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מועצת עיר החמש-עשרה  -ישיבה שמן המניין מס' 46
מיום 5.3.2006
פרוטוקול מס' 288 -

ה"ה חברי המועצה:

מוטי

ששון ראש העיר

משה רינת
אלי נעים

חבר מועצת העיר

חבר מועצת העיר

דקלה צדוק

חברת מועצת העיר

חיים זברלו

חבר מועצת העיר

עמוס ברנס

חבר מועצת העיר

דרור קריטי

חבר מועצת העיר

יהודה קהתי

חבר מועצת העיר
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יעקב בבלי
אילן לוי

חבר מועצת העיר

חבר מועצת העיר

ניסים זאב חי
דוד שלום

חבר מועצת העיר

חבר מועצת העיר

איסרס אהרון
שרון אביגד
רועי כהן
גדי וקס

חבר מועצת העיר

חברת מועצת העיר

חבר מועצת העיר

חבר מועצת העיר

שמואל ברטנשטין
מיקי שמריהו

נעדרו:

חבר מועצת העיר

יאיר טאו

חבר מועצת העיר

יוסף כהן

חבר מועצת העיר

יואל ישורון

חבר מועצת העיר

עמוס ירושלמי
ניסן זכריה

חבר מועצת העיר

חבר מועצת העיר

יוליה מלינובסקי
מיכאל לויט

כ"כ נכחו:

חבר מועצת העיר

חבר מועצת העיר

עו"ד דניאלה גז
יצחק וידבסקי
יגאל אייל
אורי צור

חברת מועצת העיר

ס' היועץ המשפטי

גזבר העירייה

מנהל מח' הספורט

חשב העירייה
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על סדר היום:

.1

אישור מועצה לפתיחת חשבונות בנק להשקעות ,באמצעות מנהלי תיקים בהתאם
למכתבו של חשב העירייה מר אורי צור ,מיום .28.2.06

.2

אישור רו"ח הרשקוביץ ושות' כמבקר החברה לבידור ובילוי )חולון( בע"מ.

.3

אישור פרוטוקול הועדה להנצחת חללי פעולות טרור מיום .19.2.06

.4

אישור פרוטוקול ועדת המשנה לתמיכות בספורט מיום ה 8.1.06-ומיום ה.2.2.06-

.5

מינוי ועדה נוספת לערר בענייני ארנונה.
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ריכוז החלטות מישיבת מועצת העיר שמן המניין  46מיום 5.3.2006
פרוטוקול מס' 288

.1

אושרה הצעת מועצה לפתיחת חשבונות בנק להשקעות ,באמצעות מנהלי תיקים בהתאם
למכתבו של חשב העירייה מר אורי צור ,מיום .28.2.06

.2

אושר מינויו של רו"ח הרשקוביץ ושות' כמבקר החברה לבידור ובילוי )חולון( בע"מ.

.3

אושר פרוטוקול הועדה להנצחת חללי פעולות טרור מיום .19.2.06

.4

המועצה לא מאשרת את הפרוטוקולים לא מה 8-לינואר ולא מה 2-לפברואר .רק את
המקדמה )הפרוטוקול מה.(19.2-

.5

אושר מינוי ועדה נוספת לערר בענייני ארנונה :נוימרק זוהר  -העבודה ,גדעון גבריאל מש"ס,
אלי כהן מהליכוד.
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מוטי ששון:

אני פותח את ישיבת המועצה מס' .46

רועי כהן:

מוטי ,נתי צריך לתת משהו -אני שלחתי הצעה לסדר ולא הוכנסה ,והיא
עמדה בקריטריונים והיתה צריכה להיות על סדר היום.

נתי לרנר:

לגבי ההצעה לסדר ,אני אמרתי כמו שאמרתי לפני כן  -וזה אני אומר
לפרוטוקול  -ההצעה לסדר לנו יש עיכוב טכני בתוך הלשכה .זה ייכנס
לישיבה הבאה .התחייבתי בפני רועי.
אני מבקש להודיע לפרוטוקול .רועי ,החותמת היא בזמן .אמרתי לך שאצלנו-
אלי זה הגיע לאחר שהוצאתי את הישיבה .אחרת אין שום סיבה .בישיבה
הבאה זה ייכנס.

.1

אישור מועצה לפתיחת חשבונות בנק להשקעות ,באמצעות מנהלי תיקים בהתאם

למכתבו של חשב העירייה מר אורי צור ,מיום .28.2.06

מוטי ששון:

יש את המכתב של אורי .אורי ביקש לאפשר לחברות שמופיעות כאן ,חברות
שמובילות ,חברות השקעה ,לאפשר לעירייה לפעול באמצעות מנהלי תיקים.
זו הרשימה של החברות.
אתם יודעים ,העירייה משקיעה את הכספים שלה באמצעות אנשי המקצוע
שלה בתוך העירייה .הוא מבקש להרחיב את זה גם למנהלי תיקים.
יש התנגדות?
נערכת הצבעה:
בעד14 :
נגד1 :

ה ח ל ט ה :ההצעה אושרה.

 .2אישור רו"ח הרשקוביץ ושות' כמבקר החברה לבידור ובילוי )חולון( בע"מ.
מוטי ששון:

החברה בחרה בו בהתאם לנהלים שלהם ,ואנחנו צריכים את אישור המועצה.
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דובר:

כמה שנים הוא בחברה?

מוטי ששון:

כבר הרבה.

דובר:

....

מוטי ששון:

בסדר .אני אביא את ההערה שלך ,ההערה הזו במקומה .אני אביא את
ההערה בישיבה של מועצת המנהלים .מי בעד?
נערכת הצבעה:
בעד:

16

נגד:

1

ה ח ל ט ה :ההצעה אושרה.

 .3אישור פרוטוקול הועדה להנצחת חללי פעולות טרור מיום .19.2.06
מוטי ששון:

רועי ,תקריא את שמות חברי הועדה.

רועי כהן:

)מדברים יחד( רפי סרוסי ,אב שכול ששכל את בתו קרן קשאני-סרוסי הי"ד;
גב' אורנה וייס )מדברים יחד( את בעלה ינאי וייס הי"ד בפעולת טרור; גב'
אירנה פונדיקוב ,אלמנה ששכלה את בעלה דמיטרי פונדיקוב הי"ד בפעולת
טרור.

מוטי ששון:

מי בעד?
נערכת הצבעה:
בעד16 :
נגד :אין
נמנע1 :

ה ח ל ט ה :ההצעה אושרה.
רועי כהן:

רגע ,יש פה עוד החלטה .יש פה עוד החלטה בישיבת ועדה :הקמת אתר
הנצחה.

משה רינת:

לא ,אדוני ,מה שהמועצה מאשרת  ... -כל חברי הועדה עפ"י החלטה של
הישיבה הקודמת .המועצה לא מאשרת החלטות של ועדות-
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רועי כהן:

מה אתה עכשיו מביא? ועדת אישור של ועדת משנה .אתה מביא גם ועדת
שמות-

משה רינת:

זה לא דומה.

רועי כהן:

תשמע ,משה ,מה שאתה עושה זה בושה וחרפה .אני אומר לך את זה פה-
)מדברים יחד(

משה רינת:

איזה קשקוש זה?

רועי כהן:

יש הצעת החלטה שהשתתפו בה חברי מועצה ,בשאילתא.

משה רינת:

זה לא משנה.

רועי כהן:

נמצא פה חבר המועצה שלך ,שאמר שהנושא הועבר למועצת העיר.

משה רינת:

 ...בעקרון .אין .ועדה מגישה את ההצעות שלה לראש העיר .נקודה.

מוטי ששון:

רועי ,אנחנו לא מביאים החלטות של ועדות ,לאישור המועצה .לא הבאנו את
זה בעבר-

רועי כהן:

מה זה? כל ועדה-

מוטי ששון:

אתה רוצה להקשיב או שאתה לא רוצה להקשיב?

רועי כהן:

לא ,אני רוצה שזה יעלה-

מוטי ששון:

בלי שום קשר .אתם מקיימים כאן החלטה ,כשיש החלטה שהמועצה בעבר
החליטה לקרוא גן עם כיתוב מתאים בגן בנאות שושנים ,לזכרם של פעולות
איבה .יש כבר הנצחה.

רועי כהן:

לא ,אין הנצחה .הם רוצים הנצחה שמית ,הם רוצים שזה יהיה-

מוטי ששון:

הנצחה שמית אין בשום מקום בארץ.

רועי כהן:

יש בכל הארץ ,אני אביא לך-

מוטי ששון:

אני מוכן לבדוק-

רועי כהן:

רגע ,אבל צירפתי לך את פה ,את ה-

מוטי ששון:

לא) ,מדברים יחד( כתב מכתב אחד של )מדברים יחד(

רועי כהן:

ויש לך גם של מאיר ניצן אמרתי לך ,ושלחתי לך מכתב.

מוטי ששון:

אני לא ראיתי בשום מקום) .מדברים יחד(
אם הדבר הזה קיים ואם יש איזו הוראה ברורה ממשרד הפנים שצריך

7

מועצת העיר חולון ,ישיבה מן המניין מס'  46מיום  ,5.3.2006פרוטוקול מס' 288

לעשות כאלה דברים ,נעשה.
רועי כהן:

לא ,אני רוצה רגע להסביר ושהמועצה גם -תראו ,יצא חוק לפי פקודת
העיריות ,סעיף )149ח( שחייב להיות פעולות הנצחה לחללי פעולות טרור,
שמושווים עפ"י חוק ,לחללי מערכות ישראל .זה נמצא בחוק מדינת ישראל.
כלל העיריות במדינת ישראל ,החלו בתהליך של הקמת אנדרטה לזכר נרצחי
חללי פעולות טרור ,תושבי העיר.
האנדרטה שהוקמה בעיר ראשל"צ ,היא שמית עם שמות החללים .אתה יכול
לבדוק ,זה נמצא בגן ממש במרכז העיר.
בנס ציונה זה נמצא גם בגן ,באנדרטה .בהרצליה זה נחנך בתוך מבנה.
זה מתחיל בכלל העיריות ויורד כלפי מטה.
בעיר חולון אנחנו כינסנו את הועדה בהשתתפות המשפחות השכולות
מתושבי העיר חולון .גם מי שקרא את הפרוטוקול ,ראה שהם ביקשו להקים
פה אנדרטה בתוך גן ,על-מנת שתהיה הנצחה לחללי פעולות טרור בחולון.
אני יכול להביא את זה כהצעה לסדר .הרי אם אני אביא את זה כהצעה
לסדר ,חייב להעלות את זה להצבעה .אז זה אותו דבר ,אם זה וועדה או זה-
אז בשביל מה לשחק את המשחקים האלה? אני יכול להביא את זה גם
כהצעה לסדר ,ואתה אתה יכול להעלות את זה .אבל מה מונע מהעירייה
לקבל החלטה עכשיו ,של הקמת אתר .תן לי סיבה למה לא?
אז אני אביא את זה מחר כהצעה לסדר ,אז מה זה משנה?
זה גם על סדר היום ,כלומר זה גם בפרוטוקול  -ההחלטות הן על סדר היום.
אני מתעקש שתעשה גם הצבעה ,ושנדע בדיוק את העמדה של המועצה
בנושא.

גדי וקס:

אני חבר בוועדה .היתה הסכמה שתקום אנדרטה ,למרות שגם באיזשהו שלב
חשבו לא לעשות רק אנדרטה אלא לעשות במעין מבנה שישמש אותם .מבנה
שקיים ,שיהיה מוקדש -

רועי כהן:

בשביל זה רשמת 'אתר'.

גדי וקס:

כשנתקבלה ההחלטה להביא את הדבר הזה לחברי מועצת העיר ,לא היתה לי
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שום התנגדות בכדי שידעו.
דרך אגב ,טוב היה שיהיה נוהל שאם ישנה ועדה -לא יודע ,למען  Xלא רק
לאישור אלא לידיעה -כל מי שרוצה לדעת מה נעשה בישיבה א' לישיבה ב',
הוא גם יכול להשתתף .מותר לו בלי להביע דעה לשמוע ,אבל  wellcomeאם
הוא יבוא כחבר מועצת עיר ,אבל שידעו .זו היתה מטרה אחת.
מטרה שניה ,היו חילוקי דעות לאיזה מקום תוקם ההנצחה .ואני עדיין לא
מגדיר אם זו אנדרטה ,בית ,חדר ,לא יודע מה.
היו הצעות במדיטק שאמרתי ,גם) -מדברים וצועקים יחד(
קראתי את כל הפרוטוקול ,וגם עוד לפני כן עשתה לי אחת שיעורי בית ,אם
אני קראתי גם את הפרוטוקול הקודם  -והוכחתי שקראתי .אז לי אל תטיף
בקטע הזה איזשהו הסבר.
אז ההצעה השניה היתה ,מתוך זה שלא ידעו אם יש אתר הנצחה ,שהועדה
תצא לשטח ותראה איזה מקומות שיוצעו ע"י הנהלת העיר.
פתאום התברר לי שכנראה לא עשית שיעורי בית טובים ,ואולי גם אני לא
עשיתי שיעורי בית טובים ,כי פתאום התברר שכנראה יש עוד משפחות
שכולות מנפגעי טרור או נפגעי פעולות איבה  -איך שקוראים לזה  -והוקם גן
לזכרם .יכול להיות בלי שמות ,עם שמות ,לא הייתי בגן ,לא ראיתי .אם אתה
היית וראית ,היית צריך להעלות שיבואו ויראו ,ויראו את האפשרויות של
שיפור ,של להקים אתר ,של להקים איזשהו מקום  -או אולי לשנות.
אבל העובדה היא ,שאף אחד לא ידע .אז אחת מהשתיים ,או שאלה משפחות
חדשות ,או שהמשפחות שאז הקימו -או לא היו אז והקימה העירייה
מרצונה .איך שלא יהיה ,ישנו אתר כזה ,עלום ,לא ידוע .בדיוק כמו
אנדרטאות שסיפרתי מה קורה להם ,גם לפני יום העצמאות שהולכים לשפץ
ועוד כל מיני מקומות אחרים.
בשורה התחתונה ,אני מציע לא להתעקש סתמית על איזושהי קבלת החלטה
של מועצת העיר ,כי גם אתה גרמת לכך שתצא הועדה לראות על מקומות
שהנהלת העיר תיתן או תציע .אז הנה ,עלתה הצעה מבלי שידעתי ,לראות את
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אותו אתר שהונצח ,שקיימת בו הנצחה בנאות שושנים.
אני מציע לדעתי ,לא לרוץ ולראות -למה המהירות? )מדברים יחד(
מוטי ששון:

גדי ,מועצת העיר היתה הראשונה בארץ ,שעשתה פעולת הנצחה לנפגעי
פעולות הטרור ,והראשונים שהקימו גן וגם יש שם כיתוב ,למרות שאין שם
את השמות של כל אותם האנשים .אז חבל שהועדה מתכנסת ,בלי שהיא
יודעת שהנהלת העיר או המועצה הקודמת בכלל הנציחה את אותם אנשים
שהם הרוגים מפעולות איבה.
עובדה שיש הנצחה .קיימת.

רועי כהן:

קודם כל אין הנצחה כללית ,יש הנצחה פרטית כמו שאמרת .הנצחה
)מדברים יחד(

מוטי ששון:

נפגעי פעולות איבה .יש הנצחה בעיר .אם זה לא מוצא חן בעיניהם ,תלכו
תראו לבדוק מה קורה בערים השונות ,ואח"כ נדבר.

רועי כהן:

אבל אתה קודם כל ,על-מנת שנוכל ללכת לבדוק ועל-מנת שהמשפחות האלה
יבינו שהעירייה שלנו היא רצינית וכל זה ,מדוע לא לקבל החלטה עקרונית
שמקבלים את ההנצחה וכפי שאתה יודע ,יש תקציב לזה מהמוסד לביטוח
לאומי .כלומר זה לא נושא בעלות כל כך לעירייה-

מוטי ששון:

מה זה קשור לעלויות? )מדברים וצועקים יחד(

משה רינת:

רבותי ,יש פה צד עקרוני ואסור לנו חלילה ,להפוך נושא רציני כזה לויכוח
כמו שהוא מתנהל כאן.
קודם כל הצד העקרוני -אפילו אתה הזכרת את זה בפרוטוקול שלך  -הועדות
הן ועדות מייעצות לראש העיר ,להנהלת העירייה .זה א' .ויש הרבה ועדות
ויש פה חברים שהם ראשי ועדות ,והם מתכנסים ומכנסים ועדות ולא
מביאים את ההחלטות לאישור -והיה ככל שהדבר רציני.
עכשיו ,לגופו של עניין ,בישיבה קודמת של מועצת העיר היתה בעיה לגבי
הרכב הועדה ,מפני שהמשפחות השכולות ,לא ידענו בדיוק )גם אתה לא
ידעת( מי יהיה .ואז הם הציעו את ההרכב שלהם.
נאמר באותה ישיבה ,שבישיבת המועצה הקרובה נאשר את הרכב הועדה עם
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המשפחות ,ולמעשה כך צריך לעשות.
עכשיו ,את הפרוטוקול הזה מגישים ,כמו כל ועדה ,לראש העיר .הנהלת העיר
תדון ,תתייחס בכל כובד הראש להצעות האלה ,והיא תיפגש עם יו"ר הועדה,
עם חברי הועדה ,ותגיד את דעתה .אבל לא היום להחליט על דבר -ועוד יכלו
לצאת דבר מגוחך ,כי למעשה יש איזשהו אתר -יש אתר הנצחה לנופלים
בפעולות הטרור בנאות שושנים ,וזה דבר שהוא כללי.
עכשיו ,הויכוח הזה אם שמי או לא שמי ואיך זה יהיה ,זה דבר שקודם כל,
לפני שמביאים אותו למועצה  -צריך לשקול אותו גם בהנהלה.
רועי כהן:

אבל משה ,תקרא את ההצעה .תקרא) ,מדברים יחד(

משה רינת:

קראתי) .מדברים יחד(

רועי כהן:

"ראש העיר והנהלת-

משה רינת:

סליחה ,למה אתה מדבר עכשיו?

רועי כהן:

אז אני מבקש רשות דיבור,

משה רינת:

דיברת כבר) -מדברים יחד(

מוטי ששון:

אילן ,דבר,

אילן לוי:

אני לא מבין על מה יש ויכוח .יש לנו אתר ,יש לנו תקציב של  250אלף,
העירייה תוסיף עוד משהו ונעשה שם משהו יפה באותו מקום.

מוטי ששון:

אני לא יודע .אני אמרתי ,קודם כל תראו את האתר) .מדברים יחד(
אז אני אומר ,תראו ,נראה מה קורה בערים אחרות ונדבר) .מדברים יחד(

 .4אישור פרוטוקול ועדת המשנה לתמיכות בספורט מיום ה 8.1.06-ומיום ה2.2.06-
מוטי ששון:

)מדברים יחד( ) 19.2.06מדברים יחד(

נתי לרנר:

מה שחולק לכם ,עשינו טלפונים  -זאב עשה חלק מהטלפונים ,סייע לנו לפני
כשבועיים לערך כמיטב יכולתו  -ויישר כוח על כך  -עשה סבב טלפוני על-מנת
שנאשר את המסמך שהעברתי אליכם.
המסמך הזה ,בעצם ,ברמה הטלפונית אושר פה-אחד וממה שאתם יכולים
לעיין כאן )היות וכרגע הוציא חוזר מנכ"ל הנחיות חדשות לדרך החלוקה של
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הכספים( ,אנחנו בעצם התכנסנו ,ועדה שמונתה עד אשר הוא יוציא את
ההנחיות החדשות לתקיפות של ועדת התמיכות ,העברנו את הרשימה הזאת
לאישור.
ברור שאגודות הספורט צמאות וכמהות לתקציב הזעום הזה ,ולצערי מכל
מיני סיבות משפטיות חיכינו והגענו עד הלום .אבל כעקרון ,מה שאושר זה
בטלפון באותו סבב שאני עשיתי ושעשה זאב  -זה בעצם המסמך שמוגש
לפניכם.
מוטי ששון:

מדובר כאן ,אני חוזר ואומר ,פרוטוקול של ועדות המשנה מ ,8.1.2006-מה-
 .2.2.2006מה ,19.2.2006-זה הועדה המקצועית גם .ואני מציע ,שלושת
הדברים האלה עומדים כמקשה אחת.

אהרון איסרס :ראשית ,אני רוצה להעיר שאין חיה כזאת שנקראת ועדת משנה לתמיכות
בספורט .ועדת משנה לתמיכות  -היא תת-ועדה של ועדת תמיכות בלבד,
ואיננה ועדה של ועדת ספורט .ועדת ספורט ממליצה על הקריטריונים,
מביאה החלטות כאלה ואחרות וכל זה עובר לוועדת התמיכות ,והיא ורק
היא ,אמורה לאשר את התמיכות.
הכותרת הזאת היא מטעה ,איננה נכונה .מנהל מחלקת הספורט יגאל אייל -
אני כבר הערתי עוד בקדנציה הקודמת של ועדת הספורט ,על כך שאין חיה
כזאת ולצערי ,הטעות הזאת ממשיכה להיגרר ואני מבקש לפעול עפ"י הדין.
אחד.
שנים :אני לא מבין כיצד באים ומאשרים לרו"ח הנכבד ,הבקר התקציבי,
שבסה"כ נכנס לתפקידו רק בתחילת השנה הזו ועפ"י מכרז שנעשו והוגשו
שלוש הצעות  -וכבר מאשרים לו תוספת .על שום מה ולמה? על כך שאגודות
הספורט פתאום הגיעו להישגים? הביאו הישגים לחולון? מקומות ראשונים?
התקציבים שלהם גדלו? או שמא אותן אגודות הספורט נמצאים תחת כונס
נכסים? ואם הם נמצאים תחת כונס נכסים ,אז בשביל מה בקר תקציבי?
ובשביל מה לתת לו עוד תוספת תקציבית? הרי הוא בכלל לא עושה דבר וחצי
דבר באותה עמותה שמנוהלת היום תחת כונס נכסים.
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והדבר האחרון ,מי בכלל קבע שזו ועדת המשנה? איפה ראינו פרוטוקול
שהאנשים האלה שנוכחים בישיבה הזאת נבחרו? על-ידי מי הם נבחרו? האם
התכנסה ועדת הספורט בהרכב המלא ,ע"י החברים שנבחרו פה ע"י המועצה
והם בחרו תת-ועדה? אני לא מבין בכלל את ההתנהלות הזאת.
דובר:

הם בחרו את עצמם.

אהרון איסרס :הם בחרו את עצמם .זה משהו אחר.
ולכן ,לאור ההתנהלות הזאת ,אני מציע לדחות מכל וכל את שלושת
הפרוטוקולים האלה ,על אחת כמה וכמה שמביאים לנו פרוטוקול מה19-
לפברואר ,דהיינו זה לפני כשבועיים ,ומביאים לנו את זה היום ורוצים
שאנחנו-
נתי לרנר:

אהרון ,סליחה ,זה מה שאמרתי וכנראה לא הייתי מספיק ברור .זה מה
שהיה בסבב טלפוני יחד עם זאב ניסים ,שאושר .וגם אתה היית מאלה שהיו
בעד לאשר את הכסף) .מדברים יחד(
מה שקרה ,ואם תסתכלו כאן ,ב - 19.2-אני מזכיר פה לאנשים ,מה שמופיע
לכם כרקע  -חוזר מנכ"ל מיוחד לעניין מתן תמיכות ע"י הרשויות המקומיות
לשנת  2006מיום ה 19.12.2005-ומכוח הוראות המעבר בחוזר המנכ"ל
התכנסה הועדה המקצועית .ולהלן החלטותיה."- :
חוזר מנכ"ל בדצמבר  ,2005בעצם אמר :רבותי ,הועדה שמונתה -ועדת
התמיכות שמועצת העיר כרגע היא בפסק-זמן )אני עושה את זה בצורה,
תסלחו לי ,לא משפטית אבל מאוד פשוטה( ,פסק-זמן ,עד שאני אוציא
הנחיות חדשות כיצד לטפל בוועדת תמיכות ואיך לבצע תמיכות .עד אז ,יהיו
או הנציגים או באי-כוח ,של המנכ"ל ,הגזבר והיועץ המשפטי או נציגיהם -
הם יהיו לצורך העניין ,הועדה שבתוך המסגרת שלהם מותר להקצות כ30%-
מגובה ההקצבה שהוקצבה בשנה הקודמת ,כמובן בהתאם לכך שיציגו
)מדברים יחד( הקריטריונים שמותרים וכו' וכו' ,מתוך כוונת מנכ"ל משרד
הפנים לפרסם תקנות חדשות במהלך שנת  .2006ועד אז הוא בעצם ,לא נעים
להגיד ,אבל עשה פסק-זמן לוועדה הנבחרת ,והוא מינה ועדה מקצועית.

13

מועצת העיר חולון ,ישיבה מן המניין מס'  46מיום  ,5.3.2006פרוטוקול מס' 288

והועדה המקצועית הזאת שמחלקת את הכספים ,שבעצם היא כרגע מובאת
בפניכם  -עליה דיברנו אז בטלפון.
עכשיו ,אם יש לך השגות  -אל תעשה מקשה אחת בין הפרוטוקולים.
אהרון איסרס :אני רוצה להעיר משהו .זאב ניסים חבר המועצה) ,מדברים יחד(
מוטי ששון:

גדי ,למה אתה צריך להעיר? בדיון -קודם כל נציגי האופוזיציה מדברים
אח"כ נציגי הקואליציה .זה הנוהל .תשב בשקט תמתין לתורך.

אהרון איסרס :גדי יקירי ,נתי נכנס לדברי) -מדברים יחד(
נתי ,חבר המועצה זאב ניסים ,אמנם פנה אלי וביקש אישור טלפוני .אישור
טלפוני לכך ,לאשר לאותן עמותות את המקדמה ,בגלל החוזר מנכ"ל .ואמנם
הבעתי את הסכמתי לאשר להם את המקדמה.
יחד עם זאת ,אני חושב שמן הראוי היה מה 19-לפברואר ולפחות עוד היום
בבוקר ,להעביר את כל המסמכים האלה לידיעת החברים שלא יבואו היום
ואורים ותומים ,ויבואו ויצביעו או לא יצביעו בעד המסמך הזה.
אז אני בעקרון בעד מתן המקדמה כדי לא להרוג את אגודות הספורט .זה
בהחלט.
אני לא מסכים -או אני רוצה את הזמן לבוא ולעבור על החומר ,כי אם יש פה
עמותות שאינן עומדות ברוח החוק ,כמו לא הביאו אישור ניהול תקין וכיוצא
בזה) -מדברים יחד(
נתי לרנר:

סליחה שאני עוד פעם מתפרץ .כל מה שאמרת כרגע ,זה בדיוק מה שכתוב
פה .מה שאמרת ,זה בדיוק המסמך .פשוט הוא מעוגן משפטית ואומר לך
)מדברים יחד(

אהרון איסרס :הבנתי .נתי ,שוב ,אני בעד לסייע ולתת את המקדמות בעקבות החוזר שיצא.
אין לזה שום קשר ,כרגע ,לפרוטוקול הזה שהוא ,על פניו אינו תקני ,אינו
נכון .לא ראוי בכלל להביא אותו למועצה.
מוטי ששון:

יש עוד שאלות? כדי שגדי ,יו"ר הועדה יענה) .מדברים יחד(

גדי וקס:

אני בעד אישור של הנושא ,היות ונדון בוועדת המשנה והיתה צריכה להיות
גם ישיבה של ועדת התמיכות עצמה .יש לי איזושהי בעיה בנושא של הדרך
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שבה זה נוהל ,אבל -כל ההערות הטכניות ,המקצועיות ,של שבירה -הגשת
מאזן ודיווחים והכל יהיה חוקי .כתוב -גם אם לא כתוב בהוראות של משרד
הפנים ,היה כתוב גם ע"י הועדה עצמה מקדמת-דנא או מתקופת יוסף כהן
שהיה יו"ר ועדת התמיכות ,עם המשנים שהיו לו.
אבל אני קראתי את חוזר מנכ"ל ונתי נתן לי לעיין ולקרוא ,ואמרתי בצורה
בהירה ,ניסים זאב ,חשוב לאוזניך ,אני לא הבינותי מחוזר מנכ"ל שבוטלה
ועדת התמיכות או ועדת המשנה .הוקמה ועדה מקצועית שמתפקידה ללוות
את הועדות  -אני גם לא יודע אם יש לה סמכות .לדעתי גם אין לה סמכות ,כי
ועדה שנבחרת ע"י מועצת העיר ,אין לה סמכות לבטל אותה .אבל אני שם
בצד את השאלה המשפטית ,אני לא משפטן.
אבל גם במה שכתוב ,ואני יודע הבנת הנקרא היטב ,לא כתוב במילה אחת
שוועדת תמיכות מבוטלת .ועדת התמיכות רשאית לקחת מתוכה את א' ,ב',
ו-ג' ולהיפגש עם אנשי המחלקה לספורט ועם אנשי המחלקה הדתית ועם
אנשי  Y, Z, ,Xאו תנועות הנוער ולראות ולדון איתם על הקריטריונים ועל
הגישה שלהם להקצבות.
בדיוק כמו שהיה בתקופתו של יוסף כהן ,שהקמנו קריטריונים להקצבות
לישיבות ,להקצבות לעמותות ,להוציא את העמותות הדתיות מאותה
מסגרת -קבענו קריטריונים ברורים ,וזה התנהל ככה היטב.
לכן אני לא חושב שזה צריך להיות במין עקיפה ,ואני לא הבנותי שהועדה
המקצועית היא שקובעת את הסכומים .שלילי .מי שקובע )מדברים יחד(
שניה ,לא גמרתי את המשפט עד הסוף .סליחה ,להיפך ,בהמלצות של ועדת
התמיכות ,מראש דיברנו  -ויגיד גם זברלו  -כשדיברנו לעשות ארבע פעמים
או עד בין שניים לארבע פעמים חלוקה .זאת אומרת לעשות עפ"י רבעונים.
זאת אומרת ,אנחנו היום נמצאים במרץ  -הרבעון היה צריך להיות הראשון.
לא שליש ,אלא רבעון .נגמר הרבעון  -שיקבלו רבעון .היה עוד רבעון  -עוד
רבעון .היה עוד רבעון  -עוד רבעון.
והדברים האלה דוברו עם אנשי הכספים ,עם אריק מולה .הוא אמר 'אני לא
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יודע אם אפשרי ,עניינים ,בגלל המעקב הפנימי'.
אני בעד רבעון .אז אפשר לדון על זה במועצת עיר .זה עוד יותר טוב ,גם
שליטה על הכסף ,גם שליטה על הפעילות ,גם הרו"ח יעבוד על הדבר ותהיה
הצדקה ל )מדברים יחד(
לכן אני בעד לאשר ,אבל שלא ישתמע-
מוטי ששון:

גדי ,תשמע את היועץ המשפטי.

דובר:

עד אחרי הבחירות אי אפשר לחלק ,גדי.

עו“ד דניאלה גז :בכלל אסור לתת כסף .זה בכלל לא עניין של זהות הועדה.
חוזר מנכ"ל קבע שלא יינתנו תמיכות ,אבל כדי לא לחנוק את האגודות ,נתנו
מקדמות שתקבע אותן ועדה מקצועית בהתאם לנוהל שקבע חוזר מנכ"ל ,עם
בקשה מיוחדת לוועדה המקצועית הזאת.
האגודות הגישו לה את הבקשה ,היא דנה ,אך ורק לגבי המקדמות.
והמקדמות האלה הם עפ"י אותם הקריטריונים שנקבעו בשנה קודמת .אבל
כרגע אסור בכלל תמוך .אין בכלל לוועדת התמיכות מה להחליט ,כי אסור-
קובע חוזר מנכ"ל שאסור לתמוך .פשוט אסור לתמוך) .מדברים יחד( עד
שיצאו הנהלים .הוא אומר :הנוהל הולך להשתנות .בינתיים לא יחולקו בכלל
כספים .ועדה מקצועית תיתן מקדמה ,ובזה נגמר) .מדברים יחד(
מוטי ששון:

מי בעד ) -מדברים יחד(

אהרון איסרס :תקראו את הצד השני של הפרוטוקול.
מוטי ששון:

איזה פרוטוקול-

אהרון איסרס :עוד פעם אני אומר ,אם על ה 19-לפברואר לאשר את המקדמה של ה,30%-
אני מציע לאשר אותו בעקבות ההערות של גדי וזאב והחברים שאני מניח
שכולם מסכימים ,וגם בעקבות ההערות של היועצת המשפטית.
מוטי ששון:

אתה מציע לאשר את הפרוטוקול של ה 19-לשני?

אהרון איסרס :כן.
שמואל ברטנשטין :צריך להעלות אותו קודם לסדר היום .הוא לא בסדר היום בכלל.
)מדברים יחד(
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מוטי ששון:

מה אתה רוצה?

שמואל ברטנשטין :תגיד שמוסיפים אותו לסדר היום.
מוטי ששון:

מי בעד להכניס אותו לסדר היום?
מי בעד?
נערכת הצבעה:
בעד18 :
אושר פה אחד.
עכשיו לגבי הפרוטוקולים של ה 8-בינואר ו?.2.2-

אהרון איסרס :פה ,כפי שאני אמרתי ,הפרוטוקול הזה אין לו תוקף חוקי .כי א .אין חיה
כזאת של ועדת משנה לתמיכות בספורט ,שבראשה עומד עוה"ד מיכאל לויט
שהוא יו"ר ועדת המשנה לתמיכות בספורט .אף אחד לא מינה אותו .הוא
יו"ר) -מדברים וצועקים יחד( סליחה חיים ,אני אגיד מה שיש לי להגיד ,אני
לא שאלתי אותך) .מדברים וצועקים יחד(
מוטי ששון:

סליחה ,מאחר ויש לך השגות מי מינה את יו"ר ועדת המשנה  -מי שמינה את
ועדת המשנה ,זה יו"ר ועדת התמיכות .ועדת התמיכות אישרה אותו.

אהרון איסרס :סליחה ,איפה יש פרוטוקול?
גדי וקס:

זה היה בדיון השני ,אם אני לא טועה,

אהרון איסרס :אבל ועדת התמיכות היא תת-ועדה והחברים צריכים להיות מתוך ועדת
התמיכות) .מדברים וצועקים יחד(
מוטי ששון:

סליחה ,מי קבע שחברי ועדת המשנה חייבים להיות מקרב חברי ועדת
התמיכות .איפה זה נקבע בכלל? זה מעולם לא היה ככה) .מדברים וצועקים
יחד(

אהרון איסרס :אני מבקש לראות את הפרוטוקול .אני לא ראיתי פרוטוקול של ועדה כזאת.
יגאל אייל:

עפ"י הנהלים  -ותמיד היה ככה  -יו"ר ועדת משנה לתמיכות בספורט,
שנקבעה ע"י ועדת תמיכות ,היה נציג מתוך הועדה -גדי קבע את מיכאל לויט
כנציג שלו בוועדת המשנה .כל יתר החברים זה אנשי מקצוע כמו שלמה סביע
ממנהל הספורט ,כמו דני פדר ,אריק מולה .אנשים שהם פקידים מקצועיים
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שהם בעצם יועצים לאותה ועדה) .מדברים צועקים יחד(
משה רינת:

אבל יש לי שאלה ,הם הביאו את הדין וחשבון לוועדת התמיכות שאישרה
את זה?

אהרון איסרס :לא .זה מה שאני אומר) ,מדברים יחד(
יגאל אייל:

משפט הסבר :ועדת התמיכות ,עפ"י מנכ"ל משרד הפנים ,עד שלא יצאו
הנהלים החדשים ועפ"י היועץ המשפטי  -אמורים תוך שבועיים-שלושה
להוציא נהלים חדשים .ועדת התמיכות תתכנס מיידית אחרי שיצאו נהלים
חדשים ואפשר ,נתי ,להביא את הפרוטוקול הזה בפני ועדת התמיכות ,כאשר
יותר לה להתכנס .נקודה) .מדברים יחד(

מוטי ששון:

גדי ,פה מביאים לאישור המועצה את ההחלטות של ועדת התמיכות .ועדת
התמיכות צריכה לאמץ או לא לאמץ את ההחלטות של ועדת המשנה ורק
אחרי שהיא מאשרת ,היא מביאה את ה -לאישור המועצה) .מדברים יחד(
זה יעבור לוועדת התמיכות ,תאשרו ,תביאו את זה למועצה.
אז אנחנו לא מאשרים את הפרוטוקולים לא מה 8-לינואר ולא מה2-
לפברואר .רק את המקדמה.
מי בעד?
נערכת הצבעה:
בעד18 :

ה ח ל ט ה :המועצה לא מאשרת את הפרוטוקולים לא מה 8-לינואר ולא מה 2-לפברואר.
רק את המקדמה )הפרוטוקול מה.(19.2-

 .5מינוי ועדה נוספת לערר בענייני ארנונה.
מוטי ששון:

חברים ,יש יותר מדי לחץ ויש פקק בפניות של תושבים ושל בעלי עסקים
לוועדת הערר לארנונה .הועדה לא מתקדמת בקצב שצריך להתקדם .הם
מעכבים הרבה מאוד זמן את ההחלטות שלהם ,ואנחנו צריכים לקבל
החלטות ולהודיע לאותו אדם שערער והגיש השגה על הארנונה שלו.
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לכן אנחנו מציעים להקים ועדה נוספת :זוהר נוימרק ,גדעון גבריאל ודני
בנימיני .יו"ר הועדה גדעון גבריאל.
מי בעד?
נערכת הצבעה:
בעד.18 :
אהרון איסרס) :מדברים יחד( יש פה סיעה שלא מיוצגת בשום ועדה ,מקופחת-
מוטי ששון:

רו"ח דני בנימיני זה של הליכוד .מי בעד-

אהרון איסרס :סליחה ,אני מבקש לדעת עפ"י איזה מפתח ,יש פה סיעה שהיא לא מיוצגת
בשום ועדה והגיע זמן להכניס אותה.
מוטי ששון:

אני חוזר ואומר ,אנחנו הלכנו לפי המפתח הסיעתי ,לפי אחוז של כל מפלגה
במועצה .מאחר )מדברים וצועקים יחד(

שמואל ברטנשטין :אני רוצה להתייחס להצעה) .מדברים יחד(
כמו שכתוב פה ,יש ועדה נוספת לערר .בוועדה הקודמת בחרנו שלושה חברים
לפי מפתח סיעתי .עכשיו יש עוד ועדה .בסה"כ אפשר היה להסתכל על זה
כעל  6אנשים שצריך לבחור אותם לוועדת ערר ,כשהם מחולקים לשניים .זה
לא חוכמה לחלק לשניים ולתת עוד פעם לשלוש הסיעות הגדולות .צריך
להסתכל על  6ולראות אם את ה 6-אפשר לחלק בדרך קצת יותר הוגנת.
מוטי ששון:

או.קיי .שמעתי אותך .מי בעד ההצעה שהקראתי? נוימרק זוהר  -העבודה,
גדעון גבריאל מש"ס ,אלי כהן מהליכוד .מי בעד.
נערכת הצבעה:
בעד13 :
נגד2 :
נמנע2 :
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ה ח ל ט ה :ההצעה אושרה.
מוטי ששון:

או.קיי .אני סוגר את הישיבה .הישיבה נעולה.

שמואל ברטנשטין :ההצעה שלך לא חוקית ,בניגוד לעמדת היועץ המשפטי שלך) .מדברים
וצועקים יחד(.
הישיבה נעולה.

מוטי ששון
ראש העיר

נתי לרנר
ע/ראש העיר
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