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מועצת העיר השבע עשרה שלא מן המניין מס' 63
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מר יעקב אחדות

 -חבר מועצה

מר יעקב בבלי

– חבר מועצה

מר איתי זילבר

– חבר מועצה

מר זיתוני יעקב

 -חבר מועצה

מר ישראל מורן

– חבר מועצה

עו"ד רועי כהן

– חבר מועצה
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– חברת מועצה

עו"ד מיכאל לוויט

– חבר מועצה

מר משה מועלם

– חבר מועצה ומשנה לראש העיר

מר זוהר נויימרק

– חבר מועצה ומ"מ ראש העיר

מר סברלו חיים

– חבר מועצה וסגן ראש עיר

מר עזרא סיטון

– חבר מועצה

גב' רבקה עדן

– חברת מועצה וסגן ראש העיר

מר יניב פכטר

 -חבר מועצה

גב' נעה צ'פליצקי

– חברת מועצה

מר שי קינן

– חבר מועצה
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מר ראובן קייקוב

– חבר מועצה

מר רוק מאיר

– חבר מועצה ומשנה לראש העיר

מר מיכאל שמריהו

– חבר מועצה

מר מוטי ששון

– ראש העיר ויו"ר מועצה

מר יצחק תורג'מן

– חבר מועצה

נעדרו:
מר יעקב חרש

– חבר מועצה ומשנה לראש העיר

מר חזן שמעון

– חבר מועצה

מר ירושלמי עמוס

– חבר מועצה וסגן ראש עיר

מר יואל ישורון

– חבר מועצה וסגן ראש עיר

מר ניסים זאב

– חבר מועצה

מר שמעונוף עופר

– חבר מועצה

כמו כן נכחו:
מר יוסי סילמן

 -מנכ"ל העירייה

עו"ד יונת דיין

 -יועצת משפטית

נורית בייסקי

 -דוברת העירייה

מר יוסי זיידה

 -עוזר ראש העיר ומרכז ישיבות מועצה
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פרוטוקול
מר מוטי ששון :טוב חברים ,אני פותח ישיבה שלא מן המניין מספר .63

סעיף  - 1מינוי מר יניב פכטר לחבר מועצת העיר ה 17-במקום רון יצחק
מר מוטי ששון :מינויו של יניב פכטר לחבר המועצה במקום רון יצחק .אז יניב ,בוא תעמוד ,תצהיר
שם.
גב' נעה צ'פליצקי :מה קרה לרון יצחק?
מר מוטי ששון :התפטר.
גב' נעה צ'פליצקי :התפטר.
מר מוטי ששון :לא חשוב ,התפטר .חמו חולה מאוד.
מר יניב פנטר :ערב טוב.
מר מוטי ששון :ואשתו מטפלת בו.
דובר:

הצהרת חבר המועצה.

מר מוטי ששון :יניב ,תקרא.
מר יניב פנטר :הנני מתחייב בזאת למלא באמונה וביושר את תפקידי כחבר מועצת עיריית חולון
ולעשות כמיטב יכולתי לפיתוחה של העיר ולרווחת תושבי העיר במסגרת חוקי
המדינה וחוקי העזר העירוניים.
מר יוסי זיידה :בהצלחה.
מר מוטי ששון :בהצלחה.
(ברקע מחיאות כפיים)
סעיף  - 2הצעת לסדר – של חבר המועצה שי קינן בנושא "בניית גני טרום חובה (גילאי ")3
מר מוטי ששון :אני עובר לסעיף הבא .הצעה לסדר של חבר המועצה שי קינן בנושא "בניית גני
טרום חובה (גילאי  .")3בבקשה.
מר שי קינן:

טוב ,אני בראשית דבריי מברך את חבר המועצה הנכנס ,את יניב ,שיהיה לך
בהצלחה בתפקידך ,שתהייה משפיע לטובה על העיר.

מר יניב פנטר :תודה רבה.
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מר שי קינן:

ערב טוב מוטי ,ראש העירייה ,חברי המועצה ,אני רוצה להודות לחבריי לאופוזיציה
שהצטרפו ליוזמה לכנס את המועצה .אני חייב להודות שאם מראש הייתי יודע שזה
יהיה בעת הזו ,אולי היינו מחכים לספטמבר אבל ניסיתי לכנס את המועצה הזאת
כבר מיולי ללא הצלחה .כמו שאני מודה להם על שחתמו לכינוס המועצה ,אני חושב
שלא היה נכון לנסות ולשכנע חברי מועצה אחרים של להסיר חתימתם אבל לא
לשם כך התכנסנו.

דובר:

הם לא עבדו כל החופש ,בגלל זה.

מר שי קינן:

כן ,אבל יש דברים שהם בוערים לעיר כרגע .אני רציתי לשוחח הערב ,להעלות לדיון
את נושא הרצף החינוכי .ראשית על קבלת ההחלטה .אנחנו נמצאים כאן  27חברי
מועצה ואני חושב שלא היה ראוי שחברי המועצה קוראים על החלטה כזאת
ויודעים עליה דרך פייסבוק ,גם אם על כבודנו נוותר ,משיחות שערכתי עם חלק
מוועד ההורים העירונים ,גם הם ידעו דרך הפייסבוק .אני חושב שאפשר לקבל,
בתהליך של מדיניות ציבורית ,החלטות בדרך מושכלת יותר .בגמרא כתוב סכין
בסכין מתחדדת .אז אני חושב שאפשר החלטות שהן לפחות החלטות דרמטיות
בנושא חינוך ,להעביר ראשית למועצה .אולי יש לחבר מועצה מה להגיד בנושא.
מעבר לכך ,אנחנו רצינו ליצור רצף חינוכי שיתחיל מהגן וימשיך לבית הספר .אלא
שבשנה הראשונה מאות ילדים הוחזרו לאזורי הרישום שלהם ולמעשה נקרעו
מאותם גנים ומאותו סדר חינוכי וילדים שמגיעים להיות איתם בגן ,בשל אותו רצף
חינוכי קטענו להם את הרצף החינוכי ,אז אני תמה למה לא הייתה חשיבה על הכלת
הרצף החינוכי דווקא מגיל  ,3שזו השנה הראשונה שבה הילד נכנס לגן העירוני ,ואז
אף ילד לא היה צריך לזוז ממקומו הטבעי .בתשובה שקיבלתי לדבר הזה ,לשאלה
הזאת שהעליתי ,נאמר לי וגם די בצדק ,שאין מספיק גני טרום חובה ,קרי גנים
לילדים בגילאי  3באזורי הרישום ,וזה דבר בעיניי כבר עוד חודשיים  6שנים כבר
מאישור הממשלה את המלצות ועדת טרכטנברג ,זה דבר בעיניי שהוא לא מתקבל
על הדעת.

דובר:

לפני  6שנים.

מר שי קינן:

אם אני טועה,
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מר מוטי ששון :הוא אמר.
מר שי קינן:

אם אני טועה ,מאוקטובר  11אישרה הממשלה את החלק החינוכי ,אבל זה לא
הנושא.

מר משה מועלם :לכולם יש גנים ,לכל גילאי  3יש גנים.
מר מוטי ששון :מועלם ,מועלם,
מר שי קינן:

אני לא אמרתי שלא ,ואל תפריע לי.

מר יוסי זיידה :לא להפריע בבקשה.
מר שי קינן:

אני לא אמרתי ,אני לא אמרתי שאין ילדים לכל ילד חולוני בגיל  .3אני אמרתי
משהו אחר .אני אמרתי שאין מספיק גנים באזורי רישום מסוימים ,כמו למשל גני
התת והחובה .כשילד מגיע לגיל  ,4לגיל  ,5אין שום בעיה ,הוא מקבל גן ,בוא נגיד ב-
 95אחוז ,הוא מקבל גן באזור הרישום ,קרוב לבית ,אלא שבגילאי  3צצה בעיה.
לעיתים ההורה צריך להגיע לעבודה בבוקר ,מלבד הפקקים של הבוקר ,צריך
להקפיץ את הילד לגן מקצה אחד של העיר אל הקצה השני .הדבר הזה בעיניי הוא
פוגע פגיעה קשה באיכות החיים של הזוגות הצעירים בעיר וזה דבר שאנחנו צריכים
לתת עליו את הדעת .לכן אני מבקש מהמועצה לקבל החלטה שבה אנחנו נתאים,
נשווה למעשה את מספר גני הטרום ומספר גני התת באזורי הרישום בהם חסרים
גני טרום חובה .תודה רבה.

מר מוטי ששון :מישהו רוצה להתייחס?
גב' נעה צ'פליצקי :כן ,אני רוצה להתייחס .אנחנו קיבלנו את הנתון לגבי הרצף החינוכי בוועדת
חינוך ,כשאנחנו כבר קיבלנו את זה כמוגמר ,כמשהו מוגבר .ופה ,רגע ,שנייה ,ופה
אני חוזרת למה שאמרת ,לתחילת דבריך ,שלא רק שחברי מועצה זכותם להיות
שותפים למה שקורה בעיר ,יש פה כמה חברי מועצה שהם חברים בוועדת החינוך
ומעולם הם לא שותפים .הם רק מקבלים את המידע .ואז כשאני העליתי את הנושא
למה מתחילים בגילאי  ,3ואני שאלתי כאילו ,נכון להתחיל בגילאי  3ולא לקרוע את
הילדים בגילאי  ,5 ,4קיבלתי תשובה של בסדר ,זה מה יש .נכון שזה מה יש ואחרי
שהרצף החינוכי יצא לדרך ,אי אפשר להחזיר את הגלגל אחורה ,אי אפשר לתעתע
בהורים ,זה לא נכון ,מצד שני רוב האנשים שיושבים כאן בחדר יודעים כמה פניות
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מוצדקות ,ורובן מוצדקות ,נכון שיש כאלה שלא מוצדקות ,שזה קרוב לבית בלי
הצדקה ,זה מעורר תהייה למה ,למה בעצם עושים רצף חינוכי ,מה ,כדי לשנות
דברים? שבו ,תחשבו עם האנשים שאתם רוצים ,אני בטוחה שהייתה פה חשיבה,
הייתה פה חשיבה אבל יש אנשים בעיר שהם ,איך אומרים ,גם מבינים בחינוך
ואפשר לשמוע .גם אני בחיי הפרטיים ,החינוכיים ,לא משנה ,תמיד מתייעצת,
שואלת .נכון ,בסוף אני מחליטה מה שמתאים לי ,מה שנוח לי אבל יש פה עוד
אנשים שמבינים .קל וחומר ,קל וחומר שאני יושבת ראש הוועדה לקידום מעמד
הילד בעיר חולון ,אני קצת מבינה ,באה מחינוך  36שנה ,אני שומעת ,אני תושבת
העיר מאז שהייתי ילדה ,אני מעורה בכל מה שקורה בעיר ,גם מפניות וגם מזה
שאני קוראת ,אני גם מתעדכנת ,אני חושבת שהיה פה מקום כן לשתף ,לשמוע,
להחליט מה שתחליטו ,אבל לפחות לשתף ובוודאי ובוודאי את החברים בוועדת
החינוך שאת זה רציתי כבר להעלות מזמן.
מר מוטי ששון :מישהו רוצה להתייחס? כן מורן.
מר ישראל מורן :בואו נדבר רגע על מה שקורה .אני יודע שכולכם חווים את זה מתחילת חופשת
הקיץ .. ,בהתחלה החשש של האנשים לפני השיבוצים ותוך כדי השיבוצים ,אבל
כולנו חברי מועצת עיר ,אני בטוח שכולכם מקבלים טלפונים על ימין ועל שמאל בכל
מה שקורה בערך ,כולם מכירים הורים צעירים ואני בטוח שכולכם חווים את
החוויה הזאת שיש תחושה כאילו אף אחד לא יודע מה קורה .יש תחושה כאילו אף
אחד לא יודע מי מוביל את העסק הזה .מינהל החינוך בסוג של כאוס ,אף אחד לא
יודע מה קורה .כאילו אין תכנון מראש .אז לפני שניגשים לחופש הגדול ,לא יודעים
מה קורה בשנה ,בשנת הלימודים הבאה? כמה תלמידים יש? איך בונים ,איך בונים
את גני הילדים במקומות מסוימים? מה ,בונים אותם פשוט איפה שרוצים? איך
מתכננים את העיר? ההרגשה היא שכאילו אין פה תכנון בכלל .יש איזשהו ניסיון
כזה איפה שאפשר חותמים עם שפכטל ועוברים הלאה .כל מי שקיבל,
מר ישראל מורן :כל מי שקיבל טלפונים,
מר מוטי ששון :תעזוב אותו.
מר ישראל מורן :בחודש האחרון ,בשבועיים האחרונים ,התחושה היא של כאוס מוחלט במינהל
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החינוך ,ואני אומר לכם בתור חבר מועצת עיר ,בתור חבר ועדת החינוך ,ההרגשה
נוראית .הרגשה נוראית .מרגיש כאילו אין אף אחד שמנווט את הדבר הזה .אני
משתף אתכם בעיקר בהרגשה כי זו ההרגשה של הציבור .הם כותבים את זה ,הם
מצלצלים אלינו ואומרים לנו את זה ,ואני חושב שאנחנו ,כמי שאחראים בסופו של
דבר לכל מה שקורה פה בעיר ,צריכים לתת על זה את הדעת .והדיון הזה והקולות
הם לא נשמעים רק מהשולחן הזה ,גם אתם מקבלים טלפונים ,שמקיימים דיון
ודרך אגב לעומת דברים אחרים זה דיון על סדר היום .זה לא הצעה לסדר .מכיוון
שזה דיון ,גם אתם ראוי שתשמיעו את קולכם .גם לכאן או לכאן .אנחנו נקבל בסופו
של דבר החלטות שהן החלטות ענייניות שיטיבו עם הציבור ,אבל גם קולכם בדיון
הזה הוא חשוב .גם לכם יש חברים ואנשים וילדים בתוך מערכת החינוך ואנחנו
מצפים מכם בתור חברי מועצה שגם תתייחסו לעניין .מה שאני פשוט ,מה שקורה
עכשיו לא יכול להימשך ,באמת ,ובכלל .גם כל הבלגן עכשיו גם בבחירה של ראש
מינהל .מרגיש כאילו הכול ,מאריכים פתאום את המכרז ,לא מאריכים ,מי שיושבת
בוועדה זה לקבלת ראש מינהל ,מקבל הודעה בהתראה כאילו ברגע האחרון ולא
שולחים לה את החומר ,לא שולחים לה את קורות החיים של מי שהולך להתמודד
במכרז.
מר יוסי סילמן :אני לא מבין מה אתה אומר.
מר ישראל מורן :אם יש לך שאלה ,אתה מוזמן לשאול אותה .אני לא מבין מה זה,
מר יוסי סילמן :מה זה ראש מינהל ,לא הבנתי?
מר מוטי ששון :סילמן,
מר ישראל מורן :יש תפקיד ל ,יש מכרז פתוח,
מר מוטי ששון :סילמן,
מר ישראל מורן :לסמנכ"ל מינהל החינוך ,סמנכ"ל ראש העירייה ,מנכ"ל העירייה וראש מינהל
החינוך .והמכרז הזה ,על אף שהתקבלו אנשים ,הוא הוארך מסיבה כזאת או
אחרת ,לא אחת ,ושתיים,
מר ישראל מורן :רגע ,ושתיים ,יש ועדה למינוי בכירים שיושבת גם נציגת ,גם שרה היא נציגה שם?
גב' שרה כהן גאדול :נכון.
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מר ישראל מורן :איך יכול להיות שמזמנים אותה א' ליום חמישי בבוקר ,שוועדות שאתם יודעים
שכולנו נבחרי ציבור מתנדבים ,צריכים להגיע בערב ,זה אחד .שתיים ,איך יכול
להיות ששולחים לה זימון,
מר מוטי ששון :תן לו,
מר ישראל מורן :אתה עובד ,אתה עובד ואנחנו עובדים .אנחנו מתנדבים פה.
מר מוטי ששון :זברלו,
מר ישראל מורן :דבר שני ,דבר שני,
מר חיים זברלו :תמיד זה היה.
מר ישראל מורן :אין שום בעיה.
מר חיים זברלו :אתה לא חייב.
מר ישראל מורן :דבר שני ,לא יכול להיות שהיא לא מקבלת קורות חיים מראש לישיבה שכזאת,
מר חיים זברלו :אני מציע לך,
מר ישראל מורן :רגע ,אני אסיים את דבריי.
מר מוטי ששון :תן לו לסיים.
מר ישראל מורן :אני חוזר בסופו של דבר על הנקודה העיקרית של מה שדיברנו .מה שקורה בגנים
פה ,באמת זה קטסטרופה ,ואני מבקש מכולם להתייחס לעניין הזה ולתת את
הדעת.
מר יוסי סילמן :אני רק ברשותך ,למרות שביקשתי  ,...אנחנו פרסמנו מכרז לסמנכ"ל או בעצם ראש
מינהל החינוך.
דוברת:

נכון.

מר יוסי סילמן :קיבלנו הערה נכונה שלא הוספנו שמה מוסמך לרבנות.
דוברת:

נכון.

מר יוסי סילמן :דהיינו בתנאים צריך להופיע תעודת הוראה או מוסמך לרבנות .אמרנו לנו רבותיי,
על מנת שהמכרז הזה יהיה כשר ,נא לתת הארכה בשבוע ותתקנו את הנוסח.
מר ישראל מורן :מקבל את ההארכה,
מר מוטי ששון :סילמן זה לא דיון ,זה לא דיון.
מר יוסי סילמן :לא ,אני רק ..
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גב' נעה צ'פליצקי :זה חשוב מה שהוא אומר .אני גם קראתי את הנוסח,
מר מוטי ששון :סליחה ,זה לא דיון .בבקשה.
גב' נעה צ'פליצקי :לא ,אבל הוא עונה לעניין .למה שלא יענה?
מר מוטי ששון :סליחה ,סליחה ,זהו ,נגמר.
גב' נעה צ'פליצקי :אבל זה מידע שלא כולם יודעים עליו.
מר יוסי סילמן :הדבר השני ,הדבר השני ,אנחנו פתחנו  11גנים חדשים לאור תחזיות .זה שאתה
אומר שאין היערכות ,הייתה היערכות מדהימה ,כולל  11גנים חדשים,
מר מוטי ששון.12 :
מר יוסי סילמן ,12 :סליחה ,צודק 12 ,גנים חדשים ,שזו נקודת התורפה של אזור ח 300/ובנים .זה
נכון שבשנת מעבר של רפורמה ,יש יותר תזוזות ,אבל צריך לקחת אוויר ,שיהיה
קצת יותר תזוזות ועכשיו אנחנו מתיישרים במהלך הרבה יותר ברור .אני חושב
שזה היה נכון לעשות ופעם אחת צריך לעשות הסטה ואני מקווה שמעכשיו תהייה
יותר יציבות.
מר מוטי ששון :טוב,
מר ישראל מורן :זה דבר שמצריך דיון.
מר מוטי ששון :לא ,זה לא,
מר ישראל מורן :הוא אמר משהו ,אני רוצה להתייחס .זה דיון.
מר מוטי ששון :יש לך את ה 5-דקות שלך.
מר ישראל מורן :זה דיון ואני מבקש להתייחס למה שהוא אמר.
מר מוטי ששון :דבר.
מר ישראל מורן :בהרגשה,
מר מוטי ששון :ואני מבקש שלא לענות סילמן.
מר ישראל מורן :למה הוא לא יכול אם זה דיון?
מר מוטי ששון :כי זה לא דיון .כי זה לא דיון.
מר ישראל מורן :התחושה ,יוסי המנכ"ל ,זה שמתישים את הציבור ,מחכים עד שהוא יתייאש ,הוא
פשוט יפסיק  ,...ירדו החבר'ה של גילאי  3ואז יהיה יותר נוח לסדר .כאילו מתישים
את הציבור.
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מר ישראל מורן :אתה רוצה גם להגיד משהו ,אני אשמח לשמוע את דעתך .אתם רוצים להתיש את
הציבור ואת ההורים ושילכו למעונות הפרטיים.
מר מוטי ששון :או קיי ,תודה .מישהו רוצה להתייחס?
מר מיכאל שמריהו :אני רוצה להגיד .אני חושב,
מר מוטי ששון :חבר'ה סליחה,
מר מוטי ששון :בבלי רגע ,עכשיו מיקי מדבר.
מר מיכאל שמריהו :תראו ,הרפורמה באמת התחילה לפני  3שנים ובאמת להיערך בבת אחת ב3-
שנים לכל העיר ,זה לא פשוט ,אבל הייתי מצפה מראש העיר שבחודשיים שלוש לפני
תחילת שנת הלימודים שייתן לנו סקירה מה המצב ואז היינו יודעים .בכלל אולי לא
היה עולה הנושא לסדר היום.
מר ישראל מורן :אתה צודק.
גב' נעה צ'פליצקי :לא רק שהיה ,הרישום לגנים נעשה בינואר .רישום לגנים נעשה בינואר.
מר מוטי ששון :או קיי ,או קיי ,בבקשה יונת את רוצה להעיר?
מר ישראל מורן :זה רק אומר שגם אצלכם בהנהלה אתם לא יודעים מה קורה.
דובר:

הוא לא בהנהלה.

מר ישראל מורן :לא משנה.
מר מוטי ששון :בבקשה יונת.
מר משה מועלם :סליחה ,אני יודע יותר טוב ממך מה קורה.
מר מוטי ששון :מועלם אל תפריע.
מר מוטי ששון :יונת בבקשה .מורן אתה מפריע ,תן לה לענות.
עו"ד יונת דיין :ברשותכם ,פקודת העיריות הרי קובעת את כל המותר והאסור ואת כללי ההתנהלות
של העירייה ,בתוכה מועצת העירייה וראש העירייה .סעיף  126לפקודת העיריות
הוא בעצם הסעיף שקובע את סמכות ,את החיתוך בין סמכות העירייה לסמכות
המועצה .ולשונו עירייה תפעל באמצעות ראש העירייה ,אין בהוראה זו כדי לפגוע
בסמכויות המועצה לפי פקודה זו לפי חוק התכנון והבנייה או לפי דין אחר .ראש
העירייה יהיה אחראי לכך שהתפקידים שהוטלו על העירייה בפקודה הזו או בכל
דין אחר ,יבוצעו כראוי .בית המשפט העליון ,בשבתו כבג"ץ ,התייחס לזה עוד
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בשנות ה 80-וקבע שלמעשה הסמכות היא סמכות של ראש העירייה למעט מקומות
שבהם נאמר מפורשות תקבע המועצה .אם אנחנו הולכים לנושא של גני ילדים ,אז
גן ילדים זה לא החלטה שהיא החלטה עירונית .זה החלטה שהיא שיתוף פעולה בין
העירייה לבין משרד החינוך .משרד החינוך המתקצב גם את הבנייה וגם את הצוות.
המשכורות שלא הגננות עוברות דרך העירייה אבל הם כסף של משרד החינוך.
מר מוטי ששון :גם הפיקוח.
עו"ד יונת דיין :גם הפיקוח הוא פיקוח של משרד החינוך .ובמצב כזה זה החלטה מקצועית ,שהיא
החלטה שנמצאת בידי אנשי המקצוע וראש העירייה כראש המערכת המקצועי ולא
בסמכות המועצה .כמובן שההשלכות הכספיות ,אם יש להן איזשהו מקום,
מר מיכאל שמריהו :אבל לא מדברים על זה .מדברים על זה שצריך לקבל דיווח .אנחנו לא באים
לקבל החלטות.
עו"ד יונת דיין :לא ,לא ,תקשיב,
דובר:

מה שהעלה שי ,בדיוק זאת התשובה.

מר מוטי ששון :רגע,
עו"ד יונת דיין :הצעת ההחלטה שמובאת על סדר היום לא מדברת על דיווח .היא מדברת על
להתאים ולהשוות את מספר גני הטרום חובה למספר גני התת חובה ובכך להשאיר
באזורי הרישום .להתאים ולהשוות זה שאלה של פתיחת גנים .יש כמות גנים נתונה
פיזית ,מבנים קיימים ,לבנות חדשים זה עניין של החלטה מול משרד החינוך.
עו"ד רועי כהן :אפשר להתייחס?
מר שי קינן:

רגע ,שנייה.

מר מוטי ששון :ההצעה שלך ברורה .ההצעה שלך ברורה.
מר שי קינן:

ההצעה ברורה ,גם דעתה של היועצת המשפטית ברורה ,ולכן אני רק מבקש דבר
אחד .מאחר ואני מקבל את מה שהיא אומרת ,אני מבקש ממך ומהצוות ,כולל
המנכ"ל ,תרצו להקים ועדה נקים ועדה ,אבל אפשר בשיח משותף להעלות והדברים
הרי בסך הכול די ידועים ,להעלות על המצוקות ,השכונות שיש בהן את הבעיה לגני
טרום ,ושם לקיים שיח עם משרד החינוך לגבי פתיחה של עוד גני טרום בשכונות
הספציפיות האלה .כי הרי לא נעשתה פנייה כזאת מצידנו למשרד החינוך .אולי אם
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תיעשה פנייה כזאת,
מר מוטי ששון :שי ,הרי אתה לא יודע ,אם אתה לא יודע אז אפשר לשאול ,אבל לא לקבוע כעובדה.
כל הזמן קיימים דיונים עם משרד החינוך ,גם עם אותו סמנכ"ל שאחראי על
הבינוי ,גם עם מנהלת המחוז ,כל הזמן ישנם דיונים איתם וכל הזמן יש דרישות
לתוספות של גני ילדים שאנחנו רוצים.
מר יוסי סילמן :הייתם ביום רביעי שעבר.
מר מוטי ששון :יום רביעי שעבר גם היינו שם  ,לכן כל מה שנעשה נעשה בתיאום מלא עם משרד
החינוך .אנחנו מגישים פרוגרמה ,מציעים את השטחים והם אלה שמחליטים מתי
לתקצב את הבנייה הזו או האחרת בשכונה כזו או אחרת .אז לכן כל העבודה
שנעשית היא עבודה מאוד מאוד מקצועית ,מאוד הייתי אומר הדוקה בין משרד
החיינוך לבין מינהל החינוך שלנו ,ותסמוך עליהם .עבודה סופר מקצועית .לכן אני
אומר ,אני מעלה כרגע הצעה שהיא בלאו הכי בפועל היא קיימת ,השיתוף הפעולה
הזה הוא יוצא מן הכלל ,אבל אתה צריך להבין מה שאמר מיקי .אנחנו ב 180-גני
ילדים ,היו ,אחר כך ירדו קצת ,היו במשך  70שנה בחולון .אנחנו בנינו ביחד עם
המעונות יום למעלה מ 102-גני ילדים במשך  3.5-4שנים .תסתכל 70 ,שנה על 180
גנים ,מול  4שנים –  102גנים כולל מעונות יום .זה דבר שלא היה .וכל המשימה
שהטילו על משרד החינוך ושקיבלנו את מה שאנחנו רוצים ,בנינו ,עמדנו בלוחות
הזמנים .במקביל אנחנו גם עושים את כל השיפוצים .אז אני אומר ,כל מה שאתה
מבקש עושים את זה ,זה קיים .אז אם אתה רוצה להמשיך את הדיון,
מר שי קינן:

לא ,אני לא רוצה להמשיך את הדיון ,רק אני רוצה להעיר  ..אם שיח כזה קיים,
הפיתרונות עוד לא בוצעו בשטח מאחר ויש מקרים רבים,

מר מוטי ששון :שי ,לא בכל מקום,
מר שי קינן:

רגע ,נכון,

מר מוטי ששון :לא בכל מקום ישנם שטחים פנויים שאתה יכול לבנות בהם.
מר שי קינן:

נכון ,אבל היום אנחנו בונים,

מר מוטי ששון :לכן גילאי  3הם יותר בעייתיים,
מר שי קינן:

בדיוק ,בדיוק,
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מר מוטי ששון :לכן ,לכן אצלם אנחנו עושים כל מאמץ כדי כן לבנות את הגנים האלה וכדי שיאפשר
להורים ,גם הם צריכים לנסוע למקום אחר לקחת את הילדים .אבל גנים של
החובה נמצאים בכל שכונה .טוב,
עו"ד רועי כהן :רגע ,רגע ,אני אבקש להתייחס.
מר מוטי ששון :כן.
עו"ד רועי כהן :קודם כל זה עכשיו אני מציין שנה  14לחברות במועצת העיר ויודעים שיש לי הערכה
מאוד לכבוד הייעוץ המשפטי והיועצת המשפטית ,אבל מה שהיא אמרה עכשיו אני
חולק עליו והוא לא נכון ולא רק שהוא לא נכון ,יש פה סעיף ספציפי שקובע ראש
העירייה יהיה אחראי לכך שהחלטות המועצה יבוצעו כהלכה .. .הוצאה מכספי
העירייה ,יהיה ראש העירייה אחראי לכך שההחלטה תבוצע בהתאם לתקציב
המאושר .אם מועצת העיר מוסמכת לאשר תקציב ,היא מוסמכת לדון בכל ,רגע,
אני אשלים את הטיעון ,כי אני לא קשור לאופוזיציה או קואליציה ,אם יש משהו
שמרתיח אותי וזה בכל מועצה שזה שאומרים שאין סמכות .אם יש לי סמכות
לאשר פה כל דבר שקשורה להוצאה כספית ,אז לי הסמכות לקבוע מדיניות ולהגיד
באיזה מקום יהיה כן גן כזה או גן אחר .זה לא קשור להחלטה מקצועית כזאת או
אחרת .הם יבצעו את החלטות המועצה .ראש העיר צריך לבצע את החלטות
המועצה .זה הפקודה .זברלו יודע איתי בדיוק ,ובאנו עם זה עד לבית המשפט
וניצחנו בבית המשפט ובית המשפט אמר שיבוצעו החלטות המועצה .הוא יודע
בדיוק.
עו"ד יונת דיין :קראתי ,קראתי את פרוטוקול,
עו"ד רועי כהן :אם יש משהו שמוציא אותי מהכלים זה לבוא לפה ולהגיד משהו שהוא לא נכון.
המועצה מוסמכת לכל החלטה שהיא רוצה .אם יבצע אותה ראש העיר או לא יבצע
אותה ראש העיר ,זה כבר משהו אחר וזה כבר משהו שתלוי בבתי משפט.
עו"ד יונת דיין :סליחה ,סליחה על ההקצנה רועי .המועצה גם יכולה להחליט שעכשיו יש שמש
בחוץ.
עו"ד רועי כהן :זה  ,..הוא יודע את זה ,הוא יודע את זה.
עו"ד יונת דיין .. :ואין לו סמכות .החלטה על תקציב,
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עו"ד רועי כהן :קודם כל אני חולק עלייך שאין סמכות.
מר מוטי ששון :רועי ,היא עונה לך ואתה מפריע לה לענות.
עו"ד רועי כהן :קודם כל לא שמתי לב.
מר מוטי ששון :אתה תסיים.
עו"ד רועי כהן :אני אומר .. ,בסופו של דבר  ...אבל אני אומר חד משמעית שצריך לכבד את האנשים
שנמצאים פה וצריך לכבד את מי שעושים את העבודה שלהם בהתנדבות ,בחריצות,
מר מוטי ששון :מה זה רלוונטי?
עו"ד רועי כהן :לא ,לבוא ולהגיד שאין סמכות למועצה שדנה בסוגיה שקשורה למדיניות העירייה
בנושא גני הילדים .כן אני תומך או לא תומך זה שאלה אחרת .תאמין לי אם היית
מעלה את זה ,אני חושב שזה באמת לא אנחנו צריכים לעסוק בזה ,אבל אני נגד דבר
כזה שיבואו ויגידו שזה לא בסמכות ,כי אם אתה יודע לבוא ולגרום לנו לאשר כל
דבר אחר שקשור לעירייה ,אז גם המועצה תתכבד ,ולא שאני  ..תחליט החלטה,
היא תחליט.
מר מוטי ששון :או קיי.
עו"ד יונת דיין :אז עכשיו בוא נדייק .סעיף  140מדבר על דברים שיש להם תקציב .תקרא אותו עד
הסוף.
עו"ד רועי כהן :נכון.
עו"ד יונת דיין :ותתייחס לזה.
עו"ד רועי כהן :הקמת גני ילדים,
מר מוטי ששון :אבל תן לה לענות אבל.
עו"ד יונת דיין .. :בית המשפט והשאלות של התקציב והדיון לגבי התקציב וסמכות המועצה
בתקציב ,זה במסגרת ישיבת מועצת עיר על תקציב.
עו"ד רועי כהן :מה פתאום .כל החלטה,
מר מוטי ששון :רועי ,רועי ,סליחה .יש לך את העמדה שלך ,גמרנו.
עו"ד רועי כהן :זה לא עמדה ,זה עמדה של החוק.
מר מוטי ששון :היועצת המשפטית,
עו"ד יונת דיין :בית המשפט כן התייחס לסעיף  140וקראתי גם את פרוטוקול מועצת העיר מ,2005-
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אפריל ,2005
עו"ד רועי כהן :ואושרו כל ההחלטות.
מר מוטי ששון :סליחה,
עו"ד יונת דיין :ההחלטות אולי אושרו אבל הן לא ברות ביצוע והן לא אושרו בסמכות שיש לה
איזושהי תוקף ולכן הם נשארו על הנייר ולא הועברו לביצוע.
מר מוטי ששון :או קיי,
עו"ד יונת דיין :אם מדייקים אז מדייקים עד הסוף.
מר מוטי ששון :או קיי,
מר ישראל מורן :אני רוצה להתייחס .אבל אז הן ברות עתירה ,ויש החלטה כתובה בפרוטוקול ואם
אתה לא מקיים ,רגע ,שנייה ,אם ראש העיר לא מקיים אותה ,אז אנחנו רשאים
לעתור ואז יחליט בית משפט אבל בעצם זה שהפרשנות שלך ובקבלת הפרשנות
שלך ,אנחנו בכלל לא מוכנים לקבל את ההחלטה הזאת ,..
עו"ד יונת דיין :ואז אומר בית המשפט,
מר מוטי ששון :סליחה ,סליחה ,מורן ,יש לך את העמדה שלך ויש פה את היועצת המשפטית ויש
סמכות .בבקשה.
מר ישראל מורן :היא לא סמכות אלא היא ייעוץ.
מר מוטי ששון :היא הייעוץ.
מר ישראל מורן :הסמכות היא של המועצה.
מר מוטי ששון :או קיי ,מורן.
מר מוטי ששון :די ,די,
מר שי קינן:

מוטי ,אני מוכן להסיר את ההצעה מסדר היום בתנאי אחד ,שייעשה שיח אמיתי
בתוך העירייה,

מר מוטי ששון :כל הזמן יש שיח.
מר שי קינן:

בנוכחות ,בנוכחות הגורמים המקצועיים כדי ל,

מר מוטי ששון :זה כל הזמן נעשה.
מר שי קינן:

כדי לאתר את השכונות הבעייתיות ושם לשנה הבאה לבנות עוד גני טרום.

מר מוטי ששון :טוב ,שי תקשיב,
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מר שי קינן:

בהנחה שזה ייעשה,

מר מוטי ששון :שי ,מה שאתה מבקש זה קיים במציאות .עכשיו אתה רוצה,
מר שי קינן:

מוטי ,זה לא נעשה.

מר מוטי ששון :אבל אתה ,אני אומר לך שזה נעשה.
מר יוסי סילמן :זה נעשה ועוד איך נעשה.
מר מוטי ששון :ועוד איך נעשה.
מר יוסי סילמן :זה שאתה לא יודע ,זה סיפור אחר.
מר מוטי ששון :שי ,אתה רוצה להישאר בזה או שאתה מסתפק בתשובה?
מר ישראל מורן :זו לא הצעה לסדר .זה דיון.
עו"ד יונת דיין :זה סעיף בסדר היום.
מר ישראל מורן :לא,
עו"ד יונת דיין :אם שי מושך את הסעיף שלו מסדר היום,
מר מוטי ששון :שי בבקשה.
מר שי קינן:

בתנאי הזה אני לא יכול ,אני לא יכול להסיר.

מר מוטי ששון :או קיי .טוב,
עו"ד יונת דיין :אני שוב מזכירה לכם שזו הצבעה שאין מאחוריה שום סמכות .אתם יכולים
להצביע.
עו"ד רועי כהן :יש מאחוריה סמכות.
מר מוטי ששון :או קיי ,מי בעד ההצעה של שי קינן?
מי בעד? 1בעד .מי נגד?  12נגד ,לאור ההסברים שקיבלנו ולאור ההסברים של
היועצת המשפטית.
מר מיכאל שמריהו :אני נמנע.
מר מוטי ששון :מי נמנע?  1נמנע.
עו"ד יונת דיין :שניים.
מר מוטי ששון :מי השני?
עו"ד יונת דיין :רועי ומיקי.
מר מוטי ששון :מיקי אתה נמנעת?
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מר מיכאל שמריהו :נמנעתי.
מר מוטי ששון :נמנע 2 ,נמנעים ,או קיי .ירד (נדחה) מסדר היום.
סעיף  - 3הצעה לסדר – של חבר המועצה עזרא סיטון בנושא "שביתת מוסדות התרבות בחולון"
מר מוטי ששון :אני עובר לסעיף הבא .הצעה לסדר של עזרא סיטון.
עו"ד יונת דיין :רגע,
מר מוטי ששון :הצעת ההחלטה נדחתה .בבקשה ,ההצעה שעל סדר היום של,
מר מוטי ששון :בנושא "שביתת מוסדות התרבות בחולון" .בבקשה.
מר עזרא סיטון :טוב ,קודם כל חברים שלום.
דובר:

עזרא שלום ,מזמן לא ראינו אותך.

מר עזרא סיטון :כן.
דובר:

אמרתי שלום ,מה אתם רוצים.

מר עזרא סיטון :ראשית כמובן אני מתנצל בפני החברים ש ,חברי הקואליציה ,שאילצנו אתכם
כמובן להתכנס לישיבה שלא מן המניין באמצע החופשה אבל בעוד אתם מסמנים
את האצבע על הכדור ,על החופשה הבאה ,ישנם כאלה והם איתנו פה היום,
שדואגים לפרנסה שלהם וללחם שלהם וברגע זה שאנחנו יושבים כאן ,מתקיימת
למטה הפגנה ועיניהם של העובדים למטה נשואות אליכם וכמובן ופה בחדר הזה
יושבים נציגים של ארגון כוח לעובדים ועובדים של מוסדות תרבות ,תושבי העיר
חולון .אני רק רוצה להזכיר לכם כמה דברים על החברה עצמה .על החברה לפיתוח
תיאטרון מוזיקה ומחול שאגב עסקתי בה בעבר וזכור לי גם באיזה נושא .היא
חברת בת של העירייה והיא מורכבת משלושה גופים עיקריים .אחד זה מוזיאון
הילדים ,שניים תיאטרון חולון ושלוש מתחם המדיטק .יושב ראש הדירקטוריון זה
ראש העיר והיא כוללת כ 450-עובדים .אז בעצם מתי התחיל השבר עם כל הנושא
הזה של העובדים .ניתן להצביע על שנת  2015כנקודת מפנה .בשנה זו ,אני מספר
לחברי המועצה ,עזבו את המדיטק ואת שאר המוסדות שהזכרתי כ 50-עובדים,
ביניהם נושאי משרות בכירות ושימו לב מי .מנכ"ל המדיטק ,פחות משנתיים אלון
ספן ,האוצרת הראשית של מוזיאון העיצור ,זה מפריע לי ,סמנכ"ל תפעול,
סמנכ"לית השיווק ,סמנכ"לית הכספים ,המנהל האומנותי של תיאטרון המדיטק,
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אוצר מוזיאון הקומיקס ,ספרנים ,עובדי מינהלה ,פחות משנתיים והרשימה היא
עוד ארוכה וארוכה .עכשיו ,גל העזיבות הזה זה הרי דבר שהוא לא רגיל .כל עין
רגילה יכולה לראות שמשהו פה קורה .גל העזיבות האלה מצד אחד יצר כמובן
משבר ניהולי לדעתי חריף ,ממה שאני שומע ,כן ,בתוך החברה עצמה וזאת בעיר
אגב שמתגאה את עצמה שהיא עושה תרבות ובעצם הנושא המרכזי ,שנייה ,הוא
בעצם מרכז ההוויה של העיר הזאת .זה מחד .מצד שני ,מצד שני ,המשוואה הזו
ברור לכם שהיא גרמה לעומס גדול מאוד על העובדים עצמם .אגב ,ללא שום תגמול.
וכתוצאה מזה עוד רבים אחרים ירצו לעזוב שוב .אי לכך נאלצו העובדים להתארגן
במסגרת כוח לעובדים ובאמת ,שימו לב לזמנים ,2016 ,הוכרז כוח לעובדים כארגון
העובדים המייצג או האיגוד המקצועי של עובדי החברה .כעת לאחר מכן ,אני מדבר
איתכם כמובן ,אני מספר לכם קצת על ההתנהלות של העירייה ואיך מנהלים כאן
משא ומתן מול העובדים המסכנים האלה .אז בואו תראו ,בתחילה בכלל סירבה
ההנהלה לנהל משא ומתן עם העובדים בטענה שאין מנכ"ל לחברה .לפיכך בחודש
אפריל ,2016
עו"ד רועי כהן :ההנהלה של החברה ,לא של העירייה.
מר עזרא סיטון :כשאני אסיים רועי אז,
עו"ד רועי כהן :לא ,אני שואל ,ההנהלה של החברה.
מר עזרא סיטון :לפיכך בחודש אפריל  2016פנו העובדים לבית הדין שהורה לחברה להתחיל משא
ומתן מיידי על מנת לחתום על הסכם קיבוצי .לאחר מכן ,מאז החלטת בית הדין,
מנהלים הצדדים משא ומתן .במסגרת המשא ומתן הנהלת החברה מבטלת פגישות
חדשות לבקרים ,למשל בוטלו שלוש פגישות ברצף בחודשים אפריל מאי ואפילו
הופסק המשא ומתן כמעט שלושה חודשים ,בכל פעם אגב בתירוץ אחר .פעם זה
בחו"ל ופעם ההוא חולה ופעם ההיא בחו"ל וכיוצא וכביוצא .העירייה אגב
לידיעתכם ,למי שלא יודע ,ושוב ,כל זה אינפורמציה שאני מקבל ,היא שכרה שני
עורכי דין חיצוניים שינהלו את המשא ומתן עם הארגון כוח לעובדים .עורכי הדין
הללו ,אני לא מכיר אותם ,מתוך מה שהבנתי ,מתוך ,מהאיגוד המקצועי ,אלה
אנשים שמומחים בלשבור התארגנויות לכאורה ,מה ששמעתי מכם ,אז אני שואל

19

מועצת העיר ה 17 -חולון ישיבה שלא מן המניין מספר  16.8.2017 63פרוטוקול 477

זאת הדרך להתנהל ,לכן בשאילתא הקרובה שתוגש בתחילת חודש ספטמבר,
בישיבה הבאה ,אני אבקש לדעת מה הוא שכר טרחת עורכי הדין שהולכים להיות
מועסקים על ידי הרשות בעניין הזה .חשוב שידעו גם העובדים .במהלך המשא ומתן
ביקש האיגוד המקצועי כוח לעובדים נתונים על עובדיו .נניח  ...מי קיבל נסיעות
והאם כאלה ואחרים ,ומי לא .דבר בסיסי ,דבר שהאיגוד אמור לקבל על מנת לסייע
לעובדים שלו .נראה לכם שהם זכו לשיתוף פעולה? נראה לכם שמישהו קיבל
נתונים? מישהו היה מסכים לדבר כזה בעבודה כלשהי? הרי זה דבר שהוא אבסורד.
אז אתם יכולים לנחש שלא קיבלו שום דבר .עכשיו ,כשאין שום אינפורמציה ,אין
שיתוף פעולה ,אין מסירת נתונים ואין כלום ,מה היא בעצם המטרה? מה היא
המטרה? המטרה בחוסר השקיפות הזה ,בעממיות ,ביצירת מסך הערפל הזה,
המטרה היא בעצם לשמור מידע חיוני ,הכול אצלם זה כסף כמובן ,ומבקשים בדרך
הזו להתיש ,לשבור ,לחבל ,לפרק את ועד העובדים ,לגמד אותו ,לגרור רגליים,
למשוך זמן ,רק לא לפתור את הבעיה .לאחרונה אגב לאחר לחצים מצד העובדים,
הפגנות כמו שרואים כרגע למטה ,ושליטה מתגלגלת שאתם בוודאי גם שמעתם,
הציעה החברה סוף סוף הצעה כלכלית לתוספות שכר .אלא מה ,שההצעה עמדה,
עומדת על פחות מ 20-אחוז מדרישות העובדים .בנוסף התנתה העירייה את מתן
התוספות הזעומות בכך שהיא תוכל לצמצם פעילויות ,לפטר עובדים או להגדיל אגב
את המכירות באותו הסכום ,כך שעל כל שקל שהעירייה תשים ,יצטרכו העובדים
לשלם בצורת מצ'ינג ,כלומר דבר שבכלל לא מקובל בהסכמים קיבוציים .העובדים
כמובן סירבו להצעה הזו .אגב ,לזכותה של העירייה גם היא ירדה מזה וזה אבסורד
ואני מוכרח להגיד לכם שיש פה משהו שהוא כל כך חצוף ,כל כך לא הגיוני ,כי מה
אתם מבקשים? לצמצם פעילויות ,לפטר עובדים ומצד שני למכור יותר כרטיסים.
איך אפשר לעשות את זה? מה ציפיתם שהעובדים המסכנים האלה יעשו? הם
יתלבשו כליצני רחוב וייסעו ברחוב וימכרו כרטיסים? איך אפשר להגדיל מכירות
עם צמצום פעילות וצמצום עובדים? ואיכשהו מציעה החברה הצעה מאוד חסרה,
משום שהיא מעניקה תוספות לשכר עובדים לשנתיים הראשונות בלבד ,ללא תוספת
ותק ,ללא מנגנון עתידי להכרה בוותק ,חסר בה תגמול עבור עובדים ותיקים שכן
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שכר העובדים זה לשנים רבות .במקביל דורשת החברה חופש מלא לצמצום
פעילויות כמו שאמרתי ,לפיטורי עובדים תמורת התוספות החסרות .עכשיו ,אני
קצת אתן לכם נתונים משום שאני דיברתי על תנאי העובדים .עובדי מוסדות
התרבות שנמצאים חלק כמובן כאן ,מתוגמלים בשכר מביש שנושק לשכר מינימום.
למשל ,שכר ספרנית ,אני אפרט ,שכר ספרנית גם עם תארים אקדמאיים אגב,
מר יוסי זיידה :עזרא סליחה ,עזרא ,קח בחשבון שעומדות לרשותך  5דקות ויש לך עוד חצי דקה.
מר עזרא סיטון :זה לא יכול להיות.
מר עזרא סיטון :או קיי ,אז אני אעשה את זה בדקה.
דובר:

מה הבעיה יוסי ,אני אתן לו את הזמן שלי.

מר עזרא סיטון :חברים,
מר יוסי זיידה :אני נותן את המידע.
גב' נעה צ'פליצקי :אני אתן לך את הזמן שלי.
מר עזרא סיטון :או קיי ,זה לא כל כך נוח לשמוע את הדברים,
מר מוטי ששון :עברה חצי דקה עזרא.
מר עזרא סיטון :שכר ספרנית  ...עם ותק של  10שנים ,תקשיבו טוב חברים ₪ 30 ,לשעה .שכר
מדריכים במוזיאון הילדים  33שקלים לשעה .שכר עובדי תחזוקה זה שנים רבות 32
שקל לשעה .אין פיצוי אגב עבור ביטול של פעילויות .למשל כאשר יש הדרכה
במוזיאון הילדים ,מתבטלת איזושהי פעילות ברגע האחרון ,המדריך לא מקבל
שכר .הוא לא מקבל עבור הביטול הזה .הוא לא מקבל כסף .אין מנגנון הכרה
בוותק .העובדים מקבלים אותו שכר כבר יותר מ 10-שנים .אין ביטחון תעסוקתי.
אני עושה את זה מהר בגלל יוסי שביקשת .אין תנאים סוציאליים נאותים .עובדי
משרה מלאה מוגדרים כעובדים שעתיים ,זכיותיהם נפגעות וכיוצא .. .להצעת
החלטה כפי שאדוני ראש העיר ראה את זה .א' ההחלטה כמובן מובאת בשמם של
ארגון כוח לעובדים .ייחתם הסכם קיבוצי ,אני חושב שזה  ,..ייחתם הסכם קיבוצי
בין הצדדים בחודשים שנותרו עד תחילת שנת הכספים החדשה ,כלומר ההסכם
החדש שיחול ייכנס לתוקף מינואר  .2018על ההסכם לכלול את הדברים הבאים:
תוספות שכר לעובדים שמשכרים ,כלומר שמשתכרים בשכר נמוך ,תוספות
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לעובדים ותיקים שיפצו על שנים של שחיקת שכר והכרה בוותק העובדים ,בניית
כמובן אופק תעסוקתי ,דברים אלמנטריים בצורת מנגנון של תוספות ותק שנתיות
כפי שמקובל ,כמו שאמרנו בהסכמים קיבוציים ואין להתנות או לקשור את
תוספות השכר שאמורות להיות ממילא בפיטורי עובדים וראש הרשות ,ראש העיר
יעשה ככל שביכולתו לקדם את השיחות האלה על ידי צוות משא ומתן כאמור כדי
להיפגש אולי פעמיים בשבוע כדי לסגור את ההסכם .לסיכום אדוני ראש העיר ,אני
רוצה להגיד לך משהו .אתה הצגת את עצמך באחד מהראיונות את תפקידך
כאינסטלטור .זאת אומרת אתה נמצא איך שאומרים כדי לפתוח בעיות ,לפתוח
איזושהי סתימה .אני רוצה להגיד לך שהסתימה הזאת נמשכת עוד מעט כמעט
שנתיים .אז כאן אני קורא לך ,תיכנס לעובי הקורה ,שים את זה בראש סדר
העדיפויות ,אדוני ראש העיר כשאתה רוצה אתה יכול לעשות את זה .זה מביש
שעובדים נמצאים כאן למטה וצועקים וזועקים עם שלטים ומדם ליבם .לא אנחנו
ארגנו את ההפגנה .הם בעצמם יזמו אותה והם עשו עצומה ומעל  1,000איש חתמו
עם המשפחות שלהם ,אז זה ממש כואב .כנסו לעובי הקורה ,תעזרו לאנשים האלה.
רובם כמו שאמרתי תושבי העיר .הבנתי שאתה מתמודד עוד פעם ,אולי תצטרך
אותם ,אבל המאבק הזה לא יהיה פשוט .דבר אחרון ,אני כאן כדי להגיד לכם כי
אם לא יתקדם המשא ומתן ,נתחיל להתרגל לישיבות לא מן המניין אחת לחודש,
מעבר לישיבות הרגילות .אתם הספקתם להכיר אותי שכשאני אומר משהו אני
עושה .כשאני אומר.
מר מוטי ששון :נשמח לראות אותך פה כל הישיבות.
מר עזרא סיטון :מצוין.
דובר:

כן.

מר עזרא סיטון :זה יהיה פעמיים בחודש.
מר מוטי ששון :סיטון והלהקה,
מר עזרא סיטון :אני אמרתי שאני מסיים .הניסיונות לבטל את הישיבות כמו שקרה בישיבה הזו,
זה עלה בתוהו ,וכך גם יהיה בפעמים הבאות ,אז מה שאני מבקש לסיכום ,לנסות
באמת לבוא לקראת העובדים לפתור את הבעיה ,אלה עובדי העיר הזו ,הם גרים
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ברשות הזו וזה הכול.
מר מוטי ששון :תודה רבה לך .כן מורן?
מר ישראל מורן :קודם כל אני מברך על מה שקורה פה .זה דיון שקורה לדעתי כמעט שנה אחרי
מתי שהוא היה צריך להתקיים .אני לא בטוח שדיון משא ומתן על כמה ואיך צריך
להתקיים בפורום של מועצת העיר.
מר ישראל מורן :אני לא בטוח שזה אמור להתקיים פה .מה שכן צריך להתקיים פה זה דיון לא על
ה-מה ,אלא על ה-איך .ה-איך הוא שיש לפחות שנה וחצי ועד עובדים שמנסה לדבר
עם ההנהלה ,איפה לזרוק את זה על איזושהי הנהלה של חברת בת ,אבל בסופו של
דבר יושב ראש הדירקטוריון הוא אתה כבוד ראש העיר .אני רוצה לספר ש ..חלק
מחופשת הקיץ ,הרי כולנו באנו קצר אז אני טיילתי קצת בעכו ואני מסתובב ליד
תיאטרון עכו ,אז יש שם במדרחוב כל מיני דוכנים ומוכרים לך ,ואחד מהדברים
שרצו למכור לנו זה את הפסלונים האלה של לא שמעתי לא ידעתי .והגישה הזאת
של לא שמעתי לא ידעתי אני לא יודע מה קורה בתוך החברה ,אני לא יודע מה קורה
עם העובדים שזועקים כבר שנה וחצי שעמדו בפורום החינוך ,שעוד מעט יהיה עוד
פורום חינוך ב 30-לחודש ,בפורום החינוך הקודם ועמדו בחוץ וביקשו לדבר ,זה
בעיניי לא ראוי .אתם מובילים את העיר הזאת ,או לפחות כך מתיימרים לעשות,
תובילו את העיר .יש עובדים מהצד השני שהם לא  ,..הם עובדי מערכת התרבות
בעיר .התרבות הזאת שאתם מתפארים בה .גם עם התשובה היא לא ואתם חושבים
שלא צריך לתת תוספות בחלק מהמקרים ,תשבו איתם ,תדברו איתם .זה חלק
מהאחריות שלכם .אתם הנהלת העיר ,תדברו עם האנשים .תגידו להם בזה אנחנו
יכולים ,בזה אנחנו לא יכולים .זה חלק ממשא ומתן .לא לשבת עם אנשים שנה וחצי
שהם עובדי המערכת .זה כשל ניהולי .זה כשל של המערכת .מי יושב פה בוויצמן ?58
מי הם  ..כבר כל כך הרבה זמן?
מר מוטי ששון :התחלת להבין בניהול .אני שמח.
מר ישראל מורן :כן .אני מבין בניהול.
מר מוטי ששון :תנהל את עצמך.
מר ישראל מורן :לא ,אני מנהל גם ,ניהלתי לא מעט עובדים.
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גב' נעה צ'פליצקי :לא צריך לנהל ,צריך,
מר ישראל מורן :מי ..העיר שלי?
דובר:

מכבדים אותך ,תכבד .אל תלך למקום הזה.

מר ישראל מורן :צריך לשבת ולהקשיב לאנשים שאתה מצפה שבסופו של דבר יובילו את התרבות,
שכל כך אמרתם כל השנים ,...
מר ישראל מורן :לכן אמרתי זה דם ליבכם .איך יכול להיות שהם לא בדלת פתוחה לשיחה? איך לא
מדברים איתם? איך לא אומרים להם את האמת גם אם האמת היא קשה וגם אם
האמת היא לא נעימה? תנהלו משא ומתן בהוגנות .זה חלק מ ,זה הדבר הראשון
ואני חושב שכולם צריכים לצפות באופן שבו נוהגים בעובדים.
מר מוטי ששון :תודה .בבקשה יונת ,את רוצה לדבר?
מר מיכאל שמריהו :לא ,לא ,אני רוצה להגיד משהו.
מר מוטי ששון :כן מיקי ,בבקשה.
מר מיכאל שמריהו :תראו ,אני נדהמתי בכלל מהסיפור הזה .אני לא ידעתי בכלל שהייתה ,שקיים
סכסוך עבודה .אני חבר דירקטוריון של החברה.
מר חיים זברלו :אתה לא חבר של זה.
מר מיכאל שמריהו :אני חבר דירקטוריון בחברה לתרבות .למה אתה אומר לא?
מר מוטי ששון :חבר ,זברלו הוא חבר.
מר מיכאל שמריהו :אני חבר .סליחה ,סליחה ,אני כבר שנה וחצי אולי חבר ,מלבד שתי ישיבות
ראשונות ,לא קיבלתי זימונים לישיבות ,לא קיבלתי פרוטוקולים .אני הודעתי ליוסי
לפני חודשיים ,לפני חודש או חודש וחצי ,יוסי אני לא מקבל זימונים,
מר מיכאל שמריהו :סליחה ,במייל,
מר יוסי סילמן :מיקי ,אם לא קיבלת ,למה לא שאלת?
מר מיכאל שמריהו :סליחה ,סליחה,
מר יוסי סילמן :אתה מספר בדיעבד שלא קיבלת ולא הגעת"?
מר מיכאל שמריהו :יוסי ,אני לא צריך לדעת מתי יש ישיבות .אני צריך לקבל חומר כתוב אלי.
אתם צריכים לדאוג שאני אקבל זימון שיהיה לי בדואר .אני צריך לקבל
פרוטוקולים .לא קיבלתי שום דבר .אני תפסתי בהלוויה של אילן לוי את מזכיר
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החברה ואמרתי לו שאני לא מקבל זימונים והוא אמר שהוא יטפל בזה .כמו שאתה
טיפלת בזה ,הוא טיפל בזה אותו הדבר .זה א' .ב' ,אני חושב ,ללא קשר עכשיו ,שזה
חמור ואני אמרתי לך לפני חודש וחצי שאני מתכוון לכתוב מכתב לשר הפנים על כל
ההתנהלות ולא שמעתי ממך שום תגובה .אני חושב שאנחנו פה מפקששים דבר
חשוב .ברגע שעובדים שנה וחצי ,אין להם מוטיבציה לעבוד ,כשהם חיים על
הקשקש של שכר מינימום ,אני חושב שמן הראוי היה שיתגמלו אותם בצורה יותר
הוגנת .אני לא יודע ,לצמצם ,זה היה צריך לבוא אולי לדיון בדירקטוריון של
החברה ,לא פה ,לפני כן ,אבל חבל שזה לא קרה .זהו ,זה מה שיש לי להגיד.
מר מוטי ששון :או קיי,
מר ישראל מורן :אני רוצה להתייחס למה שהוא אמר .יש נושא אחד שהוא עומד תלוי כבר כל כך
הרבה זמן .גם אנחנו מועצת העיר ,מלבד ,אתה עוד מספר בתור חבר דירקטוריון
שמונה ,יש חברת דירקטוריון נוספת שמונתה במועצת העיר ומעכבים את המינוי
שלה כבר מעל שנתיים .זה הסיפור .אז נראה שיש תחושה שאת הדירקטוריון הזה
רוצים פשוט לנהל עם מי שרוצים לנהל אותו .לא מזמנים חברים שקיימים ,לא
מקיימים את החלטת מועצת העיר למנות חברה שאמורה להתמנות על פי המפתח
הסיעתי שאתם כולם מכירים אותו ,ההתנהלות הזאת היא התנהלות לא תקינה .לא
ככה מנהלים עיר .לא ככה מנהלים חברת בת.
מר מוטי ששון :או קיי .טוב ,יונת בבקשה.
גב' נעה צ'פליצקי :אני אמרתי.
מר מוטי ששון :את רוצה לדבר?
גב' נעה צ'פליצקי :לא ,אני פשוט שאלתי למה אתה לא עונה.
דובר:

הוא לא רוצה לענות.

גב' נעה צ'פליצקי :לא ,אני שואלת רק.
גב' נעה צ'פליצקי :כל אחד שמעיר משהו ושואל משהו ,אז הוא הופך לשק חבטות.
מר מוטי ששון :סליחה,
גב' נעה צ'פליצקי :אני שאלתי בתום לב,
מר מוטי ששון :סליחה ,אני חוזר ואומר לך ,כן יש מגעים ,יש דיונים ,יש עורכי דין ,יושבים עם
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עורכי הדין שלהם ,זה הכול של החברה ,לא של העירייה ,בבקשה.
גב' נעה צ'פליצקי :אז אני שאלתי.
מר מוטי ששון :בבקשה ,תדרי.
גב' נעה צ'פליצקי :למה אתה לא עונה?
עו"ד יונת דיין :קודם כל רועי ,גם ביחס לקודם ,ביחס לעכשיו ,ביחס לתמיד ,אני מכבדת כל אחד
ואחד מחברי המועצה מהראשון עד האחרון בהם הנוכחיים ,הקודמים שהכרתי
והעתידיים לבוא אכבד גם .אני מכבדת כל בן אדם באשר הוא ועוד יותר חברי
מועצה שעושים את זה בהתנדבות .ומה שאני אומרת פה לא נאמר מאף זלזול ולא
נאמר מאף כוונה לגמד אף אחד .יש פסקי דין ,יש עמדות מפורשות של בית המשפט
העליון ושל בתי המשפט המינהליים ויש פקודה ,ולהבדיל מבן אדם פרטי שעושה
מה שהוא רוצה כל עוד החוק לא אמר לא ,מועצת עיר ,עירייה או ראש עירייה
יכולים לעשות רק מה שהחוק אמר מפורשות שאותו גוף יכול לעשות .אחד הדברים
שהחוקים אומרים זה שתאגיד כמו חברה עירונית הוא ישות משפטית נפרדת .הוא
מנוהל על ידי הנהלה נפרדת .יש לו דירקטוריון .מועצת העיר כל תפקידה היא
אסיפה כללית שלו.
עו"ד רועי כהן :נכון.
עו"ד יונת דיין :החברה שכרה עורכי דין אחרי שהארגון,
גב' נעה צ'פליצקי :כוח לעובדים.
עו"ד יונת דיין:

כוח לעובדים ,סליחה ,פנה לבית הדין לעבודה ,ביקש להכריז על עצמו ,לפי מה
שאני יודעת כי אני לא מעורבת בזה ,זה לא של העירייה ,זה של החברה ,ביקש
להכריז על עצמו כארגון יציג ולהכריז על סכסוך עבודה ,ומשם החברה ,הנהלת
החברה מנהלת משא ומתן .נכון ,הייתה בעיה כשלא היה מנכ"ל ולא היה מנהל בכיר
לחברה לנהל את המשא ומתן .אז אמר בית הדין לעבודה יש לכם ממלא מקום
מנכ"ל גיא פלד והוא ניהל את המשא ומתן .מעבר לזה ,מועצת העיר לא יכולה
להתערב במשא ומתן שמנהלת חברה עירונית שהיא  100אחוז ישות משפטית
נפרדת ושמצוי בבית הדין לעבודה בהליך משפטי .עם כל ההבנה ועם כל ה,

מר מיכאל שמריהו :על זה אין ויכוח.
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עו"ד יונת דיין :אז אם ככה,
עו"ד רועי כהן :רגע ,רגע ,על זה אין ויכוח.
עו"ד יונת דיין :החלטה כספית כזאת מקומה ..
עו"ד רועי כהן .. :על העניין של ישות נפרדת .אנחנו לא יכולים להתערב בהחלטות של הדירקטוריון,
זה המהות .לגבי הסעיף מה שעזרא אמר ,אנחנו יכולים כמועצת עיר לבקש ממי
שהוא נציגנו ,הוא יושב ראש הדירקטוריון ,לקחת לתשומת ליבו את נוסח
ההחלטה.
עו"ד יונת דיין :זה לא נוסח ההחלטה.
עו"ד רועי כהן :אני קראתי את מה שהוא אמר שהוא מבקש מראש העיר,
עו"ד יונת דיין :להעלות את זה,
עו"ד רועי כהן :זה מה שאני קראתי בסוף .לא אמרתי למה שההסכם כאילו ,כי זה באמת ישות
משפטית נפרדת ,אנחנו לא יכולים להתערב ואסור לנו גם להתערב,
מר מוטי ששון :נכון.
עו"ד רועי כהן :כי אנחנו לא נושאים באחריות שכל דירקטוריון שמה עושה מבחינה תקציבית ואם
אנחנו נקבל פה משהו שאין לו תקציב ,אז מה ,ירימו מסך אז אני יודע את זה ,אבל
לגבי הסיפא שהוא אמר ,אני חושב שראש העיר ניסה להגיד והמסמך אומר שהוא
מטפל בנושא הנושא,
מר מוטי ששון :רועי ,הנושא מטופל,
עו"ד רועי כהן :בסדר גמור.
מר מוטי ששון :רק הוא נמשך יותר מדי זמן ,לדעת הוועד של החברה ,ועד העובדים ,והנציגים
שלהם .לדעתם זה נמשך יותר מדי זמן אז זה נמשך.
דוברת:

רגע ,יש לי שאלה.

מר מוטי ששון :אין לך זכות דיבור.
דוברת:

...

מר מוטי ששון :סליחה ,אני חוזר ואומר אין לך רשות דיבור.
דוברת:

...

מר מוטי ששון :לא ,לא ,אין לך רשות דיבור במועצה .בבקשה תוציא אותה .אם היא לא מבינה,
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דוברת:

אין בעיה,

מר מוטי ששון :אני מבקש לא ,לא להפריע .בבקשה.
דוברת:

...

מר מוטי ששון :אין רשות דיבור ,רק לחברי המועצה .לשמור על זה.
מר עזרא סיטון :אני בכל זאת מבקש להעלות את הנושא הזה להצבעה.
מר מוטי ששון :או קיי ,מי בעד ההצעה של סיטון?
מר ישראל מורן :רגע ,יש לי שאלה.
מר מוטי ששון :סליחה ,סליחה ,מי בעד ההצעה של סיטון?
מר ישראל מורן :מה זה?
מר מוטי ששון :אמרתי לך לא יודע לי .מי בעד ההצעה של סיטון?
מר ישראל מורן :אתה לא יודע מי מטפל בזה?
מר מוטי ששון :סיטון ,מי בעד ההצעה? ,4 ,3 ,2 ,1
מר ישראל מורן :יוסי סילמן ,אתה התקשרת,
עו"ד יונת דיין :סליחה ,איומים זה פלילי,
מר ישראל מורן :היו איומים על עובדים?
מר ישראל מורן :לא היו איומים?
מר מוטי ששון :סליחה ,אני מנהל את הישיבה כאן .מי בעד ההצעה של סיטון?  7בעד.
מי נגד לאור ההסברים שקיבלנו?  ,13להוריד את זה מסדר היום.
מר מוטי ששון :סליחה ,נדחה ,ירד (נדחה) מסדר היום.
מר מוטי ששון :אני עובר לסעיף הבא.
דוברת:

 ..מה קרה ,כי אני לא מצביעה לך?

מר מוטי ששון :סליחה ,לא להפריע.
דוברת:

...

מר מוטי ששון :זה נדחה .ההצעה של סיטון נדחתה.
מר מוטי ששון :חבר'ה ,נו עזוב,
מר יעקב בבלי :שתצא החוצה ,אסור לה לדבר.
דובר:

בבלי די.
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מר יעקב בבלי :זה גועל נפש.
מר מוטי ששון :הצעה לסדר של חברת המועצה נעה צ'פליצקי בנושא הדיון בוועדת המכרזים מספר
 .45/2017בבקשה ,תדברי.
גב' נעה צ'פליצקי :ביום  27.7.2017התכנסה ועדת כספים לדון במספר מכרזים .אני לא יודעת
לצעוק .אחד המכרזים ,הראשון שבהם,
מר עזרא סיטון :סליחה גבירתי ,אני לא מקבל את הנושא הזה של השקופים .אני דוחה את מה
שהצגתי לכם אבל  ..כביכול ....
מר עזרא סיטון :אתה רוצה לגרור אותי,
מר מוטי ששון :תן לי ,תן לי מוטי ,מילה אחת .אני לא מקבל את הפנייה הזו ,לכן אני אומר לאנשי
ש"ס אין להם שום קשר לנושא ,מי שמנהל את העניין זה ראש העיר וזו המטרה.
מר יעקב בבלי :תוציא אותה כבר נו.
מר מוטי ששון :לא אוציא אותה.
דוברת:

מוטי ששון אתה יושב ראש הדירקטוריון ,תסתכל לנו בעיניים.

מר מוטי ששון :אני מסתכל לך ,אני מבקש להוציא אותה.
דוברת:

זה בדיוק  ..ככה מתייחסים אלינו.

מר מוטי ששון :לצאת ,לצאת מהאולם .תוציא אותה.
דובר:

יאללה ,תוציא ,תוציא.

(הפסקה בהקלטה)
עו"ד יונת דיין :אי אפשר לנהל פרוטוקול ככה.
מר מוטי ששון :נעה ,אתם עושים פה פוליטיקה על הגב של העובדים .בבקשה נועה.
מר זוהר נוימרק :בדיוק כך.
מר מוטי ששון :זה מה שהם עושים.
מר זוהר נוימרק :בדיוק כך.
גב' נעה צ'פליצקי :מי אמר בדיוק כך?
מר זוהר נוימרק :אני ,אני אמרתי.
דובר:

זה בדיוק ככה.

מר זוהר נוימרק :אני אמרתי.
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גב' נעה צ'פליצקי :אם יש אנשים שעובדים ולא מנהלים איתם משא ומתן,
מר זוהר נוימרק :זה מה שאומרים לך .אבל זה מה שאומרים לך.
גב' נעה צ'פליצקי :אה ,באמת?
מר זוהר נוימרק :כן.
דובר:

בסדר ,שמענו אותך ,בסדר.

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

מוטי תהייה אבל הוגן ,כשצועקים מהצד שלך ,זה לא בסדר.

מר מוטי ששון :בבקשה נעה ,בבקשה נעה.
גב' נעה צ'פליצקי :ביום,
מר מוטי ששון :תחשוב לרגע שרק אתם דואגים לציבור העובדים ,נו באמת .באמת .אתם בכלל
יודעים על כל הדיונים ,על כל ההצעות ועל כל הפגישות שיש למנכ"ל עם הגזבר ,איך
מנסים לקדם את העניינים?
גב' נעה צ'פליצקי :אז תעדכנו אותנו ונדע.
מר מוטי ששון :ברגע שיהיה לנו פיתרון אנחנו נעדכן .כשאין פיתרון והנושא נסחב ,אז תקבלו את
ההודעה ,אבל לצעוק ולזרוק ועל המנכ"ל ולזרוק על ראש העיר שלא עושים כלום
אז תודה רבה .נעה ,אני לא זקוק לאיזה תמיכה שלך ולא של העובדים .מה שאני
עושה ,אני דואג לעובדים ,איכפת לי מהעובדים ,יכולתי לסגור את המקום הזה.
הוא עירוני ,יכולתי לסגור אותו ,לא סגרתי אותו .שמרתי על העובדים ,שמרתי על
המשכורת שלהם ,על הפרנסה שלהם ואנחנו עושים כל מאמץ שהמוסד הזה ימשיך
להתקיים למרות שהוא גירעוני .ואתם התרעתם על זה שאנחנו מעבירים כסף
מהתקציב של העירייה לכסות את הגירעונות של החברה.
מר ישראל מורן :זה כשל ניהול ,זה כשל ניהולי שלכם .אתה צודק ,זה כשל ניהולי.
מר מוטי ששון :אתה סירבת להעביר כסף לשלם משכורות לעובדים.
מר ישראל מורן :לא ,אני סירבתי להעביר כסף ל ...לעשות  ..במיליון וחצי שקל,
מר מוטי ששון :נעה בבקשה,
מר ישראל מורן :זה מה שסירבתי.
מר מוטי ששון :נעה בבקשה,
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מר ישראל מורן :בזבוז כספים שהיה שם.
מר מוטי ששון :נעה בבקשה,
מר ישראל מורן :תערוכות לשם  ..של האנשים שלכם.
מר מוטי ששון :נעה בבקשה.
גב' נעה צ'פליצקי :טוב ,שנייה ,ביום ,24.7
מר ישראל מורן .. :זה מה שהיה שם.
מר מוטי ששון :אתה דאגת לעובדים? אני דאגתי שיהיה להם כסף כדי לקבל משכורת .אתה דאגת
להם? הצבעתם נגד על זה שאני מעביר להם כסף מהעירייה.
מר ישראל מורן :מהגירעון שיצרתם.
מר מוטי ששון :נעה בבקשה ,תתחילי.
מר איתי זילבר :ההתנהלות היא של מוטי ששון ,החברה  ...לא מתפקד ,ראש העיר הוא יושב ראש
הראש והוא אחראי על הגירעונות .מוטי ששון אחראי על הגירעונות של החברה,
הוא העביר לכם כסף למשכורות ,זה אחריות שלו.
מר איתי זילבר :מוטי הוא יושב ראש כושל של החברה.
מר מוטי ששון :יומיים ורבע אתה כבר עובד ,יופי.
מר איתי זילבר :בסדר גמור.
מר מוטי ששון :בבקשה נעה.
גב' נעה צ'פליצקי :טוב ,ביום ,24.7.2017
מר זוהר נוימרק :חשבתי שאני בבלומפילד.
מר יוסי זיידה :כדאי בקול רם נעה.
גב' נעה צ'פליצקי :אני משתדלת.
עו"ד יונת דיין :מסכנה ,לא נשאר לה קול.
מר מוטי ששון :אתה מחייך ,אה? אתה עושה פה הצגות ואתה מחייך.
דובר:

גם אתה מחייך.

מר מוטי ששון :בבקשה.
גב' נעה צ'פליצקי :פעם שלישית,
מר איתי זילבר :בן אדם שאחראי לגירעונות ,...
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מר איתי זילבר :זברלו אל תתערב.
מר מוטי ששון :בבקשה נעה.
מר איתי זילבר :דווקא היום הייתי שקט יחסית.
סעיף  - 4הצעה לסדר – של חברת המועצה נעה צ'פליצקי בנושא הדיון בוועדת המכרזים מספר
45/2017
מר מוטי ששון :עוד פעם ,אני קורא לו פעם שנייה לסדר איתי .בבקשה נעה.
גב' נעה צ'פליצקי :ביום  24.7.2017התכנסה ועדת מכרזים לדון במספר מכרזים .אחד המכרזים
והראשון שבהם היה  45/2017מכרז תברואה .פרטי המכרז הגיעו לחברי הוועדה
בבוקר יום המכרז .יתרה מזאת ,השלמות לפרטי המכרז הגיעו בשעות הצהריים,
מה שהיה חריג מההתנהלות הרגילה ומנע ממני ומחברים נוספים לקרוא את פרטי
המכרז וללמוד את הנושא .הנה החוברת שהגיעה .זאת אומרת זה הגיע ,אני
ה דפסתי את זה היום בבית ,זה הגיע במייל בשעה ,שאני יום לפני זה ,ב 23-לחודש
שאלתי ,שלחתי מייל ושאלתי מה קורה ,כל הנושאים הגיעו .זה בדרך ,זה בדרך ,זה
יגיע ,ב 23-שזה יום ראשון זה לא הגיע ,זה הגיע רק ב 24-לחודש בשעה  10וחצי
והשלמות הגיעו בצהריים .פתחתי שנייה את המייל ,ראיתי שיש משהו ,אני לא
מסוגלת לקרוא וללמוד נושא כזה שאני לא כל כך בקיאה בו.
מר זוהר נוימרק :או קיי ,הבנתי.
גב' נעה צ'פליצקי :בסדר ,זה עובדות .אני אומרת עובדות .אני לא צריכה פרשנות.
מר זוהר נוימרק .. :את כל אנשי המקצוע לתת לך תשובות במשך שעה.
גב' נעה צ'פליצקי :עוד לא סיימתי זוהר .במהלך המכרז רצו מספר חברי מועצה להעלות את המכרז
לדיון במועצת העיר .באופן מוזר היועץ המשפטי היסס ,ואף פנה אל יושב ראש
הוועדה ,לזוהר ,ואמר לו זכותך להתנגד .ככה הסתכלתי ,זכותך להתנגד ,מה,
להביא את זה למועצת העיר? להביא את זה לדיון במועצת העיר?
מר זוהר נוימרק :זה סמכות.
גב' נעה צ'פליצקי :מה זה?
מר זוהר נוימרק :זה לא קשור למועצת העיר.
גב' נעה צ'פליצקי :זה על פי חוק זה מותר .מה זאת אומרת? זאת ועדה סטטוטורית שאפשר היה
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להביא את זה ,שיושבים ארבעה חברי מועצה שהם חברים בוועדת מכרזים,
ומבקשים להעלות את זה לדיון במועצה ,אני לא מבינה למה היה פה,
מר משה מועלם :לא ביקשו בכלל.
גב' נעה צ'פליצקי :שנייה ,לא ביקשו?
מר משה מועלם :ארבע ביקשו? אני ישבתי שם.
גב' נעה צ'פליצקי :אני הייתי הרביעית.
מר משה מועלם :אני לא זוכר ארבע שביקשו את זה.
גב' נעה צ'פליצקי :אני אגיד לך מי .. ,העלה את זה.
מר מוטי ששון :תן לה לסיים.
מר מוטי ששון :פעם שנייה לסדר ,פעם שנייה אתה בחוץ.
גב' נעה צ'פליצקי :נכון.
מר איתי זילבר :אז למה למשה אתה לא מעיר?
מר מוטי ששון :הערתי לו פעם ראשונה .אתה לא מקשיב.
גב' נעה צ'פליצקי :עכשיו ,זה נראה לי מאוד,
מר מוטי ששון :אני מבקש ממך לצאת ,זה פעם שלישית .צא ,אתה מפריע לי לנהל את הישיבה .אני
מבקש ממך לצאת החוצה.
מר מוטי ששון :אני מבקש שתצא החוצה .אמרתי פעם שלישית.
מר איתי זילבר :אני אצא ואני אחזור.
מר מוטי ששון :נעבור את ההצבעה.
מר איתי זילבר :אני לא מצליח להבין את זה.
מר מוטי ששון :אתה מפריע לישיבה.
מר איתי זילבר .. :באוגוסט.
מר מוטי ששון :אתה בא להפריע בכוונה.
מר איתי זילבר :באתי להפריע בכוונה... ,
מר מוטי ששון :צא החוצה בבקשה ,צא .בבקשה נעה תמשיכי.
גב' נעה צ'פליצקי :אז ההתנהלות הזאת העלית בי ספקות,
מר מוטי ששון :הוא ישחק את המשחק ואנחנו ניתן לו לשחק את המשחק.
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גב' נעה צ'פליצקי :וכל השאלות ,כיוון שאני חדשה יחסית בוועדת מכרזים וזה לא הנושא הכי חזק
שלי ,אחרי הוועדה דיברתי עם כמה חברי המועצה ולא ידעתי ,זאת אומרת הבנתי
שאם חברי מועצה מבקשים שזה יעלה לדיון במועצה ,זה חוקי .יתרה מזאת,
שלחתי יום למחרת מייל ליוסי זיידה ושאלתי האם זה חוקי שחברי מועצה יעלו,
חברי ועדת מכרזים יעלו את זה לדיון ,הוא ענה לי כן ,אם תגישי ,אני לא יודעת .לא
הכול אני יודעת .זה דברים שהתבהרו לי ואמרתי או קיי.
מר יוסי זיידה :אמרתי לך שאת יכולה להשתמש בכלים שעומדים לחברי מועצה.
גב' נעה צ'פליצקי :בסדר ,אין בעיה ,לא ,אני אומרת שלא ידעתי וכל ההתנהלות הזאת העלתה בי
ספקות .הרגשתי לא נוח בוועדה ,הרגשתי שיש כאילו ,חלק מהדברים ,עצם זה
שהחומר לא הגיע ,עכשיו אני לא מדברת על קבלן כזה או קבלן כזה ,אני לא מכירה
אותם ,סליחה ,הם מעניינים אותי אבל באמת לא ,אותי מעניין שהעיר תהייה
נקייה .ההתנהלות העלתה בי ספקות .קראתי קצת חומר ,התייעצתי עם אנשים,
דיברתי עם אנשים ומשהו כאן לא נראה לי ,בפרט שזוהר ,זוהר סליחה ,זוהר גם
באיזושהי צורה ניסה להאשים אותם ,את חברי המועצה כאילו אנחנו נגד עובדי
העירייה ושהם לא .אמרתי לו אנחנו נגד עובדי העירייה?
מר זוהר נוימרק :אני דיברתי על עובדי העירייה?
גב' נעה צ'פליצקי :אתה ניסית,
מר זוהר נוימרק :אני דיברתי על עובדי העירייה?
גב' נעה צ'פליצקי :כאילו הם לא עושים את עבודתם.
מר זוהר נוימרק :אני אמרתי את זה?
גב' נעה צ'פליצקי :כן.
מר זוהר נוימרק :אני אמרתי את זה?
מר משה מועלם :הוא לא אמר את זה.
מר זוהר נוימרק :אני לא אמרתי את זה.
מר משה מועלם :הוא לא אמר את זה.
מר זוהר נוימרק :אני לא אמרתי את זה.
גב' נעה צ'פליצקי :אז אני אמרתי לך זוהר,
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מר משה מועלם :הוא לא אמר את זה.
מר זוהר נוימרק :לא אמרתי את זה.
גב' נעה צ'פליצקי :תראו ,דבר אחד אתם לא יכולים להתחרות באמת שלי ובאמת שלי ,אף אחד.
מר זוהר נוימרק .. :אבל לא אמרתי את זה.
גב' נעה צ'פליצקי :אני הקשבתי.
מר מוטי ששון :נעה ,מה זה רלוונטי עכשיו? תמשיכי עם ההצעה שלך.
גב' נעה צ'פליצקי :שכאילו,
מר מוטי ששון :תמשיכי עם ההצעה שלך.
מר זוהר נוימרק :לא אמרתי את זה בכלל.
מר מוטי ששון :זוהר אני מבקש.
מר זוהר נוימרק :לא אמרתי את זה.
מר מוטי ששון :נעה בבקשה ,מה הצעה?
גב' נעה צ'פליצקי :כל ההתנהלות ,המכרז ,פרטי המכרז ,לא נכון ,כן נכון ,אמרו קריטריונים ,לא
קריטריונים ,אני שאלתי אומנם חלק מהשאלות ,חלק מהשאלות בכלל לא ידעתי
לשאול ,כי אני לא למדתי את החומר ,לא הבאתי את החומר .אני הלכתי עם חברי
המועצה ,זאת אומרת תמכתי בהצעה שזה יעלה לדיון במועצה.
מר מוטי ששון :מה ההצעה שלך?
גב' נעה צ'פליצקי :כיוון ,שנייה ,עוד לא הגעתי ,כיוון שנאמר לי גם ,אני אין לי  10דקות ,כיוון
שנאמר לי גם ,נאמר במעמד המכרז ואני מאוד מכבדת את מר יוסי סילמן ,גם
בנושא של הגנים שאני יודעת שהוא מטפל,
גב' נעה צ'פליצקי :כן ,כן ,תודה רבה ,אני כן רוצה להגיד לו תודה רבה.
דובר:

כל הכבוד.

גב' נעה צ'פליצקי :הוא אמר שאם לא נצביע בעד ,משהו כזה ,אני לא רוצה לצטט ,ב 1-בספטמבר
תהייה בעיה של ניקיון בעיר .עכשיו ,אני יודעת שב 1-לספטמבר יש,
מר יוסי סילמן :לא אמרתי את זה.
מר משה מועלם :הוא אמר אם לא תהייה הצבעה,
מר יוסי סילמן :אם לא תהייה הצבעה .לא אמרתי בעד.
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גב' נעה צ'פליצקי :סליחה ,סליחה,
מר יוסי סילמן :אמרתי שבגלל שהחוזה עם הקבלן הנוכחי נגמר ב ,31.8-כל דחייה משמעותה,
גב' נעה צ'פליצקי :נכון,
מר יוסי סילמן :כאוס .זה הכול.
גב' נעה צ'פליצקי :אמת .יש דברים שאני מדייקת .אני זוכרת את התאריך של ה 1-בספטמבר ,...
ההצעה שלי היא ככה ,א' שזה יעלה לדיון במועצה .מאוד חשוב לי ,כיוון שזה מכרז
עם הרבה כסף ,זה מכרז תברואה,
מר זוהר נוימרק :אישרתם מכרזים הרבה יותר גדולים.
גב' נעה צ'פליצקי :זוהר תן לי לסיים.
דובר:

תן לה לסיים.

גב' נעה צ'פליצקי :במהלך המכרז גם הבנתי שהייתה חברה כזאת והחברה הזאת לא הייתה טובה.
באמת ,אני לא מכירה את הקבלנים ,זה לא ,זה לא,
דובר:

תמימות ,תמימה ,בסדר.

גב' נעה צ'פליצקי :אז מה שאני מבקשת זה א' שזה יעלה לדיון במועצה ,מאוד מאוד חשוב לי שזה
יעלה לדיון במועצה וחוץ מזה אני גם רוצה לשמוע ממך ראש העיר שכל ההתנהלות
אכן בוועדה הזאת הייתה תקינה ,בתוקף ,שלא היו ,לא יודעת .אני אומרת לכם ,אני
לא יודעת ,כיוון שלא שמעתי ולא הייתי מוכנה ,לתחושתי ,לתחושתי ,מותר לי,
מר מוטי ששון :אז ההצעה שלך שאת רוצה שהמועצה תדון .בבקשה,
גב' נעה צ'פליצקי :שהמועצה תדון .כן.
מר מוטי ששון :אתה רוצה לומר משהו מורן?
מר ישראל מורן :אני אשמח.
מר מוטי ששון :מה?
מר ישראל מורן :אני אשמח לומר .אז אני לא ,בלי להיכנס לסמכויותיה של הוועדה מול מועצת
העיר ,כי יכול להיות שזה לא בסמכות מועצת העיר לקבל החלטה ובסמכות הוועדה
להגיש המלצה ...
מר מוטי ששון :לראש העיר,
מר ישראל מורן :לראש העירייה וראש העירייה רשאי לקבל או שלא לקבל .אני חושב שיש אחריות
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שהי א ,שהיא צריכה להישמע ,בגלל שאתה רשאי לקבל או לא לקבל ,בלי שום קשר
גם לפרוצדורה .עכשיו ,אני לא ,אין לי ,אני יודע שאיתי ישב בדיון ,ואיתי שאל
שאלות במשך שעה ארוכה,
מר זוהר נוימרק :נכון.
מר ישראל מורן :שנייה ,ואיתי שאל שאלות במשך שעה ארוכה ונענו לו תשובות ,אבל יש פה טענה
שחברת ועדה שאומרת לכם חברים ,אנחנו חברי מועצה ,אנחנו עושים את עבודתנו
עד כמה שאנחנו יכולים הכי טוב שאנחנו יכולים ,וכשאני מבקשת את החומר
מראש כדי להתכונן לישיבה ותאמינו לנו אנחנו יושבים לפני הישיבות ולומדים ואני
מאמין לנעה שהיא יושבת ולומדת ואני מכיר את איתי ואני יודע מה אני עושה.
אנחנו יושבים לפני ועדות ,אז היא אומרת תקשיבו ,בפרוצדורה הזאת לא קיבלנו
את החומר .עכשיו ,לגיטימי לבוא ולומר,
מר זוהר נוימרק :לא חייבים.
מר ישראל מורן :שנייה,
מר זוהר נוימרק :ברגע שזה היה מוכן ,העבירו את זה.
מר ישראל מורן :לא חייבים לעומת מה שקורה,
מר מוטי ששון :תן לו לדבר .בבקשה ,מה אתה מציע?
מר ישראל מורן :תשים לב מה אני שומע .לא ,אני אגיד לך ,אני שומע בדיון הזה ,מה זה לא
חייבים? בדרך כלל אתם נוהגים לשלוח את החומר ,במכרז ספציפי אתם לא
שולחים את החומר? זה נשמע לא תקין.
גב' נעה צ'פליצקי :נכון.
מר ישראל מורן :זה לא נשמע לי טוב באוזן .אני שומע את הקשב ,שומע על בקשב רב .זה לא נשמע
לי ש ,אדוני ,כל הזמן כן ועכשיו לא.
מר מוטי ששון :אז מה אתה מציע מורן?
מר ישראל מורן :אני אומר שאם יש צורך ורצון של חברי הוועדה לנהל דיון מראש עם קבלת החומר
שוב ,יעשו ,יואילו ויכנסו את הוועדה שוב ו...
מר מוטי ששון :או קיי.
גב' נעה צ'פליצקי :עוד משהו ששכחתי להגיד .אני הצבעתי בעד.
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מר זוהר נוימרק :נכון.
גב' נעה צ'פליצקי :כי לי היה חשוב שיהיה ניקיון.
מר מוטי ששון :זה בסדר .בבקשה רועי ,אתה רוצה להגיב לפני שיונת מדברת?
עו"ד רועי כהן :כן .אני רוצה ,אני רוצה להגיד ,ודווקא אני רוצה שגם יונת והמנכ"ל יתייחסו
לסוגיה .קודם כל אני לא מכיר את פרטי המכרז ולא מכיר ,אני רק יודע כמו כל
חברי המועצה ,שקיבלנו אי אילו חומרים המעלים טענות קשות כלפי חברות כאלה
ואחרות,
מר יוסי סילמן :ממי?
עו"ד רועי כהן :קיבלנו מכתבים.
מר יוסי סילמן :ממישהו.
עו"ד רועי כהן :לא יודע.
מר מוטי ששון :ממישהו שהיה מעורב במכרז.
עו"ד רועי כהן :אני שואל שאלה .הגיע חומר ,האם הטענות האלה נבדקו? האם יש לנו עכשיו
אחריות קולקטיבית כזאת או אחרת שטענה מאן דהוא כזאתי נבדקה על ידי
העירייה או מי מגורמיה ,על מנת שאנחנו כל חברי המועצה לא נהייה חשופים,
בעקבות הדיון הזה ,שאנחנו יודעים שיש דיון כרגע על הנושא של המכרז ,זה מה
שעומד לנגד עיניי .האחריות הקולקטיבית של כולנו .האם אפשר להפוך אתה אותה
טענה ולבדוק אותה ,להקשיב לכל חברי המועצה שאין דברים בגו ,מה שידוע
לעירייה .לא מה זה ,ואותנו לשחרר מהאחריות הזאת שכרגע מרגע שנודע לנו,
אנחנו נושאים באחריות .תבינו .היא יודעת את זה היועצת המשפטית שברגע שמגיע
לידיעתך הודעה על דבר עבירה כזה או אחר ,אתה מחובתך לבדוק מתוקף תפקידך.
אני מה שאני עושה כרגע ,זה התהליך של הבדיקה שלי .הגיעה אלינו זה ,האם מי
מגורמי העירייה בדק את הסוגיה הזאת ,לא בדק את הסוגיה על מנת שאנחנו לא
נהייה חשופים?
גב' נעה צ'פליצקי :עכשיו אני רוצה עוד שאלה .האם זה חוקי,
מר מוטי ששון :תני לה לענות ,לדבר.
גב' נעה צ'פליצקי :שהיא תענה על הכול ביחד .האם זה חוקי ,סליחה ,האם זה חוקי ,באמת ,והיועץ
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המשפטי שישב שם ,אני לא מכירה אותו ,להגיד סליחה זוהר  ,...זה חוקי?
מר משה מועלם :למה לא?
גב' נעה צ'פליצקי :אני שואלת ,אני שואלת ,לא יודעת .כל מה שאני לא יודעת ,אני שואלת.
מר מוטי ששון :נועה ,תני ליועצת המשפטית שתדבר.
גב' נעה צ'פליצקי :או קיי.
מר מוטי ששון :בבקשה.
עו"ד יונת דיין :סעיף  148לפקודת העיריות מקים את ועדת המכרזים ,קובע מה הפרוצדורה ,מה
הנוהל ,מה הסמכויות .המועצה תבחר חברי ועדת מכרזים קבועה שתפקידה לבדוק
הצעות מחירים המוגשות לעירייה בעקבות פרסום מכרז ולהמליץ בפני ראש
העירייה על ההצעה שלדעת הוועדה ראויה לאישורו .ראש העירייה לא יהיה חבר
בוועדת מכרזים .עכשיו ,החליט ראש העיריה לאחר עיון בהמלצות ועדת המכרזים
שלא לאשר את ההצעה שעליה המליצה הוועדה ,ירשום את הנימוקים להחלטתו
ויביאם לידיעת המועצה .ראש העיריה רשאי ,באישור המועצה ,לאשר הצעה מבין
ההצעות שהיו לפני ועדת המכרזים ,אף שהוועדה לא המליצה עליה .הווה אומר
שבמצבים רגילים ,כאשר הוועדה ממליצה על הצעה וראש העירייה מקבל אותה,
בזאת נגמרת השרשרת.
מר מוטי ששון :רגע ,רגע ,מועלם ,פעם שנייה אני קורא אותך לסדר .אתה מפריע לי .בבקשה.
עו"ד יונת דיין :להניח את דעתך ,להבדיל מבדרך כלל במכרז הזה גם אני הייתי מעורבת בכתיבתו,
בבחינתו ובניסוחו .נקבעו תנאי סף ,לרבות תנאי סף חוקיים דוגמת רישיון עסק
שלא לכל קבלני פינוי האשפה היה ,לכן מי שהגיש ולא היה לו רישיון עסק לא עמד
בתנאי הסף .נקבעו תנאי סף של היקף ניסיון והיקף עבודה וניתן ניקוד ליתרונות
נוספים ,בדיוק מתוך המחשבה המקצועית שרוצים לשמור על העיר הזאת נקייה,
נוחה וטובה לכל תושביה וכל עוברי האורח .אחרי כל זה בכל זאת רכשו את המכרז
והגישו הצעות שעמדו בתנאי הסף  5חברות .ההצעות נבחנו ,הן על ידי אנשי
המקצוע והן על ידי היועץ המשפטי .ההצעות נוקדו על פי הקריטריונים הידועים
מראש במכרז שפורסם והזוכה בניקוד הגבוה ביותר היא זאת שזכתה.
מר זוהר נוימרק :היה פער עצום .זה לא היה אפילו ..
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גב' נעה צ'פליצקי :אתה יודע ,כש..
מר מוטי ששון :רגע נעה ,לא,
גב' נעה צ'פליצקי :הוא פנה אלי .אני פונה אליו .הוא פנה אלי.
עו"ד יונת דיין :אז במצב הזה ,אפילו ש ,..מכיוון שהשרשרת בוצעה על פי הסמכויות ועל פי ...
מראש העירייה ואין למועצה סמכות ואתה יודע ,גם כשאין סמכות אז בדרך כלל
אין אחריות.
עו"ד רועי כהן :לא נכון .ברגע שנודע דבר עבירה,
עו"ד יונת דיין :נודע לך,
עו"ד רועי כהן :נולדה עבירה.
עו"ד יונת דיין :אין זאת עבירה,
מר מוטי ששון :הוא טועה.
עו"ד יונת דיין :רועי ,תנוח דעתך .רועי ,תנוח דעתך  .לא הוגשה עתירה לא כנגד תנאי המכרז ולא
כנגד בחירת הזוכה במכרז .הווה אומר כל המתמודדים עם כל מה שהם אולי כן
ואולי לא מפזרים לא חשבו שיש פה משהו לא בסדר או משהו שלא עומד בתנאי
החוק ובחובות ואחראיות ובסמכויות של כולם.
דובר:

אולי יש פה מישהו שטועה.

עו"ד יונת דיין :אני לא יודעת מי טועה.
מר מוטי ששון :או קיי.
גב' נעה צ'פליצקי :זה לא העניין.
מר מוטי ששון :או קיי.
עו"ד יונת דיין :אם מישהו חושב שנעברה עבירה ,שייגש למשטרה ויגיש תלונה.
גב' נעה צ'פליצקי :יונת זה לא העניין .תראי ,כשאני מגיעה לוועדת מכרזים ואני מקבלת את כל
הנושא ,ונושא אחד ,ונושא אחד מתעכב ,וכאחד שמתמודדת ויודעת ש,
מר מוטי ששון :נעה שמענו אותך.
גב' נעה צ'פליצקי :את מבינה?
מר מוטי ששון :שמענו אותך.
גב' נעה צ'פליצקי :אצלי זה ...
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מר מוטי ששון :מה את רוצה ,להעביר את זה אחרי ההסברים שקיבלת?
גב' נעה צ'פליצקי :זאת אומרת שלמועצה אין,
מר מוטי ששון :היא אמרה לך.
מר יוסי זיידה :זה לא יונת אומרת ,זה הפקודה אומרת.
גב' נעה צ'פליצקי :בסדר .אני שאלתי .בגלל זה שאלתי.
מר מוטי ששון :את רוצה להישאר בהצעה שלך?
גב' נעה צ'פליצקי :כל מה שאני לא יודעת ,אני עוד פעם אני אומרת לכם,
מר מוטי ששון :את רוצה להוריד את זה מסדר היום לאור הדברים שקיבלת?
גב' נעה צ'פליצקי :אם זה לא ,אם זה לא ...
מר מוטי ששון :מה?
גב' נעה צ'פליצקי :אם זה ,אם זה החוק אומר שזה לא יכול לדון במועצה ,אם זה מה שהחוק אומר.
מר מוטי ששון :כן.
עו"ד יונת דיין :הסמכות לראש העירייה אלא אם כן הוא לא מקבל את המלצות הוועדה.
מר מוטי ששון :את מורידה את זה מסדר היום?
גב' נעה צ'פליצקי :לא ,כי יש לי ,אני ,תראה,
מר מוטי ששון :או קיי ,את רוצה להעלות את זה לסדר? או קיי ,מי בעד להעלות את זה לסדר? מי
בעד?
גב' נעה צ'פליצקי :אני רוצה להעלות ,כן.
מר מוטי ששון :מי בעד? או קיי ,מי בעד?
גב' נעה צ'פליצקי :אם מישהו אומר ...
מר מוטי ששון :בבקשה ,גמרנו ,גמרנו את הדיון .מי בעד להעלות את זה לסדר?  ,2 ,1מורן?
מר ישראל מורן :אני רוצה ש...
מר מוטי ששון :הוא יהיה ,אני סופר אותו.
מר ישראל מורן :איך אתה יודע ?..
מר מוטי ששון :אני יודע.
מר איתי זילבר :לא ,אתה לא יכול להחליט בשבילי.
מר מוטי ששון :או קיי ,2 ,1 ,מורן ,מי בעד להעלות לסדר היום? מי בעד הצעת ההחלטה? .6
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מי בעד לאור ההסברים להוריד את זה מסדר היום ,לדחות את ההצעה,
מר ישראל מורן :על מה אנחנו מצביעים?
מר מוטי ששון :לדחות את ההצעה.
מר ישראל מורן :לא להעלות לסדר היום,
מר מוטי ששון :מי בעד ההצעה? ספרנו .להוריד את זה .זברלו.9 ,
מר ישראל מורן :אם זה ההצעה עצמה ,אנחנו נמנעים.
מר מוטי ששון :או קיי.
עו"ד יונת דיין :אז מחדש.
מר מוטי ששון :אז מחדש .מי בעד?  .5 ,4 ,3 ,2 ,1מי נגד ההצעת החלטה? .9
מי נמנע?  .4או קיי .ההצעה נדחתה .היא ירדה מסדר היום.
סעיף  - 5הצעה לסדר – של חבר המועצה מורן ישראל בנושא "הקמת המחלקה לילדים במינהל
החינוך – מענה בלתי פורמלי לילדי חולון בגילאי היסודי"
מר מוטי ששון :אני עובר לסעיף הבא .בבקשה הצעה לסדר של מורן .בבקשה מורן.
מר ישראל מורן :אפשר?
מר מוטי ששון :דבר ,דבר.
מר ישראל מורן :קודם כל תראו ,ההצעה  ..אני מקווה שהיא כזו שגם הלב ייפתח ואולי גם  ...ואולי
גם נקבל החלטה שהיא צודקת .היא צריכה,
מר ישראל מורן :ההצעה היא פשוטה .עיר הילדים ,מיתוג מעולה שעבד פנטסטי כמו שמוטי אומר.
עובד מעולה ,עובד יופי ,עיר הילדים אבל היא לא  ,...וכשאתם נכנסים למינהל
החינוך ותחפשו דלת דלת ותראו מה קיים ,אתם תראו שלילדים אין בית בחינוך
הבלתי פורמלי .יש למעשה ,היה ניסיון ,אנחנו מכירים את חברי ועדת נוער
וצעירים ,למרות שהם ילדים זה לאו דווקא אמור להיות שם ואולי אפילו בוועדה
לקידום מעמד הילד ,אבל מכיוון שקיבלו ,קיבלה מחלקת נוער משימה לנסות
להפעיל פיילוט ,אם יש מישהו שלא יודע זה מרכז ילדים שכונתי ,והפיילוט ,ככל
שידוע לנו ולחברי הוועדה כפי שהציגו לנו הצליח .רק מה ... ,לא קורה יותר.
ההצגות בקיץ ,תקנו אותי אם אני טועה ,הצלחה .כל פעילות לילדים בלתי
פורמלית ,לילדים בגילאי יסודי ,היום בחולון זה,
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עו"ד רועי כהן :גם הלגו בפארק זה הצלחה.
מר ישראל מורן :אבל לגו בפארק זה לא של העירייה .זה משהו חיצוני.
מר משה מועלם :זה של העירייה ,מה זה.
מר ישראל מורן :לא של העירייה.
מר משה מועלם :יוזמה של העירייה.
מר ישראל מורן :אני חושב שאתה מטעה וטועה ואתה מפריע לי באמצע ואתה לא קורא לו לסדר
פעם שנייה.
מר מוטי ששון :מועלם,
מר ישראל מורן :אתה רוצה לקרוא לו לסדר פעם שנייה?
מר מוטי ששון :עוד פעם אחת.
מר ישראל מורן :מוטי ,אם אתה שוכח אני אעשה את זה במקומך ,אין שום בעיה.
מר משה מועלם :בסדר.
מר ישראל מורן :ואני באמת חושב שלא הגיוני,
מר ישראל מורן :ההצעה מאוד פשוטה חברים .אין שום פעילות בלתי פורמלית לגילאי היסודי.
עכשיו צריך להבין ,השוטטות של ילדים ופעם הייתה שוטטות ,היו בני נוער
מסתובבים ברחובות ,היינו אוספים אותם ,עשינו להם פעילויות והכול .היום
התפיסה החינוכית אומרת שגם גיל ,הגיל של הנערות מתחיל מוקדם יותר .הילדים
מתבגרים לנו מהר יותר .גילאי ד' עד ו' מסתובבים ברחובות .אני ישבתי בוועדת
קליטה ,זוכרת?
דוברת:

אמת.

מר ישראל מורן :באנו ושאלנו את בני הנוער ,אמרנו להם מה חסר לכם ,אני אגיד לכם את האמת,
הם ספציפית פעילים גם במרכז הנוער שם ובאמת נעשית להם פעילות מבורכת.
יישר כוח .שאלנו אותם מה חסר לכם ,אמרו אנחנו נגיד לכם את האמת ... ,הם
מסתובבים ברחובות והם לא יכולים להיכנס למרכז הנוער כי מרכז הנוער ברגע
שנכנסים אליו ,אז אומרים לו לא ,לא ,לא ,אתה ילד ,תגדל עוד כמה שנים ותבוא.
מה קורה עם גילאי היסודי שמסתובבים בלי פעילות ,שאנחנו דואים להם ,בלי שום
דבר .ולכן אני מבקש בקשה פשוטה.
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מר חיים זברלו :אין פעילות ילדים?
מר ישראל מורן :אין פעילות.
דובר:

כל המתנ"סים מלאים.

מר ישראל מורן :יש פעילות בכסף חוגים .אין פעילות בלתי פורמלית כמו שמוגדרת ,כמו שעושים
במחלקת נוער ,כמו שעושים  ..אין פעילות כזאת .עושים ,עושים יוזמות שייצרו
בגלל שהעלינו את זה ,באנו והעלינו את זה בוועדת נוער וצעירים ,אז התחילו הצגות
בקיץ בחינם.
מר מוטי ששון :ואלק ,טוב שאת המעלה את הדברים.
מר מוטי ששון :מורן ,גם אולם היכל הספורט בזכותך?
מר ישראל מורן :את עצמך אתה לא קורא לסדר ,נכון? כי זה קשה,
מר מוטי ששון :אני יושב ראש הישיבה.
מר ישראל מורן :תראה ,אתה מציק באמצע דיון ולא מוכן להקשיב אז תקשיב.
מר מוטי ששון :אבל הקשבתי ,קראתי את ההצעה שלך  ..אתה מנותק ,מה אני אעשה.
מר ישראל מורן :ההצעה היא מאוד פשוטה.
מר מוטי ששון :בבקשה מורן.
מר ישראל מורן :בואו ,עכשיו אנחנו באוגוסט .תיכף מתחילים הדיונים המקצועיים על נושא
התקציב .התקציב ייקבע  ..תקציב  ,2018בוא מראש נגיד חברים ,ננחה את
העירייה ,שימו  1.5מיליון שקלים ,מה זה  1.5מיליון,
דובר:

זה שוק?

מר ישראל מורן :כשאתה מבקש להעביר  3מיליון לגירעונות זה לא שוק?
מר מוטי ששון :זה גירעונות.
מר ישראל מורן :זה היה הכי שוק בעולם.
מר ישראל מורן 1.5 :מיליון מראש,
מר משה מועלם :אתה יושב ראש הישיבה.
מר מוטי ששון :אני מזהיר אותך עוד פעם .אתה מפריע .בבקשה מורן תסיים .תסיים מורן.
מר ישראל מורן :אנחנו מבקשים מראש להיערך לתקציב .2018
מר מוטי ששון :מה זה רלוונטי?

44

מועצת העיר ה 17 -חולון ישיבה שלא מן המניין מספר  16.8.2017 63פרוטוקול 477

מר ישראל מורן :ולתקצב שם  1.5מיליון שקלים לפעילות,
דובר:

מה זה  1.5מיליון ,תבקש  5מיליון.

גב' נעה צ'פליצקי :די.
מר ישראל מורן :סבבה ,אז תאשר.
מר מוטי ששון :טוב.
מר ישראל מורן :אפשר לבקש שוב ,בהצעת התקציב של שנת  2018יוקצב סכום ייעודי שלא יפחת
מ 1.5-מיליון שקלים לטובת הקמת מחלקה ,אני כבר אומר לכם,
מר מוטי ששון :תגיד לי ,ההצעה שלך זה להקים מטה או פעילות? אני לא מצליח להבין את ההצעה.
להקים עוד פעם פקידים ,מטה.
מר מוטי ששון :לא ,אבל מילא היה מציע לעשות פעילות.
מר מוטי ששון :או קיי ,מי בעד?
מר ישראל מורן :אני כבר אומר ,אם תחשבו להעביר את זה באופן ישיר לפעילות  ..תעביר לפעילות.
מר יוסי סילמן :יש לנו הרבה יותר מתוכנן לילדים
מר מוטי ששון :סליחה ,רועי בבקשה.
מר ישראל מורן :נראה אם נראה את זה בתקציב.
מר מוטי ששון :רועי ,רועי,
מר מוטי ששון :רועי דבר.
עו"ד רועי כהן :אני מתחבר למה ש,
מר יוסי סילמן :רק שנייה ,אני חייב רגע דקה ,ראש העיר אישר תוכנית מיל"ת בגודל של  1.5מיליון.
אנחנו הולכים לקבל עוד ,אנחנו נהייה עם  30מסגרות מיל"ת.
מר משה מועלם :הוא לא יודע מה זה.
מר יוסי סילמן :פעילות עד חמש אחר הצהריים לילדים עם ארוחת צהריים .רבותיי ,עם ארוחת
צהריים .תספרי לו מה זה מיל"ת .כל בית ספר יחד ,דקה ,כל בית ספר יחד יהיה
בתוכנית מיל"ת.
מר ישראל מורן :זה הדיון.
מר מוטי ששון :זה לא הדיון.
מר ישראל מורן :זה הדיון.
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מר איתי זילבר :יש דיון.
מר ישראל מורן :אנחנו רוצים לשמוע.
גב' נעה צ'פליצקי :לא כולם יודעים.
מר מוטי ששון :סילמן אני מבקש,
מר ישראל מורן :המנכ"ל דיבר ואנחנו רוצים לשמוע.
מר מוטי ששון :מורן,
מר ישראל מורן :אני רוצה לשמוע.
מר מוטי ששון :רועי סיימת?
עו"ד רועי כהן :עוד לא דיברתי.
מר מוטי ששון :בבקשה דבר.
מר ישראל מורן :את המנכ"ל אתה לא קורא לסדר.
מר מוטי ששון :מי?
מר ישראל מורן :אתה.
מר מוטי ששון :בבקשה רועי.
עו"ד רועי כהן :אני קראתי את ההצעה וגם שמעתי את ההסבר של מורן .אני רוצה להבין.
מר מוטי ששון :רועי מה השאלה?
גב' נעה צ'פליצקי :בוא תיתן לו להסביר.
מר מוטי ששון :נעה אני פעם ראשונה קורא אותך לסדר .את מפריעה בניהול הישיבה.
מר יוסי זיידה :רועי בבקשה.
עו"ד רועי כהן :אני רוצה להתייחס לסוגיה ולתת קצת נופך אחר .מאחר וגם אני מגדל ילדים בעיר
חולון והרבה פה מהאנשים גם מגדלים ילדים ונכדים והכול והסוגיה הזאת היא
סוגיה באמת נכונה .אי אפשר להתעלם ממנה .מה שאמר כרגע מורן ,שילדים,
הילדה שלי נעה ,כיתה ו' ,אין לה מה לעשות בזה ,אין.
מר מוטי ששון :מורן מה אתה רוצה להגיד?
מר מוטי ששון :זברלו ,זברלו ,רועי תסיים.
מר יוסי זיידה :חיים ,חיים,
מר מוטי ששון :זברלו,
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עו"ד רועי כהן :ישנה פה סוגיה שקשורה ל,
מר מוטי ששון :מה אתה מציע?
עו"ד רועי כהן :אני אומר שמאחר וגם אנחנו ,אנחנו לא יכולים להתכחש ,יש איזושהי סוגיה
שדווקא לאנשים כמוני יש פתרונות לתת וכסף ,בדיוק כמו שרציתי להשלים ולא
רצה לשמוע זברלו .לאנשים כמוני ולחלק מהאנשים פה יש את האפשרות בכסף
לתת פיתרונות לאותם ילדים ויש אנשים שידם לא משגת .בא כרגע ,אנחנו מועצת
העיר אחראים על כל הילדים של חולון ואנחנו אחראים על כולם ואני בא ואומר
שאתה אמרת ,אתה נתת את התשובה  ..מתנ"ס עולה כסף .חוג עולה  200שקל.
גב' נעה צ'פליצקי :אבל יש כאלה שאין להם.
עו"ד רועי כהן :שנייה ,אני מדבר.
מר מוטי ששון :מה אתה מציע?
עו"ד רועי כהן :אני מציע שבאמת מה שאומר פה מורן,
מר מוטי ששון :או קיי,
עו"ד רועי כהן :אני לא בעד מחלקה ,אני לא בעד מחלקה כי זה מטעה,
מר מוטי ששון :או קיי,
עו"ד רועי כהן :ואני לא בעד עובדים,
מר יוסי סילמן :צודק.
עו"ד רועי כהן :ואני לא בעד  ,..אני לא בעד ...
מר מוטי ששון :נעה בבקשה.
עו"ד רועי כהן :להביא את הכסף לרשת לטובת סבסוד.
מר מוטי ששון :בבקשה נעה.
עו"ד רועי כהן :אני מוכן  ..את ההצעה הזאת.
מר מוטי ששון :בבקשה.
גב' נעה צ'פליצקי :אני גם חושבת שחסרה פעילות .אני הייתי במשמש לפני שנה וגם אתה ראש העיר
ובאמת התרשמתי אבל אני חושבת שבשביל לייצר כאלה פעילויות זה לא הון עתק
אבל באמת יש פה ילדים .אני רק מחזקת את מה שהוא אמר.
מר מוטי ששון :או קיי.
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גב' נעה צ'פליצקי :אבל רגע ,אני רוצה ל ,..המנכ"ל התחיל להסביר מה זה מיל"ת .תנו לו להסביר,
לא כולם יודעים .אני יודעת ,אני קראתי ,אני יודעת .אני יודעת לכמה ילדים.
מר מוטי ששון :או קיי ,שמעתי אותך .בבקשה יונת ,את רוצה לענות להם? בבקשה .יונת בבקשה.
עו"ד יונת דיין :אני רוצה שנייה,
גב' נעה צ'פליצקי :לא ,כי כל דבר פה נראה כאילו מלחמה .זה לא מלחמות.
מר מוטי ששון :אני קורא לך פעם שנייה לסדר .מספיק כבר להפריע לניהול הישיבה.
עו"ד יונת דיין :אני רוצה רגע לחדד .מה שאתה מבקש זה החלטה לתקצב  1.5מיליון או החלטה
לבקש מראש העירייה לשקול .יש הבדל בין שני הדברים.
מר ישראל מורן :אנחנו מן הסתם שאנחנו לא מצביעים על תקציב עכשיו ובטח לא על תקציב 2018
כל עוד לא הגיע .מאחר ואנחנו יודעי ם שדיוני התקציב יחלו עכשיו ,אנחנו מבקשים
שלדיוני התקציב תיכנס הצעה שידונו בתוספת לשל  1.5מיליון שקלים שיתווספו
להצעת התקציב שתוגש למועצת העיר,
מר מוטי ששון :או קיי ,הבנו.
מר ישראל מורן :רגע ,בדצמבר  ,2017לקראת  2018כחלק מהמדינות של העיר.
עו"ד יונת דיין :אז אני רוצה,
מר ישראל מורן :זה מה שאנחנו קובעים פה.
מר מוטי ששון :אז עכשיו אתה תקשיב.
עו"ד יונת דיין :רגע ,שנייה,
מר ישראל מורן :מה זה ההתבטאות הזאת?
עו"ד יונת דיין :אני מחדדת לא בכדי מורן.
מר מוטי ששון :מורן אתה אפילו לא רוצה להקשיב.
מר ישראל מורן :על מה הוא כועס?
מר מוטי ששון :מורן ,אתה אפילו לא מקשיב לה.
מר ישראל מורן... :
מר מוטי ששון :אתם צריכים להוריד את הטונים .בשביל זה ,מישהו צריך להוריד את הטונים שלך.
בבקשה.
עו"ד יונת דיין :שוב ,אני שואלת ואני מחדדת ולא בכדי .ההחלטה שאתה רוצה שמבקשים מראש
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העירייה לשקול להוסיף סעיף לתקציב או מורים לראש העירייה? יש הבדל עצום
בין שני הדברים.
מר ישראל מורן :מצוין .אז אני אשאל אותך כיועצת המשפטית ,טרם אני אגיד לך מה הכוונה ,מה
אפשרי? תגידי מה אפשרי בין השניים ואני אגיד לך מה.
מר מוטי ששון :לא ,אתה צריך ,אתה בעל ה,
מר ישראל מורן :לא ,חבר'ה ,יש פה יועצת משפטית ,אם אתם מתחכמים מראש והיא שואלת אותי
כדי להכשיל,
עו"ד יונת דיין :אני לא ,להפך.
מר מוטי ששון :היא שואלת.
מר ישראל מורן :אז אני רוצה שתעזור,
עו"ד יונת דיין :להפך .אני לא שואלת כדי להכשיל.
מר ישראל מורן :אז בואי תגידי לנו מה,
עו"ד רועי כהן :גם אם אתה מביא סעיף תקציבי אחר ,מותר לך לבקש  ,...אם היית מביא סעיף
תקציבי ,זה מותר לך.
מר ישראל מורן :זה אני יודע.
עו"ד יונת דיין :במועצה שדנה בתקציב.
מר ישראל מורן :נכון ,נכון.
עו"ד רועי כהן :כל מועצה דנה בתקציב.
מר מוטי ששון :רועי,
עו"ד רועי כהן :אם יש רוב ,כל מועצה.
מר ישראל מורן :יונת מה את מציעה?
מר מוטי ששון :היא לא מציעה .אתה מציע את ההצעה.
מר ישראל מורן :לא ,מהאופציות שהיא מציעה.
מר מוטי ששון :אתה אחראי על ההצעה.
מר ישראל מורן :אתה רוצה בכוח להכתיב? תקשיב .תן לה לדבר.
מר מוטי ששון :אתה לא עונה לה .אני מבקש שלא תפריע לה.
מר ישראל מורן :בבקשה.
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עו"ד יונת דיין :מה שאתה מבקש זה שההחלטה היא להמליץ או לבקש מראש העירייה לשקול את
זה ,זה .fare enough
עו"ד רועי כהן :מה זה ?fare enough
עו"ד יונת דיין :עם זה אין שום בעיה.
עו"ד רועי כהן :זה חוקי .מה זה  .fare enoughזה חוקי ,מה זה.
עו"ד יונת דיין :רועי ,אני לא ,אתה לא מקשיב עד הסוף.
מר ישראל מורן :הבנתי את השאלה .הבנתי את השאלה .הבנתי את השאלה .אני יכול לענות? היא
שאלה שאלה .מאחר ולא מדובר בהצעת התקציב  2018עדיין ,הדיון כרגע היום לא
עוסק בתקציב .מאחר ואנחנו יודעים שהדיונים יחלו תיכף ,אנחנו מבקשים כחלק
ממועצת העיר ,שבהצעת התקציב הקרובה שתוגש למועצת העיר ייכלל גם הסעיף
הזה .זאת הבקשה.
עו"ד יונת דיין :אתם מבקשים להורות על הכללת סעיף .אתם לא מבקשים לשקול.
מר איתי זילבר :אנחנו לא מבקשים להצביע על הסעיף התקציבי ב .2017-אלא ,אלא ,רגע ,אלא
להורות לאנשי המקצוע,
מר ישראל מורן :בדיוק,
מר איתי זילבר :בעירייה,
מר ישראל מורן :בדיוק,
מר איתי זילבר :בעירייה ,שבתקציב  2018יהיה תקציב ,יהיה סעיף תקציבי לדבר הזה.
מר ישראל מורן :נכון.
מר מוטי ששון :או קיי ,קדימה.
מר ישראל מורן :זו הבקשה הפשוטה.
מר מוטי ששון :אתה לא יכול להורות.
מר ישראל מורן :מבקש.
מר מוטי ששון :מבקש,
עו"ד יונת דיין :אז שאלתי מבקש?
מר ישראל מורן :מבקש .אני מבקש.
מר מוטי ששון :או קיי חברים ,חברים ,או קיי ,יש את ההצעה .אני משאיר את זה לדיונים ,זה
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יישאר לדיונים בתקציב ל 2018-ואני משאיר את זה לידיעת אנשי המקצוע.
מר ישראל מורן :לידיעת אנשי המקצוע?
מר מוטי ששון :ביחד עם המנכ"ל ,יהיו דיונים על המנכ"ל על תקציב  2018והם יגישו הצעות .אם
יש הצעות כאלו ואחרות אני מבקש מי שבעד להעלות את זה .מי בעד להעלות את
זה?
מר ישראל מורן :לא להעלות לסדר היום .זה לקבל החלטה.
מר מוטי ששון :מי בעד לקבל את ההחלטה להוסיף את מה שמורן מציע ,מי בעד?
מר ישראל מורן :להוסיף  1.5מיליון שקל.
מר מוטי ששון :מי בעד?  6בעד .מי בעד לדחות את זה? מי בעד לדחות את זה?
מר מוטי ששון :ולהעביר את זה לאנשי המקצוע.
מר ישראל מורן :אני בעד ההצעה של זברלו.
מר מוטי ששון,8 :
מר ישראל מורן :על מה אתה מצביע?
מר מוטי ששון ,9 :לדחות את זה .או קיי ,מי נמנע?  1נמנע ירד (נדחה) מסדר היום.
תודה רבה הישיבה נעולה.

** סוף הישיבה **

יוסי זיידה

מוטי ששון

עוזר ראש העיר

ראש העיר
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