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מועצת העיר ה 18-מן המניין מס' 26
מיום 9.8.2020
פירוט הנוכחים בישיבה והנעדרים ממנה


משתתפים:
 oמר ששון מוטי  -ראש העיר ויו"ר מועצת העיר
 oמר בבלי יעקב  -חבר מועצה
 oמר בוזגלו מיקאל  -חבר מועצה
 oמר בר שי  -חבר מועצה
 oגב' גונן קרן  -חברת מועצה
 oמר גזית אילן  -חבר מועצה וסגן רא"ע
 oמר האס שחר  -חבר מועצה
 oמר חלבי מאיר  -חבר מועצה משנה לראה"ע
 oמר מכלוף קובי  -חבר מועצה
 oרו"ח נוימרק זוהר  -חבר מועצה מ"מ ראה"ע
 oמר ניסים זאב  -חבר מועצה
 oמר סברלו חיים  -חבר מועצה וסגן ראה"ע
 oמר סיטון עזרא -חבר מועצה וסגן ראה"ע
 oגב' עדן רבקה -חברת מועצה וסגן ראה"ע
 oגב' עומרד לוי גליה -חברת מועצה
 oמר צדקה יפת -חבר מועצה
 oגב' צ'פליצקי נעה -חברת מועצה
 oרו"ח קייקוב רוברט ראובן -חבר מועצה
 oגב' קפלן באשרי עינב -חברת מועצה
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 oד"ר רוק מאיר -חבר מועצה משנה לראה"ע


נעדרו:
 oמר אחדות יעקב  -חבר מועצה
 oמר זכריה ניסן  -חבר מועצה
 oגב' לביא ציון שירלי -חברת מועצה
 oגב' מסילתי כהן שני -חברת מועצה
 oמר קינן שי -חבר מועצה



כמו כן נכחו:
 oעו"ד יונת דיין – יועמ"ש העירייה
 oמר ארץ קדושה אמנון -גזבר העירייה
 oעו"ד דיין יונת -יועמ"ש העירייה
 oגב' איריס צור -מנכ"ל אגף רווחה
 oגב' וייסלר הרצוג אסתי -חשבת העירייה
 oגב' נורית בייסקי -דוברת העירייה
 oמר בינוני רחמים -מנהל אגף תקציבים ובקרה
 oגב' לוי אושרית -מנהלת השומה
 oמר מוטקה נתנזון  -יו"ר כספים "רשת קהילה ופנאי"
 oרו"ח מועלם משה -רואה חשבון "קהילה ופנאי"
 oרו"ח עברי דורון -רואה חשבון "מדיטק"
 oגב' צרפתי מיכל -מנהלת מחלקת קיימות בעיריי
 oרו"ח קונפורטי דוד -רואה חשבון עמותת "עליון"
 oמר קצב עצמון -מנהל מחלקת הספורט
 oגב' דגנית מיכאלוב -מנכ"ל כספים "רשת קהילה ופנאי"
 oמר אילן בוסקילה  -מנהל מח" גביה והוצל"פ
 oמר זיידה יוסי -עוזר ראש העיר ומרכז ישיבות מועצה
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על סדר היום:
*השבעתה ומינויה של הגב' נעה צ'פליצקי כחברת מועצת עיר במקום חבר המועצה
שלומי תמם ז"ל.
 .1הצעה לסדר של חבר המועצה שחר האס בנושא  -העדפת ספקים חולוניים
במסגרת מכרזי העירייה.
 .2הצעה לסדר של חבר המועצה בר שי בנושא  -תעודת משפחה עירונית.
 .3הצעה לסדר של חבר המועצה בר שי בנושא – שיתוף ציבור בעניין מטרו.
 .4הצעה לסדר של חברת המועצה אלינור מטלון בנושא  -דיון על תרחישים לשנת
.2020
 .5שאילתא של חברת המועצה אלינור מטלון בנושא – מינוי מנכ"ל העירייה.
 .6שאילתא של חבר המועצה בר שי בנושא  -מועדון לקהילה האתיופית.
 .7שאילתא של חבר המועצה בר שי בנושא  -הוצאה לחל״ת ברשת קהילה ופנאי.
 .8שאילתא של חבר המועצה שחר האס בנושא – העלאת הארנונה.
 .9שאילתא של חבר המועצה שחר האס בנושא – העלאת מחירי צהרוני הקיץ.
 .10שאילתא של חברת המועצה שני כהן מסילתי בנושא – אגף קהילה חדש.
 .11מינויה של חברת המועצה הגב' רבקה עדן – לתפקיד סגן ראש העיר.
 .12אשור מועצה להארכת מינוי חברי ועדת ערר לענייני ארנונה.
 .13אישור תבחינים לחלוקת תקציב תמיכות (עמותות כללי) לשנת התקציב .2021
 .14אישור תבחינים לחלוקת תקציב תמיכות (עמותות ספורט) לשנת התקציב . 2021
 .15אישור מתן פטור חלקי מארנונה לנכס מתנדב לשירות הציבור.
 .16סיכומיה והצעותיה של הוועדה לענייני ביקורת בנושא :דו"ח ביקורת רו"ח משרד
הפנים בעיריית חולון לשנת .2018
 .17אישור דו"ח רבעוני – (רבעון  )1לשנת . 2020
 .18אישור תב"רים לשנת . 2020
 .19עדכון תקציב לשנת . 2020
 .20אישור דו"חות כספיים – החברה לפיתוח תיאטרון אמנות מוסיקה מחול חולון
בע"מ (מצ"ב).
 .21אישור דו"חות כספיים – עמותת "עליון" .
 .22אישור דו"חות כספיים – רשת קהילה ופנאי .
 .23בקשה להרחבת מכרז מס'  44/2018הקמת מרחבי למידה חדשניים .
 .24השבת קרקע גוש חלקה  – 339גב' פוגלר רינה רחל .
 .25חתימה על אמנת ראשי ערים בנושא אקלים ואנרגיה עיריית חולון .
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 .26מינוי חבר המועצה ד"ר מאיר רוק – למשנה לראש העיר.
 .27מינויה של הגב' נופר קררו אסלן כחברה בוועדת בריאות.
 .28מינויו של מר צור פרסייה כנציג ציבור חבר בוועדת בטיחות בדרכים.
 .29מינוי של חבר המועצה מר יעקב בבלי כחבר בוועדת ביקורת במקום חבר המועצה
מר יעקב אחדות.
 .30מינוי של חבר המועצה ד"ר מאיר רוק כחבר בוועדת ביקורת במקום חבר המועצה
מר מיכאל סוטובסקי.
 .31ביטול מינויו של חבר המועצה מר שחר האס כיו"ר ועדת בטיחות בדרכים  -בשל
טעות.

ריכוז החלטות ישיבת מועצת העיר שמן המניין מס'  26פרוטוקול מס' 520
 .1הצעה לסדר של חבר המועצה שחר האס בנושא  -העדפת ספקים חולוניים
במסגרת מכרזי העירייה .ירד מסדר היום.
 .2הצעה לסדר של חבר המועצה בר שי בנושא  -תעודת משפחה עירונית .ירד
מסדר היום.
 .3הצעה לסדר של חבר המועצה בר שי בנושא – שיתוף ציבור בעניין מטרו .ירד
מסדר היום.
 .4הצעה לסדר של חברת המועצה אלינור מטלון בנושא  -דיון על תרחישים לשנת
 .2020ירד מסדר היום .
 .5שאילתא של חברת המועצה אלינור מטלון בנושא – מינוי מנכ"ל העירייה.
 .6שאילתא של חבר המועצה בר שי בנושא  -מועדון לקהילה האתיופית.
 .7שאילתא של חבר המועצה בר שי בנושא  -הוצאה לחל״ת ברשת קהילה ופנאי.
 .8שאילתא של חבר המועצה שחר האס בנושא – העלאת הארנונה.
 .9שאילתא של חבר המועצה שחר האס בנושא – העלאת מחירי צהרוני הקיץ .ירד
מסדר היום
 .10שאילתא של חברת המועצה שני כהן מסילתי בנושא – אגף קהילה חדש.
 .11מועצת העיר אישרה ברוב קולות את מינויה של חברת המועצה הגב' רבקה עדן –
לתפקיד סגן ראש העיר ללא שכר.
 .12מועצת העיר אישרה ברוב קולות את הבקשה להארכת מינויו של חבר ועדת ערר
לענייני ארנונה מר אהרון פלד.
 .13מועצת העיר אישרה ברוב קולות את התבחינים לחלוקת תקציב תמיכות
(עמותות כללי) לשנת התקציב .2021
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 .14מועצת העיר אישרה ברוב קולות את התבחינים לחלוקת תקציב תמיכות
(עמותות ספורט) לשנת התקציב .2021
 .15מועצת העיר אישרה ברוב קולות את מתן הפטור החלקי מארנונה לנכס מתנדב
לשירות הציבור.
 .16מועצת העיר אישרה ברוב קולות את סיכומיה והצעותיה של הוועדה לענייני
ביקורת בנושא :דו"ח ביקורת רו"ח משרד הפנים בעיריית חולון לשנת .2018
 .17מועצת העיר אישרה ברוב קולות את הדו"ח רבעוני – (רבעון  )1לשנת .2020
 .18מועצת העיר אישרה ברוב קולות את אישור התב"רים לשנת .2020
 .19מועצת העיר אישרה ברוב קולות את עדכון התקציב לשנת .2020
 .20מועצת העיר אישרה ברוב קולות את הדו"חות הכספיים של – החברה לפיתוח
תיאטרון אמנות מוסיקה מחול חולון בע"מ.
 .21מועצת העיר אישרה ברוב קולות את הדו"חות הכספיים של – עמותת "עליון".
 .22מועצת העיר אישרה ברוב קולות את הדו"חות הכספיים של – רשת קהילה
ופנאי.
 .23מועצת העיר אישרה ברוב קולות את הבקשה להרחבת מכרז מס' 44/2018
הקמת מרחבי למידה חדשניים.
 .24מועצת העיר אישרה ברוב קולות את השבת הקרקע גוש חלקה  – 339גב' פוגלר
רינה רחל.
 .25מועצת העיר אישרה ברוב קולות את החתימה על אמנת ראשי ערים בנושא
אקלים ואנרגיה עיריית חולון.
 .26מועצת העיר אישרה את מינוי חבר המועצה ד"ר מאיר רוק – למשנה לראש
העיר.
 .27מינויה של הגב' נופר קררו אסלן כחברה בוועדת בריאות .נדחה
 .28מינויו של מר צור פרסייה כנציג ציבור חבר בוועדת בטיחות בדרכים .נדחה
 .29מועצת העיר אישרה ברוב קולות את מינוי של חבר המועצה מר יעקב בבלי כחבר
בוועדת ביקורת במקום חבר המועצה מר יעקב אחדות.
 .30מועצת העיר אישרה ברוב קולות את מינוי של חבר המועצה ד"ר מאיר רוק כחבר
בוועדת ביקורת במקום חבר המועצה מר מיכאל סוטובסקי.
 .31מועצת העיר אישרה ברוב קולות את ביטול מינויו של חבר המועצה מר שחר
האס כיו"ר ועדת בטיחות בדרכים  -בשל טעות.

פרוטוקול
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מר מוטי ששון:

חברים ,ערב טוב .אני רוצה לפתוח את הישיבה ברשותכם ,יש לנו סדר יום
עמוס .אז אני פותח את הישיבה שמן המניין מספר  ,26ישיבה שנאלצנו בכוח,
מכוח הנסיבות ,נאלצנו לדחות אותה .דחינו אותה ,ואנחנו מקיימים אותה
היום .אני מתחיל בסדר היום .אני חוזר ואומר ,ישיבה שמן המניין מספר .26
איפה נעה? בואי ,את מוכנה?

.1

השבעתה ומינויה של הגב' נעה צ'פליצקי כחברת מועצת עיר במקום חבר
המועצה שלומי תמם ז"ל.

גב' נעה צ'פליצקי:

טוב ,אז קודם כל ,ערב טוב לכולם .אני שמחה לחזור .יחד עם זה אני נכנסת
בנסיבות מאוד מאוד עצובות .המצב היה יכול להיות אחר .אבל אני בכל זאת
כאן .כך רצונו של בורא עולם .אני מתחייבת לשמור אמונים למדינת ישראל
ולמלא באמונה את שליחותי במועצה.

מר מוטי ששון:

תודה רבה ושיהיה לך בהצלחה ,נעה .אנחנו מכירים אותך כבר הרבה שנים.
היה כיף איתך.

גב' נעה צ'פליצקי:

תודה .כיף לשמוע.

מר מוטי ששון:

נמשיך ככה.

.2

הצעה לסדר של חבר המועצה שחר האס בנושא  -העדפת ספקים חולוניים
במסגרת מכרזי העירייה.

מר מוטי ששון:

אני עובר לסעיף הראשון ,הצעה לסדר של חבר המועצה שחר האס ,בנושא
העדפת ספקים חולוניים במסגרת מכרזי העירייה .שחר ,אתה רוצה לדבר?
בבקשה.

מר שחר האס:

ערב טוב .ככה ,הצעה לסדר ,העדפת ספקים חולוניים במסגרת מכרזי
העירייה .משבר הקורונה הוביל לקשיים חמורים ,הן לעסקים והן לתושבים.
גם בעת הזו ,עננה כלכלית כבדה מרחפת מעל ראשם של תושבים רבים בעיר,
וזו חובתנו להמשיך ולנסות למצוא דרכים יצירתיות לסייע ולתמוך בהם.
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התקציב השנתי של העירייה לשנת  2019עמד על למעלה ממיליארד שקלים,
מתוכם מיליונים רבים ישולמו לספקים שונים אשר עתידים לזכות במכרזים
במגוון תחומים .כחלק מתפיסת עולמנו אנחנו רואים את מועצת העיר ככזו
האחראית על פיתוח העיר במגוון תחומים רבים .דיור ,חינוך ,בילוי ,מסחר,
תעסוקה ועוד .תפקידה של מועצת העיר בין היתר ,הוא לבחון כיצד ניתן
להעצים את הקיים ולאתר דרכים חדשות אשר יעודדו את פיתוחה של העיר
לרווחת תושביה .כאמור ,עיריית חולון מקיימת התקשרויות עסקיות עם
ספקים רבים ,מהם היא רוכשת טובין ושירותים בהיקף של מיליוני שקלים
רבים בכל שנה ושנה .כספים אלו יוצאים מקופת העירייה ולמעשה מדובר
בכספו של הציבור החולוני .כיום ,אין הבחנה בין ספק אשר מקום מושבו הוא
חולון לבין ספק אשר מגיע מחוץ לעיר .כתוצאה מכך ,מעבירה עיריית חולון
כספים רבים לספקים שאין להם שום זיקה לעיר ולתושביה ,זולת ההתקשרות
עם העירייה .מועצת העיר מחזיקה בידיה את האפשרות להנחות את ועדת
המכרזים בה אני חבר ,לתת עדיפות לעסקים הפועלים בחולון ,ובכך להעניק
זריקת מרץ משמעותית אשר תקדם את המסחר והתעסוקה בעיר .העדפה
זאת תוביל לחיזוק העסקים הפועלים בעיר עד כדי הימנעות מקריסה כלכלית,
ותסייע ביצירת מקומות עבודה נוספים אשר יאפשרו לתושבי העיר להתפרנס
בכבוד בתוך תחומי העיר .כמו כן ,תמיכה בעסקים מקומיים תורמת לכלכלה
העירונית ,ובסופו של דבר גם חוזרת לקופת העיר בתשלומי ארנונה עירונית.
זו לא הפעם הראשונה האמת ,שאנחנו מעלים את הנושא הזה לסדר היום.
בתחילת הקדנציה הקודמת העלה חבר המועצה לשעבר מטעם סיעת צעירים,
איתי זילבר ,את הנושא ,ואתה ,ראש העיר ,טענת ,כי הדבר אינו מתאפשר
מבחינה חוקית .עברתי על התשובה מבעוד מועד וקיבלתי שגם הפעם זה לא
חוקי .אז אני רק רוצה ,לא שזה לא חוקי ,אתה תקריא את התשובה כמובן
לאחר מכן ,אבל יש בעיה בהיבט המשפטי .אז אני רוצה להסב את תשומת
לבכם ,כי שיטת העדפת עסקים מקומיים נכנסה לשימוש בעבר ,הן ברמה
הלאומית והן ברמה המוניציפלית ,וזכתה להצלחה רבה כל עוד תנאיי
ההעדפה מפורסמים בתנאיי המכרז .השיטה גם צלחה את מבחן בית המשפט
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לידיעתכם .יש פה שתי עתירות בנושא ,שבית המשפט התייחס אליהן ואכן
נתן את האישור ואת ברכתו לשם .לכן זה כן אפשרי במסגרת תנאיי המכרז.
בהתאם לכך ,אנחנו מבקשים להעביר החלטה שתעניק העדפה למתמודדים
במכרזים עירוניים אשר מקום מושבם הינו חולון ,וזאת בתנאי שיעמדו בכל
יתר הדרישות המכרזיות כמו טיב השירות ,איכות המוצרים ,זמני אספקה
וכדומה ,על אף שלא עמדו בקריטריון המחיר ,וזאת בתנאי שהתוספת במחיר
תהיה עד אחוז מסוים מגובה ההצעה הזולה ביותר שהוגשה ועמדה בכל
הקריטריונים שנקבעו במכרז .גובה אחוז התוספת האמור ייקבע במועצת
העיר ,למרות שהצעתנו הראשונית מדברת על כעד  5%בהפרש .כולי תקווה
שחברי המועצה יראו את טובת התושבים ובעלי העסקים אשר קורסים תחת
הנטל הכלכלי ,ויאשרו הצעה זו ,ונוכל לייצר עבורם רצת ביטחון .כי ככל
שהזמן עובר ,יותר ויותר תושבים מרגישים שהעירייה והעומד בראשה ,אני
מתנצל ,ראש העיר ,אבל אני שומע את זה לא מעט ,זנחו אותם ,והם מותירים
אותם להתמודד לבד עם השלכות הקורונה .יש כל כך הרבה רעיונות טובים.
כל כך הרבה דברים שאפשר לעשות .צריך רק יוזמה .צריך חיבור לשטח .צריך
אכפתיות ,יצירתיות ,מחשבה .זה חסר לתושבים .התחושה שחושבים עליהם,
שסופרים אותם ,שהם רלוונטיים ,והם לא סטטיסטיים .יש פה אנשים
שקורסים ,משפחות שלא מצליחות לסגור את החודש ,ואתם לא עושים
מספיק עבורם .השבוע דיברתי ונפגשתי עם מספר רב של בעלי עסקים
מקומיים ,יש לי רשימה אם זה מעניין אתכם .אין בעל עסק אחד שאמר לי
שגורם כלשהו בעירייה פנה אליו ,התעניין בעסק שלו ,בדק את מצבו ,שלח
מייל ,סימס ,הציע הקלות ,אפשרויות ,משהו .המשכורת שלך ,כבוד ראש
העיר ,בטוחה ומובטחת .שלהם לא .אני קורא לכם ,תעדיפו עסקים מקומיים
במכרזים .תורו לחברות הבת העירוניות לשכור את שירותיהם של חברות
הבת האחרות או ספקים מקומיים ,ותשאירו את הכסף בתחומי העיר .תנו
לעסקים להתרחב בלי לחלק דו"חות ,עם התחשבות בהם והקלות מצד החוק.
תקלו בארנונה ,תפתחו בזאר מכירות לבעלי עסקים מקומיים בהתאם
למגבלות הקורונה ,במקום להמשיך להעביר כסף יחצנות לעזרה לעסקים
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בשלטי חוצות ,תעבירו ותיצרו מועדון הטבות אמיתי שבאמת מסייע לעסקים
מקומיים .יש כל כך הרבה דרכים להניע שוב את כלכלת העיר .תעניקו
לתושבים תחושה של מחויבות .שאתם כאן עבורם .הקורונה היא לא רק
בריאותית .היא כלכלית ,היא חברתית והיא נפשית .תפקידנו להוות רשת
ביטחון ורשת סיוע לכל אחד מהתחומים האלה .אני קורא לכולכם לתמוך
בהצעה ,עכשיו זו ההזדמנות שלנו להראות לציבור ולבעלי העסקים שאכפת
לנו מהם ואנחנו תומכים בהם .תודה.
מר מוטי ששון:

טוב ,אז ככה ,אני לא מכיר אף אחד מחברי המועצה שאם זה היה תלוי בו ,לא
היה רוצה לתת לתושבי חולון הקלות ועזרות כאלה ואחרות .אבל מה לעשות,
אני עובד לפי חוק .ואני כפוף לחוק .ובגוף ציבורי ,כדאי שתדע ,הכי קל
להתעסק בפופוליזם ,אבל בגוף ציבורי כולם שווים .אין יתרון בשום חוק ,ואין
שום העדפה בחוק לתושב מקומי .אז אתה מדבר על תקדים של כוח אדם
באיזה יישוב קטן ,אז בבקשה ,אז מיד נשמע את היועצת המשפטית והיא
תענה לך .אבל אין שום היגיון בגוף ציבורי לתת העדפה כזו או העדפה אחרת
לתושבי המקום .זה החוק .כולם שווים בגופים הציבוריים בפני החוק .וזה לא
חשוב אם זה בחולון או בתל אביב או בעיר אחרת .רק תיקחו לדוגמה ,כמה
מאות עובדים זכו במכרזים בעיריית תל אביב ,והם עובדי עיריית תל אביב,
שהם חולוניים .אז בואו לא נתעסק בפופוליזם .יש מצב באמת שמציק
ומכביד ,גם על התושבים ,גם על הסוחרים ,גם על העירייה .והעירייה תפעל
לפי החוק .לא יעזור שום דבר .אף אחד לא יעבור פה על החוק .עכשיו ,כדי
שתבין את הפן המשפטי ,כי אתה חדש פה ,אז אני אתן ליועצת המשפטית
לומר .בבקשה.

מר שחר האס:

אשמח ,תודה.

עו"ד יונת דיין:

ערב טוב .נתחיל בהתחלה ,שחר .לעירייה ולרשות מקומית אסור לעשות כל
מה שהיא רוצה ,אלא אם כן נאמר בחוק .שזה בדיוק הפוך מגורם פרטי .גורם
פרטי ,אלא אם כן נקבע שזה עבירה פלילית ,יכול לעשות מה שהוא רוצה.
עירייה יכולה לעשות רק מה שהחוק התיר לה .זה נכון שברמת המדינה יש
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חוק ותקנות מכרזים שמאפשרות להעדיף תוצרת הארץ .ברמה של רשויות
מקומיות ,תקנות העיריות-מכרזים לא מאפשרות את זה .יש לזה חריג אחד,
וזה תקנות מכרזי כוח אדם במועצות אזוריות ,שם ניתנה אפשרות להעדיף
מתמודד במכרז כוח אדם ,שהוא מתוך המועצה המקומית.
מר שחר האס:

מכיר .לא אלה התקדימים שדיברתי עליהם.

עו"ד יונת דיין:

יש עוד שני מקרים ,שהם לא הגיעו לרמה של הלכה מחייבת של בית משפט
עליון ,אלא הם ברמה של בית משפט שלום ובית משפט מקומי ,בקצוות הארץ.

מר שחר האס:

נכון .נכון.

עו"ד יונת דיין:

אחד באילת ואחד בעמק המעיינות ,שזה ליד בית שאן.

מר שחר האס:

עמק המעיינות ומג'אר ...

עו"ד יונת דיין:

אלה קצוות הארץ ,עם נסיבות מאוד מיוחדות שם ,שאותם שופטים מקומיים
שם ,בחרו ללכת בדרך שהם בחרו ללכת בה .לא ערערו על זה ,אז זה לא הגיע
להלכה של העליון .ההלכה המחייבת היחידה היא ההלכה של בית משפט
עליון .בית משפט מחוזי בצפון יכול להגיד משהו אחד ,בית משפט מחוזי
במחוז דרום יכול להגיד משהו אחר .זה עדיין לא הלכה מחייבת .אין רשות
במרכז הארץ ,בחדרה ,גדרה ,שעשתה את זה ושזה עמד למבחן משפטי וצלח.
זה המצב כרגע .אין תקנות כאלה .הייתה פנייה למשרד הפנים בעבר ,לדעתי
הייתה גם פנייה בחודשים האחרונים של רשות מסוימת ,ועדיין אין תיקון של
התקנות שמאפשרות לנו לתעדף מתמודד מקומי ,לא בכוח אדם ולא במכרזי
ספקים ,גם לא ברמה של אחוז ,שניים ,או שלושה.

מרר שחר האס:

אוקי ,אנחנו רק מסכמים את זה שברמה הלאומית זה קיים ובסדר ,ומבחינת
החקיקה זה קיים,

מר מוטי ששון:

טוב ,אתה רוצה לקיים דיון?

מר שחר האס:

שנייה ,אני רק מסיים .תודה .וברמת המכרזים המקומיים זה אכן קיים
בתקדימים משפטיים ,רק לא באזורים הללו .שלנו .כלומר ,זה אפשרי .כלומר,
זה עבר את מבחן בית המשפט ,זה לא הגיע לבג"ץ.
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מר מוטי ששון:

היא לא אמרה את זה.

מר שחר האס:

יכול להיות שאם זה היה מגיע לבג"ץ ,זה כן היה עובר גם .יכול להיות שהם
היו מחוקקים זה ,אבל זה עבר בית משפט מחוזי ואושר ,לכן זה אפשרי .זה
כל מה שאני רוצה לומר.

מר מוטי ששון:

תעני לו  ...כי אתה גורר את זה לדיון,

מר שחר האס:

לא ,יש  10דקות .זה במסגרת  10הדקות.

מר מוטי ששון:

לא ,אתה עברת את ה 10-דקות לדעתי .תסתכל.

מר שחר האס:

יוסי ,לקחת זמן? יש סטופר?

מר יוסי זיידה:

יש עוד.

מרר שחר האס:

יש עוד .טוב ,אז אני אשמח לתגובת היועצת המשפטית ובזה נסיים .תודה.

עו"ד יונת דיין:

אני אנסה להבהיר שוב .בית משפט מחוזי זה לא הלכה מחייבת .זה לא משהו
שאנחנו בחולון ,יכולים להיתלות בו כי הוחלט לגבי עיריית אילת .אם אחת
העיריות הייתה מגיעה עד בית המשפט העליון והייתה הלכה מחייבת ,יכולנו
להיתלות בה .כרגע ,מה שמחייב אותנו ,זה התקנות .והתקנות לא מאפשרות
לנו להעדיף מקומי.

מר שחר האס:

נסתפק בזה.

מר מאיר חלבי:

ומה זה תושבי מקומי? שמקום המגורים שלו,

מר שחר האס:

המטרה בהצעה לסדר ,ארגונים מקומיים ש ,-ובעלי ,וזה ,שמקום מוצאם זה
פה בחולון.

מר מוטי ששון:

טוב ,האם הסתפקת בתשובה?

מר שחר האס:

כן ,תודה.

מר מוטי ששון:

בבקשה .אז אני מוריד את זה מסדר היום .לא ,הוא הסתפק בתשובה .ירד
מסדר היום.

12

מועצת העיר ה 18-חולון ישיבה מועצה מן המניין מס'  26ליום –  9.8.2020מס' פרוטוקול
520
מר שחר האס:

לא ,לא ,סליחה ,אני מבקש להעלות לסדר היום כמובן .הסתפקתי בתשובה
מבחינה עקרונית ,לא,

מר מוטי ששון:

אוקי .לאור מה שאמר שחר ולאור התשובה שאני נתתי ,שזה לא חוקי ,ומה
שאמרה היועצת המשפטית ,מי בכל זאת חושב שצריך לקיים דיון שירים את
היד 6 .6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1 .בעד לקיים דיון .מי בעד להוריד מסדר היום לאור מה
שאמרתי? שזה לא חוקי 14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1 .בעד .אין
נגד .מי נמנע? אין נמנעים .אושר .ירד מסדר היום.
אני עובר לסעיף הבא.

.2

הצעה לסדר של חבר המועצה בר שי בנושא  -תעודת משפחה עירונית.

מר מוטי ששון:

הצעה לסדר ,תעודת משפחה עירונית .כן ,בר ,איפה אתה?

מר שי בר:

בחולון ישנן משפחות רבות במבנים ובהרכבים ייחודיים ומגוונים .ישנן
משפחות עם הורה יחידני ,בני זוג מאותו מין עם או בלי ילדים ,וכן משפחות
בהן קיימת הורות משותפות עם יותר משני הורים .לעיתים קרובות משפחות
אלו אינן מוכרות על ידי המדינה ככאלו ,אף שהן מתנהלות כיחידות
משפחתיות שחבריהן מתגוררים יחד ,מקיימים משק בית משותף תוך
מחויבות ותמיכה הדדית ,ורואים עצמם כמשפחה לכל דבר ועניין .בעת
האחרונה קמו גופים המערערים על הלגיטימיות של משפחות מחוץ למבנה
המסורתי ,תוך הצגתן באור שלילי ,ואני סבור שההכרה העירונית במשפחות
מדגמים מגוונים עשויה להיות חשובה ומשמעותית ברמה הפרקטית
והסימבולית כאחד .ההצעה הזו הוגשה לקראת ישיבת מועצת העיר ,שהייתה
אמורה להתקיים בחודש יולי ,מיד עם סיום חודש הגאווה .במהלך חודש
הגאווה השנה ,וכן גם בשנים קודמות ,פורסמו כרזות לסובלנות ותמיכה
בקהילה הלהט"בית ,וכן נתלו דגלים בצבעי הגאווה במוסדות ציבור עירוניים.
אלו צעדים שבהחלט מביעים הכרה בקהילה ,אך אני סבור שאם העירייה אכן
תומכת בקהילה ,יש גם לבצע מהלכים פרקטיים כדי להקל על כלל המשפחות
החולוניות .אני מציע שעיריית חולון תאפשר למשפחות בכל מבנה להירשם
בעירייה ולקבל הכרה כמשפחה .הרישום כמשפחה בעירייה ילווה בהנפקת
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מסמך או תעודת משפחה מטעם העירייה .התעודה תשמש את בני ובנות
המשפחה להיחשב וכשייכים לאותה יחידה משפחתית בהקשרים שונים,
ביחסים בינה ולבין מוסדות העירייה ובקבלת שירותים עירוניים שונים .בני
זוג מאותו מין אשר יירשמו כמשפחה ,יוכלו למשל להיחשב בני זוג לצורך
שימוש במתקני העירייה השונים ולצורך קבלת שירותים עירוניים שונים,
המוענקים לתושבים באמצעות יחידות העירייה השונות או יחידות נלוות .על
מנת להיות מוכרים כמשפחה ,על כל בני המשפחה ,למעט ילדים בוגרים,
להתגורר בחולון .ולשם קבלת הכרה עירונית כמשפחה ,ניתן יהיה להתבסס
על מספר מקורות חיצוניים הכוללים תעודות רשמיות מטעם המדינה ,תעודות
מטעם המוסד לביטוח לאומי על היותם של בני הזוג ידועים בציבור ,פסק דין
של בית משפט לענייני משפחה המכיר בבני הזוג כבני משפחה ,תעודת זוגיות
של ארגון משפחה חדשה או תעודת נישואים ,או תעודת זוגיות מטעם רב של
קהילה שאינו מוכר כרושם נישואים ברבנות ,או לחילופין הצהרה של בני הזוג
שהינם מתנהלים כיחידה משפחתית לכל דבר ועניין ומנהלים משק בית
משותף ו ,או ,מגדלים ילדים במשותף ,בנוסף להצהרה שאינם נשואים לאדם
אחר והצהרה של אדם אחד לפחות כי מכיר את בני המשפחה כמשפחה .כל
ההצהרות ייחתמו בנוכחות עורך דין .יש לציין כי תעודת המשפחה שתנפיק
העירייה תהיה קבילה אך ורק ביחסים בין התושב לבין השירות העירוני .לכל
הקשור למעמד שאינו שירות עירוני ,יחולו הדינים הכלליים החלים בתחומים
הרלוונטיים .הצעה בנוסח דומה כבר אושרה ולקראת ביצוע בתל אביב ,רמת
השרון וגבעתיים ,ועכשיו תור חולון .אז אני מציע שנקבל הצעת החלטה
שתאפשר לכלל התושבים בעיר לקבל הכרה כמשפחה ,ותעניק תעודת משפחה
או מסמך משפחה לתושבים המעוניינים בכך ,כל זאת בכפוף לתנאים
המפורטים מעלה.
מר מוטי ששון:

טוב ,בר ,אני מנסה לרדת לסוף דעתך אבל ,כל מי שמציג תעודת זהות שהוא
גר בחולון מקבל את ההנחות שהעירייה מפרסמת בכל המוסדות שלה .אין
שום בעיה .בתעודת זהות כתוב,

מר שי בר:

אם מדובר על הנחה לצהרונים או לכל דבר אחר,
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מר מוטי ששון:

אז אני מניח שמי שיש לו תעודת זהות ויש לו ילדים ,הילדים רשומים בתעודת
הזהות.

מר שי בר:

השאלה אם מוגדרים כאחים ,כמשפחה לצורך העניין,

מר מוטי ששון:

אם אתה בא עם תעודת זהות וכתוב מספר הילדים שלך ,שנת הלידה שלהם,
הם ילדים שלך ,למה שהם לא יקבלו הנחה?

מר שי בר:

יש הקלות גם בכל התחומים? כאילו לא רק בתור ילדים ,אלא גם בתור
משפחה שאפשר לקבל? ובכלל מדובר פה על תעודה שמאפשרת הכרה
במשפחה בתחומי העיר.

מר מוטי ששון:

אני לא מבין על מה ,איזה הקלות .אם אתה תושב חולון ,ואתה מציג תעודת
זהות ,ובתעודת הזהות כתוב גם שהילדים שלך גרים בחולון ,והם ילדים שלך,
אתה מקבל את ההנחה .גם בצהרונים יש גם את הקטע של ההכנסה של התא
המשפחתי .אני לא נתקלתי עוד בבעיה כזאת ,שי .אם נתקל בבעיה ,אולי
נחכים יותר ונדע מה לעשות .אבל כרגע ,אין שום בעיה ,אני לא,

מר מאיר חלבי:

הוא מתכוון לקהילה מסוימת יכול להיות.

מר שי בר:

לא ,יש הרבה קהילות שהן,

מר מוטי ששון:

אני לא ,אני מדבר ,כתוב ,אתה גר בחולון ,הילדים שלך בחולון ,אתה מקבל
הנחה .אני לא נכנס איזה משפחה זאת .יש ילדים ,מקבלים הנחה .הם
חולוניים ,הם ילדים שלך ,חולוניים ,יקבלו הנחה .כל אחד יכול ,כן.

עו"ד יונת דיין:

בלי מיקרופון זה לא מופיע.

מר אילן גזית:

לא מחטאים את המיקרופון .דבר נוסף ,אני מאבד אתכם מהר מאוד אם אתם
מתחילים עם הצעות לסדר מפה עד להודעה חדשה ,עורכי דין וכאלה .קצר,
לעניין ,מקשיבים,

מר שי בר:

אתה רוצה הצעת החלטה שיהיה אפשר לאשר.

מר מוטי ששון:

כן ,טוב ,חבר'ה ,אחד מהחברים העיר את ההערה שלו .חברים ,לאור מה
שאמרתי ,שאין שום בעיה לתת הנחה לתושב חולון עם הילדים שלו ,בלי
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להיכנס לסטטוס שלו ,סטטוס כזה או סטטוס אחר ,לפי הקריטריונים
שמקובלים לגבי כל התושבים .האם אתה מסתפק בזה ,בר? לא .אוקי .אתה
רוצה להעלות את זה לסדר היום ,בבקשה .מי בעד להעלות לסדר היום לאור
מה שבר הציג? אני אמרתי שזה ,אין שום בעיה מבחינתנו .אז 5 ,4 ,3 ,2 ,1
להעלות לסדר היום .מי בעד להוריד את זה מסדר היום לאור מה שאמרתי?
 14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1בעד להוריד את זה מסדר היום
לאור מה שאמרנו .ירד מסדר היום.
אני עובר ,לסעיף הבא.
לאור הצעתו של אילן ,יש פה במרכז קופסה עם מטליות .מי שרוצה לפני שהוא

דובר:

מדבר לנגב את המיקרופון ,מוזמן.
מר מוטי ששון:

תודה רבה על ההערה שלך ,אילן .הצעה לסדר ,בבקשה ,אני קפצתי? עכשיו
אלינור.

מר שי בר:

לא ,עכשיו יש לי עוד הצעה בנושא המטרו.

מר מוטי ששון:

בבקשה ,סליחה .שי בר ,כן ,הצעה לסדר ,שיתוף ציבור בעניין המטרו .בבקשה.

הצעה לסדר של חבר המועצה בר שי בנושא – שיתוף ציבור בעניין מטרו.

.3
מר שי בר:

לפני חודשים מעטים הופקדו התוכניות להקמת קווי המטרו  M1ו ,M3-ועברו
לשלב הגשת התנגדויות .קווי מטרו אלו הינם חלק מהחזון העתידי של העיר,
שהם ישפיעו באופן נרחב על איכות חיי התושבים ועל איך העתיד התחבורתי
שלנו ייראה .איך נגיע לעבודה ,איך הילדים יגיעו לבתי הספר ואיך העסקים
החולוניים יוזנו במבקרים וקונים .מלבד היתרונות הרבים שעתיד התחבורתי
הצופה לנו ,קווי המטרו הולכים להשפיע על תושבי העיר באופנים נוספים כמו
הפקעות שטחים ,הריסת מבנים ,רעשים וחפירות בקרבת הבתים .כמו גם יתר
הנושאים לסדר היום ,הצעה זו הייתה אמורה לעלות בחודש שעבר ,ומאז
הסתיים מועד הגשת ההתנגדויות לקווי  ,M3כאשר נותר ל M1-שבוע נוסף
להגשת התנגדויות .שלטים להגשת ההתנגדויות פורסמו בצווים בתחום
הקווים ,אך מודעות אלה לא אומרות הרבה לתושב הממוצע .חברת נת"ע
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ביצעה סוג של הליך שיתוף ציבור ,אך מדובר בחברה אשר תדאג קודם כל
לאינטרסים של הפרויקט שלה ,ותושבי חולון הם לא בראש סדר העדיפויות
שלה .על העירייה לקיים בפרויקטים בסדר גודל כזה הליך שיתוף ציבור
שינגיש את המידע לתושבים ,ללוות את בעלי העניין צעד-צעד בהגשת
התנגדויות ודרישת הפיצויים .השלטון המקומי אמור להיות המגשר בין
הגורמים הארציים לתושבים .בעקבות לוח הזמנים הבעייתי ,אני מציע
שהעירייה תקיים שיתוף ציבור זריז ותעמיד לרשות התושבים את כל המידע
ואנשי המקצוע הנחוצים כדי לאפשר לתושבים להביע את דעתם על התוכנית
ולדרוש את המגיע להם ,כדי שלא יפגעו זכויותיהם של התושבים וכן של
המרחב הציבורי העיר .ראוי שגם להבא ,העירייה תקדיש יותר תשומת לב
ומחשבה בהנגשת המידע לציבור .זה שירות חשוב מאוד שאנחנו צריכים
לספק לתושבי העיר.
מר מוטי ששון:

טוב ,קצת אני אבהיר לך .בסדר ,חדש ,מה את רוצה? מי שמקדם את תכנון
קווי המטרו הוא מינהל התכנון בירושלים ,וליתר דיוק ,הות"ל ,הוועדה
לתשתיות לאומיות .כמו תכנוני הרכבת הקלה" ,מהיר לעיר" ו"-אופני דן",
כולם פרויקטים לאומיים .התכנון נעשה על ידי משרדי הממשלה ,כרגע זה
משרד התחבורה ,ובאי כוחם ,נת"ע ונת"י .העירייה לא מקיימת תהליכי
שיתוף ציבור בתוכנית שהיא איננה אחראית ,יוזמת ומתכננת .תהליכי שיתוף
ציבור ,ככל שיהיו ,יבוצעו על ידי גופי המדינה .מי שיזם ותכנן ,הוא זה שפונה
לשיתוף פעולה .כמו שאנחנו עשינו בנושא של התחדשות עירונית ,אנחנו תכננו
ואנחנו פנינו לתושבים ועשינו שימוע ,והתרוצצנו עם אנשי המקצוע בכל מקום
שאפשר כדי ליידע את התושבים .לאור ההסבר,

מר שי בר:

אנחנו אבל רוצים גם להיות חלק,

מר מוטי ששון:

סליחה ,שאלתי ,לאור ההסבר אתה רוצה לקיים דיון?

מר שי בר:

רוצה לקיים דיון.

מר מוטי ששון:

בבקשה .חברים ,הוא מבקש לקיים דיון ,ואני ,לאור מה שאמרתי לכם ,אבל
כדאי שגם תדעו שאנחנו יושבים ,כולל ראשי העיר שישבנו בבת ים לפני

17

מועצת העיר ה 18-חולון ישיבה מועצה מן המניין מס'  26ליום –  9.8.2020מס' פרוטוקול
520
שבועיים ,כולל היום שדיברנו עם עיתונאי ,צפריר רינת ,שדיברנו איתו והצגנו
לו .כולל אני שישבתי ודיברתי עם אנשי נת"ע ,ואני נפגש איתם לעיתים
קרובות ואנחנו דנים על כל הבעיות ,הן של הרכבת הקלה והן של המטרו ,ואת
ההשגות שלנו אנחנו מגישים אותן ,מדברים עליהן .הוועדה המחוזית גם כן
התייחסה ,קיימנו דיון בוועדה המחוזית .כך שאנו עושים כמיטב יכולתנו
לדאוג לאינטרסים של התושבים שלנו .אם יש לך עדיין רצון לקיים דיון,
בבקשה .או שאתה מסתפק בכל מה שאנחנו עושים?
מר שי בר:

אני רוצה לקיים דיון.

מר מוטי ששון:

אוקי ,מי בעד לקיים דיון?  5 ,4 ,3 ,2 ,1בעד .לאור מה שאמרתי ,מי בעד להוריד
את זה מסדר היום?  15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1בעד להוריד
את זה מסדר היום לאור מה שאמרתי .מי נמנע? אין נמנעים? מי נמנע? עינב.
עינב נמנעת .ירד מסדר היום,
אני עובר לסעיף הבא.

.4

הצעה לסדר של חברת המועצה אלינור מטלון בנושא  -דיון על תרחישים לשנת
.2020
מר מוטי ששון:

אלינור ,איפה את? בבקשה.

גב' אלינור מטלון:

טוב ,הצעה לסדר בעצם על התרחישים לשנת  .2020כמו שכולנו יודעים ,יש כן
בעיות כלכליות ,וגם ככה בגירעונות ,גם חברות הבת וגם העירייה ,ורציתי
להעלות בעצם לסדר היום את ההצעה לקיום דיון על היערכות העירייה
לאתגרים הכלכליים הנוכחיים ,וכמובן לקראת שנת התקציב הקרובה
בעקבות משבר הקורונה .כן יש כאן את ההתייחסות של גזבר העירייה
לחלופות הכלכליות וגם לרזרבות העומדות לרשות המדינה לטובת צליחת
שנת התקציב והיערכות לשנה הבאה .אתה רוצה להקריא קודם כל? יש לך פה
תשובה.

מר מוטי ששון:

בסדר ,נענה לך.
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גב' אלינור מטלון:

תענה לי.

מר מוטי ששון:

עיריית חולון נערכה ונערכת להתמודדות עם האתגרים הכלכליים העומדים
בפניה בכלל ועקב משבר הקורונה בפרט .אנו ממשיכים לפעול עם היד על
הדופק ,ולבחון כל העת את השפעת הקורונה על פעילות העירייה ,הן בצד
ההכנסות והן בצד ההוצאות .יחד עם זאת ,עדיין לא ניתן לדעת מהו הנזק
האמיתי כתוצאה מהמשבר .שכן ,יתכנו נזקים עקיפים נוספים ,בעיקר על
הגבייה .יש עצירת הבנייה העתידית של המשרדים ,המסחר וכדומה.
הערכותינו כי המשבר יגרום לנו ,אחרי הכל ,ל 40-מיליון שקל אובדן הכנסות,
וגידול בהוצאות בשנה זו .בשלב זה הבאנו לאישור המועצה קיצוץ של 25
מיליון ש"ח ,תוך שימת דגש על מינימום פגיעה בשירותים לתושב .רק שתביני
שהיום ,בגלל ההנחיות של מטה הקורונה ,את צריכה לפצל כיתות ,את צריכה
להוסיף מורים .כל העליות,

גב' אלינור מטלון:

נכון ,בגלל זה רציתי לדעת בדיוק מה עושים עם כל זה.

מר מוטי ששון:

מיד .העירייה מתנהלת באחריות ובשיקול דעת ,תוך יעילות ויציבות פיננסית.
וכאמור ,נמשיך לבחון את ההשלכות מידי חודש ,ואפילו פחות מחודש ,ונפעל
בהתאם למצב בפועל .כך שאם את ,את יכולה להיות רגועה ,אנחנו אנשי
מקצוע ובעלי ניסיון,

גב' אלינור מטלון:

אני נראית לך רגועה?

מר מוטי ששון:

התמודדנו עם הרבה משברים.

גב' אלינור מטלון:

נכון ,אבל קנה מידה כמו משבר הקורונה ,אף אחד לא התמודד.

מר מוטי ששון:

אף אחד לא יכול לדעת .אף אחד לא יודע.

גב' אלינור מטלון:

בדיוק .אבל עם זאת ,אנחנו בתור חברי מועצה ,במיוחד שיש גם דיונים כאלה
ויש כאן השלכות שפוגעות גם בתושבים וגם בדברים כאלה ,בלי שום קשר גם
היה גירעון תקציבי לפני זה של העירייה ,אז עכשיו ,גם עם כל המינוסים
והחברה הכלכלית וחברות הבת וכדומה ,אני חושבת שאנחנו צריכים כן
לעשות פה איזושהי הצעה לדיון.
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מר מוטי ששון:

טוב ,תשמעי ,אלינור ,אני לא אקיים דיון עכשיו ,כי אני רוצה לומר,

גב' אלינור מטלון:

בוא נעלה את זה לסדר שנקיים דיון.

מר מוטי ששון:

כן ,אז רק רציתי להגיד לך ,העירייה ,כדאי שתדעי ,היא ב ,2017-או  ,2018אני
לא זוכר ,היא נבחרה לעיר הכי יעילה במדינת ישראל .מקום ראשון .ובשנה
האחרונה היא נבחרה במקום השני מבחינת החוסן הפיננסי שלה .וזה לא פעם
אחת ולא פעמיים ,אלא מספר רב של פעמים .הניהול נמצא בידיים
מקצועניות ,כן? עתירות ידע וניסיון ,ומתנהלות על הצד הטוב ביותר .אז תהיי
רגועה .לאור מה שאני אומר לך ,את רוצה לקיים דיון?

גב' אלינור מטלון:

כן.

מר מוטי ששון:

אוקי .מי בעד לקיים דיון לאור,

גב' אלינור מטלון:

שנשמע את הדברים לעומק .זו המטרה בעצם.

מוטי ששון:

חכי .אז אמרתי לך ,אף אחד לא יודע מה ילד יום.

גב' אלינור מטלון:

נכון .בוא נדבר אבל.

מר מוטי ששון:

מי בעד לקיים בכל זאת את הדיון?  .5 ,4 ,3 ,2 ,1אוקי .לאור מה שאמרתי ,מי
בעד להוריד את זה מסדר היום? ,14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1
 15בעד להוריד את זה מסדר היום לאור התשובות שלי .מי נמנע? יש נמנע?
אוקי ,אין נמנע .אני עובר לסעיף הבא .ירד מסדר היום.
שאילתא הבאה בבקשה.

.5

שאילתא של חברת המועצה אלינור מטלון בנושא – מינוי מנכ"ל העירייה.
גב' אלינור מטלון:

אני אמשיך .מינוי מנכ"ל בעיריית חולון ,אפשר לדעת קצת מה קורה עם זה?
איפה זה עומד? כי אנחנו יודעים הרי שאמנון לא יכול להיות ,לפי משרד
הפנים ,יכול להיות מנכ"ל.

מר מוטי ששון:

אבל בסדר ,הוא גזבר.

גב' אלינור מטלון:

אין בעיה ,הוא גזבר ,אבל מי המנכ"ל? מה קורה עם זה?
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מר מוטי ששון:

אז אני חוזר ואומר ,אני בודק את הנושא הזה ,וכשתהיה לי החלטה מי אני
ממנה ,אני אעביר זאת לוועדת האיתור ,ומוועדת האיתור ,אחרי שהיא תאשר
את זה ,נביא את זה למועצה .אני יושב על זה ,ואני כרגע מנהל את העיר ביחד
עם הסמנכ"לים בעיריית חולון.

גב' אלינור מטלון:

אוקי ,אז רק שאלת הבהרה ,כי אני לפחות ,מאז שאני זוכרת את עצמי ,שזה
בערך מתי שהתחלת את הקדנציה ,קדנציות ,אתה בעצם אמרת תמיד שאתה
לא מנהל ,אלא באמת המנכ"לים ואנשי המקצוע .אז מה קורה בעצם בחצי
השנה האחרונה שאין לנו מנכ"ל?

מר מוטי ששון:

מה זה טבלת? מה זה ,מה אני עושה?

גב' אלינור מטלון:

אז זה מה שאני שואלת.

מר מוטי ששון:

אני ,מי שעושה ,לא,

גב' אלינור מטלון:

אתה תמיד התהדרת בזה בשנים האחרונות ,שהמנכ"ל והמנכ"ליות שלך הם
אלה שעושים את הדברים בעיר,

מר מוטי ששון:

אני אוהב לפרגן ,ואני ממשיך גם לפרגן .והחבר'ה ,הסמנכ"לים ,הם אלה
שנושאים בעול ,ואני מנצח על המלאכה .כמו שעשיתי בעבר .מנצח על
המלאכה ,ואני חושב שאני עושה את זה על הצד הטוב ביותר .והראיה ,מה
שקיבלנו מחמאות כל השנים על הניהול של העירייה .אוקי.
אני עובר לשאילתא הבאה.

שאילתא של חבר המועצה בר שי בנושא  -מועדון לקהילה האתיופית.

.6
מר שי בר:

טוב ,לפני למעלה משנתיים שמחנו לשמוע גם בוועדת הקליטה ,על בנייתו של
מועדון לקהילה האתיופית בשכונת נווה ארזים .האם הסתיימה בנייתו של
המועדון ומתי צפויה להתחיל הפעילות בו?

מר מוטי ששון:

בניית המרכז הסתיימה ואנו צפויים לקבל בימים אלו את טופס האכלוס.
קיבלנו כבר את זה ,בימים האחרונים .נבחר מנהל המרכז אשר ישמש את
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הקהילה בכל תחומי התרבות ,ואשר נועד לתת מענה לקהילה בתכנון וקיום
אירועים תרבותיים וחברתיים ,שימור המורשת ,פעילות קהילתית וכדומה.
כבר קיבלנו ,ויש לנו מנהל.
אז אם באמת התקבל כבר טופס האכלוס ויש מנהל ,קודם כל אני אשמח

מר שי בר:

לדעת מי המנהל וגם מתי תתחיל הפעילות בתכלס שם.
מר מוטי ששון:

אתה רוצה לענות? תענה.

מר יוסי זיידה:

הבחור קוראים לו מריו ,בחור מהקהילה האתיופית ,לא החולוני ,שנבחר
במכרז על פי כללי המכרז כמו שנאמר.

עו"ד יונת דיין:

יוסי ,מיקרופון.

מר יוסי זיידה:

מריו ,בן הקהילה ,איש מקצוע שניגש למכרז וזכה בו .אנחנו כרגע עוסקים
באבזור ובהצטיידות ,כי יש לנו מרכז מאוד מאוד איכותי ,עם מטבח מבשל.
כרגע ,המגבלה העיקרית ,אחרי שנסיים את ההצטיידות ,היא כמובן
האפשרות לקיים אירועים .אחת מהמטרות העיקריות של המרכז היא אירועי
שמחה ואבל של הקהילה ,שהם אירועים המוניים ,מה שכרגע לא מתאפשר.
מקווים שעד שנסיים את ההצטיידות שאנחנו בעיצומה ,נצליח להתחיל לאט-
לאט לארגן גם אירועים.

מר מוטי ששון:

תודה רבה.
אני עובר לסעיף הבא.

שאילתא של חבר המועצה בר שי בנושא  -הוצאה לחל״ת ברשת קהילה ופנאי.

.7
מר שי בר:

בתקופת הקורונה בה המשק היה בסגר ,הוצאו לחל"ת עובדים רבים ברשת
קהילה ופנאי ,כדי להתייעל תקציבית מול העתיד הלא ברור .כמה מעובדי
הרשת יצאו לחל"ת עם פרוץ הקורונה וכמה מתוכם הוחזרו לעבודה עם
החזרת הפעילות?
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מר מוטי ששון:

 1,540עובדים יצאו לחל"ת 1,059 ,עובדים שבו מחל"ת .הפער נובע מירידה
משמעותית בהיקפי הפעילות וההכנסות עקב מגבלות התקופה המוכרת
לכולנו.

מר שי בר:

שאלה נוספת .האם ידוע,

מר מוטי ששון:

שאלת הבהרה.

מר שי בר:

האם ידוע למה ספציפית חברי הוועד שם פחות חזרו לעבודה?

מר מוטי ששון:

למה חברי הוועד?

מר שי בר:

כן .משהו כמו  7מתוך  9חברי ועד ,לא חזרו לוועדה.

מר מוטי ששון:

אני מניח ששיקולים מקצועיים של המנכ"לית ,או של ממלאת מקום
המנכ"לית ,ושל ההנהלה שם .אני לא נכנס לרמות האלה .אני מניח
שמשיקולים מקצועיים .הלאה .שחר.

.8

שאילתא של חבר המועצה שחר האס בנושא – העלאת הארנונה.
מר שחר האס:

שלום ,מה שלומכם? מחייכים ,זה טוב.

מר מוטי ששון:

כי אנחנו עובדים ויש תוצאות ,אז אני נהנה.

מר שחר האס:

עובדים ,עובדים גם .גם אנחנו .גם אנחנו .העלאת הארנונה .אשמח לדעת אם
בכוונת ראש העיר ,לאור המצב הכלכלי הקשה של תושבי העיר ובעלי
העסקים ,ליישר קו ,יש לציין שזה נכתב בסוף יוני ,מאז הצטרפו עוד הרבה
ערים נוספות לסיפור הזה .רמת גן ,חיפה ,רעננה ,באר שבע .לדעתי ,עד היום
הצטרפו כבר  12ערים סך הכל ,שפנו למשרד הפנים וביקשו שלא לבצע את
ההעלאה אוטומטית במסגרת הטייס האוטומטי ולא להעלות את הארנונה,
גם אם מדובר ב ,1.1%-לתושבים ,בתקופה כלכלית כה קשה.

מר מוטי ששון:

עיריית חולון מתמודדת עם האתגרים והקשיים הכספיים שזימנה תקופת
הקורונה .כדי לא לפגוע ברמת השירות לתושב ,ובהתאם להוראות החוק
המחייבות העלאת הטייס האוטומטי ,לא ביקשנו תוספת או הפחתה מיוחדת
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מעבר לעדכון שנקבע בחקיקה על ידי הממשלה .זה מה שעשיתי כל השנים
האחרונות .אשר על כן ,אם  12רשויות עשו מתוך  256רשויות 13 ,רשויות
מתוך  256רשויות ,זה אומר דרשני .הייתי מציע לך גם לבדוק מה שיעור
הארנונה שם בהשוואה לעיר חולון.
מר שי בר:

לא ,הארנונה פה עלתה ב 20%-ב 10-שנים האחרונות.

מר מוטי ששון:

וכמה עלה המדד?

מר שי בר:

המדד השנה ירד.

מר מוטי ששון:

וכמה עלה שכר הממוצע במשק?

מר שי בר:

או ,זה שכר הבכירים אבל ,מוטי.

מר מוטי ששון:

לא ,לא שכר הבכירים.

מר שי בר:

אנחנו נעלה את הזה כדי לממן את השכר שלכם? של הבכירים? כולם בחל"ת.

מר מוטי ששון:

שחר ,קודם כל אתה לא ממן באמת ,בחייך .זה לא ,לא מתאים להיות
פופוליסט.

מר שי בר:

למה פופוליסט?

מר מוטי ששון:

כי אני עונה לך,

מר שי בר:

מדד המחירים לצרכן לא ירד?

מר מוטי ששון:

אבל רגע ,אני מנסה ,אתה מדבר בעשור האחרון ,אז כדאי שתבין,

מר שי בר:

לא ,השנה,

מר מוטי ששון:

אז אני חוזר ואומר לך ,הטייס האוטומטי ,לא הרשויות קובעות את זה .מי
שקובע טייס אוטומטי ,משרד הפנים עם משרד האוצר ,הם קובעים את הטייס
האוטומטי ואנחנו מאמצים את זה ,ובזה נגמר העניין .אבל אתה צריך להבין
שיש ,השכר הממוצע עולה .אפילו במגזר הציבורי ,הוא עולה ,והם החליטו
שלוקחים  50%משיעור עליית השכר ו 50%-משיעור מדד המחירים לצרכן .זה
מה שעושה ,זה מה שהם קבעו ,1.1% ,ואנחנו מאמצים את זה,
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מר שי בר:

אבל המדד ירד .מדד המחירים לצרכן ירד ב.0.6%-

מר מוטי ששון:

אז אני מנסה להסביר לך 1.1% ,זה מה שהם אמרו ,זה מה שהם נתנו הנחיה
ואת זה עשינו .אני לא מבין מה,

מר שי בר:

הטייס האוטומטי עובד כאשר מדד המחירים לצרכן עולה וכאשר השכר
במגזר הציבורי עולה.

מר מוטי ששון:

אבל אתה לא מקשיב לי.

מר שי בר:

השכר אומנם עלה,

מר מוטי ששון:

אבל תקשיב ,אתה בשלך ,אני נותן לך תשובה ,וזו שאילתא ,אז בבקשה ,היא
תסביר לך מבחינה חוקית.

עו"ד יונת דיין:

התחשיב ,הנוסחה לתחשיב קבועה בחוק ,והיא אומרת 50% ,מדד 50% ,שכר.
מזה עושים  .80%נכון ,אמנון? עושים מזה  80%ורק זה הטייס האוטומטי.

מר אמנון ארץ קדושה:
עו"ד יונת דיין:

לא ,לא.50-50 .

 .50-50הייתה תקופה שעשו לזה  ,50-50 .80%וזה העלאה שהיא בעצם לא
בשיקול דעת .מה שעשו כאן  13רשויות ,הגישו בקשה מיוחדת להפחתת
ארנונה .זה לא לא להעלות ,זה להפחית.

מר אמנון ארץ קדושה :אני רוצה רק להוסיף שאתה מדבר על שכר ,העלו את שכר המינימום בשתי
פעימות ,מ 4,500-שקל ל .5,300-מי אתה חושב משלם את זה? העירייה .אז
חלק מזה זה שכר המינימום .היה פה הסכם קיבוצי ,היום יש גם את העובדות
הסוציאליות .זאת אומרת ,אתה צריך להבין ,אנחנו לא קובעים את הנושא
של השכר ,אלא זה נקבע עלינו .ואין לנו ברירה ,ואנחנו חייבים לשלם.
עו"ד יונת דיין:

שחר ,זה לא שכר בכירים ,זה של כל המגזר הציבורי.

מר שחר האס:

זה שכר המגזר הציבורי ,אני יודע .מכיר .אבל בגלל שחצי ,מיליון מהם
נמצאים כרגע בחל"ת ,אז זה בעיקר הולך לבכירים ,בואו.

עו"ד יונת דיין:

לא ,זה לא.
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מר אמנון ארץ קדושה :עכשיו ,אני רוצה גם להתייחס .אתם מעלים פה מה קורה עם רשת קהילה
ופנאי ,מה קורה ,להעלות הוצאות בחינוך ,להעלות הוצאות ברווחה .יש
דרישות להעלות הוצאות ,מצד שני ,אנחנו לא נוכל לבצע ולתת שירותים ברמה
סבירה אם אני לא אעלה ארנונה .זה הכנסה יחידה .אתם צריכים להבין גם,
 ,1.1מדובר בסך הכל ב 7-מיליון שקלים לשנה .זה אפילו לא יכסה את
ההוצאות של שנה הבאה .המשמעות היא ששנה הבאה יהיו קיצוצים.
מר מוטי ששון:

רק התקציב שלך ,שתבין ,הוא כבר  1.400מיליארד ש"ח .אז על מה אתה
מדבר?

מר מוטי ששון:

לא ,אבל אני לא ,אין דיון ,סליחה ,זה שאילתא .עניתי לך על השאילתא.

מר שחר האס:

וענית בהרחבה ,ותודה .אבל אפילו אותם  70שקלים בשנה ,או  ,170או כמה
שזה לא יוצא ,ועשיתי את החישוב ,גם הם בתקופה הזאת קשים לתושב.

מר מוטי ששון:

ומה לעירייה? איך היא תיתן את השירותים?

מר שי בר:

אבל העירייה אומרת שהיא איתנה .שחר ,ברשותך .העירייה אומרת שהיא
מאוד איתנה.

מר מוטי ששון:

רגע ,סליחה ,אין לך רשות דיבור .זה שאילתא.

מר שי בר:

אבל אמנון ענה לו.

מר מוטי ששון:

סליחה ,ענה לו ,לא לך.

מר שי בר:

בתקופה כזאת קשה,

מר מוטי ששון:

סליחה ,אין לך רשות דיבור .הוא שאל שאילתא ,מותר לו לקבל שאלת
הבהרה .הוא עשה את זה .אני עובר לסעיף הבא.

.9

מר שי בר:

אז זאת אומרת ,מעלים באופן אוטומטי ולא מצטרפים ל 13-רשויות,

מר מוטי ששון:

אני עובר לשאילתא הבאה .שחר ,בבקשה.

שאילתא של חבר המועצה שחר האס בנושא – העלאת מחירי צהרוני הקיץ.
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מר שחר האס:

בגלל הדחייה של שתי הישיבות הקודמות בהתנהלות כזו או אחרת ,אז
השאילתא כבר לא רלוונטית .אז אני מוריד אותה מסדר היום.

מר מוטי ששון:

.10

לא רלוונטית ,טוב .יורד מסדר היום.

שאילתא של חברת המועצה שני כהן מסילתי בנושא – אגף קהילה חדש.
מר מוטי ששון:

אני עובר לשאילתא ,שני ,איפה שני?

מר שחר האס:

שני לא מרגישה בשיאה.

מר מוטי ששון:

טוב ,אנחנו נשאיר לה לישיבה הבאה? לידה קלה שתהיה לה ובהצלחה.
לישיבה הבאה אנחנו נעביר לה .את רוצה לומר במקומה ,אלינור?

גב' אלינור מטלון:

אני יכולה ,אין לי בעיה.

מר מוטי ששון:

בדרך כלל מקובל שזה שכתב,

גב' אלינור מטלון:

 ...אבל אם אפשר אז אני אשמח.

מר מוטי ששון:

מה אני אגיד לך,

גב' אלינור מטלון:

אם יונת ויוסי מאשרים את זה ,אני אשמח.

מר מוטי ששון:

מה את אומרת?

עו"ד יונת דיין:

יונת בדרך כלל אומרת את מה שהחוק אומר ...

גב' אלינור מטלון:

אני לא אעשה שאלת הבהרה ,בסדר? אני רק  ...כדי שזה יהיה בפרוטוקול,
בסדר? אלא אם כן תהיה תשובה טובה אז אני אנסה .בימים אלו ,כלומר לפני
חודש בערך ,אם לא יותר ,פורסם בעצם מכרז חדש למנהל או מנהלת אגף
קהילה ,שזה בעצם תפקיד חדש .הוא תפקיד ,נשמע קצת כפול לתפקיד של
רשת קהילה ופנאי .מה מטרת אגף הקהילה והאם זו אינה כפילות תפקידים
אל מול רשת קהילה ופנאי?

מר מוטי ששון:

אגף קהילה הוקם על מנת לאגד בתוכו תחומי עיסוק עירוניים שאינם
מטופלים על ידי רשת קהילה ופנאי .תחומי העיסוק היום ,מחלקת צעירים
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עירונית ,מרכז אליעזר ,מרכז ג'סיקה ,תחום התנדבות עירוני העוסק באיתור
ומיפוי צרכים עירוניים ,ריכוז והפעלת מתנדבים ברחבי העיר ,ובהובלת
מדיניות עירונית בתחום ההתנדבות בקהילה .מרכז קליטה בבית העולה
ומרכז מורשת יהדות אתיופיה .טיפול בקולות קוראים לאוכלוסייה הייעודית
שאינם בטיפול באגף .אחריות על תחום מלגות עירוני עבור קידום ההשכלה
הגבוהה לצעירים בעיר .קיימים תחומים המחויבים להיות בהגדרתם
בכפיפות ישירה לעירייה ,וזאת על מנת לקבל תמיכה או שיפוי ממשרדי
ממשלה כדוגמת נושא קליטת העלייה ,שהם דרשו מאיתנו להביא ,אם אנחנו
רוצים לקבל מימון או ההשתתפות ,אנחנו חייבים לחזור לעירייה .אז גם
אותם העברנו לעירייה .תחומים אלה מזה תקופה ארוכה באחריות העירייה,
והוחלט מתוך ראייה ניהולית לאגד אותם תחת אגף אחד על מנת ליצור
שליטה ומתן שירות מקצועי ורחב לקהילה בעיר ככל שניתן .אין כל כפילות
אל מול פעילות והגדרת תפקידה של רשת קהילה ופנאי.
גב' אלינור מטלון:

רגע ,שאלת הבהרה .רק כדי להבין באמת .בעצם אין גם קשר לנוער וצעירים?
יש הרי את המחלקה של נוער וצעירים ,של קובי,

מר מוטי ששון:

הם עובדים בשיתוף פעולה בסדר גמור ,בין מחלקת הצעירים של הנוער,

גב' אלינור מטלון:

כלומר ,צעירים בנפרד ,קהילה בנפרד,

מר מוטי ששון:

וגם יש שם את ,יש לה את זה .הם עובדים בשיתוף פעולה ,ואנחנו משתדלים,

גב' אלינור מטלון:

יש לה את זה? מה זאת אומרת? לא הבנתי.

מר מוטי ששון:

זה נשאר אותו דבר.

מר יוסי זיידה:

מחלקת הנוער ,שקובי עזרן מנהל אותה ,ממשיכה לטפל בתחומים שהיא
טיפלה .תחום הנוער ברשת קהילה ופנאי ממשיך לטפל בשיתוף פעולה עם
מחלקת הנוער .יש חלוקת עבודה ושיתופי פעולה .ואגף צעירים ,שמוקם
עכשיו ,עוסק בדברים שראש העיר פירט .שכדי לקבל תקציבים בין השאר,
מהמדינה ,חייבים להיות חלק מלא מהעירייה ,ולא,

גב' אלינור מטלון:

ולא מרשת קהילה ופנאי .ולכן הם מוחזרים.
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מר יוסי זיידה:

כמו ,אוקי,

גב' אלינור מטלון:

אבל אם הוא רוצה להמשיך לדבר איתי ,הוא יכול ,זה בסדר.

מר מוטי ששון:

כן ,טוב ,אני עובר לשאילתא הבאה .אני עובר לשאילתא הבאה ,אישור מועצה,

גב'' קרן גונן:

רגע ,שנייה ,מוטי ,אפשר רק שאלה? מנהלת אגף הקהילה כבר נבחרה?

מר מוטי ששון:

לא ,יש מכרז.

גב' קרן גונן:

אני הבנתי אבל שכבר נבחרה מנהלת.

מר מוטי ששון:

לא ,איך את יודעת? אני לא יודע.

גב' קרן גונן:

ככה שמעתי .אז אני שואלת.

מר מוטי ששון:

שמעת? שמעת לא טוב .אין.

גב' קרן גונן:

אין עדיין ,יהיה מכרז .ליאן לא קשורה לזה .אני שואלת שאלה .כי זה מה שאני
הבנתי .אולי הבנתי לא נכון .ליאן לא נבחרה?

.11

מר מוטי ששון:

יצא מכרז ,ועוד לא ראיינו אותם בכלל.

גב' קרן גונן:

רגע ,ליאן ,לא המנהלת,

דובר:

אף אחד לא נבחר.

גב' קרן גונן:

אוקי ,תודה.

מר מוטי ששון:

לא נבחר אף אחד עוד.

מינויה של חברת המועצה הגב' רבקה עדן – לתפקיד סגן ראש העיר.
מר מוטי ששון:

טוב ,אני מבקש את אישור המועצה למינויה של חברת המועצה ,הגברת

רבקה עדן ,לתפקיד סגן ראש העיר .היא גם בקדנציה הקודמת כיהנה בו .מי בעד? ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1
 16 ,15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8בעד .מי נגד?  4ושתי נשים ,נגד .אוקי ,אושר.
רבקה ,יישר כוח ,שיהיה לך בהצלחה .מה שהחוק מאפשר לי ,זה מה שיש .היא
ללא שכר ,שיהיה ברור .לא שכר .היא גם לא רוצה .היא ,מה שהיא עשתה
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עכשיו ,עשתה עד עכשיו איתי בהתנדבות .עזרה לי בנושא של חינוך ,עם כל
הניסיון ,הייתה יועצת בבית ספר ,עם כל הניסיון העשיר שלה ,וגם בנושא של
מכרזים .מה שאמרתי זה בהמשך לעזרא סיטון ,שיש לו גם כן סמכויות
בתחום החינוך שהענקנו לו .אוקי ,רבקה ,שיהיה לך בהצלחה.
אני עובר לסעיף הבא.

אשור מועצה להארכת מינוי חברי ועדת ערר לענייני ארנונה .

.12

מר מוטי ששון:

ועדת ערר ,כן .אני מבקש את אישור המועצה להאריך את תוקף מינויו של
חבר ועדת ערר ,מר אהרון פלד ,עד לתאריך  .23.12.2023הוא היה בוועדה ,הוא
יכול להיות בשתי קדנציות ,וזה קדנציה נוספת שלו .יש לו ניסיון .מבקשים
לאשר .מי בעד?
רגע ,שנייה ,אני רוצה ,בגלל שאנחנו מאשרים שוב את אותו אדם ,אני אשמח

מר שי בר:

לדעת אם עדיין הסדר ניגוד עניינים קיים והוא תקף.
מר מוטי ששון:

כל מה שהיה תקף בראשון ,תקף בקדנציה השנייה שלו.

מר שי בר:

הוא עדיין גר בחולון ואין לו שום זיקה לאף רשימה.

מר מוטי ששון:

מה שהוא חתום ,לא חייב לאף זיקה.

מר שי בר:

אין לו זיקה?

מר מוטי ששון:

אני גם לא בטוח שאני מכיר אותו בכלל .טוב ,אוקי ,מי בעד? ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1
 ,20 ,19 ,18 ,17 ,16 ,15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7זאב ,אתה בעד?  21בעד .מי
נגד? מי נמנע?  22 ?22בעד ,אוקי .מי נמנע? אין נמנעים ,אין נגד ,אושר.
אני עובר לסעיף הבא.

.13

אישור תבחינים לחלוקת תקציב תמיכות (עמותות כללי) לשנת התקציב 2021
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מר מוטי ששון:

אישור תבחינים לחלוקת תמיכות לעמותה כללי לשנת  .2021מי רוצה להציג
את זה? חיים ,קיבלתם את החומר? אוקי .מי בעד? היה משהו ב ,כמעט ולא
היה ,בשוליים.

גב' אלינור מטלון:

 24,000שקל לפי מה שאני ראיתי .ובטוח יש שם עוד דברים שאני בטח לא
ידעתי לזהות .אני מדברת על  24,000שקל שהם ,בתבחינים של העמותות ,כן,
כן.

מר מוטי ששון:

לשנה הבאה ,חבר'ה .זה לשנה הבאה.

גב' אלינור מטלון:

נכון.

מר מוטי ששון:

אוקי ,מי בעד? על פי מכתבה של היועצת המשפטית ,יונת דיין ,מה 16-ליוני
 ,2020מי בעד?  17 ,16 ,15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1בעד .מי
נגד?  2 ,1נגד .מי נמנע? בר ,מה אתה? אתה בעד? תחליטו .בלבלתם אותי
עכשיו ,עינב ,את נמנעת? כן? אבל מי ,בסוף ,אתם בעד או לא? מה אתם? בעד,
אוקי .אני חוזר על ההצבעה .מי בעד? ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1
 19 .19 ,18 ,17 ,16 ,15 ,14בעד .כמה אמרנו נגד? אחת נגד ,אחת נמנעת ,עינב?
אוקי ,תודה רבה ,אושר.
אני עובר לסעיף הבא.

אישור תבחינים לחלוקת תקציב תמיכות (עמותות ספורט) לשנת התקציב . 2021

.14

מר מוטי ששון:

תבחינים לתמיכות בעמותות הספורט לשנת  .2021כן?

גב' קרן גונן:

יש לי שאלה רק אם אפשר .יופי .אני אשמח להבין קצת מה הסיפור עם נושא
של הכדוריד .יש כאן איזשהו סעיף שבעצם מצריך שכולם יהיו רשומים
באגודות הספורט .עכשיו ,אני מבינה שיש עמותה שהיא של בני נוער וילדים
של הכדוריד ,שיש איתה איזושהי בעיה .השאלה שלי ,אני מבינה שאני לא
מבינה את הכל ,אני לא כרגע רוצה לדעת את כל ההיסטוריה .גם ישבתי
ודיברתי ,אני לא ,לא העניין .השאלה שלי ,היות והסעיף המשפטי הזה נכנס
כרגע ובעצם לא מאפשר להם פרוצדורלית לפנות לאגודה ולהירשם וכולי,
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האם ניתן לדחות את זה בשנה ולאפשר לעמותות ,לעמותה הספציפית הזאת
אבל גם לעמותות אחרות ,פרק זמן לעמוד בקריטריונים כדי לקבל את
התמיכה?
מר מוטי ששון:

קרן ,זה לשנת  .2021ל ,2021-והם חייבים להיות שייכים לאיגוד.

גב' קרן גונן:

אני מבינה ,זאת השאלה.

מר מוטי ששון:

בין אם זה התאחדות ,הם לא יוכלו לשחק ,אם לא יירשמו להתאחדות או
לאיגוד ,הם לא יכולים לשחק .הם חייבים להירשם לאיגוד או להתאחדות.

גב' קרן גונן:

אבל זה לוקח זמן .זאת השאלה שלי.

מר מוטי ששון:

לכן ,עד ל 2021-יש זמן.

גב' קרן גונן:

לא ,אבל יש לנו ,עכשיו אנחנו כבר סוף  ,20כלומר ,את התמיכות של  20אני
לא יודעת אם הם יקבלו ,זאת השאלה .ולגבי ,21

דובר:

 ,20מקבלים.

גב' קרן גונן:

זהו ,אז השאלה ,בגלל כל הקורונה וכל הדברים והם נכנסו גם כן למצוקות
כלכליות ,האם ניתן ,ואני מבינה שיש פה איזשהו סיפור שאני לא מבינה עד
הסוף ואני לוקחת את זה בחשבון .אני כרגע לא נכנסת למי צודק ומי לא .לא
העניין .אבל פרוצדורלית ,אם אפשר לתת איזשהו פרק זמן הגיוני כדי לתת
להם להירשם .זאת אומרת ,לתת להם את התמיכות של העירייה לעוד שנה
אחת ,2021 ,ומ 22-מקובל עליי לחלוטין ,אני מבינה שהיה מעורב בנושא בית
משפט ,אז אני לא נכנסת .אבל השאלה אם אפשר לתת להם מרווח נשימה
ולא להיכנס למאבקים האלה בבקשה.

רו"ח דורון עברי:

ערב טוב ,נעים מאוד ,דורון עברי ,אני עורך את הבקרה התקציבית לוועדת
התמיכות .לשאלתך ,יכולה להיווצר סיטואציה שבה הם לא יקבלו ,אני מדבר
על כדוריד ,הם לא יקבלו את התמיכות מכיוון שהם לא יוכלו להירשם באיגוד.
זאת אומרת ,אם אנחנו לא נאשר את זה ,אז יהיה מצב שכדוריד נוער וצעירים
לא יקבלו תמיכה .לכן ,בעקבות הפסיקה שיצאה בבית המשפט המחוזי ,אנחנו
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פשוט חידדנו את זה ,שחלילה לא יהיה מצב שקבוצת כדוריד נוער וילדים לא
יקבלו תמיכה.
גב' קרן גונן:

אני מבינה ,אבל הסיפור הזה קצת יותר מורכב מסעיף כללי בסוף .הסיפור
קצת יותר מורכב .הנוער והילדים רשומים על עמותה מסוימת .זאת אומרת,
הם לא רשומים על הבוגרים .כרגע ,יש לי איזשהו בור תקציבי שהם גם חייבים
כסף לעירייה וכולי .השאלה שלי ,ואני מבינה את מה שאתם אומרים ,אני לא
מתעסקת אפילו נכון ,לא נכון .פרק זמן של פרוצדורה עד לרישום ,זה משהו
שלוקח זמן .האם התמיכה העירונית ,כי אני מבינה שאת הטוטו הם לא
יכולים לקבל ,אבל לפחות את התמיכה העירונית שמגיעה להם כל שנה והם
מקבלים כל שנה ,אם אפשר לתת להם  ,2021ומ ,2022-השורה התחתונה
מאוד ברורה לי.

רו"ח דורון עברי:

אז זה אומר שאנחנו נצטרך כביכול לשנות את התבחינים שמתייחסים
לרישום הקבוצות באיגודים הספציפיים .זאת אומרת ,כל קבוצה עכשיו שלא
תהיה רשומה ,תגיד" ,רגע ,אם אני לא אמורה להיות רשומה באיגוד מסוים,
אז אני גם רוצה לקבל תמיכה" .ואז זה נפתח לכולם ,ואז יכול להיות פה איזה
סוג של ,בעייתי.

גב' קרן גונן:

לא ,אבל זה סעיף שהכנסנו רק עכשיו .עד היום הם קיבלו את התמיכה.

רו"ח דורון עברי:

לא ,לא.

גב'' קרן גונן:

הם היו מקבלים את התמיכה העירונית כל שנה.

ר"ח דורון עברי:

שנייה ,נכון .כי מה שקרה עד עכשיו שכל ,שהיה בתבחין ,כן? הייתה חובה
שהקבוצות יירשמו באיגודים ,אוקי? עכשיו ,כשבא בית משפט במחוזי ואמר
שהוא לא ,הוא לא הסכים לכפות על האגודה של הבוגרים לרשום אותם כיוון
שהיא כביכול ,יש לה איזה סוג של בעלות על הקבוצה ,אז הוא אמר" ,אני,
מבחינתי ,תשאירו את זה" .שכל אגודה שהיא ,כביכול יש לה סוג של בעלות,
היא זאת שיכולה להירשם .וכתוצאה מזה ,היא זאת שיכולה לקבל .זאת
אומרת ,הקבוצות באמת עד עכשיו היו חייבות להירשם באיגוד .הקבוצות ,לא
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העמותות והאגודות .ולכן ,אם אנחנו לא נאשר את זה ,אז יכול להיות מצב
שכדוריד נוער וילדים לא יקבלו תמיכה.
גב' קרן גונן:

אני רוצה שנייה רק לעשות הפרדה .אני מבינה לגבי ,שנייה רגע אבל ,יוסי.
התמיכה העירונית הייתה ניתנת כל שנה .כרגע זאת החלטה שלנו ,בסדר?

מר יוסי זיידה:

מסתמכת על פסיקה של בית המשפט.

גב' קרן גונן:

אני מבינה .השאלה אם אפשר לתת ,כהחלטה פנימית שלנו ,עוד זמן כדי
להתארגן? זאת השאלה.

מר יוסי זיידה:

פסיקה של בית המשפט ,שעיריית חולון הייתה צד בה ,ובעצם אין ברירה
בסיטואציה אלא לכבד את הפסק הדין .ויתרה מזאת ,אם זה לא יקרה ,ייווצר
מצב שעמותת הצעירים לא תקבל בעצם שום תקציב בשנתיים הקרובות .זאת
המציאות בעצם .אז ההחלטה היא החלטה שאין ברירה אחרת .עצמון ,אתה
רוצה להוסיף משהו?

מר זאב ניסים:

אני רוצה לדבר בנושא הזה.

מר יוסי זיידה:

עצמון ,קח לך מיקרופון שם .לא ,לא שומעים אותך בהקלטה.

מר זאב ניסים:

יוסי ,אני רוצה לדבר בנושא הזה.

מר עצמון קצב:

הילדים ,השחקנים היום של מחלקת הנוער ,רשומים באגודת הבוגרים .גם
אם נאשר את זה ,מה שיקרה ,שלצעירים לא יהיו שחקנים .כל השחקנים
שייכים לבוגרים .הם מעבירים אותם אליהם ,הם רושמים אותם אצלם .הם
לא שואלים אותנו בכלל .אנחנו לא צד בעניין .האיגוד ,הכדוריד הוא בעצם
הרלוונטי .ובניגוד לכדוריד ,הם רשומים  16שנה תחת הבוגרים .כל עוד היה
הסכם ביניהם והם הסתדרו ,הכל היה טוב ויפה .שהתחילו המלחמות ביניהם,
באו הבוגרים ואמרו" ,חבר'ה ,אלה שלנו ,עזבו אותי ,אני לוקח אותם חזרה.
אתה רוצה? תבנה מהתחלה" .לבנות מהתחלה זה אומר להתחיל מכיתה ד'.
עד שהוא יגיע למצב של נוער ייקח לו  3-4שנים .לא תהיה פה אגודת נוער .זה
אחד השיקולים .מעבר לזה,

מר מוטי ששון:

אוקי ,חברים,
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מר זאב ניסים:

אני רוצה להתבטא בנושא.

מר מוטי ששון:

כן ,זאב ,בבקשה.

מר עצמון קצב:

בית המשפט חידד את הנושא.

מר מוטי ששון:

עצמון ,זהו.

מר זאב ניסים:

בית המשפט קבע מה שקבע ,אבל יש פה בעיה של כסף .אתם כולכם ,לא יודע,
אני בטוח שאתם מבינים את הנושא ,אבל אתם לא נוגעים בו בכוונה .תראה
מה שקורה פה ,האגודה הזאת נקראת מ.כ חולון .זה האגודה הבוגרת .והם כל
הזמן שיחקו ,כל מועדון הספורט צעירי חולון ,כ 200-שחקנים היו בליגה
הזאת ,שיחקו כל השנים תחת הקטע של האגודה הזאת על מנת לקבל את הזה
ולהיות מוכרים בשביל לקבל תקציב .אנחנו בזמנו החלטנו ,אם אתה זוכר
מוטי ,וזה היה בהמלצה שלך ואנחנו קיבלנו אותה ,ושמחנו אפילו ,להפריד בין
בוגרים לבין נוער וילדים .להפריד .למה? כי בדרך כלל בכל האגודות ,ולא
משנה באיזה ענף ,האגודות של הבוגרים היו טוחנים את כל התמיכה לטובתם
ולא משאירים כלום לילדים ולנוער וכל זה .אנחנו הרי רוצים לתת לחינוך ,וזה
חלק ממערכת החינוך בעיר .עכשיו ,מה שקרה ש ,-תראה ,מועדון הבוגרים
האלה שהם משחקים תחת השם שלו ,אגב ,הם שני גופים נפרדים .הם מנהלים
כבר  16שנה את כל הקטע של ילדים ובני נוער ,והם מביאים הישגים מצוינים
בכל העולם .אתה יודע ,הם זכו ,אתה יודע ,בקטאר .הם הגיעו אפילו למקום
שלישי בתחרות של בתי ספר בכדוריד .עכשיו ,מה אני אומר? אני אומר דבר
אחד ,אנחנו צריכים לבוא ולהחליט ,להפריד בין נוער לבוגרים מבחינה
תקציבית .וזה לא משנה לי שהם ימשיכו להיות מ.כ ,זה באמת לא כל כך
חשוב .מה שקורה פה ,יש מישהו שם ,במועדון הזה של הבוגרים ,שרוצה
להשתלט גם על התקציב של  220,000שקל אני חושב .אגב ,הם מקבלים ,בגלל
שהם מסופחים אליהם ,האגודה הבוגרת מקבלת  270,000שקל לשנה
מהטוטו .שזה כסף שצריך לעבור בכלל לאגודות הנוער והנערים .היא לא
עוברת .הם לוקחים את הכסף .זה אתם לא יודעים ,או שאתם יודעים .אבל
אם אתם לא יודעים ,עכשיו אני מגלה לכם .עכשיו ,יש עוד  220,000שקל שזה
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התמיכה של העירייה .וגם על זה הם רוצים להשתלט .זה הוויכוח .הוויכוח
הוא כסף .וזה לא משנה אם אנחנו נירשם בעוד שנה ,שנתיים ,זה באמת לא
חשוב .חשוב להפריד בין תקציב נוער לבוגרים .ומוטי ,אתה כל הזמן המלצת
על זה .קיבלנו את ההמלצה שלך ,תמשיך בקטע הזה .חד וחלק .זו האמת
לאמיתה.
מר מוטי ששון:

טוב.

מר שי בר:

יש לי עוד שאלה .האם התוספת של הסעיף לגבי הרישום לאגודות הוא בעצם
נוגע רק לקבוצה אחת שהוזכרה פה? או שאנחנו מורידים פה עוד כמה קבוצות
פוטנציאליות? כאילו ,להבין על מה אנחנו מצביעים.

מר מוטי ששון:

תדבר למיקרופון ,לא שומעים אותך.

רו"ח דורון עברי:

אני אומר שבעצם התבחין הזה הוא לא תבחין שהוא ספציפי לאגודה כזו או
אחרת ,אלא הוא תבחין רוחבי ,לכולם.

מר שי בר:

השאלה אם הוא משפיע רק על אגודה אחת מבין הקיימות.

זאב ניסים:

אבל הבעיה קיימת רק פה.

רו"ח דורון עברי:

הבעיה ,כן ,התעוררה רק במקרה הזה ,אבל אנחנו בעצם רוצים שכולם יהיו
רשומים באיגודים הספציפיים .בסדר? כמובן שזה בעקבות בית משפט.

מר שי בר:

גם בעניין של תמיכות בספורט ,כמו שנראה בעוד כמה סעיפים קדימה ,אנחנו
בעצם מקצצים תוך כדי תנועה לעמותות ספורט .נגיד הפועל חולון שמקוצצת
בצורה משמעותית ,במהלך שנה ,אחרי שכבר הכינו תקציב מסוים .אז מה
שוות בעצם ההקצבות אם אנחנו יכולים תוך כדי תנועה ככה לשנות את
ההקצבות עצמן?

מר מוטי ששון:

כשנגיע לסעיף ,נדבר על זה .ותוך כדי תנועה גם קורית קורונה ,ותוך כדי זה
שקורונה נמצאת אז אין משחקים ואין קהל ואין תשלום לשחקנים ,כי הם לא
עובדים .הכל קורה תוך כדי תנועה .טוב ,אוקי ,מי בעד אישור התבחינים
לתמיכות,
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מר זאב ניסים:

מוטי ,סליחה ,מוטי ,זה זאב .סליחה שאני מפריע לך .אני המלצתי על הקטע
של להפריד ,ואתה תמיד היית בעד .לא שמעתי את דעתך בנושא.

מר מוטי ששון:

קודם כל ,חשבונות נפרדים צריך וחובה שיהיו.

קרן גונן:

אבל הם נבלעים עכשיו.

מוטי ששון:

ואי אפשר להעביר מצד לצד .אי אפשר להעביר מהנוער לבוגרים ,מה שהיה
בתקופה של ,אתה יודע,

מר זאב ניסים:

אבל אפשר להבטיח שהתמיכה תעבור  ...נערים.

מר מוטי ששון:

אנחנו נדאג שיעבור ,אנחנו נדאג בהתנהלות,

מר זאב ניסים:

זה לא חשוב לך? אני חושב שזה חשוב לך .אני חושב ככה.

מר מוטי ששון:

אבל זה לא עכשיו על סדר היום .על סדר היום,

זאב ניסים:

כן ,אבל אם אתה מעביר את התמיכה לבוגרים ,נוער נערים ,זה מה שקורה,
אתה מפרק אותם .וזה חבל.

מר מוטי ששון:

זאב ,אני לא חושב כמוך.

מר זאב ניסים:

אתה לא חושב כמוני? זה בדיוק מה ש,-

מר מוטי ששון:

טוב ,חברים ,כן ,מה השאלה שלך?

רו"ח ראובן קייקוב :פשוט כאשר יש שינוי בתבחינים ,אז אולי כדאי לעשות איזשהו שימוע .שימוע,
מר מוטי ששון:

אתה פועל בהתאם להנחיות בית משפט ,מה אתה רוצה?

רו"ח ראובן קייקוב :לא ,לא במקרה הספציפי הזה ,כן? של בית משפט או שיש הנחיות של חוק,
אלא כאשר יש שינוי ועדכון של תבחינים ויש בהם בשביל לפגוע במישהו
שקיבל בעבר ,ועכשיו הוא לא יקבל,
עו"ד יונת דיין:

כל עניין התבחינים וחלוקת התמיכות מבוצע לפי נוהל משרד הפנים שקובע
את השלבים .ועדת תמיכות מגבשת המלצה .תבחינים מאושרים במועצת
העיר לשנה הבאה ,ומפורסמים באתר העירוני עם מועדים להגשה .אחרי
שנקבע התקציב של השנה הבאה ואחרי שהגישו עד המועד האחרון ,ועדת
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התמיכות בודקת את הכל וממליצה למועצה איך לחלק את התקציב .וגם זה
מפורסם אחד כך באתר העירוני.
רו"ח ראובן קייקוב :כן ,אבל יש גם שינויים בתבחינים ,שהם לא בדיוק נגזרים מ ,-אלא נגזרים
מתוך העדפות פנימיות שלנו .אין דבר כזה?
מר יוסי זיידה:

 ...מאוד מאוד ברורים .במקרה הזה ,בגלל בית משפט יש שינוי ,לא מסיבה
אחרת.

רו"ח ראובן קייקוב :בסדר ,באופן כללי אני אומר.
מר יוסי זיידה:

אין כללי פה,

רו"ח ראובן קייקוב :כאשר יש שינויים בתבחינים ,שהם אינם נובעים מחוקים ותקנות וכולי,
מר מוטי ששון:

אין דברים שרירותיים .טוב ,חברים ,מי בעד אישור התבחינים לתמיכות
באגודות הספורט ,עמותות הספורט ,לשנת  ?2021מי בעד? ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1
 14 .14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8בעד .מי נגד?  6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1נגד .מי נמנע? אין
נמנעים ,אושר.
אני עובר לסעיף הבא.

אישור מתן פטור חלקי מארנונה לנכס מתנדב לשירות הציבור .

.15

מר מוטי ששון:

אישור מתן פטור חלקי מארנונה למוסד מתנדב לשירות הציבור .אני מבקש
להוריד את סעיף  14מתוך הטבלה שקיבלתם ,ולהתייחס רק ל 13-הראשונים
בלבד.

מר שחר האס:

אפשר להתייחס לנושא בבקשה?

מר מוטי ששון:

על מה? איזה נושא?

דוברת:

מה זאת אומרת להוריד את סעיף ?14

מר מוטי ששון:

לא דנים בו ,בסעיף  .14ביקשתי להוריד אותו .אז תתייחסו לכל היתר .אם יש
לכם שאלות ,בבקשה .בלי רשת קהילה ופנאי .אני צריך ללמוד את הנושא
הזה.

38

מועצת העיר ה 18-חולון ישיבה מועצה מן המניין מס'  26ליום –  9.8.2020מס' פרוטוקול
520
מר שחר האס:

אני אשמח להתייחס.

מר מוטי ששון:

בבקשה .אולי ניתן קודם ,אושרית ,בבקשה.

גב' אושרית לוי:

חברי המועצה הנכבדים ,הועברה אליכם טבלה ובה רשימת מוסדות אשר
הגישו בקשה למתן פטור מארנונה למוסד מתנדב לציבור ,מכוח סעיף /5י
לפקודת מיסי העירייה ומיסי הממשלה .הפטור הינו פטור חלקי בשיעור שני
שליש מגובה החיוב .הבקשה של כל מוסד ,על הנספחים שלה ,נבדקה על ידי
ועדת רשות ,ועדת קדם פטור מארנונה ,מוסד מתנדב לשירות הציבור,
שאוישה על ידי  4אנשי מקצוע ,עובדי עירייה מהתחום הכלכלי ,וזאת לפי
הקריטריונים שגיבש משרד הפנים ,שנקבעו בחוזר מנכ"ל .ועדת קדם פטור
העבירה את ממצאיה ומסקנותיה לוועדת הנחות ,אשר דנה בבקשות
בתאריכים  10ליוני  2020ו 15-ליוני  .2020ועדת הנחות המליצה לאשר 5
מוסדות מתוך  13מוסדות ,ואלו הם ,האגודה למלחמה בסרטן ,עמותת איל"ן,
עמותת עזר מדוד ,נוער מוביל שינוי ויד שרה ,אשר עמדו בכל הקריטריונים
שנקבעו לעניין הפטור .שמונת המוסדות האחרים לא ענו על לפחות אחד
מהקריטריונים .אני מזכירה לכם כי על מנת לקבל את הפטור המבוקש ,על
המוסד לעמוד בכל הקריטריונים במצטבר שגיבש משרד הפנים .סכום הפטור
המבוקש לכל חמשת המוסדות הינו  28,326ש"ח .מבוקש בזאת ממועצת העיר
לאשר או לדחות את הבקשות כמפורט בטבלה .תודה.

מר שחר האס:

אשמח להתייחס אם אפשר .צעד מבורך כמובן ,והלוואי שנזכה יותר ונוכל
להעניק לארגונים ומוסדות את ההנחה המתבקשת .אשמח לדעת איזה
פעולות נעשו ,איזה  reach outנעשה לאותן אגודות שאנחנו מכירים פה בעיר,
במטרה להציע בפניהן את הקול הקורא? לאפשר לה להתמודד? מכיוון שאם
מסתכלים על הרשימה,

גב' אושרית לוי:

זה לא קול קורא .לא מדובר בקול קורא.

מר שחר האס:

בסדר ,אז לא קול קורא .לא קול קורא ,סליחה.

גב' אושרית לוי:

זאת הגשת בקשה על פי חוק.
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מר שחר האס:

בקשה ,בסדר .השאלה שלי האם נעשה איזשהו  reach outמטעם העירייה
למוסדות נוספים? כי אם תסתכלו על הטבלה ,יש פה טבלה של ארגונים מאוד
מאוד גדולים .מה החשש שאני מנסה לדבר עליו? שהארגונים הגדולים ,שיש
להם הרבה מאוד הנהלות וכאלה ,כוח אדם וכאלה ,מכירים את אותן הטבות.
יכול מאוד להיות שארגונים קטנים יותר ,שיכול מאוד להיות שכן עומדים
בקריטריונים ,בכלל לא מכירים את העובדה שיש להם אפשרות לבקש בקשה,

גב' אושרית לוי:

עמותת עזר מדוד הוא לא מוסד גדול ,הוא מוסד קטן מאוד.

מר שחר האס:

דוד ביביאן הנחמד ,מכיר כל חלקה טובה פה בעירייה .אנחנו כולם מכירים
אותו ומכירים את פועלו בקהילה הפרסית .אני מכיר אותו מצוין .ניהלתי את
קרן מכבים שהוא ככה חבר בה לא מעט .מינכ"לתי אותה  3שנים .הוא מכיר
כל חלקה טובה .אני תוהה בנוגע לארגונים קטנים יותר שהם לא עזר מדוד
שמחובר יפה .האם זה פורסם איפשהו? האם הארגונים שייתכן ויכולים
לעמוד בקריטריונים קיבלו הודעה על כך? האם העירייה באופן יזום פרסמה
את זה בכדי להגיע לאותם ארגונים ,שיכול מאוד להיות שהם זכאים לכך?

גב' אושרית לוי:

בעבר ,אני רק אבהיר שבעבר הרחוק ,הפטור הזה היה מאושר על ידי משרד
הפנים .ב 9-לינואר בשנת  ,2019לא כל כך עבר רחוק .ב 9-לינואר  2019תוקן
החוק ,כך שנקבע שסמכות האישור למתן הפטור תהיה של מועצת הרשות
המקומית ,וזאת כמובן לאחר שהונחה לפניה חוות דעתה של ועדת הנחות.
אוקי? כל מוסד שמחויב בארנונה בודק את הזכאויות שלו להנחה ,מתקשר
ליחידה הרלוונטית ,היחידה הרלוונטית מסייעת לו בכל הבירורים וכל
הבדיקות ,ומבהירה לו במפורש אילו מסמכים עליו להציג.

מר שחר האס:

אני שואל שוב ,זה פורסם איפשהו?

גב' אושרית לוי:

לדעתי זה כן פורסם .מופיע,

מר שחר האס:

סליחה?
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גב' אושרית לוי:

אני לא זוכרת ,אני אבל חושבת שזה אפילו מפורסם באתר האינטרנט .אני
צריכה לבדוק את זה .כל עמותה שמגישה בקשה או שמחויבת בארנונה,
תאמין לי ,שמזדרזת ופונה אלינו ומקבלת את כל ההסברים המפורטים.

מר שחר האס:

אלה שפונים .אוקי ,תודה.

מר שי בר:

יש לי עוד שאלה בנושא הזה .גם תנועות נוער הן עמותות ,אני מקווה שגם הן,
הן גם מקבלות איזה הטבה בארנונה?

גב' אושרית לוי:

תנועות נוער פטורות מארנונה .הן אמורות להגיש מסמכים על פי דין ,והן
פטורות מארנונה.

מר שי בר:

לא תחת הסעיף הזה פשוט?

גב' אושרית לוי:

לא תחת הסעיף הזה .יש להן פטור מלא של מאה אחוז מכוח פקודת העיריות.

מר שי בר:

וגם זכור לי משנים קודמות שניתן פטור למכון הטכנולוגי ,למרות שהמנכ"ל
שם מרוויח יותר ממה שרשום.

מר אמנון ארץ קדושה :תראו ,ההגשה היא פעם ב 3-שנים ,זה על פי הפקודה לתקנות .פעם ב3-
שנים .אתם לא מקבלים כל שנה את כל האגודות והעמותות שמקבלות
פטורים ,בסדר? פעם ב 3-אנחנו צריכים להביא את זה למועצה שוב .המכון
הטכנולוגי אושר שנה שעברה ,והוא ,מה שנקרא ,מקבל על פי חוק .יש ,המל"ג,
יש לו זכות לקבל .זה עלה במועצה פעם קודמת ,והבאנו את החוק ,אין מה
לעשות ,חבר'ה ,יש חוקים שאנחנו חייבים לציית להם .גם אם לא תמיד זה
מוצא חן בעינינו.
רו"ח ראובן קייקוב :אמנון ,עוד שאלה בבקשה .הקריטריון של הכנסות ,התמיכה הממשלתית-
העירונית אינה עולה על  ,50%או התמיכה היא בין  50%ל ,75%-מה זה
הקריטריון הזה?
מר אמנון ארץ קדושה :אני אומר ,יש ,כמו שאמרה אושרית קודם ,יש רצף של קריטריונים שכל
עמותה נבחנת .מגיעים ,בודקים את הדו"חות הכספיים שלהם.
רו"ח ראובן קייקוב :מי קבע את הקריטריון הזה?
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מר אמנון ארץ קדושה :משרד הפנים .כל הקריטריונים נקבעים בחוזר על ידי משרד הפנים ,אנחנו
לא קבענו את הקריטריונים האלה.
רו"ח ראובן קייקוב :עוד קריטריון מסוים ,קריטריון מספר אחד ,מטרות המוסד היא  ...רווחת
הציבור .ראיתי שעל כמה קריטריונים ,המוסד ,סליחה ,קריטריון " ,3המוסד
אינו פועל למטרת רווח ואינו עוסק בפעילות עסקית" .אבל כמה מהעמותות
פה ,סימנתם פה  ,xכאשר העמותה היא כהגדרתה היא אינה פועלת למטרת
רווח.
מר אמנון ארץ קדושה :אז מה השאלה?
רו"ח ראובן קייקוב :אז מדוע מופיע שם  xאם זו עמותה שאינה פועלת למטרת רווח?
מר אמנון ארץ קדושה :אבל לא כל ,בואו ,יש עמותות שונות .כל עמותה היא עמותה ,מה שנקרא,
פועלת למטרות שונות .אנחנו בודקים אותם באמת ,אם יש עסקי או אין עסקי.
רו"ח ראובן קייקוב :פשוט יש פה עמותה,
מר אמנון ארץ קדושה :כל עמותה נבחנת לגופה.
רו"ח ראובן קייקוב :עמותה לילדים בסיכון .לא יודע .שיפור תפקודם של ילדים על הרצף
האוטיסטי ,הפעלת תוכנית ,טיפול ותמיכה בילדים,
מר אמנון ארץ קדושה :ראובן ,מה השאלה?
רו"ח ראובן קייקוב :לא ברור למה העמותה הזאת לא קיבלה גם פטור.
מר אמנון ארץ קדושה :יש סיבה למה היא לא קיבלה.
רו"ח ראובן קייקוב :כן ,אני רואה שיש פה אי עמידה בשני קריטריונים ,כאשר אחד מהם,
גב' אושרית לוי:

ראובן ,אני אסביר ,אוקי? העמותה לילדים בסיכון לא קיבלה את הפטור ,כי
היא אינה עומדת בקריטריון  ,3אוקי?

רו"ח ראובן קייקוב :שמה? שהיא כן פועלת למטרת רווח?
גב' אושרית לוי:

קריטריון  3אומר שעל פי הדו"חות הכספיים עולה כי חלק ניכר מהכנסותיו
של המוסד מקורן במתן שירותים למשרד הבריאות ,והדבר מהווה משום
פעילות עסקית .הם גם לא עומדים באחוז התמיכה הממשלתית .אחוז
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התמיכה הממשלתית של המוסד הזה מהכנסותיו הכוללות ,עומד על ,78%
כלומר ,למעלה מ .75%-ואני מזכירה לכם ,אי עמידה באחד מהקריטריונים,
אוקי? אנחנו לא יכולים לאשר את הפטור .המוסד אמור לעמוד בכל
הקריטריונים במצטבר .אוקי?
רו"ח ראובן קייקוב :פשוט זה מוזר .דווקא העמותות האלה שכן מוציאות כסף מהציבור ,עושות
כסף על הציבור ,כן?
מר אמנון ארץ קדושה :ראובן ,עוד דבר אחד .כל עמותה שלא אושרה כאן ,נדחתה ,יכולה להגיש
ערעור למשרד הפנים .אם יאשרו ,יאשרו.
רו"ח ראובן קייקוב :אתם מיידעים את אותן העמותות שלא,
מר אמנון ארץ קדושה :בוודאי ,מקבלים עדכון .בוודאי.
מר מוטי ששון:

טוב ,ראובן ,תודה רבה .אוקי ,חברים ,אני מבקש את ,יוסי ,זה מפריע .מועצת
העיר מחליטה לקבל את המלצות ועדת הנחות למתן או אי מתן פטור חלקי
מארנונה לפי סעיף (5י) לפקודת מיסי העירייה ומיסי הממשלה ,בסוגריים,
פיטורים ,1938 ,למוסדות ,על פי הנימוקים כמפורט בפרוטוקול ועדת ההנחות
ובטבלה המצורפת .ואושרית הזכירה את ה 5-שאנחנו מתייחסים אליהן.
אוקי ,מי בעד?  18 ,17 ,16 ,15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1בעד.
מי נגד? מי נמנע? אין נגד ,אחת נמנעה .אוקי ,אושר
אני עובר לסעיף הבא.

עו"ד יונת דיין:

סעיף " ,7מבוקש בזאת ממועצת העיר לאשר או לדחות את הבקשות כמפורט
בטבלה".

גב' אושרית לוי:

נכון .לאחר מתן החלטת הוועדה ,נקבל מכתב .אז רשום פה "החלטת מועצת
העיר" בסוף.

עו"ד יונת דיין:

זה נוסח ההחלטה המוצע" .מבוקש החלטת המועצה" זה נוסח החלטה מוצע.

מר מוטי ששון:

אוקי ,אני עובר לסעיף הבא .תודה רבה .סיכומה והצעותיה ,אנחנו אישרנו את
זה ,נכון? אני עובר לסעיף הבא .חברים ,אנחנו הצבענו בעד זה ,נכון? אוקי ,אני
עובר לסעיף הבא.
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סיכומיה והצעותיה של הועדה לענייני ביקורת בנושא :דו"ח ביקורת רו"ח משרד
הפנים בעיריית חולון לשנת . 2018

.16

מר מוטי ששון:

סיכומיה והצעותיה של הוועדה לענייני ביקורת בנושא דו"ח ביקורת רואה
חשבון משרד הפנים בעיריית חולון לשנת  .2018מי רוצה להציג? אתה רוצה
להציג? אסתי ,את רוצה להציג? בבקשה .לא שומע.

מר אמנון ארץ קדושה :טוב ,זה היה בעצם ועדת ביקורת .שי קינן בעצם היה צריך להציג את זה.
מר מוטי ששון:

הוא לא בא.

מר אמנון ארץ קדושה:

אני רק אגיד שב ,2018-ובאמת ,כל הכבוד לצוות של הגזברות ,לא הייתה

אף הערה אחת בדו"חות המבוקרים .הייתה הערה על התכנסות ועדות ,זה
לתשומת ליבם של חברי המועצה.
מר מוטי ששון:

ועדות מועצת העיר ,כן.

מר אמנון ארץ קדושה :אבל לגבי ההתנהלות הכספית ,לא הייתה אף הערה אחת.
מוטי ששון:

טוב ,אוקי ,חברים ,מי בעד סיכומיה והצעותיה של הוועדה לענייני ביקורת
בנושא דו"ח ביקורת רואה חשבון משרד הפנים בעיריית חולון לשנת ?2018

מר שי בר:

יש לי רק השגה ,כי חלק מהנתונים פה לא תקינים במסמך.

גב' אושרית לוי:

בנוגע למה?

מר שי בר:

יש פה נגיד ,רשום שוועדת קליטה ,שמורן היה יושב הראש שלה ,התכנסה פעם
אחת ,והיא התכנסה  3פעמים .השאלה מאיפה,

גב' אושרית לוי:

אתם יודעים שמדובר על ?2018

מר מוטי ששון:

חבר'ה ,זה ביקורת לא שלנו ,מה אתה רוצה? זה לא ביקורת של העירייה,
ביקורת של משרד הפנים.

מר שי בר:

אז מי ,מאיפה הנתונים האלה הגיעו?

מר מוטי ששון:

חבר'ה ,מדובר על  .2018זה מה שעשה המבקר של משרד הפנים .לא אנחנו
עשינו את הביקורת.
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מר שי בר:

אז מי העביר לו את הנתונים האלה? למה הם לא מעודכנים?

מר מוטי ששון:

אתה שמעת מה שאמרתי לך? לא אנחנו כתבנו את הדו"ח ,כתב את זה משרד
הפנים.

מר שי בר:

על סמך מה?

מר מוטי ששון:

מי העביר לו את הנתונים? הוא עשה את הביקורת ,הוא לא שואל אותנו .הוא
נכנס ועושה את הביקורת.
אז יש פה בעיה שלא רשום .אולי לא נכנסו פרוטוקולים לאתר העירייה יכול

מר שי בר:

להיות.
מר מוטי ששון:

מה זה קשור לאתר העירייה? הוא נכנס ,היה ,ובדק את הכל בעירייה .מה קרה
לך? הם יושבים ,באים ,צוות של רואי חשבון יושב בעירייה ובודק את הכל.

מר שי בר:

אז יש בעיה,

מוטי ששון:

אוקי ,אז אם פה ושם ,אני לא אחראי לזה .אוקי ,מי בעד סיכומיה והצעותיה
של הוועדה לענייני ביקורת בנושא דו"ח ביקורת רואה חשבון משרד הפנים
בעיריית חולון לשנת  ?2018אוקי ,מי בעד? ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1
 ,13מי חסר לי פה? קייקוב איפה הוא?  15 ,14 ,13בעד .מי נגד? מי נמנע? ,2 ,1
 4 ,3נמנעים .מי נגד? אין? תחליטי .נמנעת?  3נמנעים ואחד נגד .אוקי .אושר.
אני עובר לסעיף הבא.

.17

אישור דו"ח רבעוני – (רבעון  )1לשנת . 2020
מר מוטי ששון:

איפה את?

גב' אסתי וייסלר הרצוג :אני כאן.
מר מוטי ששון:

אוקי .דו"ח רבעוני לשנת  ,2020הדו"ח הראשון לתקופה הראשונה ,ינואר-
מרץ.

גב' אסתי וייסלר הרצוג :ערב טוב .הדו"ח הרבעוני שמוצג לפניכם זה דו"ח על הרבעון הראשון,
ינואר עד מרץ  .2020ההכנסות ברבעון הראשון היו גבוהות בכ 2%-מהתקציב
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היחסי לתקופה .הן הסתכמו ב 356-מיליוני שקלים .ההוצאות במקביל היו
גבוהות בכ 2%-מהתקציב היחסי ,הסתכמו ב 358-מיליוני שקלים .הגירעון
לתקופת הדו"ח הגיע לכדי  1.7מיליון שקלים .בתקציב הפיתוח ההכנסות
ברבעון הראשון הגיעו לכ 60-מיליוני שקלים וההוצאות  ,36כך שהעודף
לתקופת הדו"ח הגיע ל 24-מיליוני שקלים ,ואנחנו בעודפים זמניים נטו
בתקציב הפיתוח של  340מיליוני שקלים .בקרנות הפיתוח ,נכון לתום הרבעון,
יש לנו יתרות של  118מיליוני שקלים .אנחנו מנסים לעמוד במשבר ולמצוא
פתרונות ככל הניתן כדי לסיים את שנת  2020ללא גירעון תקציבי.
מר מוטי ששון:

כן ,מישהו רוצה להתייחס או ש ,-אוקי ,אם אף אחד לא רוצה להתייחס ,מי
בעד אישור הדו"ח הרבעוני לשנת  ,2020רבעון ראשון ,ינואר-מרץ? מכתבה של
אסתי וייסלר הרצוג מה 1-ביוני  .2020מי בעד? ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1
 ,14 ,13 ,12מיכאל ,אתה בעד?  16 ,15בעד .מי נגד? אחד נגד .מי נמנע? אחד
נמנע .אושר.
אני עובר לסעיף הבא.

אישור תברי"ם לשנת . 2020

.18

מר מוטי ששון:

רחמים ,אישור תב"רים לשנת .2020

מר רחמים בינוני:

ערב טוב .מדובר כאן על תוספת של  27מיליון שקל .כעיקרון אפשר לראות
שאנחנו מקבלים הכנסות של  87,000שקל מהרשות הלאומית לבטיחות
בדרכים .קיבלנו ממשרד החינוך גם  485,000שקל לטובת הצטיידות ,ואנחנו
מקטינים את התאמת מרכז קשת לפעילות ,לאחר שהחברה הכלכלית העבירה
אומדן מעודכן ,אנחנו מעדכנים את התקציב .סך הכל תוספת של  27,100ש"ח.

מר שי בר:

אשמח רק הבהרה לגבי ,בגלל שזה ,המינוס  550מופיע תחת מכירת נכסים,
הייתי בטוח שמדובר ,לא מכרו איזה נכס לטובת הערכה מתוקנת.

מר רחמים בינוני:

לא ,לא ,זה מקורות התקציב ,סליחה .זה מקורות התקציב שהתב"ר תוקצב,
וכשאחנו מורידים ,אנחנו מורידים לפי מה שתקצבנו אותו .כלומר ,כשאתה

46

מועצת העיר ה 18-חולון ישיבה מועצה מן המניין מס'  26ליום –  9.8.2020מס' פרוטוקול
520
בונה ,את יכול לקחת את זה מקרן מכירת נכסים .זה לא שמכרנו נכס במיוחד
לטובת הנושא.
אוקי ,מי בעד אישור תקציב בתב"רים ,מכתבו של אמנון ארץ קדושה מה-

מר מוטי ששון:

 ,21.6.20שמסתכם בתוספת  27,000שקל? מי בעד? ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1
 18 ,17 ,16 ,15 ,14 ,13 ,12 ,11בעד .מי נגד? אחד נגד .מי נמנע? אין נמנעים,
אושר.
אני עובר לסעיף הבא .רגע ,מיכל ,איפה מיכל? חברים ,אכפת לכם שנקפיץ את
הסעיף? כי מיכל נמצאת כאן ,שהיא אחראית על הקיימות אצלנו ויש לה יום
הולדת היום .אז בואי ,מיכל ,נקפוץ לסעיף שלך ,נתחשב בך .אז בואי לפה ,או
שיש לך מיקרופון? אנחנו עוברים לסעיף .25

.25

חתימה על אמנת ראשי ערים בנושא אקלים ואנרגיה עיריית חולון .

מר מוטי ששון:

חתימה על אמנת ראשי ערים בנושא האקלים ואנרגיה ,עיריית חולון ,המצורף
בזה .בבקשה ,תסבירי להם.

גב' מיכל צרפתי:

אהלן .אז אני מיכל צרפתי ,מנהלת מחלקת קיימות בעירייה ,ואני פה להציג
לכם את אמנת ראשי הערים ,ראשי רשויות ,לאקלים ואנרגיה באזור הים
התיכון .בעצם האמנה נקראת  COM ,Covenant Of Mayorsבעצם .זו אמנה
בין-לאומית ,שחתומות עליה כ 10,500-רשויות בכל העולם .בעצם האיחוד
האירופי החליט שהוא עושה איזושהי תוכנית מלווה כדי ש ,-המטרה שלה
בסוף זה חתימה על האמנה הזאת ,אבל גם ללוות את הרשויות בהתייעלות,
התארגנות וחסכון כלכלי .בעצם המטרה כאן זה התייעלות אנרגטית וחיסכון
כלכלי בכל מה שקשור לשימוש בחשמל ,שימוש במים ,שימוש במשאבים
בעצם ,וצמצום פליטות פחמן .עד היום התוכנית הזאת בתמיכה של הממשלה.
יש מספר משרדי ממשלה שבעצם התארגנו ומלווים את התוכנית הזאת.
משרד האנרגיה הוא זה שמוביל את זה ביחד עם משרד הפנים ,משרד החוץ,
הגנת הסביבה ,המרכז לשלטון מקומי ומינהל התכנון .והגוף המקצועי זה
חברת קרן אנרגיה ,שהם מלווים אותנו .יש  40רשויות בישראל ,שאנחנו חלק
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מהן .היה קול קורא ואנחנו זכינו .חלק מהרשויות שזכו .עד היום חתמו 12
רשויות מתוך ה ,40-שעוד  5בשלבים כאלה ואחרים ,לפני חתימה .בעצם
האמנה מדברת על  4נושאים ,צמצום פליטות פחמן ,הערכה לשינוי האקלים,
היערכות ,סליחה ,לשינוי האקלים ,הכנסה והטמעה של אנרגיה מתחדשת
לתוך העיר ומעקב אחרי כל הדברים האלה .בעצם היום אנחנו כבר עושים את
כל הדברים האלה בעירייה .אנחנו רק יכולים לשאוף לעשות את זה יותר
בחתימה על האמנה ,וזה גם תורם למיתוג של עיר ירוקה ועיר שאכפת לה
מהסביבה ,והקניה של ידע ומומחיות של עובדי העירייה וגם מודעות של
התושבים.
מר זאב ניסים:

השתלמויות יש?

מר מוטי ששון:

יש שאלות? אוקי ,מי בעד אישור,

מר שי בר:

יש לי גם שאלות.

מר מוטי ששון:

למי יש שאלות? כן ,נעה ,בבקשה .מיקרופון ,לא שומעים.

גב' מיכל צרפתי:

קריטריונים להצטרפות ,מה ,לאמנה? אנחנו כבר עומדים בהם ,כי אנחנו גם
עברנו את תוכנית  Clima Madוגם אנחנו כבר מיישמים היום את כל מה
שהתוכנית מבקשת .בעצם אנחנו מכוסים .אנחנו רק יכולים עכשיו להשתפר
ולעשות יותר .אז זהו.

מר מוטי ששון:

כן ,עוד שאלות?

גב' קרן גונן:

אני רוצה רק לציין שאת התוכנית הזאת בעצם השיקה עיריית תל אביב ,נכון?
זאת אומרת ,זה משהו ש,-

גב'' מיכל צרפתי:

לא.

גב' קרן גונן:

זה לא משהו של עיריית תל אביב?

מיכל צרפתי:

לא ,זה משרדי ממשלה .מי שמריץ את זה זה משרד האנרגיה ומשרד הפנים,
ביחד.
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גב' קרן גונן:

אז יש תוכנית מאוד יפה של עיריית תל אביב שהם עכשיו משיקים ,שאפשר
ללמוד מהם הרבה.

גב' מיכל צרפתי:

נכון.

גב' קרן גונן:

אני אעביר לך את זה .אבל חשוב ש,-

גב' מיכל צרפתי:

את לא צריכה להעביר לי ,אני מודעת,

מר מוטי ששון:

עיריית תל אביב היא חלק מפורום ה ,15-ופורום ה 15-הולך ביחד וחותם על
אמנות כאלה ולא בפעם הראשונה .אוקי ,בר.

מר שי בר:

כן ,יש לי שתי שאלות .אחת ,אם יש פה תקציב לצורך האמנה הזאת ,והשנייה,
האם יש יעדים מספריים לצורך התוכנית .האם אנחנו סתם חותמים על כוונה
מסוימת או שאנחנו חותמים על יעדים מספריים?

גב' מיכל צרפתי:

כרגע אנחנו לא חותמים על יעדים מספריים ,אנחנו חותמים על כוונה.
מרשויות אחרות בעולם אנחנו רואים שיש התייעלות אנרגטית וכלכלית של
בין  5%ל .15%-זה תלוי איפה הרשות עומדת .אם היא מאוד מאוד יעילה אז
היא תתייעל קצת פחות .אם היא מאוד לא יעילה ,היא תתייעל קצת יותר.

מר מוטי ששון:

טוב ,אוקי.

רו"ח ראובן קייקוב :אם אפשר עוד שאלה קטנה .אתרי בנייה שכבר ניתנו למוסדות ,אתרי בנייה
או חברות שנמצאות עכשיו בהליכי בנייה כאלה ואחרים ,האם יצטרכו גם
לעמוד עכשיו גם בתוכנית באמנה הזאת?
מר מוטי ששון:

כרגע זה הצהרת כוונות של ראשי הערים.

רו"ח ראובן קייקוב :אבל בעוד חודש .השאלה בעוד חודש.
גב' מיכל צרפתי:

אנחנו מחויבים לתקן בנייה ירוקה .כל המבנים שנבנים מחויבים בתקן בנייה
ירוקה .זה לא הולך להשתנות ,אנחנו רק הולכים להתיישר עם השינויים.

רו"ח ראובן קייקוב :אז אין פה הכבדה בדרישות הקיימות.
גב' מיכל צרפתי:

לא .מבחינת ה,-

רו"ח ראובן קייקוב :אוקי ,תודה.
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מר מוטי ששון:

טוב ,אוקי ,מי בעד אישור חתימה על אמנת ראשי ערים בנושא אקלים
ואנרגיה? מי בעד? ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1
רק לפרוטוקול ,פשוט זה של תל אביב התוכנית הזאת .אני פשוט הייתי

גב' קרן גונן:

בפורום הארצי ,אז חשוב לי שתדעי .זה לא של חולון ,אז תנו קרדיט לתל
אביב.
מר מוטי ששון:

את מפריעה20 ,19 ,18 ,17 ,16 ,15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 , .
בעד .מי נגד? מי נמנע? אין נמנעים ,אושר .תודה למיכל.

גב' קרן גונן:

מוטי ,אפשר להוסיף משהו? אפרופו איכות הסביבה.

מר מוטי ששון:

מיכל ,יום הולדת שמח ,סליחה שהפרענו לך בחגיגות ,אבל תודה רבה.

גב' קרן גונן:

מוטי ,אפשר רק הערה קטנה לפרוטוקול? אפרופו איכות הסביבה .ועדת
איכות הסביבה ,שיש לה יושב ראש חדש ,מר חלבי ,מחכים שהוועדה תתכנס.
אפרופו קיימות ,איכות הסביבה.

.19

מר מוטי ששון:

סליחה ,מה זה,

גב' קרן גונן:

אז אני מציינת לפרוטוקול ,הוועדה לא התכנסה משנת .2016

מר מוטי ששון:

אבל למה את צריכה ,אני לא חושב שזה רלוונטי עכשיו.

גב' קרן גונן:

דיברנו על קיימות ,אז אם כבר מדברים על איכות הסביבה אז בוא נדבר.

מר מוטי ששון:

את לא יכולה להתפרץ מתי שנוח לך ,בכל סעיף שנוח לך.

גב' קרן גונן:

זה נושא שעכשיו דובר .איכות הסביבה ,חובה להיפגש.

עדכון תקציב לשנת . 2020
מר מוטי ששון:

אני חוזר לסעיף ,לעמוד  ,19עדכון תקציב לשנת  .2020בבקשה ,רחמים ,אתה
מדבר?

מר רחמים בינוני:

כן .אנחנו מדברים פה ,התקציב המקורי הוא  1,399,700,000ש"ח .השינוי הוא
תוספת של  ,49,516,065התקציב לעדכון .1,449,216,065 ,כעיקרון ,כמו
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שאפשר לראות ,יש פה קיטון בארנונה של  81מיליון ש"ח למול מענקים
שקיבלנו ,מענקי קורונה ממשרד הפנים ,קיבלנו  56מיליון ש"ח .יש לנו כאן
הנחות של  70מיליון ש"ח .כמו כן ,עברנו על כל הסעיפים .למשל ,פיקוח קנסות
רשות החנייה ,אנחנו רואים שיש לנו ירידה ,אז הקטנו ב 2-מיליון ש"ח .שכר
דירה של החברה הכלכלית ,היו שם הורדות ,הורדנו .בשילוט הורדנו ,ולמול
זה יש כל מיני תוספות שהוספנו לאור המצב .אם יש שאלות ,בבקשה.
מר מוטי ששון:

בבקשה ,שאלות .כן ,בר.

מר שי בר:

קודם כל גם עבר קצת זמן מאז שהוגש העדכון ,האם צפוי עדכון נוסף? כי
אנחנו בזמנים מאוד דינמיים,

מר רחמים בינוני:

כמו שראש העיר אמר בהתחלה ,זה קורה כל יום ,אנחנו בוחנים כל הזמן את
התקציב .כרגע זה התקציב ,אנחנו עומדים בו .זה המספרים .במידה ויהיה
שינוי ,נגיש את זה למועצה הבאה.

מר שי בר:

גם בנושא שדיברנו קודם ,לגבי תקציבים של הפועל חולון ושאר עמותות
הספורט,

מר רחמים בינוני:

אז אני אענה לך כתושב חולון .האם אתה מעדיף שעיריית חולון תפסיק
הסעות לתלמידים כי היא לא רוצה להוריד בספורט? עשינו פה חיתוך לכולם
במידה הגיונית .אנחנו הצענו לעשות יותר ,אני אגיד לך את האמת ,לעשות
בספורט .ראש העיר לא הרשה .אבל ,כי אם אתה לא מוריד כאן ,אתה מוריד
את זה בחינוך ,אתה מוריד בגני הילדים ,אתה מוריד בסכומים אחרים.

מר מוטי ששון:

וברווחה.

מר רחמים בינוני:

ברווחה .כי אתה חייב לאזן את התקציב.

מר מוטי ששון:

חבר'ה ,הקיצוץ הוא רוחבי כפי שמקובל במשרדי ממשלה .מחליטים על 2%-
 3%לכולם .Flat ,כאן עשו עבודה מאומצת .גם ניגשו אליי והראו לי את
הדברים .יש דברים שאני לא ,בשום פנים ואופן לא הייתי מוכן שיקצצו .אז
מטבע הדברים ,כשיש קיצוץ ,אי אפשר לשחק עם זה .זה דורש קיצוץ ועשינו
קיצוץ ,ולפעמים זה לא נעים.
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גב' קרן גונן:

מוטי ,יש לי שאלה בבקשה ,לגבי הכדורגל .יש קבוצות שכן משלמות עבור
המגרשים ,יש קבוצות שלא .אני לא רוצה להיכנס ,אבל רק אם אפשר לדעת
אם באמת עומדים בהתחייבויות או במסרים שהועברו לקבוצות וכולם
משלמים באופן גורף בצורה הוגנת ,כל הקבוצות .זאת השאלה שלי.

מר מוטי ששון:

אני לא יודע אם את מתייחסת למשהו ספציפי ,אבל בעיקרון אמרתי ,ברגע
שיש החלטה על קיצוצים ,כמו במשרדי הממשלה ,גם פה נתתי הוראה לקצץ.
כי אמר לך שיש איזה חסר .אחרי שקיבלנו שיפוי על הנושא של הקורונה ,עדיין
יש למעלה מ 25-מיליון ש"ח .להערכה שלי יכול להיות שאנחנו נגיע גם אפילו
ל 40-מיליון  ₪חסר .ומטבע הדברים ,הדברים האלה לא בשליטה שלנו .זה
מחייב אותנו להתכנס .כי אנחנו לא יכולים להיות לא מאוזנים .נקודה.

גב' קרן גונן:

אני מדברת רק על איפה ואיפה בין קבוצות .קבוצות שכן,

מר מוטי ששון:

אין איפה ,יש קריטריונים ,זה לא עובד ככה.

גב' קרן גונן:

אני מדברת על המגרשים ,כן.

מר מוטי ששון:

מה זה קשור למגרשים עכשיו?

מר רחמים בינוני:

זה לא קשור לתקציב .היא מדברת על נושא אחר ,זה לא קשור לתקציב.

מר מוטי ששון:

לא קשור לתקציב ,אוקי ,יש עוד שאלות?

מר שי בר:

כן .דיברנו בוועדת כספים לגבי הסעיף של רשת קהילה ופנאי .יש שם קיצוץ
של  1.5מיליון ,ואמרת במהלך הישיבה שזה יתווסף בפעימה אחרת התקציב.

מר רחמים בינוני:

היינו אמורים לעשות  2.5מיליון ש"ח .קיצצנו רק  1.5מיליון והעברנו להם עוד
 1,100,000כתוספת לבקשתם.

מר מוטי ששון:

אוקי .מי בעד אישור עדכון התקציב הרגיל לשנת  2020שמסתכם ב-
 1,449,216,065שקלים ,הן בצד ההוצאות והן בצד ההכנסות ,על פי מכתבו של
גזבר העירייה ,אמנון ארץ קדושה ,מה ?15.6.2020-מי בעד? ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1
 15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8בעד .מי נגד?  4 ,3 ,2 ,1נגד .מי נמנע? אחד נמנע,
אושר.
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אני עובר לסעיף הבא.

.20

אישור דו"חות כספיים – החברה לפיתוח תיאטרון אמנות מוסיקה מחול חולון בע"מ
.
מר מוטי ששון:

הסעיף הבא ,סעיף  ,20אישור דו"חות כספיים ,החברה לפיתוח תיאטרון,
אמנות ,מוסיקה ,מחול חולון בע"מ .איפה ,דורון ,אתה פה? בבקשה ,קח את
המיקרופון.

רו"ח דורון עברי:

שוב ,ערב טוב לכולם .אני רוצה לעשות איזושהי סקירה לגבי הדו"חות
הכספיים .אז ברשותכם ,יש בפניכם את הדו"חות ,אז נתחיל לעבור על המאזן
ולאחר מכן נעבור על דו"ח ההכנסות והוצאות של החברה .אז אם כולם
תסתכלו בעמוד  ,3שזה בעצם צד הנכסים של החברה ,אז אפשר יהיה לראות
שהנכסים מתחלקים לנכסים שוטפים לזמן קצר ונכסים לזמן ארוך .סך הכל
נכסים לזמן קצר ,נכון ל 31-בדצמבר  ,2019עמדו על  .26,631,000אפשר
לראות את החלוקה בתוך הנכסים ,בתוך הרכוש השוטף .לאחר מכן יש לנו
רכוש קבוע ,שעמד נכון ל 31-בדצמבר  2019על  ,25,645,000ועוד  170,000ש"ח
הוצאות נדחות .סך הכל צד הנכסים של החברה לפיתוח ,נכון ל 31-בדצמבר
 ,2019עמד על  52,470,000ש"ח .אם נעבור לצד ההתחייבויות של החברה ,אז
גם פה יש לנו התחייבויות שהן לזמן קצר ,התחייבויות שוטפות ,ויש לנו בעצם
סך הכל התחייבויות לזמן ארוך .ההתחייבויות לזמן קצר ,נכון ל 31-דצמבר
 ,2019עמדו על  17,596,000ש"ח .אפשר לראות גם פה את ההתפלגות .לאחר
מכן יש לנו את ההתחייבויות לפיצויים לעובדים ,נכון? ל 31-דצמבר,
 2,530,000ש"ח .ויש לנו לבסוף ,אפשר לראות את מה שנקרא ,את ההון של
החברה ,שעמד על  ,31,544,000נכון ל 31-דצמבר  .2019זה לגבי המאזן .לגבי
דו"ח על הכנסות והוצאות ,שמראה בעצם את הפעילות שהייתה לאורך כל
השנה ,אז אנחנו נעבור לעמוד  5ונתחיל בצד ההכנסות .סך הכל מחזור
ההכנסות שהיו לחברה בכל שנת  2019עמד על  75,068,000בהתפלגות שאפשר
לראות ,תרומות ,הכנסות מפעולות עצמיות והכנסות מהקצוות .לאחר מכן,
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עלות הפעילויות ,בעצם הוצאות ישירות ,או עבור פעילות הליבה של החברה,
סך הכל ההוצאות עמדו על  63,556,000ש"ח .גם אפשר לראות את ההתפלגות
לשכר והוצאות תפעול ומופעים ,מה שמעביר אותנו ל 11,512,000-כהכנסות
מפעילות .לאחר מכן יש לנו הוצאות הנהלה והוצאות שיווק ,מה שמעביר
אותנו כביכול לגירעון של החברה שעמד על  3,907,000לאחר הוצאות מימון.
היו לנו הכנסות אחרות ,בעצם  1,315,000נטו ,שזה בעצם מתחלק להכנסות
מהפחתת מנויים ,הכנסות בעצם מכספים שניתנו עבור ,היה בעצם הסכם
קיבוצי בשנת  2019שהוא נחתם עבור  18ו ,19-ולכן חלק מההקצבה מתייחסת
ל .2018-נרשם בסעיף של פריטים מיוחדים והוצאות אחרות נטו .וגם בשנת
 2019היה אירוע במדיטק ,אם זכור לכם ,נושא של שרפה ,מה שגרם לנזק
בפעילות ,ולכן זה מה שבעצם גם הסביר את הירידה בפעילות של המדיטק
וגם ירידה בסך הכל הוצאות .כמובן ,כמו שאמרתי ,היה לנו את הנושא של
הסכם קיבוצי ,הסכם עם ועד העובדים שנחתם ב ,19-מה שהביא גם לאיזושהי
עלייה בשכר של החברה .וזהו .זה לגבי דו"ח ההכנסות וההוצאות .אם יש
שאלות ,אשמח לענות.
גב' אלינור מטלון:

בעצם עכשיו החברה מפסידה ואין לה הכנסות.

רו"ח דורון עברי:

לא ,מה שקורה ,לא ,החברה לא מפסידה .החברה ,נכון לשנת  ,2019היו לה 75
מיליון .היה לה גירעון שהוא גירעון שנבע בעיקרו מהוצאות פחת .עכשיו,
הוצאות פחת זה כספים שבעצם ממומנים בעיקרם על ידי תמיכות ייעודיות
של העירייה לצורך פרויקטים ספציפיים שהחברה עושה .לכן ,אם את
תסתכלי ,אמרתי שההון שלה עומד ,הון חיובי 31 ,מיליון שקל נכון ל31-
דצמבר  .2019זאת אומרת שהחברה היא חיובית .אפשר גם לראות מבחינת
איתנות פיננסית ,שהחברה ,סך כל הנכסים השוטפים הם הרבה יותר גבוהים
מההתחייבויות השוטפות ,ולכן החברה ,נכון לשנת  ,2019הייתה גם מבחינה
פיננסית ,איתנה .אוקי?

מר מוטי ששון:

ראובן ,כן.

רו"ח ראובן קייקוב :אמרת שהיה נזק כתוצאה מהשריפה.
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דורון עברי:

נכון.

רו"ח ראובן קייקוב :האם הביטוח כיסה את כל הנזקים?
מר מוטי ששון:

אין סיכוי.

רו"ח דורון עברי:

לא .התשובה היא לא .יש נזק סך הכל של  200ומשהו אלף שקל 297,000 .שקל,

רו"ח ראובן קייקוב :לא ,אבל גם אובדן הכנסות .אני מדבר על אובדן הכנסות.
רו"ח דורון עברי:

כן ,יש את אובדן ההכנסות .שיפוי מחברות הביטוח ,נכון לשנת  ,2019היה כ-
 60ומשהו אלף שקל.

רו"ח ראובן קייקוב :וזהו? מה ,בגלל שהיה,
רו"ח דורון עברי:

ניסינו לבוא איתם למשא ומתן .זה לא היה כזה פשוט ,זה לא היה כזה חד-
משמעי ,זה לא שחור ולבן.

רו"ח ראובן קייקוב :היה כיסוי בחסר? מה?
רו"ח דורון עברי:

לא,

רו"ח ראובן קייקוב :הפוליסה לא כיסתה כמו שצריך?
רו"ח דורון עברי:

הם לא הכירו בזה עד הסוף .זה משהו שמבחינה משפטית לא עבר עד הסוף,
ולכן לדעתי ,כן ,עדיין לא הסתיים בגלל הערכת שמאי .זה היה סיפור לא קטן
ובסוף ,כן ,עדיין נמצא בתהליך.

רו"ח ראובן קייקוב :טוב .זה ייקח עוד זמן .לגבי הגירעון ,הגירעון השוטף ,ההוצאות הן יותר
גדולות מההכנסות .מדוע החברה לא עומדת בתקציב שהיא קבעה לעצמה?
התקציב לרוב הוא מאוזן.
רו"ח דורון עברי:

אז ראובן ,כרואה חשבון לרואה חשבון ,אתה מכיר את כללי החשבונאות,

רו"ח ראובן קייקוב :אני מכיר את העירייה .אני יודע שהעירייה שלנו יודעת לעמוד בתקציב.
מר מוטי ששון:

הוא רוצה לענות לך .תן לו לענות לך.

רו"ח דורון עברי:

אתה יודע שמלכ"ר ,להבדיל מחברה עסקית ,פרטית ,כללי החשבונאות הם
קצת שונים .אז כמו שאמרתי ,למשל יש לך את נושא של ,כל הנושא של רכוש
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קבוע ,כן? הוצאות פחת .שמצד אחד אתה רואה את זה ברווח והפסד ,מצד
שני אתה רואה את הנטרול של  4מיליון שקל של הוצאות פחת ,שכביכול
מנוטרלים כי זה בא על חשבון קרן שהיא בעצם מיועדת לרכוש קבוע .לכן ,אם
אתה רוצה להסתכל בנטרול הוצאות הפחת של  4מיליון ,אז אתה יכול להגיד
שיש לך פה איזשהו עודף של  1.5ש"ח .לכן ,זה לא בדיוק גירעון שוטף .זאת
אומרת ,אתה מראה ברווח ובהפסד מצד אחד את הגירעון ,אבל יש לך ברווח
והפסד  4מיליון שקל שהן הוצאות פחת ,שמנוטרלות בדו"ח על השינויים .אם
תסתכל בעמוד אחרי ,אתה תראה את הנטרול הזה של ה 4-מיליון.
רו"ח ראובן קייקוב :כרואה חשבון לרואה חשבון אני אענה לו ,כן? שגם לרכוש רכוש קבוע זה עולה
כסף .זה עולה כסף.
רו"ח דורון עברי:

נכון .אבל ההכנסה,

רו"ח ראובן קייקוב :ובסופו של דבר פה ,הכל זה כסף.
רו"ח דורון עברי:

אבל ההכנסה מבחינת כללי החשבונאות ,היא לא נרשמת בדו"ח רווח והפסד.
כן .אם תרצה נוכל לעשות את הדיון האקדמי הזה אחרי זה .לא נלאה פה את
שאר החברים .כן ,הוא ישב בדירקטוריון ראובן ,נכון .אני זוכר ,כן.

מר מוטי ששון:

אוקי ,מי בעד אישור הדו"חות הכספיים של החברה לפיתוח תיאטרון,
מוסיקה ,אמנות ומחול חולון בע"מ ,חל"צ ,ל 31-בדצמבר  ?2019מי בעד? ,1
 14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2בעד .מי נגד? אחד נגד .מי נמנע? 2 ,1
נמנעים 3 .נמנעים .אושר .אני עובר לסעיף הבא.

.21

אישור דו"חות כספיים – עמותת "עליון" .
מר מוטי ששון:

איפה איריס צור? פה? עמותת "עליון" .הדו"חות הכספיים של עמותת "עליון"
לרווחת ילדים ,נערים ונוער בחולון ,ליום  31בדצמבר  .2019מי מציג? בוא
לפה ,תיקח מיקרופון .כל אחד שמדבר שיגיד את שמו.

רו"ח דוד קונפורטי :שלום .עמותת "עליון" היא לא במספרים ש,-
מר מוטי ששון:

תציג את השם שלך.

רו"ח דוד קונפורטי :שמי דוד ,אני רואה החשבון של עמותת "עליון".
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מר מוטי ששון:

דוד מה?

רו"ח דוד קונפורטי :קונפורטי .רואה חשבון דוד קונפורטי .עמותת "עליון" זו עמותה שמחזור
ההכנסות שלה הוא כ 6.5-מיליון שקלים 6.5 .מיליון שקלים מחזור ההכנסות,
וההוצאות הן בערך  6.9מיליו ,שמביא אותנו להפסיד ,או לעודף הוצאות ,של
 431,000שקל .אני כמובן מעגל .אנחנו מיישמים את ההחלטה שהתקבלה
בעמותה לפני שנתיים וחצי ,וכפי שנאמר בישיבות מליאת הרשות ,אנחנו כל
שנה נותנים יותר שירותים ונוגסים בעתודות הכספיות של העמותה .ואנחנו
עכשיו נמצאים בסיטואציה שהעמותה הגיעה למצב שיש לה עודף שהיה לפני
שנתיים 2.8 ,מיליון ,עכשיו הגענו ל ,1.2-וזה בגלל עודף של שירותים שניתנים
לילדים בקיצור ,לאזרחים .מתוך ההכנסות 4,880,000 ,הם מהעירייה ,ו-
 1,227,000ממשרדי ממשלה .עוד איזה כמעט  400,000ממקורות אחרים .אין
ספק שההוצאה המכבידה והכבדה ביותר בעמותה זה שכר עבודה והנלוות,
וההוצאות הישירות שהן מזון לילדים ,אמצעים וכולי ,רק  1.2מיליון .זהו .אם
למישהו יש שאלות,
מר מוטי ששון:

יש שאלות?

מר זאב ניסים:

יש שאלה .אתה אומר שאתם כל שנה מושכים מהעודפים שיש לכם ,אבל
אתם ,אם תסתכל קדימה ,בעוד שנה ,שנתיים ,שלוש ,זה ייגמר.

רו"ח דוד קונפורטי :נכון.
מר זאב ניסים:

אז מה אתה עושה מהיום ,אולי איזה תוכנית משהו ,מחשבה ,כיוון ,על מנת
שבעוד שנתיים-שלוש לא תבוא למוטי ותגיד לו" ,אדוני ,תגדיל לי את
התקציב ,כי זה לא מספיק".

רו"ח דוד קונפורטי :קודם כל ,בטוח אנחנו נגיד את זה .אבל בלי קשר,
מר זאב ניסים:

טוב ,זה עניין של הרגל ,אבל בוא,

רו"ח דוד קונפורטי :אנחנו יודעים שנצטרך לקצץ בשירות לאזרח .יודעים.
מר זאב ניסים:

אז אני לא יודע ,אולי יעשה עוד פעולות על מנת להשיג עוד תקציבים חוץ
מהעירייה .הוא לא יכול להישען רק על העירייה.
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רו"ח דוד קונפורטי :לא ,אנחנו נשענים גם על משרדי ממשלה ועירייה ,ואם תצליח ממישהו מהם
להביא עוד גרוש ,אנחנו נשמח.
מר זאב ניסים:

זה אתה .אתה צריך לעשות את זה.

רו"ח דוד קונפורטי :אני?
מר מוטי ששון:

הוא רואה חשבון .זה לא התפקיד שלו.

מר זאב ניסים:

בסדר ,הוא צריך לתת את ההמלצות לחבר'ה שמנהלים שם.

רו"ח דוד קונפורטי :ההמלצה היא,
מר זאב ניסים:

הוא המומחה לכסף ,איך להשיג כסף .הוא צריך להגיד להם ,להסביר להם,
והם יבצעו.

מר מוטי ששון:

טוב ,אוקי ,יש עוד שאלות? אם אין אז בבקשה ,מי בעד אישור הדו"חות
הכספיים של עמותת "עליון" לרווחת ילדים ,נערים ונערות בחולון ,ליום 31
בדצמבר  ?2019מי בעד? ,17 ,16 ,15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1
 18בעד .מי נגד? אחד נגד .מי נמנע? אין נמנעים .אושר.
אני עובר לסעיף הבא.

.22

אישור דו"חות כספיים – רשת קהילה ופנאי .
מר מוטי ששון:

דו"חות כספיים של רשת קהילה ופנאי .מי מציג?

רו"ח משה מועלם:

אני .ערב טוב ,משה מועלם ,רואה חשבון .דו"חות ההכנסות וההוצאות בעמוד
 ,5המחזור בשנת  2019הסתכם ב 163-מיליון לעומת  154בשנה קודמת .כ9-
מיליון שקל גידול .עיקר הגידול נובע ,כל הגידול נובע מהגבייה העצמית.
הגיעה ל 117-מיליון לעומת  107מיליון בשנה שעברה .זה גידול גדול בגבייה
העצמית ובפעילות שהגוף הזה עשה .בדרך כלל גידול וגבייה עצמית כאלה,
מעידים גם על איכות השירות שאנשים מוכנים לשלם .בהקצבות ממוסדות
כל הכסף הוא צבוע מלבד  3מיליון ,פחות מ 3-מיליון ,שהרשות נותנת.
המשמעות היא שהרשות נותנת כסף לא צבוע של  3מיליון ומקבלת פעילות של
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 163מיליון .זה פרופורציה טובה ,נדירה בארץ .אנחנו עושים הרבה דו"חות
כאלה .סך כל הוצאות הנהלה וכלליות הן  4.7מיליון .זה סכום מאוד נמוך
יחסית למחזור .רשם העמותות היה שמח גם אם זה היה כפול .השנה נגמרה
בגירעון של מיליון שקל .חלק גדול מזה נובע ,כל זה נובע מהסכם השכר
שנעשה והכביד על העמותה .סך הכל העמותה מאוד יציבה.
מר מוטי ששון:

שאלות? טוב ,אם אין ,אז מי בעד אישור הדו"חות הכספיים של רשת קהילה
ופנאי שקיבלתם ,הדו"חות הכספיים ליום  31בדצמבר  ?2019מי בעד? ,3 ,2 ,1
 15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4בעד .מי נגד? אחד נגד .מי נמנע? 3
נמנעים .אושר .תודה רבה.
אני עובר לסעיף הבא.

.23

בקשה להרחבת מכרז מס'  44/2018הקמת מרחבי למידה חדשניים .
מר מוטי ששון:

בקשה להרחבת מכרז מספר  44/2018הקמת מרחבי למידה חדשניים.
קיבלתם את החומר .יש שאלות?

מר זאב ניסים:

כן .למה אנחנו צריכים להרחיב שם את המכרז? יש פה מכרז שקיים .בוא
תסביר לי מה ,למה.

עו"ד יונת דיין:

המכרז מדבר על בניית מרחבי למידה חדשניים ,מה שנקרא  ,M21בבתי ספר
בעיר .ב 2018-המכרז יצא על  40מרחבים כאלה .זה גם מה שאז משרד החינוך
היה מוכן להשתתף איתנו בתקצוב .בשנתיים האחרונות נבנו עוד  5ורוצים
לבנות עכשיו עוד .לכן מבוקש אישור המועצה להגדיל את המכרז בעד .50%

מר זאב ניסים:

בסדר.

מר מוטי ששון:

זה תלוי בזה ,תלוי בהרשאה שנקבל ממשרד החינוך .כן ,מי בעד? ,5 ,4 ,3 ,2 ,1
 15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6בעד 17 ,16 .בעד .מי נגד? מה קורה? קרן ,מה
איתך? מהאו"ם? לא שומע .אוקי ,מי נמנע? אחד נמנע .אז אני צריך לספור עוד
פעם 18 ,17 ,16 ,15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1 .בעד .אוקי,
ואחד נמנע .אין נגד .אושר.
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אני עובר לסעיף הבא.
השבת קרקע גוש חלקה  – 339גב' פוגלר רינה רחל .

.24

מר מוטי ששון:

אישור מועצת העיר להשבת קרקע בגוש  ,6045חלקה  ,339בסוגריים ,גברת
פוגלר רינת רחל .רינה רחל .חבר'ה ,זה קרקע שאנחנו צריכים להחזיר אותה.
לא צריכים אותה .אין לנו שימוש בה .נכון? אוקי ,מי בעד אישור מועצת העיר
להשבת קרקע,

מר זאב ניסים:

רגע ,סליחה ,זה זאב ,תסביר לנו מה זה .מה אין לך שימוש? מה זה? איפה זה?
מאיזה הקשר? היסטוריה ממתי?

עו"ד יונת דיין:

כתוב במכתב של עורך דין צילקר שקיבלתם .זה הופקע במסגרת התכנון
המקורי בשנות ה 70-או ה ,80-של ח .500/זה אפילו הפקעה שעוד בוצעה על
ידי המדינה לאתר בית המטבחיים ואתר הפסולת .וכדי להחזיר את זה ,אז
כמובן שקודם כל נחתם הסכם עם הגברת שהיא מחזירה את דמי הפיצויים,
והמדינה צריכה את האישור שלנו לבטל את ההפקעה.

מר זאב ניסים:

הבנתי ,אוקי .תודה.

מר מוטי ששון:

אוקי ,מי בעד אישור מועצת העיר להשבת קרקע גוש  ,6045חלקה ,339
בסוגריים ,גברת פוגלר רינה רחל .מי בעד? ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1
 16 ,15 ,14 ,13בעד .מי נגד? מי נמנע? אחד נמנע .אושר.
אני עובר לסעיף הבא.

.26
מר מוטי ששון:

מינוי חבר המועצה ד"ר מאיר רוק – למשנה לראש העיר.
מינוי חבר המועצה ,דוקטור מאיר רוק ,למשנה לראש העיר .אני רק מודיע.
לא צריכים להצביע .אז אני מודיע לכם .דוקטור רוק ,משנה לראש העיר.

מר זאב ניסים:

שאלה .אפשר?

מר מוטי ששון:

כן.

מר זאב ניסים:

למה לא סגן ראש עיר?
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מר מוטי ששון:

אמרתי לך .אתה אמרת שאין יותר.

מר זאב ניסים:

בשביל זה שאלתי מלכתחילה .למה שאלתי? כי חשבתי שאולי עברת את
המכסה ולא שמת לב .אז בוא ,תגיד לנו כמה סגנים .עד עכשיו לא ענית לי כמה
סגנים יש לך .אתה כנראה לא יודע ,מוטי.

מר מוטי ששון:

לא ,אני לא סופר .אני יודע שאני במסגרת החוק .המשנה גם כן ,הכל במסגרת
החוק.

מר זאב ניסים:

האמת ,כל עוד זה לא שכר ,זה לא משנה אם חוק ,לא חוק.

מר מוטי ששון:

טוב .אני מקווה שגם אתה תהיה.

מר זאב ניסים:

לא בטוח.

.27
מר מוטי ששון:

מינויה של הגב' נופר קררו אסלן כחברה בוועדת בריאות.
מינויה של הגברת נופר קררו אסלן כחברה בוועדת בריאות .מי בעד? במקום
מי? אז בוא נשאיר את זה לישיבה הבא .לא יודע .אז בוא ,נדחה לישיבה
הבאה.

.28
מר מוטי ששון:

מינויו של מר צור פרסייה כנציג ציבור חבר בוועדת בטיחות בדרכים.
מינויו של מר צור פרסייה כנציג ציבור ,חבר בוועדת בטיחות בדרכים .טוב,
נדחה לישיבה הבאה.

.29

מר מוטי ששון:

מינוי של חבר המועצה מר יעקב בבלי כחבר בוועדת ביקורת במקום חבר
המועצה מר יעקב אחדות.
מינוי של חבר המועצה ,מר יעקב בבלי ,כחבר בוועדת ביקורת ,במקום חבר
המועצה מר יעקב אחדות .מי בעד? ,14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1
 17 ,16 ,15בעד .מי נגד? מי נמנע?  18בעד ,אחת נמנעה .אושר.
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מר מוטי ששון:

מינוי של חבר המועצה ד"ר מאיר רוק כחבר בוועדת ביקורת במקום חבר
המועצה מר מיכאל סוטובסקי.
מינוי של חבר המועצה ,דוקטור מאיר רוק ,כחבר ועדת ביקורת ,במקום חבר
המועצה מר מיכאל סוטובסקי .מי בעד?

דובר:

סגן ראש עיר לא יכול להיות,

מר מוטי ששון:

הוא חבר הנהלה18 ,17 ,16 ,15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1 .
בעד .מי נגד? מי נמנע? אחד נמנע .אושר .תודה רבה.

מר עזרא סיטון:

מוטי ,זה אני ,זה עזרא פה ,האם אפשר אולי להכניס את הגברת נעה
צ'פליצקי ,היות ובנסיבות כאלה ואחרת היא התמנתה כיום לחברה מועצה,
אז למנות אותה בהצבעה ,כי זה לא נכנס לישיבה ,ליו"ר ועדה לקידום מעמד
הילד במקום שלומי תמם זכרו לברכה ,וכחברה בוועדת חינוך .האם אפשר
לעלות להצבעה? אם אין התנגדות כמובן של החברים.

מר מוטי ששון:

רגע ,בוא רגע נשאל שאלה,

מר עזרא סיטון:

האם אתם מוכנים? זה הכל .בנסיבות האלה .ממילא היא נבחרה,

מוטי ששון:

יונת אומרת שאין פה את כל חברי המועצה ,ורק צריך לשאול את כל חברי
המועצה ,להכניס סעיף תוך כדי .עכשיו מינוי של חבר המועצה ,מאיר רוק,
כחבר ועדת ביקורת ,במקום חבר המועצה מיכאל סוטובסקי .אוקי ,מי בעד
מינויו של חבר מועצה ,דוקטור מאיר רוק ,כחבר?

מר זאב ניסים:

הצבענו כבר.

מר מוטי ששון:

בוועדת ביקורת .במקום מר מיכאל סוטובסקי .מי בעד? הצבענו בעד זה?
חשבתי שבעד בבלי.

.31

מר מוטי ששון:

ביטול מינויו של חבר המועצה מר שחר האס כיו"ר עדת בטיחות בדרכים  -בשל
טעות.
אוקי ,אז ביטול מינויו של חבר מועצה ,מר שחר האס ,כיו"ר ועדת בטיחות
בדרכים ,בשל טעות.
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מר זאב ניסים:

איך אפשר לטעות בדברים כאלה?

מר מוטי ששון:

בבקשה ,אלינור .אלינור ,רצית לומר ,אבל יש לך דקה ,כן?

גב' אלינור מטלון:

ממש לא סטרילי מה שהולך פה היום .טוב ,את האמת שזה פעם ראשונה שאני
נואמת מהמקום .בדרך כלל זה שייך לחלבי ,אבל ברשותכם אני רוצה להגיד
כמה דברים שיושבים כזה על ליבי .ככה ,אני מתארת לעצמי שיהיו פה כמה
חברי מועצה שיצקצקו ושיעשו פרצופים ,ויש גם כאלה שיגיבו בצורה קצת
נעימה ויש גם כאלה שלא .להיות חברת מועצה בחולון זה אומר להיות מישהי
שיכולה וצריכה להשמיע את קולה למען התושבים ,ועדיין לקבל עקיצות
שוביניסטיות מחברי המועצה ומראש העיר בפרט .סתם דוגמה ,ממש מה
שקרה פה לפני שעה נגיד וקצת 4 .הצביעו 2 ,מהם נשים .ולנסות לקדם נושאים
חשובים בתחום הדרת הנשים כבר שנתיים בערך ,ועדיין לקבל משפטים של
"אין הדרת נשים במרחב הציבורי ובמועצת העיר בפרט".
מה שלא נכון כמובן .אז תרשו לי להגיד לכם שכל אחד ואחת מכם צריכים
וצריכות לעשות בדק בית אמיתי ואישי .תדברו בכבוד אחד לשנייה .זה לא
משנה אם אני אישה או גבר .זה לא משנה אם יש לי תואר או אין לי תעודת
בגרות בכלל .אנחנו בני אדם ,אנשים ,עם רגשות ,תחושות ומחשבות ,וכל אחד
בפני עצמו .תפסיקו לשפוט ולהקניט אנשים שונים מכם ,אהלן ,להקניט
אנשים שונים מכם ,במיוחד נשים .עכשיו ,שיש לכם חודשיים של פגרה ,אולי
קצת פחות עכשיו ,והרבה זמן למנוחה ולמחשבה ,תחשבו איך אתם חוזרים
למועצה אנשים טובים יותר ,סבלניים יותר ובעיקר פחות שוביניסטיים .פגרה
נעימה.

מר מוטי ששון:

תודה רבה ,הישיבה נעולה.
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