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מועצת העיר ה 81 -שמן המניין מס' 81
מיום 0.70.70087
פירוט הנוכחים בישיבה והנעדרים ממנה


משתתפים:
 oמר מוטי ששון – ראש העיר ויו"ר מועצת העיר
 oמר אחדות יעקב  -חבר מועצה
 oמר בבלי יעקב  -חבר מועצה
 oמר בוזגלו מיקאל  -חבר מועצה
 oמר בר שי  -חבר מועצה
 oמר זכריה ניסן – חבר מועצה
 oמר חלבי מאיר  -חבר מועצה ומשנה לראש העיר
 oמר ישראל מורן – חבר מועצה
 oגב' לביא ציון שירלי  -חברת מועצה
 oמר מכלוף קובי  -חבר מועצה
 oגב' מטלון אלינור  -חברת מועצה
 oמסילתי כהן שני  -חברת מועצה
 oמר נוימרק זוהר  -חבר מועצה ומ"מ ראש העיר
 oמר ניסים זאב  -חבר מועצה
 oמר סברלו חיים  -חבר מועצה וסגן ראש עיר
 oמר סוטובסקי מיכאל  -חבר מועצה ומשנה לראש העיר
 oמר סיטון עזרא  -חבר מועצה וסגן ראש העיר
 oגב' עדן רבקה  -חברת מועצה
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 oמר צדקה יפת – חבר מועצה
 oמר שי קינן – חבר מועצה
 oגב' קפלן-בשארי עינב-חברת מועצה
 oד"ר רוק מאיר  -חבר מועצה
 oמר תמם שלומי  -חבר מועצה


נעדרו:
 oמר ראובן קייקוב  -חבר מועצה
 oמר אילן גזית  -חבר מועצה וסגן ראש העיר
 oהגב' עומרד גליה  -חברת מועצה
 oד"ר קרן גונן  -חברת מועצה



כמו כן נכחו:
 oמר יוסי סילמן  -מנכ"ל העירייה
 oעו"ד יונת דיין  -יועמ"ש העירייה
 oמר רחמים בינוני – מנהל אגף תקציבים ובקרה
 oגב' שירלי מורה – סגנית הדוברת
 oגב' אסתי וייסלר הרצוג – חשבת העירייה
 oהגב' כרמית רותם – החברה לבילוי ובידור
 oמר יוסי זיידה  -עוזר ראש העיר

על סדר היום:
 .1פרידה מעמוס ירושלמי.
 .2הצעה לסדר  -של חבר המועצה שי קינן בושא – בריכות עירוניות.
 .3הצעה לסדר  -של חבר המועצה שי קינן בנושא – חוק עזר העמדת רכב חנייתו.
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 .4שאילתא  -של חבר המועצה מיקאל בוזגלו בנושא לה פארק.
 .5אישור מועצת העיר למחיקת חובות בהסדרי פשרה.
 .6עדכון תב"ר מס'  – 3801שיפוצים התאמות ותוספות – מרכז תעסוקה קשת.
 .7אישור הדו"ח הכספי לרבעון ( )1בשנת .2812
 .0אישור מסגרת אשראי בסך  7מש"ח לשנת  ,2828החברה לבילוי ובידור בע"מ.
 .2תיקון חוק עזר לחולון (מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון) ( תיקון )1התשע"ט
.2812
 .18בקשה לתיקון צו העיריות (עבירות קנס) ,התשל"א  1271-בנושא מכולות פסולת בנין
והוצאת גזם.
 .11אישור מורשיי חתימה בחשבונות בבתי ספר ובגני ילדים.
 .12חוות דעת משפטית – חוזה למתן זכות שימוש עיריית חולון – אנוש העמותה
הישראלית לנפגעי נפש (ע"ר  )508812088גוש  6772חלק מחלקה ( 65לשעבר
חלקה  )68רחוב פרופסור שור  57חולון.
 .13הסמכת מפקחת רישוי עסקים הגב' מרגריטה פוגורלוב קליין כמפקחת רישוי עסקים.
 .14אישור מועצה להצטרפות לשירות פועלים באינטרנט לעסקים.
 .15אישור מתן הרשאה לקבלת מידע בחשבונות העירייה.
 .16עדכון הרכב חברי הוועדה לענייני ביקורת –החלפת  2מחברי הוועדה.

ריכוז החלטות ישיבת מועצת העיר שמן המניין
מס'  81פרוטוקול 801
 .1פרידה מעמוס ירושלמי.
 .2הצעה לסדר  -של חבר המועצה שי קינן בושא – בריכות עירוניות .ירד מסדר היום
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 .3הצעה לסדר  -של חבר המועצה שי קינן בנושא – חוק עזר העמדת רכב חנייתו.
ירד מסדר היום
 .4שאילתא  -של חבר המועצה מיקאל בוזגלו בנושא לה פארק.
 .5מועצת העיר אשרה ברוב קולות את מחיקת החובות בהסדרי פשרה.
 .6מועצת העיר אשרה ברוב קולות את עדכון התב"ר מס'  – 3801שיפוצים התאמות
ותוספות – מרכז תעסוקה קשת.
 .7מועצת העיר אשרה ברוב קולות את הדו"ח הכספי לרבעון ( )1בשנת .2812
 .0מועצת העיר אשרה ברוב קולות את מסגרת האשראי בסך  7מש"ח לשנת - 2828
החברה לבילוי ובידור בע"מ.
 .2מועצת העיר אשרה ברוב קולות את תיקון חוק העזר לחולון (מניעת מפגעים ושמירת
הסדר והניקיון) ( תיקון )1התשע"ט .2812
 .18מועצת העיר אשרה ברוב קולות את הבקשה לתיקון צו העיריות (עבירות קנס),
התשל"א  1271-בנושא מכולות פסולת בנין והוצאת גזם.
 .11מועצת העיר אשרה ברוב קולות את מורשי החתימה בחשבונות בבתי ספר ובגני
ילדים.
 .12מועצת העיר אשרה ברוב קולות את חוות הדעת המשפטית – חוזה למתן זכות
שימוש עיריית חולון – אנוש העמותה הישראלית לנפגעי נפש (ע"ר )508812088
גוש  6772חלק מחלקה ( 65לשעבר חלקה  )68רחוב פרופסור שור  57חולון.
 .13מועצת העיר אשרה ברוב קולות את הסמכת מפקחת רישוי העסקים הגב' מרגריטה
פוגורלוב קליין כמפקחת רישוי עסקים.
 .14מועצת העיר אשרה ברוב קולות את ההצטרפות לשירות פועלים באינטרנט לעסקים.
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 .15מועצת העיר אשרה ברוב קולות את אישור מתן הרשאה לקבלת מידע בחשבונות
העירייה.
 .16מועצת העיר אשרה ברוב קולות את דחיית הדיון בסעיף זה לישיבה הבאה – ירד
מסדר היום נושא עדכון הרכב חברי הוועדה לענייני ביקורת –החלפת  2מחברי הוועד

פרוטוקול
 78פרידה מעמוס ירושלמי7
מר עמוס ירושלמי :אני רוצה להגיד לכם על לירון .אומרים שהשמיים זה הגבול .אבל לירון
ששמע שאני עוזב את המועצה ,הוא אומר לי "אבא אני יכול להחליף אותך?" אמרתי לו "לירון
אתה לא יכול להחליף אותי ,אבל אם אתה  ...בבחירות הבאות " ,איתך לא כדאי להתעסק.
אם אתה ,אמרתי לו "אין גבול לשמיים" ואתה עולה למעלה ואתה יכול להגיע לכל מקום
שאתה תרצה בעולם להגיע ,זה הכל תלוי בך ,וככה זה החיים.
מר מורן ישראל :אני רוצה לדבר על האדם .אחד העצות הראשונות שקיבלתי בכלל כשנכנסים
לחיים הציבוריים ,אמרו לי משפט יפה ,אמרו לי אל תשכח לשמור על הלב שלך .ומאוד קל
במשך כל כך הרבה שנים ,להיכנס ולצבור ציניות ולהיות ,ולנהוג בקרירות .אחד הדברים
ששמרת לאורך כל השנים האלה זה על הלב שלך ,על הרגישות שלך ,על היכולת שלך
להזדהות עם האדם שעומד מולך ועם הכאב שלו ,ועם היכולת שלך להתרגש בכל פעם
מחדש מדברים שמרגשים אותך .אז אני מאחל לך שגם בעזרת השם ,בכל דרך חדשה
שנפתחת בפנייך ,שתמשיך לשמור על הלב שלך ,הלב שלך הוא מה שמנחה אותך עד היום,
כמו שאמרתי ,האהבה הגדולה הזאת היא הכוח הגדול שיש לך .ובעזרת השם אני מאחל לך
שהלב הזה ימשיך ללוות אותך עוד שנים ארוכות.
דובר :עמוס ,אני רוצה להגיד כמה מילים .אנחנו הכרנו לפני בערך  15שנה .שאני התחלתי
את הפעילות בעיר .ונתנו לי את השם והכתובת ,שיש כזה עמוס ירושלמי יש לו עמותה שהוא
עוזר לאנשים .ואני פעם ראשונה פניתי אלייך ,כי התחלת לעשות כל מיני עזרה למגזר
הציבור מאצלנו מחבר הימים .אני זוכר כל פעם שאני באתי אליך עם אנשים ,לטובת אנשים
תמיד ביקשתי ממך עזרה ,גם תמיכה .ובמשך השנים שאני הייתי בתוך הפוליטיקה
הציבורית ,אתה תמיד היית ברעיון שלך ,ואתה עזרת להמון אנשים .קודם כל ,רוצה להגיד לך
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המון המון תודה .ואני בטוח אפילו שכאשר פרשת ,אתה תמשיך את הדרך שלך ,תמשיך
לעזור לאנשים ,לתרום לציבור ,כל הכבוד.
דובר :עמוס ,מכיר אותך בתור ילד ,למדת עם אבא שלי זכרונו לברכה ,אתה איש של נתינה
אין סופית .אתה מודל לחיקוי ,כל מה שעשית ,זה באמת הוכחה שאהבה יכולה לעשות הכל
ולהשיג הכל ,מה שעשית עם מאירי מודל לחיקוי ולהערצה .אני מאחל לך עוד הרבה מאוד
שנים של נתינה ,של עשייה ,שרק תעשה טוב ,אנחנו נתגעגע אלייך.
מר מוטי ששון :טוב יש כאן בחורה שהיא לא חברת מועצה ,והיא רוצה להגיד כמה משפטים,
אז בבקשה.
גב' ליבנת :שלום לכולם ,קוראים לי ליבנת  ...ואני אתחיל מהסוף .אני פעילה חברתית ,אני
מחלקת אוכל כל יום שישי ומצרכים .עכשיו ,זה הסוף .ההתחלה ,יש תאומים בני  13וחצי.
כשהם היו קטנים ,הייתי מגיעה פעם ,פעמיים בשבוע לעמוס .והייתי מקבלת ממנו אוכל .והוא
נתן לי את הדוגמא ,והוא נתן את הנשמה כדי שהיום אני אעשה בדיוק את מה שהוא עשה
עבורי .אז מה שאני עושה היום זה בזכותך .זה רק בזכותך ,אני ראיתי אותך וזה נטמע לי.
הרבה שנים אתה עזרת לי ,וזה נתן לי דרייב כל שישי לעזור לאחרים ,אז אני רוצה להודות לך
על זה שעזרת לי ועכשיו על זה שאני יכולה לעזור לאחרים.
דובר :קודם כל אני רוצה באמת לדבר על המשפחה התומכת שלי ,היא הייתה האמא השנייה
בבית .צחי ,שבין עבודה לעבודה היה בא ומבקר בבית חולין ,וקרין הקטנה איפה היא? אני לא
רואה אותה .קרין הייתה אז חיילת ,יום אחד אני חוזר ב 1 -בלילה מהבית חולים ,אני שומע
בכי .מסתכל ,אני רואה אותה בוכה במיטה .אני אומר לה "למה את בוכה קרין?" היא אומרת
לי "תראה ,אין לי חיים כבר ,אף אחד לא בבית ,אני לבד ,אני כל החיים שלי לבד ,אין מי
שיהיה איתי ".ואז אני אמרתי לה ,אל תדאגי .יבואו ימים טובים ,באמת יבואו .רק סבלנות
והכל יהיה בסדר.
מר עמוס ירושלמי :אז אני רוצה קודם כל לנכדים ולילדים שלי שעשו כל כך הרבה ,כל כך
הרבה באמת .אנחנו לא היינו מצליחים לבד להגיע למה שהגענו אם לא הייתה לנו תמיכה.
והתמיכה הזאת הרבה פעמים כמעט נפלתי .ובסוף ,לפני שאנחנו נפרדים במילים האחרונות
אני רוצה לספר לכם סיפור שאף אחד לא שמע אותו .לא אשתי ,לא הילדים ,לא אף אחד .אני,
עוד אישה ששמרתי בטלפון והמצב של לירון שהיה קריטי .אני אספר את זה .מה שאני רוצה
להגיד לכם ,באמת ש 16 -שנה זה לא יום יומיים .הנכדה שלי ,הנכדות ,התאומים .הם עברו
את  16ואיפה צחי? הבן שלי ,אתם אף פעם לא ראיתם אותו .עכשיו מה שאני רוצה להגיד
לכם ,כשהם נולדו אני נכנסתי למועצה .אז תארו לכם הם עכשיו בתיכון .תבינו את הזמן הזה,
איך זה יכול להיות .כל העולם זז ,וזז וממשיך לזוז .היום בבוקר ,הגעתי לעמותה ויש לי אחת
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מהמשפחות היותר  ...שהיא גרה בג'סי כהן ,שני ילדים שאנחנו עוזרים לה והיא עוזרת לנו.
אני רואה ,היא יושבת עם מישהי שאני לא מכיר אותה .אני אומר לה "מי הילדה הזאת?" היא
אומרת לי "עמוס ,הילדה הזאת ,אבא שלה עזב את הבית והשאיר  3ילדים .האמא יוצאת
בבוקר לעבודה ,סוגרת את הדלת ואומרת להם "לכו תהיו בגן עד שאני אחזור מהעבודה"
אתם מבינים ,אתם מבינים למה רציתי להיות חזק? בשביל החלש .אבל זה לא הולך,
בפוליטיקה זה לא הולך ביחד .ואני יודע בוודאות שהמעמד הבינוני ומטה הוא יקבל את כל
המכות ... .לא משנה מי יהיה ראש הממשלה  .ואני הרי דיברתי עם מוטי ,ואמרתי לו "מוטי,
אחרי הבחירות האלה ,צריך לשים עין על אלה שאפשר עוד להציל אותם .יש הרבה כאלה
שאפשר להציל ,יש הרבה .זה המשאלה שאני רוצה שתגשים ,ואני מדבר על חברי מועצת
העיר גם ,כשאתם מרימים יד תשימו לב ,יש השלכות לגבי ההרמת יד שלכם .אתם לא
מבינים לאן זה יכול להגיע .זה יכול לרמוס משפחות ,להוריד אותם למטה .בסך הכל מה ,מה
אנחנו רוצים? אני  5פעמים הייתי סנדק של האתיופים ,חמש פעמים .לא אחד ,ולא שתיים.
עכשיו למה הייתי סנדק שלהם? בגלל שהם היו קוראים למוהל ,והמוהל היה אומר להם' ,אני
רוצה להיות הסנדק' טוב איך יכול להיות שהוא יהיה הסנדק? הוא היה מוכר את זה ב3,4 -
אלף שקל והוא הביא משלו .אני עליתי על הדבר הזה ,אמרתי וואלה ,כואב לי שעובדים על
המסכנים האלה ,הם לא יודעים .אמרתי להם "אני מביא לכם את הכל ,מה שאתם צריכים,
נעשה אחלה מסיבה .אני אביא את המוהל הזה מבת ים שלא לוקח שקל" ,ואני הייתי הסנדק.
וככה הצלתי אותם כל הזמן ,חמש פעמים להיות סנדק זה לא קל .ואני זוכר בערוץ  1ראיינו
אותי ואמרו לי "מה יהיה עם התינוק הזה שנולד?" ואמרתי להם ,וזה בערוץ  1אפשר לראות
את כל הסרטים .אמרתי להם "העתיד של הילד הזה ,לוטה בערפל שתדעו לכם "וזה עד היום
המשיך ככה ,עד היום זה ממשיך ככה .ואני אומר לכם הרבה משפחות אתיופיות הגיעו אליי.
עם  5,6,7ילדים ואני רואה את החיים שלהם ,אני יודע שהממשלה מזניחה אותם שם .יש לנו
את האמריקאים שנותנים כסף לעולים חדשים ,יש לנו ממשלה עם הרבה כסף .הסכנות
היהודית מעורבת פה ,אתם יודעים .ולכל פלוני אלמוני שמגיע ארצה ,צריך להיות לו ליווי של
שנה וחצי להראות לו את החיים בארץ .הם לא יודעים ,הם באו ממקום אחר .אבל הכסף הזה
לא מגיע למקום ,אני לא יודע לאן הכסף הזה הולך .כל הבחירות האלה שהיו ,זה עתה ,אני
אקרא לזה ברירת מחדל .ואני לא אוסיף הרבה ,אבל אני פגשתי את משה לפני הבחירות,
והוא אמר לי דבר שהרבה שאלו אותי' .איך יכול להיות ש  ...מספר אחד ואתה שתיים?'
אמרתי להם מוטי אם אתה זוכר ,אמרתי 'אם אני מקבל עוד פעם  2מנדטים ,אין לי מה
לעשות ,אין לי מה לעשות .אני יודע ,אני מכיר את  ,...אני יודע כמה זה  2וכמה זה  4וכמה זה
 .6כנראה שאלה שנמצאים ברמה ירודה' ,אני לא מאמין שיצאו מהמעגל הנורא הזה .הם
המעמסה של המדינה ,הם מוציאים את הנשמה .יש להם הוצאות מפה עד להודעה חדשה,
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אם יש להם בית ,זכיתם .אם אין להם בית ,הם גרים בשכירות וכל החיים הם זוחלים.
והמעמד הבריוני ,זה שמחזיק את המדינה ,העשירים לא נותנים כלום ,רק לוקחים .שתבינו,
עכשיו אני אמרתי למוטי ,הממשלה תקום ויהיו גזרות חדשות ,אמרתי לו "תשמור על אלה
שאין להם כל כך ,אלה שבקושי עוברים את החודש ,בקושי עוברים את הלילה ,זה הדבר
היחידי" ואני בהזדמנות זו רוצה להזכיר שני חברה שהלכו לעולמם ,יאיר עטר שאני הייתי
בידידות מאוד טובה איתו ,שהוא היה מנהל בקאנטרי הייתי שם ,אחי היה חבר טוב שלו ,היינו
כמו משפחה .יאיר לא היה מדבר הרבה עם אנשים ,הוא היה אדם איך שאומרים ,לא נכנס
לכל מיני בעיות ,זוויות ,לפינות .אבל יום אחד הוא ישב איתי ,והוא אמר לי 'עמוס ,מאז שקרה
לי אסון עם הבן ,אין לי חיים ,אין לי חיים .החיים שלי גמורים '.אבל אמרתי לו 'תראה ,יש לך
משפחה ,יש לך ילדים' הוא אמר לי 'זה היה ילד ,זה היה כוכב שבכתר ',אני הכרתי אותו ,אני
מזכיר אותו כנראה שאנחנו צריכים להזכיר אותו .אני רוצה להזכיר את אילן לוי ,שהיה חבר
אמיתי ,אמיתי ,אמיתי .ותמיד שהייתי שולח לו בעיות של משפחות ,שיש להם בעיות חוזה או
כמו שניסן עושה לי את זה היום ,אף פעם הוא לא אמר לי לא .עם כל הצרות שהיה לו ,עם כל
הבעיות שהיה לו ,ואני יודע מה היה לו .הייתי רואה אותו צוחק ,הייתי אומר לו 'אילן איך אתה
יכול לצחוק ככה עם כל מה שאתה מספר לי?' הוא ענה לי 'מה אני יעשה ,אני חייב להמשיך
בחיים' .גם אותו צריך להזכיר ,באמת הוא היה חבר טוב .אז אם אני עכשיו פורש ,סימן שאני
חי נכון? מכיוון שאני חי,
מר ניסן זכריה :עמוס ,דרך אגב יאיר נפטר ב( .2811 -מדברים ביחד) באוקטובר ,2811
מר עמוס ירושלמי :לכן חברה ,חברי המועצה באמת .עוד פעם אני אומר לכם ומזכיר לכם,
אתם מרימים יד ,תחשבו .אתם לא מבינים ,אתם לא יודעים מה אתם מסוגלים לעשות .ולך
מיקאל ,קיבלת את הנחמה הכי גדולה בעולם ,תדע לשמור עלייה .תדע לשמור עליה .תלמד
מניסן ,לא את כל הדברים הרעים,
מר ניסן זכריה :בינתיים ילד טוב מה אתה רוצה? לא מדבר אפילו,
מר עמוס ירושלמי :ניסן חבר שאתם לא יודעים מה שהוא עושה .על כל הטובות שהוא עשה,
שאלוהים יחזיר לו בברכה .ובהזדמנות זו אני רוצה לברך את כל חולי עם ישראל ,כל אלה
שצריכים מרפא ,כל אלה שצריכים את הכוח ,וזה לא קל .באמת שלא קל .אני רוצה לספר
לכם ,סיפור אחד שאף פעם לא סיפרתי אותו ,זה היה שבועיים אחרי התאונה של אילן ב-
 ,2886באוקטובר .לירון היה בקומה  ,7אני ירדתי לקומה  .4המצב שלו לא השביע רצון .אני
מסתכל למטה ,קומה רביעית אני מסתכל ואני רואה את הפסנתר .יש לנו פסנתר חום ,צבע
חום .אני מסתכל עליו ,ואני אומר בלב שלי "אני לא יכול לראות אותו ככה" כי אני מדמיין
דברים ואני לא שולט על עצמי .ואני מסתכל על הפסנתר ,ואני אומר 'מה אני הולך לעשות?'
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אני באיבוד חושים ,אני באיבוד חושים לגמרי .גם הרופאים שיגעו אותנו עם מה שהם אמרו
לנו אבל לא משנה .איך שאני אומר כך ,מתרכז על מה שאני הולך לעשות ,אני מקבל טלפון.
מצלצל ,מצלצל וזה לא מפסיק לצלצל .אני מרים את הטלפון ,אני שומע אישה אומרת לי
בטלפון 'עמוס ,אני רוצה שתעזור לי' אמרתי לה 'מה קרה?'' ,אני ובעלי ,עזב אותי עם  3ילדים
קטנים ,אני גרה בשכירות ואין לי מה לאכול' ובוכה ,ובוכה' .תעזור לי ,תעזור לי ,תציל אותי'
שאלתי את הכתובת שלה ,הגעתי אליה .ומה שאני רוצה להגיד לכם ,זעקה תציל ממוות זה
מה שהיה באותו רגע ,זה השנייה הזאת ,זה מה שהיה .ואשתי יצאה ,היא לא יכלה לשמוע
את זה .למה את עצובה?
דוברת :אני לא עצובה .אני שמחה.
מר עמוס ירושלמי :אני מבקש ,תגידי כמה מילים בשבילי.
מר חיים סברלו :קודם תגיד בשביל מה זה ,אשתך היקרה( ,מדברים ביחד).
מר עמוס ירושלמי :דרך אגב ,אתם יודעים סוג הדם שלי הוא  Oאני נותן לכולם ולא מקבל
מאף אחד.
מר יוסי זיידה :יש לנו איזה שהיא מצגת של עמוס כאן ,של מי המצלמה שם אפשר להזיז
אותה?
הערה -מצגת.
מר עמוס ירושלמי :חברה ,אני רוצה להודות במיוחד לאדוני ראש העיר ,... .יהיה לכם הרבה
זמן ,הרבה .יהיה לכם ברכה .תודה רבה.
דובר :תודה רבה לעמוס ,הרבה בריאות .

 70הצעה לסדר  -של חבר המועצה שי קינן בנושא – בריכות עירוניות7
מר מוטי ששון :אני ממשיך את הישיבה .הצעה לסדר של חבר המועצה שי קינן .סיטון ,סיטון
אני מבקש שב ,התחלנו את הישיבה .כן שי דבר .כן שי בבקשה.
מר שי קינן :ערב טוב .הצעתי לסדר ,בנושא הבריכות העירוניות .יש כמובן מחלוקת בעיר על
המחיר ,מחיר הכניסה .פחות רוצה להיכנס אליו ,להיבט מסוים שלו .הבריכות העירוניות
כאמור נבנו בכסף סידורי ,כסף של תושבי חולון ,אני חושב שמן הראוי שקודם ,שהם
משמשות את תושבי החוץ ראוי כי תשמשנה את תושבי חולון והן אכן עושות זאת ,אלא מה
שבסופי שבוע ובשבתות ,הבריכות מלאות עד  8מקום .הן מלאות באופן הזה שאפילו אין
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מקום להכניס את תושבי חולון .הבריכות מלאות בתושבים מערים שכנות ,מבחינתי לא משנה
אם מדובר בתושבי יפו ,מזרח ירושלים ,או נתניה או באר שבע .העדיפות צריכה להינתן
לתושבי העיר .אני בדקתי במספר רב של רשויות ,בדקתי את המדיניות שלהם בסופי שבוע.
כיצד הם מתבגרות על המכשול ,על הבעיה הזאת .וזיהיתי מגמה ,שבשבתות תושבי החוץ
משלמים כפול מתושבי הפנים ,ככה הרשויות השונות מתעדפות לתושביהן .כזכור לך מוטי,
בקדנציה הקודמת העלתי את הסוגיה וביקשתי שתיאסר הכניסה של תושבי החוץ בשבתות.
בשעתו ,קיבלנו ייעוץ משפטי על ידי הגברת יונת ,וקיבלתי אותו .הייעוץ המשפטי אמר שאי
אפשר לאסור כניסה של תושבי חוץ ,זו אפליה שאינה חוקית .רגע ,רגע .ואני קיבלתי את
המלצתה של היועצת המשפטית ,כמובן אחרי שבדקתי ואכן היועצת המשפטית צדקה .אלא
מה ,שהצעתי הפעם היא שונה .אני מבקש שננהג כמו שאר הרשויות שהרי הן נוהגות כחוק,
ונכפיל את המחיר לשבתות לתושבי חוץ .ככה אני חושב לצמצם באופן משמעותי .אחי אתה
מחמיץ פנים אבל כך נוהגות עשרות רשויות ברחבי ישראל ,אז רק תקשיב,
מר מוטי ששון :אני אענה לך כי אין לך מושג על מה אתה מדבר,
מר שי קינן :וכך אני חושב ,כך נצמצם באופן משמעותי את ההגעה של תושבי החוץ והבריכות
העירוניות תישארנה פנויות וכך נתעדף את תושבי חולון ,תודה רבה.
מר מוטי ששון :טוב ,חברים יש לי רשימה,
מר מורן ישראל :אפשר להוסיף? אז קודם כל אנחנו חושבים שההצעה היא חשובה ,חשוב
לפחות להביא אותה לשולחן המועצה ולדון בה .בואו נדבר סוף כל סוף על הבריכות ,זה כבר
משהו שכבר קיים על השולחן של מועצת העיר .מה שאנחנו מבקשים בעצם ההצעה לסדר
היא לקיים דיון מעמיק ,שיבחן לעומק את הנושאים ,ונקבל אנחנו החלטות אסטרטגיות .לא
נקבל לפרטי פרטים כמה יעלה כל דבר ,אבל ננחה את הדרג המקצועי וגם את חברות הבת
שלנו ,כיצד לקיים .אני אזכיר גם הצעה שהייתה בעבר שלדעתי הועלתה על ידי נעה,
בקדנציה הקודמת ,בשלהי הקדנציה הקודמת .חברת המועצה נעה ,דיברה על הקמת בריכה
עירונית והייתה גם תשובה לגבי זה ,שתיבחן תב"ע ויראו איך מקדמים  ...הייתי שמח באותה
הזדמנות גם כשאתה עונה ,האם יש איזה שהיא התקדמות עם התב"ע הזאת והאם יש איזה
שהיא בריכה עירונית שמתוכננת .בסופו של דבר המכלול הזה שבהם ,אני לא יודע אם
ראיתם .מיקאל בפורום שלו עשה סקר תושבים ,או מישהו העלה סקר תושבים .כמה מתושבי
חולון ,שאלו את כולם ,כמה היו בשנה האחרונה בבריכה .ראיתם ,בערך יחס של  5%שהיו
בבריכה עירונית בשנה האחרונה בחולון.
דובר :למה?
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מר מורן ישראל :זה היחס 5% .מתושבי חולון ,פגשו ,זה לא סקר מקצועי בואי נעשה סקר
מקצועי אני מוכן .אני מוכן ,יש לי  18דקות ,אני מוכן,
מר מוטי ששון :לא ,אין לך  18דקות ,אתה משלים אותו.
מר מורן ישראל :נכון ,הוא התחיל לדבר ב ,82:81 -עכשיו  ,82:86יש לי לפחות עוד  5דקות.
אל תפריעו לי בדבריי ,את רוצה להוציא סקר בבקשה בואי נעשה סקר .נראה כמה מתושבי
חולון משתמשים וצרכו בריכה עירונית מתישהו לאחרונה .אני חושב שהסוגיה הזאת שכואבת
לציבור ,ואמר כאן עמוס שדווקא החברה החלשים שלפעמים לא מגיעים ,לא רואים בריכה.
בואו נראה ,זה בריכות של כולנו .בואו נחשוב מה המדיניות הנכונה ,אין חוכמה שנמצאת רק
פה או נמצאת רק שם ,היא לא נמצאת אצל מישהו מאתנו וזהו ,ואנחנו יש לנו מונופול על
החוכמה .אבל בואו ננהל שיח ,כזה שיודע להקשיב אחד לשני .ששואל בקול רם איך אנחנו
עושים את השירותים העירוניים טובים יותר לטובת כל התושבים כדי סוף כל סוף הם יוכלו
להיכנס לבריכות העירוניות שלנו .לא יכול להיות שאנחנו מציעים את מלכותינו כל כך יפה וכל
כך טוב לתושבי חוץ ,ולתושבים שלנו אנחנו לא מציעים את השירותים האלה .ולכן אני חושב,
פן אם תחליטו אם עכשיו או לא פה ,ואם זה יהיה במקום אחר .הדיון המהותי הזה ,של מה
אנחנו עושים עם בריכות עירוניות ,ואיך אנחנו מלבישים את הבריכות העירוניות לתושבי העיר
הוא דיון שחשוב שנקיים אותו ,ולכן אני מבקש לעלות את ההצעה הזאת יחד עם שי ,ולהעלות
אותה לסדר היום שנקיים את הדיון הזה ,ונזמין גם פעם הבאה אם לא עכשיו ,נזמין את גורמי
המקצוע .בואו תראו לנו את המודל הכלכלי ,בואו תראו לנו את המודל הכלכלי .תראו לנו,
אנחנו יודעים גם לעשות חישובים .אולי יהיה למישהו פה רעיון טוב יותר? למה ,למה לא?
מר מאיר חלבי :עיריית תל אביב תגיד ... ,פי  3תושבי חולון ,חניות פי  4חולון ,מה תעשה?
מר מורן ישראל :אני מוכן  ...להשיב חניות ,לתושבי חוץ .הנה מתן פתרון אני מוכן.
מר מוטי ששון :אה סליחה ,מאיר תעשה לי טובה .ודמגוגיה ... ,זאת האופוזיציה וזכותך
להעלות מה שאתה רוצה אבל אתה מגלה חוסר הבנה מינימלי.
מר מורן ישראל :נכון כי אתם לא מוכנים לקיים על זה דיון מעמיק .רק אתה מגלה הבנה
מקסימלית,
מר מוטי ששון :אני מבקש  ...אתה מפריע לי.
מר מורן ישראל :בבקשה.
מר מוטי ששון :אז אני מבקש לא להפריע לי .חוסר הבנה בניהול כלכלי ,ושירות ציבורי רק
כדאי שתדע ,רוב האנשים שבאים לבריכות העירוניות הם תושבי חולון .תבדוק כמה מינויים
יש בנפשונית ,בבריזה ובימית  .2888תבדוק אותם ותראה כמה משפחות באות בשישי שבת,
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ואז תבין ,אתם צריכים להבין כדי שהבריכה הזאת תהיה מאוזנת ולא תיקח כספים מהעירייה
כדי לממן את הגירעונות שלה ,שהיו לה בעבר והפסקתי עם הגירעונות של החברות האלה.
צריך להבין שצריך להכניס גם אנשים אחרים ,אם אתה יכול להכניס  Xאנשים ואתה מכניס
חצי ,יש לך חצי בריכה שאתה לא מכניס הכנסה שתאזן אותך .אתה מכניס את הבריכות
לגירעונות ,ואתה מצפה שהתושבים ,הקופה העירונית תממן את הגירעונות של חברות הבת.
אין דבר כזה ולא יהיה דבר כזה .לכן ,כשיש אפשרות להכניס אנשים נוספים ,מכניסים אותם.
זה כמו שאתה הולך לתיאטרון ,אותו דבר עם התיאטרון .אתה מוכר לתושבי חולון ,אבל אתה
גם מוכר לאנשים שימלאו את האולם ,שבאים מחוץ לחולון .כי אם לא תמלא את האולם ,אתה
גרעוני .אתה לא תחזיק את הפעילות הזאת של אותו גוף .אבל מאחר ואתה לא איש כספים,
אז אני מניח( ,מדברים ביחד) אין לך זכות דיבור ולכן אני בא ואומר ,ואני אקריא לכם תשובה
שהוכנה על ידי אנשי מקצוע אבל כדאי שתדעו ,שהחברות העירוניות חייבות להיות מאוזנות.
מר מיקאל בוזגלו :אז זה לא בגירעון כרגע,
מר מוטי ששון :סליחה ,אל תפריע לי.
מר מיקאל בוזגלו :אני רק שואל.
מר מוטי ששון :לא ,אני מדבר אל תפריע לי.
מר מיקאל בוזגלו :סליחה.
מר מוטי ששון :החברה לבידור ובילוי הנה חברה בע"מ המאזנת בין פעילויות בתנאי שוק
מלאים מצד אחד ,לבין מכוונות לצרכים הקהילתיים והחברתיים מצד שני .החברה מתנהלת
לפי יעדים ומטרות עסקיים מתוך ראיה ציבורית נרחבת אשר מפוקחת גם על ידי שלטונות
המס והמדינה .מודל הפרטה זה מאפשר לעיר חולון ליהנות מחד מהיעילות ומהגמישות של
תחרות חופשית ,ומאידך מהיציבות וההתחשבות בצורכי התושבים המאפיינת רשויות
מוניציפאליות החברה מנהלת חלק ניכר מפעילויות התרבות והבילוי המוצעות לתושבי חולון,
ועושה כן תוך עצמאות כלכלית מלאה וללא תלות בתקציבים העירוניים .החברה משקיעה
מרווחיה ,ובכך משביחה את הנכסים העירוניים ,של היחידות העסקיות הכוללות את מתחם
לה פארק ,קאנטרי ,בריזה ,קאנטרי נפשונית ופארק המים ימית וזאת ללא תמיכה כספית
מהעירייה .יש לציין כי החברה מנהלת את היחידות התפעוליות ,תחת יעדים עסקיים כתוצאה
מאופן פעילותה העסקית וכך נחסכים לעירייה ,מיליוני שקלים מתפעול מערכות אלה .מתוקף
היותה חברה בע"מ חל איסור להענקת הנחות שאינן סבירות .בהיבט של רשות המיסים( ,מס
הכנסה ומע"מ) .לפיכך ,החברה פועלת להענקת הנחות שיווקיות משתנות בהתאם למועדי
השנה והיקפי הפעילות .לדוגמא ,ימית  ,2888הנחה  .38%בריזה או נפשונית  .18%וכן
הנחות לגימלאים ,סטודנטים ,חיילים ,ילדים ,עד גיל  10ועוד .ברצוני לציין שאשתקד ,בית
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המשפט העליון פסק בנושא" .כשם שכללי המשפט המנהלי חלים על העירייה ,כך הם חלים
על המשיבה בשאר התאגידים העירוניים" .המשיבה ,אף כי היא אינה תאגיד עירוני ,היא
חברה בע"מ שנועדה לפעול ולהתחרות בעולם עסקי .יש לה אישיות משפטית משל עצמה,
וזכויות וסמכויות משל עצמה ,ובעיקר מטעם זה הוקמה .עוד הוסיף בית המשפט הנכבד .אם
הרשות זכאית לגבות מחיר ,על שירותי רשות ולא חובה ,הרי שמקל וחומר ,תאגיד עירוני
רשאי לפעול כך ,מכאן נובעת גם סמכותו לפעול כגוף עסקי הרשאי להעניק הנחות מגופים
כאלה או אחרים ,ככל שאלו משיאים לו רווחים וככל שאינם אסורים בחוק .אם המודל העסקי
הכלכלי ,בו מתנהלת החברה ,ישתנה .הוצאות התפעול וההפעלה של היחידות העסקיות
בנוסף ליחידות התפעוליות שנאמדות בעשרות מיליוני שקלים ,יושתו על התשתית הציבורית
כל שנה .לפיכך ,נראה כי המודל בו החברה פועלת ,הוא המודל העסקי הכלכלי הטוב ביותר
שאפשר להציע לעיר ולתושבים .אוקיי .מי בעד להעלות את זה לדיון? לא ,אני רק אומר דבר
אחד .יש הצעה לסדר ,אני אמרתי את תשובתי ,עכשיו אני מעלה את זה ,אתה עוד לא
למדת? הצעה לסדר ,צד אחד מציג את זה ,הצד השני עונה ואז מחליטים .אם מקיימים דיון
או לא מקיימים דיון ,לכן אני אשנה את זה,
מר שי קינן :בנוגע לתשובתך ,יש לי שתי הערות קצרות.
מר מוטי ששון :לא ,אתה לא יכול להעיר .יש לי כרגע ,אתה רוצה לקיים דיון?
מר שי קינן :אני רוצה להעיר שתי הערות קצרות בנוגע ,...
מר מוטי ששון :אני רוצה לשאול אותך שאלה,
מר שי קינן :בוודאי שאני רוצה לקיים דיון,
מר מוטי ששון :לא ,אתה רוצה לקיים דיון או לא?
מר שי קינן :בוודאי.
מר מוטי ששון :אוקיי ,הוא רוצה לקיים דיון .מי בעד לקיים דיון?
מר שי קינן :מוטי ,מוטי אבל לפני אי אפשר להעיר  2הערות?
מר מוטי ששון 1,2,3,4,5,6,7,0 :בעד לקיים דיון .מי בעד להוריד את זה מסדר היום לאור מה
שאמרתי?  1,2,3,4,5,6,7,0,2,18,11,12,13להוריד את זה מסדר היום.
 73הצעה לסדר  -של חבר המועצה שי קינן בנושא – חוק עזר העמדת רכב חנייתו7
מר מוטי ששון :הצעה לסדר ,שי קינן בבקשה תקרא את ההצעה לסדר השנייה ... .פקודות
העיריות ,בבקשה שי .אני מבקש לא להפריע לשי קינן ,שי קינן בבקשה (מדברים ביחד).
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מר שי קינן :בתשובה שלך ,שהייתה מנומקת ,רק לא התייחסת לגופה של הצעה .דיברת על
הנחות ,ועל דברו של בית המשפט בנושא הנחות ,אני רק מזכיר שאני לא הצעתי שום הנחה.
אני הצעתי על פי אותו מודל כלכלי ,הצעתי דווקא את הכפלת המחיר לתושבי חוץ.
מר מוטי ששון ... :הצעה לסדר הבאה ,בבקשה.
מר שי קינן :לכן ,זו הערתי הראשונה .הערתי השנייה היא ,שאתה מדבר על מודלים כלכליים
אבל מישהו פה מחברי האופוזיציה או הקואליציה ,יודע בכמה עיריית חולון מתקצבת את
החברה לבילוי ובידור בשנה? במיליון שקל בלבד ... ,הוא מיליון וחצי .אז אני שואל אותך
מוטי ,איפה סדרי העדיפויות שלך? אתה לא חייב,
מר מוטי ששון :עוד פעם  ...הצעה לסדר או שאני עובר לתשובה שלי ,תלחץ הסעה לסדר כי
 ...נגמר .בבקשה תמשיך לדבר על ההצעה לסדר שאתה צריך לקרוא אותה.
מר שי קינן :אני מדלג על הצעתי לסדר אני מוריד אותה מסדר היום לאור תשובתך ... ,ששר
הפנים לא חתם כבר ממאי  ,2810זה למעלה משנה.
עו"ד יונת דיין :פרוצדורה מקצועית שלמה שהתנהלה מול  ...במשרד התחבורה ,ורק אחרי
האישור  ...הלשכה המשפטית במשרד ורק אז (מדברים ביחד).
מר מוטי ששון :שי ,הורדת מסדר היום? אוקיי ,ירד מסדר היום .אני עובר לשאילתא ,בוזגלו
בבקשה.
 71שאילתא  -של חבר המועצה מיקאל בוזגלו בנושא לה פארק
מר מוטי ששון :אני מזכיר לחברים ,עד שאתה מקריא בוזגלו .חברים ,אני מדבר לחדשים .יש
נהלים ויש פרוצדורה .שאילתא זה שאלה קצרה ותשובה קצרה .הצעה לסדר כל חבר יכול
לדבר ,עונים לו ואחרי זה יש הצבעה אם לקיים דיון .אם מחליטים לקיים דיון ,מאפשרים
לחברים לבוא לידי ביטוי .ברגע שירד מסדר היום ,אי אפשר להתבטא ואין דיון ,אוקיי?
מר מורן ישראל :וזאת הטענה של חוסר היכולת לקיים דיון.
מר מוטי ששון :כן בבקשה.
מר מיקאל בוזגלו :ראש עיריית חולון מתבקש להשיב ולהסביר את ,שאלה פשוטה ,מורן היא
צריכה להיות שאלה פשוטה .ראש עירית חולון מתבקש להשיב ולהסביר לאילו עסקים בלה
פארק אין רישיון עסק ,לאילו עסקים במתחם לה פארק יש חריגות בנייה וכיצד עיריית חולון
פועלת בנידון .אבקש לזמן את המנכ"ל לחברה לבילוי ובידור שאני לא רואה אותו כאן,
מהנדסת העיר שאני לא רואה אותה כאן ,מנהל רישוי עסקים שאני לא רואה אותו כאן,
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ומהנדסת הפיקוח על הבנייה שאני לא רואה אותה כאן .עכשיו אני ממתין לתשובה ,תודה
רבה.
מר מוטי ששון :ראשית ,שאילתא שואלים את ראש העיר ,ראש העיר עונה ואין פה שום דיון
שאתה יכול לשאול אותם שאלות.
מר מורן ישראל :הוא רשאי לזמן נגיד את מהנדסת העיר ,הוא רשאי על פי חוק.
מר מוטי ששון :אני חוזר ואומר,
מר מורן ישראל :זה לא משנה ,הוא רשאי לזמן אותה לישיבה ומהרגע שהוא זימן אותה את
מחויבים להביא אותה.
מר מוטי ששון :אמרת את מה שאמרת ,עכשיו אל תפריע לי.
מר מורן ישראל :את הפקודה ,תשאלו את היועצת המשפטית .אתה אומר "הפקודה
הפקודה" ,אז בוא נדבר על הפקודה.
מר מוטי ששון :אתה מפריע לי.
מר מורן ישראל :אבל תשאל את היועצת המשפטית.
מר מוטי ששון :אבל אתה מפריע לי פעם שנייה.
מורן ישראל :בבקשה.
מר מוטי ששון :פתיחה של מתחם מסחרי ,הוא הליך ארוך ומורכב .אשר בשלב התכנון של
המתחם ,לא ניתן לחזות את כל החלופות לאיוש המתחם והצרכים הנובעים מכך בהמשך .רק
כשהמתחם מתחיל לפעול ,דרישות וצרכים ספציפיים לכל עסק ,ואז יש צורך בשינויים,
בדיקות ,ואישור .מדובר בהליך ארוך ,המחייב תיאומים ופרוצדורות רבים מול הרשויות
השונות .לדוגמא ,שינוי אדריכלי לאור דרישת משרד הבריאות ,והיקפי שטחים מסוימים .או
הצורך לתכנית כוללת בשל סגירות חורף בתוספות הכרחיות לתפקוד העסקים .במקרה של
מתחם לה פארק ,חשובה גם הראייה המתכללת בכל הפארק ,כמתחם ייחודי וחדש בעיר ,מה
שמעריך את כל ההליכים .בכל המתחם יש  28עסקים ,מתוכן  5עסקים ללא רישיון עסק4 .
מתוכם ,בשל חריגות בנייה .אלה חריגות הנמצאות בהליך הסדרה על ידי תכנית האב
הכוללנית למתחם הנמצאת בעבודה .חשוב לציין כי יש אישור כיבוי אש לכל העסקים
במתחם .לאור כך ,בחלק מהעסקים אלה ניתן יהיה להנפיק רישיון עסק זמני בזמן קרוב.
(מדברים ביחד) חברים ,התהליך שלוקח שלוקחים עסק ,מטבע הדברים  ...את המקום ואז
הוא מתחיל את הפעילות שלו ,ואז  ,...משרד הבריאות  ...נותן את האישור .לכן זה תהליך
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שלוקח זמן .אם יש חריגות ,צריך להתאים את כל מה שהם עשו שם .לכן ,זו התשובה שלי.
בבקשה.
מר מיקאל בוזגלו :קודם כל ,אחלה בסדר תודה על התשובה .הבנתי את הניסיון לענות
מסביב ,אני שאלתי שאלה פשוטה ,אני רוצה לקבל תשובה לשאלה פשוטה .אילו עסקים אין
להם רישיון עסק?
מר מוטי ששון :בבקשה ,אני אחזור ואומר .גורדוס ,סעידה ... ,עסק בן חצי שנה ,עדיין לא
הגיש תכניות ולכן לא קיבל  ....ביגה ,רישיון זמני עד סוף שנת  ,2812חריגות בנייה במסגרת
 ....סילו יש את כל האישורים בשל חילופים בעלות ,טרם יצר רישיון לעסק ,יצר רישיון זמני.
חריגות בנייה במבנה הטיפול הכולל ... ,וריהוט מבצע בדיקה סופית בחריגות בנייה במסגרת
הטיפול הכולל ,שכטר עדיין עסק בתהליכים ראשוניים של אישורי גורמי חוץ .יש אישור משרד
הבריאות על התכוניות וכיבוי אש זמני ,חריגות במסגרת הטיפול הכולל .סעידה ,אין אישור
משרד הבריאות ,הגיע אישור זמני ,חריגות בנייה במסגרת הטיפול הכולל.
מר מיקאל בוזגלו :אין אישור משרד הבריאות?
מר מוטי ששון :הגיע אישור זמני של כיבוי אש ,משרד הבריאות בודק את כל המתחמים
האלה ,הוא נותן את האישורים ,או לא נותן את האישורים .לפי מה שכתוב לי כאן ,עדין אין
את האישור של משרד הבריאות.
מר מיקאל בוזגלו :אתם מבינים מה קורה פה?
מר מוטי ששון :קיבלת  ...הפרעה?
מר מיקאל בוזגלו :יכול מאוד להיות שיש גורמים מהעירייה שהתריעו בפני המנכ"ל לחברה
לבילוי ובידור שאני לא רואה ,...
מר מוטי ששון :שאלת הבהרה? קיבלת תשובה? לא ,אבל זה לא עובד ככה ,אתה עושה דיון,
אין דיון .שאלה ותשובה.
מר מיקאל בוזגלו :עם החריגות בנייה האלה,
מר מוטי ששון :אבל זה תקשיב ,תקשיב רגע ,אני מסביר לך ... .מטבע הדברים עושים את
ההתאמות שלהם,
מר מיקאל בוזגלו :כמה זמן לוקח כל,
מר מוטי ששון :סליחה ,זה לא דיון .קיבלת תשובת הבהרה וזה נגמר .קיבלת תשובת
הבהרה ,ככה נוהגים .אתה שואל ואני עונה ,נגמר .אני עובר לסעיף הבא.
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מר מיקאל בוזגלו :ככה לא נוהגים.
מר מוטי ששון :סליחה ,אני עובר לסעיף הבא.
מר מיקאל בוזגלו :רגע ,לא נוח לך לדבר על זה? יש משהו שאנחנו צריכים לדעת ,מה קורה
בלה פארק?
מר מוטי ששון :זה לא דיון .אבל אתה לא יכול,
מר מיקאל בוזגלו :אני שואל ,יכול להיות שיש,
מר מוטי ששון :בוזגלו תקשיב טוב .בוזגלו תקשיב .אתה לא יכול לעשות מה שאתה רוצה,
מר מיקאל בוזגלו :אני לא עושה מה שאני רוצה .אני שואל שאלה,
מר מוטי ששון :אני אומר לך דבר פשוט ,תקרא את הפקודה .לא ,לא אין לך רשות דיבור .אין
לך אישור .טוב ,אני עובד לפי  ....אישור מועצת העיר ,לא לא .אישור מועצת העיר,
מר מיקאל בוזגלו :אם חס וחלילה קורה שם משהו ,מה נעשה במועצת העיר?
מר מוטי ששון :שמענו אותך ,אני מבקש שתפסיק לדבר אין לך רשות דיבור.
מר מיקאל בוזגלו :יכול להיות שמסתירים דברים בלה פארק שאנחנו לא רוצים לדעת מוטי?
מר מוטי ששון :הכל גלוי .אני עובר,
מר מיקאל בוזגלו :מוטי ,הכל גלוי? ההשתלטות על השטח הציבורי שם זה בסדר?
מר מוטי ששון :אישור מועצת העיר לבדיקת חובות בהסדרי פשרה .בבקשה ,תקראי.
מר מיקאל בוזגלו :זה נראה לך הגיוני? אני שואל שאלה.
מר מוטי ששון :אני יודע שאתה רוצה שנוציא אותך כי אתה עושה הצגה.
מר מיקאל בוזגלו :אני לא עושה הצגה,
מר מוטי ששון :תכבד את המועצה .קיבלת תשובה ,תעשה מה שאתה רוצה אחר כך .אתה
לא יכול להפריע ,פעם ראשונה לסדר .לא ,אתה לא תפריע לי לנהל את הישיבה.
מר מיקאל בוזגלו :אבל למה מימי לא פה? למה,
מר מוטי ששון :אני פעם שנייה קורא לך לסדר ,אל תאלץ אותי להוציא אותך ,תכבד את
המועצה ותנהג לפי הנהלים ,נגמר ,בבקשה.
מר מיקאל בוזגלו :אנחנו נדע למי לפנות בהמשך .חמור מאוד.
 78אישור מועצת העיר למחיקת חובות בהסדרי פשרה7
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עו"ד יונת דיין :פרטים שהגיש  ...הירושלמי על הבקשה  ...אז הפשרה מדובר על חובות
שילוט של  2815 ,2814שהתנהלו בגדר משפט עם הליך גישור ועם בדיקה באמצעות עורך
הדין החיצוני מטעם העירייה ועורך הדין של החברה מהצד השני .הסיפור הוא למעשה
בקצרה הוא טענה לחודשים מסוימים שבהם שלא היה בוצע אגרת שילוט ,במסגרת גישור
הסכמנו לזה .הסכום אושר על ידי בית משפט ,ועל פי הפרוצדורה של משרד הפנים אנחנו
צריכים גם את אישורכם כדי  ...את החוב .יש כמובן כל ההליך והאישורים לפי הנוהל
וההסדר ,נוהל ....
מר מוטי ששון :אוקיי מי בעד אישור מועצת העיר לבדיקת חובות בהסדרי הפשרה מכתבו של
ניצן ירושלמי מנהל המחלקה לחזות העיר מיום  .5.86.2812מי בעד?
 1,2,3,4,5,6,7,0,2,18,11,12,13,14,15בעד .מי נגד? מי נמנע?  ,1,2,3,4,5,6נמנעים.
עינת את הצבעת את 6 .נמנעים ,אין נגד .אושר.
אני עובר לסעיף הבא.
 76עדכון תב"ר מס'  – 3018שיפוצים התאמות ותוספות – מרכז תעסוקה קשת7
מר מוטי ששון:

עדכון תב"ר מספר  3801שיפוצים והתאמות ותוספות ,מרכז תעסוקה

קשת.
דובר :יש כאן תוספת של  1,177,888ש"ח לתב"ר ,כי קרן שלם ,ההקצבות שקיבלנו מהם זה
 2מיליון ש"ח ,ביטוח לאומי  2מילון ש"ח ,וזה העדכון ,אם יש שאלות.
מר מוטי ששון :אוקיי ,מי בעד?
 1,2,3,4,5,6,7,0,2,18,11,12,13,14,15,16,17,10,12,28,21בעד ,אין נגד ,יש נמנעים?
אין? אושר .אני עובר לבקשה הבאה.
 7.אישור הדו"ח הכספי לרבעון ( )8בשנת 70087
מר מוטי ששון :הדו"ח הכספי בבקשה ,דו"ח ריבוני לשנת  ,2812דו"ח הרבעון הראשון,
בבקשה תציגי.
גב' אסתי וייסלר הרצוג :ערב טוב ,אנחנו מדברים בעצם על הדו"ח הכספי לתקופה של ה-
 .31.83.2812בעצם אם מסתכלים בעמוד  ,5בדוח ברבעון הראשון לשנת  ,2812ההכנסות
היו גבוהות בכ -אחוז מהתקציב היחסי לתקופה .הסתכמו ב 330.6 -מיליוני שקלים .ההוצאות
היו במקביל גם גבוהות באחוז ,הסתכמו ב 337.2 -מיליוני שקלים ,בסך הכל הגענו לעודף של
 724אלפי שקלים לתקופה .כשהעודף המצטבר לתקופה עומד על  22מיליוני שקלים.
בתקציב הפיתוח ,זה עמוד  .6סך הכל התקבולים עמדו על  28מיליוני שקלים ,והתשלומים על
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 ,48.0כך שלתקופת הדו"ח אנחנו בגירעון של  28.7והעודף הזמני נטו בתב"רים הוא 315.6
מיליוני שקלים .קרנות הפיתוח עומדות על  158מיליוני שקלים ,ובהתאם לנתונים האלה מתוך
הנחה שלא תהיה הרעה כלכלית במדינה ומטלות ממלכתיות חדשות ,עיריית חולון תצליח
לסיים את שנת  2812ללא גירעון תקציבי.
מר מוטי ששון :אוקיי ,אם אין שאלות.
מר שי בר :לי יש שאלה.
מר מוטי ששון :כן שי בר.
מר שי בר :לגבי עמוד  ,18מנהל כספי ... ,פחות משרות לפי מה שהקצבנו ,וגם למרות זה יש
עלייה בשכר.
גב' אסתי וייסלר הרצוג :אתה במנהל כספי?
מר שי בר :כן.
גב' אסתי וייסלר הרצוג :אוקיי .בעיקרון ,העלויות היחסיות הם לא ישתנו בצורה משמעותית
ביחס לתקציב ,והאיוש של משרות לפעמים יש נשים בחופשת לידה ,יש אנשים.
מר מורן ישראל :זה  18%יותר ,זה עליה משמעותית,
גב' אסתי וייסלר הרצוג :אני יכולה לנתח את זה ,כרגע אין לי פה מספיק מידע .אני יכולה
לבדוק את זה ולהעביר לך את התשובה אבל בעיקרון לגבי איוש משרה ,אנחנו לא תמיד
מאיישים את כל התקנים .התקן הוא מספר מסוים ,ובפועל יכול להיות אנשים שבחל"דים,
חל"תים,
מר מורן ישראל :אבל בהצעת התקציב אתם לוקחים בחשבון,
גב' אסתי וייסלר הרצוג :בטח .אתה לוקח כאילו ( worse caseמדברים ביחד).
שי בר :אם אנחנו בחריגה של חצי מיליון לעומת מה שתקצבנו ויש פחות ,...
מר מורן ישראל :להערכתי הייתה גם את הפרישה של הגזבר ,שזה גם ...
גב' אסתי וייסלר הרצוג :בינואר,
מר מורן ישראל :בינואר ,... ,ברבעון הראשון,
מר שי בר :שאלה נוספת לגבי ענפות בתחום החינוך .יש ממש,
מר מורן ישראל :איך ילמד בלי לשאול?
מר שי בר :מה?
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מר מורן ישראל :איך ילמדו בלי לשאול?
מר שי בר :לא ,לגבי משרות חינוך יש פה באמת ,עושים משהו לגבי החוסר בתקנים
שמאוישים כרגע? יש שם,
מר מוטי ששון :אתה מדבר על חוסר איוש? אף פעם אי אפשר להגיע ל .188% -אף פעם.
מר שי בר :כן אבל זה כמות .זה  388פחות בחינוך .תקצבנו  1,161משרות ויש לנו רק .047
מר מיקאל בוזגלו :איך אבל זה דו"ח כזה חשוב שעוברים עליו כל כך הרבה בעלי מקצוע ,יש
כזאת טעות? איך?
מר מוטי ששון :סליחה ,אין לך רשות דיבור ואני מבקש לא להתערב( .מדברים ביחד) .את
הקפריזות שלך תשאיר,
מר מיקאל בוזגלו :אין לי קפריזות ,תלמדו לעבוד.
מר מוטי ששון :אין לך מושג על מה אתה מדבר ,מיד תקבל תשובה מהם .אני קורא לך פעם
שניה לסדר .פעם שלישית אני אוציא אותך החוצה.
גב' אסתי וייסלר הרצוג :אני לא יכולה להגיד על רגל אחת ,אני מעדיפה לבדוק ולתת תשובה
לבר,
מר מיקאל בוזגלו :בשום חברה דבר כזה לא היה קורה ,צריכים לשבת ,...
מר מוטי ששון :אני מבקש ממך לצאת החוצה.
מר מיקאל בוזגלו :כי גם פעם שעברה,
מר מוטי ששון :תוציא אותו .אתה מפריע לניהול הישיבה ואני לא אתן לך את זה.
מר מיקאל בוזגלו :אני לא מפריע .אתם פשוט לא פונים לדברים בסיסיים.
מר מוטי ששון :אתה לא מקבל רשות דיבור ,אני מבקש ממך לצאת.
מר מורן ישראל :בכל מקרה יש הצבעה ,אז צריך לקיים את ההצבעה יחד איתו.
מר מוטי ששון :הוא יצא ,ואחר כך נעשה את ההצבעה.
מר מורן ישראל :הוא צריך להיות נוכח בהצבעה ,על פי חוק,
מר מוטי ששון :איפה המאבטח? למה אין מאבטח? תעלה אותו .לא ,לא .יהיה פה סדר,
אנחנו בינתיים נצביע .מי בעד אישור דו"ח הנתונים לשנת  2812ינואר מרץ? מי בעד?
 1,2,3,4,5,6,7,0,2,18,11,12,13,14בעד .מי נגד?  1נגד .מי נמנע? 1,2,3,4,5,6,7
נמנעים ,אושר .אני מבקש ממך לצאת החוצה .אני עובר לסעיף הבא.

28

מועצת העיר ה 81-חולון ישיבת מועצה שמן המניין מס'  81ליום –  .7.787פרוטוקול 801
 71אישור מסגרת אשראי בסך  .מש"ח לשנת  ,0000החברה לבילוי ובידור בע"מ7
מר מוטי ששון :היתר לקבלת מסגרת למשיכת יתר ,אישור מסגרת אשראי לסך  7מיליון שקל
לשנת  ,2828החברה לבילוי ובידור .אני מזכיר לכם ,זו חברה כמו העירייה ,לוקחת אשראי
לטווח קצר ולמיטב ידיעתי ,גם העירייה וגם החברה לא לוקחת את זה ,אבל זה מה שדורש
משרד הפנים.
דובר :אז זה למעשה חידוש.
מר מוטי ששון :חידוש שנתי אתה צודק .חידוש שנתי .מי בעד?
מר מורן ישראל :רגע יש לי הערה.
מר מוטי ששון :בבקשה.
מר מורן ישראל :תזכירי לי את השם?
גב' כרמית רותם :כרמית.
מר מורן ישראל :כרמית מה שלומך?
גב' כרמית רותם :בסדר.
מר מורן ישראל :יוסי פשוט יצא לרגע ,וכבר במשך המון זמן אנחנו מבקשים את התקציבים
המפורטים של חברות הבת .האם אתם העברתם ליוסי את התקציבים?
גב' כרמית רותם :אני יודעת שהעברנו ליוסי,
מר מורן ישראל :מוטי אז התקציבים מעוכבים על ידי יוסי במשך המון המון זמן ,אנחנו
מבקשים את התקציבים המפורטים לעיונינו ,כל עוד אנחנו לא נקבל אנחנו לא נאשר מסגרת
,...
מר מוטי ששון :אוקיי .מי בעד?
גב' כרמית רותם :יש לחברה מסגרת עד סוף  ,2812זה בסך הכל הערכה לשנה נוספת,
התהליך שאנחנו עושים כל שנה.
מר מיקאל בוזגלו :כתוב כאן בתוך  ...לקבל מסגרת למשיכת יתר.
גב' כרמית רותם :נכון ,משיכת יתר זה מסגרת אשראי.
מר מיקאל בוזגלו :יתר מה זה אומר?
גב' כרמית רותם :מסגרת אשראי.
מר מיקאל בוזגלו :מינוס ,יתר.
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גב' כרמית רותם :מסגרת אשראי,
מר מיקאל בוזגלו :סבבה ,אז עכשיו אני רוצה להבין ,החברה היא נכון להיום היא רווחית
או לא רווחית?
מר מוטי ששון :בלי שום קשר,
גב' כרמית רותם :אז אני אענה לך .הצגנו את הדו"חות הכספיים ,וענינו על כל השאלות.
הנושא היום זה האישור של מסגרת ,...
מר מורן ישראל :נכון אתם רוצים אשראי והוא שואל שאלה פשוטה.
מר מיקאל בוזגלו :אני שאלתי שאלה פשוטה.
מר מוטי ששון :החברה לא גירעונית ,נקודה ,נגמר.
מר מיקאל בוזגלו  :אם היא לא גרעונית ,שנייה .אני הולך ל 3.6.2810 -לפרוטוקול ... 402
אני אציג את הדו"חות הכספיים ,כמובן שאם יהיו שאלות נמצא כאן מנכ"ל החברה שלפניכם,
אני מתחיל מעמוד  3מאזן החברה .ניתן לראות בסך המאזן ירידה של  7מיליון שנבעה
מהסעיפים הקודמים וכן הלאה וכן הלאה .החברה נמצאת בהפסדים מבחינת מס הכנסה .יש
לה  2מיליון הפסדים מצטבר לצורכי מס ,אני ממשיך ,אני אקצר .אנחנו צריכים לראות בעצם
רווחים לפי,
גב' כרמית רותם :אני יכולה לענות לך .אני עניתי לך גם בישיבת המועצה ,נכון בדו"ח הכספי
ראית  3וחצי מיליון הפסד נקי .אבל כמו שראית בהמשך הדו"ח ,היו  0מיליון שקלים שהם
הוצאות פחת ,וגם הרואי חשבון שהציגו לך  ...שהוצאת פחת היא הוצאה חשבונאית בלבד.
וגם היה שם עוד  088אלף שהסברתי בישיבה שזה מיסים  ....אז אתה ,שוב אם אתה,
מר מיקאל בוזגלו :לא ,אז בסדר אני אומר דבר כזה .אם כמו שאמר מוטי ששון,
גב' כרמית רותם :כמו שמוטי ששון אמר ,לצורכי מס ,לצורכי מס בדיוק,
מר מיקאל בוזגלו :מלאי תזרים אני יודע ,אבל מה ש  ...גם שי אמר ,ששי רגע סליחה .שמוטי
ששון ענה לשי לגבי זה שזה אישור משפטי וזה חברה שמנהלת את עצמה ועושה הנחות ,אז
עם כל הכבוד למה הם רוצים שאנחנו  ...נאשר להם,
מר מוטי ששון :אז אל תאשר.
גב' כרמית רותם :אנחנו מדברים על מסגרת ... ,שוטף .כמו שהוא הציג קודם ,גם לעיריית
חולון יש מסגרת אשראי לפעילות שוטפת.
מר מוטי ששון :לא משתמשים בזה ,זה לביטחון .נקודה.
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מר מורן ישראל :מוטי ,יוסי חזר פשוט .הוא יכול לענות לנו איפה נמצאים התקציבים
המפורטים? יוסי? איפה התקציבים? כרמית אומרת שהיא הועברה.
מר מוטי ששון :רק תן לי רגע להסדיר את זה .מי בעד? מי בעד אישור מסגרת אשראי.
מי בעד?  1,2,3,4,5,6,7,0,2,18,11,12בעד .מי נגד? מי נמנע?  ,1,2,3,4,5נמנעים .אושר,
אני עובר לסעיף הבא ,תיקון חוק עזר לחולון ,מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון ,אתה
מפריע לישיבה.
מר מורן ישראל :הבנתי שלא נתת את הדיון כשיוסי חזר ,אני נגד לצרף לבקשת הוועדה ,עד
היום לא קיבלנו תקציבים מפורטים 6 .שנים שאנחנו מבקשים תקציבים מפורטים של החברה
לבילוי ובידור.
מר מוטי ששון 4,5:נגד .אוקי אני עובר לסעיף הבא.
 77תיקון חוק עזר לחולון (מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון) ( תיקון)8
התשע"ט 70087
עו"ד יונת דיין :אנחנו מבקשים  ...חוק העזר לחולון מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון... ,
העוסק בפינוי פסולת בניין ,מסרתי לכם  ...אם יש שאלות ,בשמחה.
מר שי בר :יש לי שאלה לגבי הקנס שרשום פה.
עו"ד יונת דיין :קנס זה בעצם הסעיף הבא ,שצריך קודם לאשר את התיקון ואז לאשר את
הדרגה ,אז כרגע זה תיקון לחוק .מבחינת נוסח לתיקון חוק העזר,
מר שי בר :השאלה שלי אם נגיד הקנס הוא  ...יומית,
מר מוטי ששון :כרגע זה חשיבות חוק העזר לא מדובר כרגע,
מר שי בר :כן אבל זה לא בנוסח חוק העזרים מתי קובעים את הקנס הזה?
עו"ד יונת דיין :הקנס הוא לצורך העניין כמו שאתה מעמיד רכב על אי תנועה ,תקבל דו"ח
אחד ,לא תקבל אחרי  2דקות דו"ח שני ,אבל אם  ...יכול להיות שתקבל דו"ח שני.
מר שי בר :אז מה פרק הזמן הסביר?
עו"ד יונת דיין :אין פה הוראה ברורה בנושא ,יש פה שיקול דעת וסבירות מסוימת ,המטרה
היא לא לייצר הכנסות מהקנסות ,המטרה היא לטפל במרחב הציבורי .אז אם ניתן הקנס ...
הבן אדם הנכון והוא בתהליך של טיפול ובינוי ,לא יעמדו על ראשו כדי להמשיך ולהטיל
כנסות.
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מר מורן ישראל :אני אשמח להבין ,את אומרת מושגים משפטיים הרי .גבול הסביר ומה היא
סבירות? אז בואי תתני לנו את הפרשנות שלך כדי שנדע כל כמה זמן אפשר לתת דו"ח
בעבור משהו ,בין אם זה רכב על אי תנועה בין אם זה מכולה שעומדת.
עו"ד יונת דיין :שוב ,אנחנו לחלק של הסעיף הבא של הקנס .אנחנו עדיין בחלק,
מר מורן ישראל :אין בעיה ,אז נשאל את זה עוד רגע.
מר מוטי ששון :אוקיי מי בעד חוק עזר לחולון מניעת נפגעים ושמירת הסדר והניקיון ,תיקון
אחד .השתע"ט  .2812מי בעד? 1,2,3,4,5,6,7,0,2,18,11,12,13,14,15,16,17,10,12
בעד .מי נגד? מי נמנע?  3נמנעים .אושר .עכשיו מה את רוצה? אני עובר סעיף הבא.
 780בקשה לתיקון צו העיריות (עבירות קנס) ,התשל"א 87.8-בנושא מכולות פסולת
בנין והוצאת גזם7
עו"ד יונת דיין :סעיף הבא זה לאשר את זה לדרגת קנס כדי שנוכל להודיע את זה לוועדת
הכנסת לאישור קנס מנהלי לנושא .העניין הוא ההבדל בין  ...משפט ,אנחנו היום שיטה
שאנחנו עושות דירוג ארצי אחיד בעצם ,ומי שמקבל קנס אם הוא לא מבקש להישפט הוא
אוטומטית נכנס אחרי המועד תשלום להיות מה שנקרא  ...אם הוא מבקש להישפט ,הוא
מגיע לדיון בבית משפט כמו הליך פלילי ,ובית המשפט  ....מבחינת גובה הקנס המבוקש
לעבירה הזאת ,מכיוון שאנחנו נתקלנו ,אני חושבת שלכל אחד מכם יצא להיתקל שהמכונות
האלה עובדות שבועות ,מכוסות וצוברות טינופות מצטרפות לזה עוד שקיות אשפה,
מר חיים סברלו :כן אבל מצד אחד מה לא יאזנו? לא יאספו?
דוברת :שיפנו.
מר חיים סברלו :מה זה לפנות?
דוברת :לפנות בזמן.
מר חיים סברלו :מה זה לפנות בזמן? כמה זמן זה זמן?
עו"ד יונת דיין :ביקשנו לדרג את זה בקנס הגבוה של  738שקל .במסגרת חוק  ...שצריך
לכסות את המכולה שלא  ,...עם השיפוץ יימשך הרבה זמן צריך לפנות אותה מידי פעם,
מכונה כזאת בדרך כלל תוספת  2מקומות חנייה .היא ארוכה יותר מרכב רגיל ,וגם זה בסוף
שבוע  ...עבודות שיפוץ ויש צורך במקומות חנייה ברחובות אחרים ,מכולה כזאת לפעמים
רחבה יותר מרכב ,והיא מקשה על מעבר ....
חיים סברלו :אם היא לא תהיה מכוסה אז יתנו לה קנס?
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עו"ד יונת דיין :אם זה יהיה בתנאי של  ...כולל לשפוך על הקירות גבס מקומה חמישית ומטה,
אף אחד לא רוצה לנשום את האבק הזה ,ומסוכן לכולם  ...לילדים ולקשישים .אין חוק ארצי
שמחייב את זה אבל אין שום שיקול דעת שיאפשר היום  ...כל כמה זמן יינתן דו"ח? אני
מניחה שוב שזה תלוי בסיטואציה .מישהו יקבל דו"ח על זה  ...והוא ימשיך,
מר חיים סברלו :אבל היא לא מלאה עד הסוף( ,מדברים ביחד).
עו"ד יונת דיין :זה לא יהיה כל חמש דקות ,אבל אני גם לא חושבת שזה יהיה כל שעה .אבל
אם מישהו לא כיסה את המכולה ושופך פסולת מקומה שלישית למטה ... ,הוא מעיק ומפריע
לכל ציבור שחי או עובר שם?
מר מוטי ששון :ותופס רק  2מקומות חנייה.
עו"ד יונת דיין :הוא יקבל על זה קנס  ...לא לכסות ולשפוך כל שעתיים וחצי ,ובינתיים השכן
שנושם את האבק הזה גם רוצה ....
מר שי בר :לפי הנוסח הזה אפשר לקנוס אותו יותר מפעם אחת? כן אבל בעיקרון הם לא
עושים את זה,
עו"ד יונת דיין :התיקון הראשי שאנחנו מבקשים זה להוסיף גם את ההוצאת גזם  ...נוסח
יאושר לפני כמה שנים ויש סעיף מקביל בחוק שצריך לאשר אותו לאותה דרגת קנס של 475
שקלים.
דוברת :ומה זה אומר ,...
עו"ד יונת דיין :שהם רוצים  ...ביום ,יום לפני לפחות .עושים את זה בבוקר.... ,
מר מוטי ששון :רגע ,רגע ,רגע.
עו"ד יונת דיין :הנוהל העירוני הוא להוציא את זה יום לפני יום הפינוי.
מר מוטי ששון :ויום הפינוי ולמחרת.
דוברת :יש משך זמן נגיד? סתם דוגמא אם אני הוצאתי בלילה שבין שני שלישי ,וביום רביעי
,...
מר מוטי ששון :אין לך בעיה.
עו"ד יונת דיין :בדרך כלל מוציאים את זה,
מר מורן ישראל :הלילה של בין זה ,זה יום הבא.
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מר מוטי ששון :ת יכולה להוציא ביום שני ולבוא לאסוף ביום שלישי.
דוברת :ביום רביעי.
מר מוטי ששון :ביום שני את מוציאה ,ביום שלישי אוספים.
דוברת :נכון ,אבל מה קורה אם מישהו מוציא ביום שני בערב?
מר מוטי ששון :זה לא פינוי ,לא מפנים בלילה .אוקיי מי בעד הוספת סעיף  33וסעיף 36
בסוגריים ח' לאחר תיקונו בחוק העזר למניעת נפגעים ושמירת הסדר והניקיון לצד עבירות
הקנס .מי בעד?  10בעד .מי נגד? מי נמנע?  4נמנעים ,אושר .אני עובר לסעיף הבא ,אישור
מורשי חתימה בחשבונות בבתי הספר ובגני הילדים .מי מציג את זה?

 788אישור מורשי חתימה בחשבונות בבתי ספר ובגני ילדים7
עו"ד יונת דיין :אה כן אני .כמו שאתם יודעים ישנם חשבונות  ...בבתי ספר עם מורשי חתימה.
מורשי החתימה מתכנסים בדרך כלל לקראת פתיחת שנת הלימודים ,לפעמים לאורך השנה,
או בחילופים ועד הורים או חילופי  ...או גננת ,יש צורך בעדכונים .מובא פה ריכוז של
העדכונים שקרו בתקופה האחרונה ולקראת שנת הלימודים הבאה .אני אומרת לפרוטוקול
שבאחד הגנים אמנם  ...בית ספר ,שי בר  ...בית ספר?
מר שי בר:

מה? ,...

עו"ד יונת דיין :באחד בבתי הספר ,אחת החתימות היא קרובת משפחה של בר ,אבל אין לו
נגיעה ויד בנושא ,והוא גם לא עובד בבית הספר וגם אין לו ילדים בבית הספר ככה שאין לנו
 ...אחד מיני רבים.
מר מוטי ששון :אוקיי מי בעד?  .1,2,3,4,5,6,7,0,2,18,11,12,13,14,15מי בעד רגע לא
הבנתי נוסף?  15בעד .מי נגד? מי נמנע?  1,2,3,4,5,6מה איתך בר?  2נמנעים ועוד פעם,
 6 .4,6נגד 2 ,נמנעים ,וכמה היה בעד?
דובר:

.15

דובר:

 2נגד 6 ,נמנעים,

מר מוטי ששון :עוד פעם .מי בעד?  .1,2,3,4,5,6,7,0,2,18,11,12,13מי נגד? מי נמנע?
 1,2,3,4,5,6,7,0,2נמנעים ,אושר .אני עובר לסעיף הבא.
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דובר :וזה ,ההצעה הזאת היא לניהול תקין של גני הילדים ובתי הספר ,שיהיה להם ...
שלא יהיה להם מה לקנות.
מר מיקאל בוזגלו :חביבי ,אתה קראת את דו"ח הביקורת של ,... 2810
מר מוטי ששון :חוות דעת ,בוזגלו .בוזגלו אתה לא יכול להתפרץ ,בוזגלו אתה לא יכול
להתפרץ מתי שאתה רוצה .חוות דעת משפטית ,בוזגלו אתה מתפרץ כל הזמן ,אני מבקש
ממך .חוות דעת משפטית ,חוזה למתן זכות שימוש עיריית חולון אנוש ,עמותה ישראלית
לנפגעי נפש .עמותה רשומה  508812088גוש  6772חלק מחלקה  65לשעבר חלקה ,68
רחוב פרופסור שור  ,57חולון .בבקשה.

 780חוות דעת משפטית – חוזה למתן זכות שימוש עיריית חולון – אנוש העמותה
הישראלית לנפגעי נפש (ע"ר  )810087100גוש  6..7חלק מחלקה ( 68לשעבר
חלקה  )60רחוב פרופסור שור  8.חולון7
עו"ד יונת דיין :אז מדובר בעמותת אנוש רחוב פרופסור שור  57כיוון שהוחלט במועצה מספר
 11מיום  18.86.2812לאפשר את הפטור ממכרז ולפנות לשר לבנייה משותפת .אז זה
למעשה ההחלטה שמאפשרת עכשיו את המשך הליך ההקצאה .במקביל לפנייה לשר לקבל
אישור לאותה בנייה בפטור ממכרז.
מר מיקאל בוזגלו :זה אותה בנייה עם המבנה של העירייה בקומה השנייה?
מר מוטי ששון :אוקיי מי בעד אישור מועצת העיר ,חוזה למתן זכות שימוע .עיריית חולון אינה
 ...שהעמותה הישראלית לנפגעי נפש .העמותה רשומה  508812088גוש  6772חלק
מחלקה  65לשעבר (חלקה  ,)68רחוב פרופסור שור  .57מועצת העיר מאשרת בזאת לאחר
קבלה חוות הדעת היועצת המשפטית את ההתקשרות בין עיריית חולון לבין אנוש העמותה
הישראלית לנפגעי נפש ,העמותה רשומה  508812088להקצאת מקרקעין הידועים בגוש
 6772חלק מחלקת  65בסוגריים לשעבר חלקת  ,68למטרת הקמת מבנה שישמש מרכז
חברתי תעסוקתי בטיפולים נפגעי נפש יוקמו על ידי עמותה .המבנה שיוקם על ידי העמותה
יכלול  2קומות עבור עמותה לתקופת שימוע של  24שנים ,ו 11 -חודשים וכן  2קומות
העליונות יבנו על ידי העמותה עבור בנייה וזאת בכפוף לאישור שר הפנים לבקשה לפטור
ממכרז שתוגש על ידי עירייה ,ככל ששר הפנים לא יאשר את הבקשה לפטור ממכרז,
העמותה תבנה רק את  2הקומות התחתונות המיועדות לשימושה ,ושתי הקומות העליונות
תיבנינה על ידי העירייה .הכל כמפורט בחוזה ואני מבקש את אישור המועצה .מי בעד
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ההחלטה?  1,2,3,4,5,6,7,0,2,18,11,12,13,14,15,16,17,10,12,28,21בעד 21 .חברים
מסך חברי המועצה שהם  ,27אושר .אין נגד ,אין נמנעים .אושר אני עובר לסעיף הבא.

 783הסמכת מפקחת רישוי עסקים הגב' מרגריטה פוגורלוב קליין כמפקחת רישוי
עסקים7
מר מוטי ששון :הסמכת מפקדת רישוי עסקים של הגברת מרגריטה פוגרולוב קליין כמפקחת
רישוי עסקים ,הסמכה שתעמוד בעינה עד סיום עבודתה בתפקיד זה בעירייה.
דובר :במקום מי?
עו"ד יונת דיין :יש לנו שלושה מפקחים שפרשו ,שעזבו .היא נבחרה במכרז.
מר מוטי ששון :מי בעד? 1,2,3,4,5,6,7,0,2,18,11,12,13,14,15,16,17,10,12,28,21,22
אושר .אני עובר לסעיף הבא.
 781אישור מועצה להצטרפות לשירות פועלים באינטרנט לעסקים7
מר מוטי ששון :אישור המועצה להצטרפות לשירות פועלים באינטרנט לעסקים.
מר ניסים זאב :אני מבקש הסבר לסוגיה הזאת.
מר מוטי ששון :בסדר ,מיד.
עו"ד יונת דיין :אפשר  ...זה? או שאתם רוצים להמשיך  ?...יש לעירייה חשבון בנק ,בנק
הפועלים .יש הרשאה לבצע פעולות .היום מה לעשות ,התקדמנו לעידן האינטרנט .לבצע את
אותם פעולות ,במקום הרשאות וחתימות ידניות ישנה אפשרות להרשאה דיגיטלית בפועלים
באינטרנט .יחד עם זאת ,היות ומועצת העיר ,הגוף הרלוונטי בעירייה לאשר את זאת... ,
לאשר את אותם סמכויות שהיו קודם ,בפועלים באינטרנט.
מר מוטי ששון :אוקיי מי בעד?
מר מיקאל בוזגלו :זאת אומרת עד היום לא היה את הפועלים באינטרנט ,זה אחלה של שירות
זה מצוין אבל זה קיים שנים .אז עד עכשיו העירייה ,החברה לא השתמשו?
עו"ד יונת דיין :עד היום  ...מיילים לערים אחרות ,כנראה שגם  ...אינטרנט.
מר מוטי ששון :אוקיי .מי בעד? ,1,2,3,4
מר מורן ישראל :אנחנו קונים מהם גם מחשב כאילו? לא אצל מוטי אין מחשב.
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מר מוטי ששון :אני? אני לא  ...החתימה שלי אוטומטית .כן ניסים.
מר ניסים זאב :אתם בדקתם אם אין סיכון בכל הדבר הזה? באופן אישי ,באופן אישי אין שום
בעיה כל אחד מאתנו  ...אבל כשמדובר בעירייה ,מדוברת במאות מיליונים ,אני לא יודע
באיזה היקפים לתת לכם לעבוד.
מר מוטי ששון :הרבה מנגנונים ,לבקרה ,לאבטחה ,זה לא פשוט.
עו"ד יונת דיין :גם מבחינת אבטחה  ,...ואבטחת מידע אנחנו מחוייבים אליה ,וגם מבחינת
בקרה במיקום העירייה של השהות( ,מדברים ביחד).
מר ניסים זאב :יכולה להיות עשרות מיליונים,
מר מיקאל בוזגלו :שניה דקה .יש קודם כל כמה חתימות ,זה לא חתימה אחת .האבטחת
מידע זה דבר מאוד חשוב.
מר מוטי ששון :מה זה קשור אני רואה עכשיו קישור מי הרשאים לחתום? אישור המועצה ,אני
מבקש את אישור המועצה להשתמש לצירוף פועלים באינטרנט לעסקים .הצטרפות לשירות
זה נועדה לאפשר בקרה מיטבית לחשבון בגמישות בביצוע הפעולות לחשבון .כמו כן מבוקש
אישור ה מועצה להסמכת עידית עמנואל ,עוזרת גזבר לענייני מימון והסמכה .הסמכת דריה
קאופמן .סגנית מנהל מחלקת התאמות ,בנקים ,הרשאה לצפייה בלבד .אין שינוי במורשיי
החתימה של העירייה ,על מסמכי ההצטרפות באינטרנט לעסקים יחתמו מר מוטי ששון ראש
הרשות ,מר דני פדר ממלא מקום גזבר העירייה.
מר מורן ישראל :מה תפקיד הבחורה השנייה?
מר מוטי ששון :דריה?
עו"ד יונת דיין :סגנית מנהלת מחלקת התאמות בנקים .היא הרשאה לצפייה בלבד .בדיוק
בשביל אותה בקרה ששאלתם.
מר מורן ישראל :עובדת עירייה?
עו"ד יונת דיין :עובדת עירייה כן בוודאי.
מר מיקאל בוזגלו :קודם זה בעד ,מבורך ,דבר מאוד חשוב לפרוטוקול לגבי אבטחת מידע וגם
אתה מר  ...אני באמת מציע שתטפלו בזה במלוא הרצינות .המצב של אבטחת המידע
בעיריית חולון הוא ברמה קטסטרופלית.
מר מוטי ששון :מאיפה אתה יודע?
מר מיקאל בוזגלו:מי אמר?
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מר מוטי ששון:

אני.

מר מיקאל בוזגלו :אתה? היום בערב אני מראה לך סרטון בערב ,אתה תראה מה אני  ....אני
אראה לך דבר פשוט,
מר מוטי ששון :כל דבר שאנחנו צריכים להשתפר ,נשתפר .תעלה.
מר מיקאל בוזגלו :באהבה .אם ארונות תקשורת פתוחים לרווחת האנשים והקהל ,עד שלא
הערנו או הערתי ופניתי ,ושמנו מנעולים אז רמת אבטחת המידע פה אני לא יודע כמה היא
טובה.
דובר :אבל אם יש חריגה ,האופוזיציה משלמת.
מר מוטי ששון :אוקיי מי בעד? מי בעד?
 1,2,3,4,5,6,7,0,2,18,11,12,13,14,15,16,17,10,12,28,21,22אושר .אני עובר לסעיף
הבא.
 788אישור מתן הרשאה לקבלת מידע בחשבונות העירייה7
מר מוטי ששון :מתן הרשאה לקבלת מידע בחשבונות העירייה .עקב צאתה של הגברת מלכה
רוסו לגמלאות ,אני מבקש את אישור המועצה להסמיך את הגברת דריה קאופמן סגנית מנהל
מחלקת התאמות בנקים תעודת זהות  313042483לקבלת מידע על חשבונות העירייה,
עבודות הבנק של העירייה ,טלפונים ,וכל אמצעי אחר.
מי בעד?  1,2,3,4,5,6,7,0,2,18,11,12,13,14,15,16,17,10,12,28,21מי לא הרים
אצבע? בוזגלו מה איתך?  22בעד ,אושר פה אחד.
 786עדכון הרכב חברי הוועדה לענייני ביקורת –החלפת  0מחברי הוועדה7
מר מוטי ששון :עדכון הרכב חברי הוועדה לענייני ביקורת .מי מחליף את עמוס?
מר ניסן זכריה :אה אני מבקש ,לא קיבלנו עדיין את הרשימה .אין לי מושג מה הוועדות  ...שם
קיבלה,
מר מוטי ששון :רוצה לדחות את זה לישיבה הבאה?
מר ניסן זכריה :כן לא נראה לי שזה דחוף .שי במילא ידחה את הישיבה.
מר מוטי ששון :אוקיי,
מר ניסן זכריה :אני רוצה לראות את הרכב הוועדה ,יכול להיות שזה יהיה משהו שאני לא יכול
לעמוד בזה.
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מר מוטי ששון :אוקיי אז אנחנו נקבל את הבקשה של ניסן להכיר  ,...אז אני יוריד את זה
מסדר היום.
מר מורן ישראל :אבל מה זה התקן השני?
מר מוטי ששון :התקן השני קיים.
מר מורן ישראל :לא ,אתם עושים החלפה ,חילופי ....
מר מוטי ששון :יש את מיכאל ,מיכאל נשאר? מיכאל יתפטר מחבר הנהלה ,וגם אתה שי קינן
צריך להתפטר מחברותך באחת מחברות הבת כי אתה לא יכול להיות יושב ראש האופוזיציה
וגם חבר באחת ממועצת המנהלים ,נעשה עסקת חבילה בשבוע הבא .תודה רבה ,הישיבה
נעולה.

 -סיום ישיבה -
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