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מועצת העיר השבעה עשר שלא מן המניין מס' 4

ישיבה מיום 29.12.2013
השתתפו:
מוטי ששון –

ראש העיר

אחדות יעקב –

חבר מועצה

יעקב בבלי –

חבר מועצה

איתי זילבר –

חבר מועצה

יעקב זיתוני –

חבר מועצה

שמעון חזן –

חבר מועצה

יעקב חרש –

חבר מועצה

עמוס ירושלמי –

חבר מועצה

מורן ישראל –

חבר מועצה

משה מועלם –

חבר מועצה

יוליה מלינובסקי – חברת מועצה
יוסף נדלר –

חבר מועצה

נויימרק זוהר –

חבר מועצה

זאב ניסים –

חבר מועצה

עזרא סיטון –

חבר מועצה

רבקה עדן –

חברת מועצה
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רונה עמרם נתיב – חברת מועצה
ראובן קייקוב –

חבר מועצה

שי קינן –

חבר מועצה

ד"ר מאיר רוק –

חבר מועצה

עופר שמעונוף –

חבר מועצה

מיכאל שמריהו –

חבר מועצה

כמו כן נכחו:
יצחק וידבסקי – גזבר העירייה
אורי צור – חשב העירייה
רחמים בינוני – מנהל אגף תקציבים ובקרה
שרה דניאלסקי – מנהלת ענף תקציב רגיל
יונת דיין – יועצת משפטית
נורית בייסקי – דוברת העירייה
שמשון חן  -מ"מ מנכ"ל החברה לבילוי ובידור
אמנון ארץ קדושה – מנהל מחלקת הכנסות
ניצן ירושלמי  -מנהל המחלקה לשילוט וחזות העיר
דורי בר ניר –

מנכ"ל רשת קהילה ופנאי

-

חשבת רשת קהילה ופנאי

דגנית
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סדר יום:
 .1אישור דוחות כספיים של רשת קהילה ופנאי ליום ( 21.13.3.13המצ"ב).
 .3אישור תכנית העבודה לשנת  3.12למיזם נוער בתחום פרסום חוצות (המצ"ב)
 .2הארכת מינוי דירקטורים מן הציבור לדירקטוריון של החברה הכלכלית לפיתוח
חולון ,להלן השמות :סמי שמואלי ,אורנה פנחסוב.
 .2אישור המועצה להעברת אחריות לאחזקה ותפעול מתקן פרסום חוצות מעיריית
חולון לחברה לבילוי ובידור(.המצ"ב).
 .5אישור מינוי נציגי עיריית חולון הגב' חנה הרצמן מנכ"ל העירייה ומר וידבסקי
יצחק גזבר העירייה כנציגי הרשות באיגודן ובאגודת "מי אזור דן".
 .6אישור מינויה של הגב' אסתי וייסלר הרצוג כנציגת העירייה בדירקטוריון של
החברה לפיתוח תיאטרון.
 .7הארכת מינוי נציגי הציבור כדירקטורים בחברה לבילוי ובידור להלן השמות:
מוטי הלרמן ,יוסי שלום ודקלה צדוק.
 .8הארכת מינוי נציגי הציבור בדירקטוריון החברה לפיתוח תיאטרון מוסיקה
אומנות ומחול להלן השמות :דר' בתיה ברלב ,לויניה קווארטלר ועליזה
קמינסקי.
 .9מועצת העיר מאשרת את וועדת הנחות בארנונה בהרכב הבא:
חיים סברלו – ש"ס ,יו"ר הוועדה .משה מועלם – אמת ,מ"מ יו"ר הוועדה .
מצטיינים בחינוך – ימסרו את שם הנציג .אביבה שרון – נציגת הלשכה
המשפטית.
אילן בוסקילה – נציג גזברות.

דליה דולמן – נציגת רווחה
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ריכוז החלטות ישיבת מועצת העיר מן המניין מס'  4פרוטוקול מס' 448
 .4מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את הדוחות הכספיים של רשת קהילה ופנאי
ליום 24.43.3.43
 .3מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את תכנית העבודה לשנת  3.44למיזם נוער
בתחום פרסום חוצות
 .2מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את הארכת מינוי דירקטורים מן הציבור
לדירקטוריון של החברה הכלכלית לפיתוח חולון ,להלן השמות :סמי שמואלי ,אורנה
פנחסוב.
 .4מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את העברת האחריות לאחזקה ותפעול מתקן
פרסום חוצות מעיריית חולון לחברה לבילוי ובידור.
 .5מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את אישור מינוי נציגי עיריית חולון הגב' חנה
הרצמן מנכ"ל העירייה ומר וידבסקי יצחק גזבר העירייה כנציגי הרשות באיגודן
ובאגודת "מי אזור דן".
 .6מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את אישור מינויה של הגב' אסתי וייסלר הרצוג
כנציגת העירייה בדירקטוריון של החברה לפיתוח תיאטרון.
 .7מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את הארכת מינוי נציגי הציבור כדירקטורים
בחברה לבילוי ובידור להלן השמות :מוטי הלרמן ,יוסי שלום ודקלה צדוק.
 .8מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את הארכת מינוי נציגי הציבור בדירקטוריון
החברה לפיתוח תיאטרון מוסיקה אומנות ומחול להלן השמות :דר' בתיה ברלב ,לויניה
קווארטלר ועליזה קמינסקי.
 .9מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את וועדת הנחות בארנונה בהרכב הבא:
חיים סברלו – ש"ס ,יו"ר הוועדה .משה מועלם – אמת ,מ"מ יו"ר הוועדה .
מצטיינים בחינוך – עזרא סיטון.
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פרוטוקול
אישור דו"חות כספיים של רשת קהילה ופנאי:
דגנית:

שמי דגנית ,אני סמנכ"לית כספים של רשת קהילה ופנאי בחולון .על הרווח
והפסד של שנת  .3.13סך מחזור הרשת עמד על  88מליון שקל ,לעומת 3.11
שעמד על  8.מליון ,יש כאן גידול של  1.אחוז .סך העלויות מפעילות שוטפת
של הרשת בשנת  3.13עמדו על  82מליון ,מול  76מליון בשנת  ,3.11גם כאן
אתם רואים גידול של  1.אחוז.

שמעון חזן:

נו ,זו היתה שנת בחירות.

דגנית:

הוצאות הנהלה וכלליות של הרשת עמדו על  2.8מליון לעומת  2.5מליון בשנת
 .3.11גם כאן רואים גידול של  1.אחוז .סך הוצאות מימון של הרשת ב-
 3.13עמדו על  527,...שקל מול  221,...גם כאן יש גידול .הוצאות מימון
כאן הן הוצאות של כרטיסי אשראי ,זאת אומרת כל לקוח שמשלם בכרטיס
אשראי ,יש עלות ,כל העלות הזאת היא בעצם כרטיסי אשראי ,הרשת אין לה
מימון חוץ בנקאי ,אין לה הלוואות ,היא תזרימית במצב חיובי כל השנה .סך
העודף  138לעומת  37.ב.3.11-

מוטי ששון :יש שאלות? לא .אוקיי .מי בעד אישור דו"חות כספיים של רשת קהילה ופנאי
מיום 21.13.3.13
מי בעד?  17בעד .מי נגד?  .1מי נמנע?  2נמנעים .אושר.

אישור תכנית העבודה לשנת  2014למיזם נוער בתחום פרסום חוצות:
שמעון חזן:

אתם רוצים להעביר את זה מהכוח של העיריה לחברה הכלכלית?

יונת דיין:

יש מכתב של ניצן בחומר.

שמעון חזן:

יש טעות בניסוח ,זה לא העברת בעלות .העברת בעלות,

ניצן ירושלמי :ערב טוב ,שמי ניצן ,מנהל המחלקה לחזות העיר ,שנתיים ושלושה ימים
בעיריה .אני לפני שנתיים שהגעתי לעיריה ביקשה ממני מנכ"לית העיריה
להרים איזה מיזם שלא צלחה הדרך להקמתו במשך כמה שנים שכרוך
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במהלך  ...חברתי ,ערכי ואני נרתמתי .זה לא בהארד קור של התפקיד שלי
אבל כתפיסת עולם כיוונתי את זה ערכי חברתי ,לקחתי את זה קדימה
וניהלתי את הפרוייקט ,לקח לי שנה ,והקמנו מיזם נוער לנוער בסיכון
שמושתת על זה ,הוא מבוסס גוף עסקי שנמצא בתוך רשת קהילה ופנאי כי
לא יכולנו לעשות את זה בתוך העיריה .עשינו בשנת  ,3.12זה הוגדר כשנת
פיילוט והצגנו את זה לפני המועצה בשנה שעברה בועדת המכרזים קיבלנו
את כל האישורים ויצאנו עם זה לפיילוט .התוצאה ,חמישה נערים ונערות
במקלט מבצעים שיווק ומכירות של שטחי פרסום ,עם יתרת רווח של כ-
 2.,...שאנחנו מייעדים אותם בשנת  ,3.12אנחנו עושים תכנית איך לקחת
את הכסף שנוצר כרווח חזרה לתוך פיתוח והעצמת הנערים ,ולהרים מיזמים
נוספים שיש לנו עוד כמה רעיונות .אני אומר ,אמנם זה לא בהגדרה של
התפקיד שלי ,לקחתי את זה בגלל שזה עניין ערכי חברתי ,חמישה בני נוער
שיכולים להגיע כנראה למקום אחר ואנחנו עושים תחלופה ,אלה שמתגייסים
אני עוזר להם גם איפה שאני יכול,
רונה עמרם:

מגייסים אותם?

ניצן ירושלמי :מגייסים אותם לצבא .אני באופן אישי גם קצת עם רקע צבאי אז אני עוזר
להם ,ואני מעריך שתהיה תחלופה ,כי יש ביקוש רב ,הם לומדים ,הם גם
עושים הכשרה מקצועית ,מלווים על ידי רכז עסקי שגייסה רשת קהילה
ופנאי שגם המשכורת שלו ב,-
רבקה עדן:

יש אפשרות להביא את ה ...כי הפרוייקט נשמע יפהפה.

ניצן ירושלמי :אני אומר ,הבוסר הזה רק הנביט השנה ב 3.12 -ולי יש ויז'ן רחב ,יש לי את
ברכת הדרך של מנכ"לית העיריה להרחיב אותו ולמצוא מיזמים נוספים ויש
ג ם רכזת טיפולית מטעם היחידה לקידום הנוער של העיריה שמלווה אותם
צמוד צמוד צמוד ,זאת אומרת יש כיסוי חברתי ,והם גם רוכשים תעסוקה
חברתית ,אנחנו שולחים אותם להכשרות מקצועיות ועדיין גם המיזם הזה
רווחי והכסף חוזר אליו כדי להעשיר אותם וכאלה שתוהים ,הם מקבלים

6

מועצת העיר ה –  17חולון

ישיבה שלא מן המניין מס' 4

29/12/2013

פרוטוקול 418

משכורת ,מקבלים שכר ,הם לומדים מקצוע,
עופר שמעונוף :איך בוחרים אותם?
ניצן ירושלמי :מי שמרכז את כל הטיפול במיון ואיתור זו היחידה לקידום נוער .אני מודה
שבעוונותי זה לא ה ...עבודה סוציאלית ,היחידה לקידום נוער יש לה את ה,-
דובר:

הגילאים שלהם?

ניצן ירושלמי :הגילאים שלהם הם  ,18 ,17 ,16הם גם מבוססים לתכנית לימודים דרך
היל"ה ,שזה המערכת החינוכית שהם משולבים בה.
מוטי ששון:

פרוייקט מבורך .מי בעד?  31בעד .מי נגד? 1

שמעון חזן:

אני רוצה גם להגיד למה .הפרוייקט הזה הזוי .הזוי בתכלית ההזוי .מביאים
נוער,

מוטי ששון :מי נגד?  1נגד .אין נמנעים .אושר.

הארכת מינוי דירקטור מן הציבור לדירקטוריון של החברה הכלכלית לפיתוח חולון:
מוטי ששון:

מה שקרה ,במהלך השנה שכחנו לאשר את הדירקטורים,

יונת דיין:

לא היו לנו מועצות.

מוטי ששון:

לא היו מועצות והם המשיכו לכהן וקיבלו החלטות .הם צריכים לסיים את
הקדנציה בעוד שנה וחצי וקצת יותר ,ואני מבקש להאריך ,עד סוף הקדנציה
שלהם .עוד שנה וחצי ,גג שנתיים.

יוליה מלינובסקי :יש לי שאלה,
מוטי ששון :אלה בפנים כבר .נציגי ציבור בפנים.
יונת דיין:

דירקטורים מן הציבור ,נבחרים לשלוש שנים ,יכולים קדנציה נוספת של
שלוש שנים.

יוליה מלינובסקי :זה לא כל כך חד משמעי .גם נציגי ציבור שם הם מטעם מישהו .לא שבאו,
ירדו אלינו מהאויר .מטעם איזה מפלגות הנציגי ציבור הללו?
מוטי ששון:

אורנה פנחסוב ,ש"ס ,סמי שמואלי אמת .זהו.

יוליה מלינובסקי :רגע ,אבל אחרי הבחירות ממנים את כל הדירקטורים,
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היא הסבירה לך ,הם מכהנים כבר יותר משנה.

יוליה מלינובסקי :רגע ,ברגע שעברו בחירות ,יש גם בחירות עירוניות זה דומה לנושא של
הועדות .ממנים דירקטורים,
יונת דיין:

אני יכולה לעצור אותך רגע? בחברה העירונית ישנם שלושה סוגי חברי
דירק טוריון .עובדי עיריה ,לא ממנים אותם מחדש ותפקידם לא מסתיים עד
שהם לא מסיימים את תפקידם בעיריה או שמועצת העיר מחליטה להחליף
אותם ,לא קשור לבחירות ,נבחרי ציבור ,הווה אומר מקרב חברי המועצה.
קשור לבחירות .ברגע שיש בחירות מסיימים תפקיד ועד שלא נבחרים
חדשים ,ונציגי ציבור .נציגי ציבור אלה הדירקטורים מן הציבור ,כמו
בחברות ציבוריות גדולות וממשלתיות אחרות .הם נבחרים ,הם לא עובדי
עיריה ולא נבחרי ציבור ,אסור להם להיות כאלה ,הם נבחרים לקדנציה
שלהם של שלוש שנים ויכולים להבחר לשלוש שנים נוספות .זה לא חופף
לבחירות למועצה .לא קשור ,מנותק.

מוטי ששון :הם עברו את הועדה הזאת ,מה שהיתה ועדת שפניק ,הם חייבים לעבור את
הועדה.
יוליה מלינובסקי :אוקיי ,אבל עכשיו ,עדיין נציג ציבור נשמע ,לא באמת ציבור ממנה אותם,
אלא מישהו שהוא,
יונת דיין:

מועצת העיר ממליצה ,צריכים לעמוד בתנאי הסף של החוק והתקנות ,לעבור
ועדה,

יוליה מלינובסקי:הם נבחרו ,השמות שלהם במועצת העיר בחרה ,מטעם איזה שהוא
מפלגות.
מוטי ששון :הציעו שמות ואני זוכר שהיתה לנו בעיה עם נשים.
יוליה מלינובסקי:הם עדיין קשורים בצורה כזו או אחרת לאיזה שהוא גוף פוליטי.
מוטי ששון:

אז אמרתי ,סמי שמואלי אמת ואורנה קשורה לש"ס .היא אשתו של לב
פנחסוב.

יוליה מלינובסקי :בסדר ,עכשיו אני חוזרת לאותה שאלה כי פה אנחנו מגיעים לנושא של
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מפתח סיעתי.
מוטי ששון:

יהיה .כשיגמרו את הקדנציה שלהם ,יהיה ,הם באמצע קדנציה.

יוליה מלינובסקי:רגע ,חברים ,אני לא רוצה שיהיה מצב של אי ודאות ואי הבנה .יש סך הכל
ביניכם ,עזבו כרגע את עובדי העיריה כי זה משהו בנפרד .יש נבחרי ציבור
ונציגי ציבור .שתי הקטגוריות האלה קשורות לגוף פוליטי כזה או אחר.
יונת דיין:

נציגי הציבור לא חייבים להיות קשורים לגוף פוליטי.

יוליה מלינובסקי:אבל הם קשורים.
יונת דיין:

אבל לא מחברים בין נבחרי הציבור לנציגי הציבור.

יוליה מלינובסקי :הנציגי ציבור גם כן קשורים .הם לא נוחתים לנו על הראש מהאויר .מישהו
נתן את השמות.
מוטי ששון :יוליה ,אנחנו מדברים שיסימו את הקדנציה .זה הכל.
איתי זילבר:

אבל איך המפתח יישמר עד אז?

מוטי ששון:

כשהם יצאו נכניס אחרים.

איתי זילבר:

מתי הם יוצאים?

מוטי ששון:

שנה וחצי ,אולי יותר.

איתי זילבר:

בשנה וחצי האלה ,עד שהשניים ,אני מדבר כרגע בהמשך,

מוטי ששון:

אז ייפתח הכל מחדש.

איתי זילבר:

אז עכשיו מה המפתח יהיה?

מוטי ששון:

לפי המועצה הנוכחית.

איתי זילבר:

אני מנסה להבין איך זה מתקזז.

מוטי ששון :תשכח את העבר .ברגע שהם יצאו תשכח את העבר ,עושים עכשיו חדש .לפי
מפתח של המועצה החדשה.
איתי זילבר:

אתה אומר שהמפתח יהיה שוויוני רק בעוד שנה וחצי,

מוטי ששון:

הם בפנים כבר ,מכהנים.

יוליה מלינובסקי :אתה יכול היום להחליט,
מוטי ששון:

זכותך להגיד אני לא רוצה להאריך ,אין בעיות.
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עזרא סיטון :מוטי ,רק שיהיה מפתח באמת שוויוני לחלוקה בין הסיעות
מוטי ששון:

כן .תמיד היה כך .לפי מפתח סיעתי אבל הם באמצע קדנציה.

זאב ניסים:

גם היתר זה מאותן סיעות .הם לא,

יוליה מלינובסקי :דקה ,חברים ,עכשיו היו בחירות ,שניהם אנשים ...אחד קשור לש"ס,
השני ,האם בהמשך זה יהיה לפי מפתח סיעתי,
מוטי ששון :יוליה ,ההצעה שלך אומרת לא לאשר .אני מעלה את זה להצבעה .אני מעלה
הצעה,
יוליה מלינובסקי:תגיד לי בוודאות עד כמה,
מוטי ששון :אז אני אומר לך ,יסיימו את הקדנציה שהתחילו אותה,
יוליה מלינובסקי:מתי?
מוטי ששון :אני צריך לבדוק מתי התחילו את הקדנציה .בסוף הקדנציה שלהם .שנה וחצי,
שנה ומשהו ,לא יודע.
יוליה מלינובסקי:שלא יקרה מצב,
מוטי ששון :אין לי מול העיניים מתי הם מסיימים.
יוליה מלינובסקי :אנחנו צריכים להיות ברורים .אתה רוצה לאשר אותם ,עוד שנה וחצי
אנחנו לא נזכור שהיה דבר כזה.
מוטי ששו:

לא ,אל תדאגי כולם נזכור .אוקיי .מי בעד?

יוליה מלינובסקי...:לא כתוב בפרוטוקול ובהצבעה שזה לשנה וחצי,
מוטי ששון :עד סוף הקדנציה שלהם .נו .הם לא יכולים יותר משתי קדנציות .זה נגמר.
יוליה מלינובסקי:משהו לא בסדר פה ,כי זה,
מוטי ששון :יוליה ,הם מכהנים כבר.
יוליה מלינובסקי:אז מה.
מוטי ששון :שנה שלמה הם מכהנים,
יוליה מלינובסקי ...:שאתה מאריך את הכהונה שלהם ,ועושה את כל החלוקה מחדש.
מוטי ששון:

מי בעד להאריך את הדירקטורים מן הציבור ,סמי שמואלי ואורנה פנחסוב.
 16בעד .מי נגד?  . 5מי נמנע? .1
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אני עובר לסעיף הבא.
אישור המועצה להעברת אחריות להחזקה ותפעול מתקן פרסום חוצות עירית חולון ,החברה
לבילוי ובידור
יונת דיין:

קיבלת ם מכתב הסבר על זה ,נמצא פה גם מנהל חזות העיר והשילוט שלנו,
העניין הוא שזה שלט שצריך לתחזק ולתפעל אותו ויש עלות מאחורי זה.
העלות היא גבוהה ,כדי לכסות את העלות צריך למכור את שטחי הפרסום.
הגענו להסכמה בין העיריה לבין החברה לבילוי ,השלט נמצא בסמוך  ...שהם
מתחזקים ולכן הם עושים את נושא הפרסום ומקזזים עלויות מול ,הם
נותנים לנו פרסום לפי צרכי העיריה .התחזוקה ,צריך לממן אותה איכשהוא.
השלט דורש תחזוקה יקרה.

יעקב אחדות :למה לתת להם עוד,
יונת דיין:

השלט דורש תחזוקה יקרה.

שמעון חזן:

אי אפשר להעביר את כל הסמכויות ,לחברה הכלכלית .השטח הזה שייך
לעירית חולון ואתה לא צריך להעביר כל דבר בעירית חולון לחברה הכלכלית.

מוטי ששון:

זה רק תחזוקה,

שמעון חזן:

בנושא רווחים והתחזוקה זה לא הבכי שצריך לבכות על התחזוקה .הרווחים
שזה עושה,

מוטי ששון :הבנו אותך .מי בעד אישור המועצה להעברת אחריות להחזקה ותפעול מתקן
לפרסום מעירית חולון לחברה לבילוי ובידור?
 18בעד .מי נגד?  1נגד .מי נמנע? .1

אישור מינוי נציגי עירית חולון :הגב' חנה הרצמן ,מנכ"ל העיריה מר וידבסקי יצחק ,גזבר
העיריה כנציגי הרשות באיגודן ובאגודת מי אזור דן

מוטי ששון :מי בעד?  18בעד .מי נגד? אין נגד .מי נמנע?  1נמנע.
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אישור מינוייה של הגב' אסתי וייסברג הרצוג כנציגת ה עיריה בדירקטוריון של החברה
לפיתוח תיאטרון
יוליה מלינובסקי :ממי?...
מוטי ששון :החשבות .היא החליפה את דני פדר .הסגנית של אורי צור.
מי בעד?  . 21מי נגד? אין .מי נמנע?  1נמנע .אושר.

הארכת מינוי נציגי הציבור בדירקטוריון בחברה לבילוי ובידור:
מוטי ששון :אותו סיפור גם היה כאן .מוטי הלרמן ,יוסי שלום ,דקלה צדוק .יוסי שלום היה
נציג של רועי ,מוטי הלרמן ,אמת ,ונדמה לי על חשבון ,אני לא בטוח ,היתה
חסרה אישה ,אני כבר לא זוכר בשם מי הכנסנו את דקלה צדוק.
דובר:

הלרמן מההסתדרות שהיה?

מוטי ששון :כן .הוא יושב שם .הוא רק מסיים את הקדנציה ,מחליפים ,היה חסר אישה,
שליש נשים .מי בעד?
יוליה מלינובסקי :דקה ,איזו מפלגה היא שייכת?
מוטי ששון :אמרתי לך .נדמה לי שהיא ניתנה על מכסה של מפלגה אחרת ,או ש"ס ,אני לא
זוכר .כי היו צריכים לתת נשים.
מוטי ששון:

אבל אישרתם בקדנציה הקודמת.

איתי זילבר:

אני שוב מבקש לחזור בלי הנהמות של כולם ,לעניין המפתח .יש מועצת עיר,
צריך מפתח לדירקטוריון.

מוטי ששון:

בדיוק ,ברגע שמפרסמים– מפתח.

יוליה מלינובסקי :אבל למה עכשיו?
מוטי ששון:

אמרתי לך איתי .אלה כבר מכהנים ,הם באמצע קדנציה.

איתי זילבר:

מה יקרה ,לא לאשר להם ולעשות לפי מפתח של המועצה החדשה?

מוטי ששון:

אתה צריך לשלוח את כולם לועדה,

יונת דיין:

כרגע ,בלי לתת מינוי לנציגי הציבור הנמצאים ,מכיון שעוד לא הספקתם
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למנות את נבחרי הציבור ,לא יהיה קוורום חוקי ,לא יתפקדו.
איתי זילבר:

 ...ראשון ,ישיבת מועצת עיר,

מוטי ששון:

לא ,חודשים לוקח לך.,

יונת דיין:

צריך לאשר את נבחרי הציבור,

איתי זילבר:

מה ההגיון להפעיל את המפתח של המועצה אם,

מוטי ששון:

אני מסביר לך .אתה צריך לשלוח את כולם לועדה הזאת שמאשרת
דירקטורים .זה יכול לקחת חצי שנה עד שנה והעסק יהיה תקוע .החברה לא
יכולה להית תקועה.
מי בעד?  16בעד .מי נגד?  3נגד .מי נמנע?  2נמנעים .אושר.

הארכת מינוי נציגי הציבור בדירקטוריון החברה לפיתוח תיאטרון מוזיקה אמנות ומחול:
מוטי ששון:

להלן השמות :ד"ר בתיה בר לב ,לביניה קווטלר ועליזה קמינסקי .כולם אמת.
מה שקרה ,לא היו נשים וחייבים שליש נשים.

יוליה מלינובסקי :בחולון יש רק אמת .רק נשים מתאימות,
מוטי ששון:

אף אחד לא הביא נשים והמועצה אישרה.

יוליה מלינובסקי :למה לא ביקשת? זה לא פייר שאין נשים חוץ ממפלגת העבודה .בחייך.
חברים ,זה לא צודק ,למה הכל צריך להיות ממפלגת העבודה.
דובר:

שם יש יותר נשים.

יוליה מלינובסקי :זה לא הוגן ,זה לא צודק ,זה לא צריך להיות ככה .תסתכלו מה קורה
בדירקטוריון שגם כן,
מוטי ששון:

ביקשנו הארכה עד סוף הקדנציה שלה.

איתי זילבר:

מוטי ,יש פה שלושה נציגים של אמת בדירקטוריון,

מוטי ששון :אני אסביר לך מה היה .תקשיב ,מה שקרה בקדנציה הקודמת ,שהיינו חייבים
שליש נשים .לא היה שליש נשים .ואז אני זוכר שפנינו לש"ס ,אני כבר לא
זוכר מי נתן את ה,-
דובר:

אצל ש"ס אתה מחפש נשים?
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לא,

מוטי ששון ,יו"ר :ואז הבאנו את זה לאישור המועצה ,שלחנו נשים לועדה והועדה ששלחנו
אותה לא אישרה את כולן .אלה שאישרו נתנו שמות באישור המועצה,
המועצה אישרה אותם,
איתי זילבר:

הנשים האלה הן מטעם אמת?

מוטי ששון:

שלושתם ,אני כבר לא זוכר על חשבון מי הם באו .אבל שלושתן ,אם אתה
שואל אותי ,אם הייתי אומר היום ,לפחות שתיים הן אמת .הן יסיימו את
הקדנציה ,הכל נפתח.

איתי זילבר:

יש פ ה שתיים של אמת מתוך דירקטוריון של תשעה .יהיה מפתח למנות גם
חברי מועצה באותו דירקטוריון .האם אמת מתקזזת על נציגי הציבור
העודפים שיש לה?

מוטי ששון:

בעוד שנה וחצי שנתיים נפתח מחדש ,לפי המועצה הנוכחית.

איתי זילבר:

אתם לא מקשיבים למה שאני שואל .עכשיו יש לאמת אחרי ההצבעה זאת
אם תאושר ,שני מושבים בדירקטוריון ,האם לפי המפתח של אמת זה הולך
להתקזז עם חברי מועצת עיר שיהיו בדירקטוריון?

מוטי ששון:

חברי מועצה זה משהו אחד ,אי אפשר לאשר דירקטוריון בלי נשים.

איתי זילבר:

אני שואל ,מוטי ,לא עונים לי.

מוטי ששון:

יוליה ,את היית במועצה ואישרת את זה.

יוליה מלינובסקי :נכון ,אני כנראה אמרתי מטפשות ,עוד לא הייתי מכירה מספיק את
הדברים האלה.
איתי זילבר:

אני באמת רוצה לשאול ,האם בשנה וחצי האלה יעשו את המפתח הזה עם
חברי מועצת עיר בדירקטוריון שהם לא,

מוטי ששון :אבל מה לעשות שהיו"ר זה ראש העיר.
יעקב חזן:

הוא שואל מה המפתח יהיה בעוד שנה וחצי.

מוטי ששון :מי בעד?  16בעד .מי נגד?  .5מי נמנע? אחד נמנע.
אני חוזר ואומר ,הנושא של אנשי הציבור ייפתח לפי מפתח המועצה הנוכחית
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שנבחרה .רק שיסיימו את הקדנציה ,בזה נגמר העניין.
מועצת העיר מאשרת את ועדת ההנחות בארנונה בהרכב הבא:
מוטי ששון:

רק חברי מועצה .חיים זברלו יו"ר הועדה ,משה מועלם ממלא יו"ר הועדה,
סיטון מי השם שלך?

עזרא סיטון:

אני ,אפשר לרשום את השם.

מוטי ששון:

אתה לא יכול להיות.

שמעון חזן:

למה ,הוא חבר מועצה.

דובר:

אני נגד משה מועלם.

מוטי ששון:

אני ארשום את זה ,ונראה אחר כך.

יוליה מלינובסקי :למה הוא לא יכול?
מוטי ששון:

אחר כך .אוקיי .מי בעד?

יוליה מלינובסקי :אנחנו צריכים לדעת ,יש פה משהו לא בסדר,
מוטי ששון:

מי בעד?  18בעד .מי נגד? מי נמנע?

יוליה מלינובסקי :למה הוא לא יכול להיות בוועדה?
מוטי ששון :כי יש לו עוד כל מיני ועדות ושיחשוב אם הוא רוצה את הועדה הזאת או ועדה
אחרת.
עזרא סיטון:

אני לא חושב שהדיון על הועדות שלך כאן,

מוטי ששון :מי בעד?  19בעד .מי נגד? אין נגד .מי נמנע? אין נמנע.
שמעון חזן:

ועדת ההנחות  ...מהתקציב ב ...אומללה.

מוטי ששון:

אושר ,תודה רבה.

תום הישיבה.

מוטי ששון
ראש העיר

יוסי זיידה
עוזר ראש העיר
ומרכז ישיבות מועצה
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ישיבה שלא מן המניין מס' 4
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