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מועצת העיר ה 18 -שמן המניין מס' 8
מיום 07.04.2019
פירוט הנוכחים בישיבה והנעדרים ממנה


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



נעדרו:
 oמר מכלוף קובי – חבר מועצה
 oמר תמם שלומי – חבר מועצה
 oמר גזית אילן – חבר מועצה וסגן רא"ע
o



כמו כן נכחו:
 oמר סילמן יוסי – מנכ"ל העירייה
 oעו"ד דיין יונת – יועצת משפטית לעירייה
 oהגב' נורית בייסקי – דוברת העירייה
 oניצן ירושלמי  -פרסום שלטי חוצות וחזות העיר
 oמר אילן בוסקילה – מנהל מחלקת גביה והוצל"פ
 oמר זיידה יוסי – עוזר ראש העיר ומרכז ישיבות מועצה

על סדר היום:
 .1הצעה לסדר – של חבר המועצה מר ישראל מורן בנושא – התקנת מערכת פתיחת
מקלטים מרחוק.

2

מועצת העיר ה 18-חולון ישיבת מועצה שמן המניין מס'  8ליום –  7.4.19פרוטוקול 502
 .2הצעה לסדר  -של חבר המועצה מיקאל בוזגלו בנושא – אי אכיפת דוחות מכניסת
שבת ועד צאת השבת.
 .3הצעה לסדר -של חברת המועצה מיקאל בוזגלו בנושא – החלפת השם של תיאטרון
חולון בשם "יד לבנים"
 .4הצעה לסדר  -של חברת המועצה דר' קרן גונן בנושא שיפור תחבורתי של מרכז
העסקים עזריאלי חולון וסביבתו.
 .5שאילתא  -של חברת המועצה דר' קרן גונן בנושא היערכות העירייה בעניין העסקים
הקטנים בתוואי הרכבת שצפויה להתחיל השנה.
 .6שאילתא  -של חברת המועצה דר' קרן גונן בנושא – הדברה בשטחים ציבוריים.
 .7שאילתא  -של חברת המועצה עינב קפלן בשארי בנושא – קרן החניה.
 .8שאילתא  -של חברת המועצה אלינור מטלון בנושא פעולות העירייה בנושא אי
החזרת פחים.
 .9שאילתא  -של חברת המועצה אלינור מטלון בנושא – אכיפת דוחות צואת כלבים.
 .11שאילתא  -של חבר המועצה בר שי בנושא – מצלמות במרחב העירוני.
 .11שאילתא  -של חבר המועצה בר שי בנושא – אצטדיון האתלטיקה בקריית הספורט.
 .12שאילתא  -של חבר המועצה מיקאל בוזגלו בנושא -היועצת המשפטית.
 .13שאילתא  -של חבר המועצה מיקאל בוזגלו בנושא – מינוי של מר עזרא סיטון לסגן
ראש העיר.
 .14שאילתא  -של חברת המועצה שני כהן בנושא – בטיחות במוסדות חינוך בסמוך
לאתרי בנייה.
 .15שאילתא  -של חברת המועצה שני כהן בנושא – אלימות במוסדות חינוך.

3

מועצת העיר ה 18-חולון ישיבת מועצה שמן המניין מס'  8ליום –  7.4.19פרוטוקול 502
 .16מינוי מר עזרא סיטון כסגן ראש העירייה בהתאם לסעיף  15לחוק הרשויות המקומיות
(בחירת ראש רשות וסגניו וכהונתם) התשל"ה .1975 -
 .17האצלת סמכויות למר עזרא סיטון לפי סעיף  17לחוק הרשויות המקומיות (בחירת
ראש הרשות סגניו וכהונתם) התשל"ה .1975 -
 .18החלטה על תשלום שכר למר עזרא סיטון כסגן ראש העירייה ב –  51%משרה לפי
סעיף  15א 1לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות סגניו וכהונתם)
התשל"ה .1975-
 .19מינויה של הגב' סיגל סקילאר למזכירת סגן ראש העיר מר עזרא סיטון משרת אמון ב
–  51%משרה  25%משכר מנכ"ל.
 .21אישור חוזה עירוני למתן זיכיון לפרסום חוצות.
 .21חוות דעת משפטית מכרז  -86/18חוזה מכר עיריית חולון אורן רמי ואורן יפית  -גוש
 6874חלקה .157
 .22חוות דעת משפטית מכרז  -87/18חוזה מכר עיריית חולון אורן יוסף ואורן נינה -גוש
 6874חלקה .158
 .23מחיקת חובות שאינם ניתנים לגביה (חובות אבודים) אשר התקבל לגביהם הפטר
בערכאות השיפוטיות.
 .24דיון בשאלת צירוף תאגיד מים וביוב /רשות מקומית לתאגיד מי שקמה.
 .25משלחת עירונית להאן מונדן – חידוש ברית ערים תאומות לציון  31שנות ברית .
 .26מינוי מחדש של מר זוהר נויימרק מ"מ ראש העיר כנציג העירייה בתאגיד "מי שקמה"
בע"מ.
 .27הארכת שירות מ"מ גזבר עירייה מר דני פדר  -לעוד  3חודשים.
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 .28שמות נציגי ש"ס החסרים לוועדת המכרזים – מר חיים זברלו לכל הקדנציה ,ומר
ראובן קייקוב לחצי קדנציה.
 .29מועצת העיר מאשרת את ועדת כספים בהרכב הבא 7 :חברים
יו"ר הועדה – מר מוטי ששון ,ראש העירייה
מר זהר נויימרק
מר חיים זברלו
מר מורן ישראל
מר סיטון עזרא
מס'  2ברשימת סיעת "ש"ס" לחצי קדנציה ,ויחליף מול יו"ר סיעת "עידן חדש
בחולון"
יו"ר סיעת "חולון מתחדשת"
 .31מועצת העיר מאשרת את ועדת הנהלה בהרכב הבא 7 :חברים
יו"ר הועדה – מר מוטי ששון ,ראש העירייה
מר זוהר נויימרק
גב' רבקה עדן
מר חיים זברלו
מר סיטון עזרא
מר אילן גזית
מר מיכאל סוטובסקי
 .31מועצת העיר מאשרת את ועדת חינוך בהרכב הבא:
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יו"ר הועדה – מר מוטי ששון ראש העירייה
גב' רבקה עדן
גב' גליה עומרד
מר חיים זברלו
מר מורן ישראל
יו"ר סיעת "מצטיינים בחינוך – ליכוד – הבית היהודי"
גב' אריאלה קידר – ראש מינהל חינוך
יו"ר מועצת התלמידים
גב' אורנה רימון  -מנהלת בי"ס "דינור"
גב' בת אל בן דוד– יו"ר ועד הורים
 .32מועצת העיר מאשרת את ועדת מל"ח בהרכב הבא 11 :חברים
יו"ר הועדה – מר מוטי ששון ,ראש העירייה
מר זוהר נויימרק
מר מוטי חרמוני
מר חיים זברלו
מס'  2ברשימת סיעת "ש"ס"
יו"ר סיעת "חולון מתחדשת"
מס'  2ברשימת סיעת "חולון מתחדשת"
יו"ר סיעת "צעירים"
יו"ר סיעת "עידן חדש בחולון"
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גב' קרן גונן
יו"ר סיעת "מצטיינים בחינוך – ליכוד – הבית היהודי "
 .33מועצת העיר מאשרת את ועדת בטיחות בדרכים בהרכב הבא 11 :חברים
יו"ר הועדה  -מר זוהר נויימרק
גב' מימי פלג  -מהנדסת העיר
גב' אריאלה קידר  -ראש מינהל חינוך
נציג שר התחבורה
נציג השר לביטחון פנים
נציג וועד הורים
מר ולדימיר טפליצקי – מנהל מחלקת התנועה
יו"ר סיעת "שס"
יו"ר סיעת "חולון מתחדשת"
יו"ר סיעת " מצטיינים בחינוך – ליכוד – הבית היהודי "
מס'  2ברשימת סיעת " מצטיינים בחינוך – ליכוד – הבית היהודי "
מר סוטובצקי מיכאל
יו"ר סיעת "צעירים"
מס'  2ברשימת סיעת "צעירים"
יו"ר סיעת "עידן חדש בחולון "
 .34מועצת העיר מאשרת את ועדת הנחות בארנונה בהרכב הבא 6 :חברים
יו"ר הועדה – מר חיים זברלו
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גב' רבקה עדן
יו"ר סיעת "חולון מתחדשת "
מר אילן בוסקילה  -מנהל מח" גביה והוצל"פ
גב' אביבה שרון ,עו"ד  -סגנית יועצת משפטית
גב' דליה דולמן ,עו"סית
 .35מועצת העיר מאשרת את ועדת ביקורת בהרכב הבא 7 :חברים
יו"ר הוועדה – מר שי קינן
מר קובי מכלוף
מר גליה עומרד-לוי
יו"ר סיעת "ש"ס"
יו"ר סיעת "עידן חדש בחולון"
מר מיכאל סוטובסקי
יו"ר סיעת " מצטיינים בחינוך – ליכוד – הבית היהודי "
 .36מועצת העיר מאשרת את ועדת איכות סביבה בהרכב הבא:
יו"ר הועדה – גב' קרן גונן
מר קובי מכלוף
יו"ר סיעת "מצטיינים בחינוך – ליכוד – הבית היהודי"
יו"ר סיעת "צעירים"
ד"ר מיכל צרפתי – מנהלת מחלקת קיימות
נציג -ציבור מטעם ארגוני איכות סביבה
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נציג -ציבור מטעם ארגוני איכות סביבה
 .37מועצת העיר מאשרת את ועדת ביטחון בהרכב הבא 11 :חברים
יו"ר הועדה – מר מורן ישראל
מס'  2ברשימת סיעת "צעירים"
מר מוטי חרמון (נציג ציבור)
מר ניר אבלס (נציג ציבור)
יו"ר סיעת "ש"ס"
יו"ר סיעת "חולון מתחדשת"
מס'  2ברשימת סיעת "חולון מתחדשת"
יו"ר סיעת " מצטיינים בחינוך – ליכוד – הבית היהודי "
מס'  2ברשימת סיעת " מצטיינים בחינוך – ליכוד – הבית היהודי "
יו"ר סיעת "עידן חדש בחולון"
גב' קרן גונן
 .38מועצת העיר מאשרת את ועדת בריאות בהרכב הבא 11 :חברים
יו"ר הועדה  -מר שי קינן
מר אבי קציני
ד"ר מאיר רוק
גב' גליה עומרד -לוי
יו"ר סיעת "ש"ס"
מס'  2ברשימת סיעת "ש"ס"
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יו"ר "עידן חדש בחולון"
גב' קרן גונן
מר מיכאל סוטובסקי
יו"ר סיעת "צעירים"
מס'  2ברשימת סיעת "צעירים"
 .39מועצת העיר מאשרת את ועדת להנצחת קורבנות טרור בהרכב הבא 9 :חברים
יו"ר הועדה – מר מורן ישראל
יו"ר סיעת "עידן חדש בחולון"
מר מיכאל סוטובסקי
נציג ציבור מטעם "חולון מתחדשת"
מר אבי קציני
יו"ר סיעת "מצטיינים בחינוך"
מר יצחקוב ויצאסלב  -נציג המשפחות השכולות
מר יוסי רווח  -נציג המשפחות השכולות
מר רפי סרוסי  -נציג המשפחות השכולות
 .41מועצת העיר מאשרת את ועדת ספורט בהרכב הבא 11 :חברים
יו"ר הועדה – מר אילן גזית
יו"ר סיעת " מצטיינים בחינוך – ליכוד – הבית היהודי "
מס'  2ברשימת סיעת " מצטיינים בחינוך – ליכוד – הבית היהודי "
מר ארז מנשה
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מר מוטי הלרמן
יו"ר סיעת "ש"ס"
מס'  2ברשימת סיעת "ש"ס"
יו"ר סיעת "חולון מתחדשת"
מס'  2ברשימת סיעת "חולון מתחדשת"
יו"ר סיעת " מצטיינים בחינוך – ליכוד – הבית היהודי "
יו"ר סיעת "צעירים"
מס'  2ברשימת סיעת "צעירים"
 .41מועצת העיר מאשרת את ועדת נוער וצעירים בהרכב הבא 11 :חברים
יו"ר הועדה – גב' גליה עומרד
מר קובי מכלוף
גב' רונה לרנר
יו"ר סיעת "ש"ס"
יו"ר סיעת "צעירים"
מס'  2ברשימת סיעת "צעירים"
יו"ר סיעת "חולון מתחדשת"
מס'  2ברשימת סיעת "חולון מתחדשת"
יו"ר סיעת " מצטיינים בחינוך – ליכוד – הבית היהודי "
מס'  2ברשימת סיעת " מצטיינים בחינוך – ליכוד – הבית היהודי "
יו"ר סיעת "עידן חדש בחולון"
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 .42מועצת העיר מאשרת את ועדת קליטה בהרכב הבא 11 :חברים
יו"ר הועדה  -מר מיכאל סוטובסקי
מר קובי מכלוף
יו"ר סיעת "צעירים"
מס'  2ברשימת סיעת "צעירים"
יו"ר סיעת "חולון מתחדשת"
מס'  2ברשימת סיעת "חולון מתחדשת"
יו"ר סיעת " מצטיינים בחינוך – ליכוד – הבית היהודי "
מס'  2ברשימת סיעת " מצטיינים בחינוך – ליכוד – הבית היהודי "
יו"ר סיעת "עידן חדש בחולון"
יו"ר סיעת "ש"ס"
מס'  2ברשימת סיעת "ש"ס"
 .43מועצת העיר מאשרת את ועדת רווחה בהרכב הבא:
יו"ר ועדה  -מר עמוס ירושלמי
גב' גליה עומרד-לוי
מר אפרים קורן
יו"ר סיעת "ש"ס"
מס'  2ברשימת סיעת "ש"ס"
יו"ר סיעת "חולון מתחדשת"
מס'  2ברשימת סיעת "חולון מתחדשת"
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יו"ר סיעת " מצטיינים בחינוך – ליכוד – הבית היהודי "
מס'  2ברשימת סיעת " מצטיינים בחינוך – ליכוד – הבית היהודי "
יו"ר סיעת "צעירים"
גב' קרן גונן
 .44מועצת העיר מאשרת את הוועדה לקידום מעמד הילד בהרכב הבא 11 :פקידות ו 5 -
חברי מועצה.
יו"ר הוועדה – מר עזרא סיטון
גב' רבקה עדן
יו"ר סיעת "ש"ס"
יו"ר סיעת "חולון מתחדשת"
יו"ר סיעת "צעירים"
גב' אריאלה קידר – ראשת מינהל החינוך
גב' איריס צור – סמנכ"לית הרווחה
גב' מלכה חירותי – מנהלת בי"ס "קציר"
מר נאור יפה  -יו"ר מועצת התלמידים
גב' בת אל בן דוד  -יו"ר ועד הורים
נציג תנועות הנוער
מר שאול הרשטט
מפקד מרחב איילן ,משטרת ישראל
נציג הסתדרות המורים
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נציג ארגון המורים
 .45מועצת העיר מאשרת את הוועדה למאבק בנגע בסמים בהרכב הבא 9 :חברים
יו"ר הוועדה – מר עזרא סיטון
גב' גליה עומרד-לוי
גב' קרן גונן
גב' איריס צור – סמנכ"לית רווחה
גב' אריאלה קידר – ראשת מינהל בחינוך
מר שלומי גנון – מנהל בי"ס "אורט".
גב' סמדר בן אהרון וינטר – עוזרת ראש העירייה בתחום מניעת אלימות וסמים
מר צור פרסיה
מר עמירם ואן קלוטן
 .46מועצת העיר מאשרת את הוועדה שמות בהרכב הבא:
יו"ר הועדה  -דר' מאיר רוק
גב' רבקה עדן
מר זוהר נויימרק
יו"ר סיעת "צעירים"
מס'  2ברשימת סיעת "צעירים"
יו"ר סיעת "ש"ס"
מס'  2ברשימת סיעת "ש"ס"
יו"ר סיעת "עידן חדש בחולון"
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יו"ר סיעת " מצטיינים בחינוך – ליכוד – הבית היהודי"
יו"ר סיעת "חולון מתחדשת"
מס'  2ברשימת סיעת "חולון מתחדשת"
 .47מועצת העיר מאשרת את הוועדה לשימור בהרכב הבא 5 :חברים
יו"ר הוועדה – מר זוהר נויימרק
יו"ר סיעת " מצטיינים בחינוך – ליכוד – הבית היהודי "
יו"ר סיעת "חולון מתחדש"
יו"ר סיעת "צעירים"
גב' הילה לוטן – מנהלת מחלקת תכנון ארוך טווח
מר מיכה נצר  -יועץ לשימור מבנים

 .48מועצת העיר מאשרת את וועדת תנועה בהרכב הבא:
יו"ר הוועדה – מר יעקב בבלי
מר ארז מנשה
מר מרדכי זורע
מר אבי קציני
יו"ר סיעת "ש"ס"
יו"ר סיעת "חולון מתחדשת"
מס'  2ברשימת סיעת "חולון מתחדשת"
יו"ר סיעת "צעירים"
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מס'  2ברשימת סיעת "צעירים"
יו"ר סיעת " מצטיינים בחינוך – ליכוד – הבית היהודי "
מס'  2ברשימת סיעת " מצטיינים בחינוך – ליכוד – הבית היהודי "
 .49מועצת העיר מאשרת את ועדת מינוי בכירים בהרכב הבא:
יו"ר הועדה – מר מוטי ששון ,ראש העירייה
מר חיים זברלו
נציג אופוזיציה

ריכוז החלטות ישיבת מועצת העיר שמן המניין
מס'  8פרוטוקול 502
 .1מיע
 .2הצעה לסדר – של חבר המועצה מר ישראל מורן בנושא – התקנת מערכת פתיחת
מקלטים מרחוק .ירד מסדר היום.
 .3הצעה לסדר  -של חבר המועצה מיקאל בוזגלו בנושא – אי אכיפת דוחות מכניסת
שבת ועד צאת השבת .ירד מסדר היום.
 .4הצעה לסדר -של חברת המועצה מיקאל בוזגלו בנושא – החלפת השם של תיאטרון
חולון בשם "יד לבנים" ירד מסדר היום.
 .5הצעה לסדר  -של חברת המועצה דר' קרן גונן בנושא שיפור תחבורתי של מרכז
העסקים עזריאלי חולון וסביבתו .ירד מסדר היום.
 .6שאילתא  -של חברת המועצה דר' קרן גונן בנושא היערכות העירייה בעניין העסקים
הקטנים בתוואי הרכבת שצפויה להתחיל השנה.
 .7שאילתא  -של חברת המועצה דר' קרן גונן בנושא – הדברה בשטחים ציבוריים.
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 .8שאילתא  -של חברת המועצה עינב קפלן בשארי בנושא – קרן החניה.
 .9שאילתא  -של חברת המועצה אלינור מטלון בנושא פעולות העירייה בנושא אי
החזרת פחים.
 .11שאילתא  -של חברת המועצה אלינור מטלון בנושא – אכיפת דוחות צואת כלבים.
 .11שאילתא  -של חבר המועצה בר שי בנושא – מצלמות במרחב העירוני.
 .12שאילתא  -של חבר המועצה בר שי בנושא – אצטדיון האתלטיקה בקריית הספורט.
 .13שאילתא  -של חבר המועצה מיקאל בוזגלו בנושא -היועצת המשפטית.
 .14שאילתא  -של חבר המועצה מיקאל בוזגלו בנושא – מינוי של מר עזרא סיטון לסגן
ראש העיר.
 .15שאילתא  -של חברת המועצה שני כהן בנושא – בטיחות במוסדות חינוך בסמוך
לאתרי בנייה.
 .16שאילתא  -של חברת המועצה שני כהן בנושא – אלימות במוסדות חינוך.
 .17מועצת העיר אשרה ברוב קולות את מינויו של מר עזרא סיטון כסגן ראש העירייה
בהתאם לסעיף  15לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש רשות וסגניו וכהונתם)
התשל"ה .1975 -
 .18מועצת העיר אשרה ברוב קולות את האצלת סמכויות למר עזרא סיטון לפי סעיף 17
לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות סגניו וכהונתם) התשל"ה .1975 -
 .19מועצת העיר אשרה ברוב קולות את החלטה על תשלום שכר למר עזרא סיטון כסגן
ראש העירייה ב –  51%משרה לפי סעיף  15א 1לחוק הרשויות המקומיות (בחירת
ראש הרשות סגניו וכהונתם) התשל"ה .1975-
 .21מועצת העיר אשרה ברוב קולות את מינויה של הגב' סיגל סקילאר למזכירת סגן ראש
העיר מר עזרא סיטון משרת אמון ב –  51%משרה  25%משכר מנכ"ל.
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 .21מועצת העיר אשרה ברוב קולות את החוזה עירוני למתן זיכיון לפרסום חוצות.
 .22מועצת העיר אשרה ברוב קולות את חוות הדעת המשפטית מכרז  -86/18חוזה מכר
עיריית חולון אורן רמי ואורן יפית  -גוש  6874חלקה .157
 .23מועצת העיר אשרה ברוב קולות את חוות הדעת המשפטית מכרז  -87/18חוזה מכר
עיריית חולון אורן יוסף ואורן נינה -גוש  6874חלקה .158
 .24מועצת העיר אשרה ברוב קולות את מחיקת החובות שאינם ניתנים לגביה (חובות
אבודים) אשר התקבל לגביהם הפטר בערכאות השיפוטיות.
 .25מועצת העיר אשרה ברוב קולות את הדיון בשאלת צירוף תאגיד מים וביוב /רשות
מקומית לתאגיד מי שקמה.
 .26מועצת העיר אשרה ברוב קולות את המשלחת העירונית להאן מונדן – חידוש ברית
ערים תאומות לציון  31שנות ברית .
 .27מועצת העיר אשרה ברוב קולות את מינויו מחדש של מר זוהר נויימרק מ"מ ראש
העיר כנציג העירייה בתאגיד "מי שקמה" בע"מ.
 .28מועצת העיר אשרה ברוב קולות את הארכת השירות מ"מ גזבר עירייה מר דני פדר -
לעוד  3חודשים.
 .29שמות נציגי ש"ס החסרים לוועדת המכרזים – מר חיים זברלו כל הקדנציה ,ומר
ראובן קייקוב לחצי קדנציה.
 .31מועצת העיר אשרה ברוב קולות את ועדת כספים בהרכב הבא 7 :חברים
יו"ר הועדה – מר מוטי ששון ,ראש העירייה
מר זהר נויימרק – "אמת"
מר חיים זברלו – "ש"ס"  -חצי קדנציה יוחלף ע"י עמוס ירושלמי
מר קייקוב ראובן – "ש"ס"

18

מועצת העיר ה 18-חולון ישיבת מועצה שמן המניין מס'  8ליום –  7.4.19פרוטוקול 502
מר מורן ישראל – "צעירים "– מ"מ בר שי
מר שי קינן – "חולון מתחדשת"
מר צדקה יפת " -מצטיינים בחינוך – ליכוד – הבית היהודי"
 .31מועצת העיר אשרה ברוב קולות את ועדת הנהלה בהרכב הבא 7 :חברים
יו"ר הועדה – מר מוטי ששון ,ראש העירייה
מר זוהר נויימרק – "אמת"
גב' רבקה עדן – "אמת"
מר יעקב אחדות – ש"ס"
מר חלבי מאיר " -מצטיינים בחינוך – ליכוד – הבית היהודי"
מר אילן גזית" -אמת"
מר מיכאל סוטובסקי – "חולון ביתנו"
 .32מועצת העיר אשרה ברוב קולות את ועדת חינוך בהרכב הבא:
יו"ר הועדה  -מר מוטי ששון ראש העירייה
גב' רבקה עדן – "אמת"
גב' רוק מאיר – "אמת"
מר קייקוב ראובן " -ש"ס"
מר מורן ישראל – "צעירים"
מר שלומי תמם " -מצטיינים בחינוך – ליכוד – הבית היהודי"
גב' אורנה אייזנמן  -מנהלת ביה"ס מטרני
גב' אריאלה קידר  -ראש מינהל חינוך
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גב' אורנה רימון  -מנהלת בי"ס "דינור"
גב' בת אל בן דוד  -יו"ר ועד הורים
מר נאור יפה  -יו"ר מועצת התלמידים
 .33מועצת העיר אשרה ברוב קולות את ת ועדת מל"ח בהרכב הבא 11 :חברים
יו"ר הועדה – מר מוטי ששון ,ראש העירייה
מר זוהר נויימרק –"אמת"
מר מוטי חרמוני – "אמת"
מר חיים זברלו – "ש"ס"
מס'  2ברשימת סיעת "ש"ס"
מר שי קינן " -חולון מתחדשת"
זאב ניסים " -חולון מתחדשת"
מורן ישראל " -צעירים"
יו"ר סיעת "עידן חדש בחולון"
גב' קרן גונן – "חולון בראש"
מר מאיר חלבי "מצטיינים בחינוך – ליכוד – הבית היהודי "
 .34מועצת העיר אשרה ברוב קולות את ועדת בטיחות בדרכים בהרכב הבא 11 :חברים
יו"ר הועדה  -מר זוהר נויימרק – "אמת"
גב' מימי פלג  -מהנדסת העיר
גב' אריאלה קידר  -ראש מינהל חינוך
נציג שר התחבורה

21

מועצת העיר ה 18-חולון ישיבת מועצה שמן המניין מס'  8ליום –  7.4.19פרוטוקול 502
נציג השר לביטחון פנים
גב' בת אל בן דוד  -נציג וועד הורים
מר ולדימיר טפליצקי – מנהל מחלקת התנועה
מר יעקב בבלי " -שס"
מר שי קינן " -חולון מתחדשת"
מר יפת צדקה " מצטיינים בחינוך – ליכוד – הבית היהודי "
מר חלבי מאיר " מצטיינים בחינוך – ליכוד – הבית היהודי "
מר סוטובצקי מיכאל – "חולון ביתנו"
מורן ישראל " -צעירים"  -מ"מ בר שי
שני כהן מסילתי " -צעירים" – מ"מ אלינור מטלון
מר עמוס ירושלמי " -עידן חדש בחולון "
 .35מועצת העיר אשרה ברוב קולות את ועדת הנחות בארנונה בהרכב הבא 6 :חברים
יו"ר הועדה – מר חיים זברלו "ש"ס"
מר קובי מכלוף – "אמת"
גב' עינב קפלן בשארי "חולון מתחדשת "
מר אילן בוסקילה  -מנהל מח" גביה והוצל"פ
גב' אביבה שרון ,עו"ד  -סגנית יועצת משפטית
גב' דליה דולמן ,עו"סית
 .36מועצת העיר אשרה ברוב קולות את ועדת ביקורת בהרכב הבא 7 :חברים
יו"ר הוועדה – מר שי קינן – חולון מתחדשת
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מר קובי מכלוף – "אמת"
מר גליה עומרד לוי – "אמת"
יומר יעקב בבלי" -ש"ס"
מר עמוס ירושלמי" -עידן חדש בחולון"
מר מיכאל סוטובסקי – "חולון ביתנו"
יפת צדקה  "-מצטיינים בחינוך – ליכוד – הבית היהודי "
 .37מועצת העיר אשרה ברוב קולות את ועדת איכות סביבה בהרכב הבא:
יו"ר הועדה – גב' קרן גונן – "חולון בראש"
מר קובי מכלוף – "אמת"
מר מאיר חלבי " -מצטיינים בחינוך – ליכוד – הבית היהודי"
מר בר שי " -צעירים" מ"מ – שני כהן מסילתי
ד"ר מיכל צרפתי – מנהלת מחלקת קיימות
נציג -ציבור מטעם ארגוני איכות סביבה
נציג -ציבור מטעם ארגוני איכות סביבה
 .38מועצת העיר אשרה ברוב קולות את ועדת ביטחון בהרכב הבא 11 :חברים
יו"ר הועדה – מר מורן ישראל " -צעירים"
מר הס שחר  -מס'  2ברשימת סיעת "צעירים"
מר מוטי חרמון (נציג ציבור)
מר ניר אבלס (נציג ציבור)
יו"ר סיעת "ש"ס"
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מר שי קינן " -חולון מתחדשת"
מר זאב ניסים " -חולון מתחדשת"
מר שלומי תמם  " -מצטיינים בחינוך – ליכוד – הבית היהודי "
מר מאיר חלבי  " -מצטיינים בחינוך – ליכוד – הבית היהודי "
מר מיקאל בוזגלו " -עידן חדש בחולון"
גב' קרן גונן – "חולון בראש"
 .39מועצת העיר אשרה ברוב קולות את ועדת בריאות בהרכב הבא 11 :חברים
יו"ר הועדה  -מר שי קינן
מר אבי קציני – "נציג אמת"
ד"ר מאיר רוק – "אמת"
גב' גליה עומרד -לוי – "אמת"
נציג סיעת "ש"ס"
מס'  2ברשימת סיעת "ש"ס"
נציג "עידן חדש בחולון"
גב' קרן גונן – "חולון בראש"
מר מיכאל סוטובסקי – "חולון ביתנו"
גב' יפעת ברכה  -נציג"צעירים"
גב' ליאת סיני סדס " -צעירים"
 .41מועצת העיר אשרה ברוב קולות את ועדת להנצחת קורבנות טרור בהרכב הבא9 :
חברים
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יו"ר הועדה גב' אלינור מטלון – "צעירים" מ"מ יו"ר – שני כהן מסילתי
עמוס ירושלמי " -עידן חדש בחולון"
מר מיכאל סוטובסקי – "חולון ביתנו"
עדה רובל " -חולון מתחדשת"
מר אבי קציני – "אמת"
נציג " -מצטיינים בחינוך"
מר יצחקוב ויצאסלב  -נציג המשפחות השכולות
מר יוסי רווח  -נציג המשפחות השכולות
מר רפי סרוסי  -נציג המשפחות השכולות
 .41מועצת העיר אשרה ברוב קולות את ועדת ספורט בהרכב הבא 11 :חברים
יו"ר הועדה – מר אילן גזית – "אמת"
מר עזרא סיטון " -מצטיינים בחינוך – ליכוד – הבית היהודי "
מר יוסי פיקל " מצטיינים בחינוך – ליכוד – הבית היהודי "
מר ארז מנשה – "אמת"
מר מוטי הלרמן – אמת"
מר חיים זברלו " -ש"ס"
נציג מטעם " -ש"ס"
הגב' שירלי לביא ציון " -חולון מתחדשת"
מר בועז יצחקי " -חולון מתחדשת"
מר מיכאל סוטובסקי – "חולון ביתנו"
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הגב' חני ביזווי "צעירים"
הגב' מעיין און " -צעירים
 .42מועצת העיר אשרה ברוב קולות את ועדת נוער וצעירים בהרכב הבא 11 :חברים
יו"ר הועדה – גב' גליה עומרד
מר ליאור קורן – "אמת"
גב' רונה לרנר – "אמת
מר ראובן קייקוב " -ש"ס"
גב' שני כהן מסילתי " -צעירים" – מ"מ אלינור מטלון
מר אפי יוספי " -צעירים"
מר שלומי תמם " מצטיינים בחינוך – ליכוד – הבית היהודי "
מר יפת צדקה " מצטיינים בחינוך – ליכוד – הבית היהודי "
נציג " -עידן חדש בחולון"
גב' עינב בשארי "חולון מתחדשת"
גב' רוזה קגנר "-חולון מתחדשת"
מר קובי עזרן – מנהל מח' הנוער
גב' ליאן אבוחצרה – מנהלת מחלקת צעירים
 .43מועצת העיר אשרה ברוב קולות את ועדת קליטה בהרכב הבא 11 :חברים
יו"ר הועדה  -מר מיכאל סוטובסקי " -חולון ביתנו"
מר קובי מכלוף " -אמת"
גב' אביגיל רון " -צעירים" – מ"מ מקס מורגובסקי
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מר אלון שחק " -צעירים"  -מ"מ מקס מורגובסקי
זאב ניסים " -חולון מתחדשת"
גב' ליליה קימאגרוב " -חולון מתחדשת"
מר מאיר חלבי  " -מצטיינים בחינוך – ליכוד – הבית היהודי "
מר יפת צדקה  " -מצטיינים בחינוך – ליכוד – הבית היהודי "
נציג " -עידן חדש בחולון"
ראובן קייקוב " -ש"ס"
יצחקוב דוד " -ש"ס"
 .44מועצת העיר אשרה ברוב קולות את ועדת רווחה בהרכב הבא:
יו"ר ועדה  -מר מיקאל בוזגלו " -עידן חדש"
גב' גליה עומרד-לוי – "אמת"
מר אפרים קורן – "אמת"
מר ראובן קייקוב " -ש"ס"
הרב קובי זיתוני " -ש"ס"
גב' עינב קפלן בשארי " -חולון מתחדשת"
גב' שירלי ציון לביא " -חולון מתחדשת"
מר שלומי תמם " מצטיינים בחינוך – ליכוד – הבית היהודי "
מר מאיר חלבי " מצטיינים בחינוך – ליכוד – הבית היהודי "
גב' ליאת סיני סדס " -צעירים"
גב' קרן גונן – "חולון בראש"
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 .45מועצת העיר אשרה ברוב קולות את הוועדה לקידום מעמד הילד בהרכב הבא11 :
פקידות ו  5 -חברי מועצה.
יו"ר הוועדה – מר עזרא סיטון  -מצטיינים בחינוך
גב' רבקה עדן – "אמת"
מר קייקוב ראובן " -ש"ס"
מר שי קינן " -חולון מתחדשת"
גב' אלינור מטלון " -צעירים"
גב' אריאלה קידר – ראשת מינהל החינוך
גב' איריס צור – סמנכ"לית הרווחה
גב' מלכה חירותי – מנהלת בי"ס "קציר"
מר נאור יפה  -יו"ר מועצת התלמידים
גב' בת אל בן דוד  -יו"ר ועד הורים
נציג תנועות הנוער – רונית שוחט
מר שאול הרשטט – נציג ארגון התנדבותי
מפקד מרחב איילן ,משטרת ישראל
נציג הסתדרות המורים
נציג ארגון המורים
 .46מועצת העיר אשרה ברוב קולות את למאבק בנגע בסמים בהרכב הבא 9 :חברים
יו"ר הוועדה – מר עזרא סיטון -מצטיינים בחינוך
גב' גליה עומרד-לוי – "אמת"
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גב' קרן גונן – "חולון בראש"
גב' איריס צור – סמנכ"לית רווחה
גב' אריאלה קידר – ראשת מינהל בחינוך
מר שלומי גנון – מנהל בי"ס "אורט".
גב' סמדר בן אהרון וינטר – עוזרת ראש העירייה בתחום מניעת אלימות וסמים
גב' לנה פלטיימן  -נציגה של הרשות למלחמה בסמים
מר עמירם ואן קלוטן – נציג ציבור רוטרי
 .47מועצת העיר אשרה ברוב קולות את הוועדה שמות בהרכב הבא:
יו"ר הועדה  -דר' מאיר רוק " -אמת"
גב' רבקה עדן" -אמת"
מר זוהר נויימרק – "אמת"
לירן שי " -צעירים"
שיר פלדמן " -צעירים"
חיים זברלו " -ש"ס"
מר קייקוב ראובן " -ש"ס"
מר עמוס ירושלמי " -עידן חדש בחולון"
מאיר חלבי " מצטיינים בחינוך – ליכוד – הבית היהודי"
זאב ניסים " -חולון מתחדשת"
עינב קפלן בשארי " -חולון מתחדשת"
 .48מועצת העיר אשרה ברוב קולות את הוועדה לשימור בהרכב הבא 5 :חברים
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יו"ר הוועדה – מר זוהר נויימרק
מר מאיר חלבי  " -מצטיינים בחינוך – ליכוד – הבית היהודי "
זאב ניסים " -חולון מתחדשת"
מורן ישראל " -צעירים"
גב' הילה לוטן – מנהלת מחלקת תכנון ארוך טווח
מר מיכה נצר  -יועץ לשימור מבנים
 .49מועצת העיר אשרה ברוב קולות את וועדת תנועה בהרכב הבא:
יו"ר הוועדה – מר יעקב בבלי "ש"ס"
מר ארז מנשה  -אמת
מר מרדכי זורע – אמת
מר אבי קציני – אמת
מר ראובן קייקוב " -ש"ס"
מר שי קינן " -חולון מתחדשת"
מר יוסי ועקנין – מצטיינים בחינוך
אריאל בן חורש " -צעירים"
מקס מורוגובסקי " -צעירים"
ימר מאיר חלבי  " -מצטיינים בחינוך – ליכוד – הבית היהודי "
שלוש משה  " -מצטיינים בחינוך – ליכוד – הבית היהודי "
 .51מועצת העיר אשרה ברוב קולות את ועדת מינוי בכירים בהרכב הבא:
יו"ר הועדה – מר מוטי ששון ,ראש העירייה
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מר חיים זברלו
נציג אופוזיציה – שי קינן

פרוטוקול
מר מוטי ששון :מועצת עיר שמן המניין מספר  .8לפני שאעבור על סדר היום ,שי בר שיהיה
לך יום הולדת שמח .הרבה בריאות ,הרבה הצלחה .טוב אז הצעה לסדר ,בבקשה מורן.
 .1הצעה לסדר של חבר המועצה מר ישראל מורן בנושא – התקנת מערכת פתיחת
מקלטים מרחוק.

מר מורן ישראל :טוב ,אז ערב טוב .אני מניח שכולם ראו את המצב הביטחוני שהיה לאחרונה.
מר מוטי ששון :חברים ,יש חבר מועצה שמדבר ,נא לשמור על השקט.
מר מורן ישראל :אני מניח שכולם ראו את המצב הביטחוני שהיה לאחרונה .במדינת ישראל
זה לא משהו שהוא חדש ,זה קורה כמעט ,לצערנו כמעט כל שנה או כל כמה חודשים ואנחנו
על סף מערכה או בתוך מערכה .אנחנו מקווים ומייחלים שתמיד יהיו ימים שקטים ושלא נדע
את הסיטואציות האלה ,אבל בכמעט מערכה האחרונה ,פתאום הסתכלתי פנימה ושאלתי את
עצמי למה אנחנו בכלל ,לא יודע אם ראיתם תקשורת קצת ,אני נמנע כמעט ,משתדל שלא
לראות ,זה עושה הרבה יותר טוב לנפש לא להסתכל על החדשות .אבל אם אתם רואים את
כל השיח בחדשות מדבר על האם הרשות פתחה מקלטים ,לא פתחה מקלטים ,תל אביב
פתחה ,אנחנו לא פתחנו ,האם פתחו .העיסוק הזה בהאם לפתוח מקלטים או לא לפתוח
מקלטים כשאנחנו בשנת  2119בעיני הוא עיסוק מיותר מסיבה מאוד פשוטה .יש מערכות ,לא
שאני המצאתי ,אפילו פיקוד העורף בשנת  2116הוציא חוזר מיוחד ,אם תעשו גוגל אתם
תמצאו את החוזר הזה ,בסוף  ,2116שאומר שיש אפשרות לייצר פתיחת מקלטים מרחוק,
בפברואר שנה שעברה כבר דיווחו בפיקוד העורף שהם מוכנים ללכת לקראת פיילוט עם
סלקום .הגיע הזמן שהעירייה תיזום ,בסוף העלות ,כמה מקלטים יש לנו בעיר?  61פחות או
יותר?  66מקלטים? העלות של ההתקנה של פתיחה מרחוק היא יחסית כל כך שולית
לזמינות ,שחס וחלילה בשעת אזעקה ואנשים שיסתובבו ברחוב וירצו להיכנס באותו רגע
למקלט ,לפתוח מרחוק .המערכות האלה הן מערכות פשוטות ,חלקן עם סים פשוט שהוא
מותקן קבוע ומערכת הטלפוניה מרחוק ,שבין אם זה בזמן קריאה שהעירייה מחליטה באופן
אקטיבי לפתוח את המקלטים ,ובין אם זה מחובר למערכת של פיקוד העורף .יש אזעקה,
המערכות פותחות את המקלטים באופן אוטומטי .זה כבר קיים ,זה לא טכנולוגיה שצריך
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לייצר אותה .היא פשוטה ,היא לא יקרה במיוחד ובטח כשאנחנו מדברים על  66מקלטים ,אז
גם העלות לא עתידה להיות גדולה במיוחד .ראיתי התשובה ,אדוני ראש העיר ,של מה
שאתם ,אתה כנראה תענה תיכף שדיברתם על זה שעשיתם פיילוטים עם שלוש חברות ואחר
כך שאין קושי או עיכוב בביצוע בנוהל ,בביצוע פתיחת המקלטים על-ידי עובדי העירייה .אני
בוודאות יכול לומר לך שלא משנה כמה מהר פותחים עובדי העירייה את המקלטים ,זה לא
יכול להיות כמו שקרה הפעם .הפעם אף אחד לא ידע ,לא צפה ,לא הייתה התראה ופתאום
הייתה אזעקה ויכולנו חלילה להיקלע לתוך מצב שירו עלינו וכבר ראינו שירו אפילו לכיווננו לא
מזמן.
דוברת :זה גם נפל בחולון.
מר מורן ישראל :נכון ,נכון ,לא יודע אם בחולון בדיוק ,אבל באזור .אם באותו הרגע המקלטים
היו נפתחים כי הם היו מחוברים למערכת ההתראה של פיקוד העורף ,אז לא היה בכלל דיון
האם כן לפחות או לא לפתוח .כל אחד מהתושבים ,תחושת הביטחון גם ,הפסיכולוגית ,של
התושבים באותו רגע שהם ידועים שהם יכולים להסתובב ברחוב והמקלטים יהיו פתוחים ,חס
וחלילה עם זה יקרה ,בלי לדעת האם ראש הרשות נתן הוראה לפתוח את המקלטים או לא,
אני חושב שזה שווה בטח את המחיר שאני מעריך אותו ,אם קיבלתם איזושהי הערכה ,אז
אני אשמח לשמוע מה ההערכה התקציבית אפילו של הדבר הזה ,כי אני מעריך ,את כל
המקלטים של העיר ,אני מדבר על לא יודע ,הערכה שלי ,יכול להיות שאני לא איש מקצוע
בנושא ,אבל בין  3ל 4-אלף שקל אפילו למקלט,
מר יוסי סילמן 711 :אלף שקל הכל.
מר מורן ישראל 711 :אלף שקל לכל המקלטים ,אני מניח שאם תעשו ,תצאו אפילו בקריאה
לפיקוד העורף ותגידו 'אנחנו מהרשויות הראשונות בארץ שמיישמות' ,אנחנו אפילו אולי נציג
איזשהו (לא ברור) כזה או אחר .בשביל השקט הנפשי וכהחלטה לטווח ארוך אני חושב שזה
משהו ששווה את זה .אז אני אשמח אם ניקח את זה בחשבון ואם ננסה לראות איך אפשר
ליישם .גם להיות רשות ראשונה שפורצת דרך ועושה את זה ,שכשבזמן ,בשאר הארץ יתחילו
לדבר האם פותחים מקלטים או לא ,חולון תוכל להגיד בביטחון 'אצלנו המקלטים ,חס וחלילה,
נפתחים במידת הצורך' ולא צריך להשתעשע ברעיון או לקבל החלטה כזאת או אחרת
בהתאם להערכה הביטחונית כשהיא מתחדשת .אני חושב שזה יקנה תחושת ביטחון
משמעותית לתושבים ואני מבקש מכם ,אולי ממך ראש העיר ,במידה ואתה מוכן ליישם את
זה ,אז על הכיפאק ,אם לא ,אז מכם להעלות את זה לדיון על מנת שנוכל לדון בזה ברצינות
ושנוכל לאשר את זה ,כי אני באמת חושב שגם אם כמו שאמרו פה  711אלף שקל ,אז
כהחלטה ארוכת טווח ולאורך שנים ,זה משהו ששווה את זה.
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מר מוטי ששון :טוב חברים ,קיבלתם את התשובה ,לאחר צוק איתן בדקנו את הנושא ,עשינו
פיילוט עם  3חברות למערכות של פתיחת מקלטים ,הגענו למסקנה ,אני אומר של אנשי
המקצוע שמטפלים בזה ,שאין קושי או עיכוב בנוהל בביצוע פתיחת מקלטים על-ידי עובדי
העירייה .במידה ונאתר חברה או שיטת חדשנית גם מולה נבדוק את זה .רק לידיעתך ,אנחנו
עובדים בהתאם להוראות של פיקוד העורף .פיקוד העורף לא נתן שום הוראה לפתוח את
המקלטים .אנחנו לא רוצים ליצור פאניקה לתושבים .פיקוד העורף הוא הגורם המקצועי ועל
פיו אני עובד .יש ראשי ערים שהחליטו לפתוח מקלטים על דעת עצמם ,אנחנו עובדים על פי
הוראות של פיקוד העורף .הייתי בשטח ,הייתי כשזה קרה בכל,
מר מורן ישראל :אני לא אמרתי לפתוח,
מר מוטי ששון :לא ,לא ,במקווה ישראל ,אין שום בעיה של כסף .אין שום בעיה של כסף.
במידה ונאתר משהו שהוא עונה על הדרישות שלנו ,אכן נעשה את זה.
מר מורן ישראל :אז אני יכול לומר שגוגל ייתן לכם לפחות  3-4חברות,
מר מוטי ששון :אני אומר לך 3 ,חברות בדקו כבר ,השמעתי לך את זה .לכן לאור התשובה
שנתתי ,אתה רוצה לקיים דיון?
מר מורן ישראל :כן.
מר מוטי ששון :אוקי ,מי בעד להעלות את זה לסדר היום?  7 .7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1בעד .אני
בעד להוריד את זה מסדר היום לאור מה שאמרתי,12 ,11 ,11 ,9 ,8 ,7, 6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1 ,
 ,14 ,13להוריד את זה מסדר היום .ירד מסדר היום .אנחנו מטפלים בזה.
מר מיקאל בוזגלו :ברשותך ,אפשר שאלה לגבי זה? כשאתה אומר 'אין קושי עיכוב בנוהל
ביצוע פתיחת המקלטים' ,ידוע תוך כמה זמן עובדי המקלטים מגיעים,
מר מוטי ששון :בהערכה שלי ,תוך  7דקות נדמה לי ,אם אני לא טועה .תקן אותי ,אתה זוכר?
מר יוסי סילמן :עשינו תרגול בדיוק שבוע שעבר 41 ,דקות פתיחת כל המקלטים בעיר .תוך
 41דקות,
מר מוטי ששון :לא ,לא ,את האנשים שהולכים ,אנשים שהולכים ,כל אחד יש לו ,אנשי
הפיקוח,
מר יוסי סילמן :כן ,כן ,אז אני אומר ,תוך  41דקות כל המקלטים.
מר מוטי ששון :יש מקלט שהם צריכים לפתוח אותו והם נוסעים ,אבל זה לא הדיון .אוקי ,אני
עובר ,זה לא  41דקות .בוזגלו ,זה לא  41דקות .אוקי ,אני עובר לסעיף הבא .בוזגלו בבקשה,
תקרא.
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 .2הצעה לסדר – של חבר המועצה מיקאל מוזגלו בנושא – אי אכיפת דו"חות
מכניסת שבת ועד צאת השבת.
מר מיקאל בוזגלו :אי אכיפת דו"חות מכניסת שבת ועד צאת השבת .חבר'ה ,זברלו ,אני
מדבר ,אני מבקש לכבד את המעמד ,אני רוצה שתקשיבו ,בסדר? אז אני מודה לכם .זה יכול
גם לעניין אתכם ,ההצעה אי אכיפת דו"חות מכניסת השבת ועד צאת השבת .בתור תושב
חולון ,אב לשלושה ילדים בן משפחה ,וכל המשפחה שלי כאן בחולון ,ומי שחי בשטח ונושם
את השטח ומסתובב ,אני רוצה לומר לכם שמכניסת השבת ועד צאת השבת קיימת מצוקת
חניה נוראית בכלל רחבי העיר .לא נכנס לקראוזה ,ויצמן ,סוקולוב ,בן גוריון ,נאות שושנים,
נאות רחל ו כן הלאה .אני בא ואני אומר דבר נורא פשוט .אני בא ואני אומר ואני רוצה להעלות
את זה להצעה לסדר היום שבימי ,מכניסת השבת ,שישי שבת ,מכניסת השבת ועד צאת
השבת תהיה התחשבות  ,overאפילו עד מתן של אכיפת דו"חות לכל המבקרים שזה ההורים
שלנו ,הדודים שלנו ,החברים שלנו שמבקרים אותנו ואין להם איפה להחנות ,מלבד ,מלבד
מצבים שהם מסכני חי אדם ,נקודת,
מר חיים זברלו :אבל זה מה שהחליטו.
מר מיקאל בוזגלו :דקה ,תן לסיים .שנייה,
מר חיים זברלו :אני עומד על זה ,זה מה שהחליטו ,זה מה שהיה.
מר מיקאל בוזגלו :אדוני אתה טועה ואני אומר לך למה .אם אתה תדבר עם תושבי בן גוריון
תראה שעד היום הם מקבלים דו"חות  ,קרן היסוד מקבלים דו"חות ,
מר חיים זברלו :לא עד היום ,היה אירוע וזה לא עד היום .זה טופל.
מר מיקאל בוזגלו :אז השאלה היא פשוטה ,האם מקובל על כולם ,אני רוצה להעלות את זה
לסדר ברשותכם ,שמכניסת השבת ועד מוצאי שבת לא תתבצע אכיפת דו"חות בחולון למעט
מקרים של סכנת חיים ממשית.
מר מוטי ששון :טוב .הפיקוח העירוני מונחה להפעיל שיקול דעת מקצועי כל ערב וגם בסופי
שבוע .הם מפעילים את שיקול הדעת שלהם ואני סומך עליהם .על כן אני מציע להוריד את זה
מסדר היום ,אבל מי בעד להעלות את זה בכל זאת לסדר היום?
מר יעקב אחדות :רגע מוטי ,אפשר להגיד משהו? הייתה החלטה של המועצה להפעיל שיקול
דעת .הייתה הנחיה גם פה של המנכ"ל וגם של (לא ברור) שלא יתנו דו"חות ,רק אם זה מסכן
חיים .זה מה שהיה.
מר מוטי ששון :אוקי ,אתה רוצה דיון או שאתה מסתפק בדיון?
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מר מיקאל בוזגלו :כן ,אני רוצה כי מה,
מר מוטי ששון :אתה מסתפק ,דקה ,אני רוצה לשאול אותך .אתה מסתפק בתשובה שנתנו או
שאתה רוצה דיון?
מר מיקאל בוזגלו :אני לא מסתפק ואני אומר לך למה.
מר מוטי ששון :לא ,לא ,רגע ,אחרי זה אני צריך דיון ,אני צריך,
מר מיקאל בוזגלו :אני לא מסתפק כי הלכה למעשה תושבים מקבלים דו"חות בשישי שבת.
מר מוטי ששון :אוקי ,אוקי ,מי בעד להעלות את זה לדיון?  .6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1מי בעד להוריד
את זה מסדר היום לאור מה שנאמר? 14 ,13 ,12 ,11 ,11 ,9 ,8 ,7, 6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1 ,
להוריד מסדר היום .אני עובר לסעיף הבא .אה סליחה ,מי נמנע?  4נמנעים .סליחה.
מר מיקאל בוזגלו :סתם בסדר ,אני לא קטנוני אבל סתם על דיוקים.
מר מוטי ששון :תקרא ,תקרא.
 .3הצעה לסדר -של חבר המועצה מיקאל בוזגלו בנושא – החלפת השם של תיאטרון
חולון בשם "יד לבנים".
מיקאל בוזגלו :כן ,כן .זה עדכון שקיבלנו לפני מספר ימים וזה עדכון שקיבלנו לפני מספר דקות
על-ידי מר יוסי זיידה.
מר מוטי ששון :כן ,אבל תקרא את השאילתא.
מר מיקאל בוזגלו :הצעה לסדר ,גם בתיקון הזה לא תיקנתם אבל זה מצחיק ,אני עדיין לא
אישה ,אני מאוד מכבד נשים וכוחנו בזכות הנשים" ,של חברת המועצה מיקאל בוזגלו" אז זה
חבר המועצה.
דובר :אתה שם לב שזה בדף שאתה שלחת?
מר מיקאל בוזגלו :רשום חברת המועצה ,תסתכל למעלה ,כתוב "מיקאל בוזגלו חברת מועצת
עיריית חולון".
מר מיקאל בוזגלו :זה אני? אז אם זה אני ,אני מתנצל .אם זה אני ,אני מתנצל .תאטרון חולון
"בית יד לבנים" הוקם בשנת  ,1962בשנת  1991הפך להיות "תיאטרון חולון" .עכשיו ,כשאני
נכנס לאתר תיאטרון חולון ,אין שם תזכורת ולו אחת על יד לבנים באתר שלהם ,אפילו לא
באודות .אז אני מבקש ,פשוט מה שהיה במקור ,להחליף את השם "תיאטרון חולון" ל"-יד
לבנים".
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מר מוטי ששון :אוקי ,אני אענה לך .בית יד לבנים נבנה בשנת  1962וכמי שנולד בחולון אז
אני יכול לומר לך שבית יד לבנים שימש כאולם התרבות של העיר חולון ובסוף שנות ה,81-
הייתי אז סגנו של אילון 1986 ,דצמבר ,החלטנו לבנות תיאטרון לעיר חולון .נבנה תיאטרון
בסמוך ליד לבנים .לצערי מקומות של יד לבנים בכל הארץ ,כמעט ולא פוקדים אותם אנשים.
הסמיכות של התיאטרון ליד בית יד לבנים עשתה טוב ליד לבנים שאנשים נכנסים .יש שם
חדר הנצחה יוצא מן הכלל אבל תיאטרון זה תיאטרון ויד לבנים זה יד לבנים .לא צריך לעשות
את זה ביחד .על כן אני ,אגב ,כשאתה נכנס יש לך ,גם העיצוב,
מר מיקאל בוזגלו :מכיר ,כשאתה נכנס ,מצד שמאל יש למעלה את יד לבנים,
מר מוטי ששון :הסמיכות היא טוב שנעשתה שם ,מכבדת ,כי כל מי שבא נכנס לחדר לחדר
הנצחה ורואה את מה שצריך לראות .אז אני מציע להוריד את זה,
מר יוסי זיידה :יתרה מזאת ,יש בתוך התיאטרון מקום,
מר מוטי ששון :הם יושבים שם.
מר יוסי זיידה :יש להם חדר במזכירות והם פועלים משם.
מיקאל בוזגלו :בוודאי ,אני יודע ,אני מכיר את זה .אבל אם היה לי  '62הלוגו הראשי 'יד
לבנים',
מר מוטי ששון :בוזגלו ,בוזגלו ,אתה רוצה לקיים על זה דיון?
מר מיקאל בוזגלו :אני רוצה שבמינימום ,במינימום ,ב ,respect-באתר של תיאטרון חולון
באודות יהיה מוזכר שם .אין את זה.
מר מוטי ששון :בסדר אני אבדוק את זה .אתה מוריד את זה מסדר היום? אוקי ,ירד מסדר
היום .אני עובר לסעיף הבא .בבקשה קרן ,איפה את? בבקשה.

 .4הצעה לסדר – של חברת המועצה דר' קרן גונן בנושא שיפור תחבורתי של מרכז
העסקים עזריאלי חולון וסביבתו.
דר' קרן גונן :טוב ,אני רוצה לדבר על שיפור התחבורה במרכז עזריאלי .מרכז עזריאלי היום
מונה  51חברות ,אלפי עובדים 2,811 ,מקומות חניה ב 4-מקומות .בזק עבורה לעבור לחולון
ולהעביר  17קומות מעזריאלי תל אביב לחולון .מדובר במאות עובדים נוספים שצריכים
להקים בתי קולנוע ,עסקים ייכנסו לפה בשנתיים הקרובות .נפגעים העובדים שאינם יכולים
להיכנס ולצאת מחולון ,פקקים שילכו ויחמירו ומקומות חניה שכבר במחסור אדיר .תושבי
השכונה שאין להם חניה ,מסעדות הנפגעות מאי הגעה של לקוחות בשל מחסור בחניה .אחרי
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 9בבוקר רק מי שמגיע לשם ,אין מה לעשות שם .בעלי עסקים שעלולים לחוות נטישה בשל
קושי בהגעה למשרדים ,שוכרים ששוקלים להפסיק את שכרותם ,פגיעה אנושה בהכנסות
הרשות בשל קושי העובדים להגיע ונטישת העובדים .תנועה רבה מדי בסמוך לבית הספר
שמסכנת בעצם את הילדים .אני מציעה הצעה לסדר יום ,שאטלים בסבסוד עיריית חולון
המרכז לעזריאלי ,וכן מקו אחד בתל אביב .שאטלים בסבסוד של הנוסעים במרכז עזריאלי
והשתתפות של עיריית חולון .סלילת אבני נסיעה בטוחים שאפשר גם להגיע באופניים.
הכנסת חברה להשכרת אופניים וקורקינטים עם מחויבות לנסוע בשבילים המסומנים עד
לעזריאלי שכבר נסללו .עידוד תושבים ומבקרים לבצע נסיעות שיתופיות בהגעה למכרז על-
ידי פרסומים שונים .מה שאני בעצם אומרת שלא ניתן לבנות מרכזים מסחריים ענפים ללא
תחבורה וחניה ראויים .מצד אחד ,עיריית חולון באמת נהנית מהכסף הרב של העסקים אך
מהצד השני אין פה השקעה .אני תושבת קריית שרת ,ככה ביציאה מקריית שרת זה פשוט
נורא .גם לצאת מהעיר ,גם להיכנס אל העיר והייתי מאוד מאוד רוצה להעלות את זה לדיון
ולראות איך אפשר לשפר את החניה ,את התחבורה ,סליחה ,למרכז עזריאלי.
מר בר שי :אני רוצה להצטרף ל 11-דקות.
מר מוטי ששון :למדת ממורן.
דר' קרן גונן :הוא מורה נהדר.
מר בר שי :אני יודע שיש שם איזה שאטלים שעולים מרכבת ההגנה ,אם אני לא טועה,
שמפעיל המרכז ובחודשיים האחרונים הם ירדו משמעותית ,ככה שהם הפכו להיות ממש לא
משתלמים למי שעובד שם .צריך לראות ,כי גם אנחנו ,חלק מההנהלה של המרכז אם אפשר
לדאוג שבאמת יחזרו הפעילות של השאטלים האלה.
דר' קרן גונן :צמצמו משמעותית את השאטלים.
מר בר שי :כן.
מר מוטי ששון :טוב ,חברים ,רק לידיעתך ,באזור התעשייה ובתוכו מתחם עזריאלי  12קווי
אוטובוסים וזאת בנוסף לכניסה וליציאה מכביש  ,4מחלף חולון מזרח .אנחנו נמצאים בשלבי
תכנון מתקדמים לגבי היציאה צפונה לכביש  4ממחלף חולון מזרח שעלותם היא  241מיליון
שקל .אנחנו מאוד מתקדמים ליציאה צפונה ממחלף חולון מזרח .כמו כן ,מתוכננת הרכבת
הקלה בשדרות ירושלים שתעבור ,תחצה את כביש  4לכיוון נחלת יהודה ושם יהיה הדיפו,
דיפו זה האחסון של הקרונות .ובנוסף לזה יש תכנון של המטרו שיעבור בחולון זה רק
לידיעתך ולהזכרה כללית .יזם שבא לאזור מסוים ,הדבר הראשון שמעניין אותו זה נגישות.
עזריאלי לא היה מ גיע לחולון אם לא היה מכיר את כל התוכניות שתכננו .נפגשתי איתו,
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נפגשתי עם האדריכלים שלו ולא בכדי הוא בונה היום מתחם של  311אלף מטר ש 241-אלף
מטר מתוכם זה משרדים ו 61-אלף מסחרי.
דר' קרן גונן :אני כרגע אמרתי,
מר מוטי ששון :לא ,לא ,אני מדבר .אני קודם כל עונה לך ,רוצה להסביר לך .לידיעתך הוא
הולך ובונה  6,111מקומות חניה .את קולטת את המספר הזה? אין מתחם כזה בארץ עם
 6,111מקומות חניה .זה מה שהוא הולך לעשות .אם את רוצה להחכים ,כדאי שתיסעי
לעזריאלי,
דר' קרן גונן :היה לי שם קליניקה ,לא היה טוב  5שנים ,אני רוצה רק להגיד משהו אחד,
מר מוטי ששון :רגע ,אבל אני מדבר ,למה את מפריעה לי? אני לא הפרעתי לך.
דר' קרן גונן :חשבתי שסיימת ,אני ממתינה.
מר מוטי ששון :זה הצעה לסדר .תרצי דיון נעשה לך דיון ,אבל את מפריעה לי כל שנייה.
 6,111מקומות חניה ,יש לך הרבה מקומות חניה 811 ,מקומות חניה במתחם לה פארק
ולמעלה עוד  1,411איפה שימית  .2,111יש לך  2,211ועוד  6,111ועוד מה שיש לנו
בשיתוף שלנו עם עזריאלי במתחם הקיים ,ועוד מגרשי החניה שיש לנו במתחם עם אמות,
את מדברת על ,אין דבר כזה בארץ ,סדרי גודל ותבדקי אותי .לכן אין בעיה של נגישות לאזור
התעשייה .כל מה שאנחנו עושים זה לקדם ולפתח את אזור התעשייה .לכן לא מבין את
ההצעה לסדר ,מציע לך שתתעמקי יותר אבל זה לא ,עכשיו הצעה לסדר או לא הצעה לסדר,
רוצה לדון?
דר' קרן גונן :שנייה ,אני מחכה ,אני רק רוצה לחדד .כל מה שאתה אומר נכון לא למחר ולא
למחרתיים ,להקים כמויות של חניה זה לא יקרה מחר .כרגע יש מצוקה שהיא בתמונות,
להראות לך ב 9:31-בבוקר מה קורה בפועל? מתחמים של החניה כולל ,לי הייתה קליניקה
בעזריאלי ,בסדר?  9:31בבוקר אין חניה שם ,אין .אין מוטי ,אין .אני אראה לך תמונות ,יש פה
תמונות מצולמות ,אני אשמח להראות לך אחרי הדיון .כרגע צריך פתרון מיידי,
מר מוטי ששון :אז למה ,אין שום פתרון מיידי במושגים שלך .במושגים של אנשי,
דר' קרן גונן :שאטל זה מיידי.
מר מוטי ששון :במושגים שלך אין פתרון ,במושגים שלי ושל אנשי עסקים ויזמים הפתרון הוא
הטוב ביותר והראייה שהרבה מאוד אנשים מתדפקים על דלתם של עזריאלי להיכנס לשם
ועוד לא שם את המנוף הראשון ,הוא מחר כבר  31אלף מטר לבזק .אז אני לא ,את רוצה
דיון? בבקשה.
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דר' קרן גונן :לא ,אני רוצה לשאול ,אתה חושב,
מר מוטי ששון :קיבלת תשובות .לא ,זה לא שיחה של שאלות ,את לא יכולה לעשות מה שאת
רוצה.
דר' קרן גונן :אז אני כן רוצה להעלות את זה לדיון.
מר מוטי ששון :אוקיי ,מי בעד להעלות את זה לדיון לאור מה שאני דיברתי? ,5 ,4 ,3 ,2 ,1
 .9 ,8 ,7 ,6מי בעד להוריד את זה מסדר היום לאור מה שאמרתי? ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1
 .14 ,13 ,12 ,11 ,11להוריד את זה מסדר היום לאור מה שאמרתי .אני עובר לסעיף הבא.
קרן בבקשה .רגע ,היה מישהו שנמנע? לא .אוקי ,בסדר.
דובר 11 ,7 ,3 ,4 :נגד.
מר מוטי ששון :למה ?11
דובר 3 :אצל שי,6 ,
מר מוטי ששון :שי?
גב' יונת דיין 11 :בעד 14 ,נגד.
מר מוטי ששון :שי אתה הצבעת בעד?
מר שי קינן :אני הצבעתי בעד.
מר מוטי ששון :בעד דיון? אז זה  11בעד 14 ,נגד .ירד מסדר היום .אני עובר לשאילתא.
בבקשה.
גב' יונת דיין 14 :בעד להוריד את זה,
מר מוטי ששון 11 :בעד לקיים דיון ו 14-להוריד את זה מסדר היום .טוב .בבקשה ,שאילתא,
קרן.

 .5שאילתא – של חברת המועצה דר' קרן גונן בנושא היערכות העירייה בעניין
העסקים הקטנים בתוואי הרכבת שצפויה להתחיל השנה.
דר' קרן גונן :טוב .אני רוצה לדעת ,אני קצת אספר לפני כידוע לכם היו עשרות תלונות למען
העסקים הקטנים לקראת הנושא של הרכבת הקלה .אפשר לעשות הרבה פרסומים החל
מפרסום באתר העירייה של העסקים וקידומם בשלטים עירוניים כדי להגדיל את הכנסותיהם
בתקופה הקשה הזאת .ניתן לאפשר הלוואות עירוניות לעסקים ועוד רעיונות יצירתיים ,כדי
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לשמור אותם בחיים .ברור שהרכבת טובה לכולם ,ברור שזה משפר את העסקים ,אבל בין 3
ל 5-שנים בעל עסק ,ואני אומרת את זה כבעלת עסק לשעבר ,לא ניתן להגיע לימים טובים
של הרכבת ולכן צריך להזרים להם חמצן כדי שיישארו בחיים .אני רוצה בעצם לדעת כיצד
נערכת עיריית חולון בנושא העסקים הקטנים בתוואי הרכבת הקלה שצפויה להתחיל את
בנייה השנה.
מר מוטי ששון :עיריית חולון דואגת ותפעל בדומה לנעשה בערים אחרות בשיתוף הפעולה
עם נת"ע ובמשרדי הממשלה .מה שיהיה תקף לגבי ירושלים ,יהיה תקף לגבי תל אביב ,יהיה
תקף לגבי חולון.
דר' קרן גונן :אתה יודע משהו להגיד על העסקים הקטנים?
מר מוטי ששון :כל הפעולות שנדרשות ,מה?
דר' קרן גונן :מה נעשה למען העסקים הקטנים?
מר מוטי ששון :כל מה שנעשה לגביהם ,אנחנו נדרוש את אותו הדבר ממשרדי הממשלה.
אוקיי ,אני עובר לשאילתא הבאה.
דר' קרן גונן :אלה תשובות קצת לקוניות וכאילו בעיניי חסרות,
מר מוטי ששון :אז כדאי שתדעי,
דר' קרן גונן :כאילו אם אנחנו,
מר מוטי ששון :שאילתא צריכה להיות קצרה .תקראי את פקודת העיריות ,שאילתא צריכה
להיות קצרה והתשובה היא קצרה .זו לא הצעה לסדר.
דר' קרן גונן :אני יודעת .השאילתא שלי מאוד קצרה.
מר מוטי ששון :אז לא צריך דיון .שאילתא ,שאלה ,תשובה קצרה ,זה הכל.
דר' קרן גונן :שהתשובה אבל תהיה רצינית ומכבדת .זאת לא תשובה מכבדת.
מר מוטי ששון :שאילתא הבאה.

 .6שאילתא – של חברת המועצה דר' קרן גונן בנושא – הדברה בשטחים ציבוריים.
דר' קרן גונן :מדיניות עיריית חולון בנושא ההדברה .אני רוצה לדעת מה קורה בנוגע למזיקים
ומכרסמים בשטחי גני הילדים העירוניים ,פארקים ושטחים ציבוריים נוספים .יש חולדות,
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יתושים בכמויות חריגות בחולון ואנחנו רוצים לדעת מה קורה עם זה לקראת הקיץ הבא עלינו
לטובה.
מר מוטי ששון :העירייה נוהגת על פי חוק ,אגף התברואה מבצע הדברה בשטחים הציבוריים
בכפוף לחוק העזר העירוני ובתיאום עם המשרד להגנת הסביבה.
מר מיקאל בוזגלו :אני רוצה,
מר מוטי ששון :לא ,אתה לא,
מר מיקאל בוזגלו :ציבוריים ,אבל היום יש מצב,
מר מוטי ששון :סליחה ,אין לך רשות דיבור.
מר מיקאל בוזגלו :אין לי רשות דיבור .הבנתי .אבל היום יש מצב ,לא מגיע לי פרטים ,אומרים
לי זה שטח פרטי .זאת תשובה מתחמקת.
מר מוטי ששון :לא ,אתה לא יכול להתפרץ.
מר מיקאל בוזגלו :זאת תשובה לא מקצועית.
מר מוטי ששון :עינב ,בבקשה

 .7שאילתא – של חברת המועצה עינב קפלן בשארי בנושא – קרן החניה.
גב' עינב קפלן בשארי :אני מבקשת לקבל נתונים בנוגע לסכום הכסף שהצטבר לקרן החנייה
נכון ל 31-לדצמבר .2118
מר מוטי ששון :נכון ליום ה 31/12/2118-הקרן עומדת על  11,961,111שקל .אנחנו
מחפשים מקומות בשביל לעשות את החניונים ,מבנה חניונים .יש מספר מקומות כרגע וצריך
לבדוק את הכדאיות שלהם והאם זה אכן אפקטיבי לגבי אותו אזור .מטפל בזה המנכ"ל .אני
עובר לשאילתא הבאה .אלינור איפה את?
 .8שאילתא – של חברת המועצה אלינור מטלון בנושא  -פועלות העירייה בנושא אי
החזרת פחים.
גב' אלינור מטלון :כאן .טוב ,בעצם העליתי שאילתא על אי החזרת הפחים בעצם שתופעת אי
החזרת הפחים הפכה באמת לתופעה כבר ברחבי חולון .כל יום בעצם מי שבא ומסתובב
ונוסע ,אנחנו בעצם מדברים פה על כמויות של פחים שלא מוחזרים למקום .כמובן סיכון של
הולכי רגל ,אמהות ,אבות ,תינוקות ,זקנים ,כולם באמת ,כי גם חוצים את המדרכות ,גם את
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הכבישים ,גם אנשים צריכים לרדת להזיז פיזית את הפחים כדי למצוא מקום חנייה כזה או
אחר ומעניין באמת איך העירייה מתכוונת לטפל בבעיה הזאת?
מר מוטי ששון :כלי העצירה בחולון בעקרון מוחזרים למקומם .יש מקרים בהם זמן ההחזרה
מתארך ויש גם מקרים שהתושבים אפילו לא מחכים ומכניסים את זה פנימה .אבל הנושא
מטופל ומבוצעת בקרה שוטפת על-ידי המנהלים ומערך נאמני התברואה .את יודעת שיש לנו
מערך של נאמני רובע שהם ,נגיד בכל אזור יש ,נגיד בגנים ונוף יש מנהל רובע ויש בתברואה
מנהל רובע ויש מישהו שמעליהם שעושה את העבודה ומסתובב כל הזמן .אנחנו עדים
לדברים האלה ,גם אני בדרך כלל נאמן ,מסתובב בלילות ומוצא מקרים כאלה ,לא שלא
החזירו ,אבל שמוציאים את זה ב 23:31-בלילה ,אתמול תפסתי ,מישהו
גב' אלינור מטלון :לא ,לא ,אני לא אמרתי ,אני מדברת לא החזירו את הפחים לפני,
מר מוטי ששון :לכן ,תקשיבי ,יש בעיה עם הקבלנים ,קבלני הניקיון ואנחנו שוקלים לצאת
עכשיו למכרז נוסף.
גב' אלינור מטלון :אוקי ,אז בינתיים עד שנצא למכרז הנוסף,
מר מוטי ששון :אז יש בקרה שוטפת.
דובר :קונסים ,קונסים ,המון קנסות הוא מקבל.
מר מוטי ששון :הוא חוטף ,הקבלן חוטף קנסות.
גב' אלינור מטלון :תקשיב,
מר מוטי ששון :את שאלת אותי מה ,שאלת אז אני אומר לך ,אוכפים את זה בצורה של לתת
לו קנסות .על כל פח שהוא לא מחזיר הוא חוטף קנסות .לכן ,יותר מזה את לא יכולה לעשות
שום דבר.
גב' אלינור מטלון :אין בעיה ,פשוט רשמתם פה "היו מספר מקרים'" מספר מקרים זה יכול
להיות אחד וזה יכול להיות גם .311
מר מוטי ששון :נכון.
גב' אלינור מטלון :אנחנו ,יש פה כמויות באמת ,אנחנו רואים,
מר מוטי ששון :אלינור ,תאמיני לי אני מסתובב ,אני מסתובב הרבה ואני מתלונן הרבה.
אלינור ,בבקשה ,אלינור יש לך עוד שאילתא.
מר מיקאל בוזגלו :רגע ,אבל לפני זה ,אני יכול רק? יש לה עוד זמן,
מר מוטי ששון :סליחה ,בוזגלו ,בוזגלו תקשיב .אני אנסה להסביר לך ,זה לא דיון,
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מר מיקאל בוזגלו :לא דיון,
מר מוטי ששון :לא ,לא ,תקשיב.
מר מיקאל בוזגלו :אבל אי אפשר לסתום פיות.
מר מוטי ששון :אתה שואל ,לא ,זה לא סתימת פיות.
מר מיקאל בוזגלו :אז אני אומר לך,
מר מוטי ששון :אז אם יהיה דיון בנושא מסוים ,אתה יכול להתבטא .אתה לא יכול ,כשמישהו
שואל שאילתא קצרה ,התשובה היא קצרה .אתה לא יכול לבוא ולהשתתף בדיון .זה החוק,
תקרא את פקודת העיריות .אתה רוצה הצעה לסדר? תגיש הצעה לסדר .הגשת הצעת
לסדר? נדון בהצעה לסדר.
מר מיקאל בוזגלו :העיקר שחולון זוכה מדי שנה בפרסים על היותה עיר נקייה.
מר מוטי ששון :בבקשה.
מר מיקאל בוזגלו :זאת עובדה.
מר מוטי ששון :בבקשה אלינור.
 .9שאילתא – של חברת המועצה אלינור מטלון בנושא – אכיפת דו"חות צואת
כלבים.
גב' אלינור מטלון :אפרופו ניקיון וזה אני רוצה ככה לדעת מה כמות הדוחות באמת שחילקה
עיריית חולון בגין אי איסוף צואת בעלי חיים ,בין השנים  2117-2119ולפי רבעונים ואזורים.
תיכף תענה לי את התשובה ואני גם רואה שפה אין לפי אזורים .אז הייתי שמחה לקבל.
מר מוטי ששון :כרגע אין ,תרצי ניתן לך את זה בפעם הבאה .אבל קיבלת את הרבעונים.
רבעון ראשון  ,172בסך הכל ב 2117-קיבלו  514דו"חות  .ב ,319 2118-מה שקרה ב-
 9 ,2118פקחים שעבדו בפיקוח העירוני עברו לשיטור העירוני ,הלוא הקמנו את השיטור
העירוני וקיבלנו את השוטרים .מיד היינו צריכים להפעיל אותם ,כי בלי פקחים הם לא עובדים.
אז העברנו  9פקחים ואז מצבת העובדים קטנה 4 ,עברו לעבוד בעירייה( 2 ,לא ברור).
בהריון ,היה חוסר של  17עובדים בפיקוח העירוני ,מתוך .44
גב' אלינור מטלון :באיזה רבעון זה היה?
מר מוטי ששון :במהלך  .2118ברגע שהפעלנו את השיטור העירוני ,כי המשטרה הביאה לך
את השוטרים .עכשיו ,השוטר לא ילך בלי הפקח ,אז הורדנו  9עובדים במכה מהפיקוח
העירוני לשיטור העירוני .טוב ,חברים ,אני עובר לסעיף הבא,
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מר מיקאל בוזגלו :רגע ,רגע ,אבל יש ,יש בעיה,
מר מוטי ששון :סליחה ,אני קורה לך לסדר,
מר מיקאל בוזגלו :יש חרא בכל המדרכות וזאת התשובה,
מר מוטי ששון :אני קורה לך פעם שנייה לסדר ואני מבקש שתנהג לפי פקודת העיריות .יש
נהלים איך שואלים שאלות ,איך מקבלים תשובות ולא מתפרצים כל הזמן .בבקשה .שאילתא
התקנת מצלמות בבניינים הציבוריים.

 .10שאילתא – של חבר המועצה בר שי בנושא – מצלמות במרחב העירוני.
מר בר שי :לפני כ 5-שנים אישרה מועצת העיר תקציב רב שנתי להצבת מצלמות ברחבי
העיר .כמה מצלמות תוכננו וכמה מתוכן כבר הותקנו?
מר מוטי ששון :סך הכל בעיר יש  111מצלמות בגנים הציבוריים ובמקומות נוספים כפי
שתוכנן ויש כוונה להציב מצלמות נוספות בכפוף להנחת הסיבים האופטיים בעיר .ואני לא
מדבר על פארק פרס ,פארק פרס יש שם עשרות וזה מערך עצמאי של מי שמפעיל את זה.
החברה לבילוי ובידור מפעילה את זה שם
מר בר שי :מה שחסר לי זה כמה ,בעצם כשאושר התקציב כמה מצלמות אושרו וכמה,
מר מוטי ששון :אז שאלת אותי ,אמרתי לך ,עד היום  111התקינו אותן,
מר בר שי :זה מה שתוכנן?
מר מוטי ששון :ויש לנו גם מוקד רואה.
מר בר שי :אז תוכננו  111והותקנו ?111
מר מוטי ששון :כל הזמן ממשיכים ,ממשיכים .זה שלב א' ,עכשיו שלב ב'.
מר יוסי סילמן :זה שלב א' ,אבל אנחנו הולכים לשלב ב',
מר מוטי ששון :שלב ב' ,יש לך תקציב.
דובר :שכבר אושר?
מר יוסי סילמן :לא ,עוד לא ,זה התקציב השנה.
מר מוטי ששון :טוב ,אני עובר לשאילתא הבאה .שי בר.
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 .11שאילתא – של חבר המועצה בר שי בנושא  -אצטדיון האתלטיקה בקריית
הספורט.
מר בר שי :מה תוכנית העירייה לאצטדיון האתלטיקה בקריית הספורט בדרום העיר?
מר מוטי ששון :שיפוץ אצטדיון האתלטיקה כרוך בהוצאה של קרוב ל 5-מיליון שקל .פנינו
לטוטו ביחד עם איגוד האתלטיקה ,ביקשנו לקבוע קריטריונים לתקצוב מתקני אתלטיקה ועד
היום ,לצערי אני אומר ,הם לא קבעו את זה .אבל בסופו של דבר הם יקבעו את הקריטריונים,
אנחנו נגיש את הבקשה שלנו ואנחנו נקבל את הכסף .האלטרנטיבה להשקיע  5מיליון בלי
לקבל שקל אחד מהטוטו ,אני לא חושב שזה חכם.
מר בר שי :מה כולל ה 5-מיליון ש"ח?
מר מוטי ששון :כל האצטדיון ,כל המתקנים של האצטדיון .כל האתלטיקה ,בלבד.
מר בר שי :אפשר לקבל את התכנון? את הפירוט של ההצעה הזאת?
מר יוסי זיידה :אין ,אין קריטריונים כרגע.
מר בר שי :לא ,את ה 5-מיליון האלה.
מר מוטי ששון :סדר גודל בין  ,4.5מליון  ₪תבוא אלי אני אראה לך .תבוא אלינו ,תקבל את
הפירוט .אוקי ,אני עובר לסעיף הבא .בוזגלו ,הינה עכשיו ,אתה רואה? תשאל שאלה.

 .12שאילתא – של חבר המועצה מיקאל בוזגלו בנושא – היועצת המשפטית.
מר מיקאל בוזגלו :שאילתא על פי סעיף  136פרק  9שאילתות והודעות אישיות .האם ראש
העירייה ימשיך לתת גיבוי מלא ליועצת המשפטית שמבקר המדינה ,קבע לפי פרסומים,
שהיועמ"שית וגזבר העירייה חתמו (לא ברור) פרטים שסוכמו רק לאחר התאריך שצוין בו .אני
אחדד את זה ברשותך .הביקורת העלתה כי אין לעירייה מסמך של היועצת המשפטית
המצביע על שההתקשרות עם משכ"ל לעניין נשיאים לשנת  2112עומדת בתנאי הנוהל
כנדרש .משרד מבקר המדינה מעיר ליועצת המשפטית שהיא שומרת הסף בעירייה ,על
כתיבת הפרוטוקול ואישור ההתקשרות מבלי שאישרה שההתקשרות הייתה תקינה .הביקורת
העלתה כי ההבהרות המצוינת בפרוטוקול סוכמו במשא ומתן ,עזרא סיטון יושב ראש ועדת
ביקורת לשעבר דאז ,תקשיב טוב ,שהתנהל לאחר ה ,2/7-קרי לאחר מועד פקיעת תוקפו של
אישור מנכ"ל משרד הפנים ולאחר התאריך המצוין בפרוטוקול .עוד עולה כי היועצת
המשפטית יצרה את הפרוטוקול ב ,9/7/2112-כלומר לא ייתכן שחבר ועדת השלושה חתמו
עליו בנוסחו של ה .2/7/2112-שנייה ,לא סיימתי ,יש לי  11דקות.
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מר מוטי ששון :לא ,לא ,לא ,זאת שאלה קצרה ,זאת שאילתא.
מר מיקאל בוזגלו :אה זה השאילתא ,אז אוקי ,זהו סיימתי בזה.
מר מוטי ששון :יש לי אמון מלא ביועצת המשפטית של העירייה ,נקודה .אני עובר לשאילתא
הבאה.
מר מיקאל בוזגלו :רגע ,מה זה אתה עובר לשאילתא הבאה? יש לך אמון מלא ,יופי ,מי
בודק? מי חוקר?
מר מוטי ששון :שאלת שאלה פשוטה,
מר מיקאל בוזגלו :אין בעיה ,אז אני,
מר מוטי ששון :לא ,לא ,תשאל שאלת הבהרה ,אני אענה לך.
מר מיקאל בוזגלו :אוקי ,אז שאלת הבהרה.
מר מוטי ששון :זכותו לשאול שאלת הבהרה .למה לא?
מר מיקאל בוזגלו :זה בסדר גמור .אני רוצה לשאול ,ב 9/2-היה שינוי של תאריך של המסמך
הזה שראינו מתי המסמך הזה נוצר? שאלה פשוטה ,כן או לא?
מר מוטי ששון :אני בכלל לא נכנס לסיפור הזה.
מר מיקאל בוזגלו :אתה לא? למה אתה לא נכנס לסיפור הזה?
מר מוטי ששון :כי יש לי אמון מלא במה שאמרה היועצת המשפטית של העירייה ,נקודה.
מר מיקאל בוזגלו :דו"ח מבקר המדינה,
מר מוטי ששון :שמעת מה שאמרתי לך? יש לי אמון מלא במה שאמרה היועצת המשפטית.
מר מיקאל בוזגלו :אין בעיה ,אנחנו נפנה ליועץ המשפטי לממשלה,
מר מוטי ששון :קדימה ,שאילתא ,בבקשה בוזגלו.
מר מיקאל בוזגלו :ככה הדברים ,ככה שומרי הסף,
מר מוטי ששון :בבקשה תעבור לשאילתא הבאה ,נגמר ,עניתי לך.
מר מיקאל בוזגלו :נגמר ,כן נגמר ,ככה.
מר מוטי ששון :אבל בוזגלו תבין ,אתה צריך להבין .יש נהלים ,אתה לא יכול לעשות מה
שאתה רוצה.
מר מיקאל בוזגלו :אני לא עושה מה שאני רוצה.
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מר מוטי ששון :שאלת שאלה ,קיבלת תשובה.
מר מיקאל בוזגלו :קיבלתי תשובה ,ממשיך הלאה.
מר מוטי ששון :תמשיך לשאילתא הבאה.
מר מיקאל בוזגלו :תשובה "אמון מלא" ,יופי שאתה נותן אמון .נעשה פה משהו שהוא לא כדת
וכדין רבותיי .אם,
מר מוטי ששון :אני קרוא לך פעם שנייה לסדר .תמשיך .פעם שלישית אני אאלץ להוציא
אותך החוצה .בבקשה.
מר מיקאל בוזגלו :אז לגבי זה אנחנו נפנה ליועץ המשפטי לממשלה ,כי זה לא תם ולא נגמר.
הלאה.
 .13שאילתא – של חבר המועצה מיקאל בוזגלו בנושא – מינוי של מר עזרא סיטון
לסגן ראש העיר.
מר מיקאל בוזגלו :כן ,מה עוד .שאילתא ,ראש העירייה מתבקש להשיב ולהסביר האם
הכוונה ,ושים לב ,זו שאילתא ,שאילתא לשאול שאלה ,אני שואל,
מר מוטי ששון :מה אתה אומר?
מר מיקאל בוזגלו :לא ,כי אני ראיתי מה ענית אז זה פשוט הצחיק אותי .ראש העירייה
מתבקש להשיב ולהסביר האם הכוונה למנות את חבר המועצה מר עזרא סיטון לתפקיד סגן
ראש העירייה בשכר ,מי שהיה לשעבר יושב ראש ועדת הביקורת ,היא בגדר תמורה לכאורה,
ואני מדגיש את הלכאורה ,על השתקת דו"ח מבקר המדינה החמור בעניינה של היועצת
המשפטית לעירייה הגברת יונת דיין ,אשר לפי הבנה בסיסית שניתן להבין מהדוח החמור,
שהנ"ל שינתה מסמך תאגיד לפי דו"ח המבקר ,כל זאת בזמן היותו של מר עזרא סיטון יושב
ראש הועדה לביקורת עירונית בסוף הקדנציה הקודמת .אני מזכיר ,זה לכאורה וזו שאילתא
מלשון שאלה .אז בוא תלמד אותי שאני אדע .תשובה.
מר מוטי ששון :קודם כל ,לא היו דברים מעולם .וכדאי שתדע שבעבר סיטון היה גם סגן ראש
העיר בתואר ,למשך שנתיים ,ולבוא ולהגיד שהוא התמנה בגלל,
מר מיקאל בוזגלו :שואל ,לא ,אל תכניס לי מילים .אל תגיד 'להגיד' ,אני שואל ,אני שואל.
מר מוטי ששון :אני מבקש ממך לצאת החוצה ,אתה מפריע לי באמצע הדיון.
מר מיקאל בוזגלו :למה שאני אצא?
מר מוטי ששון :אני מבקש שתצא החוצה.
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מר מיקאל בוזגלו :מה עשיתי? אני שאלתי ,תדייק.
מר מוטי ששון :אני מבקש ,אתה מפריע לי לענות לך .אני מבקש שתצא החוצה.
גב' יונת דיין :תן לו עוד הזדמנות ,אתה עונה לו לשאילתא שלו.
מר מוטי ששון :מה זה? הוא יכול להתפרץ מתי שהוא רוצה?
מר מיקאל בוזגלו :לא התפרצתי ,אבל חשוב לדייק כי זה רשום בפרוטוקול.
מר מוטי ששון :סיימתי ,אני מסיים ואני אומר לך ,פעם שנייה אתה בחוץ .היועצת המשפטית
מבקשת בגלל ששאלתה את השאילתא לא להוציא אותך .אז בבקשה ,אני אשאיר אותך ,אבל
אני אומר לך ,אתה לא תוכל להתפרץ כל פעם ולדבר מתי שאתה רוצה .יש לך זמן שאתה
יכול לדבר ,בזמן שלך תדבר .תקבל תשובה ,נתתי לך אפילו שאלת הבהרה שמגיעה לך על
פי חוק ,אז תשאל שאלות הבהרה .נגמר שאלות ההבהרה ,אני חוזר ואומר לך ,אין שום קשר
ואתה עושה דבר חמור כשאתה קושר דבר בדבר .בבקשה הלאה ,אני עובר לשאילתא הבאה.
שני בבקשה.

 .14שאילתא – של חברת המועצה שני כהן בנושא – בטיחות במוסדות חינוך בסמוך
לאתרי בנייה.
גב' שני כהן :הנחיות חוזר מנכ"ל ,זה בנושא בטיחות במוסדות החינוך בסמוך לאתרי בנייה.
הנחיות חוזר מנכ"ל אומרות שחל איסור על עגורן כיצד עיריית חולון מונעת מקרים של
עבודות בנייה מסוכנות מעל מוסדות חינוך?
מר מוטי ששון :האחראי על בטיחות עגורנים הוא משרד העבודה על פי חוק .עיריית חולון
מקפידה לבדוק שהבנייה נעשית בהתאם לתנאי היתר הבנייה וכי הוצג אישור משרד העבודה.
עם כל זאת ,בטיחותם של הילדים לנגד עיניי ולכן הנחיתי לבדוק מה עוד ניתן לעשות ברמה
העירונית במקומות שיש שם בנייה ,בסמוך לגני ילדים.
גב' שני כהן :תודה.
מר מוטי ששון :אוקי ,שאילתא הבאה .בבקשה שני יש לך עוד שאילתא.

 .15שאילתא – של חברת המועצה שני כהן בנושא – אלימות במוסדות חינוך.
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גב' שני כהן :השאילתא הבאה זה בנושא אלימות במוסדות חינוך .ראיתי את התשובה ,אנחנו
נקרא לזה "מקרים חריגים במוסדות חינוך" .לאור אירועי האלימות במוסדות החינוך בחודשים
האחרונים ,אשמח לדעת מה הפעולות שמבצעת עיריית חולון על מנת למנוע ולמגר את
תופעת האלימות בגנים ,צהרונים ,בתי ספר היסודיים ובבתי הספר התיכונים.
מר מוטי ששון :אני אקרא לך את מה שכתבתי ,ראית את זה?
גב' שני כהן :כן ,קראתי.
מר מוטי ששון :מסתפקת?
גב' שני כהן :כן.
מר מוטי ששון :כן? אז אפשר להכניס את זה ישר לפרוטוקול? או שאני אשיב? טוב .השימוש
במונח אלימות הינו מסוכן ומייצר אקלים בדימוי אצל הלומדים כי הם אלימים .במערכת של
 38אלף תלמידים תמיד יהיו תלמידים המתקשים להשתלב במערכת ,תלמידים עם טיעונים
רגשיים ,התנהגות וערכים שונים ומגוונים .לא ניתן לבנות בית ספר לכל קושי של תלמיד
ולמרות הקשיים והאתגרים השונים המערכת לוקחת אחריות על התלמידים .בבתי הספר
ובגנים מתקיימות תוכניות רבות .תוכנית מעגן ,הייתי אומר מעגן מורחב ,הכנה והכללה,
תפיסה אליה נחשפים תלמידים ,מנהלים ,יועצים ופסיכולוגים .הפחתת תסכול שלומדים
באמצעות מאור ומהות .באחת ההזדמנויות כשתרצו לשמוע ,עכשיו זה קשת ,במקרה בזה
שלפני זה .כישורי חיים ,כל זאת לצד הגדרת כללי התנהגות קפדניים ובניית תקנונים בבתי
הספר .בגני הילדים ובצהרונים קיים שיח קבוע רציף ומערכתי עם צוותי הבוקר וכלל הגורמים
הרלוונטיים ,כגון יועצות ומחנכות בבתי הספר .בהדרכה פדגוגית מטעם משרד החינוך שמגיע
לתצפיות במסגרות ומלווה את הצוותים באופן אישי ונותנת להם כלים להתמודדות ,כולל
השתלמויות לאורך שנה שמעבירה המדריכה לצוותי הצהרונים ,על התמודדות עם ילדים
מאתגרים ותגובות חינוכיות .קיים מדרג תגובה במקרים של אלימות שמחולקת לצוותים
בהכשרות פתיחת השנה ,הכולל מענה לאלימות קלה ,קשה ומהלך של שיתוף הגורמים
הטיפוליים במקרה קיצון .קיום שיחות קבועות עם ההורים ,בניית תוכנית מותאמת אישית
לילד ,בהתאמה לו ולצוות החינוכי במסגרת .במקרים בהם אנחנו מקיימים שיחות עם ההורים
ואין שיתוף פעולה או שינוי בהתנהגות הילד ,אנו נפעל בהחלטות במסגרת ,אוקי ,אני עובר,
בסדר? אוקי ,אני עובר לסעיף הבא.

 .16מינוי מר עזרא סיטון כסגן ראש העירייה בהתאם לסעיף  15לחוק הרשויות
המקומיות (בחירת ראש רשות וסגניו וכהונתם) התשל"ה – .1975
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מר מוטי ששון :אוקי .מינוי מר עזרא סיטון כסגן ראש העירייה בהתאם לסעיף  15לחוק
הרשויות המקומיות (בחירת ראש רשות וסגניו וכהונתם) התשל"ה – .1975
גב' אלינור מטלון :אפשר לשאול שאלה בינתיים? כן? אפשר לשאול?
מר מוטי ששון :רגע ,רגע ,עמוס ,רגע .מה אתה רוצה? עוד לא קראתי את הסעיף עמוס.
מר עמוס ירושלמי :לא ,בסדר ,יוצאים ,נכנסים.
מר מוטי ששון :חברים ,אני חזור .מינוי מר עזרא סיטון כסגן ראש העירייה בהתאם לסעיף
 15לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש רשות וסגניו וכהונתם) התשל"ה –  .1975כן ,מי
בעד?
גב' אלינור מטלון :אפשר שאלה לפני זה?
מר מוטי ששון :כן.
גב' אלינור מטלון :מה הסמכויות שלו?
מר מוטי ששון :אני ביקשתי ממנו ודיברתי איתו ,כל הנושא של מניעת אלימות ,נושא של
אלכוהול וסמים ,נושאים שאני טיפלתי בהם וביקשתי מסיטון שהוא יטפל בהם ונושאים נוספים
שאני אטיל עליו במהלך העבודה שלנו המשותפת .אוקי ,מי בעד?
מר עמוס ירושלמי :מוטי ,אבל אני ביקשתי ,סליחה ,אני ביקשתי ,יש לי את חוות הדעת
שקיבלתי מהגברת הנכבדה ואני מבקש לקרוא את מה שאני ביקשתי לקרוא על פי סעיף ,43
שזה אומר "פקודת העיריות ,הודעה על פי דין" .אני שלחתי את זה אליכם היום ואני רואה
שאתם מדברים אבל כבר,
מר מוטי ששון :כן ,עמוס אתה שלחת לי מכתב היום אחר הצהריים ונתתי ליועצת המשפטית
והיא נתנה לך את התשובה.
מר עמוס ירושלמי :כן ,אבל התשובה הזו לא מספקת אותי מכיוון שיש פה בסעיף ,אני רוצה
לקרוא את מה שאני ביקשתי.
דובר :מה ,איזה סעיף? על איזה סעיף התבססת?
מר עמוס ירושלמי :אני ,הגברת כאן יודעת על מה אני מדבר .מעבר לזה ,אני רואה את
הסיכום שלה לקראת הסוף ,בעמוד  4סעיף " 18לאור כל הנ"ל איני סבורה כי יש מניעה למינוי
מר סיטון עזרא לסגן ראש העיר לפי דין ,אולם עלי להקפיד להימנע מניגודי עניינים כמפורט
לעיל .כמובן שיש להמתין להתייחסות משרד הפנים לאחר מינויו עם העברת הטפסים אליו".
זאת אומרת ,אנחנו נצביע ואחר כך נלך לחפש אותו מה עשינו? למה ש,-

49

מועצת העיר ה 18-חולון ישיבת מועצה שמן המניין מס'  8ליום –  7.4.19פרוטוקול 502
מר מוטי ששון :היא תענה לך.
מר עמוס ירושלמי :למה המשמר החברתי פה על הסיפור וצריך לקבל תשובה .אני מבקש,
גב' יונת דיין:

בואו נתחיל,

מר עמוס ירושלמי :לא ,לא ,אני מבקש שלא להצביע היום את ההצבעה הזו ,בגלל שלא יכול
להיות שאת מביאה לי את זה עכשיו בדקה ה ,94-כשהשופט כבר בא ללכת הביתה.
מר מוטי ששון :עמוס אתה הבאת את זה,
מר עמוס ירושלמי :עכשיו אני ,זאת התשובה שלי ,אני רוצה לראות את התשובה ,אני לא,
גב' יונת דיין :בוא נתחיל מלעדכן את כולם לפחות ,זה נשמע כמו שיח אישי ,בכל זאת.
מר יעקב אחדות :רוצים לדעת במה מדובר ,אפשר?
גב' יונת דיין :אז ברשותכם .מר עזרא סיטון הוא מורה מקצועי להיסטוריה ואזרחות ורכז
התחום ,המקצוע ,באורט חולון .אין בידיו שום סמכויות ניהול לפי מה שעזרא סיפר לי ועל זה
אני נוטה להתבסס .במקביל פנה עמוס ירושלמי ושאל אם אין ניגוד עניינים במינוי שלו לסגן
ראש העירייה בחצי משרה בשכר .ישבתי ובדקתי את שתי השאלות ,את האפשרות שלו לכהן
ואת האפשרות שלו לשכר .בדקתי גם את הכללים למניעת ניגוד עניינים על נבחרי ציבור
ברשויות המקומיות ,שיפור (לא ברור) לשנת  '84והן למעשה נקודת המוצא .גם את ההנחיות
וההחלטות של הוועדה למניעת ניגוד עניינים במשרד הפנים .ועמוס הקראת אומנם חלק
מסעיף  18אבל כן ,במקביל לפנייה אלי נעשתה פנייה גם למשרד החינוך ,משרד הפנים
ומשרד המשפטים שהתכתבו עמי בגינה .הם לא נתנו עדיין עמדה סופית אבל הם לא,
מר עמוס ירושלמי :לא נתנו ,אז למה אנחנו צריכים להצביע? אז בואו נחכה לתשובה שלהם.
גב' יונת דיין :אבל ,אני יכולה לסיים את המשפט עמוס? אבל הם גם לא העירו הערות לעמדה
שלי שהועברה אליהם בצורה כתובה .משרד הפנים אמר 'אני לא מקדים את המאוחר
למוקדם .תאשרו אותו במועצת העיר ,תגישו את הטפסים שמגישים על כל דיווח של סגן ראש
עירייה ואז אני אבדוק את העניינים' .זאת הייתה עמדת משרד הפנים.
מר עמוס ירושלמי :זאת אומרת ,עכשיו הוא מקבל משכורת ואחר כך הוא יחזיר ,מאיפה הוא
יחזיר?
גב' יונת דיין :הוא לא מקבל משכורת בכלל .אבל עמוס ,הוא לא מקבל משכורת.
מר מוטי ששון :טוב ,עמוס ,מה אתה מציע? אתה מציע לדחות את זה?
מר עמוס ירושלמי :אני מציע לדחות את זה.
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מר מוטי ששון :אוקי ,אז אני מציע לאשר את זה,
מר עמוס ירושלמי :בסדר ,אני רק מציע למורה בחולון ,המורה הדגול והחכם שהוא לא יישכח
לתת  51%מהמשכורת שלו לאלה שהדריכו אותו לדרך הזאת.
מר מוטי ששון :סיטון ,סיטון ,אל תענה.
מר עזרא סיטון :אני לא עונה ,אני רק רוצה להגיד שאחרי כל מה שעמוס אומר ,אני מאוד
מכבד אותך.
מר מוטי ששון :עמוס ,עמוס אתה מפריע.
מר שי קינן :עמוס ,עמוס ,היה פעם האנס המנומס אתה זוכר את זה?
מר עמוס ירושלמי :כן ,בטח שאני זוכר,
גב' יונת דיין :כרגע אני ,אני אחלק את זה לשניים .כרגע זה לגופה של כהונה ,אחר כך זה
יהיה לגופו של שכר .אני יכולה לסיים משפט? לגופה של כהונה מאחר שעזרא סיטון לא
מחזיק באף סמכות ניהולית בבית ספר אורט .מאחר ובית ספר אורט שייך לרשת ,לא לעיריית
חולון ולא משרד החינוך ,אין לו מניעה לכהן כסגן ,יש עליו מגבלות מסוימות בתחום החינוך
העל יסודי ,החלטות על פעולות של רשתות דומות בעיר או רשת אורט ,כמובן באותם סעיפים
שרלוונטיים בתקציב.
מר מיקאל בוזגלו :אז ברשותכם ,אני מבקש שנעלה את זה לדיון .אפשר לראות את תשובת
משרד החינוך?
גב' יונת דיין :אמרתי שלא התקבלה תשובה ממשרד החינוך,
מר מיקאל בוזגלו :אז אם לא התקבלה ,בואו נפעל בצורה מסודרת ונמתין לתשובה.
מר מוטי ששון :עמוס ,אתם רוצים לדחות את זה? אני מעלה ,מי בעד,
מר עמוס ירושלמי :רגע ,אני רוצה להגיד שתי הצעות.
מר מוטי ששון :אמרת כל כך הרבה.
מר עמוס ירושלמי :לא ,הצעה אחת שלך ,שאתה רוצה להעלות וההצעה השנייה שאני מחכה
למשרד הפנים ,אם הכל בסדר,
מר מוטי ששון :אתה מבקש לדחות את זה .נו ,אתה לא יודע להגדיר את זה? מי בעד אישורו
של עזרא סיטון כסגן ראש העירייה בהתאם לסעיף  15לחוק הרשויות המקומיות (בחירת
ראש רשות וסגניו וכהונתם) התשל"ה  ?1975 -מי בעד? ,11 ,11 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1
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 18 ,17 ,16 ,15 ,14 ,13 ,12בעד .מי נגד?  4 ,3 ,2 ,1נגד .מי נמנע? שניים נמנעים .אושר.
בהצלחה סיטון.
דובר :מוטי ,אבל למה אתה,
מר מוטי ששון :אני עובר לסעיף הבא.
דובר :עמוס ,פרוטקציה ,אני חתמתי והוא לא חתם.
גב' יונת דיין :עמוס לא חתם?
מר עמוס ירושלמי :אני מאוכזב מהחברים פה ,אף על פי שאני אוהב אותם.
מר מוטי ששון :עמוס ,עמוס אתה ותיק ,תן לי לכבד אותך .אני עובר לסעיף הבא.
גב' יונת דיין :רגע ,רגע ,תעצור ותעשה את זה ,בבקשה .אני הייתי בטוחה שזה כבר הושלם
עמוס .כל הצבעה שלך ,כל הצבעה שלך במועצה לא,
מר עמוס ירושלמי :הנני מתחייב לעשות ,למלא באמונה וביושר את תפקידי כחבר מועצת
עיריית חולון ולעשות כמיטב יכולתי לפיתוחה של העיר ולרווחת תושביה (לא ברור) העירוני
וכשיגיע היום ,נתחיל להיות חברים טובים.
מר מוטי ששון :אוקיי ,עמוס חתמת .אני עובר לסעיף הבא.

 .17האצלת סמכויות למר עזרא סיטון לפי סעיף  17לחוק הרשויות המקומיות (בחירת
ראש הרשות סגניו וכהונתם) התשל"ה – .1975
מר מוטי ששון :האצלת סמכויות למר עזרא סיטון לפי סעיף  17לחוק הרשויות המקומיות.
כפי שאמרתי לכם הוא יטפל בכל הנושא של מניעת אלימות ,נושא של סמים ואלכוהול וגם
תחומים אחרים.
גב' יונת דיין :לא שמעו מה שאמרת.
מר מוטי ששון :האצלת סמכויות למר עזרא סיטון כמו שאמרתי קודם,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1 .
 18 ,17 ,16 ,15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,11 ,9בעד .מי נגד?  2נגד .מי נמנע? עמוס מה אתה?
מר עמוס ירושלמי :אני נמנע.
מר מוטי ששון :נמנע .מי נמנע?  3נמנעים 4 ,נמנעים ,אוקי .אושר .סיטון שיהיה בהצלחה.

52

מועצת העיר ה 18-חולון ישיבת מועצה שמן המניין מס'  8ליום –  7.4.19פרוטוקול 502
 .18החלטה על תשלום שכר למר עזרא סיטון כסגן ראש העירייה ב –  50%משרה
לפי סעיף  15א 1לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות סגניו וכהונתם)
התשל"ה .1975-
מר מוטי ששון :החלטה על תשלום שכר למר עזרא סיטון כסגן ראש העירייה ב – 51%
משרה לפי סעיף  15א 1לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות סגניו וכהונתם)
התשל"ה  .1975-מי בעד?
גב' יונת דיין :רגע .פה בנקודה הזאת עזרא אתה צריך להצהיר על סך כל הכנסותיך.
מר עזרא סיטון :הבנתי ,היועצת המשפטית אמרה לי שסך הסכום בעצם שגם מהרשות וגם
מבית הספר שבו אני מלמד ,סך המשכורת תעלה מעל  34אלף שקלים של (לא ברור) ו51%-
משרה זה  17,311שקלים .היות וכך ובבית הספר אורט שבו אני מלמד אני מרוויח מעל 22
אלף שקל היום ולכן מיד כשהמינוי הזה מאושר ,כבר מחר יצא מכתב שבו אני מוריד את היקף
המשרה שלי עד ל 17,311-שקל ברוטו בחולון ובנוסף אני מלמד גם במכון הטכנולוגי כבר 17
שנה במכינה האקדמית ואני כמובן נאלץ לעזוב שם .יש לי גם כיתת (לא ברור) שהתחלתי
ללמד באורט חולון ,גם אותה אני אאלץ לעזוב ואני מקווה,
מר מוטי ששון :אוקי .מי בעד? ,17 ,16 ,15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,11 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1
 19 ,18בעד .מי נגד?  2נגד.
דובר :מוטי ,אני נמנע ,בטעות חשבתי ,הצבעתי,
מר מוטי ששון :נמנע 18 .בעד ,כמה נמנעים בחזרה?  ,2 ,1אלינור מה הצבעת?
גב' אלינור מטלון :אני בעד.
מר מוטי ששון :בעד .אז שניים נמנעים .אוקיי .אושר .אני עובר לסעיף הבא.
גב' אלינור מטלון :שירלי פשוט לא הייתה באמצע ההצבעה.

 .19מינויה של הגב' סיגל סקילאר למזכירת סגן ראש העיר מר עזרא סיטון משרת
אמון ב –  50%משרה  25%משכר מנכ"ל.
מר מוטי ששון :מינויה של הגב' סיגל סקילאר למזכירת סגן ראש העיר מר עזרא סיטון משרת
אמון ב –  51%משרה וזה שווה ל 25% -משכר מנכ"ל .מי בעד?
מר עמוס ירושלמי :אז אם כבר כל פעם  ,51% ,51%הוא כבר הגיע ל.311%-
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מר מוטי ששון :מי בעד? מי בעד? ,16 ,15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,11 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1
 18 ,17בעד .מי נגד?  3 ,2 ,1נגד .מי נמנע?  2נמנעים .אושר .אני עובר לסעיף הבא.

 .20אישור חוזה עירוני למתן זיכיון לפרסום חוצות(,מצ"ב).
מר מוטי ששון :אישור חוזה עירוני למתן זיכיון לפרסום חוצות .ניצן בבקשה .רק תזכיר להם
שזה אותו צוות.
מר ניצן ירושלמי :אל"ף ,מזל טוב למי שיש יום הולדת היום .יש פה מישהו בחדר שיש לו יום
הולדת מחר ,אני לא אגיד למי.
מר זוהר נוימרק :ליד מיקרופון רק בבקשה ניצן.
מר מוטי ששון :שב שישמעו אותך.
מר ניצן ירושלמי :יש ברחבי העיר כמה מאות מתקני פרסום חוצות שנועדו לעשות הסדרה של
הפרסום של בתי העסק מעבר לבתי העסק שלהם .זה מחולק אצלנו בין  7זכיינים והמכרז
האחרון שהיה ,זה כל פעם מכרז על סקטור של מתקנים אחר .היה מכרז על מתקני המרכזות
שמותקנות באזור התעשייה ,יש שם  26מרכזות .זכו ,במחיר ראוי ,חברת רביד .עבר ועדת
מכרזים ,אושר .אמרו לי שלפי פקודת העיריות אגיע לכאן לאשר את זה.
מר יעקב אחדות :מתי הייתה ועדת המכרזים הזאת? שנה שעברה?
גב' יונת דיין :לא ,לא ,עכשיו ,ב 25-לפברואר.
מר מוטי ששון :אוקי .מי בעד אישור חוזה עירוני למתן,
מר יעקב אחדות :רגע ,אני יש לי שאלה בבקשה .ניצן אנחנו ,אני ואתה מתכתבים הרבה
בנושא הזה .יש חוק במדינת ישראל שאסור לפרסם פרסום,
מר ניצן ירושלמי :אני מבקש שאת השאלה הזאת תפנה להנהלת העירייה.
דובר :אם החוק אומר או לא אומר ,זה מה שהוא אומר.
מר ניצן ירושלמי :אני לא משפטן ,יש חוק,
מר יעקב אחדות :הנה ,היועצת המשפטית יושבת פה .יש חוק במדינת ישראל שאסור לפרסם
פרסום פוגע בחלק מהציבור ,פרסום של כל מיני חלקים אינטימיים בגוף של אישה ,לאו דווקא
של אישה ,כל מני פרסומים פוגעניים במוסר הציבורי .אנחנו לא מדברים פה על דת ,אנחנו
מדברים על המוסר הציבורי .אני רוצה לקבל תשובה ,למה העירייה לא אוכפת את זה? אם
רוצים לפרסם משקפיים ,למה צריך לפרסם אישה עם בייבי-דול? אני רוצה לדעת.
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מר אלינור מטלון :בגלל זה נקרא משרד פרסום (לא ברור) ,זה לא נעים שגם מקשקשים על
פנים של נשים שאמצע ,ברחבי חולון.
מר יעקב אחדות :את היועצת המשפטית החדשה?
גב' אלינור מטלון :לא ,אבל אני אומרת לך את זה בתור מישהי שקשקשו לה על הפנים,
מר יעקב אחדות :לך קשקשו על הפנים?
גב' אלינור מטלון :כן ,בקמפיין ,לי ולשני קשקשו על הפנים.
מר ניצן ירושלמי :גם משרדי הפרסום ,לפני שהם מפרסמים יש להם את היועצת המשפטית
שלהם והם לא יכולים לפרסם כל מה שהם רוצים.
מר יעקב אחדות :הם מפרסמים כל מה שהם רוצים .על פי חוק ,החוק הזה זה שטח שהוא
מאוד פוגע בציבור .אני ישבתי ודיברתי עם מוטי השבוע ,אני רוצה להבין דבר אחד .יש פה,
אנחנו רק  21%מהאוכלוסייה פה ,גם במיעוט צריכים להתחשב .יש פה חוק שאסור למכור
חזיר בעיר ומוטי הסביר לי 'תשמע ,יש פה  21%-31%אנשים מחבר העולים וכל זה והם,
צריכים לענות להם גם כן' .אז בהם מתחשבים .אני רוצה לקבל תשובה פעם אחת ולתמיד,
האם אנחנו בתור העיר אוכפים את החוק או לא? את השבת אמרתם לי אין מי שיאכוף ,אני
רוצה אבל בקשר לפרסום הזה ,תני לי תשובה.
גב' יונת דיין :מבחינת החוק ,פרסום מסחרי הוא בכלל לא לפתחנו .הוא לפתח של,
מר חיים זברלו :רגע ,הבעיה ,הוא שאל שאלה .לא ,לא ,אני רוצה להבין .האם באמת אסור
לפי החוק או מותר לפי החוק?
גב' יונת דיין :פרסום מסחרי הוא לפתחו של המפרסם המסחרי,
מר חיים זברלו :ואם זה פוגע,
גב' יונת דיין :גם לחברות פרסום יש להם את היועצים המשפטיים שלהם והם יודעים מה כן
ומה לא .מבחינת החוק ,אסור לפרסם דברים לא חוקיים ויש גם התייחסות למונח שנקרא
"תקנת הציבור" .הפסיקה לא פרשה אותו כמו  21%מהאוכלוסייה או  31%מהאוכלוסייה,
אלא אחד הדברים שפוגעים במהות ובבסיס וביסוד של רגשות כלל הציבור בישראל ,בלי
התייחסות,
מר חיים זברלו :למה? יש אוכלוסייה מסוימת ,בטח שזה פוגע,
גב' יונת דיין :לאמונה דתית או לאמונה מגדרית ,או לאמונות אחרות .במסגרת הזאת עד היום
כל הפרסומים שאני מכירה ושראיתי ,גם של בגדי ים ,גם של לבני נשים וכן גם מכוניות
מפרסמים עם דוגמנית שעומדת ליד ולא עם דוגמן.
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מר חיים זברלו :הבעיה ,עם החוק מותר או אסור? שואלים אותך אם מותר או אסור.
גב' יונת דיין :כן.
מר חיים זברלו :מותר.
גב יונת דיין :מבחינת החוק,
דובר :מותר? איך אתה אומר את זה? כתוב בחוק שאסור.
מר יעקב אחדות :הראיתי לך את החוק ,שלחתי לך את זה גם.
גב' יונת דיין :החוק לא אוסר פרסום בבגד ים.
מר יעקב אחדות :כתוב ,רגע,
גב' יונת דיין :החוק אוסר פרסום בבגד ים? לא ,הוא לא אוסר פרסום בבגד ים.
מר יעקב אחדות :אז רגע ,מה ,אישה צריכה להיות ערומה כדי להדגיש את זה? אם כתוב שם
"חלק מהגוף" משמע את רוצה נגיד פסים של כאילו לחפש איזה חלק? אני רוצה להבין.
מר עמוס ירושלמי :יעקב ,יעקב אני רוצה לשאול את השאלה .עכשיו נגיד אני נהג אוטובוס,
עומד קו תל אביב ,חולון ,בת ים .שמו לי פרסומת של מישהי עם ביקיני ,בחולון נעצור אותה
ואני אגיד 'תחזרי בחזרה'? אז מה?
מר מוטי ששון :חבר'ה ,זה בעיה של המפרסם.
מר מיקאל בוזגלו :זה לא קשור בכלל לעירייה בקיצור ,זה קשור לאותו מפרסם שקיבל את
הזיכיון ויש לו את האישור ,ואתה מדבר עכשיו על משהו פילוסופי ובואו נתחיל דיון על מה זה
חושפני.
מר יעקב אחדות :אתם כולכם צודקים .אבל אחרי זה אתם באים ובוכים למה זה עושה ככה
וזה עושה ככה.
מר מוטי ששון :טוב חברים ,מי בעד אישור חוזה עירוני למתן זיכיון לפרסום חוצות לאור מכרז
עירוני להתקנת מתקן פרסום חוצות על גבי מכרזות שילוט באזור התעשייה? ,5 ,4 ,3 ,2 ,1
 18 ,17 ,16 ,15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,11 ,9 ,8 ,7 ,6בעד .מי נגד? אושר 4 .נמנעים .בבקשה,
אני עובר לסעיף הבא .בבקשה.
דובר :יעקב ,אתה צריך לתקוף את חברות הפרסום עצמן אם אתה רוצה.
מר יעקב אחדות :אני לא תוקף ,אתה יודע מה? אני לא רוצה לתקוף אף אחד ,אני רוצה
לחיות באידיליה .הבעיה כשאתם מגיעים לדברים שלכם ,אתם רוצים ממני אידיליה ,וכשזה
מגיע לציבור כולם דורכים ככה.
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 .21חוות דעת משפטית מכרז  -86/18חוזה מכר עיריית חולון אורן רמי ואורן יפית -
גוש  6874חלקה .157
מר מוטי ששון :עיריית חולון ,חברים ,חוות דעת משפטית חוזה מכר  -86/18עיריית חולון
אורן רמי ,תעודת זהות  164982111ואורן יפית תעודת זהות  - 132567588גוש 6874
חלקה .157
גב' יונת דיין :ברשותך מוטי .מדובר בשני ,פה זה  ,157בסעיף הבא זה  ,158אלה שני
מגרשים קטנים ,מזרחית לקריית רבין בר לב מצד מערב שלהם ,שדרות בגין מצד צפון
שלהם .הם במרכז של שם ,זה  374זוהר?  374זה נקרא .מגרשים שהיו בבעלות העירייה,
מיועדים לבנייה פרטית בעצם .השמאות העירונית שהייתה בבסיס המכרז הייתה 1,951,111
שקל והם הגישו הצעה של  2,314,444ש"ח ,ההצעה הגבוה ביותר.
מר מוטי ששון :מי בעד? ,18 ,17 ,16 ,15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,11 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1
 24 ,23 ,22 ,21 ,21 ,19בעד .אין נגד ואין נמנעים .אושר .אני עובר לסעיף הבא.

 .22חוות דעת משפטית מכרז  -87/18חוזה מכר עיריית חולון אורן יוסף ואורן נינה
גוש  687חלקה .158
מר מוטי ששון :חוות דעת משפטית חוזה מכר  -87/18עיריית חולון אורן יוסף תעודת זהות
 111114642ואורן נינה תעודת זהות  .116348781גוש  6874חלקה .158
גב' יונת דיין :שוב ,אותם פרטים .זה המגרש הצמוד ,הערכה השמאית של העירייה הייתה
 1,951,111וההצעה הכי גבוה שהם הגישו במכרז ולכן הם הזוכים זה .2,314,441
מר מוטי ששון :מי בעד? ,18 ,17 ,16 ,15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,11 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1
 24 ,23 ,22 ,21 ,21 ,19בעד .אין נגד ,אין נמנעים .אושר פה אחד .אני עובר לסעיף הבא.

 .23מחיקת חובות שאינם ניתנים לגביה (חובות אבודים) אשר התקבל לגביהם הפטר
בערכאות השיפוטיות(,מצ"ב).
מר מוטי ששון :מחיקת חובות שאינם ניתנים לגביה (חובות אבודים) אשר התקבל לגביהם
הפטר בערכאות השיפוטיות .איפה אילן בוסקילה? יושב ליד סיטון .בבקשה.
דובר :בעצם מביאים לפה את (לא ברור) הפטר בבית המשפט ,אנחנו מביאים את זה לאישור
מועצת העיר וזה בעצם מחיקת חובות.
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מר מוטי ששון :אוקי .מכתבו של אילן בוסקילה מנהל מחלקת הגבייה מ .28/13/2119-מי
בעד? .22 ,21 ,21 ,19 ,18 ,17 ,16 ,15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,11 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1
מי נגד?  ?2בוזגלו אתה נגד?
מר מיקאל בוזגלו :לא ,נמנע ,נמנע.
מר מוטי ששון :אחד נגד ואחד נמנע .אושר .אני עובר לסעיף הבא.
 .24דיון בשאלת צירוף תאגיד מים וביוב /רשות מקומית לתאגיד מי שקמה(מצ"ב).
מר מוטי ששון :דיון בשאלת צירוף תאגיד מים וביוב /רשות מקומית לתאגיד מי שקמה .יש
כוונה לצרף ,מכיוון שהשלטון המקומי מתנגד ,מתנגד להקמת תאגידי המים .הוא צודק ,אבל
המציאות עשתה את שלה ורוב הרשויות כן הצטרפו .יש כאלה שלא הצטרפו ,אבל מרכז
שלטון מקומי קיבל החלטה שאנחנו ממנה שמתנגד .הם רוצים להקטין מ ,56-נכון זוהר?
מר זוהר נוימרק :מ 56-ל.31-
מר מוטי ששון :להקטין אותם ל -תאגידים .31אלינו רוצים לצרף את בת ים .העמדה של
הדירקטוריון של "מי שקמה" היא נגד .מרכז שלטון מקומי ,נגד .אני צריך להעביר את
ההחלטה במועצה .אצלם מה שקורה זה שצנרת המים היא בעייתית ,על פי חוות דעת שיש,
דובר :גם בחולון היא בעייתית.
מר מוטי ששון :אוקי .מי בעד?
מר מורן ישראל :אם נצטרף לתל אביב אוטוטו ,אז מה,
מר מוטי ששון :לא ,הם העלו את האפשרות שיצטרפו לחולון ובעקרון כולם,
מר מורן ישראל :לא משנה ,כחלק מהטיעונים שלנו,
מר מוטי ששון :אבל מורן ,מורן ,הם רוצים לפרק את התאגידים .טוב ,מי בעד אישור המסמך
של מרכז שלטון מקומי שמתנגד,
גב' יונת דיין :התנגדות לצירוף תאגידים.
מר מוטי ששון :אוקי .מי בעד? ,17 ,16 ,15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,11 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1
 .22 ,21 ,21 ,19 ,18מי נגד? מי נמנע?  ?1שלושה .אז רגע .כמה נגד? מי נגד? מי נמנע?
 4 ,3 ,2 ,1נמנעים .דקה ,אוקי ,נגד או נמנע? נגד 1 ,נגד 4 .נמנעים ו 19-בעד .אושר .אוקי,
אני עובר לסעיף הבא .מינוי של זוהר,
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דר' קרן גונן :רגע ,רגע ,שנייה רגע ,מוטי אפשר שנייה? בעל פה אמרתם משהו אחד ,המכתב
אומר משהו אחר .אז בואו נעשה איזושהי הפרדה .אתם אמרתם שבעצם מרכז השלטון
המקומי רוצה להוריד את מספר התאגידים,
מר מוטי ששון :לא ,לא ,לא השלטון המקומי ,משרד הפנים.
גב' יונת דיין :הוא מתנגד.
מר מוטי ששון :הם מתנגדים.
דר' קרן גונן :אוקי ,אז אתם בעצם כרגע בעל פה דיברתם על זה שבת ים אמורה להצטרף
אלינו ואנחנו בעצם מתנגדים שהיא תצטרף?
מר מוטי ששון :לא ,לא ,אנחנו מתנגדים,
דר' קרן גונן :שנייה רגע ,אל תבלבל ,אמרת משהו בעל פה ואני קוראת משהו אחר בכתב ,אז
בואו נעשה סדר .על מה אנחנו מצביעים? על מה שאמרתם בעל פה או על מה שכתוב כאן?
כי אני הצבעתי בעד מה שכתוב כאן .בסדר? אז אולי נקריא את מה שכתוב כאן כי זה מה
שחשוב .אז אני יכולה רק לומר מה?
מר מוטי ששון :יש שם את הפסקה שכתוב מה הרצון של מרכז השלטון המקומי.
דר' קרן גונן :שהיא רוצה בעצם למזער ולהקטין ולגמרי להכחיד את תאגידי המים ,כולל את
שלנו בעתיד .גם את מי שקמה.
מר מוטי ששון :אבל לא אנחנו מחליטים ,אלא האוצר.
דר' קרן גונן :זה מה שהיא אומרת ,במכתב זה מה שכתוב.
מר מוטי ששון :בתוכנית של האוצר הם מאחדים תאגידי מים ואנחנו נגד זה .אוקי ,אני עובר
לסעיף הבא.
דר' קרן גונן:

הצבעתי בעד המכתב.

 .25מינוי מחדש של מר זוהר נויימרק מ"מ ראש העיר כנציג העירייה בתאגיד "מי
שקמה" בע"מ.
מר מוטי ששון( :לא ברור) המכתב ה 21-במרץ  .2119אוקי ,אני עובר לסעיף הבא .מינוי
מחדש של מר זוהר נוימרק ממלא מקום ראש העיר כנציג העירייה בתאגיד "מי שקמה" .מי
בעד?  19 ,18 ,17 ,16 ,15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,11 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1בעד .מי נגד?
 5 ,4 ,3 ,2 ,1נגד .מי נמנע? אין נמנעים .אושר .עוברים לסעיף הבא.
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דר' קרן גונן :אפשר דקה אחת? אני ביקשתי באחת הישיבות משהו שעדיין לא קיבלתי .פירוט
מה קורה ,את הדיווח על מה קורה במי שקמה?
מר מוטי ששון :הם נותנים ,נותנים את זה .אני עובר לסעיף הבא.

 .26הארכת שירות מ"מ גזבר עירייה מר דני פדר  -לעוד  3חודשים.
מר מוטי ששון :הארכת שירות מ"מ גזבר עירייה מר דני פדר לעוד  3חודשים .מי בעד? ,2 ,1
.25 ,24 ,23 ,22 ,21 ,21 ,19 ,18 ,17 ,16 ,15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,11 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3
 ?25אושר .אין נגד ,אין נמנעים.
מר מיקאל בוזגלו :רגע ,זה בעקבות זה שאין מכרז? יש את המכרז (לא ברור) על הגזבר
נכון?
גב' יונת דיין :נכון.
מר מיקאל בוזגלו :זאת אומרת ,יש עיכובים עם זה? אני שואל ,אני רוצה להבין.
מר מוטי ששון :בוזגלו אנחנו ממנים את הוועדות( .לא ברור) את הוועדות כדי שנוכל להתחיל
ועדות ,בינתיים זה ייקח זמן.
מר מיקאל בוזגלו :הבנתי ,אז,
מר עמוס ירושלמי :מוטי ,נראה לך שכל הוועדות האלה ,אני קראתי אבל,
מר מוטי ששון :תאמין לי ,הייתי שם אותך שתעשה את זה,
מר עמוס ירושלמי :לא ,לא ,אבל לא,
מר מוטי ששון :ומי שתרצה לשנות אחר כך ,אלוהים גדול ,אבל כרגע צריך להחליט.
מרר עמוס ירושלמי :אבל אתה יודע שבחודש הראשון מגיעים ובשנה השנייה אף אחד לא
מגיע.
מר מוטי ששון :נכון ,אתה צודק,

 .27שמות נציגי ש"ס החסרים לוועדת המכרזים – מר חיים זברלו לכל הקדנציה ,ומר
ראובן קייקוב לחצי קדנציה.
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מר מוטי ששון :אוקיי ,מי בעד שמות ,קודם כל להחזיר את נציגי ש"ס החסרים לוועדת
המכרזים .חיים זברלו לכל הקדנציה וקייקוב לחצי קדנציה? מי בעד?
מר שי קינן :אני שמתי לב שבמכרזים שתי מפלגות בנות,
מר מוטי ששון 1.5 :ו 1.5-קיבלת.
מר שי קינן :נכון ,בנות מנדט וחצי כמוני ,הם קיבלו נציג וחצי גם ש"ס וגם צעירים ואנחנו
קיבלנו רק נציג אחד .אז אני רוצה,
מר מוטי ששון :גם  ,1.5תבדוק את הפרוטוקול.
גב' יונת דיין :כל סיעה של  4קיבלה .1.5
מר חיים זברלו :אני אגיד לך משהו( ,לא ברור) פחות.
מר מוטי ששון :שי ,תבדוק את זה ,תבדוק את זה.
מר שי קינן :לא ,אז באותה נשימה שמאשרים את זברלו ואת קייקוב ,שיאשרו את שירלי לכל
הקדנציה ואת עינב לחצי קדנציה.
מר מוטי ששון :אין לי בעיה .רגע ,מקבלים את זה? מקבלים .אוקי.
דובר :רגע ,עוד פעם תגיד לי שי,
מר שי קינן :שירלי כל הקדנציה ועינב בחצי השני .אני לא יודע אם זה חצי שני או חצי ראשון,
מר חיים זברלו :זה החצי השני.
דובר :שירלי מלא ו ?-סליחה?
מר שי קינן :ועינב.
מר מוטי ששון :אוקי .אושר .אני עובר לסעיף הבא.

 .28מועצת העיר מאשרת את ועדת כספים בהרכב הבא 7 :חברים .יו"ר הועדה – מר
מוטי ששון ,ראש העירייה .מר זהר נויימרק ,מר חיים זברלו ,מר מורן ישראל ,מר
סיטון עזרא ,מס'  2ברשימת סיעת "ש"ס" לחצי קדנציה ,ויחליף מול יו"ר סיעת
"עידן חדש בחולון" יו"ר סיעת "חולון מתחדשת".
מר מוטי ששון :מועצת העיר מאשרת את ועדת כספים בהרכב הבא 7 :חברים .יו"ר הועדה –
מר מוטי ששון,
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גב' יונת דיין :שנייה מוטי .לפני שנכנסים רגע ,אתם בניתם את ההרכבים .הרבה מקומות שלא
היה ,ביקשתי לכתוב יו"ר הסיעה ואם יש שני נציגים אז יו"ר הסיעה והמספר  2ברשימה
בסיעה ,כדי שיהיה ייצוג (לא ברור) יתכנס .כל אמירה כזאת ,עומד מאחוריה שברגע שיו"ר
הסיעה יודיע בכתב לראש המועצה ולמרכז המועצה על מישהו אחר במקומו ,נבצע את
ההחלפה .או שינקבו עכשיו בשם .בלי זה אין פורום לכנס את הוועדות.
גב' אלינור מטלון :אני מאוד מקווה שבאמת נעשה את זה בצורה נעימה ושקטה ומסודרת.
מר מוטי ששון :מועצת העיר מאשרת את ועדת כספים בהרכב הבא 7 :חברים .יו"ר הועדה –
מר מוטי ששון ,ראש העירייה .מר זהר נויימרק ,מר חיים זברלו ,מר מורן ישראל ,מר סיטון
עזרא,
מר חיים זברלו :סיטון ,אתה רוצה גם את,
מר עזרא סיטון :יפת צדקה.
מר מוטי ששון :אוקי ,יפת צדקה ולא סיטון ,מס'  2ברשימת סיעת "ש"ס" לחצי קדנציה,
ויחליף מול יו"ר סיעת "עידן חדש בחולון",
גב' יונת דיין :אתם רוצים לנקוב בנציג?
מר עזרא סיטון :יפת צדקה קדנציה שלמה.
דובר :עידן חדש.
דובר :עידן חדש זה מייקל ועמוס.
מר חיים זברלו :מי מכם יהיה (לא ברור) חצי קדנציה בוועדת כספים ,יחליף את נציג ש"ס?
מר מוטי ששון :אין מועמדים.
גב' יונת דיין :אתם רוצים להחליט או שנשאיר יו"ר סיעה?
מר עמוס ירושלמי :חיים להיות חבר מועצה או לא?
גב' יונת דיין :ועדת כספים חייב.
מר עמוס ירושלמי :אז אני נכנס.
מר מוטי ששון :אוקיי ,אז עמוס ירושלמי.
מר מורן ישראל :רגע ,אני רוצה (לא ברור) .אני מציג לאורך כל הקדנציה ,פעם ראשונה אני
ממלא מקום קבוע לאורך כל הקדנציה .מותר ,מותר לפי פקודת העיריות ,מותר למנות ממלא
מקום לאורך כל הקדנציה ,מותר .תקראו ,לדעתי  ,151נכון? זה ?151

62

מועצת העיר ה 18-חולון ישיבת מועצה שמן המניין מס'  8ליום –  7.4.19פרוטוקול 502
מר מוטי ששון :אוקי ,אני עובר לסעיף הבא .ועדת הנהלה ,יו"ר הוועדה,
דובר :רגע ,צריך להצביע.
מר מוטי ששון :אוקי .מי בעד?
דובר :אז רגע ,אמרנו מורן ממלא מקום.
מר מוטי ששון :אוקיי ,מי בעד? ,16 ,15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,11 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1
 24 ,23 ,22 ,21 ,21 ,19 ,18 ,17בעד .אושר .אין נגד ,אין נמנעים.
מר שי קינן :מוטי ,אפשר הבהרה? אני הייתי בטוח שממלא מקום ,זה במשנה ,זה בכל
הוועדות.
מוטי ששון :גם אני ,עכשיו הוא תיקן אותנו .אנחנו בודקים את זה.
מר שי קינן :במידה ,אני מבקש שבמידה ו( -לא ברור).
מר מוטי ששון :אוקי ,אני עובר לסעיף הבא.
 .29מועצת העיר מאשרת את ועדת הנהלה בהרכב הבא 7 :חברים .יו"ר הועדה – מר
מוטי ששון ,ראש העירייה .מר זוהר נויימרק ,גב' רבקה עדן ,מר חיים זברלו ,מר
סיטון עזרא ,מר אילן גזית ,מר מיכאל סוטובסקי.

מר מוטי ששון :אישור ועדת הנהלה בהרכב הבא 7 :חברים .יו"ר הועדה – מר מוטי ששון,
ראש העירייה .מר זוהר נויימרק ,גב' רבקה עדן ,מר חיים זברלו ,מר סיטון עזרא ,מר אילן
גזית ,מר מיכאל סוטובסקי .קראתי את זה נכון מיכאל?
מר יוסי זיידה :נכון אני כתבתי כאן משה זה מאיר חלבי.
מר מוטי ששון 24 :בעד .מי נגד? מי נמנע? בעצם ( 23לא ברור) יצא החוצה 23 .בעד ,אין
נגד ,אין נמענים .אושר אני עובר לועדה הבאה ועדת חינוך.

 .30מועצת העיר מאשרת את ועדת חינוך בהרכב הבא :יו"ר הועדה – מר מוטי ששון
ראש העירייה ,גב' רבקה עדן ,גב' גליה עומרד ,מר חיים זברלו ,מר מורן ישראל-
יו"ר סיעת "מצטיינים בחינוך – ליכוד – הבית היהודי" ,גב' אריאלה קידר – ראש
מינהל חינוך ,יו"ר מועצת התלמידים ,גב' אורנה רימון  -מנהלת בי"ס "דינור" ,גב'
בת אל בן דוד– יו"ר ועד הורים
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מר מורן ישראל  :אבל אי אפשר אתם העברתם את השמות לפניכם ולנו נתנו כותרות.
מר מוטי ששון :ועדת החינוך זה מוטי ששון ראש העיר ,רבקה עדן( ,לא ברור) מורן ישראל
יו"ר סיעת "מצטיינים בחינוך".
מר מורן ישראל :ועדת חינוך זה רק חברי מועצה?
מר מוטי ששון :שלומי תמם ,אריאל קידר ,יושב ראש מועצת תלמידים ,גברת אורנה רימון
מנהלת בית ספר דינור ,גברת בת אל בן דוד יושב ראש ועד הורים ,גברת אורנה אזלמן
מנהלת בית ספר מיטרני .מי בעד?
מר שי קינן :עיני לא צרה בייצוג שלקחת לך ולמפלגת העבודה בועדת חינוך יש לך  3נציגים.
גם לש"ס יש נציגות וגם לצעירים יש נציגות .אני לא מבין איך סיעת "חולון מתחדשת" נעלמה.
מהוועדה החשובה ביותר.
מר מוטי ששון :שי ,אמרת שתבוא אליי נדבר ,אני מוכן לשבת איתך .כי מפלגת עבודה
שעובדים על זה כל כך הרבה ,שי תבוא נדבר.
מר שי קינן :כן אבל לא יתכן שלא נגיע.
מר מוטי ששון :אז בוא נדבר .מי בעד ועדת חינוך?
 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,11,12,13,14,15,16,17,18,19בעד .מי נגד? מי נמנע? 1,2,3,4
נמנעים .אין נגד .אושר .אני עובר לסעיף הבא  ,לועדת מל"ח.
 .31מועצת העיר מאשרת את ועדת מל"ח בהרכב הבא 11 :חברים .יו"ר הועדה – מר
מוטי ששון ,ראש העירייה ,מר זוהר נויימרק ,מר מוטי חרמוני ,מר חיים זברלו-
מס'  2ברשימת סיעת "ש"ס"  ,יו"ר סיעת "חולון מתחדשת" ,מס'  2ברשימת
סיעת "חולון מתחדשת" יו"ר סיעת "צעירים" ,יו"ר סיעת "עידן חדש בחולון" ,גב'
קרן גונן  -יו"ר סיעת "מצטיינים בחינוך – ליכוד – הבית היהודי "
מר מוטי ששון :יושב ראש הועדה מר מוטי ששון ראש העירייה .מר זוהר נוימרק ,מר מוטי
חרמוני ,מר חיים זברלו מספר  2ברשימת סיעת ש"ס.
מר מורן ישראל :מל"ח חייב חבר מועצה?
מר מוטי ששון :לא חייב .מספר  2ברשימת סיעת חולון מתחדשת מי?
מר שי קינן :שי וזאב.
מר מוטי ששון :שי קינן וזאב ניסים .סיעת הצעירים?
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מר מורן ישראל :מורן ישראל.
מר מוטי ששון" :עידן חדש" בחולון? עמוס יבין .קרן גונן .יושב ראש ,סיטון ,מי אצלכם?
מר עזרא סיטון :על איזה ועדה אנחנו מדברים?
מר מוטי ששון :מל"ח.
מר עזרא סיטון :מאיר חלבי.
מר מוטי ששון :תמיד אפשר להחליף ,דרך אגב .אוקיי ,מי בעד? כולם בעד ,19 .אתם גם
בעד? אוקיי 19 ,בעד 23 .בעד ,אין נגד ,אין נמנעים .אושר .אני עובר לסעיף הבא.
 .32מועצת העיר מאשרת את ועדת בטיחות בדרכים בהרכב הבא 11 :חברים .יו"ר
הועדה  -מר זוהר נויימרק ,גב' מימי פלג  -מהנדסת העיר  ,גב' אריאלה קידר -
ראש מינהל חינוך ,נציג שר התחבורה ,נציג השר לביטחון פנים ,נציג וועד הורים,
מר ולדימיר טפליצקי – מנהל מחלקת התנועה ,יו"ר סיעת "שס" יו"ר סיעת
"חולון מתחדשת" ,יו"ר סיעת " מצטיינים בחינוך – ליכוד – הבית היהודי " ,מס'
 2ברשימת סיעת " מצטיינים בחינוך – ליכוד – הבית היהודי " ,מר סוטובצקי
מיכאל  -יו"ר סיעת "צעירים"  ,מס'  2ברשימת סיעת "צעירים" ,יו"ר סיעת "עידן
חדש בחולון "
מר מוטי ששון :מועצת העיר מאשרת ועדת בטיחות בדרכים בהרכב הבא :יו"ר הועדה זוהר
נוימרק ,גברת מימי פלג מהנדסת העיר .גברת אריאלה קידר ראש מינהל החינוך .נציג שר
התחבורה ,נציג השר לביטחון פנים ,נציג ועד הורים ,מר ולדימיר טפליצקי מנהל מחלקת
תנועה ,ש"ס? סיעת "חולון מתחדשת"? מורן ,אתה?
מר מורן ישראל :לא ,בר שי ושני כהן מסילתי ושני ממלאי מקום אלינור ואני.
מר מוטי ששון :סיעת "עידן חדש בחולון"?
מר עמוס ירושלמי :אתה מדבר על,
מר מוטי ששון :בטיחות בדרכים ,מיקי?
מר עמוס ירושלמי :כן.
מר מוטי ששון :אוקיי ,אושר.
מר עמוס ירושלמי :רגע לא לכתוב ,אתה תקבל שמות הכל בסדר.
דר' קרן גונן :יונת ,בגלל שאנחנו חדשים כשאת צריכה למנות מישהו שהוא לא חבר מועצה,
נשמח שתאשרי לפני ,בסדר? תודה.
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מר עמוס ירושלמי :זה חייב להיות חבר מועצה?
מר מוטי ששון :כן.
מר עמוס ירושלמי :אז מאיר חלבי ויפת צדקה.
מר מוטי ששון :ממלאי מקום?
מר עמוס ירושלמי :כן .אי אפשר נציג ציבור?
מר מוטי ששון :לא בוועדה הזאת .סטטוטורי זה רק על חברי מועצה .אוקיי ,מי בעד? כולם
בעד .עמוס אתה בעד? אוקיי ,אז  24בעד .אני סופר טוב או  23בעד?
 24 ,1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,11,12בעד ,אין נגד ,אין נמנעים .אושר .אני עובר לסעיף הבא.

 .33מועצת העיר מאשרת את ועדת הנחות בארנונה בהרכב הבא 6 :חברים .יו"ר
הועדה – מר חיים זברלו ,גב' רבקה עדן ,יו"ר סיעת "חולון מתחדשת" ,מר אילן
בוסקילה  -מנהל מח" גביה והוצל"פ ,גב' אביבה שרון ,עו"ד  -סגנית יועצת
משפטית ,גב' דליה דולמן ,עו"סית.
מר מוטי ששון :ועדת הנחה בארנונה בהרכב הבא :יושב ראש חיים זברלו.
מר עמוס ירושלמי :תמיד הוא יאללה  41שנה יושב שם.
מר מוטי ששון :ממלא מקום יו"ר גליה עומרד לוי .קובי מכלוף.
דובר :קובי ,דליה מחליפה.
מר מוטי ששון :לא אני קפצתי .יושב ראש סיעת "חולון מתחדשת".
מר שי קינן :שירלי לביא ציון ,לא סתם .עינב קפלן  -בשארי.
מר מוטי ששון :עינב קפלן ,אוקיי.
גב' יונת דיין :אילן בוסקילה ממלא מקום מחלקת הגבייה ומי מטעם הגזבר .אביבה שרון
סגנית היועצת המשפטית גם מי מטעם היועצת המשפטית .דליה דולמן עובדת סוציאלית ומי
מטעם מנהלת הרווחה .כדי שלא בגלל אחד מאיתנו נעדר לא נוכל לכנס את הועדה .דליה
חברה וממלאת מקום.
מר מוטי ששון :מי בעד?  ,1,2,3,4,5,6,7,8,9בוזגלו מה איתך?
 24 .23,24 ,9,11,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,21בעד .מי נגד? אין נגד ,אין
נמנעים .אושר.
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אני עובר לסעיף הבא  ,ועדת ביקורת.
 .34מועצת העיר מאשרת את ועדת ביקורת בהרכב הבא 7 :חברים .יו"ר הוועדה –
מר שי קינן ,מר קובי מכלוף ,מר גליה עומרד-לוי  -יו"ר סיעת "ש"ס" ,יו"ר סיעת
"עידן חדש בחולון" ,מר מיכאל סוטובסקי  -יו"ר סיעת " מצטיינים בחינוך – ליכוד
– הבית היהודי "

מר מוטי ששון :יושב ראש הועדה שי קינן .קובי מכלוף ,גליה עומרד -לוי .ש"ס מי? בבלי יושב
ראש "עידן חדש בחולון" .מי בעד?  24 ,1,2,3,4,5,6,7בעד ,אין נגד ,אין נמנעים .אושר
חבר'ה יש עוד כמה ועדות.

 .35מועצת העיר מאשרת את ועדת איכות סביבה בהרכב הבא :יו"ר הועדה – גב' קרן
גונן ,מר קובי מכלוף ,יו"ר סיעת "מצטיינים בחינוך – ליכוד – הבית היהודי" ,יו"ר
סיעת "צעירים" ,ד"ר מיכל צרפתי – מנהלת מחלקת קיימות ,נציג -ציבור מטעם
ארגוני איכות סביבה.

מר מוטי ששון :ועדת איכות הסביבה קרן גונן ,קובי מכלוף ,סיעת "מצטיינים בחינוך" מי?
מאיר חלאבי .מורן ,שני ממלאת מקום .דוקטור מיכל צרפתי מנהלת מחלקת קיימות בעירייה.
נציג ציבור מטעם ארגוני הסביבה לא קיבלנו .נקבל אותם .מי בעד? כולם בעד 24 .בעד ,אין
נגד ,אין ,יש נמנעים? אין נגד ,אין נמנעים .אושר .אני עובר לועדת ביטחון.

 .36מועצת העיר מאשרת את ועדת ביטחון בהרכב הבא 11 :חברים .יו"ר הועדה –
מר מורן ישראל  -מס'  2ברשימת סיעת "צעירים" ,מר מוטי חרמון (נציג ציבור),
מר ניר אבלס (נציג ציבור) ,יו"ר סיעת "ש"ס" ,יו"ר סיעת "חולון מתחדשת" ,מס'
 2ברשימת סיעת "חולון מתחדשת" ,יו"ר סיעת " מצטיינים בחינוך – ליכוד –
הבית היהודי" ,מס'  2ברשימת סיעת " מצטיינים בחינוך – ליכוד – הבית
היהודי" ,יו"ר סיעת "עידן חדש בחולון" ,גב' קרן גונן
מר מוטי ששון :יושב ראש הועדה מורן ישראל .מספר  2לרשימת הצעירים.
מר מורן ישראל :מי שאיתי בוועדה ממלא את המקום שלי בוועדה הזו היא אלינור .ממלאת
מקום יו"ר .והנציג שיחד איתי שחר הס.
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מר מוטי ששון :אוקיי .מוטי חרמון ,ניר אבלס נציג ציבור .יושב ראש סיעת ש"ס ,מי אצלך?
חיים .לא חייב להיות חבר .חולון מתחדשת?
מר שי קינן :אני וזאב.
מר מוטי ששון :אתה וזאב ,אוקיי .סיטון וחלאבי .שלומי תמם ,אוקיי .דרור שלם בועדת
ביטחון .יושב ראש סיעת "עידן חדש בחולון" קרן יש לך מישהו?
גב' קרן גונן :כנראה ,אני צריכה לבדוק איתה ואני אודיע לך.
מר מוטי ששון :מי בעד?  1,2,3,4,5עוד פעם כולם בעד 24 .בעד .מי נגד?
גב' קרן גונן :אני לא יודעת אני צריכה לבדוק.
מר מוטי ששון 24 :בעד .אין נגד ,אין נמנעים .אושר
דובר :הערת ביניים .לגבי נציגי ציבור אתם צריכים להעביר את הפרטים כתובת טלפון כדי
שנוכל להוציא להם את הבחירה שלהם.

 .37מועצת העיר מאשרת את ועדת בריאות בהרכב הבא 11 :חברים .יו"ר הועדה -
מר שי קינן ,מר אבי קציני ,ד"ר מאיר רוק ,גב' גליה עומרד -לוי ,יו"ר סיעת
"ש"ס" ,מס'  2ברשימת סיעת "ש"ס" ,יו"ר "עידן חדש בחולון" ,גב' קרן גונן ,מר
מיכאל סוטובסקי ,יו"ר סיעת "צעירים" ,מס'  2ברשימת סיעת "צעירים"
מר מוטי ששון :ועדת בריאות .יושב ראש הועדה שי קינן ,אבי קציני ,דוקטור מאיר רוק ,גלית
עומרד לוי.
גב' יונת דיין :סיעת ש"ס נותנים את דוקטור שלי נחום והשני זה בינתיים אותה אחת?
מר מוטי ששון" :עידן חדש" מי? אוקיי בפעם הבאה .יפעת ברכה וליאת סיני .הצעירים?
נתתם כבר .אוקיי מי בעד? בעד כולם 24 .בעד .אין נגד ,אין נמנעים .אושר.
אני עובר לסעיף הבא.

 .38מועצת העיר מאשרת את ועדת להנצחת קורבנות טרור בהרכב הבא 9 :חברים.
יו"ר הועדה – מר מורן ישראל ,יו"ר סיעת "עידן חדש בחולון" ,מר מיכאל
סוטובסקי ,נציג ציבור מטעם "חולון מתחדשת" ,מר אבי קציני ,יו"ר סיעת
"מצטיינים בחינוך" ,מר יצחקוב ויצאסלב  -נציג המשפחות השכולות ,מר יוסי
רווח  -נציג המשפחות השכולות ,מר רפי סרוסי  -נציג המשפחות השכולות
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מר מוטי ששון :ועדה להנצחת קורבנות הטרור בהרכב הבא .יושב ראש הועדה מורן ישראל.
יושב ראש סיעת "עידן חדש בחולון" עמוס .מיכאל סוטובסקי .נציג ציבור מטעם "חולון
מתחדשת"
גב' יונת דיין :שי ,זה חייב להיות נציג ציבור.
מר שי קינן :נציגת הציבור שלי לועדה להנצחת קורבנות טרור היא עדה רובל.
גב' יונת דיין :דרך אגב ,יש  3נציגים למשפחות השכולות.
מר מורן ישראל :שני ממלאת מקום יו"ר הועדה.
מר מוטי ששון :מי בעד? עמוס אתה בעד? סוטובסקי? כולם בעד?  24בעד .בוזגלו אתה
בעד?
מר מיכאל סוטובסקי :באמת ,כל פעם אתה מתנהג נגדי ,יוסי זיידה די.
מר מוטי ששון :לא ,מיכאל.
מר מיכאל סוטובסקי :די מספיק .אתה כל פעם ,אתה עושה לי עוד כאילו אני ילד ואתה פה
מלך לכולם .כל פעם ,אני כבר דיברתי .אני לא יכול ככה ,מוטי .כל פעם הוא מתנהג ככה כאילו
אני,
מר מוטי ששון :אני שאלתי אם אתה בעד?
מר מיכאל סוטובסקי :אני שומע .תפסיק לעשות.
מר מוטי ששון :אוקיי .24 ,מי בעד?  24בעד .אין נגד ,אין נמנעים .בוזגלו אתה בעד? בסדר.
אוקיי ,אני עובר לסעיף הבא.

 .39מועצת העיר מאשרת את ועדת ספורט בהרכב הבא 11 :חברים .יו"ר הועדה –
מר אילן גזית ,יו"ר סיעת " מצטיינים בחינוך – ליכוד – הבית היהודי" ,מס' 2
ברשימת סיעת " מצטיינים בחינוך – ליכוד – הבית היהודי " ,מר ארז מנשה ,מר
מוטי הלרמן ,יו"ר סיעת "ש"ס" ,מס'  2ברשימת סיעת "ש"ס" ,יו"ר סיעת "חולון
מתחדשת" ,מס'  2ברשימת סיעת "חולון מתחדשת" ,יו"ר סיעת " מצטיינים
בחינוך – ליכוד – הבית היהודי " ,יו"ר סיעת "צעירים" ,מס'  2ברשימת סיעת
"צעירים"
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מר מוטי ששון :מועצת העיר מאשרת ועדת ספורט .יושב ראש הועדה מר אילן גזית .יושב
ראש סיעת "מצטיינים בחינוך" מי אתה רוצה סיטון ,חלבי? לא חייב חבר מועצה.
מר עמוס ירושלמי :עזרא סיטון.
מר מוטי ששון :מגיע לכם שניים פה?
מר עמוס ירושלמי :כן.
מר מוטי ששון :אוקיי .אני עובר.
מר עמוס ירושלמי :לא ?3
מר מורן ישראל :לא ,אתם טעיתם במקרה הזה בין הועדה השנייה .אני בדקתי את זה אחר
כך .הכנסתי את כל הנציגים .לא ,איפה שרשמתם (לא ברור) ,שוב פעם של אותה ועדה.
דובר :יוסי ,במידה ואכן יש לנו מה שאני רואה כאן ,אני מבקש שמיכאל סוטובסקי על חשבון
סיעת "מצטיינים" כחבר ועדת ספורט.
מר מוטי ששון :אוקיי ,נבדוק את זה .אוקיי ,ארז מנשה ,מוטי הלרמן .ש"ס צריכים לתת לי .2
סיעה "חולון מתחדשת".
מר שי קינן :בלב כבד,
מר מוטי ששון :רגע ,עמוס אתה רוצה בפנים?
מר עמוס ירושלמי :כן ,תשאירי את זה פתוח.
מר מוטי ששון :מה פתוח? שי מי?
מר שי קינן :בלב כבד אני נאלץ למנות את שירלי לביא ציון אוהדת הפועל שרופה.
מר מוטי ששון :טוב גמרנו ,אישרנו אותה .הלאה .אוקיי מי בעד?
מר שי קינן :רגע מוטי ,הנציג השני .בועז יצחקי.
מר מוטי ששון :טוב ,מי בעד? רגע 2 ,נציגים לצעירים.
מר חיים זברלו :חמי ביזאווי ומעיין הוד.
מר מוטי ששון :אוקיי ,מי בעד? 21בעד .אין נגד ,אין נמנעים .אושר .אני עובר לסעיף הבא.

 .40מועצת העיר מאשרת את ועדת נוער וצעירים בהרכב הבא 11 :חברים .יו"ר
הועדה – גב' גליה עומרד ,מר קובי מכלוף,
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יו"ר סיעת "צעירים" ,מס'  2ברשימת סיעת "צעירים" ,יו"ר סיעת "חולון
מתחדשת" ,מס'  2ברשימת סיעת "חולון מתחדשת" ,יו"ר סיעת " מצטיינים
בחינוך – ליכוד – הבית היהודי" ,מס'  2ברשימת סיעת " מצטיינים בחינוך –
ליכוד – הבית היהודי " ,יו"ר סיעת "עידן חדש בחולון"
מר מוטי ששון :ועדת נוער וצעירים .יושבת ראש גליה עומרד ,גברת רונה לרנר ,מר ראובן
קייקוב סיעת "הצעירים".
דובר :שני כהן מסילתי ,אלינור (לא ברור) ואפי יוספי.
מר מוטי ששון" :חולון מתחדשת"?
דובר :עינב קפלן בשארי ורוזה קגנר.
מר מוטי ששון :עמוס? ועדת נוער וצעירים?
מר עמוס ירושלמי :בפעם הבאה.
מר מוטי ששון :בפעם הבאה לא חייב להיות חבר מועצה .קובי (לא ברור) ליאן אבו חצירא
(לא ברור) מי בעד? כולם בעד ,אין נגד ,אין נמנעים 24 .בעד ,אין נגד ,אין נמנעים .אושר.

 .41מועצת העיר מאשרת את ועדת קליטה בהרכב הבא 11 :חברים .יו"ר הועדה  -מר
מיכאל סוטובסקי ,מר קובי מכלוף ,יו"ר סיעת "צעירים" ,מס'  2ברשימת סיעת
"צעירים" ,יו"ר סיעת "חולון מתחדשת" ,מס'  2ברשימת סיעת "חולון
מתחדשת" ,יו"ר סיעת " מצטיינים בחינוך – ליכוד – הבית היהודי " ,מס' 2
ברשימת סיעת " מצטיינים בחינוך – ליכוד – הבית היהודי " ,יו"ר סיעת "עידן
חדש בחולון" ,יו"ר סיעת "ש"ס" ,מס'  2ברשימת סיעת "ש"ס"
מר מוטי ששון :ועדת קליטה .סוטובסקי ,מכלוף.
מר מורן ישראל :אביגיל רון ואלון שחק שני הנציגים שלנו .ומקס מורוגבסקי יהיה ממלא מקום.
מר מוטי ששון :בסדר ,הלאה .סיטון?
מר עזרא סיטון :מאיר חלבי ויפת צדקה.
מר מוטי ששון" :עידן חדש לחולון" שי מה קורה?
מר שי קינן :יש חולון מתחדשת ויש עידן חדש .מי יודע אולי שיתוף פעולה כזה היה יכול.
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מר עמוס ירושלמי :אם לא היו מרמים אותנו אולי היינו יושבים בשלטון היום אבל רימו אותנו,
מה לעשות.
מר מוטי ששון :הלאה "עידן חדש"
מר שי קינן :אי אפשר להאשים אותי שלא ,זאב ואת השני ניתן בישיבה הבאה .ודוד יצחקוב.
מר מוטי ששון :אוקיי ,מי בעד חברים ועדת קליטה? אוקיי  24בעד ,אין נגד ,אין נמנעים.
אני עובר לסעיף הבא.

 .42מועצת העיר מאשרת את ועדת רווחה בהרכב הבא :יו"ר ועדה  -מר עמוס
ירושלמי ,גב' גליה עומרד-לוי ,מר אפרים קורן ,יו"ר סיעת "ש"ס" ,מס'  2ברשימת
סיעת "ש"ס" ,יו"ר סיעת "חולון מתחדשת" ,מס'  2ברשימת סיעת "חולון
מתחדשת" ,יו"ר סיעת " מצטיינים בחינוך – ליכוד – הבית היהודי " ,מס' 2
ברשימת סיעת " מצטיינים בחינוך – ליכוד – הבית היהודי " ,יו"ר סיעת
"צעירים" ,גב' קרן גונן
מר מוטי ששון :ועדת רווחה .עמוס ירושלמי יושב ראש .גליה עומרד ,אפרים קורן.
דובר :מיקי בוזאגלו יושב ראש.
מר מוטי ששון :מיקי בוזאגלו יושב ראש .קייקוב .אוקיי" ,חולון מתחדשת"?
מר שי קינן :עינב קפלן בשארי ושירלי לביא ציון.
מר מוטי ששון :אוקיי.
דובר :שלומי תמם ומאיר חלאבי.
מר חיים זברלו :השני שלי זה ליאת סיני סדרס ויפעת ברכה ממלאת מקום.
מר מוטי ששון :אוקיי ,מי בעד?
דובר :רגע ,רשום שם שניים אחד אני ואחד זה יעקב זייתוני .אני עובר לסעיף הבא.

 .43מועצת העיר מאשרת את הוועדה לקידום מעמד הילד בהרכב הבא 10 :פקידות ו
  5חברי מועצה .יו"ר הוועדה – מר עזרא סיטון ,גב' רבקה עדן ,יו"ר סיעת"ש"ס" ,יו"ר סיעת "חולון מתחדשת" ,יו"ר סיעת "צעירים" ,גב' אריאלה קידר –
ראשת מינהל החינוך ,גב' איריס צור – סמנכ"לית הרווחה ,גב' מלכה חירותי –
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מנהלת בי"ס "קציר" ,מר נאור יפה  -יו"ר מועצת התלמידים ,גב' בת אל בן דוד -
יו"ר ועד הורים ,נציג תנועות הנוער ,מר שאול הרשטט ,מפקד מרחב איילון,
משטרת ישראל ,נציג הסתדרות המורים ,נציג ארגון המורים

מר מוטי ששון :הועדה לקידום מעמד הילד .עזרא סיטון ,גברת רבקה עדן ,עדה רובל .שי
קינן ,סיעת הצעירים ,מורן?
מר מורן ישראל :אלינור מטלון ושני כהן מסילתי ממלאת מקום.
מר מוטי ששון :אריאלה קידר ,איריס צור ,מלכה חירותי.
גב' יונת דיין :רגע ,אריאלה קידר ראשת מינהל החינוך .איריס צור סמנכ"לית רווחה .מלכה
חירותי מנהלת בית ספר קציר .נאור יפה יו"ר מועצת התלמידים ,בת אל בן דוד יו"ר ועד
ההורים ,נציג תנועות נוער ,מר שאול הרשטט נציג ציבור מפקד מרחב איילון משטרת ישראל,
נציג הסתדרות המורים ,נציג ארגון המורים.
דובר :יושב ראש מועצת הנוער מציע על יושב ראש מועצת הנוער שמכהן כרגע.
גב' יונת דיין :בשביל זה גם הגדרת התפקיד.
דר'קרן גונן :היות ואני חברת מועצה אבל בעלת תואר מקצועי בנושא הזה ,אני לא מבינה
למה אני לא חברה בוועדה החשובה הזאת .יש לי זיקה ישירה.
דובר :אני נותן לך את המקום שלי.
דר' קרן גונן :לא ,אני רוצה יושבת ראש.
מר מוטי ששון :מי בעד?  24בעד ,אין נגד ,אין נמנעים .אושר אני עובר לנושא הבא.

 .44מועצת העיר מאשרת את הוועדה למאבק בנגע בסמים בהרכב הבא 9 :חברים,
יו"ר הוועדה – מר עזרא סיטון ,גב' גליה עומרד-לוי ,גב' קרן גונן ,גב' איריס צור –
סמנכ"לית רווחה ,גב' אריאלה קידר – ראשת מינהל בחינוך ,מר שלומי גנון –
מנהל בי"ס "אורט" .גב' סמדר בן אהרון וינטר – עוזרת ראש העירייה בתחום
מניעת אלימות וסמים ,מר צור פרסיה ,מר עמירם ואן קלוטן.

מר מוטי ששון :הועדה למאבק בנגע הסמים.
גב' יונת דיין :זה חברי מועצה אי אפשר להחליף בנציגים.
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מר מוטי ששון :יושב ראש הועדה מר עזרא סיטון .גליה עומרד לוי ,קרן גונן ,איריס צור,
אריאלה קידר ,שלומי גנון ,סמדר בן אהרון וינטר ,צור פרסיה ,מר עמירם ואן קלוטן.
גב' אלינור מטלון כהן :אמרתם רק חברי מועצה אבל יש כאן שני אנשים שהם לא חברי
מועצה.
גב' יונת דיין :כי זה שני נציגי ציבור שבחר ראש העירייה באישור המועצה .מבחינת המקומות
שכתובים  3חברי מועצה הם יכולים להיות רק חברי מועצה.
מר מוטי ששון :אוקיי ,מי בעד? 19בעד .מי נגד?
מר מורן ישראל :אנחנו מבקשים להעביר את זה לנגד כי ממה שהבנתי שהנציג מהרשימה
של אילן ,הוא לא באמת נציג ציבור שנלקח מהציבור .אז אתם לא יכולים להגיד את זה ,מצד
אחד,
גב' יונת דיין :מורידים את צור?
מר מורן ישראל :אין לי משהו אישי נגדו.
מר מוטי ששון :מי בעד?  19בעד .מי נגד?  4נגד .מי נמנע? אין נמנעים .אושר .אני עובר
לסעיף הבא.

 .45מועצת העיר מאשרת את הוועדה שמות בהרכב הבא :יו"ר הועדה  -דר' מאיר
רוק ,גב' רבקה עדן ,מר זוהר נויימרק ,יו"ר סיעת "צעירים" ,מס'  2ברשימת סיעת
"צעירים" ,יו"ר סיעת "ש"ס" ,מס'  2ברשימת סיעת "ש"ס" ,יו"ר סיעת "עידן
חדש בחולון" ,יו"ר סיעת " מצטיינים בחינוך – ליכוד – הבית היהודי" ,יו"ר סיעת
"חולון מתחדשת" ,מס'  2ברשימת סיעת "חולון מתחדשת"

מר מוטי ששון :בוועדת השמות יושב ראש דוקטור מאיר רוק .גברת רבקה עדן ,זוהר נוימרק,
יושב ראש סיעת "הצעירים" מי?
מר מורן ישראל :לירין שי ושיר פלדמן.
מר מוטי ששון :אוקיי.
מר חיים זברלו :אני וקייקוב.
מר מוטי ששון" :עידן חדש בחולון"? עמוס? עמוס ירושלמי ,אוקיי .מאיר חלאבי ,אוקיי .מי
בעד?

74

מועצת העיר ה 18-חולון ישיבת מועצה שמן המניין מס'  8ליום –  7.4.19פרוטוקול 502
מר שי קינן :בחולון מתחדשת בשמות יהיו זאב ניסים ועינב קפלן בשארי .אני עובר לסעיף
הבא.

 .46מועצת העיר מאשרת את הוועדה לשימור בהרכב הבא 5 :חברים .יו"ר הוועדה –
מר זוהר נויימרק ,יו"ר סיעת " מצטיינים בחינוך – ליכוד – הבית היהודי" ,יו"ר
סיעת "חולון מתחדשת" ,יו"ר סיעת "צעירים" ,גב' הילה לוטן – מנהלת מחלקת
תכנון ארוך טווח ,מר מיכה נצר  -יועץ לשימור מבנים

מר מוטי ששון :ועדת שימור,
גב' יונת דיין :תיקון קטן זה  6חברים.
מר מוטי ששון :יושב ראש הועדה זהור נוימרק .חברים "מצטיינים בחינוך" מאיר חלאבי.
"חולון מתחדשת" זאב ניסים" .צעירים"?
דובר :אני.
גב' יונת דיין :הילה לוטן מנהלת מחלקת תכנון ארוך טווח .מיכה נצר יועץ .לשימור מבנים.
מר מוטי ששון :מי בעד? מי נגד? יש נגד? מי נמנע? אין .אושר 24 .בעד.

 .47מועצת העיר מאשרת את וועדת תנועה בהרכב הבא :יו"ר הוועדה – מר יעקב
בבלי ,מר ארז מנשה ,מר מרדכי זורע ,מר אבי קציני ,יו"ר סיעת "ש"ס" ,יו"ר
סיעת "חולון מתחדשת" ,מס'  2ברשימת סיעת "חולון מתחדשת" ,יו"ר סיעת
"צעירים"  ,מס'  2ברשימת סיעת "צעירים" ,יו"ר סיעת " מצטיינים בחינוך –
ליכוד – הבית היהודי " ,מס'  2ברשימת סיעת " מצטיינים בחינוך – ליכוד –
הבית היהודי "

מר מוטי ששון :ועדת תנועה יושב ראש בבלי יעקב ,ארז מנשה ,מרדכי זורע ,מר אבי קציני.
"חולון מתחדשת"?
מר שי קינן :אני ויוסי ועקנין.
מר מוטי ששון :אוקיי .מורן מי?
מר מורן ישראל :מקס מורוגובסקי ואריאל בן חורש.
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דובר :מוטי ,אין לנו בועדת תנועה נציג.
מר מוטי ששון :אוקיי ,מי בעד? אוקיי ,אושר פה אחד ,24 .אין נגד ,אין נמנעים .אושר .אני
עובר לועדת בכירים.
דר' קרן גונן :אני רוצה להיות נציגת אופוזיציה.

 .48מועצת העיר מאשרת את ועדת מינוי בכירים בהרכב הבא :יו"ר הועדה – מר מוטי
ששון ,ראש העירייה ,מר חיים זברלו ,נציג אופוזיציה

מר מוטי ששון :את יכולה לרצות אבל אני צריך לשאול את האחרים .מועצת העיר מאשרת
את ההרכב הבא מוטי ששון יושב ראש הועדה ,מר חיים זברלו נציג הזה ואנחנו צריכים נציג
אופוזיציה .אני אדבר עם החברים ונחליט.
דר' קרן גונן :איזה חברים אנחנו בישיבת מועצה.
דובר :אני רוצה ,עד היום היה השם של מורן ונראה מי רוצה.
מר מוטי ששון :שי?
מר שי קינן :בוודאי ,אני רוצה.
מר מוטי ששון :בר רוצה גם? מורן אתה רוצה גם?
מר מורן ישראל :אני מוותר לקרן.
דר' קרן גונן :תודה.
מר מוטי ששון :אז אני מציע את שי .מי בעד?
דר' קרן גונן :רגע ,שנייה .הוא מציע את שי אבל,
מר מוטי ששון :מי בעד? אני מציע את שי ,מי בעד?
דר' קרן גונן :רגע ,שנייה .יש פה ערבוב בין הקואליציה לאופוזיציה.
מר מוטי ששון :לא ,אוקיי  14בעד שי .מי בעד קרן?  , 7לא להצביע פעמיים .אז אושר,
הוחלט שי נציג של האופוזיציה .הסעיף האחרון יש משלחת עירונית להאן מונדן חידוש ברית
ערים תאומות.
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דר' קרן גונן :רגע ,שנייה .אפשר להגיד משהו? שנייה אחת .יש שני תפקידים שנותנים
לתפקידי אופוזיציה ושניהם שי קיבל אותם גם יו"ר ועדת ביקורת וגם כרגע במינוי בכירים .יש
לו בעיה עם זה כי מחר ,מחרתיים,
מר מוטי ששון :אם יש ניגוד עניינים הועדה תוריד את זה .אין לו שום ניגוד עניינים .שי ביקש
את זה ואני בהסכמות .המועצה בחרה ,לא אני .אני הבאתי את זה לאישור הועדה .אוקיי ,אני
עובר לסעיף האחרון.

 .49משלחת עירונית להאן מונדן – חידוש ברית ערים תאומות לציון  30שנות ברית.
מר מוטי ששון :אוקיי ,אני עובר לסעיף האחרון .חברים .יש משלחת עירונית להאן מונדן לעיר
התאומה שלנו .אנחנו צריכים לנסוע לחדש את ברית הערים התאומות ל 31-שנה .הם היו
כאן והם חתמו לפני הבחירות שהיינו צריכים לנסוע לפני הבחירות אבל החלטתי שאני לא
רוצה לנסוע ותצא משלחת מטעם העיר חולון לחתימה על ההסכם ,על החידוש .אני עומד
בראש המשלחת .מרכז את המשלחת .הזמינו  4אנשים .מראה לכם שגם המצב באירופה
הוא לא קל ,הוא בעייתי .ברגע שאני יושב ראש נוסע לחתימה ,מי שירכז את המשלחת תמיד
זה יוסי או מישהו אחר ונשארים שני חברי מועצה .חבר מועצה ובזמנו קיבלנו החלטה ש-
 51%מהמשלחות יהיו בכירים בעירייה ו 51%-יהיו מועצת העיר מהטעם הפשוט שאנחנו
רוצים שאלה שנוסעים איתנו יכירו את הפקידות הבכירה באותם ערים תאומות שיש (לא
ברור) בין אם זה האן מונדן ובין אם זה מיטן בברלין .לצערי מערכת היחסים היא כזאת
שהקשרים טובים רק עם האן מונדן ,שזה קשר שכבר ,לצערי אני אומר ,וזה לא קל ,יש עניין,
כי יש הרבה משלחות של נוער .עיקר התקציב מוצא על משלחות נוער .הנוער שלנו נוסע
לגרמניה ונוער של גרמניה מגיע לכאן .מתאכסן בבתים של בני הנוער ושם הם מתאכסנים
באכסניה של העיר האן מונדן ,אני חושב שהקשרים האלה הם מאד חשובים ואני מודיע פה
שאני נוסע על חשבוני.
גב' יונת דיין :בהתאם לחוזר המנכ"ל שיצא בסוף  2117יש התייחסות של מנכ"ל העירייה
שמסבירה את הבסיס המקצועי מאחורי זה.
דובר :מתי המשלחת הזאת יוצאת?
מר מוטי ששון :במאי.
גב' יונת דיין :ואישור מגזברות העירייה על קיום ,העלות שהעירייה נושאת בה היא רק כרטיסי
הטיסה .כל האירוח שם מבוצע על ידי ועל חשבון עיריית האן מונדן .ראש העירייה כאן כרגע
הודיע שגם את הכרטיס טיסה שלו הוא (לא ברור) אז למעשה (לא ברור) המועצה צריכה
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לאשר את זה שיצאו ראש עירייה וחבר מועצה ,סך הכל  2 .4עובדים ו 2-חברי המועצה מבין
הנבחרים ראש העירייה יוצא ועוד חבר מועצה אחד .מבין העובדים זה יהיה (לא ברור).
גב' שני מסילתי כהן :נבחר חבר מועצה שיוצא?
מר מוטי ששון :עדיין לא החלטנו מי .אני בדרך כלל שלא יפגעו החדשים ,אני צריך לתת כבוד
לחברים הותיקים אז אני רוצה להתייעץ ולשאול אותם מי אבל אני מניח שיהיו ותיקים ,בואו
נכבד אותם.
גב' שני מסילתי כהן :לא ,רק כדי לדעת.
מר מיקאל בוזאגלו :קודם כל מבורך .יוזמה מבורכת אין שום בעיה .בכלל לא מעניין אותי חו"ל
אז זה לא רלוונטי אבל זו לא הנקודה .אתה אומר חדשים ,ותיקים ,זו לא הנקודה .הנקודה
שצריכה לצאת מכאן היא מי יוכל לייצג את חולון בכבוד ,באנגלית רהוטה ,בלבוא עם משהו
מסודר.
מר מוטי ששון :אני בפעם הראשונה שנסעתי ישבתי והכנתי את הדפים שלי והרוב הגדול
דברו באנגלית .אני מגיע ,זה היה כנס של כל ראשי הערים שלהם ואני רואה הגרמנים
מדברים גרמנית ,הפולני מדבר פולנית ,האנגלי מדבר ,באנגלית ההוא מספרד שהגיע מדבר
ספרדית ,אמרתי 'מה הולך פה? רק אני אקרא באנגלית? לא בשפת האם שלי?' אז שישברו
את הראש .מה מסתבר? שיש שם בחורה דוברת עברית ואז היא מתרגמת .אני באתי עם
הנאום המוכן שלי אמרתי אם זה כך אני לא אדבר באנגלית אני אדבר עברית.
מר מיקאל בוזאגלו :הכל מבורך אבל זו ההכנה שצריכה להיות מחלקת הדוברות שזה נישה
בפני עצמה שאנחנו צריכים לדבר עליה ,זה הנראות שלנו של עיריית חולון כלפי חוץ וגם
בחו"ל ,הנושא של ברית ערים.
מר מוטי ששון :מי בעד הנסיעה?  19בעד 4 .נמנעים .אני קודם כל מודה לכם.
מר עמוס ירושלמי :קודם כל ,אתה יודע שבכל ההצבעות שאני  4פעמים גם בקואליציה וגם
באופוזיציה תמיד הרמתי יד לטובת העניין אבל המקרה הזה הוא מקרה יוצא דופן שיבוא יום
ויסופר על הנושא לא היום ומה שאני רוצה להגיד לכם מעבר לזה לכולנו חג שמח וחג באמת
נקי וכשר ומי שרוצה מיום רביעי יום אחרי הבחירות ,רביעי חמישי ,ראשון ,שני ,שלישי ורביעי
אנחנו מחלקים את החבילות למשפחות שהיום יצטרפו עליי גם חיילים בודדים דרך הקריה
התקשרו אליי ורצו שנעזור להם אז לא כל כך מעניין אותי מה שהולך מסביב זה חלק ממני.
מר מוטי ששון :אני רוצה לסיום להודיע על מאיר חלבי כמשנה לראש העיר.
בסדר הישיבה סגורה.
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