מועצת העיר ה 18-חולון ישיבת מועצה שמן המניין מס'  16ליום –  6.10.19פרוטוקול
510

מועצת העיר ה 18 -שמן המניין מס' 16
מיום 06.10.2019
פירוט הנוכחים בישיבה והנעדרים ממנה


משתתפים:
 oמר ששון מוטי – ראש העיר ויו"ר מועצת העיר
 oמר אחדות יעקב – חבר מועצה
 oמר בבלי יעקב – חבר מועצה
 oמר בוזגלו מיקאל – חבר מועצה
 oד"ר גונן קרן – חברת מועצה
 oמר זברלו חיים – חבר מועצה וסגן ראה"ע
 oמר זכריה ניסן  -חבר מועצה
 oמר חלבי מאיר – חבר מועצה
 oמר ישראל מורן  -חבר מועצה
 oגב' לביא ציון שירלי – חבר מועצה
 oגב' מטלון אלינור – חברת מועצה
 oגב' מסילתי-כהן שני – חברת מועצה
 oמר נוימרק זוהר – חבר מועצה ומ"מ ראה"ע
 oמר סיטון עזרא – חבר מועצה
 oגב' עדן רבקה – חברת מועצה
 oגב' עומרד לוי גליה – חברת מועצה
 oמר צדקה יפת – חבר מועצה
 oרו"ח קייקוב ראובן – חבר מועצה
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 oמר קינן שי – חבר מועצה
 oגב' קפלן-בשארי עינב – חברת מועצה
 oד"ר רוק מאיר – חבר מועצה
 oמר שי בר – חבר מועצה
 oמר תמם שלומי – חבר מועצה


נעדרו:
 oמר גזית אילן – חבר מועצה וסגן רא"ע
 oמר מכלוף קובי – חבר מועצה
 oמר ניסים זאב – חבר מועצה
 oמר סוטובסקי מיכאל – חבר מועצה ומשנה לראה"ע



כמו כן נכחו:
 oמר יוסי סילמן – מנכ"ל העירייה
 oמר בני יהונתן  -מבקר העירייה
 oמר ארץ קדושה אמנון  -גזבר העירייה
 oעו"ד דיין יונת – יועצת משפטית לעירייה
 oמר רחמים בינוני – מנהל אגף תקציבים ובקרה
 oמר אילן בוסקילה  -מנהל גביה והוצל"פ
 oמר זיידה יוסי – עוזר ראש העיר ומרכז ישיבות מועצה
 oגב' שירלי מורה – סגנית דוברת העירייה

על סדר היום:
 .1הצעה לסדר – של חברת המועצה עינב קפלן בשארי בנושא  -תשלום שעות נוספות
לעובדי העירייה מהדקה הראשונה.
* .2הצעה לסדר – של חברת המועצה דר' קרן גונן – בנושא החזרת וועדי שכונות.
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* .3שאילתא של חברת המועצה דר' קרן גונן – בנושא הדברה במרחב הציבורי.
* .4שאילתא של חברת המועצה דר' קרן גונן -בנושא כיצד חולון נערכת להצפות החורף?
* .5שאילתא של חבר המועצה בר שי בנושא – מיתון תנועה.
* .6שאילתא של חבר המועצה ניסן זכריה בנושא  -לשמור על הולכי הרגל מפני פגיעות
רבות מכלי רכב שונים הנוסעים על המדרכות ובראשם האופניים החשמליים.
 .7חוות דעת משפטית – חוזה למתן זכות שימוש עיריית חולון – ויצ"ו הסתדרות עולמית
לנשים ציוניות (ע"ר  )5800527321גוש  6043חלקה  1975רח' לבון  5חולון.
 .8חוות דעת משפטית – מכרז  – 13/2019חוזה מכר עיריית חולון – לי מזרחי ת.ז.
 300073723גוש  6874חלקה .160
 .9חוות דעת משפטית – חוזה למתן זכות שימוש עיריית חולון – עמותת עטרת חכמים
(ע"ר  )580156271גוש  7160חלקה  79רח' החי"ם חולון.
 .10השבת מקרקעין גו"ח  6045/343מר יצחק לונגין.
 .11השבת מקרקעין גו"ח  6045/287מר אריה פרידלר.
 .12אישור מתן ערבות בנקאית למשרד האנרגיה.
 .13אישור הסמכה למתמחה הגב' רותם כובשי ת.ז 201108370 .להתייצב לתבוע
בביהמ"ש לעניינים מקומיים בחולון ,בהתאם לכתב ההסמכה.
 .14אישור המועצה לעדכון התבחינים לחלוקת כספי עמותות כללי לשנת ( ,2019מצ"ב).
 .15אישור המועצה לעדכון התבחינים לחלוקת כספי עמותות כללי לשנת ( ,2020מצ"ב).
 .16אישור המועצה לטבלת חלוקת כספי עמותות (כללי) לשנת ( ,2019מצ"ב).
 .17אישור המועצה לעדכון התבחינים לתמיכה באגודות הספורט לשנת ( ,2020מצ"ב)
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 .18אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מיום  16.9.2019טבלת חלוקת כספי תמיכות בחינוך,
תרבות ,אומנות ,רווחה ,ובריאות לשנת .2019
 .19מינוי מ"מ ליו"ר ועדת ערר בארנונה.
 .20בקשה למחיקת חובות לפי סעיף  338לפקודת העיריות (נוסח חדש).
 .21הסדרי פשרה -חובות ארנונה ,חינוך מים וביוב לעסקים ומגורים לאחר אישור ועדת
הנחות.
 .22הארכת תוקף גביה לפי חוק עזר לחולון (שרותי שמירה אבטחה וסדר ציבורי) התש"ח
– .2018
 .23תי קון לחוק עזר לחולון (מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון) התשמ"ב – 1982
(תיקון מס'  – )2תיקון בסע' הגדרות.
 .24תיקון לחוק עזר לחולון (מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון) התשמ"ב – 1982
(תיקון מס'  – )3תיקון לגבי הוצאת חפצים למדרכה.
 .25בקשה לתיקון צו עבירות קנס לגבי סע' (64ה) בחוק העזר לחולון (מניעת מפגעים
ושמירת הסדר והניקיון) ,התשמ"ב –  ,1982לאחר תיקונו.
 .26תיקון לחוק עזר לחולון (מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון) התשמ"ב – 1982
(תיקון מס'  – )4תיקון לגבי השלכת פסולת בע"ח בפחים לא ייעודיים.
 .27בקשה לתיקון צו עבירות קנס לגבי סע' (29ג) בחוק .
 .28תיקון לחוק עזר לחולון (מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון) התשמ"ב – 1982
(תיקון מס'  – )5תיקון לגבי השלכת קרטונים וארגזים של עסקים.
 .29בקשה לתיקון צו עבירות קנס לגבי סע' 29א בחוק העזר לחולון (מניעת מפגעים ושמירת
הסדר והניקיון) ,התשמ"ב –  ,1982לאחר תיקונו.
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 .30הסמכת  4מפקחים לאכיפה סביבתית  -רישוי עסקים.
 .31הארכת שירות לגב' עירית שריר ,פסיכולוגית מדריכה בשפ"ח ,בתאריך 24.1.2020
ימלאו לעובדת .70
 .32עדכון תקציב רגיל לשנת .2019
 .33עדכון תקציב בלתי רגיל לשנת .2019
 .34תיעוד לפרוטוקול  -הארכת שירות לגב' דרורה לוי ,מורה ללשון ב ,HTH -בתאריך
 27.6.19מלאו לעובדת  .71אושרה בשאילתא טלפונית.
* .35אישור קליטה למורה לפיזיקה  5יח"ל בתיכון איילון  -מר פולנסקי מרק ,אושר
בשאילתא טלפונית.
* .36אישור קליטה למורה למתמתיקה  5יח"ל בתיכון איילון  -מר גרבר ויקטור ,אושר
בשאילתא טלפונית.
 .37מכתב למועצת העיר -דחיפות עניין השפ"מ בפני מועצת העיר  -תקציב חוץ עירוני
שעומד

בסיכון.

 .38מינוי אמנון ארץ קדושה גזבר העירייה כנציג הרשות בדירקטוריון של החברה לתיאטרון
מוסיקה אומנות ומחול בע"מ ,במקום שמוליק בראונשטיין שפורש.
 .39מינוי של מר איציק ליסמן כדירקטור נציג ציבור ב"חברה לתיאטרון מוסיקה אומנות
ומחול בע"מ".
 .40מינוי של מר יצחק וידבסקי כדירקטור נציג ציבור ב"חברה הכלכלית לפיתוח חולון
בע"מ".
 .41מינוי מחדש של מר דני פדר כדירקטור נציג רשות ב"תאגיד מי שקמה בע"מ".
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 .42מינויו של מר אביעד מור אדריכל העיר כדירקטור נציג הרשות בחברה לבילוי ובידור
בע"מ במקום רוני ורדי שמסיים את עבודתו בעיריית חולון.
 .43מינויה של הגב' עינב קפלן בשארי כדירקטורית נציגת מועצת העיר בחברה לבילוי
ובידור במקום שי קינן שפרש.
 .44מינויו של מר מיקאל בוזגלו כדירקטור נבחר ציבור מסיעת "עידן חדש בחולון" ב"חברה
הכלכלית לפיתוח חולון בע"מ"(במקום עמוס ירושלמי שהתפטר)".
* .45מינוי של מיקאל בוזגלו כחבר וועדת ביקורת במקום עמוס ירושלמי.
* .46מינויה של הגב' נעה צ'פלצקי כנציגת ציבור בוועדת ספורט.
 .47מינוי דירקטוריון ל"עמותת העליון" בהרכב של  7חברים:
נציגי מועצה  -מוטי ששון  -ראש העיר  ,מורן ישראל – חבר מועצת העיר .
נציגי ציבור  -מוטי גולנסקי ,רמי ארד.
נציג רשות

-איריס צור ,נטע צומבר ,שירן אסיף כהן.

ריכוז החלטות ישיבת מועצת העיר שמן המניין
מס'  16פרוטוקול מס' 510

 .1הצעה לסדר – של חברת המועצה עינב קפלן בשארי בנושא  -תשלום שעות נוספות
לעובדי העירייה מהדקה הראשונה.
 .2הצעה לסדר – של חברת המועצה דר' קרן גונן – בנושא החזרת וועדי שכונות.
 .3שאילתא  -של חברת המועצה דר' קרן גונן – בנושא הדברה במרחב הציבורי.
 .4שאילתא  -של חברת המועצה דר' קרן גונן -בנושא כיצד חולון נערכת להצפות החורף?
 .5שאילתא  -של חבר המועצה בר שי בנושא – מיתון תנועה.
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 .6שאילתא  -של חבר המועצה ניסן זכריה בנושא  -לשמור על הולכי הרגל מפני פגיעות
רבות מכלי רכב שונים הנוסעים על המדרכות ובראשם האופניים החשמליים.
 .7מועצת העיר אשרה ברוב קולות את חוות הדעת המשפטית – חוזה למתן זכות שימוש
עיריית חולון – ויצ"ו הסתדרות עולמית לנשים ציוניות (ע"ר )5800527321גוש 6043
חלקה  1975רח' לבון  5חולון.
 .8מועצת העיר אשרה ברוב קולות את חוות הדעת המשפטית – מכרז  – 13/2019חוזה
מכר עיריית חולון – לי מזרחי ת.ז 300073723 .גוש  6874חלקה .160
 .9מועצת העיר אשרה ברוב קולות את חוות הדעת המשפטית – חוזה למתן זכות שימוש
עיריית חולון – עמותת עטרת חכמים (ע"ר  )580156271גוש  7160חלקה  79רח'
החי"ם חולון.
 .10מועצת העיר אשרה ברוב קולות את השבת מקרקעין גו"ח  6045/343מר יצחק לונגין.
 .11מועצת העיר אשרה ברוב קולות את השבת מקרקעין גו"ח  6045/287מר אריה
פרידלר.
 .12מועצת העיר אשרה ברוב קולות את אישור מתן ערבות בנקאית למשרד האנרגיה.
 .13מועצת העיר אשרה ברוב קולות את אישור הסמכה למתמחה הגב' רותם כובשי ת.ז.
 201108370להתייצב לתבוע בביהמ"ש לעניינים מקומיים בחולון ,בהתאם לכתב
ההסמכה.
 .14מועצת העיר אשרה ברוב קולות את אישור המועצה לעדכון התבחינים לחלוקת
כספי עמותות כללי לשנת .2019
 .15מועצת העיר אשרה ברוב קולות את עדכון התבחינים לחלוקת כספי עמותות כללי לשנת
.2020
 .16מועצת העיר אשרה ברוב קולות את טבלת חלוקת כספי עמותות( כללי) לשנת .2019
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 .17מועצת העיר אשרה ברוב קולות את עדכון התבחינים לתמיכה באגודות הספורט לשנת
.2020
 .18מועצת העיר אשרה ברוב קולות את פרוטוקול ועדת תמיכות מיום  16.9.2019טבלת
חלוקת כספי תמיכות בחינוך ,תרבות ,אומנות ,רווחה ,ובריאות לשנת .2019
 .19מועצת העיר אשרה ברוב קולות את מינוי מ"מ ליו"ר ועדת ערר בארנונה.
 .20מועצת העיר אשרה ברוב קולות את הבקשה למחיקת חובות לפי סעיף  338לפקודת
העיריות (נוסח חדש).
 .21מועצת העיר אשרה ברוב קולות את הסדרי הפשרה  -חובות ארנונה ,חינוך מים וביוב
לעסקים ומגורים לאחר אישור ועדת הנחות.
 .22מועצת העיר אשרה ברוב קולות את הארכת תוקף גביה לפי חוק עזר לחולון (שרותי
שמירה אבטחה וסדר ציבורי) התש"ח – .2018
 .23מועצת העיר אשרה ברוב קולות את התיקון לחוק עזר לחולון (מניעת מפגעים ושמירת
הסדר והניקיון) התשמ"ב – ( 1982תיקון מס'  – )2תיקון בסע' הגדרות.
 .24מועצת העיר אשרה ברוב קולות את התיקון לחוק עזר לחולון (מניעת מפגעים ושמירת
הסדר והניקיון) התשמ"ב – ( 1982תיקון מס'  – )3תיקון לגבי הוצאת חפצים למדרכה.
 .25מועצת העיר אשרה ברוב קולות את הבקשה לתיקון צו עבירות קנס לגבי סע' (64ה)
בחוק העזר לחולון (מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון) ,התשמ"ב –  ,1982לאחר
תיקונו.
 .26מועצת העיר אשרה ברוב קולות את התיקון לחוק עזר לחולון (מניעת מפגעים ושמירת
הסדר והניקיון) התשמ"ב – ( 1982תיקון מס'  – )4תיקון לגבי השלכת פסולת בע"ח
בפחים לא ייעודיים.

8

מועצת העיר ה 18-חולון ישיבת מועצה שמן המניין מס'  16ליום –  6.10.19פרוטוקול
510
 .27מועצת העיר אשרה ברוב קולות את הבקשה לתיקון צו עבירות קנס לגבי סע' (29ג)
בחוק.
 .28מועצת העיר אשרה ברוב קולות את התיקון לחוק עזר לחולון (מניעת מפגעים ושמירת
הסדר והניקיון) התשמ"ב – ( 1982תיקון מס'  – )5תיקון לגבי השלכת קרטונים וארגזים
של עסקים.
 .29מועצת העיר אשרה ברוב קולות את הבקשה לתיקון צו עבירות קנס לגבי סע' 29א
בחוק העזר לחולון (מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון) ,התשמ"ב –  ,1982לאחר
תיקונו.
 .30מועצת העיר אשרה ברוב קולות את הסמכת  4המפקחים לאכיפה סביבתית  -רישוי
עסקים.
 .31מועצת העיר אשרה ברוב קולות את הארכת שירות לגב' עירית שריר ,פסיכולוגית
מדריכה בשפ"ח ,בתאריך  24.1.2020ימלאו לעובדת .70
 .32מועצת העיר אשרה ברוב קולות את עדכון תקציב רגיל לשנת .2019
 .33מועצת העיר אשרה ברוב קולות את עדכון תקציב בלתי רגיל לשנת .2019
 .34מועצת העיר אשרה ברוב קולות את תיעוד לפרוטוקול  -הארכת שירות לגב' דרורה לוי,
מורה ללשון ב ,HTH -בתאריך  27.6.19מלאו לעובדת  .71אושרה בשאילתא
טלפונית.
 .35מועצת העיר אשרה ברוב קולות את אישור הקליטה למורה לפיזיקה  5יח"ל בתיכון
איילון  -מר פולנסקי מרק ,אושר בשאילתא טלפונית.
 .36מועצת העיר אשרה ברוב קולות את אישור הקליטה למורה למתמתיקה  5יח"ל בתיכון
איילון  -מר גרבר ויקטור אושר בשאילתא טלפונית.
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 .37מועצת העיר אשרה ברוב קולות את המכתב למועצת העיר -דחיפות עניין השפ"מ בפני
מועצת העיר  -תקציב חוץ עירוני שעומד בסיכון.
 .38מועצת העיר אשרה ברוב קולות את מינוי אמנון ארץ קדושה גזבר העירייה כנציג
הרשות בדירקטוריון של החברה לתיאטרון מוסיקה אומנות ומחול בע"מ ,במקום
שמוליק בראונשטיין שפורש.
 .39מועצת העיר אשרה ברוב קולות את המינוי של מר איציק ליסמן כדירקטור נציג ציבור
ב"חברה לתיאטרון מוסיקה אומנות ומחול בע"מ".
 .40מועצת העיר אשרה ברוב קולות את המינוי של מר יצחק וידבסקי כדירקטור נציג ציבור
ב"חברה הכלכלית לפיתוח חולון בע"מ".
 .41מועצת העיר אשרה ברוב קולות את המינוי מחדש של מר דני פדר כדירקטור נציג רשות
ב"תאגיד מי שקמה בע"מ".
 .42מועצת העיר אשרה ברוב קולות את המינוי של מר אביעד מור אדריכל העיר כדירקטור
נציג הרשות בחברה לבילוי ובידור בע"מ במקום רוני ורדי שמסיים את עבודתו בעיריית
חולון.
 .43מועצת העיר אשרה ברוב קולות את מינויה של הגב' עינב קפלן בשארי כדירקטורית
נציגת מועצת העיר בחברה לבילוי ובידור במקום שי קינן שפרש.
 .44מועצת העיר אשרה ברוב קולות את מינויו של מר מיקאל בוזגלו כדירקטור נבחר ציבור
מסיעת "עידן חדש בחולון" ב"חברה הכלכלית לפיתוח חולון בע"מ"(במקום עמוס
ירושלמי שהתפטר)".
 .45מועצת העיר אשרה ברוב קולות את מינוי של מיקאל בוזגלו כחבר וועדת ביקורת
במקום עמוס ירושלמי.
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 .46מועצת העיר אשרה ברוב קולות את מינויה של הגב' נעה צ'פלצקי כנציגת ציבור בוועדת
ספורט.
 .47מועצת העיר אשרה ברוב קולות את מינוי דירקטוריון ל"עמותת העליון" בהרכב של 7
חברים:
נציגי מועצה  -מוטי ששון  -ראש העיר  ,מורן ישראל – חבר מועצת העיר .
נציגי ציבור  -מוטי גולנסקי ,רמי ארד.
נציג רשות -איריס צור ,נטע צומבר ,שירן אסיף כהן.

פרוטוקול
מר מוטי ששון :אני פותח את הישיבה שמן המניין מספר  ,16אבל לפני זה העיר את תשומת
לבנו מורן שהוא התייחס ,הוא הגיש הצעה ובעצם לא הצבענו עליה .אז מורן ביקש לישיבה
הבאה,
מר מורן ישראל :בהמשך להסכמתו של המנכ"ל שנוכל לקבל דו"ח.
מר מוטי ששון :זה הסכמה של המנכ"ל ,הוא לא הסכים שהוא ייתן תוך חודש בישיבה הבאה,
זה אתה אמרת לישיבה הבאה.
מר מורן ישראל :אז אני אשמח שנאשר את זה כחלק,
מר מוטי ששון :אז אני חושב שזה לא ,אי אפשר להגביל את המנכ"ל ולהגיד לו 'בישיבה
הבאה' .בישיבות הקרובות.
דוברת :מה הבעיה להביא דו"ח עוד חודש?
מר מורן ישראל :זה עוד חודש,
מר יוסי סילמן :רק לידיעה ,הידיעה יוצאת ל ,-ביום חמישי יש גשר ,מחר יום עבודה ועד אחרי
סוכות.
מר מורן ישראל :אין בעיה בואו נגדיר,
מר מוטי ששון :בוא נגיד עד לשלושה החודשים הקרובים אנחנו נביא את זה.
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מר מורן ישראל :מקבל ,אין שום בעיה.
מר מוטי ששון :אז אני רושם בפרוטוקול,
מר שי קינן :אבל גם ככה ההמלצה שלי מדברת עד ה 31-לינואר .אז אין בעיה .בסדר.
מר מורן ישראל :בפני מועצת העיר בתחילת הישיבה ,אז אם זה מקובל על כולם ,לא בתווך
השלושה חודשים ,בעוד שלושה חודשים כדי שיהיה לנו תאריך מדויק ,כי בתווך יכול להיות
שנשכח בתווך .אפשר לאשר את זה ולהצביע על זה?
מר מוטי ששון :לא צריך להצביע,
מר מורן ישראל :לא ,צריך לצרף את זה לחלק מההמלצות.
מר שי קינן :כמובן ,זה בהמלצה .זה בהמלצה.
מר מורן ישראל :אני בכל זאת רוצה את הלשון של מה שאמרתי שמנכל העירייה יגיע בעוד
שלושה חדשים לישיבת מועצת עיר ובפתיחת הישיבה ייתן עדכון לנו כחברי מועצה,
מר מוטי ששון :אבל שי אומר שזה מופיע בסיכומים.
מר מורן ישראל :אני שמעתי .אני רוצה לאשר את זה כמו שאמרתי כלשוני ,אפשר? אמרתי
מוטי שלושה חודשים ,מה הבעיה?
מר מוטי ששון :אבל הוא אומר שזה מופיע בסיכומים.
מר מורן ישראל :אבל אני אומר שלא ואני אומר בואו נצרף את זה להמלצות כמו שאני אמרתי.
מר שי קינן :לשיקולך מוטי ,אני אומר לך זה ,כתבו,
מר מורן ישראל :מוטי מה הבעיה? אמרת שלושה חודשים.
דובר :מה ,להצביע על זה?
מר מורן ישראל :כן ,לצרף את זה להמלצות .בעוד שלושה חודשים מהיום,
מר מוטי ששון :רגע ,אז בואו נעשה ככה ,אם זה לא מופיע בדו"ח של ועדת הביקורת אז
אנחנו בעוד שלושה חודשים ואם זה מופיע בדו"ח של ועדת הביקורת אז אין צורך בזה.
מר מורן ישראל :אז אני מבקש ,זו הבקשה שלי לצרף,
מר מוטי ששון :אז אני עכשיו מציע הצעה כזאת.
מר מורן ישראל :אני רגע אגיד מה לשון הבקשה שלי ,כדי שיהיה ברור ואני מבקש שנצביע על
זה .בהמשך להערתכם ,אמרתם שלושה חודשים .אני מבקש לצרף כשורה להמלצות הדיון
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בעניין הביקורת שבישיבת מועצת העיר שתתקיים בחודש ינואר שזה שלושה חודשים מהיום,
יגיע מנכ"ל העירייה בפתח הישיבה כסעיף ראשון לסדר היום או הסעיף ,לצורך העניין הראשון
שהוא לא הצעות לסדר ושאילתות ויציג בפני חברי מועצת העיר את הדו"ח ואת הסקירה
המלאה של יתרות תשלומי ההורים ומה עומד בכל מה שקשור ליתרות שחשפנו שלא הוחזרו.
זו הבקשה .האם אפשר לאשר את זה?
מר מוטי ששון :אוקי .מאחר ויושב ראש ועדת הביקורת אומר שהדברים האלה מופיעים
בדו"ח הביקורת ,כן שי? הם מופיעים בדו"ח הביקורת?
מר שי קינן :כן ,כן.
מר מוטי ששון :שעד ינואר?
מר שי קינן :כן 31 ,לינואר.
מר מורן ישראל :זה לא יגיע למועצת העיר וזה לא יקרה,
מר שי קינן :אז זה כבר משהו אחר.
מר מורן ישראל :אז הינו זו הבקשה.
מר שי קינן :אז מה זה ,אז מה זה משנה?
מר מורן ישראל :זו הבקשה .זאת בקשה פשוטה כדי שזה יהיה פתוח לעיון של הציבור .האם
יש לך בעיה עם הבקשה הזאת? יופי מצוין .אפשר להעלות את זה בבקשה ,כאילו לצרף
אותה להמלצות?
מר שי קינן :אתה שואל אותי? אני לא רשאי.
מר מורן ישראל :באופן פרקטי אפשר להעלות את זה להצבעה?
מר מוטי ששון :מורן דיברת ,עכשיו תיתן לי לדבר .תקשיב שי ,זה מופיע בדו"ח ,בסיכומים
שלכם?
מר שי קינן :כן.
מר מוטי ששון :שעד ינואר?
מר שי קינן :כן ציינתי ,ציינתי את התאריך.
מר מורן ישראל :אז אם זה מופיע אז זה לא גורע את השרירות .אם זה לא מופיע ,מה הבעיה
בשרירות?
מר מוטי ששון :מה שאושר כבר ,אני לא מצביע עוד פעם לדבר כזה.
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דוברת :מה הבעיה לאשר,
מר מוטי ששון :אוקי ,אני ,אני,
מר מורן ישראל :מבקש הצבעה בכל מקרה על מה שאמרתי.
מר מוטי ששון :אוקי ,חזקה עלי שאם יושב ראש ועדת הביקורת שי קינן אומר שזה מופיע
בסיכומים של הוועדה ואישרנו אותם ובחרנו אותם ,אני חושב  ...אז בואו נצביע בעדה .מי
בעד ההצעה של מורן?
מר מורן ישראל :מעולה.
מר מוטי ששון,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1 :
מר מורן ישראל :מה הבעיה לאשר את זה?
מר מוטי ששון 7 :בעד.
מר מורן ישראל :אז אנחנו ניפגש בפברואר ,אתה תראה,
מר מוטי ששון :אוקי ,מי בעד ,מי נגד? ... ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1
דוברת :זה לא סתם זוהר ,כנראה שיש סיבה ואנחנו יודעים את הסיבה ואנחנו נצביע נגד.
מר מוטי ששון 4 :נמנעים ,12 .נגד .זה מופיע בדו"ח,
מר מורן ישראל :מראה כאילו אתה  ...ובסוף אתה נמנע? זה היה כל כך פשוט .כל כך
פשוט...
מר מוטי ששון :מורן ,מורן  7היו בעד ההצעה שלך ו 12-היו בעד להוריד את זה 3 ,או  4נדמה
לי היו בנמנעים .זה ירד .ואני עובר לישיבת המועצה שמן המניין מספר  .16הצעה לסדר של
חברת המועצה עינב קפלן בשארי בנושא תשלום שעות נוספות לעובדי העירייה מהדקה
הראשונה .בבקשה ,תציגי את ההצגה.

 .1הצעה לסדר – של חברת המועצה עינב קפלן בשארי בנושא  -תשלום שעות
נוספות לעובדי העירייה מהדקה הראשונה.
גב' עינב קפלן בשארי :אז עובדי עירייה שעובדים מעבר ליום העבודה שקבוע בחוק ,אם ניתן
להם אישור של מנהל לעשות שעות נוספות ,אז הם לא מקבלים את השעות הנוספות אם הם
לא משלמים,
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מר מוטי ששון :אם ניתנה להם.
גב' עינב קפלן בשארי :רק רגע ,אם ניתן להם אישור מהמנהל שלהם כמובן ,כתבתי זה .אז
לא ניתן ,אז אם הם לא משלימים שעה ,כלומר  60דקות ,הם לא מקבלים את השכר בגין
השעות הנוספות .עכשיו ,אנחנו לא מדברים על עובדים אחרים שמקבלים שכר גלובאלי או
חוזה אישי .אנחנו מדברים על העובדים שמקבלים את הקהל ,על האימהות ,על העובדים
שבאמת משקיעים מהזמן שלהם ואני חושבת שצריך לשלם להם מהדקה הראשונה שהם
עבדו .עבדו  20דקות ,סיימו את העבודה ,למה לא לשלם להם?
מר שי קינן :זה גם כחוק ,נכון יונת?
מר מוטי ששון :אבל כפופים להוראות המדינה.
גב' עינב קפלן בשארי :סעיף  16לחוק שעות עבודה.
מר מוטי ששון :חברים ,קפלן בבקשה .זו ההצעה שלך ,בסדר.
עו"ד יונת דיין :יש גם את ההתייחסות שכתבנו לידי ...
מר מוטי ששון :אז בבקשה ,אני אקרא את זה.
דוברת :אתה רוצה שאני אחדד שם כמה דברים?
מר מוטי ששון :כן ,תחדדי .מנהל משאבי אנוש בעיריית חולון נוהג באחריות רבה כלפי
המשאבים הכספיים הניתנים  ...לצורך מימוש הצרכים הארגוניים .בהתייחס לפנייה בלבד
בהנחיה שיצאה לנהלים בשנת  ,2015במסגרת הצורך של תכנון יום עבודה מראש ולא
תשלום תוצאתי ללא תכנון" .מישהו נשאר ,נתנו לו שעה והוא נשאר גם מעבר לזמן ,זה לא
תכנון שלו ,של הבוס שלו.
גב' עינב קפלן בשארי :ואם הוא סיים את השעה ,אם הוא סיים את העבודה שהיה צריך
לעשות אחרי  40דקות?
מר מוטי ששון :תני לי ,אני קורא את התשובה .אם נתנו לו שעה נוספת והוא נשאר מעבר
לשעה אז הם פוגעים בכל התכנון של אותו מנהל.
גב' עינב קפלן בשארי :לא ,אני לא מדבר על מעבר לשעה ,אני מדברת על מתחת לשעה.
מר שי קינן 40 :דקות הוא נשאר.
גב' עינב קפלן בשארי 40 :דקות,
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גב' אלינור מטלון :גם שעה ורבע ,זה לא משנה גם שעה ורבע עדיין הוא לא מקבל על
השעתיים האלה ,הוא מקבל על שעה בלבד .שעה ורבע,
מר מוטי ששון :ההנחיה על תקן בשעות ,רגע ,רגע ,ההנחיה עוסקת בשעות נוספת שאינן
בבחינת זכות של העובד ,או הטבת שכר ,אלא לפי צרכי המערכת .העסקה בשברי דקות אינה
צורך של המערכת אלא תולדה של תכנון שגוי של מסגרת העבודה .בניגוד לנטען בפנייתך
ההנחיה לא רק שאינה מנוגדת לחוק שעות עבודה ומנוחה התשי"א  1951ולחוקת העבודה
לעובדי רשויות מקומיות התשי"א  ,1951אלא מתיישבת עמן היטב תוך שמירה מלאה על
זכויות העובדים אשר היום מקפידה עליהם במלואן .שעה נוספת כשמה כן היא ,שעה ומעלה
הנדרשת לצורך ביצוע העבודה בהתאם להנחיית המנהל הממונה בשל הצרכים הארגוניים.
מר ניסן זכריה :זה לא נכון.
מר מוטי ששון :שעות נוספות,
מר ניסן זכריה :זה לא נכון מוטי.
מר מוטי ששון :שעות נוספות אינן בגדר זכות מותנית של כל עובד.
מר ניסן זכריה :זה לא נכון מה,
מר מוטי ששון :בהתאם לדרישות ,ניסן אני מבקש,
מר ניסן זכריה :אבל אתה לא מעל החוק אדוני,
מר מוטי ששון :אז אתה תגיד את מה שתגיד.
מר ניסן זכריה :מה ,זה לא קשור להגיד.
מר מוטי ששון :זה ,זה נמסר על ידי הלשכה המשפטית .בבקשה .שעה נוספת כשמה היא
שעה ומעלה הנדרשת לצורך ביצוע עבודה בהתאם להנחיית המנהל הממונה בשל הצרכים
הארגוניים.
מר ניסן זכריה :מוטי אבל זה לא נכון ,מה אתה,
מר מוטי ששון :שעות נוספות ,שעות נוספות,
דובר :אבל ניסן תן לו לסיים.
מר ניסן זכריה :כל יום ,מה אתם נורמאליים?
מר מוטי ששון :שעות נוספת אינן בגדר זכות מוקנית של כל עובד והן לדרישות  ...בתחילת כל
שנת עבודה וכן בהתאם להקצאת המשאבים נבחנות בקשות לשעות נוספות לפי כל עובד
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מבוקש ומאושרת מדי שנה בדיוני התקציב במועצת העיר .מעבר לשעה הראשונה הנדרשת
לביצוע באותו יום ,כל דקה נספרת ומחושבת לצרכי חישוב השכר כשעות נוספות.
עו"ד יונת דיין :אני אנסה לחדד את זה,
מר מוטי ששון :שמעתם את מה שאמרתי? קיבלתם את זה בכתובים.
מר ניסן זכריה :לא הבנתי כלום.
מר מוטי ששון :לא הבנת אז תקרא את זה עוד פעם .בבקשה.
מר ניסן זכריה :אני אקרא? איפה אני אקרא?
מר מוטי ששון :קיבלת את זה.
מר ניסן זכריה :לא קיבלתי את זה.
מר מוטי ששון :קיבלת ,קיבלת .בבקשה.
עו"ד יונת דיין :אני אנסה לחדד כמה דברים .חוק שעות נוספות ,חוק שעות עבודה ומנוחה
שמדבר על שעות נוספות ,הוא מדבר על שעות .לא על דקות ,לא על חצאי שעות ,אלא על
שעות .מהשעה הראשונה הנוספת יש  ,125%ואחרי מספר שעות זה עובר ל,150%-
מר מוטי ששון :מהשעה השלישית .150%
עו"ד יונת דיין :וזה נספר ברמה יומית .עכשיו ,במקביל לזה ומה שקורה לדעתי כמעט בכל
השלטון המקומי אבל קיים גם אצלנו ,איזשהו מנגנון גמיש שמאפשר קיזוז ברמה שבועית.
היום יצאתי רבע שעה קודם ,מחרתיים אני נשארת  20דקות ,הם מתקזזים אחד מול השני.
וברמה של דו"ח נוכחות חודשים לא באים על חשבון על חלקי השעות האלה .מנגד ,השעות
הנוספות זה לא רק על שעות נוספות גלובאליות שיש  ...מדובר בבקשות מיוחדות בכל סוף
שנה לקראת השנה הבאה של מנהלים ,על היקפי עבודה ,על צרכי עבודה ,על קשיי כוח אדם
וכן הלאה ,שנידונות ברמה עירונית ברמת הנהלת העיר .מקבלות התייחסות ,מקבלות  ...וזה
מובא למועצת העיר במסגרת התקציב השוטף .זה חלק מסעיפי כוח אדם ושכר .התחשיב
שם עובד באמת לפי צורך וצפי והתאמה רבעונית אפילו אני לא יכולה  ...על זה .זה מדבר על
שעות שלמות ,שמי שעובד ונשאר מסיבות כאלה ואחרות גולש עוד  15דקות או  20דקות ,זה
לא שולם כשעה נוספת ,הוא לא הגיע לשעה השלמה הראשונה .זה כן אפשרי למחרת היום,
בהמשך השבוע או אפילו בהמשך החודש להגיע רבע שעה מאוחר יותר ,לצאת יום אחר רבע
שעה מוקדם יותר .הם מתקזזים כי יש להם גמישות שלא נספרת  ...אבל השעות הנוספות
נספרות פר יום מהשעה הראשונה השלמה וכן הלאה.
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גב' עינב קפלן בשארי :אוקי ,עכשיו אני רוצה לשאול שאלה .זאת אומרת שאת ,אם עובד
נשאר ,קיבל אישור מנהל ,נשאר  20דקות,
מר שי קינן :או  59דקות.
גב' עינב קפלן בשארי :לא ,רק רגע .אני רוצה לדבר רגע על החלק  ...אם הוא נשאר 20
דקות ,אז מתקזז לו ה 125%-מול .100%
מר שי קינן :בדיוק.
גב' עינב קפלן בשארי :אין פה יחסיות ,זה אחד.
עו"ד יונת דיין :מהצד השני ,כשהעובד יוצא  20דקות קודם ,לא מורידים לו  20דקות שכר.
בתמונה החודשית רואים מצטבר וסופרים את זה מצטבר .בתמונה היומית ,שעה רשומה
שלמה ומעלה ואם העובד ,ואם המנהל אומר לו תישאר  20דקות זה לא תכנון מוקדם ,זאת
לא ,השעות הנוספות שאושרו לפי תפקידים .הן לא מאושרות כאיזשהו בנק ,מנהל הגזברות
מקבל  200שעות נוספות והגזבר יעשה איתן מה שהוא רוצה .זה ממש נידון מסודר ,פר
מנהל ,פר יחידות בצורה מאוד מוגדרת.
גב' עינב קפלן בשארי :אז אני רוצה לחדד את זה .אם יש עובד שיקבל אישור לעשות שעה
נוספת ,אוקי? שעות נוספות ,והוא נשאר אחרי יום העבודה שעה נוספת והוא סיים את
העבודה אחרי  50דקות ,הוא סיים אותה .את מצפה שהוא ישב  10דקות ויבזבז את הזמן כדי
שהוא יקבל את השעה הנוספת? הוא לא יכול לקבל את ה 50-דקות?
עו"ד יונת דיין :אם הוא נשאר אז הוא לא נשאר בשביל משהו שהוא  50דקות ,הוא נשאר
בשביל משהו שהיה אמור לקחת שעה ומעלה.
גב' עינב קפלן בשארי :מי אמר? אם המנהל שלו,
דובר :ואם הוא עובד מוכשר והוא טיפל בזה ב 50-דקות?
גב' עינב קפלן בשארי :בדיוק ,בדיוק .אם הוא מהיר וסיים את השעה שאישר לו המנהל
לעשות ,אוקי? אחרי  50דקות ,זה לא ישולם לו .אתם מבינים שזה גזל?
דובר :אין מצב כזה 10 ,דקות הוא מסתובב בשירותים ,אין מצב כזה.
גב' עינב קפלן בשארי :מה זה אין מצב כזה?
מר מוטי ששון :טוב חברים... ,
גב' עינב קפלן בשארי :אבל אתם מבינים שזה גם לא חוקי?
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מר מוטי ששון :סליחה .את נכנסת לדיון,
גב' עינב קפלן בשארי :מה?
מר מוטי ששון :את נכנסת לדיון.
גב' עינב קפלן בשארי :איזה דיון? אני מדברת.
מר מוטי ששון :לא ,אני אומר נכנסו עכשיו ,כדי להחליט אם רוצים לדון בהצעה לסדר צריך
להצביע.
מר מורן ישראל :יוסי אז אתה צודק .בזה שאתה  ...לעובדים שלך עם האצבע כדי להעביר זה
רק בזבוז של  ...כי אם היית נותן להם על  50דקות הם לא היו מבזבזים לך עוד  10דקות
בכלל לחכות לזה.
מר שי קינן :נכון ,נכון.
מר ניסן זכריה :מוטי ,אני רוצה להעיר משהו.
מר שי קינן :זה פשוט טמטום.
גב' עינב קפלן בשארי :אבל אם זה מאושר על ידי המנהל?
מר שי קינן :כן ,אני גם איתך.
גב' עינב קפלן בשארי :אז נו? אז למה שהבן אדם לא יקבל את הכסף שלו?
מר מורן ישראל :אני חושב שזה שווה דיון.
מר ניסן זכריה :מוטי השאלה היא פשוטה .האם הדקות לא נספרות? רק שעה מלאה? זה מה
שאתה אומר?
עו"ד יונת דיין :לצורך תשלום של שעה נוספת,
מר ניסן זכריה :כן,
עו"ד יונת דיין :בעבודה השעה הראשונה השלמה ואז סופרים גם את הדקות.
מר מורן ישראל :אבל החוק ,החוק הוא שונה קצת אני חושב .אפשר להסתכל בפסיקה גם,
רגע מוטי .לפי ,נגיד משרה של  5ימים בשבוע זה  8.36זה בעצם יום העבודה.
גב' אלינור מטלון .182 :כן ,כן ,לא 182 ,חודשיות.
מר מורן ישראל .8.36 :כלומר ,מלכתחילה יום העבודה הוא לא שעה עגולה .אז נוצר פה מצב
שהוא מוזר ,השעה נוספת זה מעבר ל 8.36-כלומר מפה מתחילה הספירה .אז אם יש חצי
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שעה זה צריך להיות במכלול של השבוע ,אוקי ,לא של היום .זאת השאלה ,אם העירייה
משלמת או לא משלמת?
עו"ד יונת דיין :אם אתה מסתכל על הפסיקה שמדברת על שעות נוספות ,הפסיקה מדברת על
לספור רק אחרי  9שעות כי יש גם חצי שעת מנוחה.
מר מורן ישראל :עזבי ,אני לא נכנס לזה ,אני לא נכנס לזה.
עו"ד יונת דיין :והיא מדברת על ספירה יומית ולא על ספירה שבועית.
מר מורן ישראל :אני לא נכנסתי להפסקה,
עו"ד יונת דיין :אם אתה נכנס לפסיקה ,תיכנס אליה עד הסוף.
מר מורן ישראל :לא ,אם המעסיק מממן את ההפסקה על חשבונו אז בסדר ,אז יש פה מקום
להתקזז.
עו"ד יונת דיין :בוא אני אגיד לכם משהו שהוא עכשיו לגמרי לא משפטי ,זאת שאלה של . ...
מצד אחד מאפשרים פה לעובדים גמישות מסוימת ,שנשארת עוד  20דקות כדי לסיים משהו,
אז ביום אחר החודש תצאי  20דקות קודם ולא יקרה כלום .תצאי  25דקות קודם ולא  ...על 5
דקות .מצד שני ,אפשר עכשיו לשבת לבזבז כוח אדם ,לבזבז משאבים ,כספים של העירייה
על סליחה ,פנקסנות .דקה פה ,דקה שם ,דקה פה ,דקה שם.
מר שי קינן :הפוך ,את עושה את זה.
עו"ד יונת דיין :ההתעסקות,
מר שי קינן :בדיוק הפוך.
עו"ד יונת דיין :לא ,כי אם,
מר שי קינן :כי אם יש סיטואציה היום שעובדים מחכים ליד המכונה לאצבע אז את מבזבזת
כסף.
מר מוטי ששון :שי ,שי ,שי אין לך זכות דיבור.
עו"ד יונת דיין :תקשיב לי עד הסוף ,מי שייפגע מזה בסופו של יום יהיו אותם עובדים שהיום
מאפשרים להם להתקזז בין יום ליום על חלקי שעות .זה לא יקרה ,כי אם מקפידים ,מקפידים
עד הסוף.
מר שי קינן :אנחנו מנהלים גוף של אלפי עובדים ,אז זה תלוי בשיטה קיזוזים,
מר מוטי ששון :אבל שי ,זה לא דיון עכשיו.
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מר שי קינן :מה זה חנות מכולת?
מר מוטי ששון :ניתנה שאלת הבהרה והיא קיבלה הבהרה .אוקי ,את רוצה,
מר מורן ישראל :זכות הקיזוז זה גם לטובת העובד ,השאלה מה קורה כשעובד,
מר מוטי ששון :להעלות את זה לסדר ,לדיון?
גב' עינב קפלן בשארי :בוודאי.
מר מוטי ששון :אוקי .מי בעד להעלות את זה על סדר היום?
מר שי קינן :מי בעד מה?
מר מוטי ששון 10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1 :בעד להעלות לסדר היום .לאור ההסברים
שקיבלנו מהיועצת המשפטית ולאור הדברים שאמרתי ,מי בעד להוריד את זה מסדר היום?
 .13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1ירד מסדר היום ,אני עובר לסעיף הבא.
גב' עינב קפלן בשארי :ואי ,איזו הפתעה .זה ממש מפתיע.
מר מוטי ששון :אני עובר לסעיף הבא הצעה לסדר של חברת המועצה קרן גונן בנושא החזרת
ועדי שכונות .בבקשה.

* .2הצעה לסדר – של חברת המועצה קרן גונן – בנושא החזרת וועדי שכונות.
ד"ר קרן גונן :בשנים האחרונות חולון מנהלת בהצלחה חלקית מאוד מנהלי רובע של עובדי
העירייה ולא כל הציבור .בשל כך אני מבקשת לעלות על סדר היום את האפשרות לנהל ועדי
שכונות שיוכרו על ידי הרשות ויהיו הקול האמיתי של התושבים .לכל שכונה יש את הקשיים
שלה ,הבעיות שלה וההבנה מה נכון לשכונה ולכן הם צריכים נציגים .ועדי השכונות יקבלו
דלת פתוחה לחברי המועצה וראש העיר ,פרטיהם יפורסמו באתר הרשות ובכך נעודד את
הציבור לקחת חלק פעיל יותר בעיר בהחלטות המתקבלות על ידם .הוועדים יבחרו על ידי
בחירות בשכונות ויוחלפו אחת לתקופה שתיקבע .ועדי שכונות ניתן למצוא בערים מרכזיות
כמו חיפה ,ראשון לציון ונוספות .אני אציין כאן כמה מאבקים בשנה האחרונה ,שלפחות אני
הייתי חלק מהם ,כמובן גם זוהר ואחרים ,שהם באמת לא קשורים למנהלי הרובע .ניקח
למשל את  ...בשדרה שהוועדים של הבניינים בעצמם הלכו ועשו מהליכים וכולי ,ובעקבות
העבודה שלהם באמת קרו כל מיני דברים .ולכן אני חושבת שמאוד חשוב ,אם אנחנו רוצים
את שיתוף הציבור ואנחנו רוצים באמת איזושהי חוויה שאנשים גרים בעיר ומלאי סיפוק
מהעיר שלנו ,כן לעודד אנשים וכן להיות חלק מוועדי השכונות .מה שקורה כרגע ,מנהלי
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הרובע לא יודעים על הצרכים האלה .לא כמענה ,לא כגורם שמקשיב לבעיות ,באמת שלא
ולכן אני מבקשת להעלות את ההצעה הזאת על סדר היום .אני יודעת שבעבר היא נידונה,
התשובות לא היו מספקות בעבר .אני משארת שגם התשובה הנוכחית לא תהיה מספקת,
אבל בכל מקרה אני פונה אליכם לקואליציה ,מדובר במשהו שגם אתה זוהר היית חלק ממנו
ואתה יודע שזה לא עובד .גם אתה נפגש עם ועדי השכונות ועם אנשים שלוקחים חלק ,אז
בואו נצא מקואליציה אופוזיציה ,זה למען העיר שלנו .אני מאוד אשמח להעלות לסדר היום.
מר מוטי ששון :אוקי .לתושבי העיר חולון דרכים רבות ליצירת תקשורת עם גורמים בעירייה,
במחלקות השונות .מוקד  ,106מוקד דיגיטלי  ,106אינטרנט ,whatsapp ,פניות הציבור ,דלת
פתוחה לראש העיר פעם בשבוע ,ימי שלישי פניות מנכ"ל ,רכזי פניות ציבור בכל מנהל ומנהל
ואלו רק הדרכים הרשמיות .כידוע לך תושבי העיר בחרו אך לפני שנה  27נציגים ואנשי קשר
עבורם ,חברי מועצת העיר שאמונים על ייצוג התושבים .מעבר לכך מנהלי רובעים שמטרתם
להיות העיניים והאוזניים בשטח עצמו עבור העירייה .כמו כן מתקיימים שיתופי ציבור
בנושאים רבים ומגוונים בהם נשמעת דעת הציבור הן ברמת השכונה והן ברמת העיר.
לידיעתך ,הקמת ועד רובע עירוני על פי פקודת העיריות דורשת  ...בתחנות יעודיות .לאור
הדברים האלה ,מי בעד להעלות לסדר היום?
מר מיקאל בוזגלו :רגע לפני כן ברשותך ,אפשר?
מר מוטי ששון :אין ,לא,
מר מיקאל בוזגלו :לא ,אז לפי מה שאתה אומר ,מדבריך אומר שאין ועדים בחולון ,אין ועדים
בחולון.
מר מוטי ששון :אמרתי אין ועדים,
מר מיקאל בוזגלו :אין ועדים.
מר מוטי ששון :סליחה ,אין ועדים והוועדים היחידים שהיו בתקופה של שיקום שכונות,
בתקופה של שיקום שכונות וניסן יגיד לך.
מר מיקאל בוזגלו :אז רגע,
מר מוטי ששון :אוקי ,מי בעד להעלות את זה לדיון?
מר מיקאל בוזגלו :אז רגע אז אני רוצה לשאול שאלת הבהרה .רגע,
מר מוטי ששון :לא ,לא ,מה שאלת הבהרה?
מר מיקאל בוזגלו :מה זה ועד העדה השומרונית שמתוקצב ב 43-אלף ,אני שואל,
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מר מוטי ששון :איך זה קשור עכשיו?
מר מיקאל בוזגלו :אני שואל ,אני לא יודע מה זה קשור...
מר מיקאל בוזגלו :אני שואל בשביל שתסביר לי.
מר מוטי ששון :זה לא קשור למה שאתה שואל .עכשיו ,מי בעד להעלות,
ד"ר קרן גונן :רגע אבל,
מר מוטי ששון :מי בעד להעלות את זה לדיון?  .10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1מי בעד להוריד
לאור מה שאמרתי ,להוריד את זה מסדר היום? 13, ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5, 4 ,3 ,2 ,1
בעד להוריד את זה מסדר היום.
אני עובר לסעיף הבא.

 .3שאילתא של חברת המועצה קרן גונן – בנושא הדברה במרחב הציבורי.
מר מוטי ששון :אני עובר לשאילתא ,השאילתא של חברת המועצה בנושא הדברת המרחב
הציבורי .בבקשה ,שאילתא .תקריאי את השאילתא.
ד"ר קרן גונן :לאחרונה אנו עדים כי רשויות רבות עושות שימוש בחומרים מסרטנים לריסוס
בשטח ציבורי ,בדגש על עשבים .אל אף שחלקם קיבלו אישור ממשרד הבריאות אך ביתר
העולם הוצאו מחוץ לחוק ... .סכנת הריסוס  ...פיזור החומר באוויר ,נגיעה בצמחייה מרוססת
וסכנה  ...קראתי את התגובה שלך .אני אשמח בכל זאת כן לדעת ,יש מצד אחד בעיה בחולון,
אנחנו מדברים על חלודות ,מדברים על מזיקים ,מדברים על יתושים ,יש בעיה שצריך לתת
לה פתרון .מצד שני ,אני קראתי את התגובה וזה עדיין לא עונה על הצורך הזה .אז אתה יכול
לקרוא וכמובן,
מר מוטי ששון :עיריית חולון לא מדבירה מזיקים בגני הנוי משיקולי בריאות הציבור ונמנעת
מריסוסים מיותרים היות ורוב המזיקים הינם עונתיים ,לרוב זה בקיץ .טיפולים בעשבייה
בשטחי הגינון מתבצעים באמצעים מכניים כגון  ...שמונעת הופעת עשבייה .עשבייה קשה
מטופלת בחומרי ריסוס באופן נקודתי בלבד עם חומרים שאינם ממשפחת ה ...-כמו כן חשוב
לציין שבתוכניות השגרה  ...החדשות אנו  ...למזיקים ולמחלות.
ד"ר קרן גונן :שנייה ,יש לי עוד שאלה אם אפשר ,בהמשך .אם זה המצב ואנחנו יודעים
שחולון ממש ככה מתבססת  ...חולדות ומזיקים בלי סוף .מה כן אתם עושים בעניין?
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מר מוטי ששון :מה אנחנו עושים? זה כבר שאלה  ...עד שנה הבאה .ברור שאנחנו עושים
הדברה ... ,עושים הדברה במרחב הציבורי.
ד"ר קרן גונן :חולון מלאה ,מלאה,
מר מוטי ששון :עושים הדברה במרחב הציבורי .שאלת שאלה ,קיבלת תשובה.
ד"ר קרן גונן :הבנתי.
מר מוטי ששון :אוקי ,לשאילתא הבאה.
ד"ר קרן גונן :יש לי עוד שאלה אחת ,שנייה אחת .זה מספק אותך בראש עיר ,בתור ראש עיר
שהולכים ברחוב סוקולוב ובכל רחוב אחר ,אני אישית ,אישית ,אני פשוט רואה אותן מטיילות
ככה.
גב' שירלי לביא ציון :חופשי ,מלא חולדות ,מלא חולדות.
מר שי קינן :אולי נחלק חלילים לתושבי חולון.
מר מוטי ששון :אני אגיד לך ...לא ראיתי זה כי יש הדברה,
ד"ר קרן גונן :לא ראית? אני אומרת לך שאני רואה כל יום.
מר מוטי ששון :כי יש הדברה במרחב הציבורי.
ד"ר קרן גונן :אתה מסופק מזה?
מר מוטי ששון :יש הדברה במרחב הציבורי.
גב' שירלי לביא ציון :מלא חולדות מוטי ,מלא חולדות.
מר מוטי ששון :אם מישהו לא עושה ,אנחנו עושים בבניין שאני גר בו ,עושים לו הדברה בבניין
פרטי ,כי הוא לא במרחב הציבורי .אני עובר לשאילתא הבאה .בבקשה ,את רוצה לקרוא את
השאלה שלך?
ד"ר קרן גונן :כן ,אני אקרא את השאלה הבאה אבל אני רק אומר  ...תעצור במעבר חצייה
והיא פשוט חוצה את הכביש.
מר מוטי ששון :כן ,מה ,מה השאילתא שלך?
מר שי קינן :אולי נחלק להם אפודים זוהרים.
ד"ר קרן גונן :אני גם חושבת .אם כבר...
מר מוטי ששון :בבקשה ,בבקשה,
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ד"ר קרן גונן :מוטי זה בושה וחרפה שאתה בראש עיר כזאת שנראית ככה .פשוט בושה
וחרפה.
מר מוטי ששון :אז נפתיע אותך בעוד שבוע שבועיים ותראי מה חושבים על העיר שלנו.
מר שי קינן 5 :כוכבי יופי.
ד"ר קרן גונן :אני תושבת העיר ואני מתביישת.
מר מוטי ששון :אז תתביישי.
ד"ר קרן גונן :אני מתביישת .אתה יודע מה?  ...בעירייה אני מתביישת,
מר מוטי ששון :יפה .את רואה שאילתא? מה השאלה?
ד"ר קרן גונן :אני פשוט מתביישת,
מר מוטי ששון :את מתביישת? אז למה את,
ד"ר קרן גונן :לגמרי ,שאלה מאוד טובה .כי ראש העיר ,אני חייבת להגיד לך בשנים האחרונות
המצב קטסטרופלי.
מר מוטי ששון :מה את רוצה לעשות? אנשים לא רוצים כמוך.
ד"ר קרן גונן :לא נכון,
מר שי קינן :לא דווקא מוטי אתה טועה 60% .הצביעו נגדך מוטי.
מר מוטי ששון :תקראי את השאילתא ,תקראי את השאילתא.
ד"ר קרן גונן :בושה שככה  ...צריכים להתנהל .יוסי סילמן ,בושה וחרפה.
מר מוטי ששון :לקרוא את השאילתא .את יודעת לקרוא את השאילתא  ...או שאני אקריא?
ד"ר קרן גונן :לא ,אני אקריא.
מר מוטי ששון :אז בבקשה תקריאי.

 .4שאילתא של חברת המועצה דר' קרן גונן -בנושא כיצד חולון נערכת להצפות
החורף?
ד"ר קרן גונן ... :ואתה יודע גם לצעוק יפה ולא צריך .עכשיו זאת שאלה מאוד מאוד טובה,
אותה חולון ,בואו נראה את חולון ונציה הבאה .כיצד חולון נערכת להצפות לקראת החורף?
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מה מצב השכונות הוותיקות במרכז העיר באזורים שבהם יש עבודה של הכנסת תשתיות מים
חדשות והרכבת הקלה .אני אציין גם רחוב אחד שאני ראיתי אותו בשנה הקודמת ,זוועת
עולם ,בושה לעיר .פשוט בושה .רחוב החייל ,תגיע לשם השנה ,אוטוטו יהיו הצפות ונראה מה
אתה חושב על זה .אנשים קשישים ,בתים מלאי מים .אני כעובדת סוציאלית הייתי צריכה
לרדת ,לצאת לשם,
מר מוטי ששון :הבנתי ,כן.
ד"ר קרן גונן :הבנת? יופי אני שמחה .אתה יכול להקריא את התשובה.
מר מוטי ששון :כחלק מהיערכות לחורף מבוצעות פעולות שגרתיות כמפורט להלן ,ריענון נוהל
 ,...ניקוי קולטי מי הגשם ברחבי העיר ,התקשרות עם חברה להספקה של  ...מזג האוויר . ...
הכשרת תעלות הניקוז העירוניות ,ריענון רשימות כוננים לטיפול באירועי חורף .ריענון רשימות
קבלנים כוננים לטיפול באירועי חירום .קיום ישיבות הערכות לחורף עם נציגי כל יחידות
העירייה שיש להן קשר לעניין החורף בשיתוף עם תאגיד המים והביוב מי שיקמה .בדיקת
תקינות בכשירות ציוד חורף בהשלמת חוסרים .ניקוז נקודות השקעים האבסולוטיים והיערכות
עם משאבות לאירועי קיצון .בנוסף לכך הושלמה ואושרה תוכניות אב לניקוז  ...של העיר
חולון .בנגזרת מתוכנית זאת אחרי טיפול פרוייקטלי תשתיתי בשקעים  ...להצפות ברחוב ...
ברחוב ההסתדרות .פרויקט  ...הנמצא בבחינת חלופות לשיפור התשתית בכביש  .44כמו כן
בשבועות הקרובים יחל פרויקט ניקוי  ...אשר יביא לשיפור משמעותי בסביבות הניקוז והנגר
 ...בשכונות העיר .בימים אלו נערך תיאום תוכניות עם הרכבת הקלה במטרה להביא לביצוע
שיפור תשתיות הניקוז ובהתאם לתוכניות האב במסגרת פרויקט הרכבת .אני עובר לשאילתא
הבאה.
מר מיקאל בוזגלו :רגע לפני ,ברשותך .מוטי ,מוטי לאן ממהרים? מוטי ,אפשר ,אני רוצה לומר
משהו ברשותך.
מר מוטי ששון :לא ,לא ,לא ,סליחה.
ד"ר קרן גונן :רגע אבל לי מותר ,נכון?
מר מוטי ששון :סליחה  ....לא חבר'ה ,חבר'ה,
מר מיקאל בוזגלו :מילה טובה ,אבל כשצריך להגיד מילה טוב תן להגיד מילה טובה.
מר מוטי ששון :לא ,לא ,לא עכשיו .לא עכשיו.
מר מיקאל בוזגלו :לא ,זה קשור  ...זה חשוב.
מר מוטי ששון :חבר'ה יש לי ,אני רוצה שתלכו לפי הנוהל.
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מר מיקאל בוזגלו :לפי הנוהל.
מר מוטי ששון :מישהו רשאי,
ד"ר קרן גונן :אז לי ,אני רשאית.
מר מוטי ששון :מישהו שואל שאילתא ,הוא מקבל תשובה .זכותו לבקש שאלת הבהרה ,אבל
רק מי ששאל את השאילתא.
ד"ר קרן גונן :מה נשתנה בלילה הזה מכל הלילות? כלומר ,מה השנה תעשו שלא עשיתם
בשנים קודמות.
מר מוטי ששון :תחכי לפסח תקבלי תשובה ...
מר מיקאל בוזגלו :סילמן תקשיב ,סילמן ,תן לי לפרגן רגע ...
מר מוטי ששון :בוזגלו ,בוזגלו,
מר מיקאל בוזגלו :אני רוצה לומר משהו .סילמן ,סילמן ...
ד"ר קרן גונן :מה אמרתי? סליחה? מה אמרת? לא שמעתי.
מר יעקב אחדות :חבר'ה ערב כיפור ,בואו ,בואו נוריד את הטונים.
מר מיקאל בוזגלו :שנה שעברה  ...שנה שעברה ,סילמן תקשיב טוב בבקשה .גם אתה .שנה
שעברה ,אני רוצה לומר לך ,באמת ,זה תועד בווידיאו ,הצפות נוראיות בפלג ,בכל מיני
מקומות ,בהסתדרות  1בלילה ,צוותים של העירייה היו בהסתדרות ,מנכ"ל העירייה היה בכל
 ...כשצריך לפרגן אני אפרגן .היה סילמן עם מעיל ,כולו גשם ,רגע דקה ,דקה .אני שבוע
שעבר הייתי בהסתדרות ,הלכתי לראות את העבודות ,את כל התשתיות הענקיות שעושים
שם .אז אני לפחות בקטע הזה רוצה להגיד שאפו ,שכן אני רואה שיפור ואני מקווה שיהיה
הרבה פחות הצפות.
מר מוטי ששון :אז אני יורד מההערה שלי לגבי פסח.
מר מיקאל בוזגלו :טוב.
מר מוטי ששון :טוב ,בבקשה שי .בר.
מר בר שי :בר.
מר מאיר חלבי :אבל רוב ההצפות ,רוב ההצפות בעיר שהעירה קרן ,זה בגלל שהנשים
זורקות את התחבושת ההיגיינה ואת הטמפונים,
ד"ר קרן גונן :אוי באמת ...
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* .5שאילתא של חבר המועצה בר שי בנושא – מיתון תנועה.
מר בר שי :טוב ,אז השאילתא שלי מתקשרת גם לשאילתא של חבר המועצה ניסן .אז כחלק
מהמאמץ להורדת מספר הנפגעים בתאונות הדרכים ככל הניתן ועל מנת לקדם דרכים
בטוחות להולכי רגל ,רוכבי דו גלגלי והנהגים ,אשמח לדעת מהו מספר הרחובות ממותני
התנועה בעיר והאם כחלק מהמגמה העולמית בכוונת העירייה לקדם הסבת רחובות נוספים
לרחובות ממותני תנועה.
מר מוטי ששון:

אתה ראית את התשובה? לא הספקת ,טוב.

קיים ספר הנחיות שלם של משרד התחבורה הנותן כלים לאנשי מקצוע
להסדרת אזורי מיתון תנועה.
מיתון תנועה בהגדרתו הינו הסדרת תנאים בהם רכב הפרטי מפנה במידה מסוימת את מקומו
לטובת תחבורה ציבורית ,אופניים והולכי רגל.
בראיית מקרו ,בשנים אחרונות בכל המדינה ובין היתר גם בחולון מקודמים פרויקטים
תחבורתיים מערכתיים רבים כמו הקו הירוק רק"ל" ,מהיר לעיר" (נת"צים ברחובות משה דיין,
יוספטל ,אילת ,המעפילים והלוחמים) ,מערכת שבילי אופניים מטרופוליניים אופניידן (שביל
החולות ושביל אריאל).
בנוסף  2קווי מטרו  M1ו M3-מתוכננים לעבור בגבולות העיר.
כל הפרויקטים שהוזכרו יתרמו להקטנת נסיעת רכבים פרטיים בכבישים ועקב כך למיתון
תנועה.
הסדרת מיתון תנועה זה לא רק שינוי תפיסתי מערכתי ,אלה גם הסדרת תנאים ברחובות
עירוניים המאלצים נהגים להוריד את מהירות הנסיעה מתחת למותרת.
קיימות אפשרויות רבות להשגת מטרה זו גם בעזרת קביעת משטר תנועתי ע"י הגבלת
מהירות באמצעות תמרורים  220ו( 221 -רחוב משולב) ו( 222-223אזור מיתון תנועה) וגם
בעזרת תנאים פיזיים ,כגון הצרת נתיבים ,הצבת פסי האטה ,הסדרת מעברי חציה מוגבהים
וכו'.
ולנתונים התרבותיים החלקיים ,קיימים כ 20-מקומות בעיר בהן
הוגדרו רחובות משולבים עם מהירות של  30קמ"ש ,או הוצבו תמרורים המגבילים למהירות
של  30קמ"ש  .הותקנו ברחבי העיר כ 500-פסי האטה .לא ניתן  ...זה נתון כמותי הסדרת
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תנאים פיזיים ,כמו נתונים גאומטריים וכל הדברים ,אתה לא יכול לכמת אותם .תכנונית גם
של רחובות חדשים וגם בשדרוג רחובות מתואמת למתן עדיפות להולכי רגל ותחבורה
ציבורית לעומת הרכב הפרטי .כלומר ,פרויקטים שבביצוע בוצעו בזמן האחרון ,נווה רמז,
רחובות פייר קניג ,מרים זוהר ,מתחם רחובות שושנה דמארי ,אהרון גלעדי ,ועוד.
מר בר שי :אז שאלת ההבהרה שלי היא בעיקר מתייחסת לתחבורה ציבורית להפחתת נסיעה
ברכב פרטי ובאמת המטרה של מיתון תנועה היא גם לאפשר רחובות יותר בטוחים גם
לרוחבי אופניים וגם להולכי רגל שמסתובבים ברחובות.
מר מוטי ששון :זה  ...של תוכנית האב שלנו בנושא של מסלולי אופניים.
מר בר שי :בגלל שגם חסרים מסלולי אופניים אז,
מר מוטי ששון :אחת הבעיות שלנו זו הבעיה שאין לך רצף .באים מהוותיקה ,אין רצף ,זו
בעיה.
מר בר שי :אין רצף של מה?
דובר :של מסלולים ...
מר מורן ישראל :שנייה ,תנו לו לסיים את השאלה.
מר מוטי ששון :קח את רחוב  ...ורחוב ההסתדרות .הציעו לי לקחת את החנייה של כל
הבתים שנמצאים הראשונים יותר שנמצאים בצד הדרומי של ההסתדרות ,כשאתה הולך
לכיוון ממערב למזרח ,אלה בתים של שתי קומות ,שלוש קומות ואין להם חנייה בחצרות,
לבוא ולקחת להם עכשיו את החנייה ונגיד עכשיו אנחנו עושים נתיב נסיעה .לאן הם הולכים?
מר בר שי :זאת לא הייתה השאלה שלי.
מר מוטי ששון :לא ,לא ,אני רק אומר לך איזה בעיות יש .יש המון בעיות ,לכן אנחנו עובדים
על מסלולי אופניים.
מר מורן ישראל :יש לי עוד שאלה ,אני יכול לשאול שאלה,
מר בר שי :לכן הפתרון של מיתון תנועה ,רחובות שהם מותאמים  ...מאפשרים נסיעה בטוחה
של אופניים בלי ,אפשר לעשות  ...ומה שקורה,
מר מוטי ששון :אבל תראה ,זה מה שאנחנו רוצים למתן ,כמה שפחות תאונות .אבל מצד שני
ככל שאתה מאט את התנועה ...
מר בר שי :ברחובות צרים וקטנים אפשר לעשות,

29

מועצת העיר ה 18-חולון ישיבת מועצה שמן המניין מס'  16ליום –  6.10.19פרוטוקול
510
מר מוטי ששון :לכן אמרתי לך מה עושים ,הקראתי לך.
מר בר שי :השאלה אם זו המדיניות.
מר מוטי ששון :כן,
מר מאיר חלבי :מוטי אבל יש כאן תוכנית של נתיב אופניים מקניון חולון לתחנת רכבת
יוספטל ,זה בקרוב יצא.
מר מורן ישראל :אפשר על התוצאה ...
מר מוטי ששון :לא ,אני ,לא ,לא ,לא ,יש לי  ...ניסן בבקשה.

 .6שאילתא של חבר המועצה ניסן זכריה בנושא  -לשמור על הולכי הרגל מפני
פגיעות רבות מכלי רכב שונים הנוסעים על המדרכות ובראשם האופניים
החשמליים.
מר ניסן זכריה :חברים ,סליחה .אנחנו מדברים על איסור נסיעה של קורקינטים ואופניים על
מדרכות .אני יודע שיש פה  ...אבל לפיקוח העירוני ,מאחר ואין חוק עזר עירוני שמסדיר את
זה ,רמת האכיפה  ...פשוט נותרת בעיה מאוד קשה למשל ב ...-במתחם הזה להליכה ,אבל
הרבה מאוד אנשים שהולכים שם  ,...כי ילדים עם אופניים וקורקינטים וכל הזמן אנשים ממש
סובלים שם .אני קראתי את התשובה שלך מוטי ,אני יודע שיש חוק שאוסר את זה ,אני יודע
שיש חוק אבל המועצה עצמה חייבת חוק עזר עירוני להסמיך את הפיקוח העירוני ,כי רק,
כרגע רק שוטר יכול לתת דו"ח על נסיעה על מדרכה .זה גם יכול להיות נתיב טוב לקופה
העירונית המדלדלת מוטי .הגירעון הולך וגדל ,אני חושב ש ,-זה לא מצחיק .לא ,חבר'ה יש
גירעון גדול ,שמעון יודע את זה ,גם הגזבר יודע את זה ,הגירעון הוא לא קטן וצריך לחפש ...
הכנסה ,ומי שעובר על החוק ,שישלם.
מר שי קינן :יונת ,לא הסמכנו את השיטור כשהצבענו על השיטור העירוני?
מר מוטי ששון :חברים ,ניסן ...
מר ניסן זכריה :חברים בבקשה.
מר מוטי ששון :מאפשר לפיקוח העירוני למנוע נסיעת אופניים ממונעות בשטח גינות
ציבוריות .כמו כן ,פורסם תיקון ברמה הארצית המאפשר למשטרה לאיכוף את עצם השימוש
באופניים כאלו ,אולם רק לשוטרים ולא לפיקוח העירוני.
מר ניסן זכריה :לשיטור העירוני מותר?

30

מועצת העיר ה 18-חולון ישיבת מועצה שמן המניין מס'  16ליום –  6.10.19פרוטוקול
510
מר מוטי ששון :עכשיו,
עו"ד יונת דיין :כן ,לשוטרים.
מר מוטי ששון :עכשיו חברים ,מישהו זרק פה איזו הערה .אז ככה,
מר ניסן זכריה :אין גירעון? הכל בסדר? אם אתה אומר שאין גירעון אז בסדר .דרך אגב ,אני
רציתי להתחיל ,סליחה .אני לא מתבייש בעיר ,באמת ,אני לא מתבייש בעיר .למרות ,רגע,
למרות שאני עכשיו תמיד אופוזיציה ,אני לא מתבייש בעיר ,יש מה לשפר ,יש מגבלות זו עיר
ישנה ,תשתיות ישנות .זה לא כל כך פשוט לנהל עיר בסדר גודל כזה ,זה לא פשוט .קל
להעביר ביקורת ,אבל יחד עם זאת הגיע הזמן לעשות קצת שינויים בכל מיני תחומים שפה
רק יעשו את החיים יותר נוחים .את זה אפשר לעשות תמיד .אבל אני לא מתבייש בעיר.
מר מוטי ששון :עכשיו ככה ,גם אני גאה ,נולדתי פה.
ד"ר קרן גונן :גם אני נולדתי פה ,אני  43שנה גרה פה 20 ,שנה עבדתי בעירייה ,לא
מתביישת .חבל לי פשוט שהגענו למצב כזה,
מר מוטי ששון :כי אין לך הבנה ,מה אני יכול לעשות?
ד"ר קרן גונן :חבל מאוד.
מר מוטי ששון :ניהול שלי ,אתה צריך לדעת זה לא כל מיני סיסמאות באוויר .העיר חולון
נבחרה כעיר איתנה .אין לך מושג על מה את מדברת.
דובר :מוטי אולי תסביר להם שההוצאה היא פרי ההכנסה וההכנסה,
מר מוטי ששון :אני לא רוצה להסביר לאנשים שלא מבינים.
ד"ר קרן גונן :אני מבינה ,יש לי ...
מר מוטי ששון :העיר חולון היא העיר ,תראי ,את כל הזמן צועקת .תפסיקי לקשקש,
ד"ר קרן גונן :לא ,לא ,לא ,מוטי תחזור בך.
מר מוטי ששון :תקשיבי ,את מפריעה ,את כל הזמן קופצת,
ד"ר קרן גונן :אבל אני לא מקשקשת .אז את המילה הזאת,
מר מוטי ששון :הקשקוש ,אני חזור בי ,אבל תפסיקי כי אני אוציא אותך.
ד"ר קרן גונן :תודה.
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מר מוטי ששון :כי אני אוציא אותך אם את כל פעם תקפצי .תכבדי את כולם פה ,לא צריכים
לשמוע אותך כל הזמן בכל נושא .תצביעי ,תבקשי רשות דיבור .בהכל את מבינה שמתי לב,
בהכל את מבינה.
ד"ר קרן גונן :נכון.
מר מוטי ששון :גם ברווחה שמתי לב,
ד"ר קרן גונן :אני מאוד מוכשרת.
מר מוטי ששון :גם ברווחה הבנתי שאת מבינה.
ד"ר קרן גונן :נכון.
מר מוטי ששון :אבל,
ד"ר קרן גונן :אבל?
מר מוטי ששון :בעירייה חשבו אחרת ,אז אני עכשיו עובר לנושא של ...
ד"ר קרן גונן :אתה לא מכבד את עצמך 20 ,שנה אני פה עם מכתבי המלצה מפה עד להודעה
חדשה.
מר מוטי ששון :אני מבקש ממך ,אני,
ד"ר קרן גונן 20 ... :שנה ,אז תחזור בך,
מר מוטי ששון :אני מבקש שתפסיקי להפריע .לא חוזר בי,
ד"ר קרן גונן :מוטי אתה יצאת קטן עכשיו.
מר מוטי ששון :לא ,את תצאי החוצה פעם שנייה.
ד"ר קרן גונן :קטן.
מר מוטי ששון :פעם שלישית אני מבקש שתצאי החוצה.
ד"ר קרן גונן :איזה קטן ,איזה קטן,
מר מוטי ששון :אני מבקש שתצאי החוצה ,את מפריעה לי כל הישיבה.
ד"ר קרן גונן :אבל אתה תחזור בך ,זה לא יפה .אתה תחזור בך,
מר מוטי ששון :מה את אומרת?
ד"ר קרן גונן :אתה תחזור,

32

מועצת העיר ה 18-חולון ישיבת מועצה שמן המניין מס'  16ליום –  6.10.19פרוטוקול
510
מר מוטי ששון :את לא ,תצאי עכשיו החוצה .את כל הזמן מפריעה לי כל הישיבה .כל הזמן יש
לך הערות.
ד"ר קרן גונן :אתה תחזור בך ,אתה דיברת לא יפה ,כראש עיר אתה תחזור בך.
מר מוטי ששון :תצאי החוצה.
ד"ר קרן גונן :אני לא יוצאת עד שאתה חוזר בך.
מר שי קינן :קרן ,קרן עזבי .מוטי  ...חג ,מוטי חג .היא הפסיקה מוטי ,הפסיקה.
מר מוטי ששון :לא ,היא כל הזמן מדברת.
ד"ר קרן גונן :לא ,אתה תחזור בך.
גב' אלינור מטלון :שי ,זאת הייתה הערה לא מתאימה בכלל .זאת הייתה הערה לא מתאימה,
שיחזור בו ונגמר הדיון.
מר מוטי ששון :שמעת שחזרתי בי ,שמעת.
גב' אלינור מטלון :לא ,לא ,לא להערה האחרונה ,לא להערה האחרונה.
מר מוטי ששון ... :תוציא אותה החוצה ,תוציא אותה החוצה.
ד"ר קרן גונן :אני לא יוצאת מפה עד שמוטי לא חוזר בו ,אני לא יוצאת מפה.
גב' אלינור מטלון :מוטי לא שמעו ... ,מהערה האחרונה.
ד"ר קרן גונן :אתה תחזור בך ,אתה תחזור בך...
מר מוטי ששון :את מפריעה בניהול הישיבה כל הזמן.
ד"ר קרן גונן :אתה תחזור בך.
מר מוטי ששון :אני לא חוזר משום דבר שאמרתי לך,
ד"ר קרן גונן :אתה ראש עיר ואתה יצאת כזה קטן להגיד הערה כזאת זאת בושה וחרפה.
מר מוטי ששון :אז אני מבקש שתפסיקי...
ד"ר קרן גונן :אני אדבר כמה שאני רוצה ,אתה לא תוציא אותי .אתה תחזור בך ,אתה תבקש
סליחה...
מר חיים זברלו :קרן ,קרן ,בבקשה דיי.
ד"ר קרן גונן :שיבקש סליחה...
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מר מוטי ששון :לא ,תצאי החוצה .לא ,היא תצא החוצה ,זה לא יעבור ככה.
ד"ר קרן גונן :אין בעיה ...
מר מוטי ששון :ניסן ,קראת בעיתונות ,חולון מבחינת החוסן הכלכלי נמצאת במקום השני
בארץ.
מר מיקאל בוזגלו :בולשיט.
מר מוטי ששון :זו לא פעם ראשונה ,העיר היא לא בגירעון,
מר מיקאל בוזגלו :העיר לא בגירעון?
מר מוטי ששון :העיר ללא גירעון.
מר מיקאל בוזגלו :כמעט  200מיליון שקל גירעון.
מר מוטי ששון :בכל שנה ,חוסר ההבנה שלך ...
מר מיקאל בוזגלו :חוסר הבנה שלי  ...תגידו לי ,אתם רציניים? אין כסף בעירייה.
דובר :אתה מדבר ברצינות ככה?
מר מיקאל בוזגלו :אני מאוד רציני .מאיפה הבאתי את זה? חודש הבא ...
מר מוטי ששון :היא תצא מפה,
ד"ר קרן גונן :אתה תבקש סליחה ,אתה תבקש סליחה ואני אגיד לך בדיוק מה קרה אם אתה
רוצה שכולם ידעו,
מר מוטי ששון :את לא תדברי מתי שאת רוצה.
ד"ר קרן גונן :אני אדבר מתי שאני רוצה.
מר מוטי ששון :את לא תדברי מתי שאת רוצה.
ד"ר קרן גונן :אתה על ההערה הזאת תבקש סליחה .ההערה הזאת ,לפני שאתה לא תחזור
בך אני לא נרגעת  ,הערה שלו לא במקום ,כי אם נפתח פה את הפה,
מר מוטי ששון :לא צריך אבל ,זה  ...תפסיקי להפריע לניהול הישיבה.
ד"ר קרן גונן :מוטי אני קיבלתי  ...לא ברמה האישית ולא שום דבר .תזהר ממני ,תזהר ממני.
מר יעקב אחדות :קרן ,קרן בבקשה.
ד"ר קרן גונן :ותבקש סליחה עכשיו .לא יוצאת ,לא יוצאת.
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מר יעקב אחדות :אבל תרגיעי בבקשה.
ד"ר קרן גונן :לא יוצאת.
מר יעקב אחדות :לא אמרתי לך לצאת.
ד"ר קרן גונן :אני לא אצא ,אני אתבע אותך דיבה על זה .אתה ,אז אני רוצה ש ...-מול כולם.
אני לא יוצאת ,ואם אני אפתח את מה ...
דובר :קרן את יכולה לעשות מה שאת רוצה.
ד"ר קרן גונן :אז אני רוצה שיבקש סליחה ,לא יוצאת מפה .ראש העיר יבקש סליחה ממני
עכשיו.
מר מוטי ששון :מי את שאני אבקש סליחה? אני מבקש ממך לצאת החוצה.
ד"ר קרן גונן :אני לא יוצאת החוצה.
מר מוטי ששון :את מפריעה לניהול הישיבה.
ד"ר קרן גונן :אני לא יוצאת החוצה.
מר מוטי ששון :את כל הזמן מפריעה לניהול הישיבה .לכל דבר יש לך מה להגיד ואת לא
תישארי פה.
ד"ר קרן גונן :לא יוצאת החוצה.
מר מוטי ששון 5 :דקות הפסקה עד שתבוא הפקחית .לא ראיתי דבר כזה ,על כל דבר יש לה
מה להגיד,
מר שי קינן :אתה לא יכול אבל,
גב' אלינור מטלון :אבל זה לא יפה ,זה לא יפה ...זה לא לעניין.
ד"ר קרן גונן :אני כיבדתי אותך כל מערכת הבחירות .אם אני הייתי פותחת את הפה שלי,
מר מוטי ששון :שמענו ,שמענו.
ד"ר קרן גונן :כיבדתי אותך,
מר מוטי ששון :שמענו אותך ,שמענו אותך.
ד"ר קרן גונן :אני אגיד את זה עוד פעם .תוציא את מכתבי ההמלצה שאתה בחרת לכתוב לי
כי רצתי לראשות העיר .תוצאי ,יש  ...מסודרת לזה .כשבאתי לישיבה עם יוסי זיידה ואיתך,
אם אני לא ארוץ אני אקבל מכתב המלצה,
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מר יוסי זיידה :לא ,לא ,לא ,סליחה,
ד"ר קרן גונן :אתה רוצה שאני אפתח?
מר יוסי זיידה :לא ,לא ,אף אחד לא אמר לך את זה .את ביקשת המלצה ,את ביקשת המלצה,
ד"ר קרן גונן :יוסי שהוא יחזור בו עכשיו כי חבל ,שהוא יחזור בו עכשיו כי חבל.

 .7חוות דעת משפטית – חוזה למתן זכות שימוש עיריית חולון – ויצ"ו הסתדרות
עולמית לנשים ציוניות (ע"ר  )5800527321גוש  6043חלקה  1975רח' לבון 5
חולון.
מר מוטי ששון :אוקי ,אני עובר לסעיף הבא .חוות דעת משפטית חוזה למתן זכות שימוש
עיריית חולון ,ויצ"ו הסתדרות עולמית לנשים ציוניות .עמותה רשומה  5800527321גוש
 ,6043חלקה  1975רחוב לבון  5חולון ,מצורף בזאת .יש למישהו שאלת הבהרה?
עו"ד יונת דיין :מדובר על הליך הקצאה.
מר מורן ישראל :כן .שאלה ראשונה ,למה זה בא עכשיו? זה יכול להסתיים רק ב.2022-
שאלה שנייה,
דובר :ב.2017-
מר מורן ישראל :אז על אחת כמה וכמה ,למה ב,2017-
עו"ד יונת דיין :הסתכלת על  ...של ההסכם?
מר מורן ישראל :קראתי כן .ההקצאה המקורית היא אמורה הייתה להסתיים ב 2022-ואתם
רוצים הארכה עכשיו של  15שנה נוספת מ .2022-נכון? אני מבין .אחד ,למה הבאתם את זה
עכשיו ולא להביא את זה? שתיים ,האם כבר השיפוץ בוצע כן או לא? האם הוא בוצע לצורך
העניין ,איך יכול להיות שאנחנו מאשרים משהו בדיעבד? אז השיפוץ בוצע? כי את ההסכם
הזה אנחנו עושים אז בדיעבד .עכשיו בשטח השיפוץ בוצע? מישהו יודע לענות?  ...אני
אשמח לקבל תשובה כי אז אני לא מבין מה הקטע של חותמת גומי של מועצת עיר שמאשרת
משהו בדיעבד.
עו"ד יונת דיין :קודם כל נתחיל בזה שהמקום עומד משנת .'73
מר מורן ישראל :את זה קראתי.
עו"ד יונת דיין :בסדר .הם הגישו בקשה . ...
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מר מורן ישראל :שוב ,חשוב לומר שאין שום דופי בויצ"ו ובפעילות שלה .אני חושב שפשוט ...
להקצאות חולון שצריך לבחון אותו לאור פרק הזמן והתמורה שמקבלת העיר,
עו"ד יונת דיין :אז קודם כל ,אז קודם כל בנוהל הקצאות התמורה היא תמיד סמלית... ,
שקלים לשנה,
מר מורן ישראל :לא ,לא ,כשאני מדבר על תמורה זה אומר השבחת הקרקע ,כמו מבנה ,כמו
שיפוץ ,כמו משהו אחר.
עו"ד יונת דיין :תמורה בנוהל הקצאות היא לא השבחת הקרקע או שיפוץ מבנה ,אלא השירות
למען הציבור שלנו בכל מיני תחומי דת ,רווחה ,חינוך ,תרבות וכן הלאה .מה שמתבקש ...
משרד הפנים  ...הקצאה זה באמת שימוש שמיועד לתושבי השכונה ולתושבי העיר שלנו .זה
לא משהו מרמה ארצית ,או לא משהו מגופים עם מטרות עסקיות .אני לא זוכרת בעל פה אם
השיפוץ כבר בוצע או לא,
מר מורן ישראל :יונת ,בסעיף  5רשום שהעמותה ביצעה שיפוץ במקום על ידי העמותה ,ככה
רשום פה בסעיף  5אני קורא.
עו"ד יונת דיין :אוקי.
מר מורן ישראל :אוקי ,אז ההערה היא מאוד מאוד פשוטה .מאחר ובסופו של דבר זה לא
משהו שמותנה ,כמו שאומרת היועצת המשפטית .הרי לא התנו את השיפוץ או את ההשבחה
במשך הזמן של ההקצאה ,אלא זה דברים שמנותקים זה מזה .אני חושב  ...שמחובר במבנה
קיים ,זה לא מבנה שבונים אותו ומוטב להשקיע מיליוני שקלים כדי להקים מבנה שפרק זמן
של ההקצאה יינתן לפרק זמן של  5שנים .למה  5שנים מאיפה הבאתי? זה משך זמן קדנציה.
בכל פעם נכנסת מועצת עיר שיכול ה לבחון מחדש את צרכי העיר ולהחליט האם היא
מחליטה להקצות מחדש קרקע או לא להקצות מחדש קרקע .ולכן אני חושב שאת משך זמן
ההקצאה אנחנו צריכים לקצר מ 15-שנה ל 5-שנים .לתת להם ,יבואו בקדנציה הבאה ,אם
חושבים שנכון ניתן להם להאריך .בוודאי אם זה לא מותנה,
מר מאיר חלבי :אבל זה לא פוליטי ,זה ויצ"ו ,ויצ"ו.
מר מורן ישראל :מדובר על חלוקה של צרכי ציבור ,יש בה  ...החלטה שהיא החלטה פוליטית.
לא משנה ,זה סדר יום ,סדר עדיפות.
מר מוטי ששון :לא ,לא ,לא ,זה לא פוליטי ,סליחה ,זה לא פוליטי.
מר מורן ישראל :סדר עדיפות זה פוליטי .פוליטי זה משהו רע?
מר מוטי ששון :זה שירות לתושבים ,בבקשה ניסן.
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מר מורן ישראל :נכון ,אבל זה ,אתה מחליט עכשיו על  15שנה,
מר מוטי ששון :ניסן ,ניסן.
מר ניסן זכריה :יש הבדל בין  VOTוהקצאה לצרכי ציבור ,זה שני דברים שונים לחלוטין .ב-
 VOTיש הקצבה של פרק זמן .לדעתי בהקצאה לצרכי ציבור ,בתי כנסת ,מעונות יום ודברים
כאלה לא צריכה להיות גם הגבלה של זמן לדעתי.
מר מורן ישראל :באמת? אתה נותן לעמותה לכל הזמן שהיא רוצה?
מר ניסן זכריה :אני חושב ,אני חושב,
מר מוטי ששון :כל עוד היא ממלאה את הייעוד שלשמה היא הוקמה,
מר מורן ישראל :אז זה מה שהיה בעבר ואתם ...
עו"ד יונת דיין :נוהל משרד הפנים,
מר מוטי ששון :אני לא מדבר על הקצאות חדשות.
מר מורן ישראל :יש לך קרקעות ,הקרקעות מוגבלות,
מר מוטי ששון :רגע ,ניסן תשמע מה יש לה להגיד.
עו"ד יונת דיין :נוהל משרד הפנים גם על הקצאות חדשות וגם על הקצאות שנמסרו לפני
הנוהל שצריך לאשרר אותם על פי הנוהל ,וגם על הארכה ,תקופת ההקצאה פה מסתיימת ב-
.'22
מר ניסן זכריה :אני לא חושב שזה נכון ,הוא לא דיבר על ההקצאות ...
עו"ד יונת דיין :מה קורה ,מה קורה בשנת  ?'22ויצ"ו יצאו מהנכס או שצריך לעשות הקצאה
חדשה?  ...כי לפי נוהל משרד הפנים הזמן המקסימאלי לתקופת הקצאה הוא  24שעות,
דובר :כן ,שזה לא יגיע לבעלות ,בסדר,
מר מוטי ששון :אז תקרא  ...צריך להשקיע הרבה,
מר מורן ישראל :אז זה כן מותנה כמו שאתה אומר ...
עו"ד יונת דיין :זה לא מותנה  ....יש פה מעון יום לילדים .המחשבה המקצועית שתומכים בה
אנשי המקצוע של העירייה ,שזה לא נכון ל 5-שנים ושצריך לתת תקופה של  15שנים.
מר מורן ישראל :מה ,מה הסיבה? מה הסיבה של  ,15תראי ,אני אסביר אותי ,אני אסביר
אותי .אני רוצה להסביר .לעיר יש משאבים והמשאב הזה נקרא שטחי ציבור .והשטחים האלה
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ניתנים לנו לחלוקה באישור ,בגלל זה זה מגיע למועצת העיר להקצאות שאנחנו מחלקים את
שטחי הציבור .עכשיו ,אני מבין את העיקרון של לתת גם לעמותות שעושות צרכים לטובת
הציבור .מעונות יום לילדים ,בוודאי שזה דבר חשוב .אבל זה שמועצת העיר הזו סוברנית
למה יהיו צרכי הציבור בעוד  10שנים או בעוד  15שנה,
דובר :זה לא משתנה ,זה,
מר מורן ישראל :אנחנו לא יודעים .מה הבעיה שנקצר את משך ההקצאה ל 5-שנים ...
מר מוטי ששון :מורן  ...במיליונים ,אתה רוצה ?...
מר מורן ישראל :כמה מיליונים? כמה  ...מיליונים הם משקיעים לטובת ה ,-מאיפה אתה
יודע?
גב' עינב קפלן בשארי :אבל מורן,
מר מורן ישראל :כמה מיליונים? תגיד לנו כמה מיליונים...
גב' עינב קפלן בשארי :מורן אבל אתה יודע שהגידול של הילדים בעיר ,הצורך בגני ילדים הוא
גדל אז למה שאנחנו לא,
מר מורן ישראל :אני שמח ששאלת.
מר מוטי ששון :אבל רגע ,מורן אתה לא,
מר מורן ישראל :אבל זה דיון לסעיף,
מר מוטי ששון :אתה רוצה לדבר? דבר .בבקשה ,את רוצה לומר,
מר מורן ישראל :שתסיים ואני אענה לה ,זה חלק מהדיון שיש,
מר מוטי ששון :זה לא דיון ...
מר מורן ישראל :אז אם אין אף אחד ,אני אבקש שוב את זכות הדיבור כי זה הנושא שאני
רוצה
להתייחס אליו .כרגע זה גני ילדים .בואו רגע ,יהיו עוד  1,001סיבות וסוגים שונים של
הקצאות.
גב' עינב קפלן בשארי :אבל אנחנו מייעדים את זה ספציפית,
מר מורן ישראל :אני מבין ,אבל השאלה עינב היא באופן עקרוני האם את חושבת,
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גב' עינב קפלן בשארי :אבל אנחנו לא עושים משהו באופן עקרוני .אנחנו עושים ,מדברים
כרגע על נושא ספציפי ,על גני ילדים,
מר מורן ישראל :נכון ,אבל השאלה שאני שאלתי היא למה לא ל 5-שנים .בואי תסבירי לי את
למה לא ל 5-שנים? ...
מר מוטי ששון :מורן ,הבעת את דעתך ,תודה רבה.
דובר :הם לא מבינים אותו ,הוא רוצה  25שנה.
מר מורן ישראל :לא ,לא ,אני חושב שאני יודע להסביר את עצמי,
מר מוטי ששון :חברים ,חברים ,אוקי ,מי בעד חוות הדעת המשפטית,
עו"ד יונת דיין :לא ,לא ,רגע ,אתה מצביע על ההתקשרות בין עיריית חולון לבי Iויצ"ו
הסתדרות עולמית לנשים ציוניות עמותה רשומה  .5800527321להקצאת מבנה  ...גוש
 ,6043חלקה  1975על שטח של  500מטר ברחוב לבון  5חולון למטרת הפעלה ואחזקת ...
של מעון יום לילדים על ידי העמותה .התקופה היא  15שנה מינואר  '22עד לינואר .'37
תמורת תקופת רשות השימוש תשלם העמותה דמי שימוש חד פעמיים של שקל כמפורט
בחוזה שהובא לאישורכם.
מר מורן ישראל :חבר'ה לתשומת לבכם שהשיפוץ הוא חלק  ...של ההסכם.
מר מוטי ששון :מי בעד? מי בעד?
מר מורן ישראל :השיפוץ הוא לגמרי החלק  ...ההסכם.
מר מוטי ששון :אוקי ,מי בעד?
מר מורן ישראל :אז בואו נפתח את זה ונדבר על זה 5 ... .שנים מה הבעיה?
מר מוטי ששון 16 ,15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 :בעד .מי נגד? 5 ,4 ,3 ,2 ,1
נגד .נמנעים? אין .אושר .אני עובר לסעיף הבא.

 .8חוות דעת משפטית – מכרז  – 13/2019חוזה מכר עיריית חולון – לי מזרחי ת.ז.
 300073723גוש  6874חלקה .160
עו"ד יונת דיין :חוזה מכר .חוזה המכר הוא בעקבות מכרז ...
דוברת :לא שומעים כלום.
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עו"ד יונת דיין :חוזה מכר הוא בעקבות מכרז בהיותו קרקע שהעירייה החזיקה בה יעוץ שכיר
...
דוברת :את מדבר על לי מזרחי עכשיו?
עו"ד יונת דיין :כן .בעקבות המכרז ,בעקבות ההצעה  ...זה מובא לאישור.
מר מוטי ששון :אוקי ,מי בעד?  23בעד .מי נגד? מי נמנע? אין נמנעים ,אושר 23 .חברי
מועצה מתוך  27תמכו בהחלטה למכירת השטח של העירייה בגוש  6874חלקה  160בסכום
של  2,200,055ש"ח .אושר .אני עובר לסעיף הבא  .9כן אמרתי 22 ,מתוך .27
 .9חוות דעת משפטית – חוזה למתן זכות שימוש עיריית חולון – עמותת עטרת
חכמים (ע"ר  )580156271גוש  7160חלקה  79רח' החי"ם חולון.
מר מוטי ששון :חוות דעת משפטית ,חוזה למת Iשימוש עיריית חולון ,עמותת עטרת חכמים,
עמותה רשומה  580156271גוש  7160חלקה  79רחוב החי"ם חולון .קיבלתם את זה.
מר ניסן זכריה :מה ,זה אותו העיקרון של הויצ"ו?
גב' שני מסילתי כהן :לי יש שאלה.
רו"ח ראובן קייקוב :לא ,אבל אני אגיד לכם משהו .זה כבר במקום שנמצאים,
מר מוטי ששון :לא ניסן ,זה בית כנסת קיים.
מר ניסן זכריה :אני יודע ,אבל אני לא מבין  ...חדש?
עו"ד יונת דיין :שאלת שאלה ,אני אשמח לענות לך.
דובר :יונת אני מתפלל ...
עו"ד יונת דיין :ניסן שאלת ,מדובר פה על מסירת חזקה היסטורית משנות ה.'90-
מר ניסן זכריה :רגע ,לא הייתה הקצאה בזמנו.
עו"ד יונת דיין :משנות ה ,'90-לפני נוהל ההקצאות של משרד הפנים .ההנחיות של משרד
הפנים ,והיום כבר יש גם פסיקה של בית המשפט על זה ,אומרת שמה שנמסר לפני חייב
לעבור חידוש דרך הנוהל .אז אנחנו לאט לאט מצליחים  ...על זה,
מר חיים זברלו :אבל אני רוצה להעיר הערה .סליחה ,סליחה.
עו"ד יונת דיין :כן.
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מר חיים זברלו :ספציפית בזמנו אני הייתי ,סליחה ,סליחה ,אני רוצה להסביר לכם מאיפה.
ההקצאה שקיבלנו ,המקום היה שלנו לפני כן .נתנו לנו הקצאה לבנות בתוך בית הכנסת הזה
ששם זה בית כנסת של קרוב ל 60-שנה 70 ,שנה עוד .לפני קום המדינה.
עו"ד יונת דיין :אני רק חייבת לשאול ,כשאתה אומר 'לנו',
מר חיים זברלו :היה ,היה פעם ,הייתי פעם חבר ,הייתי פעם חבר עמותה ,מנהל את המקום.
אני כבר קרוב ל 5-6-שנים אני לא נמצא שם .אבל ההקצאה הראשונה שקיבלנו אותה ,הם
ישבו שם  60שנה ...
מר שי קינן :ההקצאה של ההקצאה,
מר מוטי ששון :אוקי ,חברים ,אנחנו...
עו"ד יונת דיין :התקשרות עם עיריית חולון ועמותת עטרת חכמים ,מספר העמותה
 .580156271הקצאת מבנה ציבור בחלקה  79גוש  7160שמשמש לבית כנסת ... .בקשה
להקים  3קומות נוספות על המבנה הקיים להרחבת בית הכנסת .התקופה היא ל 15-שנים
ממועד החתימה עם אופציה לעוד שתי תקופות ,של פעם אחת של  5שנים ופעם של  4שנים
ו 11-חודשים מה שמשאיר אותנו  all togetherעל  24ו 11-חודשים .תמורת רשות השימוש
תשלם דמי שימוש חד פעמיים של שקל אחד כמפורט בחוזה שהובא לאישורכם.
מר מוטי ששון :מי בעד?
גב' שני מסילתי כהן :יש לי שאלה.
מר מוטי ששון :כן.
גב' שני מסילתי כהן :כמה קומות היום יש למקום?
מר חיים זברלו :היום? יש שם ,סליחה ,יש שם קומת בית כנסת ,עוד קומה עזרת נשים
ומעליה עוד קומה.
גב' שני מסילתי כהן :אז יש  3קומות .עכשיו הוא הולך לבנות עוד  3קומות?
מר חיים זברלו :עוד  3קומות.
מר מורן ישראל :זה בניגוד למה שכתוב בחוזה אני חייב להעיר .יש שם סעיף ... 1.2
מר מוטי ששון :רגע  ...לא נחשב קומה.
מר מורן ישראל :בסעיף  1.2מצוין שהמבנה ...
עו"ד יונת דיין 1,300 :מ"ר ,מטרים רבועים .כיום קיים מבנה בקומה אחת של ...1,120
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מר מורן ישראל :מצוין ,הוא כרגע מתאר שיש שם,
מר חיים זברלו :לא ,זה לא קומה אחת.
מר מוטי ששון :לא זה לא קומות.
מר מורן ישראל :יש  3קומות .אני מכיר ,נו מה ,זה של חיים,
מר מוטי ששון :זה לא קומות בכלל ...החלל של בית הכנסת הוא חלל גדול ,אבל לידו יש
כנראה,
מר חיים זברלו :לא ...אני רוצה להבהיר .יש,
גב' שני מסילתי כהן :אני שמחה שבאת לישיבה כדי לעקוץ...
דובר :אני לא עוקץ ,את אומרת,
גב' שני מסילתי כהן :אני שואלת שאלה,
דובר :כאילו עכשיו זה ממש עקרוני אם זה  3קומות או  2קומות.
מר מורן ישראל :זה לא עומד במה שרשום בהסכם.
דובר :אז אוקי ,יונת תתקני בבקשה.
גב' שני מסילתי כהן :אתה לא חייב לענות ,גם לא פניתי אליך עם השאלה .פניתי לראש העיר,
מר מורן ישראל :חברים ,היא שאלה שאלה פשוטה.
דובר :זה מגוחך.
גב' שני מסילתי כהן :יקירי לא פניתי אליך ,אתה לא צריך לדבר אלי בכלל.
מר חיים זברלו :היום יש במקום קומה אחת .בית הכנסת,
גב' שני מסילתי כהן :כן אני מכירה את המקום.
מר מוטי ששון :עם גג גבוה.
מר חיים זברלו :אוקי ,יש עזרת נשים שזה לא נכלל ,כי זה לא,
מר מוטי ששון :לא ,זה לא קומה.
מר מורן ישראל :כמה קומות יש,
גב' שני מסילתי כהן :אל תנסו ...
מר חיים זברלו :יש  1,300מטר בנוי ,כתוב ככה .מה זה משנה ,מה זה משנה?
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דובר :מה זה משנה עם זה  3קומות או  6קומות? מה זה משנה?
גב' שני מסילתי כהן :אני רוצה לדעת אם יש  3קומות היום ,כי בחוזה רשום קומה אחת.
מר מוטי ששון :מאחר מדובר בבית כנסת ,אז התקרה של בית הכנסת היא גבוה ובגובה שלך
 3קומות .אבל בעזרת נשים ,הוא ספר את עזרת נשים כאילו זה קומה.
מר חיים זברלו :זה מרפסת.
דובר :אז זה שתי קומות.
מר מוטי ששון :זאת לא קומה .ומה שמבקשים ,על בית הכנסת ,על החלל של בית הכנסת.
דקה רגע חבר'ה אתם מפריעים לי .על החלל של בית הכנסת הם רוצים לבנות,
גב' שני מסילתי כהן :עוד  3קומות.
מר מוטי ששון :הם רצו יותר.
גב' שני מסילתי כהן :אוקי.
מר מוטי ששון :וזה לא מפריע לאף אחד ,כי הם בדיוק נמצאים על  ...נתיבי איילון ,אז זה לא
מפריע שם לאף אחד.
מר מורן ישראל :זה לא קשור...
מר מוטי ששון :אני אמרתי להם ,אמרתי להם ,הזכויות שלהם  ...לנצל את זה .אמרתי להם
שלדעתי הם לא ...
מר מורן ישראל :אני רוצה להוסיף משהו ,אפשר? אני באמת רק ממה שאני מבין והשאלה
שנשאלה ומההערות שנאמרו פה ,כבר היום במקום בנוי  1,300מטר,
עו"ד יונת דיין ... 1,120 :הסכם ,אני לא יודעת אם זה ...
מר מורן ישראל :לצורך העניין ,ובסך הכל לצורך העניין ,בסוף כשאתה נותן הקצאה אתה
אומר ,הינה כמו שנאמר קודם ,רושמים שזה כאילו לא בהואיל ובחלק מההסכם ,אבל זה חלק
מההסכם .כשאתה נותן ,הרי אם היינו נותנים קרקע של רק אדמה לאדם ,יש היגיון למה לתת
לפרק זמן ארוך יותר ,כי הוא משקיע מיליוני שקלים .כשהקצנו בקדנציה הקודמת בזמנו
ליהדות סוריה ,נכון? ליד הביטוח הלאומי ,רצו לבנות מבנה גדול ,הקצנו קרקע ,הם הולכים
להשקיע שם ,להקים מבנה שהוא גדול ומפואר .בסוף לטווח הארוך אז אתה מקצה לפרק זמן
שהוא ארוך .היום כשהמבנה כבר קיים על הקרקע ונמצא ,אני חושב שהקצאה היא דבר
חשוב .אין שום ספק ,יש שם בית כנסת והוא פעיל וברוך השם הרבה אנשים מתפללים שם
כמו חברים שנמצאים שם,
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מר מוטי ששון :ורוצים להגדיל אותו.
מר מורן ישראל :זה לא העניין ,השאלה האם פרק זמן במשך הזמן של ההקצאה ,אני חושב
שהקצאה למשך זמן של  15שנים כמו שהערתי בסעיף הקודם היא לא הקצאה ראויה כמו ש-
 5שנים ,בטח אם המבנה קיים .הרי למרות שכתוב לנו מבנה של קומה אחת ,יש שם בפועל
 3קומות.
דובר :אז לכמה אתה חושב להקצות?
מר מוטי ששון 5 :שנים ,עוד  5שנים ...
דובר :אתה מדבר שטויות.
גב' שני מסילתי כהן :רגע ,זה ממש לא ,זו לא הכוונה שלי גם הייתה .הכוונה ,אין לי שום עניין
וזה לא,
מר מוטי ששון :אז תשאלי,
גב' שני מסילתי כהן :זה רק עניין של מה חוזה רשום ומה קיים במציאות .כי אתם מעלים כאן
משהו שבמציאות הוא כבר קיים,
מר חיים זברלו :זה לא קיים ,יש לזה היתר .התוכנית הזאת  ...תוספת.
גב' שני מסילתי כהן :שנייה ,שנייה,
מר חיים זברלו :אני לא מבין מה...
גב' שני מסילתי כהן :אני לא מבינה למה אתה כועס.
עו"ד יונת דיין :הדיון בוועדת הקצאות  ...נוסח ההסכם  ...מבוסס על מידע  ...שנמסר לנו
מההנדסה .זה כולל את ה ...של הפיקוח בשטח  ...בנויים  1,120מטר ובהסכם הקצאה כולל,
גב' שני מסילתי כהן :קיים  3קומות בכלל.
מר חיים זברלו 2 :קומות 2 ,קומות .עזרת נשים זה לא  ...הסברתי לך.
גב' שני מסילתי כהן :עדיין אין הלימה בין החוזה שהוגש לנו לבין המציאות.
מר חיים זברלו :למה?
גב' שני מסילתי כהן :מה לעשות? מה לעשות?
דוברת :אבל כתוב בחוזה ,אבל כתוב  1,120מטר בנוי,
גב' שני מסילתי כהן :לא ,כתוב קומה אחת.
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מר יעקב אחדות :כתוב קומה אחת ...
גב' שני מסילתי כהן :יש הבדל .אבל יש הבדל בין בנייה של  3קומות,
מר חיים זברלו :מה זה משנה אבל? מה זה משנה אבל?
גב' שני מסילתי כהן :זברלו ,אני מכבדת אותך .בבקשה,
דובר :אין בעיה ,אבל אם כתובים משהו שייצמדו למה שכתוב.
מר חיים זברלו :בסדר ,אבל יש בזה קומה אחת ,מה אתה רוצה? זה בגובה של  3קומות,
גב' שני מסילתי כהן :זה לא קומה ,אין קומה אחת שם בפועל .אין קומה אחת.
ד"ר קרן גונן :סליחה ,אפשר להגיד רק,
דובר :עוד שתי קומות ,עזרת נשים ובצד יש לכם שם  ...של  3קומות.
ד"ר קרן גונן :אפשר רק להגיד מילה לפני  ...סליחה רגע .סליחה ,אפשר להגיד? אפשר
להגיד משפט?  ...שנייה רגע ,אני רוצה להגיד,
דובר :כתוב פה "מבנה ציבור בן קומה אחת" .במקום זה מבנה ציבור ,פשוט תמחק את בן
קומה אחת וזהו ...
דובר :מבנה ציבור ונגמר הסיפור 5 .קומות ,מה זה משנה? אם זה לא מפריע...
דובר :זה חלל אחד אבל צמוד לו ,בגובה הזה הוא יכול להכניס שתי קומות.
גב' שני מסילתי כהן :בסדר ,אבל אתה מסכים איתי,
ד"ר קרן גונן :אני רוצה להגיד כמה מילים  ...אז שנייה ,אני יכולה להגיד קודם כל לראש העיר
הגזמת ,הגזמת ,הגזמת.
מר מוטי ששון :תודה רבה.
ד"ר קרן גונן :שנייה עוד לא סיימתי.
מר מוטי ששון :תודה רבה.
ד"ר קרן גונן :אני רוצה להגיד לך שאתה מבייש את עצמך,
מר מוטי ששון :תודה רבה ,תודה רבה.
ד"ר קרן גונן :ואני מאחלת לך גמר חתימה טובה .בכיפור תחשוב על דבריך,
מר מוטי ששון :חוות דעת משפטית,
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ד"ר קרן גונן :אני פעמיים כיבדתי אותך בלוויה של אחיך .תתבייש...
מר מוטי ששון :חוזה למתן זכות שימוש עיריית חולון ,עמותת עטרת חכמים .עמותה רשומה
 ,580156271גוש  ,7160חלקה  79רחוב החי"ם ...מי בעד?
דובר :לא שומעים כלום ,המקליט לא שומע.
מר מוטי ששון :מי בעד?  17 ,16 ,15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,12 ,1בעד.
מי נגד?  4 ,3 ,2 ,1נגד .מי נמנע?
מר יעקב אחדות :אפשר שמית? אפשר שמית?
מר מוטי ששון :מי נמנע? שמית?
מר יעקב אחדות :כן ,אנחנו רוצים שמית ...למי מפריע לבנות בית כנסת...
מר מורן ישראל :חד משמעית ,הקצאה של  15שנה לבנייה שכבר קיימת על הקרקע...
תראה לכולנו  ...מה הבעיה? עם זה אתם לא אומרים שום דבר.
מר מוטי ששון :סליחה מורן ,מורן אני קורא אותך לסדר ,אין לך זכות דיבור.
מר מורן ישראל :אז למה  ...שיש שם מבנה אחד של קומה אחת? למה?
מר מוטי ששון :מורן ,מורן ,מורן...
דובר :לא אבל הינה ,אבל זו הנקודה...
מר מורן ישראל :זה העניין ,זו בדיוק הנקודה...
מר מוטי ששון :מורן אני מבקש ,מורן ,חברים ,חברים...
דובר :לא יעלה על הדעת שיש  ...שלוקחת קומה אחת ויש שלוש קומות...
מר מורן ישראל :אתם לא מוכנים לשמוע הערות ,אתם לא מכונים ...
מר מוטי ששון :אמרה היועצת המשפטית שכל הדברים שהיא מציגה כרגע נלקחו מההנדסה.
מר מיקאל בוזגלו ... :כאילו שתי קומות.
מר מורן ישראל :אז תתקן.
מר מוטי ששון :עכשיו ,רגע ,רגע ,רגע ,תקשיבו אני רק רוצה לומר לכם ,חבר'ה ,מאחר,
סליחה...
מר מורן ישראל :אין בעיה ,אני לא מאשים אותם,
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מר מוטי ששון :מורן ,אתה יכול לתת לענות? אני לא יכול ,אתה מפריע לי כל הזמן ,סליחה.
קיבלת רשות דיבור? לא ,זה לא  ...עכשיו אני אומר ,ואני חוזר ואומר לך ,המקום הזה קיים,
באו אלי והם רוצים לנצל את אחוזי הבנייה ולהוסיף עוד שלוש קומות על הקיים .במקום ,רגע,
רגע ,כל מה שקיים הם מבקשים תוספת על הקיים עוד שלוש קומות וזה במסגרת
האפשרויות שהם יכולים לבנות על המקום עוד שלוש קומות והם רצו יותר ,אמרתי להם 'אתם
לא תבנו'...
מר מיקאל בוזגלו :מבורך שלוש קומות ,באהבה ,בסדר...
מר מוטי ששון :מורן המצב הוא קיים ,המצב הנוכחי אז אני לא יודע מה רשום אבל מבחינתי
כשאומרים קומה ...רגע ...כשאת נכנסת לבית הכנסת את נכנסת ,את רואה ...אבל למה אתה
מפריע?
דובר :חבר'ה תנו לראש העיר לסיים את הדברים ,נו ברצינות.
מר מוטי ששון :תקשיב ,אתה נכנס לבית הכנסת...
גב' שני מסילתי כהן :לא ,אתה מסלף כל פעם את הדברים שלי וזה...
מר מוטי ששון :אבל למה אתה מפריע כל הזמן? אתה כל הזמן הולך  ...איתי .אני מנהל את
הישיבה אז תכבד אותי.
מר מורן ישראל ... :ואתה עדיין צועק עלי.
מר מוטי ששון :לא ,לא ,כי אתה מפריע ,אתה כל הזמן מפריע.
מר מורן ישראל :אני הרגע אמרתי לך ...
מר מוטי ששון :מורן ,מורן ,אז אם הוא מעיר הערה אל תעיר לו בחזרה.
מר מורן ישראל :אני לא מעיר ,אני ביקשתי שקט.
מר מוטי ששון :כשאתה נכנס לבית הכנסת אתה נכנס ,יש שם כמה מדרגות אתה עולה ואז
יש לך חלל הגבוהה וממול ,בכניסה ממול להיכל יש למעלה עזרת נשים כמו מרפסת ועל זה
הוא רוצה לבנות .אבל אם את נכנסת מהצד ,כן? יש שם באמת שלושה,
מר חיים זברלו :אני אומר לך שאתה לא יודע ,אני יודע יותר טוב  ...כשיש שם...
מר מוטי ששון :אני אומר מה אני ראיתי...
מר חיים זברלו :יש שם ,סליחה ,יש שם שתי קומות בנוי ,אנחנו ביקשנו ,העמותה ,לא אנחנו.
העמותה ביקשה לבנות שם עוד שלוש קומות.
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דובר :אין בעיה.
מר חיים זברלו :על אותו מגרש,
גב' שני מסילתי כהן :אפשר היה לנסח את זה בחוזה בצורה אחרת.
מר מיקאל בוזגלו :רגע ,רגע ,אני רוצה  ...על הטעות הזאת.
מר מוטי ששון :מה הם אומרים? הם אומרים דבר פשוט ,אתה אומר קומה ,אני אומר קומה
אתה אומר שתי קומות .אנחנו לקחנו את הנתונים מההנדסה ...רואים את המציאות,
מר מורן ישראל :אני רוצה להעלות להצבעה,
גב' שני מסילתי כהן :המסמך לא נכון .המציאות אומרת,
דובר :הלו חברים ,חברים...
עו"ד יונת דיין :אני רוצה לדבר עכשיו ,בסדר?
מר מוטי ששון :כן.
עו"ד יונת דיין :אתם כל כך עסוקים בלהיות מעירים ומעירים ,שלא הקשבתם מה קרה פה.
כשהתחילו לדבר ולא הבנו מה גודל המבנה ,הבאנו לכם את ההצעה הכי טובה .המבנה הוא
 1,120מטר קיים וכתוב עוד שלוש קומות של  1,300מטר ,תמחקי את בן הקומה אחת .יש
שם מבנה של  1,120מטר,
גב' שני מסילתי כהן :אז תתקני את המסמך .תתקני לנו.
עו"ד יונת דיין :יתוקן ...מעולה ,קיבלתי .אבל אתם כל כך עסוקים בלהגיב אחד לשני שאף
אחד לא הקשיב להסבר הנורא פשוט הזה.
מר מוטי ששון :אוקי ,אנחנו מבקשים את התיקון של,
עו"ד יונת דיין :והם מבקשים לבנות עוד ...1,300
מר מאיר חלבי :כבוד ראש העיר ,כבוד ראש העיר .מה שאני רוצה להגיד לכם חברים,
חברים ,אחים שלי לא טוב ללכת נגד בורא עולם .לא טוב .רגע ,רגע ,תקשיב שנייה ,תן לי ,תן
לי לדבר .תני לי להשלים ...רגע ,רגע ,יש לקהילה הזאת ,לקהילה הזאת ,לקהילה הזאת יש
צרכים .אז מה עדיף? לתת להם מגרש או לתת להם לבנות  4קומות? לא ,לא ,כל
ההתפלספות הזאת לא מתאים לכם...
דוברת :אין לך מושג אפילו על מה אתה מדבר.
מר מאיר חלבי :אין לי מושג,
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דוברת :לא אין לך מושג...

 .10השבת מקרקעין גו"ח  6045/343מר יצחק לונגין( ,מצ"ב).
מר מוטי ששון :טוב אני עובר לסעיף הבא .סעיף  10השבת מקרקעין גוש חלקה ,6045/343
מר יצחק לונגין .מה זה ,בזמנו הפקיעו לאתר פסולת באזור הדרום ,דרום חולון.
דובר :מוטי ,מוטי ,לא הייתה הצבעה על סעיף מספר  ,9אז כדי שנצביע.
מר מוטי ששון :הייתה הצבעה ,יש החלטה 17 .בעד ,יש החלטה ...
דובר :סעיף  11כן 10 ,סליחה ,השבת מקרקעין.
עו"ד יונת דיין :סעיף  ,10מדובר על שטחים שהופקעו במהלך שנות ה '90-בדרום חולון לצורך
אתר פסולת .כשהשתנה הצורך והייעוד וההפקעה בוטלה,
מר מוטי ששון :חבר'ה זה מפריע לי נורא.
מר מורן ישראל :עכשיו עוד פעם אני?
מר מוטי ששון :אתה לא הקשבת ,אם היית מקשיב לא הייתה מעיר את ההערה שלך.
מר מורן ישראל :שמעתי 'זה מפריע לי מורן'...
דובר :על  10ו 11-מצביעים ביחד.
עו"ד יונת דיין :חזרה להמשך סעיף  .10מדובר בביטול ההפקעה שבעלי הקרקע ביקשו לקבל
את הקרקע חזרה .כמובן  ...לפי החוק זה לשלם חזרה את הפיצויים עם כל ההצמדות
וההשבחה .הם כמובן שילמו ,אחרת ההסכם לא היה מובא לאישור.
מר מוטי ששון :אוקי .מי בעד?
מר יעקב אחדות :למה אתם לא עושים את כל ההחזרות האלה בבת אחת פעם אחת?
עו"ד יונת דיין :כי קודם כל הבן אדם צריך לבוא ולהגיד שהוא רוצה ...מי בעד אישור ביטול
ההפקעה והחזרת הקרקע תמורת החזרת התשלום ליצחק לונגין ,תעודת זהות
.002624834
מר מוטי ששון :מי בעד?  22 ,21 ,20 ...14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1בעד.
מי נגד? אין נגד .מי נמנע? אין נמנעים .אושר 22 .חברים מתוך  27חברי מועצה תמכו
בהצעה .אני עובר לסעיף הבא.
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 .11השבת מקרקעין גו"ח  6045/287מר אריה פרידלר.
עו"ד יונת דיין :הסעיף הבא הוא השבת קרקע אחרת באותו מקום עם אותו הסבר ,ושוב לאחר
התשלום .אז מבקשים את הצבעתכם על אישור וביטול ההפקעה לאחר שהוחזר התשלום,
להחזיר את הקרקע לפרידלר אריה קלמן ,תעודת זהות .007004613
מר מוטי ששון :גוש  6045חלקה  .287מי בעד?  21בעד ,אין נגד ,אין נמנעים .אושר.

 .12אישור מתן ערבות בנקאית למשרד האנרגיה.
מר מוטי ששון :אוקי ,אישור מתן ערבות בנקאית עבור קול קורא מספר  114/2018להקמת
עמדות טעינה ביתיות בסוגריים  ACלרכבים חשמליים בשטחים ציבוריים .אנחנו צריכים,
מר יעקב אחדות :אפשר שאלה?
מר מוטי ששון :כן.
מר יעקב אחדות :על חשבון מה זה העמדות האלה? על חשבון חניות? על חשבון מה?
מר מוטי ששון ... :במרחב הציבורי.
מר יעקב אחדות :אבל איפה שמים ...
מר מוטי ששון :יש כמה מקומות שהם ,מיד היא תבוא,
מר יוסי סילמן :חצי מזה זה בחניות כגון  ...חלק באמת לאורך רחובות,
מר יעקב אחדות :מה ,דרך ?...
דובר :זה העתיד ,אתה צריך להיערך לזה.
מר מאיר חלבי :רק לשים לב לא לשים את זה ליד בתי כנסת.
מר מוטי ששון :זה מתן ערבות בנקאית בסך של  142.000שקל .אוקי .מי בעד?
גב' עינב קפלן בשארי :אפשר לשאול שאלה? אפשר לשאול שאלה?
מר מוטי ששון :כן.
גב' עינב קפלן בשארי :כמה העירייה מתכוונת להשקיע ב,-
מר מוטי ששון :הם משקיעים.
גב' עינב קפלן בשארי :הם משקיעים ,כמה הם,
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מר מוטי ששון :הם משלמים עכשיו ,נראה לי זה בשלב ראשון ,זה טעימה.
גב' עינב קפלן בשארי :לא זה ,למה לא צרפתם את החוזה?
מר אמנון ארץ קדושה :יש מכרז  ...שאנחנו מגישים ,יש לנו כאן את הדו"ח שאנחנו מגישים
 540אלף שקל ,הכל זה על חשבון חיצוני .אנחנו לא משקיעים שום שקל בזה.
גב' עינב קפלן בשארי :אבל כתוב שם שהקול קורא שהם משקיעים .65%
מר יוסי סילמן :זה יוצא ל ...-למפעיל .הם נגשו לזה ,הם אחראים על ההקמה ועל ההפעלה.
למעשה זה לא עולה לעירייה כלום .יהיה סיוע של משרד האנרגיה ,מוטי ,ראש העיר צריך עוד
לאשר בדיוק את המקומות של החנייה .זה הכיוון ,זכו רק  4רשויות ,אנחנו חלק מהקול קורא
וצריך ערבות של העירייה למהלך הזה ...אתה מתחייב להקים את זה תוך שנתיים כי הם
משקיעים בזה  500אלף שקלים.
גב' עינב קפלן בשארי :אה ,הבנתי.
מר יוסי סילמן :ואם אתה לא תעמוד בה תוך שנתיים ,תשלם קנסות.
מר מוטי ששון :אוקי ,מי בעד?  21בעד .מי נגד? מי נמנע? אין נמנעים .אושר .אני עובר
לסעיף הבא.
 .13אישור הסמכה למתמחה הגב' רותם כובשי ת.ז 201108370 .להתייצב לתבוע
בביהמ"ש לעניינים מקומיים בחולון ,בהתאם לכתב ההסמכה.
מר מוטי ששון :כתב הסמכה,
עו"ד יונת דיין :מדובר כאן רותם כובשי שהיא מתמחה שהתחילה אצלנו בקיץ ,לצערי כל שנה
הם מתחלפים לנו ,זו זאת שמלווה את התובעת שאחראית על תיקי העזר.
מר מוטי ששון :תעודת זהות  201108370לפי הרשימה  29חוקי עזר של עיריית חולון .מי
בעד?  20בעד .מי נגד? אין נגד .מי נמנע? אין נמנע .אני עובר לסעיף הבא.

 .14אישור המועצה לעדכון התבחינים לחלוקת כספי עמותות כללי לשנת .2019
מר מוטי ששון :אישור היועצת המשפטית,
עו"ד יונת דיין :אישור המועצה לעדכון התבחינים לחלוקת עמותות.
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מר מוטי ששון :תני לי לקרוא את הסעיף .טוב אני אקרא ...אישור המועצה לעדכון התבחינים
חלוקת כספי עמותות כללי לשנת  .2019קיבלתם את המסמך? כן? אוקי .יש הערות?
בבקשה.
מר מורן ישראל :זאת הערה שכבר ניתנה בעבר ואני אשמח  ...כל פעם שאנחנו מקבלים
נוסח עדכון אני אשמח שנקבל את הנוסח הישן ואת הנקודות שבהם אתם עדכנתם את
הסעיפים כדי שנבין מה השינוי.
דובר :זה רשום .סליחה ,זה רשום לך מה היה הקודם .למשל רשום מספר המונה בין  70ל-
 150והעדכון הוא שאנחנו משנים אותו בין  50ל .149-זה רשום בדיוק בדברי ההסבר.
מר מורן ישראל :אני ...
רחמים :תקרא את סעיף ,2513
מר מורן ישראל :הסעיף ,המכתב שאנחנו קיבלנו מה 19-באוגוסט  2019הנדון אישור מועצה
לעדכון תבחינים,
רחמים :נכון ,תיכנס פנימה לפרוטוקול ועדת התמיכות מיום  ,19/08/2019רשום סעיף 513
מה שכתוב,
מר מורן ישראל :את הסעיפים האלה ראיתי .אני תוהה אם אלה השינויים היחידיים שהיו בכל
ה,-
רחמים :רק ,אתה מקבל בדיוק את השינויים שאנחנו משנים.
מר מורן ישראל :זו השאלה שלי .תודה.
דובר :פשוט היה למשל ,ל 1,000-ש"ח היה רשום עד  150ול 2,000-רשום לי  .150אז הבקר
כאן הצביע ואמר חבר'ה תתקנו .150 ,149
מר יוסי סילמן :אנחנו מציינים בפרוטוקול של ועדת התמיכות מה השינויים.
מר מוטי ששון :אוקי ,מי בעד עדכון תבחינים לחלוקת תמיכות לעמותות כללי לשנת .2019
מכתבה של יונת דיין היועצת המשפטית מה .19/08/2019-מי בעד?
מר מאיר חלבי :פה אחד.
מר מוטי ששון 21 :בעד .מי נגד? אין נגד .מי נמנע? אין נמנעים .אושר.

 .15אישור המועצה לעדכון התבחינים לחלוקת כספי עמותות כללי לשנת .2020
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מר מוטי ששון :אישור היועצת המשפטית,
עו"ד יונת דיין :אישור המועצה,
מר מוטי ששון :אישור המועצה לעדכון תבחינים לחלוקת כספי עמותות כללי לשנת .2020
עכשיו עברנו ל .2020-מי בעד?
מר מורן ישראל :חוץ מהשינוי הזה יש עוד שינויים?
רחמים :אז יש כאן ,לא ,אז יש עוד תוספת ,רשום בהסברים מכינות קדם צבאיות.
מר מורן ישראל :ראיתי.
רחמים :בדיוק.
מר מוטי ששון :אוקי ,מי בעד?  ,21רגע ,20 ,בעד?מי יצא?
דוברת :מייקל ,שי.
מר מוטי ששון :אוקי .עדכון תבחינים לחלוקת תמיכות לעמותות כללי מה19/08/2019-
מכתבה יונת דיין היועצת המשפטית 21 .בעד ,אין נגד ,אין נמנעים .אושר.

 .16אישור המועצה לטבלת חלוקת כספי עמותות( כללי) לשנת .2019
מר מוטי ששון :אישור המועצה לטבלת חלוקת כספי העמותות כללי לשנת  .2019חבר'ה
אנחנו מסיימים עוד מעט את השנה.
עו"ד יונת דיין :שנייה ,אני רק אומרת לפרוטוקול ,חברת המועצה היוצאת  ...אלינור.
מר מוטי ששון :אוקי .מכתבה של אביבה שרון ,סגנית היועצת המשפטית מה.19/08/2019-
אוקי ,מי בעד?
מר בר שי :יש לי רק שאלה.
מר מוטי ששון :כן.
מר בר שי :אם אנחנו מאשרים בעצם לפי התבחינים שתנועה היא מעל  200חניכים ,היא
יכולה לקבל מרכז עירוני?  ...שייך לצופים ,הם קיבלו את התקן הזה .למה שאר התנועות,
רחמים :אני אומר ,יש לנו ,יש לנו בקר תקציבי שמקבל מכל התנועות את כל הנתונים ויש לך
פה טבלה בדיוק איך שהוא מפרט את החלוקה ,וזה בדיוק לפי הנתונים שהוא קיבל.
מר בר שי :אז התנועות האחרות לא הגישו בקשה למרות שהן יכולות להגיש?
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רחמים :לא ,למה? אתה רואה יש לך פה לפי תנועות הנוער .אתה רואה? בני עקיבא קיבלו,
הנוער העובד והלומד.
מר בר שי :לא ,לא ,מרכז עירוני.
רחמים :מה? המרכז ,כנראה שרק להם יש להם .אני יכול לבדוק לתת לכם בדיוק את
התשובה מחר.
מר מורן ישראל :מההיכרות שלנו הם עובדות מעל  ,200יכול להיות...
מר מוטי ששון :חבר'ה ,מה שהיה בעבר שביום בהיר אחד תנועת הצופים החליטה שהיא לא
מממנת יותר את הרכזים שלהם .זה היה ,יותר לא מממנת את הרכזים .ואז אנחנו החלטנו
שאנחנו ניכנס לנעליים של זה כדי שלא ...
מר בר שי :לא אבל איך זה שכל התנועות האחרות לא ביקשו?
דובר :את המידע הם קיבלו בוודאות.
מר בר שי :השאלה אם הם קיבלו מידע ,המידע נכון,
רחמים :יש לנו בקר תקציבי שמקבל את כל הנתונים,
מר מורן ישראל :אנחנו נשמח אם תבדקו את זה.
מר מוטי ששון :אוקי ,מי בעד? מי בעד?  20בעד .מי נגד? אין נגד .מי נמנע? אין נמנעים.
אושר .אני עובר לסעיף הבא.
 .17אישור המועצה לעדכון התבחינים לתמיכה באגודות הספורט לשנת ,2020
(מצ"ב)
מר מוטי ששון :אישור המועצה לעדכון התבחינים לתמיכה באגודות הספורט לשנת .2020
אוקי ,מי בעד?
רחמים :מגרש צפרירים עבר לבעלות העירייה ולכן משלמים דמי שימוש ,כמו שכל העבודות.
זה השינוי כאן.
מר מורן ישראל :לא ,וההורדה של עלות סחב"ק שבעבר נלקחה למרות ,בניגוד להסכם של
מגרש סחב"ק שלא אמורה ...
מר מוטי ששון :אוקי חברים מי בעד? אוקי  20בעד ,רגע תצביעו שאני אראה שכולם בעד20 .
בעד ,שי אתה גם?
מר שי קינן :כן.
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מר מוטי ששון :גם בעד ,אז כבר  21 .21בעד 1 ,נגד .מי נמנע? אין נמנעים .אושר .אני עובר
לסעיף הבא.

 .18אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מיום  16.9.2019טבלת חלוקת כספי תמיכות
בחינוך ,תרבות ,אומנות ,רווחה ,ובריאות לשנת ( ,2019מצ"ב).
מר מוטי ששון .18 :אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מיום  .16/09/2019טבלת חלוקת כספי
תמיכות בחינוך ,תרבות ,אומנות ,רווחה ובריאות לשנת  .2019אוקי ,מי בעד?  ,20ניסן אתה
בעד?  21בעד .אין נגד ,אין נמנעים .אושר.

 .19מינוי מ"מ ליו"ר ועדת ערר בארנונה( ,מצ"ב).
מר מוטי ששון :אני עובר ל .19-מינוי ממלא מקום ליושב ראש ועדת ערר בארנונה .בבקשה.
עו"ד יונת דיין :על פי נוהל משרד הפנים כל  4שנים אנחנו צריכים לרענן .אפשר אחד ועוד
אחד ברצף ואחר כך להחליף את בעלי התפקיד .בגדול הם מתנדבים ,הם מקבלים החזר על
שעות עבודה  ...אז ממלא המקום הקודם למעשה סיים את הרצף שהוא יכל .פרסמנו פנייה
לתושבי העיר שעומדים בתנאים מי רוצה לבוא ,שלושה הגישו פרטים .ישבתי יחד עם נציג
ציבור שאול  ...ועם הסגנית שלי אביבה שרון שהיא מומחית לתחומי הארנונה לשאול,
היכרות ,הבנה בתחום וגם לראות שאין כמובן ניגודי עניינים  ...עורכת הדין הילה מיור.
מר מורן ישראל :אז למה כממלאת מקום ולא כיו"ר?
עו"ד יונת דיין :כי כרגע היו"ר יש לו זמן כהונה עוד שנה בתפקיד.
מר מוטי ששון :אוקי ,מי בעד,
עו"ד יונת דיין :אנחנו שומרים על ממלא מקום שלא נמצא במצב ..
מר מוטי ששון :מי בעד מינויה של הגברת הילה בן מיור כממלאת ,עורכת הדין כממלאת
מקום יושב ראש ועדת הארנונה וזאת מיום  14/12/2019למשך  4שנים .מי בעד? כולם בעד.
 21בעד ,אין נגד ,אין נמנעים .אני עובר לסעיף הבא.
מר מוטי ששון :בקשת לאישור מועצת עיר למחיקת חובות 22 ,בעד ,לא  22 .21בעד ,לא .21
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 .20בקשה למחיקת חובות לפי סעיף  338לפקודת העיריות (נוסח חדש).
מר מוטי ששון :בקשת לאישור מועצת עיר למחיקת חובות שאינם ניתנים לתביעה ,חובות
אבודים .חובות אשר התקבל לגביהם הסדר בערכאות השיפוטיות .מי בעד ,מכתב של  ...אילן
בוסקילה מה 23-באוגוסט  .2019מי בעד? כולם בעד .מי נגד? אין נגד ,אין נמנעים 22 .בעד,
אושר .אני עובר לסעיף הבא.

 .21הסדרי פשרה -חובות ארנונה ,חינוך מים וביוב לעסקים ומגורים לאחר אישור
ועדת הנחות.
מר מוטי ששון :הסדרי פשרה ,חובות ארנונה ,חינוך מים וביוב לעסקים ומגורים לאחר אישור
ועדת הנחות .קיבלתם את זה.
מר מורן ישראל :יש לי שאלה.
מר מוטי ששון :בבקשה.
מר מורן ישראל :האם בתוך ההסדרים האלה יש עמותות ?...
מר מוטי ששון :לא .אוקי ,מי בעד? כולם בעד .מי נגד? אין ,מי נמנע? אה 4 ,נמנעים .למה
כולם? אז  18בעד 4 ,נמנעים ואין נגד .אושר .כן ,ממכתבו אגב של אילן בוסקילה .מכתבו של,
שנייה אני אגיד לכם .מכתבה של יונת דיין ,מכתבה של היועצת המשפטית יונת דיין מה-
 .16/17/2019אני עברתי לסעיף הבא.
מר מורן ישראל :שאלתי אם יש פה עמותה בתוך הסדרי הפשרה ,אמרת לי שלא.
מר מוטי ששון :איפשהו אנחנו?
מר אילו בוסקילה :עמותות אין ,חברות ,בוא נגיד,
מר מוטי ששון :סעיף .22
מר אילו בוסקילה :מוטי הוא שאל שאלה .אין בהסכמים האלה עמותות ,אבל חברות יש ב,-
יש עולם של מגורים ויש עולם של עסקים ,בעולם של עסקים יש גם חברות .אם אתה מדבר
על חברות בע"מ ודברים כאלה ,יש.
מר מורן ישראל :פה בתוך המקבץ שהבאתם לנו יש חברות שמובאות להסדרי פשרה?
מר אילו בוסקילה :כן.
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מר מורן ישראל :יופי ,האם ...אני שואל קונקרטית על זה .האם כחלק מהסדרי הפשרה
הגעתם לפשרה עם עסק שהוא עומד ופעיל היום בחולון ומשלם ארנונה רגיל? ממשיך לשלם
ארנונה אחרי הסדר הפשרה?
מר אילו בוסקילה :לא יודע להגיד לך בעל פה.
מר מורן ישראל :אני אשמח לדעת ,למה ,כי לפעמים כשאתה ממצא ,אתה ממצא עם מי שאין
לו יכולת יותר לשלם ,או בעקבות פסק דין .אם יש כזה ,נשמח לדעת למה מגיעים להסדר עם
מישהו שהוא עדיין חברה קיימת והיא חייבת חוב ולא ממצאים את החוב .זאת השאלה.
מר אילו בוסקילה :כן ,אבל זה ,זה כוללני מדי להגיד את זה .צריכים לראות ,אני בעל פה בטח
לא יודע להגיד לך אם יש אחד שהוא עדיין פעיל ,אבל לבדוק את זה ולתת לך תשובה .אין
שום בעיה.
מר מאיר חלבי :יכול להיות שהוא פעיל ,יכולת להיות שהוא פועל בשם חברה אחרת.
מר אילו בוסקילה :לא כזה הרבה להגיד לך בעל פה אם הוא פעיל כולם?
מר מורן ישראל :אני לא יודע להבדיל ...
מר אילו בוסקילה :אבל זה בכוונה.
מר מורן ישראל :לפעמים ,לפעמים לא.
עו"ד יונת דיין :כתוב לך שנות החוב,
מר מורן ישראל :לא נו ומה לפי שנות החוב אני יודע לאתר אם זו חברה או אדם פרטי?
עו"ד יונת דיין :אם החובות הסתיימו ,אבל אם החוב הסתיים ,יש פה מקרה אחד שהחוב הוא
גם משנת  2018אבל הוא נגמר ב.31/12/18-
מר מורן ישראל :נכון ,אבל איך את יודעת שזה חברה או אדם פרטי ואם היא עדיין  ...או לא?
מר אילו בוסקילה :לא ,אם זה חברה ,עניתי לך .יש ,יש חברה מורן.
מר מורן ישראל :אחת רק?
מר אילו בוסקילה :לא .מה אתה רוצה שאני אגיד לך?  ?13 ?14אני יכול ,אין לי ,אני לא יכול
להגיד לך בעל פה .אבל אתה שואל אם חברות? יש.
מר מורן ישראל :אני אסביר ,תראו ,סיפורים של אנשים פרטיים אני מניח שהם סיפורים
שכנראה קשים ואני סומך על דעת הוועדה שבסופו של דבר מקבלת את ההחלטות .כשיש
חברות /עמותות ,לא סתם שאלתי את השאלה בצורה הזאת ,שחלקן עדיין מתקיימות והן לא
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פורקו והן עדיין פועלות ומשלמות ארנונה ,אני חושב שהיד צריכה להיות יותר קשה על ההדק
ולא ישר לאשר 'טוב ,לפני שאנחנו ממצאים' ...ואם יש מקרים ,אני רק מסביר את הרציונל ...
אם יש מקרים כאלה ,חשוב שנכיר אותם לעומק כדי שנלמד שלא מאשרים כזה בקלות דבר
כזה.
מר אילו בוסקילה :כן ,אבל יש  ...עובדי העירייה שגם לקחו עבודות,
מר מורן ישראל :אני יודע ,אבל,
מר אילו בוסקילה :גם חוקרים ,ולמצות מכל וכל.
מר מורן ישראל :תאמין לי ,אני יושב איתם  ...מאנשים ,אני באמת רואה שם אנשים ראויים
ויחד עם זאת השאלה היא שאלה שחשוב שנשאל אותה.
מר אילו בוסקילה :נכון ,השאלה שלך היא מאוד חכמה ,אבל יכול להיות שבן אדם עובד
בחברה אחרת ,בשם של חברה אחרת...
מר מוטי ששון :טוב חברים,
עו"ד יונת דיין :מורן ,אני מסתכלת על הרשימה מכיוון אחר .הסתכלתי על שנות החוב ,וכשאין
בתוך זה  2019הנחת הייסוד היא שאין פה שוטף .יחד עם זאת ,גם חברות ,אני יכולה
להעיד ,כי הם באים אלי ואני שואלת את השאלות ומציקה .ויגיד לך אילן חזרה שכן .הם לא
מוותרים בקלות ,זה אחרי מיצוי הליכים ואחרי חיפוש נכסים של החברות ,או הרמת מסך אם
החברה הפסיקה פעילות ,לראות אם אפשר לחזור לבעלים שלה לגבות ממנו ,אם נשאר נכס
אם הוא כונס או לא כונס .זה מיצוי מלא.
מר אילו בוסקילה :אני מחויב ,אני מחויב בהסכם הפשרה ,מורן ,לעשות את הדברים שאתה
אומר .הדברים שאתה אומר הם כתובים ,זאת אומרת הם כתובים בנוהל שהובא לאישור
המועצה ,ושם כתוב שגם אם אני רוצה להיות קל על ההדק ,אסור לי להיות קל ההדק ואני
חייב למצות את ההליכים ואני חייב ,מה שנקרא ,להפוך אותם מכל הכיוונים עד שאני מגיע
לפה.
מר מורן ישראל :נכון וכחלק מהנוהל  ...כי אני מכיר את הנוהל ,כי אנחנו אישרנו אותו פה
במועצה ,רשום שזה מגיע בסוף לאישור המועצה כמו הסעיפים פה שמופיעים ,ולכן כשזה
מגיע אני שואל את השאלה הזאת כדי לשמוע את הסעיפים הספציפיים ,הקונקרטיים  ...עם
החברות כדי להבין...
מר מוטי ששון :טוב חברים ,מורן בוא נמשיך הלאה .שמענו אותך והוא רשם את זה וייקח
לתשומת לבו.
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 .22הארכת תוקף גביה לפי חוק עזר לחולון (שרותי שמירה אבטחה וסדר ציבורי)
התש"ח – .2018
מר מוטי ששון :הארכת תוקף גביה לפי חוק עזר לחולון ,שרותי שמירה אבטחה וסדר ציבורי
התש"ח –  .2018קיבלתם אותו.
עו"ד יונת דיין :כמה מילות הסבר אם מישהו לא הצליח להבין את בקשתי .החוק הנוכחי שלנו,
חוק העזר ש ...פועל השיטור העירוני ונגבית אגרת השמירה בתוקף עד  ,31/12/2019זאת
כרגע מגבלת התוקף שלו בהוראת השעה לפקודת העיריות של כנסת ישראל .אומנם היו
בחירות ואנחנו כולנו תקווה שתיכף היא תחזור לתפקד ובמידה והכנסת תקבל החלטה שהיא
מאריכה את הוראת השעה ,צריך לרוץ מהר נגד השעון ולאשר עם משרד הפנים ולפרסם
ברשימות .לכן אני מבקשת ממועצת העיר כבר עכשיו לתת את הסכמתה לזה ,שלא יהיה
צורך לשום כינוס שלא מן המניין ושלא נעמוד במרוץ קשה מול הדד-ליין של  31לדצמבר,
להתחשב בזה גם שכל אוקטובר חגים ונובמבר דצמבר וזהו.
מר מורן ישראל :אפשר לשאול שאלה?
מר יעקב אחדות :אפשר לפי הסדר? תודה.
מר מורן ישראל :דרך אגב ,הסדר הוא סיעת המועצה מהאופוזיציה הגדולה ביותר ורק אחר
כך סיעות הקואליציה אז אי לכך אני אשאל ברשותך .השאלה שאני רוצה לשאול בהקשר
הזה ,מאחר ואנחנו מקבלים הכנסות ככל הנראה שהן גדלות מאז שיש שיטור עירוני ואנחנו
יכולים לראות את זה כחלק מההכנסות ,האם נעשתה בחינה של מה היקף ההכנסות שגדלו
מאז שקיים שיטור עירוני? כי יש יותר כוח אדם ,יש יותר פיקוח,
דובר :גם יותר הוצאות.
מר מורן ישראל :רגע נכון ,נכון ,זה שיש יותר הוצאות לעירייה וההוצאות האלה מגיעות
מסעיף אחר שנקרא אגרת שמירה שאותו אתם רוצים להעביר ולהשאיר .ואי לכך,
רחמים :מורן אני אענה לך.
מר מורן ישראל :כן בבקשה.
רחמים :בעדכון התקציב אתה תראה שאנחנו מורידים  2מיליון ש"ח,
מר מורן ישראל :ראיתי.
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רחמים :בהכנסות מתנשאות ,כי אין הכנסות .אז כלומר התיאוריה שהשיטור מעלה את
ההכנסות זה לא כל כך עובד...
מר מורן ישראל :שנייה ,שנייה ,רגע רחמים רק בוא נדייק בדברים ,כי אם כבר ציינת משהו
אתה יודע שבסוף ההפחתה היא לא הפחתה בהכרח מהתוצאה הקיימת שהייתה שנה
שעברה או של שנה שלפני כן ,היא הפחתה מתוך הצפי שהיה בתחילת השנה ומהקצאת
התקציב .שנייה ,אז בוא נדייק רגע במה זה הפחתה ,זה לא אומר הפחתה  ...והשאלה שלי
היא פשוטה .האם מדדנו את השנה הקודמת,
מר אמנון ארץ קדושה :אי אפשר עדיין ,אי אפשר עדיין,
מר מורן ישראל :אז מתי,
מר אמנון ארץ קדושה :לנתח ,מסיבה אחת פשוטה ,כי חלק מהדוחות גם שנעשים השנה
נגבים רק בשנה הבאה .זה משהו שצריך לבחון אותו לאורך זמן ,אי אפשר לבדוק את זה
אחרי חצי שנה.
מר מורן ישראל :אתה צודק ,זאת תשובה מה שאמרת עכשיו ,היא ראויה ואני אשמח שבשנה
הבאה ננהל דיון כמו שצריך בדיוק כדי לבחון ,אני יודע ,כדי לבחון לצורך העניין האם כחלק
מה 8-מיליון שקלים שאנחנו גובים אגרת שמירה אנחנו יכולים להחליט בעצם מה עליית
הדו"חות והמיסים שגבו לנו,
מר מוטי ששון :אוקי ,בוזגלו.
מר מורן ישראל :ולהחזיר את זה לתושבים.
מר מיקאל בוזגלו :אני בסך הכל ,אני בא ואומר כמו שאמרתי קודם לכן שהשיטור העירוני זאת
יוזמה שהיא ברוכה וגם שבוע שעבר עיריית חולון ,שהדוברות לא מתפקדת מי יודע מה אבל
בסדר ,פרסמו שהמפקח שאני רוצה לציין את שמו ,שי אם אני לא טועה או רוני ,חילץ ילד
מרכב ויש חשיבות לשיטור העירוני במגוון נושאים .למרות שהם לא עושים הרבה מאוד
אכיפה של דו"חות והם כן מכניסים כסף לעירייה .דרך אגב ,אני ממליץ לכם להביא יותר
מפקחים  ...זה יכניס הרבה יותר כסף לעירייה .אבל לענייננו ,אני חושב כדי שלא להטיל עוד
מס על התושבים אולי חברי המועצה כן יבחנו את זה שוב אם העירייה היא כל כך יקרה ולא
בגירעונות שתיקח את זה על עצמה ותוריד מהנטל של...
מר מוטי ששון :טוב אוקי חברים ,אוקי מי בעד הארכת ,מי בעד הארכת תוקף גבייה על פי
חוק עזר חולון שירותי שמירה ואבטחה וסדר ציבורי התש"ח  ,2018מי בעד?
עו"ד יונת דיין :כמובן בכפוף להחלטת ...
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מר מוטי ששון 13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1 :בעד .מי נגד? ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1
 9 ,8 ,7נגד .מי נמנע? אין נמנעים .אושר .אני עובר לסעיף הבא.

 .23תיקון לחוק עזר לחולון (מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון) התשמ"ב –
( 1982תיקון מס'  – )2תיקון בסע' הגדרות.
מר מוטי ששון .23 :תיקון לחוק עזר לחולון ,מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון ,התשמ"ב
 ,1982תיקון מספר  ,2תיקון בסעיף הגדרות .בבקשה יונת.
עו"ד יונת דיין :כמו שקיבלתם בדברי ההסבר אנחנו מבקשים בעצם לתקן גם בהגדרת אגב
שזה יהיה או אדם או מי מטעמו ,כדי שלא נצטרך ללכת ולתקן כל סעיף וסעיף בחוק לעונים
מטעמו וכן  ...לגבי בעלי עסקים .ובמקביל גם להבהיר את הגדרת בעל עסק מסעיף ספציפי
לסעיף  73לסעיף ההגדרות כדי ששוב זה יהיה רלוונטי על כל ...
מר מורן ישראל :מה זה אומר? בעל עסק ומי מטעמו אני מבין .מה זה אומר מאדם ומי
מטעמו? מה זה שלוחו של אדם כמותו בהקשר של זה,
עו"ד יונת דיין :אם אמרת ,כי אם אמרת לזוגתך 'תזרקי' ,אז גם אתה מקבל את הקנס .וזוגתך
כשתבוא ותגיד 'אבל מורן אמר'.
מר מורן ישראל :אז תוכלי להכיל את החוק עלי בגלל שזוגתי תגיד?
עו"ד יונת דיין :מי מטעמך...
מר מורן ישראל :אז בפעם הבאה כשאני אקבל דו"ח אני יכול להגיד שזוהר שלח אותי וזוהר
יקבל את הדו"ח? זו השאלה...
עו"ד יונת דיין :אני אתן לך עוד דוגמא ,אתה בעל הנכס  ...אם המקום מתנהל כשורה ובאמת
 ...מעיד על דבריו אז יהיה את מי ששכר את שירותיו ואמר לו 'תוציא'.
מר יעקב אחדות :יש פה בעיה של שיפוצים ,שאנשים עושים שיפוצים ,בא הקבלן מוציא את
זה ,הפקח אפילו לא מברר ,אם זה בן מיעוטים או מישהו אחר הוא לא מברר ,הוא לא מבקש
ממנו תעודת זהות והכל ,הוא פשוט נותן לבעל הנכס,
דובר :הוא צודק ,הוא צודק...
עו"ד יונת דיין :והקבלן הוא לא מטעם בעל הנכס?
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מר יעקב אחדות :קבלן עושה עבודה ,מקבל עבודה ,קח  ...לי את הנכס .עכשיו בעל הנכס
יגיע כל יום לבדוק אם הוא הוציא את הזבל,
דובר :מטעם בעל הנכס.
עו"ד יונת דיין :כשבעל הנכס מתקשר עם קבלן שיפוצים הוא גם צריך לבדוק אם קבלן
השיפוצים מפנה את פסולת הבניין למקום המתאים ,זו אחריות של בעל הנכס.
מר יעקב אחדות :של בעל הנכס?
עו"ד יונת דיין :לבדוק שהקבלן שהוא עובד איתו עובד על פי רישיון של קבלן ,על פי,
מר מורן ישראל :אם הוא עושה איתו הסכם ,שירשום בהסכם שהוא מחייב אותו לעשות את
זה.
עו"ד יונת דיין ... :הבעלים לא אחראי על זה?
דובר :אם יש לו בהסכם כתוב עם הקבלן שהוא אחראי על הכל...
מר מוטי ששון :אוקי ,מי בעד תיקון חוק עזר לחולון למניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון
התשמ"ב  ,1982תיקון מספר  ,2תיקון בסעיפי בההגדרות .מי בעד? ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1
 22 ,21 ,20 , 19, 18 ,17 ,16 ,15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9בעד .מי נגד? אין נגד ,אין
נמנעים .אושר .אני עובר לסעיף הבא.

 .24תיקון לחוק עזר לחולון (מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון) התשמ"ב –
( 1982תיקון מס'  – )3תיקון לגבי הוצאת חפצים למדרכה.
מר מוטי ששון .24 :תיקון לחוק עזר לחולון ,מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון התשמ"ב
 .1982תיקון מספר  ,3תיקון לגבי הוצאת חפצים למדרכה.
עו"ד יונת דיין :קיבלתם את דברי ההסבר ,למעשה התיקון שאנחנו מבקשים ,לייצר הגדרה
ברורה שאי אפשר להוציא חפצים החוצה ללא היתר המתאים ,אם זה ברישוי או ...
מר מיקאל בוזגלו :רגע שנייה ,תחזרי שוב בבקשה .לא שמעתי ,ברשותך.
עו"ד יונת דיין :אוקי ,אז כמו שכתוב בדברי ההסבר שקיבלתם התיקון שאנחנו מבקשים כעת
הוא לעניין הוצאת חפצים ,בעיקר של חנויות ובתי עסקים למדרכה ,שיהיה רק על פי היתר של
רישיון העסק או היתר במסלולים התקינים האחרים להוצאת חפצים .למעשה התוספת היא
לא יציב אדם ולא יעמיד ברחוב חפצים ללא היתר בניגוד לאמור בסעיף  ...עד עכשיו הנוסח
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הקודם דרש ,לא היה למעשה את סעיף העבירה .היה רק את הדרישה לקבל אישור ולא היה
את סעיף העבירה.
מר חיים זברלו :אז איך נתנו להם דו"חות ?
עו"ד יונת דיין :נתנו להם דו"חות לפי סעיף אחר של הפרעה לציבור במדרכה.
מר יעקב אחדות :על פי חוק כמה מותר לבעל עסק להוציא?
עו"ד יונת דיין :ברישיון העסק זה מוגדר .בדרך כלל,
מר יעקב אחדות :יש משהו כמו  40סנטימטר,
עו"ד יונת דיין :בדרך כלל נהוג ,יש שם דוכנים מתקפלים שנכנסים ויוצאים החוצה,
מר יעקב אחדות :זה מוגדר?
עו"ד יונת דיין :זה מוגדר הכל ברישיון העסק.
מר יעקב אחדות :ויש עסקים שאין להם רישיון עסק.
עו"ד יונת דיין :ואז  ...זה מוגדר.
מר יעקב אחדות :מה ,לכל אחד צריך רישיון עסק?
עו"ד יונת דיין ... :רישיון עסק,
מר יעקב אחדות :לכלי כתיבה את צריכה רישיון עסק?
עו"ד יונת דיין ... :יש שם מאות סיווגים.
מר מוטי ששון :כן ,יש לכם שאלות?
מר מיקאל בוזגלו :כן .סעיף  64לחוק העזר ,אני באמת רוצה ...אני בעד לבוא לקראת
העסקים ,לעודד ,יחד עם זאת אני רוצה באמת להבין ,באמת סעיף  64לחוק העזר הקיים
"ראש העירייה רשאי לתת היתר להעמיד ברחוב כיסאות ,שולחנות או פרגודים לצרכי
מסעדה",
מר מורן ישראל :רגע ,זה סעיף אחר...
דוברת :לא ,לא ,זה אותו סעיף ,אותו סעיף.
מר מורן ישראל :אוקי ,אוקי.
מר מיקאל בוזגלו" :ראש העירייה רשאי לתת היתר להעמיד ברחוב כיסאות ,שולחנות או
פרגודים לצרכי מסעדה או בית קפה ,שמשיות ... ,אוטומטיים ,מצלמות אוטומטיות וכן הלאה.
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זאת אומרת שתינתן לך הסמכות לתת היתר לבעל עסק מסעדה ,כזו או אחרת ,רישוי עסקים,
בנוסף נכון?
עו"ד יונת דיין :ראש העיר היה מוגדר בתחילת החוק כמי שהסומך לכך.
מר מיקאל בוזגלו :אוקי ,מה ,מה המדיניות לגבי  ...שם?
דובר :מה זה שייך?
מר מיקאל בוזגלו :אני שואל.
דובר :הם משלמים על זה ארנונה ,ואז אפשר שלא יהיה גירעון ,יהיו הכנסות.
מר מיקאל בוזגלו :בסדר ,אז בואו נגיד לכל בעלי העסקים 'יאללה ,תוציאו הכל החוצה',
מר מאיר חלבי :לפי הסעיף שלך כולם יעמדו בתור אצל ראש העיר  ...לרישוי עסקים.
מר מיקאל בוזגלו :לא ,זה פשוט ,אתה צריך להחכים כדי להבין מה שאלתי פה אבל לא
משנה.
מר מוטי ששון :מורן בבקשה ,מורן.
מר מורן ישראל :מכיוון שחוק לתיקון חוק ודין אני רוצה דווקא לשאול על מידת הרחמים
והשאלה שלי היא פשוטה ,היום כשתושב מרים טלפון למוקד ואומר 'אני עובר דירה' נכון?
קורה אחת לכמה זמן ,כמה זמן לוקח ,אתה עובר דירה פעם ב ,-ולא ,ולפעמים מעבר הדירה
נקבע לא ליום שאתה קובע ולא ליום של הוצאת הגזע .מרים אותו אדם טלפון למוקד העירוני
ואומר ,מגדיל ראש ואומר 'תקשיבו ,היום אני עובר דירה ,זה לא קורה בכל יום אבל היום אני
עובר דירה .מבקשת להוציא את הדברים כדי שלא חלילה מישהו יפגע ויעבור במדרכה ,תדעו
שאני מוציא את זה היום ,כי היום אני עובר דירה .אני מבקש שהעירייה תדע לתת לזה מענה
כי היום ,כשהיום,
מר מוטי ששון :אבל יש לך,
מר מורן ישראל :לא ,אז אני אומר לך מה ...כשאתה מצלצל למוקד ומבקש הם אומרים לך 'זה
לא בימים של הפינוי וזה לא מעניין אותנו ואנחנו כן ניתן לך דו"ח .וגם עדכנת אותנו מראש
שאתה הולך להוציא את זה ,אז אתה גם תקבל על זה דו"ח'.
מר מוטי ששון :לא ככה מדברים ,זה לא נכון.
מר מורן ישראל :אתה רוצה לשאול את חברת המועצה ...הגדילה ראש ,צלצלה למוקד אמרה
'אני עוברת דירה ,אני רוצה '...זה לא משנה ,זה השאלה...

65

מועצת העיר ה 18-חולון ישיבת מועצה שמן המניין מס'  16ליום –  6.10.19פרוטוקול
510
מר מוטי ששון :טוב אוקי ,אוקי ,מי בעד תיקון לחוק עזר למניעת מפגעים,
דוברת :אין תשובה לזה?
מר מוטי ששון :לשמירת הסדר והניקיון,
דוברת :רגע ,יש תשובה?
מר מורן ישראל :ראש העיר ,אתם תשקלו את זה...
מר מוטי ששון ,1982 :תיקון מספר  ,3תיקון לגבי הוצאת חפצים למדרכה .מי בעד?
מר מורן ישראל :שירשם רק שהיועצת המשפטית הנהנה לנו.
מר מוטי ששון 21 ,20 ,19 ,18 ...7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,1,2 :בעד .מי נגד?  1נגד .מי נמנע? אין
נמנעים .אושר .אני עובר לסעיף הבא.
 .25בקשה לתיקון צו עבירות קנס לגבי סע' ( 64ה) בחוק העזר לחולון (מניעת
מפגעים ושמירת הסדר והניקיון) ,התשמ"ב –  ,1982לאחר תיקונו( ,מצ"ב).
מר מוטי ששון :בקשה לתיקון צו עבירות קנס לגבי סעיף ( 74ה) בחוק העזר לחולון .מניעת
מפגעים ושמירת הסדר והניקיון ,התשמ"ב  1982לאחר תיקונו.
עו"ד יונת דיין :שוב ,לאחר האישור הקודם ולאחר שזה יעבור את הבירוקרטיה של אישור שר
ופרסום ברשומות ,נצטרך לעדכן את הצו הארצי בהתייחס לחולון מבחינת קנס וגובה הקנס.
הגובה שאנחנו מבקשים מהמועצה לאשר זה מה שנקרא דרגה ב' 475 ,ש"ח שזה גובה
הקנס שניתן במקרים מקבילים של הוצאת חפצים לרחוב בסעיף .59
רו"ח ראובן קייקוב :במקום כמה?
עו"ד יונת דיין :אין לזה כרגע.
מר מוטי ששון :זה מה שמקביל בערים אחרות.
רו"ח ראובן קייקוב :אפשר להקטין את זה?
מר מוטי ששון :אוקי ,מי בעד?
רו"ח ראובן קייקוב :אפשר להקטין את זה?
מר יעקב אחדות :רגע ,רגע ,שנייה מוטי ,אני רוצה לשאול שאלה ,באמת .התושבים פה ,אני,
היה מקרה אצלנו בשכונה שזרקו ,נתנו דו"ח לבן אדם .אני אומר לו 'יום שישי ,תפנה זה' ...עם
האוטו והמשאית מאחור ואמר 'אני לא אפנה' .נתת דו"ח ,אז למה שהתושבים לא ,כבר קיבל
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דו"ח הבן אדם ,לפנות תפנה בתור עירייה .אז אני צריך להתקשר לפלוני אלמוני ועוד פעם,
ואז הוא בא ופינה .אז אם בן אדם מקבל דו"ח ,לפחות שהעירייה תדאג לזה לפנות.
מר מוטי ששון :תקשיב ,תראה ,מה שקורה כשישנם את המנופים שבכל יום עובדים בשכונה
אחרת .אתה צריך להביא אותו משכונה אחרת ,שיבוא יעשה פינוי לאותו בן אדם שזרק לא
ביום שהוא צריך להוציא את הפסולת.
דוברת :ומה לעשות? הוא עובר דירה,
מר מוטי ששון :אז מה שאתה אומר ,מישהו עשה עבירת בנייה ,קיבל קנס על זה שהוא עשה
עבירת בנייה...
דובר :דו"ח אמור למממן את הפעילות הזאת ,בשביל זה נתנו דו"ח.
מר מוטי ששון :אוקי ,מי בעד...
דוברת :סילמן ,כמה משאיות יש?
מר מוטי ששון :אוקי חברים ,מי בעד תיקון צו עבירות קנס לגבי סעיף  64ה' לחוק עזר חולון
למניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון ,התשמ"ב  ,1982לאחר תיקונו .מי בעד? ,4 ,3 ,2 ,1
 22 ,21 ,20 ,19 ,18 ,17 ,16 ,15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5בעד .מי נגד? מי
נמנע? אז רגע 21 ,בעד 1 ,נמנע .אושר.

 .26תיקון לחוק עזר לחולון (מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון) התשמ"ב –
( 1982תיקון מס'  – )4תיקון לגבי השלכת פסולת בע"ח בפחים לא ייעודיים.
מר מוטי ששון :סעיף  ,26תיקון לחוק עזר לחולון ,מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון
התשמ"ב  .1982תיקון מספר  ,4תיקון לגבי השלכת פסולת,
דוברת :שנייה לא שומעים ,מדברים פה.
מר יעקב אחדות :סליחה.
מר מוטי ששון :לגבי השלכת פסולת בעלי חיים בפחים לא ייעודיים.
עו"ד יונת דיין :המצב היום שלמרות שהאטליזים מקבלים הנחיות על איך לסלק ולהיפטר
מעודפי הבשר ,שאריות בשר ,פסדים וכן הלאה ,פסולת בעלי חיים ,לא תמיד הם מקפידים.
נתקלנו בקשיי דיוק באכיפה ,לכן התוספת המבוקשת היא אותו  29ב' שאומר שלא יתיר
להשליך זבל או פסולת מפעל מכל סוג שהוא ,שכולל בהגדרה בתוכם את כל פסולת בעלי
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החיים ,אלא לכלי אשפה שהותקן כאמור בסעיף קטן א' ,שסעיף קטן א' מגדיר להיענות
לפחים ייעודיים .גם את סעיף  7ה' לחוק אנחנו מדייקים כשאנחנו אומרים שם שכלי עצירה
הוא אשפה לא ייעודי ,כי היום יש לי כלי עצירה ייעודיים ,אם זה לגזם ,אם זה לקרטונים ,אם
זה למחזור פלסטיק ,אם זה למחזור ניירות .וכדי לאפשר באמת את אותה אכיפה של זריקה
לא מתאימה בפחים הלא מתאימים שמייצרת גם קשיים ,גם ריחות מהבשר,
מר מורן ישראל :זה בגלל שבעבר בחנו את זה רק על עצם קיום הכלי ואז הוא יכל להמשיך
לזרוק בפחים אחרים? עכשיו אנחנו גם אומרים לו 'בפחים אחרים אתה לא יכול ,רק בפחים
ספציפיים'.
עו"ד יונת דיין :עכשיו אנחנו אוכפים עליו ,זה גם לא פה וגם רק פה.
מר מורן ישראל :כי אז הוא יכול לשים פח קטן להגיד 'זה הפח הייעודי שלי' ,נגמר לי הפח,
אני זורק בפח הבא.
מר מיקאל בוזגלו :רגע ,אבל שאלה אפשר על זה?
מר מוטי ששון :מי בעד,
מר מיקאל בוזגלו :רגע שאלה על זה .לפי מה שאני מבין האטליזים היום הם זורקים בתחנת
המעבר.
עו"ד יונת דיין :יש היקפים של פינוי עצמי ויש היקפים מקומיים קטנים שהם לא פינוי עצמי.
מר מיקאל בוזגלו :עכשיו ,האטליזים המקומיים לצורך העניין ,הפחים האלה הם הפחים שהם
יצטרכו להציב כמו הדחסנים?
עו"ד יונת דיין :אלה פחים שהם מתקינים בעצמם כי אין לנו יכולת ,כמו פינוי של פסולת
רפואית ,אין לנו יכולת וידע מתאים בפינוי פסולת מהסוג הזה .שזה רובם מפנים כבר ישירות
לבד לתחנת המעבר וחלקם מציבים מכילים ומפנים אותם אחר כך.
מר מיקאל בוזגלו :זה באחריותם להציב מיכלים ,אבל מישהו אחראי על התקן ,סלימן,
עו"ד יונת דיין :יש הנחיות כן.
מר מיקאל בוזגלו :יש הנחיות לגבי ? ...
עו"ד יונת דיין :כן ,כן ,בטח 29 .א' אומר חייב להתקין כלי אשפה נפרדים בהתאם לדרישות
המפקח.
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מר מוטי ששון :אוקי ,מי בעד סעיף  ,26תיקון לחוק עזר לחולון ,מניעת מפגעים ושמירת
הסדר והניקיון התשמ"ב  .1982תיקון מספר  ,4תיקון לגבי השלכת פסולת בעלי חיים בפחים
לא ייעודיים .מי בעד? ...4 ,3 ,2 ,1
דוברת.22 :
מר מוטי ששון 22 :בעד .מי נגד? אין נגד .מי נמנע? אין נמנע .אושר .אני עובר לסעיף הבא.

 .27בקשה לתיקון צו עבירות קנס לגבי סע' (29ג) בחוק .
מר מוטי ששון :תיקון לחוק עזר לחולון ,מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון התשמ"ב
 .1982תיקון מספר ,לא ,קראתי את זה .בקשה לתיקון צו עבירות קנס לגבי סעיף  29ג'
בחוק.
עו"ד יונת דיין :כמו בתיקון הקודם גם כאן ,ברגע שהתיקון יאושר ויפורסם ברשומות צריך
להתאים הצו הארצי של עבירות קנס לגבי החלק של חולון .במקרה הזה ,מאחר ואנחנו
מדברים בכל זאת על פסולת בעלי חיים ועל רמת סכנה ורמת אשפה אחרת ,לא אשפה
ביתית ,ביקשנו את גובה הקנס של .750
מר מוטי ששון :אוקי ,מי בעד תיקון לצו עבירות קנס לגבי סעיף ( 29ג) לחוק?  22בעד .אין
נגד ,אין נמנעים .אושר.

 .28תיקון לחוק עזר לחולון (מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון) התשמ"ב –
( 1982תיקון מס'  – )5תיקון לגבי השלכת קרטונים וארגזים של עסקים.
מר מוטי ששון :אני עובר לסעיף  .28תיקון לחוק עזר לחולון ,מניעת מפגעים ושמירת הסדר
והניקיון ,התשמ"ב  .1982תיקון מספר  ,5תיקון לגבי השלכת קרטונים וארגזים של עסקים.
עו"ד יונת דיין :כן ,היום למעשה הם פועלים רק לפי ההנחיות ואין לנו איך לאכוף על מי
שמוציא קרטונים בבוקר ולא בשעות אחר הצהריים ,או לא מפרק אותם ,או לא מניח,
דוברת :או עובר דירה.
עו"ד יונת דיין :אני מדברת על עסקים.
דוברת :מה אני אעשה ,אני עוברת דירה.
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עו"ד יונת דיין :מזל טוב .ואז יש לנו גם את ההנחיה שהוא לא יזרוק אותם .כמובן איפה שיש
את אותם מכילים ציבוריים גדולים של הכנסת קרטונים ,קרטוניות ,תודה ברחה לי המילה ,אז
מופנה לשם .ואם אנחנו מדברים במקום שאין קרטוניות ,אז יש תמיד הנחיות של התברואה
להשטיח אותם ,להניח אותם בערימה מסודרת ,בשעות מסוימות .אנחנו מייצרים כרגע גם את
הסעיף שנוכל לאכוף את זה על מי שמוציא לא בשעות או לא בדרך הנכונה .עכשיו ,כל
הסעיפים האלה נובעים מהצורך גם לשמור על המרחב הציבורי שלנו כמה שיותר.
מר מוטי ששון :אוקי מי בעד תיקון לחוק עזר חולון,
מר מיקאל בוזגלו :רגע ,שאלה ,שאלה .הנושא של הקרטונים בעסקים ,דווקא יונת בניגוד למה
שאמרת בשטח ממה שאני רואה זה שאני מגיע ללא מעט עסקים ואני רואה ערימות של
קרטונים בתוך בית העסק ,ולמה כששואלים אותם הם אומרים כי העירייה מרשה לנו רק מ-
 18:00בערב להוציא אותם החוצה ואם לא אנחנו מקבלים קנסות .מצד אחד מבורך שלא
יהיה בורדל במרחב הציבורי ,מעולה .יחד עם זאת ,מה אנחנו או העירייה נותנת באמת פתרון
למנוע הכלכלי של העסקים שגם ככה הם בגסיסה,
עו"ד יונת דיין :הם יכולים למחזר את האריזות דרך אגב .כאן זה לגמרי בידיים שלהם,
מר מיקאל בוזגלו :דקה רגע ,שנייה ,לא מה זה קשור ,השאלה האם העירייה ,אם אנחנו
הולכים להטיב עם העסקים ולמצוא להם פתרונות לקרטונים ולא פעם אחת ביום .אולי
פעמיים ביום שיהיה סבב לעסקים.
עו"ד יונת דיין :מיקאל יש גם מיחזור .בעלי העסקים יכולים למחזר את הקרטונים שלהם ואז
הם חוסכים לעצמם ,חוסכים לנו...
מר מוטי ששון :יש כאלה שאוספים את זה ועושים את זה בערימות .אוקי ,מי בעד תיקון לחוק
עזר לחולון למניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון ,התשמ"ב תיקון מספר  ,5תיקון לגבי
השלכת קרטונים וארגזים של עסקים .מי בעד?  21 ...5 ,4 ,3 ,2 ,1בעד .מי נגד? מי נמנע?
אין נגד ,אין נמנעים .אושר .אני עובר לסעיף .29

 .29בקשה לתיקון צו עבירות קנס לגבי סע' 29א בחוק העזר לחולון (מניעת מפגעים
ושמירת הסדר והניקיון) ,התשמ"ב –  ,1982לאחר תיקונו.
מר מוטי ששון :בקשה לתיקון צו עבירות קנס לגבי סעיף 29א בחוק העזר לחולון ,מניעת
מפגעים ושמירת הסדר והניקיון ,התשמ"ב  1982לאחר תיקונו .בבקשה.
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עו"ד יונת דיין :כמו קודם גם פה ,ברגע ,בואו נעשה ככה .קודם כל ,ברגע שהתיקון יאושר
ויפורסם ויכנס לתוקף כמובן יהיה הליך שלם של הסברה של השעות ,של הכללים ,של
ההנחיות ויכול מאוד להיות שתהיה תקופת הסתגלות עם התראות ורק אחר כך קנסות .אני
עוד לא יודעת להגיד לך כי אנחנו קודם צריכים שהוא ייכנס לתוקף ולראות איך מגיבים.
מר מאיר חלבי :אבל לגבי כל התיקונים האלה,
עו"ד יונת דיין :אני כן ,הסעיף,
רו"ח ראובן קייקוב :האם אפשר לשקול ,גם אחרי כבר החוק ייכנס לתוקף ובכל מקום תהיה
הסברה ,אנחנו יודעים שעסקים הם הצמיחה והמנוע של העיר ...
עו"ד יונת דיין :יכול להיות.
רו"ח ראובן קייקוב :מצב העסקים הוא לא הכי טוב.
עו"ד יונת דיין :יכול להיות ,אני לא יכולה לענות לך על זה כי לא אני קובעת ,אבל יכול להיות.
מר עזרא סיטון :ראובן ,אתה מדבר על מנוע צמיחה וכל זה אבל גם בנושא  ,...גם כשאתה
מאפשר להם  ...רכבים חלק לא מבוטל הולך על הקצה ,ממשיך להפוך את המקום הזה
לעזה.
רו"ח ראובן קייקוב :אני לא...
מר מוטי ששון :אוקי,
עו"ד יונת דיין :בחזרה לסעיף שעל סדר היום ,הקנס המבוקש פה הוא שוב  475שקלים.
מר מוטי ששון :אוקי ,מי בעד ,מי בעד תיקון צו עבירות קנס לגבי סעיף 29א בחוק העזר
לחולון למניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון התשמ"ב  .1982מי בעד? מי בעד? ,3 ,2 ,1
 21 ,20 ,19 ,18 ,17 ,16 ,15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4בעד .אין נגד ,אין
נמנעים .אושר .אני עובר לסעיף .30

 .30הסמכת  4מפקחים לאכיפה סביבתית  -רישוי עסקים.
מר מוטי ששון :הסמכת  4מפקחים לאכיפה סביבתית ,רישוי עסקים .אתם יודעים ,פרשו
ואנחנו צריכים לאייש את המשרות האלה .אוקי ,מי בעד? הסמכת  4מפקחים לאכיפה
סביבתית במקום אלה שפרשו ,21 .מי בעד? מי נגד? מי נמנע?  21בעד .אין נגד ,אין
נמנעים .אני עובר לסעיף הבא.
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 .31הארכת שירות לגב' עירית שריר ,פסיכולוגית מדריכה בשפ"ח ,בתאריך
 24.1.2020ימלאו לעובדת .70
מר מוטי ששון :הארכת שירות לגברת עירית שריר ,פסיכולוגית מדריכה בשפ"ח בתאריך
 21.01.20ימלאו לה ,לעבודת ה  70 -שנה .מבקשים הארכת שירות לגברת ,פסיכולוגית
שרוצים אותה והיא חשובה.
גב' אלינור מטלון :שאלת הבהרה משהו על המסמך הזה .רשום פה "הוועדה דנה ושקלה"
אבל אי אפשר להבין כלום ממה שכתוב.
עו"ד יונת דיין :כתב היד שלי ,אני מודה ,הוא לא מאוד קריא .אנחנו משתדלים שאחרים
יכתבו ,לפעמים אין ברירה ואני כותבת.
גב' אלינור מטלון :אז תוכלי להקריא לנו? כי אני באמת ניסיתי במשך כמה שעות ולא הצלחתי
להבין.
דובר :כן ,וגם כל שאר הבקשות היו ברורות וזאת לא.
גב' אלינור מטלון :נכון.
עו"ד יונת דיין :כן .מלווה הבקשה לקבלת אישור משרד הבריאות לטיפול קליני בשפ"ח...
גב' אלינור מטלון :לא שמעתי ,סליחה.
עו"ד יונת דיין :מלווה הבקשה לקבלת אישור משרד הבריאות לטיפול הקליני בשפ"ח .לפני
שנתיים בערך או כמעט שלוש הקמנו בתוך השפ"ח יחידה קלינית .היחידה הקלינית דורשת
רמת מומחיות גבוהה יותר וליווי צמוד כדי לקבל את אישור משרד הבריאות .האישור לא ניתן
מיידית לצמיתות ,בשנים הראשונות הוא נבחן מחדש ,אם אני לא טועה ,כל שנה.
הפסיכולוגית הזאת היא מומחית ברמה גבוהה ,היא זאת שעזרה להקים את היחידה ,לגייס
את הפסיכולוגים והיא מלווה אותם והיא גם זאת שחתומה מול משרד הבריאות על האישור
הקליני.
מר מוטי ששון :אז אנחנו רוצים להאריך .מי בעד?
מר יעקב אחדות :רגע סליחה ,יש לי שאלה ... .דואגים ,אנחנו כל הזמן מאריכים ,גיל ,71 ,70
למה לא מביאים קצת צעירים?
מר מוטי ששון :תביא.

72

מועצת העיר ה 18-חולון ישיבת מועצה שמן המניין מס'  16ליום –  6.10.19פרוטוקול
510
מר יעקב אחדות :אני?
מר מוטי ששון :אין ...אם  ...ל 70-אין ,אתה לא מוצא .ואם מישהי מצוינת והיא מוכנה
להמשיך קח אותה עד שתמצא.
מר יעקב אחדות :מורה ללשון אין ,שפ"ח אין,
מר מוטי ששון :כן ,כן ,כן ,תביא .אין ,אין.
מר יעקב אחדות :אז עוד  10שנים לא יהיה במדינה הזאת שום דבר?
מר מוטי ששון :אוקי ,מי בעד? מי בעד הארכת שירות לגברת עירית שריר ,סעיף  .31מי
בעד?  21בעד ,אין נגד ,אין נמנעים ...אין נגד ,אין נמנעים .אושר .אני עובר ל.32-

 .32עדכון תקציב רגיל לשנת .2019
מר מוטי ששון :עדכון תקציב רגיל לשנת  .2019בבקשה.
מר אמנון ארץ קדושה :טוב ,אנחנו מגישים בקשה לעדכון התקציב בסך של  15,7מיליון שקל.
דובר :רגע שנייה ,נסתכל...
מר אמנון ארץ קדושה :כאשר אנחנו מעדכנים מטה את ההכנסות בסך  8,8מיליון שקל
מתוכם הארנונה של  5מיליון שקל והפיקוח  2מיליון שקל .ויש תוספת הוצאות של 15,7
בעיקר בחינוך והרווחה .מקורות המימון כ 10-מיליון שקל מגיעים ממשרדי הממשלה ו14,5-
מעבירים מעודף מצטבר .אלה השינויים.
מר ניסן זכריה ... :את השנה בגירעון? לא נסיים את השנה בגירעון?
מר מוטי ששון :ניסן מי הכניס לך מראש? ניסן ,מי הכניס לך את זה לראש?
מר ניסן זכריה :אני שואל אותו מה.
מר אמנון ארץ קדושה :רוב הסיכויים שלא .אנחנו מתנהלים צמוד ,עם יד על הדופק כל הזמן
וזו המטרה שלנו.
מר מוטי ששון :אוקי.
מר בר שי :יש לי שאלה .בעמוד  5בסעיף  .82813מה הסיבה לקיטון בתקציב של מחלקת
סביבה?
מר מוטי ששון :מה?
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מר אמנון ארץ קדושה :א' היו קצת הכנסות שנכנסו בעקבות אירועים ודבר שני זה מתואם עם
מנהלת המחלקה ,לפי  ...של הפעילות שלה ולכן אנחנו עושים את  ...כדי שנוכל לקחת את
ההקצבה לפעילות אחרת .ויסותים.
מר מורן ישראל :יש לי גם שאלה.
מר מוטי ששון :אוקי ,מי בעד?
מר מורן ישראל :רגע ,רגע ,יש לי גם שאלה .שאלה לגבי סעיף ,סעיף השתתפויות סעיף
 1769תוספת של  150אלף שקל.
מר אמנון ארץ קדושה :זה קוצץ לרזרבה ואנחנו מחזירים את זה עכשיו מהרזרבה.
מר מורן ישראל :מה הייעוד של ה 150-אלף שקל?
מר אמנון ארץ קדושה :זה כל מיני פעילויות שלא מתוקצבות .למשל איזו מונית לאיזו ילדה
נכה או משהו שצריך לתת או כל מיני דברים כאלה.
מר מורן ישראל :נשמח לקבל פירוט של סעיף,
מר אמנון ארץ קדושה :נעביר לך בסוף.
מר מורן ישראל :תודה.
מר מוטי ששון :אוקי .מי בעד עדכון התקציב הרגיל לשנת  .2019מי בעד? ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,
 17 ,16 ,15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8בעד .מי נגד?  1נגד .מי נמנע? ניסן אתה נמנע? 1
נמנע 1 ,זה .אושר.
 .33עדכון תקציב בלתי רגיל לשנת .2019
מר מוטי ששון :אוקי ,עדכון התקציב הבלתי רגיל לשנת .2019
מר אמנון ארץ קדושה :תוספת של כ,4,2-
מר מיקאל בוזגלו :רגע ,רגע ,שנייה ,תוספת של כמה?
מר אמנון ארץ קדושה 4,2 :מיליון שקל לתב"רים בתשתיות ובחינוך .כל השאר זה שינוי
מקורות מימון מהלוואה להיטלי השבחה בקרנות שלנו.
מר מיקאל בוזגלו :יכול להיות ,אפשר שאלה ברשותכם? יכול להיות ,אני שואל ,יכול להיות
שיש תב"רים שמופנים למקומות שלא היו צריכים להיות מופנים ,או כספים שהיו מיועדים
למשהו מסוים ,כסף שהוא צבוע והשתמשו בו למשהו אחר?
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מר אמנון ארץ קדושה :מייקל אנחנו נבחנים,
מר מיקאל בוזגלו :אני שואל שאלה.
מר אמנון ארץ קדושה :אתה שואל ,אני עונה .סליחה ,אנחנו נבחנים על ידי כל הביקורות
שיש ,שום שקל לא יוצא שלא מהמקום שמועצת העיר אישרה .אני עונה לך .תדע שגם מבקר
משרד הפנים עובר איתנו תב"ר תב"ר ,ואף פעם לא קיבלת פה שום הערה שעיריית חולון
השתמשה בכסף לייעוד אחר.
מר מיקאל בוזגלו :אני שואל שאלה ,לא האשמתי ,אני שואל.
מר אמנון ארץ קדושה :לא ,אני עונה .לא אמרתי שהאשמת ,אני עונה לך.
מר מיקאל בוזגלו :אני אומר עוד פעם ,האם יש מצב שכספים שהוקצו למשהו מסוים,
מר אמנון ארץ קדושה :לא.
מר מיקאל בוזגלו :התשובה היא לא?
מר אמנון ארץ קדושה :לא ,לא.
מר מיקאל בוזגלו :לא?
מר אמנון ארץ קדושה :לא.
מר מיקאל בוזגלו :היום ה 6-לאוקטובר ,מצוין ,סבבה רשמתי לפני.
מר מוטי ששון :אוקי ,מי בעד עדכון תקציב בלתי רגיל לשנת  ?2019כן מורן.
מר מורן ישראל :זו ההזדמנות לבקש סליחה ,ברוח הישיבה הזאת .אני מבקש קודם כל
סליחה אם חלילה פגעתי במישהו...
מר מוטי ששון :זה לא עכשיו.
מר מורן ישראל :אה ,בסוף?
מר מוטי ששון :אוקי מי בעד עדכון,
מר מורן ישראל :שנייה יש לי שאלה .שאלה לגבי סעיף  3825צביעת הקורטן במוזיאון
העיצוב ,איך פספסת את מיקאל?
מר מיקאל בוזגלו :איך פספסתי את זה?
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מר מורן ישראל :לא ,צבעו או לא צבעו? כי כל פעם ,זה התחיל בחצי מיליון בקדנציה
הקודמת .אחר כך עלה ל ,700-עכשיו  .750זה תוספת? כל  50זה צביעה או שפעם אחת
 750זו צביעה אחת?
גב' אלינור מטלון :רגע ,ועוד שאלה עוד יותר זה ,כי הם כל ה ,-יש כאן שלושה תב"רים שונים
שהועברו גם הכספים לשם.
מר אמנון ארץ קדושה :נכון ,כמו שאמר הגזבר אנחנו עושים ויסותים .כשיש מנהל שמבקש,
הוא אומר יש לי תב"ר לדוגמא ,תעביר לי מכאן לכאן כי אני צריך פה לקורטן אני צריך עוד 50
אלף.
מר מורן ישראל :היה כבר ביצוע או שכל ה 750-זה ביצוע אחד? כאילו זה מה שאנחנו
מוציאים על צביעה של המוזיאון?
מר אמנון ארץ קדושה :זה מה שאתה מוציא על צביעת הקורטן הוא היה צריך תוספת של 50
כדי להגיע ל.750-
מר מורן ישראל :וב 750-יספקו או שאנחנו נקבל בעתיד עוד תוספת כי זה כבר ,אתה יודע
שזה סעיף שזה עבר כבר כמה תוספות.
מר אמנון ארץ קדושה :לא ,לא ,לא ,אנחנו תמיד עושים ,הבחור ,סליחה ,מנהל הכספים אבי
אברהם ביקש כדי להגיע לביצוע המושלם עוד  50אלף והוא מקבל את זה.
מר מורן ישראל :אני יודע ,אבל גם בעבר,
מר אמנון ארץ קדושה :זה הם ביקשו עכשיו.
מר מורן ישראל :לא אני יודע אבל גם בעבר כל פעם אמרו לנו שעוד קצת צריך בשביל לצבוע
את המוזיאון הזה .אני פשוט מבקש ,אני מבקש ...אני מבקש לסייג את הסעיף הזה בהצבעה.
מר מוטי ששון :אוקי.
מר מיקאל בוזגלו :רגע ,אבל לגבי הצבע זה ,אני ראיתי איך הוא היה לפני כן ובמשך שנים
הוא היה במצב מחריד עד שלא,
מר מוטי ששון :לא מחריד...
מר מיקאל בוזגלו :אני אראה לך את הפוסט ,אתה תראה ,צבעו אותו עכשיו הוא מושלם
ועכשיו הוא באמת מושלם אז למה צריך עוד כסף?
מר אמנון ארץ קדושה :מיקאל יש הנחיות ,איך שומרים ,יש הנחיות איך שומרים על המבנה
הזה .אם אני זוכר נכון זה אחת לשלוש שנים עושים לו את הטיפול הזה ,זה לשאלתך.
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מר מוטי ששון :כדי שתבין שאת הדברים האלה צריכים לשמר את החומרים .וזה לא צבע ,זה
יותר שמן שאתה צריך לשמן וכדאי שתדע את זה.
מר מורן ישראל :אז אל תרשמו 'צביעה'.
דוברת :זה שימור ,שימור ,ניקיון.
מר מוטי ששון ... :האיש הזה התעקש שלא נעשה שום צבע לרצועות כי מה שיפה בזה,
הצבע משתנה לפי עונות השנה .טוב חבר'ה אני לא אתחיל ללמד אתכם אומנות .אוקי ,מי
בעד עדכון התקציב הבלתי רגיל לשנת ?2019
עו"ד יונת דיין ... :סעיף תב"ר של צביעת הקורטן .ככה הוא מוגדר?
מר מוטי ששון :על ה 50-אלף ,נו באמת.
עו"ד יונת דיין :בסדר .מי בעד,
מר מוטי ששון :מי בעד כל התקציב כפי שהוגש על ידי גזבר העירייה מתאריך 12/09
שמסתכם,
מר אמנון ארץ קדושה.4,158,733 :
מר מוטי ששון :תוספת של  4,159מיליון ש"ח בשינוי מקורות המימון ,זה היה הזזות מסעיף
לסעיף ,למעט הסעיף של תוספת  50אלף ש"ח לצביעת הקורטן של מוזיאון העיצוב .מי בעד?
אני צריך לעשות על הכל,
עו"ד יונת דיין :לא ,אחר כך על הסעיף של הקורטן.
מר מוטי ששון 16 ,15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1 :בעד .מי נגד? ,2 ,1
 3נגד .מי נמנע?  2 ,1נמנעים .אוקי עכשיו?
עו"ד יונת דיין :עכשיו על סעיף התב"ר של צביעת הקורטן.
מר מורן ישראל :תב"ר .3825
מר מוטי ששון :מי בעד בנפרד? אוקי ,מי בעד לאשר בנוסף,
מר מורן ישראל :תב"ר מספר .3825
מר מוטי ששון :אוקי ,מי בעד?  12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1בעד .מי נגד?  1נגד.
מי נמנע?  6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1נגד .מי נמנע? מי נמנע? אין נמנעים ...אני עובר לסעיף הבא.
אושר.
מר מיקאל בוזגלו :דרך אגב זה היה  500אלף שקל לצביעה ,ועכשיו זה,
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מר מוטי ששון :אושר ,מה עכשיו?
עו"ד יונת דיין :סעיף .34

 .34תיעוד לפרוטוקול  -הארכת שירות לגב' דרורה לוי ,מורה ללשון ב ,HTH -בתאריך
 27.6.19מלאו לעובדת  .71אושרה בשאילתא טלפונית.
מר מוטי ששון :תיעוד לפרוטוקול ,הארכת שירות לגברת דרורה לוי ,מורה ללשון ב,HTH-
בתאריך  27/06/19מלאו לעובדת .71
מר יוסי זיידה :אושר בשאילתא טלפונית ,אנחנו רק מביאים את זה עוד פעם לאשרור.
עו"ד יונת דיין :בהתאם להוראות הפקודה לתיעוד בפרוטוקול.
מר מוטי ששון :מי בעד?
עו"ד יונת דיין :לא צריך ,לא צריך.
מר יוסי זיידה :לא צריך להצביע על זה.
מר מוטי ששון :אוקי.

* .35אישור קליטה למורה לפיזיקה  5יח"ל בתיכון איילון  -מר פולנסקי מרק ,אושר
בשאילתא טלפונית.
מר מוטי ששון :אוקי ,אישור קליטה למורה למתמטיקה  5יחידות בתיכון איילון .אוקי סליחה,
אישור קליטה למורה לפיזיקה  5יחידות בתיכון איילון ,מר פולנסקי מרק .חברים,
מר יוסי זיידה :חברים ,סליחה חברים שם ,המקליט אומר שהוא לא שומע ואז יהיה לנו אללה
ואכבר בתוך הפרוטוקול.
מר מוטי ששון :טוב אישור ,אז אני חוזר ,קליטה למורה לפיזיקה  5יחידות בתיכון איילון ,מר
פולנסקי מרק .אושר בשאילתא טלפונית.
עו"ד יונת דיין :לא ,לא ,מר פולנסקי זה לא .מה שקורה זה שיש שתי מורות בשני בתי ספר,
אחת לפיזיקה ואחת למתמטיקה.
מר מורן ישראל :אחד מורה.
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עו"ד יונת דיין :אבל תקשיבו לי .מורים ,שתי מורות שילדו וחיפשו ממלאי מקום לשנת
הלימודים כדי לא להשאיר את הילדים בלי הוראה .ועם כל החיפושים הם לא הצליחו למצוא
והיחידים שמצאו שגם מתאימים ,גם יודעים את החומר וגם עוד יש להם את הרצון והיכולת,
הם אותם שני מורים שמובאים בפניכם .זאת לא הארכת שירות ,זה קליטה לשירות מעבר
לגיל פנסיה לשנת לימודים אחת כדי לא להשאיר את התלמידים.
מר מוטי ששון :אוקי,
עו"ד יונת דיין :נצביע.
מר מוטי ששון :מי בעד אישור קליטה ,הארכת שירות לדרורה לוי,
עו"ד יונת דיין :אישור קליטה למורה,
מר מוטי ששון :אוקי ,אישור קליטה.
גב' אלינור מטלון :רגע יש לי שאלה .שבוע שעבר ,יש לי שאלה .שבוע שעבר התקשרו אלינו
בנוגע למרק וויקטור ,נכון? למה לא התקשרו אלינו ביום חמישי אם הייתה ישיבה ביום ראשון
ואפשר היה לדחות את זה להיום?
עו"ד יונת דיין :אז בשביל זה זה פה בישיבה היום .כי חלק שאלו את השאלה למה מתקשרים
ולא מביאים לישיבה היום אז זה פה.
מר יוסי זיידה :הייתה כוונה לנסות ולהרוויח את היומיים הנוספים.
מר מוטי ששון :טוב אוקי ,אז אישרנו? מי בעד? מי בעד? אוקי,
עו"ד יונת דיין :אישור קליטה מורה לפיזיקה  5יחידות מר פולנסקי מרק.
מר מוטי ששון 21 :בעד .אין נגד ,אין נמנעים .אושר .אני עובר לסעיף הבא.

* .36אישור קליטה למורה למתמתיקה  5יח"ל בתיכון איילון  -מר גרבר ויקטור ,אושר
בשאילתא טלפונית.
עו"ד יונת דיין :סעיף  36אותו ההסבר.
מר מוטי ששון :אישור קליטה למורה למתמטיקה ,מר גרבר ויקטור בתיכון איילון .מי בעד? 21
בעד .אין נגד ,אין נמנעים .אושר .אני עובר לסעיף הבא.
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 .37מכתב למועצת העיר -דחיפות עניין השפ"מ בפני מועצת העיר  -תקציב חוץ
עירוני שעומד

בסיכון.

עו"ד יונת דיין :מכתב למועצת העיר לגבי השפ"מ .השירות הפסיכולוגי המשלים ,השפ"ח שלנו
מפעיל אותו בעקבות מכרז בן שנתיים או שלוש עם עמותת "אפשר" .המכרז בנוי משני
חלקים ,חלק אחד ממנו בנוי על תוכניות שמשרד החינוך נותן ומתקצב כסף .בשנה האחרונה
נוספו כספים ממשרדי ההמשלה במסגרת תוכנית  360ולאור כך נתבקש בהתאם לתקנות
המכרזים ,אישור המועצה להוספת פריט מיוחד ,כי זאת תוכנית חדשה שלא הייתה לנו.
ולהגדלת היקף ההתקשרות הכולל .כרגע אנחנו לא עמודים על ,רחמים  38%נכון? אבל
נבקש את האישור עד ה 50%-הגדלה אפשרי כדי שנוכל כל כסף ממשלה שמגיע ,השפ"ח
יוכל להפעיל אותו עם הילדים .ובמקביל,
דובר :השפ"מ.
עו"ד יונת דיין :השפ"ח מפעיל אותו דרך השפ"מ .ובמקביל השפ"ח מבקש גם כמובן להיערך
לאורך השנה עם מכרז חדש רחב יותר ,כדי שבשנה הבאה לא נחרוג .צריך לאשר את
הבקשה של דוקטור ישראל אפל מנהל השירות הפסיכולוגי.
מר מוטי ששון :אוקי ,מי בעד? כולם בעד?  21בעד .מי נגד? אין נגד ,אין נמנעים .אושר .אני
עובר לסעיף הבא.

 .38מינוי אמנון ארץ קדושה גזבר העירייה כנציג הרשות בדירקטוריון של החברה
לתיאטרון מוסיקה אומנות ומחול בע"מ ,במקום שמוליק בראונשטיין שפורש.
מר מוטי ששון :מינוי אמנון ארץ קדושה גזבר העירייה כנציג הרשות בדירקטוריון של החברה
לתיאטרון מוסיקה אומנות ומחול במקום שמוליק בראונשטיין שמפרש .מי בעד?
מר מורן ישראל :הוא פרש בכלל מהעירייה?
מר מוטי ששון :פרש מהעירייה.
דובר :יצא לפנסיה מוקדמת.
מר מוטי ששון :כן ,רוצה ליהנות מהחיים ,ככה אמר לי.
מר מורן ישראל :כולם הולכים אחרי הגזבר.
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מר מוטי ששון :אבל הגזבר הגיע ל 40-שנה ,שמוליק ,מי בעד? אני רואה שכולם בעד? אתה
גם? אתה גם? אוקי ,מי בעד? אני צריך לספור,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1 .
 18 ,17 ,16 ,15 ,14בעד .מי נגד?  3נגד .אושר .אין נמנעים ,אושר.

 .39מינוי של מר איציק ליסמן כדירקטור נציג ציבור ב"חברה לתיאטרון מוסיקה
אומנות ומחול בע"מ".
מר מוטי ששון :מינוי של מר איציק ליסמן כדירקטור נציג ציבור בחברה לתיאטרון מוסיקה
אומנות ומחול בע"מ .מי בעד?
מר מיקאל בוזגלו :זה מי שהיה בפארק עם הכדורים?
דובר :הוא היה מנהל המתחם כולו.
מר מוטי ששון :מי ,מי בעד? 17 ,16 ,15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1
בעד .מי נגד?  3נגד .מי נמנע?  1נמנע .אושר .אני עובר לסעיף הבא.

 .40מינוי של מר יצחק וידבסקי כדירקטור נציג ציבור ב"חברה הכלכלית לפיתוח חולון
בע"מ".
מר מוטי ששון :מינויו של יצחק ויבסקי כדירקטור נציג ציבור בחברה הכלכלית לפיתוח חולון,
מר מיקאל בוזגלו :לא ,לא,40 ,40 ,
עו"ד יונת דיין :זה .40
מר מוטי ששון 40 :זה ויבסקי .וידבסקי זה  40ואיציק ליסמן זה .39
מר מורן ישראל :לא עדכנתם אותנו שהורדתם סעיף.
מר יוסי זיידה :מה שקיבלתם היום ,מספר  40זה וידבסקי.
מר מוטי ששון :אוקי ,מי בעד מינויו של וידבסקי נציג ציבור בחברה הכלכלית לפיתוח חולון
בע"מ ,מי בעד?
מר מורן ישראל :אחד מהם היה ,אה,
מר מוטי ששון :מי בעד?
דובר :במקום מי הוא נכנס?
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מר מוטי ששון :מי? וידבסקי? נציג ציבור ,היה חסר נציג ציבור .הוא הביע נכונות להמשיך.
מר מיקאל בוזגלו :אין בעיה עם זה נכון?
עו"ד יונת דיין :לא אין בעיה.
מר מוטי ששון :מי בעד? מי בעד? 16 ,15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1
בעד .מי נגד?  3נגד .מי נמנע?  2נמנעים .אושר .אני עובר לסעיף הבא.

 .41מינוי מחדש של מר דני פדר כדירקטור נציג רשות ב"תאגיד מי שקמה בע"מ".
מר מוטי ששון :מינוי מחדש של דני פדר כדירקטור נציג רשות בתאגיד מי שקמה בע"מ.
עו"ד יונת דיין :על פי חוק תאגידי מים וביוב יש לקדנציה  3שנים ואחר כך צריך לחדש ותאגיד
המים ביקש שנחדש לדני להיות נציג הרשות שלנו.
מר מוטי ששון :אוקי ,מי בעד? מי בעד?
דובר :דני פדר אדם איכותי ,איכותי ביותר .תצביעו לו.
מר מוטי ששון :מי בעד? ,18 ,17 ,16 ,15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1
 21 ,20 ,19בעד .אין נגד ,אין נמנעים .אושר .אני עובר לסעיף הבא.

 .42מינויו של מר אביעד מור אדריכל העיר כדירקטור נציג הרשות בחברה לבילוי
ובידור בע"מ במקום רוני ורדי שמסיים את עבודתו בעיריית חולון.
מר מוטי ששון :מינוי של מר אביעד מור אדריכל העיר כדירקטור נציג הרשות בחברה לבילוי
ובידור בע"מ במקום רוני ורדי שמסיים את עבודתו בעיריית חולון בימים אלו .מי בעד? ,2 ,1
 .21 ,20 ,19 ,18 ,17 ,16 ,15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3אין נגד ,אין
נמנעים .אושר .אני עובר לסעיף הבא.

 .43מינויה של הגב' עינב קפלן בשארי כדירקטורית נציגת מועצת העיר בחברה
לבילוי ובידור במקום שי קינן שפרש.
מר מוטי ששון :מינויה של הגברת עינב קפלן בשארי כדירקטורית נציגת מועצת העיר בחברה
לבילוי ובידור במקום שי קינן שפרש.
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עו"ד יונת דיין :פרש מהחברה ,מהדירקטור בחברה.
מר מוטי ששון :כן ,כן ,נו בסדר .מי בעד? ,14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1
 21 ,20 ,19 ,18 ,17 ,16 ,15בעד .אין נגד ,אין נמנעים .אושרה.

 .44מינויו של מר מיקאל בוזגלו כדירקטור נבחר ציבור מסיעת "עידן חדש בחולון"
ב"חברה הכלכלית לפיתוח חולון בע"מ"(במקום עמוס ירושלמי שהתפטר)".
מר מוטי ששון :מינוי של מיקאל בוזגלו כדירקטור נבחר ציבור מסיעת עידן חדש בחולון
בחברה הכלכלית לפיתוח חולון בע"מ במקום עמוס ירושלמי שהתפטר .מי בעד?  ,21בעד,
אין נגד ,אין נמנעים.
מר ניסן זכריה :מוטי אבל ביקשנו גם את ועדת המשנה ,זה לא,
דובר :ועדת משנה זה ועדה מקומית,
מר מוטי ששון :אתה לא יכול לבחור במועצה...
דובר :אז אנחנו צריכים לעשות את זה דרך עופר צילקר ודרך מלי מזרחי.
מר מוטי ששון :אוקי ,אישרנו את זה.

* .46מינויה של הגב' נעה צ'פלצקי כנציגת ציבור בוועדת ספורט.
מר מוטי ששון :מינוי של הגברת נועה צ'פלסקי כנציגת ציבור בוועדת ספורט .מי בעד? כולם
בעד 21 ,בעד .אין נגד ,אין נמנעים .אושר.

 .47מינוי דירקטוריון ל"עמותת העליון" בהרכב של  7חברים:
נציגי מועצה  -מוטי ששון  -ראש העיר  ,מורן ישראל – חבר מועצת העיר .
נציגי ציבור  -מוטי גולנסקי ,רמי ארד.
נציג רשות

-איריס צור ,נטע צומבר ,שירן אסיף כהן.
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מר מוטי ששון :מינוי דירקטור ,דירקטוריון לעמותת העליון בהרכב של  7חברים .נציג המועצה
מוטי ששון ראש העיר ,מורן ישראל חבר מועצת העיר .נציג ציבור מוטי
גולנסקי ורמי ארד .נציג רשות איריס צור ,נטע צומבר ,שירן אסיף כהן .מי
בעד?  21בעד.
מר חיים זברלו :למה מורן ...
מר מוטי ששון :אני בחרתי.
מר חיים זברלו :אז אני נותן...
מר מוטי ששון :זו הייתה הבחירה שלי .רגע ,רגע ,רגע ,טוב חברים זה הסעיף האחרון ,רגע,
רגע...
מר שי קינן :האמת שהייתה ישיבה לפרקים נינוחה ואפילו גם התבדחנו ,אבל לפרקים גם היא
עלתה לטונים אולי ,אולי נשייך את זה לעובדה שאנחנו חוזרים מפגרה.
בכל מקרה ...כן ,אולי יש כאלה שחזרו ככה ,התגעגעו וחזרו טעונים .בכל
מקרה אנחנו נמצאים ,כמו שזברלו אומר ממש לפני כיפור ב 10-ימים של
ימי תשובה ודווקא בימים האלה כדי להתבונן פנימה כל אחד על עצמו,
אבל גם כאורגן בעירייה ואני לא יכול שלא להתייחס לדברים שנאמרו פה
על ידי הגברת ,חברת המועצה קרן גונן שהיא לא נמצאת פה .היא אמרה
דברים ככה בטונים צורמים,
מר חיים זברלו :אבל דבר ...
מר שי קינן :לא סיימתי ,לא סיימתי זברלו .והדברים הם דברים מאוד מאוד חמורים .היא אומרת
שיש לה הקלטה של גורם עירוני בכיר מתנה ,מתנה ,עושה תנאי 'את
תקבלי המלצה תמורת אי התמודדות בבחירות' .הדבר הזה הוא דבר
פלילי ואני מאוד מקווה,
מר יוסי זיידה :שי ... ,זה דבר אחר .אני זוכר ש ,-הרי אמרתה שאתה רוצה לדבר ואמרתי לך
שאתה צריך להגיד לי על פי הכללים על מה אתה רוצה לדבר ואמרת
שאתה תדבר על רוח ההתפייסות .איפה זה ואיפה מה שאתה אומר?
מר שי קינן :לא ,כתבתי ,אווירת התפייסות לא נחתמה על ידי...
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מר יוסי זיידה :הייתה ישיבה סוערת ,רוצה להתייחס למקרים השונים ולאחל צום מועיל.
מר שי קינן :זה מה שעשיתי ,אני מאחל צום מועיל .אבל מעבר לזה ,נאמרו פה דברים שעל
גבול הפלילי ואני חושב שכבר חצו את הרף הפלילי והייתי שמח לדעת אם
הדברים שלה נכונים.
דובר :תשאל אותה שתוכיח.
מר שי קינן :זאת אומרת שאתה לא מכחיש?
מר מוטי ששון :חברים ,חברים דקה אחת.
דובר :אני אמרתי בקול רם  ...שהיא אומרת דברים לא נכונים.
מר שי קינן :כי הדבר הזה הוא הטיית בחירות.
מר מוטי ששון :טוב חברים ...חברים ,חברים ,אני לפני שאני מסיים את הישיבה ,קודם כל אני
רוצה לאחל לכם גמר חתימה טובה ,הרבה בריאות ,שתהיה לכם שנה
טובה ומבורכת .נחת מבני המשפחה ושיהיה לעם ישראל כבר שלום עם
השכ נים שלנו אבל בואו קודם כל נשמור על אחדות בתוכנו .ולסיום אם
פגעתי במישהו ,ואני מדבר על חברי המועצה,
דובר :הינה קרן ,איפה קרן?
מר מוטי ששון :אם פגעתי במהלך הישיבות בצורה ,או  ...מישהו או הייתי ציני כלפי מישהו אז
לא עשיתי את זה מתוך כוונה לפגוע וזה נאמר תוך כדי ,בלהט הדברים
שאני אמרתי ואם אני אמרתי ואנשים נפגעו אז זו ההזדמנות שלי לבקש,
להתנצל.
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