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מועצת עיר החמש-עשרה  -ישיבה שמן המניין מס' 69
מיום 3.6.07
פרוטוקול מס' 311 -
ה"ה חברי המועצה:

מוטי

ששון ראש העיר

משה

רינת חבר מועצת העיר

חיים

זברלו חבר מועצת העיר

עמוס ברנס

חבר מועצת העיר

יהודה קהתי
יעקב

חבר מועצת העיר

בבלי חבר מועצת העיר

אילן לוי

חבר מועצת העיר

מיקי שמריהו

חבר מועצת העיר
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עמוס
רועי

ירושלמי חבר מועצת העיר

כהן חבר מועצת העיר

גדי וקס

חבר מועצת העיר

שמואל ברטנשטין
ניסן זכריה

חבר מועצת העיר

יוליה מלינובסקי
יאיר טאו

חבר מועצת העיר

אהרון איסרס
יואל ישורון

חבר מועצת העיר

חבר מועצת העיר

יוסף כהן

חבר מועצת העיר

אלי נעים

חבר מועצת העיר

דקלה צדוק
דרור

חברת מועצת העיר

קריטי חבר מועצת העיר

דוד שלום

חבר מועצת העיר

מיכאל לויט
זאב סיון

כ"כ נכחו:

חברת מועצת העיר

חבר מועצת העיר

זאב ניסים

נעדרו:

חבר מועצת העיר

חבר מועצת העיר

חבר מועצת העיר

עו"ד ליפא י' קמינר
נתי לרנר

יועץ משפטי לעירייה

עוזר ראש העיר
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על סדר היום:
 .1הצעה לסדר של חבר המועצה עו"ד רועי כהן ,מתן אפשרות תשלום ארנונה לגמלאים
מדי חודש בחודשו ,מיום .7.3.07
 .2הצעה לסדר של חבר המועצה עו"ד רועי כהן מיום  ,15.3.07הכנת נוהל הקצאת חניה
לרכב נכה תושב העיר.
 .3הצעה לסדר של חבר המועצה עו"ד רועי כהן מיום , 25.3.07מעבר לקטנועים חשמליים
באגף הפיקוח העירוני.
 .4הצעה לסדר של חבר המועצה עו"ד רועי כהן ,התקנת רמזורי שמע לעיוורים ,מיום
.11.4.07
 .5הצעה לסדר של חבר המועצה מר יואל ישורון ,מיום  ,12.4.07בעיית חניה במתחם
דובנוב.
 .6הצעה לסדר של חבר המועצה מר עמוס ירושלמי ,מורה פרטי.קום ,מיום .17.4.07
 .7הצעה של חבר המועצה עו"ד רועי כהן ,איסוף פסולת אלקטרונית למחזור ,מיום .26.4.07
 .8הצעה לסדר של חבר המועצה עו"ד רועי כהן ,פרסום רשימה של ריכוז כל חניות הנכים
המסומנות באתר האינטרנט ,מיום .24.5.07
 .9בחירת יו"ר לועדת הביקורת.
 .10מינוי חבר המועצה גדי וקס כסגן רה"ע ,במקום סגן ראש העיר יוסף כהן )בהתאם
לישיבת מועצת העיר שמן המניין מס' .(37
 .11מינוי חבר המועצה דוד שלום לסגן רה"ע עפ"י סעיף  15לחוק הרשויות המקומיות
במקום סגן רה"ע מיכאל לויט )בהתאם לישיבת מועצת העיר שמן המניין מס' .(37
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ריכוז החלטות מישיבת מועצת העיר שמן המניין  69מיום 3.6.07
פרוטוקול מס ' 311
 .1ההצעה הוסרה מסדר היום.
 .2ההצעה הוסרה מסדר היום.
 .3ההצעה הוסרה מסדר היום.
 .4ההצעה הוסרה מסדר היום.
 .5הוחלט להעביר את ההצעה לוועדה.
 .6ההצעה הוסרה מסדר היום.
.7

ההצעה הוסרה מסדר היום.

.8

מועצת העיר מאשרת לפרסם ריכוז חניות הנכים בעיר חולון באתר האינטרנט של
העירייה.

 .9הוסרה ההצעה למנות את ניסן כיושב ראש ועדת הביקורת ונבחר יואל ישורון.
 .10מועצת העיר מאשרת מינוי גדי וקס לסגן רה"ע לפי סעיף  15לפקודת העיריות.
 .11מועצת העיר מאשרת מינוי דוד שלום לסגן רה"ע לפי סעיף  15לפקודת העיריות.
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מוטי ששון:

או.קיי .אני עובר ,אני פותח את המועצה) .מדברים ביניהם(

יוליה מלינובסקי:
מוטי ששון:

חברים ,אפשר להתחיל ישיבה מסעיף אחרון? )מדברים ביחד(

החברים ,האם אתם מוכנים להקדים את הסעיפים  10ו 11 -לסעיפים
הראשונים? )מדברים ביחד(

מוטי ששון:

.1

זה על פי בקשתה של יוליה .טוב ,הוא מתנגד ,נלך לפי הסדר.

הצעה לסדר של חבר המועצה עו"ד רועי כהן ,מתן אפשרות לתשלום ארנונה
לגמלאים מדי חודש בחודשו ,מיום .7.3.07

מוטי ששון:

הצעה לסדר של חבר המועצה עו"ד רועי כהן ,מתן אפשרות לתשלום ארנונה
לגמלאים מדי חודש בחודשו .רועי ,הם משלמים חודש בחודשו .משלמים
בהוראת קבע חודש בחודש .חודש בחודשו .מה שנשלח הביתה חודשיים .מי
שבהוראת קבע חודש) .מדברים ביחד(

מוטי ששון:

אתה מכפיל את ההצעה עכשיו.

רועי כהן:

תקרא את ההצעה .בן אדם שיעמוד בקריטריונים של ועדת ההנחות ,בן אדם
שעד סכום מסוים אתה תוכל לשלוח לו :האם אתה רוצה לשלם חודש
בחודשו? יגיד כן ,יעבור לזה .זה מה שעשו בעיריית חדרה ,זה מה שעשו
בעיריית נצרת עלית .עשו את זה בעוד ערים.

מוטי ששון:

דקה .גדי ,עזוב אותך ,לא צריך את העזרה שלך.

אילן לוי:

אתה מעלה אותו לסגן ואתה לא צריך את העזרה שלו?

מוטי ששון:

אם אתה מדבר לגבי אלה שמקבלים את התלושים הדו חודשיים אז אני
אבדוק את זה אישית עם שושנה.

רועי כהן:

בסדר גמור.

מוטי ששון:

או.קיי .אז אני מוריד את זה.

החלטה :ההצעה הוסרה מסדר היום.

5

מועצת העיר חולון ,ישיבה שמן המניין מס'  69מיום  ,3.6.07פרוטוקול מס' 311

.2

הצעה לסדר של חבר המועצה עו"ד רועי כהן ,מיום  ,15.3.07הכנת נוהל הקצאת
חניה לרכב נכה תושב העיר.

מוטי ששון:

אני עובר להצעה לסדר .הכנת נוהל להקצאת חניה לרכב נכה .בבקשה.

רועי כהן:

הנושא זה הסדרת חניית נכה לתושבי העיר חולון .בעקבות פניות רבות של
ציבור הנכים תושבי העיר חולון ,באשר לזכאותם להקצאת חניה שמורה
לרכב נכה או לחלופין שלילת זכאותם .אבקש שמועצת העיר תאשר הכנת
נוהל עירוני בנושא שנועד להסדיר בשקיפות מלאה ותוך איזון אינטרסים
שונים את הקריטריונים ותנאי הזכאות להקצאת חניה שמורה לרכב נכה ,בין
ליד מקום מגוריו ובין ליד מקום עבודתו .כידוע לאדוני ,ציבור הנכים
מתקשה לרוב לממש את זכויותיו הן מפאת חוסר ידיעה והן מפאת
בירוקרטיה קשה מנשוא שמובילה לייאוש ולויתור על זכויותיהם ,עם הכנת
נוהל זה שיפרט גם את אופן הגשת הבקשה להקצאת חניה שמורה לנכה
לסוגיה וכן את רשימת המסמכים והאישורים שיש לצרפם ,נוכל להקל רבות
על ציבור הנכים תושבי העיר חולון .בנוסף ניתן יהיה לפרסם את הנוהל
באתר האינטרנט של העירייה עם אפשרות להורדת טפסים ישירות ממנו.
אני רק אראה .זה נוהל שנמצא בעיריית כפר-סבא באתר שאפשר להוציא
אותו ,ממש מסודר מי הזכאי ,מה הטפסים שיש .אני חושב שצריך לאמץ את
זה בעיר חולון גם .וזה רק יוכל להקל על אותם אנשים.

מיקי שמריהו :זה טופס ,אבל יש ועדה בכל מקרה.
רועי כהן:

לא משנה ,אבל העיקר שיהיה להם את האפשרות להגיש ויהיה להם את
התודעה .כרגע אתה צריך להגיע לעירייה ,אתה צריך לשמוע שכן אמרו ,לא
אמרו .אין נוהל מיוחד .אין נוהל מסודר שאומר את תנאי הזכאות.

מיקי שמריהו :יש ועדת חריגים.
רועי כהן:

יש ועדת חריגים ,אני מדבר איתך על נוהל ,הכנת נוהל .אני רוצה רגע
להסביר) .מדברים ביחד(

מוטי ששון:

יש לי פה תלונות משכנים שלי.

רועי כהן:

ברגע שיהיה נוהל זה יוריד חלק .שנועד להסדיר את הקריטריונים ותנאי
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הזכאות והקצאת חניה שמורה לרכב נכה תושב העיר חולון בין ליד מקום
מגוריו ובין ליד מקום עבודתו .אחריות הביצוע על ידי ראש העיר או ועדת
תנועה של העירייה .מועצת העיר קובעת שיש לצורך הגברת נגישות המידע יש
לפרסם את הנוהל באתר האינטרנט של עיריית חולון עם אפשרות הורדת
טפסים ישירות ממנו.
מוטי ששון:

טוב ,מאחר ויש נוהל קיים ,מאחר ועכשיו נמצאים בעדכון של הנוהל.

רועי כהן:

אני ביקשתי את הנוהל ואין נוהל.

מוטי ששון:

אני מסביר לך ,יש נוהל .על סמך מה דנים ,סתם באוויר? יש נוהל והם עכשיו
מעדכנים את הנוהל ואני מקווה שיסיימו אותו לקראת הנושא של חוק העזר
החדש והמעודכן .אני מבקש שתוריד את זה מסדר היום .אחרי שתראה את
זה אם תרצה ולא תשתכנע,

רועי כהן:

רגע ,מה אתה אומר ,שכרגע אין נוהל ,כי לא נותנים את זה.

מוטי ששון:

עובדים לפי נוהל מסוים ומעדכנים אותו עכשיו .עבדו עליו ,עבדו על זה
ועכשיו מעדכנים את חוק העזר .אנחנו נביא את חוק העזר המעודכן לאישור
המועצה .אני מציע להוריד את זה מסדר היום.
בעד להוריד מסדר היום10 :
בעד לעלות לסדר היום7 :
ההצעה ירדה מסדר היום.

החלטה :ההצעה הוסרה מסדר היום.

 .3הצעה לסדר של חבר המועצה עו"ד רועי כהן ,מיום  ,25.3.07מעבר לקטנועים
חשמליים באגף הפיקוח העירוני.
מוטי ששון:

הצעה לסדר :מעבר לקטנוע חשמלי באגף הפיקוח העירוני.
עובדים לפי נהלים .יש נהלים ויש קריטריונים ומעדכנים אותם ,עובדים על
זה.

ליפא קמינר :יש נהלים ועובדים לפי זה .מכיוון שהתעוררו מספר בעיות עם הנהלים האלה
עובדים עכשיו על נהלים עדכניים יותר שיהיו מוסכמים על ידי מבקר המדינה
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גם כן וזה יכנס כחלק מהחוק.
מוטי ששון:

או.קיי .הורדנו מסדר היום .רועי דבר.

רועי כהן:

קטנועים חשמליים התחילו להימכר בישראל על ידי חברת אקו-מוטורס.
הקטנועים נראים כמו קטנועים רגילים נטענים על ידי חשמל .אין כל ספק
שניתן להשתמש בהם לנסיעה ברכבי העיר .אני מבקש להביא בפני מועצת
העיר את ההצעה למעבר לשימוש בכלי רכב הדו גלגלי הידידותיים לסביבה
כאשר בצדם מתקיים גם חסכון כלכלי משמעותי בשימוש בקטנוע על ידי אגף
הפיקוח העירוני .הקטנת עלויות האחזקה ב 90 -אחוז .אין זה סוד שכלי
הרכב הם המקור העיקרי לזיהום האוויר בישראל .מחקרים מצביעים על
קשר ודאי בין רמת זיהום האוויר ובין שיעורי התמותה והתחלואה .ועל כן
כל פעולה לצמצום התופעה של זיהום האוויר תתקבל באהדה רבה בקרב
הציבור ,ולא בכדי הסכים משרד האוצר להעניק לקטנועים החשמליים פטור
ממס קניה כדי לעודד רכישה של רכב לא מזהם .לעניות דעתי ,העירייה יכולה
לבחון מעבר לשימוש בקטנועים חשמליים בצי הרכב הדו גלגלי שהעירייה
מחזיקה באגף לפיקוח עירוני ולו בכדי לסמל את הצטרפותה הלכה למעשה
למלחמה בזיהום האוויר ולהצטרף למהפכת האנרגיה החשמלית בתחבורה
הישראלית .לאור כל הנתונים שכתובים לעיל אבקש להביא למועצת העיר
הצעת החלטה כדלקמן .אני גם אגיד שבעיריית תל-אביב אימצו את ההחלטה
וכנראה שעוברים לקטנועים הדו גלגליים .גם במשרד התחבורה הולכים
לחייב את מנהל הרכב הממשלתי כנראה לעבור לרכבים שמונעים חלקם בגז.
ואני חושב שבכלל עיריית חולון יכולה להוביל את זה ,ואת צי הרכב שלה
הבא ,זה הצי הלבן ,גם להעביר לרכבים שמונעים מגז ויכולים גם להקטין את
זיהום האוויר .לכן אני רוצה להציע כאן הצעה כמדיניות:
מועצת העיר חולון קובעת כמדיניות שיש לעודד מעבר לחלופת תחבורה
נקייה יותר ,שקטה יותר ,ידידותית יותר למשתמש ולסביבה .מועצת העיר
מבקשת מהנהלת העירייה לבחון מעבר לשימוש בקטנועים חשמליים
במסגרת האגף לפיקוח עירוני וכך לסמל את מאמצי העירייה למלחמה
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בזיהום האוויר בעיר חולון.
מוטי ששון:

מאחר ואני לא רואה שבקטנועים הבודדים שיש לעיריית חולון אנחנו נלחם
בזיהום אוויר .אנחנו בהחלט נאמץ כל הצעה של המשרד לאיכות הסביבה
בנושא ממעבר מגורמים מזהמים לדברים שהם יותר ידידותיים לסביבה.
אנחנו נשמח לאמץ את זה .כרגע אני מציע להסיר את זה מסדר היום.
בעד7 :
נגד11 :
נמנעים :אין
הוחלט להוריד מסדר היום.

החלטה:

.4

ההצעה הוסרה מסדר היום.

הצעה לסדר של חבר המועצה עו"ד רועי כהן ,התקנת רמזורי שמע לעיוורים ,מיום
.11.4.07

מוטי ששון:

הצעה לסדר רביעית .רועי .רמזורי שמע לעיוורים .אני לא מבין ,יש כאלה.

רועי כהן:

רגע ,רגע ,לגבי ההצעה הזאת אני רוצה להבהיר.

מוטי ששון:

רק כדי שתדע .יש כאלה וממשיכים להוסיף .אפילו פה יש.

רועי כהן:

יש כאלה ,ואני קבלתי גם את הרשימה .יש כאלה .אבל אני רוצה לעדכן ,רק
שתעדכנו באגף התשתיות .ברחוב אילת לא עובד ,ברחוב משה דיין תחנת
דלק היובל לא עובד ,בשני צמתים שאכן נאמר שם,

נתי לרנר:

אתה אמרת למוקד? סליחה שאני שואל.

רועי כהן:

לא.

נתי לרנר:

תעביר לי את הרשימה ,בסוף הישיבה אני אקח ואנחנו נטפל במה שלא פועל.

רועי כהן:

אבל יש עוד שורה של מקומות שהם הצביעו על זה גם האגודה של העיוורים.
ליד בית ספר  ...הצביעו על עוד כמה מקומות .אני חושב שצריך להגיע איתם
לדיון.

נתי לרנר:

יש לנו אגודה מקומית שאנחנו עובדים מולה .יש לנו את ההצעות.

רועי כהן:

בסדר ,הם אלה שפנו ואמרו שבמקומות האלה לא עובדים.
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נתי לרנר:

הם הנציגים שלנו ,הם יום יומיים אתנו ,הם הנציגים של חולון .אנחנו חיים
איתם) .מדברים ביחד(

מוטי ששון:

חברים ,אני מבקש.

עמוס ירושלמי:אני רוצה לברך על הנושא הזה ,זה מה שאני רוצה להגיד.
מוטי ששון:

אבל אתה לא שמעת אותי .חברים ,אפשר לדבר? תנו לו לדבר.

עמוס ירושלמי:אני מברך אותך אדוני ראש העיר ,באמת ,שמיצית את בקשתי בנושא
הזמזמים בצמתים .זה מה שרציתי להגיד לך .ותודה ,כנראה שהצלת הרבה
ילדים והרבה עיוורים והרבה אנשים שלא יכולים לחצות.
מוטי ששון:

תודה .מאחר ואנחנו עושים את זה כל הזמן אני מבקש להוריד את זה מסדר
היום.

החלטה :ההצעה הוסרה מסדר היום.

 .5הצעה לסדר היום של חבר המועצה מר יואל ישורון ,מיום  ,12.4.07בעיית חניה
במתחם דובנוב.
מוטי ששון:

אני עובר לסעיף הבא ,יואל .הצעה לסדר של יואל ישורון על חניה במתחם
דובנוב .כן ,יואל.

יואל ישורון :אני רוצה ,אני לא אקריא את זה ,זה לא שאילתא .אני רוצה להקדים בשני
דברים .אני מדבר על בעיית החניה במתחם דובנוב .זה לא שזה לא קיים
במקומות אחרים .אבל אני סיירתי שם מספר פעמים,
מוטי ששון:

גדי ,תן לו לדבר ,תתאזר בסבלנות .אוי ואבוי מה שיהיה כשתהיה סגן .תשב
בשקט אז? תראה ,יוסף יושב בשקט) .מדברים ביחד(

מוטי ששון:

יואל ,אני אגיד לך את הבעיה .חבר'ה ,אתם צריכים להבין ,אתם כבר שלוש
שעות בישיבה .אז קשה לשמור על,

יואל ישורון :אני רוצה להקדים שאני סיירתי ברחוב הזה מספר פעמים .לכן ההצעה לסדר
שלי ,ואתם תראו בפתיח ,הפתיח יותר ארוך מהצעת ההחלטה שגם אני רוצה
לעשות לה איזה תיקון קטן .גם למדתי מה קורה בערים אחרות .אבל באמת
הגעתי למסקנה .זה באמת מתחם שהיה שקט ,פסטורלי ,תושבים שקטים
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שאני לא זוכר מתי הם התלוננו .גם בשיחות איתם אני הרגשתי שזה ממש
מתוך הלב ,מאוד כואב להם .והטענות שלהם שהם חיו עשרות שנים בצורה
שקטה ,בצורה יפה .המקום שאני למדתי בו ,זה בית ספר התיכון שאני
למדתי בו .גם אהבתי את המקום הזה ,שאתם בוודאי מכירים .מה גם שעם
הזמן ,וזה מלמד ,כל הזמן הם לא התלוננו ועכשיו הם התלוננו אז כנראה
שהבעיה באמת הפכה להיות קריטית .וזה באמת אני ציינתי שם ,עשיתי שם
סיור לראות מה המרכזים שגם הם בעצמם ציינו .מרכז יום לקשיש זה דבר
חדש ,בית ספר יבנה לפני כן.
מוטי ששון:

שם אין בעיה בשני הצדדים לחנות.

יואל ישורון :מה?
מוטי ששון:

אין שם בעיה לחנות בשני הצדדים.

יואל ישורון :רגע רגע .בית הדין למשמעת ,מרכז השיקום ,גן ילדים ,יש שם בתי כנסת
שניים ,יש שם את בית הדין למשמעת .אני רוצה לתקן משהו בהצעה .אני
בדקתי למשל ,היום דיברתי עם ראש עיריית בת-ים לחיאני .שם קיים ,זה
קיים בכל הערים ,זה לא מה שאני מציע .למשל בבת-ים ברחובות הראשיים
משעה שמונה עד השעה שמונה ,שמונה וחצי בבוקר פקחים לא רושמים
דו"חות .וברחובות הצדדיים כמו הרחובות שבמתחם דובנוב החל מהשעה
חמש וחצי ועד השעה שמונה ,שמונה וחצי ,אני לא זוכר ,הם לא רושמים
דוחות .מה שידוע לי עוד היום מהשיחות שהם הולכים לעגן את זה במועצת
העיר .לכן מה שאני מציע לאור הנסיבות .זו לא הצעה פופוליסטית ,זו
הצעה שקיימת .היא לא מנוגדת לחוק והעירייה בהחלט יכולה לעצב מדיניות
כזאת .אני אקריא את הצעת ההחלטה ואני אוסיף לה חצי שורה:
אשר על כן ולאור הנסיבות המיוחדות בהסבר להצעה הבאה העובדה כי
מדיניות זו קיימת בערים אחרות בנסיבות דומות אבקש כהצעת החלטה
שתתאפשר חניית תושבי השכונה לאורך רחוב דובנוב עם שני גלגלים על
המדרכה בין השעות ,זה התוספת המשמעותית מההצעה המקורית ,בין
השעות חמש וחצי אחרי הצהרים עד השעה שמונה בבוקר.
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אני לא חושב שהצעה הזאת לא הגיונית ,היא הצעה הגיונית .זה יכול להיות
עוד ,לראות מה קורה .באמת אתה יכול לסייר ,אני מניח שאת מכיר אותי
יותר טוב ממני .המקום הזה באמת קשה ,המצוקה באמת אמיתית .אני
דיברתי עם תושבים אינטליגנטים שלא מחפשים צרות ,חוטפים דו"חות .מי
שבא לחנות שם זה לא תושבי המקום .ברגע שאנחנו מגבילים את זה לשעות
האלה אני חושב שההצעה הגיונית ורצויה.
מוטי ששון:

טוב .גדי ,די תן לו לדבר .חברים ,הנושא הזה הוא נושא מורכב ובעייתי
בצורה בלתי רגילה משום שיש כאן בעיה גם חוקית.

יואל ישורון :אני ידעתי שתגיד את זה .זה לא נכון ,מוטי.
מוטי ששון:

אני שמעתי אותך בקשב רב ,תשמע לי .כאשר אתה בא ומאפשר ,ואני אומר,
יש מצוקות ,וזה לא רק ברחוב דובנוב .אני אתן לך רחובות שועדת תנועה
החליטה צד אחד ,למשל ברחוב הצנחנים ,החליטה בצד אחד לעשות עכשיו
פתאום אדום לבן .גוש חלב עד עכשיו היו בסדר .אני מדבר עם יועצי התנועה
אני אומר :מה יום מיומיים? מה קרה היום דווקא? כל הזמן חיו בסדר .יש
בעיה ,ברגע שמתחילים להתלונן .אני אתן לך דוגמא שאני מטפל בה .תלונות
של עורכי דין שגרים באותו רחוב שמכירים את החוק ומדברים על השטח
שאתה צריך להקצות לכל דבר ודבר כולל מדרכה .עכשיו ,כשאתה מדבר
לחנות על מדרכה אתה גם צריך לדעת מה רוחב המדרכה .אם אדם מבוגר לא
יכול לעבור עם עגלה אתה בבעיה אם יקרה מחר משהו כי אתה נתבע.
העסק הזה הוא מורכב ,אני מטפל בו .כי זה לא רק לגבי רחוב דובנוב ,כי זה
צריך להיות תקף לגבי כל העיר .ויש את ועדת התנועה .אנחנו נעבוד ביחד עם
ועדת התנועה ,נראה מה אפשר לעשות ואיך אפשר להתגבר על אותה בעיה
בחוק שאומרת לך שאתה צריך למשל רוחב של  7.5מטר לכביש ואתה בא
עכשיו ועושה  6.5או  .6.8ואם אתה צריך לרוחב של מדרכה  Xועשית חצי ואי
אפשר לעבור שם .יש בעיה.

יואל ישורון :ולמה רק ברחוב הזה ולא ברחוב אחר?
מוטי ששון:

בדיוק .יואל ,לכן אני בא ואני אומר .יואל ,העסק הוא לא פשוט .ואם אנחנו
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נביא ,נביא את זה לגבי כל העיר.
יואל ישורון :למה בבת-ים?
מוטי ששון:

אני לא יודע מה בבת-ים .מה ,אתה לוקח את בת-ים ,אתה נותן לי דוגמא?
אני לא יודע מה קורה שם .אולי תגיד לי ,שם גובים חניה בתשלום? בחונים
לא גובים ,מה אתה משווה .יואל ,אני אומר לך ,הנושא לא פשוט ,הוא
מורכב .אני חוזר ואומר לך ,אני חוזר ואומר לך ,אנחנו עכשיו יושבים .הנה,
ליפא נתן חוות דעת ,אני ישבתי עם יועצת התנועה שבאתי אליה בעקבות
תלונות שמגיעים אליך .הלא לא מגיעים אליך תלונות ,מגיעים אלי ואני צריך
לתת תשובה .כשאני שומע את יועצת התנועה אומרת שזה בניגוד לחוק .אז
אני צריך למצוא יחד עם היועץ המשפטי .שמע ,אני חוזר ואומר לך ,אנחנו
נשב ואני יושב ,וכאשר יהיה לי פתרון אנחנו נביא את זה פה לישיבת המועצה
באמצעות ועדת התנועה .הנה ,הוא ועדת תנועה ,יגיד לך.

מיקי שמריהו :אם אתה עושה בצד אחד אתה בקושי יכול להעמיד לכל אורך הרחוב
מכוניות.
מוטי ששון:

לכן העסק מורכב ולא פשוט) .מדברים ביחד(
יואל ,זה יהיה רק ברחובות שמשמשים רק את הדיירים ,רחובות צדדיים.
ולכן אני אומר ,אני בו זמנית מטפל בכמה רחובות שהתלוננו ,באים אלי
לקבלת קהל ומעלים את הסוגיות האלה ,אני קורא לאנשי התנועה ,יש לי
בעיה.

יואל ישורון :מה אתה מציע?
מוטי ששון:

אני מציע להעביר את זה לועדה וכאשר אנחנו נגיע לאיזה החלטות נביא את
זה לפה.

יואל ישורון :לא ,אבל אני עכשיו רואה לפי נימת דבריך שאתה אומר משהו שלדעתי הוא
שגוי שזה לא חוקי .אז אתה ממש מוריד את זה מסדר היום.
מוטי ששון:

יש בעיה אם זה בסמכות שלנו של המועצה .אי אפשר עכשיו ככה לאשר את
זה בצורה כזאת.

יואל ישורון :לא ,לא אמרתי.
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אלי נעים:

צריך להקים ועדה שתבחן את הכל.

יואל ישורון :אתה לא שמעת את ההערה שלי .לפי נימת דבריו הוא מעביר את זה לועדה
וקובר את זה בועדה) .מדברים ביחד(
נעביר את זה לועדה.

החלטה :הוחלט להעביר את ההצעה לוועדה.

 .6הצעה לסדר של חבר המועצה עמוס ירושלמי ,מורה פרטי.קום ,מיום .17.4.07
מוטי ששון:

עמוס ,בבקשה.

עמוס ירושלמי:לאחרונה התפרסמה כתבה בנושא מורה פרטי קום .בעיתון ידיעות אחרונות
מיום  .4.4.07הכתבה עסקה במתן שיעורי עזר לתלמידים באמצעות רשת
האינטרנט .בכתבה צוין שרשויות רבות אימצו את העניין והתוצאות מדברות
בעד עצמן .כמו כן נכתב על העלות הנמוכה לתלמיד כפי שגובים בהרצליה
בין  35ל 50 -ש"ח לשנה ,עלות סמלית .רק בהרצליה נעזרים בפרויקט מעל
 3500תלמידים.
עכשיו ,אני רוצה לוותר על הנושא של הצעה החלטה ,אדוני ראש העיר .מה
שאני חושב שהרבה תלמידים שידם לא משגת תקציב לשיעורים פרטיים.
שווה לבדוק את הנושא וזה יכול לעזור להרבה תלמידים.
מוטי ששון:

עמוס ,מאחר והנושא הזה גם קרוב ללבי ,כל השיעורים הפרטיים
לאוכלוסיות החלשות הנחיתי את כל בתי הספר לפתוח שיעורי עזר
במתמטיקה ואנגלית במחירים סמליים וללא  30שקלים שאתה מדבר ,יש
בתי ספר שאפילו לא גובים שקל .ביקשתי להכיל את זה גם על חטיבות
הביניים וגם על היסודי .ואם תתעניין אני אקרא למנהלת המחלקה ש,

עמוס ירושלמי:שווה לבדוק את זה .אני אומר ,אתה יכול לבדוק את זה.
מוטי ששון:

עושים את זה .חוץ מזה גם במסגרת קרן רש"י עושים יום לימודים ארוך .יש
לך שישה בתי ספר שגם ארוחת צהרים וגם מקבלים שיעורי עזר וגם הכנת
שיעורים .בקטע הזה אנחנו עושים הרבה מאוד ,ואם בית הספר נותן את
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השיעורים האלה במסגרת הפעילות שלו אז יכולים ללמוד מאתנו.
אני מוריד את זה מסדר היום.
החלטה :ההצעה הוסרה מסדר היום.

 .7הצעה של חבר המועצה עו"ד רועי כהן ,איסוף פסולת אלקטרונית למחזור מיום
.26.4.07
מוטי ששון:

אני עובר לסעיף הבא .הצעה של רועי על איסוף פסולת אלקטרונית למחזור.

רועי כהן:

פורסמה בעיתון מעריב ב 7 -למאי .ההצעה מדברת על הקצאת מקומות בעיר
תל-אביב לאיסוף פסולת אלקטרונית למחזור .לנוכח העובדה שאלפי תושבים
בעיר ,בעלי עסקים ומפעלים משליכים לאשפה מדי יום מכשירי טלוויזיה,
מחשבים ,מערכות סטריאו ,טלפונים ניידים ,וידיאו ,ועוד ציוד אלקטרוני
אחר מבלי להבין את הנזק הסביבתי העצום שהם גורמים .אותה "פסולת
אלקטרונית" הגדלה במימדים אדירים עתידה להפוך למרכיב חשוב בפסולת
המוצקה ,עובדה המחייבת את הגורמים האחראים להיערך בהתאם.
מי שעוד לא יודע ,מרכיבי האלקטרוניקה השונים מכילים מתכות כבדות
דוגמת עופרת ,כספית ,כרום וארסן .מדובר במתכות רעילות ביותר שחדירתן
למי התהום דרך הפסולת עלולה לסכן את בריאות הציבור ,בנוסף לעומס
שהם יוצרים על המטמנות .חומרי המבנה אינם מתפרקים ביולוגית
והרכיבים האלקטרוניים מהווים חומר בעירה שעלול לגרום לשריפות .בעירה
זו עלולה לגרום לתגובות כימיות המשחררות גזים רעילים ביותר המסוכנים
לסביבה.
לאור כל הדברים שצוינו לעיל ולנוכח העובדה שגם תל-אביב מיישמת הלכה
למעשה ,הקצאת מקומות לאיסוף פסולת אלקטרונית למחזור ,אבקש להביא
בפני חברי המועצה הצעת החלטה לאישור המועצה .אני רק יכול להגיד שפה
יש נספח מסודר של עיריית תל-אביב של איסוף פסולת אלקטרונית מפחי
אשפה .אני אומר להזדרז ,הנושא הזה הרבה יותר חשוב מהנושאים
האחרים ,תאמין לי .זה נושא שקשורים לאיכות החיים שלך ולאיכות
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הסביבה שלך .כשזורקים לך מחשב ליד הבית בסוף אתה תשתה את
הרכיבים שלהם.
עיריית תל-אביב קבעה מספר מתחמים כדי לאסוף .אני חושב שהעלות
השולית היא מאד קטנה לעומת העלות שהעיר חולון והתושבים שלה שאיכות
החיים שלה תוכל להשתפר .אני חושב שאם אנחנו נאמץ את הרעיון הזה
כפיילוט של מספר מקומות מרכזיים שיוצבו פחים,
מיקי שמריהו :מה זה פיילוט? או שעושים או שלא עושים? מה זה פיילוט?
רועי כהן:

פיילוט זה מספר מקומות שעושים .לכן אני מציע) ,מדברים ביחד(
יש להקצות מקומות לאיסוף פסולת אלקטרונית למחזור שמספרם ומקומם
יקבע על ידי גורמי העירייה .אני חושב שהנושא הזה הוא יותר מדי רציני.

מוטי ששון:

אני בהחלט מאמץ כל דבר שמשפיע על איכות הסביבה ,הגנת הסביבה .אני
אנחה את הרשויות ,אנחנו נאמץ את ההצעות שלהם.

רועי כהן:

אתה לא צריך להנחות .זה התפקיד שלך.

מוטי ששון:

אני לא מכיר את מה שאתה אומר ואני מוכן לבדוק את הנושא הזה במסגרת
הועדה ובמסגרת זה שתיפגש עם איזבלה אפיק יושבת ראש נת"א היחידה
לאיכות הסביבה) .מדברים ביחד(

מוטי ששון:

להעביר את זה לועדה .הנושא יורד מסדר היום) .מדברים ביחד(

ניסן זכריה:

מוטי ,כל הדברים האלה יכלת להגיד לרועי שיפנה למנהלי המחלקות שיפתרו
את זה.

מוטי ששון:

הוא מעלה הצעה ואני מוריד אותה.

ניסן זכריה:

היית אומר לו :רועי ,תפנה למנהל אגף הזה.

מוטי ששון:

לא ,לא ,לא .הוא רצה להוריד ,לא ידעתי שהוא רצה להוריד כמה הצעות
לסדר) .מדברים ביחד(

מוטי ששון:

רועי ,בבקשה.

רועי כהן:

עם כל הכבוד לזמן שלכם זה המקום היחידי שאפשר לעלות בו נושאים אני
חושב שזה שמנסים,

החלטה :ההצעה הוסרה מסדר היום.
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 .8הצעה לסדר של חבר המועצה עו"ד רועי כהן ,פרסום רשימה של ריכוז כל חניות
הנכים המסומנות באתר האינטרנט ,מיום .24.5.07
מוטי ששון:

רועי ,בבקשה תמשיך.

רועי כהן:

ההצעה לסדר הבא מדברת על משהו מאוד פרקטי שאני חושב שזה יהיה
בושה אם יועבר לועדה .ריכוז כל חניות הנכים המסומנות ברחבי העיר באתר
האינטרנט של עיריית חולון .אגב ,במסגרת הרצון להעניק מידע באמצעות
אתר האינטרנט אבקש מחברי מועצת העיר לאשר פרסום באתר הרשמי של
עיריית חולון רשימה של כל חניות הנכים המסומנות ברחבי העיר בחניונים
הציבוריים ובסמיכות לבתי תרבות ,מוסדות ציבור ,מרכזי קניות ועוד.
הפרסום נועד לתת מידע חיוני אמין וזמין לאוכלוסיית הנכים ואנשים עם
מוגבלויות תושבי העיר חולון ומחוצה לה ולאפשר להם לנוע ולנהל את
חייהם באופן חיוני כמו כל אזרח אחר תוך עצמאות ופרטיות בכבוד.
אני חושב שהנושא הזה עם עלות הכי שולית .פשוט רק לאתר את המקומות.

אהרון איסרס :מוטי ,הרי לפני ארבע שנים המועצה הזאת החליטה פה אחד,
מוטי ששון:

עוד אין לה ארבע שנים.

אהרון איסרס :פה אחד החליטה לפרסם באתר האינטרנט את כל הפרוטוקולים של הועדות
וכו' וכו' .ארבע שנים אנחנו שומעים ממך שהאתר הזה צריך להיות משודרג.
הוא עדיין לא שודרג .עכשיו זה פורסם באינטרנט אבל לא מיושם שום דבר.
מוטי ששון:

זה שני דברים שונים .הוא מעלה הצעה ואנחנו נפרסם את זה באינטרנט.
)מדברים ביחד(

מוטי ששון:

או.קיי .נפרסם את כל החניות באינטרנט.

החלטה :מועצת העיר מחליטה לפרסם ריכוז חניות הנכים בעיר חולון באתר האינטרנט של עיריית
חולון.

.9

בחירת יו"ר לועדת הביקורת.

מוטי ששון:

אני עובר לסעיף הבא .בחירת יושב ראש לועדת הביקורת .מאחר וזה מגיע
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לסיעת האופוזיציה ,לסיעה הגדולה באופוזיציה ,זה נתון לסיעת הליכוד.
ליכוד זה לא ניסן .אז ההצעה שלכם :יואל ,מיקי ,זאב ואילן .אילן אתה לא
יכול להיות ,זאב אתה לא יכול להיות .או.קיי .יואל ,אתה רוצה? שמוליק,
אתה עומד על ההצעה שלך או שאתה מוריד את המועמדות של ניסן?
שמואל ברטנשטין :יש שתי הצעות.
מוטי ששון:

או.קיי .מי בעד יואל ישורון?

ניסן זכריה :קודם כל אני מברך את יואל שהסכים לקחת על עצמו את התפקיד .לצערי הדבר
נעשה בלית ברירה .יואל לא כל כך רצה את התפקיד .הסיבה נובעת מזה
שאדון ראש העיר רצה לבחור את המבקר שלו .זה תפישת העולם שלו,
המבוקר צריך לבחור את המבקר .אז בהתחלה היה מר זאב סיון שהוא נעדר
מהישיבה) .מדברים ביחד(
קודם כל שכחנו את הגברת שרון אביגד שהיא הייתה מעין קואליציה
אופוזיציה שהיא גם נבחרה על ידי המבוקר לבקר את המבקר .כשיש החתם
קואליציוני .זה רק מראה את הדרך ,על האיש ומה הוא מסתיר באמת .אחר
כך נולד מר סיון ,זאב סיון שעד הבוקר נכון להבוקר היה המועמד
האולטימטיבי ,אבל הסתבר לראש העיר שהוא לא גר בחולון גם .אבל לא
משנה ,הוא גם את זה כרגע ,הוא לא ידע בדיוק .הוא גר ברחוב ההסתדרות
 ,183אבל ברחוב ההסתדרות  183לא גר זאב סיון .מה לעשות? יש בעיה עם
הכבישים .יואל הוא לדעתי מועמד ראוי ,הוא יכול לעשות את התפקיד .אני
באמת מאחל לו הצלחה .וחבל שזה נעשה בצורה כזאת כי עירייה שמתהדרת
בפרסים ,בסמלים ,בסיסמאות ,ביחסי ציבור – צריכה להתבייש וגם העומד
בראשה שהוא פוסל אנשים על בסיס אישי כדי לעמוד בראש ועדת הביקורת.
זה אומר שיש לו מה להסתיר ואדם שיש לו מה להסתיר צריך להתבייש.
אהרון איסרס :יש לי שאלה ,אדוני ראש העיר.
מוטי ששון:

מה השאלה?

אהרון איסרס :איך המינוי הזה בסיעת הליכוד נותן מענה לחלוקה צודקת ושוויונית בין כלל
סיעות המועצה .כשאני מזכיר לך שעדיין יש פה חברים שהודחו על ידך מכל
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מיני ועדות ובכלל לא קבלו אפילו ייצוג אחד בועדה כלשהי .אז למה לסיעת
הליכוד יש,
מיקי שמריהו :זו הסיעה הגדולה.
אהרון איסרס :זו הסיעה הגדולה אז תוותרו על אחת הועדות לטובת חברים שאין להם
נציגות בועדה .אני לא בעד מפלגת העבודה ,אני לא בעד שום דבר ,אני בעד
חלוקה צודקת ,זה הכל) .מדברים ביחד(
מוטי ששון:

מאחר וישנה הצעה אחת ומאחר ואני בעבר פניתי גם ליואל וגם לאילן לוי
וגם לזאב ניסים ואמרתי :אדרבא ואדרבא .פניתי אז ואמרתי :מי שרוצה
מכם שייקח את היושב ראש ועדת הביקורת ,זה מגיע לכם .כל אחד
מהשיקולים שלו החליט שהוא לא רוצה לקחת את זה .היום יואל החליט
שהוא לוקח את זה .אני חושב שמגיע לו ואני מציע להצבעה .מי בעד?

אהרון איסרס :אדוני ,אבל אתה לא נותן,
מוטי ששון:

מי בעד יואל יושב ראש ועדת הביקורת .מי בעד?

אהרון איסרס :אדוני ראש העיר ,אתה לא נותן תשובה.
מוטי ששון:

בעד.18 :
נגד.1 :
נמנע.2 :
ההצעה אושרה.

החלטה:

.10

הוסרה ההצעה למנות את ניסן כיושב ראש ועדת הביקורת ונבחר יואל ישורון.

מינוי חבר המועצה גדי וקס כסגן רה"ע במקום סגן רה"ע יוסף כהן )בהתאם
למועצת העיר שמן המניין מס' .(37

מוטי ששון:

אני עובר לסעיף הבא .מינוי חבר המועצה גדי וקס כסגן ראש העיר במקום
סגן ראש העיר יוסף כהן .זה בישיבת המועצה מספר  37אמרתי שהם
יתחלפו .אני רוצה להודות ליוסף כהן,

אהרון איסרס :לא רוצה ,לא רוצה ,על תחלק לי נדבות.
מוטי ששון:

על העבודה שלו במועצת העיר .ולפני שאני עובר להצבעה ,יוסף ,אתה רוצה
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לומר?
יוסף כהן:

בתקופת כהונתי כסגן המשכתי לטפל בפניות הרבות של התושבים ביתר שאת
ואיתם יחד פניתי לגופים המטפלים באותו נושא לפתרון .וגם חובה להזכיר
שמצאתי אוזן קשבת לפתרון בעיית הפונים אצל כל הפקידים שפניתי
אליהם .ומכאן אני שולח את תודתי אליהם דרך המועצה .כחבר מועצת
העיר ,כפי שעשיתי בעבר כן גם עכשיו ,אמשיך להיות אוזן קשבת לבעיות
הפונים אלי עד תום הכהונה הנוכחית של מועצת העיר במעשים ולא
בדיבורים .ידידי ועמיתי דוד שלום ,ברכתי נתונה לך בהבחרך היום לסגן
ראש העיר .בהזדמנות זו אני רוצה לברך את חברי חבר המועצה גדי וקס
המחליף אותי בתפקיד ומאחל לו הצלחה ואעמוד לרשותו ככל שיבקש.
ושוב ,תודה לכולכם ובהצלחה לנבחרים החדשים.

מוטי ששון:

או.קיי .מי בעד גדי וקס?
בעד.20 :
נמנע.1 :
גדי וקס אושר כסגן ראש העיר .הבחירה של גדי לפי סעיף  15לפקודת
העיריות.

החלטה :מועצת העיר מאשרת מינוי גדי וקס לסגן ראש העיר לפי סעיף  15לפקודת העיריות.

.11

מינוי חבר המועצה דוד שלום לסגן רה"ע על פי סעיף  15לחוק הרשויות
המקומיות במקום סגן רה"ע עו"ד מיכאל לויט )בהתאם לישיבת מועצת העיר
שמן המניין מס' .(37

מוטי ששון:

מינוי חבר המועצה דוד שלום לסגן ראש עירייה על פי סעיף  15לחוק
הרשויות המקומיות במקום סגן ראש העיר מיכאל לויט .אם אתה תדבר,
דוד שלום לא יבחר עוד היום .מי בעד דוד שלום במקום מיכאל לויט כסגן
ראש העיר?
בעד.20 :
נגד :אין.
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נמנע.2 :
ההצעה אושרה.
אני מברך את דוד שלום ואת גדי וקס כסגני ראש העיר ומאחל להם הצלחה.

החלטה :מועצת העיר מאשרת מינוי דוד שלום לסגן רה"ע לפי סעיף  15לפקודת העיריות.
מוטי ששון:

אתם רוצים לשמוע את גדי? בבקשה תמתינו.

גדי וקס:

ראשית ,תודה רבה .אהרון ,ראשית תודה רבה על התמיכה שלכם ועל
הבחירה שלכם בי .שניים ,אני לא רואה בזה תואר של כבוד אלא אני רואה
בזה אחריות שמוטלת על הכתף והיא מגדילה גם ציפיות של הציבור .כשאתה
מציג את עצמך כסגן מצפים ממך להרבה יותר .והדבר השלישי ,אני מקווה
שאני אוכל לעמוד בהתחייבות להיות ,להתמודד עם כל מטלה וכל משימה
וכל בעיה שתובא לטיפולי .ואני מקווה שאני אשרת באמונה ומסירות ועל פי
יכולתי לטובת האדם ,לטובת התושב ולטובת העירייה.
עוד שורה .אני רוצה להגיד תודה רבה במיוחד לחברים ממפלגת העבודה
מהמשמרת הצעירה שעשו לי הפתעה ללא ידיעה .כנראה זה רץ במערכת.
תראו את הפוטנציאל של מפלגת העבודה.

דוד שלום:

זאת הזדמנות נעימה להודות למכובדי ראש העיר מר מוטי ששון שנתן בי
אמון על החלטותיו ,שהציג את מועמדתי .אני מודה גם לחברי המועצה
שהצביעו עבורי ואני מבטחיכם שאקדיש את מיטב כוחותיי לשרת את תושבי
חולון באמינות ובנאמנות .תודה רבה לכם.

הישיבה נעולה.

נתי לרנר

מוטי ששון

ע/ראש העיר

ראש העיר
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