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על סדר היום
 .1הצעה לסדר של חברת המועצה יוליה מלינובסקי :הפעלת קו האוטובוס העירוני בימי
שישי למשך כל השנה;
 .2אישור דו"חות כספיים – רשת קהילה ופנאי )ע"ר( בע"מ ,ליום  31בדצמבר ;2009
 .3אישור חוזה חכירה עיריית חולון ובין  United Israel Apealingחלקה  1982גוש
; 6034
 .4אישור להרחבת חוזה עם חברת 'בול עץ בע"מ' )חוזה /5840גנ 10/בהתאם למכתבו של
מנהל אגף גנים ונוף ,מר רפי פינטו מיום .31.8.10
 .5אישור תב"ר חדש – מערכת כיבוי אוטומטית לתיאטרון חולון ,בהתאם למכתבו של מר
דני פדר;
 .6מינוי הגב' טובה בר-לב מנהלת אגף הרווחה ,ליועצת לענייני אזרחים וותיקים ברשות,
זאת בהתאם לחוק האזרחים הוותיקים )תיקון מס'  ,(9התש"ע – ;2010
 .7אישור סכומי התמיכה בתנועות הנוער בהתאם למכתבו של עו"ד ורו"ח עברי דורון,
בקרה תקציבית מיום .20.9.10

____________________________________________________________________________________

3

מועצת העיר חולון

ישיבה שמן המניין

מס' 30

3/10/2010

פרוטוקול מס' 368

רכוז החלטות מישיבת מועצת העיר שמן המניין מס'  30מיום  3/10/2010פרוטוקול 368
 .1החלטה  -מועצת העירייה מחליטה לאשר ברוב קולות את אישור דו"חות כספיים – רשת
קהילה ופנאי )ע"ר( בע"מ ,ליום  31בדצמבר .2009
 .2החלטה  -מועצת העירייה מחליטה לאשר ברוב קולות את חוזה החכירה בין עיריית חולון
ובין  UNTIED ISRAEL APPEAL INCחלקה  1982בגוש .6034
 .3החלטה  -מועצת העירייה מחליטה לאשר ברוב קולות את הרחבת חוזה עם חברת 'בול עץ
בע"מ' )חוזה /5840גנ 10/בהתאם למכתבו של מנהל אגף גנים ונוף ,מר רפי
פינטו מיום .31.8.10
 .4החלטה  -מועצת העירייה מחליטה לאשר ברוב קולות את אישור תב"ר חדש – מערכת כיבוי
אוטומטית לתיאטרון חולון ,בהתאם למכתבו של מר דני פדר.
 .5החלטה  -מועצת העירייה מחליטה לאשר ברוב קולות את מינוי הגב' טובה בר-לב מנהלת אגף
הרווחה ,ליועצת לענייני אזרחים וותיקים ברשות ,זאת בהתאם לחוק האזרחים
הוותיקים )תיקון מס'  ,(9התש"ע – ;2010
 .6החלטה  -מועצת העירייה מחליטה לאשר ברוב קולות את סכומי התמיכה בתנועות הנוער
בהתאם למכתבו של עו"ד ורו"ח עברי דורון ,בקרה תקציבית מיום .20.9.10
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הצעה לסדר של חברת המועצה יוליה מלינו בסקי-הפעלת קו האוטובוס העירוני
בימי שישי למשך כל השנה;

מוטי ששון:

אני מוריד את ההצעה מסדר היום .בימי שישי בקיץ הסענו  ,ע"ח העירייה,
קו אוטובוס כדי שהילדים לא יסעו בכלי רכב שלהם ,ישתכרו ויהיו תאונות.
שכרנו אטובוס פרטי ,ביולי-אוגוסט .עשינו את זה גם לפני שנה ולפני שנתיים,
נדמה לי .אני רציתי להרחיב את זה ,בלי שום קשר להצעה לסדר ,והיא
מבקשת לעשות את זה כל השנה .זה לא פשוט לעשות כל השנה ,זה הרבה
מאוד כסף .אבל אני ביקשתי מהחברים לבחון את האפשרות ,כי אנחנו רוצים
לדעת גם כמה אנשים באים .אני בקשתי להתחיל את זה מהאביב ,אחרי
פסח .ילדים מתחילים לנסוע בימי שישי .אני רק רוצה שתדעו ,בקיץ ,כל
השבוע דן מפעיל את זה בתשלום .התשלום הוא  ₪ 5לכיוון .אני מדבר שזה
יהיה חינם לתושבים ,והם בוחנים את האפשרות שנתחיל את זה מהאביב.
אז ההצעה של יוליה ,בעצם ,מתפרצת לדלת פתוחה ,כך שאני מוריד את זה
מסדר היום כי בלאו הכי זה התוכניות שלנו ,אבל בטח שלא הרחבה לכל
השנה.
מי בעד להעלות את הנושא לסדר היום?
)נערכת הצבעה(
בעד – אף אחד
מי בעד להוריד?
בעד – 12
נמנע – ) 1רועי כהן(

רועי כהן:

כל פעם שולחים עדכון ועדכון ,ברגע שיצא סדר יום ,הסדר יום הוא קובע .אז
באמת ,בשביל הסדר הטוב בואו נעשה את זה גם לפי הפרוטוקול .כי כבר
קיבלנו לפני כמה ימים עוד פעם.

נתי לרנר:

לא ,העדכון שקיבלת ,זה היה עם הצעה לסדר של יוליה ולפי הפרוטוקול ולפי
הפקודה,
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לא ,אנחנו קיבלנו עדכון עם הצעה לסדר ,אבל לפני זה היה סדר יום עם 4
נושאים ,אחרי זה גדל ל 6-נושאים ועכשיו זה הנושא ה.7-
)מדברים יחד(

נתי לרנר:

עד היום האחרון קיבלת )מדברים יחד( כרגע יש את הסעיף האחרון של
תנועות הנוער שאנחנו תיכף נתייחס אליו ולדעתי אתה תשמח שהוא עולה.

ה ח ל ט ה :להוריד מסדר היום את הצעתה של חברת המועצה יוליה מלינובסקי ,בנושא
הפעלת קו האוטובוס העירוני בימי ששי ,למשך כל השנה.

 .2אישור דו"חות כספיים – רשת קהילה ופנאי )ע"ר( בע"מ ,ליום  31בדצמבר 2009

מוטי ששון:

בטעות הוגש  ,2008צילמו את  2008במקום  .2009מאחר והרו"ח היה כאן
בפעם הקודמת ,למיטב זכרוני הוא הציג את  ,2009ואמרנו למי שיש שאלות
והבהרות ,אנחנו נציג את זה.
אם יש שאלות או הבהרות ,אחרי שקיבלתם את הדו"חות?

רועי כהן:

קודם כל אני אשמח לקבל את הסקירה שלו ,כי אין לנו את הדו"ח הזה .לא
קיבלנו סקירה.

מוטי ששון:

הוא סקר את זה ,רק אמרתי שאת החומר תקבלו.

דורי בר-ניר :אני אתן סקירה כללית ,אני באמת מצטער שהוא נפל למשכב ולא יכול לבוא.
אנחנו מדברים על דו"ח לשנת  .2009ההקצבה ממוסדות ירדה מ 2008-ל-
 ,2009בכ 2-מיליון  .₪הירידה הזאת נובעת מהפסקת פרוייקט השאלת
ספרים של תלמידי בתי ספר יסודיים ,שעשינו ב 2008-ולא נעשה יותר ב-
.2009
הגביה העצמית עלתה בשיעור של  10%בערך 10 ,מיליון שקל נגבו ב2009-
מלקוחות ,יותר מאשר ב .2008-לגבי הפעילויות :שכר העבודה עלה בכ2-
מיליון שקל .זה נובע כתוצאה מגידול בהיקף הפעילויות ,מדובר על שכר
עבודה בעיקר של מדריכים ,מטפלות ,סייעות ,גננות ,בפעוטונים ,במקביל גם
גדל שכר העבודה .בתקנים לא גדלנו יותר .רק עובדי החברה כולם בחוזים
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6

מועצת העיר חולון

ישיבה שמן המניין

מס' 30

3/10/2010

פרוטוקול מס' 368

אישיים.
בנוסף לזה גם ,במהלך השנה הזאת גם קלטנו את בית העולה ,שזה הגדיל גם
כן את מצבת כ"א .אין כל גידול בתקני כ"א .כלומר רכזים ,מזכירות ,אבות
בית ,מנהלים – לא היה שום גידול .לא רק שלא עלינו בהוצאות הניהול,
אפילו ירדנו.
רועי כהן:

זה  20%עליה בכ"א.

דורי בר-ניר:

בשירותים ועבודות חוץ ,יש ירידה מסויימת בעיקר משום שבחלק
מהמקרים ,במקום עובדי קבלן בחוגים ,אנחנו מעסיקים את המדריכים
בעצמנו .סה"כ מדובר בהיקף פעילות של קרוב ל 60-מיליון שקל .בשורה
האחרונה ,אנחנו רואים שיש עוד'ף של  288אלף שקל ,לעומת גירעון של 405
אלף שקל ,בשנה שעברה ,והגירעון בעיקרי נבע מהירידה בקופות ,והאמת
היא שהרווח של  ,2009הוא כתוצאה מהתאוששות הקופות .סה"כ אנחנו
מדברים על רשת שסיימה את שתי שנות הפעילות האחרונות בייזום.

רועי כהן:

קודם כל ,אני רואה שמשנת  – 2009 ,2008בשנת  2008רוב המרכזים היו
גרעוניים ,והשנה הם עברו להיות ריווחיים ,אז אני רואה שזה מגמה מאוד
חיובית .מה שכן ,במתנ"ס בית שטיינברג אני רואה שאתם לא מצליחים לאזן
את הזה .גם הפעם הזאת זה בגרעון .יש איזשהו סיבה מיוחדת? כי זה מתנ"ס
מאוד פעיל ,עם המון הצגות ,הפעלות והכל .אני רואה שכמעט בכולם הם
הצליחו לאזן ולהגיע .דווקא במתנ"ס הזה?

דורי בן-ניר:

א .בית שטיינברג הוא לא מתנ"ס .הוא מרכז למוסיקה .במתנ"ס גייל יש חוגי
ספורט ויש גיל רך ,מה שמכניס לנו הכנסות שמאזנות את המקום.
בבית שטיינברג זה מרכז למוסיקה ,מרבית החוגים הם חוגים של תלמיד
אחד מול מורה אחד ויש קושי רב מאוד בהרכב כזה של פעילות ,ליצור
רווחים.
עכשיו ,הפעילויות שאתה מדבר עליהן – הצגות כמעט אנחנו לא עושים;
אנחנו כבר לא משכירים את זה לכל מיני סטנאדפ  -אנחנו הפסקנו את
הדברים האלה .עיקר הפעילויות היה פסטיבל הביטלס וכל מיני אירועים
כאלה לבני נוער.

מוטי ששון:

אתם משכירים את זה ל'ימית  '2000בחורף ,עושים שם אירועים.
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דורי בן-ניר:

רועי ,אני אומר לך ,המרכז יש פה כל המון-

רועי כהן:

משהו לא מסתדר לי.

מוטי ששון:

אבל רועי ,יש לך  365ימים בשנה ,כמה ימים בשנה אתה יכול לאכלס את בית
שטיינברג? זה בעיה.
)מדברים יחד(

יוליה מלינובסקי :זה לא יכול להיות ריווחי ,אם מגיעה איזושהי הצגה ,אז אותו אומן רוצה
כמה שפחות כסף עבור אולם ,כי הוא בבעיה עם זה ,אז לא ,-זה לא יכול
להיות.
דורי בר-ניר :זה לא יכול להיות ריווחי שם ,שלא לדבר על זה שהמבנה מאוד מאוד ישן,
הוצאות התחזוקה שלו מאוד מאוד גבוהות .אנחנו רק עכשיו מטפלים בנושא
המיזוג .אני לא יודע אם אתם יודעים ,אבל המיזוג שם מופעל עוד על שיטה
שמלפני  30שנה ,עם בריכת מים מתחת לבמה .אני לא יודע מאיפה השיטה
הזאת ,אבל לפחות אחת לשבועיים אנחנו צריכים לתקן את מערכת המיזוג,
עד שנחליט מה לעשות.
)מדברים יחד(
יוליה מלינו בסקי :פונים אליי הרבה אנשים ,אומנים ,שהם מבקשים 'תעזרו לנו עם האולם
במחיר סמלי ,כי ברור שההצגה הזאת לא תביא קהל גדול' ,אבל הם רוצים
להופיע .אז יש כאן התנגשות .אבל אני דווקא בדיעה פה ,העיקר שזה מאוזן
סה"כ .כי אי אפשר להגיע פה לרווח ,ולא צריך להגיע לרוות.
אם היית מגיע לרווח בדברים האלה ,הייתי אומרת שזה לא נכון ,כי אז
הפכנו לביזנס ,וזה לא מתאים פה.
רועי כהן:

יש פה כמעט גידול של  2מיליון בניכוי יעודה שהופקדה .אתה יודע מאיזה
סיבה )עמ'  ? (21זה נובע באיזושהי טעות שהיתה בשנים קודמות ,או מה?

דורי בר-ניר :ההתחייבויות שלנו ב 2008-בגין סיום יחסי עובד-מעביד היו  7.7מיליון שקל.
הם עלו ב 2009-ל 10-מיליון שקל ,גם בגלל גידול כ"א וגם בגלל הצטברות
משנה לשנה .מתוך זה ,אנחנו הפקדנו ב 5 2008-מיליון שקל; בשנת 2009
ההפקדה גדלה ל 7.2-כבר באופן יחסי -זה  50%גידול.
רועי כהן:

אני הבנתי ממך ,שהיתה קליטה של  2מיליון שקלים כמעט תוספת בזה .אם
אתה לוקח את הזה זה צריך להיות  8%זה צריך להיות בסדר גודל של 200
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אלף שקל גידול בהקצבה ליעודה .פה יש גידול של כמעט  2,5מיליון?
דורי בר-ניר :אני מדבר על  200אלף ,אך ורק על התוספת של כ"א .אבל גם כ"א שהועסק
ב,-2008-
רועי כהן:

לא ,אני חושב שיש פה הסבר אחר שנובע מזה שנקלטו עובדים שאתה חייב
לנכות להם .זה מה שאני חושב ,כי זה לא הגיוני מה שאתה אומר.

דורי בר-ניר :לפיצויים אני לא חייב .יש המלצה שאני צריך שיהיה לי כיסוי של לפחות
 .70%אני לא חייב .יש המלצה ,במקרה זה של החברה למתנ"סים ,שבאה
ואומרת שאנחנו צריכים לדאוג שיהיה כיסוי של  70%להתחייבויות שלנו.
רועי כהן:

ושנים קודמות לא עשיתם את זה ,אז עכשיו אתם עושים?

דורי בר-ניר :לא היו.
מוטי ששון:

לא ,זה לא נכון מה שאתה אומר רועי ,כי ב 2009-הם נתנו רק .70%

דורי בר-ניר :אני בא ואומר ,כשאתה עושה מעבר משנה לשנה על ההתחייבויות ,זה לא רק
כ"א הנוסף ,זה גם כ"א קודם שצבר עוד-
רועי כהן:

כן ,אבל לא יכול להיות  50%ביעודה ,זו חברה חדשה? זו חברה שעובדת כל
כך הרבה שנים.

מוטי ששון:

דורי ,אתה לא רו"ח ,אתה לא הכנת את הדו"ח .תסתכל בביאורים מה כתב
רוה"ח .איזה ביאור זה?

דורי בר-ניר :ביאור .5
רועי כהן:

אני מסתכל על הביאור ,לא הבעתי למה זה קפץ ב -2-או שהיה שנים קודמות,
לא נלקחו בהתאם למה שזה -ועכשיו עשו ,אבל מישהו צריך להסביר את זה
זה גידול ענק.

דורי בר-ניר :אם תרשה לי ,אדוני ,אני מוכן להתקשר ותקבל תשובה.
רועי כהן:

לא ,לא ,אני הסבתי את תשומת הלב.

מוטי ששון:

זה שהסמנכ"ל חולה ולא מגיע ,מילא ,בסדר ,מבינים .אבל לא הסמנכ"ל ערך
את הדו"ח .מי שערך את הדו"ח זה רוה"ח.

דורי בר-ניר :הוא נמצא בחו"ל.
מוטי ששון:

אבל זה לא משרד של אדם אחד .אז בבקשה ,להבא ,חלק מהעבודה שלו
וחלק מהשכר שהוא מקבל ,הוא גם צריך לבוא לפה ולענות על שאלות של
חבריי מועצה ,שצריכים לאשר .ואם אין לך הסבר,
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דורי בר-ניר :אין לי הסבר מקצועי לזה.
מוטי ששון:

יפה .שואלים שאלה ,שאלה לגיטימית ,וזכותם לקבל גם תשובה שהיא תספק
אותם.

דורי בר-ניר :לא חולק על זה.
מוטי ששון :אז להבא ,כמו שכולם מקפידים להביא את רוה"ח ולהציג את המאזן ,אני
מבקש שגם החברה להבא תציג את זה .לישיבה הבאה אתה תוציא מכתב
מטעם רוה"ח ,שיסביר את השאלה שהעלה רועי והצטרף אליו חרש ,יש פה
גידול של .50%
יוליה ,אני רק מזכיר ,זה מאזן – זה לא תקציב .זה אישור על משהו שהיה.
אז אנחנו נאשר את זה ,ואתה מוציא מכתב מנומק לדברים שהעלה רועי
ויעקב חרש.
מי בעד אישור הדו"חות הכספיים של רשת קהילה ופנאי ,ליום ה-
) ?31.12.2009נערכת הצבעה(
בעד – 16
נגד – אין
נמנע – אין

אושר פה אחד.

ה ח ל ט ה :לאשר את הדו"חות הכספיים של רשת קהילה ופנאי בע"מ ליום 31.12.2009

 .3אישור חוזה חכירה עיריית חולון ובין  United Israel Apealingחלקה  1982גוש
. 6034

מוטי ששון:

אתם יודעים שאנחנו עושים סדר בכל ההסכמים שהיו בעבר .זה ברח'
הציונות פינת העוגן ,בג'סי כהן .אתה שם לב שכל פעם אנחנו מסדירים את
כל הנושא של החכירה.
מי בעד?
)נערכת הצבעה(
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בעד – 16
נגד – אין
נמנע – אין אושר פה אחד.
מוטי ששון:

הצבעה של רוב חברי המועצה 16 ,מתוך .25

ה ח ל ט ה :לאשר חוזה חכירה עיריית חולון ובין  United Israel Apealingחלקה
 1982גוש ; 6034

 .4אישור להרחבת חוזה עם חברת 'בול עץ בע"מ' )חוזה /5840גנ 10/בהתאם למכתבו של
מנהל אגף גנים ונוף ,מר רפי פינטו מיום 31.8.10

מוטי ששון:

יש כאן את המכתב" :מבצעת את עבודות למיצג אומנות בחולון ,מדרום ברח'
מטולה .החברה אושרה לביצוע העבודה בוועדת מכרזים עפ"י מכרז מס'
 20/20/10בהיותה חברה מומלצת והמציעה הזולה ביותר ,בסף  552אלף".
נגשו ,אגב 4 ,מציעים .במהלך ביצוע העבודה ,הוחלט להרחיב את היקף
עבודת הדק ,ולבצע חיבור גם לרח' דוד אלעזר .בהתחלה הכוונה היתה,
שהחיבור יהיה רק מרח' מטולה .אחרי שעשו את המתקן ,אמרו בעצם ,למה
שלא תהיה כניסה גם מרח' דוד אלעזר .תוספת שהיא בעצם  270אלף ,₪
קצת פחות מה.50%-

רועי כהן:

ואז זה נכנס לזה שאפשר להגדיל את זה,

מוטי ששון:

לאור זאת ,ולאחר התייעצות עם עו"ד רוני חלמיש ,שהוא היועץ המשפטי של
וועדת המכרזים ,אנחנו מבקשים להביא לאישור המועצה ,את הרחבת החוזה
בכ 50%-מערך המכרז ,שההתקשרות תהיה בסך  828אלף  .₪מאחר ואנחנו
באמצע העבודות ,אנחנו מבקשים אישור.

יעקב חרש:

אני רוצה להגיד ,ככה סתם לאינפורמציה הכללית של כולם :דק זה לא דבר
פשוט – אני מדבר מתוך ידיעה – זה דורש טיפול חד-שנתי .טיפול עולה המון
כסף .יש היום דק שהוא סינטטי,
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יענק'לה ,אנחנו מטפלים בכל הנושא של הדק ברחבי העיר :בגני הילדים ,בכל
מקום שיש דק.
לידיעת כב' ראש העיר ,יש היום דק שלא צריך טיפול .כמו פרקט סינטטי

יעקב חרש:

ומחזיק פי -דבר מדהים .לא דורש טיפול ,החסכון הוא אדיר ואתה יכול
לעשות אותו נגד החלקה ועם החלקה ובגני הילדים -יש היום דברים,
שמחליפים את הדבר הזה כבר.
בסדר ,בינתיים פה זה כבר עשוי.

מוטי ששון:

דורי בר-ניר :אנחנו עכשיו בדיוק בודקים את העניין של הסינטטי,
החלק של מטולה נעשה .החלק לדוד אלעזר לא נעשה עדיין,

מוטי ששון:

מי בעד? )נערכת הצבעה(
בעד – 16
נגד – אין
נמנע – אין אושר פה אחד.
ה ח ל ט ה :לאשר הרחבת חוזה עם חברת 'בול עץ בע"מ' )חוזה /5840גנ 10/בהתאם
למכתבו של מנהל אגף גנים ונוף ,מר רפי פינטו מיום 31.8.10
 .5אישור תב"ר חדש – מערכת כיבוי אוטומטית לתיאטרון חולון ,בהתאם למכתבו של מר
דני פדר;
מוטי ששון:

קיבלתם את המסמך של דני פדר .מכבי אש נכנס יותר ויותר לקרביים של כל
מוסדות הציבור והם דורשים בכל מיני מקומות ,גם במקומות ישנים,
להכניס את הספרינגלרים.
)מדברים יחד(
בנושא של בטיחות והנגשה ,אישרנו הרבה מאוד כסף ,בדרך כלל למבני ציבור
לאו דווקא בפעילות ישירה של העירייה ,אלא דרך החברות השונות .לכן אתה
רוצה להמשיך לקבל את רישיון ההפעלה מכיבוי אש ,הוא אומר לך 'אדוני,
לא תעשה ספרינגלרים ,לא תקבל אישור' .אתה חייב לעשות ,אתה חייב! לכן
מחייבים אותנו ,נעשה.

רעי כהן:

כב' ראש העיר ,מי קבע את המספר הזה 1.2 ,מיליון שקל?

דורי בר-ניר :היועץ הביטוחי שלנו.
____________________________________________________________________________________
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יש לנו יועץ בטיחות שיושב בקומה הזאת .הוא עשה אומדן לכל הדברים
האלה .זו הערכה שלו .עכשיו נפרסם מכרז ונראה איפה אנחנו עומדים ,אולי
נקבל פחות?

יוליה מלינו בסקי :ואם יותר?
מוטי ששון:

יש אומדן .הלא בכל מכרז שאתה עושה ,אתה שם את זה בתיבת המכרזים.
זה האומדן שלו ,זו ההערכה ,כל התב"רים שאנחנו מגישים ,מבוסס על
אומדן .נוצר מצב שזה פחות ,במכרז ,יש מצבים שקיבלת תוספת של ,20%
אין לך שליטה מי יזכה במכרז.
מי בעד אישור התב"ר בין תיאטרון חולון ,במסגרת אותו מערך של כיבוי?
המכתב של דני פדר מיום ,7.9

רועי כהן:

זה מכרז של העירייה או מכרז של החברה?

מוטי ששון:

המבנה שלנו .אנחנו עושים את המכרז.
)מדברים יחד(
מי בעד אישור תב"ר חדש – מערכת כיבוי אוטומטי לתיאטרון חולון ,בסך של
 1.2מיליון עפ"י הפירוט שקיבלתם .מקורות המימון הם היטל השבחה.
מי בעד?
)נערכת הצבעה(
בעד – 16
נגד – אין
נמנע – אין
אושר פה אחד.

ה ח ל ט ה :לאשר תב"ר חדש – מערכת כיבוי אוטומטית לתיאטרון חולון ,בהתאם למכתבו
של מר דני פדר;
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 .6מינוי הגב' טובה בר-לב מנהלת אגף הרווחה ,ליועצת לענייני אזרחים וותיקים ברשות,
זאת בהתאם לחוק האזרחים הוותיקים )תיקון מס'  ,(9התש"ע – ;2010
רועי כהן:

חוק האזרחים הוותיקים ,קודם כל זה לא מפורסם בתיקון מס'  ,9מה זה
אומר הדבר הזה?

נתי לרנר:

התקנה מחייבת שימנו עובד בכיר ,מרמת מנהל מחלקה ומעלה ברשות ,אשר
יוכל לשמש כנציג האזרחים הוותיקים .קרי ,אם אתה אזרח וותיק ,תהיה לך
כתובת רפרנט שהוא עובד עירייה – עובר רשות ,כפי שכתוב – תוכל להציג לו
את מענייניך ,תלונותיך וכו' .בנוסף ,משרד הפנים יוצר כרגע פורום של
ממונים כאלה ,והוא מתחיל בחודש הבא לעשות את ההשתלמות הראשונית.
הם רוצים ליצור איזהשהו משקל ,לצורך העניין.

אורה גזית:

אבל למה לקחת אותה ,היא מספיק עמוסה .אולי מישהו-

נתי לרנר:

לא ,היא המנהלת של החלק ,היא גם וועדת עניין.
מי בעד?
)נערכת הצבעה(
בעד – 16
נגד – אין
נמנע – אין אושר פה אחד.

ה ח ל ט ה :לאשר מינוי הגב' טובה בר-לב מנהלת אגף הרווחה ,ליועצת לענייני אזרחים
וותיקים ברשות ,זאת בהתאם לחוק האזרחים הוותיקים )תיקון מס' ,(9
התש"ע – ;2010

 .7אישור סכומי התמיכה בתנועות הנוער בהתאם למכתבו של עו"ד ורו"ח עברי דורון,
בקרה תקציבית מיום .20.9.10
מוטי ששון:

קיבלתם את זה ,זה מונח בפניכם,.

נתי לרנר:

זה העדכון שהוספנו היום .אנחנו אישרנו במועצה הקודמת את התבחינים של
התמיכות שאתם מחלקים בעניין .תנועות הנוער ,זה לא סוד ,נמצאים תמיד
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בסד כספי מאוד מאוד מצומצם ,ולכן ביקשנו להביא את החלוקה הכספית
פר התנועות – כי אני לא יכול לתת להם את הכסף ,אפילו שאושר ,אם אנחנו
לא מאשרים את זה כרגע .מאחר וכמעט כל התנועות ,אחרי מחנות הקיץ,
נמצאים עם קופה שבורה – לא לדבר על זה ,שהקופה עוד הרבה יותר קשה
להם ,עם דחיית ספקים שהם נמצאים איתם .ולכן הבקשה היא ,שנאשר את
התקציב שאישרתם אותו במילה ואת התבחינים שאישרנו במועצה הקודמת,
עפ"י החלוקה ,לאחר שהיא עברה את הבקרה התקציבית של רוה"ח עברי
דורון.
רועי נתן:

זה רק של וועדת תמיכות?

נתי לרנר:

כן ,קשורות לתנועות הנוער באופן ישיר ,הם מקבלים את זה לאחר תשלומי
מחנות הקיץ .זה כסף שהם מחכים לו כמו אוויר לנשימה כמובן .זה תנועות
שלנו ,ונראה לי לנכון שזה מספיק חשוב שחברי המועצה יתנו להם את
הכספים,

מוטי ששון:

בוא נשאל שאלה אחרת .זה לא על סדר היום ,אז אני מבקש את האישור
שלכם להעלות את זה לסדר היום.
מי בעד להעלות את זה לאישור לסדר היום?
)נערכת הצבעה(
בעד – 16
נגד – אין
נמנע – אין
אושר פה אחד.

ה ח ל ט ה :להעלות את נושא אישור סכומי התמיכה בתנועות הנוער על סדר היום.

מוטי ששון :מי בעד אישור הסכומים כפי שמפורטים במכתבו של רו"ח עברי דורון )שהוא
גם הבקר התקציבי שלנו( מיום ?20.9
)נערכת הצבעה(
בעד – 16

נגד – אין

נמנע – אין אושר פה אחד.
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ה ח ל ט ה :לאשר סכומי התמיכה בתנועות הנוער בהתאם למכתבו של עו"ד ורו"ח עברי
דורון מיום  20.0.2010כלהלן :הנוער העובד והלומד –  ;₪ 24,484השומר הצעיר
–  ; ₪ 29,602הנוער הלאומי –  ;₪ 11,613הצופים – שבט עומר – ;₪ 17,203
הצופים – שבט עתיד –  ;₪ 14,194הצופים – שבט ארנון –  ;₪ 25,105בני
עקיבא –  ;₪ 9,928מכבי צעיר – .₪ 5,871

מוטי ששון:

עכשיו אני חוזר להתחלה ,אבל לפני זה דורי ,רצית להסביר מה זה היה.

דורי בר-ניר :התקשרתי לרוה"ח בשביל להבין את זה) .עמ'  (21הוצאות השכר שלנו בשנה
הם כ 35-מיליון שקל 8% .מ 35-מיליון שקל שזה  8ושליש ,שזה ההתחייבות,
נותנת לך את התשובה לפער שבין שנה לשנה .אם בשנה שעברה היתה
ההתחייבות  7מיליון שקל ,במהלך שנת  2009שילמנו הוצאות שכר כ36-
מיליון שקל.
דובר:

כמה שנה קודמת?

דורי בר-ניר :כמה שנה קודמת? אין פה את הנתון הזה,
דובר:

לא ,זו לא תשובה.

מוטי ששון:

דורי ,זה שאתה אמרת  8ושליש הפרשה לנושא של פנסיה בסדר .השאלה
האחרת מה היה לפני שנה? האם לפני שנה הפרשת  8ושליש?

דורי בר-ניר :כל שנה.
מוטי ששון:

זה מתקשר למה שאמר חרש ,למה זה גידול של  ?50%תן לו תשובה מנומקת,
בהתייחס גם לשנה הקודמת .אני אשאר בהחלטה הקודמת ,תיתן מספר
מפורט.
יוליה ,בהיעדרך העליתי את ההצעה שלך לסדר היום ואמרתי שאנחנו כרגע
בוחנים את מה שהיה בקיץ .אני ,בלי שום קשר ,נתתי הנחיה להתחיל
מהאביב ,מאחרי פסח ולראות איך זה עומד .עכשיו ,אנחנו מממנים רק את
ההסעה ביום ששי ,כי באמצע השבוע דן מפעיל את השירות הזה והוא גובה 5
שקלים לכל כיוון .מאחר ודן לא מפעיל את השירות הזה ביום ששי ,החלטנו
שאנחנו נפעיל את זה על חשבון העיריה וכשאנחנו מפעילים על חשבון
העירייה ,אנחנו לא רוצים לגבות כסף – לכן ההפעלה שלנו היא חינם בימי
שישי.
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עכשיו ,ההפעלה שלנו היתה ביולי-אוגוסט ,כבר  3שנים ואני ביקשתי להתחיל
מיד מאחרי פסח .כל הנושא הזה נבחן,
אורה גזית:

זה צריך להיות עד ספטמבר כולל החגים.

מוטי ששון:

יכול להיות .אז לכן ,את כל זה בוחנים ,צריך לדעת כמה היו ,כמה נסעו ,מה
מידת המודעות שיש לאנשים ,זו ההצעה.

יוליה מלינו בסקי :אבל את צודקת במאה אחוז ,זה צריך להיות עד ספטמבר כולל.
מוטי ששון:

אמרתי שאת כל זה אני בודק .העלות היא אלפי שקלים – שני אוטובוסים.

יוליה מלינו בסקי :זאת אומרת אין לנו בעיה להפעיל את זה כל שנה בימי שישי.
מוטי ששון:

יוליה ,את יכולה להפעיל ויסעו  2-3אנשים באוטובוס.

אורה גזית:

צריך לבדוק כמה אנשים באמת משתמשים בזה ,ולראות אם יש טעם להפעיל
את זה ,זה מה שראש העיר אומר.

מוטי ששון:

אני ביקשתי להפעיל  3אוטובוסים ,אמרו אין הצדקה .אמרתי אבל לא יכול
להיות ,הם יוצאים לבלות ,אין כל כך הרבה אנשים שמבלים? אמרתי תבדקו
אפשרות שאוטובוס אחד יסע למערב ראשון ,איפה שכל המסעדות .אבל עוד
פעם ,אמרו לי 'תשמע ,השאלה אם הנוער מוכן לזה.

אורה גזית:

הנוער מודע אבל הם מעדיפים מוניות לצערי.

יוליה מלינו בסקי :אין לך סטטיסטיקה מה קורה?
מוטי ששון:

בהתחלה זה היה לאט-לאט ,לא היו הרבה .לקראת סוף הקיץ) -מדברים יחד(
או.קיי .תודה רבה ,הישיבה נעולה.

מוטי ששון
ראש העיר

נתי לרנר
ע/ראש העיר
ומרכז ישיבות מועצה
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