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על סדר היום:

.1

שאילתא של חבר המועצה רועי כהן בנושא דו"ח מבקר המדינה לשנת  – 2007שימוש
בקרקע מזוהמת.

.2

שאילתא של חבר המועצה ניסן זכריה בנושא צנרת אסבסט.

.3

שאילתא של חבר המועצה רועי כהן בנושא המתת חתולי רחוב.

.4

שאילתא של חבר המועצה אהרון איסרס בנושא סיירת הביטחון.

.5

שאילתא של חבר המועצה אהרון איסרס בנושא בניית אולם להתעמלות אומנותית.

.6

הצעה לסדר של חבר המועצה רועי כהן בנושא הכנת תוכנית אב לחינוך לבטיחות
בדרכים.

.7

הצעה לסדר של חבר המועצה אהרון איסרס בנושא תרסיסי שלג.

.8

אישור פרוטוקול ) (1/2008הועדה המקצועית לקביעת תבחינים לתמיכות בספורט
לתקציב .2008

.9

אישור מועצת העיר לפתיחת חשבונות בנק להשקעות באמצעות מנהלי תיקים ואישור
לעבודה עם מנהלי תיקים נוספים בהתאם למכתבו של חשב העירייה ,מר אורי צור
מיום .24.1.08

.10

שיבוץ נציגי סיעת הירוקים בוועדות העירוניות בהתאם למכתבו של חבר המועצה רועי
כהן מיום .25.1.08
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ריכוז החלטות מישיבת מועצת העיר מן המניין מס'  85מיום 3.2.08
פרוטוקול מס' 327

 .6מועצת העיר מחליטה להוריד את ההצעה מסדר היום.
 .7מועצת העיר מחליטה להוריד את ההצעה מסדר היום.
 .8מועצת העיר מחליטה לאשר פרוטוקול  1/2008הועדה המקצועית לקביעת תבחינים לתמיכות
בספורט לתקציב .2008
 .9מועצת העיר מחליטה לאשר פתיחת חשבונות בנק להשקעות באמצעות מנהלי תיקים ואישור
לעבודה עם מנהלי תיקים נוספים בהתאם למכתבו של חשב העירייה ,מר אורי צור מיום
.24.1.08
 .10מועצת העיר מחליטה לאשר שיבוץ נציגי סיעת הירוקים בוועדות העירוניות בהתאם למכתבו
של חבר המועצה רועי כהן מיום .25.1.08
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מוטי ששון:

אני פותח את הישיבה שמן המניין מס' .85

שמואל ברטנשטין :גם עכשיו מן הראוי להגיד את שעת ההתחלה שזה בערך,
מוטי ששון:

תגיד מה שאתה רוצה.

שמואל ברטנשטין :רבע לתשע ,באיחור של שעה וחצי.
מוטי ששון:

.2

רועי יצא רגע לשירותים .ניסן אתה רוצה להתחיל בשאילתא שלך?

שאילתא של חבר המועצה ניסן זכריה בנושא צנרת אסבסט.

ניסן זכריה:

אני אתחיל בבקשה ,אין בעיה .השאילתא שלי מדברת על נושא של צנרת
האבסט .אני חושב שזה דווקא בא אחרי התב"ר ,למה? כי אנחנו רואים
שמאשרים פה מאות מיליונים על שיפוצים ועל דברים ,מוזיאונים ,גולות גם
שזה דבר חשוב ,אבל צנרת אסבסט לא נמצא הכסף במשך הרבה מאוד שנים.
השאילתה מדברת מעבר לשכונות קרית שרת וקרית בן גוריון ,שמדובר אמנם
על  ,2%זה התשובות כבר?
טוב ,אני אחכה שהוא יסיים .אם מדובר על  400בערך קילומטר400 ,
קילומטר זה כל העיר.

מוטי ששון:

כן ,ניסן תקרא.

ניסן זכריה:

השאילתא בעצם מדברת ,מעבר למקומות שאנחנו כבר יודעים עליהם שהם
קרית שרת ובן גוריון המוזנים דרך צנרת אסבסט ,איזה מקומות נוספים
בעיר יש עדיין צנרת אסבסט? כמה קילומטר מדובר? והאם באמת אין סכנה
בצנרת האסבסט? זה כל השאלה.

מוטי ששון:

טוב ,צנרת האסבסט ,הצנרת הונחה בשנות ה 70-וה ,80-משרד הבריאות לא
נתן הוראה על החלפת צנרת האסבסט כך שהוא לא רואה בזה שום סכנה.
צנרת האסבסט צנרת מוחלפת באופן תדיר ,סך הכל קיימים בעיר עוד כ5.7-
קילומטר שמהווים  2.3%מכלל הצנרת העירונית .תאגיד המים שהתחיל
פעולתו בתחילת  2008יחליף את צנרת האסבסט תוך שלוש שנים.
אני רוצה לציין שצינור האספקה הראשי לעיר היה צינור אסבסט שהוחלף
לפני שנתיים .או.קיי .אני עובר לשאילתא הבאה.

ניסן זכריה:

יש לי עוד שאלת הבהרה מוטי.
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מוטי ששון:

שאלת הבהרה בבקשה.

יואל ישורון:

מוטי כל צנרות האסבסט הם ישנות?

מוטי ששון:

שנות ה 70-80-זה היה התקן.

יואל ישורון:

לא ,אני חשבתי שהרבה יותר.

מוטי ששון:

 2%נשארו 2.3% ,נשארו.

ניסן זכריה:

מוטי ,קודם כל לא ענית,

מוטי ששון:

זה הנתונים שאני קיבלתי מאנשי המקצוע.

ניסן זכריה:

קודם כל לא קיבלנו באיזה אזורים נוספים חוץ מקרית שרת ובן גוריון
ושניים ,ממתי משרד הבריאות נותן הוראה להחליף צנרת אסבסט ,מה הוא
קשור לזה?

מוטי ששון:

לא לא לא ,אני רק אמרתי אם היתה ,אם היתה,

ניסן זכריה:

לא ,באיזה אזורים נוספים?

מוטי ששון:

אם היתה סכנה בריאותית משרד הבריאות היה נותן הוראה להחליף את כל
הצנרת .לא קיבלנו שום הוראה ממשרד הבריאות.

ניסן זכריה:

אבל איזה איזורים נוספים?

מוטי ששון:

אני ,מה שאני יכול לומר לך כרגע זה כמו שאתם ציינתם ,אני אתן לך
בישיבה הבאה אם אתה רוצה שאלת הבהרה ,תקבל את זה בישיבה הבאה
פרטים נוספים.

שמואל ברטנשטין :נתתם תגובה שזה גם כן צנרת אסבסט.
ניסן זכריה:

נכון.

מוטי ששון:

אני אתן תשובה בדיוק באיזה רחובות יש .אני עובר לשאילתא הבאה ,רועי
בבקשה.

רועי כהן:
מוטי ששון:
רועי כהן:
מוטי ששון:
רועי כהן:
מוטי ששון:
רועי כהן:

מה עם השאילתא הראשונה?
לא היית פה.
נו ,אז אני אמרתי לך,
הראשונה ,דבר.
עכשיו השאילתא הראשונה?
כן ,דבר נו.
מה?
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מוטי ששון:

כן.

 .1שאילתות של חבר המועצה רועי כהן בנושא דו"ח מבקר המדינה לשנת  – 2007שימוש
בקרקע מזוהמת.

רועי כהן:

השאילתא מדברת על דו"ח מבקר המדינה לשנת  2007בעניין שימוש בקרקע
מזוהמת בעיר חולון .לאור ממצאי דו"ח המבקר לשנת  2007בעניין שימוש
בקרקע מזוהמת בעיר חולון ואשר קבעה כי חלק מקרקעות ברחבי הארץ
ובעיר חולון בפרט זוהמו על ידי חומרים רעילים ,כאשר המזהמים העיקריים
הם מתכות כבדות ,חומרים אורגנים ,אסבסט ,חומרי דישון והדברה .מפעלי
התעשיה מזהמים את הקרקע גורמים הן לזיהום מי התהום ומקורות המים
והן לגזים רעילים באיזורים שבהם צפיפות אוכלוסין גבוהה.
הבדיקה היתה כי המשרד להגנת הסביבה זיהה רעלים באזורים שבהם
צפיפות האוכלוסין גבוהה .הבדיקה העלתה כי המשרד להגנת הסביבה זיהה
בשנת  2005זיהום בקרקע באזור התעשיה בחולון ,והורה לעיריית חולון
להגביר את השימושים העתידיים בקרקע עד לקבלת אישור מהמשרד ועד
להשלמת פעולת סקירה ושיקום.
באוקטובר  2005באותו מתחם זיהה משרד להגנת הסביבה פעולות של מפעל
במקום ,שבו זוהה זיהום קרקע במים ,המשרד הורה בשנית לעיריית חולון
שלא לאפשר פעילות עסקית בשטח כל עוד לא בוצע טיהור הקרקע .התברר
כי עיריית חולון לא נקטה הליך של אישום מכוח חוק עזר לחולון ,מניעת
מפגעים לשמירת הסדר והניקיון ,המאפשר הטלת קנס על מי שגורם למפגע.
בתשובת העירייה למבקר המדינה נאמר כי העירייה מכינה נוהל טיפול
בקרקעות מזוהמות שיהיה מקיף ויחייב את יחידות העירייה .עוד הוסיפה
עיריית חולון כי העירייה פנתה במסגרת הטיפול לרישיון עסק למפעלים,
לבעלי קרקע ולשוכרים בעניין סקר קרקע וטיפול בקרקע המזוהמת .וכי
בסיכום פגישה מינואר  2006נקבעו הסדרים להמשך טיפול בקרקע זו.
אני אומר היום בעיר חולון יש קרוב למאה מפעלים ,וזה על בסיס חומר של
סגן מנהל המחוז במשרד להגנת הסביבה ,מאה מפעלים המחזיקים חומרים
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מסוכנים בעלי פוטנציאל לזיהום המים בעיר חולון ובאזור התעשיה .וזה
דו"ח שהיה חמור מאוד והתפרסם ,והיה צריך להדליק נורה אדומה לעיריית
חולון.
מי שיוזם כרגע למרות שזה תפקידה של העירייה ,מי שיוזם כרגע את הסגירה
של המפעלים זה דווקא המשרד להגנת הסביבה ,שסגר במהלך שנת 2007
יותר מעשרה מפעלים באזור שבהם נמצאו זיהומי קרקע חמורים ביותר.
אני אומר ושואל ,האם הוכן נוהל לטיפול בקרקעות מזוהמות? כי עד לרגע זה
במשרד מבקר המדינה נאמר לי שלא נשלח הנוהל שמטעם עיריית חולון.
וראיתי בתקשורת שפורסם שכן יש נוהל כזה ,אז נא להעביר אותו למשרד
מבקר המדינה כי שם לא יודעים על הנוהל שיש אותו ,נוהל לטיפול בקרקעות
מזוהמות.
האם הוא נמצא בקרב יחידות העירייה השונות? האם ישנו תנאי למתן
רישיון עסק או היתר בנייה חדש והוא בביצוע בדיקה וטיפול בקרקע
מזוהמת?
מה אירע בהמשך הטיפול של העירייה בקרקע שבו זוהה זיהום קרקע ומים.
והאם עדיין ישנה פעילות של המפעל במקום ,והאם בוצע הליך של טיהור
קרקע ואם לאו?
האם הוטל קנס על המפגע שמתנהל הליך כלשהו כנגד המפגע? תודה רבה.
מוטי ששון:

טוב ,בעיריית חולון קיים ומופעל נוהל לטיפול בקרקעות מזוהמות .הנוהל
נמצא ביחידות הרלוונטיות להפעלתו ,קרי מינהל ההנדסה והמחלקה לרישוי
עסקים.
כיום קיימים תנאים קבועים ברישיון העסק ובהיתר בנייה לטיפול בקרקעות
מזוהמות.
בהמשך לאירוע המתואר בדו"ח בנדון ,הטיפול הסתיים בניקוי הקרקעות
לשביעות רצונם של עיריית חולון והמשרד להגנת הסביבה .בנוסף נרשם תנאי
ברישיון העסק של העסק הנוכחי בעניין ביצוע בדיקות איכות אויר בחללים
הסגורים של המבנה .לא הוטל קנס למפגע ולא מתנהל הליך אחר כלשהו.

רועי כהן:

שאלת הבהרה .עד רגע זה לא נמצא אצל מבקר המדינה שום נוהל כמו
שאמרתי לטיפול בקרקעות ,והדו"ח פורסם לידיעתך ב,31-
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מוטי ששון:

אנחנו נעביר למשרד כל מה שיש ברשותנו.

רועי כהן:

אבל איך זה שבביקורת שלהם לא נשלח להם? בתשובה שלך,

מוטי ששון:

אני יכול להגיד לך את התשובה שקיבלתי מאנשי המקצוע שלי.

רועי כהן:

כן.

מוטי ששון:

או.קיי .אז מה שאין להם אנחנו נעביר להם .אני עובר לשאילתא הבאה .גם
אתה ,נכון? רועי ,המתת חתולי רחוב.

.3

שאילתא של חבר המועצה רועי כהן בנושא המתת חתולי רחוב.

רועי כהן:

פשוט ,אני אקריא ,אני אפתח בציטוט מהמכתב של ד"ר ברטמן שמצורף
לשאילתא שלי ,בעקבות זה שהוא נשלח לא בצורה קריאה ואי אפשר היה
לדעתי לקרוא את זה מצד חברי המועצה ,רק כדי לסבר להם את האוזן למה
נאמר שמה :הנני מאשר בזה כי חתולי רחוב חסרי בית אשר נלכדים על פי
הנחייתי ובכפוף לנוהל אשר פורסם בשעתו על ידי השירותים הוטרינרים
במשרד החקלאות אודות הנחיית ביניים לטיפול בחתולי רחוב מ6/2004/
מועברים לעיתים אל החתוליה של אגודת צער בעלי חיים בישראל ,המשמשת
גם כמתקן מוגן לבעלי חיים הממוקמת ברחוב הרצל  159תל אביב.
חתולים אלו מומתים בהמתת חסד ,אך ורק בחלוף  48שעות באישורי
ובהנחיותי ונמסרים לאימוץ במידת האפשר .הכל בכפוף ובצמוד להוראות
הנוהל האמור כפי שפורסם בשעתו על ידי השירותים הוטרינרים.
הסיוע הניתן לנו כיום על ידי אגודת צער בעלי חיים בישראל הנו נדבך חשוב
בביצוע עבודתנו בשמירה על בריאות הציבור ומניעת סבל מן החתולים הללו
על ידי החזקתם במתקן הולם בעל תנאים נאותים והמתתם בהמתת חסד
בעת הצורך על ידי רופאים וטרינרים מיומנים של האגודה עצמה.
אני בא ואומר ,קודם כל במכתב הזה צריך להסתכל על כמה היבטים .מי
ידרוש תוך  48שעות חתול רחוב? כלומר בכל מקרה החתולים נדונים מראש
למיתה .אין שום אפשרות שתוך  48שעות מישהו ידרוש בכלל חתול רחוב.
כלומר כל ההיתממות ולהציג את זה לעתים ולהציג ,אין ,חתול שמגיע זה
חתול שמת ,לא יוצא משמה חי.
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דבר שני ,התנהלות העירייה היא חד וחלק בניגוד לפסיקת בג"צ ,ואני רוצה
לעדכן אותכם שעמותת נוח ותנו לחיות לחיות מתכוונות להגיש בג"צ נגד
עיריית חולון ונגד הוטרינר העירוני בקשר למדיניות שמצטיירת מהמכתב
הזה של ד"ר בטמן .היא מתירה לכידת חתולים על ידי לוכד פרטי והסגרתם
לצער בעלי חיים ,שם הם מומתים ,אין אפשרות אחרת מלבד ,לא יאספו
אותם תוך  48שעות.
אני בא ואומר ,המכתב שלו מעיד על התנהלות העירייה בניגוד לפסיקת בג"צ
אשר אוסרת המתת חתולי רחוב אלא כמוצא אחרון לאחר שנעשו צעדים
אחרים .ערים נאורות בישראל נוקטות במדיניות הומנית של עיקור סירוס
חיסון והשבה למקום המחייה כדי למנוע התרבות לא מצויה של חתולים
ברחוב ,ולדאוג לאוכלוסיה הקיימת בריאה ,שמהווה חגורת הגנה לתושבים
מפני מכרסמים ונחשים למיניהם.
ואני אתן לדוגמה את עיריית תל אביב שקבעה ,הוטרינר העירוני קבע שאין
שום אפשרות לבצע המתת חסד ,אך ורק נושא של עיקור סירוס והחזרה
לאותו מקום שממנו הוא נלקח .אין בעיריית תל אביב היום המתת חסד והוא
התאים את עצמו לפסיקת הבג"צ .המדיניות הזאת שעולה ממכתבו של ד"ר
ברטמן היא מעידה על המתה מסיבית ואכזרית של חתולי רחוב בריאים מצד
וטרינר עירוני ואין לה מקום בעיר חולון .במיוחד לאור האישור ,ופה אני
רוצה להדגיש ,האישור של הגדלת תקציב העיקור והסירוס לחתולי רחוב
מצד עיריית חולון .כמו כן כתוצאה בפועל שחתולי רחוב אינם נעלמים
מהרחוב ואין יעילות במדיניות זאת ,לעומת זאת חתולים מעוקרים
ומסורסים אינם מתרבים.
העיר חולון נחשבת בעיני רבים לעיר מודרנית ונאורה ,ולכן גם היחס לחלש
ולחסר אונים אמור להיות בהתאם ולא לאמץ מדיניות הנראית על פניה
אכזרית קיצונית ובלתי יעילה.
היום כרגע ואני רוצה להדגיש לכם את זה ,יש ניצול ציני של פרצה בתקנות
משרד החקלאות .נכון שהוא פועל לפי נוהל של משרד החקלאות אבל זה
ניצול ציני ושזה יגיע גם לבג"צ יש פה אפשרות לנקוט בגישה הרבה יותר
הומנית ולאסור המתת חתולים .פסיקת הבג"צ גם הגבילה מאוד את
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התקנות ,ולכן אני בא ושואל את השאלות הבאות בתקווה שזה יוביל לשינוי
של המדיניות.
מהם המניעים לגיבוש מדיניות של המתת חסד לחתולים חסרי בית ,במקום
פעילות עיקור וסירוס שמביאה לצמצום מספר חתולי הרחוב לאורך זמן
והוכיחה את עצמה כיעילה ,ומדוע בחר הוטרינר העירוני בדרך של המתת
חסד מסיבית של חיות בריאות?
 .2לאור פסיקת בית המשפט בנושא עולה כי הוטרינר העירוני פועל בניגוד
לנוהל שגובש בבג"צ אשר אוסר המתת חתולי רחוב אלא כמוצא אחרון לאחר
שנוסו צעדים נוספים .אבקש לדעת באיזה צעדים נוקטת המחלקה
הוטרינרית בנדון לפני העברת החתולים להמתת חסד.
אני רוצה לעדכן אותך ראש העיר באמת מכל הלב .יש תגובות נזעמות מצד
תושבי העיר חולון לנושא של הנוהל הזה .אתה בידיים שלך לשנות את
המדיניות הזאת כמו שבעיריית תל אביב עשו ולהורות שלא ינצלו את הפרצה
הקטנה שיש בתוך החוק ,שמאפשרת המתת חתולי רחוב בריאים ,אלא לפעול
כפי שאתה יזמת גידול של העיקור וסירוס וכך צריך לנהוג .תודה.
מוטי ששון:

אני אקרא או שאתם רוצים ,מסתפקים במה שחילקו לכם?

ניסן זכריה:

קראנו את זה ,שיקרא את הכל?

רועי כהן:

לא לא ,אני רוצה תשובה שלו .עכשיו קיבלתי את זה.

מוטי ששון:

המחלקה הוטרינרית בעיריית חולון עובדת באופן הדוק במיוחד ובצמוד
צמוד לנוהל הטיפול בחתולי רחוב כפי שפורסם בשעתו על ידי השירותים
הוטרינרים שבמשרד החקלאות.
ככלל אין המחלקה הוטרינרית מטפלת בחתולי רחוב ו/או במטרדים
הנגרמים מהם .הדבר הנו אסור על פי פסיקה של בג"צ עוד מיוני .2004
ובכל זאת ,היה ומדובר לפעמים בתלונה מוצדקת כזו ,שנוהל הטיפול בחתולי
הרחוב כן מאפשר לטפל בה ,אנחנו מבקרים במקום ,מוודאים פוטנציאל
לסיכונים בריאותיים או בטיחותיים ,מתרשמים מגודל אוכלוסיית
החתולים ,מעוצמת ההפרעה לציבור וכדומה .לדוגמה מוזיאון הילדים,
מפעלי מזון ,בתי קירור ,מרכזי הפצה של מזון מן החי וכדומה.
איננו מתירים ואיננו מאפשרים לכידה של חתולים משום סיבה ובשום מקרה
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בבתיהם של אנשים המתלוננים ככה סתם ורק משום שהם רואים בחתולי
הרחוב מקור למפגע או מקור לצרות ,לאי נוחות שלהם וכדומה .אנו כן
נאפשר למשל את הלכידה של חתול הרחוב שחדר פתאום לגן ילדים ,שחדר
והתנחל בסניף של טיפת חלב או בקופת חולים ,במוסד ציבורי אחר כלשהו
וכדומה .חתול כזה ילכד על ידינו וישוחרר חזרה כבר בסמוך למקום לכידתו,
ברחוב המקביל למשל.
כל מקרה אחר למשל לפיו חתול נפגע ונשקפת לו מידה של צער בעלי חיים
יטופל אף הוא על ידינו בלא דיחוי .כן תיעשה הערכה מחדש ובמידת הצורך
יורדם על ידינו החתול .היה וכן ניתן עדיין יטופל החתול על ידי אנשי אגודת
צ.ב.ח .יפו-תל אביב .רק משהשתכנענו כי אכן יש מקום לביצוע פעולה של
לכידה ,אנו מתירים לאדם פרטי ,לוכד חתולים מנוסה ,להיכנס לאתר ,נושא
התלונה לבצע לכידה של חתולי רחוב .באין לה לעיריית חולון מתקן להחזקה
של בעלי חיים משל עצמה ,כלביה ,חתוליה ,תחנת הסגר וכדומה ,מתירה
העירייה העברת החתולים הלכודים לידי מתקן מוגן כדוגמת מכלאות צ.ב.ח.
ביפו-תל אביב ,שם הם חופשיים לעשות בחתולים הללו ככל שימצאו
רופאיהם לנכון ,לרבות המתת חסד שלהם .הדבר הזה עולה בפירוש בקנה
אחד עם הוראות הנוהל המדובר.
כבר במהלך השבועות הקרובים ,ניצבת עיריית חולון בפני ביצוע הגל השלישי
של עיקור וסירוסי חתולי רחוב ,כחלק ממבצע מקיף רב שנתי ,אשר החל לפני
שנתיים ,ואמור לחול גם עם הזמן ,על כלל שכונות העיר .בגל הקרוב אנו
עתידים לבצע עוד כאלף ניתוחי עיקור נוספים .בשתי הגלים הקודמים נלכדו
כ 900-חתולי רחוב ,עוקרו או סורסו וגם חוסנו כנגד כלבת והושבו בחזרה
לטריטוריית המחיה שלהם .והכל נעשה בתיאום ושיתוף הדוק עם מאכילי
החתולים.
כן ,מה שאלת ההבהרה?
רועי כהן:

קודם כל מה שכתוב פה לא תואם את המכתב ,אז ככה שתראה ,לא תואם
את המכתב זה דבר,

מוטי ששון:

מה שאלת ההבהרה?

רועי כהן:

השאלה שלי היא מדוע ראש העיר או מועצת העיר לא תקבע גישה יותר
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הומאנית שאומצה,
מוטי ששון:

יש נוהל שנקבע על ידי משרד החקלאות,

רועי כהן:

רגע ,אבל הנוהל הזה לא אומץ בעיריית תל אביב ,אומצה בעיריית תל אביב
ואומצה גישה יותר הומאנית שאוסרת על המתת חתולים ,עובדת בדיוק לפי
מה שהוא כתב פה ,לפי הנוהל הזה שמחזירים אותו למקום שלו ,אבל פה יש
פרצה והוא כותב לך את זה גם במכתב ,שהוא מעביר את זה תוך  48שעות
לאגודת צער בעלי חיים ,ששמה הדין שלהם הוא מוות .תבין ,אין סיכוי
שמישהו ידרוש אותם ,וזה חיות בריאות שאתה הולך להרוג אותם רק בגלל
שהם הגיעו לשמה.
אני מבקש וזה השאלה שלי ,מדוע לא לנקוט בגישה יותר הומאנית שאומרת
שאת המדיניות הזאת של העברה לצער בעלי חיים וזה תיפסק ותהיה אותה
מדיניות שכתובה פה .עם מה שכתוב פה אני מסכים אבל לא עם מה שכתוב
במכתב שלו .תקרא את המכתב ותקרא את זה זה לא אותו דבר.

מוטי ששון:

רועי ,מאחר ואין כלביה ואין חתוליה,

דקלה צדוק :רועי ,אני מזמינה אותך אלי הביתה ,האוטו שלי לא יכולים לנקות אותו
בכלל ,החתולות כל מה שהן עושות זה אלוהים ישמור.
רועי כהן:

אל תהרגי ,תעקרי אותם,

דקלה צדוק :עיקרו אותם אבל הם באים,
רועי כהן:

אבל יש את המכתב שלו.

משה רינת:

הוא לא מחייב.

רועי כהן:

מה לא מחייב ,אתה יכול להגיד שהמכתב שלו לא מחייב?

מוטי ששון:

טוב ,אתה שאלת שאילתא זו היתה התשובה שלי,

רועי כהן:

מה התשובה שלך ,מה מחייב?

מוטי ששון:

אני חוזר ואומר לך ,פועלים לפי הנוהל שהוציא משרד החקלאות,

רועי כהן:

אבל הנוהל זה מה...

מוטי ששון:

תודה רבה .אני עובר לשאילתא הבאה.

.4

שאילתא של חבר המועצה אהרון איסרס בנושא סיירת הביטחון.
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מוטי ששון:

סיירת ,איפה אהרון? בבקשה.

אהרון איסרס :אדוני ראש העיר ,אני נוכחתי לדעת ,קצת עשיתי מעקב על פעילות הסיירת,
ולא ראיתי את הסיירת שאתה כל כך מתגאה בה ,שהיא באמת מסתובבת 24
שעות ביממה ונותנת את תשובותיה והתושבים רואים אותה .ולכן אני מבקש
לקבל מידע ,כמה רכבי סיור של הסיירת פועלים בעיר?
כמה מאבטחים מועסקים בסיירת הזאת?
ומאחר ובמו עיניי ראיתי גם שהסיירת הזאת מסייעת לפקחים לעשות גם
דו"חות חנייה ,לכן אני שואל ,האם נכון כי במסגרת המשימות שהוגדרו
ליחידה זו ,סיוע למחלקות השונות בעירייה ואת ההגדרות האלה אגב אני
שאבתי מהאתר של אותה חברה שמפעילה את הסיירת ,והאם היא מסייעת
הסיירת הזאת באכיפת חוקי החנייה שזה כמובן לא התפקיד שלה?
מוטי ששון:

טוב ,סיירת הביטחון בחולון עובדת  24שעות ביממה בשלוש משמרות.
משמרת בוקר בהרכב שש ניידות ושישה קטנועים ,סך הכל סיירים במשמרת
 18איש .משמרת צהרים כנ"ל .משמרת לילה אין מפעילים קטנועים רק שש
ניידות בהרכב שני סיירים בכל ניידת ,סה"כ למשמרת  12סיירים .הסיירת
מפעילה ביממה  48סיירים.
הסיירת איננה עוסקת באכיפת חוקי החנייה .אני עובר לשאילתא,

אהרון איסרס :רגע ,מותר לי להעיר.
מוטי ששון:

שאלת הבהרה.

אהרון איסרס :שאלת הבהרה .לאור התשובה שלך אדוני ראש העיר ,אני מבקש לקבל ממך
מידע ,לגבי התשלום שהעירייה משלמת לחברה ,ואני גם אסביר מדוע .לפי
התחשיב שאני הכנסתי פה לפי הנתונים שלך ,הכנסתי פה לקובץ  Excelאז
עלות הסיירת הזאת מסתכמת בכ 6.3-מיליון שקל ,לעומת זאת אתה גובה
מהתושבים לפי הצעת התקציב  8.5מיליון שקל ,כלומר יש עודף גבייה של 2.2
מיליון שקל .ואני רוצה להבהיר,
מוטי ששון:

מה שאלת ההבהרה?

אהרון איסרס :אדוני ,אני אבהיר,
מוטי ששון:

יש לך שאילתא ,מה שאלת ההבהרה?

אהרון איסרס :אני אבהיר .או שהנתון שאתה מוסר אינו מדוייק או שמישהו גוזר קופונים.
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ואני רוצה לומר ולהסיק מאיפה אני רואה את זה .בהצעת התקציב,
מוטי ששון:

אבל סליחה ,זה לא שאלת הבהרה .אתה שאלת שאילתא ,קיבלת תשובה,

אהרון איסרס :אז אני ,ואני,
מוטי ששון:

אתה יכול לשאול בעקבות מה שקיבלת,

אהרון איסרס :יפה ,יפה,
מוטי ששון:

לשאול שאלת הבהרה שקשורה לשאילתא שלך.

אהרון איסרס :אז אני שואל ,אני רוצה לשאול.
מוטי ששון:

תגיש שאילתא פעם הבאה,

אהרון איסרס :אני רוצה לשאול שאלת,
מוטי ששון:

כמה גובים וכמה מוציאים ,אבל זה לא רלוונטי מה שאתה שואל.

אהרון איסרס :אני רוצה לשאול שאלת הבהרה אדוני ,איך זה יתכן שאם אותה כמות של
הסיירת היתה פחות או יותר ב ,2006-שזה השיא הגדול ובשנה שעברה
הסיירת לא פעלה וכולנו יודעים גם מדוע ,איך זה יתכן שעלויות לדוגמה של
הסולר שאנחנו כולנו יודעים שהם עלו ,ירדו ב 50%-בעלויות לעומת ?2006
זאת אומרת הסיירת לא עושה את תפקידה ,זאת אומרת הסיירת לא
מצליחה,
מוטי ששון:

תגיד לי מה שאלת ההבהרה שלך ,אתה יכול להגיד לי?

אהרון איסרס :שאלת ההבהרה היא,
מוטי ששון:

מה?

אהרון איסרס :כיצד מתיישבים הנתונים הכספיים עם הנתונים שאתה מסרת?
מוטי ששון:

אין קשר בין השאילתא שלך לבין מה שאתה שואל עכשיו ,אומר עכשיו.
שאלת הבהרה מתייחסת רק,

אהרון איסרס :אז לישיבה הבאה ,לישיבה הבאה אתה תקבל מכתב,
מוטי ששון:

לישיבה תשאל מה שאתה רוצה ,תקבל תשובה .השאלת הבהרה מתייחסת
לשאילתא ששאלת.

אהרון איסרס :אנחנו נבקש נתונים.
מוטי ששון:

או.קיי .אני עובר לשאילתא הבאה .בניית אולם להתעמלות אומנותית.
בבקשה .אני לא יודע למה כולם אומרים שזה בניית אולם להתעמלות
אומנותית זה לא ,זה אולם רב תכליתי .בבקשה תשאל.
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 .5שאילתא של חבר המועצה אהרון איסרס ,בנושא בניית אולם להתעמלות אומנותית.

אהרון איסרס :אם אדוני יעיין בפרוטוקול שאושר התב"ר ויתייחס לשאילתא או לשאלה
שאני העליתי ,והתשובה שאני קיבלתי ממלא מקום ראש העיר יאיר טאו ,אז
באותו פרוטוקול נאמר ,שהאולם לא יהיה אולם רב תכליתי ,אבל אם אתה
אומר אז אני נותן בך אמון .ולכן באותה ישיבה גם שאלתי שאלה ,כשאושר
התב"ר ,האם המועצה להסדר ההימורים אישרה את ה 35-מיליון שקל,
ואתה אדוני ראש העיר הבעת ,וביקשתי אפילו את ההודעה בכתב וזה לא
התקבל ,אמרת שהמועצה אישרה.
לכן אני שואל ,האם התקבל אישור מהמועצה להסדר ההימורים בספורט
עבור בניית האולם הזה? אדוני ,אני,
נתי לרנר:

מועצת העיר אתה אומר,

מוטי ששון:

אני התכוונתי לזה,

אהרון איסרס :במועצת העיר ,חבר'ה ,תקראו את הפרוטוקולים ,עם כל הכבוד
הפרוטוקולים האלה מה לעשות? גם מפורסמים ,לפחות הפרוטוקולים האלה
מפורסמים באתר העירייה .אז את הנתונים האלה האמינו לי שאני שואב
אותם את הנתונים כמו שהם.
מהם ענפי הספורט האחרים אשר יוכלו להשתמש באולם זה? ומה מספר
הצופים אשר יוכלו להיכנס לאולם?
מוטי ששון:

בכל המגעים שניהלתי עם המועצה להסדר הימורים ,חברים במועצה להסדר
הימורים דובר על הקמת אולם רב תכליתי ,כאשר הדגש הוא על אולם של
התעמלות אומנותית ,שדורש גובה של  12מטר או  13מטר .אבל במפורש
מדובר על רב תכליתי ,של כל ענפי הספורט .הכדור כמו הכדורסל ,כדוריד,
כדורעף ,ג'ודו ,התעמלות מכשירים ,התעמלות אומנותית ,אקרובטיקה ,הם
מסוג הדברים שהאולם הזה ישמש אותם ,רגע ,זה מפריע שם .מה שמדובר
גם יש עוד ענפים נוספים.
מדובר על  3000מקומות ישיבה קבועים ועוד  1500מושבים נשלפים ואלה
הדרישות ,אלה הדרישות של גם אגב המועצה להסדר הימורים בספורט.

16

מועצת העיר חולון ,ישיבה מן המניין מס'  85מיום  ,3.2.08פרוטוקול מס' 327
לצערי בעקבות דו"ח מבקר המדינה שנעשה שם הם הקפיאו את הכל ,עד
שלא מינו איזה חברה חיצונית ,הביאו יועצים מחו"ל מאנגליה ,ואותה חברה
הלכה ורשמה את כל הקריטריונים .והיה מפגש של ראשי הערים .היה מפגש
של ראשי הערים במפגש הזה של ראשי הערים זה גם התפרסם בעיתון ,יש
פנייה לכל הרשויות בארץ .אנחנו ניגשנו לאולם רב תכליתי ,של ה5000-
מקומות ישיבה .אני מקווה שלא תהיה תחרות גדולה מדי ולא יהיו הרבה
מאוד רשויות שילכו על ה.5000-
מהחברים שלי ראשי הערים אני עוד לא שמעתי שמישהו הולך על ה,5000-
אני מקווה גם שלא ילכו על ה ,5000-כך שנישאר עיר שמתמודדת לבד על
האולם הרב תכליתי.
עכשיו שיהיה ברור ,האולם הרב תכליתי ,מדובר על הקצבה של  37.5מיליון
שקל זה מה שהם אומרים .יש,
רועי כהן:
מוטי ששון:

כמה העלות הכוללת שלו תהיה?
העלות הכוללת ,תראה ,ברגע שמדברים על  ,37.5אתה יכול לבנות ,לנו יש
איזה תוכנית גדולה שמדברת גם על אולמות ספח .כי אם אתה רוצה לעשות
אליפות בינלאומית ,נגיד בכדורסל ,אליפות אירופה בכדורסל או בכדוריד או
בכדורעף ,אז אתה צריך ,או בהתעמלות אמנותית אתה צריך ,במקרה שלהם
אתה לא צריך אבל במקרה של אקרובטיקה ,במקרה של התעמלות
מכשירים ,במקרה של התעמלות אומנותית אתה חייב אולמות ספח צמודים
לכל מיני פעילויות של המתעמלות לקראת האליפות .חימום וכל הדברים
האלה.
אני חושב שבשלב זה אנחנו לא נלך על זה ,אנחנו נלך רק על האולם בלי חדרי
הספח .אני מעריך שהוא יעלה בסדר גודל של ,אם נקבל  37.5-40מיליון ,אני
מעריך שאנחנו נלך על משהו בין  120ל 150-מיליון ,זה צריך להיות משהו
איכותי ,ברמה מאוד מאוד גבוהה .ועד שאני לא יודע כמה אני מקבל ואני
זוכה במכרז אז אני לא יכול לדבר .אבל זה הסדר גודל של הדברים שאנחנו
מדברים עליהם .אם נרצה לעשות ,אם נרצה לעשות אולמות ספח,

שמואל ברטנשטין :בפעם שעברה הערכת את זה ב 70-מיליון,
מוטי ששון:

האולם ,אני דיברתי על הכל.
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שמואל ברטנשטין :נכון נכון נכון.
מוטי ששון:
רועי כהן:
מוטי ששון:

קודם כל כתוב שם .94.5
רשום ,94
 94.5רשום שדיברנו.

שמואל ברטנשטין :לא לא ,זה לא מפתיע אותי רק,
מוטי ששון:

לא לא ,הנה הוא תיקן אותך רועי ,94.5 ,יפה ואם אתה הולך ל ,5000-אם
הולכים ל 5000-מקומות ישיבה ,אם הולכים על  5000מקומות ישיבה אני רק
אומר,

שמואל ברטנשטין :בפרוטוקולים שבאינטרנט,
מוטי ששון:

אני לא יודע 5000 ,מקומות ישיבה,

שמואל ברטנשטין :אתה לא יודע,
מוטי ששון:

 5000מקומות ,יש הבדל בין ההתחלה שמדברים על אולם רגיל לבין אולם
שאתה מדבר בסטנדרטים בינלאומיים.

שמואל ברטנשטין :זה ברור.
מוטי ששון:

אין בעיה ,אני יכול לבנות לך עוד בניין כמו קציר.

שמואל ברטנשטין :רק תגיד ,כשאתה מביא לנו הצעה תגיד לנו מה ההצעה,
מוטי ששון:

הכל יהיה,

שמואל ברטנשטין :מה ההצעה,
מוטי ששון:

כשאתה תקבל את ההצעה הכל יהיה.

שמואל ברטנשטין :בסדר.
מוטי ששון:

כשאתה תקבל את ההצעה,

שמואל ברטנשטין :ומה אישרנו עד עכשיו?
מוטי ששון:

לא אישרת מתקן לא ברמה שמתבקש על ידי המועצה להסדר הימורים,
ביקשנו ,נזכה במכרז,

רועי כהן:

אבל אישרנו מבנה שכתוב,

שמואל ברטנשטין :שאלנו בפירוש כמה זה עולה,
מוטי ששון:

זה הערכה.

רועי כהן:

אישרנו  94עם ,35

מוטי ששון:

 94.5אני חוזר ואומר ,אישרנו  94.5זה היה האומדן .עכשיו ,ורק  30מיליון
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שלהם,
רועי כהן:

,35

מוטי ששון:

לא לא 30 ,מיליון שלהם ,זה הערכה .יכול להיות שנקבל יותר ,חבר'ה אני
אביא את התוכנית ,התוכנית שאני מכיר אותה היא תוכנית יפה'פיה ,בלי
חדרי הספח אפשר לעשות ,אבל זה יהיה מתקן יחידי במדינת ישראל ,אין שני
לו .אז אני עובר להצעה לסדר של רועי? כן רועי .הכנה לתוכנית אב.

.6

הצעה לסדר של חבר המועצה רועי כהן בנושא הכנת תוכנית אב לחינוך לבטיחות
בדרכים.

רועי כהן:

ההצעה לסדר עוסקת בהכנת תוכנית אב לחינוך לבטיחות בדרכים במוסדות
החינוך ברחבי העיר חולון .אני חושב שחלק מהתפקיד של המועצה הזאת
היא גם לקבוע מדיניות ולקבוע דברים שיהיו לאורך שנים ,ואני חושב
שתוכנית אב לחינוך לבטיחות בדרכים במוסדות החינוך זה הדוגמה של
עשייה של מועצת עיר בנושא המדיניות .אז לכן אני פונה,

דקלה צדוק :משרד החינוך כבר הוציא תוכניות.
רועי כהן:

אני יודע שמשרד החינוך הוציא אבל אני מדבר על התוכנית של העירייה
ותראי גם מה ,יש פה אלמנטים שקשורים לעירייה ויש פה אלמנטים
שקשורים גם למשרד החינוך .ולכן אני מציע לחברי מועצת העיר להירתם
לנושא המאבק בתאונות הדרכים ולהציע לתרגם הלכה למעשה פעולה בנדון
על ידי תוכנית עבודה רב שנתית לחינוך לבטיחות בדרכים במוסדות החינוך
ברחבי העיר חולון על ידי גורמי מקצוע בשילוב אנשי חינוך ,וזה לצורך פיתוח
וביצוע הדרכות ,השתלמויות ותוכניות לימוד מורכבות להתאמת התנהגות
בטוחה וזהירה בקרב התלמידים מכל שכבות הגיל .להציג כאן בפני מועצת
העיר מספר דוגמאות של פרוייקטים אפשריים שליקטתי מערים שונות
ברחבי העיר העוסקים בנושא ,שכדאי ויכללו בתוכנית רב שנתית לחינוך
ובטיחות בדרכים במוסדות העיר חולון ויוגשמו כבר עתה למען בטיחות למען
ילדי העיר חולון.
אחד זה זהירות בדרכים מתחילים בגן ,זה תוכנית שמיישמת אותה עיריית
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כפר סבא .עיריית כפר סבא בשיתוף,
מוטי ששון:

גם בחולון.

רועי כהן:

בסדר ,אני לא ראיתי את זה ,אין לזה פרסום,

מוטי ששון:

חבל,

רועי כהן:

אין לזה פרסום באתר,

מוטי ששון:

מה? יש ,מה אתה מדבר? הנה משה ,תשאל את משה יגיד לך.

רועי כהן:

באתר אינטרנט של העירייה לא מופיע .לא יודע ,אני הלכתי לבדוק אם יש
תוכנית,

מוטי ששון:

רועי ,אם היית שואל אותי הייתי אומר לך ,יש מספר גני ילדים שיש שם
תוכנית.

רועי כהן:

אני לא יכול לדעת משהו...

מוטי ששון:

אני אענה לך ,בסדר.

רועי כהן:

תיכנסי לאתר אינטרנט ,מאיפה ליקטתי את זה? מאתרי האינטרנט של
הערים ,מאיפה ליקטתי את זה? אם אתם עושים משהו שיפרסמו ,שיגידו.
אנחנו חברי המועצה ולא יודעים שיש פה את התוכנית הזאת ,אז מה אתה
רוצה?

מוטי ששון:

תתעניין תשאל ,תתעניין.

רועי כהן:

תתעניין ,אז תעדכן.

מוטי ששון:

אתה יודע ,בהתחלת השנה משה פנה לכולם וביקש מחברי המועצה,

רועי כהן:

אני הייתי ,אני,

מוטי ששון:

ולא נכנסת לגני הילדים באותה הזדמנות? אני נכנסתי לגני הילדים,

רועי כהן:

נכנסתי ,לא ראיתי לא היה שמה שום דבר.

מוטי ששון:

לא נכנסת לגני הילדים? איך אני נכנסתי? נכנסתי לגני הילדים ,לא רק בתי
ספר.

רועי כהן:

נכנסתי לכל,

מוטי ששון:

הלכתי לראות איזה תוכניות יש להם ,מה הם עושים.

רועי כהן:

זה לא היה שמה,

מוטי ששון:

לא יודע,

רועי כהן:

אבל בסדר,
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מוטי ששון:
רועי כהן:

אני הלכתי גם ראיתי תוכנית מאוד יפה שלהם.
יפה ,אז במידה ויש פה אז אני מקווה שזה אותה תוכנית שמתעסקת
בזהירות בדרכים מתחילים בגן.
הנושא השני זה חידון זהירות בדרכים עירוני ,ואני חושב שאת זה אין פה,
ויש את זה במספר ערים כולל ברעננה .במסגרת פעילות האגף לחינוך יסודי
בעיריית חולון יערך בקרב כל בתי הספר היסודיים בעיר חידון עירוני בנושא
זהירות בדרכים ,בדגש על כללי הליכה נכונה ,חצייה בטוחה ,רכיבה נכונה
באופניים ,התנהגות בנסיעה בתחבורה ציבורית.
הנושא השלישי זה מודל התנהגות בטוחה של הורים .לצערנו ,ואת זה אני כן
הייתי עד באותו יום שעמדתי שם בבית ספר ליד בית ספר אמירים ,שהורים
באים ושמים אותם באמצע מעבר החצייה ,פותחים את הדלת ,סכנת נפשות,
באמת .והבאתי לשמה ,התקשרתי במקרה ,התקשרתי למשטרה ,התקשרתי
לפיקוח ,אמרתי איזה ,ברגע שהיה שוטר אז זה משהו אחר אבל זה לא הגיוני
ואני חושב שזה מתחיל מחינוך .פשוט מסכנים את הילדים האחרים ,טובת
הילד שלהם עומדת רק לנגד עיניהם ופותחים להם ,אני אומר אני מציג את
התמונה ,וזה מציג את התמונה ...לתופעה ציבורית ,לתופעה ארצית שלא
פוסחת על העיר חולון ובה התנהגות פרועה ובלתי חוקית ,וכמובן בלתי
זהירה של הורים בעת הורדת ילדיהם והעלאתם למוסדות חינוך ברחבי
העיר.
על העירייה חובה להתמודד עם התופעה הקשה הזאת ,בשיתוף האגף לפיקוח
עירוני ומשטרת ישראל וכן עמותה ציבורית העוסקת בנושא קוראים לה
עיניים בדרכים ,ולגבש וליישם מודל ייחודי לייצוג התנהגות בטוחה של
הורים בסמוך למוסדות חינוך ,הכולל מגוון של פעילויות בתחום התשתית,
ההסברה ,החינוך ,הטמעה של נהלים מנחים בקרב ההורים ,הפיקוח
והאכיפה.
הנושא הרביעי ,הדרכה לרכיבה נכונה ובטוחה על אופניים .לקיים בקרב
תלמידי הכיתות בבתי הספר היסודיים הדרכה עיונית ומעשית בנושא רכיבה
נכונה ובטוחה על אופניים ,במתחם בית הספר עצמו בתנאים המדמים כביש.
 .5שיפורים בטיחותיים בקרבת מוסדות החינוך .על העירייה להכין תוכנית
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עירונית מקיפה ורב שנתית לשיפורים בטיחותיים בנגישות הולכי הרגל
ותלמידים למוסדות חינוך בעיר ,הכוללת בין היתר מערכת של אמצעים
לריסון תנועה כגון פסי האטה ,מעברי חצייה מוגבהים ,הצבת צמתים,
מעקות בטיחות ,תמרורים מוארים מעל מעברי חנייה ועוד .התוכנית מטרתה
ליצור סביבה בטוחה ומוגנת לילדי העיר חולון.
 .6תוכנית לאיתור וסילוק מפגעי בטיחות .על העירייה ומשטרת ישראל
בשיתוף תושבי חולון ,שיתריאו על קיום מפגעי הבטיחות להקים צוות
משותף ,שתפקידו לאתר מפגעי בטיחות בקרבת מוסדות החינוך ,באמצעות
ביצוע סיורים,
דקלה צדוק :לא רק במוסדות החינוך,
יעקב בבלי:

אל תפריעי לו ,תני לו לגמור.

רועי כהן:

בסדר ,אני ,תוכנית האב היא בנוגע למוסדות חינוך .באמצעות ביצוע סיורים
תקופתיים משותפים .איסוף נתונים סטטיסטים על תאונות הדרכים בעיר
ומיפויים תוך ניתוח ומוקדי התאונות מבחינת החלופות וביצוע שיפורי
הבטיחות.
אני רואה את תפקיד המועצה לראות בנושא הבטיחות בדרכים והמאבק
להפחתת תאונות הדרכים בעיר חולון משימה עירונית ראשונה במעלה.
לך ראש העיר אני אגיד ,לקח לי קרוב לשבועיים ללקט את כל זה ולתמצת
אותם באמת להצעות תכליתיות והצעות ,לתמצת אותם.
אני חושב שאנחנו רק נרוויח אם ניקח את המודל הזה ,כמה מהמודלים
האלה וננסה ליישם אותם בתוך עיריית חולון .ולדעתי התוכנית הרב שנתית
הזאת רק תסייע להגביר את המודעות של ילדי העיר חולון בתחום הזהירות
בדרכים ולהעלותו לראש סדר יום העירוני.
אנחנו לא מדברים פה רק על פוליטיקה ורק על זה ,יש פה גם ציבוריות ויש
פה גם מועצת עיר .ואני חושב ,ואני נרתמתי לנושא ולקחתי את זה ,באותו
יום באמת הזדעזעתי מההתנהגות של ההורים ואמרתי שאני הולך ללמוד את
החומר הזה של תוכנית ,לחנך מגיל מאוד קטן את הילדים לבטיחות בדרכים.
כי ראיתי גם שהם מסכימים עם הפעולות האלה של לעבור לא במעבר חצייה,
להתגרות במכוניות ,לרדת לכביש.
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לכן אני חושב ...כדלקמן:
מועצת העיר חולון מחליטה על הכנת תוכנית אב לחינוך לבטיחות בדרכים
במוסדות החינוך ברחבי העיר חולון .התוכנית תגובש בוועדה לבטיחות
בדרכים בסיוע גורמי מקצוע בתחום החינוך והתחבורה ותובא לאישור
מועצת העיר תוך  90יום .תודה.
מוטי ששון:

טוב רועי ,מאחר ויש כל כך הרבה פעילויות מבורכות ...ויש מטה ויש משה...
אין שנה שעיריית חולון ,אחד מבתי הספר לא זוכה בפרס ארצי .עבדך הנאמן
נוסע כל שנה לירושלים ,לקבל ביחד עם מנהל בית הספר ועם התלמידים את
הפרס ,וכל שנה זה ביחד עם שר התחבורה ועם שרת החינוך .יש תוכנית
לימודים,

משה רינת:

גם במסגרת מחוזית ,גם במסגרת ארצית.

מוטי ששון:

גם ארצית ,אני דיברתי על הארצית .גני הילדים ...בגני הילדים ,יש מרכזי
זה"ב בתוך הגנים ,עכשיו רכשנו  20ערכות הדמייה של זהירות בדרכים בגני
הילדים ,יש פעילויות חינוכיות רבות מאוד בבתי הספר ,ואם תרצה נוכל לתת
לך .יש שיתוף פעולה עם אור ירוק אתה מכיר את ה,

רועי כהן:
מוטי ששון:

כן,
תוכנית נהגים צעירים והורים שותפים לנושא של משמרות הזה"ב .נושא של
רכיבה נכונה בטוחה על אופניים ,הכנו כבר מסלולי אופניים ,זה מתחיל
לפעול במסגרת שבוע הבטיחות בדרכים .יש מדי בטיחות בדרכים ש,

יאיר טאו:

מה שלא עשינו אז את ה,

מוטי ששון:

אתה יומיים ורבע ,תן למשה לדבר הוא כל כך הרבה שנים.

יאיר טאו:

אני ממשיך אותו.

מוטי ששון:

כן ,אבל אני אומר משה עסק הרבה ,תן לו.

יאיר טאו:

להפך ,אני נותן לו קרדיט.

מוטי ששון:

אם אני ארצה משה יוסיף ,בסדר? לא ,לא כדי אני אומר משה עשה הרבה
שנים .טוב ,הנושא של מחלקת בטיחות בדרכים עם מחלקת התנועה עושה
מיפוי ותכנון עירוני .יש כל מיני מיפוי סטטיסטיקות מפורטות שנעשות על
ידי מחלקת התנועה לגבי הנתונים ממודרים .ואחרי כל תאונה אם יש ליד
בית הספר יש ועדת חקירה שבודקת את זה .כל תוכנית העבודה ,כל שנה יש
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תוכנית עבודה שנתית ובעצם זה הבסיס לתוכנית אב.
מה שחשוב להדגיש שבכל בתי הספר יש רכזי בטיחות שהם חלק מהפרוייקט
החינוכי בתוך בית הספר .משה אתה רוצה להוסיף?
משה רינת:

 ...רב שנתי ,אתה למעשה כל שנה בהקשר לתוכנית עבודה ארצית ...ואז גם...
למניעת תאונות ,גם המסגרות האחרות שבמשרד החינוך ,מכינים תוכניות
בשיתוף עם הרשויות המקומיות .הועדה לבטיחות של העירייה ,המטה
מתכנסים עם נציגי בתי הספר ,עובדים בשיתוף פעולה עם מינהל החינוך ,ויש
למעשה רכזת מיוחדת שלמעשה לפני שנה אנחנו העמדנו לרשות העניין גם
רכזת מטה מיוחדת ,שהיא מפעילה את התוכניות האלה ,עומדת בקשר עם
בתי הספר .זוהי תוכנית קבועה שאנחנו צמודים אליה כמו כל מערכות
החינוך .זה מסלול מובנה בתוך תוכניות הלימודים ,החל מגני הילדים דרך
בתי הספר היסודיים,

רועי כהן:

מה אני מבקש? תצרף עוד כמה מודלים,

משה רינת:

וכלה בבתי ספר תיכוניים.

רועי כהן:

תצרף עוד כמה מודלים,

מוטי ששון:

עושים כל כך הרבה ,ואתה רוצה,

רועי כהן:

יש כל מיני מודלים,

משה רינת:

כל המודלים האלה מצויים.

רועי כהן:

הם לא מצויים ,עובדה שהם לא מצויים.

דקלה צדוק :סליחה ,המודל של כפר סבא הוא מודל של משרד החינוך,
רועי כהן:

אני אומר לך ,הנושא של,

מוטי ששון:

אבל טוב רועי ,אני לא פותח דיון,

רועי כהן:

לבטיחות של הורים .הנושא של,

מוטי ששון:

רועי,

רועי כהן:

הנושא של,

מוטי ששון:

יש כל כך הרבה דברים שנעשים בחולון ומה לעשות שרק חולון זוכה
בפרסים?

רועי כהן:

לא ,מה אני מציע? רק דברים לשפר ,וגם ללכת אנטי? אני לא מבין.

מוטי ששון:

אבל אומרים לך שזה קיים.
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רועי כהן:

זה לא קיים ,אם זה היה קיים אתה היית אומר.

מוטי ששון:

טוב ,או.קיי .אתה רוצה לפתוח דיון?

רועי כהן:

אתה לא ,אתה היית אומר,

מוטי ששון:

או.קיי .מי בעד ,מי בעד להעלות את זה לסדר היום?  ,2מי נגד להעלות את זה
מאחר והעירייה עושה את כל הפעילויות .8 ,מי נמנע?  1נמנע .הנושא יורד
מסדר היום.
הצבעה:
בעד2 :
נגד8 :
נמנע1 :
ההצעה נדחתה.

החלטה :מועצת העיר מחליטה להוריד את ההצעה מסדר היום.

.7

הצעה לסדר של חבר המועצה אהרון איסרס בנושא תרסיסי שלג.

מוטי ששון:

הצעה לסדר של אהרון איסרס בנושא תרסיסי שלג .לפני שאתה פונה לערים
האחרות תבדוק מה קורה אצלך.

רועי כהן:

בדקתי.

מוטי ששון:

תבדוק.

רועי כהן:

לא פורסם...

מוטי ששון:

או.קיי .בבקשה איסרס.

אהרון איסרס :אדוני ,אני לא מבקש לא כסף ולא לוקח ממקומות אחרים .אני לוקח
מהחיים של כולנו .וגם לצערי גם בחולון כפי שיש בערים אחרות ,בחגים ,חגי
השמחה בפורים וביום העצמאות ,מוכרים,
דקלה צדוק :אי אפשר לעבור ברחוב.
אהרון איסרס :מוכרים לצערי הרב את התרסיסי שלג .אם אפשר היה בחוק הרוכלות לאסור
את המכירה הזאת אז זה עוד יותר היה משמח אותי ,אבל מאחר וזה בלתי
ניתן לפחות לעשות את הפעולה המינימלית ובאותם האזורים שיש ריכוזי
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קהל וכבר קיימת האבטחה והפקחים קיימים והסדרנים קיימים ,לפחות
במתחם הזה של אותם ריכוזי הקהל ,שאגף הביטחון יחד עם הפיקוח
העירוני ...כמו שהם בודקים את הנשק וחומרים מסוכנים אחרים ,בדיוק גם
במגרשי הספורט האחרים ,אז גם ימנעו הכנסה של תרסיסי שלג .אני לא
מדבר רק על הכיעור של העיר ,אני מדבר גם על הנזקים שקיימים בנפש .ואני
צרפתי פה כתבה מאחורה ,צרפתי פה כתבה על עשרות ילדים שנכוו בעיניהם
בגלל תרסיסי שלג.
וכל בקשתי היא שבאותם מועדי השמחה ,שיש ריכוז קהל ,שהפיקוח העירוני
יקבל הנחיה ,ולנסות במידת האפשר ,לנסות למנוע את הכנסת המיכלים
האלה כדי להקטין עד כמה שניתן את השימוש בהם ולמנוע את הנזקים .זו
הבקשה שלי.
דקלה צדוק :מוטי רק הערה ,גם במה ששלח אהרון מיין ,כתוב במפורש שבכפר סבא היתה
המסה הגדולה והם לא יודעים ,הם חושבים שנמכרו שם תרסיסים שלא,
מוטי ששון:

בתו תקן .טוב ,זו בעיה כאובה ,שמעבר לזה שאני ,גם אם ננסה להכניס אותה
לחוק ,במסגרת חוק,

שמואל ברטנשטין :שמירה על חזיתות הבתים,
מוטי ששון:

במסגרת חוק עזר עירוני ,גם אם אתה מכניס את זה ,הבעיה היא בעיה של
אכיפה .אנחנו כל שנה פונים למשטרה ,גם השנה ביקשנו מהם את העזרה
שלהם ,אבל אני אתן לך דוגמה אחרת .למשל ,שאסור למשל בגנים
הציבוריים לעשות על האש .וכשהיינו צריכים את העזרה של המשטרה
להחרים את הבשרים ,המשטרה לא באה בכלל לעזור אפילו .אתה מבין? זו
גזרה הם טוענים שהציבור לא יכול לעמוד בה .זה מסוג הדברים שאתה מדבר
על אלפי אם לא עשרות אלפי בני נוער שקונים את התרסיסים האלה ,ואנחנו
יודעים שביום העצמאות ובפורים ,בייחוד ביום העצמאות אי אפשר
להתמודד עם הדברים האלה .בלי עזרה של המשטרה באכיפה מסיבית אז
החוק הזה ,כל מה שאתה מציע לא יעזור .הלואי,

שמואל ברטנשטין ... :מתמודדים עם זה בהצלחה,
מוטי ששון:

הלואי,

אהרון איסרס :מוטי ,אני לא מציע חוק ,אני מציע ,המתחמים האלה ברובם,
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מוטי ששון:

אין בעיה ,אבל איך מונעים את הילדים האלה ,איך מונעים את המוכרים
האלה?

אהרון איסרס :הרי המתחמים,
מוטי ששון:

אתה לא יכול לעקוב על כל אחד ואחד שמוכר .אהרון ,אנשים שם ,ילדים
מסתובבים ,אתה יודע ,מסתובבים עם הדברים האלה,

אהרון איסרס :כן ,אבל הם נכנסים ,המתחמים ברובם ,בחלקם לפחות הם סגורים,
מוטי ששון:

אתה מבין שאתה צריך את העזרה של המשטרה?

אהרון איסרס :בסדר ,יש משטרה ,יש גם פקחים עירוניים שעובדים באירועים האלה ,ואני
אומר ,במידת האפשר ,אני לא אומר,
מוטי ששון:

אתה לא יכול ,אהרון,

נתי לרנר:

אני אומר לך מה שלא עם תו תקן,

מוטי ששון:

מה עם תו תקן מה תעשה?

נתי לרנר:

מה שעם תו תקן מאפשרים ,אין לך אפשרות לאכוף את זה.

מוטי ששון:

תראה ,זה בעיה כאובה .הבעיה היא כאובה אהרון ,זו באמת בעיה שהיא
כאובה שאנחנו ,אני אשמח על כל הצעה איך לפתור את הבעיה הלכה
למעשה.

אהרון איסרס :תתחיל במשהו ,תיתן הנחיה,
מוטי ששון:

פנינו למשטרה,

אהרון איסרס :תיתן הנחיה,
מוטי ששון:

פנינו למשטרה,

אהרון איסרס :תיתן הנחיה לפיקוח העירוני,
מוטי ששון:

זה יש להם הנחיה קבועה עם המשטרה .הפיקוח לא יכול לעמוד מול
המוכרים האלה ,יקבלו מכות ,בלי שוטר,

אהרון איסרס :לא ,בסדר ,אבל הם עובדים ביחד עם השוטרים ,הם עובדים ביחד עם
השוטרים.
מוטי ששון:

אם אתה לא תשנה חוק ותכתוב שיש איסור על מכירה ,גם אם יש איזה תו
תקן ,הוא לא יוכל לעשות שום דבר.

אהרון איסרס :תראה ,אני לא אומר ,אני אומר פשוט לקחת ולא להכניס את זה למתחם ,זה
הכל.
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מוטי ששון:

אתה יודע מה? אהרון ,בוא ניתן את הדעת על זה,

אהרון איסרס :או.קיי .בבקשה.
מוטי ששון:

אני בהחלט חושב שאפשר לתת את הדעת על זה.

אהרון איסרס :בבקשה.
משה רינת:

ברעננה זה קיים.

מוטי ששון:

בוא נבדוק.

אהרון איסרס :מוטי בבקשה.
מוטי ששון:

בפארק.

נתי לרנר:

זה פארק שהוא סגור שם ,זה סיפור אחר.

אהרון איסרס :מוטי בבקשה תיתן את הדעת על זה,
מוטי ששון:

בוא נוריד את זה מסדר היום וניתן את הדעת.

אהרון איסרס :בסדר גמור.
מוטי ששון:

או.קיי .אנחנו מורידים את זה מסדר היום ואנחנו נחשוב על איזה דרך שכדי,
הוא צודק בסך הכל.

נתי לרנר:

ברור ,אף אחד מאתנו לא אוהב את השלג ,מה אנחנו לא מכירים?

מוטי ששון:

אני עובר לסעיף הבא.

החלטה :מועצת העיר מחליטה להוריד את ההצעה מסדר היום.

.8

אישור פרוטוקול ) (1/2008הועדה המקצועית לקביעת תבחינים לתמיכות בספורט
לתקציב .2008

מוטי ששון:

אישור פרוטוקול  1/2008של הועדה המקצועית לקביעת תבחינים לתמיכות
בספורט לתקציב  .2008חבר'ה ,קיבלתם ,אני מברך על כך ,אנחנו חייבים
להתמודד עם הנושא של אלימות במגרשי הספורט ,ומי שיציג תוכנית בנושא
האלימות ,כן כן ,בנושא של מניעת האלימות במגרשי הספורט ,בין אם זה
פיזית או מילולית ,אנחנו נקצה,

רועי כהן:

בנוסף לתקציב?

מוטי ששון:

מה זאת אומרת?
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רועי כהן:

לפי מה שהבנתי זה תבחין בתוך התקציב ,מה שאומר שלחלק מהאגודות
ירד התקציב ולחלק יעלה התקציב ,השארת את אותה מסגרת תקציב
והוספת תבחין וכרגע מה שיקרה שאגודות מסוימות כן יקבלו ואגודות
אחרות לא יקבלו ,זה מה שקרה ,לא הוספת לזה תקציב .אתה לא יכול
להביא לפה תבחין בלי שלהוסיף לזה תקציב ,כי מה שקורה נהיה חוסר
שוויוניות לגבי שאר האגודות .זה לא ,אין לזה תקציב ,איפה אושר התקציב?
לא אישרנו לא בעירייה ולא בזה,

מוטי ששון:

לא ,אבל זה מה שהוא שואל.

רועי כהן:

אתה לא הוספת לזה תקציב.

מוטי ששון:

הוא שאל אם זה במסגרת התקציב של אגודות הספורט ,זה ילקח או
מהתקציב של האלימות ,מה?

אריק מולה:

מתקציב האלימות.

מוטי ששון:

בסדר או.קיי .אז זה התשובה.

רועי כהן:

איפה זה כתוב פה שזה בנוסף?

נתי לרנר:

אני אומר לך נתקצב את זה .הערה של הפרוטוקול תרשום אותה לפרוטוקול
ויש לך.

רועי כהן:

לא ,אני רוצה גם ,זה לא יכול להיות אבל) ,מדברים יחד(
נתי ,אתה אל תעשה פה שוק פה ,אל תגיד זה מפה ותגיד מפה ,זה אגודות
ספורט ,אתה אומר זה מפה,

נתי לרנר:
רועי כהן:

למה אתה צועק?
כי זה צריך ,אגודה לא יכולה לקבל את זה ,אגודה לא יכולה לקבל את זה
בלי ועדת תמיכות ,אז אל תגיד לי זה עובר לפה ועובר לשם.

נתי לרנר:

אבל תקרא מאיפה התקציב,

רועי כהן:

אבל בסדר ,אבל אתה לא ,התקציב ההוא לא אושר בוועדת התמיכות.

נתי לרנר:

לא רועי ,אתה אמרת שאלה יפה ,שאלת אמרת יש תקציב של הספורט
במסגרת  Xשהיא סגורה ,נכון?

רועי כהן:
נתי לרנר:

כן.
אמרת אם התבחין הזה לוקח בתוך התקציב הזה זה אומר שמורידים
מאגודות אחרות כפי שאמרת .מסביר אריק,
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מוטי ששון:

עזוב אתה יודע מה? זה לא ירד מהתקציב של האגודות.

רועי כהן:

אבל זה לא מה שכתוב פה.

מוטי ששון:

לא ירד מהתקציב של האגודות .נגמר.

רועי כהן:

אבל איך הם יקבלו את זה ,מוטי?

מוטי ששון:

אני אומר לך ,לא ירד מהתקציב של האגודות.

רועי כהן:

איך הם יקבלו? צריך ועדת תמיכות ,איך הם יקבלו את זה?

מוטי ששון:

מה?

רועי כהן:

איך הם יקבלו את זה? זה צריך ועדת,

מוטי ששון:

דרך ועדת תמיכות.

נתי לרנר:

אבל הכסף מגיע לוועדת תמיכות מסעיף אחר ...מה שמסביר לך.

רועי כהן:

כל הדברים האלה צריכים להיות כתובים,

מוטי ששון:

אבל אני אומר לך פה ,כן אהרון.

אהרון איסרס :אריק,
מוטי ששון:

זה שייך למטה למניעת אלימות .גמרנו ,זה ברגע שיגישו תוכנית התוכנית
תאושר ,גמרנו .רועי ,קיבלת תשובה.

אהרון איסרס :אדוני ראש העירייה ,קודם כל ברכות למי שיזם את הדבר הזה .בהחלט מגיע
לו ברכות .אבל יחד עם זאת חסר פה מה גובה התקציב המקסימלי? כי ,רועי,
אני לא הפרעתי לך ,מה גובה התקציב המקסימלי? האם ,אם יש בעיר 30
אגודות ספורט וכולם יגישו,
מוטי ששון:

הלואי,

אהרון איסרס :הלואי ,אני שואל ,רגע ,חבר'ה,
נתי לרנר:

,70-30

אהרון איסרס :חבר'ה ,אני קורא ,תאמין לי אני קורא .אל תפריעו לי .אם יש  30אגודות
ספורט וכולם יגישו וכולם יעמדו בקריטריון הזה ,האם יהיה תקציב של
 900,000שקל?
מוטי ששון:

לא.

אהרון איסרס ,30 :אז מה הגובה ,אריק ,מה הגובה?
מוטי ששון:

עד .30,000

אהרון איסרס :עד  30,000לאגודה או בכלל?
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מוטי ששון:

כתוב.

אהרון איסרס :לאגודה ,אז אני שואל עוד פעם 30,000 ,כפול  30אגודות זה  900,000שקל .יש
בתקציב או אין בתקציב?
מוטי ששון:

תקשיב ,תשמע ,אתה מדבר ,בוא ניקח את הענפים הבעייתיים יותר ,בסדר?

אהרון איסרס :או.קיי.
מוטי ששון:

איפה האלימות? לא בטניס שולחן ,ולא ב,

אהרון איסרס :בסדר ,הבנתי ,הבנתי,
מוטי ששון:

יש לך מעל  200אוהדים ,הלואי וכולם יעשו תוכניות.

אהרון איסרס :מוטי ,הערה ,הערה שאני משמיע אותה פעם נוספת ,היא הושמעה בישיבת
המועצה בחודש דצמבר ,אתה ביקשת ממני להסיר את ההתנגדות כי,
מוטי ששון:

למה?

אהרון איסרס :אתה ביקשת להסיר את ההתנגדות כדי לחלק מהר את הכסף לאגודות
ולישיבות ואני לא יודע מי .אני חוזר ואומר ,חוזר מנכ"ל אפריל  2006מגדיר
במפורש מהי ועדה מקצועית .וכשיש בעירייה ברשות מקומית ועדת תמיכות,
הועדה המקצועית מביאה דבר ראשון את הפרוטוקול הזה לאישור ועדת
התמיכות ,ועדת התמיכות היא זו שמביאה את זה לאישור המועצה .אני
חוזר ואני אומר,
מוטי ששון:

אבל ליפא אומר לך ,אמר לך גם פעם קודמת וגם היום ,אומר לך זה לא נכון.

אהרון איסרס :אני לא מבין מה? שאני אקריא עוד פעם את החוזר מנכ"ל?
עו"ד ליפא קמינר :אתה יכול להביא ,אבל החוזר מנכ"ל הוא חדש והנוהל הוא לפי החוזר
החדש.
אהרון איסרס :החוזר החדש.
עו"ד ליפא קמינר :כל מה שהיה קודם לכן,
אהרון איסרס :אנחנו מדברים על החוזר החדש אדוני,
עו"ד ליפא קמינר :נמחק ,בחוזר החדש,
אהרון איסרס :אדוני היועץ המשפטי.
עו"ד ליפא קמינר :בחוזר החדש,
אהרון איסרס :שאני הקראתי אותו בחודש דצמבר ,זה כתוב במפורש,
עו"ד ליפא קמינר :או.קיי .לא כתוב במפורש,
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אהרון איסרס :לא כתוב?
עו"ד ליפא קמינר :ועדת תמיכות קודמת,
אהרון איסרס :לא כתוב?
עו"ד ליפא קמינר :מדובר שהמועצה רשאית,
אהרון איסרס :אז אנחנו נביא את זה פעם נוספת לישיבה הבאה ,אני אביא את זה לסדר
היום,
עו"ד ליפא קמינר :לא מדובר על ועדת תמיכות שנבחרה,
אהרון איסרס :באמת ,אנחנו נקריא לך את זה שחור על גבי לבן,
עו"ד ליפא קמינר :אתה לא רוצה לשמוע לא צריך.
אהרון איסרס :אולי אתה תלמד משהו.
מוטי ששון:

אהרון ,או.קיי .בסדר ,תודה.

עו"ד ליפא קמינר :טוב ,אני אלמד ,יכול להיות.
מוטי ששון:

אני עובר לסעיף הבא.

רועי כהן:

רגע ,תאשר את זה ,אתה צריך להצביע.

מוטי ששון:

כן ,אני התכוונתי לאשר את הפרוטוקול .מישהו מתנגד?

רועי כהן:

לא ,אבל תקריא את זה,

מוטי ששון:

מי בעד לאשר את הפרוטוקול?

רועי כהן:

שזה לא מתקציב הספורט,

מוטי ששון:

אמרתי שלא מתקציב הספורט .מי בעד?  12בעד .מי נגד?

אהרון איסרס :אני מתנגד בהסתייגות ,שזה לא בהתאם לנוהל.
מוטי ששון:

אז אתה נגד או נמנע? ,1

אהרון איסרס :שזה לא בהתאם לנוהל.
מוטי ששון:

 1נמנע?

אהרון איסרס :אני אמרתי לך אני מתנגד לנוהל.
מוטי ששון:

 1מתנגד ,ההצעה אושרה.
הצבעה:
בעד12 :
נגד1 :
נמנע :אין
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ההצעה אושרה.

החלטה :מועצת העיר מחליטה לאשר פרוטוקול  1/2008הועדה המקצועית לקביעת תבחינים
לתמיכות בספורט לתקציב .2008

 .9אישור מועצת העיר לפתיחת חשבונות בנק להשקעות באמצעות מנהלי תיקים ואישור
לעבודה עם מנהלי תיקים נוספים בהתאם למכתבו של חשב העירייה ,מר אורי צור
מיום .24.1.08

מוטי ששון:

סעיף הבא ,אישור למועצת העיר לפתיחת חשבונות בנק להשקעות באמצעות
מנהלי תיקים ואישור לעבודה עם מנהלי תיקים נוספים ,בהתאם למכתבו של
חשב העירייה אורי צור מיום  .24/1/08הבקשה ממועצת העיר לעבודה עם
מנהלי תיקים נוספים פריזמה בית השקעות בע"מ ,ירושלים שוקי הון בע"מ,
מגדל בית השקעות בע"מ ,תכלית בית ההשקעות ,פרפקט ניהול תיקים
)פרפקט שוקי הון( בע"מ ,פסגות אופק בית השקעות ,פאי בית השקעות
בע"מ .כל המטרה לשמור על הגמישות ולאפשר מעבר בין מנהלי תיקים.
ואנחנו מבקשים את האישור של המועצה ,וכן אישור לפתיחת חשבונות בנק
להשקעות לכל מנהל תיקים כאמור על פי הסיכומים עם מנהלי התיקים.
מנהלי התיקים יהיו רשאים לפעול בחשבון שיפתח לניהולם ברכישה ומימוש
סוגי השקעות אותן מותר היה לבצע ,אך לא למשוך כספים או לבצע השקעות
באשראי.
אנחנו מבקשים את אישור המועצה להסמכת ראש העיר מוטי ששון וגזבר
העירייה מר יצחק וידבסקי לחתום על מסמכי התקשרות עם מנהלי התיקים
ועל מסמכי פתיחת חשבונות הבנק .אישור המועצה כי בעלי זכויות החתימה
בחשבונות שיפתחו יהיו בעלי זכויות החתימה גם בחשבונות הבנקים
האחרים של העירייה ובהרכב חתימות זהה .מי בעד?

אהרון איסרס :היה איזשהו מכרז? סליחה ,היה איזשהו מכרז לגביהם או ש ,כי יש עוד בתי
השקעות ,למה הם לא,
מוטי ששון:

אישרנו ,הם רוצים,
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אהרון איסרס :מה יש?
אריק מולה:

יש ...ביניהם ומי שטוב,

מוטי ששון:

תחרות ,האחרון שנשאר מוציאים אותו .מי בעד?  11בעד .מי נגד?  1נגד1 .
נמנע.
הצבעה:
בעד11 :
נגד1 :
נמנע1 :
ההצעה אושרה.

החלטה :מועצת העיר מחליטה לאשר פתיחת חשבונות בנק להשקעות באמצעות מנהלי תיקים
ואישור לעבודה עם מנהלי תיקים נוספים בהתאם למכתבו של חשב העירייה ,מר אורי
צור מיום .24.1.08

מוטי ששון:

.10

אני עובר לסעיף האחרון.

שיבוץ נציגי סיעת הירוקים בוועדות העירוניות בהתאם למכתבו של חבר המועצה
רועי כהן מיום .25.1.08

מוטי ששון:

שיבוץ נציגים בוועדות עירוניות על פי הרשימה.
ועדת ביטחון-אלכס שפרינגר.
ועדת מל"ח-רועי כהן.
ועדת נוער וצעירים-רועי כהן.
ועדת בריאות הציבור-אתי יוסף.
ועדת רווחה-יאיר כהן.
ועדת ספורט-רועי כהן.
ועדת תחבורה ותנועה-רועי כהן.
ועדת שמות-רועי כהן.
או.קיי .מי בעד?
34

מועצת העיר חולון ,ישיבה מן המניין מס'  85מיום  ,3.2.08פרוטוקול מס' 327
רועי כהן:

רגע ,אני רוצה רק להתייחס ,זה ועדות חובה.

מוטי ששון:

נו ,מי בעד?

רועי כהן:

רגע ,קודם כל אני ביקשתי את הועדות העירוניות הקיימות ונציגיהם בכפוף
להתאמה למסמך הזה ,את הרשימה של כל הועדות שיהיה לחברים ,כל
הרשימה של כל הועדות העירוניות בכפוף להתאמה למסמך הזה.

מוטי ששון:

מה זאת אומרת? לא מבין.

רועי כהן:

ודבר נוסף ,אתה ,אני ,מה שסיכמתי איתך משה ,להביא לפה את כל הועדות
העירוניות בכפוף ,את הטבלה עם כל הנציגים בכל הועדות ,לעשות ,אני אומר
לך,

משה רינת:

לא...

רועי כהן:

אתה אמרת שאתה תעביר,

משה רינת:

לא ,אתה ישבת ,ישבנו הראיתי לך את השיבוץ ואמרת מקובל עליך.

רועי כהן:

לא ,את הרשימה של כל הועדות ,כל החברים של הועדות .כל החברים של
הועדות ,הרי,

משה רינת:

החברים של הועדות?

רועי כהן:

החברים של הועדות.

משה רינת:

הקראנו אותם בישיבה,

רועי כהן:

מה זה הקראת?

מוטי ששון:

זה מופיע בפרוטוקולים,

משה רינת:

ישיבה שמינינו,

רועי כהן:

הם לא ,יש,

מוטי ששון:

תבוא לנתי ,תבוא למשה הוא יתן לך.

משה רינת:

כמו שהקראנו את שלך כך הקראנו את כל הועדות אז .כמו שהקראנו,

רועי כהן:

אני אבוא לקחת את זה .אני אבוא לקחת את כולם.

מוטי ששון:

כן.

אהרון איסרס :אדוני ,ההצעה הזאת יש בה שוב הפלייה והיא לא הפלייה מתקנת ,היא
הפלייה,
משה רינת:

זה ההרכב שלו ,עכשיו יש בעיה של המפלגות האלה שהתפצלו.

אהרון איסרס :יש,
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רועי כהן:

לפני שהתפצלו הוא מדבר רק עליו אדוני.

אהרון איסרס :אני לא יודע אם יש פה תוספות או אין פה תוספות או יש פה החלפה של
נציגים.
מוטי ששון:

הוא ביקש להוסיף,

נתי לרנר:

הוא מילא את החסרים שלו.

רועי כהן:

יש תישעה ,קבעו לעשות את זה תישעה ,לא נתנו לי בכלל ,אף אחד לא היה
לי שמה בכלל אנשים ,לא הודיעו לנו שיש לנו נציגים שמה.

אהרון איסרס :רועי ,אני חוזר ואני אומר ,איוש החברים הללו מקפח סיעות אחרות .הנהלת
העיר לא עושה דבר לפתור את הבעיה הזאת .יש פה סיעות שאין להם שום
ייצוג בשום ועדה ,למרות שאני מעלה את הנושא הזה אין ספור פעמים .ואני
לכן חושב ,אין הצדקה ,אין הצדקה,
רועי כהן:

שב עם משה.

נתי לרנר:

משה עשינו ופתרנו את זה ,בוא תשב ,כי עובדתית זה מספרית באמת ,אני
לא מבין למה לא עשינו את זה עד עכשיו .בוא תשב נסגור את זה מספרית.
מה הבעיה?

מוטי ששון:

רק שיבואו.

נתי לרנר:

לא משנה ,אהרון ,אתה צודק.

אהרון איסרס :אדוני ,אני כבר שנה מה אתה עושה לי? מה? אתה הצבעת נגד ,אני הצבעתי
לא להדיח את עמוס ברנס ואתה הצבעת להדיח אותי .מה אתה מיתמם פה
פתאום ,מה אתה מסובב עיניים ,אתה לא מתבייש? תתבייש לך.
מוטי ששון:

אהרון,

אהרון איסרס :אני הגנתי על חבר שלך ,מה אתה עשית?
חיים זברלו:

תודה רבה לך.

אהרון איסרס :אין בעד מה.
חיים זברלו:

תודה.

מוטי ששון:

טוב ,או.קיי .מי בעד? תשב עם משה .מי בעד?  10בעד .מי נגד?  1נגד .מי
נמנע?  1נמנע .ההצעה אושרה.
הצבעה:
בעד10 :
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נגד1 :
נמנע1 :
ההצעה אושרה.

החלטה :מועצת העיר מחליטה לאשר שיבוץ נציגי סיעת הירוקים בוועדות העירוניות בהתאם
למכתבו של חבר המועצה רועי כהן מיום .25.1.08

מוטי ששון:

תודה רבה .הישיבה נעולה.

הישיבה נעולה

נתי לרנר

מוטי ששון

ע/ראש העיר

ראש העיר
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