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על סדר היום:
 .1שאילתה אל ח .המועצה ניסן זכריה בנושא חוקיות מכרז מסגרת )מצ"ב(
 .2שאילתה של ח  .המועצה עמוס ירושלמי בנושא מוזיאון העיצוב.
 .3אישור חוזה חכירה עיריית חולון – הסוכנות היהודית לארץ ישראל גוש 7126
חלקה ) 175גן ילדים בשכונת ג'סי כהן( בהתאם לחוות דעתו של עו"ד יחיאל
אטיאס )מצ"ב(.
.4

א.

אישור חוק עזר לחולון )רישיונות לאופניים( )ביטול( תש"ע .2010

ב.

חוק עזר לחולון )עגלות( )ביטול( התש"ע 2010-בהתאם לחוות דעתו
של היועץ המשפטי לעירייה עו"ד ליפא קמינר )מצ"ב.

 .5הסמכת עובדת העירייה שירן יעיש )מתמחה( ת.ז 039625512 .להתייצב לתבוע
בביהמ"ש לעניינים מקומיים בחולון בהתאם לכתב ההסמכה המצ"ב.
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רכוז החלטות מישיבת מועצת העיר שמן המניין מס'  23מיום  7/3/2010פרוטוקול 361

 .1החלטה  -מועצת העירייה מחליטה לאשר ברוב קולות את אישור חוזה חכירה עיריית
חולון – הסוכנות היהודית לארץ ישראל גוש  7126חלקה ) 175גן ילדים
בשכונת ג'סי כהן( בהתאם לחוות דעתו של עו"ד יחיאל.

 .2החלטה -

א' מועצת העירייה מחליטה לאשר ברוב קולות אישור חוק עזר לחולון
)רישיונות לאופניים( )ביטול( תש"ע .2010

ב' מועצת העירייה מחליטה לאשר ברוב קולות חוק עזר לחולון
)עגלות()ביטול( התש"ע 2010-בהתאם לחוות דעתו של היועץ
המשפטי לעירייה עו"ד ליפא קמינר.

 .3החלטה -

מועצת העירייה מחליטה לאשר ברוב קולות את הסמכת עובדת
העירייה שירן יעיש )מתמחה( ת.ז 039625512 .להתייצב לתבוע
בביהמ"ש לעניינים מקומיים בחולון בהתאם לכתב ההסמכה.

____________________________________________________________________________________

4

מועצת העיר חולון ישיבה שמן המניין

מס' 7/3/2010 23

פרוטוקול מס' 361

מוטי ששון  -ראש העיר :שאילתא של חברת המועצה ניסן זכריה איפה הוא? איננו .אני
עובר לשאליתא השנייה של עמוס ירושלמי .שאילתא של חבר המועצה עמוס
ירושלמי בבקשה.

סעיף  - 2שאילתה של ח  .המועצה עמוס ירושלמי בנושא מוזיאון העיצוב.
עמוס ירושלמי :אני אציג בפני חברי המועצה מה הן העלויות הצפויות של החזקת ותפעול
מוזיאון העיצוב .ומהן ההכנסות הצפויות .וכמה יעמוד לגירעון התפעולי של
המוזיאון לשנה – לשנת פעילות.
ששון מוטי:

עלות אחזקה ותפעול מוזיאון העיצוב ,כולל תערוכות ,כוח אדם וכדומה,
יגיע ל 7,790-מיליון .הכנסות  2.590מיליון .סבסוד עירוני כפי שמופיע בספר
התקציב  5.200מיליון .₪

עמוס ירושלמי :מאיפה אתה רוצה לאסוף את התקציב הזה?
ששון מוטי:

מה זאת אומרת מאיפה .יש תקציב .תקציב העירייה אושר .במסגרת תקציב
העירייה אושר תקציב למוזיאון .זה התקציב שאושר.

עמוס ירושלמי :אני רוצה להבין דבר אחד ,אני חבר מועצה כשאתה קשרת לנו ,לפחות
לאופוזיציה את הידיים ואת הרגליים .מה שנשאר לנו זה הפה לדבר.
כהן רועי:

מוטי ,אושר חמש מיליון .איך פה רשום  5.200מיליון.

ששון מוטי:

מה שאושר בספר התקציב זה מה שמופיע.

כהן רועי:

אושר בספר התקציב חמש מיליון.

עמוס ירושלמי :אם זה תלוי בך אני בטוח שלא היית הולך על מוזיאון בקנה מידה כזה,בו
בזמן שהיום המצב לא כל כך שפיר במדינה שלנו.מעבר לזה אני חושב,
שלצערי הרב ,שחנה לי ומכנסי השבת היא המפעילה את כל העסק .והיא
קובעת .והיא מחליטה .ואם מחר היא תבוא ותגיד אני רוצה את האברסט
בסוקולוב בחולון אתה תביא לה .למה היא ביקשה .אז צריך לקחת לתשומת
לבך ,אדוני ראש העיר ,אתה מראה הכל יפה .אבל מתחת ליופי הזה יש
הרבה ,הרבה דברים שאתה מזניח אותם .ואני חושב שצריך להסתכל גם על

____________________________________________________________________________________

5

מועצת העיר חולון ישיבה שמן המניין

מס' 7/3/2010 23

פרוטוקול מס' 361

הצד האפל .לא רק על הצד היפה.
ששון מוטי:

מה נעשה עם השאילתא של ניסן .הוא לא נמצא פה.

עמוס ירושלמי :רגע ,אתה כותב פה הכנסות מה זה ההכנסות האלה בעצם? הכנסות ממי?
ששון מוטי:

הכנסות מכרטיסים .זה לא דיון זה שאילתא .לשאילתא עונים .שאילתא זה
משהו קצר .ועונים בקצר .אז אני חוזר ואומר .אתה שואל כמה שאילתות
בשאלה אחת .מכירת כרטיסים סדנאות.

עמוס ירושלמי :על חשבון מי זה מגיע?
ששון מוטי:

אתה לא מבין מה אני אומר .יש תקציב העירייה אושר .הגיע תקציב העירייה
זה מה שאושר .חוץ מהכנסות שזה סדנאות למכירת כרטיסים .אני עובר
לשאילתא של ניסן זכריה ,ששאל לגבי חוקיות מכרז מסגרת .וליפא הכין
תשובה .בבקשה אתה רוצה להקריא את התשובה שלך .בבקשה.

סעיף  - 1שאילתה אל ח .המועצה ניסן זכריה בנושא חוקיות מכרז מסגרת )מצ"ב(
ליפא קמינר :קודם כל בשאילתא ניסן זכריה שואל כיצד  -אני אקרא את השאילתא .היות
ועיריית חולון מעבירה עבודות קבלניות בהיקפים גדולים ,כולל מכרזים
במיליון  ,₪ללא מכרז פומבי ,שהוא נשוא העבודה הנדרשת בהתאם לחוק
חובת המכרזים תשנ"ב .1992 ,היות ומתעוררת שאלת חוקיות העניין ,וטענות
של העדפה פסולה של זוכים המבצעים עבודות בהיקפים של מיליוני  ₪מדי
שנה .לפיכך אודה לך אם תשיב מה הוא הבסיס המשפטי והחוקי להעברת
עבודות ללא מכרז פומבי נשוא העבודה המבוצעת .אז התשובה היא זאת.
הוראות החוק המחייבים את העירייה הינם הוראותיו של חוק חובת
המכרזים  1992המתייחס ומחייב את מוסדות הממשלה ומוסדותיה ולא את
הרשויות המקומיות .העירייה פועלת על פי הוראות תקנות העיריות מכרזים,
 1987שתוקנו על פי סעיף  198לפקודת העיריות .זה למען הסדר הטוב.
כתשובה לשאילתא ,מכרזי מסגרת הינם מכרזים על פי חוק לכל דבר ועניין.
והשימוש בהם לביצוע עבודות שונות מתקופת חלות המכרז והחוזים על פיו,
שבין העירייה לבין הזוכים במכרז ,הינו התנהלות חוקית העונה על דרישות
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החוק ,ככתבו וכלשונו .להלכה ולמעשה כל עבודה המבוצעת על ידי הזכיינים
במכרז ,במכרז המסגרת היא נגזרת מתוך המכרז .והחוזה שבין העירייה
והזוכה .לצורך בקרה על חלוקת העבודות השונות במסגרת המכרז ,הוקמה
וועדת ביקורת למכרז בעניין בניית ושיפוץ בנייני ציבור .וועדה זו מונתה על
ידי וועדת המכרזים של העירייה .יודגש כי מירב הבניות החדשות של מבני
ציבור נעשות לאחר מכרזים ספציפיים או על ידי קבלת מכרזי החברה למשק
וכלכלה של השלטון המקומי ,שמכרזיה ,שגם הם מכרזי מסגרת מקבלים
אישור מיוחד של משרד הפנים לצורך ביצוע עבודות על ידי הרשויות
המקומיות.
כהן רועי:

מה זה וועדת הבקורת? אתה מכיר אותה?

ששון מוטי:

וועדת הבקורת שלנו היא ברשותו של יעקב חרש.

ליפא קמינר :זה לא וועדת ביקורת .אני אמרתי וועדת ביקורת לעניין המכרז .זאת וועדת
ביקורת לענייני המכרז.
עמוס ירושלמי:יש איזה לימיט בסכום הזה או שזה פתוח עד הסוף.
ליפא קמינר :בבקשה.
עמוס ירושלמי :יש לימיט נקודה מסוימת.
ליפא קמינר :חוקית אין לימיט .אבל יש לימיט של הנהלים של העירייה.
ששון מוטי:

ברשותכם אני עובר לסעיף הבא ,אישור חוזה חכירה עיריית חולון הסוכנות
היהודית לארץ ישראל.

עמוס ירושלמי :כבוד ראש העיר ,יש לי שאלה בנושא אם אני יכול לשאול?
ששון מוטי:

לא .שואל השאילתא ששואל הוא רשאי לבקש אחרי שהוא מקבל תשובה.
לבקש שאלת הבהרה .הבהרה למשהו .מעבר לזה זה לא דיון.

סעיף  – 3אישור חוזה חכירה עיריית חולון – הסוכנות היהודית לארץ ישראל גוש 7126
חלקה ) 175גן ילדים בשכונת ג'סי כהן( בהתאם לחוות דעתו של עודך דין יחיאל אטיאס,
)מצ"ב(
ששון מוטי:

אני עובר לסעיף הבא ,אישור חוזה חכירה עיריית חולון הסוכנות היהודית
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לארץ ישראל ,גוש  7126חלקה  .175גן ילדים בשכונת ג'סי כהן .בהתאם
לחוות דעתו של עורך דין יחיאל אטיאס ,שמצ"ב .בזמנו היה הסכם בין
המינהל לבין החברה ,הסוכנות .אנחנו הפקענו את השטח הזה .ומאחר
והפקענו את השטח הזה ,אנחנו נכנסים לנעלים של המינהל .והחוזה עכשיו
נכתב בינינו לבין הסוכנות .עשינו את זה בהרבה מאוד שטחים ,שהפקענו את
השטחים מהמינהל.
עמוס ירושלמי :ומה היה שם עד עכשיו כאילו?
ששון מוטי:

הכל אותו דבר .רק במקום שהמינהל ,קשור עם הסוכנות .אנחנו .כי הפקענו
להם את השטח ,למינהל מקרקעי ישראל .אז אנחנו עכשיו עושים את
ההסכם.

חרש יעקב:

איזה עניין יש לנו? איזה עניין יש לנו? איזה עניין יש לנו ,אם אנחנו ממשיכים
את החוזה .למה זה לא יישאר בידי המינהל?

ששון מוטי:

כי אנחנו הפקענו כבר את השטחים האלה.

חרש יעקב:

אבל איזה עניין יש לנו.

ששון מוטי:

מה זה? שטחים שמשרתים אותך.

חרש יעקב:

מה יוצא לנו מזה ,הרי אנחנו ממשיכים להשכיר את זה באותם ההוצאות.
באותם הזה .איזה ,מה יוצא לנו מהקרקע הזו?

ששון מוטי:

שטחים חומים מטבע הדברים אמורים להכשיר .זה לא של המינהל .ברגע
שזה שטח שהוא לא שכיר לא מעניין את המינהל .עכשיו האינטרס שלך
שהקרקע הזו תהיה שלך ,בבעלותך ,שאתה תשלוט בה .עכשיו אם הפקענו
את זה בתהליך חוקי .וזה שלנו כבר .אז עכשיו אני עושה את ההסכם .אתה
לא יכול להגיד למינהל תמשיכו את ההסכם איתם .כשאני בעל הקרקע ,כבר
המינהל מחוץ לתמונה.

כהן רועי:

רשום ,וכעת הרשות המקומית מעוניינת להקצות את הקרקע .כלומר יש
אפשרות גם שאנחנו לא חייבים להקצות את הקרקע?

ששון מוטי:

זה לא פשוט .ליפא טענה לו.

ליפא קמינר :מה השאלה?
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אני יודע שאין חובה לעצור בחזרה את הקרקע לסוכנות .ומאחר ואתה נכנסת
בנעלים.

ליפא קמינר :יש הסכם שמצוטט כאן בחוות הדעת של עורך דין אטיאס .בחוזר מנכ"ל.
כהן רועי:

רשום .במקרים בהם הפקיע את המקרקעין.

ליפא קמינר :נכון.
כהן רועי:

כעת הרשות המקומית מעוניינת להקצות .היא יכולה לא להיות מעוניינת
להקצות .השאלה למה כאילו ,אני פשוט רוצה להבין .רק תכנס לרציונאל.
למה אנחנו בחזרה מחזירים את זה באותו זה לסוכנות .אם זה הופך להיות
שלנו.

ליפא קמינר :כי היא מפעילה את זה.
ששון מוטי:

מה זה להחזיר לסוכנות זה הפך להיות של העירייה.

כהן רועי:

בסדר .אני פשוט לא יודע .אז תענה .אני לא – אני שואל שאלת תם.

ששון מוטי:

זה שלך ,ואתה אומר למה אני ממשיך את ההתקשרות איתם ,כשהם היו
קשורים מול המינהל .אנחנו נכנסנו לנעלים של המינהל ממשיך כי זה
האינטרס גם שלנו.

כהן רועי:

העירייה מפעילה את הגן הזה?

ששון מוטי:

זה גן שפועל ,אם אני לא טועה ,במסגרת המתנ"ס שם .המתנ"ס הזה זה
שלנו.

כהן רועי:

טוב.

יוליה מלינובסקי :למה לא תפעיל את זה בעצמך ,אם זה שלך?
ששון מוטי:

המתנ"ס זה אנחנו .זה פעוטון .הם מתמחים בגילאי  .0-3מי בעד לאישור?

פה אחד 18 .בעד .המועצה מאשרת את חוזה החכירה לגוש 7126
חלקה  175ברוב של  18חברים .חברי מועצה שהם מהווים רוב חברי
המועצה .אבל למעשה זו החלטה פה אחד.
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 .4א .אישור חוק עכזר לחולון )רישיונות לאופניים( )ביטול( תש"ע .2010
ב .חוק עזר לחולון )עגלות( )ביטול( התש"ע 2010-בהתאם לחוות דעתו של
היועץ המשפטי לעירייה עו"ד ליפא קמינר )מצ"ב.
ששון מוטי:

אני עובר לסעיף  4א ו4-ב .אישור חוק עזר לחולון רישיונות לאופניים ביטול,
תש"ע  .2010וב' חוק עזר לחולון עגלות ביטול תש"ע  2010בהתאם לחוות
דעתו של היועץ המשפטי לעירייה עורך דין קמינר .בבקשה ליפא .תסביר
להם.

ליפא קמינר :כפי שכתוב בדברי ההסבר ,וכפי שחברי המועצה הנכבדים רואים את חוקי
העזר .אותם אנחנו מבקשים לבטל .אין להם כבר משמעות כבר שנים רבות.
אחד מהם זה רשיונות לאופניים .נדמה לי שכשאני הייתי ילד ,עוד שילמתי
רישיון לאופניים .אבל מעבר לזה ,כבר הרבה מאוד שנים שלא .החוק השני
שמבקשים לבטל זה חוק עזר לחולון ,עגלות ,שגם הוא העגלות שרתומות
לסוסים .מי שקרא את החוק ההוא ,חשב שהוא נמצא באיזה עיירה
באירופה .בדיוק גודל היצול ,ומה המרחקים ואיזה שלט צריך לשים .ואיזה
מנורה לתלות .מנורת נפט איזה לתלות עליה כשהיא נוסעת בלילה .ועוד
כהנה וכהנה דברים ששנים רבות כבר אף אחד לא מתעניין בהם .וחבל פשוט
לנפח את ספר החוקים של העירייה ,בעיקר שאנחנו מתכוונים עם חברי
המועצה שמים לב ,במשך השנים האחרונות .מספר שנים לחדש ולרענן את
חוקי העזר ,שאומנם שבאמת לעירייה חולון יהיה קובץ חוקי עזר מודרניים
חדישים .הן הלשון שלהם ו הן ההסדרים שלהם .ככל שעובר זמן המשפט
מתקדם .החקיקה מתקדמת .ואנחנו נאשרים מאחור ,עם חוקים משנות
החמישים ומשנות השישים .אז לכן אנחנו מבקשים פשוט לבטל אותם .ולא
להישאר להם שארית.
כהן רועי:

קודם כל אני רוצה להתפרץ לדלת כנראה פתוחה ,ולהגיד נכון לליפא.
לאחרונה חברי המועצה ,דרשו כמה וכמה פעמים לאשר חוקי עזר .אבל
לצערי ,ואני הייתי בכנס שבו ראש העיר התייחס לנושא הזה ,שהבנתי
שבמשך אפילו יש חוקי עזר שנגררים פה  15שנה .אחד .אבל אני מאמין שגם
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שאר החוקים .אז אני רוצה ,אני רוצה בהזדמנות הזאת לפנות .ולבקש
לישיבה הבאה ,חברי המועצה יקבלו את הסטטוס של החוקי עזר ,שהם
אישרו ,האם הם עברו .מה הסטטוס שלהם מול משרד הפנים .כדי שאנחנו
נדע ,תראה זה קל מאוד לדעת לאשר .אבל צריך גם לעשות מעקב ובקרה מה,
מה בסופו של דבר אושר ,מה לא אושר .ואני חושב שאני הופתעתי שראש
העיר אמר ש 15-שנה חוק ספציפי לא עבר .אני חושב לא רוב חברי המועצה
פה יודעים מזה בכלל ,שיש חוק שתקוע  15שנה .ואני חושב שזה מחובתנו
לדעת את זה כחברי מועצה .מה הסטטוס שבו חוקי העזר שאנחנו מאשרים
עומד .ואני רוצה גם – אני זוכר שמתחילת  2008ומטה ,בשנתיים האחרונות
אנחנו אישרנו איזה שישה שבעה חוקי עזר ,שאנחנו לא יודעים מה הסטטוס
שלהם .ואני גם הייתי מופתע מאוד .וגם בהזדמנות הזאת גם אפשר לפרגן
לראש העיר על הסולידאריות שהקרין שם לגבי המעבר של הרשויות
המקומיות .סולידאריות מלאה לגבי המצב של מענקי איזון בכלל הרשויות
המקומיות.
ששון מוטי:

הבעיה זה לא רק מענקי איזון.

כהן רועי:

שיקום שכונות ועוד כמה דברים.

ששון מוטי:

היה להכניס את היד ,לקחת כספים שהתושבים משלמים במסגרת הארנונה.
לקחת אותם ולשחק איתם ,להעביר אותם לאן שהם רוצים.

כהן רועי:

אני רוצה אבל אני חושב שאין ,באמת ליפא תביא לנו את זה .כי אני אומר
לך ,אני ח בר מועצה קדנציה שנייה .לא ידעתי את מה שראש העיר הציג שם,
עם ההתכתבויות  15שנה.

ששון מוטי:

אני אספר לך סיפור שאני – אני לא אספר ממי למדתי את זה .אני אגיד
למדתי את זה מזליג ביילסקי .נסעתי לירושלים במיוחד ,להעביר תיקים
מקומה שלוש לקומה שתיים .במיוחד .אתה מבין מה אני אומר לך ,עד כדי
כך המצב שם קטסטרופה .אבל זה ככה.

יוליה מלינובסקי :רגע ,הם נתנו לך הסבר לא? הוא היה עושה את זה הרבה יותר יעיל .לא כי
השר שלו שר במפלגתו.
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זה לא הבעיה של השרים .זה בעיה של הפקידים שהם מנהלים את המשרדים
ולא השרים .ולא חשוב איזה שר זה .זה במקרה לא היה .זה לא היה בתקופה
של –

ליפא קמינר :ברשות ראש העיר אני רוצה לתאר אותו חוק עזר ,שנמשך כבר  15שנה .זה
לא אותו ניסוח של מה שהיה לפני  15שנה .אבל אני לא רוצה לדבר על ה15-
שנה .אני רוצה לדבר על השנה האחרונה .לפני כשנה בערך ,נדמה לי שבדיוק
לפני כשנה ,המועצה חוקקה חוק עזר להעמדת רכב וחניתו .כשאתה היית
חבר בכיר בצוות שלי לניסוח שלו .המועצה קיבלה את האישור .אחרי מספר
ימים על פי הנוהל של משרד הפנים ,אישור המועצה עם חוק העזר עם כל
הניירת הנלווית הועבר למשרד הפנים .לקח שלושה חודשים עד שמשרד
הפנים נגע בחוק .בינתיים אני מכיוון שאני יודע שיש עוד ,שלושה.
ששון מוטי:

תגידו שלחו את זה באותו חוק של הכרכרות והסוסים .עד שהעבירו את זה
מתל אביב לירושלים.

ליפא קמינר :אותם שלושה חודשים אני ניצלתי ,מכיוון שאני יודע שחוק עזר זה בשונה
מרוב רובם של חוקי העזר ,צריך לקבל חתימה של שר התחבורה גם .העברתי
אותו במקביל למשרד התחבורה.ביקשתי שיבדקו אותו .ושיגידו לי עקרונית
כי אם השר לא יחתום ,לפני שמשרד הפנים ייתן את האוקי שלו .אבל אחרי
חודש בערך קיבלתי תשובה ממשרד התחבורה .אחרי תיקונים מסוימים,
שהם ביקשו .תיקונים קוסמטיים .אמרו לי אוקי הכל בסדר .ברגע שמשרד
הפנים יאשר ,השר שלנו חותם .שלושה חודשים לא נגעו בחוק במשרד הפנים.
אחרי שלושה חודשים ואל תחשבו שלא נדנדתי .כמעט כל שבוע ,שבועיים
שלחתי תזכורת ,מה קורה ,מה קורה .בגלל שיש לנו את ה 14-13-שנה ,שחוק
דומה התגלגל במסדרונות שם .אחרי איזה חודש .אני לא זוכר בדיוק
תאריכים זה לא משנה גם כרגע .קיבלתי דף עם תיקונים ,שוב בעיקר
תיקונים קוסמטיים .עד שזה הלך וחזר והלך וחזר .לקח כחצי שנה .משרד
הפנים אישר לי את זה .אישר .עבר למשרד התחבורה .כדי לקבל את חתימת
השר .הפעם זה לקח בערך חודשיים עד שהשר חתם .ועבר למשרד הפנים
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חתום על ידי שר התחבורה .מאז רדפתי אחרי החוק הזה .למה שר הפנים לא
חותם .גם שר הפנים צריך לחתום .למה שר הפנים לא חותם .עוד תזכורת.
ושוב תזכורת .ארבעה או חמישה תזכורות ,עד שכנראה שנשבר להם ממני.
תסלחו לי על הביטוי הלא פרלמנטרי ,וענו לי שהיועץ המשפטי של משרד
הפנים החליט ,שאיזה שהוא הסדר בחוק הוא לא מתאים לפילוסופיה
התחבורתית של ישראל .אתם מבינים? משרד התחבורה אישר את הכל,
שהוא אחראי על הנושא הזה .אבל היועץ המשפטי של משרד הפנים החליט
שזה לא מתאים לו .והעבירו את הבדיקה של העניין הזה ,לאו דווקא בחוק
שלנו .יש עוד כמה חוקים שמונחים על השולחן ,לעורך דין שהיה פעם ,עובד
משרד הפנים ,חמי אבנרי .היה פעם עובד משרד הפנים ,שהוא אישר את
החוקים .אני במקרה ידיד של אותו עורך דין ,פניתי אליו ואמרתי לו חמי,
תזרז לי את העסק הזה ,תן תשובה .הוא אומר לי לא שאלו אותי בכלל את
השאלה הזאת .זה לא במסגרת הזאת בכלל .מה אני עשיתי בסופו של דבר,
נשברתי .מחקתי את אותה הוראה שהיא לא משמעותית באמת בעיריית
חולון .מה שנכון נכון .אבל הם התעקשו על זה .ההוראה הייתה – אני פשוט
אגלה את הסוד ,במסגרת האזורים המוכרזים לחניה ,שאפשר לגבות אגרת
חנייה ,שעיריית חולון לא גובה בכלל .אבל זה נמצא בחוק למקרה שיוחלט כן
לגבות .יש היה סעיף קטן ,שמדובר על חניה יומית .קיימת אפשרות במגרשי
חניה ברחוב לא עושים חנייה יומית .אבל במגרשי חניה אפשר לעשות חנייה
יומית .הם התעקשו שהם לא מסכימים לאפשרות הזאת של חניה יומית.
יוליה מלינובסקי :אבל זה הרבה יותר טוב.
ליפא קמינר :אמרתי אתם יודעים מה ,מחקתי את זה .החתמתי את ראש העיר עוד פעם
אתה בטח התפלאת מה פתאום אני שולח לך שני דפים לחתימה .החתמתי
את ראש העיר עוד פעם ,שלחתי את זה אליהם .זה כבר עניין של שבועיים
נדמה לי .שום דבר לא קרה .עכשיו שלא נהיה שמחים כל כך .אחרי שמשרד
הפנים יאשרו כבר .יאשר את הטיוטה הזאת .ואת החוק הזה .זה עובר
למשרד המשפטים .וגם שם זה שלושה ארבעה וחמישה חודשים .ככה שתדעו
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שאם כאן המועצה מאשרת חוק עזר .רק אז מתחילה כל המלחמה .רק אז
מתחילה כל הויה דל רוזה .אני ,אם ירצה השם בישיבת המועצה הבאה,
אביא את כל החוקים שאושרו במשך הקדנציה האחרונה .וזאת מה פורסם
כבר ,יש חלק מחוקי העזר שפורסמו ,למען האמת .אחרי שנה ,שנתיים אבל
פורסמו .ותקפים כבר .ויש כאלה שעדיין תקועים .קיבלתם אוגדן .אנחנו
נשתדל לתת עדכונים .אני רוצה לומר עוד דבר אחד לסיום .אתר האינטרנט
של עיריית חולון מכיל בתוכו את חוקי העזר .כאשר כל חוק עזר חדש או
מתעדכן ,מתעדכן און ליין באתר .הספר הוא מודפס .עד שאפשר להדפיס
לוקח זמן .באתר זה מתעדכן און ליין .אפשר להיכנס לראות בדיוק את כל
חקיקת העזר.
יוליה מלינובסקי :אנחנו חברים בשלטון מקומי הזה ,שאפילו עולה לנו כסף .נכון? למה
שלטון מקומי לא ייכנס למשרד הפנים דרך וועדת הפנים של הכנסת ולא
תעלה את הנושא הזה .לא .כי מה שליפא מספר זה נורא ואיום .זה באמת
נורא ואיום .אני הייתי במשרד התחבורה .והוא כל כך צודקת.
ששון מוטי:

לפני זה היה סיפור עם הנושא של עדכון תעריפים .אתה עמדת בראש הוועדה,
אתה זוכר? אם בתל אביב גבו  390על גללי כלבים .לקח לנו שנים כדי שיאשרו
לנו את התעריף הזה .ועד שאישרו את התעריף שלנו כבר העלו את התעריף
לכל הארץ .איך זה יכול להיות.

יוליה מלינובסקי :לא .אבל יכול להיות שדרך אחרת ,שלמשל  15הערים הגדולות .לא
תחשוב על זה .כי זה באמת .אם למשל יקבלו חוק עזר היחיד לכל הערים ואז
זה כאילו יהיה אותו הדבר.
ששון מוטי:

זה מה שאנחנו רוצים .כשליפא יושב על חוק עזר הוא מעתיק מה שכתוב אצל
האחרים ,שאושר .אז אמרו להם אישרנו לכם לא נאשר .יוליה אני אגלה לך,
רבתי יום אחד עם ליפא .אמר לי ,אני לא נוסע יותר לירושלים .אמרתי לו
איך תיפגש עם היועץ המשפטי .אני לא מוכן יותר לנסוע .מי בעד? .18
אושר פה אחד.
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מועצת העיר חולון ישיבה שמן המניין

מס' 7/3/2010 23

פרוטוקול מס' 361

סעיף  - 5הסמכת עובדת העירייה שירן יעיש )מתמחה( ת.ז 039625512 .להתייצב
לתבוע בביהמ"ש לעניינים מקומיים בחולון בהתאם לכתב ההסמכה המצ"ב.

ששון מוטי :סעיף אחרון .הסמכת עובדת העירייה שירן יעיש ,מתמחה ,תעודת זהות
 03925512להתייצב לתבוע בבית המשפט לעניינים מקומיים בחולון בהתאם
לכתב ההסמכה .תחסכו ממני לקרוא .אני מצרף את זה ישר לפרוטוקול .מי
בעד? 19
אושר פה אחד.
תודה רבה .הישיבה נעולה.

מוטי ששון
ראש העיר

נתי לרנר
ע/ראש העיר
ומרכז המועצה
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