מועצת העיר חולון ישיבה שמן המניין מס' 81314235 86

פרוטוקול 628

מועצת העיר השש עשרה שמן המניין מס' 86

מיום ראשון 2812314235 ,כ"ד בטבת תשע"ג

משתתפים:
מר מוטי ששון  -ראש העיר
מר זוהר נוימרק  -חבר מועצה ומ"מ ראה"ע
הגב' עדן רבקה – חברת מועצה וסגן ראה"ע
מר חיים זברלו – חבר מועצה וסגן ראה"ע
חבר מועצה

מר רועי כהן –

מר מועלם משה – חבר מועצה
מר זיתוני יעקב – חבר מועצה
מר יוסף נדלר –

חבר מועצה

מר יניב פכטר –

חבר מועצה

מר בית דגן משה – חבר מועצה
מר עזרא סיטון – חבר מועצה
מר רון יצחק – חבר מועצה
מר לוי אילן

– חבר מועצה
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כמו כן נכחו:
הגב' יונת דיין – יועצת משפטית
הגב' נורית בייסקי – דוברת העירייה
מר יגאל אייל  -מנהל מח' הספורט
מר יוסי זיידה – עוזר ראה"ע
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סדר יום:

 13עדכון תבחינים לתמיכה בספורט לשנת התקציב ( 4235המצ"ב)
 14אישור חלוקת תקציב תמיכות בספורט לשנת ( ,4235המצ"ב)
 15אישור מסגרת אשראי לזמן קצר בבנקים מסחריים לשנים  ,4235-4236בהתאם
למכתבו של מר אורי צור חשב העירייה מיום ( 31314235המצ"ב)1
 16אישור המועצה – קריאת אולם הספורט שמיר על שמו של מ"מ ראש העירייה יאיר
טאו ז"ל1

רכוז החלטות מישיבת מועצת העיר שמן המניין מס'  68מיום  6/1/2013פרוטוקול 406
 .1החלטה  -מועצת העירייה מחליטה לאשר ברוב קולות את עדכון תבחינים לתמיכה
בספורט לשנת התקציב 2013
 .2החלטה  -מועצת העירייה מחליטה לאשר ברוב קולות את חלוקת תקציב תמיכות
בספורט לשנת 2013
 .3החלטה  -מועצת העירייה מחליטה לאשר ברוב קולות את מסגרת אשראי לזמן
קצר בבנקים מסחריים לשנים 2013-2014
 .4החלטה  -מועצת העירייה מחליטה לאשר ברוב קולות את קריאת אולם הספורט
שמיר על שמו של מ"מ ראש העירייה יאיר טאו ז"ל
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פרוטוקול
מוטי ששון:

טוב ,אני פותח את הישיבה.
על סדר היום ,עדכון תבחינים ותמיכה בספורט בשנת התקציב  .2013אבל
לפני זה הוספנו שני נושאים ,ולא רוצים לחכות לחודש הבא .זה לא היה על
סדר היום ,אז אני מבקש להכניס את זה לסדר היום .זה אישור ,אתם יודעים
כשמאשרים תקציב ,אנחנו תמיד מאשרים מסגרת אשראי לזמן קצר ,בסדר
גודל של  5%מהתקציב .ואנחנו כל שנה מאשרים את זה ,אבל אף שנה לא
משתמשים בזה .זה למקרה שאם,

רועי כהן:

לגבי הסעיף השני אישור מועצה.

מוטי ששון:

אז אני אומר שני הסעיפים ,אישור על קריאת השם.

רועי כהן:

לא ,השאלה לפני שאנחנו מעלים את זה .כדי שלא יקרה,

מוטי ששון:

לא ,לא אני מבקש להעלות את זה .להכניס את זה קודם כל לסדר היום.

רועי כהן:

כן אבל לפני.

מוטי ששון:

לא ,לא קודם כל אני מבקש להעלות על סדר היום .אחר כך אתה רוצה
להתייחס ,תתייחס.

רועי כהן:

לא ,לא לעניין של הסדר היום .זה לא עניין של סדר היום.

מוטי ששון:

זה לא מופיע בסדר היום.

רועי כהן:

אתה בכלל יכול להעלות את זה לסדר היום .כי אין פה את ההמלצה של
וועדת השמות.

מוטי ששון:

סליחה ,בעבר זה היה על סדר היום של המועצה ,אני רק מזכיר לך .אני
הבאתי את זה.

רועי כהן:

נכון.

מוטי ששון:

והמועצה היא סוברנית לקבל .היא מעל כל וועדה אחרת .והיא לא זקוקה
להמלצה של גורם כזה או אחר ,מעל הדבר על סדר היום .אני מבקש להעלות
את זה.

רועי כהן:

זה לא נכון אבל ,מה שאתה אומר כרגע זה לא נכון .יש פרוצדורה על פי חוק,
איך קוראים לזה ,ואיך קוראים זה .זה הציבור של העניין של ההסתדרות.
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אבל אין בעיה ,ברור שאני בעד ,והכל וכל זה.
מוטי ששון:

יונת תגיד לך מה הפרוצדורה.

רועי כהן:

תקרא את הפרוצדורה.

(מדברים ביחד)
רועי כהן:

אנחנו למדנו את הנושא הזה של ההסתדרות השינוי הזה ,זה כולל גם מבני
ציבור .זה כולל .לי אין אני רוצה שלא תקרה עוד פעם אי נעימות מאוד
גדולה .כי מדובר פה בדברים שזה למען הזה .אז תראי גם שהפרוצדורה
לקרוא שם.

מוטי ששון:

מקסימום נארגן איזה וועדת שמות והיא תאשרר.

רועי כהן:

בסדר אז זה ברור.

מוטי ששון:

או.קי .תכנס אותם תעשה סבב טלפוני ותראה.

רועי כהן:

בסדר,

מוטי ששון:

אבל אם זו הפרוצדורה שצריך קודם כל לאשר בוועדה .ולהביא את זה .תעשו
סבב טלפוני .וזה מותנה .בוא נגיד נאשר את זה מותנה.

רועי כהן:

אני רוצה למנוע,

מוטי ששון:

אז מי בעד להכניס את שני הסעיפים האלה לסדר היום.
 13בעד להעלות את הסעיפים להכניס אותם לסדר היום ,אין נגד ,אין נמנעים.
אני מתחיל.
עדכון תבחינים לתמיכה בספורט בשנת התקציב  .2013קיבלתם את החומר
ואני רוצה להסתכל על סעיף  ,4נכון זה השינוי .התוספת כאן ,ב .9תתווספנה
המילים התמיכה בגין סעיף זה תהיה עד תקרה תקציבית מירבית של 380
אלף שקל לאגודה.
מי בעד 35 1בעד ,אין נגד אין נמנעים.
הסעיף הזה של עדכון תבחינים לתמיכה בספורט לשנת התקציב  2013על פי
מסמך מה 26.12.12-חתום על ידי יוסי זיידה יושב ראש הוועדה ,רחמים
בינוני חבר הוועדה ,ועו"ד אביבה שרון חברת הוועדה.
אני עובר לסעיף הבא ,אישור חלוקת תקציב התמיכות בספורט לשנת .2013
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קיבלתם את החומר ,אני מדבר עוד פעם על אותה וועדה על מסמך ,המסמך
שלהם מה 26.12.12-וזה חלוקה של התקציב לאגודות הספורט ,כולל החציון
הראשון .או.קי .הבטחת תקציב .קיבלתם את הניירות .אם יש שאלות ,יש
הבהרות ,אתם רוצים להתייחס אם לא נעשה הצבעה .כן רועי.
רועי כהן:

קודם כל אני רוצה לפתוח בזה ולהגיד שנעשתה פה עבודה מאוד מקצועית,
ומאוד יסודית .חלק מחברי המועצה מי שעמד בראש הוועדה ,זה קובי .ואני
רוצה לברך גם על העבודה ,ביחד עם יגאל ,ויניב פכטר ,ואנוכי וזוהר .היינו
בוועדה שישבה על הנושא הזה של חלוקת ההקצבות לאגודות הספורט .וגם
השנה אין ספק שצריך לברך על הגידול בתקציב ההישגיות ,בסך  350אלף
שקל לערך ,שיעמיד את תקציב ההישגיות על למעלה ממיליון שקל .יש פה
נושא מוטי ,שבשנת  2011אתה עשית בו תיקון .ואני רוצה להתייחס אליו.

מוטי ששון:

אני לא עושה תיקונים.

רועי כהן:

לא ,אתה עשית בשנת  .2011אתה עשית תוספת בעקבות הפגיעה בנוער ,שהיה
במחלקות הנוער .ואתה שמעת פעם ראשונה ,התוודעת לזה כאן ,ואני רוצה
גם,

מוטי ששון:

לא ,אני שמעתי את זה מקובי ,ואז החלטנו להוסיף לנוהל כן.

רועי כהן:

אז היום אני פשוט רוצה בעקבות העבודה ,ואני מברך על זה והכל ,שהפועל
חולון בכדור סל ,קיבלה תקציב של סדר גודל של מליון וחצי שקלים .והייתה
תוספת של  300אלף שקל .אבל נוצר מצב שמחלקות הנוער ,ואני לא אלאה
אותך בפרטים ,משנה וכמה ירד והכל .אבל הירידה השנה כתוצאה למרות
שאנחנו מנסים כבר שנתיים למנוע את הירידה הזאת ,ולקבוע איזה שהוא,

מוטי ששון:

יש איזה ירידה ,בואו נשאל,

רועי כהן:

כן.

מוטי ששון:

יגאל יש ירידה?

יגאל אייל:

יש ירידה יחסית מינורית השנה ,בעיקר בגלל,

מוטי ששון:

כמה הירידה?

יגאל אייל:

הירידה היא בסביבות  48אלף שקל לכל קבוצות הנוער ביחד.
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אז תכניס את זה לסעיף .תיקח את זה מהסעיף הזה בוא נוסיף את זה וזהו.
או.קי .מי בעד.
אני מדבר על סך הכל שתקציב הנוער לא יפחת מהשנה שעברה .לא יפחת מ-
 .2012תקציב  2013לא יפחת.
זה בנושא של הנוער .בנושא שאני רוצה להתייחס אליו .חשוב לי מאוד ואתה

רועי כהן:

מוטי ,צריך עושה את הדברים האלה .זה הנושא של מתקנים .הנושא של
מתקנים וגם יעיד על זה יגאל .יש סוגיה שרוב האגודות פונות כשיש מחסור
במתקנים .כתוצאה משעות אימון ,וכתוצאה מזה שיש היום בוא נגיד עודף
של פעילות ,וזה ממש ,אני אומר זה דבר מבורך .אבל אני פונה אליך מוטי,
ואני יודע שזה גם על דעתו של יגאל ,לנסות למצוא איזה שהוא פתרון לנושא
שהיום אגודות נאנקות גם על העובדה שאין להם מקומות לבצע את הפעילות
שלהם.
מוטי ששון:

אתה מדבר על איזה ענף תגיד לי.

רועי כהן:

תראה זה גם בענף הכדורסל .זה גם בענף,

מוטי ששון:

כדורסל הנה עכשיו בונים עוד אולם.

רועי כהן:

בסדר ,אבל כרגע יש איזה שהיא מצוקה .אם אפשר לנסות.

מוטי ששון:

בונים עוד אולם יש מצוקה.

יגאל אייל:

המצוקה הייתה עד לפני שבוע שאולם ... ,היום יש מענה לכל האגודות .זה
נכון שיש תמיד "מלחמה".
חברה אני שמח שמרחיבים את הפעילות .יבורכו .יש לנו תוכנית לבנות כל

מוטי ששון:

שנה בנייה של אולם ספורט .עכשיו בנאות שושנים גדרו שם.
(מדברים ביחד)
רועי כהן:

זה הייתה המטרה שלי.

מוטי ששון:

טוב מי בעד? או.קי 13 .בעד אין נגד אין נמנעים.
אני חוזר ואומר זה על פי המסמך מה .26.12.12-כולל ההישגיות .המסמך
כולו .אישרנו את המסמך כולל ההישגיות .כולל התיקון הזה שהנוער לא
יפגע .אז כדי שלא לשנות לכם ובמקום לעשות פה בלגן שלם .נוסיף עוד 48
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אלף שקל .טוב,
מילה אחת רגע ,רק לסבר את האוזן ,פורסם שעיריית תל אביב שדרגה את

יוסי זיידה:

התמיכה שלה בספורט .את תל אביב הגדולה מחלקים בסביבות  5מליון
שקלים.
יגאל אייל:

רק שתבינו ופה מוטי חשוב להגיד את הנתון .לעיריית תל אביב יש ,50

יוסי זיידה:

שנותן את המגרש יד אליהו שלה למכבי עם כל הפרסומות והכל .זה המגרש
שלה.

(מדברים ביחד)
יגאל אייל:

עיריית חולון נותנת בסביבות  9מליון שקל ל 19-אגודות ספורט .עיריית תל
אביב נותנת את אותו סכום ל 59-אגודות ספורט .ובדקתי אגודה ,אגודה.
עיריית חולון נותנת בערך פי מאה אחוז .כלומר פי חמישים אחוז מול אגודה
מקבילה .זה נכון שתל אביב היא באופן יחסי לארץ ,מקום טוב באמצע .אבל
זה כדוגמא גם ירושלים וגם חיפה נותנות באופן יחסי פחות מחולון .רק
נתינה של חולון היא סבירה בהחלט.

מוטי ששון:

או1קי 1אנחנו אישרנו את זה נכון 35 1בעד אין נגד אין נמנעים.
אני עובר לסעיף  ,3אישור מסגרת אשראי לזמן קצר בבנקים מסחריים לשנים
 2013,2014בהתאם למכתבו של מר אורי צור .תושב העירייה מיום .1.1.2013
אנחנו תמיד מעבירים את זה עם התקציב .השנה פספסתם את זה.

יגאל אייל:

הוא פספס לכן הוא ביקש להעביר.

רועי כהן:

אבל לא משתמשים בזה.

מוטי ששון:

לא ,אני אומר ,עד עכשיו מ 2010-אם אני לא טועה ,מ 2000-לא נגענו .אבל
הם דורשים להעביר את זה במידה ואתה פתאום נתקע אז יש לך זה.
טוב מי בעד 35 1בעד ,אין נגד אין נמנעים.
הסעיף אושר .אני עובר לסעיף הבא.
אישור המועצה קריאת אולם הספורט בביה"ס שמיר על שמו של ממלא
מקום ראש העירייה יאיר טאו ז"ל .אולי לפני זה נבהיר שאנחנו במקביל פנינו
למשפחת רום.
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בקיצור ,אנחנו אחרי הסיפור הזה שקרה עם רחוב ההסתדרות.

עזרא סיטון :מוטי ,אני רוצה להעיר פה הערה ,אני לא ליכוד במקומי .אני רצתי ברשימה,
מוטי ששון:

מה זה קשור לליכוד.

עזרא סיטון :זה סניף הליכוד בחולון ,אני לא קשור.
מוטי ששון:

בוא הנה אז למה סילבן בא ,למה ביבי רצה לבוא?

עזרא סיטון :הם באים לכבד ,הם צריכים קולות,
(מדברים ביחד)
מוטי ששון:

מה שאני רוצה לומר ,ניסינו ויוסי באופן אישי מטפל בזה ,עם משפחת רום.
והם לא מוסרים תשובה .אני רק אגיד לכם מה הצענו להם ,הצענו להם כמה
הצעות .וההצעה האחרונה בסוף הייתה ,שנמשיך ההמשך ב  -ח ,370/בצד
המזרחי ,מה שבנוי כרגע ,קריית רבין זה הצד המערבי .עכשיו צריכים לבנות,
זו שהייתה גבעה ויישרנו את השטח.
הצענו את ההמשך אל הרחוב הזה ,ההמשך של פנחס אילון ,ההמשך של
פנחס אילון יהיה משה רום .וההמשך של משה דיין זה על שם חיים שרון.
ההמשך של משה דיין .משה דיין מגיע עד לרחוב בר לב ,ומבר לב עד משה
רום שהרחוב הזה יקרא על שמו של חיים שרון.
עכשיו המשפחות נתנו את הסכמתם .אחד הדברים שאמרתי למשפחות,
תראו ,אנחנו הצענו להם גם במגדלים בשדרה לתת את זה על שמו של רום.
והצענו להם גם כן ב  -ח 370/את השדרה הפנימית .הבעיה שבשדרות האלה
אין מספרים .זאת אומרת יקראו לזה רק שדרה ,אבל אין ,זה לא רחוב משה
רום מספר זה וזה .השדרה הפנימית זה רק להולכי רגל .אמרנו שזו תהיה
שדרה .למשל במגדלים בשדרה .יכולה להיות שדרה מההסתדרות עד לכיוון
גולדה .אמרנו נקרא לה רום .הם לא רוצים את זה .ואני מבין אותם .אמרתי
בסדר .אז זה ,נתחיל לעשות עבודות תשתיות ב  -ח .370/יישרנו את הגבעה.
ואת ההמשך של הרחוב נקרא על שמו של משה רום .עד עכשיו לא קיבלנו
תשובה .עירבנו את שמעון וינצ'גסטר גם כן ,דיברתי איתו ,אמרתי וינצ'גסטר
אני צריך תשובה .כי יוסי מנסה ,לא ,רמי אהרוני מנסה והם לא חוזרים .הם
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ל א חוזרים עם תשובה .אי אפשר להמשיך את הסיפור הזה עם שרון .כי אם
עושים את הסיפור אז לעשות את זה ביחד.
בעיה .כל דבר אחר ,שהוא ישן ורוצים להסב אותו ,זה מה שאתה אמרת
בהתחלה זה כל דבר כזה זה אפילו שהמועצה מאשרת אותו ,ברגע שתושב
אחד בא ומערער הכל נופל.
אילן אילן:

למה לא בתי ספר על שם ,יש פה ראשי ממשלה יש ,שיקראו על שם בתי ספר.

מוטי ששון:

הם רוצים עכשיו ,על מה אתה מדבר איתי.

אילן אילן:

בתי ספר.

מוטי ששון:

מתי יקומו בתי ספר.

אילן אילן:

לא יקומו בתי ספר עוד שנתיים עוד שלוש.

מוטי ששון:

אני לא חושב בטווח של השלוש שנים שבונים בית ספר .אבל המשפחה רוצה
עכשיו .לא דיברו על בית ספר.
הם מחכים הרבה זמן ואין .אחרי שנפל להם ההסתדרות ,אני לא רוצה ליפול
עוד פעם .תראה שרון ,כבר ראש ממשלה .אתה לא יכול להתעלם מזה .בשני
ספר היסודיים שבניתי זה אחד על שם שמיר ואחד ע"ש שרון .ותיכון שבניתי
היה בגין והפילו לי אותו משפחת קוגל .אז אני לא חושב שהשופט צדק זה לא
היה הוגן .אבל כנראה לא יודע ,אני לא רוצה להגיד שום דבר מעבר לזה ,על
מה שאני חושב על בית המשפט העליון בקביעה הזאת .כי מי שלא זוכר אנחנו
נתנו להם באופן זמני את המבנים האלה .ומה שהיום כי לא הייתה חטיבה
עליונה בקוגל .המשפחה אמרה אנחנו רוצים שאנשים יסיימו י"ב ויקראו
בוגרי קוגל .אז אמרתי באופן זמני .אבל מה קשור בית ספר קוגל פה מה הוא
קשור לח .300/זה שני דברים שונים זה לא קשור .חטיבת ביניים פה חטיבה
עליונה שם .בקיצור זה כל הסיפור.
אז חברים אני עוד פעם חוזר על עצמי ,מי בעד אישור המועצה לאולם ספורט
על שמו של יאיר טאו במתחם החדש שהוא ישרת את בית ספר שמיר.
ומהצהרים ,אני לא יכול לקבוע שעה כזו או אחרת ,הוא ישרת את הקהילה,
כמו שכל אולמות הספורט משרתים את הקהילה ,כמו שהאולם של בגין,
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שמשרת ,נמצא כביכול במתחם הזה של קוגל אבל זה מתחם ,כל המתחם
הזה של מבנה ציבור .זה שני אולמות אחד בגין ואחד יהיה יאיר טאו.
משה מועלם :זה יהיה בבית ספר עם עדיפות לבית ספר.
מוטי ששון:

בטח .זה צריך לשמש את הילדים הם רוצים ללכת לשיעור התעמלות .תשמע
אנחנו בונים בתי ספר עם אולם התעמלות מוכן .אבל זה ישרת את הקהילה.

עזרא סיטון :עד שלוש ורבע זה יהיה של בית הספר.
מוטי ששון:

לא ,למה לקבוע.

(מדברים ביחד)
מוטי ששון:

חברה ,לא להתבלבל לרגע זה אולם ששייך לעירייה ,והתושבים שלנו מגיעים
ברגע שיש ילדים באופן אוטומטי זה יורד לילדים .אם צריך לעשות איזה
מסיבה אחר הצהריים אז באותו יום לא יתאמנו שם .מה קרה .טוב מי בעד.
אני עוד פעם אומר ,שנעביר את זה להחלטה של וועדת השמות עד לישיבת
המועצה.

(מדברים ביחד)
רועי כהן:

קודם כל כמובן שאני מברך על התהליך הזה ובטח על קריאה של יאיר טאו,
איש יקר ויקיר הספורט גם בעיר חולון .אני חושב שזה דווקא במקום של
ספורט .אבל אני מתחבר לדברים הראשונים שאתה פתחת בהם ,מוטי.
הנושא הזה של לקרוא על שמו של מישהו ,והנושא הזה דבר מאוד רגיש .ולכן
אתה אמרת ,הבירוקרטיה יש פרוצדורה מסוימת שנועדה כדי למנוע איזה
שהוא תהליך.

(מדברים ביחד)
רועי כהן:

אני בגלל שאני טיפלתי בנושא של ההסתדרות ובנושא של רחוב ההסתדרות.
ואני טיפלתי בזה באופן אישי ,ואני יודע מה הפרוצדורה ,ואני יודע מה זה,

מוטי ששון:

אבל אמרנו אבל.

רועי כהן:

אבל זה לא ככה ,זה לא מה שאתה אומר להעביר בוועדת שמות .יש גם זכות
לאנשים אחרי זה ,זה לא פשוט ככה .אני לא רוצה להלאות אותך בפרטים
ואני לא זה ,אבל זה לא ככה שעושים וועדת שמות וזה .יש זמנים יש דברים
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שאיך עושים את זה .זה לא דבר שאין ,ולכן אני בא ואומר אין לי בעיה
שבאופן עקרוני ואני בעד ,ואני בטח שאני תומך .אבל מאחר שאני לא רוצה
שמח ר בבוקר יקום איזה תושב או משהו ,ויגיד שאנחנו עשינו פעולה שהיא
לא,
מוטי ששון:

אמת ,מישהו ילך על הפרוצדורה נו תעשו לי טובה.

רועי כהן:

מה ,ראית מה היה עם ההסתדרות אתה לא חלמת שיקרה ,אבל מחר בזה ,יש
פה אנשים שרצו שיקראו עליהם ,יבואו ויגידו לא עשית לפי התהליך.

מוטי ששון:

המועצה סוברנית.

רועי כהן:

גם אז היה.

מוטי ששון:

לא זה לא אותו דבר .יש הבדל בין כשאתה משנה ,אתה צריך לקבל את
ההסכמה של התושבים .עכשיו איזה הסכמה אני צריך של המשפחה בלבד.
או.קי .יש לך חומר למחשבה,
מי בעד 35 1בעד ,אין נגד אין נמנעים.
זה מאושר.
הישיבה נעולה תודה רבה.

תום הישיבה

מוטי ששון
ראש העיר

יוסי זיידה
ע1ראש העיר
ומרכז ישיבות מועצה
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