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מועצת העיר ה 18 -שמן המניין מס' 7
מיום 03.03.2019
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 בר שי – חבר מועצה
 oד"ר גונן קרן – חברת מועצה
 oמר גזית אילן – חבר מועצה וסגן רה"ע
 oמר חלבי מאיר – חבר מועצה
 oמר ירושלמי עמוס – חבר מועצה
 oמר ישראל מורן – חבר מועצה
 oגב' לביא ציון שירלי – חברת מועצה
 oגב' מטלון אלינור – חברת מועצה
 oמר מכלוף קובי – חבר מועצה
 oגב' מסילתי-כהן שני – חברת מועצה
 oמר נוימרק זוהר – חבר מועצה ומ"מ רה"ע
 oמר ניסים זאב – חבר מועצה
 oמר סברלו חיים – חבר מועצה וסגן רה"ע
 oמר סוטובסקי מיכאל – חבר מועצה ומשנה לראש העיר
 oגב' עדן רבקה – חברת מועצה
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 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



נעדרו:
 oמר בוזגלו מיקאל – חבר מועצה
 oמר סיטון עזרא – חבר מועצה



כמו כן נכחו:
 oמר יוסי סילמן – מנכ"ל העירייה
 oמר דני וייס – מנכ"ל החברה לפיתוח תיאטרון ומחול
 oעו"ד דיין יונת – יועצת משפטית לעירייה
 oהגב' נורית בייסקי – דוברת העירייה
 oמר בוסקילה אילן – מנהל מחלקת גבייה והוצאה לפועל
 oמר יגאל אייל – מנהל מחלקת הספורט
 oמר זיידה יוסי – עוזר ראש העיר ומרכז ישיבות מועצת העיר

על סדר היום:
 .1הצעה לסדר – של חבר המועצה מר מורן ישראל – בנושא הקמת ועדת שקיפות
עירונית.
 .2הצעה לסדר  -של חברת המועצה שירלי ציון לביא  -בנושא חיסכון בנייר ושמירה על
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 .3איכות סביבה.
 .4הצעה לסדר  -של חבר המועצה מר קינן שי  -בנושא תו חניה אזורי לתושבי סובב
תיאטרון חולון.
 .5הצעה לסדר  -של חברת המועצה דר' קרן גונן  -בנושא הקמת מרכז גישור עירוני.
 .6שאילתא  -של חברת המועצה דר' קרן גונן -בנושא הסכם עובדי החברה לתיאטרון
מוסיקה מחול חולון.
 .7שאילתא  -של חברת המועצה דר' קרן גונן -בנושא המוקד העירוני.
 .8אישור השבת קרקע גו"ח  – 6045/361הגב' מנחם עליזה ויצחקי מרי(,מצ"ב).
 .9אישור השבת קרקע גו"ח  – 6045/302-303טל מיכאל משה ורונית ,וילין ראובן,
(מצ"ב).
 .10בקשה לאישור מחיקת חובות  -אגרות שילוט ,שאינם ניתנים לגבייה – חובות אבודים
יוצג ע"י אילן בוסקילה(,מצ"ב).
 .11בקשה לאישור מחיקת חובות שאינם ניתנים לגבייה – חובות אבודים אשר נתקבל
לגביהם הפטר בערכאות משפטיות - ,יוצג ע"י אילן בוסקילה(,מצ"ב).
 .12אישור הארכת שירות – הגב' יסכה ניסן מזכירת יד לבנים חולון( ,מצ"ב).
 .13אישור פרוטוקול דיון ועדת תמיכות – טבלת חלוקת כספי תמיכות בספורט
(,2019מצ"ב).
 .14אישור כתב הסמכה של הגב' ורד מעוז ת.ז( 029074515 .מתמחה) להתייצב לתבוע
בבימ"ש לעניינים מקומיים בחולון ,בהתאם לכתב הסמכה(,מצ"ב).
 .15אישור המועצה לפתיחת חשבונות בנק(,מצ"ב).
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 .16הארכת שירות למר ויקטור סטביצקי נהג ראש העיר החל מ 1 -אפריל  2019לעוד
שנה.
 .17הארכת שירות למר אהרון שמש העובד כסוקר נכסים לתקופה של  18חודש ,עד
( ,31.3.2021מצ"ב).
 .18הארכת מינוי של הגב' שרית אברבוך כדירקטורית נציגת הרשות בתאגיד "מי
שקמה".
 .19הארכת המינוי של הגב' קרן סויסה כדירקטורית נציגת ציבור בתאגיד "מי שקמה" .
 .20מינויו של חבר המועצה מר סיטון עזרא כסגן ראש העיר בהתאם לסעיף  15לחוק
הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות סגניו וכהונתם) התשל"ה  ,1975-בחצי
משרה.50% -
 .21האצלת סמכויות למר סיטון עזרא לפי סעיף  17לחוק הרשויות המקומיות (בחירת
ראש הרשות סגניו וכהונתם) התשל"ה .1975-
 .22החלטה על תשלום שכר למר סיטון עזרא כסגן רה"ע ב –  50%משרה לפי סעיף 15
א 1לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות סגניו וכהונתם) התשל"ה .1975-
 .23אישור (חוזר עפ"י בקשת הוועדה למינוי דירקטורים) של הגב' בתיה עזר.

ריכוז החלטות ישיבת מועצת העיר שמן המניין
מס'  7פרוטוקול מס' 501
 .1הצעה לסדר – של חבר המועצה מר מורן ישראל – בנושא הקמת ועדת שקיפות
עירונית .ירד מסדר היום.
 .2הצעה לסדר  -של חברת המועצה שירלי ציון לביא  -בנושא חיסכון בנייר ושמירה על
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איכות סביבה .ירד מסדר היום.
 .3הצעה לסדר  -של חבר המועצה מר קינן שי  -בנושא תו חניה אזורי לתושבי סובב
.4

תיאטרון חולון .ירד מסדר היום.

 .5הצעה לסדר  -של חברת המועצה דר' קרן גונן  -בנושא הקמת מרכז גישור עירוני.
ירד
מסדר היום.
 .6שאילתא -

של חברת המועצה דר' קרן גונן -בנושא הסכם עובדי החברה לתיאטרון

מוסיקה מחול חולון.
 .7שאילתא  -של חברת המועצה דר' קרן גונן -בנושא המוקד העירוני.
 .8מועצת העיר אשרה ברוב קולות את השבת קרקע גו"ח  – 6045/361הגב' מנחם
עליזה ויצחקי מרי.
 .9מועצת העיר אשרה ברוב קולות את השבת קרקע גו"ח  – 6045/302-303טל מיכאל
משה ורונית ,וילין ראובן.
 .10מועצת העיר אשרה ברוב קולות את הבקשה לאישור מחיקת חובות  -אגרות שילוט,
שאינם ניתנים לגבייה – חובות אבודים.
 .11מועצת העיר אשרה ברוב קולות את הבקשה למחיקת חובות שאינם ניתנים לגבייה –
חובות אבודים אשר נתקבל לגביהם הפטר בערכאות משפטיות.
 .12מועצת העיר אשרה ברוב קולות את הארכת השירות – של הגב' יסכה ניסן מזכירת
יד לבנים חולון.
 .13מועצת העיר אשרה ברוב קולות את פרוטוקול דיון ועדת התמיכות – טבלת חלוקת
כספי תמיכות בספורט .2019
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 .14מועצת העיר אשרה ברוב קולות את כתב ההסמכה של הגב' ורד מעוז ת.ז.
( 029074515מתמחה) להתייצב לתבוע בבימ"ש לעניינים מקומיים בחולון ,בהתאם
לכתב הסמכה.
 .15מועצת העיר אשרה ברוב קולות את אישור המועצה לפתיחת חשבונות בנק.
 .16מועצת העיר אשרה ברוב קולות את הארכת השירות למר ויקטור סטביצקי נהג ראש
העיר החל מ 1 -אפריל  2019לעוד שנה.
 .17מועצת העיר אשרה ברוב קולות את הארכת השירות למר אהרון שמש העובד כסוקר
נכסים לתקופה של  18חודש ,עד .31.3.2021
 .18מועצת העיר אשרה ברוב קולות את הארכת המינוי של הגב' שרית אברבוך
כדירקטורית נציגת הרשות בתאגיד "מי שקמה".
 .19מועצת העיר אשרה ברוב קולות את ארכת המינוי של הגב' קרן סויסה כדירקטורית
נציגת ציבור בתאגיד "מי שקמה" .
 .20מינויו של חבר המועצה מר סיטון עזרא כסגן ראש העיר בהתאם לסעיף  15לחוק
הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות סגניו וכהונתם) התשל"ה  ,1975-בחצי
משרה .50% -ירד מסדר היום.
 .21האצלת סמכויות למר סיטון עזרא לפי סעיף  17לחוק הרשויות המקומיות (בחירת
ראש הרשות סגניו וכהונתם) התשל"ה  .1975-ירד מסדר היום.
 .22החלטה על תשלום שכר למר סיטון עזרא כסגן רה"ע ב –  50%משרה לפי סעיף 15
א 1לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות סגניו וכהונתם) התשל"ה .1975-
ירד מסדר היום.
 .23מועצת העיר אשרה ברוב קולות את אישור (חוזר עפ"י בקשת הוועדה למינוי
דירקטורים) של הגב' בתיה עזר.
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פרוטוקול
מר מוטי ששון :טוב ,חברים ,אני פותח את הישיבה של מועצת העיר שמן המניין מספר  .7על
סדר היום הצעה לסדר של חבר המועצה מורן ישראל ,בבקשה.
 .1הצעה לסדר של חבר המועצה מורן ישראל – בנושא הקמת ועדת שקיפות
עירונית.
מר ישראל מורן:

תודה רבה .אז בעשורים האחרונים אנחנו עדים למהפכה בתחום המידע
הגלובלי החולשת על כמעט כל תחומי הידע הקיימים .נפח הנתונים
המצטבר וכמויות האינפורמציה גדלים מדי שנייה ומהווים בין היתר בסיס
כוח משמעותי לעובדים .בהיבט הציבורי למידע השפעה חשובה ומכרעת
על תהליכי עיצוב מדיניות ציבורית בכדי למנוע הצטברות ידע ציבורי
במקורות ממשלתיים או עירוניים בלבד ולנוכח ההבנה בחשיבות הנגשת
המידע ,החלו בשנים האחרונות מגמות גלובליות של שקיפות לחדור
באופן משמעותי לתחומי הדעת הממשלתיים .הסנונית הראשונה בתחום
הגיעה דווקא בשלטון המרכזי .כמו שאתם יודעים אפילו במפלגת
העבודה בכנסת עם הועדה המיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי
ועקרונות שקיפות הציבור בראשותה של סתיו שפיר במסגרת הכנסת ה-
 20אשר חרטה על דגלה הועדה שקיפות במשרדי הממשלה בהיבט
המעקב אחר קידום שקיפות במשרדי הממשלה השונים ודיונים נקודתיים
לנושאים הקשורים לשיקוף המידע .בראשות המקומית ,בהיותה מסדירה
את חיי התושב במגוון רחב של נושאים כגון חינוך ,בריאות ,רווחה ,רישוי
עסקים ,תכנון ובנייה ,פנאי ,שירותי דת ועוד נצבר ידע ציבורי רב.
לתפיסתנו אימוץ פרקטיקות של הנגשת המידע יש בהם כדי לסייע
לרווחת התושבים ,לייעל תהליכי ארגון וניהול ,לשפר תהליכי עבודה וכן
לקדם את תואר המידות ,המנהל התקין ושיתוף הציבור .יתרה מכך ,אנו
סבורים כי תהליכי משילות שקופים תורמים לאמון התושב במערכת ואף
מקדמים אחריות ציבורית ויצירת חברה אזרחית חזקה ,פעילה ומעורבת.
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בשנים האחרונות זכתה העיר חולון להכרה ותשבחות על פעילותה
בתחום הנגשת המידע ואף זכתה לציון מלא של  100%במדד השקיפות
ברשויות המקומיות של עמותת שקיפות בינלאומית ישראל .אנו מאמינים
כי נכון למנף את ההכרה הזאת ואת הפעילות בשקיפות ולהיות מובילים
בתחום בקרב הרשויות בישראל ולקחת את הנושא הזה צעד אחד
קדימה .אנו סמוכים ובטוחים כי שקיפות היא נושא חשוב לכל חברי
המועצה לכולכם ,אשר מבינים את חשיבות הנושא ואת המשמעות שלו
ולכן דווקא עכשיו עוד לפני שאושרו ועדות ,לפני ששיבצנו אותן ,אני חושב
שזו ההזדמנות ,אנו קוראים היום להקמה של ועדה עירונית חדשה
בתחום השקיפות אשר מטרתה קידום מדיניות שקיפות עירונית והטמעה
שלה ברשות .ועדה שתהייה מבוססת על העקרונות הבאים :היא תדאג
להמשיך ולמצב את חולון כעיר מובילה בתחום השקיפות המוניציפאלית
בכל המדדים הקיימים .היא תבחן את דו"חות הממונה על חופש המידע
ותציע פתרונות לשיפור והתייעלות התהליכים .היא תסייע בישום
עקרונות חוק חופש המידע או פקודת העיריות .לדרישות שקשורות
לנושא המידע וחוקים אחרים הנוגעים להנגשה של מידע לציבור .היא
תקדם מדיניות שחרור מידע באופן יזום בהתאם למידע המתבקש
מהציבור .היא תהווה מקור פנייה נוסף לבקשת מידע עבור חברי
המועצה והתושבים והיא תניח את היסודות להקמת מאגר מידע רשותי.
היא תביא לבנייתה של תוכנית עבודה לשקיפות המערכת המוניציפאלית.
תוביל שיתופי פעולה עם רשויות מקומיות אחרות בתחום ויצירת
פלטפורמות לשיפור השקיפות הרשותית והיא תוביל תהליכי שיתוף
ציבור ומעורבות התושבים בתהליכי השקיפות .לצד הרצון לקדם שקיפות
ולהוות מודל לחיקוי בתחום ,חשוב להגדיר גבולות ברורים לעבודת
הועדה הזאת .וזאת בכדי ליצור מסגרת עבודה ברורה ,שלא תגרור
הצפת מידע שתהווה השקעה של משאבים מיותרים ופרסום מידע שלאו
דווקא הוא בעל ערך אך יכולה להפריע לעבודת העירייה .אנו מבקשים
להבהיר כי ועדת השקיפות לא תהייה ועדה מבקרת או כלי ניגוח פוליטי
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אלא תתמקד בקידום שקיפות עירוני והטמעתה והפיכת השקיפות לחלק
מובנה בתהליכי קבלת ההחלטות בעבודת הרשות .בכדי להבטיח זאת,
אנו מציעים מודל בו הרכב הועדה יכלול שליש נבחרי ציבור הן
מהקואליציה והן מהאופוזיציה .שליש צוות מקצועי הכולל נציג אם זה
מנכ"ל העירייה ,היועצת המשפטית ,הגזברות מי שאנחנו נחליט ושליש
נציגי ציבור ,שאנחנו נבחר מהסיעות השונות לפי המפתח הקיים .חיזוק
מערך השקיפות ברשות המקומית הוא חיוני לסיעה .בשותפות בין
השלטון המקומי לתושבים .מהלך של הקמת ועדת שקיפות יחזק את
תדמיתה של העיר חולון כמשתפת וקהילתית יותר וחשוב מכך תביא
להגברת אמון התושבים במקבלי ההחלטות .לאור כל מה שנאמר ,אני
מבקש מכם להצביע בעד ההצבעה להעלות את זה לסדר היום ולאחר
מכן גם להצביע על הקמת ועדה כי למעשה זה לא גורע מאף אחד סביב
השולחן וזה יוסיף בעיקר לעיר חולון את היכולת לקדם את התהליכים
האלה של שקיפות ולהגביר את האמון של התושבים .תודה.
מר מאיר חלבי:

סליחה ,אדוני ראש העיר ,נאה דורש נאה מקיים .את כל מה שהוא כתב
היה מדפיס ונותן לנו .אני צריך לעקוב אחריו? אני גם לא שומע טוב .היה
מדפיס ומעביר את זה לכולם .זו שקיפות.

מר מוטי ששון:

טוב אז תרשה לי רק לענות לו ,בסדר? מורן ,חולון כמו שאתה אמרת
דורגה במקום הראשון במדד הרשויות המקומיות השקופות לתושביהן
במסגרת מדד השקיפות שפורסם בנובמבר  2017על ידי עמותת שבי"ל
שקיפות לישראל .זה כבוד גדול לעיר .המדד בחן  77ערים וחולון קיבלה
את הציון העגול  ,100שקיבלה את מלוא הניקוד על כל סעיף שנבחן.
מטרת המדד הייתה לבחון את נגישות וזמינות המידע באתר האינטרנט
של הרשות המקומית ולהוות כלי בידי הרשויות להגברת השקיפות
בנושאים השונים ,החל בנדרש על פי חוק ,דרך פרסום פרוטוקולים,
תקציב ,פרסום מכרזים ,נושאי תכנון בנייה ועוד .בין היתר בדק גם המדד
דרכי התקשרות עם העירייה ,עם העומד בראשה ועם חברי המועצה.
פרסום דו"חות שונים ,ביניהם הדו"ח השנתי של מבקר הרשות בשם
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הממונה על חופש המידע ,פרסום פרוטוקולים כגון ישיבות מועצה ,ועדת
תמיכות ,ועדת מכרזים ,הועדה לתכנון ובנייה וועדות נוספות .פרסום
חוקי עזר עירוניים ,מכרזים ,מועדי ישיבות מועצה ,פרסום נושאים נוספים
כגון תעריפי ארנונה ,קריטריונים למתן הנחות ופטורים בארנונה ועוד.
יצוין כי האתר העירוני נבנה מתוך ראיית העולם של הגולשים והוא
רספונסיבי מתאים עצמו לגלישה בגודלי מסך משתנים כולל ממכשירים
ניידים .הוא עומד בקריטריונים כפי שקובע חוק הנגישות לבעלי
מוגבלויות ומכיל בתוכו שלל נושאים מכל קשת העשייה המוניציפאלית
ומתעדכן על בסיס יומי .לאור כל הדברים האלה האם אתה רוצה לקיים
דיון?
מר ישראל מורן:

בוודאי ,אני רוצה להקים את הוועדה הזאת.

מר מוטי ששון:

אוקיי .מי בעד ההצעה של מורן לקיים דיון?  .10מי בעד להוריד מסדר
היום לאור מה שאמרתי?  14בעד להוריד מסדר היום לאור מה
שאמרתי.

מר ישראל מורן:

לדעתי ,הייתה הצבעה כפולה.

מוטי ששון:

 ,13אוקיי .הרוב בעד להוריד את זה מסדר היום .אני עובר לסעיף הבא.
בבקשה שירלי.

 .2הצעה לסדר של חברת המועצה שירלי ציון לביא  -בנושא חיסכון בנייר ושמירה
על איכות הסביבה.
גב' שירלי ציון לביא :אני כבר קראתי את התשובה שנתת לי והיא באמת מאד מפורטת אבל
לא על זה אני רציתי לדבר .אני חושבת שדווקא כל העניין של המחזור
והחיסכון צריך להתחיל אצלנו כאן בבית והבאתי לכאן את כל החומרים
שאנחנו קיבלנו בחודש האחרון ,מעטפות ,מדבקות .מה שהכי חשוב
בעיניי זה הפרוטוקול שאנחנו מקבלים של הישיבות אז נכון שהשכילו
והדפיסו את זה משני הצדדים אבל הפרוטוקול הזה גם ככה עולה לאתר
העירייה והוא מאד נגיש ומי שרוצה פשוט יכול לגשת לשם .זאת ניירת
פשוט מבוזבזת .כנ"ל לגבי כל העדכונים.
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מר מוטי ששון:

חברי מועצה בעבר ביקשו את זה ,בקדנציה הקודמת דובר על זה ואמרו
אנחנו רוצים את הדיון ,נתנו אפילו.

גב' שירלי ציון לביא :טאבלטים ,אני שמעתי על זה .אני יודעת שזה לא צלח.
מר מוטי ששון:

הם ביקשו להביא את זה בנייר.

גב' שירלי ציון לביא :הבנתי שזה לא צלח אבל אני אומרת נכון ,יכולים לתת לנו את הבחירה.
אני מבינה שיש כאלה שכן צריכים חומר מודפס וקצת יותר קשה להם
במיילים אבל מי שיכול להגיע לכאן עם מחשב.
מר מוטי ששון:

מי שיבקש ניתן לו.

גב' שירלי ציון לביא :אפשר לשלוח לנו את זה במייל ,קודם כל .מי שצריך יכול לבקש את זה
מודפס בישיבה.
מר מוטי ששון:

בסדר .אני מקבל את הערה שלך .את מורידה את זה מסדר היום?

גב' שירלי ציון לביא :כן ,אם זה יגיע אלינו במייל כל החומר אז כן.
מר מוטי ששון:

אוקיי ,אנחנו נשלח למי שיקבל את זה .מי שרוצה שיבקש את זה ניתן לו
את זה.

מר מאיר חלבי:

אני מבקש בדפים ,קשה לי לקרוא מהמסך.

מר מוטי ששון:

את רואה שיש כאלה.

גב' שירלי ציון לביא :אין בעיה ,לפחות שתיתן לנו את האופציה לבחור.
עו"ד יונת דיין:

ברשותכם ,לפי נוסח הפקודה יש חובה למסור את זה ממש בעותקים .זה
מדבר במלל של ניירות אבל מי שמעוניין לוותר ולקבל את כל זה במייל,
אין שום בעיה ,אנחנו נכין איזשהו נוסח מסודר ,תחתמו עליו ,תגידו,
תרשמו מפורשות כתובת מייל שמסירה את כתובת המייל לחלופה ,נכין
נוסח מי שירצה.

גב' שירלי ציון לביא :זה גם חוסך מעבר לכל הניירת וכל העבודה ,כל הנסיעות ,זה חוסך
עבודה.
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מר מוטי ששון:

שירלי אין לנו ויכוח ,אם את מבקשת ,כל מה שאת רוצה תבקשי את זה
במייל ,נשלח לך במייל .אוקיי ,תודה .אני מוריד את זה מסדר היום .אני
עובר לסעיף הבא .הצעה לסדר של שי קינן בנושא תו חניה אזורי לתושבי
סובב תיאטרון חולון .בבקשה שי.

 .3הצעה לסדר של חבר המועצה מר קינן שי  -בנושא תו חניה אזורי לתושבי סובב
תיאטרון חולון.
מר שי קינן:

קודם כל ,הצעתי מדברת ,כפי שאמרת אדוני ראש העיר ,ערב טוב לך
ולחברי המועצה והאורחים ,היא מדברת על תו חנייה אזורי ברחובות,
מה שנקרא ,עוטף בית יד לבנים תיאטרון חולון .ראיתי בתשובה שדיברת
על נושא התשלום .כרגע ,הצעתי אינה מדברת על הפעלת פנגו בתשלום
אבל בהחלט כזכור לך היא הצעת המשך להצעה שכבר העליתי לפני 5.5
שנים ,עת נבחרתי למועצה בפעם הראשונה אז באמת הצעתי צביעת כל
המדרכות בחולון בכחול לבן והפעלת פנגו בעיר .אני פירטתי את
היתרונות של הדבר ,הכלכליים ,התרומות הנוספות לעניין הזה .אתה
סירבת .ההצעה ירדה מסדר היום .עכשיו ,כשעלה הנושא שוב ,אותו
נושא של מצוקת חנייה ברחובות הסמוכים לתיאטרון חולון ,חשבתי
שאנחנו כרשות מקומית צריכים לתת איזשהו מענה לאותה מצוקה .אני
רק רוצה להזכיר או לעדכן מי שלא יודע את הפרטים ,אחרי השיפוץ
תיאטרון חולון מכיל פי  3מקומות מלפני השיפוץ .זאת אומרת ,המקום
היום מכיל הרבה יותר אורחים מאשר לפני .גם הצגות ,גם בית קפה .לכן
מה שאני מציע ,מאחר ואותה הצעה שלי הייתה ,מה שנקרא רוחבית
ואולי בשעתו לא התאימה ,למרות שאני סבור שכפי שהיא מיושמת
בערים אחרות .היא מתאימה ובהחלט עובדת אבל נניח שאנחנו רוצים
רק לבחון במקום אחד ,בשכונה אחת וזו לא חתונה קתולית .אפשר
ליישם את המדיניות של צביעת המדרכות בכחול לבן וחלוקה של תו
חנייה אזורי לתושבי הרחובות הסמוכים שיקנה להם את העדיפות
בחנייה מהשעה  17:00שעת החזרה מהעבודה ועד  9:00למחרת .ממש
כמו שקורה בערים סמוכות לנו ,בתל אביב ובראשון .היה והפיילוט הזה
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יעבוד ,המבחן הזה ,באותה שכונה ספציפית ,באותם מקומות ספציפיים
יעבוד ,אפשר לקבוע שזה יהיה פיילוט לחצי שנה ,נמשיך אותו .אולי
אפילו אפשר להרחיב אותו שעות נוספות .במידה וזה לא יעלה יפה,
אפשר להפסיק את זה .כפי שאמרתי זו לא חתונה קתולית אבל מה שכן,
בהחלט הדבר הזה ,לדעתי ,ייתן פתרון שהוא משביע רצון לתושבי
השכונה .ולמה? היום אנחנו מסתפקים רק בהצהרה ,במין בקשה לבאי
התיאטרון ואומרים להם 'אנא מכם ,עשו טובה ,תחנו בחניון שמול מגרש
הכדורגל' אבל מה לעשות שאף אחד לא מעדיף מרצונו לחנות מאות
מטרים מההצגה שאליה הוא הולך והוא מעדיף לחנות בסמוך לתיאטרון.
אנחנו כגורם עירוני ,אנחנו כרגולטור ,לא עושים שום דבר ,למעשה ,כדי
לאכוף עליו את זה .זאת אומרת ,שאם תושב קריית שרת או תושב
ראשון או תל אביב מגיע להצגה והוא חונה במקום התושב שגר בסמוך
לתיאטרון הוא לא מקבל קנס ,הוא לא מקבל דו"ח ,הוא לא מקבל
אזהרה .אנחנו פשוט מסתמכים על רצונו הטוב ואני אומר בואו ננסה
לתקופה מוגבלת של  6חודשים פיילוט ליישם את המדיניות שחלה היום,
אני לא ממציא את הגלגל .מדיניות שהיא מוצלחת בערים אחרות היה
וילך ,מה טוב ,אפשר להרחיב .היה ולא ,נפסיק את זה .תודה רבה.
מר מוטי ששון:

טוב אז קודם כל מספר אנשים לא בדיוק כמו שאתה אומר כי זה לא גדל.
האולם הגדול  800מקומות נשאר  .800האולם הקטן של  250נשאר
 .250יש אולם יותר קטן שהיה גם בעבר של  80מקומות .סך הכל לא
גדל מספר המקומות שם .בית קפה גם היה שם בעבר ,בסך הכל דבר
לא השתנה .המצוקה קיימת בכל העולם .מצוקת החנייה קיימת בכל עיר
ועיר במדינת ישראל .ברגע שאין פתרון אלטרנטיבי לנושא הזה של כלי
הרכב ,אני מדבר יותר על תחבורה שתהייה נגישה כמו רכבת קלה ,כמו
יותר אוטובוסים ,מאחר ואין את האלטרנטיבה הזאת ,אנשים הולכים
משנה לשנה וקונים יותר כלי רכב כאשר מצבת הכבישים נשארת במצב
הקבוע שלה .לכן המצוקה הזאת היא מצוקה לכולנו .עכשיו ,אין
סלקטיביות .אין דבר כזה ,בזמנו בחנו הרבה מאד אפשרויות .למשל
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לעשות בסוקולוב חנייה בתשלום .שקלנו אפשרות לעשות איפה שהמכון
הטכנולוגי .שקלנו אפשרות לעשות איפה שתיאטרון בחולון .התיאטרון
קיים כבר  60 ,50שנה .כל מי שבא לגור שם יודע שהמצוקה קיימת פה
והיא קיימת גם בשכונה אחרת .בכל מקום קיימת מצוקה .כשאני מסתכל
איפה שאני גר היום ,נכנסה דיירת עם  4כלי רכב .משפחה אחת  4כלי
רכב .אחד לחבר ,אחד לבן ,אחד לבת ואחד לה .אתה לא יכול להתמודד
עם ההיקפים האלה לכן אני רק מזכיר לך שבקדנציה הקודמת עלתה
הצעה לבחון את המדיניות פעם נוספת של הנושא של החניה כי היה לנו
אינטרס שיבואו לפה כמה שיותר אנשים לעיר חולון ,לפתוח את העיר,
ואמרנו גם לתושבים וגם האורחים שלהם היינו חלוצים בזה שאמרנו
שהחניה בחולון תהייה בכחול לבן .עכשיו ,מה שאתה באת והצעת בפעם
הקודמת לעשות חניה בתשלום לפי תו תושב .כשאתה עושה תו תושב,
אתה מתחיל עכשיו להתחיל לאכוף את החניה בתשלום ולהפעיל מנגנון
של גרירה שאם אתה תבוא לאזור שלי וחנית אתה תקבל דו"ח .אין לנו
שום עניין להטיל עומס על התושב בזה שהוא בא לחנות באזור שהוא לא
אזור המגורים שלו וחוטף דו"ח .אני לא רוצה לעשות את זה .זאת הייתה
המדיניות .לכן שקלנו ,אם אתה זוכר ,יש צוות שמתעסק עם הסיפור הזה
כבר כמה חודשים ,אם לא יותר משנה שבוחנים את כל האפשרויות כולל
באזור התעשייה .גם יש אזור תעשייה .עכשיו ,אחד הדברים המדהימים,
שבאזור התעשייה ,אזור של הפארק ,הרבה מאד אנשים מבקשים
לעשות אירועים בהיכל הספורט על מה? על רקע זה שהחניות בחולון
חינם ...עכשיו ,יש הרבה מאד שיקולים .מאחר ויש מי שבוחן את הנושא
הזה על ידי אנשי המקצוע ,אני אמרתי תתאזרו בסבלנות שיהיו לנו
נתונים יותר טובים ,נציג את זה בפני המועצה .אתה מבקש לקיים דיון?
מר שי קינן:

אני מבקש לקיים דיון .הערה קטנה ,להזכיר לך ,אני יודע שאותה ועדה
קמה ויושבת על המדוכה בנושא הזה כי אתה בטח זוכר שהיא קמה
בעקבות אותה הצעה לסדר שלי אבל מאז עברו  5.5שנים.

מר מוטי ששון:

לא ,לא בעקבות ההצעה לסדר שלך .לחלוטין לא.
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מר שי קינן:

למה? אני זוכר שאז ביקשתם ממני להוריד את ההצעה לסדר .אמרת לי
שאתה תקים ועדה ואכן קמה אבל מאז עברו  5.5שנים.

מר מוטי ששון:

שי ,כשאני אמרתי לך שיש כבר ועדה ואז הסכמת להוריד את זה ,אמרתי
שיש ועדה שבוחנת את הנושאים האלה .ועדה מקצועית ואז אתה
הסכמת להוריד את זה מסדר היום ,זה מה שהיה.

מר שי קינן:

נכון ,עברו מאז  5.5שנים.

מר מוטי ששון:

אז הנושא מאד מורכב ולא פשוט וכשיהיה לנו תוצאה של הועדה תקבל
את הנתונים על מה שעובדת הועדה ונביא את זה.

מר שי קינן:

מה שאתה אומר על אולם הספורט ,נכון שזה יתרון.

מר מוטי ששון:

אבל תקשיב ,אני חוזר על מה שאמרתי ,אתה רוצה לקיים דיון על זה?

מר שי קינן:

כן.

מר מוטי ששון:

נקיים דיון .אני חושב שלאור מה שאמרתי שיש מי שמתעסק עם זה
כרגע ,בבקשה ,תבקש לקיים דיון ,נקיים דיון.

מר ישראל מורן:

אני יכול להוסיף דברים כי יש  10דקות.

מר מוטי ששון:

הוא דיבר יותר מ 10-דקות.

מר ישראל מורן:

אני לא דיברתי על הבעד ,אני דיברתי על הנגד .זכותי ,אני רוצה להצטרף
לנגד ואני רוצה להסביר על פי פקודת העיריות מדוע .אתה דיברת 4
דקות לפי מה שאני בדקתי ולפי סעיף  28בפקודה יש לי גם הצעה אחרת
שהיא בעיניי תמצא את דרך האמצע .ההצעה שלי תהייה מאד קצרה
ולדעתי היא מאד פרודוקטיבית .בינתיים ההצעה האחרונה בפעם
האחרונה שדיברנו על דיון בוועדה כלשהי היה דיון מ 2016-שזה מה
שהיה בקדנציה האחרונה ולצערי אתה היית סגן ראש העיר אז ולא
הגעת אפילו לאותה ישיבה להצביע על אותה הצעה .זה מה שקרה
באותו זמן .ההצעה שלי מאד פשוטה .אני מבקש להוריד את ההצעה
הזאת מאחר ומדובר בסוג ,בעינינו ,של פלסטר נקודתי של אזור מסוים
ולא בראייה כוללנית של כל העיר .יחד עם זאת ,צריך לייצר תוכנית חנייה
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כוללנית לחולון .זו בעיה שברורה לכולנו ,כולנו מכירים אותה .מוטי אמר
הרגע כמה חודשים ולפני זה כולנו ,לפחות חברי המועצה הוותיקים,
מכירים את הבעיה הזאת לפחות כמה שנים ,לפחות  3שנים .ההצעה
שלי היא מאד פשוטה .לפי סעיף קטן  4בסעיף  28בפקודת העיריות אני
מבקש להעביר את ההצעה הזאת לדיון בוועדת התחבורה העירונית
שלנו ,שתדון בנושא כמו שצריך והיא תגיש יחד עם נבחרי ציבור ולא רק
בדרגים מקצועיים על מנת שיהיה שיח פרודוקטיבי ומזין של שני
הצדדים .בעוד כמה חודשים תסיים את העבודה יחד עם הדרג המקצועי
ותגיש לכלל חברי המועצה הצעה מסודרת ולא רק הדרג המקצועי.
בשביל זה יש תושבים ונציגים.
מר מאיר חלבי:

אדוני ,כבוד ראש העיר מוטי ששון ,לא הבנתי את השאילתא ,את
ההצעה לסדר .איך אפשר לבנות חניון תת קרקעי מתחת לבניין קיים
עשרות שנים וגם בשטח הבנוי לא ניתן היה להרכיב חניון תת קרקעי אז
לבוא ולתקוף את המשפץ בחלמאות זה ממש ספין .להזכירך ,אדוני ראש
העיר ,ולהזכירכם ,בית יד לבנים נחנך ב 1962-אותו מבנה מפואר
שבחזיתו היה מוצג התותח וכל ילדי חולון עולים על התותח על מנת
להצטלם ולמחרת לרוץ לפוטו טל ז"ל בכיכר סטורמה לפתח את
התמונות ושרק לאחר שבוע מקבלים את אותם תמונות כך היה .אני
בטוח שהמבנה הזה היה קיים עוד בטרם מגיש השאילתא יצא לאוויר
העולם .להזכירכם ,המבנים בשדרות קוגל משני צידי הכביש נבנו עוד
בטרם חולון הפכה לעיר .המבנים האלה הם אחד מהפרויקטים הבודדים
ברחבי הארץ שראש ממשלתנו דאז דוד בן גוריון עליו השלום נתן הוראה
לבנות על הקרקע את המבנים ורק לאחר מכן לטפל בהיתרי בנייה .אלה
המבנים היחידים מהבודדים שעלו לבנות בלי היתר .ולעניין החנייה
לתושבי סובב התיאטרון בית יד לבנים .יש לקחת יוזמה של עיריית חולון
בשיתוף פעולה רציני וכנה של התושבים להקים מקומות חניה בין
הבניינים והמבנים הקיימים ויש שטח לכך וזאת לאחר סיור שלי במקום
היום .יש מקום להקים בין המבנים מקומות חנייה למען ברור בעלי
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הדירות כולל מכפלי חניה ,זאת ועוד ואין אני רואה באזור זה פינוי בינוי
ב 10-שנים הקרובות ויותר .יש לקחת יוזמה של דיירי המקום בעזרת
עיריית חולון ויועצים ובתכנון ובא שלום לגואל לישראל.
מר ישראל מורן:

אז מה ההצעה שלך להעביר את זה לדיון בוועדה?

מר מאיר חלבי:

זו ההצעה שלי.

מר ישראל מורן:

מצוין ,אני שמח שאתה מקבל את זה.

מר מוטי ששון:

עברו  10דקות .קודם כל ,אני רוצה שתדע .בעבר ביחד עם נתיבי איילון
עשיתי ניסיון לפנות לכל אלה שגרים במספרים האי זוגיים בצד של
תיאטרון חולון ,הלוא המרחק בין בניין לבניין הוא בערך  30,40מטר.
הצעתי להם ,שאני מוכן להביא כסף כדי שהם יעשו את החנייה בין
הבתים אבל בניין אחד אמר מה פתאום שאני אתן לדיירים של הבניין
השני לעבור דרכי .כל הסיפור הזה התפוצץ ,אחרי שסיכמתי עם נתיבי
איילון ולא עזר שום דבר .אף אחד מהם לא מוכן שמישהו יעבור דרכו
לבניין השני לחנייה .בזבזנו הרבה זמן ,בסוף החלטתי לעשות פעולה חד
צדדית ולקחתי ברחוב הגליל כאשר אתה בא משדרות קוגל ,נכנס לרחוב
הגליל ,אתה עולה למעלה לרחוב אביבים בצד שמאל אתה פונה ,לקחתי
את הגינה ,הורדתי חלק מהגינה שהיה רק ירוק ולא היה שום דבר
שאפשר היה להשתמש בו ,הורדתי אותו ועשיתי שם חניות .כדי לעשות
חניה בתיאטרון חולון ,כל חניה עולה  150אלף שקל ,חניה תת קרקעית.
תחשבו רגע ,איזו משמעות יש אם אתה שם מיליון שקל ,אתה שם 6
מקומות חנייה .חסר משמעות .לכן ,הלכנו ושיפצנו את החניה באזור של
צפרירים ,שזו חניה של העירייה ולהפוך אותה ליותר נגישה .לכן אני
אומר ,לא פשוט אבל חשוב להשקיע שם .עשינו גם הסעות ,עשינו
שאטלים בזמנו ואנשים לא משתמשים בשאטלים .תשמע ,אנשים
מפונקים אבל עכשיו תראה .זה לא קיים רק בתיאטרון חולון .זה קיים
בכל העיר ,בכל מקום ומקום .בכל הארץ זה קיים .לכן אני אומר ,חברים,
מאחר ויושבים על המדוכה ומאחר וזה יבוא בסופו של דבר כאן או
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לוועדת התנועה ,זה יבוא בדרך כזו או אחרת ויבוא לכאן אז אני מציע
לאור התשובה שלי ,להסיר את זה מסדר היום אבל אם אתה רוצה לקיים
דיון ,בבקשה .נעשה הצבעה וזהו.
מר שי קינן:

שאלה ,כמה שנים הם יושבים בוועדה על המדוכה?

מר מוטי ששון:

יושבים בוועדה ,לא בדקתי .הם יושבים ,העסק מורכב ולא פשוט .אתה
רוצה דיון?

מר שי קינן:

כן.

מר מוטי ששון:

אני אמרתי את התשובה שלי מבקש להסיר מסדר היום אבל שי מבקש
להעלות את זה לדיון ,בבקשה מי בעד להעלות את זה לדיון?

מר ישראל מורן:

אני מבקש להעביר את זה לוועדה אז אני מבקש שגם תהייה הצבעה על
זה.

מר מוטי ששון:

אני חוזר ואומר ,זה בלאו הכי יבוא לוועדה לפני המועצה ,לוועדת
התנועה.

מר ישראל מורן:

אני מציע שהדיון עצמו יתקיים בוועדה ולא באיזושהי תת ועדה שאנחנו
לא יודעים עוד כמה זמן ומתי.

מר מוטי ששון:

אני מציע שתיתן לאנשי המקצוע לעבוד .מי בעד לקיים דיון?

מר שי קינן:

אני מוכן להסיר את ההצעה מסדר היום בד בבד עם זה שלישיבה הבאה
תביא לנו איזשהו חומר כתוב מתוך הועדה ,לאיזה מסקנות הם הגיעו עד
כה.

מר מוטי ששון:

ברגע שנהייה מעודכנים נכון להיום בכל העבודה של הועדה ובהמלצות
שלה ,אני אביא את זה...אתה רוצה לקיים דיון ,שי?

מר שי קינן:

כן.

מר מוטי ששון:

אוקיי ,מי בעד לקיים דיון?

מר ישראל מורן:

אני מבקש להעביר את זה לוועדה.
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מר מוטי ששון:

אוקיי ,מי בעד להוריד את זה מסדר היום לאור מה שאמרתי?  14להוריד
את זה מסדר היום .זה יישאר על ידי צוות מקצועי .אוקיי ,ירד מסדר
היום .אני עובר לסעיף הבא.

מר ישראל מורן:

אנחנו מבקשים להוריד מסדר היום ולהעביר לוועדה.

מר מוטי ששון:

מורן ,סליחה .אתה אומר להעביר לוועדה .מי בעד להעביר לוועדה
בהצעת מורן?  .5לאור זה ש 14-חברים הצביעו להוריד מסדר היום ,ירד
מסדר היום .ואני עובר לסעיף הבא הצעה לסדר בנושא הקמת מרכז
גישור עירוני .בבקשה ,קרן גונן.

 .4הצעה לסדר של חברת המועצה ד"ר קרן גונן בנושא הקמת מרכז גישור עירוני.
ד"ר קרן גונן:

למה צריך מרכז גישור עירוני? תפקידו של מרכז גישור עירוני מיועד
ליישב סכסוכים שונים היכולים להסתיים בדרך נעימה ,נוחה ,מהירה
וזולה יותר מאשר הגעה לבתי המשפט ושכירת עורכי דין .מרכזים כאלה
כבר פועלים ברשויות רבות בארץ ובהצלחה רבה הפותרים מאות מקרים
מדי שנה .נושאים בהם אמור לעסוק המרכז עוסקים בעיקר סכסוכי
שכנים ,תיקי תביעות קטנות ,סכסוכים עסקיים ,מחלוקות בין קבוצות,
סכסוכים בין תושבים לרשות ועוד .כמי שעסקה בעבר בתחום הגישור
ובעלת הכשרה רשמית בנושא אני מאמינה כי גישור בין בני אדם היא
הדרך הנכונה לפני שנשלפות הציפורניים של כל אחד מהצדדים .איך זה
משפיע עלינו כתושבים? כאשר הרשות מקימה גוף גישור ,אנחנו
כתושבים בהתנהלות מול הרשות מרוויחים שיח במקום בתי משפט.
אנחנו כתושבים מרגישים שיש מי שמקשיב לנו בצד השני ורוצה למצוא
פתרון ולא רק להעשיר את עורכי הדין הנשכרים כשירות חיצוני .אנחנו
כשכנים יכולים למצוא פתרון בעזרת הרשות ולשמור על קשרי שכנות
טובה .את תהליך הגישור ננחיל גם בתוכניות בבתי הספר היסודיים והעל
יסודיים במטרה להטמיע את גישת הגישור לפתרון בעיות כחלק מחיינו.
כמה זה יעלה לנו התושבים? האמת כמעט וכלום .מרכזים עירוניים
מעסיקים מגשרים בהתנדבות הפועלים מתוך אמונה בגישור כדרך חיים.
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מעבר לזה ,המגשרים מקבלים את ההתנסות שלהם במקרים שונים
המעשירים את הידע שלהם .זאת אומרת ,יש פה קשר עם גופים
אקדמיים ששולחים אנשים כדי לבצע את הסטאז' שלהם .צוות גישור
יעיל יכלול עורכי דין ומשפטנים ,אנשי חינוך ,מטפלים ועובדים סוציאליים,
כלכלנים ועוד אנשי מקצוע שונים הרלוונטיים לתהליכים .אני רוצה
באותה נשימה להתייחס לתשובה לגבי שי"ל .שי"ל זה מרכז ייעוץ לאזרח
אבל לצערי הרב ברמה המיתוגית הוא לא נחשב מרכז גישור עירוני.
ברשויות אחרות שמציגים את זה שהרשות מקימה למען התושבים מרכז
גישור עירוני יש בזה ערך מוסף אחר .מה גם שבכל הרשויות ,המרכז
הזה עומד תחת מנהל הרווחה ובעצם גורם לשיתופי פעולה בין כמה
אסכולות שונות כמו שאמרתי משפט ,עבודה סוציאלית ,כלכלנים ועוד.
אני אשמח אם כולם יתמכו בזה .אני יכולה להגיד לכם שבתי המשפט גם
לתביעות קטנות וגם בכלל יכולים להיפטר בצורה נעימה ,זה לא עולה
לאזרחים כסף .כלומר ,לא משקיעים בזה שום דבר .הדבר היחיד זה כן
לפתח איזושהי מנהלת של קשרים עם גופים אקדמיים ולהביא את חולון
למקום שתומך בגישור .זהו ,תודה.
מר מוטי ששון:

מרכז שי"ל ,שירות ייעוץ לאזרח ,פועל בחולון מזה  5שנים ויש אליו כ-
 200פניות מדי חודש .בבדיקה שנעשתה על ידי מנהלת שי"ל ,מסתבר
שמספר הפניות בנושא גישורים לא הגיע אפילו ל 5-במשך  5שנים.
במקרים בהם יש צורך ,אנו מפנים לסיוע משפטי שפועל בשי"ל .כמו כן
נעזרים בשלטון המקומי המפעיל מרכז גישור כדי לטפל בפניות
נקודתיות .סטטיסטית יש יותר פניות של מגשרים שרוצים להתנדב
מבקשות לגישור של התושבים .לכן על כן אני מבקש להסיר את זה
מסדר היום כי אנחנו נשמח,

ד"ר קרן גונן:

רגע ,רק להבהיר דבר אחד .היות ואני מגיעה מהרווחה .אני מבינה שרוב
האנשים כן יודעים להסתדר .יש שכבת אוכלוסייה שלמה שאין להם
מענה.
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מר מוטי ששון:

זה לא רווחה זה מרכז שי"ל .יושבים שם אנשים וברווחה מפנים לשם
אנשים ולאור מה שאני אומר לך זה קיים כולל הנושא של הגישור של
מרכז שלטון מקומי ,שגם עושה וגם מטפל .יש לך את שי"ל ,ה 5-פניות
היו לשי"ל .לאור התשובה שאמרתי אני מבקש להסיר את זה מסדר או
יותר נכון את מבקשת לקיים דיון?

ד"ר קרן גונן:

אני מבקשת לקיים דיון.

מר מוטי ששון:

מי בעד לקיים דיון?  10בעד .מי בעד להוריד מסדר היום לאור מה
שאמרתי?  14בעד להוריד את זה מסדר היום לאור מה שאמרתי .אני
עובר לסעיף הבא .שאילתא ,בבקשה.

 .5שאילתא של חברת המועצה ד"ר קרן גונן בנושא הסכם עובדי החברה לתיאטרון
מוסיקה מחול חולון.
ד"ר קרן גונן:

אז אני ממשיכה .חבל שלא דואגים באמת לתושבים ,זה ממש מעצבן.

מר מוטי ששון:

אנחנו מחכים לך שתבואי תעזרי לנו.

ד"ר קרן גונן:

אני דואגת לתושבים .שאילתא ,אבקש לדעת מה ראש העיר והנהלת
העיר עשו עד כה כדי לקדם את ההסכם מול האוצר לאחר אישור
התקציב פה פה אחד של כל חברי המועצה בנושא של החברה לפיתוח
תיאטרון.

מר יוסי סילמן:

דני וייס מנכ"ל החברה לפיתוח תיאטרון מחול וכו' שמטפל בנושא הזה
באופן אישי.

מר דני וייס:

קודם כל חשוב לציין שבנקודת הזמן הזאת העובדים ,הנהלת החברה
והעירייה נמצאים למעשה באותו צד ובאותה סירה ,כשצד השני נמצא
משרד האוצר ,הממונה על השכר במשרד האוצר של האישור ולהסכמה
שלו אנחנו ממתינים כולנו .זאת הסיטואציה האובייקטיבית שאין עליה
בכלל חילוקי דעות .אני נכנסתי לתפקידי ב 1-לספטמבר  2017ואני
חושב ,עוד באותו יום או יום למחרת ,זימנתי מיד את ועד העובדים
והתחלנו במשא ומתן אינטנסיבי שנמשך לפחות  2פגישות בשבוע וכל זה
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היה בתמיכה ,בליווי ובעדכון שוטף של ראש העיר ודירקטוריון החברה
שראש העיר עומד בראשה .בתחילת חודש מאי ,אם אני זוכר נכון,
בתאריך ה 8-במאי ,למעשה ,חתמנו על טיוטת הסכם.
מר מוטי ששון:

תסביר למה זה טיוטת הסכם כי זה טעון אישור של הממונה על השכר.
רק להסביר להם ,שזה התעכב גם בגלל שהממונה על השכר התחלף.

מר דני וייס:

טיוטת ההסכם אומרת שלנו יש  3תחנות להעביר את ההסכם הזה.
האחד זה דירקטוריון החברה ,זו התחנה הראשונה .תחנה שנייה ,זה
משרד הפנים ,הממונה על התאגידים העירוניים .ובסוף משרד האוצר.
מה שחשוב לומר ,שחודש מאי  ,2017שזה בערך  4חודשים לפני
שנכנסתי לתפקיד ,ישב ראש ענף הסכמי עבודה במשרד האוצר במשרדי
המדיטק בדיון שבו הוא גם עודכן על הסטטוס שהיה באותו זמן של
המשא ומתן .התשובה שלו ,הוא לא נתן שום הנחיות .הוא לא קבע
איזשהם גבולות גזרה מה מותר לכם ,מה אסור לכם .הוא אמר 'כשאתם
תסיימו את הטיוטה ,תביאו אליי לאישור' .ב 8-למאי בבוקר ,למעשה,
הוסכמה הטיוטה .באותו בוקר נסענו למשרד הפנים בירושלים ,הנהלת
החברה והיועצים המשפטיים שלנו .לשמחתי חסכנו תחנה אחת מכיוון
שמה שנאמר לנו בסיומה של אותה פגישה שמשרד הפנים סומך את ידיו
על הטיוטה שהשגנו ואמר שכרגע כל מה שנותר זה שתאשרו את זה על
הממונה על השכר במשרד האוצר וההסכם בתוקף .יום למחרת ,ההסכם
היה בידיו של ראש ענף הסכמי עבודה במשרד האוצר ואז חיכינו 6
חודשים עד שקיבלנו תגובה ראשונה .זאת אומרת ,מה שקרה שם
במהלך התקופה הזאת ,זה פשוט היה לא ייאמן .כולם מראש העיר,
שהוא ראש דירקטוריון החברה ,דרך הנהלת החברה וועד העובדים
וארגון כוח לעובדים שמייצג אותם ,אין סוף פניות בכתב ,בעל פה,
בטלפונים ,בוואטסאפים ,במיילים 'תענו ,תתייחסו' .לפני קצת פחות מ3-
חודשים הגיעה פעם ראשונה התייחסות שנבעה כנראה מאיזשהם סיבות
אישיות של אותו ממונה ואז זו הייתה פעם ראשונה שזומנו לפגישה
בירושלים ואז גם נכנסה מישהי מעליו ,שהיא כרגע זאת שתפסה את
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הפיקוד על המשא ומתן וביקשה מאיתנו תשובה של אינפורמציות
שאנחנו נעביר לה .כל אינפורמציה שהיא קיבלה ,היא קיבלה לא יאוחר
מ 24-שעות אחרי בקשתה והטריפו אותנו בכמות אינסופית של בקשת
נתונים ואנחנו כל הזמן סיפקנו את הנתונים וכל הזמן המשכנו והפעלנו
לחצים .בזמן הזה ,ראש העיר הוציא מכתבים אל הממונה על השכר.
אנחנו כמובן לא הפסקנו להטריף את כל המערכת .וזה הגיע לידי כך
שלפני  3שבועות נאמר לנו שבקרוב תהייה פגישה .הפגישה אמורה
הייתה להיות ביום רביעי בשבוע שעבר .הנהלת החברה הייתה אמורה
לנסוע לשם בתקווה סוף סוף להגיע לאיזה סגירה .העובדים ,אגב,
מעודכנים לאורך כל הדרך .אני דואג לעדכן אותם במיילים על כל
התפתחות .לחברה יש קצת יותר מ 460-עובדים סך הכל .מחולקת ל3-
ראשים עיקריים המדיטק ,מוזיאון הילדים ותיאטרון חולון .יש שורה
ארוכה מאד של עובדים בסטטוס שונה ,במעמד שונה ,בהיקפי משרה
שונים .חלקם עובדים שעתיים ,חלקם עובדים חודשיים וחלקם עובדים
ותיקים ,חלקם זה עובדים חדשים או מתחלפים .בכל מקרה ,ההסכם
למעשה מכסה את כולם ,למעט  40ומשהו עובדים שהם מוחרגים והם
הוסדרו על ידי משרד הפנים .זאת אומרת ,זה בעיקר דרג ההנהלה.
בסופו של דבר כדי לחסוך את כל הסיפור הארוך והסיזיפי הזה ,ביום
שלישי הקרוב בשעה  9:00בבוקר זומן שוב לפגישה שהייתה אמורה
להתקיים בשבוע שעבר ובוטלה עקב מחלת הממונה .שוב ,אנחנו נוסעים
לשם ,אנוכי יחד עם מנכ"ל תיאטרון חולון ומנכ"ל מוזיאון הילדים והיועץ
המשפטי שליווה אותנו בכל המשא ומתן בתקווה שיצא עשן לבן וכמובן
אנחנו נדווח על כל התפתחות.
מר מוטי ששון:

אוקיי ,אני עובר לשאילתא הבאה.

דוברת מהקהל:

אפשר רק שאלה ,מה להגיד לעובדים?

מר מוטי ששון:

לא ,סליחה גברתי ,אני מבקש בישיבת מועצה רק חברי המועצה יכולים
לדבר .את יכולה לשאול את דני המנכ"ל ,יש לו גיבוי מלא לדני .אני
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אישית מטפל בנושא הזה .אני אישית מתקשר אליהם ולא אף אחד אחר,
אני אישית כראש עיר ,יושב ראש הדירקטוריון מתקשר אליהם .לצערי,
ההתנהלות שלהם היא שערורייתית .אני לא מכיר התנהלות כזאת .אני
 40שנה בסקטור הציבורי וכזאת התנהלות אני לא מכיר .עם ראש עיר
מתקשר ולא עונים לו ,כמה פעמים .אני לא חושב שזה מכובד אבל בגלל
שהתחלפו שם הנפשות הפועלות אז קובי הזה בכלל לא מתייחס לחלוטין
ולצערי ,עכשיו נכנס ממונה חדש בר נתן ,אני מקווה שההתייחסות שלו,
גם אליו ניסיתי להגיע וזה לא עובד .הם פקידים שמתנהגים לא כמו
שצריך להתנהג כמי שמשרת את הציבור .אני אומר לצערי הרב אבל
נקבעה ביום שלישי פגישה ,תפגשו ,אם תתעורר שם בעיה ,תפעיל אותי
ואם נצטרך נפעיל גם את מנכ"ל משרד האוצר ואת שר האוצר .אני עובר,
בבקשה קרן.
 .6שאילתא של חברת המועצה ד"ר קרן גונן בנושא המוקד העירוני .
ד"ר קרן גונן:

השאילתא הבאה שלי בנושא המוקד העירוני .אני בעצם כתבתי שאילתא
מאד ארוכה אבל התבקשתי לכתוב את זה בשורה אחת .בגדול ,אני
מתבססת על הכתבה המאוד מחמיאה שיצאה בשקמה לגבי המוקד
העירוני ,ככה התפארות .בפועל מה שמגיע אליי ,תלונות של תושבים וגם
דברים שאני הייתי עדה להם ,נראים אחרת לגמרי ולכן אני מפנה את
השאלה ,שוב סדר פעולות טיפול ודיווח על סיום טיפול וקריאה של
המוקד העירוני .מי מבקר אחר אירועי הסגירה?

מר מוטי ששון:

פניות מתקבלות למוקד העירוני באמצעות ערוצים שונים ,טלפון,
אפליקציות חולון ,מייל ,מסרונים ,פייסבוק וצ'ט .נציגי המוקד העירוני
מנווטים את הפניות לפי הנושא המתאים ליחידות השונות .כמוקד מפעיל
עברנו לעבוד לפני מספר חודשים בהפעלה ישירה מול עובדי השטח
והקבלנים .חלק מהפניות משוגרות ישירות לשטח עם קבלת הפנייה.
האחריות על טיפול בפנייה בשטח וסגירתה במערכת המוקד מבוצעת
ישירות על ידי השטח או באמצעות מרכז הפעלה ביחידה .אני הייתי כמה
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פעמים עד ,אגב ,בימי שישי עקבתי אחרי נושא של החזרת פחי אשפה
וסגירתם ישבתי במוקד באופן אישי ושמעתי את הדיווחים מהשטח ,יש
מנהל עבודה שהוא מדווח פה סגרו ,פה החזירו ,פה טיפלו ,ישבתי
ושמעתי והאזנתי לדברים האלה .אחריות על טיפול בפניה בשטח
וסגירתה במערכת המוקד מבוצעות ישירות על ידי השטח או באמצעות
מרכז להפעלה ביחידה ,כמו שאמרתי .אנו משתמשים במספר כלים
לטובת סגירת מעגלי טיפול ובקרה .אגב ,אני אישית בודק אותם כשאני
מתלונן ואז אני שומע ,הם שולחים לי במסרון כזה ,הם שולחים לי
'תלונתך מיום זה וזה טופלה'.
ד"ר קרן גונן:

זה לא מטופל.

מר מוטי ששון:

רגע ,אני אומר לך מה אני אישית ,איך אני בודק אותם .כשיש תלונה שלי.
אני שולח ,אחר כך אני מקבל מסרון שלהם שאומרים הנושא הזה והזה
טופל .אפילו חוזרים לאותו בן אדם .נשלח מסרון לפונה בסיום הטיפול
לפי סטטוס הפנייה טופל או לא נמצא מפגע או בעיה פרטית ועוד כי
לפעמים יש בעיה פרטית ואנשים מתבלבלים .למשל אתה הולך במדרכה
ופתאום אתה לא יכול לעבור כי יש שם ענף של עץ שמפריע לך ללכת ,זו
כבר בעיה של הדייר שגר אז צריך לפנות אליו ולהזהיר אותו שאם הוא
לא יוריד את הענף ,יחטוף דו"ח .ביצוע תשאול פונים הן טלפונית והן
באמצעות תשאול ב .SMS-בשנת  2008תושאלו  14 .9%אלף מהפונים
למוקד העירוני .זה המון .נאמני רובע ,מדי חודש מבוצעות בקרות שטח
של נאמני הרובע לאופן סגירת פניות ואיכות הטיפול .הגדלת כמות
הפניות שנסגרת על ידי עובדי השטח והקבלנים בצירוף תמונה בעת
סגירה .מה עושים? הם רוצים להראות לך שטיפלו וזה נסגר .הם
מצלמים כי אני אומר להם תצלמו .למשל עשיתי בדיקה ,אני משתף
אתכם במה שאני עושה בימי שישי ביחד עם רבקה ,לקחתי אותה לסיור
גנים ציבוריים ונכנסנו לשם ולא היינו שבעי רצון מהשירותים .צלצלנו
למוקד העירוני ,הודענו לסילמן והודענו גם לסמנכ"ל 'תדעו לכם זה לא
טוב' ואז הם שלחו תמונה שהם טיפלו בזה .תמונה של המקום.
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ד"ר קרן גונן:

כי זה אתה.

מר מוטי ששון:

לא תמיד אני מזדהה .הפעם רבקה התקשרה.

מר יוסי זיידה:

גם אין לו קו ישיר שלו.

מר מוטי ששון:

הוותיקים מזהים אותי כשאני פונה בייחוד אם אני ב 6:00-בבוקר מזהים
אותי ואומרים מי זה מתקשר ב 6:00-בבוקר אז מזהים אותי אומרים מי
זה ב 6:00-בבוקר אין לו מה לעשות מתקשר אליהם אז ב 6:00-מזהים
אותי אבל אני אומר הפעם מהטלפון של רבקה.

ד"ר קרן גונן:

מוטי ,אני מכירה אותך  20שנה ואני באה לפה לא סתם .פשוט היו לי
כמה תלונות שאני אישית הייתי מעורבת בהם וחשוב לי להגיע כי בסופו
של דבר אנחנו עירייה אחת .אני אומרת את זה גם לסילמן כרגע ,יש
הרבה תלונות שנסגרות בלי שטופלו .אני לא כרגע מעבירה ביקורת ,אני
מביאה את זה כהערה בונה וזה חבל.

מר מוטי ששון:

תשמעי ,אם יש לך דברים נקודתיים.

ד"ר קרן גונן:

לא סתם הבאתי את זה כשאילתא ,אני אומרת את זה.

מר יוסי סילמן:

יש גם כאלה ,אני מסכים איתך.

ד"ר קרן גונן:

אז חבל לסגור תלונה כי זה נראה רע.

מר יוסי סילמן:

אנחנו בודקים את זה נקודתית.

ד"ר קרן גונן:

אני יכולה לתת לך דוגמא ,אני אראה לך את ה .SMS-אני הגשתי תלונה
על איזשהו אזור בקרית שרת שלא פונה שם זבל תקופה של כמה ימים.
הבנתי שהם בדקו ,לא יודעת ,איכשהו לא היה שם ניקיון .החזרה לתלונה
שלי הייתה כעבור שבוע ,כשבסך הכל מדובר בלשלוח כרגע צוות כי
מדובר באשפה ,זה לא משהו שאפשר לחכות שבוע .זה נסגר במקביל,
אני אישית הייתי שם מאחורה וראיתי שזה לא טופל .עדיין הייתה שם
אשפה.
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מר מוטי ששון:

קרן ,בואי תראי מה שאני מציע .אם יש לך דברים נקודתיים את יכולה
לפנות אליי.

ד"ר קרן גונן:

אני לא אפנה אליך ,אני אומרת יש פה איזושהי בעיה שהיא מערכתית
שכדאי לבדוק אותה.

מר מוטי ששון:

קרן ,אני בסך הכל ראש עיר.

ד"ר קרן גונן:

אני באה לפה ליוסי ,אני מעלה ביקורת על הכתבה המאוד מחמיאה
שבסך הכל היא באמת הייתה מחמיאה אבל אני אומרת תשמעו גם את
הדברים האחרים שהם לא כאלה מחמיאים ,שצריך לשפר.

מר מוטי ששון:

אני עובר לסעיף הבא ,אישור מועצת העיר להשבת קרקע גוש 6045
חלקה  .361מנחם עליזה ומרי יצחקי.

 .7אישור השבת קרקע גו"ח  – 6045/361הגב' מנחם עליזה ויצחקי מרי.
עו"ד יונת דיין:

אני אזכיר לכם פעם שעברה שהסברתי לכם שיש הפקעה שהיא ישנה
והצורך הציבורי משתנה ולא קיים יותר אז לפי החוק מציעים את זה
קודם כל חזרה למופקע.

מר מוטי ששון:

ששילמו לו ,אגב.

עו"ד יונת דיין:

מי שמעוניין בזה חזרה ,צריך לשלם כספים חזרה.

מר מוטי ששון:

עכשיו ,אומרים לו תשמע זו הקרקע אנחנו הפקענו אותה כדי להשתמש
לצורך ציבורי ,אנחנו לא צריכים אותה לצורך הציבורי ,יש לך אפשרות
לקבל את המגרש ,תחזיר לי את הפיצויים שקיבלת על ההפקעה עם
ריבית והצמדה ,יש תחשיבים ברורים ועכשיו אנחנו משיבים לו את
הקרקע בחזרה ,והוא מחזיר את הכסף על פי חוק.

עו"ד יונת דיין:

רק אחרי שזה בוצע ,מועצת העיר צריכה להעביר את ההחלטה של
ביטול רשומת הפקעה.

מר בר שי:

מה הכוונה בשימושים ציבוריים?

מר מוטי ששון:

בתי ספר ,כבישים.
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עו"ד יונת דיין:

מה שנקרא שטח חום .בתקופה האחרונה מדברים על דיור ציבורי.

מר מוטי ששון:

זה סיפור אחר דיור ציבורי אבל אם אתה מדבר על בניין שלקחו למישהו
קרקע ולא השתמשו בו.

מר בר שי:

הקרקע הספציפית הזאת למה היא?

עו"ד יונת דיין:

למיטב זכרוני לא היה לה כבר ייעוד ציבורי ספציפי צמוד אבל מכיוון שכל
השטח עבר שינוי לאורך משהו כמו  30או  40שנה ,הבינו שבמקום
הספציפי הזה זה כבר לא רלוונטי אז אין סיבה סתם להחזיק קרקע אם
הבן האדם הפרטי רוצה אותה בחזרה.

רו"ח ראובן קייקוב :מבחינת הפרוצדורה אם הוא לא היה רוצה את הקרקע מה היה?
עו"ד יונת דיין:

היא הייתה נשארת בבעלות עירונית והופכת לשימוש סחיר.

מר מוטי ששון:

מי בעד השבת הקרקע בגוש  6045חלקה  361מנחם עליזה ומרי יצחק
להחזיר להם את הקרקע ,ב-ח ,500/להחזיר להם את הקרקע במקרה
הנדון נחתם חוזה ושולמה לעירייה תמורה

 737,700ש"ח .ביטול

ההפקעה מול משרד הפנים צריכה אישור מועצה .מי בעד ביטול
ההפקעה?  23בעד .מי נגד? מי נמנע? אחת נמנעה .אושר .אושר ברוב
של  23חברים מסך  27חברי המועצה .אני עובר לסעיף הבא .עוד
אישור .הפעם אישור השבת קרקע גוש  6045חלקה  .302טל מיכאל
משה ורונית .גוש  6045חלקה  303ילין ראובן.
 .8אישור השבת קרקע גו"ח  – 6045/302-303טל מיכאל משה ורונית ,וילין ראובן .
עו"ד יונת דיין:

אותו נושא רק גוש חלקה אחרים.

מר מוטי ששון:

אוקיי ,מי בעד?

מר בר שי:

אפשר למה הפקענו אותה בעבר?

מר מוטי ששון:

ציבורי 695,296 ,ש"ח .אני אומר גוש  6045חלקה  302וחלקה .303

מר זאב ניסים:

זה אזור שאין כלום בו .מה קניתם שם? מי קנה את זה?

עו"ד יונת דיין:

לא קנינו.
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מר מוטי ששון:

הפקיעו ,החזירו כסף ונתנו את השטח .מי בעד?  24בעד .מי נגד? מי
נמנע? אחת נמנעה .אושר .אושר ברוב של  24חברים מתוך  27חברי
מועצה .בקשה לאישור מועצת העיר מחיקת חובות שאינם ניתנים
לגבייה ,חובות אבודים ,על פי מכתבו של ניצן ירושלמי מנהל המחלקה
לחזות העיר מה 13-לפברואר .2019

 .9בקשה לאישור מחיקת חובות  -אגרות שילוט ,שאינם ניתנים לגבייה – חובות
אבודים – יוצג ע"י אילן .
 .10בקשה לאישור מחיקת חובות שאינם ניתנים לגבייה – חובות אבודים אשר נתקבל
לגביהם הפטר בערכאות משפטיות –,יוצג ע"י אילן בוסקילה .
מר יוסי זיידה:

אילן בוסקילה יציג .פעם אילן בשם ניצן ופעם אילן בשם אילן.

ד"ר קרן גונן:

יש לי שאלה ,למה זה לא דרך הועדה? אני רוצה להבין.

מר אילן בוסקילה:

אני אסביר ,יש נוהל להסדרי פשרה .הנוהל אומר שאנחנו מעבירים את
זה בוועדה שהיא ועדת פשרות וזה עובר אחרי זה גזבר ויועץ משפטי,
עובר ועדת הנחות ולאחר ועדת הנחות זה מובא לאישור מועצת העיר.
זה חייב לעבור את אישור מועצת העיר .מכיוון שאנחנו רשות איתנה ,זה
עובר את מועצת העיר ,אם לא זה היה עובר את משרד הפנים.

ד"ר קרן גונן:

ואין עדיין ועדה כי עוד לא הוקמה.

מר אילן בוסקילה :הייתה ועדה .זה עבר.
ד"ר קרן גונן:

אני פשוט חדשה ואני רוצה להבין .צריכה הרי להתקיים ועדה נוספת
חדשה שהייתה צריכה להתגבש ,מן הסתם מהמועצה החדשה ,נכון?

מר ישראל מורן:

לא ,כי זו לא ועדה של עובדי ציבור .זו ועדה מקצועית .בסוף זה מגיע
לאישור המועצה .מה שאני מציע ,זה פשוט שתשלחו לכולם את הנוהל כי
הם לא מכירים את מה שאנחנו אישרנו בקדנציה הקודמת ,שכולם יכירו
ויבינו איפה הם בתוך התהליך.
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מר אילן בוסקילה:

מה שאנחנו מדברים פה בשני סעיפים ברצף .סעיף אחד דן בנושא של
מחיקת חובות שהם חובות של אנשים שנמצאים בפש"ר ,בתהליך
פשיטת רגל ובית המשפט קבע להם הפטר .זאת אומרת ,פוטר אותם
מכל חובות ואין לנו שום דרך לעשות כלום .דרך אגב ,לפי הנוהל אנחנו
צריכים להביא את זה לאישור מועצת העיר .יש פה שני סעיפים .סעיף
אחד זה חובות בנושא שילוט ,מכתבו של ניצן ירושלמי והסעיף שלאחריו
עוסק בארנונה.

עו"ד יונת דיין:

נתחיל עם ניצן ירושלמי.

מר עמוס ירושלמי :רגע ,אני רוצה להבין .הועדה מעבירה את זה לבית משפט.
מר אילן בוסקילה :לא ,הועדה לא מעבירה את זה לבית משפט.
מר עמוס ירושלמי :מי מעביר את זה?
מר אילן בוסקילה:

אדם התחיל הליך של פשיטת רגל .זה הליך מסוים שלא כדאי שתכיר
אותו ולאחר שהוא נגמר ההליך הזה ,יש מצב שבו בית המשפט מכריע
שהאדם מופקע מכל חובותיו .המשמעות של הדבר הזה שכל נושים,
כמעט כולם ,אין להם שום דרך לגבות את הכסף הזה.

מר מוטי ששון:

אוקיי ,חברים .מי בעד מחיקת חובות שאינם ניתנים לגבייה ,חובות
אבודים ,חובות שנתקבל לגביהם הפטר בערכאות משפטיות מכתבו של
אילן בוסקילה מנהל מחלקת הגבייה מה 5-לפברואר  .2019מי בעד? 24
בעד .מי נגד? מי נמנע? אחת נמנעה .אני רציתי את המכתב הראשון
אבל לפני זה היה את הנושא של ניצן ירושלמי ,אני חושב שלא הצבענו,
מה 13-לפברואר מחיקת חובות שאינם ניתנים לגבייה חובות אבודים .מי
בעד?  .23מי נגד? מי נמנע? עמוס מה איתך?

מר עמוס ירושלמי :נמנע.
מר מוטי ששון:

אוקיי 23 ,בעד ,שניים נמנעים .אושר .אני עובר לסעיף הבא.

רו"ח ראובן קייקוב :התקבלה החלטת מועצה בדבר הליכי גבייה שמתייחסות ביחס לסילוק
חובות.
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עו"ד יונת דיין:

זה לאשר שפעלנו בהתאם לנוהל שאישרה מועצת העיר איזה היקף של
הליכי גבייה נעשה בהתחשב בגובה החוב.

רו"ח ראובן קייקוב :לא ,זו לא המשמעות של המשפט .זה משהו טכני.
מר אילן בוסקילה:

ראובן ,מועצת העיר אישרה נוהל.

רו"ח ראובן קייקוב :זה לא מה שכתוב פה.
מר אילן בוסקילה :כיסינו את הנוסח ,זה הכל.
מר מוטי ששון:

אוקיי ,אני עובר לסעיף הבא .יסכה ניסן מזכירת יד לבנים בקשה
להארכת שירות .מכתבו של גיא תלם מה.5.2.2019-

 .11אישור הארכת שירות – הגב' יסכה ניסן מזכירת יד לבנים חולון.
עו"ד יונת דיין:

כמה מילות הסבר למי מכם שזו פעם ראשונה עבורם .בהתאם לנוהל של
משרד הפנים אפשר היום לבקשת עובד ובהתקיים תנאים מסוימים
להאריך שירות מעבר לגיל הפרישה הנקוב בחוק  67לגברים ובין  62ל-
 67לנשים תלוי בשנת הלידה .במקרה של החברות העירוניות אחרי
הדיון בדירקטוריון החברה ,זה בא למועצת העיר בהיותה בעצם האסיפה
הכללית של החברה .לכן הנושא הזה בא בפניכם כעת.

מר מוטי ששון:

זו בקשה של ארגון יד לבנים ,היא מטפלת בהם עם הרבה רגישות .היא
המזכירה שלהם והם מבקשים שיאריכו להם את זה .אני נענה לבקשה
שלהם .מי בעד?  25בעד .אין נגד .אין נמענים .מאושר .אני עובר לסעיף
הבא.

 .12אישור פרוטוקול דיון ועדת תמיכות – טבלת חלוקת כספי תמיכות בספורט .2019
מר מוטי ששון:

יש כאן ועדת תמיכות ,טבלת חלוקת כספי תמיכות בספורט ל .2019-זה
מכתב של חברי הועדה מה 12.2.2019-יוסי זיידה ,רחמים בינוני ועורך
דין אביבה שרון סגנית היועצת המשפטית על פי פנייתו של דורון עברי,
רואה חשבון וגם איש הבקרה התקציבית של אגודות הספורט מטעם
העירייה .יש לכם כאן את ההמלצה שלהם .קיבלתם את הטבלה .הכל
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לפי התבחינים שאושרו במועצת העיר .אם אין שאלות אז אנחנו נצביע.
מי בעד?  24בעד  .עינת את נמנעת? אחת נמנעת .אושר .אני עובר
לסעיף הבא.
 .13אישור כתב הסמכה של הגב' ורד מעוז ת.ז( 029074515 .מתמחה) להתייצב
לתבוע בבימ"ש לעניינים מקומיים בחולון ,בהתאם לכתב הסמכה.
מר מוטי ששון:

הסמכה של המתמחה ורד מעוז תעודת זהות  029074515להתייצב
ולתבוע בבית משפט לעניינים מקומיים בחולון בכל תביעה פלילית בשל
עבירה מהחיקוקים המפורטים להלן אשר נעברה לתחום שיפוטה של
עיריית חולון .יש לכם כאן את הרשימה .קיבלתם אותה .מי בעד? 25
בעד .אין נגד .אין נמנעים .אושר .אני עובר לסעיף הבא.

 .14אישור המועצה לפתיחת חשבונות בנק.
מר מוטי ששון:

אישור מועצה לפתיחת חשבונות בנק .מכתבו של ממלא מקום גזבר
העירייה דני פדר "אבקש את אישור המועצה לפתיחת שני חשבונות בנק
חדשים בבנק מרכנתיל דיסקונט .פתיחת החשבונות נועדה לאפשר ניהול
הלוואות לתושבי חולון לצורך שיפוץ בתים כדי שניתן יהיה לבודד את
הפעילות ולבצע בקרה .כמו כן מבוקש אישור המועצה להסמכת ראש
העיר מר מוטי ששון ,ממלא מקום גזבר מר דני פדר ,לחתום על מסמכי
פתיחת החשבונות הללו .אישור המועצה כי בעלי זכויות החתימה
בחשבונות יהיו בעלי זכויות החתימה בחשבונות הבנקים האחרים של
העירייה ובהרכב חתימות זהה .מי שחותם על המסמכים בנושאים
הכספיים זה ראש העיר וממלא מקום גזבר העירייה" מי בעד?

ד"ר קרן גונן:

אפשר לשאול שאלה ,אני לא מבינה מה המשמעות ,יש הרי כמה
חשבונות לעירייה ,למה צריך עוד?

מר מוטי ששון:

זה משיקולים שלהם של גמישות .זו בקשה של סגן הגזבר דני פדר .דני
לא פה .מי בעד? כולם בעד? אז זה בסדר  .25חסכתם לי 25 .בעד .אין
נגד .אין נמנעים .אושר .עכשיו ,אני עובר לסעיף הבא.
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מר ישראל מורן:

אפשר להציע הצעה של התקנת מערכת כזו שאז יהיה כתוב גם מה
השמות של האנשים שהצביעו ,זה חלק מהשקיפות.

ד"ר קרן גונן:

כבר אמר שעובדים על זה.

 .15הארכת שירות למר ויקטור סטביצקי נהג ראש העיר החל מ 1 -אפריל  2019לעוד
שנה.
מר מוטי ששון:

הארכת שירות לוויקטור סטביצקי ,הוא הנהג שלי ,שמשרת אותי
בנאמנות.

מר עמוס ירושלמי :אם הוא עד עכשיו איתך ,סימן שהוא צריך להיות בן אדם תותח.
מר מוטי ששון:

לא קל לעבוד עם ראש העיר .בייחוד לא בלילות ,לנסוע לחתונות ולבר
מצוות ,בחורף ,בקיץ ולחזור בסביבות .24:00

מר עמוס ירושלמי :אבל אתה נהנה מזה.
מר מוטי ששון:

אני רוצה פעם אחת ,אם היה אפשר ,לשלוח אותך לחודש להחליף אותי
בלילות.

מר זאב ניסים:

אתה חושב שאני לא הולך למספיק אירועים? אני אגיד לך מה ההבדל,
כשאני הולך אני חייב לתת מתנות ,אין מה לעשות .אתה כראש עיר עצם
זה שאתה מגיע זו המתנה הכי גדולה.

מר מוטי ששון:

אתה רוצה שאני אבוא בלי מתנה?

מר זאב ניסים:

לא ,אתה יכול .כבוד שראש העיר בא ,זה מה שחשוב.

מר מוטי ששון:

אוקיי ,מי בעד הארכה לשנה?  24בעד .מי נגד? מי נמנע? אחת נמנעה.
אושר .אני עובר לסעיף הבא שמש אהרון.

 .16הארכת שירות למר אהרון שמש העובד כסוקר נכסים לתקופה של  18חודש ,עד
.31.3.2021
עו"ד יונת דיין:

בהמשך להסבר קודם על הנוהל של משרד הפנים ועל האפשרות
להארכת שירות כשמגיעים לגיל  70ומבקשים הארכת שירות זה חייב
לבוא בפני מועצת העיר .שמש אהרון יחגוג  .70אני לא יודעת אם אתם
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מכירים אותו .מדובר בבן אדם שמכיר את העיר שלנו לפני ומלפנים ,הוא
עוזר גם בארנונה וגם ליחידות אחרות לאתר מקומות וכתובות .עושה
בקרה בשטח אחרי פקחי השטח של הארנונה .אני רואה אותו בבקרים,
אני בראש שקט.
גב' שני מטלון כהן :למה לא דואגים למישהו שיעבור את החפיפה הזאת לפני שהוא ייצא
לפנסיה?
עו"ד יונת דיין:

אני לא יודעת מה יקרה עם התפקיד שלו כשהוא ייצא לפנסיה .זו תהייה
החלטה ניהולית אם מאיישים אותו מחדש או לא .פקחי הארנונה גם
מכירים את השטח אבל הוא מסייע במקרים הלא פשוטים.

מר מוטי ששון:

אוקיי ,מי בעד הארכה?  25בעד .אין נגד .אין נמנעים .אושר .אני עובר
לסעיף הבא.

 .17הארכת מינוי של הגב' שרית אברבוך כדירקטורית נציגת הרשות בתאגיד "מי
שקמה".
מר מוטי ששון:

סעיף הארכת מינויה של גברת שרית אברבוך כדירקטורית נציגת הרשות
בתאגיד "מי שקמה" .היא עובדת עירייה .היא עובדת בהנדסה .מי בעד?
זה במסגרת המכסה של הפקידות.

ד"ר קרן גונן:

לא הבנתי ,היא עובדת כאן במחלקת הנדסה והיא גם?

מר מוטי ששון:

היא דירקטורית .בדירקטוריון יש שליש ,שליש ,שליש אז היא במסגרת
השליש של עובדי העירייה .מי בעד?

ד"ר קרן גונן:

למה אתה לא מזמין אותה שנכיר אותה?

מר מוטי ששון:

 20בעד .מי נגד? מי נמנע?

ד"ר קרן גונן:

שניים .אני ועמוס.

מר מוטי ששון:

 5נמנעים .אושר .אני עובר לסעיף הבא.

 .18הארכת מינוי של הגב' קרן סויסה כדירקטורית נציגת ציבור בתאגיד "מי שקמה".
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מר מוטי ששון:

הארכת המינוי של הגברת קרן סויסה כדירקטורית נציגת ציבור בתאגיד
"מי שקמה" .עמוס הפעם אתה צריך להצביע .אתה המלצת עליה,
שכחת .מי בעד?

מר ישראל מורן:

אני רק רוצה לוודא שהנציגים שאושרו כנציגי ציבור מהקדנציה הקודמת
ועדיין התהליכים לגביהם ,עדיין מתקיימים ושאכן אתם מתכוונים לאשר
אותם כמו שאתם מביאים את קרן כי לא הבאתם אותם במקשה אחת.

מר מוטי ששון:

לא ,קרן ,זה המשך הארכה.

מר ישראל מורן:

אני מבין .אני שואל שאלה מאד ברורה ,לוודא.

מר יוסי זיידה:

כל הנציגים הובאו אושרו או לא אושרו .הועדה קיבלה הודעה.

מר ישראל מורן:

וודאי שלא ,הסיעה שלנו עדיין לא קיבלה שום תשובה .מה זה הדבר
הזה? יש לנו שני נציגי ציבור שבמשך קדנציה לא מונו ואנחנו מחכים
באופן פרוצדורלי למינוי שלהם.

מר יוסי סילמן:

חלק אושר ,חלק לא.

מר ישראל מורן:

מה זה חלק? יש סיעה .תחזירו לנו תשובה במידה ויש בעיה כלשהי.
אתם לא יכולים לאשר כל פעם רק את הנציגים שלכם .זה לא עובד ככה.
זה נציגי סיעות ,זה לא משנה .נציגי ציבור באים במפתח אין שום סיבה
שהנציגים לא יאושרו פה במועצה .אנו מבקשים לוודא שהנציגים שלנו
יאושרו .לא קיבלנו שום הודעה בחוזר ,מבחינתי ההודעה שלך כרגע היא
באוויר .אני מבקש לאשר את הנציגים של מועצת העיר שאושרה
בקדנציה הקודמת.

מר מוטי ששון:

חברים ,תקשיבו טוב .הפרוצדורה היא פשוטה .דח"צים זה מי שיש לו
זיקה פוליטית נפסל .זיקה פוליטית למישהו מסוים נפסל.

מר ישראל מורן:

אנחנו הבאנו אנשים מקצועיים ועדיין לא אישרתם אותם.

מר מוטי ששון:

הפרוצדורה היא פשוטה .מועצת העיר מאשרת .זה עובר לוועדה במשרד
הפנים .הועדה היא זו שמאשרת או לא מאשרת .מי שהולך להיפגש
איתם סילמן היה שם ונפגש וניסה לשכנע אותם על אנשים שהמועצה
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בחרה .מה שהיא אישרה ,מה שהיא לא אישרה ,זו הייתה הבעיה שאם
יש למישהו זיקה לחבר מועצה הוא נפסל .אין יותר דח"צים לפי סיעתיים.
אני מזכיר לכם שפניתי בזמנו לרוטרי ,אמרתי תנו לי אנשים ,הם נתנו
אנשים ואותם הבאנו בישיבה הקודמת בקדנציה האחרונה .אני בעד
הארכה של קרן סויסה כדירקטור נציגת ציבור בתאגיד "מי שקמה" שהם
מרוצים בה בחברה ובתאגיד .מי בעד לאשר את הארכה?  16בעד
הארכה .מי נגד?  .8מי נמנע? אחת נמנעה .אושר .אני עובר לסעיף
הבא .שלושת הסעיפים  21 ,20 ,19אנחנו מבקשים להוריד את זה
כרגע ,נעלה את זה באחת מהישיבות הקרובות.
 .22אישור (חוזר עפ"י בקשת הוועדה למינוי דירקטורים) של הגב' בתיה עזר
כדירקטורית בחברה הכלכלית לפיתוח חולון בע"מ.
מר מוטי ששון:

 .22אישור חוזר על פי בקשת הועדה למינוי דירקטורים של הגברת
בתיה עזר .עכשיו ,בתיה עזר היא דירקטורית בפעם האחרונה אושרה
על ידי המועצה .מה שהועדה החליטה שצריך לאשרר אותה מחדש
כדירקטורית בחברה הכלכלית לפיתוח חולון.

מר ישראל מורן:

אפשר לראות את הבקשה .רשום "על פי בקשת הועדה למינוי
דירקטורים" אני רוצה לראות את הבקשה .אני רוצה רק להסב את
תשומת לבכם לבקשה שלא הוגשה לנו כי המועמדת ציינה בשאלון
שהוגש לוועדה שיש לה קשר אישי לחבר המועצה מר משה מועלם
שהיה ברור לכולנו מאיזו סיעה והנה לכם את זה אפשר לאשר ,נציגים
של סיעות אחרות לא מאשרים .הזיקה היא מאד ברורה.

מר מוטי ששון:

יוסי הועדה אמרה מאשרים ובלבד שהמועצה תאשרר שוב ,זו אמירה של
הועדה.

מר ישראל מורן:

אבל יש לה זיקה פוליטית.

מר מוטי ששון:

הועדה קבעה שלא ,הועדה למינוי דירקטורים.
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מר ישראל מורן:

כתוב שהיועצת המשפטית של הרשות מבקשת להעביר חוות דעת
משפטית מפורטת בדבר כשירות המועמדת .אפשר את חוות הדעת
המשפטית?

עו"ד יונת דיין:

בואו נעשה רגע סדר בדברים .נאמר בצורה גלויה כמו שראוי ,שהיא
ציינה קשר למועלם שהיה חבר מועצה.

מר ישראל מורן:

איזה סוג של קשר? כי לנו אין שום קשר לנציגים שלנו ובכל זאת לא
אישרת אותם.

עו"ד יונת דיין:

אני לא יכולתי להתייחס לרכיב הזה לכן זה הלך לוועדה .כשדנו בנושא
בוועדה מועלם כבר לא היה חבר מועצה ולכן הועדה אמרה תאשרו את
זה ונתחשב בזה.

מר ישראל מורן:

אתם מטפלים רק במי שנוח לכם וגם את מטפלת במי שנוח .אני לא
קיבלתי שום תשובה .אם אתם מורחים אותנו ,אתם עושים מה שאתם
רוצים כשזה נוח לכם ויש לך האישור של הדירקטוריונים ושולחים אותם
וכשזה לא נוח לכם אתם לא שולחים .איפה הקול של סיעה? יש צעירים
במועצה ,הם בחרו בפעם הזאת הם הכפילו את הכוח שלהם ,הם רוצים
שהקול שלהם יישמע בדירקטוריון .זה פשוט ביזיון.

מר מוטי ששון:

אוקיי ,מי בעד אישור?  15בעד .מי נגד?  8נגד .מי נמנע? אחת נמנעה.
אוקיי ,אושר .סיימנו.

מר בר שי:

בימים אלו כנראה הולכת להתקבל החלטה שתשפיע על עשרות השנים
הקרובות של תושבי העיר חולון .מדובר על הסיפור של התחנה
המרכזית ,שבעצם מעל הראש שלנו ,של תושבי חולון ,משרד התחבורה
מתכוון להאריך רק ל 5-שנים הבאות את השימוש בתחנה המרכזית
החדשה בתל אביב שהיא כבר לא כל כך חדשה ובעצם אחת החלופות
שאומרים שכבר כאילו הסכמנו היא במקום שנקרא מע"ר בן צבי ,אנחנו
רוצים גם אם דיברנו על שקיפות בתחילת הישיבה ,חשוב שבאמת נדע
לאיפה זה הולך? מה קורה עם הדבר הזה כי זה הולך להשפיע על כולם.
בקדנציה האחרונה גם דובר על מסוף באזור הקאנטרי שיחליף חלק

37

מועצת העיר ה 18-חולון ישיבת מועצה שמן המניין מס'  7ליום –  03.03.2019פרוטוקול
501
מהמסוף שנמצא בוופלסון וצריך לראות איך לא מתנגשים הדברים
האלה ,איך לא מקימים לנו את תחנה המרכזית אלא מתחשבים בצרכים
התחבורתיים שלנו.
מר מוטי ששון:

רק לידיעתך ,אין שום הסכמה מצד עיריית חולון .אם היית קורא את
הכתבה ,היית רואה שראש העיר מתנגד באופן נחרץ לכל הנושא מה
שיקרה בצומת חולון .מפגש של רכבות ,הרכבת הקלה ,רכבת ישראל
והאוטובוסים והמטרו 4 .קווי בצומת חולון שזה נמצא בשטח השיפוט של
עיריית תל אביב והם לא יכולים לתכנן שום דבר בצומת ,העברתי את
ההחלטה בוועדה המחוזית .בלי תיאום אין הסכמה על שום דבר.

 -תום הישיבה -
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