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סדר יום:
.1מהו מספר העולים וילדי העולם במערכת החינוך.
.2הצעה לסדר  -של חבר המועצה מר שמעון חזן בנושא הקמת יונקיה לגורי חתולים בחולון.
 .3הצעה לסדר  -של חברת המועצה גב' נעה צ'פליצקי בנושא תשובות לחברי מועצה.
 .4הצעה לסדר  -של חברת המועצה גב' נעה צ'פליצקי בנושא טיפול במתחם הספורט.
 . 5הצעה לסדר  -של חבר המועצה מר עמוס ירושלמי בנושא מצלמות בגני ילדים.
 .6שאילתא – של חברת המועצה גב' נעה צ'פליצקי בנושא פניות למוקד העירוני.
 .7פרוטוקול ועדת תמיכות – אישור טבלאות חלוקת תמיכות ל"תנועות נוער" לשנת .2017
 .8פרוטוקול ועדת תמיכות – אישור טבלאות חלוקת כספי תמיכות ל"עמותות כללי" לשנת
.2017
 .9הארכת תוקף תעריפים חוק עזר לחולון )שטחים ציבוריים פתוחים(.
 .10אישור הגב' אושרית לוי למ"מ מנהל הארנונה.
 .11אישור מר בוסקילה אילן למ"מ ממונה על הגבייה.
 .12אישור תב"ר – הסדר מע"מ בעסקת "אמות".
 .13מינוי הגב' אריאלה קידר כדירקטורית נציגת העירייה בחברה לפיתוח תיאטרון מוזיקה
אומנות ומחול חולון בע"מ ,במקום הגב' טליה פרידמן.
.14מינוי הגב' עינת פלדמן כדירקטורית נציגת העירייה בחברה הכלכלית לפיתוח חולון בע"מ
במקום מר חיים כץ שפרש.
.15מינוי מר אליאב חתוכה כדירקטור נציג העירייה בחברה לבילוי ובידור חולון בע"מ.
.16מינוי מר חיים כץ כדירקטור נציג ציבור בחברה הכלכלית לפיתוח חולון בע"מ.
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ריכוז החלטות ישיבת מועצת העיר שמן המניין מס'  66פרוטוקול מס' 480
 .1מהו מספר העולים וילדי העולם במערכת החינוך .נדחה לישיבה הבאה
 .2הצעה לסדר  -של חבר המועצה מר שמעון חזן בנושא הקמת יונקיה לגורי חתולים בחולון .ירד
מסדר היום.
. 3הצעה לסדר  -של חברת המועצה גב' נעה צ'פליצקי בנושא תשובות לחברי מועצה ירד מסדר
היום.
 .4הצעה לסדר  -של חברת המועצה גב' נעה צ'פליצקי בנושא טיפול במתחם הספורט .ירד מסדר
היום.
 .5הצעה לסדר  -של חבר המועצה מר עמוס ירושלמי בנושא מצלמות בגני ילדים .ירד מסדר היום.
 .6שאילתא – של חברת המועצה גב' נעה צ'פליצקי בנושא פניות למוקד העירוני.
 .7מועצת העיר אשרה ברוב קולות את פרוטוקול ועדת תמיכות – אישור טבלאות חלוקת תמיכות
ל"תנועות נוער" לשנת .2017
 .8מועצת העיר אשרה ברוב קולות את פרוטוקול ועדת תמיכות – אישור טבלאות חלוקת כספי
תמיכות ל"עמותות כללי" לשנת .2017
 .9מועצת העיר אשרה ברוב קולות את הארכת תוקף תעריפים חוק עזר לחולון )שטחים ציבוריים
פתוחים(.
 .10מועצת העיר אשרה ברוב קולות את הגב' אושרית לוי למ"מ מנהל הארנונה.
 .11מועצת העיר אשרה ברוב קולות את מר בוסקילה אילן למ"מ ממונה על הגבייה.
 .12מועצת העיר אשרה ברוב קולות את תב"ר – הסדר מע"מ בעסקת "אמות".
 .13מועצת העיר אשרה ברוב קולות את מינוי הגב' אריאלה קידר כדירקטורית נציגת העירייה
בחברה לפיתוח תיאטרון מוזיקה אומנות ומחול חולון בע"מ ,במקום הגב' טליה פרידמן.
 .14מועצת העיר אשרה ברוב קולות את מינוי הגב' עינת פלדמן כדירקטורית נציגת העירייה
בחברה הכלכלית לפיתוח חולון בע"מ במקום מר חיים כץ שפרש.
 .15מועצת העיר אשרה ברוב קולות את מינוי מר אליאב חתוכה כדירקטור נציג העירייה בחברה
לבילוי ובידור חולון בע"מ.
 .16מועצת העיר אשרה ברוב קולות את מינוי מר חיים כץ כדירקטור נציג ציבור בחברה הכלכלית
לפיתוח חולון בע"מ ,לא עלה לדיון.
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פרוטוקול
מר זוהר נוימרק :אני פותח את ישיבת המועצה שמן מן המניין מספר  .66עוד פעם ,קודם כל נאחל
בריאות שלמה למוטי ,הוא קצת חולה ,בשביל זה הוא לא יכל להגיע ,אז אנחנו
נאחל לו בריאות שלמה מפה .מורן גם ,מזל טוב ,מורן ,על האירוסין ,שיהיה בשעה
טובה.
מר ישראל מורן :תודה.
סעיף  – 1מהו מספר העולים וילדי העולם במערכת החינוך?
מר זוהר נוימרק :יאללה ,בואו נתחיל .סעיף ראשון בסדר היום ,יש פה בקשה ,יש פה את הסעיף של
מספר העולים וילדי העולים במערכת החינוך.
מר ישראל מורן :רק לפני ,אני מניח שאתם תרצו להציג כי זה נושא על סדר היום והוא בדיון ,אבל
אני מניח שכל נושא על סדר היום צריכה להיות הצגה קודם כל של גורמי המקצוע
שרוצים להציג לנו .התבקשה ראש מינהל החינוך להיות פה לפני  7ימים ואני רואה
שהיא לא נמצאת כאן ,אז אני אשמח לדעת מי מכם מתכוון להציג את הנושא הזה,
כי זה נושא שהוא משמעותי .אני אסביר במהלך הדיון גם למה.
מר יעקב חרש :למה זה משמעותי?
מר ישראל מורן :תיכף אתה תשמע אדון חרש הנכבד.
מר זוהר נוימרק :מורן עוד פעם ,מאחר וזה היה שאילתא שפשוט עוד פעם ,בגלל דברים טכניים
לחלוטין לא נענתה ,אז אנחנו באמת ,זה סעיף על סדר היום .העלינו את כל ה ,אתה
ראית ,קיבלת את כל הנתונים.
מר ישראל מורן :עכשיו קיבלנו את כל הנתונים.
מר זוהר נוימרק :הכי מסודרת,
מר ישראל מורן :למרות שביקשנו גם לקבל אותה מראש .לא קיבלנו אותה מראש .עכשיו אתם
מצפים שנגיע לדיון כשעכשיו אתם נותנים לנו את הנתונים ,בלי שאף אחד מציג לנו
אותם ,שנוכל לשאול אותו שאלות .כי למשל מה שכתוב מספר,
מר זוהר נוימרק :עוד פעם ,השאלה עצמה ,עוד פעם,
מר ישראל מורן :ישנן שאלות גם על הנתונים .אנחנו רוצים לשאול .את מי אנחנו שואלים? אותך?
מר זוהר נוימרק :אתה יכול לשאול אותי תמיד.
מר ישראל מורן :מצוין .אז בוא תציג את הנתונים ואני מבטיח לשאול.
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מר זוהר נוימרק :עוד פעם ,הנתונים הוצגו עכשיו ,כולם קיבלו את הנתונים .מה שקורה בגלל שלא
ידענו ,בוא ,תציג את הנושא במה שאתה רוצה ,עוד פעם ,יש פה תשובה שמצורפת,
אני רק רוצה באמת להדגיש כי בגלל שהשאלה לא הייתה ברורה ,וזה לא ברור עוד
פעם בדיוק מה ההגדרה של עולה ,אם זה עולה חדש ,עולה רגיל .אנחנו נתנו פה את
מקסימום הנתונים ,לא ,שנייה ,אנחנו נתנו את מקסימום הנתונים בהנחה ש ,עוד
פעם ,זה נתונים מתוך מערכת המחשוב של סך הכול ילדים שהם לא נולדו בארץ או
שאחד ההורים לא נולד בארץ ,וזה הנתונים מפילוח בתי ספר ,שכבת גיל ,כל כיתה,
הכי מפורט שאפשר.
מר ישראל מורן :יש הגדרה ברורה למה היא עולה .לא  ,..ולכן בשאילתא שאז הייתה ולא נענתה,
אמרתי עולה  ,..כאן קיבלתי מספר חד ערכי .האם זה אומר שישנם ילדי עולים,
האם הם עולים בעצמם ,כי עולים בעצמם לא סביר להניח שבתוך מערכת החינוך,
מר זוהר נוימרק :לא ,אני,
מר ישראל מורן :לא סביר להניח שבתוך מערכת החינוך,
מר זוהר נוימרק :ברור שלא.
מר ישראל מורן :יש לנו כמעט  10אלפים.
מר זוהר נוימרק :ברור שלא מורן .זה מה שאמרתי .אמרתי ,עוד פעם ,הנתונים עצמם זה הנתונים
הכי מרחיבים שיכולים להיות.
מר ישראל מורן :מעולה.
מר זוהר נוימרק :זה מתוך המחשב ,אני חוזר ,מתוך המחשב זה או ילדים שלא נולדו בארץ או
שאחד ההורים לא נולד בארץ .זה הנתונים המקסימליים .אם אתה רוצה נתונים
אחרים עד  3שנים ,עד  5שנים ,עד  10שנים ,כל מה שתרצה תקבל בישיבה הבאה.
מר ישראל מורן :כיוון ש,
מר זוהר נוימרק :הוא צריך לשאול .אנחנו לא ידענו למה הוא מתכוון .בוא תציג את הנתונים ותקבל
תשובה מסודרת.
מר ישראל מורן :זה ברור לא ידעתם שלושה חודשים .יכולתם לשאול אם לא הבנתם משהו ,אבל
למה שתעשו את זה .אנחנו פותחים ישיבה ,שבניגוד קודם כל לפקודת העיריות לא
הגיעה לכאן ראש מינהל החינוך שזימנו אותה ,כפופה למנכ"ל העירייה ועל פי
הפקודה מותר לנו לזמן ,לא הגיעה .ואף אחד מכם לא בוחר להציג את הנושא ,אז
אני אפתח ואספר לחברי המועצה מה הסיפור.
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מר זוהר נוימרק :טוב ,בבקשה.
מר ישראל מורן :לפני ה ,ב 24-באוגוסט שאלתי שאילתא שהיא פשוטה .עכשיו ,השאילתא הזאת
היא לא שאילתא חדשה .אתם יודעים שאני בתפקידי הנוסף מכהן כיושב ראש
ועדת קליטה ואת השאלה הזאת העלתה נעה ,שאלנו מספר פעמים .רק מה ,בכל
פעם נתקלנו בהיעדר תשובה .אין תשובה .אף אחד לא יודע לומר כמה תלמידי
עולים יש בתוך המערכת .ילדי עולים ,כמה עולים וגם ילדי עולים שזה נתון שעולה,
כמה יש בכל שכבה ושכבה ,שתיכף אני אסביר למה זה חשוב .אבל זה שאלנו ב24-
באוגוסט .עברו שבועיים כמעט ,הייתה ישיבת מועצת עיר בתחילת ספטמבר ,היינו
פה ,ולא העלו את השאילתא פרוצדורלית ,לא יודע מאיזה סיבות ,לא העלו .ואז
שוב פעם ב 1-לאוקטובר הייתה ישיבה ועוד הפעם לא שמו את השאילתא בסדר
היום .עכשיו ,תבינו קודם כל למה זה מופיע ככה.
מר זוהר נוימרק :זה הופך להיות בסדר היום.
מר ישראל מורן :זה הופך להיות נושא לדיון על סדר היום .זה לא שאילתא ,זו לא הצעה לסדר .אתם
לא תוכלו להוריד שום דבר מסדר היום וזאת לא שאילתא שאני אקבל תשובה ואז
שאלת הבהרה .זה נושא לדיון שכולם יכולים להשתתף בו כל הזמן וראוי היה
שאנשי המקצועי ישבו פה ממולנו וייתנו לנו תשובות והחומר יישלח מראש כמו כל
נושא אחר.
מר שי קינן:

יש אפשרות שהיא תגיע לישיבה הבאה?

מר ישראל מורן :שנייה ,שנייה ,אני יודע מה הפקודה והפקודה לא מאשרת בכלל לדחות והם יכולים
לעשות מה שהם רוצים.
דובר:

למה? אם הוא מוריד מסדר היום ואומר לך שזה יהיה,

מר זוהר נוימרק :לא ,לא ,שנייה ,מורן בוא תסיים ,מורן תסיים .אנחנו דנים בזה עכשיו .תציג את
הנושא.
מר ישראל מורן :אין בעיה.
מר זוהר נוימרק :יש דיון ,הכול בסדר.
מר ישראל מורן :אין בעיה .אם הוא  ..אני אשמח שהוא יגיד שבישיבה הבאה תגיע ראש מינהל
החינוך,
מר שי קינן:

כן .בסדר.

מר ישראל מורן :אני אסביר ,אני אסביר.
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מר זוהר נוימרק :טוב ,בבקשה ,בוא.
מר ישראל מורן :אני מבין שכולכם להוטים,
מר זוהר נוימרק :תנו למורן לסיים .יש לך  10דקות.
מר ישראל מורן :אני אסביר,
מר זוהר נוימרק :בבקשה.
מר ישראל מורן :עכשיו ,למה זה חשוב? כי כש ,אני באמת לא חושב שהם לא ענו כי הם ניסו
להסתיר .בדרך כלל יש נתונים שהעירייה מנסה להסתיר ואני מכיר את זה במשך
שנים,
מר זוהר נוימרק :ממש ממש לא .אין שום כוונה להסתיר.
מר ישראל מורן :אתה רוצה להפריע לי בזכות הדיבור שלי?
מר זוהר נוימרק :שנייה ,אני מנהל את הישיבה .אני מנהל,
מר ישראל מורן :אז אל תפריע לי.
מר זוהר נוימרק :בסדר גמור .אני מנהל ועדיין אני נותן לך את זכות הדיבור .תסיים ואנחנו נענה.
מר ישראל מורן :אז תן לי לסיים אבל ,במקום להפריע לי אתה .אתה צריך לשמש דוגמה.
מר זוהר נוימרק :ועדיין אתה צריך לדבר בצורה,
מר שי קינן:

למה אתה מדבר אליו ככה?

מר זוהר נוימרק :די ,די ,בלי הערות ביניים בבקשה.
מר שי קינן:

זה לא נעים.

מר זוהר נוימרק :תסיים מורן .מורן דבר .תנו לו לדבר .בסדר גמור .דבר.
מר ישראל מורן :הסיפור הוא מאוד מאוד פשוט .אני באמת לא חושב שמסתירים מאיתנו דברים
כאלה .אני חושב שמינהל החינוך עד היום לא יודע פשוט ,הוא לא יודע כמה תלמידי
עולים יש בכל אחת מהשכבות השונות בבתי הספר השונים לפי המוצא שמהם הם
מביאים ולפי  ,..עכשיו ,למה השאלה הזאת חשובה? כל מי שיושב בוועדת קליטה
יודע את זה .כי כשיש קול קורא של משרד הקליטה או של הסוכנות היהודית או לא
משנה של מי ,ואנחנו רוצים להביא משאבים מבחוץ ,כסף לא שהעירייה תשקיע ,יש
כסף מונח על השולחן במשרד הקליטה ,בסוכנות היהודית של תוכניות שאנחנו כל
מה שאנחנו צריכים לעשות זה להגיד להם יש לנו  Xתלמידים ממוצא כזה וכזה,
בשכבות כאלה וכאלה ,תעבירו לנו .זה הסיכום .רק מה ,אנחנו לא יודעים ,אנחנו
לא יודעים .מיליוני שקלים שעיריית חולון יכולה להעביר לא ממנה ,לא מהקופה
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שלה ,כי עיריית חולון היא ענייה ,תזכרו את זה ,לא מהקופה שלה ,מבחוץ ,גם את
זה אנחנו לא עושים בגלל שאנחנו לא יודעים לנהל את הנתונים שלנו .בגלל שמעולם
מינהל החינוך לא שאל את בתי הספר ולא אסף את הנתונים האלה ומקפיד עליהם.
כשלא נשאלות השאלות ,כשלא נשאלות השאלות האלה,
מר זוהר נוימרק :תנו לו לסיים,
מר ישראל מורן :ולא מעניין את המערכת ,אנחנו מפסידים .אנחנו כעירייה מפסידים ואנחנו
מפסידים כי אנחנו לא נותנים לתושבים את השירות לעולה,
גב' נעה צ'פליצקי :הילדים,
מר ישראל מורן :אני מדבר על התושבים .הילדים הם התושבים .אנחנו פוגעים בחינוך של הילדים
שלנו .אנחנו פוגעים בהם בזה שאנחנו לא מסוגלים לתת להם תוכניות לא מהכסף
שלנו ,מכסף חיצוני .אז בחייאת דינו ,תאספו את הנתונים .אתם אחראים על זה,
תנהלו את העיר .גם לאסוף נתונים אתם לא יודעים? הנה בוא אני אשאל אותך
שאלות .אתה ממלא מקום ראש העיר ,אתה מנהל את הישיבה עכשיו ,בוא תראה
אם אתה יודע לענות לי על זה .בוא נראה אם אתה כן יודע לענות לי על זה.
מר חיים זברלו :אתה יכול לשאול אותו שאלות,
מר ישראל מורן :אני אשמח .בוא תגידו לי כמה מהילדים האלה יוצאי אתיופיה?
מר זוהר נוימרק :אתה שאלת כמה מהם יוצאי אתיופיה?
מר ישראל מורן :אני שואל.
מר זוהר נוימרק :אתה תקבל תשובה על השאלה.
מר ישראל מורן :זה דיון ,זה לא שאילתא וצריכה להגיע לפה ראש מינהל החינוך,
מר חיים זברלו :אבל הוא אמר לך שבישיבה הבאה,
מר זוהר נוימרק :בוא זברלו ,תן לי לענות לו.
מר ישראל מורן :רוצים לבוא עם תשובות מוכנות לישיבה הבאה,
מר זוהר נוימרק :בסדר.
מר ישראל מורן :יגידו שהנושא הזה נדחק כמו שהוא  ,AS ISעם ראש מינהל החינוך ותשובות ,ואם
יש לכם שאלות שאתם לא יודעים על מה אתם רוצים אני אענה,
מר זוהר נוימרק :בוא ,בוא,
מר ישראל מורן :אני אבקש אותם ותבואו מוכנים לדיון.
מר זוהר נוימרק :בסדר .סיימת מורן? תודה רבה .עכשיו תן לי לענות.
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מר ישראל מורן :בבקשה.
מר זוהר נוימרק :דבר ראשון ,מה שאתה שאלת ,קיבלת תשובות בצורה ,על מה שאתה שאלת .מה
שאתה לא שאלת ,לא קיבלת תשובות .בגלל שאתה עכשיו מעלה את זה בצורה
כזאתי ,אנחנו נעשה את זה בצורה מסודרת בישיבה הבאה .נוריד את זה מסדר
היום .אני בטוח שמערכת החינוך יודעת בדיוק את הנתונים האלה ,זה לא בדיוק
כמו שאתה מציג את זה .היה לך הרבה מאוד אי דיוקים לפחות במה שאתה אמרת.
מר ישראל מורן :בוא תענה לי על התשובות.
מר זוהר נוימרק :אתה אמרת שבכוונה,
מר ישראל מורן :בוא תענה לי על התשובות .יש לי שאלות ,בוא תענה לי עליהם.
מר זוהר נוימרק :מורן קיבלת את כל הנתונים.
מר ישראל מורן :בוא תענו אתם.
גב' נעה צ'פליצקי :זוהר אני ישבתי באותה הוועדה,
מר ישראל מורן :זוהר ,זוהר,
מר זוהר נוימרק :מורן שנייה ,זה לא דיאלוג בין שנינו מורן ,שנייה .תגידי ,מה את מתערבת בכל
דבר? אבל הוא מדבר .לא כולם ביחד.
מר חיים זברלו :שכל אחד ידבר בתורו.
מר זוהר נוימרק :גמרנו ,מורן שאלת,
מר ישראל מורן :זה לא שאילתא .זה נושא לדיון ואנחנו דנים.
מר זוהר נוימרק :עכשיו ,אני מציע להוריד את זה מסדר היום כי אתה שאלת,
מר ישראל מורן :זה לא להוריד,
מר זוהר נוימרק :שנייה,
מר ישראל מורן :אי אפשר להוריד את זה .אי אפשר ,זה על סדר היום .אתה רוצה להעלות את זה
גם בישיבה הבאה ,אני אהיה מוכן לדחות את זה לישיבה הבאה.
מר זוהר נוימרק :אז אנחנו נדחה את זה לישיבה הבאה .אתה תשאל בצורה מסודרת בדיוק מה
אתה רוצה.
מר ישראל מורן :אני שאלתי,
מר זוהר נוימרק :בסדר.
מר ישראל מורן :מה זה בדיוק? יש דיון ,זה הולך להיות דיון על סדר היום .אתם לישיבה הבאה
תבואו מוכנים עם כל התשובות .ראש מינהל חינוך לא יודעת מה התשובות?
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מר זוהר נוימרק :ראש מינהל חינוך לא פה .תודה רבה .נדחה לישיבה הבאה.
מר ישראל מורן :והיא תגיע לישיבה?
מר זוהר נוימרק :היא תגיע ,כן.
מר ישראל מורן :תנחו אותה שהיא תגיע.
מר זוהר נוימרק :זה ירד מסדר היום .אין מה להוסיף .אין מה להוסיף .זה ירד מסדר היום .אין מה
להוסיף ,תודה רבה.
מר ישראל מורן :זה בעיה חינוכית וכספית .קודם כל חינוכית וגם זה ש ,...הוא שאל אותי שאלה.
מר זוהר נוימרק :הנושא ירד מורן ,אתה כבר לא בזה.
מר זוהר נוימרק :די ,זברלו די ,גמרנו.
מר ישראל מורן :אתה חבר בוועדת קליטה.
מר זוהר נוימרק :מורן ,די ,גמרנו .נדחה לישיבה הבאה.
סעיף  – 2הצעה לסדר  -של חבר המועצה מר שמעון חזן בנושא הקמת יונקיה לגורי חתולים בחולון
מר זוהר נוימרק :סעיף – 2הצעה לסדר  -של חבר המועצה מר שמעון חזן בנושא הקמת יונקיה לגורי
חתולים בחולון .בוא שמעון בבקשה ,בוא תציג את הנושא שלך.
מר שמעון חזן :טוב ,הנושא הזה מעורר קצת חיוכים מה לשמעון חזן ולחתולים .אבל רבותיי,
הנושא של החתולים ,למרות שהוא נושא שנראה שולי כביכול ,או נושא לא מעניין
כמו התקציב ,כמו הרבה ,אמרתי זה נראה,
דובר:

זה מאוד מעניין ,מאוד מפריע.

מר שמעון חזן :עכשיו,
מר זוהר נוימרק :בואו ,תנו לו לסיים.
מר שמעון חזן :יחד עם זאת ,התפשטה מעין ,מעין בואו נאמר איזה מין מחלת חתולים בחולון ,וזה
גם הייתי די הוגן להגיד שזה אצל המון המון ערים ,לא רק בחולון ,זה דבר שהוא ..
ולצערי ,ולצערי באף עיר לא נראה כי פתרו את הדברים האלה כי זה לא נראה
דחוף ,זה לא נראה על סדר היום ,אבל לא כך הוא ,לא כך הם פני הדברים .הנושא
מאוד מאוד מורכב.
עו"ד רועי לוי :העברנו פעם הצעה בנושא של סירוס.
מר שמעון חזן :עכשיו ,ידידי רועי ,כשאתה אומר סירוס ,טוב שאתה אומר את זה ,אבל זה ,לא
חקרת היטב כמו שאתה רגיל לחקור את הנושאים.
עו"ד רועי לוי :לא ,אז היה הצעה.
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מר שמעון חזן :לא.
מר זוהר נוימרק :עזוב ,תן לו לסיים.
מר שמעון חזן :כי אם יש סירוס ,אז החתולים לא יהיו יותר ,ואז כשהחתולים לא יהיו יותר ,יהיו
הרבה יותר חולדות ועכברים ומה שיש היום וגם החלילן מהמלין לא יעזור לנו.
עכשיו ,לכן ,לכן ,כאשר יש לנו  10אלפים חתולים 10 ,אלפים חתולים זה לא  ,...זה
לא דבר של מה בכך הוא ,זה דבר שהייתי רוצה להגיד שזה מהווה  5אחוז
מאוכלוסיית חולון .אם אנחנו בערך  200אלף,
מר יעקב חרש :מאיפה הבאת את המספר הזה?
מר שמעון חזן 10 :אלפים ,אני ,אני בודק את הנושא הזה ,חרש ,זה כבר מספר חודשים .זה לא
מהיום .הייתה ישיבת ועדת בריאות ,הוזמן לפה הווטרינר לוועדת הבריאות ודנו
בנושא ויש יודעי דבר ,שאני אומנם לא הלכתי ולא עשיתי סטטיסטיקה על כל חתול
וחתול ברחוב ,אבל זה המספר ,כאשר יש לנו דבר שאתה גם לא יודע 150 .מתנדבים
בנושא הזה של החתולים .כי החתולים מעוררים גם עניין אחר ,רגש אחר ,צער בעלי
חיים ,והצער בעלי חיים האלה לשמחתי יש מספיק מתנדבים בחולון ,כ 150-איש,
זה תדהמה ,של מתנדבים מזמנם החופשי ,הם מניקים את החתולים ,זה מסודר
מאוד יעקב ,זה לא כמו שנראה .כל הנושא הזה של החתוליה בחולון ,היא מונהגת
על ידי אנשים ,בראשם אודליה סריקר ורינה עזרא ,מתנדבות ,ואני רוצה להגיד
היבט אחר אפילו ,שהנושא הזה צריך להיות באופן חיובי .החתולים האלה
שמטופלים גם על ידי ילדים אוטיסטיים ,זה עוזר לילדים האלה מאוד .כולנו
יודעים שבענייני חיות יש תקשורת לאוטיסטיים או לילדים שיש להם בעיות ,כל
מיני בעיות ,קשב ,ריכוז וכל מיני דברים ,אז חיות עזרות מאוד כאשר מטפלים
בהם .זה נושא שיכול באמת באמת לשמש דוגמה לכל ערי ישראל .עכשיו ,יש מחלות
מדבקות אז צריך לעשות חיסונים ,לצערנו המחלות האלה הדביקו ילדים ,אני באתי
לנושא הזה בקשר לילדי הגן שטיפלתי בו ואכן הוקצו  30מיליון שקל לנושא הזה
של חול אצל ילדי הגן ,לתקן את כל החדרים ,מטבח וכל ההיגיינה שנמצאת בזה,
כאשר חלק מהדברים האלה של מחלות מדבקות היו של חתולים ,שבאו להתפלש
בעפר הזה שמשחקים בו ילדי הגן ונדרשתי לנושא הזה .עכשיו ,צריך לחסן ,זה נושא
אחד .עכשיו ,יש הרבה המלטות ,כל חתול יש לה שגר וההמלטות האלה צריכים
להיות מטופלים .זה לא רק כשמספרים למתנדבים והמתנדבים באים .אנשי מקצוע
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חסרים פה .עכשיו ,עכשיו ,קשה לבוא ולהגיד הנה החתולים באים ואני רוצה להגיד
לכם שיש מספר גם של ילדים אכזריים או מתעללים שזורקים לבנים על גורים
ומחסלים אותם .זה לא צריך להיות במקומותינו .אני רוצה להסב את תשומת
ליבכם שבמדינות נהורות מאוד כמו ארצות הברית ,יש משטרת בעלי חיים מיוחדת.
הם לא מטפלים בכלום ,רק בעניין של אכזריות של בעלי חיים שקוראים להם והם
באים ועושים תביעה משפטית והאדם שמתעלל בבעל החי שלו שהוא אחראי לו,
הוא יושב בבית סוהר ושם אין ,הדברים רציניים מאוד .לא לוקחים את זה סתם
ככה .עכשיו ,כל החמלה הזאת לבעלי חיים בוודאי שהיא אחד הנושאים הכי
חינוכיים שיכול להיות .כי מי שחומל על בעלי חיים ,חומל גם על בני אדם ולהפך.
עכשיו ,יש צורך בעיקור ,יש צורך בסירוס .אנחנו ביקשנו והיינו כל המתנדבים
למיניהם ,ישבנו אצל מנכ"ל העיר ודווקא הייתה לנו אוזן קשבת מצידו ,אבל רק
אוזן קשבת .לצערי באים ואומרים תעשו עמותה קודם כל ,העמותה עולה כסף ,אני
רציתי לעשות להם את זה בהתנדבות ,אבל לנהל עמותה זה כסף רב .עכשיו,
האנשים האלה לא רק שהם מתנדבים אלא דורשים מהם להוציא מכיסם .אני
הייתי מציע אחרת .איך ליישם את הנושא הזה? לצערי המתנדבים לא יודעים
שקשה מאוד ליישם את זה ,גם מבחינה עירונית .כי למשל אם יש תקציב ,אז
התקציב צריך להיות לגוף ציבורי שהוא מוכר .אי אפשר לבוא להגיד למי לתת את
הכסף ,איך לעשות את התקציב .יחד עם זאת ,אם העירייה רוצה לטפל בזה ולא גוף
ציבורי ,אז זה הקצאת משאבי אנוש ,אז זה גם העירייה לא כל כך מעוניינת .יש לה
כל מיני נושאים על הראש .אז מה ,גם הנושא של החתולים יהיה? מה זה? באמת.
עכשיו ,אני מציע,
מר יעקב זיתוני :קח את זה עליך.
מר שמעון חזן :מה?
מר יעקב זיתוני :קח את זה עליך.
מר שמעון חזן :טוב ,בסדר גמור .אני מוכן לקחת.
מר יעקב חרש :אני מוכן לבוא לעזור לך.
מר שמעון חזן :אני מוכן לבוא לקחת ,צריך תקציב ,צריך לשלם לווטרינר ,צריך לעשות חיסונים,
צריך לעשות את כל הדברים האלה .אני הרבה דברים עשיתי למען העיר הזה ואתה
האחרון שיכול להגיד לי לקחת עוד משהו על עצמי.
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מר יעקב חרש :כל הכבוד.
מר שמעון חזן :כשאני עושה דבר מחשבוני מה שאף אחד לא עשה פה .עכשיו ,מה שאני מציע ,היו לי
חברים בוועדה הזאת ,אתם יודעים שוועדה מורכבת בדרך כלל לפי המפתח
המפלגתי .לוועדה הזאת שאני ישבתי בראשה ,הביאו אנשים שכולם היו נגדי .היו
כולם 9 ,מנדטים יש לראש העיר ,הוא ממנה את רובם .הייתי צריך לצעוק
למפריעים למיניהם אבל אני רוצה לציין שהמפריעים למיניהם הם התיישרו והיום
אנחנו מנהלים ו ..התפטר גם מראשות הוועדה ,היום אנחנו מנהלים דיונים ענייניים
וסוף סוף הם הבינו שאני לא עושה את זה ובעיקר עכשיו כשאני פורש מהחיים
הציבוריים העירוניים ,יכולים לבוא ולהגיד שאני לא עושה בשביל להרוויח קולות
פוליטיים כמו שכל הפוליטיקאים רוצים לעשות בראש ובראשונה ,להרוויח קולות.
אחר כך זה מעניין אותם מה קורה .זה מראש הממשלה עד כל האנשים פה במדינה
הזאת .אז עכשיו היות ומועלם אתה ,התיאור שלך זה מורה ,אתה תהייה מורה
נבוכים .עכשיו ,יש לי אחד בשם קציני ,הוא יכול להיות קצין טוב ויש לנו גם את
חרמון .אני מציע לבחור שלושה חברים ,יושב הראש יהיה מועלם ,קציני וחרמון.
אלה האנשים מטעמכם הייתי אומר שיהיו ויעזרו מבחינת תקציב .אני מציע גם
הצעת החלטה שיהיה תקציב .בזמנו עשינו תקציב כמה שעות טיפול ,וטרינרים,
באמת ,הבאנו תקציב מצוין אבל אף אחד לא רצה אותו .זה בין רבע מיליון לחצי
מיליון לשנה .מה זה התקציב הזה לעומת  1.300.000שקל תקציב עיריית חולון
לשנה? אם יעשו אתה דבר הזה ,זה יהיה דבר חלוצי נחשוני בארץ ,זה יכה גלים ואני
חושב ש ,גם בחוץ לארץ יכה גלים ,שאנשים פה דואגים לצער בעלי חיים .יש
אפשרות להפעיל מתנדבים ,יש אפשרות להפעיל ילדים עם בעיות ,בעיות מסוימות
שלא נחזור עליהם ,יש אפשרות להעלות את החמלה ולתת את המודעות הזאת
שאנחנו בחולון לא דואגים רק לבני אדם .אנחנו דואגים גם לחיות .ויש עוד דבר
אחד,
מר זוהר נוימרק :שמעון תסיים.
מר שמעון חזן :אני מסיים ברשותך זוהר .סליחה שזה קצת התארך אבל הנושא הזה הוא מאוד
מעניין.
מר יעקב חרש :זאת אומרת אתה צופה שבעוד שנתיים יהיו פה  30אלף חתולים.
מר שמעון חזן :לא ,לפי הסירוס והכול ,לא יהיו חתולים .בעוד  10שנים יישארו רק  2,000חתולים.
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מר יעקב זיתוני :זה כמו באמריקה .. ,לסנאים.
מר שמעון חזן 2,000 :חתולים .אני רוצה להגיד לכם ופה יש לנו את דוקטור רוק ,אולי יתייחס
לנושא הזה,
מר יעקב זיתוני :זה נושא שהוא לא מבין כלום.
מר שמעון חזן :אני רוצה להגיד לכם מניסיוני האישי ,היה לי שכן בשם סייפר ,הוא היה חבר
מועצה פה .הוא טען שכל ה,
מר זוהר נוימרק :אנחנו מכירים.
מר שמעון חזן :לא ,רק אני רוצה להראות לכם.
מר זוהר נוימרק :בוא תסיים.
מר שמעון חזן :כשחיסלו את החתולים אצלנו ,באו החולדות אלינו הביתה .ואני רוצה להגיד לכם
שהחתולים זה אחד ,זה אחת מהחיות ,זאת אומרת החתול היא אחת מהחיות הכי
נקיות והיא גם עוזרת לאדם ולא עושה רע לאדם.
מר זוהר נוימרק :תודה רבה לשמעון.
מר שמעון חזן :אז לכן אני מבקש הצעה ,לדון בזה ולהקצות לפחות רבע מיליון שקל לשנה בידי
חברי הוועדה הזאת שאני הצעתי.
מר זוהר נוימרק :שמעון תודה רבה.
עו"ד רועי לוי :יש כבר  150אלף שקל שמוקצים לטובת הסירוס ונמצאים בספר התקציב .מה
שאתה מציע בעצם זה שייקחו את הכסף הזה ,במקום שילך לווטרינר ,זה ילך
לאיזושהי עמותה ייעודית ולעשות את זה.
מר שמעון חזן :לא ,לא ,לא ,לא אמרתי את זה.
מר זוהר נוימרק :רועי ,תן לי לענות לו.
מר שמעון חזן :לא אמרתי את זה.
עו"ד רועי לוי :יש לו כסף.
מר שמעון חזן :ביקשתי רבע מיליון.
מר זוהר נוימרק :זה לא לעניין .יש פה דיון על תקציב עוד חודש ,נדון על זה שם ,אבל בואו ,תנו לי
לענות לך שמעון.
מר שמעון חזן :אבל אפשר הסכמה עקרונית .לא עניין של לחכות לתקציב .הסכמה עקרונית.
מר זוהר נוימרק :יש פה אנשי מקצוע ,אני קורא את התשובה של אנשי המקצוע מה שהם ניסחו
לנו .הנושא גורי החתולים ,קיבלתם את זה כולכם.
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מר ישראל מורן :יותר נוח .אתה יכול לענות במקומו כל הזמן.
עו"ד רועי לוי :מה?
מר ישראל מורן :אתה יכול לענות במקום זוהר.
מר זוהר נוימרק :אני מסתדר מורן ,תאמין לי אני מסתדר.
עו"ד רועי לוי :אסור לי לדבר ,אני לא הבנתי.
מר זוהר נוימרק :מורן ,הכול בסדר מורן .מועלם די .נושא גורי החתולים בני יומם נפרדים האמא
החתולה המניקה מסיבות שונות ואינם עצמאיים ומסוגלים לאכול הינה בעיה
כאובה,
מר זוהר נוימרק :מורן ,מספיק.
מר ישראל מורן :חיים דיבר ,אני עניתי לו.
מר זוהר נוימרק :מספיק ,די.
מר ישראל מורן :לו אתה לא מעיר.
מר זוהר נוימרק :שאין לרשויות וגם לא לעמותות השונות ,חיים די .די חיים .די חרש ,די ,מספיק.
מר שמעון חזן :אני רואה שקודם צריך לטפל בחברי מועצה לפני החתולים.
מר זוהר נוימרק :די כבר ,די ,מספיק .היא בעיה כאובה גם לעמותות השונות למען בעלי החיים
בארץ ובעולם ,/תנו לחיות ,SOS ,עמותה בארצות הברית .אף אחד לא יכול
להתמודד איתה למעט ביצוע עיקור וסירוס בקרב אוכלוסיית חתולי הרכב.
הפיתרון אשר נותנות העמותות השונות הגדולות והקטנות ,למרות שלהם מאות
מתנדבים ,כמו כן כל הרשויות האחרות בכדי למנוע צער בעלי חיים או המת חסד
לגורים בני יומם שאינם עצמאיים מאחר ואחוז השרידות של הגורים האלה גם
בתנאים הסטריליים והאופטימליים במקרה הטוב הוא כ 30-אחוז .זאת אומרת
במקרה הטוב  3מתוך  10שורדים ואחרים מתים מדלקת ראות ,היפוטרמייה,
התייבשות ,וירוסים ודברים שונים .יש להבין כי גורי החתולים בני יומם אשר
טופלו על ידי בני אדם ,לא ניתן לשחרר לרחוב מאחר והם לא ישרדו .יש להבין כי
המחלקה הווטרינרית העירונית פוטרת מתוך מנדט המוקנה לה מתקנות ומחוקי
המדינה וכמו כן מכוח חוקי העזר העירוניים .בנושא בעלי החיים בכלל וחתולים
בפרט ,המחלקה הווטרינרית העירונית מציעה שירות של  24שעות ביממה 7 ,ימים
בשבוע ,יותר מכל עיר אחרת בארץ ,כולל ערים שהן גדולות מחולון .בנוסף גם השנה
עיריית חולון מבצעת  2,000עיקורים וסירוסים לחתולי רחוב באמצעות עמותת תנו
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לחיות לחיות ובמעמד העיקור והסירוס אף מחוסנים נגד מחלת הכלבת .בנוסף יש
למחלקה הסדר עם בית החולים הווטרינרי בבית דגן לטיפול בחתולים וכלבים
פצועים וחולים .הטיפול בחתולים אינו מוגדר במטלות הסטטוטוריות של המחלקה
הווטרינרית ולא של הרשות .אין לנו את כוח האדם והתקציבים העומדים לרשות
המחלקה והמקום הפיזי לטפל בזה .לפיכך אני מציע להוריד את זה מסדר היום .מי
בעד להוריד את זה מסדר היום?
מר שמעון חזן :מדובר ,סליחה ,אני עונה ,רגע ,מותר לי לענות?
מר זוהר נוימרק :כן.
מר שמעון חזן :אני עונה .זה לא בעניין של טיפול .יש פה  150מתנדבים ,זה עניין של תקציב בלבד.
השאלה אם רוצים להפעיל אותם או לא.
מר יוסי סילמן :שמעון ,הייתם אצלי,
מר שמעון חזן :כן.
מר יוסי סילמן :אין בעולם יונקיה .אף אחד ,זה סטארט להשקיע עליו  400אלף שקל על איזה הזיה
של מישהו ,בטח לא נעשה את זה.
מר שמעון חזן :יוסי,
מר יוסי סילמן :נתתי לכם מבחן אחד .אמרתי לכם או קיי ,אתם כל כך רוצים ,בואו תקימו עמותה,
אני אחראי לסייע לכם .את זה לא הצלחתם להביא.
מר שמעון חזן :לא.
מר יוסי סילמן :אז מה,
מר שמעון חזן :זה לא היה בדיוק .יוסי ,עזוב ,כאילו עמותה ,אחר כך נחליט ,נחליט אם ניתן או לא
ניתן.
מר זוהר נוימרק :מי בעד להעלות,
מר שמעון חזן :תבטיח ,תבטיח לתת ,נקים עמותה.
מר זוהר נוימרק :שמעון ,שמעון,
מר שמעון חזן :או קיי.
מר זוהר נוימרק :מי בעד,
מר שמעון חזן :רגע ,רגע זוהר ,סליחה,
מר זוהר נוימרק :שמעון בוא,
מר שמעון חזן :יש לי אפשרות לענות.
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מר יוסי סילמן :רק היונקיה הזאת זה לא קיים בעולם .זה בכל המחקרים מראים שזה לא יעיל.
לזרוק  400אלף שקל על איזה פטנט שלא נוסה בעולם ,זה לא רציני.
מר שמעון חזן :קודם כל לא מדובר על יעילות,
מר ישראל מורן :כמו כרטיס תושב.
מר שמעון חזן :לא מדובר על יעילות ,דבר אחד .דבר שני,
מר זוהר נוימרק :שמעון בוא,
מר יוסי סילמן :לזרוק  400אלף שקל,
מר שמעון חזן :דבר שני ,רגע ,דבר שני אמרת לי להקים עמותה ,אמרתי כן .אני אקים עמותה אבל
תבטיח לפני זה שאם אני מקים ,אתה תיתן.
מר שמעון חזן :אה ,אז מה ,מה עשינו?
מר זוהר נוימרק :מי בעד להעלות את זה לסדר היום?
בואו נראה .יש לנו 8 ,בעד .מי נגד? בוא נראה 13 ,נגד .מישהו נמנע?  1נמנע.
ההצעה ירדה מסדר היום.
סעיף  – 3הצעה לסדר  -של חברת המועצה גב' נעה צ'פליצקי בנושא תשובות לחברי מועצה
מר זוהר נוימרק :אנחנו עוברים לסעיף השלישי .הסעיף השלישי זה הצעה לסדר של חברת המועצה
נעה צ'פליצקי בנושא תשובות לחברי מועצה .נעה בבקשה.
גב' נעה צ'פליצקי :בישיבת מועצה  24שנערכה ב ,20.3.2015-הייתי אז חברת מועצה רק שלושה
חודשים ,הגשתי שאילתא לישיבת מועצה .באותה ישיבה ביקשתי לברר את זכות
חבר המועצה לקבל תשובות ,מענה לגבי פניות של חברי המועצה לפקידות הגבוהה
ומנהלי אגפים .זאת לפי קבוצות העניין .הצגתי אז ,היום כמעט  3שנים אחרי ,אני
נאלצת להביא שוב את הנושא מאחר שאיני מקבלת מענה ואף לא התייחסות לחלק
מפניותיי כנציגת ציבור וחברת מועצה .תשובות שאני מחכה חודשים ואף למעלה
משנה .ברצוני לציין ,זה מעכב את עבודתי כחברת מועצה .כמו שהיה מעכב עבודתו
של כל אחד ואחת אחר בכל מגזר ציבורי .זה מונע ממני לתת מענה לתושבים
שפונים אלי ,לקבל החלטות מושכלות .אני מבקשת מכבוד ראש העיר ,שאיננו,
להנחות את הפקידות הבכירה בעירייה שכפופים לו להשיב לחברי מועצה כמו
שאומרת הפקודה תוך ,עד  45יום כפי שהחוק מחייב .או לחילופין ,אם זאת לא
הפקודה ,וזה לא כך ,להבהיר מה היא הדרך הנכונה לעבודת חברת מועצה על מנת
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שתפעל נכון ותיתן שירות לציבור ,שהרי כבוד ראש העיר הוא זה שעומד בראש
המועצה.
מר ישראל מורן :אני רוצה גם להוסיף.
מר זוהר נוימרק :בסדר .קודם כל אנחנו,
מר ישראל מורן :אני רוצה גם להוסיף .זה הצעה לסדר ,יש לי  10דקות.
מר זוהר נוימרק :את מעבירה לו?
גב' נעה צ'פליצקי :כן ,בוודאי.
מר זוהר נוימרק :תמשיך.
מר ישראל מורן :אז אני אספר לכם קודם כל על ,אני בטוח שכולם יודעים שאתמול הייתה עצרת
בכיכר ושבוע שעבר היה כנס עירוני ,וחלק מהמסרים שמהדהדים בחברה
הישראלית מזה  22שנים ושהיום אנחנו מנסים לשמור ,זה לא לאלימות וכן
לדמוקרטיה .בואו נדבר על דמוקרטיה.
מר יוסי זיידה :יורם ,אתה אורח במועצה ,בבקשה לשבת.
מר ישראל מורן :הוא עיתונאי והוא רשאי לצלם.
מר יוסי זיידה :לא להסתובב באולם.
מר ישראל מורן :הוא מצלם מהעמדה שהוא חושב שהוא יכול לצלם.
מר זוהר נוימרק :בסדר ,מורן ,טוב ,דבר .בסדר.
מר ישראל מורן :המסרים האלה של כל לדמוקרטיה הם מסרים שמהדהדים בסופו של דבר בתוך
החברה ,אז אני לא יודע אם שמתם לב היום למה שכתבו בדף הפייסבוק של עיריית
תל אביב .בדף הפייסבוק של עיריית תל אביב העלו פחות או יותר בשעות הצהריים
פוסט שמדבר ואומר היום בערב לא ניתן יותר להגיב על פוסטים בעמוד הפייסבוק
העירוני .עכשיו תשאלו ,מה זה קשור אחד לשני .אז היום בערב ,מכיוון שמן הסתם
נראתה תרעומת גדולה של הציבור ,מה זה הם לא יכולים להגיב ,מה ,אי אפשר
לדבר? אז התגובה של עיריית תל אביב שהיא ידעה וצפתה ,נראה לי צריכה ללמד
שיעור גם את הדמוקרטיה החולונית שאיננה ונעדרה מזה שנים .הדמוקרטיה היא
ערך מקודש גם כשזה קשה .עידוד לדמוקרטיה היא לא סיסמה ריקה ,אלא דרך
חיים שבבסיסה שיח חופשי ,החלפת רעיונות ,חופש ביטוי ויצירה .תושבי העיר
כולם ללא הבדל דת גזע מין או גיל יכולים להגיב ולכתוב לנו בעמוד .אנחנו כאן כדי
לשמוע ביקורת גם כשזה לא קל .אתם ,הנהלת העיר וראש העיר כמי שעומד
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בראשה ובעלי התפקידים הבכירים בעירייה ,מעקרים ופוגעים בדמוקרטיה
העירונית כל פעם מחדש .מה שמציינת נעה ,זה לא להחלטה בלבד .יעידו גם אנשים
שהיו סגני ראשי עיר פה בתואר ולא ענו להם לדברים שהם שאלו .יעידו חברי
מועצה ששאלו דברים על פי פקודת העיריות ,ובמשך שנים לא נענים .עכשיו ,זה לא
מראש העיר .ראש העיר אני לא מצפה שהוא יענה כן או לא .ישנה כאן פקידות
והפקידות גם כן כפופה לדין וגם כן כפופה לפקודות .יש כאן פקידות שהיא עצמאית
והיא חושבת בכוחות עצמה או בכוחות מי שעומד בראש העירייה ומנחה אותם
שלא לענות ואני אומר לכם ,אני לא מקבל תשובות .אני לפעמים נמצא מול פקידות
שאמורה ,מחויבת על פי חוק ,ואני יודע בדיוק ,אל תדאג ,יש לי בדיוק עוד  5וחצי
דקות ,אני מבין שזה כבר מלחיץ שתוקפים את הפקידות .אני עומד מול פקידות,
אני שואל אותה שאלות ואני לא מקבל שום תשובה במייל ,לא חודש .אתם חושבים
שאני לא עושה תזכורת .יש לי תזכורת קבועה .חבר'ה ,אחרי כל שבועיים מקבלים
תזכורת או כל חודש .שום דבר .שנים .שנים .אנחנו כבר  4שנים חברי מועצה .כלום.
יש דברים שעליהם מזכיר ישיבות מועצת העיר שאחראי על כל מועצת העיר ,יוסי,
אתה לא עונה .יונת היועצת המשפטית של העירייה לא עונה .המנכ"ל שכבר נשאל
מתחילה שהוא נכנס לקדנציה שאלה שהיא פשוטה ,אחת ,גם לא עונה .אז מה ,איך
אתם מצפים שחברי מועצה יתפקדו בתוך הדמוקרטיה הזאת? איך אתם מצפים
מאיתנו בסופו של דבר לשיח ,למשהו שהוא קצת קשה ,דרך אגב לא לכם ,הוא
כנראה קשה פוליטית למישהו ,אבל הוא מנחה אתכם לא לענות .זה לא הפקודה ,זה
לא החוק .גם אתם כפופים לחוק לפני שאתם כפופים למישהו שמשלם לכם שכר.
עו"ד יונת דיין :מורן,
מר ישראל מורן :שנייה,
מר זוהר נוימרק :לא ,לא ,תני לו.
מר ישראל מורן :את רוצה לקטוע אותי באמצע?
מר איתי זילבר :אפשר להעלות את זה לסדר ואז תגיבי.
מר ישראל מורן :נכון.
מר זוהר נוימרק :תסיים ,תסיים.
מר ישראל מורן :אני אשמח.
מר זוהר נוימרק :תסיים.
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עו"ד יונת דיין :רציתי להציע תיקון קטן ,אני מבקשת שתסיים ,במקום להתלהם כל כך הרבה רק
תקשיב כשאני אומרת משפט אחד ,זה הכול.
מר ישראל מורן :אני מבין שדברים של חברי מועצה בעינייך הם התלהמות,
עו"ד יונת דיין :כן.
מר ישראל מורן :בעיקר כשהם לא נעימים לאוזנייך.
מר זוהר נוימרק :מורן תמשיך ,מורן תסיים ,די ,תנו לו לסיים.
גב' נעה צ'פליצקי :זה לא ציוני .זאת מציאות.
מר זוהר נוימרק :תני לו לסיים.
גב' נעה צ'פליצקי :המציאות ..
מר זוהר נוימרק :נעה סליחה ,תני לו לסיים .נתת לו את ה,
מר ישראל מורן :וכל האנשים שעושים ומצקצקים בלשונם ,יושבים במקום נוח ,כי כשאת פונה
עונים לך .זו האמת .כשאת פונה עונים לך .עכשיו ,זה לא אמור להיות בגלל שאת
יושבת שלוש כיסאות ליד ,זה לא עובד ככה .את חברת מועצה ואני ,את גם משנה,
אני מתנצל ,נכון?
מר זוהר נוימרק :היא סגנית.
מר ישראל מורן :סגנית ,את חברת מועצה ואני חבר מועצה .חרש חבר מועצה ואני חבר מועצה.
לכולנו  ,...לפי מה שמחייב החוק .לא יכול להיות שלכם זה נוח אז אתם עוד
תוקפים אותנו איך יכול להיות.
מר זוהר נוימרק :נעה ,סליחה .היה לך את הזכות ,ויתרת עליה ,תודה רבה.
מר ישראל מורן :אתם צריכים לדעת לשמוע ביקורת.
גב' נעה צ'פליצקי :תחשבו על כיתה שהמורה עונה לחלק מהילדים ולחלק מהילדים הוא לא עונה
מסיבות כאלה ואחרות.
מר ישראל מורן :והדבר האחרון,
גב' נעה צ'פליצקי :לאן זה יגיע?
מר ישראל מורן :בסוף ,וזה יקרה בכל מקרה ,ההיסטוריה תשפוט והיא תדון את אותם אנשים
שנמצאים היום בתפקידים בכירים על איך הם התעלמו מהחוק ,על איך הם לא
נתנו תשובה במייל לנבחרי ציבור ,עד כדי כך זה היה פשוט ,עד כדי כך וזאת
אחריות שלכם .אתם לא באתם לשרת אדון ,אתם באתם לשרת ציבור ובאחריות
שלכם לשרת ציבור ,אתם צריכים לנהוג בכבוד כלפי מי שמייצג אותו ומה שמעלה
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נעה ,הזעקה הזאת היא זעקה שלא נעים לשמוע אבל ראוי שתקשיבו לה ,ויכול
להיות שהדבר הראשון שתעשו עכשיו זה,
גב' נעה צ'פליצקי :זה שאני חברת מועצה שלושה חודשים,
מר זוהר נוימרק :נעה,
גב' נעה צ'פליצקי :ועליתי על זה.
מר ישראל מורן :הדבר הראשון,
מר זוהר נוימרק :ויתרת על זכות הדיבור ,תני לו לסיים.
מר ישראל מורן :אתם רוצים להתנצח ,בואו נעלה את הנושא לדיון ,בואו נדבר עליו ,בואו נשמע את
היועצת המשפטית שתבוא ותפרט את החוק סעיף אחרי סעיף .. ,מותר ומה
הזכויות שלנו כחברי מועצה ותגדירו את כללי המשחק ,למרות שהחוק מגדיר אותו.
מר זוהר נוימרק :תודה רבה מורן .סיימת.
מר ישראל מורן :סליחה ,לא ,יש עוד  1.40דקות עד ל 10-דקות שלי.
מר מיכאל שמריהו :רגע ,אבל אני רוצה להגיד משהו.
מר ישראל מורן :אני רשאי .לי נתנו את זכות הדיבור ואני יכול  ..אלא אם אתה בעד.
מר מיכאל שמריהו :מה זה משנה מה אני .אני אגיד את דעתי.
מר ישראל מורן :אני בעד להעלות את הנושא לסדר היום.
מר מיכאל שמריהו :אנחנו לא מקבלים תשובות מראש העיר ,אני לא יודע אם ההחלטה ,הדיון פה
יעזור .יש משרד הפנים ,יש הממונה על המחוז,
מר זוהר נוימרק :מיקי,
מר מיכאל שמריהו :למה לא פונים אליהם?
מר זוהר נוימרק :שנייה ,שקט,
מר מיכאל שמריהו :זה השאלה.
מר זוהר נוימרק :נעה אני קורא לך פעם ראשונה לסדר .מורן אתה לא בזכות דיבור.
מר ישראל מורן :הוא שאל שאלה.
מר זוהר נוימרק :לא .אני מנהל פה את הדיון ,תודה רבה.
מר זוהר נוימרק :מורן תודה רבה .שמענו אותך ,דיברת,
מר ישראל מורן :אתה לא שומר על הזכויות שלנו גם עכשיו.
מר זוהר נוימרק :שמעתי אותך בצורה יפה .דיברת נאום חוצב להבות בזכות הדמוקרטיה ,שמענו,
בסדר גמור .שנייה ,שנייה ,עמוס ,בוא ,דבר ראשון ,אין שום מדיניות כזאת
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שאומרת לא לתת מידע ושום דבר כזה .לא קיים כזה דבר .עוד פעם ,דברים
ספציפיים ,אם יש דברים שלא נענו ,תרכזו אותם ,הכול צריך להיות בצורה
מסודרת דרך יוסי שאמור להיות זה .לפעמים יש עומס .אני לא יודע על מה אתם
מדברים,
מר ישראל מורן :בשנה הראשונה יכולתם להגיד לנו,
מר איתי זילבר :יוסי מנפנף כי הוא חייל שלכם ואתם מנצלים את זה .די ,תגיד את האמת .מה
שאתם לא רוצים לענות ,יוסי לא עונה.
מר זוהר נוימרק :איתי אין לך זכות דיבור .תודה רבה .שנייה ,נעה גמרנו ,אני מעלה את זה להצבעה.
מי בעד להעלות את זה לסדר היום? מי בעד?
עו"ד רועי לוי :רגע ,אין תשובה פה?
מר ישראל מורן :אין תשובה .אין תשובה .זה בדיוק מה שקורה  4שנים .אין תשובות.
מר זוהר נוימרק :אמרתי לך שאין מדיניות והתשובה היא שאין שום מדיניות כזאת,
גב' נעה צ'פליצקי :אבל,
מר זוהר נוימרק :ואם יש דברים ,תעלו אותם ,תקבלו תשובות.
גב' נעה צ'פליצקי :יוסי זה עובדות.
מר זוהר נוימרק :שנייה נעה ,שנייה .בוא יוסי ,בוא תגיד כמה מילים.
מר יוסי סילמן :אתם לא יכולים לפנות ישירות לאנשי מקצוע .נא תפנו אלי במרוכז או אל יוסי
ותקבלו תשובה.
מר ישראל מורן :ואם זה לא נכון?
מר איתי זילבר :זה לא קורה.
מר ישראל מורן 4 :שנים אנחנו עושים את זה ואנחנו לא מקבלים תשובות.
מר יוסי סילמן :תשמע ,מי שפנה אלי ,קיבל.
מר ישראל מורן :אני עד היום שאלתי אותך שאלה פשוטה לגבי ...
מר זוהר נוימרק :מורן אתה קיבלת גם הרבה מאוד תשובות בהרבה מאוד נושאים .מורן דיברת
מספיק .יוסי ,יוסי ,די ,מספיק.
מר יוסי סילמן :אני לא מתעסק בזה.
מר זוהר נוימרק :יוסי ,יוסי ,בבקשה ,יוסי די ,תן לי .לא ,יוסי ,עזוב ,עזוב,
מר מיכאל שמריהו :מורן אם לא קיבלת תשובה ,היית פונה לממונה על המחוז,
גב' נעה צ'פליצקי :רגע ,רגע,
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מר מיכאל שמריהו :להוציא לתקשורת וזהו.
מר זוהר נוימרק :אני מעלה את זה להצבעה.
מר מיכאל שמריהו :זה המשמעות.
גב' נעה צ'פליצקי :אני רוצה להעלות משהו.
מר זוהר נוימרק :את לא יכולה להעלות כי אין לך זכות דיבור .תודה רבה .גמרנו .אנחנו אמרנו שכל
דבר שתעלו ,תקבלו תשובות .אין שום מדיניות שאומרת לא לתת לכם תשובות.
תעלו את זה,
מר איתי זילבר :אתה יודע כמה פעמים התרענו שאנחנו לא מקבלים תשובות?
מר זוהר נוימרק :בסדר איתי.
מר איתי זילבר :אף אחד לא  ...ולא מקשיב.
מר זוהר נוימרק :מי בעד ,איתי פעם ראשונה שאני קורא לך לסדר .מורן אני קורא אותך לסדר
פעם שנייה .מי בעד?
מר זוהר נוימרק :מי בעד להעלות את זה לסדר היום? בבקשה ,הצבעה שנתבקשה .מי בעד להעלות
את זה לסדר היום?
גב' נעה צ'פליצקי :אני רוצה הצבעה שמית.
מר זוהר נוימרק :בבקשה ,שמית ,מי בעד? בעד עזרא סיטון ,איציק תורג'מן ,נועה צ'פליצקי ,עמוס
ירושלמי ,מורן ישראל ,איתי זילבר ,שי קינן .מי נגד?
גב' נעה צ'פליצקי :יוסי אני רוצה לשאול אותך.
מר יוסי סילמן :לא ,רגע ,אחרי ההצבעה.
גב' נעה צ'פליצקי :בסדר ,כשתיגמר ההצבעה.
מר איתי זילבר :שמי ,שמי,
עו"ד יונת דיין :עצירה קטנה ,סליחה אני מודעת שזה פעם ראשונה בשבילי הצבעה שמית ,ההצבעה
תהייה,
מר מיכאל שמריהו :שקט ,תן לשמוע אותה.
מר זוהר נוימרק :שנייה,
עו"ד יונת דיין :אז אני לא זוכרת.
גב' נעה צ'פליצקי :מה?
מר מיכאל שמריהו :איך את לא זוכרת.
גב' נעה צ'פליצקי :אני  3שנים רק פה ואני זוכרת.
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מר זוהר נוימרק :יונת בבקשה.
עו"ד יונת דיין .. :שליש מחברי המועצה  ...הצבעה שמית.
ונראה אם יש שליש.
מר זוהר נוימרק :לא ,אין בעיה שתהייה שמית .אין לנו שום בעיה.
מר ישראל מורן .. :חברי המועצה  ,...זה לא משנה.
מר זוהר נוימרק :אז עוד פעם.
מר ישראל מורן :אתה רוצה להצביע ,בבקשה.
מר זוהר נוימרק :מי בעד להעלות את זה כהצבעה שמית?
מר ישראל מורן :בבקשה.
מר זוהר נוימרק :יש לנו בבקשה.7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1 ,
מר ישראל מורן :זה להצבעה שמית אני מבין.
מר זוהר נוימרק :יש פה  ,22די ,שקט ,די ,יש פה  23חברים ,איתי שקט ,פעם שנייה אני קורא אותך
לסדר.
גב' נעה צ'פליצקי :אני לא מבינה.
מר זוהר נוימרק :פעם שנייה .נעה פעם שנייה אני קורא אותך לסדר.
מר מיכאל שמריהו :זה דיון עקר מורן .זה דיון עקר .אתם עושים טעות .זה דיון עקר משום
שיכולתם לפנות לממונה על המחוז ,יכולת לפנות לממונה על המחוז ולתקשורת,
ולתקשורת.
מר זוהר נוימרק :מיקי,
מר מיכאל שמריהו :לא יעזור ,הוא לא יעזור .אנחנו עושים צחוק מעצמנו .דנים בדברים שבכלל לא
לעניין.
גב' נעה צ'פליצקי :לא נכון.
מר מיכאל שמריהו :זה לא לעניין .אין לנו שום סמכות .שום סמכות אין לנו.
מר זוהר נוימרק :מי בעד להסיר את זה מסדר היום? אפשר לנקוב בשמם ,אין שום בעיה .מי שרוצה,
אפשר לנקוב בשמו.
מר מיכאל שמריהו :אז תחזרי אליו בחזרה אם לא קיבלת תשובה.
מר זוהר נוימרק :מי בעד להעלות את זה לסדר היום?
מר ישראל מורן :ונא לציין את שמם.
מר זוהר נוימרק 7 :בעד להעלות את זה על סדר היום.
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גב' נעה צ'פליצקי :אפשר את השמות שלנו ,רק שלנו.
מר זוהר נוימרק :מי שמבקש ,איתי ומורן בעד .מי נגד? גם נעה בעד .תודה רבה .מי נגד להעלות את
זה על סדר היום? בבקשה 13 ,נגד.
מר מיכאל שמריהו :אני נמנע.
מר זוהר נוימרק :יש מישהו נמנע?
מר מיכאל שמריהו :אני נמנע.
מר זוהר נוימרק 1 :נמנע .יורד מסדר יום .תודה רבה.
אני עובר לסעיף  – 4הצעה לסדר של חברת המועצה,
מר איתי זילבר :רגע ,יש לי שאלה.
מר זוהר נוימרק :אין שאלה.
מר איתי זילבר :כמה חברי מועצה יש?
מר זוהר נוימרק.23 :
מר איתי זילבר :אז איך ספרת  13 ,7ו .1-איפה עוד ?2
מר מיכאל שמריהו :בחוץ.
מר איתי זילבר :מה זאת אומרת? כמה הצביעו ,על הדיון הצבעה שמית?  7מתוך  21זה שליש.
מר יוסי סילמן :שאלת אותי שאלה ולא קיבלת תשובה?
גב' נעה צ'פליצקי :לפעמים כן ,לפעמים לא.
מר יוסי סילמן :תני לי שאלה אחת שלא קיבלת תשובה .באמת.
דובר:

היא לא זוכרת.

גב' נעה צ'פליצקי :מה אני לא זוכרת .אני פניתי כל כך הרבה.
מר זוהר נוימרק :די ,זה כבר לא על סדר היום .זה ירד.
גב' נעה צ'פליצקי :תנו לי משפט אחד מההתחלה עד הסוף.
מר זוהר נוימרק :אבל אין לך זכות דיבור לדבר.
גב' נעה צ'פליצקי :אני רוצה שישמע.
מר זוהר נוימרק :הוא לא יכול להגיד כי אין לו זכות דיבור .סיימנו את הנושא .תודה רבה .תודה
רבה .תקשיבי ,תדברי אתו אחרי זה.
גב' נעה צ'פליצקי :לא אלי ולא לחגי פה בחולון .אם אני פונה ,אני לא פונה לא לי ולא לעצמי .אם אני
צריכה משהו לעצמי או בעלי צריך משהו ,אנחנו מתקשרים למוקד או מקבלים
תשובה או מקבלים .כשאני פונה אני פונה כי פנו אלי.
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מר זוהר נוימרק :סדר ,מאה אחוז.
גב' נעה צ'פליצקי :אני נבחרת ציבור .תפקידי וחובתי לתת תשובות.
מר זוהר נוימרק :אף אחד לא אמר שלא.
גב' נעה צ'פליצקי :ואתם מונעים ממני ,מונעים.
מר זוהר נוימרק :בסדר.
גב' נעה צ'פליצקי :ואני מרגישה מבוזה ואני מרגישה זלזול ואני לא יכולה לתפקד.
מר זוהר נוימרק :בסדר.
גב' נעה צ'פליצקי :כשלימדתי  36שנה במערכת החינוך והכול בחולון ,מעולם לא קרה שילד ,פגעתי
בילד,
מר זוהר נוימרק :בסדר נעה ,את אין לך זכות דיבור .תודה רבה .הנושא מסתיים .הצעה לסדר של
חבר המועצה עמוס ירושלמי בנושא מצלמות בגני ילדים .עמוס בבקשה.
מר עמוס ירושלמי :הנדון הצעה לסדר היום,
עו"ד רועי לוי :עמוס בקול רם בבקשה.
מר זוהר נוימרק :רק בקול רם.
מר יעקב זיתוני :זוהר קפצת לדעתי הצעה לסדר אחת ,יכול להיות?
מר מיכאל שמריהו 4 :עכשיו.
סעיף  – 4הצעה לסדר  -של חברת המועצה גב' נעה צ'פליצקי בנושא טיפול במתחם הספורט
מר זוהר נוימרק :אה ,סליחה .אני חוזר ,סליחה ,הצעה לסדר של חברת המועצה נעה צ'פליצקי
בנושא טיפול במתחם ספורט.
גב' נעה צ'פליצקי :אז אני מדברת על הטיפול בקריית הספורט .יש שם את האצטדיון  ..כדורגל.
פניתי לפני שנה ,היום הייתי שם ,יש שמה את המגרש א' ואת המגרש ג'  ..כדורגל,
שאמור לעשות ,לזרוע .האמת שפניתי לכולם,
מר זוהר נוימרק :חרש ,בוא תשב.
גב' נעה צ'פליצקי :ואני קיבלתי את התשובות שאני גם  ,...זו סביבה שאני מכירה .מתוך אנשי
מקצוע שפניתי אליהם ודיברתי איתם ,מאמנים ,הורים ,ילדים ,לא משנה מי,
העניין של השזרוע של הדשא ,העניין של השזרוע של הדשא לפי מה שאומרים לי
הוא משהו מאוד ,תלאי על תלאי .צריך לעשות שם דשא חדש ,צריך לעשות שמה
דשא סינטטי .אני מקווה שזה כן ייעשה.
מר יוסי זיידה :יש תשובה פה,
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גב' נעה צ'פליצקי :בסדר ,ראיתי עכשיו את התשובה אבל אני מעלה .לא ראיתי את התשובה .ראיתי
אותה עכשיו .יש שם  ,...אני מבינה ש ..לפי התשובה.
מר יעקב זיתוני :רגע ,אני רוצה לענות לה.
מר זוהר נוימרק :לא ,לא,
מר יעקב זיתוני :אני רוצה לענות לה.
מר זוהר נוימרק :קובי ,קובי ,לא ,היא מורידה את זה ,חבל.
גב' נעה צ'פליצקי :אני לא הולכת לרוץ ולא לקפוץ שם ,כן? זה שוב ,יש עוד מתחם אחד שאין כרגע
תשובה וזה לגבי האתלטיקה .יש שם את החלק של האתלטיקה  ..ולא ראיתי פה
תשובה.
מר יוסי זיידה :את לא ציינת לפי דעתי ,את דיברת על המתחם.
מר זוהר נוימרק:

דיברת על המתחם ,קיבלת תשובה למה ששאלת ,אבל עוד פעם ,קיבלת את

התשובה .התשובה מספקת אותך?
מר מיכאל שמריהו :אבל גם אם יש בעיה ,יטפלו בזה.
גב' נעה צ'פליצקי :כן .לא ,בסדר ,אין בעיה.
מר זוהר נוימרק :בואי תורידי את זה מסדר היום.
גב' נעה צ'פליצקי .. :כבר ראיתי שיהיה דשא חדש בקיץ.
מר זוהר נוימרק :תגישי תשובה ספציפית ,שאלה ספציפית על האצטדיון.
גב' נעה צ'פליצקי :או קיי ,חשבתי שזה אותו מתחם.
מר זוהר נוימרק :טוב ,את מורידה את זה מסדר היום?
גב' נעה צ'פליצקי :כן.
מר שי קינן:

כן.

גב' נעה צ'פליצקי :שנייה ,שנייה ,רגע ,קריית הספורט ,שם כתוב קריית הספורט .קריית הספורט
זה הכול.
מר יוסי זיידה :יש גם מסלול אתלטיקה שם.
גב' נעה צ'פליצקי :נכון .אבל כשיש שלט קריית הספורט עיריית חולון ,זה הכול .ויש גם אצטדיון
ויש החלפת חדרי הלבשה .איפה חדרי ההלבשה ,זה האצטדיון.
מר יוסי זיידה :נכון.
גב' נעה צ'פליצקי :אז זה על הכול .מה שאני שואלת זה על הכול.
מר יוסי זיידה :לא קיבלת התייחסות בתשובה.
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גב' נעה צ'פליצקי :לא הבנתי.
מר יוסי זיידה :אתלטיקה באמת לא קיבל התייחסות?
מר זוהר נוימרק :בואי תעלי את זה לישיבה הבאה.
גב' נעה צ'פליצקי .. :נושא הכדורגל כי זה נושא שנשאלנו עליו לא מעט שאלות באופן כללי.
מר זוהר נוימרק :בסדר גמור.
גב' נעה צ'פליצקי :בסדר.
מר זוהר נוימרק :את מורידה את זה מסדר היום?
גב' נעה צ'פליצקי :לא .את החלק הזה,
מר זוהר נוימרק :את החלק הנוסף תשאלי ותקבלי תשובה בישיבה הבאה.
גב' נעה צ'פליצקי :בסדר.
מר זוהר נוימרק :מאה אחוז .אנחנו מורידים את זה מסדר היום.
מר מיכאל שמריהו :נעה ,את יושבת איתם כל שבועיים .למה אף פעם לא באת אלי? אני היושב
ראש ,לא הם.
מר זוהר נוימרק :לא ,זה לא קשור לאצטדיון.
מר מיכאל שמריהו :היית פונה אלי.
מר זוהר נוימרק :אבל זה לא קשור ,יאללה ,ירד מסדר היום.
סעיף  – 5הצעה לסדר  -של חבר המועצה מר עמוס ירושלמי בנושא מצלמות בגני ילדים
מר זוהר נוימרק :סעיף  – 5הצעה לסדר של חבר המועצה עמוס ירושלמי בנושא מצלמות בגני ילדים.
עמוס בוא תקרא בבקשה .מורן ,מורן,
מר עמוס ירושלמי :על פי פקודת העיריות ,בכוונה פנו אלי הורים רבים ושאלו מדע לא מציבים
מצלמות בגני ילדים לאור התרבות המקרים בהם ילדים נפגעים ועוברים התעללות
בגני ילדים בחולון ומחוצה לה .יתרה מכך ,בעידן האינטרנט בה כל הורה בישראל
מחובר לרשת האינטרנט ,זכאים ההורים למידע רציף ועדכני על היקר להם מכל,
ילדיהם .לפיכך אני חושב שהגיעה השעה בה נעשה שימוש ברשת האינטרנט לטובת
ההורים המודאגים וזאת לנוכח תופעות האלימות כנגד ילדיהם .כמו כן ,הרי אין
מה להסתיר ,ואני משוכנע שגם הגננות שאנו סומכים שעושים את עבודתם נאמנה,
יהיו מוכנות שיוצבו מצלמות כדי שההורים יהיו רגועים ויוכלו בכל שעה לראות
מה קורה עם היקר להם מכל .כרשות מקומית שיש לה אינטרס עליון מצד אחד
להגן על הילדים ומצד שני להרגיע את ההורים המודאגים ,אני משוכנע שגם אתה,
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אני פונה למוטי ששון ,שלא תתרגל לשבת פה ,יסכים איתי שביטחון הילדים
והרגעת ההורים מצדיק את הצבת המצלמות בגני הילדים העירוניים והפרטיים.
אינטרס הציבור גובר על כל תירוץ שימציאו כדי למנוע את ביטחון הילדים ,מה גם
שהצבת המצלמות היא לא יקרה ותמומן על ידי ההורים .ולמה אני אומר את זה?
אם אני הייתי קובע ,הייתי עושה את זה .אבל אני יודע שגם זה לא יעבוד ,אז עם
הכסף גם לא יעבוד ,אז אני מקווה ,..
מר זוהר נוימרק :בבקשה ,בבקשה.
מר עמוס ירושלמי :לפני שאני עובר להצעה לסדר ,אני רוצה להעיר שאני מחובר להרבה גנים
פרטיים ואני מכיר כמה גנים .שהגנים האלה יש להם מצלמות ,זה לא המצאה
שהמצאנו,
מר שי קינן:

לא ,אבל זה החלטה של הגננת ושל ההורים.

מר עמוס ירושלמי :הגן עצמו,
מר מיכאל שמריהו :הוא נותן דוגמה.
מר זוהר נוימרק :תנו לו לסיים.
מר עמוס ירושלמי :אני נותן דוגמה שיש גני ילדים ,למשל פרפר נחמד .לך תראה ,תבדוק שם ,תראה
מצלמות .ולא רק שם .בכמה גנים שהם פרטיים הציבו שם מצלמות וזה חשוב .ואני
אומר לכם פנו אלי בשנה שעברה ולפני שנתיים ולפני שלוש ,על מקרים מאוד מאוד
חריגים בגני ילדים .יש לי שלושה נכדים שהם בגנים .אני כל בוקר לוקח אותם
ממני .תשאלו את היועצת המשפטית .אתם לא מבינים כמה זה חשוב שאנחנו לא
הולכים לגלות פה פושע ,אבל ברגע שיש מצלמה ,בן אדם חושב אחר .הוא חושב
עשר פעמים אם לעשות איזה טעות .ואנחנו מה ,אנחנו משקיעים .קחו את מוזיאון
העיצוב ,מוזיאון העיצוב רק הביטחון שלו זה הרבה כסף .אני לא יודע כמה ,אבל
הרבה מאוד כסף .אבל זה לא חשוב .זה מגיע מהעיצוב .אבל ילדים הם יותר ..
ממוזיאון העיצוב .הם אחלה  ..שבעולם .ואני חולה על ילדים .אין כמו ילדים.
ילדים זה המתנה הכי גדולה שאלוהים נתן לנו .ואני יודע שאין סיכוי שאני אעבור
את ה ,הלוא יש לכם רוב ,אני מבקש הצבעה שמית.
מר חיים זברלו :עמוס זה לא בסמכות המועצה דבר כזה.
מר זוהר נוימרק :אני אענה לך ואז תראה שאין לנו אפילו סמכות לאשר.
מר עמוס ירושלמי :אצלך שום דבר לא חוקי .מה שטוב לך ,זה חוקי ,נכון? הכול לך זה טוב.
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מר זוהר נוימרק :עמוס ,עמוס,
מר חיים זברלו :אתה בור ועם הארץ.
מר עמוס ירושלמי :אני בור ואתה ..
מר זוהר נוימרק :חיים ,אני קורא אותך לסדר חיים.
מר עמוס ירושלמי :איפה למדת?
מר זוהר נוימרק :עמוס די.
מר עמוס ירושלמי :באיזה בית ספר?
מר זוהר נוימרק :די.
מר עמוס ירושלמי :אתה רוצה שאני אגיד לך מה עשית?
מר זוהר נוימרק :עמוס לא לרדת לפסים אישיים בבקשה .עמוס בוא תסיים .עמוס בוא לא נרד
לפסים אישיים .בוא תגמור ,תגמור את ההצעה לסדר .בוא ,עמוס בוא תסיים
בבקשה את ההצעה שלך.
מר מיכאל שמריהו :עמוס ,עמוס ,לא מתאים ,זה לא מתאים אבל ,עזוב.
מר זוהר נוימרק :בוא עמוס ,בוא ,תסיים בבקשה את ההצעה.
מר עמוס ירושלמי :שלא יפגע בי.
מר זוהר נוימרק :סיימת? קראתי לו לסדר.
מר עמוס ירושלמי :אני רגע ,אני רוצה להגיד.
מר זוהר נוימרק :בוא תסיים.
מר עמוס ירושלמי :הצעה לסדר :מועצת העירייה מחליטה על הצבת מצלמות אבטחה בגני הילדים
העירוניים והפרטיים שתבוסס על רשת האינטרנט .זה הכול.
מר זוהר נוימרק :בסדר .אני עכשיו קורא את התשובה של העירייה .עוד פעם ,מה שדיברת על גנים
פרטיים ,עוד פעם ,זה לא באחריותנו .עכשיו ,נושא המצלמות בגני הילדים נדון מזה
זמן ,בעיקר עם חשיפת סרטונים מגנים ומעונות פרטיים בתקשורת .השיחה
שהתקיים בדיונים אלו העיד על אוזלת ידם של הילדים שאינם יכולים להתבטא
מבחינה וורבלית עקב גילם הצעיר של הפעוטות ומכאן שאינם יכולים לדווח על
מהלך היום שלהם ו/או חלילה ,על אלימות שנוקטים כליהם .שונה הדבר בגנים
העירוניים .הילד הצעיר ביותר בגנים העירוניים הוא בן  3וכבר בעל מסוגלות
ויכולת וורבלית לספר את רגשותיו בגן ואת הקורה אתו .הנושא עלה לדיון בוועדת
הכנסת ונפסל מפאת חיסיון על פרטיות הילדים .מכאן ,היות והגנים הינם גני
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עירייה עם צוות מיומן ומוסמך של משרד החינוך וסייעות של חברת מוסדות
שמקבלות הכשרה מקצועית ,לא נאפשר הצבת מצלמות בגני הילדים .בכל מקרה
של בעיה של חוסר אמון או אלימות של ילדים ,בעיית ילדים מאתגרים ,ישנם
מהלכים ותוכניות בנושאי הצבת גבולות ,וועדות היוועצות ושיתוף הורים וועדים
בנושאים כלליים .הסתדרות המורים לא מאפשרת הצבת מצלמות .אנו לא חוקרי
משטרה שנדון על כל תסריט בגן ,אלא דור מחנכים לדרך ארץ ולאמון במערכת
החינוך .זכותו של כל ילד לפרטיות .מי בעד להעלות,
גב' נעה צ'פליצקי :שנייה ,רק אני רוצה להוסיף ,בכנסת הדיון עוד לא הסתיים .זה עדיין בכנסת.
מר זוהר נוימרק :לפי מה שאנחנו קיבלנו,
מר עמוס ירושלמי :אני רוצה להבין איפה ,איפה מותר ,איפה אסור .ברחוב מותר? למה מותר
ברחוב?
דובר:

כי זה ציבורי.

מר עמוס ירושלמי :ומה הגן הזה ,פרטי?
עו"ד יונת דיין :עמוס,
מר זוהר נוימרק :בואו תנו ליונת לענות.
עו"ד יונת דיין :גם במצלמות במרחב ציבורי או באירוע ציבורי ,אסור להתמקד בילדים קטינים בלי
הסכמת ההורים .גם כשמשודרות תמונות מהעדליידע ברשתות הציבורית ,תשימו
לב שאין פוקוס על ילדים .תמיד תמונה מאוד כללית ,מאוד רחוקה שתופסת
קבוצת רוקדים.
מר עמוס ירושלמי :אם אתם חושבים ש,
מר זוהר נוימרק :אחרי הסכמה,
מר עמוס ירושלמי :שהעיר שלנו כל כך יפה ומסודרת,
עו"ד יונת דיין :זה לא השאלה,
מר עמוס ירושלמי :וכולם מכבדים את כולם ,אז למה תפחדו לשים?
עו"ד יונת דיין :עמוס זה לא שייך .חוק הפרטיות לא מאשר לצלם ילדים .זה המצב.
מר זוהר נוימרק :יש חוקים.
עו"ד יונת דיין :הכנסת תדון בזה שוב ,תחליט לשנות את החוק,
מר זוהר נוימרק :אם היא תחליט ,אנחנו נעשה את זה .אתה מוריד את זה מסדר היום או שאתה
רוצה להעלות את זה להצבעה?
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מר עמוס ירושלמי :אני רוצה להעלות.
מר זוהר נוימרק :בוא תעלה .מי בעד להעלות את הנושא לסדר היום ,לאור הדברים שאנחנו אמרנו?
מי בעד?  5 ,4 ,3 ,2 ,1בעד .מי נגד להעלות את הנושא? מי בעד להוריד את הנושא
מסדר היום?  12נגד .יש מישהו נמנע?  2נמנעים .ההצעה ירדה.
מר עמוס ירושלמי :מה אתה מתערב בכלל?
מר זוהר נוימרק :ירד מסדר היום.
מר עמוס ירושלמי :אל תעשה לי ככה.
סעיף  – 6שאילתא – של חברת המועצה גב' נעה צ'פליצקי בנושא פניות למוקד העירוני
מר זוהר נוימרק :נעה סעיף  ,6שאילתא של חברת ,נעה,
מר עמוס ירושלמי :אני רוצה לדבר.
מר זוהר נוימרק :סעיף  – 6שאילתא של חברת המועצה נעה צ'פליצקי בנושא פניות למוקד העירוני.
בבקשה ,בואי תציגי.
גב' נעה צ'פליצקי :לאחרונה פנו אלי תושבים לגבי פניות למוקד העירוני ,בהם הם מבקשים טיפול
בליקוי שירות מהמערכת העירונית.
מר יוסי זיידה :חברים,
מר זוהר נוימרק :רק בשקט.
גב' נעה צ'פליצקי :בחלק מהפניות,
מר זוהר נוימרק :חיים ,חיים,
גב' נעה צ'פליצקי :בחלק מהפניות מתקבלת תשובה פנייתך טופלה כשבפועל הנושא לא טופל .זאת
אומרת זה מעדות בשטח .כיצד נסגרות הפניות והאם הקבלן המטפל מדווח למישהו
כיצד נעשים הפיקוח והבקרה?
מר זוהר נוימרק :אז בואי אני אענה לך .פניות תושבים מתקבלות למוקד העירוני באמצעים שונים:
טלפון ,אפליקציה ,מייל ,SMS ,פייסבוק וצ'אט .נציגי המוקד מנווטים את הפניות
לפי הנושא המתאים למחלקה הרלוונטית של יחידות הביצוע השונות האחראיות
על הטיפול בפנייה בשטח וסגירתה במערכת .אנו מקפידים בשנה האחרונה על
עדכון התושב בהודעת  SMSעל סטטוס הפנייה ,פנייה בטיפול ,טופלה ,לא אותר
מפגע ועוד .במקרים בהם נדרש טיפול מורכב ומתמשך ,אמורה לשלוח היחידה גם
כן  SMSהמסביר כי מדובר על טיפול מתמשך .כבקרה לסגירת הפניות ,המוקד
מבצע תשאול פונים הן טלפונית ובאמצעות  ,SMSעל מנת לקבל פידבק חוזר
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מהתושב ולסגור מעגל טיפול .כמו כן סיירת המוקד מבצעת רנדומלית בקרה על
פניות שטופלו בשטח .אנו מזמינים כל מי שמקבל תשאול להשיב על הסקר בכדי
לאתר פניות שבהן הטיפול היה חלקי או לא הושלם.
גב' נעה צ'פליצקי :אבל הסקר הוא רק בורג קטן בתוך המערכת .אם תושב פנה,
מר זוהר נוימרק :עוד פעם ,נעה ,אבל זה שאילתא .קיבלת ,אמרת שאלה ,קיבלת תשובה.
גב' נעה צ'פליצקי :אני רוצה רגע להסביר.
דובר:

לא משנה ,אבל זה שאילתא חשובה.

גב' נעה צ'פליצקי :בואו תראו רגע .אני לא באה כל הזמן לנגח .אני באה ,איך אומרים ,בחשיבה
שלי,
מר זוהר נוימרק :נעה ,תשאלי שאלת הבהרה אבל יש פרוצדורה.
גב' נעה צ'פליצקי :לא בחשיבה שלכם ,בחשיבה שלי .איך לשפר ואיך לייעל כי התושבים מקבלים
פנייתך טופלה ואחרי שתי דקות או חצי שעה אני מקבלת אבל בפועל זה לא טופל.
כולל בגני הילדים ,והמנכ"ל בטוח יודע על גן גזית ששמה איך אומרים ,הפרקט
אמרו טופל ולא טופל .אני יודעת על מה אני מדברת אז אני חושבת שצריך להיות
איזשהו מנגנון של בקרה אמיתי בשטח .זה הכול.
מר זוהר נוימרק :אבל יש מנגנון של בקרה .יש מנגנון.
גב' נעה צ'פליצקי :זה הכול .גם אני פעם פניתי ... ,הייתה תוך  24שעות קיבלנו מענה ואכן הלכנו
לראות וטופל .אבל זה לא תמיד ככה ,אז למה לא,
מר יוסי סילמן :אגב ,אנחנו עושם בדיקות מדגמיות כולל בדיקות בשטח וקבלן באמת שמדווח לא
נכון אנחנו באים איתו חשבון.
גב' נעה צ'פליצקי :ברור,
מר זוהר נוימרק :זה מה שעניתי לך אבל.
מר יוסי סילמן :יש לפעמים דיווחים לא נכונים של קבלנים ואנחנו באמת בודקים אותם והם
חוטפים קנסות ואני מקווה לצמצם את התופעה.
דובר:

זוהר,

מר זוהר נוימרק :לא ,די .זה שאילתא ,הייתה שאלת הבהרה .מספיק.
גב' נעה צ'פליצקי :זוהר ,בסדר .אנחנו בני אדם ,יש קצת עוד מילה.
דובר:

הכול בסדר .למה אנחנו חייבים,
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מר זוהר נוימרק :בלהט הדברים נאמרו דברים שלא היו צריכים להיאמר אז טוב מאוד שהתנצלת.
אנחנו עוברים לסעיף .7
דובר:

זוהר ,אבל אני מציע שתיקח את השאילתא שלה,

מר זוהר נוימרק :אנחנו ניקח ברצינות .אם אפשר ,נעה ,נעה ,נעה ,תני שנייה ,נעה ,אנחנו עושים את
זה אבל אם אפשר לשפר ולייעד אנחנו נשמח לעשות את זה.
סעיף  – 7פרוטוקול ועדת תמיכות – אישור טבלאות חלוקת תמיכות ל"תנועות נוער" לשנת 2017
מר זוהר נוימרק :סעיף  ,7אנחנו עוברים לפרוטוקול ועדת התמיכות .אישור טבלאות חלוקה,
תמיכות לתנועות הנוער .רחמים בינוני ,בבקשה .בוא תציג את זה ,אם למישהו יש
שאלות.
מר רחמים בינוני :חברים,
מר זוהר נוימרק :עמוס ,בוא בבקשה .בוא תשב רק במקום .בוא .בוא.
מר רחמים בינוני :בהתאם לתבחינים שאושרו על ידי מועצת העיר ולתקציבים ,אישרנו בתקציב
 2017יש כאן  3טבלאות חלוקה ,יש פה חלוקה לתקציב תנועות הנוער .. ,נוער
וחלוקת תמיכות לסניפי תנועות הנוער שממוקמים במקלטים עירוניים .כמו שאתם
רואים,
עו"ד כהן רועי :היה איזשהו שינוי בפרמטרים משנה שעברה?
מר רחמים בינוני :לא.
עו"ד כהן רועי :אותו דבר? כלומר,
מר רחמים בינוני :נשאר אותו דבר.
עו"ד כהן רועי :זה לפי היקף הפעילות,
מר רחמים בינוני :לפי היקף הפעילות ,מספר הנהנים ,בדיוק .כמות הנוער שמשתמשים ב,
גב' נעה צ'פליצקי :אפשר לשאול שאלה?
מר זוהר נוימרק :נעה בבקשה.
גב' נעה צ'פליצקי :ככה להשכלה כללית ,למה כנפיים של קרמבו לא פה?
מר רחמים בינוני :כי כנפים של קרמבו מקבל בנפרד .יש להם סעיף תקציבי בנפרד ולא נמצא
בחלוקה הזו כי תקצבנו אותם,
גב' נעה צ'פליצקי :אה ,או קיי.
מר זוהר נוימרק :אז בואו ,בבקשה .אם לאף אחד אין יותר שאלות אני מציע להעמיד את זה
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להצבעה .מי בעד לאשר את פרוטוקול ועדת התמיכות שלפי המכתב של מערך
המינוי שמוצב ,שצורף .מי בעד? יאללה ,בעד  .18מישהו נגד? מישהו נמנע? הסעיף
אושר .
סעיף  - 8פרוטוקול ועדת תמיכות – אישור טבלאות חלוקת כספי תמיכות ל"עמותות כללי" לשנת
2017
מר זוהר נוימרק :אנחנו עוברים לסעיף  .8פרוטוקול ועדת תמיכות ,אישור טבלאות חלוקת כספי
תמיכות לעמותות כללי.
מר רחמים בינוני :כאן זה גם ,זה לכלל העמותות יש כאן  240אלף ש"ח שאנחנו מחלקים אותם לפי
התבחינים שאושרו ,כמו בכל שנה.
עו"ד רועי לוי :לא ,אבל אני רוצה לשאול .לכל העמותות האלה יש ניהול תקין,
מר רחמים בינוני :נכון ,למעט,
דובר:

חייב להיות.

עו"ד רועי לוי :כי כבר מצאנו שפעם הרי הגביהו לפה והיה טענה שאין להם ניהול תקין .מה ,מי
בודק את זה? מי אמון על הדבר הזה?
מר רחמים בינוני :הבקר התקציב דורון עברי בודק לנו את כל הניירת שהכול נקבע לפי הזה .כרגע
לזק"א עדיין לא קיבלנו אנחנו ,אנחנו  ...אותם כדי שברגע שהם יגישו לנו נעביר
אותם גם.
מר זוהר נוימרק :זה מותנה באישורים .אם לא יהיה אישורים ,עכשיו רק גילוי נאות,
מר רחמים בינוני :וזה הסיבה שזה מתעכב עד עכשיו כי עד שאנחנו מקבלים את כל האישורים
אנחנו לא מאשרים אותם לחלוקה .ואנחנו רוצים לתת לכולם את החלוקה ולכן
אנחנו מחכים.
מר זוהר נוימרק :עוד פעם ,אני רוצה רק לציין .לגבי מעגל נשים ,אשתי הייתה עד לא מזמן יו"רית
זמנית בטנג'ר שזה חלק ממעגל נשים או לצורך העניין אז,
מר מורן ישראל :היא יצאה מהמעגל או מה?
מר זוהר נוימרק :היא הקפיאה זמנית את זה,
עו"ד יונת דיין :היא לא פעילה,
מר זוהר נוימרק :כרגע היא לא פעילה .היא הייתה פעילה עד לפני חודש .טנג'ר זה חלק ,זה המעגל
נשים החלק שהוא מעל גיל .45
מר מורן ישראל :ועם בוכרה זה היה,
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מר זוהר נוימרק :אז אני לא מצביע לצורך העניין.
מר ישראל מורן :שאלה והערה .שאלה זה שגם לבירור על מנת שנדע האם כל העמותות מרכז
פעילותן בחולון או פועלות בחולון?
מר זוהר נוימרק :ברור .זה הבסיס.
מר ישראל מורן :זה אומר שלכולם יש זיקה כזו או אחרת,
מר זוהר נוימרק :ברור.
מר ישראל מורן :או קיי ,מצויין .זה אחד .שתיים ,שכבר ביקשנו את זה לדעתי בשנה שעברה ובשנה
שקודמת לה .מאחר שיש תבחינים ואתם מודדים אותם הרי על פי זה ולכן עמותה
אחת מקבלת  5,000ואחת  8,000ואחת  40אלף .ראוי היה שבדרך כלל זה לפי הרכב
הפעילות שלהם והיקף הפעילות שלהם וכמות המשתתפים וכולי .ראוי היה לעשות
בדיוק מה שעשיתם בתנועות הנוער ולהביא לנו את הטבלה המלאה ולא רק את
הטבלה של התוצאה של כמה ,ועל כן מבקש,
עו"ד יונת דיין :את הקריטריונים אתם מאשרים בנפרד.
מר ישראל מורן :את הקריטריונים אנחנו יודעים אבל אם תשימי לב ,למשל ,בתנועות הנוער
שאישרנו אז רשום הרכב  70אחוז 15 ,אחוז 15 ,אחוז,
עו"ד יונת דיין :אתה מבקש טבלה יותר מפורטת?
מר ישראל מורן :בדיוק את הטבלה המפורטת לאיך חילקתם את הכסף.
עו"ד יונת דיין :רחמים ,זה משהו שהוועדה,
מר ישראל מורן :אפשרי לקבל את זה מעכשיו ואילך?
מר רחמים בינוני :נעביר את זה,
מר זוהר נוימרק :מעכשיו,
מר רחמים בינוני :אין בעיה.
מר ישראל מורן :שנקבל את זה מפורט.
מר זוהר נוימרק :בסדר גמור .מי בעד?
מר ראובן קייקוב :רגע ,רגע .יש לי עוד הערה נוספת .הערה נוספת ,סליחה .תראו ,יש פה חוות דעת
של הרואה חשבון ,החוות דעת הנוסח שלה פה אני מבקש שלהבא ,אולי ,הוא
ישתנה .הרואה חשבון יאשר שהוא בדק שבאמת כל העמותות האלה עומדים
בהתאם לכללים שנקבעו בוועדת התמיכות.
מר זוהר נוימרק :ברור.
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מר ראובן קייקוב :זה לא מובן תמיד.
מר רחמים בינוני :הנה ,רושם ,את התבחינים שאישרה ועדת התמיכות של עיריית חולון .הוא
כותב.
מר ראובן קייקוב :כן ,כן ,כן ,לא .אבל הוא לא רושם באמת שהוא בדק לפחות מדגמית שהעמותות
האלה באמת עומדות,
מר רחמים בינוני :לא ,הוא לא הולך לשטח לבדוק .הוא מקבל את הניירת,
מר ראובן קייקוב :לא ,הוא לא התבקש ללכת לשם.
מר רחמים בינוני :נכון.
מר ראובן קייקוב :אבל לראות שהם באמת העבירו את הניירת,
מר רחמים בינוני :זה רק,
מר זוהר נויימרק:

כספי התמיכה יועברו רק לאחר הצגת כל המסמכים הנדרשים על פי דין,

מה.
מר ראובן קייקוב :שנייה רגע ,שנייה רגע .הוא נותן חוות דעת ,הוא לא מעביר את כספי התמיכה,
כן? אז כאשר הוא נותן את החוות דעת,
מר רחמים בינוני :לא ,רק באישור שלו זה עובר.
מר זוהר נוימרק :בסדר ,זה סמנטיקה איך שהוסיף את זה לחוות דעת .בסדר גמור .מי בעד? בעד
 .18אני לא מצביע .יש מישהו שנגד? יש מישהו נמנע? הסעיף אושר
סעיף  – 9הארכת תוקף תעריפים חוק עזר לחולון )שטחים ציבוריים פתוחים(
מר זוהר נוימרק :אנחנו עוברים לסעיף  ,9הארכת תוקף תאריכים חוק עזר חולון שטחים ציבוריים
פתוחים .יונת ,בבקשה.
עו"ד יונת דיין :כן .במועצה הקודמת אישרתם את התחשיב החדש כדי להגיש אותו לאישור משרד
הפנים .כמה ימים אחרי החלטת המועצה משרד השיכון הוציא קריטריונים חדשים
לתחשיב השטחים הציבוריים בפיתוח של העיר והמומחה שהעירייה לקחה את
שירותיו ,אהוד חסון ,עשה בדיקה בשנית ונראה שיש שינוי משמעותי ,שינוי מהותי
בתעריפים וכדי לא לצאת או מצד אחד מחייבים ביתר או מצד שני גובים פחות
מהעלות ,דיברתי עם משרד הפנים והם אמרו שנבקש הארכה נוספת והמומחה שלנו
כבר עושה עדכון לתחשיב .ברגע שהוא יסיים נביא אותו מחדש למועצה.
עו"ד רועי לוי :אז כרגע הולכים לפי התעריפים שהיו בשנה הקודמת?
דובר:

כן.
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עו"ד רועי לוי :והם כן אושרו?
דובר:

כן.

עו"ד רועי לוי :הם אושרו על ידי משרד הפנים?
עו"ד יונת דיין :ודאי ,ודאי .אני מבקשת מכם שתסכימו להארכה לעוד שנה ,זה יהיה כמובן גם
באישור משרד הפנים ,כי התעריפים שאישרנו לפני חודש כמה ימים אחרי זה
הקריטריונים החישוב שלהם שונו והם משפיעים משמעותית.
עו"ד רועי לוי :טוב.
עו"ד יונת דיין :אנחנו רוצים לגבות משהו נכון ואמיתי ולא משהו מיושן .אנחנו גם לא רוצים
לטרטר כל חצי שנה בשינוי.
עו"ד רועי לוי :טוב.
מר זוהר נוימרק :מי בעד?
מר ישראל מורן :חשוב לומר שלא קיבלנו ,אני לפחות לא קיבלתי שום חומר על זה.
עו"ד יונת דיין :זה ההסבר .אין חומר נוסף.
מר ישראל מורן :מצויין .היה אפשר לעשות ,נושאים אחרים שעל סדר היום ולרשום.
מר זוהר נוימרק 16 :בעד .יש מישהו נגד? מי נמנע? שניים נמנעים .הסעיף אושר
סעיף  – 10אישור הגב' אושרית לוי למ"מ מנהל הארנונה
מר זוהר נוימרק :אנחנו עוברים לסעיף  .10אישור הגברת אושרית לוי לממלא מקום מנהל
הארנונה.
עו"ד רועי לוי :רק אם אפשר להסביר לנו מה זה .זה רק סמנטי? מה זה? הוא נעדר מהתפקיד אז,
מר זוהר נוימרק :ברגע שהוא נעדר מהתפקיד ,יוצא לחו"ל ,מילואים ,משהו ,חופש .אז היא יכולה
לחתום בשמו.
עו"ד רועי לוי :טוב.
מר זוהר נוימרק :אושרית ,היא מנהלת השומה ,במקום אמנון ארץ קדושה ,הולי לנד .מי בעד? 17
בעד .הסעיף אושר .
מר ישראל מורן :רק לוודא שאמנון נשאר,
מר זוהר נוימרק :אין נגד,
מר ישראל מורן :ולא הולך לשום מקום.
מר זוהר נוימרק :לא הולך לשום מקום כרגע.
דובר:

אולי ביום נתון הוא ילך.
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מר ישראל מורן :לא בסדר .נכון לעכשיו למיטב ידיעתך.
סעיף  – 11אישור מר בוסקילה אילן למ"מ ממונה על הגבייה
מר זוהר נוימרק :אנחנו עוברים לסעיף  ,12אישור מר בוסקילה אילן לממלא מקום ממונה על
הגבייה .זה עוד פעם ,זה אותו דבר רק ,יש מנהל ארנונה ויש מנהל הגבייה .זה שני
תפקידים שאת שניהם ממלא אמנון ארץ קדושה וזה פשוט,
עו"ד יונת דיין :אחד משמש לשוטף של החיוב והשני משמש להליכי הגבייה.
מר זוהר נוימרק :מי בעד?  18בעד .מי נגד? אין נגד ,אין נמנעים .הסעיף אושר .
סעיף  – 12אישור תב"ר – הסדר מע"מ בעסקת "אמות"
מר זוהר נוימרק :עוברים לסעיף  ,12אישור תב"ר הסדר מע"מ בעסקת אמות .בוא ,רחמים בינוני.
זה משהו טכני ,רחמים יסביר.
מר רחמים בינוני :כן .יש את העסקת קומבינציה שנעשתה עם אמות ,בהתאם להסכמה שהגיעו עם
מע"מ תל אביב העירייה תשלם את המע"מ ,החברה הכלכלית תקבל את ההחזר
והחברה הכלכלית תעביר לנו את ה 7.5-מיליון,
עו"ד רועי לוי :אבל העירייה לא משלמת מע"מ .ממתי עירייה משלמת מע"מ?
מר זוהר נוימרק :זה עסקת אקראי ,עסקת אקראי משלמים ואז מקבלים חזרה.
מר רחמים בינוני :זה בדרך כלל רק דיווח .מע"מ פה ביקשו שהעירייה תשלם והם יחזירו את
הכסף .יגיעו עם זה להסכמות עם מע"מ ,הם יחזירו את הכסף לחברה הכלכלית
שתחזיר את הכסף לעירייה.
מר זוהר נוימרק :תוך  30יום.
עו"ד רועי לוי :איך זה יירשם בספרים של החברה?
מר זוהר נוימרק :כלום ,היא צינור .החברה היא צינור.
עו"ד רועי לוי :רגע ,רגע .תאמין לי אני יודע .איך הדברים יירשמו בזה אם החברה לא שילמה שום
דבר ,למה שהיא תקבל את ה 7.5-מיליון? איך היא תקבל את הכסף חזרה?
מר רחמים בינוני :היא תקבל .זה,
עו"ד רועי לוי :ממה? בוא,
דובר:

כנגד מה היא תקזז אותו.

עו"ד רועי לוי :מה?  7.5מיליון שקל צריכה לקזז אותו ,כנגד מה?
דובר:

יש לה הכנסות שכירות אולי ,חניונים.

מר זוהר נוימרק :כנגד חשבונית,
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מר רחמים בינוני :יש לזה הסדר ,זה מה שמע"מ ביקשו לעשות.
מר זוהר נוימרק :זה ההסדר שהגענו עם מע"מ .זה טכני.
עו"ד רועי לוי :אני רוצה לדעת שבדקתם את זה שלא יהיה בעיה.
מר זוהר נוימרק :זה נסגר עם מע"מ,
עו"ד רועי לוי :הבנתי את זה את האקראי .הכול טוב ,הבנתי ,שילמנו את ה 7.5-עכשיו ה 7.5-חזר
לחברה,
דובר:

איך חוזר לחברה? הוא הולך למע"מ קודם.

דובר:

זה קטע טכני .אתה מדקלם ומקבל חזרה.

מר רחמים בינוני :אתה משלם ומקבל את זה חזרה דרך החברה .כן .מע"מ מחזיר .בדרך כלל זה רק
דיווח ,במקרה הזה הם ביקשו שהעירייה תשלם ואז הם יחזירו חזרה את הכסף.
מר ישראל מורן :לי יש שאלה מעניינת אחרת בסיבוב הזה ,שחוזר מהחברה הכלכלית לאיזה תקציב
הוא חוזר?
דובר:

האם זה בניכוי מע"מ?

מר ישראל מורן :האם הוא חוזר לתקציב הרגיל או חוזר,
מר רחמים בינוני :אנחנו מממנים את זה,
מר ישראל מורן :בסופו של דבר זה תקציב פיתוח,
מר רחמים בינוני :אנחנו מממנים את זה מתקציב הפיתוח מקרנות הרשות,
מר ישראל מורן :כן.
מר רחמים בינוני :ואנחנו מחזירים את זה חזרה לתקציב הפיתוח.
מר זוהר נוימרק :זה טכני.
דובר:

 7.5נגד ?7.5

מר זוהר נוימרק :כן ,אתה נותן ומקבל .אתה נותן הלוואה,
מר ישראל מורן :אני מוודא שאני לא נותן הלוואה לפיתוח של ראש העיר בשנת בחירות.
מר יעקב חרש :רגע ,רגע ,רגע .אז מי משלם את המע"מ ,החברה הכלכלית?
מר רחמים בינוני :העירייה.
מר זוהר נוימרק :הקרקע היא של העירייה.
מר רחמים בינוני :הקרקע של העירייה.
מר זוהר נוימרק :זה ההסכם שנסגר מול מע"מ .ההסכם שמול מע"מ נסגר שאתה משלם ומקבל
חזרה אחרי  30יום.
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מר רחמים בינוני :זה פשוט סיבובי של משהו כחודש.
מר זוהר נוימרק :מי בעד?  18בעד .מי נגד? אין נגד ,אין נמנעים .הסעיף אושר
סעיף  – 13מינוי הגב' אריאלה קידר כדירקטורית נציגת העירייה בחברה לפיתוח תיאטרון מוזיקה
אומנות ומחול חולון בע"מ ,במקום הגב' טליה פרידמן
מר זוהר נוימרק :אנחנו עוברים לסעיף  .13מינוי הגברת אריאלה קידר כדירקטורית ,נציגת העירייה
וחברה לפיתוח תאטרון מוסיקה אמנות ומחול חולון בע"מ במקום הגברת טליה
פרידמן.
דובר:

מחליפה אותה פשוט.

מר זוהר נוימרק :מחליפה.
מר ישראל מורן :רגע לפני שעושים סדר עכשיו בדירקטורים ,כי יש פה עוד כמה סעיפים ,תוכל
למנות לנו מי הדירקטורים של החברה לפיתוח תאטרון? מי הדירקטורים היום?
דובר:

תעלה שאילתא.

מר ישראל מורן :לא ,נו ,זה נושא על סדר היום .אני רוצה לשאול.
דובר:

לא זוכרים בעל פה.

מר זוהר נוימרק :לא זוכר בעל פה ,לא רוצה להטעות אותך.
מר ישראל מורן :האם יכול להיות שישנם דירקטורים שמכהנים בחברה לפיתוח תאטרון שפג תוקף
כהונתם כבר בשנת  2016אחרי הארכה של כמה קדנציות ועדיין הם מכהנים
בתפקידם?
מר זוהר נוימרק :לא מכהנים.
מר ישראל מורן :האם יכול להיות שיש דירקטורים שאמורים להיות ,שמועצת העיר אישרה אותם
כבר בעבר ועדיין לא מכהנים כדירקטורים?
מר זוהר נוימרק :יכול להיות.
מר ישראל מורן :אני שואל שאלה פשוטה .אני רוצה לדעת ,לפני שאנחנו מאשרים דירקטור .האם
ישנם כאלה? בואו ,תנו סקירה למועצה .מי מועצת העיר אישרה כבר לפני שנתיים
ועדיין לא מיניתם? בהחלטת מועצת העיר.
מר זוהר נוימרק :יש שני דברים,
מר ישראל מורן :אל תגיד לי מה להפריד,
מר זוהר נוימרק :למה לא?
מר ישראל מורן :כי זה אותו דירקטוריון.
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מר זוהר נוימרק :מורן,
מר ישראל מורן :אין ,אתם מרכיבים הרכב דירקטוריון אני רוצה לדעת מי ההרכב כולו .אני רוצה
לדעת אם מי שמונה באמת מממנים אותו .אתם לא מממנים.
מר זוהר נוימרק :תצביע נגד.
מר ישראל מורן :לא ,מה זה תצביע ,אני רוצה שתסביר למועצה למה ההחלטה שלהם לא תקפה.
אני רוצה שתסבירו להם.
מר יוסי סילמן :אבל זה שאלה אחת,
מר ישראל מורן :לא ,זה לא שאלה אחרת .זה בדיוק אותו דבר.
מר זוהר נוימרק :תציג שאילתא ,תקבל תשובה.
מר ישראל מורן :לא ,זו לא שאילתא .יש פה נושא על סדר היום ואני רוצה תסביר למועצת העיר,
זוהר ,למה יש דירקטורים שמועצת העיר באסיפה הכללית של החברה הזאת מינו
ועדיין אתם לא ממנים.
מר זוהר נוימרק :יש דירקטורים ,בוא שנייה ,אז הוא לא שם .אם הוא פג תוקף אז הוא לא שם.
מר ישראל מורן :היא שם.
גב' נעה צ'פליצקי :הנה.
מר ישראל מורן :היא שם .אתם רוצים שאני אשאל ספציפית? אתם רוצים להגיד לגבי הגברת רבינה
האם היא עדיין נציגת ציבור שם?
גב' נעה צ'פליצקי :כן.
מר ישראל מורן :האם היא סיימה את כהונתה בשנת  2016על פי הודעתו של דודי ספיר ועדיין
מכהנת בדירקטוריון?
מר זוהר נוימרק :אני מעלה להצבעה.
מר ישראל מורן :מה אתה מעלה? יש שאלות ,תענה.
מר זוהר נוימרק :מורן ,כשאני אעבוד אצלך אני אענה לך.
מר ישראל מורן :אבל יש שאלות,
מר זוהר נוימרק :תדבר בצורה יפה ומכובדת ואני גם אענה לך .כשאתה מדבר בצורה כזאת אני לא
רוצה לענות לך .תודה רבה ,זה לא על סדר היום,
מר ישראל מורן :האם בבקשה אתה יכול לענות?
מר זוהר נוימרק :לא ,לא עונה לך.
מר ישראל מורן :אז הנה ,אתה רואה ,גם כשמבקשים יפה,
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מר זוהר נוימרק :אני לא רוצה לענות לך .תעלה שאילתא ,תקבל .אני מעלה את זה להצבעה,
מר ישראל מורן :לא ,אני רוצה שתענה על שאלה פשוטה.
מר זוהר נוימרק :אתה יכול לרצות מה שאתה רוצה ,מורן.
מר ישראל מורן :אני רוצה שתענה,
מר זוהר נוימרק :מי בעד ,אתה יכול לרצות ,מורן.
מר ישראל מורן :אתם אישרתם .למה זה לא קורה?
מר זוהר נוימרק :מי בעד,
מר ישראל מורן :זה לא מעניין אתכם.
מר איתי זילבר :אין לו תשובה,
מר זוהר נוימרק :מי בעד המינוי של הגברת אריאלה קידר כדירקטורית נציגת העירייה ,מי בעד?
 13בעד .בסדר גמור .מי נגד?  13בעד,
מר ישראל מורן :אני נגד ואיתי נגד .אתם פוגעים בדמוקרטיה העירונית,
מר זוהר נוימרק :מי נמנעים? שניים נמנעים ,תודה רבה .הסעיף אושר.
גב' נעה צ'פליצקי :לא ,אבל רגע,
מר ישראל מורן :תתביישו.
סעיף  – 14מינוי הגב' עינת פלדמן כדירקטורית נציגת העירייה בחברה הכלכלית לפיתוח חולון
בע"מ במקום מר חיים כץ שפרש
מר זוהר נוימרק :אני עובר לסעיף  ,14אתה תתבייש .עובר לסעיף  ,14בבלי סליחה ,בו .שנייה .מורן,
אני קורא אותך לסדר,
מר ישראל מורן :כולם אחראים על הדירקטוריון.
מר זוהר נוימרק :בסדר גמור .סעיף  ,14מינוי הגברת עינת פלדמן כדירקטורית נציגת העירייה
בחברה הכלכלית לפיתוח חולון בע"מ במקום מר חיים כץ שפרש.
מר ישראל מורן :לי יש שאלה .אני רוצה לשאול גם בחברה הכלכלית האם ישנם דירקטורים,
מר זוהר נוימרק :השאלה אותה תשובה כמו מקודם .תודה מורן.
מר ישראל מורן :מה התשובה? סליחה,
מר זוהר נוימרק :שאין תשובה.
עו"ד יונת דיין :בתוספת קטנה.
מר ישראל מורן :כן.
עו"ד יונת דיין :שאם לא יהיה מינוי לא יהיה מספיק דירקטורים כרגע בחברה.
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מר ישראל מורן :אז בואי אני אגיד לך גבירתי היועצת המשפטית .יש נציג ציבור שאמור להיות
ולכהן כחבר הדירקטוריון כבר מזה שנתיים לפחות עם תכתובת מפה ועד הודעה
חדשה ביני לבין מזכיר המועצה והמנכ"ל יודע את זה מיום שנכנס לתפקידו.
מר זוהר נוימרק :אבל זה לא על סדר היום.
מר ישראל מורן :ועד היום הוא לא ממונה ,אז אותו אתם ממהרים? את עינת אתם ממהרים
למנות? למה שלא תמנו את מי שכבר לפני שנתיים,
מר זוהר נוימרק :זה הליך אחר שהוא יותר פשוט.
מר ישראל מורן :מה יותר פשוט?
מר זוהר נוימרק :ההליך לא תלוי בוועדה כזאת או אחרת ואני אומר זה יותר פשוט,
מר ישראל מורן :יש לי  5דקות לדבר ואני אנצל את  5הדקות שיש לי לדבר במסגרת נושא שעל סדר
היום.
מר זוהר נוימרק :אתה תעשה מה שאתה רוצה.
מר ישראל מורן :מצויין ,אני יכול לנצל,
מר זוהר נוימרק :סעיף ,14
מר ישראל מורן :אני מבקש.
מר זוהר נוימרק :לא ,אתה יכול לבקש .בסוף.
מר ישראל מורן :בסוף מתי?
עו"ד רועי לוי :בכל נושא בסדר היום יש לכל חבר מועצה  5דקות.
מר זוהר נוימרק :בבקשה ,בוא תדבר .אתה כבר דיברת אבל בוא נדבר בשמחה ונקשיב לך בשקט.
מר ישראל מורן :דירקטוריון החברה ,לא ,דירקטוריון החברה הכלכלית בסופו של דבר מורכב
שליש שליש שליש .שליש מנבחרי ציבור ,שליש מנציגי ציבור אשר ממונים על ידי
מועצת העיר ושליש על ידי בעלי תפקידים של העירייה ,או קיי? שבדרך כלל אנחנו
גם מאשרים אותם כי היה ראוי מי שאישרו שם .יש שנטענת הטענה שאין לנו נציג
כי אין במכסה זה לא נכון .לפני יותר משנתיים מינתה מועצת העיר ,המשמשת
כאסיפה הכללית של הדירקטוריון ,נציג ציבור .קוראים לו זוהר פישר .כולנו
אישרנו אותו במסגרת החלוקה של דירקטורים בין כולם ,כמו שאישרנו בחברה
לפיתוח תאטרון .למה לא מאשרים? אני אסביר לכם למה לא מאשרים .צריכה
להתכנס ועדה .הוועדה הזאת לא מתכנסת .אני פניתי למשרד הפנים ,בוועדה הזאת
אמור לשבת מנכ"ל העירייה ושני נציגים ממשרד הפנים ומי שממשרד הפנים
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אומרת לי אין לי בעיה לכנס .המנכ"ל ,או המנכ"לית דרך אגב ,מכיוון שזה שנתיים
זה לא הכול על כתפיך ,לא מגיעים ,לא מכנסים את הוועדה הזאת .לא מתכנסת.
איזו שיטה יפה .במקום שההרכב של מועצת העיר יבוא לידי ביטוי בנציגים שגם
אנחנו נותנים כנציגי ציבור לדירקטוריונים השונים אנחנו לא מאשרים אותם
ואתם ,כמו חותמת גומי ,זה לא מעניין אתכם בכלל .זה נכון גם לדירקטוריונים
השונים ,זה נכון גם למועצה הדתית .היו בכולם הרי ,חילקנו .זו הייתה ,כל פעם
בתחילת הקדנציה אמרתם בואו ,מחלקים לפי מפת 4 .שנים עברו ואף אחד פה לא
נוהג לפי המפתח .מה שאתם עושים זה אתם משתיקים קול בציבור והקול הזה
במקרה הזה,
מר זוהר נוימרק :אבל זה נציג עירייה.
מר ישראל מורן :והקול הזה במקרה הזה ,אבל יש נציג מאושר,
דובר:

אבל אל תעשה את הוויכוח על נציג עירייה,

מר ישראל מורן :לא ,אני יודע שזה נוח לך עכשיו ,למה אתה משמיע את הקול הזה? למה אתה לא
מחזק  ...אתה רוצה לטעון  ...בוא נדבר .בוא נדבר גם על הנציג שלנו אבל.
מר זוהר נוימרק :ששש ,יש עוד חמש דקות,
מר ישראל מורן :תשאל למה הם לא ממנים .תשאל .למה זה לא מעניין אותך?
דובר:

נציג ציבור ,לא מעניין ,נציג ציבור צריך להיות נציג של הציבור ששלח אותו .נציג
עירייה אנחנו לא יכולים להחליט על נציג העירייה.

מר ישראל מורן :מה שאתם עושים ,זה לא העירייה ,זה לא איזה מקום אמורפי .מה שאתם עושים
וכרגע האחריות היא על ראש העיר ויושב ראש הדירקטוריון ועל מנכ"ל העירייה
שאמור לכנס את הוועדה הזאת יחד עם משרד הפנים ,כי משרד הפנים אומר בכל
יום יש לפחות שניים ,שני נציגי ציבור שאני מכיר שעדיין לא כינסתם .אני רוצה
לדעת תשובה פשוטה ,מתי זה יקרה .בואו ,תגידו לפרוטוקול מתי זה קורה .לא
הספקתם עד עכשיו ,מתי זה קורה?
מר יוסי סילמן :מודה ,לא ידעתי שצריך,
מר ישראל מורן :רגע,
מר זוהר נוימרק :משרד הפנים,
מר ישראל מורן :מה זה לא ידע? אני מתחילת הקדנציה אמרתי לו ,אני נפגשתי איתו באופן אישי
על זה.
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מר זוהר נוימרק :מורן,
מר יוסי סילמן :לא ידעתי שזה התפקיד שלי .אני אבדוק.
מר יוסי זיידה :הוא לא מזמן את הוועדה .משרד הפנים מזמן אותו לוועדה.
מר ישראל מורן :מתי זה יקרה? אני רוצה תשובה.
מר יוסי סילמן :צריך לבדוק מה הנוהל .אני באמת,
מר ישראל מורן :מתי להערכתך זה זמן סביר שתחזור למועצת העיר ותגיד לי מורן ,בדקתי את
הנוהל ,זה הסיפור וזה ייפתר,
מר זוהר נוימרק :עד הישיבה הבאה,
מר יוסי סילמן :עד הישיבה הבאה,
מר ישראל מורן :תודה.
מר זוהר נוימרק :יאללה ,מאה אחוז .סעיף  ,14אנחנו מעלים את זה להצבעה .מינוי הגברת עינת
פלדמן כדירקטורית,
גב' נעה צ'פליצקי :אני בטוחה שלא ידעת.
מר זוהר נוימרק :זה התפקיד של משרד הפנים ,לא תפקיד שלנו,
מר יוסי זיידה :אתה מוזמן לוועדה ,אתה לא חבר,
מר זוהר נוימרק :מינוי הגברת עינת פלדמן כדירקטורית בחברה,
מר ראובן קייקוב :מי זאת? מי זאת עינת פלדמן? יש לה הכשרה?
עו"ד יונת דיין :היא מנהלת אגף מבני ציבור.
מר זוהר נוימרק :היא מנהלת אגף מבני ציבור ,היא החליפה את יוסי זהבי בזמנו.
גב' נעה צ'פליצקי :מבני ציבור.
מר זוהר נוימרק :יש לה נגיעה לנושא .יאללה .מי בעד ,אני פעם רביעית שאני עושה .יאללה16 .
בעד .מי נגד? שניים נגד .מי נמנע? אין נמנעים ,הסעיף אושר.
סעיף  – 15מינוי מר אליאב חתוכה כדירקטור נציג העירייה בחברה לבילוי ובידור חולון בע"מ
מר זוהר נוימרק :אני עובר לסעיף  .15מינוי מר אליאב חתוכה כדירקטור נציג העירייה בחברה
לבידור חולון בע"מ .מי בעד? ראש אגף גנים ונוף.
דובר:

איזה ...

דובר:

מה זה משנה?

מר זוהר נוימרק :יש שם הרבה מאוד גנים ,זה חלק מהתפקיד.
עו"ד יונת דיין :פארק פרס.
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מר זוהר נוימרק :פארק פרס .זה שם כללי .מי בעד?  16בעד .מי נגד? מי נגד? שניים נגד ,יש מישהו
נמנע? הסעיף אושר.
סעיף  – 16מינוי מר חיים כץ כדירקטור נציג ציבור בחברה הכלכלית לפיתוח חולון בע"מ
מר זוהר נוימרק :סעיף  ,16עוד פעם .אנחנו נגיד את הרציונל ובואו נוריד את זה מסדר יום .בוא
נוריד את זה ,עזוב.
עו"ד רועי לוי :נציג ציבור זה צריך לדעת של מי זה ,של מה זה,
מר זוהר נוימרק :זה לא של אף אחד.
דובר:

מה זה לא של אף אחד?

מר זוהר נוימרק :בואו ,רגע .שניה ,תנו לי לדבר.
דובר:

רגע ,הוא יסביר.

מר זוהר נוימרק :שנייה,
דובר:

הוא יסביר.

מר זוהר נוימרק :חיים כץ היה כחלק מתפקידו בתור סמנכ"ל אזור התעשייה טיפל בהרבה מאוד
דברים מאוד חשובים בכל הנושא של החברה הכלכלית ,בכל הנושא של התנועה
והזה .אנחנו ביקשנו וגם הוא הציע את עצמו לתרום מזמנו .זה עניין ,אינטרס שלנו
לתת למישהו שיש לו את היכולת לעזור ולהשפיע ,הוא לא מישהו שקשור לשום
דבר .החוק השתנה ,היום זה לא נציג ציבור של ,המפתח כבר זה לא מפתח סיעתי.
אסור שיהיה זיקה פוליטית .צריכים להיות נציגי ציבור נטו.
מר ישראל מורן :אבל זה נכון לכל הדח"צים שמילאנו .כולם ללא זיקה פוליטית.
מר זוהר נוימרק :נכון.
מר ישראל מורן :זה לא שלמישהו יש זיקה פוליטית מהדח"צים.
מר זוהר נוימרק :אם זה בעייתי אני אוריד את זה מסדר היום.
דובר:

לא ,אני חושב,

עו"ד רועי לוי :אני רוצה רגע ,שנייה,
מר זוהר נוימרק :אני חושב שיש לנו אינטרס,
מר ישראל מורן :זה לא לגופו של ,זה לגופו של דח"צ ובמקרה הזה זה נציג ציבור.
מר זוהר נוימרק :רגע ,שנייה .אני חושב שיש לנו אינטרס,
דובר:

אני רוצה  ...לא אמרתי לך? אני דיברתי איתך,

מר זוהר נוימרק :הורדנו את זה מסדר היום ,תודה רבה .נאום מהמקום ,שי בבקשה ביקש.
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מר שי קינן:

אני רציתי להעלות לדיון,

מר זוהר נוימרק :יש לך  2דקות.
מר שי קינן:

כן ,תודה .רציתי להעלות ,סליחה,

עו"ד רועי לוי :קייקוב ,כי גם לנו מגיע נציג ציבור .גם לך מגיע ,גם לכולם מגיע .אתה יודע של מי
נציג ציבור של מי הוא? איזה ציבור?
מר זוהר נוימרק :שבוע הבא.
דובר:

אנחנו יודעים ש,

עו"ד רועי לוי :לא מעניין ,אבל שיביאו לי את כל החבילה.
דובר:

מה אתה רוצה ,רועי.

עו"ד רועי לוי :לא ,תביא את כל החבילה,
מר זוהר נוימרק :רועי ,הורדתי מסדר היום .ישיבה הבאה 100 ,אחוז .קיבלת מה שאתה רוצה.
מר שי קינן:

או קיי .אני רציתי להעלות לסדר היום את נושא מתחם  ...מתחם לפארק נבנה
בעלות,

מר זוהר נוימרק :זה לא על סדר היום ,זה הוא ביקש,
דובר:

הוא ביקש מהמקום.

מר זוהר נוימרק :זה נאום מהמקום ,זה לא הצעה לסדר.
מר שי קינן:

כן .מתחם לפארק נבנה במאות מיליוני שקלים והפך באמת ל ...של העיר .אלא
מאי?

דובר:

מאות מיליוני?  30מיליון עלה ,איך מאות מיליונים?

מר שי קינן:

אלא מאי?

מר זוהר נוימרק :זה לא במאות.
דובר:

עשרות.

מר שי קינן:

עשרות.

מר זוהר נוימרק :עשרות.
מר שי קינן:

אלא מאי? שהמתחם הזה לצערי מדיר כ 30-אחוז מהאוכלוסייה שאין להם איך
לבלות בפארק הזה .הם אוכלי כשר ואין אפילו מסעדה אחת כשרה.

דובר:

שיציג את עצמו,

דובר:

רגע ,תן לבן אדם לדבר.

מר זוהר נוימרק :ששש ,תנו לו לדבר .יש לו שתי דקות.
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מר שי קינן:

בתחילת  2016עת כיהנתי כסגן ראש עירייה אחת ההצעות הראשונות שלי בישיבת
ההנהלה הייתה למעשה ליזום ולצאת במכרז ,אני זוכר ,הייתה ישיבה ,רגע ,שנייה
זוהר .שנייה .שנייה זוהר .שנייה.

מר זוהר נוימרק :תן לו ,חיים,
דובר:

חיים ,זה נאום מהמקום.

מר שי קינן:

רגע,

דובר:

חיים ,זה נאום מהמקום .תן לו לדבר,

מר שי קינן:

חיים,

גב' נעה צ'פליצקי :יש בעיה אחרת,
מר שי קינן:

באותה ישיבה האמת הופתעתי ,אחת ההצעות היחידות שהייתה עליה הסכמה
כללית ... .עליו השלום ,חיים ואפילו ראש העירייה אמר שינחה כברו בחודשים
הקרובים אנחנו נפעל לטובת העניין הזה .עברה שנה וחצי כמעט שנתיים ,הדבר הזה
לא קרה .הטיעון הזה שזה לא כלכלי ,חיים ,לא מקובל .למה? כי בכל מקום אחר
בארץ ,בכל המתקנים גם בערים שכנות לנו ,גם בתל אביב ,גם בראשון ,זה קורה.
לא יכול להיות שהטיעון הזה יהיה נכון רק לחולון.

מר משה מועלם :יש מישהו שרוצה לבנות או להיכנס?
מר זוהר נוימרק :יש מישהו ספציפי שבא וביקש ולא נתנו לו?
מר שי קינן:

כן.

מר זוהר נוימרק :תביא אותו,
מר שי קינן:

חיים,

מר זוהר נוימרק :שש ,חיים ,תן לו לסיים .תו לו לסיים.
מר שי קינן:

הטיעון הכלכלי הוא פה בסיפור הזה הוא לא מחזיק מים ואני מבקש שנעשה מהלך
חלטה שכבר קיבלנו אותה בהחלטת העיר,

דובר:

מקובל.

מר שי קינן:

יפה .אז ,מקובל ,את הדבר הזה נאמר לי לפני שנה וחצי .מאז לא קרה דבר ,חיים.

מר זוהר נוימרק :אבל זה נאום מהמום.
מר חיים זברלו :כמה אנשים ,הם לא רוצים,
מר זוהר נוימרק :יאללה ,תודה רבה .זהו ,נגמר .אין פה הליך .זה לא דיון ,הישיבה נעולה .תודה
רבה ,חג שמח.
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דובר:

אפשר להגיד לך כל הכבוד על ניהול הישיבה? זה הכי חשוב .זה היה מהר ,טוב,

מר שי קינן:

יעקב ,זה כלכלי ...

דובר:

יש תוכנית טלוויזיה כל יום ראשון ,תשע בבוקר .אני מופיע.

** סוף הישיבה **

יוסי זיידה

זוהר נויימרק

עוזר ראש העיר

מ"מ ראש העיר
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