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ריכוז החלטות מישיבת מועצת העיר שלא מן המניין מס'  8מיום 9.6.04
פרוטוקול מס' 250

 .1אושר מינוי חברי מועצת המנהלים של החברה לבידור ובילוי בע " מ .
חברי המועצה :מוטי ששון ,יו"ר מועצת המנהלים; מיקי שמריהו – נציג הליכוד; מיכאל
לויט – נציג חולון ביתנו.
הפקידות הבכירה :חנה הרצמן מנכ"ל העירייה ,יצחק וידבסקי ,גיזבר עירייה; רפי פינטו,
מנהל אגף גנים ונוף; אנשי ציבור :יוסי נדלר; נציג שינוי לא נתנו כרגע; נציג ש"ס –
אילן כהן-צדק;

 .2אושר מינוי חברי מועצת המנהלים של החברה הכלכלית לפיתוח חולון בע"מ .חברי
המועצה  :מוטי ששון ,יו" ר מועצת המנהלים ; גדי וקס ,נציג העבודה ; חיים זברלו
נציג ש " ס .פקידות בכירה  :חנה הרצמן ,מנכ " ל העירייה ; יצחק וידבסקי ,גיזבר
העירייה ; חזי ברקוביץ ,מהנדס העיר .

אנשי ציבור  :נציג העבודה  -זוהר

נוימרק ,נציג ש " ס – שי קרן ; שמעון וינצ' סטר – נציג הליכוד .

 .3אושר מינוי חברי מועצת המנהלים של החברה לפיתוח תיאטרון  ,מוסיקה ,אמנות
ומחול חולון בע " מ.
חברי המועצה  :מוטי ששון  ,יו" ר מועצת המנהלים ; שרון אביגד – נציגת שינוי ; נציג
ש " ס – אילן לוי  .פקידות בכירה  :חנה הרצמן ,מנכ " ל העירייה ; דני פדר ,סגן גיזבר
העירייה ; אבינועם גרנות ,ראש מינהל החינוך  .אנשי ציבור  :ד" ר טלי רוק  ,נציגת
העבודה ; ניסים דיין ,נציג הליכוד ; נציג חולון ביתנו א ני משאיר את זה פתוח .

 .4אושר מינוי נציגי עיריית חולון למועצת ערים דן לביוב ואיכות הסביבה.
יאיר טאו ויצחק וידבסקי.
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 .5אושר מינוי נציגי עיריית חולון לאיגוד ערים תל אביב -יפו חולון לענייני בתי
מטבחיים  .נציגים  :דוד שלום ,נציג סיעת המפד "ל ; נציג סיעת ש " ס ,מר חיים
זברלו ; נציג העירייה ,מר דני פדר סגן הגיזבר ; נציג העירייה ,עו " ד עופר צילקר יועץ
משפטי ; נציגת העירייה ,גב' אירית אשר שהיא רפרנטית באגף התקציבים ; נציג
סיעת הליכוד ,אילן לוי.

 .6אושר מינוי נציגי עיריית חולון לאיגוד ערים לשרותי כבאות א יזור -חולון -בת -ים.
יוסף כהן ,רועי כהן  ,אריק מולא – מנהל אגף התקציבים ,שי טל – סמנכ " ל איזור
התעשיה.

 .7אושרה בחירת וועדת הנהלה .מוטי ששון ,משה רינת ,גדי וקס ,יאיר טאו  ,מיכאל
לויט ,שרון אביגד ,דוד שלום .

 .8אושר מינוי וועדה לענייני עובדים כאמור בסעיף  ) 171א( לפקודת העיריות .
יו" ר הועדה חבר המועצה גדי וקס  ,ניסן שאלתיאל ,משה בית -דגן ,איריס שטרן
) קורום הועדה יורכב מיו " ר  2 +חברים ( .
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מוטי ששון  :טוב ,אני פותח את הישיבה ,ישיבה שלא מן המניין מס' .8
1

מ וטי

מינוי חברי מועצת המנהלים של החברה לבידור ובילוי ) חולון( בע " מ.

ששון :

לפי ההצעה שעומדת לרשותכם ,אני רק מזכיר לכם שחברים נוספים
הגישו את השמות שלהם  :זברלו  ,ישורון ואילן לוי .
אני אומר לפרוטוקול שחיים זברלו הציג את האנשים שלו ,ואילן לוי
ויואל ישורון הציגו את האנשים שלהם לדירקטוריונים השונים .
אז ליפא אומר ,מאחר והם א ינם – לא נוכל להתייחס להצעה שלהם ,כי
הם אינם  .ואז אנחנו נתייחס רק להצעה שאני כרגע מעלה אותה .
אני רוצה שתדעו ,ישבתי ביחד עם ליפא ועשינו את זה לפי יחסי
הכוחות ,תוך התייעצות עם משרד הפנים ומטבע הדברים יש בעיה
לאותן סיעות שהן קטנות שמגיע להם ,למשל  ,0.12שיהיה קושי לתת
להן ייצוג .מי שיש לו  0.12לא מגיע לו ייצוג  ,מה עוד שיש מפלגות
שמגיע להן ,נגיד 0.48 ,או  0.60 ,0.84ו ,0.24 -וניסינו לתמרן תוך שמירה
על יחסי הכוחות .
אני עובר להצעה הראשונה ,החברה לבילוי ובידור.
חברי המועצה  :מוטי ששון ,יו" ר מועצת המנהלים ; מיקי שמר יהו –
נציג הליכוד ; מיכאל לויט – נציג חולון ביתנו .
אני רוצה רק לומר ,שמדובר כאן על שליש -שליש -שליש .
בעבר היה בין  5ל ,11 -בחוזרים גם של  '91וגם של  '93מישהו אמר
שמתייחסים כאילו לחברות חדשות .כשהקימו את החברות העירוניות,
החברות האלה היו חברות חדשות ככה שהתי יחסות של משרד הפנים
לחדשות ולישנות  ,מדברות על ההרכב של השליש -שליש -שליש.
גם ראיתם את זה בנושא של האיגודים .הם עומדים על כך .משרד
הפנים מדבר שיהיו לפחות מחצית שהם עובדים .
אנחנו שמרנו על הפרופורציות האלה ,לכן אני עובר עכשיו לפקידות
הבכירה :
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חנה הרצמן  ,מנכ" ל עירייה ; יצחק וידבסקי  ,גיזבר עירייה ; רפי פינטו,
מנהל אגף גנים ונוף ;
אנשי ציבור – זה לא לפי מפתח סיעתי  .אין התייחסות בכלל .אבל כדי
שלא יהיה מצב שכאילו ראש העיר מינה את מי שהוא רוצה  ,רק
מהמפלגה שלו  ,החלטנו להחיל גם את אנשי הציבור על הנושא של
ההרכב הסיעתי ,למרות שאני חוזר ואומר ,שבזה אין התייחסות  .יש
התייחסות רק לשליש הראשון שהם חברי מועצה.
אנשי ציבור  :יוסי נדלר ; נציג שינוי לא נתנו כרגע ; נציג ש" ס – אילן
כהן -צדק ;
זו ההצעה.
מיכאל לויט  :מה עם נציג שלנו? גם לנו יש נציג ציבור .
מוטי

ששון :

לא פה .אנחנו מדברי ם כרגע על החברה לבידור ובילוי  .אני הולך לפי
המפתח,

מיכאל לויט  :אמרנו שאין מפתח בציבור .
מוטי

ששון :

אבל אמרתי ,הלכתי באנשי ציבור ,לא לפי מה שזה כאילו סמכות שלי,
אלא באנשי ציבור הלכתי לפי המפתח הסיעתי .

יוליה מלינובסקי  :רגע ,איך עשית מפתח סיעתי ? לפי  2או לפי ?3
מוטי

ששון :

אם עשינו לפי  ,2גם באיגודי ערים יש בעיה  ,בכבאות .

יוליה מלינובסקי  :אנחנו עכשיו מדברים לפי  , 3כי אני הצטרפתי היום  .אז החלוקה
הזאת כבר לא נכונה .
מוטי

ששון :

היא נכונה ועוד איך  ,כי יש גם איגוד ערים .

יוליה מלינובסקי :לא ,השאלה  ,ההצעה שלך עכשיו-
מו טי

ששון :

מתייחסת ל 3 -כולל האיגודים .

יוליה מלינובסקי  :איך יכולת לעשות הצעה שמתייחסת ל ,3 -אם עד עכשיו לא הייתי
בפנים ?
מוטי

ששון :

מלכתחילה התייחסנו ל ,3 -לכן יש את האיגודי ערים .איגוד ערים
לכבאות .
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רועי כהן :
מוטי

ששון :

רגע  ,אנשי ציבור לא הולכים לפי מפתח סיעתי ?
אני חוזר ואומר  :אנשי ציבור זה לא לפי מפתח סיעתי ,ואני החלטתי
לפי מפתח סיעתי  .כדי לתת לפי מפתח סיעתי .
אני חוזר ואומר  :אנשי ציבור לא לפי מפתח סיעתי ,ואני החלטתי
לעשות את זה לפי מפתח סיעתי .נקודה .כדי שלא יהיה מצב שמישהו
יבוא ויעלה טענות כאלה ואחרות .אני רו צה להיות מסודר עם כולם,
ונתתי מה שנתתי .

מיכאל לויט  :אבל אם יש נציג לזה ,למה שלא יהיה נציג למפלגה קטנה במקום כזה ,
אם זה לא הולך לפי מפתח סיעתי ?
מוטי

ששון :

אבל אני אומר שאני החלטתי שכן יהיה  .אני יכולתי למנות לבד את כל
אנשי הציבור ,לפי שיקול דעת שלי .החלטתי שאני מוותר ,ונותן לאנשי
הציבור לפי מפתח סיעתי ,לאורך כל הדרך.

מיכאל לויט  :כמו במערכון של הגשש ,אני לא מבין נטו -ברוטו ,וזה יהיה לפי
ההסכמות שסיכמנו פה .
מוטי

ששון :

זה בדיוק לפי ההסכמות .

מיכאל לויט  :בסדר  ,אין לי את זה פה ,ואם זה לא יהיה לפי ההסכמות ,אז נשפר את
זה אח" כ לפי ההסכמות .
מוטי

ששון :

תראה  ,זה לא לפרוטוקול .כי זה לא הסכמים .

מיכאל לויט  :היה לנו הסכם ג 'נטלמני  .מה זה משנה ?
מוטי

ששון :

אבל מיכאל ,זה אתה יכול לדבר איתי אבל זה לא חלק מהעניין של
ההצבעה .

יוליה מלינובסקי :לא ,אבל אנחנו מצביעים עכשיו .
מיכאל לויט  :אין לי כרגע את הדברים שאנחנו סיכמנו .דברנו עליהם ,לא סיכמנו .
שזה לא לפרוטוקול -ואני יוצא מנקודת הנחה שמה שאתה אומר  ,זה
הדברים שסוכמו .אם יש טעות ,אז אנחנו נביא את זה .
מוטי

ששון :

אני מוכן שנשב אח" כ ונסדר את זה .
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אהרון איסרס  :מוטי ,אני מבקש בנושא שינוי ,או נ ציג שינוי ,מאחר ואנחנו בדקנו
במשרד הפנים והתקנה הזאת של שליש -שליש -שליש תקיפה לחברות
חדשות שיוקמו בעתיד ,ולגבי חברות ישנות זה עפ" י התקנון של החברה
כשהיא הוקמה ,אני מבקש בשלב זה – אלא אם כן היועץ המשפטי
יבדוק את זה אחרת – בשלב זה להכניס את שמי במסגרת אנשי
הצ יבור ,והיה ויוכח שאני לא יכול להיות  ,אנחנו נחליף את השם
במישהו אחר .
מוטי

ששון :

אתה רואה את החוברת הזאת  ,חוזר מנכ" ל שמתייחס לחברות חדשות .
חוזר מנכ"ל מ. 1991 -
עכשיו יצא חוזר חדש  ,חוזר מנכ" ל שמדבר במפורש .עכשיו ,פשוט
מאוד  ,אני שאלתי במשרד הפנים ,אמרו לי במפור ש שזה חל גם לגבי
אותן חברות חדשות .
הם מכניסים נוהל שיחול לגבי כל החברות .הנוהל הזה היה מ ,'91 -לפני
 13שנה  .לקחו את הנוהל הזה  ,העתיקו אותו בחזרה ועוד פעם היו לנו
חברות חדשות .
אז אני מוכן לקחת את ההצעה שאתה אומר -אני אומר ככה  :אני
משאיר את המקום פנוי  ,והי ה ואפשר להכניס במקום זה חבר מועצה –
נכניס .
מי בעד ההצעה?
) נערכת הצבעה(
בעד – 14
נגד – אין
נמנע – אין .

ה ח ל ט ה:

אושר מינוי חברי מועצת המנהלים של החברה לבידור ובילוי בע " מ .
ח ברי המועצה  :מוטי ששון  ,יו" ר מועצת המנהלים ; מיקי ש מריהו – נציג
הליכוד ; מיכאל לויט – נציג חולון ביתנו .לפקידות הבכירה  :חנה
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הרצמן  ,מנכ " ל עירייה ; יצחק וידבסקי ,גיזבר עירייה ; רפי פינטו ,מנהל אגף
גנים ונוף ; אנשי ציבור  :יוסי נדלר ; נציג שינוי לא נתנו כרגע ; נציג ש" ס –
אילן כהן -צדק ;

 .2מינוי חברי מועצת המנהלים של החברה הכלכלית לפיתוח חולון בע " מ .

מוטי

ששון :

חברי המועצה  :מוטי ששון ,יו " ר מועצת המנהלים ; גדי וקס ,נציג
העבודה ; חיים זברלו נציג ש " ס .
פקידות בכירה  :חנה הרצמן  ,מנכ" ל העירייה ; יצחק וידבסקי  ,גיזבר
העירייה ; חזי ברקוביץ ,מהנדס העיר.
אנשי ציבור  :נציג העבו דה  -זוהר נוימרק ,נציג ש" ס – שי קרן ; שמעון
וינצ ' סטר – נציג הליכוד .
מי בעד ההצעה?
) נערכת הצבעה(
בעד – 14
נגד – אין
נמנע – אין .

ה ח ל ט ה:

אושר מינוי חברי מועצת המנהלים של החברה הכלכלית לפיתוח חולון
בע"מ .חברי המועצה  :מוטי ששון ,יו" ר מועצת המנהלים ; גדי וקס,
נציג העבודה ; חיים זברלו נציג ש " ס .פקידות בכירה  :חנה הרצמן,
מנכ " ל העירייה ; יצחק וידבסקי  ,גיזבר העירייה ; חזי ברקוביץ,
מהנדס העיר  .אנשי ציבור  :נציג העבודה  -זוהר נוימרק ,נציג ש " ס –
שי קרן ; שמעון וינצ' סטר – נציג הליכוד .
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.3

מינוי חברי מועצת ה מנהלים של החברה לפיתוח תיאטרון  ,מוסיקה ,אמנות
ומחול חולון בע " מ.

מוטי

ששון :

חברי המועצה  :מוטי ששון ,יו" ר מועצת המנהלים ; שרון אביגד – נציגת
שינוי ; נציג ש" ס – אילן לוי .
פקידות בכירה  :חנה הרצמן  ,מנכ" ל העירייה ; דני פדר  ,סגן גיזבר
העירייה ; אבינועם גרנות ,ראש מינהל החינוך .
אנשי ציבור  :ד " ר טלי רוק ,נציגת העבודה ; ניסים דיין ,נציג הליכוד ;
נציג חולון ביתנו אני משאי ר את זה פתוח .
מי בעד ההצעה?
) נערכת הצבעה(
בעד – 14
נגד – אין
נמנע – אין .

ה ח ל ט ה:

אושר מינוי חברי מועצת המנ ה לים של החברה לפיתוח תיאטרון,

מוסיקה ,אמנות ומחול חולון בע " מ.
חברי המועצה  :מוטי ששון ,יו " ר מועצת המנהלים ; שרון אביגד –
נציגת שינוי ; נציג ש " ס – אילן לוי .
פקידות בכירה  :חנה הרצמן ,מנכ " ל העירייה ; דני פדר ,סגן גיזבר
העירייה ; אבינועם גרנות ,ראש מינהל החינוך .
אנשי ציבור  :ד " ר טלי רוק ,נציגת העבודה ; ניסים דיין ,נציג הליכוד ;
נציג חולון ביתנו אני משאיר את זה פתוח .

יוליה מלינובסקי  :למה בכל החברות העירוניות  ,את חנה בתוך הפקידות?
מוטי

ששון :

חובה ,
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יוליה מלינובסקי  :אני מתכוונת ממש לחנה ,אני מצטערת,
מוטי

ששון :

כי הפעילויו ת קשורות והתקציבים של העירייה-

יוליה מלינובסקי  :זה ככה נעול ,זה מדיניות או זה חוק שמנכ" לית עירייה היא גם-
מוטי

ששון :

אין חוק .זו המדיניות שמנכ " ל העירייה משתתף בחברות העירוניות ,
וגיזבר העירייה  .באופן קבוע כי יש לזה השלכות כספיות .
יכול להיות שמועצת מנהלים של חברה מסויימת  ,מחליטה החלטות
מנותק מהעירייה כי זה גוף עצמאי.

יוליה מלינובסקי :לא ,דאגתי מאיפה יש ל ה זמן .זו השאלה .
מוטי

.4

ששון :

הם לא מתכנסים כל כך הרבה .

מינוי נציגי עיריית חולון למועצת ערים דן לביוב ואיכות הסביבה .

מוטי שש ון :אני רוצה להבהיר למה אני הבאתי את זה .
ליפא קמינר  :לפני המועצה היתה חוות דעת שלי ,בהחלטה הקודמת  ,במינוי הקודם,
שהתייחסה בעצם לחוק ההסדרים ) זה היום לא נקרא חוק ההסדרים (
במקום חוק ההסדרים של  2004שקובע שסעיף  ) 8א( לחוק איגודי ערים
מועצת הרשות תמנה את נציגי ה  ,כאשר לפחות  50%זה עובדי עירייה .
) זה היה כתוב גם בחוות הדעת שמונחת בפניכם( ,אמנם החוק נכנס
לתוקף ב 1 -ליולי אבל כבר אז חשבתי – וגם קיבלתי חיזוק מהיועצת
המשפטית של משרד הפנים – שברגע שהחוק ייכנס לתוקף  ,דהיינו ב1 -
ליולי  ,יצטרכו פשוט למנות מחדש את הנציגים  ,אם הם לא ממונים לפי
הכללים האלה.
דהיינו ,למעשה הנציגים של העירייה כפי שהם היום ,עפ" י אותה
החלטה מתחילת מאי ,לא עונים על דרישות החוק .כך שב 1 -ליולי בין
כה וכה היו צריכים לפי הפרשנות שלנו ,למנות מחדש את נציגי
העיריות .
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אגב  ,אני רוצה כאן לציין ,היום דיברתי עם היועץ המשפטי של עיריית
ת" א ) לגבי דברים אחרים( ,והוא אמר לי חד -משמעית שהוא נתן הוראה
לנציגי עיריית ת" א באותם איגודי ערים ,שאם נציגי איזושהי רשות לא
יהיו בהתאם ל 50% -לפחות עובדי עירייה ,לא לכנס את האיגודים .
גדי וקס :

תל -אביב עשתה חלוקה של ? 50%

ליפא קמינר  :כן .
דובר :

עוד לא ,אבל בינתיים היא עוד לא עשתה .

ליפא קמינר  :היום זה מה שהוא אמר לי  ,שזאת ההוראה שהוא נותן לנציגי עיריית
ת"א.
כך שאני חושב שצריך וכדאי להיות מוכנים ל 1 -ביולי עם המינוי כפי
שהחוק דורש אותו ,וזה למעשה מה שמובא  ,אני חושב  ,לפניכם.
מוטי

ששון :

ו זה גם מה שהיועץ המשפטית של משרד הפנים אמרה .חיזקה את חוות
הדעת של ליפא .
לכן אני מציע את השמות כפי שמופיע אצלכם :
איגוד ערים דן לביוב ואיכות הסביבה  :יאיר טאו ויצחק וידבסקי.
מי בעד ההצעה?
) נערכת הצבעה(
בעד – 13
נגד – אין
נמנע – אין .

ה ח ל ט ה:

אושר מינוי נציגי עיריית חולון למועצת ערים דן לביוב ואיכות הסביבה .
יאיר טאו ויצחק וידבסקי.
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.5

מינוי נציגי עיריית חולון לאיגוד ערים תל אביב -יפו חולון לענייני בתי
מטבחיים .

מוטי

ששון :

נציגי ם  :דוד שלום  ,נציג סיעת המפד "ל ; נציג סיעת ש" ס  ,מר חיים

זברלו ; נציג העירייה  ,מר דני פדר סגן הגיזבר ; נציג העירייה ,עו " ד עופר צילקר
יועץ משפטי ; נציגת העירייה  ,גב' אירית אשר שהיא רפרנטית באגף
התקציבים ; נציג סיעת הליכוד ,אילן לוי.
מי בעד ההצעה?
) נערכת הצבעה(
בעד – 14
נגד – אין
נמנע – אין .

ה ח ל ט ה:

אושר מינוי נציגי עיריית חולון לאיגוד ערים תל אביב -יפו חולון לענייני

בתי מטבחיים .
נציגים  :דוד שלום ,נציג סיעת המפד " ל ; נציג סיעת ש " ס ,מר חיים זברלו ;
נציג העירייה ,מר דני פדר סגן הגיזבר ; נציג העירייה ,עו " ד עופר צילקר יועץ
משפטי ; נציגת העירייה ,גב' אירית אשר שהיא רפרנטית באגף התקציבים ;
נציג סיעת הליכוד ,אילן לוי.

יוליה מלינובסקי  :איך קשור מחלקת תקציבים עם בית המטבחיים ?
מוטי

ששון :

כסף .במועצה יש הרבה החלטות שנוגעות לכסף  ,לכן אנחנו שמים אנשי
כספים בכל איגוד ואיגוד ,שישמרו על האינטרסים ,

שיעקבו אחרי

הפעולות הכספיות שמתבצעות שם  .שלא יתקבלו כל מיני החלטות
שבעצם הם מנוגדות לאינטרס ,נגיד  ,של האיגוד ,אבל הן משרתות עיר
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מסויימות .הוא ניסה לשמור על האינטרסים  .לא כל אחד מבין בענייני
כספים .
מיכאל לויט  :איך ה וא יכול לשמור על כל אחד ? הוא לא יכול לשמור  ,הוא מדווח .
מוטי

ששון :

יש יועץ משפטי ,ויש לך רפרנט ויש את דני פדר והם חייבים לעמוד על
המשמר .
יש לנו עכשיו וויכוח איתם ,בנושא בית המטבחיים ,על השטח  .הם
מבקשים להחזיר את כל השטח שהוקפא ,להעביר ולרשום את זה ע" ש
עירי ית ת" א  .בתוכנית המקורית הפקיעו  250דונם אבל לא שילמו את
ה 250 -דונם אלא שילמו רק חלק  ,כמה עשרות דונם  .עכשיו ,הם אמרו :
רגע  ,תעבירו את הכל  .אנחנו עשינו בדיקה ובהסכם שאילון חתם בזמנו,
 80%מהאיגוד זה ת " א 20% ,זה חולון .אבל בהרכב של מועצת
המנהלים זה  .50-50%היו" ר הוא שלהם ,והוא מקבל משכורת ; הגיזבר
שלנו  .עכשיו ,מה הם עשו? בבדיקה שעשינו ,הסתבר שהאיגוד שילם
את ה 80% -מההפקעות .לא עיריית ת " א אלא האיגוד שילם ,מהרווחים
שלו .עכשיו באים ואומרים  :לא ,תעביר לנו את כל השטח .ואז מי
נמצא ? אנשי כספים ובזמנו היה מזכיר האיש  ,רפי מנור שיש ב שם גם ,
ובזכות אותם אנשים הצלחנו ללכת אחורנית ומדובר על  40-50שנה,
דלינו את כל האינפורמציה ועכשיו עומדים על המשמר ולא נותנים
לעשות שום דבר .
הם רצו ארנונה ,למשל  . 50%בקיצור ,הגענו למסקנה שצריך לשים שם
אנשים חזקים מהעירייה ,שישמרו על האינטרסים .זו ההצעה  ,מי בעד ?
) מי בעד ההצעה ?
) נערכת הצבעה(
בעד – 14
נגד – אין
נמנע – אין .
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.6

מוטי

מינוי נציגי עיריית חולון לאיגוד ערים לשרותי כבאות איזור -חולון -בת -ים .

ששון :

יוסף כהן ,רועי כהן ,אריק מולא – מנהל אגף התקציבים ,שי טל –
סמנכ " ל איזור התעשיה ) הוא יושב שם(,

יוסף כהן :
מוטי

ששון :

יוסף כהן :
מוטי

ששון :

אני חושב שצריך את דעת בת -ים בנושא הזה ?
זה על דעת בת -ים ,הם ביקשו .
כי הם לא שלחו את הנציג .אני עד עכשיו לא קיבלתי את המינוי .
משיחה שהיתה לי עם ראש העיר ,הם הציעו לנו  ,4ולהם ביקשו , 3
אמרתי בסדר ,הם  3א נחנו  4ו 1 -אזור.

יוסף כהן :

את השלישי הם עוד לא נתנו  .הם לא יכולים להיכנס למועצה .גם אזור
לא .

מוטי

ששון :

יוסף כהן :
מוטי

ששון :

תתכנסו  .אני אדבר עם לחיאני .
מי שבוחש בקדירה זה בוסקילה .
אני מדבר עם ראש העיר ,עם לחיאני .סיכמתי איתו שנפגש על הנושא
של האיגוד ,די ברתי איתו לפני שבוע .
מי בעד ההצעה?
) נערכת הצבעה(
בעד – 14
נגד – אין
נמנע – אין .

ה ח ל ט ה :אושר מינוי נציגי עיריית חולון לאיגוד ערים לשרותי כבאות איזור-
חולון -בת -ים .יוסף כהן ,רועי כהן ,אריק מולא – מנהל אגף התקציבים ,שי
טל – סמנכ " ל איזור התעשיה.
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יוליה מלינובסקי  :אני רוצה לשאול ,זה לא חשוב להצבעה  ,אולי זה לא לפרוטוקול ,
אבל אני שמעתי שבאיגוד ערים  ,דווקא בכבאות  ,יש כל כך הרבה בעיות
אז במיוחד שרועי נבחר עכשיו-
יוסף כהן :

היו בעיות .היום אין.

יוליה מלינובסקי  :אני קיבלתי חומר ,דו" ח מבקר המדינה וכל מיני דו " חות שמדברים
על זה שיש שם בעיות עם הכספים ועם הגיזבר .
יוסף כהן :

הכל הוחזר ונגמר ,בשנת אחא .

מיכאל לויט  :מי זה הגיזבר ?
יוליה מלינובסקי  :הוא איש שלנו  ,עובד עירייה שלנו לשעבר.
יוסף כהן :

בוריס קלמן מאזור .

מיכאל לויט  :הוא ממשיך לכהן כגיזבר ?
יוסף כהן :
מוטי

ששון :

אם המועצה החדשה תרשה לו ,אז כן .
ההסכם מדבר שאם היו" ר של בת -ים  ,הגזבר שלנו .אם היו" ר שלנו ,
הגיזבר שלהם – של בת ים.
בזמנו היה איזה דו" ח שהכין איש ממשרד הפנים  ,שבסוף הסתבר
שהדו " ח שהוא כתב היה דו" ח איך אני יכול לקרוא לו? הדו " ח הזה
הסתבר ש -קראנו את הדו" ח והוא היה קשה  .ואז הטלנו על היועץ
המשפטי של העירייה ,עו" ד ליפא קמינר  ,על המבקר הפנים של עיריית
בת -ים  ,ועל מבקר הפנים של עיריית אזור .קיבלו מנדט משלושת ראשי
הערים לבחון את הדו " ח שהכין האיש מטעם משרד הפנים .ואז הם
הכינו לנו דו" ח ,אחרי שהם בדקו את הכל ,והם לא בדיוק החמיאו למי
שכתב את הדו " ח מטעם משרד הפנים ) .אם אתם רוצים לשמוע ,ליפא
יכול להגיד לכם (.
ואז נקבע ביחד עם נציב כבאות ארצית ,הפורמולה שתהיה בעתיד.
דהיינו שמי שיו " ר זה מכאן ,הגזבר יהיה מהעיר השניה.

יוליה מלינובסקי  :שאלה לי אליך ,עכשיו  ,כשהאנשים הח דשים ייכנסו לתפקידים שם ,
יתחילו לעבוד בכבאות ,כי המידע שקיים לי הוא מאוד מאוד חמור .אז
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השאלה שלי ,אם אפשר לבחון את העניין באיגוד ערים לכבאות במועצת
העיר או שזה גוף בנפרד .
שאלתי שאלה  ,או שהמידע שיש לי הוא לא נכון אז אני מצטערת אם זה
דברים שהיו בעבר ,או אם זה באמת ככה ,כי התקציבים שאנחנו נותנים
לכבאות זה הרבה כסף ואם יש אפילו סיכון אחד שמשהו לא בסדר ,
צריך לבחון את העניין.
השאלה אם אחרי שרועי ואתה תכנסו לתפקידים ,תעשו בדיקות  ,אם
אפשר לבחון את העניין במועצת העיר ולראות מה קורה שם בפועל ?
יוסף כהן :

כל שנה אנחנ ו מבוקרים ע " י מבקר משרד הפנים ,עם דו" ח ורו" ח ויש
לנו את הדו" חות .כל דבר שאת רוצה – אני מרשה לעצמי – ואם תרצי ,
אני מוכן לשבת איתך כמה שתרצי ועל שאלות שלך מאז ועד היום.
זו שנה  11שאני נמצא שם .

אהרון איסרס  :דו" ח וועדת הביקורת הועבר לעיון חברי וועדת הביקור ת .הדו " חות
הללו עוד לא נדונו בוועדת הביקורת .לפחות מטעם ההגינות  ,אני חושב
– למיטב ידיעתי גם עפ " י החוק – הדו " ח ,קודם כל צריך לידון בוועדת
הביקורת ואח " כ יבואו מסקנות וועדת הביקורת ,מן הסתם יבואו
לשולחן המועצה .
אני חושב שזה מוקדם עכשיו לדבר על דו" ח וועדת ביק ורת זו או אחרת ,
לפני שהתקיים דיון בוועדת הביקורת .
יוליה מלינובסקי  :אני מדברת על הדברים שהיו בעבר  ,ואני גם אעלה על השולחן דבר ,
כי אני לא חושבת שמה שקורה עכשיו ,זה הוגן .לא סתם שאלתי על
הבן -אדם שהוא נקרא חשב .משהו לא בסדר שם עם המשכורות .
מוטי

ששון :

יוסף כהן :

זה נגמר  ,היה .
גם המחוקק החזיר כסף וגם הגזבר החזיר כל מה שלא היה מגיע .

יוליה מלינובסקי  :אני מתכוונת עכשיו לחשב  ,לא לגזבר .
מוטי

ששון :

הכל הוחזר .הכל מאושר.

יוליה מלינובסקי  :ועכשיו הוא לא מקבל משכורת?
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מוטי

ששון :

הוא מקבל .הוא עובד רגיל .

מיקי שמריהו  :יוליה ,ה רבה אנשים התקשרו ודיברו ואני לא רוצה להגיד מה אמרו לי.
יוליה מלינובסקי  :רגע  ,מיקי  ,דקה .אני שואלת  ,זכותי לשאול וזכותי לקבל תשובות.
זה בסדר  ,אנחנו כאן בפורום פתוח ) .מדברים יחד (
אנחנו חדשים וזכותנו לשאול ולקבל תשובות .אם יש לי איזה שאלה ,
אני אגיד את זה לרו עי אח" כ .
מוטי

.7

מוטי

ששון :

יוליה את מדברת על מה שהיה בעבר .

בחירת וועדת הנהלה .

ששון :

יש לכם את הרשימה ,מוטי ששון  ,משה רינת ,גדי וקס  ,יאיר טאו ,
מיכאל לויט  ,שרון אביגד ,דוד שלום .

מיכאל לויט  :יש עוד הצעה שהועלתה ?
מוטי

ששון :

יש הצעה של רועי שהוא מכניס את עצמו .

מיכאל לויט  :לפי ההסכם ,
מוטי

ששון :

אנחנו נקיים ככתבו וכלשונו את ההסכם .

מיכאל לויט  :אז אני מבקש להפוך את ההצעה להצעת ראש העיר.
מוטי

ששון :

אני אומר ,אנחנו נשב ונחליט .

מיכאל לויט  :זה חוזר להערה שלי לגבי דברים שסוכמו .כי ההצעה שלו תואמת יותר
את המצב של הקואליציה היום .
למה אי אפשר להעלות את זה עכשיו להצבעה ?
מוטי

ששון :

אין לי בעיה .אני רק אמרתי ,צריך ברוטציה .מי הראשון ?

מיכאל לויט  :מה שרשום שם .נחליט מי יהיה ראשון ושני .
מוטי

ששון :

צריך להצביע על השם .צריך להחליט ) .מדברים יחד (

מיכאל לויט  :אנחנו נסגור את ז ה בינינו ואז נביא לאישור .
מוטי

ששון :

או .קיי .מי בעד ?
) נערכת הצבעה(
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בעד – 13
נגד – אין
נמנע – . 1
ה ח ל ט ה:

אושרה בחירת וועדת הנהלה  .מוטי ששון ,משה רינת ,גדי וקס  ,יאיר
טאו  ,מיכאל לויט ,שרון אביגד ,דוד שלום .

 .8מינוי וועדה לענייני עובדים כאמור בסעיף  )171א( לפקודת העיריות .

מוטי

ששון :

אני מציע את גדי וקס ,ניסן שאלתיאל ,משה בית -דגן ,איריס שטרן1 .
פלוס  2הם יהיו הקוורום .
הוועדה לענייני עובדים ,יש עובדים שלפעמים קצת סרחו  ,ומסיבות
שונות צריך לסיים את ההתקשרות איתם  ,שיפרשו ולא תמיד נעים
להעלות את ז ה בפורום של המועצה  ,כי מדובר בדיני נפשות .לא תמיד
אתה יכול להעלות כל דבר ודבר בפורום כזה רחב של תפוצה  ,ועדיף
להעלות את זה בפורום יותר מצומצם .

אהרון איסרס  :הדיונים שמתקיימים הם בשיתוף וועד העובדים או שזה עפ" י מידת
הרצון שלנו ?
מוטי

ששון :

מאפשרים לכל אחד-

אהר ון איסרס  :אנחנו מדברים על כלל העובדים או על עובדים בכירים?
מוטי

ששון :

על כלל העובדים .

אהרון איסרס  :למה שוועד עובדים לא יהיה-
מוטי

ששון :

יש לו מה להגיד .הסתדרות ,וועד עובדים ,יש הליך .זה בסוף התהליך.
הוועד העובדים בסוד העניין ,וועד העובדים יכול לשבת ,לדבר ,אין
בעיה  .אנחנו עובדים לפי חוק.

יוליה מלינובסקי  :אמרת שזה אנשי ציבור ?
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מוטי

ששון :

לא פוליטיקאים .אנשים בעלי רקע ,משה בית -דגן היה יו" ר הסתדרות
הפקידים  ,ניסן שאלתיאל היה מנכ" ל החברה לפיתוח יפו  ,הוא נגיד
רוטרי ; איריס שטרן היא פסיכולוגית ארגונית שהשתחררה בדר גת
סא" ל מהצבא .

יוליה מלינובסקי  :זה אנשים בעלי רקע משפטי ?
מוטי

ששון :

כן ,יש להם את כל הרקע של ה -משה בית -דגן הוא אלוף ,נחשב
למומחה גדול .
מי בעד ההצעה?
) נערכת הצבעה(
בעד – 14
נגד – אין
נמנע – אין .

ה ח ל ט ה :אושר מינוי וועדה לענייני עובדים כאמור בסעיף  )171א( לפקודת
העיריות  .גדי וקס ,ניסן שאלתיאל  ,משה בית -דגן ,איריס שטרן .

מוטי

ששון :

תודה רבה .אני נועל את הישיבה .

הישיבה נעולה .

מוטי ששון
ראש העיר

נתי לרנר
ע  /ראש העיר
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