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מועצת העיר ה 17 -שמן המניין מס' 78
מיום 1.7.2018


משתתפים:
 oמר מוטי ששון – ראש העיר ויו"ר מועצת העיר
 oמר זוהר נוימרק – חבר מועצה ומ"מ ראש העיר
 oמר חיים זברלו – חבר מועצה וסגן ראש עיר
 oעו"ד רועי כהן – 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 איתי זילבר – חבר מועצה
 oמר ישראל מורן – חבר מועצה
 oגב' נעה צ'פליצקי – חברת מועצה
 oמר ראובן קייקוב – חבר מועצה
 oמר שי קינן – חבר מועצה
 oגב' שרה כהן גאדול – חברת מועצה
 oמר לויט מיכאל – חבר מועצה
 oמר ניסים זאב – חבר מועצה
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 oמר יואל ישורון – חבר מועצה וסגן ראש עיר
 oמר יעקב בבלי – חבר מועצה



נעדרו:
 oמר יעקב אחדות – חבר מועצה
 oגב' רבקה עדן – חברת מועצה וסגן ראש עיר
 oמר עופר שמעונוף – חבר מועצה
 oמר עמוס ירושלמי – חבר מועצה
 oמר חזן שמעון – חבר מועצה
 oמר עזרא סיטון – חבר מועצה
 oמר שמריהו מיכאל – חבר מועצה
 oמר יצחק תורג'מן – חבר מועצה



כמו כן נכחו:
 oמר יוסי סילמן – מנכ"ל העירייה
 oעו"ד יונת דיין – יועמ"ש העירייה
 oשירלי מורה – סגנית הדוברת
 oמר רחמים בינוני – מנהל אגף תקציבים ובקרה
 oמר יצחק וידבסקי – גזבר העירייה
 oגב' אסתי וייסלר הרצוג – חשבת העירייה
 oמר זיו לנדאו – סגנית מנהלת אגף מבני ציבור – תשתיות
 oיגאל אייל – מנהל מחלקת הספורט
 oמר אבי מור

– מנהל מערך תברואה
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על סדר היום:
 .1הצעה לסדר  -של חבר המועצה זילבר איתי בנושא  -אוזלת היד של עיריית חולון בנוגע
לסגירת סניפי הדואר בשכונות.
 .2הצעה לסדר  -של חבר המועצה מורן ישראל בנושא  -היעדר טיפול העירייה בנושא
צמצום קווי הרכבת החולפים בתחנות חולון.
 .3הצעה לסדר  -של חבר המועצה מורן ישראל בנושא  -דיון בדו"חות הקרינה של מוסדות
החינוך בעיר.
 .4הצעה לסדר  -של חברת המועצה צ'פליצקי נעה בנושא  -התקנת מצלמות במסגרות
הגיל הרך.
 .5שאילתא  -של חברת המועצה צ'פליצקי נעה בנושא – יתרות כספי הורים.
 .6שאילתא  -של חברת המועצה צ'פליצקי נעה בנושא – ניהול הקונסרבטוריון.
 .7פרוטוקול וועדת תמיכות מיום  – 5.6.18טבלאות חלוקת תמיכות לתנועות נוער לשנת
.2018
 .8אישור טבלת חלוקת תמיכה במוסדות דת .2018
 .9פרוטוקול וועדת דיון מיום  18.6.18טבלת חלוקת כספי השגיות תמיכות בגין תבחין
הישגיות לשנת .2018
 .10פרוטוקול ועדת תמיכות מיום  ,20.6.2018טבלת חלוקת כספי תמיכות חינוך ,תרבות,
אומנות ,רווחה ובריאות לשנת .2018
 .11בקשה לאישור המועצה להתקשרות בפטור ממכרז לפי תקנה (22ח) לתקנות העיריות
(מכרזים) לפי בקשת אגף תשתיות.
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 .12חוק עזר לחולון (מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון) (תיקון) התשע"ח – .2018
 .13מחיקת חובות שאינם ניתנים לגביה(חובות אבודים) חובות אשר לגביהם התקבל
"הפטר" הערכאות שיפוטיות.
 .14אישור הרחבת חוזה  - 8905/17הגדלת כמות האשפה הנאספת ומפונה באמצעות
קבלן בגובה של .50%
 .15עדכון התקציב הרגיל לשנת .2018
 .16אישור תב"רים.
 .17עדכון נוסף לאישור תב"רים.
 .18אישור דו"ח רבעוני לשנת ( 2018רבעון .)1
 .19אישור הארכת שירות לגב' שרה דניאלסקי מנהלת ענף תקציב רגיל – מינהל גזברות.
 .20מינוי של מר ארז אלי סמנכ"ל תפעול ומינהלה לחבר באיגוד ערים דן תברואה במקום
איתן שטיינר שמסיים את תפקידו.
 .21מינוי סמנכ"ל תפעול ומינהלה מר ארז אלי ליו"ר בוועדות :רכש התקשרויות ובלאי,
ועדת בטיחות ,במקום איתן שטיינר שמסיים את תפקידו.
 .22מינוי מר עמית חן לדירקטור נציג העירייה בתאגיד "מי שקמה".
 .23אישור פגרה קיץ לחודשי אוגוסט – ספטמבר.

ריכוז החלטות ישיבת מועצת העיר שמן המניין
מס'  78פרוטוקול מס' 492
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 .1הצעה לסדר  -של חבר המועצה זילבר איתי בנושא  -אוזלת היד של עיריית חולון בנוגע
לסגירת סניפי הדואר בשכונות .ירד מסדר היום.
 .2הצעה לסדר  -של חבר המועצה מורן ישראל בנושא  -היעדר טיפול העירייה בנושא צמצום
קווי הרכבת החולפים בתחנות חולון .ירד מסדר היום.
 .3הצעה לסדר  -של חבר המועצה מורן ישראל בנושא  -דיון בדו"חות הקרינה של מוסדות
החינוך בעיר .ירד מסדר היום.
 .4הצעה לסדר  -של חברת המועצה צ'פליצקי נעה בנושא  -התקנת מצלמות במסגרות הגיל
הרך .ירד מסדר היום.
 .5שאילתא  -של חברת המועצה צ'פליצקי נעה בנושא – יתרות כספי הורים.
 .6שאילתא  -של חברת המועצה צ'פליצקי נעה בנושא – ניהול הקונסרבטוריון .ירד מסדר
היום.
 .7מועצת העיר אשרה ברוב קולות את פרוטוקול וועדת תמיכות מיום  – 5.6.18טבלאות
חלוקת תמיכות לתנועות נוער לשנת .2018
 .8מועצת העיר אשרה ברוב קולות את טבלת חלוקת התמיכה במוסדות דת .2018
 .9מועצת העיר אשרה ברוב קולות את פרוטוקול וועדת דיון מיום  18.6.18טבלת חלוקת כספי
השגיות תמיכות בגין תבחין הישגיות לשנת .2018
 .10מועצת העיר אשרה ברוב קולות את פרוטוקול ועדת תמיכות מיום  ,20.6.2018טבלת
חלוקת כספי תמיכות חינוך ,תרבות ,אומנות ,רווחה ובריאות לשנת .2018
 .11מועצת העיר אשרה ברוב קולות את הבקשה לאישור המועצה להתקשרות בפטור ממכרז
לפי תקנה (22ח) לתקנות העיריות (מכרזים) לפי בקשת אגף תשתיות.
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 .12מועצת העיר אשרה ברוב קולות את חוק העזר לחולון (מניעת מפגעים ושמירת הסדר
והניקיון) (תיקון) התשע"ח – .2018
 .13מועצת העיר אשרה ברוב קולות את מחיקת החובות שאינם ניתנים לגביה(חובות אבודים)
חובות אשר לגביהם התקבל "הפטר" הערכאות שיפוטיות.
 .14מועצת העיר אשרה ברוב קולות את הרחבת החוזה  - 8905/17הגדלת כמות האשפה
הנאספת ומפונה באמצעות קבלן בגובה של .50%
 .15מועצת העיר אשרה ברוב קולות את עדכון התקציב הרגיל לשנת .2018
 .16מועצת העיר אשרה ברוב קולות את אישור התב"רים.
 .17מועצת העיר אשרה ברוב קולות את עדכון נוסף לאישור התב"רים.
 .18מועצת העיר אשרה ברוב קולות את הדו"ח רבעוני לשנת ( 2018רבעון .)1
 .19מועצת העיר אשרה ברוב קולות את הארכת השירות לגב' שרה דניאלסקי מנהלת ענף
תקציב רגיל – מינהל גזברות.
 .20מועצת העיר אשרה ברוב קולות את מינויו של מר ארז אלי סמנכ"ל תפעול ומינהלה לחבר
באיגוד ערים דן תברואה במקום איתן שטיינר שמסיים את תפקידו.
 .21מועצת העיר אשרה ברוב קולות את מינוי סמנכ"ל תפעול ומינהלה מר ארז אלי ליו"ר
בוועדות :רכש התקשרויות ובלאי ,ועדת בטיחות ,במקום איתן שטיינר שמסיים את תפקידו.
 .22מועצת העיר אשרה ברוב קולות את מינויו של מר עמית חן לדירקטור נציג העירייה בתאגיד
"מי שקמה".
 .23מועצת העיר אשרה ברוב קולות את פגרה קיץ לחודשי אוגוסט – ספטמבר.
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פרוטוקול
מר מוטי ששון :אני פותח את הישיבה ,ישיבת המועצה שמן המניין מספר  .78על סדר היום
איתי בקשה ,תקרא את ההצעה לסדר .מורן ,בקשה.
 .1הצעה לסדר  -של חבר המועצה זילבר איתי בנושא  -אוזלת היד של עיריית חולון
בנוגע לסגירת סניפי הדואר בשכונות.
מר מורן ישראל :אז הסיפור הוא כזה ,הסיפור מאוד פשוט ,השאלה היא מה עושה עיריית חולון
בזמן שסוגרים לנו את סניפי הדואר ברחבי העיר ,אם אתם יודעים או לא יודעים מאז חודש מרץ
האחרון נסגרו לנו עוד  2סניפים ,גם ג'סי כהן ,גם תל גיבורים .אם אתם מכירים את הסניף
שהיה גם ליד כיכר סטרומה ,אז גם הוא נסגר .כמעט ואין לנו כבר סניפי דואר בעיר ,תושבי
העיר דווקא לא הצעירים יותר אלא המבוגרים יותר ,החבר'ה שצריכים את שירותי הדואר ליד
הבית וקרוב יותר ,הם אלה שנזקקים ורוצים להגיע לקבל את שירותי הדואר ,אין להם כבר
שירותי דואר ,והסיבה היא מאוד מאוד פשוטה ,בסופו של דבר הדואר יוצר מצב שהזכיינים שלו
לא משתלם להם בכלל להחזיק את זה ,הם מחזיקים את הסניפים בעלות שהיא פחות משכר
מינימום.
דובר :מה אתה צריך שהעירייה תחזיק אותם?
מר מורן ישראל :לא ,לא ,אני רוצה שהדואר יחזיק אותם ,השאלה היא איפה עיריית חולון במשך
כל התקופה הזאת ,מה אתה אדוני ראש העיר עושה בתקופה הזאת? איך אתה מונע שלא
יסגרו לתושבים את כל השירותים? איך אתה דופק על השולחנות ומוודא שזה לא יקרה? איך
אתה דופק על השולחן של שר התקשורת? ברוך השם יש לך קואליציה כזו רחבה שגם יש לך
את הנציגים שיכולים להיעזר בהם במשרדי הממשלה ,איך הם עוזרים לך בשביל למנוע את
הדבר הזה? איך יכול להיות שתושבי חולון מיום ליום מקבלים שירות גרוע ,יותר ויותר בכל מה
שקשור לשירותי הדואר בחולון ,ואתם לא עושים כלום ,אני קורא את התשובה שלך תוך כדי
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שאתה שולח הודעה ,והתשובה שלך מדברת "שנה וחצי נפגשתי וכבר שטחתי את פנייתי בפני
מנכ"ל הדואר ושום דבר לא קורה" ,אז אם אתה אדוני ראש העיר ,עם כובד משקלך מטיל אותו
יחד עם כל הקואליציה הרחבה והקשרים שיש להם במשרדי הממשלה ,פונה למנכ"ל הדואר
ושום דבר לא קורה .אני באמת שואל ,האם אתה אתם עושים מספיק? יכול להיות שאתם לא
צריכים רק לפנות ,יכול להיות שאתם כבר צריכים להפסיק להיות נחמדים ולשלוח איזשהו מייל
או איזשהו דואר ,דרך אגב לא ראינו איזשהו דואר או איזשהו משהו רשמי ,נשמח לקבל אותו
ולראות .יכול להיות שזו תהיה הפנייה הבאה ,לראות באמת איזה פנייה אומרת רשמית עשיתם,
אבל עושה רושם שאתם לא עושים מספיק ,והסניפים האלה נסגרים .והתושבים שלנו ,כמו שגבי
אמר קודם ,בסופו של דבר נפגעים ,בשכונת תל גיבורים אין יותר דואר.
מר מוטי ששון :כן אבל מה הקשר לעירייה?
מר מורן ישראל:

לא יודע ,בוא תגיד לי אתה ,יש לך שרים בממשלה? אתה מכיר אותם?

תפנה .קדימה ,בשביל מה אתם עושים את זה? בשביל מה ראש העיר יושב בעמדה שלו אם
הוא לא יודע לייצג את התושבים שלו בפני משרדי הממשלה? זה מה שצריך לעשות .ולצערי
אתם לא עושים כנראה מספיק ,כי הסניפים נסגרים מיום ליום והתושבים בלי שירותים .אשמח
אדוני ראש העיר לשמוע מה אתה עושה בעניין.
מר מוטי ששון :אז חבל שאתה קצת לא מבין את מערך המשק הישראלי ,איזה גוף הופרט,
איזה גוף לא הופרט ,מה העמדה שיש לגוף ציבורי וההשפעה על גוף יותר עסקי ,מה לעשות,
אני לא מרוצה משירותי הדואר ,פעם היו כל  3פעמים בשבוע הייתי מקבל דואר ,היום אני מקבל
פעם בשבוע ,שבועיים ,שירות גרוע ,ההפרטה הייתה לא מוצלחת לדעתי ,אבל ככל שנושא
סניפי הדואר לא תלוי בעירייה ,ואין ביכולתנו להשפיע על החלטות הדואר ,עם זאת ,הזמנתי
את מנכ"ל הדואר ,מר דני גולדשטיין ללשכתי ,לפני כשנה וחצי ,ושטחתי לפניו את הבעיות
השונות בגין התנהלות ושירות כושלים בסניפי הדואר בחולון ,כמו גם בנושא הזה של סגירת
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הסניפים .במהלך השנים האחרונות פניתי בכתב ,בנוסף לשיחות טלפון שקיימתי ,ליושב ראש
דואר ישראל מר ששי שילו ,למנכ"ל הדואר בתקופות השונות ,למר חיים אלמוזנינו ומר דני
גולדשטיין ,לאחרונה פניתי בכתב ב ,7.5.2017-הנושא הזה עומד על סדר היום ,קשה לשכנע
אותם ,אבל אנחנו לא מרפים ,זאת תשבתי ,לאור התשובה שלי אתה רוצה להמשיך לקיים דיון
על זה? או שאתה מוריד את זה מסדר היום?
מר מורן ישראל:

בוודאי ,אני גם אשמח לראות את המסמכים  ...תלוי באוויר ,בשביל זה

אני מקיים דיון.
מר מוטי ששון :כן ,בקשה ,מי בעד להעלות את זה לסדר היום?
מר מורן ישראל:

רגע ,יכול להיות שזה לא יגיע בדואר לאן שאמרת כי זה כבר לא אותו

יושב ראש.
מר מוטי ששון :סליחה ,מי בעד להעלות את זה לסדר היום ,על פי דרישתו של מורן? ,3 ,2 ,1
 5 ,4בעד ,מי בעד להוריד מסדר היום ,לאור מה שאמרתי ,בעד  ,10להוריד את זה מסדר
היום ,ירד מסדר היום.
דובר :מי נמנע?
מר מוטי ששון :אחד נמנע ,סליחה ,אני עובר לסעיף הבא .הצעה לסדר הסעיף הבא ,מי
מקריא?

 .2הצעה לסדר  -של חבר המועצה מורן ישראל בנושא  -היעדר טיפול העירייה בנושא
צמצום קווי הרכבת החולפים בתחנות חולון.
מר מורן ישראל:

אני מקריא את ההצעה לסדר .הנושא הוא היעדר טיפול העירייה בנושא

צמצום קווי הרכבת החולפים בתחנות חולון ,משהו שכבר על הפרק מסוף דצמבר  ,2017סוף
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דצמבר .היום המנכ"ל משום מה לא הגיע לישיבה בדרך כלל הוא נוהג להגיע לישיבות מועצות
העיר .סוף דצמבר  ,2017רגע לפני שמתפרסמת ההודעה של משרד התקשורת על כך
שהולכים לצמצמם לנו קווים ,אני פוגש את מנכ"ל העירייה ואומר לו "אדוני המנכ"ל דע לך ,ב-
 10ימים הקרובים הולכת לצאת הודעה ,והולכים לצמצם קווים שהולכים לחלוף ".פשוט הרכבת
תדלג על תחנות חולון ובת ים ,הרכבת המהירה לדרום היא לא באמת רכבת מהירה ,היא רכבת
שמדלגת רק על חולון ובת ים ,אם רצו לעשות רכבת מהירה ,היו מדלגים על אשדוד ,יבנה וכל
מי שבדרך ,ראשון לציון ,ועוצרים לחולון ,רק שלאשדוד יש כוח ואף אחד לא יזיז לה את הרכבת,
ולראשון יש כוח ואף אחד לא יזיז לה את הרכבת ,אבל את חולון ,אפשר לדלג עליה .גם חולן
גם בת ים ,דרך אגב ,הנושא הזה כמו שהוא עולה פה ,עלה גם בישיבה מועצת העיר בבת ים.
וגם שם צריך להפעיל לחץ ,לא חסר .השאלה מה עושה עיריית חולון .פגשתי את אדון מנכ"ל
העירייה ,ושאלתי אותו "מה אתה אדוני הולך לעשות?" הוא אמר לי "מה? זה הולך לקרות?
הולכים לדלג על קווי הרכבת? לא יכול להיות דבר כזה .לא יכול להיות שידלגו על קווי הרכבת.
אם צריך אנחנו נעתור ".זה הוא אמר לי בדצמבר  .2017מאז דצמבר  2017חלפו  7חודשים,
כמו שאתם יודעים מדלגים על תחנות חולון ובת ים .אני לא יודע מה העירייה עשתה בתקופה
הזאת ,להגיד שנפגשנו לפני בערך  3שנים ,או בינואר שלחנו מכתבים ,ושלחנו מכתב ושום דבר
לא קרה .איפה העירייה בכל הנושא הזה? איפה העירייה שתגן על התושבים שלה ,ועל
האינטרסים של התושבים שלה? כל פעם להגיד 'זה לא אנחנו זה הם ,זה משרדי הממשלה'.
בשביל מה ברוך השם יש כל כך הרבה אנשים שמכירים את משרדי הממשלה? בשביל מה יש
לך נציג בתוך מפלגת? בתוך העבודה והליכוד ,ויש את ש"ס ,ויש ברוך השם את כולם מכל
הבית ,מכל קצוות הבית .גם שנמצאים בממשלה ,רק שום דבר לא קורה ,מי דופק על השולחן
שם ואומר להם "אתם לא יכולים כל פעם לפגוע בתושבי העיר שלי ,אתם לא יכולים" .לא יכול
להיות שעוד הפעם דופקים את תושבי חולון ואנחנו לא עושים עם זה שום דבר .לא יכול להיות
שעיריית חולון משתמשת בכל הכלים שיש לה .להגיד "ההחלטה הזאת היא החלטה לא סבירה,
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היא לא מידתית ,היא לא עומדת בשום קנה מידה משפטי שאפשר לעמוד מולו ונעתור כנגד
זה" .לא יכול להיות שמשרדי הממשלה עושים מה שהם רוצים ,איפה אנחנו בתוך העיר שומרים
על התושבים שלנו? איפה אתה אדוני ראש העיר? אני אשמח לשמוע מה עשית בתקופה הזאת
של ה 7-חודשים האחרונים ,אתה כל פעם נותן לנו ,עם מי נפגשתי לפני שנה וחצי ,את מי זה
מעניין עם מי נפגשת לפני שנה וחצי? מה עשית בשנה וחצי האחרונות? עם מי נפגשת בשנה
וחצי האחרונות? זה חשוב ,בוא תספר לכולנו ,בוא נפתח את זה לדיון ,ונחשוב האם עשית
מספיק או לא עשית מספיק ,בואו תספרו לנו מה עשיתם.
מר יעקב חרש :כשאתה אומר מדלג ,מה זה פירוש המילה מדלג?
מר מורן ישראל:

לדלג זה אומר שישנן תחנות ,שפשוט לא עוצרות בחולון ובבת ים,

עוצרות בכולם חוץ מחולון .ככה פשוט מדלגות 6 .תחנות כאלה ביום ביטלו לנו .גם בהליכה,
בנסיעה לעבודה ,וגם בחזרה .תושבי חולון ,עשרות אלפי תושבי חולון נפגעים.
מר מוטי ששון :אתה חושב שאם אתה תדבר בפאתוס ,בפופוליזם ובדמגוגיה ,אז תשכנע?
מר מורן ישראל:

לא ,זה עובדה מעניינת כחברי מועצה .אולי הם יעלו את זה לסדר היום,

בשביל זה ,זה המטרה של הוועדה.
מר מוטי ששון :כדאי שתלמד פעם אחת איך השירות הציבורי עובד במדינת ישראל ,ומה
הממשקים שלו עם המשרד העסקי ,חבל שאתה לא מבין את זה עד עכשיו ,אז כדאי שתבין,
ותלמד ,יש זמן .משרד התחבורה מפעיל שיקול דעת עצמאי ואין לרשויות המקומיות מעורבות
בהחלטות שלהם ,גם אני ,כמו התושבים ,כועס על החלטות חד צדדיות ועל כן פניתי לשר
התחבורה כנגד החלטה זו ,באוגוסט  ,2017בינואר  ,2018שלחתי מכתבים לשר התחבורה
מר ישראל כץ ,ובו הבעתי את התנגדותי הנחרצת לשינויים ,כמו כן ,אני וראש עיריית בת ים,
מר יוסי בכר ,פועלים ,ואתה גם אמרת לבד היה גם דיון במועצה ,בתיאום מלא בנושא ,ואנו
נמצאים בקשר עם מנכ"ל הרכבת ועם מנכ"ל משרד התחבורה על מנת לקדם את הפתרון,
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בעקבות פניותיי נתקבלה תשובה ממר אלי הרשקוביץ ,עוזר ראש המטה של שר התחבורה
והמודיעין ,כי החל מספטמבר ,תופעל נסיעה מהירה אחת בלבד ביום ,לכל כיוון ,במקום 3
נסיעות כאלה כיום ,זאת אומרת שזה ירד מ 3-ל ,1-אנחנו ממשיכים לדרוש את הדברים האלה,
ואנחנו עומדים בקשר ,אני ,גם עם יוסי בכר ,וגם אני ,סיכמנו שאנחנו הולכים ללחוץ על השר,
להיפגש איתו ,כי אנחנו יודעים שעמדת מנכ"ל הרכבת היא לדעתנו .לאור מה שאמרתי אתה
רוצה לקיים דיון?
מר מורן ישראל:

התשובה היא כן.

מר מוטי ששון :אוקי ,מי בעד לקיים דיון?
גב' נעה צ'פליצקי:

רגע מה הסיבה שהם החליטו לותר על חולון?

מר מורן ישראל:

שאלה מעולה ,שאלה שרירותית.

מר מוטי ששון :השאלה ,הם לא ויתרו על חולון ,השאלה ,מה שהם רצו ,כמדיניות ,לקצר את
הזמן בין הפריפריה למרכז ,לכן הם רוצים להביא את הפריפריה כמה שיותר מהר למרכז
והחליטו לוותר על  3קוים בבוקר 3 ,אחר הצהריים ,שהרכבות ייסעו ישר ולא יעצרו בקוממיות
כמו שעצרו .מתוך  12נסיעות לכן אנחנו לא הסכמנו ,אנחנו אומרים את זה בכל הזדמנות ,אני
פוגש ,בכל מקום שאני פוגש את מנכ"ל הרכבת אני אומר לו ,הוא אומר לי "מוטי אני בדעתך",
לכן אנחנו נעשה כל מאמץ להיפגש איתם ,אנחנו נעמוד על כך ,יוסי בכר לקח על עצמו לקיים
את הפגישה עם השר ,מקובל עלי ,אני ,לאור מה שאמרתי מי חושב שצריך לקיים דיון? ,2 ,1
,5 ,4 ,3
מי בעד להוריד את זה מסדר היום? לאור מה שאמרתי ,11 ,ירד מסדר היום,
אני עובר לסעיף הבא ,בקשה מורן.
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מר מורן ישראל:

הצעה לסדר קצת אחרת ,אני רק אזכיר בשלהי הנושא ,שב 30-במרץ

הגישה עיריית ראשון לציון עתירה בנושא של הרכבות,
דובר :לא מדויק.
מר מורן ישראל:

אתה לא יודע שיש לך כלי כזה.

 .3הצעה לסדר  -של חבר המועצה מורן ישראל בנושא  -דיון בדו"חות הקרינה של
מוסדות החינוך בעיר.
מר מורן ישראל:

ההצעה לסדר הזו ,עוסקת בדיון בדו"חות הקרינה של מוסדות החינוך

העיר .בשנת  2016עלה לישיבת מועצת העיר דיון בנושא ,וביקשנו לעיין בדו"חות של הקרינה,
ובפרט בדו"ח של הקרינה של בית ספר אורט .עד היום לא קיבלנו את הדו"ח הזה מאותה
ישיבה ,והשאלה היא מה עושה עיריית חולון בכל מה שקשור לדו"חות הקרינה ,עם דגש על
אורט חולון ,עכשיו למה אני שואל עם דגש על אורט חולון? כי אני כבר קורא את התשובה,
ורשמת בתשובה שקיבלתם דו"ח משנת  .2016מה שאתם לא מספרים בתשובה ,שזה מפתיע
אותי איך אתם מסתירים נתונים בכלל מהציבור ומחברי מועצת העיר ,שגם החודש היה לכם
דו"ח ,שהתקיים במוסד הזה באורט חולון ,והדו"ח הזה מופיע בפניי ,והדו"ח הזה יש לי את
הציונים שלו ,וכמה קילו וואט היה בכל מקום ונמדד .ופשוט לא הגיוני שהדו"ח הזה חורג ממה
שקבעה גם הוועדה ,וגם מה שקובע חוזר המנכ"ל של משרד החינוך שמתיר  4קילו וואט ,והוא
חורג הוא מגיע גם ל 6.1-בדו"ח שלו ,והשאלה היא מה אתם עושים בעניין .האם אתם מוכנים
באותה הזדמנות באותה נשימה ,אני רואה את ההורים ,ההורים פונים אלינו ,אנחנו נבחרי
הציבור שלהם .כולנו ,כולנו נבחרי הציבור שלהם ,כולנו מייצגים ציבור .פונים אלינו הורים ,אתם
מכירים את האנטנה שתקועה בבית ספר אורט? אנטנה מאוד מאוד גדולה ,מה עיריית חולון
עושה על מנת שלא תהיה אנטנה כזאת וקרינה גדולה לתלמידים בבית הספר? זה לא סביר
שבתוך מוסד חינוכי או סמוך למוסד חינוכי תהיה אנטנה כזאת גדולה ,ובסופו של דבר ,הדו"חות
קרינה שאנחנו רואים חורגים מכל מה שמותר שיהיה ,אם התקינה מדברת בחוזר מנכ"ל על 4
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קילו וואט בערך ,בשטח בית ספר ,אז באורט חולון בכיתות מסוימות נמדד גם  .6.1עכשיו
התלמידים לא נמצאים שם כמה דקות וחולפים ,הם יושבים שם  8 ,7 ,6שעות ביום .בסופו של
דבר אם הקרינה הזאת חורגת מהמותר ,צריכה העירייה לבוא ולעשות מעשה .צריכה להגיד
"אין יותר אישור לאנטנה שם" .צריכה להזיז אותה משם ,אני לא יודע ,בכל הכלים שיש לה,
המשפטיים והלא משפטיים ,אלה הילדים שלנו שם.
גב' נעה צ'פליצקי:

או לסגור את בית הספר.

מר מורן ישראל:

מה אנחנו עושים עם כל מה שקשור לקרינה הזאת? דרך אגב אני

אזכיר" ,המביא דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם" .מי שהעלה בפעם הקודמת את הנושא
הזה היה חבר המועצה שי פרוכמן ,והוא הביא את זה לשולחן ,ובזכותו הביאו את הדיון הזה
ואת הדו"חות ,אבל אם יש דו"חות ,ואם אנחנו יודעים שהם חורגים ,מה עיריית חולון עושה
בנושא? וזה שאתם עכשיו מביאים לי תשובה שתקריאו ,תכף תקריאו ,בואו תבקשו לראות את
הדו"ח האחרון ,יש לי דו"ח אני אראה לכם אותו במחשב .לא יכול להיות
מר משה מועלם:

זה ידוע להורים?

מר מורן ישראל:

כן ,ההורים מכירים בזה.

מר משה מועלם:

לא רק אתה יודע עליו ,גם העירייה יודעת עליו.

מר מורן ישראל:

אז למה העירייה מסתירה מחברי המועצה את החומר הזה?

מר משה מועלם:

היא לא הסתירה שום דבר.

מר מוטי ששון :חבר'ה ,העניין יותר מידי רציני מכדי להפוך אותו לפוליטי ,בקשה.
מר מורן ישראל:

הסיפור הוא לא פוליטי ,הסיפור הוא הילדים שלנו והבריאות שלהם,

ומה אנחנו עושים לצורך העניין כדי לפקח ולהשגיח על הבריאות של הילדים שלנו ,והעלמה או
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לא לספר ,שהיה דו"ח אחרון כשמגישים לכם תכף תשובה כאן ,ואתם לא יודעים על זה ,ולכן
לא תקיימו דיון כי אתם לא ידעתם שהיה דו"ח,
מר משה מועלם:

מאיפה אתה יודע שלא ידענו?

מר מורן ישראל:

התשובה אם אתם יודעים,

מר מוטי ששון :אבל מועלם תן לו לדבר הוא מחפש לעשות הצגה ,אתה עוזר לו?
מר מורן ישראל:

מי קורא את התשובה של מה שרשום ,אני אקריא תכף ,גם בתשובה

הזאת הוא לא יספר לכם שהיה דו"ח לפני  20יום ,ובתשובה הזאת הייתה חריגה ,ואני אשמח
לשמוע ,האם יש חריגה? ואם כן ,מה עושה העירייה? ומה אתה עושה אדוני ראש העיר? שלא
יהיה מצב שבו תלמידים ,לצורך העניין ,יושבים בכיתה שעות ,ליד אנטנה ,ואם תגיד לי שהתקן
הוא בסדר ,והוא עומד ,הכל עומד בתקינה ,ותניחו את דעתם של ,קודם כל דעתם של חברי
המועצה ,ותניחו את דעתם של ההורים ,דרך אגב העצה שלי ,אם באמת יש חוסר אמון כזה
של ההורים ,קחו את הפונקציה שאחראית בעירייה על הנושא הזה ,תתלוו יחד להורים ,תהיו
מוכנים ללכת לעשות איתם סיור ביחד ,להראות להם את הדו"חות ,להראות להם את הנתונים.
היום ההורים חוששים לשלוח את הילדים שלהם לפתיחת שנת הלימודים לבית ספר .אז עכשיו
הנה ,התחלנו את החופש הגדול ,יש לנו חודשיים .תועיל העירייה לעשות מעשה ,להיפגש יחד
עם נציגות ההורים ,ללכת איתם לבית ספר יחד עם בודק מוסמך מטעם ההורים ,מטעם
העירייה.
מר משה מועלם:

אבל זה נעשה.

מר מורן ישראל:

איך שתסכימו .ותראו להם ,הבקשה פשוטה ,ותראו להם שהנושא הזה

פתוח.
מר מוטי ששון :אוקי ,שמענו אותך ,חברים ,לבוא ולהציג את זה בפאתוס אתה דואג לתלמידים,
אנחנו מנהלים את העיר כבר עשרות בשנים .אנחנו דואגים לתושבים ולתלמידים לא פחות מכל
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אחד אחר פה .אנחנו בשונה ממך ,אנחנו גם עושים את זה .לא דברים ולא מתעסקים בדמגוגיה
ולא עכשיו פוליטיקה ערב בחירות ,כאילו שאתה דואג לילדי אורט חולון .אז בבקשה לאחר
שנערכו בדיקות קרינה במוסדות החינוך בעיר ,קיבלנו בשנת  2016אישור על תיקון ליקויים
בתקינות מצב הקרינה ,באשר לתיכון אורט חולון ולאור פניות ההורים ,ביצענו בדיקה יזומה על
ידי חברה חיצונית שהיא בעלת היתר מהמשרד להגנת הסביבה ,לאחר קבלת התוצאות ,פנתה
ממונת מוסדות חינוך בעיר למשרד החינוך ,התייעצה עם מנהל תחום בטיחות מחוז תל אביב
ועם מר אלכס אוסטרניק ,יועץ בכיר במשרד החינוך ,הם ציינו כי התוצאות תקינות למעט 3
נקודות ,שמומלץ לטפל בהן ,לאור האמור אנו ממתינים להמלצות מיועץ הקרינה לפתרונות,
ככל שיידרש נפעל במהלך הקיץ ,לקראת שנת הלימודים הקרובה ,לתיקון הליקויים ,ובלי שום
קשר יש ישיבה של ראש מנהל החינוך עם ועד ההורים.
מר רועי כהן:

ספר על המקרה שהיה בבית ספר אמירים ,שגם היה חשש ,העירייה נכנסה,

ואחרי כמה ימים הנושא טופל וההורים ליוו את כל התהליך הזה ,זה היה לפני שנתיים,
דובר :גם בתיכון קריית שרת היה אותו דבר.
מר מורן ישראל:
מר רועי כהן:

אז למה אתה מבקש דיון?

מר מורן ישראל:
מר רועי כהן:

זו לא בקשה.

לא הבטיחו לנו שום דבר ,על מה אתה מדבר?

אני הייתי כהורה ,לא כעירייה ולא כלום .כהורה שהילד שלו למד בכיתה הזאת

שאמרו שיש קרינה .והלכו הביאו בדיקה ,לא האמינו לבדיקה .אנחנו הבאנו עוד בדיקה ,עוד
אחת ,העירייה הביאה עוד אחת ,כדי ש,
מר מורן ישראל:
מר רועי כהן:

אתה כהורה?

כהורה.
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מר מורן ישראל:
מר רועי כהן:

אה ,יופי.
אבל העירייה טיפלה בזה .הרי יש מנהלת בית ספר ,יש גם אחריות ,יש גם

אחריות.
מר מוטי ששון :סליחה ,אבל אני מסביר לך שקבע איתה פגישה ,ראש מנהל החינוך ,אתה
מוריד את זה מסדר היום?
מר מורן ישראל:

אני אשמח שזה יהיה יחד עם ההורים.

דובר :לראש מנהל החינוך יש פגישה בעוד כמה ימים קבועה ביומן עם ההורים.
מר מוטי ששון :אז אתה יורד ,ירד מסדר היום,
אני עובר לסעיף הבא ,בקשה.

 .4הצעה לסדר  -של חברת המועצה צ'פליצקי נעה בנושא  -התקנת מצלמות במסגרות
הגיל הרך.
גב' נעה צ'פליצקי:

הצעה לסדר ,התקנת מצלמות במסגרות הגיל הרך ,אני חייבת לציין

מוטי שב 5.11.2017-הייתה אחת הישיבה שאני זוכרת שאתה לא היית ,לא הרגשת טוב ,ואז
עמוס העלה את הנושא ,אתם זוכרים?  ,5.11אני מעלה את זה שוב ,כי הנושא הזה עולה בכל
הכותרות ,כל יום ,כל שעה ,בדיונים בכנסת ,בכל הרשתות החבריות ,בכל המועצות ,בכל
העיריות ,יש פה מקום לשמור על הילדים האלה ,עכשיו אני לא רוצה לשמוע שאתם שומרים
ואנחנו לא שומרים ,אין פה מלחמה בניכם לבנינו ,הילדים האלה עוברים התעללויות ,היה מקרה
בחולון ,ואיך אומרים ,כולנו יודעים ,היו הרבה מקרים ,אנחנו צופים בטלוויזיה ,כל שעה הדיון
הזה עולה ,אני קוראת לך ראש העיר ,ועכשיו תגידו פופוליסטי לא פופוליסטי תגידו מה שאתם
רוצים ,כן להתקין מצלמות ,לפחות במעונות היום בגילאי  ,0-3גם בגני הילדים ,ילד בן  4וחצי
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או  4שראיתי את האבא ,את עומר להט ,ראיתי אותו בטלוויזיה ביום שישי בעבר ,מדבר על
הילד שהוא משאיר אותו בפתח הגן והילד אומר "אני לא רוצה להיכנס" ,ואם לא היו מצלמות
שתיע דו במקרה ,במקרה ,את האירועים הקשים האלה ,אז זה היה מילה של ילד בן  4וחצי
כנגד מילה של גננת וסייעת ,ושום דבר לא היה עוזר ,שוב אני לא רוצה לדבר על המקרה
האחרון ששמענו כולנו ,כל הארץ הזדעזעה ,מקרה של מוות של ילדה ,ואם לא היו מצלמות ,אז
גם את זה אי אפשר היה להוכיח ,היו אומרים נפלה ,לא נפלה ,כל הסיפורים האלה שאנחנו
שומעים ,אני ראיתי חלק מהתשובה לא קראתי את כולה ,פיקוח הוא דבר אחד ,צוות מיומן זה
דבר שני ,הדרכה והשתלמויות ,הכל טוב ויפה ,עדיין אלה ילדים רכים שהם חייבים את ההגנה
של כולנו ,והמצלמות הן לא הגנה ,אבל הן עדות ,הן עדות ,חס וחלילה ,עכשיו אני לא מדברת
על זה שהורה ישב עם הפלאפון שלו בעבודה וכל הזמן יראה מה ,במעגל סגור ,שבמידה וצריך
איזשהו תיעוד ,איזושהי הוכחה ,איזושהי ראייה ,כן ,תהיינה מצלמות ,מכיוון שיש כבר רשויות
מוטי ,שכן הרימו את הכפפה ,אני קוראת לך ,חבל שאתה לא מקשיב כי אני חושבת שזה נושא
חוצה גבולות ,חוצה פוליטיקה,
מר מוטי ששון :אני מקשיב ,למה לא מקשיב?
גב' נעה צ'פליצקי:

חוצה כל דבר אחר ,שכן אנחנו נתגייס כרשות ונעשה מעשה.

מר מורן ישראל:

אפשר להוסיף בבקשה? בקצרה,

מר מוטי ששון :נו דבר ,מה הבעיה שלך?
מר מורן ישראל:

אז אתה יכול לומר כן .אני רק רוצה להצטרף כי בסופו של דבר כמו

שאמרה בסוף דבריה חברת המועצה ,נעה ,יש עיריות אחרות שכבר עשו את זה ,אם הסיפור
הוא כסף ,אם עיריית חולון כל הזמן אומרת שהיא מתנהלת ויש לה כסף ואין שום בעיה ,תבוא
ותגיד העירייה איך היא עושה את זה ,דרך אגב אני אחדש לטובת הדיון ,שהיום בבוקר עברה,
נכון ,הצעת חוק התקדמה של חברת הכנסת יפעת ששה ביטון ,שאמורה להתעסק בנושא הזה
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ולתת תמרוץ למי שיתקין את המצלמות ולמעשה יסבסד חלק מעלות המצלמות ,אז קודם כל
אם החקיקה הזאת תעבור אז בגלל התירוץ של אין לנו כסף זה בכלל לא יהיה,
מר מוטי ששון :למה אתה אומר דברים? למה אתה אומר שאין כסף?
מר מורן ישראל:

אתם ,או שאתם נותנים לי לסיים ,אתם רוצים תענו למה שאתם רוצים,

או שאתם רוצים להתייחס לרשימה?
מר מוטי ששון :אבל למה אתה לא מדבר לעניין? למה אתה מציג כאילו לעירייה אין כסף?
ומדבר על כסף ,למה?
מר מורן ישראל:

אתה מפריע לי באמצע הדברים.

מר מוטי ששון :אני מעיר לך.
מר מורן ישראל:

אתה לא מעיר לי ,כי אתה לא נותן לי להשלים את דבריי.

מר מוטי ששון :אתה מכניס דברים שלא קיימים בכלל.
מר מורן ישראל:

אז מצוין ,תגיד זה לא כסף ,אם אני רוצה מחר בבוקר יש ,ותעשה.

מאוד מאוד פשוט ,אם יש לך כסף ,תעשה ,אל תחכה לאף אחד ,אם אתה חושב שזה לא כסף,
אם אתה חושב שיש בזה פגם מהותי שאתה לא רוצה לצלם ולו כמו שאמרה נועה במעגל סגור
ולתעד את זה רק שיהיה לנו ,לצורך פיקוח ובקרה אפילו של המנהל עצמו ,אם אתה לא רוצה,
או של רשת קהילה ופנאי ,אם גם את זה אתה לא רוצה ,זה סיפור אחר ,אז תגיד מהותיות
שאתה מתנגד לצילום.
דובר :באיזה עיריות העבירו את זה?
מר מורן ישראל:

תל אביב עשתה את זה ,ראשון לציון עשתה את זה.

דובר :אני מציע בוא נשמע את התשובה של ראש העיר ,ונחליט.
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מר מוטי ששון :חברים ,רשת קהילה ופנאי.
גב' נעה צ'פליצקי:

הייתה התנגדות של הגננות.

דובר :יש ויכוח משפטי,
מר מורן ישראל:

זו הצגה,

גב' נעה צ'פליצקי:

סליחה ,למה הצגה? מה הצגה פה? על הכסף שלנו אנחנו מגנים,

מר מוטי ששון :מה הדמגוגיה הזאת? מה הדמגוגיה שלך?
מר מורן ישראל:

אבל אם גננת תגיד שהיא לא רוצה בעקבות זה ששמים לה..

מר משה מועלם:

על מה אתה מדבר ,זה הרבה יותר מסובך מאשר זה ,זה לא קשור

לכסף .שתהיה שביתה ואז יגידו ראש העיר כל הילדים בבית בגלל ראש העיר.
גב' נעה צ'פליצקי:

איזה שביתה?

מר מוטי ששון :מועלם ,רגע .נועה ,שאלת את השאילתא? את ההצעה לסדר? אני אענה לך.
רשת קהילה ופנאי,
דובר :כולם בעד ,רק החוק לא מאפשר כרגע ,מה הבעיה?
גב' נעה צ'פליצקי:

לא ,כבר זה עבר את החוק.

מר מוטי ששון :נועה ,גמרנו.
גב' נעה צ'פליצקי:

לא ,החוק לא עבר ,לא התכוונתי .לא התכוונתי שהחוק עבר בכנסת,

התכוונתי שזה מעבר לחוק ,יש דברים שהם מעבר לחוק.
מר מוטי ששון :בבקשה ,אין לך רשות דיבור ,ואני מבקש תאפשרי לי לענות לך .רשת קהילה
ופנאי מפעילה מסגרות לילדים מגיל  4חודשים ועד גיל כניסה לגן עירייה .בחולון פועלות 12
מסגרות 2 ,מהן למשרד הכלכלה ,אשר נותנו שירות ל 570-ילדים .ובשנת הפעילות תשע"ט
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ייפתחו כיתות נוספות ויש צפי ל 650-ילדים .גנים אלה מפוקחים מזה שנים רבות ,באמצעות
רשת התחלה חכמה .אם את לא יודעת אני אשמח להסביר לך את זה אחר כך .מערכת פיקוח
מורחבת מטעם רשת קהילה ופנאי בשיתוף עם החברה למתנ"סים ,אשר שמה לה למטרה
לפקח ,להשגיח ,למיין ,לתחזק ,ולהיות בבקרה שאינה ניתנת לפשרות בכל הקשור לכוח האדם
שעובד בגנים אלה ,כמו גם לתחזוקה השוטפת ומתן מענה בעת הצורך .התחלה חכמה מלווה
במנהלת תחום ,מדריכה פדגוגית ומנחה מחוזית ,כולן בעלות הכשרה מקצועית ,ניסיון רב שנים,
ובעלות תואר שני בגיל הרך .בין היתר ,הצוות המסור אחרי גם על הפיקוח ,על קבלת העובדים,
הכשרה מקצועית ,תזונה ומזון ,נהלי בטיחות ,אישור בטיחות למתקני כמו מבנה הגנים ,מתקני
החצר ,החשמל וכדומה .הפיקוח כולל ביקורות פתע על בסיס יומי במסגרות ,מערך השתלמויות
והכשרה פדגוגית .בנוסף ,הצוותים המקצועיים ,הונחו זה מכבר להמשיך ולבחון דרכים נוספות
להגברת הפיקוח למען ביטחונם ובטיחותם של ילדינו .מעונות נעמן וויצו ,נמצאים בפיקוח של
משרדי הממשלה .מעונות פרטיים כרגע אינם כפופים לגורם כלשהו ,אני מדבר על הפרטיים.
וכידוע לך מתקיימים דיונים על כך בכנסת ,היום הייתה ישיבת וועדת השרים ,לרבות הצעה
לחקיקה .העירייה עוקבת אחר מהלכים אלה ,וככל שיצאו הוראות חוק בנידון ,כמובן שאנחנו
נפעל לאורן .לפי ההחלטות .אני מזכיר לכולנו שנושא המצלמות במעונות לילדים קטנים הוא
רגיש ושנוי במחלוקת .ג ם מן הפן של שמירת הפרטיות וגם צילום של חסרי ישע .לכן אנחנו
מחכים להחלטת הכנסת שתחוקק חוק ,אנחנו נפעל בדיוק לפי ההחלטות ,לא רק אני ,אלא כל
הרשויות.
גב' נעה צ'פליצקי:

רגע ,אני רוצה להגיד משהו ,התשובה מדברת ,חוץ משני המשפטים

האחרונים ,מדברת על הפיקוח .אני לא דיברתי על חוק הפיקוח ,אני דיברתי,
מר מוטי ששון :אבל את שמעת מה שאמרתי לך?
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גב' נעה צ'פליצקי:

זה שני דברים שונים ,יש את חוק הפיקוח על המעונות יום ,ויש את

החוק של המצלמות ,זה שני דברים שונים.
מר מוטי ששון :את רוצה לחכות לחוק?
דובר :אבל שתי השורות האחרונות מדברות על המצלמות.
גב' נעה צ'פליצקי:

נכון ,בדיוק מה שאמרתי ,שתי השורות האחרונות ,אתה מדבר על

הפיקוח ,אני יודעת .אבל אני דיברתי על מצלמות ,לא דיברתי על פיקוח .אני יודעת שיש פיקוח
של משרדי הממשלה ויש פיקוח של משרד החינוך ,ועדיין כשזורקים ילד כמו איזה כדור ,אז רק
מצלמה יכולה להעיד .תגידו אתם לא רואים טלוויזיה?
מר מוטי ששון :אתה שמעת מה שאמר לך רועי? את צריכה לקבל את ההסכמה ,ברגע שתהיה
חקיקה,
גב' נעה צ'פליצקי:

אני מדברת רק על המצלמות ,דיברתי על נראות של מצלמה ,לא

פיקוח ,אני לא מפקחת ואני לא הולכת להתווכח עם אף אחד.
מר מוטי ששון :אוקי ,חברים ,לאור מה שאמרתי והתשובה שנתתי ,שאנחנו נפעל בהתאם
להחלטת וועדת השרים לחקיקה ,אנחנו נפעל בהתאם ,מי בעד?
גב' נעה צ'פליצקי:

אבל רגע ,אבל יש רשויות שלקחו ,ראשון,

מר מוטי ששון :אני נותן לך תשובה ברורה ,מי בעד לקיים דיון?
דובר :אף אחת מהם לא התקינה עדיין.
גב' נעה צ'פליצקי:

לא התקינו ,אבל לקחו את זה.

מר מוטי ששון :מי בעד לקיים דיון? בבקשה ,3 ,2 ,1 ,מי בעד להוריד את זה מסדר היום?
לאור מה שאמרתי שאנחנו נאמץ את החלטת השרים ,מי בעד לאמץ?
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 14בעד להוריד מסדר היום לאור מה שאמרתי ולאור זה שנאמץ את ההחלטה של הכנסת.
אוקי ,מי נמנע? אין נמנעים .אוקי ,ירד מסדר היום.
שאילתא - ,נועה.
 .5שאילתא  -של חברת המועצה צ'פליצקי נעה בנושא – יתרות כספי הורים.
גב' נעה צ'פליצקי:

בישיבת מועצה  ,8.4.2018העלה חבר המועצה ,וזה באישורו ,מורן

ישראל ,את נושא יתרות כספי ההורים .בתשובה שקיבלנו נטען שעיריית חולון העבירה את
הטיפול לחברה חדשה שבוחנת את הנושא ,אשמח לדעת מה עלה באותה בדיקה ,מה הן
היתרות ,ומתי יוחזרו הכספים להורים .אני חייבת להגיד שיש כבר יו"רים שנוהגים על פי חוזר
מנכ"ל ,אבל לצערי הרב לא כולם.
מר מוטי ששון :לקראת תום שנת הלימודים תשע"ח ,יצא מכתב מסודר לכל מנהלי בתי הספר
בעיר ,הכולל אחריות לפעול בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד החינוך ,לרבות עניין החזר יתרות או
קיזוז משנת הלימודים הבאה ,כמו כן ,רואה החשבון החיצוני ששכרנו ,ממשיך בבדיקה בבתי
הסיפור בחידוד ההנחיות בהתאם.
גב' נעה צ'פליצקי:

אוקי ,אפשר שאלת הבהרה?

מר מוטי ששון :כן.
גב' נעה צ'פליצקי:

אתם מדברים רק על שנת הלימודים הבאה ,אני מדברת על ,16 ,15

,17 ,16
מר מוטי ששון :היתרות הם מצטברות.
גב' נעה צ'פליצקי:

אוקי ,זאת אומרת היתרות האלה שעכשיו,

מר מוטי ששון :בואי ניתן לו לסיים את העבודה שלו ואני אעדכן אתכם.
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גב' נעה צ'פליצקי:

אבל אני יודעת שיש בתי ספר שכבר עכשיו בימים אלה מחזירים את

היתרות ,עכשיו ,ממש בימים אלה.
מר משה מועלם:

יש כאלה שמתקזזים ,יש כאלה שמחזירים ,אז מה ,זה אותו דבר הרי,

הקיזוז זה אותו דבר.
גב' נעה צ'פליצקי:

אם כל ההורים בבתי הספר,

מר משה מועלם:

אני שואל אחרת ,קיזוז זה טוב לך?

גב' נעה צ'פליצקי:

קיזוז זה אומר חתימה של כל ההורים פה אחד .זה קיזוז ,ואני יודעת

בדיוק מה זה קיזוז ,הייתי מנהלת חטיבה.
 .6שאילתא  -של חברת המועצה צ'פליצקי נעה בנושא – ניהול הקונסרבטוריון.
גב' נעה צ'פליצקי:

שאילתא בנושא של ניהול בית הספר למוסיקה .אני חייבת להגיד שאני

קיבלתי תשובות .אחת הפעמים הבודדות כאן במועצה שקיבלתי תשובות אונליין לכל מה
ששאלתי .תמיד שואלים אותי' ,למה את מעלה במועצה ,ועוד פעם את מעלה במועצה' .אז אני
חייבת להגיד שהעליתי את זה בפברואר ,השנה בפברואר ,את הנושא של ניהול בית ספר
והפיטורים ,והמכרז שעלה ,אם אתם זוכרים ,זה היה טרום דיון.
מר מוטי ששון :טוב ,על מה השאילתא?
גב' נעה צ'פליצקי:

רגע ,אני לא ,אין לי שאילתא ,אני רוצה רק להעביר לחברי המועצה

שכשאני מעלה משהו א' אני יודעת ,ב' אני לומדת ,ג' אני בודקת וגם עוקבת .ויוסי יודע את זה,
והתקשר אליי אמר לי "את רוצה להסביר את השאילתא?" אמרתי לא .אני רוצה רק להגיד לכל
חברי המועצה ,וגם כל מי שנמצא כאן ,שאני שמחה שנעשה שיקול דעת .שעל פי צו של בית
משפט שהיה ב , 15.3-חשוב שתדעו שהיה מכרז ,המכרז היה פנימי ,חיצוני ,היו סוגיות
משפטיות סביב זה .חיכיתי לדיון המשפטי ,קיבלתי את המידע .במקרה זה נתנו ליוליה שהיא
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מנהלת הקונסרבטוריון ,עוד חצי שנה בתנאים כאלה ואחרים ,זה לא רלוונטי לדיון ,אבל כן
הייתה חשיבה נוספת של מי שאמור ,של מי שצריך לתת את הדין ,לטוב ,לרע .ואני שמחה.
והייתי שמחה שכל מי,
מר מוטי ששון :אז רגע את מורידה את השאילתא?
גב' נעה צ'פליצקי:

כן ,לא ,זהו.

מר מוטי ששון :השאילתא ירדה ,ירד מסדר היום
מר מוטי ששון :רגע ,שנייה ,אני רוצה רק להגיד לכולם שכשעושים עבודה ,אז עושים אותה עד
הסוף .ואני אמשיך לעקוב גם אחרי חצי שנה.
 .7פרוטוקול וועדת תמיכות מיום  – 5.6.18טבלאות חלוקת תמיכות לתנועות נוער לשנת
.2018
מר מוטי ששון :אני עובר לסעיף הבא,
אישור תמיכות ,וועדת התמיכות ,טבלאות תמיכה לתנועות הנוער לשנת  ,2018על פי מכתבו
של יוסי זיידה ,רחמים בנוני ,ועו"ד אביבה שרון ,מיום  .05.06.18קיבלתם את החומר ,יש על
זה שאלות? אם אין אז בקשה ,מי בעד אישור?  ,18בעד ,אין נגד ,אין נמנעים ,אושר ,אני עובר
לסעיף הבא.
 .8אישור טבלת חלוקת תמיכה במוסדות דת .2018
מר מוטי ששון :פרוטוקול וועדת תמיכות ,טבלת חלוקת תמיכות במוסדות דת משנת ,2018
מכתבם של יוסי זיידה ,רחמים בנוני ואביבה שרון ,מה ,13.6.2018-יש שאלות? יש הבהרות?
אין שאלות,
אז מי בעד?
מר מורן ישראל:

אם אין ניגוד עניינים.
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מר מוטי ששון 19 :בעד ,אין נגד ,אין נמנעים ,אושר ,אני עובר לסעיף הבא.
 .9פרוטוקול וועדת תמיכות מיום  18.6.18טבלת חלוקת כספי השגיות תמיכות בגין
תבחין הישגיות לשנת .2018
מר מוטי ששון :אישור וועדת תמיכות מיום  ,18.6.2018חלוקת כספי תמיכות בספורט בגין
תבחין השגיות  , 2018מכתבם של יוסי זיידה ,רחמים בנוני ואביבה שרון ,אני חוזר ואומר ה-
 ,18.6מי בעד?  18בעד ,מי נגד? מי נמנע? אין נמנעים ,אושר ,אני עובר לסעיף הבא.
 .10פרוטוקול ועדת תמיכות מיום  ,20.6.2018טבלת חלוקת כספי תמיכות חינוך,
תרבות ,אומנות ,רווחה ובריאות לשנת .2018
מר מוטי ששון :אישור פרוטוקול וועדת התמיכות מיום  ,20.6.2018חלוקת כספי תמיכה
בחינוך ,תרבות ,אומנות ,רווחה ובריאות לשנת  ,2018מכתבם של יוסי זיידה ,רחמים בנוני,
אביבה שרון מ ,20.6.2018-האם יש איזה שאלות? זוהר יוצא.
מי בעד?
מר מורן ישראל:

רגע שנייה ,זה לא הצטרף רק עכשיו? אם זה מופיע,

דובר :לא ,לא .זה בחומר המקורי.
מר מוטי ששון 18 :בעד ,אין נגד ,אין נמנעים ,אושר .זוהר שייכנס.
 .11בקשה לאישור המועצה להתקשרות בפטור ממכרז לפי תקנה (22ח) לתקנות
העיריות (מכרזים) לפי בקשת אגף תשתיות.
מר מוטי ששון :אני עובר לסעיף ,זוהר נוימרק חזר בחזרה .בקשה לאישור המועצה
להתקשרות בפטור ממכרז לפי תקנה (22ח) לתקנות העירייה (מכרזים) לפי בקשת אגף
תשתיות .צירפנו לכם את החומר.
דובר :אתה יכול להרחיב בנושא? אנחנו לא ,אנחנו לא מוצאים את זה.
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מר מוטי ששון :כן בבקשה.
גב' יונת דיין:

אוקי ,לפי תקנות העיריות ,מכרזים ,ישנה אפשרות ,תקנה (22ח) ,שאם לא

הוגשה הצעה במכרז או נדונה הצעה יחידה והוועדה לא המליצה או לא המליצה על הצעה
כלשהי ,או החליטה מועצת העיר שלא לאשר הצעה ,רשאית העירייה להתקשר בחוזה ללא
מכרז לאחר שמועצת העירייה החליטה ברוב חבריה ,לאחר שנוכחה שבנסיכת העניין עריכת
מכרז לא תביא תועלת ,אנחנו נמצאים במצב הזה של שאלת התועלת ,שיכולה להיות כספית,
יכולה להיות מנהלית ,והיא יכולה שאלת תועלת לציבור על פי הפסיקה.
דובר :אבל היה מכרז או לא?
גב' יונת דיין:

היה ,יש לנו פה ,כמו שאתם,

מר שי קינן:

יונת ,את יכולה לחזור שוב על התנאים?

גב' יונת דיין:

אם לא הוגשה כל הצעה למכרז או נדונה הצעה יחידה והוועדה לא המליצה או

לא המליצה על הצעה כלשהי או החליטה מועצת העירייה שלא לאשר הצעה ,רשאית הוועדה
להתקשר בחוזה ללא מכרז ,לאחר שמועצת העירייה החליטה ברוב חבריה ,לאחר נוכחה
שבנסיבות העניין ,עריכת מכרז לא תביא תועלת.
דובר :אז מה נסיבות העניין?
גב' יונת דיין:

אז אני ,הוא ביקש שאני אחזור על הסעיף אני לא יכולה לעשות שני דברים

ביחד יש גבול.
מר זאב ניסים :אנחנו מכירים את החוקים ואת התקנון ,ואנחנו יודעים בדיוק שאם ,שאין זוכה
במכרז.
גב' יונת דיין:

בסדר ,שי ביקש חזרתי על הסעיף.

מר זאב ניסים :על מה מדובר בכלל?
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גב' יונת דיין:

מי שמחזיק את המכתב לפניו ,יראה בסעיף  ,9יש את המכתב של מנהל אגף

תשתיות ,מר עמית חן ,שמבקש ,יצאנו פעם ,היה לנו מכרז לקבלנים ראשיים ,לבניית מבני
ציבור ,אוקי? הקבלן הזוכה שיש לנו כרגע הודיע שהוא לא יכול לעמוד בכל המשימות והצרכים
של העירייה ,ולכן ביקשנו להשתמש במכרז של החברה למשק ,מכרז מסגרת ,ולקחת משם
הצעות מחיר ,פנינו פעמיים אבל לא קיבלנו הצעות מחיר מהזכיינים ,כנראה שכולם עמוסים
בתקופה הזאתי או שהפרויקטים לא עניינו אותם ,אנחנו לא יודעים להגיד למה .בנסיבות האלה
שפעמיים לא קיבלנו הצעות מחיר ,ושהקבלן שיש לנו מהמכרז שלנו בבית ,עמוס ולא יכול לעמוד
בכל הפרויקטים ,סבר גם עמית מהבחינה המקצועית והכללית ,שאין תועלת לצאת בפנייה
שלישית להצעות מחיר.
דובר :ואז?
דובר :ואז פונים למועצה.
גב' יונת דיין:

ויש לנו גם לוח זמנים לקיים את הפרויקטים האלה ,רובם פרויקטי קיץ ,אז

אנחנו פונים למועצה בבקשה לאשר ,לאור הנסיבות האלה ,שאכן התועלת לא קיימת בעוד
הליך מכרזי אלא באפשרות למשא ומתן והתקשרות ופטור ממכרז.
מר מוטי ששון :ואז הוא מנהל משא ומתן עם כמה קבלנים.
דובר :עד  ,₪ 400,000זה?
מר זאב ניסים :רגע ,ואז ,ואם המועצה מאשרת?
גב' יונת דיין:

זה מה שהוא ביקש ,זה האומדן של הפרויקט.

מר מוטי ששון :אז הוא מנהל משא ומתן.
גב' יונת דיין:

אנחנו חופשיים לפנות גם לקבלנים שלא נמצאים במכרז המסגרת של החברה

למשק בהליך כזה ,אנחנו משתדלים להישאר קרוב ככל,

28

מועצת העיר ה 17-חולון ישיבת מועצה שמן המניין מס'  78ליום  1.7.2018 -פרוטוקול 492

מר זאב ניסים :למה לא פונים היום לקבלנים שלא עובדים במסגרת העירייה ,במסגרת
המכרזים ,ופונים אליהם ,מבקשים מהם הצעות מחיר ,ואז עושים מכרז.
מר מוטי ששון :אתה לא יכול ,הם לא זכו.
גב' יונת דיין:

אנחנו לא יכולים לפנות עד שהמועצה לא מאשרת לנו חריג להליך מכרזי.

בשביל זה אנחנו פה עכשיו ,ניסינו את כל,
מר זאב ניסים :אז אם אנחנו מאשרים אז אפשר לצאת לדרך.
גב' יונת דיין:

אם המועצה תאשר ,שהיא תראה שאכן זה לתועלת הציבור .יש פה 3

פרויקטים של הנדסה לפי המכתב של עמית חן ,האומדן של כל אחד מהם נע סביב מיליון עד
מיליון וחצי שקל ,לא הגישו הצעות,
מר איתי זילבר 3 :או  ?6כי בסעיף  2כתוב .6
גב' יונת דיין:

.3

מר איתי זילבר :בסעיף " ,2חלק ממשימות האגף ישנם  6פרויקטים".
גב' יונת דיין:

נכון אבל מדובר כרגע ב 3-פרויקטים שלגביהם לא הצליחו למצוא ,נכון? זה

שניים? הצטמצמנו לשניים? בינתיים הצטמצמנו לשניים ,אחד עבר לרשת? אה אוקי ,אז אנחנו
מדברים על שניים ,אחד נדחה בסדרי עדיפויות .זיו את יודעת מה  2הפרויקטים?
מר מוטי ששון :בית ספר דינור וישעיהו הנגשה.
גב' יונת דיין:

הנגשה בשני בתי ספר ,דינור וישעיהו ,אוקי? בנוסף ,אתם תראו שיש עוד

פרויקט נוסף ,בשביל זה ה .3-סליחה ,שזה פרויקט שיפוץ מבנה הרווחה .הפרויקט השלישי
הוא בנפרד באמת ,וזה הסיפור של פרויקט שיפוץ מבנה הרווחה ,פה הדעות חלוקות בין הצד
המקצועי לצד המשפטי מבחינת הדחיפות של זה ולכן מבחינת תועלת הציבור ,אבל זה
להחלטה שלכם.
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מר מורן ישראל:
גב' יונת דיין:

אז אפשר להפריד את הסעיפים?
אפשר להפריד את הסעיפים ,זה מוצג במכתבים ,בעוד שבמכתב של מנהל

אגף תשתיות כתוב ,זה הפרויקט שמוערך בכ 400,000-שקל ,שאם הוא לא יבוצע הוא יידחה
לקיץ הבא ,אנחנו מטעמים משפטיים לא סברנו שזה עולה כדי תועלת הציבור ,אבל מותר
למועצה להחליט אחרת ,בעוד שההנגשה של בית ספר היא דחופה ,והיא מחויבת גם על פי כל
חקיקת ההנגשה ,יש תכנית עבודה שצריך לעמוד בה ,יש ילדים שצריכים להיכנס לבתי הספר
וההנגשה שלהם הם ,מוסיף רחמים בינוני מנהל אגף תקציבים שגם יש את ההשראה ממשרד
החינוך ,זאת אומרת שאם לא ננצל את זה עכשיו אנחנו לא יודעים מה יהיו התקציבים ב,2019-
דובר :אז חייבים לעשות את זה היום.
גב' יונת דיין:

ולעומת זאת ,הנגשה ,שיפוץ משרדי רווחה שממתינים לתקציב ומצבם ,ברמת

תחזוקה כזאת או אחרת ,נראה לנו פחות דחוף ,ומאפשר לצאת לסבב נוסף אחרי תקופת
העומס של שיפוצי הקיץ.
מר איתי זילבר :אז למה לא פנו למשכ"ל?
גב' יונת דיין:

פנו למשכ"ל ,אבל כרגע,

מר איתי זילבר :לפרויקט זה לא בוצעה פנייה למשכ"ל ,סעיף  7רווחה ,ממש במכתב.
גב' יונת דיין:

כן ,כי פה הקבלן דיבר על עומס עבודות ,הקבלן שזכה במכרז העירוני ,אנחנו

לא חושבים גם שזה ,זאת אומרת ,תקופת הקיץ היא תקופה עמוסה בשיפוצים בכל מוסדות
חינוך למיניהם ולכן רוב הקבלנים גם עמוסים ,גם אלה שנמצאים במאגר של החברה למשק
במכרז המסגרת ,אנחנו סברנו שבמבנה הרווחה יכול לחכות ,ואם אין אפשרות לשבץ אותו שלא
במהלך הקיץ צריך לתכנן אותו מראש לתוכניות הקיץ הבא ,לכן אנחנו משפטית לא חשבנו שזה
עומד בקריטריונים.
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מר איתי זילבר :האם לזה אנחנו גם מקבלים כסף מבחוץ? או שזה הכסף שלנו? כסף שלנו ,אז
גם אין פה כסף שהולך לאיבוד אם אנחנו מפספסים את,
גב' יונת דיין:

אבל שוב כאמור ההחלטה היא לא מועצת העיר ואפשר לחלק את זה בין 2

פרויקטי ההנגשה של בתי הספר לבין פרויקט השיפוץ של הרווחה.
מר מורן ישראל:

לכן אני מבקש ,מבקש להפעיל את הסעיפים ,הסעיפים הראשונים של

הנגשה ,ברורים לחלוטין למה הם דחופים ,בטח גם שמדובר בילדים בהנגשה ,בהנגשת בית
הספר עבורם ,וגם בכך שמדובר בכסף מבחוץ ,לגבי הפרויקט השני גם..
מר מוטי ששון :אוקיי ,הבנו.
מר מורן ישראל:

אני באמצע משפט ,אתה קוטע אותי.

מר מוטי ששון :כולנו הבנו .תתחשב בנו.
מר זאב ניסים :לגבי העניין הזה של המספר קבלנים ,אני גרסתי ותמיד אמרתי ,שהעירייה
עובדת עם מעט קבלנים .מישהו שם המציא איזושהי נוסחה לפני הרבה שנים ,שלא מצאה חן
בעיני ,אבל אין לי את האפשרות לשנות פה כלום ,לא חשוב .הם ,בזמנו גם ,עבדו עם  4קבלנים
בכל ענף ,ואני אמרתי חבר'ה העירייה מפסידה המון כסף ולא רק זה הנה ,הגעתם למצב שהם
עמוסי עבודה ,עמוסים.
מר מוטי ששון :כל הארץ ,בכל הארץ עובדים בקיץ.
מר זאב ניסים :לא ,אבל הייתם צריכים להעסיק יותר קבלנים שעובדים עם העירייה ,במקום
 ,8 ,4ואז לא תהיה לכם את הבעיה הזאת ,כי הבעיה הזאת חוזרת על הזמן על עצמה.
מר מוטי ששון :אבל יש קבלנים שזכו במכרז ,מה תעשה?
דובר :עדיין יש איקס עובדים ,זה לא משנה.
מר זאב ניסים :אתם צריכים להגדיל את המאגר ,אין מה לעשות.
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גב' יונת דיין:

זאב ,אני אמנם פה רק  7שנים ,אבל ב 7-שנים האלה זה פעם ראשונה שאני

מביאה נושא כזה של שיפוצים וקבלנים .הבאתי מקרים אחרים זה נכון ,המקרה הזה פעם
ראשונה.
מר איתי זילבר :שאת אומרת שמבחינת הייעוץ המשפטי הסעיף של הרווחה לא מחזיק ,שנייה
תגידי את זה בצורה ,צריך אמירה ברורה ,את כיועצת משפטית חושבת שהסעיף  7של שיפוץ
הרווחה בסך .400,000
גב' יונת דיין:

זה גם כתוב לך בחוות דעת של עורך דין מירב משען ,ממונה המכרזים בשירות

המשפטי.
מר איתי זילבר :אוקי ,לא ,בסדר ,בוא נפרד.
גב' יונת דיין:

לא ,תצביע בנפרד ,אתה צריך רוב חברי המועצה ,אפשר להצביע בנפרד על

ההנגשה של ההנדסה ,ועל שיפוץ מבנה הרווחה.
מר מוטי ששון :טוב ,נלך על הנגשה של בית ספר,
גב' יונת דיין:

של ההנדסה ,פרויקטי ההנגשה של הנדסה ,ננסח את זה ,מי בעד לפתור,

לאפשר התקשרות .אוקי ,אז אני אנסח את זה ,ההצבעה הראשונה בסעיף זה ,האם לאשר
התקשרות לחוזה ללא מכרז לאחר שחברי המועצה נוכחו שבנסיבות עריכת המכרז לא תביא
תועלת לגבי פרויקטי ההנגשה של הנדסה ,בבית ספר דינור ובית ספר ישעיהו,
גב' נעה צ'פליצקי:

זה לא שלא תביא תועלת ,זה התועלת בזה שלא יהיה מכרז.

מר מוטי ששון :טוב ,מי בעד?  16בעד ,נגד? אין ,נמנעים? לא.
אוקי ,תקראי את ההצעה.
גב' יונת דיין:

מי בעד לאשר התקשרות בחוזה ללא מכרז לאחר שחברי המועצה נוכחו

שבנסיבות העניין עריכת מכרז לא תביא תועלת לגבי שיפוץ מבנה הרווחה.
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מר מוטי ששון :אם לא ענו על זה ,אני מניח שגם לא יענו על זה ולא צריך לחכות .לא ,אני
אמרתי שאם לא הצלחנו להשיג לגבי ההנגשות אז קל וחומר שלא נשיג לגבי הרווחה ,אז לכן
אני אומר אנחנו נציע את זה ,תרצו להצביע נגד ,נגד.
מר איתי זילבר :לא ,זה בניגוד לעמדת הייעוץ המשפטי ,ואנחנו לא רוצים להיכנס לעניינים
האלה.
מר מוטי ששון :אז למה את אומרת שזה בהחלטה של המועצה?
גב' יונת דיין:

אנחנו לא ראינו להמליץ על זה ,אבל מי שמחליט זה חברי המועצה ,לא השירות

המשפטי ולא אנשי המקצוע.
מר מוטי ששון :את יכולה לשכנע אותנו למה כן?
גב' יונת דיין:

על הרווחה?

מר מוטי ששון :תציגי את עצמך.
גב' זיו לנדאו:

נעים מאוד ,שמי זיו לנדאו ,אני סגנית באגף מבני ציבור ,הפרויקט המדובר הוא

בשיפוץ משרדים במטה הרשת ,המצב התברואתי שם הוא מאוד מאוד לא טוב ,ומצורך זה
נולדה התכיפות לבצע את הפרויקט עכשיו.
מר איתי זילבר :למה זה לא יכול לחכות חודשיים וחצי?
גב' זיו לנדאו:

בגלל המצב התברואתי שנמצא,

מר איתי זילבר :זה מכרז ,בדיוק ,מה דחוף עכשיו?
גב' זיו לנדאו:

בגלל המצב התברואתי.

גב' נעה צ'פליצקי:
גב' זיו לנדאו:

שמה זה אומר?

השירותים שם במצב מאוד מאוד לא טוב.
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מר איתי זילבר 400,000 :שקל לשירותים? באמת?
דובר :זה לא רק תא אחד ,זה לא תא אחד.
מר מוטי ששון :אוקי חברים שמעתם אותה ,מי בעד? תיקראי את הסעיף.
גב' יונת דיין:

מי בעד לאשר התקשרות בחוזה ללא מכרז לאחר שחברי המועצה נוכחו

שבנסיבות העניין עריכת מכרז לא תביא תועלת לגבי השיפוץ במבני הרווחה.
מר מוטי ששון :אוקי ,מי בעד?  14בעד ,מי נגד?  2 ,1נגד ,מי נמנע?  1נמנע ,מי נמנע פה?
אז ספרתי לא טוב ,נועה את היית בעד?
גב' נעה צ'פליצקי:

בעד.

מר מוטי ששון ,16 :בעד 2 ,נגד ,אין נמנעים ,אושר,
אני עובר לסעיף הבא.
 .12חוק עזר לחולון (מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון) (תיקון) התשע"ח – ,2018
(מצ"ב)
מר מוטי ששון :חוק עזר לחולון ,מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון ,תיקון ,התשע"ח,
 ,2018בבקשה ,תציגי את זה יונת.
גב' יונת דיין:

קיבלתם את דברי ההסבר ,מה שקרה זה שבשעה טובה ,משרד הפנים

והמשרד להגנת איכות הסביבה ,הגיעו להסכמה על אותה נוסחה ומקדמים כדי לחשב את כמות
הפסולת הביתית הפטורה ,לדעת לחייב באגרה על הפסולת העודפת מה שנקרא ,הפסולת
העסקית ,התיקון הנוכחי שלנו מוערך עד סוף שנת  2018בהתאם להוראת בג"ץ ,כאשר ב-
 1.1.19אמורים להיות חוקים חדשים בתוקף לפי אותה נוסחה.
מר רועי כהן:

ועכשיו הגבייה תהיה על בסיס מה?
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גב' יונת דיין:

כרגע הגבייה ממשיכה להיות לפי התחשיב הקודם שהערכנו תוקף ,עד סוף

דצמבר ,הגבייה מ 1.1-תהיה לפי הנוסחה העדכנית ,רוב החוק נשאר כמו שהוא ,התחשיב
הותאם לאותה הנוסחה עם אותם מקדמים ,שקבעו משרד הפנים והמשרד להגנת הסביבה,
את התחשיב של הנתונים של חולון ביצעה עבורנו חברת אורבניקס ,העברנו את זה למשרד
להגנת הסביבה לקבל את האישור הראשוני שלהם כדי לקדם את החוק ,אחרי אישור מועצת
העיר זה כמובן הולך להליך אישור המסודר והרשמי גם במשרד להגנת הסביבה וגם במשרד
הפנים.
מר רועי כהן:

והעיריות מחויבות לקבל את התחשיב הזה?

גב' יונת דיין:

כל עירייה עורכת את התחשיב שלה לפי נתוני הבסיס שלה ,אבל המקדמים,

הנוסחה ,נקבעה בחוזר מוסדר של משרד הפנים עם המשרד להגנת הסביבה?
גב' נעה צ'פליצקי:

רגע אז מה המשתנה?

גב' יונת דיין:

כמות הפסולת הביתית שאופיינית לכל עיר ,כמות המחזור של כל עסק,

מר רועי כהן:

אבל עכשיו ייקחו יותר כסף מעסקים? או שזה אותו דבר ,נשאר אותו זה,

גב' יונת דיין:

זה תואם את הכמות פינויים בפועל ,מפעל שממחזר ויש לו פחות פסולת לפנות

בפועל ,הכמות הביתית פטורה והיתרה תחויב לפי כמות פינויים.
מר רועי כהן:

שהיה בעבר ,לא שינינו את התעריפים?

גב' יונת דיין:

נכון ,התעריפים משתנים בהבדלים קטנים יחסים כי הם נובעים מהתחשיב,

הפסולת הביתית היא הכמות הפטורה ,עשינו תחשיב לפי כמות של פסולת ביתית אופיינית
לחולון ,מן הסתם אנחנו לא מיתר בדרום ולא קריית שמונה בצפון ,אנחנו חולון ,לפני הנתונים
שלנו ,הנתונים הרשמיים והמסודרים ,עשינו את התחשיב של כמות פסולת ביתית ,לכל מפעל
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עם כמות העובדים שנמצאים בו ,זאת כמות הפטור שהוא זכאי לה ,לפי הצהרות ודיווחים
מסודרים למס הכנסה ,לא המצאות של עיריית חולון.
דובר 28 :קילו.
גב' יונת דיין:

לא זוכרת את המספר אני מודה ,אני לא בצד של המספרים .ובהתאם ,כל מפעל

שמפנים לו מחויב בניקוי הפטור על הפסולת הביתית ,הכנסנו גם בתוך החוק העזר עכשיו הליך
מסודר של אפשרות לערער ולבקש בחינה של הנתונים.
גב' נעה צ'פליצקי:
גב' יונת דיין:

וועדת חריגים את מתכוונת?

נכון ,בדיוק.

מר ראובן קייקוב:
גב' יונת דיין:

יש את התוספת של מקדם המחזור שזה מאוד חשוב.

נכון ,ואם מפעל יוכיח מחזור בהתאם לדרישות ,הוא מקבל מקדם מחזור

שמקנה לו בעצם פטור גדול יותר .גם הוא מפנה פחות פסולת וגם הוא מקבל הנחה גדולה.
מר ראובן קייקוב:

האם נעשה ,ניסו לכמת כמה נלווה בעצם בעקבות השינוי יותר מאשר

התקבל עד עכשיו?
אבי אתה יודע לענות על זה? זה גם תלוי בעסקים שיפעלו או לא יפעלו ,כמה

גב' יונת דיין:
הם,

מר ראובן קייקוב:
גב' יונת דיין:

בכמה יתקבל יותר ,חצי מיליון שקל?

הסדר גודל הוא אותו סדר גודל ,אין פה עניין של לעשות רווח יש פה עניין של

להחזיר הוצאות של התושבים .כי למעשה הכסף של התושבים מממן את הפינוי של המפעלים.
מר מורן ישראל:

השאלה ,בהמשך לשאלה של ראובן ,האם לצורך העניין ,הסתכלנו

באופן רוחבי על כל העסקים שקיימים בעיר ,ואנחנו יודעים לומר פחות או יותר ,כמו שעשינו אז
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בצו הארנונה ,שעסקים מסוימים ,מסוג מסוים ,למשל קטנים או בינוניים ,עתידים לשלם יותר
או פחות ,האם עסקים גדולים עתידיים לשלם יותר או פחות.
גב' יונת דיין:

זה חלק מהדילמה של כל החקיקה הזאתי ,וזה מה שלקח למשרד ההגנה,

מר מורן ישראל:
גב' יונת דיין:

אין בעיה ,אז אני רוצה שתספרו לנו את הסיפור שמאחורי הנוסחה.
אבי שנייה ,חלק מהדילמה והקושי שגם היה למשרד הפנים ולמשרד להגנת

הסביבה להצליח להגיע לנוסחה ,יש  2נגריות של  100מטר ,בנגריה אחת יש  2עובדים ,בנגריה
השנייה יש  10עובדים ,זאת מייצרת  2כיסאות בשבוע ,וההיא מייצרת  200כסאות בשבוע ,איך
אתה יכול להשוות בניהם? הדבר היחידי שיש לך זה כמות עובדים בפועל וכמות פסולת שמפנים
לאותה נגריה בפועל ,ובאלה מתחשבת התמהיל.
מר מוטי ששון :טוב ,אוקי ,מי בעד חוק העזר לחולון ,מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון,
(תיקון) ,התשע"ח ,2018 ,מי בעד?  ,18בעד ,אין נגד ,אין נמנעים ,אושר,
אני עובר לסעיף הבא.
 .13מחיקת חובות שאינם ניתנים לגביה (חובות אבודים) חובות אשר לגביהם התקבל
"הפטר" הערכאות שיפוטיות.
מר מוטי ששון :בקשה לאישור מועצת העיר ,מחיקת חובות שאינם ניתנים לגבייה ,חובות
אבודים ,חבר'ה עשינו את זה גם בעבר,
דובר :לא ,זה הפטר.
מר מוטי ששון :חובות אשר התקבל לגביהם הפטר בערכאות השיפוטיות.
דובר :מוטי רק שאלה קטנה ליונת ,אותה רציונל שעובד ברשויות אחרות עובד גם פה?
מר מוטי ששון :בטח.
דובר :חוץ מהנוסחה.

37

מועצת העיר ה 17-חולון ישיבת מועצה שמן המניין מס'  78ליום  1.7.2018 -פרוטוקול 492

גב' יונת דיין:

בוא נתחיל בהתחלה ,כרגע רק לחולון ויבנה יש חוק עזר בתוקף ,מהסיבה

הפשוטה שאנחנו  2הרשויות שרצו ,ובחנו ,וחיפשו איך לעשות את זה ,בחולון היה כל השנים
את זה ,יבנה יחסית חדשה ,שנינו ניגשנו למשרד הפנים ,משרד הפנים אמר לנו אנחנו לא
יודעים איך לבנות את התחשיב שלכם אנחנו לא מאשרים ,אז הלכנו לבית המשפט ,הלכו לבג"ץ,
הגענו למשנה ליועץ המשפטי לממשלה ,הוא ישב ושמע אותנו ,והוא ישב ושמע את משרד
הפנים ,הוא אמר למשרד הפנים "זה נורא יפה שאתם לא יודעם איך ,זאת לא סיבה להשאיר
את הרשויות בלי חוק ,החוק הזה בתקוף ,לכו תמצאו דרך לחשב" ,אז עכשיו כל הרשויות
מחכות לראות ,כל הרשויות חיכו לתבחין הזה ,כל הרשויות מחכות לראות איך התחשיב של
חולון ושל יבנה יעבור ,כמות הרשויות שפונות ושואלות אותנו היא מאוד גדולה ,כי כל רשות
שמתמודדת עם זה ,שהיא מכספי התושבים שלה צריכה לעשות פינויים עודפים ,פינויים
תעשייתיים ,פינויים לא פעם ,רפואיים ,פנויים של בתי מלון .זה המון כסף הפינויים האלה.
מר מוטי ששון :אוקי ,מי בעד אישור מחיקת חובות שאינם ניתנים לגביה ,חובות אבודים ,חובות
שהתקבל לגביהם הפטר בערכאות המשפטיות ,מכתבו של מר אילן בוסקילה מנהל מחלקת
הגבייה מיום  14ביוני  .2018מי בעד?
מר מורן ישראל:

האם מתוכם יש ,ברור לי שזה הפטר וזה בערכאה,

דובר :הפטר זה על פי חוק.
מר מורן ישראל:

בסדר ,אני שואל שאלה ,חבר'ה .האם יש מתוכם עמותות\חברות

שעדיין מתקיימות בתוך העיר?
דובר:

לא.

מר מוטי ששון :יש בערכאות משפטיות .טוב מי בעד?  18בעד ,אין נגד ,אין נמנעים ,אושר .אני
עובר לסעיף הבא.
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 .14אישור הרחבת חוזה  - 8905/17הגדלת כמות האשפה הנאספת ומפונה באמצעות
קבלן בגובה של .50%
מר מוטי ששון :רחמים בוא תתפוס לך מקום ,אישור הרחבת חוזה  ,8905/17הגדלת כמות
האשפה הנאספת ומפונה באמצעות קבלן בגובה של  ,50%בבקשה.
מר מורן ישראל:

אם מדובר בעניין כספי למה קיבלנו את זה רק היום?

דובר :אבי ,אפשר לשמוע את ההסבר ממך?
מר אבי מור:

כן .כמות האשפה שבחולון ,הפסולת הביתית מגיעה לכ 100,000-טון בשנה,

כרגע האשפה מפונת על ידי מספר קבלנים טמוני קרקע ,היפוך לדחס פחים ועגלות .מדובר על
מכרז שנחתם לפני שנה וזכה בו קבלן מסוים ,אנחנו אמורים לתת לו מה שנקרא ,הוא מפנה
יותר אשפה ,למה פינוי אשפה ,יותר אשפה? נעשה פה תהליך עם חברי ועד העובדים
והעובדים ,מה שנקרא התייעלות של אזורי פינוי .אם בעבר נכנסו שתי משאיות לאותו רחוב,
היום נכנסים עם משאית אחת לרחוב .נעשה גם שינוי של תרגיל הפחים .הקבלן מקבל את
הפחים הקטנים ,עובדי העירייה מקבלים את הפחים הגדולים ,יש לזה השלכות שבאות לייעל
לתושב את פינוי האשפה .ומה שקרה אנחנו ,האשפה זה לא מדע אמפירי שאתה יכול למדוד
אותו עם מטר .בתקופת מרץ ,אפריל ,מאי ,זה בדיוק התחיל בחודש מרץ בשלושה חודשים
האלה ,אנחנו הבחנו שכמות האשפה עולה כי התמהיל של הפחים השתנה ,הקבלן קיבל עוד
איזה  3,000פחים שזה משמעותי מבחינת כמות האשפה ,המכרז שלו זה תשלום לפי טון
אשפה .כאשר במכרז נכתב לו הערכה של כ 1,300-טון בחודש ,הגענו ל 1,600-טון ואני לא
רוצה להגיע למצב שאני חורג מ ,50%-להגיע עד  ,50%ואז אני בבעיה.
מר יעקב חרש :אבי בכמה זה משפיע על התקציב?
מר אבי מור:

מבחינת התקציב ,אנחנו משלמים היום כ 230-שקל לטון אשפה ,לאיסוף

והפינוי והורדתו לחירייה .מצד אחד יש תוספת לקבלן שמשלם יותר ,אוסף יותר אשפה מקבל
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יותר פר טון .מצד שני יש לו חסכון כספי בזה שאנחנו לא רוכשים עוד שתי משאיות שהיינו
אמורים לרכוש ,בצוות כוח האדם של עובדי פינוי האשפה נשארה כמו שהיא ואין תוספת של
עובדים ,דבר שני העיר גם מתפתחת וגדלה כך שאני חייב לתת את המענה לפינוי אשפה בעיר.
מר יעקב חרש :אתה לא אמרת לנו בכמה כסף זה משפיע.
גב' נעה צ'פליצקי:
מר אבי מור:

אבל אם יש יותר פינוי אשפה אז למה אין אותו כוח אדם?

כמו האשפה כרגע ,לא ניתן למדוד אותה זה למה ,אשפה היא לא מדע אמפירי,

בחורף האשפה היא פחות כבדה ,בקיץ היא יותר כבדה ,אנשים אוכלים יותר אבטיחים ויותר
מלונים אז היא נהיית יותר כבדה.
מר רחמים בינוני:

סליחה שאני קוטע את אבי .מבחינה תקציבית השינוי הוא אפסי ,כמעט

כמו שאבי אמר ,במקום לתת לעובדי העירייה ,אם אתה נותן את זה לקבלן .העלות שהוא זכה
במכרז ,היא עלות מאוד זולה לעירייה.
גב' נעה צ'פליצקי:

למה לא לעובדי לעירייה? לא ברור לי.

מר רחמים בינוני:

כי מה שקרה ,לא אני אסביר .עברו  2.5אזורים לעובדי עירייה ואנחנו

גם נסביר למה,
מר אבי מור:

זה התמהיל השתנה.

מר רחמים בינוני:

היו מפנים בבוקר ב 7:30-וב ,12:00-הם מקבלים את העבודה שלהם

כמו שהיא ,ועכשיו הקבלן עושה את העבודה הנוספת .תשימי לב היום מה קורה ,היום ב7:00-
מפנים לך את האשפה בעיר ,עובדי העירייה ,הפחים נכנסים לביתני אשפה תוך  10דקות,
השירות שניתן לתושב הוא שירות יותר טוב .אני גר בחולון ,אני רואה,
מר מוטי ששון :סליחה ,מי זה מפריע שם? תוציא אותו מיד.
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מר מורן ישראל:

כמה דברים יש לי ,קודם כל לגבי מה שאמר רחמים ,זה פשוט ,אני

מנסה להבין כדי שזה יעשה לי סידור לגבי התקציב ,הוא אומר כרגע אנחנו משלמים את
התמהיל שבין עובדי העירייה לבין הקבלן ,אנחנו מוסיפים לקבלן ,האם אנחנו מפחיתים עובדי
עירייה? אם יש הפחתה של עובדי עירייה אז מן הסתם ,רגע שנייה ,אני אסיים את הלך
המחשבה שלי ותתקנו אותי ותתקנו אותי אם הבנתי אתכם לא נכון .אני מבין שאתם יודעים את
התשובה לפני ,תנו לי רק ..אם עובדי העירייה לא משתנים והתקציב שהקצבנו לעובדי העירייה
לא משתנה ,השכר אותו שכר ,וכמות עובדי העירייה אותה כמות .והתקציב שהקצבנו לקבלן
היה איקס ,ועכשיו אנחנו מבקשים תוספת של עוד  ,50%אז זה אומר שצריכה להיות תוספת,
אני יודע לקרוא ,אתה יכול להסביר כמו בן אדם ,זה אחד ,שתיים ,למה אתה לחוצים כל כך?
שאלה שנייה שהיא באמת שאלה שעוסקת בתכנון ארוך ,בסוף אנחנו לא יום או יומיים פה .לא
כל חברי המועצה ולא אתם הצוות המקצועי .אתם אמורים לצפות מה הולך להיות קדימה,
המכרז הקודם ,אם היית אומר היה מכרז לפני  5שנים הייתי אומר לך וואלה יכול שאתה צודק,
המכרז הקודם היה לפני שנה ,יצאנו למכרז חדש ,ידעתם להגיד ,אני מניח ,ולצפות ,שיתווספו
עוד פחים ,אלא אם תגיד לי שבחצי השנה האחרונה זו הייתה החלטה להוסיף פחים ואז אני
אגיד לך שזה סיפור אחר ,אבל אם לפני שנה ידעת שיתווספו פחים ,במכרז לפני שנה ,היית
צריך לצפות את זה וכבר לתקצב ולהגיד את זה מראש.
מר אבי מור:

אומר לך כזה דבר ,אף אחד לא צפה שיתבצע מהלך מסוים בשינוי תמהיל של

הפחים ,אף אחד לא צפה את זה ,סליחה ,תן לי להסביר ,שאלת ,תכף תקבל את כל ההסבר,
אנחנו מעריכים שכמות האשפה בעיר היא  1,300טון ,הערכה ,גם רשום במכרז הערכה ,זה
לא מדע מדויק ,זה הערכה ,בתקופות הקיץ כמות האשפה גדולה ,בתקופות החורף כמות
האשפה קטנה ,נעשה שינוי בחודש ,בתקופת הקיץ תושבי העיר ,ובכלל במדינת ישראל ,כמות
האשפה גדלה ,הכמות יותר רטובה ,יש את האבטיחים ויש את המלונים וזה שוקל משקל ,בסך
הכל ,אנחנו התחלנו בחודש מרץ את הניסוי הזה של שינוי בתמהיל ושינוי באזורים ,תכנון עתידי
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לטווח רחוק ,כי אם קודם נכנס לרחוב מסוים ,זלמן ערד ,משאית אחת שפינתה מכלים קטנים,
משאית אחרת פינתה מכלים גדולים ,משאית שישית פינתה מכלים בינוניים ,זה לא הגיוני .היום
נכנסת כמעט ,ברוב העיר ,משאית אחת שמפנה את כל התמהיל של הפחים ,זה עקרון ,זה
חסכון בדלק ,חסכון באנרגיה ,חסכון בזיהום אוויר,
מר מורן ישראל:
מר אבי מור:

חסכון בהפרעה לתושב.

מעבר לזה ,בשינוי הזה שנעשה ,עובדי עירייה ,אף אחד מהם לא נפגע ,להפך

מה שקרה ,עובדי עירייה גם שמחים כי הם עובדים פחות קשה ,הם קיבלו תוספת כוח אדם,
אם קודם עבד בצוות ההרמה ,עבד פועל אחד ,היום עובדים שני פועלים בצוות הרמה ,שזה
יתרון וגם יותר בטוח ,כי אם אחד גדול ,בעבר ראיתם עבד רק פועל אחד ,היום יש שני פועלים
מאחורה ,להפך עובדי עירייה ,להפך הם נהנים מזה ,הם מבסוטים מזה והעבודה שלהם קלה
יותר .כי זו עבודה שוחקת ,היום הגיל של העובדים שלי זה גילאי  65 - 54עם בעיות של ברכיים,
עם בעיות של גב .זו עבודה מאוד קשה ,עבודה סיזיפית ,ומה לעשות אנחנו גם מתבגרים.
בתכנון שהיה נעשה פה מהלך בתקופה האחרונה ,שהתחלנו והייתה אפשרות לשנות את זה,
בעבר לא הייתה אפשרות לשנות ,מה לעשות.
מר מורן ישראל:

אז תגיד שבחצי שנה האחרונה התחילו לעבוד מה שלא עבדו במשך

ה 5-שנים האחרונות.
מר זאב ניסים :למה אני צריך לפתוח עכשיו את החוזה ולתת לו יותר? זה היה לפי הפינוי ,לפי
משקל.
מר אבי מור:

אתה לא פותח חוזה,

מר זאב ניסים :אז שימשיך לפי משקל.
מר אבי מור:

לפי משקל ,אני ממשיך לשלם לו לפי משקל.

42

מועצת העיר ה 17-חולון ישיבת מועצה שמן המניין מס'  78ליום  1.7.2018 -פרוטוקול 492

מר זאב ניסים :אז למה אני צריך עכשיו לתת לו תוספות פה? את הפחים אלה מישהו צריך
לפנות אותם? זה שיש  3,000פחים תוספת הביאו לתוכם משקל .בתוך הפחים יש משקל ,זבל.
בעבר שילמ נו לקבלנים פר הנפה ,כל מיכל שהרים ,שילם כסף .זה לפי משקל ,למה אנחנו לא
ממשיכים לפני החוזה האחרון?
מר אבי מור:

ממשיכים.

מר זאב ניסים :נו אז למה הבאת אם זה אם אנחנו ממשיכים?
מר יעקב חרש :זאב זה לא מנוסח נכון ,זה פשוט לא מנוסח נכון.
מר אבי מור:

המחיר נשאר אותו מחיר רק מה שהם יאספו זה עשוי להיות עוד  50%זבל.
אני מבין ,אבל מה אתה חושב שבשנה אחת  ...מה בשנה שעברה לא

מר מורן ישראל:

אספו אותם? מה קרה במשך כל שנה? מה? לא אישרו כל השנה?  50%עלו..
מר מוטי ששון :אני קורא לך לסדר פעם ראשונה ,זוהר ,אני מבקש לא לענות ,הוא לא מתפרץ
כמו שאתה מתפרץ ,בבקשה.
גב' יונת דיין:

אני אנסה רגע להסביר לכם את זה אולי אחרת ,השאלה אם כן או לא יכלו

לתכנן מה קורה עם עובדי פינוי האשפה בעירייה היא השאלה הכי לא פשוטה ביחסי עובד
מעביד בעיריות ,עובדי אשפה זה עובדי דור א' עם קביעות ,עובדי אשפה ,לפני בערך  10שנים,
קיבלו עוד פסיקה מיוחדת מבית הדין לעבודה שנעלה את העירייה ולא אפשרה לנו ,התבגרו,
התקשו יותר ,לא אפשרה לעירייה לעשות כלום ,לפני ,לא זוכרת כמה חודשים ,נוצר חלון
הזדמנויות עם אפשרות לעשות שינוי באזורים ובסוג הפינוי שעובדי העירייה עצמם מפנים.
גב' נעה צ'פליצקי:

לא מה ,לא מה.

מר מוטי ששון :רגע ,כשהיא תסיים תשאלי שאלה.
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גב' יונת דיין:

נוצרה ההזדמנות הזאת ,אותו הסכם מלפני בערך  10שנים ,אני לא מדייקת כי

לא הייתי פה אז ,קשה לי לדייק לכם בזה ,נוצר חלון ההזדמנויות ,עובד או שניים אם אני לא
טועה ,ס וף סוף פרשו לפנסיה והייתה לנו אפשרות לעשות שינויים ,עובדים אחרים גם הבינו
פתאום כמו שאמרנו לכם אבי שהשינוי הזה בעצם עובד לטובתם ,עם כל הרצון הטוב ,אדם בן
 58לא בשיא כושרו כמו אדם בן  30כשהוא התחיל את העבודה בעירייה ,הפחים היום שמניפים
הם פחים הרבה יותר כבדים מהשחורים הקטנים שהיו לפני  30שנה ,במצב הזה הייתה שעת
רצון ,גם מצד עובדי העירייה והועד ,וגם מצד העירייה ,אפשרות לייעל את פינוי האשפה בעיר,
אבל כתוצאה מהייעול הזה נוצרה קבוצה מסוימת של פינוי ,של פחים ,של אזורים ,של רחובות,
זה לא משנה איך תקראו להם ,שצריך עכשיו להעביר או לקלוט עובדי עירייה חדשים ,שזה
עובדים שאת נשארת איתם שוב עד גיל  60 ,50ואת לא יודעת מה תעשי איתם או להוציא
החוצה לקבלן ,היעילות היא דווקא להוציא החוצה לקבלן ,כי קבלן לא,
גב' נעה צ'פליצקי:
גב' יונת דיין:

אבל גם לקבלן יש עובדים ,מה העובדים שלו,

כי קבלן לא טוב אפשר להחליף.

מר זאב ניסים :אבל לעירייה אין התחייבות כלפיהם.
גב' יונת דיין:

הקבלן אחראי לעובדים שלו ,לא העירייה נשארת עם העובדים האלה ,ואם

הקבלן לא טוב או אם יש מכרז חדש אחרי כמה שנים ,אפשר הכל לפתוח מחדש .אם את
קולטת עובד ,והוא נהיה עובד קבוע שלך ,את צריכה להמשיך להעסיק אותו גם בגיל  50וגם
בגיל  .60ואנחנו רואים,
גב' נעה צ'פליצקי:
גב' יונת דיין:

אני רוצה שיהיו יותר עובדים דרך העירייה ולא דרך הקבלן.

אין מה לעשות ,אני חלילה לא מזלזלת באף אחד ,ולא בכושר או במצב בריאותי

של אף אחד .אבל בן אדם בן  60לא עובד פיזית כמו בן אדם בן 30
מר זאב ניסים :אז קולטים צעירים ,מה הבעיה?
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גב' יונת דיין:

אבל גם הם בעוד  30שנה יהיו בני .60

מר מוטי ששון :טוב חברים ,מה שמדובר כאן ,כן רועי ,בקשה.
מר רועי כהן:

אני הבטחתי לאבי מור שאני אעלה את זה לסדר ,ואני אנצל את ההזדמנות

הזאת .ואין אדם שיותר קרוב לזה שזה מקרה אותנטי .ואני נחרדתי ממה אבי מור כתב לי ,אבל
אני חייב לשתף את חברי המועצה .לפני בערך  3שבועות ,אימא שלי היא בוועד בבניין בפייר
קניג ,מתקשרת כמו כל תושבת ,בטח שהבן שלה חבר מועצה סגן ראש העיר ,מתקשרת למוקד
אומרת "שלום ,הפחים סדוקים ,יוצא הכל ,מים ,החוצה ,כל הזה" ,אומרים לה "טוב גברתי,
יבואו לבדוק מהעירייה .יבואו לבדוק את הפחים ובהתאם ניתן לכם תשובה" .הגיעו המוקד
לבדוק ,חוזרים אליה בתשובה ואומרים "תשמעי ,הפחים נבדקו והם תקינים" .שלחתי ,הראיתי
את זה עכשיו רק ,שלחתי את התמונה לאבי ,אני אומר לכם אני נחרדתי מהתשובה שלו ואני
אמרתי לו שאני אעלה את זה למועצת העיר.
מר אבי מור:

לאיזה אבי?

מר רועי כהן:

לך.

מר אבי מור:

איתי לא דיברת.

מר רועי כהן:

"תכינו  5מיליון שקלים להחליף את כל הפחים" .חבר אני אמרתי לך שאני

אעלה את זה ,אמרתי לך שאני אעלה ואני לא אעבור על זה סדר היום ,ואמרתי לך את זה.
וחיכיתי שאתה תגיע לפה ,תאמין לי שחיכיתי" .תכינו  5מיליון שקלים להחליף את כל הפחים,
בערים אחרות התושב משלם סכום של  200שקל לפח".
מר אבי מור:

למה זה ,מה זה שייך?

מר רועי כהן:

מה זה שייך? כי עכשיו אתה בא בצורה כזאת או אחרת ,אומר שיש איזה

מציאות שקשורה לעודף פסולת,
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מר אבי מור:

הקבלן צריך להחליף את זה.

מר רועי כהן:

אין בעיה ,אבל תראה מה רשום ,אני רוצה שהקבלן יחליף את זה,

מר אבי מור:

הקבלן חייב להחליף את זה.

מר רועי כהן:

אבל הוא לא מחליף ,תראה מה הוא כותב לך" .העירייה מנהלת לפי החוק,

הפח הוא של התושב".
מר מוטי ששון :רועי תן לו שהוא ייתן לך תשובה.
מר אבי מור:

חוק העזר ,תפתח את חוק העזר ,תקרא רגע ידידי.

מר רועי כהן:

אז נכון ,בדקתי את זה.

מר אבי מור:

מה הוא אומר?

מר רועי כהן:

אבל בדקתי את זה ,הפח הוא של העירייה,

מר אבי מור:

לא ,תקרא טוב.

מר רועי כהן:

הפח הוא של העירייה אם זה דרך הקבלן.

מר אבי מור:

עד היום הקבלן החליף.

מר רועי כהן:

אבי ,אתה הבאת לפה ,העלית נושא ,אבל רגע לא ,הוא העלה את הנושא הזה,

הוא רשם לי" ,אני אבקש מראש העיר להעלות תב"ר" ,וכל הזה.
מר מוטי ששון :בסדר ,אבל מה זה קשור?
מר רועי כהן:

מה זה מה זה קשור? אני אומר לך שהסוגיה הזאת של הפחים ,היא סוגיה

אקוטית .הקבלן מסרב ,שולח אנשים שלו שיודיעו שהפחים תקינים ,כאשר מצלמים לו את
הפחים והם לא תקינים.
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רועי ,בוא נעשה סדר ,בסדר? למרות זה לא שאלה של המכרז הזה כי אנחנו

מר אבי מור:

לא מדברים כרגע על הדבר הזה ,אני לא,
מר זאב ניסים :אני גם רואה דברים ,אני אומר לך ,רוב הפחים שנשברים ושבורים זה מעשה
של המשאית ,יש כנראה משהו במנגנון שם כשהם מרימים ,אני אומר לך ,הם שוברים פחים.
מר אבי מור:

זה לא קשור.

מר מוטי ששון :חברים ,מה שאמר אבי הוא המדבר כאן ,על הנושא של היעילות ,יש מצבים
שנכנסות שתי משאיות לאותו רחוב נכנסות שתי משאיות לתוך רחוב אחד .פעם זה נוסע אחריו
מגיע משאית של המיכלים הגדולים ,יש משאית של הקטנים .לכן אני אומר ,אם זה כרוך
בהתייעלות וזה מקובל על העובדים ויש מצב של גידול במספר מכלי האשפה ,אז לוקחים את
זה והקבלן ייקח על עצמו .מדברים עד תוספת ,עד  .50%בעבר גם היה ככה נדמה לי ,תזכיר
לי ,שהבאנו ,היה  25%והבאנו את זה עד ל 50%-בהחלטה של המועצה .מה שהוא מבקש,
תנו לי את האפשרות הזאת להיות גמיש ,שאני אוכל להגדיל את הכמות בעקבות תוספת של
עובדים או שינוי כזה שבמקום פח גדול ייתן  2פחים קטנים .אבל אנחנו בסופו של דבר משלמים
לפי משקל ,כי זה מה שקורה ,לא לפי הפחים אלא לפי משקל ,הוא צודק אבי.
מר חיים סברלו :אבל בוא ,אני רוצה שאלה ,לפני כן ,שנה שעברה .לקחו פה  1,500טון ,השנה
היה עוד ?70%
מר מוטי ששון :יש תוספת עובדים.
מר מורן ישראל:

הם הסבירו ,אין תוספת במשקל ,זה פשוט משקל שעובר מעובדי

העירייה לקבלן.
מר יצחק וידבסקי:

הכל אותו דבר .שניים בגדול אין כמעט תוספת אשפה בעיר ,בכלל אין

תוספת אשפה בעיר .הסבירו ,במקום שעובד עירייה יעשה שתי משמרות או  3משמרות ,רוצים
לשפר את רמת הניקיון .במקום להביא עובד שהוא לא מכיר לבצע את העבודה ,חלק מהכמות
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שהייתה במשמרת השלישית וחלק במשמרת השנייה ,לא פוגעים בעובדים ,מעבירים את זה
לקבלן מתוך תקווה שעכשיו הפינויים לא יהיו בשעה  12:00או בשעה  ,10:30אלא במהלך
הבוקר יתבצעו על הפינויים .אין תוספת כמות ,סך הכל יש המרה של שעות נוספות ומשמרות,
זה הכל.
מר מוטי ששון :מי בעד הגדלת כמות האשפה הנאספת ומפונה באמצעות קבלן לתוספת של
עד  ,50%מי בעד?  16בעד ,מי נגד?  2נגד ,מי נמנע? אין נמנעים ,אושר,
אני עובר לסעיף הבא.
 .15עדכון התקציב הרגיל לשנת .2018
מר מוטי ששון :עדכון התקציב הרגיל לשנת  .2018אתם רואים שהשינוי בצד ההכנסות
וההוצאות הוא  794,200ש"ח .סך הכל התקציב המעודכן הוא .1,281,643,400ש"ח בבקשה,
אתם רוצים לשאול שאלות? כי התוספת היא בעקבות כסף שקיבלנו .בבקשה יש שאלות? לא?
אוקי ,אז מי בעד אישור עדכון התקציב הרגיל לשנת  2018מכתבו של יצחק וידבסקי ,גזבר
העירייה ,מה ,15.6.2018-מי בעד?  , 18בעד ,מי נגד? אין נגד ,אין נמנעים ,אושר ,אני עובר
לסעיף הבא.
 .16אישור תב"רים,
מר מוטי ששון :עדכון התב"רים ,בבקשה ,מי מציג? רחמים בבקשה.
מר רחמים בינוני:

יש לנו כאן עדכון בסך  .28,084,457כמו שניתן לראות יש לנו כאן

לטובת מתקני שקועות קרקע  .1,100,000פרויקט ח' 47המרכבה,
מר רועי כהן:

מה זה שקועות קרקע? זה פחים?

מר רחמים בינוני:
מר רועי כהן:

שקועות קרקע זה מה,

ואיפה התב"ר של הפחים? מה שהוא אמר,
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מר רחמים בינוני:

אז אני אענה .יש לנו תב"ר קבוע שאנחנו כל שנה מאשרים תב"ר

לרכישת פחים ,אתה תראה שהוא קבוע בתקציב.
מר רועי כהן:

נו אז למה לא מחליפים?

מר רחמים בינוני:

אז אני מסביר ,אז יש לנו תב"ר,

מר מוטי ששון :יש תב"ר להחלפת פחים ,ויש תב"ר לשיקוע .במקום המכולות ,המכולות
הגדולות.
מר רועי כהן:

שנייה ,אני רוצה להבין ,האזור שהקבלן מפנה,

מר רחמים בינוני:

אזור פינוי של העירייה לפי ההסכם מול הקבלן ,הקבלן אחראי על

הפחים שלו.
מר רועי כהן:

הוא שולח בודק?

מר רחמים בינוני:

אני לא אגיד לך את התהליך כי זה אבי יגיד לך .אבל אני אומר ,הקבלן

אחרי על הפחים שלו,
מר רועי כהן:

איזה אינטרס יש לו? אם הוא בודק ,איזה אינטרס יש לו להפעיל את הפחים?

מר חיים זברלו :אתם טועים ,זה מפנה אחר ,הכל אחר.
מר מוטי ששון :חבר'ה ,זה במקום הצפרדעים האלה ,משקעים אותם.
מר רחמים בינוני:

קיבלנו גם הרשאות להנגשות ,כמו שיונת דיברה לפני זה ,אתם רואים

בית ספר ישעיהו ,תיכון .קירוי מגרש בבית ספר ספורט ,בבית ספר שרת ,למישהו יש שאלות?
גב' נעה צ'פליצקי:

כן לי יש שאלה .לגבי שיפוץ אולם כדורסל ,מתחם הפועל .בזמנו

שאלתי את זה וקיבלתי  ...שמשתמשים בו ,והתשובה שקיבלתי שזה של ההסתדרות משהו?
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מר יוסי סילמן :לא ,מה שקורה שהחברה הכלכלית אמורה לשפץ את ההיכל ,היה לה
 ,350,000הם הביאו אומדן של  ,378,000ביקשו כאן עוד .28,000
דובר :הם עשו למעשה טיפול לטובת בטיחות וביטחון.
מר יוסי סילמן :נכון ,כי היו שם נושאים שהם בטיחותיים.
גב' נעה צ'פליצקי:

אוקי ,ומי משתמש? לטובת מי? מי משתמש במתחם?

מר יוסי סולמן :המפעיל והמשתמש הוא הפועל חולון כדורסל נוער ,ובמסגרת ההסכם של
הפועל חולון מול העירייה על שימוש באולם הפחים ,בהמשך לו תהיה הסדרה ,זאת אומרת
הנושא הזה של שימוש בבית ספר עתידים בהיכל הפחים הוא על סדר היום ,הוא חלק מהעניין.
גב' נעה צ'פליצקי:

מתי זה יהיה? לשנה הקרובה?

מר יוסי סילמן :כן ,לשנת הלימודים הקרובים ,אנחנו כרגע במהלכים של חתימה על חוזה ,חוזה
הפעלה ושימוש בין הפועל חולון נוער לבין..
מר רועי כהן:

המגרש בבעלות העירייה עכשיו?

מר מוטי ששון :הכל הופקע ,הכל הופקע לטובת העירייה.
מר זאב ניסים :מתי אנחנו הורסים אותו? יש לנו תכניות?
מר מוטי ששון :אתה חשבת שההסתדרות יושבת ,היא לא יושבת בשקט ההסתדרות.
מר זאב ניסים :יש לנו אחלה אולם היום מה זה.
מר מוטי ששון :אז מה? עוד אולם.
מר זאב ניסים :לא יודע ,הוסטל ,תבנה משהו שהם ,לא עלוב כל,
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מר מוטי ששון :אבל הם תובעים אותנו ,ההסתדרות תובעת אותנו .טוב ,אוקי ,מי בעד? אישור
התב"רים מכתבו של יצחק וידבסקי מה .18.6.2018-סך הכל התוספת של התקציב זה
 28,084,000ש"ח .מי בעד?  ,17בעד ,מי נגד? ,מי נמנע?  2נמנעים ,אושר,
אני עובר לסעיף הבא.
 .17עדכון נוסף לאישור תב"רים.
מר מוטי ששון :עדכון נוסף שכנראה הגיע ברגעים האחרונים .אישור תב"רים בסך 3,562,401
שקלים.
דובר  :2כעקרון יש כאן לטובת הצטיידות השיטור העירוניות  55,000שקל .קיבלנו עוד השראה,
ביום חמישי קיבלנו הרשאה לבית ספר שזר ,כמו שאתם רואים משרד החינוך נתן לנו הרשאה.
מרחבי למידה ,קיבלנו עוד  .₪ 960,000ממשרד החינוך .ויש פה עדכון לאולם ספורט מתחם
מתנ"ס ,נאות שושנים ,תוספת של 1,863,000ש"ח .
גב' נעה צ'פליצקי:

אבל המרחבי למידה כבר היה.

דובר  :2קיבלנו  35וקיבלנו עכשיו עוד  ,12ל 47-בתי ספר.
מר מוטי ששון :אוקי ,מי בעד? כמו שאמרתי מכתבו של יצחק וידבסקי גזבר ,היום ה-
 ,1.7.2018תוספת של  3,562,401ש"ח.
מי בעד?  19בעד ,אין נגד ,אין נמנעים ,אושר,
אני עובר לסעיף הבא.
 .18אישור דו"ח רבעוני לשנת ( 2018רבעון .)1
מר מוטי ששון :דו"ח כספי תקופתי ל ,31.3.2018-בבקשה אסתי ,תציגי אותו.
אסתי וייסלר הרצוג:

ערב טוב ,אנחנו בעצם מגישים לך את הדו"ח הכספי ל,31.3.2018-

ברבעון הראשון ההכנסות היו גבוהות בכ 4%-מהתקציב היחסי לתקופה .התקדמו ב-
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 332,000,000שקלים ,וההוצאות גם כן גבוהות בכ 4%-מהתקציב היחסי .הסתכמו ב-
 351,000,000שקלים ,כך שהעודף לתקופה הגיע אליי כ 500,000-שקל ,והעודף הנצבר עומד
על כ 4,000,000-שקלים .בתקציב הפיתוח ההכנסות ברבעון הראשון לשנת  2018הגיעו לכ-
 152,000,000שקלים וההוצאות  33,800,000שקלים ,כך שיש לנו עודף בתקופת הדו"ח של
 118,600,000שקלים ,והעודפים הזמניים נטו בתקציב פיתוח עומדים על 445,000,000
שקלים .יתרות קרנות הפיתוח ביום  31למרץ  ,2018הגיעו לכ 40,000,000-שקלים .בהתאם
לנתוני ההכנסות וההוצאות בתקציב הרגיל לתקופה ינואר עד מרץ ומתוך הנחה שלא תהיה
הרעה כלכלית במדינה ומטלות נוספות שתגרום לפגיעה בהכנסות או הגדלת הוצאות העירייה,
העירייה עצמה לא תצליח לסיים את שנת  2018ללא גרעון תקציבי.
מר מורן ישראל:

אז מה היקף ההלוואות שעיריית חולון לקחה?

אסתי וייסלר הרצוג:

היום עומס  ...עומד על .118,000,000

מר מורן ישראל:

נכון להיום? או נכון לסוף רבעון?

אסתי וייסלר הרצוג:

נכון לסוף רבעון.

מר רועי כהן:

למה יש גידול בהוצאות מימון רק ברבעון הראשון? כאילו סטייה של ,108%

יש איזה בעיה?
אסתי וייסלר הרצוג:

כן ,לא ,אין בעיה ,ברבעון ראשון נכנס הוצאות מימון מהנחות של

משלמים מראש ,של המשלמים ארנונה מראש.
מר רועי כהן:

אבל יש פה הנחות בארנונה ,הוצאות ,למה זה פעמיים?

אסתי וייסלר הרצוג:

אוקי ,ההנחות בעצם מתפצלות לשניים ,יש הנחה של בעצם משלמים

מראש ,ויש הנחה של כל מיני פטורים לפי החוקים ,אז בעצם ,רואה החשבון המבקר הנחה
אותנו,
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מר רועי כהן:

זה חדש ,פעם ראשונה שזה,

אסתי וייסלר הרצוג:

זה לא חדש ,זה מיון מחדש ,בעצם הנחה אותנו בכל מה שקשור

להוצאות בגין הקדמת ,בעצם שהם משלמים לנו מראש זה יחשב כהוצאות מימון .כל השאר
אנחנו.
מר מורן ישראל:

אז מעכשיו כל המשלמים מראש נחשב הוצאות מימון?

אסתי וייסלר הרצוג:

בגלל שזה בעצם נחשב הוצאה שלנו.

מר מוטי ששון :כן ,יש עוד שאלות? אוקי ,מי בעד הדו"ח הכספי התקופתי ל ,31.3.2018-על
פי מכתבה של אסתי וייסלר הרצוג ,רואת החשבון ,מנהלת אגף החשבות ,ממה 10-ביוני ,2018
מי בעד?  19בעד ,אין נגד ,אין נמנעים ,אושר.
אני עובר לסעיף להבא.
 .19אישור הארכת שירות לגב' שרה דניאלסקי מנהלת ענף תקציב רגיל – מינהל
גזברות.
מר מוטי ששון :אישור הארכת שירות לגב' שרה דניאלסקי ,מנהלת ענף תקציב רגיל .מינהל
הגזברות .בבקשה ,מי בעד? היא עובדת בגזברות.
גב' יונת דיין:

לפני נוהל משרד הפנים הארכה מעבר לגיל  70יכולה להיות לאור המלצת

הוועדה ,המלצת ראש העירייה והיא מובאת למועצה ,שלמעשה מה שנדרש לנו זה הטעמים
מיוחדים ,אני לא יודעת עד כמה אתם מכירים את גברת שרה דניאלסקי,
דובר :מכירים.
גב' יונת דיין:

צריך להופיע בפרוטוקול הטעמים המיוחדים אחר כך יתקפו אותנו על זה סתם,

האישה במצב משפחתי ואישי מאוד מיוחד ,במצב פיזי מאוד מיוחד ,והעבודה למעשה היא כל
חייה וכל הסיבות שלה להמשיך לקום ולתפקד,
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מר מוטי ששון :והיא מאוד מאוד מסורה.
גב' יונת דיין:

הגזברות מרוצה ממנה ,מאוד ,מרוצים ממנה ,זה גם לא ,לא מונע מאף אחד

אחר איזשהו קידום או שינוי.
מר מוטי ששון :אוקי ,מי בעד?  19בעד ,אין נגד ,אין נמנעים ,אושר,
אני עובר לסעיף להבא.
 .20מינוי של מר ארז אלי סמנכ"ל תפעול ומנהלה לחבר באיגוד ערים דן תברואה במקום
איתן שטיינר שמסיים את תפקידו.
מר מוטי ששון :מינויו של מר ארז אלי .כידוע לכם ארז אלי נבחר לסמנכ"ל תפעול ומנהלה ,אז
הוא צריך להחליף את הנציגים שהיו קודם .אז נציג שלנו באיגוד ערים דן תברואה במקום איתן
שטיינר שמסיים את תפקידו ,בסוף יולי הוא נוסע לצרפת ,אשתו קיבלה תפקיד שם .אז מי
בעד?  19בעד ,אין נגד ,אין נמנעים ,אושר.
דובר  :3אבל ארז אלי לא החליף אותו בתפקיד.
דובר :הוא יחליף אותו מה 1-לאוגוסט.
דובר  :3לא ,בתפקיד של הסמנכ"ל תפעול?
גב' נעה צ'פליצקי:

כן ,היה מכרז.

 .21מינוי סמנכ"ל תפעול ומינהלה מר ארז אלי ליו"ר בוועדות :רכש התקשרויות ובלאי,
ועדת בטיחות ,במקום איתן שטיינר שמסיים את תפקידו.
מר מוטי ששון :אוקי ,מי בעד מינוי סמנכ"ל תפעול ומנהלה .ארז אלי ליושב ראש בוועדות רכש
התקשרויות ובלאי ,וועדת בטיחות ,במקום איתן שטיינר שמסיים את תפקידו .מי בעד? 19
בעד ,אין נגד ,אין נמנעים ,אושר.
 .22מינוי מר עמית חן לדירקטור נציג העירייה בתאגיד "מי שקמה".
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מר מוטי ששון :מינוי של מר עמית חן לדירקטור נציג העירייה בתאגיד "מי שקמה" מי בעד?
מר מורן ישראל:

מי זה עמית חן? מה הוא?

מר מוטי ששון :מנהל אגף תשתיות ,מי בעד?  ,18בעד ,אין נגד ,מי נמנע?  1נמנע ,אושר.
אני עובד לסעיף הבא.

 .23אישור פגרה קיץ לחודשי אוגוסט – ספטמבר.
מר מוטי ששון :חבר'ה ,כל שנה אנחנו יוצאים ,לפי הפקודה ,יש חודשיים שאתה יכול להחליט,
פגרה .אנשים רוצים לצאת לחופשה ,אי אפשר להגביל אותם.
גב' נעה צ'פליצקי:

רגע ,מה עם הדו"חות ביקורת? הייתה צריכה להיות ישיבה על

הדו"חות ביקורת.
מר מוטי ששון :אנחנו נעשה את זה.
גב' נעה צ'פליצקי:

מתי?

מר מורן ישראל:

אם עכשיו אתם יודעים לצפות מראש את כל...

מר מוטי ששון :אני עוד לא קבעתי ,גם אני רוצה לצאת לחופש ,גם לי מגיע חופש ,כולם רוצים
לצאת לחופש.
מר מורן ישראל:

אין שום בעיה ,אבל עכשיו אנחנו מאשרים לך .אז תגידו רק בראש48 ,

שעות.
מר מוטי ששון :לא ,לא תקבל  ,48תקבל הודעה מראש .מי בעד ?  ,15בעד.
מר מורן ישראל:

אני רוצה בבקשה לדבר.

מר מוטי ששון 15 :בעד ,שרה מה את? נגד?
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מר מורן ישראל:

אני גם מתנגד.

מר מוטי ששון ,4 ,3 ,2 ,1 :נגיד ,אושר .על מה לדבר?
מר מורן ישראל:

על הסעיף שבסדר היום של היציאה לפגרה ,אפשר בבקשה?

מר מוטי ששון :אתה רוצה לדבר על הסעיף הזה? בבקשה דבר על הסעיף הזה.
מר מורן ישראל:

אז לפני שאנחנו רק יוצאים לפגרה ,מכיוון שכבר יש ישיבות שהם בדרך

כלל יכולות להיקבע ,כמו שאנחנו מכירים פה ,ראשון לכל חודש .כיוון שאנחנו יודעים לצפות
בדרך ככל ישיבות מראש ,מכיוון שכולכם וכולנו אנשים עסוקים ,אני חושב שנכון לקבוע כבר
מראש .במקום לבטל ולייצר פגרה ,ואז לקבוע בהתראה שהיא התראה קצרה את הישיבה
שאנחנו יודעים שחייבים לדון בה כי יש התראה ,אחרי  5חודשים כבר היינו צריכים לדון בה,
ועברו הרבה יותר מ 5-חודשים.
דובר :רק בגללך דחינו .של שבוע ניתן התראה.
מר מוטי ששון :מי בעד פגרת קיץ לחודשי אוגוסט-ספטמבר ,מי בעד?  19בעד ,מי נגד? מי
נגד לצאת לפגרה?  ,4מי נמנע?  1נמנע ,אושר,
תודה רבה ,חופשה נעימה לכולם ,הישיבה הסתיימה.

 -תום הישיבה -
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