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חבר מועצת העיר
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על סדר היום:
תב"רים.

ריכוז החלטות מישיבת מועצת העיר שלא מן המניין  51מיום 18.6.2006
פרוטוקול מס' 293

התב"רים אושרו.
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מוטי ששון:

אני פותח את הישיבה שלא מן המניין מס' .51
התקציב שמאושר זה  49מיליון  .₪אתם רואים את הפירוט .ראיתם את
הדברים ,ומה שחשוב ,זה להראות שנושא של תשתיות זה  31מיליון; חינוך
זה .7.8
ברשותכם אני אעבור על הסעיפים הגדולים יותר :נושא של מחלף על כביש 4
ודרכי גישה; נושא של הפקעות ופיצויים ,יש לנו השתתפות של משרד
התחבורה .אנחנו מבקשים  25מיליון; זה בעצם הסכום הגדול ביותר ,ואתם
יודעים שאנחנו מתקדמים אבל לא לפי הקצב שאנחנו רוצים .גם בנושא של
הפקעות קרקע אני מבקש עוד  5מיליון.
שיפוץ והקמת מתקני ספורט  1 -מיליון; מגרשי אימונים בקרית הספורט
)השתתפות(.
כך שיש לנו בהחלט השתתפויות של  1,432מיליון .יש נושא של הלוואות 3.4 -
מיליון ,שונות ) 3.3 -תוכלו לראות את כל הפירוטים(.
יש למישהו שאלות?

אריק מולה:

המועצה צריכה גם לאשר בגן ילדים כפול בקרית אילון ,היא מאשרת שהיא
מקצה סך של  ₪ 933,681על חשבון העירייה ,למימון הקמת הגן.

מוטי ששון:

אנחנו מקבלים הקצבות ,רק זה אשכול גנים ובגלל שזה אשכול גנים זה דורש
הקצאה גדולה יותר ממה שמשרד החינוך נותן ,וזו הדרישה של המשרד.

רועי כהן:

קודם כל ,בסעיף של החינוך הלא פורמלי ,הקמת מבנה עולם הדממה
במוזיאון הילדים ,רשומה פה תוספת תקציב לאישור  1.6 -מיליון שקל.
קודם כל ,זה אף פעם לא עלה באף פורום או באף דיון ,הנושא של עולם
הדממה .פעם ראשונה שאנחנו עדים לזה שיש כוונה לפתח) -מדברים יחד(
אני רואה את האורגן של מועצת העיר ,כמקום שמנהלים בו דיון לגבי כל
המבנים לאור זה ששייכים לחברות העירוניות.
עכשיו ,אתה בא דרך תב"ר ,מכניס משהו שאני לא יודע מהו .אף אחד לא
הסביר לנו מה זה .זה משהו שנכנס גם לתוך המסגרת של החינוך הלא
פורמלי ואני לא יודע איך זה נקשר .אני מבקש קודם כל הסבר על הנושא
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הזה.
דבר שני ,אני לא רואה השתתפות של החברה .החברה היא כנראה או חברה
שאין לה אמצעים ,או ש) -מדברים יחד(
אריק מולה:

כתוב בהערות  1.6מיליון ,השאר הוא משיג מחסויות ומכל מיני-

רועי כהן:

אבל זה לא כתוב .אנחנו תומכים כל שנה  2.7מיליון שקל סבסוד למוזיאון
הילדים והטיפול .מאיפה יש לו  3מיליון להביא לפה ,כאשר אנחנו צריכים
לסבסד כל שנה  .2.7אני רוצה לדעת איך הוא יכול להביא -

מוטי ששון:

מי שהיה בדיאלוג בחשיכה ,בזמנו שהקמנו את הדיאלוג בחשיכה גם
העירייה השקיעה וגם ישנו גורם חיצוני שהיה מוכן לתת כסף .גם פה ,יש
גורמים שמוכנים לתת כסף לפרוייקט הזה שמבוסס הפעם לא על עיוורים,
על הנושא של חרשים .עכשיו ,הוא הצליח להשיג 'יד הנדיב'  805 -אלף ,₪
חב' החשמל נותנת ,אוניברסיטת דרבי נותנת וגם עיריית חולון נותנת.
זאת אומרת ,כשיש גורם שמביא כסף לתוך המערכת ,גם אנחנו נרתמים
כמצ'ינג .כי בסה"כ יש לך  1.5מיליון .תוותר עליו? לא תוותר .ואז אתה עושה
איזה פעילות בנוסף לפעילות של מוזיאון הילדים ,כשאין לזה שום קשר.
עכשיו ,הוא קיבל כסף למשל 200 ,אלף דולר ,בדיאלוג בחשיכה ,מבזק .לאחר
מכן ,משרד העבודה והרווחה נתן .לאחר מכן ,משרד החינוך נתן.
עכשיו ,ברגע שאתה מקים את הפרוייקט ,הוא פרוייקט מאוד -אגב ,זה עשה
שם בלתי רגיל ,בכל הארץ מדברים על נושא של דיאלוג בחשיכה ולא פחות,
אני רוצה לציין לזכותו של ביבי נתניהו .הגיע כשר האוצר ואני אומר את זה
לזכותו ,הוא בא לשם והתרגש כל כך ,ובו במקום נתן הוראה להקצות 600
אלף שקל לטובת הפרוייקט ,כדי שהפרוייקט הזה לא יסתיים ,וימשיך עוד
שנה) .מדברים יחד(
באה חברת החשמל ואומרת 'אני מוכנה להיכנס' .זו המסגרת שלהם.
אני מאמין ,כמה שאני מכיר אותו ,הוא יצליח להביא כסף ותבין שהוא
ממשיך לגלגל וזה ממשיך להפעיל גם את עולם הדממה ,גם הדיאלוג
בחשיכה .באים לכאן מכל הארץ .זה מביא שם בלתי רגיל לעיר חולון.
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)מדברים יחד(
רועי כהן:

למה זה נכנס לחינוך בלתי פורמלי? למה זה לא תשתית ,מה הקשר של-
)מדברים יחד(

מוטי ששון:

בתי הספר שהולכים לשם ,אנחנו מסבסדים אותם כמעט ב.50%-

רועי כהן:

למה זה נכנס למסגרת של החינוך הלא פורמלי? )מדברים יחד( הילדים שלנו
צריכים לקבל את זה חינם )צועקים ומדברים יחד( המתנ"ס אמור להיות
בשעות אחה"צ חינם )צועקים ומדברים יחד(

מוטי ששון:

מי יממן את זה? מי ישלם?

רועי כהן:

זה פעולה שגובים עליה כסף) ,צועקים ומדברים יחד( אתה כעירייה ,הולך
לסבסד הקמה של משהו .האם זה נותן איזושהי פריווילגיה לתושבי-

מוטי ששון:

תושבי חולון מקבלים הנחות.

רועי כהן:

אני מתייחס לחינוך ,זה אומר בתי ספר ,גנים ,ילדים וכו' .האם הפרוייקט
הזה מיועד לאותם סקטורים שמניתי אותם?

מוטי ששון:

איזה שאלה? דיאלוג בחשיכה היה מגיל  10בי"ס יסודי) -מדברים יחד(

רועי כהן:

באו הורים והתלוננו ,אם זה קשור לחינוך הרגיל למה הבתי ספר לא נותנים
את זה בחינם.

מוטי ששון:

מה זה חינם? מה זה ,אני לא מבין את זה .מי יחזיק את זה? )מדברים יחד(
סל תרבות זה חינם?

רועי כהן:

במסגרת הסל תרבות ,אבל צריך להוסיף מעבר לזה) .מדברים יחד(

מוטי ששון:

תושבי חולון מקבלים תמיד הנחות .יש לך עוד שאלות?

רועי כהן:

כן ,בנושא של הספורט ,למעלה משנתיים בנושאים של התב"רים ,אני מביא
את הנושא הזה שאין מיזוג במספר מרכזי ספורט בעיר חולון .אחד מהם הוא
במרכז ספורט גולדה ,ששם פשוט אם אתה מגיע לשם בשעות הצהריים
והערב-

מוטי ששון:

הגשנו בקשות למועצת ההימורים) -מדברים יחד(

רועי כהן:

זה מספר פעמים עלה ,ומספר פעמים אמרת שזה התב"ר הבא ,ואני רואה
דברים -אני יכול להוציא את הפרוטוקולים גם.
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מוטי ששון:

אני יכול לומר דבר כזה ,במסגרת סדרי עדיפויות שלנו ,קבענו .קיבלנו
במסגרת סדרי העדיפויות גם של מועצת ההימורים ,קיבלנו את קרית שרת
בזמנו ,אח"כ בי"ס בגין ועכשיו ,ברגע שאתה עושה  -אתה לא מקבל יותר.
הגשנו בקשות כמה פעמים לגולדה ,אני מאמין שנקבל .חבל לוותר על הכסף
הזה .זה הכל.

רועי כהן:

מי קובע את הסדרי עדיפויות? אתה לא מביא את זה לדיון .למה אתה קובע
שתאורה זה יותר חשוב ממיזוג של בי"ס? איך אתה קובע את התב"רים,
למה אתה לא מביא-

מוטי ששון:

בשביל זה אני יושב עם אנשי המקצוע וקובע את סדרי העדיפויות .מביא את
זה לפה .זכותכם להצביע נגד.

רועי כהן:

אתה חושב שתאורת מגרש יותר חשובה מ) -מדברים יחד(

מוטי ששון:

יש שם מאווררים גדולים מאוד .עכשיו ,כל אחד עם סדרי העדיפויות שלו.
)צועקים ומדברים יחד( יש רשימה,

רועי כהן:

איזה רשימה,

מוטי ששון:

אתה רוצה לדעת איפה מחליפים סל ,איפה מחליפים-

אריק מולה:

אנחנו מאשרים לפי הצורך .אנחנו מאשרים -לפי המלצות-

מוטי ששון:

יש וידבסקי שהוא גזבר העירייה .יושב אריק מולה ,יושב יגאל אייל.

רועי כהן:

המיליון הזה זה פול?

אריק מולה:

זה פול כללי.

מוטי ששון:

פחות או יותר כן.

רועי כהן:

זה לא משהו ספציפי?

מוטי ששון:

ברוח הדברים ,שאתה יודע ,אני רוצה לעשות מספר דברים מסויימים,
הולכים לפי הצרכים ההכרחיים הדחופים עכשיו.

רועי כהן:

אז זה לא צבוע,

מוטי ששון:

אני לא מבין ,אתה רוצה להיכנס לקרביים של אנשי המקצוע? להיות
במקומם?

רועי כהן:

לא ,באים אנשים-
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מוטי ששון:

לא ,אני לא נכנס לקרביים שלהם .אני מאמין בהם ,אני מאמין שהם מכירים
את כל הצרכים ,הם יודעים והם קובעים סדרי עדיפויות ואני סומך עליהם.
אין בעיה ,השאלה שלי ,הסכום הזה על מה הוא נקבע ,על פי איזה

רועי כהן:

פרמטרים? קבעו שצריך להקצות מיליון שקל לתיקון -או שהיתה דרישה
מסויימת כדי-
מוטי ששון:

יכול להיות שהיתה דרישה על  3מיליון .אריק ,מתוך זה שישב עם וידבסקי,
אמרו 'לעניין הזה אני אוכל כרגע להקצות  1.5מיליון' ואח"כ מחליטים
איפה.
אני רוצה להבין ,כי כל הזמן אומרים אין כסף לשפץ ,ופה אתה מאשר פול

רועי כהן:

שהוא כללי ואתה לא יודע מה סדרי העדיפויות.
מוטי ששון:

אני סומך עליהם.

רועי כהן:

אתה סומך עליהם ,ויש הוצאות ב 4-מיליון )מדברים יחד(

מוטי ששון:

אז הם החליטו שכרגע מוכנים להקצות מיליון ,והם יקבעו איפה יהיה
)מדברים יחד( מי בעד אישור התב"רים כפי שהוגשו ,פלוס הערה של אריק
מולה -

אריק מולה:

הסכום ) .₪ 49,037,000מדברים יחד(

מוטי ששון:

מי בעד?
)נערכת הצבעה(
בעד 14 -
נגד  -אין
נמנע  -אין

ה ח ל ט ה:

התב"רים אושרו.
אושר פה אחד .תודה רבה ולילה טוב.
הישיבה נעולה.

נתי לרנר

מוטי ששון

ע/ראש העיר

ראש העיר
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