מועצת העיר ה 18-חולון ישיבת מועצה שמן המניין מס'  11ליום –  10.6.2019פרוטוקול 505

מועצת העיר ה 18 -שמן המניין מס' 11
מיום 10.06.2019
פירוט הנוכחים בישיבה והנעדרים ממנה


משתתפים:
 oמר מוטי ששון – ראש העיר ויו"ר מועצת העיר
 oמר אילן גזית – חבר מועצה וסגן ראה"ע
 oגב' אלינור מטלון – חברת מועצה
 oמר בר שי – חבר מועצה
 oגב' גליה עומרד לוי – חברת מועצה
 oמר זוהר נוימרק – חבר מועצה ומ"מ ראה"ע.
 oמר חיים סברלו – חבר מועצה וסגן ראה"ע
 oמר יעקב אחדות – חבר מועצה
 oמר יעקב בבלי – חבר מועצה
 oמר יפת צדקה – חבר מועצה
 oמר מאיר חלבי – חבר מועצה ומשנה לראה"ע
 oמר מורן ישראל – חבר מועצה
 oמר מיקאל בוזגלו – חבר מועצה
 oמר עזרא סיטון – חבר מועצה וסגן ראה"ע
 oגב' עינב קפלן בשארי – חברת מועצה
 oמר קובי מכלוף – חבר מועצה
 oדר' קרן גונן – חברת מועצה
 oמר ראובן קייקוב – חבר מועצה
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 oמר שי קינן – חבר מועצה
 oגב' רבקה עדן – חברת מועצה
 oגב' שני מסילתי כהן – חברת מועצה


נעדרו:
 oגב' שירלי לביא-ציון – חברת מועצה
 oמר ניסים זאב  -חבר מועצה
 oמר מיכאל סוטובסקי – חבר מועצה ומשנה לראה"ע
 oמר שלומי תמם – חבר מועצה
 oד"ר מאיר רוק – חבר מועצה
 oמר עמוס ירושלמי – חבר מועצה (פרש)



כמו כן נכחו:
 oמר יוסי סילמן – מנכ"ל העירייה
 oעו"ד יונתן דיין – יועמ"ש העירייה
 oמר אריק מולה – מנכ"ל תאגיד מי שקמה
 oגב' ורדה לוי – מנכ"ל רשת קהילה ופנאי
 oגב' פנינה שנהב – מנכ"ל החברה הכלכלית לפיתוח חולון
 oמר שמשון חן – מנכ"ל החברה לבילוי ובידור בע"מ
 oגב' נורית בייסקי – דוברת העירייה
 oגב' אסתי וייסלר הרצוג– חשבת העירייה
 oמר רחמים בינוני – מנהל אגף תקציבים ובקרה
 oמר יגאל אייל – מנהל מחלקת הספורט
 oמר מוטי ענתבי – מנהל כספים של החברה הכלכלית
 oמר אורי לזר – נציג משרד דו"ח של החברה הכלכלית
 oמר גלעד סוקולובר – רו"ח החברה לבילוי ובידור
 oגב' כרמית רותם – מנהלת כספים של החברה לבילוי ובידור
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 oמר דוד קונפורטי – רו"ח עמותת עליון
 oמר דורון עברי – רו"ח החברה לפיתוח תאטרון ,מוזיקה ,אומנות ומחול בע"מ
 oמר משה מועלם – רו"ח רשת קהילה ופנאי
 oמר שמעון משעלי – רו"ח מבקר תאגיד מי שקמה
 oמר יוסי זיידה – חבר מועצה וסגן ראש עיר

על סדר היום:
 .1הצעה לסדר  -של חבר המועצה מיקאל בוזגלו בנושא תערוכת צעצועים.
 .2הצעה לסדר  -של חבר המועצה מיקאל בוזגלו בנושא העמדת רכב במשקל עד  5טון
לרכב מסוג סילברדו.
 .3הצעה לסדר  -של חברת המועצה קרן גונן בנושא – "חולון עיר מוצלת".
 .4הצעה לסדר  -של חבר המועצה מורן ישראל בנושא קייטנות קיץ.
 .5שאילתא  -של חבר המועצה מורן ישראל בנושא התראות בגין חיובים ללא נימוק של
תאגיד המים.
 .6שאילתא  -של חבר המועצה מיקאל בוזגלו בנושא פחים.
 .7שאילתא  -של חבר המועצה מיקאל בוזגלו בנושא סימון והצבת תמרורים.
 .8שאילתא  -של חברת המועצה קרן גונן בנושא מעברי חציה וסימוני דרכים.
 .9שאילתא  -של חברת המועצה קרן גונן בנושא סיום פיתוח סביבתי "מגדלים
בשדרה"
 .11שאילתא  -של חבר המועצה בר שי בנושא – יתרות כספי הורים לשנת 2118
 .11אישור דו" ח מבוקר לשנת .2117
 .12אישור דו" ח רבעוני ( )2סקור ליום .31.6.2118
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 .13אישור דו"ח רבעוני ( )3ליום .31.9.2118
 .14אישור דו"ח רבעוני ( )4ליום .31.12.2118
 .15עדכון תבחינים לתמיכות בעמותות כללי לשנת .2119
 .16תבחינים עמותות כללי לתקציב לשנת .2121
 .17אישור הדוחות הכספיים של עמותת עליון ליום .31.12.2118
 .18הצגת הדוחות הכספיים של מי שקמה ליום .31.12.2118
 .19אישור הדוחות הכספיים של רשת קהילה ופנאי ליום .31.12.2118
 .21אישור הדוחות הכספיים של החברה לתיאטרון מוסיקה אומנות ומחול ליום
.31.12.2118
 .21אישור הדוחות המילוליים של החברה לתיאטרון מוסיקה אומנות ומחול ליום
.31.12.2118
 .22אישור הדוחות הכספיים של החברה לבילוי ובידור ליום .31.12.2118
 .23אישור הדוחות הכספיים של החברה הכלכלית לפיתוח חולון ליום .31.12.2118
 .24אישור מורשי חתימה במקום מ"מ גזבר העירייה.
 .25אישור עדכון תקציב רגיל לשנת .2119
 .26תבחינים בספורט לשנת .2121
 .27עדכון ואישור טבלת החלוקה של כספי התמיכות בספורט בגין תבחין הישגיות לשנת
.2119
 .28בקשה לאישור מחיקת חובות בהסדרי פשרה.
 .29אישור המועצה להסמכת מפקחי רישוי עסקים.
 .31החלטת מועצת העיר לבקש ממשרד הפנים פטור לעריכת מכרז עבור עמותת אנוש.
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 .31אישור למינוי תפקיד מ"מ לדני פדר מ"מ גזבר העירייה.
 .32אשרור מינויו של מר זוהר נוימרק כדירקטור בתאגיד "מי שקמה" על פי דרישת רשות
המים.
 .33מינויו של חבר המועצה מר יעקב בבלי  -מחליפו של חיים זברלו כיו"ר וועדת הנחות.
 .34מינוי הגב' סיגל פתאל כחברה בוועדת בטיחות בדרכים כנציגת רשות.
 .35מינוי הגב' מלכה סיבוני כחברה בוועדה למעמד קידום הילד כנציגת רשות.
 .36מינוי הגב' גלית בראל כחברה בוועדה למאבק בנגע הסמים כנציגת רשות.
 .37מינויו של ולדימיר טפליצקי מנהל מחלקת התנועה כנציגה של מהנדסת העיר בוועדת
בטיחות.
 .38מינויו של יעקב אחדות כחבר בוועדת ביקורת במקום ראובן קייקוב.
 .39אישור פגרת קיץ בחודשים יולי אוגוסט  /אוגוסט ספטמבר.

ריכוז החלטות ישיבת מועצת העיר שמן המניין
מס'  11פרוטוקול 505
 .1הצעה לסדר  -של חבר המועצה מיקאל בוזגלו בנושא תערוכת צעצועים .ירד מסדר
היום.
 .2הצעה לסדר  -של חבר המועצה מיקאל בוזגלו בנושא העמדת רכב במשקל עד  5טון
לרכב מסוג סילברדו .ירד מסדר היום.
 .3הצעה לסדר  -של חברת המועצה קרן גונן בנושא – "חולון עיר מוצלת" .ירד מסדר
היום.
 .4הצעה לסדר  -של חבר המועצה מורן ישראל בנושא קייטנות קיץ .ירד מסדר היום.
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 .5שאילתא  -של חבר המועצה מורן ישראל בנושא התראות בגין חיובים ללא נימוק של
תאגיד המים.
 .6שאילתא  -של חבר המועצה מיקאל בוזגלו בנושא פחים.
 .7שאילתא  -של חבר המועצה מיקאל בוזגלו בנושא סימון והצבת תמרורים.
 .8שאילתא  -של חברת המועצה קרן גונן בנושא מעברי חציה וסימוני דרכים.
 .9שאילתא  -של חברת המועצה קרן גונן בנושא סיום פיתוח סביבתי "מגדלים
בשדרה".
 .11שאילתא  -של חבר המועצה בר שי בנושא – יתרות כספי הורים לשנת 2118
 .11מועצת העיר אשרה ברוב קולות את הדו"ח המבוקר לשנת .2117
 .12מועצת העיר אשרה ברוב קולות את הדו"ח הרבעוני ( )2סקור ליום .31.6.2118
 .13מועצת העיר אשרה ברוב קולות את הדו"ח הרבעוני ( )3ליום .31.9.2118
 .14מועצת העיר אשרה ברוב קולות את הדו"ח הרבעוני ( )4ליום .31.12.2118
 .15מועצת העיר אשרה ברוב קולות את עדכון התבחינים לתמיכות בעמותות כללי לשנת
.2119
 .16מועצת העיר אשרה ברוב קולות את התבחינים  -עמותות כללי לתקציב .2121
 .17מועצת העיר אשרה ברוב קולות את הדוחות הכספיים של עמותת עליון ליום
.31.12.2118
 .18מועצת העיר אשרה ברוב קולות את הצגת הדוחות הכספיים של מי שקמה ליום
.31.12.2118
 .19מועצת העיר אשרה ברוב קולות את הדוחות הכספיים של רשת קהילה ופנאי ליום
.31.12.2118
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 .21מועצת העיר אשרה ברוב קולות את הדוחות הכספיים של החברה לתיאטרון מוסיקה
אומנות ומחול ליום .31.12.2118
 .21מועצת העיר אשרה ברוב קולות את הדוחות המילוליים של החברה לתיאטרון
מוסיקה אומנות ומחול ליום .31.12.2118
 .22מועצת העיר אשרה ברוב קולות את הדוחות הכספיים של החברה לבילוי ובידור ליום
.31.12.2118
 .23מועצת העיר אשרה ברוב קולות את הדוחות הכספיים של החברה הכלכלית לפיתוח
חולון ליום .31.12.2118
 .24מועצת העיר אשרה ברוב קולות את מורשיי החתימה במקום מ"מ גזבר העירייה.
 .25מועצת העיר אשרה ברוב קולות את עדכון התקציב הרגיל לשנת .2119
 .26מועצת העיר אשרה ברוב קולות את התבחינים בספורט לשנת .2121
 .27מועצת העיר אשרה ברוב קולות את עדכון ואישור טבלת החלוקה של כספי התמיכות
בספורט בגין תבחין הישגיות .2119
 .28אישור בקשה לאישור מחיקת חובות בהסדרי פשרה -.עבר לישיבה של חודש יולי.
 .29מועצת העיר אשרה ברוב קולות את הסמכת מפקחי רישוי עסקים.
 .31מועצת העיר אשרה ברוב קולות את החלטת מועצת העיר לבקש ממשרד הפנים
פטור לעריכת מכרז עבור עמותת אנוש.
 .31מועצת העיר אשרה ברוב קולות את המינוי לתפקיד מ"מ למר דני פדר מ"מ גזבר
העירייה.
 .32מועצת העיר אשרה ברוב קולות את אשרור מינויו של מר זוהר נוימרק כדירקטור
בתאגיד "מי שקמה" על פי דרישת רשות המים.
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 .33מועצת העיר אשרה ברוב קולות את מינויו של חבר המועצה מר יעקב בבלי  -מחליפו
של חיים זברלו כיו"ר וועדת הנחות.
 .34מועצת העיר אשרה ברוב קולות את מינוי הגב' סיגל פתאל כחברה בוועדת בטיחות
בדרכים כנציגת רשות.
 .35מינוי הגב' מלכה סיבוני כחברה בוועדה למעמד קידום הילד כנציגת רשות.
 .36מינוי הגב' גלית בראל כחברה בוועדה למאבק בנגע הסמים כנציגת רשות.
 .37מועצת העיר אשרה ברוב קולות את מינויו של ולדימיר טפליצקי מנהל מחלקת
התנועה כנציגה של מהנדסת העיר בוועדת בטיחות.
 .38מועצת העיר אשרה ברוב קולות את מינויו של יעקב אחדות כחבר בוועדת ביקורת
במקום ראובן קייקוב.
 .39מועצת העיר אשרה ברוב קולות את פגרת קיץ בחודשים יולי אוגוסט  /אוגוסט
ספטמבר.

פרוטוקול
מר מוטי ששון :אני פותח את ישיבה שמן המניין מספר  ,11אני מתחיל מסדר היום .הצעה
לסדר של חבר המועצה בוזגלו בנושא תערוכת הצעצועים ,בבקשה.
 .1הצעה לסדר  -של חבר המועצה מיקאל בוזגלו בנושא תערוכת צעצועים.
מר מורן ישראל :מוטי ,אבל מאחר והוא ציין את זה ,אבל הוא דיבר על סדר היום .ומאחר
והוא ציין את זה ,אני מבקש שתורידו את הסעיפים האלה ,חבל על כל כוח האדם שאתם
מפעילים .לא ,זה לא הצעה .יש דין מסירה היועצת המשפטית נכון? בפקודת העיריות .החומר
הזה לא נמסר  11ימים מראש ,הוא עוסק בענייני כספים ואין שום סיכוי שחברי המועצה,
מר מוטי ששון :מורן תן לי רגע ...
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מר מורן ישראל :בבקשה.
מר מוטי ששון :זה לא אישור תקציב ,אתה בסך הכל מאשר את מה שהיה בעבר .אין לך שום
השפעה .זו לא החלטה ,זה לא דבר שאתה מחליט עליו מה יהיה התקציב כאלה וכאלה ,זה
היה כבר .זה צילום מה שהיה ,לא ניתן לשנות אותו .זה או שאתה מאשר את המאזן או
שאתה לא מאשר ,זו סמכותך .אז אל תאשר אותו .עכשיו נוצר מצב,
מר מורן ישראל :זה חברי המועצה אבל זה לא רק אני.
מר מוטי ששון :מורן אתה שאלת שאלה ,אני רוצה לענות לך .ואתה מנהל איתי עכשיו דו שיח.
אני אתן לך תשובה מיד בישיבה .למרות שאמרתי שאני אתחיל בסעיף הראשון של בוזגלו,
אמרת את מה שאמרת ,התחשבתי בך .תקשיב ,אני חוזר ואומר לך .אתה כתבת גם ,גם
לדברי יוסי .כתבת דבר שזה טעות אנוש .הבחורה שלנו שמצלמת ,והיא בסך הכל אתה יודע
במקום דף אחרי דף ,היא רצתה להפוך לחסוך שדף אחד בצד אחד ,גם בדף שלא יהיה את
זה .מסתבר שאף אחד לא שם לב ,החומר נשלח ,נשלח על ידי כולם .אף אחד לא טרח
להעיר 5 ,שעות 6 ,שעות לפני הישיבה אני מקבל מיוסי שהתקשרה אלינור והסבה את
תשומת ליבו שהצד השני לא צולם .לא הייתה כאן שום כוונה ,אני מדבר על מה שאמרת.
טעות אנוש .האם בגלל טעות אנוש של פקידה,
מר מורן ישראל :חס וחלילה.
מר מוטי ששון :דקה רגע .אני צריך לדחות את הדיון על מה שאני מחויב על פי חוק להעביר
את הנושא של המאזן? אני חושב שלא ,ואני אומר אנחנו מבינים שזו טעות אנוש .זה יכול
לקרות לכל אחד ,ואתה אומר "זה לא מקובל ,איפה הפרוצדורה?"
מר מורן ישראל :זה מאוד מקובל .זה לא מקובל ,
מר מוטי ששון :זכותך ,קיבלת את החומר .זכותך להצביע נגד. .
מר מורן ישראל :מוטי תראה רגע שניה ,אמרת שאנחנו לא מקבלים טעות אנוש ,אנחנו
מקבלים טעות אנוש ,רק לא נראה לי מכיוון שכולנו אנושיים שמסוגלים ללמוד עוד חומר של
בערך  61-81עמודים ,שהתקבל בשעתיים האחרונות ובסופו של דבר אם תרצה או לא נרצה,
בסדר היום זה מופיע כאישור .כולנו צריכים לאשר ,לא סתם זה מופיע כאישור ולא הצגה .יש
מימד שם לפי ההצגה .ולכן ,לא נראה לי הגיוני שאנחנו גם אנחנו אנשים.
מר מוטי ששון :אוקיי תצביע נגד.
מר מורן ישראל :לא .אל תראה את דבריי ככה,
מר מוטי ששון :ביקשת להוריד מסדר היום?
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מר מורן ישראל :לא ,לא ביקשתי .אתם פשוט לא יכולים להעלות את זה על סדר היום.
מר מוטי ששון :אוקיי אז אני מעלה את זה על סדר היום נקודה.
מר מורן ישראל :בניגוד לפקודה ,בוא תביא .
מר מוטי ששון :בבקשה בוזגלו.
מר מיקאל בוזגלו :מתחילים?
מר מוטי ששון :כן כן התחלתי את הישיבה.
מר מיקאל בוזגלו :ראשית אי אפשר להתחיל את הישיבה ולא לפרגן ,אני רוצה לפרגן אנחנו
נפרגן .עיריית חולון וזה גם בפרוטוקול ,התחלנו .יציבה ואיתנה חולון ממוקמת במקום ה3-
בדירוג היציבות הפיננסית של העיריות ב .2119-המשמעות ,חולון העיר היציבה ביותר
מבחינה פיננסית מבין הערים הגדולות ,היציבות ,הפיננסיות של רשות מקומית ,יעילה תוצאה
בין השאר של הכנסות הראשות ,ראש העיר מוטי ששון ואני מצטט "אני שמח שעיריית חולון
בראשותי ממשיכה פעם אחר פעם להוכיח התנהלות אחראית ,שקולה ויעילה" ועל כך באמת
אני רוצה לומר שאפו .לפני שאני מתחיל את השאילתא אני אשמח לענות ,או שיגיד לי ,
מר דובר :הצעה לסדר.
מר מיקאל בוזגלו :הצעה לסדר הצעה לסדר סליחה .מר מוטי ששון האם לא היה מספיק
חשוב לעדכן את חברי המועצה שהנך מוזמן לשימוע ב 3-ביולי ,לגבי עיר איתנה?
מר מוטי ששון :אני לא יודע מה זה קשור לעניין של התערוכה.
מר מיקאל בוזגלו :קשור או לא קשור מיד נגיע לתערוכה ,אבל אני בא ואני אומר ,האם זה לא
מספיק חשוב להתחיל בישיבת המועצה ולעדכן בחברי המועצה "רבותיי ,אני מעדכן אתכם גם
בטוב שאנחנו מפרסמים דברים ,אני רוצה שתדעו שאני מוזמן לשימוע לפני לקיחת העיר
האיתנה במשרד הפנים ב 3-ביולי".
מר מוטי ששון :חבל שאתה לא מעודכן .אז קודם כל ,כדאי שתדייק בעובדות .מה שקרה
שגמרנו את התקציב בעודף .במקום שזה יהיה בתקציב הפיתוח ,הם רצו שנעביר את זה
לתקציב השוטף .אנחנו מעדיפים להשאיר את זה בתקציב הפיתוח ,כי אז אתה מגדיל את
התקציב של הפיתוח ביתרות האלה .יש לנו הרבה מאוד פרויקטים ,שאנחנו צריכים הרבה
כסף.
מר מיקאל בוזגלו :אין בעיה אבל עדיין ,זה לא חשוב,
מר מוטי ששון :אני עונה לך אתה לא מקשיב.
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מר מיקאל בוזגלו :אוקיי אני מקשיב.
מר מוטי ששון :לכן ,מה שקרה שברישומים שעשו על ידי אנשי המקצוע ,זה נרשם כעודף
תב"ר ולא כעודף בשוטף .זה כל הסיפור ואת זה מתקנים ,ואת זה שולחים לדין  ...זו הייתה
הכוונה ,דיברתי עם מנכ"ל משרד הפנים .הסברתי לו ,דיברתי עם מנהלת המחוז ,הסברתי
לה ,קיבלו את זה ,אני שולח להם את התשובה .שהם יחליטו מה שיחליטו,
מר מיקאל בוזגלו :אין בעיה אבל זה לא היה מספיק חשוב? ,לא אני אסביר. ,
מר מוטי ששון :זה לא על סדר היום .אתה מדבר בנושא,
מר מיקאל בוזגלו :חברי המועצה שתדעו שלא עדכנו אתכם שראש העירייה היה מוזמן
לשימוע לפני לקיחת עיר איתנה ואין לכם עוד מושג עוד כמה דברים ,אין בעיה .עוד כמה
דברים מסתירים מכם ,אבל אנחנו נחשוף אותם .אז שתדעו שהוא מוזמן לשימוע.
מר מוטי ששון :וחולון תישאר עיר יציבה ואיתנה על אפך ועל חמתך וחוסר הבנה שלך.
מר מיקאל בוזגלו :על אפי ועל חמתי בחוסר ההבנה שלי? אין שום בעיה .הצעה לסדר
תערוכת הצעצועים .כמו ששמנו לב ,תחילת החודש העוצר את חנה הרצמן מי שהוכח
שלקחה כספים מהקופה הציבורית ,והשתמשה לצרכיה הפרטיים ועשתה כבשלה .מתוך
משרד האוצר היא גם השיבה  43,111שקלים לקופת העירייה .היא פשוט לקחה לנו כספים,
שלנו התושבים לפרטיה האישיים .זה בנספח א'" ,אני הגברת חנה הרצמן מס תעודת זהות
",543761
עו"ד יונת דיין :אפשר לא להקריא תעודת זהות של אנשים במועצה בבקשה? בכל זאת ,זה
שידור ציבורי ואתה מחזיק מסמך שהוא הסכם,
מר מיקאל בוזגלו :אבל זה מסמך שמפורסם באינטרנט בריש גלי ,בגלוי.
עו"ד יונת דיין :בסדר ,אני רק מבקשת לא להקריא מספרי תעודות זהות.
מר מיקאל בוזגלו :אז אין בעיה .הגברת חנה הרצמן מאשרת בזאת הסכמתי לביצוע השבת
הכספים בסך  43,111שקלים נטו .לפי המפורט בסעיף  2להסכם .ביוצא מזה שחנה הרצמן
החזירה  43,111שקלים לקופת העירייה ,יש עוד דברים הרבה יותר חמורים שנגיע אליהם
בהמשך .אבל לא זאת הנקודה .הנקודה היא שאני בא ואני אומר ,איך זה ,אפילו שהיא אוצרת
וזה בהתנדבות ,אנחנו בחולון עיר הילדים ,נותנים במה לאחת כזאת לדרוך כאן בעירנו חולון?
אני פונה אליכם חברי המועצה ואני אומר ,איפה המוסר? איפה הדרך? אנחנו צריכים להוקיע
אנשים כאלה מקרבינו .ואני יודע שהתערוכה התחילה ,אבל אני רוצה להעלות העצה לסדר
אפילו שיהיה לזה קנסות והשלכות ,עיריית חולון היא איתנה היא תוכל לעמוד בזה ,לאלתר.
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ברמה המוסרית ,להנחיל לדורות שלנו ולילדים שמקרים כאלה לא יהיו בבית ספרנו ,ואנחנו
לא נתן יד למי שהייתה מנכ"לית וגנבה כספים על חשבוננו ,להמשיך לתת לה במה בחולון.
דבר כזה אסור שהוא יהיה פה .אני מדבר על רמת המוסר פה עכשיו .אז זו הצעה שאני רוצה,
ואני מבקש להעלות לסדר הצעה במידי ,במידי לסגור את התערוכה הזאת ולא לתת לה במה
ולו דקה אחת .אפילו שהיא יוצרת וזה בהתנדבות .זו הצעה שלי.
מר מוטי ששון :חברים ,חנה הרצמן יוצרת את התערוכה הנוכחית בהתנדבות מלאה כמו
שהיא התנדבה לאצור את שתי התערוכות הקודמות בסדרה .מי שלא יודע ,אנחנו משלמים
למי שאוצר תערוכה .במרץ  2115הוצגה תערוכה ראשונה בסדרת תערוכות המוקדשת
לצעצועים ולמשחקי ילדות וזאת מתוך רצון להכיר לדור הצעיר משחקים נוסטלגיים ,ערכיים ...
לצד עיצובים חדשים וטכנולוגיים מתקדמות בתחום זה .בהמשך בשנת  2117הוצגה
התערוכה השנייה בסדרה שעסקה בעולם הצעצועים .בחודש שעבר נפתחה התערוכה
השלישית בסדרה והפעם הושם הדגש על משחקי הקופסא ולתת כבוד לראשונה ,לשניים
מהיוצרים הבין לאומיים של ישראל ,אורה ותיאו קוסטר אשר אחראים להמצאת כמה
ממשחקי הקופסא המוכרים והאוהבים בכל העולם .שיבוץ התערוכה בלוח התערוכות
העירוניות נובע משיקולים אומנותיים .בעיתוי נלקח בחשבון גם את חופשת הקיץ בו ילדים
רבים יוכלו לבקר בגלריה וגם לשחק במשחקים באופן חופשי .היו שם מאות אנשים ,זאת
התערוכה הכי גדולה שראיתי שבאו אנשים לראות את התערוכה הזאת ,מכל קצות הארץ .זו
התשובה שלי לאור מה שאמרתי .אני מבקש להוריד את ,הוא מתעקש לעלות לסדר היום .מי
בעד לעלות לסדר היום?
מר דובר :כמה אנשים היו?
מר מוטי ששון :מאות.
מר דובר :זה הכי הרבה שבאו לתערוכה?
מר מוטי ששון :בפתיחה ,היית שם ,והלכת לא ראית כמה הגיעו .בבקשה .אתה רוצה לעלות
לדיון.
מר מיקאל בוזגלו :אני אעלה ואני רוצה גם יהיה רשמי.
מר מוטי ששון :מי בעד לעלות לדיון?  . 1,2,3,4,5,6לאור מה שאמרתי ,מי בעד להוריד את
זה מסדר היום?  1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,11להוריד את זה מסדר היום ,ירד מסדר היום .אגב
בוזגלו אני מציע לך לחזור בך מדברים ,כי אמרת דברים שיש בהם הוצאת דיבה .עברתי
לסדר היום.
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מר מיקאל בוזגלו :לא לא אתה לא תעבור לסדר היום .אתה אמרת משהו ואני אגיב עליו.
אתה אמרת משהו ,אמרת הוצאת דיבה ואני אגיב עליו.
מר מוטי ששון :אני לא נותן ,פעם שנייה לסדר.
מר מיקאל בוזגלו :אתה לא תגיד לי אתה מוציא דיבה ולא תיתן לי אפשרות.
מר מוטי ששון :רשות דיבור ,תוציא אותו בבקשה.
מר מיקאל בוזגלו :אתה לא יכול להגיד לי אתה מואשם בהוצאת דיבה ,אני לא יוצא החוצה.
מר מוטי ששון :תצא החוצה.
מר מיקאל בוזגלו :אני מבקש ממך איש יקר אני מכבד אותך ,יצחק .שלא תעזו להתקרב לפה.
אתה תיתן לי להתבטא.
מר מוטי ששון :לא נתתי לך את זכות הדיבור.
מר מיקאל בוזגלו :לא ממשיכים.
מר מוטי ששון :בבקשה תוציא אותו.
מר מיקאל בוזגלו :אני לא יוצא .אתה אמרת תחזור בי על הוצאת דיבה ,ואתה תיתן לי להשיב
את מה שאני רוצה.
מר מוטי ששון :לא רוצה .לא נתתי רשות דיבור ,אתה מתפרץ .צא החוצה .אמרתי סך הכל
אני מציע לך .צא החוצה.
מר מיקאל בוזגלו :אבל אתה אמרת שאני מוציא דיבה.
מר מוטי ששון :צא החוצה.
מר מיקאל בוזגלו :אני לא מוציא דיבה.
מר מוטי ששון :אני מציע לך לחזור בך ,זה מה שאמרתי.
מר מיקאל בוזגלו :לא ,כי אמרת הוצאת דיבה .אז אני לא חוזר בי.
מר מוטי ששון :אתה מסתכן בהוצאת דיבה ,צא החוצה.
מר מיקאל בוזגלו :אני לא חוזר בי בהוצאת דיבה ,ואני עומד בזה .אני אשמח לפגוש אותך
בבית משפט.
מר מוטי ששון :אוקיי .עכשיו אתה יוצא .אני עובר לסעיף הבא ,לא שלך .אני אעבור אחר כך
תחזור ,כרגע אתה יוצא החוצה.
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מר מיקאל בוזגלו :אני אצא לכמה דקות התארגנות ואני אחזור.
מר מוטי ששון :קרן אני אעבור אלייך ,בסדר? ההצעה לסדר שלך.
מר דובר  :2אבל זה סעיף שלו עכשיו.
מר מוטי ששון :אני עובר ,כי אמרתי לו לצאת ,הוא יצא ואני אחזיר אותו לסעיף שלו.
מר דובר  :2אבל יש סדר.
מר דובר  :3אתה צריך להחזיר אותו וזהו מוטי.
מר מוטי ששון :בבקשה ,קרן.
דר' קרן גונן :לפני שאני נוגעת בהצעה לסדר ,אני חייבת לומר שיש פה משהו מאוד מאוד לא
נעים ,מאוד לא נוח .אני לא כל כך מבינה איך הדברים מתנהלים .יש פה אנשים שמדברים.
יש פה משהו לא הגיוני מוטי .כאילו בדרך שבה מתנהלת הישיבה ,משהו לא הגיוני .אני
באמת כל פעם מוצאת את עצמי מחדש לא מבינה איך זה עובד כאן .הבן אדם במקרה זה
מיקאל ,אבל הוא מנסה להתבטא ,אתה מגיב לו,
מר מוטי ששון :תשמעי.
דר' קרן גונן :אתה רוצה להוציא גם אותי?
מר מוטי ששון :לא לא. ,
דר' קרן גונן :אני חייבת לומר.
מר מוטי ששון :תקשיבי טוב .יש יושב ראש לישיבה ,מי שנותן רשות דיבור זה יושב ראש
הישיבה .אז כדאי לשמור על הסדר ולבקש את האישור של ראש הישיבה לדבר .אבל אם לא
נתתי אישור ,תהיה פה הפקרות .כל אחד יצעק בזמנו ויגיד מה שהוא רוצה .זה לא מקובל.
ככה לא מנהלים ישיבות .מאחר ואני כבר כל כך הרבה שנים מנהל עשרות ומאות ,אז אני לא
יודע מה הניסיון שלך .ככה לא מנהלים ישיבות .ולא כל אחד יכול להתפרץ מתי שהוא רוצה,
ולדבר על נושאים שהם לא על סדר היום .אדם צריך לדבר לפי מה שכתוב בסדר היום ,לא
לדבר על דברים שלא קשורים לסדר היום .אוקיי ,עכשיו תדברי ,נתן לך את רשות הדיבור.
 .3הצעה לסדר -של חברת המועצה קרן גונן בנושא – "חולון עיר מוצלת".
דר' קרן גונן :קראתי את מה שכתבתי ,אין לי מה לומר .בהחלט,
מר מוטי ששון :את משאירה את זה? את מורידה מסדר היום?
דר' קרן גונן :לא ,ענית יפה .אתה עונה על כל ההצעות לסדר .נשמע מצוין.
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מר מוטי ששון :אז להוריד את זה מסדר היום?
דר' קרן גונן :לא.
מר מוטי ששון :מה לא? רוצה דיון או לא רוצה דיון?
דר' קרן גונן :לא .אני רוצה שתקרא את זה ,כדי שכולם יקראו מה תעשה בנושא .אז אני
אקריא את מה שאני ביקשתי ,אני לא ארחיב כי טעם ,אין לזה שום ערך מוסף .אז העלתי
לסדר בגדול איזה שהוא רעיון להוציא את חולון לעיר מוצלת ,פרויקט עיר מוצלת ,אבל כמובן
התשובה היא בהתאם כמו כל השאילתות וכמו כל ההצעות לסדר ,אז אין פה שום חדש .אתה
מוזמן לחזור על הדברים שכתבת ,בבקשה.
מר מוטי ששון :אתם רוצים לעשות לי את זה ,קיבלתם את זה?
גב' אלינור מטלון :זה צריך להיות בפרוטוקול.
מר מוטי ששון :את וויתרת על ההקראה של השאלה.
גב' אלינור מטלון :זה צריך להיות בפרוטוקול .לא ,היא הקריאה.
דר' קרן גונן :אני לא ארחיב פשוט כי אין טעם בהרחבה.
מר מוטי ששון :קרן אבל את שמה לב שאנחנו מצילים את העיר כל הזמן?
דר' קרן גונן :אני שמה לב ,עדיין לא מספיק אבל הנה אני רואה ,כתבת אז בוא תקריא.
מר מוטי ששון :החל משנת  2117התחלנו בביצוע פרויקט הצללות תמיכה ... ,שדרש היתר
ואין עצים .שלב א' בוצעו  34מתחמים של הצללות ,שלב ב' בוצעו  29מתחמים של הצללות.
שלב ג' יבוצעו בחודשים הקרובים עוד  22הצללות .שלב ד' לפני ההיתר עד כה  ...והצללות
יבוצעו לאחר הוצאת ההיתר 31 .אחוז ממתקני המשחק אלה קיימת הצללה טבעית מייצרים
בכל שנה נשתלים מאות עצים ברחובות ובגנים הציבוריים .בגנים בעיר עשרות אלפי עצים
בוגרים שכבר נותנים צל ,לצד פרגולות בגינות .רק לאחרונה הותקנו  31פרגולות מעל
ספסלים בכיכר סירן .זו התשובה שלי .מי ,בעד לעבור לסדר היום? ירד מסדר היום.
דר' קרן גונן :לא .ניראה לי עיר מוצלת לחלוטין.
מר מוטי ששון :אני לא שואל אם קיבלת את זה ,שואל על סדר היום.
דר' קרן גונן :עיר מוצלת.
מר מוטי ששון :תכניס את בוזגלו שיכנס .אנחנו ממשיכים .הצעה לסדר דיון בקייטנות הקיץ
בבקשה מורן.
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 .4הצעה לסדר  -של חבר המועצה מורן ישראל בנושא קייטנות קיץ.
מר מורן ישראל :אז קודם כל ערב טוב לכולם .הצעה לסדר משמעותה והמהות שלה ,היא
לעלות משהו כשמו לסדר היום .לדבר ,לדון עליה .שכולם נראה את הנתונים ,שנבין את
הרציונל .שנוכל לשמוע מה חושבים הדרג המקצועי .מה חושבים כל האנשים שהתעסקו בכל
הנושא הזה של קייטנות .נוכל לשתף כל אחד מהלימוד שהוא עשה .מה הוא קרא ,מה הוא
שמע מההורים שהוא נפגש איתם .ויחד נוכל לחשוב ,האם באמת הפתרון שמוצע כרגע
והשירותים שמוצעים לתושבים הוא הדבר הנכון והאידיאלי לתת לתושבים במה שיש .אז
אנחנו עשינו קצת עבודה אצלנו לפחות ,אני לא חלילה מבטל עבודה שגם אחרים עשו .אני
מברך עלייה אפילו .אם הייתם לוקחים ,ותיקחו עכשיו את כל קייטנות הקיץ שמוצעות לפחות
כרגע לגני ילדים ,תראו שמופיעות שם  4אפשריות .שתי אפשרויות הן קייטנות שבמחירי
הפיקוח ,תחת צו מחירי הפיקוח .ושתי קייטנות שאינן תחת צו הצעת מחירי הפיקוח .קייטנות
שהן תחת צו מחירי הפיקוח מחולקות כמו שמגדיר הצו ל 3-שבועות שהן  15ימים ו 15-ימים.
על קייטנות שאינן בצו הפיקוח מחולקות ל 23-ימים שהן למעשה כל חודש יולי ועוד  8ימים
שהן התוספת של חודש אוגוסט .אוקיי? עכשיו כדי לעשות חישוב נכון ,ולראות באמת מה ניתן
לתושבים ,צריך להבין את הקייטנה ,גם במה שמפורסם שהיא נותנת מצד אחד ,מצד שני
לעשות את התחשיב פר כל קייטנה ,כמה עולה לכל הורה בכל שעה .ואם תעשו את התחשיב
הזה ,כמה עולה ,מה המחיר השעתי למעשה של כל אחת מהחלופות ,אתם תגלו שהקייטנה
הכי זולה היא לא הקייטנה שבמחירי הפיקוח ,היא הקייטנה של חודש יולי ,שהיא לא במחירי
הפיקוח של ה 23-יום .והמחיר השעתי שלה המחושב יוצא  9שקלים ו 25-אגורות .ועד שאתם
מסתכלים על הדבר הזה ,אתם אומרים רגע ,קודם כל כבר יצרנו בתחילת הדרך הבחנה בין 2
קייטנות שונות .קייטנה אחת היא קייטנה שהיא בפיקוח ,וקייטנה אחת היא קייטנה שלא .לא
רק יצרנו הבחנה בשם ,יצרנו גם הבחנה במבנה ,איפה שזה יתקיים .זה אומר ,אני מבין שזה
מפריע גם לחברה שם .אז תיקחו מעבר לשם ,גם יצרנו הבחנה במבנה .כי הגדרנו מבנים
שבהם תתקיים הקייטנה שבפיקוח ,והגדרנו שכל השאר למעט  8מבנים תתקיים הקייטנה
שלא בפיקוח .זה לכשעצמו יש יאמרו הצללה .עסקתי מתי שהוא בתואר הראשון שלי
בהצללה במערכת החינוך ,יאמרו הצללה .מראש ניתבנו את ההורים למסלול מסוים .אמה
מה ,במקרה הזה גם למסלול טוב .למסלול כמו שאמרנו ,של חודש יולי שהוא זול יותר פר
שעה .אבל הוא זול כלפי שעה ,הוא לא זול באופן מהותי ומובהק ,באופן ריאלי אם אתם
מסתכלים על השעות .ולמה? כי יש תוספת של שעה .פחות משעה 51 ,דקות שמופיעה שם.
אז הייתה הצעה ושמענו אותה ,שאומרת בואו נאחד את הקייטנות .אני מסכים עם איחוד
הקייטנות ,אבל בואו נדבר רק באיזה קונספט .אי אפשר לבטל את הקייטנות במחירי הפיקוח,
הרי יש צו .אי אפשר .הרי מה שביקשת ,זה בוא נבטל את ,אני לא מנהל דיון אני אומר את
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מה שאני ראיתי ,אם אתה חושב אחרת תגיד .בוא נבטל את הקייטנות במחירי הפיקוח ,אי
אפשר .יש צו במדינת ישראל ,והצו הזה כל רשות שמקיימת קייטנה ציבורית ,מעל כמות
מסוימת של ילדים בקייטנה ,בין אם זה  111ילדים או לפי כמו שאנחנו מחושבים ,מעל 35
ילדים בקבוצת הגן צריכה לנקוב במחיר ,ומראש מוגדר המחיר .והמחיר הזה בחולון יצא 765
שקלים ו 31-אגורות .ככה הגדירו למחזור א' ,וככה הגדירו למחזור ב' .רק יש משהו אחד
שאם אתם תתעמקו בנתונים ,אתם תשימו לב שאתם תראו .בקייטנה שהיא לא בפיקוח,
שהיא הזולה יותר פר שעה ,כמו שציינתי קודם .הארוכה ,מ 7:41-בבוקר ועד  16:31אחר
הצהריים ,שפר שעה זה עולה  9שקלים ו 25-אגורות ,כשאתם תתבוננו שם אתם תראו
שמספר הפעילויות הם  23פעילויות ל 23-ימים .זה אומר שעל כל יום ,באה רשת קהילה או
פנאי ותבונה ,אני לא רואה  ,...אמרה אנחנו נותנים פעילות למלאי התושבים .אנחנו נותנים
פעילות חוץ או פעילות פנים ובעיני זה לא נורא ,באמת ,יישר כוח .אמה מה ,יצא מצב אבסורד
שהקייטנות שהיו אמורות להיות במחירי הפיקוח ,ואמורות להיטיב עם התושבים ,יצא מצב
שלא הטבנו אותם .עם המחירים ,עם אלה שלא בפיקוח הצלחנו להכניס  23פעילויות ,זה
אומר פעילות פר יום .ואלה שלא בפיקוח ,יש  9פעילויות שזה מה שאומר הצו ,אני לא אומר
שלא .זה מה שאומר הצו 9 ,פעילויות ל 15-ימים .לא פעילות אחת ליום .עכשיו הצו מגדיר
מינימום .את המינימום שרשום היא חייבת לתת ,זה לא אומר שהיא לא יכולה לעמוד גם
במקסימום שהיא נותנת במה שלא בפיקוח .עם המחירים שלא בפיקוח ,נותנים פר יום כל
פעילות ,מה ההיגיון שבמחירים של הפיקוח אנחנו מקפחים אפרופו פיקוח ,אנחנו מקפחים
את הילדים שלנו ולא משווים להם את כמות הפעילויות ,אז אם יש  9ימים ,אני אומר יש 15
ימים באותם קייטנות אני אומר בואו נשווה קודם כל כבר עכשיו ,כדי שלא נייצר עוול לאותם
ילדים שחלקם לא הבינו את התחשיב השעתי או חלקם העדיפו את אותם קייטנות .בואו נייצר
קודם כל כבר שוויון בכמות הפעילויות .שלא יהיה מצב שקייטנה תפחת משכנתה בגלל
הפעילויות .וזה משהו שהוא לגמרי אפשרי ,כי מבחינה כספית בתחשיב ראינו שזה אפשר.
עכשיו רגע בואו נדבר על עוד משהו ,עוד רובד .בסוף יש הורים ,הרי קייטנות בפיקוח הן
קייטנות בפיקוח כי הן הוקדמו אמרנו  15ימים ,זה לא משהו שהרשות יכולה להתערב בו.
ככה הוגדר בצו הפיקוח ,ולכן הרשות חייבת לתת את השהות הזאת ,לא השהות במקרה הזה
העמותה .שהיא מוסד ללא כוונת רווח ,שמנהלת קייטנה ציבורית מחויבת לתת את השירות
הזה של קייטנה שבפיקוח .אבל בגלל זה גם המבנה הוא מחויב .אי אפשר עכשיו לייצר
להורים שלכאורה אומרים "אנחנו רוצים את כל חודש יולי" שזה נושא אחר .זה שירות ,שלא
תטעו .זה שירות של אשת קהילה ופנאי בחרה לתת להורים .היא אמרה ,אנחנו נייצר קייטנה
של חודש כי יש הורים שבאים ואומרים" ,אנחנו בחודש יולי רוצים פתרון ,בחודש אוגוסט
אנחנו נסתדר" .ולכן יצרה הרשת עוד מודל שאומר ,אנחנו מרחיבים את הקייטנה של יולי,
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וקייטנה של אוגוסט  8ימים אנחנו משאירים שם .אבל אז נוצר עוול אחר ,כי אם אתם תסתכלו
על המחירים של אוגוסט ,אתם תראו שהם מזנקים .מזנקים פר שעה ,זה  151אחוז פר שעה.
זה אומר שאם שם דיברנו על  9שקלים ו 25-אגורות פר שעה ,פה אנחנו מדברים על 13
שקלים ,או  13שקלים ו 31-אגורות .קפיצה ,מה קרה? הרי כבר גיוס כוח אדם עשינו .מי
שמנהל את כוח האדם ומגייס אותו ,כבר גייס .זה אותה רשת .לא עושים פעמיים ,זה אותה
הפונקציה היא כבר קיימת ,חסכנו .המנהל קייטנה כבר קיים .כל הפונקציות שאנחנו רוצים
לצורך העניין ,מראש מגייס אותם לשני מחזורים .ומשתמש רק לצורך העניין במה שאנחנו
צריכים .ואם כבר הם קיימות ,הן אמורות להוזיל לנו אפילו עוד יותר כי הן קיימות לנו כבר
בתוך המערכת .אם הן קיימות בחודש יולי ,בוודאי שהן קיימות בחודש אוגוסט .אין שום סיבה
שניקח  151אחוז יותר .עכשיו ,אם כבר הבנו שהמצוקה עכשיו כרגע היא אחד להשוות
פעילויות למי שבצו הפיקוח שיהיה לו לפחות את אותו מספר פעילויות .אלה שבחודש אוגוסט
בקייטנה שלא בפיקוח ,להשוות או לפחות להתקרב מאוד למחירים שהיו בחודש יולי של צו
הפיקוח .בואו נשווה אותם ,כדי שלא יהיה מצב שזה יקפוץ ואז מי שנתון ,כבר בחר חלופה
אחת ,יהיה חייב את אוגוסט לצורך העניין .ואז נתקע עם המחיר של אוגוסט .בואו נוזיל את
אוגוסט כמו שאנחנו צריכים .דרך אגב ,אני יודע שההורים ביקשו את זה .אני יודע שהייתה
פנייה מסודרת כמו שצריך .עכשיו ,אחרי שאמרנו את שני אלה בואו נחשוב רגע לעתיד.
מר יוסי זיידה :מורן אתה כבר  9דקות,
מר מורן ישראל :אני שם לב לזמן יש לי עוד  2דקות וחצי .אני רואה את הזמן שלי ,יש לי 2
דקות וחצי .עכשיו אני אסיים בהצעה שלי לעתיד ,וההצעה שלי לעתיד אומרת ככה .ויכול
להיות שהעתיד הזה יכול להיות ,כבר עכשיו אני מחליט .אחד ,לבסס את כל הקייטנות בעיר
על מחירי צו הפיקוח .למה? כי את זה אתה לא יכול לשנות .אנחנו חייבים לתת את הבסיס.
ברגע שנתנו את הבסיס ,יש הרי  2מחזורים .לא  4מחזורים כמו שיש עכשיו בחלוקות2 ,
מחזורים 2 .מחזורים יהיו באותם מחירים עם מקסימום פעילויות ,כמו שאנחנו מכירים
מהקייטנה וראינו שזה אפשרי בתמחיר של הקייטנה הרגילה ,ומשהו שהרשות תצטרך לספוג
את ה 51-דקות הנוספות ,שזה אומר במקום להתחיל ב 18:11-ולסיים ב  13:11-או לסיים ב-
 ,16:11שאלו שעות עגולות כמו שהוגדרו בצו הפיתוח .אנחנו נתחיל בשעה  17:41ונסיים ב-
 .16:31לצורך העניין כל ה 51-דקות האלה ,וזה רק דרך אגב מי שבוחר בקייטנה המורחבת.
זה לא לכולם .זה אומר שאם אתם גם עושים תחשיב אז לא כולם יקבלו את ה 51-דקות
האלה ,עדיין זה משהו שלדעתי הרשות יכולה לספוג לא אנחנו רק ספגנו את זה .תלכו
לראשון ,ראשון לא רק שספגה והאריכה את הזמן ,את ה 51-דקות האלה ,את השעה .היא
החליטה מ 17:31-עד  .16:31היא גם הוזילה את המחירים של הפיקוח ,במקום  765שקלים
ו 31-אגורות ,ל 675-שקלים וזה בלי הארכה .עכשיו ,אם אנחנו מסוגלים לעשות את זה ,אז
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בואו נעשה את זה ,זה חשיבה .אבל אז נוצר מצב שאין את המודולריות של מי שרוצה רק את
חודש יולי .נכון? חודש יולי הוא למעשה קייטנה וחצי מצו הפיקוח .אז בוא נאפשר עוד דבר
אחד ,שנקרא מודולריות .והמודולריות הזאת תאפשר לכל מי שרוצה במחזור ב' של הקייטנה
של מחירי ה ,ככה עושים עבודה מרוכזת.
מר מוטי ששון :מורן ,מורן.
מר מורן ישראל :שנייה ,בזה אני מסיים .המודולריות תאפשר לצורך העניין שכל מי שנרשם
לחלק ב' לומר האם הוא רוצה את כל הקייטנה או רוצה מחצית הקייטנה .אם הוא יבחר
במחצית הקייטנה ,הוא יזוכה במחצית הסכום .ואז גם קיימנו את צו הפיקוח ,גם נתנו
מקסימום פעילויות ,גם לצורך העניין הרחבנו את השעות כמו שנהוג בערים אחרות ,וגם
בסופו של דבר נתנו את השירות המיטבי כמו שאני בטוח שרשת קהילה ופנאי ,מההיכרות
שלי  ...במשך השנים ,תיתן לילדים של כולנו ,אבל אז זה יהיה מחיר הוגן כמו שצריך.
מר מוטי ששון :תודה רבה מורן .תודה.
מר מורן ישראל :תודה רבה.
מר מוטי ששון :לבקשת הנהגת ההורים העירונית ובחשיבה המשותפת עם נציגות הורי
הילדים ועל מנת לתת מענה מיטבי ,התקבלה השנה החלטה משותפת לקיים את הקייטנות
בשני המסלולים ,אשר ירחיבו את אפשרויות הבחירה של ההורים .קייטנה במתכונת רגילה
וקייטנה הפועלת על פי צו הפיקוח על מכירה קייטנות של משרד הפנים .יצוין כי בקיץ שעבר
לאחר שהרשת הפעילה את קייטנות הקיץ על פי צו הפיקוח על מחירי הקייטנות ,חלק
מההורים היו מרוצים מהמתכונות החדשה אך התקבלו גם תלונות רבות ,על תקופת
הקייטנות ועל המבנה התוכני שלהם ,ובקשות לחזור למתכונת הרגילה .ברשת קהילה ופנאי
מקווים ומאמינים כי ההורים יפיקו את המיטב מכל אחת מהקייטנות ,יצוין כי למשך שנים
מפעילה הרשת קייטנות מקצועיות וחווייתיות הנותנות מענה חברתי ומהנה לצד תכנית
פדגוגית מוקפדת לידי הגנים במהלך חופשת הקיץ .קייטנות גני הילדים עומדות בתקנים
המחמי רים ומאושרות על ידי מינהל לחברה ונוער במשרד החינוך וכן על ידי גורמי הביטחון
ברשות המקומית .התכנים הפדגוגים והצוותים בקייטנות מפוקחים ומלווים על ידי רכזות
צהרוני הגנים ורשת "צהריים טובים" מבית החברה למתנ"סים .זה התשובה שלי .מי בעד
לקיים דיון?
גב' דוברת :אין שום קשר בין התשובה שלך.
מר מוטי ששון :גם אין קשר במה שהוא אמר .אה בבקשה.
מר מורן ישראל :אין קשר במה שאמרתי? הקשבת בכלל?
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מר מוטי ששון :מי בעד לקיים דיון?
מר מורן ישראל :הרי הקראת לכולנו לצורך ,הקראת לכולנו תשובה שכתובה לך מראש.
מר מוטי ששון 1,2,3,4,5,6,7 :בעד לקיים לאור מה שאמרתי .מי בעד להוריד את זה מסדר
היום?  .1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,11,12אני עובר לסעיף הבא ,בוזגלו תקרא את ,ירד מסדר
היום .בוזגלו בבקשה תקרא. .
גב' דוברת :אני לא דיברתי אלייך ,אני דיברתי אל ראש העיר.

 .2הצעה לסדר -של חבר המועצה מיקאל בוזגלו בנושא העמדת רכב במשקל עד 5
טון לרכב מסוג סילברדו.
מר מיקאל בוזגלו :שינוי חוק עזר עירוני העמדת רכב במשקל של עד  5טון לרכב מסוג
סילבדרו .ההצעה שלי באה ,מדברת ,מי שמסתובב באמת באזור העסקים של חולון ,ויכול
לראות את העסקים הקטנים והבינוניים שקשה להם לפרנסתם והם נלחמים .הרכב סילברדו
זה רכב שמוכר  111אחוז החזר על ידי המדינה מבחינת מס ,ובעצם זה יכול להקל עליהם
בשוטף .הבעיה היא ,אני לא מדבר אתכם על הדאבל קבינה ,אני מדבר אתכם על המקוצר.
הבעיה היא שהרבה מאוד בעלי עסקים שגרים בחולון לא יכולים גם לקנות כזה רכב ,כי
מגבילים אותם בנושא של הקנסות .ולכן מה שאני בא ומציע לסדר היום ,שבחוקי עזר העירוני
לראות איך עושים את זה ,שרכב מסוג סילברדו מקוצר ,לבעלי עסקים שהוא מוכר ,תינתן
להם האפשרות לחנות ברחבי העיר.
מר מוטי ששון :טוב על פי החקיקה הארצית ... ,שיש חקיקה ראשית שזה הכנסת ,ויש חקיקה
משנית שזה של המועצה .חקיקה ראשית גוברת על חקיקת משנה .על פי החקיקה הארצית
ולוח התמרורים ,וגם מבחינת רישיון נהיגה ,המגבלה היא של עד  4טון .הלוגיקה היא רוחב
כלי הרכב שמשקלו וראשי הרכב המונע לרוב בדיזל לצד הפרעה מנוחת השכנים ,קשיי חנייה
ומעבר ליד רכב מסוג זה בכבישים צרים וכן הלאה .החקיקה המקומית שלנו מותאמת
לחקיקה הארצית מבחינת מגבלות המשקל ,כמובן כלל ראשי הרשויות הקפידו בחקיקה
המקומית בנושא להיצמד במגבלה הארצית ,למעט רשויות מקומיות בודדות אשר הגבילו עוד
יותר כבר מ 3-וחצי טון .הצעה להקל לכיוון  ... 5תהווה סטייה מהוראות החקיקה הארצית,
והתמרור הארצי .להשלמת התמונה רכב מסוג ,איך קראת לו?
מר מיקאל בוזגלו :סילברדו.
מר דובר :לא יודע מה זה ,פעם ראשונה שאני שומע את זה.
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מר מוטי ששון :רכב שמשקלו הכולל לרבות יכולת העמסה וזהו המשקל המחייב לצורכי
אכיפת חוקי התנועה  ...הוא קצת מעל  4וחצי ,לכן יש פה חקיקה ראשית ,יש פה חקיקת
משנה .ואז אתה מציע חקיקת משנה ,חקיקת משנה  ...הרשות .לאור זאת ,אתה רוצה לקיים
דיון?
מר מיקאל בוזגלו :לא ,אבל אם ברשותך אפשר זאת אומרת כן לעשות השתדלות ולהיצמד
כמו לערים אחרות עד  3וחצי טון?
מר מוטי ששון :זה מחמיר. .
מר מיקאל בוזגלו :אה זה עד  4טון .סבבה מוריד.
מר מוטי ששון :אוקיי ירד מסדר היום .אני עובר לסעיף הבא .מורן ישראל שאילתא ,כן
בבקשה מורן.
 .5שאילתא -של חבר המועצה מורן ישראל בנושא התראות בגין חיובים ללא
נימוק של תאגיד המים.
מר מורן ישראל :אז לפני קצת יותר מחודש הייתה ישיבת מועצת עיר ,ובמסגרת הנאום
מהמק שאני נשאתי בסוף הישיבה ,הארתי סיטואציה שבה חלקכם הייתם עדים לה ,של
עשרות תושבים שקיבלו חיוב ללא נימוק מתאגיד המים מי שקמה ,ביקשנו במהלך אותה
ישיבה שהיא תתקיים בדיקה ,ונאמר לנו שתתקיים בדיקה והיה נראה לנו ששבוע זה פרק זמן
סביר ,כדי לשקף לציבור מה שנעשה ובמידה ואכן כך הדבר אז לטפל בו .אני מכיר מקרוב את
הנושא הזה ,כי לשמחתי ואני אומר לשמחתי ,באו אלי גם.
מר מוטי ששון :מורן זה שאילתא.
מר מורן ישראל :אני יודע אני שם את זה ואני אשאל את השאלה הפשוטה ,אתה תענה על
שאלה פשוטה ,לא על משהו מוגזם .לשמחתי אני חלק ממי שנכווה ,אני שמח שבמקרה הזה
גם אני אחד התושבים שהרגיש את זה על בשרו ,כי ככה יכולתי לבטא את זה .אני אומר לכם
עד עכשיו ,חודש וחצי של שיחות טלפון ,של התכתבויות עם "מי שקמה" ,מכתב שיש לי פה
ואני אראה לכם" ,מי שקמה" לא יודעים לנמק ,הם רק רוצים לקחת כסף .עכשיו אני ,חבר
מועצה .אמורים להיות לי כלים ,מה יעשה האזרח הפשוט? השאלה היא פשוטה ,בישיבת
מועצת העיר כמו שאמרתי ,נאמתי ,הבאתי לתשומת ליבכם את ההתראות בגין חיובים ששלח
תאגיד המים לעשרות ,אם לא יותר מזה של תושבים .ממלא מקום ראש העיר הנכבד ,יושב
ראש תאגיד המים "מי שקמה" מר זוהר נוימרק ,הבטחת לקיים בדיקה מעמיקה בנושא
ולעדכן את הציבור ,נשמח לדעת מה תוצאות הבדיקה וכיצד הבאתם אותם לידיעת הציבור
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מאחר שיש עדיין תושבים ,שאני אומר לכם ,יש לי גורמים שאין שום דבר" .לא כתבנו לנו ,לא
אמרנו לנו" גם אם שלחתם לנו משהו בחוב ופוסט בפייסבוק שלכם ....
מר מוטי ששון :הבנו את השאלה מורן ,בתאגיד המים יש כ 71,111-לקוחות המקבלים חשבון
מים אחת לחודשיים .התאגיד גובה בממוצע  91אחוז מהחיוב השוטף ,ו 97-אחוז מהמצטבר
על פי כלי אמות המידה בהתאם לסעיף  .39ובכללי ,על התאגיד לפעול כנגד צרכנים שלא
שילמו את חשבונות המים .התאגיד פועל על פי המותר לו בחוק ,ובין היתר על פי פקודת
המיסים והגבייה במסגרת הליכי האכיפה ,מוציא התאגיד התראות באופן שוטף בגין יתרות
חוב הקיימות במערכת .בחודשים האחרונים ערך התאגיד מספר שינויים משמעותיים
ובמסגרתה הוחלפה מערכת ה"בילינג" ניהול חיובי המים למערכת חדשה ומתקדמת יותר.
כמו כן ,איחדו את סניפי התאגיד ,ועברו בימים אלו לרחוב תמנע  ,23בתאריך ה 1-באפריל
הופקו יתרות של חובות שנשלחו רק ב 28.4-וזאת בשל חג הפסח .לצערי ,בשל טעות לא
רוענן הקובץ והוא הכיל בתוכו  72מקרים של תושבים ששילמו את חובם בתפר ,בין הפקת
הדו"ח ב 1-לאפריל לבין מועד משלחו ב .28.4-התאגיד בדק את הנושא ,וזיכה צרכנים אלה
בגין חיובי ההתראה ,בנוסף פרסם התאגיד באתר האינטרנט ,הפייסבוק ... ,הודעה המבהירה
את אשר אירע .טוב?
מר מורן ישראל :אני יכול בבקשה,
מר מוטי ששון :שאלת הבהרה ,כן.
מר מורן ישראל :כן ,שאלת הבהרה .כי נראה שההודעה בטעות הזו ,היא הודעה על טעות
אחרת לחלוטין מתיאור המקרה של מה שאני מתאר .אני מתאר סיטואציה ,שבה תושבים,
מר מוטי ששון :אבל תן לי מה שאלת ההבהרה?
מר מורן ישראל :אני מסביר לך ,אתם לא התייחסתם בכלל למקרה,
מר מוטי ששון :אז תגיד מה שאלת ההבהרה?
מר מורן ישראל :האם תוכלו להתייחס בבקשה למקרה שבו תושבים קיבלו הודעות חיוב,
התראות חיוב אדומות מבלי שהן מנומקות ,ואחרי שיחות ,הקלטות של שיחות ,אני אשמיע
לכם אותם ,עם התאגיד .אף אחד לא מנמק להם .תסבירו לי ,אתם עונים על משהו אחר.
אתם מדברים על  72מקרים .
מר מוטי ששון :מורן ,מורן זה לא דיון .אתה רוצה לנהל דיון ,זה לא דיון.
מר מורן ישראל :אז בוא תספר לנו .אין בעיה ,תסביר.
מר מוטי ששון :קיבלת תשובה שלא מקובלת עלייך,
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מר מורן ישראל :לא ,לא קיבלתי תשובה .לא. .
מר מוטי ששון :אה טוב ,זאת התשובה שלי .אני עובר לסעיף הבא .בוזגלו.
 .6שאילתא -של חבר המועצה מיקאל בוזגלו בנושא פחים.
מר מיקאל בוזגלו :ראש העירייה הנכבד מתבקש להשיב ולהסביר האם עיריית חולון העבירה
פחים מהעירייה לעובדי הקבלן השונים?
מר מוטי ששון :לא הועברו שום פחים מהעירייה לשום גורם .אם יש לך איזה שהיא
אינפורמציה תעביר אותה אלי.
מר מיקאל בוזגלו :אוקיי.
מר מוטי ששון :אני עובר לבוזגלו ,שאילתא הבאה .בוזגלו.
 .7שאילתא -של חבר המועצה מיקאל בוזגלו בנושא סימון והצבת תמרורים.
מר מיקאל בוזגלו :אני מתכבד לפנות לכבודו בנדון ,מוטי ששון ראש עיריית חולון מתבקש
להשיב ולהסביר כיצד עיריית חולון מאשרת סימונים והצבת תמרורים שאינם חוקיים ,ובך
גורמת להכשלת התושבים.
מר מוטי ששון :הסדרי התנועה בעיר מאושרים על ידי רשות תמרור מקומית ,רשות תמרור
מרכזית מתוקף תקנות תעבורה מספר .18
מר מיקאל בוזגלו :זאת אומרת כבודו אומר שהסדרי התנועה בעיר מאושרים .אני רוצה
ברשותכם,
מר מוטי ששון :יש לך כאן את יושב ראש הוועדה.
מר מיקאל בוזגלו :איפה הוא? מורן .אוקיי.
מר מוטי ששון :שנמצאים שם גם נציגי המשטרה ,גם נציגי משרד התחבורה ,גם נציגי עיריית
חולון.
מר מיקאל בוזגלו :זאת אומרת שהסימונים שנרחבים ברחבי העיר יש להם אישור.
מר דובר  :3לא צובעים אם אין אישור.
מר מיקאל בוזגלו :מעולה .יפה .עד לכאן זה יפה.
מר מורן ישראל :זה לא כמו ברחובות.
מר מיקאל בוזגלו :רק שנייה ברשותך .אה ,ברחובות לא ,בשדרות.
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מר יוסי זיידה :זה רק אם חיים יהיה סגן ראש עיר לשעבר ויהיה לו מגרש חנייה.
מר מיקאל בוזגלו :זה היה בשדרות אבל לא?
מר דובר  :4יש עוד סגני ראש עיר למה רק חיים? .
מר מיקאל בוזגלו :אז בעצם מה שכבודו אומר ,זה שאין מצב שצובעים ללא אישור של
העירייה.
מר מוטי ששון :לא ,לא .אתה אל תתבלבל .אם אתה ליד הבית שלך צובע,
מר מיקאל בוזגלו :לא ,לא 22 .לדצמבר  ,2118לכבוד מנהל הפיקוח עירוני דאז אבי עטיה,
מנכ"ל העירייה מר סילמן ,ראש העירייה מר מוטי ששון ,היועמ"ש יונת דיין ,דוברת העירייה
נורית בייסיק .הנדון החזרת תשלום בגין דוחות שנערכו בשדרות ירושלים  .162בשדרות
ירושלים  162בחולון ישנו סימון אדום לבן לפי סעיף  .81במשך שנים שהמקום נאכף וניתנים
דוחות בגין חניה בקטע סימון זה .מבירור שנעשה אל מול מחלקת הסדרי התנועה ,הובהר
שהסימן הנ"ל לא אושר בוועדת תנועה מקומית .לא ייתכן מצד אחד שתושבים יקבלו דוחות
על סימון שלא אושר בוועדה .האם יהיה מוזר לבקש  7שנים רטרואקטיבית כל הדוחות
שנאכפו שם ,רגע .מכובדי בוקר טוב ,בשדרות ירושלים  162סימון אדום לבן ,האם יש... ,
הסימון לא אושר אינו חוקי להבנתי .אבקש לדעת האם הסימון הנ"ל בתמונה המצורפת
בשדרות ירושלים  162עבר וועדת תמרורים ואושר על ידי העירייה? מכתב רשמי ,בבקשה
התשובה שאני מקבל" :מיקאל שלום ,סימון זה לא אושר בוועדת תנועה מקומית .בברכה ,טל
חובב ,מנהל מחלקת הסדרי תנועה זמניים" .אז אני בא ואני אומר ,איך יכול להיות שבלא
מעט רחובות בחולון הם נצבעים ללא שעברו וועדת תמרורים ,ועולם כמנהגו נוהג.
מר מוטי ששון :אין דבר כזה.
עו"ד יונת דיין :מאיזה תאריך התכתובת?
מר מיקאל בוזגלו :בבקשה , .זה לא רק דבר כזה ,יש כמה ,לא לא לא צריך לקרוא . .זה לא
יחידני.
עו"ד יונת דיין :אתה יודע מה קרה מאז דצמבר ?2118
מר מיקאל בוזגלו :כן?
עו"ד יונת דיין :אני במקרה יודעת כי הראו לי .לדעתי ,אם לא בסוף דצמבר אז בתחילת ינואר
הייתה וועדת תמרור ,אישרה כי  ...המקום ,נצבעה מחדש,
מר מיקאל בוזגלו :נכון אבל מה קורה עד אז דצמבר?  7שנים אחורה ,שהיה שם אדום לבן?
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עו"ד יונת דיין :אני לא יודעת מה קורה .אבל אני יודעת מה אמרה לי סבתא שלי זיכרונה
לברכה" ,מי שלא עושה לא טועה" ,אתה יודע כמה תמרורים יש בעיר?
מר מיקאל בוזגלו :אני יודע .גם הרבה דהויים ,הרבה מחוקים  .השאלה היא האם באמת,
האם באמת אפשר לקחת  7שנים אחורה את כל הדוחות שנאספו עד דצמבר  2118ולצאת
בקול קורא לתושבים על זה שהעירייה ....
מר מוטי ששון :טוב ,עברנו למקרה בסדר .אני עובר לשאילתא הבאה של קרן גונן בבקשה.
 .8שאילתא -של חברת המועצה קרן גונן בנושא מעברי חציה וסימוני דרכים.
דר' קרן גונן :קודם כל אני אציין שהשאילתה נשלחה כבר באפריל ומאז קרו הרבה דברים
טובים בחולון אין ספק .אפשר לדעת מה נעשה עד כה לחידוש סימון מעברי החצייה בעיר,
וסימנייה הנוכחים .מתי הצפי לחידוש כולל בעיר  ,...קרו הרבה מאוד דברים בחודשיים
האלה ,אני רואה לא מעט צביעה מחודשת.
מר מוטי ששון :בימים אלה סיימנו מבצע חידוש צבע כביש בכל העיר ,המבצע החל ב-
 5.5.2119וכאמור הסתיים .חידוש הצבע כולל מעברים ,ניתובים ,חצים ופסי עצירה .חידוש
הצבע בחולון מתבצע פעמיים בשנה .בנוסף לקראת תחילת שנת הלימודים מתבצעת חידוש
הצבע במעברי החצייה בסמוך למוסדות החינוך .במקרים דחופים אנו מבצעים עבודות
נקודתיות .לקראת סוף החודש יבוצע בעיר פיילוט של צביעת מעברי חצייה בצבע דו רכיבי,
עמיד יותר ובולט לעין .וזה במטרה לשיפור השירות ,הבטיחות והבלטת מעברי חצייה
משמעותיים בעיר .שאילתא הבאה קרן.
מר דובר :ביקש לדחות בכמה דקות ,הוא מגיע .כמו שדחית סעיף ,אני מבקש לדחות את זה.
מר דובר  :3קרן הייתה עכשיו
מר מוטי ששון :יש עוד קרן.
 .9שאילתא  -של חברת המועצה קרן גונן בנושא סיום פיתוח סביבתי "מגדלים
בשדרה"
דר' קרן גונן :אני מבקשת לדעת מה  .אני מבקשת לדעת מה הצפי לסיום הפיתוח הסביבתי
של פרויקט "מגדלים בשדרה" .כאמור התושבים שם מאוד מאוד מתוסכלים,

הובטח

להם לפני הבחירות המון דברים ,אני אשמח לדעת מתי הם אכן יקבלו את מה שהובטח להם.
מר מוטי ששון :אני לא יודע מה הבטיחו להם אבל זה  ...שדיברו איתם על המחצית השנייה
של  .2119התחלת העבודות ,הצפי לסיום הפיתוח של פרויקט "מגדלים בשדרה" הוא סוף
שנת .2121
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דר' קרן גונן :הם התחילו כבר? מוטי סליחה ,התחילו כבר? התחילו עכשיו?
מר מוטי ששון :לא ,יש להם גם עבודות תשתית זה לא,
דר' קרן גונן :יוסי.
מר מוטי ששון :פרויקט "מגדלים בשדרה" ניתן היתר לפני כשנתיים .לאור דרישה של
התושבים הגרים ב ,בסדר .זה הצפי זה ההתחלה.
דר' קרן גונן :אבל אמרתם שזה התחיל בינואר .2119
מר מוטי ששון :אני לא מכיר אחד שאמר את זה . .לא אמרתי בינואר. .
מר דובר :צפי לסיום סוף .2121
דר' קרן גונן :והתחלה? מתי?
מר מוטי ששון :מחצית השנייה של  .2119אוקיי שאילתא ,טוב נחכה לבר .טוב ,דוחות
כספיים מבוקרים .אסתי בבקשה ,לשנת  ,2117הדוח השנתי.
 .11אישור דו" ח מבוקר לשנת .2017
גב' אסתי וייסלר הרצוג :ערב טוב לכולם .שמי אסתי וייסלר הרצוג ,אני רואת חשבון השמאית,
משמשת כחשבת העירייה .היום בעצם  ...הערה על דוחות כספים אחרונים .העירייה מחויבת
להגיש דוחות כספיים חודשיים בתום כל רבעון כאשר הדוח החציוני ה 31.16-הוא סקור על
ידי רואה חשבון מטעם השמתי ,והשנתי המבוקר על ידי אותו רואה חשבון ,זהו .אני נתחיל
עם האגף הכספי המבוקר לשנת  .2117אני מסתכלת בעמוד  ,6בתוך הדו"ח השנתי עצמו,
שנת  2117הסתיימה עם עודף בתקציב הרגיל של  3.6מיליון ,זה בערך באמצע אחרי
הגרפים .שנת  2117הסתיימה בעודף בתקציב הרגיל של  3.3מיליוני שקלים .זה מביא אותנו
לעודף מצטבר ליום  31.12.2117של  3.5מיליוני שקלים .בעמוד  ,7התקציב הבלתי רגיל ,סך
הכל התקבולים היו  234מיליוני שקלים .והתשלומים  225כך שסיימנו בעודף לשנת הדו"ח
של  9מיליוני שקלים ועודף מימון זמני של  325.7מיליוני שקלים .זהו לגבי דו"ח .2117
מר מוטי ששון :בבקשה ,שאלות יש? שאלות הבהרה? אין שאלות הבהרה .... .מי בעד?
 .1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21מי נמנע? מי נגד? אין נגד ,אין
נמנע .אושר .אני עובר לסעיף הבא ,דו"ח רבעוני לשנת  ,2118לתקופה ,זה דו"ח .2
 .12אישור דו" ח רבעוני ( )2סקור ליום .30.6.2018
גב' אסתי וייסלר הרצוג :נכון.
מר מוטי ששון :בבקשה.
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גב' אסתי וייסלר הרצוג :אז גם הדו"ח הזה הוא דו"ח שסקור בעצם על ידי הרואה חשבון
המבקר מטעם משרד הפנים ,אם תסתכלו בעמוד  ,6תוכלו לראות את סך הכניסות לתקופה
של החציון ,הייתה  645מיליוני שקלים ,סך ההוצאות  643מיליוני שקלים ,סך כל העודף
לתקופה  1.8בתקציב הבלתי רגיל .סך הכל התקבולים היו  161 ,159מיליוני שקלים .סך
התשלומים היו  81.6מיליוני שקלים ,סך הכל עודף לתקופה היה  78מיליוני שקלים .והעודף
נטו לתקופה היה  413.9מיליוני שקלים .לתקופת  31.6הוא סקור על ידי רואה חשבון המבקר
שלנו.
מר מוטי ששון :אוקיי ,יש שאלות? מי בעד? דו"ח רבעוני לשנת  2118רבעון שני.
גב' אסתי וייסלר הרצוג :נכון.
מר מוטי ששון :אוקיי מי בעד?
 1,2,3,4,5,6,7,8,9,1,1,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,21בעד .אין נגד ,אין נמנעים.
אושר ,המידע לדוח רבעוני לשנת  2118בתקופה של הרבעון השלישי ,בבקשה.
 .13אישור דו"ח רבעוני ( )3ליום .30.9.2018
גב' אסתי וייסלר הרצוג :לא ציינתי את זה ,קודם כל הדו"חות כמובן מוצגים ברבעונים בפני
וועדת הכספים .אנחנו נמצאים בדו"ח הכספי התקופתי ל 31.9-ההכנסות ברבעון השלישי היו
נמוכות ב-כאחוז מהתקציב היחסי לתקופה ,הסתכמו ב  953מיליוני שקלים .ההוצאות היו
נמוכות גם הן בכאחוז מהתקציב היחסי בתקופה והסתכמו ב 948-מיליוני שקלים ,סך הכל
עודף לתקופה הגיע ל 4.9מיליוני שקלים .במצטבר התקופה  8.4מיליוני שקלים .ותקציב
הפיתוח ,ההכנסות הגיעו לכ 188-מיליוני שקלים וההוצאות לכ 134.5-מיליוני שקלים .עודף
לתקופת הדו"ח ותקציב הפיתוח הגיע ל 54-מיליוני שקלים ,ועודפים מוזמנים נטו בתקציב
הפיתוח הגיעו לסך של  381מיליוני שקלים.
מר מוטי ששון :שאלות יש? אז מי בעד אישור הדו"ח הרבעוני לשנת  2118רבעון שלישי? מי
בעד? .1,2,3,4,5,6,7,8,9,1,1,11,12,13,14,15,16,17,18,19
מר מורן ישראל :דו"ח כספי יושב ראש ....
מר מוטי ששון ,1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21 :מצאנו אוקיי.
אין נגד ,אין נמנעים ,אושר .אני עובר לרבעון הרביעי לשנת  ,2118בבקשה .זה מה שאושר
בהתחלה זה השנתי .אבל צריך לאשר אותו לפי רבעוני ,בבקשה.
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 .14אישור דו"ח רבעוני ( )4ליום .31.12.2018
גב' אסתי וייסלר הרצוג :זה הדו"ח של  2118שהוא  ...מוכר על ידי הרואה חשבון  ....זה
דו"ח שאנחנו מגישים למשרד הפנים.
מר מורן ישראל :בדרך כלל זה לא כולם ביחד אז את יודעת.... ,
גב' אסתי וייסלר הרצוג :נכון .היה עיכוב .... ,אוקיי ,אז התקציב הרגיל לשנת  2118היה
דומה ,הביצוע של ההכנסות היה דומה לתקציב השנתי ,הסתכם ב 1,287,111,111-שקלים.
ההוצאות בשנת  ,2118הביצוע שלהן היה דומה לתקציב השנתי והסתכם ב1,283,111,111-
מיליוני שקלים .העודף לתקופת הדו"ח הוא  3.6מיליוני השקלים וככה העודף המצטבר הגיע
ל 7-מיליוני שקלים .בתקציב הפיתוח ההכנסות הגיעו לכם  198מיליוני שקלים ,וההוצאות ל-
 188מיליוני שקלים .זה מביא אותנו לעודף בתקופת הדו"ח בתקציב הפיתוח של  11מיליוני
שקלים .עודפים זמניים נטו הגיעו ל 333-מיליוני שקלים .יתרת קרנות הפיתוח מ-
 153 ,31.12.2118מיליוני שקלים.
מר מוטי ששון :אוקיי יש שאלות? אוקיי אז מי בעד אישור הדו"ח הרבעוני לשנת ,2118
הדו"ח הרביעי? לשנת  2118מי בעד?
 21 .1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21בעד אין נגד ,אין נמנעים,
אושר .עדכון תבחינים לפי חוק בעמותות כללי לשנת .2119
 .15עדכון תבחינים לתמיכות בעמותות כללי לשנת .2019
עו"ד יונת דיין :קיבלתם את החומר עם המכתב של היועצת המשפטית שהיא גם חברת
הוועדה ,אם יש לכם שאלות,
מר מיקאל בוזגלו :רגע ,זה נמצא בזה נכון? תמיכה בעמותות.
עו"ד יונת דיין :אתם יכולים לראות שלמעשה מה שהם מבקשים להוסיף זה  ,...תנועות נוער,
 .מר מוטי ששון :כן יש שאלות?
עו"ד יונת דיין :למעשה מדובר בהוספה של  2תבחינים ,אחד בתנועות נוער ,השני בארגוני
ילדים בנוער תמיכה ותשלום שכר דירה ,שהם מפעילים מתנדבים ומה שנקרא שינשישנים -
שנת שירות.
מר מוטי ששון :אוקיי.
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עו"ד יונת דיין :מועצת העיר בחרה לאפשר אישור מאפיינים וחלוקת כספי עמותות כללי לשנת
 2119בדרך של הוספת תבחין ותמיכה בתשלום שכר דירה לעמותות המפעילות מתנדבים
לשנת שירות ,לסעיף  5תנועות הנוער ,ובסעיף  6אגודה לילדים ולנוער.
מר מוטי ששון :על פי מכתבה של יועצת משפטית ,מ 14.5.2119-מכתבה של היועצת
המשפטית . .אושר פה אחד ,אני עובר לסעיף הבא .עמותות כללי שנת .2121
 .16תבחינים עמותות כללי לתקציב .2020
עו"ד יונת דיין :התיקון שביקשנו לאשר לשנת  2119הוא לפי נוהל משרד הפנים לאשר את
התבחינים לשנה הבאה ,למעשה עד סוף יוני .זה אותם תבחינים כולל אותו תיקון לשנת
.2121
מר מיקאל בוזגלו :רגע איפה אנחנו הולכים  ....איזה עמוד? התמיכה עם כמו הקטע עם ה ,...
מר מוטי ששון :מי בעד אישור?
מר מיקאל בוזגלו :רגע התמיכה בעמותות ,יש שם את התמיכה עם הספורט של ה 411-אלף
שקל?
מר מוטי ששון :לא ,זה ספורט,
מר מיקאל בוזגלו :אה ,אוקיי.
מר מוטי ששון :אוקיי מי בעד אישור לשנת ,2121
גב' דוברת :יש לי רק שאלה ,אפשר? אפשר רק שאלה? לגבי התבחין לעידוד וקידום לענף
הכדורגל בעיר חולון. ,
מר מוטי ששון :מי בעד אישור התבחינים לעמותות כללי לשנת  2121מכתבה של היועצת
המשפטית יונת דיין מה .14.15.2119-מי בעד?
 21 .1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21בעד ,אין נגד ,אין נמנעים,
אושר .אני עובר לסעיף הבא ,דו"חות כספיים של עמותת עליון ... ,ילדים נערים ונערות
בחולון ,ליום  . 31.12בבקשה יש שאלות?

 .17אישור הדוחות הכספיים של עמותת עליון ליום .31.12.2018
מר זוהר נוימרק :היינו שמחים שנשאל אותם פשוט ,ולא היום ,כי לא קיבלנו אותם ... .אנחנו
מכבדים את הפעולות אנוש שקורות .כולנו אנשים וזה עלול לקרות .אבל גם אנחנו אנשים.... ,
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מאחר וגם אנחנו אנשים מהצד השני ,והחומר התקבל רק לפני שעתיים ,מדובר ב – 68
עמודים עם מספרים של סעיפים תקציביים אין בעיה .קטן עלי ,אני  5שנים פה ויש עוד חברי
מועצה . .עמותת עליון מגדירה מסירה ,המסירה בנושאים כספיים אמורה להינתן  11ימים
מראש 11 .ימי עבודה .הם לא ניתנו  11ימים מראש ,לפחות מחצית מהחומר .אני חושב
שראוי על מנת שנקיים דיון ,ראוי כמו שצריך תבדקו אחורה אנחנו לא מתעכבים .מן הסתם
האישור  ,...אני כן בעד דיון מעמיק בדוחות הכספיים בטח חבר מועצה בפעם הראשונה.
מר מוטי ששון :אוקיי ,זוהר שמענו .אוקיי חברים ,כמו שאמרנו .חברים ,סליחה .בסופו של
דבר אנחנו בסך הכל בני אדם ,אם מזכירה עשתה טעות,
מר זוהר נוימרק :אבל גם אנחנו בני אדם.
מר מוטי ששון :אבל למה אתה מפריע לי? הפרעתי לך? עשתה איזה טעות ולא צילמה ,או
צילום לא יצא .שלחה את החומר ,אף אחד לא העיר וכמה שעות לפני הישיבה ,חברת
המועצה אלינור באה ואמרה "חברה ,לא קיבלתי את הצד השני" ומיד יוסי שלח לה .פה
נמצאים הנציגים של כל העמותות ,שיוכלו לתת הסברים במקום .דבר נוסף אני רוצה להגיד,
אנחנו לא מחליטים פה על איזה תכניות עתידיות ,אנחנו  ...על מה שהיה .זה כבר היה .אנחנו
לא יכולים לשנות את המאזן הזה ,זה המאזן שהיה ,מה לעשות? אין לנו  .SAYאין לנו מה
להגיד פה .לשאול שאלות? תמיד אפשר לשאול שאלות .אפשר לשאול גם אחרי זה ,אפשר
לשאול בעוד שתי ישיבות ,בעוד ישיבה .אפשר להיכנס אלי ,אפשר להיכנס לגזבר ולקבל את
ההסברים האלו .אבל בינתיים אנחנו צריכים לאשר את המאזן ,ואני אומר זה לא כצעקתה,
ואי אפשר  ...על משהו פרוצדוראלי . .אז אני אומר ככה ,אני מפסיק את זה ,אמרתם את
דעתכם.
גב' דוברת :מה החוק אומר?
מר מורן ישראל :מה היועצת המשפטית חושבת על זה שהחומר לא נמצא כדין והאם אפשר
לצורך העניין בכלל לדון בסעיפים האלה? .
עו"ד יונת דיין 21 :למאי? אף אחד לא היה מודע לטעות הזאת?  .אני אגיד לך יותר מזה ,אני
לא סומכת על הפתרון שלי אלא אני אפתח . ,זהו אפשר? כן? הסעיף שדן באותם נושאים
כספיים ,סעיף  57ותוספת השלישית שמדבר גם על הפרוצדורה של מועצת העיר .הסעיף
כתב ,ראש העירייה יגיש למועצה פעם בשנה לפחות ... ,ולפי דרישה של חבר מועצה יפונה
לו דיון  ....הלכה למעשה לפי הנוסח המחודד היבש ,מוסרים את הדו"חות השנתיים ובזה זה
נגמר .מנהגו של ראש העירייה כאן לקיים את הדיון ואפילו להצביע על זה מעבר הנדרש
בחלק מהתאגידים .יש תאגידים כמו תאגיד המים שעובד לפי חוק אחר שזה נדרש ,ישנה
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חברה לתועלת הציבור שכדי לקבל פטור ממס הכנסה .... ,מעבר לזה שהחומר יוצר בטעות
שאף אחד ,גם לא מקבלי החומר עלו עלייה.
מר מורן ישראל :מחצית החומר.
מר מוטי ששון :מורן .אבל מורן,
מר מורן ישראל :את לא יכולה לומר שכל החומר נוסה,
עו"ד יונת דיין :רק את מחצית החומר,
מר מורן ישראל :לא.
מר מוטי ששון :מורן ,אני מקיים דיון סליחה.
מר מורן ישראל :ששמנו לב לזה ,הסבנו את תשומת ליבכם זה,
מר מוטי ששון :קיבלת תשובה?
מר מורן ישראל :לא קיבלתי.
מר מוטי ששון :אוקיי אז אני אענה כעת,
מר מורן ישראל :לא ,היועצת המשפטית התחמקה.
מר מוטי ששון :סליחה ,מורן.
עו"ד יונת דיין :לא ,אני לא התחמקתי מתשובה . .מהתאריכים ,מה  21.15 -עד היום בבוקר
נשאל מתי פתחת ,אני מדברת רק על  4ימים לפני ,למה אתה מתעקש על עשרה?
מר מורן ישראל :כי יש לנו  11ימים ואנחנו למדנו . ,לפני שאנחנו הסבנו את תשומת ליבכם,
בזה שכל המועצה פה הולכת לאשר משהו שחצי מהחומר היא לא ראתה.
מר מוטי ששון :אוקיי תודה רבה ,אין לך זכות דיבור אני מחליט לקיים את הדיון ,בבקשה.
מר מיקאל בוזגלו :רגע ,סליחה .היועצת המשפטית אתם עושים פה עברות .אתם עושים פה
עברות על ימין,
עו"ד יונת דיין :אתה לא היועץ המשפטי ,אתה לא עורך דין ,ואתה תזהר שאתה אומר עברות
לפקידי העירייה.
מר מיקאל בוזגלו :כן ,אני אזהר? אני אזהר?
עו"ד יונת דיין :כן.
מר מיקאל בוזגלו :אין שום בעיה .אני אזהר ואנחנו נראה מי יזהר בסופו של יום.
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מר מורן ישראל :יש פה חצי מהחומר שלא התקבל ,אולי יש כאן דברים שהם נסתרים ואנחנו
צריכים לבדוק אותם?
מר מוטי ששון :אין לך זכות דיבור.
מר מורן ישראל :ואתם לא רוצים שנבדוק אותם.
מר מוטי ששון :אם הייתם יודעים מה זה,
מר מיקאל בוזגלו :אני לא מבין כלום ... .עזרא סיטון,
מר מוטי ששון :אה בוזגלו ,אני קורא לך לסדר פעם ראשונה.
מר מיקאל בוזגלו :חברה אתם קולטים מה שאתם אומרים?
מר מוטי ששון :אה אני קורא לך פעם שנייה.
מר מיקאל בוזגלו :חצי מהחומר לא פה ואתם רוצים לעשות על זה דיון? זה לא תקני .אני לא
שמתי לב? אתם אל תנהלו לי את הזמן שלי.
מר מוטי ששון :צא החוצה .פעם שלישית.
מר מיקאל בוזגלו :תגיד לי מה זה הדבר הזה?
מר מוטי ששון :צא החוצה.
מר מיקאל בוזגלו :התנהגות בריונית .זאת התנהגות בריונות .אין לך תשובות אז אתה אומר
לי צא החוצה.
מר מוטי ששון :תצא החוצה ,אתה מפריע לניהול הישיבה.
מר מיקאל בוזגלו :אני מפריע לניהול הישיבה?  .ככה אתם פותרים עניינים?
גב' אלינור מטלון :אני חושבת שזה מאוד מאוד מגוחך מה שאתם עושים פה עכשיו ,באמת.
ואתם יודעים את זה.
מר מוטי ששון :סליחה ... ,פעם ראשונה לסדר ... ,לניהול הישיבה . .כל הזמן תרצי לדבר ,כל
מה שאת רוצה את יכולה להיכנס  ....בבקשה .עכשיו מדברים מאזן ,מה שהיה. .
גב' דוברת :אין בעיה .אני צריכה עוד יום יומיים מה קרה? אז מה יש?
מר מוטי ששון :את מפריעה לי לניהול הישיבה.
גב' דוברת :בסדר זה מפריע לי מה שמתנהל פה עכשיו ,השכונה הזאת.
מר מוטי ששון :בבקשה ,תדבר.
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מר דוד :מאזנים לשנת 2118
גב' דוברת :אפשר להציג אותו?
מר דוד קונפורטי :אני דוד קונפורטי רואה חשבון של עמותת עליון שהיא אחת מגופי הסמך
של העירייה ,במהלך מאי נחתם מאזן לשנת  ,2118במאזן הזה ,ההכנסות .לא הכנסות,
התקבולים  6.188.111עלות הפעילות היא  6.991.111מיליון ,אנחנו בהפסד תפעולי ,מינוח
מעולם החברות .של  912אלף שקל .הוצאות הנהלה של  236אלף שקל ,אנחנו בהפסד של
מיליון ,הפסד ,גרעון של מיליון  137אלף שקל .יש לעמותה עודפים משנים קודמות כמו
שהתחייבנו בשתי ישיבות אחרונות . ,שדנו בדוחות הכספיים אנחנו הגדלנו במהלך השנה את
הפעילות .אין ספק שההוצאה הדרמטית ביותר היא שכר עבודה אנחנו מצויים בעודף של
 1.686מיליון עודף כולל.
מר מוטי ששון :אוקיי ,מי בעד? עמותת עליון עמותה לרווחת ילדים ,נערים ונערות בחולון ביום
 .31.12.2118מי בעד?  1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,11,12,13בעד .מי נגד?  ,1,2,3,4נגד .מי
נמנע?  2נמנעים .אושר .מי השלישי? שי ,עינב ו ,סליחה לא ראיתי 3 .נמנעים .כמה הייתם
נגד?  4נגד 3 ,נמנעים.
מר מוטי ששון :מי נגד?  4 .1,2,3,4נגד .ונמנעים?  .1,2,3אוקיי אושר .אני עובר לסעיף הבא.
אוקיי אני עובר למי שקמה.
 .18הצגת הדוחות הכספיים של מי שקמה ליום .31.12.2018
מר מוטי ששון :אישור הדו"חות הכספיים,
מר דובר :לא אישור.
מר מוטי ששון :הצגת הדו"חות הכספיים של מי שקמה בע"מ ליום  .31.12.2118לא צריך
להצביע.
מר דובר :ערב טוב ,אנחנו היום מציגים את התכנית,
מר מוטי ששון :אה רגע שניה אתם לא יושבים ליד מיקרופון.
מר דובר :יציג שמעון משעלי הרואה חשבון המבקר שלנו ,בבקשה שמעון.
מר שמעון משעלי :ערב טוב לכולם .הדו"חות הכספיים משנת  ... 2118ב ,19.3.2119 -
הדו"חות אושרו והועברו לרשות המים שהיא למעשה  ...הרלוונטית .לגבי התאגיד הופיע כ-
 7.7מיליון שקל בשנת .2118
מר דובר 7 :כמה?
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מר שמעון משעלי 7.7 :מיליון שקל .סך הכל השקעות היו  44מיליון שקלים .כאשר אני מדבר
על השקעות ,כל השקעות זה צנרת שמעל  111מטר .כל מה שהוא מעל  111מטר לא נחשב
להשקעה ,והעלויות שם היו כ 5-מיליון שקל .בנוסף דיבידנד החברה חילקה  5מיליון שקל,
מתוכם  4.2לעיריית חולון ,ושאר הכסף לשאר הרשויות השקופות.
מר מוטי ששון :רק סליחה אחת .מי שלא יודע ,מי שקמה זה כמה רשויות .זה היה בבסיס
עיריית חולון ,וביקשו להצטרף .צירפנו אותם אחר כך אור יהודה ביקשו להצטרף ,גם אותם
צירפנו .אחר כך בית דגן ביקשו להצטרף . ,שאלות יש?
מר שמעון משעלי :הרווחנו כסף 7.5 ,מיליון שקל .לחברה יש פטור ממס עד  .2118יש פטור
ממס .על פי החוק.
מר דובר :אבל תגיד ,ב 2117-כן היה מס.
מר שמעון משעלי :לא ,ב 2118-למעשה זה תשלום ששולם בגין שנת  2119,2111לפני
הפטור .כי משלמים מיסים מה שנקרא ....
מר מיקאל בוזגלו :שאלה ברשותך .הקטע של פטור ממס ,כאילו המע"מ ,יש מע"מ ....
מר שמעון משעלי :אין קשר .מס הכנסה ויש  ....שניהם מס ,המדינה קובעת.
מר מוטי ששון :כן ,שאלות? כן בר.
מר בר שי :גם כאן קיבלנו חצי מהחומר .למה בעצם ,איך אנחנו מגיעים למצב שיש דיבידנד
ואנחנו לא משקעים את הכסף הזה בתשתיות? כל התשתיות כבר לגמרי בסדר.
מר שמעון משעלי :למעשה ,בגלל שאנחנו כל כך הרבה השנה לצורך העניין ,נשאר לנו כסף
פנוי מעבר להשקעות ,היינו חייבים להשקיע כ 11-מיליון שקל .זה מבחינת הרגולטור .אנחנו
משקיעים פי  4יותר ממה שמבקשים .לכן אפשר לבזבז כסף ואפשר לשרת את העירייה.
מר מיקאל בוזגלו :ופה דווקא אתה יכול לראות בזמן האחרון ,על ההסתדרות ,בכל מיני
מקומות דווקא מרימים את הכבישים ,עושים עבודת ביול וצנרת ,דווקא כן בונים בשטח .
מר דובר :לפעמים זה יכול להיות שאנחנו קונים פתאום ,יש מבצע בדואר קונים 111,111
מעטפות או  211,111מעטפות ואז אנחנו משיגים מחירים טובים .הרבה פעמים אנחנו קונים
ככה לוגים כאלה.
מר מיקאל בוזגלו :אוקיי עוד דבר ברשותך ,עמוד  24הוא נושא של הוצאות מימון ,ריבית,
והפרשי הצמדה ,הלוואות בנקאיות .אם החברה ... ,אני בא ואני אומר ,למה לא לסגור את
ההלוואות? למה לשלם ריביות ששולם  26אלף שקל? תקן אותי אם אני טועה מר,
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מר שמעון משעלי :למעשה כל חברה עסקית ,אנחנו אמורים להיות במינוף של כ 71-אחוז.
סך הכל המינוף שלנו פה הוא  15אחוז .כל חברה עסקית ,חברת תשתיות אמורה להיות עם
מינוף כלשהו .לצורך העניין ,קח מהלוואות  15שנים .אין סיבה מבחינה כלכלית לא להתנהל
עם הלוואות.
מר מוטי ששון :עוד שאלות? אוקיי צריך לאשר את זה .תודה רבה . .חברים .בבקשה.
בבקשה מי מציג? בבקשה חברים תקשיבו.

 .19אישור הדוחות הכספיים של רשת קהילה ופנאי ליום .31.12.2018
גב' ורדה לוי :שלום שמי ורדה ,מנכ"ל רשת קהילה ופנאי.
מר מוטי ששון :תרדי למיקרופון.
מר דובר :ורדה אנחנו לא נושכים.
גב' ורדה לוי :גם אם זה נושך אני עוברת מקום .אוקיי שלום לכולם ,שמי ורדה .מנכ"ל רשת
קהילה ופנאי ,מי שנמצא כאן בהצגת הדו"חות זה הרואה חשבון של החברה ,סמנכ"ל
הכספים ,בבקשה.
מר משה מועלם :תודה רבה ,אני פותח בעמוד  .5זה דו"ח חסות והוצאות .המחזור השנה
הסתכם ב 154,411,111 -שקלים לעומת  141בשנה קודמת .יש פה גידול של עשרה אחוז.
הגביהה העצמית עלתה מ 111-ל 117-מיליוני שקלים ,גידול של  6אחוז .תוצאות כלליות
ופעילות עלו ב 9.6-אחוז ל 148-אלף .ההוצאות מנהלה ,המנהלה לכלליות  4,475,111גידול
של  4אחוז לעומת שנה שעברה .זה  112.8אחוז מסך הכל הכולל .הוצאות הנהלה כלליות
מאוד נמוכות .השנה נגמרה בעודף של  151,111שקלים .יש לנו גוף יציב ,כל ההתחייבויות
ופיצויים לעובדים מכוסים .זהו.
מר מוטי ששון :שאלות? כן בוזגלו.
מר מיקאל בוזגלו :מספר דברים ברשותך .עמוד  ,6שי לעובדים .מ 116,223-ב 2117-היו
איזה  .341 ,334אני בעד לפרגן לעובדים ולתת להם את המקסימום .כמה עובדים מדובר
ברשת קהילה ופנאי?
גב' ורדה לוי :זה קודם כל ,זה ההסכם הקיבוצי .בגלל שנחתם הסכם קיבוצי עם ההסתדרות,
אז שווי המתנות הלך . .יש עובדים שעתיים שמקבלים  ,Xיש עובדים במשרה מלאה
שמקבלים  ,Yאבל בגלל ההסכם של ההסתדרות.
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מר מיקאל בוזגלו :אוקיי עמוד  .21דיור  3וחוש קבוע נטו .נווה ארזים ,ריהוט זה במצטבר
עלות ניהול 138,735-שקלים .נווה ארזים שיפוצים,
גב' דוברת :זה במצטבר.
מר מיקאל בוזגלו :רגע שנייה ,בסדר בגלל זה אתם פה ,כדי להסביר .סתם ,נווה ארזים ריהוט
 .1,138,735מה זה המיליון...
מר משה מועלם :כל השנים השקענו בנווה ארזים 1,138,111 ,כל התקופה השקענו שם .כל
הכיסאות ,שולחנות ,ריהוט ,מחשבים וציוד שיש .אנחנו מפחיתים את זה כל שנה לפי תקלות
מס הכנסה ,היתרה המופחתת היא  221,111שקלים לעומת  211,194בשנה קודמת .ככה
זה הולך לגבי כל הרשימה הזאת.
מר מיקאל בוזגלו :אז בסך הכל כמעט  11מיליון.
מר משה מועלם :בסך הכל כמעט השקיעו פה  11מיליון ברכוש וציוד.
גב' גב' שני מסילתי כהן :העמותה צריכה להיות ב 1-בשנה או שהיא יכולה לסיים ברבע?
מר משה מועלם :תראי ,יש לך פה  154,111,111שקל .זה אחד התאגידים הגדולים בארץ
שמתעסקים בזה .אנחנו במשרד עושים הרבה מאוד תאגידים כאלה .זה תאגיד ענק ,עם
הרבה מאוד עובדים .מחזור ענק ,הוא מיועל יעל 154,111 ,שקליפ זה לא עודף ,ו111,111-
שקלים זה לא גירעון .זה מאוזן בדיוק .וככה זה צריך להיות .עודף זה רע ,כי זה לא עודף.
וגירעון זה עוד יותר גרוע .פה אנחנו מסיימים בדיוק על הקשקש.
מר דובר :תזכיר לי את שמך?
מר משה מועלם :משה מועלם רואה חשבון. .
מר מוטי ששון :אוקיי מי בעד אישור הדו"חות הכספיים של רשת קהילה ופנאי נכון ל-
 .31.12.2118מי בעד?  1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,11,1,12,13,14,15בעד .מי נגד?  1,2נגד.
מי נמנע? אין נמנעים ,אושר .אני עובר לסעיף הבא.
 .20אישור הדוחות הכספיים של החברה לתיאטרון מוסיקה אומנות ומחול
ליום .31.12.2018
מר מוטי ששון :החברה לפיתוח תיאטרון ,מוזיקה ,אומנות ומחול בע"מ הדו"חות הכספיים
ליום  .31.12.2118מי מציג?
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דר' קרן גונן :יש לי שאלה ... ,רק שאלה לגבי העובדי תיאטרון .מה קורה עם זה? זאת
אומרת לגבי כל  ,...אין תשובה לגבי זה? כי תקציב שם בצד ,נשאר תקציב לצורך זה . .בכל
מקרה התקציב הזה יישמר זה לא,
רו"ח דורון עברי :ערב טוב חברים ,אני הרואה חשבון של החברה לפיתוח תאטרון מוזיקה
אומנות ומחול בחולון בע"מ ,אני אציג את הדו"חות הכספיים של החברה ליום .31.12.2118
אז אני מתחיל בעמוד  ,3כפי שניתן לראות סך הרכוש השוטף של החברה עמד ליום
 31.12.2119על  23,139,111ש"ח .סך הכל רכוש קבוע עמד על  27,134,111ש"ח ,סך
המאזן עמד על כ 51,111,111-ש"ח .לאחר מכן אני עובר לסעיף ההתחייבויות .סעיף
ההתחייבויות במאזן לזמן קצר עמד על  .17,519,111סך הכל ההון העצמי כביכול ,נכסים נטו
של החברה עמד על  29,962,111ש"ח .סך הכל המאזן ,התחייבות ... ,עומד על כ-
 51,111,111שקל .מפה אני עובר לפעילות שהייתה בשנת  2118בעמוד .4סליחה .5 ,סך
מחזור הפעילויות ,סך ההכנסות שהיו לחברה ,לכל שנת  2118עמדו על  75,141,111ש"ח.
סך ההוצאות עבור הפעילויות ,הליבה של החברה עמדו על  62,967,111ש"ח .סך ההוצאות
 ...כ 5,511,111-מילון ש"ח .סך הוצאות המכירה ושיווק 9,611,111 ,ש"ח מה שהביא אותנו
להוצאות נטו ל 3-מיליון שקל ,בניקוי ההכנסות מהמימון  .3,137,111הכנסות אחרות
 245,111ש"ח סך הכל הוצאות נטו לשנת  2,792,111 ,2118ש"ח .שאלות?
מר מוטי ששון :אם אין ,מי בעד אישור? הדו"חות הכספיים .קיבלת אישור על הדו"חות
הכספיים  ,1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,11,12,13,14 ,בעד .מי נגד? מי נמנע?  2נמנעים .אושר.
אני עובר לסעיף הבא.
 .21אישור הדוחות המילוליים של החברה לתיאטרון מוסיקה אומנות ומחול
ליום .31.12.2018
מר מוטי ששון :אישור הדו"חות המילוליים של החברה לתיאטרון מוזיקה אומנות ומחול ליום
 .31.12.2118זה מילולי בהשוואה לקודם .מי בעד?
גב' אלינור מטלון :מה ,אבל לא הבנתי.
מר מוטי ששון :רו"ח דורון עברי .:מה הגירעון למיליון?
רו"ח דורון עברי :ה?2,911,111-
גב' אלינור מטלון :כן.
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רו"ח דורון עברי :זה נובע בעיקר מהוצאות פחת ,שאם אתה מנטרל אותן תוך  ...בעמוד הבא,
אתה רואה את היתרה שיש לסוף  2,911,128 ,2118ש"ח .אוקיי? היו הוצאות פרט לחברה
 4,223,111ש"ח .הוצאות פרט לרכוש קבוע .אוקיי?
רו"ח דורון עברי :ההוצאות פרט ,כל עסק ,כל חברה רוכשת ציוד שמשמש אותה לאור השנים.
עכשיו ,בעצם השימוש הזה צריך לתת לו ביטוי כל שנה שפעילות של החברה ולכן יש תקנות
שהן תקנות מס הכנסה שקובע כמה אחוז בעצם מפחיתים כל שנה ושנה ,שבעצם מהווה
השימוש לגבי אותה שנה .לכן ,אם נניח רכשתי נכס לפני  5שנים,
מר דובר :תיקח מכונית.
רו"ח דורון עברי :מכונית .למשל תקנות הפרט של מס הכנסה קובעות שאחוז הפרט הוא 15
אחוז .אז נניח אם קנינו רכב במאה אלף שקל ,אז כל שנה יש הפחתה של  15,111שקל.
אוקיי?
גב' אלינור מטלון :ה 2-מיליון זה לשנה?
רו"ח דורון עברי :איך?
גב' אלינור מטלון :ה 2-מיליון שיש בגירעון זה לשנה?
רו"ח דורון עברי :זה  2מיליון שקל ,כן .גירעון לשנה שהוא כולל בתוכו את מרכיב הפרט ה4-
מיליון שקל.
מר דובר  :2אבל אתה אמור להתחשב בזה .אתה אומר שזה בעצם  ...חדש או,
רו"ח דורון עברי :אני אגיד לך מה ,במקרה הזה של החברה בעצם רוב הציוד ממומן על ידי
העירייה ,ולכן יש ,ומצד אחד יש קרן שאומרת הכסף הזה הוא מיועד לצורך רכוש ,אז אם יש
לי נניח הוצאה אז אני צריך להפחית כל שנה גם כנגד את אותם תקציבים שמתקבלים לצורך
רכישת רכוש קבוע .ואחד כנגד השני בעצם אמור להתאזן ולסגור את תוצאות הפרט .זאת
אומרת זה מה שאנחנו יכולים לראות אותו למשל ,בדוח שנקרא דו"ח על השינויים שמנטרל
את הוצאות הפרט ומראה לנו ללא הוצאות פרט מה סך הרווח או הפסד שהייתה לנו באותה
שנה.
גב' אלינור מטלון :אני יכולה לראות את הדו"ח הזה שלידך?
רו"ח דורון עברי :את הדו"ח הזה?
גב' אלינור מטלון :כן.
רו"ח דורון עברי :זה בדוח הבא .הרי הדו"ח הבא הוא בסדר ,יש לך עוד דו"ח שנקרא דו"ח על
השינויים ,שאת יכולה לראות ,יש טור שנקרא נכסים נטו לשימוש לפעילויות ....
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גב' אלינור מטלון :בתוך המילולי?
רו"ח דורון עברי :לא לא במילולי ,במאזן .יש לך דו"ח על הפעילויות ולאחר מכן יש לך דו"ח על
השינויים ונכסים נטו.
גב' אלינור מטלון :כן.
רו"ח דורון עברי :עכשיו אם תסתכלי על העמודה הימנית ,עד למטה ,זה יוצא בעמוד  .6את
רואה את הטור הימני? תרדי אותו עד למטה .את רואה  ...הוצאות פרט בסך 4,223,111
שקל ,מה שמעביר אותנו בעצם ליתרת פלוס ,מה שנקרא.
מר בר שי :אז בעצם אתה אומר שהעירייה ממנה את הציוד אבל זה לא נכנס בתור תקציב
לחברה.
רו"ח דורון עברי :לא .צריך להפריד בין תקציב לבין בפועל .בתקציב זה קיבל ביטוי בהכנסות,
אבל מבחינה חשבונאית יש כללי חשבונאות שבעצם מכתיבים איך בונים ,החברה היא חברה
לא עסקית אלא חברה מלכ"רית .ויש כללים חשבונאים איך בעצם בונים את הדו"חות של
מלכ"ר .בין היתר זה רכוש .אם הוא בעצם מומן על ידי נניח במקרה שלנו על ידי העירייה ,אז
יש קרן שהוא מוגבל לצורך רכישת אותו רכוש .ולכן אם יש לנו את הוצאות הפרט ,מצד שני
יש לנו את ההפחתה של אותה קרן ,ואז היא מנטרלת אחד כנגד השני ואנחנו בעצם מנטרלים
את ....
מר בר שי ... :קרן כזאת זה יוצא,
רו"ח דורון עברי :כל שנה מפחיתים כן ,זה הולך אחד כנגד השני.
מר מוטי ששון :אוקיי מי בעד אישור מילולי? מי בעד אישור הדו"חות המילוליים של החברה
 ,1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,11,12,13,14,15 ,...בעד .מי נגד? אין נגד .מי נמנע?  4נמנעים,
אושר .אני עובר לסעיף הבא.

 .22אישור הדוחות הכספיים של החברה לבילוי ובידור ליום .31.12.2018
מר מוטי ששון :דו"חות הכספיים של החברה לבילוי ובידור ליום  ,31.12.2118באישור .
תציגי את עצמך כרמית ,תגידי מה התפקיד שלך.
גב' כרמית רותם :שלום שמי כרמית רותם ,אני מנהלת כספים של החברה לבידור ובילוי ,איתי
נמצא מנהלת כספים של החברה לבידור ובילוי ,איתי נמצא רואה חשבון גלעד סוקולובר
ממשרד  ,...ושמשון חן מנכ"ל החברה.
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מר מורן ישראל :שמשון תשב ,תתפוס כיסא שנראה אותך. .
גב' כרמית רותם :אני מתחילה בעמוד  ,3במאזן .ניתן לראות שבסך המאזן יש ירידה של
עשרה מיליוני שקלים ,הירידה נובעת מהסעיפים השונים שנראה בהמשך בבירורים ,בעיקר
ישנו קיטון של  5מיליוני שקלים שנובע  ...שגדול מהשוואות השנה .ברווח והפסד בעמוד ,4
ניתן לראות גידול בהכנסות החברה ,וגידול בהוצאות בהתאמה כך שסך הכל הרווח תמיד
דומה לשנה הקודמת ,אני רוצה להדגיש בנושאים להדפסה ,הוצאה של כשמונה מאות אלפי
שקלים ,שהיא בעצם הוצאה חשבונאית בלבד .מכיוון שלחברה יש הפסדים לצורכי מס ,אז
כדי להכיר בנכס צריך לצפות רווחים בעתיד ולכן לפי התקנים החשבונאים בעתיד אני אראה
לאן זה ,עד שנתיים שלוש .בעצם מדובר בהוצאה חשבונאית בלבד בגלל ש ,אני חוזרת .כדי
להכיר בנכס צריך לצפות רווחים בעתיד ,אם החברה תמשיך להפסיד אז אין לנו בעצם נכס
ולכן נרשמה הוצאה .בסך הכל ההפסד לשנה הוא דומה לשנה שעברה ,כ 3.3-מיליוני שקלים.
מר מיקאל בוזגלו :רגע ,אז לפי מה שאת אומרת החברה לבילוי ובידור היא בהפסד של 3.3
מיליון ש"ח ?
גב' כרמית רותם :רגע רגע .רגע תן לי להמשיך ואחר כך אנחנו נבהיר את זה ,בהמשך אם
יהיו לך שאלות אני מבטיחה לענות .אני ממשיכה לעמוד  .6בעמוד  5יש לנו את הדו"חות על
השינוי ההון העצמי ,אין בעצם פעילות בהון העצמי למעט ההפסד שדיברתי עליו קודם.
בעמוד  6דו"חות על תזרימי
מר מיקאל בוזגלו :רגע סליחה,
גב' כרמית רותם :רגע ,עכשיו לשאלתך .בעמוד  6בדוחות על תזרימי המזומנים ,אם תשים
לב תראה שלחברה יש תזרים חיובי מפעילות שוטפת .זאת אומרת שהחברה מפסידה ,עמוד
 6בהתחלה בסעיף הראשון ,תזרימי מזומנים לפעילות שוטפת .אוקיי? החברה אמנם
מפסידה ,אתה רואה את ה 3.3-מיליוני שקלים הפסד ,אבל כתוצאה מפרט שאינו תזרימי יש
בעצם תזרים חיובי לחברה ,אוקי? התזרים חיובי מפעילות שוטפת אוקיי? הפרט הוא אינו
תזרימי ,הוא הוצאה .אוקי? ולכן רואים בעצם בחברה את ההפסד .החברה גם ,אם תשים לב
בהמשך יש תזרים מזומנים לפעילות השקעה ,החברה גם משקיעה ברכוש קבוע .השנה היא
השקיעה ,אתה רואה? השקעה ברכוש קבוע  2.2מיליון שקלים.
מר מיקאל בוזגלו :הרכוש קבוע זה כמו המגלשות האלה שאנחנו רואים עכשיו?
גב' כרמית רותם :לצורך העניין כן.
מר מיקאל בוזגלו :כמה זה  ...סדר גודל?
גב' כרמית רותם :אתה תראה את זה בהמשך .כ 9-מיליון שקלים כל אחת.
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מר מיקאל בוזגלו 9 :מיליון על מגלשות. .
גב' כרמית רותם :אתה תראה את זה בהמשך אם תרצה אני ארחיב .אוקיי אני ממשיכה.
בעמוד  9יש לנו את  ...שבעצם מסבירים את המעגל .מבחינת מזומנים יש ירידה בסוף
השנה .... ,בלקוחות ישנו גידול ,אמנם יש קיטון בלקוחות של החברה ,להעמיד בריזה
ראשונית ,אבל היה איזה שהוא גידול בלקוחות של הפארק.
מר מיקאל בוזגלו :קיטון הכוונה פחות לקוחות?
גב' כרמית רותם :נכון.
מר מיקאל בוזגלו :ולמה זה נובע?
גב' כרמית רותם :יש כמה סיבות ,יש גם מועדוני  LOW COSTשנפתחו ,ואז  ...מועדוני כושר
ורשתות ,וכל מיני סטודיויים קטנים שבעצם מתחרים בחברה לבידור ובמועדוני המנויים שלה.
דבר נוסף זה הקייטנות ,כמו שאתה יודע נפתחו קייטנות של בתי הספר ,של  311שקלים
שפגעו בקייטנות של מחלקת הספורט .יש את הנושא של מועדוניות ,שנכנסה "תכנית ניצנים"
ואז בעצם המועדוניות  ,...יש כל מיני סיבות שהורידו את הכמות לקוחות שלנו .הסיבה
הגדולה ביותר היא באמת הירידה בימית ,בריזה ונחשון.
מר מיקאל בוזגלו :והחברה לא רואה ,החברה לא יושבת על אפיקים מבחינת שיווק? לראות
איך למנף ולהכניס יותר כספים לחברות הללו?
גב' כרמית רותם :רגע ,אנחנו יושבים על זה .אבל תן לי לסיים את הדו"חות הכספיים ושמשון
יענה.
מר שמשון חן :אני אענה לך על הכל תכף ,תן לה רק לסיים ... ,המקצועי
מר מוטי ששון :שאלות חברים?
גב' כרמית רותם :אני אסיים כמה משפטים אחרונים .רכוש הקבוע אושר ,רציתי לציין שהיו
השקעות השנה ,היה אחת של כשמונה,
מר דובר :שי זה חשוב כדאי שתקשיב.
גב' כרמית רותם :הוא שמע את זה בישיבת דירקטוריון .אחת של כשמונה מיליון ,והשקעות
של כשלושה מיליון ולכן יש קיטון של חמישה מיליון .ודבר אחרון ,דבר נוסף שרציתי להגיד,
בעמוד  12בהלוואות מתאגידים לתאגיד בנקאי לזמן ארוך אז החברה לקחה הלוואה לבניית
הפארק ,והיא כל שנה עומדת ,מחזירה בכל שנה את ההלוואה ולא לוקחת הלוואות חדשות.
מר מיקאל בוזגלו :היא לקחה  31מיליון שקל ב , 2114-ו.2115-
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גב' כרמית רותם :נכון מאוד.
מר מיקאל בוזגלו :בוא נדייק.
גב' כרמית רותם :והיא מחזירה את ההלוואה ולא לוקחת הלוואות חדשות .זהו ,ואני אסיים
רק בעמוד  ,17בעסקאות עם צדדים קשורים .אם תשים לב ,ההוצאות של המיסים העירוניים.
בעמוד האחרון בעסקאות עם צדדים קשורים ,חשוב לציין שהוצאות של המיסים עירוניים של
החברה ,של ארנונה ודמי זיכיון .אם תיקחו  4.5מיליון ו 4.8-מיליון ,זה  8.7מיליון שבעצם
החברה מעבירה לעיריית חולון עבור מיסים ודמי זיכיון ,ואילו ההכנסות של החברה מהעירייה
הן כ 9.9-מיליוני שקלים .זאת אומרת שבעצם כל הפעילות של החברה לבידור היא בתקציב
של  1.3מיליוני שקלים.
מר מיקאל בוזגלו :זאת אומרת תקני אותי אם אני טועה ואני מבין נכון או שאני לא מבין נכון
ובגלל זה אתם פה ,אנשי המקצוע .החברה לבילוי ובידור אינה חברת בת באופן מלא של
עיריית חולון.
גב' כרמית רותם :לא ,החברה לבילוי ובידור היא חברת בת  111אחוז מהמניות של החברה,
הן בבעלות העירייה .היא חברת בת ,היא חברה בע"מ .אוקיי? מלשון מרשת קהילה ופנאי
והחברה לפיתוח תאטרון היא חברה בע"מ .מטרתה של חברה בע"מ היא להשיג רווחים.
עכשיו מה שאתה שואל ,זה בעצם יש לחברה שני חלקים .יש את החלק התפעולי ,שזה
מחלקת הספורט ,מטרה ,מרכזים שהחברה מתפעלת עבור העירייה .אוקיי? שהם בעצם,
אנחנו מנהלים ,אנחנו זרוע ביצוע של העירייה ואנחנו מנהלים אותם עבור העירייה .ויש את
החלק העסקי ,שזה ימית ,בריזה ,נחשונית ולה הפארק .החלק הזה מתנהל שונה לגמרי .זאת
אומרת אנחנו בעצם מתנהלים כמו יזם פרטי ,אנחנו משלמים דמי זיכיון לעירייה ,אנחנו
משלמים ארנונה לעירייה ,ולכן אנחנו מנהלים את החלק הזה של החברה ,את החטיבה
העסקית בצורה שונה.
מר מיקאל בוזגלו :זאת אומרת החטיבה העסקית לה פארק ,זה ישות נפרדת בפני עצמה.
גב' כרמית רותם :זה לא ישות נפרדת .הכל תחת אותם דו"חות כספיים ,זה שונה.
מר מיקאל בוזגלו :זה משנה .זאת אומרת . ,ישות משפטית בסדר ,אבל אני אומר מבחינת
 111אחוז מניות ,לה פארק ,עיריית חולון יש לה יד שם?
מר דובר :בטח ,זה רכוש עירוני בסוף.
גב' כרמית רותם :ברור ,ראש העיר הוא יושב ראש הדירקטוריון של החברה .שוב ,מאה אחוז
של החברה הם בבעלות .יש כאן דירקטורים שיושבים .הדירקטוריון של החברה מורכב
מחברי מועצת העיר ,מורכבות בחירה של העירייה ,ונציגי ציבור.
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מר מיקאל בוזגלו :מעולה ,אז לפני שאני ממשיך פה ברשותכם אני חושב שבאמת אי אפשר
להתעלם ממה שעברנו בסוף השבוע הזה,
מר מוטי ששון :זה לא קשור,
מר מיקאל בוזגלו :אבל אנחנו מדברים ,אנחנו .
גב' כרמית רותם :אם יש לך שאלות,
מר מיקאל בוזגלו :עמוד  .13ביום ה 9-באוקטובר  2118הוגשה בקשה לאישור תובנה ייצוגית
כנגד החברה בסך של כ 51-מיליון שקלים בטענה כי ימית  2111אינה מונגשת לאנשים בעלי
כספים מיוחדים כנדרש .במסגרת חוק שינוי זכויות האנשים עם מוגבלות ,החברה הגישה
כתב הגנה בתאריך  31לאפריל  ,2119בשלב מקדמי זה לא ניתן להעריך סכומי התביעה
הנ"ל .האם יש לנו איזה עדכון או אומדן איפה זה עומד? שחלילה לא נמצא את עצמינו,
מר שמשון חן :קודם כל ,זה מטופל ויש כתב הגנה בבית משפט .להזכירך ,גם תבעו אותנו
לפני שנה על  111מיליון שקל ,זה גם היה בבית משפט העליון ,וזכינו וקיבלנו פיצויים.
להערכתנו ולהערכת זה ,הסיכויים שלנו הם דיי טובים כי אנחנו סך הכל תחת עיריית חולון,
וסך הנגישות צריך להסתיים ב 2121-ואת זה הם לא הבינו .תשמע ,כמו בכל דיון משפטי ,גם
זה .עשינו את כל המעשים ,עובדים תחת רגולציה גם עירונית וגם שלנו ,והעסק הזה בסופו
שלהם נגיע איתו להכרעה .היום מה שקורה יש המון משרדי עורכי דין שהם תובעים תביעות
ייצוגיות ,ואחת הטביעות היא בנושא נגישות כי לרשויות אין מספיק כסף להנגיש את כל מה
שהם רוצים.
מר מיקאל בוזגלו :אבל כל  ...הנגישות,
רו"ח שמעון מועלם :אנחנו עושים במשורה .גם את זה במשורה.
מר מיקאל בוזגלו :בסדר גמור.
רו"ח שמעון מועלם :גם בחלק הזה של ימית  2111עשינו הכל ,נשאר רק מעלית.
מר מיקאל בוזגלו :רגע ,ברשותך עוד שתי שאלות וזהו .הנושא של לה פארק ,אומר לך את
האמת .לא רוצה להיכנס נקודתית ,אבל עוד הפעם אני לא מבין אני אשמח שתסביר לי.
חברה לבילוי ובידור ,בלה פארק יש לא מעט עסקים שפשוט לא היה להם רישיון עסק ,ויש גם
כאלה שאם אני לא טועה,
גב' דוברת :מה זה קשור?
מר מיקאל בוזגלו :אני רוצה להבין . .אני אעשה את זה בשאילתה .עמוד  ,17אני אשאל
שאילתות וזה יהיה מאוד מעניין .החברה מקבלת מעיריית חולון במסגרת התקציב הבלתי
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רגיל סכומי כסף אותם משקיעה החברה בפרויקטים שונים עבור העירייה .התקבולים מעירייה
מכסים את הוצאות הפרויקט ,בשנת  2118היו הוצאות הפרויקט בסך כ 4.5-מיליון שקלים.
אני אשמח לדעת במה משקיעה החברה לבילוי ובידור למען תושבי העיר חולון.
מר שמשון חן :אם היית ,אם תעקוב אחרי הישיבות של הוועדה יש תב"רים שמוקצים
לנושאים מסוימים ועל פיהם אנחנו פועלים ... .כל תב"ר יש לו ייעוד.
מר מוטי ששון :היא זרוע ייצוגית כמו החברה כלכלית ,והיא גם מתפעלת.
מר מיקאל בוזגלו :לא ,אני אחדד .כנראה לא הסברתי נכון.
מר שמשון חן :אתה יכול להצביע לאיזה שהוא תב"ר מסוג מסוים.
מר מיקאל בוזגלו :התקבולים לעירייה ,החברה משקיעה ,אתה יכול להגיד "תשמע אנחנו
משקיעים בילדים מעוטי יכולת"
מר שמשון חן :בוא אני אתן לך דוגמא ,רק עכשיו אנחנו בונים את הסקייט פארק ,חלק גדול
זה של מפעל הפיס ,וחלק תוספתי זה של העירייה .זה תב"ר ,יש הרבה פרויקטים,
מר מיקאל בוזגלו :דרך אגב ,הסקייט פארק אחלה פרויקט .הביאו גם מומחים מחו"ל,
היחידים שיודעים לעשות את הבטון.
מר שמשון חן :הכל הכי טוב שיש.
מר מיקאל בוזגלו :אבל רגע אפרופו המתקן הזה ,גדול,
דר' קרן גונן :תב"רים פשוט לא נכנסים למחזור הכנסות שלהם .בדיוק זה תקציבים תב"רים
זה של העירייה ,אנחנו מבצעים עבודות בנייה.
גב' אלינור מטלון :אפשר הערה? בוועדת כספים מורן בעצם ביקש ,אנחנו לא בוועדה ,אבל
מורן שם .אם יש לכם חומרים נוספים ,פירוט יותר אפשר לקבל אותו,
מר שמשון חן :העברנו את התקציב שפורסם במסגרת הדירקטוריון וקיבלנו אישור גם
הדירקטוריון אליו ,זה מה שהוא עובר עליו.
גב' אלינור מטלון :לא קיבלנו אותו.
מר ראובן קייקוב :באירועי קיץ  ... ,2118כמה כרטיסים ניתנו בהנחה לציבור הכללי וכמה
כרטיסים נמכרו לציבור החרדים .הכרטיסים שנמכרו לחרדים היו בעלות יותר גבוהה ,עכשיו
דברים כאלה הם בעצם חשיפה לתביעה ייצוגית .אני יודע שיש כמה חבר'ה שבדקו את זה
וחושבים כן להגיש תביעה ייצוגית.
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מר שמשון חן :תשמע ,אני רוצה להגיד לך משהו .על זה בדיוק נדון העניין בבית המשפט
העליון ,בבית המשפט העליון קבע חד משמעית שכל ההחלטות וההנחות הם רק של החברה,
הם לא של העירייה .ואף אחד ,כי אנחנו משלמים מיסים ,אנחנו פועלים במסגרת מול רשות
המיסים.
מר דובר :אבל עזוב ,לא כל דבר זה
מר שמשון חן :לא ,בסדר .קודם כל אני לא רוצה להיכנס לזה.
מר מוטי ששון :ראובן ,סליחה .קרן.
דר' קרן גונן :טוב אני רוצה להגיד כמה מילים .אני עבדתי  6שנים בחברה ,אני מכירה את
כרמית טוב ,אני מכירה את שמשון טוב .באותה נשימה ,אני מאוד מאוד מעריכה את החברה,
את הדברים שהם עושים .באותה נשימה אני חייבת לציין זה משהו שככה דנו פה לא מעט,
ובמקרה אני הייתי גם נציגה ,וגם זה היה בתקשורת .כל הפרויקט של ה 9-מיליון ,של
הפרויקט הגדול הזה כרגע נדון בכמה חזיתות ,חשוב לי רק לציין שייתכן מאוד שתהיה תביעה
ייצוגית בעקבות הרעשים וכו' ,שנייה רגע מוטי תן לי לסיים ,אפשר? אז כל המגלשות הן
בעצם נבנו מול מבנה מגורים ,שלושה בניינים ממש ממול .במקרה ,במקרה גם מול הבית
שלי .מה שקורה זה בעצם ירידת ערך לבתים שם.
מר דובר :אולי תוספת?
דר' קרן גונן :לא ,לא.
מר דובר :מאיפה את יודעת?
דר' קרן גונן :שנייה רגע ,שנייה אנחנו לא במאזן .אני רוצה להגיד לך .שנייה רגע ,אני מאוד
מעריכה את החברה ,מאוד מעריכה את שמשון ומאוד מעריכה את כרמית .שנייה נו ,סליחה
רגע .אני רוצה לומר מה עתיד אולי להיות .קחו את זה בחשבון שפרויקט של  9מיליון שקלים
יכול מאוד להיות ,וחבל מאוד להיות ,חבל שיוסי סימה לא בא לראות אותו  ...חפירות .ייתכן
מאוד שהוא בונה דברים .עדיין לא הועברו ליידי כל המסמכים.
מר מוטי ששון :מי בעד אישור הדו"חות הכספים של החברה לבילוי ובידור ליום
 ?31.12.2118מי בעד?  .יש לך מישהו שמוכן להשקיע במסעדה שלא פתוחה בשבת? תביא
אותה אליי .אוקיי .אתה יודע שגם אני שהתחלתי וגם  ...חיפש .הם מחפשים עוד.
מר דובר :סליחה שאני מתערב,
מר מוטי ששון :לא סליחה ,אין לך זכות דיבור .סליחה ,בבקשה ,מי בעד?
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מר ראובן קייקוב :עוד דבר ,יש פה המון מרכזי רווח לחברה הזאת .יש את לה פארק ,ויש את
היכל הטוטו ,ויש את הבריזות ואת כל ה ,דו"חות כספיים .לא רואים בכלל מה הם מניעים
רווחים ,מה הם מניעים לא רווחים .איך אנחנו יכולים לדעת?
גב' אלינור מטלון :זה מה שביקשנו ולא קיבלנו.
מר מוטי ששון :מה זה שייך ,אני בא ואומר לך.
גב' כרמית רותם :זה לא דיון בדוחות כספיים,
מר שמשון חן :דו"חות כספיים ערוכים בצורה מסוימת בראייה חשבונאות .זה לא קשור .אתם
רוצים לראות ,זה עניין שלכם.
גב' אלינור מטלון :ביקשנו לראות את הדו"חות האלה לפני.
מר שמשון חן :זה שוב פעם. ,
מר מוטי ששון :מי בעד?  15 .1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,11,12,13,14,15בעד .מי נגד?
 .1,2,3,4,5מי נמנע? אין נמנעים ,אושר .אני עובר לסעיף הבא.
 .23אישור הדוחות הכספיים של החברה הכלכלית לפיתוח חולון ליום
.,31.12.2018
גב' דוברת :מוטי ענתבי יציג ,הוא מנהל הכספים של החברה.
מר מוטי ענתבי :ערב טוב ,אני מוטי ענתבי אני מנהל הכספים של החברה הכלכלית .אני
אעבור בעמוד של המאזן ,דף מספר  .3סך הכל המזומנים ליחידת הזמן של ה  31-לדצמבר
היה קרוב ל 3-מיליון שקל .השקעות לזמן קצר שזה  ...של החברה ,הכסף שמושקע
בהשקעות על פי יכולת משרד הפנים ,כ 2.2-מיליון שקל ,חובות של שוכרי נכסים  67אלפי
שקלים .חייבים  ...חובה שונים  ,985רחוב של עיריית חולון  9מיליון שקל .שוב אני מציין ,זה
לנקודת זמן .למחרת בבוקר חלק מהמספרים האלה מתהפכים .סך הכל רכוש קבוע נטו568 ,
אלף שקל .סך הכל המאזן  16מיליון שקל .מצד שני ,ספקים ונותני שירותים  8.4מיליון שקל.
זכאים  3 ...מיליון שקל .ההון העצמי של החברה עומד על  4.5מיליון שקל .רווח והפסד ,סך
כל ההכנסות מהפרויקטים  29מיליון שקל ,הכנסות בפעילויות אחרות  22.7מיליון שקל ,עלות
ההכנסות ועלות ביצוע פרויקטים  28.5מיליון ,ועלות ההכנסות לפעילויות אחרות  21.4מיליון
שקל .סך הכל העלויות  49וסך הכל הכנסות נטו כמעט  2.9מיליון שקל .הוצאות תפעול
הנהלה וכלליות  2.9ולמעשה יש לנו פה הפסד תפעולי קטן של  8,111שקל .השנה היו
הוצאות מימון שנבעו מירידת ערך תיק ההשקעות של החברה 58 ,אלפי ש"ח .וסך הכל הפסד
לפני מיסים  66אלפי ש"ח ,מיסים על ההכנסה של  32אלף ש"ח שמביאה אותו להפסד נקי
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של קרוב ל 111-אלף ש"ח .אם אנחנו נדלג לדף מספר  ,13אנחנו נדבר שם על ההכנסות
מפעילויות אחרות .יש לנו הכנסות של  9.7מיליון שקל משכירות ומימון מתחם עזריאלי,
שכירות והגדרה של נכסים אחרים בעיר  ,11.6ניקיון ותחזוקה זה פעילויות שחזרו לעירייה,
מה שאנחנו רואים פה זה זנבות מסוף שנה לפי כן ,והכנסות אחרות  .739סך הכל ההוצאות
של ההכנסות האלה 21.4 ,מיליון שקל ,ההוצאות כוללות בתוכן העברה של נגיד דמי שימוש
לעירייה על נכסים  6.5מיליון שקל ,ודמי שימוש לעירייה בגין עזריאלי .8.251
גב' שני מסילתי כהן :איזה נכסים יש לכם?
מר מוטי ענתבי :אנחנו מחזיקים נכסים ,חנויות ,קיוסקים ,מבני תעשייה ומגרשים.
מר דובר :מחזיקים עבור העירייה.
מר מוטי ענתבי :מחזיקים עבור העירייה ומשלמים דמי שימוש לעירייה ,מה שאז ציינתי פה
 6.5מילון שקל.
מר דובר :טוב.
גב' שני מסילתי כהן :אז כל בעצם ההכנסות שמגיעות מכל החברות האלה בכללי ,נכנסות
לעירייה ,נכנסות לתקציב ומזה בנוי התקציב.
מר מוטי ענתבי :בין היתר כן .לכל אחד ואחד יש את הסעיף שלו,
מר מוטי ששון :אוקיי מי בעד אישור הדו"חות הכספיים של החברה הכלכלית לפיתוח חולון
ליום  14 .1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,11,12,13,14 ?31.12.2118בעד .מי נגד? מי נמנע? אין
נמנעים ,אושר .אני עובר לסעיף הבא.
 .24אישור מורשי חתימה במקום מ"מ גזבר העירייה.
מר מוטי ששון :אישור למורשיי חתימה במקום ממלא מקום גזבר העירייה.... ,
עו"ד יונת דיין ... :גזבר העירייה מכסה  ...מורשה חתימה ....
מר דובר :אני  ,24דילגת?
מר מוטי ששון :מה קרה ל?24-
גב' דוברת :רגע לא הבנתי מה? עכשיו הוא ב ,24-מורשי חתימה. .
מר מוטי ששון :בתחום המקסימלי ביותר לתקנות  .מי בעד?
 17 .1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,11,12,13,14,15,16,17בעד .מי נגד? מי נמנע?
גב' דוברת :אני גם בעד אני פשוט,
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מר מוטי ששון 18 :תודה .בוזגלו מה איתך?
מר מיקאל בוזגלו :אני נמנע.
מר מוטי ששון :נמנע .אחד נמנע 18 ,בעד ,ושלושה ,רגע כמה אמרתי? שלושה נגד?
גב' דוברת :לא ,אנחנו בעד18.
מר מוטי ששון 18 :בעד ,אחד נמנע .הלאה ,אני עובר לסעיף הבא .אושר.
 .25אישור עדכון תקציב רגיל לשנת . 2019
מר מוטי ששון :אישור התקציב הרגיל ל .2119-כן רחמים.
מר רחמים בינוני :כן .אז התקציב המעודכן היה  .1,365,449,525השינוי הוא .1,226,581
סך התקציב המעודכן  .1,336,676,115אתם רואים פה את סעיפי ההכנסות ,קיבלנו פה
מהמשרד להגנת הסביבה ,קיבלנו פה ממשרד החקלאות ,ואתם תראו בהוצאות אנחנו
הגדרנו את ההישגיות ב 551-כי בסעיף  27יש פה חלוקת  ...בספורט ,שזה כולל את ה551-
שאנחנו הוספנו את זה גם.
מר מיקאל בוזגלו :ברשותך לגבי התמיכה בספורט .יש  411אלף ש"ח שמוקצים ל,
מר דובר :יש תמיכות כללי כ 4.6-מיליון ש"ח ,יש לנו מה שהמרצה אישרה את התמיכות .יש
לנו מטה תקציבי שמקבל את כל החומר מכל הקבוצות ,וועדת תמיכות של הזכויות יושבת,
מחלקת ,מחליטה על חלוקה ,מביאה את זה לאישור המועצה,
מר רחמים בינוני :על פי הקריטריונים הכל.
מר מיקאל בוזגלו :כן קריטריונים אבל סתם חשוב לי ,אני זורק לכם טיפ .תבדקו ,אין בעיה
שאתם רוצים את ה 411-אלף .תבדקו בהתחייבות של אותה קבוצה מה היא הולכת באמת
לתת.
מר דובר  :4מכיוון שהשנה רמת ההישגיות הייתה גבוהה ,זה פגע בתמיכה שמקבלות
הקבוצות .ראש העיר החליט להעלות את התמיכה בהישגיות כדי  ...כדי שלא יקבלו פחות
מבשנה שעברה .ברמה הזאת.
מר מוטי ששון :שלא יהיה מצב שאחת מקבלת השגיות ואחת נפגעת למרות שיש לה הישגים.
אוקיי מי בעד אישור,
גב' אלינור מטלון :רגע ,רגע .התגעגעתם? מוטי לא היית פעם קודמת .ככה ,יש לי ככה קצת
שאלות .סעיף  131 .6 ,8438אלף שקלים נטו מועדונית מקווה ישראל .זה חלק ,...
עו"ד יונת דיין :השם מקווה ישראל הכוונה היא לא. ,
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מר רחמים בינוני :זה מועדונית של ילדי הרווחה . ,זה של ילדי חולון.
גב' אלינור מטלון :אני אשמח שהוא יענה לי ,תודה רבה בצורת אחת וזהו.
מר רחמים בינוני :מועדונית שנמצאת במקווה ישראל של ילדי העיר חולון.
מר מוטי ששון :ושהעירייה משלמת עבורה שכירות.
גב' שני מסילתי כהן :אני רציתי להגיד תודה שנתתם לתקציב הנוער ,זה ממש מוערך ואנחנו
מבכים על זה.
מר מוטי ששון :מי בעד אישור?
גב' אלינור מטלון :רגע .אתם הפרעתם .ככה ,בעמוד  ,4סעיף  765,7,9-1סעיף תושב אנחנו
מבקשים כאן כמובן לסייג כי ביקשנו וגם בעבר ,גם מורן ביקש את הפירוט של ההוצאות וטרם
קיבלנו ואנחנו נשמח לדעת דעתך בנושא.
מר רחמים בינוני :פנינו לשמשון ביקשנו ממנו שיעביר ,הוא יעביר ליוסי ויוסי יעביר לכולם.
גב' אלינור מטלון :אבל ביקשנו את זה כבר ממזמן. ,
מר רחמים בינוני :שנה שעברה התקציב היה  251,111השנה הורדנו את זה ל 111-והוספנו
עכשיו עוד  111בעקבות ה,
גב' אלינור מטלון :אין שום בעיה אנחנו נשמח לסייג את זה.
מר דובר :זה לא היה  411והורדתם  211אלף?
מר רחמים בינוני :לא 411 ,היה בהתחלה.
מר דובר :בהתחלה.
מר מוטי ששון :טוב יש עוד שאלות? אוקיי מי בעד אישור עדכון התקציב,
מר בר שי 823 :תקציב למדיטק.
מר רחמים בינוני :אנחנו ,אז אני אגיד לך .עשינו קיצוץ של  5אחוז .בתקציבי השתתפויות של
כל החברה לתיאטרון וזה ,עכשיו אנחנו התחלנו לחלק בחזרה את הכסף ... .יש פה תוספת
של  1,311,111ש"ח מתוך ה 2.5 -שהורדנו. .
גב' דוברת :יש גרעון ,נכון?
מר רחמים בינוני :למי יש גירעון?
גב' דוברת :זה מה שרשום,
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מר מוטי ששון :לא ,מה שרשום שם זה מה שעשינו להם בתחילת השנה ואחר כך הוא הוריד
ל 5-אחוז.
מר רחמים בינוני :עיריית חולון בגלל זה מקבלת את כל המענקים שהיא באמת מאוזנת .אלא
אנחנו עושים את זה באופן מושכר .אנחנו אומרים להם בהתחלה ,אנחנו מורידים לכם 5
אחוז ,אנחנו נראה רזרבה נפתחת ואנחנו עומדים  ,...אנחנו מעבירים לכם את הכסף ,ולכן
עכשיו שחררנו את זה.
מר מוטי ששון :מי בעד אישור עדכון התקציב הרגיל ל 2119-מכתבו של דני פדר ממלא מקום
גזבר מה .31.15.2119-מי בעד?
מר בר שי :אבל אנחנו בעד הסתייגות,
מר מוטי ששון :אוקיי מסתייגים על הסעיף בסדר .מי בעד?
 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,11,12,13,14,15,16,17,18,19בעד .מי נגד? אין נגד .מי נמנע? אין
נמנעים .אושר.
עו"ד יונת דיין :מספר הסעיף רק?
גב' אלינור מטלון :אין בעיה.765,7.9-1 ,
עו"ד יונת דיין :סעיף שמדבר על  ....אתם מתנגדים? מי מתנגד לסעיף?
מר מוטי ששון 3 :מתנגדים לסעיף 4 .מתנגדים לסעיף .5 ,מי בעד?
 14 ,1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,11,12,13,14בעד .אושר .אני עובר לסעיף הבא.
 .26תבחינים בספורט לשנת .2020
מר מוטי ששון :תבחינים בספורט לשנת  .2121קיבלתם את הכל?
עו"ד יונת דיין :קיבלתם את  ...שמפרטת את השינויים המינוריים לקראת  ?2121את
ממליצה?
מר מוטי ששון :אם אין שאלות ,מי בעד?
מר בר שי :רגע .הראנו את הנושא של עיצוב עודף לעמותות בארגוני ספורט שאין להם מבנה
משלהם ולכן הם צריכות לשכור מבנים ,ובעצם יש להם הוצאות יותר גדולות משאר הקבוצות,
זה לא נכנס לתבחינים האלה.
מר דובר :בוא אני אגיד לך ככה .בעבר ,לקחתי לפני הרבה שנים .לקחתי את כל ההוצאות
של השכירה של האולמות ,הגדלתי את התקציב ,לצורך העניין חצי מיליון .לקחתי את החצי
מיליון ,הוספתי לתקציב הספורט ,והחזרתי את זה בדרך כי זה לא חוקי מה שהיה בעבר
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שנתנו להם פטור .לקחתי את הכסף הזה ,אמרתי אנחנו נשלם לכם את זה בדרך אחרת.
הגדלתי בחצי מיליון והחזרתי להם את החצי מיליון לאגודות.
עו"ד יונת דיין :זה לא יכול להיות ישיר ,וזה לא יכול להיות מדויק שכירויות כי אז זה ייחשב
לתמיכה עקיפה ויוצא מהשוויוניות את עצם התמיכה ב,
מר מוטי ששון :תראה ,תכתוב מכתב ,תקבל תשובות.
מר רחמים בן נוני :קבוצה שמתחזקת מגרש כמו  ,...העלות של תחזוקת מגרש הרבה יותר
גבוהה מעלות  ,צפריר רוצים להעביר את המגרש ... ,דמי שימוש .לשאלתך ,מוטב שנשלם
דמי שימוש ,והדמי שימוש מאוד נמוכים .הם נשארו קבועים קרוב ל 15-שנה ,עולה לה הרבה
פחות משנה מאשר קבוצה צריכה לתחזק מגרש וכל מיני דברים כאלה.
גב' אלינור מטלון :שאלה ... .אני יודעת גם כאילו ש  ...לקבל את ההנחיה אומרת שאסור
לעירייה לגבות הרי דמי משימוש מגרש שחבק .אם כן למה זה מופיע בעמוד  ,14דמי שימוש
על סך  132שקלים?
מר רחמים בן נוני :מגרש שחבק זה מגרש קהילתי שנבנה בגימוד כמעט מלא  ...הספורט .יש
בארץ קרוב ל 81-מגרשי שחבק .כמעט כולם משכירים אותם משכירים אותם  ,...בגלל פנייה
 ...משרד הספורט הוציא לנו הנחייה לא להשכיר את הפרט הזה לגופים שגובים כסף ולכן
המגרש הזה מאז ההודעה לא מושכר ולו לאף אחד ,ושנה הבאה לקראת ,אין לנו עוד מנהל
בעירייה ,לא נותנים לאף אגודה שגובה כסף ,המגרש הזה מיועד לפעילות קהילתית לקבוצות
שלא גובות כסף בגין פעילותם .אז זה התשובה ,מ 4-לאפריל והלאה.
מר מוטי ששון :אוקיי מי בעד אישור התבחינים בספורט לשנת ?2121
דר' קרן גונן :רגע יש לי שאלה.
מר מוטי ששון :מכתבה של אביבה שרון ,סגנית היועצת המשפטית מכתבה מ.17.15.2119-
מי בעד?  .1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,11,12מה אתכם?  12בעד .מי נגד?  1,2,3נגד .בוזגלו?
מר מיקאל בוזגלו :נגד.
מר מוטי ששון 4 :נגד .קרן?
דר' קרן גונן :אני מתנצלת אבל אני לא יודעת אם השאלה שלי,
מר מוטי ששון :נמנעת.
דר' קרן גונן :אני לא אמרתי נמנעת,
מר מוטי ששון :אז מה?
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דר' קרן גונן :אני לא יודעת אם השאלה שלי קשורה לכאן ,אבל לגבי כל הנושא של נשים
גברים בכלל ,ככה כל הנושא של מלתחות וכו' .מה קורה עם זה?
מר דובר :קבוצת כדורגל נשים יש  ...חדשה ,אפילו למראית עין ... ,אנחנו משדרגים עכשיו
את החדר הזה .
מר מוטי ששון :אוקי מי בעד אישור התבחינים בספורט לשנת  2121כמו שאמרתי מכתבה
של סגנית היועצת המשפטית אביבה שרון ,מכתבה מ .17.15.2119-מי בעד?
 13 .1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,11,12,13בעד .מי נגד?  .1,2,3,4מי נמנע?  2נמנעים .אושר.
אני עובר לסעיף הבא.
 .27עדכון ואישור טבלת החלוקה של כספי התמיכות בספורט בגין תבחין
הישגיות . 2019
מר מוטי ששון :עדכון ואישור חלוקה של כספי התמיכות בספורט בגין תבחין הישגיות .2119
(אילן גזית יצא)
דר' קרן גונן :אפשר להגיד משהו? נשים וגברים .מה קורה עם תמיכה של נשים?
מר מוטי ששון :החוק אומר תמיד,
דר' קרן גונן :יש קבוצה  ...בחולון לא?
מר מוטי ששון :יוצאי חולון .נשים ,כדוריד נשים ,מכבי קריית שרת.
מר דובר :יש העדפה מתקנת לנשים .
דר' קרן גונן :קבוצת כדורגל?
מר דובר :גם הם מקבלים .מקבלים  151אחוז מגברים .אחת הערים היחידות ,2116 .
קבוצות הנשים מקבלות  ...מ 51-אחוז מקבוצות הגברים בבסיס התמיכה.
דר' קרן גונן :היא קבוצה הישגית?
מר דובר :כן.
דר' קרן גונן :אז למה לא מתייחסים אליה ....
מר מוטי ששון :אוקיי מי בעד עדכון ואישור טבלת החלוקה של כספי התמיכות בספורט בגין
תבחין הישגיות  ,2119מכתבה של אביבה שרון מה 17.15.2119-מי בעד?
 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,11,12,13,14,15,16,17בעד .שי מה איתך?  18בעד .אין נגד אין
נמנעים אושר .אני עובר לסעיף הבא.
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גב' דוברת :מה עם בקשה לאישור מחיקת חובות? .28
מר יוסי זיידה 28 :אנחנו דוחים לישיבה הבאה .זה נכנס ב ,זה הגיע הבוקר ובטעות הדסה
הכניסה את זה .דיברתי עם הקונה ,וזה יקרה בישיבה הבאה.
מר מוטי ששון :אוקיי אז אנחנו בקשה לאישור מחיקת החובות עבר לישיבה הבאה .אני עובר
לסעיף הבא הסמכת מפקחי רישוי עסקים.
 .29אישור המועצה להסמכת מפקחי רישוי עסקים.
מר מוטי ששון :של אייל סימנטוב ,תעודת זהות  166212771מפקח רישוי עסקים .הסמכה
שתעמוד  ...עד סיום עבודתו בעירייה .השני מר יוסף פלג ,תעודת זהות  312118723של
מפקח רישוי עסקים ,הסמכה שתעמוד  ...עד סיום עבודתו בתפקיד זה בעירייה.
גב' דוברת :אלו שני מפקחי רישוי עסקים חדשים שנבחרו בהליך מכרזי תקין.
מר מוטי ששון :אוקיי מי בעד? 19 .1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,11,12,13,14,15,16,17,18,19
בעד אין נגד ,אין נמנעים .אושר .אני עובר לסעיף הבא
 .30החלטת מועצת העיר לבקש ממשרד הפנים פטור לעריכת מכרז עבור עמותת
אנוש.
מר מוטי ששון :החלטת מועצת העיר לבקש ממשרד הפנים פטור לעריכת מכרז עבור עמותת
אנוש.
גב' דוברת :אפשר לפרט את זה? אני לא מוצאת את זה.
מר מוטי ששון :עמותת אנוש.
גב' דוברת :למה דווקא עמותת אנוש?
עו"ד יונת דיין :נמסר לכם מכתב מסמנכ"ל התשתיות מר ערן דוד שגם נמצא פה ,שאושר גם
על ידי מהנדסת העיר האדריכלית מימי פלג .עמותת אנוש ביקשה הקצאה של מגרש בעיר.
מבחינת זכויות הבנייה ,המצב הוא שאחרי שוועדת הקצאות ,...
מר מוטי ששון :אגב זה אושר להם כבר לפני שנים ,לעמותת אנוש השטח.
מר דובר :הם ביקשו קרקע כן.
עו"ד יונת דיין :שוועדת הקצאות ישבנו ובחנו את זה הבנו שאין להם צורך בכל אחוזי הבנייה.
ובמהלך הבנייה שלהם כדאי לבנות מעל זה קומה שתשרת את העירייה ,יחד עם זאת כמו
שמוסבר במכתב ,ארגון של שני קבלנים יש בו יותר נזק מתועלת ,ולכן פנינו למועצת העיר עם
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המכתב של אנשי המקצוע לבקש את האישור לפי תקנה  3,2,1לתקנות העיריות מכרזים,
שאם מועצת העיר ביקשה לקבל ברוב חבריה  ...ושר הפנים אישר את הבקשה לאחר שנוכח
כי בנסיבות העניין עריכת המכרז לא תביא תועלת בעקבות תועלת כספית .לערבב שני
קבלנים ,אחד בונה קומה אחת ואנחנו מעל עם קבלן אחר נבנה קומה שנייה ,כמו שהסבירו
אנשי מקצוע על אינסטלציה ,חשמל ,ניקוזים,
מר מוטי ששון :אוקיי,
דר' קרן גונן :יש לי שאלה שניה .יש עוד עמותות אחרות ,למה דווקא עמותת אנוש?
עו"ד יונת דיין :זו בקשה לשכור את ההקצאה של המגרש .אם תאשרו ברוב חבריכם את
הפנייה לשר הפנים ,לאחר ששר הפנים יאשר נוכל לקדם את תהליך ההקצאות ונביא את
ההסכם הקצאה עצמו באישור מועצת העיר .זה מגרש היסטורי שהיא ביקשה ,עמותת אנוש
פועלת לטובת תושבי העיר כמובן. ,
דר' קרן גונן :כי פה רשום הפטור עבור עמותת אנוש .
עו"ד יונת דיין :היא דיברה על ההקצאה הספציפית הזאת .במסגרת נוהל הקצאות גם
מפורסמת בקשה של עבודה להקצאה .ואם יש אגודה אחרת שרוצה היא מוזמנת לפנות גם
במידי.... .
מר מוטי ששון :אוקיי מי בעד?
מר מיקאל בוזגלו :רגע ,רגע .אין בעיה ,זה מבורך .זה סבבה .אבל אין עם זה בעיה משפטית
עתידית ,שלא נמצאת,
עו"ד יונת דיין :שוב ,רק לאחר אישור שר הפנים נקדם את תהליך ההקצאה כי בלעדיו אנחנו
צריכים לשקול מחדש את ההקצאה מבחינת ....
מר מוטי ששון :הבקשה כבר קיימת ,היא אושרה לפני  5שנים.
מר מיקאל בוזגלו :אין בעיה ,אני בעד .אבל שלא יהיה מצב כמו שאז היה את המכרז הזה עם
ה ,אם זה לא בעייתי אז סבבה.
גב' דוברת :איפה המיקום של המגרש? מה ,איפה שהשבט צופים? ממול חצי חינם שאמור
להיפתח? .
דר' קרן גונן :רגע ,אפשר לדעת מה יש שם? מה המגרש הזה,
מר מוטי ששון :עמותת אנוש מטפלת בנפגעי נפש ובהשמה.
דר' קרן גונן :אני יודעת אני גדלתי שם .אני יודעת.
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מר מוטי ששון :ואנחנו צריכים סניף שלהם בחולון לטיפול בתושבי חולון נפגעי נפש .היה להם
סניף בחולון ,ברחוב אנילביץ' בגן ילדים ,בזמנו בגלל חוק טרכטנברג היינו צריכים לשחרר
אותם ,והם עשו פה עבודה טובה  ...עכשיו באה עמותה ומבקשת ,היא משרתת את
התושבים שלנו ,למה לא?
גב' אלינור מטלון :אני יכולה רק רגע להעלות פה משהו? זה בסדר גמור ,רק באמת שיהיה
שקיפות ,וככה באמת בין אנוש לבין תנועת עיריית חולון אם כל מה שקורה ,מה מו מי.
(אילן גזית חזר)
יוסי סילמן :אני רק רוצה רגע להגיד .הם בונים  2קומות ,ביקשנו שיבנו  3קומות .קומה אחת
למען העירייה ,כנכס עירוני שנוכל לעשות  ...זה כל הסיפור.
מר מוטי ששון :מי בעד? בקשה ממשרד הפנים פטור לעריכת מכרז עבור עמותת אנוש מי
בעד?  1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,11,12,13,14,15,16,17,18,19בעד .אין נגד אין נמנעים.
אושר .אני עובר לסעיף הבא.
 .31אישור למינוי תפקיד מ"מ לדני פדר מ"מ גזבר העירייה.
מר מוטי ששון :אישור למינוי תפקיד ממלא מקום לדני פדר ,ממלא מקום גזבר העירייה. .
עו"ד יונת דיין :היה גם ממלא מקום גזבר העירייה .וכרגע הוא מונה לממלא מקום גזבר
העירייה בפועל ,אם דני לא נמצא ,בחופשה בחו"ל או חלילה קרה משהו ,אין לו.
גב' אלינור מטלון :מי זה אמנון? אחלה ,מישהו רשום פה? זה לא מופיע פה.
מר מוטי ששון :אני אומר לך אמנון ממונה על הכנסות העירייה.
גב' אלינור מטלון :אני רוצה לקבל את זה לפני.
מר מוטי ששון :אוקיי מי בעד מינוי ממלא מקום. ,
מר מיקאל בוזגלו :אני יודע על מה מדובר .ממלא מקום אמנון במקומו של דני פדר .ממלא
מקום ,אם הוא חלה , ,לא מרגיש טוב ,לא נמצא .הבנתי .אבל למה דווקא אמנון?
מר דובר :כי זאת החלטת ההנהלה מה קרה לך?
עו"ד יונת דיין :אמנון הוא מנהל אגף הכנסות .הוא בפועל מורשה חתימה עד סכום מסוים.
למשל ,דני פדר נסע לחופשה לחו"ל וצריך לחתום על המשכורות. ,
מר מיקאל בוזגלו :אני חושב שזה בעייתי.
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מר מוטי ששון :אוקי אתה רוצה את זה בעייתי? בעייתי .מי בעד ממלא מקום ל מ"מ גזבר
העירייה  1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,11,12,13,14 ....בעד .מי נגד? מי נמנע?  .1,2,3מי נגד?
 1,2,3נגד .אוקי אושר .אני עובר לסעיף הבא ,זה מה יש.
 .32אשרור מינויו של מר זוהר נוימרק כדירקטור בתאגיד "מי שקמה" על פי דרישת
רשות המים.
מר מוטי ששון :אשרור מינויו מר זוהר נוימרק כדירקטור ,אשרור .הוא היה .על רשות המים.
רשות המים ביקשה את האשרור שלו .אשרור מיניו של מר זוהר נוימרק כדירקטור על פי
דרישת רשות המים .מי בעד?
גב' דוברת :לא הבנתי ,זה לא אושר כבר?
מר מוטי ששון :זאת הדרישה של רשות המים. .
דוברת  :3ריכזנו בישיבה הקודמת נימוקים על התקציב שהיינו צריכים לאשר.
גב' דוברת :לא אבל זה לא קשור.
גב' קרן גונן :יונת למה שבעצם ,אם המועצה העבירה אישור כבר פעם אחת?
מר מוטי ששון :אנחנו אישרנו ,הם ביקשו אשרור פעם נוספת.
גב' קרן גונן :למה?
מר מוטי ששון :לא יודע .מי בעד?  1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,11,12,13בעד .מי נגד? 1,2,3
בוזגלו?
מר מיקאל בוזגלו :בעד.
מר מוטי ששון 14 :בעד אם כך.
גב' דוברת :זוהר אבל יצא.
מר מוטי ששון ,1,2,3,4,5,6,7,8,9,11 :מה קורה פה?  13בעד 3 .נגד 1 ,נמנע .טוב אושר
תיכנס ,זוהר.
 .33מינויו של חבר המועצה מר יעקב בבלי -מחליף של חיים זברלו כיו"ר וועדת
הנחות.
מר מוטי ששון :מינויו של בבלי ,מחליף של חיים זברלו ראש וועדת הנחות.
עו"ד יונת דיין :חיים במקומך או כממלא מקום?
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חיים סברלו :ממלא מקום.
מר מוטי ששון :מי בעד?  ,1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,11,12,13,14,15בעד .מי נגד? מי נמנע?
 19בעד .אושר .טוב חברים אני צריך לקפוץ לבית ספר.
 .37מינויו של ולדימיר טפליצקי מנהל מחלקת התנועה כנציגה של מהנדסת העיר
בוועדת בטיחות.
מר מוטי ששון :מינוי של ולדימיר טפליצקי מנהל מחלקת התנועה כנציגה של מהנדסת העיר
בוועדת בטיחות הדרכים .מי בעד? חכי כבר התחלתי לקרוא אני אחזור לזה.
 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,11,12,13,14,15,16,17בעד .מי נגד? אין נגד .אין נמנעים ,אושר.
. 34מינוי הגב' סיגל פתאל כחברה בוועדת בטיחות בדרכים כנציגת רשות.
מר מוטי ששון :מינוי הגברת סיגל פתאל כחברה בוועדת בטיחות בדרכים
מר דובר :מנהלת אגף חינוך יסודי המערכת החינוך.
מר מוטי ששון :אוקיי מי בעד?  1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,11,12,13,14,15,16,17,18בעד.
אושר.
מר דובר 35,36 :ירד מסדר היום נכון?
מר מוטי ששון :ירד .ולדימיר אישרנו נכון?
 .38מינויו של יעקב אחדות כחבר בוועדת ביקורת במקום ראובן קייקוב.
מר מוטי ששון :מינוי של יעקב אחדות כחבר בוועדת הביקורת במקום ראובן קייקוב .מי בעד?
עו"ד יונת דיין :במקום או ממלא מקום?
מר מוטי ששון :במקום.
מר יוסי זיידה :בקשה להחליף חבר שמונה בחבר אחר.
מר מוטי ששון1,2,3,4,5 :
גב' דוברת :זה ב?33-
מר מוטי ששון :ביקש להחליף .1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,11,12,13,14,15 .או.קיי מאושר
חברים ,חברה.
 .39פגרת קיץ – בחודשים יולי אוגוסט – אוגוסט ספטמבר.
גב' קרן גונן :אפשר שאלה לפני הפגרת קיץ? רק שאלה.
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מר מוטי ששון :חברה ,אישור של פגרת הקיץ .אנחנו כל שנה בוחרים בחודשי הקיץ יולי,
אוגוסט .אוגוסט ספטמבר ,זה לפי התנודה של החגים.
גב' דוברת :אז מה החלטתם?
מר מוטי ששון :אז אמרנו ,ניקח אוגוסט ספטמבר,
גב' אלינור מטלון :ובאוקטובר יש חגים ,אז בכלל  .ב  1.11 -זה ערב ראש השנה ,אנחנו לא
נעשה ישיבה.
מר מוטי ששון :אני כבר אומר לך באוקטובר תהיה ישיבה.
עו"ד יונת דיין 6 :באוקטובר זה יום ראשון הראשון באוקטובר וזה עוד לא ערב חג.
גב' קרן גונן :אני צריכה שאלה אחת.
מר מוטי ששון :מי בעד אוגוסט ספטמבר?  1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,11בעד .מי נגד?
 1,2,3,4,5נגד 2 ,נמנעים .אושר .עכשיו אתה רוצה לשאול את השאילתא שלך?
מר דובר :ראש העיר ממנה את זוהר סגנו .שי בבקשה בוא תקרא את השאלה.
 .10שאילתא -של חבר המועצה בר שי בנושא – יתרות כספי הורים לשנת 2018
מר בר שי ... :לביטול תשלומי ההורים בשנת  ... 2118בבתי הספר השונים ומה נעשה עם
היתרות הקודמות.
מר זוהר נוימרק :כן ,אז אני קורא את התשובה .מנקודת זמן זו לא ניתן להעביר יתרות
כספיות של כספי אירועים מכיוון שאין עדיין מאזן לסוף שנת הלימודים .סגירת מאזנים בבתי
הספר מתקיימת עד הראשון לספטמבר בכל שנה .רק אז רואה החשבון המלווה בודק את
בתי הספר ויכול לבצע בדיקה וסיכום של הדו"חות לסגירת השנה .כרגע ,בנקודת זמן זאת אי
אפשר להעביר את היתרות הכספיות כי אין עוד דו"חות,
מר בר שי :אז קודם כל גם ביקשתי של שנים קודמות ,אז גם ספטמבר  2118כבר היה .קצת
לא,
מר זוהר נוימרק :הדו"ח של  18ייסגר עכשיו ,זהו זה דו"חות שעוד לא נסגרו.
מר בר שי :ספטמבר  2118בכל אופן היה .לא משנה בכל אופן,
מר זוהר נוימרק :היה אבל הדו"ח בגינו עוד לא הושלם .ברגע שיהיה דו"חות כספיים סופים,
מר בר שי :ככה בשאילתה שאלתי מה נעשה עם היתרות של השנים הקודמות.

58

מועצת העיר ה 18-חולון ישיבת מועצה שמן המניין מס'  11ליום –  10.6.2019פרוטוקול 505

מר יוסי זיידה :לא שאלת את השאלה הזאת בשאילתה ,תקרא את השאילתא .מבקש לדעת
מה היו יתרות תשלומי ההורים בשנת  2118בחלוקת ,
מר בר שי :מה נעשה עם היתרות הקודמות?
מר יוסי זיידה :טוב אז זה כבר עניין של הבהרת הנקרא לא הבנת הנקרא .אני מתחיל לנחש
מה הכוונת ,שאילתא זה שאלה קצרה תשובה קצרה .חשוב כשאתם שואלים ,אני אומר את
זה באמת .תבהירו את הדברים ,אתם לפעמים כותבים איזה שהיא שורה שזה משרת את
העניין  ...ומבלבל את האויב אבל התשובה יכולה להתייחס רק למה ששואלים אותנו.
דר' קרן גונן :עוד שאילתא .אני פשוט כחברת מועצה חדשה ,אז אני רוצה רק להבין .אני
יושבת ראש וועדת איכות הסביבה והבנתי שמנהלת איכות הסביבה כאן יש איזה שהוא
סיפור ,אני אשמח קודם כל רק שכולם ידעו וגם אני ,איפה זה עומד?
מר זוהר נוימרק :הוא אמורה לסיים את עבודתה והיא פורשת.
דר' קרן גונן :אז השאלה שלי למה אני לא יכולה כרגע לקיים יחד עם הספציפית הזאת ,יש לי
שאלות ספציפיות,
מר זוהר נוימרק :מי אמר לך שאת לא יכולה?
דר' קרן גונן :הסתכלנו אמרתם שהיא פורשת ,התכתבתי איתך יוסי . .מתי היא עוזבת?
מר זוהר נוימרק :זה לא קשור לישיבה .הישיבה נעולה תודה רבה לכולם .חג שמח.

ישיבה הסתיימה
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