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מועצת עיר החמש-עשרה  -ישיבה מן המניין מס' 44
מיום 5.2.06
פרוטוקול מס' 286 -

ה"ה חברי המועצה:

מוטי

ששון ראש העיר

משה רינת
אלי נעים

חבר מועצת העיר

חבר מועצת העיר

דקלה צדוק
יוסף כהן

חברת מועצת העיר

חבר מועצת העיר

חיים זברלו

חבר מועצת העיר

עמוס ברנס

חבר מועצת העיר

יעקב בבלי

חבר מועצת העיר
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אילן לוי

חבר מועצת העיר

דוד שלום

חבר מועצת העיר

עמוס ירושלמי
ניסן זכריה

חבר מועצת העיר

איסרס אהרון
שרון אביגד
רועי כהן
גדי וקס

חבר מועצת העיר

חברת מועצת העיר

חבר מועצת העיר

חבר מועצת העיר

יאיר טאו

נעדרו:

חבר מועצת העיר

חבר מועצת העיר

דרור קריטי

חבר מועצת העיר

יהודה קהתי
יואל ישורון

חבר מועצת העיר

חבר מועצת העיר

ניסים זאב חי

חבר מועצת העיר

שמואל ברטנשטין
יוליה מלינובסקי
מיקי שמריהו
מיכאל לויט

כ"כ נכחו:

חבר מועצת העיר

חברת מועצת העיר

חבר מועצת העיר

חבר מועצת העיר

עו"ד ליפא י' קמינר
יצחק וידבסקי

יועץ משפטי

גזבר העירייה
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על סדר היום:
.1

הצעה לסדר יום של חבר המועצה רועי כהן ,פתיחת מכללה למדעים שלוחה של
האוניברסיטה הפתוחה בחולון.

.2

הצעה לסדר יום של חבר המועצה רועי כהן ,דמי מנוי בספריות העירוניות.

.3

הצעה לסדר יום של חבר המועצה עמוס ירושלמי ,הנחה למשפחות השכול.

.4

הסמכת עו"ד דוד ימין ת.ז 32227449 .להתייצב לתבוע בבית המשפט לעניינים
מקומיים בחולון ,בהתאם לכתב הסמכה מיום .26.1.06

.5

אישור החלטות ועדת ההנחות במיסי עירייה לשנת  2005בהתאם למכתבה של הגב'
שושנה שפר ,ס .גזבר העירייה מיום .17.1.06

.6

אישור התקשרות בין עיריית חולון ובין אילנות הקריה )ישראל( בע"מ עפ"י מכרז
מס'  11/05למכירת זכויות העירייה בגוש  6870חלקה  6המהוות 1382/363288
חלקים במושעא תמורת סך של  48,975ש"ח.

.7

מינוי הגב' ציפי חרש למנהלת לשכת ראש העיר.

.8

מינוי ס .גזבר העירייה מר דני פדר לחבר במועצת המנהלים של החברה לפיתוח
תיאטרון ,מוסיקה ,אומנות ומחול חולון בע"מ ,במקום גזבר העירייה מר יצחק
וידבסקי.

.9

מינוי עו"ד רוני חלמיש כחבר הנהלה באיגוד ערים ת"א-יפו חולון – בית מטבחיים,
במקום עו"ד עופר צילקר.

.10

מינוי חבר המועצה יוסף כהן כחבר הנהלה באיגוד ערים ת"א-יפו חולון בית
מטבחיים ,במקום חבר המועצה אלי נעים.

.11

אישור פרוטוקול ועדת שמות מיום .31.1.06
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ריכוז החלטות מישיבת מועצת העיר מן המניין מס'  44מיום 5.2.06
פרוטוקול מס' 286
 .1מועצת העיר מחליטה להוריד מסדר היום את הצעתו של רועי כהן לפתיחת מכללה
למדעים שלוחה של האוניברסיטה הפתוחה בחולון.
 .2מועצת העיר מחליטה להוריד מסדר היום את ההצעה של רועי כהן בנושא דמי מנוי
בספריות העירוניות לפנסיונרים וקשישים בעיר חולון.
 .3מועצת העיר מחליטה להוריד מסדר היום את ההצעה לסדר של חבר המועצה עמוס
ירושלמי בנושא הנחה למשפחות השכול ונפגעי טרור.
 .4בתוקף סמכותה לפי סעיף  264לפקודת העיריות נוסח חדש ,החליטה מועצת עיריית חולון
בישיבתה שמן המניין מס'  44ביום ראשון ז' בשבט תשס"ו ה  ,5.2.06להסמיך את עובד
העירייה עו"ד דוד ימין ת.ז 32227449 .להתייצב לתבוע בבית המשפט לעניינים מקומיים
בחולון בכל תביעה פלילית בשל עבירה על חיקוקים המפורטים להלן ברשימה שמופיעה
במסמך של לשכת ראש העיר מ 26.1.06 -ושהם בסמכות בית המשפט לעניינים מקומיים.
 .5ראש העיר מוריד את הסעיף.
 .6מועצת העיר מאשרת ,לאחר קבלת חוות דעת היועץ המשפטי את ההתקשרות בין עיריית
חולון ובין אילנות הקריה )ישראל( בע"מ עפ"י מכרז מס'  11/05למכירת זכויות העירייה
בגוש  6870חלקה  6המהוות  1382/363288חלקים במושעא תמורת סך של  48,975ש"ח.
בעד החלטת האישור הצביעו  14חברים מתוך  25חברי מועצה ,שהם רוב רגיל מתוך כלל
חברי המועצה ,ולא רק הנוכחים.
 .7ראש העיר מכריז על מינויה של הגב' ציפי חרש למנהלת לשכת ראש העיר.
 .8מועצת העיר מחליטה לאשר מינוי סגן גזבר העירייה מר דני פדר לחבר במועצת המנהלים
של החברה לפיתוח תיאטרון ,מוסיקה ,אומנות ומחול חולון בע"מ במקום גזבר העירייה מר
יצחק וידבסקי.
 .9מועצת העיר מחליטה לאשר מינוי עו"ד רוני חלמיש כחבר הנהלה באיגוד ערים ת"א-יפו
חולון – בית מטבחיים במקום עו"ד עופר צילקר.
 .10מועצת העיר מחליטה לאשר מינוי חבר המועצה יוסף כהן כחבר הנהלה באיגוד ערים
ת"א-יפו חולון – בית מטבחיים במקום חבר המועצה אלי נעים.
 .11מועצת העיר מחליטה לאשר פרוטוקול ועדת שמות מיום  .31.1.06משפחה שלא תאשר
קריאת השם שנבחר ,לא יקרא הרחוב בשם המוצע.
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מוטי ששון:

אני פותח את ישיבת מועצת העיר מן המניין מס'  .44נתחיל בסעיף הראשון
– הצעה לסדר של חבר המועצה רועי כהן :פתיחת מכללה למדעים שלוחה של
האוניברסיטה הפתוחה בחולון .אתה רוצה לקרוא ,בבקשה.

.1

הצעה לסדר יום של חבר המועצה רועי כהן ,פתיחת מכללה למדעים שלוחה
של האוניברסיטה הפתוחה בחולון

רועי כהן:

"הצעה לסדר לישיבה מן המניין שתתכנס .הנושא :פתיחת מכללה למדעים
שלוחה של האוניברסיטה הפתוחה בעיר חולון .בעקבות נתוני דו"ח מכון
אדווה לשוויון וצדק חברתי בישראל לשנת  2005המצביע על העובדה שרק כ-
 12.8%מכלל הצעירים בגיל  20-29תושבי העיר חולון למדו לתואר ראשון
במוסד אקדמאי ,ולנוכח הנתון שבעיר חולון אין מכללה למדעים ,כגון ,מדעי
הרוח ,מדעי החברה ,וכן ,בתחומי לימוד של מינהל עסקים כלכלה ושיווק,
וכן ,העובדה שבעיר חולון אין שלוחה של האוניברסיטה הפתוחה ,מכלול
עובדות אלה הינם בין הסיבות המרכזיות לנתוני הדו"ח שמצביעים על עובדה
חמורה ביותר ,כמעט  90%מכלל צעירי העיר חולון לא פונים לרכישת השכלה
אקדמאית .על ידי כך ,חלון ההזדמנויות שלהם לעתיד בנושא פרנסה ומקצוע
נפגע קשות .כאשר המודעות להשכלה אקדמאית והנגישות אליה לא נמצאים
בעיר חולון ,עובדה זו מקשה על ציבור צעירי חולון לפנות לרכישת השכלה
אקדמאית .וכן ,גורמת בדיעבד להגירה שלילית של צעירי העיר חולון
הנאלצים לפנות ללמוד במוסדות אקדמאים בערים אחרות ולרבות מעתיקים
את מקום מגוריהם מטעמי נוחות של הנחות במיסים ,מלגות ,זכויות לחניה
ועוד .עם הקמת מכללה למדעים בעיר חולון ,תינתן האפשרות לצעירי העיר
חולון לקבל הנחות משמעותיות והדבר יחזק את תחושת ההזדהות שלהם עם
העיר חולון ,והחשוב ביותר ,ישאיר אותם בעיר חולון ".הצעה זאת הגיעה
בעקבות נתוני הדו"ח.

מוטי ששון :תקריא את הצעת ההחלטה.
רועי כהן:

אני רוצה להציג לפני הצעת ההחלטה .אני רוצה להציג מעבר למה שכתוב פה.
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אני יכול להציג גם במילים שלי מעבר לזה.
מוטי ששון :מובן מה שכתבת.
רועי כהן:

מובן ,אבל אני רוצה להרחיב מאיפה זה מגיע.

מוטי ששון :אם נפתח דיון ,תוכל להרחיב.
רועי כהן:

זה לא קשור לדיון ,זו הצעה לסדר שלי ואני רוצה להציג אותה.

מוטי ששון :קראת ,הבנו מה אתה רוצה .תקרא את הצעת ההחלטה.
רועי כהן:

אקרא את הצעת ההחלטה אבל לפני זה אני רוצה להגיע לנקודה העיקרית –
למה זה הגיע בכלל לשולחן המועצה .אני חושב שמועצת העיר צריכה לעודד
מדיניות ולשים בראש סדר העדיפויות שלה לפעול בכל האמצעים הניתנים
להעלות את שיעורי הפונים לרכישת השכלה אקדמאית בקרב צעירי העיר
חולון .שלוחה של האוניברסיטה הפתוחה בעיר חולון ,שהיתה בעבר ונסגרה,
יכולה להקל מאד גם על צעירים שרוצים לשלב עבודה ולימודים ,וגם על
בוגרים שרוצים להפנות את שעות הפנאי שלהם לרכישת השכלה ולקבל ידע
ואינפורמציה ממוסד אקדמאי מסודר .בגלל זה הצעת ההחלטה מגיעה פה
למועצת העיר .מדובר פה במדיניות ,בסדרי עדיפויות ,ומועצת העיר הזאת
צריכה לדון ולהחליט שכגוף שאמון על המדיניות העתידית של העיר חולון,
הוא רואה את הנושא הזה של פתיחת מכללה ופתיחת שלוחה של
האוניברסיטה הפתוחה בעיר חולון ,כנושא שיש לשים אותו בראש סדר
העדיפויות .הצעת החלטה :מועצת העיר חולון מאשרת החלטה הקובעת כי
יש להתחיל בהליכים של הקמת מכללה למדעים ,וכן ,פתיחת שלוחה של
האוניברסיטה הפתוחה בעיר חולון ,שתעניק לכלל ציבור תושבי העיר חולון
אפשרות לרכוש השכלה אקדמאית ללא מחסומים של תנאי קבלה .הנושא
ירוכז באמצעות מינהל החינוך של העיר חולון ,וכן ,תיבחן אפשרות להקצאת
שטחים ציבוריים לצורך העניין.

מוטי ששון :מאחר ובחולון ישנו המכון הטכנולוגי ,שהוא יותר ממכללה ,אמנם קצת
פחות מאוניברסיטה ,כשהוא רשאי להגיש לתואר ראשון וגם לתואר שני,
ומאחר והיה בעבר ניסיון להכניס מקצועות מתחום מדעי החברה ,כמו
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תקשורת ,והמועצה להשכלה גבוהה לא נתנה את ההיתר לכך ,נוצר מצב
שאנשים למדו רק ללימודי תעודה .המכון נאלץ להפסיק את אותם חוגים
שאינם מוכרים על ידי המועצה להשכלה גבוהה .בעבר נעשה ניסיון על ידי
האוניברסיטה הפתוחה ,שאכן פעלה ברחוב גאולים .בגלל מיעוט משתתפים
היא נסגרה .כל גוף או מוסד אקדמי שירצה לפעול בחולון ,אין לנו שום בעיה.
לכן אני מציע להוריד את ההצעה מסדר היום .מי בעד להעלות את ההצעה על
סדר היום?
הצבעה:
בעד4 :
נגד11 :
נמנעים.1 :
הוחלט להוריד את ההצעה מסדר היום.
החלטה :מועצת העיר מחליטה להוריד מסדר היום את הצעתו של רועי כהן לפתיחת מכללה
למדעים שלוחה של האוניברסיטה הפתוחה בחולון.

.2

הצעה לסדר יום של חבר המועצה רועי כהן ,דמי מנוי בספריות העירוניות

מוטי ששון:

הסעיף הבא .רועי כהן יקריא את ההצעה.

רועי כהן:

"הצעה לסדר יום לישיבת מועצת העיר מן המניין לכשתתכנס בנושא דמי
מנוי בספריות העירוניות לציבור הפנסיונרים וקשישי העיר חולון .בעקבות
פניות של תושבי העיר חולון ,פנסיונרים וקשישי העיר חולון בנוגע לגובה דמי
המנוי השנתיים בספריות העירוניות בעבורם ,ולאחר בחינת הנושא והשוואה
לגובה דמי המנוי בספריות העירוניות בערים העוטפות את חולון המצ"ב,
ומאחר ונמצא שהמחיר שנקבע בעיר חולון לציבור הפנסיונרים וקשישי העיר
עבור דמי מנוי לספריה העירונית הנו הגבוה ביותר בהשוואה לערים
האחרות ,ובעצם עובדה זו נמנעת מציבור זה כתושבי העיר חולון הזכות
ליהנות מאחד השירותים הבסיסיים ביותר שעל כל עירייה חובה להעניק,
כגון ,שירות קהילתי למען שיפור השכלתם ורווחתם ,מועצת העיר חולון
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מחליטה לפעול בנדון" .במילים שלי אסביר מאיפה מגיעה ההצעה הזאת.
בעבר היתה פניה לראש העיר על ידי תושב חולון בנושא דמי מנוי שנתיים
לציבור הפנסיונרים וקשישי העיר .אכן ,בטבלת השוואה שהוא עשה ולאחר
מכן אני ערכתי ,כפי שהיא מולכם ,נמצא שהמחיר גם בעבור שאילת ספר
אחד גבוה ביותר .את זה אמנם צריך לתקן אבל זה לא דרסטי .אבל בנושא
שאילת עד שלושה ספרים שמגיע לסדר גודל של  187ש"ח לפנסיונר וקשיש
לעומת הערים האחרות שם אין הגבלה לשאילת הספרים על ידי הקשישים
והפנסיונרים .שם מעודדים אותם בגלל שבסופו של דבר זה מצרך מאד חשוב
להם וזה שירות שהעירייה אמורה וצריכה להעניק להם .אין תשלום שם
בעבור ספר נוסף .לרוב זה עד שניים או שלושה ספרים .הגדילה העיר כפר
סבא שראש מינהל החינוך שלנו חבר מועצה בה )אבינועם גרנות( והחליטה
שציבור הפנסיונרים והקשישים ישלמו תשלום חד פעמי של  45ש"ח לכל
החיים ,לתת לאותם אנשים הזדמנות ואפשרות לקבל את השירותים של
הספריה בעידוד של העירייה .מעבר לעניין שהנושא לא קשור לשום
פוליטיקה ולשום קואליציה או אופוזיציה ,מדובר בסך הכל בתושבי העיר
שמהווים סדר גודל של למעלה מ 20% -מתושבי העיר חולון .לדעתי ,הם
זכאים לאחד השירותים החיוניים ביותר והוא שירות הספריה – לשאול
ספרים בלי שהעול הכספי יעמוד לנגד עיניהם .מדובר באנשים שמקבלים
 1,400ש"ח לחודש קצבה של ביטוח לאומי .לדעתי סכום של  187ש"ח לשנה
הוא סכום מאוד גבוה .עם כל הכבוד לחלק מהאנשים ,זהו סכום שמהווה
מחסום ואסור שלקראת זקנה כסף יהווה מחסום לאנשים לרכוש השכלה או
ליהנות משעות הפנאי .לאור הנתונים ,כאשר מועצת העיר תומכת בלמעלה
מ 6 -מיליון ש"ח רק בהפעלת רשת הספריות ,מכספי הארנונה ,אני חושב
שיש מקום וצריך .כפי שרשמתי בהצעת ההחלטה ,יש מקום לדון בנושא וגם
לבדוק אם אפשר ליישם את ההצעה הזאת" .לאור הנתונים שהוצגו מועצת
העיר חולון מחליטה להמליץ לאמץ את המודל שקיים בעיר כפר סבא ולקבוע
מחיר אחיד של  45ש"ח כתשלום חד פעמי לכל תקופת החיים לציבור
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הפנסיונרים וקשישי העיר חולון בעבור דמי מנוי לספריות העירוניות ,ללא
הגבלה לכמות השאלת הספרים .כמו כן ,לאור הנתון של גובה הסבסוד של
העירייה בהפעלת רשת הספריות העירוניות המתקרב לכ 6 -מיליון ש"ח
בשנה מכספי מסי הארנונה של התושבים ,מועצת העיר חולון ממליצה לעדכן
את תעריפי גובה דמי המנוי השנתיים לטובת תושבי העיר חולון למחירים
נמוכים יותר ,שיאפשרו נגישות לכלל שכבות האוכלוסיה בעיר חולון .לשם כך
תוקם ועדה בראשותו של סגן ראש עירייה שהמועצה תקבע ובהשתתפות
גורמי מקצוע ,שתפקידה יהיה לבדוק את הנושא ולקבוע קריטריונים למתן
הנחות והטבות ,וכן ,קביעת גובה התעריף לדמי המנוי השנתיים בספריות
העירוניות לציבור מסקטורים שונים בעיר חולון .וזאת בהתאם לנהוג בכל
הרשויות המקומיות ברחבי הארץ" .תודה.
מוטי ששון :מאחר שהמחירים שנקבעו בספריה הם מחירים שמתעדכנים מדי שנה עם
שיעור עליית המדד ,ומאחר שנבנתה כאן ספריית המדיטק שהיא ספריה
גדולה ,עשירה ומגוונת מבחינת האפשרויות שלה לתת מגוון רחב של ספרים
בתנאים מצוינים ,אי אפשר להשוות את הספריה הזאת לספריות אחרות .אם
ניקח את הספריות בשכונות – התעריפים שם מוזלים באופן משמעותי
ונמוכים בהרבה .כדי לשרת קהל גדול של קוראים צריכים לקנות הרבה
מאוד עותקים .ההוצאות שם גדולות מאוד .כשמדובר על סדרי גודל כאלה
כמו במדיטק ,כשצריכים לשלם את המחיר וגם מקבלים הנחה כגימלאים.
רועי כהן:

זה המחיר לאחר ההנחה .בכל השכונות זה המחיר.

מוטי ששון :אין סוף ובכל דבר תמיד אפשר להוריד .אין סוף להצעות להוריד מחירים
ולתת הנחות לסקטורים שונים .בעבר לא העלו את המחירים והמחיר מעודכן
בשיעור עליית המדד .אני מבקש להשאיר את המחיר אותו הדבר.
אלי נעים:

יש לי שאלה.

מוטי ששון :הנושא עולה לדיון רק אם מחליטים להעלות את ההצעה לסדר היום.
אילן לוי:

שאלה :האם יש ועדה כדי שאם יש לקשיש בעיה ספציפית היא יכולה לעשות
הנחה?
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מוטי ששון :הדברים האלה נדונים בחברות העירוניות ולא בשולחן של המועצה.
אלי נעים:

אנחנו מסבסדים את החברות העירוניות .אנחנו יכולים לקבוע מדיניות
לחברה העירונית.

מוטי ששון :אתה יכול להמשיך לתבוע לתת הנחות לכולם .מאיפה תממן את זה?
אלי נעים:

אבל זה לאזרח ותיק.

מוטי ששון :הוא מקבל את ההנחה הקבועה שלו.
אלי נעים:

הם לא מקבלים את מה שמגיע להם.

מוטי ששון :למה המחוקק לא נתן לו?
אלי נעים:

לאזרח ותיק יש חוק של הנחה  .50%למה אנחנו לא נותנים להם את ה?50%-

מוטי ששון 50% :מתייחס לתיאטרון.
אלי נעים:

לא רק תיאטרון אלא לכל מה שקשור לתרבות.

מוטי ששון :אני לא חושב שמה שאתה אומר זה נכון.
דקלה צדוק :בספריות הקטנות שהן לא מדיטק ,המחיר שם נמוך יותר?
מוטי ששון :כן .מי בעד להעלות את ההצעה לסדר היום?
הצבעה:
בעד6 :
נגד10 :
ההצעה ירדה מסדר היום.
החלטה :מועצת העיר מחליטה להוריד מסדר היום את ההצעה של רועי כהן בנושא דמי מנוי
בספריות העירוניות לפנסיונרים וקשישים בעיר חולון.

.3

הצעה לסדר יום של חבר המועצה עמוס ירושלמי ,הנחה למשפחות השכול.

מוטי ששון:

הסעיף הבא ,הצעה לסדר של עמוס ירושלמי.

עמוס ירושלמי :אני מודה להנהלת העיר ששלחה לי אלפי ברכות ליום ההולדת .בהצעה
לסדר אני פונה אליך ,אדוני ראש העיר" .משפחות רבות ממשפחת השכול
ונפגעי טרור פנו בבקשה לפעול בעירייה בהתייחסות שונה לקבוצת משפחות
השכול ונפגעי טרור .משפחות אלה ,שעולמם חרב עליהן ,זקוקות ליחס שונה
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שיאפשר להם להתמודד עם האובדן הקשה .בכל הערים במדינת ישראל ישנה
הבחנה ברורה במתן סיוע תרבותי למשפחות אלה כדי לאפשר להם
התמודדות נאותה ומקלה עם האובדן .ההצעה לסדר לפי סעיף )26א( :
מועצת העירייה רואה במשפחות השכול ונפגעי טרור ,אוכלוסיה מיוחדת שיש
לטפח ולסייע לה במגוון פעילויות עירוניות ,הן מיוחדות והן במסגרת
העירונית ,כגון ,הנחות בתיאטרון ,הנחות בהצגות והנחות בחוגים בפעילות
שעות הפנאי .הצעה החלטה :מועצת העירייה מחליטה להעניק למשפחות
השכול ונפגעי הטרור הנחה של  50%במגוון פעילויות עירוניות ,חוגים
במתנ"סים ,בריכות עירוניות ,תיאטרון ופעולות תרבותיות נוספות ".אוסיף
שאני עוזר למשפחות השכול הרבה שנים .יש כאלה שהעסקים שלהם נסגרו
בגלל המצב בבית וכל מה שעובר עליהם .יש כאלה שמקבלים סל מזון כדי
להעביר את השבת .אני לא מדבר סתם ,אני מדבר על דברים אמיתיים
מהשטח שאני חווה ועובר אותם יום יום .הרבה פונים אלי ,לא לכולם אני
יכול לעזור .משפחות השכול הן מאוד רגישות .אני קרוב לנושא .כשמדברים
על השכול זה קשה כי כל מה שאתה נותן למשפחה השכולה כאילו לא נתת
כלום .כל מה שחסר להם הוא תשומת לב ואהבה .אני רוצה שתיקח לתשומת
לבך ,אדוני ראש העיר ,כי זהו נושא מאוד חשוב .בוא נעזוב את כל
הפוליטיקה בצד .כמו שאתה אומר ,אי אפשר לעזור לכל אחד כשכל אחד
יבוא עם הצעה .אבל זו הצעה שאי אפשר לעבור עליה לסדר ולהגיד ,בוא
נעזוב אותם ונחפש משהו אחר .אי אפשר להוריד את ההצעה בקלות מסדר
היום .אני מדבר אל הקואליציה וגם לחברים שלי .כולם חברים שלי פה.
חשוב שאתה ,אדוני ראש העיר ,שבפעם שעברה העלית את נושא אגרת
הביטחון בגובה  150ש"ח למשפחה בשנה .יש אנשים ש 150 -ש"ח בשבילם זה
הרבה כסף וזהו אחוז מאוד גבוה מכלל הכסף שהם מקבלים מביטוח לאומי.
ההחלטה עברה כאן בהרמת יד כאילו זה כלום .אם אתה משווה את הנושא
שאני מדבר עליו ,צריך לקחת בכובד ראש את כל מה שאמרתי ולתת את
הדעת על הנושא הזה .תודה.
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מוטי ששון :מאחר ועל פי חוק ,החוק לא מכיר בהנחות סקטוריאליות אלא החוק מכיר
בהנחות על פי מצב חומרי .הראיה ,שמשפחת השכול לא מוכרת ,על פי חוק,
בנושא הארנונה .אני מציע להשאיר את המצב כמות שהוא.
רועי כהן:

למה לא מוכרת? הם מקבלים שני שליש הנחה.

מוטי ששון :החוק לא נותן למשפחות שכולות הנחה בארנונה .אין התייחסות בחוק.
רועי כהן:

נכה פעולות איבה מקבל הנחה עד לגובה שני שליש .תגיד את הנתונים
האמיתיים.

מוטי ששון :אמרת לבד "נכה".
רועי כהן:

אבל הוא מדבר גם על נפגעי פעולות טרור.

מוטי ששון :מי שנכה על פי חוק ,בין אם מפעולות איבה או משהו אחר ,זכאי לקבל הנחה.
הוא מקבל הנחה גם במקומות אחרים .ישנן ועדות שנותנות את ההנחות
האלה ,וכן גם בעירייה .לכן ,כל הדברים האלה קיימים .ההנחה צריכה
להיות לפי המצב החומרי ולא לפי המצב הסקטוריאלי.
עמוס ירושלמי :מה צריך לעשות?
מוטי ששון :מי בעד להעלות את ההצעה על סדר היום?
הצבעה:
בעד5 :
נגד10 :
ההצעה יורדת מסדר היום.
החלטה :מועצת העיר מחליטה להוריד מסדר היום את ההצעה לסדר של חבר המועצה עמוס
ירושלמי בנושא הנחה למשפחות השכול ונפגעי טרור

.4

הסמכת עו"ד דוד ימין ת.ז 32227449 .להתייצב לתבוע בבית המשפט
לעניינים מקומיים בחולון ,בהתאם לכתב ההסמכה מיום .26.1.06

מוטי ששון:

הסעיף הבא ,הסמכת עו"ד דוד ימין ת.ז 32227449 .להתייצב לתבוע בבית
המשפט לעניינים מקומיים בחולון ,בהתאם לכתב ההסמכה המצ"ב .בתוקף
סמכותה לפי סעיף  264לפקודת העיריות נוסח חדש ,החליטה מועצת עיריית
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חולון בישיבתה שמן המניין מס'  44ביום ראשון ז' בשבט תשס"ו ה,5.2.06 -
להסמיך את עובד העירייה עו"ד דוד ימין ת.ז 32227449 .להתייצב לתבוע
בבית המשפט לעניינים מקומיים בחולון בכל תביעה פלילית בשל עבירה על
חיקוקים המפורטים להלן .הרשימה שמופיעה כאן לפי המסמך של לשכת
ראש העיר מ 26.1.06 -ושהם בסמכות בית המשפט לעניינים מקומיים ".מי
בעד להסמיך אותו?
הצבעה:
בעד13 :
נגד:
נמנע1 :
הסעיף אושר.
החלטה :בתוקף סמכותה לפי סעיף  264לפקודת העיריות נוסח חדש ,החליטה מועצת עיריית חולון
בישיבתה שמן המניין מס'  44ביום ראשון ז' בשבט תשס"ו ה ,5.2.06 -להסמיך את עובד
העירייה עו"ד דוד ימין ת.ז 32227449 .להתייצב לתבוע בבית המשפט לעניינים מקומיים
בחולון בכל תביעה פלילית בשל עבירה על חיקוקים המפורטים להלן ברשימה שמופיעה
במסמך של לשכת ראש העיר מ 26.1.06 -ושהם בסמכות בית המשפט לעניינים מקומיים

.5

אישור החלטות ועדת ההנחות במיסי עירייה לשנת  2005בהתאם למכתבה
של הגב' שושנה שפר ,ס .גזבר העירייה מיום .17.1.06

מוטי ששון:

אישור החלטות ועדת ההנחות במיסי עירייה לשנת  ,2005ועדת מגורים ממס'
 1עד מספר  ,360ועדת עסקים ולתעשיה ממספר  10,001עד מספר .10,026

ניסן זכריה:

אין פירוט של כמה כסף ובמה מדובר.

מוטי ששון :זה לא קשור לפירוט .אנשים שקיבלו על פי קריטריונים על ידי אותה ועדה.
ישנה ועדת הנחות במיסים.
רועי כהן:

אתה רושם אישור החלטות ואתה לא מביא את ההחלטות.

מוטי ששון :אלה ההחלטות שלהם .מי שרוצה לעיין בפרוטוקולים של ועדת ההנחות,
רשאי לבוא לפני הישיבה ולהסתכל בהם.
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רועי כהן:

אני שואל את היועץ המשפטי .איך אתה מביא משהו להחלטה ,כאשר אני לא
יודע את ההחלטה? אני לא יודע מה להחליט.

מוטי ששון :כדאי שתדע ששנים על שנים ,כל חבר מועצה שרצה לעיין בפרוטוקולים ,יכול
היה לעיין בפרוטוקולים.
רועי כהן:

ליפא ,לא יכול להיות כזה דבר .לא רשום פה אפילו שאפשר לגשת ולקחת.

מוטי ששון :נאפשר לכל חבר מועצה שירצה .אביא את זה לישיבה הבאה ואני כבר פונה
אליכם .לא נביא את כל הקלסרים ונניח אותם כאן כדי שאתם תעיינו .כל
חבר מועצה שרוצה לעיין בהחלטות ,רשאי לעשות זאת.
רועי כהן:

אז תרשום את זה.

מוטי ששון :אני עכשיו מודיע .להבא ,לפני כל ישיבה ,לא נביא את כל הקלסרים עם כל
הפרוטוקולים ,אלא חבר מועצה שירצה לעיין ,הם פתוחים בפניו .הוא יגש
לשושנה ויוכל לראות את כל ההחלטות של הועדה .עכשיו אוריד את הסעיף.
אהרון איסרס :מה קרה היום שפתאום מביאים לאישור ועדת הנחות ,כאשר שנתיים ימים
אנחנו יושבים במועצת העיר ומעולם לא הביאו לפה פרוטוקולים של ועדת
הנחות.
מוטי ששון :למיטב זכרוני ,כן הביאו.
אהרון איסרס :תבדוק ותראה לי מתי אי פעם ומתי בכלל.
מוטי ששון :אבדוק את זה.

.6

אישור התקשרות בין עיריית חולון ובין אילנות הקריה )ישראל( בע"מ עפ"י
מכרז מס'  11/05מכירת זכויות העירייה בגוש  6870חלקה  6המהוות
 1382/363288חלקים במושעא תמורת סך של  48,975ש"ח

מוטי ששון:

אישור התקשרות בין עיריית חולון ובין אילנות הקריה )ישראל( בע"מ עפ"י
מכרז מס'  11/05מכירת זכויות העירייה בגוש  6870חלקה  6המהוות
 1382/363288חלקים במושעא תמורת סך של  48,975ש"ח מי בעד?
הצבעה:
בעד14 :
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החלטה :מועצת העיר מאשרת ,לאחר קבלת חוות דעת היועץ המשפטי את ההתקשרות בין עיריית
חולון ובין אילנות הקריה )ישראל( בע"מ עפ"י מכרז מס'  11/05מכירת זכויות העירייה
בגוש  6870חלקה  6המהוות  1382/363288חלקים במושעא תמורת סך של  48,975ש"ח.
בעד החלטת האישור הצביעו  14חברים מתוך  25חברי מועצה ,שהם רוב רגיל מתוך כלל
חברי המועצה ,ולא רק הנוכחים.

.7

מינוי הגב' ציפי חרש למנהלת לשכת ראש העיר.

מוטי ששון:

אני מודיע בזאת שהגב' ציפי חרש מונתה להיות מנהלת לשכת ראש העיר
במקומה של מרב ישי.

.8

מינוי ס .גזבר העירייה מר דני פדר לחבר במועצת המנהלים של החברה
לפיתוח תיאטרון ,מוסיקה ,אומנות ומחול חולון בע"מ ,במקום גזבר העירייה
מר יצחק וידבסקי.

מוטי ששון:

מינוי סגן גזבר העירייה מר דני פדר לחבר במועצת המנהלים של החברה
לפיתוח תיאטרון ,מוסיקה ,אומנות ומחול חולון בע"מ במקום גזבר העירייה
מר יצחק וידבסקי .מי בעד?
הצבעה:
בעד15 :
נגד :אין
נמנע1 :
ההצעה אושרה.

החלטה :מועצת העיר מחליטה לאשר מינוי סגן גזבר העירייה מר דני פדר לחבר במועצת המנהלים
של החברה לפיתוח תיאטרון ,מוסיקה ,אומנות ומחול חולון בע"מ במקום גזבר העירייה
מר יצחק וידבסקי.

.9

מינוי עו"ד רוני חלמיש כחבר הנהלה באיגוד ערים ת"א-יפו חולון – בית
מטבחיים במקום עו"ד עופר צילקר
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מוטי ששון:

סעיף  :9מינוי עו"ד רוני חלמיש כחבר הנהלה באיגוד ערים ת"א-יפו חולון –
בית מטבחיים במקום עו"ד עופר צילקר .מי בעד?
הצבעה:
בעד15 :
נגד :אין
נמנעים1 :
הוחלט לאשר.

אילן לוי:

מי הנציגים שלנו שם?

אלי נעים:

אני אגיד לך.

החלטה :מועצת העיר מחליטה לאשר מינוי עו"ד רוני חלמיש כחבר הנהלה באיגוד ערים ת"א-יפו
חולון – בית מטבחיים במקום עו"ד עופר צילקר

.10

מינוי חבר המועצה יוסף כהן כחבר הנהלה באיגוד ערים ת"א-יפו חולון – בית
מטבחיים במקום חבר המועצה אלי נעים

מוטי ששון:

מינוי חבר המועצה יוסף כהן כחבר הנהלה באיגוד ערים ת"א-יפו חולון –
בית מטבחיים במקום חבר המועצה אלי נעים .מי בעד?
הצבעה:
בעד17 :
נגד :אין
נמנעים :אין.
הוחלט לאשר.

החלטה :מועצת העיר מחליטה לאשר מינוי חבר המועצה יוסף כהן כחבר הנהלה באיגוד ערים
ת"א-יפו חולון – בית מטבחיים במקום חבר המועצה אלי נעים.
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.11

אישור פרוטוקול ועדת שמות מיום .31.1.06

מוטי ששון:

אישור פרוטוקול ועדת שמות מיום .31.1.06

עו"ד ליפא קמינר :הבעיה היא שצריך אישור של בני המשפחה.
עו"ד ליפא קמינר :מי שאתה רוצה לקרוא על שמו ,לפי סעיף )235א(.
מוטי ששון :אנחנו נאשר את זה ובמידה והמשפחה תתנגד ,נוריד את השם .זו החלטה של
ועדת השמות ,כפי שהיא מונחת בפניכם.
אהרון איסרס :אני רואה שבפרוטוקול הזה נכחו בסך הכל שלושה אנשים חברי ועדה .זה
קוורום חוקי?
מוטי ששון :קודם כל ,התפקיד של הועדות הוא לייעץ .כל קוורום שמתכנס.
אהרון איסרס :אם הוא לא חוקי הוא לא יכול להתכנס.
מוטי ששון :מי קבע שהוא לא חוקי?
משה רינת:

לא מחייב קוורום ,לא צריך רוב.

אהרון איסרס :לפי הפקודה צריך קוורום ואם אין קוורום הפרוטוקול הזה אינו חוקי .אני
לא נגד התוכן אבל אני חושב שהפרוצדורה לא נכונה.
עו"ד ליפא קמינר :ההנחה על פי החוק שוועדה שהתכנסה ,היא התכנסה כחוק .בעיקר
כשמדובר בהמלצות ,הן התקבלו כחוק .צריך לבדוק כי ייתכן שהועדה
החליטה שהקוורום שלה )ועדה יכולה לקבוע את סדרי העבודה שלה( הוא
שלושה.
אהרון איסרס :אבל זה צריך להופיע בפרוטוקול .אני מציע להביא את זה לישיבה הבאה
ויטופל הנושא .אני לא נגד התוכן.
אלי נעים:

רחוב על שם בן יהונתן?

מוטי ששון :זה הרחוב שמוביל את המשעול לכיוון הפילבוקס למעלה .ישנם שני משעולים
שמובילים לפילבוקס למעלה .האחד ,רצינו בן יהונתן והשני פרי – שהיה
מפקד גדוד .52
אלי נעים:

אז למה לא מביאים את זה?

מוטי ששון :צריך להביא את זה גם .אתה צודק .הועדה תקבע לה את הפרוצדורה .אבל
בלי קשר ,ההצעה שלהם היא המלצה בלבד .עו"ד ליפא העלה כאן שצריכים
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לקבל את אישור המשפחות .כמעט בוודאות נקבל את ההסכמה של כולם.
משפחה שלא תרצה ,לא נקרא רחוב בשם הזה .אני מציע לקבל את ההמלצה.
אני מציע שכל הועדות שיתכנסו יקבעו נהלים של התכנסות וקוורום.
דקלה צדוק :יש שמות של אנשים שהם עוד בחיים.
מוטי ששון :גם פנחס אילון היה בחיים כשקראו על שמו בית ספר וכמו כן עוד אנשים
רבים .מי בעד ההצעה?
אהרון איסרס :יש פה הליך שאיננו תקין .אחרי שנתיים ימים מקבלים סוף כל סוף
פרוטוקולים של ועדות ,כשוועדות אחרות שמתכנסות בכלל לא מביאות לעיון
חברי המועצה .שלא לדבר שאתה ,אדוני ראש העיר ,גם לא מקיים את
החלטות המועצה לפרסם את כל הפרוטוקולים של הועדות שהמועצה הזאת
קיבלה ,באתר של העירייה .ההליך הזה ,כפי שהוא מוצג פה ,גם דעת היועץ
המשפטי שאומרת שהוא איננו תקין .צריך לבדוק עם המשפחות וצריך
שיהיה קוורום חוקי .אז מה החיפזון?
מוטי ששון :עכשיו המועצה תחליט .משפחה שלא רוצה לקרוא בשם המומלץ ,לא נקרא
בשם זה .מי בעד?
אהרון איסרס :אני מודיע לפרוטוקול :כפי שפניתי בנושא אגרת השמירה למבקר המדינה,
גם בנושא זה אני מתכוון לפנות.
מוטי ששון :תודה רבה .מי בעד?
הצבעה:
בעד13 :
נגד1 :
נמנעים3 :
ההצעה אושרה.
החלטה :מועצת העיר מחליטה לאשר פרוטוקול ועדת שמות מיום  .31.1.06משפחה שלא תאשר
קריאת השם שנבחר ,לא יקרא הרחוב בשם המוצע.
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מוטי ששון:

הישיבה נעולה .תודה רבה.

מוטי ששון
ראש העיר

נתי לרנר
ע/ראש העיר
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