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מועצת העיר ה 18 -שלא מן המניין מס' 5
מיום 23.01.2019
פירוט הנוכחים בישיבה והנעדרים ממנה


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



נעדר:
 oמר סוטובסקי מיכאל – חבר מועצה



כמו כן נכחו:
 oמר סילמן יוסי – מנכ"ל העירייה
 oעו"ד דיין יונת – יועצת משפטית לעירייה
 oגב' בייסקי נורית – דוברת העירייה
 oמר עטיה אבי  -אגף פיקוח
 oמר ורדי רוני  -סגן מהנדסת העיר ומנהל אגף הרישוי
 oמר דודי בלזברג  -מפקד השיטור העירוני
 oמר זיידה יוסי – עוזר ראש העיר ומרכז ישיבות מועצה
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על סדר היום:
 .1הארכת תוקף חוק עזר לחולון (שרותי שמירה ,אבטחה וסדר ציבורי) ,התשע"ח –
2018
 .2הארכת שירות לעובדים במדיטק  -גב' חנה חסון ,מר אברהם בקשי וגב' פירה
נירנברג.
 .3אישור המועצה  -מ"מ גזבר העירייה לתקופה של  3 -חודשים ,למר דני פדר.
 .4אישור מועצה  -משרת אימון מנהלת לשכת ראש העיר  -לגב' קורין מורנו,
בהתאם לחוזר מנכ"ל .1/2019

ריכוז החלטות ישיבת מועצת העיר שלא מן
המניין מס'  5פרוטוקול מס' 499
 .1מועצת העיר אשרה ברוב קולות את הארכת תוקף חוק העזר לחולון (שרותי
שמירה ,אבטחה וסדר ציבורי) ,התשע"ח – .2018
 .2מועצת העיר אשרה ברוב קולות את הארכת שירות לעובדים במדיטק  -גב' חנה
חסון ,מר אברהם בקשי וגב' פירה נירנברג.
 .3מועצת העיר אשרה ברוב קולות את מ"מ גזבר העירייה לתקופה של  3 -חודשים
 מר דני פדר. .4מועצת העיר אשרה ברוב קולות את משרת אימון למנהלת לשכת ראש העיר -
לגב' קורין מורנו ,בהתאם לחוזר מנכ"ל 1/2019

פרוטוקול
 .1הארכת תוקף חוק עזר לחולון (שירותי שמירה ,אבטחה וסדר ציבורי) ,התשע"ח –
2018
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מר מוטי ששון :חברים ,אני פותח את הישיבה שלא מן המניין מספר  .5על סדר היום הארכת
תוקף חוק עזר לחולון .שירותי שמירה ,אבטחה וסדר ציבורי .חברים ,טוב בבקשה .הבאנו
לכם מצגת ,איפה המנכ"ל? פה .אבי בוא ,תציג את עצמך.
מר אבי עטיה :שלום לכולם .פעם ראשונה בישיבת מועצה ,קוראים לי אבי עטיה ,אני מנהל
את אגף הפיקוח מזה כשנה וחצי .בחצי השנה האחרונה גם את השיטור העירוני .נמצא פה
לידי דודי בלזברג.
מר דודי בלזברג :שלום לכולם.
מר אבי עטיה :שהוא מפקד השיטור העירוני בפועל .אני אציג לכם בקצרה בעצם את תפיסת
ההפעלה שלנו ,של השיטור העירוני .מה אנחנו עושים ,במה אנחנו מתעסקים ,מה הדגשים
שקיבלנו מראש העיר .כמובן שיהיה אפשר לשאול אותי שאלות .מה החזון בעצם והיעוד של
השיטור העירוני? החזון שלנו זה ליצור סביבת חיים מוגנת ואיכותית .יש פה מצגת מאחורה,
כל מי שיכול להסתובב לראות .המספקת רמה גבוה של ביטחון אישי וקהילתי במרחב
המוניציפלי של העיר חולון .להוות מערך אכיפה עירוני לצורך חיזוק יכולת האכיפה וההרתעה
ברמה ,כמובן ,המוניציפלית ,באמצעות מערך אכיפה עירוני ושימו לב ,הוא מורכב משוטרים
ומפקחים שנוסעים ביחד בניידות ,הם נוסעים ביחד כצוות .אנחנו עובדים גם בצורה רכובה,
גם על קטנועים ,גם רגלי ,פרוסים בעיר והשילוב של המפקח והשוטר זה שילוב מנצח.
החוסרים של זה זה הסמכויות של זה ,והסמכויות של זה זה החוסרים של זה ,ומצאתם מערך
אכיפה באמת אולטימטיבי לעיר .התחלית שלנו ,חוזרים רגע אחורה ,התחלית שלנו היא
להפחית באופן ניכר ,שימו לב ,את רמת האלימות ,הבריונות וההתנהגות האנטי חברתית
בדגש על עבירות ,זה הדגש שלנו ,עבירות איכות חיים .הלאה ,מה המטרות? המטרות
שאנחנו הגדרנו לעצמנו שיפור הביטחון ותחושת הביטחון של תושבי העיר חולון ואני אתן
דוגמא שקרתה אתמול בשעה  16:30בצהריים ,דוגמא אמתית .יצא ילד מבית הספר באזור
רחוב אילת ב 16:30-בצהריים אתמול ,סיפור אמיתי ,אני עוד לא הספקתי לתחקר את זה.
קפץ עליו חולה נפש וגנב לו את הפלאפון .כמובן שקיבלנו קריאה ,קפצה ניידת של השיטור,
הגענו לאותו חולה נפש ,הוא התנגד למעצר ,הקפצנו עוד כוחות .התבצע שם איזשהו חילוף
של קצת אלימות ,דרך אגב המפקח נפצע ,הוא בבית ,ננשך בצורה קשה ביד וברגל ,אבל זה
לא מה שחשוב .אותו חולה נפש שתקף את הילד ,עצרנו אותו ,נלקח לאברבנאל ואנחנו
החזרנו לילד את הטלפון אתמול .זה כוח שהוא נמצא והוא זמין ככה ,מעכשיו לעכשיו ,שיודע
להגיב בזריזות וגמישות לצרכים של התושבים .אני לא בטוח שניידת משטרה הייתה מגיעה
במהירות הזאת ,והיא לא הייתה  mindedלאירוע הזה .הלאה .אז זה הסיפור של תחושת
הביטחון ,תחזור אחורה .זה אכיפה ומניעה של עבירות איכות חיים ,אלימות ופעילות אנטי
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חברתית בחולון .אנחנו מדברים על שמירה ואבטחה נייחת וניידת ,רכובה ורגלית במרחב
הציבורי ובמתקני הרשות המקומית ,כמובן לרבות לצורך מניעת פעילות חבלנית עוינת .אנחנו
מסייעים למשטרת ישראל בפעולותיה בשמירת שלום הציבור והסדר הציבורי .אני מדבר
בעיקר על אירועים עירוניים ,עדלאידע ,יום העצמאות ,כל אירוע עירוני שצריכים כזה סיוע אז
אנחנו ממשתפים בהיערכות המשטרתית של המרחב ומניעת פגיעה ברכוש של הרשות
המקומית .אני יכול לתת לכם נתון שהוא בדוק .מאז שהוקם השיטור העירוני ,ירדנו
משמעותית בוונדליזם בגנים .אני תיכף אציג את הנתונים ,וזה אחרי שיחה משמעותית עם
מנהל אגף גנים ונוף .אני מדבר אתכם על תקציבים של ונדליזם בגנים של מעל מיליון שקל
בשנת  ,2016-17ירדנו ל 400-אלף שקל בגלל פעילות של השיטור העירוני בגנים בתקופת
הקיץ ,ולדוגמא קיבלתי ממנו משימה חדשה ,הוא אמר לי 'פוגעים לי בהצללות' ,שעכשיו
העירייה מתחילה להרחיב את כמות ההצללות בעיר .השיטור העירוני מקבל את המשימה
לוודא שלא הורסים את ההצללות ששמים בגנים הציבורים וזאת דוגמא נוספת לפעילות שלנו
בהגנה על הרכוש הציבורי .הלאה ,סל העבירות .סל העבירות הוא נבנה כמובן מההנחיות של
משטרת ישראל ומשרד לביטחון פנים .סל העבירות מתואם מול הפיקוח העירוני והמוקד
העירוני .היה לנו עד עכשיו את הפיקוח העירוני ,הפיקוח העירוני עבד כל השבוע .עכשיו כשיש
לנו את השיטור העירוני ,אנחנו יודעים לקחת את הפיקוח העירוני ,הורדנו אותו מהלילות
ואנחנו ממצים פה את הכוח ,ממצים את הפיקוח העירוני לשעות המרכזיות שהעיר הזאת
חיה ,שזה בערך מ 07:00-בבוקר עד  19:00בערב ,20:00 ,תלוי אם אנחנו שעון קיץ או שעון
חורף ,אבל מיצינו פה ,הפיקוח העירוני כרגע ממוצה בצורה אופטימלית כי השיטור העירוני
מאפשר לי לפנות את הפיקוח באמת למשימות הייעודיות שלו וגם הוא תופס לי את הלילה
והפיקוח העירוני כבר לא עובד בלילה ולא עובד בסופי שבוע ,כי נכנס השיטור העירוני וזה
בהחלט ,מיצינו את הכוח ואנחנו עכשיו מפנים את הפיקוח העירוני יותר לכל נושא ניקיון העיר
וכמובן אכיפה של כל חוקי העזר .סל העבירות שאנחנו מדברים עליו ,זה עבירות של איכות
חיים ,אלימות ,ביטחון ,חירום וסכנות לציבור ,סדר ציבורי ,הטרדות מיניות במרחב הציבורי,
סמים ואלכוהול .אני תיכף אציג לכם את כמות שפיכות האלכוהול שעשינו בחמישה חודשים,
אתם תופתעו מהנתונים .עכשיו זה לא נתונים שהיו זהים לשנה שעברה .לא ,לא ,לא ,זה
נתונים חדשים של הקיץ האחרון ,אני אומר לכם שאתם תופתעו ,כחברי מועצת העיר אתם
תבינו מה קרה פה ואנחנו מובילים במרחב מבחינת כמות שפיכות האלכוהול .עבירות רכוש,
תנועה ,כמובן,
מר מוטי ששון :גם מבוגרים וגם צעירים?
מר אבי עטיה :צעירים בעיקר .אני תיכף אציג את הנתונים ,הם קצת יפתיעו אתכם .מה
הוספנו לעבירות ,הוספנו את כל נושא גניבות החול .השיטור העירוני מטפל בזה .הבערות
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אש ,חניות אסורות ,חניית רכב כבד ,מים – גניבה "חמה"  ,סיוע לבעלי תפקידים בעירייה,
עישון כמובן הם אוכפים ,אופניים חשמליים שהמשטרה אוכפת ואנחנו מתכוונים ,בעזרת
השם ,השנה להיכנס לדבר הזה .צעצועים מסוכנים ,השחתת רכוש ציבורי ורעש .הלאה .שימו
לב למה שנקרא מעגל יחסי הגומלין .כל אחד מהגורמים האלה מקבל שירות .רבותי ,תסכלו
פה על הגופים שאנחנו עובדים איתם ,אין היום גוף בעירייה שלא נעזר בשיטור העירוני .אם
זה הרווחה ששולחים אותנו למצוא הומלסים ולזהות אותם ,פינוי אגרן שהתנגד ,דרך אגב
עכשיו סיימנו ,בשנה הזאת סיימנו ,אגרן ברחוב ההסתדרות  10 .59שנים 1 ,מכולות פינינו,
הוא התנגד ,שיטור עירוני מגיע ,מרגיע אותו ,פינינו שם  15מכולות .הבחור  10שנים הוא
אסף שם ציוד ,זה אירוע מזעזע 15 ,מכולות ,אנחנו יומיים כבר שם ,זה השיטור העירוני.
ד"ר גונן קרן :יש לי שאלה ,סליחה שאני מפריעה .עד שאתם קמתם ,בעצם הפיקוח העירוני
היה אחראי על זה ,אז אני לא כל כך מבינה מה התפקיד,
מר אבי עטיה :זה לא אותם סמכויות ,הפיקוח העירוני,
ד"ר גונן קרן :אתם קובעים את הסמכויות ,מה זאת אומרת?
מר אבי עטיה :יש הבדל בסמכויות של מפקח בפיקוח העירוני ומפקח בשיטור העירוני ,יש לו
סמכויות נרחבות יותר .המפקחים בשיטור העירוני חמושים ,יש להם סמכות לעקב אותך,
לדרוש ממך להזדהות ,משהו שהמפקח העירוני ,זה לא בסמכויות שלו.
דובר :ומה הוא היה עושה אז? לפני? כשהיית צריך לערב,
מר אבי עטיה :הוא קורא למשטרה.
דובר :זה היינו אך ,הדבר היחיד שזה טוב יותר ,באמת כל העניין הזה של הפיקוח והשיטור,
אולי זה הדוחות .יש יותר אכיפה של דוחות.
מר אבי עטיה :חבר'ה ,תנו לי להציג ,אחרי זה אני אענה על כל השאלות .תסתכלו רגע,
הקשיבו לכל התמונה הכוללת ,אתם ,אנחנו רק בחצי .איך זה נקבע? יש וועדה דו שנתית ,זה
נקרא וועדת אכיפה עירונית ברשות ראש העיר ,המנכ"ל ,כל גורמי האכיפה ,מפקד המרחב
ובנוסף לסל העבירות שפרטתי בפניכם ,הוא נותן לנו דירקטיבות .קיבלנו דירקטיבה ,למשל,
כשקם השיטור ,לראות שפתיחת שנת הלימודים מתקיימת בצורה סדירה ובשלום וזה ככה
קרה .בקיץ ובחגים אמר לנו 'תאפשרו פעילות תקינה של התושבים ,מצד שני למנוע ונדליזם'.
קיבלנו עכשיו הוראה להיערך לאכיפת אופניים חשמליים .אז זאת הוועדה בראשות ראש
העיר ,אנחנו מקבלים דירקטיבות ,אנחנו נמדדים באמנת שירות ,תיכף תראו את כמות פניות
התושבים וגם שם תופתעו .הלאה.
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מר ישראל מורן :רגע ,לפני שאתה מעביר ,רשום "נציגי ציבור" .מי הם נציגי הציבור שממונים
ומה האופן והחלוקה? כי מאוד הגיוני וראוי שתהיה ועדת היגוי ,בטח למשהו תקציבי בסדר
גודל כזה ,אבל ראוי גם שנבחרי הציבור ונציגי הציבור הנבחרים שם יבחרו כפי שנבחרות
ועדות בעיר ,לפי מפתח סייעתי של הסייעות השונות ,על מנת ...
דובר :זו ועדה מקצועית.
מר ישראל מורן :לא ,רשום שם נציגי ציבור .מי הם נציגי הציבור היום בוועדה? אתה רשמת
במצגת נציגי ציבור ,מי נציגי הציבור?
מר אבי עטיה :אין נציגי ציבור.
מר ישראל מורן :יש וועדה? אז למה כתוב שם נציגי ציבור .אין נציגי ציבור בוועדה שאמורה
להיות דירקטיבה לתוך דרג של אכיפה? מי בחור את סל העבירות? במה מקפידים יותר ומה
לא?
מר אבי עטיה :סל העבירות נקבע ,אני לא קובע אותו ,סל העבירות נקבע,
מר ישראל מורן :על ידי המשטרה  ...קראתי את זה .אבל איפה הציבור? אתה מבין? אתה
באת למועצת העיר ,מועצת העיר לצורך העניין,
מר אבי עטיה :זו לא וועדה של  ...מורן ,תבין,
מר ישראל מורן :אני מבין את מה שאתה אומר .אני רואה את מה שכתוב במצגת ,אני
מתייחס למה שכתוב שם .כתוב נציגי ציבור ,אני רוצה להבין מי נציגי הציבור.
מר מוטי ששון :מישהו טעה שם?
מר אבי עטיה :טעות.
מר ישראל מורן :אוקי ,אז אני חושב שזו טעות שאין נציגי ציבור בוועדה שאמורה לפקח על
כוח עירוני ,שיטור ,זה לא כוח עירוני של ראש העיר ,כוח עירוני של כל העיר.
ד"ר גונן קרן :אני חייבת רק לתת דוגמא .בתקופת הבחירות ,קודם כל זה היה נורא מפתיע
שבסמוך לבחירות הוקמה כל האופרציה הזאת ,אבל אני חייבת לציין שאני לצורף העניין
הקמתי במהלך הבחירות ,עמדה בסוקולוב .ומי שהגיע לפנות את העמדה שלי בסוקולוב ,היה
השיטור העירוני .ואני תוהה באמת מה הייתה המטרה של השיטור העירוני כשבעצם הפיקוח
אחראי על זה .אני רוצה להבין ,למה אתה צריך להתעסק כרגע בלפנות אותי כמועמדת
לראשות העיר בפוזיציה הזאת .אני לא כל כך מבינה ,השיטור העירוני היה שם.
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מר אבי עטיה :השיטור העירוני לא התעסק בבחירות .זאת הייתה הנחיה ,ההנחיה היא
שהשיטור העירוני לא מתעסק בבחירות.
מר מוטי ששון :הגשת בקשה להציב עמדה?
ד"ר גונן קרן :אני לא הגשתי בקשה ,עשיתי בדיוק כמו המטה שלך שהקימו.
דובר :1אני פגשתי אותך.
ד"ר גונן קרן :אתה פגשת אותי ,אתה מהשיטור העירוני?
מר אבי עטיה :לא ,הוא מהפיקוח.
דובר :1מהפיקוח העירוני.
ד"ר גונן קרן :אתה מהפיקוח העירוני?
דובר :1כן .הסברתי לך בסוכה ,זוכרת שדיברנו על זה?
ד"ר גונן קרן :אז אתה לא שייך לשיטור העירוני?
דובר :1פיקוח עירוני.
מר אבי עטיה :לא ,הוא מנהל משמרת בפיקוח העירוני.
ד"ר גונן קרן :אז למה אתה פה?
דובר :1למה אני פה?
ד"ר גונן קרן :כן .הוועדה עצמה היא על שיטור עירוני .אני רק רוצה להבין איך זה ,מה החופף
למה.
דובר :1מותר לי להיות פה ,הכל בסדר גמור.
ד"ר גונן קרן :אני רוצה להבין איפה החפיפה שלכם מול השיטור.
דובר :1אני אסביר לך .מי שחבר אליך אז ,זה לא השיטור ,זה הפיקוח העירוני.
ד"ר גונן קרן :אוקי ,אני בעיני יש פה שני גופים שזה אותו גוף אחד ,שבחרו לפצל אותו מכל
מיני טעמים .ואני באה ואומרת דבר כזה ,אין לי בעיה עם כל מה  ,...זה נהדר ונפלא ,הייתי
מוסיפה לך עוד נושא של גישור קהילתי .אחלה נושא ,יש לי הרבה מה לומר לך וכולי .יש לי
בעיה אחת קריטית שהיא כזו ,לפני שבוע היה יום מיון ששאלתי כמה פעמים את ראש העיר,
חולון נמצאת בגרעון ,יש בעיה תקציבית? לא .אם אתם חושבים שהביטחון הוא נושא קריטי
וחשוב ,אין שום בעיה .תעשו סדרי עדיפויות ,איפה סילמן? סדרי עדיפויות ,תעלו את הביטחון
הלאה ותתקצבו את זה כמו שצריך .למה צריך היטל נוסף לתושבים? לא ברור לי.
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עו"ד דיין יונת :אני חושבת שאם אבי יסיים להציג את המצגת ותראו מה עושה השיטור
העירוני ,אתם תבינו שזה לא הדברים שהפיקוח העירוני יכול לעשות .אבל מבחינת שאלת
התקציב ואיך זה עובד ,אז כל זה נובע מרמה הרבה יותר גבוה של חקיקה במדינה ,ושאותו
גוף שנקרא שיטור עירוני שמי שמאשר אותו ,מי שמתקצב חצי ממנו ומייעד שוטרים ספציפיים
רק אליו ,במשרה מלאה ,זה המשרד לביטחון פנים .וכשהוא עושה את זה ,הוא אומר .50-50
אני שם חצי ,הרשות שמה חצי.
מר מוטי ששון :במקרה שלנו  1/3ו.2/3-
עו"ד דיין יונת :את החלק שהרשות שמה ,זה גם מוגבל ברמת החקיקה הארצית .מאותו סעיף
בפקודת העיריות שמאפשר את חוקי העזר של היטל השמירה ,דרך תקנות שקובעות את
המקסימום שמותר לפדות ודרך הליך אישורים שלקח לנו מסוף  2014כשחוק העזר עבר
במוצעת העיר ,עד אמצע  2018כשקיבלנו את כל האישורים ,ההליך מאוד ארוך .כי גם
המשרד לביטחון פנים מסתכל על תוכנית הפעולה והעבודה ,והעלויות והכספים .וגם משרד
הפנים וענף הביטחון שלו בדק את זה ,ורק אחרי שכולם אישרו את התקציב ואמרו שזה
בסדר ,והתעריף למטר שלנו בסדר ,רק אז יכולנו לעבור לשלב הפרסום .זאת אומרת,
ד"ר גונן קרן :אז  ...לקחת מהתקציב העירוני ,לא צריך לתייק את זה לתושבים עוד ,את זה,
זה יכול להיות רק מהתקציב העירוני.
עו"ד דיין יונת :אין פה משהו חדש או משהו שנולד באוגוסט .'18
ד"ר גונן קרן :הוא אמר שאין גרעון ,הוא אמר שאנחנו בסדר גמור.
עו"ד דיין יונת :הוא סוף סוף יצא לביצוע באוגוסט .'18
מר מוטי ששון :בכל הארץ עושים את זה ,כל הרשויות עושות את זה ואנחנו עושים את מה
שאפשרו לנו ונתנו לנו 13 .שוטרים דרשו  26פקחים 26 .פקחים דרשו מאתנו להעמיד מול
 13שוטרים .לגייס מקום ,לגייס כלי רכב בליסינג וזה כולל גם את הנושא של הקטנועים
והתקציב הזה הוא תקציב סגור ,מיועד אך ורק לזה ,נבדק על ידי כל הגורמים המוסמכים
והמקצועיים במשרדים הממשלתיים השונים .ועד שהחליטו לתת לנו ,אמרו לנו 'זה התעריף
שאתם לגבות  .'...כך עשינו ,כך פעלנו ,ראית איך שזה פועל היום ,הוא אומר לך מה
ההישגים .ירדנו מ 2-מיליון  ₪ומשהו בוונדליזם ,למצב של כמה?
מר אבי עטיה :לא ,מיליון ,לדייק ,לדייק ,מיליון ל 400-אלף.
מר מוטי ששון :אז הינה אני אומר.
עו"ד דיין יונת :תסתכלו על טבלת הפעולות שלהם ,הנתונים יפים.
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מר אבי עטיה :תנו לי רגע לסיים.
מר תמם שלומי :אבי ,לפני שאתה צולל לנתונים .אתה דיברת מקודם על סל העבירות ,יש
הגדרה לגבי סל העבירות ,מה גבול הגזרה בין המשטרה לפיקוח העירוני?
מר אבי עטיה :זה מוגדר ,מכיוון שזה סל ,זה מוגדר על ידי המשרד לבט"פ ,קיבלנו תורה
שלמה .ישבנו עם המרחב וגם כשנכנסת היום קריאה ל 100-הם יודעים מה לנתב לשיטור
העירוני ,מה מנותב לניידת,
מר תמם שלומי :השאלה אם זה מוגדר בפועל ואני אסביר לך גם למה אני שואל.
מר אבי עטיה :אנחנו לא הולכים למקרי רצח.
מר תמם שלומי :אני אסביר לך למה אני שואל .אני מכיר את הנושא מקרוב ,אני הייתי בין
אלה שהקימו את השקמה ואת היה את העניין הזה .השאלה אם זה לא הופך לעוד ניידת סיור
שסתם דוגמא ,שעושה עבודת סיור פרופר,
מר מוטי ששון :אתה מדבר על הפקח?
מר תמם שלומי :לא ,יש פקח ויש שוטר ,בסדר.
מר מוטי ששון :מה שהפקח לא מסוגל ,עם חוקי העזר ,לעשות ,השוטר יכול.
מר תמם שלומי :את זה אני יודע.
עו"ד דיין יונת :זה בדיוק ההסבר למה שלא היה לנו קודם .שהשוטרים היו של המשטרה
והמשטרה קבעה עליהם וכל פעם שהינו צריכים שוטרים היו  ..אותם והפקח שלנו ישב ולא
יכל לזוז ,לבין השיטור העירוני .אלה שוטרים שלא ילכו לשום מקום אחר חוץ מסל העבירות
החולוני .לא הם קובעים את סדר הזמנים ,אנחנו ,היחידה המשולבת קובעת את סדר הזמנים.
דובר :אפשר עוד שאלה על הסל הזה? אני רואה שמה  ..חניה אסורה.
מר אבי עטיה :נכון ,זה עבירות של בריונות .השיטור העירוני מתעסק בעיקר עם עבירות של
בריונות כביש ,עבירות שהן מסכנות חיים,
דובר :שאלתי על חנייה.
מר אבי עטיה :אני מדבר על חניה .המושג המקצועי ,שתדע ,זה נקרא בריונות כביש.
מר זברלו חיים :סליחה ,יש לי דבר אחד ,אני לפחות אומר אותו .אני לא על הכסף ,באמת
שזה שולי לפי דעתי ,אם  1.20שקל לנטל ,וגם אם אני לא טועה זה גם שייך להנחות .אבל
דבר אחד ,אני חושב ששיטור עירוני שהוא בא באמת בשביל לתת תועלת בשמירה וגם בכל,
אני מדבר על שבת ,לא לעשות דו"חות בשבת .אני לא חושב שהוא צריך לתת דו"חות
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בשבת ,רק אם זה פיקוח נפש .אני אומר לך ,אני רוצה שזה יהיה כתוב ואם יהיה דו"ח שהוא
יהיה בשבת ויגיע אלינו ,הוא יבוטל.
מר אבי עטיה :אני מקבל .פיקוח נפש זה סכנות חיים,
מר זברלו חיים :בסדר ,אני אומר ,להבדיל מדברים שהם,
מר אבי עטיה :גם זה ,גם זה ,שנייה ,גם זה נעשה זברלו ,גם זה נעשה בשיקול דעת.
דובר :אז כל מקרה יישקל לגופו ,אם זה היה פיקוח נפש או לא.
מר מוטי ששון :אבל בואו ניתן לו לסיים ותשאלו שאלות.
מר אבי עטיה :שימו לב לכמות פניות התושבים בחמישה חודשים שאנחנו פועלים .יש לכם
פה את הפילוח,4,556 .
מר ישראל מורן :מה זה סיוע לבעל תפקיד?
מר אבי עטיה :סיוע לבעלי תפקיד בעירייה .אנחנו מלווים את רישוי העסקים ואנחנו מלווים
את רישוי על הבנייה .אני אתן לכם דוגמא ,אני לא יודע אם אתם יודעים ,אנחנו בתקופה
האחרונה ,העירייה באמת בפעולה משולבת ,בכל נושא המכונים ,מוכני העיסוי ומכוני הזנות
באזור התעשייה .ובאמת מי שמלווה את הרישוי ,את הפיקוח על הבנייה ,כדי שייכנס ויראה
שם את כל הדברים שנעשים שם ,זה השיטור העירוני וכבר סגרנו את המלאכה  ,39סגרנו
את האורגים  7שהם היו מכוני עיסוי ענקיים .אני אתן עוד דוגמא ,אנחנו מלווים אותם,
תקשיבו .רק אני אגיד משהו אחד לגבי מכוני הליווי ,תל אביב עשו מבצע בתחנה המרכזית
הישנה ... ,פתאום מצאנו את עצמנו בתופעה מפחידה באזור התעשייה .ריכזנו מאמץ עם
השיטור העירוני ,עם הפיקוח על הבנייה ויש לנו הצלחות שבאים ללמוד אותם משאר
הרשויות .אנחנו סגרנו כבר שני מכונים ויש לנו עוד ,ידינו נטויה .לכן את זה לא הינו יכולים
לעשות באמת בלי שיטור עירוני.
מר ישראל מורן :שאלה ,אחרי זה הוא לא יחזור לשקף הזה .השאלה היא לגבי השקף הזה.
תוכל לציין ,מבין העבירות השונות שנמצאות פה ,איזה מהעבירות מחייבות שוטר ופקח לבד
לא היה מספק? איזה מהעבירות האלה שמופיעות ,פקח לבדו היה יכול להספיק ואיזה מצריך
שיטור.
מר אבי עטיה :אני אתן דוגמא .עבירת רעש מבית ,אסור לנו להיכנס ,עם השוטר אנחנו
יכולים להיכנס ,264 .דרך אגב זה הכל,
ד"ר גונן קרן :אז למה צריך גם אתכם? אם משטרה כבר מגיעה ,למה אני צריכה לבזבז,
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דובר :הבעיה שהיא לא מגיעה קרן ,המשטרה לא מגיעה .אין נוכחות ברחובות ,אני גר ליד
איזושהי גינה די גדולה ,על בסיס קבוע ,בעיקר בקיץ ,אי אפשר לישון ,אתה מתקשר
למשטרה ,באים אחרי שעתיים ,באים ,לא באים.
מר אבי עטיה :חבר'ה תקשיבו רגע .תסתכלו על הנתונים ,אתם מקבלים פה מהנתונים ,יש
פה נתונים שהם חריגים שהם לא היו .אני הייתי עם השיטור המשולב בסוף  .2017זה נתונים
שקפצו כתוצאה מהפעילות של השיטור העירוני 479 ,קריאות ותיכף ,תיתן עוד לחיצה,
תסתכלו רגע על פעילות האכיפה שלנו פה .למשל אני אתן לכם לדוגמא את דו"חות הרעש
בשטח ציבורי.
מר ישראל מורן :אין לנו מושג דרך איך לבדוק את זה .מה זה קופצים? אתה עשית לנו
השוואה מול ממתי שלא היה שיטור?
מר אבי עטיה :אם אני אעשה לך השוואה זה  3שעות ביום.
מר ישראל מורן :אז תשלח לי את החומר ,אני אתעמק .מה זה? אתה רוצה שאני ,תראה
הדיון מאוד מאוד פשוט .באת לפה ,הדיון מתחלק לשניים וכבר חלק ציינו את החלק השני
ויודעים .הראשון זה נחיצות השיטור העירוני .אני יכול לקבל את הנחיצות הזאת ,תשכנע
אותי ,תראה לי למה זה נחוץ .אם אתה אומר שזה  3שעות ,תשלח לי את המצגת לפני ,אני
יודע לקרוא .זה שלא שלחתם את המצגת לפני ,אפשר לדחות את הדיון הזה מבחינתי גם
לעוד שבוע וחצי ,זה אחד .שתיים ,זה הדיון מאיפה מגיע המקור התקציבי שהתחילה קרן.
אנחנו יכולים לקבל את הדיון הזה ולפצל אותו לשניים .אנחנו כרגע ,כל עוד אתה מציג את
המצגת הזאת לשאלת נחיצות השיטור העירוני ,בכלל כן או לא .אני שאלתי שאלה ,דילגת על
השקף הזה בלי לענות על השאלה הזאת ,כשרציתי להבין איפה אני צריך את השיטור העירוני
והפיקוח העירוני לא יספיק לי בעבירות שציינת קודם.
מר מוטי ששון :הוא אמר.
מר ישראל מורן :לא אמרת ,הוא אמר אחד .מבין שלל כל העבירות ,אם בשביל זה אני צריך,
אני צריך יותר פקחים ,אני לא צריך שיטור עירוני.
מר אבי עטיה :אני הסברתי הרי ,אתה לא מקשיב.
מר ישראל מורן :אני מקשיב דווקא ,תתפלא.
מר אבי עטיה :אמרתי בהתחלה ,השילוב של מפקח ושוטר זה שילוב האכיפה האולטימטיבי.
מה שהוא לא יכול ,למפקח המסייע יש בסמכויות בחוק ,ומה שאנחנו לא יכולים השוטר נותן
לנו את זה .תסתכל רגע על הנתון הזה ,שפיכות אלכוהול ,כמה כתוב פה?  999שפיכות
אלכוהול ,של בני נוער רבותי.
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גב' מסילתי-כהן שני :אני לא הייתי מתגאה בזה .זה אומר שיש פה בעיה אחרת.
מר אבי עטיה :שנייה רגע ,תקשיבו לי רגע .זו פעולות שמבוצעת לרוב בסופי שבוע .אנחנו
בדרך כלל בסופי שבוע ,חמישי ,שישי ,שבת ,מגבירים את הסד"כ שלנו ונכנסים לגינות .דרך
אגב ,זו הכמות הגדולה ביותר במרחב .זה ,פיקוח עירוני לא יודע לבוא ולשפוך את האלכוהול,
אסור לו בחוק .אני חייב שיבוא המפקח יחד עם השוטר ואז מתבצעת השפיכה וגם לפעמים
אנחנו ,גם שופכים את האלכוהול וגם נותנים את הדו"ח על הרעש .דרך אגב ,אני אתן לכם
עוד נתון .ידעתם שהקיץ האחרון עבר ,בעיר חולון ,עבר כמעט בלי אירועי אלימות חריגים ובלי
שום אירועי דקירה?
ד"ר גונן קרן :לא ,בכלל ,רק יריות וממש בלי,
מר אבי עטיה :לא ,אני מדבר על בני נוער .אני מדבר על בני הנוער ,ידעתם את זה?
ד"ר גונן קרן :לדעתי יש פה בעיה הרבה יותר רצינית ואני שואלת שאלה אמתית מוטי .האם
חולון מסוכנת? אני באמת שואלת ,האם באמת צריך ,אני רוצה להבין .יכול להיות שכן ,יכול
להיות שכן.
מר מוטי ששון :בגדול ,אתם אומרים שאין לכם שום בעיה עם זה ,נכון? אוקי,
מר ישראל מורן :אני לא שוכנעתי עדיין ,מה זה אין בעיה? כשמציגים לי מצגת אני רוצה
להבין ,אני רוצה לקבל את זה באופן השוואתי אל מול מתי שלא היה שיטור עירוני.
מר מוטי ששון :אז עכשיו אתה מבקש שהוא יעביר לך בפעם הבאה.
מר ישראל מורן :לא ,לפני הדיון.
מר מוטי ששון :סליחה ,הוא צריך לעשות את מה שאתה מבקש? אוקי מורן אנחנו יודעים מה
העמדה שלך.
דובר :מורן ,יש כאן מצגת .תראה את המצגת ,תשתכנע? תצביע ,לא תשתכנע אל תצביע.
מר ישראל מורן :אני שואל שאלות ולא עונים לי,
דובר :אני מבקש ,בוזגלו רצית לדבר.
מר בוזגלו מיקאל :אני אתן לאבי לסיים ואחר כך אני אשאל מספר שאלות.
דובר :דילגו פה על כמה מצגות ,אם אפשר לחזור אחורה.
מר אבי עטיה :כן תחזור ,אין לי בעיה לעבור איתכם ,הבעיה שאתם לא נותנים לדבר .חלק
מהפעילות היזומה שלנו ,אז דיברתי על כל נושא זנות הרחוב ,יש לנו זנות רחוב באזור
התעשייה .אנחנו מציבים שם ניידת כל לילה בהנחיית המנכ"ל של השיטור העירוני .הניידת
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מגיעה ,לפעמים קצת יותר ,מגיעים לקוחות ,ברגע שהוא מחנה חנייה כפולה אז אנחנו נותנים
לו דו"ח .הייצאניות זועקות את כל הדברים שלהם ,מקבלות דו"חות  ,אנחנו מציבים ניידת כדי
להפריע ועצרנו .הייתה פה מין תופעה של זונות רחוב שהגיעו מאזור תל אביב וכן הלאה,
כרגע בלמנו אותה ,זה בשליטה וזו כרגע פעילות שאנחנו עושים באזור התעשייה .כשמגיעים
למכוני העיסוי ומכנים על המדרכה ,מגיעה ניידת .אז קודם כל ,לקוח מגיע ,עצם זה שמכניסים
אותו למסוף הוא כבר לפה לא יחזור ,אחרי שהנתונים שלו מופיעים .אם הוא קיבל דו"ח אז זה
כבר כנראה,
ד"ר גונן קרן :את זה גם פיקוח עירוני יכול לעשות.
מר אבי עטיה :הפיקוח העירוני ,אין לו סמכות,
ד"ר גונן קרן :לתת דו"ח?
מר אבי עטיה :אין לו סמכות לעצור מישהו ולבדוק אותו ולבקש ממנו להזדהות ,אמרתי לך את
זה בהתחלה.
ד"ר גונן קרן :עדיין ,אבל אתה אומר דו"חות  ,אז אני אומרת שדוחות הפיקוח העירוני נותן.
מר אבי עטיה :אבל אמרתי לך שאת הפיקוח העירוני אני ממצא ביום ,כי העיר הזאת גדלה
ואני צריך לתת מענה לעיר ביום.
ד"ר גונן קרן :אין שום בעיה ,אז תוסיף פקחים.
מר אבי עטיה :אז הוספתי מפקחים בשיטור וזה הרבה יותר טוב ,זה הרבה יותר אפקטיבי.
הלאה .דיברתי על כל נושא מניעת הרעש בגינות ,בבתים ,בעסקים וברחוב .אנחנו מתעסקים
באופן מאוד מאוד משמעותי עם כל נושא העבירות של בריונות כביש וביריונית כביש רבותי
לא חסר בחולון .מחנים על אי תנועה ואני מפחד מהאבא שיגיד לילד 'לך תביא לי את הארנק
מהאוטו' והרכב מחנה ,כמו ברחוב אהרונוביץ' ,על אי התנועה .יבוא הילד ,יחצה את הכביש
ופשוט ירים אותו איזה רכב .אז את זה עושה השיטור העירוני והוא מטפל בדברים האלה.
ד"ר גונן קרן :בקיצור זה דו"חות .
מר אבי עטיה :הכוונת תנועה .אנחנו עוזרים בכל נושא פעולות של הכוונת תנועה בעיר ,בכל
מה שצריך .דיברתי על כל נושא הקמות רעש והפרעות מנוחה וכמובן השגות גבול ,מטרדים
ציבוריים ,יש פה כמה דוגמאות ואוכל לתת לכם עד אין ספור .הלאה.
מר יעקב אחדות :סליחה ,סליחה ,יש לי שאלה .במקרה אני גר שם ,העבודה שאמורה
להתבצע חודש ,חודשיים ,נמשכת ארבעה חודשים ,חמישה חודשים.
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מר בוזגלו מיקאל :סליחה שאני קוטע אותך ,תדייק .למעלה משנה בקרן היסוד ועוד ...בסדר?
אז תדייק.
מר יעקב אחדות :אז הוא דייק ,אני לא רציתי להגזים אבל חבר שלי תיקן אותי .אז למה ,מה
שנראה לי פה מכל הדיון הזה שיש איזה גשר שבור פה בעיר ,ואתם במקום לסדר את הגשר
אתם מביאים אמבולנס למטה כשיהיו פצועים .לא מסדרים שום דבר בעיר שצריך לסדר.
קריית שרת ,תביאו את הקבלנים שיזיזו את  ...ואז לא צריך להביא את השיטור שיעמוד שם.
מר מוטי ששון :רק לידיעתך ,מי שמביא את השיטור זו לא העירייה ,מי שמביא את השיטור זו
המשטרה .ומי שעומד כאן בעבודות שמתנהלות בכבישים,
מר יעקב אחדות :אני ראיתי את  ...וכל בוקר אני עובר שם ,כל בוקר אני לוקח את הבת שלי
לשם .פעם אחת הם היו שם ,פעם אחת.
מר מוטי ששון :אבל זה לא תפקיד של שיטור.
מר אבי עטיה :מה התרומה לעיר? שמתי פה כמה -bulletים מרכזיים .אמרתי ,ירידה
משמעותית בוונדליזם במרחב הציבורי .עברנו תקופת קיץ כמעט ללא אירועי דקירות ואירועים
חריגים .אי אפשר להתווכח איתי עם המשפט השלישי ,יש הגברה של תחושת בטחון של
הציבור .השיטור מסתובב  24/7בעיר ,צ'קלקות דולקות ,הוא מסתובב ,זו בולטות ,זו נראות.
נתתי לכם את מהירות התגובה אתמול ,זאת תחושת ביטחון.
מר ישראל מורן :יש סקר? אתה מדבר כאן שאי אפשר להתווכח,
מר מוטי ששון :תן לו לדבר ,לסיים ,תן לשמוע אותו.
מר ישראל מורן :אין בעיה .תשאיר את השקף הזה אחרי זה ,יש לי שאלה.
מר אבי עטיה :אין בעיה .מענה רחב של העירייה לפגיעה באיכות החיים של התושבים.
הגדלנו את סל העבירות ,אז כמובן שהמענה הוא טוב יותר .מיגרנו את מכוני העיסוי באזורי
התעשייה ,עצרנו את התופעה .צמצום ובלימת אירועי התפרצויות לעסקים .הייתה מכה של
התפרצויות לעסקים באזור התעשייה ,מכה כואבת .העסק נרגע משמעותית כתוצאה
מפעילות ,ממבצעים ,מניידת כל לילה שם ואפילו יותר וכמובן,
מר בוזגלו מיקאל :סליחה שאני ,אני חייב בהקשר לדבר הזה.
מר מוטי ששון :חבר'ה אי אפשר ,תנו לו לסיים ,תרשום לך.
מר בוזגלו מיקאל :בסדר סליחה.
מר אבי עטיה :וכמובן בזנות הרחוב .הלאה ,סיימנו.
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מר ישראל מורן :אפשר להחזיר את השקופית האחרונה?
מר מוטי ששון :עכשיו ,בוזגלו רצית לשאול.
מר בוזגלו מיקאל :כן בוודאי ,ערב טוב ,מר אבי עטיה באמת נאום יפה ,אני לא מזלזל חלילה,
אני בטוח ,בתור מתנדב  20שנה במרחב אילון אני יודע את החשיבות של הדבר הזה וזה
דבר שהוא נדרש .אבל בואו נעשה סדר ברשותכם .ראשית ,כמה ניידות יש היום? דו גלגלי
וניידות .כמה ניידות?
מר אבי עטיה :יש לנו היום בשיטור העירוני ,ועוד פעם ,זה משהו שנקבע ואושר על ידי
משרד הפנים,
מר בוזגלו מיקאל :לא אושר ,כמה ,כמה ניידות?
מר אבי עטיה 5 :ניידות ויש לנו  3קטנועים.
מר בוזגלו מיקאל :ו 3-קטנועים ,יפה ,סבבה .כשאני הולך לשנת  2014לפרוטוקול ,היה אז
דרור שליו .ודרור שליו בכלל כשדיברו על זה אמר שמבחינת הרכבים אנחנו מדברים על 4
רכבים 2 ,קטנועים וזה היה בערבות  . ...אז עלינו ל 5-ו 3-קטנועים ,בסדר ,זה עוד נגיד.
עכשיו ,מה המטרה שלשמה הוקמה הסיירת? הרי ,מישהו יודע מאיפה זה הגיע? מר זוהר
נוימרק אתה יכול להגיד לי בבקשה מה היה הצורך הזה?
מר נוימרק זוהר :בגלל הפיגועים שהיה.
מר בוזגלו מיקאל :יפה ,בגלל הגל של הפיגועים והדקירות שהיו ,הוחלט למנף את המהלך
וזה היה טוב לשנת  .2006 – 2000סבבה ,להיום זה לא נכון .זה לגבי זה .גברת דליה דיין.
עו"ד דיין יונת :יונת.
מר בוזגלו מיקאל :יונת ,סליחה .ב 01/01/2019-שלחת לנו מייל מטעמך או מי מטעמך על זה
שצריך לדבר על ההארכה .אז זה יפה ומכובד אבל אני מצפה מאנשי מקצוע שעוד באותו
היום היו צריכים להעביר לנו את המצגת של מר עטיה שהוא מציג לנו עכשיו ,כדי שאנחנו נוכל
ללמוד את הנתונים ולהבין בדיוק כמה אנשים ,איפה אכפו ,מה אכפו ,על מה שמה הסיירת
דגש .מר יוסי סילמן ,ראיתי שאתה חבר בוועדה ,נכון? יפה ,מה זה 'לקנטל'?
מר סילמן יוסי :לקלקל?
מר בוזגלו מיקאל' :לקנטל'.
מר סילמן יוסי :לא יודע.
מר אבי עטיה :אבל בוזגלו ,זה דבר מקצועי ,זה לא,
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מר בוזגלו מיקאל :אני מצפה מחבר וועדה ,בתור מתנדב במשטרה' ,לקנטל' זה לקחת חנ"ש,
חנ"ש זה חולה נפש לצורך העניין ,או סתם בן אדם' ,לקנטל' אותו זה להכניס אותו לניידת.
מר אבי עטיה :לא ,לא ,זה לא זה גם.
מר בוזגלו מיקאל :רגע ,רגע ,דקה .עזוב זה או לא .אז הבנתי שהניידות עלו והבנתי
שהקטנועים עלו ,וחבל מאוד ,כביקורת בונה ,הייתם צריכים לשלוח את הדו"ח הזה שנקרא
אותו ברצינות ולא להציג לנו אותו .אתה יודע ,מה שהציק לי והפריע לי בכל המהלך הזה זה
שאתה אומר 'אני מתגאה בהגברת תחושת הביטחון' .ברמת הגברת תחושת הביטחון ,אני
בתור תושב לא רוצה פה תחושת הגברת ביטחון ,אני רוצה פה ביטחון ,לא הגברת תחושת
הביטחון .עכשיו ,עוד שאלה ברשותך ,דגש על בריונות ואני מסכים איתך,
מר אבי עטיה :בריונות כביש?
מר בוזגלו מיקאל :בריונות כביש .אני מסכים איתך שיש מקרים  0סובלנות .חניות נכים ,חניות
כפולות שלצערי ,אני לא יודע אם אתם אוכפים אותם ,בסוקולוב ליד סודוך.
מר אבי עטיה :אוכפים.
מר בוזגלו מיקאל :לא ,לא מספיק .תאמר לי בבקשה ,האם מצפיה בימי שישי בערב ,והאחרון
ניקח את בן גוריון ,יום שישי בערב על אי תנועה לא מהווה הפרעה ואין סכנת חיים ,האם היה
מוצדק שיקבלו שם דו"חות ביום שישי בערב ,אחרי  19:00בערב ,התושבים למרות ,בואו
נהיה הוגנים שנתתם אזהרות ,נתתם אזהרות.
מר אבי עטיה :כמה זמן?
מר בוזגלו מיקאל :שלושה שבועות.
מר אבי עטיה :אוקי ,אוקי.
מר בוזגלו מיקאל :אני פייר ,אומר את האמת .יחד עם זאת,
מר אבי עטיה :אתה גם בקיא בנתונים.
מר בוזגלו מיקאל :בוודאי שאני בקיא בנתונים .יחד עם זאת ,יש לנו משפחות ,אנחנו באים
לאירועים ,אנחנו הולכים להתארח אצל ההורים שלנו .אנחנו מבינים את מצוקת החניה שיש
שם .לא יעלה על הדעת ,במצב שאין סיכון חיים שתאכפו את זה ותיקחו את הכסף לתושבים,
ביום שישי בערב ,זה מה שהסיירת עשתה ביום שישי האחרון .תקן אותי אם אני טועה .מי
נתן את הדוחות בבן גוריון ביום שישי ושבת .צדיקים תקשיבו ,זה בשבת,
דובר :אני יודע ,יש לי את אותו סיפור שם  12בלילה.
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מר אבי עטיה :מי שנתן זה השיטור העירוני בהנחיה שלי ,כי יש שם סכנת חיים.
מר בוזגלו מיקאל :אין שם סכנת חיים.
מר אבי עטיה :אתה לא קובע אם יש סכנת חיים.
מר בוזגלו מיקאל :אני מתנדב ,אני יכול להוכיח לך שאין סכנת חיים.
מר אבי עטיה :אני אומר לך שיש שם סכנת חיים .חניית כיכרות בבן גוריון ,זו סכנת חיים.
עכשיו ,הינו הוגנים ,הזהרנו ,שלושה שבועות ,שמנו פתקים 'בבקשה אל תחנו פה .אל תחנו
שם זו סכנת חיים'.
מר בוזגלו מיקאל :איזו סכנת חיים?
מר אבי עטיה :תקשיב,
מר בוזגלו מיקאל :אין שם סכנת חיים .מה שאני בא לומר שתפקיד הסיירת זה דבר שהוא
חשוב והם עושים דברים טובים .במקביל לדברים ,יחד עם זאת מה שאני בא ואומר פה לכלל
האנשים שיושבים כאן .אני לא יודע אם ישבתם לפני בחדר וכבר סגרתם דברים ,אבל עם כל
הכבוד זה לא צריך לצאת מהתקציב של התושבים שגם ככה קשה להם ,חד משמעית ,לא
משנה אם מדובר ב 1.20-שקל ,או  1.80שקל .על אחת כמה וכמה כשהעירייה אומרת שהיא
עירייה איתנה ,אז היא יכולה ...
מר מוטי ששון :תודה רבה .קרן ואחר כך מורן.
ד"ר גונן קרן :אני רוצה להתייחס לסוגיה נוספת .היות ואנחנו בתחילת קדנציה החוק נורא
חשוב בעיניי .ואם יונת ,לצורך העניין ,אי אפשר להעביר ללא אישור המועצה דבר כזה,
תמוהה בעיני איך התשלומים כבר הגיעו לתושבים ,כולל אגרת שמירה .ואנחנו יושבים בעצם
כמו בובות ,סליחה אבל מי ששמע את תיאטרון הבובות ,את הנאום שלי ,אני מרגישה שאני
נכנסת עכשיו לקדנציה חדשה באותו הווי ,כי זה לא הגיוני .זאת אומרת ,אם יש חוק שאני
אמורה ,כחברת מועצה ,לאשר את זה ,איך התושב כבר מחזיק את החשבונית שלו והוא כבר
שילם את היטל השמירה? וזה בעיני עבירה מאוד מאוד מוגזמת על החוק .חוץ מזה שיש עוד
בכל מיני דברים בעיה ,אנחנו נדבר עליהם .אבל באמת ,אנחנו פה ,בסך הכל יושבים כאן,
כולנו כאן בהתנדבות ,באים לשרת את התושבים .אני ממש מבקשת ,כמו שאתם מבקשים
מאיתנו למנוע ניגוד עניינים וכולי ,באותה מידה אני מצפה מכם ,בטח ובטח מיועצת משפטית
ובטח מראש ראשות ,לעשות את הדברים כהלכתם .לא הגיוני שזה יעבור ככה ,זה נראה רע,
זה בושה וחרפה.
מר מוטי ששון :אוקי ,תודה .מורן ,רצית משהו?
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מר ישראל מורן :לגבי השקופית הזאת ,אני אעשה את זה מאוד פשוט אני אעשה  . ...אני לא
מזלזל חלילה בעבודתכם ואני בטוח שאתם עושים לילות כימים ,עושים עבודה טובה .יחד עם
זאת ,כמו כל גורם בעירייה ,הדבר הזה נתון לפיקוח ,רק שהוא לא נתון לפיקוח הוא אפילו
נתון ביותר עיניים מאשר דברים אחרים כי יש פה מס נוסף שמושט על האזרח שלא ברגיל.
זה לא במסגרת הארנונה של התושבים ולכן הזרקור על השיטור העירוני גדול יותר .מה גם
שזה משהו חדש ביחס לעבר .אז הייתה סיירת ,מיקי עדיין מכהן את הסיירת ,זה כרגע
פורמט חדש שנקרא השיטור העירוני ואותו צריך לבחון .כשמביאים אלינו מצגת ,מעבר לזה
שכבר נאמרה ההערה שהיא הייתה צריכה לעבור אלינו מראש על מנת שנוכל ללמוד את
החומר כמו שאנחנו לומדים ,אנחנו מקבלים קלסרים שלמים של דברים ואנחנו לומדים אותם
לפני שמגיעים לישיבות .כשכותבים דברים כמו 'ירידה משמעותית בוונדליזם במרחב העירוני',
אתה אומר שאין ספק אבל אני רוצה לדעת איך זה נראה .תראה לי את הנתונים ,אני יודע
לקרוא נתונים ,תראה לי .עכשיו ,במקרה של השיטור העירוני ,מאחר ולא היה לפני שנתיים
שיטור עירוני ,היה יכול אבל לא היה ,לא הפעילו את זה ,הפעילו את זה ,ממתי היא התחלה
לפעול ב?full power-
מר מוטי ששון :מה 1-לאוגוסט.
מר ישראל מורן :מה 1-לאוגוסט 4 ,חודשים.
מר מוטי ששון :מרגע שקיבלת את אישור של משרד להגנת הסביבה,
מר ישראל מורן :כדי להבין את הנחיצות שלכם ,היה צריך לבחון את אותן העבירות שתיארת
בפעם הקודמת ,לצורך העניין מאוגוסט עד סוף דצמבר ,או עד ינואר של השנת העוקבת
שלפני כן ,גם בפיקוח העירוני וגם בשיטור ,במשטרה .כי אם המשטרה גם צריכה לעבוד על
הנתונים ,גם הם היו אוכפים דברים שאתם היום אוכפים ,נכון? כי יש לך שוטר בתוך הניידת.
יכול להיות שהיא הייתה לוקחת חלק מהדברים שאתה .כשאתה בוחן ,אתה לא יכול לבחון
את זה רק אל מול הפיקוח ,אתה צריך לבחון אל מול הפיקוח והמשטרה כי בעבר זה היה גם
וגם .הם היו מטפלים והם היו מטפלים .יכול להיות שהינו רואים נתונים שבהם ,כשהם היו
נפרדים היה יותר פיקוח ויותר מקרים של אכיפה ,אבל לא ראינו את זה כי לא הבאתם את
הנתונים .כשאתם עושים השוואה וכשאתה מדבר על הגברת תחושת הביטחון .אתה אומר לי
עכשיו ,עמדת מול כולנו ואמרת 'אין ספק שתחושת הביטחון מוגברת יותר' .יש לך סקר של
אחרי פעילות של החמישה חודשים ,האם תחושת הביטחון השתפרה בקרב התושבים?
מר אבי עטיה :לא ,אבל,
מר ישראל מורן :רגע ,לא שנייה ,אני אסביר למה .כי את המחקר אני יודע איך עושים ויכול
מאוד להיות שהמחקר שלך יוכיח אחרת ופתאום אתה תגלה שתחושת הביטחון ירדה ,למה?
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כי הצ'קלקות בכלל שמסתובבת בעיר ,יוצרות תחושה הפוכה של פאניקה בקרב התושבים
כאילו משהו קורה .אנחנו לא יודעים ,איך תדע את זה ,אם אתה מדבר על תחושות ואתה לא
מראה לנו סקר שביעות רצון ותחושת ביטחון של התושבים .אז יכול להיות שגם את זה זה לא
עושה .כל מה שכתוב פה ,הינו רוצים לראות את זה באופן השוואתי לפני שמקבלים הכרעה.
נחיצות המשטרה ,אם מישהו אחר פה ראה את הנתונים ואנחנו לא ראינו אותם ,אז אני חושב
שזה לא ראוי.
מר מוטי ששון :בכל הארץ זה נחוץ ופה לא נחוץ.
מר ישראל מורן :איך אתה יודע? אולי בכל הארץ לא נחוץ?
מר מוטי ששון :בבקשה .עמדנו בתור כדי לקבל את השוטרים ,יגיד לך את זה שי.
דוברת :המשטרה זמינה רק לתושבי חולון ברגע שמצלצלים ,נו באמת.
מר ישראל מורן :תראו ,אני שואל שאלות רציניות ואתם צינים איתי?
דוברת :לא ,אני לא צינית בכלל.
מר ישראל מורן :אני רק רוצה לראות את הנתונים ,אני באמת רוצה לראות את הנתונים.
מר מוטי ששון :יעקב בבקשה.
מר יעקב אחדות :אני ,יש לי מספר שאלות .אני גם מברך את  ...כמובן ואני לא חושב ,אני לא
מדבר על עניין של כסף ,אני מדבר פה על איכות חיים של תושבים .אתם אומרים שיש
ונדליזם והכל בגלל האלכוהול וכל זה .האם אתם לא פועלים ,עירייה ויועצת משפטית ...
עסקים שמוכרים ונתפסים מוכרים אלכוהול לתושבים ,לבחורים בקרן היסוד שם למעלה ,אתם
אמורים לפעול לסגור אותם .האם אתם פועלים לסגור עסקים כאלה?
עו"ד דיין יונת :מניעת האלכוהול היא בסמיכות משטרה ולכן  ...שיש לנו את השיטור העירוני,
כי אז ...
מר מוטי ששון :סוגרים עסקים ולפעמים ,אני אגיד לך ,עושים משהו אחר .לוקחים חבר'ה
צעירים ,מתנדבים ,לוקחים אותם לקנות מתחת לגיל  ,18תופסים אותם והמשטרה סוגרת
אותם לשלושה שבועות ,לחודש.
מר בוזגלו מיקאל :סוגרים ל 30-יום מנהלית ,וזה לא העירייה זה המשטרה.
מר יעקב אחדות :אוקי .אופניים חשמליים ליד מוסדות חינוך .אנחנו גרים ברחוב מפרץ
שלמה ,יש שם כמה בתי ספר מסביבנו ובבוקר יש ממש פעילות רבה של אופניים חשמליים
לכיוון בתי הספר .אם זה ברכיבה מסוכנת של שני אנשים על אופניים רוכבים ,ואם על
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המדרכות .הרבה ילדים יוצאים לבתי הספר ,ראינו הרבה תאונות .אני דברתי עם המשטרה,
אמרו לי 'זה לא בסמכותנו ,זו סמכות של הפיקוח העירוני' .אני לא ראיתי בבוקר אף ניידת
משטרה שם בצירים המרכזיים ,שם הם דוהרים ,דוהרים ממש .האם אתם ,האם אתם עושים
משהו באזורים האלה? פעילות יותר ערה בבוקר באזורים של זה? והאם יש לכם סמכות . ...
מר סילמן יוסי :כן ,כן ,אני רק רוצה ברשותך ,אל"ף ,הנושא הזה הוא נושא מורכב מאוד.
אנחנו גבשנו בעצם תפיסה של אכיפה מוגברת ,כולל דרך אגב חינוך במערכת החינוך .אני
מודה שיש לנו עוד קונפליקטים ,כי יש מקומות שלהוריד ילדים לכביש ,כאשר אין תשתית
בכביש ,זה מורכב .תשתית אופניים .לכן אנחנו בהחלט מגבשים עכשיו חוק עזר שחייב לעבור
במועצה ,מה אוכפים ,איך אוכפים .אני מקווה שזה יבשיל בזמן הקרוב ,זה יגיע להצבעה
ואנחנו הולכים להיכנס בצורה דרמטית בנושא אופניים חשמליות ,בהחלט.
מר יעקב אחדות :לא סיימתי .אני ראיתי שאתם אוכפים הרבה דברים במשך השבוע וכל זה.
אז  ...בשבת אתם אוכפים עסקים שהם פתוחים בשבת ,שזה לא חוקי .תנו להם דו"חות .אני
לא יכול להתלונן בשבת ,הטלפון שלי סגור .אני רוצה לקבל תשובה בבקשה .של מי התפקיד
לאכוף את החוקים בעיר בשבת קודש? של הקדוש ברוך הוא? אני רוצה להבין מה קורה עם
זה ,למה אין לנו תשובה.
עו"ד דיין יונת :אמרתי ,אני אוספת ואני אענה.
מר יעקב אחדות :ביום שישי בשעה  24:00קיבל רכב שחנה בחנייה מעל  4טון ,רכב של
הסעות החנה בשעה  15:00בצהריים .ב 24:00-בלילה ,ללא סכנת חיים ,ללא אי תנועה ,חנה
כחוק בחנייה וקיבל דו"ח.
דובר :זה לא כחוק ,זה בניגוד לתמרור.
מר יעקב אחדות :בניגוד לתמרור .האם זה ,אתה הצגת פה שאתה נתת דו"חות לבן גוריון
רק כי יש סכנת נפשות.
מר אבי עטיה :בריונות כביש.
מר יעקב אחדות :בריונות כביש .בוא ,אני רוצה לדעת מה אתה מחליט בתור בריונות כביש
ומה לא .יום שישי בלילה ,אתה מרשה לחנות ,העירייה מרשה להחנות בתחנות אוטובוס
בשעות המנוחה .מה גרם לרכב הזה לקבל  250שקל? בן אדם הולך מזיע ,חוץ העניין של ה-
 12שקל בשביל לשלם כל השנה .נוצר מצב שנהיה כאילו ,השיטור העירוני ,אני מסתכל על
כסף ,אני מבין שזה הכל כסף בסופו של יום ,נהייתה פה מסחטה של דו"חות  .כל כך הרבה
דו"חות  5,071 ,דו"חות על חנייה .מה קרה? הוא סיכן את מי? אם אתם מציגים את זה
כסכנת נפשות,
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דובר :זה מקרה לגופו ,צריך לבדוק את זה לגופו .לא בגלל הכלל.
מר יעקב אחדות :לא ,אבל רגע ,אני רוצה להבין .אם אנחנו אומרים סכנת נפשות ,בוא נגדיר
לי מה זה סכנת נפשות .על אי תנועה ,סכנת נפשות .להחנות בחנייה רגילה ,גם סכנת
נפשות? האם השוטר ,הפקח והשוטר שנמצאים באותה הניידת ,הוא יקבל הוראה להפעיל
שיקול דעת מה סכנת נפשות או לא? הסיכוי שיהיו תאונות מבורות שאתם לא מתקנים
ועושים הוא הרבה יותר גבוה.
מר מוטי ששון :כבר שמענו אותך.
מר יעקב אחדות :האמת כואבת ,אני מדבר אמת .אני לא מדבר פוליטיקה ,אני לא פופוליסט
ולא יודע מה זה פוליטיקה .אנחנו  ...רבנים ,אנחנו שליחי ציבור ,אותנו לא מעניין פוליטיקה,
אותנו מעניין הציבור שלנו .שבת קודש ,אני רוצה להבין ,בן אדם חנה מסביב לכיכר ,הוא סיכן
את החברה ,הרבנים באו ואמרו לי 'יעקב ,פיקוח נפש דוחה את כל התורה כולה ואם זה
שבת ,דוחה שבת' .אבל בן אדם חנה בחנייה .אנחנו רוצים שיהיה כתוב בפרוטוקול בבקשה,
כי פעם שעברה שהעלנו את זה לדיון פה ,ישב פה דרור והציג את זה ,ואתם הבטחתם שיהיו
עובדים גויים בשבת .מר יוסי סילמן ישב איתי ,אמר לי 'יעקב ,קשה מאוד .גם המשטרה
עובדת' .מכבד ,הכל טוב .אבל יש דברים ,לתת דו"חות לאנשים בשבת? אז מה ,איפה ,מה
נשאר לנו משבת? דו"חות בשבת ,עסקים בשבת ,בסדר  . ...אני לא מתנגד ,אני בעד החוק,
בעד שתהיה סיירת ,אבל סיירת ,מגיעה לשבת ,בואו נשב ונעשה כללים.
דובר :רגע ,ואתה בעד שייקחו מהתושבים את הכסף הזה?
מר יעקב אחדות 1.20 :שקל ,התושבים שלי ,אני שאלתי את הציבור שלי ,אנשים ,שקל ו,12-
אנשים אמרו לי ,קודם כל נקבל את זה בהנחה בארנונה זה דבר ראשון ,ודבר שני אנשים
אמרו לי 'אני ,נעים לי שהילדות שלי הולכות בשבת והם מסתובבים .אם אני יודע שזה על פי
 ,...אין בעיה" .אני לא מדבר על כסף ,לא פוליטיקה.
מר מוטי ששון :חלבי בבקשה.
מר חלבי מאיר :אני הקשבתי בקשר רב לכולם .אדוני כבוד ראש העיר ,חברי וחברותי ,חברי
מועצת העיר חולון .נשלחנו לשבת סביב שולחן מכובד זה על ידי תושבי העיר חולון בכוונה
ברורה ,לדאוג לרווחתו של כל תושב ותושב .אבל מעל הכל ,לדאוג לביטחונו ותחושת
הביטחון של כל ילד וזקן בעיר חולון .בבדיקת עומק שעשיתי לגבי אגרת השמירה ,כל דירה,
בית אב ,מחויבת לפי  1.12ש"ח למטר מגורים .דירה בת  84מטר,
מר זברלו חיים :לשנה.
מר חלבי מאיר :אתה יודע יותר טוב ממני ,אתה ותיק ,אני רק אתמול נכנסתי.
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מר מוטי ששון :מאיר אל תתווכח ,חיים תפסיק.
מר חלבי מאיר :דירה בת  84מטר תשלם  15.6ש"ח דו חודשי ,פחות מקופסת סיגריות.
אותה דירה ,תשלם  7.84ש"ח לחודש ,חודשי ,פחות מבקבוק סודה .אותה דירה תשלם שנתי
 94פחות מחיש גד .אז בסכומים כאלה יש יותר ניידות ,יש יותר פיקוח על קטנועים ,יש יותר
פיקוח ברחובות העיר ולתחושת הביטחון לילדים שלנו אין לה מחיר .אני קורא לחברי במועצת
העיר להצביע פה אחד בעד בטחון תושבי העיר .כל האמירות הפופוליסטיות האלה כאן לא
יביאו נקודות ו/או קולות לאף אחד ואחת מהיושבים סביב שולחן זה .יש פה החלטה של רשות
מקומית שבאה לקבל על עצמה עדי לשמור על הילדים שלה .משטרת ישראל ,היום בכל
אירוע ,גובה עוד כספים על שוטרים בשכר .שירותי הצלה ,כיבוי אש ,גובים על כל אירוע וגם
מי שנתקע במעלית ,בסכומים שעולים על המספרים שאנחנו מדברים .וכאשר חס וחלילה
קורה משהו ,אתה שומע את כל החכמולוגים עולים ומסבירים שצריך אבטחה ממה נפשך.
לביטחון הילדים אין מחיר ולכן אני קורא לחברי להצביע פה אחד בעד ההצבעה ,וחשוב מאוד
פה אחד .הייתי גם גאה אם היו גם מעלים את השאלה ,למה פקח שיושב עם שוטר באותה
הניידת לא מקבל אותו שכר .תודה.
דובר :אפשר להגיב לאדון?
מר מוטי ששון :חבר'ה ,לכולם נתתי את רשות הדיבור,
דובר :הוא אמר דברים שחייב להתייחס אליהם.
מר מוטי ששון :אתה צריך להתערב במה שכל אחד אומר .סליחה ,תהיה לך זכות דיבור,
תשאל שאלה .כן.
מר ירושלמי עמוס :קודם כל ,אני שומע על השמירה על הילדים .אני מוכן ללכת עם אבי ואיתך
מוטי ,ועם כל אחד ,אפילו להקים וועדה ,להסתובב כל בוקר מ 07:30-עד ,08:15 – 08:10
ליד בתי ספר וליד גני ילדים .על מה אתם מדברים? סכנת נפשות .אני ,אין לך מקום להחנות,
אין לך מקום לשום דבר .כל אחד עושה מה שהוא רוצה .אני מוריד את שתי הנכדות שלי ,אני
רוצה להגיד לכם שאני רועד כשאני מוריד אותן מהאוטו ואני רואה מסביבי ,ליד גולדה וליד כל
האזורים האלה .אבי ,אני אשמח מאוד אם אתה תבוא איתי ואני אראה לך בעיניים מה
שקורה .לא בכל הניירות הזו שאתה קורא פה.
מר מוטי ששון :אפשר להתחיל את ההקראה?
מר ירושלמי עמוס :עכשיו ,מה שאני רוצה להגיד לך שבסך הכל הייתי ב ...ואני רואה שתי
פקחיות ,נראות לי חדשות ,עם מרץ ,מצלמות אוטו ,רכב ,של אישה זקנה שבקושי מדברת.
ירדתי למטה ,הצגתי את עצמי ,אמרתי להם 'חבר'ה מה אתם עושים? היא לא יכולה לזוז'.
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'לא ,זה לא מעניין אותנו .אם היה לה רישיון אז היא הייתה מזיזה את האוטו' .אני אומר לה,
עכשיו האישה בוכה עם דמעות ,היא אומרת להם 'בבקשה ממכם ,הבת שלי הלכה להביא לי
תרופה מהרופא ,אני מבקשת ,היא עוד מעט תגיע' .לא עזר לה ,לא עזר ,היא בכתה כמו לא
יודע מה .אני אומר להן 'תעזבו אותה ,תראו אישה בקושי עומדת על הרגליים ,היא כולה
רועדת' .והינה הפקחיות שלנו שעובדות ,שעושות את העבודה שלהן ברוך השם ברמה מאוד
מאוד גבוה.
מר מוטי ששון :אוקי ,תודה עמוס .זאב רצית.
מר ניסים זאב :אני רוצה לדעת קודם כל ,מה גודל ההכנסות מאגרת השמירה הזו ,מישהו
יכול להגיד לי?
מר מוטי ששון :אין הכנסות ,יש הוצאה .הכנסה והוצאה.
מר ניסים זאב :מאגרת השמירה שאנחנו גובים מהתושבים ,מה הסכום הכללי?
מר מוטי ששון :גודל של ההוצאות וההכנסות הוא,
מר ניסים זאב :אני שואל שאלה פשוטה ... .וכשהוא שאל אתכם ולא  ...אנחנו לא יודעים
כלום.
מר מוטי ששון 8 :מיליון שקל אתה גובה ו 8-מיליון שקל עולה לך.
מר סילמן יוסי :העירייה מוסיפה עוד  1.75מיליון מעבר לאגרה .בכל מקרה זה עולה לעירייה.
מר ישראל מורן :זה מכניס  8מיליון שקל? על הכנסות הוא שאל ,גובה ההכנסות.
מר סילמן יוסי :אין הכנסות.
מר ישראל מורן :הוא שאל תכל'ס הכנסות.
מר סילמן יוסי :יש ביצועים ,יש עבודה .בשטח זה לא כל כך נראה כמו שחושבים .אז בזמנו,
השיטור היה גם לפני .היה והפסיקו אותו ,אתה לא היית.
דובר :לא היה ,לא היה שיטור עירוני.
מר ישראל מורן :מה סכום הדוחות שנאספו?
מר מוטי ששון :מורן ,סליחה.
מר ישראל מורן :זו שאלה טובה.
מר מוטי ששון :לא ,אתה לא יכול לנהל ישיבה בתוך ישיבה מורן.
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מר ניסים זאב :אני אומר דבר כזה .אני הבנתי ואני יודע שההכנסה עקב הדוחות שאתם
עושים בחודשים האחרונים ,גדלה בצורה מאסיבית .אז אני אומר דבר אחד ,אני רוצה להביא
פה באמת למועצה ,החלטה לבטל את אגרת השמירה ,כי אני נראה לי ,אני לא נראה ,זה
בטוח ,כי אתם תכניסו את הכסף הזה מהדוחות .אז למה? גם דו"חות וגם אגרת שמירה?
לא .כי אתם גם ככה אומרים  1.2למטר ,אוקי ,אז זה לא כל כך רציני .אבל דו"חות כמה
מכניסים בשנה? לפי הצפי של ה 4-חודשים אחרונים?
דובר :אפשר לענות?
מר מוטי ששון :חברים ,אוקי ,אני רוצה להעמיד את זה ,בבקשה ,יונת תענה לכל ההערות.
מר ניסים זאב :מוטי אני מבקש להעלות להצבעה לבטל את אגרת השמירה.
דובר :כן ,על זה הצבעה בכל מקרה תהיה ,אבל השאלה היא לצורך העניין כמה הכנסות
שאלת,
דובר :יש לכם אינדיקציה .כבר  4חודשים עובדים ,מה הבעיה לעשות  4כפול  3ולדעת מה
ההכנסה השנתית.
דובר :דיי זו לא אינדיקציה  4חודשים.
דובר :לא הצלחתם לענות כמה הכנסות יש ב 4-חודשים ,מה אתה,
מר מוטי ששון :לא ,על מה אתה מדבר?
דובר :תנו ליונת בבקשה לענות .דיי חברים.
עו"ד דיין יונת :חברים תראו ,אתם  27פלוס ואני אחת .נורא קשה לי ואני גם לא ,כמה שאני
מדברת בקול רם ,לצעוק .אני אתחיל בהתחלה ,עם ההיסטוריה של החוק .אז נכון ,באזור
שנות ה 2001-היו את גלי האינתיפאדה וחששו מאוד מפעילות חבלנית עוינת ,התחילו את
מה שאז היה נקרא "סיירות שמירה" .הוגש כנגד זה בגץ ,אם יש מקור חוקי ואין מקור חוקי
ובסופו של יום קבע בגץ שאומנם יש מקור ולא צריך סעיף ספציפי ,יש לנו אפשרות וסמכות
לפקודת העיריות ,אבל לעיתים משרד הפנים מתקן סעיף ייעודי ספציפית בזה .ואז נוסף אותו
סעיף בפקודת העיריות שמאפשר חקיקת חוקי עזר לצרכי גביית היטל שמירה ייחודיים
ספציפיים .היעודים הספציפיים נקבעו בתקנות העיריות ,שמירה ,אבטחה וסדר ציבורי ברשות
מקומית בשנת  2011והם כוללים שמירה ואבטחה נייחת וניידת במרחב הציבורי ובמתקני
הרשות המקומית ,לרבות לצורך פעילות חבלנית עוינת .זה לא רק הפעילות החבלנית
העוינת .היא אחת החלופות ,זה כולל סיוע ממשטרת ישראל בפעילותיה לשמירת שלום
הציבור והסדר הציבורי ,לרבות באבטחת אירועים המוניים ומניעת פגיעה ברכוש של הרשות
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מקומית .רכוש של הרשות המקומית זה לא רק בניין העירייה ,אוקי? זה הגנים הציבוריים,
וזה מבני החינוך וזה גם מבני הציבור ,וספסלי הרחוב ותחנות האוטובוס ,והכביש והכל .זה כל
הרכוש הציבורי ,אוקי? כל השטחים הציבוריים על כל צורותיהם .וליד התקנות האלה נקבעו
עוד תקנות .סכום מרבי של אגרה או היטל בעד שירותי שמירה ,אבטחה וסדר ציבורי ברשות
המקומית .במסגרת התקנות האלה הוגדרו קריטריונים ברורים ,מתי מוסיפים ,מתי מפחיתים
ובמסגרתם יוצא מספר מקסימאלי אפשרי לגבייה למטר לשנה לכל רשות ורשות .ברשות
שלנו אנחנו אפילו לא הגענו למספר המקסימאלי .אבל זה שיש מספר מקסימאלי זה לא
מספיק ,כי כשמוצעת העיר פה ,בסוף  ,2014אישרה את נוסח חוק העזר ואת גביית האגרה
עד לתעריף מסוים ,זה לא מתחיל ונגמר בזה .ישנו תחשיב שלם מאחורי זה שעבר במשרד
לביטחון פנים ושעבר גם באגף הביטחון של משרד הפנים ,תהליך של בערך  3שנים שלקח
עד שהגענו להסכמה בדוקה וברורה .וכן ,ב 2014-חשבנו שיהיו  4מכוניות וקטנוע ,אבל
הצלחנו לייעל את התקציב ולקבל יותר ממשטרת ישראל במסגרת  ...העירוני והגענו ל5-
ניידות ו 3-קטנועים .אז העניין הזה גם וההשתתפות הזאת של משטרת ישראל ,מותנית
בחלק הזה ,בהיטל השמירה ,בחלק שהעירייה שמה בפנים .אחרת אותם  13שוטרים ייעודים
שצבועים  100%לחולון ,לא יהיו פה ,לא יסתובבו פה אם הם יבלעו במשטרת ישראל
הכללית ,אנחנו גם לא נרגיש אותם .לגבי מועד התשלום ,אז כן ,אנחנו נמצאים בינואר .שוברי
התשלום הם לתשלום עד ה 30-בינואר ובהתאם ,אם המועצה פה תאשר ,אז נגבה .אם
המועצה תגיד 'לא גובים יותר היטל שמירה' ,לא יגבה ומי שנגבה ממנו ,יקוזז .אין פה עניין
חלילה של  ,...חלילה .לוח הזמנים שנוצר עם הבחירות ,עם התחלת ההפעלה ,עם העיכובים
שהיו בדרך ,הביאו אותנו לינואר ולא לדצמבר ,זה כל העניין .עניין שאולי הוא נשמע לכם
איזומטרי אבל מבחינת מינוח זה היטל ולא מס ,כי הוא מאוד צבוע .כל מה שנכנס יוצא בדיוק
לאותם מטרות ,אין פה שקל אחד עודף .מס לא קשור לאן הוא הולך או מה אתה מקבל
תמורה ,הוא נקבע  ...חד ערכי.
מר זיידה יוסי :הוא גם מנוהל בחשבון בנק נפרד.
מר ישראל מורן :אתה יודע מה ההכנסות שלו? כי לכאורה ההכנסות שלו,
מר מוטי ששון :תן לה לענות ,מורן ,על כל דבר יש לך הערה .תן לה לדבר עד הסוף.
מר ישראל מורן :אבל יש פה משהו ספציפי שהיא דיברה ,סוגיה ספציפית שהיא מדברת
עליה.
מר מוטי ששון :אבל מורן אתה לא יכול כל הזמן להתפרץ ,אני מבקש .אתה רוצה לדבר?
נתתי לך מספיק לדבר ,תן לה כבר לענות ,מספיק עם זה .אתה כל פעם פה מרגיש שאתה
צריך לענות לכל אחד ,מספיק.
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מר ישראל מורן :מוטי ,זה דיון.
מר מוטי ששון :לא ,סליחה .תבקש רשות ,נותנים לך לדבר .נתתי לך פעמיים רשות דיבור
מורן.
עו"ד דיין יונת :חלק מהאישור לכל ההליך ולהקמת השיטור העירוני ולהמשך קיומו ,הוא גם
בהסכם מול מדינת ישראל ומשטרת ישראל .ובמסגרת ההסכם הזה יש לו מקור הכנסה ,לא
במובן של הכנסות של רווח והפסד ,אלא הכנסה של מימון קבוע בלתי משתנה שהוא בהיטל
השמירה .אם כן או לא גובים ,או עושים דו"חות  ,המטרה של השיטור העירוני ,המטרה שלה
היא לא דו"חות  .המטרה שלה היא לא אכיפת חוקי העזר העירוניים ,המטרה שלה היא הסדר
והביטחון הציבורי .המטרה שלה היא מניעת פגיעה ברכוש הציבורי .נכון ,יוצאים מזה גם
דו"חות ,אבל זה לא מטרה ,זה לא כמו הפיקוח העירוני שמטרתו היא אותה אכיפה של חוקי
עזר .מבחינת כל מיני דוגמאות של קנסות ספציפיים שנתתם פה ,אני לא יכולה ולא חושבת
גם שזה המקום להיכנס לכל דו"ח פרטנית ,זה ברמה של אותה מדיניות של אותם נושאי על
שבאים מהתקנות .אם למישהו יש שאלה או הוא רוצה לבוא ולדבר איתי או עם התביעה על
דו"ח ספציפי שהוא קיבל ,אני שוב מזכירה ,זה דו"חות שאתם מקבלים ,אתם לא יכולים לייצג
תושבים אחרים בנושא הזה ,אז בשמחה .אנחנו נשמע ,אנחנו נבדוק את הנסיבות .כל ערר
שמוגש על כל דו"ח שהוא ,נבדק מתחילתו ועד סופו .הנושא של האופניים החשמליות ,אמר
לכם גם המנכ"ל ,זה נושא מאוד מאוד סבוך .התשובה שקיבלתם ממשטרת ישראל היא לא
מדויקת .האפשרות להפעיל סמכות מקבילה של הרשות המקומית ,היא אפשרות קיימת .היא
לא מורידה מילימטר אחד מסמכות המשטרה בנושא .אני חושבת שכיסיתי את הכל.
מר יעקב אחדות :לא ,לא כיסית .היה את העניין של העסקים שפתוחים בשבת.
מר בוזגלו מיקאל :לפני כן ,רק תיקון ברשותך ,ב 2011-ו '10-היה בגץ ואליקים רובינשטיין
אמר שבהליך אישור הפעלת הסיירת בחולון נפלו פגמים .אז זה נתון חשוב שלא דאגתם
לציין.
מר זיידה יוסי :זה סיירת ,זה משהו אחר .מה קשור?
עו"ד דיין יונת :דרך אגב ,חלק ממה שכן אמרתי בהתחלה היה שהיה הליך של בגץ ,בגץ
התעסק עם מקור הסמכות ,זה היה ה main issue -של הבגץ ובעקבות זה שמשרד הפנים לא
תיקן את הפקודה הזו ,היא בזמנו הופסקו ,הסיירת.
מר מוטי ששון :כי זה לא היו קריטריונים של משרד הפנים.
מר חלבי מאיר :אבל יונת ,יש  ...ששכחו ,שהנושא הזה נידון בוועדת הפנים ב 21-בדצמבר
 2017בוועדת הפנים בכנסת וזה עבר.
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מר מוטי ששון :נכון.
מר יעקב אחדות :אני לא קיבלתי תשובה בקשר ללמה הסיירת והפיקוח העירוני ,הסיירת
והמפקח שאיתה ,יש עבירה של חוק תעבורה ,נתנו דו"ח .באותו חוק עזר עירוני מופיע
שעסקים אמורים להיות סגורים בשבת קודש .למה ,והם מוכרים את האלכוהול .למה אותם
אתם ,לא נותנים להם דו"חות ? אני רוצה להבין את זה.
עו"ד דיין יונת :השיטור העירוני פועל בשבת בכוחות מאוד מצומצמים .אתם לפני רגע רציתם
שהוא לא יפעל בשבת בכלל.
מר סילמן יוסי :יעקב ,דיברנו שרק במקרי פיקוח נפש.
מר יעקב אחדות :לא ,לא ,זה פיקוח ,בשבילי זה פיקוח נפש יותר מכל דבר אחר בעיר .כשהם
מוכרים אלכוהול בערב שבת ,והם אלה שמוכרים את האלכוהול.
מר מוטי ששון :רגע ,אתה רוצה שיאכפו את זה או לא יאכפו אותם?
מר יעקב אחדות :אני רוצה שגם עסקים שעובדים בשבת ,זה אותו דבר כמו שהוא מחנה
בזה ,מה ההבדל? למה את זה אתה אוכף ואת זה אתה לא אוכף? יש חוק עזר שאומר
שאסור לפתוח בשבת.
עו"ד דיין יונת :קשה ,קשה גם לא לעבוד בשבת וגם לאכוף את זה.
מר מוטי ששון :יש רק צוות ביטחון ,ביטחון חירום וזה הכל ,זה מה שהוא עושה .הוא לא
אוכף שום דבר ביום שבת .בבקשה כן ,תשאלו שאלות.
מר יעקב אחדות :את אמורה לתת לי תשובה למה העירייה לא אוכפת את החוק .אני רוצה
לקבל תשובה.
מר מוטי ששון :בסדר ,תקבל תשובה.
מר יעקב אחדות :לא קיבלתי תשובה.
מר מוטי ששון :היא לא אוכפת בשבת.
מר יעקב אחדות :למה?
עו"ד דיין יונת :זה לא נכון שלא אוכפים בשבת ,ישנו צוות בשבת ,הוא מפעיל שיקול דעת.
מר מוטי ששון :בדיוק ,צוות חירום ,צוות אחד על כל העיר.
מר יעקב אחדות :על כל העיר צוות אחד?
מר מוטי ששון :כן.
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מר יעקב אחדות :למה אותו פקח לא יכול באותו רגע שהוא אוכף,
מר מוטי ששון :לא ,אני אומר לך ,הם לא עובדים בשבת.
מר יעקב אחדות :השיטור העירוני ,הוא אוכף את החוק בשבת .למה הוא רואה עכשיו את
הרכב הזה חונה בחניה מעל  4טון ,הוא נמצא בבן גוריון ,דופק  80דו"חות עכשיו ,אתה לא
מבין? אני רוצה להבין את זה.
מר מוטי ששון :היא תענה לך אחר כך .בבקשה מורן.
מר יעקב אחדות :לא ,לא ,אני רוצה לדעת שיהיה כתוב בפרוטוקול .אני רוצה תשובה שתהיה
כתובה בפרוטוקול .אני רוצה לדעת,
מר מוטי ששון :תקבל תשובה אחר כך .מורן בבקשה.
מר יעקב אחדות :רגע סליחה ,למה אתם לא נותנים לי תשובה? את היועצת המשפטית פה,
עו"ד דיין יונת :ראש העירייה מנהל את הדיון ,לא אני.
מר מוטי ששון :בבקשה מורן.
מר יעקב אחדות :אה ,ראש העירייה מנהל את הדיון?
מר מוטי ששון :תקבל תשובה אחר כך.
מר יעקב אחדות :אני רוצה עכשיו ,אני רוצה עכשיו שיהיה כתוב בפרוטוקול ,אני רוצה לשמוע.
מר מוטי ששון :בבקשה בר ומורן.
מר יעקב אחדות:

אני לא מבין מוטי ,מה אתה,

מר מוטי ששון :אתה תקבל תשובה.
מר יעקב אחדות :מדפדף אותנו?
מר מוטי ששון :לא ,אני אומר לך שאתה תקבל תשובה ממנה.
מר יעקב אחדות :אני רוצה לשמוע ,שיהיה כתוב בפרוטוקול.
מר זיידה יוסי :יהיה כתוב הכל בפרוטוקול.
מר יעקב אחדות :לא ,זה לא יהיה כתוב ,זה יהיה אחרי זה .זה בינינו מדברים וזה,
מר מוטי ששון :בבקשה מורן.
מר יעקב אחדות :אני רוצה תשובה עכשיו.
מר מוטי ששון :בבקשה מורן.
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מר יעקב אחדות :יש חוק בעיר והחוק אומר שאסור לפתוח חנויות ומרכולים ,וחניות,
וסופרמרקטים בשבת .אמרתם אזורי בילוי ,אזור תעשיה ,... ,הכל טוב .אני רוצה לדעת למה
בתוך החיים שלנו אנשים מוכרים להם אלכוהול בשעה עד  23:00בלילה ,22:59 ,ואחרי זה
הם עושים וונדליזם ,הם הורסים לנו את איכות החיים של כולנו פה .כולנו ,בגנים הציבוריים,
איפה שנמצאים ,תראה אותם זרוקים ככה ,שותים אלכוהול .תסגור את החניות,
מר חלבי מאיר :שיהיה רשום בפרוטוקול ,במקום לאלכוהול ימכרו סודה.
מר יעקב אחדות :הינה ,זה משהו שמועלם ,אתה יודע איפה מועלם גמר .אל תחליף אותו.
מר מוטי ששון :טוב ,תעני לו ,תעני לו .רוצה לענות?
עו"ד דיין יונת :אני יכולה לחזור רק על אותו הדבר ,שבשבת מופעל כוח מצומצם והוא פועל
לפי שיקול דעת .אין לי יותר מזה מה לתת לך.
מר יעקב אחדות :מה זה כוח מצומצם? זו לא תשובה .הוא נתן לג'סי כהן דו"ח ,ממול יש
פיצוציה .אני לא יודע מה מוכרים שם ,מוכרים הרבה דברים שם בפיצוציה .הפיצוצייה לא
קיבלה דו"ח והוא קיבל דו"ח.
מר מוטי ששון :אתה בטוח?
מר יעקב אחדות :בטוח ב.100%-
מר מוטי ששון :אז נבדוק את זה.
מר יעקב אחדות :אל תבדקו את זה .אני רוצה להבין למה הפקח ,מי נותן את ההוראות
לפקחים,
דובר :אבל יעקב ,אי אפשר לתת תשובה לדבר כזה ,צריך לבדוק כזה דבר.
מר מוטי ששון :החוק נותן להם את שיקול הדעת.
מר יעקב אחדות :השיקול דעת ,אומר יוסי ,שאתם הלכתם לבגץ כדי לפתוח בשבת .איזה
שיקול דעת אתה מוכר לי פה? איזה שיקול דעת אתה מוכר לי פה?
מר מוטי ששון :אנחנו עמדנו במה שהיה הוא שיהיה ,זה מה שאמרנו . ...
מר יעקב אחדות :לא ,מה שהיה זה שהן נפתחות כמו פטריות בגשם .כל יום נפתח עוד מקום
ועוד מקום ,אתם נותנים לגיטימציה לאנשים לפתוח.
ד"ר גונן קרן:

אבל זה לא הדיון כרגע.

מר יעקב אחדות :סליחה ,עם כל הכבוד לך ,עם כל הכבוד לך ,כשאת טענת את הטענות
שלך,
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ד"ר גונן קרן :אבל זה לא הדיון כרגע.
מר מוטי ששון :טוב ,מורן ובר.
מר יעקב אחדות :אני רוצה שהיועצת המשפטית תענה לי בבקשה ,שיהיה כתוב בפרוטוקול
למה אתם,
מר מוטי ששון :אם יש לך הוכחה שככה זה קורה ,נבדוק את זה ,אני לא יודע.
מר יעקב אחדות :יש לכם שוטרים ויש לכם פקחים .אני רוצה שאתם תכניסו לדעת שלהם,
מר מוטי ששון :תקשיב ,אני לא אתן לך תשובה עכשיו כי אני לא בדקתי את הנושא.
מר יעקב אחדות :כשהוא נותן דו"ח חניה ,הוא גם ייתן דו"ח על חנות שפתוחה בשבת ,אותו
דבר.
מר מוטי ששון :איך אתה יודע שהוא לא נתן?
מר יעקב אחדות :הוא לא נותן .תראה לי כמה דו"חות נתת בשבת בשנה האחרונה?
מר מוטי ששון :אז אני אבדוק לך את זה .עכשיו מורן בבקשה.
מר ישראל מורן :השאלה היא בהמשך לדעתה של היועצת המשפטית ,על חוות דעתה
שניתנה .היא דיברה על היטל ,היטל שהוא משק סגור למעשה שבו הכספים שמתקבלים
באמצעות האגרה חייבים לשמש אך ורק לטובת השיטור העירוני ולא לדברים האחרים,
לצורכי העירייה האחרים .מאחר והשיטור העירוני בסופו של דבר ,כן ,אתם יכולים לקרוא לזה
תוצר לוואי או לא משנה ,בסופו של דבר מגדיל גם את ההכנסות של העירייה מאחר וניתנים
דו"חות  .האם אותם דו"חות ,לצורך העניין ,הם חלק מאותו העץ ,כי אם כן ,אנחנו יכולים
לצמצם עם האגו ,באו נפתח את זה רק לדיון .אם עכשיו השיטור העירוני מכניס לעירייה,
אתם תגידו פחות אבל לא משנה ,מכניס ,זה דיון תיאורטי 8 ,מיליון שקלים והוא עולה לי
לעירייה בשנה  8מיליון שקלים .האם יש צורך ויחשבו חברי המועצה שיש צרוך להטיל היטל
על התושבים של ה 8-מיליון שקלים כי זה בערך מה שנאסף .אז אולי צריך לצמצם ולהחזיר
חלק מהכסף.
דובר :מורן אמרנו לך ,אפשר לבחון את זה בעוד שנה שנתיים.
מר ישראל מורן :למה? אתה יכול לבחון גם עכשיו.
דובר :לא יכול.
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מר ישראל מורן :רגע ,רגע ,לא סיימתי .נשאלה שאלה על ידי חבר המועצה זאב ניסים ואנחנו
חוזרים אליה כי היא לא נענתה .כמה כסף נכנס באמצעות דו"חות שניתנו בין חודש אוגוסט
לסוף חודש דצמבר בשנה הקודמת? אנחנו נעשה את החישוב.
מר מוטי ששון :אין אבחנה ,אף אחד לא עושה  ....בבקשה לשאלה הבאה.
מר שי בר :התקציב מהמדינה לגבי השיטור הזה הוא מותנה בזה שנטיל היטל או שאפשר
לתת אותו גם על בסיס תקציב מהעירייה?
מר מוטי ששון :איך? אתה תממן  26שוטרים וכל הארץ ממנת באגרה מיוחדת.
ד"ר גונן קרן :לא חייב ,לא חייב.
מר מוטי ששון :הכל בהתאם וכל הארץ עושים את זה .בבקשה ראובן.
ד"ר גונן קרן :לא חייבים יונת.
מר מוטי ששון :ראובן בבקשה.
רו"ח קייקוב ראובן :נאמר פה שמדובר פה לא על מס אלא היטל .ולכן כל הכספים אמורים
להיות מיועדים אך ורק לשמירת הסדר הציבורי .לעומת זאת ,פה במצגת שהוצגה לפנינו
נאמר שהשיטור העירוני מבצע פעולות נוספות ,הוא עובד עם כל גורמי העירייה ואחת
הדוגמאות לכך היא למשל שהוא אפילו עושה שליחויות ,שליחויות כגון מסירת מכתבים.
דובר :הפיקוח.
רו"ח קייקוב ראובן :קיבלתי דיווח שאחד התושבים קיבל זימון לחקירה משוטר במדים ...
לפיקוח .הוא היה עם מדים ,גם הפקח עם מדי שוטר?
עו"ד דיין יונת :לא ,עם מדיי פקח.
מר מוטי ששון :אוקי ,תודה .בר אתה דיברת?
מר שי בר :כן.
מר מוטי ששון :אוקי .מה שקורה זה דבר כזה .מעבר למשק הסגור ,עיריית חולון ,אמר גם
המנכ"ל ,מוסיפה עוד  1.7מיליון ש"ח מעבר לחשבון הזה שדיברנו ,ההכנסות מול ההוצאות.
וזה בגלל כל מיני דברים אחרים ,כולל הנושא של השכירות של המקום .חברים ,מי בעד
הארכת התוקף?
מר ישראל מורן :יש לי הצעה לפני.
מר מוטי ששון :אי אפשר.
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מר ישראל מורן :אני מבקש להצביע .ההצעה היא לדחות את זה עד שנקבל את החומר שנוכל
לראות את זה באופן השוואתי כדי להבין את הנחיצות.
מר מוטי ששון :קיבלת סקירה מלאה.
מר ישראל מורן :לא קיבלתי שום סקירה מלאה.
מר מוטי ששון :מי בעד הארכת תוקף חוק העזר לחולון ,שירותי שמירה ,אבטחה וציבורי
התשע"ח  .2018ההארכה  ...מיד החל מינואר  .2019מי בעד? ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1
,15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,10
דובר :אי אפשר שזה יהיה שמי?
מר מוטי ששון :מי נגד? אוקי 11 .11 ,10 ,9 ,8, 7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1 .נגד .מי נמנע? אין
נמנעים .יש נמנעים? כמה נמנעים?  1נמנע .סליחה.
מר ישראל מורן :אתה ספרת אותו בנמנעים.
מר מוטי ששון 1 :נמנע ,תוריד מהבעד .1
מר ישראל מורן :אפשר להצביע שוב?
מר מוטי ששון :לא צריך ,אנחנו יודעים.
מר ישראל מורן :נפלה טעות בהצבעה.
מר מוטי ששון :לא נפלה שום טעות .אושר.

 .2הארכת שירות לעובדים במדיטק – גב' חנה חסון ,מר אברהם בקשי וגב' פירה
מר מוטי ששון :מי בעד הארכת שירות לעובדים במדיטק ,הגברת חנה חסון ,מר אברהם
בקשי וגברת פירה ניירנברג?
מר ישראל מורן :אני חושב שהנפלה טעות בהצבעה ,זו דעתי.
מר מוטי ששון :מי בעד? ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1
דוברת :רגע ,על מה ההצבעה?
מר מוטי ששון ,16 ,15 ,14 :אם לא הייתן מדברות הייתן שומעות.
דוברת :אני מקשיבה לך טוב מאוד.
מר מוטי ששון :הארכת שירות לעובדים במדיטק.
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דוברת :לא ,אבל אנחנו אמרנו שיש פה טעות בספירה שלך בסעיף הקודם.
מר מוטי ששון :אין שום ספירה ,אמרתי,
דוברת :יש טעות בספירה שלך אז בוא תספור מחדש.
מר מוטי ששון :עשינו את התיקון.
דוברת :לא ,אנחנו רוצים לראות את ההצבעה מחדש.
מר מוטי ששון :לא ,אני חוזר ,אין שום טעות .הורדת אחד ,אמרתי לך להוריד אחד מאלה
שבעד ולעשות אותו אחד נמנע.
דוברת :מה זה קשור?
מר מוטי ששון :אמרתי לו ,נגמר.
מר ישראל מורן :תזכור שביקשנו הצבעה חוזרת ,זה נאמר בפרוטוקול.
מר מוטי ששון :אוקי .אושר .מי בעד ,עכשיו אני מבקש אישור ממלא מקום גזבר העירייה
לתקופה של שלושה חודשים.
דוברת :לא הצבענו על השני גם ,לא הצבענו.
מר מוטי ששון :הוא פרש.
דוברת :לא הצבענו על השני גם .תהיו קשובים אלינו ,אנחנו לא הצבענו על השני.
מר מוטי ששון :סליחה .מי נגד?
דוברת :לא הצבענו על השני.
מר מוטי ששון :מי נמנע?
דוברת :אנחנו נצביע.
מר מוטי ששון :לא ,אני כבר אמרתי מי בעד.
דוברת :לא ,אבל אנחנו לא שמענו.
מר מוטי ששון :כי אתן מדברות .אוקי ,מי בעד הארכה?
דוברת :מה זה הצעקות האלה? מה זה?
מר מוטי ששון :הארכת שירות לעובדים במדיטק ,הגברת חנה חסון ,מר אברהם בקשי וגברת
פירה ניירנברג 18 ,17 ,16 ,15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1 .בעד ,מי
נגד?
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דוברת :לא אי אפשר ,לא הצבענו על זה .מההתחלה.
מר זיידה יוסי :אנחנו בהארכת השירות של החבר'ה במדיטק.
מר מוטי ששון :אוקי ,מי נגד? אין נגד .מי נמנע? אין נמנעים .אושר.

 .3אישור המועצה – מ"מ גזבר העירייה לתקופה של –  3חודשים ,למר דני פדר.
מר מוטי ששון :אני עובר לסעיף הבא .אישור המועצה לממלא מקום גזבר העירייה ,לדני
פדר .נפגשתי איתו נדמה לי בסוף החודש ,לקבל מינוי זמני לשלושה חודשים .מי בעד? ,4
דוברת :יש לנו שאלה על הסעיף.
דובר :למה לשלושה חודשים?
מר מוטי ששון :ככה זה ,זה החוק.
דוברת :למה לא יצא מכרז? זה צריך לעבור מכרז.
מר מוטי ששון :יצאנו עם מכרז ,עוד לא הסתיים ,בתהליכי סיום.
עו"ד דיין יונת :הגזבר ,הארכנו לו במועצת העיר שירות לדעתי כבר פעמיים והוא פורש בסוף
החודש והוא לא מעוניין בהארכות נוספות .בלי גזבר נשאר בלי יכולת לתפקד .צריך ממלא
מקום לגזבר ולפי סעיף  167ה' 2לפקודת העיריות ,מועצת העיר יכולה למנות ממלא מקום
לשלושה חודשים.
מר מוטי ששון :אוקי ,מי בעד?
מר ישראל מורן :יש לי שאלה נוספת ברשותכם ,על הסעיף שבסדר היום .קודם כל ,אני מכבד
גם את הגזבר היוצא ואני חושב שהוא עשה עבודה מעולה לאורך כל השנים .דבר שני אני
מכבד מאוד גם את דני פדר ,הוא לא יום ראשון בתוך המערכת ,אנחנו מכירים את עבודתו.
בטח מי שהיה חבר וועדת כספים יודע .שאלה שאני חושב שהיא שאלה שראויה להישאל,
האם המכרז ,נרשמו  ,29נכון? זה מה שציינתם .הוגשו  ,29האם דני פדר הוא אחד מה?29-
מר מוטי ששון :לא.
מר ישראל מורן :מצוין .ראוי גם זה שיהיה ,כי אחר כך זה נותן איזשהו,
מר מוטי ששון :הוא לא רוצה להיות.
מר ישראל מורן :בסדר גמור.
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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
 25 ,24 ,23 ,22 ,21 ,20 ,19 ,18בעד .מי נגד? אין נגד ,מי נמנע? אין נמנעים .אושר.
 .4אישור מועצה  -משרת אימון מנהלת לשכת ראש העיר  -לגב' קורין מורנו ,בהתאם
לחוזר מנכ"ל . 1/2019
מר מוטי ששון :אישור מועצה ,משרת אימון מנהלת לשכת ראש העיר ,לגב' קורין מורנו,
בהתאם לחוזר מנכ"ל מינואר  .2019קורין ,ציפי פורשת ,מנהלת הלשכה שלי פורשת
לגמלאות וקורין היא הייתה מזכירה בלשכה .מינינו אותה ,אנחנו ממנים אותה באישור
המועצה .מי בעד? ,20 ,19 ,18 ,17 ,16 ,15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,
 25 ,24 ,23 ,22 ,21בעד .אושר פה אחד.

מר יעקב אחדות :חברים ,אני רוצה להבהיר נקודה אחת .אנחנו פה יושבים וחס ושלום לא
רוצים שמישהו יחשוב שאנחנו  ...בשבת ,אנחנו רוצים שכולם יחיו בעיר הזאת בהרמוניה.
העיר היא עיר מעורבת ,אנחנו מבנים ומכבדים את כולם .זה שאנחנו פה מדברים על השבת,
דברים שהסטטוס קוו היה פה בעיר ,רוצים לשנות אותו .אנחנו לא רוצים לסגור בתי עסק,
שכולם יתפרסנו .כל אחד שיעשה מה שהוא רוצה .אני לא הולך לכפות את דעתי ,אין כפיה
דתית בעיר חולון .מכבדים את כולם ,שיכבדו גם אותנו ומה שהיה שיהיה.
מר מוטי ששון :תודה רבה .הישיבה נעולה.
ד"ר גונן קרן :אני רוצה לחזור על הדברים שלי גם מהנאום בפעם הקודמת ושוב פעם לחדד.
היות ואני עדיין לא קיבלתי לא תשובות ,לא מסמכים ,שום דבר וזה לא מקובל עלי בתור
חברת מועצה .אני רוצה שזה יירשם לפרוטוקול .לא מקובל עלי ,אני משקיעה מזמני ,אני
קוראת חומרים ,באה לכאן על חשבוני הפרטי ,אף אחד לא משלם לי ,אני מבקש שהיחס יהיה
בהתאם .אם ביקשתי משהו ,אנא תנו לי את מה שמגיע לי על פי חוק .תודה.

 -תום הישיבה -
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