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מועצת העיר השבע עשרה שמן המניין מס' 58

מיום ראשון 2.4.2017
משתתפים:
מר איתי זילבר

– חבר מועצה

מר זוהר נוימרק

– חבר מועצה ומ"מ ראש העיר

מר חיים זברלו

– חבר מועצה וסגן ראש העיר

מר יואל ישורון

 -חבר מועצה וסגן ראש עיר

מר יעקב בבלי

– חבר מועצה

מר יעקב זיתוני

– חבר מועצה

מר יעקב חרש

– חבר מועצה ומשנה לראש העיר

מר יצחק רון

– חבר מועצה

מר ישראל מורן

– חבר מועצה

מר מוטי ששון

– ראש העיר ויו"ר מועצה

מר מאיר רוק

– חבר מועצה ומשנה לראש העיר

מר מיכאל לוויט

– חבר מועצה

מר משה מועלם

– חבר מועצה ומשנה לראש העיר

מר ניסים זאב

– חבר מועצה
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גב' נעה צ'פליצקי

– חברת מועצה

מר עופר שמעונוף

 -חבר מועצה

מר ראובן קייקוב

 -חבר מועצה

גב' רבקה עדן

 -חברת מועצה וסגן ראש עיר

מר שי קינן

 -חבר מועצה

מר שמעון חזן

 -חבר מועצה

גב' שרה כהן גאדול

 -חברת מועצה

כמו כן נכחו:
יוסי סילמן

 -מנכ"ל העירייה

עו"ד יונת דיין

 -יועצת משפטית

יצחק וידבסקי

 -גזבר העירייה

מר אילן בוסקילה

 -מנהל מחלקת גבייה

אסתר ווייסלר הרצוג  -מנהלת חשבונות
ניצן ירושלמי

 -מנהל מחלקת שילוט וחזות העיר

מר יוסי זיידה

 -עוזר ראש העיר ומרכז ישיבות מועצה

נעדרו:
מר יעקב אחדות

 -חבר מועצה

מר כהן רועי

 -חבר מועצה

מר ירושלמי עמוס

 -חבר מועצה וסגן ראש עיר

מר סיטון עזרא

-חבר מועצה

מר מיכאל שמריהו

 -חבר מועצה

מר תורג'מן יצחק

 -חבר מועצה
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סדר יום:
 .1הצעה לסדר יום – של חבר המועצה מר חזן שמעון בנושא – תקציב להפועל חולון.
 .2הצעה לסדר יום – של חבר המועצה מר חזן שמעון בנושא – העלאת רמת החינוך
בחולון.
 .3הצעה לסדר יום – של חבר המועצה מר איתי זילבר בנושא – כרטיס ההטבות "גם אני
חולוני".
 .4הצעה לסדר יום – של חברת המועצה נעה צ'פליצקי – בנושא שינוי מספר התלמידים
בבית ספר רביבים הרשאים ללמוד במקווה ישראל.
 .5שאילתא של חברת המועצה נעה צ'פליצקי – בנושא פירוט ההוצאות של מוזיאון
העיצוב.
 .6שאילתא של חברת המועצה נעה צ'פליצקי – בנושא מבנים יבילים בית דוד בנות.
 .7שאילתא של חבר המועצה חזן שמעון בנושא – בעיות תחבורה בעיר.
 .8שאילתא של חבר המועצה חזן שמעון בנושא – תקציב התרבות.
 .9שאילתא של חבר המועצה שי קינן בנושא – פטור לא חוקי לעמותות ומלכ"רים
מתשלום שכירות ומיסי ארנונה.
 .10שאילתא של חבר המועצה שי קינן באותו נושא – פטור לא חוקי לעמותות ומלכ"רים
מתשלום שכירות ומיסי ארנונה.
 .11אישור הארכת תוקף גבייה חוק עזר לחולון (מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון)
התשמ"ב .1982
 .12הארכת אישור מסגרת אשראי בסך  7מיליון  ₪ל 3-שנים – החברה לבילוי ובידור.
 .13אישור מועצת העיר להפעלת "בריזה" ע"י החברה לבילוי ובידור.
 .14אישור בקשה למחיקת חובות בהסדרי פשרה –ניצן ירושלמי.
 .15בקשה למחיקת חובות אבודים שאינם ניתנים לגבייה – ניצן ירושלמי.
 .16אישור בקשה למחיקת חובות בהסדרי פשרה – אילן בוסקילה.
 .17בקשה למחיקת חובות אבודים שאינם ניתנים לגבייה – אילן בוסקילה.
 .18עדכון התקציב הרגיל.
 .19עדכון התקציב הבלתי רגיל.
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 .20אישור תב"ר חדש – הצטיידות מעון יום שיקומי .+21
 .21אישור עדכון תב"ר חדש –  2מבנים יבילים בית דוד.
 .22אישור הדוחות הכספיים של העירייה ליום .31.12.2016
 .23אישור כתב הסמכה של הגב' כלימי מיטל ת.ז 034482414 .להתייצב לתבוע בבית
משפט לעניינים מקומיים בחולון ,בהתאם לכתב הסמכה.
 .24אישור הסכם התקשרות בין החברה לפיתוח תיאטרון מוסיקה אמנות ומחול בע"מ
לבין רו"ח משולם עברי ושות' – שותפות בלתי רשומה.
 .25אישור הארכת שירות מעבר לגיל הפרישה לגב' שרה דניאלסקי עד לתאריך נובמבר
.2018
 .26אישור עבודה בהתנדבות של הגב' אלונה ברחום עוזרת מנכ"ל העירייה.
 .27מינויו של משה לייבה כמועמד לחבר הנאמנים והוועד המנהל של המכון הטכנולוגי.
 .28מינויו של מר מועלם משה לתפקיד משנה לראש העיר.
 .29מינויה של הגב' עדן רבקה לסגן ראש העיר לפי סעיף  15לחוק הרשויות המקומיות
(בחירת ראש רשות סגניו וכהונתם) תשל"ה .1975
 .30מינוי מר יואל ישורון לסגן ראש העיר לפי סעיף  15לחוק הרשויות המקומיות (בחירת
ראש רשות סגניו וכהונתם) תשל"ה .1975

4

מועצת העיר ה –  17חולון ישיבה שמן המניין מס'  2.4.2017 58פרוטוקול 472

ריכוז החלטות ישיבת מועצת העיר שמן המניין מס'  58פרוטוקול מס' 472
 .1הצעה לסדר יום – של חבר המועצה מר חזן שמעון בנושא – תקציב להפועל חולון .ירד
מסדר היום.
 .2הצעה לסדר יום – של חבר המועצה מר חזן שמעון בנושא – העלאת רמת החינוך בחולון.
ירד מסדר היום.
 .3הצעה לסדר יום – של חבר המועצה מר איתי זילבר בנושא – כרטיס ההטבות "גם אני
חולוני" .ירד מסדר היום.
 .4הצעה לסדר יום – של חברת המועצה נעה צ'פליצקי – בנושא שינוי מספר התלמידים
בבית ספר רביבים הרשאים ללמוד במקווה ישראל .ירד מסדר היום.
 .5שאילתא של חברת המועצה נעה צ'פליצקי – בנושא פירוט ההוצאות של מוזיאון העיצוב.
 .6שאילתא של חברת המועצה נעה צ'פליצקי – בנושא מבנים יבילים בית דוד בנות.
 .7שאילתא של חבר המועצה חזן שמעון בנושא – בעיות תחבורה בעיר.
 .8שאילתא של חבר המועצה חזן שמעון בנושא – תקציב התרבות.
 .9שאילתא של חבר המועצה שי קינן בנושא – פטור לא חוקי לעמותות ומלכ"רים מתשלום
שכירות ומיסי ארנונה.
 .10שאילתא של חבר המועצה שי קינן באותו נושא – פטור לא חוקי לעמותות ומלכ"רים
מתשלום שכירות ומיסי ארנונה.
 .11מועצת העיר אשרה ברוב קולות את אישור הארכת תוקף גבייה חוק עזר לחולון (מניעת
מפגעים ושמירת הסדר והניקיון) התשמ"ב .1982
 .12מועצת העיר אשרה ברוב קולות את הארכת אישור מסגרת אשראי בסך  7מיליון  ₪ל3-
שנים – החברה לבילוי ובידור.
 .13מועצת העיר אשרה ברוב קולות את הפעלת "בריזה" ע"י החברה לבילוי ובידור.
 .14מועצת העיר אשרה ברוב קולות את הבקשה למחיקת חובות בהסדרי פשרה –ניצן
ירושלמי.
 .15מועצת העיר אשרה ברוב קולות את הבקשה למחיקת חובות אבודים שאינם ניתנים
לגבייה – ניצן ירושלמי.
 .16מועצת העיר אשרה ברוב קולות את הבקשה למחיקת חובות בהסדרי פשרה – אילן
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בוסקילה.
 .17מועצת העיר אשרה ברוב קולות את הבקשה למחיקת חובות אבודים שאינם ניתנים
לגבייה – אילן בוסקילה.
 .18מועצת העיר אשרה ברוב קולות את עדכון התקציב הרגיל.
 .19מועצת העיר אשרה ברוב קולות את עדכון התקציב הבלתי רגיל.
 .20מועצת העיר אשרה ברוב קולות את התב"ר החדש – הצטיידות מעון יום שיקומי .+21
 .21מועצת העיר אשרה ברוב קולות את עדכון התב"ר החדש –  2מבנים יבילים בית דוד.
 .22מועצת העיר אשרה ברוב קולות את אישור הדוחות הכספיים של העירייה ליום .31.12.2016
 .23מועצת העיר אשרה ברוב קולות את כתב הסמכה של הגב' כלימי מיטל ת.ז034482414 .
להתייצב לתבוע בבית משפט לעניינים מקומיים בחולון ,בהתאם לכתב הסמכה.
 .24מועצת העיר אשרה ברוב קולות את הסכם התקשרות בין החברה לפיתוח תיאטרון מוסיקה
אמנות ומחול בע"מ לבין רו"ח משולם עברי ושות' – שותפות בלתי רשומה.
 .25מועצת העיר אשרה ברוב קולות את הארכת שירות מעבר לגיל הפרישה לגב' שרה
דניאלסקי עד לתאריך נובמבר .2018
 .26מועצת העיר אשרה ברוב קולות את העבודה בהתנדבות של הגב' אלונה ברחום עוזרת
מנכ"ל העירייה.
 .27מועצת העיר אשרה ברוב קולות את מינויו של משה לייבה כמועמד לחבר הנאמנים והוועד
המנהל של המכון הטכנולוגי.
 .28מועצת העיר אשרה ברוב קולות את מינויו של מר מועלם משה לתפקיד משנה לראש העיר.
 .29מועצת העיר אשרה ברוב קולות את מינויה של הגב' עדן רבקה לסגן ראש העיר לפי סעיף
 15לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש רשות סגניו וכהונתם) תשל"ה .1975
 .30מועצת העיר אשרה ברוב קולות את מינוי מר יואל ישורון לסגן ראש העיר לפי סעיף 15
לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש רשות סגניו וכהונתם) תשל"ה 1975

פרוטוקול
מר יוסי זיידה :אין לכם זכות להתערב בדיון בשום צורה .אז אנא מכם ,אחד ,לשמור על
השקט ,ושניים לא להתערב .אם מישהו יתערב אנחנו נצטרך להוציא אותו
6

מועצת העיר ה –  17חולון ישיבה שמן המניין מס'  2.4.2017 58פרוטוקול 472

מהאולם .אז בבקשה .אנחנו מברכים את מר יואל ישורון שהפך להיות
בנסיבות לא נעימות לחבר מועצה .יואל חוזר למועצת העיר אחרי שכיהן בה
הרבה שנים .ויואל ,כדי מה שנקרא לתת לזה תוקף אתה צריך להישבע את
שבועת ה ,את הצהרת חבר המועצה שפה תלויה על הקיר .אנא ממך ,אלא אם
כן אתה רוצה להגיד עוד מילה קודם .אז רק בקול רם בבקשה.
מר יואל ישורון :הנני מתחייב בזאת למלא באמונה וביושר את תפקידי כחבר מועצת עיריית
חולון ולעשות כמיטב יכולתי לפיתוחה של העיר במסגרת חוקי המדינה וחוקי
העזר.
מר שמעון חזן :יואל צריך לדעת את זה בעל פה אחרי  20שנות חברות במועצה.
מר יוסי זיידה :בהצלחה ליואל .אתה רוצה לומר כמה מילים? לא .בסדר.
מר מוטי ששון :אני פותח את ישיבת המועצה מן המניין מספר  58על סדר היום.

 .1הצעה לסדר יום – של חבר המועצה מר חזן שמעון בנושא – תקציב להפועל חולון.
מר מוטי ששון :הצעה ראשונה ,הצעה לסדר של שמעון חזן .בבקשה ,שמעון ,תציג את
ההצעה.
מר שמעון חזן :או קיי .אני כחבר מועצה וחבר של יואל מזה  30שנה מברך אותו ויחד עם זאת
מצר על הנסיבות הקשות שהובילו אותו לתפקיד הזה ואני בטוח שכהרגלו
בקודש הוא ייתן את ביטויו במועצה ואת כובד משקלו .למרות שהוא לא שוקל
הרבה .ההצעה הראשונה היא תקציב להפועל חולון .אני רוצה להגיד שיש לנו,
מר יעקב זיתוני :איזה הפועל?
מר שמעון חזן :הפועל חולון כדורסל ,אתה צודק ,מר זיתוני ,בתור יו"ר ועדת הספורט ,תראו,
רבותיי ,אני רוצה להגיד לכם ,הכדורסל בחולון זה אחד הכלים הכי חשובים
ואני רואה אותו לא רק כמשהו תחרותי ושהוא ברמה ארצית .הנה ,עכשיו
ניצחו על חודה של נקודה אחת את מכבי תל אביב הגדולה .לא רק מבחינת
האיכות אלא מבחינת החינוך .כדורסל כזה שנמצא ברמות הגבוהות ביותר של
המדינה ,מושך צעירים שבמקום שילכו למקומות שלא נעימים לנו לשמוע או
לראות אותם ,באים לכדורסל .הבן שלי עצמו היה שחקן כדורסל ,היה במגמת
כדורסל בקריית שרת ,והאמינו לי ,הם היו ממושמעים למאמן יותר מלאבא
שלהם ולמחנך .הכול בגלל דקת משחק .אם הוא מאחר לאימון ,אומר לו ,שב
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בצד .לכן הם ממושמעים מאוד כי רצו לשחק וזה כלי לחנך אותם לדייק למשל,
לשחק בצוות ,לקבל הרבה דברים מהמשחק הקבוצתי שלא אחד אגואיסט
יכול להשפיע אלא כולם ביחד .ועוד ,אני לא רוצה להרבות בדברים כמה זה
חשוב .לעומת זאת יש לנו את ההתעמלות האמנותית .האם  300 ,200איש
שבאים למופעים האלה ,לעומת  5,000איש שבאים לפועל חולון .אז איך באמת
נותנים ,זה לעומת זה? מה סדר העדיפויות? הרי ככל שהקהל ,מוטי ששון בזמנו
אמר ,אני רוצה דווקא שיהיה ספורט עממי .שיהיה לכלל התושבים .אז הנה
הספורט העממי הזה של  5,000איש שבאים ,למה לא לתקצב את חולון ולמה
תמיד להשאיר אותם ,מה קורה בחולון? הם מגיעים במקום ראשון ,אתם
זוכרים את טאקר? הייתי בארה"ב ,ראיתי אותו לפני שבועיים משחק
בטורונטו .לחצתי לו את היד ,אמרתי לו ,אני מחולון .הבן שלי קנה כרטיסים
שם על יד השחקנים .אמרתי לו ,אני מחולון HOW ARE YOU .וזה .אז מה
קורה? שחקנים הכי גדולים שבאים לקחת אליפות ,מייד נקנים על ידי קבוצות
באירופה וזה ואז עוד פעם צריכים לבוא ולסדר קבוצה .חבר'ה ,אחד
הכישרונות הגדולים של חולון זה בתקציב כל כך מועט שהם מביאים שחקנים
טובים ובעלי חדות עין ,הסקאוטרים .אז אני מבקש מראש העיר ואני מבקש
מחברי ,בעיקר מחבריי בקואליציה ,שאני אופוזיציונר שלכם ,פעם אחת
תסכימו איתי .אתם כל הזמן אומרים ,למה אתה מצביע נגד? מה ,אתם
הצבעתם פעם לטובת סדר היום שהעליתי? אני כל ישיבה מעלה סדרי יום הכי
טובים שיכול להיות .לכן אני מבקש ,אדוני ראש העיר ,אמנם הקול שלך צרוד
ואתה היום לא כהרגלך ,ככה השמיעה המוזיקלית אמרה לי ,שאתה צרוד ,אני
מבקש ממך לא בקול ענות חלושה ,אלא ברמה גבוהה ,להגיד שחולון תקבל
תקציב יותר גדול ממה שיש לה .כי היא לא יכולה כך להתקיים כל שנה.
מר מוטי ששון :או קיי ,זו ההצעה שלך .ענף הכדורסל ביחד עם ענף ההתעמלות האמנותית
מוגדרים על פי תבחינים עירוניים כענפים ברמת על .מתוך כך מקבלים תוספת
של  50%לתמיכה הבסיסית .בשנה התקציבית הנוכחית התמיכה לקבוצת
הכדורסל גברים ,כולל הנוער ₪ 1,632,000 ,המהווים כ 36%-מכלל התקציב
והתמיכות .התמיכה בענף התעמלות אמנותית ₪ 319,224 ,המהווים כ7%-
מכלל תקציב התמיכות .לא קיים כל קשר ישיר בין התמיכה העירונית לענף
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הכדורסל לזו של ענף ההתעמלות .שני הענפים מקבלים תמיכה על פי
התבחינים העירוניים כפי שאושרו על ידי מועצת העיר וכן במספר פעמים,
אתה יודע את זה ,על ידי בית המשפט העליון כשהוגשו בג"צים .ענף
ההתעמלות האמנותית הוא ענף ייחודי בעיר הפועל מזה כ 30-שנה ,מאז ועד
עתה מביא הרבה כבוד וגאווה ,הן מקצועית והן במישורים הרבים .רבות
מהמתעמלות במועדון זכו באליפות ישראל בגילאים השונים וייצגו את העיר
והמדינה באליפויות אירופה ובעולם כולו ,וכן השתתפו במספר
אולימיפיאדות .ייצוג זה מיתג את העיר כעיר מובילת ספורט הן בארץ והן
בעולם ,בייחוד בנושא של התעמלות אמנותית .מדי שנה 14 ,שנים ברציפות,
מארחת העיר חולון את אירועי הדגל של הענף ,ה"גרנד פרי" בו משתתפות
קבוע מעל  20מדינות מהמובילות בעולם המהוות שגרירות נאמנות לעיר
ולמדינה .בשנה האחרונה אירחה העיר חולון את אליפות אירופה בענף.
האירוע הוענק לעיר כאות הערכה וכבוד של האיגוד האירופאי לעיר חולון.
בתחרות הגרנד פרי האולמות צרים מלהכיל את הקהל הרוכש כרטיסים
לאירוע .בגמר אליפות אירופה שנערכה בחולון צפו באירוע מעל  100מיליון
איש בעולם בשידור ישיר .שודר בכל ארצות אירופה ובעשרות רשתות
טלוויזיה .קבוצת הפועל חולון בכדורסל הינה קבוצת הדגל הספורטיבית של
העיר ומשחקת מזה שנים בליגת העל בכדורסל וקהל רב מגיע למשחקי
הקבוצה ... .עושה הכול במסגרת הנהלים העירוניים לעזור לקבוצה בהיבטים
שונים והחשוב מכל ,העירייה הקימה את היכל הספורט שאתה יודע בוודאי
שנותן מענה אופטימאלי הן לקבוצה והן לאוהדים לממש את היכולות
המקצועיות והיכולת לגייס כסף למועדון .אשר על כן לאור הסבריי ולאור זה
שלא אחת בבית המשפט עליון בעקבות הבג"צים זכינו להערכה והוקרה אני
מציע להוריד את זה מסדר היום .מי בעד להעלות לסדר היום?  ,1,2,3,4,5או
קיי .6 .מי בעד להוריד את זה מסדר היום?  11בעד,
זאב:

אפשר גם לנמק למה?

מר מוטי ששון,12,13 :
זאב:

אפשר גם לנמק למה להוריד את זה מסדר היום?

מר מוטי ששון :זאב ,תגיד את זה אחר כך ,או קיי 13 ,בעד .מי נמנע? או קיי ,ירד מסדר היום.
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אני עובר לסעיף הבא.
(החלטה :ברוב של  13הנושא ירד מסדר היום).
מר שמעון חזן :אני לישיבה הבא אביא מכונת אמת ,אני בודק את כולכם ,אלה שהצביעו בעד,
מה הם חושבים.
מר מוטי ששון :שמעון ,פעם ראשונה לסדר ,אני מבקש.
מר שמעון חזן :אל תהיה פורמליסט.
מר מוטי ששון :כן ,אבל אתה הגזמת.
מר שמעון חזן :לא הגזמתי.

 .2הצעה לסדר יום – של חבר המועצה מר חזן שמעון בנושא – העלאת רמת החינוך
בחולון.
מר מוטי ששון :העלאת רמת החינוך בחולון ,בבקשה ,תקרא את ההצעה לסדר השנייה שלך.
מר שמעון חזן :כמו שאמרתי ,אני אביא מכונת אמת בפעם הבאה.
מר מוטי ששון :תביא מה שאתה רוצה.
מר שמעון חזן :עכשיו רבותיי ,אנחנו כל הזמן שומעים חולון ,חולון .מקום בחינוך אחרי ה-
 ?50מי שהיה ותפקד בחינוך ,אין חינוך .אחרי המקום ה 50-זה אנחנו? אתם
יודעים ,היה סקר של הבחורים והבחורות שמתגייסות לצה"ל וצה"ל בודק את
רמתן ,את הנכונות לשרת ,את המוטיבציה ואת היכולת .חולון מקום 40
בשליחת הילדים שלהם לצבא .זה מקום טוב? אז מה שאני מבקש בסך הכול,
כמו שביקשתי בזמנו בצהרונים וכל הפשפשים בחולות שאכלו את הילדים,
הנה עכשיו יש לי נכדה שבאה כל הזמן עם פצעונים ,פשפשים בחול אצלה .היא
לא ישנה בלילות.
מר יעקב זיתוני :בת כמה היא?
מר שמעון חזן :אדוני ,מה זה מעניין בת כמה היא? בקיצור ,אני מבקש שיהיו יותר בחינוך
תק ציבים .עוד מעט זאב יגיד ,תגיד את הכללי .בכללי כן ,כדי שיהיה לך את
זה .מה הבעיה? בן אדם צריך לעשות משהו לחינוך ,שיעשה את זה .זה לא
משנה ,זה הסמנטיקה .אתה בקואליציה .לכן אני מדבר על העשרה בצהריים.
אני יודע שיש את זה אבל זה במידה מועטת .אני למדתי ,אדוני ראש העיר
ואולי גם אתה ,אני לא יודע ,אני הייתי ברמת גן גבעתיים ,למדנו ,היה לנו בית
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התלמיד .בית התלמיד ,אני למדתי חוגים ,שחמט ,מוזיקה ,אתלטיקה .כל זה
היה לנו אחרי הלימודים עם מדריכים ,וגם דרמה עם יעקב בנאי ועם סמי
מולכו ,גדול הפנטומימאים שעכשיו נמצא באירופה .למדנו את כל הדברים
האלה ללא גרוש אחד .ומדינת ישראל הייתה ענייה ,לא כמו שעכשיו יש לה
רזרבות של זהב ודולרים והכול מפזרים אותו לא יודע לאיפה .בכל מה שאני
רוצה להגיד לכם ,בית התלמיד שאנחנו למדנו העשיר אותנו ,נתן לנו כל כך
הרבה ופה כל חוג אתה צריך לשלם אלפי שקלים בחודש .אז מה ,יש תקציב
של משרד החינוך ויש גם העירייה מכיסה שתיתן .במקום  80מיליון שקל
לתרבות לכל שנה ,תיקח  40כי לא צריך .כל התרבות הזאת ,כל האנשים באים
מבחוץ .מה ,אנשי תל גיבורים וג'סי כהן רואים את רומיאו ויוליה?
מר משה מועלם :אל תזלזל.
מר שמעון חזן :לא ,א ני לא מזלזל .אני רק שואל ,תענה לי אתה .הם רואים את ההצגות ,את
אנטיגונה? אתה יודע מה זה אנטיגונה בכלל? או קיי.
יעקב(?):

מה זה?

מר שמעון חזן :מי שאל? אני אענה לך .אנטיגונה זה טרגדיה יוונית .אני יכול להסביר לך גם
את האלמנטים של הטרגדיות היווניות .ההוא שמע אנטיגונה אז הוא חשב
בחורה יפה .היא באמת הייתה בחורה יפה .אז תראו ,יש ילדים שמתקשים.
העש רה למשל בבי"ס דינור ,נותנים העשרה .מה זה ההעשרה הזאת? נותנים
את זה לילדים יותר מוכשרים .במקום לבוא לחזק את הילדים החלשים,
ולהעשיר את המועשרים .אני מציע למשל לדתיים ,למה הדתיים לומדים רק
גמרא וכל זה? כשהם יוצאים החוצה ,מה הם יכולים בסך הכול להיות? סופר
סת"ם ,כותבי מזוזות .אבל איזה מקצוע יש להם? אני הייתי נותן לדתיים
אנגלית ,מתמטיקה,
מר שמעון חזן :סליחה ,למדנו גמרא.
יעקב(?):

אז מה אתה רוצה מאיתנו?

מר שמעון חזן :אני רוצה שתיתנו לילדים שלכם אנגלית,
מר שמעון חזן :אתה צודק .מתמטיקה ,אנגלית ומחשבים.
יעקב(?):

בגמרא יש הכול.

מר שמעון חזן :אם הייתם נותנים להם את זה,
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מר שמעון חזן :לכן הייתי מבקש מראש העיר לא רק להגדיל את התקציב אלא לקחת מנהיגות
על החינוך ,לבקר בבתי ספר ,לראות מה הם לומדים .ככה אני הייתי רגיל
למנהלים ולראש העיר אברהם קריניצי שהיה ראש העיר הטוב ביותר בישראל
בכל הזמנים .מה שעשה ברמת גן ,עיר קטנה הרבה פחות מחולון ואתם תראו
את כל מה שיש שם ,כולל החינוך .תמיד החינוך בסדר העדיפות היה .ופעם
אילון ,תקציב של החינוך כשאני הייתי חבר מועצה בזמן אילון לפני  30שנה,
היה  60%מהתקציב הכללי .עכשיו לכן אני מבקש לקחת מנהיגות ,לבדוק
באמת שההעשרה תהיה העשרה .ואני מקבל תלונות רבות מאנשים שיש להם
העשרה אבל ההעשרה לא שווה כלום .הם אומרים שבאים ומשחקים ,לא ממש
שמים דגש כמו בלימודים ,אנגלית ,מתמטיקה ,מחשבים ,זה היום המקצועות-
מר משה מועלם :מדובר בהעשרה ,לא בלימוד.
מר שמעון חזן :גם בלימוד וגם בהעשרה ,אדוני .צריך שהחבר'ה בחולון לא יהיו אחרי המקום
ה .50-צריך לקחת את זה כפרויקט הכי טוב שיכול להיות ולשים את זה בראש
המעיינות שלנו ,ושאנחנו ניקח את המקום הראשון .כמו שוהם .שוהם היום
מקום ראשון .תודה רבה.
מר מוטי ששון :שמעון ,אתה מכיר את יוסי אלפי?
מר שמעון חזן :יוסי אלפי ,הוא מאותו הכפר שלי .אתה יודע את זה טוב מאוד.
מר מוטי ששון :אני אכיר ביניכם.
מר שמעון חזן :למה אתה צריך להכיר? הוא היה פה ,גבעתיים נתנו לו אולטימטום ,עזב את
חולון ,הלך לגבעתיים .גם את זה אני יודע.
מר מוטי ששון :רמת החינוך בחולון מהגבוהות בארץ.
מר מוטי ששון :השנה הוסב תקציב של  144מיליון שקל מהארנונה לטובת מערכת החינוך
הפורמלי מעבר למה שמשרד החינוך נתן לנו .אני חוזר על המספר ,שמעון144 ,
מיליון ש"ח .עוד  85מיליון ש"ח לחינוך הלא פורמאלי .לחבר את שניהם(כ-
 230מיליון  )₪בחולון פועלות תכניות ייחודיות .רק לסבר לך את האוזן,
תבדוק ,אתה אומר שאני מספר סיפורים אז אני אומר לך ,תבדוק עובדות.
התקציב של החינוך מכלל התקציב בערים שמקיפות אותנו ,ולא תמצא עיר
אחת שעברה אותנו .כל התכניות הייחודיות שמסובסדות על ידי העיר.
"מהות" ,אתה לא יודע אבל סיפרתי לך ,ה"מהות" בכל התיכוניים פלוס בשתי
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מסגרות יסודיים  ,רק כדי להגיד לך מה זה "מהות" ,זה שלקחנו כיתה ,הפכנו
אותה למעין סלון ביתי ,הכשרנו מורות שמלמדות את הילדים שיש להם בעיות
של קשב וריכוז ,מלמדות אותם אסטרטגיות למידה .וזה על חשבון העירייה,
זה לא מוכר על ידי משרד החינוך .הפרויקט הבא" ,מעגן מורחב" בגני הילדים.
מעגן מורחב זה צוות שמסובסד ,בעצם משולם כל כולו על ידי העירייה.
מכניסים קלינאית תקשורת ,מרפאה בעיסוק ,עובדת סוציאלית ופסיכולוגית
לתוך גן של ילדים ,גילאי  ,3עושים שם אבחון .למה קוראים לזה מעגן מורחב?
מורחב כדי לאתר את הילדים שצריך לטפל בהם וכבר מטפלים בהם בגן .ולא
מחכים שההורים יביאו אותם לכל מיני מקומות ,שמטפלים בהם .ביסודי זה
אותם ילדים שמאבחנים אותם .ילכו החוצה ,ישלמו  3,000שקל לעשות אבחון.
בעיריית חולון יש תעריף מיוחד לתושבי חולון ,על התעריף הזה יש עוד 90%
הנחה לילדים עם בעיות כלכליות .יש ועדה ציבורית (להנחות) שהוא זה שיושב
ונותן את ההנחות .זאת אומרת 3 ,הפרויקטים האלה עולים מיליונים מתקציב
הארנונה של עיריית חולון .כנפיים של קרמבו ,יוסי ,כדאי שתתעניין ותראה
איזה פרויקט מדהים שהילדים עושים למען ילדים עם צרכים מיוחדים .אנחנו
מובילים בנושא הזה מבחינת ההשקעה בילדים.
מר שמעון חזן :למה קוראים לו קרמבו :על שם המאכל הכושי?
מר מוטי ששון :לא ,למה אתה צריך להעיר? הילדים קראו לזה קרמבו .למידה מבוססת
פרויקטים מהגיל הרך ועד על יסודי בחולון מלווה על ידי המכון הדמוקרטי.
בעצם מכל הארץ באים ללמוד את הפרויקט הזה .PBL ,חצר פעילה ,תכנית
לאיתור לקויות למידה בחרדים .התכנית הלאומית  ,360הכנה לצו ראשון ,יום
המאה של צעד קדימה לחיילים .תיאטרון קהילתי ליוצאי קהילת אתיופיה.
טיפוח מצוינות ותגבור המתמטיקה ,סטודנטים מבית ברל חונכים ,למידה
במרחב העירוני מדיטק בתיאטרון הבובות ,הכשרת מנהלים על ידי מנכ"לית
משרד החינוך לשעבר דלית שטאובר ביסודי ,מימון הדרכות למורי אנגלית
וכישורי שפה ביסודי ,תגבור לפני בגרויות ,תכנית האצה ללימודי מתמטיקה
ב 5-יחידות ,שתי ניידות על"ם בעיר .אתה יודע בטח מה זה ניידות על"ם,
מסתובבים בלילות מתנדבים ואנשי מקצוע לאתר את אותם ילדים
שמסתובבים בלילות ומנסים לדבר איתם ולעזור להם ולטפל בהם.
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מר שמעון חזן :כמה ילדים הצלתם כבר?
מר מוטי ששון :עשרות .שירות פסיכולוגי משלים בעיר .פיתוח אפליקציות למערכת החינוך
ולחינוך המיוחד .אני מניח שאם היית מתעניין היית צריך לראות איזה פרויקט
מדהים של תושבים בחולון ,מחוץ לחולון ,בבי"ס קציר ,שישבו וחיפשו
פתרונות טכנולוגיים לילדים שלומדים בחינוך המיוחד בעלי מוגבלויות.
פרויקט מדהים שהמציאו דברים כדי לעזור לילדים האלה ביומיום .מרכז
חזנות להכשרת מורים ,מנהיגות טכנולוגית לתלמידים ,קבוצות יזמות
חברתיות ,חונכות פר"ח ,מוזיקה לאוטיסטים ,מחשב לכל ילד ,תכנית חוסן
לחיזוק החוסן הנפשי של ילד מגיל הגן .הרשימה עוד ארוכה .לכן זה  144מיליון
 ₪שהעירייה מוציאה מתקציבה.
מר יוסי סולימן:זה פעולות בחינוך הפורמאלי .זה לא מתנ"סים אחרי הצהריים.
דובר:

כל הפעולות האלה ,אני מברך עליהן.

דובר:

הם רוצים ללכת למקווה ישראל ולא –

מר שמעון חזן :כל מה שאמרת עכשיו בטל בשישים על שם מקווה ישראל ,כל שנה זה עולה,
אתה לא מרשה –
מר מוטי ששון :שמעון ,אני קורא לך פעם שנייה לסדר .פעם שלישית אתה בחוץ.
מר שמעון חזן :אני לא בחוץ ולא אהיה בחוץ.
מר מוטי ששון :שמעון ,אתה פורק כל עול ואני מבקש ממך להפסיק להפריע לניהול הישיבה.
מר שמעון חזן :לא מפריע.
מר מוטי ששון :א תה לא תדבר מתי שאתה רוצה .מי בעד להעלות את זה לסדר היום? לאור
מה ששמעתי ,מי בעד להוריד את זה מסדר היום לאור מה שאני אמרתי? 13
בעד ,מורידים את זה מסדר היום .ירד מסדר היום.
(החלטה :ברוב קולות של  13הוחלט להוריד מסדר היום)
מר מוטי ששון :להבא ,שמעון ,בלי דמגוגיה .אנשים פה –
מר שמעון חזן :עזוב ,זה לא דמגוגיה .כל הדברים האלה –

 .3הצעה לסדר יום – של חבר המועצה מר איתי זילבר בנושא – כרטיס ההטבות "גם
אני חולוני".
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מר ישראל מורן :אני אגיד את זה ,קרמבו זה בגלל שזה ישראלי וזה עדין ועושים כל קרמבו
אחד אחד .אני מודה ליוסי סולימן שהגיע כי ביקשנו שיצטרף לדיון הזה .איפה
חנה?
מר מוטי ששון :חנה בחו"ל.
מר ישראל מורן :חנה לא תגיע לישיבה למרות שזימנו אותה?
מר ישראל מורן :היא לא בתקופה של חפיפה?
מר מוטי ששון :שאלת שאלה,
מר ישראל מורן :זימנו מנכ"לית.
מר מוטי ששון :אז מה אם הזמנת? חנה בחו"ל.
מר ישראל מורן :היא במסגרת התפקיד שלה בחו"ל?
מר מוטי ששון :חנה בחו"ל ,איננה כרגע .זה לא רלוונטי מה שאתה שואל.
מר ישראל מורן :אני זימנתי אותה לישיבה.
מר מוטי ששון :ולא הבאתי אותה ,מה אתה רוצה לעשות? אתה רוצה לדחות לישיבה הבאה?
מר ישראל מורן :לא ,אני שואל שאלה למה -
מר מוטי ששון :חנה בחו"ל ,אתה לא מבין?
מר ישראל מורן :את זה אני מבין ,אני רוצה לדעת אם במסגרת העבודה או בחופשה.
מר מוטי ששון :זה לא רלוונטי.
מר ישראל מורן :למה לא רלוונטי? זה שאלה כל כך פשוטה.
מר מוטי ששון :זה לא רלוונטי ,היא בחו"ל ,היא לא נמצאת ,היא לא נוכחת.
מר ישראל מורן :זימנו אותה ,מותר לנו לזמן לפי פקודת –
מר ישראל מורן :מותר לנו במסגרת פקודת היועץ לזמן,
מר מוטי ששון :כשהזמנת היא כבר הייתה בחו"ל ,מורן.
מר ישראל מורן :רגע ,אני רוצה לשמוע את היועצת המשפטית .מותר לזמן מנכ"ל וכל מי
שכפוף לו .זימנו במקרה הזה שני מנכ"לים קיימים,
מר יוסי סיל מן :מורן ,רק שנייה ,אין שני מנכ"לים קיימים .אני המנכ"ל ,אתה לא יכול לזמן
מנכ"לית יוצאת ,נקודה.
מר ישראל מורן :קודם כל אני יכול.
מר יוסי סולימן:

לא יכול.

מר ישראל מורן :אז אולי אתה תענה לי .היא כרגע בחופשה?
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מר יוסי סולימן :מה זה רלוונטי? זימנתם מנכ"ל ,אני פה .זה הכול.
מר ישראל מורן :יוסי ,אתם מסוגלים לענות על השאלה? היא במסגרת התפקיד שלה או
בחופשה?
גב' יונת דיין :כל מה שאני רוצה להגיד לכם ,שסמכויות המנכ"ל מצויות בידיו של יוסי סולימן
עם מינוי כדין.
מר ישראל מורן :את יודעת להגיד אם המנכ"לית נמצאת בחופשה או ב –
גב' יונת דיין :אני לא עוקבת אחרי הלו"ז שלה.
מר ישראל מורן :תודה שלא ידעתם לענות על שאלה כל כך פשוטה ,עשיתם מזה –
מר מוטי ששון :תעזוב אותו.
מר ישראל מורן :אנחנו ביקשנו להעלות לדיון היום לסדר היום את כל מה שקשור ...
בספטמבר האחרון ביקשה הנהלת העיר לאשר  400,000שקלים לתב"ר.
התלהבו פה חברי מועצה ,אמרנו ,הולך להיות ,סוף כל סוף תהיינה הנחות.
עברו  7חודשים מאז שאישרנו  400,000שקלים .אז קודם כל( ...מדברים יחד)
הדבר היחיד שראינו בעיר וכולכם ראיתם בעיר זה שלטים של אל תדאגו ,כבר
עשינו את זה .ואז אתם נכנסים לאתר של העירייה ,לא באתר של העירייה,
באתר של "גם אני חולוני" ,אתר ייעודי שפתחו במיוחד לראות איזה הנחות
נותנים לתושב .אז בואו נראה איזה עסקים .תראו ,עסקים ,מה שנקרא היה
קשה לאתר את העסקים האלה .הנחות בתחום הספורט והבריאות ,שימו לב
אם אתם מזהים את העסקים .ימית  ,2000נופשונית ,בריזה ,היכל הספורט
קריית שרת ,רגע ,הנה חידוש ,היכל הספורט קציר ,היכל הספורט בגין ,כל אלה
זה עסקים .נותנים לכם הנחה .הנה ,אני עכשיו תוך כדי נכנס אתכם .ימית,
נכנסים לימית ,יש קופונים? אין קופונים .או קיי ,רגע ,יכול להיות שימית אין
קופונים ,בואו ניכנס לנופשונית .אולי בנופשונית יש קופונים .בואו נחפש.
שיווקנו ,כל הרחובות הראשיים שלנו מלאים ביש לנו כרטיס הנחות ,נכון?
שטפו לנו את המוח ,שטפו לכם את המוח כשאמרו שיש חולונית בעיר כשהיא
הייתה בכלל מיועדת לתושבי חוץ .אז בואו נמשיך לראות .בריזה ,אין הנחות,
אין קופונים בכלל .יפה ,ממשיכים .אתם רוצים לראות איזה עוד עסקים
מעניינים יש לנו בעיר? בואו נלך לאירועים ותרבות .אולי סוף כל סוף אירועים
ותרבות יביאו עסקים מבחוץ ,נכון? מוזיאון הילדים ותיאטרון חולון ,זה
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עסק ים שיש לנו בעיר בסופו של דבר שנותנים הנחות .בואו ניכנס ונראה .אין
קופונים .איזה קטע ,יש לנו כרטיס ,שמנו על זה תב"ר של  400,000שקל ,שטפו
לכולנו את הראש ,אמרו שיש לנו הנחות ,חוץ מלעשות ,וזה סליחה ,דמגוגיה
וסיבוב על התושבים ולגנוב להם דעת ,ולהגיד שיש להם הנחות ,חבר'ה ,זה
יותר פשוט מזה .תורידו את השלטים מהרחובות ,ותיתנו הנחות במתקנים
העירוניים .זה מה שביקשנו מתחילת הקדנציה .לא צריך כרטיס מעוצב ,לא
צריך לפתוח עמוד ,תורידו את המחירים של המתקנים העירוניים .תורידו את
המחירים של הבריכות .תורידו את המחירים של המדיטק ושל כל שאר
המתקנים העירוניים כדי שהתושבים יוכלו להיכנס .במוזיאון העיצוב כמה
באים? כמה אתם חושבים שהולכים למתקנים העירוניים? כמה שמספרים
לכם? כמה שמראים לכם בדוחות כלשהם? הרי זה שטויות ,תשאלו את
החברים שלכם .תשאלו תושבים .מי מגיע לימית  ?2000תשאלו צעירים מי
הולך לימית  ,2000תשאלו משפחות צעירות .הם יגידו לכם שלא מתקרבים
למקום .למה? כי הם לא יכולים להרשות לעצמם .אז בשביל מה אנחנו צריכים
כרטיס שאנחנו משלמים עליו  400,000שקל? חצי מיליון שקל כאלה הייתי
מעדיף לשים אותם במימון ישיר כדי להוריד לתושבים ,לייצר להם הנחות
ייעודיות .באמת .אני מבקש ממועצת העיר ,קודם כל יש פה תקציב שעדיין לא
נוצל מסתבר ,לפי התשובה .אני רוצה שנחזיר אותו חזרה ונפסיק עם הדמגוגיה
ושטיפת המוח לתושבים .קחו את הכסף הזה ותשימו אותו בחזרה בהנחות
לטובת התושבים .לא בלשטוף להם את המוח ברחובות ,לא בלשים שלטים.
זה לא עובד ככה .מה חושבים ,שהתושבים מטומטמים? אני מבקש ממועצת
העיר הנכבדה ,אנא תקשיבו לקול הזה ,קבלו החלטה נבונה .לא כל דבר הוא
יחסי ציבור גרידא ,לא כל דבר .אפשר להגיד שיש דברים שהם מהותיים ואפשר
לטפל בהם לא דרך יחסי ציבור .להגיד עשינו ,הכול שפכטל מבחוץ.
גב' נעה צ'פליצקי :ולהגיד גם טעינו.
מר ישראל מורן :גם את זה צריך לדעת להגיד ,אם טעינו .לא הכול שפכטל .יש יסודות
והיסודות האלה לא טובים.
דובר:

לא להפריע לו ,זה חלק מההצגה שלו .את רוצה הצגה משלך? ניתן לך,

גב' נעה צ'פליצקי :אני לא זקוקה להצגות.
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מר ישראל מורן :למרות שקטעת אותי,
מר מוטי ששון :עזרתי לך שלא יפריעו לך.
מר ישראל מורן :אז אני אספר בדיוק מה ההצגה .ההצגה היא לקחת כסף ,לשים שלטים
ברחובות( ... ,רעשי רקע) להגיד להם ,הנה עשינו ובסופו של דבר במהות לא
לתת שום הנחה מהותית לתושבים .זו הצגה .ראש העיר צודק ,זו הצגה .רק
הפעם ההצגה ,כבוד ראש העיר ,היא לא מהצד שלנו ,היא מהצד שלך.
מר מוטי ששון :או קיי ,חברים ,החברה לבילוי ובידור החלה להפעיל בינואר  2017את מיזם
ההטבות החדשני "גם אני חולוני" שמטרתו ליזום הנחות ,הטבות ומבצעים
קבועים ומתחלפים בכל תחומי החיים בעיר ולהוות צינור הזרמת מידע לכלל
ההטבות וההנחות האפשריות שבעלי עסקים ,מוסדות ואטרקציות מעוניינים
להציע לתושבי חולון .בינואר כאמור יצאנו לדרך תוך רתימת הארגונים
והמוסדות למתן הנחות שונות ,תיאטרון חולון ,תיאטרון בובות ,מוזיאון
הילדים ,ימית  ,2000מרכזי הספורט וכדומה .מרבית המוסדות משתתפים
באופן אקטיבי ,דינאמי ופעיל בהטבות השונות שמספקות לתושבים ,ובכך
יצרנו פלטפורמה של עסקים קבועים המעניקים הטבות מתמשכות .בנוסף,
פנינו לבתי עסק רבים שונים ומתחומי עיסוק מגוונים באמצעות הפרסום
והשיווק הקונבנציונאלי .לראייה ,הצטרפו עד עכשיו  71בתי עסק למתן
הטבות לתושבי העיר .הרשימה כוללת מגוון רחב של הצגות ,מופעים,
הרצאות ברחבי העיר ,בנוסף להטבות בתחום הצרכנות ,ההסעדה ,פנאי
וספורט .עד עתה באמצעות מימוש ההטבות אלפים רבים מתושבי העיר נהנו
מכניסה מוזלת לפעילויות שונות ברחבי העיר ואף חסכו סכום כספי ניכר תוך
מימוש ההנחות שבעלי העסקים מציעים .לסיכום רבעון א' של הכרטיס ניתן
להציג סך של  178הטבות שונות שהוענקו לתושבים .אנו מקבלים פידבק
חיובי מבעלי העסקים בעיר שמעודדים את הפעילות והמיזם .האתגר עמו אנו
מתמודדים הנו לשכנע בעלי עסקים להצטרף למהלך החדשני שלטענתם
מרבית לקוחותינו הם תושבי חולון וזאת בניגוד לערים אחרות דוגמת תל
אביב או ירושלים שהנן מטרופולין שתושבי ערים אחרות צורכים בהן
שירותים .התכנית השיווקית עימה יצאנו לדרך הייתה עיצוב לוגו וגיבוש
קונספט למיזם ההטבות ,הנפקת פורמט של כרטיס קשיח לתושבי העיר
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שחפצים ,תיאום ויצירת הנושאים האדמיניסטרטיביים הנדרשים להניע
מהלך שכזה ,לרבות גיבוש תקנון שימוש בניירות התאמה ותחזוקה לדף
הפייסבוק שהוקם למיזם ,בניית אתר אינטרנטי נוח לשימוש ,אתר "גם אני
חולוני" במובייל ,ניתן לקבל את מרב המידע על בתי העסק ,לנווט באמצעות
ה ,WAZE-ולחייג לבתי העסק ,לשתף הטבות באמצעות אפליקציות שונות
כמו וואטס אפ ופייסבוק ,שמירה והטבה במובייל ,במחשב נייח ,ניתן לשמור
ואף להדפיס .יש לציין שאתר האינטרנט שהוקם לכרטיס מותאם ונגיש
לבעלי מוגבלויות .סיכום רבעון ראשון של הפעילות ,נרשמו כחברים בדף
הפייסבוק שלנו מעל  8,400עוקבים ולדף האינטרנט נרשמו מעל  ,1,600טרם
מימוש  100ימי החסד .מייד לאחר חג הפסח נבצע פנייה יזומה לרשימה
מעבר לפרסומים שבמדיה .התקציב שאושר לכרטיס הנו תב"ר דו שנתי
וצריך לדעת שזה תב"ר ,היית צריך ללמוד כבר שזה לא לשנה אחת .בעיקר
עבור תשתית הכרטיס ,קידום האתר ופרסום ,כ 20%-מהתקציב .כל מה
שאתה אומר לא נתמך במידע .הכרטיס הנו הצלחה ואין לנו ספק שישמש
מודל לחיקוי בערים אחרות .מי בעד להעלות את זה לסדר היום?  5מי בעד
להוריד את זה מסדר היום לאור מה שאמרתי?  15בעד
דובר:

מיקי ,מה ההצבעה שלך?

מר מיכאל שמריהו:

להוריד מסדר היום.

מר מוטי ששון :להוריד מסדר היום 15 ,בעד להוריד מסדר היום ,לאור מה שאמרתי ,ירד
מסדר היום ,אני עובר לסעיף הבא.
(החלטה :ברוב קולות 15 ,בעד ,הורד מסדר היום)
מר ישראל מורן :אני מבקש הצבעה שמית.
מר מוטי ששון :אז אני אגיד מי בעד לא להוריד מסדר היום .מורן ,איתי ,שי ,מי עוד היה?
נועה ושמעון חזן .או קיי .אתה מבסוט?
דובר:

גם איך קוראים לה הייתה.

גב' שרה כהן גאדול :גם אני.
מר מוטי ששון :אז שרה גם .בבקשה.

 .4הצעה לסדר יום – של חברת המועצה נעה צ'פליצקי בנושא שינוי מספר
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התלמידים בבית ספר רביבים הרשאים ללמוד במקווה ישראל.
מר מוטי ששון :הסעיף הבא ,שאילתה של חברת המועצה נעה צ'פליצקי ,בבקשה .שאילתה.
גב' נעה צ'פליצקי :ההצעה לסדר שלי בעניין רישום תלמידי בי"ס רביבים במקווה ישראל.
עיריית חולון שינתה השנה את אזורי הרישום ועקב כך שינתה  ...הרשאים
להי רשם וללמוד במקווה ישראל .וזאת בניגוד להסכם שהיה קיים מאז 2004
שבו נאמר כי מכסת התלמידים הכוללים שילמדו במקווה ישראל ימשיך
ויעמוד על  60בלבד בכל שנה מבוגרי בי"ס רביבים .לטענת העירייה –
גב' נעה צ'פליצקי :מהתחלה .עיריית חולון שינתה השנה את אזורי הרישום ובשל כך שינתה
את מכסת התלמידים בבי"ס ניסויי רביבים הרשאים להירשם וללמוד במקווה
ישראל .וזאת בניגוד להסכם שהיה קיים מאז  2004שבו נאמר ,אני מצטטת,
כי מכסת התלמידים החולוניים שילמדו במקווה ישראל ימשיך ויעמוד על 60
בלבד בכל שנה מבוגרי בי"ס רביבים .לטענת העירייה ,כפי שפרסמה דוברת
העירייה ,השינוי נובע בשל שינויים דמוגרפיים וגידול במספר התלמידים
בחולון .אם כך מדוע למנוע מעוד  60תלמידים להירשם וללמוד בבי"ס שנמצא
בסמוך למקום המגורים ומהווה רצף חינוכי ופדגוגי ללימודיהם בבי"ס
היסודי .האם אותם סך הכול  60תלמידים יפגעו באיזון המספרי במספר
התלמידים בחולון? האם העיר תיפגע? האם טובת הילדים לא עומדת במבחן
המציאות? האם הראייה החינוכית אינה טובת הילד? מקווה ישראל ,המדור
הכללי ,אינו ממיין את תלמידיו ,ובכך נותן מענה לכלל התלמידים .קל וחומר
שבמסגרת פנימיית אילון לומדים  30ילדי רווחה מ-ז' עד י"ב בהצלחה רבה.
בשם הורי ותלמידי בי"ס רביבים ,אני מבקשת ממך ,ראש העיר ,לשקול שוב
את ההחלטה למען הילדים ולהחזיר את המספר כפי שהיה.
מר מוטי ששון :או קיי ,לא היה שום שינוי משנה קודמת לגבי ,אני אתן לך את התשובה
שכותבת ראש מנהל החינוך .לא היה שום שינוי משנה קודמת לגבי מכסת
תלמידי רביבים למקווה ישראל .בשנה שעברה המכסה עמדה על סך הכול 30
תלמידים וגם השנה המכסה עומדת על  30תלמידים .אם יישארו מקומות,
ייכנסו תלמידים משאר העיר לבי"ס הצרפתי .יצא מסמך ממנהלת המחוז
בסוף שנה שעברה ,המאשר  30תלמידים למקווה .כמי שהייתה מנהלת ,היית
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מנהלת במערכת ,את יודעת שמשרד החינוך הוא גורם דומיננטי וקובע .הוא
קבע  30מכסות ,זה מתואם עם מנהלת המחוז.
גב' נעה צ'פליצקי :נכון אבל זה בניגוד למה שאתם חתומים עליו,
מר מוטי ששון :סליחה ,אני מדבר עם אנשי מקצוע,

מר מוטי ששון :אני יכול להגיד לך ,נעה ,זה התשובה שנתתי ,זה התשובה המוסמכת.
מר מוטי ששון :נעה ,לא נפתח כאן דיון,
גב' נעה צ'פליצקי :אני רוצה דיון.
דובר:

מי אתה בכלל? תן לי תשובה .תן לי תשובה ,למה אתה תקבע לי איפה הילדה
שלי תלמד? למה?

מר מוטי ששון :אני מבקש שתצא החוצה.
דובר:

אני אצא החוצה אבל תן לי תשובה ,אני בחרתי בך להיות ראש עיר.

מר מוטי ששון :לאור מה שאמרתי ,מי חושב –
דובר:

תתביישו כולכם ,אתה אומר לצאת ,תתביישו כולכם ,חברי מועצה .כולכם
צריכים להתבייש .כולכם צריכים להתבייש.

מר מוטי ששון :מי בעד להוריד את זה מסדר היום ,לאור מה שאמרתי שזה מתואם עם
מנהלת המחוז? מי בעד להוריד את זה מסדר היום?  13בעד להוריד את זה
מסדר היום .ירד מסדר היום.
(החלטה :ברוב קולות 13 ,בעד להוריד מסדר היום)
מר מוטי ששון :שאילתא שלך ,הסעיף הזה הסתיים.

 .5שאילתא של חברת המועצה נעה צ'פליצקי – בנושא פירוט ההוצאות של מוזיאון
העיצוב.
גב' נעה צ'פליצקי :מהן ההוצאות של מוזיאון העיצוב ,פירוט העלויות על פי הסעיפים .או שלא
קיבלתי -
מר מוטי ששון :קיבלת את זה כבר ב 3-ישיבות ואת חוזרת .
גב' נעה צ'פליצקי :מה?
מר מוטי ששון :קיבלת את הדברים האלה בישיבות קודמות.
גב' נעה צ'פליצקי :קיבלתי?
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מר מוטי ששון :סך ההוצאות ,סך ההכנסות זה  ,7,818,000ש"ח
גב' נעה צ'פליצקי :אני אלמד את זה ,בסדר.
מר מוטי ששון :אני עובר לשאילתא הבאה.
דוברת:

כשזה יהיה בטלוויזיה אז תיתנו תשובות ,אתם מתעלמים מאיתנו.

דוברת:

תתביישו לכם .תתביישו לכם כולכם.

דובר:

אני בבחירות הבאות אעשה לך פוגרום בעיר .אני פוגרום אעשה לך .אני בחרתי
בך ואני אעשה לך פוגרום,

מר מוטי ששון :תצא החוצה,
דובר:

מי אתה בכלל?

מר מוטי ששון :צא החוצה בבקשה .השאילתא הבאה,

 .6שאילתא של חברת המועצה נעה צ'פליצקי – בנושא מבנים יבילים בית דוד בנות.
גב' נעה צ'פליצקי :בחודש ספטמבר התחייבה עיריית חולון מדוע הנושא מתעכב ומתי
יסופקו מבנים אלה?...
מר מוטי ששון :במהלך שנת הלימודים התקיימו דיונים בין מנהל מחלקת החינוך לבין
הבעלות על התיכון וכן עם מנהלת התיכון ,גב' לאה קרמר ,להעתקת התיכון
בשנת הלימודים הבאה למבנה אחר .לכן במהלך הדיונים ועל דעת כל
הנוגעים בדבר ,הוקפאה הזמנת היבילים .עם תום הדיונים בעקבות ההחלטה
שהתקבלה על דעת כל הצדדים שהעתקת התיכון תתבצע בשנת הלימודים
תשע"ט ,אנו נערכים להזמנת היבילים ולשם כך הוכנס תקציב לטובת העניין.
או קיי ,אני עובר לשאילתא הבאה.

 .7שאילתא של חבר המועצה חזן שמעון בנושא – בעיות תחבורה בעיר.
מר מוטי ששון :שמעון ,בבקשה.
מר שמעון חזן :דובר שאני דמגוג אבל -
מר מוטי ששון :שמעון,
מר שמעון חזן :מוטי ששון יכול לפתוח בי"ס לדמגוגיה ולמשחק .אתם לא יודעים ,הוא יכול
לחקות כל בן אדם.
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מר מוטי ששון :שמעון ,לא לר דת ברמה .עזוב ,שמעון ,אתה רוצה שאני אומר מה שאני חושב
עליך?
מר שמעון חזן :כן ,תגיד ,בבקשה .בוא נראה מי מנצח ,מי אתה ומי אני.
מר מוטי ששון :שמעון ,בבקשה.
מר שמעון חזן :תראו ,רבותיי ,בעיות התחבורה של חולון מתדרדרות ,עד שיוצאים מחולון זה
לוקח לנו  20-25דקות ולהגיע ליעד -
מר מוטי ששון :שמעון ,רק אני מזכיר לך שזה לא הצעה לסדר ,זו שאילתא .היא צריכה להיות
קצרה.
מר שמעון חזן :אז אני אומר ,אבותינו אמרו ,החכם עיניו בראשו .או ,איזהו חכם ,הרואה את
הנולד .אני לא רואה שפה יש חכמים בחולון שרואים את הנולד .מה קורה .אני
ר איתי את הנולד ,בעניין קריית בן גוריון ,שאמרתי לאילון באותו זמן ,תעשה
 4נתיבים לכל צד .הוא אומר לי ,אנחנו פה לוס אנג'לס? אמרתי לו ,תראה,
כשקריית בן גוריון תהיה  80,000תושב -
מר מוטי ששון :שמעון ,זה לא רלוונטי .זה תספר ליוסי אלפי .עכשיו אנחנו בישיבת מועצה.
מר שמעון חזן :הוא חבר שלך ,הוא עשה לך פה מספרי סיפורים ,למדת ממנו.
מר שמעון חזן :צריך לחשוב מעבר לקופסא .אני אתן לך לדוגמא איזה טעות –
מר שמעון חזן :יציאה מחולון לצפון,
מר מוטי ששון :שמעון ,מה השאלה?
מר שמעון חזן :אין ,אבל מהצפון לחולון יש.
מר מוטי ששון :שי ,אין לך זכות דיבור .שמעון ,זה שאילתא ,זה משהו קצר ,כתוב בפקודה.
שאלה קצרה.
מר שמעון חזן :אבל אנחנו  5-6שנים מתבוססים –
מר שמעון חזן :רבותיי ,צריכים גשרים עיליים .אם אתם לא תחשבו על גשרים עיליים בעוד
 20שנה תגידו ,חבל שלא עשינו את זה .או קיי ,אל תעשו.
מר שמעון חזן :אדוני ראש העיר ,החבר'ה שלך מפריעים לי .אני שואל אותך ,אדוני ראש העיר,
כאדם שמתיימר שעיניו בראשו והחכם שרואה את הנולד,
מר מוטי ששון :אמרת את זה מקודם.
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מר שמעון חזן :אתה מתחיל לטפל בהתדרדרות של הפקקים ,איך אתה צופה את פני העתיד
בעניין חניות? יש פתרונות מאוד קלים ל 20,000-חניות אבל לא אגיד לך את
זה .אם תרצה תבוא אליי ,אני אגיד לך.
מר מוטי ששון :מדיניות התחבורה בעיריית חולון ,כפי שגם הוגדרה במדיניות משרד
התחבורה ,מבוססת על התובנה כי לא ניתן לספק את כל הביקוש לנסיעות
בישראל באמצעות רכב פרטי .הפתרון להתגבר על עומסים ופקקים בכבישים
הינו הקמת מערכת הסעה המונית אמינה ,נוחה ,בטיחותית וידידותית ברחבי
המדינה שתמשוך נהגים להשאיר את רכביהם בפרברים של אזורים מרכזיים
ולעבור לתחבורה ציבורית כפי שמקובל בכל המדינות המפותחות .אגב ,כל מה
שהקים משרד התחבורה בפריפריה של תל אביב לא הוביל להצלחה גדולה.
משרד התחבורה באמצעות חברת נתיבי איילון מקדם בימים אלה הסדרה
לטווח הקרוב של צירי תחבורה ציבורית בכל המטרופולין של תל אביב בשיתוף
עם העיריות השונות ,ביניהן עיריית חולון ,שביצועם מתוכננת להתחיל כבר
בשנת  .2017נתיבים לתחבורה ציבורית יוסדרו ברחובות הלוחמים,
המעפילים ,סוקולוב ,דב הוז ,משה דיין ויופעלו בשעות השיא העמוסות.
בנוסף ,כפי שידוע מתוכנן הקו הירוק של הרכבת הקלה שנמצא כיום בשלבי
תכנון .הקו הירוק יופעל במערכת התחבורה עתירת הנושאים של מטרופולין
תל אביב ויחבר את החלקים הדרומיים של המטרופולין חולון ושולי העיר
ראשון לציון והצפוניים ,הרצליה ,עם העיר תל אביב ויאפשר נגישות למוקדי
התעסוקה באוניברסיטת תל אביב ,חולון ,ראשון לציון ,הרצליה פיתוח.
פרויקטים אלה מיועדים להגדיל את הביקוש לתחבורה הציבורית ולצמצם
שימוש ברכב פרטי ובכך להקל על העומסים בכבישים .בעיית מחסור במקומות
חניה ידועה וקיימת בערים שונות במדינה וגם בעולם כמו גם בחולון אך לצערנו
לא ניתן לייצר יש מאין .הוספת והגדרת מקומות חנייה חדשים ברחבי העיר
קשה עד בלתי אפשרית עקב מחסור בקרקע הפנויה  ...תשתיות קיימות.
עיריית חולון מקדמת פיילוט הסדרת חנייה בתשלום באזור תעשייה חולון
במסגרת  ...ועד לסיום הפיילוט יש לציין כי מדיניות ההסדרה של חנייה
בתשלום אינה לתושבי חוץ אלא לתושבי העיר חינם של העסקים המקומיים.
אני עובר לשאילתא הבאה.
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 .8שאילתא של חבר המועצה חזן שמעון בנושא – תקציב התרבות.
מר שמעון חזן :עכשיו בנושא התרבות 82,185,000 .שקל מוקצבים לתרבות .הדבר החמור
הוא שאף מכרז לא נעשה בכספים האלה .למה? כי החוק אומר שבענייני תרבות
אין מכרזים .אני רואה בזה טעם לפגם שנותנים בידי אחד לעשות בתקציב
כרצונו ושראש העיר חותמת גומי מהווה בשבילו .לכן אני שואל ,אם בעקבות
התפטרותה של חנה הרצמן ,האם תקציב התרבות שהיא הובילה אותו בצורה
הכי מאסיבית שיכולה להיות ,האם הוא ירד או יעלה או יישאר כפי שהוא?
מר מוטי ששון :גובה תקציב התרבות העירוני לא קשור לעזיבתה של חנה הרצמן והוא נקבע
על ידי מועצת העיר ,זה תקציב שאתה בדרך כלל לא תומך בו .תקציב ,2017
סך ההוצאה שתוקצבה לתרבות82,185,000 ,ש"ח .או קיי ,שאילתא הבאה .שי,
בבקשה.
 .9שאילתא של חבר המועצה שי קינן בנושא – פטור לא חוקי לעמותות ומלכ"רים
מתשלום שכירות ומיסי ארנונה.
 .10שאילתא של חבר המועצה שי קינן באותו נושא – פטור לא חוקי לעמותות ומלכ"רים
מתשלום שכירות ומיסי ארנונה.
מר שי קינן:

שאילתא בעניין פטור לא חוקי לעמותות ומלכ"רים מתשלום שכירות ומיסי
ארנונה .בתאריך  26.12.2016פורסמה כתבת תחקיר בעיתון הארץ אשר
כותרתה ,עיריית חולון העבירה למועצה לישראל יפה משרדים בחינם וזוכה
מדי שנה ב 5-כוכבי יופי .כבר למחרת פרסום הכתבה העברתי ליועצת
המשפטית של העירייה ,גב' יונת דיין ,פנייה ודרשתי התייחסות לנושא.
בפנייתי ביקשתי לדעת אם נכונה הטענה כי נכסים עירוניים הועברו למועצה
לישראל יפה ללא תמורה .האם ההליך נעשה באופן תקין דרך ועדת הקצאות
ואם לאו ,מיהו אותו גורם עירוני החתום על העברת הנכס שלא כדין .יתרה
מכך ,אותו גורם עירוני דאג להיטיב עם המועצה לישראל יפה ,עד כדי כך
שבנוסף להעברת הנכס ללא תמורה ,אף פטר אותה באופן עברייני תוך צפצוף
על החוק בתשלום מיסי ארנונה .מיהו אותו גרם נעלם? לצערי הרב בחרה
היועצת המשפטית של ראש העירייה למעול בתפקידה הציבורי באופן מזלזל
ולהתעלם מפנייתי שלא זכתה להתייחסות .על בסיס נתונים אלה אני מתכבד
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לשאול ,אני יכול לשאול את שתי השאלות יחדיו .השאלה הראשונה ,מיהו
אותו גורם עירוני אשר אישר את השימוש בנכס העירוני לטובת משרדי
המועצה לישראל יפה ואף פטר אותה מתשלום מיסי ארנונה? כשנותנים פטור
למאן ד'הוא אז יש איזה צעטל'ה שנשאר ,איזה מסמך עירוני שמאשר את זה.
משום מה לא נמצא כזה בכל העירייה  23שנים .השאלה השנייה ,האם ידע
ראש העירייה על העברת הנכסים ללא תמורה ו/או פטור מתשלום מיסי
ארנונה שלא כדין למועצה לישראל יפה? והשאלה העיקרית ,כדי שנמנע
הישנות של מקרים כאלה בעתיד ,האם ישנם גופים נוספים ,עמותות,
מלכ"רים ,הזוכים לפטורים דומים כעת ממש מתשלום השכירות או ממיסי
הארנונה?
מר מוטי ששון :אינני יודע מי אישר למועצה לארץ ישראל יפה להשתמש בנכס העירוני .זה
קרה טרם כניסתי לתפקיד .בזמן האחרון בעקבות סקירת נכסי העירייה
שעשינו סקר על כל נכסיה ,הסתבר כי העמותה יושבת בנכס ללא הסדר .ללא
הסדר .זאת אומרת ,היא יושבת שם ,כנראה שנתנו לה,
מר שי קינן:

מי? זאת השאילתא .מי נתן.

מר איתי זילבר :הוא רק  23שנה פה ,הוא לא יודע.
מר מוטי ששון :שאלת את השאילתא?
מר שי קינן:

כן.

מר מוטי ששון :תודה רבה ,אני עכשיו עונה לך.
מר שי קינן:

אז תענה .אתה לא עונה ,אתה אומר שאתה לא יודע.

מר מוטי ששון :מי אישר למועצה לישראל יפה להשתמש בנכס העירוני-
מר שי קינן:

עשרות מיליוני שקלים.

מר מוטי ששון :זה היה טרם כניסתי לתפקיד .זה קרה –
מר איתי זילבר:בחישוב של  23שנים,
מר מוטי ששון :שאלת שאילתא ,עכשיו אני עונה.
דובר:

איתי ,אתה מפריע לענות.

מר מוטי ששון :לפני שאני מוציא אותך החוצה ,וגם אותך ,שי .שאלת שאלה ,אני מבקש נא
לא להפריע.
מר איתי זילבר :אני לא מפריע.
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מר מוטי ששון :אז אל תדבר כי אין לך רשות דיבור .הנחיתי את הארגונים לטפל ב ...זה כמובן
מתייחס לעבר ,ככל שניתן על פי החוק .הנושא מטופל על ידי מחלקת
המקרקעין .
מר שי קינן:

אבל אתה לא עונה לי מי -

מר מוטי ששון :קיבלת תשובה,
מר שי קינן:

מי עדיין לא משלם היום ,אתה יודע?

מר מוטי ששון :שמעת מה שאמרתי לך?
מר שי קינן:

אז למה אתה לא כותב מי לא משלם?

מר מוטי ששון :שאלת –
מר שי קינן:

לא אמרת מי משלם -

מר מוטי ששון :אל תפריע לי .קיבלת תשובה ,זה התשובה שלי.
מר מוטי ששון :איתי ,החוצה.
מר איתי זילבר :מה עשיתי?
מר מוטי ששון :הזהרתי אותך פעמיים,
מר מוטי ששון :אתה לא מנהל את הישיבה,
דובר:

אתה צריך להזהיר אותו פעמיים.

מר מוטי ששון :אתה עושה הצגה,
מר איתי זילבר :אני לא עושה הצגה.
מר מוטי ששון :תצא החוצה.
מר מוטי ששון :תוציא את איתי.
דובר:

אני מבקש שהיועצת המשפטית ...

מר מוטי ששון :אני מבקש שתצא החוצה,
מר איתי זילבר :אתה יכול לבקש
מר מוטי ששון :צא החוצה.
מר איתי זילבר :לא ,הכול בסדר,
מר שי קינן:

שאלת ההבהרה שלי היא כזאת .מאחר ויש לי חברים בעיר ,אחד החברים שלי
הוא שותף חבר במקום שנקרא המועדון של הנכים .והוא לחש לאוזניי שגם
הם לא משלמים.
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מר שי קינן:

עכשיו יש לי שאלה מאוד פשוטה וזאת שאלת ההבהרה .מאחר והם יודעים
שהם לא משלמים ,ומאחר שאתה יודע שהם לא משלמים ,למה לא ענית על זה
בשאילתא? למה הסתרת מהמועצה שיש גורמים נוספים שלא משלמים ,אתה
יודע עליהם ואתה מסתיר מאיתנו את זה?

מר מוטי ששון :סליחה ,אני חוזר ואומר ,כל הנושא הזה של הנכסים שמושכרים,
מר שי קינן:

למה לא ענית על זה בשאילתא?

מר מוטי ששון :אתה מפריע ,קיבלת תשובה –
מר שי קינן:

אתה יודע שיש נכסים נוספים,

מר מוטי ששון :אני מבקש שתצא החוצה.
מר מוטי ששון :לא יפריעו לי בישיבה .אני מבקש שתצא החוצה.
מר שמעון חזן :שי ,למה חשפת את הבן אדם שאמר לך את זה?
מר שי קינן:

לא חשפתי אותו.

מר שמעון חזן :הוא יכול להסיק מסקנה.
מר יוסי סולימן :כל הגורמים שהיו בהסדרה נמצאים בהליך הסדרה כרגע.
מר מוטי ששון :הוא מחפש הצגה ,מה הוא מחפש?
מר מוטי ששון :בושה וחרפה ,יועצת משפטית .

 .11אישור הארכת תוקף גבייה חוק עזר לחולון (מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון)
התשמ"ב .1982
גב' יונת דיין :אם אתם זוכרים ,בפעם שעברה ביקשנו,
דובר:

לא שומעים אותך.

דוברת:

לא שומעים.

גב' יונת דיין :אני ארשה לעצמי להגיד שגם אני לא שומעת,
דובר:

אז דברי למיקרופון.

גב' נעה צ'פליצקי :מדברים פה בחוסר כבוד ,בחוסר נימוס ,וזה נראה כמו קרקס.
דובר:

חוסר כבוד כלפי ראש העיר.

גב' נעה צ'פליצקי :חוסר כבוד אחד לשני.
מר שמעון חזן :אני מבקש מחברי המועצה להתחשב בכך שמוטי צרוד ולא לתת לו לצעוק.
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דובר:

זאב ,כשמדברים אפשר לעשות את זה בצורה מתורבתת .יש לך הצעה לסדר,
אני נותן לך לדבר ,אל תתפרץ לדברים של אחרים .אני רוצה לענות ,אתה לא
יכול להגיד לי מה לעשות .אני מנהל את הישיבה .ואני יודע אם זו הייתה שאלת
הבהרה או לא הייתה שאלת הבהרה .הוא צריך להעיר ולהתפרץ ,זה לא מכובד.

גב' יונת דיין :אני אשמח להשמיע .קטונתי בפני חברי המועצה ,כולכם ותיקים ומנוסים ממני.
דובר:

תאמיני לי ,את הגדולה מכולם.

גב' יונת דיין :בכל מקרה ,בסיבוב הקודם ביקשנו להאריך את אותם סעיפים של גביית מחיר
מהפסולת העודפת שהעירייה מפנה ל ...השונים בעיר לשנה כי כצפוי משרד
הפנים ומשרד המשפטים עוד לא פרסמו קריטריונים .משרד הפנים ביקש
לאשר רק לחצי שנה ואז חזרנו ואישרנו לחצי שנה .החצי שנה הזאת תסתיים
בסוף יוני ,זה בבירור מול משרד הפנים .עוד אין קריטריונים .לכן אני באה שוב
לפניכם ותאשרו הארכה של עוד חצי שנה ( ...רעשי רקע) משרד המשפטים.
לאשר את זה שוב ...אחרת נמצא את עצמנו במצב שאנחנו לא יכולים לממן
פינוי של פסולת עסקית ונאלץ לתת לכל המפעלים היתרי פינוי עצמי מה שיוביל
ל ...בעיר ,שלא לדבר על האפשרות של זיהום סביבתי.
מר מיכאל שמריהו :מה זה ,בקשר לאזור התעשייה בלבד?
גב' יונת דיין :זו רק הפסולת העסקית העודפת .זה לא פסולת ביתית ,רק של עסקים.
מר מיכאל שמריהו :תעשו הצבעה.
מר מוטי ששון :מי בעד אישור הארכת תוקף גבייה חוק עזר לחולון (מניעת מפגעים ושמירת
הסדר הניקיון) התשמ"ב  1982מי בעד?  16בעד.
מי נגד? אחד נגד .מי נמנע? אין נמנע ,אושר .אני עובר לסעיף הבא.
(החלטה :ברוב קולות של  16בעד אושרה הארכת תוקף גבייה).

 .12הארכת אישור מסגרת אשראי בסך  7מיליון  ₪ל 3-שנים – החברה לבילוי ובידור.
מר מוטי ששון :הארכת אישור מסגרת אשראי בסך  7מיליון  ₪ל 3-שנים – החברה לבילוי
ובידור .אתה רוצה להגיד על זה מילה? יונת תתייחס.
גב' יונת דיין :שמשון ביקש מאיתנו לייצג אותו לאור משחק הכדורסל .כל שנה החברה מייצרת
לעצמה קו אשראי רק למקרה הצורך .השנים האחרונות היא לא השתמשה
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בהן אבל כדי לשמור על המסגרת פתוחה צריכים את אישור מועצת העיר
שמשמשת באסיפה הכללית.
מר שמעון חזן :רק לפועל חולון אני מוכן.
מר מוטי ששון :מי בעד?  15בעד .מי נמנע?
מר שמעון חזן :נגד.
מר מוטי ששון :נגד ,אחד נמנע ,אושר .אני עובר לסעיף הבא.

(החלטה :ברוב קולות של  15בעד אושר הבקשה למסגרת אשראי)
 .13אישור מועצת העיר להפעלת "בריזה" ע"י החברה לבילוי ובידור.
מר מוטי ששון :אישור מועצת העיר להפעלת "בריזה" ע"י החברה לבילוי ובידור.
דובר:

לשאילתות אין הצבעה.

דובר:

אז הסתיימו השאילתות ויש הצבעות?

דובר:

מתי תשפצו את בריזה?

דוברת:

בשביל להפעיל אותה ולתחזק אותה .חוזה החכירה הגיע לסיומו וצריך לחדש
אותו .ב שביל לחדש אותו נעשתה שמאות עדכנית וסכום החכירה עודכן .מ-
 900,000ל.1,260,000-

דובר:

זה חכירה רק?

דובר:

איפה השיפוצים שהבטחתם  3-4שנים לפני זה?

דובר:

קודם כל היו שני סעיפים ,אנחנו מבקשים לחזור עליהם ,גם  11וגם  12כנראה
ש  ...רעשי רקע ,הוצאתם אותו החוצה ... ,על הסעיפים האלה,

דובר:

צריך להצביע.

דובר:

יש הצבעה –

מר מוטי ששון :יש לך שאלות? בבקשה ,כולם שמעו פה .יש לך שאלות?
דובר:

אני אשמח לשמוע מה שלא שמענו כי הוצאת החוצה,

גב' יונת דיין :מדובר על אותם סעיפים של גביית התשלום בגין פינוי הפסולת העסקית
העודפת.
דובר:

לא שומעים אותך.

גב' יונת דיין :הילדים שלי מקבלים אצל המורה חינוך של שקט יותר מכובד .נורא קשה .וזה
נורא לא נעים.
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איפה הם לומדים?

דובר:

מר מוטי ששון :תפסיק עם הבדיחות שלך,
גב' יונת דיין :מדובר על הסעיפים –
דובר:

שמעון ,מיקי ,בבקשה,

דובר:

תנו לה לדבר .שמעון ,בבקשה ,תנו לה לדבר.

דובר:

מיקי שמריהו פונה אליי ,אני מכבד אותו.

גב' יונת דיין :מדובר על סעיפים בחוק העזר שמתוכם אנחנו גובים את התשלום על כל הפסולת
העסקית ,לא פסולת המגורים( ... ,רעשי רקע) חצי שנה ,החצי השנה הזאת
מסתיימת ביוני .עדיין אין קריטריונים שאפשר לעבוד על פיהם ולכן אני
מבקשת שתאשרו הארכה נוספת,
מר ישראל מורן :כשיהיו הקריטריונים –
גב' יונת דיין :לכשיהיו הקריטריונים נוכל לעשות תחשיב לפי קריטריונים –
מר ישראל מורן :אני מבין ,זה לא נאמר בציניות .אני שואל שאלה רצינית .כשיהיו קריטריונים
הם יבואו לאישור?
גב' יונת דיין :בוודאי.
מר מוטי ששון :אתם בעד?
מר מוטי ששון :מי בעד? ,17בעד.
מי נגד? אחד נגד .מי נמנע?  2נמנעים ,אושר.
(החלטה :אושרה הפעלת בריזה על ידי החברה לבילוי ובידור)

 .12הארכת אישור מסגרת אשראי בסך  7מיליון  ₪ל 3-שנים – החברה לבילוי
ובידור.
מר מוטי ששון :אני עובר לסעיף הבא ,שזה היה הארכת אישור מסגרת אשראי בסך  7מיליון
שקל לחברה לבילוי ובידור .יש לכם שאלות?
מר איתי זילבר :תציגו.
גב' יונת דיין :שמשון ביקש שאני אייצג אותו מאחר והוא במשחק הכדורסל .בדרך כלל הוא
מגיע לפה ,זה לא שהוא לא מכבד את המועצה .פשוט הוא דואג גם למשחק.
כל שנה החברה מבקשת ומחזיקה את אותה מסגרת אשראי פתוחה ולא נוצלה
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בשנים האחרונות אבל כדי לשמר אותה צריך לחזור ולאשר את זה במועצת
העיר.
מר ישראל מורן :בדרך כלל כשמבקשים( ...רעשי רקע ודיבורים( שמצורפת לישיבת המועצה?
שמסבירה מדוע אנחנו צריכים להאריך או לאשר?
מר ישראל מורן :מזיכרוני,
מר יצחק איצ'בסקי :תמיד גוף עסקי ,מדובר בגוף עסקי ,רוצה שתהיה לו אפשרות לקחת
אשראי אם במקרה תזרים המזומנים שלו לא עומד בתכנית .במקרה שלנו ...
אבל כביטחון אנחנו לוקחים את ...
מר ישראל מורן :אז קודם כל אני זוכר שבפעם הקודמת שביקשתם לאשר אשראי לחברת ...
זה היה  ...מאחר וה...
מר ישראל מורן :אתה יודע מה השאלה שלי עוד לפני שאני אשאל.
מר יצחק איצ'בסקי :הכסף שנלקח 30 ,מיליון שקל ,ש 20-מיליון ניתנה ערבות עירייה ,זה
לצורך קנייה ספציפית שנקבל בגינה שכ"ד והכנסות שונות .האשראי הוא
מהפעילות השוטפת .אבל האמת ,לא צריכים אותו .כמו שאמרתי קודם,
מדובר בהבטחה שלא יהיה בעיות בתזרים המזומנים.
מר ישראל מורן :קודם כל אתה צודק במאה אחוז ,אני מסכים אתך שלא צריכים אותו .אני
אחדד ואומר משהו .כשחברה שפועלת על פי  ...שאני מניח שחלקכם הגדול לא
מכיר בכלל את התכנית השנתית שלה ואת התזרים שלה ואת התקציב שלה,
מבקשת אשראי ,המשמעות של זה ,שחלילה מחר אנחנו עלולים להיתקל
בדיוק במה שקרה לחברה לפיתוח קרקע .במקום שיבואו ויזעקו תוך כדי בזמן
אמת ,על איזשהו משבר כלשהו ,פתרון שהם צריכים לכסף כלשהו ,מאשרת
עכשיו באופן עקרוני מועצת העיר מתן הלוואה שלהם של  7מיליון כנראה –
מר מוטי ששון :זה לא הלוואה.
מר ישראל מורן :לא הלוואה ,מסגרת .שנייה ,מסגרת זה אשראי שאתה יכול להיכנס למינוס
ואחר כך הם יחזירו אותו.
דובר:

זה לא בפועל.

מר ישראל מורן :מה זה לא בפועל? מחר בבוקר זה בפועל ,אתה אישרת .אני אומר,
מר ישראל מורן :לדעתי לא צריך לאשר את זה מסיבה מאוד פשוטה .אם עכשיו ייכנסו שוב
לגירעון ,נדע להיות עם יד על הדופק .לא לגלות בדיעבד אחרי שנת תקציב או
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אחרי שנתיים או שלוש או ארבע ,שנכנסו כמו בחברה לפיתוח תיאטרון
לגירעונות של כמעט שבמדיטק כמעט  9מיליון שקלים .אז זה שאנחנו נותנים
עכשיו ,אנחנו מכשילים משהו שבעיניי לא ראוי –
מר ישראל מורן :על כן אני מבקש לא לאשר את זה.
מר מוטי ששון :או קיי .מי בעד הארכת אישור מסגרת אשראי בסך  7מיליון  ₪ל 3-שנים
לחברה לבילוי ובידור? מי בעד?  15בעד .מי נגד?  1,2,3,4נגד .אין נמנע ,אושר.
(החלטה :ברוב קולות 15 ,בעד ,אושרה הארכת מסגרת  7מיליון )₪

 .13אישור מועצת העיר להפעלת "בריזה" ע"י החברה לבילוי ובידור.
מר מוטי ששון :אני עובר לסעיף הבא .אישור מועצת העיר להפעלת "בריזה" ע"י החברה
לבילוי ובידור .תסבירי עוד פעם.
גב' יונת דיין :מדובר על חידוש חוזה החכירה .החכירה הזאת קיימת המון שנים .החוזה הגיע
לסיומו .כדי לחדש אותו נערכה שומה עדכנית וסכום החכירה השנתי עלה
מבערך  900,000ל.1,260,000-
מר ישראל מורן :בפרק זמן של?
גב' יונת דיין :נדמה לי  20שנה.
מר ישראל מורן :בתוספת של עוד אופציה של  10שנים .האם בפעם שעברה שדיברנו על פיקוח
המחירים בתוך המתקנים עצמם בין היתר נאמר שמכיוון שאין איזשהו חוזה
קיים ,וכשנאשר חוזים לעתיד אז נכניס את זה כסעיף על מנת שהתושבים
שבאים וצורכים את שירותי המקום יוכלו לרכוש גם בקפיטריה לצורך העניין
מחירים שהם בחלקם מפוקחים? בין אם זה מים וקפה ,סנדביץ' קטן וכל שאר
הדברים .ונאמר אז בזמנו ,מכיוון שהחוזים כבר חתומים ,אי אפשר לשנות.
והנה היום מונח לפתחנו חוזה זיכיון חדש ואני שואל מדוע זה לא מופיע בחוזה
בכלל.
מר מוטי ששון :או קיי ,אתה מסתייג מההסכם?
מר ישראל מורן :לא ,אני שואל מדוע לו כי אתה הבטחת שזה מה שיקרה.
מר מוטי ששון :אני לא זוכר שהבטחתי דבר כזה.
מר ישראל מורן :אתה רוצה שאני אצטט אותך?
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מר מוטי ששון :אני אמרתי משהו אחר ,שנעשה פיקוח על המחירים בכל המוסדות שמופעלים
על ידי העירייה.
מר ישראל מורן :איך אתה עושה את זה בלי -
מר מוטי ששון :יש ועדה ,יש את המנכ"ל של החברה ,שהוא עושה את זה עם האנשים שלו
פיקוח על המחירים.
מר ישראל מורן :אז יפקחו על המחירים?
מר מוטי ששון :כן ,לא אנחנו .מי שמפקח זה אותו גורם שמפעיל את המקום.
מר ישראל מורן :שאלה נוספת שיש לי ,האם יש שינוי כלשהו בחוזה הזה אל מול חוזים
קודמים שהיו? מכיוון שאין עקוב אחר שינויים .האם יש שינויים מהותיים
שנעשו בחוזה הזה אל מול החוזה הקודם שהיה?
גב' יונת דיין :למיטב זיכרוני לא,
גב' יונת דיין :חוץ מעדכון הסכום .זה למיטב זיכרוני.
מר שי קינן:

אני לא מבין ,הקריטריון להנחות בבריזה זה שמשון חן?

מר מוטי ששון :לא ,הנהלת החברה.
מר שי קינן:

אז אני רוצה להגיד ,אולי אתה לא יודע ,ואולי ,אני אשאל אותך ,זאת השאלה
שלי ,אם אתה יודע ,שנוצר מצב אבסורדי שמשפחה עם שני ילדים נדרשת
לשלם על מנוי בבריזה ולא הרבה ידם משגת 9,000 ,שקל .עד כאן זה ברור?
אבל אם אותה משפחה חולונית נמנית גם על ועד עובדי בנק הפועלים ,אז הפלא
ופלא ,פתאום היא צריכה לשלם רק  .5,000עכשיו אני שואל שאלה פשוטה,

מר מיכאל שמריהו :זה הוועד מממן.
מר שי קינן :אבל עדיין ב 5,000-אתה לא מפסיד .ואני שואל שאלה פשוטה.
דובר:

לא מהעירייה הוא מקבל את ההנחה.

דובר:

שי ,הוועד משלם את ההפרש.

מר שי קינן:

יפה .כמה ההפרש 4,000 ,שקל?

מר שי קינן:

הוועד מסבסד  4,000שקל? ממש לא.

מר מוטי ששון :טוב ,חברים,
מר שי קינן:

איזה שטויות ,על מה אתם מדברים?

מר מיכאל שמריהו :כשגוף גדול בא אליך ואומר ,יש לי  5,000עובדים,
מר מיכאל שמריהו :זה לגיטימי.
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מר שי קינן :לגיטימי ,מעולה.
מר מיכאל שמריהו :את ה 40%-הנותרים בנק הפועלים משלם.
מר מוטי ששון :מי בעד אישור מועצת העיר להפעלת "בריזה" על ידי החברה לבילוי ובידור?
מי בעד?
מר ישראל מורן :יש לי שאלה ,קודם כל אני שמח על זה ש –
מר ישראל מורן :לעירייה יש יותר כסף ממה שהיה לה בעבר ... .הזיכיון .השאלה,
גב' יונת דיין :זה הסכם חכירה.
מר ישראל מורן :שהעירייה צריכה להיות משופה על זה .אני טועה?
מר מוטי ששון :מה השאלה?
מר ישראל מורן :אני חוש ב שגם ראוי שחברי מועצת העיר יידעו לפני שהם מצביעים ,מה
ההיקף הכספי של החברה בכל שנה ושנה ,האם היא ברווח וכמה רווח? אני
מדבר על בריזה ספציפית ,על מנת לדעת –
מר ישראל מורן :אבל זה מגיע לדיון ,אנחנו רוצים לדעת –
מר מוטי ששון :מה השאלה שלך?
מר ישראל מורן :השאלה שלי היא מה ההיקף הכספי של בריזה בכל שנה ושנה ,מה הפירוט
מר מוטי ששון :אתה עכשיו גולש לדברים,
מר ישראל מורן :לא ,אני גולש בדיוק כדי להבין האם בדיון הזה שאנחנו מאשרים הסכם
חכירה חדש ל 10-פלוס  10 ,10שנים פלוס  10שנים ,האם לצורך העניין הסכום
שנקבע פה הוא סכום ,אם הייתם אומרים -
מר מוטי ששון :מה השאלה?
מר ישראל מורן :אני רוצה לדעת ,תנו לנו סקירה רגע,
מר מוטי ששון :זה מה שאתה רצה? או קיי .שום סקירה על סדר היום עכשיו ,אישור חוזה.
מר ישראל מורן :אני רוצה לדעת האם הסכום הזה הוא ריאלי.
מר מוטי ששון :אישור החוזה ,זה מה שעל סדר היום .אתה רוצה לדעת מה היקף הפעילות?
מר מוטי ששון :כל שנה ואתה כל פעם מתחכם .זה מובא לאישור המועצה לידיעתך כל שנה.
תפתח את הספר ,תקרא פה ותראה מה התקציב .לכן –
מר ישראל מורן 3 :שנים שאנחנו מחכים לתקציבים .יוסי עד עכשיו לא –
מר מוטי ששון :מי בעד אישור מועצת העיר להפעלת "בריזה" על ידי החברה לבילוי ובידור?
מר מוטי ששון,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 :
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מר ישראל מורן :תתביישו,
מר מוטי ששון :מי נגד?
מר ישראל מורן :אנחנו נגד.
מר מוטי ששון1,2,3,4,5,6 :
מר מוטי ששון :אושר ,אני עובר לסעיף הבא.

 .14אישור בקשה למחיקת חובות בהסדרי פשרה –ניצן ירושלמי.
מר מוטי ששון :אישור בקשה למחיקת חובות בהסדרי פשרה .ניצן,
מר ניצן ירושלמי :יש פה הסדר פשרה של חייב של  4שנים שהיה בהליכים משפטיים לאורך
זמן .הגיע לגישור בהכוונת בית המשפט .בגישור הוצאנו את הסכום של ,70%
סכום ריאלי ,ההסכם קיבל אישור של בית משפט,
דובר:

ניצן ,תתקרב בבקשה למיקרופון.

דובר:

שומעים אותו מצוין.

דובר:

לא ,ההקלטה.

מר ניצן ירושלמי :הסכם הגישור הזה קיבל אישור של בית משפט ,הובא לאישור,
מר משה מועלם :איזה סכום זה?
דובר:

,594,000

דובר:

ומחיקה -

מר מוטי ששון :מה השאלה?
מר ניצן ירושלמי :במונחים של –
דובר:

אסור להגיד.

דובר:

אז מה ,אנחנו מאשרים למרות שאנחנו לא יודעים מי זה?

דובר:

יש בעל מקצוע –

יוסי סולימן :מורן רצה לשאול שאלה.
מר מיכאל שמריהו :אולי אני קשור אליו ואני לא רוצה להצביע?
מר מיכאל שמריהו :אני לא יודע מי זה,
גב' נעה צ'פליצקי :אז להיפך ,יותר טוב שלא תודה,
מר מיכאל שמריהו :אבל למה?
גב' נעה צ'פליצקי :כי אז אתה מצביע הצבעה רגילה.
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מר מיכאל שמריהו :השאלה היא מבחינה חוקית אם אנחנו צריכים לדעת ,אם מותר לנו לדעת,
או אסור לנו לדעת.
מר יעקב בבלי :אתה יכול לדעת על המקרה ,על הבן אדם אתה לא יכול לדעת.
מר מיכאל שמריהו :אני שואל שאלה ,שהיועצת המשפטית תענה –
מר יוסי סולימן :שהיועצת המשפטית תענה .בבקשה,
מר ניצן ירושלמי :מקסימום דברי בלע אמרתי .רוב המקרים של הסדרי הפשרה באמת זה על
טיקט של מסכנות .במקרים האלה ,פה הלכתי להתגוששות כי זה לא טיקט של
מסכנות .בטיקט של המסכנות אנחנו נמנעים משמות בגלל צנעת הפרט .זה
 98%מהמקרים גם אצלנו-
מר מיכאל שמריהו :למה שאלתי? כשזה משקי בית אין לי בעיה אבל כשמדובר פה בעסקים
מר ניצן ירושלמי 98-99% :מהמקרים האוכלוסייה היא בעייתית שבאמת נותנת את המינימום
שאפשר ואנחנו מגיעים איתה להסדרים .פה יש באמת מקרה שזה לא מקרה
של טיקט מסכנות,
מר שמעון חזן :אז רגע ,מה הסיבה ל –
דובר:

יש החלטה של בית משפט ,חבר'ה.

מר מיכאל שמריהו :אני רוצה לשמוע את חוות הדעת של היועצת המשפטית.
דובר:

אז תגידו למה ההנחה הזאת כן.

דובר:

אפשר רגע שהיועצת המשפטית –

דובר:

הוא הולך לבית משפט ומסכים אז זה אומר שזה בסדר?

גב' יונת דיין :שמעון ,לא כולם מתנהלים אותו דבר.
דובר:

תנו ליועצת המשפטית לדבר.

גב' יונת דיין :בואו נתחיל בשאלה של מיקי שמנסה לקבל תשובה .אנחנו כהחלטה ,הובא פה
לפני העירייה ג ם המדיניות ,גם כל השלבים שבהם נוקטים כדי לגבות חובות
לפני שמגיעים לפשרות או לבקשות מחיקה .זה בהתאם לחוזה מנכ"ל משרד
הפנים שנעשה בהתאם לסעיפים  3.3.8ו 3.3.9-לפקודת העיריות .במסגרת כל
הנוהל וכל השלבים שנוקטים ,הגענו למסקנה שזה יוגש פה למועצת העיר
באופן אנונימי .אנשי המקצוע יודעים את הפרטים המלאים .מה שמועצת העיר
מקבלת זה את היקף החוב ,מועד החוב ,סיבות החוב והפשרה שאותה
מתבקשים לאשר .למה? אחד ,לא לפגוע בצנעת הפרט של אנשים מסוימים,
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שתיים ,להימנע מניגודי עניינים ומאני מכיר אותו או אני בסכסוך אתו ,או אני
מטפל בעסקיו .כשהמקרה מובא לפה אנונימי ,הדבר היחידי שנשקל פה
למעשה זה הסיבות הענייניות –
מר מיכאל שמריהו :אז לא מבחינה חוקית אסור ,מבחינה זו שאתם החלטתם –
דובר:

זה לא מקובל עליי .ממש לא מקובל עליי.

גב' יונת דיין :שוב ,כדי למנוע מצבים של ניגודי עניינים .כדי למנוע פגיעה במהותיות .אלה
חוקים .ניגודי עניינים זה חוק ,פגיעה בפרטיות זה חוק .זה לא המצאות של
מישהו.
מר מיכאל שמריהו :או קיי ,רק שאני אבין ,לא אומרים כרגע את שם בעל העסק או את שם
העסק בתוקף חוקי ,החוק לא מתיר להגיד את שמו.
מר מיכאל שמריהו :היא אמרה שלא.
גב' רבקה עדן :בגלל ניגוד עניינים.
מר שי קינן:

אבל יש חוק.

גב' יונת דיין :אני שוב מבהירה .מכיוון שאתם כולכם נציגי ציבור ונבחרי ציבור וכולכם
מכירים תושבים ובעלי עסקים בעיר ,מצב שבו מביאים לפה בקשה לפשרה או
למחיקת חוב.
מר שי קינן:

אז ועדת משנה תעשו אותו דבר .לא נדע מי הקבלן.

מר מוטי ששון :סליחה ,למה אתה מתפרץ?
מר שי קינן:

למה אתה לא ..

מר מוטי ששון :אני קורא אותך פעם ראשונה לסדר.
מר שי קינן :אנחנו עובדים עם קבלנים,
מר מוטי ששון :אני קורא פעם שנייה לסדר .או קיי ,צא החוצה עכשיו .אתה לא תשתלט על
הישיבה .צא החוצה .תעשה את ההצגה שם.
מר שי קינן:

אין פה הצגה ,אף אחד לא מצלם .ההצגה היחידה היא אתה שאתה לא עונה
לעניין.

מר מוטי ששון :צא החוצה בבקשה.
מר משה מועלם :אם אתה היית –
מר שי קינן:

זה לא העניין ,יש חוק -

מר מוטי ששון :זה כן העניין.
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דובר:

שי ,עזוב אותך ,אתה מדבר לא לעניין.

דובר:

אם הוא היה חייב הוא לא היה מדבר ככה.

גב' יונת דיין :רק בשביל אלו שכן מעניין אותם לדעת ,הסיבה שבוועדת משנה אתם לא נזקקים
לזה ,כי החוק מחייב כל אחד מכם למסור שאלון של ניגוד עניינים וזה ידוע
ונמנע מראש.
מר מוטי ששון :מה השאלה?
מר ישראל מורן :שני דברים .אחד הערה ואחד שאלה .אני אתחיל מההערה .אם יש עוד מישהו
ממועצת העיר ,לשנות את הנוהל שאושר על ידי מועצת העיר וקיבל תוקף על
ידי משרד הפנים ,אני מבקש לשנות ,להחליט שחלק מהוועדה צריכה להיות
ועדת משנה כלשהי שנמצאים בה חברי מועצת העיר על פי הרכבם במועצה,
כמו ועדת משנה כזו או אחרת ,יתקנו את זה-
דובר:

הם הוועדה ,הם החליטו –

דובר:

תנו לו לסיים.

מר ישראל מורן :אבל בסופו של דבר זה נוהל שאושר על ידי המועצה .היה אז בזמנו לפחות,
אני זוכר שאישרנו ,מדוע לא להביא את השמות של האנשים ומדוע בכל זאת
להשאיר את זה ולשמור על צנעת הפרט .כי אחר כך זה יהיה דיון חלילה לא
לגופו של עניין .ויכול להיות שראוי גם שיהיה פיקוח על מי מאשרים לגופם של
אנשים ,כפיקוח שלנו כנבחרי ציבור .יכול להיות שכן ,ואם כן יצטרכו לפתוח
את –
מר שמעון חזן :תגיש הצעה לסדר היום.
מר ישראל מורן :זו סוגיה אחרת .השאלה שלי שהיא שאלה פשוטה ,יכול להיות שגם התשובה
עליה פשוטה ,היא שכתובת הנכס בכלל שאנחנו מבקשים עכשיו ל ,זה ,היא
בכלל בבת ים.
מר ניצן ירושלמי :כי המשרדים בבת ים.
מר ישראל מורן :אז איפה השילוט הזה קיים? בחולון?
מר שמעון חזן :שאלה פשוטה ,לא קיבלנו תשובה למה עושים לו את ההנחה .נכון ,זה בסדר
פשרה ,אבל מה בהסדר הפשרה?
יוסי סולימן :ניצן ,אתה יכול להסביר בבקשה?
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מר ניצן ירושלמי :אני רוצה רק הערה לסדר ,אני לא יודע אם היא נכונה ,אבל אני אנסה להיות
מדויק .בשרשרת המזון של אישורים ,המועצה היא רמה אחרונה .אחד הגופים
הוא גוף שיושבים בו חברי מועצה ,בוועדת הנחות ,שזו אחת התחנות ,יושבים
חברי מועצה .אלא אם אני מפספס משהו,
מר ישראל מורן :מי יושב בוועדת הנחות?
מר ישראל מורן :מי מהאופוזיציה יושב בוועדת הנחות?
ירושלמי.
דובר:

אני לא זוכר בעל פה.

מר ישראל מורן :לא יכול להיות יו"ר ועדת ביקורת ,בטוח לא יושב שם.
אנחנו נבדוק את זה,
דובר:

ברגע שהמועצה בוחרת ועדה אז היא תקינה.

מר מוטי ששון :אנחנו נבדוק את השם שנמצא בוועדה.
מר מוטי ששון :מי בעד?
דובר:

רגע ,אני לא קיבלתי תשובה,

מר מוטי ששון :על מה?
דובר:

מדוע הורדה של .30%

גב' יונת דיין :ז ה אותו נוהל שאישרת במועצת העיר והוא אמר לך שאם רוצים לשנות אותו
צריך להביא אותו לדיון בנפרד.
מר ישראל מורן :ותוך כדי דיון גילינו שאתם לא עומדים בפרוצדורה.
מר מוטי ששון :ניצן ,בבקשה,
דובר:

אתה סתם אומר את זה ,אתה לא בטוח .אתה סתם אומר את זה.

מר מוטי ששון :בבקשה ,ניצן ,דבר.
מר ניצן ירושלמי :אנחנו נלחמים על כל שקל ציבורי שאפשר להוציא ולראייה ,אלה אחוזי
הגבייה הגבוהים שאנחנו מציבים .פה הייתה התגוששות רבת שנים שהגיעה
לפתחו של בית משפט עד כדי ( ...רעשי רקע) תביעה ייצוגית ,כנראה שכל
תהליך שהיה מתמשך היינו רואים שקל באזור  ,2037את השקל הראשון ולא
הייתה תוצאה .ובית משפט עושים דין ,לא צדק .פה בית המשפט הציע גישור,
עשינו התייעצות משפטית ,גם גזבר העירייה ברוב טובו ,והבנו שהדבר נכון
להגיע אתו .הגענו להרבה יותר ממה שהוא תכנן לשלם.
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מר שמעון חזן :קיבלתי את ההסבר ,לכן אני לא מתנגד ,רק נמנע( .צוחקים)
מר מוטי ששון :מי בעד?
מר מוטי ששון:מי בעד הסדר הפשרה למחיקת חובות ,מכתבו של ניצן ירושלמי מה.15.3.2017-
מי בעד?  14בעד .מי נגד? מי נמנע?  2נמנעים ,אושר.
דובר:

 4נמנעים.

מר מוטי ששון 4 :נמנעים.
(החלטה :אישור ברוב קולות של  14בעד להסדר פשרה למחיקת חובות)

 .15בקשה למחיקת חובות אבודים שאינם ניתנים לגבייה – ניצן ירושלמי.
מר מוטי ששון :אני עובר לסעיף הבא ,בקשה לאישור מועצת העיר למחיקת חובות שאינם
ניתנים לגבייה ,חובות אבודים .מכתבו של ,מה ,לא יכולת לצרף אותם ביחד?
דובר:

איפה המכתב?

דובר:

יש חובות של הסכמי פשרה ויש מצבים של –

דובר:

זה חובות אבודים .או קיי ,בסדר.

מר שמעון חזן :רגע ,למה זה חובות אבודים?
מר ניצן ירושלמי :אני אשתמש בעמיתי ,אילן ,כי הוא הפציינט .עשינו חובות כבדים ועשינו
קונסולידציה ... ,כי היה חבילה ב ...של סכום מכבד ...בניירות והיה סכום יותר
גבוה בארנונה שהוא סכום מה שנקרא מצטבר לאורך השנים .עשינו פעולות
משותפות לנסות ל ...כמה משרדי עורכי דין ... ,גם משרד חקירות שעשה
חקירה מקפת.
מר אילן בוסקילה :מכיוון שחשבנו שראוי ,מכיוון שיש גם חובות ארנונה ויש גם חובות שילוט,
אז חשבנו שראוי להציג את הדברים ביחד .מכיוון שהחובות היו של אותן
חברות והחובות היו גם בשילוט וגם בארנונה .לכן עשינו כמה דברים .מדובר
על חובות מאזור שנות ה 200-והחובות הם של כמה חברות .כאשר יש מועד
מסוים שאפשר לפי הליכים מנהליים ולפי פקודת המיסים ,יש חובות שמשנה
מסוימת אפשר לנסות ולרדת גם לבעלי המניות ובעלי השליטה של חברות.
מר ישראל מורן :אחרי כמה זמן? אחרי כמה זמן מותר לעשות את זה?

41

מועצת העיר ה –  17חולון ישיבה שמן המניין מס'  2.4.2017 58פרוטוקול 472

מר אילן בוסקילה :משנת  2004אתה יכול לעשות את זה .אתה יכול לעשות את זה רק אחרי
שידוע לך שהחברה כשלעצמה היא נטולת כל פירעון .ויש מצב שאתה יכול
להביא לבית משפט ראיות –
מר אילן בוסקילה :הרמת מסך זה מושג בהליך המשפטי מקדמת דנא ,וב 2004-ניתן אותו כלי
לעירייה בהליכים מנהליים לפי פקודת המיסים גבייה ,לעשות את זה גם
בהליכים מנהליים .א-ממה ,אפשר לעשות את זה רק על חובות שנוצרו משנת
 ,2004ויש לך כמה וכמה בעיות שמוטלות עליך .הדברים האלה הם רק
בארנונה ורק משנת  .2004עכשיו במקרים הללו ,היה עו"ד מטעם מחלקת
הגבייה שניסה לגבות את הכספים האלה ולא הצליח ,הצליח בחלקו .כי יש פה
כמה וכמה חברות .בחלק מהמקרים הצלחנו ובחלק מהמקרים לא הצלחנו.
מה שעשינו זה כינסנו את  2משרדי עורכי הדין שעסקו גם בחובות שילוט וגם
בחובות ארנונה .לקחנו משרד חקירות ,מכיוון שרצינו לראות עד כמה שווה
להשקיע כסף חי מה שנקרא על כסף מת .מכיוון שזה חובות שכבר עברו הרבה
שנים ,והפעלנו גם שני משרדי עורכי דין וגם משרד חקירות והממצאים של כל
המשאבים האלה שהמצאנו זה היה בשביל לבדוק מה קורה עם נכסים ,מה
קורה עם נדל"ן ,מה קורה עם רכבים ,גם ברמה של החברות וגם ברמה של
האנשים בעלי השליטה .ומה שאנחנו מציגים בפני מועצת העיר ,זה לאור
ההמלצה ולאור החקירה של החברות ,כאשר אנחנו מציעים את הסעיף בסדר
היום של החובות האבודים שאם תשימו לב יש שני סעיפים ,סעיף אחד של
שילוט וסעיף אחד של ארנונה ,של חובות אבודים .זאת אומרת זה ההסבר
המקצועי שלא יכולנו להשיג את כל מה שאפשר .אני רוצה רק להזכיר דבר
אחד .הנוהל של מחיקת חובות אבודים הובא בפני מועצת העיר ,והדבר הזה
מובא בפני כמה אינסטנציות .הוא מובא בפני ועדה שהיא ועדה פנימית של
העירייה של נציג משפטי ,גזבר ,אגף הכנסות .לאחר מכן זה עובר ,זאת אומרת
אחרי שהגזבר והיועץ המשפטי עברו על זה ,זה עובר לאינסטנציה של ועדת
הנחות ורק אחרי זה ,זה בא לפה .זאת אומרת זה בא לפני הרבה אנשים שנתנו
את עינם .אנחנו מנסים להגיע לזה כמה שפחות .כשאין ברירה מגיעים גם לזה.
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מר שמעון חזן :אני רוצה לשאול שאלה .מר אילן בוסקילה בקולו הרדיופוני הסביר לנו את זה
יפה אבל אני רוצה לשאול ,למה הגבייה כשלה ונתנו לחובות האלה להתגלגל?
הרי רואים שהבן אדם לא משלם –
מר זוהר נוימרק :אין לך בשום מקום –
מר שמעון חזן :סליחה ,זוהר ,אני מכבד אותך ,תן לי רק לגמור את השאלה ,תענה לי מה
שאתה רוצה .הרי דבר מאוד פשוט ,רואים שהבן אדם לא משלם 6 .חודשים,
 8חודשים 10 ,חודשים ,שנה .ואתם יודעים שיש כלים ,זה הוצל"פ ישירות.
עכשיו אחרי שנים על גבי שנים אומרים ,זה חובות אבודים.
דובר:

אילן ,סיימת?

מר שמעון חזן :לא ,מר בוסקילה היקר ,שיסביר לנו ממתי מתחילה העירייה לפעול כאשר
האדם לא שילם .האם לאחר שנים ,האם לאחר חודשים? מתי מתחילה
העירייה לפעול?
מר אילן בוסקילה :לאחר שבן אדם לא משלם דו חודשי אחד ,אנחנו פונים ומתחילים בשלב
של אכיפת גבייה.
מר אילן בוסקילה :כאשר אנחנו עובדים ,אנחנו מתחילים לעבוד  ...דרישות ,עיקולי בנקים,
הוצאות לפועל ,עיקולי מטלטלין ,אם זה לא מצליח אנחנו לאחר תקופה של
חצי שנה עד שנה מעבירים את ה( ...מדברים ברקע) משפטית .האנשים האלה
עברו אכיפה מכל הסוגים ,חברות גבייה ,עורכי דין ,לא הצלחנו .אין חברה ,אין
רשות מקומית ,אין חברה פרטית אפילו שמגיעה ל 100%-גבייה .יש מצבים
שאתה לא מצליח ולכן אנחנו מציגים את כל מה שעשינו .לא תמיד מצליחים.
אם היינו תמיד מצליחים לא היה משרד כזה .אנחנו אבל פעלנו –
 :בשילוט האגרה היא שנתית .מתחילה שנה חדשה ,מתחיל ההליך אותו דבר ,בשילוט זה
שנתי ,זה לא דו חודשי.
מר שמעון חזן :בארנונה זה דו חודשי.
מר ישראל מורן :אנחנו מתקרבים לפס ובהגדה של פסח –
מר ישראל מורן :השאלה היא דווקא ,הלל הזקן היה אומר ,כורכם ואוכלם בבת אחת .ואני
שואל מדוע מציגים לנו את כל העסקים האלה כמקשה אחת? האם בדרך כלל
כשמגיע אלינו חוב למחיקה ,הוא מגיע עסק-עסק .חוב-חוב .מנומק באופן
פרטני .ופה יש לי תחושה שמגיע כמקשה אחת .אם נקרא את סעיף ב' בנימוק
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אז רשום ,מרביתם ככולם .שאינן פעילות .האם זה אומר שלא מרביתם ,זה
אומר שיש חלק עוד שעדיין פעיל ואולי ממנו כן ניתן למצות את החוב? ואם
כן,
מר אילן בוסקילה :אתה רוצה להעלות ,תעלה שאלה שמעניינת אותך –
מר מיכאל שמריהו :בנושא הזה תאמין לי ,הם צודקים.
מר אילן בוסקילה :זה לא אנונימי .מוצגים פה מספר מקרים ,לא הרבה ,בארנונה זה 11
מקרים ואצל ניצן הרבה פחות ,וכל מקרה –
מר ישראל מורן :אני מדבר ספציפית על עמוד אחד כי כשנגיע לעמודים האחרים אולי יהיו
שאלות נוספות .השאלה כרגע מדברת על כתובת הנכס ,כל דרך השבעה
למיניהם .יש פה כמה וכמה חשבונות משלמים .ואת כולם הכפפתם ביחד על
אף שככל הנראה מדובר בעסקים שונים ולא אותו העסק ,מאחר שכשקוראים
את חוות הדעת מבינים שלא מדובר באותו עסק .עד היום כל פעם שהבאתם
חוב למחיקה ,הבאתם בנפרד חוב-חוב והפרדתם והצבענו לצורך העניין .יכולנו
לשאול שאלות נפרדות .פה משום מה גם חוות הדעת שניתנו ,ניתנות כמקשה
אחת .והאם יכול להיות ,וזו השאלה של הסעיף השני ,קודם כל אני רוצה להבין
למה עשיתם את זה וכרכתם את כולם בבת אחת לעומת פעמים אחרות ,זו
שאלה ראשונה .שאלה שנייה ,האם במסגרת..
מר אילן בוסקילה :מה אתה קורא? רק שנבין.
דוברת:

סעיף  ,1נכון?

מר ישראל מורן :מדברים עכשיו על בקשה למחיקת חובות אבודים שאינם ניתנים לגבייה.
נכון? אני טועה?
דוברת:

דרך השבעה ,המכתש?

מר ישראל מורן :מדוע כרכתם אותם יחד ,זה אחד .שתיים ,האם מבין העסקים האלה יש
עסק שהוא פעיל?
מר ישראל מורן :חובות מהעבר הבנתי.
מר אילן בוסקילה :הם לא מחזיקים העסקים האלה בעיר כבר שנים.
מר מוטי ששון :מי בעד אישור המועצה למחיקת חובות שאינם ניתנים לגבייה ,חובות אבודים,
מכתבו של ניצן ירושלמי מה .15.3.2017-מי בעד? 17,בעד .מי נגד? מי נמנע?
אחד נמנע .אושר .אני עובר לסעיף הבא.
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(החלטה :אושר ברוב קולות של  17בעד למחוק חובות שאינם ניתנים לגבייה)

מר ניצן ירושלמי :ראש העיר ,יש לי נושא נוסף להכניס ,אני יכול? להגיד חג שמח ,זה הכול.
דובר:

חשבנו שזה גם על סדר היום.

דובר:

היית צריך לחלק שוקולדים כמו שאתה עושה במסדרונות.

.16

אישור בקשה למחיקת חובות בהסדרי פשרה – אילן בוסקילה.

מר מוטי ששון :אני עובר לסעיף הבא ,אישור בקשה למחיקת חובות בהסדרי פשרה ,מכתבו
של אילן בוסקילה ,מנהל מחלקת הגבייה ,מיום .13.3.2017
מר אילן בוסקילה :אנחנו לא מדברים על חובות אבודים ,מדברים -
מר מוטי ששון :הסדרי פשרה.
מר אילן בוסקילה :נכון ,הסדרי פשרה.
מר מיכאל שמריהו :מה ההבדל בין הסדר הפשרה הזה לקודם?
מר אילן בוסקילה :בהסדר פשרה גבית כסף ופה מחקת את הכול.
מר מיכאל שמריהו:

לא ,הסדר הפשרה הראשון ,הגדול.

מר אילן בוסקילה :חילקנו את זה .שני הסעיפים הקודמים הם שילוט ושני הסעיפים הנוכחיים
הם ארנונה.
מר ניצן ירושלמי :שתי ישויות גבייה שונות.
מר אילן בוסקילה :לגבי הסדרי הפשרה ,אני מבקש להביא בפני מועצת העיר טבלה שהצגתי
במועצה הקודמת ונפלה בה טעות סופר ותיקנו אותה במועצה הזאת .אני מציג
את שתי הטבלאות הללו .מה שקרה במועצה הקודמת ומה שקורה במועצה
הנוכחית ,נפלה טעות סופר ,למרות שהתקבל אישור של המועצה ,זיהיתי טעות
סופר כשהצגתי במועצה את הטבלה המסכמת.
מר ישראל מורן :יוסי ,איפה הטבלה המסכמת?
מר ישראל מורן :הוא מדבר על טעות סופר מהפעם הקודמת שהוא רוצה לתקן .לא קיבלנו
טבלה שכזאת .האם תוכל לומר לנו על מה מדובר?
דובר:

רגע ,יוסי לא עונה.

מר אילן בוסקילה :מה שאני אומר ,שוב ,גם יונת יודעת,
 :נפלה בה טעות סופר ,אנחנו מציגים במועצה הזאת את הטבלה המתקנת.
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מר מוטי ששון :בכמה נושאים ,בנושא אחד?
גב' יונת דיין :בשורה אחת.
מר מוטי ששון :בשורה אחת? אתה אומר שאישרנו את זה בפעם הקודמת .אז עכשיו אתה
אומר שיש שם טעות.
מר אילן בוסקילה :בישיבה הקודמת מה שקרה זה שאנחנו הצגנו סכום למחיקה שהוא סכום
של  600,000שקלים ,כ 600,000-שקלים ,אין לי בדיוק את המספר.
גב' יונת דיין :באיזו שורה?
מר אילן בוסקילה ,626,988 :זה אושר במועצה הקודמת .ובמועצה הזאת אני הבאתי סכום
של .800,988
דובר:

זאת אומרת הייתה טעות.

מר אילן בוסקילה :נכון.
מר שמעון חזן :אז איך לא בדקו את זה? על עיוור?
מר מוטי ששון :שמעון ,בבקשה,
דובר:

טעות סופר ,נו באמת,

גב' יונת דיין :הנה ,יש לי פה את שתי הטבלאות .מה שקרה ,בשורה התשיעית בטבלה שאתם
מחזיקים ,הסכום הוא  203,000שקלים ובפעם הקודמת נפלה טעות הקלדה
וזה היה  20,000שקלים.
מר ישראל מורן :נכון .אבל עדיין הסכום למחיקה היה אותו דבר?
גב' יונת דיין :הסכום ששולם היה אותו דבר ,15,800 ,והפספוס של ה 0-משפיע על סכום
המחיקה.
מר ישראל מורן :הבנתי .אז פעם שעברה חשבנו שאישרנו  8,000שקלים ,ומ 8,000-שקלים זה
הפך ל –
מר מוטי ששון :זה החובות האבודים או הסכם פשרה?
דובר:

פשרה.

מר ישראל מורן :זה במסגרת פסק דין של בית משפט שניתן ,זה הסדר שניתן בבית המשפט.
גב' יונת דיין :זה יישום של פסק דין.
מר ישראל מורן :פסק דין שהתקבל בהסדר פשרה או פסק דין...
מר מוטי ששון :או קיי ,מי בעד מחיקת חובות בהסדרי פשרה על פי מכתבו של אילן בוסקילה
מה ?13.2.2017-סליחה .13.3.2017. ,מי בעד? 18בעד .מי נגד? אין נגד.
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מי נמנע? אחד נמנע .אושר אני עובר לסעיף הבא.
(החלטה :אושרה ברוב קולות של  18בעד מחיקת חובות בהסדרי פשרה)

.17בקשה למחיקת חובות אבודים שאינם ניתנים לגבייה – אילן בוסקילה.
מר מוטי ששון :מכתבו של אילן בוסקילה מה ,19.3.2017.-חובות אבודים .גישור ומחיקת
חובות אבודים שאינם ניתנים לגבייה.
מר אילן בוסקילה :אז אנחנו לפי ,ב 7.12.2014-אישרנו את נוהל מחיקת חובות שאינם ניתנים
לג בייה ברשות איתנה .בהתאם לאישור בישיבה ההיא אני מעביר בקשה
לאישור מחיקת חובות שאינם ניתנים לגבייה .זה לא הסדרי פשרה ,זה מחיקת
חובות .כלל המקרים אושרו כנדרש על ידי ועדת פשרות שזה גזבר ויועץ ,ועל
ידי ועדת הנחות .מוצגת הטבלה לפניכם.
מר ישראל מורן :מדוע לא רשום נימוק כמו שבדרך כלל מופיע?
מר אילן בוסקילה :אני יכול להציג בפניכם ,יש לי גם טבלה,
מר ישראל מורן :לא ,אני לא רוצה ,אני רוצה לקבל את זה כמו שצריך עם הנמקות .היועצת
המשפטית ,האם זה חלק מהנוהל?
גב' יונת דיין :אני לא זוכרת.
מר ישראל מורן :אם לא ,אתם צריכים לדעת את התשובות או לפחות לבדוק אותן.
מר מוטי ששון :תן לו את ההסברים.
דובר:

את לא יודעת אז למה להגיד סתם?

ישראל מורן :אז אני כבר אומר שכל נוהל ...לא תקף –
מר ישראל מורן :לא על פי הנוהל שאישרנו .בפעם הבאה תביאו בזמן ואל –
מר ישראל מורן :אני מכבד אותך מאוד ,אתה טועה.
דובר:

אבל זה לא הנמקה.

דובר:

בישיבה אחת אפילו הוא לא היה,

דובר:

אבל הוא רשום,

דובר:

אתה מפריע כל הזמן.

דובר:

אילן ,בבקשה.

דובר:

אתה חצוף.

מר מוטי ששון :אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה.
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דובר:

תתנצל ,זה לא יפה שאתה מדבר ככה.

דובר:

למי אמרת לא מכבד?

דובר:

אין לך כבוד לא לחברי המועצה ולא למועצה.

דובר:

מורן ,תתנצל ,זה לא יפה.

מר ישראל מורן :יש דברים שנאמרו בסערה.
דובר:

לא ,סליחה,

מר ישראל מורן:אתה רוצה שאני לא אתנצל?
דובר:

אתה רוצה להתנצל ,זה משהו אחר.

מר ישראל מורן :יש דברים שנאמרו בסערה .אני מבקש ,אני לא ככה מכבד אף פעם ,אני תמיד
מכבד את בעלי התפקידים שנמצאים פה .עם זאת ,בעלי התפקידים שנמצאים
פה ,אני מבקש שכשאני מדבר ,לתת לי לסיים ולא לקטוע אותי באמצע דבריי
ולהגיד שהיועצת המשפטית תגיד את חוות דעתה על הנוהל ,אני מצפה לקבל
את חוות דעתה של היועצת המשפטית ולא של בעלי תפקידים אחרים .אני
מתנצל על האופן שבו נאמרו הדברים ,גם כלפיך-
מר מוטי ששון :קיבלנו את ההתנצלות ,בבקשה ,אילן ,תענה לו.
גב' נעה צ'פליצקי :ואני רוצה להגיד משפט ,באמת בואו נדבר יותר בשקט ,לא לצעוק וקצת
יותר לכבד .באמת ,טיפה ,לא צריך הרבה,
דובר:

היא צודקת,

דובר:

מה היא צודקת?

מר יעקב בבלי :איך הם צעקו לפני זה .מה אתה צועק בכלל? מי אתה בכלל?
מר מוטי ששון :את ביקשת לדבר ,הפריעו לך באמצע הדיבור .ומתחילת הישיבה מפריעים
לניהול הישיבה .אני מנהל את הישיבה ,אני נותן את רשות הדיבור אבל פה
אנשים מתפרצים באמצע ניהול הישיבה לדברים של אחרים בלי לקבל אישור.
צריך ללמוד לכבד את המוסד הזה שקוראים לו מועצת העיר .כן ,אילן,
תמשיך,
מר אילן בוסקילה :המקרה הראשון מדבר על שיעור החוב  388,874 ...שקלים ,ההנמקה היא
שמדובר בחברה ,החברה היא ( ...מדברים ורעשי רקע) משנת  ,2002חברה ש...
מדובר בישות משפטית שאינה פעילה .החברה ,כן? מחקירה שערכנו עולה כי
אין בבעלותה נכסים .קיימת תביעה משפטית כנגד החברה בהיקף של מיליוני
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שקלים .כנגד בעל המניות ניתן צו כינוס נכסים בשנת  .2015הנ"ל מחזיק 100%
ממניות החברה משנת  2003עלו בתוהו .זה בסעיף מספר  .1סעיף מספר ... ,2
 61,000שקלים ,החברה היא חברה שהוקמה בשנת  .2008מדובר בחוב שנוצר
בשנת  .2010החברה ...פעילה ,החברה  ...תביעה כספית אך המאמצים לגבייה
עלו בתוהו .סעיף מספר  ,3הסכום שהוגש למחיקה הוא  153,095שקלים .חברה
ש ...בשנת  .2007שוב ,זו חברה שאינה פעילה ולא אותרו כל נכסים .בסעיף
מספר  ,4החוב המבוקש למחיקה הוא  273,000שקלים .זו חברה שנוסדה בשנת
 , 2005היא איננה פעילה .מחקירה שבדקנו לא אותרו נכסים בבעלותה .בעל
השליטה בחברה הינו גורם בעל עבר פלילי .ונראה כי ישנו ניסיון להבריח את
הפעילות העסקית של חברות אחרות באמצעות חברה זו .לא נמצאו נכסים
בבעלותו וניסיונות הגבייה לא צלחו .מספר  ,5אנחנו מבקשים להציג סכום של
 223,764שקלים .החברה נוסדה בשנת  .2010החברה אינה פעילה ,אין לה
נכסים .ממצאי החקירה מראים כי בעל השליטה של החברה עזב את הארץ
תוך שהותיר אחריו חובות כספיים גדולים .מספר  ,6אנחנו מציגים סכום של
 180,017שקלים .חברה שנוסדה בשנת  .2004היווצרות החוב היא ב .2005-היא
איננה פעילה וניתן צו כינוס נכסים לבעל השליטה בחברה.
מר משה מועלם :על איזה סכום?
מר אילן בוסקילה 180,000 :שקלים .בסעיף  7אנחנו מציגים –
מר ישראל מורן :רגע ,לא הוכח שאי אפשר לרדת עד למיצוי הליכים ?-
מר אילן בוסקילה :לא ,אין למה לרדת.
מר ישראל מורן :למה?
מר אילן בוסקילה :כי אין נכסים.
מר אילן בוסקילה :אנחנו עשינו חקירה גם על האדם וגם על החברה .מתחילים בחברה ואחרי
זה עוברים לאדם .ולא נמצאו לא פה ולא פה ,שמו חקירה מאוד רצינית על
הדבר הזה כי ללכת להפעיל ולהוציא אגרות בבתי משפט ,והליכים ,כשאתה
יודע שאין ממה להיפרע ,זה לא חכם .אז לכן עשינו את זה.
מר שמעון חזן :אתה לא רוצה שהניתוח יצליח והחולה מת .אתה רוצה לגבות כסף.
מר אילן בוסקילה :סעיף – 7
דובר:

אילן ,אפשר שאלה?
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דובר:

רגע ,תן לו לגמור ואחר כך.

מר אילן בוסקילה :סעיף  7אנחנו מציגים שם ( ... 24,000מדברים יחד)  ,700יש לנו נכס 700
ויש לנו את נכס  .500ואנחנו מציגים פה מצב שהחייב נפטר .ב 2011-הוגשה
תביעה כספית נגד העיזבון .עקב הגשת התביעה הנתבעת פנתה לרשם הירושה
והגי שה  ...הסתלקות בעיזבון .היה פה הליך משפטי ארוך מאוד .ולא היה כסף
בעיזבון ולא היה ממה להיפרע .לכן הוגשה המלצה על ידי המשרד המטפל ...
מר מיכאל שמריהו :יש עוד הרבה כאלה?
מר אילן בוסקילה :לא ,אני בסוף.
מר אילן בוסקילה :סעיף  9אנחנו מציגים חוב של  ...בספטמבר  2000הוגשה תביעה כנגד
החייב ... .ספטמבר ...דצמבר ..הנפטר ...ולא היה ממה ...
מר שי קינן :באיזה שלב אנחנו מתחילים את החקירה ... .מתי מתחילה חקירת היכולת של
החברה /אדם.
מר אילן בוסקילה :תראה ,כאשר אתה פותח בהתחלה של החוב תיק והתיק הזה עובר
להוצאה לפועל ,או קיי? בהוצאה לפועל יש כמה וכמה מהלכים שיכולים לתת
לך מידע על מה קורה עם האיש הזה .זאת אומרת עשית לו עיקול בנק ,עשית
לו עיקול על הרכב ,על נכס ,אם יש נכס ,אתה כבר יודע מה קורה.
דובר:

שי ,תאמין לי ,עיריית חולון לא מוותרת על אף שקל ,אנשים ,היא רודפת
אותם ,חבל לך על הזמן .אז די ,נו ,באמת.

מר אילן בוסקילה :אבל הרבה פעמים כשאתה לא מצליח להיפרע או כשאתה רוצה לרדת
בחברה לבעלי השליטה ,חשוב וראוי שתעשה בדיקה לפני .שלא תתחיל
להשלים עכשיו עשרות אלפי שקלים על חוב שאתה יודע מראש שאין ממי
להיפרע .מה שהפוך ,שהרבה חקירות מובילות אותך למצב שכן כדאי להתעסק
אתו וכן כדאי להגיע וכן כדאי ללחוץ עליו על נכס ש ...ויש לו חברה בחולון
בכלל .ואתה יכול לרדת לנכסיו –
דובר:

מוטי ,אפשר גם להצביע.

מר שי קינן:

מתי החקירה מתחילה אבל?

מר אילן בוסקילה :החקירה מתחילה בשלבים שאתה לא הצלחת להיפרע ממנו .ואתה רוצה
להרחיב חזית .אתה רוצה לעשות קשת רחבה של הוצאה לפועל ,לא על ידי
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עורך דין בצורה הסטנדרטית אלא להרחיב חזית .אם אתה רוצה להרחיב
חזית ,אני רוצה עכשיו ,לא יודע –
מר אילן בוסקילה :לא בתחילתו של כל הליך אני אוציא חוקר .לא תמיד זה נכון .וזה לא חכם.
מר מוטי ששון :או קיי ,מי בעד?
מר מוטי ששון :לא הבנתי ,אתה רוצה עוד הסברים?
מר ישראל מורן :כן ,הוא לא סיים.
דובר:

לא סיים כי התחלתם לשאול שאלות.

דובר:

תמשיך ,אילן.

מר אילן בוסקילה :במקרה  10ניתן פסק דין ...התנהלות משפטית ,הצד שכנגד בעירייה זכה
בתיק .ערערנו ובערעור נדחינו שוב וקיבלנו פסק דין שאנחנו צריכים לבטל
 148,000שקלים .בסעיף האחרון אנחנו מדברים על חוב של חינוך ,אישה
אלמנה שבעלה נפטר ,זה חוב משנת  ,90אישה ש-
מר ישראל מורן :זה מקרה שסוחבים משנת ,90
מר ישראל מורן :אבל אסור לי -
מר מוטי ששון :מי בעד מחיקת חובות אבודים שאינם ניתנים לגבייה לפי מכתבו של אילן
בוסקילה? מכתבו מיום –
גב' יונת דיין :בינתיים ניצן...
דובר:

.19.3.2017

מר מוטי ששון :מ .19.3.2017-מי בעד? 19בעד .מי נגד?
דובר:

נמנע.

מר מוטי ששון :מי נמנע?
מר מוטי ששון :סעיף  16וסעיף  ,17דיברנו גם על סעיף  16וגם על .17
(החלטה :ברוב קולות של  19בעד הוחלט למחוק חובות אבודים)

 .18עדכון התקציב הרגיל.
מר מוטי ששון :עכשיו עדכון לתקציב הרגיל .ראיתם ,התוספת היא  137,000שקל ,קיבלתם
את החלוקה הפנימית ,יצחק ,אתה רוצה להגיד משהו? יש שאלות?  137אלף
 ₪אחרי תוספות והורדות.
מר מוטי ששון :למישהו יש שאלות?
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גב' נעה צ'פליצקי :בסעיף  615יש פה תוספת( ...רעשי רקע ודיבורים) אפשר הסבר?
דובר:

עובדים מצטיינים למשל –

דובר:

אז הורידו שכר  ...היה עיתונים נגיד ב 2,000-ולא רצו להשתתף

דובר:

מנהלים שיחה אישית?

גב' נעה צ'פליצקי :אני שואלת כי  ...הצעת תקציב.
מר מוטי ששון :או קיי ,מי בעד עדכון התקציב הרגיל לשנת  2017על פי מכתבו של גזבר
העירייה יצחק וידבסקי ,מ ?13.3.2017-התקציב המעודכן הוא
 ,1,230,337,100ש"ח הן בצד ההוצאות והן בצד ההכנסות .מי בעד?  18בעד.
מי נגד? מי נמנע? אחד נמנע .אושר .אני עובר לסעיף הבא.
(החלטה :אושר עדכון התקציב הרגיל לשנת  2017ברוב קולות של  18בעד)

 .19עדכון התקציב הבלתי רגיל.
מר מוטי ששון :עדכון התקציב הבלתי רגיל .מספר .19
דובר:

זה הדוחות הכספיים.

מר מוטי ששון :סך הכול התב"רים 19,879,000 ...שד"ח מכתבו של וידבסקי מיום .16.3.17
מר יצחק וידבסקי :כפי שאתם רואים ,יש פה פירוט .אני לא אקרא את כל הסעיפים,
מר שמעון חזן :לא ,אבל בוא תגיד מה ההבדל .מה השינוי במספרים.
מר יצחק וידבסקי :לא ,אין שינוי ,תב"ר זה –
דובר:

יצחק 10:00 ,בלילה.

דובר:

חלק זה העברות מסעיף לסעיף .בסך הכול אתה רואה  19מיליון 879 ,ש"ח.

דובר:

מעבר למה ש –

דובר:

הכול בסדר ,נעה .בעלך מחכה לך.

מר מוטי ששון,2017 ₪ 19,879,000 :
מי בעד?  17בעד  -אושר.
דובר:

נמנע.

מר מוטי ששון :מי נמנע? מי נגד? אחד נמנע ,כן ,שמעון?
מר שמעון חזן :כן.
מר מוטי ששון :אושר.
(החלטה :אושר התקציב הבלתי רגיל ברוב קולות 17 ,בעד)
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 .20אישור תב"ר חדש – הצטיידות מעון יום שיקומי .+21
מר מוטי ששון :עכשיו תב"ר ,הצטיידות מעון יום שיקומי.
דובר:

אני מניח שלזה כולם מסכימים .אז פה שוב ,הקימו מעון יום שיקומי ...

דובר:

ליד מד"א.

דובר:

נושא של ההצטיידות.

דובר:

תוספת אישור ,מיליון וחצי .יש שאלות? אין שאלות .מי בעד אישור התב"ר –

דובר:

פה אחד .הוא הצביע ,חזן.

דובר:

מה .29.3.2017 ....29.3-בסך הכול התוספת מיליון וחצי.

מר שמעון חזן :לזכרו של  ...יהודה.
מר מוטי ששון :זה לא קשור.
מר מוטי ששון 18 :בעד ,אין נגד ,אין נמנעים ,אושר.
(החלטה :לאשר תוספת מיליון וחצי 18 ,בעד פה אחד)

 .21אישור עדכון תב"ר חדש –  2מבנים יבילים בית דוד.
מר מיכאל שמריהו :אמרתם שאתם שוקלים להעביר למקום אחר.
דובר:

מיקי ,מיקי,

יוסי סולימן :הסברנו ,היה –
מר מיכאל שמריהו :טוב ,עזוב,
מר מוטי ששון :מי בעד תוספת של  1,250,000ש"ח ,מכתבו של סגן גזבר העירייה מה-
 29.3.2017דני פדר .מי בעד? ,1,2,3
דובר:

תצביע ,אחר כך נגיד לך.

מר מוטי ששון 16 :בעד .מי נגד? מי נמנע?
מר ישראל מורן :אני רוצה ,יש לי שאלה ,לא הקשבת .רציתי לדעת מה החלוקה –
מר מוטי ששון 89% :העירייה ו - 11%-אחר
מר ישראל מורן :מאיפה העירייה?
מר מוטי ששון :מה הפירוטים של העירייה? מקורות עצמיים ,השבחה –
מר ישראל מורן :ו 11%-מאיפה?
מר מוטי ששון 11% :מגורם ,משרד החינוך .או קיי ,אנחנו נוסיף אתכם?
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דוברים:

כן.

מר מוטי ששון :אז זה  18בעד ,אין נגד ,אין נמנעים.
דובר:

הוא נמנע.

דובר:

שמעון נמנע.
(החלטה :אושר ברוב קולות 18 ,בעד)

 .22אישור הדוחות הכספיים של העירייה ליום .31.12.2016
מר מוטי ששון :עכשיו הדוח הכספי ,דוח רבעוני לתקופה רבעון רביעי  ,2016זה הרבעון
האחרון שצריך לאשר אותו .אסתי ,תציגי.
גב' אסתר ווייסלר :ערב טוב ,אנחנו מציגים לכם את הדוח השנתי התקופתי לשנת  2016וליום
 .31.12.2016ההכנסות היו נמוכות ב 4.25%-מהתקציב השנתי והסתכמו
במיליארד...ו ....חמישים .ההוצאות בשנת  2016היו נמוכות בכ4.55%-
מהתקציב השנתי והסתכמו במיליארד  146שקלים .העודף לתקופת הדוח הגיע
לכ 3.68-מיליון  ₪והעודף ,בעצם הגענו לעודף מצטבר של  .₪ 167,000בתקציב
הפיתוח ההכנסות בשנת  2016הגיעו לכ 225.6-מיליון  ₪וההוצאות ל249.8-
מיליון  .₪סך הכול הגירעון לתקופת הדוח הגיע לכ 24.2-מיליון  ₪והעודפים
הזמניים נטו בתקציב הפיתוח הם  316.7מיליון  .₪בקרנות הפיתוח היתרה
ליום  31.12.2016הגיעו לכ 87.5-מיליוני שקלים .סך הכול לסיכום  2016ביצענו
את התקציב הרגיל ללא גירעון ותקציבי הפיתוח בוצעו בהתאם לתקציבים
שאושרו על ידי המועצה .זה הכול.
מר ישראל מורן :שאלה ,לגבי העצמיות הצפי לפי התקציב המאושר של הכנסות עצמיות אחר,
של כ 115-מיליוני שקלים .הביצוע בפועל היה ב 18%-פחות 95 ,מיליוני שקלים.
ואילו עצמיות אחרות צפינו שיגיעו ולא הגיעו.
גב' אסתר ווייס לר :או קיי ,קודם כל מהשם עצמו עצמיות אחר אתה מבין שזה דבר שהוא
קשה לכימות .ובעצם זה איזשהו סעיף סל .אין לי פה את הפירוט ,אני אשלח
לך אותו ,את ההרכב של התקציב.
מר ישראל מורן :או קיי ,באזור ה 20-מיליון שקלים .אנחנו לא יודעים איזה חיסרון של הכנסה
של  20מיליון שקלים לא הייתה ב 2016-שצפינו שתהיה לנו? זה סדר גודל לא
קטן .אני לא מדבר ברמה מפורטת ומדויקת .את זה תעשה אסתי ותשלח לי,
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אני רוצה לדעת באופן כללי 20 ,מיליון שקלים אני בטוח ,מוטי ,שאתה יודע
מה לא נכנס.
מר מוטי ששון :נמצא פה גזבר העירייה והוא יכול לתת לך תשובה.
מר ישראל מורן :או קיי ,יש גם עוד  8מיליון מתקבולים אחרים שאני גם אשמח לדעת .שזה
בסך הכול כמעט  30מיליון שקלים שזה אחוז לא קטן מהתקציב .אני אשמח
לדעת באופן כללי מהם התקבולים וההכנסות העצמיות האחרות שבאמת ככה
צפינו אחרת –
מר יצחק וידבסקי :חלק מהתקבולים שאתה לא משתמש בהם עוברים לתקציבי הפיתוח כי
הם אמורים היו להיות מועברים מהכנסות פיתוח .אם לא משתמשים בהן ,הן
נשארות במסגרת תקציבי הפיתוח .משמשים לצורך פיתוח.
מר ישראל מורן :אז הם נשארו למעשה ,כשאנחנו מדברים פה על תקבולים ,לא על עצמיות,
כשאתה מדבר על תקבולים אחרים אז למעשה הם נשארו בעודפים הזמניים?
לא .העודפים הזמניים זה תב"רים שכבר אישרנו .נכון?
מר יצחק וידבסקי :חלק נשארים ,אתה מעביר חלק מתוך כספים מקרנות הרשות לאיזון
התקציב הרגיל .אם אין צורך הם נשארים בקרנות ומשמשים לניצול במסגרת
תקציבי הפיתוח.
מר ישראל מורן :הבנתי .אז עד כמה שאני מבין בהקשר של תקבולים אחרים ואז אני אצפה
לקבל תשובה פשוט על עצמיות אחר ,שעוד לא קיבלתי ,למעשה מה שאתה
אומר ,אנחנו הערכנו שעד  33מיליון שקל אם נצטרך לכסות איזשהו פער
כלשהו תקציבי נוכל להביא מתקציבי הפיתוח כי זה המכסה שיש לנו .לא היינו
צריכים לנצל את הכול כדי להשאיר את התקציב מאוזן ועל כן לא השתמשנו
בכול .אז זה מניח את דעתי ,אין שום בעיה .מהן העצמיות האחרות שפחות 20
מיליון שקלים קיבלנו בסופו של דבר? מה הדברים המהותיים שציפינו לקבל
ולא קיבלנו?
מר יצחק וידבסקי :אני מציע שתקבל במדויק מאסתי .אני יכול לענות לך כללית אבל אני
מעדיף שתקבל –
מר שמעון חזן :שאלה ,ברשות ראש העיר –
מר יצחק וידבסקי :אתה לא מגיע אף פעם לרמת הכנסה ולרמת הוצאה בדיוק כמו שאתה
מעריך .כי יש הרבה מאוד שינויים –
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מר ישראל מורן 18% :בעצמיות אחר .מה זאת אומרת? זה לא הפרש בין הצפי שלך למה שקרה
בפועל?
מר יצחק וידבסקי :יש משהו כזה שקוראים לו ,אתה תקבל את הפירוט ,קורה דבר פשוט.
אתה סוגר ביום בהיר אחד ,מורן ,כדאי שתדע ,בנושא של הכנסות ,מורן ,אני
עונה לך .אתה סוגר ביום בהיר אחד ,אתה סוגר את הספרים וכל מה שמגיע
אחרי זה ,שייך לאותה שנה ,מכניס בשנה ...
דובר:

יצחק ,בתקציב הפיתוח אני מדבר ,אתם הרי מחייבים את האזרח ,לפעמים
כשיש תקציב פיתוח ,למשל תכנית מסוימת –

דובר:

אתה מטעה ,זה בשוליים.

דובר:

אם אחד החובות של מישהו שלא נתן לך –

דובר:

אבל אתם חוזרים כל הזמן אותו דבר.

דובר:

אני שואל שאלה ,תקציב פיתוח יש .לפעמים חלק מהפיתוח בא מהתושב ,נכון?
עכשיו קורה לך מקרה שאתה לא יכול לחכות עד שהתושב יביא לך ,לא שילם.
ואז אתה עושה את תקציב הפיתוח ואחר כך גובה את זה .ולכן לפעמים נוצרים
גירעונות .אז תסביר את זה למורן.

דובר:

נכון .אתה עושה מימון ביניים.

דובר:

זהו ,זה הסיפור.

מר ישראל מורן :מה זה קשור לעצמיות אחר? בוא תסביר.
מר יצחק וידבסקי :אני הסברתי .אני לא חוזר  15פעם כמוך.
דובר:

מה אתם מתווכחים עכשיו?

דובר:

אפשר להצביע ,מוטי.

מר מוטי ששון :או קיי ,מי בעד דוח רבעוני לשנת  ...2016מי בעד? 17בעד.
מי נגד? מי נמנע? אחד נמנע,
דוברת:

שניים נמנעים.

מר מוטי ששון :שניים נמנעים 17 ,בעד .בואו נספור עוד פעם ,מה שבטוח ,1,2,3,4,5 .את בעד?
 17בעד.
הדוח הרבעוני אושר .אני עובר לסעיף הבא.

 .23אישור כתב הסמכה של הגב' כלימי מיטל ת.ז 034482414 .להתייצב לתבוע
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בבית משפט לעניינים מקומיים בחולון ,בהתאם לכתב הסמכה.
מר מוטי ששון :כתב הסמכה .בתוקף סמכותה לפי סעיף  264לפקודת העיריות ,החליטה
מועצת העירייה של חולון בישיבתה מן המניין מספר  58מיום 2.4.2017
להסמיך את הגב' כלימי מיטל ת.ז 034482414 .להתייצב לתבוע בבית משפט
לעניינים מקומיים בחולון .בכל תביעה פלילית בשל עברה בתחום שיפוטה של
עיריית חולון .אותו מה שאתם קיבלתם ,יש פה  29סעיפים.
גב' יונת דיין :מדובר במתמחה שהתחילה לעבוד אצלנו בשירות המשפחתי .לצערנו כל שנה
הם מתחלפים,
מר מוטי ששון :או קיי .מי בעד?
למה הם מתחלפים?

דוברת:

מר מוטי ששון 18 :בעד.
מוטי ,אפשר שאלה בנושא הזה?

דובר:

מר מוטי ששון :רגע 18 ,בעד .מי נגד? מי נמנע? אחד נמנע ,אושר .מה השאלה?
מר שי קינן:

אני אגיד לך ,השאלה אם אפשר לבקש ממשרד הפנים ,במקום כל שנה
להחליף ,שתהיה מישהי קבועה.

מר מוטי ששון :מתמחה,
מר שי קינן:

זה בדיוק העניין .שעד שהיא לומדת את התפקיד -

מר מוטי ששון :אבל זה התמחות ,היא חייבת לעשות התמחות.
מר שי קינן:

ואז תהיה רציפות בעבודה.

מר שמעון חזן :איך את מתגברת ,יונת? מתמחה אסור לו ...אלא בחצי שנה האחרונה .אם
אתם לא עושים את זה ,זה בעיה.

 .24אישור הסכם התקשרות בין החברה לפיתוח תיאטרון מוסיקה אמנות ומחול
בע"מ לבין רו"ח משולם עברי ושות' – שותפות בלתי רשומה.
מר מוטי ששון :אתם קיבלתם את ההסכם? חילקו לכם את ההסכם או לא?
מר ישראל מורן :זה הפך להיות מיקור חוץ של ראיית חשבון –
מר מוטי ששון :זה כל הזמן מיקור חוץ,
זוהר:

לא יכול להיות .מבקשים הסבר מלומד של רו"ח.

מר מוטי ששון :חבר'ה ,קיבלתם...
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מר שמעון חזן :לא הבנתי דבר אחד .מצד אחד כתוב בסעיף  4.3א' ב' ,שזה  90,000שקל לשנה
בתוספת מע"מ ואחר כך בסעיף ג' -
מר מוטי ששון :אני פגשתי את –
מר שמעון חזן :ככל שתרצה החברה כי הספק יכין דוח חצי שנתי ,אז השאלה אם יוסיפו לו על
החצי שנתי עוד  .40,000זאת השאלה שלי.
מר מוטי ששון :אם זה משהו מיוחד שאתה דורש מעבר,
מר שמעון חזן :לא ,זה לא משהו מיוחד .הוא חייב לעשות דוח חצי שנתי .זה בתוך העבודה
שלו.
דובר:

חייב דוח שנתי.

דובר:

הנה רו"ח.

דובר:

רק דוח שנתי .ואז אם הוא עושה חצי שנתי או תוספת של -40,000

מר ישראל מורן :למה בעצם זה בא לאישור מועצת העיר ולא מאושר בדירקטוריון?
מר מוטי ששון :מאושר בדירקטוריון,
גב' יונת דיין :התקנון של החברה כולל סעיף שמתייחס לנושאים מהותיים שמפורטים שם,
שרו"ח הוא אחד מהם ,צריך לבוא לאישור מועצת העיר –
מר שמעון חזן :ל 90,000-שקל רוצים אישור שלנו אבל ל 82-מיליון שקל לתרבות ,שום אישור
שלנו.
דובר:

אישרת את התקציב.

מר מוטי ששון :או קיי ,מי בעד אישור התקשרות ,הסכם התקשרות בין החברה לפיתוח
תיאטרון מוסיקה אמנות ומחול בע"מ לבין רו"ח משולם עברי ושות' ,שותפות
בלתי רשומה .מי בעד?
דובר:

מה השאלה?

מר מוטי ששון :תצביע וזהו 16 .בעד .מי נגד? מי נמנע?  1,2,3,4נמנעים.
אושר .אני עובר לסעיף הבא.

 . 25אישור הארכת שירות מעבר לגיל הפרישה לגב' שרה דניאלסקי עד לתאריך
נובמבר .2018
מר מוטי ששון :בין  67-70זה בסמכות ראש העיר .יש ועדה שפונים אליה -
מר שמעון חזן :אבל רגע ,זה בהתנדבות?
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מר מוטי ששון :היא עובדת בגזברות,
מר מיכאל שמריהו :זה מקרה מאוד מיוחד,
גב' יונת דיין :אבל רגע ,תנו לגזבר לדבר שנייה ,להסביר לכם,
דובר:

אבל הם סעד כולם ,למה?

גב' נעה צ'פליצקי :הנוהל של משרד הפנים דורש ש ...ירשמו ,אז שירשמו בפרוטוקול כמה
דברים של הגזבר ונעמוד בנוהל .זה הכול.
מר יצחק וידבסקי :אנחנו כמעט לא חורגים מהכלל של גיל  .70לא חורגים .בגיל  70בדרך כלל
פורשים –
מר יצחק וידבסקי :אבל לגבי שרה דניאלסקי היו המלצות חמות מאוד מהממונה עליה ו...
אבל זה לא מספיק .הסיבה העיקרית ,אם היא לא הייתה עובדת טובה לא היינו
ממליצים .אבל הסיבה העיקרית שאנחנו ממליצים זה היותה אישה נכה
ובודדה.
מר מוטי ששון 19 :בעד .שמעון מה?
מר שמעון חזן :אני נמנע.
מר מוטי ששון :אחד נמנע .אושר.

 .26אישור עבודה בהתנדבות של הגב' אלונה ברחום עוזרת מנכ"ל העירייה.
מר מוטי ששון :אישור עבודה בהתנדבות של הגב' אלונה ברחום עוזרת מנכ"ל העירייה,
מר מיכאל שמריהו :אפשר לשאול שאלה? מה קורה במצב כזה שחלילה היא באה לעבודה
וקורה לה תאונה בדרך? איזה ביטוח יש?
מר יוסי זיידה :שתסביר היועצת המשפטית.
מר יוסי זיידה :למה היא כל כך נחוצה ואתם לא מביאים עובדת בשכר?
מר מוטי ששון :היא עובדת עירייה ,עוזרת של יוסי ,מתנדבת –
מר יוסי סולימן :הניסוח אולי לא מדויק ,כי היא חונכת עכשיו ילדים בסיכון בהתנדבות מחוץ
לעבודתה אצלי .צריך לבקש רק אישור שהיא תוכל לבצע את אותו פרויקט .
דובר:

לא בעירייה ,אתם לא הבנתם.

מר יוסי סולימן :פרוייקט שאמור להסתיים ביוני שהיא לקחה על עצמה לחנוך ילדים בסיכון
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בהתנדבות .אז זה הכול .פה היא עובדת בשכר .אז זה לא מנוסח נכון.
מר מוטי ששון :מי בעד?  13בעד ,מי נמנע? אחד נמנע .אושר.

 .27מינויו של משה לייבה כמועמד לחבר הנאמנים והוועד המנהל של המכון הטכנולוגי
מר מוטי ששון :מינוי של משה לייבה –
מר שמעון חזן :רגע ,אני רוצה פה להסביר משהו,
דובר:

אני עוד לא קראתי.

מר שמעון חזן :לייבה ,נו ,משה לייבה.
דובר:

מכירים אותו.

מר שמעון חזן :ד"ר משה לייבה .הוא ד"ר .מוטי ,אתה יודע טוב טוב שזה ניגוד עניינים.
העירייה ,אסור לה לשלוח מישהו מטעמה במוסד אקדמי בשם חופש
האקדמיה .ישנו הכלל הזה ,ואתה יודע טוב טוב שאתה היית יו"ר חבר
הנאמנים ועשיתי עליך משפט ואז יצאת מיו"ר חבר הנאמנים של המכון
הטכנולוגי בגלל שהחופש האקדמי צריך להיות מעל לכל .צריכים להיות
אנשים לא פוליטיים,
מר משה מועלם :הוא איש חינוך.
מר שמעון חזן :רגע ,אני אסביר לך מה שאתה לא יודע .יכול להיות ,יש מצב של ניגוד עניינים.
למשל יחליטו בעירייה על איזה ארנונה מסוימת והוא יודע שזה אתה החלטת.
אתה שלחת אותו לשם .הוא לא יצביע נגדך .יכול להיות מצב של ניגוד עניינים.
לכן אנשים פוליטיים ,אף פעם לא נבחרים לחבר הנאמנים .אבל הוא מטעם
איש פוליטי,
מר ישראל מורן :שמעון ,אתה לא היית חבר הוועד המנהל של ?HIT
מר שמעון חזן :ומה הייתי? איזה פוליטי אני הייתי?
מר שמעון חזן :אני הייתי ולא הייתי פוליטי.
דובר:

מוטי ,אני חושב שאת הדיון בפעם הבאה ,יש פה קשישים שרוצים לישון.

דובר:

בהסכם עם המכון הטכנולוגי ,העיר חולון ( ...מדברים יחד) לרשותם,

מר מוטי ששון :חבר'ה ,אני לא יכול להמשיך ככה.
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מר ישראל מורן :תגיד  ...אנחנו נשמח לשמוע.
מר מוטי ששון :אמרתי ,מגיע  2בוועד המנהל ובשלב  ...אנחנו נתנו ,בזמנו אני הייתי והייתה
גם חנה ואחר כך אנחנו פרשנו כי עשינו שתי קדנציות .ולפי ההוראות שלהם,
שתי קדנציות אתה יכול לכהן .החלטנו שאנחנו לא נהיה מטעמנו ... ,סיימתי
שתי קדנציות ואחרי שתי קדנציות אני לא יכול להמשיך הלאה .זה שתי
קדנציות בלבד .לכן גם כששמעון היה אז בתפקיד ,בחבר הנאמנים ,הוא סיים
שתי קדנציות-
מר שמעון חזן :דרך אגב ,אתה מינית אותי אז.
מר מוטי ששון :נכון .זה התקנון .ואנחנו עכשיו –
מר מוטי ששון :סליחה .פניתי לשמעון ,הוא לא היה בפוליטיקה ,אמרתי לשמעון ,שמעון ,אתה
רוצה להצטרף? הוא אמר לי ,בשמחה ,צירפתי אותו ל-
דובר:

איך עשית טעות כזאת?

מר מוטי ששון :שמעון ,אתה מפריע לי .בעקבות –
מר שמעון חזן :הורדתי את הארנונה –
דובר:

שמעון ,יש פה קשישים ,רוצים לישון.

מר מוטי ששון :לכן אני בעקבות יציאתו של גדעון גבאי מהעירייה ,התפנה מקום ואנחנו
מציעים את משה לייבה ,ד"ר משה לייבה ,כי אנחנו מדברים על שיתופי פעולה
–
מר שמעון חזן :בן כמה הוא ,סליחה?
מר מוטי ששון :לייבה?
גב' יונת דיין :מה זה משנה?
דובר:

גם אורי צור היה ,לא?

דובר:

באזור ה.40-

מר מוטי ששון :מה השאלה?
מר ישראל מורן :אז קודם כל אני מברך על המינוי של ד"ר לייבה שהוא ראוי ...אבל מה שעלה
מדבריך ,יש למעשה שני מקומות שבוועד המנהל ,ושני מקומות בחבר
הנאמנים.
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מר מוטי ששון :לא ,באופן אוטומטי בחבר הנאמנים.
מר ישראל מורן :כמה משבצות יש –
מר מוטי ששון :עניתי לך ,הם באופן אוטומטי גם חברים בוועד המנהל.
מר ישראל מורן :עד כמה שהבנתי ,מינית אנשים או אתה בעצמך ,שהם אנשים בהכרח-
מר מוטי ששון :אני הייתי בעל תפקיד ,הוצע לי להיות בעל תפקיד ,וביקשו ממני להיות בעל
תפקיד ונתתי .עכשיו אני –
מר ישראל מורן :לא ,רגע ,השאלה היא שאלה עקרונית .אם יש לנו משבצות ובעבר היו נציגי
ציבור ששובצו שם ,בראשם אתה שהיית שם ,מדוע היום זה לא נציגי ציבור?
מר מוטי ששון :כי החלטנו שאין נציגי ציבור,
מר ישראל מורן :מי זה החלטנו?
מר מוטי ששון :חברי מועצה ...
מר ישראל מורן :אה ,אז בית משפט החליט?
מר שמעון חזן :אני תבעתי,
מר מוטי ששון :את מה תבעת ,שמעון?
מר שמעון חזן :אתה שכחת? ד"ר מודריק אמר לך ,אני שופט פה .אני מכיר את אחיך טוב,
אתם רוצים לפסול אותי? אמרתי לו ,אתה לא תפסול .יצאת החוצה ,חזרת,
אמר לך ,חביבי ,כדאי לך לרדת מזה .ואז ירדת .אתה רוצה שאני אביא את
פסק הדין? היית יו"ר חבר הנאמנים .מאותו רגע לא היית.
מר מוטי ששון :יותר משתי קדנציות אני לא יכול עפ"י התקנון.
דובר:

מוטי ,מה זה משנה עכשיו? נו ,בחייך .מה נוסטלגיה עכשיו?

דובר:

תביא את פסק הדין לישיבה הבאה ,שמעון.

מר מוטי ששון :מי בעד? חבר הנאמנים והוועד המנהל? מי בעד?  18בעד .מי נגד? אחד נגד.
מי נמנע? אין נמנעים.
אושר .אני עובר לסעיף הבא.

 .28מינויו של מר מועלם משה לתפקיד משנה לראש העיר.
מר מוטי ששון :מינויו של מר מועלם משה לתפקיד משנה לראש העיר.
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מר ישראל מורן :יש לי שאלה .זה נמצא על סדר היום ,אני רוצה לשאול שאלה.
מר מוטי ששון :מה השאלה?
מר ישראל מורן :השאלה היא שאלה עקרונית בהקשר של כל המשנה בכלל .אני לא  ...להיפך...
מצטרף לוועדת המשנה ,מה שנקרא (...מדברים יחד) שאלה עקרונית ,בפקודת
העיריות סגנים שממנים אותם על פי סעיף כמו שממונים שני החברים היקרים
בסעיפים הבאים ,אז ברור מה חובתו של סגן ראש עירייה שממונה ויש לו
חובות על פי חוק שהוא גם מחויב בהם .בין אם זה הצהרת הון ,ודברים
נוספים .נכון? אני מניח שכבר התבקשתם להצהיר .האם מחייבים גם את כל
המשנה שמינינו ,גם הם לאותם חוקים של הסגנים לכאורה? האם גם הם
צריכים ( ...מדברים יחד)
מר מוטי ששון ... :כל הסגנים...
מר ישראל מורן :לא ,לא הסגנים .המשנה .מה זה המשנה?
מר ישראל מורן :כולכם צועקים .אני אסביר  ...צריך ל ...ולדרוש ...אין לי בעיה עם המינוי
אבל תקשיבו,
מר ישראל מורן :אני מבקש שכל מה שחייבים בהם סגנים ,יהיו חייבים גם כל מי שממונה
להיות המשנה .מאחר והם נושאים בתואר כלשהו ,בין אם רשמי או לא רשמי,
בין אם מפקודת העיריות או לא ,והם מסתובבים בעיר ומתארים את עצמם
כבעלי תפקידים מסוימים,
דובר:

מועלם ,תן לו לדבר.

מר ישראל מורן :אם אתם מכנים את עצמכם בכינוי הזה ,ראוי שתחילו על עצמכם גם את
שאר הדברים ש –
מר ישראל מורן :לא מקובל בכלל המשנה ,זו המצאה שלך .אין דבר כזה משנה.
מר ישראל מורן :בראשון לציון הנושא לדיון ,שסגן הממונה על המחוז במחוז מרכז ,אמר סגן
הממונה על המחוז במחוז מרכז שההמצאה הזאת של המשנה היא לא ראויה
ולא טובה ,והחזיר את חזרה למועצת העיר .אז אם אתה רוצה לשמוע מה
באמת אומר החוק אז אנחנו נגיד לך.
מר משה מועלם :קודם כל אני רוצה לברך את מנכ"ל העירייה שהוא נוכח פה בישיבות-
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דובר:

הוא זומן.

מר משה מועלם :ועדיין אנחנו מברכים על זה שהוא נמצא .זה גם לא ברור מאליו.
דובר:

אגב ,לזה לא התרגלנו .מאוד חשוב וכיף לראות שהוא –

מר שמעון חזן  :זה לא חשוב ,חשוב רק דבר אחד .כשאתה מסתובב היום בעיר אתה שומע,
אנשים אומרים ,מה עם הסגן הזה ,זה סתם תואר ,זה לא נותן שום דבר.
האמת היא שיש אנשים בין חברי המועצה שעשו שימוש בזה .אבל מעבר לזה
הייתי מציע באמת ,היות ולא סגנים ולא חברי מועצה ,אף אחד לא קובע
מדיניות ועד לפני שבא המנכ"ל החדש ,הדברים פה נסגרו בין ראש העיר
והמנכ"לית כי כך הוא רצה מתחילת המינוי שלו כראש עיר וככה זה נמשך.
אבל בכל זאת אני הייתי מציע ,מוטי ,שלסגנים תיצק תוכן ,תעשה משהו .אני
לא אומר לתת להם סמכויות של לקבוע מדיניות או משהו ,אבל שיוכלו
להסתכל לאנשים בעיניים ואתה יודע מה ,אני אומר לך שאנשים עוקצים
וזורקים כל מיני משפטים שזה סתם תואר .אני שמעתי את זה במו אוזניי .אני
רק אומר ,אני יכול לתת דוגמא ,קח את יואל ,אני אומר בהצלחה ומזל טוב,
הכול בסדר .אבל אני אומר ,קח את יואל ,קח את רבקה ,שני אנשים חינוך.
אפשר להשתמש בהם המון .לא חסר בעיות בחינוך בעיר .אפשר לתת להם כל
מיני תפקידים על מנת לבוא ולהראות שכסגנים יכולים באמת לתרום לתושבי
העיר –
דובר:

רגע ,מוטי ,אני רוצה להתייחס.

דובר:

אני נמנע.

דובר:

אין הצבעה בכלל על זה.

מר שמעון חזן :שהמינוי הזה שממנים מספר משנים זה מינוח לא נכון .משנה יש רק אחד .כמו
ראש עיר .מה ,שני ראשי עיר? עכשיו משנה מעצם המילה ,והמינוח שלו ,הוא
רק אחד .בזמן יוסף שפרעה המלך ,ואני לא משווה אותך לפרעה ,אבל בוא
נאמר פרעה מינה את יוסף למשנה .הוא לא מינה עוד אחד .יש משנה אחד.
מר יוסי זיידה :שמעון ,הוא מינה אותו לעוזר ומינה אותו למנכ"ל.
מר שמעון חזן :לא ,הוא אמר לו ,משנה ,אתה אחרי .זאת אומרת יש לנו כבר משנה .זה לא
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יכול להיות שיש שני משנים מבחינת המינוח .חבר'ה ,מינוח עברי ,משנה אחד.
מר שמעון חזן :בחברות היי טק בכל אגף יש משנה למנכ"ל .עכשיו אני אגיד את זה כמו שבזמנו
אלדד ומידד התנבאו במחנה ואז באו למשה רבנו ,אמרו לו ,אלדד ומידד
מתנבאים ,ואז מה יהושוע ,פנה למשה ואמר לו ,אדוני משה ,שים אותם בבית
סוהר .ואז משה ברוב גדולתו אמר ,מי ייתן וכל עם אדוני יהיו נביאים .מי ייתן
וכל החבר'ה פה שאנחנו רואים אותם יהיו משנים.
מר מוטי ששון :או קיי ,ההצעה של המינוי למשנה לראש עיר ,זה רק להזכיר ,זה תקופה של
ביבי נתניהו ,ראש ממשלה שמינה את סילבן שלום כמשנה כפשרה ,זה לא
המצאה שלנו .כמשנה למנכ"ל ,משרד המשפטים ,משרד הפנים מאשר את זה,
הוא לא מתערב בדברים האלה ... .אני עובר לסעיף הבא,
 .29מינויה של הגב' עדן רבקה לסגן ראש העיר לפי סעיף  15לחוק הרשויות המקומיות
(בחירת ראש רשות סגניו וכהונתם) תשל"ה .1975
מר מוטי ששון :מי בעד?  18בעד מי נגד? אחד נגד .מי נמנע? אין נמנעים.
אושר .אני עובר לסעיף הבא.

 .30מינוי מר יואל ישורון לסגן ראש העיר לפי סעיף  15לחוק הרשויות המקומיות (בחירת
ראש רשות סגניו וכהונתם) תשל"ה .1975
מר מוטי ששון :מי בעד? 1,2,3,4,5,6,7
מר שמעון חזן :מינויים פוליטיים אין להם שום קשר לסמכויות .אם היו נותנים ליואל ישורון
סמכות אני הייתי בעד.
מר מוטי ששון :מי נמנע? או קיי 18 ,בעד .מי נגד? אושר.
גב' נעה צ'יפליצקי :בהצלחה לכולם.
דובר:

היא ביקשה מראש .לפני הישיבה היא ביקשה.

גב' נעה צ'יפ ליצקי :אני רוצה רגע לשאול ,פנו אליי תושבים לגבי רחוב קראוזה ,יש שם שני
בניינים חדשים שבונים .האם העירייה נערכה ,נערכת באיזושהי צורה לנושא
התחבורתי וליציאה ולפקקים?
זוהר:

היו דיונים על זה.
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גב' נעה צ'יפליצקי :היו דיונים ספציפית על זה?
מר מיכאל שמריהו :יש ועדת תנועה.
גב' נעה צ'יפליצקי :לא ,אני שואלת,
מר מיכאל שמריהו :דנו בזה  20פעם.
מר מוטי ששון :נראה לך שדבר כזה אין דיונים ולא שוברים את הראש? יש ועדת תנועה,
מר מוטי ששון :וכולם נותנים את הדעת.
גב' נעה צ'יפליצקי :וברגע שזה יהיה,
מר יוסי זיידה :יהיה לא קל לתושבים –
דובר:

זאב ,בבקשה.

מר זאב ניסים :חברי מועצה ,אני מבקש להקשיב .זה משהו שמצחיק אותי הרבה זמן ,ואני כל
הזמן אומר ,אני אעלה את זה באיזשהו שלב .אבל אני תמיד שוכח .עכשיו
הזכרת לי .אני שואל שאלה .מי קונה את המתנות האלה לחברי המועצה
בחגים? אני שואל אתכם שאלה.
מר יוסי זיידה :יש לי אחריות –
דובר:

אתה רוצה שנעשה משאל ,כל אחד מה הוא רוצה?

זאב:

לא,

מר מוטי ששון :תודה רבה,
דובר:

רגע ,מוטי ,יואל רוצה להגיד משהו.

מר יואל ישורון :אני רוצה לדבר קצר ברשותכם .קודם להודות לחברי מועצת העיר עמיתיי,
חלקם משכבר הימים ,וגם לראש העיר על התמיכה .האמת כאחד ששימש
במשך  20שנה כחבר מועצת עיר באולם הזה ,מתוכן  8שנים כיו"ר ועדת
הביקורת ,ובחלק מהוועדות שהיו ועדות מרכזיות לא הייתי אמור להתרגש
כשאני נכנס לכאן ,אבל אני נכנס בנסיבות מאוד טרגיות ,מאוד עצובות ,כאשר
ראשונה לאחר  30שנה שהייתי חברו ,ממש אחיו של אילן לוי ,כאן במועצת
העיר הייתי אתו  18שנים ,היה לי מאוד קשה עד לרגע הזה ,עד פטירתו אבל
להיכנס ולשבת על הכיסא עליו הוא ישב ולמלא את מקומו .היה לי קשה ,לכן
היה לי קשה להתרגל לישיבה היום ,כבר בישיבה הראשונה ,שהייתי נוהג לדבר
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לא מעט .אבל אני לא רוצה לדבר עליי ,רק לאלה שאינם מכירים אותי כאן,
אני  20שנה חבר מועצת עיר 8 ,שנים יו"ר הוועדה לענייני ביקורת ,דיקן
הסטודנטים במכללת אשקלון ,מרצה בבר אילן ובמכללה האקדמית אשקלון
במשך  24שנים ושתי קדנציות כיו"ר דירקטוריון הכפר הירוק ויו"ר ועדת
הכספים של החברה .אבל הנחמה פורטא שלי ובזה אני רוצה לחתום את דבריי,
שאני בטוח שאילן שנמצא במרומים ,היה רוצה ושמח שאני יושב על הכיסא
שלו ,אני ממלא את תפקידיו ואני זה שימלא וימשיך את מורשתו ואת המטרות
שהוא העמיד לעצמו .אני מרגיש ,ואני אומר את זה לא כסתם אמירה ,שאני
כעמי שיושב על גבו של ענק ,ענק של שליחות ציבורית ,ענק של אוהב ואהוב על
הבריות ,ענק בגמילות חסדים ונתינה ,אני גאה להמשיך את מקומו כאן .אני
בטוח שאילן נמצא בשליחות הציבורית שלו על מרום הסולם .אני מסתרך
מאחור ומסתכל עליו בגאווה ,מביט בו כמודל וסמל לחיקוי .אני מאמין שאני
אעשה מאמץ ואשאף ככל שיוטלו עליי סמכויות ,גם אם הן לא פורמאליות,
אני אמלא אותן בלב חפץ .בכל זאת אני מכיר את המערכת המוניציפאלית
מאוד ,את חולון מאוד ,אני חי את העיר הזו ואני אחתום את דבריי בבקשה
שאני בטוח שיש עליה קונצנזוס גם כאן בין חבריי למועצת העיר .אני בטוח
שתושבים לא מעטים ,ראש העיר ,שאילן יזכה להנצחה בעיר הזאת .תודה
רבה.
מר שמעון חזן :אני רוצה להתנצל בפני חבריי ,מועלם ויואל ישורון ,שהצבעתי נגד .ההצבעה
היא לא אישית ,ההצבעה היא נגד השיטה והשיטה הזאת לא מוצאת חן בעיניי.
מר משה מועלם :עכשיו אני רגוע.
מר מוטי ששון :הישיבה נעולה.
** סוף הישיבה **
מוטי ששון

יוסי זיידה

ראש העיר

עוזר ראש העיר
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