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מועצת העיר השש עשרה  -שמן המניין מס' 85
ישיבת מועצת העיר שמן המניין מיום 3262/02/
משתתפים:

מר מוטי ששון

-

ראש העיר

מר חיים זברלו

-

סגן ראש העיר וחבר מועצה

גב' עדן רבקה

-

סגן ראש העיר וחברת מועצה
חברת מועצה

גב' מלינובסקי יוליה-

חבר מועצה

מר לוי אילן

-

מר כהן רועי

 חבר מועצהחבר מועצה

מר מועלם משה

-

מר ירושלמי עמוס

 -חבר מועצה

מר סיטון עזרא

 -חבר מועצה

מר זיתוני יעקב

 -חבר מועצה

מר יניב פכטר

 -חבר מועצה

מר בית  -דגן משה

 -חבר מועצה

מר נדלר יוסף

 -חבר מועצה

מר רון יצחק

 -חבר מועצה

מר יוסים סטניסלב

 -חבר מועצה

מר יואל ישורון

 -חבר מועצה

מר תורג'מן יצחק

 -חבר מועצה
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כמו כן נכחו:
גב' יונת דיין

 -יועצת המשפטית

גב' נורית בייסקי

 -דוברת העירייה

מר בינוני רחמים

 -מנהל אגף תקציבים ובקרה

מר יוסי זהבי

 -מנהל אגף תשתיות ומבני ציבור
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סדר יום:
 2 2אישור עדכון התקציב הרגיל לשנת  , /02/בהתאם למכתבו של גזבר העירייה יצחק
וידבסקי מיום ( , /02822/המצ"ב)2
 2 /אישור תב" ר ים בהתאם למכתבו של גזבר העירייה מר יצחק וידבסקי מיום
( , /02822/המצ"ב)2
 2 3אישור עדכון תב"ר  – 305/ביה"ס יסודי שרון ב -ח - 300 2קרית אלון( ,המצ"ב)2
 2 4אישור עדכון תב"ר  – /59/הקמת בתי קפה( ,המצ"ב)2
 2 8אישור המועצה לבי טו ל מכרז ומתן הרשאה לאגף תשתיות ומבני ציבור לניהול משא
ומתן בין הספקים לרכישה והתקנת מעלית נוסעים למוזיאון הילדים( 2המצ"ב)2
 2 6אישור המועצה להארכת כהונתם של זוהר נ ויימרק ומנחם גרינר כחברי דירקטוריון
בתאגיד "מי שקמה"2
 2 7אישור המועצה להאצלת סמכויות ומורשה חתימה לגב' עדן רבקה סגנית ראש
העיר2
 2 5אישור המועצה לפגרת קיץ בחודשים אוגוסט ספטמבר2
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רכוז החלטות מישיבת מועצת העיר שמן המניין מס'  85מיום  032062/02/פרוטוקול 366
.2החלטה -

מועצת העירייה מחליטה לאשר ברוב קולות את אישור עדכון התקציב
הרגיל לשנת  , /02/בהתאם למכתבו של גזבר העי רייה יצחק וידבסקי
מיום . /02822/

 ./החלטה  -מועצת העירייה מחליטה לאשר ברוב קולות את אישור תב" רים בהתאם
למכתבו של גזבר העירייה מר יצחק וידבסקי מיום . /02822/
 . 3החלטה  -מועצת העירייה מחליטה לאשר ברוב קולות את אישו ר עדכון תב"ר – 305/
ביה"ס יסודי שרון ב -ח- 300 2קרית אלון .
 .4החלטה  -מועצת העירייה מחליטה לאשר ברוב קולות את אישור עדכון תב"ר – /56/
הקמת בתי קפה.
 .8החלטה  -מועצת העירייה מחליטה לאשר ברוב קולות את ה אישור לביטול מכרז ומתן
הרשאה לאגף תשתיות ומבני ציבור לניהול משא ומתן בין הספקים לרכישה
והתקנת מעל ית נוסעים למוזיאון הילדים.

 .6החלטה  -מועצת העירייה מחליטה לאשר ברוב קולות את ה אישור להארכת כהונתם
של זוהר נויימרק ומנחם גרינר כחברי דירקטוריון בתאגיד "מי שקמה".

 .7החלטה  -מועצת העירייה מחליטה לאשר ברוב קולות את אישור להאצלת סמכויות ומורשה
חתימה לגב' עדן רבקה סגנית ראש העיר.
 .5החלטה  -מועצת העירייה מחליטה לאשר ברוב קולות את אישור פגרת קיץ בחודשים
אוגוסט ספטמבר.
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מוטי ששון :אני פותח את י שיב ת המועצה מן המניין מספר . 85
אישור עדכון התקציב הרגיל לשנת  , /02/בהתאם למכתבו של גזבר העירייה
יצחק וידבסקי מיום ( , /02822/המצ"ב)2
מוטי ששון:

אנחנו נעבור על עדכון התקציב הרגיל .סך התקציב שנדרש ,אתם רואים ,זה
 4פרומילים  ,בהשוואה לתקציב המקורי שתוכנן .בדיוק בזמנים האלה
מתכננים את התקציב כבר לשנת  , 3102ומטבע הדברים הסטייה הזאת היא
מאוד ,מאוד שולית ,חסרת משמעות ,ותוכלו לראות את הסעיפים הגדולים,
וודאי עברתם על זה .סכומים לא כל כך משמעותיים ,אני עובר עליהם ביחד
אתכם .בעיקר ,ב וא נראה את הנושא של ה ,עיקר ההוצאה זה הנושא של
חינוך .אתם רואים שם סך הכול החינוך הפורמאלי ,רק זה  3.022אלפים  ,זה
כנגד ההכנסות בגין ,החלק הגדול זה כנגד הכנסות של 'עיר ללא אלימות' .זה
הוצאה כנגד הכנסה.

רחמים:

וגם מי ליון ,שלוש מאות ,שבעים ושמונה ,וקיבלנו.

מוט י ששון:

כן ,אנחנו רואים את זה.

רחמים:

יש חלוקה גם ל'עיר פעילה ובריאה' ,ועוד חמש מאות אלף ,מוטי ,זה 'עיר
פעילה ובריאה'.

מוטי ששון:

אני אומר ,עיקר ההוצאה ,אני לא אכנס לסעיפים .יש נושא גם שאני מדבר על
החינוך ,זה הדבר שאני דיברתי על החינוך הלא פורמאלי .אני מדב ר על
הפורמאלי .הפורמאלי זה  3.0מלש"ח  ,והחינוך הלא פורמאלי זה  0.2מלש"ח.
אלה עיקר התוספות ,תוך כדי חלוקת ניוד ביניהם ,העברנו ,זה נושא של נוער,
פעילות של נוער .הייתה פעילות יוצאת מן הכלל של מסיבת רחוב ,שמאוד,
מאוד הצליחה ,ואנחנו הולכים לעשות על פי בקשה של מו עצת ה נוער ,לעשות
עוד שלושה ימים כאלה ,אז אנחנו נעשה את זה .אלה בעיקר ההוצאות
הגדולות ,כמו שאמרתי ,שמסתכם בסדר גודל של ,מראש אנחנו מנינו את זה
כנגד ההקטנה של ה  ...וכנגד הכנסות של 'עיר ללא אלימות' .זו עיקר
ההוצאה .אז כמו שאמרתי ,זה  4.03מיליון .אם יש שאלות ,בבקשה .כן.

רועי כהן:

קודם כל ,את חלק מהדברים גם שאלתי את רחמים לפני ,וכמובן שקיבלתי
תשובות .חשוב לי ,אני לא הבנתי ,וסימנתי את זה ,משרד מהנדס העירייה,
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 031,111שקל ,רישום הערות בטאבו.
מועלם:

איפה אתה רואה את זה?

רועי כהן:

יש פה הוצאה של  031,111שקל .מה הכוונ ה ,פעילות ,מה?

רחמים:

כשמישהו עושה חריגה ,סליחה ,אם אפשר ,אם מישהו עושה חריגת בנייה ,אז
ההנדסה רושמים לו הערה בטאבו .לא אזהרה בטאבו ,הערה בטאבו ,שמי
שירצה לקנות את הדירה הזו ,שידע שיש לו אזהרה.

רועי כהן:

למה זה עולה  031,111שקל?

רחמים:

לא ,כי מה שקרה ,היית ה לנו את ,שנתיים כאילו לא עשו את הדבר ,בגלל
רחל ,עד שהיא נפטרה ,היא הייתה הרי בחופשה ,ולכן עכשיו הגיעה עובדת
חדשה ,והתחילה לעשות את כל הפעילות.

רועי כהן:

אז זה כאילו עובדת ,זה לא כאילו.

רחמים:

לא ,זה הכסף שאנחנו משלמים לטאבו בגין הרישום.

יונת דיין:

כל הערה שרושמים בטאבו זה אזהרה קבועה.

רחמים:

רחל וייסמן הייתה ב.

יונת דיין:

 ...היקף הרישומים שנעשו ,שצריכים להיעשות .יש חריגות בנייה מסוימות,
שניהול הליך משפטי עליהם הוא לא כדאי ,בגלל פרק הזמן שחולף ,ובגלל
העלויות .אם בגלל סדר עדיפויות ,וטפול קודם ,בהתחייבויות י ותר גדולות.
יחד עם זאת ,מכיוון שהדירה או הנכס עלול להימכר בינתיים ,אנחנו לא
רוצים שקונה לא ידע מה הוא רוכש רק בגלל שהוא לא ירד לעומקו של היתר
בנייה באגף ההנדסה.

רועי כהן:

כלומר ,בשנתיים האחרונות לא היה ,ועכשיו זה כאילו לחדש את כל זה ,בגלל
זה סכומים כאלה?

מ וטי ששון:

לא שלא היה .כן היה.

רחמים:

היה ,הייתה עובדת שהיא הייתה חולה בסרטן.

רועי כהן:

בהוצאה בחינוך לא פורמאלי ,יש פה בספריות ,פשוט אני לא יודע למה זה
מופיע בספריות .עמוד  . 4יש  811,111שקל ל'פסטיבל ישראל לילד ים' ,למה
זה ספריות וזה לא 'מדי טק'?
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מוטי ששון:

זה דרך ה'מדי טק'.

רועי כהן:

אז למה זה לא רשום 'מדיה טק' ,למה רשום ,ספריות?

רחמים:

כי זה הפרק ,הפרק של ה'מדיה טק' נמצא בתוך הספריות ,ולכן זה יוצא
משמה חצי מיליון ,שאנחנו .אתה רואה את כל הפרק  . 532אם תפתח את
 , 532תראה ששם.

יוליה מלינובסקי :כמה 'פסטיבל ילדים'  811,111 ,שקל?
רועי כהן:

לא ,אבל השאלה ,מי עושה את זה בפועל? מי בפועל עושה את זה? זה החברה.
אז החברה עושה את זה.

מוטי ששון:

הספרייה גם כן מופעלת על ידי החברה.

רועי כהן:

כן ,זה אני יודע ,אבל זה לא קשור לפעילות של הספרייה ,כלומר ,זה לא
הפעילות של הספרייה.

מ וטי ששון:

תראה ,מבחינת איך שכתוב ,זה כבר אופרה אחרת .מבחינת המהות זה
אחרת .זה הטכניקה שלהם ,של אנשי ה כספים.

רועי כהן:

יש עוד  011,111שקל אומניות ותערוכות ב'שוק האיכרים' ,מי זה מבצע את
זה?

מוטי ששון:

'שוק האיכרים' זה השוק הזה שאנחנו עשינו אותו על פי בקשה של התושבים.
רוצים שנאריך את השוק הזה של האיכרים.

רועי כהן:

אין בעיה ,אבל מי מבצע את זה? מה זה 'אומניות ותערוכות'? מי הגורם
שמבצע?

מוטי ששון:

זה במסגרת הסעיף הזה.

רחמים:

אתה רואה פה את הראשי פרקים של הסעיפים.

מוטי ששון:

זה סעיפים שמרוכזים על ידי רפי ,עוזר של חנה .במסגרת הסעיף הזה של
'אומנויות' ,וכל הדברים האלה.

רחמים:

יש הסכם על 'שוק האיכרים' ,שהחברה מעבירה לנו.

יוליה מלינובסקי :לא .זה כאלה תחומים.
מוטי ששון :מה ,זה כל שבוע.
רחמים:

כל יום חמישי.
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לא ,אני יודע מה זה .פשוט אני רואה את זה ,שמי שעוש ה את זה ,זה ב'מדיה
טק' ,וראיתי את זה ליד שם.

מוטי ששון :ברור.
רועי כהן:

אז חשבתי שהם עושים ,רשום פה' ,אומנויות' .פשוט ,אני לא מבין כאילו מי
הגורם המבצע.

מוטי ששון ... :לבוא לכאן ,ולקיים את זה.
רועי כהן:

זה אחלה דבר ,זה נמצא בכל יום חמישי ,וזה יפה מאוד.

מוטי ששון :נכון .פנינו ל תושבים ,ניסינו את זה בהתחלה ,ותושבים באו ביקשו עוד.
רחמים:

זה יופי לחולון.

מוטי ששון :זהו ,כן ,יש עוד שאלות? אין שאלות .אז מי בעד אישור התקציב לשנת , /02/
עדכון התקציב לשנת  2 /02/סך הכול התקציב המוצע , 984 ,מליון ,ארבע
מאות וחמש ע שרה אלף שבע מאות ,גם בצד ההוצאות ,וגם בצד ההכנסות2
מי בעד?  27בעד ,אין נגד ,אין נמנעים 2עדכון התקציב אושר2
אני עובר לסעיף הבא ,אישור תב"ר.

אישור תב"רים בהתאם למכתבו של גזבר העירייה מר יצחק וידבסקי
מיום ( , /02822/המ צ"ב)2
מוטי ששון :רק אני אוסיף את זה ,בהתאם למכתבו של גזבר העירייה מ  .31/8/3103 -אנחנו
נבקש את אישור המועצה לעדכון ,או לאישור תב"רים ,תסתכלו ,סך הכול
התב"רים מסתכמים כאילו ב  23.3-מיליון שקל ,שש מאות שבעים וארבע.
תוכלו לראות פה את ההתפלגויות .רק תראו את המש מעות של חינוך ,תרבות
וספורט 32 .מיליון שקל מהתקציב הזה ,זה רק לנושא של חינוך ,תרבות,
תכף נראה את הסעיפים הגדולים ,ברשותכם .אז בוא נלך לחינוך ה פורמאלי.
כל יתר הדברים ,דברים לא כל כך גדולים .רכישת מוקדי מחזור ,זה דבר
שהוא שוטף ,אנחנו צריכים אותו .אבל אם אני אקח ,יש גם תוכנית מתאר
של העיר ,שממשיכים ,אתם יודעים ,היה פה שבוע של משרד התחבורה.
רועי כהן:

ומי מממן את ה'קול קורא' הזה ,למה אנחנו מממנים?
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יוליה מלינובסקי :צריך להגיש אותו.
מוטי ששון :להגיש אותו.
רחמים:

אם אתה זוכר ,אתה מקבל  311מיליון  ₪לטובת זה... ,

מ וטי ששון :כן.
רחמים:

אז זה להכנה ,כדי להגיש את הבקשות של עיריית חולון.

רועי כהן:

אני יודע מה הם היו פה ,אבל הבנתי שהם נבחרו העיריות שיוכלו להגיש את
זה .אז גם כדי להגיש את זה ,אתה צריך כאילו לשלם  511,111שקל?

רחמים:

צריך להכין.

מוטי ששון :לא ... .אני אמרתי לחבר'ה שיגישו בכל מקרה .למה?
רחמים:

יועיל גם לנו.

מוטי ששון:

ב הזדמנות הזאת תגיש ,תביא לי את כל התוכניות .אני עושה מזה תוכניות
של מגירה ,גם אם לא נקבל את התוכנית ,יש לי תוכניות מגירה ,כדי שאני
אחר כך .נקווה שנקבל 'קול קורא' ,זה חתיכת סכום עוד לא סיימתי ,רק
אתם תראו פה רק לגבי החינוך אני רוצה להראות לכם לגבי גני ילדים.
תשימו לב 45 ,מיליון  ,₪מהתחשיב הזה.

רועי כהן:

איזה עמוד?

רחמים:

עמוד  , 2סעיף . 503

מוטי ששון:

סך הכול גני ילדים 45 ,מיליון  .₪אם אני הולך לבתי ספר בחינוך הפורמאלי.
עיקר התקציב ,שאני הולך על הדבר ים ה מדור ים 3 .מיליון ,שמונה מאות זה
לחינוך ,שירותים מיוחדים לבתי ספר .יש לכם את הפירוט כאן.

יואל ישורון :כמה מתוכם זה שלוחות ,מתוך ה ? 45-
רחמים:

 32מיליון.

יואל ישורון :מתוך ה  , 45-מתוך התוספת ,משרד החינוך משתתף,
מוטי ששון:

הממשלה משתתפת ב  21-מיליון .זה הולך ככה ,שני שליש הממשלה ,זה פעם
רא שונה ,תמיד זה היה מאה אחוז עליהם .תראה ,א ני לא רוצה להעביר עליו
ביקורת ,על ראש הממשלה ,אבל היא חייבת לקחת אחריות .אי אפשר לשלוף
נתון ,דבר כזה ,ולהגיד ,ב  0-בספטמבר כל גילאי  2ו  4-ילמדו .אם עד היום
קיבלתי אולי  31תוך  , 21אני ק יבלתי אישור ל  31-גנים.
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איך אפשר? יצאנו  ...יוסי ,כמה זמן עד שאתה עולה לשטח?
יוליה מלינובסקי :מספר חודשים.
מוטי ששון:

יפה .אז מה ,בחודש נבנה בתי ספר? אבל מה ,רוצים להיות פופוליסטים ,אז
זורקים איזה אמירה ,ואנחנו שוברים את הראש ,אין נכסים  .לוקחים כיתות
מבתי ספר 2 .מיליון שקל אישרתי לעשות התאמות מתוך כיתות ,להפוך
אותם לגני ילדים.

יואל ישורון :אז הייתם צריכים להגיד לאל ה שקשקשו שם אתמול במחאה  ,...כולם סתמו
את הפה ,הרי ,כל ראשי הרשויות ,הלכו שבי אחריהם.
דובר:

מה הוא יכול לעשות?

מוטי ששון:

ל קחתי את מה ש אתה אישרת ,אישרנו פה  2מיליון שקל,

יואל ישורון :מוטי ,אף אחד מראשי הרשויות לא קם,
יוליה מלינובסקי :לא מדבר על זה.
יואל ישורון :ובקיץ ,כשהם קשקשו שם עם ההצעות שלהם ,גם הפרופסורים ,ולא מחר ,לא
מוטי ששון:

יואל ,תשמע ,תעזוב כרגע ,אני לא רוצה להיכנ ס לפוליטיקה .ברגע שמקבלים
החלטה ,ראש הממשלה בצורה אחראית היה צריך לקבל החלטה שבספטמבר
 , 3102כשהוא יודע את האמת.

יוליה מלינובסקי :למה לא דיברת על זה?
מוטי ששון:

מי לא דיבר על זה? היו ארבעים וכמה ראשי ערים ,הוא שמע אותנו? הוא
בשלו ,הוא ירה את הירייה .מוחאים כפיים .עכשיו הוא מקבל מחיאות
כפיים .אנחנו אוכלים מרורים .איך אפשר להכין את זה? אפשר להכין דבר
כזה?

יוליה מלינובסקי :למה בעיתון מקומי לא יוצאים נגד זה?
מוטי ששון:

ומי אמר לך שלא נפגשים ,ומנסים כל הזמן לדבר איתם ,שירדו מזה? שירדו
מזה ,שיעשו את זה בצורה מודר גת ,ועכשיו אני שובר את הראש ,מה זה
להצהיר?  211,111ילדים ילמדו ב  0-בספטמבר ב ? 3103-

יוליה מלינובסקי :לא יהיו.
מוטי ששון:

איך יהיה?! אז סתם לזרוק הצהרות? מישהו התייעץ איתנו? מישהו שאל
אותנו בכלל? כל ראשי הרשויות לא ישנים בלילות ,כולל אני .מה יהיה?
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יוליה מלי נובסקי :אז בוא נעשה בדיקה של הדבר.
מוטי ששון:

ואני מסתובב ,והולך לבתי הספר ,אני הולך לראות פה ,והולך למרכז הזה,
מסתובב לראות איך אפשר להמציא משהו ,ועכשיו אני מחפש ב  2-מיליון
להתאים ,להוציא כיתות מבית ספר ,בעוד שנה אני אחזיר את זה בחזרה,
להיות כיתה.

עמוס י רושלמי:

אז בוא נארגן עם כל חברי מועצה בכל הארץ ,ונראה ,אולי יזוז משהו.

יוליה מלינובסקי :לא ,על התאריכים האלה.
מוטי ששון:

הכוונה היא טובה ,עמוס ,הכוונה הייתה טובה של ראש הממשלה .רק אתה
לא יכול להגיד ,ספטמבר  , 3103כי זה לא ריאלי! אתה יודע שזה לא ריאלי,
מה את ה יוצא בהצהרה כזאת? אני אמרתי לו ,אדוני ,ראש הממשלה ,כל
הכבוד על זה שהחלטת ,כל הכבוד לך .תן לנו לישון .לא יכולים ,לא מסוגלים!
אז סתם להצהיר הצהרה בלי להתייעץ? אף אחד לא התייעץ איתנו.

עמוס ירושלמי:

אז חלק יקבלו ,וחלק לא יקבלו ,אתה יודע מה.

מועלם:

נכון ,עד עכשיו זה אותו דבר היה גם.

מוטי ששון:

עכשיו ,מה יעשו עם כל הגנים הפרטיים?

יוליה מלינובסקי :נכון ,זה סיפור אחר.
מוטי ששון:

מה יעשו ,יהיו מובטלים? מישהו דואג להם? אתה יודע כמה גנים פרטיים יש?
אז אמרו ,נעביר אותם .מי יביא לי גננות? מי יביא לי סייעות? הם ערוכים
לזה? הם לא ערוכים לזה .צדקת ,עמוס ,הם לא ערוכים לזה .אז זה מרגיז.
אפשר להתייעץ ,אפשר לדבר ... ,תאמין לי ,הוא יכל ,אמרתי לו ,אם אתה לא
מתייעץ איתנו ,אנחנו לא שייכים ,נכון שכל אחד בא מרקע של מפלגה שונה,
אבל אם כל אחד אמר לחכות.

רועי כהן:

זה לא שייך למפלגה פה.

מוטי ששון:

אמרתי לו ,לכל אחד מראשי הערים יש אינטרס שאתה תצליח .אם אתה
תצליח ,מדינת ישראל מצליחה ,הכלכלה מצליחה ,אנחנו מצליחים .תנצל
אותנו ,אנחנו ,עזוב אותי מהתווית של מפלגה ,לא מעניין אותנו .אנחנו רוצים
לשרת את המ משלה בדרך הכי טובה שיכולה להיות.
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עמוס ,זה לא בדבר הזה ,זה לא באפיון הזה ,וחבל .אנחנו באים מהשטח .טוב,
חבר'ה ,אז מי? יש עוד שאלות ,יואל? כן ,רועי.
רועי כהן:

קודם כל יש פה.

יואל ישורון :רק שאלה אחת ,בהשתתפות של משרד החינוך בחיזוק מבני ציבור ,זהו ,זה
ס כום קבוע ,או זה ביחס ל מה שנקבע ב?...
מוטי ששון:

איפה? תגיד לי ,רגע ,בוא נלך בצורה מסודרת .איפה אתה מסתכל?

יואל ישורון :מבני ציבור זה,
רחמים:

ב  , 230-קיבלנו  ₪ 021,111לטובת מוסדות חינוך.

יואל ישורון :זה בגלל סכום שאנחנו הקצנו ,או שזה סכום קבוע?
מוטי ששון:

לא קשור .זה חלק מההתנהלו ת גם של משרד החינוך ,כשהוא צריך לקצץ ,אז
הוא מקצץ ,ואז הוא בא ל'מפעל הפיס' ,ואומר ,אתה תממן.

יואל ישורון :אבל מי בונה את הכיתות האלה ?
מוטי ששון:

'מפעל הפיס'.

יואל ישורון :אתה מדבר ,על החיזוק מבנים ,אני מדבר.
מוטי ששון:

לא ,אני מדבר עבור בניית הכיתות .מי י ממן את זה? 'מפעל הפיס' ,על חשבון
תקציבים שמגיעים לרשויות .עכשיו הקטינו את מה שאנחנו מקבלים,
הרשויות ,לבנות מבני ציבור ,כמו 'מרכז יום לקשיש'' ,תנועות נוער' ,לקחו
את זה מאיתנו ,ומעבירים את זה לטובת בניית גני ילדים.

יואל ישורון :אני דיברתי על סעיף .228
מוטי ששון:

זה מה שהם נותנים ,גם הסעיף וקראו לו ,שיפוצים של בתי ספר .מחקו את
הסעיף הזה .אין סעיף כזה יותר של משרד החינוך ,והמבנים של משרד
החינוך ,כי הם צריכים לקצץ ,הם קיצצו את זה ,כי הם החליטו ,הרשויות
יתמודדו עם זה לבד.

רועי כהן:

אנחנו אישרנו לא מזמן שיפוץ וצי וד תיאטרון חולון 8 ,מיליון ,שש מאות
וחמש .יש פה עכשיו בקשה לעדכון.

מוטי ששון:

לא אישרת ,זה עדכון של התקציב ,עוד לא התחילו.

רועי כהן:

לא ,אנחנו ,בפעם הקודמת ,אני הייתי ב ,שאלתי את אותה שאלה ,למי ,למה
זה מיועד ,והכל ,ועכשיו אני רואה שיש תוספת של עוד  00וחצי מליון
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שקלים .אז אמרו לי ,שזה לטובת שיפוץ ,לעשות את זה ,עכשיו עוד 00
מיליון .הרי בסופו של דבר זה.
מוטי ששון:

זה גידול משמעותי ,בתיאטרון.

רחמים:

יש פה השתתפות של 'מפעל הפיס' ,גם צריך להגיד ,כי ב  8-מיליון שעד היום
היה  2מיליון ,שש מאות' ,מפעל הפיס',

רועי כהן :

אין פה השתתפות ,יש פה.

רחמים:

לא ,אני אומר ,בתוך ה  8-מיליון ,שאתה רואה ,חמש שש מאות ,יש שלוש שש
מאחת ,שזה 'מפעל הפיס' .לא ,אני רואה פה.

מוטי ששון:

תגיד לכולם ,איזה עמוד אתה ,שכולם ידעו.

רחמים:

אני בעמוד מספר  , 4ב . 530-

רועי כהן:

עכשיו רגע ,זה ,התיאטרון הו א מבנה של העירייה ,אבל הוא מוחזק על ידי
החברה לפיתוח תיאטרון ומוסיקה .מה ההשתתפות שלה בזה ,יש לה
השתתפות בשיפוץ הזה? מה ,יש לה?

מוטי ששון:

לא ,אמרתי לכם .החברה זה לא ...

רועי כהן:

מה?

מוטי ששון:

חינוך ותרבות זה השקעה של העירייה .המבנה הוא שלך,

רועי כהן:

אז זה מה שאני אומר ,המבנה ,כן.

מוטי ששון:

זה של העירייה.

רועי כהן:

מי מבצע את זה?

מוטי ששון:

החברה מפעילה את זה .עכשיו  ...לעשות שיפוץ רציני בתיאטרון .אל תשכח
שזה נבנה ב שנות ה  , 51-ב  21-הוא נ פתח  .תעשה חשבון ,כמה שנים זה?

רועי כהן:

עשרים ושתיים שנה.

מוטי שש ון:

עכשיו רוצים לעשות שם שיפוץ רציני ומסיבי ,ולשנות את הכניסות ,כולל בית
קפה .ראיתי תוכנית יפיפייה.

רועי כהן:

 02מיליון שקלים ,זה הולך לעלות.

מוטי ששון:

מה זה  02מליון בשביל שיפוץ תיאטרון?

רחמים:

כי זה חזית של העיר ,זה הכניסה לעיר ,ולכן זה היה אחד השיקולי ם שגם
אמרו.
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יהיה בחזית בית קפה .יש שם עבודה .יוסי ,אתה מכיר את התוכנית?

יוסי סטניסל ב :כן ,וודאי .בקומת קרקע ,האפס של היום.
מוטי ששון:

מה שהיה לך שירותים ,זה נהפך ,מנצלים אפילו את הירידה של השירותים
שם ,משנים את הכל שמה.

רחמים:

באמת הפרוגראמה מאו ד ,מאוד יפה .הכל זכוכיות ,מכל הזה.

רועי כהן:

יש פה בניין משרדים  041.10תב"ע ח , 833 /לא יודע מה זה ,מה הכוונה.

מוטי ששון:

זה מגרש של  24%בידי העירייה .יתר האחוזים היו של משפחה פרטית ,ושל
אפוטרופוס הכללי .

רועי כהן:

איפה זה? איפה הבניין ,איפה המקום הזה?

מוטי ששון:

ה'הסתדרות' ,פינת דגניה  ,כשאתה מתחיל... ,

יוליה מלינובסקי :נו ,ומה יהיה שמה?
רועי כהן:
מוטי ששון:

מה ,אז למה העירייה רוכשת? מה היא רוצה להקים שמה?
 24%שייך לעירייה .

רועי כהן:

אין בעיה .אבל למה?

מוטי ששון:

ק ניתי את ה  .3%-למכור את זה ... ,עכשיו ,אני אמ כור את זה כ  011%-של
שטח .

רועי כהן:

אה .אתה יכו לת למכור גם את ה  , 24-רצית כאילו לעשות השלמה של העוד?

מוטי ששון:

השלמה ,ואני מוכר את זה כאחד ,כמגרש אחד ,עם זכויות ,עם כל הזכויות,

רחמים:

אתה מעלה את השווי.

מוטי ששון:

אין לך ברירה .יש לך פה אפוטרופוס כללי ,הוא מ חלק,

רחמים:

פרוק שותפות .יש פרוק שותפות ,אין מה לעשות.

רועי כהן:

לא ,זה לא נראה לי פרוק שותפות .זה לא פירוק שותפות.

דובר:

זה איחוד ,זה לא שותפות.

יונת דיין:

יש שמה ,האחוזים הבודדים מצויים אצל האפוטרופוס העיקרי ,ו  ...הכינוס
עליו הוא מעין נאמן ,כי לא מוצאי ם את בעלי הקרקע ,את החברה שרשומה,
את הבעלים שלה ,ולאפוטרופוס ,כדי שהוא ימכור במכרז בשטח ,יש כללים
וחוקים אחרים מהחוקים של העירייה .אז פירוק שיתוף ,זה לקנות אותו
החוצה,
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רחמים:

רק בין שניהם.

יונת דיין:

או לקנות את העירייה החוצה .האפוטרופוס לא יקנה אותנו.

רו עי כהן:

זה ברור.

יונת דיין:

וכדי שיצא מכרז שאפשר להוציא אותו לפועל ,שלא כפוף לשני מערכות
חוקים שונות ,קנינו את האפוטרופוס לפי שמאות .השמאות הזאתי גם
תשמש עכשיו בסיס למכירת כל המגרש.

יצחק רון:

ברגע שהפרדנו את הקרקע ,שיש בעלים אחד לכל זה.

רועי כהן:

מה זה ,רכ ישת 'מוקדי מחזור' ,מה הכוונה?

יונת דיין:

השמאות היא הייתה לכל השטח... ,

רועי כהן:

כי אני רוצה להגיד את ה ,פה הוא מהותי ,יש בעיר תסיסה רבה לנושא של
הפחי אשפה .על כל ארבעה ,חמישה פחים ,הותקן פח אשפה אחד ,כולל
בכיכר ויצמן ,כולל ב'סוקולוב' .רשום פה ,רכישת 'מוק די מחזור' ,או
שחושבים שזה יחליף את הפחי אשפה ,או משהו ,כי אין היום בעיר ,בכל
אזור 'סוקולוב' ,כיכר ויצמן ,הלכתי לראות את זה בפועל ,על כל ,הוציאו,
הראו לי אנשים איפה היה הפחים ,על כל חמישה ,אתה יכול ללכת גם ,אתה
גר שם בסביבה ,על כל בערך ארבעה ,חמישה פחים ,הו תקן פח אחד .נהיה
מוקדים של לכלוך ,ומשהו .עכשיו ,מה שהסבירו לי ,שאוספים בקבוקים,
מוקדי זה ,אבל זה לא רלבנטי לפח אשפה .אנשים לא יחפשו עכשיו איפה
המקום של לשים את הזה ,הם מחפשים לזרוק את הזבל.

משה מועלם :הם מכניסים פחי אשפה חדשים.
רועי כהן:

ראיתי את זה ,הפח ה אלומיניום הזה ,אבל אחד על כל חמישה.

משה מועלם :לא ... ,בכל העיר.
רועי כהן:

אחד על כל חמישה.

משה מועלם :אז אי אפשר את כל העיר בבת אחת ,רועי.
מוטי ששון:

לא ,מה פתאום?

רועי כהן:

לא ,מה? על כל ,אני אומר לך.

רחמים:

רועי חושב שמצמצמים פחי אשפה בבת אחת.

רועי כהן :

אבל זה מה שיהיה בפועל.
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אבל לא היה צמצום.

משה מועלם :אי אפשר להכניס בעיר בבת אחת את הכל.
רחמים:

התקצוב הוא אותו תקצוב של הפינויים ,לא צמצמו שום דבר.

רועי כהן:

אני ,מה שהובהר לי ,שהנושא ,הולכים להתמקד במחזור ,ולבקש מאנשים
כאילו לזה .אבל לא יכול להיו ת שלא יהיו פחי אשפה .זה לא מחליף פח
אשפה.

מוטי ששון:

זה לא שייך למחזור ,רועי.

דובר:

במקום לזרוק אשפה  ...לר חוב ,אנחנו ...

מוטי ששון:

רועי ,יש הבדל בין פח אשפה שהוא שייך לבניין ,לבין מה שאתה רואה
ברחובות למחזור .כמו שאתה רואה פה למטה  ,יש בקבוקי פלסטיק ,תסת כל
פה.

רועי כהן:

ראיתי ,כן .אבל זה לא מחליף פח אשפה .אבל אין ,הנה ,תשאל אנשים ,אין
פחי אשפה .יגיד לך כל אחד.

משה מועלם :הוציאו ,ב'סוקולוב' הוציאו ,חוץ מאת הפחי אשפה הכתומים האלה.
מוטי ששון:

מה פתאום? אני מוכן לבדוק את זה .הלאה.

רועי כהן:

אתה מתווכח איתי סת ם .אתה יודע  ...אתה בדקת את זה ,ראית?

מוטי ששון:

או.קיי ,אם אין שאלות ,אז מי בעד אישור שבעת התב"רים לאישור המועצה
עפ"י מכתבו של גזבר העירייה מ  2 /0282/02/ -סך כל התב"רים  7/מיליון,
שש מאות שבעים וארבע אלף  2 ₪ההתפלגות במקורות המימון ,אתם רואים
את זה כאן 2מי ב עד? עמוס ,מה איתך?  27בעד ,אין נגד ,אין נמנעים2
הרשימה אושרה2

אישור עדכון תב"ר  – 305/ביה"ס יסודי שרון ב -ח - 300 2קרית אלון,
(המצ"ב)2
מוטי ששון:

אנחנו פנינו אליכם בבקשה ,אתם יודעים ,בונים כרגע את בית ספר 'שרון',
ביקש נו כאן ,יותר נכון ,מימון ביניים עד שנקבל את ההרשאה מ'מפעל הפיס',
אתם יודעים ,דנים ,בינתיים אנחנו צריכים ל הק ים את הבית ספר ,לגמור עם
ה כל עד ל  0-בספטמבר .הם מסיימים את זה באוגוסט.
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חיים זברלו  :הם יחזירו לנו את הכסף?
מוטי ששון:

זה מגיע לך.

רחמים:

זה מגיע ,כן  ,זה מימון ביניים.

מוטי ששון:

בינתיים זה מימון ביניים מימון ביניים הוא  2מיליון ,ותשעים .מי בעד? 27
בעד ,אין נגד ,אין נמנעים 2סך הכל התקציב המעודכן הוא  /2מיליון ,תשע
מאות ,שישים אלף 2₪

אישור עדכון תב"ר  – /59/הקמת בתי קפה,
מוטי ששון

אני עובר לסעיף הבא .עדכון תב"ר  , 3523הקמת בתי קפה .אז יש פה איזה
טעות ,סך הכול מקורות חיצון ,מקורות חוץ ,לא  0מליון ,שלושים 0 ,מיליון,
חמישים .רחמים.

רחמים:

כן ,בסוף זה רשום 0 ,מיליון ,חמישים.

מוטי ששון:

 ...סופית ,זה יוצא ,הסיכום שלו זה  . 8אתם רואים פה א ותם פרויקטים
שאנחנו עושים .אגב ,זה חלק מהפרויקט שאנחנו מדברים עליו ,בית הקפה
שם .

רועי כהן:

אז זה בנוסף ל  00-מיליון? ל ?02-

מוטי ששון:

לעשות בתי קפה .זה בית קפה.

עמוס ירושלמי:

מוטח ,בנושא הזה ,רציתי באמת ,נכון שזה לא מתאים עכשיו לנושא,

אבל זה מאוד ,מאוד קרו ב ,אני מדבר על הבריכות ,שלוקחים מחירים מאוד,
מאוד מופקעים .אני מדבר על ארטיקים ,וגלידות .ילדים ,ממש אני רואה
שהורים נכנסים ,והם אומרים ,אין מחירון ,אין שום דבר ,אין פיקוח .צריך
להיות פיקוח על זה.
מוטי ששון

כן ,איך אפשר לפקח על דבר כזה?

דובר:

מכרז ,לא?

רוע י כהן:

רק מכרז ,מה?

דובר:

המחירים לא נקבעים במכרז ,מוטי?

רועי כהן:

מכרז ,המחירים נקבעים במכרז.
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מוטי ששון:

לא ,אבל אם הוא רוצה למכור ארטיק ב  8-שקלים.

רועי כהן:

לא ,יש לו מכרז.

דובר:

יש מכרז לאוניברסיטה ,והוא רוצה לעבור,

רועי כהן:

אתה רוצה להעלות ב  01-אגורו ת באגודה ,אתה לא יכול .יש לך מכרז מסודר,
מה המחיר.

עמוס ירושלמי:

ואין מחירון ,והם עושים מה שהם רוצים.

דובר:

כמו שיש באוניברסיטאות.

רועי כהן:

עזוב ,באוניברסיטאות המחירים מטורפים.

משה מועלם  :מוטי ,במזנונים של בתי הספר זה מוגבל במכרז.
מוטי ששון:

אז אתם רואי ם ,עדכון בתי הקפה ,תוספת של  0מיליון וחצי 0 .מיליון,
חמישים ,סליחה.
מי בעד עדכון תקציב בתי הקפה ,תב"ר  26 ,/59/בעד ,אין נגד ,אין נמנעים2
תודה רבה לכם על האישור2

אישור המועצה לביטול מכרז ומתן הרשאה לאגף תשתיות ומבנ י ציבור
לניהול משא ומתן בין הספקים לרכישה והתקנת מעלית נוסעים למוזיאון
הילדים( 2המצ"ב)2
מוטי ששון:

ביטול מכרז ,ומתן הרשאה לאגף .פרסמו מכרז ,והייתה הצעה יחידה ,אישור
המועצה לביטול מכרז ומתן הרשאה ל אגף תשתיות ומבני ציבור לניהול משא
ומתן מצטמצם בין הספקים ,לרכישה והתקנת מעלית נוסעים למוזיאון
הילדים .התפרסם מכרז ,וזה נפסל .למה? הוא לא נתן את הערבות הנדרשת .

יואל ישורון :היה אחד ,בסכום גבוה.
מוטי ששון:

לא ,הוא לא נתן ערבות ,פסלו אותו .לכן אנחנו מבקשים את האישור לנהל
משא ומתן .קודם דובר פה על  ,₪ 051,111פלוס מע"מ .אז מי בעד ביטול?

יוליה מלינובסקי :אבל איזה מעלית נוסעים במוזיאון? בתוך המוזיאון עוד מעלית?
דובר:

אבל יש אחד.

מוטי ששון:

יש שמה שני מבנים ,שני המבנים החדשים .בנו שני מבנים .זה  051,111שקל.
מי בעד? או2קיי 26 ,בעד ,אין נגד ,אין נמנעים2
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אישור המועצה להארכת כהונתם של זוהר נויימרק ומנחם גרינר כחברי
דירקטוריון בתאגיד "מי שקמה"2
מוטי ששון:

אני עובר לסעיף הבא .אישור הארכת כהונתם של מנחם גרינר ,וזוהר נויימרק
כחברי דירקטוריון "מי שקמה" .אנחנו מאריכים .מי בעד?

יוליה מלינובסקי :למה צריך להאריך? זה תקופה?
מוטי ששון:

הסתיים .הסתיימה קדנציה אחת ,אנחנו מאשרים את הקדנציה השנייה .מי
בעד?  26בעד ,אין נגד ,אין נמנעים ,אושר2

אישור המועצה לה אצלת סמכויות ומורשה חתימה לגב' עדן רבקה ,סגנית
ראש העיר2
מוטי ששון:

אישור המועצה להאצלת סמכויות ומורשה חתימה לגב' רבקה עדן ,סגנית
ראש העיר .מי בעד?

יוליה מלינובסקי :אבל איזה סמכויות ,מה? תסבירו .באיזה תחום?
מוטי ששון:

לחתום ,שיקים .ר אש העיר איננו ,מישהו צריך לחתום .מי בעד?  26בעד ,אין
נגד ,אין נמנעים ,אושר2

אישור המועצה לפגרת קיץ בחודשים אוגוסט ,ספטמבר2
מוטי ששון:

אישור המועצה לפגרת קיץ.

רועי כהן:

רגע ,אבל לפני זה היו שני סעיפים שירדו ,ולא נתנו לנו הסבר למה.

מוטי ש שון:

בוא נגמור את זה ,ואני אראה לך .אישור המועצה ,יש התנגדות שבאוגוסט,
ספטמבר .ספטמבר ,אנחנו נכנסים לתוך תקופה של החגים.

רועי כהן:

לא ,יולי ,אוגוסט.

מוטי ששון:

במקום יולי ,אוגוסט ,אנחנו אומרים ,אוגוסט.

יוליה מלינובסקי :לא ,כתוב כאן ,אוגוסט ,ספטמבר ,אצלנו.
מוטי ששון:

כן ,כי בעבר עשינו יולי ,אוגוסט .עכשיו ,אנחנו בספטמבר נכנסים לחגים ,אז
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לא נעשה.
רחמים:

החגים באמצע ספטמבר.

מוטי ששון:

אז לא נעשה .אז עדיף שנעשה בתחילת יולי ,ונעשה את ה פגרה ב חודשיים
באוגוסט ,ספטמבר .מי בעד?  26בעד ,אין נ גד ,אין נמנעים2

רועי כהן:

אבל נדמה לי ,שזה לא מה שרשום בפקודה.

יונת דיין:

זה חודשיים בשנה .לא כתוב ,איזה חודשיים.

מוטי ששון:

טוב ,אז בעיקרון אני נועל את הישיבה .ועכשיו ,מי רצה לדבר?

רועי כהן:

אני רציתי.

מוטי ששון:

כן ,בקשה.

רועי כהן:

יש פה אישור המועצה ,א ולם ספורט 'שרון' שייקרא על שם יאיר טאו  ,זה ירד
מסדר היום .למה?

מוטי ששון:

כן ,כי ועדת ה שמות לא התכנסה ,ויש לנו ,צריך להחליט עוד לגבי הנצחה של
משה רום ז"ל וחיים שרון ז"ל .

רועי כהן:

בסדר ,אבל זה נשלח לנו ,ואף אחד לא מסביר לנו למה זה ירד .אתה צריך
לפתוח ,לפי הזה אתה צריך להוריד את זה מסדר היום.

מוטי ששון:

לא .הוא ביקש עדכון ...

רועי כהן:

לא משנה ,אבל ברגע שהנושא היה בסדר היום,

מוטי ששון:

עכשיו ככה ,ועדת השמות אפילו לא התכנסה ,ולא דנה בזה .זה נכנס ,ולא
הבנתי איך .גם אני לא ידעתי ,עד שאני ראיתי את זה ,ואמרתי ,מ ה זה?

רועי כהן:

אז מה ,זה יורד ככה? כי זה לא נעים כבר ,האנשים אמרו להם.

מוטי ששון:

טעות .זה לא אומר שלא נעשה את זה.

רועי כהן:

במינימום להסביר לנו כאילו ,אנחנו צריכים.

מוטי ששון:

אז אני אומר ,טוב ששאלת ,כי אז אני אומר לך.

רועי כהן:

וגם יש אישור מועצת העיר למינוי יו" ר ועדת ערר לענייני ארנונה.

מוטי ששון:

זה ירד כי חיפשנו מישהו ,הוא לא עונה לקריטריונים.

רועי כהן:

צריך עורך דין .יש לו הוראה חדשה.

מוטי ששון:

כן .אז גם אישרו עם ארבע שנים ,מסתבר שזה חמש שנים .כרגע אין עוד
מישהו ,נביא אותו בישיבה הבאה .לכן זה ירד ,אבל הנושא הזה ,שיש לנו את
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הנושא של ההנצחה של משה רום ,ראש העיר ,יש לנו חיים שרון ,ראש ה עיר,
ואנחנו גם ננציח את יאיר טאו כממלא מקום ראש העיר ,אנחנו נעשה את זה.
אבל זה נדחה ,משום שועדת שמות אפילו לא התכנסה .זה יכול להגיע
למועצה,
רועי כהן:

אני גם חבר ועד ,אני התפלאתי ,ואני לא יודע כלום עוד.

מוטי ששון:

גם אני לא ידעתי .אני יודע שיש כוונה .אבל פתאום להביא את זה לאישור
מועצה ,זה הייתה טעות .מי שרשם כאן ,עשה טעות .לכן תיקנו את זה עכשיו,
זה בסדר ,וזה יבוא לאחת הישיבות המועצות הקרובות.
תודה רבה.

קובי זיתוני  :אני רוצה להודות לראש העיר על תוספת של ה  231,111-שקל לספורט
ההישגי .אני מקווה שזה יביא תוצאות.
מוטי ששון :אני נועל את הישיבה תודה רבה.

מוטי ששון
ראש העיר

יוסי זיידה
ע2ראש העיר
ומרכז ישיבות מועצה
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