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.1

החלטה  -מועצת העירייה מחליטה לאשר ברוב קולות את אישור חתימה על הפקדות שיקים
בהתאם למכתבו של חשב העירייה ,מר אורי צור;

.2

החלטה  -מועצת העירייה מחליטה לאשר ברוב קולות את אישור דו"ח כספי תקופתי ל-
) 30.9.10רבעון ;(2010 3

.3
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ח 501/בהתאם לחוות דעתו של עו"ד יחיאל אטיאס;

.5

החלטה  -מועצת העירייה מחליטה לאשר ברוב קולות את אישור חוזה מכר עיריית חולון –
נתנאל גרופ בע"מ ,חלקה  8בגוש  – 6867מגרש  105בתב"ע ח 501/בהתאם
לחוות דעתו של עו"ד יחיאל אטיאס;

.6

החלטה  -מועצת העירייה מחליטה לאשר ברוב קולות את אישור חוזה מכר עיריית חולון –
אהרמי ניסן מגרש  104ב' בגוש  6870בהתאם לחוות דעתו של עו"ד יחיאל
אטיאס;

.7

החלטה  -מועצת העירייה מחליטה לאשר ברוב קולות את אישור חוזה מכר עיריית חולון –
ארמונות חן קבלנות בניין ) (2000בע"מ וצבי קופרלי יזמות בע"מ ,חלקה  12בגוש
 ,6874בהתאם לחוות דעתו של עו"ד יחיאל אטיאס;

.8

החלטה  -מועצת העירייה מחליטה לאשר ברוב קולות את אישור עדכון תב"ר – 3107
הקמת מועדון פיס לנוער רח' דובנוב )עדכון ;(1

.9
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העירוניות לשנת  2011בהתאם לתבחינים המאושרים המצ"ב;

.10

החלטה  -מועצת העירייה מחליטה לאשר ברוב קולות את אישור אימוץ הנחות עפ"י תקנות
ההסדרים במשק )הנחה מארנונה( )תיקון( התש"ע –  2010בהתאם למכתבו של
היועץ המשפטי לעירייה ,עו"ד ליפא קמינר מיום ;3.2.11

____________________________________________________________________________________

3

מועצת העיר חולון

.11

ישיבה שמן המניין מס' 38

 6/2/2011פרוטוקול מס' 376

החלטה  -מועצת העירייה מחליטה לאשר ברוב קולות את הסמכת עובדת עירייה )מתמחה(
ליאת שלום ת.ז 060965365 .להתייצב ולתבוע בבית משפט לעניינים מקומיים
בחולון.
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 .1אישור חתימה על הפקדות שיקים בהתאם למכתבו של חשב העירייה ,מר אורי צור;
מוטי ששון:

קיבלתם את המכתב ,אנחנו מבקרים את אישור המועצה על הפקדות שיקים
ומזומנים בבנקים" ,שתחתמנה ע"י מנהלת אגף הכנסות הגב' שושנה שפר,
בצירוף חותמת העירייה בלבד .בהיעדרה של מנהלת אגף ההכנסות ,רשאי
יהיה לחתום על הפקדות השיקים ,כל בעל זכות חתימה אחר מקבוצת
חותמים ב' של בעלי זכות החתימה בעירייה ,גזבר העירייה ומנהלי האגפים
בגזברות".
מי בעד?
)נערכת הצבעה(
בעד – 13
נגד –
נמנע –

ה ח ל ט ה :אושרה ההצעה לחתימה על הפקדות שיקים בהתאם למכתבו של חשב
העירייה ,מר אורי צור.

 .2אישור דו"ח כספי תקופתי ל) 30.9.10-רבעון ;(2010 3
יצחק וידבסקי :דו"ח הכספי התקופתי ל :30.9.2010-בתקציב הרגיל ההכנסות מ 9-חודשים
הראשונים ,היו קטנות ב 4.5%-מהתקציב היחסי של התקופה .ההוצאות ב9-
החודשים הראשונים היו נמוכים ב 3.6%-מהתקציב; הגרעון בתקופת הדו"ח
הגיע לכ 6-מיליון והגרעון הנצבר הגיע לכ 21-מיליון.
התקציב הבלתי רגיל :ההכנסות היו כ 106-מיליון; ההוצאות הגיעו לכ61-
מיליון  ;₪והעודף הסתכם ב 45-מיליון .סה"כ העודף הזמני בתב"רים כ151-
מיליון.
קרנות הרשות – יתרת קרנות הרשות הבלתי מתוקצבות הגיע ל.113,5-
בהתאם לנתוני ההכנסות וההוצאות בתקציב הרגיל לתקופה  ,1.9.10על סמך
ההתנהגות התקופתית של ההכנסות וההוצאות של עיריית חולון – עיריית
חולון תצליח לסיים את שנת התקציב  2010ללא גרעון תקציבי וללא חריגה
מסכום התקציב השנתי כולו .תקציבים בלתי רגילים יבוצעו בהתאם
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לתקציבים שאושרו ע"י מועצת העיר ומשרד הפנים.
לאישורכם.
מוטי ששון:

שאלות ,הבהרות? אין.
מי בעד אישור הדו"ח הכספי התקופתי ל?30.9.2010-
)נערכת הצבעה(
בעד – 16
נגד – אין
נמנע – אין

ה ח ל ט ה:

.3

אושר דו"ח כספי תקופתי ל) 30.9.10-רבעון (2010 3

אישרור חוזה חכירה עיריית חולון – ויצ"ו ,הקצאת קרקע למעון ילדים ,חלקה 1975
בגוש  6043בהתאם לחוות דעתו של עו"ד יחיאל אטיאס

מוטי ששון:

ברח' לבון  .5קיבלתם חוות דעת ,קראתם אותה .יש הערות? זה העברה
שאנחנו עושים תמיד .בעבר ,את כל ההצעות שהיו בעבר עושים סדר .זה דבר
חדש ,זה דבר שהוא קיים.
מי בעד?
)נערכת הצבעה(
בעד – 16
נגד – אין
נמנע – אין

החלטה  -המועצה אישרה ברוב של  16מתוך  25חבריי מועצה ,את אשרור חוזה חכירה
עיריית חולון – ויצ"ו ,הקצאת קרקע למעון ילדים ,חלקה  1975בגוש 6043
בהתאם לחוות דעתו של עו"ד יחיאל אטיאס.

.4

אישור חוזה מכר עיריית חולון – אאורה ישראל יזמות והשקעות בע"מ ,חלקה 12
בגוש  ,6867מגרש  109בתב"ע ח 501/בהתאם לחוות דעתו של עו"ד יחיאל אטיאס

מוטי ששון:

קיבלתם את זה ,נכון? אם יש לכם שאלות בבקשה.
מי בעד?
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)נערכת הצבעה(
בעד – 16
נגד – אין
נמנע – אין
ה ח ל ט ה :המועצה מאשרת חוזה מכר בין עיריית חולון לאאורה ישראל יזמות והשקעות
בע"מ בחלקה  12בגוש  ,6867מגרש  109ח 501/בסכום של  8,407,777ברוב של
 16חברים מתוך  25חברים ,.שהם רוב חברי המועצה .אין נמנעים ואין נגד.

.5

אישור חוזה מכר עיריית חולון – נתנאל גרופ בע"מ ,חלקה  8בגוש  – 6867מגרש 105
בתב"ע ח 501/בהתאם לחוות דעתו של עו"ד יחיאל אטיאס

מוטי ששון:

פה הסכום הוא קטן יותר .השטח  203אלף מ' ,זה כנראה שטח מאוד שולי
שיש לנו שם.
מי בעד? )נערכת הצבעה(
בעד – 16
נגד – אין
נמנע – אין

ה ח ל ט ה :מאשרים את חוזה המכר בין עיריית חולון לבין נתנאל גרופ בע"מ ,חלקה 8
בגוש  – 6867מגרש  105בתב"ע ח 501/בהתאם לחוות דעתו של עו"ד יחיאל
אטיאס ,בסכום של  203אלף  16 .₪חברים מתוך  25שהם רוב חבריי המועצה.
אין נמנעים ואין נגד.

.6

אישור חוזה מכר עיריית חולון – אהרמי ניסן מגרש  104ב' בגוש  6870בהתאם
לחוות דעתו של עו"ד יחיאל אטיאס

מוטי ששון:

יש איזה שאלות?

יוליה מלינו בסקי :זה הכל מסביב לשדרה ,כל הרכוש הזה?
מוטי ששון:

לא ,זה לא .501
מי בעד?
)נערכת הצבעה(
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בעד – 16
נגד – אין
נמנע – אין
ה ח ל ט ה :המועצה מאשרת את חוזה מכר עיריית חולון – אהרמי ניסן מגרש  104ב' בגוש
 6870בהתאם לחוות דעתו של עו"ד יחיאל אטיאס ,בסכום של ₪ 1,706,660
ברוב של  16חברים מתוך  .25אין נמנעים ואין נגד

.7

אישור חוזה מכר עיריית חולון – ארמונות חן קבלנות בניין ) (2000בע"מ וצבי
קופרלי יזמות בע"מ ,חלקה  12בגוש  ,6874בהתאם לחוות דעתו של עו"ד
יחיאל אטיאס

מוטי ששון:

יש הערות? אם לא ,מי בעד?
)נערכת הצבעה(
בעד – 16
נגד – אין
נמנע – אין

ה ח ל ט ה :המועצה מאשרת חוזה מכר עיריית חולון – ארמונות חן קבלנות בניין )(2000
בע"מ וצבי קופרלי יזמות בע"מ ,חלקה  12בגוש  ,6874בהתאם לחוות דעתו של
עו"ד יחיאל אטיאס ,בסכום של  ₪ 1,023,030ברוב של  16חברים מתוך ,25
אין נמנעים ואין נגד.

.8

אישור עדכון תב"ר  – 3107הקמת מועדון פיס לנוער רח' דובנוב )עדכון (1

מוטי ששון:

אנחנו כבר אישרנו את זה ,מדובר בעדכון .מדובר על מועדון נוער לשבט
'ארנון' הוותיק ,שאנחנו בונים ברח' פרופ' שור .קיבלתם את ההצעה ,תב"ר
מה 24.1-של מכתבו של סגן גזבר העירייה ,שאנחנו מדברים על תוספת של
 600אלף  ,₪כשמקורות המימון בעצם זה השבחה .ואנחנו בונים את המבנה
ל 578-מ' .מי בעד?

מי בעד?
)נערכת הצבעה(
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בעד – 16
נגד – אין
נמנע – אין
ה ח ל ט ה :המועצה מאשרת עדכון תב"ר  – 3107הקמת מועדון פיס לנוער רח' דובנוב
)עדכון (1

.9

אישור תמיכות לאגודות ספורט העירוניות לשנת  2011בהתאם לתבחינים
המאושרים המצ"ב

מוטי ששון:

בהתאם לתבחינים המאושרים המצ"ב ,שקיבלתם בישיבה הקודמת.
התבחינים אושרו בישיבה הקודמת ,עכשיו מה שביקשת רועי זה את
הסכומים?

רועי כהן:

חייבים קודם כל את הסכומים .היה וויכוח והנה הבאתי את זה ,וגם יעיד פה
יגאל ,היה וויכוח שגם בשנה שעברה הגיעו התבחינים יחד עם התרגום
הכספי.

נתי לרנר:

המלווה המשפטית של הוועדה ,העירה את תשומת ליבנו שזה נוהל לא תקין.

רועי כהן:

לא ,אבל נאמר שכבר  3שנים זה לא נעשה ככה ,והיה וויכוח מאוד זה.

נתי לרנר:

לא ,אמרתי לך שהיא אמרה נוהל לא תקין .וכך נהגנו.

משה ששון:

קיבלתם את העמוד עם כל החלוקה?

רועי כהן:

אני רוצה להתייחס .קודם כל אני רוצה לפתוח בזה שבאמת מה שהיה
בישיבה הקודמת ,הוויכוח היה שאנחנו לא יכולנו לבדוק באופן האמיתי
ובאופן המוחשי את התרגום של התבחינים לתמיכה ולכן נוצר הוויכוח.
לצערי ,וזה משהו שאני גם רוצה – אתה לא היית בישיבה הקודמת ,מוטי,
אבל זה משהו שאני חושב שצריך גם לגנות אותו ,שהוציאו מפה בסתירה,
דברים שקרו בתוך ישיבה והעבירו את זה לגורמים שלישיים שבצורה כזאת
או אחר ,אני ויעקב חרש ששנינו הצבענו נגד רק בגלל הפרוצדורה ,נאמר
שאנחנו רצינו להתנגד לתוספת כספית להפועל חולון בכדורסל .אז אני רוצה
לשים את זה על השולחן והגיע אלי לא אחד ולא שניים ,שאמר לי ש ,-ואני
לא נכנס ,אני חושב שצריך לגנות את זה שדברים שנאמרים פה יוצאים
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מהקשרם ואחרי זה גם מקבלים פירושים כאלה או אחרים .הדבר היחידי –
והדגשתי את זה לאורך כל הישיבה ,ויעיד על זה יאיר טאו – שאני חושב
שהפרוצדורה לא הייתה נכונה מאחר ולא יכולנו לראות בפועל מה התרגום
של זה.
ואני רוצה להתייחס פה ,מה שקורה ,שלראשונה נמצא קריטריון )וזה חשוב
שתשמע ,מוטי( ,קריטריון שלעניות דעתי הוא לא שיוויוני ולדעתי הוא לא
יעמוד כל כך במבחן ,אבל זו לא בעיה ,בוא נגיד ,בצורה כזאת או אחרת,
שלנו .נמצא קריטריון שמאפשר לתת להפועל חולון בכדורסל ,תוספת
תקציבית והנה אני אומר את זה פה :זה לא רק מבורך ,זה גם הלוואי וייעשה
ביתר שאת וימצא מנגנון שמה שאני התחלתי בשנת  2005לדבר עליו ,של
שליש שליש שליש .ואני טוען את זה ,ויעיד על זה יגאל ,לאורך גל הדרך אני
טוען שקבוצת כדורסל בחולון שמקבלת למעלה ממיליון שקלים מעיריית
חולון ,צריך להיות בצורה כזאת או אחרת  sayבתוך הקבוצה ולבנות אותה
בצורה של שליש שליש שליש :שליש בעלים ,שליש עירייה ושליש מגורמים
חיצוניים בצורה כזאת או אחרת ,דרך מנהלת והכל.
לבנות איזה מודל שיתן להם עוגן ,כדי שהם תמיד יוכלו לא להיות קבצנים
בפתח ולכן אני תמיד אהיה בעד נתינה להפועל חולון בכדורסל .אני חושב
שזה הקבוצה הייצוגית של העיר ,שמביאה המון כבוד .אבל בין זה לבין ליצור
קריטריון שגורם לכך שישנה ירידה של למעלה מ 13%-בתקציב של שאר
האגודות ,שגורם לכך שזו ירידה שלישית במספר במהלך ה 3-שנים
האחרונות ,שגורמים לכך שאגודות יצרו איתי קשר – ואני בטוח שגם הגיעו
לקובי – למצב שהם ממש לפני קריסה ,מאחר ואין להם עוגן תקציבי .כל
שנה נמצא איזשהו קריטריון כזה או אחר שפוגע להם בעוגן ,ש) -אני מתחיל
להקריא( "בשנת  2005ערך הנקודה שתורגם היה  .₪ 4,818השנה אנחנו
הגענו למצב שערך נקודה הוא  2,309שקלים ,ירידה של  60%בערך הנקודה"
ויש פה אנשים שמתעסקים בספורט ,גם זוהר מבין מה זה שאתה עושה
תקציב ואין לך את הקריטריון בצורה כזאת או אחרת ,לדעת איפה אתה
עומד .ותמיד אתה אמרת ,מוטי ,שיש את העיקרון של הכלים השלובים ,אז
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כאן נפרץ העניין של הכלים שלובים ,מאחר וכל הכסף מראש היה ידוע לאן
הוא הולך .רק קבוצת הפועל חולון מוכרת כרטיסים ותקבל מצ'ינג של אחד
לאחד .אין אף קבוצה אחרת שכרגע עומדת בקריטריון הזה .ואני לא נכנס
לחוקיות של הקריטריון ולעניין הזה .אני לא רוצה להיכנס ,כי פתחתי בזה
שזה מאוד מבורך ,כל ניסיון לעזור להפועל חולון בכדורסל.
אבל מאחר ואתה כל הזמן טענת 'אם אני מוסיף ,זה נסגר לכולם ואני לא
נותן נקודתית לקבוצה הזאת ,שאני חושב שהיא הקבוצה הייצוגית והיא
הקבוצה שצריך לעזור לה .וכאן נמצא קריטריון שנותן נקודתית לקבוצה
הזאת ,ולכן זה לא הוגן שלמעלה מ 350-אלף שקלים יגיעו כרגע ישירות ,אך
ורק להפועל חולון בכדורסל ,ויילקחו מתקציב שאר האגודות ,כאשר אנחנו
יודעים מראש שהקריטריון הזה לא יכל להגיע לאותן קבוצות ,לא לכדור-יד,
לא לכדורסל נשים ,לא לכדורגל ,לא לאתלטיקה ,לא להתעמלות אמנותית,
לא לכל שאר הענפים – כאשר ידענו שאין סיכוי שהענפים האלה מוכרים
כרטיסים.
לכן אני באתי ,ואני הצעתי את זה גם בשיחות ,אני חושב שזו ההזדמנות,
לראשונה ,לבוא ולתת תוספת לספורט נקודתית ,כדי לא לפגוע באגודות
ובערך הנקודה וביכולת של האגודות לשרוד את השנה הזאת 13% .עם
העלייה של התקורות של המים ,של החשמל והכל ,זה המון כסף .ולכן ,אני
חושב שהפעם נפרץ העניין של הכלים שלובים שלאורך כל הדרך אנחנו
כמועצה היינו שומעים ממך ,כ-בוא נגיד ,סיבה למה לא להעלות את הכסף.
קודם כל לא ניתן בכלל פתרון ,שבשנה הבאה והלוואי והפועל חולון ימכרו
במיליון וחצי שקל כרטיסים ,ואז נצטרך לתת להם  750אלף שקל .השנה הם
מכרו ב 700-אלף שקל ,והיינו צריכים לתת להם ב .350-מה יקרה אם בשנה
הבאה – כי אין הגבלה כרגע – מה יקרה אם נצטרך לתת ,ויגיעו למכירות של
 2מיליון הלוואי ,מה יקרה? לא יהיה ספורט בחולון .כל הכסף ילך בצורה
כזאת או אחרת לקבוצה אחת – שאני בעד ,ואני שם את הדברים על השולחן
ואני אומר ,שאני חושב שצריך לתת ואני תמיד אמרתי-
)מדברים יחד(
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אני בעד ,אבל אני חושב שצריך לתת תוספת ,-סוף כל סוף נמצא קריטריון
שאפשר לתת תוספת לספורט נקודתי .שתבין את שורש הדברים ,תשאל את
האנשים ותבין ,אני אומר בדיוק מה שצריך לעשות .נמצא קריטריון שנותן
ישירות להפועל חולון בכדורסל תוספת ,וזה מבורך .ולכן עצם זה שכעת זה
נלקח על חשבון האחרים ,לדעתי זה לא התפקיד ,-אנחנו כמועצת עיר צריכים
להסתכל בראיה רחבה ,ולא לגרום לכך .ואני לא רוצה לפרט פה ואני יכול
להראות במספרים ,כמה אגודות נפגעו וכמה זה קריטי.
לדעתי מדובר באיזה מדרון חלקלק שיביא את אגודות הספורט לקריסה .אני
רוצה לפנות אליך ,ראש העיר ,בבקשה לשקול שהתוספת שמתורגמת
בקריטריון הזה ,תהיה תוספת ייעודית להפועל חולון בכדורסל .זה אפשרי,
בדקתי את זה גם משפטית ,גם בכל זה ,מאחר וזה קריטריון שעונה לאותה
קבוצה .זה ממש לא יהיה ,אני חושב ,מבחינתנו כחברי מועצת עיר ,לבוא
ולהגיד 'אנחנו יודעים ,אנחנו הולכים בעיניים עצומות ,למצב שאנחנו פוגעים
בשאר האגודות ,כאשר אנחנו יודעים שאישרנו קריטריון שהוא ספציפי אך
ורק לאגודה אחת'.
יגאל אייל:

)מנהל המחלקה לספורט והרפרנט העירוני לנושא אגודות ספורט( קודם כל
לזכותו של רועי ,שבמשך שנים הוא מעורה יחד עם חברים נוספים בתוך
תקציב האגודות והוא חבר וועדת משנה והדברים באים במשותף.
שני דברים .1 :הקריטריון הזה ,קודם כל הוא קריטריון שבדקנו אותו
משפטית והוא קריטריון מאוד שיוויוני לגבי כל הקבוצות בענפים
הקבוצתיים .התפקיד שלנו כעיר ,לעודד קבוצות לשווק את עצמן ולמכור
כרטיסים .כי הרלוונטיות של קבוצות תחרותיות ,האם הקהל מכניס יד לכיס
ומגיע למשחקים שלהם כי הם מעניינים ,וקונה  ...זה גם הכנסה בקריטריון
הכנסה לקבוצה ,וזה גם מראה על פופולאריות ,על רלוונטיות של קבוצה .יש
קבוצות ,גם בכדורסל נשים בארץ ,שמוכרות ,שיש להן מערך שיווק נכון והן
מוכרות כרטיסים .גם בכדור-יד )ראו ראשון( ,גם בכדורסל נשים )ראו רמת
השרון ורמלה( ,ואני אומר שאם הקבוצות לא יחיו רק על התקציבים
העירוניים שמגיעים ,מבחינת מחזור ,לקרוב לסדר גודל של  70%מתקציבם
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זה התקציב העירוני .אז אנחנו צריכים לשאול את עצמנו שאלות :מה בדיוק
הרלוונטיות של אותן קבוצות? ואני חושב שקבוצה כמו הפועל חולון ,שהיא
קבוצת דגל והקריטריון הוא שיוויוני – כי זה צריך לעודד אגודות לעשות
מערך שיווקי ולהתחיל לשווק את עצמן ,להתחיל למצוא  ...למרות שזה
קשה ,וליצור איזה אווירה בקבוצה שהיא כן רלוונטית ומוכרים כרטיסים,
אפילו בסכומים יחסית נמוכים .אז הקריטריון הוא שיוויוני ,ומגיע שאפו
להפועל חולון ,שהקהל מצביע ברגליים .ומגיע להם את הבונוס הזה ,אני
חושב שזה נכון וגם רועי חושב שזה נכון.
הערה לגבי רועי ,בהחלט הסכום מכירת כרטיסים הוא מול אישור של הבקר
התקציבי ,על שנה שעברה .זה לא צפי מכירת כרטיסים .זה אישור הבקרה
התקציבית ,על כמה הם מכרו .כלומר ,בהחלט לפעם הבאה נתי ואני נמליץ
בפני וועדת תמיכות לקבוע תקרה ,גג כמיליון שקל 1.2 ,מיליון ,כדי שבאמת
רמת הנזק )במירכאות או שלא( ,לשאר האגודות ,יהיה ברמה נסבלת.
עכשיו לגבי שאר האגודות ,אני נמצא בקשר הדוק ,יומיומי עם כל האגודות.
לא הולכת להיות קריסה של שום אגודה .זה נכון שאגודות מסוימות יצטרכו
לעוד מאמץ כדי להשיג כספים ממקורות נוספים ,הפגיעה היא בסדר גודל של
בין  10%ל .15%-היא פחות דרמתית בקבוצות הקטנות שמקבלות מאיתנו
סדרי גודל של עשרת אלפים 15 ,אלף שקל .משהו כזה .בקבוצות הגדולות –
לי ברמה האישית אין בעיה עם זה ,כי זה סה"כ צריך לעודד את הנהלות
הקבוצות לגייס כספים לא רק ממקורות עירוניים.
ולכן ,אני לגמרי שלם עם התהליך הזה שעשינו .זה לחזק את קבוצת הדגל
שלנו שיש לה אלפי צופים וזו תרבות של ספורט מאוד מאוד ייחודית ,ומי
כמוך רועי ,מסכים עם הנתון הזה .לגבי להוסיף תקציב ,זה כבר לא מענייני,
זה החלטה של המועצה.
קובי זייתוני :לגבי מה שרועי אמר כאן ,דברים ברורים ונכונים ,אבל אני רוצה להתמקד
יותר .מכירת הכרטיסים לקבוצות הנוער – הרי קבוצות הנוער לא מוכרים
כרטיסים בכלל?! למה שזה ירד מקבוצות הנוער כל זה?
דובר:

שמרנו על התקציב של הנוער פלוס-מינוס ,והוא כמעט לא נפגע בו.
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קובי זייתוני :אבל יש ירידה ,נדמה לי ,של  15אלף שקל .כמו שעשינו את ההפרטה בין
הבוגרים-
מוטי ששון:

קובי ,אני מקבל את ההערה שלך ,הערה נכונה .נדאג שלא ייפגעו ,שיישאר
אותו דבר .לא יופרד ולא ייפגע בקיצוץ.
מי בעד אישור תמיכות לאגודות הספורט העירוניות לשנת ?2011

יוליה מלינו בסקי :איך אנחנו יכולים לאשר עם כל התיקונים האלה? שיתקנו ,שיחליטו
נוער-
מוטי ששון:

הנוער אמרתי כבר ,עפ"י ההצעה שהוגשה כאן ע"י הוועדה המקצועית,
בתוספת ההערה שלי שאנחנו לא נפגע בתקציבי הנוער ל,2011-

רועי כהן:

איך זה יתורגם?

מוטי ששון:

זה לא יגע ,לא נוגע .כל מה שנצטרך להביא לפה ,נביא את זה ,נביא סכום
נוסף) .מדברים יחד( קיבלתי את ההערה של קובי ,נוסיף לא מתקציב
הספורט .נוסיף לתקציב הספורט את הסכום הזה שפגעו בנוער .אם יש פגיעה
ומה הסכום ,אני לא יודע ,הם יגיעו ואנחנו ניתן את זה.

יוליה מלינובסקי :ומה עם קבוצות נשים?
מוטי ששון:

אי אפשר להחריג .לא מחריגים .כבר קיבלנו את ההחרגה לגבי נוער,

דובר:

הן מקבלות בונוס של  50אלף שקל אפריורי ,עפ"י חוק .יש העדפה מתקנת
לנשים.50% ,

מוטי ששון:

מי בעד ההצעה שהעליתי כרגע ,כולל התיקון?
)נערכת הצבעה(
בעד – 15
נגד – אין
נמנע – 1

ה ח ל ט ה:

המועצה מאשרת תמיכות לאגודות ספורט העירוניות לשנת  2011בהתאם
לתבחינים המאושרים .תקציבי אגודות הנוער לשנת  2011לא ייפגעו.
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אישור אימוץ הנחות עפ"י תקנות ההסדרים במשק )הנחה מארנונה( )תיקון(
התש"ע  2010בהתאם למכתבו של היועץ המשפטי לעירייה ,עו"ד ליפא קמינר מיום
3.2.11

עו"ד קמינר :יש תקנות חדשות שפורסמו בסוף דצמבר  ,2010שבתוכם יש מספר תיקונים
שאמנם זה אוטומטי אפשר לומר ,אבל כמו כל שאר ההנחות וההתחשבויות
שיש בתקנות ההנחה של ארנונה ,שזה צריך לעבור את אישור המועצה ,אנחנו
מביאים גם את זה לאישור המועצה למרות שלדעתי ,זה לא בדיוק היה חייב.
קיבלתם את חוות הדעת המשפטית .מדובר על מספר תיקונים.
תיקון אחד שקובע ,שבסעיף  10לצו כתוב" :גמלה לפי ההכנסה מתחשבת"
הכל מדובר על אותן הנחות שהן אותן הנחות שניתנות בעקבות גובה ההכנסה
של האדם – ככל שההכנסה נמוכה יותר ,כמובן ההנחה תהיה גבוהה יותר.
כאשר הצו הישן מתייחס למושג "הכנסה" ,זה כלל כל מיני הכנסות נוספות
וזה כולל גם שצריך להוריד ,בעצם ,לפי התיקון ,את הגימלה לפי תקנות
הביטוח הלאומי של ילד נכה .דהיינו ,כאשר למשפחה יש ,לא עלינו ,ילד נכה,
את ההכנסה של הגמלה שהמשפחה מקבלת בגין ילד נכה ,ההכנסה הזאת לא
תחושב כהכנסה לצורך קבלת הנחה .זה כאילו לא הכנסה .המשפחה מקבלת
בשביל החזקת הילד.
)מדברים יחד(
התיקון הנוסף הוא לגבי גיל הילד .בהגדרה של ילד נכה ,מה שהיה קודם ילד
נכה ,היה לפי תקנות הביטוח הלאומי דמי מחיה ,עזרה ללימודים וסידורים
לילד נכה .יש תקנות ביטוח לאומי שמתייחסים לזה" .שהוא מעל גיל 18
ומשתלמת בעדו ,בשל נכותו ,גמלה ע"י המוסד לביטוח לאומי ,ובלבד
שהשתלמה בעדו גמלת נכה" – דהיינו עד היום ההנחה הייתה נתנת רק על עד
גיל  .18מהיום ,כל גיל שיש ילד נכה שגר בבית ,אם הוא לא עומד ברשות
עצמו ,אם הוא מוגבל הוא מקבל את ההנחה הזאת ולא רק זה ,אלא אם עד
היום ההנחה הייתה  25%מ 100-מ' בדירה ,ילד נכה שגר בדירת ההורים שלו
לדוגמא ,אז מ 100-מ' משטח הדירה ,משלמי הארנונה משלמים לפי מה
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שהיה עד  25%הנחה הם מקבלים .מעכשיו זה  33%הנחה.
זאת אומרת שינו כאן שני דברים :גם את הגיל – היום אין הגבלה על גיל
הילד ,כל זמן שהוא מתגורר בבית .ו 33%-ולא  .25%אלה שני שינויים שנעשו
בדברים האלה ,ואנחנו מבקשים שהמועצה תאשר את אותן הנחות.
רועי כהן:

אני רוצה לשאול איך אנחנו ,ברמה של עירייה ,מביאים לידיעת התושבים?

מוטי ששון:

זה מפרסמים.

רועי כהן:

איך מפרסמים? כי את צו ארנונה פרסמת כבר,

מוטי ששון:

אני עונה לך :וידבסקי יכול להגיד לך ,יש לנו מרושתים עם כל הקבצים של
מוסדות אחרים ,ויש לנו את הרשימה כולל מקבלי הבטחות הכנסה ,כולל
אלה שנכים.
בלי שום קשר ,תיעשה פניה ישירות לאותן משפחות שנמצאות אצלנו בקובץ.
דבר נוסף ,אנחנו נפרסם את זה ברבים .גם הביטוח הלאומי פרסם את זה.

)מדברים יחד(
מי בעד?
)נערכת הצבעה(
בעד – 16
נגד – אין
נמנע – אין

ה ח ל ט ה :המועצה מאשרת אימוץ הנחות עפ"י תקנות ההסדרים במשק )הנחה
מארנונה( )תיקון( תש"ע  2010בהתאם למכתבו של היועץ המשפטי לעירייה,
עו"ד ליפא קמינר מיום 3.2.11

.11

הסמכת עובדת עירייה )מתמחה( ליאת שלום ת.ז 060965365 .להתייצב ולתבוע
בבית משפט לעניינים מקומיים בחולון.

מוטי ששון :ההסמכה תהיה כל עוד היא תהיה עובדת עירייה "ולתבוע בבימ"ש לעניינים
מקומיים בכל תביעה פלילית בשל עבירה לחיקוק מהחוקים שמפורטים
להלן ,אשר נעברה בתחום שיפוטה של העיר חולון" .קיבלתם את הרשימה,
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יש פה  29סעיפים )אני לא אקריא אותם ,אבל אנחנו נעביר אותם לפרוטוקול(
מי בעד?
)נערכת הצבעה(
בעד – 16
נגד – אין
נמנע – אין

ה ח ל ט ה:

המועצה מאשרת הסמכת עובדת עירייה )מתמחה( ליאת שלום ת.ז.
 060965365להתייצב ולתבוע בבית משפט לעניינים מקומיים בחולון.

מוטי ששון:

תודה רבה ,הישיבה נעולה.

מוטי ששון
ראש העיר

נתי לרנר
ע/ראש העיר
ומרכז הישיבות
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