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מועצת העיר ה 18 -שמן המניין מס' 20
מיום 01.12.2019
פירוט הנוכחים בישיבה והנעדרים ממנה


משתתפים:
 oמר מוטי ששון – ראש העיר ויו"ר מועצת העיר
 oמר אחדות יעקב – חבר מועצה
 oמר בבלי יעקב – חבר מועצה
 oמר בוזגלו מיקאל – חבר מועצה
 oמר בר שי – חבר מועצה
 oדר' גונן קרן – חברת מועצה
 oמר גזית אילן – חבר מועצה וסגן ראש עיר
 oמר חלבי מאיר – חבר מועצה ומשנה לראש העיר
 oמר מכלוף קובי – חבר מועצה
 oגב' מטלון אלינור – חברת מועצה
 oגב' מסילתי כהן שני – חברת מועצה
 oמר נוימרק זוהר – חבר מועצה ומ"מ ראש העיר
 oמר ניסים זאב – חבר מועצה
 oמר סוטובסקי מיכאל – חבר מועצה ומשנה לראש העיר
 oמר סיטון עזרא – חבר מועצה וסגן ראש עיר
 oגב' עדן רבקה – חברת מועצה
 oגב' עומרד לוי גליה – חברת מועצה
 oמר צדקה יפת – חבר מועצה
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 oמר קייקוב ראובן – חבר מועצה
 oגב' קפלן בשארי עינב – חברת מועצה
 oד"ר רוק מאיר – חבר מועצה
 oמר שלומי תמם – חבר מועצה



נעדרו:
 oמר זכריה ניסן – חבר מועצה
 oמר ישראל מורן – חבר מועצה
 oגב' שירלי לביא ציון – חברת מועצה
 oמר סברלו חיים – חבר מועצה וסגן ראש עיר
 oמר קינן שי – חבר מועצה



כמו כן נכחו:
 oמר יוסי סילמן – מנכ"ל העירייה
 oעו"ד יונת דיין – יועמ"ש העירייה
 oמר אמנון ארץ קדושה – גזבר העירייה
 oמר ניצן ירושלמי – מנהל המחלקה לחזות העיר
 oמר יוסי זיידה – עוזר ראש העיר

על סדר היום:
 .1בקשה להחלטת מועצה שלא לבטל מיכרז  12/2019בנושא פינוי אשפה על פי הבקשה
לכינוס ישיבה שלא מן מניין בחתימת  1/3מחברי המועצה.
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 .2הצעה לסדר  -של חבר המועצה שי קינן בנושא  -אכיפת גביה בארנונה.
 .3הצעה לסדר  -של חבר המועצה מיקאל בוזגלו בנושא – מספור בתים ברחבי העיר.
 .4הצעה לסדר  -של חברת המועצה קרן גונן בנושא – הצטרפות לשירות תחבורה ציבורית
בשבת.
 .5הצעה לסדר  -של חבר המועצה בר שי בנושא – הסדרת פעילות כלי רכב שיתופיים.
 .6שאילתא  -של חבר המועצה בר שי בנושא  -איצטדיון האתלטיקה בקריית הספורט.
 .7שאילתא  -של חברת המועצה קרן גונן בנושא – נהלים לגבי החלפת חול בגני ילדים.
 .8שאילתא  -של חברת המועצה קרן גונן בנושא – מקלטים בשעת חירום ושימושם בעת
רגיעה.
 .9שאילתא  -של חבר המועצה ניסן סכריה בנושא  -תאורת לד.
 .10שאילתא  -של חבר המועצה ניסן סכריה בנושא -הזנחה בתחזוקה וברמת הבטיחות
בגן אייל.
 .11שאילתא  -של חבר המועצה מיקאל בוזגלו בנושא  -רישוי עסקים במתחם לה פארק.
 .12שאילתא  -של חבר המועצה מיקאל בוזגלו בנושא  -צו הגנה לעובד עירייה לשעבר.
 .13שאילתא של חבר המועצה שי קינן בנושא – פיילוט שינוי שעות פינוי אשפה בנוה
ארזים.
 .14שאילתא של חבר המועצה שי קינן בנושא – מדוע מודל הפיילוט לא הורחב?
 .15בקשה לאישור הפעלת מיזם נוער לפרסום חוצות בשנת .2020
 .16אישור הארכת התקשרות עם רשות שדות התעופה – הצבת מתקן לניטור רעש מטוסים
לאכיפה תעופתית.
 .17בקשה לאישור מועצה – מחיקת חובות בהסדרי פשרה.
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 .18מינוי חבר המועצה עו"ד ניסן זכריה לוועדת מכרזים.
 .19חוות דעת משפטית – רישום משכנתא –בית ברחוב סנש  3חולון גוש  7167חלקה .10
 .20מינוי מר יריב בן דב ,מנהל מחלקת איכות הסביבה ,כמזכיר בוועדה לאיכות הסביבה.

ריכוז החלטות ישיבת מועצת העיר שמן המניין
מס'  20פרוטוקול מס' 514
 .1בקשה להחלטת מועצה שלא לבטל מיכרז  12/2019בנושא פינוי אשפה על פי הבקשה
לכינוס ישיבה שלא מן מניין בחתימת  1/3מחברי המועצה .ירד מסדר היום.
 .2הצעה לסדר  -של חבר המועצה שי קינן בנושא  -אכיפת גביה בארנונה .ירד מסדר
היום.
 .3הצעה לסדר  -של חבר המועצה מיקאל בוזגלו בנושא – מספור בתים ברחבי העיר.
ירד מסדר היום.
 .4הצעה לסדר  -של חברת המועצה קרן גונן בנושא – הצטרפות לשירות תחבורה ציבורית
בשבת .ירד מסדר היום.
 .5הצעה לסדר  -של חבר המועצה בר שי בנושא – הסדרת פעילות כלי רכב שיתופיים.
 .6שאילתא  -של חבר המועצה בר שי בנושא  -איצטדיון האתלטיקה בקריית הספורט.
 .7שאילתא  -של חברת המועצה קרן גונן בנושא – נהלים לגבי החלפת חול בגני ילדים.
 .8שאילתא  -של חברת המועצה קרן גונן בנושא – מקלטים בשעת חירום ושימושם בעת
רגיעה.
 .9שאילתא  -של חבר המועצה ניסן סכריה בנושא  -תאורת לד.
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 .10שאילתא  -של חבר המועצה ניסן סכריה בנושא -הזנחה בתחזוקה וברמת הבטיחות
בגן אייל.
 .11שאילתא  -של חבר המועצה מיקאל בוזגלו בנושא  -רישוי עסקים במתחם לה פארק.
 .12שאילתא  -של חבר המועצה מיקאל בוזגלו בנושא  -צו הגנה לעובד עירייה לשעבר.
 .13שאילתא  -של חבר המועצה שי קינן בנושא – פיילוט שינוי שעות פינוי אשפה בנוה
ארזים.
 .14שאילתא  -של חבר המועצה שי קינן בנושא – מדוע מודל הפיילוט לא הורחב?
 .15מועצת העיר אשרה ברוב קולות את בקשה לאישור הפעלת מיזם נוער לפרסום חוצות
בשנת .2020
 .16מועצת העיר אשרה ברוב קולות את אישור הארכת ההתקשרות עם רשות שדות
התעופה – הצבת מתקן לניטור רעש מטוסים לאכיפה תעופתית.
 .17מועצת העיר אשרה ברוב קולות את הבקשה לאישור מועצה – מחיקת חובות בהסדרי
פשרה.
 .18מועצת העיר אשרה ברוב קולות את מינוי חבר המועצה עו"ד ניסן זכריה לועדת מכרזים.
 .19מועצת העיר אשרה ברוב קולות את חוות הדעת המשפטית – רישום משכנתא –בית
ברחוב סנש  3חולון גוש  7167חלקה .10
 .20מועצת העיר אשרה ברוב קולות את מינוי מר יריב בן דב ,מנהל מחלקת איכות הסביבה,

כמזכיר בוועדה לאיכות הסביבה.

פרוטוקול
מר מוטי ששון :אני פותח את הישיבה שמן המניין מספר .20
 .1בקשה להחלטת מועצה שלא לבטל מכרז  12/2019בנושא פינוי אשפה על פי
הבקשה לכינוס ישיבה שלא מן מניין בחתימת  1/3מחברי המועצה(,מצ"ב).
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מר מוטי ששון :סדר היום ,בקשה להחלטת מועצה שלא לבטל מכרז  12/2019בנושא פינוי
אשפה ,על פי הבקשה לכינוס ישיבה שלא מן המניין ,בחתימת שליש מחברי המועצה .איפה
בוזגלו? טוב ,מי בעד להעלות את זה לדיון? להעלות את ההצעה שלו לדיון .מי נגד?
מר זאב ניסים :הצעה של מי?
מר מוטי ששון :של בוזגלו.
דובר :אבל בגלל החתימות זה עולה בכל אופן ,לא?
מר מוטי ששון :העלנו את זה נו ,אבל באמת ,הוא פה למטה  ...מי בעד להעלות את זה
לדיון?  .4 ,3 ,2 ,1מי בעד להוריד את זה מסדר היום? נגד ההחלטה,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1 .
 .14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9ירד מסדר היום .אני עובר להצעה הבאה .הצעה לסדר של חבר
המועצה שי קינן בנושא אכיפת גבייה בארנונה .איפה הוא? לא נמצא .מה אני עושה איתו?
נוריד אותו,
דוברת  :1הישיבה אמורה להתחיל ב 7-ורבע.
מר מוטי ששון :לא.
דוברת  7 :1זה ישיבה לא מן המניין 7 ,ורבע ישיבה מן המניין.
מר מוטי ששון :את צודקת .אז היא צודקת ,בוא נחכה .אני מקבל את ההערה ואני חוזר
בחזרה .נחכה עוד  5דקות ונחליט .חברים ,אני פותח את הישיבה .ישיבת מועצת העיר שמן
המניין מספר  ,20בקשה להחלטת מועצה שלא לבטל מכרז  12/2019בנושא פינוי אשפה ,על
פי בקשה לכינוס ישיבה שלא מן המניין בחתימת שליש מחברי המועצה .בוזגלו ,כן.
מר מיקאל בוזגלו :ערב טוב ,מה נשמע?
מר מוטי ששון :דבר .אבל בוא ,תשמע ,יש לי רק בקשה .זה נראה קצת מוזר שאתה עוטף
את עצמך עם דגל.
מר מיקאל בוזגלו :בסדר ,זכותך לחשוב שזה מוזר.
מר מוטי ששון :טוב ,אני הערתי לך.
מר מיקאל בוזגלו :אתה יכול להעיר לי ,זה בסדר .זה המינימום שאני יכול לעשות ,לדווח
למועצה על הביזיון שהיה היום,
מר מוטי ששון :אוקי ,דבר ,בבקשה דבר .הצעה לסדר ,בבקשה.
מר מיקאל בוזגלו :במכרז  ,12/2019לאור השאלות הרבות שעולות מעצם קיום המכרז והן
ההשלכות הקשורות למכרז ,במישרין ובעקיפין ,היות וכי הרשות החליטה לבטל את המכרז
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הקודם לאור בקשת הקבלן ,וזאת למרות שלא חלף הזמן הקבוע במכרז ,והיות ולכאורה לא
תהיה על מניעה מצד הקבלן הנוכחי ומי מטעמו להשתתף במכרז החדש ,הדבר גורר שאלות
בעניין .בתהליך קבלת ההחלטות והכדאיות ,הן הכלכלית ,שתצמח לרשות ,וכן האם זה יפתור
את בעיית הניקיון בה מצויה בעיר מזה זמן רב .אם היו התפתחויות השבוע אני אשמח
שתעדכן אותנו.
עו"ד יונת דיין :מבחינה משפטית אני צריכה להסביר  ...אין פה משהו שנמצא בסמכות
החלטת של מועצת העיר .יש שני חלקים להצעה הזאת ,להחלטה .החלק הראשון מדבר על
ביטול של התקשרות .יותר נכון ביטול של ביטול התקשרות .ההתקשרות עם הקבלן הקודם
היא חוזה .המכרז ,גם על פי הפסיקה ,מסתיים ברגע שנחתם חוזה עם הזוכה במכרז .אז
למעשה ,בשנתיים אחרונות ,היינו מצויים בחיי חוזה ולא בחיי מכרז .במצב הזה ,הסמכות על
החלטות מקצועיות לפי סעיף  126לפקודת העיריות ,עירייה תפעל באמצעות ראש העירייה.
הפסיקה קבעה שראש העירייה הוא ברירת המחדל ,אלא אם כן נוקט לשון החוק  ...מועצת
העיר .במצב הזה ,שאנשי המקצוע בחרו לסיים התקשרות חוזית והדברים נעשו כדין ,לא
נוכל ...וגם אין למועצה סמכות להתערב בה .החלק השני של ההחלטה זה בעצם בקשה
לבטל מכרז .מכרז  .12/2019המכרז הזה ,לא רק שפורסם ונגמר המועד להגשת הצעות ,גם
פתחו מעטפות שבוע שעבר .וגם בנושא הזה ,מעבר לפסיקה הרבה והענפה שלא מאפשרת
למעט חריגים מאוד קיצוניים ,ביטול מכרז בשלב הזה ,גם ,שוב ,הסמכות על מכרז לא מצויה
בידי מועצת העיר למעט חריגים .תקנה  23לתקנות העיריות -מכרזים ,קובעת את סדר
ההחלטה במכרז .העירייה רשאית ,סליחה ,סדר ההחלטה במכרז הוא שהתוצאות של
ההגשות השונות למכרז ,ביחד עם חוות דעת איש המקצוע ,מובאות בפני ועדת המכרזים .זו
ממליצה על זוכה ,או על אף זוכה ,לראש העירייה ,ומי שמחליט הוא ראש העירייה .המקרה
החריג שיש של ביטול מכרז זו תקנה  23שאומרת "העירייה רשאית לבטל מכרז אם ועדת
המכרזים החליטה על כך וראש העירייה אישר את ההחלטה" .אז שוב ,גם החלק הזה של
ההחלטה למעשה ,לא מצוי בסמכות הוועדה.
מר מיקאל בוזגלו :שאלת הבהרה ברשותך ,ליוסי סילמן מנכ"ל העירייה .ערב טוב ,סילמן.
מר מוטי ששון :סליחה ,אני מחליט מי ידבר .סליחה .אתה מחליט... ,
דובר :כן ,זה שאילתא.
מר מיקאל בוזגלו :ברשותך ,שאלת הבהרה ,יוסי סילמן .אפשר?
מר מוטי ששון :מה שאלת ההבהרה? יכול להיות שאני אענה לך.
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מר מיקאל בוזגלו :פרסם ,באחת הכתבות דווקא מסתמן שהעירייה הייתה מאוד מרוצה
מהקבלן ,ואפילו צוטט ממנכ"ל העירייה שהוא אומר "הקבלן עושה בית ספר לכולם" .אז הייתי
רוצה לדעת ,אם הוא עושה בית ספר לכולם הוא כל כך טוב ,מה קרה אחרי שנתיים שהוחלט
לבטל את המכרז?
מר מוטי ששון :זה לא שאלת הבהרה.
מר זאב ניסים :מי יזם את זה? העירייה יזמה או שהוא רצה לבטל? זה חשוב מאוד ,ועל זה
אתם לא מדברים.
מר מוטי ששון :זה כבר משהו אחר .זה לא שאלת הבהרה ,זה שאילתא נוספת.
מר מיקאל בוזגלו :זה לא שאילתא ,זה הצעה לסדר.
עו"ד יונת דיין :אני לא יודעת מה מנכ"ל העירייה אמר או לא אמר לפני שנתיים ,אז קשה לי
להתייחס לזה .אני יכולה להגיד שמבחינת סיום ההתקשרות ,היה פה למעשה רצונות של שני
הצדדים .כי גם העירייה ,המכרז שפורסם ושבו זכה הקבלן הקודם לפני שנתיים ,היה מכרז
חדש ושונה מהמכרז הקודם לו .ולאורך השנתיים האלה העירייה הפיקה לקחים ורצתה
לשנות את חלק מהליך פינוי האשפה והתנאים בפנים ,וכשבאותו מועד מכרז בא הקבלן ואמר
שהוא רוצה לסיים ,תמיד צד לחוזה יכול לבקש לסיים ,לא תמיד ...את זה ,ומנגד העירייה
רצתה לשנות את תנאיי המכרז ... ,היה בעצם שילוב ,מפגש רצונות ... ,לכדי סיום חוזה.
מר מיקאל בוזגלו :מה קורה עם העובדים במצב כזה שהם כל הזמן עוברים,
עו"ד יונת דיין :העובדים הם עובדי הקבלן.
מר מיקאל בוזגלו :אז במצב הזה הם כל הזמן מפוטרים,
עו"ד יונת דיין :הקבלן לא עובד רק בעיריית חולון ,ואף קבלן לא מוחרג לעבוד רק בעיריית
חולון .החלטה שלו מה הוא עושה עם עובדים .העירייה לא יכולה להיכנס לזה ,זה לא
ממקומה.
מר מוטי ששון :אתה רוצה להצביע?
מר מיקאל בוזגלו :להצביע על מה?
מר מוטי ששון :על מה שאתה ביקשת ,על ההחלטה שלך .או שאתה מקבל את ההסברים.
מר זאב ניסים :אתה רוצה להעלות את זה לסדר או שאתה רוצה ,אוקי ,ניסית.
דובר :לא ,הוא מקבל את ההסברים ,הוא אמר שהוא מקבל את ההסברים.
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מר מוטי ששון :קיבל את ההסברים ,יורד .אוקי ,יורד מסדר היום .הצעה לסדר הצעה לסדר
של חבר המועצה ,שי קינן ,בנושא אכיפת גבייה בארנונה ,לא נמצא ,הוא חולה .נשלח לו
החלמה מהירה .ירד מסדר היום .הצעה לסדר ,באותה הזדמנות ,שני ,אנחנו שמחים שחזרת
אלינו ,איחלנו לך מזל טוב.
גב' שני מסילתי כהן :תודה רבה.
מר מוטי ששון :בוזגלו בבקשה ,הצעה לסדר של חבר מועצה ,מיקאל בוזגלו ,בנושא מספור
בתים ברחבי העיר.

 .2הצעה לסדר  -של חבר המועצה מיקאל בוזגלו בנושא – מספור בתים ברחבי
העיר.
מר מיקאל בוזגלו :במרבית הרחובות בחולון קשה מאוד להתמצא ולמצוא מספרי בתים .חוסר
בהירות מספור הבתים ברחבי העיר מקשה הן על הציבור והן על כוחות הביטחון ,מד"א ,כיבוי
אש ,איחוד הצלה ושאר כוחות הביטחון שיש .אני מבקש להעלות להצעה על הסדר דיון בגין
חוק עזר עירוני אשר יחייב את בעלי הבתים להציג שלט ממוספר לפי תקן שייקבע באחידות
כוללת .הדבר הזה יטיב בכלל עם הציבור ,ובכלל עם נותני השירות לתושבים .כי לא אחת
אנחנו מסתובבים בערים ואתה מנסה למצוא בניין ממוספר וזה פשוט משימה כמעט בלתי
אפשרית .אז כמו שאנחנו ראינו שעיריית חולון יודעת לעשות מבצעים טובים שהיא רוצה ,אם
זה עם ביתני האשפה וכן הלאה ,אפשר אני חושב כן להעלות לסדר היום את הסוגיה הזאת,
שנשב על זה ,שאולי יקום איזה צוות ,לגבש איזו עמידה שתהיה נראות אחידה בכל העיר,
אחת ולתמיד ,בשנת  ,2020שמספרי הבתים יהיו מסומנים ומוארים כמו שצריך .זו ההצעה
שלי.
מר מוטי ששון :טוב .בחוק העזר לחולון ,בסוגריים ,שמות לרחובות ולוחיות מספר הבניינים,
מספר בבניינים ,מוגדרת האחריות על בעלי הבתים להתקנת שלטי כתובת ומספר של
בתיהם .במבנים חדשים ,אנחנו מנחים את יזמי ,או מובילי הפרויקטים ,לגבי מתכונת השילוט
הנדרשת .לגבי מבנים עירוניים ,אנחנו משלימים באמצעות העירייה היכן שמתגלים חוסרים
כאלה .במאי  2015נקבעה תקינה לתצורת שילוט הבתים ,אשר מוטלת החובה על כל יזם או
קבלן ,להתקין אותה כחלק מהדרישות הנמסרות לעורך הבקשה להיתר הבנייה .לאחר גמר
הפרויקט ובמסגרת סבב האישורים טופס  4ו ,5-נבדק על ידי נציג המחלקה בשטח אם הותקן
השילוט המתחייב .מבדיקות לא רשמיות שקיימנו בעבר עם נציגי מד"א ,מתברר שברשותם
אמצעי ניווט יעילים אשר מאפשרים הגעה והתמצאות לכתובות בעת מצבי חירום והצלה.
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בזכות ה Waze-ודברים אחרים כאלה .לכן ,אשר על כן ,בשלב זה ,אתה מסתפק בתשובה?
בשלב זה אנחנו לא נעשה את המספור ,כי אני לא בטוח שכולם יעשו את זה.
מר מיקאל בוזגלו :אני חושב שכאילו ,זה עד  ,2000מ,2005-
מר מוטי ששון :לא ,לא ,אתה רוצה ,בוא נסיים,
מר מיקאל בוזגלו :כן ,אני חושב שצריך לבדוק מ 2005-ומטה.
מר מוטי ששון :אוקי ,מי בעד לקיים דיון על זה?  .7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1מי בעד להוריד את זה
מסדר היום לאור מה שאמרתי?  ,15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1ירד
מסדר היום .אני עובר לסעיף הבא .הצעה לסדר מספר  .4הצעה של חברת המועצה ,קרן,
בנושא הצטרפות לשירות תחבורה ציבורית בשבת .בבקשה.
 .3הצעה לסדר  -של חברת המועצה קרן גונן בנושא – הצטרפות לשירות תחבורה
ציבורית בשבת.
ד"ר קרן גונן :ההצעה ניתנה מתחילת נובמבר ... ,עוד הרבה דברים כולל לתקשורת וכולי,
אבל כן נראה לי חשוב שנדון על זה כאן במסגרת המועצה ,כי בסופו של דבר אנחנו רואים
שיש צורך וביקוש .מיזם התחבורה העירוני שצפוי לצאת  ...התקבל בברכה .תל אביב ,רמת
גן ,גבעתיים ועוד רשויות נוספת .אני מאמינה כי לא נכון לנתק את חולון מהעורק הראשי של
גוש דן ,על כן ,אני מבקשת לדון בהצטרפותה של חולון למיזם הנוכחי .אני כן אציין שזה בסדר
להיות כרגע באיזושהי ביקורת וכולי ,אבל נראה לי שזה כן צריך להיות איזושהי החלטה של
המועצה בסופו של יום.
מר זאב ניסים :מה אתה ממליצה אבל?
מר שי בר :רגע ,אני רוצה להצטרף לדברים .בסוף השבוע האחרון הצטרפנו לאחת הנסיעות
של המיזם הזה .עלינו בתחנת וולפסון .ראינו שיש כבר הרבה תושבים חולונים שעולים כבר
שם ,והשירות הזה עובד בצורה מאוד טובה .אנשים מבלים ,אוטובוסים מלאים.
דובר :בדקתם תעודות זהות שלהם כאילו?
מר שי בר :אנחנו מאמינים לאנשים .מדברים איתנו ,אתה יודע .אז האוטובוסים היו מלאים,
אנשים נהנו מנסיעה נוחה עם זמני אמת ,שיכולים לתת ביטחון של מתי המיניבוס מגיע ,וגם
הנהגים רובם לא נהגים יהודים ,ככה שחילול שבת כזה או אחר לא קורה שם .זהו.
ד"ר קרן גונן :רגע ,אני רוצה להוסיף עוד משהו ברשותך .אני כן אציין שוב את הנושא הזה
שבסופו של דבר יש הרבה מאוד אנשים שאין להם מכונית ,אין להם רכב פרטי ,אין להם כסף
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לקחת מוניות ,וצריך גם להתחשב בפלח הזה של האוכלוסייה .בסופו של יום יש כאן עניין של
שוויון זכויות .בסופו של יום מי שרוצה לשמור שבת ,ישמור שבת .מי שלא ,גם ככה לא עושה
את זה.
מר יעקב אחדות :ואיך את מחייבת את האנשים האלה לעבוד בשבת? זה לא שוויון ,זה חוסר
שוויון.
מר מוטי ששון :יעקב ,יעקב.
ד"ר קרן גונן :אני יכולה להיכנס לזה .בגלל הדעות שלך ,אני חושבת שזה כן נכון,
מר מוטי ששון :סליחה ,קרן.
ד"ר קרן גונן :שנייה אבל ,הוא מגיב אז אני עונה לו .אז שנייה ,תן לי לסיים .אני כן חושבת
שלאור זה שבאמת ,יש כאן מורכבות ואני מסכימה עם חלק מהדברים ,עדיין זה מקום שצריך
לקחת אותו בכובד ראש וכן להחליט עליו ,לדון עליו .בסופו של דבר ההחלטה תתקבל ,אבל
לדון עליו כן במועצה .ואני כן חושבת שכאן כולם צריכים להיות חלק ,כולל המפלגות החרדיות.
מר מוטי ששון :טוב ,חברים ,מאחר ואני,
מר זאב ניסים :אני יכול רגע לומר משהו?
מר מוטי ששון :מותר לכם לדבר עד  10דקות.
מר זאב ניסים :אני רוצה להגיד לכם דבר אחד .אני לא אדם דתי ,אבל אי אפשר,
מר מוטי ששון :אבל אנחנו לא מקיימים דיון על זה.
מר זאב ניסים :לא ,אבל אני רוצה להגיד משהו .דבר מאוד חשוב .אם כבר זה אז תן לי לדבר.
אני אדם לא דתי ,אבל אני חושב ש ,-עד היום ,באמת ,האוכלוסייה הדתית עם האוכלוסייה
החילונית בעיר ,הסתדרו מצוין .באמת ,אני ,למה לנו? למה לא להמשיך את מה שהיה?
מר שי בר :זה לא אמור לשנות את המצב.
ד"ר קרן גונן :בוא נעלה את זה לדיון ואז נחליט.
מר מוטי ששון :חברים .רבותי ,מאחר ואני,
מר זאב ניסים :אני חושב ש ,-דעתי האישית זה לא לתת לזה יד ,להמשיך בסטטוס קוו שהיינו
עד היום .הכל היה טוב.
מר מוטי ששון :טוב ,חברים ,זה לא הצעה לסדר כרגע ,אני רק רוצה לעדכן אתכם ,אני מקיים
דיונים ,הנושא עוד לא בשל מבחינתי .כשזה יהיה בשל אני אביא את זה למועצה .כרגע זה לא
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בשל .אני נפגש עם אנשים ,צריך ללמוד את העניין ,יש פה רגישויות ,הדבר לא פשוט .לכן,
כשנהיה יותר מעודכנים ,נדבר על זה .כרגע אני מציע להוריד את זה מסדר היום .אוקי ,מי
בעד לקיים ,את רוצה לקיים דיון?
ד"ר קרן גונן :אני רוצה רק ,שנייה אני,
מר מוטי ששון :לא ,אני שואל שאלה ,אני עברתי לשלב השאלה .אם את רוצה לקיים דיון,
בבקשה .אם את מקבלת את מה שאני אמרתי אז אני מוריד את זה מסדר היום .מה את
מעדיפה?
ד"ר קרן גונן :כמובן שאני רוצה לקיים דיון.
מר מוטי ששון :אוקי .מי בעד לקיים דיון?  5 ,4 ,3 ,2 ,1בעד .מי להוריד את זה מסדר היום
לאור מה שאמרתי?  14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1להוריד את זה מסדר
היום .מי נמנע?  2נמנעים .אוקי ,ירד מסדר היום .אני עובר לסעיף הבא .הצעה לסדר של
חבר המועצה ,בר שי ,הסדרת פעילות כלי רכב שיתופיים.

 .4הצעה לסדר  -של חבר המועצה בר שי בנושא – הסדרת פעילות כלי רכב
שיתופיים.
מר שי בר :אז אני אקדים ואומר שאני בעצמי מידי פעם עושה נסיעות בכלים האלה כמו
קורקינט חשמלי ובכלל בחלק מהפעילות של החברות האלה .לקורקינטים ולאופניים יש
תפקיד חשוב ומשמעותי בהורדת הנסועה ברכבים והורדת העומס מהכבישים בעיר ,וכתוצר
נלווה גם פינוי של מקומות חניה .קורקינטים ואופניים מהווים כלי תחבורה טוב לסוגיית המייל
האחרון עבור מי שרוצה להגיע לאזור התעסוקה החדש מהרכבת או מביתו שבשכונה אחרת,
ועבור סידורים קטנים שלא דורשים סחיבה מרובה .אלה כלים שבאו לפתור את בעיית
הנסועה עבור מרחקים גדולים מידי עבור הליכה ברגל ,וקצרים מידי עבור נסיעה מפותלת
בתחבורה ציבורית ,ובטח קצרים עבור נסיעה ברכב פרטי הכוללת מציאת חניה ביעד וחזרה
עד הבית .עם זאת ,כניסתן של חברות התחבורה השיתופית ,ובהן  Windומובייל ,הביאו
ליצירת חוסר סדר במדרכות ובדרכי העיר .הימצאות הכלים הללו במרחב הציבורי הביאה
לחשיפתם לקהל יעד חדש ,ובתוכו גם משתמשים שאסור להם לעשות שימוש בכלי רכב
ממנועים בגלל היותם נערים .חשיפה זו הביאה גם להאצה של תהליך שקרה עוד קודם לכן,
לאט לאט .יותר ויותר משתמשים בקורקינטים ואופניים הביאו עלייה במספרים שלהם
בכבישים ובמדרכות העיר ,והדגישו גם את הפער הקיים בכמות שבילי האופניים בעיר .חוסר
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המוכנות והמחסור בתשתית ראויה הביאו למצב בלתי אפשרי במדרכות העיר .בכל סיבוב
רגלי נתקלים בקורקינטים זרוקים המקשים על ההליכה ומהווים מפגע אסתטי ובטיחותי.
באשר לרוכבים ,האפליקציות השונות של התחבורה השיתופית דורשות העלאת רישיון נהיגה
כדי לוודא את גיל הרוכב ,וכן חלקן מחייבות צילום של חניית כלי הרכש בתום השימוש .מדובר
בתופעה עולמית .בעיריות אחרות ,ובהן עירייה תל אביב ,החלו ביצירת פתרונות ורגולציה
לחברות התחבורה השיתופית כמו הגבלת כמות כלי הרכב שיכולים לנוע ברחבי העיר ,קביעת
מקומות חניה ייעודיים וגרירה של כאלה שלא חונים כראוי ,ופתרונות בטיחותיים כמו חיוב של
חבישת קסדה .בעיריית תל אביב גם בוחנים אפשרות של רישוי או סימון כלי הרכש במספר
סידורי ,ואסור לנו להישאר מאחור גם בהיבט הזה .אם יש איזה פתרון שהולך להיות מקודם
באזור שלנו ,כדאי שנצטרף אליו לפני שזה הופך להיות עובדה מוגמרת שלא בעצם הייתה
התייעצות יחד איתנו בסיפור הזה .אז ההצעה שלי לקיים רגולציה שתסדיר את פעילות
החברות האלו .גם כאלו שעתידות לפעול בעיר .הסדרה כזו יכולה להביא לשיפור של ההליכה
בעיר והבטיחות בעיר ,ויכולה גם להקל על חברות שירצו להיכנס ,לדעת לתוך מה הן נכנסות.
אני מצפה שנצא מהישיבה הזאת עם החלטה לקיים רגולציה ולהעביר את הנושא לוועדת
תחבורה ולצוות המקצועי כדי שתוגש תוכנית מסודרת כבר בחודשים הקרובים.
מר מוטי ששון :אין אפשרות למנוע פעילות ונוכחות של כלי רכב שיתופיים בעיר .עיריית חולון
בוחנת את הנושא בכל המישורים המקצועיים הרלוונטיים ,תחבורתי ,משפטי ,פיקוח ,רישוי
עסקים ,חינוך ועוד ,לרבות בדיקת לגבי מה נעשה בערים אחרות .בסיום הבדיקה נקבל
החלטות .אתה רוצה לקיים דיון או שאתה מסתפק בשאלה?
מר שי בר :אני רוצה לקיים דיון.
מר מוטי ששון :אוקי .מי בעד לקיים דיון?
מר מיקאל בוזגלו :אפשר רק להוסיף משהו?
מר מוטי ששון :אני כבר סיכמתי את זה .מי בעד לקיים את הדיון?  5 .5 ,4 ,3 ,2 ,1בעד
לקיים את הדיון.
מר מיקאל בוזגלו :הדיון הזה מאוד חשוב ,יש לנו ילדים,
מר מוטי ששון :מי בעד להוריד את זה מסדר היום לאור מה שאמרתי? ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1
 .14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8מי נמנע?  2נמנעים .אז רגע ,מיכאל ,מה אתה הצבעת? בעד?
אז  15בעד .אוקי ,ירד מסדר היום.
מר שי בר :בעד מה?
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מר מוטי ששון :כמו שאמרתי ,זה נמצא  ...אוקי ,אני עובר לסעיף הבא .סעיף  .6בבקשה,
סעיף  ,6שאילתא של חבר המועצה ,בר שי ,בנושא אצטדיון האתלטיקה בקריית הספורט.

 .5שאילתא  -של חבר המועצה בר שי בנושא  -אצטדיון האתלטיקה בקריית
הספורט.
מר שי בר :רציתי לדעת מהן ההתקשרויות שבוצעו עם הטוטו על מנת לקדם את שיפוץ
האצטדיון והאתלטיקה בקריית הספורט בשנה האחרונה ,והאם נבחנה אפשרות לשיפוץ חלקי
למסלולי הריצה בלבד.
מר מוטי ששון :במתחם האצטדיון העירוני בקריית הספורט קיים מתקן לאימוני אתלטיקה
קלה שהוקם ,יותר נכון שופץ לפני  20שנה .מגרש הסינדרס .במשך השנים הציפוי נשחק ואכן
קיים צורך להחליפו למתקן מודרני וראוי מקצועית בציפוי רקורטן .עלות הקמת המתקן החדש,
 3.5מיליון שקל .על פי נציגי מינהל הספורט האחראים על קרן התמיכות ,אמורה להיפתח קרן
ייעודית לתמיכה בהקמת מתקן אתלטיקה קלה ,ואנו נפנה למינהל בבקשת תמיכה
להשתתפות בעלות ההקמה .יש לציין שכיום פועלת  ...אגודת הפועל חולון ,וזאת מתוך
שיתוף פעולה ותיאום עם מגמת האתלטיקה הקלה של תיכון קריית שרת .האגודה נמצאת
בצמרת המקצועית בענף ,ברמה הארצית .ובר ,מה שאנחנו עושים ,אתה לא יודע ,אבל פעם
היה יותר טוב .עכשיו הכל עבר למינהל הספורט ,אז כל התהליך מתחיל מחדש.
דובר :עבר למינהל הספורט בעצם ,כל הנושא,
מר מוטי ששון :וגם בעבר סיפרתי לכם שקראתי ליושב ראש איגוד האתלטיקה וניסינו לבנות
קריטריונים כדי להעניק כספים לקבוצות האתלטיקה ,כי בטוטו לא היה קריטריונים לנושא של
אתלטיקה קלה .לדברים אחרים יש ,למתקנים אחרים יש ,לאתלטיקה אין .ופנינו אז לטוטו,
אבל הטוטו עבר ,כבר הטוטו ,זה לא דרכו ,זה רק דרך מינהל הספורט .אז עכשיו הכל מתחיל
מחדש.
מר שי בר :אז כלומר ,לא הייתה פניה בשנה האחרונה לפי מה שאני מבין מהשאילתא ,וגם,
מר מוטי ששון :לא ,לא ,לא ,אני רוצה שתבין ,אנחנו ממשיכים לטפל בנושא הזה .אנחנו
מחכים עד שהם יוציאו את הקריטריונים שלהם.
מר שי בר :לא הייתה פניה בשנה האחרונה וגם,
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מר מוטי ששון :הם לא הוציאו קריטריונים ,על סמך מה אתה מגיש להם? הוא צריך לראות
מה מגישים.
גב' אלינור מטלון :אתם ראיתם את המקום? טיילתם שם לאחרונה? אתם ראיתם איך הם
רצים שם בחולות ,בחול? מי שנופל הוא נפצע שם ,פוצע את הברכיים .איך ספורטאי יכול
להתאמן ככה?
מר מוטי ששון :סליחה ,סליחה ,שאילתא שלו ,אז אני מבקש ,אני צריך לענות לו .אנחנו
יודעים את זה ,מכירים את המקום הזה .לא נוציא עכשיו מקופת העירייה  3.5מילון ש"ח
כשיש אפשרות לקבל את הכסף הזה ממנהל הספורט.
מר שי בר :לא ,אבל אז ,בשאילתא הקודמת נאמר שזה  3.5מיליון שקלים לכלל השיפוץ ,לא
רק לאם רוצים לעשות שיפוץ חלקי רק של המסלולים.
מר מוטי ששון :אבל אני אומר לך ,עכשיו זה עבר למינהל .אנחנו מחכים לראות .לראות
שיוציאו את הקריטריונים ונגיש את ההצעה .אני לא הולך להוציא  3.5מיליו ש"ח ,בסוף אני,
דובר :אתם צריכים להבין שגם הכל תקוע עכשיו .אני באופן אישי,
מר מוטי ששון :טוב ,אני עובר לשאילתא ,אני עובר לסעיף הבא .שאילתא של חברת המועצה,
נהלים לגבי החלפת חול בגני ילדים .בבקשה ,קרן.

 .6שאילתא  -של חברת המועצה קרן גונן בנושא – נהלים לגבי החלפת חול בגני
ילדים.
ד"ר קרן גונן :אבקש לדעת מה הם הנהלים לגבי החלפת החול בארגזי החול בגני הילדים.
כמו כן אבקש לדעת מי מפקח על הנושא ,באיזו תדירות ,למי מועבר הדיווח ,האם משרד
הבריאות מעודכן בממצאים החריגים.
מר מוטי ששון :החלפת חול בארגז החול מבוצעת פעם בשנה לפני תחילת הלימודים בכל גני
הילדים .המנהלים האזוריים מדווחים על הביצוע למינהל מערך התחזוקה .למנהל מערך
התחזוקה ולממונת הבטיחות של מינהל החינוך ,וכן למנהלת אגף גני הילדים .לכל ארגז חול
קיים כיסוי ,ובאחריות המנהלות לכסות את ארגז החול בסיום הפעילות היומית בגן או
במוקדם יותר ,בהתאם לשימושו .במקרים בהם מקבלים פניה ממנהלת הגן הקשורה לארגז
החול ,הפניה נבדקת על ידי מנהל האזור והקבלן ,ומטפלים בהתאם לצורך .אני עובר לסעיף,
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ד"ר קרן גונן :אפשר אבל רק שאלת הבהרה? תוך כמה זמן לצורך העניין ,אם מתגלה ממצא
חריג ,תוך כמה זמן,
מר מוטי ששון :ברגע שהממצא הזה הועבר לידיעת הקבלן ולידיעת מנהל האזור ,יש צוות,
מטפלים בזה .אוקי ,אני עובר לשאילתא ,סעיף  ,8מקלטים בשעת חירום ושימושם בעת
רגיעה.

 .7שאילתא  -של חברת המועצה קרן גונן בנושא – מקלטים בשעת חירום ושימושם
בעת רגיעה.
ד"ר קרן גונן :אבקש לדעת כמה מקלטים לשעת חירום והיכן ממוקמים ,נמצאים ביום יום
בשימוש אחר ,ומה הוא השימוש בו .כמו כן ,אבקש לדעת האם ההחלטה לשימוש במקלטים
שלא לצורך מקלט ,מתקבלת במועצת העיר או על ידי גורם אחר ,והאם קיימת ,תמורה
ניתנת ,אם בכלל ,בעבור השימוש במקלטים.
מר מוטי ששון :צירפתי טבלה המפרטת את מקומות המקלטים והמשתמשים בהם .החלטות
על שימוש מתקבלות לפי נוהל ההקצאות .התמורה לשימוש במקלט על פי נוהל הקצאות היא
תמורה סמלית .קיבלת את הרשימה.
ד"ר קרן גונן :אפשר להסביר קצת?
מר מוטי ששון :יש את הרשימה של הכל.
ד"ר קרן גונן :לא ,אבל אפשר להסביר  ...נוהל הקצאות ,אם אתה יכול להסביר ,כי אני לא כל
כך מבינה.
עו"ד יונת דיין ... :נוהל של משרד הפנים שמדבר על הקצאת שטחים  ...ציבוריים  ,...ואותו
נוהל מוחל גם על המקלטים.
ד"ר קרן גונן :אוקי.
מר מוטי ששון :אוקי ,אני עובר לסעיף הבא .ניסן איננו אז נוריד את זה .אני עובר לסעיף ,10
שאילתא של חבר המועצה ,מיקאל בוזגלו ,רישוי עסקים במתחם לה פארק .אוקי 9 ,ו 10-ירד,
ניסן איננו .בוזגלו ,בבקשה.

 .8שאילתא  -של חבר המועצה מיקאל בוזגלו בנושא  -רישוי עסקים במתחם לה
פארק.
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מר מיקאל בוזגלו 3 :חודשים לאחר שציין ראש העירייה שכלל העסקים במתחם לה פארק
נמצאים בהליך רישוי עסקים ,יעדכן מר ששון האם נכון להיום 1 ,לדצמבר ,יש עדיין עסקים
במתחם לה פארק שטרם קיבלו רישיון ,והאם ישנם מקומות במתחם שקיבלו צווי הריסה?
אבקש הפעם ,בניגוד לפעם הקודמת ,לזמן לישיבת המועצה ,לפי חוק פקודות העירייה סעיף
 ,17את מר אריאל קמרט .הוא נמצא פה?
מר מוטי ששון :קמרט לא נמצא ולא מימי .מימי חולה והקמרט נמצא באירוע עם הילדים שלו.
מר מיקאל בוזגלו :מימי ,מהנדסת העיר ,גם לא נמצאת פה .גם חולה?
מר מוטי ששון :מימי חולה.
מר מיקאל בוזגלו :ואין לה מחליף מתחתיה ,משהו? ...
מר מוטי ששון :סליחה ,סליחה ,שמשון ,אני עונה ,לא אתה.
מר מיקאל בוזגלו :וכן ,אני אוהב את לה פארק ,אבל לא דברים אחרים .הלאה ,כן.
מר מוטי ששון :ל 9-עסקים יש רישיון עסק 7 .עסקים נמצאים בתהליך מתקדם לקבלת רישיון.
 6עסקים נמצאים,
מר מיקאל בוזגלו :רגע ,רגע ,אני רושם.
מר מוטי ששון :אתה קיבלת את זה.
מר מיקאל בוזגלו :אני לא קיבלתי ,כי הגעתי מאוחר .לא קיבלתי את הדף הזה.
מר מוטי ששון :אני חוזר 9 .עסקים יש רישיון עסק 7 .עסקים נמצאים בהליך מתקדם לקבלת
רישיון 6 .עסקים נמצאים בשלבים שונים בתהליך .אין עסקים במתחם שקיבלו צו הריסה .אני
עובר,
מר מיקאל בוזגלו :לא ,רגע ,מה זה עובר? שאלתי שאלות.
מר זאב ניסים :צו הריסה לא יכול להתקבל ,מקסימום צו סגירה.
מר מיקאל בוזגלו :ל 9-עסקים יש רישיון עסק ,אפשר את השמות שלהם בבקשה?
מר מוטי ששון :אני לא אתן לך את זה פה ,כי אין לי את זה פה .דיברת לא על שמות ,דיברת
על כמויות.
מר מיקאל בוזגלו :לא ,לא ,רגע.
מר מוטי ששון :תסתכל .תראה מה כתבת.
דובר :שאלת עם מספרים ,מיקאל.
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מר מיקאל בוזגלו :אוקי ,בסדר .אז זה בהזדמנות תעביר לי .שאלת הבהרה .שמשון ,שאלת
הבהרה.
מר מוטי ששון :סליחה ,שמשון לא עונה .ואני מנהל את הישיבה ,לא שמשון.
מר מיקאל בוזגלו :יש לי כאן מסמך ,אני אשמח לקבל את ההתייחסות שלו ,יש כאן ,בעיניי,
כן? לי ככה נראה ,יש פה איזה התחכמות אבל  ....הנדון ,מענה לבקשה לקבלת מידע לפי
חוק חופש המידע ,תשנ"ח .1998 -במענה לפנייתה של הגברת ליאורה פור ,שהתקבלה
במשרדנו ביום  18.6.2019בבקשה לקבל מעיריית חולון רשימת כל העסקים ,אני חוזר,
רשימת כל העסקים תחת התאגיד העירוני החברה לבילוי ובידור חולון בע"מ ,להלן החברה,
כותב מר שמשון" ,הרינו להשיב כי כל מרכזי החברה פועלים על פי החוק ומחזיקים ברישיונות
עסק".
מר שמשון חן :אז אתה יודע ...
מר מוטי ששון :שמשון ,עזוב ,הוא מכליל פה את מרכזי הספורט ,מה זה רלוונטי לשאלה
שאתה שאלת? שאלת שאילתא ,מה שאלת ההבהרה לגבי התשובה שנתתי לך?
מר מיקאל בוזגלו :אז זו השאלה .אם מרכזי החברה ,קרי זה ימית  ,2000לה פארק ,או
מרכזי החברה  ...את העסקים? כי פה כתוב" ,לקבל מעיריית חולון רשימת כל העסקים תחת
התאגיד העירוני של החברה לבילוי ובידור".
מר מוטי ששון :טוב ,סליחה ,זה לא שאלת הבהרה.
עו"ד יונת דיין ... :שמתנהלת בין תושב לבין החברה ,זה לא השאילתא,
מר מוטי ששון :זה לא קשור לשאילתא שלך .אני עובר לשאילתא הבאה.
מר מיקאל בוזגלו :רגע ,שנייה .ולגבי,
מר מוטי ששון :אני עובר ,סליחה ,אין לך זכות דיבור ,אני עובר לשאילתא הבאה.
מר מיקאל בוזגלו :לא ,אבל שנייה ,יש לי שאלה לגבי זה .אני מבין שאתה רוצה לעבור ,אני
מבין שזה לא נעים,
מר מוטי ששון :סליחה ,אבל אתה לא מבין ששאלת הבהרה מתייחסת לתשובה שאני נתתי?
מר מיקאל בוזגלו :בסדר ,עכשיו ,אתה אומר לי אין עסקים במתחם שקיבלו צווי הריסה.
מר מוטי ששון :כן.
מר מיקאל בוזגלו :אתה בטוח?
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מר מוטי ששון :זה המידע שקיבלתי מהנדסה.
מר מיקאל בוזגלו :זה המידע שקיבלת מהנדסה.
מר מוטי ששון :אוקי ,אני עובר ,אין לי תשובה אחרת ,תודה רבה.
מר מיקאל בוזגלו :אתה בטוח? לא היו צווי הריסה לשום... ,
מר מאיר חלבי ... :לפגוע אנשים בפרנסה או,
מר מיקאל בוזגלו :לא פניתי אלייך,
מר מוטי ששון :בוזגלו ,אני מבקש ,תעבור לסעיף הבא.
מר מיקאל בוזגלו :הבנתי .אתה אומר שאין,
מר מוטי ששון :לי לא ידוע כרגע  ...תעבור לשאילתא הבאה.

 .9שאילתא  -של חבר המועצה מיקאל בוזגלו בנושא  -צו הגנה לעובד עירייה
לשעבר.
מר מיקאל בוזגלו :שאילתא בגין צו הגנה לעובד עירייה לשעבר .ראש עיריית חולון מתבקש
להשיב ולהזכיר ,האם היו עובדים בעיריית חולון שקיבלו צו הגנה ממבקר המדינה בעקבות
גינויים על פעילויות לא נאותות שהתרחשו בעירייה ,לכאורה.
מר מוטי ששון :עובד לשעבר קיבל צו הגנה זמני ממבקר המדינה ,צו אשר הוסר לאחר מכן
על ידי מבקר המדינה .אני עובר לסעיף הבא.
מר מאיר חלבי :במקום לטפל בגזים שמתחממים ,גזי החממה ,אז אנחנו מתעסקים אתה
רואה ,בשטויות.
מר מוטי ששון :אני עובר לשאילתא הבאה .שאילתא הבאה ,שי איננו ,יורד מסדר היום.
שאילתא של חבר המועצה ,שי קינן ,בנוגע מדוע ,גם הפיילוט לא .בקשה לאישור הפעלת
מיזם נוער לפרסום חוצות בשנת .2020

 .10בקשה לאישור הפעלת מיזם נוער לפרסום חוצות בשנת .2020
מר מוטי ששון :אתם זוכרים את זה או ש?-
דובר :זוכרים.
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מר מוטי ששון :זוכרים.
עו"ד יונת דיין :יש גם את דברי ההסבר של ניצן ירושלמי.
מר מוטי ששון :אתם זוכרים או לא זוכרים?
מר זאב ניסים :זוכרים ,וודאי זוכרים.
מר מוטי ששון :כל שנה מאשרים את זה.
מר ניצן ירושלמי :ראש העיר ,רק,
מר מוטי ששון :לא ,מכירים את,
מר ניצן ירושלמי :יש חידושים ,אולי ישמחו לשמוע.
מר מוטי ששון :טוב ,יש לך חידושים ,בבקשה.
מר ניצן ירושלמי :א' ,צפוי רווח תפעולי בסוף השנה .עוד אין לנו מאזנים ,כי לא סוף שנה.
לשאלתך .שתיים ,השנה גם זה נפתח לחרדים ,לאוכלוסייה חרדית ... .והדבר השני ,גם
הכנסנו אפשרות לבעלי מוגבלויות ,שזה שני צעדים מאוד חשובים לשתי אוכלוסיות שלא היו
בעבר.
גב' שני מסילתי כהן :אפשר לשאול שאלה ,ניצן? השאלה שלי זה בנוגע למכרז .בעצם שאלנו
פה בשנה שעברה ,כמה בני נוער פעילים בתוך המיזם הזה ,ומה התמחור בעצם של המיזם.
מה התמחור של המיזם הזה ,אין פה תמחורים ,יש רק את ההצעה .כאילו ,כמה הוא עולה?
מר מוטי ששון :כמה זה עולה?
גב' שני מסילתי כהן :כן.
מר ניצן ירושלמי :זה לא ,העירייה לא משלמת.
מר זאב ניסים :אין הוצאות ,רק הכנסות.
מר מוטי ששון :אני רק מזכיר לך שהם מוכרים,
מר ניצן ירושלמי :הם מוכרים ,אז הם מקבלים שכר.
גב' שני מסילתי כהן :כן ,אבל במיזמים  ...שהעירייה משלמת... ,
מר מוטי ששון :והם מקבלים אפילו משכורת.
גב' שני מסילתי כהן :וארנונה ,מים וחשמל.
מר ניצן ירושלמי :זה עסק לכל דבר.
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מר מוטי ששון :אוקי ,מי בעד? ,17 ,16 ,15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1
 20 ,19 ,18בעד .מי נגד? מי נמנע? קרן ,מה איתך?  21בעד .אין נגד ,אין נמנעים ,אושר .זה
סעיף ,זה אמרנו ,אישור הפעלת מיזם לנוער לפרסום חוצות בשנת .2020
אוקי ,אישור הארכת התקשרות עם רשות שדות התעופה,
הצבת מתקן ניטור לרעש מטוסים לאכיפה תעופתית.
 .11אישור הארכת התקשרות עם רשות שדות התעופה – הצבת מתקן לניטור רעש
מטוסים לאכיפה תעופתית.
מר מוטי ששון :קיבלתם את זה ,מכתבה של יונת ,היועצת המשפטית ,מ.26.11.2019-
קיבלתם את זה .יש שאלות?
מר זאב ניסים :לא ,אפשר לאשר.
מר מוטי ששון :אוקי .מי בעד?
עו"ד יונת דיין :קרן אומרת שהיא לא קיבלה .קרן ,רק כמה מילים .מדובר בעצם בהשכרת
מקרקעין שעולה על  5שנים ,על גג של מבנה לטובת יחידות ניטור של רשות שדות תעופה
של רעש המטוסים.
מר מוטי ששון :אוקי ,אני עובר לסעיף הבא .אושר.
עו"ד יונת דיין :ספרת קולות כמה הצביעו?
מר מוטי ששון ?20 :עוד פעם,17 ,16 ,15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1 .
 21 ,20 ,19 18בעד .אין נגד ,אין נמנעים ,אושר.
גב' אלינור מטלון :אפשר לשאול שאלה? כמה כסף זה מכניס לקופת העירייה?
מר מוטי ששון :כתוב.
עו"ד יונת דיין :יש לנו בהסכם ...
מר מוטי ששון :אינטרס שלנו ש,-
גב' אלינור מטלון :לא ,ברור ,בגלל זה אני אומרת ,זה משהו שצריכים,
דובר 3,000 :ש"ח השכירות הזאת.
גב' אלינור מטלון :כל חודש? אני דואגת ,אני בודקת.
מר מוטי ששון :לשנה ₪ 3,000 ,לשנה... .
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גב' אלינור מטלון :שיהיה שקט או שאתה פשוט רק נותן לנו  3,000שקל? מה יותר עדיף?
מר מוטי ששון :מה עשית בלבול? הניטור של הרעש של המטוסים.
גב' אלינור מטלון :שלא נשמע רעשים .מבודד את הרעש ,יופי ,ואז מה אנחנו עושים עם כל
הרעש של,
דובר :מקבלים את הדיווחים ,יש לנו ...
מר שי בר :יכולים להילחם עם זה בבית משפט.
גב' אלינור מטלון :ואז אנחנו תובעים את שדה התעופה ואז אולי נקבל כסף?
מר מוטי ששון :חבר'ה ,אנחנו צריכים לדעת מה קורה בכל מצב ומצב .אנחנו נפגשים עם
רשות שדות התעופה ,כרגע יש מנכ"ל ... ,ואנחנו מדברים איתו רק דרך (עתירות בבית
משפט) .טוב ,אוקי ,אני עובר לסעיף הבא.
גב' אלינור מטלון :ברור לנו שבסופו של דבר  ,...אבל אם זאת כמות רעש שהיא בלתי ,בחולון,
מר מוטי ששון :אני עובר לשאילתא הבאה .אני עובר לסעיף הבא בקשה לאישור מועצה,
מחיקת חובות בהסדרי פשרה .רחמים ,אתה עונה ,אמנון.

 .12בקשה לאישור מועצה – מחיקת חובות בהסדרי פשרה.
מר אמנון ארץ קדושה :טוב ,אז כרגיל יש הסדרי פשרה עם תושבים ,אפשר לראות רוב של
חייבים ,חלקם  ...שהיה לנו .משהו שאתם רגילים לקבל אותו כמעט כל מועצה ,תושבים.
מר שי בר :אפשר שאלה? בית ,אם הבית עומד למכירה ויש חוב ,העירייה שמה את היד על,
מר אמנון ארץ קדושה :כעקרון ,על פי חוק ,אנחנו לא נותנים אישור לטאבו אם יש חוב על
הדירה .ואז כדי לסגור הוא חייב לקבל אישור שלנו.
דוברת :זה מחיקת חובות כרגע ,זה לא... ,
דובר :אם יש חוב ,אם הם מוחקים לו  ...ואחרי זה מוכר את הבית ,או ש,-
מר זאב ניסים :עדיף לו לבוא לסגור עם העירייה,
מר מוטי ששון :אוקי ,מי בעד?
מר שי בר :רגע ,יש לי שאלה נוספת .נגיד מספר  ,5יש שם חוב שהוא יחסית חדש ,אני מנסה
להבין מה הסיפור שם .זה חוב מ.2016-
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מר אמנון ארץ קדושה :תראה ,קודם כל זה חוב חינוך חריגי גיל .חריגי גיל בעצם זה כאלה
שנולדו ,מה שנקרא ,בתחילת ינואר ,והם מחויבים לשלם שכר לימוד .אז פה אנחנו הולכים
לפעמים לקראתם ,נותנים להם חצי מהתעריף שלהם כי זה ,מה שנקרא ,בשביל כמה ימים,
מר שי בר :בשביל יומיים ... ,בינואר.
מר אמנון ארץ קדושה :מדובר פה ...
מר מוטי ששון :אוקי ,מי בעד אישור מועצת העיר ,מחיקת חובות בהסדרי פשרה בסכום
שמסתכם ל ₪ 680,717.83-על פי מכתבו של אילן בוסקילה ,מנהל מחלקת גבייה ,מה17-
לנובמבר? מי בעד? ,19 ,18 ,17 ,16 ,15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1
 21 ,20בעד .אין נגד ,אין נמנעים ,אושר אני עובר לסעיף הבא.

 .13מינוי חבר המועצה עו"ד ניסן זכריה לוועדת מכרזים.
מר מוטי ששון :מינוי חבר המועצה ,ניסן זכריה ,לוועדת מכרזים .מי בעד? ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1
 22 ,21 ,20 ,19 ,18 ,17 ,16 ,15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7בעד .אין נגד ,אין נמנעים,
אושר .אני עובד לסעיף הבא.

 .14חוות דעת משפטית – רישום משכנתא –בית ברחוב סנש  3חולון גוש 7167
חלקה .10
מר מוטי ששון :חוות דעת משפטית ,רישום משכנתא ,בית ברחוב חנה סנש  3חולון ,גוש
 ,7167חלקה  .10קיבלתם את החומר.
מר שי בר :מה ,מה השימוש שלנו במקלט שם?
מר מוטי ששון :עושים שם תמ"א.
עו"ד יונת דיין :יש לנו שם חלקה וזה הולך לתמ"א  .38במסגרת תמ"א  38הרי ,הקבלן מקבל
יחידות שהוא בונה ומוכר .כדי  ...את הזכויות מייצרים עוד תת חלקה בטאבו ,ועליהם בעצם
הקבלן רושם את המשכנתא בשביל ההלוואה שלו ... ,שלו לבניין.
מר שי בר :כלומר ,זה לא משהו שהוא בשימוש של העירייה היום.
עו"ד יונת דיין :היחידה שעליה נרשמת המשכנתא היא יחידה לטובת הקבלן ,לא היחידה של
העירייה.
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מר יעקב אחדות :הוא שואל מה השימוש עכשיו ,בפועל ,מה עושים שם .חוג פסנתר ,צייר,
מה יש שם?
עו"ד יונת דיין :אני לא יודעת מה יש ...
דובר :ארכיון.
דובר :לא ,אגב ,זה דירה שנתרמה לעירייה על ידי המשפחה ,רק לטובת ארכיון.
מר מוטי ששון :אוקי ,מי בעד? מי בעד רישום משכנתא ,בית ברחוב חנה סנש  ,3גוש ,7167
חלקה  ?10מי בעד?  22 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1בעד .אין נגד ,אין נמנעים,
אושר אני עובר לסעיף הבא.
 .15מינוי מר יריב בן דב ,מנהל מחלקת איכות הסביבה ,כמזכיר בוועדה לאיכות
הסביבה.
מר מוטי ששון :סעיף הבא ,מינוי מר יריב בן דב ,מנהל מחלקת איכות הסביבה ,כמזכיר
בוועדה לאיכות הסביבה .מי בעד? ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1
מר זאב ניסים :אין לנו את הסעיף הזה בכלל.
מר מוטי ששון :הוא נבחר כמנהל המחלקה לאיכות הסביבה ,והוא עכשיו מזכיר של הוועדה,
זה הכל.
ד"ר קרן גונן :מוטי ,צריך לבחור יושב ראש לוועדה.
מר מוטי ששון :בינתיים הוא נבחר כמנהל אגף איכות סביבה ,והוא יהיה המזכיר של הוועדה.
מי בעד?  22 ,15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1בעד .אין נגד ,אין נמנעים,
אושר.
תודה רבה ,ישיבה נעולה.
-תום הישיבה –

מוטי ששון

יוסי זיידה

ראש העיר

עוזר ראש העיר
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