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רכוז החלטות מישיבת מועצת העיר שלא מן המנין מס'  88מיום  6/4/2008פרוטוקול 330

 .1מועצת העירייה מחליטה לאשר פה אחד את עדכון תקציב הפיתוח לשנת 2008

בהתאם למכתבו של גזבר העירייה מיום 26/03/2008

 .2מועצת העירייה מחליטה לאשר פה אחד את התב"רים בהתאם למכתבו של
גזבר העירייה מיום .26/03/2008
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ישיבה שלא מן המניין  ,88עדכון תקציב הפיתוח לשנת  2008בהתאם
למכתבו של גזבר העירייה  .26/03/2008יצחק ,אתה רוצה לומר כמה מילים?

.1

עדכון תקציב הפיתוח לשנת  2008בהתאם למכתבו של גזבר העירייה מיום
.26/03/2008

מוטי ששון:

טוב ,אני אגמור עם זה ואני ,יצחק ,אתה רוצה לומר? יצחק ,אריק בבקשה
דבר.

אריק מולה:

במסגרת של כ 131-מיליון שקלים ,עם הזמן קיבלנו את התוצאות של שנת
 2007והתברר שהתוצאות בפיתוח היו קצת יותר טובות ,וגם לא ניצלנו את
כל המסגרת התקציבית שהיתה בתב"רים ,לכן עדכנו את זה עכשיו ל190-
מיליון שקל .190.657 ,כמו כן הכנסנו בפנים הכנסות מממשלה ,שקיבלנו
התחייבויות במהלך התקופה האחרונה ,ולכן המסגרת כפי שהיא מופיעה
בטבלה ,זאת היא המסגרת שתהיה המעודכנת לשנת  .2008אם יש שאלות
מיוחדות.

ברטנשטיין שמואל :למה לא כתוב באף מקום שזה באלפי שקלים או משהו כזה?
אריק מולה:

אתה צודק ,טעות שלי ,הערה בונה.

מוטי ששון:

תעדכן את זה שמדובר באלפי שקלים.

אריק מולה:

זה  190,657,000שקל.

מוטי ששון:

או.קיי .מישהו רוצה לשאול שאלה? אם לא ,מי בעד אישור עדכון מסגרת
תקציב הפיתוח לשנת  2008בהתאם למכתבו של הגזבר ,בסדר גודל של
 190,657מיליון ,מי בעד?  15בעד ,מי נגד?  1נגד ,מי נמנע? מה אתה מיקי?
בעד 1 ,נגד ,אין נמנעים.
הצבעה :בעד 15 :נגד1 :

נמנע/ :

ההצעה התקבלה.

החלטה:

מועצת העירייה מחליטה לאשר עדכון תקציב הפיתוח לשנת  2008בהתאם
למכתבו של גזבר העירייה מיום .26/03/2008
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התקציב אושר .אני עובר לסעיף הבא.

אישור התב"רים בהתאם למכתבו של גזבר העירייה מיום .26/03/2008

מוטי ששון:

סעיף הבא אישור התב"רים בהתאם למכתבו של גזבר העירייה מיום  .26מה
שאנחנו אישרנו אישרנו את המסגרת .מה שאנחנו כרגע מאשרים תב"רים.
סך הכל  23מיליון מתוכם  14מיליון יותר מחצי זה השתתפות גורמי חוץ .יש
את הפירוט כאן .תוכלו לראות את זה .עיקר התקציב בא לידי ביטוי בנושא
של התשתיות ,שזה  14,443כשמתוכם אנחנו מדברים על  13מיליון כאשר
תהיה השתתפות של משרד התחבורה בהמשך מי שלא יודע אנחנו מדברים
על הקטע שבין רחוב המלאכה למפרץ שלמה .הוא מסלול אחד ואנחנו רוצים
להשלים אותו למסלול נוסף ,ואז הוא יהיה דו מסלולי ,מהגשר ישר ישר עד
שאנחנו מגיעים,

ברטנשטיין שמואל :זה לא תקציב של הגשר שאישרנו כבר?
מוטי ששון:

זה לא חלק מהגשר.

מיקי שמריהו :מה התחזית לסיום הגשר?
מוטי ששון:

 .2009חבר'ה ,מדובר על פרוייקט של למעלה מ 200-מיליון שקל .לא היה
פרוייקט כזה גדול מאז שהעיר חולון קיימת בסדר גודל של  200מיליון שקל,
שרוב התקציב זה משרד התחבורה .חלק 30% ,זה אנחנו .החלק של הגשר זה
 85%משרד התחבורה 15% ,אנחנו ,לגבי יתר הדברים זה  ,70-30אני מזכיר
לכם שיש גם הרבה תביעות לגבי סעיף  197ירידת ערך ,אז אתה צריך לפצות
אותם .ועשינו הפקעות לטובת מע"צ ,יש לנו עוד ויכוחים עם מע"צ ,שילמנו
על פי פסיקה של השופט ,שילמנו אותו ,לזה שמחזיק את השטח הכי גדול
מוסיק שילמנו פה הרבה מאוד כסף .מע"צ במעבר ממע"צ החדשה ,מהישנה
לחדשה לא היו חלק מהתהליך והיום אנחנו מתווכחים אתם שיחזירו לנו את
הכסף ואני מקווה שיחזירו את זה כמה שיותר מהר.
לגבי הדברים האחרים יש לכם את הפירוט כאן ,אני בכוונה הדגשתי רק את
הגדול הזה של  13מיליון שקל,
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דובר:

,14

מוטי ששון:

סליחה  14מיליון שקל ,כאשר  13זה רק שדרות ירושלים .גם הנושא של,
אנחנו רוצים לבנות שלב ג' של בית ספר שמיר ,בית ספר היסודי בקרית אילון
כדי להשלים את שלב ג' ,כדי לא לחזור עוד פעם בזמן שלומדים שם .מאחר
ויש הסכמה עקרונית ואישור עקרוני של משרד החינוך ,אז אנחנו נעשה מימון
ביניים עד שנקבל ,לכן זה תוספת של עוד  2מיליון .התכנון המקורי ב.1/9-
ואני מאוד מקווה ,אני כל פעם עובר שמה ואני קצת נלחץ .אבל אנחנו עשינו
שני שלבים ביחד ועכשיו הם עושים את שלב ג' ,ואני מקווה שהם יעמדו בלוח
הזמנים שהם ,כמו שהבטיחו לנו.
תוספות אחרות זה נושא של דמי חכירה שאנחנו צריכים לשלם לממ"י ,שזה
סדר גודל של מיליון .סך הכל כאמור התקציב ,התוספת  23מיליון ,כאשר
כמו שאמרתי  14מיליון זה השתתפות משרדי ממשלה .יצחק אתה רוצה
להוסיף? אריק?

אריק מולה:

הרוב אנחנו רואים את ...של משרדים שונים ,פרוייקטים,

מוטי ששון:

אמרתי.

אריק מולה:

זה השלמה של ה 190-מיליון ,וזהו.

מוטי ששון:

מישהו רוצה לשאול?

יוליה מלינובסקי :מתי רחוב ההסתדרות יהיה בתכנון?
מוטי ששון:

בביצוע כבר ,הולך לביצוע.

יוליה מלינובסקי :חלק שם ,לכיוון קרית שרת.
מוטי ששון:

עכשיו.

אריק מולה:

בימים האלה.

מוטי ששון:

אני... ,

יוליה מלינובסקי :עוד לא התחילו לעבוד,
מוטי ששון:

לא ,יש קבלן זוכה .אני רק רוצה שתביני איך שזה עובד .הרחוב הזה אושר
בעבר ,היה תקציב ,ולקחו את התקציב.

יוליה מלינובסקי :או.קיי.
מוטי ששון:

היה קבלן זוכה ונתנו לו אתר שיוכל להתארגן .אחרי מלחמת לבנון לקחו את
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הכסף לצרכי משרד התחבורה ומה שקרה שחבר'ה מהגזברות ומהתשתיות
היו כבר ,לא האמינו שאנחנו נוכל להחזיר את התקציב הזה .אני לא ויתרתי
ואני ,היום אני יכול לומר לך זה היה קשה מאוד ,קשה קשה ,זה התשה .ואני
שמח שהחזרנו את התקציב ,ופרסמנו מכרז נוסף וזכה קבלן ונסגרו כל
הקצוות ,צריך לחתום כי יש לנו חלק של  30%כי זה עובד  ,70-30הקבלן זכה.
בימים הקרובים הוא הולך להתארגן ואנחנו נצא לעבודות ברחוב ההסתדרות
שמה ואנחנו ממשיכים עוד פעם ,מנסים לראות שזה יהיה דו מסלולי .זאת
אומרת שתהיה זרימה של התנועה .בתוכנית ראיתי שמה גם אי תנועה כי זה
בעייתי לחצות כביש שהוא ברוחב כזה בלי שתהיה איזושהי הפרדה באמצע.
אז אני מקווה שהוא יצא במהלך החודש הזה הוא כבר יצא לעבוד ,כי נתנו לו
מקום להתארגנות.
יוליה מלינובסקי :עוד שאלה ,סתם לא קשור לתב"ר הזה .אתה זוכר שהיית באזור איפה
שאני גרה המדרחוב ,מדרגות הללו,
מוטי ששון:

כן ,ראיתי את זה,

יוליה מלינובסקי :מה ,יש תכנון לזה?
מוטי ששון:

כל ,תראי זה בעיה ,זה המשך של רחוב הפורצים ,יורדים לכיוון המעפילים,

יוליה מלינובסקי :דווקא הציבור שלכם.
מוטי ששון:

בעייתי,

ברטנשטיין שמואל :רק עולה לא יורד.
מוטי ששון:

כל המקום הזה הוא בעייתי ,אני לא מבין איך עשו את זה ,ובאמצע יש איזה
מובל ראית?

יוליה מלינובסקי :כן ,ויש שם עכברוש במקרה,
מוטי ששון:

עכברוש יש גם ליד הבית שלי ,מה הקשר?

יוליה מלינובסקי :לא ,זה לא משנה כאילו בית ,זה מקום מאוד מאוד בעייתי ,כל האזור
הזה על הגבעה.
מוטי ששון:

הוא בעייתי ,הוא בעייתי ,אנחנו נבדוק את זה,

יוליה מלינובסקי :לא לא,
מוטי ששון:

נבדוק את זה מה ניתן לעשות.
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יוליה מלינובסקי :אני רוצה להגיד לכם ,דקה דקה דקה ,הכל זה יפה גשר ובפרוייקטים 200
מיליון שקל מצוין ,יש שם שכונה שלמה שחיה על הגבעה ,ולרדת ולעלות שם
זה בלתי אפשרי ובמיוחד נשים עם עגלות זה סיפור ,עכשיו אני מוכנה לחתום
על זה ,כי זה לא ניתן בכלל .אז אני מבקשת לשים לב .אז זהו ,אני לא באמת
בשיא הרצינות עכשיו אני מבקשת שתשימו לב על הדבר הזה.
מוטי ששון:

תראי ,אבל יוליה אבל את רואה ,בסדר ,אני רק רוצה שתדעי שאנחנו ,את
רואה את העבודות שביצעו שמה ב,

יוליה מלינובסקי :בפנים,
מוטי ששון:

בתל ,כן ,בסדר ,לאט לאט,

יוליה מלינובסקי :בפנים כן ,לא אני לא אומרת שלא עשו שום דבר ,אני רק אומרת מבקשת
דווקא,
מוטי ששון:

הוא בעייתי אני הלכתי ,דיברת אתי הלכתי ברגל.

יוליה מלינובסקי :כן ,אני יודעת.
מוטי ששון:

מה?

יוליה מלינובסקי :אני יודעת.
מוטי ששון:

את יודעת שהלכתי ברגל?

יוליה מלינובסקי :ראינו אותך שם ,לא שלא ,ראינו.
מוטי ששון:

בסדר ,אמרת לי ,באתי ברגל לראות את זה ,וירדתי את המדרגות .ונכון אני
אומר שאת צודקת,

יוליה מלינובסקי :או.קיי.
מוטי ששון:

זה נראה לא טוב שמה.

יהודה קהתי :שני ילדים בעזרת השם ושמונה ועשרה ילדים מה היא תעשה?
מוטי ששון:

אחד יביא את השני,

יהודה קהתי :זה בעיה ,המדרגות לא,
מוטי ששון:

טוב ,מי בעד,

יוליה מלינובסקי :אני אזמין את נתי ומוטי שירימו,
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מי בעד אישור התב"רים בהתאם למכתבו של גזבר העירייה מיום 26/3/2008
שמסתכם בתוספת לתקציב  23,154מיליון ,מי בעד?  ,16אושר פה אחד.
הצבעה:
בעד16 :
נגד/ :
נמנע/ :
ההצעה התקבלה פה אחד.

החלטה:

מועצת העירייה מחליטה לאשר פה אחד את התב"רים בהתאם למכתבו של
גזבר העירייה מיום .26/03/2008

מיקי שמריהו ... :פה אחד,
מוטי ששון:

נכון,

יוליה מלינובסקי :אנחנו מתקדמים.
מוטי ששון:

כן ,אפשר להרים כוסית .אני עכשיו אני רוצה לחזור ,בדרך כשעלינו ביחד
במדרגות אני ואהרון איסרס אז הוא ביקש ממני ,תגיד תודה לכל אלה שעשו
את העדלאידע אז אמרתי לו אני אדווח על העדלאידע .היו  250,000איש
שבאו מכל קצות הארץ ,אתם יודעים אורח הכבוד היה שר השיכון .כיבדנו
את שאר ,את שר השיכון זאב בוים שיפתח את העדלאידע,

יוליה מלינובסקי :השאלה עד כמה זה כבוד.
מוטי ששון:

מה?

יוליה מלינובסקי :לא לא ,סתם,
מוטי ששון:

תשמעי ,מסתבר,

דקלה צדוק :הוא הביא את כל המשפחה שלו,
מוטי ששון:

מסתבר שהרבה אנשים רוצים ,כן ,זה כבוד .הוא מכריז ,הוא מדבר ותחשבי
לרגע ש 250,000-איש ,הלא שומעים אותו ולאורך ,יש מערכת כריזה לאורך
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כל המסלול ,אז שומעים אותו  250,000איש שומעים אותו מברך ומדבר ,אז
אני לא מכיר פוליטיקאי אחד שלא יהיה מוכן לדבר ,לעשרה אנשים הוא
ידבר .אז באמת יש כאלה שיורדים עליהם שאומרים שהם רואים עמוד הם
עומדים מולו מתחילים לדבר .אז אני חושב שזה שהוא בא ו,
יוסף כהן:

גם הטלויזיה היתה ממוקדת עליו והתקשורת כל ה,

מוטי ששון:

כן היתה? טלויזיה לא ראיתי .לא גמרתי,

ברטנשטיין שמואל :אה ,סליחה.
מוטי ששון:

ואני רוצה רק שתדעו שהיו  250,000אנשים ,סך הכל האנשים ,סך הכל
האבטחה היה סדר גודל של משטרה ומאבטחים סדר גודל של  .2000אני
בבוקר השתדלתי לעשות צעדה רגלית ,לעבור לכל המסלול ,לראות דברים
היקפיים ,לראות איך זה נראה ואחר כך עם הרכב ,וראיתי היערכות מוקדמת
של המשטרה וזה מסוג הדברים שקשה להירדם לילה קודם .אתה בלחץ,
אתה רוצה שהכל יעבור בשלום ,וכשאתה רואה את ההתארגנות של
המשטרה בשעת בוקר מוקדמת אז זה קצת נותן לך הרגשה שבאמת הם עשו
את המקסימום.
אני רוצה להודות לדורון שלום שהוא מנהל מחלקת האירועים ,שאני חושב
שאנחנו עושים ,המחלקה הזאת מפיקה את האירועים ברמה מאוד גבוהה,
לא רק את העדלאידע גם אירועים אחרים ,אירועי קיץ ,ומגיע להם יישר כוח.
מגיע לכל אלה שעשו ,למנהלי בתי הספר ,מנהלי המתנ"סים,

יהודה קהתי :ועדת מכרזים ,ועדת...
מוטי ששון:

נכון ,כולם יבואו על הברכה ועל התודה ,כן כן ,כולם ,כל מי שהיה לו יד ורגל
מגיע לו יישר כוח כי הוא שותף להצלחה ,וההצלחה זה לא של אדם אחד ,זה
הצלחה של הרבה מאוד אנשים שחברו יחדיו ונתנו את התפוקה הזאת.

אילן לוי:

גם ראש העיר ,שניהל משא ומתן קפדני,

מוטי ששון:

טוב ,אהרון רצית להגיד משהו? כן .אהרון אתה רוצה להוסיף?

אהרון איסרס :לא ,אני חושב אמרת,
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שמואל ברטנשטיין :אהרון מגיע לו גם איזה קצת כל הכבוד קטן ,על זה שהוא הצליח לשכנע
אתכם למרות שהייתם סקפטים שתאסרו הפצת ספרה קצף והכל היה
הרבה יותר נקי הרבה יותר נעים ,וגם אחרי שהעדלאידע נגמרה הרחוב
נראה הרבה יותר יפה מאשר בשנים קודמות.
מוטי ששון:

אתה יודע ,רק דבר אחד ,אני אחר כך עשיתי ,למחרת בבוקר עשיתי
צעדה לראות איך זה ,מה שהרגיז אותי זה הם השתמשו בניירות
הקטנים האלה ,וזה קשה לנקות ,כן ,קשה לנקות .זה קשה לנקות.
טוב ,אני בשמכם אני רוצה להביע את התנחומים שלנו לחברנו יעקב
בבלי ,איש יקר ,על האסון שפקד אותו ושלא תדע עוד צער ,אנחנו כולנו
אתך ,למרות שאין נחמה בכאב כזה .אבל אנחנו אתך ואוהבים אותך.

טוב ,אני נועל את הישיבה.

הישיבה נעולה

_________________
נתי לרנר
ע /ראש העיר

__________________
מוטי ששון
ראש העיר
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