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מועצת עיר החמש-עשרה  -ישיבה מן המניין מס' 87
מיום 2.3.08
פרוטוקול מס ' 329 -
ה"ה חברי המועצה:
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משה

ראש העיר

רינת חבר מועצת העיר
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יעקב

בבלי חבר מועצת העיר

גדי וקס
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חבר מועצת העיר

כהן חבר מועצת העיר

דקלה צדוק
רועי

חבר מועצת העיר
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חבר מועצת העיר
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חבר מועצת העיר
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דרור קריטי
חיים
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גזבר העירייה

מנהל אגף תקציבים

חשב העירייה

אייל מנהל מח' הספורט
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על סדר היום:
.1

שאילתא של חבר המועצה אהרון איסרס בנושא נוהל תמיכות במוסדות ציבור.

.2

שאילתא של חבר המועצה אהרון איסרס בנושא סיירת הביטחון.

.3

שאילתא של חבר המועצה שמואל ברטנשטין בנושא אתר האינטרנט העירוני.

.4

הצעה לסדר היום של חבר המועצה רועי כהן בנושא הקניית חלופות למניעת אלימות
בני נוער בעיר חולון.

.5

הצעה לסדר של חבר המועצה אהרון איסרס בנושא ביטול גביית היטל השמירה.

.6

הצעה לסדר של חבר המועצה שמואל ברטנשטין בנושא הוספת בתי שימוש ציבוריים
בחולון.

.7

הצעה לסדר של חבר המועצה רועי כהן בנושא העיר הירוקה המובילה באיזור גוש דן.

.8

הצעה לסדר של חבר המועצה ניסן זכריה בנושא החלת תמ"א .38

.9

אישור דמי שימוש בקרקע בהתאם להמלצת מהנדסת העיר הגב' מימי פלג.

.10

אישור החלטות ועדת ההנחות במיסי עירייה לשנת  ,2007בהתאם למכתבה של ס'
הגזבר הגב' שושנה שפר.

.11

אישור הפקדת שיקים ,כרטיסי אשראי ומזומנים ללא בדיקתם וספירתם תחילה,
בהתאם למכתבו של גזבר העירייה מר יצחק וידבסקי מיום .12.2.2008

.12

אישור פרוטוקול הוועדה המקצועית לתמיכות מיום .26.2.2008

.13

אישור פרוטוקול הוועדה המקצועית לתמיכות ,לחלוקת עודף תקציב התמיכה
בספורט לשנת  ,2007מיום .26.2.2008

3

מועצת העיר חולון ,ישיבה מן המניין מס'  87מיום  ,2.3.08פרוטוקול מס' 329

ריכוז החלטות מישיבת מועצת העיר שלא מן המניין מס'  87מיום 2.3.08
פרוטוקול מס' 329

 .4מועצת העיר מחליטה להוריד מסדר היום את הצעתו לסדר של רועי כהן בנושא הקניית
חלופות למניעת אלימות בני נוער בעיר חולון.
 .5מועצת העיר מחליטה להוריד מסדר היום את הצעתו לסדר של אהרון איסרס בנושא ביטול
גביית היטל שמירה.
 .6מועצת העיר מחליטה להוריד מסדר היום את הצעתו לסדר של שמואל ברטנשטין בנושא
הוספת בתי שימוש ציבוריים בחולון.
 .7מועצת העיר מחליטה להוריד מסדר היום את הצעתו לסדר של רועי כהן בנושא עיר ירוקה.
 .8מועצת העיר מחליטה להוריד מסדר היום את הצעתו לסדר של ניסן זכריה.
 .9מועצת העיר מחליטה לאשר את ההצעה פה אחד.
 .10מועצת העיר מחליטה לאשר את ההצעה פה אחד.
 .11מועצת העיר מחליטה לאשר פה אחד את המלצתו של גזבר העירייה ,מר יצחק וידבסקי,
בהתאם למכתבו מיום .12.2.08
 .12מועצת העיר מחליטה לאשר את פרוטוקול הוועדה המקצועית לתמיכות מיום .26.2.08
 .13מועצת העיר מחליטה לאשר פרוטוקול הוועדה המקצועית לתמיכות ,לחלוקת עודף תקציב
התמיכה בספורט לשנת  ,2007מיום .26.2.08
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מוטי ששון :אני פותח את הישיבה שמן המניין מס' .87
 .1שאילתא של חבר המועצה אהרון איסרס בנושא נוהל תמיכות במוסדות ציבור.
אהרון איסרס :השאילתא שלי מתייחסת לנוהל תמיכות במוסדות ציבור ,בחוזר המנכ"ל
אפריל  .2006בחוזר הזה ,נאמר כדלקמן ,בסעיף  7שכותרתו "ועדת משנה
לתמיכות" סעיף " :7.1מועצת הרשות המקומית רשאית למנות מקרב חברי
המועצה ,ועדת משנה לעניין תמיכות – להלן :ועדת תמיכות .המועצה רשאית
למנות את ועדת המשנה לתמיכות ,לבחינת המלצות הוועדה המקצועית בין
בדרך כלל ובין לנושאים מסויימים .הרכב ועדת המשנה ,יהיה תואם ככל
שניתן ,את ההרכב הסיעתי של המועצה ובלבד שיהיו בו נציג אחד לפחות,
מהאופוזיציה .לעניין סעיף זה ,נציג אחד לפחות מהאופוזיציה ,מי
שמתקיימים בסיעתו הוראות פיסקה  149לפקודת העיריות .ועדת המשנה
רשאית להמליץ בפני מועצת הרשות בדבר קבלת המלצות הוועדה המקצועית
או דחייתה ,כולה או חלקה .ביקשה ועדת התמיכות לדחות את המלצת
הוועדה המקצועית ,תנמק עמדתה בכתב".
בסעיף  8לחוזר ,תחת הכותרת "תבחינים לתמיכה" ,נאמר בסעיף :8.3
"החליטה המועצה על הקמת ועדת משנה לתמיכות ,לפי סעיף  ,7ועדת
המשנה תדון בהמלצות הוועדה המקצועית ותהיה רשאית להמליץ בפני
מועצת הרשות בדבר קבלת המלצות הוועדה המקצועית ,והכל בהתאם
לאמור בסעיף ."7.1
ובסעיף  ,13תחת הכותרת "הדיון בבקשה" בסעיף  13.4נאמר" :החליטה
המועצה על הקמת ועדת משנה לתמיכות לפי סעיף  ,7ועדת המשנה תדון
בהמלצות הוועדה המקצועית ותהיה רשאית להמליץ בפני מועצת הרשות
בדבר קבלת המלצות הוועדה המקצועית ,והכל בהתאם לאמור בסעיף ."7.1
כידוע לך ,אדוני ראש העירייה ,בחולון – לפחות בקדנציה הזאת – הוקמה
ועדת תמיכות ,וגם מעולם לא פוזרה.
הנה כי כן ,בשלושה סעיפים בחוזר מנכ"ל ,מצויין ומודגש כי ועדת המשנה
לתמיכות תדון בהמלצות הוועדה המקצועית) .מדברים יחד(
משה רינת:

ועדת משנה לתמיכות?

אהרון איסרס :ועדת תמיכות ,כן.
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ולכן ,אני מבקש להשיב לי כדלקמן :עפ"י איזה סעיף בחוזר מנכ"ל ,הנך
מסתמך בהודעות שלך ,בישיבות המועצה ,כי אין צורך בוועדת משנה
לתמיכות; ב .מהיכן לוקח היועץ המשפטי את חוות דעתו בנושא זה?
ואני מבקש לקבל מהיועץ המשפטי חוות דעת מנומקת;
ביקשתי ולא נעניתי להפיץ את החוזר מנכ"ל בקרב חברי המועצה ,אבל על זה
אני אסלח.
מוטי ששון:

אני אבקש מהיועץ המשפטי ,עו"ד קמינר לענות לך בצורה משפטית.

ליפא קמינר :אין ויכוח שהסימוכין שצוטטו בשאילתא ,קיימים .רק בואו נזכור את
ההיסטוריה של נושא מתן התמיכות.
ועדת התמיכות שעליה אתה מדבר ,אהרון ,נבחרה בתחילת הקדנציה והיא
נבחרה עפ"י הוראות נוהל למתן תמיכות של רשויות מקומיות משנת – '85
היה איזשהו תיקון בשנת  '98ובתחילת הקדנציה ,או בעת שנבחרה ועדת
התמיכות ,הנוהל הזה היה בתוקף והוועדה נבחרה עפ"י הנוהל הזה.
עפ"י אותו נוהל ,סמכויות של ועדת התמיכות היו ,להחליט על מתן תמיכות,
היקף התמיכות ,למי לתת ,לפי תבחינים מסויימים ,כאשר הנוהל קובע
בצורה מפורשת שוועדת התמיכות בכל רשות שמעוניינת לתת תמיכות ,היא
ועדת חובה .כפי שנאמר בנוהל" ,לא תינתן תמיכה ,אלא לאחר שהבקשה
לתמיכה נדונה בוועדת התמיכות".
לעומת זאת ,היום אנחנו נמצאים תחת נוהל חדש שפורסם ב ,2006-שאתה
מצטט שלושה סעיפים מתוכו ,שהנוהל הזה בא להחליף את הנוהל הקודם
ולמעשה הוא ביטל את הנוהל הקודם ,כך שהיום אי אפשר לחלק תמיכות
עפ"י הנוהל הקודם.
מכיוון שוועדת התמיכות ,כפי שאמרתי ,שעליה אתה מדבר ,או ועדת המשנה
כפי שאתה רוצה לקרוא לה ,נבחרה ומונתה עפ"י הנוהל הקודם ,כאשר הנוהל
הקודם התבטל – כל הגופים וכל הוועדות שמונו עפ"י הנוהל הזה ,למעשה
מתבטלות .זה כלל משפטי ידוע ,לא רק בנושא הזה ,בכל נושא ,בכל עניין –
מקור משפטי מתבטל ,מתבטלים המוסדות שהוקמו עפ"י אותו נוהל.
ובכן ,לא צריך – כפי שאתה כותב – מעולם לא פוזרה .לא צריך לפזר אותה.
ברגע שהנוהל הוא נוהל חדש ,לא צריך לפזר את הוועדה הקודמת – היא
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מתפזרת לבדה ,אוטומטית.
אבל גם לגופו של עניין ,הסמכויות של ועדת המשנה עפ"י הנוהל החדש ,הן
שונות לחלוטין .כל הסמכויות שהיו לוועדת התמיכות עפ"י הנוהל הקודם,
נתנו לוועדה מקצועית וגם הנוהל קובע מיהם חברי הוועדה המקצועית.
לוועדת המשנה ,שהיא מורכבת מחברי מועצה ,הסמכויות הן סמכויות מאוד
מוגבלות ,סמכויות של פיקוח יותר ,לא של החלטה .כך שקשה לקחת את
הוועדה הקודמת ולהלביש לה שם חדש ולהגיד זאת ועדת המשנה.
ועדת המשנה אמורה לפעול עפ"י הנוהל החדש ,בסמכויות שלפי הנוהל החדש
ובינתיים המועצה לא מינתה ועדה כזו.
מהיכן נלקח העניין? מאותו סעיף שאתה ציטטת .סעיף  7שקובע" :מועצת
הרשות המקומית ,רשאית למנות מקרב חבריה" .לא מינתה ,אין בזה שום
מגבלה מבחינת חלוקת התמיכות .הוועדה המקצועית באישור המועצה
כמובן ,יכולה להחליט ולחלק את התמיכות כפי שהנוהל קובע.
ועדת המשנה ,היא ועדת בדיקה ,ביקורת שסמכויותיה הן מאוד מצומצמות:
או לאשר או לפסול )לפסול הכל ,או חלק מהתמיכות( .ועדת המשנה אינה
מוסמכת להחליט :לעמותה מסויימת אנחנו נותנים יותר או פחות ממה
שהחליטה ועדה מקצועית .היא יכולה לומר :נותנים או לא נותנים.
כך שאי אפשר היום לבוא ולומר ,שאותה ועדה שנבחרה בזמנו ,היא ועדת
המשנה) .מדברים יחד(
מוטי ששון:

תודה רבה) .מדברים יחד(

אהרון איסרס :אני רוצה לומר לפני שאתה נועל .אני לא מקבל את מה שאתה אומר ,וזה
סותר לחלוטין את מה שנאמר בחוזר מנכ"ל.
מוטי ששון:

אבל אהרון ,מה שאלת ההבהרה?

אהרון איסרס :תן לי להשלים משפט .הוא דיבר ארוכות ,ואני אשלים את המשפט.
מוטי ששון:

הוא עונה לך.

אהרון איסרס :אז אתה תיתן לי להשלים .עם כל הכבוד ,בשביל זה יש שאילתות ,בשביל זה
אנחנו יושבים פה.
מוטי ששון:

מה שאלת ההבהרה? בבקשה,

אהרון איסרס :בחוזר מנכ"ל נאמר במפורש :א .ועדת המשנה היא ועדת התמיכות" .להלן:
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ועדת התמיכות" ,ולא שונה שום דבר ולא הוקמה ולא צריך להקים שום
ועדה חדשה ,ואני לא מדבר -ומה שאתה מדבר ,אתה מדבר אך ורק על נהלים
וסמכויות ,ואני לא מדבר על זה .נכון ,לוועדה מקצועית יש את הסמכויות-
מוטי ששון:

אהרון ,מה שאלת ההבהרה?

אהרון איסרס :והשאלה שלי היא ,אדוני ,ואני מפנה אותך שוב לסעיף  .7נאמר שההמלצות
של הוועדה המקצועית יבואו תחילה לדיון לוועדת התמיכות ,והיא רשאית
לדחות או לא לדחות ואם היא דוחה ,היא צריכה לנמק .ואני שואל :מדוע
ההמלצות של הוועדה המקצועית לא מגיעות לוועדת התמיכות? כי ועדת
התמיכות קיימת בדין.
מוטי ששון:

השאלה ברורה.

ליפא קמינר :אין לי תשובה אחרת ממה שאמרתי) .מדברים יחד(
משה רינת:

אהרון ,למעשה אין ועדת תמיכות.

אהרון איסרס :יש ועדת תמיכות ,אדוני ,משה רינת .ואני בכוונה ביקשתי ,והנושא יועבר
למשרד הפנים.
מוטי ששון:

חברים ,אני מבקש ,וידבסקי ביקש ,הוא כנראה לא מרגיש טוב ,אם נוכל
להקדים סעיף  11לפני השאילתות ,וזו בקשה ראשונה של וידבסקי מאז שאני
פה ראש העיר .אז אם אין לכם התנגדות ,נקדים את זה) .הנוכחים מסכימים(
או.קיי .אז וידבסקי ,אני מקדים את סעיף  11לשאילתא השניה .בבקשה.

.11

אישור הפקדת שיקים ,כרטיסי אשראי ומזומנים ללא בדיקתם וספירתם תחילה,
בהתאם למכתבו של גזבר העירייה מר יצחק וידבסקי מיום .12.2.2008

יצחק וידבסקי :לכאורה זה דבר טכני .האמת שהצורה הזאת של ההפקדה קיימת .סופרים
את זה בקופת העירייה ,לוקחים גוף שלוקח – גוף עם מאבטח ,אם זה
ברינקס או אם זה הפיקוח העירוני – שצריך להעביר את הכסף בצורה
מאובטחת .ואז יש נוהל בבנקים ששומרים את זה בתוך שק ושמים את זה
באיזה קופה בבנק .הברינקס האלה או הפקחים ,לא נשארים כחצי שעה-
שעה עד שסופרים את זה ,אלא הולכים ולמחרת אנחנו מקבלים את הדו"ח
מהבנק ועד היום ,בגדול ,אין תקלות.
עכשיו הבנקים דורשים לא להסתפק באישור שלי ,אלא הם דורשים אישור
של מועצת העיר לנושא ,למרות שזה קיים ,אני מודה ,כבר עשרות שנים.
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הרבה מאוד חברות עובדות ככה ,גם דיברתי עם מנהלי הבנק הרלוונטיים,
הם לא רואים שום בעיה .אם באמת תקרה בעיה ,הבעיה תחקר והיה מקרה
לגבי אחרים ,שנחקרו במכונת אמת.
הדברים נבדקים ,אבל השאלה שלי בגדול ,האם להשקיע המוני שעות עד ש-
מוטי ששון:

לא ,כי יכול להיות מצב תיאורטי ,שמביאים את זה לשם ,הפקיד מחכה עד
שהפקיד של הבנק מתפנה ,יכול לשבת שם שעות והוא יושב עד שהוא סופר
ועד שהוא נותן לו את האישור,

רועי כהן:

השאלה אם מפה זה יוצא עם ריכוז?

מוטי ששון:

כן ,בטח.

יצחק וידבסקי :לגבי שיקים וכרטיסי אשראי אין בעיה ,כי אני יכול לבטל .הבעיה היחידה
היא לגבי המזומן .כנראה לגבי סכומים גדולים ,אני לא רוצה לקבל את זה
בהחלטה ,כנראה נשנה קצת מהנוהל ונצרף פקיד.
יוליה מלינובסקי :לא ,צריך לחתוך את זה .בוא נחליט עד איזה סכום-
מוטי ששון:

בסה"כ מה שקורה ,שעד עכשיו ההסדר הזה עובד .רק מנהל הבנק-

יוליה מלינובסקי :אבל זה מפחיד קצת ,לא?
מוטי ששון:

כי באותה מידה זה יכול להיות בפלוס ,ויכול להיות במינוס.

יצחק וידבסקי :לא ,הרבה מאוד חברות עובדות בצורה הזאת.
מוטי ששון:

הם מבקשים ,כאילו ,את הבטחון הזה ,שהמועצה ולא הגזבר מאשר .הנוהל
הזה קיים ,וידבסקי ממליץ להשאיר את הנוהל הזה ומבקש את אישור
המועצה .מי בעד אישור ההמלצה?
הצבעה:
בעד16 :
נגד :אין
נמנע :אין
ההצעה אושרה.

החלטה :מועצת העיר מחליטה לאשר פה אחד את המלצתו של גזבר העירייה ,מר יצחק וידבסקי,
בהתאם למכתבו מיום .12.2.08
מוטי ששון:

יצחק תודה רבה ,אתה יכול ללכת.
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 .2שאילתא של חבר המועצה אהרון איסרס בנושא סיירת הביטחון.
אהרון איסרס :בישיבת המועצה הקודמת ,השבת על שאלותיי בנושא סיירת הביטחון ,מספר
הסיירים ומספר כלי הרכב ,וסירבת להתייחס לעלויות הסיירת .ולכן ,אבקש
להשיב עפ"י החוק בישיבת מועצת העיר הקרובה ,על השאילתא הבאה :מהו
שכרו החודשי של הסייר ,כולל עלות מעביד; מהו התשלום החודשי הכולל,
שמשולם לחברה המפעילה ומה הוא כולל?; ג .מדוע ירדה ההוצאה לרכישת
הסולר עבור הסיירת ,ב 50%-לעומת שנת  ,2006שבה הסיירת פעלה במלוא
עוצמתה ,בה בשעה שעלות הסולר עלתה בשיעורים ניכרים .ובמאמר מוסגר,
היות וכבר קראתי את התשובה לשאילתא ,אז אתה לא מתייחס ל2008-
לסעיף זה .אתה מתייחס ל ,2007-ואם תסתכל טוב ,בתקציב העירייה ,עלות
הסולר מתוקצבת בכ 200-אלף שקל ,שזה ירידה ב 50%-לעומת  .2006ועל זה
אני מדבר ,ולא על  2007שבה הסיירת לא פעלה.
האם כתוצאה מהאמור בסעיף ג' ,הרכבים ממעטים לסייר בעיר? וזה לא
פלא .אתה יכול לשאול את אריק מולה.
עפ"י הנתונים שמסרת ומתחשיבים שנעשו ,עלות הסיירת מסתכמת ואני
עשיתי שוב חשבון מהיר ,מסתכמת בכ 6.5-מיליון שקל ,בה בשעה שצפי
הגביה עומד לפחות בתחשיבים של העירייה 8.5 ,מיליון שקל .כלומר יש לנו
עודף של  2מיליון שקל בגביה ,והיות ועפ"י החוק הסיירת הזאת צריכה
לעבוד על משק סגור ,אני שואל האם העירייה תחזיר כסף לתושבים?
מוטי ששון:

זה לא מופיע בשאילתא,

אהרון איסרס :זה מופיע ,תקרה בסעיף ה'.
מוטי ששון:

או.קיי .רבותיי ,קיבלתם את המכתב .אתם רוצים שאני אקריא אותו ,את
התשובה?

יוליה מלינובסקי :אנחנו יודעים לקרוא,
מוטי ששון:

אתם מוותרים לי על הקריאה?
)הנוכחים משיבים בשלילה(.

אהרון איסרס :אתה אבל לא עונה על השאילתא) .מדברים יחד(
מוטי ששון:

"עלויות ניידת  4X4לחודש כולל דלק .12,830.75 ,ללא דלק – .₪ 7,368.75
משיקולי כדאיות ,העירייה מממנת ישירות את מחיר הדלק .לסכומים הנ"ל
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יש להוסיף את המע"מ .מחיר לקטנוע לחודש –  899.97לא כולל מע"מ ,לא
כולל דלק .עלות שעת סייר כולל הוצאות מעביד לשעה –  ;₪ 35.93שעת
עבודה המשולמת לסייר שווה  ₪ 25פלוס נסיעות; בשבתות וחגים יש להוסיף
למחירים הנ"ל תוספת של  .50%ירידה בהוצאות ,ברכישת סולר בשנת 2006
לעומת  2007נובעת מהעובדה הבאה :בשנת  2007בין החודשים ה 1.1.07-עד
 30.6.07הסיירת עברה במתכונת מצומצמת של שתי ניידות במשמרת .זאת
עקב אי חידוש חוק גביית האגרה ע"י משרד הפנים .מה 1.7.07-הסיירת חזרה
לעבוד בהרכב מלא בשתי משמרות – בוקר וצהריים – בהרכב  6ניידות ו6-
קטנועים .במשמרת לילה  6ניידות בלבד ,ללא קטנועים .מתכונת עבודת
הסיירת :הסיירת עובדת  24שעות ביממה בשלוש משמרות .העיר מחולקת ל-
 6רובעים ,בכל רובע מסיירת ניידת וקטנוע .כאמור במשמרת לילה ,ללא
קטנועים".
אהרון איסרס :אדוני ,אתה לא עונה לי לסעיף ג' ולסעיף ה'.
מוטי ששון:

עניתי על כל התשובות ששאלת ב 6-שאילתות .זה מה שאני עניתי.

אהרון איסרס :הבנתי.
יוליה מלינובסקי :יש לי הערה קטנה ,אם מותר .אני מוכנה כאן להציג בפני כל המועצה
שמעולם לא ראיתי קטנוע .רכבים לפחות אני רואה ,אני לא יודעת אם זה 6
רכבים או פחות ,כי אני לא בדקתי מספרים.
מוטי ששון:

את לא יכולה לזהות אותם,

 .3שאילתא של חבר המועצה שמואל ברטנשטין בנושא אתר האינטרנט העירוני.
שמואל ברטנשטין :אתר האינטרנט של העירייה ,מאז שהתחילה להיות )מדברים יחד(
אהרון איסרס :היום בפורום יפורסם שהוא מסרב לענות לשאילתות.
שמואל ברטנשטין :אני חושב שזה מוסכם על כולם שניתן להיעזר בו גם לקבלת מידע וגם
לקבלת שירותים .למרות שהאתר הספיק לשנות את פניו מאז שהוא קיים,
מספר פעמים ,עדיין אין לו גירסה ברוסית ולכן אינו נגיש לחלק גדול מתושבי
העיר .פה ברשותך ,אני אוסיף גם את האמהרית בשביל התושבים בחולון,
למרות שהם מעטים ,שלא יודעים שפה אחרת חוץ מאמהרית.
מן הראוי לציין שגירסאות מצומצמות בגרמנית ,באנגלית ובצרפתית כן
קיימות .כמו כן ,בגירסה האנגלית עדיין מופיעים חברי מועצה וסיעות
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שנבחרו בקדנציה הקודמת ,והפסיקו לכהן ולהתקיים זה מכבר.
ברצוני לשאול מתי יעודכן אתר העירייה ,הן לגבי פרטים של חברי המועצה
והן בדבר גירסה רוסית ,ואם יורשה לי ,כמו שאמרתי ,להוסיף לשאילתא גם
את האמהרית.
מוטי ששון:

בימים אלו ,עיריית חולון נמצאת בתהליך של תרגום האתר לרוסית .בקרוב
יעודכנו גם ,באותה הזדמנות ,פרטי חברי המועצה בלועזית.

שמואל ברטנשטין :אנחנו נמצאים בפיגור של ארבע ורבע שנים ,בעידכון של פרטי חברי
המועצה .השאלה אם 'בקרוב' יהיה בקדנציה השלישית? )מדברים יחד(
 .4הצעה לסדר היום של חבר המועצה רועי כהן בנושא הקניית חלופות למניעת אלימות בני
נוער בעיר חולון.
רועי כהן:

הצעה זאת באה למועצת העיר ,לאחר שבמספר חודשים האחרונים אנחנו
עדים לתופעות של אלימות )מדברים יחד( בני נוער בעיר חולון .ולצערי,
הלכתי לבדוק את הנושא גם לגבי עיריות אחרות .מחקרים רבים בנושא,
הציפו את העובדה שהגורמים לאלימות בני הנוער ,זה השפעה ישירה של
שימוש בדפוס אלימות ועבריינות ,בהיעדר קיום חלופות לאלימות.
ברצוני להציג בפני מועצת העיר חולון ,שתי תוכניות פעולה העוסקות בנושא,
ויש להניח שיעניקו תשובה לתופעת הונדליזם והאלימות הקשה בקרב בני
הנוער בעיר חולון ,המעיקה על תושבי העיר חולון וישמשו כחלופות למניעת
אלימות ועבריינות בקרב בני הנוער .ואני אציג משהו שקרה לי באופן אישי.
קמנו בוקר אחד ,ומצאנו את זה שרקדו על הגג של האוטו שלנו בלילה,
נערים ,על האוטו שלי ועל האוטו של שכן אחר .זה סדר גודל של נזק שלא
ישוער ,אי אפשר להחליף ,כי אם אתה מחליף את הגג – הלך לך מחצית
מהאוטו .מה שקרה ,השארנו את זה ככה ,אבל-

שמואל ברטנשטין :רועי ,עם כל הכבוד ,יש ועדה מיוחדת שישבה על הנושא הזה לפני
שבועיים ,רקדו על האוטו שלך ,עם כל הכבוד )מדברים יחד( גם על האוטו
שלי יש לי כל מיני סיפורים.
רועי כהן:

הצעתי באופן אישי ,המון תושבים בעיקר באיזור שכונת קרית בן-גוריון,
קמים בבוקר או המראה או השמשה שבורה ,או כל דבר .כלומר יש תופעה
של ונדליזם ממש קשה באיזור קרית בן-גוריון ובכלל )מדברים יחד(
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לכן אני רוצה להציג תוכנית ,ולמרות שלדעתי אני חבר בוועדה ,אף אחד לא
הזמין אותנו לוועדה) -מדברים יחד( אני היחידי שהגיע לוועדה ,וכל ועדה
שאני חבר בה ,אני מגיע) .מדברים יחד( אני אומר ,אלה ההצעות שהבאתי
לדיון לאחר שבחנתי אותן ,שיושמו גם בערים שנכנסו לתוכנית שלי 'ללא
אלימות' וגם בערים אחרות בקרב מדינת ישראל.
המגרשי ספורט הפעילים )מדברים יחד( אשר במסגרתה קיום מסגרות
ספורטיביות חינוכיות במגרשי הספורט בעיר ,בשעות אחה"צ בערב כאפשרות
עיסוק הילדים ובני הנוער בשעות הפנאי שלהם .נחוץ התקנת תאורה
במגרשים .מספר פעמים במועצה הזאת העליתי את הנושא ,שבמגרשי
הספורט בבתי הספר אפשר להשתמש בשעות הערב .רק צריך להדליק את
השלטר ולתת לילדים את האפשרות ליהנות משם.
זה שיש בפארק פרס ,זה לא עונה לכל תושבי העיר .הילדים מחפשים את
הנוחות שלהם במגרש שבו הם לומדים ,במגרש שבו הם נמצאים במהלך
היום.
מוטי ששון:

אתה חושב על התושבים שגרים ליד זה?

רועי כהן:

אני גם חושב ,אבל אני חושב גם מצד שני -האמין לי שאם תשאל את
התושבים ,תאמין לי שהם ירצו שלילדים שלהם תהיה אפשרות בשעות הערב
לשחק במגרשים.
תוכנית זאת ניתן לבצע בשיתוף רשת קהילה ופנאי במרכזי הספורט
העירוניים ברחבי העיר חולון.
התוכנית השניה :בני הנוער אומרים 'לא' לסמים ,לאלכוהול ולאלימות.
תוכנית זאת ניתן לבצע יחד עם הרשות למלחמה בסמים ,ורשת קהילה ופנאי
ומחלקת הרווחה ,קידום הנוער .מטרות התוכנית :להקנות לבני הנוער ידע
בכלים ומיומנות על-מנת שיוכלו לשמש סוכני שינוי התנהגות בקרב בני גילם,
לפתח מודעות ,ידע ועמדות חדשות בנוגע לעולם הסמים וההתמכרויות.
להעצים מודעות עצמית ככלי מרכזי בבחירה בין אלטרנטיבות של סמים,
אלכוהול ואלימות.
כידוע ,עיריית חולון הקצתה בעבר משאבים רבים לנושא הטיפול באלימות
בני הנוער ,לכן אבקש להציע בפני מועצת העיר את הצעת ההחלטה כדלקמן:
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אני יודע שמועצת העיר אישרה בעבר סדר גודל של כמעט  2מיליון ₪
למלחמה באלימות ועדיין לא הציגו לנו את התוכניות במועצת העיר ,מה עשו
עם הכסף הזה ולאן זה הלך .לכן אני רוצה להציע ,שמועצת העיר חולון
ממליצה לאמץ מודלים אלה של תוכניות הקניית חלופות לאלימות בני הנוער
בעיר חולון במסגרת תוכנית פעולה שאושרה למניעת אלימות בני הנוער בעיר
חולון;  .2מועצת העיר חולון קובעת כי יש לקיים דיון מקיף ויסודי באשר
לפעולות בהן נוקטת עיריית חולון למניעת אלימות בני הנוער ,תוך שימוש
בתקציבי העירייה שיועדו לכך.
ההצעה לסדר שלי ,כוונה לנושא שעדיין אנחנו כמועצת העיר ,לא מודעים
למה -אנחנו אישרנו במועצה תקציב מיועד' ,צבוע' למלחמה באלימות בני
נוער .אני יודע שמינו רכזת ,אני יודע שהיא גם היתה שייכת בהתחלה ללשכת
ראש העירייה ואחרי זה עברה למנכ"ל העירייה .זה מה שהיה בביאורים .אני
אראה לך את הביאורים :הוספת עובד לצורך טיפול באלימות בני הנוער.
אני ראיתי במו עיניי -אני גם יכול להביא את זה -אני אביא את זה וזה רשום
וגם בפעם הקודמת ,בישיבה הקודמת) -מדברים יחד( בישיבה הקודמת אתה
אמרת שיש תקציב שמיועד למלחמה באלימות ואמרת שאם ישלחו אגודות
ספורט הצעה לתוכנית למניעת אלימות בני נוער ,הם יוכלו להשתמש בכסף
הזה .אני בא ואומר ,זו ההצעה שלי :מה עיריית חולון עושה עם התקציב
שהוקצה למלחמה באלימות בני הנוער ,ואת הנושא של הקצאת חלופות
למניעת אלימות בני הנוער ,לאמץ אותם כמדיניות .זו ההצעה לסדר שלי .היא
לא קשורה לוועדה ,היא לא קשורה ,היא קשורה למה המועצה הזאת
כשאישרה את הסכום ,היא צריכה לקבל דיווח והיא צריכה גם להציע
חלופות .תודה רבה.
מוטי ששון:

חבל שאתה רק באינטרנט ולא מתעניין במה שקורה ,נפגש עם אנשי המקצוע
בעירייה אבל אני אענה לך.
במסגרת התוכנית העירונית למניעת אלימות ,שימוש בסמים וצריכת
אלכוהול ,אנו שמים דגש על החלופות בתחומי הספורט ,מוזיקה ותיאטרון.
כל תוכנית מניעה ,בנויה עפ"י המודל של מתן מידע ,שינוי עמדות והקניית
מיומנויות התנהלותיות.
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ההצעה לסדר שלך מסתמכת על ידע תיאורטי מוכר ,הנמצא בבסיס התוכנית
העירונית .כל מה שאתה אומר ,זה בבסיס התוכנית .מודל העבודה בחולון,
זוכה להערכה רבה בקרב אנשי המקצוע .הרשות הלאומית למלחמה בסמים,
לקחה את התוכנית העירונית לצמצום השימוש באלכוהול וזה מופיע באתר
הרשמי של הרשות הלאומית .של חולון.
המודל הזה של מינוי עוזרת ,מתאמת במעמד עוזר ראש העיר ,גם הוא זוכה
להערכה רבה בקרב אנשי מקצוע) .מדברים יחד(
מאחר והדברים האלה -רק שתבין דבר אחד ,אתה צריך תמיד לאזן בין
הצרכים .אין לנו שום בעיה לפתוח את כל מגרשי הספורט ,עד  11בלילה.
הבעיה ,שאלה שגרים ליד מגרשי הספורט סובלים סבל נוראי :צעקות ,ריב
של בני נוער ,מה שאתה רוצה.
שמע ,אנחנו עומדים בפני הדילמות האלה ,מה לעשות .מגיעים לאיזה פשרה.
אבל אתה לא יכול מעבר למה שהחוק גם נותן לך ,וצריך להפעיל שיקול דעת.
לכן ,כשהחלטתי לפתוח את כל אולמות הספורט המקורים ,שלא מהווים
מפגע או מטרד ,פתוחים עד היום בימי חמישי עד  12בלילה.
לכן אני אומר ,כל הדברים האלה כולל אלה שמדברים על עיר ללא אלימות-
)מדברים יחד(
נמצא פה אילן ,ישב עם סמדר ,מכיר את התוכניות .אני חוזר ואומר ,כל מה
שאתה מדבר עושים אותו .אשר על כן ,אני מציע להוריד את זה מסדר היום
רועי ,כי הדברים נעשים ,דנים גם בוועדה של אילן – וכל מה שאתה רוצה,
תקבל את כל החומר על מה שאנחנו עושים ב 2-מיליון האלה.
רועי כהן:

רגע ,אבל אתה הצגת עכשיו -אני רוצה לעדכן אותך ,אי אפשר ביום חמישי-
אתה יכול להתקשר עכשיו לכל מגרש ,רוצים מהם כסף-

מוטי ששון:

ממי? לא ,לא מוכן לקבל את זה .זה פתוח ללא אגורה ,פתוח ללא אגורה בימי
חמישי.

רועי כהן:

אז תתקשר עכשיו-

מוטי ששון:

רועי ,באמת,

רועי כהן:

אז בוא נעשה ספורט ,תתקשר למרכז-

מוטי ששון:

במקרה זה הפרוייקט שאני הובלתי,
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רועי כהן:

זה לא פעיל ,זה לא עושה.

מוטי ששון:

מה זה לא פעיל? אני בודק את האולמות .אתה בדקת?

רועי כהן:

אני התקשרתי יחד עם אנשים,

מוטי ששון:

טוב ,רועי ,תשמע ,אני נמצא שם ,רואה את זה .אתה בא ללמד אותי -אתה
אומר מבקשים כסף?

רועי כהן:

בפועל הם רוצים כסף על ביטוח) ,מדברים יחד(

מוטי ששון:

יגאל אייל פה ,תגיד לו.

יגאל אייל:

חד משמעית ,רועי ,יש חמישה מרכזים שפועלים  ...קרית שרת ביניהם,
)מדברים יחד(

מוטי ששון:

אמרתי ,אלה שלא מהווים מפגע לתושבים ,שאתה יכול -הם קצת מבודדים,
רחוקים .אני לא יכול לפתוח מגרש שהוא פתוח ,אתה לא יכול להפעיל אותו.
גרים שם אנשים.

רועי כהן:

לא ,המגרש סגור ,המרכז הוא סגור.

מוטי ששון:

אז אני אומר לך ,הפעלנו מספר מגרשי ספורט שכולם הכי טובים שיכולים
להיות ,של חולון .ללא אגורה אחת) .מדברים יחד(
אני אבקש ,מאחר והנושאים האלה נעשים ונעשים הרבה ,ורק לידיעתך ,עיר
ללא אלימות – מה לעשות שבחרו  15רשויות שיש בהם אלימות גבוהה,
וחולון אין לה אלימות גבוהה .אז לא הכניסו אותנו שם ,אבל תאמין לי ,מה
שאנחנו עושים ,הפעילויות ,זה יותר מאשר כל אלה שעושים את הפרוייקט
'עיר ללא אלימות'.
אני אגיד לך רק משפט אחד :כשהייתי באילת ,רציתי לדעת מה בדיוק היא
עושה .אמרתי לה 'תביאי לי את מה שאת עושה' .אמרתי לה 'תשמעי אני
הקצבתי  2מיליון שקל לעוזרת' ,אתה יודע מה היא אמרה לי? 'אני יכולה
לבוא לעבוד אצלך מחר בבוקר?' האחראית על עיר ללא אלימות באילת.
)מדברים יחד( יש דברים שאני עושה ושווה שאני אעשה אותם לבד ,ושלא
יבלבלו לי את המוח )סליחה על המילה( ,אני מעדיף לעשות אותם לבד ,ויש
תוצאות – ומה שחשוב לי) -מדברים יחד(
אשר על כן ,אני מציע גם לך ,בוא נוריד את זה מסדר היום ,כי בלאו הכי אני
עושה את כל הדברים שאתה מעלה.
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מי בעד להעלות את זה לסדר היום ,כמו שרועי רוצה?
הצבעה:
בעד2 :
נגד10 :
נמנע:
ההצעה אושרה.
החלטה :מועצת העיר מחליטה להוריד מסדר היום את הצעתו לסדר של רועי כהן בנושא הקניית
חלופות למניעת אלימות בני נוער בעיר חולון.
מוטי ששון:

)מדברים יחד( אילן ,אתם רוצים לדון בוועדה ,אתם רשאים לדון בוועדה מה
שאתם רוצים .כל מה שהוא מעלה בהצעה לסדר ,בלאו הכי עושים את זה .אז
למה אני צריך להעלות את זה? אתה רוצה לזמן אותו לוועדה ,תזמן אותו.

שמואל ברטנשטין :אני מבקש להעלות את ההצעה שלי לפני ההצעה שלו ,שני הסעיפים?
מוטי ששון:

בסדר ,אין לכם התנגדות? )מדברים יחד(

 .6הצעה לסדר של חבר המועצה שמואל ברטנשטין בנושא הוספת בתי שימוש ציבוריים
בחולון.
שמואל ברטנשטין :אני צירפתי למי שמעוניין להסתכל ,גם תמונה מדוגמא שנמצאת במקום
אחר בעולם) .מדברים יחד(
ברחובות הראשיים בחולון ,מורגש מחסור בבתי שימוש ציבוריים .הדבר
גורם לסבל לתושבים המגיעים למקום לקניות ולסידורים אחרים .הדבר גם
גורם למפגע תברואתי בחצרות הבתים הסמוכים ,שמשלמים את הנזקקים
מחוסר ברירה אחרת .בנוסף לכך ,מן הראוי לציין שזו חובתה של העירייה
עפ"י פקודת העיריות ,סעיף .(5) 242
ההצעה שלי ,פשוט ,בהתאם לאותה חובה ,להקים בתי שימוש נוספים,
ציבוריים ברחובות המסחר של חולון ,ביניהם סוקולוב ,שנקר ,דב הוז ,בפינה
הרחוקה של מסלול גולדה ובמסלולי הליכה אחרים.
מוטי ששון:

מאחר ועיריית חולון מקימה שירותים ציבוריים לטובת תושבי העיר,
בהתאם לתוכנית פריסה רב-שנתית ובהתאם לצרכי הציבור .נכון להיום
הוקמו המבנים הבאים :במרכז צמרת יש שירותים; במרכז המסחרי בקרית
שרת יש; עכשיו נוספו שני מבנים בנאות רחל ,אחד בגינה הציבורית ואחד
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בתוך המרכז המסחרי; כמו כן בפארק הנוער יש ואנחנו מקימים עוד; גן
הרצל א' ,גן הרצל ב' ,גן הקקטוסים ,גם פארק פרס; גן קדושי קהיר וכן ליד-
שמואל ברטנשטין :גן הקקטוסים סגור.
מוטי ששון:

מה אתה אומר? תבוא לשם ביום שזה פתוח.

שמואל ברטנשטין :בשעתיים שפתוח ,אז יש שירותים –
מוטי ששון:

מה אתה אומר? זה פתוח ביום .עובדים שם .אתה יכול להיכנס .תנסה
להיכנס ביום ,יגידו לך לא להיכנס? אני מדבר איתך בכל השבוע .וחוץ מזה,
אני אומר ,פינת הכושר איפה שיש את המכשירים ,גם שמנו; ויש תוכנית גם
להקים במקומות נוספים עפ"י פרישה שיושבים על זה .זה הכל) .מדברים
יחד( שמנו בצמרת ,ואם אתה שואל אותי ,ואם אתה חושב שזה פעיל ,והרבה
באים לשם?
אז אתה יודע ,בכל מקרה איפה שיש צרכים ,אנחנו בודקים.
אני מבקש להוריד את זה מסדר היום .מי בעד? כי בלאו הכי העבודה הזאת
נעשית ע"י אגפי העירייה השונים ,וכמו שאני אומר ,עפ"י הצרכים מוסיפים.
הצבעה:
בעד14 :
ההצעה אושרה.

החלטה :מועצת העיר מחליטה להוריד מסדר היום את הצעתו לסדר של שמואל ברטנשטין
בנושא הוספת בתי שימוש ציבוריים בחולון.

 .5הצעה לסדר של חבר המועצה אהרון איסרס בנושא ביטול גביית היטל השמירה.
אהרון איסרס :בעקבות החלטת הבג"צ בתיק  7168/06מיום  13.2.2008ונתינת צו על תנאי,
כמבוקש ע"י העותרים ,אני מבקש להעלות את הצעתי לסדר היום כדלקמן:
מועצת העיר רושמת בפניה את הצו על תנאי שניתן ע"י הבג"צ בעתירה
שהגישו חברי מועצת העיר בתיק  7168/06ומחליטה לא לגבות את היטל
השמירה עד למתן צו סופי בעניין.
מועצת העיר מחליטה כי בתקופת ה 90-יום עד למתן תשובת המשיבה
בעתירה ,העירייה תממן את פעילות הסיירת.
מועצת העיר קוראת לראש העירייה לפעול בדומה לרשויות אחרות ,כדוגמת
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קריית ביאליק וגם ,לאחרונה ,קריית אונו )ואני צירפתי פה גם את המכתב
של סגן הממונה על מחוז ת"א ,מר ברון ,וגם את הכתבה שפורסמה
באינטרנט( ,לפעול לביטול מלא ומוחלט של היטל השמירה המוטל על תושבי
העיר.
אני חושב שבצו השעה ,הסיירת הזאת מרבית התושבים חושבים שלא
צריכים אותה ,היא מיותרת ,לא רואים אותה ,לא שומעים אותה ,במרבית
הרשויות יש התמרמרות גדולה על ההחלטה לגבות היטל שמירה .זה גם
הובא בדברי השופטת בייניש וגם בדברי השופט פוגלמן שדיבר כנגד ההיטל
שזה מס נוסף לכל דבר ועניין ,על התושב ,ומרבית הרשויות הולכות לכיוון
הזה :או שמבטלות ,או שמפעילות את הסיירת על חשבונן ,ואני כמובן בעד,
שהסיירת תופעל על חשבון העירייה גם אם אני חושב שלא צריך אותה.
אני חושב בגדול ,לא צריך אבל אם רוצים ,אז העירייה) -מדברים יחד(
הרשות הזאת בחולון ,מצטיירת – ואני חושב ,ייאמר לזכותה ומגיע לה ציון
לשבח – היא מצטיירת כרשות חזקה ,איתנה ,מקבלת פרסי ייעול ,מקבלת
פרסים כספיים והיא יכולה לממן את זה ,אם היא חושבת שצריך את זה .אני
אישית חושב ,שהסיירת הזאת מיותרת .אבל אם מרבית חברי המועצה
יחשבו שהסיירת הזאת נחוצה ,אז אני לא אצביע נגד.
אבל זה לא בטוח שזה מה שהם חשבו ,ולכן זו ההצעה שלי ואני מבקש
שבנושא הזה ,ההצבעה תהיה שלי.
מוטי ששון:

אין בעיה .מאחר והנושא עומד בבימ"ש וגם ליפא קמינר יקריא לך תשובה.
נשמע אותו ,וגם ההתייחסות של הבג"צ לא אמרה לא להמשיך לגבות ,בכפוף
ביקשה תוך  90יום שאנחנו ננמק .אבל לא במפורש הדגישה שזה לא חל לגבי
גביית-

ליפא קמינר :בגדול ,אני אחזור על מה שראש העיר אמר .כל משפטן מתחיל יודע ,שצו על
תנאי זה רק תחילת הדרך .ביהמ"ש אומר למעשה ,שהמשיבים אמורים
להשיב ולשכנע אותו ,שהמבקשים לא צודקים .אין כאן שום אמירה לגבי
התוצאות ,לא מבחינה משפטית וגם לא מבחינה סטטיסטית.
הרבה מאוד מקרים שנתנו צווים על תנאי ,הצו בוטל בסופו של יום .כך שהצו
על תנאי ,כשמו כן הוא ,וצו על תנאי שאם לא ישכנעו את ביהמ"ש ,אזי יוצא

19

מועצת העיר חולון ,ישיבה מן המניין מס'  87מיום  ,2.3.08פרוטוקול מס' 329
צו החלטי שמחייב ,וגם אז ביהמ"ש קובע את התנאים לאותו צו .ממתי ,איך,
מה מתבטל ,מה לא מתבטל .זה לא חד-משמעי שיש עתירה ,יש צו על תנאי
וכזה ראה וקדש .זה לגבי השאלה המשפטית של ההגדרה ומכיוון שהשואל
תומך את יתדותיו בעניין הזה ,אז ראיתי חובה לומר את זה.
ועוד ,כפי שראש העיר הדגיש ,ראשית עם תחילת ההליך ,בהגשת העתירה,
התבקש ביהמ"ש העליון לתת צו מניעה זמני ולא נתן ,דחה את הבקשה
הזאת .גם אם נתן צו על תנאי ,קובע ביהמ"ש בצורה ברורה" :ניתן בזה צו על
תנאי כמבוקש ,למעט הסעד בו מתבקש  "...הנושא הכספי-
יוליה מלינובסקי :מדובר על השנים הקודמות ,לא גביה.
ליפא קמינר :לגבי גביה כן .אבל עובדה שביהמ"ש מתייחס לכסף ואומר 'אני לא רוצה
להחליט כרגע מה קורה עם הכסף .לא אל האחור ,ועל העתיד הוא לא נתן צו.
כך שמרוח הדברים ,אני מודע ומתוודה ,לא הייתי בבימ"ש ייתכן שחברי
מועצה כן היו בבימ"ש ושמעו את הדברים ,חוץ מאשר הניירות הכתובים.
אבל אני ,שחי מפי ההחלטות ,בימ"ש לא מתייחס לנושא האגרה ,ההיטל,
הוא אפילו לא מתייחס לגופו של עניין האם החוק טוב או לא טוב ,האם צריך
לבטל אותו או לא צריך לבטל אותו .הוא הזמין התייחסות של העירייה ושל
משרד הפנים.
הוא ידע את העמדות בגדול ,עכשיו זה תשובה מסוג אחר לגמרי .אחרי צו על
תנאי ,העסק נראה אחרת לגמרי.
דבר נוסף ,ההשוואות – לא רציתי להתייחס אליהן אבל ההשוואות לקריית
ביאליק ולקריית אונו ,אין להם דבר וחצי דבר עם העניין שלנו.
בקריית ביאליק היה מדובר על חוק עזר שאמור היה ,כפי שמופיע באותה
כתבה שצירפת ,נגד מוקדי ונדליזם ,הפרת הסדר הציבורי ,אלה הם דברים
שלמיטב ידיעתי ,עיריית חולון נותנת בחינם.
זאת השקמה ,זה הסיורים של הפיקוח העירוני .אלה הם דברים שלא גובים
בעדם כסף והחוק הזה מתייחס לנושא שונה ואחר לחלוטין .בעניין פח"ע.
בנושא קריית אונו ,אני לא רוצה להיכנס לצד הפוליטי ,אבל שם יש מועצה
לעומתית ,שאחרי שהמועצה אישרה את החוק ,ואחרי שהתחילו להפעיל את
החוק ,המועצה כאנטי ראש העיר ,החליטה לבטל ,גם כן ,אחרי סיום
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הישיבה ,אמנם משרד הפנים החליט שהישיבה לא הסתיימה כדין ,לא משנה
כרגע ,אבל לא מדובר על הליכים עם מחשבים ,הליכים שתוכננו בנושא
הוויתור הזה.
והדבר העיקרי שנראה לי ,משרד הפנים עם חקיקת החוק ואח"כ עם אישור
התעריף החדש ,דורש ודרש שהחוק הזה יהיה כמשק סגור .העירייה משלה
לא אמורה להשקיע שום דבר .העירייה אסור לה לקחת מהסכום הזה
לצרכים אחרים.
ההוצאות הם אך ורק מתוך הגביה .כך שלבוא היום ,באמת ,ולומר ש3-
חודשים – אפילו רק  3חודשים – העירייה תמשיך להפעיל את הסיירת ולתת
את השירותים בלי לגבות ,זה למעשה בניגוד לחוק ,בניגוד לדרישות משרד
הפנים ובניגוד לתקציב .כי אין תקציב שהוא כולל את ההוצאות האלה ,בלי
ההיטל מסביב.
עכשיו ,כמובן אני מצהיר כאן בשם ראש העיר ,שברגע שתינתן ההחלטה של
הבג"צ ,אנחנו נפעל בהתאם .אם יוחלט שלהפסיק לגבות ,נפסיק לגבות .הכל
בהתאם להחלטה של בג"צ ללא ויכוח וללא בקשה אפילו ,של דיון נוסף.
אלי נעים:

היועץ המשפטי אמר שמהקריאה ,שהבג"צ לא מחייב להחזיר כספים .האם
הוא טוען שצריכים לגבות בתקופה הזאת?

ליפא קמינר :הוא לא מתייחס לזה.
אלי נעים:

זאת אומרת יכול להיות שגם לגבות לא צריך .הם ביקשו החזר ,ולגבי ההחזר
הוא התייחס ואמר :אין החזר .את הסעד של אין החזר הוא פסל להם על
הסף) .מדברים יחד(

ליפא קמינר :בעתירה עצמה ,הם ביקשו החזר .אבל יחד עם העתירה הם הגישו בקשה לצו
מניעה .שלא לגבות .וביהמ"ש לא נתן להם ,זה כבר היה מזמן.
יוליה מלינובסקי :יש לי גם שאלת הבהרה.
מוטי ששון:

רק שאלת הבהרה ,כי אנחנו לא נכנסים לדיון.

יוליה מלינובסקי :לא ,אני לא נכנסת לדיון ,אבל בואו לא נהיה פורמליסטים ,כי חבל.
)מדברים יחד( הניתוח שאתה נתת ,ניתוח נכון ומפורש ומקצועי ואין ספק
בכך .אבל באמת חבל שלא היית בדיון עצמו ,כי לפעמים מה שהשופטים
אומרים ,זה נותן לך כיוון לאן זה יגיע בסופו של דבר.
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לדעתי ,כאן ,זה עקשנות מיותרת .אנחנו בהחלט יכולים לפתור את הבעיה
בתוך העיר ,בלי להגיע להחלטה של הבג"צ ,כי זה הולך להיות לא משהו
טוב) .מדברים יחד( כדאי לציין ,שעפ"י התרשמות שלי בזמן שישבתי בדיון
עפ"י דברי השופטים ,זה הולך להיות ביטול של האגרה .כי הם נתנו דוגמא
מאוד טובה .היום זה אגרת שמירה בחולון ,מחר זה אגרת אוויר נקי בת"א,
שלא פחות חשוב.
מוטי ששון:

אז בואו נחכה להחלטה) .מדברים יחד(

אלי נעים:

אתה יודע שהעירייה לא נפגעה בכל המשפטים שהיא נתבעה) .מדברים יחד(
עד היום רק הישג אחד יש בכל ה 15-שנים האחרונות .אז אל תעשה מזה
ניצחון בטוח) .מדברים יחד(

יוליה מלינובסקי :אני רוצה להשלים את המשפט ואני לא מחכה לתשובה .אני רק רוצה
לתת הצעה ותחשבו על זה ללא עצבים ובכובד ראש.
אולי כדאי באמת להיפטר מחוק העזר הזה .תחשבו .ואם העירייה חושבת
שהדבר הזה טוב וחשוב וכדאי ,אולי באמת יש כדאיות לממן את זה מתקציב
העירייה ולא מהכיס של התושבים .תחשבו .כי גם העו"ד קמינר יכול לשאול
את העו"ד שהיה שם – דרך אגב ,עו"ד חיצוני שעלה לעירייה המון כסף – מה
היתה השתלשלות העניינים בתוך ה) -מדברים יחד(
מוטי ששון:

טוב ,רבותיי ,אני לא פותח דיון .להעלות את זה על סדר היום ,או לא
להעלות?

רועי כהן:

אני רוצה להבהיר במשפט אחד את העמדה שלי .אני חושב ,קודם כל אני
בניגוד לאהרון חושב שכן נחוץ הסיירת בטחון והבאתי את הדוגמא גם
בהצעה לסדר הקודמת ,למה זה כן חשוב הנושא של סיירת .כל דבר שיכול
להחזיר את הבטחון האישי והבטחון-

יוליה מלינובסקי :אבל זה משהו אחר.
רועי כהן:

רגע ,אני לא הפרעתי לך .כל דבר שיכול להגביר את הבטחון .אני כן מחזיק
בדיעה שהדבר צריך להיות מתוך תקציב העירייה ומתוך השירות לתושב
כחלק מתשלום הארנונה שלו .אני חושב שזה גם לכך כיוון המכוון,
מההתרשמות שלי,

רועי כהן:

לא ,מההתרשמות שלי ,בשאר הערים הסובבות-
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מוטי ששון:

אתה פותח דיון?

רועי כהן:

לא .משער )מדברים יחד(

מוטי ששון:

דעתך נרשמה ,ולפני שאני נכנס לדיון ,אני רק אומר ,רבותיי ,אני חושב
שהסיירת הזאת תבוצע ,דרך הגביה היתה מקובלת על משרד הפנים ,רוב
הרשויות למעט ,אולי ,רשות אחת כולם גובים את הכסף.

רועי כהן:

מי? איזה רשויות?

מוטי ששון:

נס ציונה,

רועי כהן:

חדרה לא גובה ,ראשל"צ לא-

מוטי ששון:

לא ,אמרתי מי שנכנס.

רועי כהן:

רק נס ציונה-

מוטי ששון:

אתה תקבל ממני רשימה של הרבה מאוד רשויות ,שגובות) .מדברים יחד(
גם בנצרת עילית יש עתירה ,אני לא נזכר בכל השמות ,אבל אני חוזר ואומר
לך ,אני מקבל דיווחים על השוהים הבלתי חוקיים שעוצרים פה ,ועוזרים
למשטרה .תאמין לי ,אם אחד מהם היה צריך להיות מפגע ,זה שווה את כל
הכסף שאת משלמת .כמה שב"חים ,לך תדע מכל השב"חים האלה מיהו
בפוטנציאל -אז בשבילי -אני מתפלל כל יום ,שהכל יעבור בשלום ושלא יהיו
פה פיגועים .אם יש להם תרומה ,אפילו מזערית ,שווה לשלם את המחיר
הזה .זו דעתי.
מאחר ואתם מבקשים להעלות את זה על סדר היום ,אני צריך להצביע.

אהרון איסרס :נכון .אני אבקש הצבעה שמית.
מוטי ששון:

אמרתי להעלות על סדר היום) .מדברים יחד(
הצבעה:
בעד) 5 :זאב ניסים ,יוליה ,רועי כהן ,אהרון איסרס ,אלי נעים(
נגד11 :
נמנע :אין
הנושא ירד מסדר היום.
אנחנו נחכה להחלטה של ביהמ"ש ,ואני אומר כאן :מה שיחליט ביהמ"ש ,זה
מה שאנחנו נעשה.

החלטה :מועצת העיר מחליטה להוריד מסדר היום את הצעתו לסדר של אהרון איסרס בנושא
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ביטול גביית היטל שמירה.

 .7הצעה לסדר של חבר המועצה רועי כהן בנושא העיר הירוקה המובילה באיזור גוש דן.
רועי כהן:

קודם כל בראשית דבריי אני רוצה לברך את ההצטרפות של עיריית חולון
כחלק מפורום ה 15-בארגון העולמי לרשויות בנות קיימא ,שמרכזו בטורונטו
קנדה .ההצעה שלי נוגעת לסדר בעקבות ההצטרפות ובעקבות החתימה של
האמנה שבה חתם ראש העיר כנציג המועצה וכנציג העירייה .ולתרגם אותה
הלכה למעשה לפעולות בתוך העיר חולון ,כדי למצב אותה כעיר הירוקה
המובילה הראשונה באיזור גוש דן.
אני יודע שחלק מפעולות כאלה זה רק חתימה על אמנה ,ולא מתרגמים את
זה לפעולה ממשית .ואני חושב שיש לנו הזדמנות גם פה היום ,במועצת העיר,
לקבוע איזשהו קריטריונים לתוכנית פעולה כדי לממש את הדברים לכדי
מעשה .מה שכתבתי פה ,זה לאחר שבדקתי את הדברים גם בערים שכן
מימשו את זה ,כמו כ"ס ורעננה) .מדברים יחד( תאמין לי שאני עבדתי על זה
מספיק ,כדי להציג את זה בפני המועצה ואני חושב שגם ההצעה לסדר ,היא-
)מדברים יחד( אני חושב שלא נעשה ישיבה הבאה .אני חושב שזה יותר מדי
חשוב ,אני חושב שזה רק יכול לסייע לעירייה באמת למצב את עצמה כעיר
ירוקה .התוכנית עבודה וההתנהלות של העירייה זה כפי שמוצגת פה ,ואני לא
אפרט אחד לאחד ,אבל אני רק אציין שחלק מהדברים מיושמים כבר בערים,
בחולון .אחת מהם זה המועצה האיזורית שוהם וזכו להצלחה רבה.
אני רואה באימוץ מדיניות ירושה של עיריית חולון כחלק מתפקידה של
מועצת העיר חולון בעיצוב חיי התושבים בדורות הבאים ,ואת חובתנו לקדם
תהליכים של שיפור ושימור איכות הסביבה .ישאו מגוון הפעולות האלה
שיוצגו ,יובילו את העיר חולון בעשור הקרוב להפוך לעיר הירוקה המובילה
באיזור גוש דן ופועלת הלכה למעשה למניעת זיהום הסביבה ושיפור איכות
החיים.
אני אומר ,שמי שחושב כיום ירוק ,הוא חושב רחוק .ולכן אנחנו כמועצה,
צריכים לאמץ את התוכנית פעולה הזאת ,ולהכניס אותה לתוכנית העבודה
של עיריית חולון לשנים הבאות.
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ההצעה שלי היא קודם כל לקבוע כיעד חשוב ,לפעול בנחישות עפ"י האמנה
של הארגון העולמי לרשויות בנוית קיימא שמרכזו בטורונטו iclci ,ועדת
איכות הסביבה בעיריית חולון ,בשיתוף גורמי המקצוע יגבשו תוכנית פעולה
להפיכת העיר חולון לעיר ירוקה הפועלת לצמצום זיהום הסביבה על בסיס
היכולות שהוצגו לעיר .התוכנית תובא לדיון במועצת העיר חולון.
אני מציע להעביר את הנושא הזה ואת החלטת מועצת העירייה לקבוע כייעד
חשוב לפעול בנחישות ,לוועדה לאיכות הסביבה שתתכנס ותכין תוכנית
פעולה לקדם עיר ירוקה בעיר חולון.
אנחנו כמועצת עיר ,החובה המוסרית שלנו היא לדאוג גם לדורות הבאים,
ולכן רק על ידי זה שאנחנו נאמץ עקרונות ירוקים ,אנחנו נוכל לפעול הלכה
למעשה ולתת שירות לתושב.
נכון שנותרה לנו פחות משנה לסיום הקדנציה ,אבל זה מספיק זמן כדי לקיים
דיון דחוף ומעמיק בנושא זה ולהביא תוכנית פעולה לאישור .אני חושב
שאנחנו כחברי מועצה מחוייבים חובה מוסרית לקדם בכל דרך ,כולל בהצעה
וכולל ביישום הלכה למעשה דברים שקשורים לאיכות החיים של התושבים
ואני מבקש מחברי המועצה לשקול היטב היטב את ההצעה הזאת ,להעביר
אותה לפסים מעשיים באמצעות ועדת איכות הסביבה שהיא ועדה
סטטוטורית ולהביא תוכנית פעולה בהקדם האפשרי לאישור המועצה .תודה
רבה.
מוטי ששון:

חברים ,עיריית חולון מקדמת את פרוייקט פיתוח "עיר ירוקה" באמצעות
תוכניות רבות ומגוונות .היא עושה את זה .העירייה העמידה רכז ייעודי
לפרוייקט שמשתתף דרך קבע בפורומים בנושא.
זה לא מכבר ,הוקמה גם ועדה במינהל הנדסה ,וזאת על-מנת לבחון את
הדרכים בהם ניתן לשלב את עקרונות הבניה הירוקה בעיר חולון ,והיבטים
נוספים אשר נובעים מהתפיסה הירוקה.
עם גיבוש ההמלצות ,הוועדה תפרסם ותביא את מסקנותיה.

רועי כהן:

אבל זה לא בא למועצת העיר .שום דבר ממה שאתה אומר לא בא למועצת
העיר.

מוטי ששון:

אפילו פה אישרנו את ה'עיר בריאה',
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רועי כהן:

לא ,הוועדה שאתה אומר בהנדסה ,לא באה למועצת העיר.

מוטי ששון:

למה היא צריכה לשבת במועצה?

רועי כהן:

אתה חתמת על אמנה ) -מדברים יחד(

מוטי ששון:

תקשיב רגע ,אתה לא צריך להביא את הדברים האלה .זה עבודה רגילה בתוך
העירייה) .מדברים יחד(
מי בעד להעלות את זה לסדר היום?
נערכת הצבעה:
בעד1 :
מי בעד להוריד את זה מסדר היום ,כי הדברים מתבצעים בעירייה?
נערכת הצבעה:
בעד12 :
ההצעה ירדה מסדר היום.

מוטי ששון:

כמו שאני אומר ,כל ההצעות האחרות ,כל מה שיהיה במסגרת הוועדות
שבתוך מינהל ההנדסה ,יבואו לידיעת מועצת העיר ולציבור הרחב.

החלטה :מועצת העיר מחליטה להוריד מסדר היום את הצעתו לסדר של רועי כהן בנושא עיר
ירוקה.

 .8הצעה לסדר של חבר המועצה ניסן זכריה בנושא החלת תמ"א .38
מוטי ששון:

יש פה הצעה של ניסן זכריה ,אחרי שהוצאנו את הסדר יום הוא שלח בפקס
ואנחנו חייבים להכניס את זה עפ"י חוק ,לסדר היום .יש גם תשובה של
מהנדסת העיר.
יש לכם את ההצעה? יש טעם שאני אקריא אותה או שאתם מוותרים לי,
)מדברים יחד(

רועי כהן:

השאלה למה לא להביא את זה במועצה כשהוא יהיה ,והוא יציג את זה.
)מדברים יחד(

מוטי ששון:

אני חייב לקרוא את זה.

רועי כהן:

אתה לא חייב ,זה לא נמצא בסדר היום-

מוטי ששון:

סליחה ,אתה לא מבין מה אני אומר לך ,הוא הגיש את זה במועד .אני חייב
להכניס את זה לסדר היום 48 .שעות – הוא שלח את זה במועד) .מדברים
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יחד(
ההצעה לסדר – אנחנו נכניס את זה ברשותכם לפרוטוקול:
"ביום  27.2.08הוציאה מהנדסת העירייה דרישה לחיזוק מבנה מסוכן ברחוב
ארבע ארצות  24חולון – שכונת ג'סי כהן .אין לי ספק שמדובר במבנה שצריך
חיזוק כנגד רעידות אדמה .היות ותוכנית מתאר ארצית תמ"א  38נועדה לשם
כך וצפתה מראש מקרים מהסוג הנ"ל ,שבו בית מגורים זקוק לחיזוק מבנה
עקב תכנון מקורי 'קומה מפולשת' על עמודים דבר שמעמיד את המבנה
לסכנת קריסה במקרה של רעידות אדמה חוזרות ונשנות ו/או רעידת אדמה
בעוצמה של  6בסולם ריכטר .היות והמבנה ברחוב ארבע ארצות  24הינו
מבנה טיפוסי שיש כמותו רק ברחוב ארבע ארצות מספר מבנים דומים שנבנו
באותה התקופה ואותם איכויות החומרים )בניה של לפני  40שנה( והיות
וחיזוק מבנה עלותו היא מאות אלפי  ₪הוצאה ניכרת לכל דייר ודייר והיות
ובניין זה מאכלס בתוכו דיירים מבוגרים חסרי אמצעים ) 6מתוכם דיירי
עמידר( ברור שיקשה ביותר עליהם לעמוד בהוצאה ,מה גם שמדובר בבניינים
שאין אפילו ועד בית .הצעת החלטה :לאור הצורך בחיזוק מבנים הנתונים
לסכנה מפני רעידות אדמה ולאור תקדים רחוב ארבע ארצות  24חולון,
מועצת העירייה מחליטה לקיים פיילוט לתוכנית תמ"א  38ברחוב ארבע
ארצות במבנים הזהים לבניין  – 24צוות מאגף ההנדסה יגיש בהקדם תוכנית
להחלת תמ"א ".38
ואני אקרא את התשובה של מהנדסת העיר:
"המבנה נשוא פנייתו של מר זכריה ,נכלל בגדר המונח 'מבנה מסוכן' ללא
קשר לתמ"א  .38לאור כך ,יש לדאוג לשיפוצו וחיזוקו בהתאם להוראות חוק
העזר לחולון )מבנים מסוכנים( ,התשס"ג –  .2003חיזוק מבנים פרטיים,
בהתאם להוראות תמ"א  ,38אינו בתחום אחריותה או בסמכותה של
העירייה .רק על-מנת לסבר את האוזן ,תמ"א  38כוללת מנגנון של תוספת
זכויות המיועדת לכסות את עלויות חיזוק המבנה .חבר המועצה ,ניסן זכריה,
מציע מנגנון שונה לפיו העירייה תישא על כתפיה בעלויות חיזוק המבנה
הפרטי .זה דבר חסר הגיון ואינו מתיישב באופן כלשהו עם מטרתה של תמ"א
 .38למעשה מדובר בשיפוץ מבנה פרטי על חשבון הקופה הציבורית".
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אז אני מבקש ,מי בעד להעלות לסדר היום?
הצבעה:
בעד :אף אחד.
מי בעד להוריד את זה מסדר היום?
בעד10 :
נמנע2 :
ההצעה ירדה מסדר היום.
החלטה :מועצת העיר מחליטה להוריד מסדר היום את הצעתו לסדר של ניסן זכריה.

 .9אישור דמי שימוש בקרקע בהתאם להמלצת מהנדסת העיר הגב' מימי פלג.
מוטי ששון:

כמו שקיבלתם כולכם ,לעשות סדר ,קבלן מבקש להקים קראוון ,משרד
מכירות לצורך המכירות שלו ומניח את הקראוון ,שהוא ישלם על זה.
)מדברים יחד(
מי בעד?
הצבעה:
בעד13 :
ההצעה אושרה.

החלטה :מועצת העיר מחליטה לאשר את ההצעה פה אחד.

.10

אישור החלטות ועדת ההנחות במיסי עירייה לשנת  ,2007בהתאם למכתבה של ס'
הגזבר ,הגב' שושנה שפר.

מוטי ששון:

אני קורא" :הנחות עירוניות במיסי העירייה לפי הפרוטוקולים הר"מ :ועדת
מגורים ממספר  459עד מס'  .640סה"כ הנחות בארנונה כללית ,ברמה
השנתית  "₪ 395,479מי בעד?
הצבעה:
בעד13 :
ההצעה אושרה פה אחד.

החלטה :מועצת העיר מחליטה לאשר את ההצעה פה אחד.
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 .12אישור פרוטוקול הוועדה המקצועית לתמיכות מיום .26.2.2008
מוטי ששון:

מי בעד?

רועי כהן:

כפי שידוע לך אדוני ראש העיר ,גם בישיבה הקודמת שעסקה בנושא אני
הצגתי את הנושא לפרטי פרטים ,ואמרתי חד-משמעית שאנחנו עדים לתופעה
שערך הנקודה שכל אגודה זכאית ,יורד .אני שלחתי לך מכתב ,שעד כה לא
זכיתי לתשובה ממנו ,באשר לנושא – כאשר אנחנו רואים ירידה של 13%
בסך כל ההקצבה לכל אגודה ואגודה ,דבר שיביא לדעתי ,בסופו של דבר,
לקריסה טוטאלית של האגודות ,מאחר וכפי שאתה יודע ,הפועל חולון
לכדורסל ,ואני מברך על זה ,משחקת בליגת העל .היא אוכלת לכולם –
מיכאל הגדיר את זה בשפה העברית ,זה בדיוק מה שקורה ,ואני חושב
שאנחנו חוטאים למטרה אם אנחנו-

מוטי ששון:

אתה נגד זה?

רועי כהן:

לא ,אני בעד שהקבוצה ,אבל מה שיוצא ,היא מקבלת יותר נקודות והערך של
הנקודה יורד ,ואז זה לא אפקטיבי כמו שאתה רואה ,לגבי קבוצות -יש פה
ירידה דראסטית בקיצוב של האגודות.
אין לי שום בעיה נגד הקריטריונים ואין לי שום בעיה איך עשו את זה.
ההיפך ,אנחנו היינו שותפים-

מוטי ששון:

אתה מציע )מדברים יחד(

רועי כהן:

אני מציע שהמועצה תתייחס – אתה כראש העיר והמועצה ,תתייחס לנתון
שבשנה שעברה זה היה  ,4,100בשנת  2005זה היה  ,4,500בשנת  2004זה היה
 5,000וכל שנה -הגענו למצב שערך הנקודה  ₪ 3,500וזה הופך להיות לעג
לרש לאגודות הספורט.
זה מתייחס בדיוק לאישור הזה.

מוטי ששון:

עכשיו ,זה מה יש וזה החלוקה הפנימית .אתה מבקש להגדיל את הבסיס וזה
לא על סדר היום.

רועי כהן:

אני בא ואומר ,לא רק להגדיל ,המועצה צריכה לתת את הדעת לכך שהניקוד
עולה והבסיס של התקציב נשאר אותו דבר ,ומה שקורה ,זה ש-

מוטי ששון:

אבל רועי ,תקשיב מה שאתה מדבר .התקציב אושר .נגמר .לא מדברים על
התקציב-
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רועי כהן:

לא נכון .התקציב ,פה אנחנו צריכים לאשר עכשיו את החלוקה.

מוטי ששון:

לא ,התקציב אושר .נגמר) .מדברים יחד(

רועי כהן:

אני מתייחס לניקוד,

מוטי ששון:

יש לך הצעה אחרת?

רועי כהן:

כן .הניקוד מוביל למצב של ירידה מתמשכת בכל שנה ושנה .השנה זה 13%
)מדברים יחד(

מוטי ששון:

התקציב אושר .אתה מדבר לא לעניין ,הקריטריונים אושרו כבר .לקחו עכשיו
את התקציב עם הקריטריונים שאישרנו במועצה ,ועשו טכנית חלוקה.

רועי כהן:

נכון ,אני יודע ,אבל תראה) -מדברים יחד( התוצאה ,אתה צריך להתייחס
לתוצאה .אתה מאשר תוצאה.

מוטי ששון:

אבל זה מה יש ,זה כבר אושר .אתה לא יכול לשנות.

רועי כהן:

קודם כל אפשר לשנות ,היא יכולה לקבל החלטה שהיא מעבירה את זה שוב
פעם לוועדה ואומרת שצריך לראות איך לפגוע במינימום האפשרי .אפשר
לשחק עם העניין של ה 15%-הישגיות ,אני לא צריך לתת לך פתרונות .בוועדה
אפשר לתת פתרונות,

מוטי ששון:

אז תופיע בפני הוועדה) .מדברים יחד(

רועי כהן:

אנחנו עשינו אז ,עשינו את זה בהדרגתיות ,הורדנו את זה ל 8%-הישגיות,
)מדברים יחד(

מוטי ששון:

רועי ,הקריטריונים האלה אושרו כבר ע"י המועצה ,עכשיו הבאנו את
האריתמטיקה.

רועי כהן:

אבל אני רוצה להחזיר את זה )מדברים יחד( יש לי הצעה-

מוטי ששון:

אז תבקש הצעה לסדר ,ותבקש פעם הבאה-

רועי כהן:

לא ,אני יכול בתוך כדי הצעה ,להעלות הצעה אחרת.
אני רוצה להחזיר את זה לדיון מחדש בוועדה המקצועית ,שתיתן את הדעת
על כך שערך הנקודה ירד ב) 13%-מדברים יחד( יש אפשרות וגם יגאל נמצא
פה וגם שחר ,יש אפשרות לשחק בנושא של ה 15%-הישגיות .יש נושא
שאפשר לתת פיצוי לאגודות שנפגעו – קבענו את זה בשנת  2004וקבענו את
זה ב .2005-האגודות שנפגעו הפרישו סכום מסויים) ,מדברים יחד(
זו ההצעה שלי ,אני רוצה להציע אותה למועצה.
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אהרון איסרס :ראשית ,אני רוצה להעיר שכבר נאמר פה בעבר ואני חושב שצריך לתקן את
זה .אין 'דוושנים חולון' .אין קבוצה כזאת.
יגאל אייל:

הם לא מקבלים כסף בינתיים כי אין להם ניהול תקין ,אבל יש 'דוושנים
חולון' אגודה ,אלופת ישראל.

אהרון איסרס :יגאל ,עם כל הכבוד ,אל תפריע לי .הם מופיעים פה –
יגאל אייל:

אבל לא מקבלים.

רועי כהן:

אתה מאשר שהם כן מקבלים,

מוטי ששון:

יגאל ,הם מקבלים או לא?

יגאל אייל:

אני אסביר,

אהרון איסרס :רגע ,סליחה ,עם כל הכבוד ליגאל אייל ,הוא המנהל אגף הספורט ,חברי
מועצה מדברים והוא מתפרץ ואתה נותן לו עוד רשות דיבור? שיתאזר
בסבלנות .יושב פה מנהל אגף הספורט שמצהיר בישיבה קודמת ,ועפ"י
התקנון אגודה שאין לה מתקנים – וזה גם מופיע בתקנות – אגודה שאין לה
מתקנים והיא לא פועלת בעיר ,לא יכולה לקבל .ישב פה מנהל אגף הספורט
באחת הישיבות הקודמות ,תפתחו את הפרוטוקול ,הצהיר שהיא לא
מתאמנת פה – היא מתאמנת בנס ציונה ,ופה הוא עוד פעם מספר סיפורים
לכל חברי המועצה שהיא צריכה לקבל ואין לה אישור ניהול תקין -מה
הקשר? )מדברים יחד(
אני חושב שהניקוד ,נעשתה פה עבודה יסודית ונכונה והוועדה המקצועית
שעשתה את זה ,עשתה עבודה נכונה.
הבעיה היא ,אדוני ראש העיר ,הבעיה היא זה לא הכסף .הבעיה היא שישנם
פה אגודות שההישגים שלהם מביישים את העיר הזאת .אם קבוצה כמו
דינמו חולון ,בנוער ,כתוב בעיתון שהיא מפסידה  19-0זה בושה לעיר הזאת.
כדורגל.
אם יש לנו קבוצות )מדברים יחד( שמזדנבות בירכתי הטבלה ,אז זה מבייש
את העיר והבעיה היא ,שצריך לעשות עבודה יסודית האם בחולון צריך כל כך
הרבה קבוצות) .מדברים יחד( יכולים באופן חובבני שישחקו להנאתם ,ואז
נלך לדבריו של רועי ,ערך הנקודה יעלה ולקבוצות האיכותיות יהיה יותר כסף
והם יוכלו להצליח ומדורגות בצמרת ,וזה שם הסיפור .ומעבר לזה ,כל
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החברים שאומרים שצריך להגדיל את התקציב ,אני מצטרף.
מוטי ששון:

אני רק רוצה לענות לך ,אהרון .אומר לי עכשיו ליפא של'דינמו חולון' יש להם
בג"צ נגד העירייה .אני רוצה רק שתדע ,שהבסיס )מדברים יחד(
חבר'ה ,הבסיס להכנת הקריטריונים התבססו בזמנו על זה שהגישו בג"צים
נגד העירייה ואז הוקמה ועדה בראשותו של השופט לוין ז"ל ,השופט העליון,
עבדך הנאמן ויבדל"ח שוקי דקל ושלומית נס .זו היתה ועדה ואנחנו ישבנו
ויאיר עזר לנו ,ואני מפה שולח לו בשמכם השתתפותנו בצערו על מות אמו.
מי שלא יודע ,הוא גר ברח' יבניאלי  14וביום שלישי ,זה היום האחרון
שאפשר עוד לבקר כי ביום רביעי הוא עולה לחלקת הקבר.
אז אנחנו התבססנו על עבודה שיאיר עשה עם אנשי המקצוע ,יגאל ואחרים.
זה היה התשתית והבסיס .אח"כ התחילו לשחק קצת .אבל כל דבר שלא
יהיה שינוי מהותי ,זה יגרום מיד לבג"צ נוסף .והם ירוצו כל הזמן לבג"צים.
אין שנה שאין לנו בג"צים בתחום של הספורט .לשמחתי הרבה ,ביהמ"ש
מאשר את כל הקריטריונים שלנו ,שאנחנו מפעילים לפי אמות מידה ,הכל
שקוף ,הכל הגיוני ,הכל רציונאלי .על הבסיס תמיד אפשר להתווכח .לכן אני
בא ואומר ,חבר'ה ,ברגע שאנחנו ממנים אנשי מקצוע ,אני לא נוהג להתערב.
אני ברמה האישית.
סמכתי עליהם ,הם עשו עבודה יסודית ,בדקו ,נכנסו לעומק ,אני לא מתערב.
זה מה שהם ממליצים.

אהרון איסרס :מוטי ,מילה אחת בכל אופן) .מדברים יחד( א .אל תפחד מבג"צים .אתה גם
יודע לקחת דוגמאות-
מוטי ששון:

לא ,אני רק מציין עובדה .אני לא מפחד.

אהרון איסרס :בסדר ,אתה גם יודע להביא לפה דוגמאות ברשויות אחרות ,וברשויות אחרות
כשקבעו מדיניות ואמרו :אנחנו חושבים לנכון שצריך לצמצם ב X-קבוצות,
אז צמצמו .בראשל"צ ,בקרית אונו ,אני יכול לתת לך רשימה מפה ועד
להודעה חדשה) .מדברים יחד(
מוטי ששון:

אני מוכן לתת לך מנדט .תראה לי קבוצות .קח מנדט.

אהרון איסרס :תמנה אותי כיו"ר ועדת הספורט ,אני-
מוטי ששון:

לא חשוב .אני מבקש ממך לקחת על עצמך ,תנסה לאחד קבוצות בחולון.
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תנסה ,אני ניסיתי ,תנסה אתה.
אהרון איסרס :אז תן לי לסיים) .מדברים יחד( אם העירייה רוצה וקובעת תוכנית רב-שנתית
שהיתה בעבר מצויינת ,בזמנו כשיאיר טאו כתב אותה .מאז עברו  10שנים,
אנחנו חיים בעולם אחר ומן הראוי לשבת ,למנות צוות ,לעשות חשיבה אחרת
ובאמת לעשות קבוצות ,נציגויות טובות שיפארו את העיר הזאת .ואת
הטבלה הזאת ,היות ואני מכיר אותה בע"פ ,היות ואני בין היתר מיוזמיה,
אין לי בעיות איתה.
מוטי ששון:

אהרון ,בסדר ,רק שתדע ,התוכנית-אב שנכתבה ,לא נכתבה ע"י יאיר טאו,
נכתבה ע"י )מדברים יחד(

יגאל אייל:

ע"י קרוב ל 40-איש מכל צמרת הספורט בארץ .שלמה סעדיה ,שלומית ניר,
אנשי ציבור ישבו על התוכנית ודי לתדהמתנו אנחנו כמעט מיישמים אותה
אחד לאחד) .מדברים יחד(

מוטי ששון:

יאיר היה אז יו"ר ועדת הספורט ,אבל מי שהכריז זה באמת ועדה ציבורית,
אנשים שמובילים בתחום של הספורט בארץ.

אהרון איסרס :בסדר ,אני מכיר את התוכנית אבל אפשר לשנות אותה.
מוטי ששון:

יגאל תענה לרועי ולאהרון.

יגאל אייל:

חבל לי שהתפרץ ,כי לא הייתי ראוי לזה ,אבל לא חשוב.

אהרון איסרס :לקחתי את דבריי חזרה.
יגאל אייל:

שני דברים ,כל הרעיון של הקריטריונים זה חוק כלים שלובים .שאגודה אחת
עולה ,השאר יורדים .כשהיא יורדת -לפני שנתיים רועי ישב פה ואמר בוועדה,
איך הפועל חולון כדורסל ,קיבל כל כך מעט .ואז אחרים קיבלו הרבה .היום
כשהוא למעלה ,אז איך הוא מקבל כל כך הרבה ואחרים מקבלים כל כך
מעט .זה חוק כלים שלובים .התקציב ,רועי ,אתה מכיר את ההגיון הזה .זה
ההגיון .יש פה חוק כלים שלובים שאף אחד לא נוגע בקריטריונים ,ואתה
ואהרון הייתם חלק מ-

רועי כהן:

אתה העלית מ 8%-ל,15%-

יגאל אייל:

יש ירידה השנה ,בגלל שהפועל חולון עלו לליגת על והם עלו ל ..-נקודות
ואנחנו שמחים על זה ,השאר ירדו בקרוב ל.13%-
לגבי 'דוושנים חולון' ,זו אגודה שקיימת כבר  15שנה בעיר .זה אגודה שהיא
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אלופת ישראל גם במירוצי כביש וגם באופני הרים 6 ,שנים רצוף .מי
שמובילים את האגודה הזאת ,רוזלי ושלום ,שני חולונים שמראשי הענף
בארץ ,ומבחינת מתקן שאהרון אומר ,המועדון זה בתוך בית .כל התקציב של
האגודה הזאת זה  20-30אלף שקל .אין להם מועדון שהם -זה מתבצע בבית
של המאמן של שלום .הם מקבלים סכומים מינוריים מאיתנו ויש להם המון
הישגים.
הם מקבלים  5,600שקל לשנה' .דינמו' שדיברתם ,מקבלים  1,500שקל בשנה.
אהרון איסרס :אני מדבר על הנוער,
יגאל אייל:

הנוער יש קריטריטונים' .דינמו' זה קבוצה של עולים חדשים) ,מדברים יחד(

מוטי ששון:

אהרון ,אנחנו עובדים בקריטריונים .נקודות ,יותר נקודות לנוער.
חברים מי בעד אישור )מדברים יחד( מי בעד אישור פרוטוקול הוועדה
המקצועית לתמיכות מיום ?26.2.08
הצבעה:
בעד12 :
נגד :אין
נמנע1 :
ההצעה אושרה.

החלטה :מועצת העיר מחליטה לאשר את פרוטוקול הוועדה המקצועית לתמיכות מיום .26.2.08

.13

אישור פרוטוקול הוועדה המקצועית לתמיכות ,לחלוקת עודף תקציב התמיכה
בספורט לשנת  ,2007מיום .26.2.2008

מוטי ששון:

נשארו להם עודפים ,הם ביקשו לחלק את זה .נשארו  54אלף והם החליטו
לחלק את זה .אז נברך על זה) .מדברים יחד(
הצבעה:
בעד13 :
נגד :אין
נמנע :אין
ההצעה אושרה.

החלטה :מועצת העיר מחליטה לאשר פרוטוקול הוועדה המקצועית לתמיכות ,לחלוקת עודף
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תקציב התמיכה בספורט לשנת  ,2007מיום .26.2.08
מוטי ששון:

תודה רבה ,אני נועל את הישיבה.

הישיבה נעולה

נתי לרנר

מוטי ששון

ע/ראש העיר

ראש העיר
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