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על סדר היום:
.1

אישור הצעה לסדר של ח .המועצה רועי כהן ,בנושא פיתרון מצוקת החנייה במרכז
העיר חולון.

.2

הצעה לסדר של ח .המועצה רועי כהן בנושא ,הנצחת זכרו של אבי האומה היהודית
של יהודי אתיופיה מר יונה בוגלה ז"ל.

.3

הצעה לסדר של ח .המועצה שמואל ברטנשטין בנושא תשלום למורים התיכוניים
בזמן השביתה.

.4

אישור החלטת ועדת המכרזים והמלצת מנהל אגף תברואה וסביבה לגבי מכרז
 43/05בהתאם למכתבו מיום .10.10.07

.5

אישור החלטת ועדת המכרזים והמלצת מנהלת אגף מערכות מידע ותקשוב לגבי
מכרז " 7/2007אספקה ,התקנה ותחזוקה של מערך טלפוניה מתקדם" ,בהתאם
למכתבה מיום .28.10.07

.6

אישור פרוטוקול ישיבת הוועדה המקצועית לקביעת תבחינים לתמיכות לתקציב
שנת  2007ושנת ) 2008בהתאם לחוזר מנכ"ל .(4/2006

.7

אישור פרוטוקול ישיבת הוועדה המקצועית לקביעת תבחינים לתמיכה בספורט
לתקציב שנת  2007ושנת ) 2008בהתאם לחוזר מנכ"ל .(4/2006

.8

אישור המלצת סמנכ"ל תעשייה ומסחר ומכתבו של היועץ המשפטי לעניין היקף
עבודות חב' סולל בונה בבניית מחלף חולון מזרח בהתאם למכתבו מיום .30.10.07

.9

הסמכת מר שי פולט ,עובד עירייה )מתמחה( ת.ז 038257838 .להתייצב לתבוע
בביהמ"ש ,בהתאם לכתב ההסמכה.

.10

התפטרות מ"מ רה"ע מר משה רינת מתפקידו) ,בהתאם להסכם הרוטציה(.

.11

מינוי ח .המועצה מר יאיר טאו למ"מ רה"ע )בהתאם להסכם הרוטציה( עפ"י סעיף
מס'  14לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם( התשל"ה –
.1975
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ריכוז החלטות מישיבת מועצת העיר שמן המניין מס'  76מיום 4.11.07
פרוטוקול מס' 318
.1

מועצת העיר מחליטה להוריד מסדר היום את ההצעה של חבר המועצה רועי כהן בנושא
פתרון מצוקת החניה במרכז העיר חולון.

.2

מועצת העיר מחליטה להעביר לישיבת ועדת שמות את ההצעה לסדר של חבר מועצה
רועי כהן בנושא הנצחת זכרו של אבי האומה היהודית של יהודי אתיופיה מר יונה בוגלה
ז " ל.

.3

מועצת העיר מחליטה להוריד מסדר היום את הצעתו של חבר המועצה שמואל ברטנשטין
בנושא תשלום למורים התיכוניים בזמן השביתה.

.4

מועצת העיר מחליטה לאשר החלטת ועדת המכרזים והמלצת מנהל אגף תברואה וסביבה
לגבי מכרז  43/05בהתאם למכתבו מיום  .10.10.07תוצאות המו"מ שינוהל על ידי נציג
מאיכות הסביבה ומהגזברות ,יובאו לאישור ועדת המכרזים.

.5

מועצת העיר מחליטה לאשר החלטת ועדת המכרזים והמלצת מנהלת אגף מערכות מידע
ותקשוב לגבי מכרז " 7/2007אספקה ,התקנה ותחזוקה של מערך טלפוניה מתקדם"
בהתאם למכתבה מיום  .28.10.07ינוהל מו"מ שתוצאותיו יועברו לאישור ועדת מכרזים.

.6

מועצת העיר מחליטה לאשר פרוטוקול ישיבת הוועדה המקצועית לקביעת תבחינים
לתמיכות לתקציב שנת  2007ושנת ) 2008בהתאם לחוזר מנכ"ל .(4/2006

.7

מועצת העיר מחליטה לאשר פרוטוקול ישיבת הוועדה המקצועית לקביעת תבחינים
לתמיכה בספורט לתקציב שנת  2007ושנת ) 2008בהתאם לחוזר מנכ"ל .(4/2006

.8

מועצת העיר מחליטה לאשר המלצת סמנכ"ל תעשייה ומסחר ומכתבו של היועץ המשפטי
לעניין היקף עבודות חב' סולל בונה בבניית מחלף חולון מזרח בהתאם למכתבו מיום
.30.10.07

.9

מועצת העיר מחליטה לאשר הסמכת מר שי פולט ,עובד עירייה )מתמחה( ת.ז.
 038257838להתייצב לתבוע בביהמ"ש ,בהתאם לכתב ההסמכה.

.10

מועצת העיר רשמה לפניה את ההודעה על התפטרות מ"מ רה"ע מר משה רינת מתפקידו
)בהתאם לסכם הרוטציה(.

.11

מועצת העיר מחליטה לאשר את מינוי ח .המועצה מר יאיר טאו למ"מ רה"ע )בהתאם
להסכם הרוטציה( עפ"י סעיף מס'  14לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות
וסגניו וכהונתם( התשל"ה – .1975
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מוטי ששון:

אני פותח את הישיבה מספר  .76ישיבה שמן המניין.

 .1הצעה לסדר של ח .המועצה רועי כהן ,בנושא פיתרון מצוקת החנייה במרכז
העיר חולון.
רועי כהן:

הנושא הוא פיתרון מצוקת החנייה במרכז העיר חולון .בעקבות תלונות
חוזרות ונשנות מצד תושבי העיר חולון ,בעלי עסקים וחנויות באזור מרכז
העיר ,במיוחד באזור רחוב סוקולוב על מחסור קשה במקומות חנייה ותיאור
תמונת מצב עגומה וקשה מנשוא של תושבים המבקשים להגיע לאזור מרכז
העיר לקניות וסידורים שונים ונאלצים לא פעם לחזור כלעומת שבאו ,וזאת
לאחר שחגו עם רכבם מעל לחצי שעה ואף יותר בניסיון נואש למציאת מקום
חנייה .המציאות הזו ,שבעקבותיה גם נפגעים כלכלית בעלי עסקים וחנויות
במרכז העיר ,שעימם נפגשתי לאחרונה ולטענתם מאבדים לקוחות רבים
שידם אינה משגת להגיע לחנויות עקב מצוקת החנייה ,חייבת להיפסק.
עירית חולון לא יכולה עוד להישאר אדישה לנושא ואי לכך אבקש להציע
מספר פעולות לטיפול בסוגיה שיוגשו כהצעת החלטה בישיבת מועצת העיר.
אני רוצה להגיד שמאז שהצעתי את ההצעה פנו אלי עשרות תושבים ,כולל
מכתבים ששלחו .אקריא רק מכתב אחד של תושב שכונת מוהליבר שמייצג
את השכונה" :מר רועי כהן השלום והברכה .פורסם בעיתון גל גפן שאתה
עומד להגיש הצעה להציב מדחני חנייה ברחוב סוקולוב .אני מברך אותך על
כך .בכל העולם מרכז העיר חייב להיות חופשי לכל אזרח אשר רוצה לקנות
מצרכים ברחוב .אני יודע מתוך ידיעה שקיימים סוחרים אשר מחנים את
רכבם במשך כל היום אפילו שהם לא בדיוק תושבי הרחוב .כל הרחוב חסום
במשך כל היום .לפי מיטב ידיעתי אני חושב שלא מספיק מדחנים ברחוב
סוקולוב אלא ברחובות הסמוכים כגון רחוב שנקר ,תחילת רחוב ז'בוטינסקי,
רחוב קראוזה וקטע הרחוב הס עד סוקולוב ורחוב חנקין בקטע הרחוב חומה
ומגדל – הרצוג ועד סוקולוב .על כן אני מקווה שתגייס כמה שיותר חברי
מועצה לתמוך בהצעה זו .הגיע הזמן לעשות משהו בעיר הזאת לטובת כל
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תושבי העיר" .המציאות הזאת שבעיר חולון כל שנה חל גידול של 20% - 15%
בגובה הכנסות העירייה מקנסות רשות החנייה .בשנת  2007סעיף התקציב
הזה אמור להניב לקופת העירייה קרוב ל 10 -מיליון ש"ח .זה חייב להדליק
נורה אדומה אצלנו במועצת העיר ובהנהלת העיר .אסור שיהיה מדובר
בסיטואציה שהשיירה עוברת והכלבים ממשיכים לנבוח .תושבי חולון מנסים
יומיום להתמודד עם האפשרות שיזכו לקבל דו"חות חנייה עקב רצונם
הפשוט להגיע למרכז העיר ולרחוב סוקולוב בפרט ,לקניות ,סידורים ,ביקור
בבנק וכדומה .הלכתי לעשות בדיקה .הנושא של מדחנים הציל את רחוב
ביאליק ברמת-גן ,הציל את רחוב הרצל בפתח-תקווה ,הציל את הרצליה
פיתוח ,הציל את רמת החייל בתל-אביב .אני חושב שהגיע הזמן שגם בעיר
חולון ייעשה איזשהו מעשה .המציאות הזאת לא יכולה להימשך .פורסם
בעיתון שמעיריית חולון נמסר בתגובה שכבר לפני מספר שנים זימן ראש
העירייה ללשכתו את נציגי הסוחרים כדי להציג בפניהם תוכנית להצבת
מדחנים .התוכנית הוכנה על ידי העירייה בעקבות פנייה של סוחרים וכללה
הצבת מדחנים ברחוב סוקולוב וברחובות הסמוכים אליו .חשוב להדגיש
שבמסגרת התוכנית החנייה לתושבי רחובות אלה הינה חינם גם אם יוצבו
המדחנים .לצערנו התגלעה מחלוקת בין הסוחרים לבין עצמם כאשר חלקם
רצה בהצבת מדחנים וחלקם סירב בתוקף .ראש העירייה הודיע לסוחרים כי
עליהם להגיע להסכמה ביניהם ורק אז תישקל שוב הצבת המדחנים .כדי
לענות על התגובה הזאת הבאתי את נציג הסוחרים באזור מרכז העיר ,יעקב
מאיו ,שבא ואומר חד-משמעית .השתתפתי בפורום של למעלה מ 20 -בעלי
עסקים מכל האזור שהגיעו ואמרו חד-משמעית .למרות שזה יפגע בהם כי הם
יאלצו ,על מנת לעורר את המרכז הזה ועל מנת לתת פיתרון למצוקת החנייה
הם ביקשו ויש פה נציג שיגיד שזו המטרה שלהם .הם הבינו שהמצב לא יכול
להימשך ככה והמצב חייב לקבל שינוי .לכן ההצעה שלי לסדר היא" :מועצת
העיר חולון תקיים דיון מקיף ומקצועי בנושא מצוקת החנייה באזור מרכז
העיר חולון .2 .הנהלת העיר תבחן אפשרות לביצוע פיילוט ניסיוני למשך שנה
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בהצבת מדחני חנייה לאורך רחוב סוקולוב מהשעה  8:00בבוקר עד השעה
 .19:00יש לציין כי רשויות מקומיות רבות במדינת ישראל אימצו את שיטת
מדחני החנייה והדבר פועל בהצלחה רבה עבור כל הצדדים ,העירייה,
התושבים והסוחרים .יש לזכור שזה יניב גם הכנסה לעירייה כתוצאה
מהתשלום עבור החנייה .אגף התנועה והתשתיות בעיריית חולון יכין תוכנית
רחבה להוספת מקומות חנייה פוטנציאליים באזור מרכז חולון באמצעות
שינוי תוואי החניות ,הקמת מפרצי חנייה ,שימוש במגרשים של העירייה
ועוד" .טובת העיר ותושביה מחייבת פעולה מיידית של כל הגורמים בעירייה
לניסיון אמיתי לפיתרון המצוקה הקשה .אני חושב שהיום אנחנו יכולים
לעשות מהפך ולחולל איזשהו שינוי בנושא של ההתייחסות שלנו לתושבים.
לתת להם מענה .אני חושב שכל חבר מועצה שנתקל במרכז העיר חולון
הבעיה הראשונה שמדברים איתו זה על נושא החנייה שלא מצליחים למצוא
חנייה.
מיקי שמריהו :בכל המרכזים שאמרת גם עם המדחנים לא מוצאים חנייה .לא בגבעתיים
ולא ברמת-גן.
רועי כהן:

אין פעם שלא הגעתי לרחוב הרצל ורחוב ביאליק ולא מצאתי חנייה.

מוטי ששון:

מאחר והנושא לא חדש ועבדכם הנאמן נפגש עם סוחרים מספר פעמים,
באחד המקרים באחד הבתים שלהם ,כולל בחדר המועצה ,כולל בסיורים
שאני עשיתי ודיברתי עם סוחרים .חצי מהסוחרים היו בעד וחצי נגד.
התוכנית שאני ישבתי עליה מדברת על רחוב חומה ומגדל בצד הדרומי ,בצד
הצפוני רחוב ז'בוטינסקי .הכוונה בכל המקומות הקטנים לשים מדחנים כדי
שלא יהיה מצב שאלה שלא יכולים לחנות ולא רוצים לשלם בסוקולוב יכנסו
לרחובות הקטנים כמו רחוב ביל"ו או שפרינצק ,או להיכנס לקלישר או
אוסישקין ורחובות אחרים .כל התוכנית הזאת ,כולל פגישה שלי עם חברות
שמפעילות מדחנים ,ברגע שראיתי שהסוחרים חלוקים ואני מדבר על
סוחרים שאני דיברתי איתם אישית ואני עברתי כל חנות .אני לא מכיר אף
נציג של סוחרים ,אף ארגון רשמי אני לא מכיר .אני מכיר דבר אחד ,מי שאני
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דיברתי ועם מי שאני נפגשתי ,סוחרים שהזמנתי .לכן ,עד שלא תהיה הסכמה
של סוחרים אין לי שום כוונה ללכת ולהפעיל.
רועי כהן:

ומה עם התושבים? התושבים מתלוננים.

מוטי ששון:

אין לי שום כוונה כרגע להפעיל את המדחנים עד שלא תהיה הסכמה .בסופו
של דבר יש בעיה עם הסוחרים .הם רוצים שתהיה שם נגישות מצד אחד ,שכל
אחד יוכל לחנות ,מצד שני הם הראשונים שחונים ברחוב .עד שלא תהיה
הסכמה .בכל חולון ,העיר היחידה ,אני הנהגתי עם כניסתי לתפקיד שאין
תשלום בכחול לבן .לא מעניין אותי ההכנסות האלה .מה שמעניין אותי זה
הנוחות של התושבים .יש מקומות שיש בהם בעיות כמו על ידי התיאטרון,
כמו בסוקולוב ,כמו ליד המדיטק ,המכון הטכנולוגי .בכל הנושאים האלה
אנחנו מטפלים עם אנשי המקצוע .ברגע שתהיה הסכמה אנחנו נעשה את זה
בשמחה רבה .יש תוכנית .אני מבקש להוריד מסדר היום .מי בעד להעלות את
ההצעה לסדר היום?
הצבעה:
בעד4 :
נגד10 :
נמנעים :אין

מוטי ששון:

ההצעה ירדה מסדר היום.

דובר מהקהל :אין לי מה לעשות פה .לא ציפיתי שהמועצה תזיז משהו.
מוטי ששון:

אין לך רשות דיבור .אתה לא יכול להתפרץ.

דובר מהקהל :אתה צריך לבדוק את השנאה כלפיך.
החלטה :מועצת העיר מחליטה להוריד מסדר היום את ההצעה של חבר המועצה רועי כהן בנושא
פתרון מצוקת החניה במרכז העיר חולון.

.2

הצעה לסדר של ח .המועצה רועי כהן בנושא הנצחת זכרו של אבי האומה
היהודית של יהודי אתיופיה מר יונה בוגלה ז"ל.

רועי כהן:

הצעה לסדר יום המועצה בישיבה שתתכנס ,הנצחת זכרו של אבי האומה
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היהודית של יהודי אתיופיה מר יונה בוגלה ז"ל .נמצא פה נציג של העדה
האתיופית ,דניאל אוריה ,שהוא זה שיוזם את הנושא בכל רחבי הארץ
והצליח להגיע למס פר הצלחות שתכף אפרט אותן .ברצוני לפנות לאדוני
הנכבד ולחברי מועצת העיר בבקשה לבחון את האפשרות להנצחת שמו
של מר יונה בוגלה ז" ל שעל פועלו אפרט בהמשך באמצעות קריאת רחוב
בעיר חולון על שמו ניתן לבחון גם קריאת שמו לכיכר בעיר או מרכז
קהילתי בסביבת מגורי מרבית בני העדה האתיופית בעיר .מר יונה
בוגלה ז" ל היה מגדולי המנהיגים הציונים שקמו לעם היהודי בכלל
וליהדות אתיופיה בפרט .הוא פעל נמרצות תוך כדי סיכון חייו וויתור על
מעמד כבוד ושררה למען העלאת יהודי אתיופיה לארץ הקודש .הוא היה
מהדמויות הנערצות בקרב גדולי הציונות ,ראשי מדינות בעולם ,ראשי
ממשלות ישראל ובקרב מנהיגים יהודים בתפוצות.
דקלה צדוק :יש לך פרסומים שלו?
רועי כהן:

יש הכל .יש חוברת שלמה.

שמואל ברטנשטין  :יש ועדת הנצחה.
רועי כהן:

פניתי גם .הוועדה לא מתכנסת בכלל .המועצה קובעת ולא הוועדה.
הוועדה ממליצה אבל המועצה קובעת.

גדי וקס:

הוועדה צריכה לבדוק ולהמליץ.

רועי כהן:

אני לא קיבלתי אף זימון לוועדת שמות.

מוטי ששון :מה שאתה מביא דרך הוועדה שלך אתה לא מביא למועצה? זה בא ישר
למועצה? מה שאתה מחליט בוועדה להנצחה ,בוועדה לפעולות איבה,
אתה מביא את זה ישר למועצה או מביא את זה לח וות דעת? אתה מביא
לוועדה .פנית?
רועי כהן:

פניתי אליך.

מוטי ששון :פנית בכתב? תביא לי את המכתב.
רועי כהן:

אני אשלח לך מכתב שנשלח לדוד.

מוטי ששון :תעביר את זה לוועדה.
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רועי כהן:

העברתי את זה לוועדה.

מוטי ששון :ההצעה עוברת לישיבה של ועדת השמות.
החלטה :מועצת העיר מחליטה להעביר לישיבת ועדת שמות את ההצעה לסדר של חבר מועצה
רועי כהן בנושא הנצחת זכרו של אבי האומה היהודית של יהודי אתיופיה מר יונה בוגלה
ז " ל.

.3

הצעה לסדר של ח .המועצה שמואל ברטנשטין בנושא תשלום למורים
התיכוניים בזמן השביתה.

מוטי ששון:

יש לנו הצעה לסדר שאני עכשיו רואה אותה לראשונה של שמואל ברטנשטין.
הוא הביא הצעה לסדר שלא ראיתי אותה ,ראיתי אותה רק עכשיו.

שמואל ברטנשטין :ההצעה לא בסדר היום .שלחתי את ההצעה ביום שישי אחרי הצהריים.
אני שמח שאתם מעלים את זה פה .אי אפשר היה להכניס את זה לסדר היום
ביום חמישי .ההצעה מתייחסת לשביתת המורים .גם במקרה הזה ,היא לא
רעיון מקורי שלי .בהמשך לתמיכת העירייה והעומד בראשה במאבקם של
המורים כמו שראינו בפרסומים של העירייה ,המטרה היא להגיע לשינויים
מרחיקי לכת ברמת ההוראה בישראל.
מיקי שמריהו :מהממונה על השכר באוצר קיבלו הוראה לא לשלם לאף מורה.
שמואל ברטנשטין :המצב הוא שראש עיריית חולון ועיריית חולון תומכים במאבקם של
המורים .דרך אחת לתמוך במאבקם של המורים היא לא לעשות פעולות נגד
מאבקם של המורים .זאת אומרת ,לא להגיש צווי מניעה נגד השביתה ,שזה
נשק של המעביד בשביל להפריע לשביתת המורים או למאבק שלהם .אותו
דבר לעניין צו מניעה ,מספר לא קטן של ראשי עיריות יצאו נגד ההחלטה של
משרד האוצר ושל משרד החינוך ושל מרכז השלטון המקומי לפעול בניגוד
להחלטה של עצמם .אותו דבר אי-תשלום שכר ,אולי הממונה על השכר
מתנגד לזה כי הוא עובד באוצר ,הוא מייצג את האוצר והוא חייב דין וחשבון
לשר האוצר .זה לא בלתי חוקי לשלם מקדמות .אי-תשלום שכר בזמן שביתה
הוא גם כן אחד מהאמצעים של המעביד להילחם בשובתים .זה מפריע

10

מועצת העיר חולון ישיבה שמן המניין מס'  76מיום  ,4.11.07פרוטוקול מס' 318

לשובתים וכולם יודעים את זה ונוצר מצב שאנשים צריכים להחליט מה הם
רוצים .אם אנחנו תומכים במאבק של המורים והמורים לידיעתכם ,היום
היה בטלוויזיה שהם החליטו לעשות הפגנה בחוף הים בתל-אביב ,הם לא
ממש הולכים לים או לבית הבראה כל יום .כל יום רוב המורים עוסקים
בפעילות למען קידום ההוראה בישראל ושיפור המצב באופן כללי .לכן ,אם
נשלם להם מקדמות שכר זה רק יהיה כנראה לטובת העניין בסופו של דבר.
לכן ההצעה שאני מבקש ממועצת העיר לקבל היא ,שמועצת העיר תומכת
במאבק המורים לקידום החינוך בישראל ומגבים את ראש העיר .2 .מועצת
העיר מאשרת תשלום במקום שכר ,מקדמות שכר למורים בימי השביתה עד
לסיום המשבר.
מוטי ששון:

אני חושב שכל חברי המועצה מאוחדים בתמיכה שלהם בציבור המורים .אני
חושב שהשכר שלהם מאוד נמוך .אני חושב שצריך לשפר אותו באופן
משמעותי .מאחר ולא אני זה שקובע את השכר ומאחר ואני כפוף לחוק ,אני
אחכה לקבל הוראות ממשרד הפנים ומשרד האוצר ומה שהם יורו לי זה מה
שאעשה.

שמואל ברטנשטין :ראש עיריית רמת-השרון משלם למורים התיכוניים.
מוטי ששון:

מי אמר שזה חוקי? אני לא מתכוון לעשות שום דבר שהוא לא חוקי או בניגוד
לחוק .אתה מכניס אותי לתסבוכת? שאני אשלם? שאחר כך תהיה לי חבות
אישית? זה לא קשור לאומץ .זה קשור לחוק .אם החוק לא מסמיך אותי אני
לא אשלם .אם החוק מסמיך אותי אשלם.

שמואל ברטנשטין :אין חוק שמחייב אותך לא לשלם.
מוטי ששון:

יש שביתה .מי בעד להעלות את זה לסדר היום?
הצבעה:
בעד4 :
נגד11 :
נמנעים3 :

מוטי ששון:

הנושא ירד מסדר היום .אני עובר לסעיף הבא.
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החלטה :מועצת העיר מחליטה להוריד מסדר היום את הצעתו של חבר המועצה שמואל ברטנשטין
בנושא תשלום למורים התיכוניים בזמן השביתה.

.4

אישור החלטת ועדת המכרזים והמלצת מנהל אגף תברואה וסביבה לגבי מכרז
 43/05בהתאם למכתבו מיום .10.10.07

מוטי ששון:

אני עובר לסעיף הבא ,אישור החלטת ועדת מכרזים והמלצת מנהל אגף
תברואה וסביבה לגבי מכרז  43/05בהתאם למכתב שלו מ .10.10 -אבקש את
החלטת המועצה" :ועדת המכרזים לאחר שעיינה בהמלצתו של מר ארנון
שאול מנהל אגף תברואה וסביבה ממליצה להעביר לאישור מועצת העיר
פטור למכרז זה ואישור לניהול מו"מ עם המציעים נוכח הדחיפות בטיפול
בדחסן תחנת המעבר ונוכח העובדה שההצעות שהתקבלו גבוהות בצורה
משמעותית מאומדן העירייה".

שמואל ברטנשטין :אני חושב שצריך לדחות את ההצעה הזאת ולקבל את תוצאות המכרז
ואסביר למה .הייתי בוועדת מכרזים .כמו שכתוב פה ,יש מקרים כאלה
שבהם מוגשות כמה הצעות ,לא הצעה בודדת שחורגת מהאומדן .יש כמה
הצעות ,כשכל ההצעות הן פחות או יותר אותו דבר .האומדן במקרה הזה
הוא זה שחורג .גם יש הסברים למה הוא חורג .ארנון שאול ואנשים מטעמו
ידעו להסביר למה הטעות היא באומדן ולא בהצעות של המציעים .הנימוק
של הדחיפות גם כן לא ממש מחזיק מים .ההחלטה התקבלה ב 20.9 -ואפשר
היה להביא אותה לכאן ב 5.10 -או מתי שהיתה פה ישיבה ,נדחה בחודש
פלוס לשווא .כך שבזמן הזה כבר אפשר היה להתחיל לעבוד בעצם ולקבל
מכרז .אני לא מאמין שאם זה ייפסל נגיע לתוצאות משופרות .יש פה חשש
לכאורה שעל ידי הגשת אומדנים ,לא יודע אם בכוונה או לא בכוונה אבל
אומדנים מוטעים ,בעצם אנחנו עוקפים את חובת המכרזים לפי חוק
המכרזים.
מוטי ששון:

זו פעם ראשונה שנתקלתי במקרה הזה .אני  14שנה ראש עיר ועוד לא הביאו
הצעה לסדר כזאת.
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שמואל ברטנשטין :בסעיף הבא יש גם כן.
מוטי ששון:

נתקלו בשני מקרים בתחום התברואה .חזקה עליי שהוועדה עשתה את
עבודתה נאמנה ,בדקה ,יש יועץ משפטי ,עו"ד רון חלמיש .אם הם ממליצים
ללכת בדרך הזאת ,אני מציע לקבל את ההמלצה .הם ישבו על המדוכה וזה
מה שהם החליטו.

מיקי שמריהו :המועצה צריכה גם למנות את אלה שינהלו מו"מ.
מוטי ששון:

הוועדה תנהל את המו"מ.

שמואל ברטנשטין :הם לא מציעים פה לעשות מכרז חדש.
מוטי ששון:

לא .אומרים ,אנחנו מבטלים את זה וננהל מו"מ .מי שינהל את המו"מ הם
אנשי אגף הגזברות ואגף איכות הסביבה .הם ינהלו את המו"מ לגבי הצעות
המחיר של הקבלנים השונים.

ניסן זכריה:

אני רוצה להעיר .אני חושב שעל פי חוק המכרזים למועצה אין שום סמכות
לאכוף את חוק המכרזים ,רק במקרים חריגים .זה לא מקרה חריג עם כל
הכבוד .זה לא איזשהו מכרז מיוחד של אומנים או משהו כזה .זה דבר
טריוויאלי .זה מכרז טריוויאלי .יש טעות אולי באומדן.

דקלה צדוק :ניסן ,היה הבדל משמעותי בין האומדן וההצעות.
ניסן זכריה:

אני לא חושב שזה מסמכותנו .אין לנו שום סמכות לאכוף את חוק המכרזים
עם כל הכבוד .אני חושב שיש פה סתירה בין החוק לבין המלצת המועצה.

מוטי ששון:

ניסן ,יש כאן חוות דעת של היועץ המשפטי של הוועדה שזה כן ,שאין שום
בעיה.

ניסן זכריה:

יועץ משפטי יכול לתת כל חוות דעת שאתה רוצה .זה לא רלוונטי .אנחנו לא
מעל החוק .אני רוצה לדעת לפי איזה סעיף בחוק המכרזים בפקודת העירייה
מותר למועצה .יש מקרים חריגים רק.

מוטי ששון:

ניסן ,אני רוצה לקרוא לך את הסעיף ,סעיף )22ח( "לא הוגשה כל הצעה
למכרז או נדונה הצעה יחידה והוועדה לא המליצה עליה ,או לא המליצה
הוועדה על הצעה כלשהי ,או החליטה מועצת העירייה שלא לאשר הצעה של
ראש העירייה לפי סעיף  148ג' לפקודת העיריות ,רשאית העירייה להתקשר
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בחוזה ללא מכרז לאחר שמועצת העירייה החליטה על כך ברוב חבריה
ולאחר שנוכחה שבנסיבות העניין עריכת מכרז לא תביא תועלת".
ניסן זכריה:

זה לא נסיבות העניין אבל .הסעיף הזה בכלל לא עונה לסיטואציה .היה
מכרז .התקיים מכרז כדת וכדין ,הציעו הצעות .תקרא את הסעיף טוב.

מוטי ששון:

הוא אומר "לא קיבלה".

ניסן זכריה:

קיבלתם את ההצעות .אני מכיר את הסעיף הזה.

אילן לוי:

אבל בכל מקרה זה כרוך שוב באישור ועדת מכרזים.

שמואל ברטנשטין :לא נכון.
עו"ד ליפא קמינר :הסעיף מדבר על אם באחת מהאפשרויות לא המליצה הוועדה על הצעה
כלשהי .זה המקרה במקרה הנדון .הוועדה לא המליצה על אף אחת
מההצעות שהוגשו .אזי" ,רשאית העירייה להתקשר בחוזה ללא מכרז לאחר
שמועצת העירייה החליטה על כך ברוב חבריה לאחר שנוכחה שבנסיבות
העניין עריכת מכרז לא תביא תועלת".
שמואל ברטנשטין :במקרה הזה כל מי שטיפה שמע על מכרזים יודע שהסעיף עצמו מראה
רק את קצה הקרחון של כל הפסיקה שנקבעה בענייני מכרזים מעבר לזה.
הרי כל אי-ההחלטה של ועדת מכרזים היא לא בגלל מה שכתוב בחוק
המכרזים ,אלא על סמך תקדימים ,על סמך פסיקות שיש פער גדול בין
האומדן להצעות.
אלי נעים:

אפשר לעשות עוד מכרז עם אומדנים יותר סבירים .החברה הכלכלית עשתה
 6פעמים מכרזים.

אילן לוי:

אני רוצה להבין אם אחרי שהסמכנו את ארנון לנהל מו"מ זה בא שוב
לאישור ועדת מכרזים?

מוטי ששון:

תקשיב למה שהוא אומר.

אילן לוי:

מה התשובה?

ניסן זכריה:

ראש העיר אישר ,לא הוועדה.
אני רוצה להעיר שתי הערות .הערה ראשונה ,אני רוצה להזכיר לכם שמבקר
העירייה שיושב כאן עשה ביקורת באגף התברואה ומצא שיש שם קבלן
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שזוכה בעבודות ללא מכרז  11שנה .אני חושב שזה נוהל לא תקין .אתם
יודעים על מה אני מדבר .להתחיל לפתוח את העסק הזה ,זה אגף שיש בו
הרבה מאוד עבודות יחסית עם כסף רב ,אני חושב שזה לא תקין .אלא אם כן
המועצה תקבל החלטה שהיא מתנה שהזוכה יהיה במחיר שנקבע באומדן .כי
אם לא ,מה החוכמה פה? איזה מו"מ אתם הולכים לנהל? מה הגבולות של
המו"מ? אתה צריך להגביל .זה עסק די מורכב לדעתי .זה לא כל כך פשוט.
בסופו של דבר העירייה תשלם את המחיר .איזה הגבלה אתה מטיל עכשיו?
אם אתה מטיל הגבלה תטילו הגבלה ,תגידו זה הגבול שלכם .אתה חייב
להטיל הגבלה ,אם לא אז למה אתה מבטל את המכרז.
אילן לוי:

זה צריך לבוא לוועדת מכרזים.

מוטי ששון:

יש בעיה של הדחסן שצריך להתקין דחוף .בגלל הנסיבות האלה הם מבקשים
לנהל מו"מ .זו ההמלצה של הוועדה למועצה .במו"מ אתה יודע מה יהיה?

ניסן זכריה:

מוטי ,תתנה את זה.

מוטי ששון:

אני לא יכול להתנות את זה .אתה מנהל מו"מ.

ניסן זכריה:

אתה מבטל את המכרז בגלל האומדן .מה הלחץ?

מוטי ששון:

בסדר .אני מוותר וזה יבוא לאישור ועדת מכרזים .מי בעד ההצעה שלכם?
שיחזירו לוועדת מכרזים את מה שהוא סיכם .תוצאות המו"מ יעברו לוועדת
המכרזים .איש מאיכות הסביבה ומהגזברות ינהלו מו"מ .יביאו את
ההמלצות שלהם לוועדת המכרזים במקום אלי.
הצבעה:
בעד16 :
נגד2 :
נמנעים :אין

מוטי ששון:

ההצעה אושרה.

החלטה :מועצת העיר מחליטה לאשר החלטת ועדת המכרזים והמלצת מנהל אגף תברואה וסביבה
לגבי מכרז  43/05בהתאם למכתבו מיום  .10.10.07תוצאות המו"מ שינוהל על ידי נציג מאיכות
הסביבה ומהגזברות ,יובאו לאישור ועדת המכרזים.
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 .5אישור החלטת ועדת המכרזים והמלצת מנהלת אגף מערכות מידע ותקשוב לגבי
מכרז " 7/2007אספקה ,התקנה ותחזוקה של מערך טלפוניה מתקדם" ,בהתאם
למכתבה מיום .28.10.07

מוטי ששון:

ההמלצה של ועדת המכרזים לאחר שעיינה במסמכים כפי שהוגש על ידי אגף
מערכות מידע ותקשוב ,ממליצה לפסול את המכרז מכיוון שהמציעים לא
עמדו בתנאי הסף כפי שנדרשו .יצוין כי הבדיקה התייחסה למסמכי המכרז
ללא בדיקת הצעות המחיר .הוועדה ממליצה להעביר לאישור מועצת העיר
פטור למכרז זה ואישור לנהל מו"מ מול ספקים פוטנציאליים .אותו סיפור.
מי בעד?

ניסן זכריה:

למה זה צריך לקרות כל הזמן?

מוטי ששון:

אין אף הצעה.

יאיר טאו:

אף הצעה לא היתה מתאימה ,הן נפלו בשלב הפרלימינארי .הם לא עמדו
בתנאי היסוד ,בקריטריונים הראשונים .כולם נפסלו.

שמואל ברטנשטין :פה אני מבקש לא לקבל את ההמלצה הזאת גם מסיבה שאמרתי קודם
אבל גם מסיבה נוספת .הישיבה הזאת שהתקיימה לכאורה ב 25.10.07 -לא
התקיימה כדין ,אם היא התקיימה בכלל ,בזה אני לא בטוח .אני חבר ועדת
מכרזים .לא קיבלתי הזמנה לישיבה הזאת .קיבלתי הודעה שעתיים לפני
הישיבה בטלפון .לא יכולתי כמובן להגיע .לפי דעתי לא היה זימון כשיר
לישיבה הזאת ולכן הישיבה הזאת כולה לא סבירה בכל הסעיפים וגם
הסעיפים הזה .שמישהו יתייחס להערה שלי.
אהרון איסרס :אנחנו מבטלים את המכרז הזה ,אבל מן הסתם צריך לתת את כל הנושא של
מערכות מידע ותקשורת .יהיה מכרז חדש?
מוטי ששון:

לא .אני מעביר את זה למו"מ וזה עובר לוועדת מכרזים .ינהלו מו"מ.

אהרון איסרס :למה לא לעשות מכרז חדש?
מוטי ששון:

זה ייקח הרבה זמן .מי בעד?
הצבעה:
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בעד15 :
נגד3 :
נמנעים :אין
מוטי ששון:

ההצעה אושרה.

החלטה :מועצת העיר מחליטה לאשר החלטת ועדת המכרזים והמלצת מנהלת אגף מערכות מידע
ותקשוב לגבי מכרז " 7/2007אספקה ,התקנה ותחזוקה של מערך טלפוניה מתקדם"
בהתאם למכתבה מיום  .28.10.07ינוהל מו"מ שתוצאותיו יועברו לאישור ועדת מכרזים.

.6

אישור פרוטוקול ישיבת הוועדה המקצועית לקביעת תבחינים לתמיכות
לתקציב שנת  2007ושנת ) 2008בהתאם לחוזר מנכ"ל .(4/2006

מוטי ששון:

אישור פרוטוקול ישיבת הוועדה המקצועית לקביעת תבחינים לתמיכות
לתקציב שנת  2007ושנת  2008בהתאם לחוזר מנכ"ל מ 4/2006 -שמצורף
אליכם .מדובר על ועדת תמיכות לפי חוזר מנכ"ל.

אלי נעים:

מה זה ועדה מקצועית?

משה רינת:

הרכב של ועדה מקצועית :מנכ"ל ,יועץ משפטי וגזבר.

אהרון איסרס :אני רוצה להתייחס לשלושת ההצעות של הוועדה המקצועית .לשלושת
הנושאים ,בנושא הספורט אתייחס אחר כך בעוד סעיף אחד.
מוטי ששון:

אתה מתייחס ל 3 -סעיפים נפרדים?

אהרון איסרס :אני אדבר באופן כללי על כולם כי הוועדה המקצועית קבועה בחוזר המנהל
הכללי ויש לה סמכויות .אני רוצה להתייחס לשני נושאים .קודם כל לתנאי
הסף הכלליים .אני חושב שמה שחסר פה בתנאי הסף הכלליים זה כל מה
שמופיע בחוזר מנכ"ל בסעיף  ,10פרטי הבקשה לתמיכה ,על כל סעיפיו .יכולה
להגיש עמותה בקשה ,אבל אם היא לא תעמוד לדוגמה בסעיף ח' ,לא תביא
אישור ניהול תקין ,מן הסתם היא אמורה להידחות .אבל זה צריך להיות
בתנאי הסף .בטופס פרטי הבקשה ,כפי שמפורט בחוזר מנכ"ל .אני חושב
שחוזר מנכ"ל מפרט את זה לעילא ולעילא .זה צריך להיות בתנאי הסף,
לפחות מילוי טופס בקשה ולא ראיתי שזה מופיע.
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נתי לרנר:

לדעתי זה מופיע .אני אומר את זה בתור מי שישב שם בתוך הדיונים ,אם זה
לא מופיע זה יוסף כי זה ברור.

אהרון איסרס :זה לא מופיע.
נתי לרנר:

בסדר .אנחנו רושמים את זה כהערה.

אהרון איסרס :בסדר .עכשיו אני מתייחס לחוזר מנכ"ל .עמוד  10בחוזר מנכ"ל .אני מתייחס
לחוזר המנהל הכללי  .4/2006נכון שהוקמה ועדה מקצועית בהתאם לחוזר
מנכ"ל שחברים בה החברים שמצוינים ,הכל בסדר ואין לי הסתייגות .יחד
עם זאת מצוין שאם יש בסעיף  8.3לחוזר מנכ"ל בתבחינים לתמיכה ,אם יש
ועדת משנה לתמיכות לפי סעיף  ,7ויש ועדה כזאת שהוקמה בקדנציה הזאת,
ועדת המשנה תדון תחילה בהמלצות הוועדה המקצועית ,תהיה רשאית
להמליץ בפני מועצת הרשות בדבר קבלת המלצות הוועדה המקצועית והכל
בהתאם לאמור בסעיף  .7.1גם  7.1מחזק את מה שאמרתי ,שמדבר על כך
שמשהוקמה ועדת משנה לתמיכות כל שלושת הדברים האלה ,כל שלוש
ההמלצות ,צריכים קודם כל לבוא לוועדת המשנה .ועדת המשנה בתמיכות
צריכה לדון ,יכולה להסתייג ,יכולה לא להסתייג ,יכולה להמליץ ואז זה בא
לאישור המועצה .זו הפרוצדורה .ככה זה כתוב בחוזר מנכ"ל ואני חושב
שככה צריך לפעול.
יואל ישורון :ליפא ,אולי תתייחס להערה הזאת? זו הערה מהותית .יש בזה היגיון.
אלי נעים:

מעמידים כאן את הוועדה המקצועית מעל ועדת המשנה.

אהרון איסרס :מה לעשות? תפנה למשרד הפנים ,מה אתה רוצה מהרשות המקומית? מה אני
יכול לעשות? יש פרוצדורה .הוקמה ועדת תמיכות צריך לתת לה את
הגושפנקה לדון.
עו"ד ליפא קמינר :ועדת התמיכות ,לא הוועדה המקצועית ,לפחות לפי רוח הנוהל ,לא
הוועדה שנבחרה בזמנו שהיא אמורה בעצם להחליט על התמיכות עצמן.
סמכויותיה של אותה ועדת תמיכות הן שחור ולבן ,או לאשר את המלצות
הוועדה המקצועית או לדחות את המלצות הוועדה המקצועית ולא לשנות
בהן אפילו פסיק אחד .גם לא נושא הקריטריונים אמור להגיע לוועדת
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התמיכות .ועדת התמיכות תפקידה לבדוק את התמיכות שניתנות .מבחינת
הקריטריונים זה לאנשי המקצוע ולאנשי המקצוע בלבד ,דהיינו לוועדה
המקצועית .כך שאני לא חושב שמה שמונח כרגע על שולחן המועצה אמור
לעבור את אותה ועדת תמיכות שתפקידה לאשר את התמיכות של  5,000ש"ח
לזה ו 20,000 -ש"ח לעמותה אחרת.
אהרון איסרס :לא .ועדת התמיכות דנה בנושא התבחינים והקריטריונים .נכון שבעבר ועדות
כאלה ואחרות הביאו המלצות לוועדת המשנה לתמיכות .לדוגמה ,ועדת
הספורט הביאה המלצות .אבל בסיכומו של דבר ועדת התמיכות היא זו
שיכלה לקבל או לדחות .בעבר באמת ועדת התמיכות לפעמים גם דחתה חלק
מההמלצות וזה בסדר גמור .כאן יש לנו תבחינים חדשים .הוועדה המקצועית
עשתה לטעמי עבודה נאמנה בהתאם לחוזר מנכ"ל .אין לי הערות ספציפיות
למה שכתוב פה .אני חושב שנעשתה פה עבודה יסודית וטובה .באותו חוזר
מנכ"ל זה מה שכתוב ולכן מן הראוי לפעול בהתאם לחוזר המנכ"ל .שוועדת
התמיכות תתכנס ,תדון ותאשר ותביא את זה לאישור המועצה.
עו"ד ליפא קמינר :אין בפני את החוזר לצערי .אשמח אם תקרא את אותו סעיף שאומר
שוועדת התמיכות היא שדנה בתבחינים ובקריטריונים.
אהרון איסרס :אקריא לך שני סעיפים .סעיף  8.3אומר "החליטה המועצה על הקמת ועדת
משנה לתמיכות לפי סעיף  ".7עוד נחזור למה שנאמר בסעיף " 7ועדת המשנה
צריכה לדון בהמלצות הוועדה המקצועית ותהיה רשאית להמליץ בפני
מועצת הרשות בדבר קבלת המלצות הוועדה המקצועית והכל בהתאם
לאמור בסעיף ."7.1
עו"ד ליפא קמינר :זה לא על תמיכות ותבחינים .בסעיף  7.1מדובר על הקמת ועדת המשנה.
אהרון איסרס :אבל היא קיימת .הוועדה כבר קיימת .אני מקריא לך את " 8.2הוועדה
המקצועית תכין ותגיש הצעה לתבחינים חדשים לתמיכה או לתיקונם
לאישור מועצת הרשות ,כפי שעשתה לא יאוחר מחודשיים" וכו'" .התבחינים
יגובשו בהתאם לנושא התקציב" וכו' .אבל זה בא קודם כל לדיון בוועדת
התמיכות.
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מוטי ששון:

אתה אומר את דעתך ואומר היועץ המשפטי את דעתו .מאחר וגם העמותות
וגם הקבוצות ואגודות הספורט כולם מחכים לכסף ,לא שחררנו את הכסף,
אני מבקש לקבל את ההמלצות שמופיעות כאן .להתחיל לשחרר את הכסף.
אנחנו נמצאים בנובמבר .בואו נאשר .את העניין הזה של הפרוצדורה מה
קודם למה בואו נשאיר לאחר כך .כרגע הנושא בוער .אגודות הספורט לא
מקבלות כסף .תנועות הנוער לא מקבלות כסף .העמותות לא מקבלות כסף.
אני מבקש לשחרר את זה .הנושאים האלה בכל מקרה כולם מגיעים
למליאה.

אהרון איסרס :בכל אופן ,למען הסדר הטוב ,אני מציע הצעה חלופית ,שהנושא יעבור לוועדת
המשנה .היא תכונס עוד השבוע ותוציא פרוטוקול .זה יועבר לחברי המועצה.
ייעשה משאל טלפוני .להערכתי ,כולם אלא אם כן למישהו יש פה
הסתייגויות אז שיעלה את ההסתייגויות כבר עכשיו.
אלי נעים:

אפשר לגבות את ועדת המשנה כבר עכשיו.

מוטי ששון:

אי אפשר לגבות למפרע.
חברים ,יש כרגע דברים שהם בוערים .אני רוצה לשחרר את הכסף לכולם.
כולם מחכים לכסף .לא תכנס ,צריך את המליאה ולא נעשה את זה בטלפון.
אהרון ,לא נכנס את המועצה ואני לא אחכה .על הסוגיה הזו אני מוכן לשבת
איתך יחד עם היועץ המשפטי .כרגע בוא נשחרר את הכסף לאגודות,
לעמותות ולתנועות הנוער.

אהרון איסרס :אין לי בעיה .תשחרר להם מקדמות .בחוזר מנכ"ל יש אפשרות לתת להם
מקדמות.
אלי נעים:

תשחרר לאנשים את הכסף אבל תמשיך לפעול בדרך של ועדת משנה.

מוטי ששון:

אני מבקש כרגע לשחרר את הכספים האלה .מי בעד?

רועי כהן:

זה לא הספורט זה התבחינים.

מוטי ששון:

תבחינים שמהם נגזרות ההקצבות.

רועי כהן:

זה לא לספורט.

מוטי ששון:

אני קורא שוב ,אישור פרוטוקול ישיבת הוועדה המקצועית לקביעת תבחינים
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לתמיכות לתקציב לשנת  2008 – 2007בהתאם לחוזר מנכ"ל .אני מדבר על
סעיף  5בהצעה המקורית .מי בעד ההצעה שמופיעה כאן?
שמואל ברטנשטין :אני רוצה להגיד משהו לפני זה .אתה מסביר למה זה חשוב ודחוף לעשות
את זה עכשיו .לעשות את זה לא חוקי אתה יכול גם בלי העיתוי הזה.
מוטי ששון:

אני לא חושב שזה לא חוקי .אתה אומר שזה לא חוקי? שמעתי.

שמואל ברטנשטין :כתוב שהמועצה תדון ,לא תאשר .המועצה אסור לה לאשר אלא לאחר
שהיא קיבלה חוות דעת בכתב מכתב מהיועץ המשפטי לעירייה לגבי
התבחינים שבהתאם להוראות כל דין.
רועי כהן:

אבל הוא חתום.

אהרון איסרס :אמנם לא דנו היום בנושא של דו"ח הביקורת ,אבל בסעיף  1בהמלצות של
יו"ר ועדת הביקורת יואל ,יש סעיף שמדבר על נושא רשת קהילה ופנאי שהיא
עמותה ואז להעביר את זה לנושא של ועדת התמיכות .אני שואל שתי
שאלות :אחת ,לאיזה תבחינים אותה רשת קהילה ופנאי אומר להיכנס?
שאלה שנייה :מדוע באחד הסעיפים של תקציב העירייה יש גם כן כסף
מסומן ,מה שנקרא "מועדון בוכרי" ,מדוע גם הם לא יכנסו לאותה ועדת
תמיכות?
מוטי ששון:

מי בעד ההצעה שהקראתי?
הצבעה:
בעד10 :
נגד3 :
נמנעים4 :

מוטי ששון:

ההצעה אושרה.

החלטה :מועצת העיר מחליטה לאשר פרוטוקול ישיבת הוועדה המקצועית לקביעת תבחינים
לתמיכות לתקציב שנת  2007ושנת ) 2008בהתאם לחוזר מנכ"ל .(4/2006

.7

אישור פרוטוקול ישיבת הוועדה המקצועית לקביעת תבחינים לתמיכה
בספורט לתקציב שנת  2007ושנת ) 2008בהתאם לחוזר מנכ"ל .(4/2006
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מוטי ששון:

אישור פרוטוקול ישיבת הוועדה המקצועית לקביעת תבחינים לתמיכה
בספורט לתקציב שנת  2007שנת  2008בהתאם לחוזר מנכ"ל מאפריל .2006

רועי כהן:

אני רוצה להדגיש כמה חשובה ההערה של אהרון לגבי הנושא הזה של
פרוטוקול ישיבת הוועדה המקצועית לקביעת התבחינים .הוועדה המקצועית
לא לקחה בחשבון את הנתונים האובייקטיביים שיקרו החל מהשנה כאשר
הפועל חולון בכדורסל מופיעה בליגת העל .למרות שזה סכום מגוחך לעומת
ערים אחרות ,אבל היא תקבל קרוב למיליון ש"ח ,מה שיוביל לירידה של
 13%מסך כל התקציבים של שאר האגודות המתוקצבות .משנת  2003נשאר
תקציב הספורט על סך  4.3מיליון ש"ח בלבד .אני חושב שבמקרה הזה אנחנו
חייבים להחזיר את הדיון בסוגיה לוועדת תמיכות על מנת שתיתן את הדין.
"צפרירים חולון" היא קבוצה מליגה א' ,הקבוצה הייצוגית של העיר חולון,
אמורה לקבל  16,000ש"ח בלבד .הוועדה הזאת ,שיש בה החלטות ויש בה כל
מיני התייחסויות שיכול להיות שהיו טובות לתקופה שבה לא היתה קבוצה
בליגת העל מטעם העיר חולון .הקבוצה בליגת העל ,בנוסף לזה שצריך לתת
לה העדפה מתקנת לייצוג חולון בכדורסל לא משאיר שום תקציב לאף ענף
ספורט בעיר חולון .ממש קריסה טוטאלית של האגודות שכורעות תחת הנטל
של התפקוד היומיומי .אני מציע שהתבחינים האלה והחלוקה הזאת תובא
לוועדת התמיכות.

מיקי שמריהו :בפרק הזה ועדת התמיכות היא ועדה של תמיכות.
אהרון איסרס :לא שינינו כלום.
רועי כהן:

זה שונה ,אז לא היתה ליגת העל .אישרנו את הקריטריונים שהיו באותה
תקופה.

מיקי שמריהו :אני הייתי אז בוועדת תמיכות ואישרנו את הקריטריונים האלה יחד איתך.
רועי כהן:

אבל לא אישרת כשיש לך מיליון ש"ח לקבוצה אחת.

מוטי ששון:

מה אתה מציע רועי?

אהרון איסרס :הוא מציע שב 2008 -תגדיל את התמיכות לקבוצות הספורט.
רועי כהן:

זה קודם כל .אני חושב שההליך התקין הוא שזה יבוא לוועדת התמיכות.
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הנתונים של התרגום של הפרוטוקול הזה והתרגום של הכסף יהיו לנגד עיני
ועדת התמיכות ,שיראו את האבסורד במה שקורה .כמעט כל אגודה תאבד
 13%מהתקציב שלה .קבוצות שלמות יימחקו לגמרי.
מיקי שמריהו :הלוואי והיה אפשר לתת לקבוצת הכדורסל  2מיליון ש"ח.
רועי כהן:

נכון ,אבל זה בהגדלה .הכל היה תפנים במצב של הגדלה .כל הקריטריונים
נבנו על צורה של הגדלה של התקציב .כרגע לא הוגדל התקציב ומעבר לזה
הוועדה צריכה להראות את זה לוועדת תמיכות וועדת תמיכות תראה אם יש
פרופורציה בהקצבה .זה מה שאני מבקש.

אהרון איסרס :בפרוטוקול הוועדה המקצועית מתאריך  ,22.3.07אם הוועדה המקצועית
הכינה את כל החומר הזה במרץ  2007אז בוודאי ובוודאי שהיה זמן להגיש
את זה למועצה ולוועדת התמיכות .בסעיף  4מופיע סעיף חדש .אני מתייחס
כרגע לסעיף  4כי זה סעיף חשוב מאוד ,נכון מאוד ואני בעדו .הוא מדבר
שהתמיכה תינתן אך ורק לקבוצות המעסיקות מאמנים ומדריכים מוסמכים
על פי חוק הספורט ,זה בסדר ,וכן שמתקני הספורט בהם פועלות הקבוצות
נמצאים בתחומי העיר חולון .אני זוכר שבזמנו כשהייתי חבר בוועדת
הספורט ,לצערי ועדת הספורט לא מתכנסת וחברי המועצה גם לא מופיעים
לישיבות ,בוועדת הספורט בזמנו הופיעו נציגי כל הקבוצות על שלל הגופים
שפועלים בעיר חולון .באותה ישיבה ,זה מופיע בפרוטוקול ,הופיעה לה
קבוצה שאמרה שהיא לא מתאמנת פה בחולון בכלל .היא מתאמנת בנס-
ציונה .אבל היא מופיעה בתמיכות.
יגאל אייל:

שנתיים היא לא מקבלת כסף.

אהרון איסרס :אז תוציא אותה מפה .תוריד אותה ואז ישתנו הפרופורציות.
מוטי ששון:

מי בעד?
הצבעה:
בעד13 :
נגד2 :
נמנעים2 :
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מוטי ששון:

הסעיף אושר.

החלטה :מועצת העיר מחליטה לאשר פרוטוקול ישיבת הוועדה המקצועית לקביעת תבחינים
לתמיכה בספורט לתקציב שנת  2007ושנת ) 2008בהתאם לחוזר מנכ"ל .(4/2006

.8

אישור המלצת סמנכ"ל תעשייה ומסחר ומכתבו של היועץ המשפטי לעניין
היקף עבודות חב' סולל בונה בבניית מחלף חולון מזרח בהתאם למכתבו מיום
.30.10.07

מוטי ששון:

אישור המלצת סמנכ"ל תעשייה ומסחר ומכתבו של היועץ המשפטי לעניין
היקף עבודות חברת סולל בונה בבניית מחלף חולון מזרח בהתאם למכתבו
מיום .30.10.07

חיים כץ:

חברת רויכמן שזכתה בחוזה להקמת שלב א' של מחלף חולון מזרח פשטה
את הרגל ויצאה מהפרויקט .העברנו את העבודות שלה לסולל בונה בהתאם
לאפשרויות של המכרז בהיקף של  8מיליון ש"ח .יש אפשרות להעביר את
יתרת העבודות של עוד  8מיליון ש"ח על פי החוק ועל פי מה שנבדק ועל פי
ההמלצה של רוני חלמיש ,על פי החלטת המועצה כמובן .זה יחסוך לנו מכרז
שלא יועיל שום דבר לפרויקט ולא יחסוך שום דבר .היקף העבודה שתעבור
יהיו במחירים של המכרז של רויכמן ,שלא היו גבוהים .מעבר לזה ,זה יאפשר
לנו את רציפות העבודה שקיימת היום וחבל להפסיק אותה.

מיקי שמריהו :הגיוני .צריך לרוץ כמה שיותר מהר עם הגשר הזה.
רועי כהן:

איפה רשום פה תאריך הגמר?

מוטי ששון:

מי בעד?
הצבעה:
בעד18 :
נגד1 :
נמנעים :אין

מוטי ששון:

ההצעה אושרה.
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החלטה :מועצת העיר מחליטה לאשר המלצת סמנכ"ל תעשייה ומסחר ומכתבו של היועץ
המשפטי לעניין היקף עבודות חב' סולל בונה בבניית מחלף חולון מזרח בהתאם למכתבו מיום
.30.10.07

 .9הסמכת מר שי פולט ,עובד עירייה )מתמחה( ת.ז 038257838 .להתייצב לתבוע
בביהמ"ש ,בהתאם לכתב ההסמכה.
מוטי ששון:

הסמכת מר שי פולט ,עובד עירייה מתמחה ת.ז 038257838 .להתייצב לתבוע
בבית המשפט בהתאם לכתב ההסמכה .אני מצרף את זה .תחסכו לי לקרוא
את כל זה ,אני אצרף את זה ברשותכם לפרוטוקול ,את כתב ההסמכה
שמדבר על כל החוקים והצווים שהוא יפעל במסגרתם.

כתב הסמכה
בתוקף סמכותה לפי סעיף  264לפקודת העיריות )נוסח חדש( ,החליטה מועצת עיריית חולון,
בישיבתה שמן המניין מס'  76מיום  ,4.11.07להסמיך את עובד העירייה ,שי פולט )מתמחה(
ת.ז 038257838 .להתייצב לתבוע בבית משפט לעניינים מקומיים בחולון בכל תביעה פלילית
בשל עבירה על חיקוק מהחיקוקים המפורטים להלן אשר נעברה בתחום שיפוטה של עיריית
חולון.
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15

חוק רישוי עסקים ,התשכ"ח.1968-
חוק יום הזכרון לחללי מערכות ישראל ,התשכ"ג.1963-
חוק יום הזכרון לשואה ולגבורה ,התשי"ט.1959-
חוק למניעת מפגעים ,התשכ"א.1961-
פקודת בריאות העם.1940 ,
פקודת בריאות הציבור )מזון( ]נוסח חדש[ ,התשמ"ג.1983-
הפרק השלישי לחוק ההתגוננות האזרחית ,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 הרשויות המקומיות )ביוב( ,התשכ"ב.1962-
חוק שירותי הכבאות ,התשי"ט.1959-
פקודת הכלבת.
סעיפים  195,196ו 490-לחוק העונשין ,התשל"ז.1977-
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חוק הגבלת העישון במקומות ציבוריים ,התשמ"ג.1983-
.16
פקודת המכרות.
.17
חוק שמירת הנקיון ,התשמ"ד.1984-
.18
תקנות שעת חירום )אבטחת מוסדות חינוך( ,התשל"ד.1974-
.19
תקנות מחלות בעלי חיים )שחיטת בהמות( ,התשכ"ד.1964-
.20
צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )בשר טחון( ,התשל"ו.1975-
.21
חוק חג המצות )איסור חמץ( ,התשמ"ו.1986-
.22
חוק הרשויות המקומיות )שימוש ארעי במגרשים ריקים( ,התשמ"ז.1987-
.23
חוק בניינים ציבוריים )מתקני שתיה למים צוננים( ,התשמ"ז.1986-
.24
חוק איסוף ופינוי פסולת למיחזור ,התשנ"ג.1993-
.25
חוק המים ,התשי"ט.1959-
.26
חוק להסדרת הפיקוח על הכלבים ,התשס"ג.2002-
.27
פקודת העיריות )נוסח חדש(.
.28
כל חוקי העזר של עיריית חולון.
.29
הסמכה זו תעמוד בתקפה כל זמן שהעובד מועסק על ידי עיריית חולון.
מי בעד?
הצבעה:
בעד18 :
נגד1 :
נמנעים :אין
מוטי ששון:

ההצעה אושרה.

החלטה :מועצת העיר מחליטה לאשר הסמכת מר שי פולט ,עובד עירייה )מתמחה( ת.ז.
 038257838להתייצב לתבוע בביהמ"ש ,בהתאם לכתב ההסמכה.

 .10התפטרות מ"מ רה"ע מר משה רינת מתפקידו )בהתאם להסכם הרוטציה(.
מוטי ששון:

אני עובר לסעיף הבא ,סעיף לא קל .התפטרות ממלא מקום ראש העיר מר
משה רינת מתפקידו בהתאם להסכם .משה הגיש לי מכתב התפטרות .משה
רינת הודיע לי על ההתפטרות שלו מתפקיד ממלא מקום ראש העיר בהתאם
לרוטציה שנקבעה בסיעת העבודה .מי שאמור להחליף אותו הוא יאיר טאו.
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זה משהו פנימי של סיעת העבודה .זו הודעה .זה לא קל גם לי .משה רינת היה
ממלא מקום שלי  14שנה .משה היה יד ימיני .עבדנו בשיתוף פעולה פורה
ובנאמנות ,בחברות ,בידידות .אני חושב שיש לו חלק לא קטן ,חלק נכבד
מאוד בכל ההצלחות בכל מה שהעיר עשתה ,בין אם זה במהפך ,בין אם
בפעילות ובפרויקטים הגדולים שאנחנו עושים .משה היה שותף מלא ונאמן
ואני בהחלט רואה בו חלק ממני וחלק מכל העשייה הגדולה של העיר חולון.
זה קצת מוזר ,אבל לפעמים אתה עומד בפני סיטואציות קצת מוזרות.
הצעתי למשה להמשיך לעבוד איתי בדרך כזו או בדרך אחרת .הצעתי לו
אפילו להיות יועץ שלי .עברנו תקופה של קואליציה לעומתית .לא היה קל.
היינו שותפים באותו חדר .עשיתי את זה בחברות והרגשתי מצוין עם זה
למרות שמשה לא תמיד הרגיש בנוח שישבנו ביחד באותו חדר ,אני בקצה
אחד והוא בקצה השני .לפעמים צריכים לכבד הסכמים .מגיעים לסיטואציות
לא כל כך נוחות .אני מודה למשה על כל העשייה.
יואל ישורון :אנחנו מצטרפים לברכות.
משה רינת:

רבותי ,חברי ראש העיר ,חבריי חברי המועצה .אני נפרד היום מתפקידי
כממלא מקום ראש העיר בתחושת סיפוק רבה 14 .שנים ברוטו ו 12 -שנים
נטו מילאתי תפקיד זה בראשותו של מוטי ששון כראש העיר .נדמה לי שלא
אחטא לענווה ולצניעות אם אומר שתרמתי ולו במעט עם עוד חברים רבים
וטובים כמיטב יכולתי ודרכי להתפתחותה של העיר ובעיקר לשינויים
התוכניים והאורבניים שלה .סגן ראש עיר וממלא מקומו הוא תואר שראוי
להתהדר בו אך גם תואר שנדרשת בו אחריות ועשייה בלתי נדלים .לממלא
מקום ראש העיר יש תפקידים המוגדרים בחוק ואני נפרד גם מהם לא בלי
הרבה סיפוק של עשייה עם הרבה שותפים לה בעירייה ומחוצה לה .יש לי
המון הערכה לכל עובדי העירייה ,למן מזכירותיי אתי בן-אברהם שליוותה
אותי במשך עשור שנים ולימור אלמגור בשנתיים האחרונות ,עבור לעובדים
מן השורה ,המנהלים ,לרבות היועץ המשפטי ועוזר ראש העיר ,הסמנכ"לים,
המנכ"לית ,מנהלי חברות הבת העירוניות ,וכמובן ,לסגנים ששירתו
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בקדנציות הקודמות לזו .יש לי הערכה עמוקה עם חברות אמיתית לרעי
וידידי סגן ראש העיר חיים זברלו אותו למדתי להכיר ולהוקיר כאיש נאמן
ומסור לשליחותו ולחבריו .אני רואה עצמי בגאווה אחד מהם .יש לי גם
הערכה רבה וגם הכרת תודה לכל חברי המועצה ללא הבדל מפלגה או
רשימה .אינני נפרד משליחותי הציבורית רבת השנים כחבר מועצת העיר
ואמשיך לתרום מיכולתי כחבר בוועדות השונות ובראשן ועדת המשנה
לתכנון ולבנייה .בתום הקדנציה הזו ימלאו  35שנים לכהונתי באופן רצוף
במועצות העיר עם  4ראשי עיר ,עם עשרות רבות של חברי מועצה שכיהנו
במרוצת תקופה זו .יחד עשינו כברת דרך בהרכבים קואליציוניים כאלה
ואחרים .תמיד היתה לנגד עינינו טובת העיר ותושביה .כיהנתי כחבר בוועדות
העירוניות השונות ובהנהלות העיר ובראשן ועדת המשנה לתכנון ולבנייה בה
מצאתי עניין רב ובה ניתנה לי ההזדמנות לקדם את אופייה ,לעצב את דמותה
המתארית של העיר ולשרת את כלל תושביה ובוניה .כאמור ,אמשיך ואפעל
בראשותה של ועדה זו גם בעתיד כמיטב יכולתי וככל שאדרש .אני חב תודה
מיוחדת לחברי וידידי ראש העיר מוטי ששון איתו גיבשתי עם חברי האחרים
בסיעת העבודה החל מראשית כהותנו בשנת  1993את דרכנו הפוליטית
והמוניציפאלית והצלחנו במידה רבה לקדם את ענייני העיר באורח שונה
מערים אחרות ומתפיסות שונות שהיו נהוגות בעבר גם בעירנו .איש מאיתנו
איננו חף ממשגים ומטעויות אך השתדלנו ללמוד מהן ולא לחזור עליהן .לכל
אחד מאיתנו מעלות וחסרונות אך השתדלנו לגלות יותר את המעלות איש
אצל רעהו .היה לי העונג להיות ממלא מקומו גם בנוכחותו וגם בהיעדרו .אני
בטוח שמערכת היחסים שנרקמה בינינו במסגרת התפקיד הזה תימשך.
לבסוף ,אני מאחל הצלחה לחברי יאיר טאו במילוי תפקידו כממלא מקום
ראש העיר בשנה הקרובה.
מוטי ששון:

אני מתכנן שחברי המועצה ניפגש בארוחת ערב כולם לרגל הפרישה של משה.
נעשה את זה בצורה מסודרת .אני מניח שגם נאסוף כסף למתנה יפה
ומכובדת .זה יהיה משהו פחות רשמי ויותר חברי .אני משוכנע שהחברים
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יסכימו .המסיבה תהיה במועד אחר שנקבע .היום אני מכריז באופן פורמלי.
יואל ישורון :כמה מילים גם למשה וגם לפרוטוקול בכל זאת  35שנים הן שנים לא מעטות.
אסכם במאמר של פרקי אבות ,באחת המשניות הקצרות אבל המאוד
ממצות ,מדברים על  3כתרים :כתר תורה ,כתר כהונה וכתר מלוכה .המשנה
מסיימת ואומרת יש כתר אחד שהוא לא מן התורה ,שאין בו חיוב מן התורה,
אבל הוא עולה על כולם ,מדובר על כתר שם טוב .כתר שם טוב עולה על
כולם .אני אומר את זה מהפלטפורמה של ראש האופוזיציה ,אין ספק
שבשנים האלה קנית לך שם טוב ואתה עדיין ממשיך כחבר מועצה לשרת את
תושבי העיר ואנחנו נהנים להיות במחיצתך עם סגנונך היפה .אין ספק שקנית
שם טוב וגולת הכותרת שלך באמת זה הכתר החשוב הזה .אם המשנה
מציינת את זה בהדר ,בגאון וברמה ,אז אנחנו כחברי מועצה ובטח אני כראש
אופוזיציה אני חושב שאני משקף את יתר עמיתיי באופוזיציה ובמועצה .אנו
מצטרפים לברכה של ראש העיר .מוטי אמר שזה עצוב וזה עצוב למי שהתרגל
להיות במחיצתך.
רועי כהן:

כצעיר שעוד לא נולד בזמן שאתה היית חבר מועצה .הזכירו פה גם את
השנתיים שבהן לא כיהנת באופן רשמי כממלא מקום אבל כמו שמוטי ציין
המשכת גם בצורה התנדבותית לסייע ולעזור לעיר חולון ועל זה גם מהצד של
האופוזיציה צריך להודות לך מצד כל חברי המועצה כחבר מועצה נרתם
ועובד למען העיר .מעבר לזה ,לאחל לך רק אריכות ימים ושתמשיך לעשות
ושתמשיך לבצע .לבקש גם בקשה קטנה שאת הנושא של ועדת ההנצחה
והאנדרטה ,כמו שהתחלנו ביחד שנסיים את הנושא הזה.

אהרון איסרס :לפני כשנתיים כשנבחר משה לתפקיד הישן/חדש אמרתי שהוא האיש הנכון
במקום הנכון ובזמן הנכון .גם היום ,אני חושב שהוא האיש הנכון במקום
הנכון ובזמן הנכון .אני חושב שהרוטציה שנכפתה עליו לא נעשתה מתוך רצון
אלא זה נכפה עליו .היא תולדה של קואליציה שהוקמה כאן ,קואליציה
קלוקלת שגרמה לכך שבין היתר משה ישלם את המחיר .אני מצטער על כך.
זו דעתי ואתם לא תשנו אותה .אני חושב שמשה היה צריך להישאר בתפקיד.
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אין לי דבר כנגד חבר המועצה יאיר .אני מאחל לו בהחלט הצלחה בתפקיד
החדש אבל אני חושב שהרוטציה הזאת אינה במקומה .אינה משרתת את
הציבור ,את תושבי חולון .לכן ברוטציה הזאת ובחילופים האלה אני אמנע.
אני כמובן לא אצביע נגד .אני אמנע .אני רק יכול להצטער על כך שמשה נאלץ
להניח את מכתב ההתפטרות .אני כמובן מאחל לו המשך הצלחה בתפקידים
נוספים למען הציבור .תודה.
אלי נעים:

משה ,כולם יודעים את הקשר שלי אליך .משה קיבל אותי לעבודה .עבדתי
במחיצתו בהסתדרות .אני בקשר איתו .בשבילי משה לא מסיים ,אף פעם לא
סיים שום קטע .תמיד התייעצתי איתו .אני תמיד מתייעץ איתו .אני תמיד
נעזר בדברים הטובים שלו ,בשקט שלו ,בתכונות החיוביות איך לנווט את
הדברים בצורה מוצלחת .אולי אמשיך טיפה מה שאמר אהרון .אולי בגללי
כל הסיפור הזה נובע ,אבל לא ככה חשבתי .בכל מקרה ,בשבילי אתה לא
מסיים שום קטע .אני אמשיך להיעזר בך .אני אמשיך לתמוך בך בוועדת
המשנה כמו שעשינו כל השנים .אני נכון לעזור בכל דבר שאתה תבקש אם
תבקש .משה בשבילי הוא לא עוד חבר מועצה ,הוא החבר במועצה .שיהיה לך
בהצלחה.

חיים זברלו:

אני רוצה להודות למשה .הוא ממשיך איתנו וכמו שאלי אומר ,נמשיך
להתייעץ איתו .בשנתיים האחרונות התקרבתי למשה .הרבה למדתי ממנו.
כמו שמשה אמר ,כשאדם מכיר אחד את השני הוא מעריך אותו יותר .באמת
בכל דבר שפניתי ,ואמשיך לפנות אליו .אחרי שנתיים של שירות במשרד עם
משה ,מדי יום שאני נפגש אתו ,עד היום למדתי ממנו הרבה דברים ואת דרך
הארץ שלו .משה ,לי תחסר הרבה .המשרד שלי תמיד פתוח בשבילך.

זאב ניסים:

נוצר פה רושם שהוא פורש .הוא לא פורש ,הוא ממשיך להיות חבר מועצה.
עוד נכונו לו ימים רבים.

החלטה :מועצת העיר רשמה לפניה את ההודעה על התפטרות מ"מ רה"ע מר משה רינת מתפקידו
)בהתאם להסכם הרוטציה(.
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 .11מינוי ח .המועצה מר יאיר טאו למ"מ רה"ע )בהתאם להסכם הרוטציה( עפ"י
סעיף מס'  14לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(
התשל"ה – .1975
מוטי ששון:

מינוי חבר המועצה מר יאיר טאו לממלא מקום ראש העיר בהתאם להסכם
הרוטציה על פי סעיף מספר  14לחוק הרשויות המקומיות ,בחירת ראש
הרשות וסגניו וכהונתם ,התשל"ה  .1975אני מדבר על כל הסמכויות .יאיר
ביקש בזמנו לכהן בתפקיד ללא שכר .זה מה שהוא ביקש.

זאב ניסים:

זה בגלל שהוא צנוע ,אבל אין קשר .אם משה קיבל ,מגיע גם לו .אני לא מבין
למה .הוא צנוע וביישן .מי שלא מקבל שכר לא נותן מאה אחוז תמורה.

מוטי ששון:

זה היה רצונו .זו היתה בקשתו .כל הסמכויות שהואצלו בזמנו למשה ,זכויות
החתימה ,מסמכים ,כספים ,ממלא מקומי ,כל מה שאושר בזמנו למשה עובר
עכשיו ליאיר .זה תואר .זה תואר של סגן וממלא מקום ראש העיר .אני
מאציל את כל הסמכויות שהיו אצל משה ,הסמכויות האלה עוברות אליו.

אילן לוי:

תרשה לי לתקן אותך ,ליפא בטח מסכים איתי ,להאציל מה שהיה למשה זו
לא האצלה סמכותית משפטית .אני חושב שראוי גם שתגיד אני מאציל א' ב'
ג' שיירשם בפרוטוקול.

אלי נעים:

הוא אמר זכות חתימה ודיון במסמכים.

מוטי ששון:

מילוי מקום בהעדרי ,חתימה על מסמכים ,חתימה על כספים ,זה מסוג
הדברים שממלא מקום עושה .כל הסמכויות שניתנות לראש עיר ,בהעדרי כל
הסמכויות עוברות אליו .כשהייתי בחו"ל ,ממלא מקום ראש העיר הוא ראש
העיר בפועל והסמכויות מראש העיר עוברות לממלא המקום .זה על פי חוק.

דקלה צדוק :לא משכורת אבל גם לא הוצאות?
מוטי ששון:

אני מציע שיאיר ידבר על זה.

יאיר טאו:

זה לא הזמן לדבר .אני מציע לקבל את ההודעה של ראש העיר .כל השאר ביני
לבינו.

מוטי ששון:

מי בעד כל מה שאמרתי כולל כל האצלת הסמכויות ,המסמכים ,הכספים
ומילוי מקום בהעדרי?
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הצבעה:
בעד18 :
נגד :אין
נמנעים1 :

מוטי ששון:

אני מאחל לך יאיר טאו בהצלחה בתפקידך .ישר כוח .תודה רבה הישיבה
נעולה.

החלטה :מועצת העיר מחליטה לאשר את מינוי ח .המועצה מר יאיר טאו למ"מ רה"ע )בהתאם
להסכם הרוטציה( עפ"י סעיף מס'  14לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות
וסגניו וכהונתם( התשל"ה – .1975

הישיבה נעולה

מוטי ששון
ראש העיר

נתי לרנר
ע/ראש העיר
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