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חבר מועצה

_______________________________________________________________________
1

מועצת העיר חולון

כמו כן נכחו:

מס' 74

ישיבה שמן המניין

1/66/1166

זכריה ניסן

-

חבר מועצה

תורג'מן יצחק

-

חבר מועצה

ירושלמי עמוס

-

חבר מועצה

וידבסקי יצחק

-

גזבר העירייה

חנה הרצמן

-

מנכ"ל העירייה

יונת דיין

-

יועצת משפטית

נתי לרנר

-

עוזר ראש העיר

יוסף כהן

-

חבר מפלגה

פרוטוקול

מס'

583

_______________________________________________________________________
2

מועצת העיר חולון

ישיבה שמן המניין

מס' 74

1/66/1166

פרוטוקול

מס'

583

על סדר היום:
 .6הצגת חבר המועצה יניב פכטר מטעם סיעת העבודה.
 .1מינוי מ"מ ראש העיר מר נויימרק זוהר בהתאם לסעיפים  67 ,61 ,64לחוק הרשומ"ק
(בחירת ראש הרשות ,סגניו ,כהונתם והאצלת סמכויות) תשל"ה .6743
להלן רשימת התפקידים של מ"מ ראש העיר:
א .מ"מ ראש העיר.
ב .יו"ר ועדת מכרזים.
ג .יו"ר ועדת משנה תכנון ובניה.
ד .יו"ר ועדת בטיחות בדרכים.
ה .יו"ר ועדת היגוי עיר בריאה ומקיימת.
ו .מ"מ יו"ר ועדת מל"ח.
 .5מינוי סגנית ראש העיר הגב' רבקה עדן.
 .7מינוי מנכ"לית העירייה הגב' חנה הרצמן למ"מ יו"ר איגוד ערים דן לביוב ,שפד"ן.
 .3מינוי ח .המועצה אורה גזית לחברה בוועדת הנהלת העיר.
 .1אישור תוספת לתב"ר מובל הופיין – אילת לצומת יוספטל בהתאם למכתבו של גזבר
העירייה מר יצחק וידבסקי מיום ( 67.8.1166המצ"ב).
 .4עדכון התקציב הרגיל לשנת  1166בהתאם למכתבו של גזבר העירייה מר וידבסקי יצחק
מיום ( 61.7.1166המצ"ב).
 .8אישור דו"ח כספי תקופתי ל 51.1.1166-רבעוני לתקופה רבעון  1שנת  1166בהתאם
למכתבו של גזבר העירייה מר וידבסקי יצחק מיום ( 68.7.1166המצ"ב).
 .7הצגת היועצת המשפטית החדשה לעירייה עו"ד יונת דיין.
 .61אישור חוזה חכירה עיריית חולון – ויצ"ו הסתדרות עולמית לנשים ציוניות גוש 1168
חלקה  164בהתאם לחוות דעתו של עו"ד יחיאל אטיאס (המצב).
 .66אישור הדוחות הכספיים ליום  56.61.1161של החברה לפיתוח תיאטרון מוסיקה אומנות
ומחול – חולון בע"מ (המצ"ב).
 . 61אישור מינויה של הגב' רמה אלקיים ליועצת לקידום מעמד האישה ,בשל פרישתה
לגמלאות של הגב' עליזה קמינסקי.
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 .65אישור עדכון תב"ר  1884ביה"ס עמל – תוספת בניה בהתאם למכתבו של ס .גזבר
העירייה מר דני פדר מ( 11.7.1166-המצ"ב).
 .67אישור עדכון תב"ר  1838ביה"ס עמל – נגישות בהתאם למכתבו של ס .גזבר העירייה מר
דני פדר מ( 11.7.1166-המצ"ב).
 .63אישור חלוקת תמיכות לשנת  1166בנושאי חינוך תרבות אומנות רווחה ובריאות.
(המצ"ב).
 .61אישור כתב הסמכה של מר אריאל צבי בן שיטרית ת.ז 154661567 .להתייצב ולתבוע
בבימ"ש לעניינים מקומיים בחולון ,בהתאם לכתב ההסמכה.
 . 64אישור המועצה בדבר הארכת תוקף הגביה לפי חוק העזר הקיים לסלילת רחובות
התש"ס – ( 1111המצ"ב).
 .68אישור המועצה חוק עזר לחולון סלילת רחובות התשע"ב – ( 1166המצ"ב).
 .67אישו ר פרוטוקול ישיבת הועדה המקצועית לאישור בקשות לתמיכת דת (כוללים)
לתקציב  – 1166מתוקן בהתאם לחוזר מנכ"ל( .המצ"ב).
 . 11אישור פרוטוקול ישיבת הועדה המקצועית לאישור בקשות לתמיכה בתנועות הנוער
לתקציב  1166בהתאם לחוזר מנכ"ל ( 7/1111המצ"ב).
 .16אישור טבלת חלוקת תמיכה לתנועות נוער עבור שכר רכזים ( 1166המצ"ב).
 . 11אישור המועצה לזכות חתימה של העו"ס נטע צומבר ודליה דולמן בכל הקשור באגף
הרווחה בהעדרה של מנהלת אגף הרווחה הגב' טובה בר לב.
 .15אישור פתיחת חשבון משותף ח"ן מס'  546733ע"ש עיריית חולון  311111111והחברה
הכלכלית לפיתוח חולון בע"מ ח.פ.366181787 .
מורשי החתימה בחשבון:
 .6מר מוטי ששון ראש העיר חולון ויו"ר דירקטוריון החברה – ת.ז.113173777 .
 .1מר וידבסקי יצחק גזבר עיריית חולון ודירקטור החברה – ת.ז.113111758 .
 .5גב' פנינה שנהב מנכ"ל החברה – ת.ז.135131151 .
 . 17החלפת רכב מנכ"לית העירייה בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים.
 .13עדכון תב"ר  – 5617בנית אשכול גנים צמודים לביה"ס שרון (המצ"ב).
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רכוז החלטות מישיבת מועצת העיר שמן המניין מס'  74מיום  61//110//פרוטוקול 835
 ./החלטה  -מועצת העירייה מחליטה לאשר ברוב קולות את תוספת לתב"ר מובל הופיין – אילת
לצומת יוספטל בהתאם למכתבו של גזבר העירייה מר יצחק וידבסקי מיום
./7.3.10//
.1החלטה -

מועצת העירייה מחליטה לאשר ברוב קולות את עדכון התקציב הרגיל לשנת 10//
בהתאם למכתבו של גזבר העירייה מר וידבסקי יצחק מיום ./1.2.10//

.8החלטה -

מועצת העירייה מחליטה לאשר ברוב קולות את אישור דו"ח כספי תקופתי ל-
 80.6.10//רבעוני לתקופה רבעון  1שנת  10//בהתאם למכתבו של גזבר העירייה
מר וידבסקי יצחק מיום ./3.2.10//

.7החלטה -

מועצת העירייה מחליטה לאשר ברוב קולות את אישור חוזה חכירה עיריית חולון –
ויצ"ו הסתדרות עולמית לנשים ציוניות גוש  60/3חלקה  1/4בהתאם לחוות דעתו
של עו"ד יחיאל אטיאס.

.5החלטה -

מועצת העירייה מחליטה לאשר ברוב קולות את אישור הדוחות הכספיים ליום
 8/./1.10/0של החברה לפיתוח תיאטרון מוסיקה אומנות ומחול – חולון בע"מ.

.6החלטה -

מועצת העירייה מחליטה לאשר ברוב קולות אישור עדכון תב"ר  1334ביה"ס עמל –
תוספת בניה בהתאם למכתבו של ס .גזבר העירייה מר דני פדר מ.16.2.10//-

.4החלטה -

מועצת העירייה מחליטה לאשר ברוב קולות אישור עדכון תב"ר  1353ביה"ס עמל –
נגישות בהתאם למכתבו של ס .גזבר העירייה מר דני פדר מ.16.2.10//-

.3החלטה -

מועצת העירייה מחליטה לאשר ברוב קולות את אישור חלוקת תמיכות לשנת 10//
בנושאי חינוך תרבות אומנות רווחה ובריאות.

.2החלטה -

מועצת העירייה מחליטה לאשר ברוב קולות את אישור כתב הסמכה של מר אריאל
צבי בן שטרית ת.ז 084//08/2 .להתייצב ולתבוע בבימ"ש לעניינים מקומיים בחולון,
בהתאם לכתב ההסמכה.

./0החלטה -

מועצת העירייה מחליטה לאשר ברוב קולות את אישור המועצה בדבר הארכת תוקף
הגביה לפי חוק העזר הקיים לסלילת רחובות התש"ס – .1000
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מועצת העירייה מחליטה לאשר ברוב קולות את אישור המועצה חוק עזר לחולון
סלילת רחובות התשע"ב – .10//

./1החלטה  -מועצת העירייה מחליטה לאשר ברוב קולות את אישור פרוטוקול ישיבת הועדה
המקצועית לאישור בקשות לתמיכת דת (כוללים) לתקציב  – 10//מתוקן בהתאם
לחוזר מנכ"ל.
./8החלטה -

מועצת העירייה מחליטה לאשר ברוב קולות את אישור פרוטוקול ישיבת הועדה
המקצועית לאישור בקשות לתמיכה בתנועות הנוער לתקציב  10//בהתאם לחוזר
מנכ"ל .711006

./7החלטה  -מועצת העירייה מחליטה לאשר ברוב קולות את אישור טבלת חלוקת תמיכה לתנועות
נוער עבור שכר רכזים .10//
./5החלטה -

מועצת העירייה מחליטה לאשר ברוב קולות את אישור פתיחת חשבון משותף ח"ן
מס'  84/255ע"ש עיריית חולון  500166001והחברה הכלכלית לפיתוח חולון בע"מ
ח.פ.5//031732 .
מורשי החתימה בחשבון:
 ./מר מוטי ששון ראש העיר חולון ויו"ר דירקטוריון החברה – ת.ז.005125772 .
 .1מר וידבסקי יצחק גזבר עיריית חולון ודירקטור החברה – ת.ז.005000783 .
 .8גב' פנינה שנהב מנכ"ל החברה – ת.ז.058650180 .

./6החלטה  -מועצת העירייה מחליטה לאשר ברוב קולות את עדכון תב"ר  – 8/07בנית אשכול
גנים צמודים לביה"ס שרון (המצ"ב).
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אני פותח את הישיבה שמן המניין מספר .74

סעיף  - 6הצגת חבר המועצה יניב פכטר מטעם סיעת העבודה.
מוטי ששון :יניב ,אנחנו מברכים אותך .אמנם הנסיבות שנכנסת להיות חבר מועצה תעמוד
שיראו אותך .חבר מועצה יניב פכטר במקום יאיר טאו ,זכרונו לברכה .אוקי.
אני עובר לסעיף הבא.
סעיף  - 1מינוי מ"מ ראש העיר מר נויימרק זוהר בהתאם לסעיפים  61 ,61 ,61לחוק
הרשומ"ק (בחירת ראש הרשות ,סגניו ,כהונתם והאצלת סמכויות) תשל"ה .6711
להלן רשימת התפקידים של מ"מ ראש העיר:
א .מ"מ ראש העיר.
ב .יו"ר ועדת מכרזים.
ג .יו"ר ועדת משנה תכנון ובניה.
ד .יו"ר ועדת בטיחות בדרכים.
ה .יו"ר ועדת היגוי עיר בריאה ומקיימת.
ו .מ"מ יו"ר ועדת מל"ח.
מוטי ששון :אוקי .מי בעד?
יוליה מלינובסקי :אני רוצה להגיד משהו .יש זכות דיבור ,הכל אוטומטי בעד?
מוטי ששון:זה על פי חוק.
יוליה מלינובסקי :דקה .תן לי להגיד.
מוטי ששון :זה על פי חוק.
יוליה מלינובסקי :אתה אוכל בורקס ,תמשיך.
מוטי ששון :קדימה.
יוליה מלינובסקי :זוהר ,אני באמת מעריכה אותך ,ואני חושבת שאתה בן אדם מושכל וראוי
וגם כן בעל מקצוע שיכול לעשות פה הרבה ,אבל הדבר שמפריע לי ואני חושבת
שזה לא תקין וזה לא כלפיך באופן אישי ,אלא זה ככלל .אני יודעת שיאיר היה
בחצי משרה ,אבל יאיר כביכול היה פנסיונר ,בשבילו חצי משרה זה בעצם לא
היה בזה משמעות כי הוא היה פה מהבוקר עד הערב .אז אני חושבת שהתפקיד
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של ממלא מקום ראש העיר והכל קורה בחיים ,זה תפקיד כל כך ,אני בספק כי
יש לך את העסק שלך.
מוטי ששון:,

זה לא לעניין מה שהיא אומרת .אבל עזוב.

יוליה מלינובסקי :אני חושבת שזה לא ראוי שבעיר כמו חולון שממלא מקום בחצי משרה
לדעתי התפקיד הזה דורש התייחסות במאה אחוז ואני יודעת שלזוהר יש את
העסק משלו ,ושהוא רואה חשבון והוא יצטרך להשקיע שם ולעשות שם
ובעיניי זה לא הגיוני שממלא מקום ראש העיר בחצי משרה.
מוטי ששון:

אוקי .בבקשה.

יעקב חרש:

אני רק רוצה למרות הנסיבות המצערות וזה נסיבות מאוד מצערות הרגע גם
עברנו איזו שהיא ישיבה מאוד טראומטית ,אני מאחל לזוהר אפילו בנסיבות
הצלחה ולהגיד לך כמו תמיד עם החן והנעימות שלך בזה אנחנו כמובן אני
מדבר בשמי ,אבל בטח גם שאר חברי המועצה נהיה לך לעזר .אני מאחל לך רק
בהצלחה ואני מקווה שלא נזדקק עוד לנסיבות כאלה.

מוטי ששון:

תודה .אוקי .מי בעד? אישור המועצה .בעד –  .67נגד –  .6נמנעים – אין.
זוהר ,אני מאחל לך בהצלחה ,זוהר יהיה בהיקף של  31%משרה .ורק לידיעתך,
זוהר נמצא כאן ,גם זה יקרה .זוהר משקיע מעל ומעבר.

יוליה מלינובסקי :זה אתה משלם לו .31%
מוטי ששון :בהתנדבות הוא עושה את זה .אני עובר לסעיף הבא .אני אומר בהתאם לסעיפים
כמו שהקראתי בסעיף  64 ,67 ,61 ,1כולל חתימות .האצלת סמכויות הכל ,כולל
החתימות .כל מה שמתבקש.
יוליה מלינובסקי :מה עם איחוד ערים?
מוטי ששון:

סליחה.

סעיף  - 3מינוי סגנית ראש העיר הגב' רבקה עדן.
מוטי ששון:

במקום התפקיד שמילאה אותו עד עכשיו .זוהר ,לפי סעיף  .63וכולל זכויות
חתימה כפי שהיה גם לזוהר נויימרק .מי בעד?

יוליה מלינובסקי :רגע.
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גם פה יש לך מה להגיד?

יוליה מלינובסקי :אתה שוב פעם ,כולם בעד?
מוטי ששון:

את רואה? זה על פי חוק.

יוליה מלינובסקי :בסדר .אני רוצה להסביר למה אני נגד.
מוטי ששון:

את תמיד נגד ,מה יום מיומיים?

יוליה מלינובסקי :לא בגלל שאני לא אוהבת את זוהר .כי זה עניין עקרוני ,כאשר גם כן
הצבעתי נגד המנוי שלך והסברתי ונתתי לזה איזו שהיא אסמכתא ,בסיס ,כי
אני חושבת שתפקיד סגן ראש העיר כאשר בן אדם עובד הוא אמור לקבל
תמורה לזה .כאשר בן אדם לא מקבל תמורה ,אתה לא יכול לדרוש ממנו ,זה
בעצם הבנתי שהתפקיד שלך ,המינוי שלך הוא בתואר ,את לא תקבלי שום
משכורת ושום כסף .אז אני לא מאמינה לעבודה מתמשכת ,שהיא בחינם .אין
דבר כזה .זאת אומרת שאנחנו כחברי מועצה וגם קהל הבוחרים וגם קהל
התושבים לא יכולים לדרוש ממך שום דבר ,כי באיזה שהוא שלב נקבל ממך
תשובה מה אתם רוצים ממני אני פה בחינם ,בתואר ,אני חושבת שזה עניין
עקרוני ואני מבקשת מחברי מעוצה לשים לב לזה זה פרקטיקה שגויה ,כי
בסופו של דבר בן אדם צריך להגיע הביתה ולסגור חשבוניות .אין דבר כזה
חינם התנדבות.
מוטי ששון:

אבל את רואה ,כל חברי המועצה כולם ,ללא יוצא מן הכלל ,כולם מתנדבים.

יוליה מלינובסקי :אבל לא בסגן ראש העיר.
מוטי ששון:

לא חשוב ,זוהר לא היה סגן?

יוליה מלינובסקי :התפקיד של הסגן דורש,
מוטי ששון :יוליה ,אני רואה כל כך הרבה חברי מועצה בבניין העירייה .טוב .אוקי.
יוליה מלינובסקי :הוא דורש נוכחית מהבוקר עד הערב.
מוטי ששון :אוקי.
יוליה מלינובסקי :אני הבעתי את דעתי .בקשה עכשיו תצביעו.
מוטי ששון :אוקי .אני מבקש אישור המועצה לבחירתה של רבקה עדן על פי סעיף  61כסגנית
ראש העיר .מי בעד? בעד –  .67נגד –  .6תודה רבה.
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סעיף  - 1מינוי מנכ"לית העירייה הגב' חנה הרצמן למ"מ יו"ר איגוד ערים דן לביוב,
שפד"ן.
מוטי ששון:

כן.

יעקב חרש:

אני רוצה להעלות איזה שהוא נושא.

מוטי ששון:

כן.

יעקב חרש:

בלי להתייחס לנושא ,המנכ"לית מקבלת שכר בעיריית חולון והיא עובדת
במשרה מלאה .אם לגברת יש זמן לשמש גם כחברה בשפד"ן ,אולי היא תעבוד
גם בחצי משרה?

מוטי ששון:

אוקי .כן רועי.

רועי כהן:

אני קודם כל רוצה ,אני הלכתי לבדוק את בוא נגיד את האיוש לפי התקנון של
איגוד ערים דן לביוב ,מה שאני הבנתי וגם מה ששוחחתי איתם שהעיר חולון
צריכה לשלוח חבר מועצה ואחד עובד עירייה .עובד עירייה שנמצא שם כבר זה
וידבסקי ,חבר מועצה שהיה בעבר זה יאיר טאו ז"ל .אז קודם כל וכתוב
שצריך לשלוח חבר מועצה ואני לא מבין,

מוטי ששון:

לא חושב ,כתוב לפחות חבר עירייה.

רועי כהן:

אתה יכול לראות .כתוב לפחות אחד חבר מועצה .אין חבר מועצה שם כרגע,
אז זה לפחות אחד .זה אומר שיכול להיות חבר מועצה .אנחנו לא יכולים
לשלוח לשם פקידות כאשר כל העיריות ,שאר העיריות כולל העיר תל אביב,
כולל השאר ,שולחים אחד חבר מועצה ואחד עובד עירייה ,למה אנחנו צריכים
לשלוח שניים פקידות? אלא אם כן יש לנו את וידבסקי ,לא הגיוני שגם
וידבסקי וגם המנכ"לית תהיה .אני לא מבין את ההיגיון.

מוטי ששון:

ב דקתי את הנושא הזה ,הערת את ההערה שלך ,אני מעלה את זה להצבעה .מי
בעד מינוי מנכ"לית העירייה?

רועי כהן:

רגע .אני רוצה לקבל תשובה .אני צריך נציג.

מוטי ששון:

אני חוזר ואומר לך,

דובר:

אז אם אתה מעלה את זה אז מה נדבר אחרי זה?
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רועי כהן:

השאלה אם מבחינה חוקית,

מוטי ששון:

אם זה לא חוקי ,לא חוקי .נשנה את זה.

רועי כהן:

שתיתן התייחסות .תקראי את התאגיד.

מוטי ששון:

חבר'ה ,אם זה לא חוקי זה יהיה שם אחר .בינתיים אני מבקש ,אני מעלה את
זה להצבעה ,מי שלא רוצה שיצביע ובזה נגמר העניין.

רועי כהן:

אבל רגע ,לא נעשה משהו נגד הזה,

מוטי ששון:

אם לא נביא את זה בפעם הבאה.

רועי כהן:

קודם כל תעזוב את העניין .למה צריך להיות,

מוטי ששון:

למה? כי אני חושב שהנוכחות שלה שם ביחד עם וידבסקי זה עבודה שדורשת
הרבה זמן ואני חושב,

רועי כהן:

אבל נציג ציבור שאמור לייצג ,נציג זה חבר מועצה.

מוטי ששון:

אני מציע את המנכ"לית ,אם אתה חושב שלפי התקנון שלהם זה משהו אחר,

רועי כהן:

אני אביא לך את התקנון.

מוטי ששון:

אז נשנה את זה .אני לא מכיר את התקנון שלהם ,אני יודע שאפשר לשים
אותה.

רועי כהן:

אתה תראה,

דובר:

מוטי ,אתה לבד אומר שזה דורש הרבה זמן .לפני דקה אמרת שזה דורש הרבה
זמן.

מוטי ששון:

אבל מאוד חשוב ,תראה ,אתה אפילו לא מבין שאתה אומר שמנכ"לית יכולה
להיות ב 31%-משרה .אתה אפילו לא מבין .זה חשוב לממשקים של העירייה
עם האיגוד.

דובר:

תבחר בקשה ,זה שייך לכם .תבחר מישהו מחברי המועצה.

מוטי ששון:

אז אני חשבתי שמן הראוי למנות אותה .נקודה .מה הבעיה? אתה יכול
להתנגד.

דובר:

לא העניין של להתנגד מוטי.

מוטי ששון:

אני מעלה הצעה .אפשר להתנגד לה.

רועי כהן:

זה לא עניין של להתנגד.
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מוטי ששון:

אני חושב שהנוכחות שלה שם חשובה .זה הכל.

רועי כהן:

אתה יכול להחליף חבר.

מוטי ששון:

אם זה לא אפשרי ,אז פעם אחרת .מה הבעיה? אוקי .מי בעד? – בעד – .63
נגד –  .3נמנע –  .1ההצעה אושרה.

סעיף  - 1מינוי ח .המועצה אורה גזית לחברה בוועדת הנהלת העיר.
מוטי ששון:

במקום רבקה .רבקה היתה חברת וועדת הנהלה.
בעד –  .67אושר פה אחד.

סעיף  - 1אישור תוספת לתב"ר מובל הופיין – אילת לצומת יוספטל בהתאם למכתבו של
גזבר העירייה מר יצחק וידבסקי מיום ( 61.2.1166המצ"ב).
מוטי ששון:

אנחנו בזמנו קיבלנו אישור לנושא של המובל שהולך מכיוון רחוב אילת עד
לכביש  .11שזה נתיבי איילון ובהמשך יש לנו תוכנית עד לדוד אלעזר .בזמנו
הצלחתי להוציא כסף ממשרד התחבורה ,בשלב מסוים הם הקפיאו את זה,
הצלחנו להפשיר את זה ,הצלחנו בשיחות איתם להוסיף תקציב ,אמרנו על
ההפרש אנחנו נתחלק חצי – חצי ,הם מוסיפים ,אנחנו מוסיפים זה התב"ר
שעומד מה .66.7-שחתום עליו גזבר העירייה ,סך הכל השתתפות העירייה
 7,131,111תוספת של  6,611,111סך הכל  .61,531,111מי בעד? בעד –  .11נגד
– אין .נמנעים – אין.

סעיף  - 1עדכון התקציב הרגיל לשנת  1166בהתאם למכתבו של גזבר העירייה מר וידבסקי
יצחק מיום ( 61.7.1166המצ"ב).
מוטי ששון:

אתם רוצים שאני אגיד את הדברים הגדולים בקצרה ,כל שנה אנחנו עושים
לקראת סוף השנה כמו שהמדינה עושה לתקציב לקראת סוף השנה ,רק
להזכיר לכם שאנחנו בדרך כלל בונים תקציב ,עכשיו עובדים על התקציב לשנת
 . 1161אז אנחנו יוצאים מתוך הנחה שההתנהגות תהיה בהתאם לציפיות או
להערכות שלנו שאנחנו בונים היום ככה יתנהגו ב ,1161-אז לקראת סוף השנה
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עושים עדכון ,העדכון הוא של  6.3אחוז ,מה שאני רוצה לומר שאתם תראו
כאן ,זה כנגד הכנסה ,הוצאה נגד הכנסה .אם אתם רוצים ללכת לסעיפים
הגדולים ,קיבלתם את זה .יש למישהו עוד שאלות או הערות? התקציב הוא
מאוזן בצד ההוצאות ובצד הכנסות .אין שום שינוי.
רועי כהן:

עומד על  711מיליון שקל.

מוטי ששון:

כן .761 .מי בעד אישור? בעד –  .62אושר פה אחד.

סעיף  - 2אישור דו"ח כספי תקופתי ל 31.1.1166-רבעוני לתקופה רבעון  1שנת 1166
בהתאם למכתבו של גזבר העירייה מר וידבסקי יצחק מיום ( 62.7.1166המצ"ב).
מוטי ששון:

וידבסקי ,אתה רוצה?

וידבסקי יצחק :כן .קודם כל כללית כפי שאתם וודאי שמים לב המאזן העירוני התקציב
הרגיל מראה נתונים מאוד ,מאוד טובים ,זה לזכות ראש העיר ,מנהל את
המערכת כפי שאתם רואים ביד רמה ,בתקציב מאוזן לגזבר לא נשאר הרבה
מה לעשות .לא שזה מעניין אתכם כי קיבלתם את הסוף ,הכנסות בששת
חודשים ראשונים היו נמוכות בכ 1-אחוז מהתקציב היחסי לתקופה ,הסתכמו
ב .775,711,111-ההוצאות בששת חודשים אחרונים היו נמוכות גם הם בכ1-
אחוז מהתקציב ,הסתכמו ב 771-מיליון  .₪עודף בתקופה זו הגיע ל771,111-
 .₪תקציב הפיתוח הכנסות בששת חודשים ראשונים הגיעו ל 657-מיליון.
הוצאות הגיעו לכ 76-מיליון .סך כל העודף הזמני הגיע לידי  78מיליון .₪
קרנות הרשות ליום  51.1.1166הגיעו לכ 48-מיליון  .₪פה אני מקריא לכם מה
שאמרתי ,בהתאם לנתוני הכנסות והוצאות בתקציב הרגיל לתקופה 6.1.1166
ועל סמך ההתנהגות התקופתית של ההכנסות וההוצאות עיריית חולון תצליח
לסיים את שנת תקציב  1166ללא גירעון תקציבי ,וללא חריגה מסכום התקציב
השנתי כולו .תקציבי הפיתוח יבוצעו בהתאם לתקציבים אשר אושרו על ידי
מועצת העיר ומשרד הפנים .יתכן ובחודש הבא נביא עוד עדכון אבל עדכוני
זוטא ,סך הכל כפי ששמתם לב הנתונים שמביאים לכם לעדכון הם זעומים
יתכן ויהיה בחודש הבא עוד משהו ,אבל כמובן לא משמעותי .תודה.
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מוטי ששון:

כן רועי.

רועי כהן:

טופס  1בתקציב רגיל יש פה גם בסעיפי,

מוטי ששון:

אנחנו בדוח הרבעוני.

רועי כהן:

כן .בעמוד  .3אני מסתכל גם על הכנסות וגם על ההוצאות .אני רואה שקודם
כל בהוצאות בצורה כזאת או אחרת אנחנו במינוס  1אחוז במצטבר .רציתי
קודם כל לדעת מבחינת ,אני רואה פה גם מבחינת פעולות כלליות והכל יש
בצורה כזאת או אחרת  65%הפרש בין התוכנית שלכם שהיתה צריכה להיות
לבין הביצוע ,מה הכוונה? אני רוצה לדעת .זה סטייה ניכרת.

וידבסקי יצחק :לא סטייה ניכרת.
רועי כהן:

 65-63אחוז ,זה כן סטייה בצורה כזאת ,זה פעולות שאמורות להיות עבור,
 65%סטייה מהתקציב.

וידבסקי יצחק :אתה טועה .בוא תקשיב.
רועי כהן:

הנה .זה מה שכתוב.

וידבסקי יצחק :בעיקרון החציונים לא זהים ,לעיתים יש הוצאות אשר מתוגברות בינואר,
יולי ,ופחות הם לדוגמא ביולי ,דצמבר .יכול להיות גם נושא חינוך ,יש את
החופש הגדול.
מוטי ששון:

רועי ,הגיע חשבון עד ל 51-לחודש.

רועי כהן:

בסדר .אני שואל.

מוטי ששון:

איחר ביום הוא נופל.

רועי כהן:

הוא ייתן הסבר ,אני פשוט שואל.

מוטי ששון:

לא .אני רק אומר לך ברמה עקרונית זה נסגר בדיוק בתאריך מסוים.

וידבסקי יצחק :גם בנושא הנחות ארנונה .אם תרצה בפרטי פרטים תוכל להגיע אלי תקבל
הסבר.
מוטי ששון:

חציון זה רק נותן לך אינדיקציה שנתית זה מה שקובע.

וידבסקי יצחק :אין סטייה כמעט מהתקציב ,אתה תראה את זה בסוף שנה .כמעט אין סטייה
בכלל .כמעט זה אחד,
רועי כהן:

לא על הכנסות .לא מעניין אותי על הכנסות .מעניין אותי הוצאות ,אם היה
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הכנסה למה אין הוצאה כאילו כנגד .צריך לעשות ,הבנתי.
וידבסקי יצחק :משה ו לא מסתדר עם החשבון שלך .תסתכל תקציב שנתי מאושר  715מיליון,
אתה רואה?
רועי כהן:

כן.

וידבסקי יצחק :קח את זה לחצי ,זה  .736נכון?
רועי כהן:

נכון.

וידבסקי יצחק :זה נותן  .776מה הטענה שלך? איזה  65%פה?
רועי כהן:

יש לנו מינוס  7%בהוצאות?

וידבסקי יצחק :איפה ?7%
רועי כהן:

אז תיכנס עמוד  3מתוך .66

וידבסקי יצחק 61 :מיליון מתוך .776
רועי כהן:

לא .יש לך הוצאות שכר כלליות ופעולות כלליות  157,664תקציב יחסי611 ,
בוצע.

וידבסקי יצחק :תסתכל קודם כל,
רועי כהן:

חסר  63מיליון שקל .אתה נותן לי תשובה ,אני יודע לקרוא .חסר  63מיליון
שקל.

וידבסקי יצחק :אני לא מסתכל על הסך הכל הכללי.
רועי כהן:

סך הכל .61%

וידבסקי יצחק :לא  .61%זה  61מיליון .תסתכל על .776
רועי כהן:

בסדר .לא .בפעולות כלליות זה .65%

מוטי ששון:

רועי ,אני אמרתי לך ,זה לא ,מה שקורה זה המאזן השנתי ,לא החציוני.
החציוני פספסת ביום אחד את התשלום .הוא כבר עבר.

רועי כהן:

סדר .אני רוצה לדעת .השאלה למה ,אולי יש לזה הסבר.

מוטי ששון:

רועי ,אל תדאג ,נעבור את השנה טוב .יש לך עוד שאלה?

רועי כהן:

לא .תודה.

מוטי ששון:

אוקי .מי בעד הסעיף? בעד – פה אחד.
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סעיף  - 7הצגת היועצת המשפטית החדשה לעירייה עו"ד יונת דיין.
מוטי ששון:

אנחנו אישרנו את יונת דיין ,ואתם רואים אותה היא יושבת לידי .אז רציתי
שתכירו אותה .את רוצה להגיד כמה משפטים?

יונת דיין:

נעים מאוד ,יונת דיין .עורכת דין ,תואר שני במשפטים .עתודאית במקור,
הי יתי תובעת צבאית אחר כך הייתי חלק מהלשכה המשפטית בעיריית יבנה.
לפני שהגעתי לפה הייתי שש שנים בעירית ראשון לציון מנהלת ארנונה,
עסקים ,אחראית על כל ההכנסות מעסקים בראשון .בין לבין עשיתי קורס
מנכ"לים חברות עירוניות ודירקטורים ,נשואה ,בת  ,57תאומים בני שנתיים
וקצת.

מוטי ששון:

עלתה למכרז וזכתה וקיבלה ציון גבוה בבחינות.

רועי כהן:

קודם כל אני מברך על המינוי ואני חושב שעצם זה אמירה מינוי של עורכת דין
גם אישה וגם צעירה .תפסנו שני ציפורים במכה אחת .אני חייב להסביר גם לה
באופן אישי הסברתי וגם לחברי המועצה ,היה סבב טלפוני כדי לאשר את
המינוי שלה .ואני בצורה כזאת או אחרת אמרתי אין שום בעיה לאשר לה גם
זכות חתימה אבל אני חושב שתפקיד של יועץ משפטי בעירייה מן הכבוד ומן
החשיבות של התפקיד ,מאחר וזה תפקיד סטאטוטורי שהוא יגיע כאן לאישור
במועצת העיר ברמה כזאת שנוכל גם לראות ולשמוע את מי שאנחנו מאשרים
ומכאן נבע בצורה כזאת או אחרת שאמרתי שאין לי שום בעיה ,אבל אני נמנע
מאחר וחשבתי שזה לא נכון ואפילו אם הנסיבות חשבתי שאפשר להמתין .דבר
נוסף שרציתי להסב את תשומת הלב זה גם בשיחה שדיברתי עם יונת ,אין דבר
כזה לשנה ניסיון ,אני לא יודע מי כתב פה שנה ניסיון ,יועץ משפטי כדי להחליף
אותו כמו שאתם יודעים זה פרוצדורה שמאוד מסובכת מבחינת גם מועצת
העיר ,צריך אישור לדעתי של שלושת רבעי מחברי המועצה.

מוטי ששון:

אף אחד לא יעבוד בניגוד לחוק.

רועי כהן:

לא .אני אומר.

מוטי ששון:

תעזוב .זה לא.
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לא .רשום פה ,אתם הצגתם את זה לתקופת ניסיון שנה .אני אומר ,אתם
רשמתם את זה לתקופת ניסיון שנה .קודם כל אין דבר כזה ליועץ משפטי
תקופת ניסיון של שנה ,זה אחד .דבר שני ,צריך לקחת בחשבון שיש פרוצדורה
בצורה כזאת או אחרת ,רק רציתי להסב את זה ,אין דבר כזה הלכתי לבדוק,
אין דבר כזה גם בפקודת העיריות לאשר לשנה.

מוטי ששון:

בסדר .תודה .את רוצה לענות על זה?

יונת דיין:

מודה לו על העצות ,אני מקווה שהוא סומך עלי שאני מכירה גם את החוקים
שאני מתעסקת איתם.

מוטי ששון:

זה סטנדרטי של משרד הפנים .אוקי .לא צריכים לאשר ,אישרנו את זה כבר.

סעיף  - 61אישור חוזה חכירה עיריית חולון – ויצ"ו הסתדרות עולמית לנשים ציוניות גוש
 1162חלקה  161בהתאם לחוות דעתו של עו"ד יחיאל אטיאס (המצב).
מוטי ששון:

אני רק מזכיר לכם שהתחלנו להעביר ,עשינו הפקעות של "החום" ואת כל
השטחים שהיו של המנהל העברנו לעירייה .מאחר והעברנו לעירייה התחייבנו
שאלה שנשארים ,אלה שפועלים שם נשארים .אז במקום שהמנהל יחתום
איתם חוזה החכירה הוא נעשה ע"י עיריית חולון מול ויצ"ו ,מה שהיה בעבר
ויצ"ו מול מנהל מקרקעי ישראל .מי בעד אישור החוזה? בעד –  .61אושר פה
אחד.

סעיף  - 66אישור הדוחות הכספיים ליום  36.61.1161של החברה לפיתוח תיאטרון מוסיקה
אומנות ומחול – חולון בע"מ (המצ"ב).
מוטי ששון:

כן .דורון .תציג את עצמך שם מלא ותפקיד.

דורון עברי:

ערב טוב ,שמי דורון עברי למי שלא מכיר אני רואה חשבון של החברה לפיתוח
תיאטרון מוסיקה אמנות ומחול חולון בע"מ .אני אציג את הדוחות הכספיים
של החברה רק אני אזכיר שהחברה בעצם מפעילה מספר מוסדות חינוך בעיר
חולון והיא בעצם מפעילה את הגופים את המדיה טק ,תיאטרון חולון ,מוזיאון
הילדים וגוף נוסף שהתווסף בשנת  1161זה המרכז לאמנות דיגיטאלית .אז אני
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אתחיל ברשותכם עם תיאטרון חולון ,אשתדל לעשות בענייניות.
מוטי ששון:

תציג ביחד את הכל.

דורון עברי:

את כל החברה?

מוטי ששון:

כן .של החברה עצמה .אם יהיו שאלות נענה להם.

דורון עברי:

טוב .אני אציג את הדוח המאוחד של החברה .מי שיהיה לו שאלות אשמח
לענות בהמשך .נכון ל 56.61.1161-לחברה היה סך הכל רכוש שוטף של 65
מיליון שקלים בעצם הסכום הזה נובע בעיקרו ממזומנים כספים שהיו בבנקים
ובכרטיסי אשראי של כ 4-מיליון שקל ,סך הכל ביחס למספרי השוואה שנה
קודמת הסכום נשאר כמעט אותו דבר ,שנה קודמת הסכום היה 65,711,111
והשנה זה  .65,117,111הרכוש הקבוע של החברה יש גידול כיוון שהגופים
השונים בעיקר מוזיאון הילדים מה שנקרא השקיעו בבנייה ,השקיעו
בהצטיידות ויש לנו גם את מוזיאון העיצוב שהתחיל בעצם את הפעילות שלו
בשנת  1161לכן יש גם רכוש שבעצם הוא היה אמור להצטייד והצטייד ,זה
בעצם מסביר לנו את הגידול הזה של כ 5-מיליון שקל ברכוש הקבוע .זה לגבי
הנכסים ,לגבי התחייבויות של החברה ,ההתחייבות של החברה ליום
 56.61.1161בעצם היו מורכבים משני סוגים ,סך הכל ספקים ,התחייבויות
לספקים והתחייבויות לגורמים שונים ,סך הכל הספקים בשנת  1161עמדו
ליום  56.61.1161כ 4,711,111-שקלים ,התחייבויות אחרות שהיו היה כ7-
מיליון שקל .סך הכל יש התחייבויות  61,711,111שקלים ,ביחס לכ-
 67,311,111שנה קודמת .התחייבות בשל יחסי עובד מעביד עמדה ב 56.61-על
מיליון  .₪זה סך הכל ההתחייבויות .ואם אני עובר לדוח על הכנסות והוצאות
של החברה ,בשנת  ,1161אני מדבר על עמוד  .3בשנת  1161המחזור סך הכנסות
של החברה גדלו .זה נבע בעיקר מהפעילות של מוזיאון העיצוב ,והמרכז
לאמנות דיגיטאלית ,אנחנו רואים גידול מ 38,111,111-לשנת  ,1117ל14-18-
מיליון לשנת  .1161זה בעצם מתחלק לכל המוסדות ,זה בעצם מאחד את
מתחם המדיה-טק ,זה מאחד את מוזיאון הילדים ,זה מאחד תיאטרון חולון,
זה מאחד את קמפוס חנקין ,זה מאחד את המרכז לאמנות דיגיטאלית,

_______________________________________________________________________
18

מועצת העיר חולון

ישיבה שמן המניין

מס' 74

1/66/1166

פרוטוקול

מס'

583

שמוצגים כנספחים בהמשך .זאת אומרת אני יכול לעבור איתכם על זה ,זה
יכול לקחת הרבה זמן.
יעקב חרש:

בתוך הקבוצה הזאת יש עסק מפסיד?

דורון עברי:

מתחם המדיה טק.

יעקב חרש:

כמה הוא מפסיד?

דורון עברי:

 1,111,111בערך .אני ממשיך .סך ההוצאות שבעצם שימשו את עלות הפעילות
הישירה של החברה עמדו לשנת  1161היו כ 37-33-מיליון ,מה שהוביל את
החברה להכנסות נטו מפעילויות ישירות ל 65-מיליון ,לאחר מכן הוצאות
הנהלה וכלליות הוצאות שיווק ,אם תראו זה הוצאות הנהלה וכלליות היו כ1-
מיליון ,הוצאה מכירה ושיווק היו כ 61-מיליון .מה שהביא את החברה להפסד
של  1מיליון שקל שבעצם רובו כמו שאמרתי קודם נבע ממתחם המדיה טק.

יעקב חרש:

הכל מרוויח?

מוטי ששון:

לא .אף אחד לא מרוויח.

יעקב חרש:

הכל מאוזן ,מדיה טק גרם להפסד של  1מיליון שקל?

דורון עברי:

המדיה טק היה בהפסד בשנת  1 1161מיליון  .₪זה בעצם נבע בין היתר
ממוזיאון העיצוב שהתחיל בעצם את הפעילות הראשונה שלו בשנת  1161הוא
זה שבן היתר משך את המתחם להפסד.

מוטי ששון:

הוא לא היה מתוקצב ברמה שנתית.

יעקב חרש:

כמה חודשים זה ההפסד?

דורון עברי:

כמעט לכל השנה ,המוזיאון התחיל בעצם מסוף  1117תחילת  .1161אוקי.
בעצם זה ,שאלות אם יש.

מוטי ששון:

מי בעד אישור? בעד –  .61אושר פה אחד .תודה רבה.

דורון עברי:

תודה לכם.

מוטי ששון:

אין נמנעים.

סעיף  - 61אישור מינויה של הגב' רמה אלקיים ליועצת לקידום מעמד האישה ,בשל
פרישתה לגמלאות של הגב' עליזה קמינסקי.
מוטי ששון:

עשו מכרז ,הגישו הרבה מועמדות גם מבחוץ וגם מבפנים ,היא עובדת שלנו
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בתוך המערכת ,היא ראש צוות ממנהל הרווחה ,עובדת מאוד מוערכת
ומוכשרת .היא נבחרה נאחל לה בהצלחה .מי בעד? –  .61אושר פה אחד.

סעיף  - 63אישור עדכון תב"ר  1221ביה"ס עמל – תוספת בניה בהתאם למכתבו של ס.
גזבר העירייה מר דני פדר מ( 11.7.1166-המצ"ב).
מוטי ששון:

אנחנו קיבלנו תוספת ממשרד החינוך אנחנו גם מוסיפים .זה בית ספר לחינוך
מיוחד ואני שמח שאנחנו מצליחים גם להביא כסף ממשרד החינוך ,יש גם
צריפים ,אנחנו נהרוס אותם ומגיע לילדים האלה .מי בעד אישור התב"ר? בעד
–  .61אושר פה אחד.

סעיף  - 61אישור עדכון תב"ר  1212ביה"ס עמל – נגישות בהתאם למכתבו של ס .גזבר
העירייה מר דני פדר מ( 11.7.1166-המצ"ב).
מוטי ששון:

אתם יוד עים פה היתה לנו בעיה ואני חייב להביא לתשומת לבכם .מה שקרה
שהיתה הרשאה ,ממשרד החינוך ,לקחו אותה .עד שלא קדמו את התוכניות
ועם הזה ,לקחו אותה .הבטיחו להחזיר ,ההרשאה בינתיים אני לא רוצה
לחכות יותר ,אני זה מזכיר לכם ,זה ילדים של החינוך המיוחד בנושא של
נגישות אמ רתי אנחנו ניקח על חשבוננו מימון ביניים והם יביאו אחר כך את
הכסף .לא לחכות עד שעכשיו יאשרו לי .מי בעד אישור התב"ר?

יעקב חרש:

על כמה כסף מדובר?

מוטי ששון:

חלק של המדינה  877אלף .זה מה שאנחנו מבקשים .אבל תאמין לי ,גם אם
לא יתנו נעשה את זה .מגיע לילדים האלה .מי בעד? בעד –  .61אושר פה אחד.

סעיף  - 61אישור חלוקת תמיכות לשנת  1166בנושאי חינוך תרבות אומנות רווחה ובריאות.
(המצ"ב).
מוטי ששון:

זה התוצאה הכספית .התבחינים אושרו כבר במועצה .עברו את הבקר .אלה
התוצאות של זה.

יוליה מלינובסקי :מה זה העמודה אחרונה?
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זה על פי התבחינים ,זה התוצאה של הכסף.

יוליה מלינובסקי:זה שלך.
מוטי ששון:

לא .מי בעד? בעד  .61 -אושר פה אחד.

סעיף  - 61אישור כתב הסמכה של מר אריאל צבי בן שיטרית ת.ז 131661367 .להתייצב
ולתבוע בבימ"ש לעניינים מקומיים בחולון ,בהתאם לכתב ההסמכה.
מוטי ששון:

חבר'ה ,זה עמוד שנתתי לכם ,אני לא אקרא את כל הסעיפים 17 .סעיפים .מי
בעד?

יעקב חרש:

האם מתמחה יכול לייצג את העירייה?

מוטי ששון:

כן.

יונת דיין:

בטח .בתביעות קטנות עורך דין לא יכול לייצג את העירייה ,עובד עירייה יכול.
מכינים מראש את החומר מקבלים ליווי ומגיעים.

מוטי ששון:

אוקי .אושר פה אחד.

סעיף  - 61אישור המועצה בדבר הארכת תוקף הגביה לפי חוק העזר הקיים לסלילת
רחובות התש"ס – ( 1111המצ"ב).
מוטי ששון:

את רוצה לומר כמה משפטים?

יונת דיין:

ישנו חוק עזר לפיו אנחנו פועלים משנת  1111בערך ,לצערנו בשנים האחרונות
כל חוק עזר של היטלים או אגרות יש לו מגבלת תוקף ממשרד הפנים ,הגבלת
תוקף כאן מסתיימת לנו בסוף השנה .במקביל קיבלתם את החוק החדש עם
התחשיב שאושר אנחנו מאשרים ,כיוון שלצערנו משרד הפנים לא יעבור כל כך
מהר אנחנו צריכים במקביל להאריך לשנה.

מוטי ששון:

הארכה של הישן עד שהחדש יכנס.

יעקב חרש:

זה ישנו בהארכה .את כותבת למעט שני תיקונים מינוריים.

יונת דיין:

לא .זה בחוק החדש.

מוטי ששון:

אני עכשיו בישן.

יונת דיין:

נותנים החלטה להארכת תוקף.
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מי בעד לאשר את הארכת התוקף לפי החוק הישן? בעד –  .61נגד – אין.
נמנעים – אין.

סעיף  – 62אישור המועצה חוק עזר לחולון סלילת רחובות התשע"ב – ( 1166המצ"ב).
מוטי ששון:

בקשה.

יונת דיין:

לאחר מחשבה מרובה שהיתה עוד טרם זמני והכבוד הוא לדידבסקי ולליפא,
הוחלט כדי ללכת על הדרך הקלה ביותר לאמץ איזה שהוא נוסח מומלץ של
מ שרד הפנים שמכניס למסלול ירוק של אישור יותר מהיר ,הנוסח הזה תאם
את התחשיבים ואת דרך הגבייה שלנו ,לאחרונה אושרו התחשיבים של חברת
גי'גה שהיא מייעצת למשרד הפנים ובדקתי את זה גם עם משרד הפנים ,עם
הגורמים הרלבנטיים ,השינויים המינוריים שאנחנו הכנסנו בשביל להתאים
לשיטת החיוב והגבייה שלנו לא מעוררים בעיות ,בשאיפה זה יאפשר לנו אישור
יותר מהיר במסלול יותר קצר.

יעקב חרש:

מה פירוש מילה מינורי כדי שאנחנו נבין במספרים?

יונת דיין:

אין לזה משמעות מספרים ,אתה ממשיך לגבות לפי השיטה ולפי הכללים שלנו
ולפי התחשיב שצירפנו שאושר .שינויים מבחינה זו שבדוגמת חוק עזר מומלץ
שמשרד הפנים הוא לא מתייחס לאיך אתה מחייב מרתפים או אם אתה והוא
כן יוצר הבדלה בין בניין למגורים לבניין שאינו למגורים ,התחשיב שלנו בנוי
מראש על זה שלמרתף אתה קובע  31%ואתה לא מבדיל בין בניין מגורים
לבניין שאינו למגור ים ,מבחינת הגדרות בנוסח המומלץ היינו צריכים להכניס
תיקון קטן בהגדרה.

יעקב חרש:

אם זה מינורי למה צריך את זה?

יונת דיין:

אתה צריך חוק.

מוטי ששון:

החוק עבר.

יעקב חרש:

אני מבין .הוספת הגדרה מרתף לחניה בגינו יגבו תעריף של  31%זה תוספת.

יונת דיין:

לא .זה היה כל השנים.

יעקב חרש:

זה לא עדכון ,זה כסף.
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יונת דיין:

כך התחשיב בנוי של העירייה פה.

יעקב חרש:

זה היה בחוק הישן גם?

יונת דיין:

כן .זה לא מופיע בנוסח המומלץ של משרד הפנים כי הם לא לקחו בחשבון שיש
רשות שמתייחסת אחרת למרתף.

יעקב חרש:

אני שואל האם העירייה גבתה גם בחוק הישן את זה?

יונת דיין:

כן .זה גם התחשיב הישן.

מוטי ששון:

אוקי .מי בעד אישור? בעד –  .61נגד  -אין .נמנעים – אין.

סעיף  - 67אישור פרוטוקול ישיבת הועדה המקצועית לאישור בקשות לתמיכת דת
(כוללים) לתקציב  – 1166מתוקן בהתאם לחוזר מנכ"ל( .המצ"ב).
מוטי ששון:

בקשה.

נתי לרנר:

היה שם נושא שחידדו אותו אלינו ובעקבותיו תיקנו.

יוליה מלינובסקי :יש לנו מה להגיד בנושא הזה .אנחנו הגענו למסקנה שאני מופתעת שבכלל
אנחנו לא רואים ראוי שעיריית חולון יממן בצורה כזאת או אחרת מוסדות
דת .מי שרוצה להאמין שיאמין בחשבונו .מי שרוצה ילמד ,שילמד בחשבונו ,מי
שרוצה לעשות את זה בכל זאת על חשבונו שיעבוד .יממן את זה בעצמו ,אני לא
חושבת שאנחנו כעירייה צריכים ,יש פה  311,111שקל מכספי ציבור ,כספי
משלמי מיסים וארנונה למוסדות דת לעיר חולון שזו עיר חילונית לחלוטין,
אתה עושה את זה ,מן הראוי,
מוטי ששון:

היה למעלה מ 11-שנה.

יוליה מלינובסקי :בסדר .עכשיו אנחנו מתנגדים.
מוטי ששון:

אוקי.

יוליה מלינובסקי :זה בסדר נכון? אנחנו יכולים להתנגד .כי אני חושבת שגם כן בזמנים
הקשים כאשר יוקר המחיה עולה ,המצב הכלכלי לא טוב ,אנשים קורעים את
התחת ,שלא רק יתפללו יחד עם הכלים בידיים שיאפשרו להם להתפלל בכבוד
ולהרוויח.
מוטי ששון:

אוקי .מי בעד?
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מוסדות תרבות חילוניים גם לבטל?

יוליה מלינובסקי :זה לא מוסדות תרבות .זה משהו אחר.
מוטי ששון ,רה"ע :מי בעד? בעד –  .61נגד – שניים .הצעה אושרה.

סעיף  - 11אישור פרוטוקול ישיבת הועדה המקצועית לאישור בקשות לתמיכה בתנועות
הנוער לתקציב  1166בהתאם לחוזר מנכ"ל ( 1/1111המצ"ב).
מוטי ששון:

את התבחינים האלה אישרנו כבר ,מי בעד? בעד –  .61אושר פה אחד.

יעקב חרש:

כב' ראש העיר יש לי שאלה ,בלי לפגוע לא נושא דת ,כן נושא דת ,למה כל
הנוער מקבל  658,111שקל?

יוליה מלינובסקי :כי זה לא דת.
מוטי ששון :עמוד אחרי זה יש את הרכזים שאנחנו משלמים שלא היינו משלמים אף פעם,
בלי שום קשר ,בשנה הבאה נתתי הוראה להקצאה שזה יהיה  111,111זה לא
כולל את הרכזים ,יש רכזים שאתה משלם בהצעה אחרת.
יעקב חרש:

בבני נוער בחשבון שיש פה ,יש  1761בני נוער שנמצאים בכל מיני חוגים,
בצופים בנוער העובד והשומר הצעיר ,באמת ,אלוהים עדי ,בהקצבות יש רק
 441איש .לא משנה ,בכבוד רב ,יש רק  441איש.

מוטי ששון:

זה לא הנושא ,זה שני דברים.

יעקב חרש:

הפערים זה פי חמש.

נתי לרנר:

כי אין לך את כל הנתונים ,אנחנו תומכים בתנועות הנוער בהמון סעיפים כמו
מחלקת הנוער ומתוך מנהל החינוך שלא מופיעים כאן ,מה שמופיע זה
התמיכה הישירה.

(מדברים ביחד).
יעקב חרש:

אין לי טענה.

חיים סברלו :אני מוכן לקבל אחוז אחד.
יעקב חרש:

רק שיהיה שקוף .אין לי בעיה.

חיים סברלו :אחוז אחד אני מוכן לקבל.
מוטי ששון:

כדי לדעת כמה מחלקת נוער מקבלת ,הם מפוזרים בהרבה סעיפים .זה פר ילד
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אתה מקבל את זה .יש אחר כך רכזים ,יש תקציב פעולה ,זה לא מופיע פה ,זה
מופיע בתקציב מחלקת הנוער.
יעקב חרש:

כמה הם מקבלים?

מוטי ששון:

סך הכל אתן לך תשובה ,מאות אלפי שקלים הם מקבלים.

יעקב חרש:

בסדר.

מוטי ששון:

אני אתן לך את התשובה .מי בעד? בעד –  .61אושר פה אחד.

סעיף  - 16אישור טבלת חלוקת תמיכה לתנועות נוער עבור שכר רכזים ( 1166המצ"ב).
מוטי ששון:

מי בעד? בעד –  .61אושר פה אחד.

סעיף  - 11אישור המועצה לזכות חתימה של העו"ס נטע צומבר ודליה דולמן בכל הקשור
באגף הרווחה בהעדרה של מנהלת אגף הרווחה הגב' טובה בר לב.
מוטי ששון :היא כרגע בחו"ל .היינו צריכים לחתום .מי בעד? בעד –  .61נגד – אין
נמנעים – אין.

סעיף  - 13אישור פתיחת חשבון משותף ח"ן מס'  316711ע"ש עיריית חולון 111111111
והחברה הכלכלית לפיתוח חולון בע"מ ח.פ.166121127 .
מורשי החתימה בחשבון:
 .6מר מוטי ששון ראש העיר חולון ויו"ר דירקטוריון החברה – ת.ז.111171117 .
 .1מר וידבסקי יצחק גזבר עיריית חולון ודירקטור החברה – ת.ז.111111132 .
 .3גב' פנינה שנהב מנכ"ל החברה – ת.ז.113111131 .
מוטי ששון:

מי בעד? בעד – אושר פה אחד.

סעיף  - 11החלפת רכב מנכ"לית העירייה בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים.
מוטי ששון:

מי בעד? – בעד –  .61נגד – אין .נמנעים – אין.

סעיף  - 11עדכון תב"ר  – 3611בנית אשכול גנים צמודים לביה"ס שרון (המצ"ב).

_______________________________________________________________________
25

מועצת העיר חולון

מוטי ששון:

ישיבה שמן המניין

מס' 74

1/66/1166

פרוטוקול

מס'

583

צירפתי לכם את זה .מאחר ועוד לא קיבלנו את כל ההרשאה ואני נוסע ביום
רביעי לירושלים לפגישה ,מאוד חשוב לי שלא יהיה מצב שלא נהיה ערוכים
לקראת  6.7כי כל ההתנהלות שם היא שערורייתית .עד שמאשרים ועד שהם
נותנים לך את ההרשאה ,משגעים לך את השכל.

יוליה מלינובסקי :אני מחכה לזה.
מוטי ששון:

מי בעד? בעד – אושר פה אחד .לפני שאני נועל את הישיבה .בקשה יניב .תציג
את עצמך.
אני יניב ,בן  ,55רווק ,תושב חולון .בעל שני תארים ,מתחיל עכשיו תואר שני

יניב:

מספר שלוש ,איש חינוך מדריך נוער ,בשנים אחרונות מורה בתיכון
להיסטוריה ותנ"ך ומחנך ,בעבר בוגר הפועל חולון ופעיל עשר שנים בהפועל
חולון כדורסל ,היסטוריון וחוקר ואספן תולדות העיר חולון.
מוטי ששון:

אם יש לך משהו היסטורי תעביר לו .אוקי .תודה רבה .הישיבה נעולה.

נתי לרנר
ע/ראש העיר
ומרכז הישיבות

מוטי ששון
ראש העיר
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