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מועצת העיר השבע עשרה שמן המניין מס' 68

מיום ראשון 3.12.2017

משתתפים:
מר מוטי ששון

 -ראש העיר ויו"ר המועצה

מר איתי זילבר

– חבר מועצה

מר קובי זיתוני

 -חבר מועצה

מר זוהר נוימרק

– חבר מועצה ומ"מ ראש העיר

מר חיים זברלו

– חבר מועצה וסגן ראש העיר

מר יעקב חרש

– משנה לראש העיר וחבר מועצה

מר ישראל מורן

– חבר מועצה

ד"ר מאיר רוק

– משנה לראש העיר וחבר מועצה

מר מיכאל שמריהו

– חבר מועצה

מר משה מועלם

– משנה לראש העיר וחבר מועצה

מר ניסים זאב

 -חבר מועצה

גב' נעה צ'פליצקי

– חברת מועצה

מר עזרא סיטון

– חבר מועצה

מר עמוס ירושלמי

– חבר מועצה

מר ראובן קייקוב

– חבר מועצה
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גב' רבקה עדן

– חברת מועצה וסגן ראש עיר

עו"ד רועי כהן

– חבר מועצה

מר שי קינן

– חבר מועצה

גב' שרה כהן גאדול

 -חברת מועצה

נעדרו:
מר יעקב אחדות

– חבר מועצה

מר חזן שמעון

– חבר מועצה

מר ישורון יואל

– חבר מועצה וסגן ראש העיר

לויט מיכאל

– חבר מועצה

שמעונוף עופר

– חבר מועצה

תורג'מן יצחק

– חבר מועצה

כמו כן נכחו:
מר יוסי סילמן

 -מנכ"ל העירייה

עו"ד יונת דיין

 -יועמ"ש העירייה

מר יצחק וידבסקי

 -גזבר העירייה

אסתי וייסלר הרצוג

 -חשבת העירייה

נורית בייסקי

 -דוברת העירייה

רחמים בינוני

 -מנהל אגף תקציבים ובקרה

אילן בוסקילה

 -מנהל מחלקת גביה והוצל"פ

אמנון ארץ קדושה

 -מנהל אגף הכנסות

ניצן ירושלמי

 -מנהל מחלקת שילוט חזות העיר

אריק מולה

 -מנכ"ל תאגיד מי שקמה

פנינה שנהב

 -מנכ"ל החברה הכלכלית לפיתוח חולון בע"מ

לילך שץ

 -סמנכ"ל קהילה והדרכה

אלונה ברהום

 -עוזרת מנכ"ל

מר יוסי זיידה

 -עוזר ראש העיר ומרכז ישיבות מועצה
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על סדר היום:
.1

מהו מספר העולים וילדי העולים במערכת החינוך.

.2

הצעה לסדר  -של חבר המועצה מורן ישראל בנושא – מצוקת חניה בעקבות בניין
"מכבי שירותי בריאות" החדש.

.3

הצעה לסדר  -של חבר המועצה עמוס ירושלמי בנושא – בעיית הביוב הזורם ברחבי
העיר.

.4

הצעה לסדר  -של חבר המועצה שי קינן בנושא – שינוי הליכי רישום ילדי העיר
לצהרוני עירייה.

.5

הצעה לסדר  -של חברת המועצה נעה צ'פליצקי בנושא – אישור לימודי חוץ.

.6

שאילתא  -של חברת המועצה נעה צ'פליצקי בנושא – משרדי המועצה לישראל יפה.

.7

שאילתא  -של חברת המועצה נעה צ'פליצקי בנושא – מכרזי כוח אדם.

.8

שאילתא  -של חבר המועצה קינן שי בנושא פטור מדמי שכירות בגין שימוש
במקרקעין עירוניים  -דצמבר .2017

.9

שאילתא  -של חבר המועצה מורן ישראל בנושא – דוחות פיקוח עירוני וביטולם
בין השנים .2013-2017

.10

אישור הדו"ח השנתי המבוקר לשנת (,2016מצ"ב).

.11

בקשה לאישור הפעלת מיזם נוער לפרסום חוצות בשנת (,2018מצ"ב).

.12

הסכם עירייה -חכ"ל  -עמלות החברה(,מצ"ב).

.13

אישור מחיקת חובות שאינם ניתנים לגבייה (חובות אבודים)(,מצ"ב).

.14

אישור מחיקת חובות שאינם ניתנים לגבייה (חובות אבודים),חובות אשר התקבל
לגביהם הפטר בערכאות שיפוטיות(,מצ"ב).

.15

אישור למחיקת חובות בהסדרי פשרה(,מצ"ב).

.16

אישור תב"ר חדש – רכישת מזרני ג'ודו למרכזי ספורט(,מצ"ב).

.17

עדכון תקציב רגיל לשנת (,2017מצ"ב).
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.18

עדכון תבר"ים לשנת (,2017מצ"ב).

.19

מינוי של חיים סברלו כדירקטור נציג מועצת העיר בחברה לפיתוח תיאטרון מוסיקה
אמנות ומחול בע"מ.

.20

מינוי של מר שאול הרשטט כדירקטור נציג ציבור בחברה לפיתוח תיאטרון מוסיקה
אמנות ומחול בע"מ.

.21

מינויה של הגב' פנינה קול כדירקטורית נציגת ציבור בחברה לבילוי ובידור בע"מ.

.22

מנוי של מר חיים כץ כדירקטור נציג ציבור בחברה הכלכלית לפיתוח חולון בע"מ.

.32

מינויו של חבר המועצה מר רועי כהן לסגן ראש העיר.

ריכוז החלטות ישיבת מועצת העיר שמן המניין מס'  68פרוטוקול מס' 483

 .1מהו מספר העולים וילדי העולים במערכת החינוך ,ירד מסדר היום.
.3

הצעה לסדר  -של חבר המועצה מורן ישראל בנושא – מצוקת חניה בעקבות בניין "מכבי
שירותי בריאות" החדש ,ירד מסדר היום.

.2

הצעה לסדר  -של חבר המועצה עמוס ירושלמי בנושא – בעיית הביוב הזורם ברחבי
העיר ,ירד מסדר היום.

.4

הצעה לסדר  -של חבר המועצה שי קינן בנושא – שינוי הליכי רישום ילדי העיר לצהרוני
עירייה ,ירד מסדר היום.

.5

הצעה לסדר  -של חברת המועצה נעה צ'פליצקי בנושא – אישור לימודי חוץ ,ירד מסדר
היום.

.6

שאילתא  -של חברת המועצה נעה צ'פליצקי בנושא – משרדי המועצה לישראל יפה.

.7

שאילתא  -של חברת המועצה נעה צ'פליצקי בנושא – מכרזי כוח אדם.

.8

שאילתא  -של חבר המועצה קינן שי בנושא פטור מדמי שכירות בגין שימוש במקרקעין
עירוניים  -דצמבר .3017
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.9

שאילתא  -של חבר המועצה מורן ישראל בנושא – דוחות פיקוח עירוני וביטולם
בין השנים .3012-3017

.10

מועצת העיר אשרה ברוב קולות את הדו"ח השנתי המבוקר לשנת .3016

.11

מועצת העיר אשרה ברוב קולות את הבקשה לאישור הפעלת מיזם נוער לפרסום חוצות
בשנת .3018

.13

מועצת העיר אשרה ברוב קולות את הסכם עירייה -חכ"ל  -עמלות החברה.

.12

מועצת העיר אשרה ברוב קולות את מחיקת חובות שאינם ניתנים לגבייה (חובות אבודים).

.14

מועצת העיר אשרה ברוב קולות את מחיקת החובות שאינם ניתנים לגבייה (חובות
אבודים),חובות אשר התקבל לגביהם הפטר בערכאות שיפוטיות.

.15

מועצת העיר אשרה ברוב קולות את מחיקת החובות בהסדרי פשרה.

.16

מועצת העיר אשרה ברוב קולות את אישור התב"ר החדש – רכישת מזרני ג'ודו למרכזי
ספורט.

.17

מועצת העיר אשרה ברוב קולות את עדכון תקציב רגיל לשנת .3017

.18

מועצת העיר אשרה ברוב קולות את עדכון תבר"ים לשנת .3017

.19

מועצת העיר אשרה ברוב קולות את מינויו של מר ראובן קייקוב כדירקטור נציג מועצת
העיר בחברה לפיתוח תיאטרון מוסיקה אמנות ומחול בע"מ.

.30

מועצת העיר אשרה ברוב קולות את מינויו של מר שאול הרשטט כדירקטור נציג ציבור
בחברה לפיתוח תיאטרון מוסיקה אמנות ומחול בע"מ.

.31

מועצת העיר אשרה ברוב קולות את מינויה של הגב' פנינה קול כדירקטורית נציגת ציבור
בחברה לבילוי ובידור בע"מ.

.33

מועצת העיר אשרה ברוב קולות את מנויו של מר חיים כץ כדירקטור נציג ציבור בחברה
הכלכלית לפיתוח חולון בע"מ.

.23

מועצת העיר אשרה ברוב קולות את מינויו של חבר המועצה מר רועי כהן לסגן ראש
העיר.
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פרוטוקול

מר מוטי ששון :אני פותח את ישיבת המועצה שמן המניין מספר .68
סעיף  - 1מהו מספר העולים וילדי העולים במערכת החינוך.
מר מוטי ששון :על סדר היום ,מהו מספר העולים וילדי העולים במערכת החינוך .מורן ,קיבלת את
הכול מיוסי.
מר ישראל מורן :כן ,אז אני,
מר מוטי ששון:

אתה נשאר עם זה?

מר ישראל מורן :אומר שני משפטים,
מר מוטי ששון :בבקשה.
מר ישראל מורן :אז קודם כל אני מברך על זה שסוף כל סוף ניתנו לנו נתונים של מינהל החינוך
שעוסקים בפילוח שונה של ילדי העולים לפי המוצא שלהם ,לפי שכבות הגיל .זה
נתון שבמשך לפחות ,ותעיד נועה יחד איתי ,שלפחות שנתיים אנחנו מחפשים אותו
ואף אחד לא ידע לענות .המשמעות של זה שמינהל החינוך עד היום לא ידע את
הנתון פגעה חולון באופן תקציבי כי לא ידענו לגשת לקולות קוראים .אני מברך על
זה שסוף כל סוף יש את הנתונים ,קיבלתי אותם עוד לפני הישיבה ולכן אני מבקש
להוריד את הנושא הזה,
מר מוטי ששון :או קיי ,ירד מסדר היום ,אני עובר לסעיף הבא.
סעיף  - 2הצעה לסדר  -של חבר המועצה מורן ישראל בנושא – מצוקת חניה בעקבות בניין "מכבי
שירותי בריאות" החדש
מר מוטי ששון :הצעה לסדר של חבר המועצה מורן בנושא מצוקת חנייה בעקבות בניין מכבי
שירותי בריאות החדש .בבקשה.
מר ישראל מורן :אז קודם כל תודה .משהו שהוא ,קיבלנו את תשובת העירייה ואני חושב שהיא
קצת מנותקת לפחות ממה שנעשה בזמנו .אתם בטח גם כולם קוראים את תשובת
העירייה .הוקם מבנה שיש רק לברך עליו של מכבי שירותי בריאות ,חדש .בסופו של
יום אנחנו רוצים לתת שירות טוב ומשמעותי לתושבי חולון בתחום של הבריאות.
גם הפתיחה של המבנה הזה וגם הפתיחה של מבנה הכללית בקרוב שיפתח ,שני
מבנים חדשים וראויים ,כמו שצריך ,ועל זה אין לנו טרוניה וההיפך .אנחנו מברכים
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על כך שיש משמעות ,שמשהו טוב נעשה .אנחנו יודעים גם להגיד ישר כוח אז ישר
כוח .אלא מה ,אם מישהו כבר זרק אז בוא נדבר על אלא מה .התקיימה ישיבה
בשנת  .2010יש פה חברים ותיקים שעוד היו בשנת  ,2010ביניהם בבלי וביניהם
זוהר וחיים ועזרא וישבו בוועדת משנה לתכנון ובנייה בשנת  2000ו ,-והחוכמה לא
ירדה היום לשולחן המועצה אלא לשמחתנו הייתה קיימת כבר אז .לוועדת המשנה
הגיע מבקש לנכס ,כמו שראוי ,וביקש בקשה להיתר ושינוי תב"ע מן הסתם כנראה
בהקלות ולכן זה הגיע לוועדת המשנה ובמסגרת מה שהיה מהות ההתנגדות דיברו
בין היתר על זה שבאותו שטח חום עתיד להיבנות מבנה וצריך לוודא שיהיה שם
חניון שלא יפגע בתושבים .עכשיו ,חשבתם על זה .חשבתם על זה כבר ,באמת
שהעליתם את הנושא והיו ,וציינו את מהות ההתנגדות ונאמר בפירוש בהחלטות,
או קיי? בפירוש בהחלטות של אותה ועדת משנה ,הבקשה כוללת ,בגלל זה אתם
דוחם את אותן התנגדויות ,כמו שקיימת בוועדת משנה .הרי דחיתם את
ההתנגדויות מתוך זה שהבנתם וקיבלתם חלק מהותי ודוחים את ההתנגדויות
מהטעמים הבאים שטענה ד' מדברת על זה שאל תדאגו .במבנה יבנה חניון ב3-
קומות תת-קרקעיות על פי תקן כך שלא יגרמו כל מטרדי תנועה וחנייה לסביבה.
החניון יהיה פתוח לכלל הציבור בכל ימות השבוע 24 ,שעות .מה אדם מן הישוב
מבין? שישבה ועדת המשנה והבינה את טענת הציבור והבינה שהיא נותנת שטח
חום ראוי שאותו שטח חום שנבנה על ידי מכבי שירותי בריאות דואג ל 3-קומות
שיהיו פתוחות לטובת הציבור.
מר חיים זברלו :פתוחות.
מר ישראל מורן :לא הם לא .הם פתוחות בתשלום.
מר חיים זברלו 7 :שקלים.
מר ישראל מורן 12:שקלים וה 12-שקלים האלה גורמים לא רק לזה שהתושבים לא מחנים ,גורמים
לא רק לזה שהתושבים לא מחנים שם ,הרי חולון עיר שמתפארת בזה שבכחול לבן
לא מחנים אצלה בתשלום ,נכון? נכון שלא משלמים אצלנו? אז גם תושב חוץ .בא
תושב חוץ ואומר אני אכנס לחניון שעולה  12שקלים או  7שקלים הם יגידו? למה
שאני אכנס? יש לי חנייה בחינם בחוץ .בואו נחפש חנייה בחינם בחוץ .אתם יודעים
מי נפגע מזה? אותם באו תושבים שבאו לאותה ועדת משנה והביעו את התנגדותם
לאותה תכנית במידה ולא יהיה חניון פתוח .עכשיו ,זה לא משהו שלא צפינו .זה
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צפינו .גם לא רק שצפינו ,התייחסנו .הגענו עם זה לפרוטוקול .תשובת העירייה היא
תשובה שמתנערת מהתושבים שלה .היא תשובה שאומרת במקום לדאוג שאת
אותו שטח חום שנתנו אנחנו נוודא שיהיה פתוח לכל הציבור ,בחינם ,על מנת
שאותם תושבים שמגיעים מבחוץ ,לא להעמיס ...
מר מוטי ששון :תן לדבר.
דובר:

תן לו ,עזוב אותו.

מר ישראל מורן :אני אשמח שתגיב אחרי זה ,יש לך  10דקות.
מר מוטי ששון :דבר ,דבר.
מר ישראל מורן :שאותם תושבים יכולו לחנות ברחוב שהם היו רגילים לחנות עד היום .היום
מעמיסים להם על הרחוב ,לא מספיק גם ככה החניות ברחוב מצומצמות ,מעמיסים
להם על הרחוב .אז שוב פעם תבואו ותורידו את ההצעה הזאת מסדר ,במקום
שנקים דיון כמו שצריך כי זה מה שאתם תעשו בדיוק עוד  2דקות אחרי שמוטי
יקריא באופן לקוני את התשובה שלו ,ושכונה שלמה מסביב לאותו מקום מבורך
שנבנה בחולון ,שימשיכו לחפש חנייה ויסתובבו שעות ואותו חניון שנתנו מהשטח
חום ,אנחנו כעירייה נתנו להם ,הם יעשו מזה עסק כלכלי כמו שהם רוצים .איפה
העירייה? אני באמת שואל איפה העירייה ,איפה הנהלת העיר ,איפה אתם? אתם
חברי מועצה ,קבלו החלטה .תעמדו מאחורי הדבר הזה ,תגידו אנחנו לא מפקירים
את התושבים .תודה רבה.
מר מוטי ששון :תודה ,טוב חברים.
מר מיכאל שמריהו :להגיד משהו,
מר מוטי ששון :מיקי ,לך מותר,
מר ישראל מורן :מותר לך .מותר .זה בעד או בנגד? כי זה עד  10דקות מותר לך ,אני אגיד לך מה
הפקודה אומרת.
מר מיכאל שמריהו :בעד ונגד ,העניין הוא אחר לגמרי .בערים אחרות החניון של קופות החולים הוא
מיועד בעיקר לאלה שבאים לקופת חולים .לא יתכן שהציבור בשכונה יתחיל לחנות
במרתף,
דובר:

נכון,

מר מיכאל שמריהו :ומי ש ,סליחה ,מי שיבוא לקופת חולים לא יהיה לו חנייה.
מר ישראל מורן :לערים אחרות גובים תשלום חנייה .בחולון זה לא קורה ואז לאנשים לא משנה.
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דובר:

החולים לא,

מר ישראל מורן :אני שמח על הדיון ,סוף כל סוף דיון .בבקשה ,סליחה מיקי ,בבקשה.
מר מיכאל שמריהו :אני שתקתי.
מר ישראל מורן :בבקשה ,אתה צודק.
מר מיכאל שמריהו :תן לי.
מר ישראל מורן :קדימה.
מר מוטי ששון :תפסיק להעיר לו.
מר ישראל מורן :בבקשה מיקי.
מר מיכאל שמריהו :אני אומר .מה שחשוב פה זה שמישהו חולה והוא צריך להגיע לקופת חולים
שיהיה לו איפה לחנות ,אז זה  7שקלים 12 ,שקלים ,זה לא משמעותי .זה לא סכום
כזה באמת שהוא זה שירתיע ,אבל מצד שני אם זה יהיה פתור מחנייה כל השכונה
יבואו ויחנו ו ...אומר פה  ...או אחר הצהריים או למחרת קופת חולים ,זו בעיה.
מר ישראל מורן :טכנולוגית,
מר מוטי ששון :סליחה,
מר ישראל מורן :לא ,הנה ,אני אסביר לו.
מר מוטי ששון :מורן ,מורן ,מורן,
מר ישראל מורן :למה,
מר מוטי ששון :מורן ,אני קורא אותך פעם ראשונה לסדר .אתה לא יכול להשתלט על הישיבה.
קורא לך פעם ראשונה .מיקי ,מיקי ,הערת ,תודה רבה .חברים ,אני עובר להצבעה,
מורן ,פעם שנייה לסדר .אני מבקש שתכבד את החברים ,אתה לא יכול להתפרץ כל
הזמן לאנשים.
מר ישראל מורן :אני אומר בוא נקיים דיון על זה.
מר מוטי ששון :לא .אמרת את שלך ,עכשיו אני עונה .אחר כך תעשה הצבעה .אל תעשה את עצמך
שאתה לא מבין את הפקודה .אל תיתמם.
מר ישראל מורן :אני מבין,
מר מוטי ששון :אז בבקשה ,אחרי שאני אדבר ,תרצה לדרוש דיון ,נעשה הצבעה ,אבל לא להיתמם.
מר ישראל מורן :אין בעיה .אני אשמח לדיון.
מר מוטי ששון :מדובר במבנה שהוקם על פי היתר הבנייה וכל המקומות החנייה תוכננו בקומות
תת-קרקעיות 140 .מקומות חנייה .לפי היתר ,ורק לידיעתך ,מכבי קנתה את
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המגרש הזה ושילמה ממיטב כספה ואני דחפתי להקים את מה שאתה רואה היום
שם ,לקח לי הרבה מאמצים עד שהצלחתי לשכנע את מכבי לעבור מרחוב אילת
לעבור לכאן כי ברחוב אילת אין חנייה וכל מי שהיה בא ליד המתנ"ס וליד המגורים
לא היה מוצא חנייה והיה מסתובב סיבובים מפה עד להודעה חדשה .הלכתי
והבאתי ,אמרתי להם תעשו כמה שיותר מקומות חנייה .בשלב מסוים מכבי הפסיק
את העבודה ,אתה יודע את זה? הפסיק את העבודה ,לא היה לו כסף לסיים את
העבודה.
מר עמוס ירושלמי :אבל מוטי ,הם עשו הסכם הכי טוב באולם.
מר מוטי ששון :אבל סליחה ,עמוס,
מר עמוס ירושלמי :מה ,הם הרוויחו פה הון.
מר מוטי ששון :הם שילמו כסף ,אל תשכח .הם שילמו כסף והם קנו את המגרש .עמוס ,אם אתה
לא מבין עזוב .אני אסביר לך אחר כך .עמוס ,קנית במיטב כספך? יש לך היתר
בנייה ,בניין בהיתר בנייה? אתה עושה לפי היתר הבנייה כמה צריך לבנות .הם לא
רצו לבנות יותר מאתר פשוט .הם כמעט ויצאו משם באמצע .הייתי צריך להפעיל
את כל כובד משקלי ,להפעיל את פרופסור שוקי שמר שהוא מנכ"ל אסותא עכשיו,
שידבר איתם שלא ייצאו מהפרויקט ,אז על מה אתם מדברים? אתה יודע איזה
שירות זה לתושבים? אבל מייד אני אענה לך.
מר ישראל מורן :בבקשה.
מר מוטי ששון :ועדת התכנון והבנייה בחולון קבעה כי הוא ישמש את הציבור ,יחד עם זאת חשוב
להבהיר כי ההחלטה אם לגבות כסף או לא היא החלטה של מכבי ואני לא יכול
לומר להם שום דבר אחר .למה? היא צריכה להחזיק שומר והיא לא יכולה להשאיר
את זה פתוח בלילה .לא צריך להגיד לכם ,מבחינה ביטחונית ,לא צריך להשאיר את
זה פתוח כל הלילה .לכן הם קבעו את מה שקבעו .ניסיתי לדבר איתם ,זה התוצאה
שלהם .אבל רק כדאי שתדע שהם פותחים את החניון ב 6:45-בבוקר והוא נסגר ב-
 22:15בלילה ,זאת אומרת אתה כול לצאת מהחניון עד השעה שתים עשרה בלילה
אבל הם לא מכניסים אחרי עשר ורבע לשם מכוניות.
מר ישראל מורן :אז גם זה בניגוד למה שכתוב ב,
מר מוטי ששון :רגע ,אני מדבר ,אל תפריע .לא הפריעו לך ,אל תפריע.
מר ישראל מורן :בבקשה.
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מר מוטי ששון :בשישי שבת זה פתוח מ 8:45-עד השעה  .21:15צריך להבין ,שעות העומס שלהם
הם בשעות עד  11בבוקר .עובדים שמה עובדים ואחרי העומס כל העסק הזה יורד.
גם מספר העובדים שלהם יורד באופן משמעותי .אני חוזר ואומר ,כל העומס הוא
עד השעה  11בבוקר והם עובדים שמה הרבה עובדים אבל אחרי  11באופן משמעותי
וכל אחד יכול לחנות כמה שהוא רוצה,
מר ישראל מורן :בתשלום.
מר מוטי ששון :זה מתחם לא שלך .זה מתחם של בן אדם שהוא החליט לגבות על המקום הזה כי
הוא צריך להחזיק בן אדם שם שמחזיק את המקום ,מחזיק את ההצדקה של
המקום וגובה .חברים,
מר ישראל מורן :אפשר להציע? יש לי הצעות פתרונות,
מר מוטי ששון :רוב העובדים,
מר ישראל מורן :יש לי פתרונות.
מר מוטי ששון :חברים ,זה לא דיון .פעם שנייה אני קורא אותך לסדר .אתה לא יכול להפריע .אחרי
כל מה שאני אומר לכם רוב העובדים הם תושבי חולון ,לידיעתכם .רוב העובדים
הם תושבי חולון .לכן ,אחרי ההסבר שנתתי לכם,
גב' נעה צ'פליצקי :והם משלמים חנייה? העובדים משלמים שם חנייה?
מר מוטי ששון :מה ההסדר שלהם עם המקום? עובדים שלהם .אתה נכנס למקום שהוא לא שלך,
העובדים שלהם ההסדר שלהם.
מר ישראל מורן :בואו נדבר על זה.
דובר:

יש  20ומשהו מקומות לטובת העובדים.

מר מוטי ששון :המחסור בחנייה היא בעיה ארצית ולא מקומית ,בעיר מסוימת או ברחוב מסוים,
בשכונות עתיקות לא ניתן ליצור יש מאין ,מורן פעם שלישית ,אני אוציא אותך.
מר ישראל מורן :אתה רוצה שאני אצא?
מר מוטי ששון :אתה מחפש את זה .העירייה,
מר ישראל מורן :אני לא מחפש .אני מחפש דיון.
מר מוטי ששון :העירייה מקדמת תכנית אב לחנייה ברמה כלל עירונית וגם בשכונה הזו ,היא כמובן
נכלל .אחרי ההסבר הזה אני מבקש ,מי בעד ,מי שרוצה לקיים דיון ,מי בעד ההצעה
לסדר להעלות את זה לדיון?  7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1בעד להעלות את זה לדיון .מי ,לאור
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ההסברים שנתתי ,מי בעד להוריד את זה מסדר היום?  13בעד  ,להוריד את זה
מסדר היום .ירד.
אני עובר לנושא הבא.
דובר:

מי נמנע?

מר מוטי ששון :מי נמנע?
דובר:

נמנעתי אני.

מר מוטי ששון :אחד נמנע ,ירד מסדר היום לאור ההסברים שנתתי .בבקשה.
מר ישראל מורן ... :לאור הסברים,
מר מוטי ששון :עמוס ירושלמי ,בבקשה תקריא.
מר עמוס ירושלמי :לפני שאני אקריא אני רציתי להגיד לך שיותר מ 10-דקות חיכיתי בכניסה,
והייתה שם בחורה צעירה ,נראה לי מהמוקד ,והיא אומרת חכה רק רגע ,האולם
מלא .אמרתי בטח  20אלף איש יש ,מה זה אולם מלא? קיבלתי הוראה לא להכניס,
האולם מפוצץ .אמרתי לה אני חבר מועצה .עד שהיא התקשרה ועד שהיא דיברה,
אני בחוץ איתה מחכה,
דובר:

היא חדשה ,היא לא יודעת ,גם אותי,

מר עמוס ירושלמי :אז בימים כאלה ,מוטי ,תשים את הבן אדם שמכיר אותנו ולא אחת חדשה
שהיא לא יודעת מי .אם הייתי באה עם חליפה כמו רועי הייתי נכנס.
דובר:

אני אוסיף עוד משהו .העיר הבחור מש"ס  ...נכנסנו והיא אמרה שאתם נראים
יותר מדי יפה באמת  .אתם לא מתאימים להיות חברי מועצה ... .ככה היא אמרה,
תשאל אותה.

מר מוטי ששון :מי זה?
דובר:

לא יודע מי זה .היא אמרה אתם לא נראים חברי מועצה ,אתם נראים משהו ,מר
מוטי ששון.

סעיף  - 3הצעה לסדר  -של חבר המועצה עמוס ירושלמי בנושא – בעיית הביוב הזורם ברחבי
העיר
מר מוטי ששון :עמוס ,בבקשה תקריא את ההצעה שלך.
מר עמוס ירושלמי :הצעה לסדר בנושא בעיית הביוב הזורם ברחובות העיר .בשנה האחרונה התרבו
המקרים בהם זורמים מי הביוב ברחובות העיר ,מפיצים ריח רע .מעבר לריחות
הקשים שפוגעים באיכות חיי התושבים קיימת סכנה בריאותית חמורה שאתה
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מחויב בדיווח אמיתי לציבור והסכנות הטמונות בזרימת הביוב ברחובות והתנקזות
לאדמה ולמי התהום .הזנחת הטיפול בתשתית הביוב במשך שנים ושימוש בכספי
הביוב לנושאים אחרים מטילה אחריות כבדה עליך כראש העירייה בקביעת סדר
עדיפויות שאותו מייעד למצב שהביוב ברחובות הפך בשגרה וחלק מנוף עירנו.
במידה והיית מייעד את כספי אגרת הביוב במשך  25שנות שלטונך לייעודו ...
טיפול .שיקום והחלפת תשתיות הביוב הינו ,היינו מגיעים עד הלום ,לא היינו
מגיעים עד הלום .מדובר במחדל חמור ביותר המצריך מבחינת השלכות על בריאות
הציבור ולפיכך ולאור החומרה הרבה שיש בזרימת מי הביוב ברחובות והתנקזות
למי התהום והמועצה מתבקשת לאשר את הצעתי .לפני הצעתי אני רוצה להגיד לך,
מוטי ,שנפגשתי איתך פעמיים ליד הביובית שהיא שאבה ואמרת זורקים
סמרטוטים ,זורקים זה .יש משהו במה שאתה אומר .לא ,יש משהו אבל,
דובר:
מר אריק מולה:

משהו ,משהו.
אבל אתה חייב להבין ואתה יודע שהעיר הישנה מדובר על  6צול צינור,
בערך .והמבנים החדשים ,הלוא העיר גדלה ,הזרמים הם זרמים שונים לגמרי .שמה
זה מגיע בין  10ל 20-צול בגודל ,זאת אומרת אם תחשוב על זרימה ובמיוחד בימים
עם הגשם ביחד אז זה סיפור שהכול נתקע ,ואני רואה את הביובית שעוברת
מהרחוב הזה לרחוב ההוא והרחוב ההוא לרחוב השלישי .זה ,לא ,לא ,אני רק רוצה
להגיד לך,

מר מוטי ששון :עמוס ,אתה עושה סלט,
מר עמוס ירושלמי :שזה הרבה כסף עולה .ההסבר ,כסף עולה למשלם המיסים ,שתדע לך.
מר מוטי ששון :מה ההצעה שלך?
מר עמוס ירושלמי :ההצעה שלי ,ודרך אגב ,אני רוצה שההצבעה תהיה שמית .הצעה לסדר היום,
מועצת העירייה מחליטה להקים ועדה מקצועית בשיתוף משרד הבריאות שתבחן
את ההשלכות הבריאותיות של זרימת הביוב ברחובות והשפעה על מי התהום
והנזק הבריאותי לאורך זמן.
מר אריק מולה :או קיי עמוס ,אז בוא אני אחכים אותך קצת .לא כל כך התעמקת ,אבל לא חשוב.
לצערי ,העובדות ה ...לבקשה זו אינן נכונות .כל גלישת ביוב מתנקזת למערכת
הביוב של מי הגשם .התאגיד מתחזק תחנות שאיבה למי ניקוז הנמצא במוצא
המובילים ,יש מובל לכל מקום ,לשם מגיעות ההזרמות כך שהמים לא מחלחלים
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למי תהום בשום פנים ואופן .זה כתבתי למטה ,אלא נשאבים בחזרה למערכת
הביוב .בנוסף חשוב לעדכן שהזרמות לניקוז פסקו כבר לפני למעלה מחודש .כידוע
לך ,אם לא ידוע לך אני מעדכן אותך ,ביום ה 4.2.2017-קרס קו ביוב מאסף של
האיגודן במחלף הקוממיות ,מחלף הקוממיות ,האיגודן .מדובר בקו מאסף ראשי
בקוטר של  100סנטימטר .לא קטן ,גדול ,בעומק של  8מטר שאליו מגיעים שפכים
מלמעלה ממחצית שטחי ה,
דובר:

גוש דן.

מר מוטי ששון :במסגרת הטיפול בשיקום הקו הניח האיגודן מעקף לקטע שקרס ,בלי ברירה הקו
הונח בגובה של  70סנטימטר מעל התוואי המקורי ,דבר שגרם לכך שקצב הזרימה
של הביוב בעיר הורד באופן משמעותי .תיקון הקו על ידי האיגודן ערך למעלה
מהמתוכנן .האיגודן ,זה לא שייך ל ,האיגודן .ורק בתחילת אוקטובר  2017הצלחנו
להתגבר על הבעיות והחזרנו את הקווים למצבם הקודם .כדי להבין את גודל
הבעיה שנוצרה יש להתחיל תחילה להכיר את מבנה קווי הביוב בחולון .מערכת
הביוב בחולון בנויה היסטורית בשיטת הגרביטציונית .גרביטציה ,עם שיפועים
מזעריים שכל הפרעה קלה בזרימה ,בין אם זה סתימות שנוצרת כתוצאה מהשלכת
מגבונים ובין אם זה כתוצאה מהגבהת הקו זמנית עקב התיקון גורמות לפרצות
ביוב במקומות שהם נמוכים יחסית .לפעמים רואים ,אתה שומע ברדיו שהזרימו
את מי הביוב לים .קראתם ,למשל בבת ים או בחיפה או בתל אביב הם מזרימים
את הביוב לים אחרי קריסה של המערכת .אז הם פותרים את הבעיה .בעיר יש 3
נקודות בעייתיות מבחינת גובה גאוגרפי .א' ,שטיפה מסיבית של קווי הביוב ,תופעת
השלכת המגבונים ומוצרי היגיינה הינה בלתי נסבלת והלכת ומחריפה מיום ליום.
התאגיד משקיע בשטיפות קווי הביוב הראשיים כ 5-מיליון שקל בשנה ,במשך 10
שנות קיום התאגיד הושקעו למעלה מ 60-מיליון בשטיפות .אנחנו עושים שטיפות,
אנחנו מכניסים מצלמות .לא אנחנו ,התאגיד מכניס ,ראיתם בתאטרון ,הכניסו
מצלמה ,תבוא תראה אותם ליד הבית שלי ,תבוא ליד הבית שלי תראה כמה שהם
עובדים וכמה טונות הם מוציאים של מגבונים לחים .ב' ,פרסום והבאה למודעות.
התאגיד מנסה להציף את הבעיה ולהביאה למודעות בפני התושבים באמצעות
פרסום בכל אמצעי המדיה והדיוור השוטף וכן הפקנו הצגה לילדים בגיל הגן עד
לכיתה ב' .אני הייתי ,אתה היית?
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מר עמוס ירושלמי :הייתי.
מר מוטי ששון :היית בהצגה?
גב' נעה צ'פליצקי :אני הייתי בלה פארק.
מר מוטי ששון :ההצגה הייתה בתאטרון ושמה ,ה ...הייתה בתאטרון,
גב' נעה צ'פליצקי :וגם בפארק,
מר מוטי ששון :היה יותר תצוגה.
דובר:

עושים שיתוף פעולה עם לה פארק.

מר מוטי ששון :כן .הכנת קווי ביוב חדשים .קווים אלה יקלו על הזרימה שישנה כיום בקווים ובכך
ימנעו בעתיד את הגלישות שיש בהן עומס .פרויקט המרכבה .הנחת קו ביוב ברחוב
המרכבה ועד לתחנת השאיבה של האיגודן בגני יהושע בעלות של  23מיליון שקל
שהתאגיד הולך להוציא .פרויקט משה דיין פיכמן .פרויקט שעלותו למעלה מ40-
מיליון שקל ובמסגרתו יונח קו ביוב בקוטר  80סנטימטר ובעומק של  8מטר .חלקו
הראשון של הפרויקט מתחנת השאיבה של האיגודן ליד חניון אגד ועד לתחנת
הדלק היובל הסתיים .בימים אלו אנחנו מתחילים את השלב השני לכיוון רחוב
ברקת פיכמן .הקו יונח בשיטה חדשנית של דחיקה ללא חפירה והפרעה מינימלית
לתנועה ,3 .חידוש קווים .בנוסף לפרויקטים מרכזיים אלו אנחנו מחדשים קווים
בשיטת ההחלפה הקונבנציונלית של חפירה והכנת קווים וכן באמצעות שיטות
חדשניות של שרוול ושל הגדלת קטרים של קווים קיימים באמצעות ....בעלות של
מיליוני שקלים כל שנה וכל זה בהפרעות מינימליות לתושבים ולתנועה .כך שאתם
רואים שיש עבודה רבה מאוד לתאגיד ולאור מה שאני אמרתי ,אתה רוצה להוסיף
משהו ,אריה?
דובר:

רוצה להסיר את זה?

מר מוטי ששון :או קיי.
מר עמוס ירושלמי :רגע ,שנייה .אני רוצה ,קודם כל ,לפי מה שאתה אומר וואלה אנחנו נלך ,עכשיו
במקום אפטר שייב לבור ליד הביובית הכול יהיה בסדר.
דובר:

אגב ,השתמשת גם ב ...ריח.

מר עמוס ירושלמי :עכשיו,
מר מוטי ששון :עמוס ,אתה כבר אמרת את מה שיש לך להגיד .עכשיו אתה רוצה לנהל דיון?
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מר עמוס ירושלמי :לא ,לא .אני פשוט שואל איך יכול להיות שהמים האלה לא יורדים  ...הלוא
כשהם יוצאים,
מר מוטי ששון :אבל עמוס ,אתה יודע טוב מאנשי המקצוע ,מהמהנדסים .מה אני יכול לעשות? אני
שומר עליהם ,אתה שומר על עצמך.
מר עמוס ירושלמי :אני לא יודע .אצלו הכסף אצלי המחשבה.
מר מוטי ששון :או קיי ,אז אני אקח אותך .תהיה  ...שלי .טוב ,לאור ההסברים שנתתי ,לאור
ההסברים שנתתי ,מי בעד,
מר עמוס ירושלמי:

רגע ,שאלת הבהרה ,מוטי .אני רוצה להבין .אם אתה אומר שהכול בסדר,

מה עם הביובית? תפסיק לעבוד או שנראה אותה,
מר מוטי ששון ... :ימשיכו לזרום,
מר עמוס ירושלמי :אתה זורק את זה על התושבים.
מר מוטי ששון :אתה לא שמעת מה שאמרתי.
מר עמוס ירושלמי :לא ,אולי הם מייצבים אותך.
מר מוטי ששון :או קיי ,בוא נעשה דיון .מי בעד לקיים את הדיון? בהצעה של עמוס ירושלמי? ,2 ,1
 .7 ,6 ,5 ,4 ,3מי בעד להוריד את זה מסדר היום לאור מה שאמרתי?
מר עמוס ירושלמי ,8 :ראש העיר .טעית.
מר ישראל מורן :אנחנו רוצים לשאול,
מר מוטי ששון,7 ,6 ,5 ,4 ,3 :
מר עמוס ירושלמי :אני רוצה שזה יהיה שמי.
מר מוטי ששון,12 ,11 ,10 ,9 ,8 :
מר עמוס ירושלמי :מוטי ,אני רוצה שזה הכול יהיה,
מר מוטי ששון :מי בעד להעלות את זה לסדר היום? כל היתר לא מעניין אותם .או קיי ,מי בעד
להעלות? עמוס ,את גם? מה את מרימה? נעה ,סיטון ,זאב ,מורן ,איתי ,שי ושרה.
או קיי .ירד מסדר היום לפי ההסברים שנתתי שהוגשו על ידי המנכ"ל של החברה,
או קיי אני עובר לסעיף הבא .שי קינן ,כן.
מר שי קינן:

ההצעה שלי,

מר מוטי ששון :מיקי ,אתה הצבעת בעד או?
מר מיכאל שמריהו :אני נמנע.
מר מוטי ששון :אה ,אחד נמנע .בבקשה.
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סעיף  - 4הצעה לסדר  -של חבר המועצה שי קינן בנושא – שינוי הליכי רישום ילדי העיר
לצהרוני עירייה.
מר שי קינן:

אדוני ראש העיר וחברי המועצה .ההצעה שלי נוגעת לשינוי הליכי רישום ילדי
העיר לצהרוני העירייה ,וההצעה לסדר היום היא קצת שונה ואני בשלושת
החודשים האחרונים העברתי דו"ח .אני רוצה כרקע לומר לכם למה החלטתי
לחבר ולערוך את הדו"ח הזה ולהגיש לכם אותו .יומיים לפני הראשון לספטמבר
זה היה ה 30-לאוגוסט ,יום רביעי ,בשעה  9בבוקר אני מקבל טלפון מאמא והיא
בוכה שאין לה צהרון ,שהודיעו לה רק עכשיו יומיים קודם ואין לה מה לעשות
עם הילד .זה היה נשמע לי תמוה ,הבטחתי לחזור אליה .הגעתי פיזית למשרדים
של רשת קהילה ושאלתי אם יכול להיות דבר כזה ... .שבהתחלה לא אמור את
המספר ,מספר הילדים שלא שובצו אבל אמרו לי שזה נכון ,שיש בעיה ,לא גויסו
מספיק צוותים אבל ניסו לגמד את זה ואני רוצה לצטט את אותו גורם בכיר
שנפגשתי איתו ,אני לא אגיד בשם ,אבל הוא אמר לי עזוב ,שי ,שיבצנו אלפי
ילדים ואותן אימהות שדיברו איתך זה אותן  20בכייניות פייסבוק .ככה זה
התחיל .כשיצאתי משם זרם הטלפונים לא פסק ואז הבנתי שמדובר ,כנראה,
בסיפור הרבה יותר גדול .אני הערכתי כאלף ובהגינות ,כשיש לומר משהו טוב
צריך גם לומר אותו ,בהגינות גם אני רואה שבתשובה שלך מוטי אתה מודה
במספר הזה וזו הייתה הערכה שלי .וכנראה שההערכה שלי הייתה נכונה ולכן
חיברתי דו"ח בן  5פרקים .הפרק הראשון שלו זה הרישום לצהרון ,הפרק השני
זה גיוס אנשי הצוות ושיפור תנאי העסקה ,פרק שלישי מספר הילדים הנדרש
לפתיחת צהרון ,פרק רביעי לתפקיד הרכז האחראי על הצהרונים במתנ"ס,
הגדרתו מחדש ופרק חמישי זה אותו פרק שלי ולך יש רומן ארוך בגינו ,זה
השוואת מחירי הצהרונים בגני הילדים ובתי הספר .אני רוצה לפתוח בפרק
הראשון ,בפרק הרישום לצהרון .קודם אני רוצה לומר שהצטברו אצלי מאות
דפים עם עשרות ריג'קטים וחמשת הפרקים האלה זה צמצום של הצמצום של
הצמצום ,כי לא יכולתי לחבר דו"ח של עשרות רבות של עמודים ,אולי מאות
ומרוב עצים לא היו רואים את היער .אז הכשל העיקרי בהליך הרישום זה
שהרישום נעשה בשתי מערכות שונות .ההורה רושם את הילד לגן במינהל חינוך,
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והוא רושם את הילד בצהרון ברשת קהילה ופנאי .הדבר הזה יוצר גם בזבוז
משאבים ,כספי ציבור ,גם מערכת שהיא פחות יעילה ,אני לא רוצה להגיד לא
יעילה ,וגם בהרבה מאוד מקרים חוסר התאמות בין המערכות ,לכן אני מציע
שההליך ,לשנות את ההליך כך שהרישום לגן ולצהרון יהיה באותה מערכת
מחשובית .הרי גם ככה הצהרון משויך לגן ,לכן אין שום סיבה ששתי המערכות
יהיו שונות .והדבר השני ,נתקלתי ,ואני לא מגזים ,מוטי ,במאות מקרים שהורה
מתחיל את הליך הרישום ,הוא מבצע רישום מוקדם ומשום מה ,לא משנה כרגע,
אני לא שיפוטי ,לא יצרו איתו קשר ,הוא לא קיבל את ה ,SMS-הוא לא קיבל
את המכתב ,הוא לא השלים את הליך הרישום .לכן אני מציע לבטל את ההליך
של הרישום המוקדם .לא צריך רישום מוקדם .כשאני הולך להירשם לקאנטרי
לא אומרים לי תירשם רישום מוקדם ותשלים את הליך הרישום .הרישום צריך
להתבצע בפעם אחת ,לחייב על החודש הראשון .התשלום יהיה עבור החודש
והוא יהווה הסכמה של העירייה לרישום הילד וכמובן את רצונות של ההורה
לשיבוצו של הילד בצהרון .הפרק השני מדבר על גיוס אנשי הצוות ושיפור תנאי
העסקתם .הרישום לגני הילדים מתחיל בראשית השנה ,זאת אומרת שההורה
רושם את הילד למעשה במחשב בינואר כבר .בסוף ינואר ,מועלם ,בסוף ,בסוף
ינואר אפשר להוציא בטבלת אקסל מסודרת ,ויש לנו את הכלים ,את מספר
הילדים שנרשמו ולפי זה להרכיב את מספר הכיתות והצוותים .משום מה,
ותבדוק אותי ,מוטי ,תבדוק אותי גם המנכ"ל ,אני אומר לכם את זה באחריות.
הרשימות מעיריית חולון לרשת קהילה ופנאי הגיעו באמצע אוגוסט .באמצע
אוגוסט כאשר אין שום סיבה שהרשימות לא יעברו ממינהל חינוך לרשת קהילה
כבר בתחילת פברואר ,ואז יהיה ניתן לגזור ממספר הילדים שנרשמו את מספר
הצוותים ,להתחיל לגייס כבר בסוף פברואר תחילת מרץ.
גב' נעה צ'פליצקי :השנה היה בלגן בגלל הרישום.
מר שי קינן:

רגע ,בסוף .ההצעה,

מר מוטי ששון :אה ,אין דיון .מועלם ונעה ,אין דיון.
מר שי קינן:

בסוף ,בסוף .מועלם ,מה שאתה אומר אתה יודע שאני יודע ,בסוף אני אקבל כל
הערה אבל תן לי לסיים.

מר משה מועלם :אתה לא בטוח יודע,
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מר שי קינן:

טוב ,אז אני אשמח ללמוד ממך ,אם יש מה אני אשמח .ההצעות לפתרון הכשל
בגיוס אנשי הצוות ושיפור תנאי העסקתם .אחד ,יש לשקול בחיוב את העלאת
שכרם לשיפור התנאים הסוציאליים של הצוותים המקצועיים בצהרונים באופן
שהתמורה תשקף את עבודתם הקשה .לא בכדי קיים קושי בגיוס צוותים
מקצועיים נוכח ה ...תנאי ההעסקה המוצעים להם ,2 .יש לקבוע כי המפעילות ...
עצמן אינן עודות ליבה בעלות ידע  ...תפקידן חיובי .נוכח קביעה זו יש ליצור מנגנון
לתחזוקה ,שימור ופיתוח של עובדות אלה .ההצעה השלישית שלי היא קשורה ,היא
עקרונית .אני מתנגד להפרטה של מערכת החינוך ואני רואה במפעילות ובסייעות
מחנכות .הן לפעמים נמצאות עם הילדים שלנו לא פחות מאשר אנחנו .אנחנו באים
לקחת אותם מהצהרון אחרי הצהריים ,ארוחת ערב ולמיטה ולכן אני חושב שיהיה
ראוי ונכון שהמפעילות והסייעות תחזורנה לעבודת העירייה ולא תועסקנה בחברת
מוסדות או רשת קהילה .הן לא עובדות קבלן .אני גם חושב שדבר נוסף יקרה .ברגע
שהן תהי ינה עובדות עירייה לא היו חסרים שום צוותים ,תאמינו לי .כל אחת תרצה
להיות סייעת ולכן לא יקרה מצב שעשרות כיתות צהרון לא נפתחות בזמן .כל
הכיתות יאוישו ,תאמין לי מוטי ,בדיוק בזמן .אני לא עובר על כל הסעיפים כי אז
יגמר הזמן אבל יש דבר נוסף ,אני גם  ...אותו למנכ"ל .תראו ,כשמנהלים מערכת
גדולה כל כך ומשבצים אלפי ילדים אז כשכורתים עצים עפים שברים וזה דבר
טבעי ,אבל צריך לדעת גם לתמרן ואת זה ,לצערי ,לא עשינו .אני חושב שעכשיו
אנחנו נעשה יותר אבל יש מודל קיים של הפעלת חברות פרטיות .אנחנו עושים את
זה בבתי הספר עם אפטר סקול .אין שום סיבה שרק במקומות הספציפיים שרשת
קהילה לא הצליחה לגייס עובדים אז שם ניתן את המענה הזה של חברות פרטיות.
זה לא ,זה לא בושה להגיד שלא הצלחנו ואני חושב שהמענה הזה הוא מענה הולם.
הוא לא בא להחליף את רשת קהילה ,נכון לעכשיו .הוא לא בא להחליף את
הסייעות והמפעילות .הוא בא לתת מענה בדיוק באותם מקומות שדחוף לכם לתת
מענה .דרך אגב ,אני חושב שאין חולק על זה שאם המפעילות והסייעות תהיינה
עובדות עירייה אז לא נצטרך גם את המענה הזה כי אני לא משער מצב שבו לא
תפתחנה כיתות אם הסייעות תהיינה עובדות עירייה .זה ,זה דבר שהוא ברור לי גם
מתוך שיחות עם הוועד שלהם וגם מתוך שיחות עם ההורים .יש הרבה נשים שוצות
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לעבוד והשעות האלה מתאימות להן והן לא מגיעות בגלל גם השכר וגם בטחון
תעסוקתי.
מר מוטי ששון :או קיי.
דובר:

לרשת אין בטחון תעסוקתי?

מר מוטי ששון :רגע ,תן לו לסיים.
מר ישראל מורן :עוד  3דקות.
דובר:

דקה.

מר שי קינן:

טוב.

מר ישראל מורן :קודם היו הערות ביניים,
מר שי קינן:

כן ,אני לא התחלתי בזמן ,יוסי,

מר מוטי ששון :יש לך שתי דקות.
מר יוסי סילמן ... :כיוון כללי.
מר שי קינן:

הפרק השלישי מדבר על מספר ילדים הנדרש לפתיחת צהרון וזה ,לכאורה ,דבר
קטן אבל הוא קריטי ,למה? כי היום נרשמים  35ילדים לכיתת צהרון ואז ברגע
שהורה רשם ,אפילו אם רשם באיחור ,אפילו לא באיחור ,אומרים לו תיכנס
לרשימת ההמתנה .אבל מה לא מספרים לו? לא מספרים לו שאם רשימת ההמתנה
לא תמנה לפחות  9ילדים לא תפתח כיתה שנייה .למה? כי רשת קהילה ופנאי
חוסכת עלינו .היא חוסכת על גב הילדים שלנו .היא רוצה שיהיו לפחות  44ילדים
כדי שהיא תפתח את הכיתה השנייה ואני בדקתי בעיר אחרת .אם אפשר לראות
את המספר אשמח לקבל אותו .אני בדקתי בערים אחרות ושם המפתח לפתיחת
כיתה הוא  ,18זה אומר שאם יש עוד ילד אחד ,עוד ילד אחד מספיק ,שימתין ,זאת
אומרת שזה עולה לי מ 36 ,35-ואז נפתחת כיתה שנייה .זה יוצר שני דברים .אחד,
זה יוצר יותר מרווח בכיתות והדבר השני שזה ימנע ,זה ימנע את הערבוב הבין גילי.
יש היום כיתות צהרון שיש בהם ילדי טרום עם ילדי תת עם ילדי חובה וזה דבר
בעיני שהוא אבסורדי ,זה דבר שאנחנו לא יכולים לתת לו לקרות .רגע ,לא .אני
בסוף .הפרק הרביעי ,רגע ,שנייה .הפרק הרביעי ,בגלל שאין זמן ,אני לא אתעכב
עליו אבל הוא מדבר על תפקיד הרכז האחראי במתנ"ס על הצהרון .אני לא אפרט
את כל הכשלים ואת כל ההצעות שהצעתי אבל בגדול ,אין קשר אישי עם ההורים,
זאת אומרת הכול נעשה או בינואר דרך המחשב או במסרון או במכתב ,ולכן
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ההצעה שלי היא שהרכז שמנהל את זה במתנ"ס יצור קשר אישי טלפוני עם
ההורה .הדבר הזה  ...הוא עניין שבעיני הוא שירותי ,הוא נכון ודבר שני ,הוא ימנע
את כל הנפילות האלה בין הכיסאות של אותם הורים ,וזה מאות ,אני לא מדבר על
 1או  , 2אותם הורים שהתחילו את תהליך הרישום ולא סיימו אותו .טלפון פשוט
מהרכז היה מונע את הכול ואני בדקה האחרונה ,בחצי דקה האחרונה ,סליחה,
הפרק החמישי מדבר על השוואת מחיר הצהרונים של ילדי הגנים ובתי הספר ,אני
לא אתעכב על הפרק הזה כי זו הייתה גם ככה סאגה  ...בסיפור הזה .אני רוצה רק
לקרוא את רשימת המסקנות שלי ,הפתרונות שהוצעו בדו"ח 1 .זה רישום לגן
ולצהרון במקום אחד .רישום במערכת מיחשובית אחת אשר תהיה מסונכרנת עם
כל המסגרות ,3 .העברת רשימות מלאות הכוללות את כל פרטי הילד וההורה
למתנ"סים , 4 .ביטול הרישום המוקדם .אין בו שום צורך ,מוטי ,5 .שיפור אופן ה...
והתשלום חודש ראשון לצהרון בעת הרישום וזאת כדי להבטיח את מקומו של
הילד בצהרון ,6 .העלאת שכרם ושיפור התנאים הסוציאליים של המפעילות
והסייעות בצהרונים ,7 .קביעת סטטוס מעמדם של המפעילות בצהרונים כעובדות
ליבה ויצירת מנגנון לתחזוקה ,שימור ופיקוח על עובדות אלה ,8 .אני ממליץ על
העסקתן הישירה של המפעילות והסייעות על ידי העירייה ולא כעובדות קבלן .פה
אני מדבר גם על רשת קהילה ופנאי וגם על הסייעות של חברת מוסדות ,9 .גיוס כוח
אדם והערכות הצוותים המקצועיים לצהרונים עוד בחודש ינואר ,פברואר ומרץ.
 , 10המלצה להעסקת חברות פרטיות אשר מעניקות שירותי צהרון והעתקת המודל
מבתי הספר לגני הילדים .באותם הגנים בהם רשת קהילה ופנאי לא הצליחה לתת
מענה הולם .אני סבור כי במידה ו ...שיפור תנאי העסקתן וגיוסן של המפעילות
והסייעות כעובדי עירייה יתקבלו אז כפועל ישיר לא יקלע מחסור בכוח אדם ,לא
יהיה צורך בהעסקת חברות פרטיות ,11 .שינוי המפתח מבחינה מספרית לפתיחת
צהרון שני במתחם ,12 .מניעת  ...הקיים היום בצהרון לילדי טרום חובה ,לילדי תת
חובה וחובה ,13 .הגדלת תפקידו של הרכז האחראי על הצהרונים מחדש ,14 .יצירת
קשר טלפוני אישי עם ההורים על מנת להשלים את הרישום לצהרון אליו משויך
הגן,
מר מוטי ששון :טוב,
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מר שי קינן:

תוך העברת כל דרכי התשלום וכן פרטים נוספים אותם מבקש ההורה לברר,15 .
מילוי דו"ח בו יצוינו פרטי הילד ,ההורים ,דרך ההתקשרות ואף רצונו או אי רצונו
של ההורה להשלמת הרישום השנתי לצהרון ,16 .זימון ההורים לחלוקה על פי
גנים,

מר מוטי ששון :חילקת את זה ,לא?
מר שי קינן:

שעות ספציפיים בחודש אפריל מאי לשם השלמת הרישום וגביית התשלום .סעיף
אחרון  ,17קיום ישיבת אד הוק בנושא הוזלת מחירי הצהרונים תוך שימת דגש
במאבק יוקר המחייה ואני מסיים,

מר מוטי ששון :אתה עברת את הזמן כבר,
מר שי קינן:

אחרון ,מוטי .זה ציטוט של מנחם בגין שהוא מנהיג גדול שכבר לא איתנו ,בחיים.
כל הדברים הטובים חולפים אך גם הדברים הרעים גם הם חולפים .אני מקווה
שהמסקנות ייושמו ושלא ישנו מקרים כאלה בעתיד .תודה רבה.

מר מוטי ששון :פוליטיקה .לא ,לא .בשביל מה .בוא ,השנה בעקבות חקיקה של הכנסת שהתקבלה
ברגע האחרון ,אמצע יולי  ,2017תקלוט מה שאני אומר לך .אמצע יולי  ,2017תכנית
ניצנים ,נאלצה העירייה כמו כל שאר הרשויות המקומיות ,לבצע שינויים רבים
סמוך לפתיחת שנת הלימודים ואף לאחריה .הליך חקיקה זו גם יצר מחסור גדול
בכוח אדם בכל הארץ .אתה קראת עיתונים.
מר שי קינן:

בוודאי.

מר מוטי ששון :יפה .לצערנו ,למרות הפרסום המוקדם על מועדי הרישום לצהרונים ,הורים רבים
לא השלימו את הרישוי גם לאחר סוף חודש אוגוסט.
גב' נעה צ'פליצקי :כי הם לא הבינו את זה.
מר מוטי ששון :סליחה ,אל תפריעי לי .וגם זה הקשה על הערכות לפתיחת שנת הלימודים .בסוף
אוגוסט ואפילו תחילת ספטמבר ,מיקי ,סוף אוגוסט תחילת ספטמבר ,מיקי ,תשמע
את המספר .סוף אוגוסט ואפילו בתחילת ספטמבר ,לאחר המועד האחרון לרישום,
נוספו קרוב לאלף ילדים ,תלמידי בתי הספר .אלף ילדים אחרי המועד ששובצו
בפועל .בכל זאת עשו מאמצים בלתי רגילים על ה 1,700-עוד  1,000קיבלו ואותם
עשו כל מאמץ כדי ,צריך להביע הערכה גדולה לרשת קהילה ופנאי על הדבר שהם
עשו .העירייה התעקשה גם לאפשר הפעלת תכנית ניצנים בעיר עם התוספת של
אותם  1,000ילדים ועשינו את כל המאמצים ,גם לאחר פתיחת שנת הלימודים .בכל

22

מועצת העיר ה 17 -חולון ישיבת מועצה מן המניין מספר  3.12.2017 ,68פרוטוקול 482

מקרה העירייה כבר הפיקה לקחים והטמיעה את החקיקה החדשה תוך מחשבה
מראש והערכות לשנת הלימודים הבאה .את רוצה להוסיף עוד משהו?
גב' לילך שץ:

כן.

דובר:

נמצאת איתנו סמנכ"ל רשת קהילה ופנאי,

מר מוטי ששון :האחראית.
גב' לילך שץ:

לילך  ...סמנכ"ל רשת קהילה ופנאי ,במקרה גם אחראית על כל מתווה ניצנים וכל
הצהרונים .קודם כל ,שי ,כשמצטטים את בגין אז גם בגין דיבר על הדר והדר דיבר
על יושרה ועל לתת את הנתונים האמיתיים.

מר שי קינן:

אני,

גב' לילך שץ:

וצר לי ,רגע ,אני הקשבתי לך.

דובר:

היא לא הפריעה לך.

מר מוטי ששון :שי ,כשאתה דיברת ,אתה לא תפריע לה .שי ,פעם ראשונה ,שי .פעם שנייה לסדר.
אני אוציא אותך .אתה לא יכול לתת לאנשי המקצוע לא לדבר .דיברת ,הקשיבו לך,
מר שי קינן:

אני בשמחה,

מר מוטי ששון :תכבד אותה.
מר שי קינן:

היא צריכה גם היא לכבד אותי.

מר מוטי ששון :תשמע ,היא כיבדה אותך ,היא הקשיבה לך.
גב' לילך שץ:

ז'בוטינסקי דיבר ובגין הוא כנראה תלמידו של ז'בוטינסקי דיבר על הדר בית"רי.
הדר בית"רי בא ואומר קודם כל בואו נשים את הנתונים האמיתיים.

מר מוטי ששון :שי ,אל תפריע לה.
גב' לילך שץ:

תקשיב עד הסוף ,אחר כך תענה מה שאתה רוצה .כשל זה כשלא מצליח .לשבץ
 6,312ילדים בטווח כל כך קצר ,אני מדברת על גני הילדים ובתי הספר כי גני
הילדים זה הראשונים שמגיעים ובתי הספר ש 1,300-ילדים הגיעו בחמישה ימים
לפני פתיחת השנה .לא מכירה אף ארגון בארץ הזאתי שפרפר  24/7כדי למצוא,
סליחה ,בלי  ,7בלי שבת כמובן ,כדי לא,

מר איתי זילבר :למה להתנצל? בשביל  70ילדים,
מר מוטי ששון :איתי ,איתי,
גב' לילך שץ:

בשביל למצוא וחד משמעית בשביל לשבץ .שלא יהיה אי הבנות .זה לא שהרשת
חושבת שלא צריך  ...ספקים .אפטר סקול לא יכל לפתוח את השנה כי משרד
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החינוך התווה ואמר שללא מכרזים לא ניתן להיכנס ואנחנו הסכמנו חודשיים
למשוך את כל בתי הספר כדי שהורים יהיה להם פתרון .אז נכון ,זה לא היה
אידאלי .להגיד לי שזה  100אחוז תאמין לי שזה לא ,אבל אם הורים בסופו של דבר
צובאים על הדלת כדי להיכנס לבית ספר וכבר לא מעניין אותם מי יהיה שם,
מצידם שאני אאסוף את הקופאית מהסופר כדי שהיא תשמור להם על הילדים
כשהם ילכו לעבודה כבר לא היה אכפת ואנחנו לא ויתרנו כדי לא להתפשר על כוח
אדם ,1 .קודם כל עובדי רשות קהילה ופנאי הם לא עובדי קבלן.
דובר:

נכון.

גב' לילך שץ:

שלא יהיה אי הבנות .הם עובדים  12חודשים ,מקבלים את כל התנאים
הסוציאליים כולל הפוך ממה שמשרד החינוך אמר .משרד החינוך הציע  60שקלים
לשעה למורים ולא היה מורה אחד שרצה לעבוד .אתה יודע את זה? אז זה לא קשור
לכסף .וזה שעומדים ואתה טוען שיגיעו מסות של עובדים ,זה לא נכון .זה שעות
מורכבות ,זה מעט שעות ביום ,זה קשה מאוד וזאת עבודה מאוד מאוד קשה להיות
מדריכה בתוך כיתה ,וכשאתה אומר נתונים של  18ואני לא יודעת מה 44 ,ילדים
בצהרון ,צר לי .לא  ...דבר כזה,

מר שי קינן:

לא בצהרון .לפתיחת צהרון,

גב' לילך שץ:

לא נכון .לא היה ולא נברא.

מר שי קינן:

זה היה ונברא.

מר מוטי ששון :סליחה ,אל תפריע.
גב' לילך שץ:

 . 3,808אני לא מתמטיקאית ,בסדר? אני אשת חינוך 3,808 .תחלק ל 151-מסגרות
גני ילדים ,בממוצע זה  22ילדים כך שזה לא מסות וזה לא הרבה .איפה יש כן? יש 4
מסגרות בעיר משולבות ל 4 ,3-ו ,5-אתה יודע למה? כי בשכונה זה הגן היחיד וגם
הוא כבר מעורב בבוקר ,זאת אומרת שבסופו של דבר אנחנו עובדים לפי השיבוצים
של הבוקר .זה אומר שאם בבוקר יש רף גילאי אז גם בצהרון יהיה רף גילאי .זה לא
שאוספים אותם מכמה גנים ומחברים אלא אם כן זה אשכול גנים ואין מספיק
לפתוח בכל גן .לגבי,

מר שי קינן:

רגע... ,

מר מוטי ששון :סליחה ,שי .אני אוציא אותך.
מר שי קינן:

להגיב,
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מר מוטי ששון :לא .היא מדברת .היא לא הגיבה לדברים שלך.
גב' לילך שץ:

שי ,בסוף רישום ,עוד דבר .צריך לצבוע ומנכ"ל העירייה כבר כינס ועדה מקצועית
של העירייה והרשת כדי באמת לראות איך משפרים לצבוע את הגנים מראש ,ואז
זה אומר שהגן צבוע מראש כל  35הילדים בתוך הגן ממשיכים צהרון ואז אתה לא
צריך לשבץ ולהעביר ולהזיז וכדומה ,זה אני חושבת שזה נעשה .זה כבר צוות
שחושב על זה ועושה את זה .אבל ,להגיד בעניין הזה שהצהרונים כן כלכלי או לא
כלכלי ,שלא יהיה הבנות .אף גורם פרטי כולל אפטר סקול ,כולל כל גוף אחר ,לא
יפתח לך צהרון ,בדיוק ,לא יכנסו לגני ילדים פחות מ 22-ילדים כי הם יפסידו כסף,
וגורמים פרטיים לא מוכנים להפסיד כסף ,זה אחד ,2 .אף גורם פרטי לא מכניס
ילדים אלרגניים כי הוא לא ייקח את האחריות ,מה שאנחנו שנה שעברה כשהיה
אפטר סקול קיבלנו ילדים אלרגניים אלינו למסגרת כי הם לא היו מוכנים.

מר משה מועלם :זה לא  ,...שי.
מר מוטי ששון :מועלם.
גב' לילך שץ:

אז עזוב אותי עם הנושא ,גורם פרטי עניינו זה להרוויח כסף.

גב' נעה צ'פליצקי :יש מענה לכל הילדים,
מר מוטי ששון :סליחה ,סליחה .אין לך ,היא מדברת.
גב' לילך שץ:

עוד משפט אחד לגבי המחירים .המחירים הם זהים .בגני הילדים ובבתי הספר
גובים  935שקלים ,מתווה ,וזה כבר השנה  ...ירדו המחירים מ 980-בגלל או בזכות
החוק .לגבי התמ"ת .גני הילדים יש להם הנחה בטווח של  250עד  500שקל כי
התמ"ת ,אנחנו עבדנו שהתמ"ת יהיה בכל גני הילדים ,לכל גני הילדים בעיר יש
סמל מוסד תמ"ת ומתווה ניצנים שזה כיתות א' ,ב' מקבלים אוטומטית גורף 300
שקל הנחה ,זה אומר שהם משלמים  635שקלים על אותו שירות ,על אותה איכות
וכן ,הלוואי ששנה הבאה ,עכשיו שאנחנו יודעים את המתווה ,בפתיחת השנה ב1-
לספטמבר ,לא יודעת איזה יום זה יוצא אבל ב 1-לספטמבר יהיו כל המדריכים.
ולגבי הכשרה שלהם ,שלא יהיה אי הבנות .רשת קהילה ופנאי מכיסה ,לא משרד
החינוך אמר כי משרד החינוך אמר  25שעות הכשרה שנתיות .מה שקהילה ופנאי
בשנה הראשונה שעובד מגיע לארגון לעבוד וללמוד את המקצוע מקבל הכשרה של
 60שעות הכשרה פלוס  60שעות הכשרה במקום עצמו ,זה אומר  120שעות הכשרה.
תעשה אתה את החשבון ,זה כמעט פי  5ממה שמשרד החינוך מחייב .אז אנחנו
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באותה סירה פה .בסופו של דבר רוצים שיהיה איכות לילדים ,ומצד שני יש
אחריות לתושבים להירשם בזמן ,ועם כל הכבוד לאימהות ,פגשתי אותם ודיברתי
איתם וזה יופי שהם מצאו אצלך כותבת ואתה תציל אותם אבל הם גם הגיעו
אלינו .הורה שלא נרשם בזמן בסופו של דבר בדיוק כמו שכשאני לא נרשמת בזמן
לטיסה אין לי מקום במטוס ,ויזרקו אותי מכל המדרגות ,אז אני ,אז קל וחומר
כשזה הילד שלך ,תדאג לרשום אותו בזמן והם מקבלים את זה וחוזר .הם מקבלים
את זה הביתה כשנרשמים ואתר העירייה כתוב להם במה שנקרא בקידוש לבנה
שצריך להשלים והם מקבלים SMSים והם מקבלים טלפונים עוד בתחילת אוגוסט
לבוא ולהסדיר ואני חושבת שהורים שלא נרשמו ולא היה להם מקום וזה  300בסך
הכול בכל העיר ,הם האנשים שלא הסדירו עד הדקה האחרונה.
מר מוטי ששון :טוב ,לילך .זהו? לילך ,סיימת?
גב' לילך שץ:

כן.

מר מוטי ששון :מי בעד להעלות את זה לסדר היום?  6בעד...
מר ישראל מורן :אפשר להוסיף משהו?
מר מוטי ששון :לא .מי בעד להעלות את זה לדיון בסדר היום? מי בעד?
מר ישראל מורן :מי בעד דיון?
מר מוטי ששון :או קיי .בעד להעלות לסדר היום .מי בעד ,לאור ההסברים שאני נתתי ולאור
ההסברים שלילך נתנה ,הסמנכ"לית רשת קהילה ופנאי ,אנחנו נוריד את זה מסדר
היום .מי בעד?  13להוריד את זה מסדר היום? ירד מסדר היום .מי נמנע? אין נמנע.
גב' נעה צ'פליצקי :אפשר להגיד בכל זאת בלי הצבעה משהו?
סעיף  - 5הצעה לסדר  -של חברת המועצה נעה צ'פליצקי בנושא – אישור לימודי חוץ
מר מוטי ששון :הצעה לסדר יום ,בבקשה ,הצעה לסדר היום .לימודי חוץ ,בבקשה .בבקשה ,לימודי
חוץ .נעה ,בבקשה .נעה ,בבקשה .את רוצה לקרוא?
גב' נעה צ'פליצקי :כן .הצעה,
מר מוטי ששון :בבקשה.
גב' נעה צ'פליצקי :הצעה לסדר ,אישורי לימודי חוץ של תלמידים .ישנם תלמידים תושבי חולון
שאין להם מענה בבתי הספר בעיר חולון .אני מציעה לאשר בצורה מבוקרת,
מושכלת ,לתלמידים אלה לימודי חוץ .לפי חוזר מנכ"ל עג/7/א כתוב הרשות
המקומית מופקדת על מתן פתרון חינוכי לתושביה ,הרעש מפריע לי ,לתושביה ,על
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ידי קיום מוסד חינוך העונה על צרכי שכבת הגיל והזרם החינוכי הנדרש .במקום
שלא קיים בו מוסד חינוכי העונה על צרכי התלמיד תמצא הרשות המקומית פתרון,
שיבוץ המתאים לתלמיד מבחינת שכבת הגיל והזרם החינוכי הנדרש בתחומה של
רשות אחרת שאיתה הגיע להסכם כללי בהקשר זה או להסכמה קונקרטית לגבי
שיבוצו של תלמיד מצוין ,בכתובים או בדרך אחרת .הרשות המקומית השולחת ...
עבור התלמיד אישור תלמיד חוץ שבו היא מאשרת את שיבוצו של התלמיד וכן את
התחייבותה לתשלום החוץ כלפי הרשות או הבעלות הכוללת .יותר מזה ,רשות
מקומית אשר אישרה תלמיד ללימודי חוץ מחויבת לאפשר לתלמיד לסיים את
לימודיו במוסד החינוך ששובץ אליו ולהשלים את מלוא לימודיו בשלב החינוך
ששובץ ,אם זה בית ספר יסודי או חטיבת ביניים או בית ספר על יסודי .אני יודעת
מתוך פניות של הורים ,בוודאי גם אתם יודעים ,שיש תלמידים שאין להם מענה
בחולון ,כמו למשל בנות אולפנה שמופנות ,שלומדות ביבנה ונאמר להן שזה
אולפנה ,שהן מקבלות,
מר ישראל מורן ... :כסף,
מר מוטי ששון :מה ההצעה שלך? לא הבנתי.
גב' נעה צ'פליצקי :ההצעה לאשר ,מה שאמרתי בהתחלה .לאשר בצורה מבוקרת ,מושכלת על פי
תלמיד ולא על פי איזה קריטריונים ואיזושהי טופס רישום תלמידים אלא לבדוק
כל מקרה לגופו .זה מה שאני מבקשת.
מר מוטי ששון :או קיי .הרשות המקומית מופקדת של מתן פתרון חינוכי לתושביה על ידי קיום
מוסד חינוך העונה על צרכי שכבת הגיל והזרם החינוכי הנדרש .במקום שלא קיים
בו מוסד חינוכי העונה על צרכי התלמיד תמצא הרשות המקומית פתרון שיבוץ
מתאים לתלמיד מבחינת שכבת הגיל והזרם החינוכי הנדרש בתיאום עם הרשות
הרלוונטית .בחולון יש כ 40-אלף תלמידים ,מתוכם  4,000תלמידים מחוץ ,לומדים
מחוץ לעיר .מחציתם שייכים לחינוך החרדי 2,500 ,שייכים לחינוך המיוחד.
העירייה בוחנת כל בקשה על פי נתונים מקצועיים פדגוגיים ואישיים על ידי ועדה
הכוללת את מנהל האגף הרלוונטי ,נציג קב"ט ,הקבסיות ,פסיכולוג ,מפקחת
היועצות הבית ספריות ומפקחת משרד החינוך .לאור זאת ,לאור זאת ,את רוצה
לקיים דיון?
גב' נעה צ'פליצקי :אני רוצה כן ,אני רוצה,
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מר מוטי ששון :או קיי .מי בעד לקיים דיון? רגע ,מי בעד לקיים דיון? מי בעד?  6בעד.
מי בעד להוריד את זה מסדר היום לאור מה שדיברתי?
גב' נעה צ'פליצקי :זה לא נכון .לא הכול נכון.
מר מוטי ששון,4 ,3 ,2 ,1 :
גב' נעה צ'פליצקי :לא כל מה שנאמר הוא נכון.
מר מוטי ששון,4 ,3 :
גב' נעה צ'פליצקי :התשובה היא לא נכונה.
מר מוטי ששון 10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 :להוריד את זה מסדר היום .ירד .מי נמנע?
גב' נעה צ'פליצקי ... :התשובה שהיא כתובה כאן,
מר מוטי ששון :לא מקובלת עליך? זה התשובה שלי .מי נמנע?
גב' נעה צ'פליצקי :אבל היא לא נכונה אבל.
מר מוטי ששון :אבל אמרנו ,אם לאור מה שאני אמרתי קיבלו את ההסברים ,ירד מסדר היום ,אני
עובר לסעיף הבא .בבקשה ,נעה.
גב' נעה צ'פליצקי :אתם נותנים נתונים לא נכונים,
מר מוטי ששון :אבל עברתי לסעיף הבא.
גב' נעה צ'פליצקי :קודם לילך אמרה שחשוב  ...תיקונים,
מר מוטי ששון :אבל עברתי לסעיף הבא .את לא רוצה לקרוא את השאילתה? אין בעיה .נעבור
לשאילתה אחרת.
גב' נעה צ'פליצקי :הנתונים שלכם לא נכונים .אתם מטעים.
מר מוטי ששון :בבקשה ,עברנו סעיף .למה את מפריעה? תקראי את השאילתה שלך .אם את לא
רוצה אני עובר לסעיף הבא ,לשאילתה אחרת.
גב' נעה צ'פליצקי :מוטי ,לא צריך לכעוס.
מר מוטי ששון :כי את לא ,אני לא,
גב' נעה צ'פליצקי :אתה כועס ,אני לא מבינה אפילו למה.
מר מוטי ששון :יש סדר יום,
גב' נעה צ'פליצקי :לא הבנתי למה.
מר מוטי ששון :ותתנגדי .ההצעה הקודמת ירדה מסדר היום ,לא דנים בה .תעברי הלאה.
סעיף  - 6שאילתא  -של חברת המועצה נעה צ'פליצקי בנושא – משרדי המועצה לישראל יפה
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גב' נעה צ'פליצקי :או קיי .בעבר העלינו את הנושא של משרדי המועצה לישראל יפה וראש העיר ענה
בזמנו שתהיה הסדרה .האם נעשתה הסדרה עם משרדי המועצה לישראל יפה ,מה
היא כוללת והאם הוחזרו הכספים בגין שימוש במבני העירייה?
מר מוטי ששון :עמותת המועצה לישראל יפה פינתה את הנכס במאי  .2017טרם שולמו כל החובות
על ידי העמותה בגין השימוש בנכס .היה ניסיון ,ויש ניסיון נוסף להגיע להדברות
איתם טרם פנייה להליכים משפטיים הוריתי אם לא יעבירו את מה שהם צריכים
להעביר אני פותח בהליכים משפטיים .זה עמותה שבכל זאת עושה דברים חיוביים
במדינת ישראל.
גב' נעה צ'פליצקי :אין בעיה.
מר מוטי ששון :לכן זו התשובה .אני עובר,
גב' נעה צ'פליצקי :רגע ,שנייה ,שנייה ,שנייה .לאן עברו המשרדים?
מר מוטי ששון :שלהם?
גב' נעה צ'פליצקי :כן.
מר מוטי ששון :לא יודע.
גב' נעה צ'פליצקי :אני יודעת.
מר מוטי ששון :שכרו מקום אחר.
גב' נעה צ'פליצקי :לאן הם עברו? למועצה הדתית.
מר מוטי ששון :אם הם שכרו מקום אני לא יודע.
מר ישראל מורן :המועצה ,הקרקע של המועצה  ...להשכיר.
מר מוטי ששון :אני לא יודע שהוא שם אבל  ...נעה ,אני ל יודע שזה שם.
גב' נעה צ'פליצקי :אז בבקשה .תבדקו שהם שם ו,
דובר:

את יודעת בוודאות שהם שם?

גב' נעה צ'פליצקי :כן.
מר מוטי ששון :או קיי ,נעה ,שאילתה הבאה .אני לא יודע ... .השיגו להם מקום .לא יודע ,אין לי
מושג .בבקשה ,נעה .סליחה ,מורן .נעה ,בבקשה תקראי .עזוב אותם .אני לא יודע,
אני אבדוק את זה ואני אגיד לך .בבקשה ,תקראי את השאילתה.
דובר:

אין להם מקום משל עצמם שם,

מר ישראל מורן :יכול להיות ,אני לא יודע.
מר מוטי ששון :בבקשה ,תן לו .נעה ,בבקשה... .
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גב' נעה צ'פליצקי :לאחרונה,
דובר:

נבדוק את העניין.

סעיף  - 7שאילתא  -של חברת המועצה נעה צ'פליצקי בנושא – מכרזי כוח אדם
גב' נעה צ'פליצקי :בשמחה ,תבדקו .לאחרונה פרסמה עיריית חולון מספר מכרזי כוח אדם .שאלתי,
מה מהות התפקידים והאם אין כאן כפילות ,מכרזים שאושרו בעבר ,שינוי ואני
מדברת על המכרז הראשון נאמני רובע ,אני לא כל כך מבינה מה זה נאמני רובע
ואני גם מבינה ,ושוב ,אין לי כוונה לפגוע בפרנסתו של איש .שכולם ישתכרו בכבוד,
שלא יהיו ,איך אומרים ,לא זאת הכוונה .הכוונה רק להבין מה מהות המכרזים
האלה והאם יש להם מקום ,האם אין כאן כפילות ,האם אין כאן בזבוז כספי
הציבור .נאמני רובע ,והבנתי שהמכרז הזה ירד?
דובר:

לא.

גב' נעה צ'פליצקי :לא ירד .אוקי .אז אני רוצה להבין מה זה נאמני רובע כשיש רכזי רובע.
מר ישראל מורן :הוא לא בוטל ,כי היום יש מי שניגשו ואמרו שברגע האחרון ביטלו להם.
גב' נעה צ'פליצקי :יש מנהלי רובע ויש נאמני רובע.
מר מוטי ששון :תיתן לה לסיים ,בבקשה תדברי.
גב' נעה צ'פליצקי :אז אני שואלת ,רגע ,שניה.
מר מוטי ששון :אל תשאלי .תקראי את השאילתה עד הסוף ואני אענה לך.
גב' נעה צ'פליצקי :אני מסבירה גם .אני רוצה להסביר למה אני מתכוונת.
מר יוסי סילמן 22 :ניגשו.
מר ישראל מורן :אז למה ביטלתם? לא ,את המנהלת של,
גב' נעה צ'פליצקי :לא ,לא ,אני רוצה לשאול .יש נאמני רובע,
מר מוטי ששון :סילמן ,עזוב ,למה? תשאלי.
גב' נעה צ'פליצקי :אני שואלת.
מר מוטי ששון :תשאלי את השאילתה ,ואני אענה לך .יש לי תשובה.
גב' נעה צ'פליצקי :או קיי ,אז אני שואלת .נאמני רובע ,למה צריך נאמני רובע כשיש רכזי רובע?
מר מוטי ששון :או קיי ,הלאה .מה השאילתה?
גב' נעה צ'פליצקי :רכזת בקרה וני קיון במוסדות חינוך למה צריך כשלכל חברות הניקיון יש את
הבקרים שלהם ואת הפקחים שלהם.
דובר:

לא סומכים עליהם ,הם לא עושים את העבודה.
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גב' נעה צ'פליצקי :ועד עכשיו סמכו עליהם?
מר מוטי ששון :סליחה ,הלאה ,הלאה.
גב' נעה צ'פליצקי :או קיי .מנהל מדור רישום גני ילדים ,שאני מבינה שיש צורך רק אני לא מבינה,
כי פירקו את יחידת הרישום אז מה עשו עכשיו ,אני רוצה להבין .מנהלים
אדמיניסטרטיביים לעל יסודי ,הרי באחת הישיבות כאן אישרנו,
דובר:

אישרנו.

גב' נעה צ'פליצקי :אישרנו  ,9מה זה עכשיו ה?4-
מר מוטי ששון :הלאה ,הלאה.
גב' נעה צ'פליצקי :אישרנו כבר ,אז מה זה עכשיו המכרזים? כבר אנשים עובדים בפועל .אנשים
עובדים,
מר מוטי ששון :נעה ,תשאלי את השאלה שלך עד הסוף.
גב' נעה צ'פליצקי :אני שואלת,
מר מוטי ששון :זה לא שאילתה .זה סדרה של שאילתות.
גב' נעה צ'פליצקי :נכון ,כי זה כל המכרזים האלה החדשים שאני לא יודעת,
מר מוטי ששון :אז כל שאילתה זה על נושא מסוים .את  ...על כל הנושאים שלך.
גב' נעה צ'פליצקי :מנהל אזור אחזקה ובקרה מוסדות חינוך  4משרות וסמנכ"ל משאבי אנוש
ותרבות שאני יודעת שיש סמנכ"ל משאבי אנוש ,למה גם תרבות? למה הוא גם
צריך תרבות? אני שואלת,
מר מוטי ששון :טוב ,אלה השאילתות שלך? בסדר ,אני עונה לך .כל המכרזים שפורסמו נבחנו
ואושרו במסגרת ועדות תקינה או ועדת הנהלה עם תפקידים בכירים כנדרש .חלק
מהתפקידים שהוחלט לתקנם נבעו מהצורך לבקרה הנדרשת שעלה לביצוע על
עבודות חיצוניות .נאמני רובע .תפקיד חדש שמטרתו פיקוח ,בקרה ווידוי ביצוע
במרחבים המוגדרים בעיר ... ,הציבורי .רכזת בקרה וניקיון במוסדות חינוך ,תפקיד
שהועבר מהחברה הכלכלית לאחריות העירייה .זה היה בחברה הכלכלית ,עבר
לעירייה.
גב' נעה צ'פליצקי :תפקיד שהיה?
מר מוטי ששון :את לא מקשיבה,
גב' נעה צ'פליצקי :לא .כי אני רואה את המכרז ,אני רואה מה,
מר מוטי ששון :אבל אני אומר לך ,זה עבר מהחברה הכלכלית ואת שואלת אותי עוד פעם שאלה.
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גב' נעה צ'פליצקי :אני לא מבינה אז אני שואלת.
מר מוטי ששון :מנהל מדור רישום גני ילדים ,רה ארגון של יחידת הרישום בתוך המינהל והכול
בסכום  0ללא תוספת תקציבית.
גב' נעה צ'פליצקי :רגע ,זה,
מר מוטי ששון :מנהלים אדמיניסטרטיביים,
גב' נעה צ'פליצקי :משרות שהיו קודם ביחידת הרישום עוברות עכשיו ל ,זה אותן מזכירות? אותן
פקידות? אותו כוח אדם שפשוט עובר לארגון.
מר מוטי ששון :מנהלים אדמיניסטרטיביים לבתי הספר העל יסודיים ,אחריות על תפעול המרחב
הלוגיסטי בבתי הספר ,זה הייתה בעקבות פנייה של המנהלים שביקשו לאפשר
להם ,לאפשר להם לעסוק אך ורק בפדגוגיה ולא כל דבר קטן שחסר פה מנעול שם
מנעול להתעסק עם זה.
גב' נעה צ'פליצקי :אמרתי את זה בעבר ואני אומרת שוב .לכל מנהל יש,
מר מוטי ששון :אני לא צריך שתעני לי על כל דבר ,אני עכשיו עונה לך .אני לא מנהל איתך דיאלוג.
גב' נעה צ'פליצקי :אני עונה .זה לא חוכמה רק לתת תשובות .צריך גם להקשיב.
מר מוטי ששון :אני לא מנהל איתך דיאלוג ואני שמעתי אותך ואת תשמעי אותי עד הסוף .מנהל
אזור אחזקה ובקרה מוסדות חינוך ,העברת אחריות והתקציב מהחברה הכלכלית
לניהול העירייה .אנשים שהיו בחברה הכלכלית עוברים לעירייה .סמנכ"ל משאבי
אנוש ותרבות ,איגוד תחומים ש ...לו על ידי אגף משאבי אנוש ,אגף פיקוח משאבי
אנוש ותחום התרבות העירוני וחלק ממינהל הכללי תחת מינהל אחד ללא תוספת
תקן כוח אדם ,כמו שדווח לכם במועצה הקודמת .זה תשובתי .יש לך שאלת
הבהרה? תשאלי.
גב' נעה צ'פליצקי :כן ,אני רואה פה כפילויות ואני ,כמו שאמרתי,
מר מוטי ששון :התחלת להבין בניהול?
גב' נעה צ'פליצקי :אתם לא מקבלים ,אבל אתם לא מקבלים,
מר מוטי ששון :בסדר .עליות השכר בעיריית חולון הכי נמוכות בארץ ,כדאי שתדעי ,בין הערים
הגדולות.
גב' נעה צ'פליצקי :ההיפך .שישתכרו יותר .ההיפך.
מר מוטי ששון :את אומרת על כפילויות בהבנה שלך,
גב' נעה צ'פליצקי :שישתכרו יותר ,אני רק שואלת,
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מר מוטי ששון :בהבנה שלך הניהולית את אומרת כפילויות .טוב .נעה ,נעה ,נעה ,יש לך ,נעה ,יש לך
שאלת הבהרה? יש כפילויות ,או קיי .תודה רבה ,אני עובר לשאילתה הבאה.
סעיף  - 8שאילתא  -של חבר המועצה קינן שי בנושא פטור מדמי שכירות בגין שימוש במקרקעין
עירוניים  -דצמבר 2017
מר מוטי ששון :אני עובר לשאילתה הבאה .שי קינן ,בבקשה תקרא אותה.
מר שי קינן:

השאילתה נוגעת ל ,שוב ... ,אנחנו לא מקבלים עליו לא דמי שכירות ולא דמי
ארנונה.

מר מוטי ששון :אתה קורא את זה מהנייר או,
מר שי קינן:

אני שאלתי ,אני אקרא מהנייר אבל מוטי ,יש פה דפוס התנהגות שלצערי הוא גובל
במטאפיזיות ,כי כשאני שאלתי את היועצת המשפטית על המועצה לישראל יפה
עוד בינואר  '16עד היום היא לא ענתה .סליחה ,ינואר  .'17עד היום סוף שנה היא
לא ענתה לי ואתה באופן עקבי כבר ,זה כבר לא פעם ראשונה ,מוטי ,אתה לא עונה
על מה ששואלים.

גב' נעה צ'פליצקי :נכון.
מר שי קינן:

בחרת ,בחרת ,שים לב ,לענות לי על פטור מדמי שכירות ,אבל אני שאלתי על
ארנונה .כידוע לך ,מוטי ,ראש עירייה לא יכול לפטור חברה פרטית מארנונה .הדבר
הזה הוא דבר פלילי .אין לך סמכות לזה .בחרת לא לשאול .עכשיו ,יש טעם שאני
אמשיך את השאילתה אם מראש אתה לא עונה לי?

מר מוטי ששון :תמשיך את השאילתה עד הסוף,
מר שי קינן:

אז אני שואל אותך ,מוטי.

מר מוטי ששון :אל תשאל.
מר שי קינן:

למה,

מר מוטי ששון :גמרת את השאילתה?
מר שי קינן:

כן .למה הם לא משלמים ארנונה?

מר מוטי ששון :בבקשה .אתה רוצה להגיד לו ,סילמן ,או שאני אענה?
מר יוסי סילמן :כן .יצא מכרז לפני  10שנים על גורם תפעולי לתחנת המעבר .יש פה את המכרז אם
אתה רוצה ,שחלק מהמכרז ,עוד פעם ,האחריות על תחנת המעבר היא של העירייה.
מר מוטי ששון :תחנת המעבר היא של העירייה.
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מר יוסי סילמן :אריה ווסל שיושב שמה הוא מנהל התחנה מטעם העירייה .חיפשנו גורם מפעיל
שיחליף את הדחסן וישקיע מעל מיליוני שקלים .כחלק מהחוזה ומהמכרז שיצא
לפני  10שנים היה שהוא אחראי למקם לו משרד שמה ולתפעל את המקום .הוא
מתפעל את המקום ,המקום לא שלו .המקום ,דרך אגב ,העוסק מורשה או הרישיון
לעסוק בשפכים של העירייה הוא לא של הקבלן צבי כהן ,אם לזה הכוונה .אגב,
ולכן אני אומר ,הכול נעשה בשקיפות ,צבי כהן שיושב שמה הוא רק מתפעל את
המקום ,אין לו שום זכויות .הרעיון היה שלא יהיה לו שום זכות על הקרקע ועל
המשרדים .הו א גם שילם על המשרדים ,הוא גם שילם על הדחסן מעל מיליון שקל
והדחסן נועד ,אגב ,לפנות את כל הנושא של ההפרדה .אנחנו ביוני הקרוב יוצאים
למכרז חדש על אזור תחנת המעבר .אנחנו הולכים לבחון הכול מחדש ,ואיך יישב
שמה הקבלן ,באיזה תצורה ,האם נעשה את זה ב BOP-וכולי .אני אומר ,הכול
שקוף ,לא הוסתר פה שום דבר .הפרשנות המשפטית שאני קיבלתי והסתכלתי
בספרים זה שהיות והוא גורם מפעיל בלבד ,הוא אין לו שום זכויות על המקום ,אז
למעשה הוא לא שייך לשום דבר .מי שמפעיל את המקום והעוסק מורשה שלו,
למעשה הרישיון שלו זה רישיון של העירייה.
מר שי קינן:

תשלום הארנונה ,כבוד המנכ"ל ,ואתה יודע את זה,

מר מוטי ששון :טוב ,זה שאלת הבהרה עכשיו.
מר שי קינן:

הוא לא מהווה איזושהי סוג של בעלות .אנחנו משכירים להכביר נכסים,

מר יוסי סילמן :אגב ,יש פה,
מר שי קינן:

שנים החברה הכלכלית,

מר יוסי סילמן :קינן.
מר שי קינן:

תשלום של ארנונה לא יוצר בעלות על הקרקע .נתת לנו תשובה חלקית ביותר בלשון
המעטה.

מר יוסי סילמן :הפרשנות ,דרך אגב ,בתחנת המעבר ,יש שמה,
דוברת:

ארנונה משלם  ...ולא מפעיל.

מר יוסי סילמן :רוב ,בתחנת המעבר,
מר שי קינן:

יש שמה חניון שלם פלוס משרדים.

מר יוסי סילמן :לא ,לא .יש לו  30מטר משרדים ,רוב התחנת מעבר זה של העירייה ,הווטרינריה
יושבת שם ,הסביבה ,נושא של ה ...יש שם רוב המתחמים שם שייכים לעירייה.
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אגב ,אנחנו בוחנים לאור ההערה שלך ,יש לנו עכשיו ועדה שבו אנחנו מתכננים את
המכרז הבא ואנחנו עוד פעם ניכנס לפרשנות משפטית ואנחנו הראשונים שנשנה את
העניין .אני הולך לבחון מחדש את העניין הזה ואם צריך נשנה את זה.
מר שי קינן:

מדובר בעשרות,

מר יוסי סילמן :אבל כרגע  ...לא ,לא,
מר שי קינן:

לאורך השנים,

מר יוסי סילמן :הוא גם ,הוא השקיע במקום מעל  2מיליון שקלים .עוד פעם ,במכרז שיצא לכולם,
זה לא היה לצבי כהן .זה הה מכרז גלוי עם שקיפות מלאה .יש לי את מסמכי
המכרז ,דובר שמה שהוא יקבל מקום של  30מטר ,אותו קבלן מפעיל ,ויהיה פטור
מארנונה .אף אחד לא תפר פה משהו .אנחנו כן הולכים להתעסק בזה לקראת
המכרז הקרוב.
מר ישראל מורן :איך אפשר להבטיח את זה במכרז?
מר מוטי ששון :אפשר.
מר יוסי סילמן :את מה?
מר ישראל מורן :שפטור מארנונה.
מר יוסי סילמן :אז זו הייתה הפרשנות המשפטית.
מר ישראל מורן :באיזו שנה זה היה?
מר שי קינן:

 ...פרשנות משפטית.

מר יוסי סילמן :לפני  10שנים.
מר ישראל מורן :לפני  10שנים נתנו פטור מארנונה באמצעות מכרז?
מר מוטי ששון :היה ,היה ,חבר'ה ,מה שקבע ,יש הבדל בין,
מר שי קינן:

אני מנסה,

מר יוסי סילמן :אנחנו יוצאים למכרז חדש ואנחנו נבחן הכול מחדש.
מר ישראל מורן :נשמע שטעיתם ואתם לא מוכנים להודות.
מר מוטי ששון :יונת לא הייתה פה ,היה פה ליפא קמינר ,הוא אישר את ההסכם הזה וחלק
מהקלקולציה ,מהתחשיבים ,הם עשו את מה שהם עשו ,לדעתי הוא שילם שם
הרבה כסף ואנחנו משתמשים בדחסן שלו .אנחנו משלמים ומשתמשים בדחסן שלו.
מר מיכאל שמריהו :מוטי ,מה זה משנה מה הוא השקיע? השאלה היא אם באמת צריך לשלם
ארנונה או לא צריך לשלם ארנונה.
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מר שי קינן:

בוודאי שכן .חד משמעית כן.

מר מיכאל שמריהו :המנכ"ל אומר שהוא יבדוק את זה ,אז קדימה.
מר מוטי ששון :טוב ,יאללה ,אני עובר ל,
מר ישראל מורן :אם הוא נתון לפרשנות,
מר מוטי ששון :מורן ,מורן .מורן ,מה השאילתה הבאה ,מורן? שאילתה הבאה?
מר ישראל מורן :אם זה נתון לפרשנות ואנחנו נותנים פרשנות של פטור במקום פרשנות של,
מר יוסי סילמן :הנושא יבחן לקראת,
מר ישראל מורן :אין בעיה.
מר יוסי סילמן :המכרז הקרוב.
מר ישראל מורן :לא ,לא ,לא ,לפני.
סעיף  - 9שאילתא  -של חבר המועצה מורן ישראל בנושא – דוחות פיקוח עירוני וביטולם בין
השנים 2013-2017
מר מוטי ששון :טוב ,מורן ,תקרא את השאילתה.
מר ישראל מורן :השאילתה שלי עוסקת בדו"חות פיקוח העירוני וביטולם בין השנים  2013ל.2017-
היה מעניין אותי לדעת את הנתונים ,לדעת כמה דו"חות יש.
מר מוטי ששון :קיבלת את הנתונים ,נכון?
מר ישראל מורן :כן .עכשיו יש לי שאלה ,עכשיו ביקשתי לדעת כמה דו"חות עירייה ניתנו בין
השנים  2013ל 2017-לפי התחומים השונים ,בנייה ,חנייה וכולי ,בכל שנה ,וכמה
מתוכם בוטלו .לא קיבלתי ,כאילו ,יש חנייה ויש אחרים ,אני רואה את הנתונים,
אני אשמח אם אתה רוצה לעדכן אותם אתה מוזמן אבל מה זה אחר ,איך מחולק
האחר הזה?
מר יוסי סילמן :כך זה מוגדר אצלם,
מר ישראל מורן :מה זאת אומרת? אי אפשר ,אין עוד,
מר מוטי ששון :אתה צריך לעשות פיצול אם זה הבנייה,
מר ישראל מורן :זה מה שביקשתי ,לפי תחומים שונים.
מר מוטי ששון :חבר'ה ,אתם,
עו"ד יונת דיין :חוק התכנון והבנייה זה לא קנסות .חוק התכנון והבנייה זה חקירות של היחידה,
של המפקחים ,על ה ...ההנדסה ואם הם מוצאים שיש בסיס הם מורידים את כל
חומר ה ,מעבירים את כל חומר החקירה לתביעה העירונית ,אם התביעה העירונית
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מוצאת שיש בסיס מתאים מוגש כתב אישום .זה לא קנסות .זה לא הפיקוח
העירוני הרגיל.
מר ישראל מורן :או קיי.
מר מיכאל שמריהו :אבל מה זה חשוב כל כך?
מר ישראל מורן :רגע ,שנייה אחת.
מר מיכאל שמריהו ... :על ידי יועץ משפטי .אי אפשר  ...דו"ח בכלל.
עו"ד יונת דיין :מבחינת הפיקוח העירוני,
מר ניסים זאב :זה לא משנה את העובדה שהוא רוצה לדעת .אני יודע שלא ביטלו שום דו"ח.
דובר:

לי אף פעם לא ביטלו... ,

מר ישראל מורן :נו ,מוטי אתה יכול להשיב? אני רוצה לשמוע מה ...
מר מוטי ששון :חברים,
עו"ד יונת דיין :מבחינת הפיקוח ,הוא אוכף את חוקי העזר העירוניים ועניינים של תחבורה ,בעיקר
חנייה ,מכיוון שאין כחול לבן בעיר ,החנייה יכולה להיות בכל מסלול וגם  ...חנייה
כפולה ,חנייה על המדרכה .בעיקר ,משהו כזה .הפילוח הרגיל ...
מר מוטי ששון :מיקי ,מיקי.
דובר:

זה להתעסק עם  60אלף דו"חות בחנייה ,עם זה צריך להתעסק .למה יש  60אלף
דו"חות,

מר ישראל מורן :מעולה ,אני שמח שזה מעורר לכם דיון .אבל תקשיבו,
עו"ד יונת דיין :הפילוח העיקרי במערכת,
מר ישראל מורן :תגישו  ...אני אתמוך.
עו"ד יונת דיין :הפילוח העיקרי במערכת זה אותן עבירות חנייה  ...פקודת התעבורה ותקנות
התעבורה ,וזה הקנסות העיקריים לפי חוקי העזר העירוניים .אם אתה רוצה פילוח
יותר מפורט אפשר לבקש אותו .אם יש דברים שספציפית שאתה רוצה זה יהיה,
מר ישראל מורן :בגלל שביקשתי אני אשמח לקבל יותר מפורט .השאלת הבהרה שלי ,כדי להבין
את הפרוצדורות עד הסוף .פרוצדורת ביטול הדו"חות נעשית באיזה אופן? מי יושב
איפה? מי מאשר ביטול של דו"ח?
עו"ד יונת דיין :מוגש ערר לפיקוח העירוני ,הוא מעביר את הערר עם התייחסות ,כל החומר ,דו"ח
הפיקוח ,התמונות שצילמו ,איזה מידע שיש במערכת לתביעה העירונית ,התובעת
העירונית בוחנת את הבקשה ,את החומר .יש ,לא זוכרת אם  3או  4סעיפים שלפי
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החוק ,לפי הנחיות היועץ הממשלתי לשאלה לפיהם מותר לבקש פטור ,הם ...
באחת הקטגוריות זה מבוטל ,אם לא מקבלים ...
מר ישראל מורן :תודה.
מר מוטי ששון :רק להבהיר דבר פשוט שהתובעת העירונית לא כפופה לראש העיר ,היא כפופה
ליועץ המשפטי לממשלה .אין לנו שום נגיעה .או קיי ,אני עובר לשאילתה הבאה.
בקשה להארכת ,זו השאילתה ,בקשה להארכת אישור להפעלת מיזם נוער בתחום
פרסום חוצות.
סעיף  - 10אישור הדו"ח השנתי המבוקר לשנת 2016
דובר:

יש אישור על דו"ח השנתי המבוקר.

מר מוטי ששון :המבוקר לשנת  ,2000איפה אסתי? בבקשה אסתי.
גב' אסתי וייסלר הרצוג :ערב טוב .מוגש לכם הדו"ח הכספי המבוקר לשנת  .2017הפעם  ...זה
בעצם השנה הראשונה  ...זה בזכות שמירה קפדנית על התקציב  ...ודף ,עמוד ב'
אתם רואים את ריכוז ה ...רווחה ... ,לעומת זאת  ...בעמוד  2אפשר לראות ...
השקעות בתשתיות וחינוך  ...ובקיצור ... ,פרויקטים רבים בעיר .בעמוד ח' אפשר
לראות את עומס המלוות המשוערך של העירייה .בעצם בשנת ,עכשיו בשנת 2017
נלקחו  ...אוגוסט  50מיליון ש"ח נוספים אז אפשר להגיד שההחזרים יסתיימו בעוד
 10שנים בערך ותוספת למה שאתם רואים כאן זה החזר שנתי של בערך  5מיליון
שיורד ,אתם תראו את זה גם בעמוד י"ב ... .וגם בעמוד כ"ב .בכ"ב יש טבלה
מפורטת לפי בנקים ,לפי  ...הפירעון עד  .2026בהמשך מצורף לכם הדו"ח ה ...עם
חוות הדעת של רואה החשבון .בתחתית העמוד יש הפניית תשומת לב למשהו
שרואי חשבון  ...אליו כל שנה ,מדי שנה ... ,שינינו התחייבויות  ...בעצם על תביעות
פתוחות כנגד העירייה שמסתכמות בשנת  ... 670 2016אנחנו  ...הערכה ...
מציאותית  65 ...מיליון שקלים  ...בנכסי העירייה .ה ...ספקים,
מר מוטי ששון :חברים.
גב' אסתי וייסלר הרצוג :שבעצם המבקש  ...תשומת הלב להיקף החובות המסופקים של העירייה,
חברי באגף הכנסות  ...לאתר את החובות שלא ניתן לגבות אותם ,להגדיר חוב
כאבוד ומביאים אותו לכאן לאישור המועצה  ...רק אחרי שביצעו את כל הבדיקות
שיש ...
מר מוטי ששון :שאלות?
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מר ישראל מורן :יש לי הערה אחת.
מר מוטי ששון :בבקשה.
מר ישראל מורן :מעבר להערה שהערתי גם עכשיו לגזבר ,שיש דברים שביקשתי ועדיין לא קיבלתי
בוועדת כספים אז אני מקווה שזה יטופל ויעבירו לי רק שאני מצפה בפעם הבאה
שיעבירו לי לפני ,זה נמצא אצלך יוסי  ...אז אין בעיה,
מר מוטי ששון :או קיי ,מי בעד דו"חות,
מר ישראל מורן :שנייה ,מוטי .הדבר ,ההערה שנאמרה והוזכרה וחשוב להבין .אמנם באופן רישומי
זה נכון שאנחנו כבר אין לנו גירעון מצטבר שממשיך ובפעם הראשונה אנחנו
עוברים למצב החיובי אבל חשוב שחברי מועצת העיר יבינו שמבחינת מלוות
קיימות מלוות ,לבריאות ,שעומדות ,כמו שציינה אסתי ,על כמעט  150מיליון
שקלים שבסופו של דבר המלוות האלה ,אנחנו הצעירים בינינו עדיין ישלמו אותם
גם בזמן שהנהלת העיר אולי תתחלף בעתיד בעוד  ,120עדיין יכול להיות שאנחנו
נשארים עם  ...מלוות אז רק שתבינו ,זה לא שאין מינוס .יש מינוס שלקחו על
חשבון משהו שאנחנו נשלם אותו.
מר מוטי ששון :מורן ,מורן.
דובר:

לא ניהלת אף עסק אם אתה יש לך מחזור פעילות של  1.2מיליארד אתה לא תיקח
 7אחוז,

מר ישראל מורן :השאלה למה אתה לוקח הלוואה.
דובר:

מה זה קשור? אבל אתה חייב,

מר ישראל מורן :אם אתה לוקח לטובת פיתוח כלכלי אני מסכים איתך,
מר מוטי ששון :מורן ,מורן,
מר ישראל מורן :אם אתה עושה את זה לטובת שיפוץ ,משהו שהיית צריך לעשות במשך  20שנה אני
לא מסכים איתך .בואו ננהל עסק ,בוא נדבר על זה.
דובר:

כל העיריות עם  50 ,40אחוז מלוות .יש עיריית בת ים,

מר ישראל מורן ... :עיריית בת ים,
מר מוטי ששון :מורן ,מורן ,מורן ,מורן,
מר ישראל מורן ... :מה זה קשור  ...בוא נציף אותו.
מר מוטי ששון :מורן ,אני קורא לך פעם ראשונה לסדר.
דובר:

הוא קורא לך ,רוצה לדבר איתך.
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מר מוטי ששון :תשמע,
דובר:

 ...הלוואות בשוטף,

מר מוטי ששון :חיים ,למה אתה,
מר ישראל מורן :זו הדרך שלך לדבר איתי? קורא לי לסדר?
מר מוטי ששון :לא.
מר ישראל מורן :תגיד לי מורן ,רגע ,יש לי משהו לומר.
מר מיכאל שמריהו :הלוואות זה  ...פיתוח בלבד.
מר ישראל מורן :נו ,ומה זה עבודת פיתוח?
דובר:

שיקום גנים ,בתי ספר,

מר מיכאל שמריהו :בתי ספר,
מר ישראל מורן :בוא ,בוא נדבר,
מר מוטי ששון :מורן ,מורן .תשמע ,אפשר להיות פופוליסט ואפשר להיות  ...לא מתאים לך מהטעם
הפשוט .אתה כל כך הרבה שנים חבר מועצה ,אתה לא יודע מה זה תקציב פיתוח?
אתה לא זוכר מה היה בישיבות המועצה כשהבאתי את תקציבי הפיתוח? אני אתן
לך דוגמה בחיים היומיומיים .בן אדם רוצה ,בן אדם רוצה לקנות דירה ,כן? הוא
רוצה לקנות את הדירה היום .הוא לא רוצה לחכות עוד  10שנים שיאסוף את הכסף
ויקנה אותה .אומרת המדינה ,אומרת הממשלה ,המדינה בעצם ,החוק אומר
שאתה רשאי לקחת  60אחוז מגובה התקציב הרגיל ,זאת אומרת אם אנחנו 1.3
מיליארד אתה יכול לקחת,
דובר:

חצי מיליארד.

מר מוטי ששון :למה?  780מיליון  ₪אתה יכול לקחת הלוואות פיתוח מאושרות .אתה קולט מה
שאני אומר לך?
מר ישראל מורן :כן .אני עכשיו יכול להתייחס אבל?
מר מוטי ששון :לא... ,
מר ישראל מורן ... :להתייחס,
מר מוטי ששון :אבל מורן ,למה אתה מפריע?
דובר:

הוא לא סיים לדבר?

מר ישראל מורן :אז אחרי זה,
מר מוטי ששון :לא ,אתה לא תדבר.
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מר ישראל מורן :אה ,אני לא אדבר .אז למה הדיון הזה?
מר מוטי ששון :לא ,אני רוצה ללמד אותך אז אולי תלמד כבר,
מר ישראל מורן :לא ,אז תן לי להגיב,
מר מוטי ששון :לא ,אני לא אתן לך להגיב.
מר ישראל מורן :אה ,או קיי.
מר מוטי ששון :חבל שאתה לא רוצה ללמוד ואתה כל פעם פופוליסט .עזוב עם הפופוליזם .מפתחים
את העיר ,מפתחים את העיר .זה כואב לך ,אני מבין.
מר ישראל מורן :לא ,זה לא כואב.
מר מוטי ששון 2 :אחוז,
מר ישראל מורן :כואב לי שאנחנו נשלם את זה,
מר מוטי ששון :בין  2ל 5-אחוז בחולון .הכי נמוך מכל הערים הגדולות והאיתנות במדינת ישראל,
תבדוק את זה .תבדוק כמה רשויות אחרות ,בין אם זה תל אביב ,בין אם ירושלים,
בין אם זה חיפה ,בין אם זה רמת גן ,ראשון ,בת ים ,כל אלה .אחרי זה דבר איתי.
דובר:

כולם משתתפים כבר.

מר ישראל מורן :אז אני,
מר מוטי ששון :עזוב ,אין לך מה להגיד .אמרתי את זה,
מר ישראל מורן :אני יכול לדבר? יש לי מה להגיד.
מר מוטי ששון :אני עובר לסעיף הבא .לא ,אין דיון.
מר ישראל מורן :זה דיון.
מר מוטי ששון :לא ,לא דיון.
מר ישראל מורן :למה? זה משהו על סדר היום,
מר מוטי ששון :לא ,לימדתי אותך שתבין ,זה הכול.
מר ישראל מורן :אז או ש ...ללמוד גם,
מר מוטי ששון :אני קורא אותך פעם שנייה לסדר .אני קורא אותך פעם שנייה לסדר ,אני מבקש.
מר ישראל מורן :יופי.
מר מוטי ששון :אתה  ...להוציא אותך .זה לא דיון ,אני עובר לסעיף הבא .או קיי ,מי בעד?
מר ישראל מורן :אני מוכן למנף אבל זה לא ,הוא לוקח הלוואות על מה שהוא היה צריך לעשות 20
שנה.
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מר מוטי ששון :מי בעד דו"חות כספיים מבוקרים לשנת  ?2016מי בעד?  ,5 ,4 ,3 ,2 ,1סיטון,7 ,6 ,5 ,
 14בעד .מי נגד? מי נמנע?  5 ,4 ,3 ,2 ,1נמנעים .אושר,
אני עובר לסעיף הבא .חשבתי שלמדת משהו.
מר ישראל מורן :מוטי ,אתה ...
סעיף  - 11בקשה לאישור הפעלת מיזם נוער לפרסום חוצות בשנת 2018
מר מוטי ששון :בקשה לאישור הפעלת מיזם נוער לפרסום חוצות ,אתם זוכרים את הפרויקט הזה?
כל השנים עושים את הפרויקט הזה עם נוער .איפה ניצן?
דובר:

ניצן פה ורוצה להגיד כמה מילים.

מר מוטי ששון :ניצן ,רוצה להגיד ,אתם זוכרים את הפרויקט הזה?
דובר:

כן ,זוכרים.

מר מוטי ששון :או קיי ,אם אתם זוכרים את הפרויקט אז מי בעד לאשר את ההארכה? ב .2018-מי
בעד?  18בעד .מי נגד? מי נמנע? שי ,מה אתך?
מר שי קינן:

נמנע.

מר מוטי ששון :נמנע ,תרים את היד .אחד נמנע ,אושר
סעיף  - 12הסכם עירייה -חכ"ל  -עמלות החברה
מר מוטי ששון :אני עובר לסעיף הבא .הסכם עירייה עם החברה הכלכלית ,בבקשה .מי מציג את
זה?
גב' פנינה שנהב :טוב .הסכם העירייה עם החברה הכלכלית מתייחס להסכם של נושאים שבהם
החברה הכלכלית מתוקצבת ,הווה אומר פרויקטים שהיא בונה ,שיפוצים שהיא
עושה וכולי .ההסכם הזה מבוסס על העיקרון שככל שהעירייה תעביר יותר עבודות
לחברה כך העירייה תשלם עמלה יותר נמוכה ,הווה אומר לחברה יש אינטרס
לגרום לכך שה עירייה תעביר יותר עבודות ולעירייה יהיה אינטרס לשלם עמלה
יותר נמוכה .העמלה  ...אתם קיבלתם את ההסכם הזה ,במידה והמחזור של אותה
פעילות יגיע עד  40מיליון העמלה עומדת על  5.5ויורדת עד פחות מ 2-אחוז .זה
ההסכם של העירייה עם החברה .זה הסכם שונה להסכם הקודם שהיה כי כל מבנה
ההכנסות של החברה השתנה כתוצאה מזה ושמעתם קודם שהעירייה החליטה
לרכז את התחזוקה והניקיון אצלה ,מה שהיה עד או עדיין קיים ,כן,
דובר:

של בתי הספר.

42

מועצת העיר ה 17 -חולון ישיבת מועצה מן המניין מספר  3.12.2017 ,68פרוטוקול 482

גב' פנינה שנהב :כן .של בתי הספר ,גני הילדים ,כל מערך החינוך והרווחה .מה שעד סוף דצמבר
יבוצע בחברה הכלכלית.
עו"ד רועי כהן :זה ,ההסכם הזה זה מה שהתייחס אליו המבקר?
גב' פנינה שנהב :לא.
עו"ד רועי כהן :אז מה ,מה?
גב' פנינה שנהב :ההסכם שהתייחס אליו המבקר ,מכיוון שאני לא ידעתי שזה עולה היום ,זה הסכם
בנושא השכרות.
עו"ד רועי כהן :כן.
גב' פנינה שנהב :ההסכם הזה לא מתייחס להשכרות .יש הסכם אחר מלפני כמה שנים בנושא
השכרות,
עו"ד רועי כהן :שמה ,צריך לעדכן אותו?
גב' פנינה שנהב :מה?
עו"ד רועי כהן :לפי המבקר ,הוא אומר שיש איזה תקופה,
כחלק מתיקון הליקויים אנחנו נבחן גם את ההסכם השכרות מול החברה

מר יוסי סילמן:

הכלכלית.
מר ישראל מורן :זה עלה ב ,2016-אנחנו ב 2018-עוד מעט .אז שנתיים אתה בודק אותו עדיין?
גב' פנינה שנהב :מה?
מר מוטי ששון :יש למישהו התייחסות? אני שואל,
גב' פנינה שנהב :יש הסכם מלפני כמה שנים ,אני לא זוכרת לציין כמה שנים ,שמדייק מאוד את
הכספים שהחבר ה מקבלת בגין אותו טיפול  ...נכסים .הטיפול בנכסים כולל
השכרות ,כולל תיקונים ,כולל כל התחזוקה של אותם עשרות נכסים ,יותר מעשרות
נכסים.
מר ישראל מורן :ההסכם הזה רלוונטי למה ,אז?
גב' פנינה שנהב :לעבודות בינוי ,לעבודות ,כל דבר שהוא מתוקצב בחברה .החברה הכלכלית יש לה
שני ראשים .ראש אחד זה תקציבים .היא מקבלת  Xשקלים היא בונה בית ספר,
היא מקבלת  Xשקלים היא בונה גן,
מר ישראל מורן :לצורך העניין היא מקבלת  100מיליון שקל כדי לבנות את היכל הטוטו ,מתוך זה
היית גוזרת את האחוז הזה לפי הגובה של ה,
גב' פנינה שנהב :נכון ,נכון.
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מר ישראל מורן :או קיי .שזה למעשה ניהול פרויקט.
גב' פנינה שנהב :נכון.
מר ישראל מורן :העמלת ניהול פרויקט.
גב' פנינה שנהב :נכון .הראש השני של החברה הוא ראש עסקי ,חברה רגילה לכל דבר .חברה עסקית,
קיבלה על אחריותה לנהל נכסים ,משכירה את הנכסים האלה ,את רוב הכספים
החברה  ...וחלק מהכסף נשאר בחברה כדמי טיפול.
מר ישראל מורן :איך ,איך זה מתחלק?
גב' פנינה שנהב :בערך,
מר ישראל מורן :כי היום ,לא ,כי היום הבאתם הסכם ואני תוהה אם יש הסכם.
גב' פנינה שנהב :לא ,הוא לא קשור.
מר ישראל מורן :לא ,אני תוהה אם יש את ההסכם השני.
גב' פנינה שנהב :יש ,אבל הוא לא פה היום.
מר ישראל מורן :הוא עדכני ורלוונטי?
גב' פנינה שנהב :הוא רלוונטי עד היום ,הוא לא משתנה.
מר ישראל מורן :הוא ,צריך לחדש אותו אבל? כי בדו"ח מבקר העירייה כן היה צריך.
גב' פנינה שנהב :המבקר כך חושב ,אני חושבת שהגזברות ממש לא חושבת ככה .אתה יכול,
מר ישראל מורן :אבל קיבלתם את ההמלצות מהמבקר אז זה אומר שכבר בשנתיים האחרונות
הייתם צריכים,
מר יוסי סילמן :הנושא יבחן.
מר ישראל מורן :לא ,אז אם הנושא יבחן ואתם חולקים על מה שאמר מבקר העירייה ופשוט חבל
שלא היית בדיון הקודם,
מר יוסי סילמן :כן ,אבל מורן ,אני עכשיו מקים ועדה על בסיס המלצות המבקר .אנחנו בוחנים כל
דבר ויהיה תשובות מיידיות.
מר ישראל מורן :אבל אתה מטעה כי הדו"ח של המבקר ניתן ב ,2016-ניתנו עליו מסקנות של
הועדה ,ניתנו ,ניתנו התייחסויות של ראש העיר .ניתנו התייחסויות של ראש העיר,
מה ,זה לא עבר התייחסות של מנכ"ל? ברור שזה עבר התייחסות של מנכ"ל .אז
אחרי שראש העיר אמר שמקבלים את מה ש,
מר יוסי סילמן :ועדה בראשותי לתיקון ה,
מר מוטי ששון :מורן ,אנחנו ,אתה חוזר לסעיף הקודם.
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מר ישראל מורן :אני תוהה מתי אנחנו,
מר מוטי ששון :על סדר היום עכשיו ,מורן ,על סדר היום,
מר ישראל מורן :אני יודע ,אני יודע,
מר מוטי ששון :אישור הסכם בין החברה הכלכלית לעירייה.
מר ישראל מורן :אני תוהה מתי נקבל הסכם התקשרות בין החברה הכלכלית לעירייה בכל מה
שקשור לניהול הנכסים.
מר מוטי ששון :אמר לך המנכ"ל,
מר ישראל מורן :לא ,אני שואל,
מר מוטי ששון :עכשיו בנושא הזה ,דבר דבר ,אמר שהוא יטפל,
מר ישראל מורן :מתי זה יקרה?
מר מוטי ששון :או קיי ,מי בעד? הוא אמר ,שמעת את ,מי בעד?
מר מיכאל שמריהו :רגע ,אפשר לשאול שאלה?
מר מוטי ששון :כן ,מיקי.
מר מיכאל שמריהו :הפרויקטים ,כל הפרויקטים בעבר היו מנוהלים על ידי מחלקת ה,
מר ישראל מורן :לא ,זה לא  ...הסכם,
מר מוטי ששון :לא,
גב' פנינה שנה"ב :יש הסכם ,מורן.
מר ישראל מורן :אז  ...תאשררו אותו במועצת העיר.
גב' פנינה שנה"ב :לא צריך לאשר אותו ,הוא קיים,
מר ישראל מורן :זה לא מה שאמר המבקר וזה לא מה שאישר ראש העיר.
גב' פנינה שנה"ב :טוב.
מר מוטי ששון :טוב ,או קיי .מי בעד הסכם העירייה עם החברה הכלכלית כפי שקיבלתם? מי בעד?
 13בעד .מי נגד? מי נמנע? מיקי ,בלבלת אותי .או קיי .אושר.
סעיף  - 13אישור מחיקת חובות שאינם ניתנים לגבייה (חובות אבודים)
מר מוטי ששון :אני עובר לסעיף הבא .אישור מחיקת חובות שאינם ניתנים לגבייה .חובות אבודים.
אילן ,איפה אילן? מי פה? אילן ... ,פה ,תיקח פה ,תדבר.
דובר:

יאללה ,בואו נאשר את זה ,מה,

דובר:

מוטי ,אנחנו מוכנים לאשר את זה .כבר דנו על זה מספיק  ...על החובות האבודים
האלה.
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מר מוטי ששון :או קיי ... ,דיון .מורן ,יש מישהו מתנגד לעשות הצבעה?
דובר:

לא ,אין מתנגדים.

דובר:

אין מתנגדים.

מר מוטי ששון :מורן ,אתה רוצה? אתה מסכים?
דובר:

זה כסף מת שהם הוציאו מ ...זה ברכה ,מה אני אגיד לכם.

מר מוטי ששון :או קיי .מי בעד אישור מחיקת חובות שאינם ניתנים לגבייה ,חובות אבודים?
גב' נעה צ'פליצקי :רגע ,רגע .אני פשוט שאלתי בשקט.
מר מוטי ששון :מה שאלת?
גב' נעה צ'פליצקי :שאלתי בשקט ,אני רוצה לשאול.
מר מוטי ששון :בבקשה.
גב' נעה צ'פליצקי :שאלה .התשלומים ,בתשלומים יש תשלומי קרן ויש תשלומים של משרד החינוך,
נכון? שאתם כאילו מבטלים להורים .למה אתם לא בעצם ממשרד החינוך? אם
אתם מבטלים את זה להורים אין בעיה ,אבל אם,
מר מיכאל שמריהו :קרן קרב אי אפשר,
גב' נעה צ'פליצקי :לא קרן קרב ,תשלומים,
מר מיכאל שמריהו :נו באמת,
גב' נעה צ'פליצקי :מיקי ,סליחה .יש תשלומים שהם תשלומי רשות שזה של משרד החינוך ,ל קרן
קרב.
מר מיכאל שמריהו :מה זה תשלומי משרד החינוך?
גב' נעה צ'פליצקי :יש תשלומים ,יש פה מישהו שעונה?
מר משה מועלם :איזה תשלום רשות זה של משרד החינוך?
גב' נעה צ'פליצקי :יש,
דובר:

בבקשה ,אילן ,תענה.

דובר:

מועלם ,מועלם,

מר אילן בוסקילה :אנחנו לא דנים פה ב,
גב' נעה צ'פליצקי :אני שואלת .סליחה ,למה לא תובעים את זה ממשרד החינוך?
מר מוטי ששון :אילן ,תדבר.
מר אילן בוסקילה :אנחנו לא דנים פה ,נעה ,בתשלומים של משרד החינוך .אנחנו דנים על תשלומים
שהרשות נדרשת ומחויב ת לגבות על פי חוק .יש תשלומי חובה ויש תשלומי רשות.
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מה שמובא למועצת העיר זה התשלומים שההורה/תושב מחויב לשלם מתוקף דין
ואם הוא לא שילם והחוב לא ניתן לגבייה זה מובא לפה למחיקה.
מר מוטי ששון :או קיי .כן ,מורן.
מר יעקב חרש :זה רק תשלומי חובה .רק תשלומי חובה.
מר אילן בוסקילה :לא ,לא .זה גם תשלומי רשות .אם יש תשלומי  ...אנשים שהיו צריכים,
דובר:

 ...כל הנושא של קרן שולחים לאנשים אחרי  30שנה מכתבים,

מר מוטי ששון :כן ,מורן .בבקשה מורן .מורן ,בבקשה,
גב' נעה צ'פליצקי :אגרת חינוך ,שכר לימוד,
מר ישראל מורן :אז קודם כל,
גב' נעה צ'פליצקי :אז אני שואלת,
מר אילן בוסקילה :ממתי זה,
גב' נעה צ'פליצקי :לא משנה.
מר מוטי ששון :סליחה גבירתי ,סליחה ,סליחה ,את מוכנה לזוז משם?
גב' נעה צ'פליצקי :זה של משרד החינוך?
מר אילן בוסקילה :לא ,זה,
מר מוטי ששון :מורן ,בבקשה.
מר אילן בוסקילה :זה לא משרד החינוך.
גב' נעה צ'פליצקי :השאלת ספרים,
מר מוטי ששון :והוא ענה לה כבר .נעה,
גב' נעה צ'פליצקי :אני יודעת להסביר,
מר אילן בוסקילה :זה החלק של ה,
גב' נעה צ'פליצקי :נכון,
מר מוטי ששון :שאלת שאלה ,הוא יענה לך.
גב' נעה צ'פליצקי :למה אתם לא פונים למשרד החינוך,
מר מוטי ששון :מורן.
מר משה מועלם :זה לא שייך למשרד החינוך.
מר מוטי ששון :מועלם,
גב' נעה צ'פליצקי :השאלת ספרים שייך למשרד החינוך,
מר משה מועלם :לא.
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גב' נעה צ'פליצקי :מה לא?
מר משה מועלם :לא.
מר מוטי ששון :מועלם ,אני קורא לך פעם ראשונה לסדר .בבקשה מורן.
דובר:

לפני  30שנה,

מר ישראל מורן :הסעיף המדובר של קרן קרב חודש  ...וספרי לימוד שבוודאי כולם קראו בסעיף 5
שבו מוחקים למעשה תשלומים בין אם הם נמצאו בהתיישנות ובין אם הם היו
תשלומי רשות של ראש העירייה מסופקת ביכולת  ...אנחנו מוחקים כ 324-אלף
שקלים ,אני מקווה שכולם קראו כי יש כאלה שפשוט,
דוברת:

כן ,כן.

דובר:

קראו.

מר ישראל מורן :מצוין ,אני שמח,
דוברת:

גם הסעיף שאחרי זה.

מר ישראל מורן :יופי .נכון ,גם הסעיף שאחרי זה שמדבר על אגרות חינוך ושכר לימוד וקרן קרב
שוב פעם ,שמדבר על חובות שנוצרו עד שנת  '99וההוא מדבר על חובות משנת 2000
עד  .2014בסך הכול מדובר על כ 4,200-מקרים ,פחות או יותר ,כי אם מונים גם את
סעיף  6וגם את סעיף  4,200 ,5מקרים של אנשים שכמו שציין מיקי קיבלו ביום
בהיר אחד ,הילדים שלהם כבר מזמן השתחררו מהצבא ,קיבלו מתישהו איזשהו
זה ,מתישהו בכיתה א' הילד שלך לא שילם תשלום של קרן קרב והחוב תפח עם
השנים .מה שאני מבקש עם המחיקה וה ,זה תיקון עוול בעיני וניסיון בשיטת
מצליח של העירייה  ...אם התיקון של זה יהיה מחיקת החוב ,אני מבקש לכל אותם
 4,200איש ,תשלחו מכתב ,תגידו לאנשים סיימתם ,אין חוב ,הכול בסדר כי אם הם
לא יידעו ,ההלנה הזאתי והתחושה שיכול להיות מחר מישהו  ...אותה באיזושהי
ערכאה משפטית כמו שעשתה חברת מילגם או לא משנה מי  ...של העירייה ,תודיעו
להם באותו  ...ירדנו מזה ,מחקנו את החוב ,הכול בסדר .התקדמנו קדימה .זה מה
שאני מבקש לאחר מחיקת החוב ,זו בקשה פשוטה.
מר מוטי ששון :אני לא נכנס לפרוצדורה הפלילית אבל מי בעד אישור,
מר ישראל מורן :אז מישהו יכול להסביר לי מה,
מר מוטי ששון :בקשה לאישור מועצת העיר למחיקת חובות ,רגע ,אני עכשיו מדבר .בקשה לאישור,
מר ישראל מורן :רגע ,אני רוצה,
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מר מוטי ששון :מועצת העיר,
מר ישראל מורן ... :אילן מה הפרוצדורה,
מר מוטי ששון :לא ,אתה לא תפריע כל הזמן .מי בעד הבקשה ,אישור מועצת העיר למחיקת חובות
שאינם ניתנים לגבייה ,בסוגריים חובות אבודים מכתבו של מר אילן בוסקילה
מיום  16לנובמבר  ?2017מי בעד? ,20
מר ישראל מורן :בכפוף לזה שתשלחו מכתבים.
מר מוטי ששון :מי ,מה איתך?
דובר:

לא ,אני בעד.

מר מוטי ששון 21 :בעד ,אין נגד .מי נמנע? אין נמנעים .אושר
סעיף  - 14אישור מחיקת חובות שאינם ניתנים לגבייה (חובות אבודים) ,חובות אשר התקבל
לגביהם הפטר בערכאות שיפוטיות
מר מוטי ששון :אני עובר לסעיף הבא .אותו דבר .אני עובר ,בקשה לאישור מועצת העיר למחיקת
חובות שאינם ניתנים לגבייה ,חובות אבודים,
מר ישראל מורן :תרשמו על ה,
מר מוטי ששון :חובות  ...שהתקבל לגביהם הפטר בערכאות משפטיות ,שיפוטיות .מי בעד?  19בעד.
מי נמנע?
מר ישראל מורן :אפשר להוסיף אותנו לבעד.
מר מוטי ששון :אה ,מה קרה?  21בעד ,או קיי .אין נגד ,אין נמנעים .אושר.
סעיף  - 15אישור למחיקת חובות בהסדרי פשרה
מר מוטי ששון :אני עובר לסעיף הבא.
מר ישראל מורן :אני רוצה להצביע מחדש,
מר מוטי ששון :בקשה למועצת העיר,
מר ישראל מורן ... :אני חושב שטעית בהצבעה ,מוטי,
מר מוטי ששון :בקשה למועצת העיר,
מר ישראל מורן :מוטי ,אני חושב שטעית,
דובר:

,21

מר מוטי ששון.21 :
מר ישראל מורן :אז אל תעיר הערות,
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מר מוטי ששון :אל תעיר לי ,בבקשה .שב בשקט .אתה לא מנהל את הישיבה .שב בשקט .בקשה
לאישור מועצת העיר ,מחיקת חובות בהסדרי פשרה על פי מכתבו של אילן
בוסקילה מיום  16בנובמבר  .2017מי בעד?
דובר:

פה אחד.

מר מוטי ששון .19 :מה איתכם? נמנעים?
מר ישראל מורן :כן.
מר מוטי ששון :נמנעים 2 .נמנעים .גם בקודם? לא.
מר ישראל מורן :לא .הקודם היה הסדרים משפטיים.
מר מוטי ששון :אה ,אה ,הבנתי.
מר ישראל מורן :אתה רוצה שננמק לך? אני אסביר לך,
מר מוטי ששון :לא ,לא צריך ,אתה  ...מדבר ,אושר אני עובר לסעיף הבא
מר ישראל מורן :סבבה.
סעיף  - 16אישור תב"ר חדש – רכישת מזרני ג'ודו למרכזי ספורט
מר מוטי ששון :תב"ר ,אני עובר לסעיף הבא .אישור תב"ר חדש ,רכישת מזרוני ג'ודו למרכזי
הספורט.
דובר:

אולי נחבר את זה לעדכון תב"רים כבר?

מר מוטי ששון :לא ,לא ,לא ,תן ,זה סעיף סעיף ,לפי סעיף.
דובר:

קיבלנו אישור מהטוטו לרכישת  600מזרונים,

מר מוטי ששון :יפה.
דובר:

בהרשאה.

מר מוטי ששון :מי בעד?
דובר:

רגע ,איך זה ילך? איך זה יחולק?

דובר:

וקציר .200 200 200

מר מוטי ששון :או קיי ,מי בעד התב"ר? אישור ,חדש ,רכישת מזרוני ג'ודו למרכזי הספורט ,מכתבו
של דני פדר מה ,28.11.2017-מי בעד?  21בעד .אין נגד ,אין נמנעים ,אושר .
סעיף  - 17עדכון תקציב רגיל לשנת 2017
מר מוטי ששון :אני עובר לסעיף הבא .עדכון התקציב הרגיל לשנת .2017
מר רחמים בינוני :יש לנו כאן עדכון בשיעור של  1.68אחוז מ 1,228,132,600-ל... .1,248,832,700-
לכם כאן את הפירוט ,קנסות ... ,פירוט ההוצאות .קיבלנו כאן החזרים ממשרד
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החינוך בגין היסעים ,כמו שאתם רואים יש פה כל מיני הכנסות שקיבלנו ,לעומת
זאת יש לנו את ההוצאות .אם יש שאלות אני אענה.
דובר:

בעיקר ברווחה אתה מגדיל ,נכון?

מר רחמים בינוני :כן.
מר ישראל מורן :לי יש כמה וכמה שאלות.
מר רחמים בינוני :כן.
מר ישראל מורן :שאלה ,שאלה ראשונה לגבי הנהלת המועצה ,זה אומנם סכום שהוא יחסית בטל
בשישים של  20אלף שקל אבל המהות שלו מעניינת כי לטובת פרסומים בגנים ונוף
לטובת פרויקט גינות כלבים 4 .שנים שאנחנו מדברים על גינות כלבים ועל מה עושה
העירייה .מה זה הפרסומים האלה?
מר רחמים בינוני :לא .עשו גינות כלבים ,עכשיו מחלקת גנים ונוף ,אגף ,סליחה ,גנים ונוף רוצה
לפרסם להוציא פרסום לגבי גינות כלבים שהעירייה רוצה להקים,
מר ישראל מורן :הקמה של?
מר רחמים בינוני :אני יודע שזה הקמה,
מר ישראל מורן :או קיי ,זה אומר שמתוכננות גינות כלבים שאנחנו צריכים להבין עליה.
מר יוסי זיידה :צריך לעשות שיתוף הרי.
דובר:

מה .כלבים עדיין מטילים את הצואה שלהם ברחוב.

מר מוטי ששון :או קיי ,יש עוד שאלה?
מר ישראל מורן :יש לי עוד,
מר מוטי ששון :אז תשאל .מדבר אז יאללה תשאל.
מר ישראל מורן :אתה מדבר סטטיסטית יותר ממני .השתתפות במוסדות פיתוח ושונות יש תוספת
של  1.3שקלים .ביקשנו בוועדת כספים לקבל פירוט של כל הנושא המשפטי ,ואיפה
למעשה עיריית חולון .יש ישיבה עכשיו .ועדת כספים התקיימה לפני למעלה מ7-
ימים ,עד עכשיו לא קיבלנו את הפירוט הזה .מה קורה איתו?
מר רחמים בינוני :יוסי פנה למחלקת הפיתוח ,שאחראית על הפיתוח ,היום אני ראיתי שהיא
העבירה הערב ...
מר ישראל מורן :אפילו עכשיו תוך כדי ,אונליין ,אתה יכול לעשות לנו ...
מר מוטי ששון :תשאל את השאלות שלך.
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מר ישראל מורן :מצוין ,אני אשאל .שאלה לגבי ,שאלה שהיא טכנית ,החינוך העל יסודי ויוזמות,
אני רואה העברה לבני עקיבא ,זה ,באופן טכני איך אנחנו מעבירים כסף למישהו
אחר או לאגודה או,
מר יוסי סילמן :מפעילים לנו את הישיבה.
מר ישראל מורן :או קיי ,יש איזשהו הסכם התקשרות אז אני מניח.
מר יוסי סילמן:
מר ישראל מורן :מצוין.
מר יוסי סילמן :זה כפוף למכרז.
עו"ד יונת דיין :היה מכרז להפעלת התיכון.
דוברת:

לפני שנה.

מר ישראל מורן :אני רוצה להבין רק שבאמת נוהגים על פי מכרזים ועל פי כל מה שצריך.
מר מוטי ששון :טוב ,קדימה.
מר ישראל מורן :רגע ,שנייה ,למה אתה ממהר? אני רואה בסעיף של הסעות ילדים בסוגריים
איפשהו שם ,הכניסו ככה הכניסו כאילו את ההערה הזאתי ,הגדלה לכיסוי
גירעונות בשנת  2016של חברת מוסדות .אז כאילו ,כאילו זה לא אותה מועצה ,לא
ניהלנו את הדיונים של גירעונות בחברות בת שאת התקציבים שלהם אנחנו לא
מכירים .חברת מוסדות חברה שגם מופיעה בדו"ח הכספי של  2016למשל כאחת
מחברות הבת העירוניות ,הדו"חות שלה מעולם לא הגיעו ב 4-שנים האחרונות
לאישור מועצת העיר ,אנחנו לא מכירים את הכסף ,אנחנו לא יודעים מי מנהל שם,
אנחנו ל א ממנים לשם דירקטורים ,החברה היא חברה סוכנותית יחד עם העירייה
שאנחנו מכירים את איך זה עובד ,אבל זה נסתר מעינינו אבל כסף אנחנו מעבירים
לשם ,עוד הפעם גירעונות בשנת  ,2016אף אחד לא יודע למה ,אף אחד לא יודע מי
מנהל את זה ועדיין מעבירים מיליונים לטובת הסיפור הזה ,מאות אלפי שקלים
לטובת הסיפור הזה .אני רק מסב את תשומת לבכם ,אני בכלל ... ,אתם מוזמנים,
אז תתייחס ,אין בעיה,
מר מוטי ששון :חבר'ה ,תענה מורן.
מר יעקב אחדות :ילדים שעוזרים להם ,מביאים להם כל מיני אנשים שמלווים אותם וכאלה
דברים .זה אנשים מוגבלים.
מר ישראל מורן ...:סייעות ,איך אני יכול לדעת אם ...
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מר מוטי ששון :מורן ,תשאל את השאלה,
מר ישראל מורן :אני רוצה להמשיך בהערות שלי.
מר מוטי ששון :תעיר את כל ההערות שלך,
מר ישראל מורן :מצוין.
מר מוטי ששון :תרשום לך ,רחמים,
מר ישראל מורן :תאטרון חולון אני רואה שנוסף  100אלף שקלים לטובת אירוע פתיחת התאטרון,
מה עושים באירוע פתיחה כשכבר יש תאטרון בנוי והכול ב 100-אלף שקלים?
דוברת:

אתה מוזמן .לא קיבלת הזמנה?

מר ישראל מורן :אה ,הבנתי 20 .אלף שקל הזמנות ,כמה אנשים קיבלו הזמנה כזאת יפה? מצוין.
היום עובד פייסבוק ,אני אסביר לכם אחר כך איך זה עובד .המחלקה ל ...המחלקה
לאירועים אנחנו מוסיפים שם  530אלף שקל ,חיים ,המחלקה לאירועים מוסיפים
 ...בוועדת כספים ביקשנו פירוט של מחלקת אירועים לפי האירועים השונים ,טרם
קיבלנו גם כן ,הערה נוספת שהיא,
דובר:

 ...נפגעי פעולות איבה,

מר ישראל מורן  :כן ,זה ,יש הרבה .אני רוצה לדעת מה הפירוט .אני ,הערה לגבי הסעיפים עצמם.
מכיוון שאנחנו בדרך כלל לא מתעמקים ,אנחנו מתעמקים רק במה שמופיע לנו על
התקציב על  ...אני רוצה לקחת אתכם דווקא לפרק המחשב שעוסק בקיצוצים
התקציביים השונים ואני אקח אתכם לכל מה שעוסק בפרקים  8.1עד  8.2.6ואם
תשימו לב רק בעמוד הזה ,שזה אני מנסה למצוא לכם איזה מספר עמוד ,דף מספר
 7בתוך הפרק ,בעמוד  1יש ירידה ,הפחתה של  530אלף שקל בניקיון וקבלנות
בסעיף  ...או קיי? אז ניקיון וקבלנות בשורה השנייה של  70אלף שקל ,בשורה
השביעית בערך או השמינית עוד  200אלף שקל הורדה ,עוד  5שורות אחר כך עוד
 100אלף שקל ,ואחר כך עוד  130אלף שקל בשני סעיפים שונים .עכשיו ,או
שהניקיון לא חשוב או לחילופין,
מר מוטי ששון :או שאתה לא מבין.
מר ישראל מורן :או ,אני לא מבין ,או,
דובר:

יכול להיות ,מה ,לא יכול להיות? זה לא יכול להיות?

מר ישראל מורן :או לחילופין אם זה לא הסיפור הזה ,או לחילופין ששמתם מראש תקציב שהוא
גדול יותר ועכשיו נוח לכם להוציא את הכסף הזה משם .כשאנחנו דיברנו בתחילת
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שנה על ישיבות תקציב איזה יופי ,תיכף עוד מעט תהיינה שוב פעם ישיבות תקציב,
וניסינו למצוא אל מול ביצוע את הנושא של איפה יש עשרות אלפי שקלים כדי
להראות לכם איך מעבירים את זה למקומות אחרים אז אמרתם לא ,עזוב אותך,
מה אתה בוחן מול ביצוע ,אנחנו יודעים לתקצב ,אבל סוף שנה איך שבא לכם
להעביר את זה אז אתם מעבירים .עכשיו ,בדף אחד זה מסתכם כמו בחצי מיליון
שקל שאת זה הסתרתם ויש שם דברים שכנראה לא הייתם צריכים אז הנה תראו
איך מקצצים רק בואו נעשה את זה בבקשה חודש דצמבר עוד מעט יהיה עוד פעם
ישיבה ,בואו נעשה את זה בחוכמה שמראש ולא בחוכמה של בדיעבד כמו שקורה
פה .תודה רבה.
מר מוטי ששון :אני מקווה שאתה מבין שאתה לא מבין .רחמים ,תענה לו.
מר רחמים בינוני :לגבי חברת מוסדות חברת מוסדות נותנת לנו שירות ,גם בתחום המלווים וגם
בתחום הסייעות .מה שהתברר שאנחנו תקצבנו פחות מיליון שקלים ,לכן הם היו
בגירעון של מיליון שקלים ולכן העירייה עכשיו צריכה להחזיר להם מיליון שקלים.
לגבי,
מר ישראל מורן :אתה יכול להתייחס לזה שמעולם אנחנו לא מכירים את חברת מוסדות ואת
דו"חות,
מר מוטי ששון :מה זה רלוונטי? הוא עונה לך,
דובר:

מה זה לא רלוונטי?

מר מוטי ששון :הוא עונה לך בכספים ,הוא עונה לך  ...על התקציב.
מר רחמים בינוני :אני אומר את זה שאני מחויב לתת להם את הכסף על השירות שהם נותנים
לעיריית חולון.
מר ישראל מורן :על בסיס מה? דו"חות כספיים מותר לי כחבר מועצה לראות ,רחמים? למה לא
ראינו עד היום ,כמועצת עיר ,את הדו"חות הכספיים?
מר רחמים בינוני :לדעתי ,לדעתי אתה ביקשת את זה בוועדת כספים ,יוסי,
מר ישראל מורן :אני יכול להראות לך את זה בפרוטוקול עוד מלפני שנתיים.
מר מוטי ששון :מורן ,אתה לא יכול להתערב כל הזמן .הוא אומר משפט אתה אומר משפט .אני לא
יכול ,לא ניתן לך לנהל את הישיבות פה .אתה מרשה לעצמך יותר מדי .מה קרה?
בבקשה תענה לו ובזה נגמר העניין.
מר ישראל מורן :אתה מרשה ,לא להסתיר ...
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דובר:

לגבי מה שאתה אומר פה לגבי השינויים ,יש פה ,היום זה המועצה האחרונה שיש
בדצמבר .עשינו פה עבודה מקיפה על כל התקציבים ,עברנו על כל הסעיפים לראות
איפה באמת יש לנו יתרות ,אמרנו כדי שנאזן אותם כדי לא להשאיר יתרות .אז
חלק א תה רואה שהלכו לפעולות וחלק  ...זה מה שאתה רואה כאן ב ...אתה צודק,
בניקיון ,בטעות הוצג יותר למרות ששיפרו את הניקיון ,הוסיפו עוד מנקים ,נשאר
יותר כסף אז עכשיו אנחנו מורידים את זה כדי לא לשים סתם,

מר מוטי ששון :טוב ,או קיי .מי בעד אישור עדכון התקציב הרגיל לשנת  ?2017מכתבו של יצחק
וידבסקי מה ,19.11.2017-התקציב המעודכן  ₪ ,1,248,832,700הן בצד ההכנסות
והן בצד ההוצאות .מי בעד?  15בעד .מי נגד? מי נגד?  3 ,2 ,1נגד .מי נמנע?  1נמנע.
אושר.
דובר:

שניים.

מר מוטי ששון :שניים נמנעים ,אושר ,אני עובר לסעיף הבא.
דובר:

תב"רים.

סעיף  - 18עדכון תבר"ים לשנת 2017
מר מוטי ששון:

עדכון תב"רים לשנת  ,201בבקשה ,מי מציג את זה?

מר רחמים בינוני :יש כאן עדכון של  ₪ .3,825,000כמו שאתם רואים בפירוט יש לנו כאן ביתן
לשומר ,מחלקת דרכים ביקשה  ...ממקור תוספת של  200אלף  ...יש לנו
פרויקטים שהעירייה עושה עם התאגיד ,כדי להשלים אותם הוספנו פה  520אלף
ש"ח .פירוט לבטיחות בדרכים ,קיבלנו התחייבות ,אנחנו נוסיף  ...כסף העירוני
ויד פה עוד פירוט  ...קרייתי ,מרכז העסקים  ...עוד  700אלף שקל .עיר בריאה ,יש
לנו שיפוצי קיץ ,אנחנו מוסיפים פה עוד  1.5מיליון כדי שנוכל להתחיל את  ...גם
במהלך חודש דצמבר שיפוצים במוסדות החינוך.
מר ישראל מורן :רגע לפני אישור ,מועלם ,אתה יכול להקריא לי מה הסעיף השלישי בתב"רים,
מר מוטי ששון :רגע ,סליחה ,סליחה .הפעם השנייה ,בפעם השלישית אתה בחוץ.
מר ישראל מורן :בקשר לדיון,
מר מוטי ששון :לא ,לא .זה לא קשור לדיון .תתייחס לתב"ר ותפסיק כבר לצחוק מעצמך.
מר ישראל מורן :אתה יודע למה?
מר מוטי ששון... :
מר ישראל מורן :אתה יודע למה שאלתי?
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מר מוטי ששון :או קיי,
מר ישראל מורן :רועי הצביע והוא לא קיבל בכלל את ה,
מר מוטי ששון :מי בעד אישור ,מועלם אל תענה לו,
מר ישראל מורן :הנה ,תשאל את רועי ,אין לו את עמוד  1ו,2-
מר מוטי ששון :מי בעד אישור התב"רים,
מר ישראל מורן :נראה איך כולם הצביעו.
מר מוטי ששון :מי בעד אישור התב"רים על פי מכתבו של יצחק וידבסקי מה 16.11.2017-שסך
הכול התוספת לאישור  ₪ 3,825,000לפי הפירוט .מי בעד?
מר ישראל מורן :לא נכון ,לא נכון ש...
מר מוטי ששון 17 :בעד .מי נגד? מי נמנע? מי נמנע?  2 ,1נמנעים .אושר,
דובר:

נגד מי?

דובר:

אין נגד.

מר מוטי ששון :אין נגד .שניים נמנעים ,אושר.
סעיף  - 19מינוי של ראובן קייקוב כדירקטור נציג מועצת העיר בחברה לפיתוח תיאטרון מוסיקה
אמנות ומחול בע"מ
מר מוטי ששון :אני עובר לסעיף הבא .או קיי .מינויו של ראובן קייקוב כדירקטור נציג מועצת העיר
בחברה לפיתוח תאטרון ,מוזיקה ,אמנות ומחול בע"מ.
מר ישראל מורן :אפשר בבקשה כל מינוי של דירקטור רק לומר במקום מי הוא?
מר מוטי ששון :כן.
מר ישראל מורן :כי יש פה עוד  4דירקטורים בסך הכול .לא ,כי,
מר מוטי ששון :אה ,סליחה ,שאלת שאלה,
מר ישראל מורן :כן ,אני אסביר גם למה.
מר מוטי ששון :לא ,אתה לא צריך להסביר,
מר ישראל מורן :אני רוצה לשאול שאלה עד הסוף .אתה רוצה לתת לי לשאול אותה?
מר מוטי ששון :נו ,תשאל אותה,
מר ישראל מורן :כי המפתח ,הוא לא בהתאם למפתח הסיעתי שנקבע בתחילת הקדנציה.
מר מוטי ששון :בסדר ,או קיי.
מר ישראל מורן :אתם עושים מה שאתם רוצים בדירקטורים.
מר מוטי ששון :או קיי ,מי בעד?
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דובר:

זה מקום שלו.

מר מוטי ששון :מי בעד?  19בעד .מי נגד? מי נמנע? שניים נמנעים,
מר ישראל מורן :נגד.
מר מוטי ששון :אושר 2 ,נגד ,אין נמנעים .אושר.
מר ישראל מורן :עד שלא נקבל את הדירקטורים.
סעיף  - 20מינוי של מר שאול הרשטט כדירקטור נציג ציבור בחברה לפיתוח תיאטרון מוסיקה
אמנות ומחול בע"מ
מר מוטי ששון :אני מבקש למנות כדירקטור מהציבור את שאול הרשטט,
מר ישראל מורן :במקום מי? מה זה עוד פעם דירקטור מהציבור.
מר מוטי ששון :יצא ,כרגע אין נציג ציבור.
מר ישראל מורן :זה לא נכון.
מר מוטי ששון :אז אנחנו,
מר ישראל מורן :זה לא נכון .אתם לא מאשרים דירקטורים.
מר מוטי ששון :לפיתוח תאטרון ,מוזיקה ואמנות בע"מ.
מר ישראל מורן :זה לא נכון,
מר מוטי ששון :אמרת,
מר ישראל מורן :אני רוצה שהיא תתייחס.
מר מוטי ששון :היא לא צריכה להתייחס.
מר ישראל מורן :לזה שיש דירקטורים שמועצת העיר כאסיפה הכללית אישרה כבר מזה שנים פה
ועד היום לא מונו .את רוצה להסביר לנו איך דבר כזה קורה?
מר מוטי ששון :יהיה השלמה,
מר ישראל מורן :לא ,אני רוצה שהיא תענה ,לא אתה.
מר מוטי ששון :אתה אומר למי לענות?
מר ישראל מורן :כן.
מר מוטי ששון :מי אתה?
מר ישראל מורן :היא היועצת המשפטית של כל מועצת העיר,
מר מוטי ששון :סליחה ,מי אתה שאתה מדבר ככה? אתה מנהל את הישיבה?
מר ישראל מורן :אני חבר מועצת העיר,
מר מוטי ששון :אתה מנהל את הישיבה?
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מר ישראל מורן :אני חבר מועצת העיר,
מר מוטי ששון :אבל אתה חצוף.
מר ישראל מורן :אני חבר מועצת העיר,
מר מוטי ששון :אתה לא מנהל את הישיבה.
מר ישראל מורן :אני חבר מועצת העיר,
מר מוטי ששון :פעם שנייה אני קורא אותך לסדר.
מר ישראל מורן :ואני מבקש את דעתה של היועצת המשפטית .אני חבר מועצת העיר ואני מבקש,
מר מוטי ששון :אבל אתה לא תפריע בניהול הישיבה.
מר ישראל מורן :אין בעיה ,אני רוצה את דעתה.
מר מוטי ששון :בבקשה ,תעני לו ,פעם השלישית אתה בחוץ ,עף החוצה .אתה לא תנהל פה את
הישיבות ,אתה צריך להתבייש .אין לך טיפת כבוד לחברי המועצה.
מר ישראל מורן :אני מתבייש שיש,
מר מוטי ששון :אתה מדבר,
מר ישראל מורן ... :להתבייש בהם בזמן האחרון.
מר מוטי ששון :אתה לא מבין ,לא רק שאתה לא מבין ,אתה מתיימר להבין ואני מאמין שאתה לא
מבין ,שאתה לא מבין .זו הבעיה שלך .ותתחיל ללמוד את פקודת העיריות.
מר ישראל מורן :אין בעיה.
מר מוטי ששון :ותתחיל ללמוד מאנשים שיושבים פה,
מר ישראל מורן :תתחילו לקיים את פקודת העיריות.
מר מוטי ששון :ותתחיל ללמוד,
מר ישראל מורן :תתחילו לקיים את פקודת העיריות.
מר מוטי ששון :תתחיל להבין מה זה עבודה .אתה עוד לא יודע מה זה עבודה .בבקשה ,תעני לו
ומייד נעבור להצבעה.
עו"ד יונת דיין :אני לא אחראית על מינוי דירקטורים  ...אחרת ,אני  ...דירקטור מהציבור או עובד
עירייה הוא ממלא את השאלון בהתאם להוראות של החקיקה .אני עוברת על
השאלון  ...יועצת משפטית ונותנת חוות דעת אם  ...הוועדה  ...אני לא אחראית על
הוועדה  ...הוועדה הזאת ...
מר ישראל מורן :האם הדירקטורים שאישרה האסיפה הכללית במועצת העיר בישיבות שלה,
מר מוטי ששון :הם יועברו ,הם יועברו,
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מר ישראל מורן ... :חוות דעתך,
מר מוטי ששון :כולם יעברו במרוכז.
מר ישראל מורן :אני מבין שלא נוח לך כשהיא,
מר מוטי ששון :לא ,אתה לא תנהל פה את הישיבה.
מר ישראל מורן :מוטי ,אבל יש שאלות ויש נתונים שהיא מדברת ,תן לשמוע.
מר מוטי ששון :אבל אתה קיבלת את התשובות,
מר ישראל מורן :לא ,אין ,היא מדברת,
מר מוטי ששון :של כל השמות,
מר מוטי ששון :היא מדברת איתי על  ...היא לא מתייחסת למשהו ספציפי,
מר מוטי ששון :ובעבר העבירו שמות של אנשים עם זיקה פוליטית וכולם נפסלו.
מר ישראל מורן :לפני שלוש שנים ,והועברו רשימות אחרות ועדיין הן לא אושרו.
מר מוטי ששון :הם יועברו עכשיו במכה אחת,
מר ישראל מורן :למה עכשיו? מה קרה ב 3-שנים האלה?
מר מוטי ששון :טוב ,או קיי,
מר ישראל מורן :בשנתיים וחצי?
מר מוטי ששון :שמעתי אותך.
מר ישראל מורן :את לא יודעת ,זה לא מעניין אותך .די עם השטויות האלה .היועצת המשפטית של
העירייה.
מר מוטי ששון :לא שומע,
עו"ד יונת דיין :אל תכניסו לי,
מר ישראל מורן :אז תנו  ...לשאול .את רוצה להסביר? את רוצה להסביר?
עו"ד יונת דיין :אני הסברתי.
מר ישראל מורן :לא ,באופן פרטני לנציגים הספציפיים,
מר מוטי ששון :לקחתי אנשים שאין להם זיקה פוליטית כי כולם נפסלים בגלל זיקה פוליטית כזו
או אחרת .שואלים אותך למי אתה שייך ,אתה מבין? ואז אתה אומר אני שייך לזה
וזה .מה זיקה פוליטית? אני חבר שלו ,אני חבר ליכוד ,אני חבר  ...פוסלים את
כולם.
גב' נעה צ'פליצקי :נכון ,בדיוק .לכולם יש זיקה.
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מר מוטי ששון :אז אני לוקח אנשים שאין להם זיקה פוליטית .אז  ...שאין לו זיקה פוליטית אני
אומר,
מר ישראל מורן :מטעם ,מטעם ,תראה.
גב' נעה צ'פליצקי :הוא פרש כבר.
מר מוטי ששון :אין זיקה פוליטית,
מר ישראל מורן :דירקטורים מהציבור ,מינתה,
מר מוטי ששון :יש לך  2אנשים,
מר ישראל מורן :הנה ,רועי ותיק ממני ,בסדר?
מר מוטי ששון :יש לך  2אנשים שנתת אותם,
מר ישראל מורן :דירקטורים ש 4-שנים לא מונו.
מר מוטי ששון :טוב.
מר ישראל מורן :דירקטורים מן הציבור ,מונו לפי מפתח סיעתי ,הרי בכל פעם שהבאנו דירקטורים
הבאנו אותם למועצת העיר,
מר מוטי ששון :מי בעד?
מר ישראל מורן :היה כתוב דירקטור חיצוני לציבור מטעם,
מר מוטי ששון ... :כדירקטור,
מר ישראל מורן :ככה זה היה .במה שונה? למה אתם צריכים שמות אם מאשרים את הציבור ...
מר מוטי ששון :נציג ציבור בחברה לפיתוח תאטרון,
מר ישראל מורן :למה את הנציגים של מוטי אתם מאשרים ונציגים של אחרים לא?
מר מוטי ששון :מי בעד?
מר ישראל מורן :זה לא שלא? של מי אלה?
מר מוטי ששון,5 ,4 ,3 ,2 ,1 :
מר ישראל מורן :אתה פשוט לא  ...את הביקורת,
מר מוטי ששון,5 :
מר ישראל מורן :זה פשוט ביזיון,
מר מוטי ששון :רועי,
מר ישראל מורן :ביזיון איך שאתה מנהל את העיר הזאת.
מר מוטי ששון,6 :
מר ישראל מורן :אתה עושה מה שאתה רוצה .מה שאתה רוצה,
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מר מוטי ששון .14 :מי נגד?  2 ,1נגד .מי נמנע?  ,2 ,1מי נמנע?  3 .3נמנעים .אושר.
אני ,מי בעד מינויה?
דובר:

לא ,לא ,אין כבר.

דובר:

נציגי ציבור אין ,נגמר הסרט.

מר ישראל מורן :למה אנשים ,מיקי ,ששלוש שנים אושרו על ידי המועצה לא מאושרים? הבאנו
שניים ,הוא  ...עכשיו מועצת העיר אישרה ... .לא נכון.
מר מיכאל שמריהו :כן.
מר ישראל מורן 4 :שנים לא נכון .מה זה עכשיו? למה  4שנים? תתביישו.
סעיף  - 21מינויה של הגב' פנינה קול כדירקטורית נציגת ציבור בחברה לבילוי ובידור בע"מ
מר מוטי ששון :או קיי ,מי בעד מינויה של הגברת פנינה קול שהייתה מהנדסת העיר ,אדריכלית
העיר ,כנציגה בחברה לבינוי ובידור .מי בעד?  15בעד .מי נגד?  2 ,1נגד .מי נמנע? .1
גב' נעה צ'פליצקי :הצבענו בעד.
מר מוטי ששון :אתם הצבעתם בעד?
גב' נעה צ'פליצקי :כן ,הצבענו בעד ,כן.
מר מוטי ששון 16 :בעד .שניים נגד .כמה נמנעו?  2נמנעים .או קיי ,אושר.
סעיף  - 22מנוי של מר חיים כץ כדירקטור נציג ציבור בחברה הכלכלית לפיתוח חולון בע"מ
מר מוטי ששון :אני עובר ,מינויו של מר חיים כץ שהיה סמנכ"ל אזור תעשייה ,עם כל הקשרים שיש
לו,
מר ישראל מורן ... :הדירקטורים הכי,
מר מוטי ששון :איש עם רקע מקצועי שעשה רבות לפיתוח אזור התעשייה שיהיה נציג בחברה  ...מי
בעד? מי בעד?  15בעד .מי נגד? מי נמנע?
דובר:

מוטי ,האם אתה פוסח עליו?

מר מוטי ששון 16 :בעד .כמה נגד?  2נגד .מי נמנע?
דובר:

אני נמנע.

מר מוטי ששון :אחד נמנע ,אושר.
סעיף  - 23מינויו של חבר המועצה מר רועי כהן לסגן ראש העיר
מר מוטי ששון :אני עובר למינויו של חבר המועצה רועי כהן לסגן ראש העיר.
דובר:

מגיע לו.

מר מוטי ששון :בבקשה .מי בעד?
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דובר:

מה מגיע לו? הוא כבר היה.

מר ישראל מורן :רק שאלה .אפשר שאלה?
מר מוטי ששון :מה השאלה?
מר ישראל מורן :קודם כל זה לפי איזה חוק בדיוק ומה בדיוק הפרוצדורה? אני אשמח לקבל קצת
מידע לפני כן ואיך מנחה הפקודה לאשר סגן ראש עיר למיטב ידיעתה של היועצת
המשפטית? לפני שנאשר ,פשוט באופן פרוצדורלי כזה ,כי מצעד הסגנים שקיימתם
פה בקדנציה האחרונה ,סגנים ,משנה ,סגנים ,משנה ,לא משנה מה ,את כולם
אישרתם ,אין שום בעיה.
מר מוטי ששון :אבל גם אתה רצית להיות סגן.
מר ישראל מורן :אתה משקר .אתה משקר.
מר מוטי ששון :רצית,
מר ישראל מורן :אני ביקשתי בשיחות הקואליציוניות להסיר את הבקשה הזאת על מנת שאתה
תקדם  ...ואתה סירבת.
מר מוטי ששון :בוא אני אגיד לך מה אתה אמרת .אתה באת וביקשת סגן בשכר ואמרתי לך זה לא
לשכת עבודה.
מר ישראל מורן :כן.
מר מוטי ששון :לך תחפש עבודה.
מר ישראל מורן :כן .אתה משקר,
מר מוטי ששון :לשכת עבודה.
מר ישראל מורן :ה ...הקואליציוניות,
מר מוטי ששון :לא ,הנה  ...יוסי .אתה לא סגן בגלל שרצית כסף .רצית כסף.
מר ישראל מורן :בישיבה השנייה,
מר מוטי ששון :אמרתי לך זה לא לשכת עבודה.
מר ישראל מורן :בישיבה השנייה,
מר מוטי ששון :חפש עבודה בחוץ .יוסי ,סגן ,בתואר ,לא בשכר.
מר ישראל מורן ... :על מנת לקדם את מה שאנחנו  ...לציבור .היחיד שאמר לכם שהוא לא רוצה
סגן,
מר מוטי ששון :מי בעד רועי כהן,
מר ישראל מורן :לא ,רגע,
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מר מוטי ששון :או קיי ,מי בעד רועי כהן,
דובר:

חבר'ה ,די,

מר ישראל מורן :לא ,אני רוצה  ...של היועצת המשפטית.
מר מוטי ששון :תגידי לו את החוק .הוא מיתמם.
עו"ד יונת דיין :חוק הרשויות המקומיות ,ראש הרשות וסגניו,
גב' נעה צ'פליצקי :רגע ,רגע ,לא שומעים.
מר שי קינן:

יונת,

גב' נעה צ'פליצקי :לא שומעים.
מר שי קינן:

תהיו בשקט.

עו"ד יונת דיין :הרמקול לא  ...חוק הרשויות המקומיות ,בחירת ראש רשות וסגניו וכהונותיו
תשל"ה  . 1975יש לו סעיף שמדבר על סגן וממלא מקום ויש פה סעיף שמדבר על
סגנים נוספים .סגן שמקבל סמכויות יכולים לאשר לו גם שכר .סגן בתואר שלא
מקבל שכר לא חייב לקבל האצלת סמכויות.
מר ישראל מורן :מה המועד של בחירת סגנים לפי הפקודה?
מר מוטי ששון :מה זה? מתי שרוצים.
מר ישראל מורן :זה כתוב ,אל תגידו לא כתוב ,יש יועצת משפטית שתהיי יועצת משפטית ...
מר מוטי ששון :מספיק מורן ,אתה לא שם לב .מספיק ,כמה  ...לדבר.
מר ישראל מורן :אתם יכולים,
מר מוטי ששון :כל הזמן אתה מדבר.
מר ישראל מורן :יש יועצת משפטית ,זוהר ,מפנה אליך ,אפשר בבקשה את ההתייחסות של היועצת
המשפטית?
עו"ד יונת דיין :בחירת הסגן או הסגנים תהיה חודשיים מהיום שראש הרשות התחיל לכהן ומהיום
שהתפנתה משרתו של סגן ,של אחד הסגנים ,זה בהתייחס לסעיף  ,14אני מניחה
שבסעיף  15יש משהו דומה.
מר ישראל מורן :אפשר להסב תשומת לב לעוד משהו?
עו"ד יונת דיין :או אתה יכול להגיד ישר מה אתה רוצה במקום לשחק משחקים ,מורן .תכבד אותי,
מר איתי זילבר :את יכולה לחסוך את הביקורת ,יונת.
עו"ד יונת דיין :לא .גם מורן יכול לחסוך את הביקורת.
מר איתי זילבר :תני יעוץ משפטי כמו שאת אמורה לתת.
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מר ישראל מורן :נכון .ולא יעוץ סגנוני.
מר איתי זילבר :פחות  ...ויותר,
עו"ד יונת דיין :בדרך כלל ,בדרך כלל כשחבר מועצה יודע מה הוא רוצה הוא אומר ושואל אם זה
נכון.
מר איתי זילבר :בסדר ,ולפעמים צריך לעבור דרך,
עו"ד יונת דיין :להוליך בשאלות מובילות,
מר איתי זילבר :בסדר.
עו"ד יונת דיין :כי עם כל הכבוד ,אני לא עומדת בבית משפט כרגע ולא תוליך אותי בשאלות
מובילות .אתה רוצה לומר מה אתה רוצה או לא?
מר ישראל מורן :את יכולה לא להרים את קולך?
עו"ד יונת דיין :אני ארים את קולי כשמזלזלים בזמני,
מר ישראל מורן :אני לא מזלזל ,שאלתי שאלות שהן קונקרטיות .אם את רוצה לענות עליהן את
מוזמנת ,אם את לא רוצה את יכולה להימנע כמו שאת עושה ברוב ישיבות מועצת
העיר.
דובר:

טוב ,תפסיק  ...אישי,

מר ישראל מורן :דבר נוסף,
מר מוטי ששון :אתה לא תוכל לדבר אליה ככה ,היועצת המשפטית,
עו"ד יונת דיין :הוא יכול לדבר איך שהוא רוצה,
מר ישראל מורן :אני מסב את תשומת לב,
מר מוטי ששון :לא ,לא ,אתה ,הסגנון הזה לא מקובל .לא ,אתה לא תדבר אליה ככה .היא אשת
מקצוע ואתה לא תרשה לעצמך,
מר ישראל מורן :תוכל לחזור לפרוטוקול ולראות .אני גם קראתי את דו"ח מבקר המדינה בנושא אז
אני אומר לא לקפוץ מעל הפופיק שאתם לא יודעים על מה ,עכשיו אני רוצה
בבקשה להסב את תשומת ליבה של המועצה לדבר נוסף ,ואני אשמח אם זה יובא
גם לאישור המועצה .כל סגן ,גם אם הוא בהתנדבות כמו שמתירה הפקודה ,הרי יש
לו תקרת שכר שבה הוא רשאי להרוויח מעבר לעבודתו ,בעבודתו האחרת .קודם כל
עבודתו האחרת צריכה לבוא לפתחה של מועצת העיר ומועצת העיר צריכה להכיר
בזה ,זה אומר שכלל הסגנים שמתנדבים במועצה צריכים להצהיר ,לצורך העניין,
מה עבודתם האחרת ,האם היא מצויה בניגוד עניינים כזה או אחר והאם תקרת
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השכר שלהם במקום האחר עוברת את תקרת השכר של סגן בשכר במועצת העיר.
ואני מבקש רק מכלל הסגנים וכמובן שאני מכבד אותך ,רועי ,להצהיר את
ההצהרה הזאת .במה עובדים ,במה עושים ,שנכיר ,האם יש ניגוד עניינים והאם
לצורך העניין תקרת השכר שלהם במקום האחר עוברת את תקרת השכר של סגן.
מר מוטי ששון :אני ,חברים .מאחר ורועי הוא בתואר ומאחר ואני לא רוצה להיכנס מה השכר שלו,
אני רק אומר שרועי ,ברגע שיש ניגוד עניינים ,ברגע שהוא יהיה בניגוד עניינים הוא
יביא ,יודיע וחזקה עלי שהוא יעשה את זה .ברגע שהוא יהיה בניגוד עניינים הוא
יבוא ויגיד לי אני בניגוד עניינים ,או לי או ליועצת המשפטית,
מר יעקב חרש :אבל כבר חתמנו על זה ,מוטי .החתימו אותנו בזמנו,
מר מוטי ששון :אז בבקשה .מי בעד מינוי רועי לסגן ראש העיר? מי בעד?  18בעד.
מי נגד? מי נגד? מי נמנעים? תודה רבה ,אושר .תגיד עכשיו מה שאתה רוצה.
דובר:

אני רוצה להגיד משהו רק למורן,

דובר:

רגע ,סגן ראש העיר החדש רוצה,

עו"ד רועי כהן :חדש ישן אבל ,אני ,לגבי הדיון שהתקיים פה אז יש חוק ואנחנו פועלים על פי חוק.
חתמנו על הצהרה של ניגוד עניינים ,חתמנו על הכול .הכול היה מסודר וגם קיבלתי
אישור ממשרד הפנים אז הכול היה מסודר וזה גם הפעם הזו ,אז קודם כל אני
מודה על האמון של ראש העיר בי ועל האמון שלי בראש העיר .אני חושב שעוד דבר
צריך להגיד פה היום ,ואני פוליטיקאי ואני לא מתבייש בזה שאני פוליטיקאי וזה
בשבילי לא מילה גסה אבל יש פוליטיקאי גם שצריך להגיד בשעת אמת דברים
שהם באמת קרו ולספר לכל הנוכחים .אני לפני שנתיים התבקשתי על ידי ראש
העיר לסיים את תפקידי כתוצאה מקונסטלציה פוליטית כזאת או אחרת שבה
הייתה נוחה באותו רגע לראש העיר ואני בשמחה ,היה הסכם וסיימתי .ראש העיר
ותראו ,לפעמים צריך גם להגיד שבחו של אדם בפניו .אמר תשמע רועי ,ברגע
שתהיה לי אפשרות ,אתה עובד בשביל העירייה ,אתה מתנדב בכל רמ"ח אבריך,
אני אמצא את הדרך ,גם אני חושב שאתה מביא תרומה לעיר .בא ראש העיר ומצא
את הזמן וצריך להגיד שמילה זה מילה וזה לא משהו שמוצאים היום בכל מקום
כפוליטיקאים ואני נמצא ואני חי ונושם פוליטיקאים  24שעות ביממה .כשצריך
להגיד את זה צריך להגיד את זה .ודבר נוסף ,אפשר ,עוד פעם ,היה לנו חילוקי דעות
ואני וחיים היינו גם בימים של מועצה לאומתית כזאת או אחרת ,חילוקי דעות על
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סדרי עדיפויות אף פעם לא היו אישיים והם היו על סדרי עדיפויות ,אבל עוד דבר
שאני צריך להגיד את זה ,ואני חושב שכל תושבי העיר חולון צריכים להגיד את זה.
 24שנה ראש העיר מנהל מערך של כמעט  1.5שקלים בשנה .שקל אחד לא דבק בו
רבב ואנחנו רואים פה את מצעד ראשי ערים שהולכים ובאים והולכים ובאים.
מר ישראל מורן :אתה לא קראת את דו"ח מבקר המדינה.
עו"ד רועי כהן :רגע ,אני לא רוצה ,אני לא ,דו"ח מבקר המדינה .אתה צריך קודם כל,
מר ישראל מורן :יש לנו מנכ"לית לשעבר שמחזירה כספים ,על מה אתה מדבר?
עו"ד רועי כהן :אני לא התייחסתי למנכ"לית ,התייחסתי לראש העיר .אני לא הפרעתי לך ,תכבד
אותי .תכבד אותי ,אני לא הפרעתי לך ואני לא אומר את זה ,תאמין לי ,כמות
הכותרות שהיו שלי נגד סדרי העדיפויות של ראש העיר הם פי  4ממה שהיה לך
וכשצריך להגיד דברים אני יודע להגיד אותם ,אבל אני רוצה ,ואני הולך לישון טוב
בלילה ,שראש העיר מנהל את כספי העירייה ,זה אני אומר את זה בכל מקום ובכל
פינה .זה אני אומר את זה לא  ...סדרי עדיפויות שונים ,אבל היום ,היום ,היום
שאני מקבל שוב פעם וזה ,תאמין לי  ...אני נשיא לה"ב ,אני ,תאמין לי ,תפקידים
לא חסר לי .אני גאה להיות סגן ראש העיר ואני גאה בזה שאני יכול לפעול ולהביא
את הכישורים שלי ואני רוצה להודות לכל חברי המועצה על האמון שניתן בי ואני
אמשיך לעשות את זה באהבה ,בנתינה ובהתנדבות מלאה .תודה רבה.
מר מוטי ששון :בבקשה ,מורן.
מר ישראל מורן :אז אני לא יודע אם שמתם לב או לא שמתם לב ,זה נאום מהמקום שביקשתי לפני
תחילת הישיבה ולכן אני אשתדל להיות מאוד תמציתי ולהסב את תשומת לבכם
ואני אשמח אם זה אכן יטופל .יש שיטה שהיא שיטת מצליח וקיבלנו כולנו מייל
שאולי חלקכם לא התייחסו אליו אבל ,של דרישת תשלום חוב של גברת מן הציבור
ששלחה דוגמת מכתב לאיך נראה מכתב של מילגם שהיא אומרת חבר'ה ,תנו לי את
האופציה .אני לא מכירה ,מעולם לא שלחו אלי הביתה ,לא קיבלתי שום פנייה של
הקנס המקורי ,תנו לי את ברירת המחדל של הקנס .עכשיו ,לו זה היה הדבר היחיד
שקיבלתי אז הייתי אומר טוב ,ניחא .בן אדם אחד קורא ,יכול להיות שהיא
פספסה .באותו יום ,באותו היום קיבלתי דו"ח נוסף של גברת שאני יכול להראות
לכם את הדו"חות ,שהם בדיוק באותה שיטת מצליח .שלחו לה חברת מילגם בלי,
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מעולם היא לא קיבלה את הקנס מלפני כן ,היא רוצה לגשת לברירת קנס וללכת
לבית משפט ,היא לא רשאית כי הם אומרים לה שבטווח,
דובר:

ברירת קנס באה אחרי שלא משלמים.

מר ישראל מורן :כן ,אתה צריך לשלוח בפעם הראשונה .הם אומרים,
מר מוטי ששון :איך אתה יודע שלא הגיע?
מר ישראל מורן :רגע ,שנייה.
מר מוטי ששון :בדקת?
מר ישראל מורן :כן ,בדקתי .איך אני יכול לבדוק? תבדקו אתם.
דובר:

איך אתה יכול לבדוק? גם לי היה אותו דבר .מורן ,מורן,

מר ישראל מורן :חבר'ה ,שני אנשים באותו היום ,שנייה ,שני אנשים באותו היום.
מר מוטי ששון :מורן ,אתה רוצה לבדוק את זה ספציפית?  ...וידבסקי.
דובר:

רגע ,הסתיים.

מר ישראל מורן :די עם ההתנהגות הזאת .שני מקרים שעל פניו לא דומים אבל בדיוק אותו מקרה
באותו היום ,זה לא צירוף מקרים ,זו שיטה ואני מבקש מהעירייה לשים לב ,לדעתי
לא שלחו בפעם הראשונה,
מר מוטי ששון :הנה וידבסקי יבדוק לך את זה.
דובר:

 ...דואר רשום וזה לא,

דובר:

אמנון ,בבקשה.

מר מוטי ששון :הישיבה נעולה ,וידבסקי יבדוק את זה.

** סוף הישיבה **

יוסי זיידה

מוטי ששון

עוזר ראש העיר

ראש העיר
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