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מועצת עיר החמש-עשרה  -ישיבה מן המניין מס' 72
מיום 2.9.07
פרוטוקול מס' 314 -
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ניסן זכריה

חבר מועצת העיר

חבר מועצת העיר

1

מועצת העיר חולון ישיבת מועצה מן המניין מס'  72מיום  ,2.9.2007פרוטוקול מס' 314

יוסף כהן

חבר מועצת העיר

יאיר טאו

חבר מועצת העיר

לב

פנחסוב חבר מועצת העיר

דוד שלום
אלי נעים
דקלה

חבר מועצת העיר

חבר מועצת העיר

צדוק חברת מועצת העיר

מיקי שמריהו

נעדרו:

יואל ישורון

חבר מועצת העיר

אהרן איסרס
אילן לוי

חבר מועצת העיר

חבר מועצת העיר

חבר מועצת העיר

מיכאל לויט

חבר מועצת העיר

יוליה מלינובסקי
זאב ניסים
זאב סיון

חבר מועצת העיר

חבר מועצת העיר

דרור קריטי

כ"כ נכחו:

חבר מועצת העיר

ליפא י' קמינר
נתי לרנר

דורי בר-ניר

גזבר העירייה

מנכ"ל רשת קהילה ופנאי

סמנכ"ל כספים רשת קהילה ופנאי

אתי גלעדי
ג'קי אבן

יועץ משפטי לעירייה

עוזר ראש העיר

יצחק וידבסקי

גבי ברנע

חברת מועצת העיר

מנכ"ל החב' לבידור ובילוי

מנכ"ל החב' הכלכלית לחולון

2

מועצת העיר חולון ישיבת מועצה מן המניין מס'  72מיום  ,2.9.2007פרוטוקול מס' 314

על סדר היום:
.1

שאילתה ,מדיניות גיזום העצים ברחבי העיר חולון ,של חבר המועצה רועי כהן.

.2

שאילתה ,תזמורת הבמה הישראלית ,של חבר המועצה שמואל ברטנשטין.

.3

שאילתה ,הקמת תאגיד מים עירוני ,של חבר המועצה שמואל ברטנשטין.

.4

הצעה לסדר של חבר המועצה רועי כהן ,שימוש באנרגיה סולרית.

.5

הצעה לסדר של חבר המועצה רועי כהן ,הקמת מתחם מגרש קט –רגל.

.6

הצעה לסדר של חבר המועצה רועי כהן ,פרסום תוכנית עבודה רב שנתית לפיתוח
עירוני בתחומי התשתיות השונים.

.7

מינוי חבר המועצה ,זאב סיון ,לחבר בוועדת הביקורת במקום חבר המועצה ניסן
זכריה.

.8

אישור החלטת ועדת ההנחות במיסי העירייה לשנת  2007בהתאם למכתבה של ס.
הגזבר שושנה שפר מיום  2.5.07ומיום .10.6.07

.9

אישור מועצת העיר להאצלת סמכויות ראש העירייה למנהל אגף תברואה וסביבה,
בהתאם למכתבה של עו"ד אביבה שרון מיום .25.7.07

.10

מינוי מר סמי שמואלי לחבר בוועדת הרכש ובלאי במקום מר זאב אנדרמן ז"ל.

.11

אישור מועצת העיר למינוי משרד רו"ח שמשי ,משולם ,עברי – רו"ח – רו"ח דורון
עברי כרואי חשבון לחברה לפיתוח תיאטרון אמנות ומחול בע"מ וזאת בהתאם
להחלטת ועדת המכרזים וההתקשרויות של החברה מ.12.2.07 -

.12

מינוי אורי צור כחבר באיגוד המטבחיים במקום מר דני פדר.

.13

החלפת רכב רה"ע בהתאם להנחיות חוזר מנכ"ל משרד הפנים.

.14

הסמכת עובד העירייה ,איתי רזניק )מתמחה( ת.ז 032441099 .להתייצב לתבוע בבית
המשפט לעניינים מקומיים בכל תביעה פלילית.
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ריכוז החלטות מישיבת מועצת העיר שמן המניין מס'  72מיום 2.9.07
פרוטוקול מס' 314

.4

מועצת העיר מחליטה להעביר לוועדה לאיכות הסביבה ,שתשב עם אנשי המקצוע של
העירייה.

.5

הוחלט להוריד את ההצעה מסדר היום.

.6

מועצת העיר מחליטה להוריד את ההצעה מסדר היום.

.7

מועצת העיר מחליטה למנות את זאב סיון כחבר ועדת הביקורת במקום חבר המועצה ניסן
זכריה.

.8

מועצת העיר מאשרת החלטת ועדת ההנחות במיסי העירייה לשנת  2007בהתאם למכתבה
של ס .הגזבר שושנה שפר מיום  2.5.07ומיום .10.6.07

.9

מועצת העיר מאשרת האצלת סמכויות ראש העירייה למנהל אגף תברואה וסביבה,
בהתאם למכתבה של עו"ד אביבה שרון מיום .25.7.07

.10

מועצת העיר מאשרת מינוי מר סמי שמואלי לחבר בוועדת הרכש ובלאי במקום מר זאב
אנדרמן ז"ל.

.11

מועצת העיר מאשרת מינוי משרד רו"ח שמשי ,משולם ,עברי – רו"ח – רו"ח דורון עברי
כרואי חשבון לחברה לפיתוח תיאטרון אמנות ומחול בע"מ וזאת בהתאם להחלטת ועדת
המכרזים וההתקשרויות של החברה מ.12.2.07 -

.12

מועצת העיר מאשרת מינוי אורי צור כחבר באיגוד המטבחיים במקום מר דני פדר.

.13

מועצת העיר מאשרת החלפת רכב ראש העיר בהתאם להנחיות חוזר מנכ"ל משרד הפנים.

.14

מועצת העיר מאשרת הסמכת עובד העירייה איתי רזניק )מתמחה( ת.ז032441099 .
להתייצב לתבוע בבית משפט לעניינים מקומיים בכל תביעה פלילית.
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.1

שאילתה ,מדיניות גיזום העצים ברחבי העיר חולון ,של חבר המועצה רועי כהן.

מוטי ששון:

אני פותח ישיבה שמן המניין מס'  .72שאילתה מדיניות גיזום העצים ברחבי
העיר חולון של חבר המועצה רועי כהן .רועי כהן ,אתה רוצה לקרוא את זה?
כי אנחנו חילקנו את זה .חילקתי לכולם .בבקשה תקרא.

רועי כהן:

בעבר הלא רחוק העליתי שאלה זו בהקשר של גדיעת עצים והעתקת עצים
ולא זכיתי לקבל עד כה מענה ותשובה לשאלה האם ישנה מדיניות קבועה
וברורה של גיזום עצים ברחבי העיר חולון .כידוע לך ,העיר חולון התברכה
בעצים רבים אך לצערי הרב חדשות לבקרים אנחנו עדים להליך גיזום
אגרסיבי של עצים על ידי קבלני משנה שהעירייה שוכרת לטובת הנושא.
ישנם מחקרים רבים המוכיחים מעבר לכל ספק שגיזום עצים אגרסיבי מקצר
את חייו של העץ וגם גורם למותו .אי לכך אבקש להפנות את השאלות
הבאות:
מיהו הגורם לו ניתנה הרשות לאשר כריתה וגיזום של עץ כלשהו בעיר חולון?
האם ישנה מדיניות קבועה וברורה לביצוע הליך של גיזום עצים ,מועדים,
קריטריונים? במידה וישנה ,מיהו הגורם שהטווה אותה ומה היו השיקולים
לכך?

מוטי ששון:

טוב ,קבלתם מכתב ,אתם רוצים שאני אקריא אותו? או שנעביר אותו
לפרוטוקול ישר.

רועי כהן:

לא ,אנחנו רוצים גם לשאול אותך אחרי .עוד לא קראתי את זה.

מוטי ששון:

בחולון קיימת מדיניות ברורה בכל הנוגע לגיזום וכריתת עצים בעיר .מדיניות
זו מנוהלת בקפידה על ידי האנשים המקצועיים העוסקים בנושא :מנהל
האגף ,מנהל המחלקה לאחזקת גנים ועוזרתו שממונה על כל נושא גיזום עצי
הרחוב בעיר.

רועי כהן:

מי זאת העוזרת?

מוטי ששון:

העוזרת שלו איריס נבו ,נכון? איריס נבו ,אני חושב .היא אדריכלית .על פי
מדיניות זו גיזום העצים נעשה בהתאם לשיקולים מקצועיים בלבד וכמו כן
לצורך במטרדים והפרעות כגון :קירבה לבתים ,נוף נמוך ,נוף חורג לכביש
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ומפריע לתנועה ,הפרעה לתאורה וכדומה .גיזום חריף בעצים נעשה לעיתים
רחוקות ורק אם הדבר הכרחי וקיימות סיבות מספיקות.
כריתת עצים בשטחים ציבוריים נעשית אך ורק אם הפעולה נשקלת היטב,
נידונה בפורום מקצועי והוחלט עליה לאחר בדיקת כל השיקולים .הסיבות
לכריתה במידה והיא נעשית הינן בדרך כל לעץ מנוון או מתייבש שמהווה
סיכון בטיחותי .במקרים בהם נדרש פינוי שטח עקב מעבר תוואי דרך או
לצורך בנייה ,העצים אינם נכרתם אלא נגזמים ומועתקים לאתר חליפי בתוך
העיר כגון שטח ירוק המיועד לפיתוח ,חורשות או צדי דרך.
לגבי עצים מוגנים אנחנו נוקטים בכל הכללים המתחייבים על פי חוק הגנת
עצים מוגנים כולל פנייה לקרן קיימת לישראל ,קבלת היתרים והתייעצות
איתם לגבי האפשרויות לשמירת העצים.
יוצא מהכלל המקרה של המגרש ברחוב דוד אלעזר בו היזם פעל על דעת
עצמו .במגרשים ציבוריים המיועדים לבנייה ציבורית נעשה מאמץ מיוחד
לשמור על העצים הקיימים במקומם ובתחום המגרש או להעתיקם בתחום
המגרש.
שמואל ברטנשטין :גם ברחוב רמב"ם עקרתם.
מוטי ששון:

אני חוזר ואומר ,אם נעשה דבר בטעות או בשוגג זה לא ,אני עונה לו ,אני
עונה לו על השאילתה .כל דבר נעשה .יש מקרים ,אני עונה לך על השאילתה
ואני מבקש לעבור לשאילתה הבאה.

רועי כהן:

מה זה מבקש? יש לי זכות לשאול עוד שאלה.

מוטי ששון:

שאלת הבהרה .כבר שאלת שלוש שאלות לשאילתה שלך.

רועי כהן:

מי שאל שלוש שאלות?

מוטי ששון:

תבדוק את השאילתה שלך ,תבדוק .שאלת שתי שאלות בשאילתה אחת.
בבקשה ,שאלת הבהרה .שאילתה זו שאלה אחת.

רועי כהן:

אני לא יודע ,משהו קורה לך ,מוטי ,אתה מבולבל.

מוטי ששון:

שאילתה זה שאילתה אחת ,לא שאילתות.

רועי כהן:

שאלתי שאילתה ,ענית לי תשובה .מותר לי שאלת הבהרה ,אני רוצה לשאול
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אותך שאלת הבהרה.
מוטי ששון:

אני רק מעיר לך ,אתה לא מקשיב.

רועי כהן:

אתה לא יכול להעיר לי כי אני בדקתי לך ,וגם יענה לך ,אני אביא לך
דוגמאות של שאילתות בכנסת ששואלים שש-שבע שאלות בשאילתא ,ואל
תבלבל את המוח .תפסיק לבלבל את המוח.

מוטי ששון:

הוא העיר לך תשאל שאילתה אחת.

רועי כהן:

הוא לא יכול להעיר אותי כי הוא יודע את האמת.

מוטי ששון:

תשאל שאלת הבהרה.

רועי כהן:

אל תבלבל את המוח.

מוטי ששון:

תשאל שאלת הבהרה ואל תדבר בסגנון הזה.

רועי כהן:

לא ,כי אתה,

מוטי ששון:

תשאל שאלת הבהרה.

רועי כהן:

כולה שאלתי שאלה ואני רוצה תשובה.

מוטי ששון:

תשאל שאלת הבהרה ,אני מבקש ממך.

רועי כהן:

אתה טוען פה שכריתת העצים בשטחים ציבוריים נעשית אם הפעולה
נשקלה ,נידונה בפורום מקצועי .מי מביא את זה לפורום המקצועי?

מוטי ששון:

כל גורם יכול להביא את זה לפורום המקצועי.

רועי כהן:

מי זה כל גורם? האם תושב?

מוטי ששון:

גם אתה יכול לפנות לפורום המקצועי .או.קיי .קבלת תשובה? אני עובר
לשאילתה הבאה.

 .2שאילתה ,תזמורת הבמה הישראלית ,של חבר המועצה שמואל ברטנשטין.
מוטי ששון:

שאילתה ,תזמורת הבמה הישראלית ,של חבר המועצה שמואל ברטנשטין.
בבקשה שמואל.

שמואל ברטנשטין :שמעתי שחולון מתכוונת להפסיק את תמיכתה בתזמורת הבמה
הישראלית חולון .ביקשתי לדעת האם בכלל זה נכון ,ואם כן מה השיקולים?
מוטי ששון:

התזמורת פעלה בעיר חולון וזכתה לתמיכה בגובה של  500אלף מדי שנה.
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לצערנו התזמורת לא הצליחה לשמש כאבן שואבת למוסיקה הקלאסית
ונקלעה למשבר כלכלי שבסופו הוחלט במשותף עם התזמורת על הפסקת
התקשרות בין עיריית חולון ובין התזמורת .יש להם גירעונות כבדים מאד
שיוצר בעיה לגבי התפקוד שלהם.

התזמורת בתחילת דרכה התחייבה

להעביר את מרבית נגניה לגור בחולון ,דבר שלא צלח והשאיר את עיקר
הנגנים לגור באזור ירושלים וצרעה .דבר נוסף ,יש היום בעיות בקשר לנושא
של תמיכות .יש עכשיו הוראות חדשות ,תקנות חדשות.
שמואל ברטנשטין :אבל תשובה לשאלה.
מוטי ששון:

אמרתי לך .לא שמעת? לקרוא לך עוד פעם? להגיד לך בהסכמה הוחלט,
במשותף עם התזמורת הוחלט על הפסקה.

רועי כהן:

אתה טוען פה מהצד של העירייה ,לא מהצד של התזמורת .מי החליט?

מוטי ששון:

מה זה ,אני ראש העיר החלטתי .מי זה העירייה – זה ראש העיר .כשאני
אומר עירייה זה ראש העיר .בהסכמה איתם הוחלט.

שמואל ברטנשטין :יש מעליך איזה ועדה מייעצת ,חשבתי שתגיד ,או משהו?
מוטי ששון:

תגיד לי ,אתה מקשיב מה שאמרתי? מה השאילתה שלך?

שמואל ברטנשטין :זו התשובה האמיתית שאמרת?
מוטי ששון:

אתה לא מבין מה שאני אומר לך? בהסכמה איתם,

שמואל ברטנשטין :זה אומר שאתה החלטת יום אחד  500אלף לחלק למישהו,
מוטי ששון:

לא ,לא.

שמואל ברטנשטין :זה מה שאמרת.
מוטי ששון:

תגיד לי ,אתה שומע מה שאמרתי עכשיו? במשותף איתם.

שמואל ברטנשטין :מי החליט בצד של העירייה?
מוטי ששון:

בצד של העירייה תיקח את זה כראש העיר .מה זה חשוב מי? העירייה זה
ראש העיר .מה זה חשוב מי? מה זה חשוב מי? העירייה ,כדאי שתדע ,בפקודת
העיריות כתוב במפורש ,כשכתוב העירייה הכוונה לראש העיר .מה זה חשוב
אם זה הוחלט בפורום כזה או פורום אחר?

 .3שאילתה ,הקמת תאגיד מים עירוני ,של חבר המועצה שמואל ברטנשטין.
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מוטי ששון:

שאילתה שלו על תאגיד מים .אני חושב שהשאילתה לא רלוונטית .המועצה
כבר קיבלה החלטה על הקמת תאגיד מים .הוא יוכל לראות את זה בישיבה
שנדון בה הנושא של איגוד מים.

 .4הצעה לסדר היום של חבר המועצה רועי כהן ,שימוש באנרגיה סולרית.
מוטי ששון:

שימוש באנרגיה סולרית .בבקשה הצעה לסדר ,רועי.

רועי כהן:

כידוע לי כראש עיריית חולון חתמת על אמנה להפחתת זיהום האוויר בגוש
דן יחד עם כל ראשי הערים בגוש דן ועל כך ברצוני לברך אותך .במקביל לזה
הנני מבקש להציע להעניק ביטוי הלכה למעשה כשם שהתבקשת לצעד זה
ולהעביר במועצת העיר החלטה הקובעת כי עיריית חולון רואה במעבר
לשימוש באנרגיה סולרית את אחד הפרויקטים החשובים והחיוניים
לכלכלתן ולפיתוחן של העיר חולון ומדינת ישראל ותשאף לאמץ זאת בעתיד
בכל מוסדות הציבור ,החינוך והתרבות בעיר חולון .נזכירך כי עיריית תל-
אביב יפו קיבלה החלטה ברוח זו במועצת העיר והחלה כבר ביישום ההחלטה
במסגרת שיפוץ בניין העירייה והיא תתקין חוות קולטנים סולריים על גג
בניין העירייה המשופץ .כמו כן ניתנה הנחיה שנושא האנרגיה הסולרית
ישולב בכל פרויקט של העירייה עוד בשלבי התכנון .הדבר צריך להיות בעתיד
תקף גם לגבי בקשות המובאות לאישור הועדה המקומית לתכנון ובניה.
אנרגיה סולרית המבוססת על אור וחום השמש היא אנרגיה נקיה שאינה
יוצאת זיהום אוויר ,מים וקרקע והניסיון העולמי מלמד שההשקעה בה
מביאה לשגשוג כלכלי ,תרומה חברתית ופיתוח סביבתי.

מוטי ששון:

בכל הבניינים המשותפים יש אנרגיה סולרית.

רועי כהן:

בשביל זה ביקשתי את ההתייחסות .אין פה ניגוח ,אף אחד לא בא ,ביקשתי
את ההתייחסות שלך.

מוטי ששון:

בבקשה ,אני אדבר ,רק תגמור.

רועי כהן:

אני חושב שהנושא שהועלה גם לסדר היום הציבורי ,ובעזרת עיריית תל-אביב
שהחלטה כזאת מסמלת איזה שהיא מדיניות שהעיר חולון תוביל .זה
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שחתמת גם על האמנה יש בזה מעבר להצהרה גם איזה שהוא פעולה שצריכה
להגיע לידי ביצוע בתוך מוסדות התכנון של העירייה .אני חושב שמשרד
התשתיות נמצא היום בכזה מאמץ לאומי בנושא הזה ומוביל פרויקטים ומתן
תקצוב לפרויקטים שיקדמו אנרגיה סולרית .ולפי דעתי ההחלטה היום
שאומרת שמוצעת העיר חולון קובעת כי עיריית חולון רואה במעבר לשימוש
באנרגיה סולרית את אחד הפרויקטים החשובים והחיוניים זו החלטה
שעיריית חולון יכולה להתברך בה .וגם החלטת המועצה תצא לפועל על הצד
הטוב ביותר .אני חושב שנושא האנרגיה הסולרית ישולב בכל פרויקט של
העירייה עוד בשלבי התכנון.
מוטי ששון:

אני מציע להעביר את זה ,יש ועדה לאיכות הסביבה ,יש יחידה לאיכות
הסביבה .ואנחנו נעשה כל מה שיחליט הפורום של החמש עשרה ,כי יש לנו גם
כן יחידה שמתעסקת ולכן אני חתמתי גם על האמנה.

רועי כהן:

אני יודע.

מוטי ששון:

אני אשמח מאד אם תהיה איזה ועדה מקצועית שתמליץ לנו ונעביר את זה
לוועדה.

רועי כהן:

רגע ,אתה חתמת על האמנה שאומרת שצריך לשלב את זה בתוך זה .כרגע זה
לא נמצא .למה זה לא נמצא?

מוטי ששון:

אני חוזר ואומר לך ,אני חתמתי על האמנה עם פורום החמש עשרה.

רועי כהן:

וזה לא מחייב ,עזוב מבחינה זה,

מוטי ששון:

כל מה שיחליטו יחליטו.

רועי כהן:

אבל הם כבר החליטו ,עיריית תל-אביב החליטה ,היא קיבלה החלטה.

מוטי ששון:

גם אנחנו קיבלנו ,כולנו חתמנו.

רועי כהן:

לא ,היא קיבלה החלטה בתוך המועצה.

מוטי ששון:

אז אני חוזר ואומר לך .אני מעביר את זה לוועדה לאיכות הסביבה שהיא
תשב עם היחידה לאיכות הסביבה ,ועדה מקצועית ,שהם יגישו המלצה
למועצה כמו שעשו בתל-אביב.

רועי כהן:

ויש לך התנגדות לזה?
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מוטי ששון:

אבל אני אומר לך ,אני מעביר את זה לוועדה ,הועדה תבוא אלינו ,כמו בתל-
אביב .יש תהליך ,יש פרוצדורה ,עושים את זה שם .או.קיי .מי בעד להוריד
את זה מסדר היום ולהעביר את זה לוועדה? )מדברים ביחד(

מוטי ששון:

רועי ,אתה מצביע בעד?

רועי כהן:

מה ,להעביר את זה להצבעה?

מוטי ששון:

הצבעה:
בעד13 :
נגד :אין
נמנע :אין
עבר לוועדה לאיכות הסביבה ,שתשב עם אנשי המקצוע של העירייה.

החלטה:

מועצת העיר מחליטה להעביר לוועדה לאיכות הסביבה ,שתשב עם אנשי המקצוע
של העירייה.

 .5הצעה לסדר של חבר המועצה רועי כהן ,הקמת מתחם מגרש קט-רגל.
מוטי ששון:

עכשיו ,הנושא של הצעה לסדר אני מציע שתוריד את זה כי אנחנו מתקינים.

רועי כהן:

אני יודע ,אני קודם כל ,אני יודע,

מוטי ששון:

קיבלנו אישור מהמועצה להסדר בהימורים בספורט למיני פיץ' .אנחנו
הולכים להקטין שניים.

רועי כהן:

כן ,אבל פה זה החלטה מה שהעירייה הולכת לעשות .פה ההצעה שלי היא
בשיטת  B.O.Tשאתה יודע

מוטי ששון:

למה  ?B.O.Tיש לי כסף.

רועי כהן:

בסדר ,יש לך כסף ,אבל זה רק שני מגרשים .פה אנחנו רוצים להקים

מוטי ששון:

אני לא יודע ,תלמד קודם מהניסיון ,אחר כך תחליט .אני רוצה לראות איך
זה נקלט .מה ,אני אלך לעשות ניסיון על כל,

רועי כהן:

אבל אתה כעירייה הולך להשקיע באיזה שהוא,

מוטי ששון:

רועי ,תשמע לי,

רועי כהן:

אני יודע ,אני הלכתי ולמדתי את זה,
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מוטי ששון:

יש לנו שניים ,אישרנו שניים בתב"ר.

רועי כהן:

אני יודע שאישרו שניים בתב"ר .הבאתי גם ליגאל את הטלפון של החברה
הזאת דשאטק לעשות את החיבור.

מוטי ששון:

לא ,אנחנו לא יכולים.

רועי כהן:

יש מכרז.

מוטי ששון:

מכרז בחברה למשק וכלכלה ,הולכים בצורה מסודרת לקבל אישור.

רועי כהן:

לא ,אני יודע ,אבל אני אומר ,יש לי פה הצעה.

מוטי ששון:

אז אני אומר לך ,תוריד את זה מסדר היום .בתב"ר אושר שניים .בוא נראה
איך שזה עובד ואחר כך נחליט לגבי ההמשך .אני לא יודע .אני עושה ניסיון.
אם זה עובד טוב ימשיכו הלאה .אם זה לא עובד טוב אני לא עושה את זה .אז
בואו נוריד את זה מסדר היום .אתה מוריד את זה מסדר היום?

רועי כהן:

תוריד.

מוטי ששון:

אתה מוריד את זה לבד או שאנחנו נוריד את זה? רועי ,אתה מוריד את זה או
שאנחנו נוריד? או.קיי .רועי הוריד את זה מסדר היום.

החלטה :הוחלט להוריד את ההצעה מסדר היום.

.6

הצעה לסדר של חבר המועצה רועי כהן ,פרסום תוכנית עבודה רב שנתית לפיתוח
עירוני בתחומי התשתיות השונים.

מוטי ששון:

עכשיו הצעה לסדר נוספת של רועי.

רועי כהן:

זה שלי או של מישהו אחר? פרסום תוכנית עבודה רב שנתית לפיתוח עירוני
בתחום התשתיות השונים .זה מתקשר גם למה שאמרתי מקודם .חברי
מועצת העיר חולון העדים ושותפים לתנופת הפיתוח המואצת בעיר בביצוע
פרויקטים בתחום שיקום ושדרוג תשתיות מיושנות בעיר חולון .אנחנו
נדרשים מתוקף תפקידנו לאשר תקציבים בלתי רגילים לטובת עבודות
הקשורות לפיתוח עירוני .כלומר :פיתוח רחובות ,תחבורה ,ביוב וניקוז,
חשמל ותאורה ברחובות ,בינוי ציבורי ותחזוקת כבישים ומדרכות .מתן
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אישור זה נעשה כיום ללא כל קיום דיון מקצועי ומקיף ,באשר לתוכנית הרב
שנתית של העירייה לפיתוח ושדרוג תשתיות והשיקולים שהביאו את גורמי
המקצוע לאשר פיתוח במקום אחד ולא באחר .כמו כן ,לא פעם תושבי העיר
קמים בבוקר למציאות של עבודות תשתית בסביבת מגוריהם ללא כל הכנה
מוקדמת ראויה ולכן על מנת להעניק לתושבים תחושה טובה יותר ולנו
כחברי המועצה את האפשרות להיות בעלי ידע רב יותר בנעשה ובמתוכנן לגבי
פיתוח העיר ,על העירייה להכין ולפרסם תוכנית רב שנתית לפיתוח עירוני
שתכלול רשימה של פרויקטים בתחומים שצוינו לעיל ,תוך קביעת סדרי
עדיפויות ,לוח זמנים ,הגדרת יעדים ומטרות ויכולת לביצוע מעקב ובקרה.
אין לי כל ספק שיש בנמצא תוכנית רב שנתית כזאת לפיתוח עירוני וכל מה
שנדרש כעת הוא לוודא פרסומה לציבור הרחב ושיתוף של חברי המועצה
בשיקולי הכנת התוכנית ואופן ביצועה.
אני בא ואומר .זה עלה לי בעקבות בקשה של תושבי רחוב בילו פינת
ההסתדרות שקמו יום אחד למציאות שעושים להם שמה עבודות תשתית
כשלפני זה סיימו עבודות תשתית ברחוב הרצפלד .והם אומרים :למה כשעשו
שמה אחרי שסידרו ,פתאום נכנסו גם עכשיו לביוב .הם פנו עשרות פעמים גם
למוקד  106ואף אחד לא נתן להם תשובה .ומשמה התחיל ,וגם עברתי לעוד
כמה מקומות ואומרים שאין סדר .כלומר ,יכולים לעשות שיפוץ ברחוב אחד,
לסיים שמה ,ואחרי שמסיימים שמה כמה חודשים עוברים ,פותחים עוד פעם
ברחוב אחר ,ואז פותחים גם את הרחוב ששיפצו .וזה קורה בכמה מקומות
וזה קורה בכמה מקטעים.
אני חושב שכדי לייעל את העניין וגם לתת תשובות לתושבים כדי שאנחנו
כחברי מועצה אני אומר לו :אני יודע שאישרנו את התב"ר הזה ברחוב בילו
מזמן ,אנחנו לא יודעים בדיוק מה המועד ומה הרגע שבו יחליטו על הביצוע.
ואז הם אומרים לך :אבל בהרצפלד עשו לא מזמן ,למה לא נכנסו לבילו בזמן
שעשו בהרצפלד? ואין לנו את היכולת לתת ,אין לנו את הכלים לתת ,אין לנו
תוכנית רב שנתית שיכולה לבוא ולהגיד לתושבים מה בדיוק המתכונת של
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השיפוצים ושיפור התשתיות .ואני חושב שגם בקרב חברי המועצה אנחנו
כחברי מועצה צריכים לדעת לגבי ביצוע עבודות תשתית ופיתוח ברחבי העיר
חולון .הנושא של ההסתדרות ,כמו שאתה מעלה את זה כבר כמה פעמים
ונדרשת אליו ,עולה מספר פעמים ,כי התושבים שמה זועקים ,וכל פעם
אומרים שאין תקציב למשרד התחבורה .נכון ,הכל טוב ויפה .אבל גם אם
יהיה איזה תוכנית שתראה שיש איזה שהיא כוונה ויש איזה שהיא נכונות
לבוא ולשפץ באזור אנחנו נוכל כחברי מועצה לתת להם כלים ומענה .זה
שאנחנו אומרים לא אישרו ,כן אישרו ,אנחנו לא יכולים כחברי מועצה.
עכשיו ,כלי התכנון הזה זה כלי תכנון שלעניות דעתי מסייע לפעילות של
העירייה לשיפור תהליכי עבודה בה .השקיפות בנושא תאפשר גמישות
ושינויים בהתאם לצרכים במגבלות התקציב .אין כל ספק שהתושבים הם
זוכים לראות את התנופה .ואני לא אומר ,ואף אחד לא יכול לבוא להיות
טענות לגבי פיתוח וזה .אבל יש להם טענה על חוסר ידיעה ,על חוסר מוכנות,
ולפעמים על חוסר הבנה למה עשו משהו במקום משהו ,למה משפצים ברחוב
הזה ולא ברחוב הזה.
ועל מנת לתת תשובות לסדרי העדיפויות ולזמנים והמועדים אני מבקש
להביא בפני חברי מועצת העיר את ההחלטה הבאה:
 .1מועצת העיר חולון מבקשת לקיים דיון באשר לתוכנית הרב שנתית לפיתוח
עירוני בפני חברי המועצה שתכלול רשימה של פרויקטים בתחומים שצוינו
לעיל ,תוך קביעת סדרי עדיפויות ,לוחות זמנים ,הגדרת יעדים ומטרות
ויכולת לביצוע מעקב ובקרה מצד חברי מועצת העיר.
 .2מועצת העיר מבקשת לשים את תוכנית העבודה הרב שנתית לפיתוח
עירוני של עיריית חולון באתר הרשמי של העירייה בתחומי התשתיות
השונים לעיון וידיעת הציבור תושבי העיר חולון באתר האינטרנט .כפי
שהדבר נעשה באתר האינטרנט של העיר ראשון לציון ,כפי שהדבר נעשה
באתר האינטרנט של העיר תל-אביב .אני בטוח שזה נעשה בעוד ערים .אני
חושב שהעיר חולון היא עיר מתקדמת והיא עיר שיכולה ויש לה את
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האפשרויות והכלים להעניק לתושבים שלה את הידיעה לגבי התוכנית הרב
שנתית.
מוטי ששון:

טוב ,מאחר ואני הייתי החלוץ במדינת ישראל ,שבנה בזמנו תוכנית רב שנתית
של חמש שנים ,ולצערי בבג"ץ ,שסיעת הליכוד הגישה בראשותו של השופט
ברק ,אז קבע השופט ברק שזה טוב ויפה לבנות תוכנית על אבל כל שנה צריך
להביא את האישורים של התב"רים לאישור המועצה .טוב שיש איזה משהו
שהוא ,עכשיו בא משרד הפנים וקבע שצריך להביא,

מיקי שמריהו :יש בעיה .כל תב"ר תלוי גם בתקציב חיצוני .אתה תגיד שאתה עושה ובסוף
לא תעשה כלום ,קיבלת את הכסף.
מוטי ששון:

נכון ,לכל התקציב ,מיקי צודק .לכן זה מותנה ,זה נקרא תקציב מותנה.
עכשיו תראה ,בא משרד הפנים ואמר :אתה צריך להגיש תקציב לשנתיים.
כאשר אנחנו מגישים תקציב רגיל לצדו מגישים תקציב רב שנתי לשנתיים.
אלה הדרישות של משרד הפנים ,ככה עובדים .מי שקובע את סדרי
העדיפויות – הנהלת העיר .אז אתה רואה רשימה ,רואה את התב"רים,
רשימה של כל הפרויקטים .אלה סדרי העדיפויות ,ככה עובדים ,אלה
ההוראות של משרד הפנים .לכן ,מפה אתה יכול להבין שזאת תוכנית
העבודה .ואני רוצה להוסיף את ההערה של מיקי ,שהיא נכונה .כאשר אתה
מאשר תוכנית .למשל שם למשל את הפרויקט של רחוב ההסתדרות ,ובא
משרד התחבורה ופתאום מודיע לך ככה בלי הודעה מוקדמת שהוא מקפיא
כרגע את הפרויקט .אם אתה מתחיל את הפרויקט אתה לא תקבל ,לא תקבל
יותר כסף על הפרויקט הזה .ואז אתה צריך להמתין .יש לנו פרויקט ברחוב
ההסתדרות שמחכה שנתיים ,קבלן שמחכה שנתיים .אנחנו מחכים ואני
לוחם .ואני אומר לך שרוב העבודה שלי זה לעבוד קשה מול משרדי הממשלה
להביא את הכסף שהובטח .שהובטח ,לא כסף שלא הובטח ,אני מדבר
שהובטח.

רועי כהן:

אבל מה שכבר אושר.

מוטי ששון:

מה שאושר ,אושר ולא הביאו לך כסף ,מה תעשה?
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רועי כהן:

לא ,היום אגף התשתיות שלך יודע מה הוא הולך לעשות,

מוטי ששון:

עכשיו אישרת תב"רים ,הוא יודע מה הוא הולך לעשות .זה תלוי באלף ואחד
דברים .אם יש תכנון מוכן ,אם יש בעיות כאלה ובעיות אחרות .עכשיו כדאי
שתדע שאין דבר כזה שיש ריצ'רץ' .אני קבעתי כשאנחנו נכנסים לשיפוץ,
קדנציה הראשונה ,הולכים בשיטה של מתחם .אין דבר כזה שמישהו פותח
ומחליף צנרת מים ומישהו בא למחרת .אין דבר כזה.

רועי כהן:

אבל עובדה בהרצפלד.

מוטי ששון:

אין דבר כזה ,אני לא יודע על מה אתה מדבר איתי .מה שאני יכול להגיד לך
שאני לא תמיד יכול לתאם ,ובדרך כלל אני לא מסוגל לתאם ,בין בזק ,חברת
החשמל ועיריית חולון .לכל אחד מהם יש תוכנית עבודה משלה .מבחינתי אני
יכול לעשות דבר מסוים ,בעוד שנה יכולה לבוא חברת החשמל ואני יכול
להגיד לה :את לא נכנסת .אבל אז יש בעיה לכל אותם תושבים .כי אם חברת
החשמל נכנסת היא מגדילה את העומסים של כולם מחד פאזי לתלת פאזי.
אני יכול להגיד לחברת החשמל :לא נותן לכם אישור ,בעוד שנתיים רק.
בינתיים אני פוגע בתושבים .לכן כל חברה שנכנסת חייבת להחזיר את המצב
לקדמותו ,כמו שהוא היה .והמקרה הכי קלאסי שהיה ,אני זוכר בזמנו ברחוב
ארלוזורוב פתחנו ,עשינו עבודות שיפוץ רציניות .באה חברת החשמל אחרי
שנה וביקשה להחליף ,להגדיל את עומס החשמל .אמרתי :לא נותן לכם,
בשום פנים ואופן לא תקבלו אחרי שנה .עוד פעם ,עוד פגישות ועוד פגישות.
ואני הגעתי והיה שאול הרשטט ראש השקמה ואמרתי :אני אעשה את
הניסיון איתו .קראתי לשאול ואמרתי לו :תגיד לי ,שאול ,איך אתה תגיב על
דבר כזה? הוא אמר לי :שמע ,כתושב ,איזה שאלה ,אני רוצה שתגדיל לי את
עומס החשמל .באה חברת החשמל והתחייבה את כל הכביש ,לא רק את
המטר-שני מטר שהיא לקחה מהכביש ,את כל הרוחב של הכביש לכל אורכו
סללה מחדש .לא עלה לי שום דבר .אבל התושבים הרוויחו .מה שקשור
לעירייה אין דבר כזה ,אין דבר כזה שאני פותח וסוגר .אין דבר כזה בכלל.
לא ,גדי ,אין דבר כזה .אגף תשתיות זה אגף תשתיות ,הוא אחראי על הביצוע.
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רועי כהן:

אבל זה תמיד קורה בקצה של הרחובות.

מוטי ששון:

אין קצה של רחובות .שום פרויקט לא נעשה בשלב אחד .אתה מתחיל שלב א'
מקטע זה עד קטע זה .השלב השני מהקטע הזה עד הקטע הזה .אתה לא
מסוגל כי ההיקפים הם גדולים מאוד .ואנחנו עובדים לפי אנשי מקצוע שהם
קובעים את סדרי העדיפויות .אני רואה את סדרי העדיפויות ומאמץ את זה.

רועי כהן:

רגע ,אבל אני מתייחס לתוכנית.

מוטי ששון:

אז אמרתי לך ,התוכנית זה התב"רים.

רועי כהן:

התוכנית זה התב"רים ,אבל התב"רים הם לא תלויים בלוחות זמנים.

מוטי ששון:

לא יכול לוחות זמנים .אתה יודע ,אני הולך לתכנן השנה ,אבל לפני שאתה
מאשר את התב"ר אתה לא התחלת את התכנון ,יכול להיות תכנון שייקח לך
הרבה זמן.

רועי כהן:

אבל מה שכבר עברת את השלב של התכנון ,את השלב של זה שנמצא,

מוטי ששון:

לא ,זה לוקח הרבה זמן .מה שאתה מאשר השנה אתה לא בהכרח מוציא
השנה.

רועי כהן:

אגף התשתיות לא יושב עכשיו ומחכה שיביאו לו,

מוטי ששון:

הוא עובד על פרויקטים של שנים קודמות.

רועי כהן:

בסדר ,אז הפרויקטים הישנים ,איך אנחנו כחברי מועצת עיר יכולים לדעת
מה הפרויקטים הבאים.

מוטי ששון:

אמר לך וידבסקי ,על הפרויקטים הגדולים אין לך שום בעיה .על הפרויקטים
הקטנים,

רועי כהן:

אני מדבר איתך על השיפוץ של הרחובות .יכול להיות שברגעים אלה יש
תוכנית לגבי שיפוץ רחוב דב הוז .אנחנו כחברי מועצה ,אני רוצה לדעת מה,

מוטי ששון:

אבל רועי ,תקשיב מה שאתה עושה ,אתה עושה סלט .אתה מבקש בין זה מה
שמדובר כרגע אתה מדבר על תוכנית רב שנתית.

רועי כהן:

נכון.

מוטי ששון:

התוכנית הרב שנתית זה התב"ר שאנחנו מביאים לשנתיים .נקודה .ובין
הדיווח שאתה רוצה לדעת מה בוצע ומה לא בוצע .זה שני דברים שונים.
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רועי כהן:

לא ,הדיווח הוא מבחינת ,תסתכל גם,

מוטי ששון:

טוב בסדר ,או.קיי .רועי ,הבנתי את מה שאתה שואל.

רועי ,הבהרת?

)מדברים ביחד( או.קיי .רועי ,הבנו את ההצעה לסדר.
רועי כהן:

אני רוצה להסביר את זה עוד פעם.

מוטי ששון:

מה יש להסביר? שמענו מה שאתה רוצה.

רועי כהן:

יש תב"ר שאושר בשנת  .2001אתה אומר שהוא התחיל בשלבי התכנון
ובשלבי זה הגיע לשלב של ביצוע .עכשיו הוא נמצא בצנרת של הביצוע? האם
אנחנו כחברי מועצה יכולים לקבל? זה היה התב"ר.

מוטי ששון:

אם תרצה לשאול דבר מסוים ספציפי אני אתן לך תשובה .אתה מדבר על
תוכנית רב שנתית .זה התוכנית הרב שנתית .אני מציע להסיר את זה.
מי בעד להסיר את זה מסדר היום?

רועי כהן:

קודם כל זה מי בעד לעלות את זה.

מוטי ששון:

הצבעה
מי בעד לעלות לסדר היום?
בעד1 :
מי בעד להוריד את זה מסדר היום?
בעד11 :
נמנע1 :
להוריד את זה מסדר היום.

החלטה:

מועצת העיר מחליטה להוריד את ההצעה מסדר היום.

 .7מינוי חבר המועצה ,זאב סיון ,לחבר בוועדת הביקורת במקום חבר המועצה ניסן זכריה.
מוטי ששון:

אני עובר לסעיף הבא ,ההצעה ירדה מסדר היום .אני עובר לסעיף הבא:
אישור מינוי חבר המועצה זאב סיון לחבר בוועדת הביקורת במקום חבר
המועצה ניסן זכריה.

רועי כהן:

אני רוצה לשאול שאלה לפני זה.

מוטי ששון:

רק אני רוצה ,כן ,אני קורא את הסעיף.
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רועי כהן:

הסעיף הזה ,אני אתייחס לסעיף הזה.

מוטי ששון:

אני עוד לא גמרתי לקרוא אותו .מינוי חבר המועצה זאב סיון לחבר בוועדת
הביקורת במקום חבר המועצה ניסן זכריה .אני רק מזכיר לכם שבזמנו
כשבחרנו את ועדת הביקורת אמרנו ,ניסן היה על חשבון סיעת הליכוד .עכשיו
שבחרנו את יואל ישורון זה המכסה של סיעת הליכוד .אז באותה הזדמנות
היינו צריכים להוריד את ניסן .עכשיו אנחנו מורידים את ניסן .אני רק מזכיר
לכם שבזמנו הייתה הצעה שזאב סיון יהיה יושב ראש הועדה .מאחר והייתה
התנגדות של מספר חברים ירדנו מהסיפור הזה של יושב ראש הועדה והוא
יישאר חבר ועדה .לכן אני מבקש את החילופין האלה כי אחרת יוצא שבסיעת
הליכוד קבלו שניים .לא חשוב שהם נתנו את המקום למישהו אחר .מה רצית
לשאול?

רועי כהן:

על פי פקודת העיריות ,וזה אתה יודע ,חבר מועצה שלא הגיע לשלוש ישיבות
לא יכול להמשיך לכהן אלא אם ראש העיר מתיר לו את זה או שפנה אליו
בשאלה למה הוא לא מגיע וברר את הסיבה למה הוא לא מגיע לישיבה ,והיה
לו הסבר סביר ומניח את הדעת לגבי זה .אתה מחויב לפנות אליו אחרי שלוש
ישיבות .תקרא את הזה .אתה מחויב לפנות אליו .החבר זאב סיון לא הגיע
למספר רב של ישיבות .זה משהו שלא בדוק ,על פי מה שנאמר על ידי מספר
חברי מועצה נעשתה בדיקה והוא גם לא גר בעיר חולון .אתה כראש עיר וכמי
שאחראי על יו"ר המועצה .קודם כל אני זכותי לעלות בפרוטוקול כל דבר.

מוטי ששון:

או.קייי .זה נרשם.

רועי כהן:

אני קודם כל רוצה לקבל תשובה לגבי האי נוכחות שלו בישיבות מועצה .ודבר
שני ,האם אתה כראש עיר ,ואני פונה אליך לפרוטוקול ,נא לעשות בדיקה
האם חבר המועצה זאב סיון גר בתחום השיפוט של העיר חולון ,מחזיק נכס
ומשלם ארנונה על נכס בעיר חולון.

מוטי ששון:

ובכן ,מאחר וגם השמועה הגיעה אלי ביקשתי מהעוזר שלי לבדוק את זה
באופן אישי .הוא מכחיש מכל וכל.

רועי כהן:

הוא מכחיש ,אתה בדקת?
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מוטי ששון:

סליחה ,אני חוזר ואומר לך שהוא לא עזב את חולון והוא גר בחולון .נקודה.
אם יש לך ראיות אחרות – בבקשה תוכיח לי .דבר שני ,מאחר והוא לא חבר
המועצה היחידי) ,מדברים וצועקים(
הוא לא חבר המועצה היחידי שנעדר מישיבות .אנחנו גם בעבר לא נהגנו
לפנות ,לא נהגתי לפנות לאנשים שנעדרו מישיבות רבות .אני לא יודע ,אני
יודע שגם במקומות אחרים לא נוהגים לפנות אליהם .אני אבדוק את הנושא.

רועי כהן:

אתה מחויב אבל.

מוטי ששון:

אני חוזר ואומר ,לא עשיתי ,לא פניתי ,והוא לא היחידי שלא מופיע למספר
ישיבות רצוף .הם עושים את העבודה שלהם בהתנדבות ,אני לא יכול להכריח
אף אחד .אני אבדוק את הנושא הזה עם משרד הפנים ואני אחליט מה לעשות
בהמשך .כרגע אני מבקש לאשר את זה.
הצבעה
בעד7 :
נגד :אין
נמנע6 :
ההצעה אושרה

החלטה:

מועצת העיר מחליטה למנות את חבר המועצה זאב סיון לחבר בוועדת הביקורת
במקום חבר המועצה ניסן זכריה.

 .8אישור החלטת ועדת ההנחות במיסי העירייה לשנת  2007בהתאם למכתבה של ס.
הגזבר שושנה שפר מיום  2.5.07ומיום .10.6.07
מוטי ששון:

אני עובר לסעיף הבא .אישור החלטת ועדת ההנחות במיסי העירייה לשנת
 2007בהתאם למכתבה של ס .הגזבר שושנה שפר מיום  2.5.07ומיום 10.6.07
שמצורף בזה .ממספר עד  1עד מספר  ,129סך הכל הנחות בארנונה ברמה
השנתית  216,316.50ש"ח .המכתב השני ועדת מגורים ממספר  130עד מספר
 .227סך הכל הנחת ארנונה ברמה שנתית  156,052ש"ח.
הצבעה:
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בעד13 :
נגד :אין
נמנע :אין
החלטה:

מועצת העיר מאשרת החלטת ועדת ההנחות במיסי העירייה לשנת  2007בהתאם
למכתבה של ס .הגזבר שושנה שפר מיום  2.5.07ומיום .10.6.07

 .9אישור מועצת העיר להאצלת סמכויות ראש העירייה למנהל אגף תברואה וסביבה,
בהתאם למכתבה של עו"ד אביבה שרון מיום .25.7.07
מוטי ששון:

אני עובר לסעיף הבא .אישור מועצת העיר להאצלת סמכויות ראש העירייה
למנהל אגף תברואה וסביבה בהתאם למכתבה של עו"ד אביבה שרון מיום
 25.7.07שמצורף בזה.

רועי כהן:

איפה המכתב?

מוטי ששון:

קבלתם ,נשלח לכם.

רועי כהן:

לא נשלח.

מוטי ששון:

לא ראיתם זה סיפור אחר .אתם רוצים שאני אקריא? טוב.
ראש העירייה בכתב האצלה מאציל לראש אגף תברואה וסביבה את
הסמכויות המוקנות לו בפרקים ג' ו -ד' לחוק העזר חולון )מניעת מפגעים
ושמירת הסדר וניקיון התשמ"ב  (1982כדלקמן:
מתן דרישה בכתב לניקוי מגרש או שטח קרקע.
מתן היתר לפינוי אשפה.
מתן אישור לפינוי פסולת בניין.

מיקי שמריהו :ומנהל האגף זה לא שמי ,זה תפקיד?
מוטי ששון:

כן.

מיקי שמריהו :האצלת סמכויות זה בתפקיד?
מוטי ששון:

כן ,אבל במקרה זה מדובר על ארנון שאול.

ליפא קמינר :אתה חייב למנות מישהו מסוים כל זמן שהוא מנהל?
מוטי ששון:

כן ,מנהל האגף במקרה הזה ארנון שאול.
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הצבעה:
בעד13 :
נגד :אין
נמנע :אין

החלטה:

מועצת העיר מאשרת האצלת סמכויות ראש העירייה למנהל אגף תברואה
וסביבה ,בהתאם למכתבה של עו"ד אביבה שרון מיום .25.7.07

 .10מינוי מר סמי שמואלי לחבר בוועדת הרכש ובלאי במקום מר זאב אנדרמן ז"ל.
מוטי ששון:

אני עובר לסעיף הבא .מינוי מר סמי שמואלי לחבר בוועדת הרכש והבלאי
במקום מר זאב אנדרמן ז"ל.
הצבעה:
בעד13 :
נגד :אין
נמנעים :אין
ההצעה אושרה.

החלטה:

מועצת העיר מאשרת מינוי מר סמי שמואלי לחבר בוועדת הרכש ובלאי במקום
מר זאב אנדרמן ז"ל.

 .11אישור מועצת העיר למינוי משרד רו"ח שמשי ,משולם ,עברי – רו"ח – רו"ח דורון
עברי כרואי חשבון לחברה לפיתוח תיאטרון אמנות ומחול בע"מ וזאת בהתאם להחלטת
ועדת המכרזים וההתקשרויות של החברה מ.12.2.07 -
מוטי ששון:

אני עובר לאישור מועצת העיר למינוי משרד רו"ח שמשי ,משולם ,עברי –
רו"ח – רו"ח דורון עברי כרואי חשבון לחברה לפיתוח תיאטרון אמנות ומחול
בע"מ וזאת בהתאם להחלטת ועדת המכרזים וההתקשרויות של החברה מ-
.12.2.07
הצבעה:
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בעד13 :
נגד :אין
נמנעים :אין
אושר.
החלטה:

מועצת העיר מאשרת מינוי משרד רו"ח שמשי ,משולם עברי – רו"ח – רו"ח
דורון עברי כרואי חשבון לחברה לפיתוח תיאטרון אמנות ומחול בע"מ וזאת
בהתאם להחלטת ועדת המכרזים וההתקשרויות של החברה מ.12.2.07 -

 .12מינוי מר אורי צור כחבר באיגוד המטבחיים במקום מר דני פדר.
מוטי ששון:

מינוי מר אורי צור כחבר באיגוד המטבחיים במקום דני פדר.
הצבעה:
בעד12 :
נגד :אין
נמנעים :אין

החלטה:

מועצת העיר מאשרת מינוי אורי צור כחבר באיגוד המטבחיים במקום מר דני פדר.

 .13החלפת רכב ראש העיר בהתאם להנחיות חוזר מנכ"ל משרד הפנים.
מוטי ששון:

החלפת רכב ראש העיר בהתאם להנחיות חוזר מנכ"ל משרד הפנים.

רועי כהן:

איפה החוזר?

מוטי ששון:

החוזר מפורסם ,אין שום בעיה ,תקבל אותו) .מדברים ביחד(

מוטי ששון:

 150אלף קילומטר .האוטו קרוב לשש שנים ואלה ההנחיות של משרד הפנים,
 ,150מעכשיו זה  148אלף.

מיקי שמריהו :רגע ,אפשר לבחור לראש העיר את האוטו גם?
מוטי ששון:

אני יכול להגיד לכם דבר אחד .שאני לא בחרתי אף פעם לא את המכונית ולא
את הדגם .מי שבחר את זה או ועדת רכש או מחלקת הרכב .הם בוחרים.

מיקי שמריהו :ראשי עיריית חולון לא מנצלים את גובה המכסה שעומדת לרשותם מבחינת
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גובה הסכום לרכישת רכב.
מוטי ששון:

אני אף פעם לא ניצלתי את גובה הסכום שעומד לרשותי .ביקשתי תמיד
מכונית צנועה יותר ,לא מנקרת ,למרות שרוב ראשי הערים נוסעים במכוניות
אמריקאיות ,נוסעים בוולבו ,אני ביקשתי מכונית צנועה יותר ,לא מנקרת
עיניים .ואני חוזר ואומר ,אני לא בוחר אלא מחלקת הרכב בעירייה היא זאת
שמחליטה גם על הדגם וגם לגבי הצבע ולגבי כל הדברים שנמצאים שם.
והרכב הוא רכב עירוני .ומי שלא יודע ,אני משלם כל חודש ,משלם עליו,
דוחפים לי את זה ומורידים לי דמי שימוש .להבדיל מאחרים אני שומר שבת
ואני לא נוסע ביום שישי בערב.

נתי לרנר:

יש עוד כמה.

מוטי ששון:

לא ,רכב עירוני .ואני לא נוסע ביום שבת .ככה שזה משמש אותי רק לצרכי
עבודה ואני לא יכול ליהנות מהרכב ,להבדיל .אני אומר ,בקדנציה הראשונה
שקלתי לקנות רכב על חשבוני ,להיות פטור מכל הדברים האלה .ואז נאמר לי
שבשום פנים ואופן.
הצבעה:
בעד12 :
נגד :אין
נמנעים :אין
אושר.

החלטה:

מועצת העיר מאשרת החלפת רכב ראש העיר בהתאם להנחיות חוזר מנכ"ל משרד
הפנים.

 .14הסמכת עובד העירייה ,איתי רזניק )מתמחה( ת.ז 032441099 .להתייצב לתבוע בבית
המשפט לעניינים מקומיים בכל תביעה פלילית.
מוטי ששון:

הסמכת עובד העירייה איתי רזניק )מתמחה( תעודת זהות 032441099
להתייצב לתבוע בבית המשפט לעניינים מקומיים בכל תביעה פלילית .רק
רגע .איתי רזניק ,ואני רוצה לומר על מה .להתייצב בבית המשפט לעניינים
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מקומיים בכל תביעה פלילית בשל עבירה על חיקוק מהחיקוקים המפורטים
להלן שנעברה בתחום שיפוטה של עיריית חולון:
חוק רישוי עסקים ,התשכ"ח 1968
חוק יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ,התשכ"ג 1963
חוק יום הזיכרון לשואה ולגבורה ,התשי"ט 1959
חוק למניעת מפגעים ,התשכ"א 1961
פקודת בריאות העם1940 ,
פקודת בריאות הציבור )מזון( ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג 1983
הפרק השלישי לחוק התגוננות אזרחית ,התשי"א 1951
פקודת העיריות )אספקת מים(1936 ,
חוק הסדרת מקומות רחצה ,התשכ"ד 1964
חוק לימוד חובה ,התש"ט 1949
חוק הבטיחות במקומות ציבוריים ,התשכ"ג 1963
חוק רשויות מקומיות )ביוב( ,התשכ"ב 1962
חוק שירותי כבאות ,התשי"ט 1959
פקודת הכלבת
סעיפים  195 ,196ו 490 -לחוק העונשין ,התשל"ז 1977
חוק הגבלת העישון במקומות ציבוריים ,התשמ"ג 1983
פקודת המכרות
חוק שמירת הניקיון ,התשמ"ד 1984
תקנות שעת חירום )אבטחת מוסדות חינוך( ,התשל"ד 1974
תקנות מחלות בעלי חיים )שחיטת בהמות( ,התשכ"ד 1964
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )בשר טחון( ,התשל"ו 1975
חוק חג המצות )איסור חמץ( ,התשמ"ו 1986
חוק הרשויות המקומיות )שימוש ארעי במגרשים ריקים( התשמ"ז 1987
חוק בניינים ציבוריים )מתקני שתייה למים צוננים( ,התשמ"ז 1986
חוק ,איסוף פינוי פסולת למיחזור ,התשנ"ג 1993
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חוק המים ,התשי"ט 1959
חוק להסדרת הפיקוח על הכלבים ,התשס"ג 2002
פקודת העיריות )נוסח חדש(,
כל חוקי העזר של עיריית חולון.
הסמכה זאת תעמוד כל זמן שהעובד מועסק על ידי עיריית חולון.
הצבעה:
בעד12 :
נגד :אין
נמנעים :אין
אושר
החלטה:

מועצת העיר מאשרת הסמכת עובד העירייה איתי רזניק )מתמחה( ת.ז.
 032441099להתייצב לתבוע בבית משפט לעניינים מקומיים בכל תביעה פלילית.

תודה רבה.
הישיבה נעולה.

נתי לרנר

מוטי ששון

ע/ראש העיר

ראש העיר
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