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מועצת העיר ה 18-מן המניין מס' 25
מיום 7.6.2020
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
 oגב' גונן קרן  -חברת מועצה
 oמר גזית אילן  -חבר מועצה וסגן רא"ע
 oמר האס שחר  -חבר מועצה
 oמר זכריה ניסן  -חבר מועצה
 oמר חלבי מאיר  -חבר מועצה משנה לראה"ע
 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 ניסים זאב  -חבר מועצה
 oמר סברלו חיים  -חבר מועצה וסגן ראה"ע



נעדרו:
 oגב' קפלן בשארי עינב – חברת מועצה
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כמו כן נכחו:
 oעו"ד יונת דיין – יועמ"ש העירייה
 oמר רחמים בינוני – מנהל אגף תקציבים ובקרה
 oגב' אסתי וייסלר הרצוג – חשבת העירייה
 oמר אמנון ארץ קדושה – גזבר העירייה
 oגב' נורית בייסקי – דוברת העירייה
 oמר יוסי זיידה – עוזר ראש העיר ומרכז ישיבות מועצה
 oגב' פנינה שנהב – מנכ"ל החברה הכלכלית לפיתוח חולון
 oמוטי אנטבה – מנהל הכספים בחברה הכלכלית לפיתוח חולון
 oמר שמשון חן – מנכ"ל החברה לבידור ובילוי חולון
 oמר יזהר קנה – רואה חשבון של החברה לבידור ובילוי חולון
 oגב' כרמית רותם – סמנכ"ל הכספים של החברה לבידור ובילוי
 oמר אריק מולה – מנכ"ל תאגיד מי שקמה
 oמר עקיבא זינגר – רואה חשבון
 oמר קובי עזרן – מנהל מחלקת הנוער
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על סדר היום:
 .1השבעתה ומינויה של הגב' נעה צ'פליצקי כחברת מועצת עיר במקום חבר
המועצה שלומי תמם ז"ל.
 .2השבעתו ומינויו של מר שחר האס כחבר מועצת העיר במקום חבר המועצה מורן
ישראל שעזב.
 .3הצעה לסדר  -של חבר המועצה שי קינן בנושא פטור מאגרת שילוט עסקים.
 .4הצעה לסדר  -של חברת המועצה קרן גונן בנושא – הקמת מטה חירום למניעת
אלימות.
 .5שאילתא  -של חברת המועצה קרן גונן בנושא – פעילות השיטור העירונית לשנת
.2019
 .6שאילתא  -של חברת המועצה קרן גונן בנושא – בנושא מטה החירום למניעת
אלימות סמים ואלכוהול.
 .7שאילתא – של חבר המועצה שי קינן בנושא -מהם הקריטריונים האחידים
לפטור משכירות בנכסים הנמצאים בבעלות העירייה?
 .8שאילתא – של חבר המועצה שי קינן בנושא -כמה נכסי עירייה ,אשר מושכרים
על ידי החברה הכלכלית בלבד ,הוענקו פטורים מלאים מתשלום השכירות
בתקופת ההסגר(קורונה)?
 .9אישור דו"ח כספי רבעון (.2019 )4
 .10אישור לפתיחת חשבון עם בנק דיסקונט.
 .11אישור דוחות כספיים – של ה"חברה הכלכלית לפיתוח חולון" ליום ה-
.31.12.2019
 .12אישור דוחות כספיים – של ה"חברה לבידור ובילוי חולון" ליום ה.31.12.2019 -
 .13אישור מסגרת אשראי לחברה לבילוי ובידור בע"מ בסך  7מש"ח לשנה נוספת
(לשנת .)2021
 .14הצגת דוחות כספיים של תאגיד "מי שקמה" ליום ה .31.12.2019 -
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 .15דו"ח וועדת השקעות לתקופה אוקטובר – דצמבר .2019
 .16דו"ח וועדת השקעות לתקופה ינואר  -מרץ .2020
 .17אישור תב"רים.
 .18חוק עזר לחולון (מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון) (תיקון מס'  )1התש"ף
– .2020
 .19החלטה לעניין מועדים להגשת בקשה להנחה מארנונה "נכס אחר".
 .20עדכון ותיקון תבחינים עמותות (כללי) – .2020
 .21הארכת שירות – שרה דניאלסקי .
 .22מינויה של הגב' גימלפרב כפקידת הגבייה ברשות.
 .23אישור מחיקת חובות שאינם ניתנים לגבייה וניתן לגביהם הפטר.
 .24מינויו של מר דוידי אלי כדירקטור נציג ציבור  -בתאגיד" מי שקמה".
 .25מינוי הגב' נעה צ'פליצקי כיו"ר "הוועדה לקידום מעמד הילד" במקום חבר
המועצה שלומי תמם ז"ל.
 .26מינויו של חבר המועצה מר מאיר חלבי כדירקטור נציג מועצה העיר במקומו של
חבר המועצה שלומי תמם ז"ל בחברה לפיתוח תיאטרון מוסיקה ומחול בע"מ.
 .27מינוי הגב' שוש מירז עובדת עירייה כחברה ב"וועדת הנחות בארנונה" במקום
הגב' דליה דולמן שפרשה.
 .28מינויה של חברת המועצה הגב' נעה צ'פליצקי כחברה ב"וועדת בחינוך" במקום
חבר המועצה שלומי תמם ז"ל.
 .29מינויה של הגב' שרית לוי עובדת עירייה– כדירקטורית נציגת רשות בתאגיד
"מי שקמה".
 .30מינויו של חבר המועצה מר זכריה ניסן כיו"ר ב"וועדת רווחה" במקום חבר
המועצה מיקאל בוזגלו שפרש.
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 .31מינויו של חבר המועצה מר בר שי כחבר ב"וועדת הכספים" במקום חבר
המועצה מורן ישראל המועצה מורן ישראל שפרש.
 .32מינויו של חבר המועצה מר שחר האס כמ"מ של בר שי ב"וועדת הכספים".
 .33מינויו של חבר המועצה מר בר שי כחבר ב"וועדת שימור" במקום חבר המועצה
מורן ישראל שפרש.
 .34מינויו של חבר המועצה מר שחר האס כיו"ר "ועדת הביטחון" במקום חבר
המועצה מורן ישראל שפרש.
 .35מינויו של חבר המועצה מר שחר האס כחבר ב"וועדת מכרזים" במקום חבר
המועצה מורן ישראל שפרש.
 .36מינויו של חבר המועצה מר שחר האס כמ"מ ב"וועדת בחינוך" לחברת המועצה
הגב' שני כהן -מסילתי.
 .37מינויו של חבר המועצה מר שחר האס כחבר ב"וועדת מל"ח" במקום חבר
המועצה מורן ישראל שפרש.
 .38מינויה של חברת המועצה שני כהן – מסילתי כחברה ב"וועדת החינוך" במקום
חבר המועצה מורן
 .39ישראל שפרש.
 .40מינוי של מר גיל כהן כנציג ציבור ב"וועדת ביטחון" במקום שחר האס.
 .41מינויו של חבר המועצה מר שחר האס כיו"ר "ועדת בטיחות בדרכים" במקום
חבר המועצה מורן ישראל שפרש.
 .42מינויו של חבר המועצה מר שחר האס כדירקטור נציג מועצת העיר "בחברה
הכלכלית לפיתוח חולון"
 .43במקום חבר המועצה מורן ישראל שפרש.
 .44מינויה של חברת המועצה אלינור מטלון כדירקטורית ב"עמותת עליון" במקום
חבר המועצה מורן ישראל שפרש
* .45מינויו של חבר המועצה מר מיכאלה סוטובסקי כסגן ראש העיר מיום המינוי
למשך שנה בהתאם להסכם הקואליציוני
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* .46אישור פגרת קיץ לחודשים אוגוסט – ספטמבר.

ריכוז החלטות ישיבת מועצת העיר שמן המניין מס'  24פרוטוקול מס' 518

 .1השבעתה ומינויה של הגב' נעה צ'פליצקי כחברת מועצת עיר במקום חבר
המועצה שלומי תמם ז"ל - .בוטל
 .2השבעתו ומינויו של מר שחר האס כחבר מועצת העיר במקום חבר המועצה מורן
ישראל שעזב.
 .3הצעה לסדר  -של חבר המועצה שי קינן בנושא פטור מאגרת שילוט עסקים.
ירד מסדר היום.
 .4הצעה לסדר  -של חברת המועצה קרן גונן בנושא – הקמת מטה חירום למניעת
אלימות .ירד מסדר היום.
 .5שאילתא  -של חברת המועצה קרן גונן בנושא – פעילות השיטור העירונית
לשנת .2019
 .6שאילתא  -של חברת המועצה קרן גונן בנושא – בנושא מטה החירום למניעת
אלימות סמים ואלכוהול.
 .7שאילתא – של חבר המועצה שי קינן בנושא -מהם הקריטריונים האחידים
לפטור משכירות בנכסים הנמצאים בבעלות העירייה?
 .8שאילתא – של חבר המועצה שי קינן בנושא -כמה נכסי עירייה ,אשר
מושכרים על ידי החברה הכלכלית בלבד ,הוענקו פטורים מלאים מתשלום
השכירות בתקופת ההסגר(קורונה)?
 .9מועצת העיר אישרה ברוב קולות את הדו"ח כספי רבעון (.2019 )4
 .10מועצת העיר אישרה ברוב קולות את פתיחת חשבון עם בנק דיסקונט.
 .11מועצת העיר אישרה ברוב קולות את הדוחות כספיים – של ה"חברה הכלכלית
לפיתוח חולון" ליום ה.31.12.2019 -
 .12מועצת העיר אישרה ברוב קולות את הדוחות כספיים – של ה"חברה לבידור
ובילוי חולון" ליום ה.31.12.2019 -
 .13מועצת העיר אישרה ברוב קולות את מסגרת אשראי לחברה לבילוי ובידור בע"מ
בסך  7מש"ח לשנה נוספת (לשנת .)2021
 .14מועצת העיר אישרה ברוב קולות את הצגת דוחות כספיים של תאגיד "מי
שקמה" ליום ה .31.12.2019 -
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 .15מועצת העיר אישרה ברוב קולות את דו"ח וועדת השקעות לתקופה אוקטובר –
דצמבר .2019
 .16מועצת העיר אישרה ברוב קולות את דו"ח וועדת השקעות לתקופה ינואר  -מרץ
.2020
 .17מועצת העיר אישרה ברוב קולות את אישור תב"רים.
 .18מועצת העיר אישרה ברוב קולות את חוק עזר לחולון (מניעת מפגעים ושמירת
הסדר והניקיון) (תיקון מס'  )1התש"ף – .2020
 .19מועצת העיר אישרה ברוב קולות את ההחלטה לעניין מועדים להגשת בקשה
להנחה מארנונה "נכס אחר".
 .20מועצת העיר אישרה ברוב קולות את עדכון ותיקון התבחינים של עמותות (כללי)
– .2020
 .21מועצת העיר אישרה ברוב קולות את הארכת השירות של הגב שרה דניאלסקי.
 .22מועצת העיר אישרה ברוב קולות את מינויה של הגב' גימלפרב כפקידת הגבייה
ברשות.
 .23מועצת העיר אישרה ברוב קולות את מחיקת החובות שאינם ניתנים לגבייה
וניתן לגבייהם הפטר.
 .24מועצת העיר אישרה ברוב קולות את מינויו של מר דוידי אלי כדירקטור נציג
ציבור  -בתאגיד" מי שקמה".
 .25מינוי הגב' נעה צ'פליצקי כיו"ר "הוועדה לקידום מעמד הילד" במקום חבר
המועצה שלומי תמם ז"ל .בוטל
 .26מועצת העיר אישרה ברוב קולות את מינויו של חבר המועצה מר מאיר חלבי
כדירקטור נציג מועצה העיר במקומו של חבר המועצה שלומי תמם ז"ל בחברה
לפיתוח תיאטרון מוסיקה ומחול בע"מ.
 .27מועצת העיר אישרה ברוב קולות את מינוי הגב' שוש מירז עובדת עירייה כחברה
ב"וועדת הנחות בארנונה" במקום הגב' דליה דולמן שפרשה.
 .28מינויה של חברת המועצה הגב' נעה צ'פליצקי כחברה ב"וועדת בחינוך" במקום
חבר המועצה שלומי תמם ז"ל .בוטל
 .29מועצת העיר אישרה ברוב קולות את מינויה של הגב' שרית לוי עובדת עירייה–
כדירקטורית נציגת רשות בתאגיד "מי שקמה".
 .30מועצת העיר אישרה ברוב קולות את מינויו של חבר המועצה מר זכריה ניסן
כיו"ר ב"וועדת רווחה" במקום חבר המועצה מיקאל בוזגלו שפרש.
 .31מועצת העיר אישרה ברוב קולות את מינויו של חבר המועצה מר בר שי כחבר
ב"וועדת הכספים" במקום חבר המועצה מורן ישראל המועצה מורן ישראל
שפרש.
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 .32מועצת העיר אישרה ברוב קולות את מינויו של חבר המועצה מר שחר האס
כמ"מ של בר שי ב"וועדת הכספים".
 .33מועצת העיר אישרה ברוב קולות את מינויו של חבר המועצה מר בר שי כחבר
ב"וועדת שימור" במקום חבר המועצה מורן ישראל שפרש.
 .34מועצת העיר אישרה ברוב קולות את מינויו של חבר המועצה מר שחר האס
כיו"ר "ועדת הביטחון" במקום חבר המועצה מורן ישראל שפרש.
 .35מועצת העיר אישרה ברוב קולות את מינויו של חבר המועצה מר שחר האס
כחבר ב"וועדת מכרזים" במקום חבר המועצה מורן ישראל שפרש.
 .36מועצת העיר אישרה ברוב קולות את מינויו של חבר המועצה מר שחר האס
כמ"מ ב"וועדת בחינוך" לחברת המועצה הגב' שני כהן -מסילתי.
 .37מועצת העיר אישרה ברוב קולות את מינויו של חבר המועצה מר שחר האס
כחבר ב"וועדת מל"ח" במקום חבר המועצה מורן ישראל שפרש.
 .38מועצת העיר אישרה ברוב קולות את מינויה של חברת המועצה שני כהן –
מסילתי כחברה ב"וועדת החינוך" במקום חבר המועצה מורן ישראל שפרש.
 .39מועצת העיר אישרה ברוב קולות את מינוי של מר גיל כהן כנציג ציבור ב"וועדת
ביטחון" במקום שחר האס.
 .40מועצת העיר אישרה ברוב קולות את מינויו של חבר המועצה מר שחר האס
כיו"ר "ועדת בטיחות בדרכים" במקום חבר המועצה מורן ישראל שפרש.
 .41מועצת העיר אישרה ברוב קולות את מינויו של חבר המועצה מר שחר האס
כדירקטור נציג מועצת העיר "בחברה הכלכלית לפיתוח חולון" במקום חבר
המועצה מורן ישראל שפרש.
 .42מועצת העיר אישרה ברוב קולות את מינויה של חברת המועצה אלינור מטלון
כדירקטורית ב"עמותת עליון" במקום חבר המועצה מורן ישראל שפרש.
 .43מועצת העיר אישרה ברוב קולות את מינויו של חבר המועצה מר מיכאל
סוטובסקי כסגן ראש העיר מיום המינוי למשך שנה בהתאם להסכם
הקואליציוני.
 .44מועצת העיר אישרה ברוב קולות את פגרת קיץ לחודשים אוגוסט – ספטמבר.

פרוטוקול
מר מוטי ששון :חברים ,אנחנו צריכים להתחיל .יש כבר  14חברים .שנוכל להתחיל בזמן לשם שינוי.
אני פותח את הישיבה של מועצת העיר מן המניין מספר  25קצת באווירה שונה,
מכוח הנסיבות של הקורונה ,ואני מקווה שנחזור במהרה למשכן הקבוע שלנו
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בעיריית חולון .אני רוצה להעלות את זכרו של חברינו ,שלומי תמם ,שהלך
לעולמו ,וחשבנו לעשות אירוע של ישיבת מועצת העיר לזכרו ,אבל מחר ביום זה
יום ההולדת שלו .אנחנו גם לא נעשה את הסעיף הראשון של החילופים .אז נתחיל
ישר מהסעיף השני ,ובישיבה הבאה אנחנו נקדיש את זה לשלומי תמם זכרונו
לברכה.
שחר ,איפה אתה? תעמוד ותגיד ,השבעתו ומינויו של שחר האס כחבר מועצת
העיר.

.1

השבעתו ומינויו של מר שחר האס כחבר מועצת העיר במקום חבר המועצה מורן
ישראל שעזב.

מר שחר האס :אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי במועצה.
מר מוטי ששון :בהצלחה .טוב ,אני מתחיל ביתר הסעיפים .הצעה לסדר של חבר המועצה שי קינן,
בנושא פטור מאגרת שילוט עסקים .שי ,בבקשה.

.2

הצעה לסדר  -של חבר המועצה שי קינן בנושא פטור מאגרת שילוט עסקים.

מר שי קינן :ערב טוב ,אדוני ראש העיר ,חברי המועצה .עם התפשטות נגיף הקורונה נאלצו בעלי
העסקים לסגור את עסקיהם ,וזאת על פי הנחיות משרד הבריאות .בעוד ממשלת
ישראל ומשרד הפנים הנחו על פטור מארנונה עסקים ל 3-חודשים ,נותר נושא
אגרת השילוט לשיקול דעתם של ראשי העירייה .לצערי ,עיריית חולון העדיפה
שלא להחליט על פטור מאגרת השילוט ,בניגוד לעיריות אחרות .אין חובה על
העירייה לפטור את בעלי העסקים .אך יחד עם זאת ,אל לנו להפלותם לרעה ,ומן
הצדק לפטור אותם מאגרת השילוט לתקופה בה עסקיהם היו סגורים .אשר על
כן ,הנני מציע כי יינתן פטור מאגרת השילוט לבעלי עסקים בחולון לתקופה של
חודש וחצי ,חצי מרץ ואפריל במלואו .אני רוצה לומר בנימה אישית שעיריית תל
אביב ,הסמוכה לנו ,נתנה פטור זהה מאגרת השילוט ,ואפילו הכפילה את תקופת
הפטור ל 3-חודשים והשוותה אותו לפטור שהעניק משרד הפנים מארנונה
עסקים .יתרה מכך ,מי שקורא את העיתונות הכלכלית ,יודע שהעסקים ,בייחוד
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העסקים הקטנים ,במצב בכי רע .אני בעצמי מתעסק בתחום של כוח אדם ,אני
מזהה בשוק האטה .יש בעיה של מוסר תשלומים ,יש בעיה של גבייה ,יש בעיה של
פיטורים .גם עכשיו ,אחרי היציאה מהקורונה .רק כדי לסבר את האוזן ,בחודש
האחרון חזרו מחל"ת  288,000עובדים ,אבל פוטרו ,דווקא אחרי משבר הקורונה,
 110,000עובדים .זאת אומרת ,אנחנו בסך הכל צמצמנו ,עם כל ההתרחבות ,עם
כל המדיניות של ההרחבה הפיסקלית ושפיכת הכסף ,אנחנו צמצמנו את האבטלה
בסך הכל רק ב 180,000-איש .כמעט חצי ממה שחזרו נפלטו ממעגל העבודה אחרי
משבר הקורונה.
דובר :מה הקשר לאגרת השילוט לאבטלה?
מר שי קינן :ולכן ,אני מציע שתבקש את רשות הדיבור ,וכשיינתן לך ,תדבר .לא צריך לצעוק כמו
איש ברברי .ולכן ,אני אומר ,כדאי לנו לעשות צעד לקראת העסקים .אני
וחבריי כאן ,גורמי המקצוע ,יודעים גם שהצעד הזה לא עולה הרבה .אבל זה
צעד סמלי שהעירייה יכולה לעשות כדי להראות לעסקים ,אנחנו אתכם .תודה
רבה.
מר מוטי ששון :טוב ,שי ,העסקים בעיר הם היחידים שקיבלו פטור מלא מארנונה על חשבון כספי
הציבור .זה המס העירוני המשמעותי ביותר לכל עסק .צריך לזכור שתפקודי
העיר עולים כסף רב ומבוססים על מיסי העירייה .אני אתן לך רק את מה
שעיריית חולון ,כמה עלה לה ,נכון לרגע זה .הנחה שניתנה לעסקים הקטנים,
 70מיליון שקל על חשבון הארנונה שלנו .קיבלנו החזר רק של  40מיליון .יש
חור ,או יש גרעון של  30מיליון שקל .רק על ה 3-חודשים האלה .תקן אותי
אמנון.
מר אמנון ארץ קדושה 30 :פלוס.
מר מוטי ששון :יש התחייבות לתת לנו עוד .אבל הגזבר אופטימי ,אני לא כל כך .אני מקווה
שיחזירו לנו .כרגע ,יש חוסר של  30מיליון ש"ח.
מר אמנון ארץ קדושה :כרגע יש חסר של  ,30ואני ארצה להוסיף .בדיוק בחצי השני של השאילתא
שלך אתה טענת לבד שיש בעיה של כספים ,של גבייה ,של אנשים מובטלים.
אתה יודע כמה זה ישפיע על העירייה בסוף? בעוד  20מיליון שקל לפחות.
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מר מוטי ששון :זה מה שאמרתי להם" ,תתכוננו לחסר של  50מיליון שקל" .אבל מאחר ואני  27שנים
ראש עיר ,וכל החיים שלי עסקתי בכספים ,גם בביטוח הלאומי שהייתי מנהל אגף
התקציבים ,גם שם היו שנים שהיו קשות ,ואני טיפלתי בעניין הזה ואני אומר לך,
אני אתמודד ביחד עם אנשי הכספים גם עם הגירעון הזה .אבל יש גבול .כי אתה
לא יכול להיטיב עם גורם אחד ולא עם גורם אחד .אז אנחנו זקוקים להכנסות
האלה כדי להמשיך ולנהל את המערכת .הכי קל זה להיות" ,תן הנחה לזה ,תן
הנחה זה ,תן הנחה לכולם" .איך תראה המערכת?
מר מאיר חלבי :כבוד ראש העיר ,אני רוצה לדבר.
מר מוטי ששון :תראה ,זה לא מקובל ,אבל אתה ,מתחילת הערב אתה פעיל .אתה רוצה להגיד כמה
משפטים?
מר מאיר חלבי :כן ,כן .אני רוצה לומר ,כבוד ראש העיר ,יש כאן בקשה ,דרישה לביטול אגרות
שילוט בעיר חולון לעסקים .פופוליזם זול שבזול .בעיריית חולון יש את מחלקת
השילוט הטובה ביותר בארץ .רשויות מכל קצוות הארץ עומדות בתור כאן ,על
מנת לקבל ייעוץ איך להתנהל ולהתייעל .כל בר דעת יודע גם יודע ,שהכסף הגדול
של השילוט הוא לשלטים הגדולים והמוארים באור בוהק וחזק .ומי הם? חצי
חינם ,רמי לוי ,שופרסל ,יינות ביתן ,סופר דוש ,בנקים ,עמידר ,לוטו ,טוטו ,פייס.
להם ,לבקש פטור מאגרה .הם שהכפילו את מחזור העסקים שלהם בתקופת
הקורונה .זה להכניס אצבע בעיניי הציבור ,בעיניי תושבי העיר חולון היקרים .זה
מה שמבקשים הנחה כאן ,פופוליזם זול ,אדוני ראש העיר.
מר מוטי ששון :בלי מחיאות כפיים .טוב ,שי ,אתה רוצה לקיים דיון? לא? מסתפק בתשובה? אוקי,
ירד מסדר היום .רגע ,רגע ,לא ,שי ,מה אתה אומר? לא שומע .לא ,אני שאלתי אם
אתה רוצה לקיים דיון .זה הנוהל.
מר שי קינן :תעשה הצבעה רגיל.
מר מוטי ששון :מי בעד להעלות את זה לסדר היום? רגע ,רגע ,קודם כל ,חייב .טוב ,קח ,תגיד.
מר זאב ניסים :תקשיב ,ברגע שיש חבר מועצה שרוצה להגיש הצעה לסדר ,אתה לא יכול לבוא
ולתת לחבר מועצה אחר (לא ברור) ולהתנגח מולו.
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מר מוטי ששון :אתה צודק.
מר זאב ניסים :זה לא עובד ככה ,זה לא עבד ככה,
מר מוטי ששון :העובדה שנתתי לך גם כן לדבר.
מר זאב ניסים :לא ,אני פה מעיר משהו שחשוב מאוד .חשוב למועצה וחשוב גם לך .לא היית צריך
לתת לו .אם הוא רוצה בקשה להתייחס לדברים אחרים ,כן ,אבל לא בהצעה
לסדר.
מר מוטי ששון :אז אמרתי ,אתה צודק ,ולכן נתתי לך גם כן לדבר.
מר זאב ניסים :אוקי .בוא נמשיך ,בהצלחה .הכל בסדר.
מר מוטי ששון :טוב ,חברים ,קיבלתי את ההערה של זאב .מי בעד להעלות את זה לסדר היום? ,1
 .10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2מי בעד להוריד את זה מסדר היום לאור מה שאמרתי? ,1
 .13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2רגע ,איך היה  ?14אני  .14אוקי ,אז  14בעד
להוריד את זה מסדר היום לאור מה שאני אמרתי .תודה רבה ,ירד מסדר היום.
אני עובר לסעיף הבא .קרן נמצאת פה? הצעה לסדר ,בבקשה ,את יכולה
להקריא.

.3

הצעה לסדר  -של חברת המועצה קרן גונן בנושא – הקמת מטה חירום למניעת
אלימות.

מר קרן גונן 44 :שנים שאני מתגוררת בעיר .ב 20-שנה האחרונות חולון עברה תהליך של מיתוג
שעיצב אותה והעלתה את קרנה הן בתוך העיר והן מחוצה לה .העיר הייתה
בשליטה בהרבה מאוד מובנים .נקייה ,מטופחת ובטוחה לנו ולילדים שלנו .בשנים
האחרונות חולון דועכת ,אינה מתקדמת ,ואף צועדת לאחור .אני כרגע אניח בצד
את הניקיון ,טיפוח ,יחס לתושב ,צביעת מעברי חצייה ,שילוט וכדומה .אני רוצה
לדבר על הדבר הבסיסי ביותר והחשוב לנו ,ביטחון .ביטחון לנו ,ביטחון לילדים
שלנו ולהורים שלנו .לאחרונה ,כמו פטריות לאחר הגשם ,אנו עדים לאירועים
פליליים חריגים בעירנו .אירועים שעד כה היו מתאימים לערים אחרות בהן הפשע
גואה .חולון ,עיר הילדים ,רימונים ,יריות ,שריפת מכוניות ,רצח .מעולם לא היו
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לנו אירועים כמו אלה בתדירות הזויה שכזאת .אני רוצה לומר כאן שאינני טוענת
שראש העיר ,או השיטור העירוני ,או מי מהגורמים ,אחראי לפשע שיש לעיר .אני
אפילו רוצה להודות לאנשי מערכת הביטחון שעושים ימים כלילות ,ורק השבוע,
בעצמי ,נוכחתי לראות פעילות שכזאת .עם זאת ,שאין התראה ואין חיזוק בשטח
על ידי מצלמות אבטחה ושיטור ,לצערי זה לא רק יימשך ,זה ילך ויגבר .תפקידינו
כנבחרי ציבור ,להיות המבוגר האחראי בעיר ולשרטט גבולות גזרה .גבולות גזרת
הביטחון שלנו כתושבים .התושבים שלנו זכאים ,וחשוב שנדאג לכך .ניתן לראות
זאת בערים אחרות ,שניקו אט אט את הפשע מעירם בהתמדה ובנחישות .הסיבות
למה ואיך זה קרה ,אינן רלוונטיות ,ואין לי כל עניין להטיח אשמה באף אדם,
ולבטח לא בראש העיר עצמו .אני כאן כדי להביע את דאגתי הרבה לבת שלי,
לחברות שלה ,לחברות שלי ,לעסקים בעיר ,לקשישים שנמצאים בלי קשר
לאירועים ולנפגעים אחרים שנפגעים מהאירועים האלה ,הן נפשית והן פיזית .עד
מתי? אני פונה לראש העיר ולחברי המועצה הנכבדים ,כולנו גרים בעיר ,לכולנו יש
נכדים ,יש ילדים בעיר .ואפילו נכדים .אנחנו לא רוצים שאף אחד ייפגע .כרגע,
שעת חירום ,אש בוערת ברחובות .לא ניתן להשקיט יותר ,לא ניתן לטייח .כולם
חווים זאת וגם אתם .בחדרי חדרים גם חברי הקואליציה אומרים את אותן
מילים .ישנה הגירה שלילית ,ואם תראו ברחבי האינטרנט כמה אנשים רוצים
לעזוב את העיר .וזה יתרחב ,וזה יגדל .כי כבר לא בטוח כל כך בחולון ,והיא כבר
לא עיר הילדים ,ועוד מעט היא תהפוך להיות עיר העבריינים .ערך הדירות ירד,
הרמה תרד ,ומכאן היד קלה על ההדק .כל מה שבנית ,מוטי ,במהלך  27שנים
שציינת כרגע ,שאני באמת מעריכה חלק מאוד גדול מזה ,ילך לאבדון .ועוד
במשמרת שלך .זהו הזמן להקים באופן מיידי צוות חירום למניעת אלימות בעיר,
שלא כולל רק  4מפגשים שנתיים במסגרת ועדת ביטחון ,ולא כולל מטה עירוני
שעוד מעט נדבר עליו ,שלא באמת נוכח ונמצא ,אלא צוות עבודה מידי שיצא לדרך
ויאבטח את הרחובות .אני מבקשת ,מכל חברי המועצה ,אופוזיציה וקואליציה,
אנחנו גרים בעיר .הדירה שקנינו נמצאת בעיר .יש לנו פה אינטרס מאוד מאוד
גדול לשמור על העיר שלנו .אין כאן עניין של אגו ואין כאן עניין של האשמה ,יש
כאן מצב חירום שכולם מודעים אליו .כל יום אנחנו קמים עם כתבה אחרת .לא
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נעים ,לא בטוח ,ואנשים חושבים לעזוב .אנחנו לא רוצים להיות כאן במקום
שהעיר שלנו הופכת להיות עיר של פשע .לא רוצה כרגע לומר את שמות הערים
שאנשים נבהלים ונמנעים מלחיות בהן .חוץ מזה ,מוטי ,כל שני וחמישי חולון
עולה לכותרות ,והפעם לא בגלל מוזיאון הילדים ולא בגלל מוזיאון העיצוב ולא
בגלל דברים יפים שבנית ,באמת דברים יפים ,במהלך  27השנים .אז אני רוצה
להעלות לדיון אמיתי ,כנה ,בלי אגו ,אמיתי .באמת ,מוטי .נסתכל בעיניים ,בלי
כרגע אופוזיציה ,קואליציה ,ולעשות מעשה .זה אחריות שלך ,אתה המנהיג של
העיר שלנו .זהו.
מר מוטי ששון :כידוע ,האחריות על טיפול בעבירות ופשיעה היא של משטרת ישראל .לא שמעתי.
מר שחר האס :אבקש להצטרף ל 10-דקות .אני מקווה שהמינוי יאושר היום ,כיושב ראש ועדת
ביטחון של העיר .נעים מאוד לכולם ,שחר האס ,מצטרף חדש מטעם "צעירים".
שמח על ההזדמנות להיות כאן .בהמשך לדברים החשובים שקרן אמרה ,אני חושב
שזו הזדמנות טובה ,בפער שנוצר בתקופה האחרונה ,לאייש מחדש את ועדת
הביטחון ולהוציא אותה בחזרה לעבודה דחופה .הדברים שקרן אמרה הם
חשובים ,ואנחנו נשמח מאוד לאמץ אותם במסגרת הוועדה ,שאפשר כמובן לכנס
בתדירות יותר דחופה ,ואני חושב שזה יהיה מאוד מאוד נכון בנקודת הזמן הזו.
גם אנחנו ,עם התושבים שאנחנו נמצאים איתם בקשר ,מרגישים את חוסר
הביטחון .אני יכול להגיד אפילו באופן אישי ,שלפני כחודש ,ממש ברחוב שלי ,על
צומת רחובות קריית שמונה ,היה אירוע ירי ,שהילדים שלי הקטנים התעוררו
ממנו בבהלה מאוד מאוד גדולה .את הירי שמעו בקולי קולות לאורך כל הרחוב
שלנו והרחובות המקבילים .יש איזושהי תחושה מאוד מאוד לא נעימה בתקופה
האחרונה בעיר ,וזה מחובתנו ,קואליציה ,אופוזיציה ,זה ממש לא משנה ,לתקוף
את הדבר הזה ולמצוא פתרונות ביחד לתופעה הזאת .כי זה לא נכון ולא הגיוני
שבעיר הילדים ,הילדים שלי יתעוררו באמצע הלילה מבכי של ירי מחוץ לחלון.
חשוב לנו מאוד לנצל את הבמה הזאת ולקדם יוזמות משותפות יחד .אמנם זו
קריאה ראשונה שלי ואני קצת טירון פה בשטח ,אבל זו הזדמנות טובה דווקא
למישהו שרק נכנס לתוך המערכת ,לנצל את ההזדמנות ולקרוא לכולם ,בואו .גם
לוועדת הביטחון .בואו ניקח את היוזמה של קרן ,בוא נאחד כוחות ,ונמצא את
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הפתרונות לקדם כמה שיותר ולהחזיר את תחושת הביטחון .רצית להוסיף?
שנייה ,ברשותכם.
מר מיקאל בוזגלו :ערב טוב ,אנשים יקרים ,ערב טוב ,מוטי .חלילה לא מאשים פה אף אחד או
משהו ,אבל אני רוצה ,מוטי ,אני מדבר ,קצת כבוד ,תסתכל עליי .שווה להקשיב
גם .אני רוצה לנתח לכם סיטואציה שהיא לא נעימה .והסיטואציה שעליה אני
מדבר ,יש לי  3ילדים ,והם גם הולכים לגן כספיון .אז לפני כשבועיים היה שם ירי,
נפצע שם אדם .לא יודע ,קל או בינוני .אבל אני בא ואני שואל ,מה היה קורה אם
היה כדור תועה ובמי זה היה פוגע? לא עברו מספר ימים ,ורימון הלם ,וחפץ חשוד.
אני לא מחפש אשמים ,ואני לא מדבר גם על תחושת ביטחון .אין כאן ביטחון.
ושאז דיברו על נושא של הסיירת ,שהם עושים דברים מבורכים ,אבל זה לא
להגביר את תחושת הביטחון ,אנחנו צריכים פה ביטחון .ואני אומר לך ,מוטי,
בתור אחד שמתנדב במשטרת ישראל ויוצא למשמרות ,אני רואה כאן דברים שהם
הולכים ומדרדרים ברמת הביטחון האישי של התושבים .וכן ,כמו שאמרו כאן
קרן ושחר ,שימו את כל האגו בצד .זה לא מעניין .אנחנו צריכים להסתכל למען
הציבור .כי בקצב הזה זה רק הולך ומדרדר .והמקום בחולון ,שפעם הייתה באמת
בטוחה ,היא לא הפכה בטוחה .ואני לא אזכיר לכם עוד כמה חיסולים היו פה,
ומה היה גם בהסתדרות וכן הלאה ,אז זה רק דבר שהולך ומדרדר ,ואני ,בתור
אחד שיש לו  3ילדים ,שהיה שם כדור שפגע במישהו ,זה יכל להיות כדור תועה
וגם אחד הילדים שלי יכלו לחטוף אותו .לכן אסור להקל בדברים האלה ראש.
תודה.
מר מוטי ששון :טוב ,כידוע האחריות על טיפול בעבירות ובפשיעה היא של משטרת ישראל .נוסף,
כמו שאת יודעת ,אני מצוי בקשר מתמיד עם מפקד המרחב של המשטרה ,כמו גם
גורמים עירוניים מקצועיים דוגמת הפיקוח ,השיטור העירוני ,אגף הביטחון,
מינהל הרחבה ועוזרת ראש העיר למניעת אלימות .קיבלתי דו"ח ממרחב איילון,
שמשווה בין  2020ל .2019-יש ירידה ברמת הפשיעה בהשוואה ל .19-אנחנו עושים
המון ,עוזרים הרבה ,אבל הגיע הזמן שתפנימו .חולון זה עיר של  200,00תושבים.
אנחנו נעשה כל מה שרק ניתן ,וזה מה שאנחנו עושים ,כאשר חלק מכם מתנגד
לסיירת .לשיטור העירוני התנגדתם .עכשיו אתם באים ומטיפים לי מוסר .אז יש
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שיטור עירוני והוא מסתובב  24שעות בעיר ,ועושה כל מה שהוא יכול לעשות כדי
למנוע כל מצבים כאלה ואחרים שפוגעים באיכות החיים של התושבים .על רקע
זה ,על כל מה שאנחנו עושים ועוד נעשה ,וגם זכינו להערכה מאלוף הפיקוד ,פיקוד
העורף ,ציון לשבח על הפעילות שלנו במסגרת הקורונה ,וגם ממפקד מרחב איילון
זכינו להערכה רבה על כל מה שאנחנו עושים .אז אני לא אתמודד אתכם ,אתם
אופוזיציה ,זה בסדר .מי בעד להעלות את זה לסדר היום לאור מה שאמרתי? ,2 ,1
 .10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3מי בעד להוריד את זה מסדר היום לאור מה שאמרתי? ,2 ,1
 14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3בעד להוריד מסדר היום לאור מה שאנחנו
עושים ומה אנחנו נעשה לשפר את איכות החיים .ירד מסדר היום.
אני עובר לסעיף הבא .קרן ,את רוצה לקרוא?

.4

שאילתא  -של חברת המועצה קרן גונן בנושא – פעילות השיטור העירונית לשנת
.2019

גב' קרן גונן:

טוב ,השאילתא שלי היא גם מתקשרת לאותה הצעה .הרי ידעתי שהיא תרד מסדר
היום .אני אציין שאני חושבת שטעית כאן ,מוטי ,גם ברמה המנהיגותית .כי גם
להגיד אמירה מסוימת ,זה מאוד מאוד חשוב לתושבים וחבל שאתה לא מקשיב.
כי מה שנאמר כאן זה מעבר לאופוזיציה .אנחנו תושבים ,כולנו,

מר מוטי ששון :אולי תקראי את השאילתא? לא ,לא ,שאילתא זה שאלה קצרה ותשובה קצרה,
ואל תפריע לנהל את הישיבה .אין לך רשות דיבור ,אני מבקש ממך לא לדבר.
בבקשה ,תקראי את השאילתא ,והגיע הזמן שתלמדו את הפקודה .כתוב,
שאילתא,
גב' קרן גונן:

גם אתה צריך ללמוד את הפקודה ,כי לא היית צריך לתת (מדברים ביחד).

מר מוטי ששון :שאילתא זה שאלה קצרה ,זה תשובה קצרה.
גב' קרן גונן:

אז גם אתה תלמד את התקנות שלך.

מר מוטי ששון :תקשיבי ,זה בסדר ,אני מבין את הסיטואציה שלך ,איפה שאת נמצאת .בבקשה,
תקריאי את השאילתא שלך.
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גב' קרן גונן:

איזה סיטואציה שאני נמצאת? כתושבת העיר? כמה?

מר מוטי ששון :אני שמח שחזרת .תמשיכי הלאה.
גב' קרן גונן:

אתה שמח? אני לא כל כך שמחה ,אני חייבת לציין.

מר מוטי ששון :אז חבל שאת פה .תמשיכי הלאה.
גב' קרן גונן:

(לא ברור) .אתה צריך כל כך להתבייש ,מוטי .אתה כזה קטן .אתה פשוט ראש עיר
קטן .עכשיו אני אשאל את השאלה ואני אגיד מה שאני רוצה עד הסוף .אל תפריע
לי ,בבקשה.

מר מוטי ששון :לא ,השאילתא תהיה קצרה.
גב' קרן גונן :השאילתא היא שלי .חובתי וזכותי לקרוא אותה מהתחלה ועד הסוף ,ואתה אחר כך
תענה .השאילתא שלי קשורה בנושא פעילות השיטור העירוני ,שלפני רגע אתה
התהדרת בו .אז רציתי לבקש לדעת במה עוסק השיטור העירוני בשנת  ,2019לפי
חלוקה לקטגוריות .זה אומר ,כמה דו"חות חניה ,מניעת רעש ,גישור שיש בין
שכנים וכדומה .כמה הוא מתעסק בכל מיני פעילויות פנימיות ,אם אנחנו מדברים
על מה שהיה קודם ,ומה היא העלות השנתית של היחידה .מה גובה ההכנסה
המדווחת מדו"חות .אני מבקשת לפרט גם את סוגי הדו"חות ,ולציין לפי
קטגוריות שונות ,חניה וכולי .לצערי הרב ,אחרי שעיינתי במה שכתבתם ,חסרים
פה הרבה קריטריונים ,הרבה אינפורמציה שדרשתי ,ובעצם לא התייחסת לשום
דבר .כתבתם דברים באופן כללי ,לא עונה על השאלה .ואני מצטערת לומר לך,
במה שהתהדרת לפני רגע ,שלשיטור העירוני ,אני יכולה להגיד לך שזה לא כך.
זאת אומרת ,אם תבדקו את כמות הדו"חות שהם עושים ,אתם תגלו שזה בעיקר
דו"חות חניה.
מר מוטי ששון :טוב ,השאילתא שלך נגמרה.
גב' קרן גונן :אוקי ,אתה יכול להשיב.
מר מוטי ששון :טוב .רק תקפידו ,כדאי שגם היועצת המשפטית תבהיר לכם מה המשמעות של
שאילתא.
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גב' יונת דיין :על פי התוספת לפקודת העיריות ,שאילתא זאת שאלה עובדתית קצרה ,עם תשובה
עובדתית קצרה .במידה ואחרי התשובה עולה שאלת הבהרה עובדתית ,אז
שואלים אותה במקום ומקבלים תשובה.
גב' קרן גונן :אפשר עוד שאלה ליועצת המשפטית בנושא הזה? שנייה רגע ,אם אנחנו כבר מדברים.
מר מוטי ששון :סליחה ,לא.
גב' קרן גונן :שנייה רגע ,רק דקה ,שאלה.
מר מוטי ששון :לא ,אני קורא .בשנת  2019השיטור העירוני עסק בשמירה על איכות החיים,
ביטחון וסדר במרחב הציבורי .להלן הפירוט .אירועי מוקד ,11,189 ,100
גב' קרן גונן :מה זה אומר אירוע מוקד?
מר מוטי ששון :אירוע מוקד  .20,663 ,106עצורים .319 ,מעוכבים .113 ,אירועי שפיכת אלכוהול,
 .1,481דו"חות רעש .1,552 ,בדוקאים ,אנשים בעלי רקע כללי שנבדקו בשטח,
 .6,346ביצוע מחסומים בעיר .1,651 ,דו"חות בגין עבירות חניה .20,663 ,דו"חות
פיקוח ,השלכת פסולת במרחב הציבורים ,השחתה ,עבירות בעלי חיים ,כניסת
רחב לגנים וכדומה .2,291 ,ביקורות יזומות של מפקחים בעסקים ,בגינות
הציבוריות ,לאיתור חריגים ומניעת אירועים .3,731 ,סיוע לבעל תפקיד לעובדי
עירייה ,למפקחים ועוד.4,641 ,
גב' קרן גונן :חסרים פה עוד כמה קריטריונים ,שאני מציינת לפרוטוקול שהם לא הגיעו .מעניין
למה .אבל זה רק לפרוטוקול .שאלת הבהרה אם אפשר .היועצת המשפטית,
שאלה לי אלייך .כחברת מועצה שכבר נמצאת ,מכהנת שנה וחצי ,אני רוצה לדעת
מה הן זכויותיי .כשאני מעבירה שאלה לעירייה ,מתוקף כל אזרח שמבקש
אינפורמציה ,לפי החוק אני יודעת שאני זכאית לקבל תשובה תוך  3ימים .את
השאילתא הזאת פניתי ,בלי שום קשר לישיבת המועצה ,עוד קודם .לא נעניתי
בשום צורה .עכשיו אני רוצה שאת תגיבי לכל חברי המועצה ,כולל לראש הראש,
מה החובות ומה הזכויות.
מר מוטי ששון :גברתי ,שאלת הבהרה מתייחסת לשאלה שנשאלה.
גב' קרן גונן :אבל זה ,אני רוצה באופן כללי ללמוד.
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מר מוטי ששון :לא ,אין כללי .שאלת הבהרה ,כדאי שתלמדי אחרי שנה וחצי,
גב' קרן גונן :יש פה יועצת משפטית שאמורה לתת לי מענה ,מוטי.
מר מוטי ששון :שאלת הבהרה מתייחסת רק לשאלה ,לשאילתא שאת שאלת.
גב' קרן גונן :היא אמורה לתת מענה פה לכל חברי המועצה.
מר מוטי ששון :אני עובר לשאילתא הבא.
גב' קרן גונן :היא גם שלי ,איזה יופי.
מר מוטי ששון :זה את יכולה לבקש אותה ולהיפגש איתה ,היא תסביר לך מה שלא הבנת עד
עכשיו.
גב' קרן גונן :אבל היא מסבירה ,היא לא מסבירה לך וליוסי את החוקים .תסבירו לכם את
החוקים .אם מגיע לי אינפורמציה ,אני רוצה לקבל אותה בזמן ולא לחכות
לישיבת מועצה כדי להעלות את זה בשאילתא.
מר מוטי ששון :אני מבקש ממך להפסיק להפריע לניהול הישיבה .שי.
גב' קרן גונן :לא ,עכשיו תורי ,סליחה ,יש לי עוד שאלה.
מר מוטי ששון :בבקשה ,עוד.

.5

שאילתא  -של חברת המועצה קרן גונן בנושא – בנושא מטה החירום למניעת
אלימות סמים ואלכוהול.

גב' קרן גונן :השאלה הבאה שלי קשורה למטה העירוני למניעת אלימות ,אלכוהול וסמים
בעירייה .היות ואני עבדתי בעירייה ,אז אני גם יודעת פחות או יותר מה זה אומר.
עכשיו אני רוצה שכולם ידעו מה ההגדרה של המטה העירוני למניעת אלימות,
סמים ואלכוהול בעיריית חולון .מה המשמעות ,אני קוראת ככה כדי ,מה הנושא.
מה התפקיד ,מי הם אנשי הצוות ,מה התוצרים לשנת  ,2019מה התקציב ,מה הן
הפעילויות בפועל שנעשו במסגרתה לקידום נושא מניעת אלימות בעיר .ואני
חייבת לציין שמבחינתי ,אם תגיד שהוא משתתף ב 4-ישיבות שקשורות לוועדת
סמים ,זה לא יספק אותי.
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מר מוטי ששון :טוב ,המטה העירוני למניעת אלימות ,סמים ואלכוהול עושה עבודה יוצאת מן
הכלל .עוסקת במניעה והקטנת היקף השימוש של תושבי העיר בסמים ,אלכוהול
והקטנת האלימות .תפקידי המטה למנוע תופעות של אלימות ושימוש בסמים,
לקדם תחושת ביטחון בקהילה ,תכלול כל הגורמים העוסקים בנושא חינוך,
רווחה ,קהילה ,משטרה וביטחון .פיתוח ,קידום וניהול תוכניות למניעת אלימות,
סמים ואלכוהול כחלק ממערך עירוני ,כולל ליווי מקצועי .תקשורת ותקציבים
(לא ברור) למשרד הביטחון ,פנים והרשות למאבק באלימות ,בסמים ואלכוהול.
(לא ברור) מה שאת לא יודעת ,אז כדאי שתתעדכני.
גב' קרן גונן :שאלת הבהרה בבקשה.
מר מוטי ששון :שאלת הבהרה ,כן.
גב' קרן גונן :קודם כל שאלתי מה התקציב של היחידה הזאת ואיך היא פועלת בפועל .כי אלה רק
מילים יפות שכזה נורא יפה לנסח .מה היא עושה בפועל?
מר מוטי ששון :את תלמדי לשאול לא סדרה של שאלות ,אלא שאילתא זה שאלה אחת קצרה.
גב' קרן גונן :שאלת הבהרה ,אני שואלת .תקציב ,שאלתי תקציב.
מר מוטי ששון :ואת שואלת כל כך הרבה שאלות ,ואני יותר לא אענה לך ,לא אענה לך יותר על
הדברים האלה.
גב' קרן גונן :מוטי ,זה מאוד חשוב לתושבים ,לא בשבילי.
מר מוטי ששון :כי את שואלת ,אני יודע כמה שאת דואגת לתושבים.
גב' קרן גונן :אני מאוד דואגת לתושבים.
מר מוטי ששון :כן .אני ראיתי ויודע כמה ת דואגת.
גב' קרן גונן :אתה מוכן בבקשה (מדברים ביחד).
מר מוטי ששון :אני חוזר ואומר לך ,אני עובר לשאילתא הבאה.
גב' קרן גונן :רגע ,לא ענית לי על שאלת ההבהרה ,סליחה .אתה לא יכול לעבור,
מר מוטי ששון :את תקבלי את התשובה מפורט ,כמה היא מוציאה בשנה .הלאה ,שי קינן .כולם
יקבלו .גם את שאת רוצה לדעת ,תקבלי תשובה .אוקי ,שי קינן ,בבקשה.
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.6

שאילתא – של חבר המועצה שי קינן בנושא -מהם הקריטריונים האחידים
לפטור משכירות בנכסים הנמצאים בבעלות העירייה?

מר שי קינן :בישיבה של ועדת כספים אני שיבחתי אותך ,וזה גם הזדמנות לעשות את זה שוב.
הענקת פטור מלא משכירות לעסקים שנמצאים בלה פארק .פטור מלא מ3-
חודשים ,למרץ ,אפריל ומאי .אלא מאי שעסקים דומים בעיר ,שמושכרים על ידי
העירייה ,לא קיבלו פטור כזה .לכן אני שאלתי מה הקריטריונים לפטור הזה .אני
מקווה שהקריטריונים הם אחידים ושהם הופעלו על כל העסקים בעיר .תודה רבה.
מר מוטי ששון :הקווים המנחים לפטור משכירות בנכסים בבעלות העירייה ,נכס בתוך מוסדות
חינוך ,שלא פעל ,פטור עד  3חודשים .נכס שלא פעל בשל מגבלות תקופת החירום,
דחיית תשלומים ופריסתם להמשך תקופת השכירות .נכסים שפעלו ללא פטור,
כמובן שהפעלנו שיקול דעת .אני עובר,
מר שי קינן :מוטי ,רק שאלה ,מה זה נכסים שפעלו ללא פטור?
מר מוטי ששון :תשמע ,יש נכסים שבזמן הקורונה עבדו.
מר שי קינן :כן ,זה אין בעיה.
מר מוטי ששון :לא תיתן להם פטור .למה אני צריך לתת להם פטור? הם עבדו .אלה שלא עבדו ,תן
להם פטור .אני הלכתי לפי החלטת הממשלה.
מר שי קינן :כן ,אבל אני מכיר עסקים בעיר שלא עבדו ,כמו ,שדינם כדין לה פארק ,הם לא עבדו
ולא קיבלו פטור.
מר מוטי ששון :תשמע ,יש לך את גזבר העירייה שנמצא כאן .אם יש לך עסקים שאתה חושב שלא
קיבלו פטור ,ומגיע להם פטור ,שיפנו.
מר שי קינן :זה לא עובד בשיטה הזאת .אני לא צריך לעשות את העבודה ,לא שלך ולא של בעלי
העסקים ,מוטי .הקריטריון היה צריך להיות אחיד לכולם.
מר מוטי ששון :אבל אתה שאלת אותי ,אני עונה לך .מי שהגיש ,קיבל.
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מר שי קינן :מי שהגיש ,קיבל .מי שזכאי.
מר מוטי ששון :מי שזכאי .הוא צריך להיות גם זכאי.
מר שי קינן :נכון.
מר מוטי ששון :אני רוצה רק שתדע שהנכסים שלנו ברובם מנוהלים על ידי החברה הכלכלית ,והם
בדקו עם כולם .טוב ,שאילתא הבאה ,שי קינן.
מר שי קינן :אני רואה פה בקריטריון השני" ,נכס שלא פעל בשל מגבלות תקופת חירום" ,אז הוא
לא קיבל פטור מלא ,אתה נתת לו דחיית תשלומים .ואילו עסקים של ,לה פארק
קיבלו פטור מלא.
מר מוטי ששון :שאלת אותי מה הקריטריונים?
מר שי קינן :כן.
מר מוטי ששון :הביאו קריטריונים ,ישבו אנשים .גם גזבר העירייה וגם מנכ"לית החברה
הכלכלית ,פנינה שנמצאת כאן,
מר שי קינן :אז אני שואל.
מר מוטי ששון :ישבו והחליטו שזה הקריטריונים שהם מחליטים ,על פיהם.
מר שי קינן :אבל לא עמדת בקריטריון שאתה הכתבת.
מר מוטי ששון :למה?
מר שי קינן :כי אתה אומר שמי שלא פעל בשל מגבלות תקופת החירום ,אתה לא נותן לא פטור.
פטור זה מי שלמעלה ,נכס במוסדות חינוך .למטה זה דחיית תשלומים.
מר מוטי ששון :את רוצה לענות לו ,פנינה? או ש,-
מר שי קינן :ואילו בלה פארק ,הם לא קיבלו דחיית תשלומים ,הם קיבלו פטור .פטור מלא ל3-
חודשים .עכשיו ,אין לי בעיה ,להיפך ,זה דבר מבורך .רק שזה יחול על כולם.
מר מוטי ששון :אז תעני לו על השאלה .זה שאלת הבהרה ,תעני לו על שאלת ההבהרה.
גב' פנינה שנהב :אני אשמח לענות לך לגבי אותם עסקים שהם לא עסקים שקשורים לחינוך .מי
שקשור לחינוך ,קיבל פטור .זה אומר גני ילדים ,מזנונים וכולי .לגבי אותם עסקים
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שאתה מציין אותם .ראשית ,רוב רובם של העסקים עבדו .לפעמים עבדו on and
 ,offלפעמים עבדו יותר ,רוב רובם עבדו .אנחנו היינו בקשר עם כל העסקים שלנו.
חלק נכבד מהעסקים ,בתשלום שהיה צריך להיות משולם בתחילת אפריל ,זה
אומר ,עבור חודש אפריל אנחנו מחייבים מראש ,לא חייבנו אותם ,ואחר כך הגענו
איתם להסדרים בהסכמות ,להסדרי פריסת תשלומים .אין לנו עסקים שהיה
אסור להם לעבוד .הקיוסקים שלנו עבדו ,משרדים עבדו ,אין עסקים שהיה אסור
להם .הגענו להסכמות בהבנה מאוד גדולה .להיפך ,עוד חלקם אמרו לנו "שאפו.
תודה רבה" .עוד היו כמה שאמרו "לא ,לא ,אני רוצה לשלם הכל עכשיו ,כדי שאני
לא אהיה חייב לך לאורך זמן" .דווקא העסקים הגדולים והשבעים ניסו לעשות
בעיות ,אני מוכרחה להגיד את זה .אבל זה לא לשאילתא שלך .תודה.
מר מוטי ששון :טוב ,אוקי ,שי ,שאילתא הבאה.

.7

שאילתא – של חבר המועצה שי קינן בנושא -כמה נכסי עירייה ,אשר מושכרים
על ידי החברה הכלכלית בלבד ,הוענקו פטורים מלאים מתשלום השכירות
בתקופת ההסגר(קורונה)?

מר שי קינן :בהמשך לשאילתא הקודמת ,שאלתי כמה נכסי עירייה שמושכרים על ידי החברה
הכלכלית בלבד ,הוענקו פטורים מלאים מתשלום השכירות בתקופת ההסגר?
מר מוטי ששון :טוב 4 ,גני ילדים 7 ,מזנונים בבתי ספר .בתי הספר היו סגורים .בית ספר אחד,
טומשין ,ומדובר רק בנכסים שהיו סגורים עקב התקנות.
מר שי קינן :מכל הנכסים האלה שציינת ,אין שם אפילו עסק אחד ,ולכן אני תמהה ,במה סמוק
דמם של בעלי העסקים בלה פארק משאר בעלי העסקים? אבל זה אני אתן לך.
אתה יודע בטח .אני לא אפרט.
מר מוטי ששון :קודם כל שאלת על החברה הכלכלית.
מר שי קינן :נכון.
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מר מוטי ששון :אם אתה רוצה לשאול על החברה לבילוי ובידור ,בישיבה הבאה זה חברה לבילוי
ובידור .שאלת על החברה הכלכלית.
מר שי קינן :אני מבין .אז אני מבין שכל חברה מתנהלת איך שהיא רוצה .אין קריטריון,
מר מוטי ששון :לא ,הכל בשיתוף פעולה עם גזבר העירייה.
מר שי קינן :הכל בשיתוף פעולה ,אני יודע.
מר מוטי ששון :טוב ,אני עובר לסעיף,
מר שי קינן :אני רק מבין שאין אף עסק אחד של החברה הכלכלית שקיבל פטור מלא.
מר מוטי ששון :תתפלא.
מר שי קינן :למה להתפלא? אתה אומר ,בתשובה לשאילתא .אתה ענית.
מוטי ששון :תקשיב ,שאלת על החברה הכלכלית ,אני עונה לך .אל תקפוץ לחברה לבילוי ובידור.
להבא תהיה יותר מעודכן בשאלה שאתה שואל.
מר שי קינן :אני מעודכן,
מר מוטי ששון :אני עובר לסעיף הבא ,דו"ח כספי תקופתי לשנת  ,2019זה מיום  .31.12.2019מי
מציג? אסתי ,בבקשה.

.8

אישור דו"ח כספי רבעון (.2019 )4

מר אמנון ארץ קדושה :אני אתחיל ואסתי אחרי זה תפרט.
מר מוטי ששון :אוקי ,אז אמנון מתחיל.
מר אמנון ארץ קדושה :אנחנו מדברים על דו"ח של  .2019הדו"ח בעצם מציג של ,גבייה של 10
מיליון יותר מהתקציב .העברה מהקרנות של  23מיליון שקל חזרה מהפיתוח
לתקציב השוטף ,והתייעלות בהוצאות של  7מיליון שקל .השקענו בפתח דרך
התב"רים ,של  175מיליון שקל ,לעומת הכנסות של  154מיליון שקלים .אחוז
הגבייה היה ב 2019-כ .66%-אם יש שאלות ופרטים נוספים ,אסתי תפרט.
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גב' אסתי וייסלר :ערב טוב .אני ממשיכה ,מוטי.
מר מוטי ששון :רגע ,אסתי רוצה להמשיך .שני ,שנייה בבקשה.
גב' אסתי וייסלר :ערב טוב ,אני מציגה בפניכם את הדו"ח הכספי לשנת  .2019זה דו"ח של רבעון
 4למעשה ,הוא עדיין לא מבוקר .בתקציב הרגיל ,ביצוע ההכנסות היה גבוה באחוז
אחד מהתקציב השנתי והסתכם  1.369מיליארד .ביצוע ההוצאות בשנת  2019היה
נמוך ב 2%-מהתקציב השנתי ,והסתכם ב 1.329-מיליארד .כך הגענו ,זה בעצם
אפשר לנו להגיע לעודף שאמנון ציין .בתקציב הפיתוח ,ההכנסות בשנת 2019
הגיעו ל 154-מיליוני שקלים ,וההוצאות ל ,175-כך שיש גרעון זמני בתקציב
הפיתוח של  20מיליוני שקלים ,אבל העודפים הזמניים נטו הם  317מיליוני
שקלים .יש לנו קרנות פיתוח בהיקף של  113מיליוני שקלים .סך הכל התקציב
הרגיל בשנת  ,2019כמו שאתם מבינים ,בוצע ללא גרעון ,ותקציבי הפיתוח בוצעו
בהתאם לתקציבים שאושרו על ידי מועצת העיר.
מר מוטי ששון :בבקשה ,שני.
גב' שני מסילתי :יש לנו שאלה לגבי טופס  3עמוד  6על משרד החינוך .למה יש פער כזה בין 7.570
ל?23,000-
גב' אסתי וייסלר :כן ,זה תקציב הפיתוח במשרד החינוך.
גב' שני מסילתי :נכון.
גב' אסתי וייסלר :אוקי .בעקרון זה ,אין הקבלה בין תקופה לתקופה .מה שאת רואה כאן בעצם
זה שבשנת  2019קיבלנו  7.5מיליוני שקלים לטובת פיתוח בתחום החינוך ממשרד
החינוך ,בשנה קודמת  .23זה נתון לפרויקטים ותב"רים שהם משתנים בכל שנה
ושנה.
גב' שני מסילתי :תקצוב של משרד החינוך?
גב' אסתי וייסלר :כן ,בוודאי .זה פרויקטים שמשתנים משנה לשנה.
גב' שני מסילתי :תודה.
מר מוטי ששון :כן ,מי רוצה לשאול? ניסן ,רק אם אפשר למיקרופון.
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מר אמנון ארץ קדושה :אני הסברתי קודם ,יש עודף בגבייה של  10מיליון שקלים,
מר מוטי ששון :בוא תגיד להם 10 .מיליון זה ,הייתה גם הדיינות ארוכה עם בית החולים וולפסון,
שלקחה שנים ,על הארנונה .היו שטחים שהם לא דיווחו עליהם .וזה התנהל ביחד
עם משרד הפנים .לקח זמן עד שהגענו להסכמות ולהבנות ,והם שילמו את הכל.
על חשבון העבר הם שילמו בצ'ק אחד במהלך השנה .כמה זה הצ'ק? בסביבות 10
מיליון ש"ח.
מר אמנון ארץ קדושה :כמעט  10מיליון שקלים.
מר מוטי ששון :טוב ,יש עוד שאלות? אם אין אז ,מי בעד אישור ,שי ,בטח ,ראיתי שאתה לא שואל
היום.
מר בר שי :סתם ,אשמח לשמוע על ,יש מקורות אחרים ,גם בעמוד  ,6לדעת מה הפירוט של
ההכנסות ממקורות אחרים?
גב' אסתי וייסלר :היי .גם בוועדת כספים הסברתי שהמקורות האחרים בפיתוח הם מגוונים.
במקרה הזה ספציפית ,בשנת  ,2019המקורות היו מפעל הפיס ,ביטוח לאומי ,קרן
שלם והשתתפות מההורים בחלק מהפעילויות ,התב"רים של החינוך.
מר מוטי ששון :טוב ,יש עוד שאלות? לא ,ניסן ,זה היה לפני הקורונה ההסכמות שהגענו אליהם.
מר בר שי :אפשר שנייה? בנוגע לתשובה שנתת .למה ההכנסות מתשלומי הורים הולכים למקורות
הכנסה שונים?
מר אמנון ארץ קדושה :יש לנו הכנסות מבתי הספר שאנחנו מקבלים ,למשל כשרצו לעשות כל
מיני פרויקטים ,אז חלק זה השתתפות העירייה וחלק זה השתתפות בתי הספר.
זה ,לכן אתה רואה את ההכנסות שאתה רואה כאן .בתב"רים שאנחנו מאשרים
אתה רואה שרשום שם הכנסות מבתי הספר גם.
מר בר שי :אז מה ההבדל בין זה לבין עצמיות חינוך?
גב' אסתי וייסלר :עצמיות חינוך ,משתמשים בזה לשוטף .פה מדובר על פרויקטים שהם
בתב"רים ,נגיד מיזוג .בסדר? קרן קרב זה גם שוטף ,לתוכנית הלימודים השוטפת.
זה בעצמיות חינוך.
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מר בר שי :תודה.
מר מוטי ששון :אוקי ,מי בעד אישור הדו"ח הכספי הרבעוני לשנת  ?2019כן ,בבקשה.
גב' שירלי לביא ציון :רציתי לשאול ,בעמוד  5בהוצאות ,יש פעולות חינוך 16.592 ,מיליון .אני רוצה
לדעת מה זה.
גב' אסתי וייסלר :מה שאת רואה ,בעצם זה ההפרש בין התקציב לבין הביצוע בפועל .מדובר על 16
מיליון שבעצם חיסכון.
גב' שירלי לביא ציון :שלא מומשו.
גב' אסתי וייסלר :שלא מומשו .יש ,צריך להבין שחלק מהסעיפים בחינוך שמתוקצבים בפעולות
חינוך ,הם הכשרות נגיד של מזכירות .זה דברים שלא תמיד מתממשים באותה
שנה .הכשרת מזכירות ,יש גם אגב ,כן ,יש גם ,חלק מהפעולות בחינוך שהן תמיד
מקבילות להכנסות ממשרד החינוך .אם לא קיבלנו את ההכנסות ממשרד החינוך,
אנחנו לא נוכל לבצע את הפעולות .אז זה דברים שגורמים לפער .זה מצטבר.
גב' שירלי לביא ציון :יש לזה קשר ל ,-אני פשוט לא מבינה אז אני שואלת .עכשיו ,לאחר תקופת
הקורונה ,שקיצצו את החוגים והורידו שעה ביום מהצהרון לפני כן,
מר מוטי ששון :לא קשור.
גב' שירלי לביא ציון:לפני כן קיזזו גם את ימי שישי .זה לא קשור לזה?
מר אמנון ארץ קדושה :אין קשר .זה רשת קהילה ופנאי ,זה לא קשור.
מר מוטי ששון :אוקי ,מי בעד אישור דו"ח כספי רבעון  4ל ?2019-מי בעד? ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1
 17 ,16 ,15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,10בעד .מי נגד? אין נגד .מי נמנע?  2נגד .מי נמנע? 3
נמנעים .מי זה הרביעי? קרן .אוקי 2 ,נגד 4 ,נמנעים .אושר.
אני עובר לסעיף הבא .אישור לפתיחת חשבון עם בנק דיסקונט .אתה רוצה
להגיד ,אמנון? בבקשה.

.9

אישור לפתיחת חשבון עם בנק דיסקונט.
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מר אמנון ארץ קדושה :המטרה של פתיחת החשבון הזה זה לפתוח תיק לניהול ניירות ערך ,את
ההשקעות של הכספים של התב"רים שבעצם כרגע עומדים בעודפים זמניים.
פשוט אנחנו מעדיפים לחלק את זה בין יותר בתי השקעות ,אז מבקשים לפתוח
עוד חשבון כזה בבנק דיסקונט .זה הכל.
מר מוטי ששון :אוקי ,מי בעד אישור לפתיחת חשבון לעבודה עם בנק דיסקונט לקבלת ייעוץ
השקעות? מי בעד?  .12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1מי חסר לי פה?  ,14 ,13אני
עושה הצבעה חוזרת ,16 ,15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1 .לא
ספרתי את עצמי .17 ,אוקי 17 ,בעד .כמו כן ,נבקש את אישור מועצת העיר
להסמכת אמנון ארץ קדומה ,דני פדר ועידית עמנואל ,כל אחד לחוד ,לקבלת ייעוץ
השקעות מבנק דיסקונט בנוגע לתיק ההשקעות של העירייה המנוהל בבנק .מי
בעד? ייעוץ חיצוני ,בנות .זה באותו סעיף .זה ב' ,זה  .2צריך להסמיך אותם לנהל
את זה .מי בעד?  ,16 ,15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1אני 17 ,בעד.
סיטון 18 ,בעד .מי נגד? מי נמנע?  6 .6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1נמנעים ,אושר.
אני עובר לסעיף הבא .החברה הכלכלית לפיתוח חולון ,דוחות כספיים ליום 31
לדצמבר  .2019פנינה ,מי מציג? מוטי ,בסדר.

.10

אישור דוחות כספיים – של ה"חברה הכלכלית לפיתוח חולון" ליום ה-
.31.12.2019

מר מוטי ענטבי :ערב טוב ,מוטי אנטבה ,מנהל הכספים בחברה הכלכלית חולון .אני מציג את דף
 ,3המאזן .ליום  31לדצמבר  ,2019היו בקופה מזומנים ושווי מזומנים.4,607,000 ,
זה כסף נקודתי באותו יום .חלק גדול מהכסף יצא למחרת ובמהלך ינואר
לתשלומים לספקים .השקעות לזמן קצר .תיק ההשקעות שלנו הוא .2,385,000
הרוויח באותה שנה כ .5.7% .4%-שוכרי נכסים ,חוב של  31,000שקל ,מתוך זה
 25,000נגבו ב 1-לחודש 6,000 ,שקל ,חוב שוטף קטן .חייבים ויתרות חובה,
 .1,534,000הוצאות מראש ,מסים נדחים ,חוב של קנית השלום שוטף ,רשות
להתחדשות עירונית שוטף וחובות אחרים .עיריית חולון ,8,744,000 ,זה בגין
פרויקטים שוטפים ,התחשבנות שוטפת בין החברה לעירייה ,הוצאות שנצברו
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בחודש -חודשיים -שלושה האחרונים ושולמו בתקופה שלאחר מכן על ידי
העירייה לחברה .מסים נדחים זה איזושהי התחשבנות בנושא מסים .לא נכנס
לזה .רכוש קבוע .3,387,000 ,הירידה ,לעומת שנה שעברה ,זה הוצאות פחת .רכוש
שוטף אחר זה איזשהו סעיף יחסית קבוע .בהתחייבויות שוטפות ,ספקים ונותני
שירותים 3,385,000 ,3,385 .9,928,000 ,זה איזשהן הוצאות לשלם .המחאות
לפירעון  ,161,000ו 6,382,000-ספקים ששולמו במהלך ינואר-פברואר .זכאים
ויתרות זכות .3,220,000 ,מתוך זה 585,000 ,מוסדות 552,000 ,עובדים בגין שכר
וחופשה ,ו 1,282,000-הכנסות מראש בגין שכירות .התחייבויות בשל סיום יחסי
עובד -מעביד ,18,000 ,וסך הכל הון עצמי לחברה .4,535,000 ,שאלה בסעיף הזה?
מר מוטי ששון :שאלות? בבקשה .כן ,בר.
מר בר שי :על הירידה או עליה בהתחייבויות של שוכרי הנכסים ,יש פה ,אני אחזור לעמוד.
שינויים בסעיפי רכוש והתחייבות ,ירידה בשוכרי נכסים .יש פה שינוי מ 6-ל.36-
אשמח להבין קצת מה זה,
מר מוטי ענטבי :מ 6-ל?36-
מר בר שי :כן.
מר מוטי ענטבי :איפה אתה רואה את זה?
מר בר שי :עמוד .7
מר מוטי ענטבי :אבל אני שאלתי ,עוד לא הגעתי לתזרים מזומנים ,אוקי? בנושא המאזן ,בדף ,3
בבקשה .לא ,במאזן אין מוין מחדש .תכף נגיע לעמוד רווח והפסד.
מר מוטי ששון :טוב ,חברים ,תאפשרו לו לסיים.
מר מוטי ענטבי :אז אני מבין שעל המאזן אין שאלות .נעבור לרווח והפסד .אוקי ,הכנסות מביצוע
פרויקטים .27,406,000 ,הכנסות מפעילויות אחרות .24,553,000 ,עלות ביצוע
פרויקטים .27,189,000 ,עלות הכנסות מפעילויות אחרות .22,400,000 ,סך הכל
עלויות ,49 ,וסך כל ההכנסות נטו ,שזה ההכנסות בניכוי עלויות.2,370,000 ,
הוצאות תפעול ,הנהלה וכלליות .2,487,000 ,יש לנו הפסד תפעולי השנה של
 .117,000היו לנו הכנסות מימון נטו ,142,000 ,כך שהרווח לפני מסים ,25,000 ,ו-
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 7,000זה המסים על ההכנסה .אני אענה לך לגבי המיון .היה מיון בהוצאות
הנהלה וכלליות ,בתוך הסעיף מיון מחדש.
מר מוטי ששון :כן ,יש שאלות? אם אין שאלות ,יש ,ראובן? בבקשה.
מר ראובן קייקוב :באופן כללי ,שאלה ,מדוע יש ניפוח בהצגת ההכנסות וההוצאות? אנחנו מציגים
סך הכנסות  ,959,000 ,51כאשר לא מדובר פה בנכסים שלנו .הרי,
מר מוטי ענטבי :מה זאת אומרת נכסים שלנו?
מר ראובן קייקוב :פרויקט עזריאלי ,נכון? אנחנו מכירים שם בהכנסות שכירות ,בהכנסות ניהול
וכולי .מצד שני ,אנחנו גם משלמים לעירייה .עכשיו ,לא מדובר פה בנכסים שהם
שלנו ,של החברה הכלכלית .מדובר פה על נכסים של העירייה.
מר מוטי ענטבי :הדו"ח הוא דו"ח של החברה .לחברה יש הכנסות ויש הוצאות .כאשר התשלום
של דמי שימוש לעירייה הוא הוצאות .ככה מציגים.
מר ראובן קייקוב :אז אתה אומר בעצם שלא מדובר פה על נכסים של החברה שמהם היא מפיקה
את הרווחים ,את ההכנסות.
מר מוטי ענטבי :לחברה אין נכסים.
מר ראובן קייקוב :אין נכסים .אז למה אנחנו בעצם רושמים את ההכנסות הללו?
מר מוטי ענטבי :כי אנחנו גובים אותן ,אנחנו מטפלים בזה ,אנחנו מנהלים את זה.
מר ראובן קייקוב :אז אתם נותנים סך הכל שירות של ניהול ,אז למה לא (מדברים ביחד) .הכנסות
מניהול,
מר מוטי אנטבה :זה מה שכתוב" .הכנסות מפעילויות אחרות" .ויש לזה תיאור בסעיף  12ו14-
שמבאר.
מר ראובן קייקוב :כן ,אבל אתם מכניסים פה גם הכנסות משכירות.
מר מוטי ענטבי :נכון .אנחנו גובים את ההכנסות משכירות ,זה פעילות עסקית של החברה.
מר ראובן קייקוב :אתם נותנים סך הכל שירותי גבייה לעיריית חולון.
מר מוטי ענטבי :לא ,לא .אנחנו נותנים,
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גב' פנינה שנהב :אני רוצה לדייק .ניהול הנכסים שמתבצע על ידי החברה הוא ניהול אמיתי .זה
מכרזים להשכרה .זה משאים ומתנים עיקשים .זו עבודה מול עזריאלי ,מאוד
מאוד סיזיפית ,למצוא כל אגורה ואגורה וגם הרבה מיליונים .כך שאנחנו מנהלים
את הנכסים האלה נכון ,שבטאבו הנכסים לא רשומים על שמנו ,הם רשומים על
שם העירייה ,אבל אנחנו מנהלים את הנכסים האלה ,אנחנו מקבלים את
ההכנסות .יש לנו דרך אגב גם הוצאות למיניהן .למשל בהשכרת נכסים .רק לנהל
את מתחם המרכבה ,אתה מכיר שם את החניון והכל? מקום שיש בו הוצאות .מה
לעשות ,כדי לנהל נכסים יש גם הוצאות .ואנחנו מעבירים לעירייה את מירב
הכסף .העירייה נהנית מההכנסות שהחברה כן פועלת ליצירתן ,במעל ל 16-מיליון
שקל בשנה.
מר ראובן קייקוב :השאלה מופנית פה לרואה החשבון ,אם זו מדיניות חשבונאית שמקובלת
בהתאם (לא ברור)?
גב' פנינה שנהב :וודאי .וודאי.
מר מוטי ששון :נראה לך שלא?
מר ראובן קייקוב :לא ,כי הסיכון הוא פה ,לא חושב שהסיכון פה על החברה ,הסיכון הוא של
העירייה.
מר מוטי ענטבי :בוודאי שכן .אנחנו משלמים הכל לפי חוזה.
מר מוטי ששון :אני לא מבין ,החברה קיבלה מנדט לנהל את הנכסים של העירייה.
מר מוטי ענטבי :נכון ,ולכן היא זכאית לעמלת ניהול.
מר מוטי ששון :אני מקבל תקורה .מקבל את העמלה.
מר ראובן קייקוב :אבל היא לא יכולה לרשום את כל ההכנסות שכירות.
מר מוטי ענטבי :לא ,לא .לדוגמה בנושא עזריאלי ,אנחנו לא משלמים לעירייה עמלה .יש לנו סכום
קבוע ,חוזי ,למשך כמה שנים ,ואנחנו משלמים את הסכום הזה קבוע .אם לא
נצליח לטפל בהכנסות מול עזריאלי ,שהוא מעבר לסכום הזה ,אנחנו נפסיד כסף.
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גב' פנינה שנהב :מה שיכול לקרות השנה ,דרך אגב ,כי עזריאלי גבו הרבה פחות ממה שבשנה
רגילה .כבר ראיתם את הדו"חות,
מר ראובן קייקוב :אוקי ,בסדר גמור .עוד שאלה נוספת .בעקבות המשבר ,עכשיו בדיוק הזכרת
את זה ,האם הגשתם בקשה לקבל מענק מטעם המדינה?
מר מוטי ענטבי :לא .אין לנו ירידה שמצדיקה קבלת מענק.
מר ראובן קייקוב :אבל אתם אומרים ,כרגע,
מר מוטי ענטבי :מעזריאלי .אנחנו עוד לא יודעים .זה אנחנו נדע רק בעוד רבעון.
מר ראובן קייקוב :לאו דווקא מעזריאלי.
מר מוטי אענטבי :לא ,שם דווח מקודם ,רק  10גני ילדים 6 ,מזנונים ובית ספר אחד.
מר ראובן קייקוב :ולא מגיע לנו לקבל מענק? בדקתם,
מר מוטי ענטבי :כנראה שלא ,אבל זה בבדיקה.
מר ראובן קייקוב :אוקי .הגשתם בקשה?
מר מוטי ענטבי :לא.
גב' פנינה שנהב :צריך  .25%הירידה בהכנסה שלנו מנכסים כנראה תהיה על פני כל השנה ,אחוזים
בודדים בלבד,
מר מוטי ענטבי :וגם ברבעון הזה.
מר מוטי ששון :חבר'ה ,אני רוצה שכולם ישמעו את התשובה שלך.
גב' פנינה שנהב :בשמחה.
מר מוטי ענטבי :בטח ,על מה שהיה מדברים.
גב' פנינה שנהב :כן ,כן .כדי שחברה תקבל מימון מהמדינה ,מענק מהמדינה ,הירידה שלה
בהכנסות צריכה להיות סדר גודל של  20%או  25%ב 4-חודשים .לשמחתי,
החברה לא סבלה מהירידה הזו ,דווקא בגלל הטיפול המאוד מאוד פרטני שלנו
בכל שוכר ,וטיפול יפה ,שי ,בכל שוכר ,כדי לגבות את מירב הכספים .הירידה
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בהכנסות מהשכרות תהיה ירידה של אחוזים בודדים בלבד ,כך שאני שמחה
שאנחנו בקטע הזה לא צריכים לדאוג וגם לא צריכים את הטובות של הממשלה.
מר מוטי ששון :טוב ,עוד שאלות למישהו אחר?
מר ראובן קייקוב :לא ,תודה רבה.
מר מוטי ששון :כן ,זאב.
מר זאב ניסים :מוטי ,יש לי באמת הצעה שאתה יכול אולי לחסוך עוד הרבה כסף .הצעה שבאמת
אתה צריך לשקול אותה .היות והחברה הכלכלית בשנים האחרונות ,הפעילות
שלה הולכת ומצטמצמת והיא מתעסקת רק בשכירויות ,אני ממליץ לך לחסוך
בהוצאות ולהעביר את כל החברה לבילוי ובידור ,לאחת החברות שתהיה תחת
המותג בילוי ובידור .כי שמשון מנהל את החברה הזאת בצורה מצוינת .אני חושב
שאתה יכול לחסוך המון כסף פה.
מר מוטי ששון :אני חושב שהם עושים עבודה טובה.
מר זאב ניסים :אני לא אמרתי ש ,-הם יכולים לעשות את אותה עבודה במסגרת החברה לבילוי
ובידור .אתה תחסוך המון כסף .פשוט ולעניין .תסתכל ,היקף הפעילות שלהם הוא
לא כזה גדול .זה שכירויות ,זה ,אין פה מה ,לחדש חוזים זה לא סיפור כזה גדול.
אפשר לעשות מין מנגנון בתוך החברה לבילוי בידור.
מר מוטי ששון :זאב ,זאב ,תקשיב ,הם גם בונים לעירייה,
מר זאב ניסים :מתי הם בנו את הבניין האחרון?
מר מוטי ששון :פנינה ,תגידי לו.
גב' פנינה שנהב :כרגע ,החברה בונה בית ספר ברחוב האצ"ל ,בית ספר לבנות חרדיות .החברה
מתחילה לבנות ,אני מקווה ,תוך משהו כמו חודש וחצי 6 ,גני ילדים ,גני גאולים
ברחוב גאולים .החברה משפצת שיפוץ מאוד מאסיבי את בית קשת .החברה עושה
כרגע את הפארק,
מר מוטי ששון :בית קשת זה מרכז תעסוקה ,ילדים עם פיגור.
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גב' פנינה שנהב :לאנשים עם צרכים .החברה עושה את הפארק במגדלים בשדרה ,פרויקט ענק.
החברה משפצת את מתנ"ס מקהל"ת ומוסיפה לו עוד קומה ,שיפוץ מאוד מאוד
מאסיבי .החברה ,בשנה הבאה ,עומדת להתחיל לבנות עוד  3בתי ספר .הייתה
תקופה שלא הייתה כמעט בניה ,אבל ,וזה בשנה שעברה לצערי ,לא הייתה בניה
בגלל התקציבים של העירייה .השנה ,ובשנה הבאה ,אנחנו נהיה בתנופה של בניית
פרויקטים לטובת התושבים.
מר זאב ניסים :אני מקבל את מה שהיא אמרה ,אבל זה עניין של שיקול כספי .פשוט יהיה לך יותר
כסף לבצע הרבה ,אתה יכול לעשות את האיחוד הזה .הם יהיו תחת המטריה של
החברה לבילוי ובידור.
מר מוטי ששון :תקשיב ,כל חברה מצדיקה את עצמה ,והם עושים עבודה טובה .וגם החברה
לבילוי ובידור .אבל מי שבונה זה החברה הכלכלית ,היא בונה הרבה.
מר זאב ניסים :אתה יודע שמנגנון ,מוטי ,מנגנון עולה כסף .ברגע שיש לך מנגנון כזה גדול,
מר מוטי ששון :טוב ,זאב ,אתה לא התעניינת .אבל אם היית מתעניין ,הייתי מעיר לך שהעלויות
שם מאוד נמוכות .עלויות השכר שלהם .טוב ,מי בעד הדו"חות הכספיים ליום 31
בדצמבר  ,2019יש שאלות? בבקשה.
מר בר שי :מה ששאלתי קודם בעצם ,על הדו"ח של תזרימי המזומנים ,על תזרימי המזומנים
בעמוד  ,7על הירידה בשוכרי נכסים מ 6-ל.36-
מר מוטי ענטבי :זה לא ,זה לא ירידה מ 6-ל .36-זה התנועה בסעיף הזה משנה ,מתאריך ,מדצמבר
לדצמבר .מה שתזרים מזומנים מודד זה את התנועה המאזנית ממאזן אחד למאזן
שני .וזה תנועה .זה לא,
מר בר שי :לא ,השאלה היא מה גורם לזה .זה לא ,מה גרם לשינוי הזה?
מר מוטי ענטבי :תשמע ,תשאל למה בסעיף מסוים יש פלוס ויש מינוס .אני בשמחה אשב ,אתה
מוזמן מתי שאתה רוצה ,נעשה קורס קצר בחשבונאות .כי זה עניין של חשבונאות,
זה מדידה של סעיפים מאזניים.
מר בר שי :כן ,אבל זה לא ששנה אחת אתה פלוס  ,20שנה אחת פלוס  ,15מאוד שרירותי .קורה
משהו שמצדיק את השינויים האלה.
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מר מוטי ענטבי :לא ,שום דבר .זה תנועה מאוד נקודתית .במקרה הזה של ירידה בשוכרי נכסים,
בשנה שעברה ירדה היתרה ב 6,000-שקל ,השנה היא ירדה ב 36,000-שקל .בנושא
של שוכרי נכסים ,הייתה שנה שהייתה ירידה של  .1,800,000אנחנו יושבים מאוד
מאוד חזק על הגבייה .חוב כמו שאתה רואה 31,000 ,שקל במאזן ,בדף  ,3זה
מכיוון שאנחנו יושבים ,אנחנו גובים את השכירויות שלנו בהוראות קבע ,אנחנו
יושבים מאוד מאוד חזק .זה הכסף של העיר ולכן אנחנו יושבים על זה חזק ,אז יש
ירידה.
מר בר שי :אז זו בדיוק התשובה ,זה מה שרציתי לשמוע .היה שינוי במספר שוכרים,
מר מוטי ענטבי :אבל זה סעיף מאוד זניח 36,000 .שקל בתוך מאזן של  17,000,000שקל ,זה סעיף
זניח.
מר מוטי ששון :כן ,שני ,את רצית? אז מי? אין שאלות? אוקי ,מי בעד אישור הדו"חות הכספיים
של החברה הכלכלית לפיתוח חולון בע"מ ליום  31בדצמבר  ?2019מי בעד? ,3 ,2 ,1
 18 ,17 ,16 ,15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4בעד .מי נגד? מי נמנע? ,4 ,3 ,2 ,1
 6 .6 ,5נמנעים .אושר.
אני עובר לסעיף הבא.

.11

אישור דוחות כספיים – של ה"חברה לבידור ובילוי חולון" ליום ה.31.12.2019 -

מר מוטי ששון :החברה לבילוי ובידור ,דו"חות כספיים ליום  31בדצמבר  .2019מי מציג? כרמית.
אולי ,חברי המועצה לא מכירים אותך.
גב' כרמית רותם :כרמית רותם ,סמנכ"ל הכספים של החברה לבידור ובילוי .איתי נמצא רואה
חשבון ,יזהר קנה ,ממשרד פאהן קנה ,רואה החשבון של החברה ,ומנכ"ל החברה,
שמשון חן ,שכולכם מכירים .אני מתחילה בעמוד  ,3במאזנים .ניתן לראות ב2019-
גידול של כ 4-מיליון שקלים במאזן ,מ 129-מיליון ב 2018-ל 133-מיליון .הגידול
נובע בעיקרו מהגידול ברכוש הקבוע .גידול ברכוש קבוע של נטו ,בניכוי פחת ,של
כ 4-מיליון .החברה השקיעה בשנת  11.5 2019מיליון שקלים ,ויש פחת של 7.5

35

מועצת העיר ה 18-חולון ישיבה מועצה מן המניין מס'  25ליום  7.6.2020מס' פרוטוקול 519

מיליון שקלים .זאת אומרת שהגידול נטו הוא כ 4-מיליון .ההשקעה היא בעיקר
במגלשות החדשות של ימית ,שהופעלו באוגוסט  .2019זה בנוגע לנכסים .יש גם
רישום של  858,000שקלים של מחיקת מסים נדחים ב .2018-מדובר על נכס
חשבונאי שיש לו ערך רק שהחברה רווחית ,וכרגע החברה בהפסדים .אני עוברת
לצד ההתחייבויות והון עצמי .יש גידול בהתחייבויות השוטפות של החברה .עליה
באשראי לזמן קצר ,עליה בספקים ונותני שירותים .מדובר על דחייה של
תשלומים מדצמבר  2019לינואר  .2020מאידך ,יש בעצם קיטון בהתחייבויות
לזמן ארוך ,מכיוון שהחברה לבידור ,כמו שאתם יודעים ,לקחה הלוואה לזמן
ארוך לממן את הבנייה של הפארק .החברה משלמת את ההלוואה לבנקים ,והיא
לא לקחה הלוואה נוספת ולכן יש קיטון .בסך הכל הצד של ההתחייבויות קטן.
ההון העצמי ,יש ירידה שנובעת מההפסד השנה של  3.6מיליון .זה בנוגע למאזן.
אני עוברת לעמוד  4לרווח והפסד .ניתן לראות קיטון במחזור של החברה מ86-
מיליון ל 83-מיליון .קיטון של  2.5מיליון .הוא נובע בעיקרו מפתיחה של כל מיני
מועדונים מתחרים וירידה בהכנסות מכניסות חד פעמיות של החברה .בהתאמה
לכך ,יש ירידה בעצם מקבילה גם בהוצאות של החברה ,שנובעת בעיקר מפעילות
של חסכון בהתאמה לירידה במחזור ההכנסות .ניתן לראות שהרווח הגולמי דומה
לשנה קודמת ,כ 3-מיליון שקלים .זאת אומרת שהחברה הצליחה לשמור על שורה
תחתונה דומה .דבר נוסף ,ניתן לראות שהרווח של החברה לפני פחת הינו כ5-
מיליון .הפחת הוא  7.5מיליון ,ניתן לראות את זה בביאור  ,14בהמשך .זהו.
ההשקעה היא בעיקר במגלשות ימית ,כפי שציינתי .מדובר בעצם בהשקעה של
נכסי עירייה ,כי החברה היא בעצם ב 100%-בבעלות עיריית חולון .אני עוברת
לעמוד  .16חשוב לי לציין את הביאור של צדדים קשורים ,שזה היחסים שיש
בעצם ,כמו שציינתי ,לעירייה עם ,לחברה ,סליחה ,עם עיריית חולון .ההוצאות של
החברה לבידור לשנת  2019של ארנונה ודמי זיכיון שהיא משלמת לעיריית חולון,
הסתכמו ל 8.9-מיליון ,וב 2019-ל 8.7-מיליון ,ובעצם ההכנסות שאנו מקבלים
עבור תפעול מרכזים עירוניים הם  9.6ב 2019-לעומת  9.9ב .2018-דבר נוסף
שחשוב לציין השנה הוא כמובן משבר הקורונה .למרות שהוא קרה בשנת ,2020
ואנחנו כרגע מאשרים את הדו"חות הכספיים לשנת  ,2019המוסד החשבונאי
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לתקינה מחייב אותנו לציין ולהדגיש בדו"חות הכספיים של  ,2019ולהסביר
אירועים שבעצם קרו ,גם אם זה לא בשנת המאזן ,כי הם פוגעים באופן מהותי
בתפקוד של החברה לבידור ובילוי .כמו שאתם יודעים ,ב 15-למרץ ,בעקבות
הוראות הממשלה ,נסגרו כל מרכזי החברה .ימית ,בריזה ,נפשונית ,כל מרכזי
הספורט ,לה פארק ,ובעצם הפגיעה בחברה ,בהכנסות שלה ,הוא עד אובדן הכנסה
לגמרי בחודשים של משבר הקורונה .מבחינת הוצאות ,אני חייבת לציין כאן שכ-
 90%מעובדי החברה יצאו לחל"ת .החברה עשתה ככל יכולתה לצמצם את
ההוצאות ,אבל שוב ,יש נזק שכרגע אנחנו מעריכים אותו כ 5-מיליון שקלים ,רק
לעת עתה ,כפי שציינו בדו"חות הכספיים .כמובן שזה הפסד גדול יותר ,כי
ההכנסות שקיבלנו עבור מנויים וחוגים ,אנחנו נצטרך לתת שירות בהמשך .שאלו
קודם לגבי סיוע ממשלתי .אז קודם כל ,כרגע ,החברה לבידור לא נמצאת במתווה.
כי אנחנו ,המחזור שלנו ,כמו שראיתם ,הוא מעל  20מיליון ,אז עדיין לא ברור מה
יהיה הסיוע הממשלתי .אנחנו יודעים ,כפי שראינו בעסקים אחרים ,שהסיוע הזה
כנראה לא יספיק לעזור לחברה מהנזק שנגרם לה .כנ"ל בנוגע למענק שנותנים
להחזרת עובדים מחל"ת .אנחנו עדיין לא יודעים אם זה יחול על החברה ואיך
ומתי ,כי עדיין לא פורסם בעצם החוק ,זה עדיין בתהליכים .זהו .אם יש שאלות,
מר מוטי ששון :זה הזמן הכי חם של החברה ,וכל ימית  2000סגורה ,מסוגרת .כואב הלב .אני
נכנסתי עם שמשון לשם ,נכנסתי פנימה ,הכל ריק( .לא ברור) שהייתה צריכה
להיות הכי חזקה שיכולה להיות ,כי חודשי הקיץ בעצם מחזיקים את ימית ,2000
ואין לנו את זה ,ונצטרך לדעת איך להתמודד .בשביל זה אני פה ,הגזבר פה,
רחמים פה ,אסתי ,אנחנו.
גב' כרמית רותם :אני אוסיף ואחדד בהמשך למה שמוטי אמר,
מר ניסן זכריה :אפשר לשאול שאלה ולהפריע לחגיגה ,מוטי?
מר מוטי ששון :מי זה? ניסן ,כן ,לא שמתי לב ,בבקשה .רגע ,את סיימת?
גב' כרמית רותם :לא .רציתי רק להגיד שמשרד הבריאות עדיין לא התיר את פתיחת פרקי המים.
זאת אומרת שאנחנו לא יודעים מתי ואיך ימית תפתח ,ובאיזה הגבלות.
מר מוטי ששון :כן ,ניסן ,בבקשה .זהו? סיימת את ההסבר?
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גב' כרמית רותם :כן.
מר ניסן זכריה :אני מבקש התייחסות לנושא של התביעה הייצוגית שיש כנגד החברה.
גב' כרמית רותם :אתה רוצה ,רגע ,שמשון,
מר מוטי ששון :לא שמעתי את השאלה ,ניסן.
מר שמשון חן :הוא שאל בקשר לתביעה הייצוגית שיש .היו לנו ,3
מר מוטי ששון :איזה?
מר שמשון חן :התביעה הייצוגית של הנגישות באתרים .מבחינתנו זה כמו ,עברנו שתי תביעות
ייצוגיות ,אחת על  100מיליון ואחת על  50מיליון ,ועברנו אותן בקלות ,וב2.5-
מיליון,
מר מוטי ששון :עברת בקלות בבית המשפט ,תדגיש.
מר שמשון חן :כן ,בבית המשפט ,גם העליון ,גם קיבלנו פיצויים .אבל התביעה שהוא מדבר עליה
זה על נגישות באתרים ,וגם שם אנחנו נצא בסדר כי הכל יש לנו ,הכל מוסדר,
ואנחנו פועלים על פי כל דין ,והיא תדחה .מה שכן ,הם רק לקחו הפעם  2.5מיליון
שקל .הם ירדו חזק ,וברוב טיפשותם הם לקחו ותבעו מעל  10או  15מועדונים
יחד .והם טעו.
מר מוטי ששון :שמשון ,לא צריך להסביר ,תענה .טעו ,לא טעו,
מר שמשון חן :בסדר ,אנחנו נצא מזה כנראה גם זכאים.
מר מוטי ששון :אוקי ,יש עוד שאלות?
גב' שני מסילתי :אני רק רוצה להגיד משהו.
מר מוטי ששון :בבקשה ,שני.
גב' שני מסילתי :שאנחנו כל ישיבה כמעט מבקשים את הדו"חות הכספיים של החברה לבילוי
ובידור.
גב' כרמית רותם :זה הדו"חות הכספיים של החברה לבידור ובילוי.
גב' שני מסילתי :זה הכי מפורט שיש?
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גב' כרמית רותם :זה דו"חות כספיים של החברה לבידור ובילוי שמוגשות לרשויות המס .נמצא
איתי פה רואה חשבון ,לשעבר נשיא לשכת רואי החשבון ,אלה הדו"חות הכספים
של החברה לבידור ובילוי.
גב' שני מסילתי :אוקי ,תודה.
מר מוטי ששון :טוב ,מי בעד אישור הדו"חות הכספיים ,ראובן בלי שאלות לא ילך.
מר ראובן קייקוב :פשוט הסתכלתי,
מר מוטי ששון :יש לנו עוד רואה חשבון ,זוהר נוימרק .הוא לא שואל.
מר ראובן קייקוב :הסתכלתי על ביאור  ,19אירועים לאחר תאריך מאזן .כבר מפרסם פה גם כן
נתונים מחודש אפריל  ,2020כאשר הדו"ח נחתם ,כתוב ,לא יודע ,לפי התאריך,
קצת לפני כן ,אז איך הצלחתם כבר,
גב' כרמית רותם :לא ,הדו"ח נחתם במועד ישיבת הדירקטוריון שהתקיימה במאי .2020
מר ראובן קייקוב :רגע ,רגע ,החתימה ,חתימה של חוות הדעת,
גב' כרמית רותם :לא ,לא ,היא הייתה במאי ,ב 17-במאי הייתה ישיבת הדירקטוריון .אחרי
שהצגנו את הדו"חות לדירקטוריון ,ראש העיר ורואה החשבון חתמו על הדו"חות
הכספיים.
מר ראובן קייקוב :מאה אחוז ,טעות שלי .תגידו ,עוד דבר ,למרות שהשקענו כל כך בכספים
במגלשות הללו ,אני דווקא ציפיתי ש ,-לא יודע ,יהיה פה ביקוש אדיר.
גב' כרמית רותם :קודם כל חשוב לי להדגיש ש,-
מר ראובן קייקוב :ביקוש אדיר ,ויש פה חברים חדשים,
מר מוטי ששון :אתה עוד לא יודע שהיה קורונה?
דובר :אתם הרבה משחקים על הקורונה .חבר'ה ,עם כל הכבוד ,זה היה בכל המדינה.
גב' כרמית רותם :איך יכולנו לדעת שזה יקרה?
מר מוטי ששון :בכל המדינה יש אותה בעיה ,כולם אוכלים את עצמם שלא מסוגלים להתמודד עם
הגירעונות שהכניסה אותם הקורונה .עובדתית כולם נפגעו ,נקודה .כן ,שני.
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מר ראובן קייקוב :אני פשוט לא סיימתי ,סליחה .הירידה בהכנסות ,אתם לפני כן אמרתם
שהשקעתם כל כך הרבה כספים במגלשות ובציוד של החברה ,וציפיתי דווקא כן
לראות גידול בהכנסות.
גב' כרמית רותם :שוב ,אז אני אסביר לך .תחילת פרויקט המגלשות היה בשנת  ,2018הוצאנו
 1,000,000שקלים .בשנת  ,2019את רוב ההשקעה .9.2 ,הצפי היה שנתחיל באמת
לראות עליה בקיץ  ,2020ומה לעשות שהגיעה הקורונה .אף אחד לא צפה ואף אחד
לא ידע שיגיע משבר בסדר גודל כזה שיפגע,
מר ראובן קייקוב :אני לא מדבר על  ,2020אני מדבר כרגע על  ,2019יש שם ירידה.
גב' כרמית רותם :רגע .ההשקעה ,המגלשות נפתחו באוגוסט  ,2019החזר השקעה זה לא ,זה היה
קיץ .2019
מר מוטי ששון :אוגוסט ,אוגוסט .תקשיב למה שהיא אמרה ,באוגוסט.
גב' כרמית רותם :מועד הפתיחה.
מר ראובן קייקוב :אבל אוגוסט -ספטמבר ,עדיין זה חופש גדול.
מר מוטי ששון :אוגוסט ,לא ,ספטמבר לא ,ספטמבר זה כבר לימודים ,איפה אתה חי?
גב' כרמית רותם :בדיוק .אנחנו ציפינו וקיווינו,
מר מוטי ששון :ואם נפל לך על תשעה באב ,נפל לך באוגוסט ,אז גם אכלת אותה שם ,כי אנשים
לא באים.
מר ראובן קייקוב :לעניין תשעה באב ,זה באמת שאלה פה למנכ"ל ,מה קורה עם הבריכות
המופרדות?
גב' כרמית רותם :אנחנו עושים ,זה לא קשור לדו"חות הכספיים ,אבל יש ,החברה לבידור עושה
ימים מופרדים גם לגברים וגם לנשים בפארק המים ימית .לדעתי גם היו בבריזה.
אבל זה באמת לא קשור לדו"חות הכספיים ואני לא,
מר ראובן קייקוב :רגע ,ציינתם פה את התביעות הייצוגיות,
מר מוטי ששון :טוב ,ראובן ,תן לאחרים לשאול.
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מר ראובן קייקוב :לגבי התביעות הייצוגיות ,אני זוכר ששנה שעברה היו פה כל כך המון תלונות
עם ציבור שכל כך רצה להיכנס באותם הימים המופרדים שעשיתם לגברים
ולנשים,
מר מוטי ששון :מה זה רלוונטי עכשיו? תסביר לי .אתה רוצה לשאול שאלה ,תבוא אליי ,תשאל
אותי את השאלות האלה.
מר מוטי ששון :כן ,זאב? רגע ,זאב .שני ,את רוצה לשאול שאלה?
גב' שני מסילתי :כן.
מר מוטי ששון :בבקשה.
גב' שני מסילתי :עמוד  ,5אם את יכולה רק להסביר את היתרה ליום  31בדצמבר  ,2019למה
ירידה.
גב' כרמית רותם :הירידה נובעת מההפסדים .תראי בשורה ,שוב 3.3 ,מיליון זה ההפסד של
החברה לשנת  3.6 .2018מיליון של ההפסד של החברה לשנת  .2019לכן היתרה,
כפי שציינתי קודם במאזנים ,היתרה הולכת וקטנה בעקבות ההפסד .זה יתרה
מצטברת.
גב' שני מסילתי :אוקי ,בסדר .ויש תוכנית ליציאה מזה?
גב' כרמית רותם :אנחנו עושים מאמצים שיווקיים רבים בכל החזיתות .שוב ,זה לא קשור
לדו"חות הכספיים .וגם משבר הקורונה ,שוב ,אני חוזרת ואומרת ,כל התוכניות
שלנו לימי כיף ולשיווק ,ברגע שלא פותחים את פארק המים ומשרד הבריאות לא
מתיר לנו ,אז אני לא יכולה,
מר מוטי ששון :שני ,יום אחד של חברה גדולה זה בין  300,000ל 400,000-שקל הפסד ליום.
גב' שני מסילתי :כן ,ברור לי .השאלה אם יש איזושהי תוכנית שמגבשים עכשיו ,של יציאה עם זה.
מר מוטי ששון :אנחנו מתמודדים עם כל הבעיות.
גב' כרמית רותם :לא את ולא אני יודעות מה יקרה ,שוב ,זה הכל תלוי בהנחיות משרד הבריאות.

41

מועצת העיר ה 18-חולון ישיבה מועצה מן המניין מס'  25ליום  7.6.2020מס' פרוטוקול 519

מר מוטי ששון :שני ,כמה זמן יימשך המצב הזה ,אף אחד לא יודע .אבל אנחנו נערכים .גם
בעירייה ,גם בחברות הבת .מכירים ,אני כבר מכיר את ,אמרתי לך ,כל כך הרבה
שנים.
גב' שני מסילתי :לא ,אני בטוחה .גם אנחנו רוצים להכיר אבל את התוכנית,
מר מוטי ששון :תאמיני לי שתמיד תהיי במצב טוב ולא תיכנסי לגירעונות ולא למשברים ,אבל
כשאין ברירה אנחנו צריכים להתמודד .אז אנחנו מתמודדים .ויצאנו מכל מיני
משברים וגם מתקופות קשות .גם בתקופה של המלחמה ,אני מזכיר לך את צוק
איתן ,שזה היה בקיץ .בסדר ,מסתדרים.
גב' כרמית רותם :ימית ,בריזה ונופשונית נפתחו למנויים .פתחו ,עוד פעם ,אז פתחו את מועדון
המנויים ,אנחנו מוכרים מנויים.
מר מוטי ששון :שני ,אנחנו נשמח לפתוח.
גב' כרמית רותם :אבל כמו שמוטי ציין ,המיליונים שמופיעים בדו"ח הכספי ,מעל  25מיליון,
תוסיפי מע"מ זה כמעט  30מיליון ,זה רק הכנסות מפארק המים ימית .מחזור של
ימית  .2000המחזור של המנויים הוא לא בסכומים האלה .אז הפגיעה כפי שאני
אומרת ,משבר הקורונה ,פוגע פגיעה קשה ומהותית בהכנסות של החברה.
המנויים ,גם הם ,אני יכולה לשבת ולפרט לך ,המון ביטלו ,במיוחד מנויים מעל גיל
 ,60מעל גיל  ,70עם מחלות רקע.
מר מוטי ששון :וביקשו את הכסף בחזרה.
גב' כרמית רותם :בדיוק .בחודשיים האחרונים אני רק מחזירה כספים למנויים ולהורים
שחוששים לשלוח את הילדים שלהם לחוגים .יש מרכזים ,שוב ,ב 15-למרץ
שפשוט נסגרו .אז גם יש כשל תמורה ,סיפור .אנחנו לא רק אין לנו הכנסות ,אנחנו
גם מחזירים כספים של מאות אלפים ,לצערי כבר מעל מיליון ,רק ללקוחות שלא
קיבלו תמורה ושירותים בתקופה הזאת של הקורונה .אז לבוא ולהגיד לך מה
יהיה אני לא יודעת.
מר מוטי ששון :אף אחד לא יודע .טוב ,זאב ,רצית לשאול?
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מר זאב ניסים :מוטי ,ההצעה באמת שזה חוזר על עצמו כל הזמן .יש לכם ישיבות הנהלה שבהן
אתה אמור לעדכן את כל חברי ההנהלה ,חברי הקואליציה ,בכל מה שקורה פה.
עכשיו פתאום ,קייקוב ,עם כל הכבוד ,באמת כל הכבוד לו ,הוא בחור על הכיפאק,
מבין עניין ,רואה חשבון ,פתאום הוא שואל שאלות שזה ,הדברים האלה צריכים
להתברר אצלכם,
מר מוטי ששון :זה בעיה שלנו פנימית ,מה זה מטריד אותך?
מר זאב ניסים :אבל אתה מפריע לנו פה ,בחייך.
מר מוטי ששון :זה מפריע לך?
מר זאב ניסים :לא ,לא ,אני אסביר לך מה .אני אסביר .חברי קואליציה לא אמורים לשאול את
השאלות האלה ,הם אמורים להיות מעודכנים .חברי האופוזיציה,
מר מוטי ששון :אבל למה לא?
מר זאב ניסים :חברי האופוזיציה אמורים לשאול את השאלות ,מכיוון שאנחנו לא מעודכנים.
מר מוטי ששון :אבל למה ,זה מפריע לך שהוא שואל שאלות?
מר זאב ניסים :לא מפריע לי ,אבל תראה ,יש לך  40סעיפים היום ,מה אתה רוצה ,למשוך אותנו
עד  11בלילה?
מר מוטי ששון :טוב ,בסדר ,בוא נקצר .אוקי ,מי בעד אישור הדו"חות הכספיים של החברה
לבידור ובילוי בע"מ חולון ליום  31בדצמבר  ?2019מי בעד?  ,2 ,1בר ,אתה מצביע
בעד?  ,14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3איפה זברלו? אני  14אמרתי? אז אתה
 15 .15בעד .מי נגד? אין נגד .מי נמנע?  9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1נגד .סליחה ,נמנעים.
אושר .המאזן אושר,
אני עובר לסעיף הבא.

.12

אישור מסגרת אשראי לחברה לבילוי ובידור בע"מ בסך  7מש"ח לשנה נוספת
(לשנת .)2021
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מר מוטי ששון :היתר לקבלת מסגרת למשיכת יתר ,החברה לבילוי ובידור .אתם יודעים ,כל שנה
אנחנו מאשרים את זה .סכום האשראי הוא עד לסך של  7מיליון שקל .תקופה עד
ה .31.12.2020-תנאיי האשראי כפי שייקבע עם הבנק .בטחונות ,שעבוד הכנסות
החברה ,מטרות האשראי ,פעילות שוטפת ,התאגיד בשליטת עיריית חולון.
גב' שני מסילתי :יש לי רק לציין משהו.
מר מוטי ששון :מי מדבר? שני ,בבקשה.
גב' שני מסילתי :רק הטופס הזה הוא בתוקף ל 6-חודשים.
גב' כרמית רותם :לא ,זה  6חודשים אני יכולה לפנות איתו לבנק כדי להעמיד מסגרת אשראי.
גב' שני מסילתי :רשום" ,תוקף ההיתר עד  6חודשים".
גב' כרמית רותם :נכון ,עוד פעם ,משרד הפנים נתן לי את זה ,ואני פניתי לבנק הפועלים לקבל
מסגרת אשראי .זאת אומרת שמהיום שקיבלתי אותו ,הוא תקף ל 6-חודשים.
גב' שני מסילתי :ספטמבר.
גב' כרמית רותם :לא ,לא .אני יכולה,
גב' שני מסילתי :זה מה שרשום.
גב' כרמית רותם :כל שנה בישיבת המועצה אני מבקשת אישור לאשראי נוסף .כל שנה מחדשים
את מסגרת האשראי .אני פונה בישיבת המועצה ,איפשהו בסביבות יוני ,פונה
למשרד הפנים בספטמבר ,מסגרת האשראי כל פעם מתחדשת לשנה נוספת.
מר מוטי ששון :לשנה קדימה.
גב' כרמית רותם :בדיוק .כרגע יש לי מסגרת אשראי בבנק הפועלים עד ה 31-לדצמבר.
גב' אלינור מטלון :שוב ,אני חברת מועצה ,אני קיבלתי את הדף הזה .אני מסתכלת על הדף הזה,
רשום" ,ב 26-בספטמבר  ,2019תוקף ההיתר  9חודשים" .אז או שההסכם פה לא
נכון או שאתם לא אומרים לנו את כל המידע.
גב' כרמית רותם :לא ,לא ,זה טכני .בספטמבר  2018לדעתי,
גב' אלינור מטלון.19 :
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גב' כרמית רותם :קיבלתי היתר ממשרד הפנים לקחת מסגרת אשראי לשנה נוספת .אני יכולתי
להשתמש במסמך הזה במשך חצי שנה .פניתי לבנק הפועלים וקיבלתי היתר לשנה
נוספת .שוב ,משרד ,בנק הפועלים לא ייתן לחברה לבידור ובילוי מסגרת אשראי
בלי אישור של הדירקטוריון ,של מועצת העיר ושל משרד הפנים.
גב' אלינור מטלון :בדיוק .אז זה אומר שכבר אישרתם את זה .הרגע אמרת את זה,
גב' כרמית רותם :אישרנו את שנת  .2020אני עכשיו מבקשת היתר,
גב' יונת דיין :כרמית ,שנייה ,אני אוסיף לכם עוד משהו .לא הייתה לנו ממשלה וכנסת .כל אישורי
הממשלה ניתנו עד יוני האחרון ,הם לא ניתנו לשנה שלמה מכוח עקרון הרציפות
השלטונית.
גב' אלינור מטלון :יוני האחרון  20או יוני האחרון ?19
גב' יונת דיין :עכשיו ,יוני .20
אלינור מטלון :יוני  ,20אוקי.
גב' כרמית רותם :בכל מקרה ,הבנק מאשר לנו כל פעם לשנה נוספות ,ולכן אני מבקשת שוב .עד
סוף  2020יש לנו מסגרת אשראי ,ואני מבקשת לאשר לשנת .2021
מר מוטי ששון :טוב ,חברים ,מי בעד?
גב' כרמית רותם :מסגרת האשראי וההלוואות נלקחות בייעוץ עם רואה חשבון של החברה ,עם
הגזבר ,עם החשבת ,אנחנו מתייעצים .גם ההלוואה הקודמת הייתה ,הריבית של
מסגרת האשראי היא מאוד מאוד נמוכה .שוב ,אני אשמח לתת לך פרטים ,אבל
אנחנו ,שוב ,מאריכים אותה לשנה נוספת .אם תמצא לי הלוואה בערבות מדינה
בריבית טובה יותר ,אני אשמח .שוב ,נבדוק את זה.
מר מוטי ששון :אוקי ,חברים ,מי בעד היתר לקבלת מסגרת למשיכת יתר ,החברה לבילוי ובידור
חולון ,אשראי בסך עד  7מיליון ש"ח לתקופה של עד ה ,31.12.2020-בטחונות,
שעבוד הכנסות החברה ,מטרת האשראי ,פעילות שוטפת? מי בעד? ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1
 18 .18 ,17 ,16 ,15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7בעד .מי נגד? מי נמנע? 4 ,3 ,2 ,1
נמנעים .אושר.
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אני עובר לסעיף הבא.

.13

הצגת דוחות כספיים של תאגיד " מי שקמה" ליום ה .31.12.2019 -

מר מוטי ששון :מי שקמה ,דו"חות כספיים .אריק ,איפה אתה?
מר אריק מולה :ערב טוב ,אני פה.
מר מוטי ששון :אוקי ,תציג.
מר אריק מולה :ערב טוב לכם ,אנחנו נציג בפניכם בקצרה את הדו"חות לשנת  .2019רואה חשבון,
עקיבא זינגר ,הוא הרו"ח שלנו (לא ברור) .בבקשה.
מר עקיבא זינגר :ערב טוב לכולם .טוב ,נתחיל רק מדף המאזן .היקף המאזן גדל בסדר גודל של
 17.5מיליון ש"ח .תכף אנחנו נסביר גם למלא .דו"ח רווח והפסד ,כרגיל ,אני
מזכיר שוב ,שכל מחירי המים ,הן קניה ,הן מכירה ,נקבעים על ידי רשות המים,
לא בשליטת החברה .שנת  2019הייתה דווקא שנה שרשות המים ניסתה קצת
לפגוע ברווחיות של התאגידים .למרות זאת ,החברה ,המחזור עלה אפילו במעט.
הרווח הגולמי ירד קצת ,לא הרבה ,והחברה סיימה לאחר הוצאות מימון ,ברווח
של  3.5מיליון ,ועם פיצוי שהיא עומדת לקבל מהאיגודן .הרי זה נזק שהיה לפני כ-
 3שנים ,רווח של קרוב ל 10-מיליון ש"ח .רווח נאה בתחום משק המים .אני אציין
עוד שתי עובדות .ההשקעות המאסיביות שהחברה משקיעה זה קרוב ל41.5-
מיליון שקל ,כאשר ההכנסות ממה שהיה פעם היטלים ,שנקראים היום דמי
הקמה ,הם על  17מיליון שקל בלבד .הפרויקטים שהחברה ביצעה ,העיקריים ,אני
אתן לאריק להסביר .אם יש שאלות ,אני אענה אחר כך.
מר אריק מולה :טוב ,כמו שעקיבא ציין ,אנחנו משקיעים המון כסף בתשתיות ,המון מושקע
בקרקע ,ואנחנו מקבלים את זה חזרה בדמות תעריף ,הכרה בתעריף .הפרויקטים
הגדולים שביצענו בשנה שעברה זה היה אחד ההכי הכי גדולים ,זה הנחת קו ביוב
ממשה דיין ,מאזור חניון אגד ועד פיכמן פינת הופיין .זה פרויקט של למעלה מ30-
מיליון שקל ,שאנחנו מקווים להפעיל אותו תוך חודשיים -שלושה .ברגע שנפעיל
אותו ,זה יוריד את הלחץ האדיר שיש על קווי הביוב במרכז העיר .פרויקטים
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נוספים זה פה באזור התעשייה ,רחוב המנור ,כיכר הרוקמים ,זה השקעה של
כמעט  5מיליון שקל אני חושב שהיה שם( .לא ברור) המון קווי ביוב ברחבי העיר.
גב' אלינור מטלון :אפשר לשאול שאלה?
מר אריק מולה :כן.
גב' אלינור מטלון :ומה עם רחוב שנקר? שתמיד הביוב עולה על גדותיו כל שבוע.
מר אריק מולה :שנקר בשני חלקים .חלק ראשון ,כמו שאמרתי ,ברגע שנפעיל תוך חודשיים-
שלושה את הקו שהנחנו ממשה דיין לכיוון פיכמן ,הוא יוריד את הלחץ על שנקר.
זה שלב א' .שלב ב' ,נת"ע הולכת לעבוד שם ,אנחנו בשלבי תיאום סופיים ,והם
הולכים להחליף את כל קווי הביוב לאורך רחוב שנקר .להכפיל אותם למעשה .אז
הפתרון יבוא בשני חלקים.
גב' אלינור מטלון :צפי משוער?
מר אריק מולה :אני אמרתי ,תוך חודשיים -שלושה אני מקווה להתחיל להפעיל את הקו החדש
שעשינו ,שהוא יוריד את הלחץ על רחוב שנקר.
גב' אלינור מטלון :תודה.
מר אריק מולה :זהו בגדול .אם יש עוד שאלות ,אני אשמח לענות.
מר ניסן זכריה :כמה כסף מוציא התאגיד בשנה על ביוביות?
מר אריק מולה :התאגיד מוציא לצערי כמעט  6מיליון שקל בשנה .נושא של שטיפת קווי ביוב,
אחזקת קווי הביוב .זה סכום שיא .עקיבא משגע אותנו ואומר שאנחנו פה
מגזימים .אבל אתם רואים ,אין לנו ברירה .אפרופו רחוב שנקר .אם אנחנו לא
נעשה שטיפות מאסיביות לאורך הקו ,רחוב אילת ,רחוב יוטבתה ,רחוב ,כל האזור
של ג'סי כהן שם ,אם אנחנו לא נשקיע שטיפות מאסיביות ,הקווים יגלשו ,ואנחנו
בגלל זה עושים ,עשינו את הקו של ה 30-מיליון שקל של משה דיין-פיכמן ,אני
מקווה שזה יקל על הנושא הזה.
מר ניסן זכריה :מה עם הקו שנמצא ברחוב העבודה ,שנשפך לשפך איילון שם? האם אתה מודע
לזה שבעקבות יתר בניה שניתן על ידי העירייה ,נחסם הקו?
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מר אריק מולה :רחוב העבודה?
מר ניסן זכריה :כן .ברחוב ,יש לך את השפך לאיילון ,נתיבי איילון .אתה מכיר את האזור שם?
מר אריק מולה :איפה שהוא חוצה את ,בסוף יוטבתה שם.
מר ניסן זכריה :כן .יש שם בעיה עם הביוב ,אתה מודע?
מר אריק מולה :יש שם בעיה עם הביוב ,אנחנו ממש בימים האלה מסיימים להכין תוכנית .יש
צינור שחוצה מתחת לקו ,לאיילון למעשה ,לקווי הרכבת ולנתיבי איילון .יש לנו
שם כנראה בעיה בצינור הזה .אנחנו פוחדים ,חוששים שתהיה שם אפילו קריסה,
ולכן אנחנו מתכננים קו מקביל חדש מהצד המזרחי של כביש איילון לאורך
החומה ,שיחליף את החצייה הזאת .עוד קו בעלות של למעלה מ 10-מיליון שקל.
אני מקווה שנתחיל לעבוד עליו ,אני לא יודע אם השנה עוד ,אבל בטח שלקראת
תחילת שנה הבאה .זה יהיה אמור לעצור את החשש ואת הסחף שיש לנו
מהחצייה של איילון.
מר מוטי ששון :אוקי ,מאחר ולא צריך להצביע על זה ,אז אני עובר לסעיף הבא.
מר אריק מולה :תודה.
מר מוטי ששון :אריק ,תודה רבה לך.

.14

דו"ח וועדת השקעות לתקופה אוקטובר – דצמבר 2019

מר מוטי ששון :דו"ח ועדת השקעות לתקופה אוקטובר-דצמבר  .2019בבקשה ,אמנון.
מר אמנון ארץ קדושה :טוב ,באוקטובר-דצמבר ,סך הכל ,רוב ההשקעות היו על הגדר מה שנקרא,
בגלל מחירי אג"ח שהיו גבוהים באותה תקופה ,הייתה החלטה להישאר בחוץ עם
מזומן .סך כל ההכנסות בשנת  2019הן כ 16 -מיליון שקל ,שרובן היו במחצית
השניה .שאלות? אנחנו נעבור לדו"ח של ועדת השקעות של ינואר עד מרץ?
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מר מוטי ששון :טוב ,מי בעד אישור דו"ח ועדת השקעות לתקופת אוקטובר-דצמבר? מי בעד? ,2 ,1
 17 ,16 ,15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3בעד .מי נגד? מי נמנע? 4 ,3 ,2 ,1
נמנעים .אושר.
אני עובר לסעיף הבא.

.15

דו"ח וועדת השקעות לתקופה ינואר  -מרץ . 2020

מר אמנון ארץ קדושה :זה ועדת השקעות של ינואר -מרץ?
מר מוטי ששון :הסעיף הבא ,דו"ח ועדת השקעות לתקופה ינואר-מרץ  .2020בבקשה.
מר אמנון ארץ קדושה :טוב ,בתקופה הזאת כבר נערכו  4ישיבות .כמו שאנחנו יודעים ,ב18-
במרץ ,או בתחילת חודש מרץ ,הייתה נפילה בשוק ההון .גם אנחנו סבלנו ממנה.
מחירי האג"ח צנחו .יש הפסד של סך הכל ,של כמעט  8מיליון שקלים .אני יכול
להגיד שרוב ההפסד כבר הוחזר עד מאי ,אבל זה גם חלק ממה שנקרא הפגיעה
בהכנסות שחטפנו מהקורונה .אני מקווה שעד סוף השנה זה יתיישר ,או אולי
אפילו יעלה יותר .אני רק אציין שכל שוק ההון נפל ,גם אג"ח ממשלתי ,גם אג"ח
קונצרני וכדומה .שאלות?
מר מוטי ששון :על אחת כמה וכמה מניות .אפילו סולידיות.
מר בר שי :אני רק רוצה להעיר מה שאמרתי גם בוועדת הכספים ,שבאמת צריכים לעקוב אחרי
הדברים האלה ולראות שיש פה איזה שיפור באמת בוועדות הבאות.
מר מוטי ששון :יש לך ממלא מקום ראש העיר שהוא יושב ביחד ,אם הגזבר היה ,זוהר ,תדבר
למיקרופון .אז מי בעד דו"ח ועדת ההשקעות לתקופה ינואר-מרץ ,4 ,3 ,2 ,1 ?2020
 15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5בעד 16 .בעד .מי נגד? אין ,מי נמנע? .4 ,3 ,2 ,1
אז אמרתי  15בעד ,הנה רבקה חזרה 16 .בעד 4 ,נמנעים .אושר.
אני עובר לסעיף הבא .אישור תב"רים ,מי מציג? רחמים ,בבקשה.

.16

אישור תב"רים.
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מר רחמים בינוני :ערב טוב .אז יש לנו כאן תב"רים בהיקף של  .32,740,021כפי שניתן לראות
בטבלה המסכמת ,מתוך הסכום הזה 521,000 ,זה עירוני ,כל השאר זה תקציבים
חיצוניים .ממשלה ,מפעל הפיס ,משרד התרבות והספורט ,רשות מקרקעי ישראל.
ניתן לראות שיש פה תב"רים בכל התחומים ,תברואה ,ביטחון ,הנדסה ,בניית גני
ילדים ,בניית בתי ספר ,תכנון בניית בתי ספר .אם יש שאלות ,אפשר ,אני יכול
להשיב.
מר שחר האס :אני אשמח בנוגע לביטחון ,שיפור מיגון ביטחון ,יש איזושהי רשימה?
מר רחמים בינוני :כן.
מר שחר האס :זה מוסדות? זה ,על מה מדובר?
מר רחמים בינוני :כן ,זה מוסדות .יש ,לאגף הביטחון יש לו פה ,אתה רואה ,אנחנו מקבלים
 150,000ממשרד החינוך העירייה מקציבה  ,150,000ויש להם תוכנית מסודרת של
פעילויות שהם עושים ב,-
מר שחר האס :מה זה פעילויות? מיגון.
מר רחמים בינוני :כן.
מר מוטי ששון :מי בעד אישור? בבקשה ,כן.
גב' שני מסילתי :רחמים ,מה שלומך?
מר רחמים בינוני :בסדר ,תודה רבה .יש לך עוד מרץ וזה בסדר.
גב' שני מסילתי :ברור ,אני צעירה.
מר רחמים בינוני :גם אנחנו.
גב' שני מסילתי :בעמוד  ,3תב"ר  ,1.5.6.8מגדלים בשדרה ,תוספת של עוד סכום יפה .מה זה?
מר רחמים בינוני :רגע ,רגע ,אני אגיע לזה ,זה מה,
מר מוטי ששון :מגדלים בשדרה זה הגינה ,זה פארק ,אני קורא לזה גינה .השדרה שתהיה ב-ח-
 ,300במגדלים בשדרה ,שיוצאת מרחוב ההסתדרות עד רחוב גולדה מאיר.
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מר רחמים בינוני :כן .יש לנו  2מיליון ש"ח לטובת פביליון ,זה ,מוטי ,מה שאישרת ,שאנחנו
רוצים לעשות שם מעיין,
מר מוטי ששון :כן ,כן ,זה אושר בעבר ,הוסיפו עוד איזה אלמנט.
גב' שני מסילתי :אלמנט קטן ,כן .סימלי .עוד שאלה .עמוד  ,3.9.8.4 ,4הקמת בית ספר תיכון בנות.
אני יודעת שיש כזה ,גם מאחורי הבית שלי .אז למה הקמה?
מר רחמים בינוני :לא ,אנחנו בונים בית ספר "לווית חן" .את מדברת על "לווית חן" ,נכון?
גב' שני מסילתי :כן.
מר רחמים בינוני :נכון ,כי היום הוא לא כבית ספר ,היום זה זמני ,קרוואנים .הולכים לבנות,
גב' שני מסילתי :זה לא קרוואנים.
מר מוטי ששון :לא ,לא ,רגע ,תן לי רגע .אושר תקציב על ידי משרד החינוך .התקציב הועבר אלינו,
ואנחנו בונים להם את בית הספר .היום הם לא בתנאים כמו בתי הספר
החילוניים .קיבלנו את תקציב משרד החינוך.
גב' שני מסילתי :במקום אחר או משפצים בעצם שם?
מר מוטי ששון :לא ,לא ,אנחנו בונים שם ,ליד "בית דוד".
גב' שני מסילתי :הנה ,אז אתה רואה ,זה משהו אחר מה שהוא אומר .הוא אמר שהוא משפץ,
בגלל זה אני אומרת.
מר מוטי ששון" :בית דוד" ,תראי ,איפה את גרה?
גב' שני מסילתי :נווה ארזים.
מר מוטי ששון :בנווה ארזים? אז שם זה הקרוואנים.
גב' שני מסילתי :איזה קרוואנים? יש שם מבנה של  3קומות.
מר מוטי ששון :כן ,יש שם על יד זה את הקרוואנים.
גב' שני מסילתי :אני גרה בדיוק מאחורה ,אני יודעת בדיוק.
מר מוטי ששון :אז אני אומר לך ,אני יודע .יש שם רחוב נחמיה,
גב' שני מסילתי :נכון.
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מר מוטי ששון :ברחוב נחמיה ,ליד בית הכנסת,
גב' שני מסילתי :יש שם  3גני ילדים ,ובדיוק ממול גם יש את בית הספר.
מר מוטי ששון :נכון .אז חלק מבית הספר ,התוכנית להעביר אותם,
גב' שני מסילתי :למקום אחר ,ולבנות להם מבנה חדש.
מר מוטי ששון :כן .ואנחנו (לא ברור) את זה ,וזה ,אמרתי לך ,אושר תקציב ,היום קיבלתי,
גב' שני מסילתי :יופי .ומה הולכים לעשות במקום בית הספר הזה?
מר מוטי ששון :נחזיר את זה בחזרה למה שצריך להיות.
גב' שני מסילתי :למה?
מר מוטי ששון :לקחנו את זה מבית ספר תיכונית "רעים".
גב' שני מסילתי :אוקי.
מר מוטי ששון :ונחזיר להם בחזרה .זה שלהם .זה בשטח שלהם בכלל.
גב' שני מסילתי :אוקי .מעולה.
מר מוטי ששון :לא ,אבל הבטחתי להם כשלקחתי את המקום ,מה ,אתה לא יכול.
גב' שני מסילתי :יש פה עוד שאלות ,רחמים .עמוד  .5תכנון אולם ספורט "ניצנים" .תכנון? ,14
מר מוטי ששון :לא ,זה עולה  14מיליון.
מר רחמים בינוני :לא ,השם המקורי היה תכנון ,את צודקת .היה צריך להפוך את זה להקמת
אולם ,את צודקת.
גב' שני מסילתי :אתה רואה ,מוטי ,אני גם צודקת לפעמים.
מר מוטי ששון :למה לא?
שני מסילתי :תמיד ,אבל לא משנה .תודה.
מר מוטי ששון :אוקי ,מי בעד אישור התב"רים?
מר ניסן זכריה :מה זה ההסדר פשרה עם עיריית תל אביב?
מר מוטי ששון :תגיד סעיף ,ניסן.
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מר ניסן זכריה :עמוד  6למעלה .סעיף  3בעמוד .6
גב' שני מסילתי.4.3.1.8 :
מר רחמים בינוני :יש דמי שימוש של דירה שהייתה שייכת לעיריית תל אביב ,אז זה נסגר בהסכם.
כן ,זה ועדת פשרות .אושר שזה הסכום שהעירייה תשלם לעיריית תל אביב,
 211,000לטובת הדירה שנמצאת ברחוב הראל .29
גב' יונת דיין :מדובר בנכס שאי שם בשנות ה 50-או ה ,60-אם אני לא טועה ,כשהיה מגפת דבר
בתל אביב ,תל אביב קנתה נכסים בערים אחרות ,בין היתר את הדירה הזאת,
ושיכנה בה דייר מוגן בצורה קצת עקומה דרך העירייה שלנו .אנחנו כל השנים
היינו מעיין ציבור להעברת כספים ,בשלב מסוים הפסקנו להסכים וזה ולא
העברנו .לקח בין  7ל 10-שנים עד שעיריית תל אביב ישבה איתנו על השולחן
ולקחה חזרה אליה את הנכס על כל החובות שלו .מתוך חובות של כמעט 500,000
שקל ,אנחנו שילמנו רק את ה 200-האלה.
מר מוטי ששון :ככה זה היה בעבר ,ניסן .היו הרבה אנשים שקיבלו צטלעך ,ובאים אליי" ,מה זה,
אתם עכשיו גרים בבת ים" .זה שקיבלתם צטלעך ,לראש עיר ,אתה יודע למי אני
מתכוון ,אמרתי "אני לא מוכן לשלם יותר".
מר ניסן זכריה :הוא היה ראש עיר הכי טוב ,דרך אגב.
מר מוטי ששון :לא הזכרתי את השם שלו .אני בטוח שאתה לא מתכוון אליי .זה בסדר.
מר ניסן זכריה :פנחס איילון המנוח.
מר מוטי ששון :למה הזכרת? אני אומר ,היו דברים שהיה אז נורמה לתת צטלעך.
מר ניסן זכריה :אבל אתה היית הסגן שלו ,מוטי.
מר מוטי ששון :לא בתקופה ,היא אמרה לך בשנות ה ,50-וואלק הייתי בבית ספר יסודי.
גב' שני מסילתי :יש לי שאלה.
מר מוטי ששון :כן ,שני.
גב' שני מסילתי :בעקבות הקורונה ,למה אנחנו לא עושים תוספת תב"ר לצהרונים של רשת
קהילה ופנאי כעזרה להורים?
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מר מוטי ששון :לא הבנתי ,מה זאת אומרת? להקציב עוד כסף?
גב' שני מסילתי :כן.
מר מוטי ששון :למה?
גב' שני מסילתי :כדי לעזור להם.
מר מוטי ששון :במה?
גב' שני מסילתי :הם משלמים יותר עכשיו.
מר מוטי ששון :מה הם משלמים? העלויות שלהם השתנו.
גב' שני מסילתי :נכון.
מר מוטי ששון :הם מקבלים תקציב,
גב' שני מסילתי :למה אנחנו כעירייה לא מסבסדים תב"ר?
מר מוטי ששון :אני אספק לכולם כסף ,מאיפה יש לי?
גב' שני מסילתי :קצת.
מר מוטי ששון :יש .רשת קהילה ופנאי ,יש לה את המתווה שלה ,רק העלויות הן שונות .לפני
הקורונה התעריפים היו ,לצורך העניין .x ,היום ,התעריפים שאתה צריך לשמור
על קבוצות קטנות ועל מרחקים ,את מגדילה להם את העלויות.
גב'' שני מסילתי :נכון ,אז זו השאלה שלי ,למה אנחנו לא,
מר מוטי ששון :ואז התושבים צריכים לשלם .מי שצורך את השירות הזה שישלם את זה ,למה כל
התושבים צריכים לשלם את זה?
גב' שני מסילתי :למה אנחנו לא יכולים לעזור כאן? כי יש כאן,
מר מוטי ששון :מה זה לא עזרה? העירייה מעבירה לה עשרות מיליונים בשנה .היא לא נכנסת,
גב' שני מסילתי :יש כאן איזושהי תקופה שהיא תקופה בעייתית ,נכון? לכל ההורים .יש אנשים
שלא,
מר מוטי ששון :אבל מאיפה ,גם התקופה הבעייתית שדיברתי איתך זה  50מיליון חסר לעירייה.
אז את רוצה שאני אתן מאיפה שאין לי?
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גב' שני מסילתי :אני רוצה שאנחנו ננסה לראות מאיפה אפשר להוציא תב"ר כדי לעזור טיפה
להורים.
מר מוטי ששון :מה להוציא תב"ר? זה בשוטף ,זה לא תב"ר.
גב' שני מסילתי :למה? זה תב"ר .אם אנחנו עוזרים ואנחנו נותנים מענק לרשת קהילה ופנאי,
מר מוטי ששון :זה בשוטף .מה זה לתת מענק? את נותנת אותו בשוטף.
גב' שני מסילתי :אנחנו עוזרים להורים.
מר מוטי ששון :את צריכה לבטל פעילויות אחרות כדי להעביר להם .יש להם תקציב של עשרות
מיליונים ,אם אני לא טועה  30מיליון שקל בשנה,
גב' שני מסילתי :למי? לרשת קהילה ופנאי?
מר מוטי ששון :כן .והם ,סדרי העדיפויות הם קובעים אותם.
גב' שני מסילתי :אוקי.
מר מוטי ששון :וזה סדר העדיפות שלהם ,והם קובעים איך לתת ואיך לחלק וכל הדברים האלה.
אבל למה את חושבת שהציבור כל הזמן צריך לממן סקטורים כאלה ואחרים?
גב' שני מסילתי :א' ,אני חושבת שאנחנו נמצאים באיזשהו מצב שהוא ,שנקלענו אליו .ואנחנו
יכולים לעזור כאן ,אז אנחנו נעזור.
מר מוטי ששון :תגידי לי 30 ,מיליון שקל בערך עובר לרשת קהילה ופנאי ,מאיפה את רוצה
להעביר שיש ,להערכה שלי יחסר לנו  50מיליון שקל .מאיפה את רוצה שאני
אעביר כסף לאחרים?
גב' שני מסילתי :אני לא יודעת ,כי אף פעם לא ראיתי את הדו"חות הכספיים של,
מר מוטי ששון :את לא יודעת ,אז כדאי שתדעי שקל לדבר,
גב' שני מסילתי :לא ,לא ראיתי פשוט את הדו"חות הכספיים של רשת קהילה ופנאי .אם הייתי
יודעת ,אז אולי הייתי גם יכולה לעזוב .היינו יכולים לעזור.
מר מוטי ששון :תאמיני לי ,הם עושים מאמצים בלתי רגילים .תאמיני לי.
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גב' שני מסילתי :אני בטוחה .השאלה ,זה משהו שהוא טיפה כאילו יוצא מהחשיבה הרגילה שלנו.
אולי אפשר כן לחשוב על זה ,איך אנחנו כן יכולים,
מר מוטי ששון :אם את חושבת שלא חשבנו ,ואם את חושבת שהראש שלי יושב בשקט,
גב' שני מסילתי :אני מציעה פה משהו ,אני לא באה,
מר מוטי ששון :אם אני אצטרך נגיד  50מיליון שקל ,להתחיל לשבור את הראש מאיפה אני מביא,
אני לא מחפש מאיפה להעביר עוד .כי אז הגירעון יגדל ל 50-ול 60-מיליון .אין לזה
סוף .צריך לנהל בצורה אחראית את כספי התושבים .הכי קל זה לבוא לצאת
בהצהרות" ,תן לזה ,תן לזה ,תן לזה"" .תן לזה ,תן לזה ,תן לזה" ,העירייה
קורסת .ולא אתן לאף אחד לגרום שהעירייה תקרוס .אנחנו נותנים שירותים,
עכשיו תשלמו את המחיר הריאלי כמו שזה עולה .עכשיו זה עלה ליותר,
גב' שני מסילתי :זה עולה יותר ,זה לא המחיר הריאלי ,אדוני ראש העיר.
מר מוטי ששון :זה לא המחיר הריאלי?
גב' שני מסילתי :לא.
מר מוטי ששון :אז מה ,היא סתם אומרת מחיר?
גב' שני מסילתי :בעקבות ,תסכים איתי שבעקבות הקורונה עלו המחירים .זה לא המחיר
שהצהרון עלה .אז מה שאני מציעה כאן זה בעצם איזושהי חשיבה אחרת איך
לעזור,
מר מוטי ששון :איזה חשיבה? תגידי לי ,מה ,את רוצה ללמד אותי להתחיל חשיבה אחרת?
גב' שני מסילתי :רגע .לא ,לא ,אני לא מלמדת,
מר מוטי ששון :כל מערכת רשת קהילה ופנאי יושבת ,שוברת את הראש חודשים ארוכים.
שוברים .להוציא אותם לחופשה ,להוציא אותם לחל"ת .עוד לא החזירה את כל
המערכת לתפוקה מלאה ,אפילו לא מלאה ,אפילו שלושת רבעי .יש עובדים
שעובדים בבית ,יש אנשים שמקבלים רק  .70%לבכירים 70% ,מהשכר שלהם
מקבלים ,כי אין .אז את רוצה עכשיו שיוסיפו? מאיפה? מהיקב? מהגורן? מאיפה?
טוב.
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גב' שני מסילתי :תודה.
מר מוטי ששון :אוקי .מי בעד אישור רשימת התב"רים שמסתכמים בתוספת של 32,740,021
שקלים על פי מכתבו של גזבר העירייה ,אמנון ארץ קדושה ,מה ?19.5.2020-מי
בעד?  14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1בעד .מי נגד? מי נמנע? ,4 ,3 ,2 ,1
 7 ,6 ,5נמנעים .אושר.
אני עובר לסעיף הבא.

.17

חוק עזר לחולון (מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקיון) (תיקון מס'  )1התש"ף
– .2020

מר מוטי ששון :חוק עזר לחולון ,מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקון ,תיקון מספר  ,1התש"ף
.2020
גב' יונת דיין :אם קראתם את הכמה פסקאות הסבר ,בעקבות משבר הקורונה ומצב החירום ,בתי
הקפה והמסעדות היו סגורים ,ולמעשה לא יכלו ליהנות מההיתר להוצאות
שולחנות וכיסאות שהם שילמו עבורם .לכן הצענו ,את החלק הראשון שמדבר על
מרץ עד מאי ,פטור מהאגרה שהם שילמו .ומאחר ונערכים כולם ,והחלו להיפתח
עם המתווים החדשים והמרחקים בין השולחנות ,הצענו עוד תקופת זמן שבה
עסקים שיפנו ויבקשו ,ויאושר להם היתר לעוד שטח להוצאות שולחנות וכיסאות,
על השטח הנוסף הם לא ישלמו ל 3-חודשים מיוני עד אוגוסט  .2020אני כן אומר
בצורה ברורה ,שאחרי האישור שלכם זה עובר לאישור משרד הפנים כמו כל תיקון
של חוק עזר.
מר אמנון ארץ קדושה :דרך אגב ,רק אני אוסיף ,זה עזרה נוספת לעסקים .אם דיברו קודם על
עזרה לעסקים ,זה עזרה נוספת במכלול מה שנתנו.
גב' שני מסילתי :יש לי כמה שאלות .מה הקריטריונים בעצם? כי לא מופיע פה בחוק העזר.
גב' יונת דיין :קריטריונים למה? לעוד שטח עבורם?
דב' שני מסילתי :כן .כלומר ,איך מחשבים את זה .סתם דוגמה ,אם אני עכשיו סודוך ,יש לי שני
מטר ,מה הקריטריונים שלי לקבל עוד וכמה ואיך.
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גב' יונת דיין :זה נבדק על ידי רישוי עסקים .זה צריך לתאום את היכולות של המסעדה או בית
הקפה מצד אחד ,ולהשאיר מרחב בטוח וכמו שנדרש ,לפני כל סוגי החוקים
והתקנות ,לציבור .צריך להישאר ,אם אני לא טועה 1.30 ,מטר למעבר ,גם של
עגלות ,תינוקות ,נכים וכן הלאה.
גב' שני מסילתי :וזה יהיה רשום איפשהו? כלומר ,אם אני עכשיו בעלת עסק ,נכנסת לאתר
העירייה ,אני אוכל לראות את כל הקריטריונים האלה?
גב' יונת דיין :נדמה לי שכן .ואם לא ,שאלה לרישוי עסקים ,והם עונים בצורה ברורה.
מר אמנון ארץ קדושה :זה רישוי עסקים ,כן.
גב' שני מסילתי :אוקי ,יש לי עוד שאלה .במידה ואני אצטרך לשלם ,סתם דוגמה ,להגיש את
הבקשה וכדומה ,יהיה עוד תוספת תשלום?
גב' יונת דיין :תשלום על מה? התשלום הוא לפי ההיתר שניתן,
גב' שני מסילתי :על הבקשה ,לפי ההיתר.
גב' יונת דיין :התשלום של האגרה לשולחנות וכסאות הוא תשלום לשנה לפי מטר ,השטח שניתן
אישור עליו להוציא שולחנות וכסאות .אם זה יאושר לנו על ידי משרד הפנים אז
שוב ,אנחנו נזכה  3חודשים .ומי שיבקש עכשיו עוד שטחים ,אנחנו לא נחייב אותו
עליהם .על הצרכים הנוספים.
גב' שני מסילתי :אז לא תהיה תוספת תשלום על ההפרש .מעולה .ויש לי עוד שאלה .יש את ,נגיד
סוקולוב ,בסדר? מהאזור של שדרות קוגל עד לשנקר ,באמת יש שם כמות מאוד
מאוד גדולה של מסעדות ,בתי קפה ,באמת זה אזור מאוד הומה אדם .מה עושים
עם באמת שהמדרכה שם היא די צרה? יש שם הרבה מקומות .למה נגיד לא
לוקחים את החניות ,כמו שעשו בתל אביב ,רק את מקומות החניה ,את ה10-
רכבים שיש שם ,ועושים שם גם כן שטח לישיבה בשביל למנוע התקהלות?
גב' יונת דיין :ממה שאני יודעת ,החניות האלה מאוד נחוצות ונדרשות ,וגם ככה העבודות נת"ע
שיתחילו עוד מעט ,יצמצמו לנו חלק מהחניות .כל חניה שניקח זה יוצר עוד יותר
עומס על מצוקת החניה באזור.
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מר ניסן זכריה :שאלה נוספת .האם ניתן ,מוטי ,האם ניתן להאריך את פרק הזמן מעבר לאוגוסט?
כי הם עדיין לא חזרו לפעילות ,זה ממש צולע כל העסק הזה.
גב' יונת דיין :באמצע ספטמבר לערך ,מתחילים חגי תשרי ,ואיתם מזג האוויר משתנה והישיבה
בחוץ נהיית פחות ברת ביצוע .אני אחזור על זה שוב .באמצע ספטמבר מגיע ערב
ראש השנה וחגי תשרי ,ואז מזג האוויר נהי קריר יותר והישיבה בחוץ נהיית פחות
נעימה .בהתאם ,כמו שהולך בדרך כלל עם סגירות חורף ופתיחה לקיץ ,הלכנו לפי
התאריכים האלה.
מר ניסן זכריה :כן ,אבל מטרת חוק העזר זה להקל על עסקים .אם המטרה היא להקל על עסקים,
למה ,מוטי ,לא לאשר כרגע לפרק זמן קצת יותר ארוך ועם הזמן לשנות אותו? אם
באמת המצב ישתפר .אנחנו חיים במדינה שמזג האוויר הוא לא בספטמבר מתחיל
גשם .לפעמים זה גם באוקטובר או בנובמבר ,וחבל.
יונת דיין :כל שינוי כזה נדרש לאישור משרד הפנים ופרסום ברשומות .זה תהליך שבפני עצמו
לוקח כמה חודשים טובים .אז אין לשנות תוך כדי תנועה .מה שאנחנו נעשה
עכשיו ,אנחנו ננסה להריץ אותו במשרד הפנים ובפרסום .ואם נרצה בעוד חודש
לשנות שוב ,לא נוכל.
מר ניסן זכריה :אני שואל למה לא עכשיו.
מוטי ששון :טוב ,חברים,
מר בר שי :רגע ,יש לי שאלה נוספת .בעצם לא כל העסקים יכולים להתרחב ,לא לכולם יש את
המקום הזה .השאלה אם יש דרך גם לפצות אותם באיזושהי דרך? כי אנחנו לחלק
מהעסקים נותנים וחלק לא נותנים.
גב' יונת דיין :את ה 3-חודשים פטור אנחנו נותנים לכולם .ההרחבה הנוספת זה כמובן רק מי
שיכול ויאושר ,אבל אלה אילוצים קיימים תמיד .לכל מקום ,לכל בית קפה בכל
מיקום אחר בעיר ,יש אפשרויות שונות להוצאות כסאות ושולחנות .אלה נתונים
עובדתיים שאנחנו לא יכולים לשנות.
מר בר שי :נכון ,פשוט אנחנו נותנים להם עוד שטח בלי לשלם ,ויש עסקים שלא יכולים להתרחב,
ובעצם לא מקבלים שום,
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מר מוטי ששון :כי אין להם שטח ,אין להם את האופציה להתרחב .אז מה אתה רוצה ,שאחרים
לא יקבלו בגלל זה?
מר בר שי :הם יכולים לקבל ,פשוט אפשר לתת להם,
מר מוטי ששון :שאחרים לא יקבלו בגלל שאלה אין להם את האופציה? נו באמת.
מר בר שי :לא ,הם יקבלו ,אבל לתת הקלה למי שלא,
מר מוטי ששון :טוב ,חבר'ה ,אוקי ,כל אחד יכול להעיר את ההערות שלו ,אנחנו צריכים לעבור .מי
בעד חוק העזר לחולון ,מניעת מפגעים ושמירת הסדר והניקון ,תיקון מספר ,1
התש"ף  ,2020על פי מכתבה של היועצת המשפטית של העירייה ממאי  ,2020של
יונת דיין? מי בעד? 19 ,18 ,17 ,16 ,15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1
בעד .מי נגד? מי נמנע?  .2 ,1שניים נמנעים .אושר.
אני עובר לסעיף הבא .בבקשה ,יונת .מי אומר ,אמנון ,אתה או יונת?

.18

החלטה לעניין מועדים להגשת בקשה להנחה מארנונה "נכס אחר".

מר מוטי ששון :החלטה לעניין מועדים להגשת בקשה להנחה מארנונה "נכס אחר".
גב' יונת דיין :במסגרת התיקון של המדינה שאפשר את הפטור מארנונה ל 3-חודשים לעסקים לפי
הקריטריונים שהמדינה פרסמה ,הם השאירו סעיף לעסק שלא נכלל בהגדרות
האלה ,מה שנקרא "נכס אחר" בתקנות הרלוונטיות לארנונה .אפשרות למועצת
העיר לאשר לנכס כזה לפנות ,שמועצת העיר צריכה לתת את המועד עד מתי הוא
יכול לפנות ובהתאם ,עד מתי הוא יקבל תשובה ,אם לפי כל המסמכים שהוא יציג,
בהפעלת שיקול דעת של גזבר העירייה ,עם חוות דעת משפטית ,באמת מגיע גם לו
פטור ,למרות שהוא לא בסיווגים המקוריים של התקנות .מה שאנחנו מבקשים זה
לאפשר לעסקים האלה באמת ,מי שיימצא מתאים וירצה לבקש ,להגיש את
הבקשות עד סוף יולי ,והתשובות יינתנו עד סוף ספטמבר.
מר בר שי :אפשר רק להבין מה היה המועד המקורי?
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גב' יונת דיין :לא היה מועד .המועצה צריכה לקבוע מועד .התקנות אושרו במהלך התקופה של
הקורונה ,וחשבנו שזה יהיה נכון לתת פרק זמן של לפחות חודש מאז שהמועצה
מחליטה ,שיהיה לעסקים אפשרות לבדוק.
מר אמנון ארץ קדושה :אני אוסיף שבעצם כל העסקים כבר זוכו בחשבון שלהם עבור שלושת
החודשים של מרץ ,אפריל ומאי .חלקם הגדול כבר ,אלה ששילמו מראש ,כבר
קיבלו החזר לבנק שלהם .הם קיבלו ,הזיכוי היה עבור חודשים מרץ ,אפריל ומאי,
כמו שאושר על ידי הממשלה .אני אומר ,אלה ששילמו מראש ,כבר רובם קיבלו
את הכסף לחשבונות הבנק שלהם.
מר מוטי ששון :אוקי ,חברים ,אני מבקש את אישורכם .המועד להגשת בקשה להנחה לארנונה
בגין "נכס אחר" הינו עד ליום ה .29.7.2020-ב' ,המועד האחרון לקבלת החלטה
בעניין הנחה ל"נכס אחר" על ידי הגזבר ,הינו עד ליום ה .30.9.2020-מי בעד? 21
בעד .אין נגד ,אין נמנעים .יש נמנעים? לא .אוקי ,אושר.
אני עובר לסעיף הבא.

.19

עדכון ותיקון תבחינים עמותות (כללי) – .2020

מר מוטי ששון :עדכון ותיקון תבחינים לחלוקה לעמותות כללי לשנת  .2020יש למישהו שאלות?
קיבלתם את החומר.
מר בר שי :כן ,יש לי שאלה .בעצם אנחנו מקשיחים את התקן לרכז עירוני מ 200-חניכים ל300-
חניכים .למה אנחנו מקשיחים את זה? למה אנחנו מקשים עוד יותר על תנועות
הנוער בעצם?
מר מוטי ששון :קובי הוא מנהל מחלקת הנוער.
מר קובי עזרן :אנחנו לא מקשיחים את התקן .אנחנו מתקנים את מה שכתוב בתמיכות .אם תשים
לב בתמיכה ,כתוב שתמיכת סניף ל 150-חניכים 150 ,כפול  2שזה רכז עירוני ,זה
 ,300אז בעצם יש תיקון .אין הקשחה של הדברים.
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מר בר שי :ושאלה נוספת לגבי סעיף  .3רשום שבמקרה של חריגה בין כמות תנועות הנוער עבור
הסעיפים הנ"ל לבין התקציב ,הרשות תחליט מי יקבל את התקציב .אז מי ברשות
מחליט מי יקבל את התקציב?
מר קובי עזרן :מחלקת הנוער ,תחום תנועות וארגוני הנוער שעובדים עם כל התנועות והארגונים.
מר בר שי :תודה.
מר מוטי ששון :עוד שאלות?
מר מוטי ששון :אוקי ,מי בעד עדכון ותיקון תבחינים לחלוקה לעמותות כללי לשנת  2020על פי
מכתבה של אביבה שרון ,סגנית היועצת המשפטית ,מיום  ?17.5.2020מי בעד? ,1
 17 ,16 ,15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2בעד .מי נגד? מי נמנע? ,3 ,2 ,1
 4נמנעים .אושר.
אני עובר לסעיף הבא.

.20

הארכת שירות – שרה דניאלסקי .

מר מוטי ששון :בקשה להארכת שירות ,דניאלסקי שרה .אמנון ,אתה רוצה להציג? רחמים,
בבקשה.
מר רחמים בינוני :שרה היא עובדת באגף תקציבים .היא עובדת ותיקה מאוד .מאוד מקצועית,
מאוד מוערכת ,ואנחנו מבקשים להאריך את שירותה בעוד שנה וחצי.
גב' יונת דיין :אני רק אוסיף שהנסיבות האישיות והמשפחתיות שלה ,מי שמכיר ,היא מתניידת
בכיסא גלגלים ,והיא בעצמה גם מטפלת באחיה.
מר רחמים בינוני :בנוסף לכל ,היא עובדת מסורה.
מר מוטי ששון :מי בעד?
גב' שני מסילתי :רגע .אנחנו כל פעם מעירים את זה ואנחנו כל פעם אומרים ,אם מגישים לנו
כאלה דברים בכתב יד ,בבקשה שזה יהיה כתב יד קריא או במחשב .אי אפשר
בצורה כזאת .אני עדיין לא דוקטור .אני בדרך ,אבל עוד לא דוקטור.

62

מועצת העיר ה 18-חולון ישיבה מועצה מן המניין מס'  25ליום  7.6.2020מס' פרוטוקול 519

מר מוטי ששון :טוב ,אנחנו נבקש מיונת להבא ,לכתוב בכתב עגול יותר.
גב' שני מסילתי :אני אשמח ,תודה.
מר מוטי ששון :אוקי ,מי בעד?  21בעד .אין נגד ,נמנעים .נאחל לה בהצלחה .אוקי ,אושר
אני עובר לסעיף הבא.

.21

מינויה של הגב' גימלפרב כפקידת הגבייה ברשות.

מר מוטי ששון :אישור מועצה למינוי פקיד גבייה ברשות .אמנון ,אתה?
מר אמנון ארץ קדושה :כן .יש מספר תפקידים שאנחנו צריכים להגדיר אותם ברשות .יש ממונה
על הגבייה ,שבדרך כלל זה ממונה על ההכנסות ,וגם יש פקידי גבייה שצריכים
לחתום על עיקולים או על פעולות אכיפה כאלה ואחרת .אנחנו מבקשים למנות
כאן את סגן מנהל מחלקת גבייה ,את יולי ,כפקידת גבייה ,כדי שתוכל לחתום על
מסמכי אכיפה .יולי גימלפרב .הגברת גימלפרב זה יולי גימלפרב ,סגן מנהל
מחלקת גבייה .היא הסגנית של אילן ,כן.
מר מוטי ששון :מי בעד אישור המועצה למינוי של יולי הדס גימלפרב ,תעודת זהות ,317442945
לפקיד גבייה ברשות? מי בעד? ,16 ,15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1
 21 ,20 ,19 ,18 ,17בעד .אין נגד ,אין נמנעים .אושר.
אני עובר לסעיף הבא.

.22

אישור מחיקת חובות שאינם ניתנים לגבייה וניתן לגבייהם הפטר(,מצ"ב).

מר מוטי ששון :אישור מועצת העיר למחיקת חובות שאינם ניתנים לגבייה ,בסוגריים ,חובות
אבודים ,חובות אשר התקבל לגביהם הפטר בערכאות השיפוטיות.
מר אמנון ארץ קדושה :אני אסביר .אנחנו בעצם כמעט ,מידי פעם אנחנו מביאים למועצה אישור
של מחיקת חובות .במקרה הזה זה בערך של  1.2מיליון שקלים .מדובר על חובות
בהפטר בעצם ,שקיבלו אישור מההוצאה לפועל ,ממשרד המשפטים ,בעצם שהם
לא יכולים ויש להם הפטר על החובות .זאת אומרת ,זה נוהל טכני לחלוטין .גם
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לנו אין מה לעשות .תושב או חייב שקיבל הפטר ,אנחנו לא יכולים לגבות את
החובות האלה .תשימי לב שהחובות האלה הם בני  7עד יותר מ 20-שנה.
מר מוטי ששון :אלינור ,אנחנו מוכנים להגיע איתך להסדר .חצי חצי.
מר אמנון ארץ קדושה :אני אגיד לך עוד משהו .ברגע שמישהו מקבל הפטר ,אין לנו מה לעשות.
מר מוטי ששון :הפטר זה מבית משפט.
מר אמנון ארץ קדושה :ואני מאוד מקווה שהקורונה לא תגרום לנו לעוד הפטרים.
מר מוטי ששון :מי בעד אישור מחיקת חובות שאינם ניתנים לגבייה ,חובות אבודים ,חובות אשר
התקבל לגביהם הפטר בערכאות המשפטיות ,על פי מכתבה של אושרית לוי,
מנהלת אגף הכנסות ,מיום  ?12.5.2020מי בעד? ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1
 21 ,20 ,19 ,18 ,17 ,16 ,15 ,14 ,13בעד .אין נגד ,אין נמנעים .אושר .אוקי ,אנחנו
עכשיו הולכים למינויים .נעשה את זה מהר ברשותכם .בסדר? אני אקרא אחד
אחד.

.23

מינויו של מר דוידי אלי כדירקטור נציג ציבור  -בתאגיד" מי שקמה".

מר מוטי ששון :מינויו של אלי דוידי כדירקטור ,נציג ציבור ,בתאגיד "מי שקמה" .מי בעד?
מר בר שי :רגע ,יש לי שאלה .מטעם מי הוא מתמנה ומי הוא?
מר מוטי ששון( :לא ברור) לא מטעם אף אחד .אני הצעתי אותו.
מר בר שי :הבנתי.
מר מוטי ששון :איפה ,הוא כרגע עובד ברשות המסים ,תושב חולון .רואה חשבון? הוא לא רואה
חשבון? לא חושב .אבל בעל תארים ,הציע את עצמו ,הצעתי לקבל את זה .מי בעד?
 ,14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1מה איתכם? נמנע? נמנע או בעד? 18 ,14
בעד .מי נגד? מי נמנע? שניים נמנעים .3 .מי זה השלישי? אז רגע ,שי ,אתה היית
בעד ,נכון?  3נמנעים .אושר.
אני עובר לסעיף הבא.
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אני יורד מהסעיף שמתייחס לנעה צ'פליצקי ,ואני עובר לסעיף .26

.24

מינויו של חבר המועצה מר מאיר חלבי כדירקטור נציג מועצה העיר במקומו של
חבר המועצה שלומי תמם ז"ל בחברה לפיתוח תיאטרון מוסיקה ומחול בע"מ.

מר מוטי ששון :מינוי של חבר המועצה ,מר מאיר חלבי ,כדירקטור ,נציג הועדה ,במקומו של חבר
המועצה ,שלומי תמם זכרונו לברכה ,בחברה לפיתוח תיאטרון ,מוסיקה ומחול
בע"מ 19 ,18 ,17 ,16 ,15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1 .בעד .מי נגד?
מי נמנע?  ,1חבר'ה ,עוד פעם ,אני רוצה לעשות סדר .מי בעד? ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1
 20 ,19 ,18 ,17 ,16 ,15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9בעד .מי נגד? מי נמנע .אחד נמנע.
אושר.
אני עובר לסעיף הבא.

.25

מינוי הגב' שוש מירז עובדת עירייה כחברה ב"וועדת הנחות בארנונה" במקום
הגב' דליה דולמן שפרשה.

מר מוטי ששון :מינוי הגברת שוש מירז ,עובדת עירייה ,כחברה בוועדת הנחות בארנונה במקום
הגברת דליה דולמן שפרשה .דליה דולמן עוברת ברווחה ,ומחליפה אותה עובדת
סוציאלית .מי בעד? ,19 ,18 ,17 ,16 ,15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1
 21 ,20בעד .אין נגד ,אין נמנעים .אושר.
אני עובר לסעיף .29

.26

מינויה של הגב' שרית לוי עובדת עירייה– כדירקטורית נציגת רשות בתאגיד
"מי שקמה".

מר מוטי ששון :מינויה של הגברת שרית לוי ,אחראית על נכסים בעירייה ,כדירקטורית נציגת
רשות בתאגיד "מי שקמה" .מי בעד? ,14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1
 20 ,19 ,18 ,17 ,16 ,15בעד .מי נגד? מי נמנע? אחד נמנע .אושר.
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.27

מינויו של חבר המועצה מר זכריה ניסן כיו"ר ב"וועדת רווחה" במקום חבר
המועצה מיקאל בוזגלו שפרש.

מר מוטי ששון :מינויו של חבר המועצה ,מר ניסן זכריה ,כיושב ראש ועדת הנחות במקום חבר
המועצה מיקאל בוזגלו שפרש.
דובר :לא ועדת הנחות ,ועדת רווחה.
מר מוטי ששון :ועדת רווחה .מי בעד? ,18 ,17 ,16 ,15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1
 20 .20 ,19בעד .פה אחד .אין נמנעים ,אין נגד .אושר.
אני עובר לסעיף הבא.31 .

.28

מינויו של חבר המועצה מר בר שי כחבר ב"וועדת הכספים" במקום חבר
המועצה מורן ישראל המועצה מורן ישראל שפרש.

מר מוטי ששון :מינויו של חבר המועצה ,מר בר שי ,כחבר בוועדת כספים ,במקום חבר המועצה
מורן ישראל שפרש .מי בעד? ,16 ,15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1
 21 ,20 ,19 ,18 ,17בעד .אין נגד ,אין נמנעים אושר .

.29

מינויו של חבר המועצה מר שחר האס כמ"מ של בר שי ב"וועדת הכספים".

מר מוטי ששון :מינויו של חבר המועצה ,מר שחר האס ,כממלא מקום של בר שי בוועדת כספים.
מי בעד?  21בעד .אין נגד ,אין נמנעים .אושר.

.30

מינויו של חבר המועצה מר בר שי כחבר ב"וועדת שימור" במקום חבר המועצה
מורן ישראל שפרש.

מר מוטי ששון :מינוי של חבר המועצה ,מר בר שי ,כחבר בוועדת שימור ,במקום חבר המועצה
מורן ישראל שפרש .מי בעד?  21בעד .אין נגד ,אין נמנעים .אושר.

.31

מינויו של חבר המועצה מר שחר האס כיו"ר "ועדת הביטחון" במקום חבר
המועצה מורן ישראל שפרש.
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מר מוטי ששון :מינויו של חבר המועצה ,מר שחר האס ,כיושב ראש ועדת ביטחון ,במקום חבר
המועצה מורן ישראל שפרש .מי בעד?  21בעד .אין נגד ,אין נמנעים .אושר.

.32

מינויו של חבר המועצה מר שחר האס כחבר ב"וועדת מכרזים" במקום חבר
המועצה מורן ישראל שפרש.

מר מוטי ששון :מינויו של חבר המועצה ,מר שחר האס ,כחבר בוועדת מכרזים ,במקום חבר
המועצה מורן שפרש .מי בעד?  21בעד .אין נגד ,אין נמנעים .אושר.
מר זאב ניסים :מוטי ,זה זאב .זה משהו מעניין פה ,אני עכשיו מבין למה הוא פרש? אתה הכנסת
לו כל כך הרבה ועדות שלא היה לו זמן לחיים שלו האישיים .תסתכל ,אנחנו עוד
ב ,-אולי ב ,30%-יש לנו עוד  .70%בגלל זה הוא פרש .עכשיו אני מבין.
מר מוטי ששון :רגע ,איזה סעיף קראתי?  ?30 ?35מה קראתי? מינוי של חבר המועצה ,מר שחר
האס ,כחבר בוועדת מכרזים ,במקום חבר המועצה מורן שפרש .מי בעד?  21בעד.
רגע .כולם בעד? אין נגד ,אין נמנעים .אושר.

.33

מינויו של חבר המועצה מר שחר האס כמ"מ ב"וועדת בחינוך" לחברת המועצה
הגב' שני כהן -מסילתי.

מר מוטי ששון :מינויו של חבר המועצה ,שחר ,תגיד לי ,תעמוד רגע ,נראה .אם אפשר עוד להעמיס
עלייך .לא ,אם אפשר עוד להעמיס עלייך .חכו .טוב ,מי בעד? ועדת מכרזים אמרנו.
מינוי של חבר המועצה ,מר שחר האס ,כממלא מקום בוועדת חינוך לחברת
המועצה הגברת שני כהן-מסילתי .אמרנו  ,30מי בעד?  21בעד .אין נגד ,אין
נמנעים.

.34

מינויו של חבר המועצה מר שחר האס כחבר ב"וועדת מל"ח" במקום חבר
המועצה מורן ישראל שפרש.

מר מוטי ששון :מינויו של חבר המועצה ,מר שחר האס ,כחבר בוועדת מל"ח ,במקום חבר המועצה
מורן ישראל .מי בעד? ניסן ,אתה משתתף בישיבה?  21בעד .אין נגד ,אין נמנעים.
אושר.

67

מועצת העיר ה 18-חולון ישיבה מועצה מן המניין מס'  25ליום  7.6.2020מס' פרוטוקול 519

.35

מינויה של חברת המועצה שני כהן – מסילתי כחברה ב"וועדת החינוך" במקום
חבר המועצה מורן ישראל שפרש.

מר מוטי ששון :מינויו של חברת המועצה ,שני כהן-מסילתי ,כחברה בוועדת החינוך ,במקום חבר
המועצה מורן ישראל .מי בעד? אושר פה אחד 21 .בעד .אין נגד ,אין נמנעים.

.36

מינוי של מר גיל כהן כנציג ציבור ב"וועדת ביטחון" במקום שחר האס.

מר מוטי ששון :מינוי של מר גיל כהן כנציג ציבור בוועדת ביטחון במקום שחר האס .מי בעד?
כולם מצביעים 21 ,בעד .אין נגד ,אין נמנעים ,אושר.

.37

מינויו של חבר המועצה מר שחר האס כיו"ר "ועדת בטיחות בדרכים" במקום
חבר המועצה מורן ישראל שפרש.

מר מוטי ששון :מינוי של חבר המועצה ,שחר האס ,כיושב ראש ועדת בטיחות בדרכים ,במקום
חבר המועצה מורן ישראל שפרש .מי בעד?  21בעד .אין נגד ,אין נמנעים ,אושר.

.38

מינויו של חבר המועצה מר שחר האס כדירקטור נציג מועצת העיר "בחברה
הכלכלית לפיתוח חולון" במקום חבר המועצה מורן ישראל שפרש.

מר מוטי ששון :מינויו של חבר המועצה ,שחר ,כדירקטור ,נציג מועצת העיר בחברה הכלכלית
לפיתוח חולון ,במקום חבר המועצה מורן ישראל שפרש .מי בעד?
דובר :לא ,לא ,כנציג ציבור .הוא לא יכול ,נציג ציבור לא יכול להיות יושב ראש של ועדה .יושב
הראש ,רגע ,זוהר מתקן,
מר מוטי ששון :טוב ,נבדוק את זה .אני לא יודע.

.39

מינויה של חברת המועצה אלינור מטלון כדירקטורית ב"עמותת עליון" במקום
חבר המועצה מורן ישראל שפרש.

מר מוטי ששון :מינוי של חברת המועצה ,אלינור מטלון ,כדירקטורית ב"עמותת עליון" ,במקום
חבר המועצה מורן ישראל .מי בעד?  21בעד .אין נגד ,אין נמנעים ,אושר.
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.40

מינויו של חבר המועצה מר מיכאל סוטובסקי כסגן ראש העיר מיום המינוי
למשך שנה בהתאם להסכם הקואליציוני.

מר מוטי ששון :מינוי של חבר המועצה ,מר מיכאל סוטובסקי ,כסגן ראש העיר ,מיום המינוי
למשך שנה בהתאם להסכם הקואליציוני ,במקום אילן גזית ,ואילן יהיה משנה
לראש העיר .אני ממנה את אילן כמשנה ,הם מתחלפים בתפקידים ,משנה לראש
העיר .מי בעד?
מר זאב ניסים :רגע ,זה בלי שכר ,מוטי?
מר מוטי ששון :בלי שכר .עושים בהתנדבות כולם .מי בעד?
מר בר שי :יש את ההסכם איפשהו?
מר מוטי ששון :הסכם? לא צריך הסכם.
מר בר שי :לא ,רשום בהתאם להסכם הקואליציוני.
מר זאב ניסים :הוא הסכים בלי שכר?
מר בר שי :באתר העירייה?
מר מוטי ששון :הוא מחליף .הם מתחלפים.
מר בר שי :יש סמכויות? סתם,
מר מוטי ששון :זה לא ,זה בלי שכר .לא ,בלי שכר .מי בעד?  21בעד .אין נגד ,אין 21 ,בעד ,כן? אין
נגד ,אין נמנעים ,אושר.

.41

אישור פגרת קיץ לחודשים אוגוסט – ספטמבר.

מר מוטי ששון :חבר'ה ,כל שנה אנחנו עושים ,אוגוסט-ספטמבר יוצאים לחופשה .השנה הייתה
לנו שנה קשה ,ואני מניח שכולם רוצים לצאת לחופש עם הילדים שלהם ,אז אנחנו
נשמור על המסורת לחודשיים,
גב' אלינור מטלון :רגע ,רגע ,רגע .קודם כל ,לא שמענו מה אילן אמר מקודם .אבל יש נציג ציבור
ויש חבר .חבר מועצה .הוא היה כנציג ציבור ,ועכשיו הוא הפך להיות חבר מועצה.
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ובמקומו נכנס גיל .אתה רואה? אני יכולה להיות גם שם .גם ככה  3חודשים עכשיו
לא עשינו ישיבות מועצה ,לא היה כלום .עכשיו עוד חודשיים פגרה ,ועוד הפעם
בתחילת שנה ,עוד הפעם באוגוסט-ספטמבר ,מה ,כאילו,
מר מוטי ששון :אלינור ,יש אנשים שהיו תקועים כל הקורונה ,כל התקופה הזאת בבתים שלהם.
גב' אלינור מטלון :גם אני .הפלא ופלא .תושבת ישראל.
מר מוטי ששון :אז בסדר ,אז שהחברים יחליטו .אז יש אנשים שאומרים" ,חבר'ה ,תנו לנו קצת
להיות עם הילדים ,לצאת לחופשה".
גב' אלינור מטלון :אין בעיה ,אז חודש ,אין בעיה .אבל חודשיים? (מדברים ביחד).
מר מוטי ששון :ביולי אני עושה ישיבה .תשמעי ,אלינור ,זו ההצעה .אפשר להצביע לא בעדה,
אפשר להצביע נגד.
גב' אלינור מטלון :אוקי ,אני יכולה אבל להביע את דעתי.
מר מוטי ששון :אמרת את דעתך ,ואני חושב שיש פה אנשים שאחרי שהיו סגורים בבתים כל כך
הרבה זמן ,רוצים לצאת.
גב' אלינור מטלון :רוצים עוד זמן עם הילדים? היו  3חודשים איתם.
מר מוטי ששון :כל שנה אנחנו מחליטים על פגרה לפי מה שמופיע בפקודת העיריות בחודשי הקיץ.
גב' אלינור מטלון :אפשר לשנות.
מר מוטי ששון :אז זו ההצעה כרגע שעומדת .לצאת ,לאפשר לחברים .אחד רוצה לצאת ביולי,
אחד רוצה באוגוסט ,אז כל אחד אומר "תן לנו את החופש הזה" .אמרתי ,אוקי,
אני אתן להם את החופש הזה .אז מי בעד אישור פגרה לחודשים אוגוסט-
ספטמבר?  .13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1בעד ,אושר.
גב' אלינור מטלון :פשוט אתם עובדים מאוד קשה במועצה.
מר מוטי ששון :מי נגד?  .6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1מי נמנע? אין נמנעים .אושר .הפגרה תהיה,
גב' אלינור מטלון :איזה יופי .חצי שנה חברי מועצה לא עושים כלום.
מר מוטי ששון :מה זה קשור? אני רק אומר לך,

70

מועצת העיר ה 18-חולון ישיבה מועצה מן המניין מס'  25ליום  7.6.2020מס' פרוטוקול 519

גב' אלינור מטלון :זה קשור מאוד ,מוטי .זה קשור מאוד.
מר מוטי ששון :הישיבה נעולה ,תודה רבה.
גב' אלינור מטלון :לא ,גם ועדות אין .מוטי ,האם יש ועדות בזמן הפגרה?
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