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על סדר היום:
.1

הצעה לסדר של חבר המועצה מר רועי כהן ,בנושא "תוכנית שיקום למרכז העיר
חולון".

.2

הצעה לסדר של חבר המועצה מר עמוס ירושלמי ,בנושא "שוק שדרות אשקלון".

.3

הצעה לסדר של חבר המועצה מר רועי כהן ,בנושא "תוכנית חולון ."2020

.4

עדכון תב"ר  ,2842עפ"י מכתבו של ס' גזבר מר דני פדר מיום .19/3/08

.5

עדכון תב"ר  ,2161עפ"י מכתבו של ס' גזבר מר דני פדר מיום .19/3/08

.6

אשור פרוטוקול ועדת תמיכות במימון תוכנית למניעת אלימות בספורט ,מיום
.30/3/08

.7

מינוי מ"מ רה"ע מר יאיר טאו כיו"ר ועדת הקליטה במקום חבר המועצה מיכאל
לויט.

.8

מינוי חבר המועצה מר לב פנחסוב כחבר בועדה למלחמה בסמים.

.9

מינוי חברת המועצה גב' דקלה צדוק כחברה בועדה למלחמה בסמים.

.10

הסמכת הגברת לימור שרון )מתמחה( ת.ז 028666600 .להתייצב לתבוע בביהמ"ש
לעניינים מקומיים בחולון ,בהתאם לכתב ההסמכה המצ"ב.

.11

הסמכת מר מעוז נר ,ת.ז 027361054 .כמפקח בנייה.

.12

אישור חברי מועצת העיר בהצטרפות העירייה לפרוייקט מרכבה.

.13

מינוי מ"מ רה"ע מר יאיר לחבר הדירקטוריון תאגיד המים במקום חבר המועצה מר
משה רינת.

.14

אישור פרוטוקול הועדה המקצועית לחלוקת תמיכות למוסדות דת – תקציב ,2008
מיום .30/3/08
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רכוז החלטות מישיבת מועצת העיר שמן המנין מס'  89מיום  6/4/2008פרוטוקול 331

.1

מועצת העירייה מחליטה שלא להעלות על סדר יומה את הצעתו לסדר של חבר
המועצה עמוס ירושלמי בנושא "שוק שדרות אשקלון".

.2

מועצת העירייה מחליטה לאשר פה אחד פרוטוקול ועדת תמיכות במימון תוכנית
למניעת אלימות בספורט ,מיום .30/3/08

.3

מועצת העירייה מחליטה לאשר ברוב קולות את מינויו של חבר המועצה מר לב
פנחסוב כחבר בועדה למלחמה בסמים.

.4

מועצת העירייה מחליטה לאשר ברוב קולות את מינויה של חברת המועצה גב'
דקלה צדוק כחברה בועדה למלחמה בסמים.

.5

מועצת העירייה מחליטה לאשר הסמכת הגברת לימור שרון )מתמחה( ת.ז.
 028666600להתייצב לתבוע בביהמ"ש לעניינים מקומיים בחולון ,בהתאם
לכתב ההסמכה המצ"ב.

.6

מועצת העירייה מחליטה לאשר הסמכת מר מעוז נר ,ת.ז027361054 .
כמפקח בנייה.
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מוטי ששון:

.1
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אני פותח את הישיבה שמן המניין מספר .89

הצעה לסדר של חבר המועצה מר רועי כהן ,בנושא "תוכנית שיקום למרכז העיר
חולון".

מוטי ששון:

הצעה לסדר של חבר המועצה מר רועי כהן בנושא תוכנית שיקום למרכז
העיר חולון .מאחר ורועי לא הגיע ,רגע רגע ,מאחר והוא לא הגיע הוא ביקש
לדחות את ההצעה לסדר שלו לישיבה הבאה ואנחנו מסכימים.

.2

הצעה לסדר של חבר המועצה מר עמוס ירושלמי ,בנושא "שוק שדרות אשקלון".

מוטי ששון:

הצעה לסדר של חבר המועצה מר עמוס ירושלמי בנושא שוק שדרות אשקלון.

אילן לוי:

גם נדחה.

מוטי ששון:

מה?

אילן לוי:

גם עמוס איננו.

מוטי ששון:

הוא לא ביקש לדחות את זה ,רועי ביקש .רועי ביקש,

אילן לוי:

השאלה אם כי אפשר להעלות את זה ,כי יש לו אולי שאלה נוספת ,אבל לא
יודע,

מוטי ששון:

לא ,בהצעה לסדר זה לא ,בשאילתא זה שאלה נוספת .הצעה לסדר שאנחנו
נעשה כמו בתל אביב ,שוק במדיה-טק ,אני חושב ש,

אילן לוי:

אני חושב שיש פעילויות,

מיקי שמריהו :שוק במדיה-טק זה לא ראוי ,עזוב.
מוטי ששון:

נכון ,יש פעילויות שאנחנו עושים למען תושבי שדרות ועוטף עזה ואנחנו
מאמצים ,יש שמה ,המשפחות החד הוריות שגם ועד ההורים המרכזי מאמץ
וגם את הילדים אנחנו באזור הזה מאמצים ,הם באים לפעילויות כאן ,כולל
לימית  .2000כל עיר תעשה מה שהיא מבינה שצריך לעשות ואני חושב
שהשוק במדיה-טק ,מי אמר שהם מעוניינים בכלל ,ומי אמר שראש העיר?
אפילו אם היה ניסיון כזה ,וראש העיר מטבע הדברים היה פונה אלי,

דקלה צדוק :חולונים זה לא תל אביב,
מיקי שמריהו :זה לא מתאים גם,
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אילן ,אתה יודע מה אילן? בוא נארגן משהו אחר אילן ,בוא ניסע לשם ונעשה
קניות שם.

אילן לוי:

בבקשה.

מוטי ששון:

בבקשה ,בוא ,קח על עצמך תארגן ,ניסע לשם נעשה קניות שם .אז אני מציע
להוריד את זה מסדר היום .בעצם מי בעד להעלות לסדר היום?  1בעד
להעלות לסדר היום .מי בעד להוריד את זה מסדר היום?  13בעד להוריד
מסדר היום ,זה ירד מסדר היום.
הצבעה:
בעד1 :
נגד13 :
נמנע/ :
ההצעה נדחתה.

מועצת העירייה מחליטה שלא להעלות על סדר יומה את הצעתו לסדר של

החלטה:

חבר המועצה עמוס ירושלמי בנושא "שוק שדרות אשקלון".

מוטי ששון:

.3

עדכון תב"ר ,2842

הצעה לסדר של חבר המועצה מר רועי כהן ,בנושא "תוכנית חולון ."2020

מוטי ששון:

אני מוריד את ההצעה הנוספת של רועי בנושא "תוכנית חולון  "2020על פי
בקשתו אני מוריד את זה.

.4

עדכון תב"ר  ,2842עפ"י מכתבו של ס' גזבר מר דני פדר מיום .19/3/08

מוטי ששון:

עדכון תב"ר  2842על פי מכתבו של סגן הגזבר הופיע ,הופיע כבר בתב"רים.
זה אושר.

.5

עדכון תב"ר  ,2161עפ"י מכתבו של ס' גזבר מר דני פדר מיום .19/3/08

מוטי ששון:

ובסעיף  ,5בדקתם?
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אריק מולה:

אותו כנ"ל ,כן.

מוטי ששון:

זה גם מופיע?

מוטי ששון:

אז אני מבקש להוריד את זה כי זה מופיע .אני עובר לסעיף .6

.6

אשור פרוטוקול ועדת תמיכות במימון תוכנית למניעת אלימות בספורט ,מיום
.30/3/08

מוטי ששון:

אישור פרוטוקול ועדת תמיכות במימון תוכנית למניעת אלימות בספורט.
קיבלתם אנחנו ,יש הלא ,יש לי עוזרת למניעת אלימות ושימוש באלכוהול
וצריכת סמים ויש להם תקציב והם עושים פעילות בקרב אוהדי ספורט גם
כן .מאחר והפועל חולון במסגרת העונש שהיא קיבלה היא היתה אמורה
להכין תוכנית למניעת אלימות ,התוכנית הזאת אושרה על ידי הועדה כולל
ההקצבה ואנחנו נאפשר לכל גורם שיבנה תוכנית,

יאיר טאו:

אושר גם על ידי איגוד הכדורסל ,היא פועלת כבר,

מוטי ששון:

כל גורם שיש בו כדי להוריד את מפלס האלימות אנחנו נהיה בעד .ואני מציע
לאשר את זה .מי בעד אישור הפרוטוקול?

מיקי שמריהו :כולם ,פה אחד נו.
מוטי ששון:

 17בעד ,אושר פה אחד ,אין נמנעים ואין נגד.
הצבעה:
בעד17 :
נגד/ :
נמנע/ :
אושר פה אחד.

מועצת העירייה מחליטה לאשר פה אחד פרוטוקול ועדת תמיכות במימון תוכנית

החלטה:

למניעת אלימות בספורט ,מיום .30/3/08

.7

מינוי מ"מ רה"ע מר יאיר טאו כיו"ר ועדת הקליטה במקום חבר המועצה מיכאל
לויט.
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מינוי ממלא מקום רה"ע יאיר טאו כיו"ר ועדת הקליטה במקום חבר
המועצה מיכאל לויט .מי בעד?

ברטנשטיין שמואל:
מוטי ששון:

אישרנו את זה כבר פעם אחת .זה אושר.

אז אנחנו,

יוליה מלינובסקי :נאשר עוד פעם.
מוטי ששון:

מקבלים את ההערה של משה שזה אושר ב?12/2-

מיקי שמריהו :אנחנו מאשרים עוד פעם ,נו מה הבעיה?
מוטי ששון:

אז מאשררים את זה עוד פעם ,או.קיי .מינוי חבר המועצה מר לב פנחסוב
כחבר ועדה ,אילן,

ברטנשטיין שמואל :רגע ,יש שאלה על הסעיף הקודם,
יוסף כהן:

הוא יהיה פעמיים יו"ר?

אילן לוי:

כן ,קליטת עולים מחבר העמים,

יוליה מלינובסקי :יש לי שאלה לגבי האלימות ,אנחנו לא בספורט אבל אנחנו עכשיו באוירה
כזאתי ,לא רבים כאן אז אפשר לשאול שאלות.
ברטנשטיין שמואל :רגע ,עוד לא גמרנו.
יוליה מלינובסקי :לא ,אפרופו ,דיברנו על אלימות בספורט ובכלל אלימות במשפחה .לאור
המקרים שאנחנו שומעים ועדים בזמן האחרון בטלויזיה ,המקרים הנוראים
במשפחות ,אלימות בילדים .האם עיריית חולון ,המחלקת רווחה שלנו
מתכוונת לעשות איזשהם צעדים? כי יש אוכלוסיה ספציפית שככה זה קרה
שאין גישה לשם ממש ,או.קיי? אז אולי עם הראשי קהילות וזה לבדוק מה
קורה שם ,כי כל המקרים הם במגזר מאוד,
מוטי ששון:

 ...ברמה שמטפל בנושא של אלימות במשפחה.

יוליה מלינובסקי :אבל אני דווקא עכשיו אומרת ,לאור המקרים שעכשיו זה התפוצץ בכל
הכיוונים,
מוטי ששון:

אני עונה לך ,מטפלים בזה .מבחינה מקצועית מטפלים ,גם היחידה,

יוליה מלינובסקי :דווקא אנחנו צריכים עכשיו לשים מבט,
מוטי ששון:

אבל שמים כל הזמן מבט ,למה עכשיו?
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יוליה מלינובסקי :לא ,אבל אם את ראית חדשות בזמן האחרון כל המקרים האלה היו
באוכלוסיה החרדית,
מוטי ששון:

אבל כל הפעילויות האלה ,יוליה ,הפעילויות האלה נעשות במסגרת רווחה.

יוליה מלינובסקי :לא ,אבל אנחנו צריכים לפנות לראשי הקהילה ,לרב שידברו,
מוטי ששון:

אבל עושים את כל הפעילויות האלה,

ברטנשטיין שמואל :סגן ראש העיר אחראי על התרבות...
יוליה מלינובסקי :או.קיי.
מוטי ששון:

.8

או.קיי.

מינוי חבר המועצה מר לב פנחסוב כחבר בועדה למלחמה בסמים.

מוטי ששון:

מינוי חברי המועצה מר לב פנחסוב כחבר ועדה למלחמה בסמים .מי בעד? מי
בעד? אושר פה אחד 17 ,בעד.
הצבעה:
בעד16 :
נגד1 :
נמנע/ :
אושר ברוב קולות.
מועצת העירייה מחליטה לאשר ברוב קולות את מינויו של חבר המועצה מר

החלטה:

לב פנחסוב כחבר בועדה למלחמה בסמים.

.9

מינוי חברת המועצה גב' דקלה צדוק כחברה בועדה למלחמה בסמים.

מוטי ששון:

מינוי חברת המועצה דקלה צדוק כחברה בועדה למלחמה בסמים .מי בעד?
אושר פה אחד.17 ,
הצבעה:
בעד16 :
נגד1 :
נמנע/ :
אושר ברוב קולות.
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מועצת העירייה מחליטה לאשר ברוב קולות את מינויה של חברת המועצה
גב' דקלה צדוק כחברה בועדה למלחמה בסמים.

.10

הסמכת הגברת לימור שרון )מתמחה( ת.ז 028666600 .להתייצב לתבוע בביהמ"ש
לעניינים מקומיים בחולון ,בהתאם לכתב ההסמכה המצ"ב.

מוטי ששון:

 ,10הסמכת הגברת לימור שרון מתמחה ,ת.ז ,028666600 .להתייצב ולתבוע
בביהמ"ש לעניינים מקומיים בחולון בהתאם לכתב ההסמכה המצורף.

מוטי ששון:

צריך להקריא את כל מה שכתוב ,הכתב הזה? אני אומר ,כתב ההסמכה ,יש
לכם את זה כאן .לפי כל החוקים האלה,

ברטנשטיין שמואל :אנחנו בסעיף הקודם ,אתה רץ מהר מדי אני מאוד מצטער .אם רשמת
פה אחד אז לגבי המינוי של הנציגים בועדה למלחמה בסמים אז אני נגד.
מוטי ששון:

נגד 16 .בעד  1נגד ,ונמנעים,

ברטנשטיין שמואל :זה ...עם החלוקה הכוללת של הועדות ,מה שכבר עלה כמה וכמה פעמים
על ידי אהרון ועל ידי אחרים.
מוטי ששון:

מי בעד הסמכת הגברת לימור שרון כמו שהקראתי לפי כתב ההסמכה
המפורט ,מי בעד?  16בעד ,מי נגד?  1נגד  1נמנע ,אושר.
הצבעה:
בעד16 :
נגד1 :
נמנע1 :
אושר ברוב קולות.

החלטה:

מועצת העירייה מחליטה לאשר הסמכת הגברת לימור שרון )מתמחה( ת.ז.
 028666600להתייצב לתבוע בביהמ"ש לעניינים מקומיים בחולון ,בהתאם
לכתב ההסמכה המצ"ב.

.11

הסמכת מר מעוז נר ,ת.ז 027361054 .כמפקח בנייה.

___________________________________________________________________________________
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הסמכת מר מעוז נר ,ת.ז 027361054 .כמפקח בנייה .מי בעד? מה? לא ,מה כל
עובד יבוא לפה? מי בעד?  16בעד ,מי נגד?  1נגד ,אין נמנע ,אושר.
את נגד או נמנע?

מוטי ששון:

 2נגד  15בעד 2 ,מתנגדים ,ההצעה אושרה.
הצבעה:
בעד15 :
נגד2 :
נמנע/ :
אושר ברוב קולות.

מועצת העירייה מחליטה לאשר הסמכת מר מעוז נר ,ת.ז027361054 .

החלטה:

כמפקח בנייה.

.12

אישור חברי מועצת העיר בהצטרפות העירייה לפרוייקט מרכבה.

מוטי ששון:

אישור חברי מועצת העיר בהצטרפות העירייה לפרוייקט מרכבה .פרוייקט
מרכבה זה פרוייקט מחשוב של כל הפעילויות של משרדי הממשלה ,שלא
יהיה מצב כזה שמישהו מבקש פעמיים מגורם ממשלתי ,על אותו פרוייקט
מבקש פעמיים תקציב.

גדי וקס:

זה תמיכות?

מוטי ששון:

אז הם עשו איזה פרוייקט מחשוב שאתה ,והם רוצים ש,

מוטי ששון:

שמועצת העיר מאשרת את ההצטרפות ,אז בבקשה יש את ההצטרפות .מי
בעד?

אהרון איסרס :אני רוצה להעיר,
אילן לוי:

זה עולה לך משהו אולי לא תקבלי פעמיים.

יוליה מלינובסקי :לא ,זה ,אנחנו משלמים עבור זה?
אהרון איסרס :מוטי ,אני רוצה להעיר משהו .אני יש לי ניסיון כבר של שנתיים ימים
בפרוייקט הזה .ואני מציע אם אין עדיין רשויות אחרות שהצטרפו לפרוייקט
הזה ,אני מציע לחולון לא למהר.
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מוטי ששון:
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אבל הם מבקשים את זה מאתנו .אתה חייב.

אהרון איסרס :בסדר ,אני שוב אומר ,אני גם ,אני יודע שמבקשים ואני יודע שגם משרדי
ממשלה אחרים,
גדי וקס:

הם מפרסמים את הסכומים?

אהרון איסרס :אני יודע שגם משרדי ממשלה אחרים לא ששים ולא ממהרים להצטרף.
הפרוייקט הזה הוא פרוייקט שהוא נופל כל שני וחמישי ,הוא לא אמין,
יאיר טאו:

מהו למעשה ,מה למעשה הפרוייקט הזה?

אהרון איסרס :זה פרוייקט שאמור לאגד בתוכו את כל בקשות התמיכה מול משרדי
הממשלה ,כדי שלא תהיה כפילות ,כאשר לשמה מזינים גם את כל המסמכים
של כל התאגידים והרשויות למיניהם ,לא כל שנה לחדש את הדברים האלה.
הבעיה היא שהוא נופל ,דווקא ברגע הקריטי,
אהרון איסרס :תראה אני ,אם מחייבים אז או.קיי .אם מחייבים,
מוטי ששון:

אהרון מאחר,

)מדברים יחד(
יהודה קהתי :זה תנאי סף,
אהרון איסרס :מה?
יהודה קהתי :זה תנאי סף.
אהרון איסרס :אז אני,
יהודה קהתי :אתה לא יכול להגיד,
אהרון איסרס :אין בעיה.
מוטי ששון:

אהרון ,זכותו של כל ...שנותן לך הקצבה,

אהרון איסרס :אני לא,
מוטי ששון:

יכול לדרוש ממך מסמכים וגילוי נאות,

אהרון איסרס :לא ,בסדר גמור ,בסדר גמור,
מוטי ששון:

מי בעד להצטרף?

אהרון איסרס :השיטה היום ,השיטה,
מוטי ששון:

זה מה שהוא רוצה ,זה מה הוא רוצה.

אהרון איסרס :בסדר.
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מי בעד?

אהרון איסרס :מה?
מוטי ששון:

מי בעד?  16בעד ,מי נגד? מי נמנע?  1נמנע.
הצבעה:
בעד16 :
נגד/ :
נמנע1 :
אושר ברוב קולות.
מועצת העירייה מחליטה לאשר ברוב קולות את הצטרפות העירייה

החלטה:

לפרוייקט מרכבה.
.13

מינוי מ"מ רה"ע מר יאיר לחבר הדירקטוריון תאגיד המים במקום חבר המועצה מר
משה רינת.

מוטי ששון:
.14

אני עובר לסעיף הבא .סעיף  13להוריד אותו ,אני מוריד אותו מסדר היום.

אישור פרוטוקול הועדה המקצועית לחלוקת תמיכות למוסדות דת – תקציב ,2008
מיום .30/3/08

מוטי ששון:

אני עובר לסעיף  ,14אישור פרוטוקול הועדה המקצועית חלוקת תמיכות
למוסדות דת תקציב  ,2008מיום  .30/3/08כן אהרון.

אהרון איסרס :בעבר כשהיינו מקבלים פרוטוקול כזה היה מצטרף גם אופן החישוב ,ואז
יכולנו גם בועדת התמיכות כזו או אחרת ,היינו מקבלים את אופן החישוב,
על סמך מה זה נעשה ואז היינו מאשרים את זה .פה מציגים לנו איזשהו
מסמך עם סכומים ,אין לנו שום אפשרות לבדוק על איזה ,מה בסיס
הקריטריונים שנעשו .אני רוצה לראות לפני שאני מאשר.
חיים זברלו:

מה שהיה בזמנך נשאר אותו דבר.

אהרון איסרס :אני רוצה לראות לפני שאני מאשר.
מוטי ששון:

אריק בבקשה.

אריק:

טוב ,הועדה המקצועית קיבלה את הנתונים,
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אין לי בעיה ,אני יכול גם להביא לכם את זה כרגע יש לי את זה פה אין לי
בעיה ,הקריטריון ...בשנים עברו ,תמיד אבל איך זה נקרא?

)מדברים יחד(
אריק:

הוא מכיר את הנושא ,מקבל שתי נקודות ורווק מקבל נקודה אחת .קיבלנו
את מספרי האברכים בכל הכוללים ,שכללתי אותם לטבלה כמו שאתה מכיר
ב EXEL-שעשיתי בשנים עברו .במקביל בדקנו את כל נושא הניירת
והמסמכים שמשרד הפנים מחייב אותנו ,שזה ניהול ספרים ומאזנים
ודו"חות .כולם הגישו לנו את הניירת .ה OUT PUT-של כל מה שקיבלנו
למעשה זה המספרים האלה .המספרים הם שכלול של מספרי האברכים
הנשואים ומספרי האברכים הלא נשואים .אם אתם רוצים אני יכול להקריא
לכם את המספרים ,אם זה מעניין אותכם ,אבל אני חושב בשביל זה יש את
הועדה המקצועית שהיא דנה ובודקת את הנושא.

מוטי ששון:

מי בעד אישור,

אהרון איסרס :אני מבקש לסייג את הפרוטוקול הזה כפי שנאמר פה ,על בסיס אותם
הקריטריונים שזה ירשם.
מוטי ששון:

בסדר ,על בסיס אותם קריטריונים שאושרו בעבר ואין שום בעיה.

אריק:

על בסיס זה שאושר גם במועצה הקריטריונים ,ספר שלם,

דובר:

לא לא ,הוא רוצה שזה יהיה כתוב על זה,

מוטי ששון:

על בסיס ,שזה לא שרירותי זה על בסיס קריטריונים.

מוטי ששון:

אז אני מוסיף שזה על בסיס הקריטריונים הקיימים שהוצגו במועצה בזמנו
ואושרו במועצה .מי בעד?  14בעד ,מי נגד?  3נגד .מי נמנע? אין נמנעים.
ההצעה אושרה.
הצבעה:
בעד14 :
נגד3 :
נמנע/ :
אושר ברוב קולות.
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החלטה:
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6/4/2008

מועצת העירייה מחליטה לאשר ברוב קולות את פרוטוקול הועדה המקצועית
לחלוקת תמיכות למוסדות דת – תקציב  ,2008מיום  ,30/3/08על בסיס
הקריטריונים שהוצגו במועצה בזמנו ואושרו במועצה.

מוטי ששון:

תודה רבה.

הישיבה נעולה

__________________
מוטי ששון

_________________
נתי לרנר

ראש העיר

ע /ראש העיר
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