מועצת העיר ה 17 -חולון ישיבת מועצה שמן המניין מס'  73ליום  8.4.2018 -פרוטוקול 487

מועצת העיר השבע עשרה שמן המניין מס' 73

מיום ראשון 08.04.2018

משתתפים:
מר מוטי ששון

– ראש העיר ויו"ר המועצה

מר בבלי יעקב

– חבר מועצה
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– חבר מועצה
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מר ירושלמי עמוס

– חבר מועצה

מר ישורון יואל

– חבר מועצה וסגן ראש העיר

מר ישראל מורן

– חבר מועצה

מר כהן רועי

– חבר מועצה וסגן ראש העיר

מר מועלם משה

– חבר מועצה ומשנה לראש העיר

מר נוימרק זהר

– חבר מועצה ומ"מ ראש העיר

מר ניסים זאב

– חבר מועצה

מר סיטון עזרא

– חבר מועצה

גב' עדן רבקה

– חברת מועצה וסגן ראש העיר
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– חבר מועצה

גב' צ'פליצקי נועה

– חברת מועצה

מר קינן שי

– חבר מועצה

מר קייקוב ראובן

– חבר מועצה

מר רוק מאיר

– חבר מועצה ומשנה לראש העיר

מר שמריהו מיקי

– חבר מועצה

נעדרו:
מר אחדות יעקב

– חבר מועצה

מר זילבר איתי

– חבר מועצה

מר לויט מיכאל

– חבר מועצה

גב' כהן גאדול שרה

– חברת מועצה

מר סברלו חיים

– חבר מועצה וסגן ראש העיר

מר שמעונוף עופר

– חבר מועצה

מר תורג'מן יצחק

– חבר מועצה

כמו כן נכחו:
מר יוסי סילמן

– מנכ"ל העירייה

עו"ד יונת דיין

– יועצת משפטית לעירייה

מר יצחק וידבסקי

– גזבר העירייה

גב' אסתי וייסלר

– חשבת העירייה

גב' שירלי מורה

– סגנית הדוברת

גב' ורדה לוי

– מנכ"ל רשת קהילה ופנאי

גב' לילך שץ

– סמנכ"ל קהילה והדרכה רשת קהילה ופנאי

מר אמנון ארץ קדושה – מנהל אגף הכנסות
מר רחמים בינוני

– מנהל אגף תקציבים ובקרה

מר עמית חן

– מנהל אגף תשתיות

מר אילן בוסקילה

– מנהל מחלקת גבייה והוצאה לפועל

גב' טלי שגב -פריליך

– מנהלת מחלקת מיחזור
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 .2שאילתא  -של חברת המועצה נעה צ'פליצקי בנושא – רזרבות לשנים -2016
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 .3שאילתא  -של חברת המועצה נעה צ'פליצקי בנושא -תשלומי חשמל ומימון
מזגנים ע"י בתי הספר.
 .4שאילתא  -של חבר המועצה שי קינן בנושא  -מימוש זכאות הנחה בארנונה.
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לפי בתי ספר בשנים תשע"ז ,תשע"ו ,תשע"ה.
 .6שאילתא  -של חבר המועצה עמוס ירושלמי בנושא – רשימת מוסדות
הארגונים הנהנים מפטור מארנונה.
 .7מועצת העיר אשרה ברוב קולות את אישור הדו"ח הכספי התקופתי לשנת 2017
(רבעון .)4
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המרכבה לכביש .44
 .15מועצת העיר אשרה ברוב קולות את ההנחה בארנונה לחיילים בשירות מילואים
פעיל בצו הארנונה .2018
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פרוטוקול
מר מוטי ששון :אני פותח את ישיבת המועצה שמן המניין מספר .73

 .1הצעה לסדר  -של חברת המועצה נעה צ'פליצקי בנושא  -מתן תשובות
לתלמידים נבחנים לכיתות הייחודיות/מגמות.
מר מוטי ששון:

רבקה תשבי בבקשה .הסעיף על סדר היום הצעה לסדר של חברת המועצה נועה,
בנושא מתן תשובות לתלמידים מחוננים בכיתות הייחודיות ,מגמות .בבקשה
תציגי את המצגת.

נעה צ'פליצקי:

ערב טוב לכולם ,כידוע תלמידים המסיימים כיתה ו' זכאים להיבחן לכיתות
ייחודיות ורחבי העיר על פי קריטריונים ומדיניות של העיר .אופן מתן התשובות
מערים על התלמידים קשיים של זמן המתנה

בחוסר שיווין בעיתוי מתן

התשובות .אני מציעה לשקול מתן תשובות בעיתוי אחיד ובאופן אחיד .תוך
שימוש באינטרנט או כל אמצעי אחר שייתן מענה קביל לסוגיה זאת.
מר מוטי ששון:

טוב ,על פי הנוהל הקיים את התשובות לכיתות הייחודיות לתלמידים אשר אינם
מבית הספר המזין שולחת העירייה .את התשובות לכיתות הייחודיות לגבי
תלמידים מבתי הספר המזינים שולח בית הספר ומכאן הפער הקיים .אנחנו
מלווים את תהליך הרישום באופן צמוד השנה ,ומנהל החינוך אוסף רשמים לנציגי
ההורים ומנהלי בתי הספר ,ובשעת הצורך נעדכן את הנהלים בהתאם למה
שביקשת.

גב' נעה צ'פליצקי :אוקי .אז רק הערה ,גם לגבי מתן תשובות שניתנות מהעירייה גם כאן יש פערים,
מר מוטי ששון:

על הכול.

גב' נעה צ'פליצקי :אז כדאי כי באמת יש פה פערים וזה זמן המתנה מיותר .שהילדים סובלים,
ההורים סובלים .וגם הם יעשו חלק ,כי מצלצלים ומתחילים ,איך אומרים' ,כן
קיבלתי תשובה ,לא קיבלתי תשובה ,אני יכול לקבל תשובה' ,מגיעים לבתי הספר,
בסדר .אם אתם יודעים לתת לזה פיתרון ,בסדר גמור.
מר מוטי ששון:

אוקיי .ירד מסדר היום .אני עובר לשאילתא.
נעה בבקשה.
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 .2שאילתא  -של חברת המועצה נעה צ'פליצקי בנושא – רזרבות לשנים .2017 - 2016
גב' נעה צ'פליצקי :מה היו הרזרבות לשנים  2016-2017מה נעשה בכסף? זאת אומרת הייתי רוצה
לראות דו"ח פירוט ,מפורט של כל הרזרבות.
מר יעקב חרש:

מי נותן תשובה? אבל תצטרף שנוכל לשמוע אותך.

מר יצחק וידבסקי :אין לי את הנייר אבל אני אענה לך גם בלי מספרים.
גב' נעה צ'פליצקי :למה בלי מספרים?
יצחק וידבסקי:

המספרים תמיד נכונים .הכול מופיע במאזן.

גב' נעה צ'פליצקי :רגע ,מה זה? למה זה בלי מספרים?
מר יצחק וידבסקי :אני אגיד את המספרים ,בסדר .טוב .ערב טוב לכולם .האמת שהכל מופיע אבל
אני אחזור על זה .אם תפתחי בעמוד  4מה שקיבלתם ,אני אקריא לך את זה גם
ממקום אחר .מה שקיבלתם בדו"ח רבעוני לשנת  ,17בעמוד  .4בעצם תראי את
הרזרבות אבל אני אקריא לך מה שכתבתי .הרי רזרבות קרנות הרשות ליום 31
לדצמבר  ,16עמדו על סך  94.329מיליון .הרזרבות קרנות הרשות ליום  31לדצמבר
 17עמדו על סך  117.203מיליון .סכומי הקרנות מיועדים בהתאם למקור הקרן.
זאת אומרת אם אני מקבל העתק כביש הוא יוצא לכביש .סך הכל החזר נלוות,
בניית מבנה חינוך מעבר להקצבות משרד החינוך ,זה השבחה .בניית מבני תרבות
 השבחה ,רכישת בתי ספר  -השבחה .שמירת כבישים ,מדרכות ,תאורה ,היטלכביש ,תיעול  -היטל תיעול ,גנים ציבוריים  -היטל שצ"פ ,רכישת קרקעות בדרך
כלל ממכירת קרקעות ,הלוואות לשיפוצי בתים ,יש לנו קרן למתן שיפוצי בתים,
פעולות שונות בהתאם לתב"רים המוגשים למועצת העיר .האמת כל דבר
שהעירייה הזאת עושה ,אין דבר אחד שלא מובא למועצת העיר לאישור.
גב' נעה צ'פליצקי :אני התכוונתי לרזרבות בהצעת התקציב .רציתי פירוט על כל אחת מהרזרבות.
מר יצחק וידבסקי :אני לא מבין מה את אומרת.
גב' נעה ציפליסקי :כשאנחנו מאשרים תקציב בהצעת התקציב ,יש מה שנקרא רזרבה 11 ,מיליון.
מר יצחק וידבסקי :את האחוז הזה?
גב' נעה צ'פליצקי :כן.
מר יצחק וידבסקי :האחוז הזה מובא ,קודם כל ,אם כך לא הבנתי את השאלה .סליחה .אני מתנצל,
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נעה צ'פליצקי:

בסדר ,לוקחת על עצמי ,אולי לא הייתי מספיק ברורה ,לוקחת על עצמי.

מר יצחק וידבסקי :אני אענה ,גם נתון זה מופיע בספר התקציב .זה בספר התקציב הרגיל ,פשוט אין
לי את זה מולי .אבל זה  1%מהתקציב .אם התקציב הוא  1.300מיליארד,
נעה צ'פליצקי:

כן .אני יודעת אבל רציתי את הפירוט ,איך?

מר יצחק וידבסקי :אני אענה לך .מבטיח .העדכונים מובאים למועצת העיר .בדרך כלל מידי רבעון
ואת יכולה לראות את זה .מה שכתוב ,אתה לוקח מהרזרבה ואתה מעביר את זה
לסעיפים אחרים .הכול מובא למועצת העיר לאישור .זאת אומרת אנחנו כרגע
עדיין לא רואים בדיוק ,זה רזרבה .אבל כל עדכון שיהיה יובא למועצת העיר
לאישור ,בדרך כלל אנחנו משתמשים בכל סכום הרזרבה.
גב' נעה צ'פליצקי :אפשר לקבל את זה באיזושהי תבנית ,באיזושהי צורה כתובה ,את כל הסכומים
האלה? אני רוצה לקבל את זה.
מר יצחק וידבסקי :יש ,תקשיבי מה שאני אומר ,יש סכום רזרבה בתחילת השנה בתקציב ,אנחנו לא
יודעים מראש מה יהיה השימוש באותו רזרבה.
גב' נעה צ'פליצקי :אני מדברת על  .2016-2017אנחנו כן יודעים.
מר יצחק וידבסקי :לאן זה הועבר? תקבלי .למרות שהכל הועבר למועצה ,את תקבלי ,הכול אושר
במועצה.
גב' נעה צ'פליצקי :הכול אושר במועצה .עדיין אני רוצה .2016-2017
מר יצחק וידבסקי :תקבלי.
מר שמעון חזן:

רגע ,וידבסקי ,מה זה הלוואות לשיפוצי בתים?

מר יעקב חרש:

תרבות הדיור.

מר שמעון חזן:

זאת אומרת אני רוצה לשפץ היום את הבית שלי .מה עליי לעשות?

מר יעקב החרש:

לבניין.

מר יצחק וידבסקי :אנחנו נותנים לבניינים ויש זכות לכל בעל דירה להגיע לעירייה ,לקבל הלוואה ,גם
זה אושר במועצה ,עד  20אלף שקל יש תנאים מסוימים.
מר מוטי ששון

אוקי .אני עובר לשאילתא הבאה .נועה בבקשה.
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 . 3שאילתא  -של חברת המועצה נעה צ'פליצקי בנושא תשלומי חשמל ,מימון מזגנים על
ידי בתי הספר
גב' נעה צ'פליצקי:

מדוע  ...מנהלי בתי הספר בניהול עצמי שהם לא כולם בניהול עצמי לשלם
עבור מזגנים וכן על חשמל בשעות ,כלומר זה שתי שאלות כביכול ,וכן על
חשמל בשעות הערב בחצרות בית הספר כשבעצם בית הספר כבר לא פעיל
ומי שמשתמש זה בעצם התושבים שמשלמים ארנונה ,זה כמו שאני הולכת
לגן ציבורי באיזשהו גן ואני צריכה לשלם את החשמל שאני משתמשת .למה
מנהל בית ספר צריך לשלם את זה בשעות אחרי הצהריים כשבעצם זה לא
התלמידים שלו ואין שום נגיעה לחשמל הזה שהם משלמים .במקום שהכסף
ילך לטובת בתי הספר.

עו"ד יונת דיין:

כל שנה אנחנו מעדכנים חשמל ומים לפי ההתייקרות שמשרד החינוך קובע.
משרד החינוך קבע את מסגרת ההקצאה לבתי הספר שכללה גם את
ההוצאות התפעוליות ,חשמל ומים וכדומה .ההקצאה התבססה על נתוני
הביצוע של בתי הספר ב 3-השנים שקדמו לניהול העצמי .באותם שנים בתי
הספר פעלו לאחר שעות הלימודים לכן ההוצאה נכללה במסגרת התקציב של
בתי הספר.

גב' נעה צ'פליצקי:

טוב זה לא עונה על השאלה שלי .כי הרי בית ספר שלא פועל אחרי הצהריים,
בואי נאמר שבשעה  , 4בוודאי היסודיים מפעילים שם כל מיני חוגים והכל
ויש תאורת חשמל בחצר .למה מנהל בית ספר מכספי בית ספר..

עו"ד יונת דיין:

הפעלת בית הספר בשעות אחר הצהריים קורית באחת משתי דרכים..

גב' נעה צ'פליצקי:

לא הבנתי אני לא שומעת טוב.

עו"ד יונת דיין:

הפעלת בית הספר אחר הצהריים בניהול העצמי למיטב ידיעתי קורית באחת
משתי דרכים ,או שזה שלוחת מתנ"ס ואז הרשת נושאת בחלקה או שבית
הספר בניהול העצמי עשה חוזי רשות שימוש והשכיר את הכיתות האלה לחוג
או לפעילות אחרת ובמחיר זה כלול בפנים.

גב' נעה ציפליצקי:

אני לא מדברת על החשמל ,בחצר ,בחצר בית הספר.

עו"ד יונת דיין:

זה חלק מהמונה הכללי ומהתחשוב הכללי שבית הספר עושה בדמי השימוש.
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גב' נעה צ'פליצקי:

רגע ,סליחה יש בתי ספר שלא פותחים את החצרות אחרי הצהריים זאת
אומרת שאותו מנהל ,איך אומרים הוא לא משתמש באותו חשמל שאני
משתמשת כתושבת חולון שאני משלמת ארנונה זה הרי לא הגיוני.

מר יוסי סילמן:

כמה זה ביחד מתקציב בית הספר? כמה זה החשמל הזה?

גב' נעה צ'פליצקי:

אני לא יודעת כמה .אבל זה כסף שצריך ללכת לטובת התלמידים .אני הולכת
לבית ספר אמירים ,גרה ליד בית ספר אמירים ,הולכת אחרי הצהריים לשחק
כדורגל ,כדורסל ,מנהל בית ספר משלם את החשמל הזה .תסבירו לי למה.

עו"ד יונת דיין:

אבל הוא מקבל הקצאה ,הוא מקבל השתתפות.

גב' נעה צ'פליצקי:

איזה הקצאה?

עו"ד יונת דיין:

משרד החינוך קובע את הסכומים והוא לקח בחשבון,

גב' נעה צ'פליצקי:

של החשמל?

עו"ד יונת דיין:

כן .ההוצאות התפעוליות כוללות חשמל ומים.

גב' נעה צ'פליצקי:

אבל חשמל שהוא לא משתמש בו ,נו באמת.

מר מוטי ששון:

נועה ,העלית את השאילתא ,קיבלת תשובה שאלת שאלות הבהרה .חוזרים
ואומרים לך .בית הספר מקבל הקצבה מהעירייה מים ,חשמל קבוע באופן
סדור .אין מה להוסיף .אני עובד לפי הוראות משרד החינוך.

גב' נעה צ'פליצקי:

טוב ,לגבי המזגנים לא קיבלתי תשובה .באותה שאלה אמרתי שיש לי פה
שתי חלקים .לשלם עבור מזגנים ,זאת אומרת לא חשמל .התקנת מזגנים.
מזגן .שקל מול שקל.

מר יוסי סילמן:

אנחנו החלטנו על מנת לאזן עם המנהלים את כל ההוצאות ,ישנם מספר
תחומים שבהם אנחנו עושים שקל תמורת שקל .כגון הצללה ,כגון מזגנים.
כולם מרוצים וזה מאפשר לנו להמשיך להשקיע כספים במערכת הלימוד ולא
על מזגנים.

גב' נועה צ'פליצקי:

אבל למה.

מר יוסי סילמן:

את שואלת למה? ככה .ככה החלטנו .אנחנו חושבים שבהיבט הניהולי
מזגנים והצללות זה שקל מול שקל ,זה נעשה מול המנהלים.

מר יצחק וידבסקי:

אגב תבדקי בבתי הספר האחרים ,הם גובים.
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גב' נעה צ'פליצקי:

רגע שנייה אני לא באה מהבית הפרטי שלי ,אני באה מהשטח.

מר מוטי ששון:

נועה ,תרצי ללמוד את הסוגיה הזאת ,מועלם זה ,היה יושב ראש הועד..

גב' נעה צ'פליצקי:

בגני הילדים ההורים משלמים על המזגנים? לא .אין שקל מול שקל .למה
בבתי הספר יש שקל מול שקל? תסבירו.

מר יוסי סילמן:

כי שם יש להם כוח קנייה גדול יותר.

גב' נעה צ'פליצקי:

למה? הם לוקחים את המזגנים הביתה?

מר מוטי ששון:

נועה ,אני לא מנהל איתך פה דיון .אני חוזר ואומר לך ,זה המדיניות של
העירייה ,נקבע עוד לפני עשרות בשנים שוועד העובדים ,אני קורא אותך
לסדר .את לא יכולה להפריע.

גב' נעה צ'פליצקי:

אני לא מפריעה .שאלו אותי אז אני עונה .ממש לא מפריעה.

מר מוטי ששון:

אז קודם כל ,בזמנו אני הייתי הראשון בארץ שהכניס את הנושא של
המזגנים .לידיעתך ,ועשינו שיתוף פעולה כי כל בתי הספר רצו להכניס
מזגנים ,לא היה את הסכומים האלה כי מדובר בעשרות מיליוני שקלים.

גב' נעה צ'פליצקי:

נכון ,וההורים שילמו אני יודעת.

מר מוטי ששון:

בא וועד ההורים ואמר אנחנו מוכנים לגייס שקל מול שקל ,תיתנו לנו?

מר יוסי סילמן:

בחטיבה העליונה אני מבין אתה מתכוון.

גב' נעה צ'פליצקי:

גם ביסודי ,גם בכולם .למעט הגנים.

מר מוטי ששון:

בהתחלה כן היה בגנים בסוף,

מר יוסי סילמן:

מזיכרוני קיבלנו הנחיה של מנכ"ל משרד החינוך שגנים לא יהיה שמש ולכן
בוטל,

גב' נעה צ'פליצקי:

לא ,היה שמש .היה שמש בגנים.

גב' נעה צ'פליצקי:

אין שמש .אין שקל תמורת שקל .בגנים העירייה מממנת בבתי הספר
העירייה לא מממנת ,שקל מול שקל.

מר מוטי ששון:

נועה ,זה המצב אני עובר לשאילתא הבאה .בבקשה שי.

 .4שאילתא  -של חבר המועצה שי קינן בנושא  -מימוש זכויות הנחה בארנונה
מר שי קינן:

ערב טוב .אני שאלתי בנוגע למימוש זכאות הנחה בארנונה של אזרחים
וותיקים .כידוע אזרח וותיק שמקבל קצבת זקנה זכאי להנחה בארנונה של
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 .25%שאלתי כמה וכמה אנשים איך מממשים את הזכאות מאחר ולפני החג
היה לנו יום עיון ובעקבות היום עיון הזה גם נכתבה שאילתא ,יום עיון עם
חטיבת מנהיגות של בית הספר קריית שרת .עלו שם סוגיות של חברי מועצה
הגיעו גם מספר יפה של חברי מועצה ,היה ערב מכובד .עלו שם סוגיות של
חינוך ,של תשתיות ,של רווחה ועלתה הטענה שדווקא השכבות המוחלשות
יותר בחברה לא תמיד מודעות להרחבות ולזכויות.
מר יוסי סילמן:

אנחנו אגב שי עושים עבודה עם שיל על מנת ליידע אותם בזכאות שלהם,
ולתת למימוש שלנו כמעט  .100%יש עבודה של שיל עם אותם אזרחים
וותיקים על מנת לאפשר להם לדעת מה מגיע להם.

מר מוטי ששון:

שיל זה שירות לאזרח שכולם שם מתנדבים.

מר שי קינן:

אמת .אני גם קראתי את התשובה והתשובה באמת מניחה את הדעת אז לא
צריך להרחיב בנושא .רק דבר אחד ברשותכם ,שלמשל אזרח וותיק שזכאי
להנחה נפטר לא עלינו ,אנחנו באופן אקטיבי יודעים על הפטירה ומבטלים
מיד את הזכאות .זאת אומרת כשמבוטלת זכאות אנחנו אקטיביים .אבל
כשאזרח,

מר מוטי ששון:

אתה לא מדייק ,אני אגיד לך למה אתה לא מדייק .כי אם הדירה נשארת,

מר שי קינן:

רגע ,אני רק אשלים ברשותך ,אבל כשאזרח מגיע לגיל שבו הוא זכאי אז
אנחנו פתאום לא עטים ,אנחנו פאסיביים והוא נדרש לבקש את ההנחה ואני
חושב שזה מדיניות שהיא לא פיירית כי כשאנחנו,

מר מוטי ששון:

אני לא מסכים איתך.

מר שי קינן:

אוקי .בשמחה תענה לי על זה.

מר יוסי סילמן:

אתה הגשת בקשה לאזרח וותיק? אתה מקבל הנחה לארנונה.

גב' נעה צ'פליצקי:

מה הבעיה לצרף לטופס של הארנונה סעיף,

מר אמנון ארץ קדושה :הנושא הזה כבר עלה כאן .וצריך להבין שלא כל אזרח שמגיע לגיל זקנה זכאי
לקבל ,קודם כל ,קצבה ,יש כאלה שעובדים ולא מקבלים קצבה ,ולכן
(מדברים ביחד) ממשיך לעבוד והוא לא מגיע להנחה.
דובר:

הוא מגיע להנחה.25% ,
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מר אמנון ארץ קדושה :לא ,אם הוא לא מקבל קצבת זקנה מביטוח לאומי הוא לא זכאי.
מר אמנון ארץ קדושה :לפעמים אותם אזרחים וותיקים גרים עם משפחות או לא גרים במקור ,עברו
למקומות אחרים לכן אנחנו מבקשים מהם שיגיעו ויצהירו שהם גרים לבד
כדי לבדוק ולתת להם את ההנחה שמגיעה להם .עכשיו לגבי הנושא השני
שהעלית ,לגבי נפטרים ,אנחנו מקבלים דו"ח מביטוח לאומי לגבי כל
הנפטרים ונכון ,כל אחד שיש לו הנחה והוא נפטר אנחנו מבטלים לו את
ההנחה.
גב' נעה צ'פליצקי:

מה הבעיה לשלוח לו ' SMSאתה הגעת לגיל אנא בדוק את הזכאות שלך'.
ואז הוא יגיע.

מר אמנון ארץ קדושה :להזכירך שקודם כל אנחנו דיברנו עם ביטוח לאומי כל אחד שזכאי לקצבה
מגיע לביטוח לאומי והם מודיעים לו ואומרים לו את ההנחות שמגיעות לו
בארנונה בעיריית חולון .אנחנו אישית וידאנו את זה ,לפני שנתיים להזכירך
שלחנו מכתב לכל התושבים ,המופיעים בביטוח לאומי ולא מקבלים הנחה,
'נא תבואו לפה לקבל הנחה' .ואנחנו עדיין חייבים לבדוק אותם אם הם גרים
לבד ,לא גרים לבד.
מר מוטי ששון:

תודה .אני עובר לשאילתא הבאה.

מר שי קינן:

לשלוח מכתב פעם בשנתיים זה לא תשובה שהיא מספקת .כל יום מצטרפים
אנשים למעגל האזרחים הוותיקים.

מר אמנון ארץ קדושה :אבל זה כתוב בחוברת השנתית .זה כתוב אתה זכאי להנחה .ביטוח לאומי
נותן הסברים ,אנחנו שולחים כל שנה .מפרסמים גם את הצו ארנונה שלנו
עם ההנחות.
מר מוטי ששון:

מורן .בבקשה.

מר אמנון ארץ קדושה :חברים אני אומר לכם ,אנחנו מגיעים כמעט ל .100%-אני אומר כמעט כי אני
לא רוצה להגיד .100
מר מוטי ששון:

בבקשה .מורן .שי אני קורא לך פעם ראשונה לסדר .בבקשה.

 .5שאילתא  -של חבר המועצה מורן ישראל בנושא -יתרות גבייה תשלומי הורים לפני בתי ספר
בשנים תשע"ז ,תשע"ו ,תשע"ה.
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מר מורן ישראל:

חודשיים וחצי שאנחנו מתעסקים ביתרות ואני מקווה שהפעם ,אני רואה
שהפעם קיבלנו תשובה שהיא קצת יותר מפורטת .והשאלה היא לגבי יתרות
הגבייה של תשלומי ההורים .רציתי לדעת מה יתרות הגבייה של תשלומי
ההורים לפי בתי ספר בשנים תשע"ז ,תשע"ו ותשע"ה .אני אשמח ,אני
אחסוך מלהקריא ,כי יש פה רשימה מאוד מאוד ארוכה של יתרות אבל יש
פה יתרות שחוזרות על עצמן מידי שנה ברמה של מאות אלפי שקלים .בתי
ספר שנותרים ביתרה של מאות אלפי שקלים משנה לשנה .וכמו שלמיטב
ידיעתי הפסיקה אומרת שכלל היתרות צריכות להיות מוחזרות להורים
לפחות מאז  .2006האם כלל הכספים שמתוארים פה הוחזרו להורים כדין.
זאת שאלה שהיא פשוטה.

גב' נעה צ'פליצקי:

עד  31לאוגוסט.

מר מורן ישראל:

עד  31באוגוסט .כל שנה צריך להחזיר את השנה הקודמת.

גב' נעה צ'פליצקי:

מ.2016-

מר מוטי ששון:

רק כשתדע ,שכשאתה מדבר על יתרות זה יתרות מצטברות.

מר מוטי ששון:

מורן ,שאלת שאילתא .תן לה לענות לך.

מר מורן ישראל:

בואו תסבירו לי מה זה אומר.

עו"ד יונת דיין:

קודם כל ,אם אתה שם את זה ליד הנתונים של תשע"ז .אתה רואה שיש
ירידה ,זאת אומרת למעשה ,אתה יכול לדבר אפילו משנה לשנה ,כי
הסכומים הולכים מצטמצמים למרות שנגבו תשלומי הורים בשנה הזאת.

מר מורן ישראל:

אני ממש מתאמץ להקשיב ואני פשוט לא שומע אותך.

עו"ד יונת דיין:

אז ככה ,קודם כל ,אתה יכול לראות שמתשע"ה לתשע"ו ותשע"ז הסכומים
יורדים .זאת אומרת למרות גביית ההורים השוטפת היתרות קטנות .הם לא
גדלות .הם קטנות.

מר מורן ישראל:

קריית שרת זה הגיע ל 625-אלף.

מר מוטי ששון:

חברה תנו לה לענות.

מר מוטי ששון:

מורן תמשיך.

מר מורן ישראל:

לא אני רוצה לשמוע.
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עו"ד יונת דיין:

אז ככה ,מה שגם צריך לדעת ,היתרות הם כן יתרות שהצטברו על פני שנים
ולא מדברים על שנה או שנתיים .אם אני לא טועה בערך בשנתיים האחרונות
משרד החינוך הבהיר וחידד את הנוהל שלו ואכן יש לזה גם מגמה מצטברת
אצלנו ,אנחנו גם ,העירייה לקחה חברת פיקוח חיצונית שתעזור לבדוק
לעקוב ולנהל לבתי הספר ,לעזור להם להתנהל .לצערנו החברה הראשונה
שלקחנו לפני שנה ומשהו ,היו בה שינויים פרסונאליים והיא לא נתנה לנו את
רמת השירות שציפינו ממנה .סיימנו איתה את ההתקשרות ובחודשים
האחרונים התחיל לעבוד רואה חשבון חיצוני מול בתי הספר ,בפברואר,
ויצאו להם גם הנחיות מדויקות יותר לשנת הלימודים השוטפת .מפי נוהל
משרד החינוך אם נשארת יתרה בסוף שנה יש  3אפשרויות .אחת זה להחזיר,
השנייה זה לקזז משנה עוקבת והשלישית זה להחתים את ההורים שהם
תורמים את זה לפעילות השוטפת .לעודפים מה שנקרא .למעט המסיימים,
המסיימים יש מצב שמחתימים את ההורים שהם תורמים את זה להמשך
השנים של בית הספר או שמבצעים להם החזר .ב-ו' בדרך כלל לא נשארות
יתרות כי יש מסיבת סיום בית ספר מאוד גדולה ,סוף שנת הלימודים בשכבת
ו' .השכבה הבוגרת .לפעמים אפילו יש עליה גבייה מיוחדת בתלושים ,זה
תלוי בבתי הספר .מנהל החינוך עם רואה החשבון החיצוני ששירותיו נשכרו
מלווים את זה השנה באופן יותר צמוד ובהקפדה על נהלי משרד החינוך.

מר מורן ישראל:

זה אומר שבשלושת השנים האחרונות החל מתשע"ו לא הקפידו ולאו דווקא
החזירו את הכסף נניח בקריית שרת שהסכום עלה בשנת תשע"ה ,תשע"ו
ועמד על  625אלף שקלים,

עו"ד יונת דיין:

צריך גם להבין שהסכום הזה הוא לסוף יולי ואם על פעילויות של יוני הוגשו
חשבונות רק באוגוסט או ספטמבר אתה לא רואה פה את התשלום שלהם.
הסכומים פה הם לסוף יולי ,סוף שנת הלימודים עצמה ,זה צילום תמונת
מצב .לא פעם הפעילויות שקורות במאי ויוני הספקים מגישים את
החשבונות לבית הספר באוגוסט לא בינואר ,באוגוסט ולפעמים בספטמבר
ועד שבית הספר מטפל בהם אתה מגיע לספטמבר ולאוקטובר לפעמים
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לאחרי חגים.
מר מורן ישראל:

יש פה משהו שהוא יותר מהותי ובעייתי במה שאתם עונים .כי אני לא
ביקשתי שתיתני לי תמונת מצב של יוני .אני ביקשתי יתרות של אותה שנה.
אבל אתם הזמנתם לציין את תמונת המצב של הקפאה של יוני .השנה
הסתיימה של אותה שנה .של תשע"ו ,והשנה הסתיימה של תשע"ז .שבחרתם
להסתכל לא בדצמבר מאותה שנה לראות מה היתרה אם כן הספק ,הוריד
אחר כך באוגוסט או הוריד אחר כך בספטמבר .זו בחירה שלכם .זה אומר
שהנתונים שבחרתם הם באופן שרירותי ,בחרתם לחתוך אותם ביוני ולתת
לי תמונת מצב כזו.

עו"ד יונת דיין:

לא שרירותי .יתקן אותי הגזבר אם אני טועה ,יצחק כי זה עולם החשבונאות
הוא שלך הרבה יותר מאשר שלי .אם יתרות סוף שנת לימודים נראות ככה,
תמונת מצב בסוף שנה או,

מר מורן ישראל:

אני כמקבל החלטות ,שיושב סביב השולחן ,לא מבין אחרי  3חודשים,
פעמיים שצריכים לענות על השאילתא הזאת מה היתרות שהיו בסוף שנה.
והסתיימו שלושת השנים.

דובר:

קלנדארית או לימודים?

מר מורן ישראל:

אנחנו סיימנו קלנדארית ,סיימנו נכון? אני מתייחס לשנת לימודים .שנת
לימודים מן הסתם מסתיימת,

גב' נעה צ'פליצקי:

חוזר מנכ"ל,

מר מוטי ששון:

נועה ,אני מבקש שתצאי החוצה .את מפריעה כל הזמן ותצאי החוצה.

גב' נעה צ'פליצקי:

כי אני יודעת את החוק.

מר מוטי ששון:.

בבקשה תצאי החוצה ,לא קיבלת רשות דיבור .את כל הזמן מפריעה לניהול
דיון הישיבה .אני מבקש שתצאי החוצה .שתצא ואחר כך תחזור.

גב' נעה צ'פליצקי:

אני אצא ,אני אחזור.

מר מוטי ששון:

יצחק ,בבקשה.

מר יצחק וידבסקי:

החברים פה כנראה חלקם לא יודעים ,אבל זה לא כספי העירייה .פה לכל
החברים מדובר בכספי בתי ספר לשימוש ישיר של בתי הספר והקשר בין בתי
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הספר להורים .העירייה לא מעורבת .זה גבייה עבור טיולים ,גבייה עבור
מסיבות ,גבייה עבור פעילות שוטפת של ילדי בית הספר .ושוב ,לא עיריית
חולון קובעת את סכומי הגבייה ולא עיריית חולון קובעת את הפעילות
שתתבצע באמצעות הכסף הזה .זה בשביל ההבהרה .זה לא פעילות של
העירייה.
מר מוטי ששון:

מורן ,אנחנו לא עושים דיון .שאלת שאלה הבהרה ,קיבלת תשובה.

מר מורן ישראל:

לא קיבלתי תשובה.

מר מוטי ששון:

הוא עונה לך .שאלת הוא עונה לך.

מר רחמים בינוני:

עיריית חולון מפקחת על הנושא הזה .בעבר הפיקוח היה פחות צמוד ,עכשיו
עיריית חולון נכנסה לפיקוח צמוד ואנחנו מקווים או מניחים ,בתיאום עם
ההורים ובתיאום עם בתי הספר ,נגיע למצב שבשנים הקרובות אנחנו נאפס
את היתרות או כמעט נאפס אותו בהתאם להנחיות משרד החינוך.

מר מורן ישראל:

אני פשוט לא קיבלתי .על השאלה הפשוטה לא קיבלתי עדיין תשובה כנראה
שהוא לא היה צריך לענות אלא אתה צריך לענות לי .האם ההורים ,יש כאן
יתרות של התקציבים שהם שילמו ,קיבלו בחזרה את כספם בסוף כל שנת
לימודים כפי שמחייב מאז  .2016האם כך קרה הדבר או לא קרה? אם אתם
אומרים לא היה הדוק בעבר והיום כן האם בסוף השנה האחרונה הוחזרו גם
בדיעבד ,כמו שהעירייה יודעת גם לגבות  7שנים אחורה ,פועלים להחזיר גם
 7שנים אחורה.

מר מוטי ששון:

אני לא שמעתי שום דבר  7שנים אחורה.

מר מוטי ששון:

אני עובר לשאילתא הבאה .נאמרו דברים ברורים ,אני עובר לשאילתא
הבאה .עמוס.

 .6שאילתא  -של חבר המועצה עמוס ירושלמי בנושא -רשימת מוסדות הארגונים הנהנים
מפטור מארנונה.
מר עמוס ירושלמי:

שאילתא בעניין רשימת המוסדות והארגונים הנהנים מפטור בארנונה.
פטורים מארנונה.
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מר מוטי ששון:

עמוס ,קיבלת את הרשימה.

מר עמוס ירושלמי:

מה? איפה קיבלתי?

מר מוטי ששון:

בשולחן שלך.

מר עמוס ירושלמי:

עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו מוטי ,אני מכיר הרבה מקומות אבל אני
אגיד לך רק אחד ,הקבלן צבי משלם על  87מטר בו בזמן שהוא יושב על 5
דונם .ולא רק זה הוא גם מחנה את החנייה של ה 15-משאיות שלו בחנייה
ציבורית של עניין חולון.

מר מורן ישראל:

אבל ביקשת עמותות.

מר עמוס ירושלמי:

מה זה משנה ,אני רוצה להגיד לך מוטי שאתה,

מר מורן ישראל:

יהיה מעניין לשמוע אם אתה מכיר חברות שפטורות,

מר מוטי ששון:

מורן פעם שנייה לסדר.

מר מורן ישראל:

למה אותו לא קראת לסדר?

מר מוטי ששון:

אתה מפריע .עמוס תמשיך.

מר מורן ישראל:

חוצפה.

מר מוטי ששון:

אבקש שתצא החוצה .פעם שלישית .לא ראוי ולא מכובד ,צא החוצה.

מר מורן ישראל:

אתה צודק לא ראוי .לא ראוי שרק לחברי הקואליציה אתה נותן לדבר.

מר מוטי ששון:

בבקשה תצא החוצה.

מר עמוס ירושלמי:

תענה לי על השאילתא ואני רוצה להגיד לגברת הנכבדה שיושבת פה ,והיא
אמרה לי אני אתן לך את זה ואני חיכיתי ,עבר זמן לא מועט .לא שמעתי
ממנה שום דבר ,אז הייתי פותר את כל הבעיה הזו ,אבל הכול אצלכם
בסתרים .שלא ידעו ,אבל אני דיברתי איתך ומה אמרת לי?

עו"ד יונת דיין:

אמרתי שאני אבקש מיוסי .הרשימה לא אצלי .לא יכולה לתת לך רשימה
שלא אצלי .אין לי גישה לרשימה.

דובר:

רגע ,אבל יש חברה פרטית שהיא לא משלמת ארנונה? כמו שעמוס טוען?

מר עמוס ירושלמי:

אני מבקש שהארנונה תיחשב לפי המטראז' שאתם עושים למי שאתם
רוצים ,יש לו שטח גדול .אני אגיד לך למה ,אתם מדדתם אצלי את המקלט
ש 40-שנה לא נכנסו לשם ,פחד להיכנס לשם .אתם מבינים?
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דובר:

אתה מדבר על הבית הפרטי שלך?

מר עמוס ירושלמי:

לא הבית הפרטי .אני מדבר על העמותה.

דובר:

מה הבעיה שם?

מר עמוס ירושלמי:

יש שם מרתף .גם אותו לקחתם בחשבון.

מר עמוס ירושלמי:

אני פניתי אליך בכתב לא קיבלתי תשובה .לפני  3חודשים.

מר אמנון ארץ קדושה :אנחנו מחייבים ארנונה לפי שטח .השטח שאתה נמצא בו נמדד ולפי זה אתה
מחויב .אנחנו לא מחייבים אף אחד אחר אלא רק לפי שטח .יש שטח ויש
תעריף .יש עמותות זכאות על פי חוק .קיבלת את רשימת העמותות מה
שביקשת ,על פי החוקים שהם מקבלים ,העמותה שלך לא זכאית לפטור אלא
אתה צריך להגיש ,אתה זכאי להנחה מסוימת.
מר עמוס ירושלמי:

מי קבע שלא? אתה?

מר אמנון ארץ קדושה :הגשת מסמכים להנחה לא לפטור .מגישים את זה למשרד הפנים ,משרד
הפנים יאשר ,תקבל כמו כולם .אין אפליה בין אף אחד.
מר מוטי ששון:

טוב ,אוקי אני עובר לשאילתא הבאה.

דובר:

אני אומר לך שאין חברה פרטית שלא משלמת.

מר מוטי ששון:

אני עובר לסעיף הבא .עמוס אתה יכול להגיש ערעור תמיד על מה שקורה.
בבקשה .אישור הדו"ח הכספי התקופתי לשנת  2017רבעון  4בבקשה אסתי.

 .7אישור הדו"ח הכספי התקופתי לשנת ( 2017רבעון )4
גב' אסתי וייסלר:

ערב טוב .אנחנו מגישים לכם את הדו"ח הכספי לרבעון הרביעי ואחרון לשנת
 .2017בתקציב הרגיל ההכנסות היו פחות  2%מהתקציב והסתכמו בכ1.219-
מיליארד שקלים .ההוצאות בשנת  2017היו נמוכות בכ 3%-מהתקציב
השנתי והסתכמו בכ 1.215-מיליארד שקלים .כך  ...הדו"ח הגיע ל 3.3-מיליון
שקלים והעודף המצטבר הגיע ל 3.5-מיליוני שקלים .בתקציב הפיתוח
ההכנסות של  2017הגיעו לכ 235-מיליוני שקלים וההוצאות ל 225-מיליוני
שקלים ,והעודף הגיע לכ 10-מיליון שקלים ,והעודפים העדכניים נטו
בתקציב הפיתוח מגיעים לכדי  326מיליוני שקלים .בקרנות הרשות יש לנו
יתרה של קרנות בפיתוח ב 31-לדצמבר  2017של כ 110-מיליוני שקלים .וסך
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הכול נהיה  ...בתקציב הראשי של  ...ללא גירעון ותקציבי הפיתוח בהתאם
לתקציבים שאושרו כאן במועצת העיר.
גב' אסתי וייסלר:

אני יכולה לבדוק לך את זה ,זה בעיקרון כולל כל מיני דברים .למשל אם
אתה רואה שבשנה שעברה מים ,הכנסות ממכירת מים ,הספיקו בפני עצמם
ולבקשת הביקורת הכנסנו את זה כאן .אני יכולה לבדוק לך .נתתי דוגמא
למה נכנס באחרות.

מר מוטי ששון:

חברים ,לשמור על שקט בבקשה .את סיימת אסתי? אתה רוצה לומר משהו
יצחק?

גב' נועה ציפליסקי:

בבעלי שכר גבוה ,מה זה עבודה נוספת?

דובר:

שעות נוספות.

גב' נועה ציפליסקי:

לא ,שעות נוספות אני מבינה .רגע אני רוצה לשאול.

דובר:

אין עבודה נוספת.

גב' נועה ציפליסקי:

אני לא יודעת ,אז תגידו לי מה זה? שעות נוספות? מנהל בית ספר יכול לקבל
שעות נוספות?

גב' אסתי וייסלר:

דווקא במנהלי בתי ספר יש כל מיני תוספות שכר שמופיעות בתור תוספות
שכר ,או בתמורה למשל תוספות ניהול שהם מקבלים ,לכן במקרה שלהם
השכר המשולב כמו שפה ראו ,ורוב בעצם,

גב' נעה צ'פליצקי:

זאת אומרת זה תוספות ,זה לא שעות נוספות.

גב' אסתי וייסלר:

לא ,לא.

גב' נעה צ'פליצקי:

בסדר שלא יגידו שעות נוספות כי מנהל בית ספר לא יכול לקבל שעות
נוספות.

מר מוטי ששון:

מי בעד אישור הדו"ח הכספי?  .2017רבעון רביעי .מי בעד?  14בעד ,מי נגד?
מי נמנע?  5נמנעים .אושר
אני עובר לסעיף הבא.

 .8אישור תכנית עבודה  - 2018רשת קהילה ופנאי
גב' ורדה לוי:

ערב טוב לכולם ,אנחנו נעשה את זה זריז .אנחנו בחרנו להתמקד בכמה
תכניות מקבילות ברשת ,יחד עם זה אני מציגה בפניכם איזשהו פירוט
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נתונים ככה באופן כללי לגבי הרשת ,השנה הזאת הייתה שנה של צמיחה.
כמו שאתם רואים בין  2016ל 17-יש עלייה ברוב המדדים ,גם בחוגים ,גם יש
לזה השלכות בצהרוני בתי ספר .אנחנו קצת ניתן דוגמאות לאיך זה בא לידי
ביטוי ביומיום.
דובר:

יש מדדים שלא מופיעים?

גב' ורדה לוי:

לא ,אין מדדים שלא מופיעים אבל יש מדדי קהילה שאנחנו התחלנו השנה
לבדוק אותם יותר לעומק ואתם עוד לא רואים אותם כאן .ואני אתן
דוגמאות אחר כך בתהליך .דרך אגב כל מה שהרשת עושה ,אני חושבת
שצריך לבדוק את זה ממש מספרית ולכן אנחנו מקפידים מאוד כמו שאתם
רואים להביא נתונים מספריים ,גם כשאנחנו עושים פרויקטים קהילתיים
אז זה לא נגיד אוקי עשינו פרויקט קהילתי וזהו אלא אנחנו מביאים תוצרים
מספריים ,אנחנו תכף ניתן דוגמאות ממש ,ממש.

דובר:

מה זה כסף? זה משתתפים?

גב' ורדה לוי:

זה משתתפים ,יותר משתתפים ,לא בהכרח יותר כסף כי בצהרוני בתי הספר
וגני הילדים ירדו המחירים.

דובר:

מה מייצג המספר?

גב' ורדה לוי:

המספר מייצג יותר משתתפים.

מר רועי כהן:

ובצהרונים נכנסו החברות האחרות ,אתם חזרתם להפעיל את כל העיר.

גב' נעה צ'פליצקי:

לא ,לא יצאו .יצאו וחזרו .תאמין לי אני יודעת מה אני אומרת.

מר מוטי ששון:

רגע ,נועה ורועי ,תנו לה לדבר ,להציג את התכנית ,אחר כך תשאלו שאלות.

גב' ורדה לוי:

חברים after school ,נמצאת אנחנו לא בלעדיים ויש עוד הרבה מאוד
אנשים שמפעילים את זה ולכן אני אומרת יש פה נתונים טובים .יש מקומות
שאנחנו צריכים הרבה מאוד לשפר ואנחנו נשפר ,אנחנו עובדים יפה וזה
בסדר .לקחנו את ההערות לגבי כל התחקירים שהיו ,אני חושבת שגם די
התחלנו לממש אותם השנה וזה בסדר גמור ,אנחנו פתוחים לביקורת .השנה
בחרתי פה להציג לכם את ההתמקצעות שלנו בכל הנושא של פיתוח קהילה,
אנחנו חושבים שזה מתממש עם כל החזון של העירייה והחזון של החברה
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למתנ"סים אני חוזרת ואני אומרת שלנו חשוב לתת את התחום ההיקפי הזה,
הקמת תחום בינוי קהילה ממש מינינו משרה לכך ,ציפורנית לקחה על עצמה
להרחיב גם לתחום הבינוי קהילות ותכף אני אתן לכם דוגמא איך זה פועל
בשטח .בינוי קהילה כשפה כזירה וכשיטה כשפה ,אנחנו מדברים שכל עובדי
הרשת ידעו בכל המקומות בעיר איך אנחנו עובדים עם פעילים ,איך אנחנו
עובדים עם מתנדבים ,איך אנחנו עובדים על כל מיני אג'נדות חברתיות .מה
אנחנו יכולים לממש ,מה אנחנו לא יכולים .אנחנו רוצים לעשות את זה
כזירה כי חלק מאג'נדות חברתיות אנחנו רוצים לתת להם ביטוי ומקום
ואנחנו רוצים לעשות את זה כשיטה כי אנחנו מאמינים שאנחנו רוצים
להגביר את תחושת השייכות של האנשים למקום .דרך אגב בסקר שיצא
אחד הדברים הבולטים שיצאו שם שתושבי חולון מאוד מאוד מחוברים
לעיר ,קצת פחות מחוברים לשכונות ואנחנו באנו ואמרנו כל הזמן שבואו
נחזק את השכונות כך שבאמת הלכנו בכיוונים הנכונים ואני בטוחה שאנחנו
גם נגיע לתוצאות טובות .אמרנו על מיפוי הון וחוזקות קהילתיים ,אני אתן
לכם דוגמא ,אנחנו עושים מיפויים עכשיו בכל השכונות ,בנאות רחל ,סתם
דוגמא קטנה ,זה על פי נתונים שהיו למשל בנווה רמז ובשיכון וותיקים אנחנו
כמעט ולא פועלים .עכשיו איך הגענו לזה מתוך סקר ומתוך ממש שיח עם
תושבים ,עכשיו נכנסנו גם למקומות שכונות האלה ועבודה קהילתית עם
תושבים כדי לראות מה הצרכים ,לבדוק כדי שהם יהיו שותפים איתנו בתוך
המענה שהם צריכים .תחום בתי הספר לילך תדבר עליו כי היא אחראית
עליו ,אחר כך אני אדבר על קצת על תחום הנוער.
גב' לילך שץ:

מה שבחרנו להציג פה זה בעצם את התכניות החדשות ,העמקה של תכניות
ולא את כל התכניות שהרשת מה שנקרא פועלת כל שנה ומעבירה את זה
הלאה .אנחנו בחרנו פה להראות את החדש ולכן זה מדגם מייצג של התכניות
בתחומי התוכן השונים ולא כל ה 80-שיש מכיוון שיש תכניות שהם פשוט
ממשיכות משנה לשנה באופן עוקב .אז תחום בתי הספר ,אז אם אנחנו
מדברים על רשת כחלק ממערך בלתי נפרד מהעיר ובכלל התפיסה העירונית
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אז תחום בתי הספר בעצם התאים את עצמו לאחד היעדים שמנכ"ל העירייה
שם מבחינת הראשות ואמר שילדים ובני נוער יממשו את הפוטנציאל האישי
שלהם ויגלו מעורבות וישתלבו בקהילה ,בחולון ובחברה .ראש העיר שם את
היעד הזה תוך השגת עתיד בטוח ברמה האישית ,המשפחתית והתעסוקתית.
זאת אומרת אם אנחנו מסתכלים על היעד הרחוק מבחינתנו הבסיס הוא בתי
הספר .כמו שורדה אמרה ,ההסתכלות וההתבוננות שלנו בבינוי קהילות
ובכלל בעבודה עם בתי הספר זה להסתכל על שכונות .בעיר כולה יש 8
מרכזים קהילתיים לכמעט  200אלף תושבים.
דובר:

את מתכוונת למתנ"סים 8 .בכל העיר.

גב' לילך שץ:

כן .מתנ"ס קהילתי זה מתנ"ס 8 .ברמת עיר ,עכשיו מאחר ואין יותר מידי
 facilityוגם מבחינה ,לא יבנו מחר בבוקר עוד מספר מרכזים קהילתיים וגם
לא צריך את המשאב הזה לבזבז על מבנים ,אפשר לקחת את הfacility-
הקיים שזה פריסה מקסימאלית והטובה ביותר זה בתי ספר בעיר ,אין
שכונה בלי כמה בתי ספר ,זה אומר לקחת את בית הספר ולהפוך אותו למוקד
קהילתי שבבוקר הוא מהווה בית ספר ואחר הצהריים הוא המרכז השכונתי.

מר יוסי סילמן:

דרך אגב כשאני הייתי בבית ספר עממי ,וזה היה לפני מעל מ 50-שנה ,אני לא
רוצה להגיד כמה .היה לנו בית התלמיד ,זה נקרא היה בית התלמיד ,כל
החוגים שאני עשיתי שם ,משחמט עד פינג פונג עד מקהלה ,הכול היה ללא
תשלום ,עכשיו אם הייתי עושה את כל החוגים האלה היו עולים לי 6,000
ש"ח בחודש .מדינת ישראל הייתה ענייה ,היום היא עשירה.

גב' ורדה לוי:

זה לא רק זה ,אנחנו לא באנו לעשות רק חוגים ,אנחנו מדברים פה על הנושא
של פיתוח הקהילה ,זה לעשות ביחד עם הקהילה ,יש הבדל גדול.

גב' לילך שץ:

מה שהיה לפני  50שנה כנראה לא יהיה עוד ומה לעשות שאנחנו כבר דור
שמשלם עוד מעט כמעט על הכול .אבל אני רוצה רגע להגיד ,מה שאני רוצה
לומר ,שהתפיסה של בתי ספר באה להגיד שבתי הספר יהפכו להיות
המוקדים הקהילתיים ,הם יהפכו להיות הפלטפורמה לעבודה קהילתית לא
רק לתלמידי בית הספר ,אוקי? אז אם אנחנו נסתכל רגע בסופו של דבר
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המטרה שלנו זה קידום תהליכי בינוי קהילות בשכונות והמשמעות היא זה
שבתי הספר בעבודה המשותפת עם המנהלים ,עם הרשות ,לראות איך בית
הספר הופך להיות פתוח  24/7אולי לא שישי שבת אז רק  24/5שהמטרה היא
לאפשר לבית הספר ולקהילה להיכנס לתוך בית הספר ולפעול כשהם שעות
אחר הצהריים .כלומר אם דיברתי קודם על ה facility-של מגרש כן ,אני
כתושבת העיר רוצה שהמגרשים יהיו פתוחים ב 22:00-בלילה כדי שאני
אוכל לשחק והבן שלי לשחק כי בלאו הכי אין  facilityאחר,
גב' נעה צ'פליצקי:

נכון ,אבל שלא מנהל בית הספר ישלם את החשמל הזה.

מר יוסי סילמן:

ומתי מתחיל הפרויקט הזה?

גב' ורדה לוי:

אנחנו התחלנו יש לנו כבר היום  14שלוחות ,עד עכשיו היו פחות ,היום יש
כבר  14שלוחות בבתי הספר .כמעט ואין בית ספר שלא ,תגידי את כל בתי
הספר.

גב' לילך שץ:

שרון ,שמיר ,ביאליק ,שז"ר ,ישעיהו .אז אם אנחנו מסתכלים על התמונות
שאולי לא רואים טוב אבל באמת ,ניתן דוגמא מבית ספר רביבים או מכל
בית ספר אחר דרך אגב ,שיש קבלות שבת ויש פעילות של שוק עיקרי שנעשה
לאו דווקא רק לילדי בית ספר או לילדי הצהרון אלא פתוח לשכונה כולה .זה
אחד שניים ,במסגרת התפקיד ,במסגרת העבודה שלנו אנחנו רואים את
השיתוף פעולה עם הנהגות ההורים בצורה בסיסית ומחויבת וזה אומר
שהרבה פעמים בתוך בתי הספר הנהגות ההורים הם ההורים הפרו-
אקטיביים ואנחנו רוצים לנתב את ההסתכלות כהסתכלות רחבה יותר ,לא
רק על האינטרסים הצרים של בית הספר אלא להסתכל על הקהילה כולה,
זה אנשים מאוד פרואקטיביים ,זה אנשים שרוצים לשפר ולשנות ודרך
הכשרה לתפקיד כי הנהגת הורים הרבה פעמים היא נבחרת אבל לא באמת
יודעת איך לעשות את התפקיד כמו שצריך .אנחנו חושבים ,כדי שזה יהיה
בצורה מקצועית ומיטבית ,יש צורך להכשיר את מי שנבחר להנהגה ,כדי
שהם באמת יוכלו לעשות את עבודתם נאמנה וזה מה שקורה בשטח .השנה
התחלנו קורס הכשרה בשיתוף עם יורם ,הנהגה עם רועי דביר קורס עירוני
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שכל אחד מעביר את הקורס הזה לבתי הספר.
גב' ורדה לוי:

תחום הנוער ,בשעה טובה אנחנו פותחים את מרכז הנוער בשכונת נאות רחל,
זה בשורה נהדרת ,ממש טובה לשכונה הזאת והדגשים שם בתוך מרכז הנוער
הם יהיו על ערכים חברתיים ,קהילתיים ומניעתיים .אנחנו עובדים בשיתוף
פעולה עם כל המחלקות ,מנהל החינוך ,היום הייתה ישיבה מאוד  ...במנהל
החינוך לגבי הנושא הזה ועוד נושאים אחרים ,עם הרווחה ,כמובן ברשות
המנכ"ל ,כבר נבחרה מנהלת למרכז הנוער ,אנחנו כבר יוצאים עם זה
לפעולה ,חשוב לנו מאוד שהמרכז הזה יפעל כמו המרכזים האחרים ,כמו
קמפוס וכו' ייתן מענה לבני הנוער בכל הרצף הזה ואנחנו יחד איתם גם נבנה
ונענה על צרכים נוספים ,בינתיים זאת תכנית העבודה .יש שם כ1,700-
ילדים ,נערים ונערות מגילאי  .10-19הוא יהיה בקשר חינוכי עם בית הספר
עתידי ובשיתופי פעולה וגם עם היחידות הטיפוליות הרלוונטיות ברווחה ,כי
אתם יודעים שאנחנו בעיקר עובדים עם נוער רגיל אבל גם עם נוער בסיכון.
אנחנו צריכים את האנשים הרלוונטיים שיתנו מענה .תחום נוער נוסף שאני
נותנת לכם פה דוגמא זה מעורבות ועידוד וגם תעסוקה .אחד היעדים שלנו
זה ליצור קורסים והכשרות לבני נוער שהם יוכלו גם שיהיה להם איזשהו
עיסוק וגם לתרום לקהילה .אחד הדוגמאות במרכז קהילתי שטרודל ,בג'סי
כהן יש לנו כבר קורס לתיקון פלאפונים ,הילדים מקבלים ממש את הקורס.
הם עכשיו עוברים את ההכשרה הזאת .הרצון יהיה שהם יתקנו לתושבי
השכונה את הפלאפונים אבל בעלות סמלית ממש ,הם גם ירוויחו מקצוע וגם
ירוויחו את מתן העזרה לתושבים .מעבר לזה זיהינו שיש צורך מאוד גדול של
הורים להתמודד עם בעיות של בני נוער .לצערי הרב האתגרים מאוד גדולים
וההורים הם די בטלטלה .לאט לאט ההתמודדויות פוחתות בשנים ,כבר בגיל
 .13 ,12אנחנו לא הכרנו את זה אבל היום האתגרים הם מאוד גדולים.
ההורים מבקשים מענים ואנחנו רוצים לתת להם את זה .הדבר הבא שאנחנו
עושים בנוער זה היה את הבקשה שלך ואנחנו לקחנו אותה מאוד מאוד
ברצינות השנה הזאת בתכניות העבודה ולכן ההערות פה הם נשמעות
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והשתלבות של אנשים עם מוגבלויות .יש הרבה יותר פעילויות היום בנושא
הזה ,לילך תיתן כמה דוגמאות כי יש לנו עוד דקה אבל זה ממש קיבל תאוצה
מאוד גדולה.
גב' לילך שץ:

להערה שלך נועה ,בעבר הפעילויות שלנו היו די מובחנות ומופרדות ,זאת
אומרת היו נגיד מאוד דומים לילדים או מבוגרים בעלי צרכים מיוחדים,
אחד מהדגשים ההערה שלכן היה לבנות מערך של פעולות שיוצר את
השילוב ,זאת אומרת שלא יהיו קבוצות נפרדות אלא משולבות .זה לא מבטל
גם את הנפרד כי צריך לפעמים לתת את המענים הנפרדים .אבל כן לייצר
ביחד לדוגמא סדנא למוזיקה ושירה שנפתחה עכשיו .זה אומר שזה חבר'ה
בין  30פלוס ,גם עם בעלי צרכים מיוחדים וגם לא בעלי צרכים מיוחדים
שבסופו של דבר מעלים מופע משותף של כתיבה מקורית ,הפקה של דיסק
ולייצר בעצם משהו של ביחד שהתהליך של העבודה המשותפת הוא זה
שיוצר מה שנקרא את הורדת החומות ואת החיבור בין הקבוצות עצמן.
דוגמא נוספת מי שיודע שבוע ספורט יש כל שנה בעיר .השנה בכל המרכזים
הקהילתיים תהיינה פעילויות משותפות לספורט לאנשים בעלי צרכים
מיוחדים והספורטאים שללא צרכים מיוחדים והפעולות תותאמנה
ותונגשנה כדי שכולם יוכלו לקחת חלק במערך הזה ,וגם את אומנות הקרנבל
שעכשיו רואים ,הסתיים וראיתם איזה מיצגים מופלאים אז יש קבוצות
משולבים ,לא מופרדות ,השנה תהיה קבוצה ראשונה שתיפתח לא מובחנת
או לבד עובדת אלא ביחד עם קבוצה רגילה ,ללא צרכים מיוחדים כדי לבנות
את המיצג ביחד.

גב' ורדה לוי:

אני חושבת שהדבר המאוד חזק שקרה פה בשילוב הזה זה היה טקס של שנה
שעברה ערב יום השואה ,בטקס בכיכר האורות.

גב' נעה צ'פליצקי:

 6המיליונים.

גב' ורדה לוי:

מי שעשה את הטקס זה היו ילדים ממש ממועדון החירשים וזה היה אחד
הטקסים היותר חזקים שהתושבים עברו .אנחנו פשוט לא נכנסים לשם כי
אנחנו מגיעים לטקס המרכזי.
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מר מורן ישראל:

לי יש הרבה שאלות.

גב' נעה צ'פליצקי:

אני רוצה לשאול שאלה .קודם כל ,איך מגיע הפרסום להורים? כי הרי גם
למשל,

גב' ורדה לוי:

ברשתות החברתיות ,במידעונים ,בפיזור בתוך הגנים ,בפיזור בבתי הספר.
אין כמעט מדיה ,אתרים ,אתר של העירייה,

גב' נעה צ'פליצקי:

כי אם למשל לגבי המוגבלויות,

גב' ורדה לוי:

יש קבוצת צמח.

גב' נעה צ'פליצקי:

לא כולם בצמח .ואתם יודעים אז אני אומרת השאלה איך.

גב' ורדה לוי:

אין כמעט מדיה שאנחנו לא משתמשים בה ,באמת .בהנהגות ההורים.

גב' נעה צ'פליצקי:

אז אני אשמח שיהיו פרסומים ,רועי ,גם אצלכם .באתר של ההורים וגם
אצלכם .הכול .כי אני נוהגת את כל מה שאני מקבלת להעביר .רגע עוד שאלה,
אני רוצה לשאול בעבר היה את "מישמיש" שהפעילו בבית ספר שנקר,

גב' לילך שץ:

עדיין "מישמיש" בשנקר עובד.

גב' נעה צ'פליצקי:

רק בשנקר?

גב' לילך שץ:

רק בשנקר.

גב' נעה צ'פליצקי:

דובר על הרחבה .אין הרחבה?

גב' לילך שץ:

הוגשה בבקשה תקציבית לעניין הזה ,אנחנו מחכים.

מר מורן ישראל:

אנחנו מפעילים בכל השכונות והמרכזים,

גב' נעה צ'פליצקי:

זה בתוך בתי הספר.

גב' לילך שץ:

זה כל השלוחות.

מר מורן ישראל:

כמה שכונות בערך?

גב' לילך שץ:

.14

מר מורן ישראל:

שאלה הראשונה שהיא שאלה טכנית ,ורדה אלייך ,את זוכרת את השאלה
הזאת מזה ,האם את התקציבים המפורטים העברתם ליוסי כמו שביקשתי?

גב' ורדה לוי:

העברנו ליוסי את התקציב.

מר מורן ישראל:

אז אני עדיין לא קיבלתי את התקציבים המפורטים יוסי ,אני אשמח לקבל
אותם.
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מר יוסי סילמן:

העברתי דווקא לבחורה ממשרד הפנים.

מר מורן ישראל:

אני לא יודע .אני עדיין לא קיבלתי את התקציבים המפורטים של רשת
קהילה ופנאי שביקשתי .זה שאלה ראשונה .השאלה השנייה ,אמרתם,
וקודם כל יישר כוח על הפעילות שלכם כי אתם יודעים שאני מעריך מאוד
את הפעילות של רשת קהילה ופנאי אני חושבת שהיא עושה עבודה מבורכת,
אני חושב שזה לא פשוט משימות שעומדות ברשת ואתם משתדלים כמיטב
יכולתכם ,לפעמים יותר מצליחים ,לפעמים פחות .חלק מהיכולת ללמוד זה
להגיד גם באופן שקוף איפה אנחנו מצליחים יותר ופחות .אני כן הייתי שמח
לשמוע בהצגה כזאת גם לעיתים את הנקודות שאתם חושבים שהצלחתם
פחות ומהם אתם צומחים כי נראה במצגת כאילו יש רק דברים טובים ואני
מניח שיש גם דברים שלמדתם מתוכם.

גב' לילך שץ:

אני אגיד משהו אחד על הסיפור של בינוי קהילות שעוד לא צלחנו בלהגיע
ברמה היומית לשיח ראוי .וזה אומר שאם אנחנו מדברים ,היום אנחנו חווים
הרבה מאוד תוקפנות וזה בכלל לא משנה רגע אם זה ארגון או אנשים
פרטיים ,שיח בעיר חולון הוא מתלהם ,הוא בוטה ,הוא תוקפני ,אני מדברת
באופן עקרוני ,אחד האתגרים שלנו כשמדברים על בינוי קהילות זה היכולת
לחיות ביחד גם אם לא נסכים ובהרבה דברים אולי לא נסכים ברמה
האישית ,נוכל לשבת בשולחן אחד ,בחדר אחד ולקדם אג'נדות שמשותפות
לכולם ,ראה עכשיו פסח ,איך שהעיר הייתה מטונפת ,זה אומר איזה היעדר
כבוד יש לתושבים לשכונות שלנו ולמקום שלנו ואיזה מישהו יבוא וינקה
אחרינו .אני חושבת שיש לנו עוד הרבה עבודה בעניין הערכי בדיאלוג
המשותף של שכנות טובה בקטע הזה ובסופו של דבר שתושבים ייקחו
אחריות ופרו -אקטיביות על חייהם באופן הכי מכבד אחד את השני ,עוד יש
לנו דרך ארוכה אבל אנחנו נגיע לשם.

גב' ורדה לוי:

אנחנו רואים ניצנים .ניצנים בשכונות מסוימות ,וזאת העבודה.

מר מורן ישראל:

להגיד שנכשלנו כחברה ,לא הכול מונח על כתפיה של רשת קהילה ופנאי .אני
שואל מה רשת קהילה ופנאי יכולה ללמוד מניסיון העבר.
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גב' לילך שץ:

לא ,אבל אנחנו עובדים מאוד מאוד קשה בלייצר תשתיות אחרות.

מר מורן ישראל:

יש לי עוד שאלות .עכשיו נאמר בתחילת ההצגה שמדובר רק בחלק
מהתוכניות?

גב' ורדה לוי:

כן.

מר מורן ישראל:

אוקי .אז אנחנו נשמח לקבל את הקובץ המלא של התוכניות ולא רק חלקי
כשמציגים את תכנית העבודה אלא באמת כולם גם אם אתם מוכנים בהצגה
עצמה להציג רק חלק.

גב' ורדה לוי:

בשמחה ואכן יועבר.

מר מורן ישראל:

שאלה נוספת שהיא מהניסיון שלכם בהיבט של הקהילה ,אחד מהשקופיות
מדברת על בינוי קהילה ולכם יש כבר ניסיון שאני לא יודע ממתי שהתחיל
לצמוח כל הנושא של רכזי קהילות ברשת קהילה ופנאי ועד היום .האם היום
אתם יכולים להגיד שמרכז קהילה בונה קהילה או קהילה בונה תקן של רכז
קהילה .מהניסיון שלכם מה קודם בדרך כלל למה? קהילה פעילה מביאה את
זה שתקנו שם תקן.

גב' ורדה לוי:

זה ממש טנגו לשניים .אחד הדברים שאנחנו עשינו וזה הגענו למיפויים,
הגענו למיפויים האלה דרך רכזי הקהילה  by the wayשזה דבר מאוד מאוד
חדש כי זה לא היה עד היום וישבנו בתוך המיפויים האלה עם קבוצות אנשים
מכל מיני שכונות כאן,

מר מורן ישראל:

מה זאת אומרת לא היה עד היום? מרכזי קהילה זה לא המצאה של השנה
האחרונה.

גב' ורדה לוי:

לא,לא היו רכזי קהילה שדיברו בשכונות ,היו במרכזיים אבל הם לא היו
מרחביים .זה קונסטלציה הרבה יותר מורכבת הרשת מחולקת היום
למרחבים ,אחד הדברים שחשבנו למה לעשות מרחבים זה לקשור בין
השכונות ,כמו בן גוריון וג'סי כהן .היה איזשהו חשיבה מאחורי זה .הרכז
המרחבי הזה יוצר הרבה מאוד ,יש עם כל מיני אנשים משכונות שונות ולכן
אני אומרת זה משהו מאוד הדוק ביחד .זה לא או זה או זה .זה צריך להיות
ביחד .למשל אם שמת לב בשקף הראשון כתבתי נהנים מיוזמות וכתבתי גם

30

מועצת העיר ה 17 -חולון ישיבת מועצה שמן המניין מס'  73ליום  8.4.2018 -פרוטוקול 487

פעילים .יש כאלה שהם עדיין פאסיביים.
מר מורן ישראל:

אבל באמת לא הבנתי את התשובה לשאלה מה בדרך כלל קודם למה.
שאנחנו כעיר מחליטים לתקצב ,לשים רכז קהילה האם זה תורם לזה
שתהיה,

גב' ורדה לוי:

מאוד .כי הוא נכנס לעומק ועושה עבודה של,

מר מורן ישראל:

הערה אחת לגבי מה שתיארתם ,תיארתם אני מברך כל שיתוף פעולה עם
הנהגות ההורים .רק המילה הנהגות הורים חזרו כל כך הרבה פעמים
שחלילה היינו יכולים לחשוב שהנהגות ההורים הם הקהילה .בקהילה יש
מרכיבים נוספים כמו שאתם יודעים ,וגורמים נוספים ,ישנם צעירים שהם
עדיין לא הורים ,ישנם בני נוער ,ישנם גמלאים ,ישנם אנשים שהם לא
נמצאים בתוך המערכת וחלקם הורים פעילים במנהיגות הורים רק שהם לא
בהנהגת ההורים המוסדית המקובלת.

גב' ורדה לוי:

אבל מורן לא ,אמרה בפירוש לילך שאנחנו מדברים ,שהיא דיברה על תחום
בתי הספר היא דיברה על עבודה עם הנהגות ההורים.

מר מורן ישראל:

גם בבינוי קהילה נאמר.

גב' ורדה לוי:

לא.

גב' לילך שץ:

לא .פתוח לתושבים בכלל.

גב' ורדה לוי:

למשל בכל מה שעושה ציפורנית בכלל מדברת על כלל הקהילה.

מר מורן ישראל:

עכשיו יש משהו נוסף ,כי בסופו של דבר בעיני היא מצריכה חשיבה מצד
הרשת .בסוף לרשת עתידים ואני מקווה שיהיה להם ,ככל שלנו יגדלו
המשאבים גם לכם יגדלו המשאבים כדי להעניק לתושבי העיר .בסוף את
המשאבים האלה גם אתם מחלקים יומיום לתושבים בצורות כאלה כשנאמר
למשל יוזמות של קהילה אנחנו מצפים מכם מן הסתם לקחת אותם כי אתם
הראשונים בדרך כלל לזהות את היוזמות האלה ,אתם חיים בתוך הקהילות,
בתוך המרכזים הקהילתיים ,אתם יודעים להרים את היוזמות כשהם באות
אליכם .בגלל שיושבים אצלכם משאבים ציבוריים ראוי בעיני כן לחשוב
מהם הקריטריונים ומה האופן שבו פונים כדי לבקש ולצרוך את אותם
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משאבים ציבוריים כי בסופו של דבר יש לכם  Xכסף ,את הכסף האלה ידרשו
 10יוזמות והשאלה היא למה  3יוזמות קיבלתם ולמה  7לא .השאלה הזאת
שאני אצטרך לשאול אתכם ולכן אני חושב שככל שהרשת תקדים לגבש
קריטריונים שקופים ברורים לכיצד מקבלים יוזמה קהילתית ובאופן שקוף
כך ייטיב עם הקהילה ,אנשים ידעו כיצד ניתן לפנות לכל הקורה הזה
ולהיעזר בזה.
דובר:

יש לי שאלה אחת .כמה היום תלמידים משתמשים בכל מערכת של בתי
הספר של שעות הפנאי ואחר הצהריים.

גב' ורדה לוי:

כל העיר .ברשת?

דובר:

לא ,אני מדבר על  8בתי ספר שאמרתם.

גב' ורדה לוי:

אני יכולה להגיד לך שאנחנו מגיעים כמעט,

דובר:

אני מדבר על התלמידים שהולכים לבתי ספר.

דוברת :2

בסביבות ה .6,000-בסביבות,

גב' ורדה לוי:

 6,000וכמה.

דובר:

אבל אנחנו כבר לא בבית ספר ,איך יכול להיות ?6,000

דוברת:

אמרנו  14בתי ספר,

דובר:

זה  14בתי ספר,6,000 ,

גב' ורדה לוי:

לא כולם מגיעים .לא כולם ,בוודאי .אבל יש לך  6,000בני נוער שפעילים בכל
הפעילויות האחרות ,יש לך עוד  2,500ילדים בכל מני ,אני נתתי קצת נתונים.
יש הרבה .יש הרבה.

גב' נעה צ'פליצקי:

שאלה אחרונה קצרה .האם יש כוונה לרשת ,לעיר ,להכניס את after
 schoolגם לגני הילדים?

גב' ורדה לוי:

לא יודעת ,כרגע זה לא מדובר.

גב' נעה צ'פליצקי:

כי הייתה בעיה בבית ספר של ,של חופשת פסח,

גב' ורדה לוי:

זה לא קשור לזה בכלל,

גב' נעה צ'פליצקי:

לא ,אבל אם,

גב' ורדה לוי:

קודם כל ,זה קשור לאשכול  ,6זה בכלל לא קשור לזה ,נועה.
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גב' נעה צ'פליצקי:

לא ,אבל אם יכניסו את,

גב' ורדה לוי:

אל"ף ,אני ,אין לי שום ,זה מדיניות של העיר ,אני לא האדם שיכול לענות לך
על השאלה הזאת ,וזה יישקל ,האם ,לא אני יכולה לענות על דבר כזה ,לא
אני מחליטה מי,

דובר:

אגב ,יצאנו ל 3-מכרזים להפעלת צהרונים ו after school-לא ניגשו לשניים.
היו לנו עוד כמה,

גב' ורדה לוי:

יש לי חדשות בשבילך,

מר מוטי ששון:

אוקיי ,ורדה ,תודה רבה ,מי בעד אישור תכניות העבודה ב ... 2018-מי בעד?

גב' נעה צ'פליצקי:

לא צריך לאשר .לא צריך לאשר.

מר מוטי ששון:

מי בעד?

גב' ורדה לוי:

צריך לאשר את זה ,לפחות ממה שראיתי.

מר מוטי ששון:

 13בעד .מי נגד? מי נגד? אין נגד .מי נמנע?  1נמנע.

מר מורן ישראל:

תציגו ,מה זה? זה מה שאמרנו גם שעה שעברה ,או תציגו מראש.

גב' ורדה לוי:

אין בעיה.

מר מוטי ששון:

אוקיי 13 ,בעד 1 ,נגד ,מורן נגד ,ואושר.

מר מורן ישראל:

אני לא נגד ,אני נמנע.

מר מוטי ששון:

סליחה.

מר מורן ישראל:

אני פשוט לא חושב שאפשר לאשר תכניות באמצע שנה בדיעבד מתחילת
השנה.

מר מוטי ששון:

סליחה ,אתה נמנע .אני עובר לסעיף הבא.

מר מוטי ששון:

אישור הצטרפות העירייה לתכנית "ברית ערים לאיכות חיים וסביבה".

 .9אישור הצטרפת העירייה לתכנית "ברית ערים לאיכות חיים וסביבה"
מר מוטי ששון:

קיבלתם את זה?

דובר:

אני לא צריך להסביר? מישהו יסביר?

דובר:

נמצאת פה טלי ,מנהלת מחלקת תיירות .בואי ,תגידי בבקשה כמה מילים,
טלי.

מר מוטי ששון:

את רוצה שאני אקריא מה שהפורום ה 15-החליט? הפורום ה ,15-שזה
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הערים הגדולות נטולות המענק ,כאלה שלא מקבלים מענקים ממשרד
הפנים .בואי ,תקריאי את המזכר ,אני אעזור לך.
מר יוסי זיידה:

אני אקריא" .אישור ההצטרפות העירייה לתכנית 'ברית ערים לאיכות חיים
וסביבה' .מוטי מעיריית חולון מחליט בזאת על הצטרפות העירייה לתכנית
'ברית ערים לאיכות חיים וסביבה' ,התכנית הסביבתית החדשה של פורום
ה ,15-וזאת כחלק מחברותה בפורום ה .15-ובהמשך ישיר לפעילותה
במסגרת אמנת פורום ה 15-להפחתת זיהום אוויר והגנת האקלים לשנת
 . 2008בהתאם לזאת ,עיריית חולון תאמץ עקרונות של ניהול בר קיימא,
לטובת שיפור איכות החיים ואיכות סביבת המגורים של התושבים ,וזאת על
פי תחומי הפעילות של תכנית 'ברית ערים לאיכות חיים וסביבה' ,בהתאם
למתווה שקבע בפורום ה ,15-ומצורף להחלטה זו ,וכפי שיעודכן מעת לעת
על ידי הפורום ובכלל זה .1 :הטמעת נושא הקיימות באופן רוחבי ואסטרטגי
ברשות המקומית בקרב עובדיה ,מבניה ומתקניה .2 .קיום בנייה ירוקה
ובריאה ,צמצום צריכת האנרגיה בעיר ,וייצור האנרגיה בעיר ממקורות
מתחדשים .3 .קידום תחבורה בת קיימא בעיר וקידום תכניות עירוניות
כוללות לצמצום השימוש ברכב הפרטי בעיר .4 .קידום צריכה נבונה
וחסכונית .5 .עידוד ופיתוח השימוש החוזר וצמצום הפסולת העירונית
המוטמנת . 6 .תכנון וניהול בר קיימא של המרחב העירוני לטובת הציבור
והסביבה .7 .העצמת הקיימות בקרב ציבור התושבים ,שיתופם בתהליכים
לחיזוק הקהילה והכלכלה המקומית .8 .עידוד והנגשת ההתנהגות
הסביבתית .מובילת התהליך בעיריית חולון תהיה מנהלת מחלקת המחזור
טלי שגב .ראש העיר ,המנכ"ל ,ידווחו מעת לעת למועצת העיר על התקדמות
ביצועה של התכנית".

דובר:

לא נקבע תאריך.

מר יוסי זיידה:

נשמע כמה מילים מטלי ,שתדבר על ,בשנת  2018לא נדרש תקציב לעניין.
התקציב הקיים של מחלקת הקיימות מספיק בשנת  2018לביצוע המטלות
הנדרשות.
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דובר:

אנחנו מדברים על סיוע של  2.5מיליון ממשרד לאיכות הסביבה לטובת
הטמעת הפרויקטים האלה.

מר מוטי ששון:

כן ,שאלות?

גב' נועה צ'פליצקי:

ב?2018-

מר מוטי ששון:

כן.

גב' נועה צ'פליצקי:

אז כן .2018

מר מוטי ששון:

לא.

מר מורן ישראל:

קודם כל אם היית מצטרף ,היית מקבל את זה ב,

דובר:

אבל מה קשור עכשיו?

מר מורן ישראל:

האמנה הזאת של פורום ,בסדר ,אז אל תכרוך את הדברים,

דובר:

לא ,אמרתם שאלה הפעילויות.

מר מורן ישראל:

אין בעיה ,לא בגלל שהצטרפת ,קיבלת את ה.2.5-

מר מוטי ששון:

טוב ,יש לכם שאלות? מורן? אין? יש שאלות? אין? אוקיי ,אנחנו ,מי בעד?

גב' נעה צ'פליצקי:

אנחנו אמורים לאשר?

דובר:

כן.

גב' נעה צ'פליצקי:

למה אבל צריך לאשר? זה כבר אושר.

דובר:

יש לזה השלכות תקציביות.

גב' נעה צ'פליצקי:

לא,

מר מוטי ששון:

מי בעד? מי בעד? ,2 ,1

מר מורן ישראל:

רגע ,מוטי .יש שאלות.

גב' נעה צ'פליצקי:

רגע ,שנייה .יש שאלות.

מר מוטי ששון:

שאלתי אתכם אם יש שאלות.

מר מורן ישראל:

אז אמרנו שכן ,אבל אתה כבר,

גב' נעה צ'פליצקי:

זה כבר אושר בפורום ה ,15-אז מה אנחנו מאשרים כאן?

מר מוטי ששון:

כן .אה ,הוועדה צריכה לאשר את זה.

דובר:

הפורום ה 15-מבקש גם את אישור המועצה כדי,

גב' נעה צ'פליצקי:

אה ,גם? בנוסף?
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מר מוטי ששון :

אוקיי ,מי בעד?

דובר :

בעיריית תקציב  ,2019זה יבוא לידי ביטוי.

מר מורן ישראל:

אין צפי ,אין צפי ,זו סתם דקלרציה ,זה לא אומר שום דבר מבחינתם .אם
זה היה מהותי ,היו שמים לצד זה תקציב.

מר מוטי ששון :

טוב.

מר מורן ישראל:

זה מה שהציע הפורום ה ,15-דרך אגב,

מר מוטי ששון :

מה?

מר מורן ישראל:

כשיש שורה פנויה ,בואו תתקצבו ,כדי שהדברים,

מר מוטי ששון:

מורן.

מר מורן ישראל:

אם לא תתקצבו את הדברים האלה ,זו הרי אמירה באוויר .זה אחד .שתיים,

מר מוטי ששון:

לא ,לא ,לא .אבל רגע ,מורן ,מורן ,תשמע את התהליך.

מר מורן ישראל:

לא ,רגע ,שנייה ,אני אסיים את דבריי כבר ,כי אתם בסוף לא ,רציתם לעבור
להצבעה ,נכון? יופי .אז אחד ,זו אמירה באוויר כי לא שמתם לצד זה שום
תקציב ,כי אם זה הכל היה קורה ,מה שקרה ימשיך לקרות .מה ההבדל ,חוץ
מזה שעכשיו אתם מצהירים שאנחנו מצטרפים לאיזשהו משהו שהוא גדול,
מלבד זה שיכולתם לפרסם בעיתונות ,ואתם  ...את הרושם הציבורי? אם
הייתם רוצים לעשות קיימות ,הייתם עושים את זה גם בלי זה,

דובר:

אנחנו עושים את זה.

מר מורן ישראל:

בטח ,כל  2013ו ,2018-רגע לפני בחירות? פתאום אתם מצטרפים לקמפיין
גדול וירוק ויפה?

מר מוטי ששון:

אוקיי.

מר מורן ישראל:

איזה יופי .רגע ,הדבר הנוסף .אתם חושבים שמועצת העיר היא בובות .אתם
לא תצאו ,ואני פונה אליך ,המנכ"ל ,אתם לא תצאו בקמפיין שעולה כסף
לציבור ,שהצטרפנו ,אני ,אתה ,הרחובות מפוצצים בשלטים שהצטרפנו כבר
לדבר הזה ,ואז ,אחרי שהצטרפנו ,אתה תבוא ותבקש את אישור מועצת
העיר .אישור מועצת העיר צריך לבוא לפני קמפיין כזה .אתה תבוא ותשאל
אותנו ,ורק אחר כך תצא,
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מר מוטי ששון:

מורן ,מורן ,למה אתה צועק?

מר מורן ישראל:

זו בושה,

מר מוטי ששון:

אתה צועק על המנכ"ל? ברצינות.

מר מורן ישראל:

כן ,כן .אני מעיר למנכ"ל ,אני מעיר למנכ"ל .התהליך ש,

מר מוטי ששון:

אוקיי ,לא צריך לצעוק ,מורן.

מר מורן ישראל:

הוא שגוי,

מר מוטי ששון:

אוקיי.

מר מורן ישראל:

לא ייתכן שמועצת העיר תבוא ותהיה חותמת גומי בדיעבד.

מר מוטי ששון:

שמענו אותך .אוקיי ,מי בעד אישור?

דוברת:

צריך לבוא בצורה מכובדת.

מר מורן ישראל:

אם לא היו משתיקים אותי  3פעמים במהלך הדיון.

דוברת:

מתי? מתי?

מר מורן ישראל:

בעיניי זה היה בצורה מכובדת מאוד ,ראויה ,בסדר גמור,

מר מוטי ששון:

אוקיי .מי בעד אישור הצטרפות העירייה ,הצטרפות העירייה לתכנית "ברית
ערים לאיכות חיים וסביבה" .מי בעד?

גב' נעה צ'פליצקי:

רגע ,הצטרפות הבנות להגיד בהצבעה.

מר מוטי ששון:

 14בעד .מי נגד? מי נמנע? תרים ,מורן ,תרים את היד.

דובר:

לא ,הוא בעד.

דובר:

הוא היה בעד.

מר מוטי ששון:

אתה היית בעד?

מר מורן ישראל:

עכשיו אתה תגיד לי איך להצביע?

מר מוטי ששון:

לא יפה ,אל תדבר,

מר מורן ישראל:

מה ,מה זה "תרים את היד"? מה זה "תרים את היד"?

מר מוטי ששון:

אני חשבתי שהצבעת,

מר מורן ישראל:

אני לא חושב שזה יפה ,תראה שאני מצביע.

מר מוטי ששון:

מורן ,מורן ,מורן,

דובר:

הוא לא אמר שהצבעת.
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מר מוטי ששון:

מורן ,זה לא יפה ,לא מכובד ,כי אני לא ראיתי ,לא ראיתי ,זה הכל .מהתחלה.
הצבעה חוזרת .מי בעד? מי בעד?  .15וואלק ,ראיתי קודם  14ידיים ,עכשיו
יש  ?16אוקיי ,מי נגד? אין נגד ,אין נמנעים .אושר.
אני עובר לסעיף הבא.

מר שמעון חזן:

רגע ,רגע ,סליחה ,רגע .אני רוצה להבין דבר אחד .אתה דיברת קרוב לרבע
שעה ,ואתה עכשיו לא מתנגד?

גב' נעה צ'פליצקי:

זה לא קשור .אבל למה? זה לא קשור.

מר מורן ישראל:

זה משהו שאני מאמין בו .אני מאמין במה שכתוב ,אני גם,

מר שמעון חזן:

רגע ,אני לא מבין ,אם אתה מאמין ,אז למה אתה מתנגד?

גב' נעה צ'פליצקי:

לא ,כי אפשר לשאול שאלות.

מר שמעון חזן:

מורן,

דוברת:

תעצור את זה ,באמת ,זה לא מכובד.

מר שמעון חזן:

 ...בשביל להגיד הערה,

מר יוסי זיידה:

חברים ,חברים ,יש בקשה להקדים את התב"רים .חברים ,שמעון,

מר שמעון חזן:

זה זמן שנגזל.

מר יוסי זיידה:

שמעון .מוטי ,אני מבקש שתקדים את הסעיף של התב"רים כי נמצא איתנו,

מר מוטי ששון:

בוא ,סעיף ,אתם מתנגדים שנקדים אותו? כי הוא צריך ללכת.

מר יוסי זיידה:

הוא גר רחוק מאוד ,והוא נשאר פה,

דובר:

כל הכבוד.

דובר:

לא ,זה מנכ"ל אזור תעשייה.

מר שמעון חזן:

לא ,זה לא אני .אני גר פה.

דוברת:

ממלא מקום .ממלא מקום סמנכ"ל תשתיות.

מר מוטי ששון:

בבקשה .רחמים .די .בבקשה ,רחמים ,דבר.

 .19אישור תב"רים
מר רחמים בינוני:

יש לנו כאן עדכון תקציב של  38מיליון .167,900 ,כמו שאתם רואים ,יש לנו,
זה מחולק לפי הפרקים .יש לנו כאן את תב"ר של  35מיליון לטובת התייעלות
אנרגטית ,החלפת גופי תאורה ,ולכן נמצא פה גם עמית ,מנהל אגף תשתיות.
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הוא יסביר לכם על הפרויקט הזה .כמו כן ,קיבלנו מהטוטו ,קיבלנו
השתתפות של  ,3,590,000יש לכם פה את רשימת הפרויקטים .תדעו
שאצטדיון לזרוס כבר קיבלנו  2ומשהו מיליון ,ועכשיו הוסיפו לנו עוד
 .2,800,000כמו שאתם רואים ,זה סך הכל יהיה  7.5מיליון.
גב' נעה צ'פליצקי:

זה כולל את האתלטיקה? זה כולל את האתלטיקה? למה לא? אבל קיבלנו
כסף ,אז למה שלא,

מר רחמים בינוני:

אבל הם ,הם מקבלים את זה לפי פרטנית ,לפי פרויקט .והם לקחו את זה,

מר מוטי ששון:

נועה ,ההקצבות של הטוטו ,זה פר פרויקט ,זה הם מחליטים.

מר יוסי זיידה:

יש תיק מוצר .הם מגדירים בדיוק,

מר מוטי ששון:

תיק מוצר,

גב' נעה צ'פליצקי:

לא ,אבל דיברנו על זה ש,

מר מוטי ששון:

לתכנן זה לא ,מטפלים ,מבקשים כסף ,גם מהאצטדיון .אוקיי .אז מי בעד?

מר יוסי זיידה:

רגע ,שיסביר רגע מה זה התאורה הזה.

מר מוטי ששון:

עמית ,עמית .בוא ,אנשים לא יודעים .עמית ,בוא תסביר.

מר עמית חן:

הפרויקט ,הפרויקט בעצם מדבר על החלפה של כל גופי התאורה בעיר ,כל
גופי התאורה ברחובות לגופי תאורה לד ,התאמה של כל המרכזיות לתקני
החשמל החדשים ,ויצירה של מערך שליטה ובקרה לכל פנס בנפרד ,שיהיה
אפשר להתאים אותו מבחינת כמות האור שלו לסביבה וככה גם לחסוך
אנרגיה ,אל"ף ,בתור הלד ,ובי"ת ,בכמות האור שהוא נותן.

גב' נעה צ'פליצקי:

כחיישן ,כאילו? או שזה,

מר עמית חן:

לא ,לא חיישן ,אלא הגדרה ,הוא לא יידלק וייכבה בצורה אוטומטית ,אלא
הגדרה שמישהו יגדיר אותו ,בשעה כזאת וכזאת תיתן כך עוצמת אור 20%
פחות 15% ,פחות 30% ,פחות ,כל פנס בהתאם למקום שהוא נמצא.

מר יוסי זיידה:

כמה זה חוסך לעירייה ,בערך ,בשנה? ותוך כמה זמן מחזירים,

מר יוסי סלמן:

 4מיליון שקלים בשנה ,בהפעלה שוטפת .זה חוסך לנו צריכת חשמל,

מר יוסי זיידה:

.3.5

מר יוסי סלמן:

בין  3.5ל .4-הצפי שלנו להחזר השקעה תוך  8עד  9שנים ,מעבר לאפקט של
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שדרוג משמעותי בתאורה בעיר.
מר מוטי ששון:

כן.

מר מורן ישראל:

קודם כל ,כמו שהבטחתי גם בישיבה של וועדת הכספים ,בוועדת הכספים,
ביקשנו לראות ,באמת ,את התחשיב ,כדי לראות שכשאנחנו לוקחים
הלוואה ,אנחנו לא לוקחים אותה רק כדי לייצר עיר יפה רגע לפני איזשהו
משהו .כל הכבוד על התחשיב ועל החשיבה לטווח ארוך ,על היכולת לראות.
זה ,בעיניי ,ההחלפה של הלדים היא השקעה לטווח ארוך ,יהיה פה חיסכון
לאורך שנים שיפנה את הכסף הזה לפעילויות אחרות ,למשל פה ,גם המנכ"ל,
וגם למי שעומד בראש הפרויקט,

גב' נעה צ'פליצקי:

עמית ,עמית ,זה כולל את כל השכונות? גם בשכונות ,בכל העיר? כל
השכונות?

דובר:

יש לי שאלה.

גב' נעה צ'פליצקי:

כן ,כל העיר אני שואלת.

מר עמית חן:

לא.

גב' נעה צ'פליצקי:

אני ,אין לי בעיה .דווקא ברבינוביץ' הכל בסדר .תאמין לי ,השכונה הכי
טובה.

דובר:

כמה ,כמה עמודים יש?

מר עמית חן:

יש היום ,יש היום בערך  11,500בעיר ,כולל העמודים של חברת החשמל .סך
הכל 13,700 ,פנסים .במסגרת הפרויקט,

דובר:

כמה עולה?  40אלף שקל פנס?

דובר:

היה מכרז?

מר עמית חן:

לא ,לא ,לא ,לא היה מכרז .מה פתאום?

מר עמית חן:

יש,

מר מוטי ששון:

חברים.

מר עמית חן:

רגע .התקציב הזה כולל ,התקציב הזה כולל כמה דברים .אל"ף ,יש הוצאות
של תכנון ופיקוח; יש הוצאות של בערך  7מיליון שקלים לעמודים ,לזרועות,
וכל מני שדרוגים נוספים; יש עוד הוצאות ,יש הוצאות של מרכז שליטה
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ובקרה שאנחנו מכינים ,ועם חיישן לכל פנס ,ואת העלות של הפנסים עצמם.
עלות של פנס ,פלוס מינוס 2,300 ,שקל .פלוס מינוס .זה תלוי ,תלוי בגודל
שלו ,בחוזק שלו ,בסוג שלו.
דובר:

תראה ,אז אם אני עושה חשבון 13 ,אלף כפול ,2,600

מר עמית חן:

זה כבר  26מיליון 13 .אלף כפול  2,000ומשהו זה  26מיליון.

דובר:

זה  2,600שקל.

מר עמית חן:

אני אמרתי .2,000

דובר:

בסדר ,זה עוד לפני שיצאת למכרז .הם אומרים ,13

דובר:

כן ,כן .בסדר ,ברור.

מר עמית חן:

 ,34אני מכיר עלויות שלי כרגע.

דובר:

סליחה ,עם חרש בעניינים מסחריים אל תתווכח.

מר מוטי ששון:

טוב ,חבר'ה .מי בעד אישור התב"רים? מכתבו של מר יצחק וידבסקי
וידבסקי מה ,11.3.2018-שמסתכמים ב 38,168,000-ש"ח .מי בעד?  16בעד.
נגד? נמנעים? אין .אושר .רחמים ,אתה רוצה לאשר את התקציב?

מר רחמים בינוני:

אפשר? אין בעיה .אני ,אני נשאר פה ,אני לא הולך ,אבל,

מר מוטי ששון:

חברים ,אתם מוכנים שנקדים גם את התקציב?

דובר:

כן.

מר מוטי ששון:

כן? אז יאללה .התקציב.

 .20עדכון תקציב לשנת 2018
מר רחמים בינוני:

אז עדכון התקציב הרגיל לשנת  ,2018אז נועה ,זה לשאלתך ,שאלת מה אנחנו
עושים עם הרזרבה ,אז את רואה ,יש פה סעיף  ,1.9.9.2אלה פעולות
מיוחדות ,שזה הרזרבה.

גב' נועה ציפליסקי:

אוקיי.

מר רחמים בינוני:

אנחנו מקטינים את הרזרבה ב ,549-ומגדילים את המענקים המיוחדים ,זה
לטובת ההישגיות לספורט ,אנחנו מגדילים ב 549-אלף ש"ח .כי מה שקרה,
שעיריית חולון התברכה בהרבה הישגיות של קבוצות הספורט ,וכדי שהם
יעמדו ב 70%-כמו שהם בשנה שעברה ,אנחנו מגדילים את ה,
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מר מוטי ששון:

אוקיי ,מי בעד?  15בעד .מי נגד? מי נמנע? אין .אושר פה אחד 16 .בעד ,אושר
פה אחד.
עכשיו בוא נחזור לסעיפים שדילגנו עליהם .תיקון חוק עזר לחולון (מניעת
מפגעים ושמירת הסדר והניקיון) – הארכת תוקף התיקון לגבי אגרת פסולת
עסקית .זה היה בעבר ,ועדיין משרד הפנים לא עשה את העבודה שלו ,ואנחנו
נאלצים כל פעם להאריך.

.10תיקון לחוק עזר לחולון (מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון)  -הארכת תוקף התיקון לגבי
אגרת פסולת עסקית
עו"ד יונת דיין:

מדי כמה זמן אני נאלצת להגיע אליכם עם בקשה נוספת להארכה כי משרד
הפנים והמשרד להגנת איכות הסביבה לא מתקדמים בקצב מספק .באמצע
חודש מרץ ,ב 14-למרץ היה דיון נוסף בבג"ץ ,נכחתי בו גם יחד עם עיריית
יבנה .התוצאה הייתה ,אחרי שבג"ץ שמע גם את המדינה ,גם את העיריות
ואת מרכז השלטון ,וגם את הנציגות של התאחדות התעשיינים ,שהוא נותן
אפשרות ל 2-החוקים הקיימים בעצם ,שזה יבנה וחולון ,להאריך אותם עד
סוף  .2018במהלך פסח ,יצאו הנחיות מדויקות יותר של המשרד להגנת
הסביבה ,ולפיו אנחנו ניערך עם תחשיב ,וחוק שייכנס לתוקף בסוף ,2018
בעצם ב .01.01.2019-אבל כרגע החוק שלנו בתוקף עד סוף יוני ,שזה מעבר
לפינה ,וצריך להאריך אותו עד סוף  ,2018אחרת לא נוכל לגבות את עלויות
התפעול בפסולת העסקית .זה כמובן עם אותו תחשיב שלוקח בחשבון את
כמות הפסולת הביתית ופוטר אותה.

דובר:

מה זה ,מה זה "פסולת עסקית"?

עו"ד יונת דיין:

פסולת עודפת.

מר שמעון חזן:

עודפת.

עו"ד יונת דיין:

ישנה כמות,

מר שמעון חזן:

פסולת עודפת ,נגיד יכול להיות שאתה,

דובר:

אתה כבר לא יודע אם מסלקים לבד את ה,

עו"ד יונת דיין:

אתם לא מחויבים .מי שמסלק לוועד ,מטבע הדברים לא מחויב .מדובר על
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מי שהעירייה משקיעה כסף ,שזה כסף של הציבור ,לא כסף פרטי של אף
אחד ,בפינוי מעבר לכמות פסולת ממוצעת רגילה .מפעל שמייצר הרבה יותר
עודפי פסולת של עץ ,של צבע ,של ניירות ,זה לא חשוב של מה .ברגע
שהעירייה צריכה להשקיע יותר כסף בפינוי הזה ,שזה כולל את המעבר
בחירייה ,שזה כולל את עלות ההטמנה ,שזה כולל את העלות של הקבלנים
להוביל את זה ,כל העלויות הנלוות שהם מעבר לאותה פסולת ביתית,
שנכללת למעשה בתשלומי הארנונה ,לפי תחשיב מדויק ,עלויות מדויקות,
והתחשבות בכמות הפסולת הביתית לפי כמות עובדים ,על זה נגבה המחיר
הנוסף.
דובר:

כן ,אבל בדרך כלל יש לנו צפרדעים ,שאוספים את זה והם גובים עבור זה.

עו"ד יונת דיין:

כמעט שכבר אין צפרדעים ציבוריות ,הרוב זה כבר,

דובר :

באזור התעשייה יש רק צפרדעים.

עו"ד יונת דיין:

לא .זה מכולות .מכולות הן לא ,הן נמצאות בדרך כלל בשטחים משותפים,
אם אני זוכרת נכון ,למעט כמה שעדיין ציבוריות .אבל גם שם ,יש,

מר מוטי ששון:

טוב.

עו"ד יונת דיין:

הערכה של עובד העירייה הרלוונטי ,יש מגע מול המפעל על מה חלקו
בפסולת.

מר מוטי ששון:

טוב ,חברים ,מי בעד הצעת החוק? חוק העזר לחולון למניעת מפגעים
ולשמירת הסדר והניקיון ,תיקון מספר  ,4הארכת תוקף התשע"ה  ,2018מי
בעד?  15בעד .מי נגד? מי נמנע? אין נגד? אין נמנעים? אושר.
אני עובר לסעיף הבא.
מחיקת חובות שאינם ניתנים לגבייה ,חובות אבודים .אילן ,בבקשה .אה,
רגע ,אני אגיד .מכתבו של אילן בוסקילה מ 12-במרץ  .2018בבקשה.

 .11מחיקת חובות שאינם ניתנים לגביה חובות אבודים.
מר מוטי ששון:

חבר'ה ,יש שאלות?

מר ראובן קייקוב:

כן ,יש לי שאלה.

מר מוטי ששון:

בבקשה.

43

מועצת העיר ה 17 -חולון ישיבת מועצה שמן המניין מס'  73ליום  8.4.2018 -פרוטוקול 487

מר ראובן קייקוב:

אם מדובר על חובות שלא ניתן לגבות אותם מבחינה חוקית ,אז למה אנחנו
אמורים לאשר אותם?

גב' נעה צ'פליצקי:

נכון.

מר ראובן קייקוב:

אנחנו יכולים לבקש,

גב' נועה צ'פליצקי:

כל ישיבה אני שואלת את זה.

מר ראובן קייקוב:

להזמין את הגזבר ,את היועצת המשפטית ,רגע אחד.

דובר:

אבל זה לא ,זה לא החוק,

מר ראובן קייקוב:

אם מבחינה חוקית ,אם מבחינה חוקית אנחנו לא יכולים לגבות אותם,
הפטר ,פשיטת רגל ,או משהו כזה,

עו"ד יונת דיין:

ישנו סעיף לפקודת העיריות ,

מר ראובן קייקוב:

מה?

עו"ד יונת דיין:

ישנו סעיף לפקודת העיריות שמדבר על מחיקת חובות ,שמכוחו יצא נוהל של
משרד הפנים ,שקובע את הדרך ,השלבים ,החלטת המועצה ,מיצוי פעולות
האכיפה ואישור המועצה למחיקת החוב .לפי אותו נוהל ,יצא לנו נוהל עירוני
שאושר פה ,במועצת העיר ,שהתייחס להיקף הפעילויות ביחס להיקף החוב,
ולגילו ,אם אני לא טועה ,וכל פעם שישנה קבוצת חובות שמוצו עליה הליכי
הגבייה  -מה שהצלחנו ,גבינו ,מה שלא הצלחנו ,לא גבינו  -זה מובא לאישור
מועצת העיר בהתאם לאותו נוהל.

מר ראובן קייקוב:

השאלה היא אם אפשר לשנות את הנוהל.

עו"ד יונת דיין:

נוהל משרד הפנים.

מר ראובן קייקוב:

נוהל משרד הפנים ,את הנוהל של ה ,את הנוהל ,כן? שבעצם הוא נבנה מכוחו
של נוהל של משרד הפנים ,ולסיים אותו .במידה ומדובר על הפטר או פשיטות
רגל ,כאלה שלא ניתן לגבות מהם ,גם מבחינה טבעית ,כן? אז,

עו"ד יונת דיין:

נוהל משרד הפנים מכתיב לנו את דרך הפעולה שנקלטה לתוך הנוהל העירוני.

מר מוטי ששון:

אוקיי ,מי בעד?

מר מורן ישראל:

רגע ,יש פה שאלה.

עו"ד יונת דיין:

רגע ,יש לו שאלה.
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מר מורן ישראל:

קודם כל ,אנחנו לא מדברים על ההפטר .בסעיף ,היינו בסעיף הזה,

מר שי קינן:

כשהציגו ,שלא,

מר מורן ישראל:

שאלה ,דובר בשאלה שהייתי שמח לדעת ,זה האם מדובר במי מאלה שאנחנו
עכשיו כרגע  ...בעמותה ,או בחברה כלשהי שמקיימת ?...

מר שי קינן:

לא .מדובר על ,יש לך שם  2מקרים .מקרה אחד זה של חברה שפורקה
והשאירה חובות בהיקף של חצי מיליארד שקל.

מר אמנון ארץ קדושה :לא לעירייה .לשאר החובות שלה.
מר שי קינן:

לא ,חצי מיליארד ,אז הייתם רואים פה חצי מיליארד .חצי מיליארד זה,

עו"ד יונת דיין:

לכל הנושים.

מר שי קינן:

מכל הליך הפירוק ,זה הובא בפני בית המשפט ,והעירייה הגישה תביעת חוק
כפי שנהוג בהליך פירוק ,ובית המשפט נדרש להחלטה שהחברה הזאת תודיע
לה.

מר מורן ישראל:

ובשני?

מר שי קינן:

ובשני זה פסק דין שהעירייה נדחתה בו ,וגם חטפנו הוצאות בפסק הדין הזה.
זה נקרא,

מר מורן ישראל:

מה הייתה המהות של הטענה שלנו בפסק הדין הזה?

מר שי קינן:

המהות של הטענה הייתה ,אנחנו השלטנו ארנונה על מקום מסוים,
כשבטיעון המשפטי הובהר שלא יכולנו להשליט עדיין את החוק הזה.

מר מורן ישראל:

אותנו? לא ,פה ,נראה לי ,זה משהו ,אנחנו ,כולנו ,משהו לעתיד .לא ,לא מקום
ספציפי .גם הטענה העקרונית שנטענה בשמם והתקבלה,

עו"ד יונת דיין:

לא תמיד אלה טענות עקרוניות ,לפעמים זה משהו מאוד נקודתי ,ספציפי,
לתזמון ,לזהות ,לסיווג .לפעמים גם השופט,

מר מוטי ששון:

אתה צריך לנקוט בהליכים משפטיים .נקטת? השופט אמר לך "אדוני ,אל
תבלבל",

מר מורן ישראל:

אין בעיה ,אני רוצה לדעת אבל מה הסטטוס ,כדי ש,

מר מוטי ששון:

אז תיגש ,הוא יפתח לך את התיק .תבוא מחר ,הוא יגיד לך מה כתוב בתיק.
אוקיי ,מי בעד? בקשה לאישור מועצת העיר ,מחיקת חובות שאינם ניתנים
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לגבייה ,מסתמכים ב 402,303.96-ש"ח ,חובות אבודים ,מכתבו של אילן
בוסקילה ,מנהל מחלקת הגבייה ,מה 12-במרץ  .2018מי בעד?  15בעד,
מר שמעון חזן:

השאלה הפשוטה היא ,למה נותנים להגיע למספרים כאלה ,ולא פועלים
לפני? אדם פרטי שלא משלם מספר חודשים ,מיד מעקלים לו בבנק.

מר מוטי ששון:

שמעון,

מר שמעון חזן:

למה נותנים לזה כל כך הרבה?

מר מוטי ששון:

היום יש חובות.

גב' נעה צ'פליצקי:

חודשיים שהוא לא משלם ארנונה.

מר מוטי ששון:

שמקבלים ריבית והצמדה לאורך שנים ,והוא נעלם לך.

מר מוטי ששון:

אוקיי ,אני חוזר ,מי בעד?  15בעד .אין נגד ,אין נמנעים .אושר.
אני עובר לסעיף הבא.
בקשה לאישור ,בקשה לאישור מועצת עיר ,מחיקת חובות שאינם ניתנים
לגבייה (חובות אבודים) ,חובות אשר התקבל לגביהם "הפטר" בערכאות
משפטיות.

 .12מחיקת חובות שאינם ניתנים לגביה חובות אשר התקבל לגביהם "הפטר" בערכאות
השיפוטיות.
מר מוטי ששון:

סך הכל מסתכם ל .2,298,418.73 -ש"ח .מכתבו של אילן בוסקילה מה-
.12.3.2018

דובר:

בגלל זה אין לנו מה לעשות ,זה הפטר.

מר מוטי ששון:

בסדר .צריך לאשר את זה במועצה .מי בעד?  15בעד .אין נגד ,אין נמנעים.
אושר.
אני עובר לסעיף הבא.

דובר:

אבל ,רגע ,ברשותך ,ראש העיר ,אנחנו לא לומדים מזה  ...לבתי משפט .אנחנו
לא לומדים,

מר מוטי ששון:

אישור מועצה לפתיחת חשבון בנק להשקעות באמצעות ייעוץ בבנק
הבינלאומי ,ואישור לעבודה עם הבנק הבינלאומי לקבלת ייעוץ השקעות.
מכתבו של יצחק וידבסקי גזבר העירייה מה 11-במרץ .2018

46

מועצת העיר ה 17 -חולון ישיבת מועצה שמן המניין מס'  73ליום  8.4.2018 -פרוטוקול 487

 .13אישור מועצה לפתיחת חשבון בנק להשקעות באמצעות ייעוץ בנק הבינלאומי ,ואישור
לעבודה עם הבנק הבינלאומי לקבלת ייעוץ השקעות.
מר שמעון חזן:

אני רוצה לשאול שאלות את יצחק.

מר מוטי ששון:

בבקשה.

מר שמעון חזן:

האם בדקת ,הבנק הבינלאומי ,שהוא ה-יועץ ,ושצריך לתת לו שם מאות
מיליוני שקלים ,להפקיד אצלו ,מה ,משהו ,אצל בנקים אחרים? כי אני,
מניסיוני שלי ,הבנק הבינלאומי זה הבנק הכי גרוע בארץ .הכי גרוע.

מר יצחק וידבסקי:

אפשר?

מר שמעון חזן:

כן.

מר יצחק וידבסקי:

יש לנו כרגע  2בנקים שאנחנו עובדים איתם .בנק המזרחי ובנק דיסקונט עם
בנק המזרחי רוב ההפקעות  ...שזה חלק מהציפייה ,מכספי העירייה ,זה לא
החלק המהותי .עם בנק דיסקונט  ...ועם הבנק הבינלאומי יש עוד פחות,
מניסיון .הם לא עמדו בציפיות,

מר שמעון חזן:

אז איפה הרוב הולך? לפועלים וללאומי?

מר יצחק וידבסקי:

כיום למזרחי .כיום ,לייעוץ ,אני מדבר על ייעוץ,

מר שמעון חזן:

לייעוץ.

מר יצחק וידבסקי:

ייעוץ ,דרך אגב ,זה ללא תשלום,

מר שמעון חזן:

ברור ,ברור.

מר יצחק וידבסקי:

מי שחס ושלום,

מר שמעון חזן:

לא ,אבל אם הוא מייעץ לך ,אתה מכניס ,יש לו כסף .אז בשבילו זה רווח.

מר יצחק וידבסקי:

כרגע בנק מזרחי מספר  ,1בנק דיסקונט מספר  .2כרגע אנחנו רוצים להוסיף
לניסיון ,לניסיון בלבד .יתברר ש 3-חודשים הוא אפילו לא נותן את התשואות
לפי הציפיות ,או לעומת שני האחרים? אז כמובן נפסיק את הפעילות .נפסיק.
 ...את הכסף לייעוץ ,זה ,להעביר את זה לאחד משני היועצים האחרים.

מר שמעון חזן:

או ,ליועץ שלישי .בנק לאומי יכול להיות .או הפועלים.

מר יצחק וידבסקי:

נכון.

דובר:

או יש היום בתי השקעות.
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מר יצחק וידבסקי:

לא ,לא .לדעתי השקעות אישרתם פה ,ואנחנו עובדים עם  5שמאושרים על
ידכם .כתוב "עמלות" שזה ה say-שלנו ,גם לדעתי,

מר מורן ישראל:

אפשר לבקש משהו?

מר מוטי ששון:

כן.

מר מורן ישראל:

שאחת לרבעון או לחציון ,או שיהיה נוהל כזה ,שלוועדת הכספים לפחות
תיתנו דו"ח ,משהו לגבי ההשקעות ,האם אנחנו הולכים בכיוון הנכון או הלא
נכון .כי ,בסופו של דבר ,כרגע ,למעט זה שאנחנו מאשרים לכם לפתוח כדי
לקבל את הייעוץ ,אנחנו לא יודעים מה ההשקעה של הייעוץ ,אנחנו לא
יודעים מה ,איך החלטתם .אני מבין שיש וועדת השקעות ,אבל שאנחנו,
בוועדת הכספים ,לא מכירים .אני חושב שפעם ברבעון יהיה ראוי אם תבואו
ותציגו לחברי המועצה בדיוק מה החלטתם ,מה היו ההחלטות ההשקעתיות,
האם הצלחנו או לא הצלחנו.

דובר:

אתם עושים את זה מפעם לפעם.

מר מורן ישראל:

לא ,בוועדת כספים אנחנו ,ראובן נמצא איתי כבר מעל  4שנים וזה לא,

דובר:

בכל חציון תעשה.

מר יצחק וידבסקי:

פעם בחציון נביא לפניכם ,תראה .הם כולה ,שלא תבין ,זה מדובר כולה על
 10מיליון שקל .הרווחים,

דובר:

מה זה "כולה"?

מר יצחק וידבסקי:

כ 10-מיליון שקל לשנה ,הם לא מאוד,

מר מורן ישראל:

כן ,אבל אתה ,אבל אלה התקציבים ,בתב"רים שנמצאים בצד ,והם נמצאים,
אז אתה יכול,

מר יצחק וידבסקי:

אז זהו ,נבדוק את זה.

מר מורן ישראל:

אין בעיה .אז אלה ה 10-שאתה מקבל ,אבל בסוף היקף הכסף הוא גדול מ-
 10מיליון 10 .מיליון זה רק,

מר יצחק וידבסקי:

הרווח הוא  10מיליון.

מר מורן ישראל:

אין שום בעיה.

מר מוטי ששון:

טוב ,חברים .מי בעד אישור המועצה לפתיחת חשבון בנק להשקעות
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באמצעות ייעוץ בבנק הבינלאומי ,באישור לעבודה עם הבנק הבינלאומי,
לקבלת ייעוץ והשקעות ,על פי מכתבו של יצחק וידבסקי ,גזבר העירייה ,מה-
 11במרץ  ?2018מי בעד?  15 ,3 ,2 ,1בעד .מי נגד? מה?
מר מורן ישראל:

יש לו ניגוד עניינים.

מר מוטי ששון:

אז  14בעד .אין נגד ,אין נמנעים.

דובר:

למה אתה לא מסתכל?

מר מוטי ששון:

אתה נגד?

דובר:

כן.

מר מוטי ששון:

סליחה .אז  13בעד 1 ,נגד .נמנעים לא ראיתי .אושר.
אוקיי ,אני עובר לסעיף הבא ,14 .אישור מתן ערבות בנקאית עבור חיבור
רחוב המרכבה ,להזכירכם ,לכביש  .44מכתבו של יצחק וידבסקי מה18-
למרץ .2018

 .14אישור מתן ערבות בנקאית עבור חיבור רחוב המרכבה לכביש .44
מר מוטי ששון:

"אודה על אישור המועצה ,לאשר מתן ערבות בנקאית" ,זו הדרישה שלהם,
של נתיבי ישראל" ,בסכום של  560מיליון ש"ח".

מר יצחק וידבסקי:

גם כסף וגם ערבות .נתיבי ישראל ,אנחנו ,כפי שידוע לכולם ,עומדים לסיים
את סגירת הכביש בגין יציאה לכביש  .44אנחנו חייבים להיות בקשר עם
נתיבי ישראל כי אנחנו נכנסים לכביש ארצי .במסגרת הנושא של כניסה
לכביש ארצי ,יש להם מספר דרישות ,ואחת מהן זה מתן הערבות .ואת זה
אנחנו מבקשים לאשר .אני מקווה שלקראת תחילת השנה הבאה ,החיבור
הזה,

דובר:

אנחנו גם מקווים.

דובר:

מה זה אומר מבחינתנו ,הערבות הזאת?

מר יצחק וידבסקי:

מה?

דובר:

מה זה אומר ,הערבות הזאת?

מר יצחק וידבסקי:

אם לא נבצע את כל מה שנדרש ,אז הם יממשו .אם נבצע את כל מה שנדרש,
היא תחויב.
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מר מוטי ששון:

הם רוצים לכפות עליך להחזיר מצב לקדמותו מבחינת התשתיות שלהם .הם
עושים תשתיות .חבר'ה ,אנחנו מדברים על כביש  44שהוא לא שלנו.

דובר:

נכון ,נכון.

מר מורן ישראל:

אני יכול לבקש משהו רק?

מר מוטי ששון:

כן.

מר מורן ישראל:

קיבלנו פשוט עמוד אחד מתוך החוזה ,פשוט לקבל את החוזה במלואו.

מר מוטי ששון:

אין בעיה .אוקיי ,מי בעד?

מר מורן ישראל:

יוסי ,אתה יכול לרשום את זה לעצמך?

מר מוטי ששון:

 15בעד .מי נגד? מי נמנע? אוקיי ,אושר פה אחד.
אני עובר לסעיף הבא .מה הסעיף הבא? אישור ,אישור מועצה ,חברים,
תוספת הנחה לחיילים בשירות מילואים פעיל וצו ארנונה לשנת .2018

 .15הנחה בארנונה לחיילי מילואים.
מר מוטי ששון:

החוק נכנס ,הוא חדש.

עו"ד יונת דיין:

אני רק אעדכן שקיבלנו את תזכיר התקנה לפני ,וחנכנו אותה כתזכיר עדיין,
בהמתנה לפרסום לסדר היום של המועצה ,כדי שייכנס במועד .ב 27-למרץ
פורסם בקובץ תקנות התיקון תקנה שאומרת "מועצה רשאית לקבוע הנחה
בשיעור של עד  5%מסכום הארנונה הכללית שהוטלה באותה שנת הכספים,
המחזיק בנכס שהוא חייל מילואים פעיל .לעניין זה ,חייל מילואים פעיל,
חייל מילואים בהגדרתו ,בחוק שירות המילואים התשס"ח  ,2008המחזיק
בתעודת משרת מילואים פעיל תקפה שניתנה לו מצבא הגנה לישראל ,או
באישור תקף שנתן לו צבא הגנה לישראל על כך שהוא משרת מילואים
פעיל" .מכיוון שהתקנה נכנסה בלי איזושהי הערת תחולה רטרואקטיבית או
לא רטרואקטיבית ,ומכיוון שכל ההנחה יכולה להיכנס לתוקף רק לאחר
החלטת מועצת העיר ,וכדי שיהיה קל לנהל את זה חשבונאית כי אנחנו
באמצע שנה ,ההמלצה של ההכנסות ושלנו ביחד ,היא לקבל החלטה שזה
ייכנס לתוקף מה 1-במאי.

מר מורן ישראל:

זה אומר שגם ,רק לוודא את זה ,זה אומר שגם משרתי מילואים פעילים,
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כהגדרתם בחוק ,ששילמו את התשלום באופן שנתי ולא משלמים אותו
באופן חודשי ,יקבלו את ההחזר רטרואקטיבית ממאי ואילך.
גב' נעה צ'פליצקי:

שאלה.

מר מורן ישראל:

את החלק היחסי ,ממאי והלאה .רק כדי לוודא.

מר ראובן קייקוב:

אפשר מאפריל,

מר מוטי ששון:

כן ,רועי ,מה רצית?

דובר:

מה זה "מילואים פעיל"? מה זה? מה זו ההגדרה הזאת?

מר רועי כהן:

שירות מילואים פעיל .שהוא עושה שירות מילואים,

דובר:

לא ,לא ,יש הגדרה,

גב' נעה צ'פליצקי:

כמה זה נקרא פעיל?

דובר:

אמנון ,מה בדיוק בהגדרה?

מר אמנון ארץ קדושה :עם תעודה תקפה ,ביררנו ,זה חייל מילואים שעשה  20ימי שמ"פ לפחות,
לתקופה של  3שנים לפחות ,או חלק ,או לחילופין חייל מילואים שטרם מלאו
לו  3שנים לשחרור.
דובר:

איך אתה בודק את זה?

גב' נעה צ'פליצקי:

הוא צריך תעודה תקפה מצה"ל .הם מקבלים אישור על כמות ימי
המילואים.

מר אמנון ארץ קדושה :ברגע שאתה עונה על הקריטריונים האלה ,הצבא אוטומטית מנפיק לך
תעודה .דרך אגב ,גם דרך האתר של הצבא הוא מקבל תעודה ל 3-שנים
הבאות.
גב' נעה צ'פליצקי:

הנה ,יש פה חייל מילואים פעיל.

מר מוטי ששון:

כן ,רועי ,מה רצית?

מר רועי כהן:

אני רוצה לברך על זה שהעירייה ,ממש עם פרסום התקנה ,וזה חכם להצטרף
לתיקון הזה ,ולהצטרף להטבה הזאת לחיילי מילואים ,זה מצטרף גם לשורה
של הטבות לחיילי מילואים שהצלחנו להשיג בערך ,שר האוצר ושר הביטחון,
בעיקר לחיילי מילואים עצמאיים ,תוספת של  ,25%וגם הנושא הזה שלא
יפטרו חייל מילואים עצמאי בשירות מילואים .אני רק רוצה לדעת ולבקש
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ממך ,ראש העיר ,איך אנשים יידעו מזה? איך החיילים יידעו על זה?
מר מוטי ששון:

נפרסם ,נפרסם.

מר רועי כהן:

רגע ,לא .מעבר לפרסום ,יש פה סוגיה ,סוגיה של בירוקרטיה .איך אתה מנחה
שיהיה פה מינימום של בירוקרטיה? כי מדובר ,בסך הכל ,באנשים ש ,אתה
יודע ,מנהלים את שגרת החיים שלהם ,ואם הם יצטרכו להגיע לעירייה,

מר מוטי ששון:

אמנון ,יש לך מה להעיר?

מר רועי כהן:

איך עושים את זה? את המינימום בירוקרטיה?

מר מוטי ששון:

בבקשה ,אמנון.

מר אמנון ארץ קדושה :אנחנו ייעדנו גם פקס וגם מייל ,כדי שישלחו לנו את התעודות .ברגע שנקבל
אותם ,וזה ניכר שזה אותנטי ,ניתן להם את ה ,הם לא צריכים ללכת.
מר רועי כהן:

נשמח לקבל את המייל הזה כשיפורסם.

מר מוטי ששון:

כן ,נועה.

מר מוטי ששון:

אוקיי ,נעה ,בבקשה.

מר רועי כהן:

הארנונה של מאי-יוני יצורף ,insert ,עם כל ההסבר.

מר מוטי ששון:

בבקשה ,נועה ,מה השאלה?

גב' נעה צ'פליצקי:

נעשה הנחה עד .5%

מר מוטי ששון:

, 4 ,3 ,2 , 1

מר מוטי ששון:

אוקיי ,אני בעד .מי בעד?

גב' נעה צ'פליצקי:

אז שיהיה כתוב  5ולא.5 ,

מר מוטי ששון:

כן?

מר ראובן קייקוב:

אני רוצה להצטרף לברכות של רועי .אבל אני רוצה לברך לא רק את  ...אני
רוצה גם לברך את שר הפנים.

מר מוטי ששון:

טוב ,מי בעד? מי בעד? מי בעד?  15בעד .אין נגד ,אין נמנעים .אושר.
אני עובר לסעיף הבא.
מינוי ,אסתי ,וייסלר.

 .16מנוי אסתי וייסלר הרצוג כחברה בוועדת השקעות.
חבר'ה ,אסתי יושבת כאן .אנחנו רוצים ,אנחנו מאשרים את מינוייה של
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אסתי וייסלר הרצוג ,חשבת העירייה ,כחברה בוועדת השקעות ,וזאת
בהתאם לסעיף  1.4בנוהל כללים להשקעות עודפים זמניים ,מכתבו של
וידבסקי ,מה.2018 18-
מי בעד?  15בעד 15 .בעד .אין נגד ,אין נמנעים .אושר.
 .17הארכת שירות ,אישור המועצה להארכת שירות לעובדת הגברת נירנברג כפירה .סדרנית
במוזיאון ,מעבר לגיל הפרישה ,עברה את ה.70-
דובר:

הם עובדים של החברה ,אז איך זה קשור לעירייה?

עו"ד יונת דיין:

אז ככה ,לפי חוזר מנכ"ל משרד הפנים  .4/2014הוראות נוהל זה למעשה
חלות על חברות עירוניות בהתאמות הנדרשות .זה הולך גם ביחד עם הנחיות
אגף לתאגידים עירוניים במשרד הפנים ,שגם אומרות שתנאי קבלה לעבודה
ותנאי העסקתה יהיו כמקובל ברשויות המקומיות על פי השינויים הנדרשים.
לפי הנוהל ,הארכה מעבר לגיל  ,70אחרי המלצת הוועדה ואישור ראש
העירייה ,או המקביל ,שזה יו"ר הדירקטוריון ,צריכה לבוא למועצה .כיוון
שהמועצה היא אסיפה כללית ,גם ,של החברה העירונית ,זה המקום .במקרה
הזה ,כיוון שזה מעבר לגיל  ,70גם נדרשים טעמים ,אני אקריא לכם מהמכתב
של מיה דבש ,האוצרת הראשית של מוזיאון העיצוב חולון .מדובר במי
שמלווה בנחישות את כל התערוכות ,שהביאה רוח של עדינות ומסירות,
יכולת נדירה להיות נוכחת בחלל התצוגה באופן בו היא מאפשרת למבקרים
לשוטט בין המוצגים ללא מפריע ,תוך שהיא מקפידה לפקוח עין ולהשגיח על
התצוגות ,שלא ייפגעו .היא מאפשרת למבקרים לחוות באופן בטוח לימוד
והנאה ,הקשבה וסקרנות ,בסביבה בטוחה ,אדיבה ,נעימה ,ונוכחותה היא
תוספת משמעותית .פוגשים אותה בדרך כלל בחלל המעבדה ,חלל שמזמן
התבוננות קרובה ואינטימית במוצגים לצד שולחנות עבודה למשפחות
ולילדים .איזון דק זה בין חלל יצירתי וחלל תצוגה נשמר בעזרתה באופן
מעורר השתאות .תמיד נכונה לעזור ,לסייע במשימות שאינן מתפקידה ,תוך
הבנת טובת המקום .אישיותה מעוררת ביטחון בקרב המבקרים ואצלנו
כשמפקידים בידיה אתגרים מורכבים ,מבחינת שמירה והנחיה .הלבביות
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שלה בכל מפגש אקראי במוזיאון הופכת אותה לחביבת מדריכות המוזיאון,
כשהיא מסייעת בידן לנהל קבוצות גדולות או מורכבות של מבקרים.
מר מוטי ששון

אוקיי .מי בעד? מי בעד?

דובר:

עד איזה גיל?

עו"ד יונת דיין:

כרגע סביבות .80

מר שמעון חזן:

יונת ,יש איזה גיל שמעבר לו אי אפשר לעבוד?

עו"ד יונת דיין:

שוב .כעיקרון ,כעיקרון,

מר שמעון חזן:

אם היא הייתה לקראת  ,80היו אומרים "זהו .זהו ,יותר לא"?

עו"ד יונת דיין:

כעיקרון ,לא קבעו תקרה .כרגע הבקשה היא לשנה קדימה.

מר שמעון חזן:

תראי ,אם ראש העיר אחרי גיל  70מבקש ,אז אנחנו גם נוכל לאשר לה תיקון.

מר מוטי ששון:

יאללה ,מי בעד?

מר מורן ישראל:

רגע ,שנייה,

עו"ד יונת דיין:

הבקשה כרגע היא לשנה קדימה.

מר מורן ישראל:

אחד ,קודם כל ,אני חושב שיש פה מסר חברתי מאוד מאוד גדול של העירייה.
קודם כל ,שאנשים יכולים לעבוד ,והם יעילים ,ומגיעים למקום עבודה,

דובר:

רוצים אותם.

מר מורן ישראל:

רוצים להמשיך ,אז זה מבורך ,וזה מסר גם למעסיקים אחרים ,שימשיכו
להעסיק .רק לימדו אותנו בעבר ,וזה מה שאני רק רוצה לחדד ,שבפעם
הקודמת שהבאנו ,לדעתי ,את אישור הארכה של הגזבר מעל לגיל  ,67אז
שלימדתם אותנו,

מר מוטי ששון:

זה לא אותו דבר.

מר מורן ישראל:

שהארכות של שנה וחצי,

עו"ד יונת דיין:

רגע ,שנייה.

מר מורן ישראל:

הארכה של עד  ,68.5ואז עד  ,70ולאחר מכן לא ניתן .זה מה שנאמר בפעם
הקודמת.

מר מוטי ששון:

זה לגבי ,זה ניתן שראש העיר מביא לאישור מגיל  67-ל.70-

עו"ד יונת דיין:

עובדים בכירים .לא ,רגע ,יש גם הוראה,
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מר מוטי ששון:

אני מביא את זה לאישור המועצה.

עו"ד יונת דיין:

ככה .שתי הארכות ,פעמיים עד שנה וחצי ,מה שמביא עד גיל  .70בעובדים
מן המניין של העירייה ,לא מגיעות למועצה .בעובדים בכירים ,גם הן מגיעות
למועצה.

מר מורן ישראל:

אוקיי.

עו"ד יונת דיין:

יש חריג שמעבר לגיל  ,70מטעמים מיוחדים ,אם ראש הרשות מקבל את
המלצת הוועדה ,עדיין צריכים לבוא לאישור מועצת העיר .ועושים לזה את
ההתאמות לחברות העירוניות.

מר מוטי ששון:

אוקיי .מי בעד?  15בעד .אין נגד ,אין נמנעים .אושר.
אני עובר לסעיף הבא.

 .18אישור הארכת שירות לעובד מר בקשי אברהם ,סדרן במוזיאון מעבר לגיל הפרישה.
עו"ד יונת דיין:

אז לגביו כתבה אוצרת מוזיאון העיצוב חולון ,שהוא עובד כסדרן מאז הקמת
המוזיאון ומלווה אותו באחריות .הוא עומד בדלפק המוזיאון ,מביא לידי
ביטוי את יכולתו להעניק למבקרים הרגשה רצויה ונעימה לצד נחישות,
מקצועיות והכוונה .מוכר למבקרים החוזרים כמו שהם מוכרים לו ,מזהה
ושמח לקראתם ,ממליץ להם על מפגשים ותערוכות עתידיות .לתווך את
המידע ,אופי הביקור והנושאים המתאימים לכל מבקר .צולח אירועים
מורכבים רבי משתתפים באופן שקט ,מכובד ומוצלח .באופן אישי ,ללא
נוכחותו של אבי במהלך אירועי שבוע העיצוב המתקיימים מדי שנה ופתוחים
לקהל הרחב ללא תשלום ,לא היינו מצליחים לתמרן את אלפי המבקרים
המגיעים למוזיאון מדי יום בהצלחה .הוא מסור ,ייצוגי ומבטא את החזית
אותה אנו מבקשים להציג במוסד תרבות .משמש כסדרן מחליף לשאר
הסדרנים בזמן הפסקות ,אחראי מלתחה ומענה ראשוני לבעיות ובקשות
ייחודיות.

מר מוטי ששון:

עובד חיובי ,מבקשת ,מי בעד?

עו"ד יונת דיין:

רגע ,ההארכה כאן ,גם רק לשנה קדימה.

מר מוטי ששון:

גם לשנה? גם פעם קודמת לשנה 15 .בעד.
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דובר:

מלווה באישורים רפואיים בינתיים.

מר מוטי ששון:

אין נגד ,אין נמנעים .אושר.
בבקשה ,אני עובר לסעיף האחרון.

. 21אישור פרוטוקול וועדת התמיכות מיום  ,08.04.2018בגלל חלוקת תקציב ההישגיות
לספורט ,לפי טבלאות מקדמיות ,לחלוקת כספי ההישגיות לשנת ,2018
שקיבלתם אותה .השנה היו,
דובר:

רק תגיד מה זה פה "הפועל  ...הניתנים".

מר יניב פכטר:

אני אסביר" .הפועל  ...הניתנים" זה הפועל חולון בשם האגודה שלהם,
הכוונה לפועל כדורסל ,והשנייה זה אליצור נשים .אני אגיד ,ברשותך,
במילה .השנה היא שנה חריגה וכולנו שמחים ,לא קשור לבחירות .כי השנה
רמת ההישגיות היא חריגה בקנה מידה שקרוב ל 60%-משנים רגילות ,הווה
אומר ,יש לנו רישום קבוע על החלוקה להישגיות  ...של  .1,200,000ומדי שנה
אנחנו נותנים מסך הכל ההישגיות כ .70%-השנה ,בגלל החריגות,

מר מוטי ששון:

ההישגיות הגבוהה שיש השנה.

מר יניב פרטר:

היינו ,על אותו סכום ,היינו נותנים  .30%-35%כדי לשמור על ה70%-
בהישגיות,

מר מוטי ששון:

שהיה בשנה שעברה.

מר יניב פכטר:

משנה שעברה ,באנו ואנחנו מבקשים תוספת חריגה של  .549,000כך שכל
קבוצה תקבל עד  70%מההישגיות שלה .החריגות השנה בעיקר ,והיו 14
משחקים בגביע אירופה של הפועל חולון ,הזכייה של הפועל חולון בגביע,
הזכייה של חולון במקום ראשון בליגה בכדורסל ,הגעה לגביע המדינה ,ועוד
ועוד ועוד .והיד עוד נטויה.

מר מוטי ששון:

חברים ,ההישגיות הייתה השנה ,ולכן אנחנו צריכים להקדים ,כדי להיות
קצת הוגנים .איך הם באו וטענו? הבאנו הישגים ,ואז פתאום אחד מקבל
פחות ממה שקיבלתי לפני שנה ,ויש לי הוצאות גדולות יותר .כי ברגע שהם
שיחקו בליגת האלופות ,וברגע שהם עלו לשלבים הכי גבוהים שיכולים
להיות ,גמר גביע המדינה ,אז צריך להתייחס בהתאם.
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מר מוטי ששון:

מי בעד?

דובר:

רגע ,יצחק וידבסקי ,מאיזה סעיף ,מאיזה סעיף אתה מעביר?

מר יצחק וידבסקי:

עכשיו אני אסביר לך.

דובר:

רגע ,מהיתרה?

מר יניב פכטר:

עושים תקציב של ה ,תקציב  ...שאמרנו ,זה,

דובר:

זה מהיתרה.

מר מוטי ששון:

אוקיי ,מי בעד?  14בעד .מי נגד? אין נגד ,אין נמנעים .אושר
שמעון רוצה להגיד.

מר שמעון חזן:

אדוני ראש העיר ,לפעמים אנחנו מקבלים בדקה ה ,91-שבאים למועצה עוד
דפים ,עוד נושאים .איך אנחנו נוכל להתכונן אליהם? אני מבקש שלפעמים
הבאות ,ייתנו לנו את הדפים את ההצעות וכל מה שיש בימים שקובע החוק.
כמה ימים לפני ישיבת המועצה ,נקבל את זה .כי אם זה יקרה בפעמים
הבאות ,אני אתנגד .זה אחד .עכשיו ,אני רוצה להגיד עוד דבר אחד .חבר'ה,
מבחינה דמוקרטית ,הרבה אומרים "שנת בחירות" ו"שנת בחירות" .מי
ייתן ,כמו שאמר משה" ,כל עם אדוני נביאים" ,מי ייתן ,וכל שנה תהיינה
בחירות .אתם יודעים למה? כי בבחירות זה מדרבן את כולם .ואז מתחילים
לעבוד קשה ,מביאים מנכ"ל עם חריצות בלתי רגילה ,מביאים עוד כמה
דברים ,ואז דברים נעשים .הלוואי וכל שנה תהיינה בחירות .אז זה תפקיד
של הדמוקרטיה .לאשר לבן אדם ,לא אמור בשנת בחירות .אז אני אומר שזה
לגיטימי ,אבל למה אני מתנגד? שעלולים ,אני לא אומר שעשו את זה שלא
עשו את זה ,ש 4-שנים מייבשים את העיר ,ובונים על הזיכרון הקצר של
התושבים ,ואז בשנה החמישית ,טורבו .מתחילים פה לעשות .ואז התושבים
אומרים "וואלה ,פתאום נעשה".

דובר:

אני לא מסכים איתך.

מר שמעון חזן:

אז ,אז זה ,זה מה שדיברתי עם ידידנו ישראל מורן ,שזו שנת בחירות ,אז זה
לגיטימי ,וזה תפקיד הבחירות .כשאתה עומד מבחירה ,אז בוא ,בוא תתחיל
לעשות טורבו.
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מר ראובן קייקוב:

אבל מה עושים לפני בחירות? לא הבנתי.

דובר:

זה לא נכון ,אני לא מסכים איתו.

מר שמעון חזן:

אני אומר ,אני נגד זה שמייבשים ,אם מייבשים.

מר מורן ישראל:

מאחר והוא ציין את זה ש,

מר שמעון חזן:

עכשיו ,חבר'ה ,אותי מפליא ,אותי מפליא שמתנגדים ,מתנגדים ,ובסוף
מצביעים בעד .כאילו ,זה בסדר .זה בסדר .תודה רבה.

מר מורן ישראל:

אני רק רוצה להסביר מה שאמרתי גם לך ,יוסי .ביום שלישי ,בשעה 11:00
בבוקר ,כבכל שנה יש טקס לזכר הנופלים על התל של תל א-ריש בפילבוקס.
בעיניי ,אחד הטקסים המובילים והחשובים ,שאנחנו כחברי מועצה צריך
להכיר ולהגיע אליו .בסופו של דבר ,זה חלק מההיסטוריה שלנו פה בעיר,
למה אנחנו פה ,ועל זכות הקיום שלנו פה ,באותה תקופה של מלחמת
העצמאות .ולכן,

גב' נעה צ'פליצקי:

בתי הספר מגיעים?

דובר:

יש עוד טקסים.

מר מורן ישראל:

אני לא אמרתי שלא ,רק הטקס שאתה מתאר ,קיבלנו הזמנה ,ולפה לא
קיבלנו הזמנה.

מר מוטי ששון:

זה נעשה תמיד ,זה מבצע חמץ .מבצע חמץ ,תמיד עשינו את הטקס בחול
המועד פסח .אבל מאחר ורצינו ילדים,

גב' נעה צ'פליצקי:

נכון ,בדיוק .הנה ,אתה רואה מורן? הוא אומר בדיוק את מה שאני אמרתי.

מר מוטי ששון:

לא ,עשינו בחול המועד.

גב' נעה צ'פליצקי:

נכון ,נכון.

מר מוטי ששון:

ועשינו את זה אחרי חול המועד,

גב' נעה צ'פליצקי:

שיבואו בתי ספר .אחרת איך הם יכירו את העיר?

מר מוטי ששון:

אני נועל את הישיבה תודה רבה.

** סוף הישיבה**
יוסי זיידה

מוטי ששון

עוזר ראש העיר

ראש העיר
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