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על סדר היום
 .1אישור כתב הסמכה של הגב' איזולדה ליבינזון ,ת.ז 310790621 .להתייצב לתבוע בבית
משפט לעניינים מקומיים בחולון ,בהתאם לכתב ההסכמה.
 .2אישור חוזה מכר עיריית חולון ובין נאות מזרחי בע"מ מלטו אסטריה כוכבה וזטארס
פנחס ,גוש  ,6867חלקה  6בחולון )מגרש  103בתוכנית ח (501/המצ"ב.
 .3אישור עדכון התקציב הרגיל לשנת  2010בהתאם למכתבו של גזבר העירייה מיום
 21.10.2010המצ"ב.
 .4אישור תב"רים בהתאם למכתבו של גזבר העירייה מיום  21.10.2010המצ"ב.
 .5אישור דו"ח רבעוני לשנת  2010לתקופת רבעון ) (2שנת  2010המצ"ב.
 .6מינוי חבר לועדת תנועה ,איציק בראונר במקום ג'מילי דוד ,נציג תנועת ש"ס.
 .7אישור המועצה להגיש את מר רחמים בנוני ,כמחליפו של מר אריק מולא בוועדת הרכש.
 .8אישור המועצה להקצאה לניצן – מרכז לטיפול בדיבור ,בחלק מבית ספר עתידים
)לשעבר שפרינצק( ,גוש  7132ח"ח  87ברחוב קדושי קהיר) .המצב(.
 .9מינוי אינג' מרה טננבאום כדירקטורית בתאגיד המים ,במקום הגב' נבו איריס.
 .10אישור מינוי רו"ח החדש של החברה לבילוי ובידור ,יזהר קנה ממשרד פאהן קנה ושות'.
 .11אישור נספח לחוזה שבין העירייה לבין החברה לבילוי ובידור בנוגע להפעלת אולם מכבי
)המצ"ב(
 .12אישור לתוספת תבחין לתנועות נוער לשנת  2010ו ) 2011-המצ"ב(.
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רכוז החלטות מישיבת מועצת העיר שמן המניין מס'  30מיום  7/11/2010פרוטוקול 369
 .1החלטה -

מועצת העירייה מחליטה לאשר ברוב קולות את אישור כתב הסמכה של הגב'איזולדה
ליבינזון ,ת.ז 310790621 .להתייצב לתבוע בבית משפט לעניינים

מקומיים בחולון,

בהתאם לכתב ההסכמה.
 .2החלטה  -מועצת העירייה מחליטה לאשר ברוב קולות את אישור חוזה מכר עיריית חולון ובין
נאות מזרחי בע"מ מלטו אסטריה כוכבה וזטארס פנחס ,גוש  ,6867חלקה  6בחולון
)מגרש  103בתוכנית ח (501/המצ"ב.
 .3החלטה -

מועצת העירייה מחליטה לאשר ברוב קולות את אישור עדכון התקציב הרגיל
לשנת  2010בהתאם למכתבו של גזבר העירייה מיום  21.10.2010המצ"ב.

 .4החלטה -

מועצת העירייה מחליטה לאשר ברוב קולות את אישור תב"רים בהתאם למכתבו של
גזבר העירייה מיום  21.10.2010המצ"ב.

 .5החלטה -

מועצת העירייה מחליטה לאשר ברוב קולות את אישור דו"ח רבעוני לשנת 2010
לתקופת רבעון ) (2שנת  2010המצ"ב.

 .6החלטה -

מועצת העירייה מחליטה לאשר ברוב קולות את מינוי חבר לועדת תנועה ,איציק
בראונר במקום ג'מילי דוד ,נציג תנועת ש"ס.

 .7החלטה -

מועצת העירייה מחליטה לאשר ברוב קולות את אישור המועצה להגיש את מר
רחמים בנוני ,כמחליפו של מר אריק מולא בוועדת הרכש.

 .8החלטה -

מועצת העירייה מחליטה לאשר ברוב קולות את אישור המועצה להקצאה לניצן –
מרכז לטיפול בדיבור ,בחלק מבית ספר עתידים )לשעבר שפרינצק( ,גוש  7132ח"ח
 87ברחוב קדושי קהיר) .המצב(.

 .9החלטה -

מועצת העירייה מחליטה לאשר ברוב קולות את מינוי אינג' מרה טננבאום כדירקטורית
בתאגיד המים ,במקום הגב' נבו איריס.

 .10החלטה -

מועצת העירייה מחליטה לאשר ברוב קולות את אישור מינוי רו"ח החדש של החברה
לבילוי ובידור ,יזהר קנה ממשרד פאהן קנה ושות'.

 .11החלטה -

מועצת העירייה מחליטה לאשר ברוב קולות את אישור נספח לחוזה שבין העירייה
לבין החברה לבילוי ובידור בנוגע להפעלת אולם מכבי )המצ"ב(.

 .12החלטה -

מועצת העירייה מחליטה לאשר ברוב קולות את אישור לתוספת תבחין לתנועות נוער
לשנת  2010ו ) 2011-המצ"ב(.
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סעיף 1
מוטי ששון:

אני פותח את ישיבת המועצה שמן המניין מספר  .31על סדר היום :אישור
כתב הסכמה של הגב' איזולדה ליבינזון ,ת.ז 310790621 .להתייצב ולתבוע
בבית המשפט לעניינים מקומיים בחולון בהתאם לכתב ההסכמה .כתב
ההסכמה מופיע כאן ,ותראו את החוקים ,מופיעים באותו עמוד.
מי בעד? אוקיי ,אושר פה אחד 15 .בעד .אני עובר לסעיף הבא.

סעיף 2
מוטי ששון:

אישור חוזה מכר עיריית חולון ובין נאות מזרחי בע"מ מלטו אסטריה כוכבה
וזטארס פנחס ,גוש  ,6867חלקה  6בחולון )מגרש  103בתוכנית ח(501/
המצ"ב .קיבלתם את חוזה המכר .זה היה פירוק שותפות וזה מה שאושר
בבית המשפט .מי בעד?  15בעד .אושר ברוב חברי המועצה 15 ,מתוך  25שהם
רוב מוחלט .אני עובר לסעיף הבא.

סעיף 3
מוטי ששון:

אישור עדכון התקציב הרגיל לשנת  2010בהתאם למכתבו של גזבר העירייה
מיום  21.10.2010המצ"ב .אריק ,בקשה.

אריק )גזבר( :השינוי גם הפעם הוא שינוי די מינורי 5.62 ,אחוז בצד ההוצאות וההכנסות
וסה"כ  5,469,000גם מצד ההוצאות וגם מצד ההכנסות .התקציב המעודכן
הסתכם ב 86,312-ו .₪ 600-הפירוט של ההוצאות ,יש טעם שאני אתחיל
לפרט ,או שאם יהיו שאלות לאנשים ....עיקר ההוצאות הן בקטע של אכיפת
גבייה שהם גם בהוצאות וגם בהכנסות ,בקטע של דו"חות חניה
וסקרי....נושא של פנסיות לשארים ,וגם בשנה האחרונה תשלומי הפנסיה
התכווצו בגלל הסכמי השכר החדשים בכמעט  25אחוזים .אם יש למישהו
שאלות לגבי הסעיפים ,אני אשמח לענות.
ניסן זכריה:

לגבי הסעיף של אכיפת המשכורת..

אריק:

אוקיי ,אז יש כאן שני נושאים :נושא אחד זה קטע של סקרים שעושים...
בהקשר של היטלי פיתוח ,וברגע שהם גדלים ,הם דואגים להגדיל את הכנסות
הפיתוח בעירייה .במקביל ,מגיע להם עמלה עבור העבודה שלהם .אז מה
שאנחנו מתקצבים פה ,את הכסף של העמלה .זה מגובה בצד ההכנסות
בסה"כ .יש גם נושא של דו"חות חניה .האכיפה שלהם גם כן ,ברגע שמגיעים

_____________________________________________________________________________

5

מועצת העיר חולון

ישיבה שמן המניין

מס' 31

7/11/2010

פרוטוקול מס' 369

לדו"חות שהם בלתי ניתנים לגבייה ,החברות גבייה מטבע הדברים עושות את
החלק שלהן ,את הגבייה.
ניסן זכריה:

ועל איזה בסיס משלמים?

יצחק וידבסקי:לדעתי עושים עבודה מצוינת ...כבר  50שנה 60 ,שנה ,הם בודקים ועושים
דברים מצוינים .לגבי דו"חות חניה ,בגדול מי שמשלם את זה בחצי שנה
הראשונה ,או שמקבל את הדו"ח על החלון ,או לחילופין את ההודעה
הראשונה ,לא גובים ממנו שום דבר ,לא נכנסים לפעולה .תושבים שלא
משלמים ,הם מבצעים את האכיפה.
ניסן זכריה:

כן ,אבל השאלה היא קצת יותר ..הם מקבלים את זה לפי יחסי הגבייה או
שיש איזה שהוא תעריף קבוע?

דובר:

יש תעריף קבוע.

ניסן זכריה:

לגבי מילגם ,שהיא בעצם החברה שמתעסקת בדו"חות חניה ,החברה הזאת
לצערי ,ואני אמרתי את זה גם פעם שעברה והבטיחו שאני אקבל תשובה ולא
קיבלתי עד היום .היא פשוט גובה דו"חות ..תראה ,אני נגד זה שאנשים לא
משלמים .היה מקרה שלי .אני גם שילמתי וקיבלתי עוד פעם לשלם את
הדו"ח ,ובמקרה שמרתי את זה וניגשתי אליהם .תשמע ,זה ממש שערורייה
כבר .אני חושב שבקטע הזה ,וידבסקי ,ברגע שאתה מתגמל אותם פר פעולה,
יש להם אינטרס לאכוף גם דברים שהם בניגוד לחוק ,ובניגוד לחוק יש
התיישנות ,מה לעשות ,ואני הצגתי את זה .הצגתי  15דו"חות של אדם
ששילם את זה משנים עברו ,והם מנסים לגבות דו"חות שכבר התיישנו ,שאי
אפשר לגבות אותם) .חילופי דברים(

ניסן זכריה:

החברה הזאת ,אין עליהם פיקוח.

מוטי ששון:

ניסן ,כל מקרה ספציפי תביאו לגזבר העירייה.

ניסן זכריה:

הגשתי לכם את הדו"ח של הגזברות.

יצחק וידבסקי:אני רוצה לראות אותו.
מוטי ששון:

טוב אוקיי ,חברים.

רועי כהן:

יש לי עוד בקשה אם אפשר להעלות .יש פה את המכתב.

מוטי ששון:

תסביר את זה ,אנחנו נאשר את זה.

רועי כהן:

יש לנו במדיטק כנראה גרעון בתקציב .אנחנו ממש לא סגורים כרגע מה
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בדיוק מקור הגרעון .החשד שלנו זה שבגלל שיש הרי עובדים מאושרים
מהעירייה למדיטק ,וברגע שעובד חורג..
מוטי ששון:

תגיד בגלל מי ,עובדי ספריות מאושרים? מי העירייה?

רועי כהן:

אנחנו מדברים על הספרניות ,עובדות עירייה שהן עובדות מושאלות למדיטק,
לחברה .ברגע שעובדת כזאת פורשת ,אנחנו אמורים להעביר את התקציב
שלה למדיטק ,כדי שהם יפעילו עובדת במקומה .עם השנים פרשו שם משהו
כמו  10משרות ואנחנו לא מעבירים להם שיפוי על הפנסיה של העובדים
האלה .היות והם עובדים בפנסיה תקציבית ,אז בשכר שלהם שמשולם
לעירייה ,אין הפרשה מיידית לפנסיה .זה לא כמו בפנסיה צוברת ,שהעובדים
מפרישים מיידית לקופת פנסיה .פה זה פנסיה תקציבית .ואז ,כשאנחנו
העברנו את התקציב למדיטק ,לא העברנו גם את החלק של הפנסיה לעובדים
האלה .אני מעריך שהחלק הזה מסתכם בערך ב 600-700-אלף  .₪אין לנו
מספרים סופיים ,אבל כדי לעזור למדיטק כרגע ,אני מבקש להעביר מיליון ₪
להוצאות חד פעמיות במדיטק ,כנגד הקטנת שני סעיפים 500 :אלף ₪
למכי ......ו 500-אלף  ₪ממים לגנים .זה סעיפים שכנראה בעקבות הבהלה
והפאניקה של הגזבר ,אז החבר'ה כאן חסכו וצמצמו את העלויות .אז יש לנו
קצת ספייר לשנה הזו.

מוטי ששון:

בכל מקרה ההוצאה הזאת הייתה נכללת בהוצאות של העירייה ,אם היו
עובדי עירייה.

רועי כהן:

בהחלט .אני אומר מיליון ,כי הגירעון שלהם הוא טיפה יותר גדול ,וצריך
לבדוק מה) ..חילופי דברים(

מוטי ששון:

אני מציע להעביר ..יש הצעה שלך ,רן .יש הצעה של הגזברות .הגזברות בדקה
את העניין לעומק .זה בסה"כ נעביר .ברגע שהעברת עובדים מהעירייה להיות
עובדי חברה ולא העבירו להם את מה שצריכים להעביר להם ,את הזכויות
הפנסיוניות שלהם ,אז עכשיו אנחנו מעבירים את זה ומכסים את הגירעון,
וכרגע הוא אומר סדר גודל של  700אלף .הם לא גמרו ,ולהערכה שלי כבר לא
מדובר בשנה הזו .מדובר בשנים האחרונות .להערכה שלי ,זה לא ייגמר ב-
 .700זה כמה שנים .לא העבירו להם את הזכויות הפנסיוניות שלהם.

יוליה מלינובסקי:אבל פה יש לי שאלה אחרת 500 .מגנים ו 500-מזה..
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מוטי ששון:

זה כסף שנחסך.

אריק:

יש לי עודף שאני לא מנצל אותו כרגע ,אז אני מקטין את התקציב.

דובר:

עודף זמני או עודף קבוע?

מוטי ששון:

קבוע.

)חילופי דברים(
מוטי ששון:

רגע אריק ,מחליפים את זה לתאורה חכמה .התאורה החכמה צורכת פחות
ואנחנו עושים את זה כל הזמן ,הולכים ומכניסים טכנולוגיות חדשות
שחוסכות בתשלום שאנחנו משלמים .אז נוצר פה חסכון .לוקחים את הכסף
הזה ומעבירים אותו לשם .רבותיי ,כשמכינים תקציב כדאי שתדעו ,היום
הוא יושב על תקציב לשנת  .2011הוא לא יכול לחזות מה יהיה בנובמבר,
בספטמבר או באוקטובר בשנה הבאה .הוא יכול להעריך איזה הנחות
מסוימות ,ואז כשאתה רואה מה שקורה באלפי סעיפי תקציב ,אז פה ושם
אתה עושה איזה פעולות שהן חוסכות לך בעלויות .מצד שני יש דברים שלא
לקחת אותם בחשבון ,כמו המקרה של הזכויות הפנסיוניות .בכל מקרה
ההוצאה הזאת הייתה קיימת בעירייה .עכשיו הם העבירו אותם בלי להעביר
את הכסף הזה.

יוליה מלינובסקי:הוא עדיין לא יודע פחות או יותר מה הגירעון שלהם.
מוטי ששון:

אז אני אומר לך כפי שאני מכיר את המערכת ,זה לא ייגמר ב 700-אלף.
יוליה ,בודקים את זה אחורנית .זה מ .2004-זה לא מהיום .אם הקמנו את
החברה והעברנו את הספרניות ,להעביר אותן להיות עובדי חברה.

)חילופי דברים(
יעקב חרש:

איך הוא סגר שנה שעברה? גם בגירעון?

מוטי ששון:

חרש ,יש גירעון כל שנה בגירעון .הגיעו למסקנה שהזכויות הפנסיוניות האלה,
לא העבירו אותם והחליטו לעשות בדיקה .בדקו .הגיעו למסקנה שמדובר כאן
כמה שנים האחרונות וצריך להעביר את הכסף הזה .בינתיים הוא שילם והוא
נכנס לגירעון .אז כדי ליישר ,יותר נכון ,יותר צודק ,להעביר להם את הכסף.
אתה לא יכול להעביר עובדים בלי להעביר את הזכויות שלהם ,להשאיר
אותם על הגב של העירייה .אז זה לא היה נכון .תיקנו את הטעות ובזה נגמר
העניין .טוב ,מי בעד אישור עדכון התקציב על פי המסמך של ,21.10.2010
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מכתבו של גזבר העירייה שהן בצד ההכנסות והן בצד ההוצאות .אנחנו
מדברים על  886,313אלף ל 600-והתוספת כפי שהציג אותה...השינוי הפנימי
בהתאם למכתבו של רחמים בנוני מה .7.11-זה לא תוספת ,זה בתוך
התקציב .מי בעד?  14בעד .מי נגד 1 :נגד .מי נמנע?  1נמנע .עדכון התקציב
אושר.
יוליה מלינובסקי:יש לי שאלה לידע כללי .עכשיו היה את כל הסיפור עם השביתה
והחליטו..גם אנחנו היינו אמורים לשבות ,הרשויות ,והחליטו מה שהחליטו,
שיהיה עלייה בשכר כך וכך .זה גם כן תופס לגבי עובדי עירייה?
)חילופי דברים(
מוטי ששון:

יוליה ,כשנדון על צו הארנונה ,את תראי איזה סדרי גודל מדובר בעדכון
השכר .זה דבר מטורף .נצטרך להעלות את הארנונה לשנה הבאה .אי אפשר
להתמודד עם התוספות .זה גם לפנסיונר ,גם לעובדים.

יוליה מלינובסקי:זה מה שהם סגרו ,עובדי מדינה יקבלו את זה מתקציב המדינה והעיריות
יצטרכו להוסיף את זה מקופה שלהם.
מוטי ששון:

נכון .בשביל זה יכול להיות שיצאו לשביתה .חבר'ה ,זה לא משחק .מדובר על
סדר גודל של בין  15ל 20-מיליון  . ₪זה לא משחק.

)חילופי דברים(
מוטי ששון:

חבר'ה ,אני מבקש ,אי אפשר שכל אחד ידבר .לכן בצו הארנונה אנחנו נציג
את זה גם בתקציב לשנה הבאה .נציג את זה בפני העובדים .הערכה שלי,
שהשלטון המקומי הולך להשבתה .השלטון המקומי פנה לשר האוצר ואמר
כך :אתם לא יכולים לשבת להחליט ביניכם ,בין האוצר לבין ההסתדרות,
ואנחנו לא קיימים .ואנחנו צריכים רק לשלם .ואנחנו דורשים שיפוי .מאיפה
ישלמו את זה? אני עובר לסעיף הבא.

סעיף 4
מוטי ששון:

אישור תב"רים בהתאם למכתבו של גזבר העירייה מיום  .21.10.2010סה"כ
התקציב ,מדובר על קרוב ל 30-מיליון  .₪אנחנו יכולים לראות את
ההתפלגות של מקורות המימון ,מה החלק של העירייה ומה חלקה של
הממשלה ,וגורמים נוספים .אני הולך לסעיפים הגדולים ,ודאי קיבלתם את
זה ,ראיתם תשלומים יותר גדולים .נושא של רכישת ריהוט רחוב ,זה
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 1,237,000ש"ח .תכנון וביצוע תשתיות ב-ח .₪ 1,164,000 ,370/שדרוג של
תאורת רחוב במרכזי או במשנקים ,וזה מה שמביא לנו בסופו של דבר
לחסכון בצריכת החשמל .אם אנחנו ממשיכים הלאה ,אני לוקח רק את
הדברים הגדולים ואני עובר לחינוך הפורמאלי .אתם רואים כאן את הנושא
של בית ספר שאנחנו מקימים ,בית ספר חדש בקריית איילון .השכונה הולכת
ומתאכלסת במהירות עם הרבה זוגות צעירים עם ילדים .אז אנחנו מבקשים
תוספת של  .₪ 7,370,000מיזוג של מוסדות חינוך ,אנחנו מדברים על
 .₪ 1,500,000אני עובר לסעיפים האחרים .נושא של תיאטרון חולון בחינוך
הלא פורמאלי .תיאטרון חולון ,כל מערכת הכיבוי ,אתם יודעים ,יש היום
דרישות חדשות שמצריכות השקעות בסדרי גודל גדולים מאוד .אנחנו גם
בונים את הנושא של מועדון פיס לנוער .זה השתתפות של מפעל הפיס ברח'
דובנוב .אגב ,למה כתבת פה השבחה ,אריק?
אריק:

כי זה השבחה.

מוטי ששון:

אם אתה מדבר על שבט הצופים ברח' דובנוב ,אז זה על חשבון ההקצבה שלנו
מהפיס .השתתפות הפיס ,אבל לא מהשבחה .טעות.

אריק:

ואלה ,אתה צודק .טוב שיש ראש עיר.

מוטי ששון:

אני עובר הלאה ,שדרוג ובטיחות מתקני ספורט .₪ 1,500,000 ,אנחנו
מדברים על מועדון פיס לקשיש .אתה רואה את המועדון פיס לקשיש,
 2,400,000שזה גם כן הפיס.

אריק:

כן ,כן ,טעות שלנו .אנחנו מצטערים.

מוטי ששון:

טוב .אני עובר לנושא של רכישת זכויות מדיירים מוגנים .אתם יודעים ,כל
פעם שמתפנים דיירים מוגנים ,אנחנו בונים בדר"כ קיוסקים .לוקחים אותם,
הורסים אותם .אבד עליהם הקלח וזה סדר גודל .אני מסייג את דבריי ואני
אומר עוד פעם ,מקורות המימון ,אני מבקש שלישיבה הבאה תציג את
מקורות המימון.

אריק:

צריך להפחית מהשבחה את ה .3,563,000-אז במקום  ,5,209,000זה צריך
להיות  1,700,000ומשהו אלף .₪

מוטי ששון:
אריק:

לא ,אני רוצה שתגיד בדיוק ,כי אני רוצה להקריא את זה לפרוטוקול.
אני כבר אגיד לך.

)חילופי דברים(
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סעיף 5
מוטי ששון:

אני עובר לסעיף  ,5אישור דו"ח רבעוני לשנת  2010לתקופת רבעון השני שנת

 .2010מי מציג את זה?
יצחק וידבסקי:ערב טוב לכולם .מדובר בדו"ח לחציון ל ,30.6.2010-התקציב הרגיל.
ההכנסות בששת החודשים הראשונים היו נמוכות בכ 7-אחוז מהתקציב
היחסי לתקופה והסתכמו ב 411-מיליון  .₪ההוצאות היו נמוכות בכ 3-אחוז
והסתכמו בכ 428-מיליון  .₪הגירעון בתקופת הדו"ח הגיעה לכ 17-מיליון .₪
זה היה הרגיל .עכשיו תקציב הפיתוח :ההכנסות בששת החודשים הראשונים
הגיעו לכ .103-זה לא בדיוק הכנסות בפועל ,זה כולל הכנסות שהועברו
מקרנות הרשות .ההוצאות הגיעו לכ 35-מיליון .היום השיטה שמזכים את
התב"רים גם אם אין את ההוצאה בפועל ,אלא התב"ר מכוסה עד סוף
הפרוייקט ע"י הכנסות שמועברות אליו.
מוטי ששון:

גם אם אין הוצאה.

יצחק וידבסקי:נכון .סה"כ העודף בתב"רים לחצי שנה הסתכם בסך של  68מיליון .₪
במצטבר זה סך של כ 174-מיליון  .₪קרנות הרשות :יתרת קרנות הרשות
ליום  30.6הגיעו לכ 84-מיליון  .₪אם תשאלו מה קורה בתקציב הרגיל ,אז
אני מתחייב ,לא פשוט הפעם .ההתחייבות קשה .אני לא מכחיש.
מוטי ששון:

אל תדאג ,אל תדאג.

יצחק וידבסקי :ראש העיר ..בסדר .יש לנו איזה בעיה .בהתאם לנתוני הכנסות והוצאות
בתקציב הרגיל ועל סמך ההתנהגות התקופתית של ההכנסות וההוצאות,
עיריית חולון תצליח לסיים את שנת התקציב  2010ללא גירעון תקציבי וללא
חריגה מסכום התקציב השנתי כולו .אני עומד חד משמעית מאחורי זה,
במיוחד שיש סיוע מראש העיר .תקציבי הפיתוח יבוצעו בהתאם לתקציבים
שאושרו ע"י מועצת העיר ומשרד הפנים.
ניסן זכריה:

למה זה מוגש עכשיו ,יצחק?

יצחק וידבסקי:מה 30 ,ליוני? אחד ,אנחנו צריכים לחכות .זה דו"ח סקור כפי שראית .תשאל
למה השנתי של  2009עוד לא מוגש? תשאל שאלה יותר טובה .הרו"ח שלנו,
לזכותם ייאמר שהם גומרים באוקטובר לבדוק את הדו"ח ל .2009-אז זה
לזכותם.
_____________________________________________________________________________
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זה לא רו"ח של העירייה .זה של משרד הפנים.

יצחק וידבסקי:סליחה ,של משרד הפנים .לצערי לוקח להם..גם זה נגד דעתי .לוקח להם יש
להם גם ממונה עליהם שבודק את זה ,נקרא רו"ח מעיין ,והוא שואל שאלות
נוספות .אתם תקבלו את הדו"ח הסקור.
יוליה מלינובסקי:זה מצחיק.
יצחק וידבסקי:מה אני יכול לעשות? זה לא תלוי בנו .זה אמיתי לגמרי.
מוטי ששון:

יוליה ,את רוצה לצחוק? אנחנו נמצאים עכשיו בנובמבר .וידבסקי ,אנחנו
נמצאים בנובמבר? אנחנו בחודש הזה מאשרים את צו המיסים ל?2011-
 .2010עברה שנה? משרד הפנים עוד לא אישר את הצו ארנונה .זה המדינה
שלנו.

יצחק וידבסקי:זה גרוע מאוד ,דרך אגב ,מבחינת תכנונים והכול.
מוטי ששון:

שערורייה .זה משרד הפנים .אוקיי ,מי בעד אישור דו"ח רבעוני לשנת 2010
הרבעון השני?  15בעד .מי נגד? אין .מי נמנע? אחד נמנע .הדו"ח אושר.

אריק:

התב"רים מסתכמים ב ₪ 29,979,000-שהופיע במכתב המקורי .מקורות
המימון הם מקרנות הרשות .₪ 5,662,000 ,השבחה –  .₪ 1,645,000בעלים –
 .₪ 2,635,000ממשלה-פיס –  .₪ 10,811,000 .......... .₪ 8,249,000שונות זה
 .₪ 975,000שונות זה מקורות חיצוניים.

מוטי ששון:

אוקיי ,אנחנו מאשרים את זה .מי בעד?  15בעד .מי נגד? אין .מי נמנע? 1
נמנע .אני עובר לסעיף הבא.

סעיף 6
מוטי ששון:

מינוי חבר לועדת תנועה ,איציק בראונר במקום ג'מילי דוד ,נציג תנועת ש"ס.
מי בעד?

דובר:

הגשנו ערעור והחליטו..

)חילופי דברים(
מוטי ששון:

 16בעד .אושר פה אחד.

סעיף 7
מוטי ששון:

אישור המועצה להגיש את מר רחמים בנוני ,כמחליפו של מר אריק מולא
בוועדת הרכש .מי בעד?

דובר:

אני בעד) .חילופי דברים(
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 16בעד .אושר פה אחד .אין נגד ,אין נמנעים.

סעיף 8
מוטי ששון:

אישור המועצה להקצאה לניצן ,אגודה לטיפול בדיבור בחלק מבית ספר
עתידים ,לשעבר שפרינצק ,בגוש  7132ח"ח  87ברח' קדושי קהיר המצ"ב.
קיבלתם הסבר .חבר'ה ,רק שתדעו ,יש לנו בתיכונית רעים .תיכונית רעים
הייתה צריכה את הכיתות של ניצן ,לכן עשינו חילופין .הוצאנו אותם משם.
תיכונית רעים זה יותר לילדים עם בעיות נפשיות .הוצאנו אותם ,אפשרנו את
המקום לתיכונית רעים .העברנו את ניצן לבית ספר שפרינצק ,בהסכמה ,ולכן
אנחנו צריכים לאשר את זה .מי בעד? אוקיי 16 .בעד .אושר פה אחד .אין
נמנעים ,אין נגד.

סעיף 9
מוטי ששון:

מינוי אינג' מרה טננבאום כדירקטורית בתאגיד המים במקום הגב' נבו
איריס .נבו איריס ביקשה להתפטר .כיבדו את רצונה .אנחנו צריכים להכניס
עובדת עירייה .מי בעד? טוב ,אנחנו מדברים על  16בעד .אין נגד ,אין נמנעים.
אושר פה אחד.

סעיף 10
מוטי ששון:

אישור מינוי רו"ח חדש של החברה לבילוי ובידור ,יזהר קנה ממשרד פהאן-
קנה ושות' ,החברה לבילוי ובידור .הרו"ח של החברה ,כמה שנים היה?

יצחק וידבסקי:יותר מ 15-שנה.
מוטי ששון:

אמרתי ,בין  15ל 20-והחליטו אחרי כל כך הרבה שנים לרענן .אוקיי ,מי בעד?
אוקיי 16 .בעד .אין נגד ,אין נמנעים.

סעיף 11
מוטי ששון:

אישור נספח לחוזה שבין העירייה לבין החברה לבילוי ובידור בנוגע להפעלת
אולם מכבי .יש לכם את החוזה .יש אולם כדורסל בפרופסור שור ואנחנו
רוצים שיעמידו את זה לרשותנו .נחתם איזה הסכם .אתה רוצה לפרט?

נתי לרנר:

באופן עקרוני האולם הוא אולם משותף לאגודת מכבי חולון ולעיריית חולון.
אנחנו הגענו להבנה שעיריית חולון תהיה המפעילה הבלעדית של האולם.
לצורך הפעלת האולם אנחנו מעבירים אותו בעצם לתפעול של החברה לבילוי
ובידור ,למחלקת הספורט .כל הפעלת אולם צריכה לעבור במועצה .זה
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הסיפור .העברתי לכם את החוזה .זה פעילות מבורכת .הרעיון של מחלקת
הספורט זה להפוך את האולם הזה לבית אגודות הספורט ,שזה יפנה לנו יותר
נפחי אולם מהקהילה ויעביר את הפעילות המקצועית...
יוליה מלינובסקי:

אתה מעביר את זה לא למחלקת ספורט..

מוטי ששון:

מחלקת ספורט של העירייה שנמצאת בחברה לבילוי ובידור) .חילופי דברים(

מוטי ששון:

אוקיי ,מי בעד אישור החוזה מיום ה 16 ?14.1.2004-בעד .אין נגד ,אין
נמנעים .אני עובר לסעיף האחרון.

סעיף 12
מוטי ששון:

אישור לתוספת תבחין לתנועות נוער לשנת  2010ו 2011-כפי שקיבלתם את
זה .אם יש שאלות..

ניסן זכריה:

ראשית אני רוצה לברך את הועדה שסוף סוף השכילה להבין שתנועות נוער
צריכות קצת יותר סיוע ,וזה גם וידבסקי חבר בועדה .אמנם זה מעט אבל
עדיף משהו מאשר כלום .עכשיו יש לי שאלה ,מאחר ווידבסקי גם פה וגם
ליפא .מה קרה שהפעם החלטתם בכל זאת לתגבר את הנושא של תנועות
הנוער? מה הסיבה?

יצחק וידבסקי :בעקרון יש מדיניות .מועצת העיר ......את התקציב .ראש העיר ,זה
מדיניות ...זאת אומרת ....במדיניות ראש העיר....
ניסן זכריה:

אוקיי ,אז אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה ,ברשותך) .חילופי דברים(

ניסן זכריה:

תראה מוטי ,אני רואה למשל את עמותת יד שרה .זו עמותה שפעילה
ומסייעת להרבה מאוד אנשים נזקקים וחלשים ,שנקלעים באמת לסיטואציה
של מחלות ,אביזרים .צריך את העמותה הזאת ,כן?

דוברת:

צריך אותה.

ניסן זכריה:

כמה העמותה הזאת מקבלת לשנה?  4,000ומשהו  .₪כלומר ,מה
הקריטריונים של הועדה החכמה הזאת שיושבת? היא ועדה ציבורית הלא,
נכון? היא ועדה מקצועית ,לכאורה.

יצחק וידבסקי:ועדה מקצועית ,אבל לא ציבורית.
מוטי ששון:

מקצועית ציבורית.

יצחק וידבסקי:בדיוק.
ניסן זכריה:

מה ההיגיון?
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יצחק וידבסקי:תראה ,יש תקציב..
ניסן זכריה:

כן ,אבל למה  ?4,000תסביר את ההיגיון.

יצחק וידבסקי:תראה ,ברגע שיש תקציב ,אין סמכות לועדה אחרי שאישרה המועצה ..אחרי
שמועצת העיר אישרה תקציב ,אין סמכות לועדה המקצועית להעלות
התקציב הזה .יש קריטריונים שאתה יכול לראות אותם וכל אחד יכול
לראות אותם ,ולפי הקריטריונים מחלקים בהתאם לתקציב קיים.
הקריטריונים קיימים ,אתה יכול לראות אותם.
ניסן זכריה:

לא ,מה הקריטריונים? אתה יושב בועדה הזאת.

יצחק וידבסקי:את כל הקריטריונים אתה רוצה שאני אגיד?
ניסן זכריה:

אתה נותן להם  ₪ 4,000-5,000לעמותת יד שרה ,ומצד שני ,עם כל הכבוד,
אתה נותן  ₪ 175,000לעטרת חכמים .אז יש הבדל .מה ההבדל ביניהם?

יצחק וידבסקי:עכשיו הבנתי .תקציבים ,יש סעיפים שוליים .במסגרת הסעיף לנושא א' יש
סעיף  .1לנושא ב' יש סעיף שני .המועצה אישרה את זה .כמו שהסברתי
לאדוני ,זה מדיניות .את החלוקה ,זה מקצועי .עד פה מובן?
ניסן זכריה:

לא אדוני ,לא ברור.

מוטי ששון:

ניסן ,תקציב עירייה אושר .יש סעיף של תנועות נוער ויש סעיף של מוסדות
אחרים שהם ציבוריים ,ויש סעיף של דת .כל אחד ,יש לו סעיף תקציבי.
התקציב אושר .עכשיו ,הם עובדים לפי קריטריונים שהם תבחינים שהם
קבעו ,שהמועצה אישרה אותם .המועצה אישרה את התבחינים .לוקחים את
הכסף ,על פי התבחינים מתחילים לחלק .לכן יוצא לך אפילו  .₪ 4,967ככה
זה עובד ,כי לוקחים את הסכום ,מחלקים לפי התבחינים .אתה רוצה
להעלות את התבחינים? המועצה אישרה את זה .קח את הספר של
התבחינים.

ניסן זכריה:

אני יודע שהמועצה אישרה .אני מבין את המגבלה של הועדה ,אבל אני שואל
שאלה באמת של טעם כרגע ,לא של כספים .אני שואל שאלה של טעם .זה
נראה לך סביר ,נראה לך הגיוני ,כועדה מקצועית ,לתת לעמותה שעושה כל
כך הרבה פעילות ,לתת לה  ?₪ 4,000לא עדיף את התקציב הנותר הזה ,כל
שנה לקחת  2-3נושאים מרכזיים ולהשקיע בהם?

מוטי ששון:

תציע את זה כשיהיה דיונים על התקציב ,תציע .בינתיים אתה עכשיו מחלק
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מה שאתה אישרת ,את התפקידים שאישרת .לגיטימי שתציע את זה .בקשה,
תציע את זה לתקציב לשנה הבאה .תבוא תגיד חבר'ה ,תמחקו את כל
העמותות שנותנים .בואו תלכו על  3נושאים מרכזיים .לגיטימי .אוקיי ,מי
בעד אישור לתוספת תבחין לתנועות הנוער לשנת  ,2010-2011וכל האישור של
פרוטוקול ישיבת הועדה המקצועית מנובמבר  2010בנושא חינוך ,רווחה ,דת
ותנועות נוער? מי בעד? אוקיי 14 ,בעד .מי נגד?  1נגד .מי נמנע?  1נמנע.
ההצעה אושרה .תודה רבה.
תלונות הציבור
מוטי ששון:

חברים ,אני רק רוצה ...נושא של תלונות הציבור שהעברנו בזמנו לנושא של
המבקר ,ללשכת המבקר ,ובזמנו הייתה אפשרות להעביר את זה עד ,2013
אפריל  .2013זה חוזר בחזרה למתכונת הקודמת ,כי יש קצת בעיות .לא
מסתדרים .אז אני מודיע את זה למועצה ,שהמבקר יפסיק לטפל בתלונות.
אנחנו נמצא את הדרך .הוורסיה הקודמת הייתה שתלונות ופניות הציבור של
האנשים ,היה מטופל בלשכת ראש העיר .עד  2013היו צריכים להעביר את
זה ללשכת המבקר .בינתיים זה שעבר ,לא מסתדרים שם .לא הסתדר ,לא
צלח .אמרתי ,כדי שזה לא ייפגע בינתיים ,נושא של תלונות הציבור ופניות
הציבור ,אני מחזיר את זה בשלב זה אלי .יש לנו אפשרות עד  2013להחזיר
את זה בחזרה .יש מישהו שמתנגד? מי בעד להחזיר את בשלב זה בחזרה? מי
בעד? אוקיי 15 ,בעד .מי נגד? אין .מי נמנע?  1נמנע .ההצעה אושרה .תודה
רבה .הישיבה נעולה.

נתי לרנר

מוטי ששון

ע/ראש העיר

ראש העיר

ומרכז הישיבות
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