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על סדר היום :

 .1אישור תמצית תקציב רגיל ) חלק פיתוח ( של עיריית חולון לשנת הכספים . 2004
 .2אישור רשימת התב " רים .
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ריכוז החלטות מישיבת מועצת העיר שלא מן המניין  7מיום 9.6.04
פרוטוקול מס' 249

 .1מועצת העיר מחליטה לאשר תמצית תקציב רגיל ) חלק פיתוח( של עיריית חולון
לשנת הכספים .2004
 .2מועצת העיר מחליטה לאשר רשימת התב"רים  ,לחלק מהסעיפים בנפרד  ,בהתאם לפירוט
הבא ,ולכל הרשימה כולה:
• סעיף " 721שיפור ומיגון בטחון" – : 1,550,000

הסעיף שיפור ומיגון ביטחון אושר.

• תוכנית בניין ערים ,מבנים מסוכנים – מיליון שקל :אושר תקציב תוכנית בניין ערים,
מבנים מסוכנים – מיליון שקל.
• תב"ע  :₪ 250,000 - 152/3אושר תקציב תב"ע .₪ 250,000 - 152/3
• עבודות פיתוח ברחבי העיר –  5מיליון  :₪אושרה הצעת התקציב עבודות פיתוח
ברחבי העיר –  5מיליון .₪

•

השלמת טבעות מרכזיות ,ח – 300/תוספת  300אלף : ₪אושר תקציב השלמת טבעות

מרכזיות ,ח – 300/תוספת  300אלף .₪
• פיתוח תשתיות ח 300/שנת  2000מכיוון מזרח למערב –  1,045מיליון :אושר תקציב
פיתוח תשתיות ח 300/שנת  2000מכיוון מזרח למערב –  1,045מיליון.
• סלילה וניקוז הסתדרות מהקטע מרח' אילת עד רח' ויצמן :אושר תקציב סלילה
וניקוז הסתדרות מהקטע מרח' אילת עד רח' ויצמן.
• סלילה וניקוז אילת  :אושר תקציב סלילה וניקוז אילת.
• עבודות פיתוח באיזור התעשיה –  5מיליון  :₪אושר תקציב עבודות פיתוח באיזור
התעשיה –  5מיליון .₪
• סלילה וניקוז שד' אלופי צה"ל – הגינון והתאורה ברח' החרמון :אושר תקציב
סלילה וניקוז שד' אלופי צה"ל – הגינון והתאורה ברח' החרמון.
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• דרכים  -ח 300/מערב בין ברקת לרח' אילון –  2.5מיליון  :₪אושר תקציב דרכים -
ח 300/מערב בין ברקת לרח' אילון –  2.5מיליון .₪
• שיקום מתחם – רח' גולומב –  2.850מיליון  :₪אושר תקציב שיקום מתחם – רח'
גולומב –  2.850מיליון .₪
• מבצעים לנושא שימור חול :אושר תקציב מבצעים לנושא שימור חול.
• שיקום רח' הטייסים :אושר תקציב שיקום רח' הטייסים.
• תכנון כללי – דרכים  :אושר תקציב תכנון כללי – דרכים .
• תאורה ברח' המצודה :אושר תקציב תאורה ברח' המצודה.
• תאורה במתחם נאות רחל :אושר תקציב תאורה במתחם נאות רחל.
• שיקום גנים וליקויים :אושר תקציב שיקום גנים וליקויים.
• גינון חורשה בנווה ארזים :אושר תקציב גינון חורשה בנווה ארזים.
• פיתוח ודרכי גישה בגנים שונים :אושר תקציב פיתוח ודרכי גישה בגנים שונים.
• שיקום גנים :אושר תקציב שיקום גנים.
• הקמת מתקני משחקים בגנים :אושר תקציב הקמת מתקני משחקים בגנים.
• גינון ח ,300/טבעות דרומיות :אושר תקציב גינון ח ,300/טבעות דרומיות.
• גינון רח' המצודה :אושר תקציב גינון רח' המצודה.
• גינון מתחם נאות רחל :אושר תקציב גינון מתחם נאות רחל.
• גינון קרית רבין  :אושר תקציב גינון קרית רבין.
• שיפור פני העיר – שיפור ארגוני ארצי :אישור תקציב שיפור פני העיר – שיפור ארגוני
ארצי.
• פיתוח ארגוני מקומי:

אושר תקציב פיתוח ארגוני מקומי.

• שיפוץ והתאמות בי"ס עוז; ציוד ,שיפוץ ותיקון ליקויים במוסדות חינוך; רכישה
ושדרוג מחשבים; ציוד והתאמות בי"ס הרצפלד; ציוד והתאמות בי"ס אורט; ציוד
והתאמות בי"ס בן-גוריון; ציוד והתאמות גן עירון; מיגון אקוסטי בבתי הספר
הצמודים לאיילון דרום - .אושר תקציב עבור חינוך פורמלי )שיפוצים והתאמות(.
• שיפורים במוזיאון הילדים :אושר תקציב שיפורים במוזיאון הילדים.
• פיסול ושיקום מרכז 'להיות' :אושר תקציב פיסול ושיקום מרכז 'להיות'.
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• השלמת רישוי עסק למתנ"סים :אושר תקציב השלמת רישוי עסק למתנ"סים.
• תכנון והקמת מוזיאון העיצוב :אושר תקציב תכנון והקמת מוזיאון העיצוב.
• הקמת מועדון 'הפוך על הפוך' :אושר תקציב הקמת מועדון 'הפוך על הפוך'.
• ספורט – מיזוג אולם פיס ,קרית שרת  :אושר תקציב מיזוג אולם פיס ,קרית שרת.
• מיזוג אולם ספורט בגין :אושר תקציב מיזוג אולם ספורט בגין.
• הרחבת אולם ספורט קליין  :אושר תקציב הרחבת אולם ספורט קליין.
• תוספת קומה ב'קשת' )מרכז תעסוקה למוגבלים( :אושר תקציב תוספת קומה
ב'קשת' )מרכז תעסוקה למוגבלים(.
• מיפוי תשתיות תת-קרקעיות; פרוגרמה מינהל משק המים  ;2004טבעות מרכזיות
דרומיות ,ח ;300/הנחת קווי מים ח 300/דרום מערב; מים – הסתדרות אילת-
צאלים; מים – אילת-צאלים-חצרים; שיקום רשת המים בצמרת; ח 300/מערב;
מים – רח' הטייסים; מים  -רח' גולומב; החלפת קווי מים במקומות שונים; שיקום
קווי מים – נאות רחל; החלפת קווי מים רב-שנתי; רכישת מדי מים חדשים; התקנת
מדי מים לבניה חדשה; חיבור מים לבניה חדשה; החלפת קווי מים רחוב המצודה –
סה"כ הפרוייקט תוספת תקציב לאישור 12,351 ,מיליון : .אושר תקציב מים.
• נכסים עירוניים – שיפוץ וציוד מבנה מיטרני :אושר תקציב שיפוץ וציוד מבנה
מיטרני.
• שיפוץ וציוד ותיקון ליקויים במוסדות עירוניים )בעיקר במבנה העירייה( :אושר
תקציב שיפוץ וציוד ותיקון ליקויים במוסדות עירוניים )בעיקר במבנה העירייה(.
• קרקעות – מרכז מסחרי ח : 300/אושר תקציב קרקעות – מרכז מסחרי ח . 300/
• ביוב – מיפוי תשתיות תת -קרקעיות ביוב ; תב " עות מרכזיות דרומיות ,ח;300 /
ב יוב ח 300/דרום מערב ; ביוב הסתדרות – אילת – צאלים ; ח  300/מערב ; ביוב
רח' הטייסים ; ביוב – רח' גולומב ; מצופים לבדיקת זרימת ביוב ; שידרוג תחנת
שאיבת ביוב ; ביוב – רח' המצודה ; ביוב מתחם נאות רחל ; חיבור נכסים
לצנרת ביוב ; חיבור נכסים עירוניים לצנרת ביוב ; סקר תשתיות ביוב – סה" כ
 6,537מיליון - .אושר תקציב נושא הביוב.
• מאשרים את התקציב כפי שהוקרא.
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 .3אושר תקציב תוספת מיגון נגד רעש במוסדות חינוך בקריית בן -גוריון וקריית שרת.
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טוב ,אני פותח את הישיבה ,ישיבה שלא מן המניין מס' . 7
יש לי מכתב שכתב לי דני פדר אחרי הוצאת זימון הישיבה  ,על תקציבים
שקיבלנו מרשות שדות התעופה .ומאחר ומדובר במיגון של בתי ספר אני
אעביר את זה ,למרות שלא על סדר היום אני אבקש את האישור שלכם .
אני מקווה שלא תתנגדו  .במידה ותתנגדו  ,זה לא יכנס לסדר היום .

שמואל ברנטנשטיין  :יש לי הערה לסדר  .אני רוצ ה לציין שהזימון לישיבה לא נעשה
כדין  ,חתומה על ההזמנה לישיבה הזאת גב' ציפי ) כנראה חורש ( ,בעוד
שבפקודה כתוב שמזכיר העיריה צריך לזמן את זה ,ומועצת העיר
אישרה בזמנו  ,או לנתי לרנר או לגב ' חנה הרצמן לזמן את הישיבות.
אני לא חושב שציפי היא אחת מאלה שאישרנו  ,ולכן הזימון הוא בכלל
לא חוקי .
מוטי

ששון :

ציפי היא מזכירה שלי .נתי נמצא במילואים ואם אתם חושבים
שהישיבה לא חוקית  ,אנחנו ננהל אותה  ,תגישו את הערעור שלכם למי
שצריך להגיש .

 .1אישור תמצית תקציב רגיל ) חלק פיתוח ( של עיריית חולון לשנת הכספים 2004

יצחק וידבסקי :

יש פה שני נושאים .הנושא הראשון הוא תקציב מסגרת לשנת

 .2004בעצם הוא מאפשר לנו להיות במסגרת הביזור .מה זה אומר
הביזור? מתן סמכויות עצמאיות לרשויות מקומיות מסויימות ) במקרה
הזה לעיר חולון ( .מדובר במסגרת בלבד .אין פה פירוט ספציפי של
תב" רים ) הפירוט יהיה בסעיף השני(  ,ואתם מתבקשים לאשר את
המסגרת שממומנת עם האמצעים העצמיים של עיריית חולון .
מדובר פה בהכנסות עצמיות בלבד .גם בהוצאות ,מדובר בהוצאות בדרך
כלל בגין ההכנסות ה -זה הסעיף הראשון .
יואל ישורון  :אנחנו רואים כאן את התמצית של התקציב הרגיל-
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לא ,אני אתקן  .מדובר על תקציב פיתוח ,רק על ההכנסות

העצמיות .אין קשר לתקציב הרגיל בכלל ,למרות שזה הנוסח של משרד
הפנים .כך הוא רוצה שיכתבו את זה .
יואל ישורון  :יש העברה לתקציב רגיל –  29מיליון ומשהו ,באיזון התקציב .
וידבסקי יצחק :

מדובר באמת בטכניקה שנעביר ,כנראה ,לתקציב ה רגיל .אנחנו

שמים את זה בתור רזרבה  .אני אסביר את זה  ,אבל אני מציע  ,ראש
העיר  ,שישאלו את השאלות ואני אענה לכולם .
יואל ישורון  :כפי שאמרתי ,בשולי תמצית התקציב הרגיל ,חלק הפיתוח ,יש כ50 -
מיליון שקל תשלומים בלתי רגילים שבהערה למטה ,חלק ה  20מיליון
לכיסוי המלוות ש על זה אני רוצה לומר משהו ; משהו כמו  30מיליון
שקל זה למעשה טריק סדרתי שנועד לאזן את התקציב הרגיל ע"י
העברה של איזה  30מיליון שקל.
נושא המלוות ,אנחנו ציינו ,וציינת לא אחת ,שעומס המלוות שעיריית
חולון מעמיסה על התקציב ע " י הלוואות מהבנקים ,חצו את קו 200
מיליון שקלים ואין שום סיבה שעיריית חולון תיקח הלוואות בסדר
גודל כזה  ,עם ריבית של  6%צמוד למדד  ,ושעבוד הארנונה – ההכנסות
מהתושבים – לאיזה  20שנה .
זו הסיבה שסיעת הליכוד מתנגדת לתמצית התקציב הרגיל ומעירה את
הערותיה ביחס לשתי ההערות שהערתי  . 1 :נוגע למלוות ,זה הדרקון
שאתה  ,מוטי ששון ,בקדנציה הקודמת ובקדנציה הזאת נותן לזה
לגיטימציה  ,ממשיך באותה מדיניות של מלוות ואני אדבר על זה בסעיף
של התב" רים  ,שחלק ארי מהם מיועד בסופו של דבר לפרוייקטים
שמיימיים כמו המדיטק שגם עליו אני אדבר ,על הדבר הבעייתי שלו ,
מוזיאון עולם הילדות ש זה מוזיאון גרעוני לחלוטין .
בנוסף ,אני רוצה גם להעיר את ההערה על נושא קרנות הרשות .
זו גם הערה שאני אתן עליה דגש בסעיף השני שנוגע לתב" רים .עדיין
אתה ממשיך -חברי המועצה חייבים  ,רשאים וזאת זכותם לדעת מה
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היתרה בקרנות הרשות  ,כשהם באים לאשר כל תקציב שהוא לפיתו ח .
זה כמובן לא עולה מתמצית התקציב שיש כאן ,ומשום כך אנחנו נצביע
נגד.
והערה אחרונה  :אם אתה למדת להביא את תמצית התקציב הרגיל  ,לא
ברור לי  ,על אף הפניות החוזרות ונשנות של סיעת הליכוד והאחרונה
שבהן לפני יומיים ,שלאחר חצי שנה הגיע זמן שתביא את התקציב
הרגיל של  2004לאישור – אתה מסרב באופן סדרתי להביא את התקציב
לאישור ,ואתה יודע שאתה מפר חוק בצורה בולטת .אנחנו מגיעים
לחודש יולי עוד מעט ,ואתה בגלל שיקולים של הרכבת קואליציה ,לא
מביא את זה לאישור .
זה מה שיש לי לומר .
זכריה ניסן  :קודם כל ,אני הייתי רוצה לשאול שאלה ,למה לא מביאים קודם כל את
התקציב הרגיל לדיון? כלומר  ,שיש לי מסגרת התייחסות .
מאחר וזה לא הגיע ,זו באמת שאלה מיותרת .
השאלה השניה היא לוידסבקי ,למרות שהוא מסרב לענות לי אז אולי
נעשה את זה בפורום הזה .
היה איזשהו דיון בבימ " ש לגבי ההיטלים והאגרות שעיריית חולון גבתה
מקבלנים  .שאלה שנשאלת ,מאחר וזה הוכן עוד לפני הדיון וההחלטה
בבימ " ש  ,ומשהו השתנה פה כנראה – האם זה נלקח בחשבון בסעיף
התקבולים? כלומר יש פה תקבולים שאתה מבסס אותם על איזושהי
הנחה .
שמואל ברנטנשטיין  :אני רוצה לציין קודם כל את העובדה ,שעוד הפעם בניגוד
לפקו דה  ,לא התכנסה וועדת הכספים – למרות שבחרנו אותה – בשביל
לדון בסעיפי התקציב שעל השולחן ,לפני שהם עברו לכאן למליאה .
דבר שני ,ברשותך אני אקריא מתוך המדריך שחולק לנו  .כתוב שלקראת
ישיבה בנושא תקציב ,עלינו " להתעדכן אצל הפקידות  ,עם מנהלים
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בכירים ברשות  ,והם יוכלו לספק לך מידע מעמיק והערכות על הנושאים
הנדונים בוועדה ".
אנחנו פנינו למר וידבסקי ,ביקשנו ממנו הסברים – היו לנו כמה שאלות
לגבי הסעיפים ,לגבי ההצעה שנדונה עכשיו  .מר וידבסקי אמר שיש לו
הוראה לא לדבר עם חברי מועצה ,ולכן אנחנו לא יכולים להתכונן
לישיבה כהלכה .זו סיבה מספקת בשביל להתנגד להצעות שלך .
מוטי

ששון :

לפני שוידבסקי יענה ,אני רוצה להבהיר .
אין קשר בין תקציב פיתוח לתקציב הרגיל  ,זה לא קשור אחד בשני .כל
מי שהיה חבר מועצה ,יודע שתב" רים מביאים במהלך השנה ,ואני עובר
עכשיו לנושא של העברות התקציב הרגיל .
שיהיה ברו ר דבר אחד  ,מי שקרא את הפקודה  ,יודע שהרשות רשאית
לקחת הלוואות לתקציבי פיתוח בשיעור של  60%מהתקציב 60% .
מהתקציב הרגיל  .דהיינו ,אם התקציב הוא  700מיליון  ,לצורך העניין,
היא רשאית לקחת  420מיליון שקל הלוואות פיתוח  ,כי זה אחד
ממקורות המימון .
מי שמכיר את ההיסטו ריה ,בעבר היה משרד הפנים מעמיד קו אשראי.
היום קוראים לזה ' הלוואות פיתוח' ולא ' קו אשראי' .
אם אני מסתכל על כל הרשויות במדינת ישראל ,שיעור פרעון המלוות
הכי נמוך במדינת ישראל ,זה בעיריית חולון .ואנחנו מדברים שיכולנו
לקחת  420מיליון שקל ולקחנו ,נדמה לי ,סדר גו דל של פחות מ. 150 -
שעומס המלוות היום פחות מ . 150 -וכאשר כתוב שאנחנו רשאים עפ" י
חוק – והדגש שלי  :רשאים עפ " י חוק – כדי לממן את פרעון המלוות
ופרעון המלוות ,אני מזכיר לכולם ,אפשר לקחת את זה לרמה האישית,
כאשר בן -אדם קונה דירה ,רוצה לעבור מדירה של  3חדרים לדירה של 4
חדרים ,הולך לבנק ,לוקח משכנתא ואם יש לו הכנסה של  10אלפים
שקל לחודש ,הוא יכול להרשות לעצמו להפריש  500שקל לחודש להחזר
משכנתא והוא מיטיב את תנאיו כבר כאשר הוא עובר לדירה של 4
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חדרים ולא מחכה שיהיה לו כסף לרכוש דירה של  4חדרים  .לכן משרד
הפנים ומשרד האוצר ,לא מאשר לכל רשות לקחת הלוואות .עיריית
חולון שנחשבת עירייה חזקה מבחינה כלכלית ,בין הטובות ביותר
במדינת ישראל ,רשאית גם לקחת עד  420מיליון ש " ח .כמו שאמרתי,
אין שום בעיה .הבנקים פונים כל הזמן לוידבסקי ושואלים אם אנחנו
רוצים לקחת הלוואות – מה עוד שלרשויות אחרו ת לא נותנים.
עכשיו לנושא של הפרעון מלוות  .אנחנו רשאים להעביר  29מיליון
כהחזר הלוואה מהתקציב הרגיל .בשנים האחרונות  ,אנחנו כמעט לא
משתמשים – ואם משתמשים  ,משתמשים בסכום נמוך או אפילו פחות
מחצי  ,פעם לא היה בכלל  ,וזה ביתר הכספים נשארים  .גם השנה אני
מעריך שלמר ות שיש אישור להעביר קרוב ל 30 -מיליון  ,אני מעריך סדר
גודל של בין  12ל 15 -מיליון ,נגיד בחצי שאנחנו נצטרך להעביר  .ואז ,
ההפרש ישאר נטו לתקציבי הפיתוח .
אלי נעים :
מוטי

ששון :

אלי נעים :

שזה  2%מהתקציב .
 2.2% ,2%מהתקציב .
זה  2%מהתקציב  ,זאת אומרת מי שמרוויח  10אלפים שקל  200 ,שקל
בשביל משכנתא  .יואל  ,תאמין לי  ,אני מוכן לקנות עכשיו דירה במיליון
דולר  ,רק לקבל משכנתא.

מוטי ששון:

לנושא של האגרות ,אני מזכיר לכם רק שהיתה תביעה עוד מהתקופה של
אלון ,תביעה של שיכון עובדים כנגד עיריית חולון שהסתכמה ב 114-מיליון
 .₪לא משה רום התרגש ממנה ולא אני התרגשתי ממנה ,והעובדה שהגענו
לעליון והעליון החליט שהוא מקבל את העמדה של עיריית חולון ,ועיריית
חולון לא צריכה להחזיר.
עכשיו היינו בעליון ויש דיון נוסף בעליון .הגשנו בקשה לדיון נוסף .מאחר וזה
לא על סדר היום כאן....,אין שום החלטה של ביהמ"ש העליון ,שאף אחד לא
יטעה ,אין שום החלטה על החזר כספים .בפס"ד אין שום החלטה על החזר
כספים.
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חבר'ה ,זה לא קשור לעניין .אנחנו נתמודד עם זה ,כמו שהתמודדנו עד עכשיו.
עמוס ירושלמי :אני לא מתבייש ללמוד .אני חבר מועצה חדש ,סכומים כאלה של  150מיליון
אני רואה שזה הרבה כסף ומכל התקציב הזה ,אני לא רואה אפילו נקודה
אחת בנושא החברתי ,כשלא מדובר פה בכלל על הנושא .מדברים על הלוואות
והחזרת הלוואות וכל מיני פרוייקטים ויש הרבה חגיגות בעיר הזאת בלי עין
הרע ,חוגגים פה הרבה ,באמת.
אני לא רואה אפילו ניצוץ ,לנושא שזה נושא שאף אחד לא רוצה להסתכל על
זה ,לצערי .כל אחד אומר 'העיר שלנו הכי טובה והתושבים הכי טובים' ,אבל
אני מסתובב בבתים ואני רואה מה שקורה .סגירות מים לאנשים-
מוטי ששון:

זה תקציב פיתוח ,זה לא תקציב רגיל.

עמוס ירושלמי :זה לא קשור ,אני מדבר בכללי .אני אומר שנושאים חברתיים בכלל לא
מופיעים .אף אחד לא מתייחס לזה ,כאילו זה לא קיים .מה זה משנה? יש לנו
הרבה פרחים בעיר הזו ,אבל ליד כל פרח יש גם ילד ,יש משפחה ,יש אנשים
שאין להם.
אז אני מבקש מכב' ראש העיר ,פעם הבאה שאנחנו מגיעים לסכומים כאלה,
אנחנו -אתה יושב על הברז ואתה יכול לבוא אלינו מוכן .אנחנו לא מוכנים.
אנחנו לא יודעים מי נגד מי .חצי שנה עברה ,פתאום מנחיתים עלינו 150
מיליון ואז אנחנו יושבים ,בתוך שלושה ימים ,יומיים 24 ,שעות 36 ,שעות –
מה שאני מבקש ,שלפני שאנחנו מגיעים להחלטה על תקציבים שהם מאוד
מאוד חשובים לכולנו ,אני חושב ,לתושבים ,ובגלל זה בעצם נבחרנו ,ללמוד
את הנושא לפני .לא בדקה ה 90-שפתאום מישהו צריך לנסוע לחו"ל וצריך
לאחד כוחות ולהפיל אופוזיציה וקואליציה.
מוטי ששון:

תודה.
מי בעד אישור תקציב רגיל )חלק פיתוח( של עיריית חולון לשנת הכספים
 ,2004כפי שהוגש לפניכם?

אילן לוי:

אני מבקש ,אגב ,לא להשתתף בהצבעה .שיירשם בפרוטוקול.

שמואל ברנטנשטיין  :אני גם מבקש שיירשם בפרוטוקול איך הצביע כל אחד .
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מוטי ששון ) :נערכת הצבעה( בעד –  ; 13נגד –
שמואל ברנטנשטיין  :אני מערער על הספירה .מבקש ספירה חוזרת  ,ושיירשם-
מוטי

ששון :

מי נגד?  1נגד ,

שמוא ל ברנטנשטיין  :אני מערער על ההצבעה .אני מבקש לעשות הצבעה שמית ,
מוטי

ששון :

אני באמצע הצבעה) .מדברים יחד(

שמואל ברנטנשטיין  :אני מבקש לעשות הצבעה שמית ,
מוטי

ששון :

אני לא אעשה .אני באמצע הצבעה .אחרי שאני אסיים ,אתה תעלה את
מה שאתה רוצה -לא להפריע באמצע ) .מדברים יחד(
מי נגד? אין נגד .מי נמנע? באין נמנעים ובאין נגד – ההצעה אושרה.
)מדברים יחד(

שמואל ברנטנשטיין  :אדוני ראש העיר ,אפשר לדבר ? אני מבקש לספור עוד פעם את
הקולות .זכותי) .מדברים יחד(
סליחה ,אני אענה למשה רינת .משה רינת אומר קריאת ביניים ,אז אני
אענה .
" אם תוצאות ההצבעה אינן ברורות או שערער אחד מחברי המועצה
עליהן ,ימנה היו" ר מבין חברי המועצה מוני קולות ויטיל עליהם את
מניין הקולות בהצבעה חוזרת " ,זה נכון אדוני?
מוטי

ששון :

אבל מה פה לא ברור ? הצביע  13איש ,

שמואל ברנטנשטיין  :אני מבקש .לי לא ברור  .לא לך לא ברור  ,לי לא ברור.
מוטי

ששון :

לא ברור לך ? לא ספרנו ?

שמואל ברנטנשטיין  :לא .אני ביקשתי בנוסף לזה-
מוטי

ששון :

או .קיי .מי בעד ?

שמואל ברנטנשטיין  :רגע אחד ,אני רוצה להגיד משהו .
מוטי

ששון :

אבל לא לפני.

שמואל ברנטנשטיין  :אבל לפני אני רוצה להגיד משהו .
מוטי

ששון :

לא ,ז ה אתה לא יכול  .אתה אומר שאתה רוצה לספור ספירה חדשה .מה
אתה צריך)-מדברים יחד(
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שמואל ברנטנשטיין  :אדוני משה רינת ,אני אקריא לך עוד סעיף מהפקודה ,והגיע
הזמן  ,אתה אחרי  30שנה ,שתדע את פקודות העיריות.
מוטי

ששון :

זה לא משנה .

שמואל ברנטנשטיין  :אולי  32שנה  .לא משנ ה " .פרוטוקול  :לפי בקשת  /דרישת חבר
מועצה ,יצויין בפרוטוקול שמות המצביעים ואופן הצבעתם " .אפשר
לקיים את הבקשה ?
מוטי

ששון :

אחרי שהתקיימה הצבעה ?

שמואל ברנטנשטיין  :לא ,בהצבעה החוזרת) .מדברים יחד(
מוטי

ששון :

אתה דיברת אחרי שניהלתי את ההצבעה) ,מדברים יחד(

שמואל בר נטנשטיין  :גם אחרי .כן  .גם בעוד שבוע ,בפרוטוקול שיהיה רשום .ואם לא
תציין עכשיו מי זה  ,אז לא נדע  .מעניין מה אתה רוצה להסתיר .למה
אתה מפחד מזה ?
מוטי

ששון :

היתה הצבעה .

שמואל ברנטנשטיין  :למה לא תרשום את השמות .מה קשה לך? ונעבור לסדר היום .
מוטי

ששון :

אני יכול לה גיד לך את השמות .

שמואל ברנטנשטיין  :אז תגיד בבקשה ,
מוטי

ששון :

יוליה ,רועי ,מיכאל ,דוד שלום,

שמואל ברנטנשטיין  :איפה מיכאל? מיכאל לא נמצא ,
מוטי

ששון :

מיכאל יצא ,

שמואל ברנטנשטיין  :אבל יש הצבעה חוזרת ,
מוטי

ששון :

לא ,אין הצבעה חוזרת.
איסרס ,שרון אביגד  ,יוסף כ הן ,אלי נעים ,דקלה צדוק ,גדי וקס ,יאיר
טאו ,משה רינת ,מוטי ששון.
מי נגד ?

שמואל ברנטנשטיין  :אבל מותר לי גם שתהיה הצבעה חוזרת .
מוטי

ששון :

אבל אני מקריא את השמות) .מדברים יחד( חבר'ה ,היתה הצבעה ובזה זה
נגמר) .מדברים יחד(
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שמואל ברנטנשטיין  :מה נגמר? לא היתה הצבעה חוזרת) .מדברים יחד(
מוטי ששון:

חבר' ה ,היתה הצבעה ,שאלתי מי נמנע ,

שמואל ברנטנשטיין  :אבל זכותי לבקש הצבעה חוזרת) .מדברים יחד(
מוטי ששון:

אין ,נגמר ,אני עובר לסעיף הבא.

שמואל ברנטנשטיין  :לא ברור-
מוטי ששון:

מה לא ברור? אמרתי  13והם הצביעו בעד) .מדברים יחד( אבל אני הקראתי
את השמות ,מה לא ברור?

שמואל ברנטנשטיין  :לא הקראת את השמות.
מוטי ששון:

אמרתי ,לא הרמתם את היד שלכם מי נגד) .מדברים יחד(
סליחה ,מי נגד?

שמואל ברנטנשטיין  :תקריא שמות,
מוטי ששון:

מי נגד? חיים זברלו ,יהודה קהתי ,עמוס ברנס ,נוריאל ,בבלי יעקב ,יואל
ישורון ,לוי אילן ,זאב ניסים ,זכריה ירושלמי ושמואל ברנטנשטיין נמנע –

שמואל ברנטנשטיין  :לא ,לא משתתף בהצבעה.
מוטי ששון:

לא משתתף בהצבעה 11 .נגד;  1לא משתתף – מיקי שמריהו לא משתתף.

עמוס ירושלמי :אני רק רוצה להגיד לך ,מוטי ,שבמקרה אני יושב ליד ברנטנשטיין וכשאתה
התחלת לדבר הוא ניסה לעצור אותך ,אבל המשכת.
מוטי ששון:

אבל נתתי לו .הוא רצה שמות ,הקראתי שמות.

דובר:

לא ,אתה לא שומע אנשים,

ה ח ל ט ה :מועצת העיר מחליטה לאשר תמצית תקציב רגיל ) חלק פיתוח( של עיריית
חולון לשנת הכספים .2004

*
 .2אישור רשימת התב"רים
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סה"כ התבר"ים מסתכמים ב .₪ 157,380,000-מתוך זה אתם יכולים לראות
מהם קרנות הרשות ,מה תקציב רגיל ,השבחה ,בעלים ,ממשלה – כשאנחנו
מדברים 'ממשלה' זה משרד תחבורה ומשרדים אחרים – מכירת נכסים
ושונות )השתתפות הורים וכדומה(.
נוכל לעבור סעיף סעיף,
סעיף " 721שיפור ומיגון בטחון" – 1,550,000
וידסבקי ,תסביר .כל דבר תסביר להם.

וידבסקי יצחק :

למקלטים בעיר ,למקלטים בבתי ספר אנחנו נותנים תקציב ,בדרך

כלל אנחנו גם מקבלים מימון שכנגד ממשרדי ממשלה שונים ,וזה גם תקציב
שמיועד ,בגדול ,לשנת  2004וחלק לשנת .2005
שמואל ברנטנשטיין  :לאיזה בתי ספר?
וידבסקי :

את הרשימה יש במחלקה .אם תרצה-

שמואל ברנטנשטיין  :רציתי ,הייתי אצלך ,לא נתת לי כלום) .מדברים יחד(
מוטי ששון:

אני חוזר ואומר לחברים ,כל העבודות שמתבצעות – מתבצעות עפ"י
ההחלטה של הדרג המקצועי בעירייה.
הצרכים מרובים ,סדרי העדיפויות נקבעים ע"י אנשי המקצוע לפי הקושי
ולפי הבעייתיות של אותו מקום ,אתם תראו את זה לאורך כל הדרך ,כולל
בשיקום שכונות – לא במובן של שכונה אלא במובן של רחובות ,מדרכות,
תשתיות-

שמואל ברנטנשטיין  :אבל סדר עדיפויות אפשר לשנות קצת,
מוטי ששון:

אבל אני עכשיו מדבר) ,מדברים יחד(

וידבסקי יצחק :

כבוד ראש העיר ,מדובר בתקציבי הפיתוח ואתם תראו את זה בחלק

מהתקציבים ,זה תקציבים כלליים לפי צרכים) .מדברים יחד(
לא תמיד יודעים מראש ,חייבים להכין תב"ר אושר ,אם חס ושלום-
)מדברים יחד(
אילן לוי:

בסדר ,זה מה שתסביר להם .מה שאתה אח"כ –
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אבל אתה מסרב להסביר לחברי המועצה ,ואתה עכשיו בא ומנסה להסביר
לנו בדקה.

מוטי ששון:

אני חוזר ואומר ,

אילן לוי :

כן ,אולי אפשר לעשות ישיבה מכינה,

מוטי ששון:

לא ,לא ,אני מכיר את התרגילים .אילן .עזוב עם התרגילים .אתה רוצה
לשאול שאלות ,זכותך לשאול שאלות .יש זמן ,תשאל שאלה ,תקבל תשובה,

אילן לוי:

יש חברי מועצה חדשים ,מוטי ,הם לא יודעים על מה הם מצביעים אבל,

מוטי ששון:

אתה דואג להם? אתה כבר וותיק-

אילן לוי:

בטח שאני דואג להם ,תראה ,הם המומים.

מוטי ששון:

הם לא המומים) .מדברים יחד(
אני עובר לסעיף הבא.

אילן לוי:

רגע ,הצבענו?

מוטי ששון:

לא ,לא הצבענו .אתם מקבלים הסברים על כל הסעיפים ואח"כ מצביעים
יחד) .מדברים יחד(
מי בעד שיפור ומיגון בטחון?

יואל ישורון  :אני רוצה להעיר הערות על המסגרת ,לפני שאתה מדבר על הסעיף.
בהרכב של ה 157,380,000-שקל ,בערך  37מיליון שקל הם הקצאה של
הממשלה והפיס ,כך שאנחנו למדים מזה ש 120-מיליון שקל זה למעשה
מהעיריה עצמה.
השאלה שלי עכשיו ,והשאלה שהעליתי אותה קודם היא מאוד קריטית כאן,
לגבי היתרה נכון להיום בקרנות הרשות .אני רוצה לדעת ,אם מתוך ה120-
מיליון שקל אנחנו מנצלים  50מיליון 70 ,מיליון 100 ,מיליון? כמה יש לנו
בקרנות הרשות? להערכתי ,בטח לא כל  120המיליון שקל.
דבר שני ,אנחנו מוכנים להצביע למעשה ,כמעט בעד כל הסעיפים שכלולים
בהצעה שהעלה גזבר העירייה ,למעט סעיף  ,821זה הסעיף שנוגע לשלושת
הפרוייקטים השמיימיים האלה :המדיטק ,התוספת של ה 8-מיליון שקל;
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מוזיאון 'עולם הילדים'; התכנון של מוזיאון נוסף ,מוזיאון העיצוב ב3.7-
מיליון שקל.
אלה שלושה פרוייקטים שאין להם שום תכלית .למעשה כל המלוות שאתה
לוקח מהבנקים ,בחלקם הגדול מיועד לאותם פרוייקטים .ברור שאם לא
היית מקצה את זה לאותם פרוייקטים ,יכולת במלוות האלה לממן את
התעול ,את הביוב ואת כל הסעיפים האחרים.
מוזיאון 'עולם הילד' זה מוזיאון גרעוני .ההקמה שלו וההשקעה בו היא
מיותרת ,היא ראוותנית והיא בזבזנית.
המדיטק – אני כמרצה באוניברסיטה ,והמרצים בעצמם גולשים באינטרנט,
הם לא היו צריכים  100מיליון שקל על מדיטק ,להשקיע שכמו שהזכיר עמוס
בנושא פיתוח ,בנושאים החברתיים ,יכולת להקצות ולהפנות את המשאבים
לשם ולא למדיטק עם כל הרעש והפולחן והפרסום שבאמת זכית לו
בתקשורת הארצית .מבחינת התוצרת לעיר ,מבחינת השירות לתושב ,אין
לזה שום משמעות ושום ערך מוסף.
לכן –
אלי נעים :

יואל ,תרבות זה עולה כסף) .מדברים יחד(

יואל ישורון  :זו תרבות של מאות מיליוני) -מדברים יחד(
אלי נעים :

לא להאמין .אתה איש של חינוך) ,מדברים יחד(

יואל ישורון  :כן ,יש פרופורציות .לא משקיעים למעלה מ 100-מיליון שקל על מוזיאון
שהוא גרעוני ,שההוצאה השוטפת שם זה  4-5מיליון שקל בשנה .המדיטק
יהיה אותו דבר ,אותו סיפור .גם אם אתה רוצה לגלוש ,להגיע לספרות
באוניברסיטה ,אתה לא מגיע לספריה דיגיטלית .אתה יכול לגלוש באינטרנט.
לא צריך להשקיע שם  100מיליון שקל .גם האחזקה השוטפת תהיה גדולה.
זה מיותר ,וכנ"ל מוזיאון העיצוב) .מדברים יחד(
לכן ,מאחר ואנחנו רוצים להצביע על כל תקציבי הפיתוח למעט אותם
סעיפים שעליהם דיברתי ,לכן סיעת הליכוד – אני מניח שהסיעות האחרות
דורשות אותו דבר – להצביע על כל סעיף וסעיף בנפרד.
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ודבר נוסף ,שאלה שאני שואל גם את הגזבר וגם אותך :האם מכל הפירוט
כאן ,יש איזשהו תקציב שמומש בפועל ,ולמעשה מה שמגיע לנו זה תקציב
שלמעשה כבר יושם והוצא רטרואקטיבית? למשל ה 8-מיליון למדיטק?
מוטי ששון:

טוב ,אני אענה ואני חוזר ושואל את החברים :אתם רוצים לקבל פירוט על
הכל ואח"כ להצביע?

דובר:

לא ,בפירוט להצביע ,על כל סעיף.

מוטי ששון:

טוב ,אם מישהו רוצה להתייחס לשיפור ומיגון ביטחון?

שמואל ברנטנשטיין  :האם זה בוצע?
מוטי ששון:

אני חוזר ואומר ,אתה מדבר על תקציב ,אתה מדבר על דברים שאתה מתכנן
אותם ,לביצוע ,וזה האומדן שלך לגבי ההוצאה במהלך השנה.
אתה ביוני ,ואני אומר לך ,אתה לא יכול לבצע דברים שאין לך תקציב עליו.

שמואל ברנטנשטיין  :הוצאת או לא הוצאת?
וידבסקי יצחק:

חד-משמעית ,עיריית חולון בלי תקציבים מאושרים ,לא מוציאה

כסף .חד-משמעית בלי תקציב מאושר לא מוציאים כסף.
מוטי ששון:

או.קיי .מי בעד?

מיקי שמריהו :רגע ,מוטי ,אני רוצה לשאול שאלה את היועץ המשפטי :מאחר שמדובר פה
בתב"רים וזה עניין של השקעות לשיפור העיר ,אני רוצה לדעת אם מותר לי
להצביע בניגוד לעמדת הסיעה? האם זה נקרא תקציב או זה לא נקרא
תקציב?
שמואל ברנטנשטיין  :זה לא תקציב.
מיקי שמריהו :לא ,אני רוצה שיהיה לפרוטוקול) .מדברים יחד(
מוטי ששון:

מיקי ,שמעת? התשובה של היועץ המשפטי :שאתה רשאי להצביע בנושא של
התב"רים) -מדברים יחד(
מי בעד? )נערכת הצבעה( בעד –  1 ;24נמנע.

ה ח ל ט ה:

הסעיף שיפור ומיגון ביטחון אושר.
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תוכנית בניין ערים ,מבנים מסוכנים – מיליון שקל.
מוטי ששון:

יש מבנים שהם במצב שהם מסוכנים .זה יכול להיות עירוני וזה יכול להיות
של אדם פרטי ואז אנחנו מבצעים את זה – אם האדם לא מבצע את זה –
ואנחנו מחייבים אח"כ את הבעלים.
מי בעד? )נערכת הצבעה( בעד – .25

ה ח ל ט ה:

אושר תקציב תוכנית בניין ערים ,מבנים מסוכנים – מיליון שקל.

תב"ע .₪ 250,000 - 152/3
תכנון בניין עיר לגבי שטח ) .152מדברים יחד( הוצאות תכנון באיזור
התעשיה הגדול.
וידבסקי יצחק :
מוטי ששון:

זה חלק מאיזור התעשיה ,שצריך לתכנן לגביו תוכנית בניין עיר,

מי בעד?

שמואל ברנטנשטיין  :רגע ,התכנון כבר בוצע ,ראינו את התוכניות.
מוטי ששון:

אתה ראית תוכניות של  ?152/3לא ראית .יש  .152/3 ,152/2 ,152/1יש כמה
תוכניות.
מי בעד?

שמואל ברנטנשטיין  :זה כבר היה )מדברים יחד(
מוטי ששון:
ה ח ל ט ה:

מי בעד? )נערכת הצבעה( בעד  ,21 -נגד –  ,1נמנע – ) ,1אחד יצא(
אושר תקציב תב"ע .₪ 250,000 - 152/3

עבודות פיתוח ברחבי העיר –  5מיליון .₪
מוטי ששון:

זה עבודות של שיקום מדרכות ,כבישים ,מים ,ביוב ,תיעול בכל רחבי העיר.

שמואל ברנטנשטיין  :איפה?
מוטי ששון:

מדובר על תקציב,

שמואל ברנטנשטיין  :איזה רחובות? )מדברים יחד(
מוטי ששון:

יש מתחמים – )מדברים יחד(
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שמואל ברנטנשטיין  :אני רוצה להתייחס לסעיף הזה של ה 5-מיליון.
כל הכבוד לזה שאתה אומר את המילה תקציב ,אבל תקציב זה תוכנית,
ותוכנית מיועדת לפרוייקטים ברחובות או במדרכות ברחובות מסויימים,
ואם זה משהו אחר – גם כן .ואת זה רואים מהסעיפים הבאים ,מתחת לזה,
בהמשך .כל אחד כתוב באיזה רחוב ,באיזה קטע רחוב.
מוטי ששון:

אבל יש תוכנית עבודה שעוד אין לך ,יש לך מספר-

שמואל ברנטנשטיין  :אז תביא אותה -אז תתכנן ותביא אותה לאישור.
מוטי ששון:

לא ,זה לא עובד ככה .אתה בא ,מתכנן-

שמואל ברנטנשטיין  :בטח שכן.
מ וטי ששון:

שמואל ,אתה רשאי לעשות מה שאתה רוצה,

שמואל ברנטנשטיין  :לא ,אתה בלאו הכי חייב-
מוטי ששון:

שמואל ,אתה לא תסדר סדרי עולם .ככה עובדים,

שמואל ברנטנשטיין  :לפי הסדרים שלך ,לפי הפקודה ,אתה חייב לכל רחוב שאתה
הופך אותו – אתה בלאו הכי חייב להביא אישור על הרחוב המסויים
הזה .אז מה ההבדל?
מוטי ששון:

או.קיי .אנחנו עובדים לפי צרכים.

וידבסקי יצחק :

לגבי רחובות חדשים ,אתה צודק.

הבעיה שבעיר צריך כל הזמן שיפוצים .לא כל חודש מביאים תקציב .ניתן
סכום כסף גלובאלי למערכת התשתיות ובהתאם לצרכים שבמהלך השנה -לא
מביאים כל יומיים -נתנת מכסה .מדובר פה לא רק בשנת  ,2004זה מכסה כפי
שהיה כתוב לך בהתחלה :בהתאם ליכולת המימון ובהתאם לצרכים.
שמואל ברנטנשטיין  :נכון ,אבל רחוב ההסתדרות כתוב פה בפירוש 'רחוב ההסתדרות'.
מוטי ששון:

כי ברח' ההסתדרות כבר התחילו את הפרוייקט בעבר.

וידבסקי :

גם אם נשים  10מיליון פה ,לצערנו זה לא מספיק.

מוטי ששון:

מי בעד? )נערכת הצבעה( בעד –  ,20נגד –  ,1נמנע – .2

ה ח ל ט ה:

אושרה הצעת התקציב עבודות פיתוח ברחבי העיר –  5מיליון .₪
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השלמת תב"עות מרכזיות ,ח – 300/תוספת  300אלף ₪
מוטי ששון :אתם יודעים עובדים בח .300/התוספת היא של  300אלף  ,₪זה עבודות של
ביצוע תשתיות.
שמואל ברנטנשטיין  :הן לא בוצעו?
מוטי ששון:

איך? עכשיו מבקשים את האישור.
מי בעד? )נערכת הצבעה( בעד –  ,23נגד –  ,1לא משתתף בהצבעה – ) 1ניסן
זכריה(.

ה ח ל ט ה:

אושר תקציב השלמת תב"עות מרכזיות ,ח – 300/תוספת  300אלף ₪

*
פיתוח תשתיות ח 300/שנת  2000מכיוון מזרח למערב –  1,045מיליון.
מוטי ששון:

זה עוד פעם ,כל עבודות הפיתוח ב-ח.300/
מי בעד? )נערכת הצבעה( בעד  , 22 -נמנעים –  ,2לא משתתף – .1

ה ח ל ט ה:

אושר תקציב פיתוח תשתיות ח 300/שנת  2000מכיוון מזרח למערב – 1,045
מיליון.

*
סלילה וניקוז הסתדרות מהקטע מרח' אילת עד רח' ויצמן
שמואל ברנטנשטיין  :למרות ההצהרה הגורפת של מר וידבסקי ,לסלילה וניקוז ההסתדרות
מרח' אילת עד רח' ויצמן אנחנו כולנו ראינו את העבודות שהן בעיצומן.
העבודות האלה הסתיימו ,מבקשים מאיתנו לאשר משהו בדיעבד.
מוטי ששון:

זה גמר חשבון.

וידבסקי :

)מדברים יחד( עכשיו ,קודם כל תסתכל ללא  250היה אישור קודם ,בנוסף
אפשר לקחת מתב"ר ופיתוח תשתיות ,את הכסף .אפשר גם לא לשלם.

מוטי ששון:
ה ח ל ט ה:

מי בעד? )נערכת הצבעה( בעד  , 23 -נמנע –  ,1לא משתתף – .1
אושר תקציב סלילה וניקוז הסתדרות מהקטע מרח' אילת עד רח' ויצמן.

*
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סלילה וניקוז אילת
וידבסקי יצחק :

לכל ביצוע יש אישור תקציבי .לא תמיד הסעיף הזה זה סעיף

אחר  ,לדוגמא סעיף כמו עבודות פיתוח ברחבי העיר  .יש סעיף כזה,
בינתיים אני לא עוצר אותם באמצע כי י ש שם הנחה תקציבית נגיד
מיליון שקל  ,מתבצע  1.2מיליון  ,באותו רגע גילו איזה בעיה  ,אתה לא
אומר לקבלן תפסיק עד ישיבת המועצה .אתה מגבה את זה בתקציב
מתאים אחר ,ואח" כ אתה מעדכן  .אבל תמיד יש סעיף תקציבי ,מתאים
לכל עבודה .
מוטי ששון:
ה ח ל ט ה:

מי בעד? )נערכת הצבעה( בעד –  , -2נגד  ,1 -אין נמנעים.
אושר תקציב סלילה וניקוז אילת.

*
סלילה וניקוז אילת – צאלים – חצרים – הפחתה של  100אלף .₪
מוטי ששון:

כאן יש לנו הפחתה של  100אלף  .₪מי בעד? )נערכת הצבעה( בעד , 21 -

נגד – אין ,נמנע – אין.

ה ח ל ט ה :אושר תקציב סלילה וניקוז אילת – צאלים – חצרים – הפחתה של  100אלף .₪

*
עבודות פיתוח באיזור התעשיה –  5מיליון ₪
מוטי ששון:

מי בעד ?

שמואל ברנטנשטיין  :רגע ,אין הסבר ,אין כלום .
מוטי ששון:

מבצעים עבודות באיזור התעשיה .היקף העבודה שלהם  5מיליון שקל .

שמואל ברנטנשטיין  :אין איזה איזורים שבהם-
מוטי ששון:

איזור התעשיה הוא עובד-

שמואל ברנטנשטיין  :ברחובות ,בכבישים מסויימים?
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אתה נותן לו  5מיליון  ₪ואתה אומר לו 'אדוני ,הצרכים שלך זה  20מיליון?
תקבע את סדרי העדיפויות שלך.

שמואל ברנטנשטיין  :גם אנחנו רוצים לדעת את סדרי העדיפויות.
מוטי ששון:

אני אומר לך שאלה נהלי עבודה .אתה רוצה לקבוע שזה יהיה ברח' הבנאי
במקום רח' הסתת?

שמואל ברנטנשטיין  :אני רוצה לדעת מה אני מאשר.
מוטי ששון:

אז אני מודיע לך :עבודות פיתוח באיזור התעשיה ,שהצרכים שם הם עשרות
מיליונים .מה לא ברור?

שמואל ברנטנשטיין  :זו לא הדרך הנכונה לאשר תב"רים .זו בכלל לא הדרך הנכונה .אנחנו
צריכים להתייחס לכל פרוייקט ,לכל פרוייקט ולא לתקציב.
מוטי ששון:

אז איזור התעשיה זה פרוייקט אחד.

שמואל ברנטנשטיין  :ואתה צריך לתת לנו פירוט מלא של כל הפרוייקטים האלה ותבצע
אותם בהתאם לאפשרויות.
יואל ישורון  :עבודות הפיתוח האלה באיזור התעשיה ,לא התחילו לבצע שם עבודות?
מוטי ששון:

אני מסביר לך :לא ביצעו שם עבודות .זה היקף המסגרת שלו לשנת .2004

יואל ישורון  :וככה זה אמור לגבי כל הסעיפים?
מוטי ששון:

תשמע ,אמר לך הגזבר ,הוא לא יכול לתת הוראת ביצוע או הזמנת עבודה
כשאין תקציב מאושר.

שמואל ברנטנשטיין  :לא נכון ,הוא אמר גם את ההיפך ,ואתם לא שמתם לב.
מוטי ששון:

אתה מחפש כל הזמן נגד .אז אמרת את מה שאתה רוצה להגיד.

שמואל ברנטנשטיין  :רגע ,בסדר ,מה אתה מפחד? אני אגיד עוד שתי מילים.
תוך כדי זה שהוא אמר את מה שהוא אמר ,הוא אמר גם שהעבודות בוצעו
ואם אנחנו לא נאשר – לא ישלם את הכסף למי שביצע.
מוטי ששון:

איפה שיש בחשבון .כי התקציב הוא מסגרת.
או .קיי .מי בעד? ) נערכת הצבעה( בעד  – 1 , 22 -נגד 2 ,יצאו ) אין
נמנעים (

ה ח ל ט ה:

אושר תקציב עבודות פיתוח באיזור התעשיה –  5מיליון ₪
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יואל ישורון  :רגע  ,משה  ,אני רוצה להצביע בעד  ,אבל אני רוצה להיות בטוח שאין
אישור רטרואקטיבי של עבודות ?
מוטי ששון:

אבל הנה  ,הגזבר אומר לך ?

שמואל ברנטנשטיין  :תשאל את מנהל התשתיות .
וידבסקי יצחק :

גם מנהל התשתיות פה וגם עירית פה ,אבל יש הערכה תקציבית,

יש חוזה של  3מיליון  .אני מקציב  3מיליון  .אושר תב " ר  3מיליון.
מתברר בסוף העבודה  ,זה  3.05מיליון .עכשיו ,יש לי תמיד גיבוי
בסעיפים כלליים .
אני מעמיד את הסעיף הכללי – אני לא אומר לקבלן לקראת הסוף ,
באמצע שהכביש פתוח  ,לפני שמכסים אותו – ' תעצור ,כי לא תחשבנו
בסדר ב 50 -אלף' .הוא גומר את העבודה ותמיד יש לי סעיף תקציב
מתאים – אמרתי  ,מתאים – לכסות את זה.
עכשיו אני עושה השלמה בסעיף הזה  ,מחזיר את הכסף לסעיף שלקחתי .
יואל ישורון  :וזה מותר עפ" י חוק  ,מה שאתה אומר ?
וידבסקי יצחק :

אמרתי לך ,ולדעתי כן .

שמואל ברנטנשטיין  :ותיקח א ת הדוגמא של הסעיף הבא ,של רח' החרמון שהולכים
לדבר עליו ?

*
סלילה וניקוז שד' אלופי צה"ל – הגינון והתאורה ברח' החרמון
שמואל ברנטנשטיין  :לפי מיטב ידיעתי ,בוצע.
מוטי ששון:

נכון .מה אמר לך וידבסקי? תסתכל איזה תקציב היה ,היה  3מיליון וזה
נגמר ב 3.150-מיליון .סטיה של-

שמואל ברנטנשטיין  :לא סטיה .היתה החלטה באמצע הפרוייקט ,לעשות גם את רח'
החרמון ואז עשו ,בלי לשאול אותנו ,ועכשיו מבקשים מאיתנו חותמת גומי .זו
בדיוק הדוגמא.
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יש ברירה ,לעשות פרוייקט ותוך כדי הפרוייקט ,לראות משהו שהוא קרוב
כמו רח' החרמון ,ולהשהות את זה במשך כמה חודשים .בינתיים הקבלן עזב
את המקום ,ואז נכנסים לפרוייקט שוב.
אנחנו תוך כדי עבודה ,ראינו שיש צורך לעשות את הפרוייקט הזה ובמקום
לקחת ממקומות שונים ,לקחנו את אותו קבלן שעובד בסמוך ,וביקשנו ממנו
להשלים את העבודה .וההשלמה של העבודה הזאת היא באה ,כמו שאמר
יצחק ,במקום במקומות שונים ,היא באה מהתקציב של התב"ר עד להשלמה.
נראה לי פשוט ונוח גם לעירייה ,ולמה לי לטרטר תושב פעמיים?

שמואל ברנטנשטיין  :זה בדיוק מה שאמרתי,
מוטי ששון:

אמרת .דעתך נשמעה.

שמואל ברנטנשטיין  :זה בדיוק מה שאמרתי ,מינהל לא תקין .היו ישיבות מועצה כאן בחצי
שנה האחרונה וגם לפני שנה-
מוטי ששון:

שמעת את הגזבר,

שמואל ברנטנשטיין  :וראו את זה קודם .לא אתמול הוא ראה את זה.
מוטי ששון:

אמרת את דעתך ,תביע אותה בהצבעה.

שמואל ברנטנשטיין  :העבודה נגמרה .אתה מאשר תקציבים בדיעבד ,אתם מסרתם לנו
אינפורמציה כוזבת ,ואתה ממשיך לבקש מאיתנו-
מוטי ששון:

או.קיי .אז תצביע נגד.

שמואל ברנטנשטיין  :העניין בוצע ושולם ,והכל מסודר .לא צריך אותנו בכלל בסעיף הזה
של ה 150-אלף שקל האלה.
מוטי ששון:

או.קיי מי בעד? )נערכת הצבעה(

שמואל ברנטנשטיין  :פריירים בעד,
מוטי ששון:

בעד –

שמואל ברנטנשטיין  :אני מבקש להצביע שמית עכשיו) .מדברים יחד(
מוטי ששון:

שרון אביגד ,מיקי שמריה ,מיכאל לויט ,רועי כהן ,דוד שלום ,אהרון איסרס,
יוסף כהן ,אלי נעים ,דקלה צדוק ,גדי וקס ,יאיר טאו ,מוטי ששון – .12
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נגד –  8שמואל ברנטנשטיין ,עמוס ברנס ,נוריאל ,בבלי ,ישורון ,זאב ניסים
ואילן לוי.
ה ח ל ט ה:

אושר תקציב סלילה וניקוז שד' אלופי צה"ל – הגינון והתאורה ברח' החרמון

*
דרכים  -ח 300/מערב בין ברקת לרח' אילון –  2.5מיליון ₪
מוטי ששון:

מי בעד? )נערכת הצבעה( בעד  ,16 -נגד – אין ,נמנעים – .4

ה ח ל ט ה :אושר תקציב דרכים  -ח 300/מערב בין ברקת לרח' אילון –  2.5מיליון ₪

*
שיקום מתחם – רח' גולומב –  2.850מיליון ₪
מוטי ששון:
ה ח ל ט ה:

מי בעד? )נערכת הצבעה( בעד –  ,18נגד  -אין ,נמנע – .1
אושר תקציב שיקום מתחם – רח' גולומב –  2.850מיליון ₪

*
מבצעים לנושא שימור חול
מוטי ששון:

מבצעים לשימור חול מפני כל מיני גנבים .מי בעד? )נערכת הצבעה( בעד –
 ,18נגד – אין ,נמנע – .1

ה ח ל ט ה:

אושר תקציב מבצעים לנושא שימור חול.

*
שיקום רח' הטייסים
מוטי ששון:

אתם יודעים ,רח' הטייסים – דב הוז שופץ ,ורח' הטייסים לידו נראה לא
טוב .מי בעד שיקום רח' הטייסים? מי בעד? )נערכת הצבעה( בעד –  ,21נגד –
אין ,נמנע – אין.

ה ח ל ט ה:

אושר תקציב שיקום רח' הטייסים.

*
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שיקום רח' המצודה
מי בעד? )נערכת הצבעה( בעד –  ,17נגד – אין ,נמנע – אין.
ה ח ל ט ה:

אושר תקציב שיקום רח' המצודה.

*
שיקום נאות רחל
מוטי ששון:

כל האיזור ,מדרכות ,כבישים ,ביוב ,מתחם שלם.

שמואל ברנטנשטיין  :רח אילת גם?
מוטי ששון:

עשו כבר את רח' אילת.

שמואל ברנטנשטיין  :אז עשו כבר את רח' אילת,
מוטי ששון:

אני מסביר לך ,כל נאות רחל ,קדושי קהיר ,צאלים,

שמואל ברנטנשטיין  :אני רוצה שזה יירשם.
מוטי ששון:

ה ח ל ט ה:

או.קיי .מי בעד? )נערכת הצבעה( בעד  ,23 -נגד – אין ,נמנעים – .2

אושר תקציב שיקום נאות רחל.

*
תכנון כללי  -דרכים
זכריה ניסן:

אני רוצה להעיר הערה .אני רואה הרבה מאוד מהכבישים – ממש צורם לעין
ש) -מדברים יחד( מודע לבעיה ,וגם הסמנכ"ל ,מנהל תשתיות וממלא מקום
ראש העיר משה רינת יודע את הבעיה.
מכל התקציב הזה לא נמצאו כמה עשרות אלפי שקלים כדי לתקן איזושהי
בעיה נקודתית? ובתשובות שקיבלתי זה היה שמשרד התחבורה צריך להעביר
כסף .יש לי את המכתב .באמת ,זה לא כל כך הגיוני שבכל התקציב הזה לא
יכולתם למצוא איזה קטע קטן לטפל בו נקודתית?
פה בהכנסות לא כתוב משרד תחבורה לכבישים ,אבל ב-

מוטי ששון:

לא ,מה שראית את האישור של המסגרת מתייחס רק לתקציב של העירייה,
אין פה את הכסף של משרד התחבורה.
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אבל אי אפשר למצוא קצת כסף לקטע הקטן הזה בארבע ארצות? הייתם
שם ,ביקרתם שם ,כבר  6שנים,

מוטי ששון:

אני אבדוק את זה.
מי בעד תכנון כללי דרכים? )נערכת הצבעה( בעד –  ,14נגד – ,3

ה ח ל ט ה:

אושר תקציב תכנון כללי – דרכים .

יואל ישורון  :אני רוצה לשאול ,עד עכשיו עברנו  13סעיפים ויש לנו עוד  .81בשעה וחצי
עשינו סה"כ – יש לנו  .81בואו נעלה תחום ,כל נושא בקבוצה אחת .נפרט
אותו-
שמואל ברנטנשטיין  :ראית שההצבעות בעד ונגד לא היו לפי ה -חתכו גם את הקבוצות ,היו
מופרדות גם בתוך הקבוצות .היתה לך ,אולי ,כוונה טובה אבל היא לא עונה
לצרכים.
יואל ישורון  :לא ,הכוונה שלי נהדרת גם בשבילך .אתה בלאו הכי עושה את זה.
מוטי ששון:

אם יש איזה התנגדות בסעיף מסויים ,אני מוכן להעמיד את זה.

תאורה ברח' המצודה
שמואל ברנטנשטיין  :אני מבקש להפריד,
מוטי ששון:

או.קיי .אז מי בעד?

שמואל ברנטנשטיין  :ברח' המצודה בסדר ,אני בעד.
מוטי ששון:

ה ח ל ט ה:

מי בעד? )נערכת הצבעה( בעד –  ,16נגד – אין ,נמנעים – אין.

אושר תקציב תאורה ברח' המצודה.

*
תאורה במתחם נאות רחל
מוטי ששון:

מי בעד?

שמואל ברנטנשטיין  :לפי דעתי בוצע,
מוטי ששון:

עוד לא התחילו את העבודות) .נערכת הצבעה( בעד –  ,18נגד – אין ,נמנע –
אין.

ה ח ל ט ה :אושר תקציב תאורה במתחם נאות רחל.
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*
בטיחות בדרכים – גינון ברח' ברקת ,שינוי במקורות המימון בין בעלים
מוטי ששון:

קיבלנו כסף ממשרד התחבורה ,כמעט מאה אלף .
מי בעד? )נערכת הצבעה( בעד –  ,17נמנעים – .2

ה ח ל ט ה :אושר תקציב בטיחות בדרכים – גינון ברח' ברקת ,שינוי במקורות המימון בין
בעלים.

*
מחלף על כביש מס'  – 4דרכי גישה
מוטי ששון:

קיבלנו ממשרד התחבורה כסף ,וזה החלק שלנו .מי בעד אישור התקציב
למחלף?
מי בעד? )נערכת הצבעה( בעד  , 19 -נגד – אין ,נמנע – ) 2עמוס וניסן
זכריה(.

ה ח ל ט ה:

אושר תקציב מחלף על כביש מס'  – 4דרכי גישה.

*
רח' אהרונוביץ – אנילביץ ,עבודות תכנון עם משרד התחבורה
מוטי ששון:
ה ח ל ט ה:

מי בעד? )נערכת הצבעה( בעד –  ,19נגד – אין ,נמנעים – אין.
אושר תקציב רח' אהרונוביץ – אנילביץ ,עבודות תכנון עם משרד התחבורה.

*
יואל ישורון  :אולי אפשר לאשר את כל סעיף ?745
מוטי ששון:

שמואל אתה מוכן?

שמואל ברנטנשטיין  :לא ,מה שבוצע ,בוצע .אנחנו לא חותמת גומי.
מוטי ששון:

יואל מציע שכל הסעיף של – 745

שמואל ברנטנשטיין  :להערכתי מובל בשד' לוי אשכול נגמר.
מוטי ששון:

זה לא מובל ,זה מובל דרומי .זו טעות.

שמואל ברנטנשטיין  :בסדר ,אז תכתבו נכון.
בכלל ,דרך אגב ,בלי קשר לכל מה שקרה פה-
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אני הייתי מקריא את זה ,כי אצלי זה רשום -מדובר על המובל הדרומי
ובטעות כתוב שד' לוי אשכול .תמחקו .מדובר במובל שמוביל לכיוון
ראשל"צ ,לכיוון האגם שלהם .להתמודד עם כל ההצפה באיזור רח' אילת,
שיכון וותיקים.

שמואל ברנטנשטיין  :יש לי משהו ,באמת בלי קשר לכל מה שקרה עכשיו.
בקשה ,גם בגלל הסעיף הזה ובכלל ,יש טבלה כזאת עם תב"רים ,אם אפשר
לצרף אותה אח"כ לפרוטוקול שמתמללים .הטבלה לא צורפה עד היום.
מוטי ששון:

או.קיי .מישהו מתנגד למה שיואל מציע? אני רק אקרא את זה?

יואל ישורון  :אני מציע שאת כל – 745
מוטי ששון:

זה מה שאני אומר .אני קורא רק את הסעיפים.

מיפוי תשתיות תת-קרקעיות ותיעול תב"עות מרכזיות דרומיות ,ח ;300/ח 300/דרום
מערב; ח 300/מערב; תיעול רח' גולומב; תיעול רח' המצודה; תיעול מתחום נאות רחל;
הקמת תחנות שאיבה; מובל דרומי –  16,215מיליון.
מוטי ששון:
ה ח ל ט ה:

מי בעד? )נערכת הצבעה( בעד –  ,20נגד – אין ,נמנע – .2
אושר תקציב סעיף .745

*
גנים ונוף – גינון ברחבי העיר
מוטי ששון:

מי בעד?

שמואל ברנטנשטיין  :אפשר לקבל פירוט?
מוטי ששון:

אני מסביר לך ,זו תוכנית עבודה .יואל ,אתה רוצה גם על זה ללכת-

יואל ישורון  :אני מציע-
מוטי ששון:

יואל מציע ללכת על כל התחום ואני אקרא את הסעיפים.

יואל ישורון  :ברגע שמבהירים לי שלא בוצע ,אני בעד .לכן כשקיבלתי את ההבהרה,
)מדברים יחד(
מוטי ששון :זה חדשים ,אתה לא רואה? למשל שיקום גנים לא בוצע.
מי בעד כל הסעיף כמו שיואל הציע?
שמואל ברנטנשטיין  :אני מבקש כל סעיף בנפרד.
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או .קיי .מי בעד גנים ברחבי העיר? ) מדברים יחד(
מי בעד? ) נערכת הצבעה( בעד –  ,20נגד –  ,1נמנע – . 2

ה ח ל ט ה:

ההצעה אושרה.

שיקום גנים וליקויים
מוטי ששון:

מי בעד?

שמואל ברנטנשטיין  :איזה גנים? איזה ליקויים?
מוטי ששון:

כל הזמן יש לך התחלות של מתקני משחקים בחולון .זה נשבר ,זה) -מדברים
יחד(
מי בעד? )נערכת הצבעה( בעד  , 21 -נגד – אין .נמנעים – אין.

ה ח ל ט ה:

אושר תקציב שיקום גנים וליקויים.

*
גינון חורשה בנווה ארזים
מוטי ששון:
ה ח ל ט ה:

מי בעד? )נערכת הצבעה( פה אחד.
אושר תקציב גינון חורשה בנווה ארזים.

*
פיתוח ודרכי גישה בגנים שונים
מוטי ששון:
ה ח ל ט ה:

מי בעד? )נערכת הצבעה( בעד  , 21 -נגד –  ,1נמנעים – .2
אושר תקציב פיתוח ודרכי גישה בגנים שונים.

*
שיקום גנים
מוטי ששון:

מי בעד? )נערכת הצבעה( בעד  , 21 -נגד –  ,1נמנע – .2

ה ח ל ט ה :אושר תקציב שיקום גנים.

*
הקמת מתקני משחקים בגנים
מוטי ששון:

מי בעד? )נערכת הצבעה( בעד –  ,20נגד – 1
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נמנע – .2
ה ח ל ט ה:

אושר תקציב הקמת מתקני משחקים בגנים.

*
גינון ח ,300/תב"עות דרומיות
מוטי ששון:
ה ח ל ט ה:

מי בעד? )נערכת הצבעה( בעד  , 20 -נגד –  ,1נמנעים – .2
אושר תקציב גינון ח ,300/תב"עות דרומיות.

*
גינון רח' המצודה
מוטי ששון:
ה ח ל ט ה:

מי בעד? )נערכת הצבעה( בעד – ,23
אושר תקציב גינון רח' המצודה.

*
גינון מתחם נאות רחל
מוטי ששון:
ה ח ל ט ה:

מי בעד? ) נערכת הצבעה( בעד –  ,20נגד – אין,
אושר תקציב גינון מתחם נאות רחל.

*
גינון קרית רבין
מוטי ששון:
ה ח ל ט ה:

מי בעד ? ) נערכת הצבעה( בעד  , 18 -נגד – אין ,נ מנע – . 3
אושר תקציב גינון קרית רבין.

*
שיפור פני העיר – שיפור ארגוני ארצי
מוטי ששון:

זה השתלמויות של העובדים ,שאנחנו מקבלים כסף ממשרד הפנים ואנחנו
עושים השתלמויות .מי בעד? )נערכת הצבעה( בעד –  ,21נגד – אין ,נמנעים –
אין.

ה ח ל ט ה:

אישור תקציב שיפור פני העיר – שיפור ארגוני ארצי.

*
פיתוח ארגוני מקומי
מוטי ששון:

זה קטע של משרד הפנים ,פיתוח ארגוני.
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מי בעד? )נערכת הצבעה( בעד –  ,21נגד – אין.
ה ח ל ט ה:

אושר תקציב פיתוח ארגוני מקומי

*
חינוך פורמלי
מוטי ששון:

אפשר להביא את כל הסעיף?

ש מואל ברנטנשטיין  :צריך הסבר.
מוטי ששון:

חידוש והתאמות בי"ס עוז,

מי בעד?
יוליה מלינובסקי  :אולי נעשה את כל הסעיף יחד?
מוטי ששון:

שמוליק אתה מסכים ?

שמואל ברנטנשטיין  :או  .קיי .בסדר .
מוטי ששון:

אני קורא את הסעיפים :

שיפוץ והתאמות בי"ס עוז; ציוד ,שיפוץ ותיקון ליקויים במוסדות חינוך; רכישה ושדרוג
מחשבים; ציוד והתאמות בי"ס הרצפלד; ציוד והתאמות בי"ס אורט; ציוד והתאמות בי"ס
בן-גוריון; ציוד והתאמות גן עירון; מיגון אקוסטי בבתי הספר הצמודים לאיילון דרום.
מוטי ששון:
ה ח ל ט ה:

מי בעד? ) נערכת הצבעה( בעד –  ,17נגד – אין ,נמנע – . 2
אושר תקציב עבור חינוך פורמלי )שיפוצים והתאמות(

*
חינוך לא פורמלי
מוטי ששון:

הקמת המדיטק .אני רוצה להסביר ,התקציב היה  92מיליון .מפעל הפיס היה
אמור לתת מהתקציב של  6 – 2004מיליון .בגלל הקיצוצים בהכנסות – יש
ירידה בהכנסות של מפעל הפיס.
מפעל הפיס החליט שב 2005 ,2004-הוא לא מעביר כספים לרשויות ,למרות
שהוא התחייב להעביר את הכספים הלאה.
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מה שאנחנו מבקשים ,זה לשנות את המקורות המימון ויש לנו את נושא
השלמת הציוד למדיטק ,תקציב של  -92אנחנו מבקשים תוספת של  ,8כדי
לסיים את הכל.
מי בעד?
שמואל ברנטנשטיין  :אני בעד הצבעה שמית.
מוטי ששון:

או.קיי .בעד – מיקי שמריהו ,יוליה מלינובסקי ,רועי כהן ,אהרון איסרס,
מיכאל לויט ,שרון אביגד ,יוסף כהן ,אלי נעים ,דקלה צדוק ,גדי וקס ,יאיר
טאו ,משה רינת ,מוטי ששון; נגד –  7שמואל ברנטנשטיין ,עמוס ,זכריה,
יואל ,עמוס ,יהודה ,נמנע –  ,1זאב.

ה ח ל ט ה:

אושר תוספת  8מיליון להשלמת ציוד למדיטק

ציוד מועדון שברולט
מוטי ששון:
ה ח ל ט ה:

מי בעד? )נערכת הצבעה( בעד –  ,13נגד –  ,4נמנע – אין.
אושר תקציב ציוד מועדון שברולט.

*
שיפורים במוזיאון הילדים
מוטי ששון:
ה ח ל ט ה:

מי בעד? )נערכת הצבעה(בעד –  ,13נגד – ,8
אושר תקציב שיפורים במוזיאון הילדים.

*
פיסול ושיקום מרכז 'להיות'
מוטי ששון :זה אותו מקום של ניצולי השואה .מי בעד? )נערכת הצבעה(בעד –  ,22נגד –
אין ,נמנע – אין.
ה ח ל ט ה:

אושר תקציב פיסול ושיקום מרכז 'להיות'.

*
שיפור וציוד במוסדות תרבות
מוטי ששון:

מי בעד?

שמואל ברנטנשטיין  :באיזה מוסדות? אתה לא אומר שום דבר.
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מתנ"סים של העירייה ,מי בעד? בעד  ,15 -נגד –  ,1נמנע – .5
אושר תקציב שיפור וציוד במוסדות תרבות.

*
השלמת רישוי עסק למתנ"סים.
מוטי ששון:

צריך לבצע כל מיני עבודות כדי שיהיה להם רישוי עסק כדת וכדין ,כמו
עבודות בטיחות .יש דרישות של מכבי אש וכו' ) ,מדברים יחד (
מי בעד? ) נערכת הצבעה( בעד  , 19 -נגד –  , 1נמנעים – 3

ה ח ל ט ה:

אושר תקציב השלמת רישוי עסק למתנ"סים.

*
תכנון והקמת מוזיאון העיצוב
מוטי ששון:

מוזיאון העיצוב ,מי שלא יודע  ,כל המתחם איפה שנמצא המדיאה -טק
זה מרכז התרבות העירוני .זה תוכניות שאושרו עוד בתקופתו של אלון,
כאשר תכננו את ח .300 /זה אמור להיות המרכז העירוני  .שם גם יש
מקום נוסף לבנות אולם קונצרטים או תיאטרון.
התחלנו תכנון ואנחנו מביאים את ההתקדמות של התכנון.
מי בעד?

שמואל ברנטנשטיין  :אני מבקש הצבעה שמית גם בסעיף הזה.
מוטי ששון:

או.קיי) .נערכת הצבעה( בעד -מיקי ,יוליה ,דוד שלום ,אהרון איסרס ,מיכאל
לויט ,שרון אביגד ,יוסף כהן ,אלי נעים ,דקלה צדוק ,גדי וקס ,יאיר טאו,
משה רינת ,מוטי ששון –  ;.13נגד – יהודה ,עמוס ,בבלי ,אילן ,יואל ,זאב
ניסים ,שמואל ברנטנשטיין ,עמוס ,זכריה(8) .

ה ח ל ט ה:

אושר תקציב תכנון והקמת מוזיאון העיצוב.

*
הקמת מועדון 'הפוך על הפוך'
מוטי ששון:

זה מועדון של נוער ליעוץ בגילאים בעייתיים קצת.
מי בעד? )נערכת הצבעה( בעד –  ,18נגד – אין ,נמנע – .2

ה ח ל ט ה:

אושר תקציב הקמת מועדון 'הפוך על הפוך'.
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*
ספורט – מיזוג אולם פיס ,קרית שרת
יואל ישורון  :אולי נצביע על כל הסעיף הזה?
שמואל ברנטנשטיין  :לא ,חלק בוצעו כבר.
מוטי ששון:
ה ח ל ט ה:

מיזוג אולם ,מי בעד? )נערכת הצבעה( בעד –  ,16נגד – אין .נמנע – .2
לאשר תקציב מיזוג אולם פיס ,קרית שרת.

*
מיזוג אולם ספורט בגין
מוטי ששון:
ה ח ל ט ה:

מי בעד? )נערכת הצבעה( בעד ,15 -נגד – אין ,נמנע – .6
לאשר תקציב מיזוג אולם ספורט בגין.

*
הרחבת אולם ספורט קליין
מוטי ששון:
ה ח ל ט ה:

כנגד השתתפות של הקהילה .מי בעד? )נערכת הצבעה( בעד –  ,17נגד – אין.
לאשר תקציב הרחבת אולם ספורט קליין.

*
תוספת קומה ב'קשת' )מרכז תעסוקה למוגבלים(
מוטי ששון:
ה ח ל ט ה:

מי בעד? ) נערכת הצבעה( בעד –  ,18נגד – אין ,נמנעים – אין .
לאשר תקציב תוספת קומה ב'קשת' )מרכז תעסוקה למוגבלים(.

*
מוטי ששון:

אני קורא את כל סעיף המים.

מיפוי תשתיות תת-קרקעיות; פרוגרמה מינהל משק המים  ;2004טבעות מרכזיות
דרומיות ,ח ;300/הנחת קווי מים ח 300/דרום מערב; מים – הסתדרות אילת-צאלים; מים
– אילת-צאלים-חצרים; שיקום רשת המים בצמרת; ח 300/מערב; מים – רח' הטייסים;
מים  -רח' גולומב; החלפת קווי מים במקומות שונים; שיקום קווי מים – נאות רחל;
החלפת קווי מים רב-שנתי; רכישת מדי מים חדשים; התקנת מדי מים לבניה חדשה;
חיבור מים לבניה חדשה; החלפת קווי מים רחוב המצודה – סה"כ הפרוייקט תוספת
תקציב לאישור 12,351 ,מיליון.
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מי בעד? )נערכת הצבעה( בעד  ,17 -נגד – אין ,נמנעים – אין.
ה ח ל ט ה:

אישור תקציב מים.

*
נכסים עירוניים – שיפוץ וציוד מבנה מיטרני
מוטי ששון:
ה ח ל ט ה:

מי בעד? )נערכת הצבעה( בעד –  ,17נגד –  ,1נמנע – .3
נכסים עירוניים – שיפוץ וציוד מבנה מיטרני.

*
שיפוץ וציוד ותיקון ליקויים במוסדות עירוניים )בעיקר במבנה העירייה(
מי בעד? )נערכת הצבעה( בעד –  ,18נגד – אין ,נמנע – אין.
ה ח ל ט ה:

אושר תקציב שיפוץ וציוד ותיקון ליקויים במוסדות עירוניים )בעיקר במבנה
העירייה(.

*
קר קעות – מרכז מסחרי ח300 /
מוטי ששון:

זו קרקע של העירייה .ח 370/יש מגרש שאנחנו לא הצלחנו למכור אבל כאשר
בנו את המרכז המסחרי ,הגענו להסדר שהם יעשו לפחות את החניה .הם עשו
לנו את החניה.
מי בעד? )נערכת הצבעה( בעד –  ,16נגד –  ,1נמנעים – אין.

ה ח ל ט ה:

אושר תקציב קרקעות – מרכז מסחרי ח . 300/

*
מוטי

ששון :

אני מבקש לקרוא את נושא הביוב כולו ,מקובל עליך שמואל ?

שמואל ברנטנשטיין  :כן .
מוטי

ששון :

ביוב – מיפוי תשתיות תת -קרקעיות ביוב ; טבעות מרכזיות דרומיות,
ח ; 300/ביוב ח 300/דרום מערב ; ביוב הסתדרות – אילת – צאלים ;
ח 300/מערב ; ביוב רח' הטייסים ; ביוב – רח' גולומב ; מצופים לבדיקת
זרימת ביוב ; שידרוג תחנת שאיבת ביוב ; ביוב – רח' המצודה ; ביוב
מתחם נאות רחל ; חיבור נכסים לצנרת ביוב ; חיבור נכסים עירוניים
לצנרת ביוב ; סקר תשתיות ביוב – סה " כ  6,537מיליון.
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מי בעד? ) נערכת הצבעה( בעד –  ,18נגד – אין ,נמנעים – אין .
ה ח ל ט ה:

אושר תקציב נושא הביוב.

*
תוספת מיגון נגד רעש במוסדות חינוך בקריית בן -גוריון וקריית שרת.
מוטי

ששון :

) מחלק מסמך לנוכחים( קיבלנו אישור מרשות שדות התעופה ב6 -
לחודש ,אחרי שיצאו הזמנות  ,ואני חייב לציין בהערכה את הת רומה של
גבי אופיר ,מנכ " ל רשות שדות התעופה .
מי שלא זוכר ,אני עומד בראש מטה המאבק בנושא של רעש מטוסים
ואני שמח שאנחנו הצלחנו להביא עוד  7מיליון שקל לטובת ילדי חולון
שלומדים במוסדות החינוך – בבתי ספר וגני ילדים בקריית בן -גוריון
ובקריית שרת  .השכונות שסובלות ה כי הרבה .
אני שמח שסה" כ ה תקציבים הם סדרי גודל שלא האמנו שנקבל אותם,
אבל היתה לנו הפתעה מאוד נעימה שהם הוסיפו תוספת תקציב
משמעותית .
לכן המסמך של דני פדר מיום ה 6 -ביוני  2004אל מנהל אגף התקציבים,
אריק מול ה  .התב " ר המעודכן הוא  22,520מיליון כאשר התב" ר המקורי
היה  10,265מיליון  .התוספת היא  12,255מיליון .
אני ביקשתי להעלות את זה על סדר היום ,למרות שזה לא על סדר
היום .
מי בעד? ) נערכת הצבעה( בעד –  20בעד ,נגד – אין ,נמנעים – אין .

ה ח ל ט ה:

אושר תקציב תוספת מיגון נגד רעש במוסדות חינוך בקריית בן -גוריון

וקריית שרת .

עכשיו אני מעלה את ההצעה לאישור – ) הנוכחים  :זה אותו דבר (
פה אחד .
ה ח ל ט ה:

מאשרים את התקציב כפי שהוקרא.
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הישיבה הבאה צריכה להיות ב ,11 -האם אתם מוכנים להקדים אותה ?
) מדברים יחד (

תום הישיבה .

מוטי ששון
ראש העיר

נתי לרנר
ע  /ר אש העיר
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