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מועצת העיר השבע עשרה שמן המניין מס' 64

מיום ראשון 03.09.2017

משתתפים:
מר ששון מוטי

 -ראש העיר ויו"ר מועצה

מר נוימרק זוהר

 -חבר מועצה ומ"מ ראש העיר

מר חרש יעקב

 -חבר מועצה ומשנה לראש העיר

עו"ד כהן רועי

 -חבר מועצה

מר זילבר איתי

 -חבר מועצה

מר סברלו חיים

 -חבר מועצה וסגן ראש העיר

מר פכטר יניב

 -חבר מועצה

מר בבלי יעקב

 -חבר מועצה

ד"ר רוק מאיר

 -חבר מועצה ומשנה לראש העיר

מר תורג'מן יצחק

 -חבר מועצה

מר ישראל מורן

 -חבר מועצה

עו"ד לוויט מיכאל

 -חבר מועצה

מר מועלם משה

 -חבר מועצה ומשנה לראש העיר

גב' צ'פליצקי נעה

 -חברת מועצה

מר סיטון עזרא

 -חבר מועצה

1

מועצת העיר ה 17 -חולון ישיבה שמן המניין מספר  3.9.2017 64פרוטוקול 478

מר קייקוב ראובן

 -חבר מועצה

מר קינן שי

 -חבר מועצה

מר ירושלמי עמוס

 -חבר מועצה

מר חזן שמעון

 -חבר מועצה

מר ישורון יואל

 -חבר מועצה וסגן ראש העיר

מר שמעונוף עופר

 -חבר מועצה

גב' כהן גאדול שרה

 -חברת מועצה

מר זיתוני יעקב

 -חבר מועצה

נעדרו:
אחדות יעקב

 -חבר מועצה

ניסים זאב

 -חבר מועצה

עדן רבקה

 -חברת מועצה וסגן ראש העיר

שמריהו מיקי

 -חבר מועצה

כמו כן נכחו:
מר סילמן יוסי

 -מנכ"ל העירייה

מר יצחק וידבסקי

 -גזבר העירייה

עו"ד יונת דיין

 -יועצת משפטית

נורית בייסקי

 -דוברת העירייה

גב' ורדה לוי

 -מנכ"לית רשת קהילה ופנאי

גב' לילך שץ

 -סמנכ"לית תכנים ,פיתוח והדרכה – רשת קהילה ופנאי

מר דני וייס

 -מנכ"ל מדיטק

מר יגאל אייל

 -מנהל מח' הספורט

מר אילן בוסקילה

 -מנהל מחלקת גבייה

מר רחמים בינוני

 -מנהל אגף תקציבים ובקרה
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מר שמוליק בראונשטיין  -ס' מנהל אגף התקציבים.
מר חיים כץ

 -סמנכ"ל תעשייה ומסחר

מר דורון עברי

 -רואה חשבון

מר מוטקה נתנזון

 -דירקטור רשת קהילה ופנאי

מר יוסי זיידה

 -עוזר ראש העיר ומרכז ישיבות מועצה

מר ארז מנשה
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סדר יום:
 .1הצעה לסדר  -של חברת המועצה נעה צ'פליצקי בנושא  -מחסור בבתי כנסת
ובמקומות תפילה בחגים.
 .2הצעה לסדר  -של חברת המועצה נעה צ'פליצקי בנושא  -הסדר הסעות לתלמידי
החינוך המיוחד.
 .3הצעה לסדר  -של חבר המועצה סיטון עזרא בנושא – קריאת שם רחוב על שמו של
אילן לוי וחיים ירמיהו ז"ל.
 .4שאילתה  -של חברת המועצה נעה צ'פליצקי בנושא  -מכרז להפעלת הצהרונים
בעיר.
 .5שאילתה  -של חברת המועצה נעה צ'פליצקי בנושא – עבודה בשבת בבית ספר
גולדטק.
 .6שאילתה  -של חבר המועצה סיטון עזרא בנושא – שכר טרחת עו"ד המייצגים את
העירייה.
 .7שאילתה

 -של חבר המועצה סיטון עזרא בנושא  -היקף הסיוע של משרדי

הממשלה לעיריית חולון.
 .8שאילתה  -של חבר המועצה איציק תורג'מן בנושא –תשלומי הורים לבתי ספר
יסודיים.
 .9שאילתה – של חבר המועצה ישראל מורן בנושא – מספר העולים וילדיהם בעיר
 .10אישור תכנית עבודה לשנת  2017רשת קהילה ופנאי(,מצ"ב).
 .11בקשה לאישור מועצת העיר למחיקת חובות בהסדרי פשרה(,מצ"ב).
 .12בקשה לאישור מועצת העיר למחיקת חובות(,מצ"ב).
 .13בקשה לאישור מועצת העיר למחיקת חובות"-הפטרים"(,מצ"ב).
 .14אישור הסכם פשרה בגין חוב אגרות שילוט ומחיקתו החלקית של החוב(,מצ"ב).
 .15אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מיום  6.8.17תיקון בתבחינים לתמיכות תקציב 2017
עמותות כללי – (,5.13מצ"ב).
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 .16אישור תבחינים לחלוקת כספי עמותות (כללי) לשנת ,2018בהתאם לחוזר מנכ"ל
(4/2006מצ"ב).
 .17אישור תבחינים לחלוקת כספי עמותות בספורט לשנת (,2018מצ"ב).
 .18פרוטוקול ועדת תמיכות – טבלת חלוקת תמיכות במוסדות דת  2017פרוטוקול מיום
(,9.8.2017מצ"ב).
 .19אישור דוחות כספיים ומילוליים של החברה לפיתוח תיאטרון אומנות מוסיקה
ומחול בע"מ(,מצ"ב).
 .20חוק עזר לחולון (מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון)(תיקון  - 2הארכת תוקף)
התשע"ז – (.2017מצ"ב).
 .21חוק עזר לחולון (שרותי שמירה ,אבטחה וסדר ציבורי) ,התשע"ח – (,2017מצ"ב).
 .22חוק עזר לחולון (שטחים ציבוריים פתוחים) (תיקון) ,התשע"ח – (,2017מצ"ב).
 .23הארכת תוקף גביה לפי חוק העזר לחולון (תיעול) ,התשס"ח – (,2008מצ"ב).
 .24חוק עזר לחולון סלילת רחובות (תיקון) ,התשע"ח – (,2017מצ"ב).
 .25הארכת תוקף גביה לפי חוק עזר לחולון (סלילת רחובות) התשע"ב(,2012 -מצ"ב).
 .26הסכם לייזום והפעלת היכל הקרח בגו"ח (,7302/7מצ"ב).
 .27כתב הסמכה למתמחה לב ליאור ת.ז 302680509 .להתייצב ולתבוע בבית משפט
לעניינים מקומיים בחולון(,מצ"ב).
 .28בקשה להגדלת היקף עבודה של מכרז חיבור רחוב המרכבה לכביש (,44מצ"ב).
 .29עדכון תקציב הרגיל לשנת (,2017מצ"ב).
 * .30עדכון נוסף לעדכון תקציב רגיל לשנת (,2017מצ"ב).
 .31עדכון התקציב הבלתי רגיל לשנת (,2017מצ"ב).
 .32אישור מועצה לקבלת שירותי ייעוץ בבנק מזרחי(,מצ"ב).
* .33אישור מועצה לפתיחת חשבונות בנק(,מצ"ב).
* .34אישור המועצה לפתיחת חשבונות בנק עבור גני ילדים(,מצ"ב).
 .35חוזה למתן זכות שימוש עיריית חולון – העמותה למען הקשיש בחולון מבנה המצוי
בגוש  6996חלקי חלקות  ,97,81ו –  101ברחוב אלחריזי  13חולון(,מצ"ב).
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 .36עדכון שכרה של יונת דיין היועצת המשפטית לעירייה(,מצ"ב).
 .37עדכון מועצת העיר בדבר שינוי ארגוני באגף הרווחה(,מצ"ב).
 .38מינוי חבר מועצה מר יניב פכטר כחבר בוועדת ביקורת במקום איציק רון.
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ריכוז החלטות ישיבת מועצת העיר שמן המניין מס'  64פרוטוקול מס' 478
 .1הצעה לסדר  -של חברת המועצה נעה צ'פליצקי בנושא  -מחסור בבתי כנסת ובמקומות
תפילה בחגים – .ירד מסדר היום.
 .2הצעה לסדר  -של חברת המועצה נעה צ'פליצקי בנושא  -הסדר הסעות לתלמידי החינוך
המיוחד .ירד מסדר היום .
 .3הצעה לסדר  -של חבר המועצה סיטון עזרא בנושא – קריאת שם רחוב על שמו של אילן
לוי וחיים ירמיהו ז"ל .הוסר מסדר היום עפ"י בקשת עזרא סיטון.
 .4שאילתה  -של חברת המועצה נעה צ'פליצקי בנושא  -מכרז להפעלת הצהרונים בעיר.
 .5שאילתה  -של חברת המועצה נעה צ'פליצקי בנושא – עבודה בשבת בבית ספר גולדטק.
 .6שאילתה  -של חבר המועצה סיטון עזרא בנושא – שכר טרחת עו"ד המייצגים את
העירייה.
 .7שאילתה  -של חבר המועצה סיטון עזרא בנושא  -היקף הסיוע של משרדי הממשלה
לעיריית חולון.
 .8שאילתה  -של חבר המועצה איציק תורג'מן בנושא –תשלומי הורים לבתי ספר יסודיים.
 .9שאילתה  -של חבר המועצה ישראל מורן בנושא – מספר העולים וילדיהם בעיר.
 .10מועצת העיר אשרה ברוב קולות את תכנית העבודה לשנת  2017רשת קהילה ופנאי.
 .11מועצת העיר אשרה ברוב קולות את הבקשה למחיקת חובות בהסדרי פשרה.
 .12מועצת העיר אשרה ברוב קולות את הבקשה למחיקת חובות.
 .13מועצת העיר אשרה ברוב קולות את הבקשה למחיקת חובות"-הפטרים".
 .14מועצת העיר אשרה ברוב קולות את הסכם הפשרה בגין חוב אגרות שילוט ומחיקתו
החלקית של החוב.
 .15מועצת העיר אשרה ברוב קולות את פרוטוקול ועדת התמיכות מיום  6.8.17תיקון בתבחינים
לתמיכות תקציב  2017עמותות כללי – .5.13
 .16מועצת העיר אשרה ברוב קולות את אישור התבחינים לחלוקת כספי עמותות (כללי) לשנת
,2018בהתאם לחוזר מנכ"ל .4/2006
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 .17מועצת העיר אשרה ברוב קולות את התבחינים לחלוקת כספי עמותות בספורט לשנת
.2018
 .18מועצת העיר אשרה ברוב קולות את פרוטוקול ועדת תמיכות – טבלת חלוקת תמיכות
במוסדות דת  2017פרוטוקול מיום .9.8.2017
 .19מועצת העיר אשרה ברוב קולות את הדוחות כספיים ומילוליים של החברה לפיתוח
תיאטרון אומנות מוסיקה ומחול בע"מ.
 .20מועצת העיר אשרה ברוב קולות את חוק עזר לחולון (מניעת מפגעים ושמירת הסדר
והניקיון)(תיקון  - 2הארכת תוקף) התשע"ז – .2017
 .21מועצת העיר אשרה ברוב קולות את חוק העזר לחולון (שרותי שמירה ,אבטחה וסדר
ציבורי) ,התשע"ח – .2017
 .22מועצת העיר אשרה ברוב קולות את חוק עזר לחולון (שטחים ציבוריים פתוחים) (תיקון),
התשע"ח – .2017
 .23מועצת העיר אשרה ברוב קולות את הארכת תוקף גביה לפי חוק העזר לחולון (תיעול),
התשס"ח – .2008
 .24מועצת העיר אשרה ברוב קולות את חוק העזר לחולון סלילת רחובות (תיקון) ,התשע"ח –
.2017
 .25מועצת העיר אשרה ברוב קולות את הארכת תוקף גביה לפי חוק עזר לחולון (סלילת
רחובות) התשע"ב.2012 -
 .26מועצת העיר אשרה ברוב קולות את ההסכם לייזום והפעלת היכל הקרח בגו"ח .7302/7
 .27מועצת העיר אשרה ברוב קולות את כתב ההסמכה למתמחה לב ליאור ת.ז302680509 .
להתייצב ולתבוע בבית משפט לעניינים מקומיים בחולון.
 .28מועצת העיר אשרה ברוב קולות את הבקשה להגדלת היקף עבודה של מכרז חיבור רחוב
המרכבה לכביש .44
 .29מועצת העיר אשרה ברוב קולות את עדכון התקציב הרגיל לשנת .2017
 .30מועצת העיר אשרה ברוב קולות את העדכון הנוסף לעדכון תקציב רגיל לשנת .2017
 .31מועצת העיר אשרה ברוב קולות את עדכון התקציב הבלתי רגיל לשנת .2017
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 .32מועצת העיר אשרה ברוב קולות את קבלת שירותי ייעוץ בבנק מזרחי.
 .33מועצת העיר אשרה ברוב קולות את פתיחת חשבונות בנק.
 .34מועצת העיר אשרה ברוב קולות את פתיחת חשבונות בנק עבור גני ילדים.
 .35מועצת העיר אשרה ברוב קולות את החוזה למתן זכות שימוש עיריית חולון – העמותה
למען הקשיש בחולון מבנה המצוי בגוש  6996חלקי חלקות  ,97,81ו –  101ברחוב אלחריזי
 13חולון.
 .36מועצת העיר אשרה ברוב קולות את עדכון שכרה של יונת דיין היועצת המשפטית לעירייה.
 .37מועצת העיר אשרה ברוב קולות את עדכון מועצת העיר בדבר שינוי ארגוני באגף הרווחה.
 .38מועצת העיר אשרה ברוב קולות את מינוי חבר מועצה מר יניב פכטר כחבר בוועדת ביקורת
במקום איציק רון.
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פרוטוקול
מוטי ששון :פותחים את הישיבה של מועצת העיר מספר שישים וארבע מן המניין .אני
מודיע בזאת שלפני שאני עובר לסדר היום שעמוס ירושלמי הגיש את
ההתפטרותו כסגן ראש העיר.
הצעה לסדר בקשה ,מטעם ,לא ,לא עמוס ,אני מתכוון אלייך,
דוברת:

אהה לא?

מוטי ששון:

הצעה לסדר,

דוברת:

על עמוס?

דובר:

לא ,הוא אמר שהוא יחכה.

מוטי ששון:

זה לא בסדר היום.

דובר:

עמוס לא מהמקום ,זה בסוף.

מוטי ששון:

בסוף.

עמוס ירושלמי :תסתכל פה בזהות.
מוטי ששון:

אני יודע אבל זה היינו הך.

דובר:

אבל יש עוד אנשים שביקשו נאומים מהמקום זה בסוף.

עמוס ירושלמי :כל החיים אני אהיה בסוף תגיד לי?
דובר:

למה אתה מדבר ככה?

עמוס ירושלמי:זה הפרוצדורה.
עמוס ירושלמי :מוטי אתה יודע איזה דם יש לי איזה סוג נראה אם אתה יודע ,אם אתה יודע
אתה מקבל מה שאתה רוצה.
דובר:

או ,או ,הוא נותן לכולם ולא מקבל מאף אחד.

סעיף  – 1הצעה לסדר – של חברת המועצה נעה צ'פליצקי בנושא  -מחסור בבתי כנסת
ומקומות תפילה בחגים.
מוטי ששון:

טוב בקשה נעה ,הצעה לסדר.

נעה צ'פליצקי :ערב טוב לכולם.
דובר:

עמוס אתה שלחת לו הודעה?
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עמוס ירושלמי :כן.
נעה צ'פליצקי :הצעה לסדר שלי במחסור בבתי כנסת ובמקומות תפילה בחגים .במיוחד ביום
כיפור שקרב ,בראש השנה שקרובים וכבר דיברתי איתך בעבר מוטי לגבי
במיוחד ח' שלוש מאות שאין שם ,א' אין שם בית כנסת .יש כל מיני בתי
כנסת בכל מיני בתים ובכל מיני מרתפים ובמיוחד עכשיו שמגיעים החגים
ודיברתי עם תושבים פנו אליי גם בעבר שדיברתי איתך ותושבים נאלצים
לשכור אולמות ולשלם עבור השכרת האולם .אני לא מדברת על ,על מזגן
וחשמל .אני חושבת,
חיים סברלו :בבתי ספר.
נעה צ'פליצקי :אני חושבת .מה? אין לי בית כנסת,
חיים סברלו :בבתי ספר.
נעה צ'פליצקי :כן בבתי ספר .אני חושבת שאני כתושבת העיר שאני גרה בקרית בן גוריון ויש
לי בית כנסת וטוב שכך ,יש לי כמה בתי כנסת בתל אביב.
חיים סברלו :גם שם חסר נעה ,אבל מה את מבקרת בכולם מה?
דובר:

בלי שום קשר.

נעה צ'פליצקי :רגע שנייה ,רגע שנייה אחת .ואני חושבת שמן הראוי ,מן הראוי שעיריית
חולון תבוא עכשיו לקראת החגים לקהל המתפללים שאין להם בית כנסת
ותחסוך מהם את הדמי שכירות ,אוקי? אז אני יכולה להבין שחשמל
משלמים ומתקנים משלמים וכיסאות משלמים אבל מקום לבית כנסת,
מקום לתפילה בעיקר בשני החגים האלה .יום כיפור שהוא מתמלא וראש
השנה שהוא מתמלא.
מוטי ששון:

ראשית ,ראוי לציין שברור לכל כי חגי תשרי הם הימים הצפופים ביותר
ונדרשים ביותר בתי כנסת .כמות המתפללים בימים אלה גדולה לאין ערוך
מבשאר ימי השנה .מכסת בתי הכנסת בעיר נבחנת מעת לעת בהתאם למפתח
של משרד הפנים שבצרכי העיר והתושבים שפונים אלינו .כל פנייה של
התושבים בחגים לטובת מקומות תפילה מטופלת בהתאם אני יכול לתת לך
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דוגמא גם בבית שטיינברג,
נעה צ'פליצקי :בשכירות,
מוטי ששון:

ולתת לך גם את מכללת חנקין,

נעה צ'פליצקי :אבל בשכירות ,הם משלמים שכירות.
משה מועלם :מה זה משנה?
דובר:

בעמותות העירוניים לא,

משה מועלם :וגם מתנ"ס לא משלמים גם,
נעה צ'פליצקי :משלמים .משלמים ,סליחה? מתנ"סים לפעמים כן עושים איזושהי טובה,
משה מועלם :אבל עושים,
נעה צ'פליצקי :בסדר.
משה מועלם :אז צייני את זה.
מוטי ששון:

מדובר על כמה ימים,

נעה צ'פליצקי :אז אני מציינת.
מוטי ששון:

מדובר על,

נעה צ'פליצקי :אני מציינת.
מוטי ששון:

אבל נעה תקשיבי,

משה מועלם :יופי ,צריך לבקש את זה ממך.
מוטי ששון:

תקשיבי כל פנייה,

נעה צ'פליצקי :א' כל יש,
מוטי ששון:

נעה כל פנייה שהעלינו,

עזרא סיטון :למה אתה מתנהג בבוטות כזאת?
מוטי ששון:

סליחה רגע למה אתה מתערב?

עזרא סיטון :אבל למה אתה לא עוצר אותו ,סליחה?
מוטי ששון:

סליחה,

עזרא סיטון :אתה רואה שהוא מפריע.
משה מועלם :לא אני לא מפריע.
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עזרא סיטון :אתה מפריע.
משה מועלם :שתציג את הנושא כמו שצריך.
מוטי ששון:

מועלם ,מועלם ,מועלם ,בבקשה.

עזרא סיטון :אתה תלמד ,אתה תלמד לעצור אותו ,הוא עושה את זה בכל ישיבה.
מוטי ששון:

הוא לא ,סיטון ,טוב,

עזרא סיטון :לא ,בסדר אבל זה מכעיס ,די,
מוטי ששון:

ברוך בואך לישיבות המועצה.

עזרא סיטון :בסדר זה לא משנה.
מוטי ששון:

אבל אל תתערב אין לך זכות דיבור.

עזרא סיטון :אתה לא תהיה עקום ותהיה שוויוני.
מוטי ששון:

אני קורא לך פעם ראשונה לסדר.

עזרא סיטון :אני קורא אותך פעם ראשונה,
מוטי ששון:

בבקשה אני מבקש להפסיק,

עזרא סיטון :זה מה שיש לך להגיד?
מוטי ששון:

נעה ,לא ...

נעה צ'פליצקי :זה לא מכובד.
עזרא סיטון :מה זה?
מוטי ששון:

נעה.

נעה צ'פליצקי :שאני מדברת,
מוטי ששון:

אז אני מבקש לא להפריע לכל אחד שמדבר בקשה.

נעה צ'פליצקי :אני לא פוגשת פה אף אחד אני מעלה,
מוטי ששון:

אבל גמרנו ,העלית איזה בעיה ,אני חוזר ואומר לך,

נעה צ'פליצקי :אז לא צריך לתקוף אותי.
מוטי ששון:

אז אני חוזר ואומר לך ,הפעילות שנעשית שכל מי שיש לו פנייה אליי מטופל
בהתאם ,כל הנושא של האחזקה שאת מדברת אליו אני לא מכיר את זה,

נעה צ'פליצקי :אני,
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מוטי ששון:

א ני אבדוק את זה .אני בודק את זה ולכן אני חוזר ואומר לך כל פנייה ואני
אומר לך בחגים ,למשל בראש השנה,

דובר:

גם נותנים אוהלים גם ,אתם נותנים ,זה לא שלא,

מוטי ששון:

וביום כיפור הם מטופלים על ידי העירייה וגם פניות אליי וגם אני מתפלל
שם .אוקי ,אוקי ,אז,

נעה צ'פליצקי :אני אומרת .גמרנו ,מי שפונה אליי אני מפנה למוטי ,לראש העיר.
דובר:

עושים את זה יש אנשים שעושים את זה.

מוטי ששון:

טוב,

נעה צ'פליצקי :רק סבלנות ,סבלנות.
מוטי ששון:

לאור התשובה שאמרתי את באה להעלות את ההצעה לסדר?

נעה צ'פליצקי :לא ,לא ,כי אם יש מענה לראש העיר מה אני
מוטי ששון:

אוקי ,ירד מסדר היום לאור ,אוקי ,נעה ,ירד מסדר היום ,לאור ההסברים
שלי.
אני עובר לסעיף הבא.

נעה צ'פליצקי :אני לא יכולה לאשר את זה ,אבל אתה יכול לאשר את זה.
מוטי ששון:

בבקשה ,הצעה לסדר.

סעיף  - 2הצעת לסדר – של חברת המועצה נעה צ'פליצקי בנושא – הסדרת הסעות
לתלמידי החינוך המיוחד.
נעה צ'פליצקי :הסעות לתלמידי החינוך החרדי במיוחד לתלמידי החינוך המיוחד .כידוע לכם
תלמידים רבים מאוד בחינוך החרדי נאלצים ללמוד מחוץ לחולון בגלל העדר
מסגרות מתאימות קל וחומר החינוך המיוחד .משרד החינוך מממן הסעות
החל מחודש ספטמבר ,מה שמונע מילדים רבים להתחיל את שנת הלימודים
מאוחר יותר ולא כשאר התלמידים .אני פונה אלייך ראש העיר לסייע לילדים
אלא ,ילדי חולון ,למצות את זכויותיהם לחינוך כשאר הילדים .רגע ,אני
רוצה רגע להוסיף ,אני דיברתי ,פניתי גם למשרד החינוך זאת אומרת שאני
לא חושבת שהרשות צריכה את הכל ,פניתי גם למשרד החינוך ,האמת שזה
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היה בימים האחרונים שנחשפתי לנושא ,לשנה הזאת כבר אמרו לי שאי
אפשר אבל לשנה הבאה אבל אני רוצה לדבר רגע על,
מוטי ששון:

מה ,מה בשנה הבאה?

נעה צ'פליצקי :לא ,זאת אומרת הפנייה שלי ,הפנייה  ...לא ,הפנייה שלי שפניתי ,אני פונה
אלייך עכשיו לגבי הילדים האלה שמתחילים ללמוד לפני אחד בספטמבר.
משרד החינוך מממן מאחד בספטמבר .אבל הילדים האלה ,החרדים ,שאין
להם מענה בעיר ,מתחילים ,גם מפי עוללים על  ...דרך אגב פה ובן דוד פה,
מתחילים ללמוד לפני .זה מה שקבע להם,
מוטי ששון:

טוב כל,

נעה צ'פליצקי :זה מה שקבע להם החינוך החרדי המסגרות שלהם.
מוטי ששון:

בסדר ידוע לנו.

נעה צ'פליצקי :רגע שנייה ,שנייה .החינוך המיוחד שאין בכלל כיתות חינוך מיוחד ,השנה
נפתחה לראשונה ,כן מוטי ,השנה נפתחה לראשונה,
חיים סברלו :עזוב היא אומרת אז,
נעה צ'פליצקי :מה זה אני אומרת? סליחה?
מוטי ששון:

תדברי נו.

נעה צ'פליצקי :חינוך מיוחד ,בחינוך ,יוסי ,בחינוך ,רגע שנייה ,בחינוך החרדי ,בחינוך החרדי,
מסגרות של החינוך המיוחד ,השנה עכשיו נפתחה לראשונה כיתה א' ב"מפי
עוללים" .אין ,לא ,וגם לא בממלכתי דתי ,אין מסגרות של חינוך.
משה מועלם :אבל זה לא שייך לעירייה ,סליחה שאני אומר לך את זה את טועה.
נעה צ'פליצקי :אני ,רגע שנייה ,אני בדקתי את זה ,אני לא אגיע לפה לפני שבדקתי דברים.
מוטי ששון:

לא ,אבל נעה ,בסדר.

משה מועלם :את עושה אותנו כאילו אנחנו איזה גרועים ,שרק את דואגת ואני לא דואג
בכלל לציבור החרדי.
נעה צ'פליצקי :מה? לא אני מדברת ליוסי ,רגע ,יוסי,
משה מועלם :לא ,לא ,אבל ,אבל ,את תראי ,נעשים דברים את לא יכולה ...
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מוטי ששון:

תן לה ,לא ,זהו ,תן לה לדבר.

נעה צ'פליצקי :אבל רגע אני מדברת עכשיו.
מוטי ששון:

להריץ ,זה בסדר.

משה מועלם :תצרף אותה לסגל שלך וזהו.
נעה צ'פליצקי :רגע סליחה
משה מועלם :בבקשה לא דיברתי איתך ,אתה,
נעה צ'פליצקי :רגע .סליחה,
מוטי ששון:

מועלם ,אני מבקש אותך פעם ראשונה לסדר.

נעה צ'פליצקי :אני באה ,אני באה מעלה ,מעלה בעיה ,יש מסגרות ,אני מדברת על כרגע ,על
החינוך המיוחד שכנראה במשך השנים שלחו את הילדים ועדיין אני אומרת
לכם אני בדקתי אני לא מעלה דברים ככה ב,-
מוטי ששון:

כל ההצעות,

נעה צ'פליצקי :רק כדי לדבר .בדקתי את זה.
מוטי ששון:

שמעתי.

נעה צ'פליצקי :יש רק "מפי עוללים".
מוטי ששון:

שמעתי.

נעה צ'פליצקי :יוסי.
מוטי ששון:

שמעתי.

נעה צ'פליצקי :יוסי ,באמת כדאי שתבדוק .השנה נפתחה ,אני אומר ,אני יודעת מה אני
אומרת ,אני לא ממציאה.
מוטי ששון:

היא מדברת על החינוך החרדי וזהו.

נעה צ'פליצקי :אני הלכתי בית ספר ,בית ספר כרגע ,אני מדברת רק על הבנים ואני יודעת.
מה אתם ,אני בדקתי את זה פשוט.
מוטי ששון:

טוב ,נעה ,כל ההצעות ועדיין חסר.

נעה צ'פליצקי :ואני מברכת ,ואני מעורבת ואני מברכת על כל מה שנעשה,
מוטי ששון:

הסעות לתלמידי חוץ.
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נעה צ'פליצקי :אז לגבי הסעות,
מוטי ששון:

אני עונה לך.

נעה צ'פליצקי :סליחה ,רק שנייה ,אז לגבי הסעות.
מוטי ששון:

אני רוצה לענות לך.

נעה צ'פליצקי :במיוחד לחינוך המיוחד ,שאין להם מענה שהעירייה תשתתף.
מוטי ששון:

הסעות,

נעה צ'פליצקי :ילדים נשארו יומיים בבית.
מוטי ששון:

הסעות לתלמידי חוץ נקבעות ומאושרות על ידי משרד החינוך ,עיריית חולון
פועלת בהתאם להנחיות של משרד החינוך .עיריית חולון פועלת בשנים
האחרונות למציאת מסגרות בתוך העיר .הכנו תכנית אב לחינוך החרדי בעיר
חולון והכל מטופל על הצד הטוב ביותר.

נעה צ'פליצקי :מוכר וידוע.
מוטי ששון:

מתואם ,מתואם ,מתואם .מה? מה זה ,גם יש תקציבים.

נעה צ'פליצקי :לא ,בסדר ,אני יודעת.
מוטי ששון:

מזה יש ,אז לכן,

דובר:

גם התחילו כבר לבנות את החינוך,

נעה צ'פליצקי :אני יודעת.
מוטי ששון:

מטופל.

נעה צ'פליצקי :תאמין לי אני יודעת.
מוטי ששון:

לכן אני ,אוקי ,את רוצה את רוצה ,אוקי.

נעה צ'פליצקי :אני מדברת על דברים של עשייה.
מוטי ששון:

לאור התשובה שלי את מורידה את זה מסדר?

נעה צ'פליצקי :לא ,אני רוצה ,לגבי החינוך החרדי ,החינוך המיוחד.
מוטי ששון:

אני אתן לך תשובה.

נעה צ'פליצקי :עד שתהיה מסגרות ,לא ,אבל עד שתהיינה מסגרות ,אין להם,
מוטי ששון:

אבל אנחנו דואגים להסעות ,נו.
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נעה צ'פליצקי :אין להם אנחנו ,הסעות ,נכון? לחינוך המיוחד.
מוטי ששון:

אבל אנחנו עושים הסעות.

דוברת:

מהראשון לספטמבר.

נעה צ'פליצקי :אלה החינוך,
יוסי זיידה:

אנחנו מתעסקים בזה פרטני ,כשיש עניין ספציפי עוסקים בו ,כשיש פנייה
ספציפית דנים בה .אנשי המקצוע פונים,

נעה צ'פליצקי :אז.
יוסי זיידה:

דנים בכל עניין לגופו.

נעה צ'פליצקי :אז ,אז אני,
יוסי זיידה:

אין ,אין פה אמירה גורפת.

נעה צ'פליצקי :לרזי לי ,לרזי לי,
יוסי סילמן:

נעה אני רק יכול להגיד לך שבחינוך המיוחד החרדי,

דוברת:

אל תזכירי שמות.

יוסי סילמן:

אין כזה דבר בגלל המאסה ,אין מספרים ,דקה .אנחנו משלבים למשל בעמל,
אוקי ? יש שמה גם תלמידים חרדים .לכן במסגרות של חינוך מיוחד יש שמה
שילוב ,אנחנו ,איפה שבאמת יש צורך אין לנו בעיה אנחנו נפתח ,ברגע שיש
מאסה סבירה .כל עוד לא עלה באמת ,העניין הזה לא ראינו צורך,

מוטי ששון:

זה לא אתה פותח ,זה בתי הספר פותחים ,נו,

יוסי סילמן:

אנחנו יכולים לשלב בצורה מלאה וכל פעם שיהיה צורך נפתח .אין לנו מגבלה

נעה צ'פליצקי :כן אבל לא ,אבל לא תמיד רגע שנייה ,לא תמיד ההורה מסכים וזה ,זו זכותו
מסכים למסגרת מבחינה רוחנית.
יוסי סילמן:

אבל אם יש שניים אז לא פותחים כיתה.

נעה צ'פליצקי :נכון מסכימה איתך ,מסכימה איתך.
חיים סברלו :כל מה שיש לך לציבור החרדי.
מוטי ששון:

נעה,

חיים סברלו :אני מבטיח לך שיקבלו.
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מוטי ששון:

נעה את פותחת  ...נעה,

נעה צ'פליצקי :יופי אני שמחה.
חיים סברלו :אני אומר לך את זה.
נעה צ'פליצקי :אני שמחה.
מוטי ששון:

נעה,

נעה צ'פליצקי :אני שמחה.
מוטי ששון:

נעה,

נעה צ'פליצקי :אני שמחה ואני יודעת ,כשפתחו מפי עוללים כיתה א' ברכתי.
מוטי ששון:

נעה,

נעה צ'פליצקי :כשפתחו בישורון ברכתי.
חיים סברלו :נעה אני מבטיח לך דבר אחד.
נעה צ'פליצקי :אני יודעת.
חיים סברלו :כל מה שצריך לציבור החרדי ,הצרכים שלו יקבלו.
נעה צ'פליצקי :אני שמחה ,מה אני,
מוטי ששון:

אוקי ,את רוצה עכשיו לסדר היום?

יוסי זיידה:

ויש לנו היום מנהל מחלקת חינוך חרדי מרדכי ממילא שמטפל,

נעה צ'פליצקי :אני יודעת ,תאמינו לי שאני יודעת.
יוסי זיידה:

יש אדם שאליו מתנקזות הבעיות ,הוא מייצג את העניינים.

חיים סברלו :היה בעיות עד לפני כמה זמן היום הכל ברוך השם הולך על ,הצד הטוב.
נעה צ'פליצקי :וככה שילך אבל יותר.
מוטי ששון:

את רוצה נוריד ,את רוצה לקיים דיון ,או להוריד את זה לסדר?

נעה צ'פליצקי :לא ,לא רוצה דיון ,אמרתי את מה שיש לי להגיד.
מוטי ששון:

אוקי ,יורד מסדר היום לאור ההסברים שהיא קיבלה.

סעיף  – 3הצעה לסדר  -של חבר המועצה סיטון עזרא בנושא – קריאת שם רחוב על
שמו של אילן לוי וחיים ירמיהו ז"ל.
עזרא סיטון.
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סעיף  - 4שאילתה – של חברת המועצה נעה צ'פליצקי בנושא – מכרז להפעלת הצהרונים
בעיר.
מוטי ששון:

בבקשה אני עובר לסעיף הבא .שלוש ירד ,אני עובר לארבע .שאילתה של
חברת המועצה בנושא מכרז להפעלת צהרונים בעיר .בבקשה ,תקראי.

נעה צ'פליצקי :ככל הידוע לי ,עיריית חולון לא פרסמה מכרז להפעלת הצהרונים .האמנם?
ואם כן ,מדוע?
מוטי ששון:

הצהרונים בעיר מופעלים על ידי רשת קהילה ופנאי ,עמותה מעין עירונית
ובהתאם לפטור שמאושר על ידי משרד הפנים.

נעה צ'פליצקי :זה לא מה ששאלתי ,שאלתי למה לא היה מכרז? אבל היו,
מוטי ששון:

לא יש פטור.

נעה צ'פליצקי :רגע ,סליחה,
מוטי ששון:

יש פטור לרשת קהילה ופנאי ,זה חברה עירונית.

נעה צ'פליצקי :רגע ,שנייה ,יש מפעילים נוספים ,היו מפעילים נוספים בעיר.
מוטי ששון:

אבל ,היא זרוע ביצועית של העירייה,

נעה צ'פליצקי :בסדר.
מוטי ששון:

אז היא פטורה ממכרז.

נעה צ'פליצקי :אוקי ,אבל,
מוטי ששון:

היא מפעילה את כל הצהרונים.

נעה צ'פליצקי :אבל למה? למה עיריית חולון לא הוציאה את זה למכרז כמו שנעשה בערים,
מוטי ששון:

כי החוק עבר רק בשבוע השלישי של אוגוסט חוק ניצנים,

נעה צ'פליצקי :ביולי ,ביולי.
מוטי ששון:

סליחה ,לא ,סליחה,

נעה צ'פליצקי :לא ,אבל העניין של חוק הצהרונים,
מוטי ששון:

הוא עבר רק בתחילת אוגוסט החוק עצמו עד שקיבלנו את האישור של הנהגה
ההורית זה היה אמצע אוגוסט .אי אפשר לצאת באמצע אוגוסט למכרז
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הפעלה כאשר ההפעלה היא ב ,1.9-נקודה .לכן אמרנו שהשנה כחריג כל
הצהרונים יופעלו על ידי רשת קהילה ופנאי ,שנה הבאה יהיה לנו זמן
להתארגן נצא למכרז אנחנו בעד.
נעה צ'פליצקי :רגע אז היו פה אפטר סקול ,יצאו,
מוטי ששון:

נכון.

נעה צ'פליצקי :יצאו.
מוטי ששון:

נכון.

נעה צ'פליצקי :הם רצו להמשיך להפעיל לא אפשרתם להם.
מוטי ששון:

נכון ,כי הם לא זכו במכרז,

נעה צ'פליצקי :כי לא אפשרתם ,הם רצו,
מוטי ששון:

סליחה ,סליחה,

חיים סברלו :הם לא היו מוכנים לעמוד במחירים שנקבעו.
נעה צ'פליצקי :אני דיברתי עם המנכ"ל,
יוסי סילמן:

הם לא זכו במכרז ,נעה.

מוטי ששון:

כבר קיבלת תשובה.

יוסי סילמן:

את לא יכולה להפעיל שלא במכרז.

נעה צ'פליצקי :אתם ,אתם צועקים אני לא שומעת.
מוטי ששון:

זה התשובה גמרנו בואי.

נעה צ'פליצקי :שנייה ,שנייה,
מוטי ששון:

סילמן ,די ,קיבלת תשובה.

נעה צ'פליצקי :לא ,רגע ,למה די? רגע ,סליחה ,די .רגע סליחה ,ערים אחרות הספיקו לעשות
מכרזים.
יוסי סילמן:

אנחנו לא.

מוטי ששון:

אוקי בסדר.

נעה צ'פליצקי :אז הייתם נותנים למפעילים האלה להמשיך להפעיל ואז לצאת,
יוסי סילמן:

אי אפשר לתפעל בלי מכרז.
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דוברת:

זה לא נכון.

יוסי סילמן:

אני לא עובר חוק לא יודע מה איתך.

נעה צ'פליצקי :בנתניה ,בנתניה עשו מכרז,
יוסי סילמן:

אני לא עובר חוק ,לא יודע מה איתך .אי אפשר להפעיל צהרון ללא מכרז,
נקודה.

נעה צ'פליצקי :נכון.
יוסי סילמן:

אז זה הכל ,לכן כל מי שלא עבר מכרז לא מתאים.

יוסי סילמן:

 ...פנימית בין התשובה לבין התשובה שלך.

נעה צ'פליצקי :נכון.
מוטי ששון:

סליחה ,נעה ,קיבלת תשובה,

נעה צ'פליצקי :אבל הוצאתם ,הוצאתם מפעילים שכבר עבדו פה אז,
מוטי ששון:

אבל נעה,

יוסי סילמן:

אבל אין להם מכרז נעה.

מוטי ששון:

נעה ,קיבלת תשובה.

נעה צ'פליצקי :לא ,כי לא ,לא הוצאתם את זה למכרז.
מוטי ששון:

אבל קיבלת תשובה.

נעה צ'פליצקי :לא הוצאתם את זה למכרז.
יוסי סילמן:

אוקי.

מוטי ששון:

הוא אומר לך ,אוקי ,אני עובר לשאילתה הבאה.

נעה צ'פליצקי :לא ,לא הוציאו את זה למכרז.
מוטי ששון:

אבל רק ,בבקשה ,נעה.

נעה צ'פליצקי :יש סתימת פיות.
מוטי ששון:

שאילתה הבאה.

סעיף  - 5שאילתה – של חברת המועצה נעה צ'פליצקי בנושא – עבודה בשבת בבית ספר
גולדטק.
נעה צ'פליצקי :טוב ,ב-כז' באב  ,19.8נערכו עבודות בבית ספר גולדטק במהלך השבת .היה,

22

מועצת העיר ה 17 -חולון ישיבה שמן המניין מספר  3.9.2017 64פרוטוקול 478

האם היה אישור לעבוד בשבת?
נעה צ'פליצקי :רגע שנייה ,שנייה ,שנייה ,שנייה ,אני שואלת אם היה אישור לעבוד בשבת.
דובר:

הם היו גויים של שבת.

מוטי ששון:

מדובר בקבלן חיצוני שעל דעת עצמו החליט להמשיך את העבודות לתוך
השבת .וללא ידיעת העירייה.
הקבלן ננזף על ידי מנהלת האגף למבני ציבור במנהל התשתיות והוזהר שלא
לחזור על כך .יצוין כי כל הקבלנים העובדים בשירות העירייה מונחים לעבוד
אך ורק על פי החוק לרבות חוק שעות עבודה ומנוחה.

נעה צ'פליצקי :נכון ,זה חוק אז קודם כל שלא ישאלו אותי אם אני דתית או לא דתית? האם
אני פונה בגלל שאני דתית או לא דתית?
מוטי ששון:

טוב ,גמרנו ,קיבלת תשובה ,יש לך שאלת הבהרה?

נעה צ'פליצקי :רגע שנייה ,שנייה ,שנייה ,כן ,אני רוצה שאלת הבהרה.
נעה צ'פליצקי :איך לא ידעתם כשכל העיר ידעה ובמהלך השבת שלחו סרטוניםWhatsApp ,
לכל העיר ,כולל אני כמובן ,מאיפה ידעתי ,רגע שנייה,
מוטי ששון:

רק את קיבלת ,רק את קיבלת ,מעניין ,אני לא קיבלתי שום דבר.

נעה צ'פליצקי :מוטי ,אם אני ידעתי כל העיר ידעה,
מוטי ששון:

אבל נעה ,נעה ,אבל הבעיה ,הבעיה פה,

נעה צ'פליצקי :לא ,שנייה,
מוטי ששון:

זה לא בעיה ,אני לא יודע למה,

נעה צ'פליצקי :זה ,זה לי זה מפריע סליחה,
מוטי ששון:

גם לנו זה מפריע,

נעה צ'פליצקי :לי זה מפריע ,רגע שנייה,
מוטי ששון:

אבל זה ,זה לא שייך לעירייה בכלל היה טעות ,היה טעות הם התנצלו גמרנו
מה הבעיה בכלל?

עמוס ירושלמי :הם ביקשו שעות נוספות לפחות?
נעה צ'פליצקי :רגע ,סליחה ,סליחה ,סליחה ,רגע ,שנייה ,לא ,לא ,לא ,לא אתם
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מוטי ששון:

אבל נעה ,זה לא דיון.

נעה צ'פליצקי :רגע אני לא סיימתי ,שבת אחרי זה הם עבדו שוב.
מוטי ששון:

זה לא היה בידיעתנו ,למרות שקיבלו התרעה לא ידוע לי.

נעה צ'פליצקי :שבת הבאה,
מוטי ששון:

את שואלת שאלה אומרים לך אז את ממשיכה לשאול את אותה שאלה.
נגמר .אני עובר לשאילתה הבאה.

חיים סברלו :לא ,לא ,לא איך אתה אומר כאן דבר כזה?
עו"ד דיין:

חבר'ה יש לי רעיון.

חיים סברלו :אני לא יודע וגם לי אין,
מוטי ששון:

חיים ,חיים,

עו"ד דיין:

יש לי הצעה.

חיים סברלו :אני ידעתי את זה באותו רגע אני ,אנחנו עצרנו את זה
מוטי ששון:

חיים ,חיים ,חיים,

נעה צ'פליצקי :לא ,לא ,אתה לא יכול,
עו"ד דיין:

יש לי הצעה.

מוטי ששון:

גמרנו.

עו"ד דיין:

נעה ,אם יש לך תיעוד של השבת שאחרי ,תעבירי לי אותו ,אני אבדוק אם הם
ננזפו בין שתי השבתות ואם כן יש מקום,

נעה צ'פליצקי :כן,
עו"ד דיין:

לקנוס אותם אולי.

מוטי ששון:

אוקי גמרנו אני עובר לשאילתה הבאה.

נעה צ'פליצקי :ולא צריך ,לא צריך להעיר לי אם אני דתית או לא דתית.
עו"ד דיין:

אם יש איזה דרך,

סעיף  - 6שאילתה – של חבר המועצה עזרא סיטון בנושא – שכר טרחת עו"ד המייצגים את
העירייה.
מוטי ששון:

עזרא סיטון ,בבקשה ,שאילתא הבאה.
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עזרא סיטון :כן ,אוקי  .השאילתה לפניכם כמובן ,שכר טרחת עורכי דין שמייצגים את
הרשות .אבקש לדעת מה עלות העסקתם או השכר טרחה אותם קיבלו אותם
עורכי הדין שמייצגים את הרשות בפני הארגון כוח לעובדים ,כפי שנמסר לי
מהם ,שמייצג את עובדי מוסדות תרבות.
מוטי ששון:

העירייה לא מנהלת את שכר הטרחה של עורכי הדין העוסקים בנושא הזה,
העירייה לא מממנת אותם.

ישראל מורן :החברה לפיתוח,
מוטי ששון:

אוקי? אני עובר לשאילתה.

ישראל מורן :והחברה ,החברה לפיתוח תיאטרון של בנייני,
סעיף  - 7שאילתה – של חבר המועצה עזרא סיטון בנושא – היקף הסיוע של משרדי
הממשלה לעיריית חולון
מוטי ששון:

אני עובר לשאילתה הבאה בבקשה.

ישראל מורן :כשאלת הבהרה תשאל אם החברה לפיתוח תיאטרון,
מוטי ששון:

סליחה ,הוא יכול לשאול ,בבקשה תעבור לשאילתה הבאה.

ישראל מורן :אני רק מסייע באתי לעזרת חברי.
מוטי ששון:

אבל אתה ,אני מבקש אין לך זכות דיבור ,בבקשה ,סיטון.

עזרא סיטון :בדיוק .היקף הסיוע של משרדי הממשלה לעיריית חולון ,אבקש לדעת אם
היקף הסיוע ,את היקף הסיוע במספרים מוחלטים של משרדי הממשלה
השונים ופרויקטים שונים ,בכלל עיריית חולון בחמש שנים האחרונות ,נא
לפרט כל משרד ואת תמיכתו.
מוטי ששון:

עיריית חולון לא מקבלת סיוע ממשרדי ממשלה.

עזרא סיטון :קראתי ,בסדר.
מוטי ששון:

אנחנו רשות איתנה ואשר על כן אנחנו לא מקבלים שום סיוע.

סעיף  - 8שאילתה – של חבר המועצה איציק תורג'מן בנושא – תשלומי הורים לבתי ספר
יסודיים.
מוטי ששון:

אני עובר לשאילתה הבאה איציק תורג'מן ,בבקשה.
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יצחק תורג'מן :כן השאילתה היא בנושא תשלומי הורים ,שאנחנו יודעים שזה דבר מאוד
רגיש בפתיחת שנת לימודים .בחוזר מנכ"ל ובהנחיות המשרד יש הבחנה בין
תשלומי חובה לבין תשלומי רשות בבתי הספר היסודיים .קיבלנו פניות של
תושבים שטוענים שבבואם לשלם את שובר תשלום החובה דורשים מהם
לשלם גם את שובר תשלום הרשות .הרשות .אם זה נכון מדובר בהטעיית
הציבור היות ועל ההורים מוטלת חובת תשלום לימודי החובה בלבד .אבקש
לדעת מהי מדיניות הרשות בנוגע לתשלומי הורים ומה המדיניות בנוגע
לתשלומי הרשות?
מוטי ששון:

עבור כל תלמיד מונפקים שני שוברים ,אחד לתשלומי חובה ואחד לתשלומי
הרשות.

יצחק תורג'מן :רשות,
מוטי ששון:

יש לזכור ,רשות .יש לזכור שלולא הסדרת תשלומי הרשות,

יצחק תורג'מן :רשות.
מוטי ששון:

הרשות.

מוטי ששון:

רשות ,רשות ,כן .לא רשות ,אני כבר אמרתי .פעילויות בית הספר תצטמצם
וההורים אף ייאלצו לשלם חלק מהשרות באופן פרטי ובמחירים גבוהים
יותר ,לדוגמא ספרי הלימוד .לכן ,יש חובה ויש רשות.

נעה צ'פליצקי :עוד אבל השאלת ספרים.
משה מועלם :זה ,זה תשלום נפרד,
נעה צ'פליצקי :זה הוצמד זה הוצמד,
משה מועלם :הוא הביא דוגמא.
נעה צ'פליצקי :קודם כל השאלת ספרים זה בנפרד.
יניב פכטר:

לא ,לא זה חלק מתשלומי הרשות.

מוטי ששון:

סליחה,

דוברת:

זה תשלום רשות,

יניב פכטר:

זה חלק מתשלומי הרשות.
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נעה צ'פליצקי :נכון ,אבל זה צריך להיות בנפרד ,או שאני מצטרפת או שאני לא מצטרפת.
יניב פכטר:

יש פה שישה ,שבעה סעיפים בתשלומי הרשות,

נעה צ'פליצקי :נכון.
יניב פכטר:

אחד מהם זה השאלת ספרים.

נעה צ'פליצקי :אבל הוא ,אבל הוא צריך להיות מופרד ,קרן קרב צריך להיות מופרד ,זה הכל
ביחד.
משה מועלם :קרן קרב וספרים ,חתמו ההורים בכל בית ספר על זה שהם רוצים להיכנס
לפרויקט .ואם חתמו מעל כמות מסוימת זה מוצמד לחובה.
מוטי ששון:

טוב ,אוקי.

נעה צ'פליצקי :אפשר עוד ? אני רוצה .עכשיו איך זה יכול להיות שקרן קרב שעל פי ,על פי
חוק ועל פי מה שאני יודעת ,קרן קרב צריכה להיות זה שעות תוספתיות זאת
אומרת זה תל"ל ,צריך להיות בסוף יום.
נעה צ'פליצקי :איך ילדים נניח שההורים לא שילמו,
משה מועלם :לא מחויב להיות בסוף יום.
מוטי ששון:

ככל שניתן,

משה מועלם :לא רק,
דובר:

מועלם אל תענה לה אתה בבקשה.

מוטי ששון:

מועלם אני מבקש ,אתה בקיא בזה ,כי היית יושב ראש וועד ההורים אבל תן
לנו,

נעה צ'פליצקי :גם אני בקיאה ,גם אני הכנסתי את השאלת ספרים אצלי בבית ספר ובמקרה
הזה מועלם עזר לי.
מוטי ששון:

אוקי.

נעה צ'פליצקי :במקרה הזה מועלם עזר לי.
מוטי ששון:

גמרנו.

משה מועלם :אני עזרתי בהרבה דברים.
נעה צ'פליצקי :אבל רגע שנייה ,שנייה.
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מוטי ששון:

אבל את טוענת טענות ,עניתי לך.

נעה צ'פליצקי :זה לא קשור עכשיו .אתם צריכים לחשוב .אני שואלת ,אני שואלת מכיוון
שגם אליי פנו לגבי קרן קרב ,ענת ,כשזה באמצע שעות לימודים אני יודעת
שאלה שעת תוספתיות והן צריכות להיות בסוף יום .והם ,ברגע שהם באמצע
יום הלימודים והורים לא שילמו ,מה קורה לילדים?
יניב פכטר:

בדרך כלל לא מוציאים.

עו"ד דיין:

בחוזר ,חוזר מנכ"ל אומר ,חוזר מנכ"ל משרד החינוך אומר ככל הניתן ,כי זה
ברור שאי אפשר לתת לכל הכיתות בסוף יום את לא תוכלי להקיף את כל
הכיתות ככה.

נעה צ'פליצקי :אוקי.
עו"ד דיין:

אז כשזה לא ניתן וזה קורה באמצע יום לא מוציאים תלמידים החוצה.

נעה צ'פליצקי :אוקי.
עו"ד דיין:

ככלל עיריית חולון משתדלת שלא להוציא תלמידים החוצה 70% .ומשהו
מהילדים שילמו ,את אותם בודדים משתדלים לא להוציא החוצה ,גם
הנחיות משרד החינוך הן שככל הניתן,

מוטי ששון:

בדיוק.

עו"ד דיין:

לא לבזות את הילד,

נעה צ'פליצקי :נכון בסדר,
מוטי ששון:

אוקי,

עו"ד דיין:

בגלל שההורה לא שילם.

נעה צ'פליצקי :בסדר ,אז אם זה אפשר לעזור להורים.
סעיף  - 9שאילתה – של חבר המועצה מורן ישראל בנושא – מספר העולים וילדיהם בעיר.
מוטי ששון:

אוקי אני עובר לשאילתה ,לשאילתה הבאה מורן ,בבקשה.

ישראל מורן :שנת הלימודים בפתח ,אבקש לדעת כמה עולים וילדי עולים ישנם בכל שכבת
גיל בכל בית ספר במערכת החינוך העירונית .ראיתי שאתם מבקשים לדחות
את התשובה לישיבה הבאה.
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מוטי ששון:

לישיבה הבאה כדאי,

ישראל מורן :נראה לי שזה היה אמור להיות בקליק וכאילו זה ,זה נתון שחייב להיות
במערכת ,אבל לצערנו נחכה לישיבה הבאה.
מוטי ששון:

אוקי.

נעה צ'פליצקי :רגע למה זה לא,
מוטי ששון:

בבקשה אני עובר לסעיף הבא,

סעיף  – 10אישור תכנית עבודה לשנת  2017רשת קהילה ופנאי
מוטי ששון:

בבקשה.

ורדה לוי:

ערב טוב לכולם .עמותה מעין עירונית אמורה להציג את תכניות העבודה
במליאת העירייה וזה מה שאנחנו נעשה כרגע .שמי ורדה אני מנכ"ל רשת
קהילה ופנאי ,נמצאת לידי לילך שהיא הסמנכ"ל הדרכה אז היא ,נעשה את
זה בדואט ,אני רק אתן באופן כללי מה שבחרנו להציג בפניכם פה זה תחום
אחד מתוך תחומים רבים שאנחנו עובדים ברשת .ובעיקר הפעם ,בעיקר
הפעם החלטנו לעשות את התכניות על פעילות בקהילה .הרשת ,חוץ
מצהרונים עושה עוד הרבה מאוד דברים ובעיקר פעילותב קהילה .אנחנו
התאמנו בשנים האחרונות את האסטרטגיה העירונית של הרשת
לאסטרטגיה של עיריית חולון ושל המתנ"סים והחלטנו שאנחנו מבקשים
שהתושבים יהיו פרו אקטיביים ויהיו אחראיים על כל הפעילויות גם כן יחד
אתנו ולא רק שאנחנו נעשה עבורם אלא הם יהיו חלק מתוך המדיניות והם
יהיו חלק מתוך קובעי הרצונות שלהם ולכן החלטנו שקהילה חזקה היא
המפתח לחיים טובים של הפרט והמשפחה.

שמעון חזן:

מתי החלטתם?

ורדה לוי:

ואנחנו ,סליחה?

שמעון חזן:

מתי החלטתם את זה?

ורדה לוי:

לפני שנתיים וכרגע אנחנו עושים את זה כי אנחנו רוצים להתאים את
האסטרטגיה של הרשת לאסטרטגיה של חזון העיר ושל החברה למתנ"סים
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עכשיו,
נעה צ'פליצקי :ואגב זה עובד מאוד יפה בשכונות שאני יודעת.
מוטי ששון:

אבל אני מבקש לא להפריע תנו לה לסיים.

נעה צ'פליצקי :רק אמרתי.
ורדה לוי:

כך שהייעוד הייחודי שלנו הוא ליצור קהילות פרו אקטיביות במקום
פאסיביות .כמו שאתם רואים ואנחנו אחר כך נביא דוגמאות איך זה בא לידי
ביטוי .המטרות של הרשת בתכנית הזאת של בינוי קהילה זה לפתח ולעודד
מנהיגות קהילתית אני מציינת אנחנו לא עוסקים בפוליטיקה לחלוטין .רק
מנהיגות קהילתית אני מדברת על פנאי וכל מה שהתושבים צריכים בתוך
המקום מהבחינה שלנו המדד שלנו .אנחנו מדברים על עידוד של ערכי
התנדבות ,ערבות הדדית ,סובלנות וקבלת השונה ואנחנו ניתן דוגמאות איך
זה הלכה למעשה בתוך התכניות .אנחנו מדברים על עידוד וליווי של יוזמות
תושבים ,וגם את זה אני אראה איך זה בא לידי ביטוי עם חלק מתושבי
אברובן ,וכל מה שאנחנו כותבים פה כמטרות זה ממש עכשיו פועל בתוך
הרשת .הרשת תיתן מענים לצרכי הקהילה מהגיל הרך ועד קשישים ,כל
התכניות שלנו הם בעצם חוצי גילאים .ופה אנחנו ניתן לכם טעימה קטנה
מתוך כל מה שדיברנו על זה שזה קהילה פרו אקטיבית ולא רק שאנחנו
עושים בתוך הקהילה ,תציג את זה לילך .היא עובדת באופן עקבי עם
המנהלים בשטח ועם הרכזים .נתנו לכם מגוון שלם של תכניות שפועלים בכל
העיר ,גם בחרדי ,וגם בחילוני וגם בכל השכונות שבעיר ,בבקשה.

לילך שץ:

אז אנחנו בעצם עובדים בשני מישורים ואנחנו בחרנו להביא לכם דווקא את
המישור שיצא החוצה אל הקהילה ,כי בסופו של דבר כדי לעשות את העבודה
שלנו נאמנה צריך גם להכשיר את הצוותים וגם בעצם ללמד את וללמוד את
השפה כי בסופו של דבר בינוי קהילה זו שפה מקצועית .זה אומר שכמעט כל
מי שבא במגע או ו דרך רשת קהילה ופנאי חייב ומחויב להכיר את השפה אז
את החלק הפנים ארגוני של למידת השפה ,הכשרת הצוותים ,היכולת לייצר
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את העבודה פנימה לא הבאנו לפה מכיוון שזה החלק הפנימי שלנו היעדים
של המערכת .כן בחרנו להראות לכם איך זה בא לידי ביטוי הלכה למעשה,
המילים הגדולות ביום יום ובקונקרטי כדי שזה לא יהיה מה שנקרא רק
מילים יפות .בסופו של דבר כמו ,אז אמרנו זה מתחיל בגיל הרך של מעון,
מעון בונה קהילה בונה מעון ,בסופו של דבר מעון הוא יכול להיות פלטפורמה
נהדרת לתושבים לעשות עבור עצמם למשל דוגמא למעון שבו ההורים אמרו
בואו נעשה פעילות פנאי אחר הצהרים במעון ,נייצר התנדבות ,נייצר ספרייה,
נייצר פעילות פנאי עבור ילדי המעון ,אבל לא רק לילדי המעון אלא כמה
פעמים בשנה זה נפתח לכל הקהילה כולה כדי שהם יוכלו בעצם לייצר
ספרייה למשל קהילתית .אז ההורים התרימו את הספרים ,יצרו ממש
ספרייה והיום הם מפעילים את הספרייה בפועל ,עבור תושבי השכונה ,אז זה
דוגמא,
ורדה לוי:

זה בגן צעדים בנאות שושנים.

לילך שץ:

בהתנדבות,

ורדה לוי:

בהתנדבות,

לילך שץ:

כל מה שאנחנו נותנים פה הורים עושים בהתנדבות.

שמעון חזן:

אתם יכולים לתת לנו מקום שאנחנו נבקר ולראות אם המילים היפות
והנעלות פה,

ורדה לוי:

בשמחה תקבע אתנו ונעשה.

שמעון חזן:

נעשות הלכה למעשה?

לילך שץ:

כן.

ורדה לוי:

כן ,בשמחה תבוא לבקר.

שמעון חזן:

איפה?

ורדה לוי:

איפה שאתה רוצה תקבע איתנו,

מוטי ששון:

שמעון אני מבקש,

שמעון חזן:

תן לי מה ,בחייך מה אתה,
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ורדה לוי:

כן ,כן ,כן ,כן ,אין שום בעיה.

מוטי ששון:

אחר כך ,תן לה לסיים.

לילך שץ:

אנחנו נקבע איתך פגישה מסודרת ,אין שום בעיה ,תבוא נעשה סיור אני
מכירה את העיר אני חיה בעיר אין בעיה.

שמעון חזן:

תאמין לי אני אומר לעניין דברים לעניין ,מוטי ואל תקטע אותי.

לילך שץ:

אין שום בעיה

דובר:

האיום היה פה צליל היה פה צליל.

שמעון חזן:

זה לא היה איום ,אני ביקשתי ממנו יפה לא לקטוע אותי.

עמוס ירושלמי :נעשה פה סולחה.
שמעון חזן:

אין לי אני לא ברוגז איתו שאני צריך לעשות סולחה?

לילך שץ:

שמעון אני אקבע איתך ואנחנו נעשה סיור במרכזים.

שמעון חזן:

מה קרה לכם ,תגיד אני ברוגז איתך שאני צריך לעשות סולחה? לפי ירושלמי?

עמוס ירושלמי:שמעון אתה רוצה אני אבוא איתך?
דובר:

התפנה מקום עכשיו

שמעון חזן:

רק לא אתה.

דובר:

שמעון ,שמעון ,שמעון יתפנה מקום יאללה קפוץ על העגלה

מוטי ששון:

אני מבקש לא להפריע,

לילך שץ:

רגע אני לא רגילה לעמוד מול מועצה קדימה ,פעם ראשונה שלי שנייה תנו
נרוץ ונמשיך הלאה.

משה מועלם :לילך אני סומך עלייך והכל בסדר.
מוטי ששון:

מועלם,

לילך שץ:

נמשיך ,קדימה .הגברת תחושת השייכות והגאווה בתכנית בקרב תושבי תל
גיבורים .בסופו של דבר קהילה זו קהילה שגאה בעצמה .היא קהילה שבאה
ואומרת אני תושב חולוני גאה זאת קהילה חזקה .כי קהילה כזאתי יכולה
אחר כך גם לדאוג לחלשים שבה .אז חלק מהאתגר בסופו של דבר הוא לייצר
תשתיות עבודה מיטביות גם בשכונות וגם במרכז העיר שלא לעשות הפרדה
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בין הדברים .אני אסיים את הכל ואז תשאל .מה המטרה הייתה? כלומר,
תחושת שייכות וגאווה מדברת על זה שאם אני מכיר את ההיסטוריה של
השכונה שלי ,מכיר את ההיסטוריה של העיר שלי ,יודע מאיפה באתי יש
סיכוי שאני גם אשקיע אחר כך לעתיד שלי .וכל התכנית שאנחנו מראים פה
למשל בשכונת תל גיבורים הייתה חלק מתכנית האב כדי לחזק תחושת
שייכות והמשמעות היא שילדי העיר ובטח ילדי השכונה של תל גיבורים יכירו
את הסיפורים ,יראיינו את הגמלאים ,ישמעו את הסיפורים ממקור ראשון
ויצרו אחר כך ביחד תערוכה .מה שלמשל היה פה ,תערוכה של מתכונים שזה
אורט מיט רני שזה חבר'ה באמת שהם לא החזקים ביותר אבל עם איכויות
של הקשבה יוצאות מן הכלל והם יצרו בעצם ספר מתכונים שאת המתכונים
הביאו האזרחים הוותיקים של שכונת תל גיבורים.
ורדה לוי:

היה אירוע,

לילך שץ:

ועשו אירוע יפייפה ,זה היה מרגש כי גם האזרחים הוותיקים הביאו את
המשפחות שלהם היו גאים בתוצרים וגם הנוער פתאום למד מה זה והדרת
פני זקן .אז חלק מהעניין בסופו של דבר הוא גם לחבר בין קהילות ובין דורים
אבל לחבר אותם להיסטוריית השכונה .ולעיר יש מה להתגאות בהיסטוריה
שלה.

ורדה לוי:

דרך אגב בתל גיבורים כל הסיפורים תלויים בכניסה ,אתם יכולים ללכת
לקרוא זה סיפורים של אותם תושבים ,זה נמצא ממש במרכז הקהילתי
בפרונט ,בפרונט שלו.

לילך שץ:

נכון.

שמעון חזן:

לא כתבו ספר על כל הסיפורים?

לילך שץ:

כן הוציאו ספר מתכונים וחילקו למשפחות.

ורדה לוי:

כן גם.

לילך שץ:

אחלה של ספר ואחלה של מתכונים.

ורדה לוי:

אני אביא לך את זה.
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לילך שץ:

נביא לכם.

שמעון חזן:

אני אשמח מאוד.

לילך שץ:

בשמחה רבה.

ורדה לוי:

שמעון אבל אחרי שאתה מכין אני רוצה לטעום.

מוטי ששון:

שמעון ,אני טעמתי.

ורדה לוי:

נכון.

לילך שץ:

אנחנו נזמין אתכם פעם הבאה תטעמו.

שמעון חזן:

והדרת פני זקן ,מה ההגדרה והדרת פני זקן למשל אבא,

משה מועלם :אתה זקן ,הלו?
שמעון חזן:

ששון ,אנחנו נקראים זקנים?

לילך שץ:

אל תפיל אותי בלשוני בבקשה ,אל תפיל.

משה מועלם :הלו ,שמעון ,שמעון אתה מבוגר פלוס ,אתה מבוגר פלוס.
לילך שץ:

אתה ,לא להסתלבט עליי.

מוטי ששון:

מועלם ,חבר'ה ,שמעון בחיאת.

לילך שץ:

אני לא נופלת בלשוני ,המשכנו ,קדימה.

מוטי ששון:

תמשיכי.

לילך שץ:

הציבור ,המטרה נוספת,

מוטי ששון:

שמעון ,אני מבקש.

לילך שץ:

ה יא מרכז קהילתי מקהלות .הציבור התורני בעיר חולון מעורב ,מטפח את
שעות הפנאי לטובת התא המשפחתי .למשל חלק מהתכנית הייתה לייצר
תכניות שמחזקות את התא המשפחתי של הקשר בין הורה ילד .כדי לא לייצר
את הפערים .כדי שהנוער לא ילך לכיוון א' וההורים רוצים את כיוון ב' .כדי
שלא יהיה את מה שנקרא את המשולש הרחב יותר ,בסופו של דבר יצרו שמה
פעולות יפיפיות של אומרים כן לקן .סדנת חיזוק הורה ילד ,סדנאות של
אימהות ובנות והכל ברוח התורנית עם אנשי מקצוע שמקובלים כדי באמת
לייצר את הקשר .המשכנו הלאה ,כן .תחום ספורט ואורח חיים בריא .תראו
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בסופו של דבר כמעט כל תחום תוכן שלנו וזה לא משנה אם זה יהיה צרכים
מיוחדים ,ספורט ,אמנות ,מוזיקה או מחול הם פלטפורמה למפגש בין
תושבים ולכן חלק מההסתכלות שלנו על תחום הספורט שהוא תחום חזק
ברשת זה לייצר מפגש בין תושבים .למשל יש בכל המרכזים אנחנו עושים
סדנאות למדריכים שלנו כדי שהם ידעו איך לייצר קשר תושבים  -תושבים
ולא שילד יבוא לחוג וילך מהחוג .ממנט ,דוגמא יפיפייה של ממנט ,רוצה
להסביר על ממנט?
ורדה לוי:

היום ,היום פועלים ביישוב ,בעיר שש עשרה קבוצות ממנט שזה כדור רשת
של ההורים ,פעילות הורים וילדים המקום הזה מתרחב בכמעט בכל שכונה
ורק עוד ועוד קבוצות מתהוות .חלק מהעניין הזה הוא אחד הדברים
היסודות ותכניות אב לילדים ונוער שרשת קהילה ופנאי לקחה למנף את זה.
לשתף קהילות בתוך העניין .גם משפחות של אלופים ,גם ראש העיר היה וגם
אתם ראיתם שעומרי כספי היה פה ,משפחות של אלופים זה תכנית של
החברה למתנ"סים שגם היא עושה פעילויות משותפות בין הורים לילדים
בתחום הספורט ובעצם אחר כך מהתכנית הזאת נוצרים עוד תכניות כמו
טיולים משפחתיים כמו דברים נוספים לתושבים

לילך שץ:

היום כל השופטות דרך אגב זה תושבות העיר חולון שעברו הכשרה
ובהתנדבות ,שופטות בקבוצת הליגה של ממנט למשל .אז גם נותנים להם
בעצם איזשהם כלים מקצועיים כדי לייצר איזושהי עבודה משותפת דבר
נוסף דרך אגב למשל סתם קבוצות של תושבים שסובלים מאיזושהי בעיה
בריאותית .נגיד יש תושבת שיש בעיית קרום בנתה קבוצת תמיכה לתושבי
העיר חולון שסובלים מהבעיה הזאתי הם יצרו גם רשת חברתית אבל גם
מייצרים עבורם איזשהם מענים לאור הבעיה הבריאותית ובעצם על ,בדרך
הזאתי הם כבר לא שונים ,הם חלק בלתי נפרד מהמערכת וגם שותפים בכל
הפעילויות הנוספות.

איתי זילבר:

לילך שאלות עכשיו או בסוף?
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מוטי ששון:

לא ,לא ,לא ,בסוף.

לילך שץ:

בסוף ,בסוף.

מוטי ששון:

תנו לה לסיים.

לילך שץ:

תראו ,תחום השתלבות אנשים עם מוגבלות .אני לא יודעת אם אתם יודעים
אבל אנחנו הפעלנו את בתי הספר של החופש הגדול ואחד הדברים שאני
הזדעזעתי כתושבת העיר חולון עשרים שנה שקיבלתי טלפונים מהורים שבאו
ואמרו אם הילד הזה יהיה בבי ספר אנחנו לא רושמים את הילדים והתשובה
שלנו הייתה שלא תרשמו את הילדים שלכם .עם כל הכבוד הרבה פעמים
הנטייה של תושבי העיר חולון הוא להדיר אוכלוסיות חלשות .וחלק מהאתגר
שלנו הוא להילחם בתופעה הזאתי .ולכן היום בכל מרכז קהילתי יש שילוב
של ילדים ,של קהלים ,זה יכול להיות ילדים ,הורים ומבוגרים .מכל מיני
מוגבלויות .יש לנו ארבע קבוצות של תכנית עמיתים .עמיתים זה שילוב נפגעי
נפש בקהילה .לא רואים אותם ,לא סופרים ,לא ,לא ,לא פוגשים אותם והם
חלק בלתי נפרד ,אתם תכנסו למרכזים הקהילתיים ולא תדעו שהם נפגעי
נפש בקהי לה .יש ילדים עם ,בעלי צרכים מיוחדים ,ממוגבלויות ועד בעיות
התנהגות .שהם בחוגים והם חלק בלתי נפרד מהקהילה .חלק מהתוכניות,

לילך שץ:

חלק מהתכניות מותאמות ספציפית למגבלה אבל האתגר הגדול ביותר הוא
לתת רק מותאם לקהילה ,למגבלה אלא לאפשר את השילוב שלהם אחר כך.
והא תגר הגדול ביותר שלנו זה דווקא לעבוד עם האוכלוסייה הנורמטיבית.
שזה אנחנו .לאפשר לילדים בעלי צרכים מיוחדים כולל הורים וגם אנשים מה
שנקרא הגיל השלישי להיות חלק בלתי נפרד מהמערכת הזאתי וזה לא פשוט
כי ילד בעלי צרכים מיוחדים צריך הנגשה ,צריך התאמה זה אומר שכל
מד ריך שמקבל ילד שילוב צריך לדעת לעבוד עם ילדים עם צרכים מיוחדים
וזה לא תמיד פשוט ,לא תמיד קבלן חוגים רוצה לעבוד עם ילדים בעלי צרכים
מיוחדים .אז בעיקר האתגר שלנו זה לייצר את הדבר הזה .והתפיסה
הקהילתית שלנו באה ואומרת שיש מקום לכולם .והחכמה היא
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הפלורליסטיות להכיל את כולם ביחד .וקבוצה שתדיר קבוצה אחרת לא
תהיה במגרש שלנו וזה חלק מהתפיסה החינוכית שלנו ,הקהילתית שלנו,
משה מועלם :יש קבלנים,
מוטי ששון:

מועלם אין לך זכות דיבור,

משה מועלם :יש קבלנים כאלה שלא רצו לעבוד?
מוטי ששון:

סליחה.

לילך שץ:

מה?

מוטי ששון:

אני קורא לך פעם שנייה לסדר.

לילך שץ:

מה זה?

מוטי ששון:

אתה לא תשאל מתי שאתה רוצה ,תבקש רשות דיבור ותקבל.

מוטי ששון:

בבקשה תסיימי.

לילך שץ:

בסדר אז נשאר השקופית האחרונה.

ורדה לוי:

לא יש שם ,כן זה השקופית האחרונה.

לילך שץ:

בדיוק .השקופית האחרונה שלנו זה תחום האזרחים הוותיקים .גם פה בסופו
של דבר ,העיר ,יש הרבה צרכים לאזרחים ,האזרחים הוותיקים ,ולכן אנחנו
מייצרים בעיקר פעילויות שייצרו שילוב בין דורי ולא יעשו הדרה של
האוכלוסייה הזאתי אלא שיכניסו אותה לתוך המרכזים הקהילתיים ולכן
אם זה חדר מחשבים והנוער מלמד את הגמלאים להתעסק בפייסבוק או בכל
חלק טכנולוגי והגמלאים עוזרים להם בדברים אחרים זאת אומרת כי בסופו
של דבר התפיסה אומרת שווים וכל אחד יש לו ערך מוסף ויכול ללמד את
הצד השני לכן רוב התכניות שלנו עוסקות בשילוב הבין דורי ,ילדים ,נוער
וצעירים אבל עדיין ברשת הפעולות המותאמות לשכבת הגיל כדי לאפשר
להם את המקום החברתי שלהם.

ורדה לוי:

שאלות?

לילך שץ:

זהו.

שמעון חזן:

אני מבקש.

37

מועצת העיר ה 17 -חולון ישיבה שמן המניין מספר  3.9.2017 64פרוטוקול 478

מוטי ששון:

כן שמעון ,בבקשה.

שמעון חזן:

תראו אתם דיברתם על מהלך חודשים  12 ,11ו ,2/17-שיש יזמות לקידום
הבריאות.

לילך שץ:

נכון.

שמעון חזן:

תכנית עבודה שנתית.

לילך שץ:

נכון.

שמעון חזן:

אז אני שואל .נכון אתם שמעתם את הצעקה הגדולה שהיו בגני הילדים של
כל מיני כיתות ,ילדים חזרו פצועים הביתה ,מחול וכל הדברים האלה אתם
נגעתם בזה?

ורדה לוי:

זה לא קשור אלינו.

שמעון חזן:

זה בריאות.

לילך שץ:

ךא ,אנחנו לא קשורים לתחזוקה ולאחזקה של בתי הספר.

ורדה לוי:

אבל מה זה קשור אלינו?

דובר:

מה הכוונה מה הכוונה בבריאות?

לילך שץ:

זה כמו שנתתי לך את הדוגמא,

יוסי סילמן:

א' שמעון,

לילך שץ:

קבוצה,

יוסי סילמן:

דקה .תסתובב עכשיו בגני הילדים,

יוסי סילמן:

הוחלפו כל החול,

שמעון חזן:

זה סליחה ,סליחה אתה צריך לקבל רשות דיבור ,סליחה.

יוסי סילמן:

אפשר?

שמעון חזן:

עוד לא.

לילך שץ:

אני אענה ואחר כך יתנו לך את הזכות.

יוסי סילמן:

דרך אגב ,אני רוצה להגיד לכן שאתן תלמידות טובות של חנה ארצמן .כאילו
אתם מדברים מגרונה.

לילך שץ:

זה לא בושה אבל,
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ורדה לוי:

זה לא בושה אני לא מבינה מה סליחה .א' זה לא בושה.

שמעון חזן:

זה לא נכון אבל,

לילך שץ:

תודה על המחמאה.

ורדה לוי:

סליחה ,רגע ,סליחה ,סליחה .א' זה לא בושה .כי חנה ארצמן הביאה את
התכנית של ילדים אב ונוער כולל הקולקטיבים ולאורו עבדנו .וכולנו
מרושתים בכל העיר גם לעבוד בבתי הספר כך וגם בחינוך הבלתי פורמלי ואני
חושבת שכל העשייה הזאת מאוד מבורכת ומקדמת הרבה מאוד דברים.

מוטי ששון:

טוב שמעון מה השאלה שלך?

שמעון חזן:

על הבריאות ,מה הם עשו?

מוטי ששון:

היא עונה לך,

ורדה לוי:

אני תכף ,ענינו לך וגם נתנו דוגמאות,

שמעון חזן:

מה ,מה ענית?

לילך שץ:

נתנו דוגמאות,

שמעון חזן:

מה?

לילך שץ:

למשל ,יש תושבים ארבע קבוצות שעברו הכשרה למשל,

ורדה לוי:

לא הקשבת.

לילך שץ:

למשל כמו שנתתי לך את הדוגמא של קבוצת חולי הקרוהן,

שמעון חזן:

במה? איזה הכשרה עברו? במה הם עזרו לבריאות?

לילך שץ:

הם עברו תכנית שנתית יחד עם החברה למתנ"סים וקבוצות החולים ,עברו
הכשרה באיך לבוא ולעשות .למשל יש קבוצת מתנדבים שנכנסים למועדוני
הגמלאים ומרצים על כל הקשור להיגיינה ולנושא של נגיד לא ,הסיפור של
נטילת התרופות ,מה כן ומה לא .למשל בכל מה שקשור לסמים ואלכוהול,

ורדה לוי:

אני אתן לך עוד דוגמא,

לילך שץ:

זה חלק מבריאות .כל הנושא,

שמעון חזן:

לא ,לא בסדר ,כן ,בריאות כן.

ורדה לוי:

אני אתן לך עוד דוגמא.
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מוטי ששון:

אבל רגע.

ורדה לוי:

בחנקין יש שלוש קבוצות של גמלאים שפועלות בנושא בריאות .אחד למשל
הקימו את כל הנושא של התמודדות עם קרוהן עירונית .למשל קבוצה אחת
שפועלת על הליכות של מבוגרים לנסות להוציא אותם מהבתים שילכו בעיר
כדי לטפל יותר את הבריאות שלהם ועוד הרבה מאוד דברים .אני בהחלט
אשמח,

שמעון חזן:

זה עזר? כמה מבוגרים למשל יצאו מהבתים?

ורדה לוי:

א' יש נכון להיום קבוצה של לפחות  100אנשים שמסתובבים בכל מיני
מקומות כאלה בעיר .יש גם אנשים שאנחנו לוקחים אותם בהליכון שזה יחד
עם העירייה וכל מיני פעילויות נוספות .למשל ,אני ,תרצה מספרים מדויקים
אני אתן לך אני לא יודעת עכשיו להגיד לך אבל ,אני גם לא רוצה להתחייב
אבל בהחלט יש היענות לדברים האלה .המרכזים הקהילתיים מלאים.

ישראל מורן :הלו ,עופר ,עופר,
מוטי ששון:

כן מורן בבקשה,

ישראל מורן :קודם כל לזכות רשת קהילה ופנאי ייאמר שקהילה לא התחילה עד שמדברים
או שמים לנו על השולחן קהילה .הם עושים קהילה אולי בין הראשונים כבר
המון ,המון שנים ,אז זה לזכותכם .שתי הערות ,אחד הערה שהיא הערה
טכנית ,אתם מציגים לנו היום תכנית עבודה לשנת  2017שזו שנה שעומדת
להסתיים אז אני כן הייתי מצפה להציג תכנית עבודה לקראת שנת ה,..
לקראת שנת עבודה ,שנה הבאה .והדבר השני שהוא עניין סמנטי שהוא הציק
לי בעוד שזה המטרה של הגברת תחושת השייכות והגאווה המקומית בקרב
תושבי תל גיבורים .בתור תושב השכונה אני לא חושב שצריך להגביר את
התחושה של הקרבה והשייכות שלנו .אני חושב שהדרך היא גם לא נעשית
באמצעות פעילות בלתי פורמלית פנימית של ,של הגברת תחושת הגאווה.
תחושת הגאווה תגבר כשיחזירו את תל גיבורים להיות על המפה של העיר
ויחזירו את הפעילות העירונית לפעול שם והמוקד הרובעי של הפיל בוקס
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יחזור להפעיל פעילויות עירוניות והתשתיות שמה ייראו כמו שצריך אז תגבר
תחושת הגאווה של תושבי השכונה ותחושת השייכות שלהם ולכן ,יש
איזושהי תחושה מעט בסמנטיקה הזו ,מעט פטרונית כלפי תושבי השכונה,
אז בתור תושב השכונה אני חייב לומר שהייתי משנה ולו את הקשר הבין
דורי כי מהמטרות ,בסופו של דבר כשמגדירים מטרות ,הגדירו לנו ,פעם היו
לנו מורים טובים שלימדו אותנו להגדיר מטרות ,כשמגדירים מטרות ואם
בסופו של דבר הקצה הזה מחבר בין דורים ,בין תושבי השכונה המבוגרים
ותושבי השכונה הצעירים יותר בצורות כאלו ואחרות אז מצוין .להגביר את
תחושת השייכות והגאווה.
ורדה לוי:

זה הכוונה.

לילך שץ:

זאת הכוונה.

מוטי ששון:

אוקי ,כן נעה.

לילך שץ:

בטח לא פטרונות ,המטרה היא לא להיות פטרוניסטית.

ישראל מורן :אני יודע אני יודע ולכן,
נעה צ'פליצקי :שני דברים ,קודם כל אני רוצה להגיד באמת שאני יודעת את הפעילות של
ורדה ופעילות של לילך ופנו אליי תושבים והפניתי ללילך בתוך שבוע בנאות
יהודית פרחה שמה קהילה .דבר שני שאני רוצה לשאול זה איך מתבצע או
המימון בין ,בין התושבים לבין הרשת ,זאת אומרת יש פעילויות,
ורדה לוי:

כל הדברים האלה ,רוב התכניות האלה הן לא ממומנות בכלל על ידי
תושבים ,זה חלק מהתכניות הבינלאומיות שאנחנו מקבלים ,חלק מתוך
תכנית של סמדר מניעת,

ורדה לוי:

עיר ללא אלימות .משם אנחנו לוקחים כל מיני פעלויות ,תלוי,

לילך שץ:

כן כי למשל יש ,יש חינוך,

ורדה לוי:

חלק גדול מהחברה למתנ"סים למשל תכנית האלופים ועוד הרבה מאוד
תכניות שאנחנו מגייסים כספים גם החברה למתנ"סים ,גם מגייסים ממשרדי
ממשלה שונים .בדרך כלל התושבים כמעט ולא משלמים על הפעילויות
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האלה ,כמעט ולא.
נעה צ'פליצקי :אני למשל ראיתי שבקיץ כן הם ביקשו התנדבות,
מוטי ששון:

כן עמוס.

עמוס ירושלמי :רציתי לשאול את הגברת הנכבדה ,אני נתקל בבעיה הזאת בגלל זה אני
שואל.
ורדה לוי:

איזה בעיה?

עמוס ירושלמי :בעיה שאנשים באים ואומרים אנחנו לא לוקחים תרופות אין להם דמי
ביטוח לאומי של  1,800שקל  1,700שקל איך הוא ייקח כדורים? רק הכדורים
זה  ,50%את מבינה? עכשיו הוא ,איך אני מגיע אליהם? הם מגיעים אליי.
אבל ,הם יודעים .לא צריך לספר מה אני עושה ,בכל מקרה ,האנשים האלה,
את רואה כל הזמן עם דמעות בעיניים שלהם ,הם לא לוקחים כדורים
ולפעמים הם ,בגלל זה הם הולכים לעולם הבא .אז אני שואל ,יבוא בן אדם
כזה ,יבוא ויגיד אני לא יודע ,אין לי כסף לתרופות ,איפה את תהיי באותו
רגע?
לילך שץ:

אנחנו בדרך כלל נעשה חיבור עם הרווחה ,אנחנו בדרך כלל נעשה את החיבור
עם הרווחה .אל תשכחו שהמנדט שלנו,

עמוס ירושלמי :עד שתגיעו לרווחה ועד שתחזרו,
לילך שץ:

לא ,לא ,לא ,רגע ,לא ,לא ,החיבור שלנו לרווחה הוא מידי,

לילך שץ:

בדיוק ,אני רוצה רגע לחזור ולהגיד המטרה של הרשת בסופו של דבר אנחנו
לא מחליפים את הרווחה ,יש בעיר רווחה ומערכת ענפה שרואה את הפרט
ואת הקצה גם את אלה שלפעמים מרגישים שנופלים ,המערכת של הרווחה
עובדת מאוד יפה בעיר.

ורדה לוי:

אני כן יכולה להגיד לך שיש לנו ,אני לא ציינתי פה ,אבל יש לנו פרויקט יוצא
מן הכלל של סיירת אור ,שבני הנוער שלנו הולכים להיות עם גמלאים
בודדים.

לילך שץ:

להגיע לבתים.
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ורדה לוי:

זה פרויקט שיחד עם זה,

ישי:

זה לא ,זה ,זה לאו דווקא בני נוער.

ורדה לוי:

זה גם בני נוער,

לילך שץ:

ומשפחות.

ורדה לוי:

יפה .וגם משפחות.

מוטי ששון:

אוקי.

עמוס ירושלמי :עכשיו רגע אני רוצה לשאול .אם אני נתקל באיזה בעיה אני יכול להפנות את
האדם הזה אליכם?
ורדה לוי:

אתה יכול להפנות,

לילך שץ:

אם זה במנדט ונוכל לתת מענה בשמחה .להגיד שאת הכל נוכל לפתור לצערי
הרב לא ,אבל בטח שאנחנו נוכל להיות שמה בהקשבה מלאה לתושבים ואולי
לחבר אותם למערכות הנכונות.

לילך שץ:

בעיקר ,בעיקר הרשת יש לה יכולת לחבר בין המערכות מאחר שאנחנו
מכירים את המערכת כולה .ואת כל הגופים ,את הגופים ,את הגופים
השותפים לנו בעשייה אז הרבה פעמים אנחנו מקצרים ,אנחנו עוזרים
לאנשים להגיע לנקודות ,לנקודות הנכונות .להגיד לך עמוס שבמאה אחוז
אנחנו נפתור את הצרות לצערי הרב לא ,אנחנו כן נעשה את המקסימום.

איתי זילבר:

מה אמרת לא הבנתי ,לא התפרצתי ,אתה מתרגז שלא התפרצתי?

מוטי ששון:

לא ,לא סיכמנו משהו בשבוע שעבר שכחת את זה פשוט.

איתי זילבר:

לא אמרתי לך לא לקואליציה ,אני לא נכנס לקואליציה .לא ,טוב.
אני הצבעתי יפה.

עמוס ירושלמי :אתה יודע מוטי יום אחד בבית ספר המורה אומר עמוס צא החוצה לא הייתי
בכלל בשיעור.
איתי זילבר:

יש לי שאלה בנודע לפעילות ספציפית .שראיתי אותה בפייסבוק ,ואני אשמח
אם תרחיבו על משפחות של אלופים זו פעילות שמעניינת אותי באופן אישי.
על הסיפור הזה תסבירי ,תסבירי לי,
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לילך שץ:

זה פרויקט משותף של החברה למתנ"סים עם חברת תלמה.

איתי זילבר:

כי הראו לי את זה,

לילך שץ:

שהרעיון היה לייצר מרחב משותף שבו מעודדים פעילות ספורט משפחתית
הורים וילדים .זה לא חוג ,זה לא חוג מן המניין ,יש מפגשים פתוחים,
התושבים ,בעיקר הוועד מול ברביבים ,בתבור ,בשלוחות הבית ספריות,

איתי זילבר:

חמישה ,היו חמישה מפגשים בחלון ב ,2017-נכון?

לילך שץ:

מה? כן.

איתי זילבר:

חמישה מפגשים בחולון.

לילך שץ:

כן.

ורדה לוי:

כן.

לילך שץ:

אבל אני יכולה לבוא ולהגיד לדוגמא ברביבים,

איתי זילבר:

כן.

לילך שץ:

בזכות תלמה של אלופים שהתחילה הצעדה ,בכל יום שישי ,לא בכל יום
שישי ,אבל בהרבה מימי השישי ,מתקיימות קבלות שבת ,למה? כי התושבים
התחילו להכיר אחד את השני .ואמרו איזה נחמד להיות ביחד.

איתי זילבר:

אני ,אני ,אני חייב אני ,אני ,היית באירוע הזה?

לילך שץ:

בקבלת שבת?

איתי זילבר:

לא ,לא ,באירוע ,באחד האירועים של,

לילך שץ:

כן.

ורדה לוי:

ברור.

איתי זילבר:

אני לא הייתי אבל אני ראיתי בעיקר בפייסבוק מכל מיני חברים שמשתפים
וגם בעמודים של הרשת ,אני חייב להגיד שאני באופן אישי מרגיש מאוד
מאוד לא בנוח שהרשת ,שהיא רשת של העירייה ,שמקבלת מימון מהעירייה
בכמעט שנים עשר מיליון שקלים בשנה ,מימון ,תמיכה ,תקראו לזה איך
שאתם רוצים ,מקיימת ,עכשיו אני יודע שזה פרויקט ענק וחצי מהמדינה
משתתפת בזה עם החברה למתנ"סים יש פה את הרשימה אם תרצו להרחיב,
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מגדל העמק היא הרבה מכולם ,מקיימת אירוע שהוא באופן מובהק מסחרי
פרסומי ליוניליבר ישראל .את יכולה להגיד לא ואני אבל,
לילך שץ:

אבל הם תומכים בזה.

איתי זילבר:

אבל ,אבל,

לילך שץ:

הם תומכים בזה הם מממנים,

איתי זילבר:

בסד גמור ,נו,

ורדה לוי:

ואנחנו פה שותפים,

איתי זילבר:

אז רגע ,רגע שנייה ,שנייה רגע ,שנייה רגע ,רגע תנו לי להשלים.

מוטי ששון:

תנו לו להגיד.

איתי זילבר:

תנו להשלים .כשהפרוספקט של הרשת לאירוע השיא ב 18-למאי ,הוא
מתנוסס עליו הלוגו של תלמה ,שמגיע פרזנטור של תלמה ,שהוא עומרי כספי,
ספורטאי שאנחנו מאוד מאוד מאוד מעריכים ועושה המון כבוד אבל הוא לא,
הוא לא בא לשם לקדם את הספורט אלא לגזור קופון כי הוא הפרזנטור של
תלמה ,אוקי? אי אפשר ,אי אפשר ,אי אפשר לנסח את זה בצורה יותר ,יותר
ברורה מזה ,שכל האירוע שהוא על טהרת קידום קורנפלקס של אלופים של
תלמה ,אני מודה ,מוטי ,אני ,אני מודה וגם מוטי פה לפי דעתי ,ראיתי,

איתי זילבר:

אני מודה שלא נוח לי שעיריית חולון מקיימת כזו פעילות מסחרית שכל
מטרתה ,יקראו לזה עכשיו הניו אייג' ,שצריך לקרוא לזה ,אחריות תאגידית.
בפועל עיריית חולון מקבלת ,אני לא יודע ,תגידו לי אם זה בחינם אנחנו
משלמים על זה משלמים לנו ,יש איזה העברת תקציב כלשהי?

ורדה לוי:

שום דבר.

לילך שץ:

שום דבר.

איתי זילבר:

הם לא משלמים לנו שקל?

לילך שץ:

לא משלמים ולא מעבירים להם.

איתי זילבר:

אז כשעיריית חולון מקבלת שווה כסף ,שווה כסף רב בתמורה לפרסום והיא
הולכת ומוכרת את זה בתוך המתנ"סים הציבוריים .אני ,אני מרגיש עם זה
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לא בנוח ,על אף,
מוטי ששון:

אוקי בסדר,

איתי זילבר:

רגע ,על אף שאני אומר בצורה ברורה ,הפעילות מבורכת,

מוטי ששון:

גמרת?

איתי זילבר:

שהרשת עם  12מיליון השקלים האלה תעשה אותם ,לא חייב לערב מסחריות
בכל דבר ,לא יקרה שום דבר אם ייקחו את זה עלינו.

חיים סברלו :אבל מה זה מפריע? תגיד למה זה מפריע?
איתי זילבר:

מה זה?

מוטי ששון:

אוקי ,איתי מי שרוצה,

חיים סברלו :מה זה מפריע?
איתי זילבר:

לא ,אני אשמח לקבל את התגובה של המנכ"לית מוטי.

ורדה לוי:

אני ,אני יכולה להגיד?

מוטי ששון:

היא אמרה.

איתי זילבר:

אני לא ,לא שמעתי אז סליחה.

ורדה לוי:

אני אגיד לך התכנית הזאת,

מוטי ששון:

כי דיברת,

ורדה לוי:

היא תכנית של החברה למתנ"סים ,היא תכנית שרצה בכל רחבי הארץ
ובדיוק גם מנית אותה ,ואני חושבת שלאור ההתעסקות,

איתי זילבר:

לך נוח עם האופי המסחרי המובהק של זה?

ורדה לוי:

אין לי בעיה עם זה,

לילך שץ:

אני סומכת על תושבי חולון,

איתי זילבר:

שמה?

לילך שץ:

שהם מספיק אינטליגנטים לעשות את האבחנה ואת ההפרדה,

ורדה לוי:

התושבים בדיוק,

לילך שץ:

ומה שאפשר להרוויח נרוויח ,ובזכות זה אחר כך יש גם קבלות שבת שלא
קשורות לתלמה.
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איתי זילבר:

מה ,מה ,מה ,מה הקו האדום? מה הקו האדום לפעילויות מסחריות?

לילך שץ:

התכנית,

איתי זילבר:

רגע ,אם מחר ,אם מחר אם מחר ,תראו ,בבתי הספר משרד החינוך מוציא כל
מיני מוצרים שלא בריאים ,אוקי? אם מחר תבוא חברה ,רמז ,יוניליבר
ישראל ,אותה חברה ותגיד אנחנו עכשיו נעשה פעילויות לילדים ונחלק שמה
את התפוצ'יפס שלהם אני לא יודע איזה ,איזה ,מה ,מה הם נותנים.

ורדה לוי:

איתי,

איתי זילבר:

אתם תלכו על זה כי זה לא?

ורדה לוי:

איתי ,לא ,לא,

איתי זילבר:

אני לא ,אני שואל באמת .מה הקו האדום שלכם ,איפה?

ורדה לוי:

אז אני אומרת ,איתי ,בחברה למתנ"סים יושבים גם אנשי פיקוח שיודעים
לעבוד עם משרד החינוך ,זה זרוע ביצועית של משרד החינוך,

איתי זילבר:

אוקי.

ורדה לוי:

והם יודעים בדיוק מה הקו האדום.

איתי זילבר:

אז יש לי מה להגיד גם אליהם אבל ,אבל ,אבל,

ורדה לוי:

בסדר אוקי,

מוטי ששון:

איתי,

ורדה לוי:

אני ,אני,

איתי זילבר:

אני שואל אותך מה הקו האדום שלך? מה הקו האדום שלך?

ורדה לוי:

הקו האדום שלי שלא יזיק ,שלא יזיק.

איתי זילבר:

האם ,רגע האם שנייה ,שנייה ,שנייה ,האם הקו,

מוטי ששון:

אל תעני

איתי זילבר:

מה הקו האדום ,לא ,לא ,לא .היא לא ענתה לי מוטי .האם הקו האדום עובר,

חיים סברלו :היא לא קובעת ,היא לא קובעת מה הקו האדום.
איתי זילבר:

רגע שנייה ,שנייה סברלו,

חיים סברלו :אבל היא לא קובעת מה הקו האדום,
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איתי זילבר:

היא כן קובעת מה הקו האדום.

חיים סברלו :היא לא קובעת,
איתי זילבר:

היא יכולה להחליט שזה לא נכנס לעיר ,זה ממש בידיים שלה.
אני שואל ,רגע ,אני שואל,

ורדה לוי:

איתי ,תשאל אבל למה אתה צועק? למה אתה צועק,

איתי זילבר:

כי ,כי סברלו צעק קודם .אני שואל ,אני שואל הנה הסיכום שלי,
הסיכום שלי עם מוטי בעינו אני זה ,אני שואל מה הקו האדום .מה הקו
האדום? מוצרים עתירי סוכר כן? מוצרים עתירי נתרן,

ורדה לוי:

אני רוצה לתת לך דוגמא מעולם אחר.

איתי זילבר:

רגע שנייה ,רגע ,רגע ,רגע ,רגע ,תני,
תקשיבי אני בכוונה רוצה להשלים את ההסבר למה ,לילך.

לילך שץ:

כן.

איתי זילבר:

משרד הבריאות יוצא למלחמה נגד מוצרים לא בריאים .חלק מהמוצרים
האלה הם גם של תלמה אז ,עתירי סוכר ,נתרן.You name it ,

מוטי ששון:

טוב.

איתי זילבר:

אוקי? עכשיו אני שואל מה הקו האדום?

לילך שץ:

הקו האדום,

איתי זילבר:

קורנפלקס של אלופים כן? וקוקה קולה לא? מה ,מה ,איפה? סיגריות לא?

מוטי ששון:

איתי ,איתי יש להם את ההנהלה שלהם,

לילך שץ:

כל דבר נבחן,

איתי זילבר:

מה הקריטריונים ,מה הקריטריון?

לילך שץ:

איתי ,בלי לצעוק .כל דבר נבחן לגופו של עניין.

איתי זילבר:

מה זה?

לילך שץ:

כל דבר נבחן לגופו של עניין,

איתי זילבר:

מה הקריטריונים אני צריך לקרוא את זה.

לילך שץ:

זאת אומרת שנייה אני אתן לך דוגמא שנייה,
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מוטי ששון:

אהה סליחה די אתה מגזים.

איתי זילבר:

לא אני שואל אמת מה המדיניות?

מוטי ששון:

איתי בוא ,בוא ,בוא זה מוגזם.

לילך שץ:

צעקת אני אענה ,רגע ,אני אענה לך.

איתי זילבר:

לא אני לא צועק אני לא צועק.

איתי זילבר:

אל תעני אני לא רוצה תשובה.

מוטי ששון:

זהו.

איתי זילבר:

לא צריך .לא אני פשוט ,לא ,מוטי אני אשמח אם היא,

לילך שץ:

תבוא אני אסביר לך בדיוק אין בעיה.

מוטי ששון:

זה התשובה.

איתי זילבר:

לילך אז אנחנו פשוט ניפגש על זה.

לילך שץ:

ניפגש על זה ,בשמחה ניפגש על זה אין בעיה.

מוטי ששון:

מי בעד אישור תכנית?

איתי זילבר:

באמת די ,באמת.

מוטי ששון:

מי בעד אישור תכנית עבודה לשנת  2017רשת קהילה ופנאי ,מי בעד? אחת
שתיים,

נעה צ'פליצקי :רגע למה צריך לאשר את זה?
מוטי ששון:

שלוש ,ארבע,

מוטי ששון:

צריך לאשר אחת ,שתיים ,שלוש ,ארבע,

ישראל מורן :אתה לא צריך,
נעה צ'פליצקי :למה צריך לאשר?
מוטי ששון:

חמש ,שש ,שבע ,שמונה ,תשע ,עשר.

ישראל מורן :אני לא מאשר תכנית,
נעה צ'פליצקי :רגע זה ,זה לאשר?
מוטי ששון:

 19בעד ,מי נגד?

ישראל מורן :אנחנו בספטמבר .'17
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מוטי ששון:

מי נגד ,מי נמנע?

דובר:

עשית טעות בספירה,

מוטי ששון:

אחד נמנע ,מי נמנע?

דובר:

רגע ,רגע ,לא מאשרים תכנית בסוף השנה?

מוטי ששון:

מי נמנע? אחד נמנע ,עכשיו אני עובר לסעיף הבא .בקשה לאישור

דובר:

רגע מה אבל לא ספרת טוב .הגעת ל .18-יש פה  ,18איך יכול להיות,

מוטי ששון:

בקשה לאישור .מה?

דובר:

כל אחד שווה חמש.

ישראל מורן :אני מבקש ספירה חוזרת.
מוטי ששון:

בבקשה ספירה חוזרת.

דובר:

הגעת ל ,18-ההוא כבר,

נעה צ'פליצקי :אני לא הצבעתי בכלל ולא ספרו אותי בכלל,
מוטי ששון:

אחת ,שתיים ,שלוש ,ארבע ,חמש.

נעה צ'פליצקי :אני בכלל לא הבנתי ,לא הבנתי למה צריך להצביע.
מוטי ששון:

 ,13מי הוריד את היד? זה לא ,סיטון וחברים שלו.

נעה צ'פליצקי :לא ,לא קשור.
מוטי ששון:

הצבעתם מקודם בעד.

נעה צ'פליצקי :אנחנו ,לא ,אני לא הצבעתי בכלל.
נעה צ'פליצקי :כי אני בכלל לא הבנתי למה צריך לאשר.
מוטי ששון:

היא הצביעה בעד.

נעה צ'פליצקי :זאת התכנית שלהם ,למה צריך לאשר להם את התכנית?
מוטי ששון:

בבקשה אבל ,מבקשים לאשר את זה.

נעה צ'פליצקי :לא אבל למה צריך לאשר?
מוטי ששון:

עוד פעם ,סיטון אתה בעד?

עזרא סיטון :כן.
מוטי ששון:

איציק אתה בעד?
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יצחק תורג'מן :כן.
מוטי ששון:

בעד.

נעה צ'פליצקי :כן ,אין לי בעיה עם התכנית ,לא מבינה למה צריך לאשר?
מוטי ששון:

בעד .אוקי .אחת ,שתיים ,שלוש ,ארבע,

נעה צ'פליצקי :למה צריך לאשר?
מוטי ששון:

חמש ,שש ,שבע ,שמונה,

נעה צ'פליצקי :זה התכנית שלהם.
מוטי ששון:

תשע ,עשר 18 ,בעד ,מי נגד?

נעה צ'פליצקי :שנתיים ביקשתי שיאשרו,
מוטי ששון:

אחד נמנע,

דובר:

לא ,שניים נמנעים.

מוטי ששון:

שלושה ,ארבע נמנעים ,אושר.

סעיף  – 11בקשה לאישור מועצת העיר למחיקת חובות בהסדרי פשרה.
מוטי ששון:

אני עובר לסעיף הבא ,בקשה לאישור מועצת העיר למחיקת חובות,

נעה צ'פליצקי :אני כל הזמן מבקשת שיתנו לי את התכניות עבודה,
מוטי ששון:

בקשה לאישור מועצת העיר למחיקת חובות בהסדרי פשרה .מכתבו של אילן
בוסקילה מה 13-באוגוסט  .2017מישהו רוצה לשאול שאלה?

נעה צ'פליצקי :מרוב צעקות כבר לא שמעתי כלום,
אילן בוסקילה :יש הסדרי פשרה ויש חובות,
שמעון חזן:

כמה ,כמה כסף בכל הסדרי הפשרה האלה?

יעקב זיתוני :שליש ,נדמה לי.
מוטי ששון:

כי תבין אלא חובות אבודים.

אילן בוסקילה :שבדקו אותם ,מאה פעמים בדקו אותם.
יעקב זיתוני :אלה שאריות לשאריות.
מוטי ששון:

אילן ,אילן ,בוא תתיישב ליד עמוס.

מוטי ששון:

זה לא רשום פה?
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אילן בוסקילה :שמעון יש לך בתחתית הטבלה,
נעה צ'פליצקי :אבל ממתי? מאלפיים?
שמעון חזן:

כן,

אילן בוסקילה :קודם כל ,אנחנו מדברים על הפרש,
מוטי ששון:

כתוב.4,338,177 ,

שמעון חזן:

 4מיליון? או  4מיליארד?

אילן בוסקילה :גבייה של אחד ,כמעט  1.6מיליון מתוך חוב של .4.3
מוטי ששון:

אוקי ,מי בעד?

שמעון חזן:

יש כאן עמותות כלשהן?

אילן בוסקילה :לא.
מוטי ששון:

מי בעד?

שמעון חזן:

רגע ,רגע שניה.

מוטי ששון:

אתה שואל עוד שאלות?

שמעון חזן:

מה הקריטריונים של הסדרי פשרה חוץ מאשר שאנשים אי אפשר לקבל מהם
חוב ,פשיטת רגל ,מה עוד קריטריונים יש.

מוטי ששון:

אין קריטריון מה זה קריטריונים?

אילן בוסקילה :אנחנו לא ,קודם כל יש ,ב,2014-
מוטי ששון:

ואתם אישרתם את זה פה במועצה את הסדרי הפשרה.

אילן בוסקילה :הלשכה המשפטית הכינה חוברת שלמה הבאנו את זה לפני המועצה הבאנו
את כל הקריטריונים,
מוטי ששון:

הכל אושר במועצה.

אילן בוסקילה :ב ,2014-כל הקריטריונים.
שמעון חזן:

לא השתנו מאז?

מוטי ששון:

לא.

אילן בוסקילה :לא.
שמעון חזן:

זהו .טוב.
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מוטי ששון:

אוקי ,מי בעד?  19בעד 20 ,בעד ,מי נגד?

דובר:

לא אני לא מאמין.

מוטי ששון:

מי נמנע? שניים נמנעים ,אושר,
אני עובר לסעיף הבא.

סעיף  – 12בקשה לאישור מועצת העיר למחיקת חובות.
מוטי ששון:

בקשה לאישור מועצת העיר למחיקת חובות.

מוטי ששון:

לפי סעיף  33.8לפקודת העיריות נוסח חדש ,שהוגש מה .7.8.2017-אני רואה
חתום שם מוטי ששון גזבר העירייה ויונת עורכת הדין ,מי בעד?

שמעון חזן:

מוטי אתה הגזבר?

מוטי ששון:

 ,18שמעון אתה בעד?

שמעון חזן:

כן.

מוטי ששון:

 19בעד .מי נגד?

דובר:

פעם ראשונה.

מוטי ששון:

מי נמנע? אחת ,שתיים ,שלושה ,נמנעים .אני עובר לסעיף הבא.

דובר:

?14

מוטי ששון:

 ,14אושר.

סעיף  – 13בקשה לאישור מועצת העיר למחיקת חובות – "הפטרים".
מוטי ששון:

אישור הסכם פשרה בין חוב אגרות שילוט ומחיקתו החלקית של החוב,
בבקשה .אילן אתה מציג?

דובר:

זה אותו בעיה אותו דבר בדיוק ,מה,

אילן בוסקילה :יש פה חוב אחד של אגרת שילוט.
אילן בוסקילה :אבל אתה דילגת סעיף אחד,
דובר:

דילגת על .13

מוטי ששון:

אהה כן ,13 .רגע ,בקשה לאישור מועצת העיר למחיקת חובות הפטרים.

אילן בוסקילה :אני אגיד על זה משפט אחד או שניים,
שמעון חזן:

הפטרים זה על פי חוק מה אתה.
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אילן בוסקילה :משפט אחד או שניים יש הליך שנקרא הליך שהוא הליך פשיטת רגל,
שמעון חזן:

זה משפטית

אילן בוסקילה :במסגרת הליך פשיטת רגל הזה יש הליך שהוא כינוס נכסים בדרך כלל על ידי
הכנ"ר .בסופו של כמה מהמקרים האלה ,חלקם של המקרים האלה נשארים
בהפטר,
עו"ד דיין:

כונס הנכסים הרשמי ,כנ"ר.

אילן בוסקילה :כנ"ר ,כונס הנכסים ,הנכסים הרשמי .וחלק מהאנשים שמגיעים לתהליך הזה
מגיעים בסופו של יום להפטר .הפטר משמעותו,
מוטי ששון:

מחיקה.

אילן בוסקילה :לפטור את כל חובותיו .פה אני חייב להביא את זה למועצת העיר אבל
ההחלטה היא החלטה,
מוטי ששון:

משפטית.

אילן בוסקילה :משפטית ,כאילו אין לי הרבה פה מה לומר ,כאילו אני לא יכול להתערב
בהחלטה של בית משפט שנתנה לאיש הסדר ואני נאלץ למחוק את חובותיו.
שמעון חזן:

רגע ,אני אשאל שאלה ,בשאדם פושט רגל יש כנ"ר ,כונס נכסים רשמי ,אז יש
פה מצבת של ,של כספים .אז נניח שהוא לא יכול לשלם את כל החוב במאה
אחוז ,אתם לא נכנסים בהסדר כדי לבדוק למשל אם יש לו ,10%

שמעון חזן:

.20%

אילן בוסקילה :זה אחרי כבר ,שמעון.
שמעון חזן:

כן זה אחרי,

אילן בוסקילה :קרו דברים .גבית מה שגבית .קופת ,הקופה ,אם יש קופה,
שמעון חזן:

אם יש.

אילן בוסקילה :היא מתחלקת .בסופו של יום ,לאחר שנים מספר בית המשפט בתנאים
מסוימים קובע לאיש הפטר ,לאחר כל השנים,
יעקב חרש:

אחרי חמש שנים.

אילן בוסקילה :עכשיו זה ברור.
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יעקב חרש:

אחרי חמש שנים.

שמעון חזן:

כן.

יעקב חרש:

על ההפטר הזה הוא מדבר.

מוטי ששון:

בואו בבקשה מי בעד?

שמעון חזן:

רגע מה הסכום אני לא יכול לדעת כמה מה,

מוטי ששון:

זה רשום ,כתוב לך ,לידך.

אילן בוסקילה :זה לא משנה זה בית משפט קובע אתה אין לך שום ,שום אפשרות,
מיכאל לוויט :בסדר ,שנייה ,בבית משפט הוא נלחם וקיבל את מה שקיבל אבל מה,
אילן בוסקילה 1.883 :מיליון.
מיכאל לוויט :זה לא אדם אחד.
אילן בוסקילה 1.883 :מיליון.
מוטי ששון:

אוקי ,מי בעד? אישור מועצת העיר למחיקת חובות שאינם ניתנים לגבייה,
חובות אבודים .חובות שאפשר לקבל לגביהם הסדר בערכאות המשפטיות,
מכתבו של אילן בוסקילה מיום ה 13-באוגוסט  ,2017מי בעד?  22בעד ,מי
נגד? מי נמנע? אין.

דובר:

רגע היסטורי ,קונצנזוס מוחלט .כולם הצביעו בעד .אושר.

מוטי ששון:

אני עובר לסעיף הבא.

ישראל מורן :זה ,זה מגוחך בכלל זה קביעה שיפוטית שאתה לא יכול לחלוק עליה ואתה
מביא אותה להצבעה,
מוטי ששון:

נו הוא אומר את זה ,לא צריך להצביע.

ישראל מורן :זה באמת מיותר
מיכאל לוויט :זה החוק.
מוטי ששון:

אוקי.

ישראל מורן :אתה לא יכול ,אתה לא יכול להצביע אתה לא צריך להצביע.
מיכאל לוויט :לא אבל זה החוק.
ישראל מורן :יש פסק דין ואנחנו מצביעים אם אנחנו מקבלים.
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שמעון חזן:

מצביעים אם אנחנו נקיים את פסק הדין או לא נקיים.

סעיף  – 14אישור הסכם פשרה בגין חוק אגרות שילוט ומחיקתו החלקית של החוב.
מוטי ששון:

חזן סיימנו ברשותך .אישור הסכם פשרה בגין חוק אגרות שילוט ומחיקתו
החלקית של החוב .מכתבו של ניצן ירושלמי מנהל המחלקה לחזות העיר
מיום  16ביולי .2017

אילן בוסקילה :מדובר ,מדובר על מקרה אחד ,היקף החוב הוא  3,651של סוחר לשעבר ,חוב
משנת  .2006צד ג' התערב והגענו איתו להסדר של  3,00שקל ,לתשלום .זאת
אומרת יש פה מחיקה של  650שקלים.
מוטי ששון:

אוקי ,מי בעד?

דובר:

מה ,בשביל סכומים כאלה?

מוטי ששון:

אחת ,שתיים ,שלוש ,ארבע ,חמש ,שש ,שבע,

אילן בוסקילה :אבל זה החוק מה לעשות,
מוטי ששון:

שמונה ,תשע ,עשר,15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,

דובר:

 650שקל,

אילן בוסקילה :צריך לסגור את זה.
מוטי ששון:

 22בעד .מי נגד ,אין ,מי נמנע? אין ,אושר .סעיף הבא.

אילן בוסקילה :זה לא קופה קטנה שאתה מוחק.
סעיף  – 15אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מיום  06.08.17תיקון בתבחינים לתמיכות
תקציב  2017עמותות כללי – 5.13
מוטי ששון:

פרוטוקול ,נוימן ,ממלא מקום ראש העיר יש הצעה .אישור פרוטוקול וועדת
התמיכות מיום ה ,6.8.2017-תיקון בתבחינים לתמיכות תקציב  2017עמותות
כללי.

מוטי ששון:

בבקשה .עברי אתה יכול להציג את זה?

דובר:

כן .דורון אתה יכול להתקרב למיקרופון אם יש שאלות.

מוטי ששון:

זה על פי המכתב

איתי זילבר:

מוטי אבל בואו תסבירו למה זוהר יצא ,שיהיה לפרוטוקול.
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מוטי ששון:

חתום עליו זיידה ,רחמים בנוני ועורך דין שרון.

איתי זילבר:

מה? יונת מה אמרת?

מוטי ששון:

את שואלת כבר שאלות?

עו"ד דיין:

אין פה איזשהו משהו שצריך להיות בפרוטוקול,

איתי זילבר:

אז למה יצא?

עו"ד דיין:

ואנחנו שזה יהיה בפרוטוקול זה אם זוהר יצא,

איתי זילבר:

אפשר לדעת למה יצא? כמו שאנחנו אומרים במשנה שאנחנו אם מישהו מכיר
מישהו,

מוטי ששון:

יצא פשוט.

איתי זילבר:

לא ,יצא סבבה למה יצא?

מוטי ששון:

יש גילוי נאות הכל

איתי זילבר:

השאלה אבל למה,

עו"ד דיין:

הגילוי ,הגילוי קיים וידוע .זוהר יצא מהסיבה הפשוטה שהוא ,המשרד רואה
חשבון שלו נותן אפשרות של דו"ח שני למספר בודד של עמותות שאחת או
שת יים מהם מופיע אחר כך בקבוצה שמאושרת לקבל תרומות .הוא לא
מעורב כמו שאתם יודעים בהליך ,למען הנראות הוא גם יוצא מהדיון עצמו
למרות שאין לו השפעה .ישנם הקריטריונים ,זה לא משפיע על החלוקה.

מוטי ששון:

אוקי מי בעד? מי בעד? אחת ,שתיים ,שלוש ,ארבע,

שרון:

בגלל הנראות לא כדאי,

מוטי ששון:

חמש ,שש ,שבע ,שמונה ,תשע ,עשר.....

עו"ד דיין:

בסדר בואו,

מוטי ששון:

 18בעד ,מי נגד?

מוטי ששון:

מי נגד? אין נגד .מי נמנע? אחד ,מה אתכם? ארבעה נמנעים ,אושר.
אני עובר לסעיף הבא.

ישראל מורן :איזה סעיף בוא תקריא את המספר.
סעיף  – 16אישור תבחינים לחלוקת כספי עמותות (כללי) לשנת  ,2018בהתאם לחוזר
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מנכ"ל 4/2006
מוטי ששון:

אישור פרוטוקול (כתבת לי עכשיו את זה נכון?) אישור תבחינים לחלוקת
כספי עמותות כללי לשנת  2018בהתאם לחוזר מנכ"ל מאפריל  .2006קיבלתם
את זה.

ישראל מורן :שוב מה הסעיף?
מוטי ששון:

 ,16מכתבה של אביבה שרון מה .6.8.2017-עורכת דין אביבה שרון.

מוטי ששון:

כן ,מי בעד?  ,17בעד .מי נגד? מי נמנע?

דובר:

אני נמנע.

מוטי ששון:

אחד ,שתיים ,שלוש ,ארבע נמנעים ,אושר.
אני עובר לסעיף הבא .

סעיף  – 17אישור תבחינים לחלוקת כספי עמותות בספורט לשנת 2018
מוטי ששון:

אישור תבחינים לחלוקת כספי עמותות בספורט לשנת  2018מכתבה של
אביבה שרון מה .6.8.2017-אביבה שרון היא סגן היועץ המשפטי .מי בעד?

ישראל מורן :רגע יש לי הערות פה.
מוטי ששון:

כן.

ישראל מורן :כשמדובר על אגודות ספורט לנוער ,מחלקות נוער ,וגם אמרתי מקודם גם
ל יגאל וגם עוד לכמה חברים יש מצב היום שחלק ממחלקות הנוער יש להם
מתקנים שבהם הם למעשה לא משלמים דמי שימוש ויש מחלקת נוער אחת
לפחות שאני יודע,
ישראל מורן :סליחה ,נאלצת לשלם דמי שימוש .אני חושב שיש פה ,קיים פה אי שוויון בין
מחלקות הנוער שמקבלות תמיכה אני חושב שנכון למחלקה שגם ככה נאלצת
לשלם דמי שימוש לעומת מחלקות שקיבלו בהקצאה כזו או אחרת או
לחילופין באופן היסטורי ויש להם מגרשים שהן לא משלמות דמי שימוש
פשוט להגדיל את הניקוד,
מוטי ששון:

אבל יש להם הוצאות על המגרש שלהם,

ישראל מורן :נכון אבל זה בחירה שלהם ,אתה יכול לתת להגיד להם אין בעיה,
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ישראל מורן :אתה יכול להגיד להם אין בעיה תחזירו את המגרש ,נכון? אתה היית רוצה
לתמרץ אותם שיחזירו לך את המגרש .אז בוא נתמרץ את מי שצריך ,נאלץ
לשלם דמי שימוש שגם ככה חוזרים לעירייה .בניקוד גדול יותר,
מוטי ששון:

אז כאילו אתה רוצה לעשות את כולם שווים?

ישראל מורן :אנחנו נעשה אותם לא ,ההפך ,ככה אתה עושה את כולם שווים.
מוטי ששון:

אנחנו נשמח לקבל מתקנים של האגודות,

ישראל מורן :נכון ,נכון ,נכון ולכן אני אומר מי שאין לו מתקן והוא נאלץ לכן לשלם על
שימוש ,לדעתי צריך לתת לו ניקוד גבוה יותר על מנת שיהיה תמריץ להחזיר
לך או את ,להחזיר לנו את המתקנים או לפחות לשפות את מי שנותן ,משלם
את דמי השימוש של המגרשים .יוצא מצב שיש שם,
מוטי ששון:

מורן,

מוטי ששון:

אתה לא יכול להפעיל עליו לחץ,

שרון:

רגע ,יוצא מצב מוטי,

מוטי ששון:

או סנקציה.

נעה צ'פליצקי :לא ,לא משנה אבל זה לא שוויוני.
ישראל מורן :יוצא מצב שיש מחלקות שלא משלמות דמי שימוש,
מוטי ששון:

אבל לא ,יש הוצאות.

ישראל מורן :עם מחלקות שצריכות לשלם דמי שימוש,
יגאל אייל:

ההוצאות יותר גבוהות מדמי השימוש

מוטי ששון:

רגע ,רגע יגאל ,בוא יגאל ,אתה לא תפריע לו.

ישראל מורן :בסדר אבל הן לא משלמות נכון?
מוטי ששון:

מורן ,מורן ,מורן,

ישראל מורן :היסטורי זה היסטורי
יגאל אייל:

כל אחד יש לו את ההוצאות שלו,

מוטי ששון:

מורן רק רגע אילן ,יגאל ,אייל ,יגאל ,שנייה בבקשה.

ישראל מורן :אבל מה אתם אמרתם לי אחרת עכשיו מה.
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מוטי ששון:

בואו ניתן ליגאל ,יגאל ,בקשה מנהל מחלקת הספורט.

יגאל אייל:

כן .קודם כל תשובה ,השאלה הייתה טובה .כי יש שתי אגודות מחלקות נוער
שמתוחזקות ,שפועלות במגרשים שהם לא משלמים דמי שימוש אחת זה
עוצמה אבל המגרש הוא שלנו קיבלנו אותו בחוזה ,כאשר מגרש לזרוס יקום
הם יפנו את המגרש .וההסדר היה איתם עד לתקופת המעבר הזאת הם לא
משלמים דמי שימוש זה הגיוני ואנחנו מתחזקים את המגרש.

ישראל מורן :אבל האי,
יגאל אייל:

אבל יש,

ישראל מורן :האי ,האי תשלום דמי שימוש זה למעשה סוג של תמיכה מסוימת שנותנת
העירייה.
יגאל אייל:

זה פיצוי על זה שקיבלנו את המגרש ששווה הרבה ,הרבה מיליונים.

ישראל מורן :מסכים איתך.
מוטי ששון:

למה,

ישראל מורן :השאלה אם לא צריך לשפות את מי שצריך עדיין לשלם את דמי,
מוטי ששון:

הלאה לגבי צפרירים בתב"ע העירונית המגרש הזה ,ירוק.

ישראל מורן :התחזוקה של מגרש צפרירים עולה להם הרבה יותר עולה להם הרבה יותר
מאשר הדמי שימוש.
מוטי ששון:

רגע עכשיו אנחנו דנים ,מורן ,מורן ,ההערה שאתה הערת יבואו לוועדת
התמיכות ,ידונו בתקציב,

ישראל מורן :כן אבל עכשיו אנחנו מדברים על תבחינים.
מוטי ששון:

אז אני אומר כרגע יש את מה שיש.

ישראל מורן :בסדר.
מוטי ששון:

מה שאתה מציע לגבי זה ,יבחנו את זה.

ישראל מורן :אני חושב שיש מקום,
ישראל מורן :שנדבר .בואו תגידו מה דעתכם.
מוטי ששון:

אז תביע בפניהם ,מורן ,תביע בפני הוועדה ותגיד מה שיש לך ,מי בעד?
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נעה צ'פליצקי :אני לא יודעת אם הדמי שימוש,
ישראל מורן :זה לא בסדר,
נעה צ'פליצקי :הם יותר או פחות,
ישראל מורן :תגידו אתם כרגע,
מוטי ששון:

תבוא בפני הוועדה ותדבר.

ישראל מורן :אבל אני מדבר על תבחינים.
נעה צ'פליצקי :תגידו לי מה,
יגאל אייל:

להעניק להם מגרש עולה להם יותר ממה שהם מקבלים בכלל.

נעה צ'פליצקי :תגידו לי מה תנאי האחזקה ואז אני אדע כמה משלמים פר יחידת אימון,
ישראל מורן :אין בעיה שיחזירו את זה לעירייה .מי שזה עולה לו הרבה שיחזיר את זה
חזרה לעירייה,
מוטי ששון:

אוקי זה לא עובד ככה זה לא עובד ככה,

נעה צ'פליצקי :כמה משלמים על עמדת אימון?
ישראל מורן :אני יודע שזה לא פשוט.
מוטי ששון:

אוקי.

נעה צ'פליצקי :אני חושבת שזה לא ,בעצם בעיניכם זה לא שוויוני.
מוטי ששון:

אוקי חבר'ה זו ההצעה .מי בעד ההצעה שכרגע הקראתי אותה? אחת ,שתיים,
שלוש ,ארבע ,חמש,

נעה צ'פליצקי :אנחנו בעד הספורט בעד אבל זה לא שוויוני.
מוטי ששון:

שתיים ,שלוש ,ארבע ,חמש,

נעה צ'פליצקי :משהו פה פוגע ,אני,
מוטי ששון:

שש ,שבע ,שמונה ,תשע ,עשר 13 ,12 ,11 ,בעד ,מי נגד?

ישראל מורן :גם כשמביעים ,גם כשמביעים פה משהו ענייני אז לא מוכנים להקשיב אפילו.
נעה צ'פליצקי :לא הבנתי.
מוטי ששון:

מי נמנע? אחת ,שתיים ,שלוש ,ארבע ,חמש ,שש ,שבע ,שמונה נמנעים .אושר.
אני עובר לסעיף הבא.
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ישראל מורן :יש תבחינים על השולחן.
יגאל אייל:

שיעלה לדיון.

נעה צ'פליצקי :איך יעלה לדיון?
שרון:

לא ,זה הדיון ,זה מועצת עירייה .בואו ניתן יד ,יש תבחינים על השולחן.

סעיף  – 18פרוטוקול ועדת תמיכות – טבלת חלוקת תמיכות במוסדות דת  2017פרוטוקול
מיום . 09.08.2017
מוטי ששון:

אני עובר לסעיף הבא .פרוטוקול וועדת תמיכות טבלת חלוקת תמיכות
במוסדות דת ,2017 .על סמך הפרוטוקול,

ישראל מורן :לא מבין את המצב.
דובר:

אתה נרדם יעקב ,אתה נרדם.

מוטי ששון:

מיום  .9.8.2017מכתבם של החתומים יוסי זיידה ,רחמים בנוני ועורכת הדין
אביבה שרון מה ,9.8.2017-מי בעד?

ישראל מורן :בואו נדבר על זה.
נעה צ'פליצקי :אז הנה,
מוטי ששון:

 17בעד .מי נגד? אוקי .מי נמנע? אחת ,שתיים ,שלושה נמנעים.
שמעון מה איתך?

שמעון חזן:

אני נמנע.

מוטי ששון:

ארבעה נמנעים אושר.
אני עובר לסעיף הבא.

שמעון חזן:

תגיד את המספר קודם.

מוטי ששון:

בסדר.

מוטי ששון:

 ,19דורון עברי פה?

דורון עברי:

כן ,כן.

סעיף  – 19אישור דוחות כספיים ומילוליים של החברה לפיתוח תיאטרון אומנות ,מוזיקה
ומחול בע"מ
מוטי ששון:

בקשה החברה לפיתוח תיאטרון ,מוסיקה ואומנות הדו"חות הכספיים ליום
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ה 31-בדצמבר .2016
מוטי ששון:

בבקשה עברי תציג את זה ואחר כך נציג לכם את המנכ"ל החדש.

מוטי ששון:

תציג את הדו"חות הכספיים ,גם הדו"ח המילולי וגם הדו"ח הכספי.

דורון עברי:

ערב טוב לכולם ,שמי דורון עברי אני הרואה חשבון של החברה לפיתוח ,למי
שלא מכיר ,אני אעשה איזושהי סקירה לגבי הדו"חות הכספיים של החברה

מוטי ששון:

יעקב.

דורון עברי:

ל 31-לדצמבר .2016

דורון עברי:

ואם יהיו שאלות אחרי זה אני אשמח לענות .אז אני מפנה את כולם למאזן
בעמוד שלוש המאזן של החברה נכון ל 31-בדצמבר  2016כולל סך הנכסים
שהיו נכון לאותו יום כ 19-מיליון  ₪שהם בעצם אלה הנכסים השוטפים,
הרכוש השוטף של החברה ,שניתן לראות את החלוקה של הנכסים לפי
המזומנים שהיו בבנקים נכון לאותו יום ,הרכב הלקוחות ,הרכב החייבים
שיש לחברה ,והמלאי נכון ל 31-בדצמבר .2016

מוטי ששון:

איזה עמוד זה?

דורון עברי:

עמוד ,עמוד שלוש .לאחר הנכסים השוטפים ,סך הרכוש הקבוע שהיה לחברה
נכון ל 31-בדצמבר  2016לפי המחלקות כפי שניתן לראות בביאור עמד על סך
של ברוטו  55מיליון  ,₪בניכוי בעצם הפחת שנצבר ליום  31דצמבר  ,2016את
מי שמעניין יש את כל הביאורים שאפשר לראות את כל ההרכבים .היתרה
של הסך הרכוש של החברה הוא עשרים ,כ 27-מיליון  .₪סך מצבת הנכסים
של החברה נכון ל 31-דצמבר  2016עמד על  ,45כ 45.5-מיליון  .₪נעבור לעמוד
ארבע להרכב ההתחייבויות של החברה נכון לאותו יום,

שמעון חזן:

סך הרכוש הוא רק כסף?

דורון עברי:

איך?

שמעון חזן:

הרכוש הוא כסף?

דורון עברי:

הרכוש,

שמעון חזן:

או גם ,או גם קרקע?
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דורון עברי:

הרכוש ,לא ,הקרקע היא ,הקרקע היא לא של החברה ,הקרקע היא של
העירייה .אבל יש גופים כמו למשל מוזיאון הילדים שהוא בעצם בנה את ,את
הדיאלוג בזמן ,שכל העלויות בעצם של הבנייה נרשמו כמבנה .אבל לא מרכיב
הקרקע.

שמעון חזן:

תודה .

דורון עברי:

אוקי?

ראובן קייקוב :מה עם יד בית לבנים? זה בחברה או לא,
דורון עברי:

לא ,לא ,בית יד לבנים לא קשור לחברה .היא לא מפעילה את החברה ,החברה
לא מפעילה את בית יד לבנים.

דורון עברי:

טוב בעמוד ארבע אנחנו יכולים לראות בעצם את הרכב ההתחייבויות שיש
לחברה נכון ל 31-דצמבר .2016

ישראל מורן :מי מפעיל את יד לבנים אז?
ישראל מורן :לא זה שאלה חשובה עכשיו מי מפעיל,
מוטי ששון:

יש את החברה ,קח את החברה ההיא ,מורן,

ישראל מורן :את התיאטרון חולון מי מפעיל?
דורון עברי:

החברה לפיתוח אבל יד לבנים לא ,יד לבנים זה חברה לפיתוח,

ישראל מורן :וגם חלק של יד לבנים בתוך התיאטרון.
דורון עברי:

אני ,בכלל ,גם את הפעילות של יד לבנים החברה לא מפעילה.

ישראל מורן :כל התיאטרון ,כן ,אז החברה לא מפעילה?
דורון עברי:

התיאטרון,

ישראל מורן :על זה הם מדברים כשאומרים יד לבנים.
בסדר אבל כשהוא אומר יד לבנים הוא מתכוון לתיאטרון חבר'ה.
דורון עברי:

אתם התכוונתם לתיאטרון או ליד לבנים?

ישראל מורן :לתיאטרון.
דורון עברי:

את תיאטרון חולון החברה מפעילה אפשר גם לראות את זה כנספח .יש את
כל הפעילות של,
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ישראל מורן :בסדר ,בעגה החולונית כשאומרים יד לבנים מתכוונים לתיאטרון.
דובר:

יש תיאטרון חולון ויש יד לבנים.

מוטי ששון:

אוקי ,תמשיך.

ישראל מורן :זה אנחנו יודעים את ההבדל .
מוטי ששון:

טוב מורן ,מספיק .תן לו להמשיך.

ישראל מורן :דקה אתה לא יודע חולונית שוטפת?
מוטי ששון:

אהה בבקשה לשאול שאלות אחר כך ,בבקשה

דורון עברי:

אוקי ,אז נעבור ,כמו שאמרתי ,להרכב ההתחייבויות שהיו לחברה ליום 31
בדצמבר  .2016יש לנו את ההתחייבויות השוטפות ,המהירות ,שזה בעצם
התחייבות לספקים שהייתה לאותו יום וזכאים שונים שגם היו זכאים לאותו
יום .סך הכל התחייבויות ירדו מכ 19-מיליון  ₪ל 15.5-מיליון  .₪לאחר מכן
יש לנו התחייבות לזמן ארוך שבמקרה הזה יש לנו רק התחייבות לסיום יחסי
עובד מעביד שעמד על מיליון ותשע מאות .סך הכל ההון של החברה או כפי
שנהוג לקרוא לו בעגה של המלכ"רים הנכסים נטו נכון ל 31-בדצמבר 2016
עמד על  27.264מיליון שקל ,אוקי? בוא נעבור לפעילות השנתית שהייתה
לחברה וזה בעמוד חמש .ניתן לראות שסך ההכנסות לכל השנה ,לכל שנת
 2016בחברה היו כ 73-מיליון  ,₪שאת ההכנסות האלה ניתן לראות לפי
ההרכב של תרומות ,הכנסות עצמיות מפעילות של החברה והכנסות שהיו
מהקצבות .כמובן שאפשר גם לראות את ההרכב של כל סעיף בביאור שלו.
לאחר מכן ,לאחר ההכנסות ,סך ההוצאות הישירות ,הוצאות הליבה של
החברה אנחנו ,לשנת  2016עמדו על כ 60-מיליון  ,₪וההוצאות האלה בעצם
מתחלקות לשכר ,כ 25-מיליון ,להוצאות תפעול ואחזקה של פעולות התרבות
 16מיליון ,והוצאות מופעים ואירועים  18.445מיליון  .₪סך הכל הכנסות
נטו ,הכנסות לפני הנהלה וכלליות ושיווק עמדו על  13מיליון שקל .לאחר מכן
הוצאות ההנהלה וכלליות והוצאות המכירה והשיווק ניתן לראות ,סך הכל
הנהלה וכלליות עמדו על כ 5-מיליון .שנה שעברה חמישה 5.6 ,מיליון .סך
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הכל הוצאות המכירה והשיווק  8מיליון ,שנה שעברה  9.5מיליון .מה שמביא
אותנו למה שנקרא רווח תפעולי בחברה העסקית או במלכ"ר הכנסות נטו
תפעוליות  18מיליון שזה ניתן לראות ביחס לשנה שעברה ששם היה גרעון .יש
ירידה משמעותית של הגרעון,
שמעון חזן:

דורון אתם משלמים ,אתם משלמים תקורה לעירייה?

דורון עברי:

תקורה מה זאת אומרת תקורה? העירייה היא משלמת ,תראה אם יש
פעילויות ספציפיות,

שמעון חזן:

למשל תיאטרון ,יש לכם עכשיו מבנה ,משלמים על המבנה?

דורון עברי:

לא ,אין שכירות על המבנה ,אין הוצאות שכירות על המבנה.

שמעון חזן:

זאת אומרת שאפשר להגיד שהרווח הוא לא מה שנראה .כי אם הייתם
משלמים שכירות למשל אז מה היה קורה? היה רווח?

דורון עברי:

לא אבל יש כל מיני עלויות נוספות שאתה יכול לראות אותם דרך הוצאות
הפחת שהן הוצאות אדירות .בחברה .אם זה מעניין אותך אז סך הכל
הוצאות הפחת שהיו בשנת  2016היו  4מיליון שקל ,זה בין היתר גם הוצאות
על המבנה.

שמעון חזן:

כן.

דורון עברי:

שזה חלק ,אם תקרא לזה ,זה איזושהי עלות כלכלית שניתן לראות אותה
כמו תקורה כזאת אבל לא ,לא מהותי.

שמעון חזן:

אוקי ,בסדר אוקי.

דורון עברי:

סך הכל הכנסות כמו שאמרתי  ,18אחרי זה היו הוצאות ריבית ,עמלות
לבנקים וכולה 51,000 ,שקל .הגרעון לשנה אחרי הוצאות מימון היה 33,000
שקל .הכנסות אחרות נטו  ,231סך הכל הכנסות נטו לשנה היו .₪ 200,000
לאחר מכן הכנסות מפריטים מיוחדים  4מיליון שקל ,סך הכל מעביר אותנו
להכנסות נטו לשנה  4.198מיליון שקל.

מוטי ששון:

כן שאלות בבקשה מורן.

דורון עברי:

כן.
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ישראל מורן :שני דברים .הדבר הראשון ,מכיוון שאנחנו צופים פני עתיד בסופו של דבר
כשקוראים דו"חות כספיים באחד מהעדכונים,
ישראל מורן :אנחנו צופים פני עתיד כשקוראים את מה שהיה בעבר ,זה חלק מהנראות.
והחובה שיש לנו ללמוד את מה שהיה .באחד העדכונים שנתתם לנו בדו"ח
המילולי בסעיף  16מדובר על כל הנושא של מה שקורה כרגע עם העובדים
ואני כן אשמח לדעת האם ישנה הערכה תקציבית .בכמה כסף נוסף מדובר
לחברה לעתיד שנדע מה הסכום,
דורון עברי:

שאלה טובה.

מוטי ששון:

מה ,מה הוא יודע?

דורון עברי:

אז ,אז ,אז שנייה רגע זה היבט של הדו"חות הכספיים,

מוטי ששון:

מה ,זה לא קשור אליו זה קשור להנהלה.

דורון עברי:

בהיבט של הדו"חות הכספיים.

ישראל מורן :הוא רשאי לענות בתור יושב ראש ההנהלה כרגע.
מוטי ששון:

לא ,הוא לא יודע כי הוא עושה את הדו"חות על מה שהיה.

ישראל מורן :טוב.
דורון עברי:

אני היסטוריון לצורך העניין אוקי?

דובר:

אתה אישרת לו?

ישראל מורן :כן.
דורון עברי:

אז אני אגיד לך מה ההשלכה לדו"חות הכספיים על פי חוות דעת של היועץ
המשפטי שמנהל את העניין ,אין שום השפעה לדו"חות משנת  .2016ולכן לא
ניתן לאמוד את היקפי התשלומים שלכן אין רלוונטיות לשנת  2016ולכן זה
לא קיבול ,זה לא קיבל ביטוי בדרך של הפרשה.

ישראל מורן :לא זה ברור לי שב 2016-זה לא,
מוטי ששון:

טוב כבר זהו קיבלת תשובה.

ישראל מורן :עכשיו אבל ,זה אחד ,שתיים בדו"ח המילולי,
ישראל מורן :בפעולות העיקריות וזה אני מסב את תשומת לב חברי המועצה שישימו לב,
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רק תשימו לב כמה עולה .מוזיאון העיצוב ,למרות שאז אמרו לנו  1.5מיליון
לתערוכה ,מוזיאון העיצוב הפקה של שתי תערוכות ושנת  2016להזכיר לכם
זה אותה שנה שהעברתם במכתב כמעט  9מיליון שקלים אז הפקה של שתי
תערוכות במוזיאון העיצוב עלתה לתושבי חולון  9.353מיליון ,כאילו זה
הסכום .אז כשמעבירים במחטף ,כך ברגע בתקציב בסוף ,אז שתדעו לאן זה
הולך .אני מאוד מקווה שכולם קראו את זה כי באותו הכסף תראו כמה
הפקות אחרות אפשר לעשות באותו הכסף .תסתכלי למשל על ימי זמר וצלילי
ילדות שהם פסטיבלים מקסימים ,הם ביחד כולם כל הדברים הטובים
שהביאו לחולון עלו  1.140מיליון .אז בפרופורציות בסוף כשמחליטים מה
לעשות עם הכסף ,אני חושב שהשימוש בסדרי העדיפויות שנקבעים בעיר הם
לא ראויים.
נעה צ'פליצקי :השאלה מה יש בתוך,
ישראל מורן :וראוי שאנחנו בתור חברי מועצה והחברי מועצה שמאשרים את זה באופן
שהוא כמעט חותמת גומי ישימו לב רגע לפני שמאשרים ומעבירים את הכסף
הזה.
נעה צ'פליצקי :השאלה גם מה ,מה ,מה זה כולל,
מוטי ששון:

אוקי ,סליחה ,רשות דיבור ,ביקשת זכות דיבור?

נעה צ'פליצקי :לא.
מוטי ששון:

מורן יש לך עוד מה להגיד? בבקשה,

נעה צ'פליצקי :השאלה מה זה כולל ,מה זה כל ההוצאות האלה שאנחנו,
מוטי ששון:

אוקי שמעון ואחר כך.

נעה צ'פליצקי :לא ,לא ,לא ,אני מדברת על תערוכה ,מה היא כוללת התערוכה?
מוטי ששון:

סליחה את מפריעה .

נעה צ'פליצקי :מוטי ,נתת לי רשות דיבור.
מוטי ששון:

שמעון ,שמעון בבקשה ,לא ,אמרתי לשמעון .את לא הצבעת .שמעון בבקשה.

שמעון חזן:

טוב ,עכשיו ,דרך אגב ,מדובר ,דורון ,אני ,אני מבין שאתה לא מטפל בעניין
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הזה,
שמעון חזן:

נבחר מר דני וייס ,שהוא מנכ"ל החברה הנבחר .עכשיו ,במסגרת הזאת יש
התארגנות של אנחנו כולנו יודעים את זה ,כול לעובדים וכל זה .האם המינוי
היום של המנכ"ל יוכל להסדיר ,כן ,אני ברכתי אותו על זה שהוא נבחר וזה,

נעה צ'פליצקי :חבל שלא הציגו לנו אותו.
שמעון חזן:

נכון ,את רוצה ,צריכים להציג ,אולי תעמוד בבקשה?

נעה צ'פליצקי :לא ,אני מה ,אני עכשיו מסתובבת,
מוטי ששון:

סליחה ,דני ,אתה מקבל רשות ממני לא משמעון בבקשה תמשיך.

שמעון חזן:

הוא אדם מנומס ,ביקשתי ממנו הוא עשה.

שמעון חזן:

אני מברך אותך מר דני וייס ,אני מדבר על פרוטוקול עכשיו לא רק ברכה של,
ברכת חברים.

דובר:

אתה מכיר אותו לפני כן?

שמעון חזן:

לא ,אני מברך אותו כי אני בטוח,

דובר:

תן לו תן לו כולם רוצים ללכת כבר.

שמעון חזן:

כי אני בטוח שהמינוי שלו ראוי .עכשיו אני רוצה לדעת .מה קורה כרגע עם
ארגון כוח לעובדים שהגיש לבית הדין לעבודה וחבל שאנחנו נקלענו למצב
כזה?

שמעון חזן:

זה אמנם פה ענייני כספים אבל זה הוא פה,

שמעון חזן:

זה נמצא פה בדו"ח אז לכן אני רוצה לדעת מר מוטי ששון ,איך אנחנו
פותרים את הבעיה הזאת ,איך אתה פותר את הבעיה הזאת?

מוטי ששון:

הנושא נמצא בדיון משפטי ,אני לא מדבר עליו כרגע ,כשייגמר הדיון המשפטי
נתייחס אליו ,כרגע אתה מדבר על הדו"ח הכספי  ,2016אתה רוצה להתייחס
לדו"ח תתייחס לדו"ח.

שמעון חזן:

אבל זה כתוב פה ,בתוך הדו"ח.

מוטי ששון:

תתייחס לדו"ח .יש לך הערות לדו"ח .

שמעון חזן:

הנה הדו"ח ,פה.

69

מועצת העיר ה 17 -חולון ישיבה שמן המניין מספר  3.9.2017 64פרוטוקול 478

דורון עברי:

זה בדו"ח המילולי,

שמעון חזן:

זה היה בדו"ח.

מוטי ששון:

אתה מתייחס לדו"ח הכספי.

דורון עברי:

חייבים לתת איזשהו אזכור כללי בדו"ח המילולי לגבי האירועים שאירעו
לאחר גם תאריך המאזן .ולכן היה זוכר להזכיר את זה.

דורון עברי:

אבל את הפן המשפטי של מה שמתנהל ואיך מתנהל זה,

שמעון חזן:

אולי היועץ המשפטי.

מוטי ששון:

אוקי ,בבקשה.

מוטי ששון:

קייקוב ,בבקשה.

ראובן קייקוב :הכנסות ,מפריטים מיוחדים,
מוטי ששון:

קייקוב ואחר כך נעה ,כן ,קייקוב .

ראובן קייקוב :הכנסות מפריטים מיוחדים .זכור לי ששנה שעברה העברנו סכומים יותר
גבוהים מ 4-מיליון שקל ופה מופיע רק  4מיליון שקל.
דורון עברי:

אז אוקי  ,אז לגבי יש בעצם פריטים מיוחדים ,אתה בתור רואה חשבון יודע,
מה המשמעות של פריט מיוחד במקרה של מלכ"רים .בין היתר פריט מיוחד
נקבע לגבי הכנסות מכיסוי גירעונות של שנים קודמות שניתנו .העירייה
העבירה סכומים הרבה יותר גדולים על בסיס התקציב השוטף שאתה יכול
לראות אותו בביאור ,הסכום הכולל של סך התקציב שהעירייה העבירה.

ראובן קייקוב :לדעתי פשוט הסכום היה ,זכור לי שהסכום היה ,לא היה  ,4,000לא  4מיליון.
דורון עברי:

אל תשכח,

ראובן קייקוב :היה  6מיליון שקל
דורון עברי:

שיש גם את שנה קודמת,

ראובן קייקוב :נכון ,לא ,לא יודע למה לא שולם כי אנחנו העברנו יותר לדעתי
דורון עברי:

איך?

דובר:

היה שישה מיליון.

מוטי ששון:

טוב.
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דורון עברי:

פשוט חלק מבסיס התקציב השוטף נרשם,

מוטי ששון:

כן ,בבקשה,

ראובן קייקוב :נושא של ,רגע ,נושא של ספקים,
דורון עברי:

כן

ראובן קייקוב :ספקים והתחייבויות פשוט לשנה ,אנחנו לא שילמנו הרבה זמן לאותם,
ראובן קייקוב :מה היום גיול החוב שלנו?
דורון עברי:

המצב כפי שאתה יכול ,כן,

ראובן קייקוב :גיול ,הוא הרבה יותר טוב,
דורון עברי:

כן ,המצב הוא הרבה יותר טוב כפי שמשתקף בדו"חות הכספיים זאת אומרת
אתה יכול לראות ,אני מפנה אותך לשוב לעמוד ארבע והתחייבויות לספקים
ונותני שירותים אתה יכול לראות ירידה מ 7.3-מיליון ל 4.3-מיליון.

ראובן קייקוב :כן אבל האם השאלה אם אותם  4מיליון שקל מה הגיול ,כמה זה כבר חייבים
לאותם,
דורון עברי:

בוא נגיד שההתחייבויות לאחר תאריך המאזן ברובם על פי הביקורת נפרעו
ואני מעריך שעד היום רוב ההתחייבויות נפרעו,

ראובן קייקוב :כן.
דורון עברי:

אם לא כולם.

מוטי ששון:

אוקי ,בבקשה נעה.

נעה צ'פליצקי :כשאנחנו מדברים על תערוכה ,הפקה של תערוכה ,מה זה כולל.
דובר:

רגע ,ראובן עוד לא סיים מוטי.

מוטי ששון:

כן ראובן.

ראובן קייקוב :ביאור עשר ,התחייבויות תלויות .יש לנו את כל ה..
מוטי ששון:

ראובן לא שומעים אותך בבקשה,

ראובן קייקוב :ביאור עשר ,התחייבויות ,משכורות יש שמה ביקורת  ...של הרשם ,האם
ביקורת הצביעה על ליקויים משמעותיים או שהדו"ח הוא בסדר?
דורון עברי:

כפי שאפשר לקרוא בביאור של התחייבויות תלויות מה הוא כולל ,אז בסך
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הכל כל פי החוות דעת של היועץ המשפטי של החברה כמעט ולא הייתה שום
התחייבות תלויה למעט הנושא שהוא עדיין בטיפול שאמרנו קודם הנושא
הזה של כל המשא ומתן שמתנהל עם העובדים.
ראובן קייקוב :השאלה אם לגבי ביקורת של רשם העמותות יצא שהכל תקין הכל מתנהל
בסדר?
דורון עברי:

תראה לחברה יש לחברה יש,

ראובן קייקוב :לא ,לא ,לא,
דורון עברי:

ניהול תקין עד סוף .2017

ראובן קייקוב :כן.
דורון עברי:

אין ביקורת עומק ,לא נערכה ביקורת עומק של רשם העמותות נכון להיום.

ראובן קייקוב :כתוב כאן שכן.
דורון עברי:

זה לא ביקורת עומק זה ביקורת ממנהל תרבות ,זה לא רשם העמותות.
אוקי? יש הבדל,

ראובן קייקוב :זה מטעם משרד האוצר
דורון עברי:

כן זאת אומרת נערך איזושהי ביקורת ,נערכה ביקורת מטעם מנהל התרבות
שבעצם באה לבחון את כל נושא התקציבים כשמעבירים ,הרי מנהל ,משרד,
מנהל תרבות מעביר מיליונים כל שנה כמו שאפשר יהיה לראות בשנת 2016
הוא העביר  6מיליון שקל ולכן הם בודקים את נושא של תמיכות ,תקציבים
שהם מעבירים לחברה ,ויש חילוקי דעות .יש חילוקי דעות בעניין הזה ,העניין
עדיין בטיפול ואנחנו מעריכים שאם זה ייגמר זה ייגמר באיזשהו סכום,
סכום מסוים שנצטרך לשלם ,זה עדיין במשא ומתן,

ישראל מורן :בחילוקי הדעות,
דורון עברי:

יש ,הם נתנו שם כל מיני הערות שנדחו על הסף על ידי החברה.

מוטי ששון:

טוב ,בבקשה נעה.

דורון עברי:

זה עדיין ,זה עדיין מתנהל.

מוטי ששון:

בבקשה נעה.
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ישראל מורן :לא אנחנו מדברים על שש עשרה.
נעה צ'פליצקי :שאלה ,שאלה כשאנחנו מדברים על הפקה של שתי תערוכות
נעה צ'פליצקי :אני מבקשת ,כשאנחנו מדברים על הפקה של שתי תערוכות האם אפשר לקבל
את הפירוט?
דורון עברי:

כן ,כן.

נעה צ'פליצקי :את כל העלויות הכל של,
דורון עברי:

כן זה הכל בספרי יש ספרי החברה.

נעה צ'פליצקי :אז אני יכולה לקבל את זה?
דורון עברי:

ספרי החברה מתארים את התקציב.

נעה צ'פליצקי :איפה אני יכולה לראות את זה?
מוטי ששון:

טוב אוקי יש עוד משהו?

נעה צ'פליצקי :אני רוצה לקבל.
מוטי ששון:

הלאה.

נעה צ'פליצקי :למי אני פונה בשביל לקבל את הפרטים?
דורון עברי:

יש לחברה הנהלות חשבונות מחלקה בכל מחלקה יש.

נעה צ'פליצקי :למי אני פונה ליוסי ויוסי יעביר לי את זה? יוסי אני יכולה לפנות אלייך
ותעביר לי?
דורון עברי:

לא הייתי בונה על זה.

יוסי נדלר:

את יכולה לפנות אליי.

נעה צ'פליצקי :אני ,מה? אהה אני יכולה רק לפנות?
מוטי ששון:

טוב מי בעד אישור הדו"חות הכספיים.

נעה צ'פליצקי :אני לא יכולה לקבל תשובות
דובר:

הלאה נעה את יכולה לפנות

מוטי ששון:

הכספים והמילוליים של החברה לפיתוח תיאטרון אומנות מוסיקה ומחול,
לשנת  ,2016מי בעד?

נעה צ'פליצקי :נראה לך?
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מוטי ששון:

אחת ,שתיים ,שלוש ,ארבע ,חמש ,שש ,שבע ,שמונה ,תשע ,עשר13 ,12 ,11 ,
איפה מועלם?

מוטי ששון:

 ,14 ,13מי נגד? אחת ,שתיים ,שלוש ,ארבע ,חמש ,שש ,שבע נגד ,מי נמנע?

מוטי ששון:

אין נמנע .אין נמנע.

נעה צ'פליצקי :סליחה?
מוטי ששון:

שישה נמנעים ,חמישה נמנעים ,רגע כמה נמנעים?

מוטי ששון:

אחד נמנע ,אחד נמנע ,אושר .אני עובר דני בוא לפה דני תציג ,דני נבחר להיות
מנכ"ל החברה.

ישראל מורן :דרך אגב שמתם לב שבדירקטורים של החברה עדיין מופיעה הגברת שהייתה
 ...והיא כבר לא .האם אתם מתכוונים למנות במקומה דירקטורית?
מוטי ששון:

אנחנו נחליף את כל מי שצריך להחליף ,בבקשה דני.

ישראל מורן :האם שמתם לב שבתור חברת בת עירונית.
דני וייס:

מה?

מוטי ששון:

תציג את עצמך.

ישראל מורן :יש חבר'ה שנמצאים בתפקיד שלהם לפרק הזמן.
מוטי ששון:

סליחה אתה מפריע לו להציג את עצמו בבקשה.

דני וייס:

שלום קוראים לי דני וייס והיום זה יומי הראשון בתפקידי הכפול כמנכ"ל
מדעטק ומנכ"ל החברה.

דובר:

שיהיה בהצלחה.

דני וייס:

תודה רבה .מבחינתי זה אחד האתגרים הגדולים ביותר ,אני עובד כבר 32
שנים בענף התרבות .זה תפקיד מנכ"ל רביעי שלי .אני בא לפה אחרי שבע
שנים כמנכ"ל תיאטרון החאן .שהוא התיאטרון הרפרטוארי החמישי בגודלו
בארץ .לפני כן הייתי מנכ"ל ,תפקיד כפול של מנהל האגף לתרבות נוער
וספורט ומנכ"ל החברה לתרבות ופנאי בעיריית כפר סבא .לפני כן הייתי
מנכ"ל חברת התקליטים הד ארצי .היו לי עוד כל מיני שורה של תפקידים
בתחומי הפקה ,תפקידי ניהול והפקה גם בסקטור הפרטי וגם במגזר
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הציבורי .בלי שום ספק ובטח בנקודת הזמן הזאת זה אחד התפקידים
המא תגרים ביותר שקיימים בעולם התרבות הישראלי וזהו ,היה לי יום
ראשון די ארוך ומעניין.
מוטי ששון:

אוקי שיהיה לך בהצלחה.

דובר:

מאיפה אתה בארץ?

מוטי ששון:

שיהיה לך בהצלחה.

דובר:

הצלחתך היא הצלחתנו.

נעה צ'פליצקי :בזכותנו ,בזכותנו עוד יותר ארוך .
מוטי ששון:

אוקי ,אני עובר לסעיף הבא חוק עזר למניעת,

מוטי ששון:

חיים ,חיים אתה רוצה ללכת? בוא חיים .אני מבקש ברשותכם להקדים את
סעיף  .28רגע ,להקדים את סעיף עשרים ושמונה ,אתם יודעים ,חיים פורש.

מוטי ששון:

חיים ,בוא ,אני רוצה להגיד ,חיים ,מנכ"ל ,סמנכ"ל של אזור התעשייה עשה
ע בודה יוצאת מן הכלל ,אדם נעים הליכות ,מקצוען ,ועשינו ,שיתופי פעולה
יוצאים מן הכלל וראינו איך אזור התעשייה מתפתח והיום אני מחפש קופי
של חיים .יש לו קשרים טובים מאוד עם היזמים נכון שאת השלבים
הראשונים אנחנו עושים אבל אחר כך הוא היהמלווה את כל היזמים הוא
מלווה כרגע את עזריאלי .עזריאלי מי שלא יודע הולך לבנות מתחם של שלוש
מאות אלף מטר ואני רואה בזה אמון גדול ,גדול מאוד בעירייה וביכולות של
העירייה להתמודד עם הנגישות והזמינות של אזור התעשייה כי אתם יודעים
אנחנו פועלים עכשיו.

חיים כץ:

יעקב,

מוטי ששון:

אני רוצה להחמ יא לחיים תן לי ,הוא עבד הרבה שנים ואני מאחל לך חיים
הרבה הצלחה והרבה בריאות .וכמו שאמרתי לך חיים אנחנו נישאר חברים
ונישאר תמיד .אם נצטרך משהו אנחנו נקרא לך וחיים תמיד יעמוד לצדנו.

נעה צ'פליצקי :נכון.
דובר:

הוא כבר לא עובד עירייה אבל הוא בא לעניין הספציפי הזה כי מאוד חשוב
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לו.
מוטי ששון:

כן בבקשה חיים.

דובר:

חיים ,חשבתי שהגיע כנר על הגג עכשיו ,ואללה.

סעיף  – 28בקשה להגדלת היקף העבודה של מכרז חיבור רחוב המרכבה לכביש . 44
מוטי ששון:

מה הסעיף שאנחנו מדברים עליו זה הנושא ,של בקשה להגדלת היקף
העבודה של מכרז חיבור רחוב המרכבה לכביש  .44אני רק מזכיר לכם שאחת
הפעילויות הכי חשובות באזור התעשייה זה להנגיש אותו ליזמים .איך
מנגישים אותו? נושא של תחבורה .לכן הסיפור הזה של המחלף חולון מזרח
שעלה למעלה מ 400-מיליון שקל ,רק הפינויים מתקרבים בין  80ל100-
מיל"שח שעשינו שם ועד אשר נבנה את היציאה צפונה ,התקציב כבר אושר,
הבנייה צפונה ,החלטנו לעשות את הפריצה לכיוון כביש  44להקל על
היציאות והכניסות ויתרנו אבל עכשיו זה להקל על היציאות מאזור התעשייה
ואנחנו מי שזוכר איפה שהסדנה הצבאית זה כביש  44אנחנו יוצאים ממרכבה
לכביש  ,44זה הפניות הימניות לאחר מכן.

דובר:

כן ,כן.

מוטי ששון:

בשיתוף מע"צ אנחנו נעשה את כל המחלף כולו ואז תהיינה פניות ימניות
ושמאליות ,כרגע זה רק יציאה לכביש  .44אני שמח שכל היזמים שנמצאים
פה באזור התעשייה מברכים על כך .וחיים הוא זה שמלווה את הפרויקט
וחיים יספר לכם שאנחנו מבקשים הגדלה .חיים בקשה.

חיים כץ:

הפרויקט,

מוטי ששון:

רק תשב בשביל שישמעו אותך.

חיים כץ:

הפרויקט בתהליך ביצוע מאוד

מוטי ששון:

חיים ,חיים ,אתה שומע אותו? טוב ,בסדר.

חיים כץ:

פרויקט חיבור רחוב המרכבה לכביש  44בתהליך מאוד מתקדם של ביצוע.
אנחנו הגדלנו את היקף ההתקשרות עם סולל בונה בעשרים וחמישה אחוז.
בעקבות עבודות בלתי צפויות של חברת חשמל ודרישות חדשות של נתיבי

76

מועצת העיר ה 17 -חולון ישיבה שמן המניין מספר  3.9.2017 64פרוטוקול 478

ישראל לתיאום החיבור עם כביש  .44מכיוון שאת כל ההגדלה מימשנו ,זה
ארבעה מיליון ויש עוד אפשרות להפתעות נוספות ואנחנו כבר יודעים
ששלושה קווי חשמל ראשיים לעיר חולון מסתבר שעוברים מתחמש אזור אל
כביש אחד ,וחוצים שם במרחב הפרויקט וחברת חשמל מחייבת אותנו
להעתיק אותם ולהסדיר אותם.
חיים כץ:

ולכן אנחנו רוצים לפתוח את האפשרות להגדלה נוספת של עוד עשרים
וחמישה אחוז .ייתכן ולא יממשו את כל העשרים וחמישה אחוז אבל כדי
שתהיה רציפות בעבודה האישור הזה צריך להתקבל .הכוונה שהפרויקט הזה
של פניות ימניות יסתיים באוגוסט  2018יהיה פתוח ויקל בצורה מאוד
מהותית על התנועה הקשה שיש ברחוב המלאכה.

יעקב חרש:

זאת אומרת שבמקום  26מיליון זה יהיה  35מיליון.

חיים כץ:

לא ,לא,

יעקב חרש:

למה לא?

חיים כץ:

עם מע"מ? כן.

יעקב חרש:

זה יהיה  ,30במקום  25מיליון זה יהיה .30

חיים כץ:

עם מע"מ כן.

מוטי ששון:

אז זה נותן פתח.

יעקב חרש:

זה יהיה  35מיליון.

מוטי ששון:

יש שם יזם .

חיים כץ:

אגב ,אגב,

מוטי ששון:

רגע אני רוצה להגיד עוד משפט ,יש שם את אלביט מערכות,

מוטי ששון:

אלביט מערכות העבירה את אלישרא ,למתחם ,אותו אדם שקנה את אלביט
מערכות זה איזנברג ,הוא בנה שם נדמה לי או שלושים או חמישים אלף מטר
לאלישרא ויש לו עוד אפשרות לבנות בין שלושים לחמישים אלף מטר .זה
שנעשה שם את העבודות יקל עליו לבנות עוד בין שלושים לחמישים אלף
מטר .כי זה מאפשר לו גם יציאה ומה שבעתיד אנחנו דיברנו שהם יעשו גם
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את הפניות היציאות אז יהיה צומת רגיל.
חיים כץ:

אני רוצה ,אני רוצה להדגיש להפנות להערה ,אנחנו על פי דרישת נתיבי
ישראל מכינים את כל ההכנות לצומת מלא .זאת אומרת כל הגישור על,
מ ובא למים הוא לצומת מלא .אנחנו נפתח כרגע רק לפניות ימניות לכן גם
הדבר הזה מייקר ולאחר מכן הוא יהיה מוכן .פשוט ,לא היה נכון לא לעשות
את כל ההכנות כבר לצומת מלא .על כל מקרה,

יעקב חרש:

זה לא היה בתכנית הבסיסית?

מוטי ששון:

לא ,לא.

יעקב חרש:

לא?

מוטי ששון:

זה מע"צ.

חיים כץ:

לא ,זה היה פניות ימניות .מע"צ באו וחייבו אותנו על כל מיני דברים שהם
בהתחלה לא חייבו אותנו .התחלפו של אנשים ,התחלפו תקנים ,עם הגורם
הזה הרבה וויכוחים אתה לא יכול כי אז הם לא מאשרים לך את,

מוטי ששון:

רגע ,דקה ,מה ,למה אתה לא יכול? כי מי שאחראי על כביש  44ומי שאחראי
על כביש ארבע ,אלה שמקיפים אותנו זה בעצם.

חיים כץ:

מע"צ.

מוטי ששון:

מה שהיה פעם מע"צ .אתה לא יכול לעשות שום דבר בלי מע"צ ומע"צ החליט
לעשות שם את המחלף הזה ,עם הפניות השמאליות ימניות .עכשיו כדי
לעשות את הדבר הזה ,באינטרס שלנו לעשות מיד את הפיתוח שם ,כל מה
שאתה יכול לעשות כדי שאותו יזם שיש לו כרגע בעיה.

חיים כץ:

אצל מי?

מוטי ששון:

בגלל שזה ,אתה יודע ,זה תעשייה ביטחונית ,הוא יכול להכניס לשם רק
מפעלים בטחונים ,הוא לא יכול להכניס לתוך תדיראן ,לתוך אלישרא חברות
שהן אחרות והוא מחפש .אנחנו רוצים ,ברגע שהוא ימצא ,ויבנה שהכל יהיה
שמה מוכן.

שמעון חזן:

כן אני רציתי לשאול אותך אני,
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יעקב זיתוני :רגע חזן ,מה קורה ליציאה צפונה מקרית שרת?
מוטי ששון:

מקרית שרת עובדים על זה יש תקציב של  160מיליון ש|"ח כבר הגיע ל180-
מיליון ש"ח.

עמוס ירושלמי :חיים,
מוטי ששון:

זה יגיע ל 200-מיליון ש"ח.

חיים כץ:

הפרויקט הזה על פי החלטת משרד התחבורה אנחנו קידמנו את
הסטטוטוריקה ואת התכנון הראשוני ,עבר לתכנית החומש של נתיבי ישראל
ונתיבי ישראל כבר הקימו צוות הקמה וצוות תכנון להשלים את התכנון
למכרז .עובדים על זה .תכנית החומש צריכה להיגמר באלפיים עשרים
ושתיים .ומע"צ יודעים לעשות את זה טוב .הם הכניסו את זה לדרייב.

מוטי ששון:

לא ,זה תכנית החומש.

חיים כץ:

תכנית החומש.

מוטי ששון:

כבר דובר על תקציב של  160מיליון.

עמוס ירושלמי :חיים ,אני,
מוטי ששון:

הגיע כבר ל 180-מיליון ש"ח .עכשיו אנחנו עושים את זה בתיאום עם ראשון
לציון.

עמוס ירושלמי :חיים ,רגע ,תן לי לשאול משהו אני כבר רבע שעה שאלה ,שאלה תן לי לשאול
הרגת אותי כבר .אני עבדתי בחברת חשמל ,עבדתי במתח עליון ,במתח גבוה
ואני יודע העתקות עמודים זה הרבה כסף.
מוטי ששון:

זה לא עמודים זה כבלים תת קרקעיים.

עמוס ירושלמי :כבלים תת קרקעיים יותר ,יותר יקר.
מוטי ששון:

כן.

עמוס ירושלמי :מה אני רוצה להגיד היו במשך השנים שעבדתי היו משפטים שם שיצאו
נגדם ובסוף הגיעו לעמק השווה ולא כל מה שהם רצו הם קיבלו.
חיים כץ:

תראה ,מסתבר שהקווים האלה זה קווים ראשיים לעיר חולון .אפילו לא
לאזור התעשייה .אי אפשר לשחק איתם .אי אפשר .אם אתה לא בונה את
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האלטרנטיבה אתה מנתק חלק,
עמוס ירושלמי :תבדוק ,תבדוק מקרים שכרגע עבר
מוטי ששון:

בחייך ,עמוס .כן

שמעון חזן:

כן ,אני רציתי להבין באמת הרי אנחנו פה נמצאים בחולון ורוצים לעבור
לצפון .לצפון אנחנו הולכים.

מוטי ששון:

כן .

שמעון חזן:

בדרך גהה .כמה זמן לדעתך ,זה שאלה ראשונה ,ייקח עד שהכביש הזה,

מוטי ששון:

איך הוא יכול לדעת?

שמעון חזן:

שייבנה בדרך לצפון כי אנחנו צריכים לעשות סיבוב שלוקח לנו עשרים וחמש
דקות עד גהה.

מוטי ששון:

לא הקשבת

שמעון חזן:

רגע ,שנייה ,כמה זמן זה ייקח?

מוטי ששון:

כרגע הוא דיבר על זה.

שמעון חזן:

שתיים ,אני משלים את מה שאמר עמוס כי לדעתי גם חברת חשמל צריכה
להיות ,אם אנחנו נהיה פה  ...להעתיק את זה ולא רק אנחנו ,לכן לדעתי לא
כל ההוצאות צריכה עיריית חולון לקחת והיא צריכה לעשות מקח וממכר עם
חברת חשמל למרות שהכוח בידיו.

מוטי ששון:

מה אתה חושב שעושים לא דיברו איתם?

חיים כץ:

עושים .

שמעון חזן:

אז לא ,לא נוותר ,שלא נוותר ,עכשיו.

שמעון חזן:

שנייה ,עכשיו הכביש הזה ,כמה עיריית חולון תממן אותו וכמה משרד
התחבורה?

מוטי ששון:

זה  ,73עזוב ,אנחנו ביחד עם ראשון.

שמעון חזן:

רגע אבל לא קיבלתי תשובה ,אני רוצה ,

חיים כץ:

לגבי ,לגבי החיבור ל 44-זה  73כפי שאמר ראש העיר.

שמעון חזן:

כן.
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חיים כץ:

ואגב משרד התחבורה תקצב את זה.

שמעון חזן:

כבר,

חיים כץ:

מראש.In advance .

נעה צ'פליצקי :כן שמעתי על זה.
שמעון חזן:

 70הוא ואנחנו ?30

מוטי ששון:

אנחנו ,אנחנו וראשון,

שמעון חזן:

אהה אתם וראשון.

דוברת:

הוא מדבר על כביש .44

חיים כץ:

לא ,זה 44 ,זה בלי ראשון .

מוטי ששון:

לא ,אתה מדבר על ?44

שמעון חזן:

כן.

מוטי ששון:

תקצבו אותנו מכספים שהגיעו לנו,

שמעון חזן:

כמה זמן זה ייקח?

דוברת:

הם מממנים לנו את הפרויקט.

מוטי ששון:

מה?

חיים כץ:

אוגוסט ,אוגוסט  2018זה,

דובר:

סוף אוגוסט,

מוטי ששון:

עומר ,עומר ,גמרנו כן בקשה.

דובר:

יש לנו את הכסף הזה?

מוטי ששון:

כן.

דובר:

ענית להם מה השאלות.

מוטי ששון:

כן ,כן,

חיים כץ:

את הכסף יש.

מוטי ששון:

הוא אמר כן .טוב אוקי,
מי בעד? הגדלת היקף העבודה של מכרז חיבור רחוב המרכבה לכביש ?44
 21בעד .מי נגד ,מי נמנע?
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דובר:

אין נמנעים.

מוטי ששון:

מה אף אחד לא נמנע?

מוטי ששון:

אתה היית בעד שמעון? אוקי.

דובר:

תודה רבה לחיים ובהצלחה.

מוטי ששון:

תודה רבה חיים ישר כוח .אושר
אוקי ,אני חוזר לסעיף הבא.

סעיף  – 20חוק עזר לחולון (מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון) (תיקון  – 2הארכת
תוקף) התשע"ז – 2017
מוטי ששון:

סעיף  , 20חוק עזר למניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון תיקון שתיים
הארכת תוקף התשע"ז  .2017בבקשה.

עו"ד דיין:

אם קראתם.

מוטי ששון:

יונת,

עו"ד דיין:

אם קראת ,אם קראתם את דברי ההסבר מדובר על אותו התיקון ,אותם
סעיפים של אגרת פסולת עסקית,

דובר:

איזה מספרים?

עו"ד דיין:

מספר  .20סעיף  .20מדובר על אותם סעיפים של אגרת הפסולת העסקית,
ההתקדמות היא לצערנו מאוד איטית ,בעוד שבגץ נתן למשרד הפנים עד
השלושים ואחד באוגוסט לפרסם קריטריונים מפורטים יותר .היום בשעה
שבע וחצי בערב משרד הפנים שלח איזשהם קריטריונים ,חוק העזר שלנו
מסתיים תוקפו הנוכחי בשלושים ואחד ,שלוש ,לא ,סליחה ,מה שאני
ביקשתי מכם,

מוטי ששון:

יש את הארצי,

עו"ד דיין:

כן ,מה שאני ביקשתי מכם זה שתי ,שתי הארכות מכיוון שגם עכשיו
כשמשרד הפנים פרסם הערב קריטריונים צריך לעבד אותם ,צריך מומחה
שינתח את הנתונים העירוניים ,צריך לבוא בדין ,במשא ומתן עם משרד
הפנים והמשרד לאיכות הסביבה לראות שזה מוסכם עליהם ואז לעבור את
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הליך האישור והפרסום הרגיל של חוק עזר .זה כנראה לא יקרה בחודשיים
שלושה שנשאר .בגץ נתן ,הורה להם מראש לאפשר חוקים עד סוף מרץ
שמונה עשרה יחד עם זאת אני מבקשת מכם לקבל את ההחלטה ,את האישור
לחלופין ,לאשר אותו עד יוני ,סוף יוני שמונה עשרה כי התהליך יהיה יותר
ממרץ לצערנו ולחלופין במידה ומשרד הפנים לא יתרצה שכבר תהיה החלטה
תקפה עד מרץ  '18שלא נישאר בלי חוק עזר בתוקף.
רועי כהן:

כשאת מדברת על,

עו"ד דיין:

אגרת פסולת עסקית.

רועי כהן:

איך?

עו"ד דיין:

אגרת פסולת עסקית.

רועי כהן:

שמה ,שמה ההבדל בינה לבין המצב עכשיו?

עו"ד דיין:

אנחנו כרגע נמצאים בהארכות זמניות כי משרד הפנים היה צריך לייצר
קריטריונים.

רועי כהן:

כן.

עו"ד דיין:

הוא לא ייצר קריטריונים,

מוטי ששון:

אז המצב הקיים ממשיך.

עו"ד דיין:

בג"צ הורה לו לייצר קריטריונים .קיבלנו את הקריטריונים.

רועי כהן:

לא ,אבל מה הדרישה לעומת המצב הקיים בשינוי לחוק עזר מה אנחנו רוצים
שיקרה?

עו"ד דיין:

אנחנו פועלים על פי תחשיב עירוני שמשרד המשפטים קיבל וכפה על משרד
הפנים מכיוון שמשרד הפנים לא מייצר קריטריונים כבר כמה שנים .אנחנו
צריכים להעריך את זה כדי לא להישאר בלי,

רועי כהן:

נו אז לא הארכנו את זה למה זה חוזר?

מוטי ששון:

לא ,מאריכים,

עו"ד דיין:

אין ,זה לא חוזר לכלום יש לך תעריפים משנת שמונים ושתיים למכלים לא
רלוונטיים.
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רועי כהן:

אני שואל,

עו"ד דיין:

אין לך תעריף חלופי,

רועי כהן:

אני בשביל ,אני מקשה ,אני אומר עכשיו לא הארכנו את זה ,המועצה לא
האריכה עכשיו את,

עו"ד דיין:

אין לך תעריף חלופי.

רועי כהן:

לאן ,לאן זה חוזר ,לאיזה תעריף זה חוזר יש איזה ,איזה משהו אחר?

עו"ד דיין:

התעריף האחרון שיש לך מאושר אחרת הוא חוק העזר משנת  '82עם מכלים
שאתה לא משתמש בהם.

רועי כהן:

כלומר ,בכל מקרה ,אנחנו מחויבים לאשר את זה.

עו"ד דיין:

אחרת אתה לא יכול לגבות מהמפעלים על הפינוי העודף שאתה עושה לו בגלל
הפסולת העסקית העודפת שלו.

מוטי ששון:

אוקי .מי בעד על פי מכתבה של יונת מאוגוסט  2017הארכת החוזה הקיים
עד מרץ ,ה 31-למרץ  2018מי בעד?  22בעד.
אין נגד אין נמנעים .אושר.

סעיף  – 21חוק עזר לחולון (שרותי שמירה ,אבטחה וסדר ציבורי) ,התשע"ח – 2017
מוטי ששון:

אני עובר לסעיף הבא .חוק עזר שרותי שמירה אבטחה וסדר ציבורי התשע"ח
 .2017בבקשה את רוצה?

עו"ד דיין:

כשאישרתם פה במועצה את חוק העזר העירוני בדצמבר אלפיים וארבע
עשרה משמה השלב הבא היה לאשר את התכנית .תכנית השמירה ואת
העלות הכספית שלה .אחרי שלוש שנים כמעט הצלחנו לקבל את אישור
המ שרד לביטחון פנים מצד אחד להקים את אותו שיטור עירוני ולהגיד לנו
מה חלקו בתקציב וממשרד הפנים מצד שני על החלק הכספי של העירייה
בתקציב .ובהתאם על גובה התעריף המותר לגבייה למטר בנוי ומטר קרקע
תפוסה .כמובן שחלוף הזמן וכל הוראות השעה שמעודכנות כל שנה גם הביא
לשינ וי במועד התוקף .כרגע הוראת השנה של הכנסת היא בתוקף עד 31
בדצמבר  '18ובהתאם התיקונים בנוסח החוק הובאו אליכם ,יש לכם את
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דברי ההסבר.
איתי זילבר:

רגע שנייה עד מתי הוראת השעה של ההסכם?

עו"ד דיין:

 31בדצמבר '17

איתי זילבר:

 '17לא .'18

עו"ד דיין:

טעות,

שמעון חזן:

אני ,אני רוצה להגיד,

מוטי ששון:

יש כרגע ,הכוונה היא להאריך את זה.

איתי זילבר:

לא בסדר אבל יש לזה עוד תוקף.

שמעון חזן:

אני רוצה להעיר ,רבותיי ,אני רוצה להגיד לכם שחוק השמירה ,חוק עזר
למעשה גם זה טעות להגיד חוק עזר כי חוק עזר זה ,זה של העירייה וזה לא
חוק .רק של הכנסת זה חוק .אז זה צריך להיות איזה תקנה.

עו"ד דיין:

חזן זה המונח בחקיקה הישראלית.

שמעון חזן:

תקנת עזר .זה טעות פנימית שישנה .אין חוק עזר אבל אומרים חוק עזר,
בסדר .כי זה לא חוק ,זה העירייה מתקינה ,אז מה זה? חוק? בקיצור ,כאשר
מוטל מס.

מוטי ששון:

כן זכותה של המועצה להתקין חוקי עזר ,מה?

שמעון חזן:

רגע ,רגע ,שמע,

מוטי ששון:

זה בפקודה,

שמעון חזן:

כאשר  ...זה טעות.

עו"ד דיין:

זה נוסח הפקודה המנדטורית .

מוטי ששון:

זה בפקודה.

שמעון חזן:

אני יודע ,זה טעות .אוקי.

מוטי ששון:

זה הנושא עכשיו?

שמעון חזן:

עכשיו ,אנחנו מאשרים דבר שהוא לא חוקי .למה? למעשה זה לא שירות .אם
היה שירות אז זה בסדר .תמורת השירות נותנים כסף .אבל זה מס .אני
עשיתי בגץ על זה בזמנו לחוק השמירה הראשון שמוטי אתה הובלת ואז זה
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היה לפני קרוב לחמש עשרה שנים ,עשיתי בג"ץ ,בג"ץ קיבל את טענתי.
מוטי ששון:

אני יודע,

שמעון חזן:

בוטל ,בוטלו שירותי,

שמעון חזן:

השמירה האלה בכל העיריות 88 .עיריות עשו את זה יחד עם עיריית חולון
בוטל .עכשיו.

שמעון חזן:

זהו מס ,זה לא שירות ולא אגרה ולא כלום שהעירייה יכולה להטיל .מס יכול
להטיל רק ,רק הכנסת בחוק ההסדרים ,בחוק ההסדרים .גם משרד הפנים,
מה אמרת שמה?

דובר:

המשפטים.

שמעון חזן:

ביטחון פנים ,משרד לביטחון פנים זה לא חוקי .גם אם יאשר את זה שר
הפנים זה לא חוקי.

עו"ד דיין:

חזן ,בעקבות,

שמעון חזן:

זה צריך להיות חוק של הכנסת בחוק ההסדרים.

עו"ד דיין:

חזן בעקבות הבג"ץ הוסף סעיף בפקודת העיריות מכוחו הותקנו תקנות
מתוכן יצא חוזר מנכ"ל מנחה של משרד הפנים ומכוחו עברו כל ההליכים
המסודרים .זהו לא מס .זה אגרה ,זה היטל ,זה לא מס.

שמעון חזן:

אז אני רוצה להגיד לך שבג"ץ קיבל את דעתי שזה לא היטל זה מס.

עו"ד דיין:

מה שאתה אומר עכשיו תוקף את כל ההליך של הכנסת .תגיש בג"ץ נגד
הכנסת.

שמעון חזן:

אז אני רוצה להגיד לכם שזה לא חוקי וזה אבסורדי.

מוטי ששון:

אוקי תודה .כן רועי.

עו"ד כהן:

אני למדתי את הסוגיה בעקבות ההיטל

דובר:

שמעון בשביל זה אתה לא מגיע,

עו"ד כהן:

שבעצם ייפו ל על נושא של עסקים כי זה גם כולל עסקים זה לא כולל רק ,רק
מגורים ,ואנחנו דרשנו דיון בוועדת הפנים של ,של הכנסת .הנושא נמצא כרגע
ולכן אין טעם להעלות את זה .הנושא נמצא כרגע בהליכה לחקיקה בכנסת
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כאשר יש התנגדות של כל חברי הכנסת להפוך את זה לאפשרות שהעירייה
תוכל לגבות ,מה זה מה ,אני שמה אתה לא שמה ,אני נמצא כל יום שמה.
מוטי ששון:

אני הייתי יועץ של משרד הפנים,

עו"ד כהן:

אני אומר לך שיש אתה ,אתה יכול על זה אתה רוצה אני אעלה לך את דודי
אמסלם פה יושבת ראש ועדת הפנים הוא דרש דיון האם זה מתפקידה של
מדינת ישראל לקחת אחריות על הנושא של השמירה או האם זה הופרט ועבר
לרשויות המקומיות.

מוטי ששון:

מה אתה מציע?

עו"ד כהן:

עד ,רגע ,אני מציג ,עד שלא תינתן התשובה על ידי הריבון שזה כנסת ישראל
שאמון לכן יש הארכה וזה לא נכנס לתוקף תמיד הם מאריכים את זה עד
שלא יינתן התשובה על ידי הריבון שזה כנסת ישראל האם ה ..כמו שאתה
אומר יש כל הזמן הפרטה של הזה .האם מדינת ישראל החליטה שהשמירה
היא גם חלק ממה שצריך לתת השלטון המקומי תתכבדנה תעשה חוק ותקבע
שמדינת ישראל,

מוטי ששון:

למה חוק?

עו"ד כהן:

היא זה .היא כל עוד היא לא ,היא לא יכולה לבקש בעצם מהתושב לשלם
עבור משהו שהיא אמורה לתת את השירות הזה יש משטרת ישראל ,יש
שירותי אבטחה אם רוצה המדינה להגיד אני היום לא אחראית על זה אני
את,

מוטי ששון:

אוקי.

דובר:

אבל אם יש חיזוק ,דיברנו על זה שיש חיזוק

עו"ד כהן:

בא מאבטח ,אבל זה מה שאתה אומר בעצם שאתה מעביר את האחריות של
השלטון המקומי.

מוטי ששון:

רבותיי בסדר הבנתי ,רועי ,הבנתי אותך ,רועי,

מוטי ששון:

הבנתי ,הבנתי ,בוא ,איתי אתה רוצה להגיד משהו?

איתי זילבר:

אני רוצה לשאול מה לוחות הזמנים מבחינתכם מבחינת העירייה כי אנחנו
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עכשיו בתחילת ספטמבר נשארו עוד  14עד סוף השנה ,עד הוראת השעה,
מתי ,מתי העירייה מתכוונת להפעיל את הדבר הזה? היא תספיק ב?2017-
מוטי ששון:

אני רוצה רגע.

דובר:

כן.

מוטי ששון:

לתת לסילמן.

יוסי סילמן:

א' אנחנו קיבלנו את האישור הסופי לפני כחודש .האגרה על סך  1.1שקל
למטר אחרי שישבנו עם משרד הפנים .

איתי זילבר:

חודשיים.

יוסי סילמן:

מה?

איתי זילבר:

חודשיים חמישה ביולי.

דובר:

שקל ועשרה?

דובר:

כן ,כן זה .12

יוסי סילמן:

לא ,לא ,קיבלנו אבל ,קיבלנו את הסיכום הסופי .

איתי זילבר:

אוקי.

יוסי סילמן:

הרעיון הוא כזה .א' אנחנו לא מקימים .אנחנו אני רוצה לעשות את כל
ההכנות אבל אני מותנה כרגע באמת בהערכת מצב של שר הפנים.

יוסי סילמן:

הרב בני ולכן אנחנו לא עושים עוד,

איתי זילבר:

ה '17-לא תספיק בכל מקרה.

יוסי סילמן:

דקה רגע ,לכן אנחנו לא עושים שום מהלך אקטיבי .אנחנו רוצים לאשר את
זה היום במועצה אנחנו אחר כך צריכים לעשות ,אנחנו לוחצים כרגע על
משרד הפנים לאשרר את זה בהצעת חוק וכולה .במידה ולא אנחנו לא
מקימים כי יש לזה עלויות מאוד כבדות .אבל את כל ההכנות,

מוטי ששון:

צריך להשלים את זה.

יוסי סילמן:

אבל את כל ההכנות אנחנו רוצים לעשות עכשיו כי במידה ובנובמבר תהיה
תשובה סופית של הארכת החוק אנחנו הולכים על זה.

דובר:

אז רק.
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יוסי סילמן:

במידה ולא ,לא.

מוטי ששון:

זה הכוונה ,זה הכוונה של השלטון המקומי .

יוסי סילמן:

אבל רגע חזן אם לא יהיה הארכה אז לא נבנה.

שמעון חזן:

אז מי שיש לו  90,000מטר ישלם  90,000שקל לחודש?

מוטי ששון:

לא לחודש ,לשנה.

מוטי ששון:

כן איתי מה השאלה שלך?

עו"ד דיין:

אני רוצה רגע ,תנו לי שנייה.

איתי זילבר:

אני עוד לא,

עו"ד דיין:

תן לי רגע איתי להבהיר לך עד הסוף אחרי האישור פה,

איתי זילבר:

רגע אני לא שומע כלום כי

דובר:

זה לא נכון ...זה (לא ברור) לשנה

מוטי ששון:

לא,

מוטי ששון:

חבר'ה בבקשה איתי,

איתי זילבר:

לא ,יונת מנסה לדבר לא אני,

עו"ד דיין:

לא אי רוצה רגע להסביר לך מבחינת לוח זמנים.

מוטי ששון:

חבר'ה בבקשה יונת.

עו"ד דיין:

כמו כל חוק עזר אחרי שמאושר במועצת העיר ,הוא הולך ,הוא הולך לאישור
הסופי של משרד הפנים,

מוטי ששון:

די.

עו"ד דיין:

ולפרסום ברשומות ,זה תהליך שלוקח זמן.

איתי זילבר:

כמה זמן בערך?

עו"ד דיין:

בין חודשיים לחצי שנה ,לוקח ,יש לנו גם חגי תשרי עכשיו ,זה זמני חופשות.
רק אחרי שהוא מפורסם מול ,ברשומות הוא נכנס לתוקף מבחינה
סטטוטורית אבל גם אז ,הוראת השעה כרגע היא עד ה 31-בדצמבר .'17
בפרק זמן הזה אנחנו לא נספיק להיערך ולהפעיל את החוק .אם תוארך
הוראת השעה ,אם תיכנס הוראת חוק אחרת לתוקף בכנסת ,אנחנו נפעל על
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פיה ,אבל כשהחוק שלנו כבר מפורסם חוק עזר אפשר להתחיל להריץ את
המנגנון .אי אפשר לעשות צעד ראשון בהרצה ותכנון של המנגנון בלי פרסום.
הליך הגבייה בפועל מתחיל רק אחרי זה.
דובר:

רשמית.

עו"ד דיין:

בהודעה רשמית תוך  30יום ,זה לא נכנס לתוקף .וגם לא מתחילים לגבות
שקל ברגע הפרסום .יש פה תהליך דו שלבי.

מוטי ששון:

בכל מקרה ההליך,

איתי זילבר:

קודם כל התוקף ,רגע חד ,שנייה אני רוצה לזקק עם יונת ,עם יונת את
התהליך זה תהליך חשוב .זה לא הודעה רשמית של העירייה אלא החלטה של
מועצת העיר.

עו"ד דיין:

נכון ,מופיע בנוסח החוק.

איתי זילבר:

מו שכתוב ,זה לא שהעירייה יכולה על סמך חוק העזר הזה לא משנה ,אגב,
גם אם הוא עובר עכשיו.

עו"ד דיין:

מה שמופיע בנוסח החוק של משרד,

איתי זילבר:

שניה ,שנייה ,שנייה ,גם אם הוא עובר עכשיו ומחר משארד הפנים מאשר
אותו ואפשר להפעיל אותו עדיין הוא לא בתוקף צריך לאשר בתוך המועצה
את,

עו"ד דיין:

יש הוראה לצורך הגבייה נכון.

איתי זילבר:

את הגבייה את הגבייה עצמה

עו"ד דיין:

יש הוראה לצורך הגבייה נכון.

איתי זילבר:

ואם אני מבין נכון .אז גם אחרי בהנחה שמשרד הפנים ,שר הפנים יאריך את
הוראת השעה ,עדיין נצטרך לקבל אישור נוסף שלו להטלת הגבייה ,להטלת,
לקראת הגבייה.

עו"ד דיין:

לא ,לא ,לא ,לא ,לא ,לא.

איתי זילבר:

זה כתוב מיום יד' בטבת התשע"ח  1בינואר .'18

עו"ד דיין:

זה בגלל תוקף הוראת השעה עכשיו.
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איתי זילבר:

הטלת ,הטלת היטל,

דובר:

אם הוא יאריך את התוקף אתה לא צריך את זה,

איתי זילבר:

על פי חוק עזר זה רגע ,רגע ,רגע ,רגע,

עו"ד דיין:

זה בגלל הוראת התוקף עכשיו ,ברגע שהיא תוארך בכנסת האישור מול משרד
הפנים הוא כבר פרוצדורלי ופורמלי.

עו"ד דיין:

אני זה ,אי אפשר לקבל חוק עזר יותר ארוך.

איתי זילבר:

אם ב 31-בדצמבר שר הפנים מודיע על ,על ,על הארכת הוראת השעה אז זה
בעצם מגבלה לגבייה על סעיף עשר מתבטל כי לא ,לא צריך לקבל את
אישורו.

עו"ד דיין:

יש הוראות מעבר שמתייחסות לחוקים שכבר אושרו ומאריכים להם את
התוקף.

איתי זילבר:

לא אבל האמת כתוב פה שמהאחד ביוני ,בינואר,

מוטי ששון:

אוקי.

עו"ד דיין:

כי אני תיארתי,

איתי זילבר:

הטלת היטל על פי חוק עזר זה תהיה טעונה אישור מועצת העירייה זה ברור.

עו"ד דיין:

אוקי.

איתי זילבר:

ושר הפנים או מי מטעמו.

עו"ד דיין:

כי אי אפשר,

איתי זילבר:

שר הפנים או מי מטעמו מתבטל בהנחה ,בהנחה שהוא מאריך את הוראת
השעה?

עו"ד דיין:

כי אי אפשר לאשר חוק עזר שיהיה בתוקף מעבר למקור החוקי שלו בפקודה.
המקור החוקי

עו"ד דיין:

בפקודה כרגע הוא בתוקף עד שלושים ואחד בדצמבר .אז חייבת להיות
מגבלת זמן דומה בחוק העזר שלנו .ברגע שיוארך התוקף.

עו"ד דיין:

בכנסת ,ייעשה ההליך הפרוצדורלי הנדרש כדי לתת את אותו תוקף.

איתי זילבר:

שמה? מה ההליך הפרוצדורלי? שוב פעם אישור אצל שר הפנים?
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עו"ד דיין:

בדרך כלל ,בדרך כלל זה היה מלווה בהוראת מעבר שעושה התאמה לחוקים
קיימים לעומת,

עו"ד דיין:

קבוצות שצריכות לקבל חוקים.

מוטי ששון:

טוב חברים מי בעד חוק עזר לחולון שירותי שמירה אבטחה וסדר ציבורי
התשע"ז  ,2017מכתבה של יונת דיין עורכת הדין ,היועצת המשפטית
מאוגוסט  ,2017מי בעד? אחת שתיים שלוש ארבע חמש שש ,שבע שמונה
תשע עשר אחת עשרה שתים עשרה ,שלוש עשרה בעד .מה איתך? רועי?

מוטי ששון:

מי נגד? נגד ,אחד שתיים שלוש ארבע חמש שש

דובר:

חזן מה איתך?

מוטי ששון:

 18בעד .מי נמנע?

מוטי ששון:

תשע נגד .מי נמנע? אתה נמנע?

שמעון חזן:

אני ,אני נגד ,זה נגד החוק.

מוטי ששון:

אוקי תשעה נגד אושר
אני עובר לסעיף הבא.

נעה צ'פליצקי :כולנו נגד וזה מאושר.
דובר:

למה? שלוש עשרה הצביעו בעד.

סעיף  – 22חוק עזר לחולון (שטחים ציבוריים פתוחים) (תיקון) ,התשע"ח – .2017
מוטי ששון:

חוק עזר לחולון ,אני עובר לסעיף הבא ,חוק עזר לחולון,

מוטי ששון:

שטחים ציבוריים תיקון (ממשיכים לדבר ביחד),

עו"ד כהן:

שלא ייתן לך לעבור למה.

מוטי ששון:

רועי אתה מפריע לי התשע"ח2017 ,

עו"ד דיין:

קיבלתם את דברי ההסבר אם יש שאלות אני כאן.

דובר:

היא אומרת לכם לא גובים לא עושים מה.

עו"ד דיין:

יש לנו חוק עזר של אגרה על שטחים ציבוריים פתוחים.

מוטי ששון:

אוקי מי בעד?

נעה צ'פליצקי :על מה עכשיו?
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מוטי ששון:

 15בעד ,מי נגד?

מוטי ששון:

מי נמנע? אחת שתיים שלוש ארבע חמש נמנעים .אושר.
אני עובר לסעיף הבא.

יעקב חרש:

אבל מה זה החוק הזה לשטחים ציבוריים?

סעיף  – 23הארכת תוקף גביה לפי חוק העזר לחולון (תיעול) ,התשס"ח – ( 2008מצ"ב).
מוטי ששון:

הארכת ,הארכת תוקף גבייה ,הארכת תוקף גבייה לפי חוק העזר לחולון
תיעול התשס"ח  .2008בבקשה.

עו"ד דיין:

היטל הדיון שלנו הוא חוק עזר.

מוטי ששון:

נו אתם מפריעים.

עו"ד דיין:

כמו כל חוקי העזר הפיקסליים גם חוק העזר שלנו הביאו למגבלת גבייה
וצריך לערוך תחשיב חדש .מכיוון שהשנה נערכת תכנית אב חדשה לתיעול.
אין טעם להתחיל בתחשיב לפני תכנית האב והיא בוודאי תשפיע על התחשיב.
לכן אני מבקשת הארכה בשנה נוספת.

מוטי ששון:

מי בעד?

מוטי ששון:

טוב ,מי בעד?

מוטי ששון:

הארכת תוקף גבייה לפי חוק העזר לחולון תיעול התשס"ח אלפיים ושמונה
מכתבה של היועצת המשפטית יונת דיין מאוגוסט .2017
מי בעד? אחת שתיים שלוש ארבע .שמעון אתה בעד?

שמעון חזן:

כן.

מוטי ששון 17 :בעד .מי נגד ,מי נמנע? אחת שתיים שלוש ארבעה נמנעים אושר
אני עובר לסעיף הבא.
סעיף  – 24חוק עזר לחולון (סלילת רחובות עיקוף) (תיקון) ,התשע"ח – . 2017
מוטי ששון:

חוק עזר לחולון סלילת רחובות עיקוף ,התשע"ח  2017מכתבה של היועצת
המשפטית יונת דיין מאוגוסט  2017בבקשה,

עו"ד דיין:

כן.

עו"ד דיין:

ככה גם פה עשינו תחשיב עדכני כי חלפו חמש שנים מהתחשיב הקודם של
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ההיטל התחשיב הועבר לחברה שבודקת מטעם משרד הפנים והיא למעשה
אישרה אותו רק שלחברה נגמר ההסכם מול משרד הפנים אז היא לא יכולה
להוציא לנו אישור רשמי .לכן שוב הבקשה פה היא בשני חלקים .מצד אחד
לאשר את התחשיב העדכני במידה ובימים הקרובים ייחתם הסכם היא תיתן
לנו אישור רשמי ונוכל להתקדם .ואם לא לבקש ארכה לעוד שנה כי בלי
האישור שלה אנחנו לא יכולים להמשיך עם החוק.
שמעון חזן:

כמה באחוזים תהיה העלאה?

עו"ד דיין:

לא זוכרת ,תכף אגיד לך

דובר:

אין ,אין העלאה שמעון לאף חתך.

דובר:

דרור זה לטובת התושב.

עו"ד דיין:

בשביל זה אני מבקשת מכם את האישור הזה

מוטי ששון:

אוקי מי בעד?

עו"ד דיין:

שבמידה ויתממש הוזה לא נצטרך לחכות לעוד מועצה.

מוטי ששון:

 19בעד .מי נגד ,מי נמנע? אחד שתיים נמנעים .אושר.
אני עובר לסעיף הבא.

סעיף  – 25הארכת תוקף גביה לפי חוק עזר לחולון (סלילת רחובות) התשע"ב – 2012
מוטי ששון:

חוק עזר לסלילת רחובות תיקון התשע"ח .2017

עו"ד דיין:

זאת הארכת תוקף במידה ומשרד הפנים לא,

דובר:

זה מה שאמרת ,אם זה לא היה שאלה,

עו"ד דיין:

יסכים ,נכון ,אני צריכה את שתי ההצבעות לצדי,

מוטי ששון:

זה הכל ,מי בעד? אחת שתיים שלוש

מוטי ששון:

 19בעד.
מי נגד? מי נמנע? שניים נמנעים .אושר .על פי מכתבה של היועצת המשפטית

מוטי ששון:

מאוגוסט  .2017אוקי.
אני עובר לסעיף .26

סעיף  – 26הסכם לייזום והפעלת היכל הקרח בגו"ח . 7302/7
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מוטי ששון:

הסכם לאיטום והפעלת היכל הקרח.

עו"ד כהן:

למה? היכל הקרח זה של העירייה?

עו"ד דיין:

הקרקע היא קרקע עירונית.

מוטי ששון:

לא ,הקרקע ,אנחנו,

עו"ד כהן:

הוא לקח את זה לעשרים ומשהו למה אני צריך כאילו על זה לתת לו אישור?

עו"ד דיין:

לא לעשרים ומשהו,

מוטי ששון:

לא ,יש תכנית.

עו"ד כהן:

אני יודע שהוא לקח לעשרים ומשהו,

שמעון חזן:

הוא הולך להשקיע איזה  30מיליון שקל.

עו"ד דיין:

הקיים זה .50

מוטי ששון:

קיים הקרקע יש את הקיים ועכשיו הוא ,יש ,טוב תסבירי להם .מה את ,את

עו"ד דיין:

הקרקע ,הקרקע היא קרקע עירונית

דובר:

נכון.

עו"ד דיין:

שרוצים לתת לחברה .

דובר:

הוא בנה את זה והביא אותי.

מוטי ששון:

מה?

עו"ד דיין:

זה עוד לא בנה יותר מידי ,הוא בנה היכל מה שנקרא.

עו"ד דיין:

למיטב זכרוני זה היה לחמש שנים ההסכם איתו,

שמעון חזן:

לחמש שנים .

עו"ד דיין:

עכשיו יש ,הבינו שיש לזה דרישה מאוד גדולה גם בשעות הלילה מתאמנים
שמה גם המחליקים המקצועיים.
האולימפיים סביב השעון הוא כמעט עובד לפי מה שהבנתי .ורוצים עכשיו
להקים גם אחד אולימפי שגם יוכל לארח תחרויות פה בעיר.

מוטי ששון:

בינלאומיות .העירייה ,מכיוון שהיא לא יודעת לעשות כאלה דברים רוצה
להעביר את זה לתפעול של החברה שהיא תצא במכרז המסודר.

שמעון חזן:

שאלה.
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נעה צ'פליצקי :איפה זה יהיה? באותו.
עו"ד דיין:

באותו.

מוטי ששון:

באותו מקום .

שמעון חזן:

לפי החוזה שקראתי זה לעשרים וארבע שנים.

מוטי ששון:

כן.

עו"ד דיין:

להעביר את זה לחברה כדי שהחברה תעשה את המכרז כן.

דובר:

את יודעת מה זה עשרים וחמש שנים?

שמעון חזן:

שנייה.

עו"ד דיין:

ותתפעל ותעקוב וכל מה שצריך .

שמעון חזן:

עכשיו מי בנה את היכל הקרח?

עו"ד דיין:

הנוכחי החצי אולימפי בנה אותו היזם זה לחמש שנים

שמעון חזן:

כמה זה עלה לו?

דובר:

מאיפה השאלה הזאת?

שמעון חזן:

כן כמה זה עלה לו?

מוטי ששון:

כן.

עו"ד דיין:

לא יודעת יצחק אתה זוכר את הפרטים הכספיים?

יצחק וידבסקי :לא  ,זה אני לא יודע הנקודה הוא משלם את דמי הזיכיון גם לארבע .כרגע זה
לא יהיה שלו אלא יהיה מכרז המכרז יהיה גם על החצי אולימפי וגם על
האולימפי .ומי שיזכה יזכה.
שמעון חזן:

עכשיו אנחנו מדברים על עשרים וארבע שנים ,האם נראה לכם שצריך לתת
נכס של העירייה שאתה לא יודע מה יהיה מבחינה כלכלית בעוד עשר חמש
עשרה שנים ואתה קובע מעכשיו דמי שכירות מסוימים

יצחק וידבסקי :כן שמעון ,שמעון ,חייבים כי האדם הולך להשקיע בהקמה.
שמעון חזן:

בשביל זה רציתי לדעת .בשביל זה,

יצחק וידבסקי :הוא צריך לשלם דמי זיכיון.
דובר:

 30מיליון .
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יצחק וידבסקי :מאוד גבוהים .לכן לא נראה גם שזה הגיוני מבחינת יזם גם זה לא הגיוני
מבחינת  ...ולכן הולכים להצביע
שמעון חזן:

קודם כל זה סביר ,אנחנו לא יודעים גם אם הוא יוציא את כל ההשקעה שלו
כי זה סיכוני .שיהיה לו בהצלחה.

עו"ד כהן:

רגע אני רוצה רק להבין אבל ברגע שאנחנו מאשרים את זה אז גם מה שהיה
ההסכם זה,

עו"ד כהן:

מה ששאלת ,ההסכם של החמש שנים ייכנס לתוך ההסכם של העשרים וחמש
שנה.

נעה צ'פליצקי :ההיכל הקרח.
עו"ד דיין:

החמש שנים תכף מסתיימות .

עו"ד כהן:

רגע אני יודע מה אני שואל.

עו"ד דיין:

תמיד.

עו"ד כהן:

הוא ,אני זוכר שאנחנו אישרנו פה את הקרקע הזאת רק לטובת ההיכל הזה
וזה באמת היה הסכם לשימוש .כרגע מה שהגיע לפה למה אני שאלתי זה
הסכם  B.O.Tעל שני ההיכלים ,גם ההיכל הקיים ,גם ההיכל שייבנה,
לעשרים וחמש שנה.

עו"ד דיין:

זה עוד לא הסכם  B.O.Tזה עוד לא שום דבר מהסוג הזה ,זה הסכם בין
העירייה.

מוטי ששון:

לחברה .

עו"ד דיין:

לחברה שהיא תריץ את הכל.

עו"ד כהן:

נכון אבל היא תריץ את הסכם  B.O.Tשאדם מקבל את זה וזה

עו"ד דיין:

זה מכרז .אני לא חושבת ,אני לא חושבת שההסכם הוא  .B.O.Tההסכם הוא
?B.O.T

מוטי ששון:

כן ,כן ,כן .

עו"ד כהן:

למה לא הוא ייבנה את זה אז מה זה וי או טי מה זה.

יצחק וידבסקי :הוא הולך להשקיע אבל הוא נותן זיכיון לעירייה.
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עו"ד כהן:

נכון.

יצחק וידבסקי :ולהערכתי זה לא כולל את מה שקיים היום .אלא רק,
חיים סברלו :כמה העירייה תקבל?
עו"ד דיין:

יצחק יודע ,יצחק יודע .יצחק

מוטי ששון:

אתה מפרסם בשביל כולם

יצחק וידבסקי :כפי שהבנתם יונת אמרה .החברה מקבלת את האפשרות לפרסם את המכרז
 ...החברה תפרסם את המכרז ,מי שיזכה בעצם יקבל את האפשרות לבנות
היכל ספורט אולימפי
נעה צ'פליצקי :היכל קרח .
מוטי ששון:

היכל קרח.

יצחק וידבסקי :ויקבל את ההיכל הקיים.
עו"ד כהן:

כן.

יצחק וידבסקי :עכשיו יתפעל אותו עשרים וחמש שנה ,אחרי זה יחזיר את הכל לעירייה.
שמעון חזן:

אוקי,

שמעון חזן:

כמה כסף העירייה גובה לחודש? כי זה.

יצחק וידבסקי :יהיה מכרז יהיה מכרז ומי שייתן.
חיים סברלו :הוא שואל כמה מדובר היום על החצי אולימפי.
מוטי ששון:

את זה אפשר לבדוק

יצחק וידבסקי :היום אני לא זוכר את,
מוטי ששון:

אבל אני אתן לך תשובה מחר .

עו"ד דיין:

אבל זה יהיה .

יצחק וידבסקי :לא רוצה סתם להגיד .
מוטי ששון:

שמעון מחר תקבל תשובה.

שמעון חזן:

לא ,לא ,זה ,אני מוציא  700,000שקל לשנה.

עו"ד דיין:

עכשיו זה יהיה שבע מאות עכשיו זה

שמעון חזן:

זה כבר קיים.
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מוטי ששון:

זה קיים .

שמעון חזן:

ואת מה שהוא יבנה.

עו"ד דיין:

לא ,זה,

שמעון חזן:

אז זה כבר יהיה תוספת,

עו"ד דיין:

 700,000זה על כל השנה.

שמעון חזן:

ברור .האדם הזה משקיע  30מיליון.

עו"ד דיין:

 700,000זה על כל השטח עכשיו.

שמעון חזן:

זכותו ניתן לו את זה אין בעיה .אבל עמ'ה מה? שהכל יחזור אחר כך לעירייה.

מוטי ששון:

אוקי מי בעד

שמעון חזן:

רק שהקרח לא יימס.

מוטי ששון:

מי בעד?

עו"ד דיין:

תחתום על הקרח.

מוטי ששון:

חוזה היכל הקרח בעיר חולון בין העירייה לבין החברה לבילוי ובידור
בע"מ חברה חמש אחד אפס שלוש חמש שש שתיים שמונה אפס.
מי בעד?

מוטי ששון:

 18בעד מי נגד? מי נמנע? אחד שתיים נמנעים.

מוטי ששון:

מיכאל אתה נמנע? נעה את גם..

נעה צ'פליצקי :הצבעתי.
מוטי ששון:

נמנעת?

נעה צ'פליצקי :לא ,הצבעתי קודם.
דובר:

נעה את הצבעת?

מוטי ששון:

אז שלושה ,שלושה נמנעים .מי נגד? אין נגד .אושר.

סעיף  – 27כתב הסמכה למתמחה לב ליאור ת.ז 302680509 .להתייצב ולתבוע בבית משפט
לעניינים מקומיים בחולון.
עו"ד דיין:

מתמחה חדשה שמתחילה אצלנו בצד של התביעה העירונית שאני נזקקת לזה
כדי להופיע בפני בית המשפט המקומי.
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מוטי ששון:

טוב מי בעד?

מוטי ששון:

על פי מכתב הסמכה.

שמעון חזן:

רגע אבל איך מתמחה יכולה ,אבל איך מתמחה יכולה להופיע בבית משפט,
רק בחצי השנה האחרונה היא יכולה להופיע.

עו"ד דיין:

בבית משפט לעניינים מקומיים כשהמאמן לידה יכולים להופיע.

שמעון חזן:

אבל המאמן לא לידה.

עו"ד דיין:

המאמנת לידה .

שמעון חזן:

כן.

עו"ד דיין:

או המאמן או המאמנת לידה.

שמעון חזן:

אני בעד .

דובר:

מי המאמן שלה?

עו"ד דיין:

אחרי חצי שנה הם יכולים לבד .

שמעון חזן:

אוקי ,אני בעד.

מוטי ששון:

טוב אז חברים .מי בעד כתב ההסמכה?

דובר:

שמעון?

מוטי ששון:

לפי מה שנתתי לך.

עו"ד דיין:

ליאור לב.

מוטי ששון:

למתמחה ליאור לב תעודת זהות  302680509להתייצב ולתבוע בבית משפט
לעניינים מקומיים בחולון ובכל תביעה פלילית  ...המפורטים להלן .אשר
נערכה בתום שיפוטה של עיריית חולון .יש כאן עשרים ותשעה סעיפים.
אז מי בעד? מי בעד?

נעה צ'פליצקי :כן הצבענו.
מוטי ששון:

 22בעד .מי נגד? אין נגד אין נמנעים .אושר.

סעיף  – 29עדכון תקציב הרגיל לשנת ( 2017מצ"ב).
מוטי ששון:

עדכון התקציב הרגיל לשנת  2017איפה,

נעה צ'פליצקי :הנה רחמים.
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מוטי ששון:

רחמים בבקשה

רחמים בינוני :אז יש לנו כאן עדכון של הקטנה של שני מיליון מאתיים שישים ושש חמש
מאות .ההקטנה נובעת בעיקר מזה שהקטנו את היטל השמירה שתקצבנו
בתחילת השנה בשמונה מיליון .הקטנו אותו רק לחודשים נובמבר דצמבר
כמו שאמר המנכ"ל שבמידה ויאושר ואז אנחנו נצא לפועל .יש לנו פה אתם
רואים תקצבנו כאן מרוץ אלן ותקצבנו פה אירועי סוקולוב ,וגם לקחנו
מהרזרבה את הרבעון השני לקחנו אותה לטובת הפעילויות שאתם רואים
כאן .אם יש שאלות.
ישראל מורן :שאלה לגבי רשת קהילה ופנאי .ראיתי שם תוספת של ארבע מאות אלף
שקלים לקייטנות הקיץ.
רחמים בינוני :נכון.
ישראל מורן :קיץ לא יהיה יותר בשנת .2017
רחמים בינוני :נכון.
ישראל מורן :ולכן אני שואל האם זה אישור בדיעבד?
רחמים בינוני :לא האישור לא בדיעבד כי אם לא נאשר את זה.
רחמים בינוני :אז הם לא יעשו פעילויות אחרות שיש להם .אם אתה שם לב אנחנו
מתקצבים אותם ארבעה מיליון מאתיים.
ישראל מורן :לא ,לא אתם לא.
רחמים בינוני :אני מסביר.
ישראל מורן :לא ,לא ,ההסבר ,התשובה שלך לא מספקת אותי אני אסביר לך גם למה .כי
אתה אומר לא יעשו פעילויות אחרות זה אומר שכבר עשיתם הסבה של,
ישראל מורן :של ההעברה התקציבית שלנו לנושא אחר בלי אישור מועצת העיר
רחמים בינוני :לא ,לא ,לא ,אז אני מסביר ,לא .אנחנו תקצבנו ארבעה מיליון .יש להם
ארבעה מיליון השתתפויות לרשת קהילה ופנאי שזה לפעילויות שהם עושים.
במידה והמועצה לא תאשר כרגע את מה שאתה אומר את הארבע מאות אלף
פעילויות אחרות שמתוכננות מספטמבר ועד לדצמבר לא יבוצעו.
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ישראל מורן :לא ,נכון .אבל מה שאתה אומר אנחנו כמועצת עיר העברנו ארבעה מיליון
שקלים שצבועים למען פעילויות,
רחמים בינוני :לא ,לא צבענו .רגע
רחמים בינוני :אני מעדכן ,לא צבענו אותם .זה ארבעה מיליון .זה נקרא השתתפות ברשת
קהילה ופנאי.
ישראל מורן :שהם לא צבועים.
רחמים בינוני :נכון.
ישראל מורן :הם נמצאים שם.
רחמים בינוני :לא.
ישראל מורן :ואפשר לעשות מתי שרוצים מה שרוצים עם הכסף הזה.
רחמים בינוני :העירייה אומרת לה מה לעשות עם הכסף.
ישראל מורן :אז עוד הפעם ,אני מסב את ,מנסה להסב את תשומת
מוטי ששון:

טוב מה השאלה שלך בסדר ,בסדר

ישראל מורן :רגע שנייה יש פה סעיף לסדר היום אנחנו נדבר עליו .אני מסב את תשומת
ליבה של המועצה.
ישראל מורן :עוד הפעם אנחנו מעבירים ארבעה מיליון שקלים שהם לא צבועים ואין להם
מטרות עושים איתם ה שהם רוצים מתי שהם רוצים .אם לא היה פה עדכון
תקציב גם לא היינו עולים על זה .וזה בכלל לא מגיע לאישור המועצה אין פה
די ון .מתי שרוצה כבוד ראש העיר יחד עם המנכ"לית .יש יועיל לעשות עם
הארבעה מיליון שקלים האלה מה שהם רוצים.
מוטי ששון:

מנכ"ל לא מנכ"לית

נעה צ'פליצקי :לא ,הוא מדבר על ורדה .
ישראל מורן :לא ,דיברתי על מנכ"לית רשת קהילה ופנאי.
ישראל מורן :אני חושב שהאופן הזה של העברת כספים היא לא ראויה .עוד הפעם אנחנו
מעבירים תקציב גמיש שיכולים לעשות בו חברות הבד ככל העולה על רוחם,
בדרך כלל הן לא עושות ככל העולה על רוחם ,הן עולות ככל העולה על רוחו
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של כבוד ראש העיר.
רחמים בינוני :זה שירות לתושב ,זה שירות לתושבים .אני רוצה להגיד איזשהו משהו,
ישראל מורן :אבל מה זה שירות לתושב?
רחמים בינוני :לא אז אני אסביר לך .אם המבוגר בא למועדון ומשלם רק ארבעים שקלים,
אם לא תיתן את הכסף הזה הוא ישלם מאה שקלים לחודש
ישראל מורן :לא ,אני רציתי בתחילת
רחמים בינוני :לא ,זה
ישראל מורן :שנה להוסיף כסף לקייטנות ואתם לא
מוטי ששון:

עזוב תן לו לדבר (משפט נוסף לא ברור מדברים ביחד)

ישראל מורן :הסכמתם .אז עכשיו אתם בדיעבד עושים את זה?
מוטי ששון:

עזוב ,בבקשה

ישראל מורן :למה אנחנו כמועצה לא התווינו את זה כמדיניות ואתה עכשיו עושה עם זה
מתי שאתה רוצה מה שאתה רוצה.
שמעון חזן:

רגע ,רגע השאלה היא אם בתחילת השנה אותו קשיש היה בא

ישראל מורן :הם ידעו את זה
שמעון חזן:

והיה משלם מאה או ארבעים

ישראל מורן :הם לא רצו להגיב כי אנחנו לא הגשנו את זה כהסתייגות
מוטי ששון:

טוב אהה תמשיך לדבר נו שמעון תדבר

ישראל מורן :אנחנו נמשיך .אתה נתת לי רשות אני אמשיך
שמעון חזן:

שאלתי שאלה.

מוטי ששון:

דבר

ישראל מורן :מצוין ,הרי שתחילת שנה הם כבר ידעו שזה מה שהם הולכים לעשות עם זה
גם עכשיו ביקשנו הסתייגויות,
שמעון חזן:

אז תשאל אותו כמה הקשיש קיבל בתחילת שנה?

ישראל מורן :אבל כמועצה א מרם לא ,אנחנו לא נעשה את מה שאתם אומרים ,הורדתם
את זה מסדר היום ובסוף עשיתם את זה ועכשיו בדיעבד אתם אומרים בואו
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נתקן את זה .מצוין .ככה אתם עובדים ,בשקט ,המחשכים ,בלי שאף אחד
יודע מה עושים עם הכסף .עושים מה שאנחנו אומרים לכם אבל בסופו של
דבר כדי להגיד אנחנו עשינו כל הכבוד.
שמעון חזן:

רגע ,כבוד ראש העיר

מוטי ששון:

אוקי ,אתה משהו ,זהו? סיימת?

שמעון חזן:

רגע .אני רוצה לשאול

מוטי ששון:

אוקי שמעון בקשה.

שמעון חזן:

תראה ,אמנם מורן דיבר על רוחו של ראש העיר שמרחפת על כל התקציבים
האלה ,אני לא חושב שזה ככה בדיוק ,יש לו עוזרים נאמנים ועושים את
עבודתם נאמנה .ואני שואל את השאלה הפשוטה .אם ,ידידי ,אתה דיברת על
זה שאנחנו מתקצבים את הקשיש עכשיו אחרת הוא ישלם מאה במקום
ארבעים .מה היה בתחילת השנה? כמה הוא שילם?

רחמים בינוני.40 :
שמעון חזן:

אז מה זה עכשיו?

רחמים בינוני :מורן אומר ,מורן אומר ,לא ,מורן אומר שאם לא נאשר את הארבע מאות כי
הפעילות כבר ,הקייטנה כבר הייתה .אז
ישראל מורן :לא אמרתי לא לאשר .אני בעד הארבע מאות האלה אבל בתחילת שנה
רחמים בינוני :לא ,אז אמרת ,שאלת ,אז אני אומר המשמעות היא
מוטי ששון:

טוב אוקי מישהו רוצה עוד להתייחס?

נעה צ'פליצקי :אני רוצה
מוטי ששון:

בבקשה נעה

נעה צ'פליצקי :אני רוצה לשאול האם העירייה
מוטי ששון:

אחר כך איתי ורועי בבקשה

נעה צ'פליצקי :האם העירייה החזירה כספים להורים בגין קייטנות ,בגין הסעיף של
פריפריה? כמו לפני שנה
רחמים בינוני :אני יודע שהשנה העירייה לא קיבלה לדעתי רגע ,לדעתי העירייה לא עמדה
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השנה בקריטריונים לקבלת הכסף ,אפשר לבדוק את זה מול הרשת ולתת את
התשובה לדעתי השנה לא עמדנו בהחזר כמו שהיה שנה שעברה של המאתיים
חמישים
מוטי ששון:

משהו שאת יודעת עוד להגיד (לא הכי ברור)

נעה צ'פליצקי :אני ,אני הגשתי ,אני קיבלתי אישור לעשות
רחמים בינוני :כנראה כי עלינו גם סוף סוף (או סוצו ,לא ברור) כאן שש וחמש ,יכול להיות
שזה אחד הסיבות
נעה צ'פליצקי :אני הגשתי ,גם העברתי ליוסי את התשובה של המנהלת וזה לא ממש מדויק
כי אני יודעת שכן הם העבירו כספים גם לפני שנה וגם השנה .אולי לא היה
ביצוע
יוסי זיידה:

לפני שנה כל הכספים שעברו עברו.

נעה צ'פליצקי :נכון
רחמים בינוני :חולקו לכל התושבים
יוסי זיידה:

עברו חזרו לאנשים

נעה צ'פליצקי :נכון ,נכון ,אני מדברת על השנה על הקיץ האחרון.
רחמים בינוני :אני אבדוק את זה פעם נוספת
מוטי ששון:

תבדוק תביא תשובה.

נעה צ'פליצקי :אני אעביר לכם את זה שוב .את התשובה.
מוטי ששון:

אבל נעה אני אבדוק אני אתן לך תשובה בבקשה איתי

איתי זילבר:

אני רוצה לשאול.

מוטי ששון:

כן.

נעה צ'פליצקי :רגע אני רוצה,
איתי זילבר:

על סעיף שש אחד שלוש אחד מקו ,מקו שתיים ,הגדלת תקציב פסטיבל
אישה ,טבלה פלוס אירועי סוקולוב ,מה זה אירועי סוקולוב?
שכולם יהיו מאושרים.

רחמים בינוני :אירועי סוקולוב זה אירועים שמתוכננים להיות בימי שישי ,כל יום שישי
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מעשר בבוקר.
איתי זילבר:

כן.

רחמים בינוני :אולי המנכ"ל ייתן יותר טוב .
יוסי סילמן:

מהחמישה עשר ,מהחמישה עשר בספטמבר .

מוטי ששון:

אנחנו כחלק מהתפיסה ,כחלק מהתפיסה של להוריד ,לעורר את סוקולוב

איתי זילבר:

כן .

מוטי ששון:

וגם לפתח שם את העסקים אנחנו מתחילים מהחמש עשרה .

ישראל מורן :מצוין זו תפיסה שאנחנו כבר תומכים בה.
איתי זילבר:

כן .

מוטי ששון:

מעולה .

ישראל מורן :זה דברים שכבר אמרתם .
מוטי ששון:

אז אנחנו החל מהחמש עשרה לספטמבר מתחילים בתכנית

ישראל מורן :אנחנו שמחים שהתעוררתם
יוסי סילמן:

ימי שישי ונשבעתי לסברלו שזה יהיה עד ארבע ושזה לא יחרוג לשבת.

נעה צ'פליצקי :אבל עוד מעט שבת בארבע עוד מעט
מוטי ששון:

בסדר אז אנחנו נתאם את זה בהתאם

מוטי ששון:

זה מתחיל בעשר בבוקר עד ארבע יהיה שמה שוק איכרים שוק מעצבים יהיה
שמה אירועים לנוער .אנחנו בשיתוף פעולה דרך אגב עם הסוחרים זה יהיה
בכיכר וייצמן ובעוד כמה מוקדים .אני מעריך שאנחנו נקבל פה חיות ולאט
לאט אנחנו רוצים באמת לעורר את סוקולוב .ולהשקיע שמה בעסקים
כתפיסה.

איתי זילבר:

רגע לא סיימתי רגע יש סיבה יש סיבה למה שאלתי את זה אני יודע למה
שאלתי את זה.

נעה צ'פליצקי :נכון .
איתי זילבר:

אני רק יישרתי קו שאנחנו מדברים על אותם אירועים.

מוטי ששון:

זה אירועי סוקולוב.
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איתי זילבר:

שעושים ,שעושים שישי שאנחנו מברכים והם נהדרים ורפי וזאנה שמה

מוטי ששון:

אוקי.

איתי זילבר:

במסגרת הפינג פונג שלנו כבר נכנסים בסוף השבוע ביום חמישי ,רביעי או
חמישי כבר לא זוכר.

נעה צ'פליצקי :חמישי ורביעי.
איתי זילבר:

נראית ,נראית בפנינו ,אני שואל א' כמה זה עולה.

יוסי סילמן:

זה עולה א' במכרז זה עולה בערך.

איתי זילבר:

לא ,מה סך התקציב ,אני יודע מה סך.

יוסי סילמן:

בערך אנחנו מדברים על ארבעים פלוס לאירוע.

נעה צ'פליצקי :לא
איתי זילבר:

לא ,לא ,לא ,לא ,לא.

נעה צ'פליצקי :זה לא מה שקיבלנו .
מוטי ששון:

לא ,לא ,דקה ,דקה,

נעה צ'פליצקי :אני קיבלתי .
איתי זילבר:

כל יום פעילות.

מוטי ששון:

אוקי ,תקבל .

איתי זילבר:

לא ,לא ,לא ,מוטי ,מוטי ,מוטי ,יש לי שאלה עקרונית מאוד

נעה צ'פליצקי :לא ,קיבלנו ,מה
מוטי ששון:

כן.

איתי זילבר:

אני מעוניין לשמוע את המנכ"ל,

עו"ד דיין:

הוא כבר אמר,

איתי זילבר:

כמה עולה יום פעילות

מוטי ששון:

מורן ,סברלו ,תן לו ,מורן

איתי זילבר:

אני אסביר לו מה הבעיה ,סברלו ,שיהיה ברור ,יופי של פרויקט ,לי גם אין
בעיה שימשיכו עד עשר בלילה אוקי? יופי של פרויקט .איפה הבעיה? איפה
הבעיה? שעיריית חולון פונה לחברי וועדת מכרזים בהליך סופר ,סופר,
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אולטרה מזורז .אוקי? במייל ומבקשת שנאשר את המכרז הזה.
משה מועלם :נו אז מה?
ישראל מורן :רגע תקשיב
איתי זילבר:

רגע .

מוטי ששון:

רגע מועלם תן לו לדבר .

איתי זילבר:

אני אסביר תקשיב עד הסוף מועלם .עכשיו אנחנו ,אנחנו ,אנחנו

ישראל מורן :זה לא היה
מוטי ששון:

מורן,

ישראל מורן :אני סופר .
איתי זילבר:

אנחנו ,אני מדבר בשם עצמי .אני הגשתי סדרת שאלות ומלי העבירה לרפי
החזירה ,החזירה לנו עם תשובה קיבלתי תשובות לכל השאלות שלי .מה
הבעיה? שהעבירו את הדבר הזה בוועדת מכרזים לפני שיש תקציב .כי עכשיו
אנחנו מאשרים את התקציב וזה עבר בוועדה בשבוע שעבר איך זה הגיוני?

יוסי סילמן:

זה היה על תנאי .זה היה על תנאי

איתי זילבר:

מה זה היה על תנאי?

יוסי סילמן:

על תנאי

איתי זילבר:

מה זה היה על תנאי?

נעה צ'פליצקי :יש בכל העיר (לא ברור מדברים ביחד).
מוטי ששון:

סליחה ,אני לא מבין ,לא תבצע בלי אישור ,בלי תקציב נקודה.

יוסי:

אבל מה זה משנה בחייך אתה רוצה שיהיה אירועים לא?

איתי זילבר:

תקשיב יוסי ,תקשיב ,זה מגוחך

דובר:

זה לאור התקציבים

יוסי:

אתה לא מבין איך עושים את זה הלאה ,אתה לא מבין איך עושים את זה
הלאה

איתי זילבר:

תקשיב סברלו אני בעד ואני גם אומר מבחינתי

מוטי ששון:

רגע חיים ,חיים בקשה
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איתי זילבר:

עש עשר בלילה,

איתי זילבר:

אני אומר ,אני אומר ,אני אומר שזה מגוחך שמעבירים לנו הליך מזורז
כשעוד אין תקציב מאושר.

נעה צ'פליצקי :וגם כועסים וגם כועסים עליי ,וגם כועסים עליי
מוטי ששון:

מה רצית להגיד

נעה צ'פליצקי :אני רוצה לשאול מוטי
מוטי ששון:

איתי ,סיימתם? מורן ,סיימתם? מורן פעם שנייה לסדר

ישראל מורן :נו זה פעם ראשונה?
איתי זילבר:

לא הוא כבר עשה שתיים וחצי

ישראל מורן :הייתה מעיפה אותם מסוקולוב.
מוטי ששון:

סליחה מורן אין לך זכות דיבור

נעה צ'פליצקי :אני רוצה להוסיף כיוון שאני חברה בוועדת מכרזים,
ישראל מורן :אז עכשיו
מוטי ששון:

אהה סליחה

נעה צ'פליצקי :כיוון שאני חברה בוועדת מכרזים
מוטי ששון:

כל דבר טוב זה חורה להם.

נעה צ'פליצקי :לא
איתי זילבר:

לא ,לא חורה אתה

מוטי ששון:

נו דברי כבר

איתי זילבר:

ההליך ,מוטי ,ההליך מעוות,

נעה צ'פליצקי :אני שואלת
מוטי ששון:

דברי כבר

נעה צ'פליצקי :אהה ,למה אתה צועק עליי?
מוטי ששון:

דברי את לא מדברת

נעה צ'פליצקי :א' אני רוצה לשאול .אם כל אירוע עולה  107,000אז איך פה זה ארבע מאות,
זה דבר ראשון חמישה אירועים זה כבר עובר את החמש מאות.
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יוסי סילמן:

זה לא עולה מאה ושבע אני מחויב להגיד לכם את התקציב .

נעה צ'פליצקי :קיבלנו ,קיבלנו את זה.
איתי זילבר:

אני אקריא את תשובתו של וזאנה .לאחר מכן באוקטובר בין ארבעה
לחמישה פעמים זה טעות בעברית אבל בין ארבע לחמש פעמים

שמעון חזן:

בין ארבע לחמש

איתי זילבר:

בהם נפעיל את התכנית המלאה כל יום פעילות כמאה ושבעה אלף שקלים

מוטי ששון:

איתי

איתי זילבר:

אשר כוללים הכל לפני מע"מ .זה מה שוועדת מכרזים הכריזה

מוטי ששון:

אוקי

איתי זילבר:

שמע אתה אומר ,אתה אומר שזה לא התקציב

יוסי סילמן:

אני רוצה אני רוצה רגע לבדוק

איתי זילבר:

אז תבדוק זה מה שאתם העברתם

מוטי ששון:

איתי ,רגע יוסי עזוב אותו אתה תקבל פירוט תקבל פירוט גם על הפסטיבל
וכל הדברים האלה גם הבטחה כן נעה

איתי זילבר:

אני מבקש בהקדם סילמן ,סילמן יש (לא ברור) ,אני מבקש בהקדם .אני
מאוד רוצה אבל אפשר לדעת כמה זה עולה?

מוטי ששון:

אתה תקבל ,נועה

איתי זילבר:

מה זה? עכשיו זה מספר אחר

מוטי ששון:

איתי פעם ראשונה לסדר אם תמשיך אני אוציא אותך מספיק.

נעה צ'פליצקי :אבל פה כתוב ארבע מאות ופה( ..לא ברור) תסתכל
איתי זילבר:

את מועלם ( ..לא ברור מדברים ביחד)

מוטי ששון:

אהה סליחה אני קורא לך פעם שנייה לסדר ,נעה בבקשה

נעה צ'פליצקי :עכשיו עוד משהו ,פה בפירוט זה כתוב ארבע מאות חמישים אלף ופה זה
כתוב ארבע מאות אלף איפה החמישים אלף?
מוטי ששון:

רגע אתה משתעשע?

איתי זילבר:

לא ,כי אתה כאן למה לקום לא צריך להתאמץ כל כך.
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מוטי ששון:

אם אתה רוצה לדבר אני אתן לך אבל אתה לא יכול

איתי זילבר:

אני לא מדבר אבל כי אני שואל את המנכ"ל ואתה משתיק אותי.

רחמים בינוני :הנה תסתכלי בפירוט המורחב
נעה צ'פליצקי :כן אני מסתכלת
מוטי ששון:

אתה כל הזמן מפטפט

נעה צ'פליצקי :הפסטיבל אישה זה חמש חמישים אלף
רחמים בינוני :הפסטיבל אישה הוקטן בחמישים אלף ,אירועי סוקולוב ארבע מאות
חמישים וסך הכל זה ארבע מאות ולכן את רואה בסעיף ארבע מאות אבל
בפירוט זה ארבע מאות חמישים אירועי סוקולוב וחמישים אלף לטובת
הקטנה של פסטיבל אישה
נעה צ'פליצקי :אוקי.
מוטי ששון:

בקשה כן רועי

נעה צ'פליצקי :למה אתם סתם..
עו"ד כהן:

לא ,אני קודם כל מברך אני חושב שאירועי סוקולוב באמת

עו"ד כהן:

מה שאומר ראש העיר שעושים

דובר:

החנויות שם בשביל החנויות זה טוב.

עו"ד כהן:

ועושים עבור הסוחרים והם עוברים תקופה לא פשוטה בכלל להיות היום
עסק קטן זה משהו לא פשוט אבל אני כרגע דיברנו על הנושא של החוק עזר
וכנראה שהמועצה מדברת בשני קולות .אם הרגע את אמרת יונת שלא
מתכוונים ליישם את הנושא של השיטור בחודשים ,בזה ,אלא לאחר קבלת
האישור ולשנת  .2018איך זה שבתוך התקציב מאשרים כרגע תקציב גבייה,
גבייה מהתושבים לחודשים נובמבר דצמבר,

עו"ד כהן:

זה לא ,למה את נותנת יד למשהו שאת כרגע אמרת שאת לא יכולה לעשות
את זה וכרגע אי אפשר לעשות את זה ומבחינה חוקית אי אפשר לעשות את
זה כי אין לכם את היכולת להתארגן ולשלוח את ההודעה והכל ובכל זאת
בתוך תקציב העירייה מופיע כרגע שאפשר לגבות מתושבי העיר .איך זה
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מסתדר אני לא יודע.
מוטי ששון:

בבקשה וידבסקי.

יצחק וידבסקי :תראה ,אנחנו כמו שאישרנו בתחילת השנה,
מוטי ששון:

תפנה אליו רועי

עו"ד כהן:

לא זה שאלה משפטית היא נתנה שאי אפשר הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה
כרגע

יצחק וידבסקי :בהתאם המועצה מאשרת דבר עתידי כמו שאישרת בתחילת השנה את
התקציב להפעלת השיטור העירוני במלואו אתה עכשיו מוריד את חלקו
הגדול ואתה אומר ואם יאושר מינואר
יצחק וידבסקי :ואילך ,ואילך
עו"ד כהן:

אבל ינואר זה,

יצחק וידבסקי :אולי ,אולי תקשיב,
עו"ד כהן:

אלפיים שמונה עשרה

יצחק וידבסקי :אבל אולי תקשיב
עו"ד כהן:

לא ,אני רק,

יצחק וידבסקי :ואז תהיה אפשרות.
עו"ד כהן:

שכרגע היא אמרה.

מוטי ששון:

אבל תן לו לדבר ,אתה לא רוצה לדבר.

יצחק וידבסקי :ואז תהיה אפשרות ,לא יודע אם זה יש אבל תהיה אפשרות למועצת העיר או
לעירייה להפעיל את זה מנובמבר .האם נפעיל את זה מנובמבר או לא ,לא
יודע אבל תהיה אפשרות להפעיל את זה מנובמבר.
עו"ד כהן:

אז למה לא לחכות וידבסקי למה לא לחכות.

מוטי ששון:

טוב חברים מי בעד עדכון התקציב הרגיל .

נעה צ'פליצקי :רגע ,רגע יש לי עוד שאלה .
מוטי ששון:

עוד שאלה .

נעה צ'פליצקי :לא ,לא ,סליחה ,יש לי עוד שאלה .לגבי מנהלת החינוך הפורמלי אני רואה פה
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ארבעה מנהלי אחזקה אזוריים למוסדות חינוך.
מוטי ששון:

נכון .

נעה צ'פליצקי :האם זה אותו מה שאישרנו אז תשעה
מוטי ששון:

לא ,לא ,לא,

נעה צ'פליצקי :לא ,אז אני רוצה הסבר מפורט .
יוסי סילמן:

מה שקורה חלק מהרפורמה שאנחנו עוברים כרגע זה כל האחזקה והתחזוקה
והניקיון שהיום מופעל על ידי החברה הכלכלית כולל כמובן העמלה שבדרך
עובר למנהל החינוך .אנחנו הגענו למסקנה שמנהל החינוך צריך להפעיל את
זה .ולכן אנחנו מגייסים שמה חמישה מפקחים שכל אחד מקבל אזור מסוים
והם מתחילים לקלוט את כל החוזים ולמעשה עד סוף דצמבר החברה
הכלכלית לא תהיה פקטור בעניין הזה ולמעשה הכל יופעל ישירות דרך מנהל
החינוך .זה ייתן אחזקה ותחזוקה משופרים ,ושליטה.

דובר:

מאיפה אתה יודע?

יוסי סילמן:

ושיפור דרמטי ואנחנו תקצבנו את זה כחלק מהרפורמה למנהל החינוך

נעה צ'פליצקי :בסדר
מוטי ששון:

טוב .מי בעד עדכון התקציב הרגיל לשנת  1.228 , 2017מיליארד ,מאה שישים
ושתיים אלף ושש מאות  ₪בצד ההכנסות ובצד ההוצאות על פי מכתבו של
גזבר העירייה יצחק וידבסקי מה .15.8.2017-מי בעד .אחת שתיים שלוש .

מוטי ששון:

 ,16בעד .מי נגד .מי נמנע?  6נמנעים .רגע 5 ,נמנעים .אוקי .אושר.
אני עובר לסעיף הבא.

סעיף  – 30עדכון נוסף לעדכון תקציב רגיל לשנת . 2017
מוטי ששון:

עדכין נוסף ,עדכון נוסף לעדכון התקציב הרגיל לשנת  2017בבקשה.

רחמים בינוני :יש לנו כאן שני סעיפים .אנחנו מקטינים ממהות סמינר הקיבוצים לטובת
קליטת תקן של מנהל מחלקת העצמה חינוכית .מעבירים את הפעילות לתוך
העירייה .נושא שני אנחנו מקטינים מאה שמונים אלף מהרזרבה לטובת
פרויקט משקפיים .זה רופא עיניים מצרפת שיבוא לכאן לעיר ויתנו משקפיים
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בחינם לאוכלוסיות נזקקות.
יוסי סילמן:

אני אפרט רגע על שני הדברים האלה

מוטי ששון:

טוב בסדר רגע

נעה צ'פליצקי :כן ,כן אנחנו רוצים הסבר .
מוטי ששון:

רגע ,הסיפור שיש פרויקט של משקפיים שהציע לי אותו ניסים זווילי שהוא
היה שגריר ישראל בצרפת הוא קשור שמה והביא הרבה מאוד פרויקטים
וחברתיים לישראל .זה ,זה נעשה בכמה ערים בארץ מדובר על צוות של
שמונים שהם מגיעים לפה ,צוות של שמונים איש אופטומטריסטים ,רופאי
עיניים ,עושים בדיקות ,בחינה ונותנים עדשות ומסגרת חינם.

יוסי סילמן:

ל 4,000-איש.

מוטי ששון:

לארבע ,הם מדברים על סדר גודל של  ,4,000עכשיו אנחנו מפנים את הרווחה
את בתי הספר הם יתחילו ואנחנו נעשה את זה בבתי ספר באולם הספורט של
גולדה מאיר שמה .וזה יהיה במשך שבועיים .מה שהם לא יספיקו הם יעשו
את זה מידית באותו,

שמעון חזן:

אתה אמרת מסגרות מה עם,

שמעון חזן:

ואללה והכל בחינם?

מוטי ששון:

חינם ,חינם הם עושים את זה בחינם

יוסי סילמן:

מה שביקשנו אבל חזן שחלק מחברי המועצה נחליף להם את העדשה שיראו
את המציאות אחרת ,אוקי הפרויקט יתחיל

ישראל מורן :מה זה,
נעה צ'פליצקי :מה זה העברת מהות ,מהות
יוסי סילמן:

כן ,מה שקורה עכשיו סמינר הקיבוצים מלווה אותנו בכל תכנית מהות מאור
החלטנו שזה הזמן להחזיר את זה הביתה ולקחת עצמאות .עד היום שילמנו
מעל שלוש מאות אלף שקל לחניכה שנתית ,ניתקנו את זה אנחנו יכולים
לעשות את זה הרבה יותר זול ובתוך הבית לכן אנחנו נתקנן ,מתקננים

מוטי ששון:

כבר הצטבר ניסיון בתוך המערכת
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נעה צ'פליצקי :נכון
עמוס ירושלמי :תגיד לי למה לא באת
יוסי סילמן:

ולכן אנחנו מתקננים תקן עירוני מפסיקים את התשלום לסמינר הקיבוצים.

עמוס ירושלמי :נראה לי שכל הדברים הטובים מגיעים עכשיו לפני הבחירות יופי
יוסי סילמן:

בחצי מהסכום אנחנו עושים את זה בתוך הבית זה כל הסיפור

עמוס ירושלמי :זהו
ישראל מורן :כן אבל ,אז למה ,אז למה צריך תקן ,אמרת פעם שעברה שאפשר ישר
לפעילות ,תעבירו לפעילות למה תקן
יוסי סילמן:

לא ,לא ,התקן עצמו,

ישראל מורן :מישהו..
יוסי סילמן:

א' הפעילות כבר קיימת.

ישראל מורן :אוקי.
יוסי סילמן:

במקום חניכה של גורם חוץ אנחנו עושים בתוך הבית ,משאירים את הידע
בפנים והרבה יותר זול ויותר טוב.

ישראל מורן :אז יש רציונל לעשות גם חינוך בלתי פורמלי יש.
נעה צ'פליצקי :יש ,יש הרחבה של מהות?
ישראל מורן :ומחלקה לילדים נכון?
יוסי סילמן:

של מהות אנחנו נמצאים היום בכל התיכונים וחטיבות הביניים.

מוטי ששון:

עדכון התקציב הרגיל לשנת 2017

נעה צ'פליצקי :רגע עוד שאלה עוד שאלה עוד שאלה
מוטי ששון:

התקציב ,

נעה צ'פליצקי :בניית שמונה גנים.
דובר:

לא ,זה תב"רים זה עד לא.

נעה צ'פליצקי :אז מה לא.
מוטי ששון:

מי בעד עדכון התקציב הרגיל לשנת  2017על פי מכתבו של גזבר העירייה
יצחק וידבסקי מהעשרים ושמיני לאוגוסט  2017כאשר בצד ההוצאות בצד
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ההכנסות מליארד ,מאתיים
דוברת:

הפסיקו לייצר,

ישראל מורן :בענף שלא הגיע עשרה ימים (ככה נשמע)
מוטי ששון:

שלושים אנחנו

מוטי ששון:

רחמים בוא רגע ,רחמים זה אותו דבר.

רחמים בינוני :מוטי זה בדיוק כמו התקציב הקודם ,אין פה שינוי.
דוברת:

זה רק הזזה מצד לזה.

רחמים בינוני :למעשה זה אותו סכום כמו הקודם.
מוטי ששון:

כן .אוקי בצד ההכנסות וההוצאות מיליארד מאתיים עשרים ושמונה מיליון
מאה שישים ושתיים אלף ושש מאות ש"ח.
מי בעד?

נעה צ'פליצקי :זה ברור ש,
מוטי ששון:

וידבסקי?  20בעד .מי נגד? מי נמנע? אחד נמנע.
רועי מה אתה .באו"ם?

עו"ד כהן:

אני בעד.

מוטי ששון :אוקיי  ,מאושר.
אני עובר לסעיף הבא.
סעיף  – 31עדכון התקציב הבלתי רגיל לשנת . 2017
מוטי ששון:

נעבור לסעיף הבא .עדכון התקציב הבלתי רגיל לשנת  2017בבקשה מי מציג
רחמים.

רחמים בינוני :יש לנו כאן סך העדכון הוא עשרה מיליון מאה שמונים אלף .כמו שאתם
יכולים לראות יש פה רכישת סלי אשפה אנחנו רוצים לרכוש אשפתונים וסלי
אשפה ,אתם רואים יש פה תוספת של,
מוטי ששון:

חבר'ה זה מפריע לו.

רחמים בינוני :שש מאות שישים .יש פה בנושא הביטחון כמו שאתם רואים הכנסנו פה
תב"רים לט ובת השיטור העירוני במידה שזה יופעל כמו שדובר .יש פה
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מזגנים בביתני שמירה .על פי החוק חייבים לשים מזגנים לשומרים ולכן
אנחנו עדכנו פה שלוש מאות אלף .יש פה בדרכים כמו שאתם רואים פה
עשינו
דוברת:

זה רק למזגנים

רחמים בינוני :רק המזגנים ,אה תראה שיש שם חלק שיש להם כבר את המזגנים
רחמים בינוני :כמו שאתם רואים יש פה בגנים ונוף ,יש פה עדכונים אנחנו שמנו בשיפוצי
קיץ אתם רואים שיהיה לנו לטובת עכשיו להמשך ,לשיפוצים עד סוף השנה
הוספנו פה עוד שניים וחצי מיליון .יש פה תכנון חדר אוכל לבית ספר עמל.
שבהמשך אנחנו נקים גם שם את החדר אוכל .ואתם רואים בספורט יש לנו
שיפוץ המגרש בג'סי כהן .שיפוץ מתקנים בקרית הספורט העירונית.
נעה צ'פליצקי :רגע בקרית הספורט זה כולל גם את הדשא?
רחמים בינוני :אהה?
נעה צ'פליצקי :גם הדשא ,גם ה..
רחמים בינוני :לא ,לא זה עבור חדרי ההלבשה ומתקנים
נעה צ'פליצקי :אני יודעת אני יודעת לקרוא אבל למה לא עבור הדשא?
יוסי זיידה:

הדשא בקרית הספורט הוא במצב מעולה

נעה צ'פליצקי :באמת
יוסי זיידה:

באמת.

מוטי ששון:

כן ,אם

נעה צ'פליצקי :לפני שנה הייתי שם הבאתי את הנכדים שלי
יוסי זיידה:

זה היה לפני שנה ,אני מדבר על עכשיו

נעה צ'פליצקי :הייתי שם שבוע שעבר
מוטי ששון:

טוב בסדר מה השאלה שלך זה שאלה פשוטה תשובה פשוטה.

רחמים בינוני :בסוף מקבלים את הדרישות מיגאל ,יגאל מעלה לנו את הדרישות
נעה צ'פליצקי :אני יודעת אז תחליפו את הדשא
מוטי ששון:

נעה ו ..כן
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נעה צ'פליצקי :תטפלו גם בדשא תלכו תראו.
רחמים בינוני :זהו אם יש עוד שאלות
נעה צ'פליצקי :כן יש לי
מוטי ששון:

בבקשה שאלות

נעה צ'פליצקי :מה זה בניית שמונה גנים ,מה זה הורסים שם ומתקנים?
רחמים בינוני :לא ,לא ,לא מה שאנחנו עושים זה רק אנחנו מביאים לפה מקורות מימון .אם
את רואה אנחנו ע שינו השבחה מינוס שלוש מאות ,שלושת אלפים תשע מאות
תשעים ושתיים לעומת זה עשינו נכסים,
נעה צ'פליצקי :אני לא מדברת על זה אני מדברת בכלל על הגנים ,על מהות של הגנים.
רחמים בינוני :בונים שמונה גנים סביב
נעה צ'פליצקי :חדשים? או הורסים את הקיים?
מוטי ששון:

כן ,כן חדשים

רחמים בינוני :חדשים .כן
נעה צ'פליצקי :לא ,כי יש שמה
דובר:

הורסים את השניים הישנים ובונים

נעה צ'פליצקי :יש את אגס ולימון
יוסי סילמן:

אנחנו הורסים את השניים הישנים

רחמים בינוני :הורסים
נעה צ'פליצקי :הורסים את אגס ולימון
יוסי סילמן:

ומקימים כן.

נעה צ'פליצקי :מתי?
יוסי סילמן:

אנחנו מסיימים תוך

נעה צ'פליצקי :לא במהלך השנה ,לא במהלך
יוסי סילמן:

אהה?

נעה צ'פליצקי :במהלך השנה?
יוסי סילמן:

זה יהיה מוכן רק באלפיים ותשע עשרה זה התכנון
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נעה צ'פליצקי :כן אבל במהלך השנה ילדים לא יצטרכו לעבור משם
יוסי סילמן:

לא ,לא ,מה פתאום יש לנו עוד זמן תכנון

נעה צ'פליצקי :בסדר
מוטי ששון:

לא  ...את האישור של משרד הפנים

נעה צ'פליצקי :לא ,בסדר
מוטי ששון:

כן בקשה מורן

ישראל מורן :סעיף שלוש תשע חמש תשע אמצעי קצה לבתי הספר לבתי ספר
נעה צ'פליצקי :כן
ישראל מורן :שלוש מאות שמונים אלף שקל מה זה אומר.
דובר:

לא שומעים טוב איזה סעיף סליחה?

ישראל מורן :שלוש תשע חמש תשע .באמת? מה זה? פרק ,שירותים מיוחדים לבתי הספר.
רשום אמצעי קצה לבתי ספר.
נעה צ'פליצקי :כן מה זה אמצעי קצה.
רחמים בינוני :זה תב"ר ,זה תב"ר שכבר אישרת אותו ,הוא אושר כבר בשנה שעברה.
ישראל מורן :מה זה אומר.
רחמים בינוני :אני אגיד לך דקה מה שקיבלנו כאן זה קיבלנו פה כאילו עשינו שינוי מקורות
מימון .ולכן מה זה אומר אמצעי קצה לבתי ספר זה כל מיני ציודים לבתי
הספר.
ישראל מורן :לדוגמא?
איתי זילבר:

מה זה אמצעי קצה?

נעה צ'פליצקי :כן אני גם לא הבנתי
איתי זילבר:

מה זה אמצעי קצה? איזה אמצעי נחשב

נעה צ'פליצקי :מה זה אמצעי קצה?
איתי זילבר:

אמצעי קצה?

רחמים בינוני :בדרך כלל זה כאילו אמצעי קצה זה הסופי נגיד זה מחשבים זה כל מיני
דברים שונים.
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מוטי ששון:

חזן אתה מפריע.

שמעון חזן:

אני יכול לתת לך בדיוק שבוע .

ישראל מורן :מה זה? רכישת אייפדים למורים למשל לא?
רחמים בינוני :אייפדים למורים אנחנו אישרנו.
איתי זילבר:

זה היה כבר.

רחמים בינוני :לגננות לדוגמא אישרנו אותם.
נעה צ'פליצקי :רק בחינוך המיוחד.
ישראל מורן :לחלק אישרו ,חלק התנגדו.
נעה צ'פליצקי :רק בחינוך המיוחד.
רחמים בינוני :עכשיו זה תב"ר פשוט שאושר כבר לפני כשנה
ישראל מורן :היא שואלת אז מה אז מה אם הוא אושר מה עושים
רחמים בינוני :אז אני כדי לא להטעות אותך אני אגיד לך בדיוק מה הפירוט של התב"ר הזה
ואני אתן לך איזה מסמך
יוסי סילמן:

רק שנייה ,פה יש שינוי מקורות מימון.

נעה צ'פליצקי :אז ,אוקי .אוקי עכשיו רק מה זה פרויקט גיבוש אסטרטגיות שירות מה זה
ישראל מורן :זה אומר שהעירייה,
רחמים בינוני :אנחנו רוצים לעשות אסטרטגיית שירות של העירייה
ישראל מורן :לא משהו,
רחמים בינוני :ולכן אנחנו מתקצבים פה ,
נעה צ'פליצקי :מה זה מה זה בדיוק מה זה
רחמים בינוני :מה?
נעה צ'פליצקי :אני רוצה להבין .מה זה
רחמים בינוני :שירות שהעירייה נותנת לתושבים
נעה צ'פליצקי :כן
רחמים בינוני :רוצים לגבש פה אסטרטגיה כאילו איך אנחנו הולכים לתת את השירות
לתושבים.

120

מועצת העיר ה 17 -חולון ישיבה שמן המניין מספר  3.9.2017 64פרוטוקול 478

שמעון חזן:

מקודם לא נתת להם?

רחמים בינוני :אבל אתה רוצה תמיד לפתח
יוסי סילמן:

אנחנו רוצים לשפר.

רחמים בינוני :להיות יותר טוב
שמעון חזן:

אוקי.

מוטי ששון:

אוקי מי בעד אישור התב"רים על פי מכתבו של גזבר העירייה יצחק וידבסקי
מהעשרים לאוגוסט  2017סך הכל תוספת התקציב לאישור עשרה מיליון
ומאה שמונים אלף  .₪מי בעד? אחת שתים שלוש ארבע

מוטי ששון:

 21בעד .מי נגד ,מי נמנע? אחד נמנע אושר.
אני עובר לסעיף הבא.

סעיף  – 32אישור מועצה לקבלת שירותי ייעוץ בבנק מזרחי .
מוטי ששון:

אישור מועצה לקבלת שירותי ייעוץ בבנק המזרחי על פי מכתבו של יצחק
וידבסקי מהעשרים ושישי ביולי  .2017מי בעד?

שמעון חזן:

רגע ,רגע ,אני רוצה להבין את זה

איתי זילבר:

תסבירו מה זה

שמעון חזן:

הנושא הזה בכלל לא ברור לי מה זה שירותי ייעוץ בבנק המזרחי

איתי זילבר:

יצחק אני מציע שתשב .חבל שתעמוד

שמעון חזן:

אתה הוא צריך לתת לך כסף

איתי זילבר:

רחמים הלך

שמעון חזן:

שאתה מפקיד אצלו כל כך הרבה כסף בגרושים של ריבית

יצחק וידבסקי :סליחה ,סליחה ,סליחה ,סליחה
יצחק וידבסקי :הייעוץ עולה אפס
עו"ד דיין:

הוא מחויב על פי החוק.

יצחק וידבסקי :לא תאמין ,לא תאמין עולה אפס.
יצחק וידבסקי :הכסף מנוהל בבנק .דרך אגב
איתי זילבר:

אתה יודע שכשאתה מקבל משהו בחינם ..
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מוטי ששון:

איתי

מוטי ששון:

איתי אני מבקש לא להפריע

יצחק וידבסקי :יש מקובל שיש תיקים מיועצים .אנחנו רוצים לקבל אישור שגם אני וגם
עידית שמנהלת את תזרים המזומנים של העירייה יהיה להם אישור להסמיך
את הבנק לבצע פעולות .זה..
מוטי ששון:

אוקי ,אוקי מי בעד

דובר:

פה אחד

מוטי ששון:

אחת שתיים שלוש ארבע חמש

דובר:

סברלו תרים את היד

מוטי ששון:

בעד .18מי נגד? מי נמנע? אחת שתיים שלושה נמנעים אושר.
אני עובר לסעיף הבא.

סעיף  – 33אישור מועצה לפתיחת חשבונות בנק.
מוטי ששון:

אישור לפתיחת חשבונות בנק חדשים בבנק דיסקונט ,מכתבו של יצחק
וידבסקי גזבר העיריה מהעשרים ותשיעי לאוגוסט  .2017מי בעד?

שמעון חזן:

חבר'ה זה מתבקש .מצד אחד וידבסקי היקר אומר לי שהוא מקבל שירותים
מבנק המזרחי מצד שני בחינם ,אפס ,מצד שני הוא מפקיד בבנק דיסקונט.
אז מה? בנק המזרחי ייתן לך שירותים על הפקדות של בנק דיסקונט

דובר:

של הגננות,

שמעון חזן:

או שאתה מפזר פה את הנזק .

איתי זילבר:

לא ,הגננות ,גננות זה עבר .

נעה צ'פליצקי :לא ,גננות זה עבר .
שמעון חזן:

אז אני רוצה להבין.

עו"ד דיין:

זה לא קשור.

יצחק וידבסקי :סליחה ,סליחה ,לעיריית חולון יש חשבונות בנק בכל הבנקים.
שמעון חזן:

בכל הבנקים?

יצחק וידבסקי :בכל הבנקים בכל העיר יש.
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עו"ד דיין:

היה עבודה

איתי זילבר:

אין בנק שיכול להכניס כל כך הרבה כסף במגזר

שמעון חזן:

פר ,אמרתי ,השאלה כמה ביצים יש שם.

יצחק וידבסקי :בנוסף ,שמעון ,בנוסף העירייה לפי חוזים (או חוזרים) אחרים חייבת לפתוח
חשבונות נפרדים
יצחק וידבסקי :בנושא גבייה מכל המינים למשל מה שאישרתם כרגע צריך חשבון בנק נפרד,
זה ,זה
יצחק וידבסקי :בנושא האגרה נצטרך לפתוח חשבון בנק נפרד.
יצחק וידבסקי :החשבונות שכרגע שמעת
נעה צ'פליצקי :זה לא תמיד טוב
שמעון חזן:

עוד מעט תקבל תעודת יושר

יצחק וידבסקי :עכשיו העירייה מנהלת גם חשבונות השקעות .ובנוסף כאשר תהיה לנו
אפשרות ובנק אחד מרגיז אותנו לעבור לבנק אחר.
מוטי ששון:

טוב הלאה

יצחק וידבסקי :זה בעלם למה אנחנו רוצים לפתוח
מוטי ששון:

טוב מי בעד אישור פתיחת חשבונות חמישה חשבונות חדשים בבנק דיסקונט.
נבקש גם אישור המועצה להסמכת ראש העיר מוטי ששון וגזבר העירייה מר
יצחק וידבסקי לחת ום על מסמכי פתיחת החשבונות ואישור המועצה כי בעלי
הזכויות החתימה בחשבונות יהיו בעלי זכויות החתימה בחשבונות הבנקים
האחרים של העירייה בהרכב חתימות זה .מי בעד?

דובר:

מוטי ,מוטי כל החמש חשבונות הם צבועים?
חמש שש שבע שמונה תשע עשר  ,16 ,15 ,14 ,13 ,12 ,11שבע עשרה שמונה
עשרה תשע עשרה בעד .מי נגד .מי נמנע? אחת שתיים שלושה נמנעים .

שמעון חזן:

מוטי תרשה לי לשאול שאלה נוספת .

מוטי ששון:

כן .

שמעון חזן:

מעניינת שתעזור לעירייה מר וידבסקי ,אתה יודע ,אתה מפקיד אפשר להגיד
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מעל מיליון שקל .
יצחק וידבסקי :הגזמת ,מאוד מאוד הגזמת
שמעון חזן:

התקציב הוא מיליארד מאתיים,

יצחק וידבסקי :התקציב
שמעון חזן:

רגע ,רגע בסדר אתה,

שמעון חזן:

שאלה .אתה עושה מכרז בין הבנקים שאם אתה מפקיד בידיהם כל כך הרבה
כסף והם עושים בכסף שלך משהו כמו שישה שבעה אחוז לפחות בשנה שזה
מיליונים,

יצחק וידבסקי :זה נכון אם תרצה תקבל פירוט ,בכל הפקדה
ישראל מורן :אבל זה לא הסכומים שאתה אומר
יצחק וידבסקי :שהעירייה עושה יש משאל בכל הבנקים בארץ
ישראל מורן :בדיוק .
יצחק וידבסקי :בכל ,דיסקונט מזרחי ושות' ,מי שנותן לך את הריבית הכי גבוה ואולי לא
תאמין אני חושב שחולון משיגה בין הריביות
שמעון חזן:

כמה ,כמה

יצחק וידבסקי :מה?
שמעון חזן:

כמה

עו"ד דיין:

זה סוד מסחרי ,סוד מסחרי

יצחק וידבסקי :אני חושב שזה לא במקום
שמעון חזן:

למה לא אנחנו חברי מועצה צריכים לדעת .אולי יש לי בנק שנותן לך יותר.

מוטי ששון:

תציע לו תציע לו

שמעון חזן:

אני אציע לו אבל שיגיד לי כמה

עו"ד דיין:

חזן יש לך בנק?

יצחק וידבסקי :ככל שהתקופה יותר ארוכה
דובר:

הולך להיות לו

מוטי ששון:

טוב חברים

124

מועצת העיר ה 17 -חולון ישיבה שמן המניין מספר  3.9.2017 64פרוטוקול 478

עו"ד דיין:

סברלו אישרנו כבר .

סעיף  – 34אישור המועצה לפתיחת חשבונות בנק עבור גני ילדים .
מוטי ששון:

מי בעד אישור אני מבקש (מדברים ביחד) אישור המועצה לפתיחת חשבונות
בנק עבור גני הילדים

נעה צ'פליצקי :מה היה עד עכשיו
מוטי ששון:

כל בנק

נעה צ'פליצקי :לא היה?
מוטי ששון:

לא היה

נעה צ'פליצקי :מה היה עד עכשיו ,לא ,מה היה? מה היה עם גני הילדים
עו"ד דיין:

החשבונות היו על שמות הגננות

מוטי ששון:

תקשיב ,תקשיב

נעה צ'פליצקי :מה?
מוטי ששון:

תקשיב

עו"ד דיין:

החשבונות היו על שמות הגננות.

נעה צ'פליצקי :של כולם?
עו"ד דיין:

כל אחת הייתה פותחת חשבון אישי נפרד לגן

נעה צ'פליצקי :אבל זה לא תקין
נעה צ'פליצקי :אבל זה לא זה לא חשבון פרטי
עו"ד דיין:

בשביל זה אנחנו פותחים להם חשבונות בנק על שם הגן כדי למשוך ממנו כסף
כדי להפקיד או להוציא ממנו את הכסף צריכה לחתום הגננת .כדי שתחתום
רק הגננת נדרש אישור המועצה שהולך למשרד הפנים.

נעה צ'פליצקי :כל השנים זה לא טופל
מוטי ששון:

כל גן פותח חשבון בנק.

מוטי ששון:

כל גני הילדים בחולון שמופעלים על ידי העירייה 22 .בעד? מי נגד ,מי נמנע?
אין נמנעים ,אושר.
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סעיף  – 35חוזה למתן זכות שימוש עיריית חולון – העמותה למען הקשיש בחולון מבנה
המצוי בגוש  6996חלקי חלקות  ,97 ,81ו 101 -ברחוב אלחריזי  13חולון .
מוטי ששון:

זכות שימוש עיריית חולון העמותה למען הקשיש בחולון מבנה המצוי בגוש
שש תשע תשע שש חלקי חלקות

מוטי ששון:

שמונים ואחד תשעים ושבע ומאה ואחת ברחוב.

דובר:

זה שכונת גרים

מוטי ששון:

אלחריזי שלוש עשרה חולון .קיבלתם את ההסכם ,אני רק מזכיר לכם מדובר
במבנה שאנחנו בונים אותו

מוטי ששון:

אנחנו הולכים לפתוח אותו וקיבלנו את ,אנחנו מעבירים את זה

דובר:

איזה סיום חצי שנה מחכים לה ש( ..לא ברור ,מדברים יחד)

מוטי ששון:

להפעלה של העמותה למען הקשיש .העמותה למען הקשיש מפעילה את
המבנה ברחוב דובנוב .מדובר על אותם קשישים שבאים לשם ,עושים שם
פעילויות אוכלים שמה

שמעון חזן:

תגיד לי מתי תהיה עמותה למען הצעיר למען צעירי חולון

עו"ד דיין:

תקים .

שמעון חזן:

כל הזמן קשישים ,קשישים

משה מועלם :אנחנו עוד צעירים
שמעון חזן:

מוטי מועלם אדם צעיר הוא רוצה גם איזה מועדון וזה

שמעון חזן:

מגיע אבל גם לצעירים מגיע

מוטי ששון:

כן מישהי רוצה להתייחס?

נעה צ'פליצקי :כן
דובר:

אתה תצא עוד מעט

ישראל מורן :יש לי שאלה לפרק שמן של כמה זמן אנחנו
יוסי סילמן:

לחמש שנים

ישראל מורן :לחמש שנים?
יוסי סילמן:

כן

126

מועצת העיר ה 17 -חולון ישיבה שמן המניין מספר  3.9.2017 64פרוטוקול 478

שמעון חזן:

עד אז לא יישארו הרבה מהם

ישראל מורן :לא ,לא זה בסדר כל עוד זה חמש שנים הרי הם לא שמים איזשהו
יוסי סילמן:

חמש שנים אני אומר חמש שנים ובמידה ותרצה

ישראל מורן :לא ,לא ,לעומת עמותה אחרת הם לא שמים כסף במבנה או משהו
מוטי ששון:

חבר'ה אנחנו בנינו את זה

שמעון חזן:

יוסי

מוטי ששון:

יחד עם (גופים חיצוניים) הבאנו כספים ,ואנחנו נותנים להם להפעיל את זה
הם מפעילים את זה.

שמעון חזן:

עשר שנים והם עושים אחד אחד

ישראל מורן :בסדר גמור בגלל זה חמש שנים זה זמן סביר
מוטי ששון:

מורן ,יש להם את הניסיון ,יש להם את הידע

ישראל מורן :מוטי אתה לא הקשבת למה שיש לי להגיד
מוטי ששון:

בסדר אמרת חמש שנים בסדר אוקי .אז מי בעד?  22בעד .אין נגד אין נמנעים,
עכשיו ,אני מדבר על חוזה הפעלה ,מתן זכות לשימוש ,בין עיריית חולון
לעמותה למען הקשיש בחולון עמותה רשומה מספר חמש ,שמונה ,אפס,
אפס ,שלוש שתיים ,שבע ,שבע ,תשע ,מבנה המצוי בגוש שש ,תשע ,תשע ,שש
חלקי חלקות שמונים ואחד ותשעים ושבע ומאה ואחד .ברחוב אלחריזי
מאה ,אהה ,ברחוב אלחריזי שלוש עשרה.

דובר:

שלוש עשרה

שמעון חזן:

עוד לא הצבענו על זה

עו"ד דיין:

על זה הצבענו

מוטי ששון:

כן ,כן

עו"ד דיין:

כן ,כן צריך

דובר:

הצבענו על זה מה

דובר:

חשבתי עדכון

מוטי ששון:

עכשיו תצאי
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עו"ד דיין:

יצאתי

סעיף  – 36עדכון שכרה של יונת דיין היועצת המשפטית לעירייה .
מוטי ששון:

טוב חברים ,עדכון מועצת העיר בדבר ,עדכון שכרה של יונת ,יונת היועצת
המשפטית ,היא יכולה להגיע עד תשעים וחמישה אחוז משכר מנכ"ל והיא
יכולה ,כל שנתיים היו מעלים להם בחמישה אחוז .משרד הפנים אישר גם
את האפשרות שאתה יכול כל שנה להוסיף שניים וחצי אחוז .היא הגיעה
לעכשיו ,מגיע לה.

יוסי סילמן:

אגב בהמשך תעלו את המשכורת שלי והם יעלו כל הזמן.

מוטי ששון:

גם משכורת שלך אפשר לעלות.

דובר:

הוא צמוד למנכ"ל.

ישראל מורן :אבל אי אפשר זה לא ,זה החלטה של משרד הפנים.
מוטי ששון:

מי בעד?

דובר:

לא ,לא אני לא ,היות ואני בפנסיה צבאית הכל למס הכנסה עזוב .

מוטי ששון:

 17בעד.

דובר:

יוסי אתה מתנדב?

דובר:

אני צמוד אלייך למדד

דובר:

תחשיב אוי גם ,תחשיב

מוטי ששון:

מי נגד?

דובר:

תחשיב אותי גם מוטי

מוטי ששון:

שניים נגד

דובר:

הוא בעד הוא בעד

מוטי ששון:

מי נמנע?

דובר:

תחשיב אותי.

מוטי ששון:

שניים נמנעים ,שלושה נגד ,שניים נמנעים וכמה אמרתי בעד?

דובר:

אני לא נמנע אני בעד.

דובר:

שבע עשרה ,תוסיף אותו גם שמונה עשרה,
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מוטי ששון:

 18בעד ,אושר
אני עובר לסעיף הבא,

סעיף  – 37עדכון מועצת העיר בדבר שינוי ארגוני באגף הרווחה.
מוטי ששון:

אני מעדכן ,רציתי רק לעדכן אתכם בשינוי הרצוי בזמנו ,אגף הרווחה היה
מנהל .היה מנהל ועבר ,היה מנהל .בתשעים וארבע שהייתי במשרד האוצר

מוטי ששון:

ובמכרז האחרון פורסם מנהל אגף .אבל הרווחה הוא מבחינתנו מנהל .לכן
אני מודיע לכם שהיא מנהל ,שאנחנו החלטנו לעשות

דובר:

חוזרים למנהל

מוטי ששון:

מה?

דובר:

מחזירים עטרה ליושנה.

מוטי ששון:

וחוזר ,וחוזרת להיות מנהל.

ראובן קייקוב :מה המשמעות של כך? יש משמעות אמתית חוץ מהמנהל או..
מוטי ששון:

זה היה מנהל.

דובר:

יש משמעות כספית?

מוטי ששון:

יש בטח

ראובן קייקוב :יש משמעות כספית או משמעות או השלכתית?
מוטי ששון:

היא מנהלת ,מנהלת

דובר:

היא מנהלת ,היא הופכת להיות סמנכ"לית.

מוטי ששון:

אסא הייתה סמנכ"לית

דובר:

רגע בוא הנה

מוטי ששון:

ואחריה לא הייתה מנהלת אגף

דובר:

לא ,לא יש עוד כמה שאלות

מוטי ששון:

בפרסום אגף אבל היא בעצם הייתה בעבר סמנכ"ל

מוטי ששון:

אוקי אז אני רק מעדכן אתכם.

סעיף  – 38מינוי חבר מועצה מק יניב פכטר כחבר בוועדת ביקורת במקום איציק רון
מוטי ששון:

ומינוי חבר המועצה יניב פכטר כחבר בוועדת הביקורת במקום איציק רון.
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(מוחאים כפיים)
מוטי ששון:

מי בעד?

דובר:

הלאה

מוטי ששון:

סעיף שלושים ושמונה מינוי ,יניב פכטר.

דובר:

רגע אתה מאשר? ..

מוטי ששון:

מי בעד?  17בעד,

דובר:

אי אפשר להתנגד נכון?

דובר:

למה לא הוא עבד קשה

מוטי ששון:

 22בעד ,אין נגד אין נמנעים .תודה רבה אושר.

יוסי זיידה:

רגע ,לא ,לא ,לא ,לא ,לא ,לא ,לא

נעה צ'פליצקי :רגע ,רגע
יוסי זיידה:

רגע ,מורן סליחה רוצה להודיע על מינוי של....

ישראל מורן :כן אנחנו מחליפים את
דוברת:

דנה

ישראל מורן :דנה סוסלביץ'
מוטי ששון:

רגע מינויים.

ישראל מורן :להחליף בצחי לביא בוועדת בריאות.
עמוס ירושלמי :חזן ,חזן
ישראל מורן :מינויו של
עמוס ירושלמי :למה אתה לא..
ישראל מורן :מינויו של ,של צחי לביא
ישראל מורן :במקום דנה סוסליביץ' בוועדה כחבר בוועדת בריאות דנה נסעה וטסה עושה
חיל בבוסטון ,היא עובדת
מוטי ששון:

עזוב ,בעד נו עזוב .מי בעד? טוב  22בעד ,אין נגד אין נמנעים אושר.

עמוס ירושלמי :טוב חבר'ה
יוסי זיידה:

יש לנו ,רגע,
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עמוס ירושלמי :מה עכשיו
יוסי זיידה:

נאומים של עמוס ,לאחר מכן שרה ומורן

יוסי זיידה:

לכל ,לכל נואם מוקצבים שלוש דקות.

עו"ד כהן:

חמש ,חמש

יוסי זיידה:

עמוס בקשה

עמוס ירושלמי :חבר'ה
מוטי ששון:

ועדה ,הלו לא

יוסי זיידה:

רגע ,רגע

עמוס ירושלמי :חבר'ה רק תיקח בחשבון את מה שאני אומר עכשיו למה
יוסי זיידה:

בואו נשמע את עמוס

עמוס ירושלמי :בשביל הצחוקים ובשביל האמתי.
מוטי ששון:

אולי שקט

עמוס ירושלמי :ואללה בזמן האחרון לא הרגשתי טוב ,באמת ,כאב גרון ,כאב זה ,הלכתי
לאף אוזן גרון לרופא הוא אומר לי למה באת אמרתי לו אני לא יודע אני לא
יכול לדבר הוא אמר לי אבל אתה מדבר איתי .אמרתי לו לא ,אני מדבר
לפעמים אני לא מדבר .אז הוא אומר לי מתי אתה לא מדבר אמרתי לו
במועצת העיר ארבע שנים ישבתי פה ולא דיברתי.
דובר:

באשמת?

עמוס ירושלמי :לא הבנתם.
מוטי ששון:

לא

עמוס ירושלמי :טוב ,קודם כל אני דבר ראשון מאחל לכולם פה ,כל החברים שנה טובה ,שנה
של בריאות לא רק שנה אלא כל החיים בריאות .וכל אחד שיגשים חלום
שהוא מבקש לכל אחד יש חלום .שיהיה חלום שייתן לו את הטיפה קדימה
בחיים .שאנחנו חיים היום .אני הייתי בסביבות ארבע שנים ,פחות מארבע
שנים ,סגן ראש עיר
מוטי ששון:

תגביה את הקול.
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עמוס ירושלמי :סגן ראש עיר
דובר:

אבל הוא לא יכול לדבר.

עמוס ירושלמי :לא ,קשה לי לדבר מהאולם פה ,הכל סוגר אותי .ואללה עכשיו אני ..ולמדתי
חלק מהדברים ב ..אני רוצה להגיד לכם שדווקא חברי הקואליציה ששלושה
מהם הייתי בקשר כל הזמן ,וכל פעם הייתי מספר להם את ה ..את הימים
הקשים שאני עובר ,עם כל מה שקורה ב ..ומי שיודע יודע ואני אומר לכם
שהם אמרו לי תמיד עמוס אתה צודק .אני באתי הייתי עשר שנים ב..
באופוזיציה .נלחמתי ראש בראש לא עזר אמרתי אני אלך לצד השני .קיוויתי,
התפללתי להיות עם מוטי ,להיות אתכם ואמרתי אולי יתנו לי את הדחיפה,
לא לי ,לאנשים שאני נמצא איתם ,יש מקרים מאוד מאוד קשים ואני מסתכל
אני רואה פה מיליונים על מיליארדים מעבירים פה ,חבילות של כספים ואני
אומר לעזאזל חמשת אלפים שקל בשנה העמותה שלי מקבלת ,בזה אני גם
לא מקבל .למה? הניירת שמילאתי זה לא שווה את החמשת אלפים שקל.
ואני אומר לכם בוודאות ,כל פעם חסר להם עוד משהו .חסר להם עוד משהו.
חמשת אלפים שקל בשנה את הנשמה הוציאו לי .אז זו השנה השנייה שאני
לא מבקש .זה כסף טוב אבל הוציאו לי את הנשמה בשביל החמש אלף האלה.
ומה ששבר אותי לגמרי ,באמת ,ואני אומר לכם דברים מהלב ,שנרצח ,קשה
להגיד את זה ,נרצח הילד יוסף זוהר זכרונו לברכה אני הכרתי אותו אישית.
הוא היה בא אליי הרבה לעמותה .ואני ראיתי את זה .ראיתי למפרע שיקרה
משהו אבל לא האמנתי שיהיה רצח .יש הרבה ילדים בחולון שמסתובבים,
לא ,הם לא שייכים לשום בית ספר בכלל .הם מסתובבים עם אופניים
חשמליים ואני אומר לכם חד וחלק ,חלק מהם חיים בשביל היום להביא עוד
כמה גרושים מכל מיני כיוונים ,אם זה גניבות ,אם זה גראס למכור ,אתם לא
מבינים מה שקורה בעיר הזאת .אני אומר לכם ,אני מצטער להגיד לכם
הסיפור של זוהר ,זה ,הייתה צריכה לקום צעקה ועדת חקירה פנימית
במדינה בעיר ,בעיר מתוקנת איך זה יכול להיות שזה עבר כאילו לא קרה
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כלום .ויש עוד כאלה ש ..שאני יודע מזה .זה לא רק בג'סי כהן ,זה בהרבה
מקומות .ואני רוצה להגיד לכל אלה מח' שלוש מאות שהם יושבים שם והם
חושבים שלא יגיעו אליהם ,יגיעו אליהם .כאילו הפשע הוא מתפשט הוא לא
נעצר ,הוא הולך קדימה כל הזמן.
יוסי זיידה:

עמוס אתה כבר ארבע וחצי דקות.

עמוס ירושלמי :בסדר מה אני בכנסת?
יוסי זיידה:

לא ,יש חוק ואני

עמוס ירושלמי :נו
יוסי זיידה:

מעדכן אותך פשוט .שלל של דיבור.

עמוס ירושלמי :חבר'ה ,אני לא באתי פה לקבל משהו .ואני רוצה להגיד לכם שאני עושה הכל
בשביל לעזור ויש אנשים שמחכים לחג הזה ,לחג הבא עלינו לטובה ,ומחכים
ל ..לחבילה שהם יקבלו .אבל זה בדם יזע ודמעות זה עוזר הוא הוא ,אני עובר
ימים קשים הייתי בטוח שמוטי יבוא לקראתי הוא יודע מה אני עושה .אני
מהאנשים שמוטי היה צריך לשים אותם על הכתפיים ולרוץ בחולון
ולהתגאות בי אבל לא מתגאים בי .חמש עשרה שנה אני חבר מועצה בחיים
לא אמרו לי בוא תיסע לחוץ לארץ .למה? קוראים לי עמוס ,עמוס .איי ,איך
זה אומרים? או ,דם או יש לו הוא נותן הכל .שנה ,לפני שלושה חודשים,
בערך היה מפגש באילת לכל סגני ראשי העיר בארץ .עמוס לא היה שם .גם
לא אמרו לו .הזלזול בי הוא מעבר לכל פרופורציה .ואני או ..אני חייב להגיד
את הכאב הזה שאני אומר לכם אולי שיש פה אנשים שאני אוהב אותם .ואני
מאחל לכם שיהיה לכם שנה שלא יהיה לכם חוסר בשום דבר .תודה רבה
לכם.
יוסי זיידה:

שרה בקשה

שרה כהן גאדול :אני כנציגת האופוזיציה בוועדה ל ..בוועדה למינוי בכירים זומנתי מחר,
כמו שאתה יודע ,אני כבר שבועיים מבקשת לקבל חומר מקדים על כל
המועמדים לא מקבלת כלום ,כן ,אמרו לי שזה סודי ,שאני צריכה להגיע לפה,
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לשבת עם בני ולקרוא את החומר .ואת זה אומרים לי רק היום .תקין
בעינייך ,יונת?
יוסי זיידה:

לא ,לא אמרו לך את זה רק היום שרה אמרו לך את זה גם בפעם הקודמת

שרה כהן גאדול :לא ,לא ,לא ,לא ,היום ,היום אמרה לי את זה ציפי ,זה חומר סודי
יוסי זיידה :גם בפעם הקודמת אמרו לך את זה שרה
שרה כהן גאדול :תגיעי ,לא
יוסי סילמן:

תראי אני רוצה להגיד לך משהו שרה

שרה כהן גאדול :תגיעי ותשבי ותקראי את החומר
יוסי סילמן:

רק שנייה ,רק היום

שרה כהן גאדול :זה מה שהיא אמרה לי
יוסי סילמן:

רק היום הסתיימו המבחנים

שרה כהן גאדול :כן
יוסי סילמן:

רק היום הסתיימו המבחנים של המועמדות או המועמדים החומר הזה הוא
כל כך רגיש ,חס וחלילה אני לא מסכים שזה יצא ממשרדו של בני זה מדובר
פה על חומר רגיש על כל מועמד ומועמד ולכן ביקשתי והבנתי מבני שאת
אמורה להגיע אליו מחר בבוקר בש..

שרה כהן גאדול :לא ,ממש לא
יוסי סילמן:

אז אני אדאג שתגיעי מחר בבוקר ,ותקבלי את כל הזה אבל הכל במשרד של
בני לא מוציאים חומר אישי למבחנים של מועמדים עם כל הכבוד

שרה כהן גאדול :אין לי בעיה עם זה אם הייתם אומרים לי את זה לפני שבועיים אני מחר
יוסי סילמן:

אבל לא ,רק אתמול הסתיימו המבחנים

שרה כהן גאדול :אז למה אז למה לקבוע מהיום למחר
מוטי ששון:

אהה שרה

שרה כהן גאדול :תנו לי חומר
מוטי ששון:

שרה ,שרה

ישראל מורן :איך ,איך אפשר להגיע לוועדה כשמראיינים אנשים ולא עושים גוגל ופייסבוק
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על האנשים האלה
דובר:

לא ,זה יום לימודים ארוך

שרה כהן גאדול :למה ,למה אני צריכה להגיע ,למה אני צריכה
מוטי ששון:

סליחה ,סליחה ,סליחה אין לך זכות דיבור

ישראל מורן :באמת איך לא בוחנים את המועמדים
מוטי ששון:

שרה ,אל תענה לו ,בבקשה שרה

ישראל מורן :באיזה עולם אנחנו נמצאים
מוטי ששון:

מורן אני ,שרה ,שרה ,שרה החומר מונח

שרה כהן גאדול :כן
מוטי ששון:

מונח תמיד בפני הוועדה

שרה כהן גאדול :אוקי
מוטי ששון:

בישיבה ,אני לא ראיי אני לא יודע

שרה כהן גאדול :בישיבה ,זאת אומרת מחר
מוטי ששון:

תקשיבי ,אני לא מכיר אף נושא

דובר:

גם מוטי לא

דובר:

גם אני לא קיבלתי

מוטי ששון:

לא קראתי ,לא קיבלתי שום חומר ,הם מניחים את זה ,שמים את זה על
שולחן,

שרה כהן גאדול :יונת ,זה תקין בעינייך?
מוטי ששון:

תשמעי מה שאני אומר לך ,אני חוזר ואומר לך

ישראל מורן :היא היועצת המשפטית
מוטי ששון:

אני חוזר ואומר

שרה כהן גאדול :תקין בעינייך לקבל חומר כשאני יושבת מול מועמד ואני רוצה חומר רקע
באמת .שאלות רלוונטיות
עו"ד דיין:

הבחינות ,הבחינות באמת נוגעות בהערכה מאוד פרטנית ומאוד פרטית של
אנשים והן לא מסתובבות בשום מקום .גם כשאני צריכה לבחון בחינות של

135

מועצת העיר ה 17 -חולון ישיבה שמן המניין מספר  3.9.2017 64פרוטוקול 478

מועמדים לתפקיד של עורך דין אני יושבת ומסתכלת עליהם במקום אחד .הן
לא מטיילות ,הן לא הולכות לשום מקום
שרה כהן גאדול :אוקי ,טוב לדעת.
שרון:

שמות ,למה השמות עוד לא עברו אלייך?

שרה כהן גאדול :שמות ,אפילו שמות לא קיבלתי.
מוטי ששון:

גם אני לא יודע .את מאמינה לי?

שרה כהן גאדול :מה זה ,זה? זה ראש השב"כ? זה סך הכל
מוטי ששון:

זה לא של השב"כ יש מועמדים ואני בא לוועדה ,רואה את החומר ,יש לנו
פרק זמן שאנחנו יכולים לעבור על החומר

דובר:

על כל אחד אחד

ישראל מורן :איך מראיינים?
מוטי ששון:

הוא ישב בוועדה ,הוא ישב בוועדה ,טוב תודה רבה ,הישיבה

ישראל מורן :רגע סליחה ,סליחה
יוסי זיידה:

מורן ,גם נאום מהמקום

ישראל מורן :יש לי נאום מהמקום
יוסי סילמן:

אני ראיינתי את כולם

דובר:

לא ,לא

יוסי זיידה:

נאום מהמקום

יוסי סילמן:

לא ,לא אנחנו אני ראיינתי את כולם קיבלתי המלצות

מוטי ששון:

אבל סיל מן אני לא מבין (א ברור מדברים יחד) כי גם אני לא ראיתי

דובר:

מה הבעיה? היא לא מדברת עלייך

ישראל מורן :הם באים בשביל לעשות ראיונות.
מוטי ששון:

שיראו מחר בבוקר.

דובר:

הם לא יכולים

איתי זילבר:

למה ,למה ,אבל למה מעיינים בחומר ב( ..לא ברור מדברים ביחד) בעצמו ולא
כמה ימים לפני
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מוטי ששון:

סליחה ,בבקשה מורן

איתי זילבר:

אל למה

ישראל מורן :כן אפשר?
מוטי ששון:

דבר ,דבר ,דבר

יוסי זיידה:

מורן ,נאום מהמקום.

איתי זילבר:

מה?

דוברת:

אני לא יודעת מי קבע את הלו"ז

איתי זילבר:

מה?

דוברת:

אני לא יודע מי קבע את הלו"ז

איתי זילבר:

אני לא שומע

מוטי ששון:

מורן בקשה

נעה צ'פליצקי :זה תקין או לא תקין
דובר:

מה חדש

ישראל מורן :לגבי הצהרונים אז אני לא יודע אם אתם יודעים או לא אבל ישנם מקבץ של
הורים מחולון שלפני בערך חצי שנה נשאלו לגבי שנת הלימודים הבאה .לגבי
שנת הלימודים הבאה ,ידעו שהם עולים נגיד לגן חובה ובחלק מהטופס שהם
מילאו אז היה כתוב האם בכוונתכם גם להירשם לצהרון ,הם מילאו שהם
נרשמים לצהרון ,הם שילמו חמש מאות שקלים מקדמה עבור אותה ,עבור
הצהרון ,ואז התחילה שנת הלימודים הנוכחית .והם יודעים שהם שילמו
מקדמה והם אמורים להתחיל .מסתבר שלא שובץ להם ולא שולם להם
מקום .והיום הילדים שלהם מחוץ לצהרונים .עכשיו מה הסיבה? אמרו להם,
תקשיבו ,בקיץ סימסנו לכם שתבואו תסדירו את התשלום עכשיו הם אמרו
אנחנו לא קיבלנו שום אס אם אס .הם אומרים לא קיבלנו אס אם אס והילד
שלך לא בצהרון ,עכשיו האנשים האלה עובדים .אני מבקש שתיכנסו לתוך
הסיפור ,יש עשרות הורים שבמצב הזה .אם צריך לפתוח עוד צהרון מחר
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בבוקר או מחרתיים ,תפתחו אותו .לא יכול להיות שהורים שנרשמו ושילמו
והראו לי קבלות שהם שילמו על המקדמות על הדבר הזה באס אם אס
פוסלים את הרישום שלהם
יוסי סילמן:

יש לנו שלושים הורים שאין לנו צהרון בגלל כוח אדם ומורן זה לא ,אם הייתי
יכול מחר בבוקר לפתוח הייתי פותח כמה שיותר .אנחנו ,אני מקווה שתוך
שבוע עד שבועיים אנחנו נשלים כי ,כי מה שקרה ברפורמת ניצנים העלו את
הקריטריונים דורשים מורה ,דורשים מדריך ,והמורים לא רוצים להגיע.
ולעבוד (או לעקוף),

ישראל מורן :לא ,אבל יש צהרון באותו בית ספר.
יוסי סילמן:

אני אבל לא,

דובר:

אין לנו מספיק צהרונים

דובר:

שרון

ישראל מורן :רגע חברים יש צהרון באותו בית ספר שמדברים
יוסי סילמן:

אבל הוא מלא ,הוא מלא.

ישראל מורן :הוא מלא למרות שאמרו להם שהם בפנים.
יוסי סילמן:

אנחנו נפתח אני אומר שתוך שבוע

דוברת:

סילמן יודע

ישראל מורן :כן אבל חבר'ה שאמרתם להם
יוסי סילמן:

תוך שבוע תוך שבוע

מוטי ששון:

טוב חברים תודה רבה הישיבה נעולה .שנה טובה לכולם.

** סוף הישיבה **
יוסי זיידה

מוטי ששון

עוזר ראש העיר

ראש העיר
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