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על סדר היום:

 .1שאילתה אל ח .המועצה יוליה מלינובסקי בנושא מגדל המים בשכונת אגרובנק.
 .2שאילתה של ח  .המועצה עמוס ירושלמי בנושא עלות טקס הפתיחה של מוזיאון
העיצוב.
 .3שאילתה של ח .מועצה ניסן זכריה בנושא בעיית ביוב ברחובות מסילת העולים
והגאונים.
 .4אישור פתיחת חשבונות בבנק דקסיה לפרויקטים במימון מפעל הפיס לשנים
 2010-2011בהתאם למכתבו של מר דני פדר ,גזבר העירייה מיום 20.1.2010
 .5הודעה של סגן ראש העיר עו"ד אילן לוי על סיום כהונתו כסגן ראש העיר.
 .6מינויו של ח .המועצה מר עזרא סיטון לסגן ראש העיר בהתאם לסעיף מס' 15
לפקודת העיריות.
 .7מינוי עו"ד אביבה שרון לדירקטורית בתאגיד המים "מי השקמה ,בע"מ חולון.
 .8מינוי הגב' זיוה עזגד לדירקטורית בבית המטבחיים במקום ד"ר אורי ברטמן אשר
מסיים את תפקידו.
 .9אישור פרוטוקול ישיבת הוועדה המקצועית לקביעת תבחינים לתמיכה בספורט
לתקציב .2010
 .10אישור תשלומים לביטוח הלאומי באמצעות אתר האינטרנט של המוסד לביטוח
הלאומי ,בהתאם למכתבו של חשב העירייה מר אורי צור ,מיום .2.2.10
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רכוז החלטות מישיבת מועצת העיר שמן המניין מס'  22מיום  7/2/2010פרוטוקול 360

 .1החלטה  -מועצת העירייה מחליטה לאשר ברוב קולות את אישור פתיחת חשבונות
בבנק דקסיה לפרויקטים במימון מפעל הפיס לשנים  2010-2011בהתאם
למכתבו של מר דני פדר ,גזבר העירייה מיום 20.1.2010

 .2החלטה  -מועצת העירייה מחליטה לאשר ברוב קולות את מינויו של ח .המועצה מר
עזרא סיטון לסגן ראש העיר בהתאם לסעיף מס'  15לפקודת העיריות.

.3החלטה  -מועצת העירייה מחליטה לאשר ברוב קולות את מינוי עו"ד אביבה שרון
לדירקטורית בתאגיד המים "מי השקמה ,בע"מ חולון.

.4החלטה  -מועצת העירייה מחליטה לאשר ברוב קולות את מינוי הגב' זיוה עזגד
לדירקטורית בבית המטבחיים במקום ד"ר אורי ברטמן אשר מסיים את תפקידו.

 .5החלטה  -מועצת העירייה מחליטה לאשר ברוב קולות את אישור פרוטוקול ישיבת
הוועדה המקצועית לקביעת תבחינים לתמיכה בספורט לתקציב .2010

 .6החלטה  -מועצת העירייה מחליטה לאשר ברוב קולות את אישור תשלומים לביטוח
הלאומי באמצעות אתר האינטרנט של המוסד לביטוח הלאומי ,בהתאם למכתבו
של חשב העירייה מר אורי צור ,מיום .2.2.10
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מוטי ששון  -ראש העיר :אני פותח את ישיבת המועצה מן המניין מס'  .22שאילתה של
חברת המועצה יוליה מלינובסקי בנושא מגדל הבנק בשכונת אגרובנק.
עמוס ירושלמי:

היא לא נמצאת תמשיך הלאה.

סעיף  - 2שאילתה של ח  .המועצה עמוס ירושלמי בנושא עלות טקס הפתיחה של מוזיאון
העיצוב.
מוטי ששון-ראש העיר:

שאילתה של חבר המועצה עמוס ירושלמי בנושא עלות טקס

פתיחה של מוזיאון העיצוב .מצורף בזאת .בבקשה תקרא את השאילתה.
עמוס ירושלמי:

בשבוע שעבר ברוב הדר ופאר נפתח מוזיאון העיצוב למבקרים.

המוזמנים הרבים שנכחו באירוע מסרו לי שאכן מדובר במבנה מרשים
ומעוצב .אף על פי שאני גם ביקרתי שם .מוזיאון העיצוב שאושר על ידי
מועצת העירייה הקודמת ,הובא על ידינו לאישור המועצה בסכום של 30
מיליון  .₪עם הזמן טפח הסכום הכפיל את עצמו ואף יותר מכך .שאלתי
אליך היא כיצד אתה מסביר את העובדה שהמחיר שהוצג על ידינו באישור
הראשוני למוזיאון העיצור שונה לחלוטין מהמחיר הסופי .האם מדובר
בגורמים המקצועיים שהתרשלו בהערכת המחיר? או אולי מלכתחילה הוצג
למועצה מצג שווא ,והמחיר האמיתי הוסתר מהמועצה שנתבקשה לאשר
מוזיאון עיצוב במחיר  Xוקיבלה מוזיאון עיצוב במחיר  .Yכמו כן אודה לך
באם תמסור מה היו עלויות טקס הפתיחה כולל מימון כרטיסי הטיסה
והאירוח של האורחים מחו"ל ,שהוזמנו על ידי עיריית חולון .והאחזקה
השוטפת לשנה .כמה זה עולה למשלמי המיסים .יחד עם זאת אני רוצה
להודות לראש העיר ולשמשון חן .על זה שאישרתם את המעלון בבריכות
בבריזה ובנפשונית .אף על פי שאני נלחמתי בזמנו והייתי בטוח ,שהנושא הזה
יתקדם .כי סך הכל אני יכול להגיד תודה .אבל אני מצטער שבימית 2000
לא .אין את המעלית הזאת משום מה ,אני לא יודע .ימית  2000זה מקום
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שהרבה מבקרים שם .במיוחד הרבה נכים מגיעים לשם .רציתי לשמוע את
התשובה בקשר לשאלה הזאת.
מוטי ששון  -ראש העיר:

טוב ,מאחר וזה לא שאילתה אחת אלא סדרה של שאילתות

ושאלה .אני אענה לך .כידוע הקמת המוזיאון לעיצוב הראשון מסוגו
בישראל ,עוררה התרגשות רבה בקרב רבים אשר חזו ביצירת המופת שעוצבה
על ידי האדריכל הנודע פרופ' רון ארד ,וכפי שקורה פעמים רבות בתחילת
הפרויקט הייתה הערכה כללית ,כמו שאתה יודע ,לגבי העלות של הפרויקט.
אני רק מזכיר לך ,בהתחלה דובר ,בשלב הראשוני בכלל להעביר את זה,
לעשות את זה בספריה העירונית .ואחר כך הוחלט להעביר את זה למבנה
חדש .וזה אגב ,אחד משני המבנים שמלכתחילה בעולם ,מלכתחילה תוכננו
כמוזיאון עיצוב .כל יתר המוזיאונים בעולם לעיצוב בערך עשרה או 12
במספר ,הם הוסבו – הסבה של בניינים למוזיאון העיצוב .זה תוכנן
מלכתחילה לנושא של מוזיאון העיצוב .עברנו מהמקום לכאן .עברנו ותכננו
על מבנה בח .300/אושר פרויקט לבניה .ותוך כדי בנייה הובא לאישור
המועצה ,כל הנושא של הקורטן .הייתה בעיה עם הגוונים של -על הרצועות.
והנושא הזה הובא לישיבת המועצה ,אושר בישיבת המועצה .כל התקציב
הזה אושר במועצה.
אורה גזית:

הקודמת.

מוטי ששון-ראש העיר:

המועצה הקודמת ולכן אנחנו עומדים על פי אותן ההקצאות

והקצבות שאישרה המועצה לתקציב הזה של בניית מוזיאון העיצוב .היום
לאחר גמר הפרויקט .והפיכתה של חולון כעיר בעלת מוניטין בתחום העיצוב
בארץ ובעולם ,ברור לכל הערך המוסף לעיר ,של הקמת המוזיאון .חלקו של
המוזיאון בהפקה של האירוע היחודי עמד על שבעים אלף  .₪היה ספונסר
ראשי ,שתרם – אינפניטי שתרמו מאות אלפי שקלים .החלק של המוזיאון
בכל הסיפור הזה שהיה אירוע מרשים בקנה מידה לא רק ישראלי .כי היו גם,
הגיעו אנשים מחו"ל ,מכל רחבי העולם ,באו על חשבונם .וודאי ראיתם את
העיתונות ,ראיתם את הטלוויזיה .הגיעו קרוב ל 1500-איש .אלה ההוצאות
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ואלה ההיקפים .הכל אושר .היית בישיבת המועצה 65 .מיליון  ₪זה
ההוצאה ,הוצאות המוזיאון.
עמוס ירושלמי:

 65מיליון .ואחזקה?

מוטי ששון-ראש העיר:

אתה שואל אותי סדרה של שאלות .תקח את ספר התקציב.

אישרנו אותו לאחרונה ,בספר התקציב מופיע שחור על גבי לבן כל הוצאות
האחזקה.
עמוס ירושלמי:

אני רוצה שיישמעו כולם .לא כולם קוראים את התקציב .אני לא

קורא תקציב .אני רוצה לדעת.
מוטי ששון-ראש העיר:

אני פה מחזיק לידי את הספר .עמוס יש מוסד שקוראים לו

שאילתות .מוסד השאילתות ,אתה שואל שאלה.אתה שואל פה סדרה של
שאלות ,השתדלתי לענות לך .אתה מכניס משהו .אבל אתה שואל אותי
עכשיו עוד שאילתה שלא קיימת כאן .אמרתי ,תפתח את ספר התקציב,
כשאישרנו אותו רק לפני כמה חודשים .תפתח תראה מוזיאון העיצוב .תראה
גם את התקציב .אני עובר לסעיף הבא .שאילתה של ח .המועצה ניסן זכריה
בנושא בעיות הביוב ברחובות מסילת העולים והגאונים ,מצורף בזה .אתה
רוצה לקרוא את זה ניסן?

סעיף  -3שאילתה של ח .מועצה ניסן זכריה בנושא בעיית ביוב ברחובות מסילת העולים
והגאונים.

ניסן זכריה:

כן .אני אקרא את זה .היות וכל יום שישי תושבי שכונת ג'סי כהן" ,זוכים"
לקבל את השבת בריחות רעים של ביוב הזורם ברחובות מסילת העולים
והגאונים .מדובר בתופעה שהפכה לחלק בלתי נפרד מהנוף הסביבתי ,והדבר
גורם לטרדה ופגיעה מתמשכת באיכות החיים שבמילא ירודה ,ללא תוספת
הביוב המתפרץ .להזכירך בקדנציה הקודמת הובטח שבמהלך הקדנציה
הנושא יטופל ופי שאמרת" :יש תוכנית ותוך  4שנים יטופל העניין "...חלפו
קצת יותר מארבע שנים ולא נראה כיוון לטיפול במפגע.
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לתשובתך ,מתי מתכוונת העירייה לטפל בבעיית הביוב ,ברחובות מסילת
העולים והגאונים ,הנובעת מתשתית ישנה ורקובה?
מוטי ששון-ראש העיר:

בתוכנית העבודה לשנת  2010יש פרויקט עבודות פיתוח

ברחוב הגאונים ,שבמסגרתם יבוצעו עבודות ביוב ומים ,כבישים ומדרכות,
בהתאם לנדרש ברחוב זה .ולאורך כל רחוב הגאונים.
ניסן זכריה:

אבל לא במסילות העולים והגאונים.

מוטי ששון-ראש העיר:

אני מדבר כרגע על תוכנית העבודה שלנו .בנוסף לכך תאגיד

המים מבצע ניקיון כזה ביוב .ולאור הפנייה שלך תבוצע בדיקה וטפול נדרש
במערכת הביוב.
ניסן זכריה:

אבל מוטי זה כל יום שישי ,בלי יוצא מן הכלל .לא באים ,המשאית באה אבל
זה ממש ברחוב יש מטרד .כל יום שישי קבוע.

מוטי ששון-ראש העיר:

קודם כל יש ,אני לא יודע אם אתה יודע ,אבל בדרך כלל

מטבע הדברים אחרי שנים זה מתחיל ,הקוטר זה לא אותו קוטר .זה מתבלה.
ואז אנחנו – אני מרגיש את זה על בשרי .כי משאית הביוב זה בדיוק ליד
הבית שלי .בדיוק חדר השינה שלי .אז לפעמים הם עובדים כל הלילה ,כל
הקיץ .אז אני מרגיש .כי הם לא מנקים רק עצים זה עם כל הצנרת .אבל אצלי
הביובית עומדת .אמרת ,הסבת את תשומת לבנו.
ניסן זכריה:

לא אבל השאלה אחרת ,מוטי עזוב .הגאונים זה ציר שמתנקז למסילת
העולים .עכשיו במסילת העולים יש שם שיפוע .אז השיפוע כל הזמן יוצר את
הלחץ כלפי מטה .ואז זה עולה.

מוטי ששון-ראש העיר:

הבאתי לידיעתם .מה שאתה פנית אלי ,העברתי את זה למי

השקמה .ביקשתי לטפל בזה .אנחנו נטפל בזה .זה הובא לידיעתנו עכשיו.
ניסן זכריה:

לא .אבל תשתדלו שאם כבר עושים עבודות שם .זה רחובות שמתנקזים
ביחד.

סעיף  - 4אישור פתיחת חשבונות בבנק דקסיה לפרויקטים במימון מפסל הפיס לשנים
 ,2010-2011בהתאם למכתבו של מר דני פדר ס .גזבר העירייה מיום .20.1.2010
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הבאת את זה לתשומת לבנו העברתי את זה למי השקמה.

טוב אני עובר לסעיף הבא .אישור פתיחת חשבונות בבנק דקסיה לפרויקטים
במימון מפעל הפיס לשנים  2010-2011בהתאם למכתבו של דני פדר ,ס .גזבר
העירייה מיום .20.1.2010נוסח ההחלטה .המועצה מאשרת פתיחת חשבונות
בנק בבנק דיקסיה לישראל בע"מ – בשנים  2010-2011לכל פרויקט שימומן
על ידי מפעל הפיס .רק להזכירכם שאנחנו מקבלים הקצבות ממפעל הפיס.
יובהר כי כל פרויקט כאמור יפתח לכל פרויקט יפתח חשבון נפרד בבנק
דיקסיה ישראל .מי בעד? זה בנק צרפתי שקנה את החלק של השלטון
המקומי ,והוא מנהל.
רועי כהן:

ומפעל הפיס עובד דרכו? כי הוא מנחה שאנחנו צריכים לפתוח.

מוטי ששון-ראש העיר:
יוליה מלינובסקי:

פותחים זה הכל .פותחים חשבון נוסף זה הכל.

לא .אבל אתם יודעים שדבר כזה הוא מאד ,מאוד בעייתי כי הוא

מתנגד לפתיחת חשבונות למועצות אזוריות בשטחים ,שהם עושים בלגן.
מוטי ששון-ראש העיר :לא יודע על מה את מדברת? אנחנו מחויבים על ידי מפעל הפיס .יש
הקצבה של מפעל הפיס .מי בעד לפתוח את החשבון 19 .בעד .מי נגד? אחד
נגד .אין נמנעים ההצעה אושרה .המועצה מאשרת פתיחת חשבונות בבנק
דיקסיה ישראל בע"מ בשנים  2010-2011לכל פרויקט שימומן על ידי מפעל
הפיס.

סעיף  - 5הודעה של סגן ראש העיר ,עו"ד אילן לוי ,על סיום כהונתו כסגן ראש העיר.
מוטי ששון-ראש העיר :אילן אתה רוצה לומר בבקשה .אילן לא הודח .אילן התמנה כסגן
ראש העיר .וכשנחתם ההסכם הקואליציוני נקבעו גם לוח הזמנים .ולמרות
שיש מנדט אחד ,נתנו לאילן לוי תפקיד של סגן למשך שנה .ידוע ,אמרנו שכל
חמישה מנדטים קבענו שזה יהיה סגן ראש העיר .ולכן באופן יחסי נתנו לכל
סיעה שהיא מרכיבה את הקואליציה לחלק את הסגן הרביעי .אשר על כן
אילן קיבל שנה .אני רוצה לומר מעבר לחברות שלי עם אילן כבר הרבה מאוד
שנים ,שמחתי שהוא היה סגן ראש העיר.
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הוא לא עלה לך כסף .אז בגלל זה שמחת .גם השני לא יעלה.

מוטי ששון-ראש העיר:

ראש העיר צריך שיהיה לו מחליף .נגיד ראש עיר נוסע לחו"ל

ראש עיר חולה .מטבע הדברים רצוי שיהיה מישהו שיחליף אותו .אז אני
באמת רוצה לאילן ,מעבר לחברות ביני לבין אילן ,אני חושב ,שהוא מילא את
התפקיד שלו בצורה שאני – אני בעצם לא נפרד מאילן כי הוא חלק
מהקואליציה .הוא חלק מהחברות .הוא חלק מהתרומה שלו .ימשיך לתרום
את תרומתו .אני רק רוצה לומר לחברים שזה לא דיון .זה הודעה של אילן
לוי.
יוליה מילינובסקי:

כי הוא חושב שאני מתנגדת לזה שהוא מתפטר .אבל לא .זה לא.

ואני גם לא מתנגדת לזה שאדוני גם כן סגן .אני בכלל מתנגדת לכל המושג
הזה שבניתם כאן כל שנה יש לנו סגן ראש עיר חדש ,שללא תמורה ,ללא שום
צורך ,שזה בעצם קביעה קואליציוניות ,שחוץ מכבוד לא נותן כלום לאנשים
הללו .ולראש העיר ,כפי שאנחנו יודעים איך מתנהלים דברים זה לא ממש
מזיז כאן .אז בכלל כל העסק הזה הוא מפוקפק .כל הסגנים האלה .תשמע כל
אחד עושה מה שהוא רוצה נכון?
אילן לוי:

אני היום מודיע על סיום תפקידי .בהצלחה .מודה לראש העיר ,שנהיה
בריאים.

סעיף  - 6מינויו של ח .המועצה מר עזרא סיטון לסגן ראש העיר ,בהתאם לסעיף מס' 15
לפקודת העיריות.
מוטי ששון-ראש העיר:

מינוי של חבר המועצה מר עזרא סיטון לסגן ראש העיר

בהתאם לסעיף מספר  15לפקודת העיריות .אני מעלה להצבעה את בחירתו
של עזרא סיטון לשנתיים מהיום .מי בעד?  19בעד .מי נגד? אחד נגד .אין
נמנעים .רק יוליה תדעי לא מקובל שיש הצבעה על מינוי של סגן שמתנגדים.
אני מציע לך להימנע.
יוליה מילינובסקי:

יש דברים שחושבים שזה לא מקובל .אבל מי שעושה את זה – זה

הופך להיות מקובל אז זה בסדר .זה לא אישי נגד עזרא .זה נגד כל
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ההתנהלות.
מוטי ששון-ראש העיר:

אבל אמרת את זה פעם קודמת .אז אנחנו הקלטנו את זה.

מופיע .לא צריך עוד פעם שינסו .אני רוצה להודות .באמת אני חוזר שוב
להודות לאילן .ולאחל לעזרא הצלחה בתפקיד שלך .ובגלל שיתוף הפעולה
שהיה לי עד עכשיו היה פורה מאוד גם עם איציק וגם עם עזרא אז אני מאחל
לכולנו שנמשיך את השיתוף פעולה הלאה לטובת תושבי חולון .אז אדוני סגן
ראש העיר ,עזרא סיטון יש לך מה לומר? אם אתה רוצה לא חובה.
עזרא סיטון :קודם כל בכלל זה מרגש אותי .אני רגיל לעמוד מול כיתה ,ומול שיכבה ומול
הרבה יותר אנשים ממה שנמצאים כאן .אבל זה בכל זאת מרגש .פעם
ראשונה .אני סך הכל שנה בפוליטיקה המקומית ,ואני חושב שזה דברים
שניסינו לעשות אני ואיציק ,והוא תיכף יבוא ,כחברי מועצה ,יהיה יותר קל
לעשות עם התואר הזה של סגן .זו התשובה למעשה ליוליה .כי דווקא
מהמקום הזה של סגן כן ניתן לדחוף דברים שאני מאמין בהם .וכיוון שאני
רואה עין בעין את נושא החינוך אין לי ספק בכלל שהנושאים שהפעלנו מצד
המערכת יקודמו .אני רק מתפלא על אותם אנשים שהסתיימו הבחירות
וכולם רצו להיות בקואליציה .ודווקא אנחנו לא היינו אלה שרצנו
לקואליציה .כרגע אומרים ובאים ומה זאת אומרת מה זה סגן ,מה זה פה.
ומה זה שם.
מוטי ששון-ראש העיר:

עזרא בהצלחה.

עזרא סיטון :אני גם מזכיר לכולם שידעו גם הציבור החולוני ,שכול מה שאני עושה עשיתי
ואני עושה גם כסגן וזה בהתנדבות.

סעיף  – 7מינוי עו"ד אביבה שרון לדירקטורית בתאגיד המים " מי שקמה בע"מ חולון"
מוטי ששון-ראש העיר:

במקום שושנה שפר .זה פנימי .שפניץ אמר שיש פה איזה

שהוא חשש לניגוד עניינים .בגלל שהיא אחראית על הגבייה .אוקי מי בעד? 21
בעד אין נגד אין נמנעים .ההצעה אושרה.
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סעיף  – 8מינוי הגב' זויה עזגד לדירקטורית בבית המטבחיים במקום ד"ר אורי ברטמן
אשר מסיים את תפקידו
מוטי ששון-ראש העיר:

מינוי הגברת זויה עזגד לדירקטורית בבית המטבחיים

במקום ד"ר אורי ברטמן אשר מסיים את תפקידו .הם מתחלפים ביניהם
רועי כהן:

אני רוצה רגע התייחסות .הייתה ישיבת מועצה ,שבה לדיון הנושא של
דירקטורים בבית המטבחיים .ומינו שם מטעם חברי הזה ,אותי ואת יעקב
פרן .ואנחנו לא שמענו אף פעם .אף אחד לא קרא לנו לבית המטבחיים.ופה
אני רואה שממנים דירקטורים.

נתי לרנר:

רועי הדרך הקלה ביות להגיד לנו ,בגלל שזה בעצם חברה שלא מתנהלת על
ידי יושב ראש חולוני כי אם על ידי נציג של עיריית תל אביב .זה פשוט להעיר
לתשומת ליבנו לא היה לי מושג בזה .עכשיו כשהארת את ליבי .חבל שלא
הערת את תשומת לבי לפני כן .אז אמרתי הנושא הזה נרשם .וטוב שאתה
אומר לי ,גם לגביך וגם לגבי יעקב .להיפך אנחנו צריכים את העניין הזה .אז
אני אומר חבל .אנחנו צריכים שם את הסיפור הזה .וחשוב לנו שתהיו.
באישור נציג תל אביב ,אנחנו עושים.

מוטי ששון-ראש העיר:אוקי מי בעד? אושר פה אחד 21 .בעד .אין נמנעים אין נגד.

סעיף  -9אישור פרוטוקול ישיבת הוועדה המקצועית לקביעת תבחינים לתמיכה בספורט
לתקציב  2010מצורף בזאת.
מוטי ששון-ראש העיר:

סעיף  -9אישור פרוטוקול ישיבת הוועדה המקצועית לקביעת

תבחינים לתמיכה בספורט לתקציב  2010מצורף בזאת .כן מי בעד?
רועי כהן:

קודם כל מוטי ,בהזדמנות ,לא נמצא פה יגאל אייל ,ו אני רוצה באמת
להודות לו ,ולברך על הפעילות .אנחנו במשך השלושה חודשים אחרונים יושב
ראש הוועדה שצריך לקבל את כל הקרדיט .בדרך כלל מי שגם יושב ראש
הוועדה וגם דיברנו היום הוא ביקש ממני קצת להציג את זה ולומר .אבל אני
אומר כל הקרדיט לקובי ביחד עם זוהר ואנוכי ,קיימנו פגישות עם כל נציגי
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האגודות .ומוטי אתה רגיל שכל שנה אני תוקף את הנושא של הספורט .אז
השני אני רוצה להגיד לך שקודם כל גם התבגרתי וגם למדתי .ואני רוצה
להציג את זה בזווית אחרת ,שאולי תפתח את האזניים ואת הקשב .ואולי
באמת משם יצא בואו נגיד איזה פתרון ,או איזה מוצע .אז קודם כל השנה
בניגוד לשנים הקודמות הייתה הפרדה מוחלטת בין תקציב אגודות הנוער
לבין תקציב אגודות הבוגרים .שלושים אחוז מסך תקציב זה שאני יודע מי
כבר ביקשת שיכתבו במספר זה מיליון  200ומשהו שקל ,מול שלושה מיליון
בערך על סך הכל האגודות .כלומר יש עכשיו מוטי ,הפרדה וחשוב לי להדגיש
לך את זה .מוטי יש עכשיו הפרדה מוחלטת כי מה שקרה כל שנה ,עלה
התקציב של קבוצה בוגרת בגלל עלייה לליגה אזורית לכל אגודות הנוער.
הגיע למצב שהאגודות לא עומדים מ 250-אלף שקל ,צפרירים חולון לנוער
הגיע ל 140-אלף .רק בגלל שקבוצות עלו ליגה והכל .וזה כמו ,כמו שאמרת זה
כלים שלובים .אז אנחנו ישבנו על המדוכה .וההמלצה שלנו היא לקבוע
מינימום של שלושים אחוז שבמספר שיבטא את אגודות הנוער .ועכשיו מוטי
אפשר יהיה להגיד ,שאם אתה מוסיף כסף זה לא הולך לכושים של הפועל
חולון .וזה לא הולך לאף מקום אחר .זה יילך אך ורק לאגודות הנוער .ואני
אשמח מאוד אם זה – אם אתה תקח את זה בחשבון .זה משהו שיקר מאוד
גם לקובי וגם לזוהר ,שלאורך כל אני ביקשתי להגיד את הדברים .עוד דבר
זה נושא נוסף ,שיש בתקציב האחרון .אני לא אלאה בפרטים אבל בשנת 2005
סך הערך לנקודה עמד על כמעט  .₪ 5000השנה הוא יעמוד על  2933שקלים.
זה באמת משחק כלים שלובים .אבל זה משחק כלים שלובים שצריך לקבוע
בו איזה שהוא סף של תהום .ואני מ בקש ממך כבוד ראש העיר ,שתקבע
איזה שהוא ,בוא נגיד סף תהום למצב שהערך של הנקודה ירד .ולא יאפשר
לאגודות הספורט להתנהל בכלל .ורק באמצעות קביעה של מועצת העיר או
באמצעות המלצה של הוועדה ,יוכלו לקבוע רף מינימום של נקודה .וממנו
יגזר אם סך הכל הנקודות ,ממנו ייגזר התקציב .ככה שלא יהיה לפחות ,לא
תהיה ירידה בכל שנה ושנה .נושא נוסף ,שגם הוא עלה בפני נתי והוא הפגין

13

מועצת העיר חולון ישיבה שמן המניין

מס' 7/2/2010 22

פרוטוקול מס' 360

לגביו המון קשב .ואני מקווה מאוד שגם זה ייפתר .השנה בין ההמלצות .יש
המלצה להעלות בעשרה אחוז את דמי השימוש לאגודות עבור המתקנים.
ומה שזה יקרה שזה יוריד להם נתח של קרוב לעשרה אחוז מסך הכל
התקציב ,שגם ככה י רד .והייתה בקשה גם של יגאל ונתי להעלות את זה
בפניך ,שמדובר בסכום מאוד נמוך כעשרה אחוז מסך כל התקציב .ולמצוא
דרך שזה יהיה באמצעות תקציב אחר .סעיף תקציבי אחר ,שהעלאה הזאת
של דמי השימוש לא טיפול על אותם האגודות ,שגם ככה יש ,כמו שהראיתי
לך .תקציב ערך הנקודה ירד .ולכן אני מבקש באמת ומסיים את דברי,
שבאמת השנה נעשתה גם עבודה מאוד מקיפה בנושא .אין ספק שאני הייתי
רוצה ,להגיד שיוסיפו לספורט בערך הנומינאלי של מה שקרה משנת  .99אבל
אני רוצה להסתפק בזה שלומר לך שלפחות תשמור על הקיים .ולגרום לכך
שכל שנה לא ירד התקציב לאגודות .והנושא הזה של דמי השימוש זה בנפשם
של האגודות .אגודה שצורכת את המתקנים אם יעלו לה בעשרה אחוז יהיה
לה קשה מאוד ,קשה מאוד השנה לגמור את השנה .וצריך למצוא דרך
בחכמה ובדרך אמיתית וכנה לפתור את הסוגיה הזאת ,ואני מקווה מאוד
שאתה תוביל את זה .תודה רבה.
מוטי ששון-ראש העיר:

קובי יושב ראש הוועדה.

יעקב זיתוני :אני חושב שרוב הדברים שלי הוא לקח .אבל בסך הכל מה שאנחנו שומעים
כאן זה דבר היסטורי אני חושב ,שתקציבי הספורט מופרטים מהנוער,
מהבוגרים .אם אני אתן דוגמא ,אם ישבנו בגמר גביע המדינה פה ביד אליהו.
וישב איתי איזה יושב ראש של אגודה .אני לא יודע אם ננצח ,שלא ינצחו
שיפסידו .כי אם חולון מנצח אז רוב הכסף הולך אליהם לאגודה הזאת .אז
הוא מפסיד .אז כבר לא ידעתי אם הוא רוצה שינצחו או לא רוצה שינצחו.
הדבר הזה הסתיים.
מוטי ששון-ראש העיר:

קובי אתה יודע ,שיש איזה ראש עיר אחד ,שמאחל כל שנה

לקבוצה שלו להפסיד .והוא התראיין בעיתון .אני חושב בנצרת .נצרת עילית.
יעקב זיתוני :אותם ראשי האגודות .אני חושב שבתוך תוכם אולי כשהקבוצה תפסיד .על
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מנת שלא יקחו מהם את התקציבים .הדבר הזה נפסק לאחר מאמצים שהיו
עם חברי המועצה ,רועי כהן עם סגן ראש העיר נוימן ובעיקר עם יגאל אייל.
אדם הזה אני לא נתקלתי בספורט ,ואני הרבה שנים בספורט ,אדם כזה
שמשקיע .ומשקיען בספורט ועשה את כל המאמצים ללכת לקראתנו,
ולקראת הספורט בעיר .בין היתר אני רוצה גם להודות ,היות ורועי לקח לי
כבר את כל מה שהיה .אמר את כל הברכות .אז אני רוצה גם להודות לוועדה
המקצועית ,שהעבירה את זה .ולראש העיר מר מוטי ששון .לחברי הוועדה,
תודה .אבל זה עוד לא נגמר .זה עוד ימשיך.
יוליה מלינובסקי:

יש הערות בנושא .מצוין אגודות ספורט ,תנועות הנוער ,יש שם הרבה

אנשים שמקבלים משכורות ,תעשיה שלימה .יכול להיות שיש מהם תועלת.
תעשייה שלימה שיש שם הרבה נוכלים שמקבלים כסף סתם .וזה ידוע .זה לא
סוד .אבל פנו אלי לאחרונה ,שני אנשים ,שהם באמת אינסוזיאסטים הם
חיים את זה .ורוצים .זה לא אגודות .הם לא מתכוונים – זה עמותות בעצם
שייעדו לעניין .הם עובדים יותר עם הילדים .ולא מתכוונים לתוצאות
אולימפיות ודברים כאלה .אחד שזה אגרוף .והם מבקשים מקום בשביל הזה.
עם הילדים.
רועי כהן:

אני וזוהר הלכנו איתם למצוא להם מקום .וזה ,זה מטופל .כבר פעמיים היינו
איתם .מג'סי כהן.

יוליה מלינובסקי:

אבל הם ביקשו תמיכה ב 15-אלף שקל ,לקנות את הרינג הזה .ואמרו

להם שזה לא נחשב .ואני מקווה מאוד ,הכל טוב ויפה קבוצות זה .אבל הדבר
הזה שזה בעצם חיובי בעיני 15 ,אלף שקל .לא מצאו .ועוד דבר .אני באמת
רוצה לעזור .כי אני באמת חושבת שעם כל הקטע הזה של הספורט לא משנה
מה יהיו התוצאות בסופו של דבר .הכי חשוב בכל העסק הזה ,שילדים יהיו
עסוקים בשעות הערב .ושמישהו יטפל בהם .באמת בשיא הרצינות .במיוחד
המאמנים מרוסיה ,שהם באמת מאמנים יוצרים שכדאי לתת את הכבוד
שלהם .וגם פנו אלי גם כן עכשיו לאחרונה .כל הקטע של הספורט הזה ,יש לנו
אלוף בביג'ין היה ,בג'ודו .אבל זה לא ממש ג'ודו זה סוג אחר ,שהם גם כן
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עובדים עם הילדים וזה .הם מבקשים גם כן מקום ורוצים לגייס ילדים
ולעבוד .אז אני פשוט מבקשת לתת את תשומת לבכם לדברים כאלה ולא
לקבוצות .ואליפויות ,ודברים כאלה ,שזה בעצם זה מה שנקרא ספורט עממי
שהוא נותן הרבה יותר תפוקה התוצאות מבחינה חינוכית הם הרבה יותר
טובות .אני בעד זה .ובוודאי שכאילו אני הפעם לשם שינוי אני אצביע בעד.
אבל לא הכל צריך להיות אגדות ומפואר ,ויפה.
מוטי ששון-ראש העיר:

קובי אתה רוצה לענות לה?

יעקב זיתוני :כן .אנחנו מטפלים באגרוף ועובדה שקבענו אתם פגישה ,והלכו איתם לבדוק
מקום איפה להתאגרף.וניסו להתכנס.
רועי כהן:

מתנ"ס הזאוס יכול להיות שיהיה שיתוף פעולה בחוגים .אני וזוהר היינו שם.

יעקב זיתוני :לא מזניחים אותם.
רועי כהן:

אני רוצה להתייחס למשהו שקשור לפה ,שיש פה איזה שינוי שהוא די
מהותי ,שצריכים לדעתי לדעת אותו .יש לנו בכדור יד נשים קבוצה מדהימה,
שכל שנה מגיעה לוקחת את אליפות המדינה ,וגם את גביה המדינה.

מוטי ששון-ראש העיר:

היא הרבה מאוד שנים לא בגמר .ולא מחזיקת הגביע .היא

הרבה מאוד שנים.
רועי כהן:

היא הגיע לגמר בשנה שעברה .היא קבוצה טובה .והייתה פניה של – גם של
הקבוצה והוועדה דנה בנושא מאחר והם היו בדירוג מאוד נמוך .והם עלו
השנה לדירוג א' .והם יקבלו זה השינוי המהותי שהקבוצה הזאת ,כדור יד
נשים עלתה לדירוג א' .וגם התעמלות אמנותית עלתה לרמת על .וזה יאפשר
להם עוד כלים כדי להשיג כמה שיותר הישגים גם בתחום האישי ,בענף
האישי.

מוטי ששון-ראש העיר:
רועי כהן:

אתה נותן פרשנות להחלטה של הוועדה?

לא .אני אומר ,הוועדה צריך להבין זה תהליך שישבנו עם כל האגודות ,והיה
קשב רב .אני רוצה רק לחדד את הנושא שיוליה אמרה .ישבנו עם כל
האגודות .ושמענו וחלק מהדברים באו לידי ביטוי.

מוטי ששון-ראש העיר:

אני רק אעיר איזה הערה ,שתי הערות .את ההערה הראשונה
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כבר אמרתי לך ,כבר הרבה שנים הם לא אלופים .ולא מחזיקים את גביע
המדינה .אני אומר לצערי .בדרך כלל במעמדים כאלה הם מבקשים שאני
אופיע .ואני מופיע .ונדמה לי לפני שנה הופעתי בגמר .וזה היה ברעננה .זה
היה מול הרצליה .והרצליה היו טובים וניצחו .עכשיו זה דבר אחד .ברור
שברגע שיש ניקוד שונה מקבלים תקציב שונה .אם זה יותר ניקוד טוב
מקבלים יותר .אם זה פחות מקבלים פחות .אני רק רוצה להעיר לגבי העניין
הזה שאתה מעלה – נושא של שימוש במתקנים של העירייה .לפני הרבה שנים
היה דוח מבקר המדינה .מבקר המדינה שהתייחס לתעריפים שעיריית חולון
גובה מהאגודות על מתקנים עירוניים כמו אולמות ,מגרשים .ואז נאלצנו
לקבוע איזה שימוש – דמי שימוש לפי וינגיט .וינגייט יש להם תעריפים
שלהם.מאחר ואנחנו היינו הראשונים שהיינו בבג"צים .אני עוד שרק נכנסתי
לתפקיד הדבר הראשון חיכה לי בג"צ נגד בג"צ של אליצור חולון ,בג"צ של
שמעון מימון .ואחר כך נשיא בית המשפט העליון -השופט ברק מינה אותי,
עם השופט דב לוין ז"ל ,עם שוקי דקל ,ואיך קוראים לה ,אחראית על מעמד
האישה במשרד החינוך .ניר .ניר .ואנחנו נעזרנו בוועדת משנה ,שהיה בה
יאיר.ואיציק ליסמן ואחרים .והקריטריונים שאנחנו – שהוועדה המקצועית
המליצה אושרה בבית המשפט העליון .קיבלו את הכללים .וגם קיבלתי מכתב
מהשופט דב לוין ז"ל ,שמאוד העריך את העבודה שנעשתה .והציע שכל מרכז
שלטון מקומי יאמץ את התבחינים מה שקוראים לזה היום בעברית יפה.
קריטריונים קראנו לזה .אני עשיתי איזה מהלך ,שבא לעזור לאגודות
הספורט .המהלך היה פשוט .הגדלתי את התקציב .לקחתי את דמי השימוש,
היה נדמה לי  550אלף  .₪והגדלתי את תקציב הספורט ב .550-כאילו שהדמי
שימוש הם חינם .עכשיו אתה בא ואומר ,לא רק שמשלמים דמי שימוש חינם.
עכשיו תן להם חינם בריבוע .הם כבר לא משלמים אני נתתי להם את זה .לא
הבנת מה עשיתי .לקחתי  550התקציב היה איקס הוספתי לתקציב עוד 550
אלף  .₪ואמרתי זה במקום דמי שימוש שהם צריכים לשלם .הגדלתי
במקביל .כך שהיום למעשה בעקבות זה שהגדלתי להם הם לא משלמים –
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תיאורטית לא משלמים לי את הדמי שימוש .עכשיו המשמעות של עוד דמי
שימוש .להוריד דמי שימוש זה להעלות את התקציב .אין חכמות פה .זה
התקציב שנקבע .זו המסגרת אלה הכללים .אנחנו מאשרים היום רק את
התבחינים לתמיכה .מי בעד אישור התבחינים של הוועדה המקצועית
לתמיכה בספורט ,לתקציב  .2010מינואר  2010מי בעד?  18בעד .אין נגד .אין

נמנעים .ההצעה אושרה.
סעיף  – 10אישור תשלומים לביטוח הלאומי באמצעות אתר האינטרנט של המוסד לביטוח
לאומי ,בהתאם למכתבו של חשב העירייה מר אורי צור ,מיום 2.2.2010
מוטי ששון-ראש העיר:

סעיף  – 10אישור תשלומים לביטוח הלאומי באמצעות אתר

האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי ,בהתאם למכתבו של חשב העירייה מר
אורי צור ,מיום  2.2.2010מי בעד?
רועי כהן:

רק תסביר מה ,אני רוצה לדעת מה זה?

מוטי ששון-ראש העיר:

אני אסביר .אדם פשוט ,אדם פרטי עושה פעולות דרך

כרטיסי האשראי שלו מול הביטוח הלאומי וחוסך זמן רב .לנו כמוסד יש את
האפשרות לעשות עוד פעם פעולות מול הביטוח הלאומי ,בהתנהלות
אינטרנטית .לזה צריך את האישור שלכם ,של המועצה .זה הרעיון .מי בעד?

 19בעד אין נגד אין נמנעים .ההצעה אושרה .תודה רבה הישיבה
נעולה.

מוטי ששון
ראש העיר

נתי לרנר
ע/ראש העיר
ומרכז המועצה
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