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מועצת העיר השבע עשרה שמן המניין מס' 70
מיום ראשון 7.1.2018

משתתפים:
מר איתי זילבר

– חבר מועצה

מר זוהר נוימרק

– חבר מועצה ומ"מ ראש העיר

מר חיים זברלו

– חבר מועצה וסגן ראש עיר

מר יניב פכטר

 -חבר מועצה

מר יעקב אחדות

– חבר מועצה

מר יעקב בבלי

– חבר מועצה

מר יעקב זיתוני

– חבר מועצה

מר יעקב חרש

– חבר מועצה ומשנה לראש העיר

מר יצחק תורג'מן

– חבר מועצה

מר ישראל מורן

– חבר מועצה

ד"ר מאיר רוק

– חבר מועצה ומשנה לראש העיר

מר מוטי ששון

– ראש העיר ויו"ר מועצה

מר משה מועלם

– חבר מועצה ומשנה לראש העיר

מר עזרא סיטון

– חבר מועצה

גב' נעה צ'פליצקי

– חברת מועצה

מר עמוס ירושלמי

– חבר מועצה
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מר ראובן קייקוב

– חבר מועצה

גב' רבקה עדן

– חברת מועצה וסגן ראש עיר

מר שי קינן

– חבר מועצה

מר שמעון חזן

 -חבר מועצה

מר עופר שמעונוף

 -חבר מועצה

מר מיכאל לוויט

 -חבר מועצה

נעדרו:
מר רועי כהן
גב' שרה כהן גאדול
מר יואל ישורון

– חבר מועצה וסגן ראש עיר
– חברת מועצה
 -חבר מועצה וסגן ראש עיר

מר ניסים זאב

– חבר מועצה

מר שמריהו מיכאל

 -חבר מועצה

כמו כן נכחו:
מר יוסי סילמן

 -מנכ"ל העירייה

עו"ד יונת דיין

 -יועמ"ש העירייה

מר רחמים בינוני

–מנהל אגף תקציבים ובקרה

מר יצחק וידבסקי

– גזבר העירייה

גב' נורית בייסקי

– דוברת העירייה

מר שמוליק בראונשטיין – סגן מנהל אגף תקציבי
מר אילן בוסקילה

 -מנהל מחלקת גבייה

מר יגאל אייל

– מנהל מחלקת הספורט
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סדר יום:
 .1הצעה לסדר  -של חבר המועצה שי קינן בנושא העסקת עובדי תברואה.
 .2הצעה לסדר  -של חבר המועצה ישראל מורן בנושא קריאת כיכרות העיר על שמות אנשי
חינוך מובילים.
 .3הצעה לסדר  -של חבר המועצה ישראל מורן בנושא שומרים על סטאטוס קוו ועצמאותה
של העיר חולון תוך תיקון חוק העזר העירוני פתיחת בתי עסקי וסגירתם
התשע .2010
 .4שאילתא  -של חבר המועצה ישראל מורן בנושא אי  -קיום החלטת מוצעת העיר
בעניין הרכב דירקטוריונים חבורת הבת.
 .5שאילתא  -של חברת המועצה נעה צ'פליצקי בנושא מכרז מערך תברואה 45/2017.
 .6שאילתא  -של חברת המועצה נעה צ'פליצקי בנושא מתחם המדיטק.
 .7שאילתא  -של חבר המועצה שי קינן בנושא חוק בחירות לרשויות מקומיות 2017.
 .8אישור חלוקת הקצבות לאגודות הספורט לשנת .2018
 .9אישור טופס בקשה ארכת שירות של הגברת קוטלר שרה ,מדריכה מתגברת
בבית  -ספר אשכול.
 .10אישור להארכת שירות למשך שנה (בהמלצת הדירקטוריון) של הגברת חנה חסון
מנהלת אגף שיווק במדיטק ( בינואר בת .) 70
 .11חוק עזר לחולון (פתיחת בתי עסק וסגירתם) תיקון  .2017 -מצ"ב.
 .12כתב הסמכה לעובדת עירייה עו"ד הגב' שרונה בן ששון ת.ז  015876725להתייצב
ולתבוע בבית  -המשפט לעניינים מקומיים בחולון.
 .13חוות דעת משפטית חוזה למתן זכות שימוש עיריית חולון עמותת יד שרה
ע"ר  580030104גוש  7172חלקה  56רחוב בלינסון  37פינת הרצפלד חולון.
 .14אישור שינוי סעיף  9ג' בנוהל מחיקת חובות בהסכמי פשרה.
 .15אישור מחיקת חובות בהסדרי פשרה.
 .16אישור מחיקת חובות שאינם ניתנים לגבייה (חובות אבודים) ,חובות אשר נתקבל לגביה
הפטר בערכאות השיפוטיות.
 .17אישור תב"ר חדש הנגשה פרטנית בית  -ספר אורט חולון למדעים וטכנולוגיה.
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 .18מינוי של יניב פרכטר כחבר בוועדת החינוך במקום איציק רון שפרש.
 .19מינוי של מר עמוס ירושלמי חבר מועצה כדירקטור מועצת העיר בחברה הכלכלית
לפיתוח חולון.
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ריכוז החלטות ישיבת מועצת העיר שמן המניין מס'  70פרוטוקול מס' 484
 .1הצעה לסדר  -של חבר המועצה שי קינן בנושא – העסקת עובדי תברואה.
ירד מסדר היום.
 .2הצעה לסדר – של חבר המועצה ישראל מורן בנושא  -קריאת כיכרות העיר על
שמות אנשי חינוך מובילים.
 .3הצעה לסדר – של חבר המועצה ישראל מורן בנושא  -שומרים על הסטטוס-קוו
ועצמאותה של העיר חולון תוך תיקון חוק העזר העירוני (פתיחת בתי עסק
וסגירתם) ,התש"ע .2010-ירד מסדר היום.
 .4שאילתא  -של חבר המועצה ישראל מורן בנושא – אי קיום החלטת מועצת
העיר בעניין הרכב דירקטוריונים חברות הבת.
 .5שאילתא  -של חברת המועצה נעה צ'פליצקי בנושא  -מכרז מערך תברואה
.45/2017
 .6שאילתא  -של חברת המועצה נעה צ'פליצקי בנושא  -מתחם המדיטק.
 .7שאילתא  -של חבר המועצה שי קינן בנושא  -חוק בחירות לרשויות המקומיות
. 2017
 .8מועצת העיר אשרה ברוב קולות אישור חלוקת הקצבות לאגודות הספורט לשנת
.2018
 .9מועצת העיר אשרה ברוב קולות אישור טופס בקשה הארכת שירות – של הגב'
קוטלר שרה ,מדריכה מתגברת בביה"ס אשכול.
 .10אישור להארכת שירות למשך שנה( ,בהמלצת הדירקטוריון) של הגב' חנה חסון
מנהלת אגף שיווק במדיטק (בינואר בת .)70
 .11מועצת העיר אשרה ברוב קולות חוק עזר לחולון (פתיחת בתי עסק וסגירתם)
(תיקון) התשע"ח – .2017
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 .12מועצת העיר אשרה ברוב קולות את כתב ההסמכה לעובדת עירייה עו"ד גב'
שרונה בן ששון ת.ז 015876725 .להתייצב ולתבוע בבית משפט לעניינים
מקומיים בחולון.
 .13מועצת העיר אשרה ברוב קולות חוות דעת משפטית – חוזה למתן זכות שימוש
עיריית חולון – עמותת יד שרה ע"ר  580030104גוש  7172חלקה  56רח' בלינסון
 37פינת הרצפלד חולון.
 .14מועצת העיר אשרה ברוב קולות אישור שינוי סעיף  9ג' בנוהל מחיקת חובות
בהסכמי פשרה.
 .15מועצת העיר אשרה ברוב קולות אישור מחיקת חובות בהסדרי פשרה.
 .16מועצת העיר אשרה ברוב קולות אישור מחיקת חובות שאינם ניתנים לגבייה
(חובות אבודים) ,חובות אשר נתקבל לגביהם "הפטר" בערכאות השיפוטיות.
 .17מועצת העיר אשרה ברוב קולות אישור תב"ר חדש– הנגשה פרטנית ביה"ס אורט
חולון למדעים וטכנולוגיה.
 .18מועצת העיר אשרה ברוב קולות מינוי של יניב פרכטר כחבר בוועדת חינוך במקום
איציק רון שפרש.
 .19מועצת העיר אשרה ברוב קולות מינוי של מר עמוס ירושלמי חבר מועצה
כדירקטור מועצת העיר בחברה הכלכלית לפיתוח חולון.
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פרוטוקול
 .1הצעה לסדר של חבר המועצה שי קינן בנושא העסקת עובדי תברואה
מר מוטי ששון :אני פותח את ישיבת המועצה שמן המניין מספר  .70הצעה לסדר.
דובר :

בבקשה חברים.

מר מוטי ששון :הצעה לסדר של חבר המועצה שי קינן בנושא העסקת עובדי תברואה .שי
ביקש להוריד את זה ,אני מוריד את זה מסדר היום ,אני עובר להצעה
השנייה.
 .2הצעה לסדר של חבר המועצה ישראל מורן בנושא קריאת כיכרות העיר על שמות
אנשי חינוך מובילים.
מר מוטי ששון :הצעה לסדר של חבר המועצה ישראל מורן בנושא קריאת כיכרות העיר על
שמות אנשי חינוך מובילים .בבקשה מורן.
מר ישראל מורן :תודה ראש העיר .ההצעה שאני מבקש למעשה אם אתם יודעים או לא
יודעים ,בוועדת השמות האחרונה שהתקיימה בעיר ,העלו לחברי הוועדה את
הנושא שלמעשה פתחו בפניהם אמרו שישנם כיכרות בעיר ,ואנחנו חושבים
ורוצים לחשוב יחד אתכם ,איך ראוי להנציח שמות בכיכרות העיר .ויש
משפט מישעיהו שאומר והיו עיניך רואות את מוריך .הרי בבתים בסופו של
דבר  , -בטח , -
דובר :

אהבתי את הציטוט.

מר ישראל מורן :אומרים בסוף אם נשים את ( מדברים בו  -זמנית ,לא ברור ) על אנשי
החינוך.
דובר :

ישעיהו ,על מה שהעלית לנו את זה.

מר ישראל מורן :יש לי  10דקות .אתה לא רוצה לתת לי לדבר?
מר יעקב אחדות :תיקח את הזמן ,נראה לי יש לנו היום לילה ארוך.
מר מוטי ששון :חיים יעקב בבקשה.
מר יעקב אחדות :תצלמו אותו שם טלוויזיה.
מר חיים זברלו :יש לנו לילה ארוך היום.
מר יעקב אחדות :מה קרה? תנו לו לדבר?
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מר ישראל מורן :אני מבין שהם סוערים מסיבה כל שהיא.
מר חיים זברלו :זה שאתה רוצה על חשבון שבת ,בשביל קולות אתה רוצה.
מר מוטי ששון :חיים .חיים.
מר חיים זברלו :תוציא אותי .אם אתה רוצה תוציא אותי .אולי אתה לא רוצה להוציא כי
זה נוח לך ואתה מאשר , -
מר חיים זברלו :אל תדאג.
מר מוטי ששון :חיים ,חיים.
מר ישראל מורן 100:פעמים אני אומר.
מר יעקב אחדות :אני עוד לא הבנתי למה לו נוח לתת לו לדבר.
מר מוטי ששון :חברים .אחדות .יעקב ,יעקב.
מר ישראל מורן :יש לי  10דקות לדבר.
מר יעקב אחדות :אין בעיה ,אני אומר רק עונה לו ,מוטי.
דובר :

בסדר .אין בעיה.

מר יעקב אחדות 10 :דקות.
מר ישראל מורן :אל תוציאו את דעתי מעכשיו .תוכלו ללכת החוצה.
מר יעקב אחדות :יש לנו זמן.
מר ישראל מורן :זה מאוד פשוט .ההצעה הזו היא הצעה אפילו קצרה .היא הצעה שאומרת
בואו ניקח את אנשי החינוך שלנו בישוב ,אם יש לנו היום את האפשרות
להנציח באמצעות הכיכרות .בואו נחשוב ביחד באופן יצירתי ,דרך אגב
כיכרות זו אופציה .יכול להיות שנבוא ונאמר לא ננציח בכיכרות ,ננציח
בצורה כזאת או אחרת בתוך בתי  -ספר ,נחליט שכיתות מסוימות ננציח
מורים על שמם ,במקום ללכת לחדר מספר  47בבית  -ספר ,בואו נלך לחדר
על שם המורה כך וכך או המחנכת כך וכך .הסיפור של הנצחה של אנשי
החינוך ,בעניי זה מה יעלה את קרנם של אנשי החינוך בעיר חולון .בסופו של
דבר כאשר אותם בני  -נוער ואותם תלמידים ואותם אנשים בישוב חולון
שיסתכלו מעלה ויראו את אותם אנשי החינוך מונצחים ,יגידו שם אני רוצה
להיות .אני רוצה להיות אישור חינוך .זה משהו שיש לו חשיבות.
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ד"ר מאיר רוק :למה רק חינוך?
מר מוטי ששון :אתה שואל את דעתי .אני חושב ש  , -יכול להיות שתבואו תגידו ( לא ברור )
ד"ר מאיר רוק :אני לא אמרתי את זה.
מר ישראל מורן :הרי גם ב  ( -לא ברור ) יש מוסד שנקרא מקום בלב שהיום הוא מונצח
לצורך העניין ,אחד מהצורפים הראשונים בישוב שהקימו .אני אומר בואו
ננציח את אנשי החינוך כי בעיניי יש , -
מר מוטי ששון :לא להפריע לו ,תנו לו לדבר.
מר ישראל מורן :אתה אומר לי אדוני?
מר מוטי ששון :לא ,התכוונתי שתמשיך.
מר ישראל מורן :אז זו ההצעה שלי ,אני חושב לבוא ולדבר ולשאול איך ואיפה ומתי ומה
המנגנונים ומה הקריטריונים לעשות את זה .אבל עצם ההצעה של הנצחת
אנשי חינוך ובדיוק כמו שאמרתי קודם ,והיו עיניך רואות את מוריך ,זה
בעיניי משהו אמירה עריכת של הישוב .עכשיו צריך לשאול איפה ואיך ומתי.
גמרתי.
דובר :

אתה מתכוון בעדם בחיים?

מר ישראל מורן :יכול להיות מאוד להיות שחלקם עד בעדם בחיים .כמו שזכרונו לברכה
שמעון פרס כשהיה נשיא המדינה ,הנצחנו בעודו בחיים ,כמו שאת חיים
הרצוג זכרונו לברכה נשיא המדינה ה  6 -הנצחנו בעודו בחיים ,יכול מאוד
להיות שגם את אנשי החינוך כאשר בעודם בחיים ניתן להם את כבודם ,יראו
כל שאר הציבור ששם ,שאותם צריך לכבד .וזה כן איזו שהיא אמירה שלנו
כישוב .אני אשמח שנעלה את זה על סדר היום ונדון מה בהם הקריטריונים
לעשות את הדבר הזה .תודה רבה.
מר מוטי ששון :טוב .חברים .מטבע הדברים במהלך השנים ,פעלו בחולון אנשים מובילים
בבתי  -ספר השונים ובמחלקות העירייה ,ברי לכל כי אין בנמצא כל יכולת
טכנית למיין או לקבוע קריטריונים שיכבדו את הנושא ,קיימות דרכים רבות
לציון פועלם של אנשי חינוך בעיר ואנחנו עושים זאת מפעם לפעם בטקסים
השונים ,במפגשים בבתי  -ספר  .מאחר ויש ועדה שקוראים לה ועדת שמות
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והיא ועדה של המועצה ,אני מציע שנעביר את הכול לוועדת השמות .שהיא
תשב על המדוכה וכל מי שיש לו הצעות כאלה ואחרות שיפנה אותן לאותה
ועדה.
מר ישראל מורן :אם הצעת כבוד ראש העיר ,רק כדי שאבין ,אני אפילו בהצעתך ,אם אתה
אומר אנחנו כמועצת עיר נותנים ,מסמיכים את ועדת השמות לייצר לנו
קריטריונים כיצד ואיך מנציחים את אנשי החינוך בישוב.
מר מוטי ששון :על הכול .הכול .
מר ישראל מורן :שיחזרו למועצת העיר ,אני מברך את ברכתך ונשלח את זה לוועדת שמות.
מר מוטי ששון :כן .אבל מורן , -
מר ישראל מורן :ונשאל אותם בעוד חצי שנה מה הקריטריונים.
מר מוטי ששון :מורן .
מר יעקב אחדות :אתה מתקדם מוטי ,הוא אומר שאתה לא מתפקד .הנה תראה איזה יופי.
כל הכבוד מורן.
מר ישראל מורן :למה ,אם ההצעה היא הצעה טובה.
מר מוטי ששון :מורן קיבלת את התשובה ,זו התשובה שלי.
מר ישראל מורן :קיבלתי.
מר מוטי ששון :כמה ש , -
מר ישראל מורן :למה לא , -
מר מוטי ששון :ככל שיש הצעות כאלה או אחרות להעביר את זה לוועדת השמות.
מר ישראל מורן :אבל אם לא?
מר יעקב אחדות :אבל אם לא?
מר מוטי ששון :הם יביאו את הקריטריונים.
( מדברים בו  -זמנית ,לא ברור )
דובר :

היית יכול להציע לו את זה היום במהלך היום.

מר ישראל מורן :אז אני מסכים בהסכמתך.
מר יעקב אחדות :מועלם.
מר ישראל מורן :אם אנחנו , -
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מר יעקב אחדות :היום לא כדאי לך להתעסק איתי.
מר ישראל מורן :שאנחנו מעבירים את זה לוועדת השמות לטובת קביעת קריטריונים.
לעשות את זה.
( מדברים בו  -זמנית ,לא ברור )
מר מוטי ששון :תביאו את זה לוועדת שמות.
מר ישראל מורן :שיקבעו את הקריטריונים .והם יחזרו עם זה למועצת העיר?
מר שמעון חזן :רגע .שנייה .אני רק הערה אחת רוצה להגיד .רבותיי יש פה טעות .מורן,
מורן .יש פה טעות .הקריטריון זה לא צריך להיות אנשי חינוך .זה כובדם
במקומם מונח ,יכול לבוא מישהו ולהגיד מדענים ,שכולם יהיו מדענים.
איינשטיין וכן הלאה.
מר ישראל מורן :גם מדענים.
מר שמעון חזן :ויש כל מיני אפשרויות .הקריטריון העיקרי שצריך לבחור שמות ,זה האדם
הראוי ביותר.
מר ישראל מורן :נכון.
מר שמעון חזן :בין אם הוא ראש ממשלה ,בין איש מדע ובין איש חינוך.
מר ישראל מורן :נכון.
מר שמעון חזן :זה לא צריך להיות דווקא חינוך ,לא צריך להיות דווקא מדענים ,למה לא
צריך לעשות קלאסיקה של השמות האלה.
מר ישראל מורן :אבל המציאות בפועל מראה , -
מר יעקב אחדות :אני אגיד לך למה לא רבנים? איך אפשר לבוא להגיד בשבת קודש תיסעו
ברחוב הרב עובדיה.
מר שמעון חזן :זמרים .זמרים.
מר יעקב אחדות :איך זה מסתדר?
מר מוטי ששון :בסדר .או  -קיי .אחדות בסדר .או  -קיי.
מר יעקב אחדות :הבנת?
מר מוטי ששון :אתה מוריד את ההצעה מסדר לאור התשובה שלי?
מר ישראל מורן :אני מסכים להעביר אותה לועדת שמות.
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מר מוטי ששון :או  -קיי .יורד מסדר היום.
מר ישראל מורן :זה יועבר לוועדת שמורת כמו שאמרת.
מר מוטי ששון :כן.
מר ישראל מורן :לקביעת קריטריונים.
מר מוטי ששון :אני אומר העברתי את זה לוועדת השמות.
מר ישראל מורן :תודה.
מר מוטי ששון :או  -קיי .אתה הורדת את זה מסדר היום.
מר ישראל מורן :אני , -
מר מוטי ששון :או  -קיי.
מר ישראל מורן :זה יכול  , -להעביר את זה לדיון בוועדת השמות.
מר מוטי ששון :יעבור לוועדת השמות .נדון בזה .יורד מסדר היום.
דובר :

כן .בסדר .אנחנו נדון בזה בוועדת השמות .נפקיד את זה בוועדת השמות .אין
בעיה.

 .3הצעה לסדר של חבר המועצה ישראל מורן בנושא שומרים על סטאטוס קוו
ועצמאותה של העיר חולון תוך תיקון חוק העזר העירוני פתיחת בתי עסקי וסגירתם
התשע .2010
מר מוטי ששון :חברים אני עובר לסעיף הבא .מאחר וההצעה לסדר גם עוסקת בנושא שעולה
בסעיף שעל סדר היום ,יש לנו גם את ההצעה של מורן וגם הצעה שמופיעה
כאן בסדר היום ,מאחר ופנו אליי חברי המועצה וגם כולכם קיבלתם עכשיו
את בקשתם ,של חבר המועצה יניב שכטר לדון באפשרות להורדת מגבלת
השעות ,זה בחוק העזר הקיים .אני מציע לדון בכל ביחד בסעיף שקבוע בסדר
היום.
מר ישראל מורן :פקודת העיריות , -
מר מוטי ששון :רגע .אתה אני שואל.
מר ישראל מורן :אתה לא יכול להוריד את זה.
מר מוטי ששון :לא ,אני לא אומר.
מר ישראל מורן :מצוין.
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מר מוטי ששון :אני מציע.
מר ישראל מורן :תשאיר את הצעה.
מר מוטי ששון :שנקיים את הדיון בסעיף שעל סדר היום .אתה רוצה להשאיר את הסעיף
שלך?
מר ישראל מורן :אני כרגע משאיר את הסעיף שלי.
מר מוטי ששון :או  -קיי .בסדר .אז בבקשה תדבר.
מר ישראל מורן :בסופו נראה אם זה רלוונטי.
מר מוטי ששון :בבקשה .יש לך לדבר  10דקות.
מר ישראל מורן :זה חשוב לי כן לציין .ההצעה היא למעשה תיקון חוק העזר העירוני .על
קצה המזלג ה  10 -דקות שיש לנו .בקצרה אני אסביר מה הרקע ולמה בכלל
הגענו למקום הזה .בסיפא אני אגיד מה אני חושב שהפתרונות הראויים
בסופו של דבר לפתור את זה .אז בואו נתחיל בכלל מחידה .במדינת ישראל
לא היה חוק ה  default -ברירת המחדל במדינת ישראל הייתה מקום
המדינה ,פתיחת עסקים .כי אנחנו מדינה דמוקרטית.
מר חיים זברלו :אבל לך דבר אחד .תדע לך ,עד לפני שהעלית את זה ,בחולון לא היה בעיה
עם דתיים וחילוניים .לא היה בעיה עם זה .לעשות משהו בחוק.
מר ישראל מורן :שמענו.
דובר :

ראש העיר רוצה להעיר לו פעם ראשונה?

מר יעקב אחדות :אתה מנהל את הישיבה?
דובר :

מה זה?

מר יעקב אחדות :אתה מנהל את הישיבה?
( מדברים בו  -זמנית ,לא ברור )
מר יעקב אחדות :אתה מנהל חדש?
מר מוטי ששון :חיים ,חיים ויעקב תנו לו לדבר .יש לו  10דקות .תן לו.
מר יעקב אחדות :לא יגיע , -
מר ישראל מורן :יש פה אנשים חוצפנים .מה שקרה , -
( מדברים בו  -זמנית ,לא ברור )
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מר ישראל מורן :ברירת המחדל מאז קום המדינה ,זה שעסקים במדינה דמוקרטית רשאים
לפתוח.
דובר :

זה מדינה יהודית גם.

מר ישראל מורן :בא המחוקק ובשנת  1990הבין את הסוגיה ,אמר רגע ישנם מקומות שבהם
לא ראוי לפתוח .כי כל הציבור לא רוצה .למשל בני  -ברק ,הרי לא יעלה על
הדעת שבבני  -ברק יפתחו עסקים בסופי שבוע .לא יכול להיות דבר כזה.
אמר אני מחוקק חוק וקרא לחוק חוק ההסמכה שעיגן אותו בפקודות
העיריות .כי כל הידע שאני נותן לכם עכשיו ,זה חלק מהידע שניתן בוועדה
בכנסת בוועדת הפנים .אומר ב  1990 -עיגנו בחוק ,בחוק ההסמכה בפקודת
רשויות מקומיות ,נסמיך את הרשויות המקומיות שכל רשות מקומית תוכל
על  -פי חוק לפתוח ולחוקק חוק עזר עירוני שיקבע פתיחה וסגירה של בתי
עסק בישוב .זה מה שקרה בשנת  .1990מאז חוקקו חוקי עזר בחלק
מהמקומות ובחלק מהמקומות לא חוקקו .חולון חוקקה חוק עזר .המציאות
היא שהיום בחולון ישנם עסקים שפתוחים בסופי השבוע ומשרתים את
הציבור.
דובר :

בשבתות.

מר ישראל מורן :ויש מקומות שלא יעלה על הדעת שיפתחו מקומות בסוף השבוע ,וזה גם
בסדר .זה חלק מהסטאטוס קוו שנוצר עד היום בחולון ,שאוכלוסייה מכבדת
זו את זו .והשאלה היום בעקבות מה שקרה ,עכשיו מה קרה בין לבין? הוגשה
עתירה לתל  -אביב .בעל עסק בא ואמר אתם אוכפים ,עיריית תל  -אביב,
אתם אוכפים באופן סלקטיבי את חוק העזר המקומי שלכם .למה? אני
פתחתי את העסק שלי באמצע שבוע ,אחרי פרק הזמן ולי נתתם דוח ,ואתם
בחוק העזר העירוני שלכם בכלל לא מתירים פתיחה בסופי שבוע ולהם
אתם לא נותנים דוח .הלכנו לבג"ץ ,בג"ץ אמר אתה צודק .החוק הוא שוויוני.
אם חוקקה הרשות המקומית חוק עזר ,צריכה לאכוף את חוק העזר שלה.
לכן היא מחויבת .הלכה תל  -אביב ואמרה או  -קיי ,עכשיו אנחנו צריכים
לטפל בתפוח האדמה הלוהט הזה ,נחוקק חוק עזר עירוני .חוקקו חוק עזר
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עירוני .כמו כל חוק עזר עירוני עבר למחוקק ,לשר הפנים שהוא הרגולאטור.
שר הפנים לא רשאי כמו שקבע בג"ץ ,להפיל חוק כזה או לגרור רגליים .הוא
לא רשאי .גם אם יגידו לכם אחרת .הוא רשאי לעשות  3דברים פחות או
יותר .הוא רשאי לא לענות ולא להגיב במשך  60יום ואז חוק העזר מתקבל,
הוא רשאי להחזיר את זה לדיון מועצת העיר עם הערות משפטיות שבו
מועצת העיר רשאית לתקן ולהחזיר את זה חזרה אליו .הוא רשאי להתנגד
ולפסול את חוק העזר .אבל אם הוא מתנגד ,הוא חייב לנמק .באה עכשיו
חקיקה מהכנסת שאמרה אני אהיה יצירתית ,אני אקפיא את הסטאטוס קוו
לא הקיים ,המשפטי ברשויות המקומיות .מה שחוקקו עד עכשיו הרשויות
המקומיות יישאר ,אני לא אגע .מה שמעכשיו ואילך יחוקק ,יהיה חייב את
הסכמתי .מה זה הסכמתי? הסכמתי באופן פוזיטיבי ,זה אומר שאם השר לא
רוצה לא משנה איזה שר ,עכשיו זה השר הזה ,מחר זה יהיה שר אחר .אם
השר לא רוצה ,הוא לא מאשר פתיחה של עסקים .הוא לא צריך יותר לנמק.
עכשיו ,אם המחוקק באמת לא היה רוצה להכניס את כולנו ללופ הזה ,של
חקיקת חוק עזר לפני שיעבור החוק בכנסת ,היה משאיר את הסמכות
סמכות מקומית ,ואנחנו בתבונה שלנו היינו ממשיכים לחוקק .זה לא היה
בהסכמתו אלא זה היה עד היום בפרוצדורה שאם יש היבטים משפטיים ,הוא
היה חייב להתנגד להם .רק זה מה שהוא רוצה המחוקק .הוא רוצה לקחת
את הסמכות הזו מהרשויות המקומיות .עכשיו ,מכיוון שאנחנו מבינים
שהסמכות הזו נלקחת מאיתנו יש שני פתרונות שאני חושב שהם פתרונות
ראויים לאיך פותרים את המצב הזה ומשאירים את הסטאטוס קוו הקיים
בחולון על כנו .פתרון אחד אומר יש חוק עזר להגיש ראש העיר יגיש בהמשך
נכון? שראינו כולנו .רק שראש העיר בהצעתו לא מתייחס לשעות הפתיחה,
אבל עכשיו חידש לנו ואמר באמצעות ההצעה של יניב שהוא ירחיב ,שהוא כן
מתייחס לשעות הפתיחה בסופי שבוע שזו התחלה בכיוון הנכון .ויש עוד
משהו שאפשר בהקשר להצעה הזו ,הפתרון הזה .דבר נוסף שאפשר לעשות
בהקשר לפתרון הזה ,זה לעשות ,לייצר גמישות מקומית בהקשר של
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המקומות .זה נכון דרך אגב בשני הכוונים .יכול להיות שהיום בחוק אנחנו
מתירים ברחוב באופן גורף ,ומחר נגלה שעשינו טעות ,איך משאירים
גמישות בחוק ברמה מקומית? שיעובד לשני הכוונים ,גם יאפשר לנו להרחיב
בעתיד וגם לצמצם אם נחשוב .נעשה מה שעשו בפרא יצירתי עיריית תל -
אביב .נגיד אנחנו מאשרים באופן הזה ,ומעת לעת יכולה העירייה לתקן את
חוק העזר המקומי שלה ,על  -פי הצעה שתבוא של ראש העירייה באישור
מועצת העיר .אז באמצעות החקיקה ,של הסעיף הזה ,אנחנו משאירים את
היכולת הגמישות הזו ,גם להוריד רחובות אבל גם להוסיף רחובות ,לעתיד
בסמכות מקומית .זו אופציה אחת של פתרון .אופציה שנייה של פתרון שהיא
יצירתית לא פחות .היא תבוא תגיד אין בעיה .הרי מה הבעיה? מה העוקץ
והבעיה הכי חמורה של הסיעות? שאני מבין אותן ,של הסיעות החרדיות .לא
פה ,בכנסת ובכלל .הן אומרות אנחנו לא מוכנות במדינה יהודית לתקן בחוק
שאנחנו נתיר את זה בחוק .אנחנו לא יכולות .אני לא יכול על  -פי ההלכה
להעיר בחוק ,לא משנה אם זה חוק עזר מקומי או חוק עזר בכנסת ,אנחנו לא
יכולים להתיר בחוק פתיחה של עסקים בשבת .אז בואו נמנע מהם גם את
הסיטואציה הזו .בואו אנחנו נאמר שחוק העזר המקומי שלנו לא מתעסק
יותר באיסור על פתיחת עסקים בשבת ,ולא בהיתר של עסקים בשבת .מכיוון
שחוק עזר המקומי שלנו ,כל חוק עזר מקומי מדבר על פתיחה וסגירה ,על
שניהם ביחד .אז בואו נאמר ,אנחנו לא אוסרים ולא מתרים.
מר חיים זברלו :איזה חוק זה? אז מי שירצה יפתח.
מר ישראל מורן :זה אומר שככה אתה תשמר את המצב הקיים בצורה האידיאלית.
מר חיים זברלו :איך זה?
מר ישראל מורן :ומחוקק חקיקה .ומחוקק חקיקה שמתירה פתיחה של עסקים בשבת.
מר חיים זברלו :אבל אתה מתיר את זה.
מר ישראל מורן :זה עונה לך  , -זה , -
מר חיים זברלו :אתה מתיר .איזה מן , -
מר ישראל מורן :כי זו מדינה דמוקרטית .אבל אז אתה לא מתערב.
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דובר :

זו גם מדינה יהודית.

מר ישראל מורן :נכון.
דובר :

נכון.

דובר :

נכון .היא יהודית.

מר ישראל מורן :אז אתה אומר אני לא מתיר לפתוח עסקים בשבת .מה שעושה אריה דרעי
בחוק שלו ואתה בוודאי קראת את החוק אם אתה בא להתייחס אליו היום,
בחוק שלו בפעם הראשונה במדינת ישראל שר הפנים שבשם השבת ,הוא
מתיר פתיחה של עסקים מסוימים בשבת .שהוא מתיר שאם לא , -
מר יעקב אחדות :הוא יכול להתיר מה שהוא רוצה .אני לא רוצה עיר שלי.
מר ישראל מורן :אז אני אומר.
מר יעקב אחדות :עזוב אותי ממנו.
מר ישראל מורן :סבבה .מה זה לא רוצה?
מר יעקב אחדות :הוא לא מעניין אותי.
מר ישראל מורן :אתה רוצה לשנות את המצב הקיים?
מר יעקב אחדות :מותק שהכול תקבע פה בעיר הזו.
מר ישראל מורן :יעקב אתה רוצה לשנות את המצב הקיים?
דובר :

הוא נשבר גם ככה .הוא נשבר גם ככה .עד היום , -

מר ישראל מורן :לא נכון.
דובר :

עד היום נפתחו עסקים בשבת.

מר ישראל מורן :אתה אומר ( לא ברור ) בין דתיים לחילוניים.
דובר :

לא נסגרו.

מר ישראל מורן :מי שימנע זה רק אתה .כל מי ששומר שבת , -
(מדברים בו  -זמנית ,לא ברור)
מר מוטי ששון :בסדר.
מר מוטי ששון :חיים אני מבקש .חיים .תמשיך מורן.
מר ישראל מורן :ראובן שאלתך היא שאלה במקום .השאלה שאתה אומר ,היא לצורך העניין
איך ,איך בכלל יכול להיות שאנחנו ניגע בחוק הזה? מה לגעת בחוק הזה?
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המצב הקיים הוא שאנחנו לא אוכפים את החוק .נכון .אבל אם קראת את
מה שכתבה היועצת המשפטית כומר מקדים להצעת החוק היום ,היא
מצטטת את בג"ץ ואומרת מעכשיו אנחנו נצטרך לאכוף .זו הסיבה לתיקון.
כי בג"ץ כבר לא מתיר יותר משחק כזה שאומר יש דין אבל אין דיין .יש דין
ויש דיין .או שאין דין .אז אף אחד לא יכול יהיה לחייב את עיריית חולון
לאכוף חוק שלא קיים .אם החוק אנחנו מראש לא נתייחס לסוף השבוע
ונגיד אנחנו מחוקקים מקומיים לא רוצים לגעת בתפוח האדמה הלוהט הזה.
בואו נחזיר אותו חזרה לכנסת .אנחנו לא נתיר ולא נאסור .עכשיו ,אתם
רוצים להתיר או לאסור? בואו נראה אתכם בכנסת שם מחוקקים ,מתירים
או אוסרים .הרי הכנסת לא מעיזה לחוקק .למה היא לא מעיזה לחוקק?
למה היא זורקת את זה למועצת העיר? בואו נגיד לה אנחנו כאמירה שמועצת
עיר אנחנו לא נוגעים בזה .אנחנו לא נוגעים בשבת ,לא מתירים בשבת ,אבל
גם לא אוסרים בשבת .אתם חושבים המחוקקים לעשות אחרת? תעשו
אחרת .בואו נראה אתכם.
מחיאות כפיים
מר מוטי ששון :סליחה .סליחה.
מר חיים זברלו :זה במה ,יש פה מצלמות ,אני לא ראיתי בחיים דבר כזה .שחקן במה.
דובר :

יש פה אוהדים.

מר ישראל מורן :אני לא יודע ( לא ברור ) שבת ,השבת היא לא רק שלך.
מר מוטי ששון :חיים.
מר חיים זברלו :לא רק שלי.
( מדברים בו  -זמנית ,לא ברור )
מר מוטי ששון :תגיד מה הצעתך.
מר ישראל מורן :יש שני פתרונות אפשריים ואת שניהם אנחנו נצטרך יחד עם היועצת
המשפטית לנסח באופן הגון בצורה כזאת שזה יתאפשר.
מר מוטי ששון :אין לך הצעה?
מר ישראל מורן :בסוף יש לנו יועצת משפטית .נתתי את שתי האפשרויות.
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מר מוטי ששון :לא ניסחת את ההצעה שלך?
מר ישראל מורן :נתתי שני פתרונות.
מר מוטי ששון :תחליט מה אתה מביא להצבעה.
מר ישראל מורן :הפתרון שבחוק , -
( מדברים בו  -זמנית ,לא ברור )
מר מוטי ששון :רגע .רגע .יעקב .יעקב.
מר מוטי ששון :הצעה לסדר של מורן.
מר ישראל מורן :ההצעה מועדפת מבחינתי למרות שגם ההצעה השנייה היא הצעה סבירה
בהתחשב בנסיבות הקיימות שמכריחים אותנו .ההצעה הטובה ביותר היא
להימנע בחוק שלנו ולהגיד אנחנו לא ניתן לא היתר ,ולא איסור של פתיחת
עסקים בשבת .מעכשיו ואילך בחוק העזר העירוני.
מר מוטי ששון :או  -קיי.
מר עופר שמעונוף :אז מי שירצה לפתוח מה יהיה?
מר ישראל מורן :יפתח.
מר עופר שמעונוף :כל חולון יפתחו.
דובר :

מדינה יהודית .מדינה יהודית.
( מדברים בו  -זמנית ,לא ברור )

מר מוטי ששון :יעקב אני קורא לך פעם ראשונה לסדר.
מר יעקב אחדות:סליחה.
מר מוטי ששון :אני מבקש.
מר יעקב אחדות :אני מבקש סליחה.
מר ישראל מורן :אחרי ש , -
מר יעקב אחדות :פעם ראשונה קוראים לסדר.
מר ישראל מורן :מכיוון שהנושא הוא דיון כבר בסדר היום ,אבל זו ההזדמנות הייתה
להעביר את זה בנחת ,בלי שיפריעו לי .אני מוריד את ההצעה לסדר היום
ומבקש לתקן את זה באמצעות הדיון , -
מר מוטי ששון :אתה מעביר את זה להצעה שלי?
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מר ישראל מורן :אני מעביר את זה לדיון שיהיה בסעיף .11
מר מוטי ששון :או  -קיי .אז אתה מוריד את זה מסדר היום.
מר ישראל מורן :נכון.
מר מוטי ששון :או  -קיי .הצטרפות להצעה שלך.
מר מוטי ששון :נתייחס להצעה שלך.
מר ישראל מורן :תודה.
דוברת :

נוריד את זה מסדר היום.

דוברת :

הוא לא מוריד את זה מסדר היום .הדיון לא יהיה עכשיו.

מר ישראל מורן:

נעשה את הדיון בתוך הסעיף .גם ככה בנחת  10דקות ,אחר  -כך הם

היו מפריעים לי פה.
מר מוטי ששון :או  -קיי .אז אתה מוריד את זה מסדר היום ,אני עובר לסעיף הבא.
סעיף .4
 .4שאילתא של חבר המועצה ישראל מורן בנושא אי  -קיום החלטת מוצעת העיר
בעניין הרכב דירקטוריונים חבורת הבת.
מר מוטי ששון :שאילתא של חבר המועצה ישראל מורן בנושא אי  -קיום החלטת מוצעת
העיר בעניין הרכב דירקטוריונים חבורת הבת .בבקשה.
מר ישראל מורן :אבקש לדעת כיצד פעלה עיריית חולון ליישם את החלטת מועצת העיר,
ההחלטה שלנו ,המכהנת גם כאסיפה כללית של חברות הבת לטובת אישור
הדירקטורים החיצוניים שלנו אל מול משרד הפנים ,אשר אושרו מזה שנים,
בחברה לפיתוח תיאטרון ובחברה הכלכלית.
מר מוטי ששון :בישיבת מועצת העיר הקודמת בה אישרנו דח"צים .בשלבי סיום עם עדכון
הפרטים ואישור היועצת המשפטית ,אנו בקשר עם מרכזת הוועדה למינוי
דירקטורים .אנחנו נדרשים אגב ,היו דירקטורים שהמלצנו עליהם ונפסלו על
ידם ,
מר ישראל מורן :לפני  3שנים.
מר מוטי ששון :לא הפרעתי לך .נפסלו בגלל הזיקה הפוליטית שלהם .אנחנו נדרשים היום
לייצוג הולם של לפחות שליש נשים בדירקטוריון .לצערי לא קיבלתי הרבה
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נשים .אנחנו נמשיך נעביר בהקדם את המועמדים לאישור הוועדה למינוי
דירקטורים ,במשרד הפנים.
מר ישראל מורן :יש לי שאלת הבהרה.
מר מוטי ששון :כן.
מר ישראל מורן :התשובה שנתת עכשיו היא תשובה כללית מהמנכ"ל ,הרי גם אתה נדרשת
אל תוך הסיפור הזה .בסוף אנחנו לא מדברים על מה שאושר במועצה
הקודמת ,בישיבה הקודמת ,אלא על מה שאושר כבר מזה שנתיים לפחות על
 ידי מועצת העיר .איך יכול להיות שמה שאושר בישיבה הקודמת אתהמזדרז כבר לאשר ושנתיים יש שני נציגים ,גדול ביניהם אישה ,לאחד
הדירקטוריון.
מר מוטי ששון :אז האישה עברה.
מר ישראל מורן :שאת שניהם אתם לא מאשרים .במשך שנתיים כבר .זו המציאות.
מר מוטי ששון :אתה רוצה , -
מר ישראל מורן :אתה רוצה להסביר לי מה עשיתם בשנתיים אחרונות כאשר לאשר אותם?
מר מוטי ששון :אותה בחורה שאתה מדבר עליה אושרה בדירקטוריון לפני כמה חודשים.
דובר :

ב  2017 -היה בעיה.

מר מוטי ששון :זו פרוצדורה  ,כך אנחנו מתנהלים איתה.
מר ישראל מורן :לא .ב .2016 -
מר מוטי ששון :זו שאלת הבהרה ,זו פרוצדורה  ,כך אנחנו מתנהלים איתה.
מר ישראל מורן :אבל אתה לא מסביר מה עשיתם.
מר מוטי ששון :אני חוזר ואומר.
מר ישראל מורן :זו הייתה השאלה.
מר מוטי ששון :היינו בקשרים עם המרכזת ,אמרנו לך היינו בקשרים עם המרכזת.
מר ישראל מורן :מה הייתה תכתובת ביניכם?
מר מוטי ששון :נתתם אנשים עם זיקה פוליטית.
מר ישראל מורן :לא נכון .אתה מדבר על לפני  3שנים.
מר מוטי ששון :לא.
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מר ישראל מורן :גם אתם נתתם אנשים עם זיקה פוליטית.
מר מוטי ששון :אין לי מה להוסיף .
מר ישראל מורן :הם נפסלו.
מר מוטי ששון :אין לי מה להוסיף  .אני עובר לסעיף הבא .שאילתא , -
מר ישראל מורן :שנתיים שאתם לא מאשרים את סיגי .שנתיים פחות.
מר מוטי ששון :בבקשה נועה.
 .5שאילתא של חברת המועצה נעה צ'פליצקי בנושא מכרז מערך תברואה .45/2017
גב' נעה צ'פליצקי :ערב טוב לכולם .ביוני  2017נערך מכרז לאיסוף ופינוי כלי ואצירה
באמצעות רכבי דחס מכרז  .45/2017אחד מתנאי המכרז היה הפעלה של 5
משאיות עם צוות עובדים לאיסוף ולפינוי אשפה .הובא לידיעתי כי הזוכה
במכרז אינו מפעיל  5משאיות אלא  4בלבד ,לאור העובדה כי הפעלת משאית
על צוות העובדים היא  80אלף ש"ח .שאלתי היא האם עיריית חולון משלמת
לקבלן לפי  5משאיות או לחלופין ,מנכה את החלק היחסי בגין המשאית ה -
 5והאם עדיין יש כאן עמידה בתנאי המכרז כפי שהוצגו בוועדת המכרזים?
מר מוטי ששון :לידיעתך ,העירייה משלמת לקבלן לפי משקל ולא לפי כמות משאיות .בשום
מקום במכרז לא נבדקה הפעלת  5משאיות .במכרז לא כתוב הפעלת 5
משאיות .הם עומדים בתנאי המכרז.
גב' נעה צ'פליצקי :זה לא נכון .עד כמה שאני זוכרת ,ואני הסתכלתי ,אני הסתכלתי.
מר מוטי ששון :אז אני מציע ,דקה .את אומרת שזה לא נכון? אתה יכול להוסיף בבקשה?
גב' נעה צ'פליצקי :זה לא נכון .מי היה , -
מר שי קינן :זה הובהר בשאלות הבהרה למכרז .גם ספרה וגם מילים.
גב' נעה צ'פליצקי :רגע .סליחה .כאשר יצא הפרוטוקול של ועדת המכרזים ,אני הגעתי לכאן,
נכנסתי לפרוטוקול של ועדת המכרזים ,וכתוב  , -לא הייתי מעלה את זה
לרגע אם לא היא כתוב שם  5משאיות.
מר מוטי ששון :נכון .אבל לא ,סילמן  ,תענה לה .תסביר לה.
גב' נעה צ'פליצקי :סליחה?
מר יוסי סילמן :אנחנו חייבנו את הקבלן שיהיה לו  5משאיות בכל רגע נתון.
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גב' נעה צ'פליצקי :לפי זה , -
מר יוסי סילמן :רגע .רגע.
גב' נעה צ'פליצקי :זה לפי תנאי המכרז.
מר יוסי סילמן :דקה .דקה .לא אמרנו שהוא יפעיל  5משאיות .אני מפעיל  4משאיות ,יש
הרבה ימים שאני כן מפעיל  5משאיות .שזה תלוי ,זה נותן לי גמישות
תפעולית כעירייה בכל רגע נתון יש לי  5משאיות תחת היד .בדרך  -כלל אני
מפעיל  ,4בערבי חג בימים למשל לפני הסופה הגדולה וכו' ,אנחנו מפעילים
את כל ה  5 -משאיות .זה הגמישות שביקשנו.
מר ישראל מורן::למה לא להפעיל כל הזמן?
גב' נעה צ'פליצקי :לא רק זה.
מר יוסי סילמן :הו .המהלך הבא שאנחנו עכשיו ואני לא רוצה להיכנס לזה.
מר ישראל מורן :כי , -
מר מוטי ששון :סליחה .אתה מפריע , -
מר יוסי סילמן :כי אנחנו בבית דין לעבודה .אנחנו כן רוצים להפעיל עוד קווים על  -מנת
לרווח ולאפשר גם לעובדי העירייה אפשרות יותר טובה שפחים לא יסתובבו
כל היום .זה המהלך הבא .אני רוצה להפעיל  5משאיות .זה אני מקווה
יתברר בבית  -המשפט .אבל עוד פעם ,הדרישה היא  5משאיות בכל רגע נתון.
נעה צ'פליצקי :זה לא מה שראש העיר ענה .קודם  -כל זה לא כמו שראש העיר ענה.
מר יוסי סילמן :זה בדיוק מה שהוא אמר.
נעה צ'פליצקי :הוא אמר .4
מוטי ששון :לא .אני אמרתי  , - 5לא מפעילים .5
נעה צ'פליצקי :בשום מקום במכרז לא כתוב  5משאיות?
מוטי ששון :הפעלה של חברת , -
נעה צ'פליצקי :אבל משאיות צריך  5משאיות .
מר יוסי סילמן :בחברה.
מוטי ששון :בחניה שיהיה לו .הפעלה ,אני חוזר ומה מה שכתוב  -לא נדרשה הפעלה של 5
משאיות .יש לך את האפשרות , -
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גב' נעה צ'פליצקי :אבל כשאתה ניגש למכרז.
מר מוטי ששון :טוב .אני אין לי מה להוסיף.
גב' נעה צ'פליצקי :כן .אבל אני רוצה , -
מר יוסי סילמן :הוא חייב שיהיה לו  5משאיות.
גב' נעה צ'פליצקי :חייב שיהיה לו  5משאיות .אבל לפי זה הוא מתמחר.
מר יוסי סילמן :לא.
מר מוטי ששון :לא .אומרים לך לפי משקל.
מר יוסי סילמן :לפי משקל.
גב' נעה צ'פליצקי :מי שניגש למכרז.
מר יוסי סילמן :הוא מתמחר לפי משקל .אני משלם לו לפי משקל.
מר מוטי ששון :נכון.
גב' נעה צ'פליצקי :כן .אבל כשמישהו מציע למכרז ,אז הוא אומר.
מר יוסי סילמן :המשקל לא משתנה.
גב' נעה צ'פליצקי :אם לא ,אולי הייתי נותן פחות .אולי , -
מר מוטי ששון :תשמעי היה לך זמן לשאלות הבהרה .כולם שאלו .אני לא מבין עכשיו מה
הסיפור.
מר ישראל מורן :מה זה הדבר הזה?
גב' נעה צ'פליצקי :זה הסיפור.
מר מוטי ששון :טוב .קיבלתי את התשובה .
מר ישראל מורן:

כל חברי ועדת המכרזים אומרים שהם שאלו וקיבלו הבהרה.

מר יוסי סילמן:

שצריך  5משאיות.

דובר :

לחברה  5משאיות.

מר ישראל מורן :נו וזה נשמע סביר.
מר מוטי ששון :סליחה.
מר ישראל מורן :אם , -
מר מוטי ששון :השאילתא שלך .אני עובר לשאילתא הבאה בבקשה.
גב' נעה צ'פליצקי :אני רוצה שאלת הבהרה.
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מר מוטי ששון :קיבלת שאלת הבהרה כבר שכחת ,קיבלת שאלת הבהרה.
גב' נעה צ'פליצקי :זה שלך לא שלי.
מר מוטי ששון :נתתי לסילמן לענות לך .בבקשה .אני עובר לשאילתא הבאה .בבקשה נועה.
 .6שאילתא של חברת המועצה נעה צ'פליצקי בנושא מתחם המדיטק.
גב' נעה צ'פליצקי :בתחילת שנת הלימודים התפנה מתחם המדיטק שהותאם לכיתות א'
בבית  -ספר גולדטק .בעבר הוחלט על  -ידי הנהלת העיר ,ואגף החינוך לקיים
במקום למידה במרחב עירוני .האם אכן מתקיימת במקום למידה כפי
שתוכננה? ואם לא ,מה היעוד של המקום?
מר מוטי ששון :טוב .סיימת?
גב' נעה צ'פליצקי :כן.
מר מוטי ששון :או  -קיי .כיתות המדיטק משמשות לצורך פעילות  SITCשל בתי  -ספר
היסודיים .בשנה שעברה פעלו כ 30כיתות בתכניות .הצפי לשנה זו הוא גידול
במספר הכיתות המשתתפות ,כמובן שאנחנו תמיד בודקים את חלופות
השימוש.
גב' נעה צ'פליצקי :רגע .סליחה .איך פעלו  30כיתות אם למדו שם? הרי המטרה הייתה , -
מר מוטי ששון :את יודעת מה זה ? SITC
מר יוסי סילמן SITC :זה כיתות שמתחלפות.
מר מוטי ששון :שמתחלפות.
גב' נעה צ'פליצקי :נכון .נכון.
מר מוטי ששון :עם בתי  -ספר.
גב' נעה צ'פליצקי :סליחה .סליחה .כשלומדות שם  3כיתות א' הכיתות מאוכלסות.
מר מוטי ששון :אבל הן לא למדו .העבירו אותן גולדה ,גולדטק ,אין שם כיתות ,יש שם בתי
 ספר.מר יוסי סילמן :בתי  -ספר.
מר מוטי ששון :שמשתמשים.
גב' נעה צ'פליצקי :השתמשו במה? במה בדיוק השתמשו? נו באמת .מה יש שם היום? אתם
יודעים מה יש שם היום?
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מר יוסי סילמן :כן.
גב' נעה צ'פליצקי :מה יש שם היום?
מר יוסי סילמן :יש שם  3כיתות שהתרוקנו.
גב' נעה צ'פליצקי :אין שם כלום.
מר יוסי סילמן :אני יודע תאמיני לי.
גב'נעה צ'פליצקי :נו אז בואו.
מר ישראל מורן :מה הוא אומר לך
גב' נעה צ'פליצקי :זה לא נעים לי שאני עומדת כאן , -
מר מוטי ששון :תני לו לענות לך.
מר יוסי סילמן :אנחנו בהחלט מאפשרים להביא כיתות א' גם מה שאמר ראש העיר ,היו
במדיטק בשנה שעברה בנוסף ל  3 -כיתות היה תנועה של המון כיתות אל תוך
מתחם המדיטק .אנחנו היום , -
גב' נעה צ'פליצקי :בספריה.
מר יוסי סילמן :בספריה.
גב' נעה צ'פליצקי :בספריה.
מר יוסי סילמן :ה  3 -כיתות האלה אנחנו משתמשים בהן ,זה נכון שאנחנו היום מבצעים
חשיבה איך לנצל אותן בצורה הטובה ביותר .יש כל מיני רעיונות כולל של דני
וייס המנכ"ל החדש ,אם יהיה עדכונים אני אעדכן אותך.
גב' נעה צ'פליצקי :אין שם כלום .אין שם כלום.
מר יוסי סילמן :תאמיני לי.
גב' נעה צ'פליצקי :באמת בואו .אתה יודע אחרי ששאלתי על זה , -
מר מוטי ששון :אני עובר לשאילתא.
גב' נעה צ'פליצקי :לא ,רגע .אני רוצה , -
מר מוטי ששון :נגמר .שאלת שאלת הבהרה והוא ענה לך.
גב' נעה צ'פליצקי 3:וחצי מיליון ש"ח הוציאו לשנה.
מר מוטי ששון :את , -
גב' נעה צ'פליצקי :אין לזה משמעות היום.
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מר מוטי ששון :שמעת מה שהוא ענה? קיבלת הבהרה אני עובר לשאילתא הבאה.
גב' נעה צ'פליצקי :כיס אות שם הפוכים .בטח ששמעתי ,אבל אני גם הייתי בשטח ראיתי
מה הולך שם .
מר יוסי סילמן :גם אנחנו היינו.
מר מוטי ששון :שי בבקשה.
 .7שאילתא של חבר המועצה שי קינן בנושא חוק בחירות לרשויות מקומיות .2017
מר שי קינן :השאילתא נוגעת להוראה שקיבלו עובדי העירייה חודש נובמבר ,בנובמבר .2017
מר מוטי ששון :כן.
מר שי קינן:

לשונה חל איוסר על עובדי עיריית ,חברה עירונית ,מועצה דתית או גוף
המתוקצב מכספי העירייה לכל פעילות פוליטית ,בשעות העבודה ומחוצה לה.
גם לגבי ארגון עובדים.

דובר :

ומחוצה לה גם?

מר שי קינן :זה לשון ההוראה .בהנחיה הזו פורשה פעילות פוליטית בכמה במובנים ,לרבות
חברות ברשימה או מפלגה ,השתתפות באספות פומביות ,קיום חוגי בית,
התבטאות פוליטית בקשר לבחירות מקומיות בכתב או בעל  -פה .גיוס
כספים ועוד .כאשר קראתי את החוק ,מדובר בחוק על עובד של רשות
מקומית ,מפרטים גם .אבל לא דובר שם על עובדים של חברות בנות של
העירייה או גופים שהם מתוקצבים .לכן אני שואל לא על עובדי העירייה
הישירים ,אלא אלה שמועסקים בחברות הבנות .דבר נוסף ,רציתי גם את
הסברה של היועצת המשפטית לא רק בנוגע לאותם עובדים ,אלא גם בנוגע
אלינו .אנחנו  , -זה שנת בחירות ,רציתי לדעת מה ההגבלות שחלות גם על
חברי המועצה וגם על העירייה בפעילות שהיא פעילות עירונית .האם נכנס
שם גנים ,בתי  -ספר וכו' .תודה רבה.
מר מוטי ששון :מעבר לחוק הרשויות המקומיות בחירות התשכ"ה  1975שיש גם תקנות
מכוחו ,קיימות גם הנחיות היועץ המשפטי לממשלה שאומצו לתחולה מלאה
על הרשויות המקומיות בחוזרי מנכ"ל משרד הפנים .במסגרת זו הובהר בין
היתר כי התחולה היא על עובדי ציבור באשר הם ,ברשות המקומית ,בחברות
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בנות ובשאר גופים הנתמכים תקציבית על  -ידי הרשות המקומית .ההוראות
חלות מטבע הדברים  ,גם על נבחרי ציבור ועל יכולתם או אי -יכולתם
להשתמש במשאבי הרשות המקומית ,חברות בנות ושאר גופים הנתמכים
תקציבים על  -ידי הרשות המקומית ,ובכך נכלל שימוש בנכסים ,עובדים
ובמיטלטלין.
מר שי קינן:

כן .אני מבקש שאלת הבהרה מהגברת יונת ,על הסיפא של הדברים .בסיפא
עורכת התכנית בתשובתך גם לנבחרי ציבור ועל יכולתם להשתמש במשאבי
הרשות המקומית .אנחנו יודעים שיכולתם להשתמש ברשות המקומית היה
אפשר לכתוב בלשון יחיד ,ויכולתו להשתמש במשאבי הרשות המקומית ,כי
זה נתון לראש העירייה .רציתי לדעת מה ההגבלות שחלות על ראש העירייה
ועלינו בנושא הזה.

עו"ד יונת דיין :שוב ,כמו ברשויות מקומיות אחרות ,ראש העירייה לפני כ  5 -שנים ( לא
ברור ,רחוק מהמיקרופון ) חל גם היום .האיסור הוא שחל איסור על נבחרי
ציבור להשתמש במשאבי ( לא ברור ) .מצד שני ,העובדים ( לא ברור ,רחוק
מהמיקרופון ) חברות הבת ,וכן עמותות ( לא ברור ,רחוק מהמיקרופון )
להיות רגילים בצורה כזאת או אחרת בהליך ( לא ברור ).
מר שי קינן:

מה , -

עו"ד יונת דיין :צריכים לשמור על החזות ( לא ברור ) כעובדי גוף ציבורי ( ,לא ברור ,רחוק
מהמיקרופון )
מר שי קינן:

מה זה אומר אבל גברתי ,להשתמש במשאבי הרשות המקומית? זה  , -זה לא
מובן לי.

עו"ד יונת דיין :המחשב והמדפסת כדי להדפיס פלייר.
מר שי קינן:

וכאשר מארגנים אירועים.

עו"ד יונת דיין :להשתמש ב , -
מר שי קינן:

וכאשר מארגנים אירועים עירוניים שבהם למשל ראש העירייה נואם זה לא
נקרא שימוש במשאבי העירייה?

עו"ד יונת דיין :שי בכל תקופת הבחירות יש הישג מאוד נמוך ( לא ברור ,רחוק מהמיקרופון )
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חלק ההנחיות מדברות על נשיאת הדברים של ראש העיר.
מר שי קינן:

יש הגבלה?

עו"ד יונת דיין ( :לא ברור ,רחוק מהמיקרופון ) מהניסיון שלי לפני  5שנים ,עבדו לפי הכללים
האלה פה ( .לא ברור ,רחוק מהמיקרופון )
מר שי קינן:

מה הכללים אומרים?

מוטי ששון:

תקרא את הספר.

עו"ד יונת דיין ( :לא ברור ,רחוק מהמיקרופון )
מר שי קינן:

אז אני אשמח.

מוטי ששון:

או  -קיי.

ישראל מורן :נכון גם מנכ"לים של חברות בת צריכים להספיק להגיב בפייסבוק
במשאבים?
מוטי ששון:

מי שרוצה שאלות הבהרה שיפנה אליה .אנחנו עוברים לנושא הבא.

ישראל מורן :מותר להם להגיב בפייסבוק?
מוטי ששון:

סליחה .אני עובר לסעיף הבא.

מר שי קינן:

אסור להם.

 .8אישור חלוקת הקצבות לאגודות הספורט לשנת  .2018מצ"ב.
מר מוטי ששון :אישור חלוקת הקצבות לאגודות הספורט לשנת  .2018אם יש לכם איזה
שאלות בבקשה.
מר מוטי ששון :מישהו רוצה לשאול שאלות?
מר יוסי זיידה  :יגאל פה תתקרב למיקרופון יגאל.
מר אייל יגאל :אולי כדי לעזור לך ,חלוקת הכספים שנה לפני שנה .חלוקת הכספים שנה
זהה לחלוקה לפני שנה .יש שני שינויים יחסית מינוריים .אחד בענף הכדורגל
( לא ברור ) על  -ידי הקבוצה בליגה הבכירה .אני מדבר רק על מבוגרים.
בנוער אין שום שינוי לא כספי ולא תבחיני לאף קבוצה .הנוער זה נפרד
מהבוגרים .הרפורמה בענף הכדורגל ב  2018 -וכל המשאבים הכספיים
הולכים לטובת קבוצה אחת .אני חושב שהתהליך הזה הוא נכון ואנחנו
רואים תוצאות .2 .הפועל חולון כדורסל שמביאה לנו הרבה כבוד ויוקרה ,יש
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שינוי יחסית לא משמעותי בדברים אחרים ( .לא ברור ) כי אנחנו רוצים
לעודד אותם שייקחו כמה שיותר ( לא ברור ) אז יהיה ( לא ברור ) עירוני.
אלה שני שינויים .מעבר לזה ,התבחינים נשארו אותו דבר.
מר מוטי ששון :או  -קיי .יש עוד שאלות?
מר ראובן קייקוב :כן .הם כבר הספיקו להגיש בקשות לתמיכה? כל האגודות.
מר אייל יגאל :כן.
מר ראובן קייקוב :האם כל האגודות כבר הספיקו להגיש בקשות לתמיכה?
מר אייל יגאל :אנחנו , -
מר ראובן קייקוב :אנחנו רק בתחילת .2018
מר אייל יגאל :אני אענה .הלוח זמנים שלנו הוא שבנובמבר פונים אליהם ,הם יכולים להגיש
בקשת תמיכה עד ה  .31.12 -באמת שאגודה אין לה ניהול תקין או דבר כזה,
נותנים לה ארכה עד החלוקה הראשונה  , -עד החלוקה הראשונה .יש לה את
האופציה ליישר קו עד  , -אין בעיה.
מר ראובן קייקוב :תוכל לאשר לי שלא מעבירים כסף עד שלא הציגו את כל המסמכים?
מר אייל יגאל :אנחנו אחת הרשויות היחידות שמפעילים בקרה תקציבית של רוצה חשבון
חיצוני ,עד שהוא לא מאשר שאותה אגודה עמדה בכל תנאי הבקרה ,עד
לאחרון שבהם ,אף אגודה לא מקבלת ואגף אגודה לא מקבלת ולו שקל אחד.
בטח שם זה קשור לניהול תקין .שום אגודה לא תקבל כסף.
מר ראובן קייקוב :כן.
מר אייל יגאל :חד  -משמעית.
מר ראובן קייקוב :רגע .עוד שאלה .האם יש פה סטיות בין אגודות כאלה או אחרות משנה
קודמת?
מר אייל יגאל :עוד פעם ?
מר ראובן קייקוב :רגע .עוד שאלה .האם יש פה סטיות מהותיות מעל ל  5 -אחוז?
מר אייל יגאל :אני , -
מר ראובן קייקוב :מעל , -
מר אייל יגאל :הנוער מקבלים  1ל  . 1 -התקציב נשאר אותו התקציב .לגבי הבוגרים -
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כמובן שבחוק כלים שלובים ,אם מישהו מקבל טיפה יותר ,אז השני כולם
מקבלים באותה פרופורציה פחות .השינוי היחיד הוא בכדורגל ובכדורסל.
לא מהותי .הסטיות הן לא יותר מ  3 -אחוז.
מר ראובן קייקוב 3:אחוז כולם.
מר אייל יגאל :כן.
מר ראובן קייקוב:יש פה אגודות חדשות שהגישו?
מר אייל יגאל :אין שום אגודה חדשה.
ראובן קייקוב :ידוע על אגודות חדשות שקמו וטרם הגישו?
מר אייל יגאל :כן.
מר ראובן קייקוב :מתכוונות להגיש?
מר אייל יגאל :יש שתי אגודות שהשנה נתמכות אלה אגודות של הוקי קרח והחלקה
אומנותית .השנה הם ( לא ברור ) לכל דבר.
מר ראובן קייקוב :השנה הם יקבלו תקציב?
מר אייל יגאל :כן.
מר ראובן קייקוב :בשנת ?2018
מר אייל יגאל :כן.
מר ראובן קייקוב :הם הגישו בקשות?
מר אייל יגאל :כן.
מר ראובן קייקוב :או  -קיי.
מר מוטי ששון :או  -קיי.
מר שמעון חזן :אני רוצה לדעת .רגע .האם יש לכם , -
( מדברים ביניהם מחוץ לדיון )
מר שמעון חזן :תראה אני שואל שאלה .האם עיריית חולון נערכת לקראת תכנית נניח חומש
או לא חומש ,איך לקדם הספורט בכללותו ,בעיקר את הספורט האיכותי,
לא מדובר רק על איזה קבוצה שקיימת כמו הפועל בכדורסל,

אז אנחנו

באים ונותנים לה? השאלה אם יש היערכות מקדימה ,כדי ליצור איכויות
כאלה בעתיד?
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מר אייל יגאל :זו שאלה ארוכה.
מר שמעון חזן :לא ארוכה זה דקה לקח לי.
מר אייל יגאל :חצי דקה אני אתן לך תשובה .היא יכולה להיות ארוכה וקצרה עיריית חולון
הכינה תכנית אב ל  5 -שנים .במסגרת התכנית אני אשמח ,המועצה אישרה
אותה ,אני אשמח להעביר לך אותה .יש התייחסות גם לענפים וגם לתשתיות
ויש התייחסות כוללת איך מקדמים ספורט .אני חושב שבחולון הוא רב
תחומי,

בניגוד לערים אחרות הוא רב תחומי .יש הרבה מאוד ענפים

שמובילים לרמה לאומית ובין  -לאומית.
מר שמעון חזן :מה זאת אומרת בניגוד לערים אחרות? ערים אחרות הן קופאות על שמרים
בספורט ורק חולון למעלה?
מר אייל יגאל :יש  , -יש ערים שבוחרות לפתח ענף .הייחודיות של חולון שיש לה
הרבה מאוד פרויקטים , -
מר מוטי ששון :טוב.
מר אייל יגאל :כמו ג'ודו ,כמו ( לא ברור ) ברמה בין  -לאומית גבוהה .לא תמיד וראש העיר
יודע ( לא ברור )
( מדברים בו  -זמנית ,לא ברור )
מר אייל יגאל :אבל בגדול יש תכנית במסגרת תכנית אב.
מר ראובן קייקוב :כמה בסך  -הכול חולק כסף?
מר אייל יגאל :כסף?
מר ראובן קייקוב :כן .כי אני רואה פה  ,3400אני רוצה פה  1.1מיליון ש"ח.
מר אייל יגאל :התמיכה לאגודות היא  5.939מיליון ש"ח .כאשר מעבר לזה , -
מר ראובן קייקוב :כמעט  6מיליון ש"ח.
מר אייל יגאל :כן .מעבר לסכום הזה ,מעבר לסכום הזה יש עוד כספים שנותנים לבקרה .זה
הסכום נטו.
מר ראובן קייקוב:

כן.

מר מוטי ששון :או  -קיי .חברים .זה בשוליים .או  -קיי .מי בעד אישור חלוקת הקצבות
לאגודות הספורט לשנת  ?2018מי בעד? מי בעד בהקצבה לאגודות הספורט?
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.3 ,2 ,1
( מדברים ביניהם מחוץ לדיון )
מר מוטי ששון :מה?
דובר :

נמנע.

מר מוטי ששון.9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 :
( מדברים בו  -זמנית ,לא ברור )
מר מוטי ששון .17 :מה עמוס?  17בעד .מי נגד?
מר שמעון חזן :אני מתנגד ואני רוצה להגיד שאני מביע התנגדותי לא לתת הקצבות לספורט,
אלא הוא לא מספיק .אם אנחנו מוציאים  82מיליון ש"ח לתרבות ,שאנחנו
לא רואים מה יש איזה תרבות לעומת זאת רק  5ומשהו ספורט זה מעט
מאוד.
מר מוטי ששון :טוב .אתה מתנגד.
מר שמעון חזן :לכן אני מתנגד ואני אומר שצריך להיות כפול לפחות.
מר מוטי ששון :או  -קיי .תודה רבה .מי נמנע? אין נמנעים.
דובר :

יש נמנעים.

מר מוטי ששון 2 :נמנעים 3 .נמנעים .אושר אני עובר עכשיו אני עובר לסעיף הבא.
 .9א ישור טופס בקשה ארכת שירות של הגברת קוטלר שרה ,מדריכה מתגברת בבית
 ספר אשכול .מצ"ב.מר מוטי ששון :אישור טופס בקשה ארכת שירות של הגברת קוטלר שרה ,מדריכה מתגברת
בבית  -ספר אשכול .אני מבקש לא להשתתף בישיבה.
דובר :

בהצבעה.

מר מוטי ששון :בהצבעה אני מבקש לא להשתתף .בבקשה ,כן.
גב' נעה צ'פליצקי :רגע .למה בעצם היא צריכה טופס אישור הארכה?
מר מוטי ששון :אני יוצא כי אני מכיר אותה.
דובר :

אבל אתה מכיר את על עובדי העירייה.

מוטי ורבקה יצאו ולא השתתפו בדיון ובהחלטה
( מדברים בו  -זמנית ,לא ברור )
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מר זוהר נויימרק  :תנו ליונת להסביר.
מר זוהר נויימרק  :גם את יוצאת? דרך אגב את לא צריכה לצאת .היא צריכה לצאת ,יונת?
פעם למדו ביחד .מה.
עו"ד יונת דיין :אם הם מרגישים שהם קרובים והם מעדיפים לא להראות ,אפילו מראית
עין.
דובר :

כי כולם מכירים את כולם.

עו"ד יונת דיין :יופי .זה ניגוד העניינים זה שאלה חמורה המצפן הפנימי.
דובר :

או  -קיי .או  -קיי.

מר ישראל מורן :מעולם לא ראיתי סעיף שמתגבר באה לאישור מועצת העיר.
עו"ד יונת דיין :נכון .נכון.
מר זוהר נויימרק :תנו ליונת להסביר.
עו"ד יונת דיין :לפי חוזר מנכ"ל ( לא ברור ) אותו הליך משפטי ,עם האוניברסיטה , -
מר זוהר נויימרק :יגאל.
עו"ד יונת דיין ( :מדברים בו  -זמנית ,לא ברור ) חוזר מנכ"ל נמצא ( מדברים בו  -זמנית ,לא
ברור ) זקוקה גם לאישור מועצת העיר.
ישראל מורן :להערכתי עד כמה שזכור לי בישיבה שכבר אישרנו ל  ( -לא ברור ) בגיל ,67
מותר לאשר , -
עו"ד יונת דיין :זה בגלל התפקיד שלו.
מר ישראל מורן :מותר לאשר פעמיים לפרק זמן של שנה וחצי עד גיל .70
עו"ד יונת דיין :זה מותר להאריך מעבר לגיל .70
דובר:

עד גיל  70זה בסמכות ראש העיר.

מר ישראל מורן :לא נכון.
דובר:

מעל גיל .70

מר ישראל מורן :עובדה שהיא באה למועצת העיר.
דובר

 :זה סטטוטורי.

מר ישראל מורן :אבל בגלל שהוא תפקיד סטטוטורי.
מר יוסי סילמן :כן .כן .תקשיב.
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דובר :

תקשיב תן לה לסיים .מורן ,מורן ,תן לה לסיים.

עו"ד יונת דיין :יש תפקידים מסוימים כמו סטטוטורי ,בתפקידים אחרים אפשר להאריך עד
גיל  70פעמיים של שנה וחצי או עד שנה וחצי ,בסך  -הכול עד גיל  .70מעבר
לגיל  70ניתן שוב להאריך מטעמים מאוד רלוונטיים ( לא ברור )
דובר :

אני גם מכיר אותה אני גם יוצא.

עו"ד יונת דיין :אז מסתכלים מעבר להמלצה .באישור ראש העירייה ( לא ברור ) הסיבות
במקרה הזה מפורטות אצלכם .אם אין שאלות.
מר ראובן קייקוב :יש לה את היכולת הרפואית ,היא מספיק חזקה .
עו"ד יונת דיין :דקה.
מר זוהר נוימרק :מי בעד?
מר ראובן קייקוב :באיזה בית  -ספר?
מר זוהר נוימרק :בעד.
מר ראובן קייקוב :באיזה בית  -ספר היא מתדרכת?
מר זוהר נוימרק.8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,2,3 ,1:
עו"ד יונת דיין :אשכול.
מר ראובן קייקוב :אשכול .המנכ"ל ממליץ עליה?
מר זוהר נוימרק 12:בעד .מי נגד? מי נמנע?  .4 ,3 ,2 ,1נמנע ,הסעיף הבא .תודה רבה .תקראו
למוטי.
מוטי ורבקה נכנסים
 .10אישור להארכת שירות למשך שנה (בהמלצת הדירקטוריון) של הגברת חנה חסון
מנהלת אגף שיווק במדיטק ( בינואר בת .) 70
מר מוטי ששון :אישור להארכת שירות למשך שנה (בהמלצת הדירקטוריון) של הגברת חנה
חסון מנהלת אגף שיווק במדיטק (בינואר היא בת .)70
מר ישראל מורן:קודם  -כל עד  . 120השאלה שאני מבקש לשאול היא תפקידה זה לנהל את
אגף שיווק?
מר מוטי ששון :כן.
מר ישראל מורן :כי באתר העירייה מופיעה הילה שרמן .מי זו הילה שרמן? מה תפקידה?
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מר ראובן קייקוב :לא .היא עובדת שיווק .היא עובדת שיווק.
מר ישראל מורן :זה מה שכתוב באתר העירייה .אני לא  , -אני מקריא מאתר העירייה.
מר ראובן קייקוב :לא ,לא .העובדת היא עובדת שיווק.
מר ישראל מורן :אז בתור יושב ראש הדירקטוריון אתה יכול לומר לנו מי זו הילה שרמן?
אנחנו צריכים לדעת עכשיו לדיון .כי לפי האתר הילה שרמן מנהלת אגף
שיווק .אז אני לא יודע מה תפקידה של אותה גברת.
מר ראובן קייקוב :היא עובדת שיווק .עובדת שיווק .לא מנהלת שיווק אלא עובדת שיווק.
מר ישראל מורן :זה לא מה שנאמר פה.
מר ראובן קייקוב :כך זה הוצג בדירקטוריון.
מר ישראל מורן :בדירקטוריון?
מר ראובן קייקוב :כן.
מר ישראל מורן :או  -קיי.
דובר :

אני סומך על מה שראובן אומר.

מר ראובן קייקוב :כתוב שהיא עובדת שיווק.
מר ישראל מורן :אני לא פוסל אף מילה .להיפך ,אני מכבד והלוואי והם תמיד יוכלו להיות
כשירים ולהמשיך לעבוד כל  , -אני באמת רוצה להבין.
דובר :

זה יכול לצאת בטעות בהגדרה , -

דובר :

לפי חוק מי שמגיע לגיל  70מקבל פרמיה .זה הכול.
( מדברים בו  -זמנית ,לא ברור )

עו"ד יונת דיין :חבר'ה מהטפסים כתוב בכותרת של הסעיף ,בטפסים כתוב שהילה שרמן היא
המנהלת אגף השיווק ,היא המנהלת הישירה של הגברת חסון.
מר ישראל מורן :כנראה הייתה טעות.
דובר :

או  -קיי.

מר מוטי ששון :כן .או  -קיי.
דובר :

מה היינו עושים בלי ראובן.

מר ראובן קייקוב :רגע .רגע .עוד שאלה ,הטפסים היום לא מלאים .הטפסים פה הבקשה פה
לא ממולאת .הטפסים פה ריקים .איך אנחנו יכולים לאשר? איך אנחנו
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יכולים לאשר אם הטפסים הם ריקים? הטפסים טפסי בקשה הם ריקים הם
לא מלאים.
מר זוהר נוימרק :צנעת הפרט.
מר ראובן קייקוב :לא צנעת הפרט .זה באישור הקודם זה כן אושר והיה מלא.
מר מוטי ששון :ראובן ,זה עלה בישיבת דירקטוריון.
מר ראובן קייקוב :אני יודע .הייתי בדירקטוריון .אני אישית נשארתי.
מר מוטי ששון :זה עלה לישיבת הדירקטוריון.
מר ראובן קייקוב :כן .היועצת המשפטית יכולה לאשר למועצת העיר לאשר למרות
שהטפסים לא מולאו כיאות?
עו"ד יונת דיין ( :לא ברור ,רחוק מהמיקרופון ) דירקטוריון.
מר ראובן קייקוב :אנחנו דירקטוריון .הדירקטוריון אישר.
עו"ד יונת דיין :אושר בישיבת הדירקטוריון הומלץ להעלות למועצת העיר .הטפסים לא
מולאו ,אם הם מולאו ( לא ברור ) זה כנדרש.
מר שמעון חזן :אמרנו הייתי רוצה לשאול שאלה .ברשותכם .יש לנו מנהלת שיווק של
מדיטק .אני שואל שאלה .מה זה שיווק של מדיטק? מה עושים במדיטק? עד
היום אני לא יודע.
דובר :

די נו באמת.

מר שמעון חזן :באמת.
מר ראובן קייקוב :צריך לשווק.
מר מוטי ששון :טוב .שמעון או  -קיי.
מר שמעון חזן :זה עשרות מיליונים שנה.
מר יוסי סילמן :אני רוצה רגע להצטרף
מר שמעון חזן :דיבורים כמו חול ואין מה לאכול.
מר מוטי ששון :או  -קיי.
מר יוסי סילמן:יש לי סעיף  , -אני רוצה עכשיו להצטרף למה שאומר ראובן .שימו לב,
הבקשה בכלל לא מלאה על  -ידי חברי הוועדה .הם לא חתומים .אנחנו לא
יכולים ,ברשות חברי המועצה אין את הכלים לדעת שבאמת התקיימה ועדה
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והנושא הזה חתום .אני חושב שאם , -
דובר :

ראובן היה בוועדה.

מר ראובן קייקוב :לא .אנחנו היינו בדירקטוריון .הדירקטוריון בהמלצת מנכ"ל החברה,
אישר , -
מר יוסי סילמן:

תודה.

מר ראובן קייקוב :את המשך העסקתה.
מר מוטי ששון :הדירקטוריון קיבל את הבקשה ,את ההמלצה ,קיבלנו  , -העברנו את זה
למועצה .מי בעד? מי בעד?  13 ,9 ,8 ,7 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1בעד .מי נגד?
דובר :

 14בעד.

מר מוטי ששון 14 :בעד .מי נגד? מי נמנע?  7, 6, ,5 ,4 ,3 ,2 ,1נמנעים.
מר ישראל מורן :עד  120תמשיכו לעבור  .רק להעביר טפסים כמו שצריך.
דובר :

נכתוב את זה בהערה.

מר ישראל מורן :מצוין.
מר מוטי ששון :טוב .חברים.
דובר :

מה אתה רוצה? ראש העיר כבר הגיע לגיל  .70יקבל פרמיה.

מר מוטי ששון :עוברים לסעיף הבא.
 .11חוק עזר לחולון (פתיחת בתי עסק וסגירתם) תיקון  .2017 -מצ"ב.
מר מוטי ששון :חוק עזר לחולון (פתיחת בתי עסק וסגירתם) תיקון  .2017 -טוב ,אנחנו
מביאים את הצעת החוק .ואת ה  , -הוא גם מתייחס לבקשה של יניב.
דובר :

מה? איפה היא הוגשה? היא כתובה?

מר מוטי ששון :הבקשה חברים ,אנחנו נמצאים  , -אנחנו שומעים לאורך כל השנים על
יחסים לא הייתי אומר ,יחסים על איזון בין האוכלוסייה החרדית לבין
האוכלוסייה החילונית.
דוברת :

אפשר להגיד אפילו טובים.

מר מוטי ששון :טובים.
מר ראובן קייקוב :לא יודע למה מפרים עם זאת.
מר מוטי ששון :והכוונה שלנו ,אני אתם יודעים אני חבר ב , -

38

מועצת העיר ה 17 -חולון ישיבת מועצה שמן המניין מספר  7.1.2018 ,70פרוטוקול 484

מר ישראל מורן :אני הייתי מוריד את זה מסדר היום.
מר מוטי ששון :עכשיו אני מדבר .זה כמו שאת , -
מר חיים זברלו :אז מה? הכול נשאר אותו דבר.
מר ראובן קייקוב :אני רוצה להתייחס.
מר מוטי ששון :אני , -
דובר :

אל תפריעו לראש העיר לדבר בבקשה.

מר חיים זברלו :אתה אמרת בצהריים שהכול נשאר אותו דבר .אם השתנה , -
מר ראובן קייקוב :רגע .רגע.
( מדברים בו  -זמנית ,לא ברור )
מר מוטי ששון :אל תענה ,אתה לא צריך לענות.
( מדברים בו  -זמנית ,לא ברור )
מר מוטי ששון :הבלגן .אני מבקש לא להפריע .לכן ,גם בפורום ה  15 -וגם בפורום של
מרכז שלטון מקומי.
מר חיים זברלו :תקרא את הפוסט שהעלה מורן.
מר מוטי ששון :קיבל החלטה בנושאים האלה של חוק המרכולים .אנחנו העברנו את החוק
הזה ,ומבקשים את ההמלצה של מועצת העיר ,כדי שנוכל לפרסם את זה.
אנחנו רוצים לשמור על המרקם העדין.
דובר :

מוטי זה יותר , -

מר מוטי ששון :תן לי לדבר.
דובר :

זה נותן לכם את המרקם.

מר מוטי ששון :אבל תדבר אחר  -כך .אני אתן לכם לדבר.
דובר :

בדיוק הפוך.

מר מוטי ששון :זה מרקם מה שהיה הוא שיהיה .אנחנו נשמור , -
מר חיים זברלו  :לא נכון אבל.
מר מוטי ששון :אבל אתה לא יכול להפריע לי.
מר חיים זברלו :לא .אתה אומר , -
מר מוטי ששון :אם אתם  , -אני רוצה לדבר .תן לי לדבר .למה אתה מפריע לי כל משפט?

39

מועצת העיר ה 17 -חולון ישיבת מועצה שמן המניין מספר  7.1.2018 ,70פרוטוקול 484

מר חיים זברלו :תדבר אחר  -כך.
מר מוטי ששון :אתה רוצה לדבר אתן לך לדבר.
מר חיים זברלו :גם אנחנו רוצים לדבר.
מר מוטי ששון :ואנחנו נשמור על המרקם העדין,

האוכלוסייה החילונית מכבדת את

האוכלוסייה החרדית והחרדית מכבדת את האוכלוסייה החילונית.
מר חיים זברלו :כולם לא , -
מר מוטי ששון :אנחנו חיים בשלום ובהרמוניה .וצריך גם לשמור על זה .יש גם מציאות שאת
המציאות הזו לא ניתן לשנות .יש בתי עסק ויש הרבה פיצוציות שפתוחים
בשישי ובשבת.
דובר :

בחולון , -

מר מוטי ששון :משרתים את האוכלוסייה החילונית שזקוקה לה .לא היו נפתחים מקומות
כאלה אם לא היה ביקוש או לא הייתה דרישה של התושבים להשתמש
בדברים האלה .אם לא יהיה ביקוש לא יהיה מקום לדברים האלה .העובדה
שנקראים כאלה מקומות ספרנו ,נתנו את כל הרשימה אמרנו בואו נעשה
צילום מצב .נצלם את מה שיש עכשיו ונאפשר להם להמשיך לפעול לשרת את
האוכלוסייה העירונית בחולון שזקוקה למקומות האלה.
חיים זברלו:

זה לא נכון.

מר מוטי ששון :אבל לא יעלה על הדעת .שמי ש , -
מר חיים זברלו :שנייה.
מר חיים זברלו :זה לא נכון בכלל.
מר מוטי ששון :משפחה תיסע לעיר אחרת ותקנה את החלב שם.
מר חיים זברלו :זה לא נכון אבל.
מר מוטי ששון :איך יכול להיות מצב שמישהו רוצה לקנות יצטרך לנסוע לעיר אחרת לקנות
את מה שהוא צריך לקנות .אני מציע נמשיך לשמור על המצב הזה .על האיזון
העדין.
גב' נעה צ'פליצקי :אבל עד היום אף אחד לא ( לא ברור )
מר מוטי ששון :נתנו רשימה.
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גב' נעה צ'פליצקי :אבל אף אחד לא , -
מר מוטי ששון :למה את מפריעה? למה את מפריעה? הפרעתי לך כאשר דיברת?
דובר :

תנו לראש העיר לדבר.

מר מוטי ששון :לכן כל מה שאנחנו עושים זה לשרת את האוכלוסיות שלנו .את האוכלוסייה
החילונית היא זקוקה לזה .אם לא הייתה זקוקה לזה לא היו נפתחים
מקומות בשישי  -שבת .ולאפשר לכולם , -
מר מוטי ששון :אנחנו עיר של  200אלף תושבים.
מר ישראל מורן :כל העסקים נשארים פתוחים בשבת?
מר מוטי ששון :לא יעלה על הדעת שלא ניתן שירותים לאוכלוסיה החילונית .אנחנו נעשה
את זה ,בלי לפגוע ברגשות של האוכלוסייה החילונית .זה היה עד עכשיו.
אנחנו נמשיך להפעיל את המקומות האלה .לא נאפשר למצב שאוכלוסייה
רוצה שירותים והיא לא תקבל את זה .לכן אני מבקש , -
מר חיים זברלו :זה לא נכון.
מר מוטי ששון :לכן אנחנו נמשיך לפתוח את המקומות האלה ,בשישי  -שבת ,גם אני שומר
שבת .גם אני הולך לבית  -כנסת ,אבל אני לא אכפה דעתי על הרוב הגדול.
מר חיים זברלו :אבל אתה הולך לכפות דעתך .אם בן  -אדם הולך ברחובות , -
מר מוטי ששון :זה היה עד עכשיו ,זה היה עד עכשיו זה ימשיך להיות.
מר חיים זברלו :אבל זה לא יכול לעבוד.
מר מוטי ששון :לשרת את תושבים .אני ראש העיר של כולם .של החרדים ,ושל החילונים.
דובר :

הוא רוצה לשמור על איזון.

מר חיים זברלו :זה לא איזון.
( מדברים בו  -זמנית ,לא ברור )
מר מוטי ששון :סליחה לא מפריעים .אני עושה כל מאמץ כדי לשרת את שניהם במידה
כזאת או אחרת מבלי ליצור רעשים בין אוכלוסיות .אני רוצה את ההרמוניה
הזו שקיימת היום ,שהיא תימשך גם בעתיד .לכן ,זו הצעה ו , -
דובר :

מה ההצעה?

דובר :

מה ההצעה?
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כולם שואלים מה ההצעה
דובר :

אפשר לדעת ראש העיר?

גב' נעה צ'פליצקי :מה ההצעה? אפשר לדעת?
מוטי ששון:

יש גם בקשה .עשינו רשימה ,קיבלתם את החוק .כל מה שקיים היום ,כל מה
שקיים אותם רחובות ,ימשיך להתקיים גם בעתיד.

דובר :

למה מישהו סגר אותם פעם?

מר מוטי ששון :גם בעתיד.
דובר :

לא צריך חוק בשביל זה .למה צריך חוק בשביל זה?

מר מוטי ששון :תראה,
דובר :

תשאיר את זה כמו שזה.

דובר :

רגע .אחד  -אחד.

מר מוטי ששון :אני אמרתי גם שאני רוצה , -
( מדברים בו  -זמנית ,לא ברור )
דובר :

לא להפריע לראש העיר לדבר.

מר מוטי ששון :זו העמדה שלנו .העמדה שלנו.
דובר :

אני רוצה להתייחס למה שאתה אומר.

מר מוטי ששון :אנחנו נהיה עיר שתשרת את תושביה החילוניים בשישי ושבת ותאפשר גם
לבני  -הנוער ללכת למקומות בילוי בחולון .כאשר האלטרנטיבה זה לא
פחות ,מדברים על חילול שבת ,זה לא פחות מחילול שבת שנוסעים במכוניות
פרטיות לעיר אחרת .כדי לקנות שם חלב או כדי לקנות שם דברים שזקוקים
לבית.
דובר :

או סיגריות.

מר מוטי ששון :או סיגריות .לכן אני חוזר ואומר ,אנחנו נעשה הכול כדי שהאוכלוסיות
שהמצב העדין הזה ימשיך ונכבד.
דובר :

אני שזה בדיוק הפוך.

מר מוטי ששון :בחולון מכבדים אחד את השני.
דובר :

מוטי אני רוצה להגיד.
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מר מוטי ששון :בבקשה.
דובר :

אני רוצה ,אפשר לדבר לפי סדר?

מר מוטי ששון :רגע .יניב בבקשה.
דובר :

מה?

מר מוטי ששון :לא ,יניב ביקשו להוסיף .אחר  -כך אתה.
מר יניב פכטר :כן .אני מבקש בה משך , -
דובר :

עוד , -

מר יניב פכטר :להסיר את המגבלה שקיימת היום בחוק העזר לפי חוק העזר יש מגבלה .רק
שנייה .מפריע לי בבקשה.
מר חיים זברלו :בחוק לחלל שבת.
מר יניב פכטר :רק שנייה .לפי חוק העזר יש הגבלה שמתחילת יום המנוחה עד השעה  9אי -
אפשר לפתוח ומ  10 -עד  3ובקיץ גם מ  6 -עד מוצ"ש .אז אני מבקש שבכל
שישי ושבת ,שוחחנו על זה בשבוע שעבר ,יאפשר החוק יאפשר לפתוח את
בתי העסק שמופיעים בחוק העזר.
מר חיים זברלו :איך זה ינוסח?
מר יניב פכטר :להסיר את המשפט הזה .ללא המגבלה .להסיר את המגבלה.
דובר :

בלי מגבלת השעה.

מר ישראל מורן :אני אשמח לשמוע את הניסוח .ואחרי ההצהרה של ראש העיר אני אשמח
גם לדעת האם זה אומר שיש עסקים שהיום פתוחים וייסגרו מחר אחרי
ההצעה.
דובר :

לא.

עו"ד יונת דיין :התיקון לחוק כמו שהוא מועבר כרגע ,זה רק לגבי ימי מנוחה ,למעט יום
כיפור ו  9 -באב ,מותר לפתוח בית קפה ,קיוסק ,מזנון או מרכול שזו
התוספת , -
מר חיים זברלו :מה זה מרכול?
עו"ד יונת דיין :על  -פי הגדרת צו רישוי עסקים ,הגדרה .47ב בתוספת לצו רישוי עסקים.
מר ישראל מורן :מכולת.
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עו"ד יונת דיין :למעשה מדובר על אותן פיצוציות וחנויות נוחות ,זה הרישוי שהם קבעו
להליך רישוי עסקים.
מר חיים זברלו :גם סופר מכולת אותו דבר .נכון? מה זה?
דובר :

זה גם מכולת?

עו"ד יונת דיין :אלה בקיאה.
מר חיים זברלו :מה זה ?
( מדברים בו  -זמנית ,לא ברור )
דובר :

אנחנו רוצים לדעת על מה אנחנו מצביעים.

מר חיים זברלו :מה זה מרכול? מה מוגדר בעיר שלנו כמרכול?
דובר :

כולם יפתחו.
( מדברים בו  -זמנית ,לא ברור )

עו"ד יונת דיין :בצו רישוי עסקים יש מאות סיווגי עסקים.
מר חיים זברלו :בואו נדחה את הדיון עד שיסבירו לנו מה זה מרכול.
עו"ד יונת דיין :צו רישוי עסקים .מרכול זה , -
מר חיים זברלו :לא.
מר ראובן קייקוב :זה משפטי? זה מעוגן משפטי? זה חוות דעת משפטית?
מר מוטי ששון :שאלת שאלה ואתה לא נותן לה לענות לך.
עו"ד יונת דיין :מרכול זה אותה הגדרה שמקבלים כל אותם מקומות שנהוג לקרוא בשפת
היום יום פיצוציות .או  -קיי?
מר ראובן קייקוב :זה לא  , -זה לא סופרים?
מר חיים זברלו :פיצוציה זה קיוסק .הבעיה שכל קיוסק נהיה פיצוציה 300 ,מטר מרובע
נהיה.
מר מוטי ששון :רגע .רגע.
עו"ד יונת דיין :שוב הנוסח ( לא ברור ) זאת אותה תוספת ( .לא ברור ) ביום המנוחה בשעה
 21ומשעה  10עד  ,15ובקיץ גם משעה  18עד תום יום המנוחה .את המשפט
הזה למעשה לפי ההצעה של יניב ,צריך להימחק.
מר ישראל מורן :אבל אז את רק בכלל בלי התרה .או רק המשפט של השעות?
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מר יניב פכטר :בלי מגבלה ,רק את המגבלה .רק את השעות להוריד.
מר ישראל מורן :אנחנו בסוף רוצים לשמוע מה החוק אומר.
מר מוטי ששון :בבקשה.
עו"ד יונת דיין :על אף ( לא ברור ) ימי מנוחה ,למעט יום כיפור ו  9 -באב ,מותר לפתוח בית
קפה ,קיוסק ,מזנון או מרכול .בהמשך יפעל עד , -
דובר :

ממש כל היום .נו כל היום בלי הגבלת שעות .זה מה שאתה אומר.

דובר :

כן .כן.

מר מוטי ששון :כן?
דובר :

זה הורס את הדת.

מר ישראל מורן :אני רוצה .דבר אחד ,שאלה שהיא פשוטה .הצהרת הצהרה הצהרת הצהרה
מאוד  -מאוד משמעותית שיצאה שנכנסה אל תוך הפרוטוקול והשאלה שיש
לי היא שאלה .האם לאחר חקיקת חוק העזר הזה , -
( הפסקת הקלטה )
מר ישראל מורן :ישנם עסקים בעיר שפתוחים בסטאטוס הקוו הקיים שעתידים להיסגר? זו
שאלה ראשונה .השאלה השנייה , -
מר מוטי ששון :שמופיעים ברשימה , -
מר ישראל מורן :התייחסות שנייה ,רגע .ההתייחסות השנייה  , -יש הגבלה .ההתייחסות
השנייה זה אני מבקש התייחסות להצעות ולכן העברנו אותן לדיון .הצעתי
שתי הצעות .כאשר ההצעה הראשונה היא הצעה קונקרטית לבטל מראש
את ההתייחסות ,לא להיתר בפתיחה בשבת ולא לאיסור בפתיחה בשבת.
מר מוטי ששון :זה שככל אחד יפתח שהוא רוצה איך שהוא רוצה .זה מה שאתה מתכוון?
מר ישראל מורן :לא ,לא .גם לא להתיר .אתה היום מתיר בחוק .אל תתיר ואל תאסור .אז
הסטאטוס קוו יישמר כמו שהוא.
מר חיים זברלו :זה לא יישמר.
מר ישראל מורן :אז הכנסת תצטרך , -
מר איתי זילבר :לא .מוטי השאלה היא למה בעיריית חולון , -רגע .אני שואל .יש לי שאלה.
עיריית חולון , -
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( מדברים בו  -זמנית ,לא ברור )
מר איתי זילבר :מדוע עיריית חולון במדינה דמוקרטית וכן גם יהודית ,צריכה להתערב בבתי
 עסקים מתי הם פותחים את העסקים שלהם? כי פעם כשאני הייתי היהנהוג ,אני לא יודע אם זה היה חוק או לא ,כי אני הייתי ילד ,שבימי שלישי
אחרי הצהריים סגור .אבל הימים האלה פאסו מן העולם .כל בעל עסק יכול
להחליט אם הוא פותח ביום ראשון ב  8 -בבוקר או ב  10 -בבוקר או רק
אחרי הצהריים .מה דחוף לעיריית חולון לקבוע לבעלי הפיצוציות או
מרכולים עוד מסעדות באיזה שעה לפתוח? הם בעלי עסקים ויש להם עסק,
שיפתחו מתי שהם רוצים שיסגרו שהם רוצים .אם הם היו מפריעים לציבור.
מר מוטי ששון :אבל ענית .ענית יפה.
מר איתי זילבר :זהו .אז אני אומר למה? מי שרוצה , -
מר מוטי ששון :כל אחד יפתח מתי שהוא רוצה.
מר איתי זילבר :נכון.
מר מוטי ששון :הוא לא רוצה לפתוח שלא יפתח ,זו בעיה שלו.
מר איתי זילבר :נכון .זה מה שאנחנו אומרים.
מר מוטי ששון :אבל כרגע , -
מר איתי זילבר :לא .לא.
מר מוטי ששון :רגע.
מר איתי זילבר :אבל עכשיו בהצעה שאתם הגשתם ,אתם א .מגבילים בשעות .סבבה אני
מבין ש , -
מר מוטי ששון :לא מגבילים.
מר איתי זילבר :רגע .זה מה שכתוב .רגע .אז שנייה .הבנתי .על זה אני מבין שאנחנו הולכים
להסיר ,יופי אני מברך ,כל אחד יפתח באיזה שעה שהוא רוצה עד מתי שהוא
רוצה .אם זה כן בשבת לא בשבת .אבל אני שואל גם למה לקבוע לאנשים
את הרחובות?
מר ראובן קייקוב :צריך להיות בקואליציה לדעתי.
מר איתי זילבר :אם עכשיו תיפתח פיצוציה ברחוב אחר ,לא איזה מועדון דאנס בר שפתוח
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עד אמצע הלילה .מה הבעיה? מה הבעיה? שכל אחד כל עסק ,מוטי.
דובר :

מי שטייב איתו היום ,לא יכול ( לא ברור )

דובר :

חברים בן  -אדם אנחנו מדברים.

מר איתי זילבר :מה הבעיה שכל בעל עסק בחולון ,כלכלה חופשית ,שוק חופשי ,יחליט מתי
הוא פתוח ,איך הוא פותח .ללא קשר במיקום שלו ובשעות.
( מדברים בו  -זמנית ,לא ברור )
דובר :

אותו דבר כמוהו.

מר מוטי ששון :רגע .גמרנו.
מר איתי זילבר :לא .רגע.
( מדברים בו  -זמנית ,לא ברור )
מר איתי זילבר :אני מציע ,אנחנו בדיון נכון? אני מוסיף הצעה ,אני מציע גם .אני מציע
פתרון לזה ,למחוק את מגבלת

 , -למחוק את כל מגבלת האזורים.

להתייחס לעיר כאזור אחד .מי שירצה לפתוח שיפתח ,מי שלא ירצה לפתוח
שלא יפתח.
מר מוטי ששון :אנחנו , -
מר איתי זילבר :בכל רחבי העיר.
מר מוטי ששון :רגע.
מר איתי זילבר :מה זה?
מר מוטי ששון :סליחה חברים .כן.
מר שמעון חזן :מוטי אני ק , -
מר מוטי ששון :רגע .יונת.
מר שמעון חזן :מוטי אני בצעתי ואתה לא נותן לי אפשרות .כולם פה מדברים בלי רשות.
מר מוטי ששון :גמרנו.
דובר :

זה לא בסדר ,אני מסכים איתך.

מר איתי זילבר :רגע .אני לא שומע כי צועקים .את מדברת חלש ואת צודקת.
עו"ד יונת דיין :אני לא באתי לצעוק.
מר איתי זילבר :את צודקת.
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עו"ד יונת דיין :אני לא באתי להתנהל בצעקות .מצטערת.
מר איתי זילבר :את יודעת ,את בוחרת שלא .בסדר .להיפך ,לא צריך .אין סיבה שתצעקי.
אני אומר  .אני איתך.
דובר  :לא יפה .לא יפה.
עו"ד יונת דיין :אני רוצה להגיד שאני חושבת מה ההצעות החלופיות .שכל אחד ידע על מה
להצביע בסופו של דבר.
מר איתי זילבר :כן.
עו"ד יונת דיין :אם אני מבינה נכון את ההצעה שכל , -
מרי שראל מורן :ההצעה של איתי אני אציע עוד הצעה.
מר מוטי ששון :כמה שאתה רוצה.
דובר :

היום אתה חופשי.

מר איתי זילבר :רגע.
עו"ד יונת דיין :זה להוסיף את אותה תוספת מרכולים ,רק שזה , -
מר איתי זילבר :זה מה שהובא פה בחוק הזה ,מה שהובא גם על  -ידי ראש העיר.
עו"ד יונת דיין :כן .אני אומרת להוסיף את הקיוסק מזנון או מרכול.
מר איתי זילבר :כן.
עו"ד יונת דיין :להוריד את השעות מ  -עד שהשעה ו . -
מר איתי זילבר :נכון.
מר חיים זברלו :תעשו הפקרות.
מר איתי זילבר :רגע .אני לא שומע.
( מדברים בו  -זמנית ,לא ברור )
מר איתי זילבר :שנייה .אי  -אפשר ככה.
דובר :

מוטי לא יכול להיות ששני אנשים ינהלו את כל הדיון  .אנחנו לא יכולים
לדבר? מה זה הדבר הזה?

דובר :

תראה מה זה ,משהו נגד קדושה .איך כולם עומדים .איזה דבר זה.
( מדברים בו  -זמנית ,לא ברור )

דובר :

לא שומעים אותה .אי  -אפשר ככה.
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עו"ד יונת דיין :מחדש .אנחנו מוסיפים את הקיוסק מזנון או מרכול ,מורידים את הטווח
שעות ומורידים את הסיפא שנמצאת בהצעת החוק של ראש העירייה על
אזורים או רחובות.
מר איתי זילבר :כן .אני רוצה שיתייחסו לעיר כמקשה אחת.
מר מוטי ששון :או  -קיי .בסדר .הבנו .חזן בבקשה.
מר שמעון חזן :חיים.
מר מוטי ששון :רגע .או  -קיי.
( מדברים בו  -זמנית ,לא ברור )
מר ראובן קייקוב :זה לא סטאטוס קוו זה הפרת סטאטוס קוו .כי אין דבר כזה .אתה מציע
שכל הסטאטוס קוו יופר.
מר איתי זילבר :אני אומר במקום כל הרחובות בכל רחבי העיר.
מר מוטי ששון :או  -קיי.
דובר :

גם ב  9 -באב וגם יום כיפור.

מר חיים זברלו :מה ההבדל? מה ההבדל? השבת יותר חמור מיום כיפור.
דובר :

אני בניגוד אליך מכבד את  9באב.

מר חיים זברלו :השבת יותר חמור מיום כיפור.
מר מוטי ששון :בבקשה שמעון.
מר שמעון חזן :רבותיי אני מבקש מכם באמת לא להתפרץ .לא לצעוק .זה לא מכבד .אני
שומע פה את כל הזמן צעקות ואף אחד לא מדבר בהתאם לתורו .יש פה ראש
העיר ,שינהל את הישיבה.
מר חיים זברלו :נו תראה מי.
מר יעקב אחדות :זה הכול.
מר חיים זברלו :פתאום נהיה ראש העיר.
מר שמעון חזן :עכשיו.
מר יעקב אחדות :אתה אמרת פוגע לא פוגע .עכשיו נהיה ראש העיר.
מר מוטי ששון :יעקב.
דובר :

יעקב ,יעקב .בוא.
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מר מוטי ששון :יעקב.
מר שמעון חזן :אני רוצה להגיד פה לחבריי הדתיים ,שקודם  -כל.
דובר :

צבועים.
( מדברים בו  -זמנית ,לא ברור )

מר שמעון חזן :קודם  -כל ,קודם  -כל ,התורה וכל זה ,זה לא שלכם.
דובר :

לא נכון.

מר שמעון חזן :זה של כולם .עכשיו , -
דובר :

הם בוכים עליו.

מר שמעון חזן :השבת כפי שאתם מפרשים אותה .לא כל אחד יפרש אותה ככה .אחרת,
אחרת ,אותו מקושש עצים שבשבת קושש עצים ,תסקלו אותו באבנים .למה
לא תסקלו עכשיו כל אלה גם באבנים?
מר יעקב אחדות :לא .אנחנו זה לא , -
מר שמעון חזן :אבל רבותיי ,אני  30שנה 25 ,שנה לא ביקרתי בבית הדין הרבני .פעם טיפלתי
בכל מיני גירושין ,נישואין .אבל הייתי לפני שבוע וחצי .למרבה הפלא דיין
אחד מפורסם מאוד אומר לי סליחה ,אנחנו לא דנים בדיני מורדת .מה? זה
בהלכה אמרתי להם .אתם משנים הלכות? הבאתי להם את הרמב"ם שולחן
ערוך כל מה שצריך .אמרו לי אדוני ,אנחנו שוויון זכויות האישה .נדהמתי.
אמרתי אתה יודע מה? אני מקבל את זה .אז טענתי טענה , -
מר חיים זברלו :מה הקשר עכשיו?
מר מוטי ששון :תן לו .יש לו זכות דיבור .אני מבקש.
מר חיים זברלו :מה זה , -
מר מוטי ששון :חיים אני מבקש.
מר חיים זברלו :רמב"ם.
מר מוטי ששון :חיים תדבר בתורך .חיים.
מר שמעון חזן :מה שאני רוצה להגיד שהעתים השתנו ,רבותיי ,מי שבא ומדבר איתי אני
אבא שלי הדבר , -
מר יעקב אחדות :סבא וסבא שלי.
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מר מוטי ששון :יעקב אני קורא לך פעם שנייה לסדר.
מר שמעון חזן :הדבר הגדול , -
מר מוטי ששון :יעקב אני קורא לך פעם שנייה לסדר.
מר יעקב אחדות :עוד  10פעמים.
מר שמעון חזן :הדבר הגדול ביותר , -
מר מוטי ששון :תכבד כל אחד.
מר שמעון חזן :הדבר הגדול שחרא לו זה שהפכתי להיות חילוני ולא רב כמוהו .אז זה הדבר
הכי  -הכי חמור שהיה לו בחיים .שלא הלכתי בדרכו .אז עכשיו , -
מר חיים זברלו :תחזור בתשובה.
מר שמעון חזן :אנחנו מדברים על דבר ,שהוא במהותו של העם בישראל .אנשים פה
מדברים כאילו חושבים אם אנחנו עושים את זה ,אז זה יותר .תחשוב קודם -
כל איך לאחד את העם.
גב' נעה צ'פליצקי :נכון.
מר שמעון חזן :מה הדבר המשותף שיכול לאחד אותנו כעם יהודי בארץ ישראל? האם אנחנו
נהיה מדינת הלכה? לגמרי?
מר יעקב אחדות :מה הלכה? מה הלכה?
מר שמעון חזן :אז נהיה חומנים או נהיה , -
מר ראובן קייקוב :קומוניסטיים.
מר שמעון חזן :או נהיה חילוניים לגמרי.
מר חיים זברלו :העיר היחידה בארץ שאין מחלוקת.
מר שמעון חזן :די כבר תפסיקו.
מר חיים זברלו :העיר היחידה בארץ שאין מחלוקת.
מר שמעון חזן :תפסיק כבר.
מר מוטי ששון :חיים אני קורא לך פעם שנייה לסדר.
מר חיים זברלו :העיר היחידה בארץ.
מר שמעון חזן :תפסיקו כבר .זה לא מכבד אתכם.
מר חיים זברלו :לא אותך מכבד.
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מר שמעון חזן :מה אתם דיקטטורים.
מר חיים זברלו :לא ,אתה דיקטטור.
מר מוטי ששון :חיים אני מבקש ממך.
מר שמעון חזן :העניין הוא , -
מר מוטי ששון :בבקשה.
מר שמעון חזן :אפילו הם לא מבינים אני אומר דבר לטובתם .אבל אין דבר ,שיישארו כמו
אלה שהלכו על חמורים .לפני  3אלפים שנה .עכשיו מי שהיה לו גמל זה היה
קדילאק כבר .אז בקיצור ,רבותיי מה שאני אומר ,בכל הדבר הזה ,אנחנו
רואים כל הזמן יש מלחמה בין דתיים חילוניים.
מר יעקב אחדות.3 :אתה עושה את זה עכשיו בדיבור שלך
מר שמעון חזן :גם ב , -
מר מוטי ששון :יעקב אני פעם שנייה קורא לך לסדר .אני מבקש ממך תן לו לדבר .נתנו לו
לדבר.
מר שמעון חזן :מטומטמים .ממש טמטום .אתם מטומטמים לגמרי .הטמטום הזה ,הטמטום
והאטימות הזו שלא רוצים לשמוע והם חושבים שהם מבינים משהו .אתה
יודע מי זה איינשטיין? אתה יודע מי זה מדענים? אתה כל הזמן חוקר
באותיות .אתה יודע אנגלית? אתה יודע משהו?
( מדברים בו  -זמנית ,לא ברור )
מר יעקב אחדות :לוזר .אתה יודע .עוד אחד שיודע.
דובר :

יעקב תן לו רגע.

מר שמעון חזן :אתה קוראים לך אחדות ,אתה פלגן צריך להיות.
מר יעקב אחדות :אני הייתי ( לא ברור )
מר מוטי ששון :יעקב.
מר שמעון חזן :לא רצתי אחרייך ואחרי אף אחד.
מר יעקב אחדות :אחריי כמו ילדה רצת.
מר שמעון חזן :מי רץ אחרייך? לא הכרתי אותך.
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מר יעקב אחדות :אתה  ,אתה ,אתה.
מר מוטי ששון :יעקב אני לא רוצה להוציא אותך.
מר שמעון חזן :האנשים האלה.
מר מוטי ששון :אני מבקש יעקב.
מר שמעון חזן :בקיצור ,המחלוקת הזו בין דתיים לבין חילוניים הייתה גם עם קום המדינה.
היה בעיה .האם להגיד אלוהים בתוך מגילת העצמאות?
דובר :

לא ,צור ישראל ,לא אלוהים.

מר שמעון חזן :או צור ישראל .אז בסוף בחרו צור ישראל שהוא אחד מ  88 -שמותיו של
אלוהים .בקיצור ,צור ישראל .אז בתוך מגילת העצמאות מעניין אמרו חופש
דת ,וחופש מצפון .אמרו את זה והתייחסו .עכשיו ,איך זה שבן  -גוריון לדעתי
הגדול ביותר מבין כל המנהיגים אפילו בכל דורות של כל העמים .איך ידע
מכל הפלגמויות האלה ,כל ה  , -לבוא לתאם ולקבע את מדינת ישראל לא
לדור הזה ,אלא לכל הדורות? אנחנו עד היום חיים על  -פי הכללים שבן -
גוריון הציב .מדינה דמוקרטית ,מדינה חילונית יחד עם זאת שבני הדת
שבעלי הדתיים יוכלו לדור בכפיפה אחת יחד עם חילוניים .לכן אני בא עכשיו
ומדבר על החוק הזה .החוק הזה מוטי ,זה פתיחת תיבת פנדורה .הוא יותר
טו ב שלא היה צריך להיות .אני חושב שהוא לא מכבד את הדתיים ,אני אגיד
לך גם למה .הם צריכים לעמוד על הרגליים יותר מאשר הם עומדים ככה .הם
לא מבינים גם מה הם עושים בכלל .מפני שהחוק הזה אומר בפירוש
שמותר לפתוח בשבת ,שאלה שפתחו יפתחו .כאשר יש חוק כזה ,הוא מקומם
דת יים .יותר טוב שיהיה שקט מאשר יש חוק שבפירוש אומר לפתוח בשבת
פה ,תפתח שם תפתח פה ,תפתח פה .הדתיים מעוניינים שלא יגידו כלום .לא
פתיחה לא סגירה .לכן החוק הזה מבזה את הדתיים .לכן הם עומדים על שתי
רגליים אחוריות .כדי שלא יגידו הנה יש חוק שאומר לפתוח בשבת .אני לא
רוצה חוק כזה .לכן ,אני אומר ,חבל על כל האנרגיה הזאת וחבל שכל
האנשים פה מתנגחים ביניהם על דבר שהוא מצפוני מאוד .ואנחנו עם
שמבחינת מצפון ומבחינת אידיאולוגיה ,הדברים הם מעוררים מאוד  -מאוד.
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את כל האנשים .אני מעריך פה את כל האנשים שעומדים על האידיאולוגיה
שלהם .יחד עם זאת ,אני חושב שלחזו בנו ,חבל למה בכלל להביא את החוק
הזה? מי אמר להביא אותו? בגלל שהכנסת עם המרכולים וזה? אנחנו צריכים
להביא את זה? לא צריך להביא .כלום .להשאיר את זה כמו .אנחנו לבטל את
החוק ,גמרנו .לא צריך לעודד שום דבר .תודה.
מר עמוס ירושלמי :יא אללה .תאמין לי ,תאמינו לי חבר'ה ,אני מבולבל לגמרי .ממה שקורה
פה.
( צוחקים )
מר עמוס ירושלמי:

אני חושב אני אומר נקרא לילד בשמו .פה כל אחד פופוליזם ,כל

אחד מנסה לעלות למעלה ולהגיד יאללה אני עשיתי את החוק ,אני הבאתי
את החו ק .אני נגד אני בעד וזה .הכול חרטה ברטה .אני אומר לכם .או כל
הקבוצה שיושבת פה ,אחד לא יודע מהשני מה הוא רוצה להגיד .זה כואב לי
לראות את כל הדברים .ואני רוצה להגיד לכם חבר'ה ,אני שואל שאלה .הכי
פשוטה שיכולה להיות .נתנאל עכשיו בונה מול הקניון ,מחר הוא ירצה לפתוח
הוא יכול לפתוח או לא יכול לפתוח? למה הוא עכשיו הגיע אחרון יגידו לו
היום אתה כבר לא יכול לפתוח .מי שפתח פתח ,מי שלא פתח אין לפתוח .אז
אני  , -אני לא מבין מה הולך כאן? אתם מדברים מסביב מסביב ,ואין לכם
תשובות .אתם לא חושבים קדימה .אני רוצה להגיד לכם זברלו ,אני מאוד -
מאוד מקושר עם הדתיים ,אני מכבד אותם ,הם מכבדים אותי .מוטי פגש
אותי בשבת נכון? דיברנו? אני מכבד כל בן  -אדם .שאני רואה דתיים ,אני
אעשה הכול בשביל לא לגעת בו .מה אני מבקש מהדתיים? תכבדו אותי גם
כן .למה שלא תכבדו אותי? אני לא נגדכם .אני מניח תפילין ,אני עושה הרבה
דברים .בשקט .אני לא צריך לעלות ולשים שטריימל ולרוץ ברחובות .אבל
אני עושה את הכול בכיף ,אני עושה את זה באהבה שלי בתוך הלב אני עושה
את זה .עכשיו אני אגיד לך זברלו ,באמת .אנחנו מדברים כמו חברים ,לא
שונאים ואני לא שונא אף אחד פה .התקציב שעבר ביום ראשון שעבר ,אתה
יצאת נכנסת יצאת נכנסת לא אכפת לי ,באמת .אבל אם אתה רוצה סתם
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דוגמה  ,אני נותן לך דוגמה .שאני אבוא איתך אז למה לא תלך איתי? הכול
הפוך על הפוך.
מר יעקב אחדות :למה השבת של זרבלו?
מר עמוס ירושלמי :לא .השבת לא של זברלו.
מר יעקב אחדות :אז מאת באים לזברלו?
מר עמוס ירושלמי :אני בא זברלו , -
מר יעקב אחדות :מה אתם באים לזברלו?
מר מוטי ששון :יעקב .יעקב.
מר עמוס ירושלמי :יעקב.
מר יעקב אחדות :השבת של אבא של זברלו? של אמא זברלו?
מר עמוס ירושלמי :יעקב.
מר מוטי ששון :יעקב.
מר יעקב אחדות :כולכם זברלו.
מר עמוס ירושלמי :אני , -
מר יעקב אחדות :תיקון , -
מר עמוס ירושלמי:

אני אגיד לך מה.

מר מוטי ששון :כן.
מר עמוס ירושלמי :אני כל  -כך  , -אני כל  -כך מבולבל במה שקורה פה .אני מסתכל על
הנושא הזה ,סטאטוס קוו ,שמה היה כך יהיה .זה מה שבראש שלי .אבל
מסודר .לא בכל מיני קומבינציות שפתאום יימחקו מילים בתוך הפרוטוקול
ואז לבוא ולהגיד יא אללה הוא דיבר איתנו משהו אחר ועשו משהו אחר.
והיה , -
מר חיים זברלו :לא .זה לא.
מר עמוס ירושלמי :אני  , -אני  , -אני ככה מרגיש ואני חושב ש  80 -אחוז בואו נגיד מחולון,
הם חילוניים 20 .אחוז עם כל הכבוד לכם ,אני לא נגדכם.
גב' נעה צ'פליצקי :מה זה לכם? אנחנו ,כולנו.
מר עמוס ירושלמי :אני לא יודע מה אני מצביע.
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מר חיים זברלו :אתה יכול להצביע מה שאתה רוצה .אין לי בעיה .אני לא דיברתי , -
מר מוטי ששון :תן לו לסיים .אי  -אפשר ככה ,זברלו.
מר חיים זברלו 70 - 60 :אחוז מכל ה  ( -לא ברור )
מר יעקב אחדות :שומרי מסורת .שומרי מסורת.
מר מוטי ששון :חברים כן .עמוס סיימת?
מר עמוס ירושלמי 80 :אחוז בחולון ,הם דתיים אבל הם דתיים בדרך שלהם .אני לא , -
אתה משהו אחר ,אני משהו אחר .אם הולכים לאזור התעשייה וקונים שם
זבל ,מה זה מעניין אותי? אני לא נוסע לשם ,מה אכפת לי מה הוא קונה שם?
שיקנה מה שהוא רוצה.
דובר :

פשוט כמו שהיה.

מר עמוס ירושלמי:כן.
דובר :

בסדר.

מר עמוס ירושלמי :זה כל מה שאני אומר .למה לריב כל הזמן זה פה.
מוטי ששון:

או  -קיי.

דובר :

שיישאר כמו שהוא.

מר יעקב אחדות :אפשר לדבר?
מוטי ששון:

כן.

מר יעקב אחדות :תודה רבה .קודם  -כל אני רוצה לבקש מכולכם סליחה אם זה היה פה
התלהמות .זה לא משהו אישי פשוט אנחנו קצת עברנו שבוע וחצי קצת , -
מר מוטי ששון :בסדר.
מר יעקב אחדות :בקשר לסטאטוס קוו שמדברים .אני שאלתי את מנכ"ל העירייה מה זה
סטאטוס קוו? כי אני ממש באמת אני לא למדתי בית  -ספר יסודי ,אני ממש
הביאו אותי פה מזה .הוא הסביר לי שמירת מצב .שמירת מצב מה זה
שמירת מצב? אני שואל אותו .אחרי שמוטי יחוקק את החוק הזה ,הרי
כול כם תצביעו בעד או נגד ,כל אחד .מה הזה שמירת מצב? יישמר המצב?
כולם ממלאים את הפה שלהם מים ולא עונים .כי אם עכשיו נותן לרחובות
האלה לפתוח ,ויבוא מישהו בתל  -גיבורים והוא לא כתוב פה ,ירצה לפתוח
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מה מוטי יגיד לו? מה הוא יגיד לו? הוא לא יגיד לו.
דובר :

בגלל זה יש דיון יעקב.

מר יעקב אחדות :איזה דיון יהיה?
מר עמוס ירושלמי :יגידו לו , -
מר מוטי ששון :חבר'ה תנו לו לדבר.
מר יעקב אחדות :עכשיו מפרץ שלמה שהוא מועד מרכזי בעיר חולון ,אני גר שם במקרה
ברחוב מקביל .רחוב אהרנוביץ' .כל הרחובות , -
דובר :

המרכזיים.

מר יעקב אחדות :המרכזיים .אם מישהו יחליט שהוא רוצה בג'סי כהן לפתוח במרכז
המסחרי .מה תגידו לו? אתה לא יכול לפתוח? אז איפה השוויון שאתה גדול
בו אדון מורן?
מר ישראל מורן :צודק .אני חושב שמה שאתה אומר.
מר יעקב אחדות :אם אני צודק אז מה שראש העיר אומר לא צודק?
מר ישראל מורן :נכון.
מר יעקב אחדות :רגע .אם אני צודק אז ראש העיר לא צודק?
מר ישראל מורן :נכון.
דובר :

הוא הגיש הצעה לדיון.

מר ישראל מורן :לא .אני חושב שאתה צודק.
מר יעקב אחדות :מה?
מר ישראל מורן :אתה צודק.
מר יעקב אחדות :קודם  -כל אני באמת שמח שאני צודק .זאת אומרת שאתה אומר שמה
שראש העיר מציע זה לא טוב נכון?
מר ישראל מורן :לא .מה שראש העיר מציע זה לא ההצגה המציאותית.
מר יעקב אחדות :אנחנו בתור אנשים מייצגים ציבור .אני לא חושב שאנחנו מייצגים 20
אחוז 30 ,אחוז ,אנחנו מייצגים פה אמירה של ציבור רחב בעיר .שאולי אין
להם פה נציגויות עם כיפה או בלי כיפה .באמת אצלנו בקהילה וברוך השם
גם חיים ויעקב וכל מי שפה ,זה אנשים שלא למדו במאה שערים .חיינו בתוך
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החילוניים.

המשפחות שלנו חילוניות.

המשפחות שלנו שומרות

שבת .הכול טוב ויפה .אנחנו מבקשים דבר אחד בעיר .היה סטאטוס קוו
אנחנו מוכנים לסטאטוס קוו .אותי לא מעניין עם כל הכבוד לרב אריה דרעי,
ולכל זה , -
מר שמעון חזן :דרך אגב אסור לו להגיד את זה.
מר יעקב אחדות :אותי מעניין דבר אחד.
מר שמעון חזן :הוא דתי ,אסור לו להגיד את זה.
מר יעקב אחדות :יש סטאטוס קוו? בואו נשמור עליו.
מר ישראל מורן :אז תנחו את הסיעה שלכם להוריד את החוק.
מר יעקב אחדות :בואו נשמור עליו.
מר ישראל מורן :אז תנחו את הסיעה שלכם להוריד את החוק
מר יעקב אחדות :פעם ראשונה ,פעם שנייה שלישית.
מר מוטי ששון :מורן ,מורן .אל תפריע.
מר יעקב אחדות :אל תפריע לי עד שאני סוף  -סוף לא מתרגש.
מר מוטי ששון :יעקב לא מדבר קרבי .תאפשר לו לדבר.
מר יעקב אחדות :אני רוצה לבקש מכל חברי המועצה , -
דובר :

תנו לו לדבר.

מר ישראל מורן :אז תנחו את הסיעה שלכם להוריד את החוק.
דובר :

כי החוק אחר  -כך יכפה עלינו.

מר יעקב אחדות :אנחנו חיים עד היום בואו נמשיך לחיות ככה.
גב' נעה צ'פליצקי :נכון.
מר יעקב אחדות :מה מעניין אותי החוק בכנסת ,מה זה ישפיע עליי בתור תושב קטן? בואו
נמשיך לחיות ככה .אבל לבוא להתחיל להתפרע לתת רחובות מסוימים.
דובר :

מה אתה רוצה? הוא מדבר , -
( מדברים בו  -זמנית ,לא ברור )

מר יעקב אחדות :לא ,לא .למה? למה עד עכשיו לא היה חוק כנסת?
דובר :

לא.
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מר יעקב אחדות :למה לא ?
דובר :

לא.

מר יעקב אחדות :מי אמר לך שלא? אז מה היה פה?
מר ראובן קייקוב :יש הרבה חוקים בכנסת אבל לא תמיד אנחנו מגיבים אליהם.
מר מוטי ששון :תן לו.
מר יעקב אחדות :לא היה כלום?
מר מוטי ששון :תן לו בבקשה.
מר יעקב אחדות :רגע .לא סיימתי ,יש לי הרבה זמן לדבר .יש לי גם סיפור לספר לכם.
מר מוטי ששון :בבקשה.
מר יעקב אחדות :לא סיימתי .רועי אמר לי יש לך שעתיים לדבר .רועי זה המורה הרוחני
שלי .אנחנו רוצים לדעת מה זה הסטאטוס קוו.
מר ישראל מורן :איפה הוא למה הוא לא מדבר?
מר יעקב אחדות :רועי עוד מעט יגיע .אל תדאגו .הוא אמר לי למשוך את הזמן כדי להגיע.
עוד דבר שאני רוצה לדעת אם מדברים כל כפייה .כפייה לכפייה .אני רוצה
לדעת אדוני ראש העיר אתה לא כופה את חברי הסיעה שלך להצביע?
מר מוטי ששון :לא.
מר יעקב אחדות :לא?
מר חיים זברלו :מה לא? מה לא?
מר יעקב אחדות :יש לי פה יש פה חבר שיושב ממולי ואמר לי אני לא מסוגל להצביע אבל
אני חייב למוטי .מה אני אעשה? הוא יושב פה ומתפתל עכשיו .אני לא אומר
את השם שלו.
מר איתי זילבר :זה נקרא משמעת קואליציונית ,אתם מאוד טובים בזה בעצמכם .מה קורה?
מה אתם רוצים?
מר יעקב אחדות :אני מבקש מהחברים מפה.
מר איתי זילבר :כל משפט , -
מר יעקב אחדות :אוהבי הקואליציה ,אוהבי הקואליציה , -
מר מוטי ששון :איתי אני קורא לך.
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מר יעקב אחדות :לסדר פעם ראשונה.
( צוחקים )
מר איתי זילבר :לך קראו פעמיים.
מר יעקב אחדות :לפחות משהו יש לי פור עליך.
מר מוטי ששון :אני יודע שזה דיון טעון.
מר יעקב אחדות :רבותיי אני רוצה לספר לכם סיפור .אני לפני חודשיים וחצי קיבלתי
 What'sappשאני לא מדבר What'sappים ,מנחם בגין האב הרוחני של כל
חברי הליכוד ,צעק שבסלוניקי שברו את השבת .הגיעו לארץ ישראל עם
שבת? כל אלה שאומרים שבליכוד ובוא תעזור לי ותתפקד בשבילי .כל
הסיפורי סבתות האלה ( .לא ברור ) פקדתי .הגיע הזמן לשלם לכולכם.
רבותיי ,אני רוצה לספר לכם סיפור ,ידיד שקרה בהולנד .ידידי מר פרינץ היה
בעל בית מסחר גדול לשטיחים בעיר הבירה הגדולה של הולנד ,בעיר האג.
לאחרונה בגיל  80שנה הניח מר פרינץ את הנהלת בית המסחר בידיו בניו
הבוגרים אך עדיין עינו פקוחה על הכול .לילה חורף בליל שבת ,בליל משפחת
פרינץ המשפחה הגדולה הסבה סביב שולחן השבת ,השולחן היה ערוך בטוב
טעם ,בכלים יקרים קישטו את עוטרתו .בני הבית הספיקו לטעום ממאכלי
השבת ,וצלילי זמירות השבת מילאו את הבית .הנה נכנסה המשרתת והודיעה
כי פקיד של חצר המלכות רוצה לדבר עם מר פרינץ .אני מצטער שאני מפריע
אמר הפקיד ,בהכניסו לחדר ,אני בא משליחתו של הוד מעלתו הנסיך הנרי,
עוד מעלתו מבקש ממך מר פרינץ לשלוח לארמון  5שטיחים בצורה ובגודל
הרשומים כאן .עורך דין מעלתו זקוק לשטיחים מיד .לקישוט האולם
בעקבות הצגה שתיערך הלילה בארמון.

מר פרינץ לא היסס ואמר אני

מצטער מאוד  -מאוד ,אך אין באפשרותי למלא את רצון הוד מעלתו כי ליל
שבת היום יום קדוש ליהודים .הוד מעלתו ייאלץ להמתין עד מחר בערב ,עד
צאת השבת .האורחים יגיעו לארמון היום ,ההצגה תיערך לכבודכם אמר
הפקיד .מר פרינץ התרומם מכיסו ואמר אנחנו מצטערים .יכולים לעסוק
במסחר ,אבל אנחנו לא יכולים לעסוק במסחר בשבת .תמסרו אנא להוד
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מעלתו את צערי העמוק .הפקיד הלך ושירת הזמירות שהופסקה ,התחילה
מחדש .המשפחה עדיין ישבה סביב שולחן השבת כאשר הופיע שליח של
הנסיך שנית .הוד מעלתו מבקש את שליחות השטיחים המבוקשים ,אין
להשיג עוד פעם בשום חנות אחרת .אומר לי , -
דובר :

מצלמים אותך בטלוויזיה.

מר יעקב אחדות :השטיחים דורשים בארמון מיד .אם מישהו פה לא יתעורר בזכות הסיפור
הזה ,אולי בטלוויזיה מישהו יתעורר .הוא לא יצטרך לנסוע לבת  -ים לקנות
חלב.
גב' נעה צ'פליצקי :מה שבטוח שמכל הסיפור הזה ,שאנשים יחשבו פעמיים על כל דבר שהם
הם אומרים ועושים.
מר יעקב אחדות :לרגע השתררה דממה בחדר ואמר והשיב מר פרינץ בביטחון ,אינני יחזור
על מה שכבר אמרתי .שבת היום  .מצטער עד מאוד .אין באפשרותי למלא את
רצון הוד מעלתו .מיד לאחר ברכת המזון הופיע השליח בפעם ה  .3 -הפעם
הביא איתו מכתב בידו של הנסיך וזה תוכנו מר פרינץ היקר ,מוכרח אני
לקבל את השטיחים מיד ,אהיה מוכן לשלם עבורם פי  2או פי  .3אם תסרב לי
הפעם תוכל למחוק אותי מרשימת הקונים שלך .הנסיך הנרי .לאחר קריאת
המכתב השיב מר פרינץ לשליח ( .לא ברור ) קדושת השבת .אין באפשרותי
לענות להוד מעלתו בכתב ,לכן העבר אליו את דבריי בעל  -פה .נסיך נכבד,
אמנם אתה שליט גבוה ונכבד ,וחובתי לשמוע בקולך ולמלא את רצונך תמיד
אך יש גבוה מעל גבוה ,מלך מלכי המלכים ,יוצר הכול ,והוא ציווה עלינו
לנוח בשבת .צר לי מאוד להפסיד קונה נעלה וחשוב כהוד מעלתך .אך אין
ביכולתי לנהוג אחרת .לא אכלה את השבת .השליח נעלם בחדר המשפחה
סערו הרוחות .הבן הבכור סבר שיש לשלוח את השטיחים והציע מחיר ,בן
תשריט הציע לשלוח את חלק מהשטיחים כמתנה לנסיך .הכול ידעו שהנה
הם מפסידים את הקונה החשוב ביותר  .מי יד מה יקרה לבית המסחר
שלהם .כאן התערבה הסבתא .אבא שלי היה צדיק ,אבא שלי שמר שבת,
ואמרה חכו ילדים ,למה לכם לצער את אביכם? הקדוש ברוך הוא העמיד
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אותנו בניסיון ,ניסיון של שמירת השבת .אל תצטערו על הפסד הכסף ,בידי
השם למלא כל חסרוננו .אנשים חושבים יעבדו בשבת יהיה להם יותר פרנסה.
הם לא מבינים שהכסף יצא להם מהאף .רואים אנשים ,אברכים  .נתמכי
סעד הוא קרא להם מקודם .יש להם דירות ,אנשים עובדים  16שעות ביום
ולא מצליחים ,אין להם ברכה כסף .לא מבינים שאין ברכה כסף של שבת.
לא מעניינים .מר פרינץ במוצאי שבת הגיע לדבריו מכתב ,מר פרינץ מתבקש
להתייצב בפני הנסיך ביום שני בבוקר בשעה  .10מה פשר ההזמנה ? שאלה זו
הטרידה את המשפחה כולה .כולם פחדו שהנסיך יתעלל במשפחה .בלב מלא
חרדה נכנס מר פרינץ ללשכת הנסיך בשעה שנקבעה ,הוא התקבל בסבר פנים
היפות .כך אמר הנסיך מר פרינץ היקר ,תסלח לי על אי  -נעימות והבא
אספר לך סיפור המעשה .בליל שבת כלל לא נערכה הצגה בארמון ,אלא ביקר
אצלי הברון הנכבד והשיחה נסובה על היהודים .הברון טען אין לסמוך על
יהודים כל היהודים הם אוהבי בצע .הוא הוסיף הכסף אצלם מעל הכול.
עובדים בשבת קודש .ככה גויים חושבים ,לא יהודים .בעבור כסף וזהב
היהודים מוכנים לעשות כל מעשה .אני אמר הנסיך התנגדתי .אמרתי שאין
זה האמת .היהודים נאמנים ,נאמנים לחוקי דתם ונאמנים לחוקי המדינה.
אז החלטנו להעמיד אותך ואת משפחתך בניסיון .שלחנו לבתכם את השליח
הראשון ואחר  -כך את השני ואת השלישי ,אני שמחתי שעמדת במבחן ולא
מכרת את השבת שלכם .עבור בצע כסף.
בדיוק כמה קולות?
מר יעקב אחדות :מובן שאמשיך לקנות את מוצרך מבית חנותך .אשתדל שגם הוד מעלתו
המלך ,יכיר את בית המסחר שלכם .כאן סיים הרב ליימן את סיפורו .אני
רוצה להגיד לכם חבר'ה אתם תצביעו מה שאתם רוצים.
מר עמוס ירושלמי :רגע אז הוא פתח בשבת או לא?
מר יעקב אחדות :הוא לא פתח ולא מכיר את השבת .לא בשביל בצע כסף.
דובר :

הוא שילם ארנונה.

מר יעקב אחדות :אתם יושבים רואים דתי .אדון שיושב לידך אמר אני אתן שיפתחו עסקים
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ב שבת .הוא ברח כמו מוגלה .אנשים יושבים פה חובשי כיפות לא הגיעו לפה.
אנחנו לא נשנה את הסטאטוס קוו בעיר .כי אין לנו כוח לשנות .זה לא הרצון
שלנו .הרצון שלנו שיהודים יבינו שיש ערך לשבת .יש ערך לשבת .השבת זה
לא יום חול ומה שאתם רוצים לעשות בו זה לעשות את השבת יום חול זה לא
יעבור  .אולי זה יעבור פה .אבל בשמים לא יסכימו עם זה.
מר מוטי ששון :תודה רבה .חיים בבקשה.
מר חיים זברלו :אני רוצה להגיד כמה מילים .תשמעו בבקשה .אנחנו הרבה שנים חיים פה
בעיר הזו .אף פעם לא היה פה מחלוקת בין דתיים לבין חילוניים .בשום
מקום.
גב' נעה צ'פליצקי :אפילו לא במועצה.
מר חיים זברלו :ואני רוצה להגיד עוד דבר אחד .מה שעכשיו הולכים להעביר פה חוק את
ההחלטה .זה היא מחלוקת כל היום בין דתיים לחילונים .זה לא הולך ככה,
כל הזמן יהיה .יהיו הפגנות יתחילו להיות פה כל הבעיות שמסביב .כמו
שמוטי אומר שהוא שומר על הסדר דרך אגב ,זה לא נכון בכלל .הסטאטוס
קוו פה קיים זה מה שהיה ונשאר אותו דבר .פה הסטאטוס קוו קיים שאפשר
לפתוח חנויות איפה שרוצים .איפה שיש חנויות .ברחוב שמותר יפתחו כל
הרחוב .אין  , -לא יתכן שאדם רוצה לפתוח חנות מסוימת ,לידו פתוח אתה
לא יכול לפתוח .זה לא נכון .אני אגיד לכם זה כמו פטריות .ליד הבית שלי
היה שם מכולת .מכולת שעובדת רק ביום חול ,בשבוע .פתח לידו אחד שפותח
בשבת 7 .ימים בשבוע .אחרי כמה חודש חודשיים ,הבן  -אדם שפתח רק ביום
שישי גם התחיל לפתוח .מה קורה? עכשיו ,זה כמו פטריות .אתה מתחיל
חנות אחת כולם יפתחו .אתה לא יכול להגיד אני שומר על הסטאטוס קוו.
לפני הסטאטוס קוו קיים? אני לא רואה שהוא קיים.
דובר ::

אם יפתחו אתה תעשה להם משהו? כלום אתה לא תעשה להם.

מר חיים זברלו :לא זה לא שייך הוא לא יכול לעשות משהו כי החוק לא מאפשר .אנשים
שחשובים שהם ירוויחו על שבת בגלל ש , -
מר ישראל מורן :צודק .עד היום בשתיקה , -
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מר חיים זברלו :אני לא , -
מר ישראל מורן :עד היום , -
מר חיים זברלו :אתה  , -אתה  , -תשמע ,לא שאני בא כנגד מוטי ,אני גם כועס על מוטי
בלי שום קשר .אבל מי שהעלה את הסוגיה הזו זה אתה .אני חייב להגיד לך.
אם לא היית מעלה את הסוגיה הזאת ,אף אחד לא היה .זה נהיה יותר גרוע
מאשר מה שאתה ( לא ברור ) לפי מה שמוטי אמר עכשיו .אבל מי שהעלה את
הנושא הזה זה אתה מורן.
מר ישראל מורן :נכון.
מר חיים זברלו :העיר , -
מר ישראל מורן :בעקבות , -
מר חיים זברלו :אבא שלי וזה .אנשים שאמרת אמרו.
מר ישראל מורן :נכון .בעקבות החקיקה של דרעי.
מר חיים זברלו :אני אגיד לך דבר אחד.
מר ישראל מורן :הוא זה שפוגע בשבת.
מר חיים זברלו :לא .דרעי לא פוגע בשבת .מי שהתחיל זה לא אחד החברים ,זה ראש עיריית
תל  -אביב .זה בלי שום קשר.
מר ישראל מורן :אז הנה פתרון.
מר חיים זברלו :אני אגיד לך.
מר ישראל מורן :הנה פתרון.
מר חיים זברלו :אני רוצה להגיד לך דבר אחד.
מר יעקב אחדות :יש לי פתרון לפתרון שלך.
מר חיים זברלו :אני רוצה להסביר לך דבר אחד .תשמע .אתם התחלתם עם השבת .לא היה
פה מחלוקת .תבינו אתם מייצרים מחלוקות.
מר ישראל מורן :לא קראת , -
מר חיים זברלו :אני אגיד לך.
מר ישראל מורן :יש יועצת משפטית.
מר חיים זברלו :אני אגיד לך מה אני חושב עליך .אני אגיד לך דבר אחד .אם אתה זוכר,
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התחלתם עם הסעות .עיריית חולון עשתה הסעות אתה יודע איך אומרים?
אנחנו לא בתמונה ,לא שומעים.
( מדברים בו  -זמנית ,לא ברור )
מר חיים זברלו :ילדים ששותים ,שיחזרו הביתה ( .לא ברור ) אתם התחלתם לעשות דווקא
להכניס אוטובוסים בכוונה להביא תושבים.
מר ישראל מורן :מוניות שירות.
מר חיים זברלו :בסדר.
מר יעקב אחדות :למה אתה רוצה את זה?
( מדברים בו  -זמנית ,לא ברור )
מר חיים זברלו :אני אגיד לך דבר אחד .בחולון אין מחלוקת אתם מייצרים את המחלוקת.
אני אגיד לך אני הייתי לפני שנה שנתיים ראש העיר היה אצלי בבית .בשבת.
רחוב קטן ,אתה יודע יש הרבה ציבור חרדי .אוירה של שבת ממש .מוטי אמר
לי תגיד למה אתם לא מבקשים לסגור את הרחוב? אמרתי לא נותנים לסגור
את הרחוב .אנחנו רוצים לחיות באחווה ושלום עם הציבור.
מר ישראל מורן :ו ? -
מר חיים זברלו :סליחה רגע.
מר ישראל מורן :הצעה לא סבירה לסגור את הרחוב.
מר חיים זברלו :לא לסגור .אולי אתה לא יודע .יש מלא מקומות בתל  -אביב וגם בכל
המקומות שברחובות קטנים ,רחובות קטנים נותנים לסגור .כי זה בתי
כנסיות וכולם שם .כולם שם.
מר נעה צ'פליצקי :קריית ים.
מר חיים זברלו :אתה שמעת אותי? אז אל תהיה חכמולוג .לא איך אומרים? אבל דבר אחד
תדע לך .דבר אחד אני אומר לך .פה חולון תמיד חיינו בשלום .אתה הכי
עשית דבר ,זה השם שלך .המחלוקת בעיר הזאת היא תהיה על השם שלך.
מר ישראל מורן :המחלוקת , -
מר חיים זברלו :גם מוטי לא מסתדר .אני אגיד לך.
מר ישראל מורן :המחלוקת , -
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מר חיים זברלו :המחלוקת שלך.
מר ישראל מורן :על אריה דרעי ועל ראשו.
מר חיים זברלו :עליך בלבד.
מר ישראל מורן :הוא עושה.
מר חיים זברלו :לא.
מר מוטי ששון :מורן הוא לא הפריע לך.
מר חיים זברלו :אני אגיד לך.
דובר :

עובד שעל כדורגל וכל הדברים לא דיברו בכלל.

מר חיים זברלו :כל מי שיפה נפש.
דובר :

דווקא הם אלה שיושבים בשקט.

מר ישראל מורן:

אני רוצה , -

מר חיים זברלו ' :רגע.
מר ישראל מורן :אני רוצה להתייחס.
מר חיים זברלו :כל אלה שיכולים לבוא ולהגיד ,אני אבא שלי ואבא שלא .מה זה סיפור? אני
לא בא לך להגיד ,אתה לא חייב לי כלום להצביע .אין לנו לצערי רוב ,כי כולם
לכו פחדנים .אחד אומר לי אם היית איתנו בתקציב היינו איתך בשבת .מה
זה שייך שבת לתקציב? כל מי שאתם לא רואים אותם ,אני בכלל מתבייש.
בושה וחרפה .בושה וחרפה .אני גם פה כועס מאוד .אני גם אתה יודע מה ליבי
ליבי אבל בא לי לבבות .על השבת בלי כלום .על מה? לה היה מחלוקת.
ריבונו של עולם לה היה מחלוקת בעיר הזו .למה זה טוב?
מר ישראל מורן :חוק המרכולות.
מר חיים זברלו :תשמע דבר אחד .חולון זה לא תל  -אביב.
מר ישראל מורן :חולון.
מר חיים זברלו :חולון זה לא תל  -אביב .חולון זו עיר של מסורתיים .תאמינו לי .חילונים.
הם אנשים פה כולם שיש להם משפחות גדולות ,חלק דתיים ,חלק , -
ישראל מורן :אבל אתה
מר חיים זברלו :חלק פחות.
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( מדברים בו  -זמנית ,לא ברור )
מר מוטי ששון :תן לו לדבר.
מר חיים זברלו :אתה יודע מה אתה מזכיר לי?
דובר :

תקבל זכות להגיב.

מר חיים זברלו :אתה יודע מה אתה מזכיר לי?
מר ישראל מורן :תודה.
מר חיים זברלו :הלו ,אתה יודע מה אתה מזכיר לי?
מר ישראל מורן :לא ,אתה מדבר ברמה אישית.
מר חיים זברלו :אני אגיד לך.
( מדברים בו  -זמנית ,לא ברור )
מר ראובן קייקוב :תן לשמוע אותו כבר.
מר חיים זברלו :אני אגיד לך .תשמע אחד .חולון אני אומר לך חולון ,אנשים מיוחדים .לא
תל  -אביב ולא רמת  -גן ולא גבעתיים .אנחנו חיים פה ,אני גר פה  58שנה.
העיר הזאת היא תאמין לי בחיים לא היה מחלוקת .בחיים לא היה .היינו
מכבדים .אני הייתי  , -היום רואים את האנשים ברחוב ,חילוניים .הם
רואים אותנו ,הם עוברים עם סיגריה ( ,לא ברור ) בכיס בשביל לכבד .זה לא
שיש פה כפייה .אין פה שום כפייה דתית .נתתם פה מזנון בשבת פה ,לא שלא
רציתי ,כאב לי .אבל הלכו עשו מכרז ,לא היה ( לא ברור ) בזה הוא זכה
במכרז 5 .שנים חיכיתי עד שייגמר המכרז .נסגר המקום .זה לא שבן  -אדם
פה תגיד העיר הזאת היא עובדת בשבת .היא נוסעת בשבת .כואב לי .אבל
אנחנו לא התערבנו .היום אתם באים ורוצים להעביר חוק שאנחנו באים
בחוק הזה ,לחלל שבת .אין  , -אין במציאות דבר כזה .אין במציאות דבר
כזה .תבינו .אתה חושב ש  , -זה כמו ( לא ברור ) מה קרה לך אתה?
מר ישראל מורן :אני מבין שנותנים לך רשות דיבור אני מבקש רשות דיבור .
מר חיים זברלו :אני אומר דבר אחד.
דובר :

הוא מדבר.
( מדברים בו  -זמנית ,לא ברור )
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דובר :

תן לו לסיים.

מר חיים זברלו :אני אומר לך דבר אחד .אני אומר לך אני אומר לך דבר אחד ,חבר מועצה.
באמת .עם יד על הלב .לי קשה מאוד מה שקורה פה .אני הייתי  , -אמת
אולי

לצאת מהקואליציה

הייתי יוצא .אני אומר לך את האמת ,יוצא

מהקואליציה .אני אומר לך את האמת יוצא בשמחה גם .אבל מה כואב לי?
לאנשים שהם פה באופוזיציה יותר פה מהקואליציה .אני אומר לכם אני
ממש לא מאמין איך אנשים שהם עם כיפה ומסורת והבטיחו.
מר יעקב אחדות :עובדים בשבת.
מר חיים זברלו :הם לא אבל תאמינו לי שהתושבים של חולון ,זה מה שאתם טועים .זה לא
תל  -אביב ולא רמת  -גן ואני חוזר על זה וגם לא גבעתיים ,אנשים בחולון
הם אנשים מסורתיים .אל תחשבו שמי שילך נגד השבת הוא מי ש  ( -לא
ברור ) שבת .אתם תראו את זה בבחירות.
מר איתי זילבר :חיים החוק הארצי הולך לסנדל אותנו.
מר חיים זברלו :אני לא דיברתי איתך עכשיו .תשמע דבר אחד .אתם טוענים שבכל משפחה
פה וגם לך וגם רובם יש להם משפחות דתיות ,וזה כואב להן ( .לא ברור ) כל
עוד שלא ( לא ברור ) כאב לנו .פתחתם זה ,פתחתם זה .היינו בקואליציה אבל
לא דיברנו.
מר ישראל מורן :אז אתם עדיין.
מר חיים זברלו :לא דיברנו .מה?
מר ישראל מורן :אתם עדיין בקואליציה.
מר חיים זברלו :לא דיברנו .אני אומר לא דיברנו.
מר ישראל מורן :נכון .זה נכון.
מר חיים זברלו :כי בעיר ,אני מחברי לא שאני לא זה ,יש דבר שאנחנו חיים בתוך עיר
חילונית .אפשר לחיות.
מר ישראל מורן :צודק.
מר חיים זברלו :אבל כאשר עושים את זה בחוק ,זה בעיה גדולה.
מר ישראל מורן :אתה צודק.
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מר חיים זברלו :בעיה גדולה.
גב' נעה צ'פליצקי :אני רוצה.
מר ישראל מורן :נו?
מר חיים זברלו :ואתה השם שלך החוק הזה .יהיה לך הרבה זכויות מהחילוניים עכשיו .הם
כולם יצביעו לך אתה חושב .זה בדיוק הפוך .תדע לך .חולון זה אנשים
מסורתיים .אני אומר לך דבר אחד .אני לא יודע מה ימשיך .מה הרבנים
יגידו לי .מה שהרבנים לי אנחנו נעשה .היום אני מבחינתי אני עכשיו בבוקר
אני אומר ( לא ברור ) אני עושה .אבל לא  , -הפרס זה בשבילכם .לך .זה אני
לא רוצה ש  , -לא מגיע לך פרס בשביל זה .מה שהרבנים יגידו אנחנו נעשה.
אבל אני אומר דבר אחד ,עם כל הצער וכל הכאב ( לא ברור )
מר נעה צ'פליצקי :אני רוצה להגיד.
מר חיים זברלו :אתה לא מבין לדורות .אבל החוק הזה שאתה רוצה להעביר פה היום זה
יוצר מחלוקת בעיר חולון שלא חלמתם עליה.
מר איתי זילבר :מאלצים אותנו לעשות את זה.
מר מוטי ששון :בבקשה.
מר ישראל מורן :נועה ביקשה לפניי.
מר מוטי ששון :נועה.
גב' נעה צ'פליצקי :טוב .קודם  -כל מאוד מפריע לי כל הזמן אתם ואנחנו ואתם ואנחנו .איך
אומרים? כל שהייתי בכיתה והיו מתנגדים והיו כאלה ואנחנו ,אני חושבת
שכולנו זה אנחנו .קודם  -כל ,כולנו יהודים.
מר איתי זילבר :צריך סקדים בשביל זה .או רציחות או תאונות.
גב' נעה צ'פליצקי :חיים אף אחד לא נגד השבת .אני לא חושבת שגם מי שמציע חוק כזה או
אחר אף אחד , -
מר חיים זברלו :לא עובד נגד הבל הוא חושב ששבת תביא לו.
מר מוטי ששון :רגע .חיים.
מר חיים זברלו :חולון היא עיר . , -
גב' נעה צ'פליצקי :חיים שנייה ,אתה קצת מכיר אותי ,לא הרבה אבל קצת אתה מכיר אותי
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אתה מכיר את תפיסת העולם שלי .אני חושבת שאף אחד גם שרוצה חוק
כזה או אחר אף אחד פה לא נגד השבת .אף אחד פה לא נגד השבת .נוצר
איזה שהוא איך אומרים? איזה מפלצת ,לקרוא לזה מפלצת ,אי שם בכנסת,
שמישהו בגלל כל מיני דברים  ,זרק איזו שהיא פצצה .אנחנו עכשיו פה
נלחמים בינינו.
מר חיים זברלו :זה עיריית תל  -אביב ,לא כנסת.
גב' נעה צ'פליצקי :רגע .לא משנה .עכשיו זה פה .עכשיו זה כרגע מועצה .אנחנו נלחמים בינינו
עם התושבים ,בלי התושבים ,לא משנה אם הם נוכחים פה או לא נוכחים.
צריכים לייצג פה את כל הציבור .אתה יודע שצריך לייצג .אני באמת אני
חייבת להגיד .אני תושבת חולון מאז שהייתי ילדה בכיתה ה'  .אף פעם לא
שמעתי את המחלוקת בין דתיים לחילוניים .כולם יודעים שיש לי בן חרדי
בבני  -ברק .ויש לי בן חילוני בראשון .אני מקבלת את שניהם באהבה באותה
מידה .כאשר צריך לשמור ואנחנו שמרים וכל מה שצריך .ואני
חושבת שזה היופי בעם היהודי שזה צריך לשמור ,זה בא לביתי כן? אז אני
אומרת זה היופי שצריך לשמור בין אנשים לחיות ביחד ,וחיים וכל מי שלא
משנה אני אומרת ש"ס לא ש"ס ,בשבילי זה  ,איך אומרים כאשר הגעתי פעם
לבני  -ברק היו בחירות הבנתי שיש גם ש"ס ויש עוד איזה ,אמרתי גם מה
בתוך החרדים חרדים יש גם כן כאלה וכאלה ? אז קודם  -כל באמת לזכות
כולם ייאמר שאף פעם לא הרגשתי פה אף פעם לא הרגשתי שאלה אומרים
ככה .אבל זה הגיע עכשיו למועצה .אני רוצה לשמוע ואני רוצה באמת
לשמוע .חיים .חיים אני באמת רוצה לשמוע איך אתם רואים את ההמשך
שיצא מפה מפה ולא בעוד יום ולא בעוד שבוע ,מפה,

שכולנו כלפי כל

התושבים כל הציבורים על כל האוכלוסיות ,על כל כולם נותנים להם
מענה כזה .כי עד היום בעצם כולם חיו פה בשלום .לא הפרעתם לאף אחד לא
אמרתם לאף אחד לסגור .לא על הקו ולא קיוסק כזה שנפתח .כלום .מול
הבית שלי יש קיוסק.
מר חיים זברלו :לא העריכו את זה.
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גב' נעה צ'פליצקי :בדיוק .אז אני אומרת עד היום זה לא היה .איך מכאן ממשיכים באותה
מתכונת? בלי להפר ,להפר את הסטאטוס קוו אבל האמיתי .לא
הסטאטוס קוו הכתוב שמחר בבוקר לא יודעת מה.
מר חיים זברלו :מאוחר .מאוחר.
גב' נעה צ'פליצקי :האמיתי ,האמיתי.
דובר :

למה מאוחר? אפשר להוריד את זה ולחכות לראות מה קורה במדינה והזו.

גב' נעה צ'פליצקי :משהו שהוא באמת יצא וייתן מענה לכולם .
מר מוטי ששון :או  -קיי.
גב' נעה צ'פליצקי:לכולם.
מר עופר שמעונוף :בואו נחכה ונראה מה קורה מלמעלה.
מר איתי זילבר :הולכים להעביר את זה .זה עובר מחר.
מר עופר שמעונוף :שיעבירו .אחרי שיעבירו נראה מה עושים אנחנו.
מר איתי זילבר :אי  -אפשר לעשות אחרי זה.
מר עופר שמעונוף :לא צריך לעשות.
מר מוטי ששון :מורן בבקשה.
מר עופר שמעונוף :לא צריך לעשות ,יישאר כמו שהיה ,למה צריך לעשות בלגן?
מר ישראל מורן :אני שמעתי קשב רב .התקיפה האישית הזו היא בעיניי תקיפה לא עניינית
כי הם מבינים מקור הדיון הזה .מקור הדיון בסופו של דבר כרגע בשלב הזה
הוא בדיוק החקיקה בכנסת .אם לא היינו נדרשים לדיון הזה מלכתחילה,
האמינו לי מותר .אתה צודק חיים.
מר חיים זברלו :זה גם לא יעזור הרבה .כי אתה , -
מר ישראל מורן :אתה צודק חיים.
גב' עה צ'פליצקי :חיים אבל תקשיב .
מר ישראל מורן :אין מחלוקת בין הציבור החילוני.
מר חיים זברלו :אתה עשית אותו תבין.
מר ישראל מורן :ולא תהיה מחלוקת.
מר חיים זברלו :אתה עשית אותו.
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גב' נעה צ'פליצקי :חיים אולי נצא מפה עם משהו אחר.
מר ישראל מורן :אין מחלוקת ,אין חילוניים ולא דתיים ,ואף אחד לא רוצה לגעת לאף אחד
בשום דבר.
מר חיים זברלו :אחרי שעשית אותו אתה אומר אין מחלוקת.
מר ישראל מורן :מי שנוגע זה החקיקה הארצית .אני חושב שאתם צודקים .שניכם צודקים.
כשאתה אמרת שהחוק הקיים ומה שמציעים היום הולך לשנות במידה
מסוימת את הסטאטוס קוו ,אתה צודק .יעקב .יעקב אני גם הקשבתי לכל
הסיפור תאמין לי גם כשהקראת אותו .אתה צודק .להגיד לי הרבנים כן
מסכימים או לא מסכימים ,אני יודע גם מה הרבנים חושבים .אני אומר לך
לא תתירו ,יש לי הצעה .אני אומר לכם לא להתיר בחוק ולא לאסור בחוק.
אני אומר לכם .בואו נוריד את זה.
מרחיים זברלו :זה הצעה חדשה .צריך שיהיה כמו שהיה.
מר ישראל מורן :לא .אין כמו שיהיה.
מר חיים זברלו :אה.
מר ישראל מורן :אין כמו שהיה .בגללכם .בגלל ההצעה.
( מדברים בו  -זמנית ,לא ברור )
מר חיים זברלו :אתה רוצה חוק.
מר ישראל מורן :המציאות  , -המציאות הלוואי והייתה כמו שהייתה .מי שככה שינה את
המציאות זה החקיקה בכנסת של חוק המרכולים והשר דרעי ,זו האמת.
כולם ,גם נועה אמרה את זה .זה המציאות .עכשיו , -
מר חיים זברלו :אתה שינית את הכול בחולון.
מר ישראל מורן :עכשיו מי שפוגע , -
מר חיים זברלו :אתה ( לא ברור ) אנשים אחרים .די.
מר ישראל מורן :מי שיוצר את המחלוקות לא רק בחולון ,בכל ישראל כרגע ,בכל הרשויות
המקומיות ,זה השר דרעי.
מר חיים זברלו :זה לא נכון .אתה אולי לא מודע למי שהתחיל את זה ,זה ראש עיריית תל -
אביב.
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מר מוטי ששון :חיים .תן להתקדם.
מר ישראל מורן :אני לא קטעתי אותו הוא ממשיך לקטוע אותי .מי שיצר את המחלוקת
בעם ישראל בשלב הזה וכל מה שקורה ברשויות מקומיות ,זה חקיקה של
חוק המרכולים בכנסת .זו האמת.
מר חיים זברלו :למה?
מר ישראל מורן :אם בפעם הראשונה , -
מר חיים זברלו :למה היא באה?
מר יעקב אחדות :למה היא באה?
מר חיים זברלו :למה היא באה?
מר ישראל מורן :אני לא תל  -אביב .חיינו בשלום.
מר חיים זברלו :אני שואל.
מר ישראל מורן :אז אתם חוקקתם חוק בגלל תל  -אביב.
מר יעקב אחדות :לא .אתה ( לא ברור )
מר ישראל מורן :אתם חוקקתם חוק בגלל תל  -אביב .מציאות היא שהשר כנראה נלחץ
מחקיקת העזר של תל  -אביב ,והוא אמר אני אצא לפעולה .הוא ישבית
עכשיו את כל המדינה .אני שומר שבת בעצמי ,אני מכבד את הקהלים
אחרים ,ואת הציבורים האחרים בחולון.
מר חיים זברלו :הוא לא ( לא ברור )
מר ישראל מורן :אל תזלזל .תמשיך לזלזל.
מר חיים זברלו :אתה הרסת את השבתות.
מר ישראל מורן :אתה אל תגיד לי מה הרסתי ומה לא .השבת היא לא רק נחלה שלך.
מר חיים זברלו :היא לא שלי.
מר ישראל מורן :היא גם נחלה שלי .
מר חיים זברלו :אני שומר אותה.
מר ישראל מורן :אני יושב בנחת ו אשמור שבת כמו שאני רוצה ,ותופס אותה .אתה לא תגיד
לי איך לעשות את זה.
מר חיים זברלו :אני אומר אתה רוצה חוק נגד השבת זה מה שאתה עושה.
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מר מוטי ששון :חיים.
מר ישראל מורן :אנחנו לא רוצים חוקים נגד השבת.
מר חיים זברלו :אתה לא , -
מר ישראל מורן :אל תחוקקו גם אתם ,זה מה שאמרתי בכנסת וזה מה שאני אומר עכשיו.
זו ההצעה שאני מבקש עכשיו ממועצת העיר .ההצעה שאני מבקש היא שלא
נתיר לפתוח בשבת אבל גם לא נאסור לפתוח בשבת .לכן אני מבקש להוריד
את סעיף  ,4אני מבקש להוריד את סעיף  2בחוק , -
מר מוטי ששון :רגע .רגע .רגע.
מר ישראל מורן :לא ,אני לא מדבר על התיקון .אני מדבר על החוק המקורי וזו ההצעה שלי
לחוק .ההצעה שלי לחוק ,את קוראת את חוק העזר המקורי?
עו"ד יונת דיין :מה זה סעיף ? 2.2
מר יעקב אחדות :חוק עזר.
מר ישראל מורן :סעיף  4להוריד .סעיף  2מדבר על  , -תסתכלי על הסעיף תראי.
עו"ד יונת דיין :אני רואה סעיף .2א.
מר ישראל מורן.2 :א 2.ו .2 -ב.2.
מר איתי זילבר :את מסתכלת בחוק? או את מסתכלת בחומר?
מר ישראל מורן :היא מסתכלת בחוק .היא צודקת.2 .א.2
עו"ד יונת דיין ( :לא ברור ,רחוק מהמיקרופון )
מר ישראל מורן :אני מסכים .אבל .2א, - 2.
עו"ד יונת דיין :בעל עסק לא רשאי לחלופה בימים שאינם ימי חול אלא בשעות האלה.
מר ישראל מורן :נכון .כי זה הגבלה.2 .א 2.להוריד.2 .ב 2.להוריד .את סעיף  4להוריד .בכך
לא נתיר פתיחה בשבת ולא נאסור פתיחה בשבת .הם לפי טענתם יהיו
מרוצים ואנחנו לא ייפגע הסטאטוס קוו.
מר חיים זברלו :זה לא נכון  .אתה מטעה.
דובר :

כל אחד יכול לפתוח .כל אחד יפתח.

מר חיים זברלו :זה מה שאתה רוצה? אתה עובד עלינו?
מר ישראל מורן :בוא תייצר פתרון .ההצעה השנייה זה הצעה שאיתי הביא .תקבלו את אחת
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ההצעות .אחת החלופות היא טובה.
מר מוטי ששון :טוב .שמענו .רגע .רגע .שאלת הבהרה של היועצת המשפטית.
עו"ד יונת דיין :אני רוצה לדעת .כאשר אתה אומר .2א 2.זה כתוב בעל עסק רשאי לפתוח בית
עסק לפני  5בוקר?
מר יעקב אחדות :יהיה שינוי.
מר ישראל מורן :אני לא אומר מה אפשר .אני אומר מה אני לא מתייחס יותר בחוק.
מר יעקב אחדות :כן.
מר ישראל מורן :אל תגיד לי מה אני מתיר.
מר חיים זברלו :לא.
מר ישראל מורן :אני אומר מה אני לא מתייחס.
עו"ד יונת דיין :אז התיקון שאתה מבקש , -
מר ישראל מורן :מאוד פשוט.
עו"ד יונת דיין :שביום שישי או בערב יום חג ,למעשה כבר אפשר לפתוח ב  4 -לפנות בוקר.
מר ישראל מורן :זה אומר שמה שנכון ,זה אומר שאנחנו לא מגבילים .ביום ראשון עד חמישי
זה , -
(מדברים בו  -זמנית ,לא ברור )
דובר :

זה לא סביר.

עו"ד יונת דיין :יום מנוחה ,המשמעות של מה שאתה אומר עכשיו.
דובר :

רגע .אנחנו לא שומעים נו.

עו"ד יונת דיין :לפתוח בסדר.
מר ישראל מורן :מה?
עו"ד יונת דיין :ב  4 -וב .3 -
מר יעקב אחדות :מה עם שכנים? יונת .יש אנשים חיים.
מר ישראל מורן :אני אומר ,אני אומר , -
עו"ד יונת דיין :אני מנסה להבין.
מר יעקב אחדות :זהו הצעה רדיקלית.
מר ישראל מורן :אני אומר , -
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מר איתי זילבר :אז תצביע נגד.
( מדברים בו  -זמנית ,לא ברור )
מר מוטי ששון :יעקב ,יעקב.
עו"ד יונת דיין :אתה רוצה גם להוריד את שעת הפתיחה .תשים לזה לב.
מר ישראל מורן :לא ,לא.
עו"ד יונת דיין :אז תנה לא רוצה למחוק את .2א.2.
מר ישראל מורן :נכון.
עו"ד יונת דיין :אתה רוצה למחוק את הסיפא שלו.
מר ישראל מורן :את הסיפא שלו .את צודקת.
עו"ד יונת דיין :ביום שישי או ערבי ( לא ברור ) ייפתח לא לפני  5בוקר.
מר ישראל מורן :את צודקת.
עו"ד יונת דיין :שלא ב .2 -
מר ישראל מורן :נכון.
דובר :

מה אתה נכנס לשעות.

מר ישראל מורן :לא .זה לא אומר כלום.
דובר :

השעות לא חשובות .לא אומר כלום.

מר מוטי ששון :טוב .או  -קיי ?.ואחר  -כך איתי .מיכאל בבקשה.
מר מיכאל לוויט :מוטי אני באמת לא מבין משהו .הרי אם החוק יעבור , -
דובר :

חברים סליחה לא להפריע לחבר.

מר מיכאל לוויט :הרי אם החוק יעבור כמו שאתה מציע אותו ,תיווצר פה איזו שהיא
רשימה איזה שהוא מועדון אקסקלוסיבי של מישהו שיכול לפתוח בשבת .אז
זו גם הפליה.
דובר :

בטח.

מר מיכאל לוויט :שנייה .אז מצד שני אם אתה לא מעביר את החוק ממה נפשך? תשאירו
את הדברים כמו שהם.
מר חיים זברלו :הכי טוב.
מר מיכאל לוויט :אני באמת , -
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מר מוטי ששון :לא תהיה לך השפעה.
מר מיכאל לוויט :רגע .רגע.
מר חיים זברלו :לא הייתה לך השפעה כי הכול ייכתב על  -ידי שר הפנים.
מר מיכאל לוויט :לא .אני לא בטוח שהחוק הזה יעבור.
מר מוטי ששון :אני לא יודע.
מר מיכאל לוויט :אבל שוב , -
מר מוטי ששון :אם הוא יעבור?
מר מיכאל לוויט :אני , -
מר איתי זילבר :יש קואליציה יביאו את גליק מהשבעה להצביע ,מה אתם מדברים? מחר
בבוקר.
דובר :

יש לי תובנות בנושא.

דובר :

מה נראה לך יסגרו את חולון?
( מדברים בו  -זמנית ,לא ברור )

מר ראובן קייקוב :לא תוכל לצאת?
דובר :

מצביעים מחר בבוקר.
( מדברים בו  -זמנית ,לא ברור )

מר מוטי ששון :חברים אני מבקש .חבר'ה.
מר מיכאל לוויט :מוטי אני באמת אני חושב שאני לא היחיד ,אני לא בטוח שכל הנוכחים פה
מבינים את המחלוקת .מבינים את המשמעות .מה קרה פתאום? באמת.
מר מוטי ששון :אתה לא מבין מה שקרה?
מר מיכאל לוויט :לא .אני לא מבין .אני באמת לא מבין.
מר מוטי ששון :אתה צריך להעביר החלטה , -
מר מיכאל לוויט :אם החוק יעבור , -
מר מוטי ששון :אני עונה לך.
מר מיכאל לוויט :לא .אבל אם החוק יעבור ,אני מחר לא אוכל לפתוח איזה שהוא  , -איזו
שהיא פיצוציה כי תהיה רשימה סגורה.
מר מוטי ששון :משרד הפנים יחליט בשביל תושבי חולון .היום יש לך סמכות כמועצה.
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מר איתי זילבר :נכון.
מר מוטי ששון :אתה מוותר על הסמכות הזו? כמועצה?
מר ראובן קייקוב :לא נכון.
מר מוטי ששון :אתה מייצג את התושבים?
מר מיכאל לוויט :אבל אתה יודע איזו שהיא רשימה סגורה שאף אחד לא יוכל להתפרץ
אליה.
מר מוטי ששון :אבל לפחות תשמור על הקיים .שיש לך.
מר איתי זילבר :תן את ההגבלה במקומות ושכל אחד יפתח מה שהוא רוצה.
מר מוטי ששון :מחר סוגרים מה תעשה?
מר יעקב אחדות :יופי.
מר איתי זילבר :יעקב זה יופי יופי.
מר יעקב אחדות :ממש.
מר ישראל מורן :מוטי אני שאלתי אותך .מוטי אני שאלתי אותך מה עושה מחר נתנאל,
בבית העסק שלו?
( מדברים בו  -זמנית ,לא ברור )
מר מיכאל לוויט :תעביר את החוק איך שאנחנו רוצים .איך שהם מציעים .שלא הייתה
רשימה סגורה .שיהיו גם רחוב אחרים וגם עסקים אחרים.
מר איתי זילבר :הוא רוצה להוריד את הרחובות.
מר מיכאל לוויט :זה מה שאני אומר.
מר מוטי ששון :אפשר ארצה לפתוח מה תעשה עם נתנאל?
מר ראובן קייקוב :רגע .אני גם רוצה לדבר .רגע ,רבותיי.
מר איתי זילבר :מה שעמוס  , -כי עמוס אומר משהו מאוד  -מאוד נכון .ברשימת הרחובות
שמופיעה כאן בתוספת הראשונה של סעיף  ,4אין למשל את רחוב חנקין.
מרכז נתנאל יושב ברחוב חנקין פינת גולדה .שניהם לא מופיעים פה.
( מדברים בו  -זמנית ,לא ברור )
מר מוטי ששון :או  -קיי .קייקוב ואחריו מועלם,
דובר :

לא ביקשתי.
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מר מוטי ששון :או  -קיי .מי כן?
מר ראובן קייקוב :אני ביקשתי.
מר מוטי ששון :או  -קיי.
מר ראובן קייקוב :רבותיי ,אנחנו לא מזמן חגגנו את חג החנוכה .חג החנוכה חגגנו .מישהו
זוכר למה? כן .היו שם את גזירות היוונים .גזירות היוונים בואו ניזכר בהן 3
גזירות עיקריות ביניהן גם השבת .השבת שמירת השבת .מפה אני מסיק
בעצם שהשבת היא אחד מעקרונותיה של היהדות .רבותיי אנחנו נמצאים
במדינה דמוקרטית כמו שנאמר פה אך גם יהודית .אני לא יליד הארץ.
רבותיי אני לא יליד הארץ .אני יליד ברית המועצות לשעבר .שם גם חונכתי
לקומוניזם .אני רוצה לומר שגם הקומוניזם רדף את היהדות.
גב' נעה צ'פליצקי:

נכון.

מר ראובן קייקוב :וכל סממן יהודי פשוט רדפו אותו וניסו לחסל אותו .הנה עובדה ,חלקם
הצליחו .עובדה שהיום הנה פה מדינה נכון על  -ידי מי היא הוקמה? על  -ידי
יוצאי ברית המועצות .לדורותיה .לכן ,גם היום כל העלייה רוב העלייה
הרוסית הם שוב ,הם אולי שומרי מסורת יש להם אולי איזו שהיא זיקה אבל
מאוד  -מאוד קלה רבותיי .רוצה גם לומר ש  , -שבן  -דוד של סבא שלי שהיה
רב ראשי של סמרקן ,גם כן היה בכלא .בכלא סובייטי .רבותיי  ,אז זה לעניין
השבת .נכון אנחנו פה לא טהרן ,אנחנו לא כופים פה על אף אחד .בעיר
חולון .מתקיים הסטאטוס קוו.

כל הקהלים מכבדים אחד את השני,

החרדים מכבדים את החילוניים והחילוניים מכבדים את החרדים .עד עכשיו
לא היו פה הפגנות בעד ולא היו פה הפגנות נגד .לא נסגרה אף חנות רבותיי.
למרות שיש פה חנות בתל  -גיבורים שפתוחה  24שעות 7 ,ימים בשבוע .לא
שרפו אותה לא קיימו הפגנות.
מר יעקב בבלי  :אף על  -פי שאסור לה.
מר ראובן קייקוב :שנייה רגע.
מר יעקב בבלי :אף על  -פי שאסור לה.
מר ראובן קייקוב :אף על  -פי שאסור לה.
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מר יעקב בבלי :כלום.
מר ראובן קייקוב :אף על  -פי שאסור לה .בדיוק .שום דבר לא קרה.
מר יעקב בבלי :מה תיתן?
מר ראובן קייקוב :עכשיו רגע.
( מדברים בו  -זמנית ,לא ברור )
מר איתי זילבר :הכול בגלל בג"ץ הורה לעיריית תל  -אביב לאכוף את חוק העזר .לכן
הולכים לשנות את חוק העזר .כדי לא לסגור.
מר יעקב בבלי :אל תאכוף.
מר איתי זילבר :אני לא יכול כי אני שומר חוק.
מר יעקב בבלי :למה עד עכשיו אתה לא אוכף?
מראיתי זילבר :מה זה?
( מדברים בו  -זמנית ,לא ברור )
מר יעקב בבלי :תגיד לי אתה בסדר? מה אתה מבלבל את המוח?
מר איתי זילבר :זה חוק.
מר יעקב בבלי :יש חוק שאסור לפתוח .למה אתה לא אוכף?
מר ראובן קייקוב :שנייה.
דובר :

אני חושב שאתם סתם משתוללים .תשב .תשמעו רגע.

מר מוטי ששון :רגע .רגע .רגע .יעקב.
מר איתי זילבר :פיקוח עירוני רואה אצלך כמו שהוא רואה אצלי.
מר מוטי ששון :רגע .איתי.
דובר :

תן לו רגע לסיים ,הוא יקרא פה איזה משהו ,אולי מזה נצליח להבין דברים
יותר נורמאליים.

מר מוטי ששון :קייקוב מדבר.
מר ראובן קייקוב :כן .כל הדיון כאן נערך שוב בעקבות חוק המרכולים .אותו חוק
המרכולים שפה מורן כל  -כך דיבר עליו ,שאריה דרעי שהוא זה שהתחיל,
וכו' .שימו לב יש פה ידיעות אחרונות כן פשוט הסבר מה הוא חוק המרכולים
 .כן מה הוא אותו חוק .מה הוא אומר? מה מטרת חוק המרכולים? חוק

80

מועצת העיר ה 17 -חולון ישיבת מועצה שמן המניין מספר  7.1.2018 ,70פרוטוקול 484

המרכולים מבקש לתת לשר הפנים את היכולת למנוע מרשויות מקומיות
לחוקק חוקי עזר עירוניים שיתירו באופן רשמי פתיחת מרכולים בשבת.
שימו לב ,בסך  -הכול ,מבקש למנוע עזר עירוניים שבאופן רשמי יפתחו את
העסקים שלהם בשבת .למה רק באופן רשמי? כי גם היום רוב הפעילות
המסחרית מתרחשת בשבת לא מוסדרת בחוק .הבעיה של החרדים החריפה
ברגע שהרתת שהרשויות ביקשו לחוקק חוקים שהתירו את זה .איך נולד
החוק? טוב .זה כבר באמצעות עיריית תל  -אביב.
מר ישראל מורן :זה לא נכון .היסטורית זה לא נכון.
דובר :

שנייה.

מר ראובן קייקוב :מה יעלה בגורל פיצוציות וחנויות נוחות בתחנות דלק? גם הן ייסגרו? רוב
תחנות הדלק והפיצוציות פועלות היום בשבת ללא היתר חוקי והחוק לא
מבקש לגעת בהן .אם הרשויות המקומיות לא יבקשו לחוקק חוקי עזר
שיתירו את הפעלתן ,הן צפויות להמשיך לפעול באותה מתכונת.
מר ישראל מורן :יפה.
מר יעקב אחדות :גם ( לא ברור ) חלב.
מר ראובן קייקוב :שנייה רגע .אף אחד  , -שום חוק לא מבקש לסגור ולנעול ואכוף מה
שאנחנו עושים היום.
מר מיכאל לוויט :סתם עושים רעש נראה לי.
מר ראובן קייקוב :כן .בסופו של דבר ,גם יש לזהות של שר הפנים בעתיד ,יש בעל ישום של
החוק וכו' .בכל אופן אני רוצה להתייחס פה נכון שפורום רשויות ה 15 -
הערים ,קיבל החלטה לחוקק חוק כן .לחוקק חוק עזר עירוני ,שיתיר לפתוח
עסקים בשבת .אבל לפני  -כן לא הייתה ,לא הייתה שוב שום הפרת סטאטוס
קוו ,אני חושב באמצעות החוק הזה אנחנו נעגן בחוקה את חילול השבת.
בחוקה את אחד  , -אנחנו בעצם רומסים את אחד העקרונות של היהדות.
את אותם העקרונות שהיוונים רצו להשמיד אותם .זה היוונים שרצו למחוק
את אותם העקרונות .גם כי הקומוניזם רדף אותם.
מר ישראל מורן :אבל בהצעת החוק זה לא , -
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מר ראובן קייקוב :שנייה רגע .שנייה רגע אחד .שנייה רגע.
מר חיים זברלו :זה הגרוע.
מר ראובן קייקוב :אני אתייחס רגע להצעה של מורן.
מר יעקב אחדות :אולי זו הצעה של איתי.
מר ראובן קייקוב :אני אתייחס רגע להצעה של מורן .רבותיי אם אנחנו נוריד היום מסדר
היום את החוק עזר העירוני ,הסטאטוס קוו יישמר .אך כמו שפה מורן העיר
את תשומת ליבי ,במידה ויהיה את אחד התושבים לא משנה מי ,התושב או
מישהו מבחוץ שיבוא ויגיש בג"ץ מדוע אנחנו כעיר לא אוכפים את החוק ,כן.
אז במקרה כזה ,אנחנו נידרש לאכוף חוק על  -ידי בג"ץ .למה? כי אין לנו
חוק עזר עירוני.
מר ישראל מורן :בעצם אתה אומר שאתה כבר נדרש לעשות את זה.
מר ראובן קייקוב :שנייה רגע .שנייה רגע אחד .כן .אז הצעה נוספת שהיא שוב אם אנחנו
נחוקק חושב כזה ,זה בעצם פגיעה באחד מעקרונות היהדות .או מאידך פה
מורן מעלה הצעה ,אולי בעצם נמחק לגמרי את האיסור .בעצם אנחנו לא
חוקקנו חוק חדש אלא מחקנו ,ביטלנו חוק קיים .ככה אני מבין.
מר ישראל מורן :את חוק העזר.
מר ראובן קייקוב :את חוק העזר .שנייה רגע .שנייה רבותיי.
דובר :

תנו לו לסיים.

מר ראובן קייקוב :עכשיו שימו לב היום אנחנו ניקח רגע את חוק המרכולים מה הוא אומר?
שאם אנחנו נרצה לחוקק חוק חדש ,לשר הפנים תהיה אפשרות לבוא לבטל
את אותו חוק .לא לאשר את אותו חוק .וכן? שוב עד עכשיו הוא יכל לעשות
את זה גם ,אבל הוא היה צריך לנמק אותו.
מר ישראל מורן :נכון.
מר ראובן קייקוב :או  -קיי? ומעתה הוא יכול שלא לנמק אותו  .אך מה קורה אם למשל
אנחנו לא באים לחוקק חוק חדש ,אנחנו באים לבטל חוק קיים? כן? אנחנו
באים לבטל חוק קיים .מה קורה אז?
עו"ד יונת דיין :גם זה דורש אישור שר הפנים.
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מר ראובן קייקוב :גם זה דורש אישור שר הפנים .או  -קיי? אבל שימו לב זה כבר לא חוק
המרכולים ,כי רק אם אנחנו באים לחוקק חוק ,זה חוק .כיב הוא יצטרך
לאשר .את בכל אופן אנחנו לא באים לחוקק ,אנחנו באים לבטל כאן .לכן,
לכן שימו לב הסטאטוס קוו היום הוא נשמר .הוא נשמר וקיים .אני אגיד
לכם יותר מזה .לא רק שהוא קיים אלא הוא נפרץ.
מר יעקב אחדות :הוא נפרץ.
מר ראובן קייקוב :הוא נפרץ .בואו נסתכל רגע על מתחם לה פארק כן? שוב לא צרה עיני
באף אחד .בשום דבר .בואו נסתכל על מתחם לה פארק .מתי הוא נפתח?
מתי הוא נפתח ? מתי זה היה? לפני שנה לפני שנתיים? כן .הכול פה כל
הנהלת העיר .כן? היא מתהדרת בפארק הזה .הנה תסתכלו מה עשינו,
הבאנו את כל הצעירים חזרה אלינו .הפאבים פתוחים ,הכול עובד .נכון?
האם היו שם הפגנות של חרדים? האם דרשנו ,אנחנו חלק מהקואליציה פה.
האם דרשנו שהמקום הזה ייסגר? האם באנו לכאן למישהו בהנהלת העיר,
כן? דרשנו לסגור את אחת החנויות? לא היה .לא היה למה? כי אנחנו
מבינים ,אנחנו מבינים שאנחנו חיים ואנחנו רוצים לחיות בהרמוניה .אבל
החוק הזה כאן שאנחנו היום מבקשים להעביר אותו ,בעצם לא רק שהוא בא
לא לשמור על הסטאטוס קוו כן .כי סטאטוס קוו זה גם ככה לא נאכף והוא
כבר נפרץ .כבר עכשיו אנחנו באים לעגן ,מעגנים את אחד ה  , -מוחקים את
אחד העקרונות היהדות אצלנו בחוקה של העיר .כן? לכן אני מציע אולי
אנחנו נוריד מסדר היום בכלל את חוק העזר הזה .במידה כן? ובאמת ובאמת
נצטרך נצטרך באמת יהיה תביעה לבית  -משפט עליון לבג"ץ לאכוף.
מר ישראל מורן :לבג"ץ.
מר שמעון חזן :מי?
מר ראובן קייקוב :שנייה .שנייה .במידה ומישהו ילך לאכוף.
מר שמעון חזן :אין ,תגיד מישהו .תגיד אתה , -
מר אובן קייקוב :אני לא הלך .אני לא הולך אבל במידה .שנייה רגע .לא סיימתי.
מר חיים זברלו :לא סיימת?
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מר ראובן קייקוב :לא .לא סיימתי .שוב במידה ומישהו בכל אופן ילך תמיד יש לנו אופציה
נוספת .אותה אופציה פשוט מבטלת את חוק העזר כן? שמחייב לסגור או לא
לפתוח בעצם את העסקים בשבת .דבר ראשון ,דבר שני גם יש פה קצת שיח
של הסתה .סליחה ,יש פה קצת שיח של הסתה  ,כולם מדברים על שמירת
הסטאטוס קוו כאשר בפועל הסטאטוס קוו נשמר .אפילו לא נשמר על  -ידי
צד אחד ,כן? אבל מצד שני עכשיו אנחנו רוצים מעבר לכך ,גם לעגן את החוק
הזה בחוקי העירייה .אני רוצה לומר שעלתה ההצעה ,ישבנו פה לפני שבוע,
כן? אישרנו אישרנו את התקציב .את התקציב העירוני .כן? הייתה לנו
אפשרות ,עלתה אני מדבר בגלוי .הייתה  , -עלתה הצעה ,אני אישית העליתי
אותה .רבותיי בואו לא נאשר את התקציב .בואו לא נאשר את התקציב.
למה? כי אז הדיונים יתארכו ,ויהיה יותר בלגן ,ואם כבר אם אנחנו כבר
בבלגן ,אז נהיה בבלגן יותר טוטאלי .כן? אבל אבל אני רוצה לומר שמתוך
אחריות מתוך אחריות לניהולה התקין העיר כן? בכל אופן הגענו לכאן,
נכנסנו למליאה ותמכנו בתקציב .שוב ,אבל זה היה אך ורק משום שאנחנו
רוצים לכבד את העיר .אנחנו רוצים שהעירייה תתנהל תמשיך להתנהל ,ועוד
בנוסף לזה כשאנחנו בתקופת בחירות כן? הכי קל .זה טוב לכולנו .אתם
יודעים הדיון הזה ההתכחשות הזו היה ממש טובה .כן? אני לא איש פוליטי.
אני לא מבין בכל ה , -
מר מוטי ששון :או  -קיי .תודה.
מר ראובן קייקוב :שנייה רגע .אני לא סיימתי עוד .אני לא סיימתי .לא סיימתי.
דובר :

 20דקות היה רק סיפור מהולנד.

מר יעקב אחדות :מה קורה? נו אז מה? זה היופי של הדמוקרטיה .זה היופי של
הדמוקרטיה.
מר ישראל מורן :אני אומר.
מר יעקב אחדות :שאנחנו יש לנו זמן , -
( מדברים בו  -זמנית ,לא ברור )
מר יעקב אחדות :הסתייגות של ה  2 -וחצי ש"ח .הכול טוב.
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מר מוטי ששון :או  -קיי.
מר ראובן קייקוב :רגע אחד .קריית מוצקין הייתה רשות מוניציפאלית עצמאית.
מר יעקב אחדות :יש לנו פה עוד סיפור .רגע.
מר ראובן קייקוב :היא לא הייתה ישות דתית .סיפור קצר .לחיזוק.
( הפסקת הקלטה )
מר ראובן קייקוב :היא לא הייתה ישוב דתי .פרנסי העיר החליטו , -
מר מוטי ששון :רבותיי שקט.
מר ראובן קייקוב :לא פעלה בה תחבורה ציבורית וכל החנויות ובתי קולנוע שובתו מדי
שבת .אבל אינה

 , -אבל אינה המזל שהייתה קרובה לחיפה מבחינה

גיאוגרפית .מכיוון שבחיפה היא עיר מעורבת שבה חיו ערבים ,יהודים ,בני
דתות אחרות ,ופעלה תחבורה ציבורית בשבתות .החליטה חברת
האוטובוסים השחר אשר התאחדה לימים עם אגד ,להסיע דרך הקריה
רוחצים לחוף גליה .האוטובוס הגיע מחיפה ,עבר את קריית מוצקין לכל
אורכה ,חצה את קריית שמואל הדתית ,אף קריית ים שבה שכנה מעבר גב ים
עד לחוף גליה .הרב פוגלמן שהיה אדם מתון מאין כמותו ,האמין בתמימותו
שלאחר קום מדינת ישראל שאליה שאפו ועליה חלמו דורות רבים ,תישמר
בה השבת כדת וכדין .רחובותיה לא יראו תחבורה ציבורית בשבת .הרב
ואנשי החליטו לעשות מעשה .טוב .בכל אופן רבותיי .אני אומר לכם , -
מר מוטי ששון :טוב.
מר ראובן קייקוב :יש הרי סיפורי שבת .השבת היא אחד מעקרונות היהדות .זה מה שאנחנו
מבקשים .לשמר את אחד העקרונות היהדות .לא להתיר בחוק כן? רבותיי,
אם נתנאל ירצה לפתוח הוא פותח .משהו יקרה לו? לא יקרה שום דבר .כן?
זה מה שיקרה .אותו דבר.
מר ישראל מורן :אתה צודק ,אבל צריך לא לאסור.
מר ראובן קייקוב :אני אומר במידה ונצטרך לא נאסור .נבטל את האיסור .לא כעת .כעת
בואו נשמור את זה.
מר מוטי ששון :ראובן.
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מר איתי זילבר :ראובן הזכיר כל מיני משפטים .אני רוצה לבקש מהיועצת המשפטית
שתסביר את המצב המשפטי לאשורו .כי לפי מה שראובן מציע ,הוא אומר
בואו לא  , -בואו נוריד את הנושא מסדר היום ,ואם הכנסת תעביר מחר את
החוק.
דובר :

אי  -אפשר.

מר איתי זילבר :וזה אכן יצור לנו בעיות ,נבטל את חוק העזר .מה שאמרת תוך כדי לפי עד,
גם מצריך את אישור שר הפנים .מה שמכניס אותנו לאותה הבעיה.
מר ראובן קייקוב :זה לא בתוחלת החוק.
מר ישראל מורן :סליחה .אתה לא יועץ משפטי תן ליועצת משפטית לענות.
מר איתי זילבר :רגע .תעשי לנו סדר בכל הממבו ג'מבו המשפטי ,בקשר שלנו מול שר הפנים
ומחר מיד אחרי הצבעה על חוק המרכולים.
מר נעה צ'פליצקי :שלנו מול עצמנו.
מר איתי זילבר:זה יותר מסובל.
דובר :

מה ההשלכות גם.

עו"ד יונת דיין :בעולם הממבו ג'מבו אני לא כל  -כך מבינה אבל בעולם המשפטים .או  -קיי?
מה שיש הנחיה זה בתור נוסח של הצעת החוק שהוגשה בממשלה ,עברה ( לא
ברור ) ונכנסה ( לא ברור ) בהצעת החוק כל מה שמבקשים זה תיקון שמוסיף
סעיף אחד לפקודת העיריות בכל אותם סעיפים של סמכויות .הוא מגדיר
לעסקים כי למעשה הכול חוץ ממסעדות ,בית קפה ,בתי תה ובתי משקה ,או
מקום אחר בו מכינים ומגישי משקאות צריכה במקור ,מקומות של בידור
ציבורי שזה תיאטרון ,קולנוע ,קונצרט ,מופיע מחוז ,קברט ,קרקס ,משחק
ודומה ,אז הם אומרים שעל אף הסעיף שבעצם אומר אם חוק העזר במועצת
העיר הולך לשר הפנים ואם הוא לא מתנגד בתוך  60ימים וכן
הלאה ,על אף סעיפים אלו לא יפורסם ברשומות חוק עזר בעניין פתיחתם
וסגירתם של עסקים בימי מנוחה ,אלא לאחר שהשר נתן את הסכמתו לחוק
העזר .השר לא נכנס להסכמתו לחוק העזר כאמור ,אלא אם כן פתיחתם של
העסקים בימי מנוחה כפי שמוצע בחוק העזר ,נדרשת על  -מנת לספק צרכים
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אשר לדעת השר נצרכים.
מר איתי זילבר :עכשיו אני רוצה לשאול .אם נציע לבטל זה גם מצריך את אישור השר.
עו"ד יונת דיין :כל  , -כל שינוי בחוק עזר ,להוסיף ולתקן ,זו החלטת מועצת העיר שהולכת
למשרד הפנים .אז אם אנחנו נחוקק חוק עזר שאוסר פתיחתם וסגירתם של
עסקים ,שזה ( לא ברור ) להוריד את הסעיף כמו שמורן מציע ,

זה צריך

ללכת לאישור משרד הפנים.
מר איתי זילבר :יצטרך ללכת.
דובר :

יצטרך.

מר איתי זילבר :לא עכשיו .זאת אומרת אחרי , -
מר ישראל מורן :אז להסכמה.
מר איתי זילבר :רגע.
עו"ד יונת דיין :מה שיהיה לו רוב במועצת העיר. .
דובר :

אז בואו נחכה אחרי זה.

עו"ד יונת דיין :אם לא יהיה רוב במועצת העיר ,או יהיה רוב לדחייה אז אין שינוי .אבל בכל
החלטה במועצת העיר שמובילה לשינוי בחוק העזר הקיים ,נשלח לאישור
משרד הפנים .ברגע שיועבר ב  , -החוק בכנסת בוועדה בקריאה שנייה
ושלישית ,זה יפורסם ברשומות והתיקון הזה יגבור על המצב הקיים .אז
מה זה אומר שכל תיקון בחוק העזר הספציפי הזה של פתיחת וסגירת
עסקים.
דובר :

יבוא לאישור.

עו"ד יונת דיין :שמתקבל פה ויעבור למשרד הפנים ,צריך אישור אקטיבי של השר .זה לא
די ב  60 -ימים שלא ענה.
מר ישראל מורן :תודה רבה.
עו"ד יונת דיין :זה המצב המשפטי כרגע ,מה ישתנה מה קורה בכנסת.
מר ראובן קייקוב :תגידי בבקשה היום למשל היום הגשנו נגיד בעזרת השם לא נאשר ,כן?|
אבל אם ,זה לא ילך ,והחרפה הזו תירשם בספר החוקים של העיר.
דובר :

חוק המרכולים.
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מר ראובן קייקוב :בסופו של דבר זה כן ילך .הוא כן ילך לשר הפנים נכון?
עו"ד יונת דיין :יש פה שאלה של סמכויות .מה סמכות שלנו לעומת שר הפנים או יתקנו את
זה ,יפרסמו את החוק הארצי.
מר ראובן קייקוב :או  -קיי .נגיד יפרסמו .נגיד לא יפרסמו ,לא יפרסמו את החוק הארצי.
מה יקרה?
מר איתי זילבר :אבל לא ,נניח נניח שכן יפרסמו .קח את המקרה הגרוע.
עו"ד יונת דיין :תיאורטית ,הכנסת להכניס בתיקון שלה סעיף תחולנה .מתי תיקון זה חל.
קרו כבר חוקים במדינת ישראל שהחילו עליהם סעיפים בצורה
רטרואקטיבית .אני לא יכולה להגיד לך מה יעשו.
מר ראובן קייקוב :אבל עכשיו המצב כמו שהוא ,כמו שהוא ,לא יחוקק חוק המרכולים .לא
יחוקק חוק המרכולים .נניח כן?
עו"ד יונת דיין :לא.
מר ישראל מורן :אתה מבטיח לנו את זה?
מר ראובן קייקוב :אני לא מבטיח כלום .מה יקרה? מה יקרה? מה קורה מפה והלאה?
דובר :

איך הוא יכול להבטיח לך משהו?

עו"ד יונת דיין :כל החלטה שפה אם היא החלטה של תיקון החוק ,עוברת למשרד הפנים .אם
אין התנגדות אקטיבית בתוך  60יום ,אם אין דרישות לתיקונים משפטיים,
או אחרים ,זה עובר לפרסום ברשומות ונכנס לתוקף.
מר ראובן קייקוב :או  -קיי .בסדר.
מר מוטי ששון :טוב.
מר משה מועלם :אני מבקש מוטי.
מר מוטי ששון :כן.
מר משה מועלם :אני בכל זאת רוצה להגיד משהו .אני מסתכל על רשימה ההצעה שלך אני
לא רואה את מתחם גולדה כאן .להזכיר לכם את מתחם גולדה ,יש לנו להגיד
את הספרייה העירונית ,גם את המוזיאון וגם כל מה מסביב לו.
מר איתי זילבר:אתה תגיד , -
מר משה מועלם :וגם את כל הפעילות .את כל הפעילות.
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( מדברים בו  -זמנית ,לא ברור )
מר משה מועלם :איתי ,איתי ,סליחה .אם הייתי רוצה את העזרה שלך .עזוב נו באמת.
מר איתי זילבר :אנחנו מסכימים.
מר ישראל מורן :חברים.
מר משה מועלם :רגע .אני מבקש ,מוטי .רגע .לא סיימתי .אני מבקש , -
מר יעקב אחדות :אל תדאג מועלם .אתה איתו ( לא ברור )
מר מוטי ששון :יעקב תן לו לדבר בבקשה.
מר משה מועלם :אני מבקש כן להכניס לרשימה הזו את מתחם גולדה .ואני רוצה להצטרף
למילים שאמר חברי עמוס ,לגבי מרכז של נתנאל .מחר יהיו לנו בעיר עוד
קניונים.
מר מוטי ששון :אז אמרת רלוונטי חנקין ,בסדר.
מר משה מועלם :גם  , -גם את ה  , -גם את הקניונים הנוספים בעתיד שיפתחו לנו ועלולים
להיפתח לנו קניונים בעתיד.
מר ראובן קייקוב :בוא נפתח את הכול.
מר משה מועלם :בסדר.
מר ראובן קייקוב :בוא נפתח את הכול.
מר איתי זילבר :גם מתחם אפריל נראה לי ,אני לא זוכר איך קוראים לו שם ,איפה שאייס
ונייק הוא גם לא  , -הוא גם לא מופיע ברשימה הזו.
דובר :

זה אזור תעשייה.

מר משה מועלם :זה אזור תעשייה.
מר איתי זילבר :אזור תעשייה.
מר משה מועלם :זה אזור תעשייה.
מר איתי זילבר :בשבת איפה , -
מר ראובן קייקוב :רבותיי אולי נסמיך את ראש העיר , -
מר ישראל מורן :מה שכן אפשר לעשות בהקשר הזה ,זה לתקן בדיוק את אותו מנגנון,
שמעת לעת אתה בהמלצתך למועצת העיר.
מר מוטי ששון :או  -קיי.
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מר ישראל מורן :זה גם אפשר.
מר משה מועלם :לא .מה?
מר מוטי ששון :לזה צריך להמליץ ,זה קיים .זה קיים.
מר נעה צ'פליצקי :רגע .עכשיו כל מה שקיים.
מר איתי זילבר :איפה קיים?
מר מוטי ששון :אתה יכול להביא למועצה.
( מדברים בו  -זמנית ,לא ברור )
מר יעקב אחדות :איפה הסטאטוס קוו? אה?
מר ראובן קייקוב :מפרים את הסטאטוס קוו.
מר יעקב אחדות :שקר .אין הסטאטוס קוו.
מר ישראל מורן :גם בתל  -אביב.
מר ראובן קייקוב :אנחנו גם נפר את הסטאטוס קוו.
מר איתי זילבר :אבל היועצת המשפטית , -
מר משה מועלם :איתי אתה מפריע לי רגע.
מר איתי זילבר :רגע .מווי היועצת המשפטית , -
מר משה מועלם :אל תגיד לי רגע .מה רגע.
מר איתי זילבר :אבל התיקון אמרת שצריך אישור של שר הפנים.
מר מוטי ששון :הוא חייב לנמק למה לא.
מר משה מועלם :הוא צריך לנמק.
מר איתי זילבר :הוא צריך לנמק .אחרי החוק לא צריך לנמק.
מר מוטי ששון :לא.
מר איתי זילבר :תשאל את היועצת המשפטית.
עו"ד יונת דיין :רגע .שנייה .אני חוזרת לחוק.
דובר :

הקשבה ליועצת המשפטית בבקשה.

עו"ד יונת דיין :אנחנו מגיעים פה לריבוי הצעות .מועלם ( לא ברור ) זה הצעה אחת.
מר משה מועלם :אני מוסיף .אני , -
מר מוטי ששון :או  -קיי.
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מר נעה צ'פליצקי :אז גם תוסיפו את לוחמים  37כי יש שם משהו שפתוח.
מר משה מועלם :בבקשה.
( מדברים בו  -זמנית ,לא ברור )
מר מוטי ששון :חברים בבקשה.
מר איתי זילבר :מה עם אומרת מה פנחס איילון? פנחס איילון? הקניון הקטן הזה בפינה.
מר מוטי ששון :רגע .חברים.
מר יעקב אחדות :אני רוצה לשאול שאלה .אנחנו שמנעו פה שאדון ראש העיר הציע את
הרחובות האלה .אז בא מועלם אומר מה עם זה? אתה אומר גם זה .אז אומר
יניב , -
דובר :

תפתחו את כל חולון בקיצור.

מר יעקב אחדות :אומר גם זה .אז תחליט .אתה שמור על הסטאטוס קוו ככה כמו שהצגת?
או שזה סתם חרטה? אפשר לזרוק את זה לפח? תגיד לנו שאנחנו נדע פלה
אנחנו הולכים .לאן אתה רוצה להוביל אותנו .את כל העיר הזאת .לכל
החבר'ה שלך פה .אנשים לא מבינים .אתה עושה מועדון סגור?
דובר :

טוב .זה מייתר .מיותר.

מר יעקב אחדות :או המועדון יהיה פתוח?
מר מוטי ששון :הצבעה .טוב .חברים תציעי את ההצעה.
עו"ד יונת דיין :סעיף , - 42
מר ראובן קייקוב :זה הצעה של מי את מקריאה?
עו"ד יונת דיין :אני קודם מסבירה לכם את התהליך.
מר איתי זילבר :אני מבקש לקבל את זה בכתב .אני לא מבין מה זה אומר.
דובר :

די איתי.
( צוחקים )

עו"ד יונת דיין ( :לא ברור ) עבור קביעת מנגנון של הליך ההצבעה .סעיף  42לתוספת ה 3 -
לפקודת העיריות.
גב' נעה צ'פליצקי :קצת יותר בקול רם.
דובר :

לא שומעים אותך.
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עו"ד יונת דיין :סעיף  42לתוספת ה  3 -לפקודת העיריות שדן בפרוצדורה ולהלך ניהול דיון
של מועצת העיר ,מתייחס לנושא ההצבעה .יש הצעה אחת לענייננו .עמדו
להצבעה יותר מהצעת החלטה אחת לעניין נדון ,יצביעו עליו אחת  -אחת בעד
ונגד ,בהתאם לסדר שיחליט יושב ראש המועצה.
מר מוטי ששון :או  -קיי.
עו"ד יונת דיין :או  -קיי? זה הסעיף הרלוונטי .או  -קיי? ממה שאני ספרתי כרגע ,רשמתי,
הגעתי ל  4 -הצעות .ההצעה המקורית כמו שהיא הוגשה ,שאומרת שבעצם
באותו סעיף  4למחוק העזר שמדבר על עסקים בימי מנוחה ,על אף האמור
בסעיף  4קטן א' ,של ימי נוחה למעט יום כיפורים וערב  9באב ,מותר לפתוח
קיוסק מזנון ומרכול ,מהתחלת יום מנוחה עד השעה  21ומשעה  10עד 15
ובקיץ משעה  18ועד תום יום המנוחה ,לצורך מכירה או הגשה של אוכל או
משקה ,בין כותלי המקום .בהתייחס למרכולים אני רואה שברחה לי פה
המילה .באזורים או רחובות המפורטים בתוספת הראשונה ,ושמות
הרחובות .או  -קיי? זו הייתה ההצעה , -
מר יעקב אחדות :סליחה.
( מדברים בו  -זמנית ,לא ברור )
גב' נעה צ'פליצקי :זה המקור.
עו"ד יונת דיין :עד שעה  10 , 21עד  ,15ובקיץ גם משעה  18עד תום יום המנוחה .או  -קיי?
זאת הייתה ההצעה המקורית שהוגשה.
גב' נעה צ'פליצקי :נכון בדיוק.
עו"ד יונת דיין :במהלך הדיון הוצעה הצעה ראשונה ,היא שילוב של יניב ומועלם שהיא
אומרת  , -זו הצעה ,שהנוסח שלה הוא כזה ,על אף האמור בסעיף כזה וכזה,
ימי מנוחה למעט יום כיפורים וליל  9באב מותר לפתוח בית אוכל או בית
קפה ,קיוסק מזנון או מרכול  ,מהתחלת יום המנוחה ועד תום יום המנוחה.
בהמשך לצורך וכדומה .ולמתחם הרחובות האזורים שמתואר כאן על  -פי
התוספת הראשונה ,להוסיף מדיטק ,מתחם מדיטק ,רחוב פנחס אגרון
וקניונים מתוך מחשבה שייפתחו גם קניונים.
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דובר :

גם בשנקר.

גב' נעה צ'פליצקי :לוחמים .37
מר איתי זילבר :חנקין זה חנקין וקניון זה קניון.
( מדברים בו  -זמנית ,לא ברור )
מר איתי זילבר :כי את לא יודעת מה יהיה שם.
מר ראובן קייקוב :זה הצעה שלכם? זה לא הצעה שלכם.
מר מוטי ששון :או  -קיי.
עו"ד יונת דיין :זו והייתה הצעה השנייה .
מר ישראל מורן :מצביעים על זה?
עו"ד יונת דיין :רגע .אני מקריאה לכם את ה  4 -הצעות שתחשבו על מה אתם מצביעים.
מר משה מועלם :רגע .סליחה .הייתה לי הצעה בכלל להוריד את הכול מסדר היום.
עו"ד יונת דיין :אם לא יהיה רוב לאף הצעה אז כל ההצעות יורדות מסדר היום.
נעה צ'פליצקי :או  -קיי.
דובר :

או  -קיי.

מר איתי זילבר :זה ירד.
עו"ד יונת דיין :אלה הצעות החלטה על סעיף שנמצא בסדר היום.
מר משה מועלם :אולי מראש נעשה הצבעה להוריד הכול.
עו"ד יונת דיין :ההצעה ה , - 3 -
מר משה מועלם :במקום להחליט אחד  -אחד.
עו"ד יונת דיין :אומרת ככה על אף אמור בסעיף קטן בימי מנוחה למעט כיפורים ולילה 9
באב ,מ ותר לפתוח בית אוכל או בית קפה ,קיוסק מזנון או מרכול  ,מהתחלת
יום העבודה ועד תום יום המנוחה , -
דובר :

מנוחה.

מר איתי זילבר :יום מנוחה.
עו"ד יונת דיין :מנוחה סליחה .לצורך מכירה או הגשה של אוכל או משקה ,בין כותלי
המקום בכל רחבי העיר ,במקום באזורים עם תוספת .זו הייתה ההצעה
שלך.
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מר איתי זילבר :בלי התוספת.
עו"ד יונת דיין :נכון.
מר איתי זילבר :בסדר.
עו"ד יונת דיין :נכון .ההצעה ה  4 -היא ההצעה של מורן שאומרת למחוק לגמרי את סעיף 4
מהחוק .זאת אומרת כל הסעיף הזה שעסוק במותר או אסור לפתוח בשבת.
את סעיף .2א קטן  ,2קטן בחוק אחרי שהבהרנו את זה ,זה בעצם לתקן
שביום שישי או אחרי יום המנוחה לא ייפתח עסק לפני השעה  5בבוקר .היום
זה כתוב בשעות שבין  5בבוקר לבין לא יאוחר משעתיים לפני כניסת השבת
או יום המנוחה .זאת אומרת לא תהיה מגבלת סגירה ,אבל עדיין תהיה
אותה מגבלת פתיחה של  5בבוקר .ואחרי שהוא קרא שוב את סעיף  2סעיף
קטן ב' סעיף קטן  2שהבין שהוא עוסק באזורי מגורים בימים שלא ימי
מנוחה ,אותו הוא לא מבקש לתקן .אז אלה  4ההצעות.
מר מוטי ששון :או  -קיי.
עו"ד יונת דיין :צריך להצביע עליהן אחת  -אחת.
מר משה מועלם :את חנויות הנוחות בתחנות דלק הם מחריגים ברמה ארצית?
עו"ד יונת דיין :הכול , -
גב' נעה צ'פליצקי :הם יחריגו.
מר מוטי ששון :טוב .חברים.
עו"ד יונת דיין :צריך להצביע על כל אחת .מה שיש הצעת רוב היא עולה ,אם יש ( לא ברור )
ויש יותר ( לא ברור ) נתחיל בראשונה שזה נוסח החוק .נוסח המקורי כפי
שהובא.
מר ישראל מורן :חוסר התעסקות שלנו בסופי שבוע .להוריד את ההתעסקות .אז למעשה כל
מי שירצה , -
(מדברים בו  -זמנית ,לא ברור )
מר מוטי ששון :או  -קיי .אנחנו עוברים להצעה השנייה.
דובר :

שנייה שמוגשת.

מר מוטי ששון :שנייה שמוגשת .כן.
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מר איתי זילבר :מתוקנת בתוספת שלי ושל , -
מר מוטי ששון :מתוקנת בתוספת מה שביקשו.
מר איתי זילבר :בדיוק.
מר מוטי ששון :בתוספת כמו שאמרתי ,התוספת של זה .הורדת המגבלה.
עו"ד יונת דיין :את זה כרגע עומדת להצבעה הנוסח שאומר שעל אף האמור בסעיף קטן א'
ימי יום כיפורים וליל  9באב מותר לפתוח בית אוכל או בית קפה ,קיוסק
מזנון או מרכול  ,מהתחלת יום המנוחה ועד תום יום המנוחה לצורך מכירה
או השקעה של אוכל בין כותלי המקום .ואזורים ורחובות שמפורטים כאשר
את הפירוט של התוספת אנחנו מוסיפים אל מתחם המדיטק ברחוב חנקין
ורחוב פנחס איילון ורחוב גולדה ,וקניונים.
עו"ד יונת דיין :או  -קיי .מי בעד?
מר חיים זברלו :אני לא רוצה להצביע.
מר מוטי ששון :לא הבנתי.
מר עמוס ירושלמי :חיים עדיף תצביע לעשות .אז , -
מר מוטי ששון :אל תגיד לו מה לעשות.
מר חיים זברלו :אמרתי שאני לא כל  -כך מבין .תודה על העזרה.
מר מוטי ששון 11 :בעד 11 .בעד .מי נגד?
( מדברים בו  -זמנית ,לא ברור )
מר מוטי ששון 8 :נגד .מי נמנע?  1נמנע 2 .נמנעים .או  -קיי .איתי אתה רוצה להצביע או
שנוריד את זה?
מר איתי זילבר :לא .אני רוצה הזה להצביע.
עו"ד יונת דיין :או  -קיי .ההצעה שמצביעים עליה עכשיו אומרת על אף אמור בסעיף קטן
בימי מנוחה למעט כיפורים ולילה  9באב חבר'ה.
מר מוטי ששון :חברים.
עו"ד יונת דיין :רגע .חבר'ה תקשיבו עד הסוף .שוב על אף אמור בסעיף קטן בימי מנוחה
למעט כיפורים ולילה  9באב ,מותר לפתוח בית אוכל או בית קפה ,קיוסק
מזנון או מרכול  ,מהתחלת יום העבודה ועד תום יום המנוחה לצורך מכירה
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או הגשה של אוכל או משקה בין כותלי המקום ,בכל רחבי העיר.
מר מוטי ששון :או  -קיי.
דובר :

להוריד את הכול.

מר מוטי ששון :מי בעד? .2,3
עו"ד יונת דיין :אפשר.
מר מוטי ששון :אפשר להצביע?
דובר :

על כל הצעה מותר לי להצביע.

מר מוטי ששון :מי נגד?  9נגד.
דובר :

.11

מר מוטי ששון :למה ?11
( מדברים בו  -זמנית ,לא ברור )
מר מוטי ששון 9 .9 :נגד.
דובר :

.11 ,10

מר מוטי ששון :או  -קיי .מי נמנע?
מר חיים זברלו.11 :
עו"ד יונת דיין :רגע .מוטי ששון:
מר מוטי ששון :רגע.
עו"ד יונת דיין :גם  10או  11זה יותר מ  -בעד.
מר מוטי ששון :מי נגד? מי נגד? מי נמנע?
מר חיים זברלו :מוטי תעשה הצבעה חוזרת.
מר מוטי ששון :רגע .אתה נגד?
מר חיים זברלו :לא הבנו את כל הבלבולים.
דובר :

ההצבעה הראשונה אף אחד לא הבין.

מר חיים זברלו :לא הבנתי אותו מה שאומר .אני רוצה אם זה הצבעה של מוטי ,הצבעה של
מורן.
מר מוטי ששון :זה הצבעה .אז אמרתי.
( מדברים בו  -זמנית ,לא ברור )
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מר חיים זברלו :עוד פעם.
מר מוטי ששון :הם הצביעו.
מר חיים זברלו :הם גם לא הבינו.
מר איתי זילבר :המצב ראשונה לא הבינו.
מר מוטי ששון :אבל הצבעתם נגד.
מר ראובן קייקוב :לא .אנחנו לא מוכנים רגע.
מר מוטי ששון :אני קראתי את הצעה.
מר ראובן קייקוב :תן לנו הזדמנות נוספת .תן לנו נוספת.
( מדברים בו  -זמנית ,לא ברור )
מר מוטי ששון :או  -קיי .מי בעד?
דובר :

רגע .עושים הצבעה חוזרת.

מר איתי זילבר :עכשיו אנחנו מבינים חיים נו באמת .עמוס לא הבין? מה הוא לא הבין?
מר חיים זברלו :לא הבנו.
דובר :

אתם שוכחים שיש לכם בחירות בסוף השנה.

מר עמוס ירושלמי :רגע .אני רוצה לשאול משהו .רגע.
( מדברים בו  -זמנית ,לא ברור )
מר עמוס ירושלמי :רגע .כבודו.
( מדברים בו  -זמנית ,לא ברור )
מר עמוס ירושלמי :אני רוצה לשאול .מה אחרי זה? אני לא מבין מה זה? תיקו? ?1 - 1 ?2 - 2
מר מוטי ששון :זה נראה בתוצאות.
מר חיים זברלו :אנחנו לא יודעים על מה אנחנו , -
מר מוטי ששון :עמוס.
מר עמוס ירושלמי :אני , -
מר מוטי ששון :עמוס ,הצעה.
מר עמוס ירושלמי :כמה הצעות?
( מדברים בו  -זמנית ,לא ברור )
מר חיים זברלו :היא אמרה אם מורידם  4אז ההצעה יורדת מסדר.
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מר מוטי ששון :סליחה .מה שהיה יהיה .הוסיפו את מה שאתה דיברת .אתה הזכרת .גם את
זה .הוסיפו לו את הורדה כי החוק גם מדבר על הורדה של מגבלת שעות .זה
מה שאתה דיברת.
מר עמוס ירושלמי :או  -קיי.
מר מוטי ששון :זה עומד להצבעה.
מר עמוס ירושלמי :אז אני אגיד לך מה .כל ההצבעות אני נמנע.
מר מוטי ששון :או  -קיי.
דובר :

אתה נגד אל תהיה נמנע.

מר מוטי ששון :או  -קיי.
מר עמוס ירושלמי :זה מה שאני .תעשו מה שאתם רוצים.
( מדברים בו  -זמנית ,לא ברור )
מר מוטי ששון 11 :בעד .מי נגד? מי נגד?
מר יעקב אחדות :איך ?11
מר מוטי ששון 7 :נגד.
מר יעקב אחדות :עמוס.
מר מוטי ששון 8 :נגד.
דובר :

לא שומעים.

מר שמעון חזן: :אני בעד המצב הזה .בלי חוק.
מר מוטי ששון :רגע חברים.
מר שמעון חזן :אם זה לא עומד על הפרק אני אומר לך אני הצעתי את זה.
מוטי ששון:

יעקב.
( מדברים בו  -זמנית ,לא ברור )

מוטי ששון:

יעקב אחדות אני קורא לך לסדר פעם ראשונה .אני קורא לך פעם שנייה,
פעם שלישית אני מוציא אותך החוצה.

מר יעקב אחדות :אתה לא יכול להוציא אותי.
מר מוטי ששון :צא החוצה.
מר יעקב אחדות :אתה לא יכול להוציא אותי.
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מר משה מועלם :ההצעה שלי לא באה כפי שאני ביקשתי.
מר מוטי ששון :תבוא ההצעה שלך.
מר משה מועלם :סליחה ההצעה שלי , -
מר מוטי ששון :אחר  -כך תהיה ההצעה.
מר משה מועלם :יפה .יפה.
מר מוטי ששון :יעקב אחדות אני מבקש שאתה תצא החוצה.
מר יעקב אחדות :אתה לא יכול להוציא אותי באמצע הצבעה.
מר מוטי ששון :אני כן.
מר יעקב אחדות :אתה לא יכול להוציא אותי באמצע הצבעה.
מר יעקב אחדות ::יש את היועצת המשפטית שהיא תגיד אם אתה יכול להוציא אותי באמצע
הצבעה.
מר מוטי ששון :יעקב .
מר יעקב אחדות :אתה לא יכול להוציא אותי באמצע הצבעה.
מר מוטי ששון :תקראי את ההצעה עוד פעם .סליחה .סליחה .סליחה.
דובר :

רוצים הצבעה מסודרת.

מר איתי זילבר :לך תסביר לנתנאל אחר  -כך שאתה סוגר את העסק שלו.
דובר :

הוא לא סגר .הוא שומר על הסטאטוס קוו .זה ביזיון .זה ביזיון.
( מדברים בו  -זמנית ,לא ברור )
(צועקים)

מר מוטי ששון :אני מבקש ,חבר'ה .צריך לקרוא.
דובר :

אף אחד לא סוגר שום דבר .אף אחד לא סוגר.

מר מוטי ששון :תן לה להקריא.
מר עמוס ירושלמי :מה שאתה עושה בסדר?
( מדברים בו  -זמנית ,לא ברור )
(צועקים)
מר מוטי ששון :תן לה לדבר.
מר חיים זברלו :איתך כאילו זה עולה משפט ( .לא ברור )
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(צועקים )
מר יעקב אחדות :אנשים אצלך בסיעה שלך לא מצביעים .אתה שומע תושבים? הזאת , -
מר מוטי ששון :סליחה.
מר יעקב אחדות :אתה בזכותך היה כל הפיגועים בגלל אנשים מחללים שבת.
דובר :

מה אתה מערב.

גב' נעה צ'פליצקי :די.
דובר :

אל תאיים עלינו בפיגועים.

דובר :

מספיק עם קשקושים שלכם .פיגועים.

מר ראובן קייקוב :יוונים .יוונים .קומוניסטים.
( מדברים בו  -זמנית ,לא ברור )
דובר :

נטולי קרתא לא בחולון .הלו .נטולי קרתא לא פה .חצוף .מאיים עלינו כל
הזמן.

עו"ד יונת דיין :בואו רגע נישאר בפרוצדורה.
גב' נעה צ'פליצקי:

בסדר.

עו"ד יונת דיין :את כל הדיבורים ,כל הטעמים שלכם ואת הכול אמרתם .עכשיו תישארו רגע
בפרוצדורה .יש לנו  ,3מוטי אתה מוריד את ההצעה?
מר מוטי ששון :כן .אני עובר לתוספת.
עו"ד יונת דיין :רגע.
( מדברים בו  -זמנית ,לא ברור )
עו"ד יונת דיין :חיים אמר עכשיו , -
דובר :

לא ,לא.

מר מוטי ששון :אני מבקש לא להפריע.
דובר :

תפסיקו רגע.

מר מוטי ששון :אני מבקש לא להפריע .שמעון אני מבקש לא להפריע.
מר שמעון חזן :אני לא מפריע .אני עד עכשיו ישבתי בשקט.
מר מוטי ששון :בבקשה ,תקראי ,תקראי ואני מצביע מיד.
מר שמעון חזן :אבל אתה לא יכול .צריך להיות ההצעה שלי קודם.
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מר מוטי ששון :סליחה אני מנהל את הישיבה אל תפריע לי .בבקשה.
מר חיים זברלו :אני רוצה לשאול שאלה.
מר מוטי ששון :לא ,אי  -אפשר שאלה יש הצבעה כבר.
עו"ד יונת דיין :אני רוצה להסביר לכם מה אתם עושים עכשיו.
מר חיים זברלו :אבל יש הצעה , -
עו"ד יונת דיין :תישארו בפרוצדורה .יש סעיף בסדר היום ,בסופם של כל הדיונים צריך
להצביע.
מר חיים זברלו :העלו עוד סעיפים חדשים שכחת?
מר מוטי ששון :היא הוסיפה את זה נו באמת.
מר חיים זברלו :לא הוסיפה.
מר מוטי ששון :תוסיף מה שאתה רוצה .בבקשה אני כבר עושה הצבעה.
עו"ד יונת דיין :רגע.
( מדברים בו  -זמנית ,לא ברור )
מר שמעון חזן :ההצעה הכי טובה בשבילכם אותו לא מבינים.
דובר :

כן .הם לא רוצים לקבל את זה.

מר שמעון חזן :אין דבר כזה.
דובר :

הנה .הוא לא רוצה.
( מדברים בו  -זמנית ,לא ברור )

מר מוטי ששון :עמוס.
מר עמוס ירושלמי :אני לא מבין מה הולך כאן.
דובר :

עמוס מה שהיה יהיה.

מר מוטי ששון :בבקשה.
דובר :

תנו ליונת כאשר שיהיה אפילו להצביע.

מר מוטי ששון :בבקשה.
דובר :

ההצעה של חזן צריכה להיות , -

מר מוטי ששון :לא אתה קובע את פרוצדורה .אני קבעתי ונתתי ליועצת המשפטית,
מר שמעון חזן :כי זה מבלבל את האנשים ההצעות האלה.
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מר מוטי ששון :סליחה.
עו"ד יונת דיין :אז תתרכז חזן .תתרכז עוד  5דקות .טוב? אני בטוחה שזה לא מבלבל אותך.
בטוחה ב  100 -אחוז .איך אני?
מר שמעון חזן :אני לא מדבר על עצמי.
מר מוטי ששון :אני מבקש לא לדבר.
עו"ד יונת דיין :תחזרו חזרה לפרוצדורה .בשביל החברים שלא הבינו .מההתחלה.
דובר :

יונת עכשיו בדיוק הזכרת לי מורה בכיתה.

עו"ד יונת דיין :מה לעשות?
מר איתי זילבר:לפעמים צריך .לפעמים צריך.
עו"ד יונת דיין :או  -קיי? המצב הוא כזה .יש נושא בסדר היום .כולם דיברו ,כל מי שרצה,
מה שרצה אמר .בסופו של דבר צריך להצביע על הצעת ההחלטה .במקרה
שלנו ,הצעת ההחלטה המקורית היא שונתה ( לא ברור ) זה אומר שמוסיפים
את הקיוסקים או מרכול מושכים החוצה את השעות ,ולרשימת רחובות
מוסיפים את מתחם מדיטק.
דובר :

מה שביקשת.
( מדברים בו  -זמנית ,לא ברור )

מר איתי זילבר :אמרתי את זה אבל.
מר מוטי ששון :או  -קיי .מי בעד?
( מדברים בו  -זמנית ,לא ברור )
דובר :

אין שעות .כל שישי שבת אפשר לפתוח ברחובות האלה.

מר מוטי ששון :מה זה אין שעות? יש שעות .לא בשעה  6סוגרים ולא ב  9 -בערב סוגרים
ביום שישי .אנשים רק יוצאים לבלות ב –  9בערב.
מר איתי זילבר :נכון.
גב' נעה צ'פליצקי :כל אחד , -
מר איתי זילבר :אבל לפי ההצעה זו אין הגבלה.
מר מוטי ששון :לא .הוא יצא .הוא פשוט מאוד .אתה לא תסגור ב  .9 -בערב .ביום שישי
בערב כאשר ילדים מבלים אתה הולך לסגור אותם?| אני מבקש.
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עו"ד יונת דיין :חבר'ה לא נותנים לי לסיים משפט.
מר ראובן קייקוב :רוצים אותה ראשונה.
עו"ד יונת דיין :עכשיו זה פרוצדורה .די.
מר מוטי ששון :בבקשה.
עו"ד יונת דיין :די .יש  3הצעות החלטה .או  -קיי?
דובר :

.4

עו"ד יונת דיין :לא.
מר מוטי ששון :די .הצעה שנייה .בבקשה.
עו"ד יונת דיין :קודם , -
גב' נעה צ'פליצקי :הצעת החלטה מצביעים בעד או נגד?
מר ראובן קייקוב :אל תבלבל.
עו"ד יונת דיין :או נגד .לא התקבלה ההצעה שעל סדר היום .זה המשיכה שאתה מבקש?
שיהיה עוד נגד .יש  3הצעות בכל הצעה אתם יכולים להצביע כל אחד מכם
בעד נגד או נמנע .בסופו של יום ,אם אחת מ  3 -ההצעות תקבל רוב ,אם רק
אחת תקבל רוב זה הכי פשוט.
מר שמעון חזן :את רוצה לחזור על הצעה שלי מה היא בדיוק?
מר מוטי ששון :אבל אחר  -כך .זו הצעה אחרונה .נשמע אותה.
מר שמעון חזן :למה לא נראה?
מר מוטי ששון :אלוהים אדירים .מי בעד?
דובר :

זה לא נכון אבל .זה לא נכון.

מר מוטי ששון :אבל אתה לא יכול להחליט בשבילי .אני מנהל את הישיבה.
דובר :

אבל לא .אבל יש לך פה , -

מר מוטי ששון :אני מנהל את הישיבה הזו.
דובר :

להוריד מסדר היום?

מר מוטי ששון :תגיד לי , -
עו"ד יונת דיין :זה לא הצעה לסדרם .זה סעיף בסדר היום.
מר מוטי ששון :תן לי לנהל את הישיבה.
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דובר :

אתה לא יכול.

מר מוטי ששון :או  -קיי.
דובר  :זה לא מקובל עליי.
עו"ד יונת דיין :ההצעה הראשונה שמצביעים עליה אומרת שבסעיף קטן ימי מנוחה ,למעט
יום כיפור ו  9 -באב ,מותר לפתוח בית קפה ,קיוסק ,מזנון או מרכול
מהתחלת יום המנוחה עד תום יום המנוחה ,לצורך מכירה הגשה וזה ,אזורים
או רחובות המפורטים בתוספת .לגבי מרכולים אזורים או רחובות
המפורטים בתוספת ולתוספת הזו אנחנו מוסיפים את מתחם מדיטק ,חנקין,
פנחס איילון ,גולדה וקניונים.
מר נעה צ'פליצקי :ולוחמים  .37אם אתם משנים.
מר מוטי ששון :לוחמים  37בסדר .תוסיפי .או  -קיי .מי בעד? .11
עו"ד יונת דיין 11 :בעד.
מר מוטי ששון :מי נגד?  7נגד.
מר ראובן קייקוב :רגע.
מר מוטי ששון 8 :נגד 9 .נגד.
מר ראובן קייקוב 9:נגד.
מר מוטי ששון 9 :נגד.
מר חיים זברלו  :עמוס כל הכבוד לך.
מר מוטי ששון :מי נמנע?
מר חיים זברלו  :איך יכול להיות?
מר מוטי ששון 1 :נמנע ועמוס נמנע 2 .נמנעים.
מר איתי זילבר :מה אתם רוצים?
מר ראובן קייקוב :הצביע נגד.
מר חיים זברלו :אני רוצה  , -זה מה שאתה רוצה .
מר איתי זילבר :לא .הוא נמנע מה אתה רוצה?
מר מוטי ששון :תסתכל.
מר חיים זברלו :מוטי אתה חושב שאתה , -
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( מדברים בו  -זמנית ,לא ברור )
מר חיים זברלו :אני יוצא החוצה.
מר מוטי ששון :אני עובר להצעה שנייה .חבר'ה .בבקשה .כן .מה הצעה שנייה?
( מדברים בו  -זמנית ,לא ברור )
אנשים יוצאים מהאולם
עו"ד יונת דיין :ההצעה השנייה אומרת על אף האמור ימי מנוחה ,למעט יום כיפור ו 9 -
באב ,מותר לפתוח בית קפה ,קיוסק ,מזנון או מרכול מהתחלת יום מנוחה עד
תום יום המנוחה לצורך המכירה או הגשה בכל רחבי העיר .זו בעצם ההצעה.
מי בעד ?
מר מוטי ששון 2 .2 :בעד.
מר ישראל מורן:

.9

מר מוטי ששון :מי בעד?
דובר :

איזה הצעה זו?

מר איתי זילבר :זו ההצעה שלי שבלי שעות ובלי הגבלה של מקומות.
מר מוטי ששון :מי בעד?  2בעד 3 .בעד .מי נגד?  3נגד .רגע .מי נגד? רגע8, ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1 .
 .10 ,9זה נגד 11 .נגד .אני נמנע .הלאה.
מר שמעון חזן :אני נמנע .אני נמנע.
עו"ד יונת דיין :חזן נמנע.
מר מוטי ששון :אני וחזן נמנעים.
עו"ד יונת דיין :החלופה ה  3 -זה למחוק לגמרי את אותו סעיף מחוק העזר ,סעיף  4לחוק
העזר ,שמדבר על מתן ( לא ברור ) ימי מנוחה , -
דובר :

רגע .לא שומעים.

עו"ד יונת דיין :לבטל את סעיף  2א' קטן  2קטן במקום שיהיה כתוב , -
מר חיים זברלו :אתם מהיום החלטתם לעשות מלחמה בין דתיים לחילוניים .היום
התחלתם לעשות את זה.
מר יעקב אחדות :יהיו הפגנות .איתי אתה שמח אה?
מר איתי זילבר:אני לא שמח.
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( מדברים בו  -זמנית ,לא ברור )
(צעקות)
מר איתי זילבר :לא טוב לך צא מהקואליציה .יאללה בואו נצביע.
מר חיים זברלו :אל תדאג.
מר איתי זילבר :בסדר גמור.
מר מוטי ששון :חברים תנו לה היא רוצה לגמור את ההצעה ה .3 -
עו"ד יונת דיין :ההצעה ה  3 -אומרת להוריד לגמרי את סעיף  4מחוק העזר העיקרי זה
שמדבר על ימי המנוחה ,לתקן את סעיף  2א' קטן  2קטן שאומר ביום שישי
וערבי מנוחה בשעות שבין , -
מר חיים זברלו :לא השארת מה לסגור.
עו"ד יונת דיין :שעתים לפני כניסת השבת וכן בשעות ביום שישי ובערבי מנוחה לא יפתח
לפני  5בבוקר.
מר מוטי ששון :או  -קיי .מי בעד?
עו"ד יונת דיין :היום בחוק העזר יש גם סעיף שמדבר על ימי מנוחה וסעיף  2שמדבר לא על
ימי מנוחה  .במסגרת לא ימי מנוחה הוא מדבר על זה שבימי שישי או בימי
מנוחה , -
מר יעקב אחדות :היא לא מעלה אותה.
מר שמעון חזן :היא מעלה אותה.
מר יעקב אחדות :היא לא מעלה אותה.
דובר :

איך אפשר לשמוע? אי  -אפשר לשמוע מה היא מדברת.

מר מוטי ששון :או  -קיי .מי בעד?
דובר :

בעד מה? אבל אי  -אפשר לשמוע מה שהיא מדברת .באמת.

מר מוטי ששון :אני מבקש לא להפריע.
דובר :

יעקוב תנו לשמוע תעשו מה שאתם רוצים .אבל חשוב לשמוע.

מר יעקב אחדות :אני עוד לא מבין איך מעלים הצעות שונות .מה זה מי שיש לו את הרוב
הכי גדול הוא הזוכה? מה זה הדבר הזה?
דובר :

חברים.
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עו"ד יונת דיין :הייתה הצעה שאומרת להוריד לגמרי את סעיף  4לחוק שמדבר על פתיחה
וסגירה בימי מנוחה .כדי לעמוד גם ב  ( -לא ברור ) צריך לתקן את סעיף  2א'
 ,חיים זברלו 2 :קטן .הסעיף הזה מדבר על ימים שהם ימי נוחה ואומרבתור סעיף קטן שביום שישי או בערבי מנוחה ,את לפתוח מ  5 -בבוקר עד
שעתיים לפני כניסת שבת .אז את החלק של שעתיים לפני כניסת שבת מורן
מבקש להוריד בד בבד עם סגירה בשבת .זה אומר שעדיין אפשר יהיה לפתוח
בימי שישי או בערבי חג ב  5 -בבוקר ולא לפני ,ואין מגבלת סגירה של
שעתיים לפני כניסת שבת.
( מדברים בו  -זמנית ,לא ברור )
מר מוטי ששון :או  -קיי .מי בעד? מי נגד? .11 ,10, 9, ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1
מר ראובן קייקוב 11:נגד.
מר מוטי ששון :מי נמנע?
מר יעקב אחדות :עכשיו ההצעה של חזן.
מר ראובן קייקוב :הצעה של חזן.
עו"ד יונת דיין :להסיר מסדר היום.
מר מוטי ששון :חבר'ה.
דובר :

מה חבר'ה?

ראובן קייקוב . :רגע .יש פה עוד הצעה.
עו"ד יונת דיין :שמעון חזן ,אתה מבין את פקודת העיריות נכון? תסביר לי מה הצעה שלך
ביחס.
מר מעון חזן :אני אגיד לך איפה היא נמצאת .המצב שהיה ,הוא שיהיה.
מר ישראל מורן :הוא אומר.
מר שמעון חזן :ההצעה הזאת סתם קלקלה לכם .לא הייתם צריכים להביא אותה.
עו"ד יונת דיין :זה לא השאלה שלי שמעון.
מר שמעון חזן :אני מבין אותך .מה , -
מר יעקב אחדות :ההצעה של חזן אומרת לא לשנות מהומה בחוק .בתקנון.
עו"ד יונת דיין :אז המשמעות של ההצעה של חזן זה שיהיה רוב על כל ההחלטות.
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מר שמעון חזן :כן.
מר יעקב אחדות:

כן.

מר שמעון חזן :זה בדיוק.
( מדברים בו  -זמנית ,לא ברור )
מר שמעון חזן :זה בדיוק.
( מדברים בו  -זמנית ,לא ברור )
מר ראובן קייקוב :להשאיר את המצב כמו שהוא.
מר חיים זברלו :תעלי את זה .מה אכפת לך? תעלי את זה .תעלי את זה.
( מדברים בו  -זמנית ,לא ברור )
מר ראובן קייקוב :רוצים להעלות .הצעה של חזן.
מר עמוס ירושלמי :הפרוצדורה , -
מר מוטי ששון :תאפשרו לה לענות לכם.
מר יעקב אחדות :אנחנו הבנו .השאלה למה ממשיכים.
מר עמוס ירושלמי :חזן אתה עורך דין תגיד לה.
עו"ד יונת דיין :מה שההצעה אומרת ( מדברים בו  -זמנית ,לא ברור ) שהיא קובעת את
הפר וצדורה .יש סעיף בסדר היום בסוף הדיון בו מצביעים על אותו סעיף.
מר שמעון חזן :בעד או נגד.
עו"ד יונת דיין :בעד או נגד .נכון .נגד המשמעות שלא מבוצע מה שרצו לבצע בסעיף.
מר שמעון חזן :נכון.
( מדברים בו  -זמנית ,לא ברור )
מר מוטי ששון :רגע.
(צעקות)
מר מוטי ששון :רגע .תנו לה לדבר.
מר יעקב אחדות :אמרתם שיש .4
מר ראובן קייקוב :אמרת .אמרת.
מר מוטי ששון :רגע.
( מדברים בו  -זמנית ,לא ברור )
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(צעקות )
מר מוטי ששון :חברים אני מבקש לא להפריע.
עו"ד יונת דיין :אני מבינה חיים מאוד את הנסערות שלך.
מר חיים זברלו :אין לי נסערות.
מר מוטי ששון :אבל תן לה לדבר.
מר חיים זברלו :לא אתן לה לדבר .היא משקרת.
מר מוטי ששון :אבל תן לה לדבר .
מר חיים זברלו :היא משקרת.
עו"ד יונת דיין :חיים אני מבינה שאתה , -
מר מוטי ששון :אני מבקש שתחזור בך.
מר חיים זברלו :אני לא אחזור בי.
מר מוטי ששון :היא היועצת המשפטית.
מר חיים זברלו :היא אמרה כרגע ,בקשה להעלות את ההצעה ועכשיו היא לא מעלה.
עו"ד יונת דיין :אני לא אמרתי את זה חיים.
מר חיים זברלו :היא אמרה או לא אמרה חזן?
מר שמעון חזן :אמרת האחרון.
עו"ד יונת דיין :אני לא אמרתי.
מר מוטי ששון :רגע.
מר שמעון חזן :אני רוצה לשאול למה ההצעה שלי היא לא מועלית?
מר חיים זברלו :הראשונה.
מר שמעון חזן :הראשונה.
( מדברים בו  -זמנית ,לא ברור )
(צעקות )
מר מוטי ששון :חברים אם תמשיכו ככה אני אסגור את הישיבה.
מר חיים זברלו :תסגור את הישיבה.
מר מוטי ששון :חבר'ה אני מציע לכם , -
מר חיים זברלו :אנחנו רוצים להבין למה את מועלם היא כן העלתה.
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( מדברים בו  -זמנית ,לא ברור )
מר חיים זברלו :את משקרת.
עו"ד יונת דיין :מה הצעת התיקון שלך ?
מר שמעון חזן :להוציא מסדר היום.
עו"ד יונת דיין :מה הצעת התיקון שלך ?
מר שמעון חזן :תיקון לא תיקון ,אני אמרתי לא להביא.
עו"ד יונת דיין :תיקון בחוק.
מר שמעון חזן :לא להביא את ההצעה הזו בכלל למועצה כרגע.
מר איתי זילבר :זה בסדר היום.
מר שמעון חזן :להוציא את זה .מסדר היום .
מר משה מועלם :אתה לא יכול להוריד את זה מסדר היום .על מה אתה מדבר.
מר שמעון חזן :למה לא?
מר משה מועלם :כי כבר היה דיון.
מר חיים זברלו :הם הצביעו נגד .הכול בסדר.
מר שמעון חזן :זה היה צריך להיות ראשון.
מר חיים זברלו :הוא הביא הצעה אמרנו , -
( מדברים בו  -זמנית ,לא ברור )
מר משה מועלם :היה דיון על מה אתה מדבר?
דובר :

היה דיון אז תעלה להצבעה.

מר משה מועלם :אי  -אפשר להוריד את זה מסדר היום.
מר ראובן קייקוב :מועצת העיר תן להצביע מה אכפת לך.
מר משה מועלם :מה אתם מדברים שטויות .זה על סדר היום היה דיון והייתה גם הצבעה.
מר מוטי ששון :אני מבקש תאפשרו ליועצת המשפטית לדבר.
מר משה מועלם :היית צריך לעשות את זה בתחילת הישיבה .בתחילת המועצה.
מר ראובן קייקוב :הוא דיבר הוא ביקש להעלות את זה .הוא ביקש שהיא תחזור על ההצעה
שלו.
מר משה מועלם :דיברת על הדיון בכלל .מה אתה מדבר .אתה מבקש להוריד את זה מסדר
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היום .אתה לא מקשיב?
מר שמעון חזן :אם היה יורד מסדר היום , -
( מדברים בו  -זמנית ,לא ברור )
מר חיים זברלו :היה הצבעה נגדית שלנו? נכון?
מר משה מועלם :איזה לא חוקית?
מר ראובן קייקוב :אל תצעק.
מר משה מועלם :שב .אני לא ארד לרמה שלך.
מר ראובן קייקוב :שב .אתה יורד כבר.
(צעקות)
מר חיים זברלו :בושה.
מר ראובן קייקוב :כולם בושה אצלך .כולם בושה.
( מדברים בו  -זמנית ,לא ברור )
(צעקות )
גב' נעה צ'פליצקי :יונת את אמרת משהו , -
מר ראובן קייקוב :יונת הוא ביקש ממך לחזור על ההצעה שלו את אמרת אחר  -כך .אני
יודעת.
מר משה מועלם :אבל היה דיון.
מר נעה צ'פליצקי :אמרת ההצעה , -
מר ראובן קייקוב :הוא ביקש שתחזרי ההצעה שלו .אמרת הבנת אותה.
מר יעקב אחדות :עמוס הלך הביתה עמוס.
מר מוטי ששון :טוב חברים .לפי חוות דעת היועצת המשפטית , -
עו"ד יונת דיין :בספירת הקורות יש רוב של  11להצעה בעצם הראשונה.
יעקב אחדות :אפשר לחזור לפרוטוקול שתחזרי על ההצעה שעברה?
מר מוטי ששון :חברים בואו .אל תעלה את זה.
מר חיים זברלו :בוא אל תעלה את זה .לא צריך .נלך לבג"ץ .קומו .קומו .את תכתבי שאת
לא נתת לנו הצעה נגדית .תודה.
מר שי קינן:

זה נכון משהו הוא אומר.
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מר משה מועלם :זה לא נכון .זה לא נכון .זה לא נכון .אחרי דיון אתה רוצה להוריד את זה
מסדר היום ? תגיד לי מה אתה הזוי?
מר שי קינן:

להצביע בסוף.

מר משה מועלם :לא מבין כלום .מדבר שטויות.
( מדברים בו  -זמנית ,לא ברור )
מר משה מועלם :אחרי שדנו בזה והצבענו להוריד זאת מסדר היום.
( מדברים בו  -זמנית ,לא ברור )
מר מוטי ששון :חברים ,חברים.
דובר :

התכנית זה לפוצץ את הישיבה.

דובר :

לא יקרה.

דובר :

יונת בבקשה לפרוטוקול את ההחלטה שעברה.

מר משה מועלם :נכון.
מר מוטי ששון :או  -קיי .אני רוצה ,תשמעו ,חבר'ה ,אנחנו עובדים עם היועצת המשפטית
שלנו ,היא אחראית על כל הנוהלים .היא ניהלה את כל הנושא של ההצבעה
לפי הצעות כאלה או אחרות שעמדו לרשותנו .היא החליטה להעלות את זה
לפי הסדר הבא .העברנו את זה להצבעה.
מר משה מועלם :הם לא מבינים כלום .לא מבינים.
מר מוטי ששון :הם טוענים ובאים בטענות כנגד היועצת המשפטית.
מר משה מועלם :הפסידו.
מר מוטי ששון :מחובתי להגן על היועצת המשפטית שהיא אומרת את דעתה המקצועית .היא
לא קשורה לכל מה שקורה כאן.
מר שמעון חזן :אף אחד לא בא אליה בטענות.
מר מוטי ששון :היא אומרת לך .היא מתווכחת איתך ואומרת .אבל דעתה היא קובעת .עם
כל הכבוד לך שמעון שאתה ידידי ועורך דין ,היא הקובעת.
מר שמעון חזן :אני צריך את זה ראשון הצעת ההחלטה.
מר מוטי ששון :לא.
מר משה מועלם :אחרי דיון והצבעה.
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גב' נעה צ'פליצקי :לא .לפני הצבעה .סליחה.
דובר :

רגע .עכשיו היועצת המשפטית תסביר שוב.

מר מוטי ששון :אתם לא נותנים לה להסביר .אתם לא נותנים לה להסביר.
גב' נעה צ'פליצקי :היא הסבירה אני רוצה גם להסביר.
מר מוטי ששון :מה את רוצה להסביר? היא היועצת המשפטית.
גב' נעה צ'פליצקי :לדבר על יונת .לפני ההצבעה את התייחסת להצעה של חזן ,ואני זוכרת
שאמרת שהיא תהיה ה .4 -
מר משה מועלם:לא.
גב' נעה צ'פליצקי :לפני הצבעה ,לפני שבכלל התחלנו להצביע בראשונה ולפני שעוד מוטי
הסיר את שלו .זה מה שאני שמעתי.
עו"ד יונת דיין :אני דיברתי על  4הצעות החלטה .המקורית שמוטי הגיש הוא סעיף בסדר
היום ,זה לא הצעה לסדר היום כסעיף נוסף .אני דיברתי על התיקון של יניב
ומועלם.
מר משה מועלם :כן.
עו"ד יונת דיין :על התיקון של איתי ועל התיקון של מועלם.
מר איתי זילבר :ותיקון של איתי.
מר ישראל מורן :אמרה.
עו"ד יונת דיין :בשלב מסוים של ההצבעה ,נהיה פה בלגן .לפני שחזרנו להצביע מחדש,
שהיה את הבלגן ואת הצעקות ,היו פה חלופי דברים על הצעה להוריד מסדר
היום ,לא להוריד מסדר היום .ניסיתי להסביר שאין להוריד ,הצעה להוריד
מסדר היום .הצעה שמובאת כסעיף בסדר היום ,מצביעים עליה .בעד היא
מתקבלת נגד המשמעות היא נדחתה .שזה כמו הורדת סדר היום.
מר שמעון חזן :נכון.
עו"ד יונת דיין :וצעק עליי מצביעים בעד או נגד .הצעה לסדר מצביעים אם להכניס אותה
לסדר היום או לא ,כאשר זה סדר היום מצביעים עליו .כל הוויכוח הזה לא
אני אמרתי אולי , -
גב' נעה צ'פליצקי :או  -קיי .אז אני שואלת.
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עו"ד יונת דיין :אני לא זוכרת שאני אישית אמרתי , -
גב' נעה צ'פליצקי :חזן או  -קיי.
עו"ד יונת דיין :אתה אמרת את זה?
מר מוטי ששון :אמרתי הצעה  4בסוף.
מר משה מועלם :אבל אחרי הדיון את מעלה את זה? מה זה?
עו"ד יונת דיין :לא.
( מדברים בו  -זמנית ,לא ברור )
דובר :

לפני הדיון מעלים את ההצעה.

גב' עה צ'פליצקי :אי  -אפשר לדבר פה .אי  -אפשר לדבר פה.
דובר :

זה מעלים לפני הדיון.

גב' נעה צ'פליצקי :אבל חשבתי שזו תהיה הצבענה .4
עו"ד יונת דיין :רציתי לשאול , -
גב' נעה צ'פליצקי :אני חשבתי שאחר  -כך נצביע על ההצעה של חזן.
עו"ד יונת דיין :עורך דין חזן שהוא גם חבר מועצה וגם מכיר טוב את הפקודה ,שיסביר לי
מה בעצם הצעת ההחלטה שהוא מבקש? איך הוא מבקש לשנות את התיקון
שהובא לפה.
מר שמעון חזן :או  -קיי.
עו"ד יונת דיין :כי אם מה שהוא מבקש זה לא לתקן אז הוא צריך להצביע נגד ההחלטות.
ואם בכל ההצעות היה רוב לנגד משמע שהנושא לא עבר בסדר היום שלנו.
מר שמעון חזן :נכון.
גב' נעה צ'פליצקי :אז מה? מה התייחסתי?
מר שמעון חזן :כל הדברים האלה שאמרת נכון.
גב' נעה צ'פליצקי :נכון.
עו"ד יונת דיין :בסדר.
מר שמעון חזן :אני מקבל את זה בשתי ידיים .את כל ההסברים האלה רק מה לא נתנו לך
להסביר את זה .אבל דבר אחד יש לי כן ביקורת ,על מי שמנהל את הישיבה.
שזה לא הובא להצבעה .ההצעה שלי לא הובאה להצבעה.

114

מועצת העיר ה 17 -חולון ישיבת מועצה שמן המניין מספר  7.1.2018 ,70פרוטוקול 484

גב' נעה צ'פליצקי :נכון .בדיוק.
עו"ד יונת דיין :מה ההצעה שלך?
גב' נעה צ'פליצקי :על זה ידי.
מר שמעון חזן :ההצעה שלי כמו שאת אמרת אותה.
עו"ד יונת דיין :נמצא?
שמעון חזן :שאני נגד ההצעה.
עו"ד יונת דיין :אז ההצעה שלך זה לבטל את הסעיף בסדר היום.
מר שמעון חזן :נכון.
עו"ד יונת דיין :זו לא הצעה?
מר שמעון חזן :לא .לא.
מר שמעון חזן :והיא , -
מר שמעון חזן :לא לתקן כלום .מה שהגשתם לא לעשות כלום .איתו .לא לתקן אותו לא
כלום.
מר יוסי סילמן :ההצבעה נגד היא דרך היחידה להוריד אותו מסדר היום.
מר שמעון חזן :נכון.
מר יניב פרכטר :הפסדתם  4פעמים .לא פעם אחת.
מר שמעון חזן :לא היה .זה אף פעם לא בא לידי ההצבעה ההצעה שלי.
מר יניב פרכטר :ההצעה שלך הייתה  4פעמים.
מר שמעון חזן :לא.
מר יניב פרכטר :אתה  4פעמים הפסדת נגד ,נגד ,נגד.
מר שמעון חזן :לא ,לא .אתה אומר לי מה זה ההצעה שלי.
מר יניב פרכטר .3:בסוף .3
מר שמעון חזן :מה אתה אומר לי מה הצעה שלי?
מר יניב פרכטר :נגד מה שמוטי הביא ,נגד תיקון שלי ושל מועלם ונגד תיקון שלו .הפסדת.
עו"ד יונת דיין :הראשונה הייתה  ,11היא  9ואחד נמנע.
מר שמעון חזן :דבר ראשון היה צריך להביא אותה .אז אחר  -כך לתקן .הם לא הבינו על מה
הם מדברים.
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( מדברים בו  -זמנית ,לא ברור )
מר משה מועלם :הם רצו אחר  -כך לעמוס בשביל להסביר לו.
מר שמעון חזן :תאמין לי לא הבינו.
עו"ד יונת דיין :המעקב שלי אחרי הספירה העלה שבעצם ההצעה הראשונה שהייתה על אף
האמור ימי מנוחה למעט יום כיפורים וליל  9באב מותר לפתוח בית אוכל או
בית קפה ,קיוסק מזנון או מרכול  ,מהתחלת יום המנוחה ועד תום יום
המנוחה לצורך מכירה או הגשה של אוכל או משקה בין כותלי המקום .לגבי
מרכולים באזורים מפורטים ברשימה שנוספת ,להוסיף את מתחם המדיטק,
רחוב חנקין ,רחוב פנחס איילון ורחוב גולדה מאיר ,קניונים 11 .בעד .ורחוב
הלוחמים
מר ישראל מורן :משהו שהוא מאוד חשוב.
גב' נעה צ'פליצקי.37:
עו"ד יונת דיין :אין מספרים.
מר ישראל מורן :זה גם שבסופו של דבר תיקון סעיף  1את צריכה להקריא אותו .שלא
הקראת אותו.
עו"ד יונת דיין :הוא , -
מר ישראל מורן :תקריאי אותו.
עו"ד יונת דיין :אנחנו מדברים  , -אני לא רוצה להקריא את כל הרשימה .אנחנו מדברים
בסופו של דבר על כל ההחלטות כל ההצעות התייחסו לסעיף .4
מר ישראל מורן :או  -קיי.
עו"ד יונת דיין :סעיף  1של ההגדרות הוא .as is
מר ישראל מורן :נשאר כמו שהוא .תודה על ההבהרה.
עו"ד יונת דיין :הוא עובר  , -הוא מופיע  , -ההצעה השנייה קיבלה לפי הספירה שלי , -
דובר :

כמה הראשונה קיבלה?

מר מוטי ששון.11 :
עו"ד יונת דיין 11 :בעד ו  9 -נגד אנחנו גדול מה שאומר שיש לה רוב בעד .ההצעה השנייה
שזה בעצם של איתי בכל רחבי העיר ,בקיצור ,היה  3בעד ו  10 , - 11 -נגד.
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מר איתי זילבר 11:נגד.
עו"ד יונת דיין 11 :נגד אז היא יורדת מסדר היום .ההצעה האחרונה של מורן גם היה לה ,2
 3בעד והשאר נגד.
מר מוטי ששון :כן.
מר יוסי סילמן :הכול כתוב בפרוטוקול בסך  -הכול.
מר מוטי ששון :או  -קיי .חבר'ה .הסעיף עבר .חבר'ה ברשותכם בואו נעשה את זה מהר.
 .12כתב הסמכה לעובדת עירייה עו"ד גב' שרונה בן ששון ת.ז  015876725להתייצב
ולתבוע בבית  -המשפט לעניינים מקומיים בחולון .מצ"ב.
מר מוטי ששון :כתב הסמכה לעובדת עירייה עו"ד גב' שרונה בן ששון ת.ז 015876725
להתייצב ולתבוע בבית  -המשפט לעניינים מקומיים בחולון .מי בעד? ,2 ,1
מורן?  .12 .11מי עוד פה? מישהו יצא? איפה חרש? תקרא לחרש .או  -קיי.
מי נמנע? אין נמנע .מי נגד? אין נגד ,אושר .אני עובר לסעיף הבא.
 .13חוות דעת משפטית חוזה למתן זכות שימוש עיריית חולון עמותת יד שרה ע"ר
 580030104גוש  7172חלקה  56רחוב בלינסון  37פינת הרצפלד חולון.
מר מוטי ששון :חוות דעת משפטית חוזה למתן זכות שימוש עיריית חולון עמותת יד שרה
ע"ר  580030104גוש  7172חלקה  56רחוב בלינסון  37פינת הרצפלד חולון.
אתם יודעים מה זה .נתנו את זה לפני הרבה מאוד שנים ליד שרה שהיא
עושה עבודת קודש ועוזרת לאנשים נזקקים.
עו"ד יונת דיין :מדובר על  3שנים בלבד.
מר מוטי ששון :זה ציוד רפואי.
עו"ד יונת דיין :ל  3 -שנים בלבד.
מר מוטי ששון :מכתבו של יחיאל אטיאס? כן?
עו"ד יונת דיין :כן .יחיאל אטיאס.
מר מוטי ששון :מ  1 -באוקטובר .2017
עו"ד יונת דיין :מדובר כרגע על שימוש ל  3 -שנים.
מר מוטי ששון :או  -קיי .מי בעד?  13בעד .מי נגד? אין נגד .מי נמנע? אין נמנע .אושר פה
אחד .אני עובר לסעיף הבא.
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 .14אישור שינוי סעיף  9ג' בנוהל מחיקת חובות בהסכמי פשרה.
מר מוטי ששון :בבקשה.
עו"ד יונת דיין :אילן פה?
מר אילן בוסקילה:כן.
( צוחקים )
מר אילן בוסקילה :הנוהל שמתבקש על  -ידי הלשכה המשפטית בצירוף אגף הכנסות זה
לשנות בתוך הנוהל אפשרות שמנהל אגף הכנסות בסכומים של עד  50אלף
ש"ח יחתום בשם גזבר .כאילו זאת אומרת עד  50אלף ש"ח .שינוי שהוא
מתבקש ,בשיתוף הלשכה המשפטית ואגף הכנסות .מעל ל  50 -אלף ש"ח ,רק
גזבר .זה השינוי המתבקש.
גב' נעה צ'פליצקי :עד עכשיו זה לא היה ככה?
מר אילן בוסקילה :עד עכשיו זה היה כל סכום גזבר .גם סכום של  100ש"ח.
גב' נעה צ'פליצקי :אה.
מר אילן בוסקילה :אבל מכיוון שרצו לעשות איזה שהוא ( לא ברור ) שלא יצטרכו בשביל כל
 100ש"ח לשגע את הגזבר .אז זה מי מטעמו .אז אפשר שגם הוא יחתום.
מנהל אגף הכנסות במקום גזבר .זה השינוי.
מר מוטי ששון :או  -קיי .מי בעד אישור מועצה בשינוי סעיף  9ג' בנוהל מחיקת חובות
בהסכמי פשרה רשות איתה? מכתבה של , -
מר אילן בוסקילה:

אביבה שרון.

מר מוטי ששון :מכתבה מ  18.12 -של אביבה שרון.
דובר :

מוטי תראה איזה יפה המועצה עובדת בלי החברים.
( צוחקים )

דובר :

תסתכל איזה יופי .אין ויכוחים .אין צעקות .הכול עובד .אין קואליציה ,אין
אופוזיציה.

מר מוטי ששון :חבר'ה .חבר'ה.
גב' נעה צ'פליצקי :כשיש אנשי כספים טובים בעירייה.
מר מוטי ששון :צריך לכבד כל אחד .כל אחד עם דעתו צריך לכבד אותה .לא תמיד אנחנו
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מוכנים לקבל חבר ,חברים במועצה.
גב' נעה צ'פליצקי :סליחה .כל החברים.
מר מוטי ששון :מעלים את זה להצבעה .שבת זה דבר מאוד , -
( מדברים בו  -זמנית ,לא ברור )
גב' נעה צ'פליצקי :הבן שלי.
מר מוטי ששון :מבקשת , -
גב' נעה צ'פליצקי :הבן שלי.
מר מוטי ששון :העיר מבקשת לקלוט שירותים גם ביום שבת .אז אני עובר לסעיף הבא.
גב' נעה צ'פליצקי :הוא לא גר בחולון.
 .15אישור מחיקת חובות בהסדרי פשרה.
מר מוטי ששון :אישור מחיקת חובות בהסדרי פשרה .מצ"ב .מכתבו של אילן בוסקילה מנהל
מחלקת גבייה מ  21 -בדצמבר .2017
מר אילן בוסקילה :או  -קיי.
מר מוטי ששון :מי בעד?
מר ישראל מורן :אם אני לא טועה אחד הסעיפים שם הוא דיבר על עמותה .האם זה נכון?
עו"ד יונת דיין :כן .כן.
מר ישראל מורן :הסעיף שמדבר על עמותה ,האם העמותה הזו עדיין פועלת בעיר? ואם כך
למה אנחנו לא ממשיכים לדרוש ממנה את מה שמגיע?
מר אילן בוסקילה :קודם  -כל דורשים את מה שמגיע .היה מחלוקת על תקופת חזקה .א .ו -
ב' .על סיווג בגין מתן הנחה .מכיוון שהמחלוקת הזו נפתרה ,היה מחלוקות
על כמה זמן הם יחזיקו במקום הזה.
מר ישראל מורן :אבל יש זמן שהוא מהרגע שהקצאת להם שהם נמצאים במקום הזה .הרי
הייתה פה פרוצדורה.
מר אילן בוסקילה :לא , -
מר ישראל מורן :לא ,העמותה נמצאת באיזה שהוא מקום שכנראה חייב לעירייה ארנונה.
מר אילן בוסקילה :או  -קיי.
מר ישראל מורן :אם העמותה הזאת יושבת באותו מקום ,אתה יודע להגיד מאיזה זמן
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העמותה הזו יושבת באותו מקום? אלא אם כן זה מקום שלהם.
מר אילן בוסקילה :אם אני , -
מר ישראל מורן :אני טועה? אתה מכיר את הסוגיה .אני לא מכיר אותה.
מר אילן בוסקילה :אם זה לא היה ,אם זה לא היה מחלוקת על ( לא ברור ) לא היינו מגיעים
לפה .היה מחלוקת על תקופת חזקה .הם טענו שהם עזבו וחדלו.
מר ישראל מורן :האם הם יושבים במבנה עירוני כל שהוא? או הקצאה כל שהיא של
העירייה?
מר אילן בוסקילה :לפי דעתי לא .לפי דעתי לא .אני יכול לבדוק את זה.
מר ישראל מורן :לא ,כי זה שאלה חשובה .אני אגיד למה.
מר אילן בוסקילה :הם טענו שחדלו .הם טענו שחדלו .תראו ,הבעיה של להוכיח חזקה על
הנכס היא בעיה לא פשוטה שלא קשורה רק לעמותות ,מורן .מכיוון שהרבה
פעמים אנשים עוזבים את המקום .זאת אומרת בעובדה אובייקטיבית אם
אתה תלך ,רק שנייה .אם אתה תלך ותבדוק באמת בהם יכלו לומר שהם לא
היו שם .אבל בדיני ארנונה כאשר אדם מפסיק מלהחזיק בנכס הוא צריך
להודיע על זה.
מר ישראל מורן :נכון.
מר אילן בוסקילה :אם הוא לא הודיע על זה ,גם אם האמת הצרופה אובייקטיבית שהיא
עליו ,לא יועיל לו ביום פקודה מה שנקרא.
מר ישראל מורן :אבל פה אתה מבקש לקצץ ולחתום להם כמה עשרות אלפי ש"ח.
מר אילן בוסקילה :רק שנייה.
מר ישראל מורן :שהם מביאים , -
מר אילן בוסקילה :אבל לא סיימתי את ההסבר.
מר מוטי ששון :שנייה.
מר אילן בוסקילה :אולי יהיה לך יותר קל להתייחס .זה נקודה אחת ,מה שהתייחס להסכם.
נקודה השנייה הייתה בכל הנושא הזה של הזכאות שהגיעה להם ,כל הנושא
הזה של מה שמגיע להם על  -פי דין לפי משרד הפנים לעמותות מסוג הזה.
שהן מוגדרות לפי  5י' כמוסד מתנדב לציבור .שזה באמת מגיע להם על  -פי
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דין .אם היינו הולכים אחורה ,היינו הולכים על לפנות ביום אמת בזמן אמת
למשרד הפנים הם היו מקבלים את אותה הנחה שלפי  5י' מגיע למוסדות,
שהם מוסדות מתנדבים על  -פי הסעיף הזה .זה הגדרה בחוק כאשר מוסד
מתנדב לטובת הציבור .מכיוון שכל הדברים האלה נעשו באופן רטרו היה
קשה להוכיח את הדברים האלה ,ובאמת אם היינו הולכים אחורה ,היינו
נותנים להם את אפשרות של חזקה אמיתית בנכס ושל הנחה שמגיעה להם
על  -פי דין היה מתקבל ( לא ברור ) .זאת אומרת יש פה כמה אלמנטים .לא
רק אלמנט החזקה.
גב' נעה צ'פליצקי :סעיף  16אני רוצה לשאול .אני מבינה שזה חושב.
מר אילן בוסקילה :סעיף  16יש ,מה שקורה זה כאשר נעה  ,יש הסכמים שזה לפני הרבה
שנים .ההסכם הזה היה ב  .2006 -ב  2006 -מדובר על בן  -אדם שהוא
מתואר פה בהנמקות ,בן  ,80היום הוא בן  .80הוא נכה מרותק לכיסא
גלגלים ,חולה לב מתקיים מקצבת סיוע והשלמת הכנסה.
נגב' עה צ'פליצקי :איפה הגיע החוב הזה?
מר אילן בוסקילה :אני עונה .אני עונה .מכיוון שהחובות האלה הם חובות שהם נוצרו משנות
ה  ,90 -והאנשים האלה היום לפי הגדרה יש לו  100אחוז פטור מארנונה.
בשנים האלה בשנות ה  90 -האנשים האלה לא הגיעו מסודרים כן ולא דאגו
לעצמם ,ובמשך מ  91 - 90 -עד  2006כאשר נוצר ההסכם הזה הם יצרו
חובות .אם היום באים בזמן אמת ומבקשים את ההנחות שלהם ,זה לא היה
קורה .עכשיו מכיוון שב  2006 -לא היה הסכם שהוא שילם את כל סכום
כסף מזומן ופתר את העניין ,אז ב  2006 -המונחים לא היו סכומים שאת
רואה פה הם היו שליש אולי .מכיוון שזה הושלם התשלום שהם התחייבו לו,
רק ב  ,2017 -אנחנו מביאים את זה לפה .אבל את צודקת שהמספרים האלה
התנפחו בגלל ריביות.
גב' נעה צ'פליצקי :ריבית.
מר מוטי ששון :טוב .מי בעד אישור שינוי סעיף  9ג' בנוהל מחיקת חובות בהסכמי פשרה
מכתבו של אילן בוסקילה מנהל מחלקת גבייה מיום  21בדצמבר  ?2017מי
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בעד? נעה? מורן וזה?
מר ישראל מורן :אני בעד.
מר מוטי ששון 11 :בעד .מי נגד? מי נמנע?  2נמנעים .אושר .אני עובר לסעיף הבא.
 .16אישור מחיקת חובות שאינם ניתנים לגבייה (חובות אבודים) ,חובות אשר נתקבל
לגביהם הפטר בערכאות השיפוטיות.
מר מוטי ששון :אישור מחיקת חובות שאינם ניתנים לגבייה (חובות אבודים) ,חובות אשר
נתקבל לגביהם הפטר בערכאות השיפוטיות .מכתבו של אילן בוסקילה
מנהל מחלקת גבייה מיום  21בדצמבר  .2017מי בעד? מי בעד?  13בעד .מי
נגד? אין נמנע.
מר יעקב חרש ( :לא ברור ,רחוק מהמיקרופון )
מר מוטי ששון :אתה צודק .נכון.
עו"ד יונת דיין :כמו משרד הפנים ,מה לעשות.
מר מוטי ששון :או  -קיי .אין נגד ,אין נמנעים .אושר פה אחד .אני עובר לסעיף הבא.
 .17אישור תב"ר חדש הנגשה פרטנית בית  -ספר אורט חולון למדעים וטכנולוגיה.
מר מוטי ששון :אישור תב"ר חדש הנגשה פרטנית בית  -ספר אורט חולון למדעים
וטכנולוגיה .תוכלו לראות כאן.
מר ישראל מורן :תכניות להרחיב מה קיבלנו שם? מה זה? זה היום הצטרף?
מר יעקב חרש :מורן אנחנו רוצים ללכת הביתה .יש לנו ילדים.
מר ישראל מורן :אם אני לא יודע על מה אני מצביע אני לא מצביע.
מר מוטי ששון :רגע .מה שקרה כאן זה שיש לנו עכשיו הרבה פרויקטים של הנגשה , -
( הפסקת הקלטה )
מר מוטי ששון :בבתי  -ספר ומה שקרה בבית  -ספר אורט ,הצלחתי להשיג את ההשתתפות
של רשת אורט , -
מר ישראל מורן :אפשר לראות את התב"ר? כמו בדרך  -כלל שאנחנו רואים?
מר אילן בוסקילה :אני רק אומר .מדובר על עלות של  1.9מיליון ש"ח כי מהקיץ הקרוב
מגיע לשם ילד נכה .צריך לעשות הנגשה פרטנית.
מר ישראל מורן :סכום כסף שמגיע מבחוץ על אחת כמה וכמה.
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עו"ד יונת דיין :לצערנו המצב.
מר ישראל מורן :מבורך.
מוטי ששון :אני אומר.
מר אילן בוסקילה :בינתיים הם משתתפים ב  500 -אבל הם רוצים יותר.
מר מוטי ששון :אני אומר זה ייאמר לזכותו של מנכ"ל רשת אורט ,צביקה פלג ,שפניתי אליו
וביקשתי ממנו להשתתף .שזה לא ייפול רק על העירייה .ייאמר לזכותו שהוא
היה מוכן להשתתף ,נדמה לי ב  950 -אלף ש"ח .תכף אני אסתכל.
מר אילן בוסקילה :ב  500 -אלף ש"ח.
מר מוטי ששון :כמה? כמה רשום שם מורן? השתתפות אורט.
מר ישראל מורן :השתתפות אורט הערכה היא  950אלף ש"ח.
מר מוטי ששון 950 :אלף ש"ח.
מר נעה צ'פליצקי :יפה.
מר ישראל מורן :סך  -הכול השתתפות של משרד החינוך .950
מר אילן בוסקילה :זה מכתב שלו?
מר ישראל מורן :לא .רשום ההערות לגבי אורט במשא ומתן טרם התקבלה הרשאה.
מר אילן בוסקילה :כרגע  500אלף ש"ח.
מר ישראל מורן :לא על הסכום .טרם התקבלה הרשאה .ומשרד החינוך לפי הרשאות 772
אלף ש"ח .מקורות עצמיים שלנו  1.193מיליון ש"ח ,בסך  -הכול התב"ר
 2.915מיליון ש"ח .מבורך.
מר מוטי ששון :או  -קיי .מי בעד?  .13בעד .אושר.
מר מיכאל לוויט :מוטי זה עלות הנגשה ?  2מיליון ש"ח?
מר מוטי ששון :פרטני כן.
מר מיכאל לוויט :מה זאת אומרת פרטני?
מר אילן בוסקילה :יש הנגשה כללית ,ברגע שמגיע ילד נכה אתה חייב להתקין את המעלית
והכול כבר פרטני שירותים והכול.
מר מוטי ששון :לא רק את המעלית.
מר מיכאל לוויט :זה כבר ישמש עוד.
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מר מוטי ששון :כן .בטח.
מר ישראל מורן :בלי שום קשר הגשתם לקול הקורא שמחכה שנקבל בעבור הנגשה פרטנית
במשרד החינוך?
מר אילן בוסקילה :זה לא קול קורא.
גב' נעה צ'פליצקי :מה זה קול קורא?
מר אילן בוסקילה :זה לא קול קורא .הם חייבים לנו את זה.
מר מוטי ששון :יושבים איתם על הרבה מאוד דברים.
מר ישראל מורן :מעולה.
מר מוטי ששון :אבל תדע לך שהלחץ והעומס על הרשויות המקומיות ,הוא הנגישות היא -
מר ישראל מורן :זה חוק .מה זה?
מר מוטי ששון :הנגישות שואבת הרבה מאוד כסף מהרשויות .הרשויות עושות כל מאמץ.
מר ישראל מורן :שהיא במהותה בינוי .
מר מוטי ששון :נכון.
מר ישראל מורן :ומשרד החינוך היה צריך לקחת את האיריות.
מר מוטי ששון :נכון .נכון.
גב' נעה צ'פליצקי :גם משרד הרווחה צריך לקחת.
מר ישראל מורן :גם משרד הרווחה צריך לקחת.
מר מוטי ששון :אבל אתה יודע מה הבעיה .אף אחד לא רוצה לקחת על עצמו.
דובר :

מה שעולה כסף.

מר מוטי ששון :מה שעולה כסף .או  -קיי .התב"ר אושר.
 .18מינוי של יניב פרכטר כחבר בוועדת החינוך במקום איציק רון שפרש.
מר מוטי ששון :מינוי של יניב פרכטר כחבר בוועדת החינוך במקום איציק רון שפרש .מי
בעד?  13בעד.
דובר :

הוא יכול להציג את עצמו?

מר מוטי ששון 13 :בעד .אין נגד ,אין נמנעים אושר.
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.19מינוי של מר עמוס ירושלמי חבר מועצה כדירקטור מועצת העיר בחברה הכלכלית
לפיתוח חולון.
מר מוטי ששון :מינוי של מר עמוס ירושלמי , -
מר ישראל מורן :הערה לסעיף הזה.
מר מוטי ששון :רגע .הוא לא הבין הוא התפטר .הוא התפטר מסגן .אמרו לו תתפטר מזה.
הוא קלט ,הוא קלט הוא אומר חבר'ה התבלבלתי.
מר ישראל מורן :אנחנו עדיין לא מקבלים לפי מפתח אתם יודעים את זה .אין לנו שום נציג
של חבר מועצה באף אחד הדירקטוריונים.
מר מוטי ששון :תאמין לי שאנחנו עושים מאמצים.
מר ישראל מורן :אתם לא עושים שום מאמצים .
מר מוטי ששון :זה לא כל  -כך קל .או  -קיי .מי בעד? מי בעד מינויו של עמוס?  11בעד.
מי נגד?
מר ישראל מורן :אנחנו מכבדים את עמוס ירושלמי.
מר מוטי ששון :מי נגד? מי נמנע?  2נמנעים.
תודה רבה .הישיבה הנעולה.

סיום ישיבה.

יוסי זיידה

מוטי ששון

עוזר ראש העיר

ראש העיר
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