .עד היום לא
קיבלתי.
מר מוטי ששון :טוב ,או קיי ,הבנתי .טוב,
גב' נעה צ'פליצקי :אז עכשיו שוב אתה אומר לי אני אקבל .אני לא אקבל.
מר מוטי ששון :יוסי יכתוב לך.
מר מוטי ששון :הלאה ,שאילתא,
גב' נעה צ'פליצקי :גם אז אמרת לי אותו הדבר ולא קיבלתי.
מר מוטי ששון :או קיי ,אז הפעם נדאג שיהיה.
גב' נעה צ'פליצקי :או קיי.
סעיף  - 7שאילתא של חבר המועצה נעה צ'פליצקי – בנושא מכרז למנכ"ל המדיטק
מר מוטי ששון :בבקשה .שאילתא שלך.
גב' נעה צ'פליצקי :מדוע לא פורסם מכרז מנכ"ל מדיטק שאנחנו יודעים שמעל שנה אין שם מנהל קבוע?
מר מוטי ששון :בימים אלה אנו עסוקים בהסדרת המבנה הארגוני של החברה מול משרד הפנים וכולל
הוצאת מכרזים לתפקידים השונים שלא אוישו כרגע .אנחנו לקראת סוף ההסדרה.
גב' נעה צ'פליצקי :רגע ,שנייה ,שנייה ,שנייה ,אני לא שאלתי על שאר התקציבים .שאלתי רק על,
מר מוטי ששון :אז אמרתי לך ,זה יפורסם.
גב' נעה צ'פליצקי :רגע ,שנייה ,ראיתי היום ,נכנסתי לאתר של העירייה ,לא ראיתי שום פרסום של מכרז,
נכנסתי לאתר של המדיטק ,ראיתי פירוט של מכרזים לכל מיני בעלי,
מר מוטי ששון :אני אקרא מה אמרתי.
גב' נעה צ'פליצקי :לא ,אני שואלת ,לא ,אני שואלת,
מר מוטי ששון :אנו עוסקים בהסדרת המבנה הארגוני של החברה מול משרד הפנים כאשר כפועל יוצא
מזה נפרסם את המכרזים.
גב' נעה צ'פליצקי :או קיי ,אני שואלת למה עד היום לא היה מכרז.
מר מוטי ששון :אנחנו בהסדרה .הסדרה זה לא מהיום למחר.
גב' נעה צ'פליצקי :אבל מהשנה.
מר מוטי ששון :עניתי לך .אין לי מה לענות מעבר לזה.
גב' נעה צ'פליצקי :אתה לא נותן לדבר מוטי.
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מר מוטי ששון :אבל אני לא מבין .שאלת שאילתא ,את שואלת שאלות הבהרה,
גב' נעה צ'פליצקי :רגע ,אבל תן לי לדבר .אתה רק רוצה שישמעו אותך ,סליחה ,באמת ,רגע ,שנייה ,אני
רוצה ,אני לא בכזה קצב ,אני בקצב איטי.
מר מוטי ששון :שמתי לב.
מר עזרא סיטון :מוטי ,לא מתאים לך.
מר מוטי ששון :תמשיכי.
גב' נעה צ'פליצקי :לא ,זה בסדר .זה בסדר .אני יודעת לדבר בשמי.
מר מוטי ששון :לא ,היא לא צריכה ,בסדר.
גב' נעה צ'פליצקי :אני שואלת ,בסדר ,איך אומרים אתם יודעים להעליב בקצב וזה בסדר .אני שואלת
במשך שנה למה לא היה מכרז למנכ"ל המדיטק?
מר מוטי ששון :הייתה  ,היה מכרז ,היה מכרז ואת יודעת גם מי זכתה בו ,וכרגע היא לא מעוניינת להיות
בו וכרגע אנחנו בהסדרה והסדרה לוקחת זמן .נקודה .אני לא אחזור על זה עוד פעם.
גב' נעה צ'פליצקי :מתי היה מכרז?
מר מוטי ששון :בבקשה.
מר ישראל מורן :זה לא נכון.
גב' נעה צ'פליצקי :אני שואלת.
מר מוטי ששון :בבקשה ,אני עובר ,תעברי לשאילתא הבאה.
גב' נעה צ'פליצקי :זה כאילו תשובות ,אתה יודע ,תשובות מעליבות.
מר מוטי ששון :אמרתי פשוט ,קראתי.
גב' נעה צ'פליצקי :לא.
מר מוטי ששון :ופעם שנייה קראתי והסברתי.
גב' נעה צ'פליצקי :אני מאוד מכבדת אותך,
מר מוטי ששון :סליחה ,בבקשה השאילתא הבאה.
גב' נעה צ'פליצקי .. :תשובות מעליבות.
סעיף  - 8שאילתא של חברת המועצה נעה צ'פליצקי – בנושא קריית חינוך חרדית
מר מוטי ששון :השאילתא הבאה בבקשה.
גב' נעה צ'פליצקי :לאחרונה שמענו כי ועדת הערר המחוזית לתכנון ולבנייה קיבלה את הערר של תושבי
שכונת נווה ארזים וטענה שהבנייה בהיתרים נעשו בניגוד לחוק .קריית החינוך לא תוקם,
קריית החינוך החרדית לא תוקם בנווה ארזים .האם יש מקום חילופי ומתי ייבנו בתי
הספר?
27

מועצת העיר ה –  17חולון ישיבה שמן המניין מס'  5.2.2017 56פרוטוקול 470

מר מוטי ששון :בבקשה .לא הוצא היתר לבניית בית הספר .מאחר והוגש ערר ,הופסקו הליכי הרישוי
להוצאת ההיתר עד להחלטת ועדת הערר .לכן לא בוטל ההיתר .לא הוגש היתר אז לא
בוטל .לא צריך לבטל אותו.
גב' נעה צ'פליצקי :או קיי ,אבל היה תכנון.
מר מוטי ששון :ועדת התכנון,
עו"ד יונת דיין :היה הליך של הקלה.
גב' נעה צ'פליצקי :בקשה?
עו"ד יונת דיין :היה הליך של הקלה .העירייה רצתה להוסיף בהקלה קומה,
גב' נעה צ'פליצקי :או קיי,
מר מוטי ששון :אז אני אקרא את זה.
עו"ד יונת דיין :ופנתה לוועדת ערר.
מר מוטי ששון :ועדת ערר לא קיבלה את רצון הוועדה המקומית להוסיף קומה לבית הספר המתוכנן,
כמו שאמרה לך יונת ,הקלה במונחי תכנון ובנייה .זה דבר שמקובל שכל בן אדם או כל
יזם שרוצה לבנות ,מבקש לפעמים הקלות .אבל כן קיבלה את עמדת הוועדה המקומית
כי מותר לבנות מבנה ציבורי בן  3קומות 40 ,אחוז בכל קומה .לאור החלטת ועדת הערר
הגורמים המקצועיים בוועדה המקומית בוחנים את החלופות התכנוניות בהתאם
לצורכי העיר ולהנחיות ועדות הערר.
סעיף  - 9שאילתא של חבר המועצה איתי זילבר – בנושא סימון כבישים ברחבי העיר
מר מוטי ששון :בבקשה ,השאילתא הבאה.
מר איתי זילבר :זה אני לפני דעתי ,נכון?
מר מוטי ששון :איתי זילבר ,כן.
מר איתי זילבר :שיטוט קצר ברחבי העיר אוסף תמונה עגומה בדבר מצבם של סימוני הכבישים
ברחובות ,בפרט מצבם של מעברי החצייה .אבקש לשאול מה תוכנית העבודה לשנת
 2017בדבר סימון כבישים ,כמה פעמים בשנה מבצעת עיריית חולון בעצמה או באמצעות
קבלן סימוני מעבר חצייה ומה העירייה עושה כאשר הסימונים דוהים מהר מן הצפוי
באופן שלא תואמת את ,...
מר מוטי ששון :תוכנית העבודה היא לצבוע את כל העיר לחידוש היא פעמיים בשנה ,גם ב .2017-בנוסף
בסוף אוגוסט ליד מוסדות חינוך ובעיקר בתי ספר יסודיים ,בהם יש משמרות הזהב ,זה
מתואם עם המשטרה ועם האחראים על הבטיחות בדרכים .זה האקסטרה שאנחנו
עושים מעבר לפעמיים בשנה .סימוני מעברי החצייה יבוצעו כאמור פעמיים במהלך
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 .2017כאשר הסימונים דוהים מוקדם מן הרגיל ,יש טיפול נקודתי בהתאם למזג האוויר,
הנסיבות והאילוצים.
מר איתי זילבר :איך העירייה יודעת כאילו לעקוב אחרי ,יש צוותים שבודקים את זה?
מר מוטי ששון :גם יש ,גם יש צוותים וגם יש תלונות כאלה ואחרות דרך המוקד.
סעיף  - 10שאילתא של חבר המועצה איתי זילבר – בנושא ישיבות הנהלת העיר והעירייה
מר מוטי ששון :השאילתא הבאה ,בבקשה איתי.
מר איתי זילבר :אבקש לשאול כמה ישיבות הנהלת עיר בהשתתפותך ובהשתתפות סגני ראש עיר
ומנכ"לית העירייה התקיימו בשנת  ,2016כמה ישיבות הנהלת העירייה הבכירה
בהשתתפות מנכ"לית העירייה והסמנכ"ל התקיימו ב ,2016-כמו כן אבקש לדעת האם
נערכו לכל הישיבות הנ"ל פרוטוקולים ו/או  ..ישיבות.
מר מוטי ששון :בישיבות  2016התקיימו  3ישיבות הנהלת העיר ,אליהם הוזמנו הסגנים והמנכ"לית.
ישיבה אחת בוטלה .בשנת  2016התקיימו  9ישיבות סמנכ"לים.
מר איתי זילבר 5 :ישיבות סמנכ"לים.
מר מוטי ששון.9 :
מר איתי זילבר :אצלי,
מר יוסי זיידה :לא ,היה טעות,
מר איתי זילבר :טעות אצלי או אצל מוטי?
מר מוטי ששון :אצלך.
מר איתי זילבר :אז  ,9או קיי,
מר מוטי ששון :או קיי,
מר איתי זילבר :ובעצם היו רק  2ישיבות הנהלה.
מר מוטי ששון :לא ,אמרתי היו,
מר איתי זילבר :אמרת  3ואחת בוטלה.
מר מוטי ששון :לא ,היה  4ישיבות ,היו  3 ,4התקיימו,
מר איתי זילבר :והייתה עוד אחת צריכה,
מר מוטי ששון :מתוך ה 4-שהיו צריכות להיות ,אחד לא היתה לא הגיעו אז אין טעם לעשות.
מר יוסי זיידה :מתוך מה שתוכננו  3התקיימו ו 9-ישיבות מנכ"לים.
מר מוטי ששון :וכשלא מגיעים ,אז אין טעם לקיים.
מר איתי זילבר :טוב ,תמשיך את התשובה.
מר מוטי ששון :זהו .ועוד  9ישיבות של הסמנכ"לים.
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מר איתי זילבר :ו?
מר מוטי ששון :זהו.
מר איתי זילבר :ופרוטוקולים.
מר מוטי ששון :אנחנו כותבים את הפרוטוקולים .לפעמים בישיבות של הסמנכ"לים ,כל מנכ"ל למשל
מציג ,כל סמנכ"לית שהיא משתתפת ,מציגים שם .יש הרבה משתתפים ,מציגים גם,
מר איתי זילבר :אין סיכום ישיבה?
מר יוסי זיידה :אם יש הרצאה זה סיכום ישיבה.
מר מוטי ששון :סיכום ישיבה שלהם ,הרצאה למשל בתחום מסוים ,בתחום ספציפי מסוים ואז אחר כך
הם יושבים וביניהם  ...את הסיפור הזה.
מר איתי זילבר :וחלק מההנהלה יש באופן מסודר פרוטוקולים?
מר יוסי זיידה :יש ,כן.
מר איתי זילבר :אז אני כבר מבקש יוסי ,אתה תקבל ממני מייל,
מר מוטי ששון :טוב ,או קיי.
מר איתי זילבר .. :לקבל ...
מר מוטי ששון :טוב ,בבקשה.
מר איתי זילבר :לכל הפרוטוקולים האלה.
סעיף  - 11אישור דו"ח כספי מבוקר לשנת 2015
מר מוטי ששון :טוב ,אנחנו עוברים לסעיף ,רחמים ,זה אתה? אישור דו"ח כספי מבוקר לשנת .2015
אסתי את נמצאת פה .בבקשה ,תכירו את אסתי .אני רוצה ,חברים ,בהזדמנות הזאת להזכיר עובד יקר
שלנו אורי צור שהלך לעולמו .החודש הזה ימלאו ,30
מר יוסי זיידה :ב 17-לחודש.
מר מוטי ששון :ב 17-לחודש יהיו  30למותו ואורי היה חשב העירייה .היה עובד מסור .היה עובד נאמן,
מקצועי ,חברי,
מר יוסי זיידה :גם בזמן המחלה שלו הוא הגיע.
מר מוטי ששון :גם בזמן המחלה ואני עודדתי אותו להגיע .אמרתי לו אל תשב בבית ,תבוא לפה ואני
עשיתי כל מאמץ כל הזמן להתייעץ אתו ,לתת לו את התחושה אבל לצערנו,
מר יוסי זיידה :ענה על שאלות מהבית במיילים ,באמת אישיות.
מר מוטי ששון :אני דיברתי איתו בטלפון ,למרות שהיו לו תקופות שהוא ביקש לא לבוא לבקר אותו
העדפתי לא לבוא לבקר אותו ולא ביקרתי אותו ומפעם לפעם הייתי מרים טלפון כי היה
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לו קשה לדבר .אבל עובד יקר ומסור ואנחנו נזכור אותו תמיד כאדם כזה .עכשיו אסתי,
שתיבדל לחיים ארוכים ,אסתי תציג את המאזן מה שאורי תמיד היה מציג אותו .בבקשה
אסתי.
גב' אסתי וייסלר הרצוג :ערב טוב .אז אנחנו מציגים כרגע את הדו"חות הכספיים לשנת  .2015אלה
הדו"חות המבוקרים על ידי רואה החשבון החיצוני שמתמנה מטעם משרד הפנים .בעצם
אתם כבר אישרתם בעבר את הדו"ח הרבעוני בעצם ל 31-לדצמבר  2015בעבר .וכרגע
מוצג בפניכם אותו הדו"ח לאותה התקופה רק שזה בעצם הדו"ח המבוקר .אין שינויים.
השינויים הם מינוריים לעומת הדו"ח שכבר הכרתם .זהו .אנחנו סיימנו את שנת 2015
בעודף של  1.453מיליון שקלים .ושוב ,אנחנו מתנצלים על הבאת החוברת באיחור .אנחנו
פשו ט עשינו את הכול בתיאום עם אורי וכמו שאתם מבינים ,זה כרגע ,אנחנו הקדשנו
את החוברת גם לזכרו וזהו .זה מובא לפניכם .מוטי ,אני סיימתי.
מר מוטי ששון :בבקשה ,שאלות? אין שאלות .טוב ,אם אין שאלות ,מי בעד הדו"חות הכספיים לשנת
 2015של עיריית חולון?
מי בעד?  19בעד .מי נגד? אין נגד .אין נמנעים.
הדו"חות הכספיים לשנת  2015מאושרים.
סעיף  - 12עדכון תב"ר  3605הקמת אולם טוטו – פיס ביה"ס שרון
מר מוטי ששון :אני עובר לסעיף הבא.
דובר:

איזה מספר אנחנו עכשיו?

מר מוטי ששון :אנחנו במספר  .12עדכון תב"ר  – 3605הקמת אולם טוטו ,טוטו-פיס ,למה טוטו?
דובר:

טוטו ופיס ביחד.

מר מוטי ששון :אנחנו מקבלים מהטוטו ,תציג את זה אחרת .אנחנו מקבלים מהטוטו אבל זה לא מספיק,
אז אנחנו לוקחים מההקצבה של הפיס .טוב ,אז ראיתם את זה? התקציב המאושר,
התקציב היה עד עכשיו  15.600מיליון שקל .עכשיו זה התוספת  3.200מיליון שקל .סך
הכול התקציב המעודכן  18.800מיליון שקל ,כאשר אתם רואים את המקורות חוץ זה
 83אחוז 17 ,אחוז זה אנחנו .אז מי בעד ,על פי מכתבו של סגן גזבר דני פדר מה,12.1.17-
מי בעד?  18בעד .אין נגד ,אין נמנעים .אושר.
סעיף  - 13עדכון תב"ר  3575הרחבת ביה"ס שרון – תוספת  6כיתות
מר מוטי ששון :אני עובר לסעיף הבא .סעיף  ,13מי שעוקב .עדכון תב"ר  – 3575הרחבת בית ספר שרון,
תוספת  6כיתות .אתם יודעים ,לאור מצוקת הכיתות ,קיבלנו הרשאה תקציבית,
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הרשאה תקציבית ממשרד החינוך לעוד תוספת  6כיתות וזה יהיה ביחד עם אולם
הספורט לבית הספר .רחמים ,איפה אתה ,אתה פה?
מר רחמים בינוני :כן.
מר מוטי ששון :דבר .למה הפרעתי לך.
מר רחמים בינוני :יש לנו כאן תוספת של  800אלף  ,₪לאחר תוצאות המכרז .סך הכול התב"ר המבוקש
מ 5.200-מיליון ל 6-מיליון
מר מוטי ששון :כן .מי בעד?  18בעד.
מי נגד? מי נמנע? אין נמנעים .אושר.
סעיף  - 14אישור ביטול הפקעה בגוש  6048חלקה 185
מר מוטי ששון :אני עובר לסעיף הבא .אישור ביטול הפקעה בגוש  6048חלקה .185
דובר:

דיברנו על זה כבר.

עו"ד יונת דיין :דיברנו על זה ,היו לכם על זה שאלות.
דובר:

דיברנו כבר.

עו"ד יונת דיין :עשינו שיעורי בית.
מר מוטי ששון :זה כבר היה באחת הישיבות.
מר ישראל מורן :אולי כדאי לקרוא לרועי כי הוא שאל גם שאלות.
עו"ד יונת דיין :הוא רוצה להיכנס ,בשמחה.
דובר:

דיברנו על זה כבר ,בחיי.

מר מוטי ששון :בבקשה ,מישהו רוצה לשאול שאלות?
מר ישראל מורן :אנחנו רוצים לשמוע .לא שמענו ,לא קיבלנו נימוק בכלל.
עו"ד יונת דיין :זה הופקע באמת בשנת  ,89חשבו שזה ייכנס ל-ח 500/לחלק של דרך ,הייתה כנראה,
דובר:

אה ,מה שביקשתי פעם שעברה.

עו"ד יונת דיין :אנחנו מדברים על גוש  6048חלקה .185
דובר:

כן.

עו"ד יונת דיין :כמו שהחומר שהוגש לכם פעם שעברה .בשנת  89פורסמה הודעה על הפקעה .אנחנו לא
שילמנו פיצויים ואנחנו גם לא תפסנו חזקה בחלקה .חשבו אז שבמסגרת ח 500/זה יהיה
חלק מרחוב .בסופו של דבר החלקה הזאת לא נכללת בתוך הרחוב ,החלק שהופקע לצרכי
דרך .שתי חלקות סמוכות ,יש חלקים קטנים שנכנסו פנימה ,ולכן את החלקה הזאת,
מר ישראל מורן :מה ,ב-ח?500/
דובר:

כן ,כן 6048 ,זה ח.500/
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עו"ד יונת דיין :כן.
מר ישראל מורן :הם כבר יודעים ,יש כבר פרצלציה?
דובר :רגע ,אבל איך יכול להיות שיודעים מה הולך להיות.
עו"ד רועי כהן :זה מה ששאלתי .זה השאלה ששאלתי.
עו"ד יונת דיין :היה מתוכנן לעבור פה כביש.
עו"ד רועי כהן :אני שאלתי שאלה מאוד ספציפית.
עו"ד יונת דיין :יש לי את התרשים אם אתה רוצה.
עו"ד רועי כהן :אבל השאלה ,השאלה היא אם מחר בבוקר הדבר הזה נגיש לכל מי שעשו לו הפקעה ,אז
השאלה שלי הייתה מאוד פשוטה.
עו"ד יונת דיין :שוב ,היו עוד  2חלקות שהסתבר שהופקעו בטעות ואותן כבר ביטלנו פה במועצת עיר.
מר מיכאל שמריהו :החלקות האלה לא היו בתוך האמצע?
עו"ד יונת דיין :לא ,אני לא רוצה להגיד לך אבל זה לא משנה,
מר מוטי ששון :לא ,אבל כל החלקה.
מר מיכאל שמריהו :אם בתוך המושה אז,
עו"ד רועי כהן :חלקה לא יכולה להיות במושה.
מר מיכאל שמריהו :זה לא חלקה ,אני אומר ,אם זה חלקה נפרדת והכול היה מאושר  ...זכויות ,לוקחים
בחשבון את ההפקעות ומבצעים את כולם באופן שווה ואז עושים את החלוקה,
מר מוטי ששון :אבל מיקי עזוב ,הפקיעו פה ומסתבר שלא צריך את השטח הזה ,אז תחזיר אותו לבעלים.
מר מיכאל שמריהו :לא ,השאלה היא כזאת .כשעושים תוכנית ,סליחה ,כשעושים תוכנית מתארית אז
עושים הפקעה כוללת לצורכי ציבור של אחוזים מסוימים,
מר מוטי ששון :אבל זה כנראה,
מר מיכאל שמריהו :וכולם סופגים .כל אחד סופג חלק ,כל בעלי המגרשים סופגים באופן יחסי את אותו
חלק.
מר מיכאל שמריהו :סליחה ,למה אתה נכנס לדבריי?
דובר:

הוא מדבר בדיוק נכון השאלה ,כי מחר בבוקר זה יעלה.

מר מיכאל שמריהו :זה יעלה מחר .מחר יבואו תביעות לעירייה ונגיד למה דווקא לזה החזירו ולא להוא
החזירו מוטי.
מר מוטי ששון :אבל מיקי ,מיקי אבל עושים,
עו"ד יונת דיין :יש פה רק את התשריט .יש את אותו רחוב שקיבל את השם שמחה ארליך ,זה בסמוך
אליו .הפקיעו שלוש ...
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מר מוטי ששון :לא צריכים אותו.
עו"ד יונת דיין :חשבו ...
מר מוטי ששון :מיקי אבל תעזוב ,שמחה ארליך ,אתה יודע איפה הרחוב הזה? הוא מ ,89-אפילו קודם.
זה ליד הרחוב ,הוא לא צריך את זה  .למה לקחת לאנשים נכס?
מר מיכאל שמריהו... :
מר מוטי ששון :זה גובל ,זה גובל.
מר יעקב זיתוני :זה על הגבול.
מר מיכאל שמריהו :אז זה לא ח.500/
עו"ד יונת דיין :זה הכניסה ל-ח.500/
מר יעקב זיתוני :בצד שמאל זה ח 500/ובצד ימין זה בן גוריון.
מר מיכאל שמריהו :אז זה משהו אחר.
מר מוטי ששון :טוב .או קיי ,מי בעד?
מר מיכאל שמריהו :אז עכשיו אנחנו מבינים שזה לא ח ,500/אין בעיה.
עו"ד רועי כהן :זה לא ח ,2500/רגע,
עו"ד יונת דיין :זה הכניסה ל-ח.500/
עו"ד רועי כהן :לא ,אני ,מה ששאלו אותנו ואני שואל את זה עוד פעם.
מר מיכאל שמריהו :זה מחוץ לתוכנית.
עו"ד רועי כהן :האם כל אחד היום יכול להיכנס ולראות את השימושים שיהיו באותן חלקות .האם כל
אחד שעשו את ההפקעה מלפני  30 ,20שנה ,כי התוכנית הזאת רק הופקדה ,היא עוד לא,
היה שם חלוקה ועוד לא היה שום דבר מבחינת הזכויות והכול .אנחנו באים עכשיו
ומבטלים,
עו"ד יונת דיין :עולם ההפקעות הוא לא עולם פשוט .ההפקעות הן מלפני  20שנה ,אם הן לא נוצלו
לייעודן ,היה חלון זמן של  3שנים לבקש את הפיצויים המוגדלים או את ההחזר .יש
מצבים בהם הגוף המפקיע רואה שמטרת ההפקעה לא מתממשת או שההפקעה נעשתה,
גם לא תפסנו חזקה בשטח הזה אף פעם.
דובר:

זה בתוכנית או לא בתוכנית?

עו"ד יונת דיין :לא הגענו לשלב האחרון של ההפקעה.
עו"ד רועי כהן :כן ,תחזיר לו ,אין בעיה ,אני אומר תחזיר לו אבל אני אומר מחר בבוקר כולם,
מר מוטי ששון :מיקי עזוב,
עו"ד רועי כהן :לא ,השאלה שאני שאול,
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מר מיכאל שמריהו... :
מר מוטי ששון :היועץ המשפטי,
מר מיכאל שמריהו .. :בוא אליך,
מר מוטי ששון :מיקי ,היועץ המשפטי של הוועדה המקומית פונה אליך ומבקש את זה לבטל לאור
הדרישה.
מר מיכאל שמריהו :חבל שהוא לא נמצא כי רצינו לשאול אותו אם הקטע ,אם החלקות האלה הן בתוך
התוכנית של ח 500/או מחוץ ל-ח .500/אם הם מחוץ לתוכנית ,אין בעיה.
עו"ד יונת דיין :אני אומרת שוב.
מר מיכאל שמריהו :אם הם בתוך התוכנית ,יש בעיה  ..לכל בעלי המגרשים.
עו"ד רועי כהן :נכון.
מר מוטי ששון :צא מתוך הנחה ,צא מתוך הנחה,
עו"ד יונת דיין :רחוב שמחה ארליך ,זה השוליים של רחוב שמחה ארליך.
מר מוטי ששון :טוב ,חברים,
מר ישראל מורן :שיגידו אם זה בתוכנית של ח 500/או לא ,זאת השאלה.
מר מיכאל שמריהו :בדיוק .אם זה בתוך ח,500/
מר ישראל מורן :אם זה בגבול עד כמה שאני מבין ,לעניות דעתי ,זה אומר שצריכה להיות פרצלציה.
מר מוטי ששון :משעול היהלום ,משעול היהלום ,לא.
מר ישראל מורן :כולם אמרו אפשר ,תודה.
מר מוטי ששון :ואיפה הביטול של ההשקעה?
מר ישראל מורן :במידה ותהייה פרצלציה מחר ,יכול להיות שעוד פעם נצטרך להפקיע את זה .אז מה
ההיגיון להחזיר ואחר כך להפקיע שוב פעם מחדש.
עו"ד יונת דיין :אתה לא יכול להחזיק סתם אם אין לך שימוש בהם.
מר ישראל מורן :אני מבין .לא עשינו את זה  20שנה .זה מה שקרה עכשיו.
מר מיכאל שמריהו :חבל שעופר לא כאן .יכול להיות שעופר היה מסביר לנו יותר טוב.
מר ישראל מורן :את צודקת.
מר מיכאל שמריהו :כי אם זה בתוך תחום החלקה ,אם זה בתוך ח 500/אז זה בעייתי.
מר מוטי ששון :אני מניח שהוא לא היה מביא את זה ...
עו"ד רועי כהן :מורן ,מורן ,יש גם תקופה שאתה יכול להפקיע .אם אתה לא מבצע את זה בתקופה ,אתה
חייב להחזיר.
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מר ישראל מורן :זה גם שאלה מהותית .למה העירייה החזיקה  20שנה בשטח כשהיא לא יודעת ששם
יהיה משהו.
מר מוטי ששון :טוב ,חברים,
עו"ד יונת דיין :אבל זה לא הקפאה מכוח ח .500/זה לא מימוש מכוח ח .500/ההפקעה הזאת נעשתה
בשנת  89מתוכנית שהייתה קיימת אז .במסגרת התוכנית הזאת ,גם אותו רחוב שמחה
ארליך תוכנן והרחוב קיים והחלקה הזאת לא צריכים אותה לתוואי הדרך .אין סיבה
להמשיך להחזיק בה.
מר מוטי ששון :או קיי ,מי בעד ביטול הפקעה בגוש  6048חלקה  185על פי פנייתו של עופר צילקר מה-
 ,17.11.2016מי בעד?  18בעד .מי נגד? מי נמנע?
דובר:

אין נמנע.

מר מוטי ששון ,2 ,1 :רגע ,מה הולך פה?
דובר:

 3נמנעים.

מר מוטי ששון 3 :נמנעים .או קיי ,אושר.

סעיף  - 15סיכומיה והצעותיה של הוועדה לענייני ביקורת בנושא :דו"ח ביקורת רו"ח משרד הפנים
בעיריית חולון לשנת 2015
מר מוטי ששון :אני עובר לסעיף הבא .סיכומיה והצעותיה של הוועדה לענייני ביקורת בנושא דוח ביקורת
רואה חשבון משרד הפנים בעיריית חולון לשנת .2015
מר עזרא סיטון :אני מציע שבני יסכם את הנושא הזה בגרסת העבודה.
מר בני יהונתן :הוועדה לענייני ביקורת קיימה דיון בהשתתפות גזבר העירייה בממצאים של דו"ח רואה
החשבון של משרד הפנים לשנת  .2015היו בסך הכול שני ממצאים שזה נתון ,שזה מספר
יחסית נמוך וטוב שזה ככה והלוואי שזה יימשך גם ככה בעתיד .הממצא הראשון שהיה,
היה מדובר על כך שהחברה הכלכלית של עיריית חולון התקינה מה שנקרא גומי בחצרות
גני ילדים ,במקום חול .היום שמים גומי לבטיחות של הילדים .במקום ,אבל היא עשתה
את זה ללא מכרז וללא הזמנת עבודה .אבל יש לציין ,יש לציין שבתקנון ההתאגדות
המקורי של החברה הכלכלית ,אין התייחסות על כך שהחברה הייתה חייבת בפרסום
מכרז .הדרישה הזאת היא קיימת רק בנוסח החדש מיום  1לנובמבר  .2015העבודות
שאמורות בממצא היו לפני ביצוע התקנון ,כלומר לפני החובה לקיום מכרז על ידי
החברה הכלכלית.
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מר ישראל מורן :אז צריך ...
מר יעקב חרש :כמה גודל המכרז?
מר בני יהונתן :לא הייתה חובה.
מר יעקב חרש :כמה גודל המכרז?
מר בני יהונתן :היה מדובר,
מר יעקב חרש :כמה גודל ההוצאה?
מר בני יהונתן :גודל ההוצאה ,אני אגיד לך מייד,
מר ישראל מורן :לשנת  ,2015אף אחד לא חשב בדעתו 14 ,לא חשב בדעתו,
מר בני יהונתן 1.300 :מיליון 1.300 ,מיליון.
מר יעקב חרש :כמה?
מר ישראל מורן :הכסף של הציבור.
מר בני יהונתן 1.300 :מיליון.
מר יעקב חרש :וכמה גנים?
מר ישראל מורן :אה ,אה ,יכול להיות שצריך לבדוק את כל הכספים שהועברו עד .2015
מר בני יהונתן :לפי הרשום פה בדו"ח הכספי .191
מר יעקב חרש?161 :
מר בני יהונתן 191 .91 :גנים .עכשיו ,עכשיו ,זה נעשה בהזמנות קטנות .עכשיו ,מאחר ועכשיו החברה כן
מחויבת במכרז מנובמבר  ,2015אז מנובמבר  2015כל עבודה שתבוצע בחברה הכלכלית
תחויב במכרז.
מר יעקב חרש :בסדר.
מר בני יהונתן :ולכן זו גם ההמלצה.
עו"ד רועי כהן :כל עבודה ,לא חשוב גודלה?
מר בני יהונתן :כל עבודה שמחייבת מכרז בסכום .כמו בעירייה.
עו"ד רועי כהן :שכמה זה ,מעל  140אלף?
מר בני יהונתן 140 :אלף.
מר מוטי ששון :כן.
מר בני יהונתן :עכשיו ,הממצא השני היה ,מדובר על ,שדו"ח מבקר מדינה שנעשה ,כן ,שנעשה בנושא
צהרונים של גני ילדים ,לא הובא לדיון בוועדה לענייני ביקורת ולכן גם הוא לא בא לדיון
כמובן במועצת העיר .מה שהתברר שהיה מדובר בביקורת רוחב .מה הכוונה לביקורת
רוחב? מבקר המדינה לפעמים עושה ביקורת עומק מה שנקרא ,הוא מתרכז נניח לדוגמה
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בעיריית חולון ,כמו שנעשה עכשיו ,הוא בודק כל מיני דברים .ביקורת רוחב זה פשוט
כשהוא לוקח נושא מסוים ,והוא בודק בשש שבע רשויות וביניהן עיריית חולון .הביקורת
הזאת הגיעה למינהל חינוך ולא הועברה ,לא הועברה לוועדת הביקורת לכן היא לא
נדונה .לאור זאת גזבר העירייה ,הוא נוכח פה ,קיים איתי דיון בנושא הזה ויצאו מכתבים
לכל ראשי המינהלים ,ביניהם לכל ראשי האגפים שכל דו"ח ביקורת של מבקר המדינה,
גם אם הוא ביקורת רוחב ,יבוא לידיעת הוועדה לענייני ביקורת ושם הוא יידון .אז
מהבחינה הזאת הנושא הזה טופל.
גב' נעה צ'פליצקי :זאת אומרת שעד עכשיו זה לא,
מר ישראל מורן :מה זאת אומרת טופל? לא הבנתי .הקשבת טוב ולא הבנתי.
גב' נעה צ'פליצקי .. :במינהל החינוך  by the way ...כאילו זה הגיע .זאת אומרת אתה רצית לדבר עם
גזבר העירייה ,דיברתי.
מר בני יהונתן :לא ,בעקבות,
גב' נעה צ'פליצקי :אני מבינה ,אני מבינה מה זה אומר רוחב .רוחב זאת אומרת שלקחו את עיריית חולון,
עיריית הרצליה,
מר בני יהונתן :נכון.
גב' נעה צ'פליצקי :בסדר .אבל אם זה משהו שהוא כרגע דנים בחולון אז צריך לדון בזה.
מר בני יהונתן :נכון .אני מסכים איתך .פשוט זה לא הגיע .אז כדי שהדבר הזה לא יחזור,
מר מוטי ששון :למרות שדו"ח מבקר המדינה שפורסם,
גב' נעה צ'פליצקי :הבנתי.
מר ישראל מורן :למה כתוב ש,
מר מוטי ששון :זה בא אליו .זה עובר למבקר העירייה.
מר ישראל מורן :למה כתוב  ...שעמותה שאיננה עירונית אם היא לא עמותה מעין עירונית כמו שידוע
לנו.
מר מוטי ששון :אין לה רוב.
מר ישראל מורן ... :בתחילת הקדנציה כעמותה מעין עירונית,
עו"ד יונת דיין :היא מעין עירונית ,היא לא עירונית.
מר מוטי ששון :אין לה רוב.
מר ישראל מורן :לא ,אבל שאיננה עירונית ,אני משתמש כאין קשר לעירייה בכלל.
מר מוטי ששון :לא ,לא.
מר ישראל מורן :עמותה בהגדרה שלה היא מעין עירונית ,זאת אומרת שיש לה קשר לעירייה.
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מר מוטי ששון :זה לא משנה.
עו"ד יונת דיין :היא מעין עירונית .היא לא עוברת את ה 50-אחוז.
מר ישראל מורן :אני יודע ,אבל עדיין,
עו"ד יונת דיין :אני לא יכולה להיות אחראית לניסוחים של אחרים .אני מניחה שהכוונה למעין עירונית,
הכוונה שהיא לא מעל  50אחוז.
מר מוטי ששון :בדיוק .טוב ,יש שאלות?
מר ישראל מורן :רגע ,אבל הוא לא סיים.
מר ראובן קייקוב :ההמלצה של הוועדה ,הייתי מצפה שהוועדה תדון .אני מבקש שהוועדה תדון עכשיו,
למרות שמדובר בשנת .2014
מר בני יהונתן :מדובר על שנת  ,2014מאז חלו הרבה דברים.
מר מיכאל שמריהו ,2016-17 .. :אתה חוזר אחורה.
מר ישראל מורן :אבל אם לא הספיקו לדון ,צריך לדון .מתי ידונו? פשוט לדלג על זה?
מר מיכאל שמריהו :לא ,זה הפקת לקחים .אין טעם לחזור.
מר ישראל מורן :אבל לא דנה.
דובר:

הפקת לקחים ,בסדר ,להבא זה לא יקרה.

מר ישראל מורן :אבל צריך לדון אבל.
דובר:

מה לדון?

מר מיכאל שמריהו :מה לדון? על מה? על מה שהיה?
מר ישראל מורן :על מה שלא דנו בו.
מר מיכאל שמריהו :מה זה יעזור?
מר מוטי ששון :בני תמשיך.
מר בני יהונתן :פרק ג' מדבר על מעקב אחר תיקון ליקויים משנים קודמות .הנושא של ה ,הנושא של
הארנונה וחובות של מים של בתי הכנסת ,כפי שאתם רואים ,ירד בצורה משמעותית,
לכן הוועדה קיבלה את ההתייחסות .הנושא של תקציבי הפיתוח זה חוזר על עצמו כל
שנה ואין מה להוסיף על כך .החידוש הוא פה שהשנה בנושא הביטוחים ,העירייה הוסיפה
את המדינה כמוטבת בצד ג' בלבד ,בהתאם לחוות דעת של היועץ לענייני ביטוח ,אז הדבר
הזה השנה תוקן ושנה הבאה אני מקווה שזה כבר לא יופיע בדו"ח.
מר מוטי ששון :טוב .מי בעד סיכומי והצעותיה של הוועדה לענייני ביקורת בנושא דו"ח ביקורת רואה
חשבון משרד הפנים בעיריית חולון לשנת  ,2015מי בעד?  22בעד.
מי נגד? אין נמנע .אושר.
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סעיף  - 16אישור מחיקת חובות בהסדרי פשרה
מר מוטי ששון :אני עובר לסעיף הבא .אישור מחיקת חובות בהסדרי פשרה .אילן ,איפה אילן בוסקילה?
בוא.
מר אילן בוסקילה :או קיי ,ביוני  14אישרה מועצת העיר את נוהל מחיקת חובות כרשות איתנה .בהתאם
לנוהל זה אני מעביר למועצת העיר בקשה לאישור מחיקת חובות לאחר הסדרי פשרה.
הבקשות אושרו כנדרש על ידי ועדת פשרות ,על ידי ועדת הנחות ואנחנו מבקשים את
אישור מועצת העיר .אם יש שאלות ,אז בבקשה.
גב' נעה צ'פליצקי :אני רוצה רגע הבהרה.
מר מוטי ששון :אני לא שומע.
גב' נעה צ'פליצקי :לא הבנתי את סעיף .11
מר אילן בוסקילה :סעיף  11מדבר על מצב של שכר לימוד ,זה הסכם פשרה שעוסק בחוק חינוך ,או קיי?
באגרות ואלה חריגי גיל שלא יכלו לקבל את השירות לפי החוק ,שזה  ...לא משלם .היה
פספוס של כמה חודשים מה שנקרא והם קיבלו את השירות .מכיוון שהם קיבלו את
השירות ,הם היו צריכים לשלם .הם טענו שלא נאמר להם ,שבגלל חודש חודשיים הם
לא היו צריכים לשלם ,הובטח להם שהם לא ישלמו ,היה איתם ,מדובר על  5משפחות
אולי ,לא יותר מזה.
גב' נעה צ'פליצקי :זהו ,השאלה מה היה כתוב ,בדיוק ,השאלה מה היה כתוב.
מר אילן בוסקילה :כן ,אבל מכיוון שזה בהסכם פשרה ,צריכים להגיע לאיזושהי הסכמה .הם טענו שהם
לא צריכים לשלם כלום .אנחנו טענו שגם אם היינו חוזרים עכשיו במנהרת הזמן והיה,
והיינו חוזרים לספטמבר ,והיינו אומרים או קיי ,אתם צריכים לשלם ,האם הייתם
לוקחים את הדיפולט שלכם והייתם הולכים למקום אחר ,לא הייתם משלמים? הגענו
איתם להסכמה של תשלום של  50אחוז.
גב' נעה צ'פליצקי :או קיי.
גב' נעה צ'פליצקי :פשוט לא הבנתי.
מר אילן בוסקילה :לא ,אין בעיה.
מר מיכאל שמריהו :יאללה ,מאשרים.
מר מוטי ששון :או קיי ,מי בעד אישור מחיקת חובות בהסדרי פשרה על פי מכתבו של אילן בוסקילה
מנהל מחלקת הגבייה מה 17-לינואר  ,2017מי בעד?  21בעד.
מי נגד? מי נמנע? אין .אושר.
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סעיף  - 17אישור המועצה להבהרה ועדכון התבחינים לחלוקת תמיכות בספורט לשנת  – 2017עדכון
מר מוטי ששון :אני עובר לסעיף הבא .בנושא של הבהרה ועדכון התבחינים לחלוקת תמיכות בספורט
לשנת  .2017איפה דורון עברי? אתה רוצה יגאל או דורון?
עו"ד יונת דיין :נתחיל עם דורון ,הוא רואה חשבון.
מר מוטי ששון :רואה החשבון ,זה הבקר ,נכון? בבקשה.
מר יוסי זיידה :חברים ,בקשר לספורט ,שבוע הבא משחק של הפועל חולון ,חצי גמר .אולי חברי המועצה
יגיעו באמת כולם ,באמת לכבד.
מר ישראל מורן :שייקנו כרטיסים.
מר ישראל מורן :ההפך ,אני לא יודע אם אתם רגילים לקנות .אצלנו קונים.
מר מוטי ששון :מורן ,אנחנו קנינו ,יש לנו מנוי.
מר ישראל מורן :גם לי יש מנוי.
מר ישראל מורן :אם אתה עושה הסעה ,אנחנו באים איתך ,מה זאת אומרת? אני בא מהמילואים ישר
לשם.
מר מוטי ששון :כן ,בבקשה.
דובר:

איזה יום זה?

מר מוטי ששון :דורון בבקשה.
מר דורון עברי :הוגשו התבחינים  ....בסעיפים ספציפיים בתבחינים לחלוקה תמיכה בספורט לשנת
תקציב  ,2017השינויים שבעצם היו זה סעיפים א .11/לאחר מכן ב-א 19/ו-ב 1/בהערות.
באופן עקרוני ההבהרות האלה באו לחדד ולהכיר נהלים בעניין התמיכות שבעצם
מהתקציב הקיים להעביר את התמיכות לאותן אגודות ספורט שהגיעו להישגים על פי
התבחינים שנקבעו לשנת  2017והבהרות נקודתיות נוספות כמו למשל בסעיף א19/
שקובע תנאים לקבלה של תמיכה בענפים קבוצתיים שאומר מה המבחנים וקובע
שהמבחנים חייבים להיות על פי מה שנקרא מצטברים ,כדי  ..ולהעביר אותה .אלה בעצם
היו התיקונים.
מר יוסי זיידה :יגאל ,יש לך מה להוסיף?
מר יגאל אייל :כן .. .אז אין בעיה.
מר יוסי זיידה :אם יש שאלות,
מר מוטי ששון :שאלות ,רועי בבקשה.
עו"ד רועי כהן :אני רוצה לשאול שאלה שהגיעה אלי וגם בטח גם הגיעה לפתחך מוטי כראש העיר ,זה
הנושא של תבחינים לגבי סוגיית שכר באגודה שמקבלת זה .יש פה ,אנחנו עשינו תבחין
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מסודר ,אני הייתי חלק מזה יחד עם קובי שקבעו את ההוצאות הנהלה וכלליות
שמאפשרות לבעל תפקיד בתוך אגודה לקבל שכר .אני רואה שזה נשאר פה ,ויש סוגיה
שנוגעת ,ופנה אלי גם יושב ראש איגוד הכדוריד בישראל ,פנה אלי במכתב רשמי שישנה
שם מחלוקת מאוד גדולה בין מחלקת הנוער לבין מחלקת הבוגרים ,כאשר אני רואה
שעדיין התבחין נשאר פה ,שאנחנו ביקשנו שתהייה הפרדה בין מחלקת הנוער לבין
מחלקת הבוגרים והתבחין ,קיימת הפרדה ולאחרונה חלק מהקבוצות החזירו את המצב
כפי שזה ,שזה אגודה אחת עם שני חשבונות שונים ,כלומר זה לא עמותות נפרדות ,וזה
יצר את כל ה ,בוא נגיד ככה ,המחלוקת כזאת או אחרת.
מר יוסי זיידה :רועי ,מי למשל לאחרונה?
עו"ד רועי כהן :אני ,אני יודע על איזה נייר שנשלח לי גם על ידי היושב ראש,
מר יגאל אייל :אפשר לעדכן אותך?
עו"ד רועי כהן :בסדר ,אני שואל.
מר יגאל אייל :לא ,בסדר.
עו"ד רועי כהן :אני שואל .אני רוצה ,על מנת שהתבחינים פה הם יהיו נר לרגלי כל פעילות כזאת או
אחרת שתיעשה ולא יימצא מצב ש ,בוא נגיד את זה ככה ,אני אגיד את זה ,כי לפי מה
שהבנתי שהייתה בדיקה שכן נלקח מעבר להוצאות הנהלה והכלליות ואפילו הייתה
דרישה להחזרת כסף ,אבל אם יש תבחין ,איך יכול להיות שזה קורה .זה מה שאני בא
ואומר .יש פה תבחין שהמון המון שנים אנחנו,
מר מוטי ששון :בשביל זה יש בקר.
עו"ד רועי כהן :מה?
מר מוטי ששון :בשביל זה יש בקר.
עו"ד רועי כהן :כן ,אבל לפי מה שאני הבנתי ,שזה לא ,מנצלים בצורה כזאת או אחרת ,אני רוצה על מנת
שיהיה סדר בעניין ,שלא תהייה אפשרות ,שום פרצה לעשות את הדבר הזה שיהיה
הפרדה ואז אפשר לקחת מפה חלק ומפה חלק.
מר מוטי ששון :בבקשה.
מר יגאל אייל :אם יורשה לי,
עו"ד רועי כהן :הכסף צריך להגיע לאגודות.
מר יגאל אייל :אולי אפשר לעדכן רק את המציאות ,אם יורשה לי להסביר.
עו"ד רועי כהן :הכסף צריך להגיע לאגודות ולהגיע לטובת הפעילות ולא לטובת משכורות.
עו"ד רועי כהן :חד משמעית ,וזה היה העמדה של ראש העיר וזה לאורך כל הדרך.
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מר מוטי ששון :דורון ,תן לדורון רגע.
מר עזרא סיטון :יגאל רצה להגיד משהו.
מר דורון עברי :התבחינים ,התבחינים בעצם ,עד כמה שאפשר ואנחנו תמיד יושבים ושוקדים כדי לנסות
ולכתוב אותם עד כמה שיהיה ברור לכל עמותה נתמכת ,לכל אגודת ספורט וגם לאגודות
אחרות ,כל הנושא הזה של אחוז הנהלה וכלליו על פי הוראות  ..שקובע  22אחוז כאחוז
בסיסי הוא נבדק אבל אתם צריכים לדעת שכשאנחנו מבקשים חומרים ,אז אנחנו
מבקשים חומרים היסטוריים ,וכשאנחנו מקבלים את החומרים ההיסטוריים היה
ואנחנו מוצאים איזושהי סטייה או ליקוי מהותי בעמותה כזו או אחרת ,אנחנו מייד
פונים ,פונים לאותה עמותה ומבקשים להסיר מייד את הליקויים והכל כמובן בהתאם
ל,
עו"ד רועי כהן :אני קורא פה א ,16/אחוז שכר מנכ"ל בעמותה נתמכת על ידי העירייה לא יעלה על 5
אחוז מסך היקף הפעילות הכספית של עמותה או חברה לתועלת הציבור באותה שנת
כספים .מהנתונים שהגיעו אלי ,היה לא  5אחוז ,כמעט  25אחוז נלקח שכר בצורה כזאת
או אחרת.
מר מוטי ששון :הוא נותן לך תשובה.
מר דורון עברי :אז כל שכר שלקח מעל  5אחוז ,ואני כשבדקתי ומצאתי עמותה מסוימת שעברה את ה-
 5אחוז ,היא מייד ,מייד ישבנו ובדקנו עם הרואה חשבון של האגודה ועם יושב ראש
האגודה וכל כסף שנלקח ביתר ,הוחזר.
עו"ד רועי כהן :בסדר.
מר דורון עברי :מייד.
עו"ד רועי כהן :אבל עשו גם שלקח לפני.
מר דורון עברי :תשמע ,אנחנו לא נמצאים פה,
(מדברים יחד)
מר מוטי ששון :למה ,יש לך בקר,
עו"ד רועי כהן :מישהו משך בניגוד לחוק ,אתה מגלה את זה כמו שאמר דורון ,היסטורית ,שנה אחורה
אתה מסתכל.
מר מוטי ששון :כן ,מורן ,איתי ,מי רוצה לשאול שאלה? אין שאלות?
מר ישראל מורן :כן ,יש.
מר מוטי ששון :בבקשה.
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מר ישראל מורן :ככה ,שאלה שקשורה בכלל לכל מה שקשור לתמיכות .אנחנו נמצאים בתחילת חודש
פברואר .אם מישהו יודע עד סוף חודש פברואר אפשר להגיש תמיכות לעמותות,
מר מוטי ששון :כלליות.
מר ישראל מורן :עמותות ומוסדות דת וכו' .עד סוף חודש פברואר .היום מי שנכנס לאתר עיריית חולון,
לא יודע עם מי לדבר ,לא יודע למי אפשר לצלצל ,לא יודע למי אפשר לשלוח מייל ,איך
שואלים ,איך מגישים ,איפה הטפסים .חלק מהטפסים בכלל לא מופיעים שם לקבל
תמיכות .אם אנחנו נאשר השנה שוב פעם תמיכות עד סוף החודש ,כשאף פעם לא נתנו
פרק זמן סביר ופתוח ונגיש לציבור ,שכל המידע הזה פתוח ושקוף לציבור ,נראה לי
שאנחנו לא יכולים לאשר השנה את התמיכות עד שזה לא ייעשה ,ולכן ביקשתי גם
מוועדת כספים והיום יום ראשון ,מאז ועדת כספים עברו כבר כמה ימים ,היה אפשר
לעדכן את אתר העירייה ,לא עדכנו .א' תעלו את כל הטפסים הרלוונטיים על מנת שכל
מי שרוצה להגיש יוכל להגיש .ב' תעדכנו בבקשה את פרטי הקשר על מנת שאם יש
למישהו שאלות שקשורות לנושא התמיכות ,יהיה לו איש קשר שאליו הוא יוכל לפנות
ולשאול ,האם הוא רשאי ,איזה מסמכים להביא ,יכול להיות שהוא לא הבין משהו וכו'.
לא נראה לי שעירייה שמחלקת מאות אלפי שקלים ויותר ,מיליוני שקלים של תמיכות,
מתנהלת בצורה כזאת שאף אחד לא יודע באמת איך מגישים את התמיכות ,כי אני נמצא
בעירייה ,באתר העירייה,
מר מוטי ששון :עובדה שכבר הגישו.
מר ישראל מורן :אני נמצא באתר העירייה וכנראה שמי שמכיר איך זה עובד אז הוא יודע ושולח ,ואני
חושב שצריך לעשות את זה אחרת פתוח לציבור.
מר מוטי ששון :טוב ,אנחנו נבדוק את הסיפור ואם צריך לעדכן נעדכן.
מר ישראל מורן :בפרק זמן סביר לפני ש,
מר מוטי ששון :אם צריך לדחות את מועד ההגשה ,נדחה אותו.
מר ישראל מורן :תודה.
מר מוטי ששון :נבדוק את זה .נדחה את זה אם צריך .מי בעד?
מר ראובן קייקוב :שאלה ,שאלה קצרה.
מר מוטי ששון :כן.
מר ראובן קייקוב .. :אגודות שקיבלו שנה שעברה ובעקבות שינויי התקנים ,לא יקבלו השנה?
מר דורון עברי :לא .כל שנה ,כל אגודה ,כן ,אגודת ספורט מגישה את כל המסמכים ובודקים את זה,
בודקים כל שנה בשנה אם האגודה עומדת בקריטריונים של  ..של משרד הפנים ושל
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התבחינים של עיריית חולון .והיה ונמצא שעמותה ,אגודה ספציפית לא עומדת
בתבחינים ולא עומדת או לחילופין לא עומדת  ...כמובן שלא נמליץ.
מר ישראל מורן :זו לא השאלה.
מר ראובן קייקוב .. :הגישו שנה שעברה  ...הגישו וקיבלו על פי התבחינים של שנה קודמת ,והשנה
בעקבות שינויי התבחינים ,לא יכלו להגיד בעצם.
עו"ד יונת דיין :יכול להיות שלא ויכול להיות שאחרים כן.
מר ישראל מורן :חבר'ה ,הם מגישים על בסיס זה שהם יודעים פחות או יותר מה המצב של סטטוס
העמותות.
עו"ד יונת דיין :נכון.
מר מוטי ששון :טוב.
מר ישראל מורן :הוא שואל שאלה ,מה יהיה המשמעות של זה והאם ישנן עמותות שאנחנו יודעים
שבשנת  ,2016אם אלו היו התבחינים ,הם לא היו עומדות .מי העמותות שבשנת 2016
לפי התבחינים האלה לא היו עומדות.
מר דורון עברי :אתה רוצה לדעת עתידי.
מר ישראל מורן :לא ,לא ,חיים ,השאלה פשוטה מאוד .האם יש לך תבחינים חדשים ,ואנחנו רוצים לדעת
כשאנחנו מכינים את התבחינים החדשים ,מה ההשלכות היו ,אם היה ב ,2016-האם ישנן
עמותות שלא היו עומדים בזה.
מר דורון עברי :או קיי ,אז כל העמותות שהגישו בשנת  ,2017על פניו נראה ,הם אלה שהגישו גם ב16-
שהם יקבלו את התמיכות  .2017על פניו .עכשיו ,היה ועמותה מסוימת ,לדוגמה ,היה לה
ביקורת נניח ממשרד ממשלתי או מרשם החברות ומצאו ליקויים,
עו"ד רועי כהן :רשם העמותות.
מר דורון עברי :רשם העמותות והתאגידים ונמצא שהיו ,לדוגמה ,ליקויים ,אז ברור שיכול להיות שהם
לא יקבלו את התמיכה.
מר ישראל מורן :יש לי שאלה נוספת.
מר מוטי ששון :רגע.
מר ישראל מורן :שאלה נוספת.
מר מוטי ששון :כן ,מה השאלה מורן?
מר ישראל מורן :אני רוצה לשאול את השאלה אבל הם מדברים .אני אשמח אם יגאל או אתה ,אם נוכל
לעבור סעיף גדול גדול ,כאילו סעיפים ב' ג' וכו' ותתנו לנו את הרציונל שלנו לשנות בכלל
את הסעיף .לא איכפת לי מי מכם .תנו לנו את הרציונל למה לשנות את הסעיף.
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מר מוטי ששון :יגאל ,אבל לא להאריך.
מר יגאל אייל :אתה רוצה שאני אענה?
מר ישראל מורן :כן ,שמישהו יענה .בוא יגאל לפרוטוקול.
מר יגאל אייל :אנחנו עכשיו מדברים על ה 4-לאוקטובר  ..את התבחינים של  ,... 2017אנחנו היום ...
המועצה אמורה לאשר את חלוקת התבחינים למוסדות .בתאריך הזה של החצי שנה
שעברה גילינו שלושה דברים שהיינו צריכים לעשות להם עדכונים לבד ואני אומר על מה
מדובר .הסעיף הראשון א' ,בסעיף א' אנחנו מקבלים  ...סל הספורט בגין עמותות
מסוימות  ,...ההחלטה הזאת אומרת שאת הכסף הזה ,במקום שהוא ילך לאיבוד ,מינהל
הספורט  ....את הכספים האלה אנחנו  ..עם בקרה להעביר לאגודות .זה הכיוון של הסעיף
שמיטיב עם האגודות עם כספים  ...בלי מצ'ינג עירוני .זה נושא אחד .הנושא השני זה
סעיף ב.4/
מר ישראל מורן :מה סדר הגודל של התקציבים החיצוניים?
מר יגאל אייל :בסביבות  70אלף שקל .בסך הכול דובר על  4עמותות קטנות שהמדינה נותנת כסף.
התיקון השני ,מדובר על  ..שזה המהות של התבחינים שלנו .נתנו ארבעה קריטריונים
לתבחינים ואתה רואה אותם מולך .השינוי היחידי שקבענו במצטבר ש ..כדי שאחר כך
לא יגידו שאני עומד בסעיף  1או  2ואז לא עומד ב , ...הרעיון במצטבר כולל.
מר ישראל מורן :כל הסעיפים צריכים לעמוד,
מר יגאל אייל :לעמוד בכל,
עו"ד יונת דיין ... :מורכבת מכל הסעיפים.
מר יגאל אייל :התיקון האחרון ,יש לנו תבחין של רמת על .אנחנו רוצים לפרגן לאותן קבוצות שעומדים
בנספח ,יש לכם גם תבחינים של רמת על .לא התייחסנו למצב ששתי קבוצות יעמדו
באותו ניקוד ברמת על .זה תבחין מאוד כמית ולכן הוספנו ,כי במקרה השנה בענפים
האישיים יש שתי קבוצות ,שני ענפים שעומדים  ..ולא התייחסנו .. .מקבלים  50אחוז
מהתקציב ולכן החלטנו כאן התיקון שאם יהיה שני ענפים ברמת העל ,כל אחד יקבל ,40
אם יהיו שלושה ענפים כל אחד יקבל  30וכך הלאה ,כדי שלא יקרה מצב ששניהם ייקבעו
 ,.. 50אלו כל התיקונים.
מר מוטי ששון :או קיי .טוב .מי בעד אישור ,אישור התבחינים לחלוקת תמיכות בספורט לשנת 2017
מעודכן ,מכתבה של אביבה שרון סגן היועצת המשפטית מה,16.1.2017-
מי בעד? בעד  .21מישהו פה לא הרים יד .סיטון 22 .בעד .אין נגד,
אין נמנעים .אושר.
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מר ניסים זאב :מוטי ,אפשר לבקש משהו? אם כבר אנחנו נוגעים בתעריפי שימוש אגודות ספורט .למעלה
יותר משנה אני חושב  ..כל אגודות הספורט מדי פעם  ..על מנת שזה ייכנס לוועדת
הספורט ,גם דיברתי עם אייל בנושא הזה ,הם מתלוננים ,ורובם אני גם בדקתי וראיתי
שבאמת השכר שהם משלמים על השימוש במגרשים ,כמעט למעלה מ 50-אחוז
מהתקציב .יש אגודות,
מר מוטי ששון :מה פתאום ,אין דבר כזה.
מר ניסים זאב :כן ,כן .אתה יכול לשבת עם אייל ,הוא ייתן לך נתונים.
מר מוטי ששון :אין דבר כזה .
מר ניסים זאב :קבוצות ליגה א' וליגה ב' ,כמעט כל ה,
מר מוטי ששון :תביא לי את זה ,אני אבדוק את זה .אני פעם ראשונה שומע דבר כזה.
מר ניסים זאב :אז אני אומר לך ,שב עם אייל והוא ייתן לך .הוא יודע את זה.
מר ניסים זאב :אני מבקש ,אני מבקש ,אתם ,באמת ,אני ביקשתי ממך ,גם רועי יודע מזה .תשבו על זה.
מר מוטי ששון :בסדר ,הם ישבו.
מר ניסים זאב :ותביאו המלצות למועצת העיר.
מר מוטי ששון :או קיי.
מר ניסים זאב ... :ב 50-אחוז את השימוש.
מר מוטי ששון :או קיי .יישבו.
מר ניסים זאב :תודה.
סעיף  - 18אישור מועצה לטבלת חלוקת הקצבות לאגודות הספורט לשנת 2017
מר מוטי ששון :אישור מועצה לטבלת חלוקת ההקצבות לאגודת הספורט לשנת  2017למעט ,כדורגל.
עו"ד יונת דיין :כן ,עדכון,
מר מוטי ששון :למעט ההקצבות לקבוצות הכדורגל.
עו"ד יונת דיין :כן .קבוצת לזרוס הגישה עתירה כנגד חלוקת התמיכות בספורט .והיום בשעה שלוש וחצי
ארבע לערך החליט כבוד השופט ורדי לעכב את כל חלוקת כספי התמיכות בכל הכדורגל
בעיר עד לדיון בעתירה .אז ההחלטה שלנו היא קיימת .החלק של הכדורגל מעוכב.
מר ישראל מורן :מתי עתידה לדון בעתירה?
מר מוטי ששון :או קיי ,אני חוזר ,מי בעד? מועצת העיר מאשרת את ה,
מר מיכאל שמריהו :לא דיברו על לאחד את כל הקבוצות?
מר ישראל מורן :רגע ,אולי הם צודקים.
מר מוטי ששון :מה השאלה?
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עו"ד רועי כהן :הם לא חלק מהאיחוד .יש פה איחוד ,שעשו סוף סוף איחוד כדי לעשות,
מר מוטי ששון :מה זה עכשיו ,עכשיו זה לא רלוונטי .כרגע יש פה החלטה של בית משפט.
עו"ד יונת דיין :הם הגישו עתירה,
מר מיכאל שמריהו :רוב הקבוצות הולכות להקים  ..משותפת.
עו"ד רועי כהן :הקימו כבר.
מר יוסי זיידה :הייתה כוונה לעשות סוף סוף קבוצת כדורגל איכותית בחולון ,קבוצה מאוחדת.
עו"ד רועי כהן :נעשה ,מה זה כוונה.
מר יוסי זיידה :אז יש אנשים,
מר מוטי ששון :זה לא התאחדות.
מר יוסי זיידה :שמתנגדים ומנסים לחבל בעניין בצורות שונות ,אז הם הגישו עתירה במטרה למנוע.
עו"ד יונת דיין :במסגרת העתירה הם הגישו בקשה לצו ביניים שלא יחולקו כספים.
מר יוסי זיידה :מעדיפים כדורגל מטשטש.
מר מוטי ששון :או קיי ,או קיי ,מי בעד אישור מועצת העיר לחלוקת תמיכות בספורט לשנת 2017
בהתאם לטבלת החלוקה ,למעט אגודות הכדורגל,
עו"ד יונת דיין :ענף.
מר מוטי ששון :ענף הכדורגל ,על פי מכתבה של אביבה שרון סגן היועץ המשפטי מה ,19.1.2017-מי
בעד?
דובר:

זה לא כולל נוער ,נכון?

עו"ד יונת דיין :זה כולל כל הכדורגל.
מר מוטי ששון 20 :בעד .מי נגד? מי נמנע?  2נמנעים .אושר.
סעיף  - 19אישור פרוטוקול ישיבת ועדת השמות העירונית מיום 29.1.2017
מר מוטי ששון :אני עובר לסעיף הבא .או קיי ,אני עובר לסעיף הבא - 19 .אישור פרוטוקול ישיבת ועדת
השמות העירונית מיום  .29.1.2017אתם ראיתם את ההצעה שלהם .אתם יכולים
לראות ,אפרים קורן הוספנו אותו לרשימה ,הוא היה במשך  20שנה סגן ראש העיר של
 4ראשי ערים ,ומאחר וקבענו גם לגבי ממלא מקום ראש העיר ,אישרנו .אני חושב
שאפרים בהחלט ראוי ומגיע לו.
דובר:

מי?

גב' נעה צ'פליצקי :אפרים קורן.
מר מוטי ששון :כן.
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מר מוטי ששון :כן ,כי אמרנו ממלא מקום .אז לקחנו את הממלא מקום .עכשיו אפרים הוא חריג בקרב
סגני ראש העיר .הוא היה הכי הרבה ואצל  4ראשי ערים ,ואני חושב שמגיע לו.
מר מיכאל שמריהו :מזמן היית צריך לעשות את זה.
מר מוטי ששון :אז עכשיו ,מי בעד אישור,
מר מיכאל שמריהו :רגע מוטי ,שאלה.
מר מוטי ששון :כן.
מר מיכאל שמריהו :מה עם משה רום למשל?
מר מוטי ששון :יש ,כבר אישרנו אותו .איפה אתה חי?
מר מיכאל שמריהו :רחוב?
מר מוטי ששון :רחוב.
מר מוטי ששון :מי בעד ,מי בעד אישור ועדת שמות מה ?13.1.2017-או קיי 22 ,בעד.
מי נגד? מי נמנע? אין נמנעים .אושר.
סעיף  - 20אישור שכר מנכ"ל העירייה החדש מר יוסי סילמן עפ"י הנחיות משרד הפנים
מר מוטי ששון :הלאה ,אני עובר לסעיף הבא .אישור שכר מנכ"ל העירייה החדש מר יוסי סילמן על פי
הנחיות משרד הפנים .הוא מקבל לפי השכר שמשרד הפנים מאשר .מי בעד?
עו"ד רועי כהן :לא צריך קודם כל לאשר אותו כמנכ"ל?
עו"ד יונת דיין :מנכ"ל זו משרת אמון.
עו"ד רועי כהן :בסדר ,אבל הבאתם את זה ,אני ראיתי ,הבאתם את זה ,את ההמלצות ,צריך להביא את
ההמלצה קודם כל למועצת העיר .תקרא .אני יודע.
מר מוטי ששון :בבקשה.
עו"ד יונת דיין :משרת המנכ"ל מזה מספר שנים היא משרת אמון של ראש העירייה .הדבר היחידי ש..
כן מחייבת זה לאשר את הכשירות שלו ,עמידה בתנאי סף מינימליים שמשרד הפנים
מכתיב בוועדת בכירים ,בוועדת בחירת בכירים .ועדת בחירת בכירים התכנסה,
עו"ד רועי כהן :הפרוטוקול שלה מגיע לבד למועצת העיר ,מאושר ,את רוצה שאני אגיד לך את זה
בפרוטוקול שלך ,מגיע למועצת העיר ,מועצת העיר דנה בפרוטוקול ולראות את זה,
עו"ד יונת דיין :מועצת העיר,
עו"ד רועי כהן :ולא מאשרת את הזה.
מר מוטי ששון :רועי ,בוא אתן לך מקרה היפותטי.
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רועי ,תן לי להציג לך מקרה היפותטי .בסדר? הוועדה שהתכנסה מצאה שהעובד כשיר
להיות מנכ"ל עיר .אתה בא למועצה ,אתה אומר אני רוצה לאשר אותו במועצה ואין לו
רוב.
עו"ד רועי כהן :לא לא מאשר .אני מה שאני בא,
מר מוטי ששון :רק את השכר.
עו"ד רועי כהן :אתה מאשר שכר עכשיו,
מר מוטי ששון :נכון.
עו"ד רועי כהן :אבל לפני זה רוצים לראות את הוועדה שקיימה את ההליך שלה ,מי היו החברים בוועדה,
איך הם בחרו.
מר מוטי ששון :זה על פי חוק.
עו"ד רועי כהן :בסדר ,אבל לא הבאת .הבאת לנו רק את השכר .לא הבאת את הזה  .אין לי בעיה .אני
לא מתבקש לאשר את זה .אבל אני אומר למען ה ,למען ה ,בוא נגיד ככה,
מר מוטי ששון :רועי ,הוועדה ,רועי ,הוועדה ,ראש העיר,
עו"ד רועי כהן :אני אומר,
מר מוטי ששון :הוועדה על פי חוק,
עו"ד יונת דיין :המועצה קבעה.
מר מוטי ששון :ונציג שנשלח על ידי משרד הפנים בוועדה ,ישב בוועדה ואישרו את המועמדות שלו כי
הוא כשיר .הוא כשיר .אישרו אותו ככשיר .בזה נגמר העניין .והוא אוטומטית,
עו"ד רועי כהן :הכול בסדר,
מר מוטי ששון :הוא היה פה בתחילת הישיבה ואישרנו.
עו"ד רועי כהן :אני מכיר אותו והכול בסדר.
מר מיכאל שמריהו :מה שכתוב בסדר היום ,הוא נבחר על ידי ועדה,
עו"ד רועי כהן :נכון ,זה מה שאני אומר.
מר מיכאל שמריהו :מתבקשים לאשר לו,
מר מוטי ששון :זה לא החוק .לא צריך לאשר אותו מיקי.
עו"ד רועי כהן :לא רוצים לאשר.
מר מיכאל שמריהו :לאשר את השכר.
מר מוטי ששון :טוב חבר'ה ,הכול לפי החוק ,היה מלווה על ידי משרד הפנים והיועץ המשפטי .או קיי,
מי בעד אישור שכרו של מנכ"ל העירייה ,בהתאם להוראות של המשרד הפנים,
מר מיכאל שמריהו :אפשר בלי?
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מר מוטי ששון 100 :אחוז שכר מנכ"ל,
מי בעד?  22בעד .מי נגד? מי נמנע? אין נמנעים .אושר.
סעיף  - 21מינוי סמנכ"ל תפעול ומינהלה מר איתן שטיינר ליו"ר בוועדות :רכש ובלאי ,ועדת בטיחות .
מר מוטי ששון :מינוי סמנכ"ל תפעול ומינהלה.
עו"ד יונת דיין :זה צמוד מדד ,פעם בשנה ,בינואר בדרך כלל משרד הפנים מפרסם את השכר.
מר מוטי ששון :על פי החוק .מינוי סמנכ"ל תפעול ומינהלה מר איתן שטיינר ליושב ראש בוועדות רכש
ובלאי ,בוועדת בטיחות .הוא החליף את הקודם שלו.
מי בעד? רועי 22 ,בעד .אין נגד .אין נמנעים .אושר
סעיף  - 22חוות דעת משפטית מכרז  50/16חוזה מכר עיריית חולון – אאורה ישראל יזמות והשקעות
בע"מ ח.פ 512836206 .מגרש  2010על פי תב"ע ח.4/370/
מר מוטי ששון :אני עובר לסעיף הבא .חוות דעת משפטית מכרז  5016חוזה מכר ,חוזר מכר עיריית חולון
– אאורה ישראל יזמות והשקעות בע"מ ,ח.פ 51286206 .מגרש  2010על פי תב"ר ח.4/370/
מר ישראל מורן :חבל ,חבל על המאמץ לקרוא .יש פה ערמה של אולי  30עמודים .אתם הגשתם את זה
בדיוק דקה לפני שהתחילה הישיבה .אני מציע להעביר את זה לישיבה הבאה ואנחנו
נלמד את החומר כמו שצריך .חבל שאתם מגישים ככה פעם שנייה.
עו"ד יונת דיין :כלומר מה שיש פה ,היו מכרזים למכירת,
מר מיכאל שמריהו :זה עבר לוועדת מכרזים.
מר ישראל מורן :אנחנו מכבדים את זה .אנחנו רוצים פרק זמן סביר.
מר ישראל מורן :תגישו את זה כמו שצריך.
מר מיכאל שמריהו :ועדת מכרזים החליטה חבר'ה .חבל על הזמן.
מר איתי זילבר :בסדר ,אבל עדיין ,אבל חוות הדעת מגיעה עכשיו.
מר מוטי ששון :זה לא חוות דעת .תשמע ,ברגע שפרסמת מכרז ,בבקשה דברי.
מר מיכאל שמריהו :אישרנו את זה בוועדה.
מר איתי זילבר :בסדר ,סבבה ,הבנתי.
עו"ד יונת דיין :חיים ,אני יכולה לנסות שנייה?
מר איתי זילבר :תגידי לי יונת ,היום יש יועצים משפטיים בקטע הזה ,נכון? המון.
מר ישראל מורן :מי נתן חוות דעת על התקציב?
מר יוסי זיידה :בואו נאפשר ליונת.
מר מוטי ששון :בבקשה.
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עו"ד יונת דיין :כן ,אני מודה לכל הדואגים .פורסמו מכרזים  ..בקרקעות שהן לא קרקעות לייעוד
ציבורי ,אלא קרקעות  ,...בצורה מסודרת ,עם  ..שנערכו על ידי שמאי .זה חלקים ,זה לא
מגרשים שלמים ,זה חלקים של העירייה ,לא פעם אפילו  ...במושה אפילו .נכנסים
במושה .הנוסח של החוזה הוא היה חלק מהמכרז .החוות דעת כל מה שהיא אומרת
שפורסם מכרז מההצעה הכי גבוה שהיא הייתה גבוהה מהאומדן של המכרז ומבקשים
לאשר אותה במועצת העיר ,כי זה ההליך החוקי .אפשר להביא את זה גם למועצה הבאה,
אפשר פה.
מר יוסי זיידה :הגיע היום ממשרד עורך דין אטיאס ,ביקש להכניס את זה.
מר ישראל מורן :אני סומך על איתי.
מר יוסי זיידה :סומך על איתי.
מר מוטי ששון :טוב ,או קיי ,מי בעד?
עו"ד יונת דיין :רגע ,רגע,
מר מיכאל שמריהו :תעלה את כולם מקשה אחת.
מר מוטי ששון :לא ,אחד אחרי השני .או קיי ,מועצת העיר מאשרת בזאת ,לאחר קבלת חוות דעת היועץ
המשפטי ,את ההתקשרות בין עיריית חולון לבין אאורה ישראל יזמות והשקעות בע"מ
ח.פ ,512836206 .למכרז  ...במגרש  210על פי תב"ע ח 4/370/המהוות  6,079חלקי 100
אלף חלקים במושה בגין זכויותיו בחלק  775חלקי  10,456חלקים במושה מחלקה 22
מגוש  6874ו 12,177-חלקי  100אלף ,חלקים בגוש במוש"ע בגין זכויות בחלק  49חלקי
 90חלקים במושה מחלקה  79בגוש  6874וזאת תמורת סך של  7.100מיליון  ₪כאשר
הצעה זו הייתה הצעה שסכומה היה גבוה ממחיר המינימום שנקבע בחוות הדעת
השמאית מיום  29.9.2016שניתנה על ידי הגברת רחל פרנקו שמאית העירייה .מי בעד?
מר מיכאל שמריהו :רגע ,אפשר לשאול שאלה? אני מסתכל פה על כל החוות דעת וכל הזמן אני רוצה
רחל פרנקו ,רחל פרנקו .אנחנו דיברנו על זה לפי שנה ולפני שנתיים,
עו"ד יונת דיין :חילקנו את העיר בין שמאים.
מר מוטי ששון :היא חילקה בין שמאים .זה נפל החלק שלה ב-ח.300/
עו"ד יונת דיין ,370 :כן.
מר מוטי ששון :או קיי ,מי בעד?
מר מיכאל שמריהו :יש חלוקה?
מר מוטי ששון :יש חלוקה.
מר מיכאל שמריהו :ואמרנו שכל שנה שנתיים נקבל שמות.
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עו"ד יונת דיין :הוועדה למסירת עבודות כל חצי שנה או שנה מקבלת דיווח כמה  ..כל שמאי .חילקנו את
ה ,עשינו בזמנו לפני שלוש שנים נדמה לי ,קול קורא כזה ,ניגשו  22שמאים ,לא זוכרת כמה,
מר מיכאל שמריהו ... :שיעבירו כל כמה זמן שמות ,שהעירייה תשנה.
עו"ד יונת דיין :עשינו ,לפני שנתיים או שלוש עשינו הליך של זה.
מר מוטי ששון :בקיצור הוועדה בחרה בהם.
מי בעד? או קיי .21 ,רועי ,לא הצבעת .22 .בעד החלטת האישור הצביעו  22חברי מועצה
מתוך  27חברים.
נגד ההחלטה לא הצביעו אף אחד .אין נגד .אין נמנעים .אושר.

סעיף  - 23חוות דעת משפטית מכרז  51/16חוזה מכר עיריית חולון – זלמן זכריה נכסים והשקעות בע"מ
ח.פ 512308818 .מגרש  220על פי תב"ע ח.4/370/
מר מוטי ששון :או קיי ,מועצת העיר מאשרת בזאת כי לאחר קבלת חוות דעת היועץ המשפטי,
ההתקשרות בין עיריית חולון לבין זלמן זכריה נכסים והשקעות בע"מ ,ח.פ,512308818 .
לבחירת  ..המוקצות לעירייה במגרש  220על פי תב"ע ח 4/370/המהוות  11,236מתוך
 100אלף חלקים במושה בגין  ..בחלקה 1,083 ,חלקי  22,669חלקים במוש"ע מחלקה 37
בגוש  6874וזאת תמורת סך של  ₪ 1.273.050כאשר ההצעה הזו הייתה הצעה שסכומה
היה גבוה ממחיר המינימום שנקבע בחוות הדעת השמאית מיום  ,5.10.2016ניתנה על
ידי הגברת רחל פרנקו שמאית העירייה.
מי בעד? אותו הדבר ,22 ,.או קיי .בעד ,בעד ההחלטה הצביעו  22חברי מועצה מתוך .27
נגד? אין .נמנעים? אין .אושר.
סעיף  - 24חוות דעת משפטית מכרז  52/16חוזה מכר עיריית חולון – נאור נפלתי תעודת זהות 25158395
מגרש  302על פי תב"ע ח.4/370/
מר מוטי ששון :הסעיף הבא ,אישור מועצת העיר לחוזה מכר ,מכרז  ,52/16חוזה מכר עיריית חולון -
נאור נפתלי ,תעודת זהות  25158395מגרש  302על פי תב"ע ח .4/370/מועצת העיר
מאשרת בזאת כי לאחר קבלת חוות דעת היועצת המשפטית את ההתקשרות בין עיריית
חולון לבין נאור נפתלי תעודת זהות  25158395למכירת זכויות בנייה במגרש  302על פי
תב"ע ח 4/370/המהוות  200חלקי  10אלפים ,חלקים במושה בגין זכויותיה בחלק 3,337
מתוך מיליון ,במוש"ע בחלקה  44גוש  1,300 ,6874לחלק ל 10-אלפים חלקים במושה
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בגין זכויותיה בחלקה  6983חלקי  320אלף במושה מחלקה  46בגוש  4,100 ,6874חלקי
 10אלפים חלקים במושה בגין זכויותיה בחלק 289 ,חלקי  4אלפים מושה בחלקה 44
בגוש  6874וזאת תמורת סך של  868אלף  ,₪כאשר ההצעה הזאת הייתה ההצעה
שסכומה היה גבוה ממחירי המינימום שנקבע בחוות הדעת השמאית מיום ,9.10.2016
ניתן על ידי רחל פרנקו.
מי בעד? או קיי 22 ,בעד .אין נגד ,אין נמנעים.
מר ישראל מורן :יש לי שאלה כללית.
מר מוטי ששון :בעד אישור הצביעו  22חברי מועצה מתוך  27חברי המועצה.
אין נמנעים ,אין נגד .אושר
אני עובר לסעיף הבא.
מר ישראל מורן :מוטי ,כמה זמן לוקח הליך שמאות כזה? כמה זה לוקח?
דובר:

חצי שנה.

מר ישראל מורן :חצי שנה לוקח לה לעשות שמאות?
מר איתי זילבר :יונת ,כמה לוקח?
מר מיכאל שמריהו :תוך  30יום היא מחויבת להעביר את הדו"ח .תוך  30יום.
סעיף  - 25חוות דעת משפטית מכרז  53/16חוזה מכר עיריית חולון – שיליאן עידן תעודת זהות
 300016276מגרש  303על פי תב"ע ח.4/370/
מר מוטי ששון :חברים ,אישור המועצה לחוזה מכר  ,53/16חוזה מכר עיריית חולון – שיליאן עידן תעודת
זהות  ,300016276מגרש  303על פי תב"ע ח .4/370/מועצת העיר מאשרת בזאת לאחר
קבלת חוות דעת היועץ המשפטי להתקשרות בין עריית חולון לשיליאן עידן ,תעודת
זהות  300016276למכירת זכויות המוקצות לעירייה במגרש  303על פי תב"ע ח,4/370/
המהוות  10אלפים מתוך  10אלפים חלקים במוש"ע בגין זכויותיה בחלק  705חלקי 4,224
במושה מחלקה  47בגוש  6874וזאת תמורת סך של  ,₪ 1.935.018 ,₪ 1.935.018כאשר
ההצעה הזאת הייתה הצעה שסכומה היה גבוה ממחיר המינימום שניתנה בחוות הדעת
השמאית מיום  10.10.2016שניתנה על ידי הגברת רחל פרנקו שמאית העירייה .מי בעד?
כולם נשארו?
דובר:

כן.

מר מוטי ששון :לא ,סיטון יצא.
דובר:

סיטון פה.
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מר מוטי ששון :מי בעד?  22בעד ,החלטת האישור הצביעו  22חברי מועצה מתוך .27
נגד? אין 1 .נמנע .אושר.
סעיף  - 26חוות דעת משפטית מכרז  54/16חוזה מכר עיריית חולון – אסף גרוסגולד תעודת זהות
" 033193913חלק מחלקה  30בגוש .)11334/27797( 6868
עו"ד יונת דיין :הנושא האחרון .אני אקרא.
מר מוטי ששון :לא ,אני כבר התחלתי .אישור מועצת עיר לחוזה מכר מכרז  ,54/16חוזה מכר עיריית
חולון – אסף גרוסגולד ,תעודת זהות ( ,033193913מגרש  ,30כתבתם בטעות  ,303זה מגרש  ,30על פי תב"ע
ח' ,זה ח ,300/זה ב-ח ,300/זה לא  ).370צריך להיות "חלק מחלקה  30בגוש .)11334/27797( 6868
עו"ד יונת דיין :זה מגרש אחד קטן.
מר מוטי ששון :מועצת העיר מאשרת בזאת כי לאחר קבלת חוות דעת היועץ המשפטי להתקשרות בין
עריית חולון לבין אסף גרוסגולד ,תעודת זהות  ,033193913מכירת זכויות העירייה
בחלקה  30בגוש  6868המהוות  11,034חלקי  797 ,27חלקים במוש"ע וזאת תמורת סך
של  ,₪ 718,018כאשר ההצעה הזאת הייתה הצעה שסכומה היה גבוה ממחיר המינימום
שנקבע בחוות הדעת השמאית מיום  10.10.2016שניתנה על ידי הגברת רחל פרנקו
שמאית העירייה .מי בעד הצעת ההחלטה?
מר מוטי ששון :מי בעד? או קיי 22 ,בעד מתוך  27חברי מועצה .אין נגד ,אין נמנעים .אושר.
סעיף  - 27מינוי של מר איתן שטיינר סמנכ"ל תפעול ומינהלה לחבר באיגוד ערים דן תברואה במקום
נדב יפה
מר מוטי ששון :אני עובר למינוי של איתן שטיינר ,כמו שאתם ראיתם ,סמנכ"ל תפעול ומינהלה כחבר
באיגוד ערים דן תברואה במקום נדב יפה .מי בעד?
דובר:

פה אחד.

מר מוטי ששון :או קיי 22 .בעד .אין נגד ,אין נמנעים .אושר.
סעיף  - 28מינוי מר שמוליק בראונשטיין כחבר הנהלת החברה למוסדות חינוך ותרבות חולון במקום
אורי צור ז"ל
מר מוטי ששון :מינוי מר שמוליק בראונשטיין כחבר הנהלת החברה למוסדות חינוך ותרבות חולון
במקום אורי צור זיכרונו לברכה.
מי בעד?
עו"ד רועי כהן :מי זה שמוליק בראונשטיין? מאיפה הוא?
מר מוטי ששון :מהגזברות .מהחשבות.
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מר ישראל מורן :מה ההרכב של ההנהלה שם?
מר מוטי ששון,5 ,4 ,3 ,2 ,1 :
מר ישראל מורן :מוטי ,לפני ההצבעה.
מר מוטי ששון,8 ,7 ,6 :
מר ישראל מורן :לפני ההצבעה.
מר מוטי ששון.10 ,9 :
מר ישראל מורן :לפני ההצבעה.
מר מוטי ששון,16 ,15 ,14 ,13 ,12 ,11 :
מר ישראל מורן :אפשר לשאול בבקשה מה ההרכב שלה,
מר מוטי ששון.20 ,19 ,18 ,17 :
מר ישראל מורן :אנחנו שמחים שהצבעת לפני שאנחנו שאלנו שאלה .מה ההרכב של ההנהלה של החברה
למוסדות?
מר מוטי ששון :אני לא יודע.
מר ישראל מורן :מה זאת אומרת? מי יודע? היועצת המשפטית יודעת?
עו"ד יונת דיין :לא.
מר ישראל מורן :אז איך אנחנו ממנים? אולי אנחנו לא צריכים?
מר מוטי ששון :אתה לא מבין ,במקום אורי צור.
מר ישראל מורן :אני רוצה לדעת מי נציגי הציבור שנמצאים שם.
מר מוטי ששון :או קיי.
מר ישראל מורן :חברי המועצה שממונים לחברה הזאת .היא אחת מהחברות.
מר מוטי ששון :סליחה ,סליחה ,זה לא על סדר היום.
מר ישראל מורן :ברור שזה על סדר היום.
מר מוטי ששון :אתה רוצה להצביע נגד?
מר ישראל מורן :אתה רוצה למנות מישהו להנהלה,
מר מוטי ששון :סליחה,
מר ישראל מורן :אנחנו רוצים לדעת מי ההרכב.
מר מוטי ששון :או קיי ,מי בעד?  20בעד .מי נגד? מי נמנע? אתם לא נמנעים?
מר ישראל מורן :לא ,אתה מצפצף על השאלה שלי.
מר מוטי ששון :או קיי ,אושר.
בבקשה ,עכשיו ,בבקשה דבר.
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מר ישראל מורן :אחלה ,אנחנו אישרנו בתב"רים כבר לפני חודשים רבים ,זברלו חבל שאתה מפריע ,זה
קשור בדיוק לשכונה ,לפני חודשים רבים גם את הנושא שלה,
זברלו:

למה? למה?

מר ישראל מורן :כי אתה מדבר בדיוק בזמן שאני מדבר.
אז תקשיב .אחלה ,גם אישרנו רמזור בירידה של דוב הוז ,וגם אישרנו שתי תחנות
אוטובוס ברחוב הבנים .חודשים כבר יש את הכסף הזה ופשוט לא בונים אותם.אז אולי
תגיד לנו אתה,
מר חיים זברלו :אני אישית,
מר ישראל מורן :מתי זה יקרה חיים?
מר חיים זברלו :אני אישית,
מר ישראל מורן :כן.
מר חיים זברלו :טיפלתי.
מר ישראל מורן :אף אחד בעירייה לא עובד בגלל שהמנכ"לים מתחלפים .מתי זה יקרה? מתי יחליפו
תחנות אוטובוס?
מר חיים זברלו :אתה צודק.
מר ישראל מורן :ומתי יעשו את הרמזור הזה שם?
מר חיים זברלו :אתה צודק.
מר ישראל מורן :כבר חודשים שלמים ששמו כסף.
מר חיים זברלו :כבר יש תכנון.
מר ישראל מורן :תכנון כבר היה .אישרנו את הכסף.
מר מוטי ששון :טוב.
מר ישראל מורן :מתי זה יקרה?
מר חיים זברלו :בקרוב.
מר ישראל מורן :בקרוב עוד חודש? חורף,
מר מוטי ששון :או קיי ,תודה רבה.
מר ישראל מורן :אנשים עומדים ברחוב הבנים.

** סוף הישיבה **
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יוסי זיידה

מוטי ששון

עוזר ראש העיר

ראש העיר
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