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מועצת עיר החמש-עשרה  -ישיבה שמן המניין מס' 49
מיום 7.5.06
פרוטוקול מס' 291 -

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

דרור קריטי

חבר מועצת העיר
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יעקב בבלי

חבר מועצת העיר

יואל ישורון
אילן לוי

חבר מועצת העיר

חבר מועצת העיר

דוד שלום

חבר מועצת העיר

עמוס ירושלמי
ניסן זכריה

חבר מועצת העיר

איסרס אהרון
רועי כהן
גדי וקס

חבר מועצת העיר

חבר מועצת העיר

חבר מועצת העיר

חבר מועצת העיר

שמואל ברטנשטין
יוליה מלינובסקי

כ"כ נכחו:

חברת מועצת העיר

מיקי שמריהו

חבר מועצת העיר

ניסים זאב חי

חבר מועצת העיר

יאיר טאו

נעדרו:

חבר מועצת העיר

חבר מועצת העיר

עמוס ברנס

חבר מועצת העיר

יהודה קהתי

חבר מועצת העיר

מיכאל לויט

חבר מועצת העיר

שרון אביגד

חברת מועצת העיר

עו"ד ליפא י' קמינר
נתי לרנר

יועץ משפטי לעירייה

עוזר ראש העיר

יגאל אייל

מנהל מחלקת הספורט
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על סדר היום:
.1

שאילתה של חבר מועצת העיר מר עמוס ירושלמי בנושא בית "להיות".

.2

שאילתה של חבר מועצת העיר עו"ד רועי כהן בנושא תחזוקת גשר "ברקת".

.3

שאילתה של חבר מועצת העיר עו"ד רועי כהן בנושא הקצאת כסף לטובת גשר
"ברקת".

.4

שאילתה של חבר מועצת העיר מר אהרון איסרס בנושא דו"ח הביקורת של משרד
הפנים.

.5

שאילתה של חבר מועצת העיר מר אהרון איסרס בנושא עורכי הדין ורו"ח החיצוניים
המועסקים בעירייה.

.6

שאילתה של חבר מועצת העיר מר עמוס ירושלמי בנושא פינת הליטוף.

.7

הצעה לסדר של חבר מועצת העיר מר יואל ישורון בנושא מגרש זהירות בדרכים.

.8

שינוי שמות רחובות בח 300/בהתאם למכתבו של המודד העירוני יהודה עמנואל מיום
.2.4.06

.9

אישור פרוטוקול הועדה המקצועית למתן תמיכות בספורט מיום .10.4.06

.10

אישור מענק השגיות – אגודות ספורט בהתאם למכתבו של יגאל אייל מנהל המחלקה
לספורט מיום .7.3.06

.11

אישור תקנון החברה לבידור ובילוי )חולון( בע"מ ומינוי חברי מועצת המנהלים של
החברה.

.12

אישור תקנון החברה הכלכלית לפיתוח חולון בע"מ ומינוי חברי מועצת המנהלים של
החברה.

.13

מינוי חבר המועצה עמוס ברנס כנציג העירייה באיגוד ערים לכיבוי-אש במקום סגן
רה"ע יוסף כהן.
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ריכוז החלטות מישיבת מועצת העיר שמן המניין מס'  49מיום 7.5.06
פרוטוקול מס' 291
.1

מועצת העיר מחליטה להוריד מסדר היום הצעה לסדר של חבר מועצת העיר מר יואל
ישורון בנושא מגרש זהירות בדרכים.

.2

מועצת העיר מחליטה להוריד מסדר היום הצעתו של עו"ד רועי כהן בנושא תאורה במגרשי
הספורט הפזורים ברחבי העיר בשעות הערב .הנושא ייבדק על ידי מחלקת הספורט
ובמקומות שאפשר להרשות פעילות ספורט בשעות הערב מבלי להפריע לתושבים בסביבה,
תותקן תאורה.

.3

מועצת העיר מחליטה לדון בשינוי השמות בח 300/לאחר שהנושא יועבר לפי הנוהל.

.4

מועצת העיר מחליטה לאשר פרוטוקול הועדה המקצועית למתן תמיכות בספורט מיום
.10.4.06

.5

מועצת העיר מחליטה לאשר מענק השגיות – אגודות ספורט בהתאם למכתבו של יגאל
אייל מנהל מחלקת הספורט ,מיום .7.3.06

.6

מועצת העיר מחליטה לשוב ולדון בתקנונים של החברה לבידור ובילוי )חולון( בע"מ והחברה
הכלכלית לפיתוח חולון בע"מ לאחר שיתוקנו על ידי חבר המועצה אילן לוי והיועץ המשפטי
עו"ד ליפא קמינר.

.7

מועצת העיר מחליטה לאשר מינוי חבר המועצה עמוס ברנס כנציג העירייה באיגוד ערים
לכיבוי-אש במקום סגן רה"ע יוסף כהן.
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מוטי ששון:

אני פותח את הישיבה שמן המניין מס'  .49הסעיף הראשון :שאילתה של
עמוס ירושלמי בנושא בית "להיות".

 .1שאילתה של חבר מועצת העיר מר עמוס ירושלמי בנושא בית "להיות".
מוטי ששון :עמוס ,קיבלת .אתה רוצה להקריא? אתם מקבלים את כל התשובות
לשאילתות.
עמוס ירושלמי :מה זה הדבר הזה אני יכול להבין? ציפי קיכלר היא חברת מועצת עיר?
מוטי ששון:

ביקשתי את ההתייחסות שלה .זו התשובה שלי .תקרא את השאילתה שלך
ותקבל את התשובה.

עמוס ירושלמי :המכתב נשלח ב" .16.3.06 -לפני מספר ימים ביקרתי בבית "להיות"
והתרשמתי מהמצב הרע של המבנה .יחד עם זאת ,הבנתי מאנשי המקום
שהובטח להם מספר פעמים על ידך לשפץ את המקום ולהקנות לו מראה
מחודש המתאים לאופי הפעילות .מקום זה מושך קהל רב ובעל חשיבות רבה
בשל אופי פעילותו המיוחדת הקשורה להיסטוריה של העם היהודי .לאור
החשיבות הרבה של פעילות המקום ולאור מצב המבנה אבקש את תשובתך
במכתב לשאלתי ".פה הוספתי ממני "דורות שלמים של בני נוער מגיעים
לביקורים בבית "להיות" ולומדים את סיפורי השואה .המקום קטן ולא
מכובד להכיל את אלפי המבקרים ".שאילתה" :מדוע עד היום ,ולמרות
ההבטחות שניתנו על ידך לא שופץ מבנה בית "להיות"? מדוע העירייה לא
פועלת ברגישות וביחס של כבוד כלפי מפעל הנצחה זה? מתי אדוני מתכונן
לקיים את הבטחתך לשיפוץ ושיקום המבנה?" אני רוצה להוסיף שהעובדת
הזאת שהייתי אצלה.
מוטי ששון:

זו שאילתה .יש נוהל ,יש שאילתה ,אתה מקבל תשובה ואתה רשאי אחר כך
לשאול שאלה.

עמוס ירושלמי :אני רוצה להגיד את מה שהיה מעבר לזה .אני מבקש שזה יהיה רשום
בפרוטוקול .זה חשוב לי.
מוטי ששון:

אתה צמוד לשאילתה .זה נרשם בפרוטוקול.
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עמוס ירושלמי :שאלה ,אני רוצה לשאול.
מוטי ששון:

אחר כך תקבל את התשובה .יש נוהל.

עמוס ירושלמי :אני מכיר את הנוהל.
מוטי ששון:

בבקשה .עכשיו אני אענה לך.

עמוס ירושלמי :אני רוצה להגיד לך יותר מזה.
מוטי ששון:

אבל אתה לא יכול לשנות .אני עכשיו עונה לך על השאילתה.

עמוס ירושלמי :אני רוצה משהו להוסיף ממה שאני חושב.
מוטי ששון:

כשאתה מתייחס לשאילתה ,אתה רשאי לשאול שאלה.

עמוס ירושלמי :אני שואל שאלה.
מוטי ששון:

לא .אחרי שאני עונה אתה רשאי לשאול שאלה .מונחת לפניכם התשובה של
ציפי קיכלר שמדברת בעד עצמה .מאחר ואצה לך הדרך לרוץ לעיתונות ולא
עשית שום בדיקה ,עבדך הנאמן הקים את בית "להיות" .על הרגישות
החברתית לנושא ניצולי השואה ,אתה האחרון שיכול להטיף לי מוסר .אני
אומר לך שלא רק שאני מטפח את המקום הזה ,אלא אני גם בדעה שהמקום
צריך לשמור על הציביון הזה כמו שהוא נראה עכשיו .בנינו תוכנית לבנות
מבנה ועבדך הנאמן נפגש עם תורמים .לקדם את הנושא של בית "להיות" כדי
שיהיה מעין אכסניה לאותם חיילים וצעירים שרוצים ללמוד באמצעות
אותם החברים שהם ניצולי השואה והם אנשים נפלאים – דרכם ללמוד את
נושא השואה .לכן ,הנושא הזה גם הוגש למשה זנבר ,שהיה בעבר נגיד בנק
ישראל ,שיש לו תפקיד בכיר בנושא הזה של יד ושם .אנחנו ממשיכים בדרכנו
לעשות כל מאמץ כדי להשיג תורם .בבקשה ,אתה רשאי לשאול שאלה.

עמוס ירושלמי :קודם כל ,אני לא רוצה להיכנס למי תרם יותר ומי תרם פחות.
מוטי ששון:

דיברת על רגישות .שכחת מה כתבת.

עמוס ירושלמי :אני מדבר בכלל .מעבר לזה ,לאחרונה התקיימה ישיבה .זאת אומרת ,זו
בעצם התשובה שאני חיפשתי – שתתקיים ישיבה ושיתחילו להסתכל על זה
בעין יפה ובעין אחרת.
מוטי ששון:

מה השאלה הנוספת?
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עמוס ירושלמי :אגיד לך מה אני רוצה לשאול .לא לשאול .אני רוצה להגיד.
מוטי ששון:

תסתכל טוב טוב כי אתה לא זוכר מה כתבת.

עמוס ירושלמי :אני רוצה להסתכל טוב .אני רוצה להגיד לך שדיברתי עם ציפי קיכלר
חודשיים לפני כל הסיפור הזה .יש פה עד שנמצא פה בבית הזה עכשיו ואם
הוא רוצה להגיד את מה שאני אומר.
מוטי ששון:

מה השאלה הנוספת.

עמוס ירושלמי :היה לי תורם שרצה לשפץ את המבנה .פניתי לציפי והיא הפנתה אותי לאחד
העוזרים .תשמע עד הסוף ,למה אתה לא שומע?
מוטי ששון:

אבל תשאל שאלה .אתה מתעלם ממה שאני אומר .יש פרוצדורה .מה השאלה
שלך.

עמוס ירושלמי :אני שואל אותך ,אתה מבין? מדוע כשפניתי לשפץ את המבנה התנגדו בכל
תוקף לקחת את ההצעה .ומי לקח את זה .ראיתי שאתם לא מסכימים וזה
עבר לצופים ברחוב בלבן ,שם שיפצו את המבנה .אני יכול להעיד על כך
ולהראות לך.
מוטי ששון:

מה השאלה אתה יכול להגיד לי?

עמוס ירושלמי :אני אגיד לך מה .כשאני באתי ורציתי לעשות משהו מיוזמתי לפני כל הניירת
הזאת ,אם הייתם מקבלים את ההצעה שלי ,לא היינו מגיעים לזה .דע לך
שכל מה שעשיתי ,אתה פה לא אומר אמת .אתה לא אומר אמת.
מוטי ששון:

מאחר וזו פעם ראשונה שהצעת גם לשפץ ,יכולת לפנות לראש העיר ולא פנית.
אני עובר לשאילתה הבאה.

עמוס ירושלמי :כשהגעתי פעמים לילדים רעבים אמרת לי "אנחנו חייבים הרבה כסף" .ככה
אמרת לי .תתעוררו ,אתם כולכם ישנים פה.

 .2שאילתה של חבר מועצת העיר עו"ד רועי כהן בנושא גשר "ברקת".
מוטי ששון:

אנחנו עוברים לשאילתה של עו"ד רועי כהן בנושא תחזוקת גשר "ברקת".

שמואל ברטנשטין :מה מר זברלו עושה עם המכשיר הזה?
מוטי ששון:

הוא מקליט את הישיבה .הישיבה הזאת מוקלטת .אם מישהו רוצה להקליט,
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שיקליט .רועי ,בבקשה.
רועי כהן:

שאילתה" :אי תחזוק גשר הולכי הרגל המחבר בין רחוב ברקת ראובן ובין
רחוב גולדה מאיר .הנני מתכבד לפנות לאדוני הנכבד בהתאם לסעיף  40א'
לפקודת העיריות ,נוסח חדש תוספת שניה ,בשאילתה הבאה ודורש שבהתאם
להוראות הפקודה תינתן תשובה בכתב ובטווח זמן הנקוב בחוק .בעקבות
תלונות חוזרות ונשנות של תושבי שכונת נווה-רמז וכל גורמי העירייה,
ומאחר ולא ניתן מענה ופתרון הולם בנוגע לאי תחזוקו של גשר הולכי הרגל
הנועד לחבר בין רחוב ברקת ראובן לבין רחוב גולדה מאיר והמיועד בעבור
חציה בטוחה של ילדי בית ספר גולדה מאיר ובית דוד ,לעדכנך כי הגשר צבוע
כולו בתיקוני צבע מכוערים שבאו לכסות כתובות גרפיטי רבים ומזעזעים.
רצפת הגשר מוכתמת בכתמי שמן שחורים .כמו כן ,הגשר אינו מואר כלל
בלילות ואף נמצא ברוב הזמן מלוכלך .חמורה עוד יותר הסיטואציה הזו
מאחר שגשר זה משמש בעבור עיריית חולון מקור הכנסה משמעותי לאור
שלטי הפרסומת הרבים הנמצאים בו ,שמן הסתם מוארים מכל פינה וצד.
לאור מקרה זה ,הנני פונה בשאלות הבאות :מדוע לא מתוחזק כראוי גשר
הולכי רגל זה? ומי הגורם האמון על תחזוקו השוטף? האם חלה עליו
האחריות לדאוג לנקיון הראוי וצביעתו של הגשר? מאחר וגשר זה מהווה
מקור הכנסה משמעותי לאור שלטי הפרסומת הרבים שנמצאים בו ,האם אין
מקום להקצות סכום כסף מסוים מהכנסה זו לטיפוח ותחזוק שוטף של גשר
הולכי הרגל?".

מוטי ששון:

התשובה לשאילתה שלך :בימים אלה מסתיימת עבודת הכנת המכרז
לפרסום על הגשרים .אנחנו אמורים להוציא בקרוב את המכרז שכולל בתוכו
גם את הנושא של החזקת הגשרים .במקביל ,נתנה הנחיה לאגף התשתיות
לבדוק את כל מה שאמרת ולתקן את הליקויים.

רועי כהן:

לאור התשובה הזאת ,שאני מקבל ,ברצוני לשאול איך מתבצע ההליך כיום?
כלומר ,לא נענה איך שמתבצע .רשום שהסתיימה עבודת הכנת המכרז .עד
שיעשו ,מי אחראי על הנושא הזה?
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מוטי ששון:

אמרתי.

רועי כהן:

אגף התשתיות .לא היתה התייחסות למערכת תאורה בגשר.

מוטי ששון:

אמרתי ,על הכל.

רועי כהן:

כולל הליקוי של התאורה?

:....

תאורה והכל .זה יראה כמו בנאות רחל.

 .3שאילתה של חבר מועצת העיר עו"ד רועי כהן בנושא הקצאת כסף לטובת
גשר "ברקת".
מוטי ששון:

אנחנו עוברים לשאילתה הבאה בנושא הקצאת כסף לטובת גשר "ברקת" .זה
אותו דבר.

רועי כהן:

זה היה ההמשך.

מוטי ששון:

זו השאילתה השניה.

 .6שאילתה של חבר מועצת העיר מר עמוס ירושלמי בנושא פינת הליטוף.
מוטי ששון:

אנחנו עוברים לשאילתה של עמוס ירושלמי .אתה רוצה לקרוא את
השאילתה?

עמוס ירושלמי" :תושבים רבים המתגוררים בסמיכות לפינת הליטוף ברחוב פרופ' שור
בחולון התלוננו באוזני על כך שבמקום פעילות ענפה של חולדות ומיני
מזיקים נוספים הבאים במגע עם בעלי החיים במקום .דבר שיכול לגרום
להפצת מחלות .מה גם שפינת הליטוף למעשה נועדה עבור ילדים שלומדים
על בעלי חיים ובאים איתם במגע ,דבר שיכול לסכן את בריאות ילדי העיר
המבקרים במקום ".שאילתה :מה אדוני מתכוון לעשות כדי לטפל בבעיה
ולמנוע את התפשטות החולדות באזור עצמו ,הגורמת לסכנה לילדים
המבקרים במקום והן לתושבי האזור המתלוננים על ריכוזי החולדות
והמטרד הבריאותי שפוקד אותם .האם אדוני מודע לריחות העולים
מהמקום וגורמים לתושבי המקום לסבל ומפגע תברואתי קשה? מתי אדוני
מתכוון להעביר את פינת הליטוף למקום אחר ,שלא יגרום לטרדה ומפגע
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לדיירי העיר ,זאת לאור הבטחתך לתושבי המקום שפינת הליטוף תועבר
למקום אחר ".שערה אחת מראשו של ילד שתיפול ,תאמין לי שאתה תהיה
בבעיה .אני מודיע לך.
מוטי ששון:

האגף לאיכות הסביבה פועל באופן סדיר ומתגבר את ההדברות על פי תלונות
ספציפיות .האגף הונחה לטפל מיידית ובאופן יעיל במפגע .לא הובטח על ידי
מעולם לתושבים שם להעביר את פינת הליטוף.

עמוס ירושלמי :אני רוצה לשאול :לכולם אתה מבטיח כל החיים שלך ואתה לא עומד
בהבטחות שלך.
מוטי ששון:

מה השאלה שלך?

עמוס ירושלמי :השאלה שלי היא שאתה הבטחת להם כמו שהבטחת להרבה אנשים פה,
ורימית אותם.
מוטי ששון:

מאחר ולא הבטחתי ,אני עובר לשאילתה הבאה.

עמוס ירושלמי :גם פה אתה הבטחת ואני יכול להוכיח לך שאתה הבטחת .כל התושבים
משקרים ,רק אתה ,איך אומרים ,הבבא סאלי אתה ,הכי ישר בעולם אתה.
מוטי ששון:

אולי תהיה עצמאי כבר ותאמר בלי שילחשו לך מה לומר?

עמוס ירושלמי :אתה יודע שאתה משקר .אתה שקרן ,כל החיים שלך היית שקרן .כל החיים
שלך שיקרת.
ניסן זכריה:

אתה הבטחת לנאות רחל .אני אראה לך את המסמך .בבחירות ב2003 -
ואתה שיקרת .ואתה ממשיך לשקר .אני הייתי יחד איתו ואתה אמרת
לאנשים שאתה תעביר את זה .תהיה אמיץ ותודה בזה.

עמוס ירושלמי :כל החברים שלך פה ,אחד אחד שיקרת אותם .הם יושבים פה ,אתה יודע
מה ,על מי מנוחות הם יושבים פה.
מוטי ששון:

אהרון איסרס ,תשאל את השאילתה.

עמוס ירושלמי :תאמין לי ,אם הם ישבו בבית אבות זה אותו דבר כמו שהם יושבים פה .אין
הבדל בין זה לזה.

.5

שאילתה של חבר מועצת העיר מר אהרון איסרס בנושא עורכי דין ורו"ח
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החיצוניים המועסקים בעירייה.
מוטי ששון:

אהרון איסרס ,בבקשה.

אהרון איסרס :משרד הפנים פרסם דו"ח ביקורת חריף בנושא העסקת עורכי דין ורואי
חשבון חיצוניים .בדו"ח מצויין כי עיריית חולון התעלמה משאלות עורכי
הדו"ח ,ואני מצטט מתוך מה שפורסם" :דבר העשוי להעלות חשש למתן
טובות הנאה על ידי ראש הרשות או מי מסגניו כל עוד עניין שכזה אינו
מוסדר בכללים ברורים ".השאלות שלי הן כדלקמן" :מדוע עיריית חולון
התעלמה מדו"ח הביקורת של משרד הפנים? כמה עורכי דין ורואי חשבון
חיצוניים מועסקים בעירייה ומה עלותם השנתית? האם היו עורכי דין
חיצוניים שטיפלו בתיקים הקשורים בך ,אדוני ראש העירייה ,ו/או בסגניך?
ואם כן ,באלו מקרים ומה היתה עלותם?
מוטי ששון:

קיבלתם את ההתייחסות של יצחק וידבסקי וגם את ההתייחסות של היועץ
המשפטי .אני מקריא את ההתייחסות של היועץ המשפטי" :עיריית חולון לא
התעלמה מדו"ח הביקורת של משרד הפנים .עד היום הזה לא הגיע לידי
עיריית חולון כל דו"ח ביקורת של משרד הפנים בנושא הנדון .אמנם אגף
הביקורת במשרד הפנים פנה בבקשת פרטים על העסקת יועצים משפטיים
בעירייה והוא קיבל את מירב הפרטים והתשובות שנדרשו .יודגש כי בעת
הזאת ,במשך החודשים האחרונים ,נערכת בעירייה ביקורת מקיפה מטעם
משרד הפנים ,כאשר אחד מהנושאים העיקריים בתוכנית הביקורת הוא
העסקת יועצים משפטים חיצוניים בעירייה .המבקרים מטעם משרד הפנים,
כאמור ,קיבלו את כל הפרטים ,הנתונים והמסמכים שביקשו ,תוך כדי שיתוף
פעולה מלא מצד העירייה ".ההתייחסות של יצחק וידבסקי" :עלות היעוץ
המשפטי החיצוני בשנת  2005הסתכמה בכ 2.2 -מיליון  .₪אין העסקה של
רו"ח חיצוניים לנושא הדוחות הכספיים של העירייה .בתחום היעוץ המשפטי
עבדה עיריית חולון בשנת  2005עם  11משרדי עורכי דין .לשאלה השלישית:
לא ידוע לי על העסקה של עורכי דין חיצוניים בנושאים הקשורים לראש
העיר או לסגניו ,שהעירייה שילמה את שכרם ".אני עובר לסעיף הבא.
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.7

הצעה לסדר של חבר מועצת העיר מר יואל ישורון בנושא מגרש זהירות
בדרכים.

מוטי ששון:

הצעה לסדר של חבר מועצת העיר מר יואל ישורון בנושא מגרש זהירות
בדרכים .בבקשה יואל .זו הצעה לסדר ,זה נשמט ורועי מבקש להציג .אני
מקווה שאתם לא מתנגדים.

יואל ישורון :קודם שאקריא את הצעת ההחלטה ביחס למגרש הבטיחות ,אתן רקע שהוא
חשוב להבין את הסכם ה matching -שנחתם בין משרד התחבורה לעיריית
חולון ,על אף שזה לא בדיוק שקל מול שקל .מגרש הבטיחות בדרכים ,זה לא
סוד ,הוא פרויקט חינוכי משמעותי מאוד .לא רק חינוכי ,אלא למעשה זהו
אחד האמצעים שנחשבים במשרד התחבורה לכלי מאד חשוב וחינוכי
להתמודדות עם המפגע של תאונות הדרכים .כמה רשויות הלכו לפרויקט
הזה של הקמת מגרש על כל אביזרי התנועה – רמזורים ,סימונים וכו' כדי
שאפילו תלמידי בתי הספר יוכלו להכיר את הדרכים ,את הסימונים ,את
הרמזורים .מה שנקרא  on lineבצורה חיה .באמת ההסכם היה חשוב מכיוון
שמשרד התחבורה העביר כחלק מההסכם  ₪ 900,000והעירייה בין 400,000
ל 0.5 -מיליון  .₪זהו השלב הראשון של אותו מגרש לבטיחות בדרכים ,כאשר
משרד התחבורה מתחייב שבמידה ושלב א' מבוצע ,זאת אומרת ,כל מגרש
האספלט ,הסימונים והרמזורים ,מגיע שלב ב' שהוא אותו בית ספר להדרכה
שיוקם באותו אתר ,אותו מגרש בן  2דונם ליד מוזיאון עולם הילדות .במידה
ושלב א' יבוצע ,משרד התחבורה יעביר את חלקו השני שהוא  0.5מיליון - ₪
ללא ספק התחייבות משמעותית וחשובה .אלא מאי? כאן ישנם שלושה
דברים שאני רוצה להתמקד בהם :תכנון שלומיאלי ,החלטה שלומיאלית וגם
תגובה שלומיאלית .על שלושתם אני רוצה להתייחס.
מוטי ששון:

זו הצעה לסדר .מה שאתה מדבר ,אתה כבר נכנס לסדר .אנחנו רוצים
להחליט אם אנחנו מעלים את הנושא הזה לסדר היום .אתה כבר נכנס לדיון.

יואל ישורון :לא .אני מסביר כמו שאני יודע .זו לא שאילתה .אני לא מקריא שאילתה.
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מוטי ששון:

לא אמרתי שאילתה .יש כאן הצעה לסדר שכתבת אותה .עכשיו אתה צריך
להיצמד אם אנחנו מעלים אותה לסדר או לא מעלים לסדר .אתה כבר נכנס
לגופו של הנושא .בבקשה אדוני היועץ המשפטי ,תענה לו.

אילן לוי:

הוא יכול להסביר.

מוטי ששון:

אילן ,אני לא זקוק לעזרתך .ישנו היועץ המשפטי .תענה לו.

יואל ישורון :לפני שהוא מדבר ,אני רוצה להסביר את ההצעה.
מוטי ששון:

עד חמש דקות אתה יכול לנמק ועברו כבר,

יואל ישורון :מה שקרה ,מנכ"לית העירייה החליטה שבמקום שבו התכוונו והתחילו לעבוד
כבר בשלב הראשון ,למעשה השלב הראשון של הקמת המגרש הסתיים.
עיריית חולון השקיעה חצי מיליון שקל ואז ,מתקבלת החלטה ,שהיא לא
החלטה פורמלית ,אבל מקבלת גיבוי של דוברות העירייה ,שבמקום המגרש
בטיחות הזה תוקם סדרה של פרויקטים :היכל הספורט בעלות של 150
מיליון  .₪אני רק רוצה להקריא את התגובה של האחראי במשרד התחבורה,
איזי נתנאלי ,האחראי על הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מטעם משרד
התחבורה" .עיריית חולון משכה אותי באף שנים .כל עניין ההקמה של
המגרש לקח שנים רבות והיה איטי מאוד .אני לא קיבלתי מהם שום הודעה
רשמית האומרת שישנה כוונה להעביר את המגרש ממקומו הנוכחי .אני ניזון
רק משמועות ומרכיליות .מעבר לכך ,כרגע עומדת לטובת העירייה גם יתרת
זכות של  0.5מיליון שקלים .אם העירייה מחליטה להעביר את המגרש
ממקומו ,שיעשו זאת איפה שהם רוצים ,אבל מאיתנו הם לא יקבלו תוספת
אפילו של אגורה אחת ".תגובת הדוברת" :למעשה בזבוז כי רכשו רמזורים".
זה לא נכון .הוקם מגרש של אספלט של שני דונם .השקיעו שם  0.5מיליון .₪
זה אומר שגם אם אני מעביר את מגרש הבטיחות למקום אחר ,עיריית חולון
בזבזה חצי מיליון  .₪אם היה תכנון נכון ,בטוח שחצי מיליון שקל לא היו
נזרקים שם על מגרש הבטיחות .אבל גם אם הדבר הזה נעשה ,חצי מיליון ₪
זה ללא ספק בזבוז .לכן ,אני רוצה לקרוא את הצעת ההחלטה שמתחלקת
לשתיים .1 :מועצת העיר רואה חשיבות עליונה בהקמת מגרש הבטיחות
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בדרכים ,בשיתוף משרד התחבורה ,כפרויקט חינוכי ממשי ומעשי
בהתמודדות מול נגע תאונות הדרכים .2 .מועצת העיר מחליטה בזאת,
להשאיר על כנו את מגרש הבטיחות בדרכים ,במקום בו נבנה )מגרש
האספלט עם כל העמודים( ולהתחיל ביישום שלב ב' של הפרויקט באותו
מתחם עצמו.
מוטי ששון:

חבל שאתה לא נוהג לבדוק את הדברים בצורה יותר רצינית ואחראית .אני
עכשיו אעדכן אותך .האובססיביות שלך ושל אחרים,

יואל ישורון :ציטטתי את משרד התחבורה.
מוטי ששון:

האובססיביות הזאת לתקוף בכל הזדמנות את המנכ"לית היא לא במקומה.
מי שמטפל בנושא הוא לא המנכ"לית אלא מטפל בזה מוטי ששון ,ראש העיר,
ביחד עם אתי גלעדי ,מנכ"ל החברה לבילוי ובידור ,ששם הוקם המגרש.

יואל ישורון :מוטי ,שמעתי שאתה אפילו לא הסכמת לזה.
מוטי ששון:

אתה ניזון מכל מיני רכילויות .אלה רכילויות זולות שלא ראויות אפילו
להתייחסות .מי שמטפל בנושא המגרש זה אני מול אתי גלעדי ,אני מול
משרד התחבורה .כדאי שתדע שכל מגרשי הבטיחות עומדים כמעט ללא
ניצול ,הם לא יעילים ,הם לא אפקטיביים .כל מה שנבנה עד היום ברשויות
מקומיות .באנו בהצעה לפני שנים ,עוד שהיה אבי יחזקאל סגן שר התחבורה.

אהרון איסרס :אתה מעלה את ההצעה לסדר היום?
מוטי ששון:

לא ,אני עונה לו למה להוריד אותה .ואז ,העלינו הצעה לבנות מודל ייחודי
שחולון תוביל .בנינו תוכנית בסדר גודל של  3מיליון  ,₪כאשר הובטח לי על
ידי מנכ"ל משרד התחבורה ,סלמן ,שהם יממנו  70%מהפרויקט .לצערי ,היו
ניסיונות חוזרים ונשנים לא לעמוד בסיכום הזה שהם צריכים לתת לנו 2.1
מיליון  .₪העבירו סכום מסוים על פי דרישות שלי .לא העבירו את יתרת
הסכום .לקראת סוף שנה זאת ,אמרו לי שמוכנים להעביר עוד .₪ 500,000
אמרתי שאת המשחקים שלי עם משרד התחבורה ,אני מפסיק .נבנתה
תוכנית על  3מיליון  .₪אמרתי שב ₪ 800,000 -ועוד  ,₪ 500,000אני לא מוכן
לקבל את הסיפור הזה.
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יואל ישורון :למה לקחת את ה?₪ 900,000 -
מוטי ששון:

לקחנו כי היתה התחייבות לתת ולא נתנו.

יואל ישורון :אבל ידעת מה ההסכם.
מוטי ששון:

לא נתנו את ההמשך .נקודה .היתה התחייבות ל 2.1 -מיליון  ₪ולא נתנו כמו
שלא נותנים כרגע לגשר למרות שיש התחייבות ולמרות שעיריית חולון
ביצעה הפקעות עבור מע"צ שרק הועדה המקומית רשאית להפקיע .היו
צריכים לקבל  100%שיפוי ומשרד התחבורה לא נתן עד היום את הכסף .לכן,
כשבאתי לעשות את שלב ב' ,אמרתי שאם לא יעבירו את כל הסכום
שהתחייבו ,אנחנו לא נמשיך בביצוע של המגרש .הודעתי חד משמעית
למנכ"ל שאם הוא התחייב בנוכחות אנשים ללכת על פרויקט של  3מיליון
ש"ח והוא התחייב להעביר  2.1מיליון  ,₪לא יקום ולא יהיה כדבר הזה שהם
יעבירו רק חצי מהסכום שהתחייבו בו ,או קצת יותר.

יואל ישורון :אז למה התחלת אותו?
מוטי ששון:

היתה התחייבות ויצאנו לדרך .נקודה .ולא נתנו .למה התחלת על הגשר? לכן,
המגרש הזה עומד רק בשלב א' שלו .אני חוזר ואומר ,מאחר והנושא חשוב,
אני מטפל בו באופן אישי .אם יהיה מצב שהמגרש הזה ימשיך לעמוד ואם
יהיה סיכוי להקים את היכל הספורט ונקבל  20או  30מיליון  ₪ממועצת
ההימורים ,כן ,אנחנו נעביר את המגרש .כרגע אין כסף ממועצת ההימורים.
המרכז עומד ואני דורש התחייבות של משרד התחבורה להעביר את כל
הסכום שהוא התחייב בו.

יואל ישורון :עכשיו אתה מפיל את זה על משרד התחבורה.
מוטי ששון:

אני מבקש להסיר את ההצעה מסדר היום משום שאני אישית מטפל בנושא.
מי בעד להעלות את ההצעה לסדר היום? אני מבקש להוריד אותה .מי בעד?
הצבעה:
בעד7 :
נגד11 :
נמנעים2 :
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ההצעה ירדה מסדר היום.
החלטה :מועצת העיר מחליטה להוריד מסדר היום הצעה לסדר של חבר מועצת העיר מר יואל
ישורון בנושא מגרש זהירות בדרכים.

.

הצעה לסדר של חבר המועצה עו"ד רועי כהן בנושא תאורה במגרשי הספורט
בבתי הספר הפזורים ברחבי העיר בשעות הערב.

מוטי ששון:

נעבור להצעה לסדר של רועי כהן שבטעות לא נכנסה לסדר היום .רועי
תקריא אותה.

רועי כהן:

הנושא :תאורה במגרשי הספורט בבתי הספר הפזורים ברחבי העיר בשעות
הערב" .בעקבות פניות חוזרות ונשנות של בני נוער וצעירים תושבי העיר
חולון ,המבקשים שהעירייה תאפשר להם ליהנות מתאורה במגרשי הספורט
בבתי הספר הפזורים בעיר בשעות הערב ,וזאת למטרת פעילות ספורטיבית
ומשחקי כדור לאחר שעות העבודה .זאת נוכח מצוקת שטחי מגרשי הספורט
המוארים באזור פארק פרס לרווחת כל המבקשים לשחק במגרשים .אבקש
להביא סוגיה זו לפתחה של מועצת העיר ולבחון את ההצעה לסדר כדלקמן:
מועצת העיר מחליטה על מתן תאורה במגרשי הספורט בבתי הספר הפזורים
ברחבי העיר בשעות הערב בין השעות שבע לעשר בלילה .תחילה ,במקומות
בהם ישנה כבר מערכת תאורת חוץ ,כגון :בית ספר גולדה מאיר ועוד .כמו כן,
מחליטה על הקמת תשתיות מערכות תאורה בכל מגרשי הספורט הפזורים
ברחבי העיר ,לרווחת תושבי העיר חולון המבקשים לערוך פעילות
ספורטיבית בשעות הערב לאחר שעות העבודה .בכך תעניק לכלל תושבי חולון
אפשרות ליהנות ממתקני הספורט הקרובים לסביבת מגוריהם ותעודד
פעילות ספורטיבית בשעות הפנאי .".עוד מספר מילים בנושא ,כדי לחדד את
הדברים .הנושא הזה לא קשור לקואליציה ולא לאופוזיציה .מדובר פה
בנושא שצריך להיות קונצנזוס בשביל כולם .מדובר בניצול משאבים שכבר
קיימים .מגרשי הספורט קיימים כבר בבתי הספר ואפשר לנצל אותם בשעות
הערב .תושבי חולון ,ובפרט בני הנוער ,זכאים לשירות הזה שיעניק להם
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אפשרות ליהנות מפעילות של ספורט בשעות הערב .לדעתי ,הדבר הוא חלק
ממאבק שהעירייה יכולה לעשות בפניה של בני נוער מתוך שעמום וחוסר
מעש ,למחוזות של ונדליזם וכו' .הם פשוט יפרקו את המרץ שלהם במשחקי
כדור .אגב ,בכל הערים השכנות לחולון ,מי שיוצא לכיוון ראשל"צ ונוסע
בכביש הראשי ,רואה לאורך כל השדרה מגרשי ספורט מוארים .יצא לי לבקר
שם בגלל תושבי חולון שהולכים לשחק שם .גם משם עלתה הדרישה הזאת.
אני חושב שאם יש אפשרות ,יש משאבים והמקום כבר קיים ,זה משהו
טריוויאלי שצריך לעשות .אני מבקש לפחות לקיים דיון ולקבל התייחסות
לפחות ,של ראש העיר וגם של הנהלת העיר .בסופו של דבר ,מדובר בחלק
משירותים שהעירייה צריכה להעניק לתושבים בסביבת מגוריהם .זה גם
יעודד פעילות ספורטיבית בשעות הפנאי .תודה רבה.
מוטי ששון:

הנושא מאוד מורכב והוא לא פשוט .אני מקבל הרבה מאד תלונות של
תושבים שגרים בסמיכות למגרשים פתוחים ,גם לגבי שעות של ההפעלה
בשבתות וגם לגבי שעות שאנחנו מפעילים בלילה .ואז ,יש לנו בעיה ,כולל
גנים ציבוריים .מצד אחד אנשים אומרים "תפתח" ומצד שני באים אנשים
אחרים ואומרים "זה עושה רעש ,בלגאן והתקהלות של בני נוער" .אנחנו
הולכים בין הטיפות .בפארק פרס אנחנו פותחים עד אחת עשרה בלילה .שם
אין בעיה.

רועי כהן:

אבל אין מקום .אם הם הולכים לראשל"צ זה אומר שאין להם מקום.

מוטי ששון:

אני יודע שמראשל"צ באים לפה .אני שמח שגם הולכים לשם ופחות או יותר
מסתדרים .יש אולמות ספורט שאין לנו בהם מגבלה ואנחנו מאפשרים
לקבוצות של אנשים שרוצים לשחק.

רועי כהן:

אבל זה בכסף.

מוטי ששון:

סמלי.

רועי כהן:

 ₪ 220לשעה זה לא סמלי .אני אביא לך קבלה .קבוצה חיצונית ,עולה ₪ 220
לשעה .יגאל ,אתה נמצא פה ,תדייק בנתונים.

מוטי ששון:

הוא אומר ש 75% -זו קבוצה חולונית.
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רועי כהן:

אבל זה לתושבים – תושב משלם .₪ 220

מוטי ששון:

לעשרים חבר'ה שמשחקים כדורסל עולה לכל אחד  .₪ 10אנחנו חייבים
לגבות כמו שבחוגים אנחנו חייבים לגבות .אבל פה יש לנו בעיה .בבית ספר
אלון היו מכות בין תושבים.

מיקי שמריהו :בקרית שרת זו בעיה.
מוטי ששון:

אני מוכן שוועדת הספורט תשב על המדוכה ותבוא עם הצעה .היא תתמודד
עם שני הנושאים האלה .אתה מתמודד עם פן אחד .אני מתמודד עם הפן
השני ,של התלונות.

רועי כהן:

תושבי שכונת נווה-רמז הם אנשים מאד אינטליגנטים ואני לא מזלזל .אנשים
אלה פנו ויש להם מצוקה .ישנה שם תאורה שפשוט להסתכל על זה מדוע זה
לא עובד.

מוטי ששון:

כי אני אומר לך ,יש תלונות של תושבים .אתה לא יכול לגרום לאנשים
לסבול .רועי ,הסברת את דעתך .אני מציע שנחליט להעביר לוועדה או שנעשה
את זה נקודתית :איפה שיש תלונות – נוריד .איפה שאין תלונות – נאפשר.
נעשה את זה נקודתית לפי ביקושים .אם תהיה תלונה – נסגור.

רועי כהן:

בבי"ס גולדה מאיר ,אתה יכול להגיד שכן יהיה שם?

מוטי ששון:

אני מוכן לבדוק .דווקא בבי"ס גולדה מאיר היתה תלונה.

יגאל אייל:

שני דברים :קודם כל מדיניות עירונית לפתוח את כל השערים של מגרשי
הספורט בבתי הספר  -בקיץ אפשר לשחק עד השעה שמונה .שנית ,בכל
המגרשים שהם צמודי מתנ"סים שהם לא בקרבת בתי מגורים ,הם פתוחים
עד השעה עשר בלילה – דוגמת "נבון"" ,קרית שרת" ואחרים .שלישית,
קיבלנו עכשיו תמיכה מהטוטו  ₪ 175,000כדי לשים תאורה חיצונית בשני
מגרשים בבי"ס קציר ואנחנו נערכים לעשות את זה .במגרשים צמודי
מתנ"סים יש לזה הצדקה והפעילות היא חינם בלי לגבות אגורה .רק פעילות
בתוך אולמות דורשת גביה.

מוטי ששון:

הבעיה היא כשזה צמוד לבתים.

יגאל אייל:

בבתי ספר זה צמוד לבתים וההתפשרות היא שהפעילות תהיה עד החשכה.
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אחרת זה קטסטרופה לתושבים.
מוטי ששון:

רועי ,אתה רוצה ועדה ,או שנוריד מסדר היום?

רועי כהן:

אם תבחן את בי"ס גולדה מאיר ספציפית ,כי משם הגיעו אלי הרבה פניות.

יגאל אייל:

בבי"ס גולדה מאיר לפני שנה פתחנו את האור במשך שנה שלמה .היה שם
ונדליזם ,פרצו לבית הספר ,הרסו את ארון החשמל .היה ונדליזם בכל בית
הספר.

מוטי ששון:

רועי ,נעביר את הנושא לוועדת הספורט.

רועי כהן:

אני מבקש שתעלה את ההצעה שלך ויצביעו עליה .שיבדקו נקודתית
במקומות והיכן שיש אפשרות לפתוח את המגרשים ,מועצת העיר מחליטה כן
לפתוח אותם .זה לא קשור לוועדת ספורט.

מוטי ששון:

כשתהיה מדיניות ברורה איפה שאפשר לפתוח את המגרשים או האולמות
בלי שזה מפריע לציבור הרחב ,נשים את התאורה .ברגע שזה מפריע
לתושבים ,אנחנו מורידים את התאורה .מי בעד להעלות את ההצעה לסדר
היום?
הצבעה:
בעד3 :
נגד11 :
נמנעים2 :
ההצעה ירדה מסדר היום.

רועי כהן:

קיבלתי ,אני לא רוצה להביא להחלטה.

אלי נעים:

בשביל מה צריך להביא להחלטה? כתוב בפירוש שהמדיניות היא שזה יהיה
פתוח.

החלטה :מועצת העיר מחליטה להוריד מסדר היום הצעתו של עו"ד רועי כהן בנושא תאורה
במגרשי הספורט הפזורים ברחבי העיר בשעות הערב .הנושא יבדק על ידי מחלקת
הספורט ובמקומות שאפשר להרשות פעילות ספורט בשעות הערב מבלי להפריע
לתושבים בסביבה ,תותקן תאורה.
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.8

שינוי שמות רחובות בח 300/בהתאם למכתבו של המודד העירוני יהודה
עמנואל מיום .2.4.06

מוטי ששון:

שינוי שמות רחובות בח 300/בהתאם למכתבו של מודד העירייה יהודה
עמנואל מיום  .2.4.06קיבלתם את המכתב .יש לכם הערות?

שמואל ברטנשטין :כל ההליך הזה לא ברור מה שקורה כאן .בכל מקרה ,נראה לי שהוא לא
לפי תקנות העירייה ולא לפי פקודת העיריות .מחליפים שם של קטע רחוב.
זה דורש החלטה של מועצת העיר ,כפי שמביאים לכאן ,אבל לא אחרי
שיהודה עמנואל שלח כבר את ההודעה לתושבים שההחלטה כבר התקבלה
וכו' .בלי קשר לפקודת העיריות ,בשביל מה מביאים לנו לאשר דברים שפקיד
אחד שאנחנו לא יודעים מי הוא ,כבר החליט וסגר את העניינים? הוא שלח
העתקים בתפוצת נטו חוץ מהתושבים.
מוטי ששון:

ההערה שלך מתקבלת .נעשה את זה לפי הנוהל.

משה רינת:

לתושבים יש זכות להתנגד במשך תקופה מסוימת ,ואחר כך יבוא למועצת
העיר לאישור סופי.

שמואל ברטנשטין :יש מקומות שהוא פרסם את זה גם בעירייה וגם ברחוב.
דוד שלום:

מצד שני ,התושבים לא התנגדו לו .אנחנו מסבכים את התושבים עצמם.

מוטי ששון:

הועדה פעלה בסדר .המודד פרסם מהר מדי .צריך שהועדה תמליץ למועצה.
זה לא לפי הנוהל ,אנחנו נתקן ונפעל לפי הנוהל .המודד הזדרז יותר מדי
להודיע לאנשים.

דוד שלום:

אני אדבר איתו.

מוטי ששון:

אנחנו עכשיו נטפל בזה לפי הנוהל.

החלטה :מועצת העיר מחליטה לדון בשינוי השמות בח 300/לאחר שהנושא יועבר לפי הנוהל.

.9

אישור פרוטוקול הוועדה המקצועית למתן תמיכות בספורט מיום . 10.4.06

מוטי ששון:

אישור פרוטוקול הועדה המקצועית למתן תמיכות בספורט מיום  .10.4.06יש
הערות?

אהרון איסרס :פה כתוב ש"הועדה מאשרת לעמותות ) 13-18כולל( ברשימה המצורפת .להלן
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הרשימה שהגישו בימים אלו בקשות לקבלת המקדמה לשנת  ,2006תמיכה
בשיעור  25%מתקציב שנת  ".2005אני מסתכל מעבר לדף ואני רואה שמ13 -
עד  18הם כל אותן עמותות שלא הגישו מסמכים .לא רק זאת" ,מכבי כדור
עף ,מכבי חולון" בכלל כבר התפרקה .היא לא קיימת ולא משחקת .מה אנחנו
מאשרים פה?
יגאל אייל:

אהרן ,קיבלת תשובה .יש  17אגודות שבהתנייה ,שמגישות את כל המסמכים
עם ניהול תקין וכל השאר ,מקבלים תמיכה עירונית  25%מתקציב .2005
מתוך ה ,18 -למועצה הקודמת אישרנו מ 1 -עד  .12שאר האגודות ,בהתנייה
שיגישו את המסמכים כדין ואז הם אמורים לקבל תמיכה .מתוך  13עד ,18
רק שתי אגודות .כל השאר לא קיימות ,כמו "כדורעף מכבי" ,אגודה
שהתפרקה .כאן פשוט יש את כל האגודות .היום המועצה מאשרת רק את 16
ו" – 18 -כדורגל נשים" ו"עוצמה כדורגל" כי הן השלימו את כל המסמכים
ורק שתיהן מקבלות תמיכה של  .25%רק שתי אלה הגישו את המסמכים.

מוטי ששון:

מי שלא מגיש לא מקבל את ה.25% -

אהרון איסרס :אבל זה לא מה שכתוב כאן.
מוטי ששון:

נכון .לכן ביקשתי הבהרה .עכשיו יגאל הבהיר את הדברים .מי בעד?
הצבעה:
בעד20 :
נגד :אין
נמנעים1 :

החלטה :מועצת העיר מחליטה לאשר פרוטוקול הועדה המקצועית למתן תמיכות בספורט מיום
.10.4.06

.10

אישור מענק השגיות – אגודות ספורט בהתאם למכתבו של יגאל אייל מנהל
המחלקה לספורט מיום .7.3.06

מוטי ששון:

הסעיף הבא ,אישור מענק השגיות – אגודות ספורט בהתאם למכתבו של
יגאל אייל מנהל מחלקת הספורט מיום  .7.3.06יש הערות?
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שמואל ברטנשטין :לא ברור .אם מישהו מוכן להסביר.
יגאל אייל:

יש שתי הקצבות לאגודות .אחת לתמיכה הבסיסית ,מה שאישרנו במועצה
הקודמת והשלמנו עכשיו .זה על פי קריטריונים .ישנה תמיכה נוספת
לאגודות על פי השגיות .יש קריטריונים של השגיות שעל פיהם ,מתוך סך הכל
התקציב העירוני ,מוקצה סכום כסף בנפרד לסעיף השגיות .כאן אתם
מאשרים לתת  30%על פי האישור של מנכ"ל משרד הפנים כי כל התמיכות
מוקפאות .נותנים  30%על פי הקריטריונים .אלה שתי תמיכות נפרדות
לחלוטין.

מוטי ששון:

מי בעד?
הצבעה:
בעד20 :
נגד :אין.
נמנעים :אין.

החלטה :מועצת העיר מחליטה לאשר מענק השגיות – אגודות ספורט בהתאם למכתבו של יגאל
אייל ,מנהל מחלקת הספורט ,מיום .7.3.06

.11

אישור תקנון החברה לבידור ובילוי )חולון( בע"מ ומינוי חברי מועצת
המנהלים של החברה.

.12

אישור תקנון החברה הכלכלית לפיתוח חולון בע"מ ומינוי חברי מועצת
המנהלים של החברה.

מוטי ששון:

הסעיף הבא :אישור תקנות החברה לבילוי ובידור .מינוי חברי מועצת
המנהלים .והסעיף אישור תקנות החברה הכלכלית לפיתוח חולון בע"מ
ומינוי חברי מועצת המנהלים של החברה .הבנתי שיש חברים שיש להם
הערות .אני מזכיר שבישיבה שהיתה בספטמבר  2005אישרנו את התקנון של
החברה .אילן ביקש "לעשות שינויים יותר רחבים ולהביא הכל כמקשה
אחת" .אזכיר לך מה אמרת.

אילן לוי:

עברתי על התקנון.
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מוטי ששון:

בבקשה ,אילן אומר "אני חושב שמזמן היה צריך לטפל בנושא התקנונים
והתזכירים .הייתי מספר פעמים אצל עו"ד ליפא .זה לא נושא שצריך לבוא
מהיום למחר .אם כבר ,אני חושב שכל חברה תוציא כמה לירות ויעשו נוסח
חדש .גם אם צריך לעשות שינויים ותיקונים על כל הסעיפים ,נעשה משהו
מסודר אחת ולתמיד .לא חייבים להטיל את זה על המחלקה המשפטית .שכל
חברה תתרום משהו ויתנו את זה למישהו שיעשה סדר ויעשה התאמה בין
הסעיפים ".לקחנו את מה שאתה אמרת .לקחנו את עורכי הדין של החברות.
ביקשנו שיכינו את התקנון לפי ההוראות של משרד הפנים .ישבו ,הכינו לפי
ההוראות של משרד הפנים .שלחו את זה למשרד הפנים ,חזר ממשרד הפנים
מכתב שמאשרים לנו את התקנון .עכשיו אני שומע שיש הערות .בבקשה.

אילן לוי:

יש הערות בסיסיות על פניו .קודם כל ,אני חושב שלקחו פה תקנונים ישנים
מעידנים אחרים.

מוטי ששון:

ישבו עם משרד הפנים ונתנו להם.

אילן לוי:

ממש על פניו יש בעיות שגם עו"ד ליפא יסכים אתי .לא ברור מי האסיפה
הכללית ,למרות שמועצת העיר היא גם ממנה את הדירקטוריון .יש פה
אפשרות שכל דירקטור ימנה חלוף .כל אחד יכול לבוא עם ייפוי כוח לשים
את אח שלו .לא התכוונו לדברים האלה .זימון ישיבות בעל פה .קוורום של
אחד בשביל לפתוח את הישיבה .יש פה מנהל עיזבון לבעלי המניות .יש פה
כמה דברים שהיו סתם בתקנונים ישנים .לקחו משהו ישן.

מוטי ששון:

אם יש לך הערות ,מוכנים לאמץ את ההערות שלך.

אילן לוי:

אני חושב שעשו פה משהו מסורבל ,ערוך עם כל מיני סוגי מניות ,עם מנהלי
עיזבון .דברים מגוחכים .עו"ד ליפא אמר לי שזה לא עבר דרכו .אני מציע
שיעשו עוד ישיבה בעניין .מבחינתי שיכניסו את כל הסעיפים שנוחים לך ,אבל
שיהיו פה דברים בסיסיים.

מוטי ששון:

אני מוכן שאתה ,יחד עם היועץ המשפטי ,נייפה את כוחכם לעבור על הנוסח
הזה ולהכניס את השינויים המתבקשים .שניכם משפטנים ,תשבו שניכם
ותעירו את ההערות שלכם.

23

מועצת העיר חולון ,ישיבה מן המניין מס'  49מיום  ,7.5.2006פרוטוקול מס' 291

אילן לוי:

צריך ללכת על נוסח שיש בתיאטרון – משהו פשוט .פה יש כל מיני סוגי מניות
ומונחים שלא קשורים לחברות מהסוג הזה.

מוטי ששון:

אתה דירקטור גם בחברה לתיאטרון ואמנות .בבקשה ,תיקח על עצמך ,שב
עם עו"ד ליפא ,תעיר את ההערות שלך ואנחנו נאמץ מה שתמליצו.

ניסן זכריה:

בשלב הראשון היה צריך להעביר לחברי המועצה את הנוסח בזמן שאנשים
יוכלו לעיין בו ,ולא להעביר ביום שישי אחה"צ .זה דבר לא מתקבל על הדעת.
שנית ,יש פה שתי הצעות :הצעה אחת של החברה הכלכלית והצעה אחת של
החברה לבילוי ובידור .מי שייקח את שתי ההצעות ,יבין שההצעות לא זהות
לחלוטין מכמה אספקטים .אתן דוגמאות :קודם כל ,אין מושג כזה שאסיפה
כללית או בעלי מניות מוותרים על סמכותם ,או מבטלים את עצמם .מי
שקורא את הסעיפים ,פה יש ביטול מוחלט של האסיפה הכללית .על התקנון
של החברה הכלכלית אבל ההערות הרבות יותר הן על תקנון החברה לבילוי
ובידור .הן מתחלקות למספר דברים .אם הדירקטוריון נבחר על ידי האסיפה
הכללית ,האסיפה הכללית צריכה למנות בין היתר את היו"ר גם את הסגן
שלו .בסעיף  23.4כתוב שחברי הדירקטוריון מקרב הסגל הבכיר של העירייה
יקבעו על ידי ראש העיר ויאושרו על ידי מועצת העיר .לא אישרה מועצת
העיר ,יהיה שר הפנים רשאי לאשר .כלומר ,מה הטעם?

מוטי ששון:

כל אלה אושרו כבר בישיבה .הדברים שהוא אומר כרגע אושרו כבר
בספטמבר .2005

ניסן זכריה:

זה לא אושר על ידי משרד הפנים .אני מכיר את התקנון של משרד הפנים
והוא שונה לחלוטין.

:....

תשב איתם.

ניסן זכריה:

אני לא יושב עם אף אחד ,אני רק מציע .אילן ישב איתו .אם אתם מביאים
להצבעה ולאישור ,צריך לדבר על זה .אם לא דנים על זה.

מוטי ששון:

אנחנו מייפים את כוחם של אילן לוי והיועץ המשפטי להכניס תיקונים.

אילן לוי:

מי שרוצה להעביר הערות ,שיעביר אלי.

מוטי ששון:

מי שרוצה להעביר הערות ,יעביר אליהם.
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החלטה :מועצת העיר מחליטה לשוב ולדון בתקנונים של החברה לבידור ובילוי )חולון( בע"מ
והחברה הכלכלית לפיתוח חולון בע"מ לאחר שיתוקנו על ידי חבר המועצה אילן לוי
והיועץ המשפטי עו"ד ליפא קמינר.

.13

מינוי חבר המועצה עמוס ברנס כנציג העירייה באיגוד ערים לכיבוי-אש
במקום סגן רה"ע יוסף כהן.

מוטי ששון:

הסעיף הבא ,מינוי חבר המועצה עמוס ברנס כנציג העירייה באיגוד ערים
לכיבוי-אש במקום יוסף כהן .מי בעד:
הצבעה:
בעד19 :
נגד1 :
נמנעים1 :
ההצעה אושרה.
אני רוצה להודות ליוסף כהן על הפעילות שלו.

החלטה :מועצת העיר מחליטה לאשר מינוי חבר המועצה עמוס ברנס כנציג העירייה באיגוד ערים
לכיבוי-אש במקום סגן רה"ע יוסף כהן.
מוטי ששון:

הישיבה נעולה.

מוטי ששון
ראש העיר

נתי לרנר
ע/ראש העיר
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