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על סדר היום:
 .1שאילתה של חבר המועצה זאב סיון ,בנושא שילוט ושלטים.
 .2שאילתה של חבר המועצה אהרון איסרס ,בנושא השקעות במוסדות דת.
 .3שאילתה של חבר המועצה אהרון איסרס ,בנושא החזקת מניות בתאגידים.
 .4שאילתה של חבר המועצה רועי כהן ,בנושא הסעות צמי"ד.
 .5שאילתה של חבר המועצה שמואל ברטנשטין ,בנושא נוכחות בישיבות המועצה.
 .6הצעה לסדר של חבר המועצה רועי כהן ,בנושא מוכנות העיר לרעידות אדמה.
 .7הצעה לסדר של חבר המועצה עמוס ירושלמי ,בנושא מבנה התקנת מצלמות בבתי ספר.
 .8הצעה לסדר של חבר המועצה עמוס ירושלמי ,בנושא מבנה לעדה האתיופית.
 .9הצעה לסדר של חבר המועצה שמואל ברטנשטין ,בנושא איסור עקירת עצים.
 .10אישור לשימוש ארעי במגרשים ריקים בהתאם למכתבו של עו"ד שוהם אמיר מיום
.24.12.06
 .11אישור ס' ראש העיר חיים זברלו וס' ראש העיר מיכאל לויט לשמש כדירקטורים בחברה
לפיתוח תיאטרון ,מוסיקה ,אומנות ומחול בע"מ והפסקת כהונתם של ארנון פורת ,עו"ד
שרון אביגד וניסים דיין כדירקטורים בחברה.
 .12אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מיום .13.11.06
 .13מינוי חבר המועצה זאב סיון כיו"ר ועדת ביקורת.
 .14מינוי חברי המועצה הדתית חולון.
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ריכוז החלטות מישיבת מועצת העיר שמן המניין  64מיום 7.1.2007
פרוטוקול מס' 306

.6

רועי מסיר את ההצעה לסדר ומסתפק בדברים שאמר מ"מ משה רינת.

.7

הנושא הוסר מסדר היום.

.8

הנושא הוסר מסדר היום.

.9

הנושא מוסר מסדר היום ,יועבר ליועץ המשפטי לבדיקה ולאחר מכן להנהלת העיר.

 .10מועצת העיר מאשרת שימוש ארעי במגרשים ריקים בהתאם למכתבו של עו"ד אמיר שוהם
מיום .24.12.06
 .11מועצת העיר מאשרת מינוי ס' ראש העיר חיים זברלו וס' ראש העיר מיכאל לויט לשמש
כדירקטורים בחברה לפיתוח תיאטרון ,מוסיקה ,אומנות ומחול בע"מ והפסקת כהונתם של
ארנון פורת ,עו"ד שרון אביגד וניסים דיין כדירקטורים בחברה.
 .12ההצעה אושרה.
 .13-14הוחלט להסיר את שני הסעיפים מסדר היום.

4

מועצת העיר חולון ,ישיבה שמן המניין מס'  64מיום  ,7.1.2007פרוטוקול מס' 306

מוטי ששון:

אני פותח את הישיבה של מועצת העיר ,מן המניין מס' .64

שמואל ברטנשטין :סיכמנו שאומרים את השעה שמתחילים – השעה עכשיו .19:35
מוטי ששון :השעה  .19:35התחלנו את הישיבה.
 .1שאילתה של חבר המועצה זאב סיון ,בנושא שילוט ושלטים.
זאב סיון:

השאלה שלי מאוד חדה וברורה ,ואני מבקש לקבל עליה תשובה מיידית ,אם
אפשר .זה מספר שנים אנחנו עדים לתופעה מרגישה ומכוערת ומכערת – איך
שאתם רוצים – של פגיעה והצבת שלטים במספר רב של מרפסות בתים,
הקוראים לציבור החילוני בעיר לשמור את השבת וכו'.
שלטים אלה ,הנתלים ע"י ציבור דתי החי בעיר ,בעיקר בשכירות חודשית
ובתים לא להם ,נתלים בניגוד לחוקי העזר העירוניים ובניגוד להנחית משרד
הפנים) .מדברים יחד(
תליית שלטים אלה ,בכל גודל וצבע ,לא רק שהם מקוממים ומרגיזים את
הרוב החילוני בחולון ,גם גורמים לנזק בלתי הפיך ,הם מכערים את חזות
העיר חולון וגורמים לירידת ערך הדירות ,כאשר במקומות שכמות השלטים
באזור היא רבה )ברח' מפרץ שלמה למשל( ,מחירי הדירות שם יורדים.
לכן ,השאלה שלי היא .1 :מדוע ראש העיר מאפשר הצבת השלטים הללו
בניגוד לחוק .2 .מדוע העירייה אינה גובה אגרה על השלטים האלה,
רטרואקטיבית לשנים קודמות?  .3מדוע לא מפעילה העירייה את הפיקוח
העירוני ,לאכיפת החוק הקובע במפורשות לגבי קריטריונים לקבלת היתר
להצבת ותליית שלטים מן הסוג הזה?  .4תופעה מכוערת זו של תליית שלטים
מסיבות דתיות ,גורמות לפגיעה ברגשות הציבור החילוני בעיר ,ולכן עפ"י
החוק יש לעצור אותה לאלתר .5 .הקריטריונים לקבלת היתר לפרסום שלט,
מופיע בפרק שני ברשיון השילוט שפורסם ע"י משרד הפנים והמצ"ב.

מוטי ששון:

א .קודם כל ,בשאילתה שואלים שאלה אחת ולא כמה שאלות .שאילתה
אחת ,ולא ברבים .אני אענה לך :כידוע ובהתאם לחוק ,הצבת הודעה על
קניינו הפרטי של בעל הקניין ,הינה זכותו הבלעדית והלגיטימית .לרשות אין
כל סמכות לפעול כנגד שילוט מעין זה ,ולכן גם אינה יכולה לאסור או לחייב
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בגינו כל אגרה.
לכן ,עפ"י החוק אתה לא רשאי לעשות את מה שאתה) -מדברים יחד(
זאב סיון:

אני יכול לענות) ,מדברים יחד(

מוטי ששון:

לא ,זו שאילתה) .מדברים יחד( זה לא דיון .ומותר לו לשאול עוד שאלה
אחת.

זאב סיון:

)מדברים יחד( זה לא מה שאתה אמרת ,אני מוכן להראות לך את זה ולהגיש
לך את זה.

מוטי ששון:

אני אומר שמה שכאן נכתב והתשובה שנאמרה לך ,נאמרה על סמך חוות דעת
של היועץ המשפטי של העירייה .ואם יש לך-

רועי כהן:

היועץ המשפטי טועה ומטעה) ,מדברים יחד(

מוטי ששון:

אני עובר לשאילתה הבאה ,אני מזכיר לחברים :שאילתה זה לא-

רועי כהן:

אגב ,זה לא נכון .אתה מטעה .כשהלכתי לבדוק את זה ,שאילתה יכולה לכלול
בתוכה גם  6-7שאלות .אני אביא לך דוגמא,

מוטי ששון:

אבל תשמע ,תשאל בכנסת-

רועי כהן:

זה אותו דבר,

מוטי ששון:

רועי ,יש לנו יועץ משפטי ,זו דעתו,

רועי כהן:

היא צריכה להיות בנמרץ ,אבל לא רשום כמה -שיקריא לך,

מוטי ששון:

היועץ המשפטי אמר,

רועי כהן:

היועץ המשפטי יכול להגיד )מדברים יחד(

 .2שאילתה של חבר המועצה אהרון איסרס ,בנושא השקעות במוסדות דת.
אהרון איסרס :כמה כסף השקיעה העירייה במוסדות דת שונים ,מאז חתימת ההסכם
הקואליציוני עם סיעת ש"ס? אילו מבני דת חדשים הוקמו בחולון ,מאז
חתימת ההסכם הקואליציוני עם סיעת ש"ס? אילו מבני דת חדשים
מתוכננים לקום בחולון ,והיכן?
מוטי ששון:

עד  2006הוציאה העיירה בשביל שיפוץ מוסדות דת כ 7,000-שקל .עד ההסכם
הקואליציוני עם סיעת ש"ס ,לא הוקמו שום מבנים חדשים.
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כל מבנה דת עתידי אשר יוקם בעיר ,ייעשה בהתאם לתב"ע.
יש לך עוד שאלת הבהרה ,בבקשה.
אהרון איסרס :כן .כשאתה אומר 'לא הוציאה העירייה כספים למוסדות דת' ,זה לא כולל
את התמיכות למוסדות האלה?
מוטי ששון:

שאלת שאלה מוגדרת 'מוסדות דת',

אהרון איסרס :במוסדות דת .ישיבות זה לא מוסד דתי?
מוטי ששון:

אם אתה התכוונת) -מדברים יחד(

אהרון איסרס :לא ,בסעיף  2ו ,3-אבל בסעיף הראשון –
מוטי ששון:

מוסדות דת.

אהרון איסרס :או.קיי .אז אני מפרט ,לשאילתה הבאה אני מבקש לדעת כולל ישיבות.
מוטי ששון:

או.קיי .אין מבני דת חדשים ,לא הקימו חדשים.

יוליה מלינובסקי :אבל יש בי"ס שאתה בונה עכשיו בג'סי כהן) ,מדברים יחד(
מוטי ששון:

זה לא מוסד דת,

יוליה מלינובסקי :זה מוסד דת 7 .מיליון שקל .סליחה,
מוטי ששון:

סליחה ,תחליטי .בי"ס או מוסד דת? בי"ס זה בי"ס ומוסד דת זה דת ,זה
יכול להיות בית כנסת ,זה יכול להיות מקווה.

אהרון איסרס :הוא ענה ל ,2006-נעלה שאילתה ל,2007-
מוטי ששון:

ב 2007-עוד לא התחלנו ,מה אתה רוצה? )מדברים יחד(
השאילתה הבאה ,בנושא החזקת מניות בתאגידים .בבקשה,

 .3שאילתה של חבר המועצה אהרון איסרס ,בנושא החזקת מניות בתאגידים.
אהרון איסרס :פה אני רוצה בכל אופן משפט קטן .מספר תושבים בכל אופן פנו אלי ,בטענה
שבאיזושהי הערה שלכאורה הינך מחזיק במניות בימית  .2000אני מקווה
שזה אינו נכון ,אז בכדי להבהיר את העניין אני החלטתי להעלות את
השאילתה הזאת ,כי הבטחתי לתושבים .והשאילתה שלי :האם הינך מחזיק
במניות בימית  ,2000ובאילו תאגידים עירוניים אחרים הינך מחזיק במניות?
מוטי ששון:

אני מחזיק ועפ"י החוק זה )מדברים יחד( אני מחזיק במניה אחת בכל אחת
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מהחברות ,בהתאם לתקנוני החברות ומתוקף תפקידי כראש עיר ,ולא באופן
אישי.
 .4שאילתה של חבר המועצה רועי כהן ,בנושא הסעות צמי"ד.
רועי כהן:

מעורבות של ילדים בעלי צרכים מיוחדים בפעילות הצופים בחולון הסעות
צמי"ד .בעקבות פניות הורים לילדים הלומדים בבי"ס הרצפלד בחולון ונציגי
שבט ארנון בצופי חולון ,מבקשים את סיוע ותמיכת העירייה בפרוייקט
מיוחד במינו המתקיים בשבט ארנון ובו פועלים ילדים בעלי צרכים מיוחדים
בפעילות הצופים .מדובר בפעילות משותפת עם ילדי חולון שקיבלו בהבנה
ובאהבה את הליקויים הקשים ,הפיזיים והאחרים של הילדים ושיתפו פעולה
עימם מתוך עיקרון של הכרת השונה ומתוך הבנה וקבלת צורכי האחר .בשנה
שעברה פעלו  24ילדים והשנה כתוצאה ממחסור בתקציבים ומשאבים
למימון הסעות הילדים בעלי הצרכים המיוחדים ,פועלים אך ורק  10ילדים
וזאת כתוצאה מהיעדר יכולתם של הוריהם להסיעם לפעילות בצופים .אי
לכך אבקש להפנות את השאלות הבאות :האם ניתן לשלב פעילות מבורכת זו
במסגרת פעילות בי"ס הרצפלד ולתקצב זאת בהתאם להצעת תקציב
העירייה לשנת  ,2007או לחילופין מציאת פתרון אחר ע"י מינהל החינוך
בעירייה .2 .כידוע תנועות הנוער זוכות לתקציב עירייה במסגרת הפרוייקטים
לנוער .האם ניתן לקדם נושא זה באמצעות מחלקת הנוער ,בפעילות משותפת
עם תנועת הנוער שבנדון .אני אגיד עוד כמה מילים באופן אישי .מצורף פה
גם הפניה שלהם הפנייה מאוד נרגשת ואני יודע ,מוטי ,שכראש עיר ...את
הלב שלך ,ואני יודע ששוחחתי עם האנשים שמה ,הם אמרו לי את זה באופן
אישי ביותר ,לשם הגילוי הנאות .אבל אני אומר ,שלפעמים אנחנו באמת
מסתכלים על התמונה הכוללת ומאשרים תקציב גדול ועם הרבה מרכיבים
שיש לו איזשהו ,אולי ,אני יודע ,נגיעה להרבה דברים גדולים ,אבל לדברים
הקטנים אנחנו לא מצליחים לגעת .אני חושב שתקציב של  20אלף ₪
להמשיך את ההסעות האלה ,או כל פתרון יצירתי אחר מצד העירייה ,יהיה
מאוד מבורך עבור אותם הילדים ,ועבור אותם ילדים גם מהצד השני,
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הילדים בצופים שיש להם איזושהי תחושה של שיתוף ,תחושה של מעורבות
חברתית .אני חושב שכדאי לשקול את זה גם ברמה עניינית ,זה לא ברמה של
ביקורת ולא ברמה של -זה משהו שלפעמים לא מצליחים להגיע לזה ,מישהו
מעורר את זה וחשוב לעשות את זה ...
מוטי ששון:

קודם כל ,פעילות צמי"ד נעשית באופן וולנטרי ע"י תנועות הנוער .לא ניתן
להגדיל את תקציב ההסעות המועבר לביה"ס הרצפלד ואשר מתוקצב ע"י
משרד החינוך .כל תנועות הנוער מקבלות תקציבים ע"י מחלקת הנוער וגם
ע"י מרכז התנועה .כל תנועה רשאית לפעול בתקציבה בהתאם לסדר
העדיפויות אותן היא קובעת.

 .5שאילתה של חבר המועצה שמואל ברטנשטין ,בנושא נוכחות בישיבות המועצה.
שמואל ברטנשטין :בערים אחרות נהוג שמנכ"ל העירייה נוכח בישיבות מועצת העיר ,ויכול
לשמוע ולהשיב לחברי המועצה .למיטב זכרוני ,גם אצלנו בחולון היה נהוג כך
בקדנציות קודמות .גם בנינו ככה את חדר המועצה ,כתוב שהמקום שמור
למנכ"ל המועצה .אני שואל ,האם מוזמנים בכלל מנכ"ל העירייה
והסמנכ"לים לישיבות המועצה? ואם כן ,למה לא משתתפת מנכ"ל העירייה
בישיבות המועצה ומדוע לא משתתפים הסמנכ"לים?
מוטי ששון:

למעט מקרים מאוד מיוחדים אין חובה .פקידות העירייה מוזמנת לישיבות
מועצת העיר באופן סדיר ,בהתאם לחוק רשאית הפקידות להחליט באם
להופיע או לא.

שמואל ברטנשטין :השאלה שלי היתה ,האם הם מוזמנים .לא אם הם מיודעים .אתה אמרת
לי שהם מיודעים ,אני שאלתי אם הם מוזמנים?
מוטי ששון:

אמרתי לך ,הם מיודעים ... .אין חובה להשתתפותם.

אלי נעים:

אבל הם לא באים אף פעם.

מוטי ששון:

למה?

מוטי ששון:

תזכיר לי מתי? וידבסקי מגיע מתי שיש דיון על התקציב .אבל פעם ,אולי
אתה לא זוכר ,אבל אני הרי אנציקלופדיה שזוכרת הכל ,פעם כל מנהלי
אגפים והסמנכ"לים היו נוכחים .על אחת כמה וכמה ,המנכ"לית שהיתה
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יושבת-
מוטי ששון:

אבל מהרגע שאמר היועץ המשפטי שאין שום חובה שהם יבואו ,הם לא
באים) .מדברים יחד(

 .6הצעה לסדר של חבר המועצה רועי כהן ,בנושא מוכנות העיר לרעידות אדמה.
רועי כהן:

אני מבקש להעלות את הנושא מוכנות העיר לרעידות אדמה .כידוע לכולם,
מדינת ישראל נמצאת באזור סיכון גבוה לרעידות אדמה ,עקב סמיכותה
לשבר הסורי-אפריקאי ,בו מתרחשות רעידות אדמה חמורות כל  90שנה
בקירוב .בעקבות ההתראות של מומחים לגיאופיסיקה ,עלתה בשנים
האחרונות המודעות לרעידות אדמה בישראל ,הכנסת קיימה דיונים בנושא,
הוקמו מוסדות ציבוריים לנושא והוכנו תכניות לשינוי עמידות המבנים
בישראל .כיום האסטרטגיה הלאומית היא שבעלי הנכסים האזרחים עצמם
– יחזקו את בתיהם כדי להקל על הציבור ולהפוך את החיזוק לאטרקטיבי –
נוצרה תוכנית מתאר ארצית שמאפשרת לבעלי נכסים להשביח את נכסיהם
במהלך החיזוק.

משה רינת:

רועי ,דרך אגב ,אתה הגשת את אותה הצעה לפני כמה חודשים? רעידת
אדמה?

רועי כהן:

לא הגשתי לגבי רעידת אדמה ,ביקשתי לוודא אישור על הגגות מפני בנייה....

משה רינת:

כתוצאה מרעידת אדמה אמרת אז,

רועי כהן:

דו"ח מבקר המדינה משנת  2000קובע סכנה מוחשית לגבי דירות מגורים
שאינם עמידים לרעידות אדמה ,עיריות מעטות בלבד ערכו עד כה סקר
מפורט של סיכון מבנים ברעידת אדמה ,בעיר כפר סבא שהיתה חלוצה בנושא
נמצא כי  850בניינים נמצאים בסכנת התמוטטות .מבנים שנבנו אחרי 1975
חייבים לעמוד בתקן ישראלי  413לשם עמידותם ברעידות אדמה,

אולם

בעיר חולון נמצאים בניינים שנבנו לפני קביעת תקן זה .בניינים אלה חשופים
לסכנה והם המוקד להתרעות החוזרות והנשנות של כל המומחים בנושא.
עפ"י תוכנית מתאר ארצית תמ"א  38שאושרה בשנת  2005מתייחסים
לבניינים שנבנו עד  1980כראויים לחיזוק ,משום שגם בניינים שנבנו בין 1975
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עד  1980קיבלו אישורי בנייה עוד לפני  .1975תוכנית המתאר  38עוסקת
בחיזוק המבנים כנגד רעידות אדמה ,מעניקה לתושבי חולון בעלי נכסים
מסוגים מסויימים אפשרות לזכויות בנייה מוגדלות כאשר יחזקו את נכסיהם
בפני רעידת אדמה .באמצעות זכויות אלו ,מבטאת מדינת ישראל לעודד את
ההשקעה בחיזוק בניינים .במקרים רבים ברחבי הארץ משולבות עבודות
הוספת קומה על הגג ,סגירת קומת עמודים ויצירת יחידות דיור ,הרחבת
הדירה עד  25מ' מקו בניין ,הוספת ממ"דים והחלפת מעלית.
לצערי ,עד כה מודעות של תושבי חולון לזכויות אלו הנמצאים בתמ"א 38
לוקה בחסר .אין פרסום ויצירת תודעה ציבורית לנושא על ידי העירייה אין
פעילות יזומה מצד העירייה בנושא ,והדבר פוגם בהיערכות העיר כנגד
רעידות אדמה במדינת ישראל.
לעניות דעתי הסכנה המוחשית העומדת בפתח מחייבת את עיריית חולון
לפעול בנחישות ובגלוי לחיזוק מבנים הקיימים בעיר חולון ,בפני רעידות
אדמה.
משה רינת:

רועי ,עובדים על זה הרבה זמן .תאמין לי-

רועי כהן:

בסדר ,אני לא רואה -אני העליתי את זה לפני חצי שנה ו ... -מבנים בעיר
חולון מפני רעידות אדמה.
לאור כל הנתונים שהוצגו לעיל ,אבקש להביא בפני מועצת העיר את ההצעה,
קודם כל ,בראש ובראשונה עיריית חולון תבצע סקר מפורט של סיכון מבנים
ברעידות אדמה ,שממצאיו יפורסמו לציבור תושבי חולון .במיוחד לנו כחברי
מועצה ,יש איזושהי אחריות גם ציבורית ,לתושבים ,וגם צריכים לתת
תשובות ומענה.
אגף ההנדסה בעירייה ,יבצע מיפוי ואבחון של בניינים ברחבי העיר חולון
אשר נבנו לפני שנת  .1980ויציג את הנתונים בפני מועצת העיר חולון ,חלוקה
לאזורים ,שכונות ,מוקדי סיכון.
אני יודע שאזור כיכר סטרומה ,כל הרחוב של דב הוז ,מועד מאוד ,בסיכון,
מועצת העיר חולון תקיים דיון מיוחד ומקיף בנושא היערכות העירייה
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לרעידות אדמה ,בדיון ישתתפו אנשי מקצוע ובראשם מהנדסת העירייה;
עיריית חולון תפעל להביא למודעות תושבי העיר חולון את תוכנית תמ"א 38
והאפשרות לחזק את הבניינים בפני רעידות אדמה והזכויות המוקנות בביצוע
הליך זה) .מדברים ביחד(
מ '78 ,'71 ,1970-כל הבניינים האלה הם -הרעיון בהצעה הזאת ,נכון שאגף
ההנדסה פתוח – מינהל ההנדסה )מדברים יחד( אנחנו כעירייה וכמועצה,
כמישהו שזה -חייבים להביא את זה לידיעת הציבור .גם אם יש אמצעים,
אנשים צריכים לדעת כדי להגיב .כי מה שקורה היום ,השטח מאוד פרוץ
בנושא .באים קבלנים של שיפוצים בבניינים לשיפוץ .תמורת המעלית
ותמורת בניית קומה נוספת והנושא נתקע בגלל שאין להם את המודעות והם
לא יודעים את הזכויות שלהם .אני מבקש לקבל את ההצעה ,לעשות דיון
בנושא ולתת לאנשים תשובות .כי אנחנו מחוייבים מבחינה ציבורית ,לתת
לאנשים תשובות האם הבית שהם גרים בו ,הוא מוכן לרעידת אדמה .ואת
המינימום זה המודעות .תודה רבה.
משה רינת:

רועי ,קודם כל ,שוב ,אני מזכיר לך שלפני כמה חודשים העלית את זה או
בצורת שאילתה או בצורת הצעה לסדר .אבל לגופו של עניין ,כיוונו לדעת
גדולים ,מה שנקרא .בשעתו גם הודענו – מינהל ההנדסה ,מהנדסת העיר
הודיעה גם ,שאנחנו עושים בדיוק את כל אותן הפעולות שהזכרת כאן .ויותר
מכך ,לפני כשלושה שבועות-חודש התקיים גם דיון באשדוד ,דיון ארצי
בנושא הזה ,שהשתתפה בו גם מהנדסת העיר ואנשי הנדסה .אנחנו נערכים
לעניין הזה .כל הפעולות האלה שאתה מזכיר אותם גם ,בארבע הנקודות ,כל
אלה דברים שאכן ייעשו .ברגע שיוכן החומר המתאים – זה גם עניין של
תב"ע מתאימה – ייערך הסקר הזה ,תיערך ההסברה המתאימה ,זאת בדיוק
הכוונה לתמ"א  38ואלה מחקרים שייעשו .אפשר לאמת את זה ,פשוט לומר
מקובל .אין צורך לדון בזה .זה הרבה עבודה.

רועי כהן:

יש איזה לוח זמנים?

משה רינת:

אנחנו עומדים בקצב הארצי .אנחנו עובדים יחד עם כל הגורמים הארציים
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שמטפלים בזה .אתה לא יכול להביא לוח זמנים לדבר כזה.
רועי כהן:

לא ,הסקר-

משה רינת:

גם הסקר .עוד אי אפשר מחר לעשות ,אבל אנחנו נעשה אותו כי גם סקר ,זה
בעיה שאתה צריך לקבל את הרשות מבעלי הבתים ,אתה צריך לארגן את זה
בצורה שיהיה מעוגן בהתאם לתמ"א ובהתאם -יש גורם מיוחד במשרד
רה"מ ,שמטפל בנושא הזה והוא גם ישב איתנו פה ,וקיימנו איתו דיון פה.
שוב אני אומר ,אנחנו מחזיקים את היד על הדופק.

מוטי ששון:

או.קיי .רועי מסיר את ההצעה לסדר ומסתפק בדברים שאמר מ"מ משה

רינת.
ה ח ל ט ה :רועי מסיר את ההצעה לסדר ומסתפק בדברים שאמר מ"מ משה רינת.

 .7הצעה לסדר של חבר המועצה עמוס ירושלמי ,בנושא מבנה התקנת מצלמות בבתי ספר
עמוס ירושלמי :בנושא התקנת מצלמות בבתי ספר ,תיכוניים ,חטיבת ביניים ,עממיים,
ואני לא סתם מדבר כאילו ,סעיף  11זה כותרת .אני מבקש הרבה בבתי ספר,
אני רואה שם אלימות שזה מתחיל במילולית ונגמר בפיזית ,ולא עלינו
כשאנחנו שומעים ברמת הגולן ,שזה מקום כל כך יפה ונחמד עם אווירה כל
כך טובה וחמה ,ושם קרה מה שקרה .אני מכיר הרבה ילדים שנלווים להורים
שלהם ,כשאני שואל אותם 'אתם לא הולכים לבי"ס?' הם מורידים את
הראש .ואז האמא מספרת שמאיימים על הילדים האלה ומהפחד הם לא
מגיעים לבי"ס .אולי ברגע שמצלמות יותקנו בבתי ספר ,יכול להיות ש-
)מדברים יחד( במיוחד בהפסקות ,אני יודע מה זה ,אני הייתי בהרבה בתי
ספר .אני מבקש מראש העיר שתצא משלחת -אני חושב שצריכה לקום פה
איזה ועדה שתתחיל לבדוק -לא שיגיעו לבי"ס ויודיעו למנהל שמר מוטי ששון
מגיע ואז כולם יעמדו יפה עם 'פפיונים' ויחלקו סוכריות בכניסה .לבוא
במפתיע ,בשעות שאף אחד לא יודע מתי אתה מגיע ,ואני אומר לכם ,סכנת
נפשות .סכנת נפשות .כל יום בחצר בתי ספר אני רואה כמה מורות שעומדות
שמה כמשגיחות על הסדר ,הם לא יכולות להרגיע שום דבר .סכנה .אני מבקש
להעלות את ההצעה הזו ,הצעה מאוד מאוד חשובה ,ואני מבקש להתקין
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מצלמות בחצר בתי ספר ויכול להיות שזה ירתיע הרבה ילדים מלהרביץ,
להכות,
יאיר טאו:

שוברים את המצלמה ,מה הבעיה? בעיה לשבור מצלמה?

עמוס ירושלמי) :מדברים יחד( אם אתה מוצא את הילדים לפני השירותים .השירותים זה
הסוף כבר אחרי כל הסיבוב הזה .אבל אם היו מגלים אותם ,את כל
הוונדליזם ואת כל מה שהם עושים בחצר בית הספר ,תאמין לי שלא היה
קורה .עד היום לא יודעים שום דבר.
מוטי ששון:

אנחנו עשינו נסיון בגנים ציבוריים ,מאחר והנושא של האלימות והוונדליזם
מטופל ע"י ועדה ,ועדת היגוי שזה התפקיד שלה .אם הדברים האלה יובאו
לידיעתה ,והיא תגיע למסקנה שצריך לעשות – יביאו את זה לידיעתנו .כרגע
אני נותן לאנשי המקצוע לעבוד .כרגע אני מבקש להוריד את זה מסדר היום.
מי בעד להוריד את זה מסדר היום?
נערכת הצבעה:
בעד להוריד את הנושא מסדר היום11 :
בעד להעלות את הנושא לסדר היום8 :

ה ח ל ט ה :הנושא הוסר מסדר היום.

 .8הצעה לסדר של חבר המועצה עמוס ירושלמי ,בנושא מבנה לעדה האתיופית.
עמוס ירושלמי :מבנה יותר מכובד לעדה האתיופית ,שיש לה מבנה ברח' התחיה שזה לא
מבנה ,זה בעצם מקלט .ששם הם עושים את השמחות שלהם ואת האזכרות
וישיבות וכל מיני דברים שהם רוצים להתעסק .אני הייתי פעם אחת שם ,אני
רוצה להגיד לך אדוני ראש העיר ,שזה בושה לנו ,להכניס את האנשים האלה
במקומות כאלה נמוכים שנמצאים מתחת לאדמה ואני לא יודע איזה גזים
מסתובבים שם .אני לא יודע אם לא צריך לעשות בדיקה בכלל ,אם יש שם גז
אמון .אני לא מומחה בזה ,אני לא מבין בזה ,אבל אפשר לעשות את הבדיקה
ואני מבקש גם לעשות את הבדיקה במקלט הזה .לא במקלט הזה ,בכל
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המקלטים .אבל המקלט הזה ,שנמצאים שם פעמיים-שלוש פעמים בשבוע
משפחות ,ילדים ,שהמצב שלהם בבי"ס קשה ,לעשות שם בדיקה.
יעקב בבלי:

שזה היה בי"ס שנגיד למדו שם שנים במקלטים ,שנים למדו במקלטים
בבי"ס זה ,אף אחד לא אמר לעשות בדיקה או) -מדברים יחד(

חיים זברלו:

עמוס ,עמוס ,הוא אומר למה שהוא דיבר על השלטים ,אף אחד -שתקתם כמו
איזה נמושות) .מדברים יחד(

עמוס ירושלמי :הוא קיבל תשובה מראש העיר) .מדברים יחד(
אהרון איסרס :חבר'ה ,לפחות תכבדו את העדה הזאת .עם כל הכבוד .יש פה הצעה ואל
תהפכו את זה למשהו גזעני ואתם הופכים את זה לגזעני) .מדברים יחד( רגע
חיים ,אם היו עוולות בעבר ,צריך לעשות עוולות גם בעתיד? תתקנו את
העוולות האלה .בשביל זה אתם בקואליציה) .מדברים יחד(
עמוס ירושלמי :האתיופים הם אנשים מאוד מאוד ביישנים ולא מבקשים שום דבר ,והם
חיים בפינה שלהם וכשהם מקבלים משהו ,הם גם עם הראש למטה .ואם
אתה מסתכל על הרצח האחרון שהיה ברח' המתמיד ,אני משייך את הכל
ביחד ,ואם לאנשים האלה היו נותנים קצת כבוד ,יכול להיות שהיו מתנהגים
אחרת .יכול להיות שהם היו רואים שמסתכלים עליהם אחרת .אבל אף אחד
לא רוצה להסתכל עליהם .כל אחד זורק אותם .ומוטי ,אם אתה רוצה לבוא
אחרי הישיבה הזו איתי ,ואני אראה לך שהילדים האלה ,ארבעה מתוך
השבעה עוד הולכים עם סנדלים והם בלי גרביים .שתדע לך .אני לא יודע עד
כמה זה נוגע לך או לא נוגע -אני מאמין שזה כן נוגע ,ומעבר לזה ,אתה
הקצית את המועדון הזה ל -שקל לא נתת להם .למה הם צריכים להיות
מתחת לאדמה? מה? בגלל שהם שחורים? בגלל שהם מסכנים? בגלל שאין
להם פה לדבר? אני שואל אותך אדוני ראש העיר .למה? מה ,הם לא בני אדם?
מוטי ששון:

תקרא את ההצעת החלטה,

עמוס ירושלמי :הם לא בני אדם? תגיד לי .אל תגיד לי מה לקרוא ,אני אדבר -אתה תשמע
מה שיש לי להגיד לך .עם כל הכבוד לך ,אני יודע שזה לא שומעים את זה טוב
באוזן ,אבל אני אגיד לך את מה שאני חושב .מוטי ,אתה עושה פה נפשות
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לאנשים האלה ,וזה לא פייר .זה לא פייר ,אתה יכול לדאוג להם למבנה
נורמלי ,שיהיה קצת מעל השטח .אני לא מדבר על בית של  4קומות .תן להם
שיחיו בכבוד ,שיבואו לשם בכבוד ,שיסתכלו אחד על השני בכבוד ותאמין לי
שתעשה את זה  -אלוהים יברך אותך אם תעשה את זה .אני אומר לך.
הצעת החלטה :מועצת העיר מחליטה למצוא מקום חליפי למקלט ,ולהעביר
את העדה למבנה טוב יותר שישמש להם לבית חם ולא כמקלט.
מוטי ששון:

הנושא של העדה האתיופית מטופל גם ע"י הרווחה וגם ע"י מחלקת הקליטה
וגם בעבר נעשו ניסיונות למצוא להם מקום ועדיין עושים מאמצים לטפל
בעדה.
אני מבקש להוריד את זה מסדר היום.
נערכת הצבעה:
בעד להעלות את זה לסדר היום8 :
נגד להעלות את הנושא מסדר היום10 :

ה ח ל ט ה :להוריד את הנושא מסדר היום.
יוליה מלינובסקי :שאלה ,אתם אתם לא מתביישים ,אלי ,איך אתה לא מתבייש? יש לנו עדה
אתיופית והם לא מטופלים ,הם מסכנים) ,מדברים יחד(
אלי נעים:

א .את היית צריכה להעלות את זה ,ולא עמוס .את כמטפלת בקליטה ,אל
תטפלי רק בגוף אחד .תטפלי בכולם .מה יקרה לך?

יוליה מלינובסקי :אני שואלת את ראש העיר-
אלי נעים:

לא ,תעני ,אל תטפלי רק בגוף אחד ,תטפלי בכולם .מה יקרה לך? בואי תדברי
בכנות ,תטפלי באתיופים ,בגרוזינים ,ברוסים ,במרוקאים ,מה יש? את לא
צריכה לטפל רק ברוסים .אז א.
ב .בעניינים האלה טוב היה שלא היינו מעלים אותם פה ,שהיה הולך מוטי
ומדבר עם עמוס והיה מטפל מול מוטי) .מדברים יחד(

יוליה מלינובסקי :בסה"כ צריך לבדוק מה קורה איתם ,איך הם חיים .אתם מפחדים .זה
ברור.
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אלי נעים:

א .אני מפחד ממוטי ,זה מה שאת רוצה להגיד .ב .מה את עושה? )מדברים
יחד(

יוליה מלינובסקי :זה בכל הארץ ,זה לא רק בחולון .אתם לא מבינים את זה?
יאיר טאו:

יש רווחה בשביל זה ,הם מטפלים.

 .9הצעה לסדר של חבר המועצה שמואל ברטנשטין ,בנושא איסור עקירת עצים.
שמואל ברטנשטין :הצעה לסדר) ,מדברים יחד( אני רוצה לדבר גם על הדברים הפחות
חשובים .הצעה לסדר :איסור עקירת עצים .עכשיו אני אביא לכם ציטוט
מהמקורות" :שלא חמל על אילן ,קיצץ בצמרות כולם ,הוא לא אהב אותך
ארצי") .מדברים יחד( טיפוח העיר כולל נטיעת עצים רבים ,זה לפי תוכנית
העבודה של העיר ומהמדיניות של העיר ,גם הוכרז על זה לפני כמה שנים .לא
פחות חשובה ,לדעתי ,היא השמירה על העצים הקיימים .מפעם לפעם אנחנו
עדים לכך שעוקרים עצים בוגרים .אני לא מדבר רק על המקרים שהיו
בכותרות ,אקליפטוסים ,אלא גם עצים אחרים שראינו שעוקרים בזמן
שבונים ואפילו אף אחד לא שם לב לזה .לדעתי ,לא כולם מבינים שגם עצים
שנטעים בשטחים פרטיים תורמים לנוף העירוני ולאיכות החיים של כלל
התושבים ,ובמובן הזה הם בעצם משרתים את כלל הציבור ושייכים לכלל
הציבור .כולנו כבר יודעים אחרי כל הפרשות שהיו כאן ,כולם יודעים שיש
עצים שמוגנים ושהקרן הקיימת אמורה לשמור עליהם ובמידת האפשר לתת
רישיונות לעקור אותם .לדוגמא עצי אקליפטוס שאנשים יודעים ,ויודעים על
עץ השקמה ועל זית אולי ,אנשים יכולים לחשוב שהוא עץ מוגן.
חיים זברלו:

לבני אדם אתה לא דואג ,לעצים אתה דואג.

אהרון איסרס :חיים ,איכות הסביבה היא חלק בלתי נפרד מהמועצה הזאת,
שמואל ברטנשטין :מי שקצת יותר מתמצא ,יודע גם -יכול לזהות לפחות ,את הגריבילאה
החסונה או הקזוארינה ,אבל ברשימה של הקרן הקיימת ,שממנה אני מקריא
עכשיו שמות של עצים ,מוצאים שם גם למשל טטרקליניס מפריק .אז אני
בטוח שאין הרבה שיודעים ,כשעוקרים עץ אם הוא טטרקליניס מפריק או לא
טטרקליניס מפריק ,ואחרים ,שמות רבים ומוזרים .בעצים מסוכנים ממש,
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יש חוק עזר לחולון ,חוק עזר לעצים מסוכנים ,כמו גם ברשויות אחרות.
כמעט בכל הרשויות יש חוק עזר לעצים מסוכנים .בהרבה רשויות יש גם חוק
עזר בדומה למה שאני מציע ,ובאמת העתקתי את החוק מרשות אחרת,
מת"א .אבל החוק הזה בנוסחו המוצע כאן ,קיים גם ברעננה ובעוד ערים
בארץ .לפיכך אני מציע לאמץ את החוק הזה גם אצלנו ,לאחר בדיקה של
היועץ המשפטי לעירייה .החוק הזה בא להבטיח שאנשים לא יעשו דין
לעצמם ולא יעקרו עצים שתורמים ,כאמור ,לטיפוח העיר.
חיים זברלו:

לא ראיתי שעוקרים עצים ככה סתם.

שמואל ברטנשטין :במגרש חרש ,עקרו שם אורנים וזה גם עץ מוגן .אבל אף אחד לא ידע
בכלל שום דבר ,אז עקרו .אף אחד לא התלונן .לפחות היו אומרים לעירייה,
מוטי ששון:

יש חוק הגנת הצומח .מאחר ואתה מעלה את זה ,הצעה לחוק עזר ,אנחנו
נעביר את זה ליועץ המשפטי שיבחן את החוק הזה ,יעביר את זה להנהלה,
נתייחס לזה ואח"כ נביא את זה למועצה.
אתה מוריד את זה מסדר היום? )מדברים יחד(

ה ח ל ט ה :הנושא מוסר מסדר היום ,יועבר ליועץ המשפטי לבדיקה ולאחר מכן להנהלת העיר.

 .10אישור לשימוש ארעי במגרשים ריקים בהתאם למכתבו של עו"ד אמיר שוהם מיום
.24.12.06
מוטי ששון:

אני מבקש את אישור המועצה לשימוש ארעי במגרש ריק בגוש  6867חלקות
 ,19 ,18 ,17פרסום הצו בגושים/חלקות הנ"ל ,נחוץ לשם שימוש כחניה זמנית
עבור שלב בניית מעונות במכון הטכנולוגי ,ואנחנו מאשרים את השטח.
נערכת הצבעה:
בעד19 :
נגד :אין
נמנע2 :
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ה ח ל ט ה :לאשר שימוש ארעי במגרשים ריקים בהתאם למכתבו של עו"ד אמיר שוהם מיום
.24.12.06

 .11אישור ס' ראש העיר חיים זברלו וס' ראש העיר מיכאל לויט לשמש כדירקטורים
בחברה לפיתוח תיאטרון ,מוסיקה ,אומנות ומחול בע"מ והפסקת כהונתם של ארנון
פורת ,עו"ד שרון אביגד וניסים דיין כדירקטורים בחברה.
מוטי ששון:

אשרור של סגן ראש העיר חיים זברלו ,סגן ראש העיר מיכאל לויט ,לשמש
כדירקטורים בחברה לפיתוח תיאטרון ,מוסיקה אמנות ומחול בע"מ.
ברישומים אצל הרשם ,עדיין מופיעים שם שמות שלא נמחקו והם דרשו
שנאשרר את זה מחדש ,בעקבות הפסקת כהונתם של ארנון פורת ,עו"ד שרון
אביגד וניסים דיין כדירקטורים בחברה.

אילן לוי:

לאור הניסיון הרב שלנו ,לצערי ,באישורים ,יהיו עוד אישורים .אני לא ניסים
דיין ולא -בוא נבהיר שהכוונה היא רק טכנית) .מדברים יחד(

מוטי ששון:

מי בעד?

אהרון איסרס :מה זה בעד? יש לנו מה להגיד.
אני לא מבין את הטכניקה הזאת שעכשיו אתה מציע אשור) .מדברים יחד(
מוטי ששון:

אילן אמר לכם ,זה טכני .הם לא נמצאים שם .הם רשומים ברשומים-
)מדברים יחד(

אהרון איסרס :חברת המועצה שרון אביגד אושרה כאן ,במועצה הזאת ,כדירקטור בחברה
לפיתוח תיאטרון ,מוסיקה ,אמנות ומחול וכו' .והיום אתה מביא פה הצעה
חדשה ,אתה מביא פה הצבעה שבמקום-
מוטי ששון:

המועצה אישרה את החברים זברלו ,לויט ,לשמש כדירקטורים בחברה
ואותם לא מחקו ,שרון לא חברה במועצת המנהלים-

אהרון איסרס :אני לא הפרעתי לך ,ואתה אל תפריע לי) .מדברים יחד(
זאב ניסים:

אתם טעיתם בניסוח) ,מדברים יחד(

אהרון איסרס :אם אני טועה ,תאמר בזמנך החופשי שאני טועה .מותר לי לטעות .מה ,אתה
לא טועה? למיטב זכרוני שרון אביגד היא חברה ,דירקטור מן המניין בחברה

19

מועצת העיר חולון ,ישיבה שמן המניין מס'  64מיום  ,7.1.2007פרוטוקול מס' 306

לפיתוח תיאטרון ,ואף אחד לא החליף אותה .המועצה הזאת לא החליפה
אותה .ומה שאתה הולך להביא פה ,זה הצעה חדשה של חברים חדשים,
להחליף אותם .ואנחנו – אני יחד עם חברתי למועצה – הגישו לך מכתב ב22-
לדצמבר ,ובהזדמנות זו אני מודיע פה למועצה שאני מצטרף באופן רשמי
לסיעת 'חולון ביתנו' ,ואנחנו יחד עם יוליה סיעה אחת .וסיעת 'רון לחולון',
שהוקמה בעקבות הפירוד שהיה והפילוג שהיה ב'שינוי' – סיעת 'רון לחולון'
לא קיימת .ואני חושב ,שיושבים פה שני חברי מועצה שיחד מהווים היום את
הסיעה הרביעית בגודלה במועצה הזאת ,ואין לה שום ייצוג בוועדות השונות
ובתאגידים השונים ,וזאת בניגוד מוחלט לחוק .ואנחנו לכן הגשנו לך מכתב
ב 22-לדצמבר ,או יותר נכון בשבוע שעבר בישיבת המועצה ,הגשנו את
המכתב הזה ואנחנו רוצים התייחסות עניינית ,כיצד סיעת 'חולון ביתנו'
שמונה שני נציגים ,לעומת סיעות אחרות שמונות היום אך ורק נציג אחד ,יש
להם ייצוג ,יש להם ראשות ועדות ,הם חברים בתאגידים השונים ,ושני חברי
מועצה מקופחים לכל אורך הדרך .ומשום כך ,אני מבקש לשקול את הנושא
הזה פעם נוספת ולהביא את הנושא הזה לדיון בישיבה הבאה ,אחרי שנשב
יחד עם הנציג שאתה תמנה ,כפי שהיה בעבר ,ונקבל את הייצוג ההולם
בהתאם לכוחנו היחסי.
יוליה מלינובסקי :סיעת 'חולון ביתנו' כוללת שני חברים ,אותי ואת אהרון איסרס ,ומיכאל
הוא לא קשור לסיעת 'חולון ביתנו' וכולם יודעים על המכתב שהוא קיבל ו-
)מדברים יחד(
מיכאל לויט :לא הייתי אף פעם חבר במפלגה ,תדייקי .אם את רוצה לדבר אז תדייקי .אי
אפשר להדיח מישהו – 'חולון ביתנו' זה לא 'ישראל ביתנו' .יש פה יועץ
משפטי והוא ייתן לך תשובה.
יוליה מלינובסקי :אם זה כך ,אנחנו שניים ואתה אחד ,אז אתה בכל זאת מודח) .מדברים
יחד( אני לא מתכוונת כאן להיכנס לוויכוחים עם אף אחד .אני רק חייבת
להודיע בפירוש לראש העיר וליועץ המשפטי שסיעת 'ישראל ביתנו'' -חולון
ביתנו' זה שני חברים בלבד ,ועפ"י כללי ה -פקודת העירייה אנחנו חייבים
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לקבל ייצוג הולם .עקב כך אנחנו מבקשים להסיר את הסעיף הזה מסדר
היום ,כי הוא לא עונה לקריטריונים ,ולדון מחדש על הרכב ועדות וחברות
עירוניות ,לכבוד ההודעה שלנו.
אילן לוי:

בלי שום קשר לדרישה של סיעת 'חולון ביתנו' ,אני לא יודע ,אני חושב
שהיועץ המשפטי של החברה טעה ,אני חושב שגם ליפא יאשר את מה שאני
אומר ,החבר'ה האלה מונו ,תעבירו את הפרוטוקול) -מדברים יחד(

יוליה מלינובסקי :רק תיקון קטן למיכאל לויט – אנחנו הלכנו לבחירות באות ל' – ל' זה
'ישראל ביתנו' ו'חולון ביתנו' ואנחנו קשורים כולנו למפלגה) .מדברים יחד(
מוטי ששון:

אני רק רוצה לומר ככה ,מופיעים אצל רשם העמותות שארנון פורת הוא חבר
דירקטוריון ,שרון אביגד וניסים דיין ,הם לא חברים .לא בחרנו בהם .אני
מבקש למחוק אותם,

אלי נעים:

אבל שרון אביגד כן חברה) .מדברים יחד( כשהיא מונתה ליו"ר ועדת
הביקורת היא לא ירדה באופן אוטומטי .היא לא היתה יכולה לרדת באופן
אוטומטי ,ומישהו היה צריך להיכנס במקומה אם כך) .מדברים יחד(

מוטי ששון:

אני מבקש למחוק את ארנון פורת ,שרון אביגד ,ניסים דיין – כדירקטורים
בחברה לפיתוח תיאטרון ,מוסיקה ,אמנות ומחול בע"מ .וסגן ראש העיר
זברלו ,סגן ראש העיר לויט – הם דירקטורים בחברה .מי בעד?

אהרון איסרס :זאת אומרת אתה לא מתייחס לבקשה שלנו?
מוטי ששון:

מי בעד?

אהרון איסרס :רגע ,אני רוצה להבין ,סליחה .מותר לי לדבר,
מוטי ששון:

עניתי לך,

אהרון איסרס :לא ענית לי שום דבר.
מוטי ששון:

עניתי לך .מה שאני מביא כרגע ,זה הצעה לסדר .אתה בעד?

אהרון איסרס :אני שואל שאלה,
מוטי ששון:

מי בעד?

אהרון איסרס :סליחה אדוני ,אתה רוצה שאני אפוצץ את הישיבה? אני אפוצץ את הישיבה.
אתה יודע ,אתה תיתן לי זכות דיבור.
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מוטי ששון:

נתתי לך,

אהרון איסרס :אז בבקשה ,לפני ההצבעה אני רוצה זכות דיבור,
מוטי ששון:

אבל דיברת,

אהרון איסרס :לא דיברתי ,ואתה תענה לשאלה .אני רוצה להבין ,האם אתה מתייחס
לבקשה שלנו ,כן או לא?
מוטי ששון:

אני מתייחס להצעה לסדר ,מי בעד?

אהרון איסרס :אז סליחה ,אני העליתי פה הצעה ,אני מבקש התייחסות.
מוטי ששון:

מי בעד ההצעה לסדר?

אהרון איסרס :אדוני ראש העיר ,סליחה,
מוטי ששון:

נערכת הצבעה:
בעד13 :
נגד4 :
נמנע) :מדברים יחד(

אהרון איסרס :בושה וחרפה ,שנה שלמה אתה מקפח אותנו .שנה שלמה ,תתבייש לך .אנחנו
נעשה לך את המוות .תחכה ותראה ,איך אתה עובר על החוק ,אנחנו נראה לך
בכל הציבור.
אלי נעים:

אתה יודע ,אני הולך לבימ"ש בעבירה על זה שאמרתי שקרן ,איך אתה יכול
להגיד 'אני עושה את המוות',

אהרון איסרס :אני אומר בדיוק .כי לא יכול להיות שראש העיר ,במודע ,עובר על החוק .לא
יכול להיות.
ה ח ל ט ה :מועצת העיר מאשרת מינוי ס' ראש העיר חיים זברלו וס' ראש העיר מיכאל לויט
לשמש כדירקטורים בחברה לפיתוח תיאטרון ,מוסיקה ,אומנות ומחול בע"מ והפסקת
כהונתם של ארנון פורת ,עו"ד שרון אביגד וניסים דיין כדירקטורים בחברה.
מוטי ששון:

אני עובר לפרוטוקול ועדת התמיכות,

 .12אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מיום .13.11.06
אהרון איסרס :רגע ,אני רוצה להעיר על ועדת התמיכות.
יצא חוזר מנכ"ל שנת  2006שמדבר על ועדת התמיכות .בחוזר המנכ"ל הזה
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כתוב שתחילה כל בקשה לתמיכה ,לרשות מקומית ,יעבור קודם כל דיון
בוועדה מקצועית שמונה את המנכ"ל ,הגזבר והיועץ המשפטי ,ורק אח"כ
ועדת התמיכות תדון בהמלצה של הועדה המקצועית .אז א .אנחנו לא רואים
את ההמלצות של הועדה המקצועית .2 .הבקשה הזאת מתייחסת ,אם אני
מבין נכון ,לשנת  2006ואנחנו ב 2006-אישרנו איזשהו תקציב .כתוב ,גם כן,
באותם הנהלים של חוזר מנכ"ל ,שרשות מקומית לא תיתן תמיכה אלא
במסגרת תקציבה המאושר כדין .לא ראיתי שהסעיף הזה בשנת  2006מופיע.
אני מזכיר לכל החברים שרק בישיבה הקודמת הביא פה הגזבר עדכון
תקציבי ,והנושא הזה לא הובא לדיון .יותר מזה ,עוד נאמר ואני מצטט
"רשות המבקשת לתת תמיכות ,תכלול בתקציבה את הסך הכולל של תקציב
התמיכות הישירות והעקיפות ,ואת חלוקתן לפי נושא התמיכה לפרקי
התקציב" וגם הנושא הזה לא מופיע .אבל יותר מכל ,נאמר כדלקמן:
"הרשות המקומית לא תיתן תמיכה ,אלא עפ"י תבחינים שנקבעו לפי נוהל
זה" – 'תבחינים' בעברית צחה זה 'קריטריונים',
חיים זברלו:

יש כבר ,אבל .אתה טועה.

אהרון איסרס :חיים זברלו ,אני אמשיך לדבר ולא תרגיז אותי .ונאמר ,ש"הועדה המקצועית
תכין ותגיש הצעה לתבחינים חדשים או לתיקונם"– ואתה אומר שקיימים,
אז היכן הם? – "ותביא אותם לאישור מועצת הרשות ,לא יאוחר מחודשיים
לפני ה 1-בספטמבר" .אנחנו כבר ב 1-לינואר ,אין תבחינים ,אין קריטריונים,
על איזה בסיס באים ומאשרים למקווה כזה  45אלף שקל ,ולמה לא למקווה
אחר ,ולמה לא למוסד אחר  ,איפה התבחינים? איפה הקריטריונים?
"התבחינים יגובשו בהתאם לנושאי התקציב לתמיכה ,שנקבעו בתקציב
הקודם או לנושאים לתמיכה שמוצע לקבוע בהצעת התקציב הראשונה" .גם
ב 2007-זה לא מופיע .המועצה ,חיים זברלו ,שים לב "המועצה לא תאשר את
התבחינים ,אלא לאחר שקיבלה חוות דעת בכתב מהיועץ המשפטי לרשות,
שהתבחינים הינם בהתאם להוראות כל דין ,לרבות לעניין השמירה על עקרון
השיוויון" וגם בנושא הזה ,משום מה המועצה לא ראתה שום חוות דעת.
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ובסעיף אחרון )ובזה אני מסיים(
חיים זברלו:

אתה טועה ומטעה את החברים.

אהרון איסרס :יכול להיות שאני מטעה ,אבל תעבדו עפ"י החוק .אין לי בעיה שהמקווה יקבל
כסף ,הכל בהתאם לחוק .אם לא קיימתם את החוק ,תביאו את זה לישיבה
הבאה" .בתנאי הסף שייקבעו בתבחינים ,תכלל בין השאר ,הוראה בדבר
הגבלת התמיכה של הרשות לשיעור שלא יעלה על  90%מעלות הפעילות
הנתמכת  "...פה מביאים לנו איזה נייר סתמי לחלוטין ,ממש סתמי ,אישור
טלפוני להעברת  45אלף בגין סיום שיפוץ מקווה העליה השניה .אף אחד לא
יודע מה העלויות ,כמה זה היה ,למה ,אולי זה  100%מעלות השיפוץ .איך
אפשר להעביר הצעה כזאת ,איך אפשר לאשר פרוטוקול כזה ,אדוני היועץ
המשפטי .איך אפשר בכלל לאשר תמיכה כזאת? תודה רבה.
מוטי ששון:

מאחר ובאינפורמציה שבידי יש תפנית ,כדאי שתדע לקראת סיום של
המקווה ברח' עליה שניה ,משרד הדתות העביר כסף-

דובר:

מעל מיליון ומשהו,

אהרון איסרס :בסדר ,משרד הדתות רצה לממן .אין לי בעיה .אבל אם זה בא מתקציב
עירוני-
מוטי ששון:

אני רק אומר ,יש תקציב  45אלף כדי לסיים את השיפוץ ולהכשיר אותו
לשימוש לטובת הציבור .אני מבקש – כך שכל מה שאתה התייחסת ,מתייחס
ל.1.1.2007 -

אהרון איסרס :גם ב 2006-לא אושר שום דבר,
מוטי ששון:

אלה ההוראות החדשות לגבי ועדה מקצועית וכו' ,אני מבקש להעמיד את זה
להצבעה .מי בעד אישור פרוטוקול ועדת התמיכות מ?13.11.2006-
נערכת הצבעה:
בעד15 :
נגד2 :
נמנע4 :

ה ח ל ט ה :ההצעה אושרה.
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מוטי ששון:

אני מבקש להוריד מסדר היום את סעיף  13ו.14-
נערכת הצבעה:
בעד :פה אחד.
נגד :אין
נמנע :אין

ה ח ל ט ה :להסיר סעיפים  13ו 14-מסדר היום.

מוטי ששון:

תודה רבה ,הישיבה נעולה.

הישיבה נעולה.

נתי לרנר

מוטי ששון

ע/ראש העיר

ראש העיר
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