מועצת העיר חולון

ישיבה שמן המניין מס' 15

18/10/2009

פרוטוקול מס' 353

מועצת העיר השש עשרה  -שמן המניין מס' 15

בישיבתה מיום  18אוקטובר 2009
חברים:

מוטי ששון

-

ראש העיר

טאו יאיר

-

מ.מ .ראש העיר

זברלו חיים

-

ס .ראש העיר וחבר ועדה

נוימרק זוהר

-

ס .ראש העיר וחבר ועדה

לוי אילן

-

ס .ראש העיר וחבר ועדה

עדן רבקה

-

חברת מועצה

גזית אורה

-

חברת מועצה

מועלם משה

-

חבר מועצה

בית דגן משה

-

חבר מועצה

זיתוני יעקב

-

חבר מועצה

יוסים סטניסלב

-

חבר מועצה

מלינובסקי יוליה -

חבר מועצה

עמוס ירושלמי

-

חבר מועצה

יואל ישורון

-

חבר מועצה

תורג'מן יצחק

-

חבר מועצה

סיטון עזרא

-

חבר מועצה

פנחסוב לב

-

חבר מועצה

מועצת העיר חולון

ישיבה שמן המניין מס' 15

18/10/2009

קריטי דרור

-

חבר מועצה

בבלי יעקב

-

חבר מועצה

ג'מילי דוד

-

חבר מועצה

כהן רועי

-

חבר מועצה

זכריה ניסן

-

חבר מועצה

רון יצחק

-

חבר מועצה

נדלר יוסף

-

חבר מועצה

חרש יעקב

-

חבר מועצה

פרוטוקול מס' 353

כמו כן נכחו:
ליפא קמינר

-

יועץ משפטי

פנינה קול

-

אדריכלית

אריק מולא

-

מנהל אגף התקציבים

דורון עברי

-

רואה חשבון

אורי צור

-

חשב העירייה

נתי לרנר

-

עוזר ראש העיר

מימי פלג

-

מהנדסת העיר

עופר צילקר

-

עורך דין

________________________________________________________________

2

ישיבה שמן המניין מס' 15

מועצת העיר חולון

18/10/2009

פרוטוקול מס' 353

סדר יום:
.1

הצעה לסדר של ח .המועצה הגב' יוליה מלינובסקי ,בנושא :הקצאת שטח
לגינון קהילתי בחולון עבור הקהילה)מצ"ב(.

.2

הצעה לסדר של ח .המועצה הגב' יוליה מלינובסקי ,בנושא :הפסקת
השימוש במפוחים בגינון העירוני)מצ"ב(.

.3

הצעה לסדר של ח .המועצה הגב' יוליה מלינובסקי ,בנושא :כניסות
מוזלות לספארק המים ימית לתושבי חולון )מצ"ב(.

.4

הסמכת מר עודד דורי )מתמחה( ת.ז 037464583 .להתייצב ולתבוע
בביה"מש לעניינים מקומיים בחולון בהתאם לכתב ההסמכה המצ"ב.

.5

הסמכת ועדת ביקורת של החברה לפיתוח תיאטרון מוסיקה ,אומנות
ומחול בחולון בע"מ.
א.
ב.

מר ניסן שאלתיאל ת.ז – 009043233 .יו"ר ועדת ביקורת.
מר אלכס בראונר ת.ז.046519336 .

ג.

מר משה קרת ת.ז.001279249 .

.6

אישור הקצאת קרקע לעמותה למען הקשיש )מעון יום "דובנוב"( בהתאם

.7

לחוות דעתו של עו"ד יחיאל אטיאס מיום ),11.10.09מצ"ב(.
אישור הקצאת קרקע למעון יום "חלץ" בהתאם לחוות דעתו של עו"ד

.8

יחיאל אטיאס ,מיום .30.9.09
אישור חוזה מכר בין עירית חולון ובין לירן אדליסט ורוני אבוש אדליסט,
חלקה  133בגוש ) 6871רח' שושנה דמארי( בהתאם לחוות דעתו של עו"ד
יחיאל אטיאס מצ"ב.

.9

אישור חוזה מכר בין עיריית חולון ובין כהן אופיר חלקה  92בגוש 6870
)רחוב נורית( בהתאם לחוות דעתו של עו"ד יחיאל אטיאס מצ"ב.

.10

אישור חוזה מכר בין עיריית חולון ובין ציון פרהדיאן חלקה  81בגוש
) 6869רחוב מוטה גור (8בהתאם לחוות דעתו של עו"ד יחיאל אטיאס
מצ"ב.

.11

אישור חוזה מכר בין עיריית חולון לבין איריס זוהר ,רותם זלמן וזלמן
זכריה +נכס השקעות בע"מ חלקה  18בגוש )6867מגרש  115בתב"ע
ח (501/בהתאם לחוות דעתו של עו"ד יחיאת אטיאס מצ"ב.

.12

אישור הצעת חוק עזר לחולון )שירותי שמירה וביטחון()תיקון( התש"ע
) 2009מצ"ב(.

________________________________________________________________

3

מועצת העיר חולון

ישיבה שמן המניין מס' 15

18/10/2009

פרוטוקול מס' 353

רכוז החלטות מישיבת מועצת העיר שמן המנין מס'  15מיום  18/10/2009פרוטוקול 353
 .1החלטה  -מועצת העירייה מחליטה לאשר ברוב קולות הסמכת המתמחה עודד דרורי,
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מועצת העירייה מחליטה לאשר ברוב קולות את החוזה בין עיריית חולון לבין
איריס זוהר ,רותם זלמן וזלמן זכריה +נכס השקעות בע"מ חלקה  18בגוש 6867
)מגרש  115בתב"ע ח (501/בהתאם לחוות דעתו של עו"ד יחיאת אטיאס
מצ"ב.

 .10החלטה -

מועצת העירייה מחליטה ברוב קולות אחד את אישור הצעת חוק עזר לחולון
)שירותי שמירה וביטחון()תיקון( התש"ע ) 2009מצ"ב(.
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ישיבה שמן המניין מספר  .15אוקי ,הצעה לסדר של חברת

המועצה יוליה מלינובסקי בנושא הקצאת שטח לגינון קהילתי בחולון
עבור הקהילה .שלושת הצעות לסדר של יוליה במקרה מטופלים אז את
יכולה ,בנושא הזה של ההקצאה של הגינון הקהילתי כבר המנכ"לית
הנחתה לפני חודשים את רפי פינטו לאתר שטחים ,את מדברת על זה?
יוליה מלינובסקי :נכון.
מוטי ששון  -ראש העיר:

אז זה כבר מטופל על ידי רפי פינטו.

יוליה מלינובסקי :אז בוא קצת נסביר לחברים מה קורה פה.
מוטי ששון  -ראש העיר:

זה הגינה שבכל עיר,

יוליה מלינובסקי :בכל עיר שהתושבים יכולים לקבל שם חלק ולטפל בגינה שלהם .כמו
שמישל אובמה עשתה גינה על יד הבית הלבן.
מוטי ששון  -ראש העיר:

זה לא רק זה אלא אני ביקשתי לראות אם אפשר לעניין את

מקווה שתעמיד לרשותנו שטחים לטובת תושבים ,זה הכל.
יוליה מלינובסקי :ומתי אנחנו נראה את זה? תאריך יעד.
מוטי ששון  -ראש העיר:

אני נותן לה לטפל ,לא שאלתי מתי .תקשיבי,

יוליה מלינובסקי :לכל דבר צריך להיות סוף.
מוטי ששון  -ראש העיר:

את לא ניזונה ,העיר ,סליחה ,תקשיבי יש רשויות שיש להן

שטחים שהם מעמידים את השטחים האלה .לצערי הרב עיריית חולון
עניה בשטחים .השטח שיפוט שלה הוא קטן אבל אין שטחים בבעלותה.
אז הנחתה המנכ"לית את רפי פינטו לאתר שטחים שאפשר יהיה
להקצות אותם.
יוליה מלינובסקי :יופי.
מוטי ששון  -ראש העיר:

בלי שום קשר אני ביקשתי לראות אם אפשר לעניין את

מקווה להקצות שטחים .שאני הייתי תלמיד בית ספר ביאליק היינו
מעבדים את השטחים שליד תחנת הדלק ,מאחורי תחנת הדלק ,יש שמה
שטחים שהיינו מעבדים ושותלים ואחר כך באים ואוספים את הגזר
ואת,

________________________________________________________________

6

מועצת העיר חולון

ישיבה שמן המניין מס' 15

18/10/2009

פרוטוקול מס' 353

יוליה מלינובסקי :מצוין ,אני מאד מרוצה שלפני שהעליתי את הנושא הזה כבר מטופל.
אבל בוא נעשה איזה שהוא תאריך יעד ,עוד חודשיים ,לשמוע תוצאות.
מוטי ששון  -ראש העיר:

את תקבלי דיווח ,אני אוכל לעדכן אותך ,את יכולה לבוא

אלי.
יוליה מלינובסקי :כן ,אני רוצה לעדכן.
מוטי ששון  -ראש העיר:

אז אני אומר ,מאחר זה הצעה מסודר ,הצעה לסדר אני

מבקש להוריד אותה מסדר היום.
יוליה מלינובסקי :בסדר ,אני מסכימה.
מוטי ששון  -ראש העיר:

אוקי ,ירדה מסדר היום .הצעה שניה של יוליה מדבר על

הפסקת שימוש במפוחים בגינון העירוני .מאחר והנושא הזה דווח על ידי
לפני יותר מחצי שנה אנחנו עם כל הקבלנים שעובדים עם עיריית חולון
שמחדשים להם או שחותמים להם על חוזה יש את הסעיף הזה שאוסר
את השימוש במפוחים .מאחר ולא כולם ,עכשיו שמחדשים אני מניח תוך
כמה חודשים כולם ייכנסו למעגל .אבל קיבלנו החלטה ודיווחתי באחת
המועצות.
יוליה מלינובסקי :יופי.
דובר:

 50אחוז מהאזורים כבר ללא מפוחים.

מוטי ששון  -ראש העיר:

ללא מפוחים .אז אני מציע גם ליוליה בואי נוריד את זה

מסדר היום כי זה מטופל.
יוליה מלינובסקי :יופי ,מצוין.
מוטי ששון  -ראש העיר:
יעקב חרש:

נתי יש מפוחים אבל יש שאיפה וישנה גם נשיפה.

מוטי ששון  -ראש העיר:
יעקב חרש:

אוקי הנושא השלישי זה הצעה לסדר,

מפוחים בכלל.

בכלל מפוחים?

מוטי ששון  -ראש העיר :כן.
יעקב חרש:

לא חשוב באיזה צורה? אם בשאיבה אני לא מבין מה הבעיה.

נתי:

אתה מדבר על שואבים.
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כן ,מה הבעיה? המפוחים האלה יש להם אופציה גם לשאוב וגם לנשוף.

מוטי ששון  -ראש העיר:

חבר'ה זה עושה רעש בבוקר .אנחנו מורידים את זה מסדר

היום .הנושא השלישי יוליה זה כניסות מוזלות,
יוליה מלינובסקי :אני מציעה להעביר את הנושא הזה,
מוטי ששון  -ראש העיר:

אבל זה קיים.

יוליה מלינובסקי :אז לדון על זה,
מוטי ששון  -ראש העיר:

למה יש לדון ,יש הנחות כדי שתדעי ,זה מתפרסם גם באתר.

למשל אני אתן לך דוגמא,
יוליה מלינובסקי :אבל לדעתי יש מקום לדון על הנושא הזה שוב,
מוטי ששון  -ראש העיר:

מה יש לדון? יש מדיניות בחברה שהובא לידיעת המועצה

ואני אגיד לך מה.
יוליה מלינובסקי :ולמצוא אולי אפשרות כן לתת הנחות לתושבים בנוסף.
מוטי ששון  -ראש העיר:

אבל יש הנחות.

יוליה מלינובסקי :אז אפשר תמיד להגדיל נכון?
מוטי ששון  -ראש העיר:

כמה את יכולה להגדיל? תקשיבי יש  35אחוז הנחה,

יוליה מלינובסקי :אבל לא בשבת.
מוטי ששון  -ראש העיר:
דובר:

סליחה רגע.

שבת אסור ,אסור לקחת כסף.

מוטי ששון  -ראש העיר:

תקשיבי ,רק לעדכן את החברים ,בלי שום קשר יש שם

רשימה שלמה עם הצגת כרטיס תלמיד ,גם בכרטיסיות וגם בכניסות חד
פעמיות ,יש רשימה של כל ההנחות שנותנים לתושבי חולון .לכן אני גם
התעקשתי שזאת תהיה ההנחה הכי גדולה ,זה  35אחוז לילדים ,ויש את
זה .תעקבי ותראי באתר .דבר שני ,דקה ,דבר שני לא יודע אם את יודעת
אבל עכשיו ,סוף העונה הזאת מתחילה עכשיו כאילו כביכול עונת החורף,
יש לי הנחיה ,כל שנה זה קורה ,יום בשבוע אנחנו מחליטים שתושבי
חולון מזדהים ,מקבלים אותו יום  50אחוז הנחה .בראש השנה ,ב ,18-ב-
 19וב 20-כל תושבי חולון קיבלו  50אחוז הנחה .אז היום הזה יהיה יום
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קבוע ,עוד לא החלטתי עם שמשון איזה יום זה יהיה ,יום ראשון או יום
שישי שתושבי חולון ייכנסו ב 50-אחוז הנחה .אני חושב שזה דבר בשום
מקום בארץ לא נותנים.
יוליה מלינובסקי :אז בסופו של דבר אתה בדיוק עונה למה שאני אמרתי.
מוטי ששון  -ראש העיר:

אבל יוליה זה קיים ,אבל יוליה זה קיים.

יוליה מלינובסקי :לא ,רגע ,אז אתה אמרת עכשיו דבר נפלא ,שאתה היום חושב ,ודרך אגב
יש דירקטוריון לחברה שבכלל מה שאמרתם שאני מבקשת להעביר את
הנושא הזה לדירקטוריון ואת מה שאתה אמרת שיום אחד בשבוע,
מוטי ששון  -ראש העיר:

לא ,יש הנחות ,רשימה ארוכה של הנחות.

יוליה מלינובסקי :טוב אבל עכשיו אתה אמרת שיהיה יום אחד בשבוע ככה.
מוטי ששון  -ראש העיר:

זה כבר בקדנציה קודמת.

יוליה מלינובסקי :עכשיו אתה רוצה שזה יהיה יום קבוע ,יום שישי,
מוטי ששון  -ראש העיר:

לא ,בלי שום קשר זה תוספת ,אקסטרה.

יוליה מלינובסקי :יופי ,אז זה בדיוק מה שאני אומרת ,זה דבר נוסף שאתה הולך,
מוטי ששון  -ראש העיר:

אבל לא דבר ,זה קיים כבר מהקדנציה הקודמת יוליה.

יוליה מלינובסקי :בסדר ,יופי ,אז אני אומרת כבר שזה דבר,
מוטי ששון  -ראש העיר:

אוקי ,בסדר .אוקי אז היא מושכת את זה ,יהיה בחברה.

יוליה מלינובסקי :אם אתה רוצה שזה באמת יהיה יעיל אז יום ראשון זה לא טוב ,אז עדיף
כבר יום שישי כי זה הרבה יותר,
מוטי ששון  -ראש העיר:

אין לי בעיה ,אני רק אומר יום שישי הוא קצר בשביל זה

רציתי יום ראשון .יוליה את יודעת מה ההבדל בין יום שישי לראשון?
יוליה מלינובסקי :כן.
מוטי ששון  -ראש העיר:
דובר:

יום ראשון פתוח עד  23:00בלילה 22:00 ,בלילה,

קאנטרי ביום ראשון בבוקר לא עובדים ,חייבים ללכת לנקות את כל הזה
עד לשעה  16:00-17:00לא עובדים.

מוטי ששון  -ראש העיר:

מה פתאום  .16:00-17:00אני פתוח עד  23:00בלילה ,אנשים

עובדים .מתחיל ב 14:00-ואם צריך לפתוח ב 13:00-אני אפתח באחת.
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אבל לא זו הבעיה .יוליה עד  22:00בלילה 23:00 ,בלילה זה פתוח .ביום
שישי זה פתוח עד השעה  16:00-17:00לפני כניסת השבת ,זה הכל .אז
אם רוצים יום ראשון נדון בזה בחברה .נעביר את זה לחברה .אוקי
הסמכת מר עודד דורי ,מתמחה ,ת.ז 037464583 .להתייצב ולתבוע בבית
משפט לעניינים מקומיים בחולון בהתאם לכתב ההסמכה המצורף.
חבר'ה אתם רוצים שאני אקרא את כל המכתב? אז המכתב המצורף
בזה ,אוקי
מי בעד?
 19בעד,
אין נגד,
אין נמנעים.
יש לי כאן עוד ,יש מתמחה חדשה שעובדת כרגע בעירייה ,שמה לאורה
אלמגור ת.ז 303780860 .להתייצב ולתבוע בבית המשפט לעניינים
מקומיים בכל תביעה פלילית של עבירה על חיקוק מהחיקוקים
המפורטים להל"ן אשר נעברה בתחום שיפוטה של עיריית חולון.
בהתאם לדף הזה כמו המתמחה הקודם עודד דורי,
מי בעד?
 19בעד,
אין נגד,
אין נמנעים.
ליפא קמינר:

אני רוצה להבהיר משהו בעניין הזה ,כמעט כל ארבעה ,חמישה חודשים
מגיעים למועצה שמות של מתמחים,

מוטי ששון  -ראש העיר:
ליפא קמינר:

כי הם צריכים לעשות את זה.

אז אפשר יהיה לחשוב שיש עשרות תובעים עירוניים ,אלה הם מתמחים
שעובדים שנה בעירייה ,הם מקבלים את ההסמכה רק לתקופת עבודתם,
ברגע שהם מסיימים ובאים מתמחים חדשים אנחנו מסמיכים את,
המועצה מסמיכה את המתמחים החדשים .כך שתמיד יש לו יותר מאשר
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ארבעה מתמחים.
מוטי ששון  -ראש העיר:

טוב .אני עובר לסעיף הבא .הסמכת וועדת ביקורת של

החברה לפיתוח תיאטרון ,מוסיקה ,אומנות ומחול בחולון בע"מ.
אתם יודעים עכשיו הדירקטורים לא יכולים להיות חברי וועדת ביקורת
בחברות בת ואז צריכים,
רועי כהן:

מועצת העיר היא האסיפה הכללית?

מוטי ששון  -ראש העיר:

לא ,אז אני בא ומביא את השמות כרגע .לקחנו אנשים ,פנינו

לרוטרי ,יותר נכון אנשים שאנחנו ,למשל ניסן שאלתיאל היה נגיד,
אלכס בראונר יו"ר ארגון המתנדבים ,לקחנו את שניהם בתור זה ומשה
קרת אני לא יודע מי זה ,אני מבקש לאשר אותם.
יעקב חרש:

רגע ,רגע ,מה זה וועדת ביקורת ,ביקורת של מה?

מוטי ששון  -ראש העיר:
יעקב חרש:

מה זה ביקורת מתמטית? חשבונאית?

מוטי ששון  -ראש העיר:
יעקב חרש:

החברה.

לא ,וועדת ביקורת כמו שיואל עושה.

מה זה ביקורת? סליחה אבל לגבי מה ,לגבי האומנות ,לגבי בחירת
המופעים ,לגבי מה?

מוטי ששון  -ראש העיר:

הכל ,תראה היא עושה ביקורת על כל הפעילות של החברה,

על הכל.
דובר:

ביקורת לאחר מעשה.

יעקב חרש:

ביקורת לאחר מעשה?

מוטי ששון  -ראש העיר:

לפי הנהלים ,לפי הקריטריונים ,זה מה שדורשים לפי החוק.

אז לכן אני ,זה לא עבודה של זה .אז אני מבקש לאשר.
רועי כהן:

אני קודם כל רוצה לשאול מתוקף מה אנחנו ממנים את אותם חברי ,כי
אני יודע בחברה שמי שממנה את וועדת הביקורת זה הדירקטוריון ,מי
שמנה בכל חברה ואנחנו כרגע אוכפים את הדירקטוריון וממנים ,כלומר
אנחנו האסיפה הכללית של ,מתוקף העובדה שאנחנו אסיפה כללית או
מתוקף מה אנחנו ממנים את וועדת,
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מתוקף ההנחיות של משרד הפנים שאת וועדת הביקורת ממנה מועצת
העיר שהיא הבעלים של אותה חברת בת.

מוטי ששון  -ראש העיר:

אסיפת העיר מוגדרת כאסיפה כללית ,אלה ההנחיות של

משרד הפנים שמועצת העיר תאשר .אז אנחנו מעבירים את זה לאישור.
יש ויכוח מי יהיה האסיפה הכללית ,אם זה ראש העיר או זה המועצה
אבל זה לא רלוונטי פה כי ההוראות של משרד הפנים אומרים תביא את
זה לאישור מועצה אז מביאים לאישור מועצה .אז אני מציע לאשר את
ניסן שאלתיאל ת.ז 009043233 .כיו"ר וועדת הביקורת וחבר מר אלכס
בראונר ת.ז .046519336 .את מר משה קרת ת.ז001279249 .
מי בעד?
 18בעד,
אין נגד,
אין נמנעים ,אושר פה אחד.
אישור הקצאת קרקע לעמותה למען הקשיש )מעון יום "דובנוב"(
בהתאם לחוות דעתו של עו"ד יחיאל אטיאס מיום ,11.10.09
קיבלתם את זה .טוב אתם רוצים הסברים ,קיבלתם את החומר?
דובר:

קיבלנו ,הבנו.

מוטי ששון  -ראש העיר:

קיבלתם אז אנחנו ,אין שאלות ,מי בעד? אני צריך להקריא

את ההחלטה? אוקי אנחנו מקצרים את התקופה ל 24-על פי הוראות
משרד הפנים
מי בעד אישור הקצאת הקרקע לעמותה למען הקשיש?
אושר פה אחד,
 18בעד,
אין נגד,
אין נמנעים 18 .שהם רוב רגיל מתוך  25חברי מועצה .אין נמנעים ,אין
נגד.
אני עובר לסעיף הבא אישור הקצאת קרקע למעון יום חלץ בהתאם
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לחוות דעתו של עו"ד יחיאל אטיאס מיום  .30.9.09אתם רואים אנחנו
עושים סדר .אוקי
מי בעד?
 18מתוך  25חברי מועצה שהם רוב רגיל.
 18בעד ,אין נגד ,אין נמנעים.
אישור חוזה מכר בין עיריית חולון לבין לירן אדליסט ורוני אבוש
אדליסט חלקה  133בגוש ) 6871רח' שושנה דמארי( בהתאם לחוות דעתו
של עו"ד יחיאל אטיאס .מועצת העיר מאשרת את חוזה המכר בין
עיריית חולון לבין לירן אדליסט ורוני אבוש אדליסט חלקה  133בגוש
) 6871רח' שושנה דמארי( בהתאם לחוות דעתו של היועץ המשפטי.
מי בעד?
 18בעד 18 ,מתוך  25חברי מועצה בעד,
אין נגד ,אין נמנעים.
אני עובר לסעיף הבא .סעיף  9אישור חוזה מכר בין עירית חולון לבין כהן
אופיר חלקה  92בגוש ) 6870רח' נורית( בהתאם לחוות דעתו של עו"ד
יחיאל אטיאס המצורף בזה.
יוליה מלינובסקי :אבל מה עורך הדין הזה ,למה דווקא כל הזמן הוא?
מוטי ששון  -ראש העיר:
יוליה מלינובסקי:

כי כל פעם שצריך לקרוא לפי חוות דעתו של היועץ המשפטי.

לא ,לא ,לא.

מוטי ששון  -ראש העיר:

יחיאל אטיאס.

יוליה מלינובסקי :למה הוא מטפל בכל,
מוטי ששון  -ראש העיר:

כי הוא זה שמטפל.

דובר:

הוא מטעם העירייה ,הוא יועץ של העירייה.

ליפא קמינר:

הוא מטפל מטעם העירייה מול משרד הפנים ,זה מגיע הנה אחרי עבודה.

יוליה מלינובסקי :למה לא אתה? אני לא סומכת ,אני לא מכירה ,אני מכירה את ליפא ,אני
לא מכירה את אטיאס ,אני לא מכירה את החוות דעת שלו.
ליפא קמינר:

את צודקת ,הוא מקבל את ההוראות מאיתנו וכל חוות הדעת הזאת היא
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חוות דעת שהיא די פרוצדוראלית .החוק קובע שצריך שיהיה חוות דעת
משפטית לגבי חוזי מכירת או רכישת קרקעות על ידי העירייה.
יוליה מלינובסקי :טוב ,אני מבקשת ,אני לא מכירה את העורך דין הזה אבל אני הייתי
רוצה ,אני הייתי מצפה שבסוף חוות הדעת לגבי מכירות או חוות דעת
לגבי הקצאת קרקעות אני אראה חתימה של היועץ המשפטי עירייה ,של
עירייה שמאמת את הכל.
ליפא קמינר:

מאמתת את מה?

יוליה מלינובסקי :שזה החוות דעת מקובל עליו ככה.
ליפא קמינר:

ברגע שאני מביא את זה הנה,

יוליה מלינובסקי :לא ,אני רוצה ,יכול להיות שאני מגזימה אבל מה שקשור לקרקע,
למכירות הקרקע ולדברים כאלה אני מצפה שכאן אישור שלך.
ליפא קמינר:

אין שום חובה בכך .אני כאן ,אני שומע ,אני רואה ,אני מסביר את מה
שיש ,מה עוד צריך? חוות דעת בכתב שהחוק דורש זה מספק.

דובר:

היא מבקשת שזה יהיה נתמך על ידי,

ליפא קמינר:

אני מביא את זה לכאן.

יוליה מלינובסקי :לא ,אני לא רואה בזה דבר פסול כי כאן מדובר בחוזים הקודמים
הקצאת קרקע ,עם כל הכבוד לעו"ד החיצוני הוא חיצוני ,יכול להיות
שהכי מקובל בעולם ,אני רוצה שכל דבר כזה יהיה עם האישור של ליפא.
ליפא קמינר:

רגע את מדברת על הקצאת קרקע או על מכירת קרקע?

יוליה מלינובסקי :גם הקצאות ,כל מה שקשור לקרקע ,תחשבו על זה.
ליפא קמינר:

הקצאת קרקע יש חתימה שלי ושל וועדת הקצאות על כל החלטה מהסוג
הזה .יש אחר כך עבודה מול משרד הפנים שזה עושה עו"ד אטיאס.
העבודה הזאת לא אני עושה ,כך שהוא אחרי שהוא בדק וראה וקיבל את
האישור הוא כותב את חוות הדעת .אבל מבחינת העסקה עצמה זה עובר
אצלנו.

יוליה מלינובסקי :אוקי.
מוטי ששון  -ראש העיר:

טוב אוקי מי בעד אישור חוזה מכר בין עיריית חולון לבין
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כהן אופיר חלקה  92בגוש  6870רח' נורית בהתאם לחוות דעתו של
היועץ המשפטי עו"ד יחיאל אטיאס,
מי בעד?
 18בעד,
אין נגד,
אין נמנעים 18 .מתוך  25חברי מועצה שהם רוב רגיל .אני עובר לסעיף
הבא אישור חוזה מכר בין עיריית חולון לבין ציון פרהדיאן חלקה 81
בגוש  6869רח' מוטה גור ,בהתאם לחוות דעתו של עו"ד יחיאל אטיאס
שמצורפת בזאת.
מי בעד?
 18בעד מתוך  25חברי מועצה שהם רוב רגיל,
אין נמנעים,
אין נגד ,תודה רבה.
יעקב חרש:

לא ,רגע ,רגע ,יש לך פה בסעיף  ,8יש לך סעיף  8שדילגת.

מוטי ששון  -ראש העיר:

תודה על ההערה שלכם ,אישור חוזה מכר בין עיריית חולון

לבין איריס זוהר ,רותם זלמן זלמן זכריה פלוס נכס השקעות בע"מ
חלקה  18בגוש  6867מגרש  115בתב"ע מח 501/בהתאם לחוות דעתו של
עו"ד יחיאל אטיאס מי בעד?
יעקב חרש:

לא ,יש לי פה שאלה ברשותכם ליועץ.

מוטי ששון  -ראש העיר:
יעקב חרש:

כן?

בוועדת המכרזים שזה עלה בוועדת המכרזים הם הגישו איזה שהם
מכתבי הסתייגות ,אחד המתחרים הגיש מכתבי הסתייגות שזה,

מוטי ששון  -ראש העיר:
יעקב חרש:

זאת אומרת זה כבר,

מוטי ששון  -ראש העיר:
יעקב חרש:

נדחה.

זה גמור.

זה גמור זאת אומרת אין ספק שהעירייה תיתבע.

מוטי ששון  -ראש העיר:

העירייה יכולה להיתבע.
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יעקב חרש:

זאת אומרת שמבחינת חוקיות המכרז המכרז עמד בחוקיות?

דובר:

אישרת את זה בוועדת מכרזים יעקב.

יעקב חרש:

זה לא אומר כלום אבל ישנה התנגדות ,הוגשה התנגדות.

ליפא קמינר:

המכרז חוקי ,כל אדם רשאי להגיש תביעה או להגיש עתירה ,תוך שבע
שנים הוא יכול להגיש .מכיוון שעבר מספיק זמן כבר עורכי הדין ידעו,
יודעים יש עניין של שיהוי ,כבר לא יעזור לו כלום אפילו אם הוא יגיש,
אבל הוא לא מגיש.

מוטי ששון  -ראש העיר:

אוקי .אישור חוזה מכר בין עיריית חולון ,מי בעד בסעיף

שהקראתי עם איריס זוהר ,רותם זלמן זלמן זכריה פלוס נכס השקעות
בע"מ חלקה  18בגוש  6867מגרש  115בתב"ע מח.501/
מי בעד?  18בעד  18מתוך  25חברי מועצה שהם רוב רגיל,
אין נמנעים ,אין נגד ,ההצעה אושרה.
אני עובר לסעיף אחרון .אישור הצעת חוק עזר לחולון )שירותי שמירה
ובטחון( )תיקון( התש"ע  .2009כן?
רועי כהן:

קיבלנו את ההצעה הזאת של החוק עזר לחולון כאשר כולם יודעים ,וזה
לא משהו ש ,-יש חלק מחברי המועצה ,חלקם עוד עדיין חברי מועצה גם
היום וחלקם לשעבר שהגישו עתירה לבג"צ בנושא של חוק עזר לחולון
לגבי שמירה ובטחון .הנושא נמצא על צו על תנאי וניתנה שנה,

מוטי ששון  -ראש העיר:
רועי כהן:

ניתן צו,

מוטי ששון  -ראש העיר:
רועי כהן:

מה ראית? אני גובה.

לא ,לא ,אמרו שמותר לגבות ,נתנו שנה,

מוטי ששון  -ראש העיר:
רועי כהן:

אין שום צו.

אני ראיתי פה פעם אחרונה,

מוטי ששון  -ראש העיר:
רועי כהן:

לא ניתן צו על תנאי ,תדייק ,אין שום צו על תנאי.

לא ,אמרו שמותר לגבות.

נתנו פרק זמן לשנות את החוק בכנסת.

מוטי ששון  -ראש העיר:

לא יודע אם נתנו פרק זמן.
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תדייק.

אני ראיתי שנתנו פרק זמן ,אמרו שבדיון הבא .אתה אומר שלא ,יבוא
לדיון ,אני לא מייצג את העורך דין שלהם ואני לא מייצג ,אני בא לשאול
שאלה כרגע ,אני לא מייצג אף אחד ואני רוצה לשאול שאלה .יש הסוגיה
שביקשו שהדבר הזה יבוא בחקיקה ראשית ולא בחקיקה משנית ,למה
אנחנו צריכים עכשיו לעבור על מה שבית המשפט אמר בדברו שזה צריך
לעבור לנושא של חקיקה ראשית? אנחנו היום הולכים לשנות את זה
ולאשר את זה בחקיקה ,להגדיל ,בוא נגיד ככה,

דוברת:

להקטין.

רועי כהן:

לא ,להאריך את הזמן למרות שאנחנו יודעים שיש דעה של שופטי בג"צ
שאמרו,

מוטי ששון  -ראש העיר:
רועי כהן:

לא החליטו ,בסדר.

מוטי ששון  -ראש העיר:
רועי כהן:

לא ,הם לא החליטו.

אין החלטה.

אין ,אני אמרתי ,אני דייקתי ואני באמת מקבל את דבריך ,אני לא זה,
אני בא ומציג עכשיו איזה שהוא דילמה בפני חברי המועצה .אני אומר
שיש ,ביקשו שזה יהיה חקיקה ראשית ,למה אנחנו צריכים לבוא ועכשיו
להקדים את המאוחר ולאשר את זה בחקיקה משנית שאנחנו נאשר את
זה עכשיו לעוד שלוש שנים כאשר ,רגע ,ואני מתקשר לעובדה
שהתייחסתי עוד מעט לסעיף  140ב' שלא מקוים .לא קיבלנו ,עדיין אף
חבר מועצה לא קיבל דוח מעקב על ההישגים של הסיירת ,לא קיבל אף
אחד מה הפעילות של הסיירת ,אנחנו יודעים שבמהלך הזה גם צומצמה
במחצית הפעילות של הסיירת כתוצאה מכך שכן היה תקציב ,לא היה
תקציב ,אתה יודע שירד המכסה של הסיירים כתוצאה מאיזה בעיה
תקציבית שהיתה ואחרי זה זה חזר .אז היה.

)מדברים ביחד ,לא ניתן לתמלל(
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אנחנו רוצים לדעת מה נעשה עם הכסף הזה ,אני בעד הסיירת ואני בעד
הנושא אבל אני בא ,קודם כל לא קיבלנו ,המועצה עכשיו מאשרת את
זה ,לא קיבלה על מה ,על מה הדוח שעושה את הפעילות שלו ,פעילות
שלה ,משהו שהיא עשתה כדי שאנחנו נקבל .מה היא מנעה ,מה היא
עשתה ,אני בעד הנושא הזה ,אני מסתייג כי אני חושב שזה צריך להיות
מתוך כספי הארנונה וזה לא צריך להיות בנפרד .נושא נוסף שאתה מביא
עכשיו זה הפחתה של הסכום בכמעט ,בסדר גודל של  30אחוז הפחתה.
אין ,אם זה עכשיו ,בוא נגיד ככה ,בסכום הזה ועכשיו אתה בוא נגיד
מפחית את הסכום אז זה אומר שצריך היה להפחית ,בוא נגיד ככה,
בהוצאות היה צריך ,יש הוצאות שמעבר ,אם אנחנו יכולים להסתדר עם
אותו נפח של פעילות בגביה כך וכך אז משהו מצביע על מה שהיה לפני,
צריך לבדוק את הסוגיה הזאת.

דובר:

טוב שמורידים?

רועי כהן:

מה? טוב שמורידים ,אבל מה היה ,רגע אתה מקודם אמרת,

דובר:

אני מתאים את עצמי להוצאות ,מה רע בזה?

רועי כהן:

אז צריך להחזיר לתושבים כסף ,אם אתה מתאים את עצמך להוצאות,
אם אתה מתאים,

מוטי ששון  -ראש העיר:
רועי כהן:

טוב ליפא ,דבר.

רגע ,אני אסיים .אם אתה מתאים את עצמך להוצאות אז זה אומר
שהיה או הוצאות זה או שפחות הוצאות ואז היתה גביה מעל הגביה
שצריכה להחזיר .אני עושה קלקולציה של מספרים .הנושא הנוסף ,אם
יש צמצום פעילות ,אנחנו צריכים לדעת אם כתוצאה מההקטנה הזאת
יהיה צמצום של פעילות ,אם תישאר הרף של אותו פעילות ,אם זה יהיה,
מה המתוכנת של זה ,מה זה ,כי אנחנו כרגע ,קודם כל צריך לשים לב
לסמנטיקה ,אנחנו מאשרים באיזה שהיא צורה היטל על התושבים
כרגע ,אז מישהו מחברי המועצה צריכים לדעת שאנחנו שוב פעם
מאשרים היטל על התושבים .ואם אנחנו חושבים שזה נכון להשית על
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התושבים עוד פעם שירות שאנחנו לא יודעים על אף פעילות ולא יודעים
אם הוא מתאים להוצאה שלו .זה השאלות שלי וזה מה שאני מבקש
לקבל.
מוטי ששון  -ראש העיר:

טוב .יוליה את רוצה להגיד משהו?

יוליה מלינובסקי :כפי שרועי ציין יש עתירה בבית משפט שתלויה ועומדת.
דובר:

היא עדיין עומדת.

יוליה מלינובסקי :היא עדיין עומדת ,כן .ואתה יודע עמדתי ,אני בעצם מי שהגשתי את
העתירה ודעתי לא השתנתה .אני יכולה רק להוסיף בעצם שאני ,לאור
העובדות שקורים היום בשטח ,לאור הפשע החמור שאנחנו רואים יכול
להיות שזה דבר נכון .אבל עם הסתייגות אחת ,אני לא מסכימה שהכסף
האלה יהיו מהיטל נוסף אלא מכספי העירייה .אנחנו מספיק גדולים
וחזקים כדי לממן את זה ויכול להיות שזה בהחלט הדרך .ומצד שני כן
הדיון הזה היה הרבה יותר קל אם היינו מקבלים דוח פירוט של
הסיירת .קרה כך וכך ,עשו כך וכך ,זה התוצאות ,גם פירוט כספי גם דוח
כספי וגם דוח לגבי פעילויות .ובסופו של דבר אני חושבת שאנחנו איך
שהוא צריכים להגיע בבג"צ על איזה שהוא החלטה ,יכול להיות שבינינו,
כי אם בסופו של דבר בג"צ יחליט שזה לא חוקי ושההיטל הזה הוא לא
צריך להיות זה יגרום בעיה.
דובר:

נפחית.

מוטי ששון  -ראש העיר:

אבל השאלה לא אם זה חוקי או לא ,האם זה צריך לבוא

מהתקציב השוטף,
יוליה מלינובסקי :בית משפט אמר בעצם דבר מאד ברור ,למה הם כל הזמן משכו זמן שם
בבית משפט ,כי הם רצו שאנחנו נעביר את זה דרך הכנסת ולא דרך
החקיקה של העירייה .התביעה הזאת מאד מאד בעייתית .מצד שני אני
מברכת על זה שעכשיו מורידים טיפה את ההיטל כי זה אומר שבודקים
את עצמם ולא מבזבזים כסף סתם .ואם שמתם לב בארנונה האחרונה
שקיבלנו ,בדף חשבון ,נכון נתי ,ביררנו את זה אפילו ,לא מופיע את
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ההיטל שמירה ולמה ,כי התברר שגבו מספיק כסף עבור כל השנה ולא
היה צורך לגבות את החודשיים האחרונים .זה התיקון .אז אני בכלל,
לא ,זאת אומרת אני מציעה ,זאת אומרת אני כעיקרון ,וגם הסיעה שלנו
התנגד לדבר הזה באופן עקרוני כי אני לא יכולה היום לתמוך על ההיטל
הזה .אבל באופן מעשי אני חושבת שכל הנושא הזה צריך לבדוק בנוסף.
ולאור העובדה שהיום יש את התוכנית עיר ללא אלימות דרך משרד
לבטחון פנים יכול להיות שאפשר לשאוב משם כספים ולממן את ,כן
אפשר ,נו,
מוטי ששון  -ראש העיר:

למה אתם אומרים כן אפשר ,אני ישבתי איתם ולא קיבלתי

שקל .וזה גם לא שייך לקטע של האלימות.
יוליה מלינובסקי :לא ,בסדר ,אני אומרת שבעצם יש כאן שתי סוגיות ,מצד אחד יש כאן
דברים חיוביים ויכול להיות שזה בהחלט מעשי ,למרות שאני רואה
אותם כל הזמן ליד הבריזה שני רכבים עומדים וחבר'ה צעירים עושים
חיים ,זה גם כן נושא של הפיקוח ,אם כבר משלמים להם כסף שיעבדו.
אבל מה שאני מציעה שנבדוק את הנושא לעומק כי זה לא סתם
התנגדות בשביל להתנגד.
מוטי ששון  -ראש העיר:

בסדר אני אענה לך .קודם כל ,חברים ,זו היתה מטלה נוספת

מעבר לפעילות של יחידת הפיקוח העירוני ומעבר לסיירת השקמה.
והיחידה הזאת עצרה מאות שב"חים ,שוהים בלתי חוקיים בעיר חולון.
אני לא צריך להגיד לך מה המשמעות של שוהה בלתי חוקי ,מה
הפוטנציאל שלו או מה הפוטנציאל של אותם אנשים שהם מחבלים .גם
אם ניקח ,שנגיד עצרו בסך הכל  800איש 600 ,איש ,אחוז אחד,
יוליה מלינובסקי :ברור.
מוטי ששון  -ראש העיר:

אחוז אחד הוא מחבלים .שישה אנשים ,לא  ,99אחוז אחד,

אם אני מנעתי פיגוע זה שווה כל כסף שבעולם .ובחולון לא היה פיגוע
אחד .עכשיו אם היה מצב ,תראי אני אומר לכם הם מסתובבים והם לא
רק בבריזה ,אני אקח אותך ,תראי ,מסתובבים בחולות של מולדת ,הם
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מסתובבים באזור התעשיה ,אחרת מאיפה הם עוצרים את האנשים
האלה?
יוליה מלינובסקי :לא ,אני רואה אותם בבריזה ,בפינה שמה כל הזמן עומדים.
מוטי ששון  -ראש העיר:

גם בריזה.

יוליה מלינובסקי :על הסיירת אני מדברת.
מוטי ששון  -ראש העיר:

מה קרה ,הם צריכים להסתובב .יוליה הם צריכים להסתובב

בכל העיר ,בכל העיר שיראו אותם .לפעמים הם לוקחים שתי ניידות ,אין
לי שום בעיה ,גם קטנועים .התפקיד שלהם להראות נוכחות ולעצור
שב"חים .אני גם אומר לך משהו אחר ,תוך כדי עבודה שלהם ,אם הם
רואים איזה מפגע כזה או מפגע אחר מתקשרים ומזמינים את הניידת.
דובר:

אבל יש תיעוד לכל זה?

מוטי ששון  -ראש העיר:
דובר:

ואם אני אומר ,הכל מתועד.

אז למה אנחנו לא מקבלים?

מוטי ששון  -ראש העיר:

תקבל .ואם אני אומר לך ,היה איזה מקרה של רצח,

יוליה מלינובסקי :היום ,אתמול.
מוטי ששון  -ראש העיר:

לא ,לא ,לא ,בחולות ,מי יצא ,מי מצא? הם הסתובבו

בחולות .איפה את יכולה לראות שוהים בלתי חוקיים בדרך כלל ,או
בחולות באזור מולדת או באזור התעשיה .עכשיו אני בא ואני אומר
הפעילות הזאת חשובה ,אנחנו רואים ,אם לא צריכים ואנחנו מסתדרים
עם מה שיש אין לי שום בעיה להוריד את הזהו ,אני הורדתי .אבל
תאמיני לי אני מוכן לשלם הון בעד הדבר הזה שלא יהיה אף פיגוע בעיר
חולון .עכשיו אין החלטה של בית משפט עליון .ברגע שתהיה החלטה
אנחנו נפעל בהתאם להחלטה .אם יגידו שלא צריך לגבות היטל מיוחד
אז לא נגבה ,אבל אני רק אומר לך שהרבה מאד רשויות בארץ קיבלו
אישור ,ואני לא יכול לעשות היטל בלי לקבל אישור של משרד הפנים,
בלי שזה יתפרסם ברשומות ,שזה עבר את משרד המשפטים .אני לא
עושה על דעת עצמי ,מחליט על גביה .עובדה שכולם ,רוב הרשויות עושות
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את זה ואני הלכתי ,לא הייתי בין הראשונים .אני ראיתי שזה טוב
לאחרים ,התייעצתי איתם ,אמרתי תשמעי למה אני מחכה לצרה הזאת
בשביל עוד  12שקלים בחודש שאני משלם? אז שווה לי לשלם את ה12-
שקלים ולהיות יותר שקט ,יותר בטוח.
יואל ישורון:

מה זאת אומרת רוב הרשויות עושות ,לא הבנתי ,עושות מה?

מוטי ששון  -ראש העיר:
יואל ישורון:

מהתושבים?

מוטי ששון  -ראש העיר:
יואל ישורון:

בטח.

רוב הרשויות?

מוטי ששון  -ראש העיר:
יעקב חרש:

גובות.

כולם אותו דבר יואל ,אישרו את זה משרד הפנים.

מוטי אז אולי נהפוך את הנוסח ,אני מקבל את הנוסח שיהיה כתוב פה
טעון אישור המועצה ושר הפנים ,יהיה כתוב טעון אישור שר הפנים
והמועצה.

מוטי ששון  -ראש העיר:
יעקב חרש:

אבל זה באופן אוטומטי טעון אישור.

אז בוא נתחיל עם שר הפנים.

מוטי ששון  -ראש העיר:

אבל אתה לא יכול ,אני עובר אליו .אתה צריך לאשר פה

ולהעביר אליו.
ליפא קמינר:

החוק קובע שטעון אישור המועצה ואחר כך שר הפנים .אבל זה לא מגיע
למועצה לפני שיש אישור עקרוני של שר הפנים ,לא של השר הפנים,

מוטי ששון  -ראש העיר:

של זה שאחראי.

יוליה מלינובסקי :לא ,מה שאני הצעתי לכם בעצם לחשוב על הדבר אחר ,איך אנחנו
מורידים מעצמנו את הבג"צ.
מוטי ששון  -ראש העיר:

יושבים אנשים שלנו עם אנשי משרד הפנים והם מאשרים לך

את זה.
יואל ישורון:

אבל למה אתה כותב שלוש שנים ,שזה לבד,

מוטי ששון  -ראש העיר:
יואל ישורון:

ככה זה ,הם עושים ,הם עושים את זה.

למה שלוש שנים?
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אבל עזוב ,נגיד מחר יש החלטה של בג"צ ,עברה שנה ,אז

אחרי שנה אני ,טוב חבר'ה,
רועי כהן:

רגע לא קיבלתי התייחסות מליפא על העניין של החקיקה ראשית מול
חקיקה משנית.

מוטי ששון  -ראש העיר:
רועי כהן:

אבל רגע ,יש שמה התייחסות,

מוטי ששון  -ראש העיר:
רועי כהן:

אתה לא היית ,יוליה אומרת לך שזו לא היתה ההחלטה.

זה כן ,תקרא ,אני קראתי.

מוטי ששון  -ראש העיר:
רועי כהן:

שתהיה החלטה של בית משפט אז נתייחס אליה.

הוא אומר שזה צריך להיות ברמה של,

מוטי ששון  -ראש העיר:
רועי כהן:

אבל עזוב אין עוד החלטה של בית משפט ,על מה אתה מדבר?

אבל אין החלטה.

לא החלטה ,הוא אמר את זה,

יוליה מלינובסקי :הוא התייחס לזה ,אם היה קובע את זה זה היה סיפור אחר.
ליפא קמינר:

אני מבקש כדי להעמיד דברים על דיוקם ,בית המשפט ביקש ממשרד
הפנים לבדוק את האפשרות להכניס את זה במסגרת הארנונה.

מוטי ששון  -ראש העיר:
ליפא קמינר:

זה הכל.

משרד המשפטים ,מה לעשות ,כמו שהוא עובד כרגיל עדיין בודק את
האפשרות .לא חייב להיות דרך אגב ,התגובה של משרד הפנים היא שלא
לעשות את זה במסגרת הארנונה ,זאת התגובה הרשמית של הפרקליטות
ושל היועץ המשפטי לממשלה בנושא הזה .ככה שזה לא ,בית המשפט
אפילו לא רמז שהוא רוצה שיהיה למשל האם קיימת אפשרות,

)מדברים ביחד ,לא ניתן לתמלל(
יוליה מלינובסקי :יש בכל העסק הזה בעיה כי בית משפט אם היה מקבל החלטה כבר היינו
כבר יודעים מה לעשות.
מוטי ששון  -ראש העיר:

אבל יואל אתה לא הקשבת לו ,הפרקליטות בעד ההיטל הזה.

היא כתבה לבית המשפט שהיא בעד ההיטל הזה ולא במסגרת חקיקה
ראשית .טוב חבר'ה אני ,מאחר ואני חוזר ואומר כל מה שנעשה נעשה
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בתיאום משרד הפנים עם הפרקליטות שיש לה עמדה ברורה ,שעמדתה
כעמדתנו ,אני מבקש לאשר את הצעת חוק העזר לחולון )שירותי שמירה
ובטחון( )תיקון( התש"ע .2009
מי בעד  13 -בעד

מי נגד?

 5נגד ,אין נמנעים .ההצעה אושרה.

אני מבקש את האישור שלכם למשהו קטן שנשמט .החלפת נציג המועצה
במועצה הדתית ,במקום צביקה שכטר רון חכם.
יוליה מלינובסקי :מטעם מי זה?
מוטי ששון  -ראש העיר:

מטעם סיעת העבודה .היה סיעת העבודה ,אני מחליף אחד

באחד ,מי בעד?
מוטי ששון  -ראש העיר:
רועי כהן:

רועי?

אני לא יודע על מה זה.

מוטי ששון  -ראש העיר:

רגע ,רגע ,שניה אחת ,אני מבקש להעלות את זה לסדר היום,

לקבל את האישור.
רועי כהן:

אבל זה לא היה בסדר היום.

מוטי ששון  -ראש העיר:

אני מבקש לאשר את זה ,להעלות את זה לסדר היום ,זה

טכנית ,נשמט .זה חילופים של מישהו במישהו של סיעת העבודה
שהמועצה אישרה אותו .אני רוצה להחליף אותו .אני מבקש להעלות את
זה ,מי בעד להעלות את זה על סדר היום?  18בעד להעלות את זה לסדר
היום .אני מבקש את החלפת נציג המועצה במועצה הדתית רון חכם
במקום צבי שכטר
מי בעד?  ,18אושר פה אחד,
תודה רבה הישיבה נעולה.

מוטי ששון
ראש העיר

נתי לרנר
ע/ראש העיר
ומרכז המועצה
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