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מועצת העיר השבע עשרה שמן המניין מס' 72

מיום ראשון 04.03.2018

משתתפים:
מר מוטי ששון

– ראש העיר ויו"ר מועצת העיר

מר זוהר נוימרק

– חבר מועצה ומ"מ ראש העיר

מר חיים זברלו

– חבר מועצה וסגן ראש עיר

גב' רבקה עדן

– חברת מועצה וסגן ראש עיר

עו"ד רועי כהן

– חבר מועצה וסגן ראש עיר

מר יעקב חרש

– משנה לראש העיר וחבר מועצה

ד"ר מאיר רוק

– משנה לראש העיר וחבר מועצה

מר משה מועלם

– משנה לראש העיר וחבר מועצה

מר יניב פכטר

 -חבר מועצה

מר יעקב זיתוני

– חבר מועצה

מר איתי זילבר

– חבר מועצה

מר יצחק תורג'מן

– חבר מועצה

מר ישראל מורן

– חבר מועצה
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גב' נעה צ'פליצקי

– חברת מועצה

מר עופר שמעונוף

– חבר מועצה

מר עמוס ירושלמי

– חבר מועצה

מר ראובן קייקוב

– חבר מועצה

מר שי קינן

– חבר מועצה

גב' שרה כהן גאדול

– חברת מועצה

מר לויט מיכאל -

–חבר מועצה

נעדרו:
מר יעקב אחדות

– חבר מועצה

מר יעקב בבלי

– חבר מועצה

מר יואל ישורון

 -חבר מועצה וסגן ראש עיר

מר חזן שמעון

– חבר מועצה

מר ניסים זאב

– חבר מועצה

מר עזרא סיטון

– 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

מר אילן בוסקילה

 -מנהל מחלקת גביה

גב' נורית בייסקי

– דוברת העירייה

גב' אסתי וייסלר הרצוג – חשבת העירייה
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על סדר היום:
 .1הצעה לסדר – של החברה נעה צ'פליצקי בנושא מכרז מנהל לקונסרבטוריון בית
שטיינברג.
 .2שאילתא  -של חברת המועצה נעה צ'פליצקי בנושא – צביעת מוזיאון העיצוב.
 .3שאילתא  -של חבר המועצה עמוס ירושלמי בנושא – ייעוד כספי התרומות לרווחה
מגורמי חוץ.
 .4שאילתא  -של חבר המועצה עמוס ירושלמי בנושא – רשימת המוסדות הפטורים
מארנונה בעיר חולון.
 .5שאילתא  -של חבר המועצה מורן ישראל בנושא  -יתרות גבייה תשלומי הורים לפי
בתי ספר בשנים תשע"ז ,תשע"ו ,תשע"ה.
 .6אישור הדו"ח הכספי התקופתי ל – ( 30.9.2017רבעון .)3
 .7אישור הסמכת עובדת כמפקחת ברישוי עסקים.
 .8אישור מועצה למינוי מורשה לקבלת ייעוץ השקעות.
 .9אישור מועצה לעבודה עם מנהלי תיקים.
 .10חוק עזר לחולון (העמדת רכב וחנייתו)(תיקון) ,התשע"ח – .2018
 .11חוק עזר לחולון (שילוט)(תיקון) ,התשע"ח – .2018
 .12אישור כתב הסמכה לעובד עירייה עו"ד יניב נמר טל ת.ז  027426832להתייצב ולתבוע
בבית המשפט לעניינים מקומיים בחולון.
 .13עדכון התוספת הראשונה בצו הארנונה .2018
 .14אישור מחיקת חובות בהסדרי פשרה בגין חובות של אגרות שילוט.
 .15אישור מחיקת חובות בהסדרי פשרה.
* .16אישור תב"ר הצטיידות  -אולם שרון.
 .17עדכון התקציב הרגיל לשנת .2018
 .18עדכון תבר"ים.
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ריכוז החלטות ישיבת מועצת העיר שמן המניין מס'  72פרוטוקול מס' 486
 .1הצעה לסדר – של החברה נעה צ'פליצקי בנושא מכרז מנהל לקונסרבטוריון בית שטיינברג.
 .2שאילתא  -של חברת המועצה נעה צ'פליצקי בנושא – צביעת מוזיאון העיצוב.
 .3שאילתא  -של חבר המועצה עמוס ירושלמי בנושא – ייעוד כספי התרומות לרווחה מגורמי
חוץ.
 .4שאילתא  -של חבר המועצה עמוס ירושלמי בנושא – רשימת המוסדות הפטורים מארנונה
בעיר חולון.
 .5שאילתא  -של חבר המועצה מורן ישראל בנושא  -יתרות גבייה תשלומי הורים לפי בתי
ספר בשנים תשע"ז ,תשע"ו ,תשע"ה.
 .6מועצת העיר אשרה ברוב קולות את הדו"ח הכספי התקופתי ל– ( 30.9.2017רבעון .)3
 .7מועצת העיר אשרה ברוב קולות את הסמכת עובדת כמפקחת ברישוי עסקים.
 .8מועצת העיר אשרה ברוב קולות את אישור מועצה למינוי מורשה לקבלת ייעוץ השקעות.
 .9מועצת העיר אשרה ברוב קולות את אישור מועצה לעבודה עם מנהלי תיקים.
 .10מועצת העיר אשרה ברוב קולות את חוק עזר לחולון (העמדת רכב וחנייתו)(תיקון) ,התשע"ח
– .2018
 .11מועצת העיר אשרה ברוב קולות את חוק עזר לחולון (שילוט)(תיקון) ,התשע"ח – .2018
 .12מועצת העיר אשרה ברוב קולות את כתב הסמכה לעובד עירייה עו"ד יניב נמר טל ת.ז
 027426832להתייצב ולתבוע בבית המשפט לעניינים מקומיים בחולון.
 .13מועצת העיר אשרה ברוב קולות את עדכון התוספת הראשונה בצו הארנונה .2018
 .14מועצת העיר אשרה ברוב קולות את מחיקת חובות בהסדרי פשרה בגין חובות של אגרות
שילוט.
 .15מועצת העיר אשרה ברוב קולות את מחיקת חובות בהסדרי פשרה.
 .16מועצת העיר אשרה ברוב קולות את תב"ר הצטיידות  -אולם שרון.
 .17מועצת העיר אשרה ברוב קולות את עדכון התקציב הרגיל לשנת .2018
 .18מועצת העיר אשרה ברוב קולות את עדכון תבר"ים.
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פרוטוקול
מוטי ששון:

אני פותח ישיבה מן המניין מספר ,72

נעה צ'פליצקי :רגע לא קיבלנו עדכון? אין לנו משהו מעודכן?
דובר:

איפה יוסי?

נעה צ'פליצקי :איפה יוסי?
דובר:

יש איזה עדכון או אין?

זיידה:

סליחה ניסיתי פה להבין למה הדברים היו פה בצד השני ולא באופן מסודר,

מוטי ששון:

טוב חברים אני פותח את הישיבה שמן המניין מספר  ,72אני עובר לסדר היום,
בבקשה נועה את ההצעה שלך תקראי,

.1

הצעה לסדר של החברה נעה צ'פליצקי בנושא מכרז מנהל לקונסרבטוריון
ביתשטיינברג.

נעה צ'פליצקי :ערב טוב לכולם הצעה לסדר ,לאור כל ,הצעה לסדר ,לאור כל מה שנכתב,
דובר:

חברים שקט בקשה.

נעה צ'פליצקי :פורסם לגבי המכרז של מנהל מנהלת קונסרבטוריון מבקשת להביא מפני חברי
המועצה את העובדות כפי שהם כפי שהיו.
מוטי ששון:

במהלך חודש  11/2017התפרסם המכרז לתפקיד .מספר רב של מועמדים הגישו

את מועמדותם ,כאשר בסופו של תהליך ,שכלל ראיונות אישיים וביצוע מבחני אבחון במכון אבחון
חיצוני ,נבחר המועמד המתאים ביותר לתפקיד .יודגש ,כי התהליך לווה ע"י וועדה מטעם "רשת
קהילה ופנאי" שכללה את מנהל מרכז שטיינברג ,מנהלת מחלקת משאבי אנוש ב"רשת קהילה
ופנאי" ,ויועצת חיצונית בתחום המוסיקה אשר לה ההכשרה המתאימה בייעוץ כאמור .לשמחתנו
נבחר מועמד שענה על מלוא הקריטריונים ואנו מאמינים כי יצלח בתפקידו החדש ויתרום לפיתוח
והצלחת הקונסרבטוריון.
רכז אחד בחר לפרוש בהסכמה ולרכזת השנייה הוצע להמשיך במשרה ובשכר מלאים תוך התאמת
תוכן התפקיד.
נעה צ'פליצקי :יש לי שאלה,
מוטי ששון:

זה הצעה לסדר

נעה צ'פליצקי :מה?
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מוטי ששון:

זה הצעה לסדר ,מה את רוצה?

נעה צ'פליצקי :אני רוצה לעלות את זה כי יש,
מוטי ששון:

אבל זה הצעה לסדר,

נעה צ'פליצקי :אני רוצה לעלות את זה לסדר כי אני רוצה לדון בזה,
מוטי ששון:

אני עכשיו אעלה את זה אם רוצים לעלות לסדר או רוצים דיון או לא רוצים

נעה צ'פליצקי :אני רוצה דיון,
מוטי ששון:

מי בעד לעלות,

נעה צ'פליצקי :מה הסיבה שאני רוצה דיון,
דבר:

לא משנה,

נעה צ'פליצקי :אני רוצה רגע להסביר כי שאלו אותי ,כי אני ידעת שוב לפי המידע שהגיע אלי שזה
התחיל כמכרז פנימי ,תכף אני אגיד משהו על המכרז והיו שני מועמדים זה מה
שאני יודעת אהה מועמד אחד הסיר את המועמדות שלו ואז נשארה מי ש ...אחד
מהשניים ברגע שנשארו אחד מהשניים טבעי שהיא זכתה במכרז ו ...רגע שנייה,
מוטי ששון:

לפי מה שהקראתי שהם ...את האינפורמציה ,זה לא מה שאת אמרת,

נעה צ'פליצקי :אוקי אז אני אומרת לך מה שאני יודעת לכן ,למה אני מביאה את זה למועצה כי
כל זה קראתי בכל הכתבות בכל ההסברים בכל מה שפורסם חשבתי שאני יכולה
לשאול עוד דברים מעבר למה שפורסם ,אני יודעת שיש גם עתירה ויש גם ב  15ל...
רגע שנייה מוטי ,ובית משפט נכון בסדר,
מוטי ששון:

היה פה הליך תקין ,את מחויבת לפרסם מכרז ,יצא מכרז,

נעה צ'פליצקי :השאלה אם רשת קהילה ופנאי הייתה מחויבת לפרסם מכרז כי זה מלכר,
מוטי ששון:

קראת?

נעה צ'פליצקי :אני שואלת
מוטי ששון:

הנה עכשיו יש לנו

נעה צ'פליצקי :כן אני יודעת אני שואלת אם היה,
יונת דיין:

יש תפקידים שמחויבים בהם

נעה צ'פליצקי :היה חובה לפרסם מכרז? אוקי אז אני שואלת איך מכרז שהיה מכרז פנימי הפך
למכרז חיצוני זה תוך כדי
מוטי ששון:

תקשיבי אני לא נכנס לפרטים האלה,

נעה צ'פליצקי :אז זה מה שאני שואלת,
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מוטי ששון:

אני מקבל כרגע אינפורמציה שפרסמו מכרז חיצוני כדת וכדין והיו עשרות
מועמדים היה וועדה שבחרה ושלחה אותם לאבחון חיצוני ובחרה את המועמד
הראוי אני לא יודע מי המועמד לא מכיר אותו ולא מכיר מועמדים אחרים ,היה
פה תהליך תקין וזה נגמר את רוצה דיון על זה אז בקשה,

נעה צ'פליצקי :כי,
מוטי ששון:

מי בעד לקיים דיון? או שאת מסתפקת במה שאני אומר?

נעה צ'פליצקי :שוב ,זה ידון בבית משפט אני יודעת,
מוטי ששון:

את יורדת מסדר היום או ש,

נעה צ'פליצקי :כי ההרגשה התחושה של ההורים,
מוטי ששון:

אני לא יכול לעבוד בעפ"י תחושות

נעה צ'פליצקי :בסדר,
מוטי ששון:

אני לפי החוק פועל אם היא פעלה לפי חוק פרסמה מכרז

נעה צ'פליצקי :זאת אומרת המכרז וכל מה ש ,כל ההליך היה תקין?
רועי כהן:

יש לך את זה כתוב

נעה צ'פליצקי :אני יודעת בסדר אני ידועת ,היה תקין הכול היה תקין על פי הנהלים,
נעה צ'פליצקי :רועי רועי יש דברים שאומרים לי שזה היה תקין ובסוף זה לא היה תקין,
מוטי ששון:

את רוצה לקיים דיון או לא?

נעה צ'פליצקי :לא ,בסדר,
מוטי ששון:

אני עובר לסעיף הבא ,שוב נועה שאילתא,

 .2הצעה לסדר  -של החברה נעה צ'פליצקי בנושא – פתיחת גנים.
נעה צ'פליצקי :אוקי ,כן .לאור העובדה שחולון רוויה בבנייה ואני מברכת על כך לדעתי עיריית
חולון צריכה לקבל החלטה לא לפתוח גנים במקומות של אתרי בנייה אלה למצוא
פתרונות מבעוד מועד כמו שלמשל היה במקרה של שתודה לאל שאף אחד לא
נפגע ,אבל אם יודעים מראש ששמה יש  4מנופים נמצא את הפתרונות בקיץ לא
לפתוח גן ואחר כך להחליט שהוא מסכן את הילדים ואז ההורים מתחילים במחול
שדים סביב כן לסגור לא לסגור כל מיני הצעות כאלה שבאמצע השנה הם כבר לא
כל כך רלוונטיות להורים זה לא ילדים שנוסעים באוטובוסים זה ילדים שההורים
צריכים להסיע אותם ולנסוע מגן מצדה לנסוע מקצה אחד של חולון לקצה אחר
של חולון כשהתחבורה היא מאוד קשה בחולון בבוקר וההורים צריכים ל ,אז
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נמצא את הפתרונות בקיץ ,למה צריך לפתוח גני ילדים ליד אתרי בנייה עם זה כל
מה שמסביב וכן,
מוטי ששון:

טוב נועה בסדר,

נעה צ'פליצקי :לא ראיתי את התשובה .מה בסדר? לא בסדר
מוטי ששון:

עיריית חולון בונה גנים בהתאם לפרוגראמות של משרד החינוך ותחזיות גידול
תושבים באזורי עיר השונים ,התהליך של תכנון עיצוב בניית גני ילדים הינו הליך
רב שנתי מורכב ומותנה באישור גורמים רבים .אתרי הבנייה הינם אירוע זמני
שאין לעירייה שליטה עליו ובנוסף לא תמיד ניתן לסנכרן בניית גנים עם אתרי
בנייה ,כמו כן קיימים מקרים לא מעטים של בנייה במגרשים פרטים בסמוך לגני
ילדים,

מוטי ששון:

אתרי הבנייה מחויבים בתוכנית ארגון אתר באישור משרד הכלכלה במקרים
שהבנייה סמוכה למבנה ציבור קיימת התייחסות ספציפית לתחום שבין מבנה
ציבור לבין אתר הבנייה הצורך זה (לא ברור) ויש שטח חום בונים שם מבנה
ציבור לא בונים את זה במקום שאין בו צורך ,זו התשובה שלי להצעה לסדר .את
רוצה לקיים דיון?

נעה צ'פליצקי :אני לא רוצה דיונים אני רוצה שעיריית חולון תחשוב על דברים מבעוד מועד ולא
ב...
מוטי ששון:

לפני שאת מבינה את המטרייה

נעה צ'פליצקי :אני כן מבינה ,למה אני לא מבינה?
מוטי ששון:

אבל זה שאנחנו כבר בונים ,אני כבר  25שנה בונה ויש הליכים ופרוצדורה ויש
פרוגראמה.

נעה צ'פליצקי :אבל יש אנשים שלוקחים החלטות ואחריות ואפשר ל...
מוטי ששון:

את רוצה לקיים דיון? או שמספיק התשובה שלי?

נעה צ'פליצקי :כן אני רוצה לקיים דיון,
מוטי ששון:

מי בעד לקיים דיון?

נעה צ'פליצקי :אני רוצה לקיים דיון אני חושבת שזה נושא בטיחותי מאוד חשוב לילדים,
מוטי ששון:

מי בעד ,מי מסתפק בתשובה שנתתי לאור הדברים שנאמרו? אחד שתים ...שלוש
ארבע חמש ...תשע עשר אחד עשרה,

נעה צ'פליצקי :לא משנה שגדר תיפול על ילדים ש...
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מוטי ששון:

אוקי ירד מסדר יום,

נעה צ'פליצקי :לא אמרתי לא אכפת סליחה
מוטי ששון:

אהה נועה אנחנו מתעסקים בעשייה

נעה צ'פליצקי :יושב פה המנכל מנכל שהיה מעורב וטוב שהיה מעורב,
מוטי ששון:

אין לך זכות דיבור לא להפריע את עושה דמגוגיה זולה,

נעה צ'פליצקי :אני עושה דמגוגיה?...
מוטי ששון:

אני כבר  25שנה מנהל את העיר ואנחנו אנשים אחראים ועושים שיכול להיות ,עם
אישור משרד הכלכלה אם את לא מבינה ולא יודעת צריך לקבל אישור משרד
הכלכלה ,את מבינה? אבל את לא יודעת את היית מנהלת חטיבה.
בסדר ,ירד מסדר היום אני עובר לסעיף הבא,

נעה צ'פליצקי :חבל שאתה מזלזל בזה,
מוטי ששון:

אני עובר לשאילתא הבאה,

.3

שאילתא  -של חברת המועצה נעה צ'פליצקי בנושא – צביעת מוזיאון העיצוב.

מוטי ששון:

נועה בבקשה,

נעה צ'פליצקי :זה בסדר אני יודעת לדבר בשמי ,הגעתי לגיל שלי בזכות לא בזכות של אף אחד.
לפני למעלה משנה אישרנו במועצה תב"ר לצביעת מוזיאון העיצוב עד היום הדבר
לא נעשה מדוע לא נצבע? אולי בכלל אין צורך והיכן הכסף שהוקצב לתב"ר? ,גם
את זה אולי אני מציעה?
מוטי ששון:

במועצה בסך  ₪ 500,000לצביעת הקורטן זה חומר מיוחד וכעט הבקשה להגדיל
את התב"ר יש את התב"ר ב 200,000נוספים ו 700התביעה תבוצע בחודש מאי
הקרוב ,במקביל לסיום תערוכה אלקבץ של  ..בזמן שהמוזיאון סגור לקהל הרחב,
הצבע כבר הוזמן ובקרוב יסתיים ההליך לבחירת החברה שתבצע את הצביעה ,יש
לך שאלה?

נעה צ'פליצקי :כן למה היה צריך לאשר ב 2016כשיצבע ב?2019
דובר:

חשבו לעשות את זה שם,

מוטי ששון:

חשבו לעשות את זה שם ועכשיו הגיעו למסקנה שכדאי לצבוע את זה פעמים,

נעה צ'פליצקי :אבל לא צבעו
מוטי ששון:

לפני שייקח  8שנים עד שיצבע בפעם הבאה,
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נעה צ'פליצקי :רגע אז צבעו?
דובר:

עוד לא צבעו,

נעה צ'פליצקי :עוד לא צבעו,
מוטי ששון:

חברה אוקי אני עובר לשאילתא הבאה,

 .4שאילתא של חבר המועצה עמוס ירושלמי בנושא ייעוד כספי התרומות והרווחה מגורמי חוץ
עמוס בקשה,
עמוס ירושלמי :קודם כל,
מוטי ששון:

וקיבלת את הרשימה

עמוס ירושלמי :קיבלתי את הרשימה ,הרשימה יפה אבל,
מוטי ששון:

מה יפה זה הרשימה

עמוס ירושלמי :תלושי מזון וזה ובאים  ...מאות אנשים אין להם מה לאכול ואתה ...איפה
התלושים האלה הולכים?
מוטי ששון:

שאלת שאלה קיבלת תושבה הנה,

עמוס ירושלמי :לא אני שואל?
מוטי ששון:

שאלת איזה תרומות מקבלים באגף הרווחה,

עמוס ירושלמי :תלושי מזון,
מוטי ששון:

קיבלת,

עמוס ירושלמי :למי זה מגיע תגיד לי,
מוטי ששון:

אתה מטיל דופי ב (לא ברור)

עמוס ירושלמי :אני מטיל דופי במשהו אחר אני מטיל דופי בזה שאנשים שמגיעים אלי עם דמעות
בעיניים ואני רואה איך הם מחפשים בזבל בשביל לגמור את היום ואתה מספר
כותב לי פה
מוטי ששון:

ביקשת אתה שכחת מה ביקשת?

עמוס ירושלמי :אסתר המלכה מה זה כל הסיפור הזה?
דובר:

תיקח תקרא את זה עמוס

מוטי ששון:

לא רק עמוס ירושלמי קיים

עמוס ירושלמי :לא אבל,
מוטי ששון:

קיבלת רשימה של אנשים שתורמים כסף ביקשת קיבלת את הרשימה,

עמוס ירושלמי :אתה יודע
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מוטי ששון:

מה השאלת הבהרה הבאה

עמוס ירושלמי :אתה יודע שאני גם עובד סוציאלי אני בא לבתים אני רואה כמה...
מוטי ששון:

מה השאלות שלך?

עמוס

לא אני אגיד לך זה לא מגיע לאנשים המסכנים האלה זה,

מוטי ששון:

אתה אומר

עמוס ירושלמי :שזה מה שקורה,
אוקי
מוטי ששון:
עמוס ירושלמי :אני מגיע לאנשים שהם יכולים לחיות בלי זה,
מוטי ששון:

אוקי עמוס,

עמוס ירושלמי :לא כולם לא כולם.
מוטי ששון:

אם אתה מטיל דופי בסדר ביקשת רשימה הנה הרשימה,
אני עובר לשאילתה הבאה עמוס שאילתה הבאה שלך גם.

.5

שאילתא של חבר המועצה עמוס ירושלמי בנושא -רשימת המוסדות הפטורים
מארנונה בעיר חולון.

עמוס ירושלמי :אני מבקש להשיב בפני מועצת העירייה מהם המוסדות ה(לא ברור) בארנונה בעיר
חולון ועל סמך מה ניתן הפטור בתשלום הארנונה האם על פי פקודת העירייה או
על פי הנחייה או שיקול דעת של הגורמים בעיר,
מוטי ששון:

אוקי בעיריית חולון אין שיקול ,רבקה זה מפריע לי .לעירייה אין שיקול דעת
במתן הפטור או ההנחה בארנונה ואלה ניתנים אך ורק לפי הוראות החוק "פקודת
מיסי העירייה ומיסי הממשלה" (פטורין) 1938ועל פי "חוק הרשויות המקומיות
(פטור חיילים ,נפגעי מלחמה ושוטרים מהארנונה) תשי"ג – .1953

דובר:

מה עם המוסדות?

עמוס ירושלמי :מה עם המוסדות שאלתי על מוסדות? איזה שמות של מוסדות פטורים מארנונה
תן לי את הרשימה בבקשה?
מוטי ששון:

מה שמופיע בחוק,

עמוס ירושלמי :איזה חוק תביא את השמות מה זה...
מוטי ששון:

תקריאי לו

עמוס ירושלמי :לא תקריא אני רוצה את זה רשום
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מוטי ששון:

תקבל אותו רשום בישיבה הבאה,

עמוס ירושלמי :ואני אגיד לך מה אתה לא מדייק ,איך זה? אתה לא מדייק
מוטי ששון:

תקבל רשימה,

עמוס ירושלמי :אתה לא אמרת שום דבר אתה יודע מה אמרת לך לחשוב מה שאתה רוצה,
מוטי ששון:

נו בחייך

עמוס ירושלמי :לך לדרך שלך,
מוטי ששון:

כן תסבירי לו,

יונת דיין:

נושא הארנונה אין בו כמעט בכלל ...שיקול דעת ברשות המקומית ,וודאי לא
בנושא פטור מארנונה ,פטור מארנונה זה רק,

מוטי ששון:

זה לא הנחות אתה מדבר ע...

יונת דיין:

למשל בתי ספר וגני ילדים בגיל  3אם אני לא טועה ,למשל חיילים בשרות חובה,

עמוס ירושלמי :אל תכניסי חיילים עכשיו
מוטי ששון:

אתה שאלת היא עונה לך,

עמוס ירושלמי :כבודם נמצא במקומם אני לא מתעסק עם חיילים ,אנחנו בעצמנו עוזרים לחיילים
מוטי ששון:

אתה שאלת היא עונה לך

עמוס ירושלמי :אני רוצה את זה רשום
מוטי ששון:

אוקי תקבל,

עמוס ירושלמי :רגע רגע רגע אני רוצה להגיד לך באמת,
חיים זברלו:

מי מקבל הנחות לא פטור ....פטור זה לפי חוק,

עמוס ירושלמי :ויש לי שמות של מקומות
מוטי ששון:

תביא אותם נבדוק אותם

עמוס ירושלמי :שאנשים משלמים על דונם אדמה משלמים על  50מטר יש פה הרבה דברים לא
ישרים,
ישראל מורן:

אין בחולון מסודות שהם פטורים?

מוטי ששון:

מורן,

ישראל מורן:

אם יש הוא שאל מה הם למה לא לתת...

ישראל מורן:

זה שאילתה שלא עניתם בכלל עליה,

מוטי ששון:

סליחה אתה לא מחליט,
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ישראל מורן:

מה אני לא מחליט לקרוא שאלה (לא ברור)

מוטי ששון:

אין לך זכות דיבור,

עמוס ירושלמי :מוטי מוטי תראה,
מוטי ששון:

שאלת הבהרה בקשה,

עמוס ירושלמי :אני קודם כל ,אני יודע שיש מקומות ופעם הבאה אני אביא את כל הרשימה
מוטי ששון:

תביא את הרשימה נבדוק לך אותה

עמוס ירושלמי :אבל למה ללכת עקום? למה לא ישר?
מוטי ששון:

מה שכתוב בחוק,

עמוס ירושלמי :אני לא יודע מה היא כתבה,
מוטי ששון:

תגידי לו עוד פעם ,היא תגיד לך מה כתוב בחוק,

עמוס ירושלמי :אתה יודע מה אני אגיד לך מה ,עמותה כמו שלי בתל אביב אני הבאתי את זה
לאמנון כתוב פה ל  3שנים,
מוטי ששון:

נו אז מה?

עמוס ירושלמי :לא אז אני אומר לך כל  3שנים מחדשים את זה
מוטי ששון:

מכוח מה קיבל זאת?

עמוס ירושלמי :בגלל שהוא עובד מול הרווחה והוא עוזר לאנשים שמהרווחה ,מה אתה אומר לי
לא? זה קבוע בחוק
מוטי ששון:

בתל אביב אוקי,

עמוס ירושלמי :מה תל אביב מה תל אביב שונה ממך מה אתה שונה,
מוטי ששון:

שאלתי שאלה פשוטה יש לך את הדברים תביא אותם אלי נבדוק אותם,

עמוס ירושלמי :הבאתי את זה לאמנון ,אני לא יודע אם הוא ראה את זה את כל המסמכים,
רועי כהן:

עמוס אני לא מבין למה אתה לא מגיש בקשה לפטור אני לא מבין אותך?

עמוס ירושלמי :הגשתי בקשה אתה ,תסלח לי הגשתי חוברת כזאת וכולם ראו את זה כל פעם
שואלים אותי למה אתה לא מגיש ,כבר לפני שבועיים הגשתי ,ואחד הגיע למשרד
הפנים תדע לך,
מוטי ששון:

עמוס מה שיש לך שקיבלו פטור שאתה חושב שלא מגיע תביא לי את הרשימה
נבדוק אותה.

עמוס ירושלמי :אבל אתה צריך לעשות את זה לא אני,
מוטי ששון:

אני אומר לך אני קורא לך על פי החוק,
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עמוס ירושלמי :אתה יודע בדיוק למי אתה עושה הנחות ,אל תגיד לי לא מוטי.
עמוס ירושלמי :מוטי עם כל הכבוד לך
מוטי ששון:

אבל הוא צודק זברלו ,אמר לך תבדיל בין הנחות לבין פטור ,עכשיו מדברים על
פטור

עמוס ירושלמי :זברלו שיהיה בריא אני לא נכנס לו לעניינים שלו
דובר:

הוא יושב ראש הוועדה אבל,

מוטי ששון:

הוא יושב ראש הוועדה מה אתה רוצה,

עמוס ירושלמי :הוא יושב ראש הוועדה בסדר,
דובר:

באמת אני אומר לך ,יש הבדל בין לקבל פטור לבין הנחה אתה צודק,

עמוס ירושלמי :אבל אני מסביר לך ואומר לך כן ,מקומות שאתה עובד מול עירייה מול מקומות
כמו אהה רווחה וכל מיני מקומות כאלה אני לא אני צריך לשלם את זה מוטי
ששון צריך לשלם את זה למה אני עוזר להם לא הם עוזרים לי,
דובר:

פה אבל זה משהו אחר,

עמוס ירושלמי :לא זה לא משהו אחר הוא יודע הוא עושה את עצמו לא יודע,
רועי כהן:

יש סעיף בחוק...

עמוס ירושלמי :בטח שיש
יונת דיין:

טוב חבל ,אני מתנצלת אבל חבל על כל הדיון אותו סעיף  5בפקודה שכולל הרבה
סוגים של פטורים חלקם תלויים ב ...זה כנראה אחת מהסעיפים האלו זה אותה
בקשה ושאמנון יבדוק יעביר למחוז לקבל אישור ,בסדר אותו סוג של בקשה

יונת דיין:
דובר:

דרך אגב הנחה בארנונה זה לא תמיד פטור מלא ,יש ויש,
היא יכולה להגיש  60אחוז,

מוטי ששון:

אני עובר לשאילתה הבאה.

.6

שאילתא של חבר המועצה מורן ישראל בנושא  -יתרות גבייה תשלומי הורים
לפי בתי ספר בשנים תשע"ז ,תשע"ו ,תשע"ה.

מוטי ששון:

בבקשה מורן ,קודם כל מזל טוב

עמוס ירושלמי :אהה מוטי שכחתי לברך אותך מצטער מזל טוב,
מוטי ששון:

אהה עמוס שכחתי לברך אותך ,אני ועמוס נולדנו ב 28לפברואר,
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עמוס ירושלמי :אתה יודע לפני שנתיים נכנסתי לציפי שכחתי מהיום הולדת שלי אבל מה אני
נכנס אני רואה פרחים ושוקולדים וזה אז אני אומר יואו ציפי אני לא מאמין
איזה הפתעה עשית לי ,היא אומרת לי לא זה למוטי ,רציתי לבכות,
רועי כהן:

אבל מי שלא יודע לשניכם יש באותו יום כך,

דובר:

היום בערב יש ליואל,

דובר:

יואל ישורון כן,

דובר:

הוא חוגג,

דובר:

קודם כל מזל טוב לכל מי ש...

דובר:

וגם מזל טוב לחתן שלנו שהתחתן עכשיו הוא נשוי

מוטי ששון:

 1988היה צריך להיות בחירות באוקטובר

ישראל מורן:

טוב קודם כל אני מקווה שיהיה קצת יותר נחת בשאלתי השאלה קודם הייתה
שאלה פשוטה הוא שאל מה הם המוסדות וזה לא נענה גם אם הערה שלי,

מוטי ששון:

לא היא אמרה לו,

ישראל מורן:

לא לא עד עכשיו לא ענו על שאילתה שראו שכל חברי מועצה ידעו לא רק מה ,לא
רק על סמך הפתרון שאל מה עם המוסדות ,לא מה עם המוסדות זה לא לו זה
לכולנו ,שאילתה לא מגישים באופן פרטי,

ישראל מורן:

אז השאלה היא לגבי אגרות גבייה של תשלומי הורים לפי בתי הספר השונים
בשנים תשע"ז תשעו ותשעה אבקש לדעת מה הם היו היתרות באותם השנים ואני
אשמח שתקריא את תשובתך כי לדעתי היא חסרה אשמח לדעת איפה לא אני
אשמח שתקריא,

מוטי ששון:

שירותי חברה ללוות את בתי הספר ,לצערנו  ..שינוי פרסונאלי בחברה השירות
לא היה איכותי ולכן סיימנו את ההתקשרות עם החברה ושכרנו שירותי רואה
חשבון חיצונים שכבר נכנס לבתי הספר יש לך רשימה של כל בתי הספר,

ישראל מורן:

קודם כל אתה צריך להקריא אז אם אתה רוצה להקריא אז בבקשה ,ואין פה
רשימה של כל בתי הספר יש פה ,אין פה את הרשימה של כל השנים שביקשתי יש
פה רק של תשע"ז ובכל זאת אשמח שתקריא את זה לפרוטוקול לפני שאני אשאל
את שאלת ההבהרה שלי כי כל מה שיש לנו לא נשאר בפרוטוקול אלה הוא נשאר
באוויר ....

מוטי ששון:

מורן מורן זה צורף,
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ישראל מורן:

זה לא צורף מעולם,

מוטי ששון:

זה צורף לפרוטוקול,

ישראל מורן:

אוקי,

מוטי ששון:

מה שמופיע פה,

ישראל מורן:

אז קודם כל זה לא שאלת הבהרה אלה פשוט שאלה לגבי השאילתה ששאלתי פה
לא קיבלתי תשובה כי איפה השנים תשעו ותשעה ששאלתי? לגביהם,

מוטי ששון:

אני יודע ש ...

ישראל מורן:

לא זה לא מצטבר זה מצטבר לשנה,

ישראל מורן:

אלה אם תגידו לי מה אתם עושים בכל סוף שנה תקציבית

נעה צ'פליצקי :נכון בדיוק,
ישראל מורן:

יתרות גביית העובד

נעה צ'פליצקי :היתרה יכולה להיות רק עשרה אחוז,
מוטי ששון:

נגמור את הבדיקה נשלים את כל המידע

נעה צ'פליצקי :החוק אומר שצריך להחזיר להורים,
מוטי ששון:

אבל אני אומר ..

ישראל מורן:

רגע שנייה ,מה זה בדיקה מוטי? השאילתה הזו לא הוגשה לפני הישיבה הזאת
היא הוגשה לפני ישיבה קודמת ועבר מעל חודש בשביל להוציא תדפיס

מוטי ששון:

הוא עובד על זה

ישראל מורן:

לא בשביל להוציא תדפיס שאומר מה עם יתרות הגבייה של כל בתי הספר ב...

מוטי ששון:

לא זה לא ככה,

יונת דיין:

החומרים שהתקבלו בבתי הספר כמו שאתה רואה כרגע הם קצת חלקים הרואה
חשבון שהעירייה שכרה את שירותיו ואחרי ששנה שלמה העירייה (מדברים יחד)
הרואה חשבון עובד איתנו,

נעה צ'פליצקי :מה זה לכל מנהל יש את זה,
ישראל מורן:

רגע אני מקשיב ליועצת המשפטית אני רוצה שתסביר למה אין פה את השנתיים
שביקשתי,

ישראל מורן:

רגע שנייה כמה זמן זה ייקח לו עוד חודש זה יספיק לו להערכתך,

נעה צ'פליצקי :אבל מורן זה בשלוף,
ישראל מורן:

אני לא חושב שזה בשלוף
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נעה צ'פליצקי :הם בשלוף הנתונים,
ישראל מורן:

אין בעיה ,שאלה חודש נוסף יספיק מוטי בשביל לענות לי על השאלה?

נעה צ'פליצקי :חשבון הורים הוא בשלוף מה קרה לכם?
ישראל מורן:

תראה חודש וחצי כבר עברו אני מוכן לדחות בישיבה אחת אם תגידו לי שתתנו לי
תשובה

מוטי ששון:

אני אומר לך או בישיבה הבאה או אחריה נקודה,

דובר:

אני אעביר את זה גם מחר,

מוטי ששון:

הלאה,

ישראל מורן:

אז רגע שאלת הבהרה ואז אנחנו נדחה את זה לחודש הבא ואני מקווה שחודש
הבא אתם תתנו לי תשובה,

מוטי ששון:

אם יהיה מוכן...

ישראל מורן:

אין בעיה .מה קורה עם אותם יתרות ,יש פה יתרות של מאות

מוטי ששון:

אז אני אומר,

ישראל מורן:

לא נניח בתשע"ז הסתיימה השנה שנה שעברה יש פה יתרות שנעות במאות אלפי
שקלים תשלומים שהורים גבו מהם מה קורה בסוף שנה,

דובר:

אז אני חוזר ואומר לך נעבוד לפי הוראות בחוזה מנכל משרד החינוך,

נעה צ'פליצקי :אבל אלה לא דברים חדשים זה לא חדש מה זה זה כולם יודעים זה נתון מאוד
ברור,
ישראל מורן:

שנייה ..שנייה

מוטי ששון:

אני מבקש ,אני קורא פעם ראשונה לסדר ,את כל הזמן מתפרצת

יונת דיין:

ממה שאני הבנתי

ישראל מורן:

כן?

יונת דיין:

מהרואה חשבון היתרה שלו בסוף שנת הלימודים עדיין יש תשלומים שקורים
לאורך חודשי הקיץ לכן הוא גם יושב עם המנהל ורואה עוד איזה חשבוניות

ישראל מורן:

אני אגיד לך למה תשובתך לא מניחה את דעתי מאחר ומה שאת אומרת היועצת
המשפטית ,שנייה ,מה שאת אומרת היא ,היה יכול להיות נכון אבל כבר תשעז
שזו השנה האחרונה שביקשתי לגביה את הפירוט קיבלנו כל מה שאני מבקש זה
תשעו ותשעה עכשיו מלבד ולכן אין שום איסוף עדיין של חשבוניות כי זה קרה
כבר לפני שנתיים או לפני שנה ,עכשיו השאלה הנוספת היא במידה ועכשיו
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הסתיימה ביולי זה נכון ליולי  2017הסתיימה שנת לימודים וישנם יתרות בחלק
מבתי הספר של מאות אלפי שקלים כמו שכולכם רואים בתשובה שמונחת בפנינו
האם היתרות האלה חוזרות להורים במידה ולא מה נעשה עם הכסף באישור של
מי זה נעשה,
מוטי ששון:

תקבל תשובה ברורה ואני חוזר ואומר לך נעבוד לפי חוזה מנכל משרד החינוך,

ישראל מורן:

את זה אני מבין מוטי,

מוטי ששון:

נעבוד על פי חוק,

ישראל מורן:

אבל אני רוצה שתגיד לי אבל מה נעשה עם הכסף?

מוטי ששון:

מה שהחוזה אומר אנחנו נפעל לפיו נקודה,

ישראל מורן:

מוטי התשובה היא

מוטי ששון:

סליחה מורן אני אין לי מה להוסיף חוץ ממה שאמרתי לך,

ישראל מורן:

אוקי בישיבה הבאה תהיה לך תשובה?

מוטי ששון:

אמרתי לך או בישיבה הבאה או שאחריה.

נעה צ'פליצקי :זה כאילו שעובדים עכשיו לא על פי חוק,
מוטי ששון:

אני עובר לסעיף הבא,

 .7אישור הדו"ח הכספי התקופתי ל – ( 30.9.2017רבעון .)3
מוטי ששון:

בקשה מי מציג את זה אסתי בבקשה,

אסתי:

אהה ערב טוב אני מציגה בפניכם את הדוח הכספי התקופתי ל 30לספטמבר 2-17
התקציב הרביעי להכנסות ברבעון השלישי היו נמוכות כאחוז מהתקציב היחסי
לשצ"פ בהסתכמות ב  913נקודה  7מיליון שקלים ההוצאות ברבעון השלישי גם
נמוכות כאחוז והסתכמו ב 921נקודה  9מיליון שקלים כך שהעודף לתקופה הגיע
ל 800,000שקל בערך ועודף ה(לא ברור) עומד על כמיליון שקלים .בתקציב
הפיתוח ההכנסות הגיעו ל 242נקודה  7מיליון שקלים והוצאות ל  156.1כך
שהעודף בתקציב הפיתוח לתקופת הדוח הגיע ל 86.6מיליון שקלים

מוטי ששון:

עודף זמני,

אסתי:

כן,

מוטי ששון:

לא אמרת זמני
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אסתי:

כן ,סך הכול עודף זמני בתקציב הפיתוח יגיע ל ,403.3יתרת קרנות הפיתוח אהה
 30לספטמבר הגיעו לכ 73מיליוני שקלים ובהתאם להוצאות והכנסות בתקציב
הרגיל בתקופה המדוברת מתוך הנחה שלא תהיה הרעה כלכלית אהה העירייה
תצליח לסיים את שנת  2017ללא גרעון תקציב,

מוטי ששון:

שאלות?

ישראל מורן:

לי יש הערה

רועי כהן:

לגבי העברות והוצאות חד פעמיות יש פה גידול של  118אחוז (מדברים יחד)

אסתי:

(לא ברור) בעצם בשנת  2017ברבעון השלישי היה איזשהו תיקון של חוב משרד
החינוך של  5,000,000שקלים זה היה איזה טעות רישומית ואנחנו ביצענו את
התיקון הזה חייבים לרשום את זה בהוצאות שנים קודמות וזה נכלל בהעברות,

רועי כהן:

מה זה הטעות שלנו טעות שלהם?

אסתי:

טעות רישומית משנת  2016כן ,וחוץ מזה (מדברים יחד) לא זאת טעות רישומית
של פקידה ,ותיקנו ,חוץ מזה,

ישראל מורן:

בדרך כלל הדוחות האלה עוברים ביקורת

אסתי:

נכון,

ישראל מורן:

וכל פעם מגיעים ולא ראינו עוד פעם אחת בביקורת את הערה הזאת של
 5,000,000שקלים בהערה רישומית,

אסתי:

אתה יכול לראות את זה בדוח ה ..אתה תראה שם,

ישראל מורן:

שהיה כבר?

אסתי:

כן,

ישראל מורן:

ובדוח הסקור היה רשום ש  5,000,000שקלים היו לא זה ...אני אשמח לקבל
העתק של זה כי אני לא זוכר את זה אתה זוכר את זה?

אסתי:

זה מופיע באתר העירייה

ישראל מורן:

בסדר לא אני רוצה לקבל העתק גם אם זה מופיע באתר העירייה שלחו ל...

ישראל מורן:

הערה הזאת הדוח הזה הוגש אליך ב 10לדצמבר ,אנחנו נמצאים במרץ ואנחנו
קיבלנו אותו לא יחד איתך כהעתק ,אנחנו נשמח שפעם הבאה כשאתה מקבל את
זה ורשום פה שאנחנו מופיעים בעתק ונקבל את זה באותו זמן כי אם יש סבירות
כלשהי שזה אמור להיות מוגש לכולנו אנחנו נשמח לקבל את זה ביחד

מוטי ששון:

אוקי אני עובר לשאילתה הבאה,
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ראובן קייקוב :רק הערה קטנה ,הערה קטנה ,אנחנו בוועדת כספים גם שמה בחלק מהפרשות
חלק מהפרשות נובעות מכוונות ייצוגיות אז אתה שמה (לא ברור) אחד הוועדות
העירוניות לדוגמא וועדת ההנהלה העירונית שתדון אחת לתקופה בכוונות
ייצוגיות שיציג בפניהם,
מוטי ששון:

אוקי מי בעד אישור הדוח? הדוח הכספי ארבע ,ארבע חמש ,שש שבע שמונה תשע
עשר ...אחד עשרה שנים עשרה ...מי נגד?

דובר:

אני נמנע,

מוטי ששון:

אחד נמנע 12 .בעד אושר אני עובר לסעיף הבא,

 .8אישור הסמכת עובדת כמפקחת ברישוי עסקים.
מוטי ששון:

אישור הסמכת כמפקחת אישור עסקים ,מי בעד?

ישראל מורן:

תוכל לספר לנו קצת על תפקידה למה אין בעיה מה תפקידה בתוך העירייה?

דובר:

מפקחת רישוי עסקים,

ישראל מורן:

אוקי מה שמה?

מוטי ששון:

לירון בכר ,מי בעד? שמונה עשרה בעד .מי נגד?

אין נגד אין נמנעים אושר פה אחד.
אני עובר לסעיף הבא,
.9

אישור מועצה למינוי מורשה לקבלת ייעוץ השקעות.

כן ,אוקי בקשה אישור מועצת העיר להסמכת יצחק וידבסקי דני פדר ועידית עמנואל בגזברות
לקבלת ייעוץ השקעות מבנק מזרחי בנוגע לתיק ההשקעות של העירייה המנוהל
בבנק,
ישראל מורן:

אפשר לשאול רגע באיזה מהות הקשר כי אם זה מומחה לייעוץ השקעות ומי
שיצא החוצה הוא יושב ראש של הוועדה להשקעות של העירייה אז אנחנו
מאשרים משהו אז תסביר אני עובד לפי הסדר,

דובר:

הוא יצא לפני הזמן עזוב,

מוטי ששון:

אוקי מי בעד? מי בעד? חמש עשרה בעד .מי נגד? מי נמנע? אחד ,רגע שרה את
נמנעת שרה?

שרה:

אני בעד.
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מוטי ששון:

את בעד ,מי נמנע? אחד שתים שלוש ,ונועה את?

נעה צ'פליצקי :אני הצבעתי בעד.
מוטי ששון:

שלושה נמנעים .רגע,

מוטי ששון:

אוקי אושר.
אני עובר לסעיף הבא,

מוטי ששון:

חברה,

יונת דיין:

אני חושבת שהוא התכוון לצאת בנושא הזה מאחר ואחת החברות

ישראל מורן:

מה זה את חושבת בוא נשאל אותו,

מוטי ששון:

עזוב הוא בחוץ מה

יונת דיין:

נכון שזה עם חברת בד ולא עם חברה שכתובה בו

ישראל מורן:

מעולה אז אני רק רוצה לדעת על איזה סעיף הוא יצא?

מוטי ששון:

אז עכשיו על זה הוא יוצא,

ישראל מורן:

את יודעת להגיד? בידיעה

יונת דיין:

לפי מה שאני הבנתי ממנו

ישראל מורן:

גם אני חושב

ישראל מורן:

לא על איזה סעיף?

מוטי ששון:

אוקי אני עובר לסעיף הבא.

.10

אישור מועצה לעבודה עם מנהלי תיקים.

חברה חברה מקבלים את אישור מועצה אישור מועצת העיר לעבודה עם מנהלי תיקים נוספים
הלמן אלדובי בית ההשקעות אינפימיטי והראל ,אוקי כדי לשמוע ההחלטות.
אוקי מי בעד מי בעד?
מי בעד? שבע עשרה בעד ,מי נגד? מי נמנע? ,מי נמנע אין נמנעים אז את מי לא
ספרתי? לא חשוב .אושר.
 .11חוק עזר  -דברי הסבר לחוק העזר העמדת רכב וחנייתו (תיקון) 2018
מוטי ששון:

בבקשה יונת,

יונת דיין:

שמעתם את דברי ההסבר בעכבות תיקון חקיקה ארצי אנחנו צריכים להכניס
בחוק עזר שלנו אם למישהו יש שאלות

איתי:

מה הקריטריונים מה הוא חלקה של ה .....

יונת דיין:

הגדרת נכה
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איתי:

מה זה?

יונת דיין:

הגדרת נכה לצורכי תו חנייה נמצאת בחקיקה ראשית אנחנו עשינו אימוץ של
הפנים לאורך השנים כל פעם ועכשיו ב ...זה  ..מבפנים גם את עניין של

מאיר רוק:

יש פה כמה דברים (לא ברור) מה זה עלול לערער את מצב בריאותו?

יונת דיין:

בגלל שזה נכה משרד הביטחון אנחנו מקבלים אישור של משרד הביטחון אין
מקרה שזה נכה.

איתי:

לא אבל משרד הביטחון עונה לכם,

יונת דיין:

יש לנו איזה אורטופד ממומחה שאנחנו מפנים אליו את הנתונים כדי לקבל

יונת דיין:

המוגבלות ניידות תנועתית כן

איתי:

לא שהוא מוגבל ספציפית ל ...כי בתור בן לנכה שאין לה אוטו וגם לא צריכה את
זה לא כל מי שיש לו ניידות הוא בכיסא גלגלים,

יונת דיין:

נכון ,ספציפית

איתי:

לא אז אני שואל למה צריך להגביל דווקא לכיסא גלגלים אם יש עוד שלל

מאיר רוק:

גם מי שאין לו רישיון אין בזה היגיון,

מאיר רוק:

נניח שלכל יהודי יש לו אמא זקנה עם כאבי גב וברכים אינה יכולה סליחה נכות
הוא לא נוהג הבן שצריך לקחת את האמא

מוטי ששון:

טוב חברים מי בעד חוק עזר לחולון העמדת רכב חנייתו  2018על פי מכתבה של
יועצת המשפטית מפברואר 2018

מי בעד? אחד שתים שלוש ...עשר אחד עשרה ...שש עשרה שבע עשרה שמונה עשרה רועי אתה בעד?
רועי כהן:

כן,

מוטי ששון:

שמונה עשרה בעד ,אין נגד ,אין נמנעים אושר
אני עובר לסעיף הבא,

.12

חוק עזר לחולון (שילוט) (תיקון) התשע"ח 2018

יונת דיין:

שמעתם את דברי ההסבר מדובר על תיקון הניסוח של,

ישראל מורן:

זה בא לעזור לבעלי עסקים שעכשיו ש...

מוטי ששון:

תן לה תן לה לגמור את זה,

יונת דיין:

תיקון של החוק עזר למצב שכבר קיים בפועל בהתאם לפסיקה ברשות חלה ברמה
ארצית אין פה עיגול למטר הקרוב אלה יש ...

מוטי ששון:

אוקי מי בעד? שמונה עשרה בעד אין נגד ,אין נמנעים ,אושר.
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אני עובר לסעיף הבא,
אישור כתב הסמכה לעובד עירייה עו"ד יניב נמר נמר טל ,עו"ד יניב נמר

.13

טל תעודת זהות  027426832מתייצב לקבוע בבית המשפט לענייני בחולון.
ישראל מורן:

הוא עובד המחלקה המשפטית?

יונת דיין:

מדובר על תובע קיים שלנו פשוט תובעת חדשה שהתחלנו להעסיק כחודש את
משרד המשפטים .

מוטי ששון:

אוקי מי בעד,
שמונה עשרה בעד ,אין נגד אין נמנעים אני עובר לסעיף הבא ,אושר
אישור כתב הסמכה לעובד עירייה מתמחה שמאי (מאור) תעודת זהות

.14

 021951967להתייצב ולתבוע בבית משפט לעניינים מקומיים בחולון.
ישראל מורן:

למה הוא זכה בכוכביות?

מוטי ששון:

מי בעד?

מוטי ששון:

אוקי שמונה עשרה בעד אין נגד אין נמנעים .אושר.
תיקון תוספת הראשונה בצו הארנונה 2018

.15

מי מציג? אילן בוא שב דבר,
אילן בוסקילה :יש אפשרות להגדיל לרמת הכנסה לתושבי העיר ואנחנו מציעים לנצל את
האפשרות לתת את ההנחה המקסימאלית בהתאם לאישור שניתן על ידי משרד
ה(לא ברור)
מוטי ששון:

אוקי מי בעד? שבע עשרה בעד ,אין נגד אין נמנעים אושר,
אני עובר לסעיף הבא,

 .16אישור בדיקת חובות והסדרי פשרה בגין חובות אגרות שילוט.
קיבלתם יש איזה הערות?
ישראל מורן:

יש בתוך זה עמותות כלשהו?

מוטי ששון:

לא,

מוטי ששון:

למישהו יש שאלות? אין שאלות?
מי בעד? מי בעד?
שבע עשרה בעד ,אין נגד ,אין נמנעים ,אושר

.16
מוטי ששון:

אישור מחיקת חובות בהסדרי פשרה
מי בעד?
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ישראל מורן:

שאלה רגע

מוטי ששון:

כן בקשה

ישראל מורן:

יש פה אני רואה מספר  11זה עמותה יש כאן עוד עמותות?

מוטי ששון:

תשאל את אילן הוא על ידך,

ישראל מורן:

יש פה עוד עמותות אילן,

אילן בוסקילה :לא,
ישראל מורן:

אז רק  11יום מותר? האם העמותה הזאת עדיין פועלת? אנחנו עושים את הפשרה

אילן בוסקילה :לא,
ישראל מורן:

אוקי ,אז בוא רק ספציפית לנושא הזה מה הסיפור של למה אנחנו לא פותרים
אותה?

אילן בוסקילה :זה מדובר על חוב של לפני עשר שנים
ישראל מורן:

אוקי

אילן בוסקילה :הם היו ממוקמים במקלט ולא באו בזמן אמת לבקש את מה שמגיע להם ,ובסופו
של יום אחד מחברי העמותה אהה הם עזבו הם ראו שהם לא חייבים להיות
פטורים מתשלום ארנונה אין להם איזה תפיסה שהם לא צריכים לשלם ארנונה,
כן הבטיחו לנו ...וכל מיני משפטים מהסוג הזה עד שהבהרנו להם שהם לא
יכולים לשבת שם בלי לשלם הם באמת היו עמותה לצורכי הציבור אבל אם הם
היו פונים בזמן אמת הם היו מקבלים הנחה
ישראל מורן:

עמותה של מה זה?

נעה צ'פליצקי :איך קוראים לעמותה?
אילן בוסקילה :לא זוכר את שמה,
ישראל מורן:

אבל בכל מקרה היו מקבלים במקסימום מה שלמדנו היום זה שני שליש,

אילן בוסקילה :כן אבל בכל מקרה אם זה היה נדון זה היה בין שני שליש זה לגמרי לקבל פה והם
לא עשו את זה ואנחנו לא היינו מוכנים לפתור ולא כלום ,ואנחנו הגענו איתם
להסכמות אהה לפני הרבה שנים רק לא יישמנו את זה ולכן היא גם צבר...
ישראל מורן:

אני אגיד לך מה תחושתי היא לא נוחה ,לא נוחה עם מה שאתה אומר בהקשר של
מעל  10שנים לא עשינו עם זה ,כשאתה אומר לא אתה באופן אישי מן הסתם
אלה אנחנו כעירייה לא עשינו עם זה,

דובר:

עשו עשו,
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ישראל מורן:

לא ,לא הוא ממש לידי ואני הקשבתי גם קשב רב...
ובסופו של דבר כנראה לא בוצעו הליכי גבייה כנדרש ואז בסוף אנחנו מגיעים
למצב שזה מעל  10שנים אולי אנחנו צריכים להגיע לאיזה סוג של פשרה ולפצור
כי אולי ישנה התיישנות על חלק מה...

אילן בוסקילה :לא בגלל שנרדמנו עשינו את ההסכמה הזו ב 2010וזה לא הבאנו את זה ...אבל
ההסכמה היא משנת 2010
ישראל מורן:

ב 2010בכלל היה נוהל ...חובות,
אוקי האם ישנם עמותות נוספות שההליך הזה שלא מופיעות כאן כרגע שההליך
הזה שנים רבות לא מיצינו איתם את הליכי הגבייה כמו שצריך ואתה חושב...
זה כן שייך בעיני אלה אם כן אתה רוצה לשאול במקומי את השאלות שלי ,אני
חושב שאם יש פה משהו שהוא רחב יותר מ...אנחנו כחברי מועצת עיר נכיר בזה
האם יש עמותות נוספות ,לא יש פה שאלה ואני רוצה שהוא יענה דווקא
בהזדמנות שנקראת לפנינו האם ישנם עמותות נוספות שישנם הליכי גבייה
שעומדים גם מעל עשור ולא גבו מהם בעבר והיום לצורך העניין עדיין לא סיימנו
את הנושא הזה מולם מלבד העמותה הזו שבאה היום כי אם ישנם יכול להיות
שהיו צריכים

אילן בוסקילה :אין דבר כזה שמישהו חייב כסף ואנחנו לא פועלים נגדו אין דבר כזה ,למיטב
ידיעתי אין עוד עמותות שזה עומד בפתחנו במסגרת השנתיים השלוש האחרונות
אנחנו עושים סדר בשביל לנקות את כל מה שעומד בפתוח למיטב ידיעתי לא מכיר
עוד מקרה כזה .והיה ויהיה לא יעשה כלום
מוטי ששון:

אוקי מי בעד אישור מחיקת חובות בהסדרי פשרה על פי מכתבו של אילן
בוסקילה מנהל מחלקת הגבייה
מי בעד? חמש עשרה בעד .מי נגד? ,מי נמנע? ,שתיים נמנעים אושר.
אני עובר לסעיף הבא,

 . 18אישור תב"ר הצטידות  -אולם שרון,
מוטי ששון:

אתם יודעים אנחנו מתקדמים עם האולם של בית ספר שרון ,בבקשה רחמים,

טוב
אתם רוצים לשאול שאלות?
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דובר:

מה זה נקרא הצטיידות זה נראה רחבה,

דובר:

כל הציוד שנדרש לאולם הספורט שנבנה עכשיו

דובר:

מי קבע יש מישהו בספורט

דובר:

ברור יש לנו עבר אישור של המנכל,

דובר:

בסדר גמור,

מוטי ששון:

אוקי מי בעד אישור תב"ר הצטיידות אולם ספורט בית ספר שרון? על פי מכתבו
של יצחק וידבסקי מ22/2/18
מי בעד? שבע עשרה בעד ,אין נגד אין נמנעים ,אושר.
אני עובר לסעיף הבא,

 .19אישור עדכון התקציב הרגיל לשנת 2018
מוטי ששון:

בבקשה,

דובר:

יש לנו כאן עדכון של  416,100התקציב נכון להיום הוא  1,271,500ויעודכן
ל 1,271916פה כמו שאתם רואים בהכנסות יש לנו  416,100כנגד זה בהוצאות
עשינו כל מיני שינויים (לא ברור) כל הדברים למי שיש לו שאלות נוכל לענות,

נעה צ'פליצקי :כן אני רוצה לשאול,
מוטי ששון:

מי בעד

נעה צ'פליצקי :רגע אני רוצה לשאול
מוטי ששון:

מי בעד עדכון לא שמעתי,

נעה צ'פליצקי :בסעיף בפרק  8,111מנהלת החינוך הפורמאלי לתוספת של  530,000ויש פה משהו
עמום לדעתי תוספת רכז תחזוקה ובקרה וגינות תוספת  50אחוז משרה כהשלמת
משרה ח לא ברור לי,
רחמים בינוני :בפרק  8111כולל כ  70סעיפים אם את זוכרת כשאנחנו ישבנו במועצה כששאלו
אותנו שאלה לגבי  350תוספת לחינוך החרדי אמרנו שאנחנו ניקח את זה
מהרזרבה
נעה צ'פליצקי 150 :אז זה היה
רחמים בינוני :היה  150ואמרנו שזה  500עכשיו היה לנו (לא ברור) הוספנו את 350
נעה צ'פליצקי 350 :מזה
רחמים בינוני 350 :לחינוך החרדי  120לתוספת בקרת תחזוקה,
נעה צ'פליצקי :אוקי רגע אפשר שנייה
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מוטי ששון:

אוקי מי בעד עדכון התקציב הרגיל לשנת  2018מכתב גזבר העירייה מה7/7/18
מי בעד? שבע עשרה בעד .אין נגד ,אין נמנעים ,אושר.

 .20עדכון התב"רים .
מוטי ששון:

בבקשה,

רחמים בינוני :יש כאן תוספת של  ₪ 8,761,599כפי שניתן לראות מהממשלה אנחנו מקבלים
 ₪ 5,600,036קיבלנו פה הרבה הרשאות ממשרד התחבורה קיבלנו פה גם
הרשאות ממשרד החינוך לטובת הנגישות כמו שאתם רואים יש לנו כאן את בית
ספר הרצוג ויש פה גם את בית ספר גולדה עם השיפוץ שהתחלנו אם יש שאלות
אני מוכן לענות,
נעה צ'פליצקי :גולדה זה כולל גם את ה?
רחמים בינוני :גם את השיפוץ וגם את הנושא של החיזוק,
נעה צ'פליצקי :אוקי
רחמים בינוני :כמו שאת רואה הקטנו בתב"ר פיקוח מוסדות ציבור לפני רעידות אדמה
נעה צ'פליצקי :אבל אני מבינה שלא נעשה פה חיזוק
רחמים בינוני :היה ,היה,
נעה צ'פליצקי :היה? היה חיזוק? או לא היה אני רוצה להבין? היה חיזוק או לא היה חיזוק ,לא
תגידו,
רחמים בינוני :התחלנו את החיזוק של גולדה,
נעה צ'פליצקי :אוקי,
רחמים בינוני :לא עשו את כל החיזוק אבל היה את החיזוק של גודלה ולכן כמו שאתם רואים
נעה צ'פליצקי :כמה עלה החיזוק של גולדה,
רחמים בינוני :החיזוק של גולדה עלה
מוטי ששון:

תגיד לה כמה עלה כל גולדה

רחמים בינוני :אני אומר כל גולדה עלה  12מיליון
מוטי ששון:

תקשיבי

רחמים בינוני :ולכן אנחנו שמנו את זה כתב"ר אחד כדי שאנחנו פונים למשרד החינוך כדי שנוכל
לקבל את כל הכסף ולכן את רואה (לא ברור) את התב"ר של  8,396,000פלוס
החיזוק שעשינו סך הכול.2,000,000 1
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נעה צ'פליצקי :אז נעשה חיזוק או לא נעשה חיזוק,
נעה צ'פליצקי :שוב בשטח רצות כל מיני שמועות
מוטי ששון:

יכולים לרוץ אבל,

נעה צ'פליצקי :לא אני שואלת,
מוטי ששון:

תקשיבי נועה יש כל כך הרבה הוא עונה כמו שצריך.

מוטי ששון:

הוא ענה לך,

נעה צ'פליצקי :סליחה תן לי בבקשה להתבטא
רגע נעשה אני רוצה להבין עד הסוף
רחמים בינוני :עלות המשוערת של חיזוק מלא לגולדה היה 6,000,000
נעה צ'פליצקי :אוקי,
רחמים בינוני :ישבנו מול משרד החינוך הם אמרו מבחינתם שא' הם לא מאשרם את התקן של
החיזוק הזה על תקן הישראלי
נעה צ'פליצקי :של רעידת אדמה
רחמים בינוני :של רעידה,
נעה צ'פליצקי :של רעידת אדמה כן,
רחמים בינוני :דבר שני הם לא היו מוכנים לתקצב את זה הם אמרו מבחינתם חולון לא מופיע
ברמת הסיכון אלה מופיע ב2032
נעה צ'פליצקי :נכון
רחמים בינוני :לאור זאת החלטנו לא לבצע את החיזוק ב 6מיליון כי ממילא הדבר הזה לא
רלוונטי כי הוא לא מוכר על ידי משרד החינוך והתקציב הבא בכלל לכל שיפוץ
של...
נעה צ'פליצקי :אוקי אבל החיזוק בחלקו נעשה
רחמים בינוני :בחלקו ולא הושלם בעלות של  6מיליון כי עדו פעם כי בהיבט הכספי זה גם לא
אושר בתקן על ידי משרד החינוך במשרד החינוך לא היה מוכן לתקצב את זה
היות ואנחנו לא באזור הסיכון
נעה צ'פליצקי :אוקי,
ישראל מורן:

כמה צריך להשלים בשביל החיזוק רק בשביל שנכיר?

רחמים בינוני :בערך  4מיליון ,אבל תראה ברגע שאתה הולך עכשיו לחזק בכול ללא משרד
החינוך אתה צריך להכין מאות מיליונים וכולה
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ישראל מורן:

אני יודע זה נכון בכלל הרי התביעה של השיטה המקומית...

מוטי ששון:

הנגשה לא חיזוק,

נעה צ'פליצקי :אין בעיה
מוטי ששון:

אוקי מי בעד? עדכון רשימת התב"רים על פי מכתבו של יצחק וידבסקי מה8
לפברואר  2018שמסתכם בתוספת של ₪ 8,762,000
מי בעד? שבע עשרה בעד ,אין נגד ,אין נמנעים ,אושר .
תודה רבה .הישיבה נעולה.

-

תום הישיבה –

יוסי זיידה

מוטי ששון

עוזר ראש העיר

ראש העיר
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