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ריכוז החלטות מישיבת מועצת העיר שמן המניין  68מיום 3.6.07
פרוטוקול מס' 310
 .6מועצת העיר מאשרת ,לאחר קבלת חוות דעת של היועצת המשפטית ,עו"ד רחל
אדרי מיום  ,8.5.07ההתקשרות בין עיריית חולון לבין מכבי שירותי בריאות להחכרת
שטח של כ 3,257 -מ"ר בגוש  6746חלקה  395לצורך הקמת מרפאה ומתן שירותי
בריאות ,תמורת דמי חכירה חד-פעמיים בסך  5,007,200ש"ח צמודים למדד יוני 2006
בתוספת מע"מ )ככל שחל( והכל בהתאם לשומה מוסכמת אליה הגיעו שמאי
הצדדים .בעד החלטת האישור הצביעו  17מתוך  25חברי מועצה ,שהם רוב רגיל
מתוך כלל חברי המועצה ולא רק מהנוכחים.
 .7מועצת העיר מחליטה לאשר הצטרפות לרשת ערים בריאות בישראל ,לאמץ את
מטרותיה ולפעול בהתאם למדיניותה ונהליה ,הרשות תמנה עובד שישמש מתאם
בריאותי ,ירכז את הפעילות בישוב וישתתף בפעילות הרשת.
 .8מועצת העיר מחליטה לאשר את החלפת נציגי מועצת העיר במועצה הדתית חולון,
עמוס ברנס במקום חיים סולימני.
 .9מועצת העיר מחליטה לאשר אימוץ תקנות הסדרים במשק המדינה )הנחה בארנונה(
)תיקון מס'  ,(3התשס"ז –  ,2007מיום .16.5.07
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מוטי ששון:

אני פותח את ישיבת מועצת העיר שמן המניין מס'  .68אבקש מהחברים
לקום ולכבד את זכרו של משה רום בן אהרון ואלקה .נולד באוקטובר .1938
נולד בעיר חולון .אביו היה מבוני העיר חולון .משה המשיך בדרכו .בנו אמיר,
הדור השלישי של בוני חולון ,היום ממשיך ובונה בעיר חולון .משה איש
ציבור עשרות בשנים .דרך המפלגה הליברלית ואחר כך במסגרת הליכוד.
במסגרת הפעילות שלו הוא היה חבר מועצת העיר וזכה גם לכהן כראש העיר
הרביעי של חולון מ 28.2.89 -עד  .2.11.93בתקופה שלו הוחלט על הפרויקט
של חולון  90במסגרת החינוך .בו בעת הוא השקיע גם בכל מה שקשור לנושא
של התשתיות של העיר ,המזרקות והנושא של הגינון התחיל בתקופתו של
משה .המזרקה בכיכר ויצמן ,המזרקה בקרית שרת ,המזרקה בשדרות
ירושלים ,המזרקה בכניסה לחולון ליד הפסל של תומרקין .גם התאורה
התחילה להיות דקורטיבית .אין ספק שיש לו מקום .גם אם היינו יריבים
פוליטיים ,מעבר לפעילות הפוליטית ,אנחנו אנשים שהיינו מיודדים .במסגרת
הקשרים בינינו ידענו גם עליות וגם מורדות .בכל מקרה מאוד הערכתי אותו
כאדם בעל ידע רחב ,שיש לו יכולת רטורית ויש לו יכולת שכנוע .גם אם
לפעמים לא אהבתי כי הוא תקף אותי ברמה האישית ,כיבדתי אותו ואזכור
אותו תמיד בצדדים הטובים שלו והחיוביים שלו ,בזה שהוא היה תמיד איש
שיחה ואיש שנעים להתרועע איתו .אנחנו נמצא את הדרך כדי להנציח את
זכרו .ביום השנה נבוא בדברים עם המשפחה ונמצא את הדרך כדי להנציח
את זכרו בעיר חולון שהוא כה אהב וכה רצה לשרת אותה .יהי זכרו ברוך.
אני מבקש מיואל ישורון ,יו"ר סיעת הליכוד ,יו"ר האופוזיציה ,לשאת
דברים .יאמר גם משה רינת ,ממלא מקום ראש העיר .במידה והחברים ירצו
לומר דברים לזכרו של משה בבקשה.

יואל ישורון :הגמרא אומרת חבל על דאבדין ולמשתכחים .מוטי כראש עיר ציין את ציוני
הדרך של רום מנקודת מבטו של ראש עיר כעמית ממפלגה אחרת .אני כראש
סיעת הליכוד רוצה לציין את נקודת המבט של סיעת הליכוד ,שגם מוטי נתן
בה דגש לא מעט .ללא ספק הסתלקותו של רום בלא התרעה לפתע פתאום,
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היתה חלק מהדבר שגרם לזעזוע ולצער גדול שמת נפטר מן העולם .כתבתי
בדברים שלי שמצווה להספידו בקול נהי ובכי כדי שישמעו השומעים .אבל די
היה בדברי ההספד שנישאו בבית העלמין כדי לעורר את אותן נקודות וכדי
לעורר את הבכי .אמרתי וציינתי בדברים שכתבתי אז כששמעתי את
הבשורה ,כי סיעת הליכוד ,תנועת הליכוד ,פעיליה ותומכיה ,משתתפים
באבלה של משפחת רום בהילקח יקירה .ללא ספק ,ציין את זה גם ראש
העיר ,לא רק מיקירי בניה של העיר חולון אלא אחד מבוניה .ללא ספק תנועת
הליכוד תזכור אותו כאחד מהמרכזיים והדומיננטיים שבה .תושבי העיר
וחברי מועצת העיר ילמדו ממנו גם את יכולתו הרטורית וגם את החוכמה
המופלגת שהוא ניחן בה .יהי זכרו ברוך.
משה רינת:

משה רום עליו השלום היה קודם כל חבר מועצת עיר בכמה קדנציות .אני
זוכר אותו כדמות יריבה מבחינה פוליטית אבל דמות שידעה לנסח את
הדברים כאדם שידע להתמודד עם השאלות גם בתקופתו של ראש העיר
פינחס אילון .הוא ידע תמיד לכבד את המעמד .היה אדם דמוקרט .ניהל את
הדברים בצורה דמוקרטית .ידע להעריך אותם כראוי .כפי שכבר צוין ,היתה
בינינו גם יריבות ,אבל יריבות שידענו להתגבר עליה .בתקופת כהונתו כראש
עיר אני כיהנתי כיו"ר האופוזיציה .היו לנו שיחות מרובות ,לפעמים קשות.
תמיד יצאנו בהרגשה שאנחנו מנסים לפתור את הבעיות ברוח טובה למען
העיר ותושביה .ראוי מאוד ומכובד מאוד המעמד הזה וראוי לציין את זכרו
ולהעלות את זכרו ומעשיו ולציין אותם בציון מיוחד כפי שראש העיר כבר
הזכיר .חבל על דאבדין ולמשתכחים .תהי נשמתו צרורה בצרור החיים.

מיקי שמריהו :משה ז"ל ,כמי שהלך איתו כברת דרך ,אני בעצם התחלתי את הקריירה
הפוליטית שלי בעיר חולון יחד עם משה .אני חושב שלמשה היתה קריירה
אישית מזהירה בתחום המשפט .היתה לו התלבטות קשה מאוד אם להתנתק
מהקריירה האישית לטובת העשייה בעיר חולון .הוא הכריע לטובת העיר.
היה חשוב לו לקדם את העיר חולון שתתחרה בערים הגדולות בישראל .אני
חושב שהוא הקריב הקרבה גדולה .הוא היה איש ספר ,היה איש חכם .על כל
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נושא היה לו מה לומר .אף פעם אי אפשר היה לתפוס אותו בנושא שלא היה
לו ידע או הבנה .למדנו ממנו הרבה מאוד .איך אמר משה ,חבל על דאבדין
ולא משתכחים .יהי זכרו ברוך.
חיים זברלו:

בשנים שהכרנו אותו בתור תנועת ש"ס היינו בקשר די טוב .יש עוד דבר
לזכותו .בית הספר החרדי הראשון שקיבלנו בעיר חולון היה ממשה רום .עד
היום בית הספר הזה פרח ומבית ספר שהיה בתוך דירה הפך להיות בית ספר
גדול .אני מקווה שנשמתו בגן עדן .איתנו הוא היה בסדר גמור .תודה.

מוטי ששון:

.1

עוד מישהו מהחברים רוצה לומר? אפשר לשבת.

שאילתא של ח .המועצה עו"ד רועי כהן ,ליקוי תשתיות הכביש בקטע רחוב
ההסתדרות ,מיום .7.3.07

מוטי ששון :שאילתא של חבר המועצה רועי כהן .ליקוי תשתיו ת הכביש בקטע רחוב
ההסתדרות מיום .7.3.07
שמואל ברטנשטין  :מן הראוי להזכיר שקיבלנו מכתב מעוזר ראש העיר לקראת סוף
אפריל ,שהישיבה שהיתה אמורה להתקיים בסוף אפ ריל ,שלא יכלה
להתקיים בתחילת אפריל ,תתקיים ב .6.5.07 -דא עקא ,כשהתקרבנו ל-
 6.5.07לא קיבלנו מכתב שמציין שהישיבה הזאת לא תתקיים בזמן והיא
תידחה למועד בלתי ידוע.
רועי כהן:

בעקבות תלונות חוזרות ונשנות של ציבור נהגים תושבי העיר חולון,
ביניהם נהגי אוטובוסים מחב רת אגד ודן ,על ה תשתית הלקויה של
הכב יש המחבר בין קטע רחוב ההסתדרות מ רחוב דוד אלעזר ועד הכיכר
ברחוב משה שרת .מדובר בקטע כביש מלא במהמורות ,בורות פתוחים,
כביש משובש הגורם לציבור הנהגים קושי רב ,שלא לדבר על הנזק
למרכב של מכוניותיהם וכמובן לסיכון הבטיחותי של אי בוד שליטה
ותאונת דרכים .ברצוני לציין שמדובר בקטע כביש מאוד מרכזי בעיר
חול ון המחבר את מרכז העיר לשכונת קר ית שרת ולכיוון אזור התעשייה
והיציאה מהעיר וההיפך .בעוד הכביש המדובר הוא כביש דו -מסלולי
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שחלקו האחד בעלייה וחלקו האחר בירידה ועל כן קל וחומר שהכביש
צריך ל היות סלול כהלכה וללא כל שיבוש עקב תנאי הדרך .אי לכך
אבקש להפנות את השאלות הבאות  :מי הגורם האמון על תחזוקו ומצבו
של קטע כביש זה בעיריית חולון? מדוע לא פועלים לתקן ליקויים אלה
שצוינו לעיל זה זמן רב למרות פניות חוזרות ונשנות מצד תושבי העיר?
מהו הצפי לביצוע עב ודות תשתית ושיפור תנאי הכביש בקטע זה על ידי
עיריית חולון? אני רק רוצה לציין שפניתי לפני חצי שנה גם לאגף
התשתיות ונאמר לי שזה אמור להיות .בגלל זה גם דחיתי את השאילתא
בפעם הקודמת .אמרו לי שאמורות להיות שם עבודות והנושא נמצא
בתוכנית העבודה .אבל אני חושב שהדבר כה אקוטי וכה קריטי שצריך
לעשות את זה בזמן הזה ויפה שעה קודם.
מוטי ששון :רחוב ההסתדרות בקטע שבין שמור ק לרחוב שרת עבר תכנון כולל
החלפת קווי ביוב ,מים ,ניקוז ותאורה .יש אישור על ידי משרד
התחבורה כולל שינויים גיאו מטריים ,סלילת הרחוב וחידוש המדרכו ת.
הפרויקט א ושר על ידי משרד התחבורה .אושר תקציב על ידי משרד
התחבורה של  8.5מיליון ש" ח .החלק של העירייה הוא  3מיליון ש" ח כי
אנחנו עושים גם את הנושא של התיעול ושל הביוב .אחרי שפורסם מכרז
וזכה הקבלן ,אנחנו מבצעים את העבודות באמצעות נתיבי איילון ,ניתנה
הוראה על ידי האוצר להקפיא כרגע את הפרויקט .הפרויקט מוקפא.
בחודשים האחרונים ובשנה האחרונה אני עושה מאמצים גדולים מאוד
כדי להפשיר את ההקפאה .אני לא צריך להגיד לכם שבעקבות המלחמה
הרבה מאוד משאבים הופנו לצפון על חשבון פרויקטים של אזור המרכז.
בשיחות האחרונות שניהלתי בשבוע האחרון נאמר לי חכה .נפגשתי עם
נציגים של האוצר .אני יודע שרחוב ההסתדרות ורחוב חנקין נכללים
בתוכניות לשנים הקרובות ,מאושרות ומופיעות כבר בספר תוכניות
העבודה של משרד התחבורה .אני מאוד רוצה לקוות ולהאמין שלפי מה
שהובטח לי שעוד השנה נצא ברחוב ההסתדרות .לכן אין שום יכולת
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היום לבצע עבודה כי מה שאתה תבצע לא תקבל .כל מה שקשור
לתיקונים נדווח למבצעים את כל התיקונים בתום החורף .מי שעושה
את הבעיות של החורים זה בדרך כלל הגשם השוטף שיורד .לכן
העבודות ברחוב ההסתדרות בזמן הקרוב יכנסו ויעשו את התיקונים
הנדרשים כמו שעושים בכל הרחובו ת .תיקונים נדרשים זה לא אותם
דברים ,זה לא ההיקף של ה 8.5 -מיליון ש" ח .גם טעית ,זה לא שני
מסלולים .יש לנו מסלול אחד עם שני נתיבים .לכן בתוכנית שלנו יהיו
שני מסלולים ולא מסלול אחד .זה דורש שהצד הדרומי של רחוב
ההסתדרות ,איפה שאתם רואים את העצים החולים ,יש שם עצים
חולים שצריך לעקור אותם .תהיה הרחבה ואני מקווה שנוכל לצאת
לדרך כולל הסדרה של מקומות חניה ,כולל אי תנועה באמצע .אני מציע
להמתין .אני עובר לשאילתא הבאה.

.2

שאילתא של ח .המועצה מר יואל ישורון ,מימדי הנשירה מבתיה"ס בחולון,
מיום .11.3.07

מוטי ששון :נעבו ר לשאילתא הבאה .יואל בבקשה.
יואל ישורון :שאילתא  :מימדי הנשירה מבתי הספר בחולון .על פי נתוני משרד החינוך
ממוצע הנשירה מבתי הספר בישראל בכיתות י" ב ,בשנתון 2004 – 2005
מגיע לכדי  .5.8%נתון מדאיג ,הגם שהוא מצביע על החרפה במימדי
הנשירה .אבקש לשאול  .1 :מהו אחוז הנשירה מבתי הספר בחולון
בתקופה  .2 .2004 – 2005באילו אמצעים נוקטים מינהל החינוך והנהלת
העיר ל התמודדות עם תופעת הנשירה?  .3במידה ויש בידי מינהל החינוך
נתונים על היקף הנשירה ,מהם הנתונים?
מוטי ששון :קיבלת מכתב מראש מינהל החינוך .אקריא את מה שראש מינהל
החינו ך אבינועם גרנות כתב " :היקף הנשירה של תלמידים מבתי הספר
בחולון עומד בסוף תשס"ו על  .0.6%בסוף שנת תשס" ה על  .0.8%הנתון
הזה מתייחס לכלל התלמידים שבבתי הספר העל -יסודיים .ביחד עם
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הנשירה ממערכות אחרות  :תלמידי חוץ ומסגרות חרדיות ,ההיקף הוא
מעל  ,1%בין הנמוכים בארץ .מינהל החינוך באמצעות יחידותיו השונות
מבצע פעילויות מגוונות להקטנת הנשירה ולטיפול בנוער בסיכון נשירה,
בהתאם למדיניות השוללת הנשרה" .כשנכנסנו לתפקיד זה הדבר
הראשון שהוריתי " .מדיניות השוללת הנשרת תלמידים והעברת
תלמידים בסיכון מתחומי בתי הספר השש -שנתיים .הג דלת התמיכה
במסגרות לתלמידים מתקשים במיוחד :או רט מיטרני ,טומשין ונעמ" ת.
הגדלת פרויקט היל" ה ,לימודי בגרות ביחידה לקידום נוער .פתיחת
תוכניות עומד :תפנית ,אומ"ץ ,אתג" ר בכל בתי הספר העל -יסודיים.
הגדלת תקן היחידה לקידום נוער .הוספנו שם משרות .הפעלת תוכנית
ניידות על" ם ,אלה ניידות שמסתובבות בעיר בכל השכונות לאתר נוער
שנמצא בסכנת נשירה .אלה רק חלק מהדוגמאות".
יואל ישורון :שאלה קטנה .אני חושב שברור שבגלל המדיניות של אי -הנשרה
כמדיניות קיים פער בין הממוצע הארצי לחולון .השאלה מבחינה
תקציבית .אותה אוכלוסיה שלא מונשרת כמ דיניות מכוונת ,שסביר
להניח שהיא אוכלוסיה לא קלה בבתי הספר .מבחינה תקציבית ,אני לא
יודע אם זה מכוון לאותה אוכלוסיה ספציפית ,מהו בערך הסכום
התקציבי שמוקצה לאותה אוכלוסיה? הרי בטח בתי הספר היו רוצים
להנשיר יותר ולא מנשירים בגלל המדיניות שאתה מצביע עליה .השאלה
כמה אתה מוציא .זו לא רק מדיניות שנשארת וירטואלית.
מוטי ששון :לא .זה עולה הרבה מאוד כסף .כיתות אומ"ץ ,ההכוון ,כל מיני
פרויקטים שאנחנו מאמצים ,אני מעריך שזה עולה הרבה מיליוני שקלים
לקופה העירונית .הכיתות האלה הן כיתות יותר קטנות .אתה יכול
לראות בספר התקציב שאנחנו מוציאים למעלה מ 62 -מיליון ש" ח
ארנונה ,מוסיפים על מה שמשרד החינוך נותן .הדגשים שלי יותר בכיוון
הזה של אותו נוער שצריך לעצור את ההתדרדרות שלו .קח למשל את
העוזרת שלי ,שרק התקציב שלה זה  2מיליון ש" ח בנושא של טיפול
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במניעת אלימות ,סמים ואלכוהול בקרב בני הנוער .תחת הנושא הזה
הקמתי את מאו" ר ,שזה מרכז לאבחון וטיפול בליקויי למידה .רק
הסבסוד הוא  1.5מיליון ש" ח .זאת אומרת ,שילדים שעושים את
האבחון מקבלים עד  90%הנחה .אני לא רוצה שיהיה מצב כזה שילד
שצריך לעשות אבחון לא יעשה אבחון בגלל שיקול כלכלי .אנחנו נותנים
ע ד  .90%יאיר היה בוועדה ציבורית ,אחר כך החליף אותו מיכאל לויט.
הם היו נותנים עד  90%הנחה .סדר גודל של אבחון עולה 1,500 – 1,200
ש" ח .גם הנחיתי אותם שלא יהיה מצב כזה גם  150ש" ח לא יהיה
למישהו לתת ,אפילו  5תשלומים  30ש" ח כל תשלום אבל שישלם .רק
הפעולות האלה שאנ י באופן אישי מטפל בהן ,בכל הפרויקטים .הנושא
של על" ם ,שמסתובבת ברחובות ותופסת את אותם בני נוער משוטטים
בלילה ומנסה לדבר איתם .זה לא אותו נוער נורמטיבי שאנחנו מכירים.
הפרויקט של שברולט עולה מאות אלפי שקלים .אתה פותח את כל
האולמות עד  12:00בלילה .זה לתפוס את הנוער החלש והבעייתי ,הוא
לא רק במסגרת החינוך הפורמלי .בשבילי הוא גם בחינוך הבלתי
פורמלי .אני רוצה לתפוס אותו גם אחרי הצהריים ובערב .אתה פותח
את אולם הספורט ואתה נותן את כל החוגים בלי כסף .מיליונים רבים.
יואל ישורון :אלה שהיו אמורים להיות מוכשרים בפוטנציה ,בהם מושקע?
מוטי ששון :אלה כיתות אומ"ץ ,הכוון ,תפנית ואתג" ר .אלה הכיתות המיוחדות בהן
מספר התלמידים מצומצם.

.3

שאילתא של ח .המועצה מר יואל ישורון ,מוכנות המקלטים בעיר ,מיום
.11.3.07

מוטי ששון:

אני עובר לשאילתא הבאה של יואל ,מוכנות המקלטים בעיר.

יואל ישורון :אולי רק אציין דבר אחד לפני שאני טוען .הגשתי את השאילתא ב11.3.07 -
ושמחתי לראות בעיתונות ב 18.5.07 -את ההודעה של העירייה ,של מינהל
תפעול ומינהלה ,של אגף פיקוח וביטחון בשעת חרום של העירייה ,שפרסם
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לכל תושבי העיר ונגע בעיקר בנקודה של המקלטים החופשיים .קצת טעיתי
שם .זה גם מלמד שאפשר .אני חושב שהפרסום עצמו שקרא לתושבים הוא
חלק מהעניין .את זה אני אומר בגלל שמשה כתב לי ,בצדק ,שאני כללתי
בשאילתא את המקלטים הפרטיים מבחינת מימון .אבל פרסום כזה די בו.
החלק של המקלטים הפרטיים ,כהכנה ,זה דבר חיובי מאוד .שאילתא,
מוכנות המקלטים בעיר בשעת חירום :ללא קשר לדו"ח מבקר המדינה,
שטרם פורסם ,אני לא זוכר אם זו נקודה שפורסמה ,על מוכנות העורף בעת
מלחמת לבנון השניה ,כדי להיערך מפני איומים קונבנציונליים ובלתי
קונבנציונליים אבקש לשאול .1 :מהו מספר המקלטים הציבוריים בחולון
ומיקומם .2 .האם ערוכים המקלטים הציבוריים לשעת חירום .3 .האם ומתי
נערך סקר ביחס למוכנותם של כלל המקלטים בעיר ,הפרטיים והציבוריים,
לשעת חירום .מהן תוצאות הסקר במידה ונערך?  .4מהו היקף התקציב
העירוני המוקצה לשיפוץ ותחזוק כלל המקלטים בעיר ,הפרטיים והציבוריים
כאחד .5 .מדוע לא יוקצה תקציב משמעותי ומיוחד להיערכותם ומוכנותם
של כלל המקלטים בעיר ,הפרטיים והציבוריים ,לשעת חירום .כפי שאמרתי
בפתיח ,מבחינת מימון.
מוטי ששון:

צריך לעשות הבחנה בין פרטיים.

יואל ישורון :הפרסום בעיתונות מבחינה זו לגבי מה שהערתי...
מוטי ששון:

אתם רוצים שאקרא את כל התשובה שחילקתי לכם?

מיקי שמריהו :קראנו.
מוטי ששון:

אז אני מציע לצרף את זה לפרוטוקול.

יואל ישורון :זה יצורף לפרוטוקול.
מוטי ששון:

אני רוצה רק שתדע יואל ,גם לקראת המלחמה שהיתה ,בתקופה שחששו
מסדאם חוסיין ,גם הכשרנו מקלטים ציבוריים גדולים בהיקפים גדולים
מאוד .גם חלק מהתקציב שקיבלנו מפיקוד העורף ,בצמרת .כמה השקענו שם
משה?

משה רינת:

כמה מיליונים.
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מוטי ששון:

אני חושב שהשקענו הרבה מאוד כסף .יש מקלט גדול מאוד בצמרת .הכשרנו
אותו .זה מצורף לפרוטוקול פלוס מה שאני אומר לך .אני רוצה שתדע
שאנחנו מקבלים ציונים גבוהים על ההיערכות שלנו לשעת חירום .מקבלים
ציונים מאוד גבוהים .יש רשימה של כל המקלטים הציבוריים .אני עובר
לשאילתא הבאה.

תשובה לשאילתא – מוכנות המקלטים בעיר
.1

בעיר חולון  66מקלטים ציבוריים.

.2

כל המקלטים הציבוריים בעיר ערוכים לשרת את תושבי העיר בשע"ח מבחינת מצבם
התחזוקתי והציוד הנדרש בהם עפ"י הנחיות פקע"ר.
כל המקלטים הציבוריים נבדקים באופן שוטף ע"י הקב"ט האחראי להם והאגף

.3
.4

לאחזקת מבני ציבור .כל ליקוי המתגלה בהם מתוקן במיידית.
לעניין המקלטים הפרטיים ,סעיף  14א )א( לחוק ההתגוננות האזרחית ,תשי"א –
) 1951להלן – חוק הג"א( קובע כי האחריות לאחזקת מקלט בבית או במפעל מוטלת
בראש וראשונה על דיירי הבית ,בעל המפעל .אחריות זו כוללת שמירה על נקיון
המקלט ואחזקתו במצב המאפשר את השימוש בו בכל עת כמחסה מפני התקפה ובין
היתר ,כולל את החובה לפנות מתוכו כל חפץ שאין היתר או חובה להחזיקו במקלט.

.5

.6

.7

.8
.9

עם זאת ,לפי סעיף ) 12א( לחוק הג"א מוטלת על הרשות המקומית החובה להבטיח
את אחזקתם התקינה של המקלטים על ידי בעלי בתים ובעלי מפעלים בהתאם לדיני
התגוננות האזרחית.
זאת ועוד ,בעיר חולון קיים חוק עזר לדוגמא בדבר החזקת מקלטים .חוק זה נשמר
בקפדנות והפיקוח העירוני האמון על אכיפת חוקי העזר העירוניים ,מופעל מעת לעת
לביקורות פתע במקלטים הפרטיים ,ולעת התרעות לפעילויות מלחמתיות ,בעבר וגם
במלחמת לבנון השניה.
במלחמת לבנון השניה ובאלה שקדמו לה הובא לידיעת הציבור ,באמצעות
המקומונים ,החובה לתחזק המקלטים שיהיו ראויים לשימוש בעת הצורך .מי שלא
עמדו במילוי חובה זו ננקטו נגדם הסנקציות האמורות בחוק.
בימים אלה החל הפיקוח העירוני במבצע ביקורות במקלטים פרטיים כדי לרענן
לציבור ולוודא שמקלטים מוחזקים בצורה נאותה וראויה לשימוש בהם בשע"ח.
התקציב העירוני לתחזוקת מקלטים מיועד אך ורק למקלטים הציבוריים .התקציב
השנתי לתחזוקה שוטפת של המקלטים הציבוריים עומד על סך של .₪ 101,800
במידה ויש צורך בשיפוץ רציני יותר של מקלט מאושר לצורך כך תב"ר.
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.4

שאילתא של ח .המועצה עו"ד רועי כהן ,סילוק כלי רכב המיועדים לשימוש
חקלאי מנסיעה ברחובות העיר חולון ,מיום .15.3.07

מוטי ששון:

שאילתא של רועי כהן :סילוק כלי רכב המיועדים לשימוש חקלאי מנסיעה
ברחובות העיר חולון.

רועי כהן:

ברצוני להסב את תשומת לבך לתופעה שמדירה שינה מקרב תושבי שכונת
קריית בן-גוריון .לאחרונה נתקלים בעיקר בימי שישי ושבת בתופעה של
נהיגה פרועה בטרקטורונים במדרכות ובכבישי הגישה ברחוב לסקוב לכיוון
חולות ח 300-הנהוגים בעיקר על ידי נהגים מתבגרים בני  16ומעלה .באופן
תמוה מאפשרים לנהוג בכלים אלו ללא הכשרה מתאימה .זו מדיניות שגויה
של משרד התחבורה שעתידה להשתנות בזמן הקרוב על פי פרסומי
התקשורת .רכבים אלו מסכנים את הנערים והנערות הלא-מיומנים שנוהגים
בהם וכמו כן ,את משתמשי הדרך האחרים .כידוע לאדוני ,כלי רכב לו לא
מיועדים לנסיעה במרחב העירוני .על כן יש למנוע בכל דרך נסיעה שלהם
ברחובות העיר .הכלים האלו מוגדרים כטרקטורים חקלאיים והעירייה,
לידיעתך ,רשאית על פי חוק להציב ברחבי העיר תמרורים של איסור נסיעה
בטרקטור ,כמובן בהסתייגות של טרקטורים המבצעים עבודה חקלאית או
ציבורית לנסיעה בעיר למטרות עבודה בלבד .לצערי האכיפה וניסיונות
המניעה לתופעה כיום מצד העירייה משולה למלחמה בטחנות רוח .אבקש
להשיב על השאלות הבאות :מהי מדיניות העירייה למיגור התופעה של נסיעה
פראית של טרקטורונים ברחבי העיר חולון ,במיוחד בשכונת קרית בן-גוריון?
האם נשקלה אפשרות לאיסור נסיעתם באמצעות הצבת תמרורים? מיהו
הגוף המוסמך מטעם העירייה לטיפול בתופעה? סיירת ביטחון ,פיקוח עירוני,
ומה הכלים העומדים לרשותם במלחמה בתופעה? יכול להצטרף אלי חבר
מועצה שגם גר בקרית בן-גוריון ,גדי וקס .הוא גם יכול להעיד על התופעה
הזאת .לטענתו זה הרבה יותר מהימים והשעות שאמרתי .גם בתוכן התשובה
אני חושב שאפשר לעשות וצריך לעשות כדי למגר את התופעה .צריך לעשות
בנושא ישיבה או החלטת מדיניות של העירייה כי הדבר בסופו של דבר יכול
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לגרום לאסון .רק אז נפתח את עינינו .העליתי את זה פה היום כדי לדעת
שהתופעה הזאת קיימת והתופעה הזאת מסכנת את חיי האדם ותושבי
שכונת קרית בן-גוריון .אתם יכולים לראות את זה לא רק ברמה של נערים
ונערות .באים לשם אנשים גם מערים אחרות .מביאים את הטרקטור שלהם
לשם כי שם פשוט לא אוכפים כמו במקומות אחרים .עיריית תל-אביב
החליטה לקחת את הנושא הזה לתשומת לבה ,מפעילה פקחים ,מפעילה
הצבת תמרורים .יש פה מסמך של רון חולדאי שמורה לפקחים להסב את כל
כובד משקלם למלחמה בתופעה .אני חושב שצריך לאמץ את זה גם בעיר
חולון.
מוטי ששון:

מדיניות העירייה היא מניעה ומיגור כל תופעה של נסיעה פראית של כלי רכב
בתחום העיר חולון ,בכלל זה פעילות של הטרקטורונים .עיריית חולון
באמצעות הפיקוח העירוני מוסמכת לאכוף חוק עזר לחולון "העמדת רכב
וחנייתו" .חוק זה כשמו כן הוא ,עוסק בכל ההיבטים של חניה ועצירת כלי
רכב .לפיקוח העירוני אין סמכות אכיפה כנגד כלי רכב מכל סוג שהוא בעת
נסיעתם .סמכות זו נתונה בידי המשטרה על פי "פקודת התעבורה" .לפני
כשנה נתקבלו בעירייה תלונות דומות ,אותן העברנו לטיפול משטרת מרחב
איילון .נערך מבצע בהשתתפות יחידת מתנדבי הטרקטורונים של המרחב,
ניידות סיירת השקמה וניידות התנועה .במהלכו נרשמו  4דו"חות תנועה ו3 -
הוזמנו לדין .אנחנו מתכננים להגביר את הפעילות שלנו עם מרחב איילון.
הבאתי לתשומת לבו של אקסול ואני מקווה שנעשה כמה מבצעים כאלה.
הדרך היחידה היא לאכוף דרך הכיס .כשמכים דרך הכיס זו הדרך היחידה.
לכן נגביר את האכיפה.

רועי כהן:

התייחסות שלך לגבי הצבה במקום שם ,תמרור על איסור נסיעה
בטרקטורונים .זה בסמכות העירייה.

מוטי ששון:

לא .זה משרד התחבורה מאשר.

רועי כהן:

אתה צריך להציע.

מוטי ששון:

נגיד ששמת תמרור ,אז הוא לא חונה שם ,הוא דוהר בצד השני.
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רועי כהן:

אבל איסור כניסה.

מוטי ששון:

איסור כניסה לחולות? אתה יכול לעשות? אין לנו סמכות.

רועי כהן:

אתה יכול.

מוטי ששון:

אומר לך היועץ המשפטי שאין לך סמכות .אתה יכול לאסור כניסה על נסיעה
לתוך החולות? זה שטח שלך?

רועי כהן:

איסור נסיעה בטרקטור .בטח שאתה יכול .תראה מה עשו בעיריית תל-אביב.

מוטי ששון:

זו לא העירייה .הוא אומר לך לא בסמכות.

משה רינת:

אין חולות בתל-אביב.

רועי כהן:

בתל-ברוך.

עו"ד ליפא קמינר :על שפת הים יש סמכות לעירייה .אבל בעיר לא.
מוטי ששון:

אומר לך היועץ המשפטי שלא בסמכות.

נתי לרנר:

זו אכיפה משטרתית .בחוף הים זה חוק עזר עירוני לשמירת החופים כמו
בבת-ים .כאן המשטרה צריכה לאכוף אותם .המשטרה צריכה לתת להם
קנסות על נהיגה פראית.

גדי וקס:

אני חושב שגם ההורים וגם הבנים מגיעים לשם .אני חושב שבימי שישי,
ערבי שבת ,אפשר באמצעות משטרת התנועה לשים שם ניידת שתסביר גם
להורים וגם לילדים את הבעיה ואת הסכנה .שנית ,הבעיה היא האופנועים
שנוסעים ברחובות שם .לכן ניתן לדעתי לעצור.

מוטי ששון:

המשטרה יכולה ,אני לא יכול לעצור אותם.

גדי וקס:

כדאי להפעיל את זה בימי שישי בלבד.

מוטי ששון:

אני אומר לך שביקשתי .אנחנו מפעילים את סיירת השקמה ומדברים עם
סיירת התנועה .אם המשטרה לא תקצה לכך כוח אדם לא נתמודד.

.5

שאילתא של ח .המועצה מר עמוס ירושלמי ,עלות הכניסה לקבוצה מאורגנת
לימית  ,2000מיום .17.4.07

מוטי ששון:

שאילתא הבאה של עמוס ירושלמי על עלות הכניסה לקבוצות מאורגנות
לימית .2000
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עמוס ירושלמי :אבקשך להשיב לי בישיבה .אדוני ראש העיר ,כיו"ר מועצת המנהלים של
החברה לבילוי ובידור חולון המפעילה את הבריכות העירוניות ימית ,2000
בריזה ונופשונית .אבקשך להשיב לי על פי סעיף  40לפקודה :מה המחיר
שמשלמות קבוצות מאורגנות בכניסה לימית  .2000האם יתכן שאנשים מחוץ
לחולון יזכו להנחות גדולות יותר מתושבי חולון? נודע לי שאפילו קבוצות
מאורגנות של תושבי ג'לג'וליה וישובים מרוחקים משלמים מחיר נמוך
בהרבה מתושבי חולון בבריכות העירוניות שהוקמו מכספם .מעבר לזה ,אני
רוצה להעיר לתשומת לבכם שהתקשרתי שבוע שעבר לימית ,2000
 1-700-60-5050זה מספר הטלפון שמופיע בכל עיתונים בפרסום של ימית
 2000עם כל היופי שיש שם .הצגתי את עצמי כאדם שבא מאחד הישובים
מהדרום .אני רוצה לדעת כמה עולה לי כקבוצה מאורגנת להגיע ,להיכנס עם
קבוצת ילדים .העבירו אותי לאחת בשם אסתר ,לא יודע מי זאת ,זה השם
שאמרו לי ,אתה בטח יודע מי זאת אדוני ראש העיר .היא אמרה לי ככה :אם
אתה בא מאורגן כל ילד משלם  40ש"ח .אתה צריך לתאם איתנו מתי אתה
מגיע ,כמה אוטובוסים ,כמה אנשים ,למבוגר עולה  45ש"ח .זו התשובה
שהיא נתנה לי .תושב חולון משלם  78ש"ח .אני שואל אותך אדוני ראש העיר.
מה הפריבילגיה שאתה נותן לבן אדם שבא מבחוץ ואנשים שלנו רוצים
להיכנס ולא יכולים להיכנס במחיר הזה .למה שבמחיר הזה לא תיתן לתושבי
חולון .במחיר הזה להיכנס לימית  .2000באים אלי ילדים בג'סי כהן ואומרים
לי :עמוס תסדר לנו הנחה לימית  2000אבל אני לא יכול .סגרת לנו את
הידיים ,את הרגליים ,את הפה ואת העיניים ועשית מאיתנו סמרטוטים .לא
יכולים להרים את הראש .זה מה שעשית לנו מוטי .אני רוצה להגיד לך שמה
שאתה עושה זה דבר לא יפה .אתה משחק את המשחק של עיר הילדים אבל
אין פה הרבה ילדים שנהנים מהילדים שאתה רוצה שייהנו מהתופעה
הנחמדה הזו שנקראת ימית  .2000ילדים שאני יודע בוודאות שהם לא ראו
את ימית  2000וגם לא יראו את ימית  2000במחיר הזה של  78ש"ח שאתה
מבקש מכל ילד .כעמותה מגיעים אלי אנשים .אני שואל שאלה פשוטה .למה
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מאיזה כפר נידח ירימו טלפון ויקבלו הנחה ואני כיו"ר עמותה רוצה לעזור
לילדים .יבואו אלי .אני אקח את הכרטיסים ואני אדאג שהם יכנסו ב40 -
ש"ח לימית  .2000האם זה נגד החוק? האם אני עושה עוול? האם אני עושה
משהו רע? אני רוצה לדעת מוטי.
מוטי ששון:

שאלת שאילתא וזו לא פעם ראשונה שאתה חוזר על אותם דברים .כדאי
שתדע.

עמוס ירושלמי :אז תתחיל לתקן .לא אחזור על זה .תתחיל .תעשה משהו .אתה רק מדבר.
תעשה משהו.
מוטי ששון:

כדאי שתדע ,אין שום תושב במדינת ישראל שמקבל מחיר יותר זול מתושבי
חולון .עובדתית.

ניסן זכריה:

באיזו בריכה? איפה? אתה עונה תשובה.

עמוס ירושלמי 5 :ש"ח עולה בקריית שלום 5 .ש"ח להיכנס לבריכה.
מוטי ששון:

שאלת שאילתא.

עמוס ירושלמי :אתה תענה לי .אני שאלתי ואתה תענה לי למה שאני שאלתי .אל תשחק לי
את המשחק.
ניסן זכריה:

אתה לא יודע כמה עולה? תגיד באיזה ימים ,מתי ,תגיד משהו .אתה לא אומר
כלום.

עמוס ירושלמי :אני אומר לך מוטי ,אל תסתובב מסביב לזנב ,תענה לי על השאלות ששאלתי
אותך.
מוטי ששון:

אני מבקש ממך תפסיק לדבר .יש שאילתא אני עונה לך על השאילתא .כל
תושבי חולון.

ניסן זכריה:

אבל בקופה זה עולה יותר מוטי.

מוטי ששון:

לילדים משכבות שונות ,הכניסה לבריכות העירוניות ,שאת פרטיהן ניתן
לברר בכניסה למתקנים ובאתרי האינטרנט .בנוסף לכך ,לאוכלוסיית רווחה
נותנים תנאים מיוחדים במחירים סמליים.

עמוס ירושלמי :איזה אינטרנט? יש פה אנשים שלא יודעים מה זה אינטרנט.
ניסן זכריה:

יש אנשים שאין להם מחשב בבית מוטי.
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מוטי ששון:

כל קבוצה מאורגנת יכולה ליהנות ממחירים קבוצתיים ובלבד שהיא עומדת
בקריטריונים שנקבעו לקבוצה.

ניסן זכריה:

כלומר צריך לארגן את כל השכונה ולהביא אותם?

מוטי ששון:

יש  35%לילדי חולון.

ניסן זכריה:

איפה אבל? בקופה? זה לא נכון .אתה לא מדייק .אתה לא מוסר מידע מדויק.
בקופה זה עולה  78ש"ח .תבדוק את זה.

מוטי ששון:

לכל קבוצה מאורגנת ,לכל ילדי חולון באים,

ניסן זכריה:

איפה? לא יעזור לך מוטי.

מוטי ששון:

בימית  ,2000אתה מדבר על ימית  .2000כל תושב חולוני וכל ילד חולוני
שמביא תעודת זהות או כרטיס תלמיד ,שהנהגתי לפני שנה ,מקבל 35%
ברכישת כרטיסייה .אם אני לא טועה  30%בכניסה חד-פעמית ו 50% -הנחה
בחודשים האחרונים .ילדי חולון וכל תושבי חולון קיבלו  50%הנחה בכניסה
חד פעמית.

ניסן זכריה:

אבל זו לא כניסה אחת מוטי .זה לא נכון .אבל גם חברת חשמל מוכרת את
זה .זה לא משנה.

מוטי ששון:

תפסיק עם הדמגוגיה.

ניסן זכריה:

מה דמגוגיה .אתה לא מדייק .אתה מטעה את המועצה.

מוטי ששון:

ועד העובדים מסבסד אותם.

ניסן זכריה:

ועד העובדים לא מסבסד אף אחד .אתה לא מדייק .הוא מחברת חשמל.

מוטי ששון:

המתנ"סים מסבסדים כרטיסי כניסה לימית  2000בשיתוף עם מחלקת
הנוער .לא תהיה דמגוגיה .אנחנו נמשיך להעניק הנחות לילדי חולון .אני עובר
לשאילתא הבאה.

ניסן זכריה:

אתה מספר סיפורי סבתא ,אתה בכלל לא מדייק .על איזה אינטרנט אתה
מדבר?

עמוס ירושלמי :אני רוצה לשאול עוד שאלה ,אתה לא יכול להפסיק אותי באמצע .יש לי
שאלת המשך.
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אישור מועצת העיר לחוזה חכירה עיריית חולון – מכבי שירותי בריאות
בהתאם לחוות דעת של היועצת המשפטית עו"ד רחל אדרי מיום .8.5.07

מוטי ששון:

אני עובר לאישור מועצת העירייה לחוזה חכירה עיריית חולון – מכבי שירותי
בריאות בהתאם לחוות דעת היועצת המשפטית עו"ד רחל אדרי מיום .8.5.07
קיבלתם את ההסכם של מכבי .מועצת העיר מאשרת ,לאחר קבלת חוות דעת
היועצת המשפטית ,את ההתקשרות בין עיריית חולון לבין מכבי שירותי
בריאות להחכרת שטח של כ 3,257 -מ"ר בגוש  6746חלקה  395לצורך הקמת
מרפאה ומתן שירותי בריאות ,תמורת דמי חכירה חד-פעמיים בסך
 5,007,200ש"ח צמודים למדד יוני  2006בתוספת מע"מ )ככל שחל( והכל
בהתאם לשומה מוסכמת אליה הגיעו שמאי הצדדים .בעד החלטת האישור.
מי בעד האישור?

ניסן זכריה:

למה מכבי ולא ההסתדרות מוטי?

מוטי ששון:

גם ההסתדרות קיבלה.

ניסן זכריה:

איפה?

מוטי ששון:

כדאי שתדע .אתה לא בעניינים.

ניסן זכריה:

אתה משאיר את הכל אצלך במשרד ,איך אתה רוצה שאהיה בעניינים? כמו
בקופות של ימית  2000שמוכרים ב 35 -ש"ח לילד.

מוטי ששון:

גם ההסתדרות מקבלת ,ברחוב לבון ליד הביטוח הלאומי וזה יבוא לאישור
המועצה .מי בעד?
הצבעה:
בעד17 :
נגד:
נמנעים3 :
הסעיף אושר.

מוטי ששון:

בעד החלטת האישור הצביעו  17מתוך  25חברי מועצה שהם רוב רגיל מתוך
כלל חברי המועצה ולא רק מהנוכחים .אני עובר לסעיף הבא.

החלטה :מועצת העיר מאשרת ,לאחר קבלת חוות דעת של היועצת המשפטית ,עו"ד רחל אדרי
מיום  ,8.5.07ההתקשרות בין עיריית חולון לבין מכבי שירותי בריאות להחכרת שטח של
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כ 3,257 -מ"ר בגוש  6746חלקה  395לצורך הקמת מרפאה ומתן שירותי בריאות ,תמורת
דמי חכירה חד-פעמיים בסך  5,007,200ש"ח צמודים למדד יוני  2006בתוספת מע"מ
)ככל שחל( והכל בהתאם לשומה מוסכמת אליה הגיעו שמאי הצדדים .בעד החלטת
האישור הצביעו  17מתוך  25חברי מועצה ,שהם רוב רגיל מתוך כלל חברי המועצה ולא
רק מהנוכחים.

.7

אישור מועצת העיר להצטרף לרשת ערים בריאות בישראל ,לאמץ את
מטרותיה ולפעול בהתאם למדיניותה ונהליה ,הרשות תמנה עובד שישמש
מתאם בריאותי ,ירכז את הפעילות בישוב וישתתף בפעילות הרשת.

מוטי ששון:

אישור מועצת העיר להצטרף לרשת ערים בריאות בישראל ,לאמץ את
מטרותיה ולפעול בהתאם למדיניותה ונהליה ,הרשות תמנה עובד שישמש
מתאם בריאותי ,ירכז את הפעילות בישוב וישתתף בפעילות הרשת .קיבלתם
את החומר ,את המטרות ,את הפעולות .הרשת מקובלת בהרבה ערים .מי
בעד?

רועי כהן:

מה העלות הכספית שתהיה לעיריית חולון כדי להצטרף לרשת ערים בריאות
בישראל? צריך להסביר את זה.

משה רינת:

רשת ערים בריאות זו למעשה רשת שקשורה לארגון הבריאות הבינלאומי,
המתנהלת בשיתוף עם מרכז השלטון המקומי .יש כמה עשרות ערים
שמשתתפות .במהות העניין הכוונה בעצם למזג את כל אותם גופים בעיר
שעוסקים בנושאי הבריאות והם אלה שלמעשה תחת קורת גג אחת על ידי
ועדה מיוחדת שלנו ,של העיר ,למעשה יתאמו ביניהם את הפעילויות .מבחינת
תקציב בסך הכל נדרש כרגע מהעירייה סכום של כ 100,000 -ש"ח .כל
התקציב בשלב הראשון הוא כ 100,000 -ש"ח שבו נערך בעצם מחקר ראשוני
של פרופיל העיר .בתקציב הזה משתתף הארגון הארצי של רשת ערים
והעירייה משתתפת בסדר גודל של כ 35,000 -ש"ח.

ניסן זכריה:

יהיו משלחות בקומבינה הזאת?

משה רינת:

לא.

ניסן זכריה:

כתוב פה בינלאומי .אני שואל .אתה ראש הוועדה?
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משה רינת:

לא .אני לא.

ניסן זכריה:

מי יו"ר הוועדה?

משה רינת:

אני לא יודע .זה ייקבע .לגופו של עניין ,המטרה היא לרכז את הפעילות הזאת
כדי שאפשר יהיה לתאם בין כל הגופים שמקיימים פעילות בריאותית בעיר.

רועי כהן:

כתוב שיהיה נציג של העיר חולון .דבר שני ,רשום פה שאנחנו כעירייה
מחויבים להעסיק רכז שירות עירוני ,תפקיד מתאם ,זה יהיה בבעלות של
העירייה .זה בנוסף ל  100,000ש"ח.

משה רינת:

במסגרת רשת קהילה ופנאי ,לא מוסיפים שום כוח עבודה .רשת קהילה
ופנאי מקבלת .מבחינת ארגון הפעילות זה יתקיים במסגרת הרשת הזאת.
אבל ,כמובן שצריך להעמיד בראש זה חבר מועצה .בוודאי יוחלט בישיבות
הקרובות מי זה יהיה.

ניסן זכריה:

למה אתם לא ממנים אותו עכשיו? שירכז את הנושא ,שיטפל.

משה רינת:

זה לא תלוי בי .אני נתבקשתי רק להסביר מה מהות העניין.

מוטי ששון:

חברים ,את זה אנחנו מאשרים כרגע.

גדי וקס:

בעבר היתה ועדת בריאות מטעם מועצת העיר.

משה רינת:

יש ועדת בריאות.

גדי וקס:

היתה ועדת בריאות .במה שונה ועדת הבריאות מההצעה פה? שאלה שניה:
אני מבקש לדעת מה יחסי הגומלין בין העירייה או הגוף הזה שנרשם לבין
קופות החולים הקיימות .האם הוא מתאם מדיניות ,האם הוא קובע חלוקות
מגרשים ,האם הוא תומך במערכת ,האם הוא עושה רפואה מונעת? מה
היחסים שבין הרשות הזו לבין העירייה לבין קופות החולים.

משה רינת:

ועדת בריאות היא ועדת בריאות בפני עצמה .היא גם תשולב במסגרת זאת
של הגופים שיפעלו בתוך המערכת הזאת .הגוף הזה הוא גוף על-עירוני.
מבחינת העירייה עצמה תוקם ועדה שהיא בעצם תהיה זאת שתנחה את כל
הגופים ,תתאם בין כל הגופים .אף אחד לא מחויב במסגרת חוק .הכל יהיה
מתוך רצון .גוף וולונטרי שבו מי שירצה יהיה חבר .הגופים הלא ייקראו
לשתף פעולה ויש סיבה טובה לשתף פעולה מפני שיש הרבה מאוד גורמים
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בעניין שיכולים לסייע .זה לא משלחות לחו"ל אבל בתוך המסגרת הפנימית
שלנו בעיר ובארץ ,אפשר יהיה לשתף פעילויות שונות .יש קורסים שונים
שמארגנים ,כנסים שונים ,מוסיפים ידע וכו'.
שמואל ברטנשטין :בשביל לאשר את ההחלטה צריך להבין את הבקשה אפילו .אבל אפשר
לעשות פה עוד צעד אחד קטן ולאשר את הממונה .לא את המתאם ,את
הממונה על צוות ההיגוי.
משה רינת:

קודם כל ההצטרפות .אחר כך יהיה צוות ההיגוי.

מוטי ששון:

אנחנו מאשרים את ההצטרפות לרשת .מי בעד אישור סעיף ?7
הצבעה:
בעד :פה אחד
הסעיף אושר.

מוטי ששון:

תודה רבה .ההצעה אושרה.

החלטה :מועצת העיר מחליטה לאשר הצטרפות לרשת ערים בריאות בישראל ,לאמץ את
מטרותיה ולפעול בהתאם למדיניותה ונהליה ,הרשות תמנה עובד שישמש מתאם
בריאותי ,ירכז את הפעילות בישוב וישתתף בפעילות הרשת.

.8

החלפת נציגי מועצת העיר במועצה הדתית חולון.

מוטי ששון:

החלפת נציגי מועצת העיר במועצה הדתית חולון.

שמואל ברטנשטין :לא קיבלנו חומר על זה .עוד פעם אתם עושים את זה ברגע האחרון? לא
קיבלנו חומר על זה.
מוטי ששון:

החלפת נציגי מועצת העיר במועצה הדתית.

שמואל ברטנשטין :את השמות לא קיבלנו.
מוטי ששון:

אני אומר לך.

שמואל ברטנשטין :למה ככה? תמיד מגיעים לסעיף הזה מתחילים להילחץ שם.
מוטי ששון:

בחרנו כאן במועצה את סולימני חיים .במקום סולימני חיים יהיה עמוס
ברנס .מי בעד?

אילן לוי:

אני חושב שהרעיון הזה הוא רעיון מיותר .אם בסופו של הליך נצטרך להיפרד
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מעמוס ,זה לא הגיוני .עמוס חבר מועצה טוב ,ראוי ויעיל .צריך להשאיר
אותו במועצה.
אהרון איסרס :צודק.
מוטי ששון:

ההצעה שלך לא התקבלה .מי בעד?

עמוס ירושלמי :הכל סודי פה ,פתאום הכל נופל במכה? נשמע ממנו מה הוא אומר.
אהרון איסרס :הוא כרגע חבר מועצה טוב .למה שהוא יעזוב?
מוטי ששון:

זה על דעתו של עמוס.

עמוס ירושלמי :אתם פתאום זורקים את הפצצה הזו .אנחנו לא יודעים מי נגד מי .אני מציע
שעמוס ידבר .מה שהוא יחליט אנחנו איתו.
מוטי ששון:

מי בעד ההצעה שעמוס ברנס יחליף את סולימני חיים?
הצבעה:
בעד14 :
נגד5 :
נמנעים3 :
הסעיף אושר.

מוטי ששון:

ההצעה אושרה.

החלטה :מועצת העיר מחליטה לאשר את החלפת נציגי מועצת העיר במועצה הדתית חולון ,עמוס
ברנס במקום חיים סולימני.

.9

אימוץ תקנות הסדרים במשק המדינה )הנחה בארנונה( )תיקון מס' ,(3
התשס"ז –  ,2007מיום .16.5.07

מוטי ששון:

הסעיף הבא .אימוץ תקנות ההסדרים במשק המדינה ,הנחה בארנונה ,תיקון
מס'  3התשס"ז 2007-מיום  .16.5.07כמו שאמרנו לכם ,ברגע שזה יתפרסם
ברשומות אנחנו נביא את זה לאישור המועצה .מי בעד?
הצבעה:
בעד19 :
נגד:
נמנעים3 :
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הסעיף אושר.
מוטי ששון:

ההצעה אושרה.

החלטה :מועצת העיר מחליטה לאשר אימוץ תקנות הסדרים במשק המדינה )הנחה בארנונה(
)תיקון מס'  ,(3התשס"ז –  ,2007מיום .16.5.07

הישיבה נעולה.

מוטי ששון
ראש העיר

נתי לרנר
ע/ראש העיר
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