מועצת העיר ה 18-חולון ישיבת מועצה שמן המניין מס'  9ליום–  05.05.19פרוטוקול 503

מועצת העיר ה 18-שמן המניין מס' 9
מיום 05.05.2019

פירוט הנוכחים בישיבה והנעדרים ממנה


משתתפים:
 oמר ששון מוטי  -ראש העיר
 oמר בבלי יעקב  -חבר מועצה
 oמר בוזגלו מיקאל  -חבר מועצה
 oד"ר גונן קרן  -חברת מועצה
 oמר גזית אילן  -חבר מועצה וסגן ראה"ע
 oמר חלבי מאיר  -חבר מועצה משנה לראה"ע
 oמר ירושלמי עמוס  -חבר מועצה
 oמר ישראל מורן  -חבר מועצה
 oגב' לביא ציון שירלי  -חבר מועצה
 oמר מכלוף קובי  -חבר מועצה
 oגב' מטלון-כהן אלינור  -חברת מועצה
 oגב' מסילתי-כהן שני  -חברת מועצה
 oרו"ח נוימרק זוהר  -חבר מועצה ומ"מ ראה"ע
 oמר ניסים זאב  -חבר מועצה
 oמר סברלו חיים  -חבר מועצה וסגן ראה"ע
 oמר סוטובסקי מיכאל  -חבר מועצה ומשנה לראה"ע
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 oמר סיטון עזרא  -חבר מועצה סגן ראה"ע
 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
 oדר' רוק מאיר  -חבר מועצה
 oמר שי בר  -חבר מועצה
 oמר תמם שלומי  -חבר מועצה


נעדרו:
 oמר אחדות יעקב – חבר מועצה



כמו כן נכחו:
 oעו"ד דיין יונת  -יועצת משפטית לעירייה
 oמר סילמן יוסי  -מנכ"ל העירייה
 oגב' נורית בייסקי  -דוברת העירייה
 oמר זיידה יוסי  -עוזר ראש העיר ומרכז ישיבות מועצה
 oגב' אושרית לוי  -מנהלת מחלקת שומה – ארנונה

על סדר היום:
 .1הצעה לסדר  -של חבר המועצה מיקאל בוזגלו בנושא  -מעברי חציה.
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 .2הצעה לסדר  -של חבר המועצה מיקאל בוזגלו בנושא – כדוריד.
 .3בקשה להארכת שירות לגב' דולמן אירינה לבורנטית בתיכון ק"ש.
 .4בקשה להארכת שירות למר אלייקים ישראל ממוזיאון הילדים.
 .5אישור המועצה לשינויים בפרק ההנחות בצו הארנונה .2019
 .6ביטול הפקעה בחלקה  643בגוש  6020ברחוב שד' ירושלים .46
 .7משלחת עירונית לליאון  -כנס ערים תאומות חברי המשלחת הם :זוהר
נויימרק מ"מ ראה"ע ,אילן גזית סגן ראה"ע ,זאב ניסים חבר המועצה.
 .8עדכון משלחת העירונית להאן מונדן – מוטי ששון -ראש העיר ,שי קינן –
חולון מתחדשת ,יוסי זיידה – ע.ראש העיר ,אביבה שרון – ס/יועמ"ש.
 .9מינוי דירקטורים לדירקטוריון החברה לבילוי ובידור בע"מ.
נציג מועצה :מוטי ששון ראה"ע
נציגה מסיעת "חולון מתחדשת"
נציג מסיעת "ש"ס"  -חיים סברלו
נציג רשות :אליאב חתוכה מנהל אגף גנים ונוף
נציג ציבור :יצחק ליסמן
 .10מינוי דירקטורים לדירקטוריון החברה לפיתוח תיאטרון מוסיקה אומנות ומחול
בע"מ.
נציג מועצה :מוטי ששון ראה"ע
חלבי מאיר – נציג סיעת "מצטיינים בחינוך  /ליכוד"
רבקה עדן – נציגה מסיעת "אמת"
 .11מינוי דירקטורים לדירקטוריון החברה הכלכלית לפיתוח חולון בע"מ.
נציג מועצה :מוטי ששון ראה"ע
נציג מסיעת "צעירים  -מורן ישראל
נציג מסיעת "עידן חדש בחולון" -2/3 ,קדנציה – עמוס ירושלמי
נציג רשות :ערן דוד  -סמנכ"ל תשתיות
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נציג ציבור :יצחק וידבסקי
 .12עדכון לגבי נציגי הסיעות בוועדות העירוניות.

ריכוז החלטות ישיבת מועצת העיר שמן המניין
מס'  9פרוטוקול 503
 .1הצעה לסדר  -של חבר המועצה מיקאל בוזגלו בנושא  -מעברי חציה .ירד
מסדר היום.
 .2הצעה לסדר  -של חבר המועצה מיקאל בוזגלו בנושא – כדוריד .ירד מסדר
היום.
 .3מועצת העיר אשרה ברוב קולות את הבקשה להארכת שירות לגב' דולמן
אירינה לבורנטית בתיכון ק"ש.
 .4מועצת העיר אשרה ברוב קולות את הבקשה להארכת שירות למר אלייקים
ישראל ממוזיאון הילדים.
 .5מועצת העיר אשרה ברוב קולות את אישור המועצה לשינויים בפרק ההנחות
בצו הארנונה .2019
 .6מועצת העיר אשרה ברוב קולות את ביטול ההפקעה בחלקה  643בגוש
 6020ברחוב שד' ירושלים .46
 .7מועצת העיר אשרה ברוב קולות את המשלחת העירונית לליאון  -כנס ערים
תאומות חברי המשלחת הם :זוהר נויימרק מ"מ ראה"ע ,אילן גזית סגן
ראה"ע ,זאב ניסים חבר המועצה.
 .8מועצת העיר אשרה ברוב קולות את עדכון המשלחת העירונית להאן מונדן –
מוטי ששון -ראש העיר ,שי קינן – חולון מתחדשת ,יוסי זיידה – ע .ראש
העיר ,אביבה שרון – ס/יועמ"ש.
 .9מועצת העיר אשרה ברוב קולות את מינוי הדירקטורים לדירקטוריון החברה
לבילוי ובידור בע"מ.
נציג מועצה :מוטי ששון ראה"ע

4

מועצת העיר ה 18-חולון ישיבת מועצה שמן המניין מס'  9ליום–  05.05.19פרוטוקול 503
נציגה מסיעת "חולון מתחדשת"
נציג מסיעת "ש"ס"  -חיים סברלו
נציג רשות :אליאב חתוכה מנהל אגף גנים ונוף
נציג ציבור :יצחק ליסמן
 .10מועצת העיר אשרה ברוב קולות את מינוי הדירקטורים לדירקטוריון החברה
לפיתוח תיאטרון מוסיקה אומנות ומחול בע"מ.
נציג מועצה :מוטי ששון ראה"ע
חלבי מאיר – נציג סיעת "מצטיינים בחינוך  /ליכוד"
רבקה עדן – נציגה מסיעת "אמת"
 .11מועצת העיר אשרה ברוב קולות את מינוי הדירקטורים לדירקטוריון החברה
הכלכלית לפיתוח חולון בע"מ.
נציג מועצה :מוטי ששון ראה"ע
נציג מסיעת "צעירים  -מורן ישראל
נציג מסיעת "עידן חדש בחולון" -2/3 ,קדנציה – עמוס ירושלמי
נציג רשות :ערן דוד  -סמנכ"ל תשתיות
נציג ציבור :יצחק וידבסקי
 .12מועצת העיר אשרה ברוב קולות את העדכון לגבי נציגי הסיעות בוועדות
העירוניות.

פרוטוקול
מר מוטי ששון :מועצת מן המניין מס'  9לפני זה אני רוצה לעדכן אתכם ,כרגע דיברתי
עם חג'בי משה הוא ראש,
מר מיקאל בוזגלו :פיקוד העורף.
מר מוטי ששון :לא פיקוד העורף הוא ראש מלח במחוז תל אביב במחוז שלנו .אנחנו
עומדים בקשר הדוק עם פיקוד העורף ונכון לרגע זה הוא עדכן אותי שהיתה ישיבה אצל
ראש הממשלה והוציא לכל הישובים שנמצאים עד  40ק"מ כאילו הם נמצאים במצב של
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חירום עם כל המשתמע מכך .ומה שקשור ל  40 -ק"מ ומעלה שאנחנו נמצאים שם זה
נמצאים עכשיו בשגרה ,להמשיך את השגרה ,אלה הנחיות של פיקוד העורף ,אנחנו
עובדים לפי הנחיות ולכן אנחנו בהיכון מבחינת שיתוף הפעולה ומבחינת הדיבורים שלנו
עם פיקוד העורף ומבחינת היכולות שלנו שהחבר'ה שלנו נמצאים בכוננות במידה
ויחליטו להעלות שלב .אני מניח שיגידו לנו לפתוח את המקלטים ואז נפתח את
המקלטים כי יש רשויות שהחליטו לפתוח את המתקנים שלהם ,אני לא יודע לאיזה
מחוז הם שייכים ,זה כבר עניין שלהם .נכון לרגע זה אני יודע שבת ים גם לא פתחה.
מר מורן ישראל :כפר סבא כבר פתחו.
מר מוטי ששון :הם לא במחוז שלנו ,אני לא יודע אני חוזר ואומר יש ראשי רשויות
שפותחים ויש ראשי רשויות שנשמעים להוראות של פיקוד העורף .אני נשמע להוראות
ולהנחיות של פיקוד העורף ,לכן כל פעם שצריך לפתוח אם אומרים לי לפתוח אני
פותח ,אנחנו נמצאים בקשר הדוק ומטבע הדברים לא רוצים ליצור פניקה ולכן אנחנו
כרגע בכוננות .במידה ותגיע איזה שהיא התראה אנחנו נפתח את המקלטים שלנו.
מר זאב ניסים :המערכת צריכה להיות מוכנה.
מר מוטי ששון :המערכת מוכנה .תוך כמה דקות.
מר מיקאל בוזגלו 40 :דקות לא כמה דקות בואו נדייק 40 ,דקות.
מר מוטי ששון :המערכת ערוכה הפקחים יודעים נמצאים בכוננות מקבלים הוראה
ויוצאים למקלטים .זה עדכון .אני עובר ,זה עדכון שאני קיבלתי נכון לרגע זה ואני עובר
לסעיף הראשון ,הצעה לסדר של חבר המועצה בוזגלו .בבקשה.
 .1הצעה לסדר – של חבר המועצה מיקאל בוזגלו בנושא – מעברי חציה
מר מיקאל בוזגלו :ערב טוב .רק רגע ,אני אחכה שיוסי יחלק לכולם.
מר מוטי ששון :בוזגלו אתה רוצה להתחיל לדבר?
מר מיקאל בוזגלו :כן ,אני רוצה פשוט שיקבלו את הדפים.
מר מוטי ששון :זה מתייחס אליך?
מר מיקאל בוזגלו :עוד דקה .מה זאת אומרת?
מר מוטי ששון :טוב ,בבקשה.
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מר מיקאל בוזגלו :ערב טוב .אז הצעה לסדר שלי בנושא הקמת ועדה בנושא מעברי
חצייה מחוקים בעיר .כשאני נכנס לאתר האינטרנט עוד לפני שמסתובבים בשטח
ורואים את התופעה באמת חמורה של מעברי חצייה מחוקים ברחבי העיר אני רוצה
לצטט שתי פסקאות מאתר העירייה  -תחת הסיסמה בחולון מתחייבים להילחם בקטל
בדרכים ,תושבי חולון לוקחים אחריות ונלחמים על החיים .משקיעה העיר חולון
מאמצים רבים בשיפור תשתיות עירוניות ,בחינוך הילדים ובני הנוער ,בפעולות הסברה
במרכזי הקהילה הפנאי והספורט וביצירת מודעות ציבורית כוללת בנושא בטיחות
בדרכים ומניעת תאונות .עירנות להסחת דעת בזמן הנהיגה ,משמעות הנהיגה תחת
השפעת אלכוהול ,עירנות והתחשבות בהולכי רגל ופה אני אפסיק .אני רוצה להראות
לכם כמה תמונות כי בטח אמרתי שלא ייתנו לי להעלות את זה על המקרן ,אבל אחרי
זה אני מבטיח לשלוח לכולם ,אני רוצה שתסתכלו כאן בבקשה מעבר חצייה ,אני רוצה
שתסתכלו כאן עוד מעבר חצייה שמחוק ,אני רוצה שתראו כאן מה קורה בקרית שרת,
יש לנו תושב מקסים בשם רוני שחר שכל הזמן מצלם ומתריע ,ככה נראה מעבר חצייה,
כן ,פה צריך להיות מעבר חצייה ,תסתכלו .אני לא מדבר כבר מר ששון שבשנקר ליד
בתי הספר מערכת חצייה מחוקים שם במשך חודשים רבים .בשנת 27/09/16 ,2016
קיבלנו תשובה מעיריית חולון פנייתך בנושא מעברי חצייה מחוקים  -על פי תכנית
עבודה העירייה צובעת מעברי חצייה פעמיים בשנה ,פעם אחת בכל רחבי הארץ בתום
החורף בחודשים אפריל ומאי ,פעם נוספת לאורך הצירים הראשיים המהווים  70אחוז
מעבודות הצביעה .בחודשי הקיץ ובחודשים ספטמבר ואוקטובר .מה שאני רואה כמי
שמסתובב בשטח ואני רוצה לומר לכם בצורה חד משמעית מה שקורה כאן זה מחדל,
אתה אחראי על הנושא של ,אתה יו"ר הוועדה נכון? עכשיו באמת אני אומר ,באמת אני
אומר אתם נוסעים מסתובבים אני לא מדבר מנהלי רובעים אתם כולנו מסתובבים פה
ברחבי העיר ,אתם רואים את מעברי החצייה המחוקים ,יש פתרונות ,אני יכול גם לתת
פתרונות אחרים ,עשיתם עבודות יפות בלא מעט רחובות בחצי שנה האחרונות,
שיפצתם לא מעט רחובות מה הבעיה כבר להכניס את הטכנולוגיות החדשות כבר?
פיילוטים על צבעים שלא אחרי חודש ידהו לי ,וכן ,משתמשים בצבע תקני בעיריית
חולון ,אבל כנראה שזה לא מספיק זה ,לכן מה שקורה באמת ואני רוצה להעלות הצעה
לסדר בדחיפות לקיים ועדה עם באמת בצורה מקצועית ביותר שיישבו טובי המוחות
ויגידו רבותי ,אנחנו צריכים שמעברי החצייה יהיו צבועים  365ימים ,ואל תגידו לי מה
קורה בערים אחרות כי זה לא מעניין אותי .אז זה מה שאני מבקש.
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מר זאב ניסים :מה זה אומר ועדה?
מר מיקאל בוזגלו :מה זה אומר ועדה? תראה ,בטייטל של הוועדה אני לא יודע ,אני
צריך שיהיה איזה שהוא כינוס.
מר זאב ניסים :יש ועדה.
מר מיקאל בוזגלו :אז זהו ועדה,
מר זאב ניסים :ועדה לבטיחות דרכים .יש לנו נציגות שם.
מר מורן ישראל :כן ,לעמוס.
מר זאב ניסים :כן.
מר מיקאל בוזגלו :בסדר ,ושמה אבל שזה יהיה לזה שיניים זאת אומרת לשבת כולם
ביחד ולהגיע ל,
מר עמוס ירושלמי :אתה יודע שזה הכל דעה מייעצת שתבין .שתבין .כל הוועדות האלה
מעבירים את זה למוטי ומוטי מחליט אם זה כן או לא .אז שלא תחשוב שוועדה,
מר מיקאל בוזגלו :אנחנו צריכים לעשות את המקסימום שלנו.
מר מוטי ששון :רבותי ,אני רוצה לענות לכם .צביעת מעברי חצייה מתבצעת במסגרת
פרויקט חידוש צבע כללי בכל הכבישים בעיר כולל המעברים פסי עצירה ,ניתוב וחצים.
הפרויקט מתבצע פעמיים בשנה מיד לאחר החורף ,תום עונת הגשמים ובסוף הקיץ.
במידת הצורך נערכת צביעה נוספת נקודתית ,אני אמרתי את זה באחד מישיבות
המועצה ביום ראשון הקרוב אנחנו נתחיל בחידוש צבע היות וידוע הגשמים היו עד החג
ולא ניתן היה להתחיל קודם לכן .עוד לא נמצא החומר אני מדבר על זה בעולם שניתן
לצבוע בלי שימחקו או הגשם והלחות והחום ימחקו אותו.
מר מיקאל בוזגלו :אם אני רוצה את החומר הזה אתם מוכנים לאמץ אותו? אם אני
מוצא אותו.
מר מוטי ששון :אני עניתי לך עכשיו ,אתה רוצה לקיים דיון?
מר מיקאל בוזגלו :כן ,אני רוצה שבוועדה ממש,
מר מוטי ששון :אתה מוריד את זה מסדר היום פה עכשיו? ילך לוועדה  .יורד מסדר
היום .אני עובר להצעת סדר הבאה.
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מר מיקאל בוזגלו :בסדר גמור.
מר מוטי ששון :מי כתב את זה? בבקשה.

 .2הצעה לסדר – של חבר המועצה מיקאל בוזגלו בנושא – כדוריד.
מר מיקאל בוזגלו :הצעה לסדר ,מועדון נבחרות הכדורעף בחולון .בסיורים שאני עורך
בשטח אני נדהם לגלות שמועדון הכדוריד מתאמן ואף משחק בחוץ בגשמים ברוחות
ובקור המקפיא ,יש תיעודים בווידאו .כמו כן נמסר לי ממספר הורים לא מועט שהדברים
אינם מתנהלים שם כפי שצריכים להתנהל לכאורה .בתאריך  24לאוגוסט  2017בשעה
 08:01פורסמה כתבה של הכתב שמואל מזרחי ובה הוא כותב  -עמותת צעירי חולון
מצויה בהליכי חקירה של רשם העמותות בגין התנהלות לקויה בשנים האחרונות.
המשמעות בקשתה לניהול תקין לעונה הבאה עלולה להישלל .העירייה תינתן תמיכה
רק במצב של ניהול תקין .בסוף החודש האחרון שוגר מכתב מטעם רשם העמותות
כנגד העמותות ובו נכתב כי המועדון צריך לתת את הדעת על מספר סעיפים וליקויים
וכמו נושאים אשר התגלו בבדיקת הרשם בין השנים  2014ועד  .2016רק רגע אתה
מבין מה קורה? אני לא סיימתי.
מר מוטי ששון :אה ,חשבתי שסיימת .סליחה.
מר מיקאל בוזגלו :אני ממשיך ,דו"ח מפורט של רשם העמותות כנגד עמותת ספורט
צעירי חולון בכדוריד כלל לא מעט סעיפים שנויים במחלוקת בין הכשלים העיקריים
והחמורים שהתקבלו ,אי רישום חמשת מקבלי השכר הגבוה בין השנים 2016 - 2014
כשהמנכ"ל נמצא ביניהם .כמו כן מתנהלת חקירה כלכלית בנושא חילופי המשלחות ב -
 10שנים האחרונות .אני פונה בהצעה לסדר לקיים בדחיפות ועדה שתבחן את הדברים
שבה יהיו אחראים מנכ"ל העירייה ,סגן ראש עיריית חולון מר אילן גזית ,ממונה על
הנושא של הספורט ,יועץ ממשלתי ולא הגב' דיין לאור הממצאים החמורים של דו"ח
מבקר העירייה וזאת על מנת לבחון את התנהלות המועדון .סיימתי.
מר מוטי ששון :סיימת .הכסף העירוני היחיד המועבר אל עמותת כדוריד זה במסגרת
התמיכות העירוניות .כל גוף המקבל תמיכה עירונית נבדק על ידי ועדת התמיכות
והבקר התקציבי .יש בקר תקציבי.
מר זאב ניסים :חיצוני.
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מר מוטי ששון :כי עומד בקריטריונים שאישרה מועצת העיר .רשימת כל הגופים
הזכאים לתמיכה מובאת לאישור מועצת העיר .מכיוון שאין מדובר בגוף עירוני ואין
לעירייה מעורבות בניהול אין מקום לפיקוח ועדות או בדיקת עומק עירונית .זה לא
מתפקיד של העירייה ,זה עמותה ,יש את איך קוראים לזה? רשם העמותות ,רשם
העמותות הוא הכתובת לכל מיני דברים שנעשים שמה .זאת התשובה שלי ,אתה רוצה
להשאיר את זה על סדר היום?
מר מיקאל בוזגלו :אם זה רשם העמותות סבבה ,נפנה לרשם העמותות.
מר מוטי ששון :אז אתה מוריד את זה מסדר היום?
מר מיקאל בוזגלו :כן.
מר מוטי ששון :ירד מסדר היום.
מר זאב ניסים :אפשר לשאול שאלה?
מר מוטי ששון :לא ,זה ירד מסדר היום כבר.
מר זאב ניסים :פעם ראשונה אני נתקל בדבר הזה מועדון נבחרת כדוריד בחולון ,מה
זה לא קבוצה? אני לא מבין ,מה הולך פה?
מר מיקאל בוזגלו :זה אגודה.
מר זאב ניסים :איזה אגודה זו מה זה מכבי ,הפועל או ביתר מה הולך פה? זה אגודה
שרשומה בהתאחדות לכדורגל? צריך להסביר לנו.
מר אילן גזית :רק שני משפטים בעיקר למיקאל בעניין של הכדוריד .יש שם סיפור רב
שנים בין הנוער ובין הבוגרים עד כדי משפטים ועניינים פליליים .זה עניינים אחרים ,אל
לנו להתעסק בזה ,שיפתרו את הבעיות שלהם .כל אחד זכאי לתמיכה על פי ההשגיות
שלו ועל פי,
מר מוטי ששון :יש קריטריונים אם הוא עונה על הקריטריונים הוא מקבל הוא לא עונה
על הקריטריונים הוא לא מקבל.
מר מורן ישראל :זה גם קצת יותר מזה ,מיקאל ,בלי קישור ניהול תיקון מרשם
העמותות הכסף לא מגיע.
מר אילן גזית :הוא לא מקבל.
מר מיקאל בוזגלו :בסדר גמור.
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 .3בקשה להארכת שירות לגב' דולמן אירינה לבורנטית בתיכון ק"ש.
מר מוטי ששון :אוקי .אני עובר ,ירד מהסדר .בקשה להארכת שירות לגב' אולמן אירנה
לבורנטית בתיכון קרית שרת ,זה אחד המקצועות שיש לנו בעיה איתם מחסור
בלבורנטיות .אז הם מבקשים להאריך את עבודתה ,קיבלתם את זה מה 01/04/19 -
לתקופה של  18חודשים.
עו"ד יונת דיין :נדמה לי שכבר יצא לי להסביר להרכב הזה של המועצה הארכת שירות
מעבר לגיל פרישה פעמיים עד שנה וחצי זה בסמכות של ועדה ממליצה.
מר מוטי ששון :רק רגע ,לא .דקה אני אתקן אותך גיל  70 - 67אפשר פעמיים להאריך.
עו"ד יונת דיין :כל פעם עד שנה.
מר מוטי ששון :בסמכות ראש העיר עד שנה וחצי כל פעם .מעל  70צריך להביא אישור
מועצה.
עו"ד יונת דיין :מעל גיל  70זה בא לאישור המועצה.
מר מורן ישראל :בת כמה הגברת?
עו"ד יונת דיין :הגברת הגיעה ל  70 -בשביל זה זה מגיע לפה.
מר מוטי ששון :כן .בשביל זה מגיע לפה.
עו"ד יונת דיין :כשאנחנו בכל המקצועות שקשורים לבתי ספר ומערכת החינוך תמיד
מקפידים שזה יכסה שנת לימודים מלאה עד אוגוסט כדי לא לייצר חסרים באמצע.
מר מוטי ששון :זאת אומרת השנה וגם שנה שעברה 18 ,חודש ,גם השנה.
עו"ד יונת דיין :לסיים את השנה ,ושנה שלמה בלבורנטים יש מחסור עצום בתחום,
אנחנו נתקלים בזה כל הזמן .היא מסוגלת היא כשירה ,היא מביעה רצון ועניין בנושא
גם.
מר מוטי ששון :גם המנהלת רוצה.
עו"ד יונת דיין :כן.
מר מוטי ששון :אוקי .מי בעד?
מר זאב ניסים :רק שאלה ,אפשר לאשר המועצה יכולה לאשר גם אחרי גיל ?73
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עו"ד יונת דיין :המועצה לדעתי לא מוגבלת בגיל אבל כל פעם צריך נימוקים והסברים,
זה לא לעולם חוסן.
מר מוטי ששון :כי אם יהיה מצב של מחסור אז אתה אומר מה לעשות אני רוצה אותה.
מר זאב ניסים :זה באישור משרד הפנים.
עו"ד יונת דיין :לא ,אנחנו רשות איתנה,
מר מוטי ששון :אנחנו מאשרים לבד .בגלל שאנחנו רשות איתנה אנחנו מאשרים .לא
דרך משרד הפנים .אוקי .מי בעד?  24בעד אושר פה אחד.
 .4בקשה להארכת שירות למר אלייקים ישראל ממוזיאון הילדים.
עו"ד יונת דיין :מדובר באדם עם לקות ראייה ,עיוור שהגיע לגיל  70ולכן צריך את
האישור של המועצה .העבודה תורמת מן הסתם למוזיאון ,לחווית המארחים במוזיאון
וגם תורמת לבן אדם כזה עדיין תחושת יכולת ותרומה לחברה עם גילו והקשיים
שמלווים אותו.
מר מוטי ששון :אוקי .מי בעד?  24בעד ,אין נגד ,אין נמנעים ,מאושר .אני עובר לנושא
הבא .אישור המועצה בפרק הנחות בצו ארנונה .איפה אמנון?
 .5אישור המועצה לשינויים בפרק ההנחות בצו הארנונה .2019
מר זאב ניסים :אושרית כאן.
מר מוטי ששון :אושרית ,בואי תצטרפי ליד אילן ,כי את צריכה לדבר למיקרופון.
מר אילן גזית :אושרית ,בדברים שלך תתייחסי בבקשה גם כן לשאלה שהעביר מאיר
חלבי.
גב' אושרית לוי :כבר עניתי לו.
מר אילן גזית :אה ,ענית לו .בסדר גמור.
גב' אושרית לוי :אוקי.
מר מוטי ששון :בבקשה אושרית רק תציגי את עצמך.
גב' אושרית לוי :אושרית לוי ,מנהלת מחלקת שומה .נוסח הבקשה הוקצה לכל חברי
המועצה אני אחזור ואתמצת את השינויים הנדרשים .הבקשה הראשונה היא  ...בדרך
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כלל כמו (נשמעת רחוק ממיקרופון)  -השינוי המבוקש מהמועצה הינו פיצול ההנחה
במקרים בהם ההורים הגרושים מתנהלים במשמורת משותפת על ילדיהם .כלומר נטל
גידול הילדים אינו מוטל על כתפי אחד ההורים בלבד וכל אחד מהם נושא בנטל כהורה
עצמאי .אי לכך מבוקש להוסיף את סעיף  22.2לצו אשר ייתן מענה במקרים מהסוג
הזה .לפיו כל הורה יקבל הנחה בשיעור של  10אחוז .ערכנו בדיקה גם ברשויות אחרות
ונמצא שגם חלק מהרשויות האחרות אימצו את הרעיון של פיצול הנחה של  20אחוז ל
  10אחוז ו  10 -אחוז .בדקנו פערים אשקלון ,פתח תקווה ,רחובות ,נתניה ,כפר סבאונהריה .זה הסעיף הראשון .הסעיף השני מדבר על,
גב' קרן גונן :רק להבין ,אם הורים פרודים את מדברת על  10אחוז פה ו  10 -אחוז שם
והילדים איפה המשמורת?
גב' אושרית לוי :משותפת ,רק אם יש משמורת משותפת.
מר אילן גזית :רק משמורת משותפת.
גב' אושרית לוי :רק עם המשמורת המשותפת יש לה תוקף של פסק דין.
מר עמוס ירושלמי :רק רגע ,אם מגיע לה לפי,
גב' אושרית לוי :אם מגיע לה לפי מבחן הכנסה היא יכולה לפנות גם לפי מבחן הכנסה.
מר עמוס ירושלמי :זהו ,התפלאתי.
גב' אושרית לוי :יכול להיות מאוד שיש הנחה,
מר אילן גזית :זה אוטומטי.
מר מוטי ששון :אוטומטי ואחר כך,
גב' אושרית לוי :כל אחד מההורים יכול לקבל מענה כזה או אחר.
מר מורן ישראל :אם זה לא באותה רשות מה קורה?
גב' אושרית לוי :אם זה לא באותה רשות אז התכנית כמובן אנחנו רואים ,יש איזה
שהיא ראייה כוללת .אם למשל לדוגמה אחד ההורים המשמורן גר בבת ים והשני
בחולון וההורה בחולון מבקש את ההנחה אנחנו נבקש להציג אישור מסמך מבת ים
כמה אחוז הנחה הוא מקבל.
גב' קרן גונן :זה לא בירוקרטיה נוראית עבורכם כעבודה ,כאילו להתחיל לראות איפה
כל אחד נמצא?
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גב' אושרית לוי :אבל ככה אנחנו עושים .בעיקרון אנחנו בודקים,
מר מורן ישראל :קרן ,מנסים להגיע למצב אמת ככל הניתן .
גב' קרן גונן :סבבה ,אני אומרת כאם חד הורית מאוד חשוב לי גם לשמור על הזכויות
אז אני רוצה להבין.
גב' אושרית לוי :הילדים בלי משמורת משותפת אני לא יכולה לקחת מהאבא את
הזכויות.
מר מוטי ששון :טוב .אוקי .מה הדבר השני?
גב' אושרית לוי :הסעיף השני .
גב' עינב קפלן בשארי :אושרית סליחה ,אם את מבקשת מההורה שגר בעירייה אחרת
אישור ,נניח וההורים מסוכסכים אז יהיה לה בעיה להביא אישור.
מר אילן גזית :אבל עינב ,אנחנו לא חוקרים אותו ,רק כשמישהי מגישה לא חוקרים
אותה איפה הבן זוג שלה גר אם הוא גר בחולון אז אנחנו רואים את זה.
גב' עינב קפלן בשארי :אם היא מבקשת  20אחוז ייתנו לה גם אם יש צו בלי משמורת
משותפת?
גב' אושרית לוי :כמו כן מבחן ,אם הוא מקבל  10אחוז בבת ים הוא ייתן לה  10אחוז
אם הוא לא מקבל בבת ים בכלל היא תקבל  20אחוז.
גב' עינב קפלן בשארי :איך תדעו שהוא מקבל בבת ים?
גב' אושרית לוי :אנחנו יכולים לפנות לגורמים הרלוונטיים יש לנו ממשקים עם הרשויות
האחרות.
גב' קרן גונן :צריכים להיכנס לזה ,כאילו זה,
גב' אושרית לוי :כרגע זה מספר מקרים בודדים שקרו בתוך העיר .יחד עם זאת מכיוון
שזה איזה שהיא סממן לתופעה שהולכת ומתרחבת רצינו לבקש מכם להכניס את זה
קבוע להנחות.
מר עמוס ירושלמי :זה דבר חדש.
מר מוטי ששון :אוקי .זהו?

14

מועצת העיר ה 18-חולון ישיבת מועצה שמן המניין מס'  9ליום–  05.05.19פרוטוקול 503
גב' אושרית לוי :הסעיף השני הוא חייל מילואים פעיל ,סעיף  24.10לצו הארנונה .זה
סעיף ,זה בקשה שכבר אושרה בישיבות המועצה שהתקיימו ביום  08לאפריל  2018וה
  03ביוני  .2018למען הסדר הטוב מבוקש לאשרר את הוספת סעיף  24.10לפרקההנחות .הבקשה השלישית היא הנחה לדירה מכוח תקנות הרשות הממשלתית
להתחדשות עירונית.
מר מיקאל בוזגלו :רק רגע ,סליחה על ההפרעה אפשר שאלה עוד לגבי הסעיף הקודם
של פעיל? זאת אומרת מה הפרוצדורה עכשיו יש פה לא מעט אנשים שעושים מילואים
תושבי העיר חולון,
גב' אושרית לוי :יש לך איזה שהיא תעודה.
מר מיקאל בוזגלו :לא ,תעודת מילואים ,בוודאי 40 ,יום שנתי ,איפה נמצאים ההנחיות
עכשיו,
גב' אושרית לוי :קודם כל אנחנו לא בודקים אם באמת הוא חייל מילואים פעיל ,אנחנו
מקבלים מצה"ל רשימות מסודרות קיבלנו כבר ,כבר הכנו את ההנחה הזאת מה -
 ,01/01/18הרשימות שמועברות הן מוסדרות מצה"ל.
מר מיקאל בוזגלו :באופן אוטומטי עיריית חולון מקבלת מצה"ל.
גב' אושרית לוי :ברגע שאנחנו רואים את הרשימה אנחנו מזכים אותם בהנחה באופן
אוטומטי זה כבר בוצע.
מר מורן ישראל :כמה אחוזי הנחה סליחה?
גב' אושרית לוי 6 :אחוז.
מר שי בר :מוטי ,אני לא מבין משהו ,בנושא של הנחה וארנונה לחיילי מילואים .אנחנו
יודעים לעשות את זה אוטומטי ,אנחנו לא קוראים לחייל אומרים לו בוא תבקש.
מר מוטי ששון :לא .אתה מקבל רשימה מצה"ל.
מר שי בר :יפה .אז למה אנחנו לא עושים אותו דבר וכל שנה אנחנו מדברים על זה על
ההנחה לקשישים? אותה הנחה ,למה אנחנו דורשים מהקשיש ,שהוא לא יודע את
הזכויות שלו,
מר מוטי ששון :תשמע ,קודם כל הוא יכול לקבל עד  30אחוז.
מר שי בר :נכון ,אבל זה לא אוטומטי.
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מר מוטי ששון :תקשיב 25 ,אחוז אוטומטי.
גב' אושרית לוי 25 :אוטומטי.
מר מוטי ששון :אוטומטית ,אתה לא צריך.
מר שי בר :מגיל ?67
מר מוטי ששון :אני אגיד לך מה היה ,סליחה ,אני עונה לו מה שקרה שברגע שחוקקו
את החוק הזה אז אני אימצתי ישר את ה  25 -אוטומטית אמרתי תעזבו אותי ,אני לא
רוצה .דקה ,אתה לא מקשיב לי .ברגע שמישהו מבקש את ה  30 -והיו לי במקרה שני
סגנים שעברו את הגיל באו אליי ואמרו אחד מהם מוט'קה נתנזון אומר למה אנחנו
צריכים לקבל הנחה? עם משכורת כמו שלנו לא מגיע לנו הנחה .אז אמרו לו אתה
צודק ,בוא נעשה  25אוטומטית מי שרוצה לקבל  30שיביא את המבחן הכנסות ו 5 -
אחוז זה התוספת שנותנים ,אבל כולם מקבלים אוטומטי  25אחוז כמו חד הורים .היא
אוטומטית תקבל  20אחוז.
מר שי בר :מה שאתה אומר לא נכון ,ה  25 -זה לא אוטומטי.
גב' אושרית לוי :זה אוטומטי.
מר מוטי ששון :טוב ,חבר'ה ,אני אבדוק לך את זה אם זה אוטומטי ,אבל יושבים פה,
מר אילן גזית :החוק מדבר על  100אחוז מ  100 -מטר ראשונים,
מר מוטי ששון :לא ,אבל ,רק רגע סליחה ,סליחה .אתם לא נותנים לה לענות בכלל.
מר אילן גזית :אתם מבינים שאתם מדברים על נושא שלא עלה פה לדיון בכלל.
מר מורן ישראל :זה לא משנה .עדיין.
מר מורן ישראל :הנושא כולו הנחות בארנונה ומותר לפתוח את זה ,אתה יכול להגיד
שזה לא על הסדר יום אבל זה לא על סדר היום .יכול להיות שהתיקון לא הוצע אבל
אנחנו יכולים לבקש אותו.
מר אילן גזית :אתם מדברים על נושא שלא קיים פה בסדר היום.
מר מורן ישראל :הוא קיים.
מר אילן גזית :אין פה שום התחכמות.
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מר מורן ישראל :מאוד מאוד פשוט ,אני אגיד לך ,אני אקריא לך את הנושא ,זה נקרא
אישור המועצה לשינויים בפרק ההנחות .זה שהעירייה לא הציעה את זה זה לא אומר
שאנחנו לא רשאים להציע ,כי זה על סדר היום .זה מה שאני עשיתי הרגע.
מר מוטי ששון :אבל מורן ,תעני לו.
גב' אושרית לוי :שאלו אותי כמה שאלות כאן במקביל.
מר מורן ישראל :אז הבקשה שלי היא פשוטה ,שי דיבר על קשישים ,אני מדבר על
אוכלוסייה עוד יותר ספציפית מקשישים ,קשישים שמקבלים את הקצבה שלהם,
שקיבלו בעבר קצבת נכות ,עברו להיות קשישים נכים למעשה ומקבלים קצבה כזאת
מגיע להם  100אחוז עד  100מטר ראשונים .מכיוון שאנחנו יודעים לאמוד מי האנשים
האלה כי יש לנו את הנתונים מהביטוח הלאומי כמו שלא פעם כבר אני קיבלתי אני
חושב שראוי שאותם אנשים שהם הכי קשה להגיע לבניין העירייה ולבקש את ההנחה
האוטומטית הזאת שניתן אוטומטית .במידה ונתבדה ונראה שיש מבחן הכנסה גדול
יותר ניקח את זה בחזרה .אבל כרגע לצורך העניין גם גילינו ש,
מר מוטי ששון :אבל מורן ,אתה רוצה שהיא תענה לך?
מר מורן ישראל :כן .כן .משפחות שאת ה,
מר מוטי ששון :אבל מורן ,מורן ,גמרנו.
גב' אושרית לוי :אנחנו נבדוק ונחזיר לו תשובה מסודרת.
מר מוטי ששון :בסדר גמור .גם לשי.
גב' אושרית לוי :לכל חברי המועצה.
מר מוטי ששון :אוקי.
מר מורן ישראל :אפילו אם זה יהיה תיקון לצו הארנונה.
גב' אושרית לוי :הבקשה האחרונה מדברת על הנחה לדירת תמורה מכוח תקנות,
מר מורן ישראל :עד צו ארנונה שיגיע ביוני אני מניח.
מר מוטי ששון :בישיבה הבאה היא תיתן לך את התשובה.
גב' אושרית לוי :בישיבה הבאה תקבל תשובה מסודרת.
מר מוטי ששון :גמרנו .נו .הלאה.
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גב' אושרית לוי :הסעיף הבא אפשר להמשיך?
מר מוטי ששון :כן ,תמשיכי.
גב' אושרית לוי :הסעיף הבא מדבר על הנחה על דירת תמורה מכוח תקנות הרשות
הממשלתית להתחדשות עירונית ,סעיף  27א .לצו הארנונה .תקנות אלה הנן ארציות
ובתוקף מיום  .01/01/19מבוקש בזאת מחברי המועצה לאשר הוספת תקנה זו בסעיף
 27א .בפרק הנחות של צו הארנונה  .התקנות חלות על מחזיק שהוא בעל זכויות
והחזיק בנכס הקודם במשך  3שנים ברציפות לפחות לפני הריסתו .ההנחה חלה על
ההפרש בשטח שבין הדירה החדשה לדירה הקודמת בכלל .הכלל להחלת ההנחה הינו
כי הכנסה חודשית ממוצעת ברוטו של המחזיק לא תעלה על הכנסה חודשית מוצעת
שמפורט בתוספת לפי מספר הנפשות ,ויש טבלה שהועברה אליכם .על פי התקנות
אזור מיסוי הנכס לא ישתנה בנוגע לדירת תמורה אחת למשך  5שנים .כלומר ההחרגה
הקיימת בצו הארנונה הנוכחי שכל בנייה חדשה שהסתיימה מה  01/01/91 -עוברת
להיות בסיווג באזור א' לא תחול על פי התקנות האלה .גובה ההנחה למשך  5שנים
למשך שנתיים ראשונות יינתן  100אחוז הנחה ,
מר מורן ישראל :על הדלתא.
גב' אושרית לוי :על הדלתא .כן .בשנה השלישית תינתן הנחה של  75אחוז ובשנה
הרביעית  50אחוז ובשנה החמישית  25אחוז .אחרי  5שנים חיוב מלא.
גב' קרן גונן :למה? אפשר להבין רק למה.
גב' אושרית לוי :הסעיף האחרון,
מר מיקאל בוזגלו :לתת להם נחיתה רכה בבית החדש.
מר מורן ישראל :אבל קרן ,אלה תקנות של משרד הפנים.
גב' קרן גונן :לא ,אני רוצה להבין את הרעיון .מותר לי.
מר מוטי ששון :נו ,מה עוד יש לך?
גב' אושרית לוי :הסעיף האחרון זה מועד להגשת בקשות להנחות ,סעיף  29.2.3לצו
הארנונה .אנחנו מבקשים למען הבהירות והסדרת המועד מבוקש להוסיף את המועד
להגשת בקשה שהינו עד ליום  29באוגוסט  .2019רשמנו במיוחד  29באוגוסט כי
השנה  31באוגוסט זה יוצא בשבת ,לכן ביקשנו  29באוגוסט .זה הכל .תודה רבה.
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מר מוטי ששון :אוקי .כן ,עינב.
גב' עינב קפלן בשארי :לא ,התאריך אני אומרת .יש בן אדם שרוצה,
גב' אושרית לוי :קודם כל לפנים משורת הדין אנחנו מקבלים גם בקשות עד 31
בדצמבר .למען הסדר הטוב.
גב' עינב קפלן בשארי :צריך לייצר איזה שהוא דד ליין שרוב האוכלוסייה תלך על פיו כי
גם צריך להשאיר זמן לאנשי המקצוע להכין את החומר ולוועדה לדון ולקבל החלטות כך
שאפשר יהיה ליישם אותם עד ה .31 -
מר מוטי ששון :טוב ,שאלות חברים?
גב' קרן גונן :יש לי לא שאלה ,אבל אני תוהה ,זה היה אמור להעלות בישיבת המועצה
הבאה ,אבל למה לא גם להוסיף איזה שהוא סעיף ,אני לא יודעת אם יש את זה ברמה
הארצית מה קורה עם עסקים ובעצם בתי מגורים שנמצאים בתוואי הרכבת הקלה
שעכשיו הולכת להיבנות .האם יש שמה איזה שהן הקלות? חשבתם על זה?
גב' אושרית לוי :כרגע אין הקלות.
גב' עינב קפלן בשארי :רק שניה ,ברשותך ,הנחות בארנונה אפילו שינויי תעריף למטר
שקיים בצו הארנונה אי אפשר לבצע בהנחות בלי הוראה מפורשת בתקנות ושינוי
תעריף קיים או אזור שיוך לפי אישור של שר הפנים ושר האוצר.
גב' קרן גונן :ובזה אין דיון לגבי ערים אחרות?
מר מוטי ששון :לשניהם אין סמכות ב  '85 -לקחו להם את הסמכות.
גב' עינב קפלן בשארי :שניהם לא תיקנו תקנות שמאפשרות לתת הנחה בגלל הימצאות
באזור עבודות רכבת .אז אין לנו שום סמכות.
מר מוטי ששון :נבדוק את הסיפור מה שקרה בתל אביב ובירושלים ונתייחס אליהם
באותה מידה .טוב .אז זהו ,מי בעד אישור שינויים בפרק ההנחות בצו הארנונה ?2019
מכתבו של ,מי כתב את המכתב? ( .28/04/2019תל אביב השרון),מי בעד?  24אין
נגד ואין נמנעים .אושר .אני עובר לסעיף הבא.
מר מיקאל בוזגלו :רק רגע ,שאלה ,אני אשמח לדעת בשאילתא הבא אם פעם הבא אני
מעלה על נושא החיובים בארנונה ובגלל בגבייה אז אני צריך לזמן אותם או שכבר הם
יגיעו לכאן באופן אוטומטי?
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מר מוטי ששון :באופן אוטומטי ,אני מזמין אותם .אני עובר לסעיף הבא .בתשובה
לשאילתא אני עונה לך קצר .אם זה משהו שהוא מאוד מאוד מקצועי בדרך כלל אני
קורא להם לבוא לענות .אוקי .אני עובר לסעיף הבא .ביטול הפקעה בחלקה  643בגוש
 6027ברח' שדרות ירושלים  ,46קיבלתם את החומר בבקשה.

 .6ביטול הפקעה בחלקה  643בגוש  6020ברחוב שד' ירושלים .46
עו"ד יונת דיין :ההפקעה המקורית נעשתה בשנת  .1980התכנית בניין עיר העדכנית
מייעדת את זה שוב למגורים וההפקעה לא מומשה עד סופה ,כך שלמעשה מתבקש
האישור שלכם לבטל את הליך ההפקעה ולהחזיר את הקרקע לבעלים המקורי.
גב' קרן גונן :אני לא הבנתי .אפשר לחזור?
מר מוטי ששון :הפקיעו קרקע ולא השתמשו בו.
גב' קרן גונן :למה הפקיעו?
עו"ד יונת דיין :הייעוד חזר למגורים.
מר מוטי ששון :מחזירים אותה לבעלים.
גב' קרן גונן :מה הייתה התכנית שם? למה הפקיעו אותה מלכתחילה?
עו"ד יונת דיין :התכנית משנת  1980אני לא יודעת לומר לך .אבל הייעוד,
מר מוטי ששון :עכשיו מחזירים לך את זה כי לא מימשו את הייעוד שאמרו לך.
מר מורן ישראל :האם לא צריך במסגרת ביטול ההפקעה לשלם סכום כסף?
עו"ד יונת דיין :במידה והוא,
מר מוטי ששון :אם הוא קיבל.
עו"ד יונת דיין :פיצויים הוא חייב להחזיר אותם ,אבל כרגע השלב הראשוני היא עצם
ההחלטה על ביטול ההפקעה .אם תאשרו את ביטול ההפקעה חוזרים אליו בודקים
כמובן את הפיצויים שהוא קיבל.
מר שי בר :רק רגע ,זה לא קשור ,רק שניה .מה שאמר מורן ,סליחה .סליחה.
מר מוטי ששון :שאלתם שאלה וקיבלתם תשובה.
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מר שי בר :לא ,לא קיבלנו תשובה.
גב' קרן גונן :גם אני לא הבנתי מוטי.
מר מוטי ששון :מחזירים את הקרקע שהופקעה .מורן אמר מה קורה שאל שאלה
ובצדק מה קורה אם אותו בן אדם שהפקיעו לו קיבל פיצויים .אומרים שהוא מחזיר את
הפיצויים בהצמדה וריבית ואם הוא רואה שלא כדאי לו אז זה ,
מר שי בר :אז השאלה שלי על זה ברשותך ,על הנושא של הצמדה וריבית ,עוד פעם.
על זה לא התעמקתי ,אבל היתה לפני שבוע כתבה שהיה בית המשפט בנושא של,
עו"ד יונת דיין :הוגש ערעור על פסק הדין אנחנו מחכים לעליון.
מר שי בר :לא ,אבל זה שהוגש ערעור זה עדיין לא אומר ,השופט פסק שאסור לכם
לעשות את הדבר הזה .לכן הגשתם,
עו"ד יונת דיין :על הפסיקה הזאת של השופט שאנחנו חושבים שהיא מוטעית כי באותה
חקיקה מול המדינה משולמת ריבית הגשנו ערעור לעליון ,לא ייתכן שיש דין שונה
להפקעה לפי פקודה אחת והפקעה לפי פקודה אחרת אז הגשנו ערעור לעליון ואנחנו
מחכים להחלטה.
מר שי בר :אני נמנע.
גב' קרן גונן :רק רגע ,יש לי עוד שאלה ,סליחה .תראו ,אנחנו יחסים חברי מועצה
חדשים אין לנו מושג בדברים האלה לי נורא חשוב אם אתם מבקשים איזה שהוא
אישור שאני אבין מי הפקיע למה הפקיעו כמה הפקיעו ולמה מחזירים .זה חשוב לי כי
אתה אומר לי גוש וחלקה אני לא מבינה.
מר מוטי ששון :אם אנחנו אומרים להחזיר משמע שאנחנו הפקענו.
גב' קרן גונן :אין בעיה ,למה הפקעת מלכתחילה? אני רוצה לדעת.
מר מוטי ששון :בשנת  '80היתה תכנית לצרכי ציבור הפקיעו למישהו את הקרקע שלו
נתנו לו פיצויים .הגיעו למסקנה שלא צריך את השטח הזה והשטח הזה עומד ואני לא
רוצה לפגוע באותו בן אדם.
גב' קרן גונן :את זה אני הבנתי.
מר מוטי ששון :שהפקיעו לו מחזירים לו את הקרקע.
גב' קרן גונן :אני הבנתי את זה .אני מבקשת רק,
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מר מוטי ששון :מורן העיר הערה מה קורה אם ניתנו לו פיצויים,
גב' קרן גונן :אני הבנתי להבא בבקשה מכם כשאתם מבקשים ,כי פעם קודמת אני
הייתי כאן והיו פה לא מעט בקשות נורא חשוב לי כדי שאני לא אגיד אוקי .סתם חלקה
 555ובזה תם הסיפור ,כי אחרת אני באמת בובה כאן ,אין לי מה לעשות כאן ,אני
מבקשת אם עושים עבודה רצינית אז יונת ,אם את באה אליי באיזה שהיא בקשה כזאת
למועצה תכבדו אותנו בזה שתגידו לנו,
עו"ד יונת דיין :אז אני,
גב' קרן גונן :בחלקה ככה וככה בשנת,
מר מוטי ששון :למה את צריכה לענות?
עו"ד יונת דיין :כי אני יודעת מה היא רוצה .אז סליחה ,חסר משפט מקדים אחד שלי,
בתכנית בניין עיר שכתובה הפקעה לצרכי ציבור הצורך הספציפי לרוב לא מפורט,
נשאלת הגמישות לעירייה לפי הצרכים המתפתחים של העיר אם יהיה שם גן ילדים,
בית ספר ,מקווה ,אולם ורשימה שלמה של ייעודים ציבוריים .זה לא נכתב בתכנית בניין
עיר נכתב רק לצרכי ציבור .בשנת  '80כשהפקיעו היתה מחשבה מסוימת כנראה
שהשכונה התגבשה אחרת והאופי השתנה ובתכניות מעודכנות יותר הסתבר שאין
צורך בשטח הזה.
גב' קרן גונן :אוקי .יש לכם פה מהנדסת עיר עם תכניות המתאר שכתוב שם הכל ,אם
אתם מביאים את זה למועצת העיר שיהיה רשום מה.
מר מוטי ששון :יש לי שאלה אלייך,
גב' קרן גונן :לי זה חשוב.
מר מוטי ששון :טלפון אחד ליוסי זיידה אותה שאלה שאת שאלת כאן טלפון אחד,
גב' קרן גונן :למה אני צריכה להרים טלפון? אני גם ככה מבזבזת את הזמן שלי  4שעות
בחינם .אני לא צריכה.
מר מיקאל בוזגלו :רק שאלה ,כשהוא מקבל את הקרקע הוא מחזיר בחזרה עם ריבית
והצמדה?
מר מוטי ששון :אתה לא שמעת מה שאמר מורן .כן .כן .טוב.
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מר מיקאל בוזגלו :רק באותו הקשר מר יוסי ,באמת בבקשה לגבי חומרים שמתקבלים
אז גם על התקציב שצריכה להיות בישיבה שלא מן המניין לאישור התקציב הרגיל אז
אני אשמח לקבל את זה באקסל.
מר יוסי סילמן :קיבלת כבר ,ביקשת וקיבלת.
מר מוטי ששון :טוב .מי בעד ביטול הפקעה בחלקה  643גוש  6020ברח' שדרות
ירושלים  24 .46בעד ,מי נגד ,מי נמנע? אחד נמנע .אושר .אני עובר לסעיף הבא.
אושר על ידי  25חברי מועצה מתוך  27חברי מועצה .אני עובר לסעיף הבא.
עדכון נשלח החברים מוטי ששון ,שי קינן ,יוסי זיידה ואביבה שרון סגן היועצת
המשפטית .אנחנו  ,סליחה ,קראתי את  .8אני עובר ל .7 -

 .7משלחת עירונית לליאון  -כנס ערים תאומות חברי המשלחת הם :זוהר נויימרק
מ"מ ראה"ע ,אילן גזית סגן ראה"ע ,זאב ניסים חבר המועצה.
 .8עדכון משלחת העירונית להאן מונדן – מוטי ששון -ראש העיר ,שי קינן – חולון
מתחדשת ,יוסי זיידה – ע.ראש העיר ,אביבה שרון – ס/יועמ"ש.
מר מוטי ששון :טוב .אז ,חברי מועצה ונבחרי ציבור בכל משלחת ומשתדלים במידת
יכולתנו שיהיו גם נשים .אוקי .מי בעד? כנס נשים תאומות.
גב' קרן גונן :למה עיריית חולון לא מציגה כאן נשים בתוך המועצה שיצטרפו למה? אני
רוצה מאוד לדעת.
מר מוטי ששון :אז אני אמרתי מי שנוסעת הפעם.
גב' קרן גונן :כן ,מי חברת המועצה שנוסעת?
מר מוטי ששון :סגן היועצת המשפטית.
גב' קרן גונן :לא ,היא לא חברת מועצה .אני מצטערת .נציגות נשים חובה כאן הגיע
הזמן.
מר מוטי ששון :את שאלת שאלה ,אז אני אמרתי לך בישיבה קודמת שאני נותן עדיפות
לחברי מועצה ותיקים שייסעו.
גב' קרן גונן :אין בעיה ,נשים אבל.

23

מועצת העיר ה 18-חולון ישיבת מועצה שמן המניין מס'  9ליום–  05.05.19פרוטוקול 503
מר מוטי ששון :אבל במשלחת הזאת אין נשים ,במשלחת הבאה יש נשים.
גב' קרן גונן :יש לך פה נשים גם מהקואליציה שלך ,רבקה עדן.
מר מוטי ששון :יש עובדת עירייה בזמנו קיבלנו החלטה ש  50 -אחוז ממשלחת יהיו
נבחרים ו  50 -אחוז עובדי עירייה מהטעם הפשוט משום שאנחנו נפגשים שם גם עם
בעלי תפקידים בכירים בכל עיר ועיר ,וחשוב לי שאנשים בדרג הבכיר הניהולי שיהיו גם
הם שיבואו למשלחות האלה ויכירו אותם .זאת ההצעה שלי .מי בעד?
גב' קרן גונן :חברת מועצה ותיקה סגנית ראש העיר בבקשה.
מר מוטי ששון :הייתה לפני שנה .נקודה .מי בעד?  .21מי נגד?  2נגד .מי נמנע? .4
אושר .אני עובר לסעיף הבא .יש לי אישור של המנכ"ל.
מר אילן גזית :אתה כבר הודעת בישיבה הקודמת עם האישורים אבל יש עדכון
בנושאים.
מר מוטי ששון :כן .לגבי הנסיעה להאן מונדן שי קינן נוסע ואביבה שרון ואנוכי ויוסי
זיידה שהוא מרכז בדרך כלל את המשלחות.
גב' קרן גונן :שוב פעם אין נציגות נשית.
מר מוטי ששון :יש נציגות נשית אביבה שרון.
גב' קרן גונן :היא לא חברת מועצה.
מר מוטי ששון :אוקי .מי בעד?
גב' קרן גונן :מצטערת ,היא לא חברת מועצה .יש פה בעיה מגדרית ועל זה אני לא
מוכנה לשכוח .אני מבקשת מכם,
מר מוטי ששון :אוקי .מי בעד?
מר מורן ישראל :רק רגע ,רק שניה ,סליחה שאלה.
גב' קרן גונן :עם כל הכבוד.
מר מוטי ששון :ההערה שלך נרשמה.
גב' קרן גונן :יש פה,
מר מוטי ששון :סגן היועצת המשפטית ואני יודע שאת רוצה מאוד אבל אני רוצה שסגן
היועצת משפטית.
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גב' קרן גונן :אני ממש לא רוצה ,אני רוצה שתהיה נציגות נשית.
מר מוטי ששון :אוקי .מי בעד? סיימת את ההערה שלך .מי בעד?
מר מיקאל בוזגלו :רק רגע ,אפשר שאלה?
מר מוטי ששון :כן .בבקשה.
מר מיקאל בוזגלו :עדכון לגבי משלחת עירונית מבורך והכל מישהו יכול לנו לחברי
המועצה להגיד מה התכנית ,מה הם הולכים לעשות? מה הם הולכים לפגוש? מה
הערך המוסף שזה נותן?
מר מוטי ששון :אני אמרתי בפעם הקודמת ,רק עכשיו הוספתי את השמות .אני אמרתי
בפעם הקודמת נחתם ברית ערים תאומות ב  1988 -עם העיר האן מונדן .מי שהביא
אותם זה היה העיר התאומה שלנו סירן ,עכשיו צריכים לחדש הם היו פה לפני שנה
חידשו את הקשר בינינו חתמנו על הארכת התאומות בינינו והם הזמינו לבוא לחתום
אצלם ,לכן אני אמרתי שאני נוסע גם על חשבוני ולא נוסע על חשבון העירייה.
מר מיקאל בוזגלו :לא ,כל הכבוד שאתה נוסע על חשבונך אחלה דוגמה אישית ,אני
בעד ,אבל אי אפשר שאין ייצוג נשי לאשר דבר כזה.
מר מוטי ששון :יש את סגן היועצת המשפטית ,מי בעד?
גב' קרן גונן :יש פה אמירה מגדרית ,חבר'ה ,זה חוצפה ,זה פשוט חוצפה.
מר מוטי ששון 18 :בעד ,מי נגד? מי נמנע?
מר זאב ניסים :הרסתם את העיר,
גב' קרן גונן :אנחנו חברות מועצה בדיוק אותו דבר.
מר מוטי ששון :את נמנעת?
גב' קרן גונן :אני לא נמנעת ,אני נגד.
מר מוטי ששון :נגד .מי נגד?  .6אושר .אני עובר לסעיף הבא.

 .9מינוי דירקטורים לדירקטוריון החברה לבילוי ובידור בע"מ .נציג מועצה :מוטי
ששון ראה"ע  ,נציגה מסיעת "חולון מתחדשת" ,נציג מסיעת "ש"ס"  -חיים
סברלו ,נציג רשות :אליאב חתוכה מנהל אגף גנים ונוף ,נציג ציבור :יצחק ליסמן
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מר מוטי ששון :אני עובר לנושא של מינוי דירקטורים ,החברה לניהול  .רק להבהיר
לחברים ,ראש העיר הוא על פי חוק הוא לפי תקנון החברה הוא יו"ר הדירקטוריון לכן
על פי הוראה של משרד הפנים ועל פי התקנון של החברה .לכן ראש העיר הוא יו"ר.
עכשיו,
מר עמוס ירושלמי :אני רוצה לראות.
מר מוטי ששון :אה ,אתה רוצה לראות את זה? קיבלתם את זה בחומר לא?
מר עמוס ירושלמי :לא .לא.
מר מוטי ששון :לא ,לא ,בפעם הקודמת .אז מוטי ששון נציג ,
גב' קרן גונן :רק שניה ,לגבי נושא אחר.
מר מיקאל בוזגלו :אבל תשאלי בסוף ,הוא מדבר .ראש העיר מדבר.
מר מוטי ששון :חיים סברלו ,מוטי ששון ,חולון מתחדשת .חיים סברלו מסיעת ש"ס .שי
קינן מוטי ששון חיים סברלו נציג הרשות אליאב חתוכה מנהל אגף גנים ונוף ,נציג ציבור
איציק ליסמן .אני צריך לעשות כל דבר ודבר ,רק רגע ,מי בעד?
מר מיקאל בוזגלו :רק רגע סליחה ,מורן רוצה לשאול שאלה.
מר עמוס ירושלמי :נציג ציבור איציק גליסמן הוא לא נציג ציבור הוא עובד העירייה.
מר מוטי ששון :לא ,הוא פרש.
מר עמוס ירושלמי :פרש ,אבל הוא עדיין שייך למנגנון הזה .אני לא מבין.
מר מוטי ששון :מי?
מר עמוס ירושלמי :תיקח מישהו אחר.
מר מוטי ששון :מה שעשינו שהרבה עובדי עירייה שעבדו תראה כולל וידבסקי אנחנו
רוצים את כל הידע וכל הניסיון שיש להם והם מוכנים להיות ,הרי הם לא מקבלים כסף,
מוכנים להיות ורוצים להיות דירקטור בחברה והם אנשי ציבור .במקום לקחת אנשים
שיש להם זיקה פוליטית כזו או אחרת מעדיפים לקחת מישהו עם ניסיון,
מר זאב ניסים :יש לו זיקה פוליטית.
מר מוטי ששון :לא ,אף אחד לא חבר מפלגה.
מר זאב ניסים :גליקסמן לא חבר מפלגה?
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מר מוטי ששון :לא ,לחלוטין לא.
מר זאב ניסים :הוא נולד אצלכם.
מר מוטי ששון :לא היה אף פעם.
עו"ד יונת דיין :אני אזכיר לך גם ש,
מר זאב ניסים :אנחנו יודעים הכל.
מר מוטי ששון :אוקי .תן למורן לשאול שאלה .קרן בבקשה.
גב' קרן גונן :שתי שאלות ,קודם כל על הסעיף הקודם יש נתון שאומר תקנו אותי אם
אני טועה אם מישהו עובד עירייה והוא נוסע לחו"ל זה נחשב טובת הנאה .איך אביבה
שרון נוסעת לחו"ל ,אני רק רוצה לוודא את זה.
מר מוטי ששון :זה לא טובת הנאה.
מר אילן גזית :זה בגדר התפקיד שלה.
עו"ד יונת דיין :היא לא נוסעת לבילוי על חשבון העירייה ,היא לא נוסעת לאיזה שהיא
מטרה,
גב' קרן גונן :אני רוצה לשמוע ,רק שניה.
מר עמוס ירושלמי :אתם לא בסדר ,אתם הייתם צריכים לעשות הרצאה לכל חברי
המועצה החדשים ולהסביר להם בדיוק מה עושים שם.
מר מוטי ששון :קרן ,קרן.
גב' קרן גונן :להזכירך,
מר זאב ניסים :הייתה הרצאה אחת אבל היא לא מספיקה .הייתה אחת.
גב' קרן גונן :אז תבקשו עוד ,בשמחה.
מר מוטי ששון :מי שלא בא להרצאה נתנו לכם הסברים אז עכשיו יעשו לכם מחדש.
אוקי .קרן שאלת וקיבלת תשובה.
גב' קרן גונן :התשובה אני לא שמעתי אותה אני מצטערת.
עו"ד יונת דיין :אני אנסה לענות ,נורא קשה ככה .בכל זאת .זאת לא איזה שהיא נסיעת
בילוי או נסיעה פרטית על חשבון העירייה זוהי נסיעת עבודה במסגרת תפקידה
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בעירייה ולצורך הקשרים העירוניים בין העיר שלנו לעיר התאומה מה שנאמר גם
בישיבה בחודש שעבר שאלה קשרים שמעודדים גם על ידי משרד החוץ וגם על ידי
מרכז השלטון המקורי כדי לשפר את התקשורת בין שתי המדינות.
מר מוטי ששון :חברים.
מר מיקאל בוזגלו :אני לא אסתום את הפה שלי ,סגן ראש העירייה שמדבר בצורה כזו.
מקצועית כשאני צריך לדבר אני אעיר לה ,וכשהיא צודקת צודקת .אני לא פוגע בה.
מר מוטי ששון :סברלו ,בוזגלו.
עו"ד יונת דיין :רק לסיום ההסבר ברשות כולם ,קרן ,בעקבות דו"ח מבקר המדינה לא
רק על חולון אלא גם על ערים אחרות חולון הלכה ושכללה את המנגנון המקצועי הפנימי
שלה וכל יציאה של עובד עירייה לחו"ל על חשבון קופת העירייה נבחנת מבחינת
הצורך ,מבחינת התרומה המקצועית ,מבחינת היקף העלות ,ומבחינת רקורד הנסיעות
של אותו עובד מהקופה הציבורית.
מר מוטי ששון :נקודה .אוקי .מה השאלה הבאה ,מורן אתה רוצה לשאול? תדברי
עכשיו את ואחר כך הוא ידבר .את מחלקת פה רשות דיבור? באמת.
גב' קרן גונן :אני צריכה להיות במקום אחר ,אבל מה לעשות? עוד שאלה אחת ,לא
בעצם לא שאלה ,אמירה ואני חושבת שזה חשוב ברמת האמירה העירונית .גם חברי
דירקטוריונים יש מקום לייצוג נשי ואני מבקשת ממש להתייחס לנושא וזה קריטי גם
ברמה הארצית יש כרגע מאבק מאוד מאוד רציני בנושא הזה של החברות ממשלתיות
שיהיה מחצית מהאנשים ,מחצית מחברי הדירקטוריון יהיו נשים ,אני ממש מבקשת את
זה.
מר מוטי ששון :אוקי .שמעתי אותך ,אנחנו ממלאים את הנשים על פי הוראות משרד
הפנים שמדברות על שליש .נקודה .מורן ,יש פה שליש בכל חברה .מורן .בבקשה .לכן
כדאי שתדעי לא מאשרים אם אין שליש .בבקשה מורן.
מר מורן ישראל :עם הרבה כבוד לשני נציגי הציבור ששמת בשתי החברות האלה שאני
מכיר אותם ברמה האישית ואני מאוד מכבד אותם .אחד השאלה הפשוטה היא נציג
ציבור צריך להיות בן הישוב.
מר מוטי ששון :לא חובה.
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מר מורן ישראל :זאת השאלה הראשונה .אוקי .ההערה השנייה ויוסי יודע את זה ,יש
בקשה שעומדת כבר במשך חודשיים שביקשתי את הפרוטוקול הפשוט שבמסגרתו
אמרתם שנציגי הציבור שלנו שעומדים ותלויים עדיין לא אושרו ,ועכשיו מאשרים נציגי
ציבור חדשים ועדיין,
מר מוטי ששון :כל מה שהוועדה לא אישרה,
מר מורן ישראל :אבל לא קיבלנו שום פרוטוקול כזה .יכול להיות אני מבקש רק זה רגע
את נציגי הציבור לדחות ,כי אני לא ראיתי עוד שום פרוטוקול למרות שהפצרתי ישיבה
אחרי ישיבה .נראה את הפרוטוקול ונאשר את נציגי הציבור ,אם זה חלוט אין שום
בעיה ,אני רוצה לראות.
מר מוטי ששון :אוקי .הוועדה בוחנת וכל מי שיש לו זיקה לחבר,
מר מורן ישראל :אין אף אחד,
מר מוטי ששון :אבל תן לי לענות לך.
מר מורן ישראל :אין נציגה פוליטית ,תפסיק לומר את זה .אף אחד מהאנשים שביקשנו
בסבב השני שהוא כבר במשך  4שנים ללא זיקה פוליטית.
מר מוטי ששון :אוקי .שמעתי אותך .בסדר.
מר מורן ישראל :אז אני רוצה בבקשה לקבל את הפרוטוקול.
מר מוטי ששון :אני,
מר מורן ישראל :אתם חוטפים עכשיו משהו שיש נציגי ציבור שמועצת העיר אישרה
והם עומדים ותלויים ואני חושב שראוי לדחות את זה בעוד ישיבה ולקבל את
הפרוטוקול נראה שזה אכן חלוט ואחר כך רק בעניין נציגי הציבור ,כי יש שני נציגי ציבור
שעדיין לא אישרנו ,שאישרנו בפעם הקודמת.
מר מוטי ששון :מה ששייך לקדנציה הקודמת אני לא מעלה ,אני מעלה עכשיו הצעה ,
מר מורן ישראל :אבל אתה אישרת כבר בתחילת הקדנציה חבר'ה מהקדנציה הקודמת.
מר מוטי ששון :אני מאשר את הכל ,אני רוצה שהוועדות של הדירקטורים יתחילו
לעבוד .מורן שמעתי אותך.
מר מורן ישראל :מצוין.
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מר מוטי ששון :אני קורא את הרשימה ותצביע נגד .אז אני אומר מוטי ששון,
מר מורן ישראל :לא ,רק שניה ,קודם כל אני רוצה ,רק שניה .אני רוצה ,אני מבקש
לסיים בהצבעה כחלק ממה שאני יכול לעשות את נציגי הציבור ולהפריד את ההצבעה.
מר מוטי ששון :אז רק רגע,
עו"ד יונת דיין :מוטי תפריד את ההצבעה .חברי מועצת העיר לחוד ונציגי ציבור לחו"ל.
עכשיו תצביע על שני סעיפים אחד אחרי השני.
מר מוטי ששון :למה? אני לא מבין למה צריך להפריד?
עו"ד יונת דיין :כי חבר מועצה מבקש להסתייג מחלק מסוים.
מר מוטי ששון :אז נעשה הצבעה .אוקי .אני קורא .מוטי ששון ,שי קינן ,חיים סברלו ,מי
בעד?  25בעד ,מי נגד?  1נגד אין נמנע אושר .אני עובר לסעיף הבא .אני רוצה גם נציג
הרשות מי שיחליף את וידבסקי נציג הרשות אנחנו מקבלים שליש ,שליש ,שליש .שליש
חברי מועצה ,שליש פקידות בכירה ושליש זה אנשי ציבור .אז אליאב חתוכה מנהל אגף
גנים ונוף מי בעד?
מר זאב ניסים :אפשר שאלה לפני שאתה מאשר אותו? אתה לקחת איש בכיר וידבסקי
ואתה שם לי מישהו מגנים ונוף ,אני לא מבין.
מר מוטי ששון :כי יש שם נציגים את דני פדר.
מר זאב ניסים :אה ,דני פדר נמצא שם?
מר מוטי ששון :כן .נמצא שם .אוקי .מי בעד?
מר זאב ניסים :כי לכאורה היה כתוב נציגה.
מר מוטי ששון :אני דיברתי על זה ואז בנושא של אנשי ציבור אתה ביקשת לא להצביע
בעד עכשיו נכון?
מר זאב ניסים :לא ,אני מדבר על הציבור.
מר מוטי ששון :לא ,לא ,תן לי ,אתה בא ואומר ברגע שלא יהיה שליש נשים לא יאשרו
את זה.
עו"ד יונת דיין :לא יאשרו.
מר מוטי ששון :אז אנחנו אישרנו,
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מר זאב ניסים :חברי מועצה היא תאשר באופן אוטומטי.
עו"ד יונת דיין :חברי המועצה הם היחידים שלא,
מר מוטי ששון :חברי המועצה אין בעיה.
עו"ד יונת דיין :שני שליש אחרים שמגיעים אליה היא שואלת גם אם יש מספיק נשים,
אם אין שליש נשים,
מר מוטי ששון :לכן גם בישיבה הבאה גם אנחנו נביא כי שי רוצה להיות ואני ביקשתי
משי ,שי ,ביקשתי שייתן לי אישה כנציגת דירקטוריון אבל שי החליט כרגע שהוא משנה
את דעתו מטבע הדברים זה ישפיע על איש הציבור.
מר שי קינן :כן ,זה מועצת מנהלים שאי אפשר לוותר עליה צריך מישהו נציג,
מר מוטי ששון :אין בעיה .אוקי .אז הבנו ,אז עכשיו מי בעד אליאב חתוכה מנהל אגף
גנים ונוף? כדירקטור מטעם העירייה לחברה לבילוי ובידור .22 .מי נגד ,מי נמנע? זאב
נמנע 4 .נמנעים .אחד נגד.
גב' קרן גונן :אני נגד.
מר מוטי ששון 2 :נמנעים ואחד נגד .אני עובר לסעיף הבא.
גב' קרן גונן :זה לא נכון ,תשאל מי נגד.
מר מוטי ששון :אני שאלתי.
גב' קרן גונן :אנחנו הצבענו נגד.
מר מוטי ששון :את הצבעת נגד או נמנע?
גב' קרן גונן :נגד .הוא גם נגד.
מר מוטי ששון :תחליטו ,טוב  4נגד אין נמנעים ,אושר ,אני עובר לסעיף הבא.
עו"ד יונת דיין :רק רגע ,אז נציג ציבור יורד מסדר היום.
מר מוטי ששון :כן .נציג ציבור אני צריך להכניס אישה.
עו"ד יונת דיין :אוקי.
מר מוטי ששון :נביא אישה .אל תדאג .חבר'ה ,אני עובר לסעיף הבא
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 .10מינוי דירקטורים לדירקטוריון החברה לפיתוח תיאטרון מוסיקה אומנות ומחול
בע"מ .נציג מועצה :מוטי ששון ראה"ע ,חלבי מאיר – נציג סיעת "מצטיינים
בחינוך  /ליכוד ,רבקה עדן – נציגה מסיעת "אמת"
מר מוטי ששון :מינוי דירקטורים לחברה לפיתוח תאטרון מוסיקה בע"מ .נציג המועצה
מוטי ששון ,ראש העיר ,מאיר חלבי נציג סיעת ניצנים בחינוך ליכוד ,שלומי תמם ורבקה
עדן מסיעת אמת .גם אני רציתי שיהיו קצת נשים .מי בעד?  26בעד ,מי נגד ,מי נמנע?
אין נגד ,אושר .אני עובר לסעיף הבא.
 .11מינוי דירקטורים לדירקטוריון החברה הכלכלית לפיתוח חולון בע"מ .נציג מועצה:
מוטי ששון ראה"ע ,נציג מסיעת "צעירים  -מורן ישראל ,נציג מסיעת "עידן חדש
בחולון" -2/3 ,קדנציה – עמוס ירושלמי ,נציג רשות :ערן דוד  -סמנכ"ל תשתיות,
נציג ציבור :יצחק וידבסקי
מר מוטי ששון :מינוי דירקטורים לדירקטוריון החברה הכלכלית פיתוח חולון בע"מ .מוטי
ששון ראש העיר ,מורן ישראל ,אז שני שליש.
גב' קרן גונן :מי הנשים?
מר מוטי ששון :שני שליש.
מר מורן ישראל :יש נשים שנמצאות שם.
מר מוטי ששון :יש נשים שנמצאות.
גב' קרן גונן :זה לא קשור ,אני שואלת.
מר מוטי ששון :אני אומר ככה ,עמוס ,אתה היית בחברה לכן השארתי אותך שם.
מר עמוס ירושלמי :אני מבקש בינתיים אני רוצה להגיד כמה מילים ,באמת .בקצרה
מוטי.
מר מוטי ששון :אני אתן לך ,אני כבר מסיים.
מר עמוס ירושלמי :אבל אל תצביע על זה בשביל מה?
מר אילן גזית :הוא לא רוצה שתצביע על זה.
מר עמוס ירושלמי :אל תצביע על זה.
מר אילן גזית :זה לפי הצעה .במסגרת הצעה.
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מר זאב ניסים :אנחנו מקבלים חבר דירקטוריון אחד אישה ,אבל יש,
מר מיקאל בוזגלו :זאב ,יהיה לך עוד הרבה שנים לדבר .חכה .חבר'ה,
מר מוטי ששון :טוב ,בואו נאשר את זה ואחר כך,
מר עמוס ירושלמי :אבל חמש דקות אני מדבר מוטי באמת.
מר מוטי ששון :לא ,רק נאשר את זה ,כי אתה לא רוצה אני יודע מה אתה הולך להגיד.
מר עמוס ירושלמי :לא ,אז,
מר מוטי ששון :שני שליש מהסיעה שלכם.
גב' קרן גונן :אם אין אישה,
מר עמוס ירושלמי :אבל אני רוצה לדבר .חבר'ה ,רק רגע .אני רוצה להגיד לכם באמת,
עם כל אהבתי למקום הזה שאני  16שנה נמצא פה אני פורש ,אני הולך הביתה .אני לא
אאחז בקרנות המזבח ואמשיך ללכת יש לי מספיק דברים לעשות בחיים .כל חיי חלמתי
לעזור לחלשים אבל עם תקציב ,עם ביצועי .אבל זה  10שנים אני הייתי באופוזיציה וזה
לא עזר לי .הל כתי לקואליציה לא עזר לי ,ועכשיו נכנסתי למוטי למשרד אמרתי לו אני
מזכיר לי את ביבי נתניהו ,למה? ביבי אומר לא היה כלום ולא יהיה כלום ,מוטי אומר לא
יהיה כלום לא היה כלום ולא תקבלו כלום .אבל זה בשביל ההומור .בוא אני אגיד לך,
מר מוטי ששון :למה אמרתי לך אנחנו עובדים לפי חוק.
מר עמוס ירושלמי :לא ,אני רוצה להגיד לכם שבאמת עברתי פה באמת הרבה ימים
קשים וימים יותר קלים ,צחוקים נחמד ,עברנו פה דברים מאוד מאוד לטעמי אם אני
מסתכל ואני אומר חבל שבדיעבד כאילו שיש הצבעות על נושאים כל כך חשובים
שלפעמים היד שלנו אנחנו יכולים לפגוע בהרבה אנשים במיוחד חלשים וזה לא אומר
חלשים ,אנשים נופלים בין הכיסאות בחיים ,אין דבר בטוח ,אין דבר שאתה בא ומקבל
הכל .בקשר לעמותה יש לי קשיים מאוד מאוד גדולים שם גם ארנונה גם חשמל וגם
מים וגם ביטחון ,הכל .הגעתי למסקנה שאני לא יודע אם אני אוכל להמשיך .אני
אשתדל כמיטב יכולתי .אני עד עכשיו שילמתי במשך שנה ומשהו מעל  40אלף ש"ח
לעירייה ארנונה ובכסף הזה הרבה תינוקות נשארו בלי שום דבר לאכול בלי שלא היה
לי מטרנה הזו לקנות אבל אני לא מאשים אף אחד ,אני מקבל הכל באהבה ואני רוצה
להגיד לעזרא סיטון ידידי ,קודם כל שיהיה לך בהצלחה ולניסן .לעזרא אני רוצה להגיד
שכל פעם שילך ברחוב או שתהיה בדרך או תשמע על תינוק או ילד שהוא בוכה תזכור
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את מה שאתה זוכר ומה שאני זוכר ואני סולח ,אבל אני לא שוכח .וזה מה שאני רוצה
להגיד לכם מהלב .ועוד משהו ,אני קיבלתי מתנה הכי גדולה בעולם הכי גדולה ,הילד
שלי .הילד הזה הוא נגד כל הסיכויים באמת ,הוא  100אחוז נכה אבל אני רוצה
להמשיך בכוחות שיהיה לי להמשיך לעזור לו שיעלה מעלה מדרגה אחרי מדרגה עד
שיגיע למקום שהוא רוצה להגיע .אז ככה אני גם רוצה להגיד סליחה לכל אלה שהצביעו
בשבילי ,אני ממש מצטער שאני עוזב ,וזה לא פייר ,כי אבל אני אעשה כמיטב יכולתי
בדרך השקטה לעשות מה שאני יכול .ודבר אחרון ,מוטי ,אני אשמח מאוד שנרים ,לא
נקרא לזה כוסית ,אבל משהו מתוק להמשך חיים של כולנו ואני אגיע פה עם המשפחה,
אני לא דיברתי איתם על זה ,אף אחד לא יודע אפילו אשתי לא יודעת.
מר מיקאל בוזגלו :גם אשתך לא יודעת .כאילו פצצה אתה הפלת.
מר עמוס ירושלמי :כן ,הפלתי פצצה .איך אומרים?
מר מוטי ששון :עמוס ,אני יכול לפנות אליך בשם חברי המועצה? רק רגע אני פניתי
לעמוס.
מר עמוס ירושלמי :אני פורש ,הכל מוקלט .אני אתן לך גם מכתב אין בעיה .מוטי ,אתה
זוכר שאנחנו היינו ילדים אנחנו היינו עושים תחרות מי ישתין יותר רחוק? היום אנחנו
עושים תחרות מי ישתין יותר קרוב .לא נורא .זה בשביל ,יש לי סרטון של  12דקות
שמדבר על העמותה 13 - 12 ,דקות .אני אשמח מאוד שתראו את זה ואל תצביעו
בשבילי ,אני לא רוצה .אני כבר אלוהים הצביע בשבילי כשהוא הביא לי את הבן שלי
בחיים .באמת .תודה לכולכם ,אם פגעתי במישהו בזדון או לא בזדון .
מר מוטי ששון :עמוס כחבר .אני רוצה לפנות אליך ולבקש תישאר ,יש לך עוד הרבה
מה לתרום ,תמשיך להיות חלק מאתנו.
מר מיקאל בוזגלו :מוטי ,אני מציע שאתה תזמין אותו לשיחה אליך למשרד.
מר מוטי ששון :לכן אני מבקש אם אתה כבר רוצה לעשות מסיבת פרישה אז תעשה
כשאתה פורש לא כשאתה כבר אחרי שפרשת .אני חושב שזה יותר מכובד ,עמוס תן לי
לשכנע אותך ,אנחנו בני אותו גיל אפילו נולדנו באותו יום.
מר עמוס ירושלמי :שנה הבדל ,אני האח הגדול של המועצה.
מר מוטי ששון 28 :בפברואר שנינו נולדנו באותו תאריך .תן לי לדבר אתך ,בוא נדחה
את זה מקסימום לישיבה הבאה תעשה את זה בצורה יותר מכובדת ,יבוא לפה לירון
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תבוא אילנה ,בסדר? תקבל את הצעתי נדבר בינתיים .בסדר? מקובל? מי בעד? כולם
בעד.
גב' עינב קפלן בשארי :אוהבים אותך עמוס.
מר מוטי ששון :כן .אוקי .אז מי עכשיו נציג הרשות אני חוזר ואומר מוטי ששון ,מורן
ישראל ,כרגע אנחנו לא בוחרים ערן דוד סמנכ"ל תשתיות.
גב' עינב קפלן בשארי :עובד עירייה.
מר מוטי ששון :הוא עובד עירייה .מי בעד חברי מועצה ובישיבה אחרי זה ,אני הייתי
מציע את עמוס שהוא יהיה.
מר עמוס ירושלמי :עכשיו אתה מציע אותי ובסוף אתה מפטר אותי ,זה לא בסדר.
מר מוטי ששון :אני לא מפטר אותך .אז אנחנו ,
מר זאב ניסים :אתה יכול,
מר מוטי ששון :בוא ,אישרנו אותו ,מוטי ששון ,מורן ישראל ועמוס ירושלמי .מי בעד?
 .25ספרתי טוב? רק רגע .גם את בעד? אוקי 26 .בעד אין נגד ואין נמנעים .עמוס פה
אחד .פה אחד .מה אתה הולך? נציג הרשות ערן דוד סמנכ"ל תשתיות מי בעד?
בחברה לפיתוח החברה הכלכלית לפיתוח חולון 26 .בעד ,מי נגד ,מי נמנע? אושר.
נציג הציבור יצחק וידבסקי.
מר זאב ניסים :לא ,אמרנו ש,
גב' עינב קפלן בשארי :בחברה הקודמת.
גב' קרן גונן :גם גליקסמן וגם,
מר מורן ישראל :אבל עכשיו יש נציג ציבור שיש פרוטוקול שלא קיבלנו.
מר מוטי ששון :אתה מתנגד להכניס אותו?
מר מורן ישראל :אני לא מתנגד בגלל זה אני מבקש לדחות את הישיבה.
מר מוטי ששון :אוקי .העברת לישיבה הבאה את שני הנציגים .אוקי .נעביר את זה
לישיבה הבאה.
עו"ד יונת דיין :יורד מסדר היום.
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מר מוטי ששון :יורד מסדר היום .אוקי .אושר .ואתה עכשיו מביא את העדכון של
הוועדות?
מר יוסי זיידה :כן ,אם יש לכם עדכונים של שמות שאתם ,הרי במועצה הקודמת אישרנו
ועדות ,אבל נשארו פה ושם חלונות וחורים ,אנחנו רוצים לתת את השמות של אנשים.
מר מוטי ששון :הישיבה נעולה.
מר יוסי זיידה :לא ,לא ,מוטי .רק רגע .רק רגע.
גב' קרן גונן :יוסי ,רק לגבי הוועדות אפשר לענות?
מר יוסי זיידה :ליאור קורן מנוער וצעירים .שוקי דיצמן,
גב' קרן גונן :אפשר לגבי הוועדות לומר משהו?
מר מוטי ששון :רק רגע ,רק שניה.
עו"ד יונת דיין :בואו לא נעשה את זה ככה ,בואו נביא מסודר בפעם הבאה ו,
מר זאב ניסים :נכון.
עו"ד יונת דיין :ואז,
מר מוטי ששון :אוקי .בבקשה.
מר יוסי זיידה :יש עוד מישהו שרוצה לתת שמות?
גב' קרן גונן :יש לי רק שאלה לגבי הוועדות.
מר מוטי ששון :עוד רגע.
מר יוסי זיידה :רק רגע קרן ,אני עדיין בשמות של נציגים בוועדות אלא אם כן את בעניין
של שמות בוועדות.
גב' קרן גונן :אני רוצה להגיד רק על הוועדות,
מר יוסי זיידה :שמות ,חבר'ה תעבירו לי מקסימום במייל מחר או מחרתיים .אבל
תעבירו לי כי אני נשארתי עם חורים .בגלל זה,
מר זאב ניסים :יוסי ,נציגי ציבור.
מר יוסי זיידה :נציגי ציבור כן בגדול ,בעיקר נציגי ציבור ,קרן שאלה.
גב' קרן גונן :אני אשמח אם תקשיבי יונת.
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עו"ד יונת דיין :אני מקשיבה כל הזמן.
גב' קרן גונן :תראו ,הוועדות לקח זמן עד שהתכנסו כל הוועדות עד שבחרנו בהן ,מה
שקרה ברמה הארצית היו בעצם קורסים ימי השתלמות ליו"ר של ועדות אנחנו פספסנו
אותם אני פניתי ליוסי אפרופו לגבי נושאים מסוימים ,פספסנו אותם .זאת אומרת אני
כחברת מועצה חדשה פספסתי את אותם נושאים .אני מבקשת שאתם כרשות
שמעריכה את עצמה ומכבדת את עצמה תיתנו את כל המענה הזה שאנחנו פספסנו
לאור זה שזה נדחה חצי שנה .תודה.
מר מורן ישראל :אני רוצה בראשית דבריי קודם כל לשלוח תנחומים למשפחות
ההרוגים במערכה ואיחולי החלמה לפצועים ולחזק את חיילנו.
מר מוטי ששון :חברים ,מורן מדבר במקום ,לא להפריע בבקשה.
מר מורן ישראל :לאחל כמובן ימים שקטים .אני מבקש נאום במקום כי נאום במקום היא
פעולה שהיא לא דרישה ,היא לא החלטה של מועצת העיר שהיא החלטה נוקשה היא
בקשה והבקשה היא מאוד מאוד פשוטה בימים האחרונים אנחנו עדים לתופעה מאוד
לא נעימה שמגיעה מתאגיד המים להערכה שלי מאות אנשים שקיבלו התראה אדומה
שכזו שבהתאם לסעיף  4לפקודת המסים התאגיד רשאי למכור ולתפוס את
מטלטליהם ,לעקל את המשכורות שלהם ,את החשבונות שלהם ,תושבים שבדרך כלל
משלמים את חשבונות המים שלהם כסדרם כמו שצריך .וכל מי שלא מעט מתוך אלה
שבדקנו איתם וזה קורה ממש בימים האחרונים לא מעט מבין אלה שבדקנו איתם
וצלצלו לשירות הלקוחות של תאגיד המים נענו שתאגיד המים לא יודע להגיד מה פשר
החוב ולכן הבקשה מתחלקת לשניים והיא בקשה די פשוטה  -בקשה ראשונה ,רק רגע,
זוהר .רק רגע .תנו לי לסיים את דבריי ואם זה מקובל עליך זה מצוין.
מר מוטי ששון :רק רגע ,הוא יסיים בבקשה.
מר מורן ישראל :הבקשה הראשונה היא שתהיה בדיקה מהירה זריזה בראשותך זוהר,
שתבדקו את העניין הזה כי אני אומר לך מאות,
רו"ח זוהר נוימרק :אם יש לך שם דוגמה ספציפית.
מר מוטי ששון :זוהר ,הוא מדבר ,זכות דיבור יש לו ,תענה לו אחר כך.
מר מורן ישראל :הפייסבוק שלי מלא במאות משפחות שבדקו והתאגיד לא יודע
להסביר להם למה בכלל החוב .אז הבקשה אחד שתבדקו ושניים שתעדכנו את הציבור
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נראה לי שבוע ימים פרק זמן סביר לבדיקה מעמיקה ,תחזרו לציבור ותגידו מה קרה,
אם טעיתם תודו בטעות רק תדווחו ,יש הרבה אנשים שהיום חרב האיום הזה מונף ולא
ברור להם בכלל .הדבר השני שזה קיבלנו דווקא כשהעלינו את הנושא הזה מתושב
שהעלה משהו חכם שאנחנו קוראים לו אהרון שביט והוא אמר בואו נציע הצעה לעתיד
ההצעה מאוד פשוטה כל דרישת חוב שיוצאת לתושבים שתצא עם הסבר מהות החוב.
כיום יש דרישות חוב שרשום חוב בלי לפרט איזה חודשים ועבור מה ודורשים
מהתושבים ואז הם צריכים לחזור לתאגיד ולברר .על מה החוב וכו' .לא תצא דרישה
בלי פירוט מהות החוב ,זה נראה לי דרישה מאוד פשוטה .הדבר השני ,כל שובר
תשלום שיוצא לתושבים במידה ויש חוב שעומד יתווסף לו סעיף נוסף שאומר יש לו חוב
עומד .שיידעו לעקוב אחרי הדברים .אם עכשיו בינואר ובפברואר הם יקבלו דרישה
חדשה ויהיה כתוב להם בשורה שיש להם חוב עומד מדצמבר הם יידעו לעקוב מאיזה
חודש התחיל החוב הזה לכן כל דרישה לתשלום יהיה מצוין במידה ויש חוב עומד
השורה הזאת .במידה ולא אני מבקש לציין שאין חובות לפני כן ,כך יהיה קל יותר
לתושבים ,זה נראה לי דרישה מאוד פשוטה כשאתה דורש תשלום מהתושבים ככה
מאוד פשוט יהיה לעקוב האם היה לנו חוב ,האם פתאום קיבלנו התראה שבאה משום
מקום ונראה לי שאם אנחנו ניישם את זה אז אנחנו באמת נעשה סדר ונשאיר את
האמון לתושבים תודה רבה.
מר מוטי ששון :מי רוצה לדבר?
גב' שירלי לביא ציון :אני רוצה לשאול שאלה.
מר מוטי ששון :שאלה? כי הישיבה כבר נעולה.
גב' שירלי לביא ציון :שאלה כחברת מועצה חדשה שגם כן לא כל כך בקיאה .חזרנו
מקודם מטקס זיכרון לנפגעי איבה ,וראיתי בהנחת הזרים שם שהיה זר אחד שנקרא זר
של מעמד האישה מועצת הנשים העירונית.
מר מוטי ששון :כן.
גב' שירלי לביא ציון :בהתאם למה שאנחנו דיברנו כאן קודם אני הייתי רוצה לדעת במה
מדובר ואיך אנחנו,
מר מוטי ששון :יש מועצת נשים עירונית.
גב' שירלי לביא ציון :יש ועדה כזאת .מה זה המועצה הזאת?
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עו"ד יונת דיין :יש תפקיד בכל רשות מקומית מכוח הוראה בחוק של יועצת לראש
הרשות בקידום ענייני מעמד האישה .היא כפופה ישירות לראש העירייה .לפי גודל
הרשות והחלטות נוספות זה יכול להיות נוסף לתפקיד וזה יכול להיות תפקיד בפני
עצמו .פה בעיריית חולון זה תפקיד בפני עצמו ,רמה אליקים ,
מר מיקאל בוזגלו :יש גם נקודה שהיא שייכת לפורום הזה.
עו"ד יונת דיין :יש הסתדרות יש שילוט שמה ,היא מיוזמתה שלה יצרה איזה שהיא
מועצת נשים עירונית .כשאומרים עירונית זה לא כמו מועצת העיר או ועדה עירונית זה
פשוט שם העיר .תושבות עיר שונות פונות אליה ,משתתפות בזה לדעתי יש גם פרסום
בפייסבוק.
גב' שירלי לביא ציון :כחברות מועצה אנחנו יכולים לקבל זימון למפגשים האלה?
מר מוטי ששון :אם את תושבת ואת רוצה להשתתף.
גב' שירלי לביא ציון :כל אחד יכול .יש לה אפילו,
גב' עינב קפלן בשארי :בהמשך לסעיף  6לישיבה לסדר יום של הישיבה אז ביטול
הפקעה מדובר אם זה אותו אדם שבאמת מבטלים לו את ההפקעה זה אדם שחייב
אלפי שקלים לעירייה.
מר מוטי ששון :לא ישלמו לו.
עו"ד יונת דיין :סליחה שאני עוצרת אותך ,זה קצת פגיעה בפרטיות של בן אדם.
גב' עינב קפלן בשארי :אני לא אמרתי את השם שלו.
עו"ד יונת דיין :השם שלו כתוב במסמכים.
גב' עינב קפלן בשארי :אבל אני לא אמרתי את זה לפרוטוקול.
מר מיקאל בוזגלו :זה כן לפרוטוקול ,הישיבה עדיין מוקלטת.
עו"ד יונת דיין :כשאת מבקשת נאום מהמקום זה לפרוטוקול.
מר מיקאל בוזגלו :בסדר לוודא שהתשלומים חוזרים לעירייה.
מר מוטי ששון :הוא לא יקבל אם הוא חייב לעירייה .נקודה.
מר יוסי זיידה :עינב ,תשאלי אותי את השאלה הזאת אני אעביר אותה לאנשי המקצוע
ואשיב לך כדי לעמוד במה שהיא אמרה,
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מר מיקאל בוזגלו :אבל זה לא עניין אינדיבידואלי זה כמדיניות .
מר מוטי ששון :הוא לא יקבל אם הוא חייב .תודה רבה הישיבה נעולה.

ישיבה הסתיימה
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