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מועצת העיר ה 18 -מן המניין מס' 23
מיום 2.2.2020
פירוט הנוכחים בישיבה והנעדרים ממנה


משתתפים:
 oמר ששון מוטי  -ראש העיר ויו"ר מועצת העיר
 oמר בבלי יעקב  -חבר מועצה
 oמר בוזגלו מיקאל  -חבר מועצה
 oמר בר שי  -חבר מועצה
 oגב' גונן קרן  -חברת מועצה
 oמר גזית אילן  -חבר מועצה וסגן רא"ע
 oמר חלבי מאיר  -חבר מועצה ומשנה לראה"ע
 oמר זכריה ניסן  -חבר מועצה
 oמר ישראל מורן  -חבר מועצה
 oגב' לביא ציון שירלי  -חברת מועצה
 oמר מכלוף קובי  -חבר מועצה
 oגב' מטלון אלינור  -חברת מועצה
 oגב' מסילתי כהן שני  -חברת מועצה
 oרו"ח נוימרק זוהר  -חבר מועצה מ"מ ראה"ע
 oמר סיטון עזרא  -חבר מועצה וסגן ראה"ע
 oגב' עדן רבקה  -חברת מועצה
 oגב' עומרד לוי גליה  -חברת מועצה
 oמר צדקה יפת  -חבר מועצה
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 oרו"ח קייקוב ראובן  -חבר מועצה
 oמר קינן שי  -חבר מועצה
 oדר' רוק מאיר  -חבר מועצה
 oמר תמם שלומי  -חבר מועצה



נעדרו:
 oמר אחדות יעקב  -חבר מועצה
 oמר זברלו חיים  -חבר מועצה וסגן ראה"ע
 oמר ניסים זאב  -חבר מועצה
 oמר סוטובסקי מיכאל  -חבר מועצה ומשנה לראה"ע
 oגב' קפלן באשרי עינב  -חברת מועצה



כמו כן נכחו:
 oעו"ד יונת דיין  -יועמ"ש העירייה
 oמר רחמים בינוני  -מנהל אגף תקציבים ובקרה
 oמר אמנון ארץ קדושה  -גזבר העירייה ,מ"מ מנכ"ל העירייה
 oגב' ורדה לוי  -מנכ"ל רשת קהילה ופנאי
 oגב' נורית בייסקי – דוברת העירייה
 oגב' לילך שץ  -סמנכ"ל קהילה והדרכה רשת קהילה ופנאי
 oמוטקה נתנזון  -יו"ר ההנהלה רשת קהילה ופנאי
 oמר יוסי זיידה  -עוזר ראש העיר ומרכז ישיבות מועצה
 oמר עצמון קצב  -מנהל מחלקת הספורט
 oמר חיים מסיקה  -מנהל מערך תרבות
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על סדר היום:
 .1הצעה לסדר של חבר המועצה מיקאל בוזגלו בנושא  -הטבות לבעלי עסקים
בעקבות שיפוצים.
 .2שאילתא  -של חברת המועצה מטלון אלינור בנושא – חובות המועצה לישראל
יפה.
 .3עדכון תבחינים לתמיכה בספורט לשנת התקציב .2020
 .4פרוטוקול חלוקת כספי תמיכות בספורט לשנת תקציב .2020
 .5מינוי מנהלת אגף הכנסות הגב' אושרית לוי כממונה על הגבייה.
 .6עדכון תקציב הרגיל לשנת .2020
 .7מינוי מורשה חתימה להעברת כספים בין חשבונות העירייה בלבד.
 .8מחיקת חובות שאינם ניתנים לגבייה (חובות אבודים) חובות אשר התקבל
לגביהם "הפטר" בערכאות השיפוטיות.
 .9חוות דעת משפטית – מכרז  43/2019חוזה מכר עיריית חולון – שני בר גיל כהן
ת.ז 200642445 .ומשה עשהאל כהן ת.ז 021937909 .גוש  6874חלקה .153
 .10הצגת תכניות עבודה רשת קהילה ופנאי.
 .11בקשה לאשר התקשרות בהסכם ללא מכרז ,על בסיס הצעות מחיר ,להשכרת
שירותים כימיים לאירועי העדלאידע ,יום הזיכרון ויום העצמאות בהתאם לתקנה
(22ח) לתקנות העיריות (מכרזים).

ריכוז החלטות ישיבת מועצת העיר שמן המניין
מס'  23פרוטוקול מס' 517
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 .12הצעה לסדר  -של חבר המועצה מיקאל בוזגלו בנושא  -הטבות לבעלי עסקים
בעקבות שיפוצים .ירד מסדר היום.
 .13שאילתא  -של חברת המועצה מטלון אלינור בנושא – חובות המועצה לישראל
יפה.
 .14מועצת העיר אשרה ברוב קולות את עדכון תבחינים לתמיכה בספורט לשנת
התקציב .2020
 .15מועצת העיר אשרה ברוב קולות את פרוטוקול חלוקת כספי תמיכות בספורט
לשנת תקציב .2020
 .16מועצת העיר אשרה ברוב קולות את מינוי מנהלת אגף הכנסות הגב' אושרית
לוי
 .17כממונה על הגבייה.
 .18מועצת העיר אשרה ברוב קולות את עדכון תקציב הרגיל לשנת .2020
 .19מועצת העיר אשרה ברוב קולות את מינוי מורשה חתימה להעברת כספים בין
חשבונות העירייה בלבד.
 .20מועצת העיר אשרה ברוב קולות את מחיקת חובות שאינם ניתנים לגבייה
(חובות אבודים) חובות אשר התקבל לגביהם "הפטר" בערכאות השיפוטיות.
 .21מועצת העיר אשרה ברוב קולות את חוות דעת משפטית – מכרז 43/2019
חוזה מכר עיריית חולון – שני בר גיל כהן ת.ז 200642445 .ומשה עשהאל כהן
ת.ז 021937909 .גוש  6874חלקה .153
 .22מועצת העיר אשרה ברוב קולות את הצגת תכניות עבודה רשת קהילה ופנאי.
 .23מועצת העיר אשרה ברוב קולות את בקשה לאשר התקשרות בהסכם ללא
מכרז ,על בסיס הצעות מחיר ,להשכרת שירותים כימיים לאירועי העדלאידע,
יום הזיכרון ויום העצמאות בהתאם לתקנה (22ח) לתקנות העיריות (מכרזים).
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פרוטוקול

 .1הצעה לסדר של חבר המועצה מיקאל בוזגלו בנושא -הטבות לבעלי עסקים
בעקבות שיפוצים
מר מיקאל בוזגלו :ערב טוב ,הצעה לסדר .הטבות לבעלי עסקים בעקבות שיפוצים .אז ככה,
למי שיש עסק יודע אם כמה אתגרים בעלי העסקים מתמודדים .עכשיו ,אני לא מדבר איתכם
סתם דוגמא ,שולמנים שבאים ואומרים 'מס הכנסה מע"מ ,מי שלא יודע זאת בעיה שלו ואם
אנחנו משלמים מס הכנסה זאת אומרת שאנחנו מרווחים והכל טוב' .אבל לי צורם דבר אחד
וחשוב באמת שאנשים יבין אני לא מדבר בארץ אני על העסקים הקטנים בינוניים בחולון שהם
בעצם הגלגל האמיתי לכלכלה המקומית וגם בארצית .שאני בא ואני רואה עסקים שצריכים
להתמודד קודם כל עם משכורות עובדים ,ימי מחלה ,אגרת שילוט ,ארנונה ,תשלום על פינוי,
על קנסות שהם מקבלים בעירייה ,פתאום שבסוקולוב שגם ככה הרחוב הזה על סך קריסה
טוטאלית על אחת כמה וכמה לפני עבודת הרכבת הקלה עכשיו צבעו להם לאדום לבן שזה
המסמר האחרון בארון המתים אם אני הולך לכיוון ההסתדרות שנקר דרומה גם כן כבר למעלה
אם אני לא טועה מ 8-חודשים שיפוצים של החלפת הבורות ,הניקוז או תעלה או  whateverעל
ידי מי שיקמה ומרבית העסקים שם ,אף רכב לא עוצר שמה ,אין גישה ,בקושי מעברי חציה
שזאת מכה אנושה לבעלי העסקים האלה אז נכון מצד אחד העירייה יודעת לבוא ולדרוש את
התשלומים ,את הפינוי ,את האגרה את הקנסות ,אבל מצד שני אותו בעל עסק שהוא בניגוד
לאחרים לא מקבל את המשכורת כמו דוקסה כמו כל  1לחודש ,הוא תלוי בספקים ,הוא תלוי
בלקוחות שלו שמשלמים לו שוטף  ,30שוטף  ,60שוטף  90ועם זה הוא צריך להתמודד ויש לו
פיות להאכיל בבית ,אלה אותם בעלי העסקים הקטנים והבינוניים שיש בחולון שאני חושב ומה
שאני רוצה להעלות פה הצעה על הסדר אנחנו בתור חברי מועצה לבוא באמת לראות איך על
אמת אנחנו יכולים לבוא ולהקל לו במעט על אותם העסקים כדי לתת להם חמצן כי מי שיסתובב
היום בסוקולוב ויראה את השממה שמה ומי שיסתובב בהסתדרות ויראה את האסון שקורה
שם בעקבות השיפוץ שנמרח ונמרח ונמרח ועסקים והולכים פשוט לקרוס ואפילו לסגור את
העסק זה לא מעניין אף אחד לכן אני חושב שהאחריות שלנו בתור חברה בראש ובראשונה וגם
בתור חברי מועצה זה להעלות את זה לסדר ,ולהציע אולי אפילו תוכנית חירום לסיוע לאותם
עסקים שיקבעו על פי קטגוריה מי באמת ניזוק בתקופה הזאת .זאת ההצעה לסדר שלי.
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מר ישראל מורן :אפשר להוסיף? קודם כל תודה מיכאל שהבאת את ההצעה הזאת אני רק
רוצה להוסיף ואולי לחדד בסופו של דבר המקום שבו אנחנו אולי יכולים לסייע ,אנחנו לא יכולים
להעביר תמיכה לגוף תאגידי ולחברה פרטית כל שהיא אתה לא יכול לתת תמיכה כמו שאתה
נותן לעמותות עם תבחינים והכל מה שכן אולי ושווה לבדוק את זה במסגרת צו הארנונה
כשאנחנו נאשר אותו האם ישנם תקדימים בערים אחרות שבזמן פרויקט לאומי כמו רכבת קלה
וכן הלאה האם אפשר לתת הנחות בזמן אותם השיפוצים בארנונה ואם כן לייצר איזה שהוא
סעיף כזה שיהיה באמת לשנים הקרובות אנחנו צופים תהיינה עבודות של רכבת קלה ועל מנת
באמת לא לפגוע באותם עסקים באותו מתווה לראות אם אנחנו יכולים לתקן איזה שהוא סעיף
כזה ולסייע להם.
דובר :השאלה אם יש יכולת תקציבית גם.
מר ישראל מורן :נכון קודם כל צריך להבין מה העלות אנחנו נבין את זה כשאנחנו נייצר את
התבחין הזה ואם כן יכול להיות שאנחנו גם צריכים לדרוש את זה כחלק מהעלות של הפרויקט
של נטע ולדרוש את זה מהם.
מר מוטי ששון :חברים על פי דיני הארנונה לא ניתן להפחית ארנונה ללא אישורי שר הפנים
והאוצר וכפי שאמרתי לכם בעבר אין להם את הסמכות ,אין שנה שאנחנו לא מגישים הפחתה
בתעריפי הארנונה ואין שנה שקורה נס שמאשרים את הבקשות שלנו .אין לעירייה סמכות או
יכולת לתת הנחות לעשות שינויים בצו ארנונה בעקבות עבודות תשתית .מה שבדקתי מורן אין
דבר כזה בערים אחרות,
מר ישראל מורן :אין?
מר מוטי ששון :אבל אני אמרתי מה שיהיה בערים אחרות שבהם סוללים את הרכבת אני אלחם
שיהיה גם פה .לא חוקקה הוראת שעה ייחודית לנושא הארנונה ברשויות המקומיות בתקופת
עבודות הרכבת הקלה .אין דבר כזה .ברגע שיהיה בעיר אחת אנחנו נדרש להחיל את זה גם
אצלנו .אני אומר ברגע ,מה שיוחל ,ומה שיאפשר החוק בעקבות מה שקרה בירושלים ובתל
אביב נחיל את זה וגם נדרוש להחיל את זה גם אצלנו.
מר ישראל מורן :אז יש פערים שאני מוכן להראות לכם.
מר בר שי :לא ,אני אומר ,אני אומר הם לא עשו הקלה בארנונה הם נתנו איזה פרויקט  ...איזה
מטבע דיגיטלי,
מר מוטי ששון :תשמע ,אני לא יודע מה זה ,אני לא מכיר את המשחקים האלה .כל דבר שאנחנו
נעשה מביאים את זה למשרד הפנים לאישור שר הפנים אני אישית נוסע כל שנה למשרד הפנים
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יושב עם הגזבר ,אנשי הגזברות ,יושב עם אנשי התקציבים של משרד הפנים עם נציג של
האוצר ואני אומר לצערי הרב אני לא מצליח לשכנע אותם להוריד ארנונה .טוב ,לאור התשובה
שנתתי אתם ,מי בעד? אתה רוצה לקיים דיון?
מר ישראל מורן :אני רוצה לקיים דיון.
מר מוטי ששון :אוקיי .מי בעד לקיים את הדיון?
מר ישראל מורן :אני רוצה ברשותך רק להגיד שזה לא רק חל על הארנונה בכלל ,לחשוב קצת
מחוץ לקופסה.
מר מוטי ששון :סליחה ,דיברת אתה רוצה לקיים דיון זכותך .מי בעד לקיים דיון בעקבות ההצעה
של , 8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1 ,בעד לקיים .מי בעד להוריד את זה מסדר היום לאור מה שאני
אמרתי?  12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1בעד להוריד מסדר היום ,ירד מסדר היום.
אני עובר לשאילתא בבקשה .אלינור בבקשה את לא היית בישיבה הקודמת אז בלי לשאול אותך
העברנו את לישיבה הזאת.
גב' אלינור מטלון :כל הכבוד ,איזה הגדלת ראש.
 .2שאילתא של חברת המועצה מטלון אלינור בנושא -חובות המועצה לישראל
יפה
מר מוטי ששון :בבקשה אלינור.
גב' אלינור מטלון :ב 18.11.2017-במסגרת שאילתא ששאלה חברת המועצה לשעבר נועה,
ענה ראש העיר כי משרדי המועצה לישראל יפה לא שילמו את החובות לעיריית חולון והיום
לאחר שנתיים ולמעלה השתנה הסטאטוס והחובות שולמו במלואם.
מר מוטי ששון :חובות המועצה לישראל יפה לעיריית חולון שולמו במלואם במסגרת הסכם
פשרה ,ההסכם הושג על בסיס שומה שנערכה תקופה של  7שנים אחורה.
אלינור מטלון :אוקיי שאלת הבהרה ,באיזה סכום מדובר?
מר מוטי ששון :מה זאת אומרת באיזה סכום?
אלינור מטלון :באיזה סכום?
מר מוטי ששון :באיזה סכום?
אלינור מטלון :הסכם הפשרה באיזה סכום?
מר מוטי ששון :אין לי פה את הסכום ,אני יכול להעביר לך את זה.

7

מועצת העיר ה 18-חולון ישיבה מועצה מן המניין מס'  23ליום 2.2.2020 -מס' פרוטוקול
517
מר אמנון ארץ קדושה :אפשר להעביר ,אבל אנחנו עשינו איתם הסכם פשרה כי היה...
רטרואקטיבית והיינו הולכים איתם לבתי משפט,
מר ישראל מורן :אז נשמח לקבל את זה.
מר אמנון ארץ קדושה :אבל כל החובות שלהם שולמו.
מר מוטי ששון :תקבל את זה .אוקיי אני עובר לסעיף הבא.

 .3עדכון תבחינים לתמיכה בספורט לשנת התקציב 2020
מר מוטי ששון :אישור היועצת המשפטית עדכון תבחינים לתמיכות בעמותות הספורט לשנת
 .2020מכתבה של היועצת המשפטית לעירייה יונת דיין מה .9.1.2020-מי שיש לו שאלות?
מר ניסן זכריה :כן.
מר מוטי ששון :כן ניסן.
מר ניסן זכריה :יש פה משהו שהוא קצת לא ברור לי .אם לחבר מועצה לכאורה אסור לפנות
לפקיד עירייה ,לאזרח רגיל הוא יכול לפנות נכון? אם אני אזרח ,אני ליאורה פור כרגע,
מר מוטי ששון :ניסן ,ניסן רגע ,אני שואל ,מה זה קשור לתבחינים?
מר ניסן זכריה :לא ,אני שואל אותך שאלה.
מר מוטי ששון :אני אענה לך בסוף .בוא ,יש לך פה אישור של היועץ המשפטי לעדכון תבחינים.
מר ניסן זכריה ... :של עיריית באר שבע באיזשהו עניין ,שהם ביקשו הבהרה .ואני רוצה להבין
דבר אחד הגיוני ,אם לחבר מועצה אסור לפנות לפקיד ,ולתושב מותר לפנות לפקיד? אני לא
מבין .משהו פה לא ברור.
מר מוטי ששון :סליחה אני אשאל שאלה ,מאחר וזה לא קשור לנושא של הסעיף הזה על סדר
היום,
מר ניסן זכריה :למה זה לא קשור?
מר מוטי ששון :אז בבקשה ,יש שאלות?
מר ניסן זכריה :אז בשביל מה אתה מעלה את זה? אם זה לא קשור וזה לא על סדר היום אז
בשביל מה אתה מעלה את זה?
מר מוטי ששון :אישור תבחינים,
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מר ניסן זכריה :לא ,אבל אתה אמרת על המכתב של היועצת המשפטית ,מה?
מר אלינור מטלון :הוא מדבר על האישור התבחינים ,על המכתב,
מר ניסן זכריה :לא ,לא על התבחינים,
מר אלינור מטלון :אבל זה הנושא על סדר היום.
מר מוטי ששון :זה הנושא על סדר היום.
מר ניסן זכריה :אמרת 'אישור היועץ המשפטי עיריית באר שבע' ,מה?
מר אלינור מטלון :לא.
מר ניסן זכריה :אתה בטוח שאתה לא מדבר על מכתב שהגשתם?
גב' אלינור מטלון :לא ,הוא מדבר על סעיף בסדר היום.
מר ניסן זכריה :לא קיבלתי אני אומר ,יוסי לא קיבלתי את התבחינים.
מר מוטי ששון :חבר'ה יש שאלות?
דובר :יש מישהו שלא קיבל את התבחינים? כולם קיבלו את זה בדואר ,ניסן.
מר מוטי ששון :אוקיי .מי בעד אישור?
מר בר שי :רגע יש לי שאלה אחת קטנה.
מר מוטי ששון :בבקשה תדבר.
מר בר שי :כן ,בעצם יש שם שינוי להוסיף מן סעיף כזה קשיח של  30אלף שקלים לכדורגל
חופים לא ברור לי לפי מה נקבע הסכום הספציפי הזה או שהוא ,זה תחום שפועל בערך כמה
לחודש חודשיים בשנה או?
מר יוסי זיידה :מדובר על סכום חד פעמי לעונה אחת של משחקים ,בתום העונה בתנאי שישתפו
במסמכים ויעמדו בתנאי הסף שנקבעו.
מר בר שי :אבל איך הגענו ל 30-אלף? איך הגענו לסכום הזה?
מר יוסי זיידה :יש מסגרת של ליגת כדור עף חופים שמתקיימת מזה  13שנה ב 7-שנים
האחרונות יש קובצה חולונית שמשתתפת במשחקים האלה שמשחקים בימי הקיץ,
דובר :בנתניה.
מר בר שי :ב?-
דובר :בנתניה.
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מר יוסי זיידה :בנתניה.
דובר :כדאי לך לבוא ,הייתי שם.
מר יוסי זיידה :שמשודרים בטלוויזיה בשידור ישיר בימי שישי,
דובר :כן.
מר יוסי זיידה :הקבוצה הזאת פנתה כמה וכמה פעמים מאחר שבמהלך השנים האחרונות ראינו
את מידת החשיפה ,את מידת ההשתתפות ,הרצינות של הקבוצה הזאת פנו לוועדת ,כאמור
פנו לוועדת תמיכות וועדת תמיכות ישבה ודנה בנושא ושיתפנו בזה את את מנהל מחלקה
לספורט כרפרנט מקצועי וקיבלנו החלטה על תמיכה בסכום קשיח כפי שעשינו בעבר בעניין של
כדורגל בכלל במסגרת איזה שהיא רפורמה שביצענו בנושא של הכדורגל בעיר כדי לתמוך
בקבוצה כזאת שמייצגת את העיר בגלל החשיפה.
מר בר שי :זה אומר ששנה הבאה אנחנו נאשר תימוכין שהוא כן לפי קריטריונים מסוימים שהוא
לא קשיח בצורה,
מר יוסי זיידה :זה אומר שכרגע שישחקו בקיץ הקרוב ויסתיימו המשחקים ועמדו והשתתפו
ושיחקו בכל המשחקים,
מר מוטי ששון :יבדקו את זה.
מר יוסי זיידה :ועמדו בתנאים שנקבעו נבדוק את העניין ונקבל החלטות כרגע זה חלק
מהתבחינים.
מר ישראל מורן :היו עוד שינויים בתבחינים?
מר יוסי זיידה :עצמון?
מר עצמון קצב :כן יש שינוי אחד .יש  ...בכדורגל נשים שעד עכשיו היא לא ענתה על
הקריטריונים ... .הזו קיימת שלוש שנים ,אבל בשנתיים הקודמות שיחקו  25דקות על  25דקות,
במקום  45דקות על  45דקות ... .בליגה הזאת ,השנה הליגה הזאת מסודרת ומאורגנת גם 8
קבוצות משחקות  45דקות לכל מחצית .עשו תבחינים ,היינו חייבים להוסיף אותם ליגה ,אבל
זה שינה את החלוקה של,
מר ישראל מורן :אז איפה? איזה תבחין שונה?
מר עצמון קצב :זה לא שינה את התבחינים ,זה שינה את הסכומים.
מר בר שי :זה בסעיף הבא.
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ישראל מורן :הוא מדבר על הסעיף הבא .לא ,אוקיי אנחנו לא מדברים על חלוקת תמיכות ,אנחנו
מדברים על תבחינים .האם בתבחינים חוץ מכדורגל החופים,
מר עצמון קצב :לא השתנו.
מר ישראל מורן :אוקיי.
מר יוסי זיידה :לא השתנה ,אבל בעצם הכניסה ,זה שהם עומדים כרגע בתבחינים,
מר ישראל מורן :לא ,זה בחלוקה ,אני יודע את זה.
מר יוסי זיידה :ניסן רצה לשאול משהו.
מר מוטי ששון :כן ,ניסן?
מר יסן זכריה :אני רציתי להעיר משהו אני יודע שתבחינים פחות או יותר זה עניין סגור אבל יש
איזה שהיא בעיה שאני חושב שלא ירדתם לסוף העניין .יש בעיר חולון כרגע ארבע קבוצות
כדורגל ,קבוצה בליגה א' קבוצה בליגה ב' ושתיים ב-ג' התקצוב לספורט לענף הכדורגל ידוע
שהוא  400אלף שקל לקבוצה אחת שאר הקבוצות לא מקבלות שקל 3 ,קבוצות לא מקבלות
שקל ,אני מדבר על הקבוצה הבוגרת לא הנוער וקבוצה אחת מקבלת  400אלף שהיא בליגה
הבכירה בליגה א עכשיו בכל זאת אלה קבוצות שהבוגרים עצמם מייצרים איזה שהיא מוטיבציה
לילדים ולמערכת כולה לפעול כי אם אין קבוצה בוגרת הילדים לא באים לשחק .עכשיו מצד שני
גם לוקחים מהם דמי שימוש במגרש ,עכשיו דמי שימוש,
מר מוטי ששון :זה על פי חוק.
מר ניסן זכריה :לא ,הכל על פי חוק גם הישוב של התבחין הוא על פי חוק אני אומר עוד הפעם,
מה? אתה רוצה לענות?
מר יוסי זיידה :לא ,אני אענה לך שתיים ,כן.
מר ניסן זכריה :אז אני אומר שהיה צריך לשקול לפחות להקל עליהם בדמי שימוש ,במשהו זה
קבוצות שאין להם שום הכנסה לכאורה מהעירייה .העירייה לא תומכת בשקל בקבוצות הבוגרות
לא בבוגרים ולא בנוער.
מר יוסי זיידה :בואו ,הפרדנו.
מר ניסן זכריה :אוקיי זה מופרד לכן אני אומר במקרה הזה לפחות יגאל אייל בזמנו הבטיח ,ואני
מבין שיש את מר עצמון שהוא מחליף את יגאל,
מר יוסי זיידה :ונברך את עצמון על תפקידו החדש דרך אגב ,עצמון הוא מנהלת מחלקת הספורט
החדש ,וזאת ההזדמנות לברך אותו בהצלחה.
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מר מוטי ששון :בהצלחה.
גב' אלינור מטלון :בהצלחה עצמון.
מר ניסן זכריה :יגאל בזמנו הבטיח לבדוק איזה אפשרות אולי קצת להקל עליהם כי למשל עכשיו
יש קבוצות שאין להם עצמאים הם רוצות להשתמש במחצית מהמגרש ומגרש שלם זה 260
שקלים ,חצי מגרש זה  ,100צריך לבוא לקראת הקבוצות החלשות שממילא לא מקבלות תקציב
אז לפחות בדמי שימוש או במשהו לבוא לקראתם יוסי.
מר יוסי זיידה :אז ככה,
מר עצמון קצב :הקבוצות דיברו איתי ואנחנו נבדוק ונעשה את זה עם זה אפשרי ונעשה.
מר יוסי זיידה :אוקיי .סגר את העניין.
מר ניסן זכריה :טוב.
מר מוטי ששון :אוקיי .אז מי בעד אישור עדכון התבחינים לתמיכות לעמותות הספורט לשנת
 ?2020מכתבה של אביבה שרון סגנית היועצת המשפטית מ  ?9.1.2020-מי בעד? ,3 ,2 ,1
 19 ,18 ,17 ,16 ,15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4בעד ,מי נגד? מי נמנע? ,2 ,1
 ,3שלושה נמנעים.
אני עובר לסעיף הבא .אושר.

 .4פרוטוקול חלוקת כספי תמיכות בספורט לשנת תקציב 2020
מר מוטי ששון :אוקיי אני עובר לפרוטוקול חלוקת כספי תמיכות בספורט לשנת התקציב .2020
מכתבם של יוסי זיידה רחמים בנוני ואביבה שרון מה 19.1.2020-מי בעד? ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1
 18 ,17 ,16 ,15 ,14 ,13 ,1,2 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7בעד .מי נגד? מי נמנע?  4 ,3 ,2 ,1נמנעים,
אושר.
אני עובר לסעיף הבא.

 .5מינוי מנהלת אגף הכנסות הגב' אושרית לוי כממונה על הגבייה
מר מוטי ששון :מינוי מנהלת אגף הכנסות הגברת אושרית לוי כממונה על הגביה ,קיבלתם את
זה?
גב' אלינור מטלון :כן.
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מר מוטי ששון :יונת את רוצה להגיש?
גב' יונת דיין :פשוט משרד הפנים בשביל לאשר את הפרסום ברשומות ביקש החלטה של מועצת
העיר המינוי יהיה יותר מפורט וספציפי ממה שהבאנו לכם חודש שעבר אז חזרנו אליכם
בפורמט מפורט יותר.
מר מוטי ששון :על פי דרישת משרד הפנים.
גב' שני מסילתי :שאלה לי אליכם רשום פה לבקש את אישור מועצת העיר להסמכת גזבר
העירייה ומורשים מטעמו ,מי המורשים מטעם גזבר העירייה?
גב' יונת דיין :זה סעיף אחר.
מר מוטי ששון :זה סעיף אחר,
מר יוסי זיידה :נגיע לסעיף.
מוטי ששון :זה היה סעיף קודם.
גב' יונת דיין :אנחנו מדברים על מנהלת אגף הכנסות.
מר יוסי זיידה :אנחנו בסעיף  5עכשיו.
גב' יונת דיין :וכל התפקידים של מנהל ארנונה ,מומנה על הגבייה וכולי.
מר מוטי ששון :על פי מכתבה של היועצת המשפטי מה 21-לינואר ,על פי מכתבה של אביבה
שרון סגנית היועצת המשפטית,
מר בר שי :רגע ,במקומו של מי היא?
מר מוטי ששון :נוסח ההחלטה" :מועצה מחליטה לאשר את מינויה של הגברת אושרית לוי
תעודת זהות  25593139לממונה על הגבייה ,ולתת לה את מלוא הסמכות כמפורט בסעיף 3
לעיל במכתבנו זה ".מכתבה של אביבה שרון כמו שאמרתי סגנית היועצת המשפטית מה-
 .21.1.2020מי בעד? 19 ,18 ,17 ,16 ,15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1
 20בעד .מי נגד? מי נמנע? אוקיי .מי נמנע?  1 ?1נמנע .אושר.
אני עובר לסעיף הבא.
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 .6עדכון תקציב הרגיל לשנת 2020
מר מוטי ששון :עדכון התקציב הרגיל ,מי מציג את זה? אולי תתקרב?
מר רחמים בינוני :מדובר בתוספת של שלושה סכומים למחלקת השומה לטובת סקר
נכסים .הקטנו את סעיף פעולות מיוחדות ב 240-אלף לטובת השומה.
מר בר שי :הוא רשום כקשיח בתקציב שהוגש בתחילת שנה .הוא רשום כתצהיר
קשיח.
מר רחמים בינוני :נכון כי זה ה 1%-שאנחנו שמים שם לטובת הרזרבה אבל מעבר
ל 1%-היה לנו שם עוד יתרה ,שמנו ,הייתה עוד יתרה של כסף ולכן אני יכול להוריד
את זה לפני ה 1-לאפריל ולכן הורדנו את זה.
מר ישראל מורן :כן אבל ככל שהוא כתוב קשוח אנחנו לא יכולים לדעת את זה
כשאנחנו מאשרים את התקציב בכלל.
מר רחמים בינוני :לא אני אומר ,אני על פי החוק חייב לשים אחוז אחד מבחינת
הרזרבה.
מר ישראל מורן :לא ,זה ברור .אבל זה לא מוגדר ...
מר רחמים בינוני :לא ,קשיח הכוונה שאם אני רוצה לקצץ בקיצוצים שאנחנו עושים
לפעמים  5אחוז הכל ,אני לא נוגע בסעיפים האלה כי אני חייב לתקצב אותו .זאת
הכוונה של רישום קשיח.
מר בר שי :אבל כן אנחנו מקצצים בזה.
מר רחמים בינוני :אני במהלך השנה מקצץ את התקציב ,כל רבעון אני מקצץ אותו.
מר מוטי ששון :אוקיי ,מי בעד? עדכון התקציב הרגיל לשנת 1.399.700 ,2020
מלש"ח גם בצד ההוצאות וגם בצד ההכנסות אין שינוי .מי בעד? ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1
 18 ,17 ,16 ,15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7בעד .מי נגד? מי נמנע? 4 ,3 ,2 ,1
נמנעים .אושר.

 .7מינוי מורשה חתימה להעברת כספים בין חשבונות העירייה בלבד
מר מוטי ששון :אני עובר לסעיף הבא .מורשה חתימה להעברת כספים בין חשבונות העירייה
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בלבד.
מר יוסי זיידה :אמנון פה תגיד את השמות בבקשה.
מר אמנון ארץ קדושה :פה מדובר על דני פדר שהוא ממלא מקום הגזבר ,אסתי וייסלר הרצוג
שהיא חשבת העירייה ,ועידית עמנואל שהיא עוזרת הגזבר ואחראית על כל הנושא של
חשבונות הבנק של העירייה.
מר קייקוב ראובן :שאלות יש? כן אחרונה מי זאת האחרונה?
מר אמנון ארץ קדושה :עידית עמנואל.
מר קייקוב ראובן :כמה זמן היא במערכת?
מר אמנון ארץ קדושה :היא במערכת כבר המון שנים ,אני לא יודע .היא עוזרת הגזבר ,והיא גם
עברה פה בוועדה.
מר אמנון ארץ קדושה :כל השלושה שאני אמרתי כרגע נמצאים בזכויות החתימה ,פשוט להקל
את הפרוצדורה שזאת העברה בין חשבונות בנק .יותר קל פשוט העביר מדובר רק על חשבונות
עיריית חולון לא מעבר.
מר מוטי ששון :בלבד .אוקיי מי בעד? מי בעד? ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8, 7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1
 21 ,20 ,19 ,18 ,17 ,16 ,15 ,14בעד .יש נגד? אין נגד ,אין נמנעים .אושר פה אחד.

 .8מחיקת חובות שאינם ניתנים לגבייה (חובות אבודים) חובות אשר התקבל
לגביהם "הפטר" בערכאות השיפוטיות
מר מוטי ששון :אני עובר לסעיף הבא .אישור מועצת העיר למחיקת חובות שאינם ניתנים לגבייה
(חובות אבודים) ,חובות אשר התקבל לגביהם הפטר בערכאות המשפטיות כך הסכום הוא
 .1,600,666.90מי בעד?
מר מוטי ששון :מי בעד? ,18 ,17 ,16 ,15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1
 .22 ,21 ,20 ,19אושר .אין נגד ,אין נמנעים.
אני עובר לסעיף הבא.
מר ניסן זכריה :מוטי .יש איזה שהיא אמירה משהו לגבי המנכ"ל שגידרת אותו לא? מר מוטי
ששון :לא ,זה על הסדר ,זה לא על הסדר עכשיו .בוא נגמור הסעיף הזה.
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 .9חוות דעת משפטית – מכרז  43/2019חוזה מכר עיריית חולון – שני בר גיל
כהן ת.ז 200642445 .ומשה עשהאל כהן ת.ז 021937909 .גוש 6874
חלקה 153
מר מוטי ששון :זה לא על סדר היום .אוקיי חוות דעת משפטית .אנחנו במכרז מכר עיריית חולון.
גב' יונת דיין :מדובר על שני בר גיל כהן ומשה עשהאל כהן ,אנחנו על זה נכון מוטי?
מר מוטי ששון :כן ,כן.
גב' יונת דיין :כן ,מדובר על שטח קרקע בבעלות העירייה עם יעוד שכיר לא ציבורי השמאות
מטעם העירייה שהייתה אומדן על בסיס המכרז צורפה לכם עומדת על שני מיליון מאתיים
חמישים אם אני לא טועה,
מר מוטי ששון :לא ,שני מיליון שלוש מאות.
גב' יונת דיין :שני מיליון מאתיים חמישים וההצעה של ועדת המכרזים המליצה לאשר שמובא
אליכם הסכם המכר לאשר היא על  2,366,666שקלים ,השטח בתוך ח.370/4/
מר מוטי ששון :מעולה .אוקיי .אני קורא את ההחלטה" ,מועצת העיר מאשרת לאחר קבלת חוות
דעת היועץ המשפטי את ההתקשרות בין עיריית חולון לבין שני בר גיל כהן תעודת זהות
 200642445ביחד עם משה עשהאל כהן תעודת זהות  021937909למכירת מלוא הזכויות
של עירייה בחלקה  153בגוש  6874וזאת תמורת סך של  ₪,2,366,666כאשר ההצעה זו
הייתה הצעה שסכומה היה גבוה ממחיר המינימום שנקבע בחוות הדעת השמאית מיום
 27.10.2019שניתנה על ידי שמאית העירייה גברת רחל פרנקו ,והכל בהתאם לחוזה בין
הצדדים ואישור מועצת העיר ברוב חבריה ".בעד ההחלטה מצביעים ,מי בעד? מי בעד? ,2 ,1
 22 .22 ,21 ,20 ,19 ,18 ,17 ,16 ,15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,10, 8,9 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3חברים בעד
מתוך  27חברי המועצה ,שהם רוב רגיל מתוך כלל חברי המועצה ולא רק מהנוכחים.
סעיף הבא .הצגת תכניות עבודה רשת קהילה ופנאי ,בבקשה.

 .11בקשה לאשר התקשרות בהסכם ללא מכרז ,על בסיס הצעות מחיר,
להשכרת שירותים כימיים לאירועי העדלאידע ,יום הזיכרון ויום העצמאות
בהתאם לתקנה (22ח) לתקנות העיריות (מכרזים)
גב' יונת דיין :טוב.
מר מוטי ששון :אולי לפני שהיא תיתן ,יש לי פניה לחברים .בקשה אם אפשר אם אתם מעוניינים,
זה הכל תלוי בכם ,במקום שנכנס את הישיבה עוד הפעם בשבוע הבא על סעיף  ,1התקשרות
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בהסכם ללא מכרז על בסיס הצעות מחיר להשכרת שירותים כימיים לאירועים של העדלאידע,
יום הזיכרון ויום העצמאות בהתאם לתקנה (22ח) לתקנות העירייה (מכרזים) המצורף.
דובר  :1זה סעיף שהבאנו היום בגלל שהייתה לנו בעיה ביום ,יש לנו בעיה ואנחנו צריכים
להספיק ולהוציא ,מה שנקרא ,להעמיד לשירותים ,זה מקובל?
מר ניסן זכריה :מאושר ,מאושר.
מר מיקאל בוזגלו :לא ,לא ,רגע מה מאושר? דקה .מקובל להעלות על סדר היום.
מר מוטי ששון :מי בעד להעלות לסדר היום? ,14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1
 ,21 ,20 ,19 ,18 ,17 ,16 ,15רגע 22 ,בעד .אין נגד ואין נמנעים ,זה  22מתוך  27חברי
מועצה .הייתם בעד אני מודה לכם .זה עלה לסדר היום .ועכשיו מי שרוצה להסביר או שזה מובן
מאליו?
מר מיקאל בוזגלו :לא מובן.
מר מוטי ששון :יש שאלות? בבקשה.
מר מיקאל בוזגלו :בקשה לרשות לשוב בהסכם ללא מכרז על בסיס הוצאות מחיר ,עוד פעם,
אני לא הייתי אני לא יודע מה ,אם יהיה הסבר הגיוני מקובל .אבל מדברים מעבר על כל מיני
דברים ומ כרזים תפורים אני כן צריך להסביר מה הסיבה האם אף אחד לא ניגש למכרז ,האם
זה בעייתי למצוא בן אדם כזה ואז זה לגיטימי ,אנחנו מאוד פתוחים בנושא .כי בכל זאת מדובר
פה על יום העצמאות ,יום הזיכרון ,על כמות רציתי.
דובר  :1חיים מסיקה ,מנהל מערך האירועים של עיריית חולון.
מר חיים מסיקה 2017 :עד  2019היינו עדיין בנוהל הצעות מחיר ואז הבנו שהנוהל אומר שמעל
 140אלף שקל מחויב במרכז ,ובאמת ב 2019-זה היה הפעם הראשונה שיצאנו למכרז .נושא
שירותים כימיים ,לצערי האינפלציה של המחירים בגלל הביקוש ,כי בסוף יש מקומות שיש
ביקוש יותר ויש פחות ,אנחנו שילמנו מחירים סתם כדי לסבר את האוזן ,סביב  140שקל לתא
רגיל להשכרה ביום רגיל באירועים כמו פורים ,וביום העצמאות בגלל שיש ביקוש מצד כל
העיריות אז זה קופץ כמעט במאה אחוז ,פי  2זה ביום העצמאות וביום הזיכרון .ב 2019-חברת
שירותיון שנתנה שירות בחולון מעל  20שנה החליטו לצאת מההסכם שהם היו מחויבים לו ב-
 2019כי הם מפסידים כסף .עשינו בדיקה כדי רגע על מה מדובר ומסתבר בהצעת מחיר שנתנו
רק לאירועים האלה שראני מדבר עכשיו ב 2019-דובר ,הם נתנו לי הצעת מחיר חדשה שעלתה
בין  75אחוז ממה שהייתי משלם שנתיים קודם ועדין הם היו  25אחוז יותר זולים משאר
החברות שיש בשוק ,זאת אומרת זה פחות או יותר הקפיצה שהייתה ,בהתאם לזה אפיינו מכרז
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ביולי  2019יצאנו למכרז ראשון ספטמבר אף חברה לא הגישה כולל החברה הזאת לא הגישה
אף הצעה כי מבחינתה היא לא הייתה מוכנה להתקשר ל 5-שנים קדימה כי המכרז הזה  1פלוס
 4ובמחירים שהצענו והלכתי על האיזון בין המחירים ששילמתי ב 2018-ל,2019-
גב' יונת דיין :תסבר לנו את האיזון באיזה מחירים?
מר חיים מסיקה :איך?
גב' יונת דיין :תסבר לנו את האיזון מבחינת המחירים?
מר חיים מסיקה :אז בתקופה ההיא זה  140שקל לתא רגיל ו 250-ביום העצמאות וביום
הזיכרון,
גב' ניסן זכריה :לא ,ביום רגיל ,ביום העצמאות כפול .2
מר חיים מסיקה :אני אומר  250ביום העצמאות זה מה ששילמנו עד  2019 .2018אחרי סקר
של ארבע חברות הכי גדולות בשוק כי יש לנו כמויות שאנחנו לוקחים זה כבר קפץ ל 210-לתא
רגיל ו 450-שקל ביום העצמאות וביום הזיכרון במכרז אנחנו אפיינו  200שקל ליום רגיל ב300-
לתא של נכים לא משנה ,אבל זה בערך המחירים שכבר שילמנו ב 2019-ולמרות זאת אף
חברה לא הגישה ואת יום העצמאות אפיינו  400שקל ו 490-ועדין אף חברה לא הציגה.
גב' שני מסילתי? כמה תאים צריך? כמה תאים בדרך כלל באירוע כזה?
מר חיים מסיקה :האירוע עדלאידע לדוגמה סתם בשביל להבין עדלאידע זה האירוע הכי גדול
שלנו כמעט מאה תאים רגילים ושמונה של נכים יום העצמאות יום הזיכרון זה סביב  20אני
אומר זה לא נותן מענה לכמות הקבל אבל זה מה שצריך בהנחיות כי אין ברירה אם כל הכסף
בסוף ילך לשירותים ,אפיינו את המרכז ביולי אף אחד לא הגיש יצאנו למכרז חדש כי בדקתי
עוד הפעם עיריות רגע אולי היינו ,כי אני לא מוכן לשלם מחירי הפקר אבל עדין את עיקר הטובים
העלנו אותם בעוד  12אחוז בסוף הגישה רק חברה אחת שגם לא עמדה בתנאי הסף כי החליטה
להגיש רק לעדלאידע שזה הכסף הגדול מעל  100תאים ביום העצמאות וביום הזיכרון היא
החליטה שהיא לא מגישה וזהו ובשבוע שעבר יש פה חלק מהאנשים פה שפסלו ,כי לא הייתה
לנו שום הצעה והם לא עשו  ...העדלאידע היא עוד חודש .כאילו ,אם אנחנו לא עושים עכשיו
תנאי של הצעות מחיר,
מר ניסן זכריה :יש לי שאלה .למה אתה לא משתמש במכרזים של משכ"ל?
מר חיים מסיקה :כי הם לא לאירועים ,הם כאילו לתקופות ארוכות של בנייה זה מכרז אחר
לחלוטין אני צריך כולה  24שעות ,במקרים חריגים אני צריך את זה רק עם ניקיון.
מר ישראל מורן :שאלה.
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מר חיים מסיקה :בבקשה.
מר ישראל מורן 30 :אלף שקל זה העלות המשוערת לשנה נכון?
מר חיים מסיקה.40 :
מר ישראל מורן :אוקיי כי רשום לנו .30
מר חיים מסיקה 30 :זה לאירועים האלה ספציפית אני משתמש עוד בשירותים במהלך השנה.
גם לאירועי קיץ וכאלה.
מר ישראל מורן :ואז הפטור ממכרז צריך לחול על כמה?
מר חיים מסיקה :שנה .שנה ואז נצטרך לצאת למכרז עוד הפעם.
גב' יונת דיין :שירות לשנת .2020
דובר  :1לא ,ספציפית לאירוע.
מר ישראל מורן :כן ,אבל בשביל ,מה שהוא לא יכול להיות פטור ממרכז והוא חייב לצאת למרכז
תרומת סכום של,
גב' יונת דיין :לא זה לא העניין .שמגיעים למועצה עם בקשה לאשר,
מר ישראל מורן :לא ,את זה הבנתי.
גב' יונת דיין :זה לא עניין של הסכומים .מכיוון שכרגע יש לנו גם לחץ זמנים כי עדלאידע היא
בעוד חודש וכלום ,ומכיוון שניסינו שני מכרזים ואנחנו לא צולחים אז אנחנו רוצים שנה אחת
לקבל מכם את האישור ,בתקווה שאולי משהו ישתנה.
מר חיים מסיקה :כי אם לא נצליח במרכז הבא גם כנראה שנצטרך לאשר את זה קבוע ,בהצעות
מחיר.
מר מוטי ששון :אוקיי.
מר ישראל מורן :רק ברשותך עוד דבר ,רק לעקוף את הנושא הזה שהכל יגיע כמו שצריך
בפיזור ,בניקיון.
גב' יונת דיין :ברור.
מר ישראל מורן :בסדר.
מר מוטי ששון :אוקיי .מי בעד? תקראי את ההחלטה.
יונת דיין :מי בעד לאשר פטור ממרכז להליך של משא ומתן להתקשרות לצורך תאים שירותים
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כימיים לשנת  2020לאור ההסבר של מנהל מערך התרבות?
מר ישראל מורן :פה אחד.
מר מוטי ששון21 ,20 ,19 ,18 ,17 16, 15, 14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1 :
בעד ,ואין נגד ,אין נמנעים .אושר.
אני עובר לסעיף האחרון .הצגת תוכנית העבודה רשת קהילה ופנאי.

 .10הצעת תכניות עבודה רשת קהילה ופנאי
גב' ורדה לוי :ערב טוב לכולם .אתם קיבלתם את כל התוכניות העבודה 300 ,עמודים בערך.
אנחנו לא נספור כמובן את כל התוכניות אבל אנחנו כן נציג את התפיסה הכוללת שניתנת על
פי בסיס הערכים של מקצועיות ,כבוד ,שותפויות ,אחריות ויושרה .אני כן אומר שני דגשים
בבסיס של התוכנית .התוכנית השנתית של הרשת מוגדרת בשני דגשים בעיקר הדגש הראשון
כל מה שקשור לקהילה והחוצה כלומר כל הרשת כולה כל העובדים רכזי הקהילה ,מנהלים,
מזכירות כל מי שרק עולה על דעתכם מדברים על שפה ארגונית אחת שאנחנו מדברים על
נושא קהילה לדוגמה אין אחד שלא ידע את ההבדל בין מתנדב לבין פעיל או לבין פעיל קבוע
או כל דבר אחר אין אחד שלא ידע מה זה אירוע קהילתי ומה זה אירוע חד פעמי וכולי אנחנו
עושים הכשרות והדרכות לכל הצוותים בכל הנושאים של תוכניות העבודה שראיתם בכל הנושא
של האירועים ,אבטחה ,איך צריך ללמוד את האירוע ,מה צריך לכלול ,כמה הצפי ,מי קהל היעד,
מה צריך להיות וראיתם את זה גם בתוך תוכניות העבודה אנחנו מאוד מעודדים תושבים להיות
פרו-אקטיביים ולקחת חלק כאמור הרבה מאוד קבוצות של תושבים שמעורבים בהרבה הרבה
הרבה נושאים רק בחנקין יצאו השנה שלוש קבוצות שאחד מהם עוסקת בנושא של הליכה ואחד
בנושא של הומור ואחד בנושא של העמותה לחולי הקרוהן שכבר באים מכל מיני מקומות בארץ.
יש את הנושא של הנהגת ההורים ויש את הנושא של פעילים בקליין ויש את הפעילים בוולפסון,
יש לנו הרבה מאוד קבוצות שמקדמות משהו שמתאים לתוך השכונה שלהם ,האיכות חיים
שלהם וכולי .אנחנו מדברים על דגש שני זה כל התשתיות הפנים ארגוניות חשוב לנו למקצע
את כל האנשים שלנו אחד זה שיהיה להם חיזוק חוסן אישי הרבה מנהלים מתמודדים עם
סוגיות קשות מאוד ביום יום שלהם ואנחנו נותנים להם כלים ,אנחנו מסדירים את כל הנושא של
תהליכי עבודה במסגרות העבודה כי ישראל מורן :הרבה מאוד תפקידים שהם גם צריכים לתת
מענה לשטח וגם מענה פנימה לתוך הארגון ואנחנו רוצים שזה יהיה אפקטיבי ויעיל ואנחנו
בעצם רוצים ליצור איזה שהוא גאוות יחידה פנים ארגונית .כל זה בעצם נותן לנו את האפשרות
לתת את הדגשים בכל תוכניות עבודה שסמנכ"ל ההדרכה ותוכניות עבודה תעבור בשניה אחת
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על כל הדברים,
גב' לילך שץ brief :מהיר.
גב' ורדה לוי :כל התוכניות אתם ראיתם אותם אחר כך נשאיר כמה דקות לשאלות שיהיה לכם.
גב' לילך שץ :חשוב לנו לומר מאחר ואי אפשר להיכנס לכל הרזולוציות של כל תוכנית ותוכנית
זה כמעט בלתי נגמר ובטח לא יהיה בעשר דקות היה חשוב לאגד ולהראות לכם את כל
התוכניות דרך הפריזמה של הערכים שהרשת הגדירה לעצמה מה שורדה אמרה מקודם בסופו
של דבר אנחנו הערך הראשון לעבודה שלנו זה שתמיד יש לאן לשאוף ולהשתפר הסיפור של
מקצועיות רשת קהילה ופנאי וזה אנחנו מקפידים לאורך כל הדרך שכל איוש התפקידים שלנו
הם קריטריון סף זאת אומרת שלא כל מי שבא ברוך הבא אלא מוגדר סביב הצרכים ,התפקיד
וכמובן שהאדם יעמוד ויהיה מתואם למשימות הנדרשות כל עובדי הרשת עוברים הכשרות
והשתלמויות מקצועיות לשיפור ביצועים שתבינו ההשקעה היא מאוד גדולה במקצועיות
העובדים כדי שבסופו של דבר העבודה בקצה תעשה בצורה הטובה ביותר ,הסדרנו את נוהל
היצע ללימודים השתלמויות של מוסדות מוכרים .שלא יהיה אי הבנות אנחנו מאשרים למעלה
מעשרות ,זאת אומרת יותר ממאה ומשהו עובדים ברשת מקבלים אישור לצאת ללימודים
אקדמאיים על חשבון יום העבודה ,על מנת שהם יחזרו לארגון ויהיו מקצועיים יותר .קיום תהליך
הערכת העובדים מקצועי וממוסד ,זה ארגון אחד המגוונים ברמת היכולת לעשות תהליכי
הערכת עובד מכיוון שיש גיוון מאוד מאוד גדול של תפקידים ולכן יש גם את ההתאמה מיצוב
תחום ההדרכה בארגון אחראי על קידום תהליכי פיתוח ארגוני ,יש הרבה דברים שאנחנו
חוסכים ב outsourcing-ופשוט עושים תהליכים פנים ארגוניים עם אנשי המקצוע מתוך הארגון.
לגבי המקצועיות ואני הבאתי דוגמאות ואני אעביר את זה אחר כך למי שירצה .בכל מה שקשור
לתחום הגיל הרך אנחנו יודעים שזאת הנקודה הרגישה ביותר בטח להורים ובטח לתושבים
בכל מה שקשור לחינוך הילדים .כל המערך של הגיל רך מלווה מקצועית על ידי שני גורמים
מקצועיים ,הפעוטונים והמעונות רשת התחלה חכמה ,זה אומר שיש ליווי פדגוגי כולל תצפיות
וכולל מדריכות פדגוגיות שנכנסות למסגרות כחיצוניות לתפקידים שלנו ,כדי לתת מה שנקרא
'סיכום שיקוף' ,ואנחנו מקבלים בדרך כלל דוחות ועל פיהם אנחנו משפרים את מה שצריך.
וכמובן התמ"ת .צהרוני גני ילדים מפוקחים על ידי רשת צהריים טובים של החברה למתנ"סים
והתמ"ת שזה אומר מפוקח או כל דבר כזה יוצא מערך כזה חודש בחודשו יוצא מה שנקרא
אוגדן נהלים ועבודה כדי שכל העובדים יוכלו בעצם לעשות את העבודה בצורה אחידה ולא כל
אחד מה שרוצה או איך שבא לו או איך שמתחשק,
מר בר שי :על ידי מי עושים?
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גב' לילך שץ :בתחום בתי הספר,
מר בר שי :על ידי מי עושים?
גב' לילך שץ :מה?
מר בר שי :מי עושה את? מי מבצע את זה?
גב' ורדה לוי :חברה למתנ"סים.
גב' לילך שץ :חברה למתנ"סים ,החברה למתנ"סים והתמ"ת חלק מהנהלים הם נהלים שנגזרים
מהתמ"ת מעצם זה שיש סבסוד תמ"ת או איזה שהיא רגולציה של התמ"ת ובתי הספר כפי
שאתם יודעים ניצנים נכנס פיקוח משרד החינוך זה אומר שכל העבודה נעשית בפיקוח מרד
החינוך והחברה למתנ"סים אז זה לגבי הנושא של מקצועיות .נושא של כבוד וזה משהו שחשוב
לנו לומר שמבחינתנו כבוד זה יחס בסיסי בכלל שאנחנו מדברים ,שאנחנו עובדים עם בני אדם
ואנשים ,אדם לאדם הוא אדם ,בטח שאנחנו עוסקים בבינוי של קהילות ,אנחנו השנה בתוכניות
העבודה אפשר לשים ולראות שיש הרבה מאוד תהליכים של שיפור השירות וכל מה שקשור
למנהלות ולמזכירויות כדי שנוכל להנגיש את השירות בצורה טובה יותר לתושבי העיר .שיפור
ממשקי עבודה פנים ארגוניים והסדרת הליכי עבודה בארגון רשתי מטריציוני ,זה ארגון גדול עם
הרבה מאוד ממשקי עבודה גם עם הרשות וכל הגופים החיצוניים ,ככל שנעבוד יותר טוב ככה
נוכל להצליח .חיבורים ,למי שלא מכיר ,התוכנית של תרבות יהדות ישראלית של קרן אבי חי
השנה יצאה מהתמיכה שלה היא סיימה את תפקידה בשנים הללו ,מקדמת שיח ופעילות ערכית
של פלורליסטיות .אנחנו מדברים על ערבות הדדית ,על חיבור בין קהילות ,ראש העיר ביקרת
בבתים מאירים בחנוכה האחרון ,היום כשיש לנו  80משפחות או  150משפחות בבניין ,זה
קהילה בפני עצמה .חלקם לא מכירים אחד את השני ואנחנו עושים המון בפלטפורמות של
מפגש תושבים כדי שהם יכירו אחד את השני ,כי כשאחר כך שאנחנו מכירים אחד את השני יש
סיכוי שיהיה לנו גם אכפת ונעזור אחד לשני ונהיה שם לעת צרה ,כל התוכניות הקהילתיות אתם
תראו בחלוקה בחוברת אתם תראו "תחום קהילה ,תחום קהילה ,תחום קהילה"  -זה תוכניות
שמקדמות יוזמות תושבים במרחב המשותף ואף פעם לא נאפשר תוכנית שמדירה מוציאה
קהילה אחרת על חשבון קהילה .זאת אומרת ,בסוף אנחנו במרחב משותף וצריך לחיות ביחד
זה האתגר המשותף שלנו וזה לא פשוט ,לעיתים זה לא פשוט .פשוט זה מהדוגמה שהורים
יכולים לבוא לגן ילדים ולהגיד 'עם הילד הזה בגן אנחנו לא מוכנים להיות חלק' או בבית הספר,
זה דרך אגב קורה גם בתוך השכונה .אז זה חלק מהעבודה שלנו ,הסיפור של השותפות ,את
רוצה רגע לומר משהו על החברה למתנ"סים?
גב' ורדה לוי :אנחנו מדברים על הרבה מאוד תוכניות שהחברה למתנ"סים הנפיקה לעיר וזה
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בזכות אני מוכרחה לומר היחסים המצוינים שיש לראש העיר כאן עם החברה למתנ"סים זה לא
מובן מאליו שהחברה למתנ"סים נותן תוכניות כאלה בעיר חזקה ,חולון נחשבת לעיר חזקה אני
אסקור כמה תוכניות .אחד זה הנושא של שילוב אוכלוסיות מיוחדות ותוכנית עמיתים זה תוכנית
של פגועי נפש ואנחנו מעבירים את זה ברוב מרכזים הקהילתיים אנחנו משלבים פגועי נפש
בתוך החוגים הרגליים ואף אחד לא יודע ,לא רואה,
מר ישראל מורן :מתמודדי נפש.
גב' ורדה לוי :ממש ,מתמודדי נפש .ונותנים להם תמיכה מלאה עם אנשים ממש מוקצים בתוך
העבודה הזאת" .תוכנית רעים" זאת תוכנית לאוכלוסיות מיוחדות" .מנדלה" זה תוכנית של
חוגים שאנחנו בוחרים ילדים יחד עם הורים ,קבוצת הורים שאנחנו מחזיקים אצלם כל מיני
כישורים בתוך המורכבות היום יומית שלהם מפתחות זה תוכנית חוגים מורכבת לילדים
אתיופים את כל התוכנית דרך אגב אנחנו עושים יחד עם החינוך מנהל החינוך אנחנו מקבלים
אינפורמציה מהם ואנחנו יודעים איפה לחזק אותם וזה מאוד מאוד חשוב לנו גם בתוך גני
הילדים ומרכזי למידה מעליהם אנחנו הקמנו פה  4מרכזים חדשים ששיפרו משמעותית את
ההישגים של הילדים אנחנו יודעים את זה מתוך מדד בתי הספר,
גב' עדן רבקה :וזה נמצא בכל בתי הספר?
גב''לילך שץ :זה  4בתי ספר לפי שביקשו מנהל החינוך.
גב' ורדה לוי:

זה  4בתי ספר לפי מי שביקש מנהל החינוך ,אנחנו שאלנו אותם איפה הם

חושבים שאנחנו צריכים להתערב ולהתכנס אחר הצהריים ,בחרנו מורים למתמטיקה אנגלית
ואנחנו עובדים איתם בשפה ,כמובן אנחנו עובדים איתם בצורה מאוד רצינית,
גב' עדן רבקה :עם כל הילדים או ילדים,
גב' ורדה לוי :עם ילדים שמאותרים שהם צריכים .דרך אגב במחירים מסובסדים לגמרי.
גב' שני מסילתי :זה לבתי הספר יסודי?
גב' ורדה לוי :כן ,כן.
גב' לילך שץ :כן ,זה לבתי הספר היסודיים.
גב' ורדה לוי :והשנה אנחנו בשאיפה להרחיב את זה הפרויקט הזה ברמה הארצית ירד כרגע
מהפרק לצערנו הרב אבל אנחנו נשתדל להמשיך את זה ולא לפגוע בילדים האלה.
גב' שני מסילתי :גם במרכזי הלמידה?
גב' ורדה לוי :במרכזי הלמידה ,כן .אגפי העירייה ,אין כמעט אגף שאנחנו לא עובדים איתו,
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אנחנו עובדים מאוד חזק עם התכנון האסטרטגי לפי כל הממצאים שלו אנחנו יודעים מה לתקף
ומה לא אנחנו עובדים מאוד חזק איתם כמובן בקשר ישיר עם מנהל החינוך והרווח תרבות ,אין
בכלל ויכוח .ארגונים נוספים ספורט בילוי מכון  HITועמותות שונות .חשוב לנו לעשות איזה
שהוא קולקטיב עם כולם כי גוש עדין בסופו של דבר מביא לשותפות גודלה והתושבים בעניינו
התושבים הם הדברים הכי משמעותיים והכי רציניים שאנחנו רוצים לקדם.
גב' לילץ שץ :כתפיסה ארגונית אנחנו מדברים על שותפות דרך אגב זה הדבר הכי קשה זה
לייצר שותפויות ולייצר סינרגיה כמכפיל כוח לפעמיים אנחנו עובדים בזה כדי שזה יצליח ולא
מוותרים אין פה תוכנית שאתם לא תראו ממשקי עבודה זה יכול להיות בין גילאים רב גילאים
זאת אומרת ממשקים בין נוער אזרחים ותיקים ,צרכים מיוחדים ,קהילה ,זה יכול להיות טווח
גילאים עם ממשקים או עם ארגונים נוספים בעניין הזה אנחנו מדברים על אחריות אז כל
תוכניות העבודה שאתם קוראים בתוך החוברת מקדמות פרו אקטיביות של תושבים ואני אגיד
על מה אני מדברת בפרו אקטיביות של תושבים בסדר? זה לצעוק תעשו לנו ,תושב שבא ואומר
רוצה אני לעשות בואו נעשה ביחד אל תעשו בשבילנו אנחנו לא עושים עבור התושבים אנחנו
מייצרים פלטפורמות שבהם התושבים בעצם יעשו עבור עצמם אני יכולה להגיד שבקיץ האחרון
הגיעו אלי וחיכינו הרבה מאוד שנים לנקודה הזאת שתושבים באו ואמרו יש ל יוזמה אמרנו
אחלה מה היוזמה לגייס תושבים קדימה תעשו ,הפעילו את עצמם בקיץ עשו פעילויות בגנים
הציבוריים נסעו ובילו ביחד ונסעו לירושלים או לכל מקום אחר הם ארגנו והם עשו ואנחנו יצרנו
את התשתיות כדי שפשוט המנגנון שלא יתעסקו עם מנגנון וטכנוקרטיה פשוט הקלנו בדבר של
טכנוקרטיה כדי שהתושבים יכלו לעשות עבור עצמם ואנחנו רואים יותר ויותר תושבים פעילים
שתבינו ברשת קהילה ופנאי נתונים של  2019אנחנו שמנו בתוכנית העבודה הגדלה של מספר
משקפים ואנחנו עומדים על  628מתנדבים בארגון שכולם מתנדבים בעיר  175מתוכם הם
פעילים זאת אומרת אנשים שמפעילים תושבים אחרים ו 150-מתנדבים שהם חד פעמיים זאת
אומרת שהם באים לפרויקטים ונעלמים ,זה מסה מצד שני יש עוד הרבה מה לעשות בעיר עוד
לא הגענו ל full capacity-אנחנו מדברים על הסיפור של אחריות מתוך זה שילדים נוער צעירים
בוגרים אזרחים ותיקים יכולים לקחת אחריות על חייהם מתוך הבנה שכשאנחנו לוקחים אחריות
הדברים משתפרים .וזה בא לידי ביטוי אחר כך שאני שומר על הזרם ,שאני לא זורק שאני לא
חונה בחניית נכים ,ובטח שאני לא פוגע במי שסביבי .אנחנו עוסקים המון בהכשרת פעילים
אתם תראו בכל תחום ותחום תבוא קבוצה ותגיד מעניין אותנו לקדם את האג'נדה הזאת ניתן
לו את הכלים ורוצו .לא נעכב ולא נמנע תעשו תרוצו אנחנו נהיה שם כדי לתמוך כדי שיצליחו.
ויושרה ,ופה זה חשוב כי אתם מה שנקרא חברי מועצת העיר .כל העבודה שלנו ברשת לפעמים
זה מעצבן אתכם ולפעמים אתם מרימים טלפון ואתם לא מבינים למה לא נותנים לתושב כזה
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להיכנס לצהרון ,או למה לתושב הזה לא היה מקום  -והתשובה שלי תמיד תהיה אותה תשובה
ושל כל אנשי הרשת .מי שלא נרשם בזמן לא יהיה קודם כי "יש לי חבר" על חשבון משפחות
שמחכות בהמתנה בסבלנות .והסיפור של הוגנות ומתן שירות הוגן עבור כולם ולא משנה למי
אני מקורבת ומי חבר של מי וכדומה ,כדי שבאמת נוכל לתת את המענה .וכשאנחנו יכולים לתת
את המענה אנחנו נותנים בשמחה .וכשאנחנו לא יכולים אנחנו גם בכנות נגיד "לא יכולים" ואני
יודעת ,ויש לו כמה שיהיה לו שיחות אישיות בקטע הזה ,ותמיד אנחנו ניתן את המענה מתוך
הוגנות ושוויון בין התושבים .מיד אני אתן לך לענות .זה לגבי העניין הזה .כל הסיפור של יושרה
מדבר גם על סיפור של אוכלוסיות ממודרות .תראו הרבה פעמים צרכים מיוחדים אזרחים ותקים
וכדומה ,נתנו להם תוכניות כשהם היו צבועות עבורם .האתגר הגדול שלנו כתפיסה קהילתית
של רשת פעילויות פנאי הוא לא לייצר  splitולעשות נפרדות ,האתגר שלנו הוא בשילוב .ואנחנו
רוב התוכניות שאתם תקראו ,שהם סיפור של צרכים מיוחדים או אזרחים ותיקים וכדומה ,זה
שילוב שלהם בקהילה .לא בנפרד אלא יחד .והיחד הזה דורש הרבה מאוד השקעה ,גם
בהכשרת הצוותים להכיל את השונות הזאת ,וגם חוויית הצלחה לכל הילדים .כשזה מצליח זה
עובד מצוין אז זה חלק מהסיפור.
גב' ורדה לוי :בואי שיתחילו לשאול שאלות.
גב' לילך שץ :בדיוק .כן?
גב' ורדה לוי :יש שאלות?
מר מאיר חלבי :מה שרציתי להגיד ,מפריע לי שהיושרה היא בתחתית של הרשימה.
מר מוטי ששון :מה זאת אומרת?
מר מאיר חלבי :יושרה היא צריכה להיות לפני מקצועיות ,מכיוון שאם אין יושרה אז אין כל
הפרמטרים.
גב' לילך שץ :אני מסכימה איתך ,תהפוך את זה ,אני איתך.
מר מאיר חלבי :אני מבקש להזיז את זה קדימה .ויושרה זה גם לטפל באזרח בלי הבדלי דת
מין וצבע וגם בלי שייכות מפלגתית.
גב' לילך שץ :חד משמעית.
מר מאיר חלבי :אז היושרה היא בראש הרשימה .תזיזו את זה קדימה.
גב' לילך שץ :יתוקן אני איתך.
מר מוטי ששון :מורן.
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מר ישראל מורן :אני רוצה לומר שאני מגיע לישיבות מועצת העיר  12שנה  7שנים מתוכם חבר
מועצת עיר וזאת הפעם הראשונה שאנחנו רואים שקיפות שכזו בתוכניות העבודה של רשת
קהילה ופנאי ועל זה ישר כוח לכן לורדה ללילך לכל מי שעוסק במלאכה זה לא ברור מאליו שכל
חברי המועצה רואים את כל תוכניות העבודה של כל המרכזיים הקהילתיים בעיר ושל כל
התחומים אז ישר כוח גדול אני חושב שזה פרמטר חשוב כדי לחבר אותנו כמי שהם נציגי ציבור
בתהליך הזה כדי שנבין מה קורה בתוך הגוף הכי גדול שמתעסק בקהילה בעיר .יש לי שלושה
דברים .אחד ,הייתי רוצה לדעת האם זה מתנהל בסופו של יום בסוף השנה דוח על כל היעדים
שעמדו והאם בוצע או לא?
גב' לילך שץ :פעמיים בשנה יש בקרה.
מר ישראל מורן :ואם כן נשמח באותה שקיפות לראות מה קרה בשנה הקודמת ומה עמדנו ומה
לא.
גב' ורדה לוי :בשמחה רבה.
מר ישראל מורן :שתיים לפני  4ימים פורסמה בעיר השכנה לנו בבת ים פרויקט חדש של חוג
לכל ילד נשמח שתכירו את היוזמה הזאת,
גב' ורדה לוי :אני ניהלתי אותה.
מר ישראל מורן :רגע אני אגיד לך את מה שאמרתי ואני אשמח להבין מה העלויות מה
המשמעויות,
גב' ורדה לוי :אז אני אגיד לך,
מר ישראל מורן :כדי שנראה אם אנחנו יכולים ליישם בעתיד לא עכשיו.
גב' ורדה לוי :אני אגיד לך .אחד ,שמי שניהל בבת ים את חוג לכל ילד זאת אני לקחתי את זה
על עצמי למרות שבת ים לא הייתה מורשית כי זה חלק מהחברה למתנ"סים היה לנו פה את
הדבר הזה לצערי הרב משרד החינוך לא העביר כספים רבים לכל הרשויות שהתחילו את
הפרויקט הזה הם נשארו עם בור תקציבי מטורף אני מדברת איתך על חצי מיליון שקל ,אני
מדברת איתך על  300אלף שקל,
מר ישראל מורן :זה קרה בגלל השנה התקציבית שאנחנו נמצאים בה והמצב,
גב' ורדה לוי :כנראה ,כנראה,
מר ישראל מורן :אוקיי.
גב' ורדה לוי :אבל אני היום אחרי הפיצוצים שנעשו לא יכולה לקחת על עצמי אחריות כזאת
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חלק גדול ממנהלי המרכזיים הקהילתי יצאו מהפרויקט אני כן מבטיחה שאני אראה שיש הסדר
ויש ממשלה והתקציבים האלה חוזרים והם מוסמכים אני מוכנה .אף אחד ממשרד החינוך
שפניתי אליו לא היה מוכן להתחייב במסמך שהוא מעביר לי את הכספים .רק לסבר את האוזן,
בגלל שלקחתי את האחריות על בת ים הפרויקט של בת ים עלה כמעט  300אלף שקל למזלי
הגדול אני תפסתי את זה ממש דקה לפני כל הסיפור הזה שהחליט שלא שלחו את הכספים,
ולכן אני לא מסכנת ואני אומרת את זה מכל הלב הרבה מאוד ילדים השתתפו פה בחולון הרבה
מאוד ילדים השתתפו בבת ים .אני מבטיחה להחזיר את הפרויקט כשאני אדע מה המצב.
דוברת  :1אין פה תוכנית מפתחות.
גב' ורדה לוי :יש ,אמרתי ,יש כבר על זה קיבלתי אישור ראסמי שיש.
דוברת  :1כמה תקצוב יש?
גב' ורדה לוי.90 :
מר ישראל מורן :הדבר האחרון שאני רוצה לציין .יש הרבה תהליכים ,דיברתם על  ...השתתפותי
ותהליכים השתתפותיים יחד עם הקהילה .ויש הרבה תהליכים שאנחנו רואים בערים השכנות
שמדברים על תקציב השתתפותי וחלק מהיוזמה לתת איקס תקציב ,השאלה אם במידה ונמצא
לזה מקור תקציבי באחד מהתקצי בים העתידיים ,האם רשת קהילה ופנאי ערוכה לנהל את
ההליך הקהילתי של תקציב השתתפותי?
גב' לילך שץ :כן .כן.
גב' ורדה לוי :דרך אגב זה קרה ,זה קרה כבר בקבוצה אחת ביום העצמאות,
גב' לילך שץ :ביום העצמאות שהם קיבלו תקציב והם ניהלו אותו וכדומה .ואנחנו היינו שם
לצידם כדי שזה יתנהל כמו שצריך ,מהמקום הזה כן.
גב' ורדה לוי :כן ,הם עשו את זה בפסגות.
מר ישראל מורן :תודה.
מוטי ששון :כן בוזגלו.
מר מיקאל בוזגלו :ערב טוב ורדה .ראשית מצגת באמת יפה ,אני כן קיבלתי את קובץ הPDF-
וקראתי כמה שיכולתי ללא ספק יש פה באמת ,באמת אני מוקיר על עבודה המדהימה שאתם
עושים ואני לא צוחק ברור לי שיש דברים שצריך ללטש ואני אגיד לך כמה דברים שלי צרמו
במצגת הזאת כביקורת בונה אני חושב שצריך לחדד דברים ובאמת להיות בראש פתוח את
אמרת חולון עיר חזקה את אמרת התכנון האסטרטגי קשר ישיר מול מנהל החינוך והרווחה
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שעל זה אין בכלל ויכוח ,שילוב וכן הלאה נכון קראתי יש הרבה דברים שאתם עושים אני לא
חושב אני בטוח שיש כאן קצר מוחלט מול הדוברות שתקועה בשנות ה 80-שלא יודעת למנף
את העשייה המטורפת שאתם עושים ולהביא את זה לידי ביטוי לנו לחברי מועצה וגם לאנשים
שחיים את השטח ,שאני שומע את זה חולון עיר חזקה ושילוב של האנשים מהגיל השלישי
אזרחיים ותיקים רק השבוע דאגתי לשלוח  30חיילים קרביים לדירה בחולון שהייתם צריכים
לראות איך היא נראית ויש לי בקנה  15דירות כאלה עכשיו חלילה אני לא בא להאשים אבל כדי
להעמיק את זה ולהראות איך למנף את זה ולסייע כקהילה ביחד צריך להתחבר יותר לשטח
להיות קשובים ושמחלקת הדוברות יעשו עבודה של שקיפות אל מול הציבור שידע את
השירותים המדהימים שלכם כדי שנוכל למנף את זה קדימה.
מר ורדה לוי :מאידך אני אתן לך רשימה של  90משפחות של זקנים עריריים שבני הנוער שלנו
שמבקרים אותם באופן קבוע אחרי המחויבות האישית ,ומפיגים את הבדידות שלהם .יתרה
מזאת גם מתנדבים עושים את זה לגמלאים .אנחנו מקבלים נתונים ואנחנו פועלים על פי
הנתונים .אם אתה מכיר קבוצות כאלה של אנשים בשמחה תעביר לנו ,ואנחנו יותר מנשמח
לעשות משהו.
מר מיקאל בוגזלו :יש את תוכנית חיבורים ,לדורות ,אני יודע.
מר מוטי ששון :ניסן ,אתה רוצה לדבר?
מר ניסן זכריה :שאלה ראשונה .מדוע הנושא הזה מובא למועצת העיר לאישור כלומר למה
מועצת העיר נדרשים לאשר את זה?
גב' ורדה לוי :אני אגיד לך למה,
מר ניסן זכריה :לא ,לא .אני אמשיך את השאלה .וזה מתקשר לשאלה מה קורה עם החוזה בין
חברת המתנ"סים לעירייה כלומר,
גב' ורדה לוי :אז החוזה הוא בתהליך,
מר ניסן זכריה :כמה זמן אבל? כבר הרבה זמן.
גב' ורדה לוי :זה לא ,החוזה הוא בתהליך של סגירה זה נשאר שם עוד דבר אחד לסגור אותו
זה אחד .שתיים בגלל שאנחנו עמותה מעין עירונית והעיריה בעצם מסבסדת חלק ומעבירה
תקציבים לעמותה שלנו אנחנו צריכים מן הסתם את חברי המועצה אתם צריכים להיות אלה
שמאשרים את התוכניות של,
מר ניסן זכריה :לא ,אבל במידה והיה הסכם עם חברת המתנ"סים לא הייתם צריכים.
גב' ורדה לוי :לא.
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גב' לילך שץ :לא .זה לא קשור .שנה הבאה נגיע שוב.
גב' ורדה לוי :אין לזה שום קשר .ההסכם בא להסדיר את מה המחויבות של העיריה מה
המחויבות של החברה למתנ"סים ומה המחויבות של רשת קהילה ופנאי .אין פה שום קשר.
מר מוטי ששון :כן מי עוד?
מר ניסן זכריה :שאלה שנייה .בנושא הצהרונים ,המעבר מפלסטיק.
גב' ורדה לוי :כן .אחד ,בכל בתי הספר אנחנו כבר עברנו להגשה עם כלי נירוסטה ,וזה צריך
להגיד שאפו גדול לחברת ההזנה ,כי זה דבר שלא היה במרכז .אנחנו עשינו מרכז עם חברות
הזנה אז כבר עברנו עליהם ,ובסוף השנה אנחנו כנראה נצא לחלוקה אישית של כלים רב
פעמיים שהילדים יביאו וייקחו איתם הביתה ,בבתי הספר .כי הם לא ערוכים לשטוף כלים,
וכאלה ודברים.
מר ניסן זכריה :בגני הילדים?
גב' לילך שץ :אנחנו בפיילוט.
גב' ורדה לוי :בגני הילדים אנחנו בפיילוט של  20גנים,
גב' לילך שץ :ברגע שמסדירים הפיילוט הוא יחד עם העירייה ועם מחלקת קיימות ועם ד"ר מיכל
צרפתי ,עכשיו יוצאים להכשרה והכנת התנאים להכנסת מדיחים בעשרים גנים שנבחרו
שהמטרה שלהם זה גם גנים חדשים ,ישנים כאלה שהם עם מטבח כזה מטבח כזה אנחנו נריץ
את זה ב 20-גנים ונראה איך זה עובד ואם זה יעבוד אז ראש העיר יאשר להעביר את כל גני
הילדים אנחנו לא יכול לעשות את זה אם גני הילדים לא ערוכים מבחינת המבנה להכנסת
מדיחים ותנאים סניטריים.
גב' ורדה לוי :יתרה יש פה סיכום של מכרז.
מר ניסן זכריה :לא ,כרגע אני לא מדבר על ההולכה כרגע ,אני לא מדבר כרגע על ההנגשה
לכלים רב פעמיים או חד פעמיים אני מדבר כרגע על ההולכה של המזון שכרגע זה גם במיכלים
פלסטיים .האם יש חלק,
גב' לילך שץ :לא ,בנירוסטה .כל בתי הספר וגם גני הילדים.
גב' ורדה לוי :צריך להבין דבר אחד .כל,
מר ניסן זכריה :רגע את כועסת עלי?
גב' ורדה לוי :חס וחלילה ,אני איתך .כל המכוניות שמביאות הזנה לילדים עוברים דרך הוטרינר
יום יום לבדיקות ,אין הם חייבים.
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מר ניסן זכריה :לא ,אני מדבר אני רק על ההולכה אני לא מדבר,
גב' לילך שץ :אנחנו איתך אנחנו איתך גם אנחנו רוצים לילדים,
מר ניסן זכריה :אני בטוח שאתם איתי.
גב' לילך שץ :לא אבל אני אגיד רגע משהו מה ההבדל בין בתי הספר לבין גני הילדים במשפט
קצר מאוד.
מר ניסן זכריה :כן ,בטח.
גב' לילך שץ :בתי הספר מבחינת ה facility-אין בעיה ,ואז מה שקורה מנקים את זה ,שמים
את זה ,ויש מקום .בגני הילדים הפחד שלנו זה עכברים או חולדות .ברגע שנשאר אוכל בכלי
נירוסטה ואין לך תנאים לשטוף את זה בניקיון בסיסי ,זה יעשה יותר נזק מתועלת .עד לא יוכשר
בגן האפשרות שאפשר יהיה לנקות אותם ברמה הבסיסית ,לא ניקיון שטיפה ממש.
גב' ורדה לוי :לא הוא מדבר על הולכה.
גב' לילך שץ :לא הולכה של אוכל אתה מדבר על,
מר ניסן זכריה :לא אני מדבר על הולכה מהמפעל לגן.
גב' לילך שץ :מה הבעיה?
מר אילן גזית :הוא מתכוון אם זה בא בצורה של,
מר ניסן זכריה :מכלים פלסטיים או לא?
גב' ורדה לוי :נירוסטה .נירוסטה.
מר ניסן זכריה :גם בגני ילדים?
גב' ורדה לוי :בגני ילדים לא.
מר ניסן זכריה :למה לא?
גב' ורדה לוי :כי בגני הילדים המיכלים,
מר ניסן זכריה :רק בגלל שיישאר אוכל?
גב' לילך שץ :ברור ,אתה חייב לנקות את זה ,אתה לא יכול להשאיר את הלכלוך למחרת בבוקר.
למחרת הם באים נותנים לך חדש ולוקחים את הישן.
גב' ורדה לוי :כל המיכלים יש להם תו תקן ,גם בראשון הם עובדים עדיין עם המיכלים האלה אי
אפשר בתחילת שנה,
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מר ניסן זכריה :יש חילוקי דעות לגבי הדברים האלה .יש חילוקי דעות לגבי התו תקן הזה.
גב' ורדה לוי :נכון.
מר ניסן זכריה :פלסטיק הוא חומר שהוא לא זה.
גב'' לילך שץ :כן אבל הוא לא מגיע לרתיחה .הרי הוא לא מגיע לרתיחה.
מר ניסן זכריה :חייבים לזרוק אותו ב 80-מעלות ,אסור להם.
גב' ורדה לוי :אבל אני אומר לך הם עוברים בדיקה,
גב' לילך שץ :ב .60-הם עוברים בדיקה דרך הוטרינר הוא בודק אותם אם הם נמצאים במצב
התקין ובטמפרטורה .ודרך אגב יש גם בדיקות אקראיות אחת לחודשיים אנחנו מביאים אותם
ומשלמים לחברה שעושה בדיקות אקראיות.
מר ניסן זכריה :שאלה אחרונה.
מר מוטי ששון :כן ניסן .בבקשה.
ניסן זכריה :אפשר ברשותך לקבל פרופורציות לגבי הכנסה מצהרונים ולגבי הוצאה מצהרונים
יש לכם איזה שהם נתונים?
גב' ורדה לוי :יש לנו אבל היום ,בוודאי שיש נתונים אבל היום אין כמעט אפילו תקורה של 10
אחוז שאנחנו יכולים להתנהל אחד מחיר הצהרונים הוא  935כבר כמה שנים לעומת זאת
העלויות של הסגל שלי עלו ברמות רציניות מאוד ההסכם הקיבוצי עלה פה בצורה בלתי רגילה
הספקים עלו בצורה בלתי רגילה והמחיר נשאר אותו מחיר.
גב' לילך שץ :המחיר נשאר.
גב' ורדה לוי :כך שאין לך אפילו בחלק גדול מהמסגרות  10אחוז תקורה .יתרה מזאת בכאן
אנחנו פותחים הרבה מאוד מסגרות של  15ילדים שזה כבר הפסד מאוד גדול.
גב' לילך שץ :בשכונות,
גב' ורדה לוי :אני יכולה להראות לכם את הטבלה ודרך אגב ועד ההורים ישב איתי או חיבר
טבלה מסודרת ממש אחד לאחד מה קורה כשיש לנו  22ילדים  20ילדים  15ילדים שקוף מי
שפה נמצא,
מר ניסן זכריה :האם אפשר לקבל את זה באיזה שהוא שלב?
גב' ורדה לוי :כן.
מר מוטי ששון :טוב אוקיי מי עוד רוצה? בבקשה שני כן.
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גב' שני מסילתי :אז אני קראתי את כל תוכניות עבודה את כל  300העמודים.
גב' לילך שץ :כל הכבוד .קודם כל אני שמחה שמישהו אחד קורא ,ולא רק אני.
מר ישראל מורן :זה לא רק אחד אבל בסדר.
מר מיקאל בוזגלו :זה לא רק אחד ,תקשיבי טוב למה שאמרנו פה.
גב' שני מסילתי :יש לי שלוש שאלות .אחד זה נוגע לאוכלוסיות המיוחדת ראיתי באמת את כל
התוכניות ואני מכירה את התוכנית עמיתים והכל אבל רציתי לדעת איך אנחנו באים ,איך זה
בא לידי ביטוי בשילוב ילדים ובני נוער בפעילות בלתי פורמאלית כי לא ראיתי כל כך בתוכניות
עבודה את השילוב שלהם בתוך התוכניות.
גב' לילך שץ :יש .אז רגע אז אני אחלק אותה לשני דברים יש תוכניות שהן צבועות כמו למשל
שיש לנו עם עמותת רקפת אני חושבת שקוראים להם הם עובדים היום בשני מקומות,
גב' שני מסילתי :נכון.
מר ישראל מורן :ילדים מופנמים.
גב'' לילך שץ:

שזה כל הנושא של ילדים ביישנים ,המושג של ילדים ביישנים

שהאינטראקציה החברתית היא מורכבת .הם עושים איתם תהליך וברגע שהם מרגישים
מספיק ביטחון הם נכנסים לפעילות ,את לא תזהי שהם חלק מהילדים בתוכנית" .רעים" שזה
גם כן על הרצף אוטיסטי ,מקבלים את תהליך עבודה שלהם הרבה פעמים חלק מהעבודה
המקצועית זה לחזק אותם קודם כל כדי שהם יוכלו להשתלב ,ואז כשזה פתוח זה פתוח .הם
מגיעים לפעילויות כרגיל .לא צבוע ולא  ...כולל.
גב' ורדה לוי:

גם במועדוני הנוער הם נמצאים.

גב'' לילך שץ :הם במרכזי הנוער.
גב''ורדה לוי :אנחנו מעודדים שילוב.
גב' שני מסילתי :יש שילוב נוער בפעילות הזאת?
גב' לילך שץ :בטח .הם באים לפעילות הרגילה .הם גם באים לפעילות נקודתית וגם לפעילות
הרגילה.
גב' ורדה לוי :גם זה מה שאמרה לילך ,התפיסה היא לשלב את כל הילדים .גם נוער בסיכון
התפיסה שלנו לשלב אותם עם הנוער הנורמטיבי .זה לא טוב לבדל אותם .אז זה גם סטיגמות,
ואנחנו לא רוצים את זה .דרך אגב אנחנו עובדים צמוד עם ההורים יש קבוצת הורים שנמצאת
ואנחנו עובדים איתם צמוד.
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מר מוטי ששון :אוקיי שני עוד יש שאלות?
גב' שני מסליתי :כן.
מר מוטי ששון :בבקשה.
גב' שני מסילתי :לגבי ילדי יסודי ,יש ,אני לא מדברת על חוגים אני מוציאה את זה רגע
מהתמונה ,שוב ,אני מדברת על המערך הבלתי פורמאלי .איזה מענה הרשת נותנת למערך
הבלתי פורמאלי לילדי יסודי ולאו דווקא כיתות נמוכות אלא כיתות גבוהות מד' עד ו'.
גב' ורדה לוי :אז יש לנו שלוחות ,מתוך  29בתי ספר יסודיים אנחנו מפעילים היום  14שלוחות
קהילתיות המשמעות של שלוחה קהילתית זה שיש פעילות בלתי פורמאלית בבית הספר אחר
הצהריים זה אומר שזה חצב זה יכול להיות פעילות של תנועת נוער שיכולה להיכנס זאת יכולה
להיות פעילות התנדבותית בעניין הזה ,אירועים קהילתיים ,חיבור בין ילדים צעירים והתנדבות
למשל בגורדון יש לנו מד"צים ,מה שנקרא חבר'ה בכיתה ו' שעוזרים בצהרון במהלך השבוע
ואחר כך יש להם גם פעילות גיבוש שלהם ,וכדומה .אני חייבת לומר שיש עוד הרבה מה לייצר
ויש לנו מורכבות בעיקר ב .facility-זאת אומרת מאחר וחוגים יש בזה פעילות אבל פעילות
חברתית אנחנו צריכים איזה שהוא מרחב אז לכן זה רק ב 14-בתי ספר שבהם מנהלי בתי
הספר פתחו את השער ונתנו לנו אפשרות,
גב' שני מסילתי :זה רק תנועות נוער?
גב' לילך שץ :מה? לא רק תנועות נוער זה יכול להיות גם אם יש נגיד משחקייה יש כזה קצת
כמו מועדון ילדים ,מה שהיה פעם מישמיש והיום זה  ...בתי ספר .שניים ,יש לנו שניים כאלה
בשנקר ובגורדון ואנחנו רוצים ,זאת אומרת אנחנו בדיאלוג אם ההורים שירצו והילדים שיגיעו
ובתי הספר שיפתחו את בית ספר נצליח לייצר שם יותר אבל בעיקרון הפעילות נמצאת ,לא
המסה ,רוב הילדים בחוגים ואלה שלא בחוגים בתנועות הנוער ואלה שלא בתנועות הנוער צריך
למצוא חלופות שירתקו אותם.
מר מוטי ששון :יש עוד שני?
גב' שני מסילתי :שאלה אחרונה וזה בנוגע לשברולט ,תוכנית העבודה של השברולט היא
מתבסס על גילאי יסודי אין כמעט נגיעה שם בנוער .רציתי לדעת א' כמה בני נוער פעילים בתוך
השברולט ,ולמה אין התייחסות לזה בתוכניות עבודה?
גב' ורדה לוי :אז אני אגיד לך כי שינינו את הקונספציה של השברולט .רצינו לעשות מרכז
אומניות במה ,ולהכשיר את הכיתות הנמוכות שיצמח לנועם .אנחנו רוצים לחזק אותם בכל
הנושא של אומנויות במה מקצועיות שאין מקומות אחרים כמו קריינות ,כמו תקשורת ,כמו כל
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הדברים שראית ,כל הנוער האחר הוא ברוטינה חבר'ה זה תוכניות עבודה של ... 20
גב' לילך שץ :כן זה לא שוטף ,זה לא תוכניות שוטף .זה רק ה...
גב' ורדה לוי :זה לא שוטף זה נוסף.
גב' שני מסילתי :עדיין ,זה שימור של הדברים הקיימים?
גב' לילך שץ :אבל הם לא כתובים פה.
גב' ורדה לוי :הם לא כתובים פה.
גב'' לילך שץ :השוטף לא כתוב בתוך תוכנית העבודה.
גב' שני מסילתי :אז איך הוא אמור להיות מרכז לנוער?
גב' לילך שץ :גם.
גב' ורדה לוי :הוא לנוער ,יש שם הרבה מאוד פעילויות לנוער.
גב' שני מסילתי :מה האחוזים של נוער ומה האחוזים של ילדים?
ורדה לוי :בואי נגיד שקודם כל הרוב זה  70בני נוער ו .30-זה רק עכשיו התחיל ,שינינו את
הקונספציה באישור ראש העיר ,לא רצינו לעשות אותו רק למסיבות וכאלה דברים אלא רצינו,
יש שם  facilityנכון לפתח כישורים של ילדים שאין מקום אחר בעיר לפתח אותם .אז רצינו
להתחיל מהגילאים הקטנים ולהצמיח את זה.
גב' שני מסילתי :אפשר לקבל את התוכנית עבודה הספציפית של השברולט?
גב' לילך שץ :כן.
גב' שני מסילתי :כדי לראות.
גב' ורדה לוי :אתם יכולים לפנות.
מר מוטי ששון :טוב חברים.
גב' שני מסילתי :תודה.
מר זוהר נוימרק:

הייתי היום בבית הנשיא ויש תוכנית ארצית השקה ארצית של תוכנית

המלחמה בגזענות משהו שהוא מאוד חשוב גם איך שהוא לשלב את הדבר הזה.
גב' לילך שץ :אז אין לנו חיבור.
מר מוטי ששון :טוב חברים מי בעד? מי בעד אישור תוכנית העבודה?
יוסי זיידה :מי בעד אישור תוכניות עבודה של רשת קהילה ותנאי לאור התוכנית שהוצגה ,לשנת
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מר מוטי ששון :מי בעד? 18 ,17 ,16 ,15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1
בעד .מי נגד? מי נמנע?  1נמנע ,אושר.
גב' ורדה לוי :תודה רבה.
מר מוטי ששון :שלומי ביקש ,יש לך דקה.
מר שלומי תמם :אז אני אשתדל לעשות את זה קצת יותר מהר ,אם לא יפריעו לי .אנחנו נמצאים
כפסע לפני פורים .כידוע לפני פורים נוהגים לקרוא פרשת זכור" ,זכור את אשר עשה לך עמלק
בדרך בצאתכם ממצרים אשר קרך בדרך ויזנב בך כל הנחשלים אחריך ואתה עייף ויגע ".היו
עוד עמים שונים שניסו לתקוף את ישראל אך הם לא מוזכרים בצורה הזו .עמלק מוזכר כך כיוון
שלא בא ישר למלחמה ,אלא בצורה שפלה תקף את החולים ואת העייפים ,כלומר ניצל מצב.
ישנם חברי מועצה שחושבים שיוכלו לבנות את עצמם על ידי זינוב באחרים ,אז לא ידידיי .כדי
לבנות את עצמכם אתם צריכים לעבוד בשביל התושבים ,והם יתנו לכם את אמונם בקלפי .ועל
מה ההקדמה הזאת? הרי לא באתי בכלל לעשות פה איזשהו שיעור תורה או משהו כזה ,מר
מיקאל בוזגלו היקר התפקד לליכוד ,זכותו .השתתף בפריימריז האחרון שערכו לרשות
הרשימה ,אבל במקביל הוא גם פונה לאיילת שקד והציע לה לעזור בבחירות למפלגת ימינה.
לכאורה מבורך אם כוונותיו היו טהורות ,אז זה היה מבורך .הרי הוא היה פונה אלי כראש הבית
היהודי בחולון ומציע עזרה ושיתוף פעולה אך לא כך הדבר ,מר בוזגלו פנה לאיילת טען שיש לו
אנשים והוא רוצה לסייע לימינה וכאן אני גם מזהיר את חבריי בליכוד א' הם יודעים שצריכים
ללכת עם נעליים גבוהות ויזהרו מגייס חמישי .אומנם איני מופתע כיוון שזו היא דרך פעולתו
מחד יושב כחבר מועצה ומנגד מסתובב עם מיקרופון וכאילו כתב מחפש פגמים בעיר אבל
בבחירות ראינו שהציבור לא טיפש אני אסיים ,התחלתי עם ציטוט מספר דברים ,ואני אסיים
בציטוט מהגמרא במסכת סוטה .אמר ינאי המלך לאשתו לפני מותו" ,אל תתייראי מן הפרושים
ולא מי שאינם פרושים אלא מן הצבועים שדומים לפרושים שמעשיהם כמעשי זמרי ומבקשים
שכר כפנחס" .וזה האנשים שיושבים איתנו פה.
מר מוטי ששון :אוקיי .תודה .הישיבה נעולה.
מר מיקאל בוגזלו :רגע ,אני רוצה להגיד ,תן לי אפשרות להגיד.
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