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מועצת עיר החמש -עשרה  -ישיבה שמן המניין מס' 29
מיום 4.7.2005
פרוטוקול מס' 271
נכחו חברי המועצה:

מוטי ששון
אילן לוי

ראש העיר

חבר מועצת העיר

איסרס אהרון
אלי נעים

חבר מועצת העיר

חבר מועצת העיר

דוד שלום

חבר מועצת העיר

דקלה צדוק

חברת מועצת העיר

חיים זברלו

חבר מועצת העיר

יאיר טאו

חבר מועצת העיר

יהודה קהתי
יואל ישורון

חבר מועצת העיר

חבר מועצת העיר

יוליה מלינובסקי
יוסף כהן

חברת מועצת העיר

חבר מועצת העיר

ישעיהו נוריאל
מיכאל לויט

חבר מועצת העיר

חבר מועצת העיר

מיקי שמריהו

חבר מועצת העיר
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משה רינת

חבר מועצת העיר

ניסן זכריה

חבר מועצת העיר

נסים זאב חי
עמוס ברנס

חבר מועצת העיר

חבר מועצת העיר

עמוס ירושלמי

חבר מועצת העיר

שמואל ברטנשטין
שרון אביגד

נעדרו :

גדי וקס

חברת מועצת העיר

חבר מועצת העיר

יעקב בבלי
רועי כהן

כ"כ נכחו:

חבר מועצת העיר

חבר מועצת העיר

חבר מועצת העיר

עו"ד ליפא י .קמינר
יצחק וידבסקי
נתי לרנר

יועץ משפטי

גזבר העירייה

עוזר ראש העיר
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על סדר היום
 .1שאילתה של סגן ראש העיר רועי כהן.
 .2שאילתה של סגן ראש העיר רועי כהן.
 .3שאילתה של סגן רה"ע חיים זברלו.
 .4שאילתה של סגן רה"ע חיים זברלו.
 .5הצעה לסדר של חבר המועצה שמואל ברטנשטין בנושא סגירת גנים ציבוריים
באזור מגורים בשעות המנוחה.
 .6הצעה לסדר של חבר המועצה שמואל ברטנשטין בנושא הקצאת אזורים שבהם
יוכלו בעלי הכלבים לאפשר לכלביהם להסתובב ללא רצועה.
 .7הצעה לסדר של חבר המועצה יוסף כהן בנושא מינוי גזבר לאיגוד כיבוי-אש.
 .8הצעה לסדר של חבר המועצה משה רינת ,מועד פגרת מועצת העיר.
 .9אישור לפרסום עבודות סלילה בח 300/טבעות דרומיות בהתאם למכתבה )מיום
 (15.12.04של אביגיל אזיקרי רפרנטית באגף התשתיות.
 .10אישור לפרסום עבודות הנחת קווי מים ביוב ותיעול בהתאם למכתבה )מיום (5.6.05
של אביגיל אזיקרי רפרנטית באגף התשתיות .
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ריכוז החלטות מישיבת מועצת העיר שמן המניין ) (29מיום 4.7.05
פרוטוקול מס' 271

 .1התקבלה ההצעה לסדר של חבר המועצה שמואל ברטנשטין בנושא סגירת גנים
ציבוריים באזור מגורים בשעות המנוחה.

 .2ההצעות לסדר של חבר המועצה יוסף כהן בנושא מינוי גזבר לאיגוד כיבוי-אש,
וההצעה לסדר של חבר המועצה משה רינת ,מועד פגרת מועצת העיר הוסרו מסדר
היום.

 .3אושר פה אחד פרסום עבודות סלילה בח 300/טבעות דרומיות בהתאם למכתבה
)מיום  (15.12.04של אביגיל אזיקרי רפרנטית באגף התשתיות.

 .4אושר פה אחד פרסום עבודות הנחת קווי מים ביוב ותיעול בהתאם למכתבה
)מיום  (5.6.05של אביגיל אזיקרי רפרנטית באגף התשתיות .
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 1+2שאילתה של סגן ראש העיר רועי כהן.
מוטי ששון:

אני קורא את השאילתה) -מדברים יחד(

אהרן איסרס :אדוני ראש העיר ,בכל אופן מילה אחת .מעבר למחלוקות הפוליטיות ,אני
רוצה בשמי ואני מקווה שכלל חברי המועצה יצטרפו לברכה ,מנכ"לית
עיריית חולון נבחרה למליאת רשות השידור .אני חושב שזה תעודת כבוד
לעיר הזאת ,תעודת כבוד למנכ"לית.
מוטי ששון:

אנחנו מצטרפים.

שמואל ברטנשטין:
מוטי ששון:

סליחה מוטי,

אבל תן לי להתחיל את הסדר יום-

שמואל ברטנשטין:

לפני סדר יום .יש אישור פרוטוקולים ,אני הגשתי הסתייגויות

לפרוטוקולים שנשלחו ולפי הפקודה –
מוטי ששון:

אני לא מבין למה אתה לא עושה אישור פרוטוקולים.

נתי לרנר:

היה אישור של הקודמים .עכשיו הוא שלח את החדשים שאנחנו עושים
עליהם הגהה .גם הקשבנו לקלטות ,והם יופיעו לך) -מדברים יחד(

מוטי ששון:

או.קיי .אני קורא את השאילתה :תקציב עיריית חולון לשנת  2005שאושר
ע"י משרד הפנים ביום  ,20.12.2004אישר הלוואת מתן ...
בעל השאילתה איננו כאן.
אני עובר לשאילתה הבאה.
גם איננו – רועי איננו.
אני עובר לשאילתה של זברלו.

 3+4שאילתה של סגן רה"ע חיים זברלו.
מוטי ששון :כמה כסף עולה מסע הפרסום הנ"ל ,מאיזה סעיף תקציבי .האם המסע הוא
חלק מיחסי הציבור?
ובכן ,הוצאות הפרסום של פסטיבל ישי היו  .363,762הסכום ע"י תיאטרון
מתוך הקצבה לתיאטרון) .מדברים יחד(
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 .5הצעה לסדר של חבר המועצה שמואל ברטנשטין בנושא סגירת גנים ציבוריים באזור
מגורים בשעות המנוחה.
שמואל ברטנשטין  :אני מבקש להעלות לסדר היום את הנושא של סגירת גנים
ציבוריים בשטחי מגורים בשעות ה מנוחה.
ההסבר לזה  :חולון מרובה בגנים .בשעות הלילה מתרחשים בחלק
מהגנים פעולות וונדליזם וחלקם הופכים למוקדי רעש באופן שמהווה
מטרד לדיירי הסביבה .לא לשם כך הוקמו הגנים.
הבעיה אינה מיוחדת לחולון .בערים רבות בעולם כולל גם בעיר התאומה
סירן ,נהוג לסגור את הגנים בלילה.
גם בארץ במספר מקומות ,למשל ברמת השרון הוחלט לסגור את הגן
המרכזי שמסביבו נמצאים בתי מגורים ,הוחלט לסגור אותו בשעות
המנוחה.
לפיכך אני מציע להפעיל הגבלות גם בחולון .מאחר והנושא חדש ,מוצע
בשלב ראשון לקבל את ההחלטה הבאה כמו שאקריא ,ובהתאם לנסיון
שיירכש ,לשקול האם להרחיב או לבטל את ההחלטה במקומות נוספים.
ההצעה אומרת כך ,והיא מסתמכת גם על חוק עזר לחולון:
מועצת העיר מחליטה בהתאם לסעיף  42לחוק עזר לחולון " מניעת
מפגעים ושמירת הסדר והנקיון  ,1982לסגור את גן הרצל חלק א' וחלק
ב' מכיכר וייצמן עד רחוב ההסתדרות .כשמשני צידיו יש בתי מגורים של
רח' ארלוזורוב ורח' ויצמן בשעות המנוחה ,לפי הכתוב בחוק עזר.
דהיינו משעה  2עד  4בשעות הצהרים ומ 11 -בלילה עד  6בבוקר בימי חול
ועד  8בבוקר בימי שבת וחג.
יש לי פה דוגמא מרמת השרון ,גדרו את הפארק ,פארק יפה משמש את
התושבים .כולם נהנים ממנו .זאת הצעתי.
מוטי ששון:

אנחנו מוכנים לבדוק את הדבר הזה ,והדבר הזה מורכב מאוד ולא פשוט.
ועלויות גדולות מאוד להתחיל לסגור את כל הגנים הציבוריים.

שמואל ברטנשטין  :לא אמרתי את כל הגנים הציבוריים .אמרתי גן הרצל א' ו-ב' ורק את
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הצדדים שלו כי חלק סגור,
מ וטי ששון:

אבל אתה שוכח למה גן הרצל?

יואל ישורון :וגן דובנוב לא? מה ,שם אנשים סוג ד'?
מוטי ששון:

נכון.

מוטי ששון:

העסק לא פשוט ,שמוליק .עלויות גדולות מאוד .זה גם לסגור ,זה גם לשים
אבטחה .זה לא פשוט .זה הוצאה כספית מאוד גדולה.

יואל ישורון :אני רוצה להגיד משהו .דווקא אני רואה בהצעה הזו הצעה די רצינית .אני
מניח ,מוטי ,שאתה מקבל יותר דיווחים על הונדליזם והאלימות בגנים
הציבוריים.
היה לי כמה מפגשים אני בעצמי ,עם הדיירים ברח' ארלוזורוב כשהוקם גן
הרצל ב' ,עם הסיפור של הלוויתן .הם אומרים שמאז הם עברו את השלב של
המתים .מרוב רעש וונדליזם הם לא מסוגלים -לא העלו על דעתם אחרי
עשרות שנים של שקט שם ,שהיה שקט חסר תקדים -הם הגיעו לדברים
כאלה.
עכשיו ,לעניין התקציב -אתה בטח קראת על רודי ג'וליאני איך הוא נלחם
בדברים הקטנים קודם כל ,לפני שהוא ביער את האלימות .חלק מההצעה
שמעלה שמוליק ,בדיוק נוגעת בנקודה הזאת שהרמה של האלימות -לבער
דווקא בגנים הציבוריים בהתחלה.
אז יכול להיות -אני מסכים איתך שהעסק מורכב ,זה אבטחה ,זה גם לא
יתרגלו לזה כל כך מהר .לכן יהיה עם זה בעיות לא מעטות .לכן אני מסכים
שזה מורכב ולא פשוט .אבל אני חושב שהמימדים של הונדליזם כל כך
מורכבים וכל כך בעייתיים ,שאם אתה תצליח במקום מסויים שללא ספק יש
שם אוסף של אלימות – אם תצליח שם ,אני חושב שאתה בעצמך תקצה
תקציבים לעוד גנים ציבוריים כדי שהדבר הזה יהיה גם במקומות אחרים.
לכן אני חושב שההצעה של שמוליק היא נבונה וחכמה ,והיא אפילו שנראית
כאילו מתעסקת בזוטות ,היא בכלל לא מתעסקת בזוטות.
ג'וליאני התחיל עם אותם קבצנים שהיו מתנפלים על המכוניות שגם אז
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זלזלו בו ואמרו איך האיש הזה שמתעסק בזוטות ,יצליח לבער את האלימות.
וזה ירד במימדים בלתי רגילים כשהוא הצליח בסוגיה הזאת.
לכן אני חושב שההצעה של שמוליק ,כדאי לאמץ אותה ,מוטי.
יוסף כהן:

יואל ,נוציא אותה מהגנים ,נביא אותם על יד הבית .על יד הברזלים.

מיכאל לויט :ההצעה שלכם עומדת בניגוד גמור לזה שאתם ביטלתם את סיירת השקמה.
)מדברים יחד(
מיכאל לויט) :מדברים יחד( אם המדיניות היא באמת לרווחת התושבים ,על-מנת לעזור
להם בנקודות הקטנות האלה .באמת יכול להיות שיש מקומות שמהווים
מטרד בשעות הצהרים או בלילה .בעיקר בלילה.
אז לבוא ולבטל יחידה כמו סיירת ירוקה ,שקמה ,לא משנה איך תקרא לזה,
שהיתה בתוספת למשטרת חולון ,בתוספת לפיקוח ,שיכלה רק להועיל
ולהעלות את רמת החיים – אתם באתם וביטלתם אותה.
אז צריכה להיות איזושהי קורלציה בין ההצעות.
יואל ישורון :אבל סיירת השקמה ,אילו היתה )מדברים יחד(
מוטי ששון:

אבל יואל ,הוא אמר את דעתו) .מדברים יחד(
מה שאומר מיכאל ,הוא מדבר על אותה סיירת שאתם לפני שנה הצבעתם נגד
הקמתה .זה לא הסיירת הקיימת של שוטר ופקח ,אלא זו סיירת שהיתה
צריכה להיות בנויה אך ורק מאנשי הפיקוח ולא מאנשי המשטרה .ואתם
הצעתם לבטל את זה) .מדברים יחד(

אלי נעים:

בנושא של ההצעה של שמואל שאתה גם התייחסת אליה ,אז אני גם ליוויתי
את הנושא הזה של התמרמרות של מספר שכנים בגן הרצל ב' בקטע של
הקמת הלוויתן.
אני רק רוצה להגיד לך משהו .לך תבקר עכשיו שם ,תראה את המאות – לא
העשרות ,את המאות  -של ילדים שנמצאים שמה .תאמין לי ,שווה לפגוע
בשתי משפחות -חס וחלילה ,לא לפגוע – להפריע להם קצת ,כדי לראות את
כל השמחה שמביאים ההורים את הילדים בנושא הזה) .מדברים יחד(
לגבי )מדברים יחד(
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אני רוצה רק להגיד לך משהו ,מילא את גן הרצל אפשר לאטום ,אולי אני
אומר .תגיד לי איך אתה סוגר ואיך אתה עוצר את ככר צמרת .את הככר
היפה שעשו שם ,שיש  4כניסות ראשיות ועוד כ 20-כניסות נוספות מכל מיני
בתים .כי כל אחד גם ,הוא יכול לעבור פשוט מהבית שלו .זה מסובך ,אבל שם
גם יש איזשהו -תלך תבקר ב 8-בבוקר )מדברים יחד( אני גר שם .אמנם
עכשיו עברתי אבל אני רוצה להגיד לך משעה  6בבוקר 7 ,בבוקר כבר יש שם
מלא ילדים עם ההורים שלהם בככר הזאת.
באמת ,יש דברים שהם הגיוניים ,שאפשר ללכת לכיוון שלהם .אולי בגן הרצל
א' ,אולי בגן הרצל -אבל אם תסגור את גן הרצל ,יבוא אליך גם דובנוב ואח"כ
גם ספיר וכל הגנים האלה ירצו .אז יהיה לך תקדים מאוד מסוכן ,שלא תוכל
בצד אחד לעשות כן ,ובצד אחד לעשות לא .בוא נבחן את זה עוד קצת.
נכון שיש בהרצליה גן אחד סגור .אני גם כן מכיר את זה .המזכירה של הרופא
שלי כבר העלתה את ההצעה הזאת כמה פעמים .אמרתי לה 'את רוצה
שנסגור לך את גן צמרת?' נסגור אותו ,כי היא גרה באביבים  8שזה בדיוק על
הזה? אז אין דבר ,לא יקרה שום דבר אם יהיה לה קצת רעש.
שמואל ברטנשטין  :מאופן הדיון אני יכול להבין שזה כבר על סדר היום?
מוטי ששון:

כן.

שמואל ברטנשטין  :אז אני רוצה להוסיף כמה מילים.
מוטי ששון:

בוא נעמיד את זה להצבעה.

שמואל ברטנשטין  :לא ,לגופו של עניין אני רוצה להגיד כמה מילים ,בתור מי שהציע את
ההצעה.
מה שלמדו אותי ,גם אתה -מורי ורבותי ,זה שיש הצעה לסדר ,צריכים לשכנע
קודם .אם היית מסכים מראש להעלות את זה לסדר היום ,היית כותב את
זה בסדר היום.
מוטי ששון:

אז תדבר .אנחנו העלינו לסדר )מדברים יחד( ,

שמואל ברטנשטין  :גם כך או אחרת ,אני אבקש רשות להגיד עוד כמה מילים.
במקומות האלה שהצעתי לסגור אותם ,האידיליה עם ה 200-ילדים ,אלי,
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היא לא בדיוק כמו שאתה מתאר אותה.
במקום הזה לא במקרה מישהו אזר עוז וכתב כתובות שמכים ילדים בגן
והתכוון לגן הזה ,ולא לגן הילדים שנמצא רחוק משם וקורות שם פעולות
וונדליזם ואלימות נגד בני נוער אחד נגד השני ,ולא בשעות אחה"צ כשכולנו
מסתכלים ,ולא מתי ש-
מוטי ששון:

לצערי זה קורה בכל מקום .תסגור את חוף הים .חוף הים ,כל  50מ' יש שם
דקירה.

שמואל ברטנשטין  :בסדר .למזלנו אין לנו ים ואנחנו יכולים לעשות משהו נסיוני ,לשפר
כמה דברים .ואני חושב -אני גם אהיה מוכן לקבל מסקנות.
החלטה שלנו עוברת בכל מקרה לאנשי המקצוע ,ואח"כ נעשה פיילוט כזה
ונראה מה קורה.
מוטי ששון:

בסדר .אתה מציע להעביר את זה לאנשי המקצוע?

שמואל ברטנשטין  :לא ,אני מציע שנקבל את ההחלטה הזאת -אני לא בונה גדרות .בלאו
הכי זה עובר לאגף תשתיות ,הביצוע של זה.
מוטי ששון:

מה ) -מדברים יחד(

שמואל ברטנשטין  :זה לא משנה .הנסיון מראה שכשיש גדר-
מיקי שמריהו :אני רוצה לחזק את המילים ששמוליק מדבר עליהם .ואני נתקלתי ברחוב
רוטשילד מול הבית כנסת ,יש שם בצד שמאל ,אוכלוסיה בוגרת .מה שאני
רוצה להגיד לכם ,שאנשים שם באו בדמעות .הם לא ישנים בלילה .יש שם
וונדליזם ויש שם -אני לא רוצה לדבר על דברים שהם יותר גרועים מזה .ואני
חושב שמה ששמוליק אומר ,יש מקומות שצריך לתת את הדגש על זה .אי
אפשר) -מדברים יחד(
יואל ישורון :לתת לסיירת שתעבור על יד הגנים האלה יותר פעמים בלילה ,זה הכל.
אני רוצה להגיד לך משהו .אצלנו במועצת הפועלים ישבו במשך שנה ,ילדים
שעשנו והכל .ואני ביקשתי מהמשטרה שיעשו פעמיים -עשינו תאורה ,עשינו
זה ,הרחקנו אותם משם .אי אפשר לסגור את כל הדרכים בשביל שיש כמה-
)מדברים יחד(

10

מועצת העיר חולון,ישיבה שמן המניין מס'  ,29מיום  ,4.7.05פרוטוקול מס' 271

מוטי ששון:

מי בעד ההצעה של שמואל?
)נערכת הצבעה(
בעד – ,11
נגד – .8
ההצעה לסדר נתקבלה.

 .6הצעה לסדר של חבר המועצה שמואל ברטנשטין בנושא הקצאת אזורים שבהם יוכלו
בעלי הכלבים לאפשר לכלביהם להסתובב ללא רצועה.
שמואל ברטנשטין  :אבקש להעלות לסדר היום ,הקצאת איזורים שבהם יוכלו בעלי
הכלבים לאפשר לכלביהם להסתובב ללא רצועה.
ההסבר שלי ,בחולון לא הוקצו עד היום שטחים שבהם יוכלו בעלי כלבים
לשחרר את כלביהם .מניעת הצורך הטבעי של כלבים לנוע בחופשיות ,אינה
הגיונית ולטענת פעילים בתחום של בעלי חיים ,אף גובלת בצער בעלי חיים.
בעיריית ת"א רק לאחרונה כמו גם במקומות אחרים ,הקצו ראש העיר
בהתאם לחוק להסדרת הפיקוח על כלבים התשס"ג ,2002 -סעיף )11ב(
מקומות בגנים מסויימים ובשעות שבהם יכולים בעלי הכלבים לשחרר את
כלביהם.
יש לך דוגמא )מציג( זה כתוב בפירוש שזה לא כולל כלבים מסוכנים וגם
בחוק שחוקק לפני שנתיים .לפיכך אני מבקש להעלות את הנושא לסדר
היום.
פה אין לי הרבה מה להוסיף .אני רק רוצה להגיד לך אלי ,גם שם כשתלך
תראה את בעלי הכלבים והכלבים ביחד נהנים ומבלים במקום הזה ,אז
תראה איזה שמחה יכולה להיות במקום כזה) .מדברים יחד(
מועצת העיר ממליצה לראש העיר להקצות את המקומות הבאים כמקומות
שבהם יוכלו בעלי הכלבים לשחרר את כלביהם מהרצועה :פארק פרס-
יואל ישורון :אני מציע במקום "ממליצה" – "לבחון"
שמואל ברטנשטין  :ממליצה -יותר רך מממליצה?
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פארק פרס למעט יום שבת; פארק הנוער בתל גיבורים למעט בשבת ובחג;
ובאיזור החולות שב-
מוטי ששון:

מי בעד?

)נערכת הצבעה(
בעד ,,, -
נגד – ;2
נמנע – .1
או.קיי .אנחנו נתייחס להמלצה שלך.

 7+8הצעה לסדר של חבר המועצה יוסף כהן בנושא מינוי גזבר לאיגוד כיבוי-אש.
הצעה לסדר של חבר המועצה משה רינת ,מועד פגרת מועצת העיר.

מוטי ששון:

יוסף ומשה ,אתם מוכנים לוותר על ההצעה לסדר? )מדברים יחד(

ההצעות לסדר של חבר המועצה יוסף כהן בנושא מינוי גזבר לאיגוד כיבוי-אש ,וההצעה
לסדר של חבר המועצה משה רינת ,מועד פגרת מועצת העיר הוסרו מסדר היום.

 .9אישור לפרסום עבודות סלילה בח 300/טבעות דרומיות בהתאם למכתבה )מיום
 (15.12.04של אביגיל אזיקרי רפרנטית באגף התשתיות.

מוטי ששון:

אני רוצה להקריא סעיפים – אישור פרסום ,עבודות סלילה בח 300/תב"עות
דרומיות בהתאם למכתבה מיום  15.12.04של אביגיל אזיקרי ,רפרנטית באגף
התשתיות.
)מה שיש להם( אישור לפרסום עבודות הנחת קווי מים וביוב ותיעול בהתאם
למכתבה מיום  .5.6של אביגיל אזיקרי ,רפרנטית באגף התשתיות .מה
שמצורף לפניכם.

שמואל ברטנשטין  :אני חוזר על בקשתי ,הצעת ייעול אבל אני מבקש -כי הסכמתם ולא
קיימתם את זה בפעם שעברה – יש פה את כל המספרים האלה .זה מסמך

12

מועצת העיר חולון,ישיבה שמן המניין מס'  ,29מיום  ,4.7.05פרוטוקול מס' 271

בוורד .תצרף את זה בבקשה לפרוטוקול .לא רק בפענוח) -מדברים יחד(
מוטי ששון:

)מדברים יחד( השופט ,ואנחנו מצרפים דברים מסוג זה לפרוטוקול.
)מדברים יחד(
כולם מסכימים?
אושר פה אחד.

ה ח ל ט ה :אושר פה אחד פרסום עבודות סלילה בח 300/טבעות דרומיות בהתאם
למכתבה )מיום  (15.12.04של אביגיל אזיקרי רפרנטית באגף התשתיות.

 .10אישור לפרסום עבודות הנחת קווי מים ביוב ותיעול בהתאם למכתבה )מיום (5.6.05
של אביגיל אזיקרי רפרנטית באגף התשתיות .

מוטי ששון:

המסמכים האלה צורפו ,כפי שהקראתי.
מי בעד?
)נערכת הצבעה(
אושר פה אחד.

ה ח ל ט ה :אושר פה אחד פרסום עבודות הנחת קווי מים ביוב ותיעול בהתאם
למכתבה )מיום  (5.6.05של אביגיל אזיקרי רפרנטית באגף התשתיות .

או.קיי .תודה רבה .הישיבה נעולה.

הישיבה נעולה.
מוטי ששון
ראש העיר

נתי לרנר
ע/ראש העיר
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