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על סדר היום:

שאילתא – חבר המועצה ניסן זכריה.
.1

אישור חוק עזר לחולון )שטחים פתוחים( התשס"ט.2009-

.2

אישור חוק עזר לחולון )תיעול( )תיקון( ,התשס"ט.2009-

.3

אישור חוק עזר לחולון )סלילת כבישים( )תיקון( ,התשס"ט.2009-

.4

אישור חוזה בין עיריית חולון לבין החברה לבידור ובילוי )חולון( בע"מ.

.5

בחירת חברי ועדת שימור אתרים.

.6

אישור פתיחת חשבון בנק ,בהתאם למכתבו של חשב העירייה מר אורי צור מיום
.16/2/09

.7

אישור הדו"חות הכספיים לשנת  2007של עיריית חולון.

.8

מינוי חבר המועצה עזרא סיטון כיו"ר הועדה לקידום מעמד הילד.

.9

מינוי חברת המועצה רבקה עדן כיו"ר ועדת הנוער.

.10

מינוי מ"מ רה"ע מר יאיר טאו וגזבר העירייה מר יצחק וידבסקי כחברם באיגוד ערים
גוש דן לביוב.

.11

מינוי סמנכ"ל תשתיות מר הרצל רוזנטל כחבר בתאגיד ערים לאשפה במקום ארנון
שאול.

.12

מינוי סגן ראש העיר מר זוהר נוימרק לחבר הנהלה בתאגיד המים – מי שקמה חולון.

 .13מינוי מר מנחם גרינר לחבר הנהלה בתאגיד המים – מי שקמה חולון.
.14

אישור לרישום משכנתא לטובת ועדת התביעות בהתאם לחוות דעתו של עו"ד יחיאל
אטיאס מיום .5/1/09

.15

אישור עיריית חולון למשכון זכויות בקרקע ,במכון הטכנולוגי אקדמי חולון ,כפי
שנכתב בהסכם )מיום  (3/11/2005בין "מכון ובין "עומרים" השקעות מניבות )(2005
בע"מ.

.16

הסמכת עו"ד ליאת לרנר ,ת.ז 027377522 .להתייצב לתבוע בביהמ"ש לעניינים
מקומיים בחולון בהתאם לכתב הסמכה.
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 .17אישור פרוטוקול הועדה המקצועית לקביעת תבחינים לתמיכה בספורט לתקציב 2009
)המצ"ב(

.18

מינוי הדירקטוריונים בחברות העירוניות.

 .19השלמת חברי וועדות החסרות בהתאם לבקשות הסיעות.
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רכוז החלטות מישיבת מועצת העיר שמן המנין מס'  7מיום  1/3/2009פרוטוקול 345

 .1החלטה:

מועצת העירייה מחליטה לאשר ברוב קולות את חוק עזר לחולון
)שטחים פתוחים( התשס"ט 2009 -

 .2החלטה -

מועצת העירייה מחליטה לאשר ברוב קולות את חוק עזר לחולון
)תיעול( )תיקון( ,התשס"ט – .2009

 .3החלטה -

מועצת העירייה מחליטה לאשר ברוב קולות את חוק עזר לחולון )סלילת כבישים(
)תיקון( ,התשס"ט .2009 -

 .4החלטה -

מועצת העירייה מחליטה לאשר פה אחד את החוזה בין עיריית חולון לבין
החברה לבידור ובילוי )חולון( בע"מ.

 .5החלטה -

מועצת העירייה מחליטה לאשר פה אחד את בחירת חברי ועדת שימור אתרים
כפי שפורט על ידי ראש העיר.

 .6החלטה -

מועצת העירייה מחליטה לאשר פה אחד פתיחת חשבון בנק ,בהתאם
למכתבו של חשב העירייה מר אורי צור מיום .16/2/09
)מועצת העירייה מחליטה לאשר פה אחד את פתיחת שלושה חשבונות בנק
חדשים בבנק המזרחי טפחות בע"מ.
אישור המועצה להסמכת ראש העיר מוטי ששון וגזבר העירייה מר יצחק וידבסקי
לחתום על מסמכי פתיחת החשבונות.
אישור המועצה כי בעלי זכויות החתימה בחשבונות יהיו בעלי זכויות החתימה
בחשבונות הבנקים האחרים של העירייה ובהרכב חתימות זהה(

 .7החלטה -

מועצת העירייה מחליטה לאשר פה אחד את הדו"חות הכספיים לשנת  2007של
עיריית חולון.
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 .8החלטה  -מועצת העירייה מחליטה לאשר פה אחד את מינויו של חבר המועצה עזרא סיטון
כיו"ר הועדה לקידום מעמד הילד.

 .9החלטה  -מועצת העירייה מחליטה לאשר פה אחד את מינויה של חברת המועצה רבקה עדן
כיו"ר ועדת הנוער.

 .10החלטה  -מועצת העירייה מחליטה לאשר פה אחד את מינוים של מ"מ ראש וגזבר העירייה
יצחק וידבסקי חברים באיגוד ערים.

 .11החלטה  -מועצת העירייה מחליטה לאשר פה אחד את מינויו של סמנכ"ל תשתיות
מר הרצל רוזנטל כחבר בתאגיד ערים ואשפה במקום ארנון שאול שפרש.

 .12החלטה  -מועצת העירייה מחליטה לאשר ברוב קולות את מינויו של מר זוהר נוימרק
לחבר הנהלה בתאגיד המים – מי שקמה חולון.

 .13החלטה -

מועצת העירייה מחליטה לאשר ברוב קולות את מינויו של מנחם גרינר
לחבר בהנהלה בתאגיד המים.

 .14החלטה  -מועצת העירייה מחליטה לאשר פה אחד את רישום המשכנתא לטובת
ועדת התביעות בהתאם לחוות דעתו של עו"ד יחיאל אטיאס מיום .5/1/09

 .15החלטה  -מועצת העירייה מחליטה לאשר פה אחד משכון זכויות בקרקע במכון
הטכנולוגי אקדמי חולון כפי שנחתם בהסכם מיום  3/11/2005בין המכון ובין עומרים
השקעות מניבות  2005בע"מ.

 .16החלטה  -מועצת העירייה מחליטה לאשר פה אחד הסמכת עו"ד ליאת לרנר ,ת.ז027377522 .
להתייצב ולתבוע בבית משפט לעניינים מקומיים בחולון בהתאם לכתב ההסמכה.
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 .17החלטה  -מועצת העירייה מחליטה לאשר ברוב קולות את התבחינים לתמיכה
בספורט לתקציב .2009

 .18החלטה  -מועצת העירייה מחליטה לאשר ברוב קולות את מינוי הדירקטוריונים
בחברות העירוניות.
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ישיבה מן המניין מספר  .7על סדר היום ,נתחיל בשאילתא .ניסן בבקשה
תקריא את השאילתא.

שאילתא – חבר המועצה ניסן זכריה
ניסן זכריה:

השאילתא היא סביב נושא של העסקת עובדי קבלן ...בפחות משכר מינימום.
מוטי בפתיח אבל לפני זה ,אני ראיתי את התשובה גם ,אני לא ,מה שאתה
אמרת בישיבה זה שזה ידוע ואף אחד לא מתלונן.

מוטי ששון:

לא ,אתה ציטטת אותי שמה שיש,

ניסן זכריה:

לא ,זה כאילו שאתה מודע לזה,

מוטי ששון:

לא ,עשית גרשיים למעלה שאתה מצטט אותי.

ניסן זכריה:

כן ,אבל אם אתה אומר ש ,אם אתה יודע שיש הסכמה שבשתיקה,

מוטי ששון:

ניסן ,אם אתה מצטט אותי זה כאילו מה שאמרתי ,זה לא מה שאמרתי.

ניסן זכריה:

כן אבל הסכמה שבשתיקה זה אומר שאתה מודע לזה.

מוטי ששון:

אני לא אמרתי דבר כזה ,אין בפרוטוקול ,עברתי על הפרוטוקול פעמיים.

ניסן זכריה:

עברתי גם על הפרוטוקול.

מוטי ששון:

לא מצאתי מילה כזאת.

ניסן זכריה:

דרך אגב ,זה היה בזמן שיאיר העיר לי ואז אתה אמרת ,הם לא מתלוננים.
הם לא מתלוננים.

מוטי ששון:

זה לא הסכמה בשתיקה ,אל תיתן פרשנות .אני באתי ואמרתי תראה ניסן,

ניסן זכריה:

אתה יודע שזה קיים,

מוטי ששון:

אני במוקד כזה ששומע כל כך הרבה שמועות מכל כך הרבה דברים .חבר'ה,
מי שיש לו משהו למשטרה ,מי שלא מקיים חוק למשטרה שילך.

)מדברים ברקע(
מוטי ששון:

אני מיד אענה לך .תקרא את השאילתא ואני אענה לך.

ניסן זכריה:

טוב ,אז אנחנו מדברים בעצם על עובדי טיאוט רחובות שאני יודע בודאות,
וזה גם משיחות עם עובדים ,שהם מקבלים  15שקל לשעה .אני לא מדבר על
הזכויות האחרות של הבראה וחופשה ודברים שאי אפשר גם להתנות עליהם
אבל זה קורה בשטח .מצד שני אין אכיפה והעניין הוא האם לא מתפקידה של
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רשות מקומית או רשות בכלל ,שפועלת במסגרת החוק ,לכפות את זה בצורה
כזאת שהקבלנים עצמם שישמרו על חוקי המגן ,זו השאילתא.
מוטי ששון:

טוב ,מאחר ואני ,ציטטת שם אותי כאומר את הדברים אז אני לא אמרתי את
הדברים האלה .אני חוזר ואומר ,מה שאני כל הזמן ,אני יכול לשמוע שמועות
מפה עד להודעה חדשה ,שמועות בלי עין הרע פרוחות באויר .מי שיש לו מידע
כלשהו ,אני אומר ,בדברים האלה להפנות את זה למשטרה.
מה שקרה ,כשאני שומע ויש לי הוכחות כמו עם חברת מתן שפגעה בזכויות
של העובדים שלהם ,עובדי הקבלן ,נתתי הוראה לסיים את ההתקשרות עם
החברה ולהעביר את אותם עובדים להיות עובדים שאנחנו ,ימצאו תחת
הפיקוח שלנו .זה מה שקרה עם חברת מתן ,לא רק כי הם עובדי עירייה .אבל
ברגע שאני שומע ויש לי מידע עדכני מבוסס ואמיתי אני יכול לטפל ,אני לא
יכול לטפל בשמועות .אבל תדע לך ,הדרישה שלנו מכל הקבלנים שהם חייבים
לפעול על פי החוק.

ניסן זכריה:

אבל אם יש בעיה אפשר לפנות...

מוטי ששון:

דקה דקה ,תן לליפא הוא רוצה להוסיף.

עו"ד ליפא קמינר :בכל מכרז יש סעיפים שמחייבים את הזוכה לנהוג על פי חוק .אין לנו את
הכלים לבדוק את העניין הזה אלא אם כן בא מישהו בצורה מדוייקת ומביא
תלושי משכורת כהוכחה .משרד המסחר והתעשיה ,משרד התעשיה ומסחר
מה שנקרא היום ,הוא שעוקב אחרי זה ומגיש תביעות ומגיש כתבי אישום
אם מתלוננים בפניו ,אחרת אי אפשר לתפוס,
ניסן זכריה:

אז אני מגיש תלונה כרגע במועצה ואני מבקש שהעירייה,

מוטי ששון:

אבל אני לא ,תגיש למשטרה ,למה אלי? למשטרה ישר.

עו"ד ליפא קמינר :יש לך תלוש?
ניסן זכריה:

מועלם נו ,אני לא ממציא דברים.

דובר:

יש לך דוגמה?

ניסן זכריה:

אני אומר שיש פה בעיה עם העובדי טיאוט רחובות ,מה הבעיה לבדוק את זה
יאיר ,מה כל כך מסובך?

)מדברים יחד(

9

מועצת העיר חולון

ישיבה מן המנין מס' 7

1/3/2009

פרוטוקול מס' 345

מוטי ששון:

ניסן,

דובר:

אבל מי מאתנו,

דובר:

שיביאו לך תלוש תצלם ותמחוק את השם.

מוטי ששון:

סליחה חבר'ה זה שאילתא זה לא ,חבר'ה אני רק,

ניסן זכריה:

למה הם לא נותנים תלוש? הנה ,למה הם לא נותנים תלוש מוטי? אין מושג
כזה.

מוטי ששון:

חבר'ה ,אם יבוא אדם אחד שיתלונן ,יבוא עם התלוש אלינו ,יבוא עם אמצעי
תשלום שהוא קיבל ,אז בבקשה נוכל לבדוק את זה.

ניסן זכריה:

ותהיה לו הגנה שלא יפטרו אותו? לא באמת ,אני שואל.

מוטי ששון:

תראה ,אני חוזר ואומר לך .היתה חברה שהתנהגה לא כיאות עם אותם
עובדים שלהם,

ניסן זכריה:

אבל זה משהו אחר,

מוטי ששון:

חברת מתן זרקנו אותה ,אתה שואל אותי,

ניסן זכריה:

אבל זה חברת כוח אדם פה מדובר על קבלן לא חברת כוח אדם .קבלן שנותן
שירותים.

מוטי ששון:

ניסן ,ניסן ,שקודם כל יביאו אלי ונראה .אני לא ראיתי שאף אחד הביא לי
את זה.

ניסן זכריה:

לפי התשובה שלך אתה ממליץ להגיש תלונה במשטרה למשרד המסחר
והתעשיה.

מוטי ששון:

מי?

ניסן זכריה:

זה מה שכתוב ,זה מה שהוא אומר.

מוטי ששון:

אני חוזר ואומר לך ,אם יש לך מידע ויש לך אסמכתאות לכך תגיש תלונה
במשטרה .לי אין אסמכתאות לשום דבר .אתה שומע שמועות גם אני שומע
הרבה מאוד שמועות .אבל חבר'ה ,אני נתתי תשובה ,ניסן זה שאילתא.

ניסן זכריה:

אבל אתה מודע לשמועות האלו.

מוטי ששון:

אני מודע לאלפי שמועות אז מה זה עוזר לי? תן לי הוכחות ,תביא לי תלושים.
עמוס.

עמוס ירושלמי :אני מבקש ,באמת אני אומר ,בחברת חשמל היה אותו סיפור עם קבלנים
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ששילמו איך שהם רוצים ,אז אדם שהוא יצא לפנסיה ,הוא יצא בצורה הכי
הכי חכמה בעולם והוא אמר ,כל קבלן שיציע כמה ,לפי מה הוא משלם ולפי
זה אנחנו נקבע מי יקבל את המכרז.
דובר:

אבל זה במכרז,

מוטי ששון:

טוב עמוס ,או.קיי.

עמוס ירושלמי :לא ,אני מדבר לפני ,אני אומר שזה לחשוב על זה בהמשך הדרך .כי חבל,
האנשים האלה הם חיים ,תראה ,הם חיים מהיד לפה ,צריך לצלם אותם איך
שהם הולכים עם העגלות כל צהרים זה ממש לבכות .ממש .כואב לראות את
זה.
מוטי ששון:

אני עובר לסעיף הבא ,אישור חוק עזר לחולון שטחים ציבוריים ,אישור חוק
עזר לחולון תיעול תיקון ,אישור חוק עזר לחולון סלילית כבישים תיקון.
בבקשה ליפא.

.1

אישור חוק עזר לחולון )שטחים פתוחים( התשס"ט.2009-

עו"ד ליפא קמינר :נתחיל בחוק העזר הראשון .חוק עזר לחולון שטחים פתוחים תשס"ט.
שטחים ציבוריים פתוחים או שצ"פ בקיצור ,התשס"ט .2009-מדובר
בחוק חדש ,שהוא די חדש בארץ בכלל ,אחרי שינוי מגמה ושינוי מחשבה
במשרד הפנים ובמשרד המשפטים ,חוק שהנושא שלו היתה טאבו
במשך שנים רבות.
דובר:

חדש? נדמה לי שהוא עלה בעבר,

עו"ד ליפא קמינר :בבקשה?
דובר:

הוא לא כל כך חדש.

עו"ד ליפא קמינר :היה ,לעיריית חולון היה,
מוטי ששון:

אנחנו עשינו היסטוריה והפסדנו בבג"צ והיום חוזרים לזה.

עו"ד ליפא קמינר :גם במועצה בזמנו וגם משרד הפנים ,זה פורסם ,קיבל תוקף של חוק אבל
בג"צ סבר באותו מקרה שהחוק אינו מידתי,
מוטי ששון:

אינו שוויוני,

עו"ד ליפא קמינר :והוא לא שוויוני ,ומאז אפשר לומר משרד הפנים התנגד באופן די קבוע
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לחוקים מהסוג הזה .העניין הזה נפרץ לפני כשנתיים ,שנה ,כמעט
שנתיים ויש כבר מכתב מרשויות מקומיות שעובדות על החוק הזה .יש
רשות אחת שהחוק שלה פורסם זה שוהם .בשוהם יש חוק דומה מאוד
לחוק שלנו .משרד הפנים אישר את זה ופשוט השתנו שמה ה,
יואל ישורון:

מה זאת אומרת דומה?

עו"ד ליפא קמינר :נקודות המחשבה וצורת המבט.
מוטי ששון:

מה שקרה שאלה ש ,יואל ,מה שקורה שאלה שהיו בועדת ,שאלה שמיישמים
את דו"ח ברודט במשרד השיכון כמו צביה אפרתי ,אמרה לי לפני כמה שנים,
מוטי אתם הייתם חכמים ככה צריך להיות ,שחוק עזר שלכם בגין מבנה
ציבור וגנים ציבוריים זה הכי נכון לעשות אותו ,כי הממשלה הפסיקה
להעביר לפי דו"ח ברודט .דו"ח ברודט היה תחליף כביכול לחוק העזר שלנו.
עכשיו ,מה החוק עזר שלנו אמר? ששכונה חדשה צריכה להיות משק סגור,
היא צריכה לממן את המבני ציבור שלא ממומנים על ידי משרד החינוך.
למשל ,אם זה בית ספר היא לא צריכה לממן ,אם זה גן לא ,אבל אם בונים
קנטרי שכונתי או ספריה או גינה ציבורית הם צריכים לממן את זה.
התחלנו בזה בקרית רבין עם שמואל דנקנר ,ניסינו להכניס את זה לקרית
אילון ואז בא אופיר ,הגיש עם ארגון הקבלנים ,הגישו בג"צ ,למרות שזה כבר
התפרסם ברשומות ביטלו את החוק הזה ,ואמרו יש חלופה שקוראים לה
דו"ח ברודט .דו"ח ברודט כבר כמה שנים לא נותן כסף ,נגמר .ואז היא באה
אומרת לי מוטי ,הייתם חכמים ,תלכו עם החוק הזה מחדש ,בלי שום קשר
במקביל עשו איזה משהו שהוא קצת ,הוא בפרנציפ כמו שאנחנו עשינו אבל
לא מכיל את כל הבעיה.
לקחנו את חוק העזר שכולם הולכים לממש אותו ,ואנחנו מביאים את זה
עכשיו פה לאישור.

דובר:

ההיטל זה  20שקל למ"ר נכון?

מוטי ששון:

כסף קטן.

דובר:

תלוי באיזה שטח.

עו"ד ליפא קמינר :עכשיו ,צריך רק לזכור דבר אחד,
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בשטח של  150למשל ככה,

עו"ד ליפא קמינר :צריך לזכור דבר אחד שהחוק הזה,
מוטי ששון:

ניתן לך כמה מיליונים בודדים ואתה מפתח בעשרות מיליונים ,מה זה נותן
לך?

עו"ד ליפא קמינר :המטרה של החוק הזה זה לממן את ההקמה של השטחים האלה ,לא את
התחזוקה השוטפת .התחזוקה השוטפת ממומנת על ידי ארנונה ולא החוק
הזה ,הכסף של החוק הזה על פי החוק ועל פי דרישת משרד הפנים חייב
להיות צבוע וסגור בחשבון בנק שיהיה מיועד אך ורק לצורך הדבר הזה .אין
כאן מימון של פארק פרס לדוגמה ,אין כאן מימון של פארק החולות
המתוכנן .יש כאן מימון אך ורק לצורך גינות ,לצורך שטחים ציבוריים,
לצורך מעברים ,זאת אומרת מקומות שבין כבישים וכן הלאה שכונתיים או
אזוריים.
דהיינו מי שמשלם בעצם מתכוון ורוצה ויהנה בסופו של דבר מאותה גינה
שעליה הוא שילם או מאותו שטח ציבורי שהוא יוכל להיכנס אליו ללא
תשלום והוא משלם עבורו ,הוא לא משלם על משהו שהוא כלל עירוני או כלל
ארצי שבמקרה נמצא כאן בעיר.
פרט לזאת ,בואו נזכור שיש בעצם ארבעה חוקים נוספים שנקראים חוקי
היטלי פיתוח ואני מדבר על חוק התיעול וחוק הסלילת כבישים ,שדרך אגב
הבקשות הבאות שלנו אנחנו מנסים ,רוצים לתקן משהו לטובת מתן הנחות
במצב הכלכלי הקיים ,זה עוד מעט נדבר על החוקים האחרים.
ישנם עוד שני חוקים שבחולון מה 1/1/2008-אינם חוקי עירייה אפשר לומר,
ואני מדבר על מים וביוב ,שהתאגיד ,תאגיד המים והביוב מי שקמה הוא
שמטפל בחוק הזה ולכן גם אנחנו לא מבקשים לתקן אותו בשלב הזה לצורך
ההנחות .זאת בעיה שלהם ,שיתנו הנחות שלא יתנו הנחות ,או שיתקנו את
החוק כפי שהם רוצים.
כך שעכשיו מתווסף בעצם חוק חמישי לסריה הזאת של חקיקת היטלי
פיתוח ,שמטרתם לאפשר את הפיתוח של השכונות ובעיקר מדובר כאן על
השכונות החדשות ,על ח ,300/ח ,370/ח 501/שהם תוכניות מאושרות כבר
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שנמצאות בשלבי פיתוח ,חלק מתקדם כבר ,חלק עדיין לא החל וכל המבנה
של התחשיב בנוי על פי שלוש השכונות האלה .כאשר גם אפשר לומר רוב רובו
של ההיטל ,של התקבול ,יתקבל מהבנייה באותן שכונות.
יעקב חרש:

באותה תקופה?

מוטי ששון:

לפי שטח המגרש.

יעקב חרש:

באותה תקופה?

עו"ד ליפא קמינר :יש חיוב ,בבקשה?
יעקב חרש:

באותה תקופה.

עו"ד ליפא קמינר :מדובר על ,כמובן ,התחשיב נערך בצורה כזאת שלוקחים את כל הזכויות,
זכויות הבנייה שיש בשכונות האלה שעליהם אנחנו מדברים ,לעומת כל
התכנון של השטחים הציבוריים הפתוחים שיבנו בשכונות האלה ,מחלקים
זה לזה ומקבלים את ה ..כאשר יש איזושהי הבחנה בין קרקע לבין מבנה.
קרקע גם כן מתחייבת בסכום נמוך יותר ,מבנה בסכום גבוה יותר .אתם
רואים בהצעת החוק שמונח על השולחן שלכם.
יעקב חרש:

וכמה זה עולה? יש לזה מחיר?

עו"ד ליפא קמינר :ברור שיש לזה מחיר .יש לך בהצעה,
יעקב חרש:

 20שקל למטר?

עו"ד ליפא קמינר :למטר כן .אבל זה תשלום חד פעמי.
שני החוקים האחרים זה רק תבחינים אבל ,זה רק תבחינים .התיקונים זה

דובר:

תבחינים ,זה לא פה ,פה זה היטל.
עו"ד ליפא קמינר :אמנם ראש העיר הקריא את שלושת החוקים,
מוטי ששון:

או.קיי .מי בעד?

ניסן זכריה:

שאלה.

)מדברים ברקע(
מוטי ששון:

כן.

ניסן זכריה:

מוטי ,דבר ראשון אני חושב שלמען הסדר הטוב ההצעת חוק הזאת הגיעה רק
עכשיו לא קיבלנו את זה.

מוטי ששון:

מה?
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ניסן זכריה:

לא קיבלנו את זה.

מוטי ששון:

לפני עשרה ימים קיבלת ,סליחה.

דובר:

קיבלת עכשיו את שני הדפים של ההסבר הנוספים.

ניסן זכריה:

לא לא ,את ההצעת חוק הזאת של ההיטלים,

מוטי ששון:

לא לא,

דובר:

לא ,קיבלת ההצעה עצמה,
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עו"ד ליפא קמינר :עכשיו זה דברי ההסבר שבטעות לא צורף להזמנה זה הכל.
ניסן זכריה:

לא קיבלנו אותו.

מוטי ששון:

החוק קיבלת אותו ,מה זה לא? טוב או.קיי .מי בעד אישור חוק העזר לחולון?
מי בעד אישור החוק?

ניסן זכריה:

רגע מוטי.

מוטי ששון:

אה סליחה.

ניסן זכריה:

אני עוד פעם חוזר ומדגיש שההצעת חוק לא נשלחה אלינו וזה כבר פסול ,עם
כל הכבוד.

דובר:

היא נשלחה.

ניסן זכריה:

לא ,לא נשלחה ,אתה קיבלת? אנחנו לא קיבלנו את הצעת החוק.

דובר:

איפה החבילה שקיבלת ניסן?

ניסן זכריה:

אנחנו לא קיבלנו את הצעת החוק.

דובר:

ניסן ,איפה החבילה שקיבלת?

ניסן זכריה:

החבילה פה קיבלתי רק את ה,

מוטי ששון:

תוציא את החבילה ותראה.

דוברת:

קיבלנו את זה הביתה.

דובר:

כולם קיבלו.

ניסן זכריה:

זה דבר ראשון .דבר שני ,אני לא מבין באיזה קלות דעת אתם הולכים לאשר
פה להטיל מסים על תושבים ,זה בפירוש כל המעשה מוטי.

מוטי ששון:

להטיל מסים על איזה מסים ,על מי אתה מטיל?

ניסן זכריה:

אתה לא מטיל מסים פה?

מוטי ששון:

אתה מטיל מסים על מי? על מי אתה מטיל?

15

מועצת העיר חולון

ניסן זכריה:

ישיבה מן המנין מס' 7

1/3/2009

פרוטוקול מס' 345

על דיירים שאתה הולך לעשות להם איזשהו שביל או איזושהי גינה ,מה ,אני
לא מבין ,מה?

מוטי ששון:

רגע ,מי רצית שיממן את זה התושב? התושב שגר בתל גיבורים או במרכז
חולון יממן לו שמה את השביל הזה או את הפיתוח הזה? למה?

ניסן זכריה:

אבל כל השנים כל העיר פותחה על בסיס של אגרות הפיתוח,

מוטי ששון:

סליחה ,סליחה ,למה אתה חושב שתושב מרכז העיר צריך לממן אותם?

ניסן זכריה:

אבל זה עד היום נעשה ככה מוטי .ומה עם אותם אזורים שלא פיתחת במשך
שנים אז עכשיו...

מוטי ששון:

מה הקשר ,מה הקשר?

ניסן זכריה:

מה זה מה הקשר? היום תלך לעשות,

מוטי ששון:

או.קיי .דבר דב ר דבר ,נו מה,

ניסן זכריה:

מה הקשר ,זה אין קשר? כלומר ,אם מחר ...לעשות גינה ציבורית ברחוב
התותחנים בתל גיבורים לא היו צריכים להשתתף בזה? יצטרכו להשתתף
בזה ,מה ,אני לא מבין את ההגיון.

עו"ד ליפא קמינר :זה לא חוק של דמי השתתפות.
ניסן זכריה:

מה זה לא חוק,

עו"ד ליפא קמינר :זה חד פעמי זה לא קשור בהשתתפות.
עו"ד ליפא קמינר :אבל ברור שזה נקודתי.
רועי כהן:

זה רק באזור חדש או זה בכל אזור?

עו"ד ליפא קמינר :אם יעשו גינה בתל גיבורים ויבנו בית חדש בתל גיבורים אז אותו קבלן
שיבנה את הבית,
רועי כהן:

רק בבניין חדש לא בבניין ישן.

מוטי ששון:

רק חדשים.

עו"ד ליפא קמינר :אבל אם אין באזור שלו גינה ,הוא לא ישלם זה מה שאומר החוק.
יעקב חרש:

כבוד ראש העיר שלא יהיה כמו כופר חניה ,גבו כופר חניה ,גבו,

מוטי ששון:

מה הקשר?

יעקב חרש:

אבל גבו כופר חניה ,מה עשו עם הכסף ,בנו חניות?

מוטי ששון:

מה שמיטה להר סיני? סיפרתי לך יעקב מה היה ומה אושר על ידי משרד
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הפנים ומה שנפל בבג"צ בגלל שלא החילו את זה על כל תושבי חולון ,כי
אמרה השופטת דורנר שכולם שווים בפני החוק כל השכונות ,אבל מה לעשות
שרוב השכונות כבר הם מפותחות ,אני אטיל ,על מי אני אטיל ,על אלה שכבר
גרים? בה משרד הפנים ומעודד אותך להעביר את החוק עזר הזה אז אתה בא
אומר לא אני אקח את זה מהארנונה? מאיפה תיקח את זה? זו שכונה חדשה.
אותו תושב שמשלם ,שמשלם ,הקבלן גובה ממנו על הדברים האלה? שהקבלן
ישלם.
יואל ישורון :מוטי אין לנו את המענקים מהתאגיד?
מוטי ששון:

איזה מענקים?

יואל ישורון :להקמת התאגיד אני מנסה לחשוב,
מוטי ששון:

מה זה קשור? תשמע יואל ,אנחנו אישרנו את חוק העזר הזה בזמנו ,היטל
מבני ציבורי בגנים ציבוריים ,אישרנו את זה במועצה ,רק לא נתנו לגבות אבל
היה הגיון הזה .עובדה שזה אושר על ידי המועצה ומשרד הפנים .על מה אתה
מדבר אתי על הבנייה החדשה שעושים להם? מאיפה אתה רוצה שאני אקח
את זה מאיזה אגרות מאיזה היטלים ,למה? שהוא יממן את זה ,הקבלן
שבונה שיממן את זה ,מה קרה? זה משרת את התושבים שם שגרים .כן.

רועי כהן:

אני רוצה רק ,מה זה בנייה חדשה מבחינת העירייה? האם בנאדם ,אם
בנאדם מוסיף תוספת לדירה שלו האם זה נקרא בנייה חדשה ,האם הריסה
של בית,

מוטי ששון:

הגדרה כתוב ,בכל ההגדרות ,תראה איפה ההגדרות.

עו"ד ליפא קמינר :תסתכל באמצע העמוד הראשון בנייה חדשה.
רועי כהן:

אז רגע ,אז אם אתה אומר שוויוני אז זה הופך להיות לא שוויוני ,כי אם אדם
שגר עכשיו ברחוב ארלוזורוב שהוא לעולם ,כבר הכל מפותח שמה והכל נגיד
מסודר ,והוא הולך להוסיף תוספת של חדר ,הוא צריך לשלם על זה היטל
עכשיו ,לא ,אבל רגע ,אתה לא הבנת את זה אני כן הבנתי .אני אומר ,אני
אומר רגע ,אם עכשיו בנאדם שכבר אחרי שעשו כבר את הכל ,המקום
משופץ ,המקום הכל בסדר ,לא צריך להוסיף לשם ,לפי זה אתה מחבר לו
היטל על הבנייה החדשה .אתה נותן לו על התוספת בנייה ,זה מה שאנחנו
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הולכים לאשר פה.
עו"ד ליפא קמינר :כמו כבישים וכמו,
רועי כהן:

אבל אין צורך המקום כבר מפותח.

מוטי ששון:

גם הכביש מפותח ,גם המדרכה מפותחת,

רועי כהן:

אז מה אז רטרואקטיבית אתה רוצה,

מוטי ששון:

אתה גובה ,אבל מישהו מימן את זה.

רועי כהן:

שיממנו את הזה של קוגל ,שקוגל בנה,

מוטי ששון:

לא ,טוב ,רועי חבל נו ,אתה לוקח משהו ניפחת,

רועי כהן:

לא ,אז אני,

מוטי ששון:

שואלים אותך שאלה פשוטה ,גם אדם ,הסברתי לך כתוב ,מה אתה חושב ,גם
הכבישים אז מה אם סללת אותם על חשבון ,בא בנאדם משלם את זה.

רועי כהן:

אבל הם כבר שילמו את זה בארנונה שלכם.

מוטי ששון:

איזה ארנונה? שטויות אתה מדבר ,מה זה קשור לארנונה? זה פיתוח ,פיתוח
בשוטף .רועי אתה חבר מועצה חמש שנים.

רועי כהן:

הם שילמו את זה בפיתוח ,הם שילמו את זה בפיתוח,

מוטי ששון:

מה זה קשור לארנונה בכלל?

רועי כהן:

הם שילמו את זה בפיתוח ,הם שילמו את זה לאורך כל השנים .אתה לא יכול
לבוא ולהגיד,

מוטי ששון:

איך שילמו? לא שילמו את זה.

רועי כהן:

למה לא שילמו?

מוטי ששון:

אם הוא שילם פעם אחת הוא לא ישלם פעם שנייה.

רועי כהן:

מה זה אם הוא שילם,

)מדברים יחד(
מוטי ששון:

סליחה חבר'ה ,לא שילם עבור החוק החדש ,נקודה.

עמוס ירושלמי :כשאני בניתי את הבית אתה יודע כמה אגרות שילמתי ,עכשיו אתה מוסיף
לנו עוד?
מוטי ששון:

כמה ,כמה שילמת?

עמוס ירושלמי :שילמתי הרבה מאוד כסף.
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לא ,אני שילמתי  92,000אתה לא שילמת יותר ממני ,מה לעשות? זה חוק .זה
חוק לפי החוק.

עמוס ירושלמי :אבל למה עכשיו אתה מוסיף עוד?
מוטי ששון:

לא מוסיפים ,זה לא רלוונטי מה שאתם מדברים אם מישהו מוסיף,

רועי כהן:

אז תסביר ,אנחנו רוצים להבין.

מוטי ששון:

מדובר על אזור חדש ,ואם יש ,אתה לא מקשיב לי ,ואם יש תוספת ,כמו
שאתה משלם במקומות אחרים על תוספת של פיתוח שבנית ,אתה ממשיך על
מה שכבר בנית אתה משלם אותו ,מה לעשות? זה החוק.

רועי כהן:

אז רגע,

מוטי ששון:

טוב גמרנו ,אין ,אתה סתם מתפלסף .מי בעד אישור החוק?  14בעד .מי נגד? 6
נגד .מי נמנע? אין נמנעים .החוק אושר.

בעד:

14

נגד:

6

נמנע/ :

החלטה:

מועצת העירייה מחליטה לאשר ברוב קולות ) 14בעד( את חוק עזר לחולון
)שטחים פתוחים( התשס"ט2009-

.2

אישור חוק עזר לחולון )תיעול( )תיקון( ,התשס"ט.2009-

.3

אישור חוק עזר לחולון )סלילת כבישים( )תיקון( ,התשס"ט.2009-

עו"ד ליפא קמינר :אישור תיקון לחוק עזר לחולון תיעול ,ואולי גם נוסיף את סעיף .3
אישור תיקון לחוק עזר לחולון סלילת כבישים .למעשה בשני החוקים האלה
שהם כפי שאמרתי קודם הם חוקי היטלי פיתוח בעיקרם ,לא קיימת
אפשרות על פי הוראות החוקים האלה לא קיימת אפשרות לתת פטור או
הנחה או חלוקה לתשלומים או כל דרך להקל על החייב לשלם את ההיטלים
האלה .ומכיוון שהחוק קובע שאין ,כל זמן שאין סמכות מפורשת בחוק לתת
הנחות או פטורים אי אפשר לתת הנחות או פטורים ,אז לפעמים עמדנו,
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העירייה עמדה במצב לא נעים ולא נוח ,שכולם הבינו שצריך לתת כאן פטור,
צריך לתת הנחה ,צריך לחלק לתשלומים אבל היינו חסרי אונים ופשוט אין
אפשרות.
ולכן הנהלת העיר החליטה להכניס תיקון בחוקים .בינתים בשני החוקים
האלה אנחנו בודקים עכשיו ,האם אנחנו מוסמכים בכלל להכניס את התיקון
הזה גם בחקיקה שתחת תאגיד המים והביוב היום ,אבל החוקים האלה
שהעירייה מפעילה אותם וגובה את ההיטלים הם...
אנחנו רוצים להכניס סעיף כפי שאתם קוראים כאן שנותן אפשרות ,סמכות
לעירייה ,בעצם זה לא עירייה אלא זאת תהיה ועדה ,ועדת הפקידות הבכירה
בעירייה כפי שהיום בכלל במשרד הפנים זה הכיוון של כל הועדות התפעוליות
שבעירייה ,ועדת המכרזים הולכת להיות בכיוון הזה ,ועדת הקצאות ,ועדת
תמיכות ,ועדת פיטורים .שלושת האנשים הבכירים בעירייה ,המנכ"ל הגזבר
והיועץ המשפטי או מי שהם ממנים כמובן ,לתת את הפטור .כאשר
הקריטריונים לפטור הזה יקבעו כאן במועצה.
דהיינו,
דובר:

תבחינים מה שנקרא תבחינים.

עו"ד ליפא קמינר :בבקשה?
דובר:

תבחינים.

עו"ד ליפא קמינר :התבחינים יקבעו כאן במועצה .כמובן שהעובדה שהתבחינים יקבעו
במועצה קצת או הרבה כובלים את ידיהם של ה ,כובלת את ידיהם של
הועדה ,את ידיה של הועדה אבל זה טוב .זה יותר טוב מאשר לתת יד חופשית
לועדה לעשות ,למרות שמדובר באמת בפקידות בכירה שטובת העיר
והעירייה לנגד עיניה.
זה מה שהסעיף הזה מבקש להכניס בתוך שני החוקים האלה ,חוק עזר
לחולון תיעול וחוק עזר לחולון סלילת כבישים.
מוטי ששון:

מי בעד?

ניסן זכריה:

אני רוצה להעיר הערה.

מוטי ששון:

כן.
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בתיקון הזה,

)מדברים ברקע(
ניסן זכריה:

קודם כל שיהיה חוק כזה,

רועי כהן:

הוא לא אושר .זה לא חוק זה,

מוטי ששון:

אני אעלה את זה אחר כך ,כן ניסן.

ניסן זכריה:

אינ מתחבר לדברים של ליפא לגבי התבחינים בזה שהוא אומר שצריך
שתהיה בקרה במרכאות על הדרג המקצועי שנותן את ההנחות ,נכון?
תבחינים.

עו"ד ליפא קמינר :לא ,זה לא בקרה ,תבחינים זה הבסיס להחלטות.
ניסן זכריה:

כן ,אבל שיהיה פיקוח ,שיהיה ציבורי יותר .אני חושב שבהצעת חוק עצמה יש
איזשהו פגם שלדעתי ניתן לתקן אותו וזה שההנחות עצמן לא יובאו לעיון
המועצה אלא לאישורה הלא המועצה מחוקקת את החוק ,אז מטבע הדברים
שהועדה אחרי שאישרה איקס הנחות צריכה להביא את זה לאישור המועצה
כדי שתהיה ביקורת נוספת ולא רק לעיון .ברגע שזה לעיון זה לא כל כך
מחייב ,אם זה היה לאישור המועצה לדעתי זה נותן לזה פיקוח ציבורי קצת
יותר רחב.

עו"ד ליפא קמינר :הסעיף הזה הוא בעצם העתק של אותו סעיף בועדת הנחות בארנונה,
שגם שם נאמר שזה על ידי המחוקק הראשי ולא על ידי מחוקק משנה,
שמביאים את ההנחות לידיעת המועצה ולא להחלטתה ,לא לאישור.
מוטי ששון:

טוב ,מי בעד התיקון לחוק העזר לחולון תיעול ,התשס"ט 2009-ואישור חוק
עזר לחולון סלילת כבישים תיקון התשס"ט .2009-מי בעד?  20בעד .מי נגד?
מי נגד? אין נגד .מי נמנע?  1נמנע .החוק ,שני החוקים אושרו.
בעד:

20

נגד:

/

נמנע1 :
החלטה:

מועצת העירייה מחליטה לאשר ברוב קולות ) 20בעד( את חוק עזר לחולון
)תיעול( )תיקון( ,התשס"ט 2009-ואת חוק עזר לחולון )סלילת כבישים(
)תיקון( ,התשס"ט.2009-
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אישור חוזה בין עיריית חולון לבין החברה לבידור ובילוי )חולון( בע"מ.

מוטי ששון:

אישור חוזה בין עיריית חולון לבין החברה לבידור ובילוי .יש לכם את ה,
חברים ,חברים ,טוב חבר'ה ,ראיתם,

ניסן זכריה:

בחוק הקודם כמה אנשים הצביעו בעדו?

מוטי ששון:

איזה חוק?

ניסן זכריה:

החוק לגבי ההיטלים.

מוטי ששון:

איזה היטלים ,הראשון? שצ"פים  14 .14מול  .6לא צריך  14צריך  .13לא
החוק עזר אני לא חושב ,חוק עזר לא ,רוב המשתתפים ,חוק עזר לא.

דובר :לא לא לא ,חוק עזר חייב.
מוטי ששון:

לא.

דובר :כן.
מוטי ששון:

לא ,מכירת נכסים .לא.

)מדברים ברקע(
מוטי ששון:

טוב חברים ,אנחנו מאריכים את ה ,רק הגדלנו את דמי השכירות ,יואל,
החוזה בין עיריית חולון לבין החברה לבילוי ובידור מדובר כרגע על בריזה.
מדובר על עדכון על דמי השכירות כמו שאתם רואים כאן .אז אם אין שאלות
אז מי בעד אישור ההסכם בין עיריית חולון לבין החברה ,בין החברה לבילוי
ובידור חולון ,לפי המסמך שמופיע בפניכם לגבי,

)מדברים ברקע(
דובר :רגע ,לא שומעים שום דבר,
מוטי ששון:

אז אני אומר ,אמרתי שיש את המסמך של עדכון שמי השכירות שבריזה
משלמת לעירייה זה הכל .אז יש פה את ה ,את ההסכם החדש ,אנחנו ,לא,
ההסכם הראשון אושר ב ,98-אז זה ההסכם ,אנחנו מאריכים אותו  10שנים.
דמי השכירות עולים .מי בעד?  .22אושר פה אחד.
אושר פה אחד ) 22בעד(

החלטה:

מועצת העירייה מחליטה לאשר פה אחד ) 22בעד( את החוזה בין עיריית
חולון לבין החברה לבידור ובילוי )חולון( בע"מ.
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אני עובר לסעיף הבא.

בחירת חברי ועדת שימור אתרים.

מוטי ששון:

 .5בחירת חברי ועדת שימור אתרים .אז ככה זה ,או ראש העיר או ממלא
מקומו אבל נוסף לכך יש את הפקידות ,אנשים שבמסגרת ההוראות ככה ,אז
רמי אהרוני ,מיכה נצר ,ד"ר מיכה נצר ,עופר צילקר ,מימי פלג ,אופירה
גורליק ,רחל דוד נציגת משרד הפנים .אני מציע את יאיר טאו שהוא יהיה
יו"ר זה ,מגיע עוד נציג אחד לאמת ,נציג אחד לש"ס ונציג אחד לאופוזיציה,
אז יש מקום אחד אני לא יודע למי לתת אותו .תחליטו ביניכם.

דובר :תן אותו לרועי ,לרועי.
מוטי ששון:

בסדר ,מקובל? אז רועי ,או.קיי .זברלו אתה צריך לתת לי בנאדם ,וצריך לתת
לי מספר אנשים פה .אני צריך לתת עוד אחד ,אני אדבר עם החברים ,טוב .אז
ההצעה אושרה .אני ,אז אני זברלו ואמת ,סיעת אמת צריכה להביא שם נוסף
כל אחד.
או.קיי .אני עובר לסעיף הבא .אישור פתיחת חשבון בנק .אתם רואים .מי
בעד? מי בעד מה שאמרנו? אושר פה אחד .22 ,רועי.

אושר פה אחד ) 22בעד(
החלטה:

מועצת העירייה מחליטה לאשר פה אחד ) 22בעד( את בחירת חברי ועדת
שימור אתרים כפי שפורט על ידי ראש העיר.

.6

אישור פתיחת חשבון בנק ,בהתאם למכתבו של חשב העירייה מר אורי צור מיום
.16/2/09

מוטי ששון:

טוב ,קודם כל פתיחה של החשבון .אתם רואים במכתב שהוא מדבר
שהחשבון לצורך ניהול הכנסות והוצאות שנובעות מחוק העזר העירוני החדש
להיטל שצ"פ כקרן יעודית כמו שאמר ליפא ,שזה יהיה צבוע ,שלא יהיה
אפשר להשתמש בזה לדברים אחרים.
אז מסמיכים אותי ואת הגזבר לחתום על נספחי פתיחת החשבון ואישור
המועצה כי בעלי זכויות החתימה על חשבון זה יהיו בעלי זכויות החתימה
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בחשבונות הבנקים האחרים של העירייה בהרכב חתימות זהה .ומה אמרת
עוד אורי אתה רוצה להוסיף?
דובר :רגע אורי ,תיגש למיקרופון ותסביר על הסיפור של השלוש חשבונות.
אורי צור:

שלחתי מכתב נוסף קצת באיחור ,אם החברים מסכימים לדון בזה אני
אשמח .שלושה חשבונות נוספים בבנק המזרחי ,לצורך השקעות על ידי
מנהלי תיקים שכבר אושרו על ידי המועצה וחשבון מנוהל על ידי יועץ
השקעות מהבנק שהוא נותן הוראות של מכירה וקנייה .הנושא נדון בועדת
השקעות ולמעשה זו בקשה של ועדת השקעות.

מוטי ששון:

אז אני מבקש מהחברים כי זה נותן לנו גמישות טובה יותר להשקיע ,אז
קודם כל אני רוצה לאשר את זה .מי בעד אישור לפי המכתב של אורי צור מ-
 ,16/2מי בעד? פה אחד.22 .

אושר פה אחד ) 22בעד(
החלטה:

מועצת העירייה מחליטה לאשר פה אחד ) 22בעד( פתיחת חשבון בנק,
בהתאם למכתבו של חשב העירייה מר אורי צור מיום .16/2/09

מוטי ששון:

מי בעד קודם כל להוסיף את שלושת החשבונות שמדבר עליהם אורי צור
חשב העירייה .מי בעד? מי בעד להוסיף את שלושת החשבונות? רועי .טוב ,אז
בואו ננסח את ההחלטה .מועצת העיר מאשרת ,איפה המכתב?

)מדברים ברקע(
מוטי ששון:

טוב ,אני עובר אנחנו נחזור לזה אחר כך .אני עובר לסעיף הבא.
אושר פה אחד ) 19בעד(

החלטה:

מועצת העירייה מחליטה לאשר פה אחד ) 19בעד( את פתיחת שלושה
חשבונות בנק חדשים בבנק המזרחי טפחות בע"מ
אישור המועצה להסמכת ראש העיר מוטי ששון וגזבר העירייה מר יצחק
וידבסקי לחתום על מסמכי פתיחת החשבונות.
אישור המועצה כי בעלי זכויות החתימה בחשבונות יהיו בעלי זכויות
החתימה בחשבונות הבנקים האחרים של העירייה ובהרכב חתימות זהה
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אישור הדו"חות הכספיים לשנת  2007של עיריית חולון.

מוטי ששון:

אישור הדו"חות הכספיים לשנת  2007שמצ"ב בקשה .אורי תתקרב ,שב ליד
השולחן.

אורי צור:

קודם כל אני חוזר על ההתנצלות ...בספטמבר  08קצת סדר הדברים,
שמגישים את זה ,פשוט הדיון נדחה קצת בגלל הבחירות .אבל שנת  2007כפי
שרואים הדו"חות הכספיים התקציב הרגיל בהיקפו היה כ 98%-מהתקציב
המעודכן ,הסתיים בעודף של  2.7מיליון .כאשר למעשה רואים גידול ריאלי
גם בהוצאות גם בהכנסות .הגידול הריאלי בהכנסות היה גדול יותר מהגידול
בהוצאות ומכאן הגידול...
השכר זה מעניין את כולנו נשאר ברמתו של כל השנים האחרונות 34% ,מסך
כל ההוצאות בתקציב.
גביית הארנונה היתה  52%מסך כל הכנסות העירייה ,דומה למה שהיה בשנת
 .2006הכנסות המימון ,אני מזכיר זה עדיין  2007לפני הנפילות של ,2008
הסתכמו ב 11.4-מיליון שקל ,כאשר על פי ההנחיות של רואה החשבון הכסף
הזה הולך לתקציב הפיתוח ולא לתקציב הרגיל ,אבל איך אומרים זה עודף
נוסף.
עוד שתי מילים לגבי ההוצאות .אז כמו שאמרתי השכר  .34%היתה עלייה
קטנה בפנסיה ,ירידה בפיצויים ,אנחנו זוכרים ש ...הפנסיה ילך ויגדל.
העובדים עם הפנסיה התקציבית ...לצאת לפנסיה אז ההוצאות האלה
תגדלנה.
לגבי גרעונות ,בשלושה סוגי פעילות בשם המשרדים היעודיים ,בחינוך
הפורמלי הגרעון היה  60מיליון שקל בין הכנסות להוצאות ,כמעט 27%
מהפעילות,

מוטי ששון:

תגדיר את זה אחרת,

אורי צור:

החינוך הבלתי פורמלי,

מוטי ששון:

תגדיר את זה סבסוד לא גרעון ,העירייה מוציאה ,זה מסבסד את החינוך.

אורי צור:

בחינוך הבלתי פורמלי הסבסוד היה כמעט  62מיליון שקל ,למעלה מ95%-
מהפעילות.
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ברווחה סבסוד של  27מיליון שקל ,מעל  30%מהפעילות ...בעוד שבממוצע ה-
 5%האלה שווים מיליונים.
מוטי ששון:

החלק שלנו.

אורי צור:

ההוצאה המסודרת באחוזים זה...
לגבי עלויות הגבייה ,אז בשנת  2007לעומת  2006חלה ירידה של קרוב
למיליון שקל ,למרות שהיתה עלייה בגבייה של ההכנסות העצמיות .מבחינת
היעילות של הגבייה ,כל שקל שמשקיעים בגבייה מביא הרבה יותר משקל
בהכנסות.
תקציבים בלתי רגילים ,כל התב"רים .בשנת  2007קרוב ל 154-מיליון שקל,
ב .130 2006-זה נובע כמעט מכל המרכיבים של ההכנסות ,גם מהיטלים.
אנחנו גם נזכיר ,לקחנו בשנת  2007הלוואות של כ 54-מיליון שקל ,משרד
הפנים פשוט מכריח .כל הגידול הזה בהכנסות מביא לידי גידול ,אפשר
לראות אותו במאזן ,מביא לידי גידול גם בקרנות הפיתוח ,גם יוצר עודף
שנתי של כ 5-מיליון בביצוע של הפיתוח וגם מביא לעלייה ביתרה הזמנית של
התב"רים ,שהפכה מגירעון של כ 18-מיליון שקל ב 2006-לעודף של  13מיליון
שקל.
עוד מילה אחת לגבי הפעילות של הקבוצה ,ופה קצת יש לנו טעות דפוס.
בעמוד יב' של המאזן ,המספרים הנכונים מופיעים בעמוד כט' ,סך הכל
הפעילות של העירייה עם החברות הבנות כשמקזזים את כל הפעילות
ההדדית וההעברות בין הקבוצות ,אז היה גידול בערך  1,023מיליארד ב2006-
ל 1,098-מיליארד ב .2007-אם יש שאלות.

מוטי ששון:

כן ,יש שאלות? אם לא ,אין שאלות .מי בעד אישור המאזן הכספי ,הדו"חות
הכספיים לשנת  2007של עיריית חולון ,מי בעד? אושר .פה אחד 19 .בעד.
אושר פה אחד.
אושר פה אחד ) 19בעד(

החלטה:

מועצת העירייה מחליטה לאשר פה אחד ) 19בעד( את הדו"חות הכספיים
לשנת  2007של עיריית חולון.
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אני עובר ,ברשותכם אני עובר לסעיף הקודם .אז אני אבקש שההחלטה תהיה
כך ,אישור המועצה לפתיחת ,יואל ,אישור המועצה לפתיחת שלושה חשבונות
בנק חדשים בבנק המזרחי טפחות בע"מ .אנחנו מבקשים את אישור המועצה
להסמכת ראש העיר מוטי ששון וגזבר העירייה מר יצחק וידבסקי לחתום על
מסמכי פתיחת החשבונות .אישור המועצה כי בעלי זכויות החתימה
בחשבונות יהיו בעלי זכויות החתימה בחשבונות הבנקים האחרים של
העירייה ובהרכב חתימות זהה ,מי בעד? אז גם זה אושר פה אחד 19 ,בעד .זה
תכניסו לסעיף הקודם ,בסדר? או.קיי .אני עובר לסעיף הבא.

.8

מינוי חבר המועצה עזרא סיטון כיו"ר הועדה לקידום מעמד הילד.

מוטי ששון:

מינוי חבר המועצה עזרא סיטון כיו"ר הועדה לקידום מעמד הילד ורבקה עדן
כחברה בועדה הזאת ,אה ,בסעיף נפרד? היא בועדה למעמד הילד ,לא ,כי
אחר כך יש בועדות אז אני רוצה כבר לדחוף אותה לפה ,אם כבר אנחנו
אומרים יש מקום אחד לאמת ,לסיעת אמת אז אני מציע ,או.קיי .נשאיר את
זה ככה .או.קיי .מי בעד?  ,19אושר פה אחד.

אושר פה אחד ) 19בעד(
החלטה:

מועצת העירייה מחליטה לאשר פה אחד ) 19בעד( את מינויו של חבר
המועצה עזרא סיטון כיו"ר הועדה לקידום מעמד הילד.

.9

מינוי חברת המועצה רבקה עדן כיו"ר ועדת הנוער.

מוטי ששון:

מינוי חברת המועצה רבקה עדן כיו"ר ועדת הנוער .מי בעד?  19בעד ,אושר.

אושר פה אחד ) 19בעד(
החלטה:

מועצת העירייה מחליטה לאשר פה אחד ) 19בעד( את מינויה של חברת
המועצה רבקה עדן כיו"ר ועדת הנוער.
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מינוי מ"מ ראש העיר יאיר טאו וגזבר העירייה מר יצחק וידבסקי חברים
באיגוד ערים ,שניהם חברים כבר בועדה ,הם ממשיכים להיות שמה .מי בעד?
 19בעד .אושר פה אחד.

אושר פה אחד ) 19בעד(
החלטה:

מועצת העירייה מחליטה לאשר פה אחד ) 19בעד( את מינוים של מ"מ ראש
העיר יאיר טאו וגזבר העירייה יצחק וידבסקי חברים באיגוד ערים.

מוטי ששון:

מינוי סמנכ"ל תשתיות מר הרצל רוזנטל כחבר בתאגיד ערים ואשפה במקום
ארנון שאול שפרש .מי בעד? חיריה .מי בעד?  19בעד .אושר פה אחד.

אושר פה אחד ) 19בעד(
החלטה:

מועצת העירייה מחליטה לאשר פה אחד ) 19בעד( את מינויו של סמנכ"ל
תשתיות מר הרצל רוזנטל כחבר בתאגיד ערים ואשפה במקום ארנון שאול
שפרש.

.10

מינוי סגן ראש העיר מר זוהר נוימרק לחבר הנהלה בתאגיד המים – מי שקמה חולון.

מוטי ששון:

מינוי סגן ראש העיר מר זוהר נוימרק כחבר הנהלה בתאגיד המים מי שקמה.
אני רק מזכיר לכם שהוא היה בעבר חבר ,איש ציבור בתאגיד ועכשיו הוא
החליף רק כובע בתור חבר מועצה .מי בעד?

רועי כהן:

רגע רגע רגע,

מוטי ששון:

מה השאלה?

רועי כהן:

התאגידים העירוניים וגם החברות לאיגוד ערים ,הם צריכים לבוא במכלול
אחד ,כחלק יחסי של כל הסיעות .הם צריכים להיכנס לפול .אתה לא יכול
למנות את זוהר נוימרק כי אם הוא נציג או של חבר מועצה או נציג ,אתה
צריך לנקוב בסיעה מטעם מי,

מוטי ששון:

סיעת אמת.
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לא ,אבל צריך להביא את זה כמכלול אחד ,זה גם מה שהפסיקה קבעה וזה
גם מה שאתה ,אתה הבאתי היום את כל החומר ,עשיתי עבודת תחקיר על
הנושא .אתה צריך להביא את זה כנציג של איזה סיעה ,כמה סך הכל יש
שמה ,כמה סך הכל יש לדירקטורים לעירייה ,מי הנציג ציבור וגרינר מטעמי,
אתה צריך להקריא את זה לפרוטוקול ולהגיד את זה בדיוק ולהציג...

מוטי ששון:

להקריא את זה יש את זה.

רועי כהן:

לא ,רשום פה מינוי סגן ,לא רשום מטעם מי,

מוטי ששון:

מטעם אמת ,סגן ראש העיר מטעם אמת.

רועי כהן:

לא ,כמה דירקטורים סך הכל יש ,כמה נציגים ...תגיד הכל ,מה?

מוטי ששון:

אילן לוי חבר מועצה,

רועי כהן:

מתי הוא מונה? מה זה מונה בעבר?

מוטי ששון:

חבר'ה ,זה לא שמסתיימת קדנציה ,כי זה לא עובד ככה .אילן חבר מועצה.

)מדברים יחד(
דובר :כל הדירקטורים ממונים לקדנציה ,לא לא ,לקדנציה כדירקטור של שלוש שנים,
רועי כהן:

לא נכון,

דובר :אז תקרא את חוק תאגידי המים ,תקרא את חוק תאגידי המים.
רועי כהן:

לא ,מה פתאום ,ואם הוא לא נבחר למועצה והוא נמצא על תקן?

מוטי ששון:

זה משהו אחר.

רועי כהן:

לא נכון ,זה אוטומטית ,תסתכל גם בזה,

מוטי ששון:

רועי ,זכותך לערער .אני מציע עכשיו אם זו הבעיה שלך ,אני מציע כרגע את
זוהר נוימרק כחבר סיעת אמת בדירקטוריון הזה במקום משה רינת ,נקודה.

רועי כהן:

סך הכל יש תשעה ,סך הכל יש תשעה .שניים נציגי ציבור,

דובר :אחד נציג של אזור ,לא ,שניים נבחרי ציבור,
רועי כהן:

שניים נבחרי ציבור שאחד מהם זה אילן לוי ,אילן לוי הוא מטעם איזה סיעה
של אילן לוי.

אילן לוי:

לא לא לא ,מה פתאום?

רועי כהן:

מה לא לא לא?

אילן לוי:

אני מוניתי בקדנציה הקודמת מטעם ש"ס.
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)מדברים יחד(
מוטי ששון:

אני מעמיד אותם להצבעה ,אילן לוי ורגע רגע ,אני מעמיד את זה להצבעה.
אתה זכותך לערער ,תעתור למי שאתה רוצה ,אני חושב שסיימתם את ...היא
רשאית להציג את ,דקה ,אז כרגע ,תעשה את כל החשבונות שלך אחר כך,
אותי כרגע זה סדר היום זוהר נוימרק .מי בעד זוהר נוימרק כחבר הנהלה
בתאגיד?  18בעד .מי נגד? מי נמנע?  2נמנעים ,אושר.

בעד:

18

נגד:

/

נמנע2 :
החלטה:

מועצת העירייה מחליטה לאשר ברוב קולות ) 18בעד( את מינויו של מר
זוהר נוימרק לחבר הנהלה בתאגיד המים – מי שקמה חולון.

מוטי ששון:

אני עובר .מינוי מנחם גרינר לחבר הנהלה בתאגיד המים מי שקמה חולון.

רועי כהן:

מטעם מי?

מוטי ששון:

מטעמי ,אני הצעתי אותו ,הוא לא חבר מפלגת העבודה ,לא סיעת אמת ,איש
ציבור.

רועי כהן:

אבל רגע ,יש ,זה צריך להיות,

מוטי ששון:

איש ציבור,

רועי כהן:

אין בעיה איש ציבור מטעמי ,מה זה...

מוטי ששון:

אני הצעתי אותו.

רועי כהן:

אתה מפלגת העבודה ,אתה אמת.

מוטי ששון:

לא ,לא,

רועי כהן:

אז מה?

מוטי ששון:

מי קבע שאיש ציבור אני צריך למנות לפי מפתח,

רועי כהן:

אתה קבעת ,אתה קבעת,

מוטי ששון:

סליחה ,סליחה ,אני ,רועי ,רועי ,אם אתה חושב שמשהו לא תקין אתה רשאי
ללכת ולעתור ולערער למי שאתה רוצה .אני כרגע מציע,
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דובר :תן לי לענות לך ,לליכוד היה נציג מהאופוזיציה ,לא אני הייתי ,ניסים דיין ,לא אני
נכנסתי במקום ש"ס ,ש"ס הכניסו אותי.
ניסן זכריה:

אבל כבר לא רלוונטי,

דובר :נסים דיין הוא שמה ,מה זה לא רלוונטי? הוא שם מטעם הליכוד.
מוטי ששון:

סליחה רגע ,אתה מחליט,

דובר :זה לא הולך ככה,
מוטי ששון:

אתה מחליט שניסים תראה ,כל דירקטור ,כל דירקטור מקבל כתב מינוי
לתקופה מסוימת ,לתקופה קצובה.

ניסן זכריה:

אבל אין יחסיות פה.

מוטי ששון:

מה זה קשור? תקשיב,

ניסן זכריה:

אבל בשביל זה יש קואליציה ואופוזיציה ,אתה צריך לתת,

מוטי ששון:

או.קיי .שמעת מה שאני אומר? זו ההצעה שלי ,אתה חושב ,אתה חושב
שנעשה כאן משהו לא תקין ,לא נותן את הייצוג שלך תערער.

רועי כהן:

מה זה לערער? אתה צריך,

מוטי ששון:

אני מציע את מנחם גרינר,

רועי כהן:

אבל אתה צריך להגיד ,אתה לא ,אתה צריך להגיד ,אתה לא ,ראש העיר לא
נציג של אף אחד ,אתה נציג של סיעת אמת .אתה ממנה אותו,

מוטי ששון:

אני נציג של התושבים לידיעתך ,אני לא נציג אמת.

רועי כהן:

מספר  1של סיעת אמת.

מוטי ששון:

יפה ,של כולם.

רועי כהן:

בסדר ,אתה אבל,

מוטי ששון:

רועי ,מה הבעיה שלך? אני מציע את גרינר אתה רשאי לא להצביע.

רועי כהן:

לא ,אני לא רשאי לא להצביע ,אתה רשאי...

מוטי ששון:

מי בעד ההצעה שהעליתי כרגע ,בחירת מנחם גרינר לחבר בהנהלה בתאגיד
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המים .מי בעד?  18בעד .מי נגד? מי נגד?  3נגד .תודה רבה .ההצעה אושרה.
בעד:

18

נגד:

3

נמנע/ :
החלטה:

מועצת העירייה מחליטה לאשר ברוב קולות ) 18בעד( את מינויו של מנחם
גרינר לחבר בהנהלה בתאגיד המים.

.11

אישור לרישום משכנתא לטובת ועדת התביעות בהתאם לחוות דעתו של עו"ד יחיאל
אטיאס מיום .5/1/09

מוטי ששון:

אישור לרישום משכנתא לטובת ועדת תביעות בהתאם לחוות דעתו של עו"ד
יחיאל אטיאס מיום  .5/1/09ליפא אתה יכול? תדבר אתה ,הגרון שלי כבר..

עו"ד ליפא קמינר :יש לנו נכס שנמצא באזור דב נוב שמשמש את הקשישים זה נקרא מעון
יום לקשישים,
מוטי ששון:

מרכז יום ,לא מעון ,מרכז יום.

עו"ד ליפא קמינר :מרכז יום לקשיש .או.קיי .עכשיו לצורך השיפוץ של המרכז יום לקשיש
הזה ,הם צריכים לקחת הלוואה על מנת לממן את השיפוץ .בשיפוץ משתתפת
העירייה אשל והם .העמותה שמפעילה את המקום .ועל מנת לקבל את הכסף
צריכים לעשות את הכי פשוט שיש כמו כל אחד ,לקבל את ההלוואה .אנחנו
צריכים לאשר את זה .הבית לא חדש ,מה זה?
מוטי ששון:

הוא ישן מאוד.

עו"ד ליפא קמינר :הבית לא חדש אבל הבית עובד יום יומי.
מוטי ששון:

הקומה השנייה .הקומה הראשונה היא,

עו"ד ליפא קמינר :ותיקה מאוד.
מוטי ששון:

או.קיי .מי בעד?  .21אושר פה אחד.

אושר פה אחד ) 21בעד(

החלטה:

מועצת העירייה מחליטה לאשר פה אחד ) 21בעד( את רישום המשכנתא
לטובת ועדת התביעות בהתאם לחוות דעתו של עו"ד יחיאל אטיאס מיום
.5/1/09
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או.קיי .אישור עיריית חולון למשכון זכויות בקרקע במכון הטכנולוגי אקדמי
חולון כפי שנחתם בהסכם מיום  ...3/11בין המכון ובין עומרים השקעות
מניבות  2005בע"מ .תסביר להם את זה.

עו"ד ליפא קמינר :כאן יש ,ללכת קצת הפוך .חברי המועצה הותיקים זוכרים שכרגע יש
פיתוח מאוד גדול במכון הטכנולוגי .המכון הטכנולוגי יצא לעסקה ,במסגרת
העסקה יבנו מעונות סטודנטים ,מעונות הסטודנטים האלה אמורים לתת
נפח לתוך המכון,
מוטי ששון:

לא רק מכון ,לא רק מעונות,

עו"ד ליפא קמינר :לא נכון ,אבל אני מדבר בעיקר קודם כל זה המעונות מתחתם גם יהיה
את החלק המסחרי של המקום ,שמכיל בתוכו בתוך העניין הזה החל ...יש פה
אנשים שמכירים היטב את התחום ,קפיטריה ,חנויות וכו' וכו' .בדיוק ,אבל
הסיפור הלחם הגדול כאן זה המעונות.
על מנת להקים את המעונות האלה וזה השקעה עצומה ,המכון ביקש בעצם
משקיע חיצוני ,היזם הסכים אבל הוא מתנה בתוך ההסכם שלו התניה אחת,
שאם יקרה והמכון פתאום יעלם ,הישות הזאת תעלם ,הקרקע על פי החוק
חוזרת אלינו לעירייה לכאן .ואז הוא אומר מי יבטיח לי שעדיין המעונות
ישארו בידי ולא יקחו אותם בתקופת החכירה שהיא  25שנה? אז אנחנו בעצם
בחלק הזה נותנים הבטחה לבנקים ,ששוב נותנים לו את ההלוואה ,שהיה
והמכון פתאום יתפרק ,משהו אם יורשה לי בסוגרים מאוד תיאורטי ,אם
המכון הזה בדיוק יתפרק ,העירייה תמשיך לאפשר לו לסיים את החוזה
שלו...
רועי כהן:

מי זה הוא?

עו"ד ליפא קמינר :חברת עומרים .חברת עומרים זה חברת בת של נר.
מוטי ששון:

חיים נר.

יצחק רון:

כמה יחידות מעונות בונים?

עו"ד ליפא קמינר :נדמה לי  300חדרים יש לסטודנטים במעונות.
רועי כהן:

במשך  25שנה יהיה להם זכות לעשות מזה גם לא מעונות ,כאילו מה,
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עו"ד ליפא קמינר :זה רק מעונות ,רק מעונות,
רועי כהן:

אבל אם נגיד יסגר המכון אז מה יהיה להם הזכות להשתמש?

עו"ד ליפא קמינר :להמשיך מעונות ,להשכיר את זה לסטודנטים,
רועי כהן:

לא ,אבל רגע ,אם נסגר המכון,

דובר :סטודנטים אחרים.
)מדברים יחד(
מוטי ששון:

חבר'ה ,אנחנו מרחיבים את היריעה .בסך הכל הוא רוצה לקחת אשראי
מהבנק ,והבנק אומר לו מה יקרה מחר אם העסק נסגר אז הוא אומר לו
תשמע ,ההסכם בכל מקרה ,ההסכם יקויים בין על ידי המכון ובין על ידי
העירייה ,זה מה שהוא ביקש כדי לקבל את האשראי מהבנק .מי בעד? 20
בעד .מי נגד? מי נמנע? רועי מה אתה?

רועי כהן:

הצבענו בעד.

מוטי ששון:

רגע 22 ,בעד ,אושר פה אחד.

אושר פה אחד ) 22בעד(
החלטה:

מועצת העירייה מחליטה לאשר פה אחד ) 22בעד( משכון זכויות בקרקע
במכון הטכנולוגי אקדמי חולון כפי שנחתם בהסכם מיום  ...3/11בין המכון
ובין עומרים השקעות מניבות  2005בע"מ.

.12

הסמכת עו"ד ליאת לרנר ,ת.ז 027377522 .להתייצב לתבוע בביהמ"ש לעניינים
מקומיים בחולון בהתאם לכתב הסמכה.

מוטי ששון:

הסמכת עו"ד ליאת לרנר ,ת.ז 027377522 .להתייצב ולתבוע בבית משפט
לעניינים מקומיים בחולון בהתאם לכתב ההסמכה .יש לכם את זה כאן ,לא
צריך לחזור נכון? מי בעד? מי בעד? אושר פה אחד.22 .
אושר פה אחד ) 22בעד(

החלטה:

מועצת העירייה מחליטה לאשר פה אחד ) 22בעד( הסמכת עו"ד ליאת לרנר,
ת.ז 027377522 .להתייצב ולתבוע בבית משפט לעניינים מקומיים בחולון
בהתאם לכתב ההסמכה.
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אישור פרוטוקול הועדה המקצועית לקביעת תבחינים לתמיכה בספורט
לתקציב  .2009איפה יגאל? יש איזה שאלות שלכם? בבקשה לשאול.

רועי כהן:

אני רוצה לברך את הנושא שהעלו ב 700,000-שקלים את תקציב התמיכה
לסך הכל אגודות הספורט אבל מנגד אני רוצה להציג פה את הבעיה שנוצרת
כתוצאה מאישור התבחינים .ובאמת זה הזדמנות גם לברך את הפועל חולון
על הזכייה בגביע המדינה ובאמת עם כל הרצון של כל המועצה הזאת לסייע
לפועל חולון ,ואני בין הראשונים שבעד ,אבל אישור התבחינים כפי שהם
יבואו לידי ביטוי כאן גורמים לכך שערך הנקודה תרד לסדר גודל של לדעתי
בהערכה גסה לסדר גודל של בין  3,500ל 3,700-שקלים ,כאשר כל ערך
הנקודה זה יהיה ערך הנקודה בערך ,בין ,נו אז אני ,אין לי את זה ,לא קיבלנו
אתזה עדיין ,אתה לא נתת לנו את זה ,ואני עוד הלכתי לזה ,3,200 .היה 3.5
והיה בנקודות שהקבוצות קיבלו הם לא היו ,יש פה העלאה של לדעתי סדר
גודל של ,בניקוד סדר גודל של העלאה של  300-400ניקוד לקבוצות אחרות,
ואין לי שום בעיה .אני בעד שהפועל חולון ,אבל הפרופורציות לא נשארו אותו
דבר וערך הנקודה יורד משנה לשנה .הוא התחיל בשנת  2004עם  5200והיום
הוא נמצא על  3200שקלים .אני יכול להראות לך ,יש לי את הכל שמור ,אני
הייתי אז היו"ר של הועדה ואני הבאתי את זה .היה  5200שקלים והיום
אנחנו עומדים על  .3200והניקוד לקבוצות בטח ובטח שלא עולה ,מלבד
קבוצה שאין עוררין ,קבוצת הפועל חולון שתקבל בשנה הבאה בכדורסל 320
נקודות אבל מנגד ,אין בעיה אני בעד ,גם אני בעד אבל מה קורה ,כל שאר
האגודות ילכו למטה יקרסו ,מה שאתה ,בסדר,

מוטי ששון:

תן לו לדבר ,יגאל יענה לו אחר כך.

רועי כהן:

השמיכה ,נכון שהשמיכה ,אבל צריך להיות פרופורציה .לא יכול להיות
שמסדר גודל ,למעלה מקרוב ל 40%-מערך הנקודה בשנת  ,2005היום אנחנו
בשנת  ,2009הניקוד לקבוצות בטח ובטח לא עולה לשאר הקבוצות כי אין
להם יכולת לעלות ליגה או לשפר את העמדות שלהם .אבל בסדר ,אני
מסכים ,אבל אתה לא יכול מנגד גם לא לתת וגם להוריד כל הזמן .אתה ,מה
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שיקרה עכשיו שהקבוצות האחרות אני רואה שקבוצת הפועל חולון ,צפרירים
חולון תקבל שנה הבאה  3,000שקלים 3,200 ,שקלים .לא נכון ,לפי התבחינים
אתה נותן  1.25מסך הכל ,בליגה חמישית שישית ,תאשר את הקריטריונים.
אתה תאשר ,תסתכל על הקריטריון שאישרת ,אתה נותן רק נקודה אחת
בליגה חמישית ,בליגה חמישית אתה נותן רק נקודה אחת ,תקרא .בליגה
חמישית מקבלים רק נקודה אחת וזה מה שיגרום לכך שהם קבוצה שהיא
הקבוצה הייצוגית הבכירה ביותר שיש לחולון בכדורגל ,נכון שהיא התדרדרה
עד לליגה ב' אבל חבל היא בדרך לעלות ליגה אני מקווה .אבל צריך לחשוב
פה ברמה של להשאיר לפחות את האגודות ולצוף מעל המים .מה שאנחנו
עושים ,מה שמאשרים עכשיו יגרום לכך שנכון שהפועל חולון תזכה בכדורסל
תזכה לכמעט מיליון שקל תקציב ,אבל שאר האגודות יגיעו למצב שאפילו
את האגרה של רשם העמותות הם לא יוכלו לשלם עם התקציב הזה.
זה פשוט לעג לרש מה שאנחנו עושים .אנחנו מאשרים את התבחינים ואת
תקציב האגודות שאין שם ,אין מאחורי התקציבים האלה כלום .אין מאחורי
התמיכה הזאת שום דבר .קבוצות שלמות ימחקו כולל ענף ספורט כמו
כדורגל ,שהוא ענף הספורט המוביל במדינה ,שהוא ימחק כתוצאה מהאי
תמיכה הזאת.
עכשיו ,מה שצריך לעשות זה לעשות פרופורציה בין הערך ,לקבוע שערך
הנקודה לא ירד מסך גובה מסוים ואחרי זה לשחק עם העניין של הנקודות
והזה .לא נכון ,אם אתה קובע ש 4,000-שקלים,
דובר:

אם הסך הכל...

רועי כהן:

הסך הכל ,אז אתה צריך עם ערך הנקודה ,אתה לא יכול לגרום לכך שאתה
מעלה כל הזמן את הנקודות ומשאיר את אותו סכום .אתה מעלה כל שנה כדי
לתת לקבוצה יותר ,כי אתה רוצה באמת ,אתה רוצה קצת יותר .אתה מעלה
את הנקודות.

מוטי ששון:

רועי ,העוגה ,תקשיב ,העוגה בסך הכל גדלה.

רועי כהן:

כן ,אבל היא לא גדלה בפרופורציה של העלייה של הזה ,היא יורדת כל שנה.

מוטי ששון:

תקשיב ,סך ,אני מסתכל למעלה על הטוטל .אני העליתי את הרף כלפי מעלה,
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מקבלים יותר כסף .עכשיו ,ישנה ועדה מקצועית שיושב בה יגאל אייל
ואנשים אחרים ,הם ישבו והם הגיעו ,עשו את האריתמטיקה שלהם ,הגיעו
לאיזה הצעה שלהם .אני מבטיח לך ,קח אתה ,תבנה אתה ,תבנה תבחינים
אחרים .קח את קובי תבנה תבחינים אחרים ,קח את זברלו ,כל אחד מאתנו
עם הראש שלו ,עם תפיסת העולם שלו יבנה את זה קצת אחרת.
אבל אני אומר ,הם עשו את זה כל השנים ומעולם לא ערערנו על ההחלטות
של הועדה המקצועית של הפקידים.
רועי כהן:

לא ,אני לא,

מוטי ששון:

זכותך לבוא ולהגיד לערער .הסך הכל גדל ,הסך הכל גדל.

רועי כהן:

תראה,

מוטי ששון:

אז נכון שהכדורסל קיבל יותר ,אתה גם היית רוצה שיקבלו יותר.

רועי כהן:

 ...לשנת  2007מה שעכשיו אישרנו ,קבוצת הפועל צפרירים חולון בכדורגל
קיבלה  269,000שקלים ,הפועל כדורסל קיבלה  398,000שקלים ,אליצור
חולון כדורסל קיבלה ,560,000

מוטי ששון:

רק תזכיר באיזה ליגות הם היו.

רועי כהן:

אליצור כדורסל נשארה באותה ליגה ,מכבי,

מוטי ששון:

לא לא לא ,הכדורסל באיזה ליגה היו?

רועי כהן:

בשנת  ?2007בליגת על מה זה?

מוטי ששון:

בליגת על והם היו ,כמה אתה אומר קיבלו?

רועי כהן:

.398

מוטי ששון:

לא היה.

רועי כהן:

הנה ,מה פתאום? זה בוגרים ,מה אתה?

מוטי ששון:

הבוגרים לא .395

רועי כהן:

 398,000הם קיבלו.

מוטי ששון:

לא הבוגרים.

רועי כהן:

הנה ,זה מה שאישרת במאזן .זה מה שאישרת עכשיו במאזן .קבוצת הפועל
חולון בכדורסל קיבלה  398בשנת .2007

דובר:

תוסיף את ההלוואה ,אין דבר כזה.
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רועי כהן:

מה זה תוסיף? זה כולל ההלוואה כי יש פה צפרירים חולון,

מוטי ששון:

איך יכול להיות אם ההלוואה  ,400,000איך יכול להיות?

רועי כהן:

למה? אתה אישרת,

מוטי ששון:

רועי ,רועי תקשיב ,רועי,

רועי כהן:

אלא אם כן יש  400,000מעבר.

מוטי ששון:

רועי ,מה אני מסביר לך? אתה 395 ,זה אולי מה שנשאר להם ,כי יש להם
החזר הלוואה של סדר גודל של  .400,000אז לפי מה שאתה אומר ,אם הוא
קיבל  395וצריך להוריד את ההלוואה של ה 400-הוא קיבל אפס ,אז זה נטו.
אחרי שהוא לקח את ההלוואה.

רועי כהן:

אבל סך הכל התקציב ,רגע אני אעשה ,סך הכל התקציב לאגודת הספורט
בשנת  2007היה  4,256מיליון ,אם יש  400אז הם לא נכנסו לתקציב הזה ,הם
שילמו בדרך אחרת ,זה מה שאומר המאזן שלך .זה מה שאומר המאזן שלך.

יגאל:

ברשותך רועי .רועי היה חבר יו"ר ועדת הספורט והוא זה שבהמלצתו
קיבלנו ...עכשיו ההמלצות ,כמה דברים בהתייחסות לרועי .קודם כל ערך
הנקודה שונה בצורה משמעותית ,רק דבר אחד ,שהפועל חולון ...הפועל חולון
היתה בליגה השלישית והיא קיבלה סדר גודל של  40-50נקודות .הפועל חולון
היום בליגת על ועם העלייה שלה שכל הזמן כאן כולכם דיברתם על הצורך
לתת להפועל חולון כדורסל ,העלייה שלה היום שוות ערך ל 320-נקודות
ואנחנו מדברים,

רועי כהן:

לא ,אנחנו מעלים את זה עכשיו ל 320-זה היה  ,160זה היה .160

יגאל:

שנייה ,עוד לפני ה ,700-לפני ה ,700-רועי שנייה...

מוטי ששון:

אבל רועי הוא עונה לך.

יגאל:

רועי משפט .העלייה של הכדורסל גרמה בהכרח להורדת ערך ...כי זה חוק...
עכשיו לגבי צפרירים ,צפרירים כבר לא מקבלת גם כנראה השנה לצערי לא
תקבל גם את ה 16,000-שמגיע לה כי היא מתנהלת לא כעמותה עם ...וכו' ,אז
זה בכלל לא רלוונטי כי גם השנה לצערי היא כנראה לא תקבל כסף.
עכשיו ,קבוצה מקבלת תקציב לפי לא אם היא הקבוצה הבכירה בעיר לפי
מיקומה בעיר וככה בנויים הקריטריונים .היא נמצאת היום בליגה
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החמישית .בליגה החמישית .בליגה החמישית היא מקבלת להערכתי סכום
ראוי גם להערכתך .תעלה ליגה יהיה עכשיו שינוי במבנה הניהול ואתה יודע,
תקבל יותר .חובת ההוכחה עליה .עכשיו,
דובר:

לא ,זה ליגה שלישית ,שלישית.

יגאל:

שלוש שנים תקציב ...לא קוצץ והשנה הוא עלה ב .700,000-העלייה בעיקרה
לשתי אגודות ,בכדורסל לגברים ונשים ,שיהנו בעיקר מהתוספת כמעט אם
תסתכל אני אתן לך לאחר מכן את הסכומים שיחולקו ,כמעט ואין פגיעה
בכלל באגודות ,אין פגיעה באגודות .הפגיעה אם היא קיימת היא מינורית ,כל
האגודות כמעט כולם מקבלים כמעט את אותם סכומים ,אותם סכומים
שקיבלו,

רועי כהן:

לא יכול להיות ,לא יכול להיות.

יגאל:

אני אתן לך,

מוטי ששון:

הוא יתן לך את המספרים.

יגאל:

אני עונה לך ,ואחר כך את המספרים תשווה אחד לאחד.

רועי כהן:

יש לי.

יגאל:

אתה תקבל אותם.

רועי כהן:

יש לי את המספרים .לא ,יש לי את המספרים זה לא יכול להיות.

מוטי ששון:

טוב רועי ,הוא נותן לך הסברים ,יש עוד משהו?

יגאל:

תקבל אותם .ורק אני יכול לברך על זה שהפועל חולון תקבל את הסכום הזה
שהיא ראויה לקבל .במקביל היא הולכת לקבל גם ביום רביעי הקרוב מענק
זכייה בגביע של קרוב ל 100,000-שקל .פעם ראשונה שהאגודה יש עמותה
חדשה ,רשומה כחוק עם כל האישורים והיא תוכל לקבל תקציב השנה .אם
יש עוד שאלות בשמחה.

יעקב חרש:

יש לי שאלה אחת ברשותך ,למה יו"ר ועדת הספורט לא היה חבר בועדה?

מוטי ששון:

עכשיו הוא רק?

רועי כהן:

לא ,זה לא קשור ,זה ועדת משרד הפנים ,התבחינים זה רק,

מוטי ששון:

אבל חרש,

יעקב חרש:

חייב להיות מוזמן ,יש לו גם מה להגיד.
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מוטי ששון:

חרש ,קובי נבחר רק עכשיו ,זה עבודה שהם עשו כבר קודם.

יעקב חרש:

אז אם לא קובי אז זה שלפניו היה צריך להיות מוזמן.

מוטי ששון:

למי ,למה מוזמן?

יעקב חרש:

אני חושב שיש לו מה להגיד.

מוטי ששון:

חרש ,זה ועדת תמיכות,

רועי כהן:

לא ,ועדת תבחינים ,זה לא תמיכות זה ועדת תבחינים,

דובר:

אצלנו היא בתוך ,הועדת תבחינים היא בתוך ועדת התמיכות .היא ועדה של
פקידות יעקב,

יעקב חרש:

זה לא משנה אבל להיות מוזמן לשמוע איש הספורט,

מוטי ששון:

תאמין לי שהוא מעדכן אותו ,הוא עדכן אותו בהכל.

רועי כהן:

אני רוצה להתייחס למה שאמר יגאל ושלא ישתמע ,אני עוד פעם רוצה לחדד,
אני בעד הגדלת התמיכה ,אני מברך על הגדלת התמיכה .אני רוצה שקבוצות
הספורט יקבלו כמה שיותר תקציב וכולל הפועל חולון בכדורסל .אבל אני בא
ואומר ,ונמצאים פה חלק מהאנשים שנמצאים ,נמצאת פה מנכ"לית העירייה
שנמצאת בועדה של התבחינים .הנושא של הערך נקודה הוא נושא שצריך
לבדוק אותו .הוא כל שנה יורד ,אני יכול להראות את זה מבחינה,

מוטי ששון:

השאלה שלי הכסף שמקבלים האגודות ,עזוב אותי מהנקודות.

רועי כהן:

גם ירד ,אני יכול להוכיח הנה ,אני אקריא לך,

מוטי ששון:

אם הוא אומר לך מינורי וקבוצת העל קיבלה,

רועי כהן:

אני אקריא לך ,הנה אני אקריא לך לעומת  ,2007אני אקריא לך סתם דוגמה
שהיה ,וזה היה לפי  4.2מיליון .אין מצב שזה לא יכול ,תראה אתה לבד יש
מספרים ,אם ירד ערך הנקודה ונשאר על הקבוצות אותו מספר ניקוד ,חוץ
מקבוצה אחת שעלתה.

יגאל:

בין  11ל,12-

רועי כהן:

אז הנה,

יגאל:

אמת ,כל שנה,

מוטי ששון:

טוטל ,הטוטל עזוב אותי ,גדל?

יגאל:

אני אומר בגדול ערך הנקודה ירדתי ב ,11%-למה? כי כל שנה יש עליות
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וירידות וכל שנה הערך נקודה משתנה כל שנה בהתייחס לסך הכל הנקודות...
רועי כהן:

תראה ,התעמלות אמנותית,

מוטי ששון:

רועי,

רועי כהן:

אני ,לא אני רוצה לחדד את זה ,אני לא ,שלא ישתמע שאני לא בעד ולא בזה,

מוטי ששון:

חבר'ה,

רועי כהן:

אני אומר את זה כדי שאנשים ,לסבר לאנשים את האוזן וגם לגרום להם
להבין .אנחנו רוצים כולנו ,שכולם יהיו ,הפועל חולון קיבלה בשנת,

מוטי ששון:

איזה הפועל חולון ,של מה?

רועי כהן:

התעמלות אמנותית,

מוטי ששון:

כן ,כמה קיבלה?

רועי כהן:

שאתה אוהב ,קיבלה בשנת ,זה  317,000שקל .הנה כתוב.

מוטי ששון:

תשמע ,תקשיב ,אני רק רגע ,תן לי לעשות סדר .התקציב מורכב מהקצבה
רגילה שוטפת ובונוס למי שזוכה בהישגים .רועי,

יגאל:

התעמלות אמנותית קיבלו לפני שנה ,160

רועי כהן:

לא זה שנת  2007הם לא קיבלו,

יגאל:

 2007הם קיבלו בסביבות  170,000שקל נקודה וקיבלו תוספת הישגיות,

מוטי ששון:

רגע ,אני רוצה רגע להבהיר לחברים רועי סליחה ,אני לא ,אני לא,

רועי כהן:

אני רוצה להשלים את הדברים,

מוטי ששון:

תשלים,

רועי כהן:

בסדר אין בעיה ,כולל ,317 ,אנחנו הולכים לאשר להם  162,000שקל,

יגאל:

לא זה לא נכון,

רועי כהן:

הנה זה מה שכתוב פה.

יגאל:

לא אתה טועה ,זה רק הבסיס .על הישגיות הם יקבלו השנה עוד כ180-190-
אלף שקל ,מה שאתה מקריא,

מוטי ששון:

תגיד לי ,יש לך אלופה ,תראה ,קודם כל הם אלופות הארץ .דקה דקה ,אתה
רוצה רגע שאני אענה לך? רועי תראה ,סליחה רגע ,סליחה ,רועי ,אני לא
אתחיל להגיד לך זה קיבלה כזה ניקוד זה כזה ניקוד,

רועי כהן:

אבל תבין את הפרופורציות ,סדר גודל של ,25%
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מוטי ששון:

אבל רועי ,אתה לא יכול להשתלט על הדיון.

רועי כהן:

אני קודם כל יכול זה זמן דיבור שלי.

מוטי ששון:

לא ,אתה כבר מדבר יותר מעשר דקות.

רועי כהן:

זה זמן דיבור שלי,

מוטי ששון:

אתה מדבר יותר מעשר דקות.

רועי כהן:

תאמין לי אני לא מדבר יותר מעשר דקות ,אני הגבתי לו ויש דיון .אני רוצה
להסביר את הנושא,

מוטי ששון:

אבל לא ,תשמע,

רועי כהן:

אתה יכול לא להסכים ,אני זה,

מוטי ששון:

אני נותן לך את רשות הדיבור .אבל אני נותן את רשות הדיבור לא אתה ,אתה
לא יכול להתפרץ .אני רוצה להסביר לחברים,

רועי כהן:

קודם כל אני,

מוטי ששון:

אתה מנסה להציג פה תמונה מסולפת.

רועי כהן:

לא נכון.

מוטי ששון:

אבל אני עכשיו מדבר.

רועי כהן:

לא ,לא נכון.

מוטי ששון:

רבותי ,יש הקצבה בסיסית ויש הקצבה לפי הישגיות .אני בזמנו כשהחלטתי
לפני  15שנה אמרתי אני אעשה הבחנה ,אתן תמריצים לאלה שמביאים
הישגים .לכן קבענו מי יהיה באליפות ,מי יהיה בגביע המדינה ולכן
בהתעמלות האמנותית יש את אלופת המדינה אירה ריסנזון ויש עוד ארבע
בנות בקבוצתי שהם חולוניות .הם הגיעו לאולימפיאדה .להגיד לכם
שבתבחינים אז דיברנו שהם יגיעו לאולימפיאדה שיהיה לנו נציגים
באולימפיאדה? לא דיברנו על זה ,לא האמנו שיגיעו ,והנה הבנות האלה הגיעו
מקום חמישי בעולם בקבוצתי ,ארבע בנות מתוך חמש ומקום שביעי או
שמיני אני לא זוכר באישי .אני חושב שזה הישג אדיר לעיר חולון ,לכן אנשים
כאלה מתוגמלים מטבע הדברים.
עכשיו למשל היתה אליפות המדינה ואירה ריסנזון עוד פעם אלופת המדינה,
חולון מה לעשות? אז זה מביא כבוד ,אז על זה הם מקבלים תוספת.
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לכן צריך לראות מה הבסיס .הבסיס הוא  160-170אלף,
רועי כהן:

אני מסכים,

מוטי ששון:

זה מה שהם מקבלים .לכן,

יגאל:

אבל התקציב שאתה מדבר עליו זה כולל ההישגיות ,מה שאתה מכניס ה-
 300,000זה כולל הישגיות,

מוטי ששון:

טוב ,אתה מוכן לסיים כבר?

רועי כהן:

אני קודם כל רוצה להגיד ולומר ,אתה עכשיו דיברת אני רוצה להגיב.

מוטי ששון:

לא ,זה לא פינג פונג.

רועי כהן:

אתה ,ברגע שאתה דיברת על זה ,ברגע שאתה דיברת יש זכות תגובה,

מוטי ששון:

אין לך זכות תגובה ,מה אתה מנהל פה את העניינים?

רועי כהן:

אתה גם לא מנהל ,אתה תיתן את הזכות תגובה,

מוטי ששון:

אז אני ,מי בעד אישור ,מי בעד אישור התבחינים לתמיכה בספורט? לא לא
לא,

יעקב חרש:

ברשותך ,ברשותך,

מוטי ששון:

בבקשה,

רועי כהן:

אתה תיתן את הזכות דיבור,

מוטי ששון:

לא ,אין לך רשות דיבור יותר.

רועי כהן:

אני אקח את הזכות דיבור,

מוטי ששון:

או.קיי .מה רצית חרש?

יעקב חרש:

ברשותך ,יש לנו קבוצת כדורגל ששמה צפרירים ,לא נכנסת לתוך
הקריטריונים,

מוטי ששון:

אז היא לא מקבלת.

יעקב חרש:

רגע ,ברשותך האדיבה .לא תוכל לעמוד ,זאת אומרת אנחנו היום פה גורמים
להם ,החלטנו פסק דין לחסל את הקבוצה.

מוטי ששון:

לא ,אין הבדל בין שנה לשנה אני מצטער.

יעקב חרש:

רגע רגע,

דובר:

לניהול נותנים לה כסף היא לא יכולה לקחת אותו.

דובר:

זה חוק מדינה.
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הכל נכון מה שאתם אומרים אבל לכל כלל יש יוצא מן הכלל .צריכים למצוא
להם תקציב,

מוטי ששון:

חרש ,מי שאין לו ,תקשיב ,זה גוף ,חרש ,זה גוף ציבורי,

יעקב חרש:

אבל הם מקבלים ,נגיד שיש הם יקבלו  17,000שקל ,עם זה הם יכולים
לקיים,

מוטי ששון:

אלה הקריטריונים ,הוא לא יקבל שקל כי אין לו ניהול תקין,

יעקב חרש:

נגיד ש,

רועי כהן:

הם פתחו עמותה חדשה ,הם פתחו עמותה חדשה,

יעקב חרש:

לא ,מוטי ,בוא ברשותך ,אתה גם היית ספורטאי,

מוטי ששון:

נו ,מה הקשר?

יעקב חרש:

אבל תקשיב לי ,תקשיב לרחשי הקהל לא את רחשי המועצה ,את רחשי
הקהל .היית גם ספורטאי גם אני הייתי ספורטאי גם יאיר היה ספורטאי
אנחנו יודעים מה זה ספורט .ישנה פה קבוצה שהיא היחידה בחולון
שמשחקת כדורגל ולא יודע אם היא בליגה ב' או בליגה ג' לא משנה ,אבל היא
בכל זאת מאחדת סביבה נוער נערים ילדים ,מאחדת סביבה.

מוטי ששון:

כל זה בא בחשבון כשקבעו את התבחינים.

דובר:

הנוער מקבלים ,הנוער מקבלים בנפרד.

יעקב חרש:

הם לא יוכלו ,הם יתפרקו.

מוטי ששון:

סליחה,

)מדברים יחד(
יעקב חרש:

עזוב אבל הבוגרים יתפרקו זה נראה לך קובי? זה נראה לך?

דובר:

הם לא יתפרקו.

יעקב חרש:

מאיפה הם יביאו?

דובר:

תשמע ,יש להם ניהול לא תקין.

יעקב חרש:

קובי ,אז לפחות שהעירייה תוותר על מים על חשמל,

מוטי ששון:

מה זה ,מה זה לוותר? מה זה זה הפקרות? בחייך חרש ,אין ,אין דבר כזה.
חרש ,תעשה שינוי פאזה ,אתה עכשיו איש ציבור ,אתה מחוייב לפעול על פי
כללי מינהל תקין .יש קריטריונים ,יש שקיפות ,אין דבר כזה תוותר פה ,אין
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דבר כזה.
יעקב חרש:

אבל תמיד אפשר למצוא...

מוטי ששון:

חרש ,אני לא משחק למצוא כל מיני,

יעקב חרש:

תמיד אפשר למצוא עזרה.

מוטי ששון:

חרש ,סליחה ,אני לא עובד ככה ,אני מצטער ,אני לא עובד ככה.

יעקב חרש:

זה לא שלעבוד ככה,

מוטי ששון:

אני עובד ,אני גוף ציבורי ,אני חייב בשקיפות ,אני חייב בתבחינים ,אני חייב
לפעול במסגרת החוק .נקבעו קריטריונים בזה נגמר העניין .מי שעונה על
הקריטריונים יקבל ,מי שלא עונה לא יקבל .טוב ,או.קיי .מי בעד אישור
התבחינים לתמיכה בספורט כפי שהוגש?  20בעד .מי נגד? אין נגד .מי נמנע? 1
נמנע.
בעד:

20

נגד:

/

נמנע1 :
החלטה:

מועצת העירייה מחליטה לאשר ברוב קולות ) 20בעד( את התבחינים
לתמיכה בספורט לתקציב .2009

.13

מינוי הדירקטוריונים בחברות העירוניות.

מוטי ששון:

אני עובר למינוי הדירקטוריונים בחברה העירונית .רבותי אני מקריא וניסיתי
לעשות כמיטב יכולתי לשחק עם הנתונים ,זה לא כל כך פשוט ואני גם צריך
לדאוג לנשים בתוך הרשימה ואין לנו הרבה נשים .צריך לתמרן אז אני קורא.
החברה הכלכלית מוטי ששון ,יעקב חרש ,יוליה מלינובסקי .פקידות יצחק,

רועי כהן:

רגע ,רק נציגים של סיעות צריך להקריא ,מה הנציגים של הסיעות.

מוטי ששון:

אני מקריא שמות.

רועי כהן:

זה סיעה.

מוטי ששון:

חרש ,נציג מי אתה חרש? תגיד ,תגיד לו .יצחק וידבסקי ,מימי פלג ,חיים כץ,
סמי שמואלי ,אורנה פינחסוב ומקום אחד לסיעת המחנה החברתי.

ניסן זכריה:

איזו חברה זאת?
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החברה הכלכלית ,ואם זאת תהיה אישה אני אודה לך .אני עובר לחברה
לבילוי ובידור .מוטי ששון ,זוהר נוימרק ,חיים זברלו ,אני קורא שמות ,מוטי
ששון ,חיים זברלו ,זוהר נוימרק ,חנה הרצמן ,יצחק וידבסקי ,הרצל רוזנטל
אני קורא פקידות זה חובה.
אחר כך אני עובר לנבחרי ,לאנשי ציבור .אני לא נתתי כרגע את השמות ,מגיע
לסיעת העבודה  .2ואני עובר לחברה לתיאטרון,

ניסן זכריה:

חברה אחת ...עוד  2אתם ארבעה נציגים ונציג אחד מהאופוזיציה אין?

מוטי ששון:

מה זה קשור לאופוזיציה? סיעת העבודה מגיע לה  ,40%בבקשה תעשה
חשבון .מ 3.6 ,9-זה .4

ניסן זכריה:

מוטי ...לבילוי ובידור כל קדנציה היה נציג אחד מהאופוזיציה,

מוטי ששון:

סליחה ,חבר'ה,

ניסן זכריה:

כל חברה אתה חייב מוטי נציג אחד.

מוטי ששון:

מי ,אבל תקשיב רגע ,מי,

ניסן זכריה:

ריבונו של עולם,

מוטי ששון:

תקשיב רגע ,אני מחלק לפי המפתח מי שלא נראה לו רשאי לערער .אני קורא,
החברה לתיאטרון ואמנות :מוטי ששון ,ש"ס אילן לוי ,איציק תורג'מן ,חנה
הרצמן ,אבינועם גרנות ,דני פדר .עכשיו ,לביניה קווטלר ,דקלה צדוק ומגיע
לסיעה של רועי ואילן חצי חצי .אז תחליטו ביניכם אילן ,החברה לתיאטרון
ואמנות.

רועי כהן:

תלוי ...התמנה?

מוטי ששון:

התמנה על חשבון מכסה של ש"ס ,לש"ס מגיע  4לסיעת האמת מגיע .8

ניסן זכריה:

ולנו לא מגיע כלום.

מוטי ששון:

לכם מגיע נתתי לך.

ניסן זכריה:

לא ,לא נתת כלום ,מה זה? אנשי האופוזיציה  6אנשים לא מגיע אחד.

מוטי ששון:

סליחה ,נתתי לליכוד ,תקשיב רגע ,נתתי לליכוד,

ניסן זכריה:

אתה לא נותן,

מוטי ששון:

נתתי ליוליה מלינובסקי ,נתתי לרועי כהן ,נתתי למחנה החברתי ,מה אתה
רוצה?
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ניסן זכריה:

אבל מתוך שלושה חברי מועצה אחד מהאופוזיציה אתה חייב מוטי.

מוטי ששון:

מי קבע?

ניסן זכריה:

מה זה מי קבע? בודאי ,זה הבסיס ,מה?

מוטי ששון:

מי קבע? רבותי ,אלה השמות.

ניסן זכריה:

זה לא נכון.

מוטי ששון:

אלה השמות ,בבקשה .הלכתי חברה חברה.

רועי כהן:

קודם כל לגבי זה ,אין עוררין שמי שמנהל את הישיבה הוא ראש העיר אבל
אתה צריך לתת לכל חבר מועצה יכולת תגובה על כל דבר .עכשיו ,אין עוררין,
שלא תבין חס וחלילה שזה ,אתה זה שמנהל את הישיבה אתה צריך לתת לכל
בנאדם את הזכות תגובה שלו.

מוטי ששון:

דבר.

רועי כהן:

לא ,אתה ניסית ,אני לא אגיע למצב ,לא רוצה להגיע למצב,

מוטי ששון:

לא ,דיברת יותר מעשר דקות רועי,

רועי כהן:

זה לא מכובד,

מוטי ששון:

אני יכול לעצור אותך.

רועי כהן:

רגע ,אני מכבד מאוד גם אותך וגם את הדרך ,אתה תכבד לפחות את זה,
אתה אמרת כראש עיר אתה אומר משהו ,יש לחבר מועצה את הזכות להגיב
אחרי זה,

מוטי ששון:

בבקשה תגיב,

רועי כהן:

לא במקום ,אתה תגיד והוא יגיד וזהו.

מוטי ששון:

זה לא ככה רועי,

רועי כהן:

לא,

מוטי ששון:

יש לך עשר דקות לדבר בנושא מסוים ,נושא אחר תדבר עוד עשר דקות אבל
לא אם אני אומר איזה הערה אתה מעיר לי ,מתחיל לשחק אתי.

רועי כהן:

אבל למה ,אז רגע ,למה אחרי שאני מדבר עשר דקות אתה מתייחס ואני אין
לי זכות לזה? אין ,זה...

מוטי ששון:

מה זה הדבר הזה? לא שמעתי את הפטנט הזה ,אני  15שנה ראש עיר ,אתה
עשר דקות מדבר ,אתה רשאי לבקש עוד עשר דקות מחבר שיתן לך את העשר
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דקות ובזה נגמר העניין.
רועי כהן:

אז אני ,אז אני עוד פעם כדי שלא יהיה אי הבנות ,אין לי שום בעיה ואני רוצה
גם שזה ישאר ברמה של הדיון .זה שלי יש חילוקי דעות עובדה גם שהצבעתי
בעד .עכשיו לגבי היחסיות שצריכה להיות במועצה .אני מחזיק עתירה
מינהלית מספר  1793של מר מוטי ששון ראש עיריית חולון תעודת זהות על
ידי ב"כ נתן מאיר נגד כל חברי המועצה ,שבשנת  ,2004שאתה ומילים
כלשונם מה שאתה אומר ,על הצורך בהקפדה על הייצוג היחסי ועל משמעותו
של ...תואם ככל שניתן את הרכבה היחסי של הסיעה ,קבע בית המשפט
העליון כדלקמן,

מוטי ששון:

ככל שניתן.

רועי כהן:

על מועצת הרשות לשוות לנגד עיניה את עיקרון הייצוג היחסי ,זה בית
המשפט העליון .נקודת מוצא להרכב הגופים הנבחרים מטעמה של הרשות
המקומית על פי עיקרון הייצוג היחסי וקביעת ההתאמה בין מספר חברי
הסיעה במועצה הנבחרת לבין מספרם בגוף המייצג את הרשות המקומית .זה
עתירה שלך נגד,

מוטי ששון:

נו מה אתה ,לא הבנתי איזה...

רועי כהן:

ייצוג היחסים,

אילן לוי:

לא ,סליחה ,אתם לא שואלים את השאלה הנכונה .תשאל אותו איך הוא
חילק ותראה ,אז אתה לא יודע כי אני

)מדברים יחד(
ניסן זכריה:

משבע חברי מועצה ...אחד,

אילן לוי:

לא ,אתה טועה .יש  18דירקטורים תחלק ל ,25-תבדוק.

)מדברים יחד(
רועי כהן:

לקחתם את כל סך הכל מספר גם הדירקטורים בתאגידים וגם בחברות
העירוניות וחילקתם אותם שלכם מגיע  28%מסך הכל הייצוג כולל
התאגידים העירוניים .וזה אגב טענה הגיונית וטענה צודקת גם ,שאגב גם
קיבלה אישור ,בסוף זה היה בפשרה אבל הגיעה להסכמה.
אתה לוקח את סך הכל ,תחת סך הכל הנציגים שיש .יש סך הכל  6בכל
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דירקטוריון ,סך הכל  .18אתה צריך לקבל  40%מתוך ה 18-וכל אחד אחר
צריך לקבל את החלק היחסי שלו.
מוטי ששון:

למה ?18

רועי כהן:

סך הכל  ,18עזוב שתכף,

מוטי ששון:

איפה כתוב שאנשי ציבור צריכים להיות לפי המפתח?

רועי כהן:

אתה כתבת.

מוטי ששון:

לא אני ,מה אומר בית המשפט?

רועי כהן:

בית המשפט...

דובר:

גם לגישתו נתת לו נתי.

נתי לרנר:

מה הוא אישר בית המשפט אז?

רועי כהן:

הוא אישר ,כולל התאגידים,

אילן לוי:

אבל הוא חילק גם לאנשי ציבור עכשיו.

ניסן זכריה:

הוא לא חילק את זה אילן.

אילן לוי:

על מה אתה מתערב שהוא חילק? אז בוא תעשה את החשבון תראה .אבל הוא
חילק,

ניסן זכריה:

אתה היית בתיאטרון זה...

אילן לוי:

סליחה ,רגע,

מוטי ששון:

רגע ,לא קיבלת חלק יחסי? קיבלת חלק יחסי או לא? מגיע לך או לא?

ניסן זכריה:

לא קיבלנו חלק יחסי.

רועי כהן:

במקרה שזה צריך להיות אחד מלא אבל תכף אני אסביר.

מוטי ששון:

למה מגיע לך מלא? לא מגיע לך  1אפילו.

רועי כהן:

מגיע לי  1מלא כי אתה לוקח גם את התאגידים העירוניים ,מה שאתה מינית
בתאגיד הערים ומה שמינית בתאגיד מים ומה שמינית ,כי זה כל זה
התאגידים העירוניים .אגב אתה חישבת את זה .לא זאת ועוד היתה בעיה
שאחרי הדבר הזה ,המועצה היא מינתה נציגים שלא לרוחך בתאגיד הביוב,
מינתה שני חברי עירייה שלא אתה הלכת ועתרת ,בכיבוי אש,

נתי לרנר:

בכיבוי לא בביוב.

רועי כהן:

בכיבוי אש ,סליחה .בכיבוי אש ובאת,
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אבל רועי תסתכל שם בטענות ,הפרוגרטיבה היתה שראש העיר אמר אני לא
יכול שימלאו את הפרוגטיבה שלי פקידות,

רועי כהן:

נכון ,אז אני אומר אבל תראה מה הוא רשם לגבי היחסיות.

נתי לרנר:

כי הוא מנהל את העירייה.

רועי כהן:

מה הוא אמר ,שהיחסיות צריכה להיות לפי הייצוג במועצה ,כלומר ,הוא
ביקש,

מוטי ששון:

במידת האפשר ,גם הפקודה כותבת במידת האפשר.

רועי כהן:

רגע ,אתה ביקשת נושא ,אתה ,אני אתמקד עוד פעם ,בנושא,

מוטי ששון:

אבל רועי ,בסדר ,זכותך להגיד מה שאתה רוצה .יש לי הצעה קונקרטית ,יש
לך הצעה אחרת? תעמיד להצבעה.

ניסן זכריה:

 ...מהאופוזיציה,

מוטי ששון:

סליחה ,חרש נציג האופוזיציה?

ניסן זכריה:

יש שבעה חברי אופוזיציה,

מוטי ששון:

יוליה מלינובסקי אופוזיציה? אופוזיציה.

ניסן זכריה:

אבל אתה מרכז את כולם בחברה אחת? בחייך,

מוטי ששון:

לא ,אתה לא עקבת.

ניסן זכריה:

למה לא? חברה כלכלית ,חרש יוליה מחנה חברתי ,כולם שם דחפת אותם,
מה זה? זה בית קברות שם בחייך.

רועי כהן:

כל מה שאני מבקש ואני לא זה,

ניסן זכריה:

זה לא ,זה לא,

רועי כהן:

אני לא בדקתי ,אי אפשר היה לעקוב אחרי זה לבדוק את היחסיות ,אני אחרי
זה אי אפשר היה לעקוב אחרי זה לבדוק את היחסיות,

מוטי ששון:

תבדוק אם משהו לא בסדר...

ניסן זכריה:

מוטי אבל בכל דירקטוריון נציג אחד מהאופוזיציה,

רועי כהן:

בשביל זה ,אני לא,

ניסן זכריה:

לא לכולם ,זה בלתי אפשרי,

רועי כהן:

אני בא לבקש רגע ,יש פה גם יועץ משפטי ,ואני בא לבקש ,אתה היית יותר
מהוגן בנושא של הועדות,
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מוטי ששון:

אבל תגיד לי יש לך הצעה קונקרטית?

ניסן זכריה:

כן בודאי מוטי.

מוטי ששון:

תציע הצעה קונקרטית.

רועי כהן:

צריך לעגן,

מוטי ששון:

תגיד הצעה קונקרטית נו.

רועי כהן:

אני בכל חברה יש סך הכל נציגים שהם צריכים להיבחר על ידי מועצת
הרשות ,שלושה חברי מועצה ושלושה נציגי ציבור ,כולל סך הכל הנציגים
ולעשות חלוקה .אני לא רוצה לפנות ,ואין לי עניין כמו שאומרים לשים
מכשול בפני עיוור ,וזה העתירה שאתה עשית .אני מבקש אתה עשית את זה
בצורה זה ,יש ועדה ,יש מפתח שקבעת לפי הועדות .אתה סך הכל הנציגים
שמגיעים לעירייה כולל האיגודים כולל התאגידים לעשות את זה לפי המפתח
ואז לאף אחד לא תהיה בעיה.

נתי לרנר:

אבל זה נעשה לפי המפתח ,רועי תבדוק.

)מדברים ברקע(
רועי כהן:

אין יצוג יחסי ,אני בעין אפילו לא,

ניסן זכריה:

מוטי ,מכל חברה לפחות מהשבעה צריך להיות נציג אחד ,לא יותר מזה ,מכל
השבעה של האופוזיציה נציג אחד...

רועי כהן:

זה חייב.

ניסן זכריה:

אתה חייב את זה ,זה המינימום .שבעה זה שליש מהמועצה.

אילן לוי:

אבל חבר'ה אתם טועים,

ניסן זכריה:

מה זה חבר'ה? אילן ,אתה היית נציג בקדנציה הקודמת,

אילן לוי:

חכה ,יש  18דירקטורים ,תחלק ל 25-תראה ש 0.72-לבנאדם תעשה חשבון.
תראה שכולם כמעט ,תחלק את זה בדיוק...

ניסן זכריה:

אילן ,שבעה חברי מועצה מגיע אחד?

אילן לוי:

שמה ,למה? לכל סיעה יש נציג.

ניסן זכריה:

לא ,אין לכל סיעה.

אילן לוי:

לך יש ,עזוב לכל חברי ,זה ויכוח אחר ,זה ויכוח אחר .זה ויכוח אחר.

רועי כהן:

אז מה שהוא טען פה שנתנו לו...
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מה זה נציג? זה משהו אחר.

)מדברים יחד(
אילן לוי:

אבל שום רשימה לא קופחה כי כל רשימה קיבלה את שלה.

ניסן זכריה:

אתה היית בקדנציה הקודמת ...מה אילן באמת אתה ישבת...

אילן לוי:

נכון.

יעקב חרש:

נו ,איך ישבת?

אילן לוי:

אבל הנה חרש גם יושב.

ניסן זכריה:

אבל לא כולם באותה חברה.

אילן לוי:

זה משהו אחר.

ניסן זכריה:

אה ,זה משהו אחר ,נו באמת.

אילן לוי:

אבל על מה אתה טוען ,שאין ייצוג בחברות?

ניסן זכריה:

מטרת הייצוג זה שקיפות.

אילן לוי:

אבל כל אחד מקבל את החלק היחסי שלו.

ניסן זכריה:

אנחנו דורשים בכל חברה נציג אחד מכל השבעה.

מוטי ששון:

או.קיי .אני חוזר על ההצעה שלי ,זכותכם לערער עליה ,זכותכם להציע הצעה
נגדית .אני חושב שהיא הוגנת ,אני אחזור על השמות ,אולי אני אעשה שינוי
קטן,

רועי כהן:

מוטי תעביר מהחברה הכלכלית ,זה לא פר...

מוטי ששון:

אני חוזר ,החברה הכלכלית אז במקום שיוליה תהיה בחברה הכלכלית היא
תהיה בחברה לבילוי ובידור ,חיים אתה מתנגד להיות בחברה הכלכלית ,מה,
לא מתנגד? צריך לתמרן פה.

ניסן זכריה:

מוטי ,חבר ועדת ביקורת לא יכול לשמש דירקטוריון דרך אגב.

מוטי ששון:

מי זה חבר ועדת ביקורת? יו"ר ועדת ביקורת לא.

ניסן זכריה:

חבר ועדת ביקורת.

)מדברים יחד(
מוטי ששון:

טוב אז אני קורא החברה ,אני קורא שוב .החברה הכלכלית מוטי ששון ,חיים
זברלו ,יעקב חרש ,יצחק וידבסקי ,מוטי ששון ,אני חוזר ,מוטי ששון ,יעקב
חרש ,זוהר נוימרק ,יצחק וידבסקי ,מימי פלג ,חיים כץ ,חיים שמואלי ,אורנה
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פנחסוב ומגיע מקום אחד למחנה החברתי.
החברה לבילוי ובידור מוטי ששון ,חיים זברלו ,יוליה מלינובסקי ,חנה
הרצמן ,יצחק וידבסקי ,הרצל רוזנטל ,מגיע שתי מקומות לאמת ואני כרגע
לא נותן את השמות של האנשי ציבור.
תיאטרון .מוטי ששון ,אילן לוי ,איציק תורג'מן ,על ש"ס אילן ,איציק
תורג'מן .מורים :חנה הרצמן ,אבינועם גרנות ,דני פדר ,לביניה קווטלר .אמת
ש"ס דקלה צדוק על חשבון ש"ס ,נשאר מקום לרועי ולאילן חצי חצי .או.קיי.
מי בעד ההצעה שהקראתי?  19בעד .מי נגד?  3נגד .אתה גם נגד זה שאתה
תהיה חצי קדנציה?
רועי כהן:

לא ,אני נגד ,החלוקה לא נכונה אבל חבל ,אנחנו,

מוטי ששון:

טוב ,או.קיי.

בעד:

19

נגד:

3

נמנע/ :
החלטה:

מועצת העירייה מחליטה לאשר ברוב קולות ) 19בעד( את מינוי
הדירקטוריונים בחברות העירוניות.

נתי לרנר:

רק הערה טכנית רועי ,רק הערה טכנית ,אנשים שאתם מעבירים רועי מכיר
את זה ,הם כפופים היום לועדת שפניץ אז אנשים שאתם מעבירים אלינו רק
בבקשה לקחת בחשבון שהם יהיו בעלי הכישורים והידע המתאים,

מוטי ששון:

השכלה אקדמית וגם ספציפי למשהו,

נתי לרנר:

מי שירצה יותר פירוט יקבל את זה ממני כמובן ,פשוט לא יכולים להעביר
היום,

מוטי ששון:

למעט חברי מועצה.

נתי לרנר:

כן ,חברי מועצה זה אוטומטית ,נציגי ציבור ,הכוונה היא לנציגי ציבור ,לא
יכולים בלי הועדה להתמנות כמובן.

מוטי ששון:

טוב .אני ,מאושר ,היה .השלמת חברי הועדות החסרות בהתאם לבקשות
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הסיעות .מי הגיש? אף אחד לא הגיש אז אני מבקש להוסיף את רבקה עדן
כחברה בועדה לקידום מעמד הילד .יתר החברים אני לא מכניס אותם .מה?
אתם לא הגשתם כלום.
יעקב חרש:

למה? קיבלת מכתב מסודר.

מוטי ששון:

איפה המכתב של חרש?

נתי לרנר:

המכתב ההוא שהגשתם לי אמרתם לי לעצור,

יעקב חרש:

אף אחד לא אמר לך לעצור.

נתי לרנר:

זה מה שאני הבנתי עד לחוות דעת אז תחליטו.

יעקב חרש:

לא קיבלת שום ,קיבלת ממני לפני חודש וחצי מכתב.

נתי לרנר:

שמתי אותו בצד.

יעקב חרש:

שמת אותו בצד ביוזמתך אני לא אחראי.

נתי לרנר:

אני הבנתי ממך שאתה ,אתה רוצה אנחנו נביא אותו כמו שהוא,

יעקב חרש:

תדחו את זה ל ,אני אדבר אתכם ביום ,עוד יומיים ,בסדר?

נתי לרנר:

ב 5-אני כבר אומרים לחברים ,ב 5/4-אנחנו מקיימים ישיבה לפני פסח.

יעקב חרש:

בסדר.

מוטי ששון:

טוב.

יעקב חרש:

רגע ,אבל מה עם ועדת הכספים?

מוטי ששון:

זה כל הרשימה ביחד.

יעקב חרש:

מה?

מוטי ששון:

ישיבה הבאה ביחד .או.קיי .תודה רבה .הישיבה נעולה.

מוטי ששון
ראש העיר

נתי לרנר
ע/ראש העיר
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