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מועצת העיר ה  81 -שמן המניין מס' 81
מיום 91.16.1183
פירוט הנוכחים בישיבה והנעדרים ממנה
משתתפים:
 oמר מוטי ששון – ראש העיר ויו"ר מועצת העיר
 oמר בבלי יעקב – חבר מועצה
 oד"ר גונן קרן – חברת מועצה
 oמר זברלו חיים – חבר מועצה וסגן ראה"ע
 oמר חלבי מאיר – חבר מועצה ומשנה לראה"ע
 oמר ישראל מורן  -חבר מועצה
 oגב' לביא ציון שירלי – חבר מועצה
 oמר מכלוף קובי – חבר מועצה
 oמר נוימרק זוהר – חבר מועצה ומ"מ ראה"ע
 oמר ניסים זאב – חבר מועצה
 oמר סוטובסקי מיכאל – חבר מועצה ומשנה לראה"ע
 oמר סיטון עזרא – חבר מועצה וסגן ראשה"ע
 oגב' עדן רבקה – חברת מועצה
 oגב' עומרד לוי גליה – חברת מועצה
 oמר צדקה יפת – חבר מועצה
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 oרו"ח קייקוב ראובן – חבר מועצה
 oמר קינן שי – חבר מועצה
 oגב' קפלן  -בשארי עינב – חברת מועצה
 oד"ר רוק מאיר – חבר מועצה
 oמר שי בר – חבר מועצה
נעדרו:
 oמר אחדות יעקב – חבר מועצה
 oמר בוזגלו מיקאל – חבר מועצה
 oמר גזית אילן – חבר מועצה וסגן ראה"ע
 oגב' מטלון אלינור – חברת מועצה
 oגב' מסילתי  -כהן שני – חברת מועצה
 oמר תמם שלומי – חבר מועצה
כמו כן נכחו:
 oמר סילמן יוסי – מנכ"ל העירייה
 oעו"ד יונת דיין  -יועמ"ש העירייה
 oגב' שרון אביבה  -סגן היועמ"ש
 oמר דני פדר – מ"מ גזבר העירייה
 oגב' נורית בייסקי – דוברת העירייה
 oמר ארץ קדושה אמנון  -מנהל אגף הכנסות
 oגב' לוי אושרית  -מנהלת מחלקת שומה
 oמר אילן בוסקילה  -מנהל מחלקת גביה והוצל"פ
 oמר זיידה יוסי – עוזר ראש העיר ומרכז ישיבות מועצה

על סדר היום:
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 .1הצהרת אמונים של מר ניסן זכריה מחליפו של עמוס ירושלמי שפרש ממועצת העיר.
 .2מוסד מתנדב לשירות הציבור.
 .3החלפת חבר מועצה מטעם האופוזיציה לוועדה לבחירת עובדים בכירים במקום שי
קינן.
 .4משלחת עירונית לדונג ואן שבסין – חתימה על ברית ערים תאומות  -מוטי ששון –
ראש העיר ,עזרא סיטון – סגן ראש העיר ,יוסי זיידה – עוזר ראש העיר ,איריס צור –
סמנכ"ל רווחה ,ורדה לוי מנכ"ל – רשת קהילה ופנאי.

ריכוז החלטות ישיבת מועצת העיר שלא מן
המניין מס'  81פרוטוקול מס' 616
 .1הצהרת אמונים של מר ניסן זכריה מחליפו של עמוס ירושלמי שפרש ממועצת העיר.
 .2מועצת העיר אשרה ברוב קולות את מוסד מתנדב לשירות הציבור.
 .3מועצת העיר אשרה ברוב קולות את החלפת חבר מועצה מטעם האופוזיציה לוועדה
לבחירת עובדים בכירים במקום שי קינן.
 .4מועצת העיר אשרה ברוב קולות את המשלחת העירונית לדונג ואן שבסין – חתימה
על ברית ערים תאומות  -מוטי ששון – ראש העיר ,עזרא סיטון – סגן ראש העיר,
יוסי זיידה – עוזר ראש העיר ,איריס צור – סמנכ"ל רווחה ,ורדה לוי מנכ"ל – רשת
קהילה ופנאי.

פרוטוקול
מר מוטי ששון :פתחתי את הישיבה שלא מן המניין מספר .12
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 .8הצהרת אמונים של מר ניסן זכריה מחליפו של עמוס ירושלמי שפרש ממועצת
העיר.
מר ניסן זכריה :הנני מתחייב בזאת למלא באמונה וביושר את תפקידי כחבר מועצת העיר
חולון ,לעשות כמיטב יכולתי  ...לרווחת תושביה במסגרת חוקי המדינה וחוקי העזר העירוני.
דובר :בהצלחה.
מר שי קינן :מוטי ,רגע ,רק שאלה בנוגע לזה .האם זה שהוא נשבע למועצת העירייה במקום
עמוס שפרש ,אומר שהוא גם חבר בכל הוועדות שעמוס היה חבר?
מר מוטי ששון :לא.
מר שי קינן :אז אנחנו צריכים להצביע על זה כדי שהוא יהיה חבר בוועדות .כי הישיבה הבאה,
ישיבת המועצה הבאה,
מר דובר :ב  7 -לחודש.
מר שי קינן :כן ,אבל בין לבין יש גם ישיבת ביקורת ,ואז הוא לא יוכל להיות נוכח.
מר מוטי ששון :כרגע על סדר היום זה ההצהרה שלו.
מר מורן ישראל :עמוס היה חבר ועדת ביקורת?
מר שי קינן :כן.
מר מורן ישראל :אז בוא נמנה אותו לחבר ועדת ביקורת ....
מר שי קינן :בדיוק.
מר מוטי ששון :זה לא על סדר היום ,נמנה אותו,
מר שי קינן :סליחה ,מוטי ,גם בישיבה הקודמת ,עם יעקב אחדות ,זה לא היה על סדר היום.
וכשרציתם אז אתם עשיתם את זה .אז מה זה רלוונטי?
מר מורן ישראל :זה גם בקשה ....
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מר שי קינן :נכון .למה לחבל לי בוועדה?
מר דובר :הוא לא קובע ,יש פה מישהו שהוא יושב הראש ,יושב הראש לא נמצא.
מר שי קינן :אני יושב הראש של הוועדה .מה זה קשור? ....
מר מוטי ששון :יש סדר יום ,אני הולך לפי סדר היום .מקסימום  ...את הישיבה לא קרה כלום.
 ...סליחה ,שי ,המוסד למתנדב לשירות הציבור .בבקשה.

 .1מוסד מתנדב לשירות הציבור.
מר יוסי זיידה :נמצאת איתנו היום אביבה שרון שהיא סגן היועצת המשפטית.
גב' אביבה שרון :אני אסביר לכם מה זה מוסד מתנדב לשירות הציבור ,ואמנון ,יש לו את
הבקשות הפרטניות .בעקרון מוסדות יכולים לבקש לפי פקודת הפיטורים פטור חלקי .לא
פטור מלא ,אני מדגישה ,כי אנשים חושבים שזה פטור מלא ,זה פטור חלקי בלבד .אם הם
עומדים בשורה של קריטריונים על פי חוזר מנכ"ל .עד היום ,זאת אומרת עד תחילת ,2112
באפריל היה תיקון ,הסמכות לקבוע אם המוסד עומד או לא עומד בקריטריונים הייתה של שר
הפנים שהאציל את זה לממונה על המחוז .החל משנת  2112הם העבירו את הסמכות הזאת
למועצת העיר .כיוון שאנחנו יודעים שאתם לא יכולים לעבור על כל בקשה ובקשה בנפרד,
אנחנו ריכזנו את זה ,הגזברות ריכזה את זה בטבלה .כמובן שיש לנו פה את כל הקריטריונים,
אנחנו גם צרפנו לכם לבקשה את חוות הדעת של ערר ,כיצד הם עומדים בקריטריון וכיצד לא.
אמנון תכף יפרט .אני רק רוצה להזכיר שאנחנו נותנים הודעה לאותם מוסדות תוך  7ימים
מהיום של ההחלטה של המועצה ,והם יכולים לערער על החלטה שלנו בפני הממונה על
המחוז .אחר כך כמובן,
מר מוטי ששון :אוקי.
גב' אביבה שרון :אז עכשיו אמנון.
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מר דובר :מה יש לפרט יותר? זה ברור.
גב' אביבה שרון :כי יש  7כאלה .צריך לעבור אחד אחד.
מר אמנון ארץ קדושה :בטבלת ריכוז שקיבלתם יש  7מוסדות שביקשו הנחה מאנונה .ההנחה
הי א בדרך כלל בגובה של שני שליש מהחיוב השנתי .אנחנו בודקים אותם לפי קריטריונים,
יש ,כמו שאביבה ציינה יש לנו טופס שבו יש את כל הקריטריונים .אנחנו בודקים אם יש
פעילות עסקית ,כמה תרומות הם מקבלים מסך כל הפעילות ,כמה שכר מנכ"לים ,ממש יש
קריטריונים שקיבלנו ממשרד הפנים .קיבלנו גם הדרכה ממשרד הפנים איך לאשר אותם .אם
תראו יש כאן ,ליד כל מוסד שהגיש יש את ההמלצה שלנו בצד שמאל ,בעמודה השמאלית,
האם היא המלצה חיובית או שלילית .ואתם צריכים בעצם לאשר גם את ההמלצות החיוביות
וגם את ההמלצות השליליות .עכשיו ,רוב אלה שלא קיבלנו המלצה זה או שהם לא ענו
לקריטריונים ,כי יש פעילות עסקית ,או שיכול להיות שגם לא הגישו את כל המסמכים.
מר חיים זברלו :זה לא ,כל מי שלא קיבל הוא לא עומד בקריטריונים.
מר אמנון ארץ קדושה :כל מי שלא קיבל לא עמד בקריטריונים זה נכון ,אבל חלק ,יש פה ...
שכן קיבלו את ההמלצה שאתם צריכים לאשר.
מר חיים זברלו :כן ,אבל כל מי שביקש ....
מר אמנון ארץ קדושה :אז בעצם כרגע אתם צריכים לאשר את הטבלה המרכזת הזאת.
גב' אביבה שרון :רק לציין שלפני שזה הגיע פה למועצה זה היה בוועדת הנחות ודנו בזה.
והטבלה הזאת מרכזת ,למעשה  4מוסדות קיבלו המלצה חיובית 2 ,קיבלו המלצה שלילית.
מר מורן ישראל :לא 3 ,חיובית 4 ,שלילית.
גב' אביבה שרון :אחד לא הגיש אישור על ניהול תקין והאחרים ,פשוט הייתה שם פעילות
עסקית .אז אנחנו מבקשים שתאשרו.
מר מורן ישראל :שאלה.
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מר מוטי ששון :טוב ,חברים ,כן?
מר מורן ישראל :המוסדות האלה הם מוסדות שהגישו את זה למעשה בפעם הראשונה ,את
הבקשה הזו? או שישנם מוסדות אחרים שאנחנו לא רואים פה שהם כבר במסגרת ההסדר
הזה?
גב' אביבה שרון :התשובה היא כן ,יש מוסדות אחרים .כל אישור כזה שאנחנו פה עכשיו
מאשרים זה ל  3 -שנים ,כאשר בין שנה ראשונה לשנייה הם רק צריכים לכתוב שלא היה
שינוי בנסיבות ,וגם בין שנה שנייה לשלישית שלא היה שינוי בנסיבות .אבל יש לנו עוד ,זו
פעם ראשונה מה שנקרא.
מר מורן ישראל :אני פה  6שנים ,לא זכור לי ....
גב' אביבה שרון :זה פעם ראשונה שזה מגיע,
מר מורן ישראל :לא ,אני מבין ,זה מה שאני רוצה להבין את הפרוצדורה .זה אומר שישנם
מוסדות שלא יגיעו שוב פעם למועצת העיר? אז איך הם,
גב' אביבה שרון :הם יגיעו.
מר מורן ישראל :פעם ב ?3 -
גב' אביבה שרון :פעם ב  3 -שנים.
מר מורן ישראל :אז אני אומר ,אני פה  ,6אני לא מכיר את הטופס הזה .... .הבנתי ,אז זה
נוהל חדש.
מר דובר :נוהל חדש השנה.
מר מורן ישראל :אז למה אנחנו לא ,מכיוון שזה נוהל חדש ,למה אנחנו לא מאשרים את כל
המוסדות?
מר חיים זברלו :כי הם לא עומדים בקריטריונים.
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מר מוטי ששון :אז הנה ,מה ,אתה מאשר מי שמבקש.
מר מורן ישראל :רגע ,חבר'ה ,כולם יודעים את התשובה .אני שואל בתור  ,...רוצה לדעת
תשובה.
מר אמנון ארץ קדושה :הנוהל של משרד הפנים אומר פעם ב  3 -שנים .זה שמשרד הפנים
העביר את הסמכות אלינו למועצה ,לא אומר שעכשיו צריך להביא את כל המוסדות לכאן .כל
שנה יגיע מי שמסיים ....
מר מורן ישראל :הבנתי .שאלה פשוטה ,תשובה פשוטה ,תודה.
מר מוטי ששון :אוקי אז ,כן ,שי?
מר שי קינן :אני רואה שהחלק העיקרי ,הארי ,זה הפטור למוסד מתוקצב לרכישת לימודים
אקדמיים.
מר דובר :המכון הטכנולוגי.
מר שי קינן :נכון? קרוב ל  2,111,111 -שקלים .כל השאר זה כסף קטן,13,111 ,11,111 .
 .8,111המכון הטכנולוגי פטור של  2,111,111שקלים ,אני צודק?
מר מורן ישראל :של שני שליש .שני שליש מה .2,111,111 -
מר שי קינן :שני שליש מ  2,111,111 -שקלים .אני צודק? אני רואה שבהמלצות ועדת
ההנחות כתוב "חיובית ,עונה על הקריטריונים" .זאת אומרת ,הם ענו על כל הקריטריונים
לקבלת שני שליש הנחה ,נכון? יפה .חוזר מנכ"ל משרד הפנים אומר שהבקשה של המוסד
צריכה להתקבל אצלנו עד ה  1 -לאפריל ,בקשה שתוגש אחרי ה  1 -לאפריל לא תדון.
גב' אביבה שרון :היה שי נוי ,תרשה לי .היה שינוי ,אתה צודק בגדל ,כך זה היה .אבל מה
קרה,
מר שי קינן :אבל החוזר מנכ"ל הוא ממאי.
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גב' אביבה שרון :רגע ,רגע ,יש חוזר מנכ"ל אחר שהאריך ,מה קרה? הם באפריל נזכרו ,הם
זה משרד הפנים ,ואז הם ראו שהרשויות לא מספיקות את זה ואז האריכו את זה בחוזר
מנכ"ל נוסף שזה יכול להיות עד ה  31 -ביוני.
מר שי קינן 31 :ביוני .הם הגישו את הבקשה מתי?
גב' אביבה שרון :לפני .אני אבדוק לך ,אבל לפני,
מר מורן ישראל ... :פה אצלנו ב .6.6 -
גב' אביבה שרון :אם היום אנחנו ב  31 -ביוני.
מר שי קינן :חוזר המנכ"ל שאני מדבר עליו ,ממאי ,מדבר על זה שהאישור צריך להיות
במועצה עד ה  .1.6 -מה הוא אומר ,חוזר המנכ"ל המעודכן? רגע ,ממתי הוא מעודכן? כי זה
מאי .ממתי יש חוזר מנכ"ל מעודכן? מה ,יש יוני?
גב' אביבה שרון :יש לי אותו ,אני תכף אבדוק .אני אבדוק גם את זה .עד ה  .1.7 -לי יש עד ה
 .1.7מר שי קינן :בחוזר מנכ"ל של מאי מופיע עד ה .1.6 -
מר מוטי ששון :אבל היא אומרת ,יש עדכון מאז עד ל .1.7 -
מר שי קינן :אז הנה ,אני מחכה לעדכון.
גב' אביבה שרון :בסדר ,אני תכף אמצא אותו.
מר שי קינן :בינתיים ,עד שתבדקי ,יש לי שאלות נוספות.
מר מוטי ששון :בבקשה.
מר שי קינן :בסעיף  4באותו חוזר מנכ"ל ,ושם לא נראה לי שהיה שינוי ,אבל אני אשמח
שתתקני אותי ,מדבר על סעיף המשכורות .מוסד שבא לקבל בידיים נקיות שני שליש הנחה
מארנונה ,שני שליש מ  2,111,111 -שקל ,צריך לתת משכורות שהן משכורות ,שהמשכורת
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המקסימלית במוסד תואמת ,שווה למשכורת של מנכ"ל במשרד ממשלתי .דהיינו ,בסביבות ה
  41,111שקל .המשכורת שהם הצהירו עליה ,לא אני טוען ,של בעל השכר הגבוה ביותרבאותו מוסד שאתם טוענים שהוא עבר את כל הקריטריונים היא כמעט כפול 77,111 ,שקלים.
זה לא משנה ,עדיין .לכן ,האם היועצת המשפטית ,יש לה גם עדכון לגבי הסעיף הזה?
מר מורן ישראל :לדעתי ,לפני הדוחות זה ברוטו ,זה לא ,כשאתה מגיש דו"חות כספיים אתה
מציין את הברוטו.
מר שי קינן :אבל הם מדברים ברוטו על שניהם .הם לא מדברים ברוטו רק בחוזר מנכ"ל.
מר מורן ישראל :כן ,כן .לא ,אני אומר,
מר שי קינן :מדברים ברוטו על שניהם .אז אני אשמח לקבל את שני הדברים האלה ,גם את
תאריך בקשה ,גם את תאריך אישור המועצה וגם את השכר .ואני לא יודע למה ועדת הנחות
לא עשתה את העבודה הזאת ,כי אנחנו ,שאנחנו כבר מגיעים ,שזה בא לכאן אנחנו כבר
סומכים על ועדת הנחות שהיא בדקה את כל הקריטריונים.
גב' אביבה שרון :נכון ,אבל יש לנו פה את אמנון שגם הוא בדק את הקריטריונים.
מר שי קינן :אז אני אשמח שאמנון יעלה.
מר מוטי ששון :אמנון ,אתה יכול להוסיף מה שאמרה,
מר אמנון ארץ קדושה :ככה ,במוסדות ציבור יש קריטריון אחר ... ,מהקריטריונים של
המוסדות הרגילים.
מר שי קינן :נשמח לקבל את הקריטריונים.
גב' אביבה שרון :אני הלכתי להביא את זה .אני הולכת להביא,
מר אמנון ארץ קדושה :מקבל את כל הקריטריונים חוץ משל ,המכון הטכנולוגי אושר על ידי
משרד הפנים ,הוא פשוט עבר את ה  3 -שנים ולכן הוא מוגש .משרד הפנים אישר אותו
בעבר ,זה לא חדש שאנחנו מאשרים אותו ,הוא כל השנים קיבל את הפטור.
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מר שי קינן :אני הולך לפני חזור מנכ"ל .כן ,אני הולך לפי חוזר מנכ"ל.
מר מוטי ששון :אוקי ,למי יש עוד שאלות?
מר מורן ישראל :כן.
מר מוטי ששון :כן ,מורן.
מר מורן ישראל :באותה מסגרת רשום ,עמוד  15תצהיר ,ולא קיבלנו עמוד  ,15כי פסלתם
סעיף אחד לפחות מתוך השניים על בסיס עמוד  15תצהיר ,שזה את הסעיף שמדבר על
המוסד פועל בתוך קהילת הרשות המקומית .ולא סימנתם עליו Vים בוועדת הנחות אלא
סימנתם עליו  .Xוהדבר השני שסימנים עליו  Xמדבר על  ,66%שלמעשה הם מקבלים תמיכה
ממשלתית או עירונית שבכלל לפני הסעיף מדבר על תמיכה ממשלתית או עירונית שניתנת
למוסד אינה עולה על  ,51%ובין  51%ל  75% -נתונה הרשות לוועדת ההנחות ולהגיש את
המלצותיה האם כן או האם לא .אז אחד ,צריך להבין שבסופו של דבר זה לא משהו שניתן על
פי חוק וזה משהו שאנחנו רשאים לקבל החלטה ,בסוף מדובר ב  1,511,111 -שקלים בערך,
או  1,411,111בערך ,כספים שאנחנו מחליטים לוותר עליהם.
מר מוטי ששון :אמנון ,תענה לו.
מר אמנון ארץ קדושה :מה השאלה? אני לא,
מר מורן ישראל :רשום שצריך גם להוסיף תצהיר מעמוד  15שאני לא רואה אותו ,אז אם
תוכל להוסיף לנו אותו אנחנו נשמח לראות.
מר אמנון ארץ קדושה :תצהיר של?
מר מורן ישראל :לא יודע ,זה מה שרשום בבקשה שלהם .אתה רואה? יש פה עמוד 15
תצהיר ,לא ראיתי את התצהיר ב  . -ועל בסיס הסעיף הזה אפילו סימנתם .X
מר מוטי ששון :תן לו שיענה לו .יש את כל הניירת פה.
מר שי קינן :אביבה ,יש חוזר מנכ"ל שהוא,
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מר מוטי ששון :רגע ,רגע ,היא צריכה לענות ,היא מחפשת .היא צריכה לענות למורן ,אחר כך
תשאל שאלה.
מר שי קינן :אני רק מזכיר לך ששאלתי לפני.
מר מוטי ששון :לא ,אבל עכשיו היא מחפשת תשובה לו ,אז לא להפריע לה.
מר מורן ישראל :לא ,היא מחפשת את חוזר המנכ"ל ,הוא מחפש את,
מר אמנון ארץ קדושה :לגבי חוזר המנכ"ל ,הלכה להביא אותו,
מר מורן ישראל :יש פה עבודת צוות יוצאת מן הכלל.
מר שי קינן :כן .אולי היה כדאי להביא  ...לישיבה.
מר מוטי ששון :ידעו ,מה אתה אומר ,ניסן?
מר שי קינן :צריכים לדעת שיש אופוזיציה ששואלים שאלות .מה ,ניסן ,לא?
מר מורן ישראל :זה לא קשור לאופוזיציה ,זה חברי מועצה ששואלים שאלות.
מר חיים זברלו :התעוררה האופוזיציה ,אדון שי .מה זה שייך אבל? תשאל שאלות עניינית.
מר שי קינן :אני שאלתי מאוד עניינית ,חיים זברלו.
מר מוטי ששון :כן ,ניסן ,רצית לשאול?
מר ניסן זכריה :כן .אני רציתי רק ,אביבה ,להעיר לך שאני במקרה מכיר את ההנחיות של
מנכ"ל משרד הפנים ,ואכן שי צדק ,זה עד ה  1 -ליוני .ובמקרה הזה ,מה שנותר למועצה זה
או להצביע בחוסר סמכות או להעביר את זה למשרד הפנים שיאשר את זה.
מר שי קינן :לא ,כתוב שהצעות שמגיעות אחרי ה  1 -ליולי לא תידונה.
מר ניסן זכריה :אבל משרד הפנים יכול לאשר גם זה ,מה שהוא רוצה.

12

מועצת העיר ה  81 -חולון ישיבת מועצה שלא מן המניין מס'  81ליום – 91.6.83
פרוטוקול 616
מר מוטי ששון :שי ,באמת ,ביקשת רשות דיבור ,קיבלת .בבקשה .יביאו לך מיד את החוזר
של המנכ"ל.
מר שי קינן :תודה ,ראש העיר.
מר מוטי ששון :אז ניסן ,מה,
מר ניסן זכריה :אמרתי שבמידה והמועצה לא יכולה לאשר בנסיבות הנוכחיות אז שר הפנים
בכל מקרה יאשר את זה ,אז מה הוויכוח?
מר מוטי ששון :בסדר ,אם נגיע למסקנה,
מר ניסן זכריה :אז לא אישרנו ,זה יעבור למשרד הפנים וגמרנו.
גב' אביבה שרון :תכף ,אנחנו נמצא את זה.
מר מוטי ששון :טוב ,יש עוד שאלות?
מר מאיר חלבי :אני רוצה שאלה.
מר מוטי ששון :כן ,דבר.
מר מאיר חלבי :כבוד ראש העיר ,רואות עינינו ושומעות אוזנינו ולא להאמין ,לא להאמין,
המוסד הזה שמקבל את ההנחה ,שימוש בפועל ,המכון עוסק בהוראה ומחקר בתחומי
ההנדסה ,המדעים ,העיצוב והטכנולוגיה .מוסד שאנחנו רוצים שכל ילדי ישראל ילכו ויוציאו
תארים .אני רוצה שלמוסד הזה יתנו  111%הנחה .הרי כל בר דעת יודע שאם הם לא יקבלו
את ההנחה ,הכסף הזה יתגלגל על הסטודנטים שאין לה גם מאיפה להביא .אז מה זה משנה
אם זה ב  1.6 -או ב  ?1.7 -במקום לקבל את זה שמכון טכנולוגי במדינת ישראל שנמצא
בחולון ,לברך אותו ,אז אתם מחפשים מתחת לציפורניים .ממה נפשכם ,תגידו לי פה?
מר שי קינן :מחוק .אני יודע שזה לא נר לרגלי העירייה אבל מהחוק ,מזה נפשי.
מר מאיר חלבי :החוק ,העיריה אומרת ועומדת ולפני שזה בא לשולחן זה עבר  11בדיקות.
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מר שי קינן :אבל את הבדיקה הזאת כנראה לא .היה צריך לעבור אולי  12בדיקות.
מר מאיר חלבי :עשו את הבדיקות ,ומדובר במכון טכנולוגי שמלמד תלמידים לתארים ,ואנחנו
צריכים לכבד את זה .ואני רוצה שיתנו להם  .111%לא שני שליש.111% ,
מר מוטי ששון :טוב ,מי רצה?
רו"ח ראובן קייקוב :יד לחינוך,
מר מוטי ששון :גמרנו על המכון הטכנולוגי .הלאה ,עברנו ל , -
מר חיים זברלו :אמנון ,הוא שואל את השאלה ,הוא שואל את השאלות,
רו"ח ראובן קייקוב :אפשר לשאול? יד לחינוך ,בעצם למה לא נתנו להם ,כי אנחנו אומרים
שהם מוכרים שירותים לקופות חולים וכולי ,ואתה אומר שהנה ,הם רווחיים .אבל המנכ"ל שם
כמה מקבל?  2,111שקל 11,111 ,שקל.
מר אמנון ארץ קדושה :לא קשור.
רו"ח ראובן קייקוב :שנייה רגע .לעומת זאת שבמכינה קדם צבאית המנכ"ל מקבל שם
 25,111שקל .נכון ,הם לא רווחיים והם גם גובים  11,111שקל .אז מה נמליץ? המנכ"ל
יעשה אחד ועוד אחד יגיד "תשמע ,אין בעיה ,אני אקח משכורת" ,כמה מותר?41,111 ,
מר מורן ישראל :אבל לשיטתך אז גם המכון הטכנולוגי  77,111שקל לא צריך להשקיע.
מר מוטי ששון :חבר'ה ,מורן,
מר מורן ישראל :אז בוא נראה על מה תצביע.
מר מוטי ששון :מורן ,אתה מפריע לישיבה ... .בבקשה ,אמנון ,תענה להם.
מר אמנון ארץ קדושה :המשכורת צריכה להיות בהתאם לפעילות של החברה .לא יכול להיות,
של העמותה .לא יכול להיות שהעמותה תגלגל ,סתם דוגמה ,מחזור של  111,111שקל
ותיקח משכורת של  ,41בסדר? אז קודם כל צריכה להיות פרופורציה בין המשכורת שהמנכ"ל
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לוקח לבין העמותה עצמה .זה אחד .הדבר השני ,אם יש פעילות עסקית זה לא משנה לי כמה
המנכ"ל לוקח .ברגע שיש מכירת שירותים הוא נופל בקריטריונים ממשרד הפנים שהוא ,אין
פעילות ,אסור,
מר חיים זברלו :זה על פי חוק?
מר אמנון ארץ קדושה :כן .ואז שאנחנו ממלאים ,בודקים .אם יש פעילות עסקית,
מר חיים זברלו :שהיינו בוועדה אני אמרתי ,אמרו לי "לא ,הוא לא עומד בקריטריונים",
מר אמנון ארץ קדושה :אם יש פעילות עסקית הוא נופל .אותו דבר מט"י נפלו .למה מט"י
נפלו? מאותה סיבה .הם לא ארגון רווחי ,אבל הם מוכרים שירותי ייעוץ .והם נפלו מאותה
סיבה .אז זה לא בהכרח אם המנכ"ל מרוויח  2או  25אנחנו נאשר אותו כאן .הקריטריון ,אחד
הקריטריונים המרכזיים זה יש פעילות עסקית או אין פעילות עסקית.
מר מורן ישראל :ואם המכון הטכנולוגית מוכר קורסים להעשרה כאלה ואחרים ,זה לא פעילות
עסקית?
מר אמנון ארץ קדושה :אז עוד פעם ,תלוי בפרופורציות .והמל"ג יש לו ,תראה ,הוא מוכר ,הרי
הוא מקבל שכר לימוד ,כל אוניברסיטה מוכרת ,מקבלת שכר לימוד .אותו דבר מכינה
אקדמית ,זה שכר לימוד .לכל הנושא של המל"ג בשכר לימוד יש קריטריונים משלהם .הם
מקבלים שכר לימוד אבל עדיין ההוצאות שלהם  ...הרבה יותר גבוהות משכר הלימוד ,חבר'ה.
אנחנו כולנו פה יודעים מה זה אוניברסיטאות.
מר חיים זברלו :היא לא מרוויחה ,אין לה הוצאות ,מה ,זה משהו סמלי גם... .
מר אמנון ארץ קדושה :חיים ,נבדוק את זה שוב .אני אומר ,גם כל אחד כאן שלא מקבל לצורך
העניין את ההמלצה שלנו ,יכול לערער למשרד הפנים,
מר חיים זברלו :לא ,אני,
מר אמנון ארץ קדושה :לא ,זכותו וזה בסדר .אנחנו ...
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מר מורן ישראל :אתה זוכר שיש לנו את הסמכות גם להצביע? רק מזכירים את הסמכות
הקטנה הזאת ש , -
מר אמנון ארץ קדושה :לא ,הסמכות שלך לדעתי ,ותתקן אותי אביבה ,זה לאשר או לא לאשר
את ההמלצות שלנו.
מר מורן ישראל :התשובה אם גם אנחנו יכולים לסייג את זה והחליט על איזה כן ואיזה לא.
מר מוטי ששון :לא ,אני לא חושב.
מר מורן ישראל :כל סעיף שהוא מפורט.
מר אמנון ארץ קדושה :אני לא בטוח  ...חיובי.
מר מוטי ששון :חברים ,ברגע שיש ועדה שנבדקה על ידי סגן היועץ המשפטי של העירייה,
שחזקה עליי שהיא בדקה את זה מבחינה חוקית לפרטי פרטים ,ואם זה מה שמגישים אני
בעד .אם יש בעיה עם עמותה אחת נבדוק אותה.
רו"ח ראובן קייקוב :עוד פעם ,לגבי יד לחינוך ,
מר מוטי ששון :אבל נבדוק אותה.
מר חיים זברלו :אני לא רוצה שנפסול אותה אנחנו ,אני רוצה להוציא אותה.
מר מוטי ששון :לא נפסול אותה ,נוציא אותה עכשיו.
מר חיים זברלו :תוציאו אותה.
מר מוטי ששון :אז אוקי ,אז אני אוציא.
מר שי קינן :רגע ,אביבה ,לא השבת לי.
גב' אביבה שרון :אני אמצא לך את זה .תקשיב ,הייתה לנו פגישה עם הנציגה הממונה על
המחוז והיא הביאה לי חוזר שלא התפרסם .היא הביאה ,אני צילמתי אותו,
מר שי קינן :אם לך אין את החוזה,
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גב' אביבה שרון :יש לי אותו.
מר שי קינן :רגע.
גב' אביבה שרון :ראיתי אותו ,אני אמצא אותו.
מר שי קינן :כן ,אבל הוועדה אישרה לא על בסיס החוזר הזה,
גב' אביבה שרון :בטח סביב החוזר.
מר שי קינן :אז איפה הוא?  ...אז בואי תגידי לי ,עד איזה תאריך המועצה יכולה לאשר?
גב' אביבה שרון :עד סוף יוני .עד  31ליוני .היום זה היום האחרון.
מר שי קינן :לא עד ה ?1.6 -
גב' אביבה שרון :לא ,עד ה .31 -
מר שי קינן :אני מבקש שאנחנו נצביע ואת תסייגי את ההצבעה לבירור.
מר דובר :מה זאת אומרת לבירור?
מר שי קינן :זאת אומרת שאם התאריך עד ה ,1.6 -
מר מוטי ששון :שי ,אתה יכול לברר ,זה בסדר .מה שתרצה אני אברר לך .אבל אנחנו צריכים
לקבל את ההחלטה .חברים,
מר חיים זברלו :אתה יכול להצביע נגד ,זה בסדר.
מר מוטי ששון :נסייג את זה ,נבדוק גם את ...
מר דובר :אם הם אומרים שזה בסדר שיצביעו ,מה .אני חושב שיש פה בעיה.
מר שי קינן :ההסתייגות הזאת זאת אומרת שאוטומטית,
מר מוטי ששון :אבל היא ,עכשיו ,תראה ,אתה הופך החלטה שהיא שלילית לחיובית ,אני צריך
לבדוק את זה.

17

מועצת העיר ה  81 -חולון ישיבת מועצה שלא מן המניין מס'  81ליום – 91.6.83
פרוטוקול 616
מר דובר :אז אפשר לאשר בכפוף לבדיקה מחודשת?
מר מוטי ששון :אבל ההמלצה שלהם היא לא לאשר.
גב' אביבה שרון :תקשיבו ,אם לא תאשרו היום,
מר מוטי ששון :חברים ,אני מבקש לא להפריע.
גב' אביבה שרון :על פי חוזר מנכ"ל שהראתה לנו נציגת משרד הפנים ,הייתה הנחה .אנחנו
ראינו את החוזר הזה ,אנחנו גם צילמנו אותו .משום מה כרגע אני לא רואה אותו ,אוקי? אבל
הוא נמצא ,אנחנו נמצא אותו.
מר שי קינן :ומה לגבי סעיף השכר? שהשכר שם גבוה ,הוא פי  2מהמותר.
גב' אביבה שרון :רק שנייה ,רק שנייה.
מר מוטי ששון :אבל הוא ענה לך .אמנון ענה לך.
גב' אביבה שרון :אז אמנון ענה לך על הדבר הזה .עכשיו,
מר שי קינן :אבל גם לזה לא קיבלתי שום תימוכין.
גב' אביבה שרון :אמנון ענה לך על השאלה הזאת .אמנון בדק את כל הבקשות מבחינה
כלכלית ,מבחינת האם עומד או לא עומד בקריטריונים ,ואנחנו בוועדת הנחות בדקנו את מה
שאמנון אמר ואישרנו .עכשיו ,הסמכות של המועצה הזאת היא אחת משתיים ,או לאשר או לא
לאשר .בכל מקרה ,כמובן זה יכול לעלות למשרד הפנים ובמשרד הפנים הם יכולים להחליט
אחרת .אבל אם המועצה לא תחליט היום אז אתה לא תוכל לאשר את אלה שפג התוקף.
מר שי קינן :אז רק להבין את תשובתו של אמנון ,אתה אומר שאין הגבלת שכר במוסדות
אקדמיים?
מר אמנון ארץ קדושה :לפי מה שאני זוכר אין.

בנושא של המוסדות האקדמיים יש

קריטריונים אחרים ,זה לא אותם קריטריונים של המוסדות.
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מר שי קינן :הבאתם את הקריטריונים לכאן?
מר אמנון ארץ קדושה :אין לי אותם פה .אני אומר ,אין לי אותם כאן.
מר שי קינן :אז איך קיבלתם את ההחלטה ,אמנון? בוא תגיד לי.
מר מוטי ששון :ישבו עם כל החומר,
מר שי קינן :אבל למה לא מביאים את הקריטריונים לישיבת מועצה? אני צריך להצביע עכשיו,
נכון? למה אני לא מקבל את הקריטריונים?
גב' אביבה שרון :יש לנו את הקריטריונים.
מר שי קינן :נו ,אז איפה הם ,אביבה?
ד"ר קרן גונן :שי ,מי חבר בוועדת הנחות?
זאב ניסים :מה ,הייתם בטוחים שלא נבדוק?
מר מוטי ששון :נו באמת ,זאב ,מה זה לבדוק? נו באמת.
מר מורן ישראל :לא ,קודם כל הקריטריונים מופיעים  ...שקיבלנו .זה הסעיפים ,כשאתם
מסתכלים על הסעיפים עצמם זה הקריטריונים.
ד"ר קרן גונן :רק אתה? אתה ושי?
גב' שירלי לביא ציון :זה לא עבר דרכי.
ד"ר קרן גונן :זה לא עבר דרכך?
גב' שירלי לביא ציון :לא .זה אתה ,אביבה ו , -
ד"ר קרן גונן :מי בוועדת הנחות? שנייה ,אני רוצה להבין.
גב' שירלי לביא ציון :אצלי זה לא עבר.
מר חיים זברלו :אולי לא היית יום אחד,
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גב' שירלי לביא ציון :לא ,אני גם לא חתומה על זה.
גב' אביבה שרון :הנה ,זה ההוראות המיוחדות ,תסתכל .החוזר שאתה מחזיק  5\2112יש .7
מר מורן ישראל :עינב ,אתה חברה בוועדת הנחות?
גב' עינב בשארי קפלן :אני חברה ועדת הנחות אבל,
מר מוטי ששון :סעיף .7
מר שי קינן :באיזה עמוד?
גב' שירלי לביא ציון :הוא לא עבר דרך כל חברי הוועדה.
ד"ר קרן גונן :מה זה לא עבר? זה היה אמור להיות בישיבה של הוועדה.
גב' שירלי לביא ציון :זה לא היה בישיבה.
ד"ר קרן גונן :אז רגע ,אז איך מעבירים את זה בכלל למועצה אם זה בכלל לא היה ... ,היא
הייתה בכל הישיבות.
גב' שירלי לביא ציון :אתה לא היית ,אבל לא היה כזה דבר.
מר שי קינן :לא היה יום שהיא הוזמנה ולא באה.
מר מוטי ששון :שי ,ביקשת ,תעיין.
מר שי קינן :אני מחכה.
מר מוטי ששון :היא אמרה לך "בוא נסתכל" ,תסתכל.
גב' אביבה שרון :תראה כאן ,יש הוראות מיוחדות למוסדות להשכלה גבוהה HIT .עונה על זה
 ...זה שינוי המוסד ,אתה רואה?  ...בסעיף  2.1על מוסד השכלה,
מר שי קינן :כן ,נו ,ואיפה מדובר פה גם על התאריך וגם על השכר?
גב' אביבה שרון :על התאריך אני ,שוב ,התאריך זה באחד נפרד.
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מר שי קינן :והשכר?
גב' אביבה שרון :והשכר ,אמנון ,תראה לו בסעיף .7
מר אמנון ארץ קדושה :אני לא ,אז אני צריך לבדוק את זה .נבדוק ונחזור אליו.
ד"ר קרן גונן :אז לא קיבלת זימון לישיבה הזאת? שנייה ,יש פה בעיה הרבה יותר,
מר מורן ישראל :זה גם בכלל לא ברור איך חוות דעת של ועדת הנחות בלי כל ועדת הנחות.
ד"ר קרן גונן :אביבה ,אבל יש בעיה אחרת.
גב' אביבה שרון :כתוב ככה" ,על אף האמור בסעיף  3.2מוסד להשכלה גבוהה יהיה זכאי
להכרה כמוסד הזכאי לפטור מארנונה לפי סעיף (5י) לפקודה" ,אני מזכירה שזה פטור חלקי,
"אף אם לא התקיימו בו התנאים המפורטים בתבחינים  12 - 1ובלבד שעמד בתנאים אלה".
מה? או שהוא מוסד ,המוסד הוא מוסד להשכלה גבוהה כמשמעותו בסעיף  2לחוק המועצה
להשכלה גבוהה ,או מוסד הפועל בהיתר או באישור המועצה להשכלה גבוהה .כלומר ,שים
לב ,התבחינים לא עובדים עליו .מ  12 - 1 -לא עובדים עליו ,יש מסלול מקוצר,
מר שי קינן :אבל תבחינים  12 - 1מדברים על השכר?
גב' אביבה שרון :כן .תראה לו.
מר שי קינן :וגם על התאריך?
גב' אביבה שרון :התאריך ,שוב ,אני אומרת לך ,התאריך הוא בנפרד .אני אחפש לך אותו ,אני
אמצא לך אותו.
מר שי קינן :אז אני צריך את שני הדברים האלה.
גב' אביבה שרון :אז את זה מצאת ,לזה קיבלת תשובה.
מר שי קינן :לא ,לא קיבלתי תשובה.
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גב' אביבה שרון :רגע .לגבי מוסד להשכלה גבוהה קיבלת תשובה שיש מסלול אחר מקוצר,
לאמור ,סעיף  12 - 1לתבחינים לא חל.
גב' דוברת :אז מה כן חל?
גב' אביבה שרון :חל רק מה שכתוב ב (1.7 -א) ,כלומר ,שהמוסד הוא מוסד להשכלה גבוהה
כמשמעותו בסעיף  .2והוא אכן המציא ,אמנון ,המציאו לך אישור ,נכון? יש פה בניירת.
מר אמנון ארץ קדושה :כולם יודעים ...
גב' אביבה שרון :אוקי ,והנכסים שעליהם יחול הפטור יהיו אלה המשמשים את המוסד לצרכי
לימוד או לצרכי מעונות סטודנטים של המוסד .שני אלה התקיימו ולכן זה במסלול מקוצר
מקבל בלי לעמוד בשאר המבחנים מ .12 - 1 -
מר שי קינן :זאת אומרת שאת צריכה לתת לי רק תימוכין לגבי התאריך.
מר מוטי ששון :כן ,מורן ,השאלה שלך.
מר מורן ישראל :רשום שהכותרת של הטופס הזה זה "טופס חוות דעת של ועדת ההנחות",
וכרגע טוענת חברת ועדת ההנחות שהיא לא זומנה מעולם לשום דיון שכזה ,וייתכן שזה בכלל
מראש לא בתוקף חוות הדעת הזאת ,כי היא לא ניתנה בפורום של ועדת ההנחות אלא אולי
של יושב ראש ועדת ההנחות שאני מכבד אותו ,אבל לא של ועדה ,כי היא אומרת שהיא
מעולם לא זומנה לישיבה שכזו.
גב' אביבה שרון :אני לא יודעת .ועדת הנחות ,הפורום המחייב לוועדת הנחות הם  3אנשים,
היו"ר ,אתה תראה מי חתום ,אנחנו חתומים .בסוף כל מסמך כזה,
מר מורן ישראל :אני ראיתי מי חתום.
גב' אביבה שרון :חתום,
מר מורן ישראל :אני שואל מי היא ועדת ההנחות.
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גב' אביבה שרון :אז אני מסבירה לך .קודם כל ההזמנה יצאה ,קודם כל היא תיבדק אבל היא
יצאה לכולם .אבל מספיק ,על מנת שיהיה פורום חוקי ,יהיה היו"ר,
מר מורן ישראל :ב  ,6.6 -איפה את היית?
מר מוטי ששון :חברים ,אתה ,מורן ,קיבלת תשובה שהיה פה,
גב' אביבה שרון :נציג הגזבר ונציג היועץ המשפטי .ושלושת אלה חתומים.
מר מורן ישראל :טוענת נציגה מהאופוזיציה שהיא לא זומנה בכלל.
מר חיים זברלו :אז אולי המזכירה לא,
מר מורן ישראל :נו אז מה ,אז נקיים את הישיבות ,זה כמו שנקיים ישיבת ועדת משנה רק עם
יושב הראש ועוד שניים מהקואליציה ,תזמינו רק אתכם .זה לא עובד ככה.
גב' אביבה שרון :אבל זה הפורום החוקי.
מר מורן ישראל :מה זה פורום חוקי? לא ,ישיבה חוקית היא כזו שאתה מזמן מראש בצורה
חוקית ,ומי שבא או לא בא זה עניין אחר.
מר מוטי ששון :טוב ,מורן ,שמענו אותך.
מר מורן ישראל :אני טוען ,ותגידי לי אחרת ,שבכלל חוות הדעת הזאת ,מכיוון שלא זומנה
ישיבה כדין של ועדת הנחות לדון בדברים האלה ,היא לא כדין ,ועל כן ,כל חוות הדעת הזאת
לא רלוונטית.
מר מוטי ששון :בבקשה.
ד"ר קרן גונן :בדיוק מה שבאתי לומר ,תומכת בדבריו של מורן .יש פה בעיה חוקית של בכלל
אישור הישיבה.
מר מוטי ששון :אוקי ,אז אנחנו ,בסדר ,שמעתי אתכם ואני מציע החלטה ,המועצה מחליטה
לקבל את המלצת ועדת הנחות למתן או אי מתן פטור חלקי מארנונה לפי סעיף (15י) לפקודת
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מיסי העירייה ומיסי הממשלה (פיטורין)  1238למוסדות ,מה? לפי ,אמרתי(5 ,י) למוסדות על
פי הניכויים כמפורש בטבלה המצורפת .חתומה על המכתב ,מכתב של אביבה שרון ,סגן
היועץ המשפטי ,ה .6.6.2112 -
רו"ח ראובן קייקוב :רגע ,אני מבקש  ...יד לחינוך ,לדון עליו.
מר מוטי ששון :אז אנחנו נוציא את יד לחינוך.
רו"ח ראובן קייקוב :בכל אופן אולי להפריד אותו ,לאשר אותו בכפוף לבדיקה מחודשת.
מר מוטי ששון :יותר כדאי שנאשר את זה ונגיש ערעור למשרד הפנים.
רו"ח ראובן קייקוב :בכפוף לבדיקה מחודשת אולי.
מר דובר :אי אפשר.
מר מוטי ששון :אתה עובר את התאריך.
רו"ח ראובן קייקוב :אפשר לאשר עכשיו בכפוף לבדיקה מחודשת ...
רו"ח ראובן קייקוב :יד לחינוך.
גב' אביבה שרון :יד לחינוך קיבל ,תקשיב ,אני רוצה להגיד לך משהו .תקשיב ,תאשר היום
את ההחלטה של ועדת הנחות שהיא שלילית ,ואז יש לו  31יום לערער באופן חוקי למשרד
הפנים ואז הוא יציג את כל מה שאתה אומר .עדיף לך ,כי אחרת אין יותר סמכות לקבל
השנה.
מר מוטי ששון :טוב ,אוקי ,מי בעד?
מר שי קינן :רגע ,אבל יש לזה פתרון ,אביבה .הם הוחרגו ,הם קיבלו שלילי למעלה ,כי הם
נחשדו כמי שמקיימים פעילות עסקית.
גב' אביבה שרון :שיוכיחו שלא במשרד הפנים.
מר שי קינן :אבל הם צודקים.
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גב' אביבה שרון :סליחה?
מר שי קינן :אני אגיד לך גם למה .כי הפעילות שלהם היא עם קופת חולים ,וקופת חולים
בהגדרתה היא לא גוף עסקי.
גב' אביבה שרון :קופת חולים הוא גם גוף עסקי .קופת חולים הוא גוף דו תכליתי .הוא גם וגם.
מר שי קינן :צריך לבדוק את זה משפטית.
מר מוטי ששון :טוב ,תבדוק את זה .אוקי ,מי בעד?
מר חיים זברלו :רגע ,מוטי ,אני חושב שיש פה עוול .אני ,כשאני אמרתי להם ,לוועדה,
גב' אביבה שרון :זה יתוקן .אם נגרם עוול יש אפשרות לתקן אותו... .
מר מוטי ששון :תקשיב ,אתה לא הולך נגדם.
מר דובר :חיים ,אתה חתום על ההמלצה?
מר מוטי ששון :טוב ,מי בעד ,מי בעד ההחלטה לפי הרשימה שהגישה סגנית היועץ
המשפטי? מי בעד?  13 ,12 ,11 ,11 ,2 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1בעד .מי נגד? ,5 ,4 ,3 ,2 ,1
 7 ,6נגד .מי נמנע? אחד נמנע .אושר .אני עובר לסעיף הבא ,החלפת חבר מועצה מטעם
האופוזיציה לוועדה לבחירת עובדים בכירים במקום שי קינן.

 .9החלפת חבר מועצה מטעם האופוזיציה לוועדה לבחירת עובדים בכירים במקום
שי קינן.
מר שי קינן :רגע ,מוטי ,אני ביקשתי זכות דיבור בנושא.
מר מוטי ששון :בבקשה ,דבר.
מר שי קינן :חברי המועצה לא יודעים ,אבל זה הזמן לעדכן אותם מדוע למעשה החליט מי
שהחליט להדיח אותי מוועדה לעובדים בכירים .ביום רביעי האחרון שלחתי מכתב .שלחתי
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מכתב לראש אגף הכנסות בעירייה ,עם העתקים לעוזר ראש העיר יוסי זיידה ,מנכ"ל העירייה
יוסי סילמן ,מבקר העירייה בני יהונתן והגברת יונת דיין היועצת המשפטית .והמכתב ,נושאו
הוא המועמדות שלו לתפקיד גזבר העירייה .וזה לשון המכתב" ,בחודש יולי אשתקד הורית
לאנשיי אגפך האמונים בין היתר על גביית הארנונה להפסיק באופן מידי את האכיפה על
הגבייה בארנונה מגורים .יתרה מכך ,הרהבת עוז ואף ציינת את הסיבה להוראת הפסקת
האכיפה שהינה הבחירות המוניציפליות הקרבות" .כזכור ,הם נערכו  4חודשים לאחר מכן.
אני מ דבר על תחילת יולי ,והבחירות נערכו בסוף אוקטובר .לאחר הבחירות ביקשתי מספר
פעמים את דוחות האכיפה לשנת  ,2118אני חייב להגיד שהוציאו לי את הנשמה עד שקיבלתי
אותם .אבל בסוף קיבלתי אותם ,ועלו מהם ממצאים כי לא בוצעה אכיפה אקטיבית בחודשים
הקודמים לבחירות המוניציפליות" .בעקבות הממצאים החמורים שעלו מהבדיקה ביקשתי
להיפגש עמך ואכן נפגשנו בתאריך  28לפברואר  .2112לתדהמתי הרבה ,בפגישתנו
במשרדך לא הכחשת את הדברים החמורים שטענתי כלפייך ,ואז ציינת בפני" ,ואני פותח
ציטוט" ,שגם אתה כראש עירייה לא היית רוצה שהציבור יגיע כועס לקלפי" סוגר ציטוט.
"בפגישתנו הבהרתי כי אני רואה את הדברים בחומרה רבה ,וזו התערבות בוטה של פקיד,
אומנם בכיר ,אבל פקיד ,בבחירות המקומיות ,ואף ניסיון להטותן .אי לכך אני מפציר בך
להסיר את מועמדותך למכרז גזבר העירייה לאלתר" .וכשאני מאשים מישהו בדבר כל כך
חמור ,ואת ם יודעים כמה אני נזהר בלשוני ,אז אני גם בא עם נתונים .עיקולי בנקים ,בפברואר
 ,251במרץ  ,6,822אפריל  ,421מאי  ,4,254יוני  .1,887אין יולי ,אין אוגוסט ,אין ספטמבר,
אין אוקטובר .פתאום בנובמבר  .8,278המספרים מדברים בשם עצמם .זה קניית שלטון
בכסף .דרישה שנייה .דרישה שנייה ,בינואר  ,3,172בפברואר  ,1,231באפריל ,כי הם ידעו
שהולכת להיות הפסקה ,2,131 ,בספטמבר נזכרו ונתנו דרישה שנייה ל  ,661 -הם חייבים,
אבל כששאלתי כמה מתוכם עסקים הם לא רצו להגיד לי .אני אומר לכם ,הם עסקים ,הם לא
מגורים .אם יש מגורים הם מעטים .פתאום בנובמבר  4,423דרישות שניות .כנ"ל בעיקול
ברישום ,עיקול בפועל .בפברואר  ,284מרץ  ,111אפריל  ,427מאי  ,235יוני  ,332יולי ,818
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אוגוסט אין ,בספטמבר  ,... 18פתאום בדצמבר  .822האם ראש אגף הכנסות בעירייה יכול
להסביר את הדבר הזה? והאם אתה ,מוטי ששון ,יכול להגיד ,להסתכל לי בלבן של העין
ולהגיד לי שלא אתה נתת את ההוראה?
מר מוטי ששון :מסתכל לך בעיניים ואני אומר לך תחזור בך ,מעולם לא נתתי הוראה.
מר שי קינן :אני שאלתי ,לא קבעתי.
מר מוטי ששון :מעולם לא נתתי הוראה כזאת שאתה מדבר עליה .אני  26שנה ראש עיר
מעולם,
מר שי קינן :אז יש לי שאלה.
מר מוטי ששון :זה לא הדיון.
מר שי קינן :אני שאלתי ,אני לא קבעתי.
מר מוטי ששון :התשובה היא שלילית .נקודה .אבל זה לא ,הדיון,
מר שי קינן :אז קם פקיד בכיר בעירייה ומחליט על דעת עצמו לקחת את הסיכון הזה ,שזה
פלילי .מה שאני אומר עכשיו ,וזה ,אני לוקח אחריות על זה ,זה פלילי .ומחליט על דעת עצמו,
איך הוא אמר? לגרום לתושבים לא להגיע כעוסים לקלפי .אולי הוא יענה לי.
מר מוטי ששון :טוב.
מר שי קינן :לכן ,כחבר ועדת בכירים ,אני לא יכולתי לעמוד מנגד שהוא הגיע לתפקיד מכרז,
 ...לו את המכרז הזה וכתשובה ,אתה לא שאלת אותו מדוע הוא החליט על דעת עצמו את
הדבר הזה ,אתה החלטת להדיח אותי מוועדת בכירים.
מר עזרא סיטון :מוטי ,אני רק רוצה להגיד שאני שמעתי,
מר מוטי ששון :דקה.
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מר עזרא סיטון :מילה אחת .אני שמעתי ,אני חייב  ...רוצה להגיד שאני מוחה נגד הדברים
האלה .שופכים כאן דם של מישהו שנמצא כאן ,זה משהו שהוא בלתי נסבל .אני לא מבין את
זה.
מר מוטי ששון :תשמע ,אני לא רוצה לפתוח ,כי הדיון הוא לא על זה.
מר דובר :זה לא על סדר היום בכלל.
מר מוטי ששון :נכון.
מר שי קינן :זה על סדר היום.
מר מוטי ששון :נכון ,ואני רוצה לענות.
מר שי קינן :זה על סדר היום ,סעיף .3
מר מוטי ששון :בעקבות מה ששי ,יש לי אמון מלא באמנון ,בגזבר ,בכל אנשי הכספים.
מעולם ,במשך  26שנים ,לא נתתי החלטה  ,כהוא זה ,לא לגבות לתקופה של חגים או
בתקופה של מערכת בחירות .אבל ,מאחר ואמנון נמצא כאן ודמו נשפך ,כי אני אומר את זה
מידיעה ,כי אני יודע מי זה אמנון ,ואמנון לא חבר שלי ,אני חוזר ואומר ,אתה עשית לו עוול
גדול .אבל ,ניגש לענייננו,
מר שי קינן :כל מה שציינתי זה עובדות.
מר מוטי ששון :בסדר ,אז עכשיו אני חוזר למה שכתבה לי היועצת המשפטית .היא כתבה לך,
אני לא הייתי מכותב .אתה כתבת מכתב ,אני קיבלתי את זה אחרי שכבר היועצת המשפטית
הייתה ,ושאלתי לדעתה וזה המכתב שהיא אמרה לי" ,לכבוד שי קינן חבר המועצה .הנדון,
מכתבך למר אמנון ארץ קדושה בנוגע למועמדתו למשרד גזבר העירייה מיום ."26.6.2112
אגב ,במכרז הראשון שי קינן השתתף .ובמכרז הראשון הופיע אמנון ארץ קדושה כמועמד .לא
אמרת מילה וחצי מילה במהלך הריאיון שהיה איתו.
מר שי קינן :אמנון פה ,יכול להגיד לך ,כי הוא הבטיח לי שהוא ייתן לי את החומר שביקשתי.
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מר מוטי ששון :תשמע ,אבל תן לי לענות.
מר שי קינן 7 :חודשים,
מר מוטי ששון :שי ,תן לי לענות .עובדה,
מר שי קינן :אתה טענת טענה אז אני עונה .בוא נהיה הגונים.
מר מוטי ששון :אני לא אשחק איתך פינג פונג ואני מבקש שלא תפריע לי .אני רק מציין
עובדה.
מר שי קינן :גם אני ציינתי רק עובדות עד עכשיו.
מר מוטי ששון :אבל אני מבקש ממך לא להפריע פעם שנייה .לכן ,אמנון השתתף ,הגיש את
המועמדות שלו ,והיינו צריכים להמשיך .מה שקרה ,שהייתה גזברית מעיר אחרת שהיא
אמרה את דעתה לגבי מועמד שהופיע מהעיר וברגע שהיא אמרה את דעתה ,משרד הפנים,
או יותר נכון היועצת המשפטית התייעצה עם משרד הפנים ואמרו לפסול את הוועדה .כלומר,
לפסול את חברת הוועדה ולהתחיל את כל ההליך מחדש ,ולשלוח מישהו אחר ,מעיר אחרת,
כדי להשתתף במכרז .אז עכשיו נאלצנו להזמין עוד פעם את כולם ,ואמנון הוזמן גם כן,
ובהקשר לזה אומרת היועצת המשפטית למכתב שכתב שי קינן" .בהמשך למכתבך בנושא
הנדון ,אשר העתקו הועבר אליי לפני כשעתיים ,בשעה  5אחר הצהריים ,הריני לעדכן אותך
כדלקמן .במכתבך הנדון אתה מביע עמדה ברורה וגמורה בנוגע למועמד אחד מני כמה
במסגרת מכרז לגזבר העירייה .כזכור ,אתה חבר בוועדת הבכירים הצפויה לראיין את כלל
המועמדים ולבחור מקרבם את גזבר העירייה הבאה ,וזאת בתוך מספר ימים בודדים .בכך,
הלכה למעשה ,יצרת מצב בו לא תוכל לשמוע את כל המועמדים בשוויוניות הנדרשת מחבר
הוועדה .אשר על כן ,אנו נאלצים לשחררך מחברותך בוועדה ,ולהביא למועצת העיר הקרובה
בחירת חבר ועדה אחר תחתייך מטעם האופוזיציה .בלי להביע עמדה כלשהי לגבי תוכנו של
מכתבך ,נציין כי מכתבך יועלה בפניי מר ארץ קדושה במהלך ראיונות בוועדה והוא יתבקש
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להתייחס אליו" .עשית על זה תפוצה ,זאת הייתה זכותך לשאול את השאלות בזמן שראיינת
אותו .ולא ראיינת .כן ,ניסן?
מר ניסן זכריה :מוטי ,אני פשוט לא מבין את חוות הדעת .אני מבין חוות דעת שאומרת
שברגע שקיים ניגוד עניינים יש לפסול חבר ועדה ,אבל פה אין ניגוד עניינים ,דרך אגב .פה
יש מצב שיש לו דעה .אוקי ,הוא לא רוצה את המועמד אז הוא לא רוצה.
מר מוטי ששון :לא ,לא ,ניסן ,מישהו שקבע,
מר ניסן זכריה :אין בזה שום פסול ,דרך אגב.
מר מוטי ששון :לא ,אם מישהו ,תראה ,קראתי,
מר ניסן זכריה :לא ,נניח תבחר את מורן .נניח מורן נבחר ,סתם לדוגמה ,ד"ר קרן .הלוא כולם
יבואו עם אותה דעה ,זה לא ישפיע על הוועדה .אני לא מבין את ההיגיון פה .אתם עושים
טעות ,מוטי.
מר מוטי ששון :ניסן תשמע ,יש יועצת משפטית של העירייה ,היא התייעצה עם היועץ
המשפטי של משרד הפנים .תן לי רגע .שלחה לו את המכתב ,זו אמרה גם כן שהוא מנוע ...
לא ,היועץ המשפטי של משרד הפנים.
מר ניסן זכריה :אבל הוא לא לבד בוועדה ,אני לא מבין את ההיגיון.
מר מוטי ששון :ניסן ,ניסן ,השמיע את דעתו ,ניסן ,אני עובד עם היועצת המשפטית שהיא
גיבתה את ההחלטה שלה ,או את ההמלצה ,עם אחד היועצים המשפטיים של משרד הפנים.
מר ניסן זכריה :היית צריך להביא חוות דעת דחופה ,מוטי .אבל איפה חוות הדעת של משרד
הפנים? זה לא נכון .אני מכיר את החוק לניגוד עניינים ,זה לא,
מר מוטי ששון :אני חוזר ואומר ,היא דיברה עם משרד הפנים ,עם אחד היועצים המשפטיים,
ואז היא כתבה את חוות הדעת .זו חוות הדעת ,ואני מציע,
מר ניסן זכריה :אין לה שום ביסוס משפטי ,דרך אגב.
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מר מוטי ששון :אתה יכול להתנגד ,זה בסדר .החלפת חבר מועצה מטעם האופוזיציה לוועדה
לבחירת בכירים במקום שי קינן .המועמד הוא זאב ניסים ,מי בעד?
מר מורן ישראל :אני יכול בבקשה גם להתייחס? וגם להציע הצעה אחרת?
מר מוטי ששון :כן ,בבקשה.
מר מורן ישראל :אוקי .אז קודם כל אני רוצה להתייחס לדברים שנאמרו פה ,כי הטענה
לכשעצמה של אכיפה סלקטיבית בתקופה שהיא טרם בחירות היא טענה חמורה .בלי שום
קשר ללרדת לגופו של אדם ,כי בסופו של דבר ,אדם שעומד בראש מערכת ,בין אם זה ראש
העיר ובין אם זה ראש אגף ,יכול להיות שבסופו של דבר גם מתחתיו יש אנשים יש אנשים
שאמונים על הדבר הזה ואנחנו לא ערכאה שיפוטית כדי להכריח בנושא הזה .אבל היא טענה
חמורה לכשעצמה שאני מקווה שעוד תתברר ולא רק פה.
מר דובר :לא רק פה.
מר מורן ישראל :אין בעיה ,אני רק אומר ,אני חושב שהיא טענה חמורה שנשמעה וחשוב
שהיא תתברר ,כי לכשעצמה אכיפה סלקטיבית ,בעיקר בתקופה של טרם בחירות ,עלולה
להטות את דעתו של הציבור בצורה כזו או אחרת .לעניין מה שהמשכת ואמרת ,שי ,קודם כל,
אף אחד לא מדיח אותך .אף אחד לא מדיח אותך מסיבה מאוד פשוטה ,כי אף אחד לא מינה
אותך למעט מועצת העיר .זה אומר שמועצת העיר היום תקבל החלטה כמו שהיא קיבלה
בפעם הקודמת .בפעם הקודמת ,לזיכרוני ,מי שמינה וביקש למנות את נציג האופוזיציה,
מרבית האופוזיציה ביקשה למנות את קרן ,והקואליציה היא זו שתמכה במועמדותייך ,ככה
שלא ברורה לי הטענה הזאת לכשעצמה .ואם היום הייתי מציע איזשהו נציג אופוזיציה ,כמו
שנראה לי מרבית חברי האופוזיציה ,אולי ,יכול להיות שלא ,יציעו לפחות ,אנחנו מציעים שוב
פה את קרן ,כי זה מה שהצענו בפעם הקודמת .עכשיו ,לעניין המהותי הזה ,אני חושב שראוי
שאנחנו ,בתור אופוזיציה ,נבחר את נציגי האופוזיציה .כבר עשינו את זה בעבר .אני חושב
שקרן תעשה עבודה טובה ,ואני מציע את מועמדותה כנציגת האופוזיציה ,עם הרבה כבוד
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לזאב ניסים .יש לי דבר אחרון שאני רוצה להוסיף .בסוף צריך לחשוב על הוועדה הזאת
כערכאה שיפוטית לכשעצמה .לו חשבת שמדובר בטענה שהיא ממשית ,ראוי היה שתאמר
במסגרת הוועדה .ואז היא הייתה נכנסת לפרוטוקול והיה שם יושב יועץ משפטי והיה צריך
לתת את דעתו לאותה עמדה שנקטת .ברגע שבחרת לקחת את העמדה הזאת והכרעת
במשפט בינך לבין עצמך ,לולא שהסוגיה התבררה באיזושהי ערכאה שיפוטית כלשהי ,קרי
הוועדה למינוי בכירים ,ופסקת בעצמך ,ויותר מזה ,העזת להורות לאותו מועמד להסיר את
מועמדותו כפוסק ותולה .אז אני חושב שזה לכשעצמו הליך לא ראוי לחבר בוועדה שאמורה
להיות שיפוטית .כי קיבלת סמכות מטעם המועצה לדון בעניין הזה כערכאה שיפוטית,
מר חיים זברלו :עזוב ,זה לא הנושא,
מר מורן ישראל :לא ,זו דעתי .ולכן ,הנושא הזה היה אמור להיות נידון בתוך הוועדה למינוי
בכירים .והדעה הייתה צריכה להיאמר שם וחוות הדעת הייתה צריכה להינתן שם ,ואז היא
הייתה מתקבלת הרבה יותר ונשמעת הרבה יותר .כי אם היא לא הייתה מתקבל שם ,היית
יכול ללכת לערכאות הרבה יותר רחוקות ,מאשר הטענה הזאת שהזיזו אותי מהוועדה.
מר שי קינן ... :הסר דאגה מלבך .תישן טוב בלילה.
מר מורן ישראל :אני ישן טוב .אני מקווה גם שזה לא ייגמר שם ותמשיך עם הטענה הזאת
הלאה ,כי הטענה לכשעצמה ,כמו שפתחתי את דבריי ,חמורה מאוד.
מר מוטי ששון :מורן ,בסדר .אני מעלה את ההצעה להצבעה .זאב ניסים ,וההצעה השנייה זה
קרן .אוקי ,מי בעד זאב ניסים כחבר בוועדת הבכירים? ,11 ,11 ,2 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1
בעד .מי נגד? מי נמנע? טוב ,אוקי ,מי בעד קרן? בוא נעשה את זה מי בעד ,נגד .אוקי ,אחד
מול אחד.
מר דובר 11 :בעד זאב ניסים.
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מר מוטי ששון :לא נעשה אחד מול אחד .אוקי ,מי בעד קרן?  .4 ,3 ,2 ,1מי נמנע? אחד
נמנע .אושר .אתה עכשיו נכנס?
מר מורן ישראל :למה ,הקואליציה ,יש קואליציה ...
מר מוטי ששון :כמה נמנעים? ניסן ,אתה נמנע?
מר ניסן זכריה :אני נמנע.
מר מוטי ששון 2 :נמנעים .וכמה בעד קרן?  4 ,3 ,2 ,1בעד .אושר .שיהיה לך בהצלחה ,זאב.
אני עובר לסעיף הבא ,משלחת עירונית לדונג ואן שבסין ,חתימה על ברית ערים תאומות.
המשלחת תעמוד בראשותי ,ומצטרף אליי עזרא סיטון ,סגן ראש העיר ,יוסי זיידה ,עוזר ראש
העיר ,שמרכז את המשלחת .איריס צור ,סמנכ"ל לרווחה וורדה לוי ,מנכ"ל רשת קהילה ופנאי,
שהיא תיסע על חשבון רשת קהילה ופנאי.
 .4משלחת עירונית לדונג ואן שבסין – חתימה על ברית ערים תאומות  -מוטי ששון
– ראש העיר ,עזרא סיטון – סגן ראש העיר ,יוסי זיידה – עוזר ראש העיר ,איריס
צור – סמנכ"ל רווחה ,ורדה לוי מנכ"ל – רשת קהילה ופנאי.
מר מוטי ששון :המשלחת תעמוד בראשותי ,ומצטרף אליי עזרא סיטון ,סגן ראש העיר ,יוסי
זיידה ,עוזר ראש העיר ,שמרכז את המשלחת .איריס צור ,סמנכ"ל לרווחה וורדה לוי ,מנכ"ל
רשת קהילה ופנאי ,שהיא תיסע על חשבון רשת קהילה ופנאי .צריכים לקחת גם מפה וגם
מפה ,אז אנחנו משתדלים לתמרן ולא תמיד זה קל לתמרן .צריך להצביע או שאני מודיע?
צריך לאשר את זה? אוקי ,מי בעד?
מר שי בר :רגע ,יש לי שאלה לגבי הנושא הזה .בוועדות הקודמות דיברנו שיש נציג של
האופוזיציה גם במשלחות מהסוג הזה.
מר מוטי ששון :שי ,זה לא מחייב ,אבל זה יהיה.
ד"ר קרן גונן :צריך לגבות יותר ארנונה כדי שיהיה גם מקום לאופוזיציה .אתה לא מבין?
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מר מוטי ששון :שי ,יהיה .זה יהיה גם .אוקי ,מי בעד? הם ,אגב ,באים לפה לחתום גם כן.
וקשרי ידידות כבר נחתם איתם .מי בעד?  13 ,12 ,11 ,11 ,2 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1בעד.
מי נגד?  2נגד .מי נמנע?  6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1נמנעים .אושר .תודה רבה .הישיבה נעולה.

 -תום הישיבה -
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