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מועצת העיר השבע עשרה שמן המניין מס' 71

מיום ראשון 4.2.2018

משתתפים:
מר מוטי ששון

– ראש העיר ויו"ר מועצה

מר זוהר נוימרק

– חבר מועצה ומ"מ ראש העיר

מר עמוס ירושלמי

– חבר מועצה

מר שי קינן

– חבר מועצה

מר יעקב חרש

– משנה לראש העיר וחבר מועצה

מר ישראל מורן

– חבר מועצה

עו"ד רועי כהן

– חבר מועצה

מר יואל ישורון

– חבר מועצה וסגן ראש העיר

מר ראובן קייקוב

– חבר מועצה

מר יעקב זיתוני

– חבר מועצה

מר משה מועלם

– משנה לראש העיר וחבר מועצה

ד"ר מאיר רוק

– משנה לראש העיר וחבר מועצה

גב' שרה כהן גאדול

– חברת מועצה

מר יעקב בבלי

– חבר מועצה
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גב' רבקה עדן

– חברת מועצה וסגן ראש העיר

מר חיים סברלו

– חבר מועצה וסגן ראש העיר

מר נסים זאב

– חבר מועצה

גב' נעה צ'פליצקי

– חברת מועצה

מר שמעון חזן

– חבר מועצה

מר מיקי שמריהו

– חבר מועצה

מר יצחק תורג'מן

– חבר מועצה

נעדרו:
אחדות יעקב

– חבר מועצה

זילבר איתי

– חבר מועצה

לויט מיכאל

– חבר מועצה

סיטון עזרא

– חבר מועצה

פכטר יניב

– חבר מועצה

שמעונוף עופר

– חבר מועצה

כמו כן נכחו:
מר יוסי סילמן

– מנכ"ל העירייה

עו"ד יונת דיין

– יועמ"ש העירייה

גב' נורית בייסקי

– דוברת העירייה

מר יגאל אייל

 -מנהל מחלקת הספורט

מר יוסי זיידה

 -עוזר ראש העיר
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סדר יום:
 .1הצעה לסדר  -של חברת המועצה הגב' נעה צ'פליצקי בנושא טיפול במעבר חציה.
 .2הצעה לסדר  -של חברת המועצה הגב' נעה צ'פליצקי בנושא טיפול במתחם
האתלטיקה בקריית הספורט.
 .3שאילתא  -של חברת המועצה הגב' נעה צ'פליצקי בנושא הקמת היכל קרח אולימפי.
 .4שאילתא  -של חבר המועצה מורן ישראל בנושא :היערכות העירייה ורשת קהילה ופנאי
לקראת הפעלת "בתי ספר של החגים".
 .5שאילתא של חבר המועצה מורן ישראל בנושא :יתרות גבייה תשלומי הורים לפי בתי ספר
בשנים תשע"ז ,תשע"ו ותשע"ה.
 .6אישור החלטת ועדת תמיכות להבהרה ,תבחין עידוד וקידום ענף הכדורגל גברים לשנת
.2018
 .7אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מיום  15.1.2018בדבר חלוקת כספי תמיכות לשנת 2018
לעמותות הספורט.
 .8אישור החלטת ועדת תמיכות מיום  17.1.2018בדבר חלוקת תקציב הישגיות בספורט עפ"י
טבלאות (מקדמיות) לחלוקת הכספים בהישגיות לשנת .2018
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ריכוז החלטות ישיבת מועצת העיר שמן המניין מס'  71פרוטוקול מס' 485
.1הצעה לסדר  -של חברת המועצה הגב' נעה צ'פליצקי בנושא טיפול במעבר חציה.
ירד מסדר היום.
 .2הצעה לסדר  -של חברת המועצה הגב' נעה צ'פליצקי בנושא טיפול במתחם
האתלטיקה בקריית הספורט .ירד מסדר היום.
 .3שאילתא  -של חברת המועצה הגב' נעה צ'פליצקי בנושא הקמת היכל קרח אולימפי.
 .4שאילתא  -של חבר המועצה מורן ישראל בנושא :היערכות העירייה ורשת קהילה ופנאי
לקראת הפעלת "בתי ספר של החגים".
 .5שאילתא  -של חבר המועצה מורן ישראל בנושא :יתרות גבייה תשלומי הורים לפי בתי ספר
בשנים תשע"ז ,תשע"ו ותשע"ה.
 .6מועצת העיר אשרה ברוב קולות אישור החלטת ועדת תמיכות להבהרה ,תבחין עידוד וקידום
ענף הכדורגל גברים לשנת .2018
 .7מועצת העיר אשרה ברוב קולות אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מיום  15.1.2018בדבר חלוקת
כספי תמיכות לשנת  2018לעמותות הספורט.
 .8מועצת העיר אשרה ברוב קולות אישור החלטת ועדת תמיכות מיום  17.1.2018בדבר חלוקת
תקציב הישגיות בספורט עפ"י טבלאות (מקדמיות) לחלוקת הכספים בהישגיות לשנת .2018

4

מועצת העיר ה 17 -חולון ישיבת מועצה שמן המניין מס'  71ליום  4.2.2018 -פרוטוקול 485

פרוטוקול

מר מוטי ששון:

חברים ,אני רוצה לפתוח את ישיבת מועצת העיר שמן המניין מס'  ,71ההצעה
לסדר של חברת המועצה הגב' גב' נעה צ'פליצקי בנושא טיפול במעבר חציה.

סעיף  – 1הצעה לסדר של חברת המועצה הגב' נעה צ'פליצקי בנושא טיפול במעבר חציה
גב' נעה צ'פליצקי :לאור המצב הבלתי ראוי של רוב מעברי החציה בעיר וגם לאחר שנצבעו ונראו,
ממש סמוך לצביעה ,אני מציעה להשתמש בטכנולוגיה חדשה שמשתמשים בה
בערים אחרות וגם בעולם בטכנולוגיות מתקדמות .מדבקות אלה ,אורך חייהן
כשנתיים ,נראות מרחוק ובוודאי יתנו מענה טוב יותר להולכי רגל ...
מר מוטי ששון:

או.קיי .כידוע לך ,שלוש פעמים בשנה אנחנו מסמנים גם את הצירים הראשיים
ובסמיכות לבתי ספר ,בכל העיר פעמיים בשנה ,וגם במקרים נקודתיים .אגף
התנועה בקשר עם חברת " "3 Mאשר מייצרת מדבקות לסימון כבישים .תואם
סיור למידה וקבלת הסברים מפורטים על סימון באמצעות מדבקות .כמו כן
מתוכנן בקרוב פיילוט בהשתתפות שלושה קבלנים על צביעה וסימון בצבע דו-
רכיבי ,שהוא צבע בעל עמידות גבוהה יותר .לאחר שנלמד את הנושא נביא את
הדו"ח עם המלצות לאישור.

גב' נעה צ'פליצקי :או.קיי.
מר מוטי ששון:

מספק אותך?

גב' נעה צ'פליצקי :כמעט מספק אותי .אני רק אגיד משהו אחד ,שאם עד שייעשה הסיור ,במקומות
שהם על יד בתי ספר,
מר מוטי ששון:

עושים בכל מקומות נקודתיים'

גב' נעה צ'פליצקי :אז אני אומרת בשוטף .צריך משהו להיות בשוטף,
מר מוטי ששון:

אני אומר בשוטף .בשוטף .חוץ מפעמיים בכל השנה,

גב' נעה צ'פליצקי :אבל כרגע זה לא כך המצב.
מר משה מועלם:

כי בחורף קשה לעשות.

מר מוטי ששון:

נעה ,בחורף לא עושים את זה.

גב' נעה צ'פליצקי :מוטי ,אתה יודע מה? יש לי נכדים שלומדים ,באמת ,ועכשיו אני לא באה לנגח,
בראשון לציון ,עברתי שם וצילמתי את מעבר החציה.
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מר מוטי ששון:

טוב ,חברים ,בסדר.

גב' נעה צ'פליצקי :אבל אני לא באה פה,
מר מוטי ששון:

נעה ,שמעתי שאמרת .דברים נקודתיים תעבירי אלינו,

גב' נעה צ'פליצקי :או.קיי .בסדר גמור.
מר מוטי ששון:

אז את יורדת מההצעה לסדר?

גב' נעה צ'פליצקי :כן .אם אתם מטפלים – אני לא באה פה ל,
מר מוטי ששון:

או.קיי .ירד מסדר היום .לאור התשובה שנתתי.
בבקשה ,הצעה לסדר של נעה .בבקשה.

סעיף  – 2הצעה לסדר של חברת המועצה הגב' נעה צ'פליצקי בנושא טיפול במתחם האתלטיקה
בקריית הספורט
גב' נעה צ'פליצקי :במסגרת השיפורים והשיפוצים במתחם קריית הספורט שנעשים או ייעשו
בעתיד חשוב לתת את הדעת גם לשיפור מתחם האתלטיקה בו מתאמנים בני
נוער .אני יודעת שיש שם כ 180-בני נוער .בעיקר מה שהם ביקשו ומה שהם פנו
אליי ולאחרים זה הענין של מתחם הריצה .הם אומרים שהוא שחוק .החימר
שנמצא שם ,מסלול הריצה ,לא מותאם במאה הזאת לריצה של בני נוער שהם
אתלטים לכל דבר ,והם מייצגים בכבוד את העיר בכל מיני תחרויות.
מר מוטי ששון:

במתחם האצטדיון העירוני בקרית הספורט קיים מתקן לאימוני אתלטיקה
קלה .במשך שנים המתקן נשחק ,ואני פועלים להקמת מסלול חדש בציפוי
רקורטן.

גב' נעה צ'פליצקי :נכון.
מר מוטי ששון:

עלות הקמת המתקן החדש –  3.5מיליון ש"ח .נפגשתי לפני כחודש עם מנכ"ל
איגוד האתלטיקה כדי לקדם את הנושא כי ,לידיעתך ,אין קריטריונים בטוטו
לעשות זאת.

גב' נעה צ'פליצקי :או.קיי.
מר מוטי ששון:

אז ביחד איתו לקדם את הקריטריונים .בחודש הקרוב תיפתח קרן ייעודית,
בעקבות הדרישה שלנו ,בטוטו לתמיכה בהקמת מתקן אתלטיקה קלה ,ואנו
נפנה לטוטו בבקשת השתתפות בעלות ההקמה .יש לציין שכיום פועלות במתקן
אגודת הפועל חולון ,וזה תוך שיתוף פעולה ותיאום עם מגמת האתלטיקה הקלה
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של תיכון קריית שרת ,בתמיכה ועידוד של המחלקה לספורט .הן האגודה והן
המגמה מצויות בצמרת המקצועית ברמה הארצית ,ואני גאה על כך .מספק?
גב' נעה צ'פליצקי :זאת אומרת שאתם בנטייה ל( ...רעש)?
מר מוטי ששון:

זה אבסורד שלא היה להם קריטריונים לאתלטיקה ,ויש קבוצות .יש בבתי
הספר התיכוניים ויש,

גב' נעה צ'פליצקי :כן ,אבל הציפוי של הרקורטן,
דובר:

על הכל מדובר.

מר מוטי ששון:

ההוצאה היא גדולה מאוד .אנחנו רוצים את ההשתתפות של הטוטו.

מר שי קינן:

מוטי ,הם משתתפים איתנו בעלות ,נכון?

מר מוטי ששון:

מי?

מר שי קינן:

הטוטו.

מר מוטי ששון:

הטוטו .הטוטו.

מר שי קינן:

אז אם הם משתתפים איתנו בעלות,

דובר:

הם לא השתתפו עד היום .אין קריטריונים.

מר מוטי ששון:

הם עוד לא משתתפים.

גב' נעה צ'פליצקי :הם עוד לא משתתפים .הם יפנו אליהם.
מר מוטי ששון:

רגע ,אני אסביר .אני נפגשתי עם מנכ"ל האתלטיקה הקלה ,איגוד האתלטיקה,
ואמרתי :בענפים אחרים יש קריטריונים .מקבלים הקצבות .למה שלא נקבל?
בוא נלך ביחד ,נפנה ביחד לטוטו שיתנו הצעות לכל אלה שיש להם מסלולי
אתלטיקה .הוא אמר לי :מקובל עליי .באנו לטוטו .עכשיו מקימים קרן ייחודית
שתשתתף איתנו .מקובל עלייך?

גב' נעה צ'פליצקי :כן.
מר מוטי ששון:

אז אני מוריד את זה מסדר היום?

גב' נעה צ'פליצקי :כן .בסדר גמור.
מר מוטי ששון:

או.קיי .לאור התשובה שלי ,ירד מסדר היום .אני עובר לשאילתא הבאה .נעה
פעילה ,אז תמשיכי.

דובר:

תגיד את המספרים ,מוטי .תגיד את המספרים.

דובר:

 3עכשיו.
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סעיף  – 3שאילתא של חברת המועצה הגב' נעה צ'פליצקי בנושא הקמת היכל קרח אולימפי
גב' נעה צ'פליצקי :נכדיי וילדיי לא פה ,אז אם אני מייצגת – רק את התושבים.
מר מוטי ששון:

נעה ,בבקשה תקראי את השאילתא.

גב' נעה צ'פליצקי :האם יוקם בחולון היכל קרח אולימפי ,והוא יהיה על חלק ממגרשי הספורט
במתחם הספורט בפארק פרס.
מר מוטי ששון:

החברה לבילוי ובידור פירסמה מכרז לאיתור יזם לצורך התקשרות להקמת
קומפלקס ספורט ובילוי ומתחם החלקה על הקרח במידות אולימפיות.

גב' נעה צ'פליצקי :או.קיי.
מר מוטי ששון:

הקומפלקס יהיה חלק מפארק פרס.

גב' נעה צ'פליצקי :או.קיי.
מר מוטי ששון:

רק לידיעתך ,יש שם חמישה מגרשים ,שרק שלושה מהם בעצם פעילים .שניים
פחות פעילים .אבל זה יהיה במתחם של פארק פרס.

מר מוטי ששון:

רגע ,אבל יש שם את היכל הקרח שהוא חצי אולימפי.

מר מוטי ששון:

חצי אולימפי ,אבל אני מציע לך לבוא לשם ולראות איזו תפוסה מלאה  24שעות
ביממה.

גב' נעה צ'פליצקי :אז למה אי אפשר באותו מקום ולהשאיר את המגרשים,
מר מוטי ששון:

כי זה אולימפי,

גב' נעה צ'פליצקי :בוא הפוך.
דובר:

אנחנו נזמין אותך.

גב' נעה צ'פליצקי :אני הייתי שם.
מר מוטי ששון:

נעה ,יש פה  200מקומות .במתקן האולימפי מדובר על לפחות  1000מקומות
ישיבה ,ומדובר שיהיו כאן אליפויות :אליפויות אירופה ,אליפות הארץ,
משחקים .עדיין מתאמנים פה והם יכולים לשחק פה .זה בקנה מידה אולימפי
כבר .כמו שהיכל הספורט שלנו בקנה מידה אולימפי .עובדה שעשינו כאן את
אליפות אירופה בהתעמלות אומנותית ,והיום מבקשים מאיתנו לעשות את
אליפות אירופה באקרובטיקה ,ואחר כך יהיה גם בהתעמלות קרקע שיבקשו
מאיתנו .אז אני אומר ,יש לנו מתקנים,

גב' נעה צ'פליצקי :אני לא נגד ,אבל אני אומרת שקודם כל תושבי עירי.
מר מוטי ששון:

זה ברור .כן .נו ,מה חשבת? את מי זה משרת?
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גב' נעה צ'פליצקי :אבל מתוך חמישה מגרשים ששם,
מר מוטי ששון:

שלושה פעילים .שניים לא פעילים.

גב' נעה צ'פליצקי :מה לא פעיל שם?
מר יוסי זיידה:

רוב הזמן יש שני מגרשים שבהם אין פעילות,

מר מוטי ששון:

שאין פעילות.

מר יוסי זיידה:

זו בדיקה שנעשתה .על סמך זה גם נתנו את החלטה.

גב' נעה צ'פליצקי :במקרה אני שם .דווקא במגרשים האלה אני נמצאת הרבה עם הנכדים שלי,
מר מוטי ששון:

אבל ,נעה ,אני מקבל דיווח מאנשי המקצוע שלי .חמישה מגרשים – שלושה
פעילים ,שניים לא פעילים בכל נקודת זמן.

דובר:

האמת שאין שם פעילות בהיקפים כאלו שלא מצדיקים להקים היכל קרח,

מר מוטי ששון:

אני רוצה לנצל אותו,

גב' נעה צ'פליצקי :אני לא אמרתי לא .אני לא נגד .אני אומרת אם אפשר,
מר מוטי ששון:

נעה ,לא לשכוח לרגע שזו לא השקעה של העירייה ,זו השקעה של יזם ,שבסופו
של דבר הוא ישלם לנו ,אבל בסך הכל זה נותן שירות טוב יותר לתושבים ,מי
שרוצה לעשות מתקן מקצועי .אגב ,נדמה לי שהיתה שם תחרות .ראיתי שם את
תחרות אליפות הארץ,

דובר:

לא מזמן היה ,נכון?

מר מוטי ששון:

צריך לראות את זה.

גב' נעה צ'פליצקי :אני לא נגד .תבינו ,אני לא נגד,
מר מוטי ששון:

אז אני אמרתי לך ,חמישה,

גב' נעה צ'פליצקי :אני בעד עוד משהו לתושבים .אני בעד לתושבים.
מר מוטי ששון:

או.קיי .קיבלת תשובה .עוד מעט ח 500/יוצא לדרך,

מר נסים זאב:

מה זה "עוד מעט"?

מר מוטי ששון:

עוד כמה שנים.

מר נסים זאב:

כמה? ?15 ,10

מר מוטי ששון:

לא.

גב' נעה צ'פליצקי 10 :לפחות.
דובר:

בערך תן לנו.
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מר מוטי ששון:

היום הייתי עם חברת החשמל בפגישה ועם מינהל מקרקעי ישראל .אתה יודע על
מה דיברנו? מתי זה יתחיל להיות .אז מחפשים עכשיו תחמ"ש כדי להזין את
המתחם הגדול של עזריאלי,

דובר:

תחנת ממסרים.

מר מוטי ששון:

כן .צריך לספק חשמל .אתה לא יכול בלי חשמל .ומחפשים להם גם שטח שם.
והיינו בפגישה עכשיו ,אני בא משם עכשיו ,עם חברת החשמל ועם מנהל המחוז
של רמ"י ,ופחות או יותר אנחנו מגיעים להבנות והסכמות שיבנו שם את
המתחם ,הם צריכים הרבה דונם ,ונראה איך אנחנו נעשה את זה .בסך הכל
הכיוון הוא חיובי ,ויש תנופה גדולה מאוד לכל זה .אז יהיו שם הרבה מאוד
אנשים,

מר נסים זאב:

זאת אומרת ,ח 500/אתה מדבר על ,לפי מה שאני,

מר מוטי ששון:

תלוי מה אתה מדבר .אנחנו רוצים לגזור .הם דיברו :בואו תגזרו איזה קטע
מתוך ,אתה צריך קודם כל לאשר את הכול ,כי עדיין יש לך,

מר נסים זאב:

אם אתה גוזר אפילו חלק קטן זה,

מר מוטי ששון:

לא .מה ב-ח 300/עשינו? רק להזכיר לך ,עשינו פרוסות,

מר נסים זאב:

ברור .ברור.

מר מוטי ששון:

לקחנו מתחם ,וגם פה זה יהיה כך.

מר נסים זאב:

זו השיטה .אין מה לעשות.

מר מוטי ששון:

גם פה.

דובר:

עשינו את זה בחלקים.

מר נסים זאב:

השאלה היא מתי אנחנו מתחילים בשיטה הזאת .כמה זמן? צפי?

מר מוטי ששון:

אני מקווה שכמה שיותר מהר ,וזה לא בשליטה שלי .אל תשכח שאתה צריך
לעשות,

מר נסים זאב:

אבל אתה צריך ללחוץ ,אתה ראש העיר ,אין מה לעשות .אתה צריך לעשות את
זה .אין מה לעשות .אף אחד לא יעשה לך את העבודה.

מר מוטי ששון:

זאב ,אתה צריך לעשות רפרצלציה.

דובר:

נכון ,זה מה ש,

מר נסים זאב:

בסדר.

מר מוטי ששון:

ורפרצלציה זה דבר שלוקח הרבה מאוד זמן .אז בוא נקווה,
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מר נסים זאב:

תראה ,אנחנו

מר מוטי ששון:

הכוונה ,וכולם יודעים שצריך לרוץ ולפתח את ח.500/

דובר:

שמעון יכול לעזור.

מר נסים זאב:

אתה צודק ,אבל ב '97-אנחנו

דובר:

עשיתי את זה ב 10-חודשים ,את ח.300/

מר נסים זאב:

אני רק אומר לך שב '97-אנחנו אישרנו עקרונית את התוכנית .ב ,'97-בנובמבר,
ועד היום אנחנו עדיין ,וחבל.

מר מוטי ששון:

את מה אישרת?

מר נסים זאב:

בנובמבר  '97אנחנו אישרנו פה במועצת עיר באופן עקרוני את ח,500/

מר מוטי ששון:

זו בדיוק הבעיה.

מר נסים זאב:

ומאז ועד היום ,תראה כמה שנים 21 ,שנה ,ואין כלום.

מר מוטי ששון:

אתה יודע כמה שנים אני עובד על ח ?500/כמה אתה חושב?

מר נסים זאב:

אני לא יודע .אתה נתת לשמעון פעם לעשות את הפרצלציה ב-ח ,300/הוא דפק
אותה תוך שנתיים.

מר שמעון חזן:

לא שנתיים 10 .חודשים.

מר נסים זאב:

סליחה ,טעיתי בשנה.

מר שמעון חזן:

וזה  6,600יחידות דיור 6,600 .יחידות דיור.

מר נסים זאב:

אתה שותק ולא מדבר.

מר שמעון חזן:

לא ,אני לא מדבר.

מר נסים זאב:

וזה בגלל המקצוע שלך.

מר שמעון חזן:

אני מחוץ כבר .גמרנו.

מר נסים זאב:

 21שנה ואתה מצדיק אותו ,ואתה לא תגיד את דעתך בענין.

מר מוטי ששון:

טוב ,זאב ,עברנו לסעיף הבא.

מר שמעון חזן:

אני אמרתי הרבה .עזוב אותי כבר.

מר מוטי ששון:

מורן ,בבקשה.

דובר:

הוא אמר הרבה ועשה הרבה.

סעיף  – 4שאילתא של חבר המועצה מורן ישראל בנושא :היערכות העירייה ורשת קהילה ופנאי
לקראת הפעלת "בתי ספר של החגים"
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מר ישראל מורן:

בחודש האחרון הכריז שר החינוך על תוכנית בתי הספר של החגים ,במסגרתם
עלינו להיערך להמשך פעילות הלימודים במסגרת חמישה ימי לימוד נוספים.
מאחר ופורסם כי לא מדובר בצוותי החינוך האורגניים וכי יש להיערך עם כוח
אדם רב בנושא ,אבקש לדעת מהן הפעולות וכיצד נערכות עיריית חולון ורשת
קהילה ופנאי לקראת הפעלת התוכנית.

מר מוטי ששון:

ב 30-בינואר התקיים דיון אצל המנכ"ל בהשתתפות החשב ,מנהל אגף
התקציבים ,סמנכ"ל רשת קהילה ופנאי ,מנהלת אגף יסודי וגני ילדים .יצא קול
קורא לכל המנהלים לאיתור צוותים שיהיו חלק מבית ספר של החגים .יש
היענות ואנו נמצאים עדיין בעיצומו של תהליך גיוס המורים .ב 15.2-תתקיים
ישיבה נוספת אצל המנכ"ל להערכת תוצאות של הקול הקורא .במהלך הפגישה
תתקבלנה החלטות על האופן שבו תתבצע הכנת התוכנית,

מר רועי כהן:

רגע ,זה לא חובה?

מר יוסי סילמן:

רק בשורה התחתונה.

מר רועי כהן:

רגע ,אבל אני רוצה להבין ,זה לא חובה?

מר יוסי סילמן:

לא.

מר רועי כהן:

מה,

מר יוסי סילמן:

 12,000פוטנציאל של גנים א ,ב ,ג' .ל 6000-ילדים יש לנו תשובה במסגרת
הצהרונים ,כי אתה מבטל את הצהרונים ,והסגל שלהם בעצם כן יכול לתת לך
מענה .אנחנו מחפשים עכשיו פוטנציאל מורים וגננות לעוד  6000ילדים .אנחנו
חייבים לגייס אותם מתוך סגל בית ספר או הגנים .היות וכבר הרבה מהם
תיכננו כבר את חופשת הפסח ,אני מקווה מאוד ,ואנחנו עושים את כל המאמץ
בשיתוף מנהלים  ,ראשי אגפים ,כדי לגייס את הסגל הזה לקראת פסח הקרוב.
אני תוך שבוע אדע מה הי תמונת המצב.

מר רועי כהן:

אבל ,יוסי ,לא יכול להיות מצב שחלק מבתי הספר כן יהיה וחלק לא,

מר יוסי סילמן:

זה ועוד איך יכול להיות.

מר רועי כהן:

אז מה יעשו ההורים? אז מה?

מר יוסי סילמן:

ל 6000-ילדים יש לי פיתרון,

מר מוטי ששון:

אם אין לך מורים ואין לך גננות,

מר יוסי סילמן:

אני אעשה את המכסימום,
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מר רועי כהן:

אולי לאחד.

מר יוסי סילמן:

לא ,לא.

דובר:

מה 50 ,ילד?

מר רועי כהן:

לא יודע .אבל אתה לא יכול להשאיר,

מר יוסי סילמן:

אני אעשה את המכסימום ,מורן .אני אדע תוך שבוע כמה סגנים אני כן יכול
לגייס .אני מקווה מאוד שנפתור את הבעיה.

מר ישראל מורן:

אני רק אסב את תשומת ליבכם לתשובה .אז קודם כל גם אני חשתי את זה ,ואני
מבין שהבעיה הולכת להיות בנושא גיוס כוח האדם,

מר יוסי סילמן:

רק כוח האדם.

מר ישראל מורן:

כי הוא מאסיבי וגדול ,בטח בהתחשב בזה,

מר מיקי שמריהו :כי שר החינוך מודיע על זה חודשיים לפני החופש .מה לעשות?
מר ישראל מורן:

לכן היה חשוב בעיניי להסב את תשומת הלב .ה 15-בפברואר ,לדעתי ,זה to
 ,lateכי עד כמה שאני זוכר ,זה כבר התאריך שצריך,

מר יוסי סילמן:

עד ה .28-אני חייב לענות לקול קורא ל 28-לפברואר.

מר ישראל מורן:

בשביל לקבל את התקציבים של,

מר יוסי סילמן:

לכן ב 15-אני אקבל תמונת מצב ,ואז אני אבוא למוטי ,ראש העיר יחליט  -חלק,
חצי .אני מקווה שנעשה הכל.

מר ישראל מורן:

אנחנו מאוד מקווים שתפעילו,

מר יוסי סילמן:

אבל אנחנו ,תאמינו לי ,עושים מאמצים אדירים בקרב מנהלי בתי הספר,

מר יוסי סילמן:

אני מקווה שלא תהיה בעיה.

מר ישראל מורן:

שיהיה בהצלחה.

גב' נעה צ'פליצקי :אפשר להציע משהו? משהו קטן?
מר מוטי ששון:

או.קיי .אני עובר לשאילתא הבאה.

גב' נעה צ'פליצקי :רגע ,אני רוצה,

סעיף  – 5שאילתא של חבר המועצה מורן ישראל בנושא :יתרות גבייה תשלומי הורים לפי בתי
ספר בשנים תשע"ז ,תשע"ו ותשע"ה
מר מוטי ששון:

את השאילתא הבאה ,מורן ,אני אתן לך את זה בשבוע הבא ,בסדר?

מר ישראל מורן:

בישיבה הבאה.
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מר מוטי ששון:

בישיבה הבאה .אני עובר לסעיף הבא בענין,

(חוזרים לדבר על בתי הספר של החגים)
גב' נעה צ'פליצקי :רגע ,אני רוצה רגע משהו לגבי בתי הספר של החגים .הרי לא כל ההורים באמת
רוצים לשים את הילדים ב 5-עד  ,6זו הרי לא תקופה ארוכה ,זה לא,
מר יוסי סילמן:

תאמיני לי ,ב 20-ש"ח ליום כל ההורים ירצו.

דובר:

כולם ירצו.

גב' נעה צ'פליצקי :לא .אבל יש כאלה שנוסעים.
דובר:

כולם ירצו.

מר יוסי סילמן:

 20ש"ח ליום.

דובר:

כמה נוסעים?

דובר:

בכל מקרה זו בחירה הרי.

גב' נעה צ'פליצקי :בדיוק ,זו בחירה .אז אני הייתי שואלת את ההורים שמעוניינים ,ואז מצמצמת
את כוח האדם,
דובר:

כן ,ואם באים לך עכשיו  100ילדים בבת אחת שהתחרטו?

גב' נעה צ'פליצקי :לא,
מר יוסי סילמן:

אני חייב לדעת כמה סגל יש לי לפני שאני עושה שאילתא ואומר להם לא .אנחנו
יודעים איך לתמרן פה,

דובר:

תני להם .הוא יודע איך להתארגן.

דובר:

לא ,אבל אתה אמרת שהיא חשובה ,כי אם בסופו של דבר לא רוצים ,6000
רוצים  2000 .2000זה שליש מכוח האדם שאני צריך,

מר יוסי סילמן:

אני לא חייב לדעת.

דובר:

אתה לא יכול להכריח.

דובר:

גם שאתה לא יכול להכריח .היא אומרת :אז בוא תבקש,

מר יוסי סילמן:

עדיף לי,

גב' נעה צ'פליצקי :אבל אם בסוף יגייסו כוח אדם ולא יצטרכו אותו?
דובר:

זה אין ספק ,אבל אומר המנכ"ל :יכול להיות שנכריע שלא נפעיל את זה בכלל
ל 6000-הנוספים בגלל שלא נגייס.

דובר:

לא ,לא .לא שמעתי אותו אומר את זה.

מר מוטי ששון:

חברים ,זו היתה שאילתא ולא דיון .אני עובר לסעיף הבא.
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סעיף  – 6אישור החלטת ועדת תמיכות להבהרה ,תבחין עידוד וקידום ענף הכדורגל גברים לשנת
2018
מר מוטי ששון:

אישור החלטת ועדת תמיכות להבהרה ,תבחין עידוד וקידום ענף הכדורגל גברים
לשנת  ,2018סע' .6

מר רועי כהן:

מוטי ,אני רק מבקש לא להשתתף,

דובר:

מה הכוונה?

מר רועי כהן:

מכיוון שאני נמצא בדירקטוריון יחד עם מישהו שהוא חבר בתוך הזה ,אז אני
מבקש לא להשתתף .תודה.

מר מוטי ששון:

אז מר רועי כהן יצא ולא ישתתף.

(מר רועי כהן יוצא)
מר שמעון חזן:

רבותי ,אני מדבר עכשיו לגבי ועדת התמיכות לספורט ,ואני פה כרגע משמש פה
לקבוצת אנשים בליגת על .קבוצת אנשים,

מר יוסי זיידה:

אולי קודם תשמע מה מהות הענין ,שמעון .אולי אנחנו נדבר,

מר שמעון חזן:

לא ,אני מדבר עכשיו על כל הסעיפים שאחר כך באים אחרי זה.

דובר:

תן לו להציג את זה.

דובר:

תן לו קודם שיציג .אחר כך תדבר.

מר יגאל אייל:

שמעון ,שניה ,אני אציג לך את זה בקצרה מאוד.

מר שמעון חזן:

בבקשה .אין בעיה .סליחה.

מר יוסי זיידה:

יגאל ,יגאל ,שב.

מר יגאל אייל:

נעשה את זה קצר .במועצה הקודמת הבאנו את חלוקת ,כמו שאנחנו עושים
תמיד במועצה הראשונה של ישיבת תקציב ,הבאנו את חלוקת הכספים
לעבודות ,שביניהן היה תבחין של איגוד ענף הכדורגל .הסברנו מה המשמעות
של,

מר יוסי זיידה:

מהלך שהתחלנו בו כבר בשנה הקודמת.

מר יגאל אייל:

התחלנו בו ,כבר זו שנה שניה ,שאמרנו שיש שלוש קבוצות שמדשדשות,

דובר:

מדובר על איחוד גם.

מר יגאל אייל:

כן .נקים קבוצה אחת יחד עם כולם .השאר יהיה להם שנת הסתגלות .ב2017-
קיבלו  50%מהתמיכה ,ב 2018-תקבל רק הקבוצה הבכירה .השנה יש לנו קבוצה
15
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בכירה שמשחקת במסגרת ליגה א' ,מקום שלישי ,עם פוטנציאל – כן או לא,
לעלות.
גב' נעה צ'פליצקי :מי זה?
מר יגאל אייל:

זה נקרא מועדון כדורגל ירמיהו חולון .קבוצה שיש לה שני מסלולים הישגיים,

דובר:

זה עומד להתחלף.

מר יגאל אייל:

ואנחנו מקווים,

מר שמעון חזן:

מה עם צפרירים?

מר יגאל אייל:

שניה .נסביר .עפ"י החלטה ,רק הקבוצה הזאת תתוגמל ב 2018-בסך 400,000
ש"ח .למה אנחנו מביאים את זה מחדש פה? כי לנו מה שהיה ברור ,שהאיגוד
הזה מיועד לקבוצות כדורגל גברים .לא הוספנו את המלה 'גברים' .את אותו
תבחין בדיוק אנחנו פשוט מוסיפים את המלה 'גברים'.

דובר:

אני רק אוסיף רגע על מה שאמר יגאל,

דובר:

תן לו לסיים.

מר יגאל אייל:

רק שתדעו ,קודם כל ,חולון זו אחת הערים היחידות בארץ שמזה  12שנה נותנת
תיעדוף לנשים .כל קבוצת נשים ,גם ילדות ,מקבלת עוד  505לתבחין .כל קבוצות
הנשים ,כבר  12שנה .זה אחד .שניים ,אין מה לעודד כדורגל נשים בפרויקט
מיוחד ,כי הן כבר נמצאות בליגת על .אז אין מה לעודד אותן .מה הרעיון של
לעודד כדורגל? שיהיה פה כדורגל גברים .ענף הכי פופולרי במדינה שחולון
מיוצגת ע"י שלוש קבוצות בליגה ג' ,אחת בליגה ב' ,וחשוב לנו לאחד כוחות,
לעגן משאבים ,ושתהיה קבוצה שנהיה גאים בה .זה הרעיון של פרויקט כדורגל
גברים.

מר שי קינן:

אבל זה לא קורה.

מר מיקי שמריהו :מי הבעלים של הקבוצות?
מר יגאל אייל:

הבעלים של הקבוצות ,קודם כל ,כל עמותה היא פרטית ,כל העמותות בארץ .יש
שני אנשים ,אחד,

מר יוסי זיידה:

אבל זה לא קשור לקבוצה ספציפית .מדובר על הקבוצה,

מר מיקי שמריהו :כן ,אבל הבעיה היתה ,עם צפרירים למשל ,שדובר על זה שהקבוצה התפרקה
בגלל שלא נתנו סמכויות למי שבא להשקיע בקבוצה,
מר יעקב זיתוני:

הכל קישקושים .מה התפרקה? בגלל שלא נתנו?
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מר מיקי שמריהו :היא התדרדרה מליגת העל,
מר יעקב זיתוני:

איזה קישקושים אלה? לא ,זה לא נכון בכלל.

מר מוטי ששון:

רגע ,מיקי ,אתה מערב שני דברים .מה שמדובר כרגע זה נושא שבקריטריון .מה
שאתה אמרת בהערה גורפת,

מר מיקי שמריהו :אני אמרתי את זה בהערה גורפת.
מר מוטי ששון:

הבעיה היא בעיה של ניהול .לכן התדרדרו מליגת העל לאן שהגיעו,

מר מיקי שמריהו :לא ,כי לא נתנו למשקיעים להיכנס.
מר מוטי ששון:

כי הניהול היה כושל ולא מקצועי,

מר מיקי שמריהו :אני לא יודע 'ניהול' ,אני יודע שלא נכנסו משקיעים.
מר מוטי ששון:

ומכרו שחקנים .ביניהם מכרו את אחד השחקנים שהיו בתקופה ההיא בשיא
שלהם ,את הבן של קובי .מכרו אותו למכבי חיפה,

דובר:

להפועל חיפה.

מר מוטי ששון:

להפועל חיפה.

מר נסים זאב:

כי רצו לתת לו להתקדם .אין קשר .היום זה מודרני.

מר מוטי ששון:

אתה נגוע ,אבל עזוב .ניהול כושל,

מר נסים זאב:

אני נגוע?

מר מוטי ששון:

אני חוזר ואומר,

מר נסים זאב:

אני נגוע?

מר מוטי ששון:

הניהול היה כושל ,לכן הם התדרדרו.

מר נסים זאב:

אין לי קשר לאנשים.

מר מוטי ששון:

הם קיבלו את התקציבים שמגיעים להם עפ"י קריטריונים שנקבעו כאן
במועצה .זהו .אין לי מה להוסיף.

מר נסים זאב:

תאמין לי,

גב' נעה צ'פליצקי :אבל הבנתי כשהיה,
מר מיקי שמריהו :אבל היום קבוצה לא יכולה להתקיים בלי ספונסרים ובעלי הון שישקיעו
בקבוצה ,לפחות בליגות המקצועניות.
דובר:

תאמין לי ,אני לא רוצה להעיד על,

דובר:

ואם אני אתחיל לפתוח את הפה ולדבר – לא כדאי .לא כדאי .אל תטיל דופי בי.

מר יוסי זיידה:

אני הטלתי בך דופי?
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מר נסים זאב:

במקרה בצפרירים יושבים קרובי משפחה רחוקים שלי ,שאני בקושי מדבר
איתם ,בקושי רואה אותם .אין קשר בכלל.

דובר:

הם מתהדרים בקשר,

מר נסים זאב:

וקובי יודע ,הוא מכיר אותי טוב .אצלי אין דבר כזה ,אדוני,

גב' יונת דיין:

יוסי ,יוסי ,תעצור רגע.

דוברת:

תעצרו רגע.

דובר:

זאב ,גלשנו.

מר נסים זאב:

גלשנו ,כי הוא מדבר,

גב' יונת דיין:

אתם מעבירים את זה למחוזות לא לנו .מועצת העיר דנה,

מר נסים זאב:

אתה רואה את הכדורגל בארץ .מה עושים? מוכרים שחקנים כדי להתקיים ,כדי
להתגלגל ,וגם כדי לא,

דובר:

אבל הקבוצה נהרסת.

מר נסים זאב:

אגב ,קובי בכלל לא מסכים איתכם ,מכיוון שזה המהלך הכי טוב שקרה,

גב' יונת דיין:

זאב ,תעצור .זאב,

מר מוטי ששון:

זאב ,אני מבקש ממך .סיימת .תודה רבה.

גב' יונת דיין:

תעצרו רגע ,בבקשה ,ואני רוצה ,אם אפשר ,חזרה למקם אתכם ,כי הדיון טיפ
גלש מחוץ לתחום שלנו .מועצת העיר צריכה להחליט אם היא מאמצת את
ההמלצות של ועדת התמיכות לקריטריונים או לא וזהו .אין פה דיון לא לגופה
של קבוצה ,לא לזהות של קבוצה ולא למעורבות של קבוצה,

מר נסים זאב:

לא ,אבל באופן כללי אפשר להעיר ,סליחה.

גב' נעה צ'פליצקי :אבל המגדר כן .אבל המגדר כן.
גב' יונת דיין:

המגדר כחלק מהקריטריונים ,ואמר יגאל שדווקא הקריטריונים של העיר כמו
שוועדת התמיכות המליצה עליהם ,נותן ב 50-נקודות יותר,

דובר:

.50%

גב' יונת דיין:

 50%יותר .אז מבחינת המגדר ,כל מה שקרה ,שצריך לעשות איזשהו תיקון
כרגע בקריטריונים שהובאו חודש שעבר לגבי זה.

מר מוטי ששון:

או.קיי.

דובר:

אנחנו יכולים להתייחס ,נכון?

גב' יונת דיין:

כן ,לגופו של הקריטריונים ,לא לגופם של קבוצות.
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דובר:

אני רוצה להתייחס ,קודם כל.

מר מוטי ששון:

בבקשה ,מורן .ביקש מורן.

מר שמעון חזן:

תראו רבותי ,אני בכלל לא מרוצה ממצב הקבוצות בכלל בחולון .יש לנו רק
קבוצה אחת ,הפועל חולון ,בכדורסל ,שמביאה כבוד רב לעיר ,אבל אנחנו לא
רואים שיש לנו קבוצות כדורגל שנדחפות למעלה .אני לא מקבל את זה שבגלל
ניהול כושל או לא כושל .אני רואה איך ערים אחרות מתייחסות לספורט
ההישגי בעיקר ,כאשר מדובר בענפים הכי חזקים כמו כדורגל ,כמו כדורסל .גם
הפועל חולון בכדורסל לא מקבלת דחיפה העירייה כמו שצריכה היתה לקבל
אלא יש מזל שספונסרים רציניים מאוד מקבלים ,אם זה דורסמן ,אם מישהו
אחר,

דובר:

בכדורסל.

מר שמעון חזן:

בכדורסל .מקבלים על עצמם את הדברים האלה .אני רואה שיש קריטריונים,
וצודקת היועצת המשפטית שלנו ,יונת ,שאומרת שאנחנו מדברים פה על אישור
הוועדה בכללותה ,אבל אם יש קריטריונים ויש אפלייה לגבי קבוצה מסויימת,
אז צריכים להעלות את הנושא הזה לסדר היום  -למה הקבוצה הזאת ,שהיא
בקבוצת ליגת על ,ושהיא קבוצת נשים בכדורגל ,לא מקבלת שום דבר ,כאשר,

מר יגאל אייל:

 250,000רק .רק  250,000ש"ח ,קבוצת כדורגל נשים.

מר שמעון חזן:

קבוצת כדורגל נשים,

מר יגאל אייל:

היא מתוגמלת יותר גבוה מכל שאר הקבוצות בארץ.

מר שמעון חזן:

סליחה רגע ,סליחה רגע,

דובר:

בליגה העליונה.

מר שמעון חזן:

סליחה רגע .תראה לי,

דובר:

כן? אתה ראית צילום שיק שלהם?

דובר:

אין להם ליגה אחרת ,עמוס.

דובר:

יש דבר כזה ,מה זאת אומרת?

מר שמעון חזן:

אתם דיברתם על ההעדפה המתקנת לקבוצות הנשים בענפים הקבוצתיים ,נכון?

דובר:

כדורגל זה קבוצתי.

דובר:

לא ,ממש לא .אנחנו דיברנו על פרויקט לכדורגל גברים ,כי שם יש בעיה .אין
שום בעיה עם הנשים .הקבוצה פה משחקת מזה  12שנה בליגת,
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מר שמעון חזן:

והיא הביאה,

דובר:

זוכה מזה  8שנים .זכתה גם באליפות ישראל .מקבלת תקציב מהגבוהים ביותר
בכדורגל נשים במדינה ,מגבוהים ביותר שיש .גם יש לה קבוצת נערות
שמתוגמלת ב 36,000-ש"ח ,והיא מקבלת תמיכה כמעט יותר מכל קבוצה אחרת.
הבעיה שלנו עם כדורגל גברים ,הבעיה מורכבת 15 .שהקבוצות מדשדשות,

מר שמעון חזן:

רציתי לשאול אותך בנשים  -איפה אתה רואה  250,000ש"ח?

דובר:

אם תיקח גם את הנערות ביחד ,אז תסתכל על הסכום ותראה.

מר שמעון חזן:

אז בוא אני אגיד לך,

גב' נעה צ'פליצקי :לא ,זה לא אותו דבר .נערות,
מר שמעון חזן:

קודם כל,

דובר:

,2018

דובר:

חבר'ה ,קיבלתם את החומר .בבקשה ,מי שרוצה לשאול שאלות,

דובר:

לא ,ולמה שואלים על  ,2018שיגיד לנו,

מר שמעון חזן:

רגע ,אייל ,אתה בעצמך אומר לי :לא מדובר על גברים .פה כתוב ב"עקרונות
ותבחינים לחלוקת תמיכות לאגודות ספורט  ,2018העדפה מתקנת לקבוצות
נשים בענפים הקבוצתיים",

מר יגאל אייל:

אמת.

מר שמעון חזן:

אז אל תכניס לי גברים .כרגע אני מדבר על נשים.

מר יגאל אייל:

על נשים .אם קבוצת כדורגל מגיע לה  90נקודות – היא מקבלת עוד 50%
מהנקודות .אתה יכול לראות בטבלה.

מר שמעון חזן:

סליחה רגע .אתה עכשיו מצהיר ואומר ,אבל למה,

מר מוטי ששון:

אבל שמעון ,זה לא פינג פונג.

מר שמעון חזן:

רגע ,אבל עכשיו יש לנו משפט .צריכים לגלות את זה לחברי המועצה ,כי יש כרגע
משפט של קבוצת הנשים,

מר יוסי זיידה:

יש תביעה ,לא משפט.

מר שמעון חזן:

כן .משפט שבו יש תביעה שאומרת שאתם לא מתגמלים .אז תסביר לנו ,ותגיד
למועצה את המשפט הזה שמתנהל .ואני אומר לך ,כאשר משפט מתנהל ,אנחנו
לא יכולים לקבוע,

מר יוסי זיידה:

משפט לא מתנהל .יש תביעה ,שאין עוד קביעה משפטית .יש תביעה,
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מר שמעון חזן:

תגיד לי ,אתה,

מר מוטי ששון:

שמעון ,השמעת את דעתך,

מר שמעון חזן:

רגע ,לא השמעתי.

מר מוטי ששון:

אבל אתה מדבר כל הזמן.

מר שמעון חזן:

אני לא מדבר כל הזמן .אייל מדבר כל הזמן.

מר מוטי ששון:

לא ,לא ,לא .אז אני מבקש ,תתמקד,

מר שמעון חזן:

אני אתמקד .יש כרגע תביעה שמתנהלת .התביעה הזאת מתנהלת על קיפוח
בנושא התמיכה בספורט של קבוצת כדורגל הנשים בליגת העל .אני הייתי מצפה,
למען ההוגנות ,שהדברים האלה יובאו למועצה ויוסברו למה יש תביעה ,על מה
התביעה הזאת מתנהלת ,וזה תלוי ועומד .הנושא הזה תלוי ועומד בבית משפט.

דובר:

זה התובע צריך לדעת ,שמעון .התובע שתובע ,שהוא תובע סדרתי ,דרך אגב .זה
לא,

מר שמעון חזן:

לא מדובר על,

גב' נעה צ'פליצקי :אם אפשר להביא את זה,
דובר:

תגיד את כל האמת ,אם כבר.

דובר:

אבל גם בלי שום קשר הם לא מקבלים.

מר מוטי ששון:

תתמקד .מה אתה רוצה להגיד?

מר שמעון חזן:

אני מתמקד ואני אומר עכשיו ,שכרגע ,קודם כל לעצור את כל הנושא הזה של
התמיכות עד אשר יתברר בבית משפט מה,

דובר:

הכל ,הכל?

דובר:

לא .למה?

מר שמעון חזן:

סליחה רגע,

מר יגאל אייל:

רק ברשותך ,לדייק.

מר שמעון חזן:

נו?

מר יגאל אייל:

התביעה היא לא על קיפוח .אני מכיר בעל פה את התביעה,

מר שמעון חזן:

כן ,אז דבר.

מר יגאל אייל:

את העתירה .חדשות לבקרים אותו אדם מגיש נגדנו עתירות.

דוברת:

כל שנה.

מר יגאל אייל:

העתירה הספציפית,
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(מר חיים סברלו נכנס)
מר שמעון חזן:

למה הוא מגיש?

דובר:

תשאל אותו.

מר יגאל אייל:

אני מסביר למה.

מר שמעון חזן:

כי הוא לא מקבל.

מר מוטי ששון:

שמעון ,זה לא רלוונטי ,שמעון ,כל השאלות האלה .יש כאן הצעה קונקרטית,
שמעון .תתייחס אליה .אתה נגד? תצביע נגד .מה הבעיה?

מר שמעון חזן:

תן לו לדבר .תן לו להסביר.

מר מוטי ששון:

למה עשו תביעה ,ולמה לא עשו תביעה .באמת.

מר יגאל אייל:

העתירה היא על דבר אחד ,שאנחנו כחברי מועצה החלטנו לאשר פרויקט
כדורגל גברים ולאחד את הקבוצות התביעה שלו ,שבטעות לא כתבנו דברים,
והוא רוצה ש 400,000-יילכו לנשים ,כי דיברנו על קבוצה בכירה שתקבל את
הכסף .הוא אומר :אני הקבוצה הבכירה בכדורגל נשים ,לי מגיע את ה,400,000-

מר מוטי ששון:

שהכוונה אם מדובר על גברים .בבקשה ,הבנו.

מר יגאל אייל:

זה הכל.

מר מיקי שמריהו :כי האמת היא שבפרוטוקול כתוב נשים ולא גברים .יש טעות בין ההזמנה
במועצה לבין הפרוטוקול.
דובר:

נכון.

מר מוטי ששון:

מורן ,אתה רוצה לשאול? כן ,מורן.

מר ישראל מורן:

הרציונל של איחוד הקבוצות ,אני מבין ומקבל ,ולכן גם אני יכול להבין למה
להקציב סכום משמעותי שלמעשה יתן דחיפה קדימה לתחום הזה שלצערנו כבר
הרבה שנים תחום הכדורגל ,במקרה הזה גברים ,לא ראינו הרבה זמן בפרונט,
ואני יכול להבין למה לתת לו דחיפה .רק שהרציונל הזה איפשהו קצת אובד ,כי
זה היה הרציונל שנכתב לשנת  ,2017והיום אתם שמים את הרציונל הזה רגע
בצד ואתם אומרים ,עד כמה שאני מבין ,ולא מדברים על האיחוד ,כי האיחוד,
לפי מה שאתם מספרים פה ,לא ממש צלח אלא אפילו כשל,

דובר:

הוא כשל ,מה זה,

מר ישראל מורן:

כשל,

מר יוסי זיידה:

לא כשל .ספורטיבית הוא הצליח.
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דובר:

ספורטיבית הם עלו ליגה.

מר ישראל מורן:

אני מנסה להביא את הרציונל שאתם הבאתם ,ואני רק משקף אותו ,ואני יכול
להבין למה לתת סכום של  400,000ש"ח לאיחוד ,ובטח כשיש רציונל טוב
לאיחוד שכזה.

דובר:

אז אין איחוד עכשיו?

מר ישראל מורן:

רק שבסוף אין איחוד ,וכמעט יוצא שבאופן אקראי תהיה קבוצה א' ולא קבוצה
ב' שתקבל את כל ה 400,000-ש"ח ,ולא רק שזה לא יקרה – זה יתחיל לייצר
פערים משמעותיים בין הקבוצות .אם  400,000ש"ח האלה באופן תיאורטי
יכולנו עדיין לחלק ,כמו שעשינו בעבר ,בין הקבוצות בעיר ,היום אנחנו הולכים
לייצר,

דובר:

אז היית יוצר מדיניות כמו שהיה כל הזמן.

דובר:

עובדה שאתה רוצה לעשות,

דובר:

עובדתית חילקנו שווה או עפ"י קריטריונים ,ואף אחד לא הגיע להצלחות
ספורטיביות.

דובר:

איזה ליגה עלו?

מר מוטי ששון:

טוב ,מורן ,תסיים.

מר ישראל מורן:

אני חושב שאולי כן עדיין צריך בקריטריון לא לוותר כל כך מהר על האיחוד ,וכן
לתת את ההזדמנות ולהגיד :או.קיי ,יכול להיות שנתנו אותו בעבר ,יכול להיות
שהוא לא צלח .עדיין מי שירצה  -זה יהיה המבחן .אתם תתנו לו לחבור ביניכם
כולכם ביחד ,תקבלו את הסכום .היום יוצא מצב שאם לא יודעים לחבור ביחד,
אני מנסה לדמיין את האינטרס ,אני אפילו למזלי לא יודע מי הקבוצה שבמקום
כרגע תקבל את,

דובר:

התביעה,

מר ישראל מורן:

זה לא משנה .אני לא מכיר את התחום הזה ,ואני גם לא יודע מי כרגע הקבוצה
הראשונה ,אבל אני מנסה לדמיין את האינטרס של הקבוצה כרגע ,הראשונה
שנמצאת וכנראה תקבל את כל הקופה כרגע של ה 400,000-ש"ח,

גב' נעה צ'פליצקי :לא ,היא לא תקבל ,כי מורידים אותה.
מר ישראל מורן:

לא ,כרגע היא תקבל את כל ה 400,000-ש"ח אחרי שאת תאשרי את התבחין
הזה ,שלה אין שום אינטרס כרגע לאחד כוחות .אם היו נותנים,
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מר יעקב זיתוני:

למה אין לה? למה אין לה?

דובר:

הם לא מתאחדים ,זיתוני.

מר יעקב זיתוני :למה אין.
מר מוטי ששון:

רגע ,קובי.

מר ישראל מורן :אני אסביר למה אין אינטרס .אם הייתם הקבוצה הראשונה שמובילה,
ואתם יודעים בוודאות שאתם תקבלו את הקריטריון הזה שיכול להיות
שיביא לכם את כל ה 400,000-ש"ח ,למה שתצרפו לעצמכם קבוצה נוספת
ותרצו באיחוד הזה? הרי לא תרצו באיחוד הזה ,ותגידו :אין בעיה ,מחר
מועצת העיר תתקן את הדבר הזה ,אף אחד לא יקבל ,אני אקבל את כל
הקופה ,אני לא רוצה באיחוד .עכשיו תסבירו ,כי אני עד עכשיו כן בעד
האיחוד .אני חושב שכרגע זה לא מה שיגמור .זה כרגע מניע ל-למה לא
להתאחד.
מר מוטי ששון:

רגע ,מורן,

מר יוסי זיידה:

מורן ,היה רעיון של איחוד ,שהעירייה המליצה לקבוצות בעיר ,כינסה את
כל הקבוצות בעיר ,זה היה בשנה שעברה לקראת  ,2017את כל הקבוצות
בעיר כינסה אותן והציעה להן להתאחד עם מתן ,מה שנקרא ,תמריץ
עירוני לאיחוד קבוצות ,כדי באמת לייצר איזושהי רפורמה בכדורגל
בחולון כדי לייצר הצלחה ספורטיבית ,שקבוצה תעלה,

מר שמעון חזן:

מה קרה מאז?

מר יוסי זיידה:

מה?

מר שמעון חזן:

מה קרה מאז ,יוסי?

מר יוסי זיידה:

שתי קבוצות נענו לבקשה הזאת והתאחדו .שיחקו במהלך השנה הקודמת,
בעונה הקודמת .עלו ליגה,

מר שמעון חזן:

איזו ליגה? איזו ליגה?

מר יוסי זיידה:

שיחקו בליגה ב'.

דובר:

היו בליגה ב' ועלו לליגה א'.

מר יוסי זיידה:

והקבוצה המאוחדת הזאת מבחינה ספורטיבית הצליחה ועלתה לליגה א'.
האיחוד ברמה המשפטית התפרק.

מר ישראל מורן :ואז עכשיו מה המצב? איפה הן יושבות?
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מר יוסי זיידה:

יש קבוצה אחת מתוך האיחוד שנשארה בליגה א' ,וקבוצה אחת מתוך
האיחוד חזרה לליגה ג' ,וזו צפרירים חולון ,שחזרה למקום שהיא היתה בו
טרם האיחוד .היא הצטרפה ,למעשה ,לקבוצה שהיתה במקום היותר
גבוה בליגה ב'.

מר ישראל מורן :אז עד כמה שאני מבין ,האיחוד עלה לליגה א' בשנה הקודמת,
מר יוסי זיידה:

וצפרירים פרשה ממנו.

דובר:

בדיוק.

מר ישראל מורן :ההיפרדות שמסיבות ,שאני לא מה הסיבה של ההיפרדות ,גרמה לזה
שאחת הקבוצות תהיה עכשיו ב-א' ,אחת הקבוצות תהיה ב-ג' ,אחת
תקבל את כל ה ,400,000-אחת לא תקבל שום דבר.
מר יוסי זיידה:

ההיפרדות,

דובר:

זה התנהלות.

מר יוסי זיידה:

קרתה בגלל אי הסכמות ואי הבנות בדרך של ניהול הקבוצה .למעשה ,גם
את המענק שהבטחנו בשנה שעברה לקבוצה שתעלה ,למאוחדת ,שתעלה
ליגה ,אנחנו עוד לא יכולים לתת בגלל שיש עתירה נגד הדבר הזה .זאת
אומרת ,הם לא קיבלו כסף עבור השנה שעברה ,שתי הקבוצות ,כאשר הם
שמו מאות אלפי שקלים כי הצלחה ספורטיבית ברמות האלה היא כבר
עולה כסף בסך הכל .היתה פרידה ,מה שנקרא ,כשקבוצה אחת נשארה
בליגה א' ,ברמה שלהם ,וקבוצה אחת – במקרה הזה צפרירים – נרשמה
בליגה ג' .אנחנו חשבנו שכדי כן להמשיך ולעודד את הנושא של הרפורמה
בכדורגל שניסינו להוביל ,אנחנו כן נציע את התמיכה לקבוצה הבכירה
בעיר ,והיא יכולה להיות כל קבוצה .אם היום יש קבוצה בליגה ב' שתעלה
לליגה א' ,היא תוכל לזכות.

דובר:

כן ,אבל זו היתממות להגיד :זו יכולה להיות כל קבוצה ,כשאתם יודעים
מי הקבוצה.

מר מוטי ששון:

טוב ,חברים ,או.קיי.

מר שמעון חזן:

רגע ,סליחה מוטי ,משפט אחד .משפט אחד.

דובר:

עוד רגע.

דובר:

שמעון ,הגיע הזמן שאני גם אגיד כמה מלים.
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מר שמעון חזן:

בבקשה .אבל תן לי משפט אחד רק.

מר יוסי זיידה:

עוד דבר אחד ,מורן .זה מותנה ,כמובן ,ב 40% – 40-60-עירייה 60% ,קבוצה.

מר ישראל מורן:

להשקיע מכספם,

מר יוסי זיידה:

הרבה מאוד כסף מהבית.

מר שמעון חזן:

רגע ,משפט אחד ,מוטי.

מר מוטי ששון:

זאב ואחר כך משפט.

דובר:

אני המתנתי הרבה זמן.

מר מוטי ששון:

בבקשה.

מר נסים זאב:

קודם כל אני רוצה להגיד לכם משהו .כל הבעיה שלנו פה זה תקציב הספורט.
תקציב הספורט ,אם ניקח את העיר חולון ,הוא תקציב נמוך מאוד .אנחנו אמרנו
את זה למוטי המון פעמים ,אבל זה לא עזר הרבה .אנחנו חייבים להגדיל את
תקציב הספורט .אם לא תגדיל את תקציב הספורט – לא יקרה כלום .הדבר
באמת הטוב שהם עשו ,הוועדה ,שהם החליטו לתת תמריץ לקבוצה החזקה
ביותר וזה טוב ,אבל גם התמריץ – הוא עלוב .מה זה  400,000ש"ח? עם זה אתה
רוצה לבנות מדינה? אתם לא אשמים .אני רק אומר .לא אשמים .למה? כי את
תקציב הספורט,

מר מוטי ששון:

הבנו.

מר נסים זאב:

הבנת .בטח הבנת .כי אתה ,תקשיב טוב 6 ,מיליון ש"ח ,אם תוסיף עוד מיליון
אחד או שניים – לא יקרה כלום ,תאמין לי ,לתקציב של  .1,270,000,000לא
יקרה כלום .יש לך כל כך הרבה דברים שאתה יכול להזיז פה ימינה שמאלה.
הספורט הוא דבר חשוב מאוד .אנחנו אמרנו לך את זה גם בשנים קודמות,
ואתה ממשיך בשלך ,להראות כאילו שאתה חוסך או שאתה לא יודע מה .פה
אתה חייב לשנות את הדבר הזה .אתה חייב להגדיל את תקציב הספורט .חייב.
זה לא בשבילי ,זה בשבילך.

מר מוטי ששון:

הדיון כרגע הוא לא על תקציב .תתמקד,

מר נסים זאב:

עכשיו עוד דבר .תראה מה קורה ,ברגע שאתה נותן  400,000ש"ח לקבוצה – זה
בסדר .אתה בא ,לוקח שתי קבוצות מליגה ג' ,ואז אומר להם :אתם יודעים מה,
לכם לא מגיע כלום .נו ,באמת .אז מה עשית פה?

גב' נעה צ'פליצקי :אבל זה לא ככה .טוב,
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מר יוסי זיידה:

ואתה מעודד את כולם להיות חלק מהקבוצה,

מר נסים זאב:

לא ,אבל אתה לא יכול לעודד בכוח .זה לא הולך .זה כמו בפוליטיקה .זה לא
הולך .אז התקציב העלוב שהיית נותן להם כדי אולי לשלם את,

מר מוטי ששון:

בסדר ,הבנו את זה.

מר נסים זאב:

הבנת .לא הבנת כלום .לא חשוב.

מר שמעון חזן:

זאב ומורן ישראל צודקים .עכשיו יש לנו פה קבוצת נשים שהיא בליגת על ,יותר
מאלה שבליגה א' וב-ג' ,ומפלים אותם לרעה ,את הנשים.

מר יוסי זיידה:

לא ,הם מקבלים כסף ,שמעון.

מר שמעון חזן:

איזה כסף? זה כלום.

מר יוסי זיידה:

אבל הם מקבלים ( ...מדברים ביחד) ,מה זאת אומרת?

מר מוטי ששון:

טוב ,חברים ,הוא אמר שהוא מתנגד .טוב ,חברים,

מר מיקי שמריהו :רגע ,אמרתי ,אני גם רוצה להגיד משהו .מותר?
דובר:

מיקי .מיקי.

מר שי קינן:

גם שי רוצה להגיד.

מר מיקי שמריהו :קודם כל יש סתירה בין הזימון לישיבה לבין הפרוטוקול .פה כתוב בזימון:
עידוד כדורגל גברים ,ובפרוטוקול כתוב :עידוד כדורגל נשים .זה א' .אז אני לא
יודע ,צריך לפתור את הסתירה הזאת .ב) אני חושב שכל הכספים האלה שאנחנו
מדברים עליהם ,מניסיון העבר ,לא ירפא את חולי הכדורגל.
דובר:

ודאי שלא.

מר מיקי שמריהו :ואפשר ללמוד מערים אחרות שהקימו קבוצות עירוניות בליגות הנמוכות,
והביאו אותן לרמה של ליגה לאומית ,ואז הביאו ספונסר שיקנה את הקבוצה
וינסה להרים אותה למעלה .אבל פה זה פשוט זריקת כסף ,מוטי .אתה יודע את
זה .כל השנים זורקים את הכסף,
מר מוטי ששון:

שי ,בבקשה.

מר שי קינן:

אני מבין שיש קריטריון של מצ'ינג ,שאנחנו משתמשים  40%והקבוצה ב,60%-
נכון?

מר ישראל מורן:

כן.

דוברת:

לא .לא הפוך?

מר ישראל מורן:

בתבחין של ה – 400,000-כן.
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מר שי קינן:

כן .שאלתי :האם הקריטריון הזה נכון לכל הקבוצות אלא רק לקבוצה אחת.

דובר:

לפי מה שהם רוצים לאשר – רק לקבוצה אחת.

מר יגאל אייל:

בגלל הסכום החריג אמרנו עם התנייה ,כי עידוד הכדורגל ,מה שאמרת400,000 ,
לא מספיק ,ואנחנו דורשים שהם יתנו מול ה 400-שלנו,

מר שי קינן:

יונת ,שאלת המשך בנושא הזה .האם זה חוקי להחריג קבוצה ולבנות קריטריון
רק לקבוצה מסויימת.

גב' יונת דיין:

לא נבנה פה קריטריון לקבוצה מסויימת,

דובר:

זה לא לקבוצה מסויימת,

גב' יונת דיין:

כל הדיון שאני חושבת,

מר שי קינן:

אבל אומרים שהקריטריון הזה לא נכון לכל הקבוצות.

גב' יונת דיין:

כל הדיון פה טיפה קיבל כיוון אחר .יש סכום מסויים שהעירייה יכולה לתת
לתמיכה בקבוצות כדורגל גברים בעיר.

גב' נעה צ'פליצקי :אז מראש יש פה בעיה,
דובר:

סליחה ,למה את מפריעה לה?

גב' נעה צ'פליצקי :אז מראש יש פה בעיה .מראש.
דובר:

סליחה.

גב' יונת דיין:

הוועדה חשבה על כיוון מסויים ,שנכון יותר לעודד את כדורגל הגברים בעיר.
במקום לחלק סכומים קטנים לכמה קבוצות מדשדשות – לחלק סכום גדול
במטרה לעודד את אחת הקבוצות  ...כל הקבוצות להתאחד לשאוף למעלה.
הרעיון הוא לקדם את כדורגל הגברים העירוני בצורה כזאת,

מר מיקי שמריהו :כן ,אבל יש סתירה בין הפרוטוקול לזימון.
מר מוטי ששון:

מיקי ,בסדר .תנו לה .היא עונה לכם.

מר מיקי שמריהו :תנו לנו תשובה.
(מר יעקב בבלי נכנס)
גב' יונת דיין:

מה שלמעשה ממליצה לכם ועדת התמיכות היא לא לפזר קצת קצת וקצת אלא
לשים סכום מתוך תקווה שהוא יעודד להתאחד ולהעלות את רמת הכדורגל,

מר שי קינן:

הבנתי מה הם ממליצים .השאלה שלי היא אם ההמלצה הזאת היא חוקית.

דובר:

ברור

גב' יונת דיין:

שוב ,כן.
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מר שי קינן:

כן?

גב' נעה צ'פליצקי :ברגע שהם עושים רק גברים ולא מזכירים נשים זה חוקי? אני שואלת אותך.
מר מוטי ששון:

כן ,עמוס ,בבקשה.

מר עמוס ירושלמי :קודם כל ספורט זה ספורט .זה לא משנה אם אתה בליגה ג' או ליגה ב' .נכון שזה
חשוב שקבוצה שעולה למעלה צריך לתת לה תמריצים ללכת קדימה .אבל יש פה
פגיעה בנשים ,לפי דעתי,
דוברת:

ברור .נכון.

מר עמוס ירושלמי :זה פגיעה בנשים ,וזה דבר לא יפה .ומוטי ,אתה נותן סכומים כאלה קטנים שזה
בושה להסתכל על מה שכתוב פה .במקום מוטי ששון נקרא לך דן חסכן .אתה
חוסך כל הזמן .כל הזמן אתה חוסך על הגב של כל הקטנים האלה .כמו שפגעת
בי ,בעמותה שלי ,גם אתה פוגע בדברים האלה .ואני רוצה להגיד לך יותר מזה.
הנושא של הנשים ,הביאו לנו כל כך הרבה גביעים וכל כך הרבה דברים שלא
שומעים אותם .למה לא שומעים אותם? כי כנראה זה שעומד בראש הפירמידה
הוא לא מוצא חן בעיניך ,אדון מוטי,
דובר:

לא ,ממש,

דובר:

תעזוב אותו .תן לו לדבר.

מר עמוס ירושלמי :אני מבקש ,אתה עוזר ראש העיר ,אל תתערב בכל רגע שאתה נכנס .זה לא
התפקיד שלך,
דובר:

תעזוב אותו .עזוב אותו ,נו.

מר עמוס ירושלמי :זה לא התפקיד שלך .אתה תשמור על המשכורת הבריאה שלך ,והכל יהיה
בסדר .אנחנו פה בהתנדבות כולנו .ואני רוצה להגיד לך שאני בא למשחקים
שלהם ,ואני מעודד אותם והכל ,אבל לא יתכן שאתם תעשו איפה ואיפה .איך
יכול להיות שאתם תפגעו באישה שבעצם זה דבר יוצא דופן שאישה משחקת
כדורגל .מה רע בזה?
דובר:

אומר לך יגאל שהם מקבלים.

דובר:

הם מקבלים,

מר מוטי ששון:

אתה לא מקשיב .אמרו לך  250,000ש"ח הם מקבלים.

דובר:

מקבלים.

מר עמוס ירושלמי :אבל  250,000זה הכל כולל ביחד ,עם הנערים ,עם הנערות.
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גב' נעה צ'פליצקי :כולל נערות.
דובר:

איזה נערים?

מר מוטי ששון:

בבקשה ,עמוס ,אתה רוצה,

גב' נעה צ'פליצקי :אני רוצה גם.
דובר:

עמוס ,אין להם נערים בכלל.

מר יגאל אייל:

קצר ,עמוס .יש כאן איזו טעות מבנית .כדורגל נשים יש בקושי שתי ליגות,
שבליגה הראשונה יש  9קבוצות ,בליגה השניה יש  8קבוצות .בגברים יש  5ליגות
עם מאות קבוצות .כדי להחזיק קבוצה בליגת נשים אתה צריך  Xכסף ,כי זה
השוק.

מר עמוס ירושלמי :תגיד לי ,אתה חושב,
מר מוטי ששון:

יגאל ,אתה לא תשכנע .בבקשה עמוס ,מה אתה מציע?

מר עמוס ירושלמי :אתה חושב שהתושבים,
מר מוטי ששון:

עמוס ,מה אתה מציע?

מר עמוס ירושלמי :אני אגיד לך מה.
מר מוטי ששון:

בבקשה.

מר עמוס ירושלמי :אני מציע להעלות בכלל את כל הקריטריונים האלה ליותר גבוה ,שכולם יהנו
ביחד מזה,
מר מוטי ששון:

או.קיי .הבנו.

מר עמוס ירושלמי :ולא רק יחידי סגולה .לא יכול להיות דבר כזה.
מר מוטי ששון:

גמרנו .הבנו .כן ,נעה.

גב' נעה צ'פליצקי :יונת ,אני רוצה לשאול אותך .ברמה המשפטית ,תקראו לזה איך שאתם רוצים,
האם הניסוח כאן ושיש פה ,איך אומרים ,סוג של לא להזכיר אפילו את הנשים,
זה בסדר? כתוב רק גברים .בתבחין כתוב רק גברים .אני שואלת אותך אם זה
בסדר.
גב' יונת דיין:

יש קריטריונים לנשים ,יש קריטריונים לגברים .זה לוקח בחשבון את היקף ענף
הספורט בארץ ,את היקף העלויות של ענף הספורט בארץ .יש סכום מוגבל
שצריך לחלק .הקריטריונים האלה עמדו לבחינה לא אחת ולא שתיים .אני לא
יודעת כבר כמה פעמים,

גב' יונת דיין:

עד בית המשפט העליון ומקבלים ממנו גושפנקא,
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גב' נעה צ'פליצקי :שזה תקין?
דובר:

כן ,כן .כן.

גב' נעה צ'פליצקי :או.קיי,
גב' נעה צ'פליצקי :הנשים מקבלות  250,000בלי,
מר יגאל אייל:

לא .סכומים מדוייקים ,הנשים מקבלות ,יש לכם את המספרים – ,149,000
וקבוצת הנערות מקבלת  .50,000ביחד מקבלים  ,200,000הנשים ,שזה בכלל לא
קשור לגברים .אי אפשר להשוות פירות בלא יודע מה.

מר עמוס ירושלמי :אני במקומך הייתי מתפטר בסכומים כאלה.
מר מוטי ששון:

יגאל ,בבקשה.

דובר:

הוא לא אשם.

מר מוטי ששון:

אישור ועדת התמיכות בספורט ,פרוטוקול דיון מיום .15.1.2018

דובר:

תרימו יד.

מר מוטי ששון:

אני רק מזכיר לכם שהמלצת הוועדה

סעיף  – 6אישור החלטת ועדת תמיכות להבהרה ,תבחין עידוד וקידום ענף הכדורגל גברים לשנת
2018
מר מוטי ששון:

אני חוזר .אישור החלטת ועדת תמיכות להבהרה ,תבחין עידוד וקידום ענף
הכדורגל גברים לשנת ,2018

מר ישראל מורן:

אפשר להסתייג ולהציע משהו,

מר מוטי ששון:

מיום  15.1.2018מי בעד?

מר ישראל מורן:

אפשר להסתייג ולהעלות הצעה לסדר,

מר מוטי ששון:

יואל – מה איתך?  – 11בעד.

מר ישראל מורן:

אז מה? אבל יש פה תבחינים.

דובר:

נעשתה העבודה כבר.

מר מוטי ששון:

מי נגד?–  6נגד .אושר אני עובר לסעיף הבא.

דובר:

.7

מר מוטי ששון:

 .7מי נמנע?

מר ישראל מורן:

אני לא הצבעתי .אני ביקשתי להציע הצעה,

מר מוטי ששון:

מי נמנע?  1נמנע .מה רצית ,מורן?
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מר ישראל מורן:

אני אגיד מה ההצעה שאני מבקש .אני מבקש כן להשאיר את ה 400,000-ש"ח,
ופשוט לחלק אותם בין הקבוצות השונות כולן.

מר מוטי ששון:

אחרי שאישרנו את זה כבר,

מר ישראל מורן:

לא ,אבל אני ביקשתי לפני,

מר מוטי ששון:

יש החלטה של ועדת תמיכות .אתה יכול להצביע בעד ,אתה יכול להצביע נגד.

ישראל מורן:

אבל אתה רצית לשנות  ...זכותי להביע הסתייגות ולהציע משהו אחר.

דובר:

אבל אתה לא ועדת תמיכות .זו הבעיה.

מר ישראל מורן:

מועצת העיר או,

מר מוטי ששון:

מורן ,אתה מאמן או לא מאמן?

מר שמעון חזן:

או כן או לא .או שהיא מקבלת או שהיא לא מקבלת.

מר ישראל מורן:

אין בעיה .תקבע היועצת המשפטית .פעם אחרונה בדקתי .זו היא בודקת ,לא
אנחנו.

מר שמעון חזן:

אבל את זה היית צריך לעשות,

מר ישראל מורן:

מה שהיא תגיד .מה שהיא תגיד אני אעשה .תתפלאו ,אני מקשיב ליועצת
המשפטית .מה שהיא תגיד לי לעשות – אני אעשה .אם מותר לי להביע
הסתייגות ולהגיש,

מר מוטי ששון:

או.קיי .נרשום את ההסתייגות שלך ,מה שאתה אמרת .מקובל?

מר ישראל מורן:

לא ההסתייגות שלי צריכה,

דובר:

הייתם צריכים בוועדת,

מר מוטי ששון:

אבל אנחנו כבר אישרנו את ההחלטה של,

מר ישראל מורן:

אני לא ביקשתי תוספת .נותנים עכשיו  400,000ש"ח נוספים .אני חושב שלא
צריכים לחלק את זה,

מר מוטי ששון:

מורן ,ההסתייגות שלך נרשמה .אנחנו כבר קיימנו הצבעה על ההמלצה.

מר ישראל מורן:

לא ,אני ביקשתי את זה לפני.

מר מוטי ששון:

ל-מה? אישרנו את זה .מי בעד ההצעה של מורן? אך אחד לא מצביע .אף אחד לא
מצביע בעד ההצעה של מורן.

מר מוטי ששון:

מורן ,על ההצעה שלך אתה לא מצביע.

מר ישראל מורן:

מוטי ,תפסיק את זה,

מר מוטי ששון:

בבקשה ,מי בעד ההצעה שלך? מי בעד ההצעה של מורן?
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מר ישראל מורן:

אתה רוצה להסביר את ההצעה שלי לפני שאתה אומר :מי בעד ההצעה של
מורן?

מר מוטי ששון:

אתה אמרת שאתה רוצה לקחת את ה 400,000-ולחלק אותם.

מר ישראל מורן:

נכון .בין מי למי?

מר מוטי ששון:

בין הגברים לנשים.

מר ישראל מורן:

לא.

מר מוטי ששון:

בין כל הקבוצות.

מר ישראל מורן:

נכון ,ולא לקבוצה אחת.

מר מוטי ששון:

או.קיי .מי בעד ההצעה של מורן?

דובר:

אז כל אחד יקבל,

דובר:

באיזה יחס?

מר מוטי ששון:

מי נגד?

דובר:

מוטי ,אבל רגע,

דובר:

אנחנו עכשיו מצביעים לפי מה שהוועדה החליטה ,כן או לא.

מר מוטי ששון:

הוא רוצה לשבור את ההסתייגות.

דובר:

הוא רוצה .נו ,אז מה? מה לעשות?

מר שי קינן:

לפני שמצביעים אפשר לדעת כמה מקבלות שאר הקבוצות? הבנו \400,000

מר מוטי ששון:

תבקש – תקבל.

מר שי קינן:

לא ,אני שואל,

מר שי קינן:

למה? אתה לא יודע כמה מקבלים?

מר מוטי ששון:

או.קיי .אני עובר לסעיף הבא.

מר שי קינן:

מה ,אתה לא יכול לתקוע את כל הקבוצות ,יעקב.

מר מוטי ששון:

חברים ,אני עובר לסעיף הבא :אישור פרוטוקול ועדת התמיכות מיום 15.1.2018
בדבר חלוקת כספי תמיכות לשנת  2018לעמותות הספורט .קיבלתם את זה.

סעיף  – 7אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מיום  15.1.2018בדבר חלוקת כספי תמיכותלשנת 2018
לעמותות הספורט
מר יגאל אייל:

זה בדיוק אותם סכומים כמו בישיבה הקודמת .אין שום שינוי.

דובר:

אותו דבר ,נו.
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מר מוטי ששון:

אם אין שינוי מי בעד?  – 13בעד .מי נגד?  – 5נגד .מי נמנע?  ,1מורן – מה איתך?

מר ישראל מורן:

אני לא מצביע.

מר מוטי ששון:

לא משתתף .או.קיי .מורן לא משתתף .אושר.

סעיף  – 8אישור החלטת ועדת תמיכות מיום  17.1.2018בדבר חלוקת תקציב הישגיות בספורט
עפ"י טבלאות (מקדמיות) לחלוקת הכספים בהישגיות לשנת 2018
מר מוטי ששון:

אני עובר לסעיף הבא :אישור החלטת ועדת תמיכות מיום  17.1.2018בדבר
חלוקת תקציב הישגיות בספורט עפ"י טבלאות (מקדמיות) לחלוקת הכספים
בהישגיות לשנת  .2018יש למישהו הערות?

מר מוטי ששון:

אין הערות? מי בעד? הישגיות .13 .מי נגד?  1נגד .מי נמנע?–  5נמנעים.
או.קיי .אושר.

תודה רבה .הישיבה נעולה.

** סוף הישיבה **

מוטי ששון

יוסי זיידה

ראש העיר

עוזר ראש העיר
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