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פרוטוקול
מר מוטי ששון :אני פותח את הישיבה מן המניין מספר  .65אני עובר לסדר היום.
סעיף  - 1הצעה לסדר יום  -של חבר המועצה מר שי קינן בנושא – הנחה בארנונה לחייבים
מר מוטי ששון :הצעה לסדר של שי קינן – הנחה בארנונה לחייבים .בבקשה.
מר יוסי זיידה :חברים?
מר זוהר נוימרק :שי?
מר שי קינן:

כן.

מר יוסי זיידה :יאללה.
מר שי קינן:

הצעה לסדר בדבר הנחה בארנונה לחייבים.

דובר:

למה?

מר שי קינן:

הנחה בארנונה לחייבים .דווקא אתה צריך לדעת ,תיכף תדע גם למה.

דובר:

תגיד אז אני אדע.

מר שי קינן:

בחודש ,בחודש אפריל ,תחילת אפריל השנה הכריז שר הפנים אריה דרעי על מבצע,
מבצע גביית ארנונה שייערך מתחילת חודש מאי ,כשבעה חודשים ,עד סוף חודש
נובמבר .המבצע הזה ,מבצע גבייה כאמור ,נולד בגלל שמשרד הפנים ערך מחקר
בנוגע לחייבים בכל הרשויות המקומיות וגילה ש 30-מיליארד שקל צריכים היו
להיות מושקעים לטובת הציבור ,לא הגיעו לרשויות המקומיות ,לא הגיעו לעיריות
בעיקר מטעמים שונים .לכן הוא הכריז על מבצע גבייה שקורא לציבור להשלים את
החובות שלו ומעניק לאותם חייבים כחייבים מכדקמת דנן ועד סוף שנת ,2014 ,14
קורא להם למעשה לבוא ולשלם את הארנונה בהנחה מפתה של  50אחוז ובלבד
שישלמו את החוב בתשלום אחד .אפשר גם לפרוש את החוב למספר תשלומים ואז
ההנחה יורדת מ 50-אחוז ל 45-אחוזים .המחוקק חשב גם איך למנוע ממה שנקרא
במדיניות ציבורית  ,free ridersלהיתלות על המבצע הזה או לעבריינים שבאופן
סיסטמתי לא משלמים וקבע כללים מדויקים ,הציב גדרות,

דובר:

אין כזה ...

מר שי קינן:

תיכף ,וגם החליט על שני תנאים מרכזיים שאני אפרוט אותם .התנאי הראשון הוא
שאותו חייב ישלים את כל חובותיו ,גם את של  15ו ,16-מלבד זה אם אותו חייב
מגיע להסכם פשרה עם העירייה ולא שילם פעמיים ,אותו הסכם מתבטל .אותו
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הסכם מתבטל ומבוטל .לכן באמת מדובר לא על עבריינים ,לא על אנשים שמבחירה
לא שילמו אלא על תושבים שמה שנקרא היה להם פנצ'ר בחיים.
דובר:

התפספס להם.

מר שי קינן:

בדיוק .או לא עלינו חלו במחלה קשה או פוטרו מעבודתם או התפרקה משפחתם או
חד הורית שנקלעה ,רגע ,רגע ,רגע ,רגע,

מר מוטי ששון :אני מבקש.
מר שי קינן:

ולכן ,ולכן ,ולכן ,ולכן,

מר מוטי ששון :תירגע,
מר שי קינן:

ולכן מדובר על האנשים המוחלשים ביותר בחברה .אני מאוד הצטערתי שלמרות
שרבים מראשי הרשויות החליטו כן להצטרף ונענו לקריאה של שר הפנים ,עיריית
חולון בראשותך מוטי בחרה שלא וזה דבר שאותי אכזב .אני חושב שאנחנו
מפסידים פה פעמיים .גם אנחנו מפסידים עשרות מיליוני שקלים שאולי יכלו
להיכנס לקופת העירייה ,זה פעם אחת .אולי יכולנו להשקיע אותם בהנחה
בצהרונים ,אולי לפתוח כיתות נוספות .נשארו מאות ילדים ללא צהרון .היינו
יכולים לפתור את הבעיות האלה בכסף הזה והדבר החמור יותר הוא שהייתה לנו
הזדמנות ממשית להחזיר אנשים שהיום הם לא נורמטיביים ולא משלמים באופן
סדיר ,להחזיר אותם למעגל המשלמים וכך היינו מרוויחים פעמיים .ואני רוצה
לסיים את הצעתי במשהו אישי .בתחילת השנה פורסם שעיריית חולון מעניקה את
המבנה שלה למועצה לישראל יפה ללא ארנונה וללא שכירות .הדבר הזה כשלעצמו
הוא דבר שלילי ואני פניתי ליועצת המשפטית בנושא הזה .גם הייתה לי שאילתא,
לא היא ענתה לי ולא אתה ראש העיר לא ענית לי,

מר יוסי זיידה :לא יכול להיות.
מר שי קינן:

אבל אותי ,כן ,לא יכול להיות ,אמר בציניות ,אבל אותי מטרידה עובדה אחרת.
האם יכול להיות שהמועצה לישראל יפה מקבלת תנאים שאותה אם חד הורית לא
מקבלת? למה היינו טולרנטיים למועצה לישראל יפה? האם אנחנו צריכים שאותו
אדם שפוטר מעבודתו יוכל לתת לחולון את כוכבי היופי כדי שנשתתף במבצע הזה?
ולכן אני מציע להתנהג באותו אופן שאנחנו מתנהגים למועצה לישראל יפה או
לגופים אחרים שאנחנו יודעים שלא משלמים ארנונה בחולון ולהתנהג גם
למוחלשים יותר בחברה באופן שהוא סובלני ,באופן שהוא רגיל מבחינה חברתית
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ואני מסיים את הצעתי וקורא למועצה לקבל את המלצת שר הפנים וכן לתת 50
אחוז הנחה לאותם חייבים בארנונה .תודה רבה.
מר חיים זברלו :שי ,אני חושב שעיריית חולון ,כל ההצעה שאריה דרעי הציג שאני מסכים איתה
במיליון אחוז ,הוא עשה את זה גם לפני ההצעה של אריה.
מר מוטי ששון :בלי אריה.
מר חיים זברלו :בלי אריה .סליחה רגע ,עיריית חולון היא באה לקראת תושבים שיש להם חובות,
מר מוטי ששון :זברלו ,לקחת לי את מה שאני רוצה להגיד על הוועדה שלך.
מר חיים זברלו :אני יושב ראש ועדת הנחות אז אני יכול להגיד לך עיריית חולון היא באה לפני
ההצעה של אריה .היא עושה את זה לפני הרבה שנים ,היא מורידה,
מר שי קינן:

וכמה חייבים ,וכמה חייבים היום? אתה יודע את זה ,אתה יודע את זה.

מר חיים זברלו :אתה יודע טוב מאוד ,אנשים חייבים ולא רק  ...אז עיריית חולון  ..לפני ההצעה של
אריה,
מר שי קינן:

חיים ,אני לא מדבר ...

מר מוטי ששון :סליחה ,סליחה,
מר שי קינן:

ההצעה היא גורפת לכל החייבים.

מר מוטי ששון :חיים ,חיים זה לא ,חיים זה לא דיון .אני מצטער ,זה לא דיון.
דובר:

זברלו ,אתה לוקח את הפרנסה מראש העיר.

מר חיים זברלו :לא ,לא.
מר מוטי ששון:זה לא דיון ,זה הצעה לסדר ואני צריך לענות לה ואחר כך להביא את זה להצבעה.
עיריית חולון אינה מסרבת להעניק הנחות בארנונה לחייבים אלא נוהגת מזה שנים
רבות לדון בכל מקרה ומקרה לגופו ולהקל במידת האפשר .יש את הוועדה של חיים
שהוא עומד בראשה ,ועדת הנחות בארנונה שעומד בראשה חיים זברלו .משום כך
בחרה העירייה שלא להצטרף למבצע שיזם משרד הפנים .חייב המבקש לשלם את
חובו ,מוזמן למחלקת הגבייה בעירייה על מנת להסדיר את חובו ,כאשר כל מקרה
נבחן לגופו ,באם נמצא שיש מקום להסדיר את חובו של הנישום ,מועברת הבקשה
לוועדות הרלוונטיות בעירייה לשם בחינת החוב וההסדר המוצע עם התושב.
מר חיים זברלו :יותר מ 50-אחוז.
מר מוטי ששון :מומלץ לכל חייב להגיע ולהסדיר את חובותיו בהקדם האפשרי ,שכן חובות אלה
צוברים ריבית פיגורים והצמדה ומועברים לאכיפה מינהלית על פי חוק או משפטי
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לפי העניין .במסגרת זו מבוצעים עיקולים והגבלות על פי חוק וכן מוטלות עלויות
אכיפה כגון אגרות ושכר טרחת עורכי דין .אוסיף ואציין כי מעבר לדברים האלה ,כי
חברי המועצה יודעים ומאשרים כמעט בכל ישיבה את הסכמי הפשרה ואת הסכמי
מחיקת חובות הנעשים עם התושבים .אם חברי המועצה מכירים חייבים שרוצים
להסדיר את חובם ,שיפנו אותם למחלקת הגבייה להסדיר את חובם .בשולי הדברים
אוסיף כי למיטב ידיעתי מבצע קודם של משרד הפנים נחל כישלון חרוץ .המבצע
הניב שאלות רבות על המחלוקות אך גביית המיסים הייתה שולית .אני עכשיו אגיד
לך דבר כללי .מה המסר שעובר מזה? המסר שעובר אל תשלם,
מר שי קינן:

לא נכון.

מר מוטי ששון :סליחה ,מי שחייב ומי שרוצה לקבל הנחה ומי שראוי ומי שמביא מסמכים ,יש את
זברלו ,יושבים נציגים מהלשכה המשפטית ,נציגי לשכת הרווחה ,יושבים שם
ומחליטים לגבי ההנחות.
מר חיים זברלו:
מר מוטי ששון :זברלו רגע ,זברלו,
מר חיים זברלו :הוא גם עושה את זה.
מר מוטי ששון :לכן ,לכן הדברים האלה נעשים .אני לא חושב שצריך לתת פרס וזה מסר גרוע מאוד
לאנשים שמשלמים את הארנונה שלהם בזמן ,זה מסר ברור שלא ,אל תשלם ,תחכה
עוד כמה שנים ,לא יהיה לך לא ריבית ולא הצמדה ,תשקיע את הכסף שלך בבנק,
תקבל ריבית ,תקבל הצמדה .המסר הוא גרוע .אדם שזכאי להנחה ,יקבל אותה ואין
שום בעיה לתת ואנחנו נותנים הנחות בעשרות מיליוני שקלים ,בין אם זה הנחות
מובנות על פי חוק שקבע אותם משרד האוצר ומשרד הפנים ובין אם זה הוועדה
הציבורית שעומד בראשונה חיים זברלו סגן ראש העיר או ועדת הערר ,שאפשר גם
להגיע לוועדת הערר בנושא של העסקים .אשר על כן בעבר לא ידוע למשל לא תל
אביב אימצה את זה ולא ראשון לציון ולא רמת גן ,לא ידוע על הערים הגדולות
שאימצו את הדבר הזה .חלק מהרשויות הקטנות כן אימצו את זה .הם כנראה יש
להם בעיה (כספית).לכן אני מציע להוריד את זה מסדר היום .אתה מקבל את
התשובה שלי או רוצה לדון בזה?
מר שי קינן:

לא ,אבל להעלות להצבעה.

מר מוטי ששון :להעלות את זה להצבעה?
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מר שי קינן:

כן.

מר מוטי ששון :מי בעד להעלות את זה לסדר היום?  .3 ,2 ,1מי בעד להוריד את זה מסדר היום לאור
מה שאמרתי?  13בעד להוריד את זה מסדר היום.
גב' נעה צ'פליצקי :נמנעים?
מר מוטי ששון :נמנעים?  2נמנעים .ירד מסדר היום.
סעיף  – 2שאילתא  -יום של חברת המועצה גב' נעה צ'פליצקי בנושא – הסעות ילדי חולון
למסגרות החינוך
מר מוטי ששון :אני עובר לסעיף הבא .סעיף הבא – שאילתא של חברת המועצה נעה בבקשה ,הסעות
לילדי חולון למסגרות החינוך .זאת לא הייתה השאילתא כבר בפעם הקודמת?
מר יוסי זיידה :לא.
גב' נעה צ'פליצקי :מה היא מדיניות העירייה לגבי הסעות של ילדי חולון למסגרות השונות שהורים
נתקלים בקשיים וכשמתעוררים קשיים מול משרד החינוך? מה הם הקריטריונים
של מועצת העיר לגבי הסעות תלמידים? כיצד נעשית הבקרה והפיקוח על ההסעות?
מר מוטי ששון :עיריית חולון ,מחלקת היסעים מעצם היותה זרוע של משרד החינוך ,מחויבת לפעול
כדי לקבל השתתפות המשרד על פי קריטריונים שהמשרד מכתיב אותם.
קריטריונים אלה מופיעים בחוזרי מנכ"ל וגלויים לכל המעוניין .בין שאר
הקריטריונים לזכאות של הסעות מאורגנות קיים קריטריון המרחק שקובע אותו
משרד החינוך .ילדי א' עד ד' כולל המרחק שנדרש הוא מעל  2קילומטר ואף
קילומטר אחד פחות .לילדי כיתות ה' ומעלה נדרש מרחק של  3קילומטר וגם כאן
לא מטר אחד פחות .המדידה נעשית על פי מערכת מידע גיאוגרפי של משרד החינוך
ולא על פי אף מערכת מדידה אחרת .משרד החינוך קובע את זה ,את המרחקים.
המרחק אומר מבית הילד ועד מוסד הלימודים לפי מדידה רגלית .לבקשות חריגות
ניתן לפתוח לוועדת החריגים במשרד החינוך .הפנייה נעשית דרכינו .מקרים בהם
אין זכאות ,מופנים אליי או אל מנכ"ל העירייה ואנו מאשרים מקרים חריגים והיו
לא מעט כאלה בשנים האחרונות.
עו"ד רועי כהן :אני יכול להעיד על זה.
מר מוטי ששון :המטרה,
עו"ד רועי כהן... :
מר מוטי ששון :הבקרה והפיקוח נעשים בביקורות פתע ו/או יוזמות ועל ידי בקרים,
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עו"ד רועי כהן 1.800 :קילומטר זה ...
מר מוטי ששון :ועל ידי בקרים שמוקצים לנו ,רגע ,ועל ידי בקרים שמוקצים לנו על ידי משכ"ל,
החברה שמנהלת את המכרזים של השלטון המקומי.
גב' נעה צ'פליצקי :אז קודם כל תודה על התשובה .אני קראתי את התשובה הזאת.
מר מוטי ששון :יש לך עוד שאלה?
גב' נעה צ'פליצקי :לא ,שנייה.
מר מוטי ששון :מה שאלת ההבהרה?
גב' נעה צ'פליצקי :השאלה שלי הייתה מה עושה הרשות לא מה עושה ,מה עושה משרד החינוך ואיך
הוא מתנהל ,אני יודעת.
מר מוטי ששון :אנחנו מתנהלים על פי,
גב' נעה צ'פליצקי :סליחה ,ומה הם החוקים?
מר מוטי ששון :על פי משרד החינוך שקובע את הקריטריונים.
גב' נעה צ'פליצקי :אבל יש כאן חריגים,
מר מוטי ששון :אני אומר לך ,כאשר הקריטריון הדומיננטי .. ,הוא הנושא של המרחק.
גב' נעה צ'פליצקי :יש מפה טופוגרפית,
מר מוטי ששון :כדאי שתדעי הסדר גודל של ההשתתפות שלנו בנושא של ההסעות הוא למעלה מ60-
אחוז .הם לא מממנים אפילו  40אחוז כשהם צריכים לממן  100אחוז(,משרד
החינוך) .ובכל מקרה יש גם חריגות ,כמו שאומר לך ,רועי אמר את זה ואנחנו
מתייחסים ,אנחנו בסך הכול בני אדם ואם שומעים מקרה שהוא חריג ,מחלה או
דברים כאלה ,אנחנו הולכים לקראת,
גב' נעה צ'פליצקי :לא ,לא רק מחלה .אם דובר ב 36-מטר וההורה פונה ,א' אני רוצה להגיד חשוב
שתדעו ,שמפנים את ההורים למשרד החינוך .לא .ההורה לא צריך להיות ,לעמוד
מול משרד החינוך .ההורה צריך לפנות לרשות ,שהיא הזרוע המבצעת,
מר מוטי ששון :אבל את לא שמעת מה קראתי.
גב' נעה צ'פליצקי :אני יודעת מה קראת.
מר מוטי ששון :הם באים אלינו ואני זה שפונה,
גב' נעה צ'פליצקי :אז אני אומרת לך,
מר מוטי ששון :ואני זה שגם,
גב' נעה צ'פליצקי :אבל אני מביאה דברים מהשטח .אני לא סתם מעלה את זה .אני מעלה דברים,
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עו"ד רועי כהן :הוא אמר לך תפני אליו ,תפני לזה עם  36מטר,
גב' נעה צ'פליצקי :לא צריכים לפנות,
עו"ד רועי כהן :למנכ"ל העירייה ,אבל הוא ,אין מה לעשות,
גב' נעה צ'פליצקי :אבל יש מחלקת הסעות,
מר מוטי ששון :טוב נעה ,כל מקרה לגופו נבדוק אותו .בעיקרון אני אומר לך הגורם הכי קובע,
גב' נעה צ'פליצקי :כי אני יודעת עד היום הורים שמטורטרים ,כולל היום,
מר מוטי ששון :מי שלא עומד בקריטריונים,
גב' נעה צ'פליצקי :אבל אני אומרת יש,
מר מוטי ששון :משרד החינוך לא מאשר את זה ,נקודה.
גב' נעה צ'פליצקי :נכון ,אבל יש ועדת חריגים ואגב ,למה ,יש ועדת חריגים ,למה לא מגישים את
ההורים האלה בזמן לוועדת חריגים במשרד החינוך?
מר מוטי ששון :מאיפה את יודעת?
גב' נעה צ'פליצקי :כי אני יודעת ,אני העליתי את זה בשנה שעברה וזה חוזר עכשיו .מוטי ,אני
זוכרת.
מר מוטי ששון :כל,
גב' נעה צ'פליצקי :העליתי את זה בשנה שעברה ואני מעלה את זה שוב,
מר מוטי ששון :אז רק לידיעתך העירייה פונה לוועדות חריגים ,כולל אנוכי ,כולל זה שמדבר,
גב' נעה צ'פליצקי :באיחור ,באיחור של חודשיים.
מר מוטי ששון :איזה איחור?
גב' נעה צ'פליצקי :מוטי ,אני בודקת.
מר מוטי ששון :נעה ,קיבלת את התשובה שלי ,זה התשובה שלי.
גב' נעה צ'פליצקי :אז אני חושבת שיש פה,
מר מוטי ששון :גם בנושא של ג'סי כהן פניתי.
גב' נעה צ'פליצקי :נושא שצריך לבדוק אותו ולבקר ולפקח עליו.
מר מוטי ששון :או קיי.
גב' נעה צ'פליצקי :מול משרד החינוך.
סעיף  – 3שאילתא של חברת המועצה גב' נעה צ'פליצקי בנושא – גיליונות כיוון חדש
מר מוטי ששון :טוב .אני עובר לשאילתא הבאה .עוד שאילתא שלך נעה.
מר מוטי ששון :בבקשה ,נו.
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גב' נעה צ'פליצקי :או קיי,
מר מוטי ששון :יש לך מידע אישי ,טוב ,בסדר.
גב' נעה צ'פליצקי :באתר העירייה מופיעים גיליונות כיוון חש .גיליונות לגמלאים .חלקם חסרים
בדילוגים .זאת אומרת יש שנים,
מר מוטי ששון :מה?
גב' נעה צ'פליצקי :בדילוגים ,שנה מופיע ,שנה לא מופיע .לא ,גם לא כל חודש .א' למי הם מופצים?
ומי המפיץ? מי אחראי על ההפצה הזאת? מי עומד מאחורי זה וכיצד ניתן לקבל את
כל הגיליונות החסרים? אני בתור גמלאית לא מקבלת אותם ,אז אני לא יודעת מי,
מר מוטי ששון :טוב ,העיתון כיוון חדש נכתב ,מופק ומחולק,
גב' נעה צ'פליצקי :של משרד החינוך.
מר יוסי זיידה :נעה רגע.
מר מוטי ששון :העיתון כיוון חדש נכתב ,מופק ומחולק על ידי צוות המתנדבים גמלאים חברי
המערכת של העיתון שמונחים על ידי עובדת סוציאלית מהשירות לקשיש באגף
הרווחה .העיתון נערך ומופץ עשר פעמים בשנה ל 2,000-בתי אב .חלק מהגיליונות
אינם עולים לאתר מאחר ואינם מונגשים .גיליונות חסרים ניתן לקבל באגף
הרווחה.
גב' נעה צ'פליצקי :או קיי ,אז אני פניתי ,לפני שפניתי לפה אני עושה תמיד שיעורי בית ,כשאני
מגיעה לפה זה אחרי שלא קיבלתי תשובות ופניתי ל ...כשגיליתי את השם שלה
שהיא אחת העורכות ,פניתי אליה במייל ,היא אמרה לי אני אדבר עם ה ,אני אבדוק
עם עיריית חולון והגיליונות יעלו ,יעלו לאתר .עברו שלושה חודשים ,הגיליונות
האלה לא עלו לאתר.
מר יוסי סילמן :הגיליונות לא מופקים ביכולת להנגיש אותם .הרי צריך לעלות לאתר העירוני
בהנגשה .ההפקה של הגיליונות היא כזו שעדיין לא מונגשת לעלות אותה לאתר.
גב' נעה צ'פליצקי :ולמי הם מופצים? מי מוציא אותם?
מר יוסי סילמן :זה מה שאמרנו.
מר מוטי ששון :גמלאים זה ל,
מר יוסי סילמן :גמלאים.
גב' נעה צ'פליצקי :גמלאים ,ומי מקבל אותם?
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מר מוטי ששון :הם עובדים ברווחה .אמרתי לך  2,000בתי אב .תכניסי את השם שלך שם ,תקבלי
גם.
גב' נעה צ'פליצקי :לא ,אני לא צריכה את זה אישית .פנו אלי פשוט ,אני אומרת מי אחראי להם ומי
צריך לקבל ,עובדה שפניתי ולא קיבלתי תשובה.
מר מוטי ששון :אז אני אומר לך ,ועדת הרווחה.
מר יוסי סילמן :אני אחבר אותך ישירות נעה ,בסדר?
גב' נעה צ'פליצקי :או קיי.
מר יוסי סילמן :למי שמטפל בזה,
גב' נעה צ'פליצקי :או קיי.
מר יוסי סילמן :ותוכלי לעשות את התיווך לטובת האנשים שלא מקבלים.
גב' נעה צ'פליצקי :כי אנשים רוצים ,לא רק שלא יודעים.
סעיף  – 4עדכון התקציב הרגיל לשנת 2017
מר מוטי ששון :או קיי ,אני עובר לסעיף הבא.
מר יוסי סילמן :אני אעשה לך את התיווך.
גב' נעה צ'פליצקי :או קיי.
מר מוטי ששון :עדכון התקציב הרגיל לשנת  .2017בבקשה רחמים.
מר רחמים בינוני :ערב טוב .יש לנו כאן עדכון תקציב .הסכום מסתכם ב ,..כעיקרון לקחנו את
הרזרבה של הרבעון השלישי וחילקנו אותה כמו שאתם רואים .אני רק רוצה לענות
לשי.
מר מוטי ששון:

רגע ,רק דקה אחת .תסביר להם ,חבר'ה ,אתם זוכרים שבתחילת השנה אנחנו
מפרישים אחוז אחד מהתקציב לרזרבה ,בכל רבעון מחזירים מהרזרבה ,מחזירים
בחזרה לסעיפים.

מר רחמים בינוני :לטובת ...
מר מוטי ששון :כך שהכול יהיה בסופו של דבר מתאפס לאפס .כן?
מר רחמים בינוני :אז אני רק רוצה להגיד לשי לגבי השאילתא ששאלת ,אם אתה רואה בעמוד  2יש
לך הנחות  .106.025זה ההנחה שעיריית חולון נותנת בשנה להנחות לפטורים .גובים
,... 550
עו"ד רועי כהן :הניקויים ברחובות זה משהו קבוע שיהיה?
מר רחמים בינוני :ניקוי ברחובות,
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מר שי קינן:

אם אני לא טועה חצי מיליון שקל.

מר רחמים בינוני :לא ,זה לא ,זה ההנחות שעיריית חולון נותנת.
עו"ד רועי כהן :יש פה ניקוי ברחובות  1.600מיליון ,זה משהו שהיה בבסיס התקציב או שזה חד
פעמי?
מר רחמים בינוני :לא ,זה הבסיס של התקציב .אנחנו כשבנינו את התקציב ,העברנו חלק לרזרבה
ועכשיו אנחנו ,כמו שאמרנו אנחנו מעבירים מהרזרבה חזרה וחלק מהרזרבות ,..
מר מוטי ששון :חזרה .כן איתי ,שאלות?
מר איתי זילבר :ככה ,בעמוד  4אני רואה שאנחנו מחזיקים  300אלף שקלים על ייעוץ משפטי .מה
קרה? מה עשינו?
מר רחמים בינוני :אני אומר מה עשינו .אנחנו כשבונים את התקציב ,אנחנו מורידים לטובת
הרזרבה .עכשיו אנחנו מתחילים להחזיר .זה חלק מההחזרה לרזרבה ,כמו שאתה
רואה  2.950מיליון ,חלק מזה בייעוץ המשפטי.
מר איתי זילבר :כלומר אין איזשהו מקרה?
מר רחמים בינוני :אין איזשהו משהו ,לא ,לא ,לא.
מר איתי זילבר :או קיי ,אני רוצה רגע שתסתכל עם עמוד  ,6הוא  ..עם עמוד  ,5מחלקת צעירים,
איחוד מחלקת חיילים והכנה לצה"ל עם מחלקת צעירים .מה זה ה ,..זה מה
שמחלקת חיילים מביאה למחלקת צעירים?
מר רחמים בינוני :לא ,אנחנו בדקנו ,אנחנו בדקנו את פער השכר בין מה שתוחשב לבין מה שאנחנו
צריכים לשלם למינהלת .אנחנו  ..את השכר.
מר איתי זילבר :או קיי,
מר רחמים בינוני :כדי לחשב את השכר בצורה מלאה .פשוט לקחנו את המינהלת ,ביטלנו את
המינהלת שהייתה של צעירים ולקחנו את המינהלת שהייתה של הכנה לצה"ל.
עיריית חולון חסכה פה ,...
מר איתי זילבר :או קיי .עכשיו השאלה ,השאלה איפה  ..שמחלקת צעירים ומחלקת חיילים והכנה
לצה"ל ,עכשיו זה תקציב אחד ,מאחדים אותו?
מר רחמים בינוני :לא .הסעיפים נשארו אותם סעיפים.
מר איתי זילבר :או קיי.
מר רחמים בינוני :פשוט את המינהלת הקטנו,
מר איתי זילבר :השארנו את המינהלת איפה ,בהכנה לצה"ל?

14

מועצת העיר ה 17 -חולון ישיבה שמן המניין מספר  1.10.2017 65פרוטוקול 479

מר רחמים בינוני :ופה השארנו אותה.
מר איתי זילבר :או קיי ,כלומר האיחוד הזה שבוצע לא ,לא ,לא גרע אגורה מאף אחד,
מר רחמים בינוני :שום אגורה.
מר יוסי סילמן :אנחנו אבל יכולים ,אנחנו נאפשר לגמישות הכול באישור שלי ,מי שירצה להעביר
מסעיף אחד לסעיף שני יצטרך אישור.
מר איתי זילבר :עם כל הכבוד... ,
מר רחמים בינוני :זה יגיע לפה.
מר איתי זילבר :אה ,יגיע למועצה.
מר יוסי סילמן :זה יגיע למועצה.
מר איתי זילבר :הבנתי .היא תוכל לנייד תקציבים מימינה ושמאלה וזה ,לבקש ולהמליץ בהתאם
לזה.
מר יוסי סילמן :כן.
מר איתי זילבר :אגב ,למה בוצע האיחוד הזה?
מר יוסי סילמן :יש בזה הרבה היגיון .א' אנחנו חוסכים.
מר איתי זילבר :או קיי,
מר יוסי סילמן :של מנהלת מחלקה ויש היגיון בחיילים וצעירים ,אנחנו רואים בזה רצף,
מר איתי זילבר :רצף ,אז תחת מי זה נמצא? שנייה ,שנייה ,תחת מי זה נמצא עכשיו?
מר יוסי סילמן :המנכ"ל.
מר איתי זילבר :מה זה?
מר יוסי סילמן :המנכ"ל.
מר איתי זילבר :כלומר זה נשאר ,זה בעצם כמו מחלקת צעירים שהיה מקודם.
מר יוסי סילמן :בדיוק .זה מול המנכ"ל.
מר איתי זילבר :נשאר ככה .אז האיחוד הזה והמינוי שלה ,לא צריך מכרז לדבר הזה?
מר יוסי סילמן :עשינו מכרז.
מר איתי זילבר :היה מכרז ומה?
מר יוסי סילמן :והיא זכתה.
מר איתי זילבר :מכרז פנימי?
מר יוסי סילמן :פנימי .מינהלת ,עד רמת מנהלת מחלקה זה מכרז פנימי.
מר איתי זילבר :או קיי.
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מר יוסי סילמן :מעל מנהל מחלקה זה חיצוני.
מר איתי זילבר :ובעצם המכרז היה על מחלקה משולבת?
מר יוסי סילמן :מחלקה משולבת אבל זה מחלקה.
מר איתי זילבר :לא ,אבל המכרז היה על מחלקה משולבת?
מר יוסי סילמן :כן.
מר איתי זילבר :זאת אומרת אין לה שני תפקידים.
מר יוסי סילמן :זה היה שבוע שעבר .הצענו תפקיד חדש ויצאנו למכרז.
מר איתי זילבר :הבנתי ,או קיי .טוב.
מר מוטי ששון :יש עוד שאלות?
מר שמעון חזן :יש לי עוד שאלה.
גב' נעה צ'פליצקי :רגע ,שנייה ,שנייה ,אני רוצה באותו נושא .אין לי ספק ,אני מכירה את  ..ואין לי
ספק בעבודה שלה .העבודה החינוכית בבתי הספר יהיו באותה המתכונת?
מר יוסי סילמן :של ההכנה לצה"ל?
גב' נעה צ'פליצקי :של ההכנה לצה"ל ,ברור.
מר יוסי סילמן :כן.
מר מוטי ששון :כן שמעון?
מר שמעון חזן :קודם כל לפני שאני שואל את השאלה ,אנחנו יום אחד אחרי כיפור ,אני מתנצל בפני
כל חבר מועצה ,בפני ראש העיר ,בפני כל אחד ואחד מכם ,אם אני פגעתי בו חס
וחלילה.
מר יוסי סילמן :שמעון ,אבל האומר אחטא ואשוב ,אחטא ואשוב ,אין יום הכיפורים מכפר.
מר שמעון חזן :כן ,אבל מה אתה ,אתה צופה את פני העתיד שאני אחטא עוד פעם? רבותיי ,אני
מבטיח לכם אישית כרגע ,אף פעם לא אדבר אישית נגד מישהו ,גם אם הוא ייתן לי
הערה כזאת מהקואליציה ,אני פשוט אעבור לסדר היום ונהייה ענייניים .בלי בעיות
אישיות .זה אנחנו יום אחרי כיפור ,כבר אני נכתבתי בספר החיים ,לכן כשאני אומר
את זה אי אפשר לחשוד בי שאני מבקש  ,..אז עכשיו,
עו"ד יונת דיין :שמעון ,הסביר לי שאפשר לתקן עד השנה הבאה? הסבירו לי נכון?
מר שמעון חזן :אפשר .אפשר.
עו"ד יונת דיין :הבנתי.
מר שמעון חזן :זה שהסניגורים שיהיו למעלה בבית דין של מעלה יקבלו,
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מר איתי זילבר :יש הרבה עבודה.
מר שמעון חזן :מוטי ,אתה תהייה הסניגור שלי .בסדר? בבית דין של מעלה .עכשיו אני שואל
שאלה.
מר מוטי ששון :שמעון.
מר שמעון חזן :כשהייתי היושב ראש ,לפני  35שנה הייתי חבר מועצה ויושב ראש ועדת ביקורת.
מר איתי זילבר :מתי?
מר שמעון חזן 35 :שנה ,כשהיית ינוקא היית.
מר איתי זילבר :אפילו לא.
מר שמעון חזן :עוד היה לך חלב על השפתיים.
מר איתי זילבר :אפילו לא.
מר שמעון חזן :בסדר .עוד לא תכננו אותך .עכשיו ,הייתה גבייה של  60אחוז של ארנונה .הבאתי מן
הצעה כעורך דין שאני יודע איך לעשות גביות ,והגיעו בסופו של דבר ל 85-אחוז,
בעקבות ,אני רואה פה ,יש לכם  70אחוז .יש איזה ירידה?
מר רחמים בינוני :היום זה  95 ,94אחוז היום.
מר שמעון חזן :אז איך זה לפעמים אתם אומרים  70אחוז?
מר מוטי ששון :לא ,לא ,לא.
מר שמעון חזן :תסביר לי את זה.
מר רחמים בינוני :היום ,תראה ,אני לא מנהל אגף הגבייה ,ראיתי כמה דו"חות שהם מפרסמים,
בין  94ל 95-אחוז.
מר שמעון חזן :זאת אומרת התלמיד עלה על רבו .התלמיד עלה על רבו .יפה.
מר רחמים בינוני :מספרים.
מר שמעון חזן :טוב.
מר מוטי ששון :יאללה ,עוד שאלות? אם אין שאלות ,אז מי בעד אישור,
מר יוסי זיידה :מי בעד אישור?
מר מוטי ששון :עדכון התקציב? מי בעד אישור התקציב הרגיל לשנת  2017על פי מכתבו של יצחק
וידבסקי גזבר העירייה מה ?10.9.2017-אין שום שינוי בצד ההוצאות וההכנסות,
מסתכמים ל 1,228,172,600-ש"ח .מי בעד?  18בעד .מי נגד? שמעון מה איתך?
מר שמעון חזן :נמנע.
מר מוטי ששון :מי נמנע?  1נמנע .אושר.

17

מועצת העיר ה 17 -חולון ישיבה שמן המניין מספר  1.10.2017 65פרוטוקול 479

סעיף  – 5עדכון התקציב הבלתי רגיל לשנת 2017
מר מוטי ששון :אני עובר לסעיף הבא .עדכון התקציב הבלתי רגיל לשנת  .2017מי מציג? אתה?
רחמים בבקשה.
מר רחמים בינוני :עדכון של  1.107מיליון .העדכונים כעיקרון כמו שאתם רואים לטובת שיפור
והכנת מקלטים 668 .אלף  ₪הוקצו לטובת שיפור המקלטים .רכישת רחפנים
ומצלמות ,יש פשוט  ..זבל ,אשפה  ..בכל מיני מקומות ,נאלצנו לקנות רחפנים
לפיקוח העירוני כדי שיסתכלו לראות באמת כי הפינוי יעלה לנו הרבה כסף,
היא גם תפעיל אותה?

מר איתי זילבר:
מר רחמים בינוני :מה?

מר איתי זילבר :היא גם תפעיל אותה?
מר רחמים בינוני :כן ,המפקחים העירוניים יפעילו אותה .הם יעשו הדרכה ויפעילו .יש לנו כאן
שיקום מפגע במים במולדת .הייתה שם שריפה ,הצטיידות מרכז חדשנות  200אלף,
ויש לנו גם עדכון חניון צמרת ,יש פה הסכם של העירייה  50אחוז והבעלים  50אחוז,
יש שמה נזילות.
מר יוסי זיידה :אם יש חברי מועצה שרוצים  ..אנחנו מקבלים מתנדבים.
מר איתי זילבר :אני לא ,אני אשמח להפעיל ,אני לא אחראי לאיך אני מחזיר אותו.
מר מוטי ששון :כן ,רועי רצית לשאול שאלה?
עו"ד רועי כהן :אני לא ידעתי שחניון צמרת הוא  50אחוז של העירייה.
מר רחמים בינוני :לא ,לא ,התיקון יהיה,
מר מוטי ששון :חבר'ה ,למה כולם תוקפים? הוא שאל אותי ,אני אענה לו .יש שם ,יש שם חניון ,יש
שם גם שטחים נדמה לי של העירייה במרתף שם.
מר רחמים בינוני :במקלט שם.
מר מוטי ששון :יש שם מקלט .שמעתי שיש שם נזילה וזה מסוכן .אז הגיעו להסדר עם הבעלים וחצי
אני וחצי אתה .אל תשכח שבזמן חירום את כל השטח הזה אנחנו לוקחים אותו
כמקלט ציבורי.
עו"ד יונת דיין :אני שוב אומרת ,זה בינתיים הסדר דיוני.
מר מוטי ששון :או קיי .איתי?
מר איתי זילבר :בסעיף הראשון  68אלף  ₪למקלט מספר  ,59מה עושים שם?
מר רחמים בינוני :יש שמה בעיות ביוב.
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מר איתי זילבר :או קיי.
מר רחמים בינוני :רוצים לתקן את זה ולכן הקצאנו  68אלף לטובת המקלט הזה.
מר איתי זילבר :זה מכסה את זה?
מר רחמים בינוני :כן ,קיבלנו אומדן.
מר איתי זילבר :בסדר.
מר מוטי ששון :או קיי ,מי בעד עדכון התב"רים שמסתכמים ב 1.107-מיליון  ₪על פי מכתבו של
גזבר העירייה יצחק וידבסקי מה ,11.9.2017-מי בעד?  19בעד .מי נגד? מי נמנע?
שמעון? נמנע  .1אושר.
סעיף  - 6אישור מינוי הגברת אסתי וייסלר הרצוג כמורשה חתימה מטעם העירייה
מר מוטי ששון :אני עובר לסעיף הבא .אישור מינויה של הגברת אסתי וייסלר הרצוג כמורשה
חתימה מטעם העירייה .קיבלתם את זה,
עו"ד יונת דיין :אסתי היא,
מר מוטי ששון :מי בעד?
עו"ד יונת דיין :היא חשבת העירייה.
מר מוטי ששון :היא חשבת העירייה .החליפה את אורי צור זיכרונו לברכה.
עו"ד רועי כהן :היא לא הייתה מורשית חתימה עד עכשיו?
מר מוטי ששון :מה זה?
עו"ד רועי כהן :כחשבת העירייה,
עו"ד יונת דיין :חשב העירייה.
מר מוטי ששון:או קיי ,מי בעד?
מר יוסי זיידה 21 :בעד.
מר מוטי ששון 21 :בעד .מי נגד? אין נגד .אין נמנעים .אושר .אני עובר לסעיף הבא.
עו"ד יונת דיין.20 :
מר מוטי ששון .20 :לא  20 ,21בעד .אין נגד ,אין נמנעים .אושר
סעיף  - 7אישור דו"ח רבעוני לשנת  2017לתקופה (רבעון  )2שנת 2017
מר מוטי ששון :או קיי ,אישור דו"ח רבעוני לשנת  2017לתקופה ,הרבעון השני לשנת  .2017בבקשה.
קיבלתם את זה .כן ,אסתי בבקשה.
גב' אסתי וייסלר הרצוג :ערב טוב ... .בחציון של  2017ביום  ,...בתקציב הרגיל ההכנסות ברבעון
השני הסתכמו בכ 589.200-מיליון שקלים .הוצאות ברבעון השני  ..גם הן נמוכות
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בכ 4-אחוזים מהתקציב הרגיל לתקופה והסתכמו ב 588.6-מיליון שקלים ,כך
שהעודף לתקופת הדו"ח הגיע לכ 900-אלף והעודף הנצבר עומד על כ 800-אלף
שקלים .בתקציב הפיתוח ההכנסות ברבעון השני הגיע לכ 166-וחצי מיליוני שקלים
וההוצאות ל 97-וחצי מיליוני שקלים כך שהעודף,
עו"ד רועי כהן :כמה?
גב' אסתי וייסלר הרצוג :בתקופת הדו"ח הגיע לכ 69-מיליוני שקלים 5.75 ... .מיליוני שקלים.
דובר:

סליחה אסתי ,את חייבת להרים את הקול.

גב' אסתי וייסלר הרצוג :או קיי,
דובר:

אני מצטער.

גב' אסתי וייסלר הרצוג :ביתרת קרנות הפיתוח ליום  30.6הגיעו ל 48.95-מיליוני שקלים.
מר מוטי ששון :תעשי פיתוח קול.
גב' אסתי וייסלר הרצוג :בסדר .בהתאם לנתוני ההוצאות וההכנסות בתקופה המדוברת  ...עיריית
חולון  ...תקציבי.
מר מוטי ששון :יש שאלות? כן רועי?
עו"ד רועי כהן :אני רואה שיש באמת סטייה של  4אחוז  ..לפי הערכה שלך ,לא יהיה ...
גב' אסתי וייסלר הרצוג... :
עו"ד רועי כהן :הסטייה למטה .זה אחד .גם ההכנסות וגם ה ,..כלומר זה שווה,
גב' אסתי וייסלר הרצוג :כרגע זה מקביל .עוד פעם ,החיתוך של חציון הוא חיתוך מלאכותי .את כל
הפעילות בשנה אתה תראה רק ב 31-לדצמבר,
עו"ד רועי כהן :השאלה אם זה משהו שיצרתם או שזה שבאמת,
גב' אסתי וייסלר הרצוג :לא ... ,זה תמונת מצב מבחינת ...
עו"ד רועי כהן ... :המצב היה,
גב' אסתי וייסלר הרצוג :אנחנו נדע את זה רק בדצמבר.
עו"ד רועי כהן :טוב ,היה פה  ...חד פעמיות  ...התקציב היה  5מיליון ויש בפועל  2.800 ..מיליון.
האם זה היה סיבה?
גב' אסתי וייסלר הרצוג :לא ,זה לא  ,..ה 2.800-שאתה רואה ,המקור שלהם יש בהם שני מקורות
לדבר הזה .קודם כל הגדלנו את ההפרשה לתביעות משפטיות ברבעון הראשון,
מר מוטי ששון :אתם מדברים ,אתם לא תשמעו אותה.
עו"ד רועי כהן .. :לתביעות משפטיות.
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גב' אסתי וייסלר הרצוג :נכון.
עו"ד רועי כהן :שימו לב.
גב' אסתי וייסלר הרצוג :בהתאם להערכה של תביעות שעומדות כנגד העירייה הגדלנו את ההפרשה
לתביעות משפטיות ב 2-מיליון ברבעון הראשון ,זה החלק הארי מתוך ה...
מר איתי זילבר.. :
גב' אסתי וייסלר הרצוג :יש ,יש המוני תביעות שאנחנו מנהלים,
מר איתי זילבר :יש יותר ?..
גב' אסתי וייסלר הרצוג :לא.
מר איתי זילבר :אתם רק אומרים לנו,
גב' אסתי וייסלר הרצוג :יש משפטים ...
מר מוטי ששון :חבר'ה ,אני מבקש לא לענות במקומה .תעני.
גב' אסתי וייסלר הרצוג :המשפט התפתח ואנחנו מעדכנים את ההערכות שלנו .אם העירייה חושבת
שהיא תצטרך ,...
עו"ד יונת דיין .. :זה לפעמים משפטים שהסתיימו וצריכים להפריש את הסכום הנכון וזה לפעמים
תביעות חדשות שמגיעות וצריך לעשות להן הערכת סיקור עוד לפני שאתה באמת
יודע לאן ,..
מר מוטי ששון :זה לא אומר שאתה משלם את זה.
מר איתי זילבר :את שמה בצד.
גב' אסתי וייסלר הרצוג :כן.
מר שמעון חזן :שאלה ,ברשותך,
גב' אסתי וייסלר הרצוג :כן.
מר שמעון חזן :איך זה שיש פער כל כך גדול בין המנהלת הכללית ,מי זאת המנהלת הכללית?
גב' אסתי וייסלר הרצוג :פה אתה רואה בעצם ,אתה מדבר ,מה ששמעון מדבר הוא מדבר על
הנספח האחרון,
מר שמעון חזן :כן ,עמוד .11
גב' אסתי וייסלר הרצוג :נכון,
מר שמעון חזן :שהוא  545אלף שקל לעומת גזבר עירייה שכל כך ותיק מקבל רק .320
גב' אסתי וייסלר הרצוג :זה כולל את ה ,בעצם את כל סכומי הפרישה .זה כל ה,
מר שמעון חזן :עוד פעם.
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גב' אסתי וייסלר הרצוג :זה סכומים חד פעמיים שישולמו אם עזיבתה.
מר שמעון חזן :עכשיו ,מה הכישורים הנדרשים לנהג תברואה?
גב' אסתי וייסלר הרצוג :אני לא יכולה לענות.
מר מוטי ששון :רישיון נהיגה על משאית.
מר שמעון חזן :פשוט ,לא שעיני צרה חס וחלילה ,מי ייתן וכל עם אדוניי מביאים ,נאמר ,מי ייתן
וכולם יהיה להם משכורת טובה ויביאו הביתה ויחנכו את הילדים .אבל אני שואל,
נהג אוטובוס בדן מקבל  5אלפים 6 ,אלפים שקל בחודש.
עו"ד רועי כהן :זה הסכמים קיבוציים פה.
מר שמעון חזן :כן.
גב' אסתי וייסלר הרצוג :זה לא,
מר שמעון חזן :אני רוצה הסבר .אולי רועי יסביר לי.
עו"ד רועי כהן .... :של הסכמים קיבוציים,
מר מוטי ששון :שמעון ,יש פה הסכמים שנעשו בעבר לפני הרבה מאוד שנים,
עו"ד יונת דיין :עד מרץ .99
מר מוטי ששון :לא בזמן שלי ,ובמרץ  99כל מה שנחתם בין האוצר להסתדרות,
מר שמעון חזן :זאת אומרת שזה הסכם קיבוצי.
מר מוטי ששון :זה הסכם מהעבר ,היסטורי.
מר שמעון חזן :בסדר גמור.
מר מוטי ששון :ההסכם שנעשה בין ההסתדרות לאוצר .דקה ,אני מסביר לך ,כדי שכל מה שקיבלו
עד מרץ  .99מה שקיבלת זה שלך כבר.
עו"ד יונת דיין :זאת אומרת שעובד חדש לא מקבל את זה.
מר מוטי ששון :לא מקבל את זה.
מר יוסי זיידה :היום נהג משאית של פעם מרוויח כמו נהג אוטובוס בדן.
מר מוטי ששון :או קיי ,רועי עוד משהו?
עו"ד רועי כהן :יש מספר משרות,
מר יוסי זיידה :חברים ,חברים ,חברים לא שומעים.
עו"ד רועי כהן :אני כל שנה מעלה את זה .אני חושב  ...מספר המשרות המאושרות הן ... 1,041
בפועל זה  .974יש פה בעיקר במקומות של שירותים והאזרח חוסר של משרות שאני
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חושב שאפשר וצריך יותר להתאמץ כדי לאייש אותם בעיקר בתחומים שקשורים
לשירותים לאזרח.
מר מוטי ששון :אבל אני הסברתי לך אז ואני אסביר לך.
עו"ד רועי כהן :אני יודע אבל שימו לב,
מר מוטי ששון :אני מסביר לך .מי שיצא לחופשת לידה,
עו"ד רועי כהן :לא ,זה לא חופשת לידה.
מר מוטי ששון :חכה רגע .אני אתן לך דוגמה .מי שיצאה לחופשת לידה ,כן? או מישהו יצא לשירות
מילואים ,נכון? הוא לא עובד עכשיו ,הוא יקבל את שכרו מביטוח לאומי.
עו"ד רועי כהן :לא ,לא נכון ,זה משרה תפוסה .אני מדבר איתך על משרה לא תפוסה .יש לך בפיקוח
עירוני יש לך סך הכול משרות  67מותר לך 57 ,בפועל 10 .אנשים כרגע פחות.
מר מוטי ששון :זה לא ש ,יש לך בעיה של ...
עו"ד רועי כהן :בסדר ,אז אני אומר ,אז אני אומר ,זה כרגע ,זה מראה לך,
מר מוטי ששון :כל הזמן ,רועי ,כל הזמן יש מכרזים ,כן? ולא קולטים אנשים משום שהם לא עונים
על הדרישות שמשרד הפנים דורש.
עו"ד יונת דיין :או משום שהם לא מוכנים לשכר,
מר מוטי ששון :בדיוק.
עו"ד יונת דיין :שמאשרים לנו לשלם.
מר מוטי ששון :בדרך כלל גם השכר נמוך והם לא מוכנים.
דובר:

הבעיה שלנו זה מהנדסים.

עו"ד רועי כהן :ראיתי ,כן.
מר מוטי ששון :כן.
עו"ד רועי כהן :בסדר ,אבל אני אומר,
מר מוטי ששון :טוב ,רועי,
מר יוסי זיידה :אישור ,מי מאשר?
מר מוטי ששון :או קיי ,מי בעד אישור הדו"ח הרבעוני לשנת  2017לתקופה השנייה רבעון  ,2דקה
אחת ,זה ,טוב ,אני לא רואה פה מכתב נלווה אבל ,רגע ,יש פה מכתב של וידבסקי
מה 10-לספטמבר  .2017מי בעד?  19בעד .מי נגד? אין ,מי נמנע?  1נמנע .אושר.
סעיף  - 8מינוי הגב' אריאלה קידר כחברה בוועדת חינוך במקום טליה פרידמן שעזבה
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מר מוטי ששון :מינוי של הגברת ,אתם יודעים ,אריאלה קידר נבחרה לראש מינהל החינוך במקום
טליה ומטבע הדברים היא צריכה להחליף אותה.
מר שמעון חזן :צריכים להזמין אותה.
מר מוטי ששון :אנחנו נזמין אותה לישיבת מועצה.
מר שמעון חזן :אבל צריכים להזמין אותה לפני ההצעה ,לא אחרי.
מר יוסי סילמן :לא.
מר מוטי ששון :לא ,היא כבר נבחרה.
מר יוסי סילמן :אתה לא מצביע בעד הבחירה שלה.
מר מוטי ששון :אתה לא מצביע בעד הבחירה שלה .היא נבחרה.
גב' נעה צ'פליצקי :היא נבחרה במכרז .זה היה מכרז.
מר מוטי ששון :כן.
גב' נעה צ'פליצקי:אני זוכרת.
מר מוטי ששון :או קיי,
עו"ד יונת דיין :היא נבחרה במכרז.
מר יוסי זיידה :נזמין אותה לישיבה הבאה.
מר מוטי ששון :או קיי ,מי בעד?  19בעד .נמנע  ,1נכון?
מר שמעון חזן :כן.
מר מוטי ששון :אושר.
מר שמעון חזן :אני פשוט לא מכיר אותה .אני לא יכול להצביע על משהו שאני לא מכיר.
מר מוטי ששון :או קיי.
סעיף  – 9מינוי דירקטור לחברה הכלכלית לפיתוח חולון בע"מ במקום ירושלמי עמוס שעזב
מר מוטי ששון :סעיף  9אנחנו הורדנו את זה מסדר היום.
סעיף  – 10עדכון מועצת העיר בדבר שינוי ארגוני באגף משאבי אנוש – למינהל משאבי אנוש
ותרבות
מר מוטי ששון :עדכון מועצת העיר בדבר שינוי ,אני רק רוצה להודיע על שינוי ארגוני שעשינו באגף
משאבי אנוש .אתה רוצה להגיד שמעון? בבקשה.
עו"ד רועי כהן :מה ההבדל בין אגף למינהל?
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מר מוטי ששון :זה מעל.
מינהל זה מעל.

מר יוסי זיידה:

מר יוסי סילמן :יש פיתוח משאבי אנוש .בזמנו לפני כמה חודשים הם איחדו את זה עם אגף משאבי
אנוש ואגף פיתוח משאבי אנוש לנושא של תרבות .אנחנו החלטנו לאחד את הכול
תחת מינהל אחד .אני יכול להגיד רק בשורה תחתונה ,אני כמנכ"ל לפעמים מנהל
הרבה מאוד יחידות בלי שום קשר למינהלית ואנחנו המטרה שלנו היא כרגע להגיד
את זה תחת המינהלית ,אני חושב שזה רפורמה נכונה ועל כך אנחנו מעדכנים
אתכם.
עו"ד רועי כהן :אבל המינהל כאילו הוא צריך להיות סמנכ"ל.
מר יוסי סילמן :כן .בדיוק.
עו"ד רועי כהן :וזה המשמעות של זה.
מר יוסי סילמן :זה המשמעות היחידה בעצם.
מר מוטי ששון :היא כרגע היא לא .כרגע היא לא ,עד שאתה לא מקבל את אישור משרד הפנים.
עו"ד רועי כהן :וברגע שאתה אישרת את זה  ,...זה בעצם מאפשר לך כן  ..סמנכ"ל.
מר יוסי סילמן :נכון ,נכון ,זה הדבר היחידי.
מר מוטי ששון :או קיי ,תודה רבה .הישיבה נעולה .גמר חתימה טובה.

** סוף הישיבה **

יוסי זיידה

מוטי ששון

עוזר ראש העיר

ראש העיר
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