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מועצת העיר ה 17 -שמן המניין מס'  ,74מיום ראשון
06.05.2018
פירוט הנוכחים בישיבה והנעדרים ממנה


משתתפים:
 oמר מוטי ששון– ראש העיר ויו"ר מועצת העיר
 oמר יוסי זיידה– עוזר ראש העיר
 oמר זוהר נוימרק -חבר מועצה ומ"מ ראש העיר
 oמר חיים זברלו– חבר מועצה וסגן ראש עיר
 oמר יעקב חרש – משנה לראש העיר וחבר מועצה
 oד"ר מאיר רוק – משנה לראש העיר וחבר מועצה
 oמר משה מועלם– משנה לראש העיר וחבר מועצה
 oמר יניב פכטר – חבר מועצה
 oמר יעקב זיתוני– חבר מועצה
 oמר ישראל מורן– חבר מועצה
 oגב' נעה צ'פליצקי– חברת מועצה
 oמר עמוס ירושלמי– חבר מועצה
 oמר שי קינן– חבר מועצה
 oגב' שרה כהן גאדול– חברת מועצה
 oמר לויט מיכאל– חבר מועצה
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 oמר יעקב בבלי– חבר מועצה
 oמר חזן שמעון – חבר מועצה
 oמר ניסים זאב – חבר מועצה


נעדרו:
 oגב' רבקה עדן – חברת מועצה וסגן ראש עיר
 oעו"ד רועי כהן – חבר מועצה וסגן ראש עיר
 oמר איתי זילבר– חבר מועצה
 oמר יצחק תורג'מן– חבר מועצה
 oמר עופר שמעונוף– חבר מועצה
 oמר ראובן קייקוב– חבר מועצה
 oמר יעקב אחדות– חבר מועצה
 oמר יואל ישורון– חבר מועצה וסגן ראש עיר
 oמר עזרא סיטון– חבר מועצה
 oמר שמריהו מיכאל– חבר מועצה



כמו כן נכחו:
 oמר יוסי סילמן – מנכ"ל העירייה
 oעו"ד יונת דיין

– יועמ"ש העירייה

 oמר רחמים בינוני– מנהל אגף תקציבים ובקרה
 oגב' רבקה עדן
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על סדר היום:
 .1הצעה לסדר  -של חברת המועצה נעה צ'פליצקי בנושא  -בדיקת התקציב של
הרלב"ד שמועבר לבתי הספר וניצולו.
 .2שאילתא  -של חברת המועצה נעה צ'פליצקי בנושא – מכרז מנהל/ת למוסדות
חינוך.
 .3שאילתא  -של חברת המועצה נעה צ'פליצקי בנושא – הסעות תלמידים.
 .4שאילתא  -של חבר המועצה עמוס ירושלמי בנושא  -רשימת עמותות הפטורים
מתשלום ארנונה.
 .5חוק עזר לחולון – העמדת רכב וחנייתו (תיקון  )2התשע"ח ( ,2018מצ"ב).
 .6החלטת מועצת העיר על הפעלת שירותי שמירה לפי סע'  2לחוק העזר לחולון
(שירותי שמירה ,אבטחה וסדר ציבורי) ,התשע"ח – .2018
 .7אישור תבר"ים( ,מצ"ב).
 .8עדכון התקציב הרגיל לשנת ( ,2108מצ"ב).

פרוטוקול
מוטי ששון:

אני פותח את הישיבה .טוב חברים אני פותח את הישיבה ,אני מוריד את
ההצעה לסדר ,לכל חבר ,רגע ,ישיבה מן המניין מספר  74סליחה זה בסדר
מבחינתך? אוקיי ,הצעה לסדר של חבר המועצה קינן שי ,את נושא החניונים
הוא ביקש לדחות אותה לישיבה הבאה .אני עובר לסעיף הבא הצעת לצרף את
חברת המועצה נעה צ'פליצקי בנושא בדיקת התקציב של הרלב"ד.

 .1הצעה לסדר  -של חברת המועצה נעה צ'פליצקי בנושא  -בדיקת התקציב של
הרלב"ד שמועבר לבתי הספר וניצולו.
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מורן ישראל:

הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.

מוטי ששון:

בסדר יודעים ,זה בהמשך כתוב.

מורן ישראל:

לא ב-ד' צריך להיות.

נעה צ'פלינצקי :ד' צריך להיות.
מוטי ששון:

זו ההצעה לסדר שלך.

נעה צ'פלינצקי :כן ,כן סליחה ,ד' צריך להיות.
מוטי ששון:

בסדר ,זה כתוב בהצעה שלך .בבקשה ,מכרז למנהל מוסדות חינוך בקשה.
סעיף  2בדיקת התקציב.

נעה צ'פלינצקי :בדיקת התקציב של הרשות הלאומית בבטיחות בדרכים.
מוטי ששון:

שמועבר לבתי הספר וניצולו .בסדר.

נעה צ'פלינצקי :מדי שנה מעבירה הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים תקציבים לרשויות
המקומיות ,שחלקם אמורים להגיע לבתי הספר .מהידוע לי וממידע נוסף
שהועבר לי על ידי המשמר החברתי ,ישנם בתי ספר שלא קיבלו תקציבים
ובנוסף חלק מהתקציבים שהגיעו לרשות לא נוצלו .אני מבקשת לבדוק ,מדוע
ישנם בתי ספר שלא קיבלו תקציב במהלך השנים  2015עד  ,2017ומדוע חלק
מהתקציב שלה לא נוצל .כמו כן לבדוק לגבי כלל בתי הספר הפעלת התכניות
על פי הנחיות של משרד החינוך .חשוב לציין שרכזי בטיחות בדרכים במספר
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בתי ספר ביקשו תקציב אך לא קיבלו .ישנם מנהלים שכלל לא יודעים שהתקציב
הזה בכלל קיים ברשות ,הם מפעילים את "אור ירוק" במקום את התקציב
שמגיע דרך הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים .וחשוב להביא את המידע
בצורה מסודרת לכל הגורמים .גורמי החינוך בעיר כדי שבכלל ידעו שקיים כזה
תקציב ולבדוק איפה אם הוא לא נוצל אז לאן הוא הלך.
מוטי ששון:

טוב חברים ,אני עונה לפי מה שכתבה אחראית ורכזת בנושא של בטיחות
בדרכים בעירייה ,יפה הראל.

נעה צ'פלינצקי :אגב ,אני רק רוצה לשאול עוד משהו קטן .אני שלחתי את זה במייל ,חיכיתי
שתגיע תשובה במייל .אני רואה חודש-חודשיים המידע לא מגיע במייל ,אז אני
מביאה את זה למועצה .יכולתי לקבל את התשובה כבר מזמן.
מוטי ששון:

בסדר .בכל בית ספר קיימת רכזת בטיחות בדרכים ,שפועלת בתיאום עם
המטה העירוני ,כך שבכל בית ספר מתקיימת פעילות .אני עונה לך מה שהרכזת
אומרת.

נעה צ'פלינצקי :בסדר.
מוטי ששון:

תקציב הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מנוצל בהתאם להרשאות שניתנות
על ידה .הניצול הוא מלא ככל שניתן ,שנת  2017למשל הסתיימה ללא יתרה
בכלל .תכנית העבודה של הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים והמטה העירוני,
הם נגזרת של תאונות דרכים ונפגעים בעיר ולא על בסיס בתי ספר ,וזאת על
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פי הנחיות הרשות .מטה הבטיחות העירוני פועל בכל חתכי הגיל השונים
בהתאם לניתוח התאונות בהם יש נפגעים .זה הוועדה שקיימת ופועלת .זה
התשובה.
נעה צ'פלינצקי :אני רוצה להעלות את זה לדיון ואני רוצה להתייחס לזה ,במקום דיון אני כן רוצה
להתייחס.
מוטי ששון:

טוב ,אז בואי נעלה אם את רוצה דיון ,אז בואי נעלה את זה.

נעה צ'פלינצקי :כן.
מוטי ששון:

אוקיי ,מי בעד? לאור מה שהשמעתי מי בכל זאת בעד? כמו שאני אמרתי ,יש
רכזת שמטפלת בזה.

נעה צ'פלינצקי :אבל זה לא נכון ,אבל מוטי זה לא נכון .היום דיברתי עם שתי מנהלות של יסודי,
שהם שאלו אותי מה זה? מה זה בכלל?
מוטי ששון:

נעה ,אמרת מה שאת אומרת?

משה מועלם:

הן לא בקשר עם יפה הראל? תשאלי אותם.

נעה צ'פלינצקי :אפשר להאמין לי ,או שאני צריכה לשים את היד?
מוטי ששון:

אוקיי ,מי בעד לעלות את זה? רגע ,נעה .נעה באמת ,את רוצה לקיים דיון
בבקשה ,אז נעלה נשאל אותם לאור מה שאני אמרתי ,לא התשובה ברורה,
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ואם יש לך איזה שהם השגות כאלה בית ספר אחר כזה ,בבקשה,אני מוכן
לבדוק לך את זה.
נעה צ'פלינצקי :אבל הדברים נבדקו.
מוטי ששון:

רגע ,את רוצה דיון בבקשה מי בעד להעלות את זה לדיון?

נעה צ'פלינצקי :אני לא רוצה דיון ,אני רוצה שתבדקו את התקציב שמגיע מהרשות.
מוטי ששון:

אז אני חוזר ואומר לך ,אני אומר לך זאת התשובה שקיבלתי מיפה ,אם יש לך
אינפורמציה שהיא שונה ממה שהיא כתבה לנו ,אני מוכן לבדוק את זה.

נעה צ'פלינצקי :האינפורמציה שונה בוודאות של מאה אחוז.
מוטי ששון:

אז אני מוכן ,אני צריך לבדוק את זה.

נעה צ'פלינצקי :להעביר לך את זה במייל?
מוטי ששון:

לא ,אבל עכשיו אני צריך להחליט לפי הנוהל ,אם להעלות את זה לדיון או לא
להעלות את זה לדיון.

נעה צ'פלינצקי :אין לי ,אני לא צריכה את הדיונים.
מוטי ששון:

אז בבקשה אני אבדוק לך את זה.

נעה צ'פלינצקי :כי ,הרי מוטי גם בוועדת החינוך כשדיברנו על זה ,שמענו בוועדה מיפה הראל
בעצמה ,שיש בתי ספר שלא מקבלים .ואז אמרו שהמנהלים לא רוצים ,ממתי
מנהל מחליט שהוא לא רוצה תכנית כל כך חשובה?
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מוטי ששון:

נעה ,את מקיימת כבר דיון.

נעה צ'פלינצקי :בדיעבד ,בדיעבד הסתבר לי שהם בכלל לא יודעים.
מוטי ששון:

אבל נעה את מקיימת דיון ,עכשיו את שאלת שאלה ,יש לך אינפורמציה שהיא
שונה ממה שניתן לי על ידי יפה הראל ,אני צריך לבדוק אותה.

נעה צ'פלינצקי :אוקיי ,בסדר אין בעיה.
מוטי ששון:

אז כרגע את רוצה להוריד את זה מסדר היום?

נעה צ'פלינצקי :כן אני מורידה מסדר היום.
יוסי זיידה:

אני אזמן אותך לפגישה משותפת עם יפה.

נעה צ'פלינצקי :מעולה.
יוסי זיידה:

הכי טוב בעולם ,לשאול ישירות לקבל תשובות.

מוטי ששון:

אוקיי  ,אנחנו מורידים את זה מסדר היום על פי בקשתה של נעה .אני עובר
לשאילתא הבאה .מכרז מנהל אזור לאחזקה ובקרת מוסדות חינוך.

 .2שאילתא  -של חברת המועצה נעה צ'פליצקי בנושא – מכרז מנהל/ת למוסדות
חינוך.
מוטי ששון:

אז את רוצה שאני אענה?

נעה צ'פלינצקי :רגע ,שנייה ,כן אתה יכול לענות כן ,לא אני רק אשאל .האם משרה זו לא אושרה
בעבר והאם יש צורך במשרה זו לאור העובדה שאושרו מנהלים
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אדמיניסטרטיביים בתיכוניים ,ויש עוד  3משרות מגבילות של מנהל תפעול,
רכזי רובע ,מנהלי רובע ,מה ריבוי התפקידים האלה? מנהל אזור ואחזקה ,רגע,
רגע ,תן לי לסיים.
מוטי ששון:

אז אני אענה לך ,נעה.

נעה צ'פלינצקי :בסדר ,לך יש תשובה כתובה.
מוטי ששון:

אחר כך על  90שאלות אני אתן לך אפשרות לשאול.

נעה צ'פלינצקי :יש מנהל אזור לאחזקה ובקרה ,יש מנהל אזור לתפעול ,כמה מנהלי אזור צריך?
מוטי ששון:

לא זה דברים שונים ,אני אקרא לך את התשובה ,אם יש לך שאלות.

נעה צ'פלינצקי :מה זה דברים שונים ,זו אותה גברת בשינוי אדרת.
מוטי ששון:

טוב ,אני אתן לך את האפשרות לשאול אחר כך שאלות ,אני רק אענה לך.
שמדובר בשתי משרות שונות .1 .מנהל אדמיניסטרטיבי תפקידו לנהל יחד עם
מנהל בית ספר את כלל הסוגיות האדמיניסטרטיביות מרמת הערכות לשנת
הלימודים ,סיוע בארגונים שונים כדוגמת אירועים ופעילויות של השכבות בבית
הספר ,בקרה על אבות הבית וניהול סוגיות אחזקה בתוך בית ספר הספציפי בו
פועל .הוא מהווה אחראי על התפעול השוטף של בית הספר בכל מה שאינו
עבודה פדגוגית ישירה .2 .מנהל אזור לאחזקה ובקרה מוסדות חינוך :אחריות
על פיקוח בקרה ומעקב על פרויקטים אחזקתיים ,הכוללים שיפוצים ובנייה בכלל
מוסדות החינוך ,הכוללים גנים ובתי ספר בהתאם לאזור עליו הוא אחראי .זו
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משרה חדשה .אלו משרות שהומרו מהחברה הכלכלית לאגף ארגון ובקרה,
הווה אומר שינוי ארגוני לטובת התייעלות ובקרה איכותית טוב יותר .התקציב
שהועבר בעבר לחברה הכלכלית לטובת הפעולה חזר לעירייה .לקחו את
הדברים ,אמרו' ,אנחנו יודעים לעשות את זה יותר טוב מהחברה הכלכלית'
והחזירו את זה לעירייה למנהל החינוך.
נעה צ'פלינצקי :אז מה זה 'רכז בקרה ותפעול' במוסדות חינוך? בשביל מה כל כך הרבה
משרות?
מוטי ששון:

אני לא מבין מה את אומרת נעה.

יוסי סילמן:

המשרה הזאת הייתה קיימת ,לא הבנת?

מוטי ששון:

רגע ,חבר'ה .נעה שאלת שאלת הבהרה ,זכותך .עכשיו אני אתן ליוסי.

נעה צ'פלינצקי :לא את אותה שאלה שאלתי אז וענו לי בדיוק את אותה תשובה.
מוטי ששון:

נעה ,אז בואי ,הוא ייתן לך הסבר יותר רחב.

יוסי סילמן:

בעבר החברה הכלכלית החזיקה מספר מפקחים שכל מפקח אחראי ,היה
אחראי על אזור שבו יש עשרות גנים וכמה בתי ספר .לקחנו את אותן משרות
והכפפנו למנהל החינוך .היום מפקח בתחום אחריותו יש קרוב למאה גנים ועוד
בתי ספר ,הוא דואג שנותנים להם אחזקה ,שפותחים תלונה ,שהתלונה
מטופלת בצורה הטובה ביותר .המנהלות מתקשרות לאותו מפקח וכל בעיה
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הכי קטנה הוא פותר להם .זה שיפור דרמטי באחזקת בתי ספר ,אני לא מבין
את מהות השאלה.
נעה צ'פלינצקי :אני אגיד לך.
יוסי סילמן:

בעבר זה היה בחברה הכלכלית.

נעה צ'פלינצקי :זה שיש התייעלות אני בעד.
יוסי סילמן:

לא ,אז מה הבעיה ,מה השאלה?

נעה צ'פלינצקי :כי לי יש הרגשה לתחושתי ,שיש ריבוי תפקידים חופפים .חופפים.
יוסי סילמן:

מה חופף למה?

נעה צ'פלינצקי :תסתכל כולם ,כולם כפופים למנהל ארגון ובקרה ,לארז.
יוסי סילמן:

ארז ,מנהל האדמיניסטרטיבי ,לא ,מנהל האדמיניסטרטיבי כפוף למנהל בית
ספר .הוא מתעסק בתוך בית הספר.

נעה צ'פלינצקי :כן ,נכון.
יוסי סילמן:

המפקחים האלה כפופים לראש ארגון ובקרה .זה התפקיד היחידי.

מוטי ששון:

הוא מפעיל אותם.

נעה צ'פלינצקי :כל השלושה?
יוסי סילמן:

כל הארבעה.
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מוטי ששון:

הוא מפעיל אותם.

נעה צ'פלינצקי :לא ,לא רק על זה ...אני לא מדברת עכשיו.
מוטי ששון:

לא רק על זה ,אין קשר.

נעה צ'פלינצקי :מרכז בקרה ותפעול.
יוסי סילמן:

כולם כפופים אליו .הוא מפעיל מפקחים בשטח שכל מפקח אחראי על  Xגנים
ו Y-בתי ספר ,זהו .מוטת שליטה פשוטה ,יש ארבעה מפקחים תחתיו ,לא
כפיפויות ולא שום דבר .זהו.

נעה צ'פלינצקי :עכשיו ,העניין של המנהל האדמיניסטרטיבי.
יוסי סילמן:

זה כל בית ספר יש מנהל האדמיניסטרטיבי ,לא קשור בכלל.

נעה צ'פלינצקי :במימון ,במימון של העירייה?
יוסי סילמן:

כן.

נעה צ'פלינצקי :ואתה באחת הישיבות,
יוסי סילמן:

אישרנו את זה לפני שנה כבר.

נעה צ'פלינצקי :נכון ,נכון .ואז אתה אמרת שמהלך השנה אתם תבדקו.
יוסי סילמן:

נכון.

נעה צ'פלינצקי :אחר כך מתוך תשעה נשארו ארבעה .נכון?
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יוסי סילמן:

נכון.

נעה צ'פלינצקי :נכון? מה קורה היום?
יוסי סילמן:

יש ארבעה ,אנחנו כרגע עוד רוצים ללמוד.

נעה צ'פלינצקי :ומה עם כל החמישה האחרים שהיו צריכים להיות בבתי ספר אחרים?
יוסי סילמן:

אנחנו בודקים האם באמת המנהל האדמיניסטרטיבי יצדיק את עצמו ונפיק
לקחים ונקבל החלטות.

מוטי ששון:

אגב ,אני רק רוצה שתדעי ,בעבר.

נעה צ'פלינצקי :אני בעד אני לא נגד .אני פשוט מרגישה חפיפה שם.
יוסי סילמן:

לא ,אין שם חפיפה.

מוטי ששון:

בעבר היה רמי אהרוני ,היה מנהל האדמיניסטרטיבי בבית ספר איילון .אתה
זוכר אותו איציק? טוב וזה עבד טוב נכון? איציק? עבד טוב נכון איציק? אחרת
המנהל יתעסק רק בפדגוגיה .אני עובר לשאילתא הבאה .בבקשה .בבקשה
נעה .תקריאי את השאילתא.

 .3שאילתא  -של חברת המועצה נעה צ'פליצקי בנושא – הסעות תלמידים.
נעה צ'פלינצקי :כיצד נערכת עיריית חולון בנושא הסעות תלמידים מקריית מיכה בג'סי כהן,
האם הוגשה בקשה למשרד החינוך בנושא? אבל אנחנו יודעים שבסוף תשע"ח
יסתיימו הארבע שנים של התחייבות להסעות.

13
esales@etype.co.il
רח' האופן  ,5קרית אריה * פתח תקווה * טל * 03-9267924 :פקס03-9223490 :

מועצת העיר ה 17 -חולון ,ישיבת מועצה שמן המניין מס'  74ליום  6.5.2018פרוטוקול

מוטי ששון:

בשנה הנוכחית ועל פי סיכום שהיה עם משרד החינוך ,תלמידי ג'סי כהן
שלומדים בשנה זו בכיתה ד' תשע"ח מקבלים השתתפות בהסעות על ידי
משרד החינוך .שאר התלמידים בקריית מיכה מג'סי כהן ממומנים מימון מלא
על ידי עיריית חולון .הנהלת העיר החליטה שגם בשנת הלימודים הבאה
תשע"ט ,תמשיך העירייה לממן במימון מלא את הסעות תלמידי ג'סי כהן וקריית
מיכה לבתי הספר.

נעה צ'פלינצקי :מיכה זה...
מוטי ששון:

תראי ,מה שקרה עם משרד החינוך שהוא נתן את זה והגדיל את זה ,כדי לסיים
את,

נעה צ'פלינצקי :נכון ,את הארבע שנים.
מוטי ששון:

בסדר זה לא אומר שאנחנו לא נגיש את הבקשות כמו תמיד .זה לא אומר אבל
כרגע ,אנחנו צריכים להבטיח להורים ,אז אמרנו להם.

נעה צ'פלינצקי :מעולה.
מוטי ששון:

יהיה.

נעה צ'פלינצקי :ברור שזה בכפוף לבקשה למשרד החינוך.
מוטי ששון:

בשנה הנוכחית נוסעים מ ג'סי כהן כל יום הלוך ושוב 39 ,תלמיד ומקריית מיכה
 11תלמידים.
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מורן ישראל:

ביצעתם פנייה למשרד החינוך? פעם נוספת?

מוטי ששון:

ביצענו פנייה ,קיבלנו תשובה שלילית לצערי.

נעה צ'פלינצקי :אה ,כבר ביקשתם? לשנה הבאה?
מוטי ששון:

קיבלנו תשובה שלילית אנחנו ממנים את זה בתקציב העירייה ,ננסה פעם
נוספת להגיש את זה.

נעה צ'פלינצקי :כן בדיוק לבקש ,כי שאני פונה אליה היא אומרת לי עיריית חולון ביקשה.
מוטי ששון:

אבל נעה אבל זה בסדר ,זה לא פשוט.

נעה צ'פלינצקי :בסדר ,אני בעד ההיפך.
מוטי ששון:

הם חתמו ,חתמו איתנו על הסכם.

נעה צ'פלינצקי :מעולה.
מוטי ששון:

ואמרו 'זהו ,תגמרו את ההסעות' .ואנחנו לא רוצים לגמור את ההסעות כי
הבעיה לא נפתרה עם הילדים.

נעה צ'פלינצקי :נכון כי קריית מיכה אין להם בית ספר ,ג'סי כהן אין להם בית ספר.
מוטי ששון:

כי אין מספיק תלמידים .אוקיי ,עמוס ,בקשה תשאל.

 .4שאילתא – של חבר המועצה מר עמוס ירושלמי בנושא – רשימת עמותות
הפטורים מתשלום ארנונה.
עמוס ירושלמי :אני לא קורא ממה שכתוב .אתם מכירים את הכל.
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מוטי ששון:

לא ,תקרא .אני צריך להכניס את זה לפרוטוקול.

עמוס ירושלמי :לא צריך .היום הגיע לעמותה מודד מוסמך מטעם העירייה ,שמו איגור .אתה
לא יודע בטח מי זה.
מוטי ששון:

לא ,לא מכיר את איגור.

עמוס ירושלמי :טוב איגור הוא מודד מוסמך מטעם העירייה ,מדד כל מטר ומטר ,ושאלתי אותו
'תגיד לי ,אני קיבלתי  351מטר לשלם ,מה הסיפור ,אני עולה או יורד?' אמר לי
'אני לא יכול להגיד לך מה '.אמרתי לו 'מה אתה כן יכול להגיד לי?' אמר לי
'תשמע אני מטפל ,אני מוסמך' ..זברלו ,אחר כך קומבינות עזוב עכשיו .מוטי,
בוא נקרא לילד בשמו ,תראה כל חברי המועצה פה שיושבים אף אחד מהחבר'ה
שיושבים פה ביחד ,לא הרים את הכפפה ואמר 'רק רגע ,במי אתה פוגע מוטי?
במי אתה פוגע? אתה פוגע בחלשים' .מצד שני ,יש לנו קבלן שאין לי שום דבר
אישי נגדו ,הוא יושב על  5דונם עם חניה גדולה של משאיות ,עם מוסך עם
משרדים 15 ,שנה הוא לא שילם שקל אחד ,שקל אחד הוא לא שילם .אני שואל
מוטי ,איך ייתכן שתעשה איפה ואיפה? את החלשים תרמוס ואת העשירים
תיתן להם עוד ,תעשיר אותם כמה שיותר ,כמה שיותר .ומה אנחנו יש לנו?
פינה קטנה בסוף העולם שמאלה .נפלתם על זה ,שולחים לי מודד ועוד פעם
מודד 3 ,פעמים שלחו לי מודד .מה ,יגדל המקום שם? מה ,אני יתפרץ החוצה?
מה ,אני אבנה בניין של  18קומות? מה אני עושה שם מוטי? אתה היית שם,
אתה מכיר את המקום הזה .קצת רגש .אני לא מבין מה אין רגש לאנשים? אין
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טיפת ..חוק ,אני יודע אני מכיר את החוק .אני מכיר אנשים שיושבים בבית סוהר
והם לא רצחו בכלל .תראה מוטי ,לא ייתכן שאת הקבלן הזה יחייבו ב 87-מטר
שהוא יושב על  5דונם ,אין דבר כזה .זה פשע מה שאתם עושים ,זה פשע .זה
כסף ציבורי .היום משאית שרוצה להחנות בחניון המרכבה משלמת בסביבות
 800שקל לרכב למשאית .תעשה חשבון  15שנה 15 ,20 ,משאיות ,תעשה
חשבון כמה העירייה מפצה אותו על מה? הוא מרוויח מיליונים ,מה אתם דואגים
לו? תדאגו לאלה שאין להם ,לא אלה שיש להם .אלה שיש להם אין להם בעיה
בכלל .ולסיום אני רוצה להגיד לך מוטי ,יש אמרה שאומרת" :גם בלחם יש קשה
וגם אותו אוכלים" .אז תבין למה אני מתכוון .תלך לישון עם זה בלילה ותחשוב
מה אני אמרתי.
מוטי ששון:

טוב ,בשנה הנוכחית ועל פי סיכום שהיה במשרד החינוך ,כל היחסים בין
העיירה לבין קבלן האשפה מוסדרים במכרזים והסכמים הנמצאים בבדיקה
ובמעקב מתמיד ,כולל בימים אלה .אין שום קשר בין מרכז פינוי אשפה לבין
שאלת חיוב עמותה בארנונה .לידיעתך ,עמותת יד לחבר יושבת בנכס עירוני,
ולאחרונה הסתבר שזאת ללא כל הסדרה .על כן אני מבקש ממך לטפל בכך
בהקדם ולהגיש בקשה להקצאה שלא עשית עד עכשיו.

עמוס ירושלמי :עשיתי ,ויש את כל הקבלות וזה הגיע אליכם וזה הגיע אליכם וזה הגיע למשרד
הפנים.
מוטי ששון:

אני עובר לסעיף הבא.
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עמוס ירושלמי :וזה הגיע ל ,לא ,לא אתה חייב לשמוע.
יונת דיין:

רגע ,רגע ,רגע ,עמוס ברשותך,

עמוס ירושלמי :שרון ,אתה כבר חודש ימים אומר לי וזה לפני חודש אני העברתי את כל הניירת.
יונת דיין:

עמוס רק שנייה ברשותך.

עמוס ירושלמי :אבל זה לא יכול להיות שכל פעם הוא ,יספרו לי שאני לא מגיש.
יונת דיין:

עמוס אתה מדבר על הנחה לארנונה.

עמוס ירושלמי :אתם לא קוראים את זה בכלל.
יוסי סילמן:

אתה מדבר על הארנונה עמוס ,אתה יושב על השטח ללא דין.

יונת דיין:

אנחנו מדברים על הקצאה.

יוסי סילמן:

אתה יושב על השטח ללא אישור.

יוסי זיידה:

הקצאה ,עמוס הקצאת המבנה ,לא ארנונה .זה שני דברים שונים.

יוסי סילמן:

ללא אישור ,מה זה פלישה?

יונת דיין:

למבנה.

מורן ישראל:

אנחנו נשמח לקבל מפה של כל ההקצאות ,כי מה שהולך בהקצאות ,אני לא
יודע אם מתי שהוא נכנסתם לשם ,אתם לא יודעים מה קורה שם בכלל.
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יוסי סילמן:

אדון ,יש וועדת נכסים וועדת הקצאות מסודרת .כל מה שאתה רוצה תשאל,
אחרי שנייה תקבל מי הקצה ,מה הקצה.

מורן ישראל:

אתה טועה ומטעה.

יוסי סילמן:

אני?

מוטי ששון:

סליחה מורן ,אין לך,

יוסי סילמן:

אני יושב ראש הוועדה ,בבקשה.

מוטי ששון:

סילמן  ...אנחנו מדברים על סעיף אחרי זה.

עמוס ירושלמי :סילמן למה עד עכשיו לא הגשתם לי את זה? למה לא ביקשתם? מה נזכרתם
כמה חודשים לפני הבחירות.
יוסי סילמן:

לפנים משורת הדין ואנחנו נבקש.

עמוס ירושלמי :לא ,אני שואל אותך ,מר סילמן היקר.
מוטי ששון:

טוב.

עמוס ירושלמי :תן לי תשובה.
מוטי ששון:

בקשה חוק עזר ,העמדת רכב וחנייתו ,תיקון  ,2התשע"ח  .2018בבקשה,
בבקשה.
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 .5חוק עזר לחולון – העמדת רכב וחנייתו (תיקון  )2התשע"ח .2018
מוטי ששון:

בבקשה תציגי את הזה.

יונת דיין:

קיבלתם את דברי ההסבר והתיקון לחוק .אני מבקשת לשים לב בנוסח החוק
במקום "לא יעמיד אדם ברחוב" ,זה "לא יעמיד אדם בדרך" ,כל החוק עזר שלנו
נוקט בלשון דרך ,ואנחנו רוצים לשמור על אחידות .זה פשוט טעות הקלדה פה.
המדובר בכל אותם גרורים ,נגררים וכיוצא בהם ,שעומדים להם בחניות
ציבוריות ברחוב.

דובר:

איך תפנו אותם?

יונת דיין:

לא נפנה אותם ,נקנוס אותם.

מורן ישראל:

אז איפה הם יחנו?

יונת דיין:

באזור התעשייה הוכשרו.

מורן ישראל:

צריך להקצות מקום לחנייה.

מוטי ששון:

יש מקום באזור התעשייה.

מורן ישראל:

דיברנו על זה ,יש תיקון בנושא הזה?

מוטי ששון:

הקצנו מקום.

יוסי זיידה:

רגע חברים ,תנו רגע להשיב כמו שצריך.
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יונת דיין:

באזור התעשייה הוכשרו חניונים ,יש גם ציבוריים וגם פרטיים גם בתשלום בהם
יכולים להחנות כל סוגי הרכבים ,אנחנו לא הבאנו את התיקון הזה למועצה ,עד
שלא ראינו שהסדרת החניונים מתקדמת ,וברגע שיש חלוקה באזור התעשייה
כשמעמידים גרר כזה ,אם זה פרסום אם זה לאחסנה אם זה לכל סיבה אחרת,
והוא תופס ימים אם לא יותר חנייה שגם ככה היא במצוקה קיומית ,הגיע הזמן
בעקבות פסיקה גם ובעקבות מסכים שאושרו בערים אחרות ,כשיש פתרונות
חלופיים באזור התעשייה לאפשר להחנות שם.

מיכאל לויט:

יש שם שירותי שמירה למשל באותם חניונים?

יונת דיין:

יש חניון עם שירותי שמירה ,ויש חניון בלי שירותי שמירה זה מגוון.

מוטי ששון:

מיכאל יש חניון גדול ,יכולים שם לחנות ,ויש שם מקומות שאתה יכול לשלם גם
תשלום ,למשל חניון המרכבה .אבל אנחנו הפשרנו מקום ,אפשר לחנות שם.
אוקיי ,אני עובר לסעיף הבא.

יונת דיין:

רגע ,צריך להצביע.

מוטי ששון:

אוקיי ,מי בעד? מי בעד חוק עזר לחולון עמדת רכב וחנייתו תיקון  2תשע"ח
 ?2018מי בעד.17 ,16 ,15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1 .
 17בעד .מי נגד? מי נמנע?  3 ,2 ,1נמנעים .אושר .אני עובר לסעיף הבא.
החלטת מועצת העיר על הפעלת שירותי שמירה לפי סעיף  2בחוק עזר לחולון
שירותי שמירה שכר וסדר ציבורי התשע"ח .2018
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 .6החלטת מועצת העיר  -על הפעלת שרותי שמירה לפי סעיף  2בחוק עזר לחולון
שירותי שמירה שכר וסדר ציבורי התשע"ח .2018
יונת דיין:

חוק העזר שהתקבל במועצה לפני הרבה זמן ,אחרי שעבר תהליך גם של אישור
שמירה ,גם של אישור השיטור המשולב של המשטרה והעירייה בשיטור
העירוני והמשרד לביטחון פנים .לאחר אישור משרד הפנים ומשרד המשפטים,
פורסם סוף סוף שבוע שעבר כחלק מההוראות כחלק מהנחיות של משרד
הפנים ,כמו שמופיע בחוק העזר .כדי להחליט על הפעלת גביה על פיו .צריך
החלטת מועצה לפי סעיף  2ג' ,אם אני לא טועה ,לחוק .נעלם לי הנוסח רגע.
לפי סעיף  2לחוק ,אחרי החלטת מועצה מתפרסמת במחלקת ראש העירייה
וצריך לפחות  30יום לכניסה לתוקף ,ההחלטה העירונית הייתה לכניסה לתוקף
ב 1-לאוגוסט.

מוטי ששון:

אוקיי ,אין שאלות מי בעד?  ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1שרה? ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8
 15 ,14בעד .מי נגד?  3 ,2 ,1נגד .מי נמנע?  1נמנע .אושר .אני עובר לסעיף
הבא.

 .7אישור תבר"ים
מוטי ששון:

אישור תבר"ים .רחמים אתה בבקשה ,רחמים בנוני מנהל אגף התקציבים.

רחמים בנוני:

ערב טוב .יש לנו כאן תבר"ים בהיקף של  12,477,833ש"ח .כעקרון אפשר
לראות שיש לנו  ...פיס כ 4-מיליון .שונות כ 1.5-מיליון ,אפשר לראות לפי
הפירוט שזה נתיבי איילון ,עיריית ראשון ,והטוטו .יש לנו גם ,עשינו פה עברות
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בין תבר"ים ,מהיטל השבחה עשינו לקרנות הרשות ,זה לפי היתרות שנשארו
לנו בסוף שנה קודמת .יש פה פרויקטים אתם רואים ,ברחוב קרייטי ,חניה
ברחוב הרצפלד .נקבל גם  2.8מיליון ממשרד החינוך עבור מרחבי למידה
חדשניים בבתי הספר ,עבור  35בתי ספר.
יונת דיין:

שמה זה כולל?

רחמים בנוני:

מה?

יונת דיין:

מה זה הלמידה החדשנית הזאת?

רחמים בנוני:

זה כ 80-אלף לכל בית ספר שיש שם .אנחנו נצא למכרז לטובת מרחבי למידה.
יש שם כאילו מרחבי למידה חדשים לתלמידים ,יש שם אפיון מסודר.

יונת דיין:

מה זה כולל מחשבים ,לפטופים .מה ,מה יש שם?

רחמים בנוני:

זה יותר שולחנות ויותר פופים.

מורן ישראל:

זה מה שדיברת בוועדה.

נעה צ'פלינצקי :לא ,זה במרכז לחדשנות.
רחמים בנוני:

לא ,יהיה בבתי הספר.

מורן ישראל:

לא ,אבל מה שדיברו בוועדת חינוך את זוכרת האחרונה.

נעה צ'פלינצקי :נכון.
מורן ישראל:

אמרנו שלא צריך לעשות מרכז אחד אלא צריך להכניס את כל בתי ספר.
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רחמים בנוני:

יהיה בבתי הספר ,כן.

מורן ישראל:

ואז את מתקצבת  80אלף שקל לכל בית ספר.

יונת דיין:

אז לא צריך מרכז אחד .אז אין בעיה.

מורן ישראל:

זה לא פוסל אחד את השני.

יוסי סילמן:

לא ,לא ,תפרידו בין שני דברים ,יש את המרכז חדשנות .שכבודו במקומו מונח.

מורן ישראל:

אני הפרדתי ,ברור.

יוסי סילמן:

לא ,הם  .21יצא קול קורא של משרד החינוך ,כל בית ספר שרוצה לשפר את
סביבת הלמידה על ידי הכנסת ארונות מיוחדים ,כסאות ,שולחנות ,ריהוט.

מורן ישראל:

אז מה זה רק הצטיידות?

יוסי סילמן:

רק הצטיידות ובנושא גם של יצירת סביבת למידה ,שייגש לקול קורא ,משרד
החינוך מתקצב ב 80-אלף לבית ספר והעירייה ב 20-אלף .הגשנו  41בתי ספר,
זכינו בכולם .ואנחנו רוצים לגשת עכשיו לפרויקט מאוד גדול ,ולאפשר סביבת
למידה .זה עבודות ,זה ציוד מיוחד שולחנות ,ארוניות .לתת תחושה יותר טובה
של הילדים שבו הם יוכלו לשבת וליצור סביבת עבודה.

מורן ישראל:

 100אלף זה בערך כיתה אחת.

יונת דיין:

אבל זה לא הציוד.

יוסי סילמן:

לא זה לא בכיתה ,זה יוצא במסדרון.
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יונת דיין:

אבל זה לא טכנולוגיה או דברים כאלה.

יוסי סילמן:

 3.5מיליון ממשרד החינוך.

מוטי ששון:

כן מה השאלה?

יונת דיין:

לא ,אני שואלת ,אני רוצה הבהרה.

מוטי ששון:

בסדר.

נעה צ'פלינצקי :אני רוצה להבין על מה אני מדברת.
מוטי ששון:

הלאה.

רחמים בנוני:

זהו יש שאלות?

מוטי ששון:

מורן יש לך שאלות ,למי יש שאלות?

נעה צ'פלינצקי :מה זה מערכת לניהול היסעים?
יוסי סילמן:

אני מסביר.

רחמים בנוני:

לא ,עשינו פה רק ,זה תב"ר שאושר כבר במועצה לפני מספר חודשים.

יוסי סילמן:

מערכת טכנולוגית לניהול כל ההיסעים של החינוך המיוחד .סייעת ,איפה
המונית ,איפה הסייעת.

יונת דיין:

אוקיי ,מעולה.

רחמים בנוני:

זה תב"ר שהוא מאושר ,רק שינינו פה רק את מקורות המימון.
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מוטי ששון:

בסדר ,חבר'ה ,שאלת הבהרה תקפתם אותה.

נעה צ'פלינצקי :בדיוק .מה אתם תוקפים? אני רוצה רק להבין.
מוטי ששון:

יש שאלות? אוקיי ,מי בעד אישור התבר"ים? מי בעד אישור התבר"ים
המסתכמים ב 12,477,833-מכתבו של יצחק וידבסקי גזבר העירייה מ-
 .23/4/18מי בעד? ,16 ,15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1
 19 ,18 ,17בעד .מי נגד? מי נמנע? מי נמנע? אין נמנעים .מה כולם הצביעו?

יוסי סילמן:

כולם בעד.

מוטי ששון:

אוקיי ,אושר פה אחד .אני עובר לסעיף הבא ,תודה רבה לכם .עם כל התקציב
הרגיל לשנת  2018אתם יודעים כל רבעון אנחנו משחקים ,מחזירים מהרזרבה.
ואנחנו גם לא רק מחזירים מהרזרבה ,לפעמים מקבלים גם תוספות ממשרד
הרווחה ממשרד החינוך מכל מיני סיבות כאלה ואחרות ,עדכון התקנים שלהם,
רחמים בבקשה.

 .8עדכון התקציב הרגיל לשנת 2018
רחמים בנוני:

כן ,אז יש לנו כאן עדכון של  .8,933,100כעקרון אפשר לראות שאנחנו מקבלים
ממשרד החינוך  ,2,617,000ממשרד הרווחה  .4,649,000מהמשרד להגנת
הסביבה אנחנו מקבלים כסף ,כמו שניתן לראות .במקביל גם אפשר לראות את
ההוצאות שאנחנו עשינו למשל השתתפות עצמית וגוף זה הביטוח ,פשוט אנחנו
העברנו את זה לרזרבה ועכשיו בגלל שהסתיים הרבעון אנחנו פתחנו את
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הרזרבה .יש פה תוספת לטובת הכנה לצה"ל ,תגבורת שעות לעל יסודי ,תוספת
של  850שעות שאנחנו מוסיפים לעל יסודי .יש פה כפי שאתם רואים מרוץ עלם
שזה גם היה ברזרבות ,זה פשוט פרויקטים שהעברנו לרזרבה עכשיו הרזרבה
נפתחה ואנחנו מכניסים אותה .רווחה כמו שאתם רואים ,והקטנה של הרזרבה.
מוטי ששון:

כן ,מורן.

מורן ישראל:

דבר ראשון אני רוצה לשאול לגבי הכנה לצה"ל ,מה קורה שם היום? יש שם רק
חצי תקן? חצי משרה? או שיש משרה שלמה? פעם הכנה לצה"ל בחולון היה
אחד מעמודי התווך והדגלים שלנו ,האם זה כבר לא קיים? ויש שם מישהו בכלל
שנושא את המסמך ,איך זה הפך להיות חצי תקן רק? זו השאלה.

יוסי סילמן:

אנחנו ,כרגע זה מתוכנן חצי תקן ,ישבנו עם מוטי ,ויש לנו כוונה לעלות את זה
לתקן .כרגע יש לנו בעיה ומגבלה ,בגלל הבחירות .עד סוף אוקטובר אי אפשר
יהיה לשדרג את זה לתקן שלם ,אנחנו מודעים לעניין .מה שקרה פשוט זה
שליאן הלכה למרכז צעירים ונוצר וואקום בעניין הזה.

מורן ישראל:

ליאן ישבה על תקן ,לא?

יוסי סילמן:

תגמלנו אותו בנושא של חצי תקן ,חשבנו שזה מספיק .הכוונה היא לשדרג,
כרגע אנחנו מנועים מהעניין.

מורן ישראל:

אבל ליאן ישבה על תקן.

נעה צ'פלינצקי :רגע אבל היא הייתה בתקן אז למה?
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מורן ישראל:

והיה תקן גם בצעירים.

יוסי סילמן:

היה לנו בעיה אחרת ,אז העברנו רק חצי תקן.

נעה צ'פלינצקי :אז רגע ,מי יושב על החצי תקן?
יוסי סילמן:

פנוי.

נעה צ'פלינצקי :לא ,חצי פנוי ,וחצי מה יש?
יוסי סילמן:

היה לנו ,אנחנו השתמשנו בחצי תקן להעברת תקן למנהל ,כל נושא של לימודים
שיפור לימודים ,לא  ...את התכניות האלה.

נעה צ'פלינצקי :תגבור?
יוסי סילמן:

לא ,לא ,מהות.

נעה צ'פלינצקי :אה מהות?
יוסי סילמן:

התקנו תקן ,והיינו צריכים את החצי תקן .ואני אומר ,אני מודה שעשינו פה טעות
ואנחנו נשלים את זה לעוד חצי תקן.

נעה צ'פלינצקי :כי אני הבנתי ,ראיתי לפחות ,ראיתי ככה.
יוסי סילמן:

אז גמרנו ,יושלם ,כרגע אנחנו במגבלה רק.

מורן ישראל:

קודם כל אני רוצה לברך על מרוץ עלם ,בתור מי שהתנדב שם בעמותה  3שנים.
רק צר לי שזה קורה רק פעם ב 5-שנים ,מסיבות כאלה או אחרות ,רק על
תקצוב.
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מוטי ששון:

קודם כל ,אתה טועה בגדול.

מורן ישראל:

למה אני טועה?

מוטי ששון:

משום שנה שעברה זה לא התקיים מהטעם הפשוט,

מורן ישראל:

אבל גם לפני שנתיים זה לא התקיים.

מוטי ששון:

כי הם לא הביאו את החלק שלהם .ברגע שהם לא מביאים את החלק שלהם.

מורן ישראל:

אז הם מביאים את החלק כל  5שנים.

מוטי ששון:

וזה ילך להיות על חשבון העירייה ,אז זה לא עלם .זה יכול להיות מרוץ חולון
כמו שהיה פעם .אם אתה מכיר את ההיסטוריה ,היה מרוץ חולון ולא מרוץ עלם.
ברגע שעלם נכנסו וביקשו לעשות את זה ביחד אתנו כי המרוץ שלנו מוצלח ,אז
הם נתנו גם כסף.

מורן ישראל:

כמה כסף הם נתנו למרוץ?

מוטי ששון:

הם נתנו כמה מאות אלפי שקלים .וגם השיגו ספונסר ושנה שעברה לא היה
להם כסף ,אז אמרתי העירייה לא תקרא לזה מרוץ עלם כי זה לא עלם.

מורן ישראל:

אבל לא היה מרוץ חולון.

יעקב חרש:

הם ביטלו ברגע האחרון.

מוטי ששון:

אז אני אומר ,ברגע האחרון הם ביטלו .הלכנו על מרוץ עלם,

יעקב חרש:

העיקר עכשיו יש ,עזוב מה שהיה .תעביר.
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מורן ישראל:

יש משהו בזה.

מוטי ששון:

אבל תדע לך ,זה מופיע ,מורן .זה הופיע בספר התקציב לפני שנה ,הופיע .רק
פשוט מאוד ברגע שהם לא נתנו ,אמרתי אם כך אני מתנגד למרוץ עלם.

יוסי סילמן:

נאוה ברק באה לראש העיר ,וראש העיר ביקש ממנה שתתקצב והיא אמרה
שאין לה כסף .ולכן זה לא יצא ,כי העירייה תקצבה את המרוץ מבחינתה.

יוסי סילמן:

כמה שאני זוכר הם שמים שם  200אלף שקל ,אני לא ,אל תתפוס אותי על
המילה .בערך  200אלף שקל השתתפות עלם.

מוטי ששון:

הם גם מביאים איזה ספונסר ,ולא היה להם לא זה ולא זה .אוקיי ,יש שאלות?
מי בעד אישור התקציב הרגיל לשנת  ,2018כאשר בצד ההוצאות ובצד
ההכנסות אנחנו מדברים על  1,280,849,200על פי מכתבו של גזבר העירייה
יצחק וידבסקי מה .23/4/2018-מי בעד? ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1
 ,18 ,17 ,16 ,15 ,14 ,13 ,12איפה זברלו?  19בעד .אין נגד ,אין נמנעים,
אושר פה אחד .אני עובר לסעיף הבא.
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מינוי – גברת אתי פרחי
מוטי ששון:

חבר'ה אנחנו כבר הרבה זמן מנסים להעיף את החברות העירוניות ,וכל פעם
מסיבה כזו או אחרת אנשים נופלים בגלל זיקה פוליטית כזו או אחרת .אז
החלטתי שאני פונה לאנשים שאין להם שום זיקה לשום מפלגה ,ולשום מפלגה
בתוך בניין העירייה ,בתוך מועצת העיר.

מורן ישראל:

האם יש עדכון כל שהוא שאנשים נפלו שאתם לא עדכנתם?

מוטי ששון:

לא הסכימו לאשר עד שלא נביא שליש נשים ,בשום פנים הם לא מוכנים לאשר.

מורן ישראל:

אבל יש אישה שמחכה נציגת ציבור.

מוטי ששון:

כן אבל היא לא הייתה מוכנה לקבל עד שלא נביא שליש.

מורן ישראל:

לא ,יש אישה.

מוטי ששון:

אתה לא הבנת מה אני אומר לך? מדבר על לאה.

מורן ישראל:

נכון.

מוטי ששון:

לאה אושרה ,אבל שאתה מביא והם רואים שאין שליש נשים בדירקטוריון הם
לא מאשרים.

יוסי סילמן:

שליש נשים בכל הדירקטוריונים הם רוצים ייצוג הולם של שליש נשים בכל
דירקטוריון שהיה.

מוטי ששון:

רוצים  9נשים.
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מורן ישראל:

היא כבר אושרה לדירקטוריון?

מוטי ששון:

היא אושרה במועצה אבל הוא לא מוכן לקבל.

יוסי סילמן:

הוא לא היה בכלל במועצה לפני  4שנים.

מוטי ששון:

הם לא מוכנים לקבל .עד שאתה לא מביא שליש נשים ,לא מוכנים לקבל .אז
אני מציע ,מי בעד מינויה של הגברת אתי פרחי? מי שלא יודע היא הייתה
מנהלת רשת קהילה ופנאי ,ודירקטורית נציגת ציבור בחברה לבילוי ובידור
בע"מ .מי בעד? ? ,16 ,15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1
 19 ,18 ,17בעד .אין נגד ,אין נמנעים ,אושר .אני עובר ל,

מורן ישראל:

מוטי ,לגבי שאר המינויים ,אני שמעתי את מה שאתה אומר .אחד ,לא הובאו
לנו עד היום אז אנחנו לא יכולים לעמוד בתקן .אני מזכיר לך,

מוטי ששון:

אתה יכול להצביע נגד.

מורן ישראל:

אני לא אטען ,ושתיים זה שאתה אומר שבסוף החלוקה פוליטית ואתה ממנה
זה גם אומר משהו.

מוטי ששון:

אה ,אתה הצבעת בעד,

מורן ישראל:

אני הצבעתי כי אני ספציפית אני,

מוטי ששון:

מינוי של הגברת איילת כהן ,אתה לא יכול להפריע לי עכשיו.

מורן ישראל:

ברור שלא.
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מינוי – גברת זיוה ברעם
מוטי ששון:

מינויה של הגברת זיוה ברעם דירקטורית נציגת ציבור בחברה לבילוי ובידור
בע"מ.

דובר:

רגע מה היא הייתה בעברה? מה הרקע שלה?

מוטי ששון:

היא הייתה בעברה במשרד הביטחון ,עברה גם קורסים של דירקטורים .ותראה
מי שיחליט אם היא ראויה או לא ראויה ,שאנחנו מעבירים את זה למשרד הפנים
הם רואים שהיא לא ראויה ,לא מאשרים אותה .אוקיי ,מי בעד? ,5 ,4 ,3 ,2 ,1
 16 ,15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6בעד .מי נגד?  1נגד 2 ,נגד .אוקיי,
נמנעים? אין .אושר .עובר לסעיף הבא.

מינוי – גברת איילת כהן
מוטי ששון:

מינוי של הגברת איילת כהן סמנכ"ל תעשיה ומסחר באזור התעשייה,
לדירקטורית נציגת העירייה בחברה הכלכלית במקום הגברת עינת פלדמן,
שסיימה את עבודתה בעירייה .מי בעד? ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1
 18 ,17 ,16 ,15 ,14 ,13 ,12בעד .יש פה רק  18 ?18בעד ,אין נגד ,אין
נמנעים .אושר.

מינוי – גברת בתיה עזר
מוטי ששון:

מינויה של הגברת בתיה עזר ,כדירקטורית נציגת ציבור בחברה הכלכלית ,היא
חשבת במשרד הביטחון.
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מורן ישראל:

במקרה הזה ,נראה לי שאם פסלתם מישהו שהוא גבר ,מהטעמים שהוועדה
פסלה .והנציג שהיה גבר ,כנציג ,דירקטור של הציבור בחברה הכלכלית ,היה
לפי מפתח סיעתי ,וכבר  4שנים אתם לא ממנים .ראוי היה לבקש מאיתנו אישה.

מוטי ששון:

אוקיי .יש כאן ,אתה ככה.

מורן ישראל:

לא ,אבל אותו דירקטור של החברה הכלכלית,

מוטי ששון:

אבל אם אתה תסתכל פה ,אם אתה הולך בלי סיוע,

מורן ישראל:

על מה אתה מדבר ,אין לנו נציגים בשום חברה על מה אתה מדבר?

מוטי ששון:

סליחה אנחנו,

מורן ישראל:

 5שנים אתם לא ממנים אף אחד.

מוטי ששון:

אוקיי ,אנחנו  9אנשים ומה קיבלנו? חוץ ממני כיושב ראש?

מורן ישראל:

את כולם אתם מקבלים.

מוטי ששון:

אוקיי .מינוי ,אוקיי .מי בעד מינויה של הגברת בתיה עזר כדירקטורית נציגת
ציבור החברה הכלכלית? ,15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1
 16בעד .מי נגד?

מורן ישראל:

אני נגד.

מוטי ששון:

אתה נגד ,מי נמנע?

מורן ישראל :זה לפרוטוקול .גם עכשיו וגם קודם.
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מוטי ששון:

 1נמנע ,אושר.

מורן ישראל:

רושם את זה לפרוטוקול ,תעביר את זה.

מינוי – גברת מינה זוהר
מוטי ששון:

מינויה של הגברת מינה זוהר כדירקטור נציגת ציבור בחברה לפיתוח תיאטרון
מוסיקה אומנות ומחול חולון.

מורן ישראל:

האם יש חוסר בנשים בחברה לפיתוח תיאטרון?

מוטי ששון:

בכל החברות חסר,

מורן ישראל:

לא ,אני רוצה לשאול שאלה ספציפית על הדירקטוריון הזה?

יוסי סילמן:

צריך להשלים שליש ,שליש ,שליש.

מורן ישראל:

שליש .האם אין שליש נשים בתוך החברה לפיתוח תיאטרון?

מוטי ששון:

גם אם יש ,יש עוד נציג אחד גברים.

מורן ישראל :יש נציגה אחת.
מוטי ששון:

יש עוד נציג גברים ,ואמרתי אם כבר דורשים נשים אז אני בעד להכניס עוד
אחת.

מורן ישראל:

אין בעיה ,אבל תאשרו קודם כל את הקיימת אתם אמרתם שהעירייה כרגע
מעוכבת בגלל,
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מוטי ששון:

פניתי לרוטרי פניתי לרוטרי אמרתי תשלחו לי אישה ,גם הם נתנו לי אישה .אז
אני אומר ,אז עוד אישה יהיה ,לא רק שליש ,יותר משליש יהיה .מה קרה?

מורן ישראל:

למי שאמרת תשלחו?

מוטי ששון:

אני אמרתי לרוטרי .אוקיי ,מי בעד? ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1
 16 ,15 ,14 ,13בעד .מי נגד?  1נגד ,מי נמנע?  1נמנע .מורן נגד .מי נמנע,
מי נמנע? נמנע  .1אושר .אני עובר ,אוקיי ,לפני שאני אסיים בקשה אתה רוצה
לנאום מהמקום?

מורן ישראל:

כן בבקשה.

מוטי ששון:

בבקשה.

מורן ישראל:

אני רוצה לדבר על כל מה שקשור למיגון ומקלוט בעיר .הועלתה פניה מציבור
לכל מה שקשור לציר של רחוב אילת .אני מניח שיש מקומות נוספים בעיר שהם
לא ממוקלטים ומן הסתם הבתים שלהם ללא ממ"ד .מה שאני מבקש לדעת
במסגרת ההערכות של שעת חירום של העירייה ,האם יש שיח כל שהוא עם
פיקוד העורף ומשרד להגנת העורף שהיה בעבר ,האם יש שיח כל שהוא
שבשעת חירום במידת הצורך תהיה פריסה באזורים שהם נטולי ממ"דים והם
נטולי מקלט?

יוסי סילמן:

מקלט של מי?

מוטי ששון:

רגע זה אמירה שלו .הוא לא שואל שאלות ,ולא עונים לו.
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מורן ישראל:

הוא רשאי לענות ,זה שאתה בוחר שהוא לא יענה ,זה ,האם לצורך העניין אנחנו
נערכים בצורה כזאת שבשעת חירום חס וחלילה המשרד ,או לצורך העניין
משרד הביטחון ,האם יש שיח כזה שיפרסו בשעת חירום .אם מחר יש מלחמה
כזאת או אחרת ואין בכל האזור הזה שום מקלוט האם יש חשיבה על זה?

דובר:

יש ,למה אין?

יוסי סילמן:

אני יכול לענות מוטי?

מורן ישראל:

כן ,כן אתה יכול לענות.

מוטי ששון:

לא ,לא ,אני לא חושב .תראה ,יש לזה פרוצדורה ,ומיד היא תגיד לך מה
הפרוצדורה .הודעה אישית.

מורן ישראל :מותר לו לענות ,כמו שאתה עונה כל הזמן .זה לא הודעה אישית ,הודעה אישית
זה רק במידה ואומרים לי משהו אישי .הוא יכול לענות ,זה קרה ככה קדנציה.
מורן ישראל:

צריך לכתוב מכתב ולראות האם הם ערוכים ,ואם לא שמשרד הביטחון ידע את
זה .האם הוא יודע לפרוס עכשיו.

יוסי סילמן:

אני אומר עוד פעם ,אנחנו מבחינת ערים מספר  1בארץ מבחינת מוכנות .עדיין
יש פערי מקלוט ,אבל העיר מספר  1בארץ במוכנות לשעת חירום.

מוטי ששון:

מה רצית להעיר?

37
esales@etype.co.il
רח' האופן  ,5קרית אריה * פתח תקווה * טל * 03-9267924 :פקס03-9223490 :

מועצת העיר ה 17 -חולון ,ישיבת מועצה שמן המניין מס'  74ליום  6.5.2018פרוטוקול

יוסי סילמן:

שני דברים .א' מתקיים שיח כל הזמן .יש פעמים ,שאני יכול להגיד בשבוע
שעבר ביצענו תרגיל  4שעות בצריפין ,ביוני אנחנו מבצעים תרגיל של יום שלם,
על הנושא כולל הנושא של מקלוט .ככה שאנחנו עוסקים עם זה הרבה ,כולל
עם פיקוד העורף ,האם להגיד לך שיש לנו מאפס פתרונות? לא .אנחנו מנסים
להתמודד עם זה ברמה הארצית ולתת את המיטב שאנחנו יכולים .אני רק יכול
להבטיח לך שכל הזמן שאנחנו מדברים על זה .גם מוטי ,עשינו פה תרגיל
משותף עם פיקוד העורף וזה עלה בצורה הטובה ביותר כולל תרגול בשטח של
מקום עם נפגעים והתבצע גם השנה.

מוטי ששון:

וקיבלנו את הציונים הכי גבוהים.

מורן ישראל:

זה נכנס לסיכון עם פיקוד העורף שיש אזורים,

מוטי ששון:

טוב זה לא דיון ,סליחה .זה לא דיון .הישיבה נעולה תודה רבה.

-

תום הישיבה -
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