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מועצת העיר ה 18-שמן המניין מס' 28
מיום 06.09.2020
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:
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 oמר אחדות יעקב  -חבר מועצה
 oגב' לביא ציון שירלי  -חבר מועצה
 oמר ניסים זאב  -חבר מועצה
 oרו"ח קייקוב רוברט ראובן  -חבר מועצה



כמו כן נכחו:
 oמר אמנון ארץ קדושה  -גזבר העירייה
 oעו"ד יונת דיין  -יועמ"ש העירייה
 oמר רחמים בינוני  -מנהל אגף תקציבים ובקרה
 oגב' שירלי מורה – סגנית דוברת העירייה
 oעו"ד דורון עברי  -רואה חשבון
 oמר יוסי זיידה  -עוזר ראש העיר ומרכז ישיבות מועצה

על סדר היום:
 .1הצעה לסדר  -של חבר המועצה שי קינן בנושא  -ארנונה.
 .2הצעה לסדר  -של חבר המועצה מיקאל בוזגלו בנושא ,מתפללים.
 .3הצעה לסדר  -של חבר המועצה בוזגלו מיכאל בנושא ,מצלמות.
 .4הצעה לסדר  -של חברת המועצה קרן גונן בנושא ,תכנית עירונית לסיוע מובטלים ולבעלי
עסקים.
 .5שאילתא  -של חבר המועצה בוזגלו מיקאל בנושא ,תקציב העדלאידע.
 .6שאילתא  -של חברת המועצה שני כהן מסילתי בנושא  -שבט צופים.
 .7שאילתא  -של חבר המועצה שי קינן בנושא ,עמידת רשת קהילה ופנאי בתבחינים.
 .8שאילתא  -של חבר המועצה שי קינן בנושא ,הפטור מארנונה לרשת קהילה ופנאי.
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 .9שאילתא  -של חברת המועצה קפלן בשארי עינב בנושא ,מכירת כרטיסים מוזיאון
העיצוב.
 .10שאילתא  -של חברת המועצה קפלן בשארי עינב בנושא ,הכנסות מוזיאון העיצוב.
 .11שאילתא  -של חבר המועצה שחר האס בנושא  -הצללת גנים עירוניים.
 .12שאילתא  -של חברת המועצה קרן גונן בנושא ,ניטור איכות המים חולון.
 .13שאילתא  -של חברת המועצה קרן גונן בנושא ,סקר קרקע באזור התעשייה.
 .14שאילתא של חברת המועצה אלינור מטלון בנושא  -הליך בחירת מפעיל לרכב שיתופי.
 .15שאילתא של חבר המועצה ניסן זכריה בנושא ,הנצחת שמו של משה רום ז"ל.
 .16שאילתא של חבר המועצה ניסן זכריה בנושא ,מינוי מנכ"ל.
 .17אישור דוחות מילוליים  -החברה לפיתוח תיאטרון אמנות מוסיקה מחול חולון בע"מ.
 .18אישור כתב הסמכת מתמחה ,עובדת עירייה סיון עזרא ת.ז - 203909536 .להתייצב
לתבוע בביהמ"ש לעניינים מקומיים בחולון ,בהתאם לכתב ההסמכה.
 .19הארכת שירות ,הגב' יקומוב זויה רכזת ומורה לכימיה בביה"ס הרצוג ,למשך שנה עד
.31.08.2021
 .20הארכת שירות ,הגב' כגן צביה לבורנטית בתיכון איילון ,למשך שנה עד .31.08.2021
 .21הארכת שירות ,הגב' ללייב לאה מורה לכימיה בתיכון איילון ,משך שנה עד .31.08.2021
 .22הארכת שירות ,הגב' לוי דרורה מורה לשון בתיכון הייטק היי ,למשך שנה עד
.31.08.2021
 .23הארכת שירות ,הגב' שריר עירית מורה פסיכולוגית מדריכה מומחית ,למשך שנה עד
.31.08.2021
 .24הארכת שירות ,מר גרבר ויקטור מורה למתמטיקה בתיכון איילון ,למשך שנה עד
.31.08.2021
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 .25הארכת שירות ,מר פולנסקי מרק מורה לפיזיקה בתיכון איילון ,למשך שנה עד
.31.08.2021
 .26הסמכת הגב' ליאת גוילי מיוחס ת.ז 039094206 .כמנהלת מח' רישוי עסקים וכמפקחת
הסמכה עד סיום עבודתה בתפקיד זה בעירייה.
 .27מינוי מפקחי רישוי עסקים ,לרבות לשם אכיפת ה"תו הסגול" ועטיית מסכה לעובדים:
ילנה סטרוגונוב ,מפקחת רישוי עסקים ת.ז308717776 .
אליהו בסנסילוב ,מפקח רישוי עסקים ת.ז307682518 .
יוסף פלג  -מפקח רישוי עסקים ת.ז312108723 .
איילון היינברג  -מפקח רישוי עסקים ת.ז303064760 .
אייל סימן טוב  -מפקח רישוי עסקים ת.ז66202771 .
 .28אישור מורשי חתימה  -גני ילדים לשנת תשפ"א.
 .29השבת קרקע וביטול הפקעה גוש  6045חלקה .332
 .30אישור טבלת חלוקת תקציב תמיכות על פי הישגיות בספורט לשנת .2020
 .31אישור טבלת חלוקת תקציב תמיכות תנועות נוער ואירגוני הנוער לשנת .2020
 .32חוזה חכירה  -ס.י .אבן יזמות בע"מ ח.פ 51-3748723 .גוש  6867חלקה .60
 .33תיקון לחוק עזר שמירה.
 .34חוק עזר לאיסור לינה בשטחים ציבורים.
 .35תיקון צו עבירות קנס  -איסור לינה בשטחים ציבורים.
 .36אישור נוהל תרומות לתרומה שסכומה אינו עולה  20.000ש"ח לשנה לתורם
 .37אישור עדכון תקציב רגיל .2020
 .38אישור תקציב פיתוח לשנת .2020
 .39מינוי הגב איריס צור סמנכ"ל רווחה ליו"ר וועדת תרומות.
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 .40מינוי הגב' נעה צ'פליצקי כיו"ר "הוועדה לקידום מעמד הילד" ,במקום חבר המועצה
שלומי תמם ז"ל.
 .41מינויה של חברת המועצה הגב' נעה צ'פליצקי כחברה ב"וועדת בחינוך" ,במקום חבר
המועצה שלומי תמם ז"ל.
 .42מינויה של הגב' נופר קררו אסלן כחברה בוועדת בריאות.
 .43עדכון פגרת המועצה.

ריכוז החלטות ישיבת מועצת העיר שמן המניין מס'
 28פרוטוקול מס' 522
 .1הצעה לסדר  -של חבר המועצה שי קינן בנושא  -ארנונה .עבר לישיבה הבאה.
 .2הצעה לסדר -של חבר המועצה מיקאל בוזגלו בנושא ,מתפללים .ירד מסדר היום.
 .3הצעה לסדר  -של חבר המועצה בוזגלו מיכאל בנושא ,מצלמות .ירד מסדר היום.
 .4הצעה לסדר -של חברת המועצה קרן גונן בנושא ,תכנית עירונית לסיוע מובטלים ולבעלי
עסקים .ירד מסדר היום.
 .5שאילתא  -של חבר המועצה בוזגלו מיקאל בנושא ,תקציב העדלאידע.
 .6שאילתא  -של חברת המועצה שני כהן מסילתי בנושא -שבט צופים.
 .7שאילתא  -של חבר המועצה שי קינן בנושא ,עמידת רשת קהילה ופנאי בתבחינים.
 .8שאילתא  -של חבר המועצה שי קינן בנושא ,הפטור מארנונה לרשת קהילה ופנאי.
 .9שאילתא  -של חברת המועצה קפלן בשארי עינב בנושא ,מכירת כרטיסים מוזיאון
העיצוב.
 .10שאילתא  -של חברת המועצה קפלן בשארי עינב בנושא ,הכנסות מוזיאון העיצוב.
 .11שאילתא  -של חבר המועצה שחר האס בנושא  -הצללת גנים עירוניים.
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 .12שאילתא  -של חברת המועצה קרן גונן בנושא ,ניטור איכות המים חולון.
 .13שאילתא  -של חברת המועצה קרן גונן בנושא ,סקר קרקע באזור התעשייה.
 .14שאילתא של חברת המועצה אלינור מטלון בנושא  -הליך בחירת מפעיל לרכב שיתופי.
 .15שאילתא של חבר המועצה ניסן זכריה בנושא ,הנצחת שמו של משה רום ז"ל.
 .16שאילתא של חבר המועצה ניסן זכריה בנושא ,מינוי מנכ"ל.
 .17מועצת העיר אישרה ברוב קולות את הדוחות המילוליים  -החברה לפיתוח תיאטרון
אמנות מוסיקה מחול חולון בע"מ.
 .18מועצת העיר אישרה ברוב קולות את כתב הסמכת מתמחה ,עובדת עירייה סיון עזרא ת.ז.
 - 203909536להתייצב לתבוע בביהמ"ש לעניינים מקומיים בחולון ,בהתאם לכתב
ההסמכה.
 .19מועצת העיר אישרה ברוב קולות את הארכת שירות ,הגב' יקומוב זויה רכזת ומורה
לכימיה בביה"ס הרצוג ,למשך שנה עד .31.08.2021
 .20מועצת העיר אישרה ברוב קולות את הארכת שירות ,הגב' כגן צביה לבורנטית בתיכון
איילון ,למשך שנה עד .31.08.2021
 .21מועצת העיר אישרה ברוב קולות את הארכת שירות ,הגב' ללייב לאה מורה לכימיה
בתיכון איילון ,משך שנה עד .31.08.2021
 .22מועצת העיר אישרה ברוב קולות את הארכת שירות ,הגב' לוי דרורה מורה לשון בתיכון
הייטק היי ,למשך שנה עד .31.08.2021
 .23מועצת העיר אישרה ברוב קולות את הארכת שירות ,הגב' שריר עירית מורה פסיכולוגית
מדריכה מומחית ,למשך שנה עד .31.08.2021
 .24מועצת העיר אישרה ברוב קולות את הארכת שירות ,מר גרבר ויקטור מורה למתמטיקה
בתיכון איילון ,למשך שנה עד .31.08.2021
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 .25מועצת העיר אישרה ברוב קולות את הארכת שירות ,מר פולנסקי מרק מורה לפיזיקה
בתיכון איילון ,למשך שנה עד .31.08.2021
 .26מועצת העיר אישרה ברוב קולות את הסמכת הגב' ליאת גוילי מיוחס ת.ז039094206 .
כמנהלת מח' רישוי עסקים וכמפקחת הסמכה עד סיום עבודתה בתפקיד זה בעירייה.
 .27מועצת העיר אישרה ברוב קולות את מינוי מפקחי רישוי עסקים ,לרבות לשם אכיפת
ה"תו הסגול" ועטיית מסכה לעובדים:
ילנה סטרוגונוב ,מפקחת רישוי עסקים ת.ז308717776 .
אליהו בסנסילוב ,מפקח רישוי עסקים ת.ז307682518 .
יוסף פלג  -מפקח רישוי עסקים ת.ז312108723 .
איילון היינברג  -מפקח רישוי עסקים ת.ז303064760 .
אייל סימן טוב  -מפקח רישוי עסקים ת.ז66202771 .
 .28מועצת העיר אישרה ברוב קולות את מורשי החתימה  -גני ילדים ובתי ספר לשנת
תשפ"א.
 .29מועצת העיר אישרה ברוב קולות את השבת הקרקע וביטול הפקעה גוש  6045חלקה .332
 .30מועצת העיר אישרה ברוב קולות את טבלת חלוקת תקציב התמיכות על פי הישגיות
בספורט לשנת .2020
 .31מועצת העיר אישרה ברוב קולות את אישור טבלת חלוקת תקציב תמיכות תנועות נוער
ואירגוני הנוער לשנת .2020
 .32מועצת העיר אישרה ברוב קולות את חוזה חכירה  -ס.י .אבן יזמות בע"מ ח.פ51- .
 3748723גוש  6867חלקה .60
 .33מועצת העיר אישרה ברוב קולות את תיקון לחוק עזר שמירה.
 .34מועצת העיר אישרה ברוב קולות את חוק העזר לאיסור לינה בשטחים ציבורים.
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 .35מועצת העיר אישרה ברוב קולות את תיקון צו עבירות הקנס  -איסור לינה בשטחים
ציבורים.
 .36מועצת העיר אישרה ברוב קולות את נוהל תרומות לתרומה שסכומה אינו עולה 20.000
ש"ח לשנה לתורם.
 .37מועצת העיר אישרה ברוב קולות את עדכון תקציב רגיל .2020
 .38מועצת העיר אישרה ברוב קולות את תקציב הפיתוח לשנת .2020
 .39מועצת העיר אישרה ברוב קולות את מינוי הגב' איריס צור סמנכ"ל רווחה ליו"ר וועדת
תרומות.
 .40מועצת העיר אישרה ברוב קולות את מינוי הגב' נעה צ'פליצקי כיו"ר "הוועדה לקידום
מעמד הילד" ,במקום חבר המועצה שלומי תמם ז"ל.
 .41מועצת העיר אישרה ברוב קולות את מינויה של חברת המועצה הגב' נעה צ'פליצקי
כחברה ב"וועדת בחינוך" ,במקום חבר המועצה שלומי תמם ז"ל.
 .42מועצת העיר אישרה ברוב קולות את מינויה של הגב' נופר קררו אסלן כחברה בוועדת
בריאות.
 .43מועצת העיר אישרה ברוב קולות את עדכון פגרת המועצה.

פרוטוקול
מר מוטי ששון:

טוב ,חברים בואו נתחיל .חם ולח היום אז אם יש קוורום ,יש פה  14-15אז
אפשר להתחיל ברשותכם .אני פותח את הישיבה שמן המניין מספר  .28הצעה
לסדר של חבר המועצה שי קינן בנושא ארנונה .שי קינן נמצא? לא? אז אני
מעביר את זה לישיבה הבאה .אני עובר לסעיף הבא ,הצעה לסדר של חבר
המועצה מיקאל בוזלגו בנושא מתפללים ,בבקשה בוזלגו.

 .2הצעה לסדר -של חבר המועצה מיקאל בוזגלו בנושא ,מתפללים.
מר מיקאל בוזגלו :ערב טוב .אוקיי אז כידוע לכולם ,חגי תשרי מתדפקים לנו בדלת אוטוטו ,ומה
שאני רציתי להעלות להצעה לסדר זה לדבר על היערכות העירייה ,ולראות
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כיצד עירית חולון ,יחד עם המועצה הדתית ,יכולה לבוא ולסייע למתפללים.
אני אתן דוגמה מה קורה בערים אחרות ,אז רק שנייה ברשותכם .בערים
אחרות עשו דוגמה מאוד יפה :לקראת חגי תשרי ,ומתוך רצון לאפשר לתושבי
העיר לקיים את מנהגים ותפילות החגים ,גם בצל משבר הקורונה וההנחיות
המחייבות צמצום התקהלות בחללים סגורים ,תאפשר עיריית ת"א לבתי
הכנסת ,בתיאום עם המועצה הדתית של העיר ,להרחיב את שטח התפילות אל
המרחב הציבורי הסמוך לבתי הכנסת .בנוסף תעשייה העירייה במקרה הצורך
גם באמצעים לוגיסטיים כדוגמת :חיבור לנקודת חשמל וחלוקת כסאות
לשימוש המתפללים .עכשיו ,בחולון יש לא מעט בתי כנסת ,ויש גם הרבה
פיראטים ואני בעצם מה שאני רוצה לבוא ולומר זה לקחת את בתי הכנסת
הגדולים ופשוט במרחב הציבורי לעשות להם בצורה מסודרת כמובן ,לפי
הרמזור ,כרגע אנחנו נמצאים בקטע של הצהוב זה עד  60%של התקהלות.
ואני חושב דווקא בימים האלה ,גם כשיהיה ,כדי שלא ,שנשמור על ההנחיות
ולא נעשה תפילות בתוך בתי הכנסת .הלו יום כיפור ,יום כל כך קדוש לעם
היהודי שאנחנו רוצים להתפלל בכל התפילות ,כל נדרי ,נעילה ,שחרית ,מנחה,
מוספים ,ואנחנו רוצים להתפלל ולא רוצים להתפלל בבית ,אז אני חושב
שההצעה יכולה להיות מאוד טובה אם העירייה תבוא ותחלק את העיר
מבחינת בתי כנסת ,ולבוא ולומר "אוקיי ,העירייה תקצה כסאת עם מתחמים
מסודרים ,עם צ'ילרים ,עם מזגנים" כדי באמת לבוא ולהטיב ולהקל עם ציבור
המתפללים .ואני חושב שזו יוזמה מבורכת ,אז זו ההצעה לסדר.
מר מוטי ששון:

טוב ,לידיעתך ,נפגשתי עם יושב ראש המועצה הדתית וסיכמנו ,אני לא בעד
להתפ לל בתוך מבנים סגורים ,ואז סיכמנו שאנחנו נאפשר למתפללים וכל זה
בתיאום של המועצה הדתית .לא כל אחד יבוא ויגיד "תן לי את החצר ,תו לי
את זה ,".לא .יעשה עם המועצה הדתית מה שעמוס ברנס יגיד ,ואם הם
סיכמו זה מה שאנחנו נעשה .ואם יצטרכו נקודת חשמל לבית הספר ,אז יהיה
בבית הספר .מעבר לזה אנחנו אומרים לציבור מתפללים ,תסדרו איך שאתם
רוצים והכול בתיאום עם יושב ראש המועצה הדתית .אם יהיה שינוי ,אין לי
שום בעיה עם זה .לאור זאת,
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מר שחר האס:

רגע ,יש לי שאלה אם אפשר ,שאלת הבהרה

מר מוטי ששון:

אתה רוצה לקיים דיון?

מר שחר האס:

אנח נו בעצם ,לא ,זה שחר ,אהלן .אנחנו במסגרת עשר הדקות אפשר לשאול
שאלה?

מר מוטי ששון:

כמובן יכול לדבר ,לא לשאול.

מר שחר האס:

לא ,לא ,אני שואל אם זה ,שמעתי שניתן לציבור מתפללים אפשרות ,אני לא
בטוח בזה ,אגב ,אני רק שואל באמת להבהרה .שניתן לציבור מתפללים
להתפלל בצוותא בחצרות של בתי ספר לאחר שעות הלימודים?

מר מוטי ששון:

לא ,רק בראש השנה וביום כיפור.

מר שחר האס:

בראש השנה וביום כיפור ,איך זה ,איך זה עובד? כלומר ,כשהילדים לא
נמצאים וכו' אז יתאפשר בחצרות בתי הספר?

מר מוטי ששון:

כן ,כן ,באים בדברים עם יושב ראש המועצה הדתית ,הוא קובע.

מר שחר האס:

רגע ,שנייה אז בהתאם למה שאתה אומר ,ראש המועצה הדתית היה ,היה
קול קורא מצד המועצה הדתית למי לפנות? עכשיו סתם דוגמה באלופי צה"ל,
בבתי כנסת שם יש את המרוקאים ,יש את הגרוזינים ,למי הם פונים?

מר מוטי ששון:

ליו שב ראש המועצה הדתית ,הכול נעשה דרכו .הוא מטפל בזה .עמוס ברנס
אני הסכמתי אתו שאנחנו ,אני לא אתן להתפלל בתוך מבנה ,אלא כל מה
שיעשה ייעשה בחוץ.

מר עזרא סיטון:

מוטי אפשר להגיד משהו? משהו קטן ,כאילו בקטנה בעניין הזה?

מר מוטי ששון:

עוד עשר דקות זה בסדר.

מר עזרא סיטון:

אז מיקי ,תבין שכל מי שיש לו איזושהי בעיה בבית כנסת ,גם אלי פנו כבאים
וכיוצא ,הפניתי אותם לעמוס ברנס ,אגב לא בנושא הזה שרשמת מתקנים
כימיים וכדומה ,אלא עניין של הצללה .בעיקר מי שמתפלל ,ואני מתפלל
בראש השנה וכיפור זה נמשך עד  12וחצי ו 1-בצהריים .זה היה העניין ועמוס
ברנס וגם רשם עוזר ומסייר .אם יש איזושהי בעיה ,עמוס ברנס הוא הכתובת.
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מר מוטי ששון:

אז יושב ראש המועצה הדתית .לא כל אחד ,אלא אנשים שיש להם בית כנסת,
לא סתם יבואו עשרה חבר'ה

מר מיקאל בוזגלו :לא ,לא ,לא ,אני מדבר על  ,80על  ,80על 200
מר מוטי ששון:

אז זה בצורה מסודרת.

מר מיקאל בוזגלו :לפנות בצורה מסודרת.
מר מוטי ששון:

בהתאם קבעתי עם עמוס ,הוא הקובע והמחליט.

מר מיקאל בוזגלו :אוקיי ואז בעצם אם יש צורך בהצללה ,אז יעשו שם הצללה וגידור ומה
שצריך?
מר מוטי ששון:

העירייה ,מה שיחליטו ,ואני רוצה רק שתבין :אנחנו לא נקנה ברזנטים ונשים
אותם למעלה .מי שרוצה שיביא את הברזנט ,בסדר ,וידברו עם עמוס.

מר מיקאל בוזגלו :אז בעיקרון ,אז אין לי בעיה אבל בעצם אני אוריד את זה אפילו מסדר היום.
כי אין מה לדבר עם עמוס ,אם אין לא ברזנטים ולא שירותים כימיים ולא
מאווררים ,אז למה לפנות?
מר מוטי ששון:

יש לך בית ספר ,יש לך שירותים של בית ספר ,לא?

מר מיקאל בוזגלו :כן ,אבל מלבד השירותים של הבית ספר יש,
מר מוטי ששון:

העירייה לא ,תראה ,העירייה לא תקנה ברזנטים ותשים ,היא לא עושה את
זה.

מר מיקאל בוזגלו :הבנתי ,הבנתי ,בסדר גמור.
מר מוטי ששון:

מה תעשה עם הברזנטים? תשים את זה במחסן של העירייה?

מר מיקאל בוזגלו :אין בתוך מחסני החירום של העירייה ,אין?
מר מוטי ששון:

אין ,אין דבר כזה ,ואתה לא יכול להשתמש בזה .אנחנו סיכמנו ,סיכמתי עם
יושב ראש המועצה הדתית ,זה מה שיגידו ,זה מה שיעשה.

גב' נעה צ'פליצקי :וזה גם ,רגע שנייה ,וזה גם בכפוף לכל ההוראות של משרד הבריאות.
מר מוטי ששון:

כן ,כפוף ,ברור .לכן אמרתי לא יהיה במבנים ,יהיה אם כבר בחצר.
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מר מיקאל בוזגלו :זה רק בחצרות ,והמבנה אומר  60אחוז תפוסה.
מר מוטי ששון:

אוקיי ,בסדר ,תודה רבה ,ירד מסדר היום .אני עובר לסעיף הבא .הצעה לסדר
של מי עכשיו? בוזגלו ,עוד פעם אתה? כן תקרא.

מר מיקאל בוזגלו :כן ,עוד הפעם .רגע ,שנייה .שי קינן ,דקה רגע.
מר מוטי ששון:

תקרא הצעה לסדר.

מר מיקאל בוזגלו :רגע ,שנייה ,דקה אני מחפש.
מר מוטי ששון:

בוזגלו ,בנושא מצלמות.

 .3הצעה לסדר -של חבר המועצה מיקאל בוזגלו בנושא ,מצלמות.
מר מיקאל בוזגלו :שנייה ,אני לא מהיר כמוכם .הצעה לסדר הקמת חמ"ל ייעודי לבקרת
מצלמות אונליין בגנים לגילאים  0עד  ,4הצעה לסדר בגין הקמת חמ"ל ייעודי
בצוותים שיקבעו בנוהל ובכפוף לאישור היועצת המשפטית .אני מצד אחד
רוצה לבוא ולברך על היוזמה שהיה סגן ראש עיריית חולון זוהר נוימרק .לא,
וכרגע זה היה בלי מוטי שהיה בהפגנה הראשונה בבן גוריון ,ששם אתה עלית
על הבמה ודיברת כמה הדבר הזה חשוב ובאמת חשוב ולבוא ולאשר .אם אני
לא טועה אתה דיברת על  25גנים של רשת "קהילה ופנאי" ,לא ,אתה דיברת.
רגע ,אתה דיברת ,כשהיית איתי בהפגנה בבן גוריון .עכשיו אני בא ואני אומר
אני יודע שיש פה דברים של צנעת הפרט ,ודברים כאלה ,בגלל זה היועצת
המשפטית נמצאת כאן .יחד עם זאת ,מצד אחד זה יכול להיות מבורך מה
שאתה אומר ,ומצד שני ר אינו את מוטי ששון מגיע לגן הזוועות הזה שהיה
בחולון עם ההורים ,והייתה פעילות והכול טוב ויפה .אבל אני לא בא ואני
שואל את עצמי איפה הייתם שנה ושנתיים לפני ,וחולון שחרטה על דגלה "עיר
הילדים" הייתה צריכה מבעוד מועד למצוא פתרון לדבר הזה .אז מה שאני
שואל ,ואני פונה גם ליועצת המשפטית ,לראות איך כן ניתן לעשות חמ"ל
ייעודי שבו הגנים ,ויהיו אנשים שיהיו רשאים ומורשים ,אני לא יודע באיזו
דרך .לעקוב אחרי הפעילויות ,וחלילה אם יש פעילות רגילה לדווח למשטרה.
אני חושב שהדבר הזה חשוב מאוד וזהו.
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מר מוטי ששון:

טוב ,אז כדאי שתדע שרשת "קהילה ופנאי" זו חברה משותפת לעיריית חולון
ולחברה למתנ"סים ,ומאחר והם שכאלה והמבנים הם שלנו ,אנחנו החלטנו
אז להתקין את המצלמות ,למרות שיש פיקוח שלהם ,גם של משרד התמ"ת
וגם רשת "התחלה חכמה" באמצעות חברת המתנ"סים ,כך שיש שם צוות ויש
שם פיקוח ,כולל פיקוח של מנהל החינוך ופיקוח של משרד החינוך .אבל בכל
מקרה ,כדי שיהיו יותר רגועים ויותר שקטים ,החלטתי לשים את המצלמות,
ומטבע הדברים רשת "קהילה ופנאי" ,שהיא מפעילה את אלו היא זו שתעקוב
אחרי הדברים האלה.

מר מיקאל בוזגלו :אבל בעצם לפי מה שאתה אומר ,לפני שאני אעביר את זה לשי ,ברשותך.
מר מוטי ששון:

בוזגלו ,רגע ,יש ,זו הצעה לסדר ,זה לא דו שיח.

מר מיקאל בוזגלו :כן ,אבל אני רוצה להתייחס לזה.
מר מוטי ששון:

אתה רוצה לקיים דיון?

דובר:

יש  10דקות ואתה,

מר מיקאל בוזגלו :יש  10דקות ,אז אנחנו ב 10-דקות האלה.
מר מוטי ששון:

כבר עניתי לך.

מר מיקאל בוזגלו :לא ,אבל אתה ענית ,אתה אומר יש בקרה ,אבל אם יש בקרה ,עדיין אנחנו
יודעים שהאלימות שהייתה בקרב המתעללים בילדים ,היו מקומות דווקא
שיש מצלמות ,אז אני,
מר מוטי ששון:

אבל זה ,תראה ,אתה עושה סלט .יש גנים פרטיים ,גנים פרטיים זה לא
בסמכות העירייה .אדם פרטי שם מצלמות ,אני לא יכול לפקח עליהם ,אין לי
סמכות לפקח עליו.

מר מיקאל בוזגלו :אני יודע ,אני לא,
מר מוטי ששון:

טוב ,אתה רוצה לקיים דיון? לא ,סליחה ,אתה רוצה לקיים דיון? רגע ,סליחה,
אתה רוצה לקיים דיון ,תגיד ,אתה רוצה לקיים דיון לאור מה שאמרתי,
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שהדברים האלה לא נמצאים בשליטה שלנו ,אז ברור שאני לא יכול גם לפקח
עליהם ,זה הכול.
מר מיקאל בוזגלו :זה לא מדויק
מר שי קינן:

מוטי ,יש לנו בטווח העשר דקות להוסיף משהו על דבריו של חברי מיקאל.
אתה אומר זה לא בסמכותי.

מר מוטי ששון:

לא זה לא בסמכותי.

מר שי קינן:

לפני ש ,לא ,אז אני כובל על הקביעה הזאת ,אני אומר אחרת .וודאי שזה
בסמכותך ובאחריותך .מאחר ושיש פעוטונים כמו למשל מעגלים או גוונים,
שהם באחריות רשת "קהילה" שהיא חברה שלך של רשות המתנ"סים .מעבר
לכך ,יתרה מכך ,חוק הפעוטונים ,חוק המצלמות בפעוטונים ומעונות היום
חוקק ביום שני ה 24-בדצמבר  .2018כלומר ,לפני  21חודשים תמימים .במשך
 21חודשים תמימים יכלה העירייה בחולון להתכונן כדי שבראשון בספטמבר,
ביום שנכנס החוק לתוקף בפועל ,תהיינה המצלמות בגנים כבר מותקנות.
לצערי ,זה לא קרה .יתרה מכך ,לפני שלושה שבועות צפיתי את הדבר הזה
ויצרתי קשר עם הגברת יונה דיין .אמרתי לה שאני צופה שתחילת הלימודים
בראשון בספטמבר ,הדבר הזה לא יבוצע ,ולכן אני מבקש את ההתערבות שלה
כבר ,שלושה שבועות לפני או שבועיים לפני .כולל ,כולל אמרתי לה ,הצעתי,
שבמידה וידועים לנו על פעוטונים שהם פרטיים ,להוציא להם מיוזמתנו,
מיוזמת העירייה ,התרעה ליידע אותם בחוק ,כי הרבה לא ידעו את החוק.
אבל לתדהמתי לא רק שפעוטונים פרטיים לא ידעו את החוק ,גם עיריית
חולון לצערי הרב לא ידעה את החוק .כי אני מקבל מכתב תשובה מהמחלקה
המשפטית שאומר לי "תחכה לראשון בספטמבר ,כי בחוק ההסדרים ישנה
אפשרות שהחוק יתעכב בעוד שנה" .אני לא חבר כנסת ,ולא חוקקתי את
החוק ,כתבתי את הגברת יפעת שאשא ביטון ,חברת הכנסת שהיא חוקקה את
החוק .והיא אומרת "לא מנה ולא מקצתה ,מה פתאום ,העירייה לא יודעת על
מה היא מדברת" .הנושא הזה ירד מחוק ההסדרים ,והממשלה מחייבת

14

מועצת העיר ה 18-חולון ישיבת מועצה מן המניין מס'  28ליום  2020.09.06 -פרוטוקול

בראשון בספטמבר את התקנת המצלמות .לצערי הדבר הזה לא קרה ,בגלל
התנהלות שהיא חובבנית ,נקודה.
מר מוטי ששון:

תודה רבה ,חבל שאתה לא מדייק ,ואני חוזר ואומר לך.

מר שי קינן:

אני מדייק ,יש לי תכתובת איתה.

מר מוטי ששון:

אל תפריע לי ,לא.

מר שי קינן:

אני יכול להראות לך ,אני מאוד מדייק.

מר מוטי ששון:

אל תפריע לי ,אני עכשיו מדבר ,שמעתי אותך ,אתה במסגרת עשר הדקות.
חברים ,מאחר ורשת "קהילה ופנאי" זו רשת שהיא מנוהלת באמצעות עיריית
חולון והחברה למתנ"סים ,זה בסמכותנו .מעבר לזה ,גנים פרטיים לא
בסמכות העירייה ,נקודה .וגוונים ומעגלים הם שלנו .מה זה לא? אתה לא
יודע על מה אתה מדבר ,חבר'ה ,אתם רוצים לקיים דיון? מי בעד לקיים דיון?

גב' קרן גונן:

אפשר רק להוסיף מילה?

מר מוטי ששון:

מי בעד לקיים דיון?  ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1מי בעד להוריד את זה מסדר היום
לאור מה שאמרתי?  ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1לאור מה שאמרתי ,מה
שבסמכותנו בסמכותנו ,מה שלא בסמכות שלנו ,אנחנו לא יכולים להורות לגני
הילדים .אני עובר להצעה ,ירד מסדר היום .אני עובר להצעה,

גב' קרן גונן:

מוטי אפשר להוסיף רק מילה?

מר מוטי ששון:

אני עובר לסדר היום להצעה הבאה .חברת המועצה קרן גונן בנושא תכנית
עירונית לסיום מובטלים בעלי עסקים ,בבקשה תקריאי.

גב' קרן גונן:

אני רק אשמח דקה אחת על הסעיף הקודם

מר מוטי ששון:

לא ,עברנו ,לא ,את לא יכולה לעשות מה שאת רוצה.

גב' קרן גונן:

שנייה ,רגע.

מר מוטי ששון:

סליחה ,אני לא אאפשר לך לדבר כי עברנו סעיף ,הצבענו ,את לא יכולה לחזור
לסעיף שהיה .את לא יכולה להמציא חוקים שלך.

גב' קרן גונן:

כי אתה לא בדקת מי מרים יד ומי רוצה לדבר.

15

מועצת העיר ה 18-חולון ישיבת מועצה מן המניין מס'  28ליום  2020.09.06 -פרוטוקול

מר מוטי ששון:

לא ,בדקתי ,בדקתי,

גב' קרן גונן:

שנייה ,אבל לפני שאתה הצבעת,

מר מוטי ששון:

לא ,אני חוזר ,את לא תעשי בישיבה מה שאת רוצה ,אלא יש פה סדר ,ויש פה
תקנון איך מנהלים ישיבה .מאחר ואת אין לך מושג איך מנהלים ,תאפשרי לי
לנהל את הישיבה ,כי אני נבחרתי לנהל ישיבה.

גב' קרן גונן:

אין בעיה ,אני אשמח אם תשים לב,

מר מוטי ששון:

אז בבקשה תקראי את ההצעה מסדר שלך.

גב' קרן גונן:

למי שיש מה לומר לפני שאתה מנהל הצבעה.

מר מוטי ששון:

אני עובר ,תעברי לסעיף שלך ,ולא אני עובר לסעיף אחר.

גב' קרן גונן:

מוטי.

מר מוטי ששון:

תעברי לסעיף שלך.

גב' קרן גונן:

בנינוחות ,בנינוחות ,הכול בסדר.

מר מוטי ששון:

בבקשה ,תקריאי.

גב' קרן גונן:

כשאני אגיע לסעיף שלי אני אגיע ,אוקיי .קודם כל אני רוצה לומר שזה מאוד
יפה שהעתקתם מהפוסט שלי בדיוק סעיף בסעיף את התשובה שלך ,זה מאוד
יפה ,אבל אני אקריא את זה עוד פעם.

מר מוטי ששון:

סליחה ,בסעיף הבא ,אז תשמעי.

גב' קרן גונן:

שנייה ,אני מחפשת.

מר מוטי ששון:

עברנו סעיף ,אני מזכיר לך.

 .4הצעה לסדר ,של חברת המועצה קרן גונן בנושא ,תכנית עירונית לסיוע מובטלים ולבעלי
עסקים.
גב' קרן גונן:

אני יודעת ,אני עכשיו בתכנית עירונית לסיוע מובטלים ולבעלי עסקים ,אני רק
אציין שאת ההצעה לסדר אני העליתי לפני כחודשיים ,ואיכשהו זה לא עלה
בישיבה הקודמת כי אמרתם שזה לא מן המניין ,והזזנו וכו' ,אז זה קצת
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רחוק ,אבל משום מה אני קראתי גם את התשובה שלך ,ואני שמחה שאימצת
את כל מה שכתבתי בפוסט שלי ,ובכל זאת יש פה אנשים מאוד חכמים
שאפשר להיוועץ בהם איך ניתן עוד לסייע לבעלי העסקים ולמובטלים .אז
באמת אני רוצה לבקש להעלות לסדר היום תכנית עירונית ,כיצד לסייע
למובטלים ובעלי עסקים בתקופה זו .קראתי את מה שאתה אמרת ,אני רק
רוצה להוסיף עוד כמה סעיפים לפני שבכלל מצביעים ,רגע.
מר מוטי ששון:

אולי ,קודם כל .יש עוד שלב ראשון של מי בעד לקיים דיון ,כשנקיים דיון את
יכולה להעלות את ההצעות שלך .אבל השלב הזה זה אומר ,את מעלה את
ההצעה ועכשיו עושים הצבעה מי בעד להעלות לסדר היום ,אם מעלים את זה
בסדר היום ,את מתחילה לפרט את כל ההצעה שלך .אז לכן אני אומר ,תשמעי
את התשובה שלי ואז תחליטי.

גב' קרן גונן:

התשובה שלך לקוחה מההצעה שלי ,אפרופו.

מר מוטי ששון:

אני לא מכיר את ההצעה שלך ולא מכיר את הפייסבוק שלך.

גב' קרן גונן:

אז אני אומרת לך מילה במילה.

מר מוטי ששון:

אבל אני שואל עכשיו שאלה ,אז אני עונה לך .עיריית חולון פועלת כל עת
לטובת תושביה והעסקים שבעיר בשגרה ,ועוד יותר בחירום .מאז תקופת
הקורונה אני עם יד על הדופק ומנחה את מנהלי העיר על בסיסי יומי .ולהלן
דוגמאות על פעולות שנעשו בעיר לטובת העסקים והתושבים בתקופת החירום
עקב נגיף הקורונה :תוקן חוק העזר לעניין פטור מאגרת שולחנות וכיסאות,
והרחבת השטח האפשרי לכך .הושק והופץ קמפיין לעידוד הצריכה המקומית,
חולונים קונים בחולון ,הופץ מידע גם בדיבור ישיר עם כל הוראות התו
הסגול ,כולל סיוע והסברה בעל פה לטובת התארגנות בעלי עסקים ,קודמו
יחד עם המעוף הרצאות במגוון נושאים ,הוארך תוקף רישיונות עסקים
בשלושה חודשים ,ניתן התר לשימוש במרחב הציבור בבתי קפה ומסעדות,
נפתח מוקד ייעוץ ופניות למגזר העסקי ,הוקם מאגר יועצים לבעלי עסקים
לנושאים הרלוונטיים בשיתוף מעוף ,ניתן פטור מארנונה לבעלי עסקים ל3-
חודשים ,מידי ,בוצע בשיתוף המעוף מבקש מקוון עם פסיכולוג ארגוני .בקרוב
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נציב עשרות כסאות ושמשיות במוקדי העסקים בעיר ,כיכר סירן ,כיכר צמרת,
מרכז מסחרי קריית שרת ,ובנוסף אני בקשר שוטף עם מנהלת המוסד לביטוח
לאומי בעיר בהתייחסות למצב המובטלים בעיר ,בעדכונים שוטפים .לאור מה
שאמרתי ,את רוצה לקיים דיון?
גב' קרן גונן:

כן אני חושבת שיש פה אנשים מאוד חכמים.

מר מוטי ששון:

מי בעד ,מי בעד לקיים דיון?

גב' קרן גונן:

שנייה רגע ,תרבות דיבור .שנייה.

מר מוטי ששון:

מי בעד לקיים דיון בבקשה?  8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1בעד לקיים דיון? מי בעד
להוריד את זה מסדר היום לאור מה שאני אמרתי?

גב' קרן גונן:

זה לא מספיק ,יש עוד כמה דברים מוטי.

מר מוטי ששון:

 12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1להוריד מסדר היום ,לאור כל הפעילות
המבורכת והענפה שעיריית חולון עושה בנושא סיוע למובטלים ולבעלי
עסקים .ירד מסדר היום .אני עובר לסעיף הבא .שאילתא ,בבקשה ,אני עובר
לשאילתא .בוזגלו ,בבקשה.

 .5שאילתא  -של חבר המועצה בוזגלו מיקאל בנושא ,תקציב העדלאידע.
מר מיקאל בוזגלו :בתחילת השנה הוקצו תקציבים למדיה טק ולאירועי פורים שבוטלו .ראש
העירייה מתבקש להסביר ולהשיב מה נעשו עם עודפי התקציבים שלא נוצלו
לאור הקורונה.
מר מוטי ששון:

אוקיי ,כמו שאושר במועצת ,כמו שאתה יודע ,אושר במועצת העיר שמן
המניין האחרונה ,הוצא תקציבים שלא נוצלו בסעיפים שונים ,הועברו לטובת
התמודדות עם תקופת הקורונה ,לרבות אירועי תרבות לטובת תושבים,
בהתאם למגבלות השונות  .זאת אומרת לא ניצלנו ,אנחנו מעבירים את זה,
ועשינו עדכוני תקציב ,לא יודע אם היית או לא היית ,וודאי ראית את זה.

גב' אלינור מטלון :אפשר שאלת הבהרה בשבילו?
מר מוטי ששון:

לא ,את לא יכולה ,רק בעל השאילתא.
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מר מיקאל בוזגלו :כן ,הבהרה ,תגידי ,היא לא יכולה לשאול?
מר מוטי ששון:

תשמע ,בלי משחקים ,בבקשה אני עובר לסעיף הבא של

מר מיקאל בוזגלו :לא ,לא ,לא ,תמתין בבקשה ,תמתין ,אתה לא עובר לכלום.
מר מוטי ששון:

שני מסילתי ,שני נמצאת פה?

גב' אלינור מטלון :שני בדרך ,היא פשוט הייתה צריכה ...
מר מוטי ששון:

אני עובר לסעיף הבא.

מר מיקאל בוזגלו :רגע ,אתה לא  ...שאלת הבהרה.
גב' אלינור מטלון :אז אם אפשר בבקשה לדחות את השאילתא שלה כי היא בדרך.
מר מוטי ששון:

לא ,לא ,דוחים לישיבה הבאה ,אני עובר לשאילתא הבא.

גב' אלינור מטלון :למה אבל? דחית את זה כבר שלוש פעמים.
מר מוטי ששון:

היא לא נמצאת ,בעלת השאילתא לא נמצאת ,נקודה .ואני לא דן כשמישהו
שמגיש שאילתא ולא נמצא.

גב' אלינור מטלון :אז אל תדון ,אבל אני מבקשת בגלל שהיא ילדה לפני שבועיים ,היא ילדה לפני
שבועיים ,אפשר להתחשב.
מר מוטי ששון:

סליחה ,כשהיא תבוא ,נדבר ,יש בקשה בוזגלו?

מר מיקאל בוזגלו :כן ,מה ההבהרה?
מר מוטי ששון:

בוזגלו ,בבקשה?

מר מיקאל בוזגלו :הנה ,שנייה.
מר מוטי ששון:

לא ,אני עובר לסעיף הבא.

מר מיקאל בוזגלו :לא ,אתה לא תעבור לסעיף הבא ,אתה תמתין ,יש גם צורה של התחשבות,
מר מוטי ששון:

לא ,אתה תעבור לסעיף הבא ,אין לך מה לקרוא? אני עובר לסעיף הבא .לא,
אני קורא לך לסדר פעם ראשונה.

מר מיקאל בוזגלו :שנייה ,ברשותך.
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מר מוטי ששון:

אני קורא לך לסדר פעם שנייה ,ואתה תקרא את השאילתא שלך ,ולא אני
אקרא את השאילתא.

מר מיקאל בוזגלו :שאלת הבהרה.
מר מוטי ששון:

לא ,אתה לא שואל שאלת הבהרה ,בבקשה .אני לא עונה לך ,נו בבקשה ,דבר.

מר מיקאל בוזגלו :מה זה דבר?
מר מוטי ששון:

דבר ,עם המשחקים שלך ,דבר.

מר מיקאל בוזגלו :זה לא משחקים שלי.
מר מוטי ששון:

דבר ,אין לך שאלת הבהרה .אז תדבר ,בבקשה ,תדבר.

מר מיקאל בוזגלו :אז תמתין שנייה
מר מוטי ששון:

חשבתי שלמדת משהו בישיבות המועצה עד עכשיו

מר מיקאל בוזגלו :לומד הרבה,
מר מוטי ששון:

דבר ,תשאל כבר ,מה שאלת ההבהרה? מה השאלה שלך ,אני קורא לך פעם
שלישית לסדר ,אתה פעם הבאה תהיה בחוץ

מר מיקאל בוזגלו :האירועים של ,האירועים ,מה עם הכסף של ה 80-שנה לחולון?
מר מוטי ששון:

אותו דבר.

מר מיקאל בוזגלו :אותו דבר?
מר מוטי ששון:

אותו דבר ,תעקוב אחרי ישיבות המועצה והחלטות המועצה בנושא עדכוני
תקציב.

מר מיקאל בוזגלו :הבנתי ,בסדר.
מר מוטי ששון:

דבר ,אני עובר לשאילתא הבאה ,השאילתא הבאה ,בבקשה ,בוזגלו תקרא.

מר מיקאל בוזגלו :מה השאילתא הבאה? דקה?
מר מוטי ששון:

אתה לא יודע?

מר מיקאל בוזגלו :תמתין ,לאן אתה ממהר? אתה לחוץ היום
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מר מוטי ששון:

למי השאילתא הבאה? שני לא נמצאת ,אני עובר ל -סעיף  ,7בבקשה שי קינן.
שי קינן ,אתה מדבר על השאילתא של "רשת קהילה"?

מר שי קינן:

לא יודע.

מר מוטי ששון:

תקרא את השאילתא.

מר שי קינן:

כן ,השאילתא הזו הועברה לישיבה הקודמת.

מר מוטי ששון:

אבל ביקשת להעביר לישיבה הזאת.

מר שי קינן:

נכון ,ביקשתי להעביר לישיבה הנוכחית ,ישנה בעיה מוטי.

מר מוטי ששון:

תקרא את השאילתא.

מר שי קינן:

אני אקרא את השאילתא ,רק שני משפטים לפני .כשמגיעות בקשות לוועדת
הנחות גם כאשר חברי הוועדה אינם מסכימים לקבל ,לתת את ההנחה
בארנונה למוסד המבקש ,יש רוב בוועדה ,לא של נבחרי ציבור ,של פקידים,
שמאשרים את הבקשה .זו בעיה אחת שצריך לדון עליה ,אבל זה חוקי .הבעיה
השנייה :כאשר מסבים את תשומת לבם של גורמי המקצוע ,של המחלקה
המשפטית ,לכך שיש בעייתיות בהעברת הכסף הם מגבים את חברי הוועדה
שלא כדין .גם כאן יש לי חליפת מכתבים ארוכה בנושא הזה ,שהמחלקה
המשפטית מגבה את העברת הכסף בצורה שלא חוקית,

מר מוטי ששון:

אתה מוכן לקרוא את השאילתא? אנשים לא יודעים מה שאתה מספר ,תקרא
את השאילתא ,שנוכל להבין.

 .7שאילתא  -של חבר המועצה שי קינן בנושא ,עמידת רשת קהילה ופנאי בתבחינים.
מר שי קינן:

בסדר ,ורק לאחר שכתבתי מכתב חריף ,ובסיומו התרעתי שבמידה ויועבר
הכסף אני אנקוט בהליכים משפטיים ,אז את סעיף  14בדיון הקודם אתה
הורדת מסדר היום ,אני משבח אותך על זה אבל זה לא היה צריך להגיע לזה.
השאילתא היא כדלקמן :בשבוע שעבר הגיע לוועדת הנחות ,וזה נכון לתאריך
כתיבת השאילתא ,בקשה לפטור מארנונה בגובה שני-שליש על ידי רשת
"קהילה ופנאי" .נתונים אודות גובה הפטור לא נתקבלו על ידי גורמים
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המקצוע ועל כן אני מבקש לדעת מה גובה הפטור .השאילתא השנייה ,כבר זה
ביחד,
מר מוטי ששון:

אין ביחד ,שאילתא זו שאלה אחת.

מר שי קינן:

טוב ,אוקיי.

מר מוטי ששון:

בבקשה .כפי שידוע לך לא ניתן לרשת "קהילה ופנאי" פטור מהארנונה השנה,
נקודה .תעבור לשאילתא הבאה שלך.

מר שי קינן:

השאילתה השנייה דיברה על התבחינים.

מר מוטי ששון:

תקרא את השאילתא שאני אוכל לענות לך.

מר שי קינן:

אוקיי ,אבקש ,לא ,זה לא זה .לא ,לא תו סגול ,לא שאלתי על תו סגול .זה
מופיע אצלך? אצלי זה לא מופיע.

מר מוטי ששון:

מה זה? זה מופיע בסדר היום.

מר שי קינן:

אבל אצלי השאילתא השנייה לא מופיעה.

מר מוטי ששון:

אתה רוצה שאני אקרא לך?

מר שי קינן:

לא ,בסדר.

 .8שאילתא  -של חבר המועצה שי קינן בנושא ,הפטור מארנונה לרשת קהילה ופנאי.
מר שי קינן:

סעיף  8מדבר על התבחינים ,שאלתי האם רשת "קהילה ופנאי" עומדת בשני
התבחינים שלגביהם שאלתי .כידוע לך ,חוזר מנכ"ל משרד הפנים מגדיר אלו
עמותות זכאיות ,ואלו שאינן זכאיות .רשת "קהילה" לא עומדת בשני
תבחינים .התבחין הראשון זה שהיא מתחרה בחברות פרטיות ,והתבחין השני
הוא מדבר ,לא ,לא על שכר מתן ,זה מעבר לזה ,הוא מדבר על זה שהשירות
שהיא נותנת צריך להיות זול ,לפחות ב 50%-ממה שאפשר לקבל בשוק
הפרטי .לכן בגלל שהתכוונת להעביר להם פטור מארנונה רציתי לשאול האם
לדעת העירייה רשת "קהילה" עומדת בשני התבחינים הנ"ל.
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מר מוטי ששון:

כפי שידוע לך ,בקשת ההנחה של רשת "קהילה ופנאי" הורדה מסדר היום של
המועצה ,ושאלת התבחינים עדיין נמצאת בבדיקה .אני עובר לסעיף הבא,
בבקשה .עינב את פה? איפה ,בבקשה ,תקריאי.

 .9שאילתא  -של חברת המועצה קפלן בשארי עינב בנושא ,מכירת כרטיסים מוזיאון העיצוב.
גב' עינב בשארי:

אני שואלת ,אבקש לקבל מידע בעניין מוזיאון העיצוב ,כמה כרטיסים נמכרו
למוזיאון העיצוב מתאריך ?01.01.2020

מר מוטי ששון:

בתקופה שבין ה ,01.01.2020-עד ל ,30.06.2020-למוזיאון העיצוב מכרו
 10,430כרטיסים .אני עובר לשאילתא הבאה .עינב ,אבל לא לשכוח ש3-
חודשים היו קורונה .בבקשה השאילתא הבאה ,עינב.

 .10שאילתא  -של חברת המועצה קפלן בשארי עינב בנושא ,הכנסות מוזיאון העיצוב.
גב' עינב בשארי:

מהן גובה ההכנסות של מוזיאון העיצוב ,מ 01.01.2020-ועד היום.

מר מוטי ששון:

בתקופה שבין ה 01.01.2020-ועד  30.06.20גובה הכנסות מוזיאון העיצוב ,היה
312,312ש"ח .

גב' עינב בשארי:

תודה.

מר מוטי ששון:

מעניין ,זה יצא בדיוק 312,312ש"ח ? נבדוק את זה.

מר שי קינן:

אי אפשר להמציא דברים כאלה.

מר מוטי ששון:

תבדוק את זה ,זה נראה ככה מוזר312,312 ,ש"ח .שחר בבקשה ,איפה אתה?

 .11שאילתא  -של חבר המועצה שחר האס בנושא  -הצללת גנים עירוניים.
מר שחר האס:

אהלן ,מה עניינים ,אני שקט ,רגוע ,אוויר טוב .רציתי לשאול בבקשה בכמה
גנים ,מתוך כל הגנים העירוניים קיימת היום הצללה ,ומה סטטוס השלמת
הצללות ,בגנים בהם לא קיימת כיום הצללה?

מר מוטי ששון:

בכל חצרות גני הילדים בעיר יש לפחות  25%שטח חצר מוצל ,מלאכותי .אבל
שתדע לך יש גם צל טבעי מהעצים ,ויש את הצל המלאכותי שזה באמצעות.

מר שחר האס:

מחשיבים את זה כחלק מההצללות?
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מר מוטי ששון:

וזה בהתאם להנחיות משרד החינוך .יש תכניות להוסיף הצללות מלאכותיות
ביתר גני הילדים.

מר שחר האס:

יש איזה ,שאלת הבהרה ,יש לוחות זמנים פחות או יותר? תכניות כאילו זה

מר מוטי ששון:

פה אין לי ,אבל אם תשאל ,אני אתן לך תשובה.

מר שחר האס:

אוקיי ,תודה.

מר מוטי ששון:

בבקשה ,אני עובר לסעיף הבא .קרן פה? קרן? איפה היא? כן קרן ,בבקשה.

 .12שאילתא  -של חברת המועצה קרן גונן בנושא ,ניטור איכות המים חולון.
גב' קרן גונן:

שאילתא בנושא פרויקט ניטור איכות המים בחולון ,בהמשך לאינפורמציה
שהתקבלה על ידיכם על כך שתאגיד "מי שקמה" מנסים בימים אלו להניע
פרויקט רחב של ניטור איכות מי התהום ,ושיקום הבארות ,בשיתוף מקורות
ובתמיכת רשות המים .הייתי מבקשת לדעת במה כרוך פרויקט זה ,מה ,מתי
הו א אמור לצאת לפועל ומה עלותו עבור העיר חולון .כמו כן ,לאור תלונות
רבות של תושבים על איכות וצבע המים בשכונות שונות בעיר ,אבקש לדעת
מה תאגיד "מי שקמה" מתכוון לעשות בנושא ,והאם יש לו"ז לתיקון ליקויים,
תודה.

מר מוטי ששון:

כך ,קודם כל אני רוצה רק לומר לחברים שקיבלת תשובות על כל השאלות
שלך ,ולהבא אני מבקש להקפיד :שאילתא זו שאלה אחת ,לא סדרה של
שאלות .אז כך :לידיעתך ,הבעלות על הבארות היא של מקורות ,פרויקט
ניטור איכות מי התהום ושיקום הבארות נעשה על ידי מקורות כי הם
הבעלים ,ורשות המים ,בשיתוף "מי שקמה" .הפרויקט עדיין בתחילת דרכו,
"מי שקמה" מנסים לקדם את הפרויקט ככל יכולתם ,אבל מי שמוביל זה
מקורות.

גב' קרן גונן:

רגע ,תהיה עלות גם לחולון? עלות השתתפות? חולון תשתתף?

מר מוטי ששון:

יש את "מי שקמה".

גב' קרן גונן:

כן אבל היא תשתתף.
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מר מוטי ששון:

"מי שקמה" זה תאגיד עירוני של כמה רשויות.

גב' קרן גונן:

כן ,אני יודעת מה זה "מי שקמה".

מר מוטי ששון:

והם ביחד עם רשות המים.

גב' קרן גונן:

חלק מהתקציב אבל יהיה של "מי שקמה" ,אוקיי זה מה ששאלתי.

מר מוטי ששון:

אני לא יכול להגיד לך ,כרגע זה בשלבי תכנון ראשוניים.

גב' קרן גונן:

אוקיי ,תודה.

מר מוטי ששון:

אני עובר לשאילתא הבאה.

גב' קרן גונן:

שלי גם.

מר מוטי ששון:

בבקשה.

 .13שאילתא  -של חברת המועצה קרן גונן בנושא ,סקר קרקע באזור התעשייה.
גב' קרן גונן:

אני קראתי את התשובה ,אבל כדאי פשוט לתאם גרסאות כי יוסי העביר לי
סקר קרקע פרטי ,אז יש פה קצת בלבול ,לדעתי אתם צריכים ליישר קו.
"שלום רב ,אבקש לקבל תמונת מצב של זיהוים הקרקעות באזור התעשייה
חולון ,והעתק מסקר הקרקע באזור .אבקש להתייחס באופן כללי לכל אזור
התעשייה .האם נעשה טיפול בקרקע בהתאם לדו"חות? אבקש באופן פרטני
לאזור ממוקם עליו מעון יום שיקומי של הצ'יימס ,באזור בו שוהים ילדים".
אני אמנם קיבלתי כבר תשובות מיוסי ,אבל אני אשמח שתקריא ורק תיישרו
קו ,כדאי.

מר מוטי ששון:

אז ככה ,אתה רצית להעיר משהו?

מר יוסי זיידה:

לא הבנתי על מה ליישר קו ,את שאלת שאלות ספציפיות

גב' קרן גונן:

רגע הוא יחזור ,תכף הוא יקריא את התשובה ואז אני אגיד לך.

מר יוסי זיידה:

שאלת שאלות ספציפיות על מעון צ'יימס ועליו קיבלת תשובות ,וראש העיר
עונה לך על שאר הדברים.

גב' קרן גונן:

נכון ,נכון ,אז עכשיו להקריא,
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מר יוסי זיידה:

אז לא לזרוק דברים באוויר ,בבקשה.

גב' קרן גונן:

לא ,שנייה הוא יקריא את התשובה ועכשיו תראה איזה הבדל.

מר מוטי ששון:

בדצמבר  2009פרסם המשרד לאיכותה הסביבה מחוז תל אביב מתווה
לקרקעות מזוהמות .לעירייה אין סקר עצמאי בנושא ,וכל מקרה נבדק לגופו,
כאשר מוגשת בקשה להיתר בנייה .כשבא מישהו ומבקש היתר בנייה באזור
התעשייה ,זה מה שהוא צריך להמציא לנו.

גב' קרן גונן:

אוקיי ,במקרה הנוכחי,

מר מוטי ששון:

זו הפרוצדורה.

גב' קרן גונן:

שנייה ,במקרה הנוכחי ,מוטי ,בעצם הייתה שם בעיה של זיהום קרקע ואתם
הבנתם ,יש כמה סקרי קרקע שאתם ערכתם ונמצאו תקלות.

מר מוטי ששון:

את עוברת מאזור התעשייה למקרה פרטני ,בבקשה את צריכה להבין ,זו
שאילתא.

גב' קרן גונן:

לא ,אז אני שאלתי בסעיף השני אני שאלתי גם וגם.

מר מוטי ששון:

אני חוזר ואומר ,את עושה מה שבראש שלך ,אני חוזר ואומר לך ששאילתא זו
שאלה קצרה ותשובה קצרה .תבדקי את הפקודה ,אז את קופצת מאזור
תעשייה למקרה פרטי.

גב' קרן גונן:

שנייה ,אז שאלתי שתי שאלות .את לא עונה לי לא על זה ולא על זאת.

מר מוטי ששון:

נכון ,כי את לא מבינה את מה שאמרתי ,מה אני יכול לעשות?

גב' קרן גונן:

אז אתה בעצם טוען שאין בעיה של זיהום קרקע באזור התעשייה?

מר מוטי ששון:

לא ,זה את אומרת.

גב' קרן גונן:

אז תן לי את התשובה.

מר מוטי ששון:

את עושה מניפולציות ,נתתי לך דוגמה

גב' קרן גונן:

סליחה רגע ,מה התשובה ,מוטי מה התשובה?
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מר מוטי ששון:

כל קרקע ,כל בקשה שמבקשים היתר בנייה ,הקרקע שם נבדקת ,מה לא ברור
לך?

גב' קרן גונן:

יופי עכשיו ,מעון היום השיקומי הוא בעצם נבנה על קרקע של העירייה,
ובקרקע של העירייה היו תקלות

מר מוטי ששון:

את שואלת שאלות ,קיבלת תשובה ,אני עובר לסעיף,

גב' קרן גונן:

לא ,לא קיבלתי תשובה .אתה ,לא ,ממש לא קיבלתי תשובה.

מר מוטי ששון:

את רוצה לעשות מניפולציות ואני לא אתן לך.

גב' קרן גונן:

אני לא עושה מניפולציה ,אני רוצה לדעת את האמת.

מר מוטי ששון:

קיבלת שאלה לגבי אזור תעשייה

גב' קרן גונן:

מה התשובה? שאין לך סקרי דעת קהל? אין לך סקרי קרקע? זו התשובה
שלך?

מר מוטי ששון:

תיכנסי לאתר של משרד להגנת הסביבה ,תמצאי שם את הסקר שהם עשו ,כל
מה שאת רוצה תמצאי.

גב' קרן גונן:

יפה ,ביקשתי עכשיו ספציפית על אזור

מר מוטי ששון:

תיכנסי לשם ,תיכנסי לאתר ,בתוך עשר דקות את מוצאת את התשובה.

גב' קרן גונן:

ביקשתי עכשיו ספציפית על אזור ששייך לעיריית חולון ,האזור ששייך
לעיריית חולון.

מר מוטי ששון:

כל התשובות שלך ניתנו במפורט על ידי עוזר ראש העיר ,נקודה ,אני עובר
לשאילתא הבא.

גב' קרן גונן:

אבל כדאי שכולם יידעו את זה.

מר יוסי זיידה:

קרן ,התכתבת איתי תקופה לא קצרה ,קיבלת תשובה לכל שאלה שרצית ,אני
לא מבין מה

גב' קרן גונן:

נכון ,השאילתא פה היא ישנה ,אני פשוט ,אתה יודע.

מר יוסי זיידה:

אז למה את טוענת שלא קיבלת ואת מספרת סיפורים עכשיו?
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גב' קרן גונן:

לא ,לא אמרתי שלא קיבלתי .אמרתי שתיישר קו עם מוטי ,כי מוטי ענה לא
נכון על מה שאתה ענית.

מר מוטי ששון:

טוב ,בסדר נו ,בסדר ,גמרנו ,אני עובר לסעיף הבא ,בבקשה .אלינור בבקשה.
שני ,ערב טוב ,אנחנו שמחים ,מזל טוב בשם כל חברי המועצה פעם נוספת.
אנחנו נאפשר לך עכשיו לחזור השאילתא שלך ,בסדר ,בבקשה .כן בבקשה.

 .14שאילתא של חברת המועצה אלינור מטלון בנושא  -הליך בחירת מפעיל לרכב שיתופי.
גב' אלינור מטלון :טוב ,אני אתחיל ואז אני אעביר לשני .טוב ,בתור חברת וועדת מכרזים לא
ידוע לי על מכרז לבחירת מפעיל לרכב שיתופי .באיזה הליך נבחרה חברת
שלמה סיקס להפעיל שירות רכב שיתופי ברחבי העיר ,ובאישור של מי הפקיעו
חניות מהציבור לטובת זה?
מר מוטי ששון:

התמרור הוסר ,והנושא בבחינה מחודשת .אמרתי את זה גם בישיבה
הקודמת ,אמרתי את זה ,הנושא בבחינה מחודשת.

גב' אלינור מטלון :אבל זה עדיין לא עונה על השאלה ,זה עדיין לא ענה לי השאלה.
מר מוטי ששון:

אז אני חוזר ואומר לך ,היה ניסיון להכניס את זה בתור פיילוט.

גב' אלינור מטלון :מי אישר את זה?
מר מוטי ששון:

הכניסו את זה בתור פיילוט ,הייתה חברה שפנתה.

גב' אלינור מטלון :מי אישר את הפקעת החניות?
מר מוטי ששון:

ואז אמרתי תעצרו את הכול ,ברגע שיש חברה והיא לא,

גב' אלינור מטלון :אבל כן נתת את זה לשלמה סיקס ,זאת אומרת זה כן לא עבר בוועדת
מכרזים ,וגם הפקעתם חניות.
מר מוטי ששון:

לא ,לא .הכול הוסר ,השלט הוסר.

גב' אלינור מטלון :בסדר כבר ,אבל הדבר הזה נעשה ,הוא היה יום ,שעה ,זה לא רלוונטי ,שבוע,
זה לא רלוונטי.
מר מוטי ששון:

אז אני חוזר ואומר לך,
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גב' אלינור מטלון :הפקעתם חניות.
מר מוטי ששון:

באגף ,החניות בוטלו.

גב' אלינור מטלון :אנחנו יודעים שזה בוטל ,אחרי הרבה מאוד רעש של הציבור ,השאלה היא
בכלל למה זה קרה?
מר מוטי ששון:

לא .הציבור ,הפוך ,ביקש את זה.

גב' אלינור מטלון :לא ,לא.
מר מוטי ששון:

היו הרבה מאוד פניות ,הרבה פניות אלינו למה ביטלנו .אבל חבל על הזמן ,אני
פשוט מאוד אומר ,אמרתי תעצרו את זה ,נפרסם,

גב' אלינור מטלון :אבל למה זה קרה מלכתחילה?
מר מוטי ששון:

זה קרה כי מישהו מהפקידות בעירייה חשב לעשות את הניסוי.

גב' אלינור מטלון :כן?
מר מוטי ששון:

הוא במקרה גר ברחובות .ראה ברחובות ,אמר אני עושה ניסוי פה .ברגע
שפנתה חברה ואמרה 'רגע ,למה לזה?' אמרתי תעצרו את הכול ונתחיל
מהתחלה ,זה הכול ,זה מה שאמרתי.

גב' אלינור מטלון :אבל זה לא נכון ,שום פקיד לא יכול לבוא סתם ככה ולעשות דברים כאלה,
אם אין מכרז ,אם אין.
מר מוטי ששון:

זה לא פקיד זוטר ,זה רצה לעשות ניסיון  ...רכב שיתופי.

מר שחר האס:

הוא גם הלך צבע את המדרכות ,מה זה ,זה לא .חבר'ה ,זה לא עובד ככה.

מר מוטי ששון:

הנה ,חבר'ה זה בסך הכול פיילוט .זה לא אומר שחברה,

גב' אלינור מטלון :אבל זה לא בסך הכול ,מוטי זה .issue
מר מוטי ששון:

טוב ,אין לי מה להוסיף מעבר ,אני לא הולך להוסיף מעבר למה לך.

גב' אלינור מטלון :אבל אתה לא נתת פה כלום ,לא אמרת כלום.
מר מוטי ששון:

אמרתי לך שהיה פקיד בכיר שעשה את זה ,ברגע שנודע לי שיש חברה נוספת
שרוצה להשתתף הוריתי לעצור את הכול.

29

מועצת העיר ה 18-חולון ישיבת מועצה מן המניין מס'  28ליום  2020.09.06 -פרוטוקול

גב' אלינור מטלון :אבל למה מלכתחילה זה קרה?
מר מוטי ששון:

כי מישהו טעה ,מה לעשות? אני עובר לשאילתא הבאה.

גב' אלינור מטלון :אוקיי מה עושים עם כל כספי הציבור שהיו לטובת העניין?
מר מוטי ששון:

מה זה?

גב' אלינור מטלון :שהשתמשו בכספי ציבור לטובת העניין 1,700 .לצבוע  6מדרכות בחולון.
מר מוטי ששון:

זו התשובה שלי ,אלינור.

גב' אלינור מטלון :לצבוע עם תמרור והכל.
מר מוטי ששון:

אלינור ,גמרנו ,זו התשובה .קיבלת שאלת הבהרה .שני בבקשה ,בבקשה אני
עובר לשאילתא הבאה .ניסן ,בבקשה ,ניסן .שני ,את רוצה ,בבקשה?

 .6שאילתא  -של חברת המועצה שני כהן מסילתי בנושא  -שבט צופים.
גב' שני מסילתי:

תן לניסן ,הכול טוב .אז השאילתא שלי ,השאילתא שלי זה על שבט צופים.
לפי תב"ר  3903שאושר ב 29.12.2019-בישיבת מועצה שלא מן המניין מספר
 .21אושרה בנייה של מקום קבע לשבט הצופים "עתיד" ,במקום החדש ברחוב
עמיר דרורי .העבודות מתעכבות וארצה לדעת מה הסיבה לעיכוב ,ומתי תחל
הבנייה?

מר מוטי ששון:

עקב אילוצים כספיים ,אושר אז בזמנו לתכנון מיליון שקל ,הסתבר שחסרים
עוד  3.5מיליון שקל ,וטרם אישרנו את זה במועצה עקב אילוצים כספיים.
המצב של הקורונה עושה לנו הרבה מאוד בעיות כספיות .לכן זה יהיה
כשנראה שאנחנו מתחילים להסתדר ולהתיישר.

גב' שני מסילתי:

הצפי הוא רק כשאנחנו נתאזן כלכלית? הצפי של הבנייה הוא רק איזון כלכלי
של העירייה?

מר מוטי ששון:

עכשיו אמרתי ,לתכנון היה מיליון שקל,

גב' שני מסילתי:

לא ,מה הצפי של הבנייה?

מר מוטי ששון:

אבל צריכים עוד  3.5מיליון שקל ,שכרגע אין לעירייה את זה ובתכנית העבודה
בשנים הקרובות נבחן את זה שנית.
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גב' שני מסילתי:

זה בשנים הקרובות ,בעצם.

מר מוטי ששון:

כן ,זה יכול להיות שנה ,יכול להיות שנתיים ,אני לא יכול להתחייב לזה.

גב' שני מסילתי:

קיצור ,בוטל ה

מר מוטי ששון:

את צריכה להבין ,לא ,את אומרת דבר חמור ,שני הפרויקט ,תקשיבי
הפרויקט הזה ,כדאי שתדעי

גב' שני מסילתי:

זה אושר כבר ,מחכים לזה ,הילדים מחכים לזה ,ועוד  3-4שנים זה המון זמן
לילדים

מר מוטי ששון:

כדאי שתדעי ,זה את אמרת ,את מנסה לעשות כל מיני מניפולציות ,לא
מתאים לך.

גב' שני מסילתי:

לא ,אני לא מנסה ,אני רק אומרת ,אמרת כמה שנים.

מר מוטי ששון:

תקשיבי ,מי שהוביל את שבט "עתיד" זה אני ,מי שהבטיח לשבט "עתיד"
לפני שנים ,כן.

גב' שני מסילתי:

אין לי בעיה.

מר מוטי ששון:

ברגע ששבט "עתיד" גדל ,מטבע הדברים אמרתי אנחנו נעשה לזה תקציב.
נוצר מצב היום שיש בעיה תקציבית בגלל הקורונה .יש גם הרבה מאוד
הוצאות בגלל הקורונה ,של עשרות מיליוני שקלים .עכשיו צריך להפנות את
זה לטובת הנושא של הקורונה ,וזה מה שאנחנו עושים.

גב' שני מסילתי:

אוקיי.

מר מוטי ששון:

אבל להגיד שאני מבטל ,הפרויקט הזה יהיה כי אני אחראי לו ,והוא יבוא ,אל
תדאגי ,שני .זה בייבי שלי ,יהיה ,מבטיח לילדים ולהורים.

גב' שני מסילתי:

אוקיי.

מר מוטי ששון:

הלאה ,אני עובר לסעיף הבא .ניסן ,בבקשה ,ניסן.

גב' אלינור מטלון ... :שבט ארנון  20שנה ,ולא היה קורונה.
מר מוטי ששון:

אז הוא קיבל.
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גב' אלינור מטלון :אחרי  20שנה ,הם  50מטר רבוע ,על  500ומשהו ילדים.
מר מוטי ששון:

את שוכחת דבר אחד שהרשויות ,לידיעתך ,אם את לא יודעת אני אלמד
אותך ,הרשויות לא בנו מבנים ,שמעת מה שאמרתי לך? היחידי בארץ שבנה
מבנים זה היה ראש עיריית חולון ,מוטי ששון .אני בניתי את בני עקיבא,
בניתי את השומר הצעיר ,בניתי את שבט "עומר" ואת שבט "עתיד" ,העירייה

גב' אלינור מטלון :עם מפעל הפיס.
מר מוטי ששון:

מה זה מפעל הפיס.

גב' אלינור מטלון :אבל אני אגיד לך משהו.
מר מוטי ששון:

לא ,אני לא מנהל איתך דיון.

גב' אלינור מטלון 50 :מטר רבוע.
מר מוטי ששון:

לא מנהל איתך דיון ,סליחה,

גב' אלינור מטלון 500 :ילדים שאין להם איפה להיות כשיותר גשם ,הם עושים בבתים שלהם.
מר מוטי ששון:

שמעת מה שאמרתי לך.

גב' אלינור מטלון :אני שמעתי ואני גם מכירה את הנפשות הפועלות ,וזה לא הגיוני.
מר מוטי ששון:

יפה ,יפה ,יש גם הוצאות  ...את לא מבינה ,מה לעשות.

גב' אלינור מטלון :תאמין לי במקרה הזה דווקא אני מאוד מבינה ,מאוד.
מר מוטי ששון:

אם את מבינה היית יודעת איזו הוצאות גדולות יש לעירייה ,מעולם לא ניהלת
משהו שתביני איך צריך לנהל מערכת בשעת משבר.

גב' אלינור מטלון :העירייה בקושי נותנת תקציב לתנועות הנוער ,תיכף תראו את זה בתב"רים.
יש לכם כל כך הרבה תנועות נוער.
מר מוטי ששון:

אז אנחנו מנהלים את העיר בזמן משבר ,והמשבר לוקח הרבה מאוד כסף.

גב' אלינור מטלון :אבל גם המשבר היה שנה שעברה? לא.
מר מוטי ששון:

אז תביני ,אני עובר לסעיף הבא ,בבקשה ניסן תקרא,

גב' אלינור מטלון :לפני שנה זה אושר למה עוד לא קורא כלום?
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מר מוטי ששון:

ניסן תקרא ,תפסיקי עם הדמגוגיה.

גב' אלינור מטלון :למה דמגוגיה ,יש גם תכניות שאדריכלים
מר מוטי ששון:

ניסן בבקשה ,אני ראש העיר ואני מחליט ,ניסן בבקשה.

גב' אלינור מטלון :אז תחליט ,יש תכנית כבר ,הם ראו שטח  ...למה?
מר מוטי ששון:

ניסן ,בבקשה תעבירו לו את המיקרופון ,בוזגלו ,תן לו את התיק .בבקשה,
ניסן בבקשה.

מר ניסן זכריה:

דרך אגב ,כל הוויכוח הזה הוא מיותר ,הבעיה המרכזית זה שבאמת אין מי
שינהל את העיר ,אין מנכ"ל הרבה זמן.

מר מוטי ששון:

כן ,בבקשה ,הלאה.

 .14שאילתא של חבר המועצה ניסן זכריה בנושא ,הנצחת שמו של משה רום ז"ל.
מר ניסן זכריה:

טוב ,השאילתא הראשונה מדברת על נושא בעצם מאוד כאוב .ההנצחה של
ראש עיריית חולון לשעבר ,עו"ד משה רום עליו השלום .ושאלתי האם יש
כוונה להנציח ,או הייתה כוונה ,אני הבנתי אז בזמנו שהייתה כוונה .בעצם
עשו ,העירייה עשתה פעולה וחילקה את רחוב ההסתדרות לחצי ,וחצי זה משה
רוב ,זה לא הסתדר והשאלה היא מה מתכוונת העירייה לעשות כרגע?

מר מוטי ששון:

כפי שידוע לך יש רחוב ,ההמשך של פנחס איילון ,לא סלול עוד ,שנקבע עוד
בוועדת שמות ואושר במועצה ,אושר במועצה ב ,4/370-ההמשך של פנחס
איילון לתוך ..אתה רואה עכשיו את קריית רבין בצד מזרח ששם בונים ,ויש
שם כבישים ,ברגע שייסלל הכביש אנחנו נחנוך אותו על שם משה רום.
בישיבה של וועדת השמות ומועצת העיר ,הוחלט שההמשך של משה דיין,
ההמשך של משה דיין מבר לב עד למשה רום זה ייקרא על שם חיים שרון.
ההחלטה הייתה בוועדת שמות ב .2014-מחר ,ואז החלטנו ,לא נבנה ,עכשיו זה
בבנייה ,ועכשיו כשייסלל הרחוב אנחנו נחנוך את הרחוב .אבל יש החלטה כבר
משנת  ,2014ואתה יודע שרק בשנה האחרונה התחילו לבנות בשוכנה.

מר ניסן זכריה:

יש החלטה וההחלטה אושרה בעצם ,אתה אומר.
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מר מוטי ששון:

ההחלטה אושרה במועצה .אבל ניסן ,טוב שאתה לפחות הזכרת מה היה לנו
עם רחוב ההסתדרות.

מר ניסן זכריה:

כן ,ברור ,זה היה הסיפור.

מר מוטי ששון:

כי המשפחה התעקשה דווקא על רחוב ההסתדרות.

מר ניסן זכריה:

אבל יש לי שאלה באמת עכשיו ברצינות .בכל זאת הוא היה ראש עיר תקופה,
קדנציה מלאה ,הוא נבחר גם .אתה לא חושב שיש מקום אולי לחשוב על
הנצחה נוספת מעבר? באמת שאני לא ידעתי

מר מוטי ששון:

תראה ,אנחנו לא מנציחים כמה פעמים כמו שהייתה בתקופה של אילון .אדם
מסוים ,הנציח אותו פעם אחת וזהו .גם חיים שרון היה שנה וחצי ,בבקשה.

 .15שאילתא של חבר המועצה ניסן זכריה בנושא ,מינוי מנכ"ל.
מר ניסן זכריה:

טוב ,השאילתא הבאה מדברת בעצם על מינוי מנכ"ל העירייה .סילמן פוטר
לפני למעלה מחצי שנה נדמה לי ,ויש סימנים מובהקים שהעירייה הזאת
צריכה בכל זאת מישהו שינהל אותה .צריך מנכ"ל שיתאם ,אני לא רוצה
להיכנס לשאילתות הקודמות של הרכב השיתופי ,דרך אגב אני הייתי בעד
הרכב השיתופי ,מוטי ,אני חושב שזה שירות טוב ,אבל אם היה מנכ"ל לדעתי
לא היה קורה כל הפנצ'ר הזה.

מר מוטי ששון:

טוב ,הנושא של בחירת המנכ"ל נמצא בבדיקות ,ולעת עתה אני נעזר בעבודה
השוטפת בסמנכ"לים ,במנהלי אגפים ,כך שאני מכיר את העבודה ואני עובד,
עובד קשה ,וברגע שזה ייסגר עם מועמד או מועמדת ,אני אביא את זה
לידיעתכם.

מר ניסן זכריה:

אז אתה המנכ"ל בעצם.

מר מוטי ששון:

אני הכול.

מר ניסן זכריה:

לא ,אתה המנכ"ל גם בפועל.

מר מוטי ששון:

אני עושה הכול ,עובד מהבוקר עד הלילה ,ואין לי טענות .אוקיי ,מה עכשיו?

 .16אישור דוחות מילוליים -החברה לפיתוח תיאטרון אמנות מוסיקה מחול חולון בע"מ.
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מר מוטי ששון:

אישור דו"חות מילוליים  -החברה לפיתוח תיאטרון אמנות ,מוסיקה מחול
חולון בע"מ .בבקשה איפה הוא? איפה דורון עברי? בבקשה ,בוא .חברים יש
לו עוד שני סעיפים ,השאלה אם אכפת לכם שהוא יעשה את זה ברצף? שלא
יחכה עד הסוף .לא ,אם יש איזו התנגדות שאנחנו נצרף את הסעיפים שלו
ביחד ,אחד אחרי השני ,יש התנגדות? אין בעיה .אין בעיה ,בבקשה תמשיך.

מר דורון עברי:

ערב טוב לכולם ,הדו"ח המילולי לשנת  2019של החברה לפיתוח תיאטרון,
מוזיקה ,אומנות ומחול חולון בע"מ הצטרף בעצם לדו"חות הכספיים שכבר
אושרו ,זה דו"ח שמגישים אותו יחד עם הדו"חות הכספיים ועוד מסמכים
נלווים לרשם העמותות מדי שנה .הדו"ח הזה בעצם כשמו כן הוא ,זה דו"ח
מילולי שמתאר יותר באופן מילולי את הפעילות של החברה ,מה בעצם הייתה
הפעילות ,מסכם עניינים באמת עיקריים של השנה הקודמת ,ויש בו גם
נתונים כספיים מסוימים שנלקחו מהדו"חות הכספיים .יש פירוט גם של
שמות חברי הדירקטוריון במקרה הזה ,של בעלי תפקידים וזהו .הדו"ח הו בא
לעיונכם ,אם יש שאלות אני אשמח לענות.

מר מוטי ששון:

אין שאלות ,אוקיי.

מר דורון עברי:

צריך לאשר אותו.

מר מוטי ששון:

מי בעד אישור דו"חות מילוליים? החברה לפיתוח תיאטרון ,אומנות ,מוזיקה
ומחול בע"מ שמצורף ,השאלה למה לא כתבתם פה את התאריך .מה.31-

מר דורון עברי:

דצמבר .2019

מר מוטי ששון:

דצמבר  ,2019מי בעד? 16 ,16 ,15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1
בעד .מי נגד? מי נמנע?  3 ,2 ,1נמנעים ,אושר .אני עובר לסעיף הבא.

 .30אישור טבלת חלוקת תקציב תמיכות על פי הישגיות בספורט לשנת .2020
מר מוטי ששון:

אישור טבלת חלוקת תקציב תמיכות על פי הישגיות בספורט לשנת ,2020
בבקשה.

מר דורון עברי:

כן ,רק אם יש שאלות לגבי הטבלה שהועברה לעיונכם ,כל טבלאות התמיכה
גם לספורט וגם לתנועות וארגוני נוער וכו'.
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דוברת:

זה שני דיונים שונים .זה שני דיונים שונים ,פה אנחנו מדברים על הישגיות.

מר מוטי ששון:

אני קורא :אישור טבלת חלוקת תקציב תמיכות על פי הישגיות בספורט לשנת
 ,2020יש שאלות? אני פשוט מקדים את זה כי אין טעם שהוא יחכה ,מי בעד?
 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1איפה סיטון?  12 ,11בעד ,מי נגד? מי נמנע? ,1
 7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2נמנעים ,אושר .אני עובר לסעיף הבא.

 .31אישור טבלת חלוקת תקציב תמיכות תנועות נוער ואירגוני הנוער לשנת .2020
מר מוטי ששון:

 ,31אישור טבלת חלוקת תקציב תמיכות תנועות נוער וארגוני הנוער לשנת
 ,2020שאלות יש?

גב' אלינור מטלון :קודם כל ,שימו לב שהדף חצי ריק ,הוא לא הגיע טוב בהדפסה ,וקצת קשה
לראות את הסעיפים הראשוניים והשניים ,גם השלישי.
מר מוטי ששון:

חבל שלא פנית ישר שנוכל ,כשקיבלת ,איך שקיבלתם הייתם צריכים
להתקשר ולהגיד שזה לא קריא.

גב' אלינור מטלון :עכשיו יש לי שאלה ,הרי אנחנו כבר אישרנו את הכסף ,אישרנו את זה .למה
עכשיו זה מגיע עוד פעם אלינו? למה לעכב את זה עוד פעם באיזה חודש
ומשהו?
מר דורון עברי:

שאני אסביר? תוך בעצם צריך להפריד בין הסכומים שבעצם מאושרים
במסגרת התקציב לבין החלוקה של הכספים על פי תבחינים שנקבעו .זאת
אומרת יש לנו דדליינים ,הרי אנחנו מקבלים את המסמכים מהאגודות,
מהאיגודים ,כן ,כן לבוא ולראות שהם אכן עומדים בתבחינים על פי
הקריטריונים שבעצם מופיעים בתבחינים .זאת אומרת זה שפעם אחת
התקציב מאושר ,הסכום מאושר זה בסדר ,אבל החלוקה לאגודות הספורט
או לתנועות הנוער וכו' ,החלוקה מושתת על התבחינים ,ועל המבחנים שנקבעו
בתבחינים .ולכן אנחנו בודקים את כל המסמכים שבעצם מאמתים את
העמידה בתבחינים האלה.

גב' אלינור מטלון :אבל אם יש אישור שלכם ,של משרד רואה החשבון ,וכבר אישרנו את הסכום,
אז למה צריך להביא את זה עכשיו עוד פעם לאישור של המועצה ,ואז עוד
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הפעם לדחות את זה בעוד חודש לפחות? ומה שקורה אנחנו כבר בסוף ,2020
תנועות הנוער הן תנועות נוער וארגונים ,אין להם תקציב מטורף ,הם חיים
מזה ומה שקורה הם כבר כמה חודשים בלי תקציבים ,אני אשמח.
מר רחמים בינוני :אנחנו גם שאלנו את השאלה הזאת.
גב' אלינור מטלון :נפלא ,איזה יופי שמוחות גדולים חושבים אותו דבר.
מר רחמים בינוני :לא ,לא ,אנחנו שאלנו גם את השאלה למה לעכב ,היועצת המשפטית של וועדת
התמיכות היא בדקה ויש חוזר מנכ"ל של משרד הפנים שמחייב לאשר את זה
שור במועצה .כי שאלנו,
גב' אלינור מטלון :את החלוקה פיסית? בפנים?
מר רחמים בינוני :את החלוקה ,כי אמרנו התקציב מאושר ,התבחינים מאושרים ,למה צריך
לחכות את החודש וחצי? אז היא בדקה וזו ההנחיה של חוזר מנכ"ל ,ולכן
אנחנו חיכינו עד עכשיו.
גב' אלינור מטלון :והאם יש אפשרות עכשיו או לאחד את זה או באמת לקדם את זה כמה שיותר
מהר? תנועות הנוער והארגונים פשוט.
מר רחמים בינוני :נענה לך כי הוא מחכה לקבל את כל החומר ,ברגע שהוא מקבל.
מר דורון עברי:

כן ,באופן עקרוני החלוקה הזאת מושתת כמו שאמרתי על כמה וכמה מבחנים
שהם חייבים לבוא ביחד .זאת אומרת יש למשל תנועות נוער ועוד תחומים
שונים ,שאי אפשר לסיים את הטבלה עד שמקבלים מכל העמותות את כל
החומר.

גב' אלינור מטלון :נכון ,מסכימה.
מר דורון עברי:

זאת אומרת זו נוסחה שמושתת על קבלת כל החומרים ,ולכן אנחנו לא יכולים
להעביר את זה כל עוד לא קיבלנו את כל המסמכים ,כל עוד לא קיבלנו את
הדירוג ,יש מפקחים למשל בעיריית חולון שאמורים לפקח על העמותות האלו
ולתת להן דירוג ,ולתת דו"חות פיקוח וכו'

גב' אלינור מטלון :מפקחים על תנועות הנוער בחולון?
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מר דורון עברי:

על עמותות שמקבלות תמיכה ,לראות באמת שהן פועלות ,יש כל מיני
מבחנים .ולכן כאשר אנחנו אוספים את כל האינפורמציה הזאת.

גב' אלינור מטלון :נכון.
מר דורון עברי:

כשאנחנו אוספים את כל האינפורמציה הזאת אנחנו מעבירים אותה לטבלה,
נותנים לה פירוש והסכומים מתחלקים בהתאם למבחנים.

מר מוטי ששון:

אלינור ,אלינור ,אנחנו עובדים לפי נהלים ,לפי הוראות.

גב' אלינור מטלון :אין בעיה עם הנהלים ,אבל הקצב של הנהלים ושל הדברים פה הוא ארוך
מאוד ,זה סתם בירוקרטיות וסתם דברים שעכשיו אנחנו עוד פעם פוגעים
בתנועות הנוער ובארגונים.
מר מוטי ששון:

אלינור ,אלינור ,הנהלים לא נקבעים וההוראות לא נקבעות על ידי עיריית
חולון ,אלא על ידי משרד הפנים.

מר דורון עברי:

חוזר מנכ"ל של משרד הפנים.

מר מוטי ששון:

מי שלא עובד לפי חוזר מנכ"ל מחר מופיע בדו"ח מבקר .

גב' אלינור מטלון :מכירה.
מר מוטי ששון:

טוב ,אין טעם להתווכח ,אוקיי מי בעד? מי בעד אישור טבלת חלוקת תקציב
תמיכות תנועות הנוער וארגוני הנוער לשנת  ,2020מי בעד? ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1
 ,18 ,17 ,16 ,15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8בעד .עינב ,את בעד?  20 ,19בעד ,ניסן?

גב' אלינור מטלון :הוא נמנע.
מר מוטי ששון:

 20בעד ,מי נגד? אין ,מי נמנע?  1נמנע ,אושר.

גב' אלינור מטלון 2 :נמנע.
מר מוטי ששון:

אה ,בוזגלו ,לא שמתי לב .אוקיי  2נמנעים .אני עובר ,חוזר בחזרה.

 .18אישור כתב הסמכת מתמחה ,עובדת עירייה סיון עזרא ת.ז - 203909536 .להתייצב לתבוע
בביהמ"ש לעניינים מקומיים בחולון ,בהתאם לכתב ההסמכה.
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מר מוטי ששון:

סעיף  .18אישור כתב הסמכה מתמחה עובדת עירייה סיוון עזרא ת.ז.
 - 203909536להתייצב לתבוע בבית המשפט לעניינים מקומיים בחולון
בהתאם לכתב ההסמכה .מתמחה שתתחיל בעוד שבוע ,מי בעד? 3 ,2 ,1

גב' אלינור מטלון :אפשר רגע לדעת רק מי זאת? כאילו "סיוון עזרא" זה אחלה אבל,
מר מוטי ששון:

 18 ,17 ,16 ,15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4בעד ,מי נגד? מי נמנע? ,2 ,1
 4 ,3נמנעים ,אושר .אני עובר לסעיף הבא.

 .19הארכת שירות ,הגב' יקומוב זויה רכזת ומורה לכימיה בביה"ס הרצוג ,למשך שנה עד
.31.08.2021
מר מוטי ששון:

 ,19הארכת שירות הגברת יקומוב זויה ,רכזת ומורה לכימיה בבית הספר
הרצוג למשך שנה ,עד  ,31.08.2021יש לנו ,כן ,אני כבר עונה לך .יש לנו קושי
גדול מאוד בכל הארץ להשיג מורים בתחום של כימיה ,לבורנטים וזה קשה
מאוד .אז גם לשון וגם מתמטיקה אומרת לי יונת ,אז יש אפשרות להאריך את
החוזה ,באישור המועצה .את חוזה העסקה שלהם.

גב' נעה צ'פליצקי :נכון ,בכיף אני באמת כל אחד שיכול לעבוד עד גיל  80יבורך ,יש לו את
הכוחות ואכן במערכת חסרים בכל הארץ מורים .יש לי שאלה :האם יש
קריטריונים ברורים לגבי הארכה? מעבר לגיל.
מר מוטי ששון:

ברור שזה מעבר לגיל ,וברור שזו המלצה של מנהל בית הספר ואם יש אישור
רפואי ,ואז אנחנו מחליטים .מעל גיל  ,70עד גיל  ,70ראש העיר ,מ 67-ל.70-
מעל  70מביאים את זה לאישור מועצה.

גב' נעה צ'פליצקי :רק אישור מועצה? רק אישור של המועצה? אין מנהל חינוך או?
מר מוטי ששון:

הכול נעשה איתם ,לא דרכי ,אני רק פורמלי.

גב' נעה צ'פליצקי :כל התהליכים האלה נעשים קודם?
מר מוטי ששון:

בטח ,אנחנו רק פורמלית צריכים לאשר את זה .אוקיי ,מי בעד? ,5 ,4 ,3 ,2 ,1
 22 ,21 ,20 ,19 ,18 ,17 ,16 ,15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6בעד ,מי נגד? אין,
מי נמנע? אין ,אושר.

 .20הארכת שירות ,הגב' כגן צביה לבורנטית בתיכון איילון ,למשך שנה עד .31.08.2021
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מר מוטי ששון:

עוד עוברת ,הארכת שירות ,הגברת כגן צביה ,לברונטית בתיכון אילון למשך
שנה עד  ,31.08.2021גם קושי יש ,קושי גדול ,ללבורנטים ,מי בעד? כולם בעד,
ניסן אתה בעד גם?  22בעד ,מי נגד? מי נמנע? אין נמנעים ,אין נגד ,אושר.

 .21הארכת שירות ,הגב' ללייב לאה מורה לכימיה בתיכון איילון ,משך שנה עד .31.08.2021
מר מוטי ששון:

הארכת שירות לגברת ללייב לאה ,מורה לכימיה בתיכון אילון למשך שנה עד
ל ,31.08.2021-מי בעד? כולם בעד 22 .בעד ,מי נגד? עינב גם כן?  22בעד ,מי
נגד? אין נגד ,מי נמנע? אין נמנע ,אושר.

 .22הארכת שירות ,הגב' לוי דרורה מורה לשון בתיכון הייטק היי ,למשך שנה עד .31.08.2021
מר מוטי ששון:

הארכת שירות לגברת לוי דרורה ,מורה ללשון בתיכון הייטק היי ,למשך שנה
עד  ,31.08.2021מי בעד?  ,22 ,4 ,3 ,2 ,1קרן ,את גם? אוקיי  22בעד ,מי נגד?
אין נגד ,אין נמנעים .אוקיי אושר .אלינור יצאה ,נכון .בסדר ,אז  21בעד ,אין
נגד ,אין נמנעים .אני עובר לסעיף הבא.

 .23הארכת שירות ,הגב' שריר עירית מורה פסיכולוגית מדריכה מומחית ,למשך שנה עד
.31.08.2021
מר מוטי ששון:

הארכת שירות הגברת שריר עירית ,מורה פסיכולוגית ,מדריכה ומומחית,
מורה מדריכה כזאת .תבואי תגידי בעברית פשוטה.

גב' יונת דיין:

עירית שריר היא זאת שבעצם מדריכה ומרכזת את היחידה הקלינית של
השפ"ח ובלעדיה לא יהיה לנו את אישור משרד הבריאות ליחידה הקלינית,
וגם פה נציין שהיא לא הספיקה להביא את האישור הרפואי ,אז האישור
שלכם כפוף לזה שהיא תציג אישור רפואי .שירות פסיכולוגי-חינוכי ,היחידה
הקלינית בשפ"ח ,כן ,כבר שנתיים שיש לנו אישור.

מר שחר האס:

היא שואלת אם זה משהו חדש ,כי זה לא היה בעבר.

מר מוטי ששון:

אוקיי ,אני עובר לסעיף הבא ,אושר .אין נגד ,אין נמנעים ,אושר  22בעד.

 .24הארכת שירות ,מר גרבר ויקטור מורה למתמטיקה בתיכון איילון ,למשך שנה עד
.31.08.2021
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מר מוטי ששון:

אני עובר לסעיף הבא ,הארכת שירות גרבר ויקטור ,מורה למתמטיקה בתיכון
איילון למשך שנה עד ה ,31.08.2021-מי בעד?  22בעד ,עינב את גם כן? בעד,
אלינור? לא חזרה 21 ,בעד .מי נגד? מי נמנע? אין נגד ,אין נמנעים ,אני עובר
לסעיף הבא ,אושר.

 .25הארכת שירות ,מר פולנסקי מרק מורה לפיזיקה בתיכון איילון ,למשך שנה עד .31.08.2021
מר מוטי ששון:

הארכת שירות מר פולנסקי מארק ,מורה לפיסיקה בתיכון אילון למשך שנה
עד  .31.08.2021מי בעד? אלינור בעד ,בטח .אלינור את בעד? אוקיי  22בעד ,מי
נגד? אין נגד ,מי נמנע? אין נמנעים .אוקיי ,אושר.

 .26הסמכת הגב' ליאת גוילי מיוחס ת.ז 039094206 .כמנהלת מח' רישוי עסקים וכמפקחת
הסמכה עד סיום עבודתה בתפקיד זה בעירייה.
מר מוטי ששון:

אני עובר לסעיף הבא :הסמכת הגברת ליאת גבילי מיוחס ת.ז039094206 .
כמנהלת מחלקת רישוי עסקים וכמפקחת הסמכה עד סיום עבודתה בתפקיד
זה בעירייה ,מי בעד?

מר שי בר:

רגע ,למה אנחנו מאשרים אותה בעצם?

מר מוטי ששון:

הסמכה .שהיא תפעל כמפקחת ,זכתה במכרז והמועצה צריכה להסמיך אותה.
עד סיום תפקידה כעובדת עירייה .אם היא תהיה עד הפנסיה ,אז עד הפנסיה,
היא עובדת עירייה ,אוקיי מי בעד? אוקיי 22 ,בעד ,מי נגד? אין נגד ,אין
נמנעים ,אושר ,אני עובר לסעיף הבא.

 .27מינוי מפקחי רישוי עסקים ,לרבות לשם אכיפת ה"תו הסגול" ועטיית מסכה לעובדים:
ילנה סטרוגונוב ,מפקחת רישוי עסקים ת.ז308717776 .
אליהו בסנסילוב ,מפקח רישוי עסקים ת.ז307682518 .
יוסף פלג  -מפקח רישוי עסקים ת.ז312108723 .
איילון היינברג  -מפקח רישוי עסקים ת.ז303064760 .
אייל סימן טוב  -מפקח רישוי עסקים ת.ז66202771 .
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מר מוטי ששון:

מינוי מפקחי רישוי עסקים לרבות לשם אכיפת התו הסגול ועטית מסכה
לעובדים של ילנה סטרגונוב ,מפקחת רישוי עסקים ת.ז ,308717776 .ושל
אליהו בסנסילוב ,מפקח רישוי עסקים ת.ז ,307682518 .יוסף פלג ,מפקח
רישוי עסקים ת.ז ,312108723 .איילון היינברג ,מפקח רישוי עסקים ת.ז.
 ,303064760אייל סימן טוב ,מפקח רישוי עסקים ת.ז ,66202771 .מי בעד?

מר שי בר:

מוטי אלה פקחים שקיבלו הסבה? תסביר רגע את המהות ,אני לא מכיר את
זה פשוט.

גב' יונת דיין:

אלה מפקחי רישוי עסקים שבנוסף קיבלו בזמן האחרון את אותה הכשרה
ייעודית לתו הסגול ,ולעטיית מסכה במרחב הציבורי ,אז האישור של המועצה
הוא לשני החלקים :גם לפיקוח העסקים וגם להכשרות המיוחדות של תו
סגול ועטיית מסכה.

מר מוטי ששון:

אוקיי .כן ,מי בעד? כולם בעד? נועה? עינב ,שי? אתם בעד? אוקיי 22 ,בעד,
קרן את גם בעד?  22בעד ,אין נגד ,אין נמנעים ,אושר.

 .28אישור מורשי חתימה  -גני ילדים ובתי ספר לשנת תשפ"א.
מר מוטי ששון:

אישור מורשה חתימה גני ילדים ובתי ספר לשנת תשפ"א.

גב' יונת דיין:

בעקבות כמה חילופי תפקידים כמו שיש לכם בטבלה ,לפעמים זה גננות,
לפעמים זה הסייעות ,היה צריך לעדכן את חשבונות הבנק ,אם יש לכם את
הטבלה מולכם.

מר מוטי ששון:

מי בעד? החבר'ה הצעירים בעד? אז כולם בעד .בוזגלו אתה בעד?

מר שי בר:

לנועה יש שאלה.

מר מוטי ששון:

כן נועה ,השאלה?

מר שי בר:

יש סגירת גן?

גב' נעה צ'פליצקי :יש פה כמה שמסומנים כסגירת גן וסגירת חשבון ,ושוב יש פתיחת חשבון .את
רואה את זה? לא פתיחת גן של גן חדש.

42

מועצת העיר ה 18-חולון ישיבת מועצה מן המניין מס'  28ליום  2020.09.06 -פרוטוקול

גב' יונת דיין:

של חשבון בנק ,כי כשיתחלפו כל הצוות אז אין לנו ברירה אלא לסגור ולפתוח,
הבנקים לא מקבלים.

גב' נעה צ'פליצקי :גם אם הגננת הראשית כביכול נשארת?
גב' יונת דיין:

כשהגננת הראשית נשארת זה בדרך כלל רק החלפת מורשה חתימה ,אבל
לפעמים שתיהן מתחלפות ואז צריך לסגור ולפתוח.

מר מוטי ששון:

אוקיי ,מי בעד ,החבר'ה הצעירים בעד? אלינור ,שני? אתן בעד? מי בעד? 22
בעד ,מי נגד? אין נגד ,אין נמנעים ,אושר .אני עובר לסעיף הבא.

 .29השבת קרקע וביטול הפקעה גוש  6045חלקה .332
מר מוטי ששון:

השבת קרקע ביטול הפקעה גוש  6045חלקה .332

גב' אלינור מטלון :הערתי את תשומת ליבו של יוסי מקודם .ואיך אפשר להצביע על משהו שהוא
ריק? הכול ריק.
גב' יונת דיין:

לא יודעת ,היה מכתב הסבר של עו"ד עופר צילקר ,אני לא יודעת למה הוא לא
הגיע לחלק מכם או לכולכם.

גב' אלינור מטלון :הכול מחוק ,כלומר בהדפסה ,הכול.
דובר:

חבל ,זה באמת שצריך להגיד את זה לא בערב המועצה.

גב' אלינור מטלון :אתה צודק ,אני לא הספקתי ,יש לי עוד כמה דברים ,אני משתדלת .אבל ברגע
שראיתי את זה עוד לפני הישיבה ,עוד הסבתי את תשומת לבך.
מר מוטי ששון:

חבל שלא פנית ,היינו מסדרים את זה .זה אתר הפסולת שקיבלנו ,חבר'ה,
אתר הפסולת בזמנו הייתה הפקעה ,ועכשיו אנחנו לא צריכים את השטח ,אז
אנחנו מחזירים את השטח לבעלים ,הוא מחזיר לנו את הכסף צמוד.

גב' אלינור מטלון :איפה זה הפסולת?
מר מוטי ששון:

מי בעד?

גב' אלינור מטלון :איפה זה?
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מר מוטי ששון:

ח\ ,500אתר הפסולת .אוקיי ,מי בעד? מחזירים למישהו שלקחו לייעוד
מסוים ,ולא השתמשו בו.

גב' אלינור מטלון :יכול לשלם כפול? הוא יכול להחזיר כפול?
מר מוטי ששון:

צמוד ,אני יודע ,תראי ,יש גם השבחה ,זה לא פשוט .יש כאלה שאומרים
תשאיר אותי ,שילמת לי ,תודה רבה .עכשיו הוא צריך להחזיר כסף ששילמנו
לו ,והוא צריך לשלם היטל השבחה ,אז בוא נחזיר לו ,קודם כל נהיה הגונים.
לקחנו ,לא השתמשנו ,תחזירו ,של התושבים ,מי בעד? מי בעד? כולם בעד ,מי
נגד? מי נמנע?  ,22אושר .אני עובר לסעיף הבא.

 .32חוזה חכירה – ס.י .אבן יזמות בע"מ ח.פ 51-3748723 .גוש  6867חלקה .60
מר מוטי ששון:

חוזה חכירה ס"י אבן יוזמות בע"מ ,חברה  ,51-3748723גוש  6867חלקה 60
שקיבלתם.

גב' יונתן דיין:

בעקבות מכרז להחכרת הזכויות בקרקע ,הזוכה במכרז מובא לאישורכם.

מר מוטי ששון:

אוקיי ,מי בעד?

מר שי בר:

רגע ,לכמה זמן זה החכירה?

מר מוטי ששון:

 ?49 + 49בדרך כלל זה ככה ,אוקיי מי בעד?  ,3 ,2 ,1החבר'ה הצעירים בעד או
לא? לא .אוקיי ,בוזגלו אתה בעד? לא ,אז חמישה פחות ,אז זה  17בעד .מי
נגד? מי נמנע? רגע ,סליחה 7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1 ,נמנעים 15 ,בעד 15 .בעד 7
נמנעים ,אין נגד ,אושר .אני עובר לסעיף הבא,

 .33תיקון לחוק עזר שמירה.
מר מוטי ששון:

תיקון לחוק עזר שמירה.

גב' יונת דיין:

אז ככה ,חוק עזר שמירה שלנו הוא למעשה בתוקף עד סוף  2020לפי מה
שאושר בזמנו ,וממש בתקופה האחרונה אישרו אפשרות להאריך את זה
בכנסת ובמשרדי הממשלה .זה עד  ,31.12.2021ובמקביל אנחנו רוצים לנסות
לבטל וועדת הנחות שבזמנו משרד הפנים חייב אותנו להכניס פנימה ,כי
מסתבר שהיא סוג של כפל כי ממילא מקבלי ההנחות הם רק אלה שמקבלים
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הנחות בארנונה ,וכבר אושרו .או לפי קריטריונים קבועים ,או לפי וועדת
הנחות נזקק ,וזה עשרות אלפי בקשות שצריך לחזור עליהן ,אז אנחנו
מבקשים גם את התיקון הזה של הסעיפים.
גב' עינב בשארי:

יונת ,יש לי שאלה.

מר מוטי ששון:

מי זאת?

גב' עינב בשארי:

עינב.

מר מוטי ששון:

עינת כן ,כדי שלא תהיה לכם עבודה עינב ,מה שאתם נתתם לאנשים ,אז הם
יקבלו אוטומטית גם את זה.

גב' עינב בשארי:

אז זהו ,זאת השאלה שלי ,האם זה אוטומטי? או רק אם הם מבקשים על
אגרת שמירה ,כי אגרת שמירה זה חלק מאוד מאוד שולי ,זה  20-30שקלים.

גב' יונת דיין:

כרגע ,כמו שמשרד הפנים חייב אותנו הם יצטרכו לבקש ונצטרך לדון בבקשות
האלו .ומכיוון שאלו בקשות שכבר נבחנו פעם אחת וכמו שאת אומרת היטל
השמירה אפשר להגיד שהוא בטל ב 60-לעומת חיוב הארנונה ,אנחנו מבקשים
מהם את התיקון הזה .אם תאשרו אותו ,נבקש את זה ממשרד הפנים.

גב' עינב בשארי:

ואז ההנחה עבור אגרת השמירה תהיה אוטומטית ,כמו שמעניקים את
ההנחה לארנונה?

גב' יונת דיין:

זאת השאיפה.

מר מוטי ששון:

זו הכוונה ,לא לטרטר אותם להגיד נשמע את הבקשות ,להגיש בקשות ,למלא
טפסים ,ואת תצטרכי לשבת ולדון עוד בבקשות ,למה .אוקיי ,מי בעד? כולם
בעד ,אין נגד ,אין נמנעים 22 ,בעד ,אין נגד ,אין נמנעים ,אושר .אני עובר
לסעיף הבא.

 .34חוק עזר לאיסור לינה בשטחים ציבורים.
מר מוטי ששון:

חוק עזר לאיסור לינה בשטחים ציבוריים ,את רוצה להסביר?

גב' יונת דיין:

קיבלתם את נוסח החוק המבוקש ואת דברי ההסבר ,זה מאוד קצר .עקב
הבעיה שנתקלים בה יותר ויותר של כל מיני קרוואנים וכלים אחרים ,ולינות
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בשטחים ציבוריים שמעוררות קשיים אחרים ,אנחנו מבקשים לאשר את חוק
העזר הזה ,שיהיו לנו סמכויות עירוניות ושלא נצטרך ללכת עם אנשים כאלה
לדרך הארוכה והפלילית יותר של חוק התכנון והבנייה.
מר מיקאל בוזגלו :מוטי ,אפשר בבקשה?
מר מוטי ששון:

כן בבקשה.

מר מיקאל בוזגלו :ערב טוב ,קודם כל ,מבורך ,החוק באמת מבורך ואני חושב שאנחנו צריכים
לתת עליו את הדעת ,וזה בעיקר נוגע על מנת שהפיקוח יוכל לאכוף את מה
שיש באזור התעשייה שזה הנגררים שהם הקימו שם ,יש שם כבר לפי דעתי
בין  90ל 100-אנשים שישנים שם וזה מבורך .זאת אומרת מצד אחד צריך
לשמור על החוק שלא יעשו שם פסולת ומפגעים ,מרבית האנשים שם באמת
מכוח הסיטואציה נכלאו למצב שהוא בלתי אנושי .אז נכון שמצד אחד חולון
היא לא ,איך אומרים ,החצר האחורית של כל מדינת ישראל ,יחד עם זאת אני
באמת פונה מכל הלב לכולם פה ,אני לא אומר שהדבר הזה הוא לא מתבקש,
זו חובה לעשות את זה .אבל בואו ,אנחנו לפני החגים ,אני אומר לכם,
למרביתם שם קשה מנשוא :חובות ,תשלומים ,הם רק רוצים להרים את
הראש מעל פני המים ,אני יודע שכבר כמה חודשים הם שם.
מר מוטי ששון:

בוזגלו עד שיאשרו את זה זמן משמעותי ,אתה תהיה אחרי.

מר מיקאל בוזגלו :לא ,כבר הם קיבלו צווים שבראשון בספטמבר רוצים להוציא אותם ,השאלה
שלי היא כזאת :האם אנחנו יכולים באמת בהסכמה פה של כולם לומר
שאנחנו נותנים ארכה לחוק הזה 3 ,חודשים ,אחר כך אנחנו נפעל במלוא
החומרה .אבל לתת להם לעבור את החגים האלה לפחות ,ואחר כך לפעול
במלוא הדין ובמלוא העוצמה.
גב' יונת דיין:

כמה דברים שאני יודעת לפחות מהחלק שלי בזה :קודם כל ההליך ,אחרי
שתאשרו אותו פה ,משרדי ממשלה ופרסום ברשומות זה לפחות חצי שנה .הרי
עד שהוא לא יפורסם ברשומות ,הסעיף הבא זה לאשר את זה כעבירה מנהלית
שייקח גם בשקט עוד חצי שנה ,אם לא יותר ,ורק אז אני אוכל לפעול לפי,
העירייה תוכל לפעול לפי החוק הזה .לגבי הכמות ,לדעתי נשארו שם עכשיו
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בין  10ל 20-קרוואנים ,הרבה מהם עזבו מיוזמתם ,ואני יודעת גם שמי
שבאמת נזקק מוכר ,ומלווה על ידי הרווחה.
גב' אלינור מטלון :יש לי שאלה ,נכון אני בעד החוק ,הכול טוב ויפה .אבל האם אפשר אולי
שחולון תהיה סוג של חלוצה בתחום הזה ,אולי אפשר לעשות איזשהו אזור
מסוים נגיד.
מר מוטי ששון:

זו לא קרקע שלנו.

גב' אלינור מטלון :שנייה ,שהם כן ישלמו ארנונה ,שהם כן יהיו,
מר מוטי ששון:

זו לא קרקע שלנו.

גב' אלינור מטלון :בקרקע אחרת אולי? זו יכולה להיות עוד הכנסה לעיר ,לעשות שם,
מר מוטי ששון:

הכנסה לעיר במה?

גב' אלינור מטלון :כן ,לתת להם איזה ,יש כזה דבר הרי שאתה נכנס בתוך ,אם אתה מגיע עם
קרוואן אתה יכול לשלם איזושהי.
מר מוטי ששון:

זה לא חניון ,זה שטח של המנהל שיש לו ערך כלכלי והמנהל לא עושה דברים
כאלה.

גב' אלינור מטלון :אז למה לא בשטח אחר נגיד? שיכול להיות.
מר מוטי ששון:

איפה?

גב' אלינור מטלון :חסר שטחים בחולון?
מר מוטי ששון:

בשטחים חומים את רוצה לשים במקום בית ספר שאני אעשה חניון לדברים
כאלה?

גב' אלינור מטלון :לא אמרתי חניון ענק ,אבל כן אפשר לחשוב על אופציות אחרות.
מר מוטי ששון:

זה לא התפקיד שלנו ,זה משרד השיכון שאנשים שיש להם מצוקה של דיור
פונים למשרד השיכון ,יש שם וועדה ,הוועדה הזאת יושבת ,ניסן בעבר היה
מתעסק עם זה הרבה ,יש וועדה שהיא מחליטה ,כולל השתתפות בשכר דירה.
זה לא התפקיד של העירייה ,זה מגרש של המנהל ,אני לא הולך לתת מגרש של
המנהל.
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גב' אלינור מטלון :נכון ,חדירה וכל ההוצאות היום זה מאוד מאוד יקר ,ובאמת מדובר שם על
אוכלוסייה שהוא מגוונת וכן דלת אמצעים יותר.
מר מוטי ששון:

אני לא יודע מי האוכלוסייה.

גב' אלינור מטלון :אז בוא נעשה שם סיור ,בוא נלך לראות .בוא נחשוב כאילו ,אל תיתן לי עכשיו
תשובה ,תחשוב על זה ,תתייעץ עם הסמנכ"לים שלך.
מר מוטי ששון:

אין מה להתייעץ ,תראי אלינור ,תקשיבי ,כל אחד רוצה להיות אדם רגיש עם
כל הדברים האלה ונותן ,אבל מה ,לתת לו משהו ששייך לציבור באזור
התעשייה?

גב' אלינור מטלון :אז לא שם ,אז משהו אחר.
מר מוטי ששון:

שהמדינה תפעיל את סמכותה ,זה לא בסמכות שלנו בכלל ,זה בסמכות של
הממשלה.

גב' אלינור מטלון :אין בעיה ,אז הם יהפכו להיות דיירים וישלמו ארנונה.
מר מוטי ששון:

מה זה ישלמו ארנונה ,על מה את מדברת .

גב' אלינור מטלון :ישלמו ארנונה ,ישלמו אגרה.
מר מוטי ששון:

את לוקחת נכס ששווה הון תועפות מהמנהל? מי את שתיקחי מהם? מי,
העירייה תיקח את זה מהם? מה ,מחר תביעה משפטית נגדי ,על מה את
מדברת?

גב' עינב בשארי:

אני רוצה רגע לשאול שאלה ,מוטי .אני רוצה להבין ,החניון הזה של
הקרוואנים הולך להתבטל?

מר מוטי ששון:

לא ,מה שאנחנו עשינו כדי להגדיל את מספר מקומות החנייה בעיר ,רצינו
שכל הנגררים ,לשים תופסים מקום באזור מגורים צפוף ,שתופסים מקומות
חנייה של התושבים שגרים שם והיית יכולה לראות גם את אלה ברחוב מפרץ
שלמה ,ברחוב בגין ,שדרות בגין ,לפני שאת מגיעה למפרץ שלמה ,הם היו
חונים שם ,כל הקרוואנים האלה תופסים חנייה של התושבים .אז עכשיו
הוצאנו את כל הנגררים ,כולל את אלה ,ואמרתי אל תחנו באזור מגורים ,זה
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הכול .ועכשיו בא תושב ,רוצה ,כמה פעמים פנו אלי ,הרבה מאוד פעמים.
חבר'ה ,מה אתה שם לי נגררים שם? יש כאלה שעשו שלושה נגררים ,שמו ליד
הבית שם ,תפסו שלושה מקומות חנייה.
גב' עינב בשארי:

אז הוא הוקצה לזה החניון באזור התעשייה ועכשיו אתם מפנים אותו?

מר מוטי ששון:

לא אנחנו לא מפנים את זה ,אנחנו מפנים את הקרוואנים.

גב' יונת דיין:

ברשותך רגע ,עינב .כשכל מיני נגררים למיניהם ,לאו דווקא מגורים ,גם
נגררים של כלי עבודה של כל מיני מקצועות פיסיים שסיימו את היום או לא
יצאו לעבודה ,עמדו ברחובות בעיר ,חוץ מלתפוס חניות של רכבים ,הם גם
לפעמים היו יותר רחבים ממכוניות ,וברחובות צרים זה הפריע למשאיות זבל
לעבור ,לפינויים אחרים ,לכלי רכב רחבים .ולכן יזמנו את הרעיון שהם יחנו
מחוץ לעיר ,בדומה לכלי רכב כבדים .מה שקרה שמשטח חנייה ציבורי פתוח
לכל סוגי הרכב ,התחילו להגיע לשם קרוואנים למגורים מערים שכנות .לאו
דווקא ,רובם לא תושבי חולון ,הרווחה עברה שם ובדקה במי מדובר .וכשהם
מחנים שם ובעצם גרים בקרוואנים האלה ,הם מונעים ,הם לוקחים שטחי
חנייה שהכשרנו עבור אותם נגררים ברחבי העיר .זאת אומרת זו כמו תגובת
שרשרת.

גב' עינב בשארי:

אז מה עושים? אז מבטלים את החניון?

גב' יונת דיין:

יוסי מוסיף ,האלימות ,הלכלוך ושאר הקשיים .לא ,הרעיון הוא להחזיר את
החניון הזה לשימוש המקורי שלו.

גב' עינב בשארי:

נהדר.

מר מוטי ששון:

מי בעד? חוק עזר לחולון ,איסור לינה ,הקמת מחסום והבערת אש בשטחים
ציבוריים ,התש"פ  ,2020מי בעד? ,14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1
 ,15מי נגד? מי נגד? אין נגד ,מי נמנע?  7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1אוקיי ,אני עובר
לסעיף הבא .תיקון צו עבירות קנס ,אישרנו את זה עכשיו ,אושר.

 .35תיקון צו עבירות קנס  -איסור לינה בשטחים ציבורים.
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מר מוטי ששון:

עכשיו תיקון צו עבירות קנס ,איסור לינה בשטחים ציבוריים ,קיבלתם את
זה ,את רוצה להסביר?

גב' יונת דיין:

לאחר שיפורסם חוק העזר ,השלב הבא הוא לתקן בוועדת הכנסת את צו
העבירות המנהליות שיכללו את הסעיפים האלה .כדי לא לבזבז זמן לחזור,
ושוב אני מבקשת את אישורכם מראש.

מר מוטי ששון:

אוקיי ,מי בעד? ,4 ,3 ,2 ,1

מר שחר האס:

איך נקבע הסכום אגב?

מר מוטי ששון:

 15 ,15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5בעד ,מי נגד?

מר שחר האס:

שנייה ,שאלתי את שאלה את יונת.

מר מוטי ששון:

מי נגד?

מר שחר האס:

שנייה אבל זה חלק מתהליך ההצבעה.

מר מוטי ששון:

אין נגד? טוב נו ,מה השאלה?

מר שחר האס:

איך נקבע גובה הקנס ,מי הפונקציה שקובעת אותו וכיצד.

מר מוטי ששון:

המדינה ,המדינה ,כולם הולכים לפי משרד הפנים.

מר שי בר:

ואיך אנחנו ,זה לא יתפוס על דרי רחוב ,על הומלסים ,או משהו כזה?

מר מוטי ששון:

דרי רחוב ,דרי רחוב יש לו קרוואן?

מר שי בר:

זה בהכרח ,זה ספציפית קרוואן מה שרשום?

מר מוטי ששון:

מדברים על הקרוואנים ,אוקיי מי נגד? מי נמנע?  ,3 ,2 ,1חבר'ה הצעירים מה
קורה? אתם בעד או נגד? נמנעים? נמנעים ,גם את אלינור ושני? נמנעים,
בוזגלו אתה נמנע גם? ניסן? קרן?  7נמנעים 15 ,בעד ,אושר .אני עובר לסעיף
הבא.

 .36אישור נוהל תרומות לתרומה שסכומה אינו עולה  20.000ש"ח לשנה לתורם.
מר מוטי ששון:

אישור נוהל תרומות ,תרומה שסכומה אינו עולה על  20אלף ש"ח לשנה
לתורם .קיבלתם את הנוהל.
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מר שי בר:

אפשר לשאול מה הסיבה שזה עכשיו מובא ,אם זה בגלל מקרה ספציפי או
משהו כזה?

גב' יונת דיין:

ישנו חוזר מנכ"ל משרד הפנים של נוהל תרומות שהוקמה וועדה ויש תהליך
מאוד ארוך .במסגרת החוזר מאפשרים לתרומות בסכום יחסית נמוך של עד
 20אלף שקל נוהל מקוצר ,בתנאי שיאושר במועצת העיר .רצינו לאשר אותו
כדי שאם יגיע משהו נוכל לעשות את זה מהר ובלי

מר שי בר:

זה לא בא בתור משהו קונקרטי שהגיע עכשיו?

גב' יונת דיין:

לא שמוכר לי ,אני לא יודעת.

מר מוטי ששון:

אוקיי ,מי בעד? כולם בעד? עינב? שי? מה איתך ,בעד? לא בעד .טוב אז מי נגד?
מי נמנע? שניים נמנעים ,אז  20בעד ,אין נגד 2 ,נמנעים ,אושר .אני עובר לסעיף
הבא.

 .37אישור עדכון תקציב רגיל .2020
מר מוטי ששון:

אישור עדכון התקציב הרגיל ל ,2020-בבקשה רחמים ,מי מדבר?

מר רחמים בינוני :ערב טוב ,אנחנו מדברים פה על שינוי של  0.47%מתקציב מעודכן של
 1,449,216,065לתקציב  .1,455,999,391יש כאן את הפירוט של הסעיפים ,יש
לנו פה הכנסות ממשרד החינוך בנושא עוזרי חינוך .יש כאן קיטון של דמי
זיכיון של החברה לבילוי ולבידור ,ריבית ודיבידנדים אנחנו מוסיפים 2.7
מיליון .דיבידנדים "מי שיקמה" ,לאור זאת שיש להם קיטון בהכנסות אנחנו
מורידים את ה 3-מיליון שתקצבנו ,זה יעבור לשנה הבאה כנראה ויש לנו 0.5
הכנסות משנים קודמות .למול זה ,יש לנו את ההוצאות ,ניתן לראות שאנחנו,
העירייה ,פועלת לקלוט את עובדי חברה לאוטומציה של מערכות מידע כעובדי
עירייה ,אז יש לנו כאן את השינוי ,הוא באפס ,כי זו המרה מתקציב של
פעולות לתקציב של שכר .יש לנו כאן עוזרי הוראה וכל השאר הם סעיפים ,זה
בפיתוח ,ויש לנו כאן תשלומים גם בלתי רגילים שלטובת הוצאות משנים
קודמות שנוספו ,ואנחנו מוסיפים .יש שאלות?
מר מוטי ששון:

כן ,שאלות ,נועה?
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גב' נעה צ'פליצקי :בסעיף של אולפנים לעולים ,יש לי שאלה ,מה זה שני תקנים חדשים?
מר רחמים בינוני :יש שני פרויקטים שבגלל המצב התקציבי במדינה אין עדיין אישור ממשרד
הקליטה ,וראש העיר החליט כדי לתת שירות לעולים ,הוא יתקצב אותם כרגע
על חשבון העירייה ,במידה ונקבל ממשרד הקליטה תקציב ,אנחנו נהפוך את
זה לתקציב של משרד הקליטה.
גב' נעה צ'פליצקי :בסדר ,בדיוק רציתי לשאול איפה משרד הקליטה ,אוקיי ,תודה.
מר מוטי ששון:

יש שאלות? אוקיי ,מי בעד עדכון,

מר שי בר:

אפשר להסביר על הירידה בדמי הזיכיון של החברה לבידור ובילוי? מה זה
אומר?

מר מוטי ששון:

לא הבנתי.

מר אמנון ארץ קדושה :כעיקרון הוא שאל לגבי הירידה בתקציב של דמי הזיכיון של החברה
לבידור ובילוי .החברה לבידור ולבילוי בעצם ספגה פגיעה מהותית בהכנסות
שלה .אנחנו מעריכים וצופים ,וגם דיברנו עם החברה עצמה שהיא לא תוכל
השנה לשלם לנו את דמי הזיכיון שהיא צריכה ,ולכן הורדנו את זה מהתקציב.
זה לא אומר שאנחנו מוותרים לה ,זה אומר שבהכנסות השנה אנחנו צריכים
להוריד את זה מהתקציב .כי הסבירות שנקבל אותה היא כמעט אפסית.
גב' אלינור מטלון :עוד כמה שאלות .יש את החינוך הפורמלי ,יש שם כמה וכמה סעיפים על
מסיבות כיתתיות.
מר רחמים בינוני :כן ,קיבלנו חוזר של משרד החינוך ,רוצה להקטין את ההשתתפות של
ההורים ,וכל תלמיד מקבל  24שקלים .שמנו את זה גם בהכנסה וגם בהוצאה,
ברגע שנקבל זה יהיה גם ליסודי ,גם לגנים ,גם התיכונים ,יש פה חלוקה
מלאה לכל המוסדות.
גב' אלינור מטלון :זה כלומר לשנה הזאת?2020 ,
מר רחמים בינוני :אני מקווה שזה יהיה לשנה הזו ,ולכן תקצבנו את זה שבמידה ונקבל ,נוכל
להעביר את הכסף לבתי הספר.
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גב' אלינור מטלון :אוקיי ,עוד שאלה ,רשת "קהילה ופנאי" 1.800 ,8282 ,מיליון השתתפויות ,מה
זה אומר?
מר רחמים בינוני :נכון ,אני אסביר מה שזה אומר ,פשוט הרשת ,ראש העיר הנחה אותם להפעיל
את המוסדות ,מה שקורה שאין יותר ,אין כמות כמו שהייתה בעבר ולכן
ההכנסות שלהם קטנו .כדי לא לפגוע בשירות לתושבים העירייה תממן את
הפעילויות כדי שיהיו פעילויות לתושבים.
מר אמנון ארץ קדושה :תראו ,בזמן הקורונה הרי נפגעו הכנסות .אנחנו בעצם אישרנו להם
לקלוט רכזי נוער ,וגם כל נושא הלימוד כדי לא לפגוע בפעילות עצמה ,ולכן
הגדלנו את התקציב.
גב' אלינור מטלון :בקורונה לקלוט? ההפך ,הוציאו לחל"ת.
מר אמנון ארץ קדושה :לא ,הוציאו לחל"ת אבל החזרנו אותם גם לפני שהיו הכנסות כדי לא
לפגוע בפעילות מול הנוער ,הבאנו רכזים חזרה לעבודה לפני שהיה לנו תקצוב
כדי שהנוער הזה לא יסתובב ברחובות.
גב' אלינור מטלון :אוקיי.
גב' נעה צ'פליצקי :לגבי רכישת  100מחשבים זה מחוץ ,חוץ למחשב לכל ילד? זה בנוסף.
מר רחמים בינוני :כן ,זה קיבלנו פה עוד.
גב' נעה צ'פליצקי :לא ,אבל זה במסגרת הפרויקט הזה או זה משהו עירוני בנפרד?
מר רחמים בינוני :לא ,זה במסגרת הפרויקט הזה ,זה עוד סכומים שאנחנו מקבלים ואנחנו
מתקצבים אותם ,כן.
מר מוטי ששון:

עם התרומה שקיבלנו ,זה כבר  670מחשבים שחילקנו ,וגם במסגרת פרויקט

גב' נעה צ'פליצקי :וכולם חולקו? כולם חולקו?
מר מוטי ששון:

לדעתי כן ,את המתנה של חבר שלי חולק ,והיום הוצאתי לו מכתב תודה170 ,
בערך 170 ,מחשבים ,תרומת נכבדה.

גב' אלינור מטלון :יש לי שאלה בגדול .אפרופו תנועות הנוער וכדומה ,יש ירידה בכסף שהועבר
לתנועות הנוער ומחלקת צעירים?
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מר רחמים בינוני :בתקציב ,אם את זוכרת בתקציב הקודם שאישרנו היה קיטון שעשינו ,כולל
כל הפעילויות והיה שם גם איזה  ,5%אם אני לא טועה ,גם בנוער או משהו
כזה.
גב' אלינור מטלון :בנוסף ,עכשיו גם כן?
מר רחמים בינוני :לא ,מה פתאום.
גב' אלינור מטלון :כי עכשיו גם הכמויות של ארגוני הנוער גדלו .הילדים בתנועות הנוער וארגוני
הנוער עלו מ 2,300-ילדים ל 6,000-בשנתיים האחרונות.
מר רחמים בינוני :אז כשדורון ,סליחה ,אז כשדורון הציג עכשיו את החלוקה של התמיכות.
גב' אלינור מטלון :נכון ,לא הספקתי לשאול את זה.
מר רחמים בינוני :אז זה כולל ,יש שם פירוט כל כמות התלמידים ,ולפי זה בדיוק יש את
החלוקה של הכסף לפי הסכום.
גב' אלינור מטלון :נכון ,אבל השאלה היא האם גם העירייה נתנה יותר כסף בהתאם ,כי ככה זה
עובד בדרך כלל בשאר.
מר רחמים בינוני :היו תחומים שהעירייה הגדילה ,הגדלנו לדירות להשכרה.
גב' אלינור מטלון :דיורים להשכרה לש"שים שיש שתי קומונות.
מר רחמים בינוני :כן ,כ 90-ומשהו אלף היה שם ,נכון ,כן.
גב' אלינור מטלון :וחוץ מזה?
מר רחמים בינוני :התמיכות לא ,התמיכות נשארו .החלוקה מבוצעת לפי התלמידים.
גב' אלינור מטלון :לפי הכמויות ,זה ברור ,השאלה היא אם לא צריך לעשות כן גידול.
מר רחמים בינוני :ייבחן לקראת תקציב שנה הבאה ,לפי ההכנסות.
גב' אלינור מטלון :או לפי פשוט כמות הילדים ,שזה חשוב.
מר רחמים בינוני :בואו נהיה חכמים בעוד כמה חודשים.
מר מוטי ששון:

טוב ,יש עוד שאלות? אוקיי ,מי בעד עדכון התקציב הרגיל לשנת  ?2020בצד
ההוצאות ובצד ההכנסות  .1,455,999,391תקציב שהוא מאוזן על פי מכתבו
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של גזבר העירייה ,אמנון ארץ קדושה ,מה ,23.08.2020-מי בעד? ,5 ,4 ,3 ,2 ,1
 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6רגע ,שי אתה בעד? קרן? לא ,מי בעד? ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1
 13 ,12 ,11 ,10בעד ,מי נגד? מי נמנע?  7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1נמנעים ,ניסן מה
איתך? נמנע .אוקיי  7נמנעים ,אושר .אני עובר לסעיף הבא .תקציב הפיתוח.
 .38אישור תקציב פיתוח לשנת .2020
מר רחמים בינוני :כן ,אנחנו מדברים פה על תוספת של  61,571,050ש"ח .כפי שניתן לראות
הפרויקט הגדול זה פרויקט יציאה צפונה למחלף חולון .כרגע תקצבנו את זה
 45מיליון הלוואות ,אבל אנחנו הערנו את ההערה שבמידה והכנסות העירייה
יהיו גבוהות מעל הצפי שתוקצב ,חלק מהתקצוב יהיה מקרן כביש או
מההשבחה ,כעיקרון מדובר בפרויקט של  240מיליון ש"ח ,שהשתתפות של
עיריית חולון הוא בו  45מיליון כדי לבנות את היציאה צפונה עם ראשון לציון
ביחד ,נחלת יהודה ,כדי להוציא את היציאה צפונה .פרויקט ששני שיש לנו
פרויקט "אופנידן" ,זה פרויקטים של אופניים ברחבי העיר ,קיבלנו  2.5מיליון
ש"ח מאופנידן .יש לנו רכישות ציוד היגיינה לבתי הספר ,קיבלנו  4.5מיליון
ממשרד החינוך ,מצלמות האבטחה במעונות הרשת ,כמו שראש העיר אמר,
 200אלף שקל ,יותקנו יותר מצלמות .תכנון אולם ספורט בתכנון אורט ,חצי
מיליון ש"ח ,רכישה והצפת דפיברילטורים ברחבי העיר ,יש כאן פרויקט מאוד
יפה להתקין כ 20-מכשירים כאלו ,מכשירי החייאה ,שבמידה ואדם יראה
שמישהו מקבל התקף לב הוא מתקשר למד"א ,מד"א יגידו לו איפה יש את
המכשיר הזה ,יפתחו לו פתיחה מהמוקד של מד"א יפתחו את המתקן ,ייקחו
את המכשיר וככה כנראה יצילו אנשים שקיבלו התקף לב ,ויש כאן הלוואה
גם  8מיליון לטובת החברה לבילוי ולבידור כדי לעזור להם.
מר אמנון ארץ קדושה :אנחנו נתבקשנו גם על ידי וועדת כספים לתת את הקריטריונים של
ההלוואה ,אז ההלוואה היא בסך של  8מיליון ש"ח ,היא תישא ריבית של ,2
 62%לשנה ,זה על פי חוזר מנכ"ל ופקודת מס הכנסה ,ההלוואה היא שקלית,
לא צמודה למדד ל 7-שנים לפי שפיצר .וההחזרים ישולמו פעם ברבעון ,בסוף
הרבעון ,כאשר התשלום הראשון יהיה אחרי גרייס של שנה ב .30.09.21עכשיו,
החברה תוכל לפרוע את ההלוואה מתי שהיא תרצה ללא עמלת פירעון
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מוקדם ,ואם עדיין תהיה בעיה לחברה העירייה תוכל בעצם לדחות את פעולת
התשלום הראשון ,לפי המצב של החברה בשנה הבאה .אלה הקריטריונים
להלוואה שסוכמו איתם.
מר מוטי ששון:

אוקיי ,שאלות?

מר שי בר:

קודם כל תודה על ההבהרה שנתתם בזמן לגבי ההלוואה ,וגם לגבי
הפרויקטים הנוספים של המחלף שהם באמת פרויקטים טובים .אני כן אבקש
אבל להחריג את ההצבעה על ההלוואה להצבעה נפרדת.

מר מוטי ששון:

אתה רוצה שנאשר את התקציב בלעדי התוספת לימית  ?2000אוקיי ,מי בעד
אישור התקציב ,תקציב הפיתוח,

גב' אלינור מטלון :יש לי שאלה ,רגע ,רגע ,שאלה.
מר מוטי ששון:

רגע ,אני עונה.

גב' אלינור מטלון :לא ,רגע ,שאלה רגע לרחמים או לאמנון .הקמת סקייטפארק הוא כבר הוקם,
כבר לא מכניסים לשם אופניים ,למרות שזה אמור להיות גם לאופניים וגם
לסקייטים ,הסקייטפארק ,נכון ,נכון ,בבן גוריון ,לא נותנים שם כניסה
לאופניים.
מר מוטי ששון:

מי אמר שמיועד לאופניים?

גב' אלינור מטלון :בעיקרון כשבונים סקייטפארק בכל הארץ עושים ,בכל העולם.
מר מוטי ששון:

לא ,אני לא ראיתי בהרצליה ,ואני הייתי באילת ולא ראיתי אופניים .שמשון?

גב' אלינור מטלון :אוקיי ,זה משהו אחר .רק לסקייטים ,אני יודעת ,אמרת משהו עם הרצפה.
מר מוטי ששון:

ומי שרוצה עם אופניים ,יש פה בפארק פרס.

גב' אלינור מטלון :אז מה זו התוספת הזו פה? של ההקמה?
מר רחמים בינוני :אץ הכסף ,הרי הסקייטפארק נבנה על ידי כסף של מפעל הפיס .היו שם
הוצאות שמפעל הפיס לא מכיר בהם.
גב' אלינור מטלון :כמו שומר?
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מר רחמים בינוני :מהבנייה ,שמפעל הפיס לא מכיר בהם ,לא שומר ,בהוצאות שהיו בבנייה של
המקום ,ולכן העירייה צריכה לתקצב את זה ,ולכן אנחנו הוספנו פה את
התקצוב של  650אלף ש"ח.
גב' אלינור מטלון :לא ידעו מראש? לא ידעתם מראש מה כן מתקצב ומה לא?
מר רחמים בינוני :חשבנו שנקבל את ההוצאות ממפעל הפיס ,והתברר שלא כשהגשנו את
החשבונות.
גב' אלינור מטלון :אז עכשיו יש עוד.
מר מוטי ששון:

טוב ,מי בעד אישור?

גב' אלינור מטלון :רגע ,מה זה הצטיידות ,שיפוץ ומיזוג העירייה?
מר רחמים בינוני :שוב?
גב' אלינור מטלון :שיפוץ ,הצטיידות ,שיפוץ ומיזוג העירייה .אין בעיה ,אני שואלת מה זה.
מר רחמים בינוני :אני אומר ,יש לנו את הטבר לכל מוסדות העירייה שאם צריך שיפוצים או
צריך הצטיידות ,לקנות כיסא ,לקנות משהו ,מהטבר הזה אנחנו משתמשים
בו.
גב' אלינור מטלון :אבל אנחנו גם הרי בתקציב ,הרי יש שם את הציוד המשרדי גם בתקציב.
מר רחמים בינוני :לא ,אבל זה לא ציוד משרדי.
גב' אלינור מטלון :אמרת כיסא ,כיסא זה גם ציוד משרדי.
מר רחמים בינוני :זה מדבר על כיסאות\שולחנות.
מר מוטי ששון:

יש דברים שהם בשוטף ,אבל אי אפשר לדבר על זה בשוטף ,זה רהיטות?

מר רחמים בינוני :ריהוט ,כן ,מזגנים מתקלקלים או משהו כזה.
מר מוטי ששון:

טוב ,עוד שאלות? אין שאלות ,אוקיי מי בעד אישור תקציב התבר"ם? חכה,
על פי מכתבו של אמנון ארץ קדושה מ 23.820 -שמסתכם ב₪ 61,571,000-
למעט  8מיליון שקל שזו הלוואה לימית  ,2000לחברה לבילוי ובידור שכל
המתקנים שלה ס גורים ואין לה הכנסה בכלל .ולא רק זה ,היא צריכה להחזיר
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את כל הכסף שהיא גבתה ,להחזיר למנויים שביקשו את הכסף בחזרה .לא רק
שאין הכנסה ,אלא גם צריכים להחזיר כסף.
מר שחר האס:

אנחנו רוצים לבקש גם להחריג את הסעיף של הסקייטפארק בבקשה

מר מוטי ששון:

מה זאת אומרת להחריג?

מר שחר האס:

להחריג ,להצביע ע ליו בנפרד.

מר מוטי ששון:

אוקיי ,גם את הסקייטפארק ,אוקיי ,מי בעד?

מר שחר האס:

תודה.

מר מוטי ששון:

מי בעד להחריג?

מר שחר האס:

לא ,מחריגים פשוט ומצביעים.

מר מוטי ששון:

צריך להסביר אחר כך עוד פעם? אוקיי ,מי בעד?

מר שחר האס:

מי בעד מה? התקציב ללא הטבר?

מר מוטי ששון:

לא כולם ,רגע .רגע ,רגע ,אני לא מבין ,אנחנו לא ,תן לי להבין את הפרוצדורה.
הם רוצים להחריג ,אני רוצה על הכול להצביע.

מר שחר האס:

אבל מותר לנו לבקש להחריג.

מר מוטי ששון:

אז בבקשה ,לא צריך להצביע בעד עכשיו.

מר שחר האס:

עכשיו אנחנו מצביעים על הכול ,ללא שתי ההחרגות ,נכון?

גב' יונת דיין:

עכשיו אנחנו מצביעים על התקציב ,למעט סעיף ההלוואה וסעיף
הסקייטפארק.

מר שחר האס:

זהו ,תודה.

גב' יונת דיין:

מי בעד הכול חוץ משני אלה ,מצביעים על זה ,מצביעים בעד ,נגד או נמנעים.
אחר כך מצבירים ספציפית על תקציב ההלוואה וספציפית על סעיף
הסקייטפארק .ואז א תה מקבל מי הצביע על הכול ומי החריג להם .לא ,הכול
חוץ משני הסעיפים .על הסעיפים האלה מצביעים בנפרד בכל סעיף .לא,
בתקציב יש להם נפרד.
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מר שחר האס:

זה נורא פשוט נראה לי ,לא? בואו נצביע על התקציב ,למעט שני הסעיפים.

מר מוטי ששון:

אוקיי ,אתם רוצים להצביע בעד החרגה? אני לא מצביע בעד החרגה ,בבקשה.
מי בעד להחריג?

מר שחר האס:

לא ,זה לא משהו שמצביעים עליו ,החרגה לא מצביעים ,לא מצביעים על
החרגה.

מר מוטי ששון:

אז אני עובר להצבעה של הכול ואז שם אני אצביע ,פה אני לא חייב להצביע.

מר שחר האס:

אנחנו רוצים לתמוך בתקציב כולו ,למעט אותן שתי החרגות ,לכן אנחנו
מבקשים לאשר את הכול ,בוא נאשר את הכול למעט שני הסעיפים ,ואז נצביע
על כל אחד משני הסעיפים הללו בנפרד.

מר מוטי ששון:

אוקיי ,אתם בעד החרגה.

מר שחר האס:

עושים החרגה ,אתה לא מצביע על החרגה.

מר מוטי ששון:

אוקיי ,מי בעד אישור התקציב?

מר שחר האס:

"למעט" ,בבקשה שירשם בפרוטוקול.

מר מוטי ששון:

למעט החרגה של שני הסעיפים :הלוואה והסקייטפארק.

מר שחר האס:

תודה .ברכות.

מר מוטי ששון:

מי בעד? אוקיי מי בעד ,כולם בעד?  ,22איפה  ?22או ניסן הלך? ניסן נגד?

מר שחר האס:

קרן נמנעת.

מר מוטי ששון:

נמנעת ,אוקיי אז זה  ,21תנו לי עוד פעם תצביעו 21 ,בעד? מי נגד? מי נמנע?
אחת נמנעת ,אוקיי החרגה .עכשיו סעיף ההלוואה ,מי בעד אישור סעיף
ההלוואה לימית  14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1 ?2000בעד אישור
ההלוואה לימית  ,2000מי נגד? מי נגד?  4 ,3 ,2 ,1נגד ,מי נמנע? 4 ,3 ,2 ,1
נמנעים .אוקיי ,אושר .אני עובר ,מי בעד? תספור ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1
 14 ,14 ,13 ,12 ,11בעד .אוקיי ,מי בעד אישור של הסקייטפארק? מי בעד? ,1
 ,14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2איך הגעתי ל 15-פתאום ,שי ,אז רגע,
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אז  16 .16 ,15בעד הסקייטפארק ,מי נגד? מי נגד? אחד נגד ,מי נמנע? 5 ,4
נמנעים ,אושר .אוקיי ,אישרנו את זה .אני עובר לסעיף הבא.
 .39מינוי הגב איריס צור סמנכ"ל רווחה ליו"ר וועדת תרומות.
מר מוטי ששון:

 39אישור הגברת איריס צור סנמכ"לית וראש מנהל רווחה ושירותים
חברתיים ליושבת ראש וועדת תרומות ,מי בעד? הנה ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1
.10

גב' אלינור מטלון :לנועה יש שאלה ,רגע ,נועה שאלה שאלה.
מר מוטי ששון:

 ,15 ,14 ,13 ,12 ,11שי?  ,16מה איתכם?

גב' נעה צ'פליצקי :מי היה עד עכשיו? השאלה שלי מי היה עד עכשיו לפני איריס צור.
מר מוטי ששון:

לא התכנסה ,אוקיי,18 ,17 ,16 ,15 ,14 ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1 .
 ,21 ,20 ,19שי?  22אושר פה אחד ,מי נגד? מי נמנע? אין פה .אוקיי ,אני עובר
לסעיף הבא.

 .40מינוי הגב' נעה צ'פליצקי כיו"ר "הוועדה לקידום מעמד הילד" ,במקום חבר המועצה שלומי
תמם ז"ל.
מר מוטי ששון:

מינוי הגברת נועה צ'פליצקי כיושבת ראש הוועדה לקידום הילד במקום חבר
המועצה שלומי תמם זכרונו לברכה ,מי בעד? ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1
 19 ,18 ,17 ,16 ,15 ,14 ,13 ,12בעד ,אין נגד ,אחד נמנע .אז נועה אני שם אותך
גם כן ,את לא הצבעת ,נועה  ,21 ,20אוקיי אושר .אני עובר לסעיף הבא.

 .41מינויה של חברת המועצה הגב' נעה צ'פליצקי כחברה ב"וועדת בחינוך" ,במקום חבר
המועצה שלומי תמם ז"ל.
מר מוטי ששון:

מינויה של חברת המועצה הגברת נועה צ'פליצקי כחברה בוועדת חינוך במקום
חבר המועצה שלומי תמם ז"ל ,מי בעד?  21בעד ,מי נגד? אין נגד ,אין נמנעים,
אושר.

 .42מינויה של הגב' נופר קררו אסלן כחברה בוועדת בריאות.
מר מוטי ששון:

מינויה של הגברת נופר קררו אסלן כחברה בוועדת פעילות ,מי בעד?
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מר שי בר:

שאלנו גם פעם קודמת במקום מי זה? במקום מי היא מצטרפת?

מרר מר מוטי ששון :מקום שהיה של  ...והסבר לא נתן לזה .לא אויש ,מי בעד?  21בעד ,מי נגד?
אין ,מי נמנע? אין .טוב ,אני רק מודיע חבר'ה בזמן החגים לא תהיה ישיבת
מועצה ,אנחנו נעשה את זה אחרי החגים .כן ,אתם לא בפגרה ,כי אנחנו,
הסיטי שלא מן המניין והיו אנשים שרצו לצאת לחופש ונשארו ,היחידה
שיצאה לחופש זו הייתה רבקה ,והיא כבר הזמינה.
מר שי בר:

חברים ברשותכם ,יש לי נאום מהמקום אז אם אפשר עוד דקה מזמנכם ,אם
אתם יכולים.

מר מוטי ששון:

מה זאת אומרת נאום מהמקום?

מר שי בר:

אני יכול?

מר מוטי ששון:

מה זה עדכון?

מר שי בר:

לא ,לא עדכון ,יש לי נאום מהמקום.

מר מוטי ששון:

מי בעד עדכון באוקטובר בזמן החגים לא לקיים דיון?

מר שי בר:

מצביעים על זה?

מר מוטי ששון:

כן ,מי בעד? קובי?  ,13 ,12 ,11 ,10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1בעד ,מי נגד? ,3 ,2 ,1
 8 ,7 ,6 ,5 ,4נגד .אוקיי ,אושר .בבקשה.

מר יוסי זיידה:

שחר ,לרשותך דקה ,בבקשה.

מר שחר האס:

תודה .כבוד ראש העירי נכבדי ,חברי המועצה .אתמול בסמוך לשעה  5אחה"צ
זה קרה בעירנו שוב .הפעם ילד בן  ,10רכוב על קורקינט חשמלי ,נפגע מרכב
ופונה במצב קשה לבית החולים .העומס בכבישים ומצב התשתיות בישראל
מחייב חשיבה מחדש ושימוש בחלופות .הרעיון של תחבורה שיתופית הוא
מבורך ,והוא העתיד ,אך לא יכול להתקיים ללא שלושה אלמנטים חיוניים:
הראשון זה פיתוח תשתיות ,השני זה חקיקה ואכיפה והשלישי זה חינוך.
אנחנו מפצירים בראש העיר ואנשי המקצוע האמונים על הנושא ,הסדירו את
הנושא בדחיפות .פעלו עכשיו לסלילת שבילי אופניים חדשים ,תוך הסרת
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מחסומים בירוקרטיים וקבלת החלטות מהירות ליישום וייעול .הסדירו את
הנושא בהיבט החוקתי ברמה העירונית עכשיו ,והפעילו אכיפה קשה ונוקשה
כנגד מפירי ההנחיות באופן אישי ונגד משפחותיהם באם מדובר בקטינים.
והפעילו מערכי הדרכה והסברה במערכות החינוך העירוניות .בהזדמנות זו
אני גם פונה להורים :פקחו את עיניכם ,דברו עם ילדכם ,הסבירו על הסכנות.
מנעו מהם מלעשות שימוש בכלים המסוכנים הללו ואם הם אינם בגיל
המתאים ,והכריחו אותם להצטייד בציוד המגן המתאים ,באם גילם מתאים
לשימוש .אפילו הגדילו וצאו איתם למספר סיבובים לצדם ברחובות ,כאשר
אתם מסבירים על הסכנות התעבורתיות של עשה ואל תעשה בכבישים .סייעת
צעירים דוחפת את הנושא מזה זמן רב ,חרטנו על דגלנו שילוב של תחבורה
חכמה ונגישה לצד תכנון ,חשיבה וביצוע .במסגרת תפקידי כיושב ראש וועדת
הביטחון אבקש לקיים דיון בנושא עם גורמי המקצוע הרלוונטיים בכדי לבחון
כיצד נוכל לסייע בתהליכים אלה .יש ביכולתנו למנוע את הפגיעה הקשה
הבאה ,וחלילה את המוות המיותר הבא .כל יום בו מקבלי ההחלטות לא
פועלים ליישום הסדרה בנושא מקרב אותנו לאסון נוסף .לסיום ,חשוב לציין
כי אמש קיפחה גם את חייה בת  25בתאונה קשה ,ממש כאן מעבר לכביש,
אבקש להעביר בשם כולנו את תנחומינו למשפחה ,ואיחולי החלמה מהירה
ותפילות לשלומו של הילד שנפגע אתמול .תודה ,ושבוע מבורך.
מר מוטי ששון:

אוקיי ,הישיבה נעולה .חג שמח לכולם ,הרבה הרבה בריאות ושנה טובה
ומבורכת.

62

