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 .1אישור המועצה – פרוטוקול ישיבת הוועדה המקצועית לתמיכות  -לעמותות
כללי לשנת .2013
 .2אישור כתב הסמכה של אורטל חמו (מתמחה) ת.ז 021547740 .להתייצב
לתבוע בבית משפט לעניינים מקומיים בחולון ,בהתאם לכתב ההסמכה .
 .3אישור פרוטוקול וועדת השמות העירונית  004מיום 15/7/2013
 .4אישור להחזרת מקרקעין עקב שינוי ייעוד בתב"ע ח 546/ולפי סעיף (196א)
לחוק תכנון והבניה תשכ"ה –  1965גוש  6799חלקות.8,89,107 .,

רכוז החלטות ישיבת מועצת העיר שלא מן המניין מס'  76פרוטוקול מס' 414
 .1מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את האישור פרוטוקול ישיבת הוועדה המקצועית
לתמיכות  -לעמותות כללי לשנת .2013
 .2מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את האישור אישור כתב הסמכה של אורטל חמו
(מתמחה) ת.ז 021547740 .להתייצב לתבוע בבית משפט לעניינים מקומיים בחולון,
בהתאם לכתב ההסמכה.
 .3מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את אישור פרוטוקול וועדת השמות העירונית 004
מיום .15/7/2013
 .4מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את האישור אישור להחזרת מקרקעין עקב שינוי
ייעוד בתב"ע ח 546/ולפי סעיף (196א) לחוק תכנון והבניה תשכ"ה –  1965גוש 6799
חלקות.8,89,107 ,
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פרוטוקול
רועי כהן:

קודם כל ,קיבלנו עדכון עכשיו,

רועי כהן:

יש לי שאלה עקרונית לגבי הטבלת חלוקה,

דובר:

יש כאן ועדה.

רועי כהן:

לא ,אבל יש פה משהו ,משהו לא מסתדר .הצופים ,שבט ארנון ,מספר הנהנים
בעיר חולון הוא הגבוה ביותר ,520 ,ואני מכיר את השבט הזה .לעומת זאת,
התרומה לעיר ,היא רק חמישה אחוז .זה לא הגיוני ,שמספר הנהנים הגדול
ביותר,

דובר:

רועי ,תגיד באיזה עמוד אתה נמצא בכדי שאפשר לעקוב.

רועי כהן:

בעמוד ,בנספח ג' .משהו פה לא מסתדר.

דובר:

רגע ,רגע ,רגע ,תן לנו לפתוח .נספח ג' ,כן.

רועי כהן:

הצופים ,שבט ארנון ,הוא השבט הגדול ביותר בעיר חולון והפעיל ביותר,
התרומה שלו לעיר רשומה פה .כולם קיבלו חמישה עשר ועשרה ,רשומה
חמישה אחוז .וחמש מאות עשרים ,הכל פי שתיים.

דובר:

לא הבנתי על מה אתה מדבר

רועי כהן:

רשום לך ,הקריטריונים איך לתת להם את הכסף .יש לך קריטריונים .לאורך
כל הדרך,

דובר:

אתה מדבר על נספח ג'?

רועי כהן:

נספח ג' ,התרומה לעיר .כולם קיבלו או עשרה או חמישה,-

דובר:

נספח ג'  ...משהו אחר .יש את הנספח שמדבר על המגזין,

רועי כהן:

לא ,הנספח לא ,זה לא זה ,פה,

דובר:

לא בזה ,אתה מדבר במעודכן יותר?

רועי כהן:

כן ,משהו פה לא מסתדר לי .לדעתי זה או טעות או זה .זה לא יכול להיות
שהמספר ,הקריטריון של המספר הנהנים הוא הגבוה ביותר והתרומה לעיר
היא הכי נמוכה לעומת כולם .משהו פה לא מסתדר.

דובר:

מקבלים את זה בנפרד.

רועי כהן:

מה?
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דובר:

מקבלים בנפרד

רועי כהן:

לא ,אבל תראה ,מה זה זה .זה כולם ,זה זועק לשמיים .על מאה שבעים,

דובר:

רגע ,רגע ,שאלת שאלה ,תקבל תשובה.

יונת דיין:

אהלן ... ,הקריטריונים בתחילת השנה,

יונת דיין:

הקריטריונים הרי הם  ...והסעיפים נקבעו ב ...בעצם .ועכשיו זה רק המימוש
כמה כל אחד עומד בקריטריונים,

רועי כהן:

לא ,אנחנו כרגע מעשירים ,מעשירים גם,

יונת דיין:

בסדר ,רגע ,עד הסוף,

דובר:

חכה רגע עד הסוף.

יונת דיין:

יש לך ארבעים אחוז הולכת למספר הנהנים ,עכשיו הם קיבלו אחוז ניכר.
שלושים אחוז הולך לפי תרומה לעיר .חמש עשרה אחוז הולך לפי הרכב
פעילות בעיר ,אתה יכול לראות שגם שם הם קיבלו אחוז ניכר .ויש גם את
כמות היוזמות ששמה הם קיבלו די גבוה ,דומה לרוב.

רועי כהן:

אבל,

יונת דיין:

ישבה הוועדה ,בחנה את כל המסמכים ,בחנה את כל מה שהוגש לה על ידי
הצופים ,על ידי השבט הספציפי הזה וניקדה לפי הקריטריונים,

רועי כהן:

אבל איך יכול להיות שמספר הנהנים ,מה את מגדירה את זה לפי מספר
הנהנים ותרומה .חמש מאות עשרים ילדים מהעיר חולון בשבט אחד והם
מקבלים לעומת זאת חמישה אחוז ,ושבט של תשעים אחוז,

יונת דיין:

ותרומה ,יכול להיות שהשנה,

רועי כהן:

תשעים ילדים,

יונת דיין:

קרו פחות,

רועי כהן:

מקבלים זה .זה לא הגיוני.

מוטי ששון:

קריטריון ,קריטריון מסוים .שנה מסוימת.

רועי כהן:

אני חושב שאני באמת רואה ,זה או שנפל ,נפלה פה טעות או שנפלה איזה,
אני אומר לך ,זה לא הגיוני ,מוטי ,תסתכל במספרים .תשעים ילדים מקבלים
חמישה עשר אחוז,
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מוטי ששון:

רועי... ,

רועי כהן:

לא ,אני חושב שצריך לבדוק את זה,

(מדברים יחד)
יוליה מילינובסקי :אני רוצה לדבר על כל הנושא הזה של התמיכות .אני מבקשת לשים לב
פה ,כי אני רואה גם כן יש ,קיבלנו פה עדכון מעמותות ,נכון? זה משהו
מספרים שונים .אבל כעיקרון זה גם כאן .אם אני רוצה לשים לב ,ושחברי
מועצה ישימו לב ,האמת לא ברור לי למה זה הגיע לשולחנו של מועצה רק
עכשיו ,כאילו בדקה התשעים ותשע פסיק תשע ,עמותות של אברכים ,שהסך
הכל תלמידים שם  ,598קיבלו מימון מהעירייה ,לפי המסמכים הללו ,קיבלו
מימון  520אלף  .₪ברוך השם שיש לנו רק  598אברכים ולא אלף ,כי אחרת
כל התקציב היה הולך לאברכים .יחד עם זאת ,יחד עם זאת,
חיים זברלו:

יוליה ,זה לא התקציב הזה ,זה לא מדובר על זה ,זה לא מדבר בכלל,

יוליה מילינובסקי :חיים ,תסביר לי את זה .יש פה עמותות שלכם ,של ש"ס ,מספר תלמידים
,598
יוליה מילינובסקי :תקצוב 520 ,אלף  ,₪מה אתה רוצה ממני? זה מה שכתוב פה .אחר כך
אני פותחת את הנייר הבא ,תנועות נוער ,איזה יופי 2500 ,ילדים ,התקצוב
 200אלף שקל .זאת אומרת,
מוטי ששון:

תעברי ,תעברי עוד דף ותראי שיש מימון של רכזים בעמוד הבא.

יוליה מילינובסקי :זה משכורות .אם אתה חושב שזה נושא תמיכה,
מוטי ששון:

אז מה זה?

יוליה מילינובסקי :זה משלם משכורת לאנשים ,אז,
מוטי ששון:

מה זה?

יוליה מילינובסקי :רגע ,רגע ,רגע דקה ,אני רוצה לדעת ,רציתי לשאול ,רציתי לשאול ,אז
זאת אומרת ,שאם בן אדם מקבל משכורת ,זה תמיכה,
מוטי ששון:

אסור להם להגדיר את זה כמשכורת ,הם צריכים לתת את זה כתמיכה ,זה

יוליה מילינובסקי :זאת אומרת שכל עובדי העירייה ,כולל אותך ,זה הסכם תמיכה? זה לא
נכון.
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מוטי ששון:

לא ,לא ,לא.

יוליה מילינובסקי :זה המשכורות שאתה משלם לאנשים ,מצטערת.
(מדברים יחד)
יוליה מילינובסקי :ואני בדקתי דרך ,דרך המפלגה ו,-
(מדברים יחד)
יוליה מילינובסקי :אני,
מוטי ששון:

יוליה ,אם את שואלת,

יוליה מילינובסקי :הם עובדי עירייה ,לא?
דובר:

לא ,לא,

דובר:

לא?

יוליה מילינובסקי :מה פתאום?
מוטי ששון:

אם את שואלת שאלה ,אל תעני.

יוליה מילינובסקי :אני הלכתי,
מוטי ששון:

תתני לאנשים ,תתני לאנשים שיענו לך.

יוליה מילינובסקי :בסדר ,אני אסיים עוד רגע את דבריי,
מוטי ששון:

יענו לך בדיוק .זה לא עובדי עירייה ,אל תדאגי.

יוליה מילינובסקי :עכשיו ,רק לתשומת לבכם ,אלפיים ארבע מאות ,אלפיים חמש מאות
תלמידים 200 ,אלף שקל .בסדר .תמיכה לילדי חולון .תנועות נוער ,זה מונע
אלימות וסמים וכמה זה טוב וציונות וערכים ,לעומת  .520עכשיו ,כל
העמותות בעיר הן עמותות חינוך ,תרבות ,אמנות ,רוח ובריאות .אוקיי? אני
לא אתייחס לנושא הזה ,כי אני פשוט פה לא יודעת איפה הסטיות במספרים,
אבל בגדול אני רואה שזה אותו דבר 240 ,אלף שקל .פתאום אני ,מספרים
מאוד נחמדים ,אני מסתכלת ,עדה ,שומרוני ,איך זה קשור לרווחה? בריאות?
אבל מה שהכי מעניין,
מוטי ששון:

תרבות.

יוליה מילינובסקי :אה ,זה בתרבות ,אוקיי ,הבנתי .טוב שלא בספורט .עכשיו,
דובר:

לא ,יש להם זכות.
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מוטי ששון:

סוף סוף את מבינה ,זה בסדר.

יוליה מילינובסקי :זאת אומרת ,המספרים הכי גדולים ,עשר אלף שמונה מאות וארבעים
ושלוש אלף מאתיים ,שזה סך הכל  50אלף שקל ,מכל ה 240-הולך לשמרנים.
כנראה כדאי להיות שמרן .אולי אני גם כן אעבור לשם.
יוליה מילינובסקי :שומרונים ,שומרנים .בסדר .אני רק רוצה שתשימו לב לזה .בסדר? כי זה
משהו ,מה אתה רוצה? אתה רוצה גם כן להצטרף? לשומרונים .אתה
שומרוני?
מוטי ששון:

אני לא עונה ,קודם כל ,קודם כל יוליה...דבר שני ,תכבדי את העדה הזאת.

יוליה מילינובסקי :אני מכבדת ,אבל אני ,במה?  50אלף שקל ,טוב?
מוטי ששון:

אני אגיד לך יוליה ,תראי ,מה שעכשיו אמרת ,זה  ...אין בו שום דבר שונה
מכל השנים האחרונות .הרבה שנים.

יוליה מילינובסקי :אבל אני כל השנים אומרת אותו דבר.
דובר:

מטריד עוד פעם.

יוליה מילינובסקי :אותו דבר אני אומרת כל השנים.
מוטי ששון:

אם היית ,אולי אם הייתי יודע שאמרת את זה כל שנה ,הייתי הולך להקלטה,

יוליה מילינובסקי :כל השנים אני אומרת אותו דבר .אתה יכול ללכת לפרוטוקול ולהסתכל
ואני אמרת י את אותו דבר וזה לא הוגן .למה אני צריכה את העירייה לממן
את האברכים שלו? שיילכו לעבוד ויממנו את עצמם .למה אתה עושה את זה?
 520אלף שקל ,מוטי .אתה,
מוטי ששון:

את רוצה לשמוע,

יוליה מילינובסקי :שומר על התקציב,
מוטי ששון:

אני מבין ,אני מבין,

יוליה מילינובסקי :אתה דואג על העיר ,חולון עיר הילדים אבל גם האברכים .נו ,בחייך.
מוטי ששון:

יוליה ,יוליה ,יוליה ,יוליה ,תראי,

יוליה מילינובסקי :וגם גיליתי עכשיו את הסעיף תקציבי ,תרבות תורנית .חיים ,תסביר לי
משהו ,יש תרבות ,מה זה תרבות תורנית? מה זה?
מוטי ששון:

אחרי עשרים שנה את שואלת כאלה שאלות?
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יוליה מילינובסקי :איזה עשרים שנה? אני עשר פה יושבת .זה אתה עשרים,
דובר:

יוליה ... ,במועצה עם הדיבורים האלה.

יוליה מילינובסקי :אני מקווה מאוד שאני לא אהיה פה עשרים .אתה יודע ,אני לא כמוך.
מוטי ששון:

טוב ,לא ,יוליה ,בואי אני אסביר לך,

יוליה מילינובסקי :לא ,אבל ברצינות ,תסביר לי .כן ,אתה כל פעם אומר את זה .אני באמת
לא מבינה .אצלנו באוקראינה ,לא ברוסיה ,לא מבינים .אתה יודע ,אנחנו
קצת ,אני רואה מספרים.
יוליה מילינובסקי :נכון .אני אף פעם,
מוטי ששון:

יוליה ,יוליה ,תקשיבי,

חיים זברלו:

אם הוא צועק ,אז כלום לא יוצא מזה.

מוטי ששון:

יוליה ,בואי ,בואי ,תראי .סך הכל ,אני אלך איתך עשרים שנה אחורנית .לא
יודע איפה את היית לפני עשרים שנה.

יוליה מילינובסקי :נו?
מוטי ששון:

אבל אני קיבלתי ירושה ,שזה תמיכה .לפניי תמכו .אני השארתי את זה.

רועי כהן:

לא ,זה לא נכון,

יוליה מילינובסקי :רגע ,אתה יודע מה? בגירושין הילדים באיזה שהוא שלב בוגרים ואז
מפסיקים לשלם מזונות,
מוטי ששון:

רועי ,רועי,

רועי כהן:

אני בעד ,אבל זה לא נכון.

מוטי ששון:

רועי,

רועי כהן:

אני וזברלו יודעים בדיוק את הנתונים,

דובר:

תמיד היה,

רועי כהן:

אבל לא בסכומים האלה ,הראשון שעלה לתקציב התרבות התורנית כדי ל...
של חיים ואני לא נגד זה ואני בעד זה,

מוטי ששון:

אז אתה תצביע ,אוקיי ,אז נעשה הצבעה,

רועי כהן:

לא ,אבל אני אומר ,זה לא נכון שירשנו סכומים כאלה,

חיים זברלו:

תרבות תורנית זה משלם סכום מאוד מאוד גבוה .עשרים אחוז מהתושבים
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פה ,אתה יודע את זה? תרבות הולכת במיליונים בעיר הזאת,
רועי כהן:

אל תשכח שאני הייתי פה ב 2003-ו 2004-ובמלחמות,

חיים זברלו:

אתה ,אתה הצבעת...

רועי כהן:

נכון .נכון .זה נכון ,אני אומר גם את זה .אבל אני אומר ,זה לא נכון שזה היה,

מוטי ששון:

רגע ,רועי ,שנייה ,אתה מודה בזה ,מה שאמרת חיים ,אתם הצבעתם להעביר
שלושה מיליון שקל ,לכולנו.

רועי כהן:

נכון.

מוטי ששון:

לכוללים.

חיים זברלו:

גם את הצבעת לזה ,בעד לכוללים.

רועי כהן:

לא נכון ,לא נכון,

(מדברים יחד)
דובר:

מה זה? מה זה בדיוק תרבות תורנית?

רועי כהן:

לעשות ,הם לא צורכים ,אין להם ,אני יודע בדיוק מה חסר להם .אין להם
הרצאות .אין להם שום דבר,

חיים זברלו:

יוליה ,גם את הצבעת.

יוליה מילינובסקי :לא.
חיים זברלו:

באמת? את הצבעת על מיליון שקל תמיכות במקום על חמש מאות מה שאת
מדברת עכשיו ,אני יכול להראות לך את זה ואת הצבעת על שני מיליון שקל
תרבות תורנית.

דובר:

בסדר ,הורידו לך,

חיים זברלו:

נכון .היא הצביעה בעד ,היא הייתה לעומתית.

מוטי ששון:

יוליה ,יוליה ,לא הפרענו לך.

יוליה מילינובסקי :אני פה,
מוטי ששון:

סך הכל ,אני חוזר ואומר ,אתה לא יכול להשוות שקל של היום לשקל של
לפני עשרים שנה,

רועי כהן:

הלוואי והיית מדבר ככה על ספורט.

מוטי ששון:

על השקל,
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יוליה מילינובסקי :תמיכה בקייטנות ,גיליתי משהו מדהים 88 ,אלף שקל ,כל העיר.
מוטי ששון:

יוליה ,אני לא מפריע לך.

יוליה מילינובסקי :תמיכה לקייטנות.
מוטי ששון:

אבל יוליה ,יוליה ,להבין שיש פוליטיקה ,פתאום כולכם התעוררתם,

רועי כהן:

מה פתאום? חמש שנים אנחנו פה ,אתה לא יכול להגיד פתאום בחיים.

מוטי ששון:

אבל מה לעשות שזברלו פתאום גילה לכם שאתם תמכתם,

רועי כהן:

אבל הוא לא גילה לי .אני יודע בדיוק מה עשינו.

מוטי ששון:

במיליון שקל ,הזכיר לכם נשכחות והייתם,

רועי כהן:

אני הזכרתי .לא הוא .אני הזכרתי.

מוטי ששון:

ולכן עשיתם מה שעשיתם ו,

דובר:

אבל  ...אנחנו רוצים לקבל יותר.

מוטי ששון:

לכן ,חבר'ה ,היי ,יש ועדה ,יש תקציב,

יוליה מילינובסקי :למה זה הגיע רק עכשיו ,מוטי? כשהמועצה לא חייבת? למה זה לא בא
קודם? למה לא ,למה זה?
מוטי ששון:

אם היית מקשיבה ,את ישר את תוקפת .בואי תראי,

חיים זברלו:

זה כבר היה,

מוטי ששון:

עכשיו תקציב ,ישבו,על הקריטריונים ורצו לחלק את הכסף ובזה נגמר
העניין.

חיים זברלו:

זה רק בא לחלוקה פה.

מוטי ששון:

זה רק חלוקה.

יוליה מילינובסקי :הבנתי.
חיים זברלו:

תודה רבה ,יוליה ,שבת שלום.

יוליה מילינובסקי :נראה שכן .בחלוקה הבאה בזמן.
דובר:

את רוצה שנעלה את זה?

מוטי ששון:

מי בעד?

דובר:

בעד מה?

דובר:

עמוס ,מה אתה מרים יד?
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מוטי ששון:

מי בעד?

דובר:

נשמע על מה.

דובר:

הכל ,על פתיחת הכל,

מוטי ששון:

זברלו ,מי בעד אישור המועצה ,2013 ,לטובת,

מוטי ששון:

זברלו ,מי בעד? (סופר)

מוטי ששון:

שלוש עשרה בעד .מי נגד? אחד נגד ,אין נמנעים,

דובר:

ספסיבה.

מוטי ששון:

אושר .אני עובר לסעיף,

יוליה מילינובסקי :אני נגד .אני נגד .הוא אמר אחד נגד,
דובר:

הוא אמר .הוא אמר .אחד נגד.

מוטי ששון:

אני יודע .אני יודע .זה מהתלהבות .הבנתי.

מוטי ששון:

זברלו ,דבר הבא,

דובר:

רק בשביל העיתונים.

מוטי ששון:

כתב הסמכה של אורטל ,מתוקף סמכותה לפי סעיף ,החליטה המועצה על
מועד,

דובר:

החלטנו לברך את כל מי שראש העיר הבא עד מאה ואחד.

מוטי ששון:

לא להפריע ,יוליה,

דובר:

לא שומעים אותך .אי אפשר ככה.

מוטי ששון:

אני מבקש לא להפריע .יוליה,

יוליה מילינובסקי :לא ,כי פעם התחיל פה לדבר,
מוטי ששון:

אבל למה את מפריעה לי?

דובר:

אני מדבר שטויות? את כבר חמש שנים מדברת שטויות .חמש שנים את
מדברת שטויות .כולם מבינים את זה.

מוטי ששון:

מתוקף סמכותה לפי סעיף  294לפקודת העיריות החדש ,החליטה מועצת
עיריית חולון בישיבתה השני למניין מספר  76מיום  18.8.2013להסמיך את
עובדת עירייה ,אורטל חמו ,מתמחה ,פקודת נ' 021547740להתייצב  ...בבית
משפט דין מקומי בחולון בכל תביעה פלילית בשל עבירה וחיכוך מהחיכוכים

11

ישיבת מועצת העיר חולון שלא מן המניין מס'  67מיום  11/1/2013פרוטוקול מס' 414

המפורטים להלן ,אשר נעברה בתחום שיפוטה של עיריית חולון .יש פה
רשימה של  29סעיפים .מי בעד? אחת ,שתיים ,שלוש ,ארבע ,חמש ,שש ,שבע,
שמונה ,תשע ,עשר ,אחת עשרה ,שתים עשרה ,שלוש עשרה,
ארבע עשרה בעד .אין נגד .אין נמנעים.
אישור פרוטוקול ועדת השמות העירונית ,מספר  004מיום ,15.7.2013
קיבלתם את הרשימה .בבקשה ,אם יש לכם הערות? כן ,רועי.
רועי כהן:

קודם כל ,אני יודע שיוסי עושה עבודה טובה ,אבל אני רואה פה בקשות
משנת  2009ש ,-כלומר ,מתחילת הקדנציה שלנו ואנחנו נמצאים היום ב-
 2013ואנחנו בצורה כזאת או אחרת מאשרים בקשות משנת  ,2009אני רואה
בזה ,לדעתי,

מוטי ששון:

לא ,אבל כתובו ב ,2009-הועדה התכנסה מספר פעמים ולא היה לה עד היום,

רועי כהן:

לא ,אבל זה לא הגיוני שבארבע שנים ,אי אפשר היה ארבע שנים כמעט בלי,

מוטי ששון:

לא ,אבל נתנו תשובה,

רועי כהן:

אבל הבקשה אושרה?

מוטי ששון:

אנחנו ,הודיעו לנו שאי אפשר.

דובר:

אי אפשר ,הודענו להם.

מוטי ששון:

אין .אין לך למשל ,אין לך רחובות,

רועי כהן:

בישיבה האחרונה שהייתה במועצת העיר ,שאני ביקשתי שהנושא הזה של
מתן כיכרות יוסדר בצורה כזאת או אחרת ,מגיע לנו שוב פעם למועצה
סתירה בתוך המסמך הזה ,שמצד אחד רשום ,המלצת הועדה לקריאת כיכר
בעיר ,ומצד ש ני ,רשום ,נושא ,מתן שמות לכיכרות נמצא בבדיקה ,באותה
ועדה ובסמיכות לזה .כלומר ,הנושא הזה ,ה ...לא יכול להיקרא ,ישיבת
המועצה החלטנו פה ,שהייתה לפני ,הייתה לפני חצי שנה .חצי שנה להסדיר
עניין של נושא של כיכרות ,זה צריך לשבת ועדה מקצועית ולהביא את זה
למועצת העי ר ולאשר את זה .זה לא יכול להיות במצב שאנחנו גם בתוך,
עכשיו מאשרים ,אתה רוצה שנאשר מסמך כזה ,שבמסמך עצמו יש סתירה?

מוטי ששון:

אני חושב ,אני בעדך ,אני לא בעד הרכב,
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רועי כהן:

הנה ,רשמת ,המלצת הועדה לקריאת כיכר בעיר .כיכר מספר,

דובר:

כן ,זה המלצה .אבל זה לא שאישרנו.

רועי כהן:

כאילו אני מאשר עכשיו,

מוטי ששון:

רועי ,רועי ,רועי ,הם מקבלים פניות .עם הפניות האלה הם מתכנסים והם
צריכים לקבל החלטות .אם אתה מסתכל על מצבת הרחובות ,אין רחובות
פנויים בחולון,

רועי כהן:

אני מבין את המציאות.

מוטי ששון:

אין.

רועי כהן:

צודק.

מוטי ששון:

וברגע שנבנה שכונה חדשה ,אז נתייחס אליה אחרת מ-ח'  .500כרגע אין חצי
מהפתרונות .גם לגבי משה וגם לגבי חיים,

רועי כהן:

יש פה גם רמטכ"ל ויש פה,

מוטי ששון:

ויש חובות ,אני אתן לך דוגמא ,ברחוב ,ב-ח' ,300מה שמחבר את המשטרה,
יש שם איזה רחוב שמחבר בסביבות רחוב רחל,

רועי כהן:

אני יודע.

מוטי ששון:

לכיוון דגניה .זה קטן .קטן.

יוליה מילינובסקי :קטנצ'יק.
מוטי ששון:

קטן ,הצענו לאנשים ,זה קטן מדי ,קיבלנו תשובות שליליות .יש לנו עוד רחוב
שנכנס בחורשת היובל,

רועי כהן:

נכון.

מוטי ששון:

לכיוון תחנת המוסך של אגד ,או החניון של אגד ,גם כן,

מוטי ששון:

גם הייתה תשובה שלילית .אין לנו שום דבר אלא ח'  . 500לגבי ח'  ,370אני
משמר את זה לראשי ערים .זה גם מחיר שצריך לשלם את זה .אז שמה ,פחות
או יותר יסתדר ,ברגע שאני מסיים את הפיקוח .הצענו את זה ,כמו שהצענו
למשפחת רון ,לא קיבלנו תשובה .אבל אנחנו בבעיה,

רועי כהן:

אבל פה ,יש פה בעיה ,אתה רואה ,תשים לב ,כי,

מוטי ששון:

ולכן אני אומר ,בוא נוריד את הכיכרות ,תחל הקדנציה הבאה ואז יקדימו...
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ופה לדיון בוועדה.
רועי כהן:

אז אני קודם כל ,אני שמח ,וגם יש פה סוגיה ,שלך מוטי ,זה נראה כאילו
אנחנו מאשרים כרגע,

מוטי ששון:

אתה יודע מה ,בגלל שנסיבות הבחירות ,אז בוא נדחה את הנושא,

רועי כהן:

מאשרים את האלוף משה לוי הרמטכ"ל לפני דן שומרון .כלומר ,את דן
שומרון לפני משה לוי,

מוטי ששון:

תהיה תשובה,

רועי כהן:

בסדר ,אבל עדיף שזה ייעשה בזה ,כלומר ,זה,

מוטי ששון:

רועי ,פנו למשפחה ,לברוך לוי,

רועי כהן:

ראיתי ,כן .קראתי בעיון,

מוטי ששון:

דן שומרון ,דן שומרון,

רועי כהן:

אני אשמח אם תקימו את,

מוטי ששון:

רועי ,דן שומרון ,לידיעתך,

רועי כהן:

היה גר בחולון ,בשביל זה אני אומר ,כן ,אני יודע.

מוטי ששון:

הם הציעו לו ,אלה אמרו לא ,ובאו אליהם ואמרו להם יש כרגע מקום ,אבל
בוא  ...אבל בעיקרון ,הנושא הזה ,אני בעד לדחות את זה ,כי זה ,יש הרבה
מאוד בקשות ולא צריך לעשות את זה בלחץ.

יוליה מילינובסקי :אז מה אתה רוצה עכשיו? לאשר את זה או שלא?
מוטי ששון:

כן .לי אין שום בעיה לאשר את זה .אין בעיה אפילו לדחות את זה לישיבה
הבאה.

רועי כהן:

אני אין לי בעיה חוץ מהעניין של הכיכרות ש,-

מוטי ששון:

אז בוא נוריד את הכיכרות.

רועי כהן:

אני רוצה שיהיה כיכרות ,שיהיה מוסדר ,שאנשים לא,

דובר:

כן ,בסדר,

רועי כהן:

לא תרשום אחד לא ,אחד לא ואחד תרשום כן ועכשיו,

מוטי ששון:

חבר'ה ,לא חשוב .לא חשובים .זה כל מיני בקשות .בוא ,למעט הדברים
אחרים ,ופה ,תשב ופה תבוא וגמרנו את הנושאים .אוקיי מי בעד? אחת,
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שתיים ,שלוש ,ארבע,
דובר:

ארבע עשרה.

מוטי ששון:

(סופר) .שלוש עשרה בעד ,אין נגד ,אין נמנעים.
אני עובר לסעיף הבא .אישור להחזרת  ...נגד שינוי יעוד בתב"ע .זה  546לפי
סעיף 196א לחוק איסור הבנייה ,תשכ"ה ,1965 ,גוש  6799חפ  ,8סעיף  89ו-
 .107מה שצירפתי לכם זה מסעדות שלפי דעתי מהשני לאוגוסט .2013

רועי כהן:

מוטי ,אתה יכול להסביר לנו את זה?

יוליה מילינובסקי :זהו ,אני לא הבנתי שום דבר.
יונת דיין:

בקצרה מה שקרה זה הפקיעו שטח לצרכי דרך בתוכנית,

יוליה מילינובסקי :לצרכי?
מוטי ששון:

דרך .דרך.

יונת דיין:

מקרן קיימת לישראל שמנהלת את השטחי המדינה באזור הזה .עם
התקדמות התוכנית ,עם כמה תיקונים ,סביר שצריך קצת פחות שטח לדרך,
כי וון ששינו את הרוחב טיפה ,את הנתיב .וכמו שאתם רואים ,יש שטחים כאן
של  30מטר וחמישה מטרים שמחזירים.

רועי כהן:

איפה זה נמצא? איפה זה נמצא?

מוטי ששון:

ח'546

יוליה מילינובסקי :אבל מה בעצם אנחנו ,מחזירים פשוט את הקרקע עכשיו בחזרה לקרן
הקיימת?
יונת דיין:

יש  32מטר בצד אחד וחמישה מטר בצד שני.

דובר:

כאן ,לא ,כאן יותר מדי.

יונת דיין:

זאת הפקעה שאנחנו לא צריכים .שינו כאן את התוואי של הדרך.

יוליה מילינובסקי :אבל איפה זה מתקיים?
יונת דיין:

כיוון שהפקענו לייעוד והייעוד לא דורש ,מחזירים לבעלים .במקרה הזה זה
קרן קיימת לישראל.

דובר:

זה יכל להיות גם קרקע פרטית.

יוליה מילינובסקי :מה זה פה? דרך חדשה של,
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דובר:

יוליה מסכימה.

מוטי ששון:

אוקיי .מי בעד?

יונת דיין:

רגע ,רגע,

מוטי ששון:

אוקיי ,עיריית חולון מאשרת ,לאחר קבלת חוות דעת היועץ המשפטי ,החזרת
מקרקעין עקב שינוי ייעוד בתב"ע ח' ,546בבעלותה של קרן קיימת לישראל,
באמצעות רשות מקרקעי ישראל בחלקות  8 ,107ו 89-בגוש  6799בשטח של
 32מטר .חלקה ארעית (,)2זה שטח של חמש מטר .חלקה ארעית ( )3זאת
בהתאם לתוכנית לצרכי רישום מספר  ,207/12אשר הוקמה מכוח התוכנית
ח 546/ולפי סעיף (196א) לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה  .1965כן בכפוף
לאישור מליאת המועצה ברוב חבריה באישור שר הפנים.
בעד ההחלטה( ,סופר) שלוש עשרה חברי מועצה .אין נמנעים ,אין נגד .אושר
ברוב חברי המועצה.
תודה רבה ,נתראה בישיבה הבאה.

חיים זברלו:

שיהיה לכם בהצלחה לכולם.

דובר:

להתראות בישיבת ,בישיבה החגיגית.

דובר:

למה?

דובר:

הישיבה הבאה זה הישיבה שאחרי הבחירות,

יוליה מילינובסקי :בספטמבר כבר לא יהיה?
דובר:

קיבלתם על זה הודעה ב,-

דובר:

יוליה ,את צריכה לעבוד בשביל שעכשיו הבחירות,

תום הישיבה.

מוטי ששון
ראש העיר

יוסי זיידה
עוזר ראש העיר
ומרכז ישיבות מועצה
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