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על סדר היום:
 .1קביעת ימי ראשון כימי כינוס מועצת העיר ,שעון חורף בשעה  19:00ובשעון קיץ
בשעה . 20:00
 .2מינוי חברי ועדת רכש ובלאי בהתאם לחוזר מנכ"ל .1/2009
 .3השלמת מינוי חברים חדשים לועדות העירוניות בהתאם לרשימות שהועברו ע"י סיעות
המועצה.
 .4מינוי חברי מועצת העיר לשמש כחבר המנהלים להתקשרות עם פרויקט "המרכבה",
)התקשרות עם משרדי הממשלה השונים לשם קבלת כספים עבור העירייה( ,בהתאם
לנוהל.
 .5האצלת סמכויות למנהל מחלקת תברואה מר אבי מור ת.ז  52410776בהתאם למכתבו
של ראש העיר מתאריך ) 13.1.09מצ"ב(.
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רכוז החלטות מישיבת מועצת העיר שמן המנין מס'  6מיום  1/2/2009פרוטוקול 344

 .1החלטה  -מועצת העירייה מחליטה לאשר פה אחד את ימי ראשון כימי כינוס למועצת העיר.

 .2החלטה -

מועצת העירייה מחליטה לאשר פה אחד את מינוי חברי ועדת רכש ובלאי בהתאם
לחוזר מנכ"ל מינואר 2009

 .3החלטה -

מועצת העירייה מחליטה לאשר פה אחד מינוי חברי ועדת עירוניות בהתאם
לרשימות שהועברו ע"י סיעות המועצה.

 .4החלטה -

מועצת העירייה מחליטה לאשר פה אחד את מינוי חברי מועצת העיר
לשמש כחבר המנהלים להתקשרות עם פרוייקט המרכבה.

 .5החלטה  -מועצת העירייה מחליטה לאשר פה אחד האצלת סמכויות למנהל מחלקת תברואה
מר אבי מור ת.ז ,52410776 .בהתאם למכתבו של ראש העיר מתאריך .13/1/09
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אני פותח ישיבת מועצת העיר שמן המניין מספר .6

 .1קביעת ימי ראשון כימי כינוס מועצת העיר
מוטי ששון:

על סדר היום :קביעת ימי ראשון כימי כינוס מועצת העיר .שעון חורף בשעה
 19:00בערב ושעון קיץ בשעה  20:00בערב .מי בעד?  18בעד .מי נגד? אין נגד.
אין נמנעים .ההצעה אושרה.

אושר פה אחד ) 18בעד(

החלטה:

מועצת העירייה מחליטה לאשר פה אחד את ימי ראשון כימי כינוס למועצת
העיר.

מוטי ששון:

אני עובר לסעיף הבא.

 .2מינוי חברי ועדת רכש ובלאי בהתאם לחוזר מנכ"ל מינואר 2009
מוטי ששון:

מינוי חברי ועדת רכש ובלאי בהתאם לחוזר מנכ"ל מינואר  .2009כידוע לכם
חוזר המנכ"ל מבטל את ועדת הבלאי והרכש שבחרנו בישיבה הקודמת שמן
המניין .ואשר על כן אנחנו חייבים לבחור את הועדה שהיא מקרב הפקידות,
בראשות מנכ"לית העירייה ,גזבר העירייה ,היועץ המשפטי ,כל בעלי
התפקידים האחרים שהם בעצם בהמלצת או במקום בעלי התפקידים
הבכירים האלה .מי בעד?  18בעד .מי נגד? אין נגד .מי נמנע? אין נמנעים.
ההצעה אושרה.

אושר פה אחד ) 18בעד(

החלטה:

מועצת העירייה מחליטה לאשר פה אחד את מינוי חברי ועדת רכש ובלאי
בהתאם לחוזר מנכ"ל מינואר 2009

5

מועצת העיר חולון

ישיבה מן המנין מס' 6

1/2/2009

פרוטוקול מס' 344

 .3השלמת מינוי חברים חדשים לועדת...
אני עובר לסעיף הבא .השלמת מינוי חברים חדשים לועדת ...בהתאם

מוטי ששון:

לרשימות שהועברו על ידי סיעות המועצה .אני מבין שלא נמסרו שמות של
הסיעות השונות .אני רוצה להבהיר שאנחנו נמשיך לפעול כרגיל ,גם אם
הועדות תהיינה לא מלאות אלא חסרות ,ואני מבקש להעביר את השמות
האלה בהקדם...
לכן אני מציע את האנשים שעבדו כבר ,שמכירים את המטריה ,לא יתכן
שיהיו גם תיקים רועי שעומדים.
רועי כהן:

בסדר ,בסדר.

מוטי ששון:

מאוד חשוב לי שמישהו עם רקע של רואה חשבון,

רועי כהן:

 ...פעם שעברה,

מוטי ששון:

אבל דברים לא התקדמו .יש תיקים שעומדים.

רועי כהן:

לא ,אבל מישיסטר גם היה פעם שעברה.

מוטי ששון:

נכון ,אבל הועדה לא התכנסה והתיקים עומדים ,ואני חייב לשמוע את
ההמלצות של אנשי הגזברות .והם אמרו לי ,הם ממליצים על אלה ואלה ,אז
אני מקבל את ההמלצה שלהם.

רועי כהן:

טוב ,לא ,מכיר את כולם.

מוטי ששון:

עכשיו ,דקלה בעבר היתה חברת מועצה ,אין לי בעיה ,תצרפו מישהו אחר.

)מדברים ברקע(
מוטי ששון:

אני רק מזכיר ,היה ולאדי בלסלבסקי ,שהיה גם כן בועדה ,זאת אומרת
שלושה חברי ועדה נשארו.

רועי כהן:

עכשיו אתה צריך לתת שם לועדת ערר ,אז תן שם את מישהו ,נציג .לא ,אבל
תיתן עכשיו שם ,מה זה משנה?

מוטי ששון:

אז רבותי ,אני חוזר ואני אומר את האנשים שהיו ,שנשארו ...שמואל חרש
וגדעון גבריאלי וולאד בלסלבסקי נשארים .אנחנו הוספנו את סמי שמואלי
ודקלה צדוק ויפת צדקה .מי בעד?  18בעד .מי נגד? אין .מי נמנע? אין .לשתי
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ועדות ,הם יתחלקו לשתי ועדות .יש עיכוב בישיבות של הועדה ,היו"ר היה
הרבה בחו"ל.
אושר פה אחד ) 18בעד(

החלטה:

מועצת העירייה מחליטה לאשר פה אחד מינוי חברי ועדת...

 .4מינוי חברי מועצת העיר לשמש כחבר המנהלים להתקשרות עם פרוייקט המרכבה
מוטי ששון:

מינוי חברי מועצת העיר לשמש כחברי המנהל בהתקשרות עם פרוייקט
המרכבה .אתה רוצה להסביר את זה? זה כל הנושא של התקשרות עם משרדי
הממשלה שלא יהיה כפילויות כביכול .קיבלת הקצבה או תמיכה ממשרד
מסוים ,אז הם רוצים ,משרד אחר רוצה לדעת אם קיבלת או לא קיבלת,
שלא תקבל מכמה מקומות בבת אחת .אז יש את הפרוייקט הזה.

דובר:

מערכת ממוחשבת.

)מדברים ברקע(
דובר:

המערכת היא מערכת ממוחשבת.

מוטי ששון:

או.קיי .מי ,זה עניין של נוהל ,אחרת לא נוכל לקבל את הכספים .מי בעד? 18
בעד .אין נגד ,אין נמנעים .ההצעה אושרה.

אושר פה אחד ) 18בעד(

החלטה:

מועצת העירייה מחליטה לאשר פה אחד את מינוי חברי מועצת העיר
לשמש כחבר המנהלים להתקשרות עם פרוייקט המרכבה.

 .5האצלת סמכויות למנהל מחלקת תברואה מר אבי מור ת.ז 52410776 .בהתאם למכתבו
של ראש העיר מתאריך 13/1/09
מוטי ששון:

האצלת סמכויות למנהל מחלקת תברואה מר אבי מור ת.ז,52410776 .
בהתאם למכתבו של ראש העיר מתאריך  .13/1/09אני קורא:
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בתוקף סמכותי לפי סעיף  1לחוק עזר לחולון ,מניעת נפגעים ושמירת הסדר
והניקיון התשמ"ד 1984-להלן חוק העזר ,הנני מאציל את סמכויותיי על פי
פרק ג' ופרק ד' לחוק העזר למר אבי מור ,ת.ז ,52410776 .שהנו עובד עירייה,
מנהל מחלקת תברואה וסביבה .כתב ההאצלה הזה הנו בתוקף כל עוד מר
אבי מור משמש בפועל בתפקידו זה ועובד בעיריית חולון .או.קיי .זה עניין ,מי
בעד?
רועי כהן:

רגע רגע ,אני רוצה לשאול שאלה,

דובר:

רגע ,אני רוצה לשאול משהו .זה קידום או שזה,

מוטי ששון:

זה לא קידום זה ,זה סמכות ,אני מאציל,

דובר:

להרבה זמן אני הבנתי שזה מתגלגל ,לא?

מוטי ששון:

לא ,אני מעביר לו סמכות .מאציל לו מסמכויות שלי ,ואני רשאי להעביר,

דובר:

אבל לא חתמת.

מוטי ששון:

אתה לא אישרת.

רועי כהן:

רגע ,אני רוצה לשאול שאלה גם לגבי הנושא הזה וגם לקבל איזשהו דיווח.
אני הבנתי שהחל מהיום פרש מנהל אגף מחלקת תברואה בעירייה,

מוטי ששון:

עוד לא פרש.

רועי כהן:

לא יודע ,אומרים ,זה מה שפה ,ורציתי לדעת עכשיו ,איך הולך להיות המבנה,
אני מבין שאנחנו מאשרים עכשיו את הסמכויות שהיו בפועל לארנון שאול
ואנחנו,

מוטי ששון:

לא בהכרח.

רועי כהן:

הבנתי שכן ,לא יודע ככה ,עזוב ,אני לא אוהב לחיות ...שמועתי בשביל זה
אנחנו מועצת עיר,

מוטי ששון:

לא ,אז אני עונה לך ,לפניו,

רועי כהן:

ואני מבקש דיווח על הנושא,

מוטי ששון:

אני אענה לך ,קודם כל ,לא צריך,

רועי כהן:

לא ,אני כאילו,

מוטי ששון:

לפניו היה בתפקיד אביאני ,אביאני הגיע לגיל פרישה ,פרש .אבי מור נכנס
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לנעליו .עכשיו מאצילים לו את הסמכויות שהיה לאביאני.
רועי כהן:

לא ,אבל הבנתי ,אני רוצה פשוט זה ,שאגף התברואה הולך להתבטל ולא
נכנס במקום מנהל האגף זה ,והוא בפועל ישב איפה שהמנהל אגף והוא
כביכול יהיה מנהל האגף ,זה הסמכויות שהועברו מהחוק עזר כמנהל אגף.
האם זה,

מוטי ששון:

אני לא יודע מאיפה אתה מספר לי את הסיפורים האלה,

רועי כהן:

לא ,זה מה ש ,אז בשביל זה ,בפועל הסמכויות שהועברו,

מוטי ששון:

באגף איכות הסביבה התבטלה משרה ,נקודה.

רועי כהן:

כן.

מוטי ששון:

זה כל הסיפור .התבטלה משרה ,מנהל האגף פרש ,זה שמחליף אותו זה לא
אומר שהוא לא יהיה מנהל אגף ,אני לא יודע על סמך מה אתה אומר את
הדברים האלה,

רועי כהן:

לא ,אז אני לא יודע ,זה מה שאומרים ,אני לא יודע גם ,אני גם שואל ,אני גם
לא יודע.

מוטי ששון:

במסגרת התוכניות שיש לנו ,אנחנו חושבים שצריך לעשות תזוזות בין
המנהלים .לפני עשר שנים התחלתי להזיז את המנהלים ,חשבתי שמנהל פרק
זמן מסוים עדיף שכל אחד ,יעשו סבב כמו בצבא ,בצבא עושים את זה כל
שנתיים שלוש ,פה חשבתי שאחרי עשר שנים מינימום בתפקיד ,עדיף להתחיל
להזיז קצת את המנהלים ,זה לתפקיד הזה זה לתפקיד שני .הצענו גם לארנון
לעשות סבב ,ארנון העדיף לפרוש .בלי שום קשר התבטלה שם משרה ,ואם
אנחנו יכולים להקטין עלויות אנחנו נעשה את זה בשמחה רבה.

רועי כהן:

אז המנהל מחלקה יהפוך להיות בפועל מה? במקום התפקיד של זה ,מנהל
מחלקת תברואה מה הכוונה?

מוטי ששון:

תשמע ,זה מנהל מחלקה שאני מאציל לו עכשיו סמכות ,לפי שהיה הקודם
שלו ,זה הכל .מה שאתה שואל שאלות אתה שואל שאלות למשהו אחר ,זהו,
זה מה שעל סדר היום .או.קיי .מי בעד האצלת הסמכויות ,מי בעד?  18בעד.
אין נגד ,אין נמנעים.
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אושר פה אחד ) 18בעד(

החלטה:

מועצת העירייה מחליטה לאשר פה אחד האצלת סמכויות למנהל מחלקת
תברואה מר אבי מור ת.ז ,52410776 .בהתאם למכתבו של ראש העיר
מתאריך 13/1/09

מוטי ששון:

אני רוצה לברך את עמוס ירושלמי ,יש לו יום הולדת החודש.

רועי כהן:

אתם באותו יום ,מה זה? רגע ,ב 28-זה באותו יום .הם ביחד.

)מדברים ברקע(
עמוס ,לך נתנו מתנה לי לא.

מוטי ששון:

עמוס ירושלמי :ביום הולדת שעבר באתי ,נכנסתי ללשכה שלך אז פתאום כולם רצו עם
עוגות ,אמרתי להם יו אתם ,זה לי?
)מדברים ברקע(
מוטי ששון:

חברים .הישיבה נעולה .תודה רבה .אני מצטער שזה קצר .כי גם שבוע שעבר
עשינו ישיבה.

עמוס ירושלמי :אפשר עוד שירה בציבור.
מוטי ששון:

הישיבה נעולה .תודה רבה.

מוטי ששון
ראש העיר

נתי לרנר
ע/ראש העיר
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