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מועצת העיר השבעה עשר שמן המניין מס' 2

מיום רביעי 437 23207/
משתתפים:
מר מוטי ששון

 -ראש העיר ויו"ר מועצה

מר יעקב אופק  -חבר מועצה
מר יעקב אחדות  -חבר מועצה
מר יעקב בבלי
מר איתי זילבר

 חבר מועצהחבר מועצה

-

מר יעקב זיתוני  -חבר מועצה
מר שמעון חזן

 -חבר מועצה

מר יעקב חרש

 -חבר מועצה

מר עמוס ירושלמי  -חבר מועצה
מר מורן ישראל  -חבר מועצה
מר רועי כהן

 -חבר מועצה

מר אילן לוי

 -חבר מועצה

מר משה מועלם

 -חבר מועצה

גב' יוליה מלינובסקי  -חבר מועצה
מר יוסי נדלר
מר זוהר נוימרק

 חבר מועצה-

חבר מועצה
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חבר מועצה

מר זאב ניסים -

מר חיים סברלו  -חבר מועצה
מר עז רא סיטון  -חבר מועצה
גב' רבקה עדן

-

חבר מועצה

גב' רונה עמרם -נתיב  -חברת מועצה
דר' שי פרוכטמן  -חבר מועצה
מר ראובן קייקוב  -חבר מועצה
מר שי קינן

 -חבר מועצה

דר' מאיר רוק  -חבר מועצה
מר עופר שמעונוף  -חבר מועצה

כמו כן השתתפו :
חנה הרצמן – מנכ"ל העירייה
עו"ד יונת דיין – יועצת משפטית
נורית בייסקי – דוברת העירייה
יגאל אייל – מנהל מח' ספורט
יגאל שגיא – יועץ ביטוח
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סדר יום :
 .1אישור מועצת העיר למינוי ע .רה"ע מר יוסי זיידה ת .ז 703790600 .כמרכז ישיבות
מועצת העיר לפי סעיף  1לתוספת השנייה לפקודת העיריות [נוסח חדש].
 .2מינוי מר זוהר נוימרק כסגן ראש העיר וממלא מקום ראה"ע בהתאם לסעיף  11לחוק
הרשויות המקומיות (בחירת ראש רשות וסגניו וכהונתם) התשל"ה .1900 -
 .6האצלת סמכויות לזוהר נוימרק לפי סעיף  10לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש
הרשות סגניו וכהונתם) התשל"ה .1900-
 .1החלטה על תשלום שכר לזוהר נוימרק כסגן וממלא מקום ראה"ע ב –  07%משרה לפי
סעיף  10א 1לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות סגניו וכהונתם) התשל"ה -
.1900
 .0מינוי מר חיים זברלו כסגן ראש העיר בהתאם לסעיף  10לחוק הרשויות המקומיות
(בחירת ראש הרשות סגניו וכהונתם) התשל"ה .1900-
 .3האצלת סמכויות לחיים זברלו לפי סעיף  10לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש
הרשות סגניו וכהונתם) התשל"ה .1900-
 .0החלטה על תשלום שכר לחיים זברלו כסגן ראה"ע ב –  177%משרה לפי סעיף  10א1
לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות סגניו וכהונתם) התשל"ה .1900-
 .8קביעת מועד ישיבות מועצת העיר ה –  10לישיבות מן המניין ,לפי סעיף  3לתוספת
השניה לפקודת העיריות [נוסח חדש] .ליום א' הראשון בתחילת כל חודש ,בשעה 19:77
שעון חורף ובשעה  27:77שעון קיץ.
 .9מינוי מר נדב יפה סמנכ"ל תשתיות כנציג של עיריית חולון באיגוד ערים דן לתברואה.
 .17אישור פרוטוקול ישיבת ועדת התמיכות בתחום הספורט( .המצ"ב).
 .11אישור מועצת העיר להמלצות ועדת תמיכה בתחום הספורט לשנת התקציב 2711
שינויים בתבחינים( .המצ"ב)
א .סעיף א  0בתבחינים להישגיות.
ב 3סעיף ב  11בתבחינים הכלליים.
 .12המלצת מועצת העיר למינוי חברי וממלאי מקום לוועדה המחוזית לתכנון בנייה מחוז
ת"א( .המצ"ב).
 .16בקשה לאישור מועצת העיר לגבי ההליכים שננקטו לאחר מכרז מס'  2002712לעריכת
ביטוחי העירייה( ,המצ"ב)
 .11בקשה לעדכון מועצת העיר לגבי ההליכים שננקטו לאחר מכרז מס'  6602712לעריכת
ביטוחי רכבי העירייה(,המצ"ב)
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 .10מינוי ועדת רכש לפי תקנה  0לתקנות העיריות (הסדר רכישות ,ניהול מחסנים ,רישום
וניהול טובין התשנ"ו  ,1998מצ"ב רשימה:
יו"ר הועדה – מר גדעון גבאי סמנכ"ל תפעול ומינהלה.
מינוי מ"מ זמני עד לינואר  2711ליו"ר הועדה – חבר הועדה רחמים בינוני מנהל אגף
התקציבים ובקרה.
חבר הועדה והיועץ המשפטי לוועדה – עו"ד רוני חלמיש סגן היועצת המשפטית.
חבר הועדה – שאול מזרחי מנהל מח' רכש ולוגיסטיקה.
חברת הועדה – מיכל ישראל עוזרת מנכ"ל.
מזכירת הועדה – סיון צחי מנהלת מח' פרויקטים והתקשרויות.
 .13אישור מינוי מר אורי צור חשב העירייה כנציג העירייה בוועד המנהל ובחבר הנאמנים של
המכון הטכנולוגי במקום הגב' תמר שרויטמן אופנהיים(.המצ"ב)
 .10אישור מועצת העיר לסמכותו של מר ניר כהן מנהל אגף רישוי עסקים ואיכות סביבה
לחתום על רישיונות עסק(.המצ"ב)
 .18הארכת מינויו של מר דני פדר כדירקטור מטעם עיריית חולון בדירקטוריון תאגיד המים
"מי שקמה".
 .19הארכת מינויה של הגב' מרה טננבוים כדירקטורית מטעם עיריית חולון בדירקטוריון
תאגיד המים "מי שקמה".
 .27מועצת העיר מאשרת ועדת מכרזים בהרכב הבא :הועדה תמנה  11חברים ע"פ הרכב
הסיעות.
אמת :זוהר נוימרק ,מועלם משה ,יעקב חרש ,ויוסי נדלר.
ש"ס :חיים סברלו ואחדות יעקב.
מצטיינים בחינוך :סיטון עזרא
עמוס ירושלמי :עמוס ירושלמי
ישראל ביתנו :יוליה מלינובסקי
צעירים :איתי זילבר
ליכוד  0חבר שלך במועצה :אילן לוי
 .21מועצת העיר מאשרת ועדת כספים בהרכב הבא :הועדה תמנה  9חברים ע"פ הרכב
הסיעות.
אמת :מוטי ששון  ,זוהר נוימרק ,דר' רוק מאיר.
ש"ס :חיים סברלו ,קייקוב רוברט ראובן
ישראל ביתנו :קינן שי
צעירים :מורן ישראל
עמוס ירושלמי :עמוס ירושלמי
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מצטיינים בחינוך :דר' שי פרוכטמן
 .22מועצת העיר מאשרת ועדה לבחירת עובדים בכירים בהרכב הבא :הועדה תמנה  6חברים
ע"פ הרכב הסיעות.
אמת :מוטי ששון
ש"ס  :חיים סברלו
ישראל ביתנו :יוליה מלינובסקי
 .26מועצת העיר מאשרת את הועדה המשפטית בהרכב הבא:
זוהר נויימרק – סגן ומ"מ לראה"ע
יצחק וידבסקי – גזבר
יונת דיין – יועצת משפטית
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ריכוז החלטות ישיבת מועצת העיר מן המניין מס'  2פרוטוקול מס' 146
 .4מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את מינוי ע .רה"ע מר יוסי זיידה ת .ז706790600 .
כמרכז ישיבות מועצת העיר לפי סעיף  4לתוספת השנייה לפקודת העיריות [נוסח חדש].
 .2מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את מינוי מר זוהר נוימרק כסגן ראש העיר וממלא מקום
ראה"ע בהתאם לסעיף  41לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש רשות וסגניו וכהונתם)
התשל"ה .4900 -
 .6מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את האצלת סמכויות לזוהר נוימרק לפי סעיף  40לחוק
הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות סגניו וכהונתם) התשל"ה .4900-
 .1מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את ההחלטה על תשלום שכר לזוהר נוימרק כסגן
וממלא מקום ראה"ע ב –  07%משרה לפי סעיף  40א 4לחוק הרשויות המקומיות (בחירת
ראש הרשות סגניו וכהונתם) התשל"ה .4900-
 .0מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את מינוי מר חיים זברלו כסגן ראש העיר בהתאם לסעיף
 40לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות סגניו וכהונתם) התשל"ה .4900-
 .6מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את האצלת סמכויות לחיים זברלו לפי סעיף  40לחוק
הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות סגניו וכהונתם) התשל"ה .4900-
 .0מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את ההחלטה על תשלום שכר לחיים זברלו כסגן ראה"ע
ב –  477%משרה לפי סעיף  40א 4לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות סגניו
וכהונתם) התשל"ה .4900-
 .8מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את קביעת מועד ישיבות מועצת העיר ה –  40לישיבות
מן המניין ,לפי סעיף  6לתוספת השניה לפקודת העיריות [נוסח חדש] .ליום א' הראשון
בתחילת כל חודש ,בשעה  49:77שעון חורף ובשעה  27:77שעון קיץ.
 .9מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את מינוי מר נדב יפה סמנכ"ל תשתיות כנציג של
עיריית חולון באיגוד ערים דן לתברואה.
 .47מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את פרוטוקול ישיבת ועדת התמיכות בתחום הספורט.
 .44מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את המלצות ועדת תמיכה בתחום הספורט לשנת
התקציב  2741שינויים בתבחינים.
א.
ב.

סעיף א  0בתבחינים להישגיות.
סעיף ב  44בתבחינים הכלליים.

 .42מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את המלצת מועצת העיר למינוי חברי וממלאי מקום
לוועדה המחוזית לתכנון בנייה מחוז ת"א( .המצ"ב).
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 .46מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את הבקשה לגבי ההליכים שננקטו לאחר מכרז מס'
 2002742לעריכת ביטוחי העירייה( ,המצ"ב)
 .41מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את הבקשה לגבי ההליכים שננקטו לאחר מכרז מס'
 6602742לעריכת ביטוחי רכבי העירייה(,המצ"ב)
 .40מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את מינוי ועדת רכש לפי תקנה  0לתקנות העיריות
(הסדר רכישות ,ניהול מחסנים ,רישום וניהול טובין התשנ"ו  ,4998מצ"ב רשימה:
יו"ר הועדה – מר גדעון גבאי סמנכ"ל תפעול ומינהלה.
מינוי מ"מ זמני עד לינואר  2741ליו"ר הועדה – חבר הועדה רחמים בינוני מנהל אגף
התקציבים ובקרה.
חבר הועדה והיועץ המשפטי לוועדה – עו"ד רוני חלמיש סגן היועצת המשפטית.
חבר הועדה – שאול מזרחי מנהל מח' רכש ולוגיסטיקה.
חברת הועדה – מיכל ישראל עוזרת מנכ"ל.
מזכירת הועדה – סיון צחי מנהלת מח' פרויקטים והתקשרויות.
 .46מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את מינוי מר אורי צור חשב העירייה כנציג העירייה
בוועד המנהל ובחבר הנאמנים של המכון הטכנולוגי במקום הגב' תמר שרויטמן אופנהיים.
 .40מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את סמכותו של מר ניר כהן מנהל אגף רישוי עסקים
ואיכות סביבה לחתום על רישיונות עסק.
 .48מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את הארכת מינויו של מר דני פדר כדירקטור מטעם
עיריית חולון בדירקטוריון תאגיד המים "מי שקמה".
 .49מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את הארכת מינויה של הגב' מרה טננבוים כדירקטורית
מטעם עיריית חולון בדירקטוריון תאגיד המים "מי שקמה".
 .27מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את ועדת מכרזים בהרכב הבא :הועדה תמנה  44חברים
ע"פ הרכב הסיעות.
אמת :זוהר נוימרק ,מועלם משה ,יעקב חרש ,ויוסי נדלר.
ש"ס :חיים סברלו ואחדות יעקב.
מצטיינים בחינוך :סיטון עזרא
עמוס ירושלמי :עמוס ירושלמי
ישראל ביתנו :יוליה מלינובסקי
צעירים :איתי זילבר
ליכוד  0חבר שלך במועצה :אילן לוי
 .24מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את ועדת כספים בהרכב הבא :הועדה תמנה  9חברים
ע"פ הרכב הסיעות.
אמת :מוטי ששון  ,זוהר נוימרק ,דר' רוק מאיר.
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ש"ס :חיים סברלו ,קייקוב רוברט ראובן
ישראל ביתנו :קינן שי
צעירים :מורן ישראל
עמוס ירושלמי :עמוס ירושלמי
מצטיינים בחינוך :דר' שי פרוכטמן
 .22מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את הועדה לבחירת עובדים בכירים בהרכב הבא :הועדה
תמנה  6חברים ע"פ הרכב הסיעות.
אמת :מוטי ששון
ש"ס  :חיים סברלו
ישראל ביתנו :יוליה מלינובסקי
 .26מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את הועדה המשפטית בהרכב הבא:
זוהר נויימרק – סגן ומ"מ לראה"ע
יצחק וידבסקי – גזבר
יונת דיין – יועצת משפטית
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פרוטוקול
מוטי ששון:

ערב טוב ,אני פותח את ישיבת המועצה ה 10 -שמן המניין ,מס'  ,2ולפני כן
אני מבקש את ההצהרה של החברים שלא היו בישיבה החגיגית ,את יעקב
אחדות  ,יוליה מלינובסקי ואילן לוי .אני אקריא לכם מה כתוב :הנני מתחייב
בזאת למלא באמונה וביושר את התפקיד כחבר מועצת עיריית חולון ,ולעשות
כמיטב יכולתי לפיתוחה של העיר ולרווחת תושביה במסגרת חוקי המדינה
וחוקי העזר העירוניים .תתחייבו ותחתמו.

אילן לוי:

מתחייב אני.

אישור מועצת העיר למינוי עוזר ראש העיר לתפקיד מרכז ישיבות המועצה:
מוטי ששון :אני עובר לסדר היום .אישור מועצת העיר למינוי עוזר ראש העיר מר יוסי
זיידה ת.ז 703790600 .כמרכז ישיבות מועצת העיר לפי סעיף  1לתוספת
השניה לפקודת העיריות ,נוסח חדש .מי בעד?
שמעון חזן:

רציתי לשאול אם הוא ראש ענף .לפי החוק הוא צריך להיות ראש ענף .לא
שאני מתנגד לו ,אני פשוט שואל ואתה תצהיר ,אם הוא ראש ענף.

מוטי ששון:

הוא יותר מראש ענף.
מי בעד?  22בעד 3מיקי איננו 3מי נמנע? אתה נמנע 3או קיי 3אושר.

עזרא סיטון :מוטי סליחה ,משהו קצר .אנחנו קיבלנו הרי שלושה חוזרים לגבי סדר היום.
פעם ב,21.11 -
מוטי ששון:

הכניסו עדכונים .ברגע שיש עדכונים אנחנו רוצים לעדכן שזה יגיע לפני
הישיבה.

עזרא סיטון :ולפעמים למשל ,כשמביאים לך למשל סדר יום יומיים לפני או שעה לפני
הישיבה משהו כזה ,קשה לי גם לעשות שיעורי בית וללמוד את הנושאים ,אני
צריך להצביע עליהם .אני לא מכיר את התקנון,
מוטי ששון:

אני לא חושב שהיו שינויים משמעותיים ,עזרא .היה שינוי אחד.

עזרא סיטון :האמת היא שנכון ,היום זה היה  ...ועדה משפטית.
מוטי ששון:

ועדה משפטית שזה נשמט והכנסתי.

עזרא סיטון :אבל לפעמים אם אפשר למשל לקבוע משהו ,נניח ,עד שבוע לפני כן .אני לא
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יודע אם זה קיים באיזה שהוא מקום,
מוטי ששון:

כן .אנחנו נותנים בדרך כלל עשרה ימים מראש.

עזרא סיטון :כדי שנוכל ללמוד את זה,
מוטי ששון:

עזרא ,זו ועדה שהיא בלאו הכי תמיד היתה קיימת באותו הרכב .אוקיי.
בסדר .אני עובר לסעיף הבא.

מינוי מר זוהר נוימרק כסגן ראש העיר ממלא מקום ראש העיר בהתאם לסעיף  74לחוק
רשויות מקומיות ,בחירת ראש רשות וסגניו וכהונתם התשל"ה 37712
שמעון חזן:

רגע סליחה .אני מתנגד בכלל שתהיה פה דבר של חצי משרה .אין חצי בהריון,
אין חצי משרה .אני פה פונה לנוימרק שיזהיר את עצמו .שמעתי שהוא רואה
חשבון ,ויש לו משרד עצמאי .אם הוא יהיה גם יו"ר ועדת תכנון ובניה משנה,
תהיה בעיה כי זה עלול להיות ניגוד אינטרסים .מצד אחד הוא יכול לייצג
קבלנים במשרדו הפרטי ומצד שני הוא ילך וידון ב ,-אל תיתמם ,יש דברים
כאלה ,וזה יכול להיות .אתה יכול להצהיר למשל שאין לך אף אחד פה
מחולון שיש לו אינטרס בעיריה או משהו כזה שהוא קליינט שלך? אתה יכול
להצהיר את זה?

מוטי ששון:

אתה לא צריך לענות לו .שמענו אותך.

שמעון חזן:

אני אומר ,זה פתח לשחיתות .או שהוא ,אני דרך אגב ,אני דווקא יכול
להעריך אותו .או שהוא יהיה במשרה מלאה ,או שלא יהיה בכלל .זה הכל.
חצי משרה ,מי יבוא ויגיד כמה זמן הוא יהיה בעיריה? מי יכול לדעת? הוא
יכול בכלל לא להגיע לעיריה .אבל אם אנחנו יודעים שהוא במשרה מלאה,
הוא יבוא .אין דבר כ זה שקוראים לו חצי משרה.

מוטי ששון:

שמענו אותך .מאחר וזוהר כבר מקיים את התפקיד שלו בהתנדבות ובקדנציה
האחרונה הוא הסכים להיות גם בשכר בחצי משרה ,והוא מיצה את זה על
הצד הטוב ביותר ,ומאחר ויש אישור משרד הפנים ,היה גם בעבר ,ללא שום
מניעה ,להיפך ,הוא עושה את עבודתו נאמנה ,הוא נמצא כאן כמעט רוב ימות
השבוע ומקבל רק חמישים אחוז שכר.
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יוליה מלינובסקי :יש לי הצעה לחסכון .גם אתה תהיה פה כל הזמן ,תקבל חמישים אחוז,
נחסוך לקופה הציבורית .למה זוהר צריך לקבל חמישים אחוז?
את דואגת לזוהר או שאת דואגת לי?

מוטי ששון:
(מדברים ביחד)

מוטי ששון :אין ראש עיר שיכול לעבוד בחצי משרה .דבר אחד .דבר שני ,גם אם את רוצה,
אני יודע שמרוב דאגה ואהבה אלי ,אבל מה לעשות ,בחמישים האחוז
האחרים אני צריך לקבל את הפנסיה כי אני כבר שבעים אחוז פנסיה .אז לא
חסכת .אז חמישים אחוז פנסיה ,חמישים אחוז שכר אני אקבל ,זה אותו
דבר.
יוליה מלינובסקי :אני רוצה לדבר ,סעיף  1 ,6 ,2אני לא רוצה לחזור על אותו דבר ,עכשיו
ברצינות .כל הכבוד,
מוטי ששון:

יוליה ,בואי קודם כל ,צריך לאשר אותו באופן פורמלי ,אחר כך העניין של
השכר.

יוליה מלינובסקי :אבל אני מתנגדת לכל ה,-
מוטי ששון  :בסדר ,עכשיו על סדר היום זה בחירה שלו כממלא מקום לפי סעיף .11
חייבים,
יוליה מלינובסקי:
מוטי ששון:

...

לא ,אחר כך .מי בעד אישור זוהר נוימרק כסגן וממלא מקום ראש העיר
בהתאם לסעיף  11לחוק הרשויות המקומיות ,בחירת ראש רשות וסגניו
וכהונתם התשל"ה .1900
מי בעד?  21בעד .מי נגד?  .1מי נמנע?  .1עזרא מה איתך?

עזרא סיטון :הצבעתי בעד.
מוטי ששון / :נמנעים 3ביחד  ,22חסר אחד 3שי יצא 3אוקיי 3זה מסתדר3
האצלת סמכויות לזוהר נוימרק לפי סעיף  71לחוק רשויות מקומיות בחירת ראש רשות
סגניו וכהונתם ,התשל"ה .7712
מוטי ששון :אני מאציל עליו .בתור ממלא מקום ראש העיר ,הוא יושב ראש ועדת מכרזים,
יושב ראש ועדת משנה לתכנון ובניה ,ממלא מקום יושב ראש ועדת מל"ח,
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מורשה חתימה על מסמכי העיריה.
מי בעד?  327מי נגד?  7נגד 3מי נמנע?  /נמנעים 3אושר3
החלטה על תשלום שכר לזוהר נוימרק כסגן ממלא מקום ראש העיר בהיקף של  20אחוז
משרה לפי סעיף 372א 73לחוק רשויות מקומיות בחירת ראש רשות סגניו וכהונתם,
התשל"ה .7712
יוליה מלינובסקי :טוב מאוד שלא נתת לי לדבר קודם כי עכשיו,
מוטי ששון :הולכים לפי סעיף סעיף.
יוליה מלינובסקי :לא ,תודה רבה לך .שמעתי את הסעיף הקודם ,גם יו"ר ועדת משנה ,גם
מכרזים ,גם מל"ח ,גם זה ,זה לא צודק .זה פשוט עבודה סביב השעון וגם אני
מאמינה שהוא יהיה בתאגיד המים ,וכל זה בחצי משרה .אתה מה זה אוהב
את האנשים שלך ודואג להם ,כל הכבוד לך .בגלל זה אני חושבת שיכולים
בעיר כמו חולון ,להביא ממלא מקום במשרה מלאה .ואז שבנאדם יעבוד
באמת כמו שצריך ,ולא יהיו תירוצים ,ואם הוא לא יעבוד כמו שצריך ,אז
יהיה מישהו אחר.
מוטי ששון :אין שום תירוצים .הכל בהסכמה.
יוליה מלינובסקי :אז תשלמו לו.
מוטי ששון :בסדר .שמעתי .מי בעד?
יוליה מלינובסקי ... :כי אתה ממילא לא עושה שום דבר .הוא חבר שלך.
מוטי ששון :מי בעד?
 27בעד 3מי נגד?  4נגד 3מי נמנע? אין נמנעים 3ההצעה התקבלה3
מינוי מר חיים זברלו בהתאם לסעיף  72לחוק רשויות מקומיות בחירת ראש רשות סגניו
וכהונתם ,התשל"ה .7712
מוטי ששון :מי בעד?
שמעון חזן:

רגע ,שניה .פה אתה עשית הסכם קואליציוני כנראה ,נכון? אני שואל אותך.

מוטי ששון :תדבר מה שאתה רוצה ,תסיים ,ואני אגיב אחר כך.
שמעון חזן:

חיים זברלו הוא מסיעה אחרת מהסיעה שלך ואם הוא ממונה כסגן אני מבין
ומסיק מסקנה מאוד פשוטה שעשית הסכם קואליציוני .בהסכם קואליציוני
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צריך לחשוף ,למשל מה האידיאולוגיה של ש"ס ,לא רק משכורות ודברים
כאלה .אז אני מבקש ממך שתחשוף קודם כל את ההסכם הקואליציוני
שע שית עם ש"ס ,אם עשית בכלל ,או שזה רק בהבל פה ,בדיבור ,בארבע
עיניים שהוא מקבל משכורת ואז יוצאים לדרך ,אז אני מבקש ממך ,תחשוף
את ההסכם הקואליציוני כמו שצריך ואחר כך נדון בזה.
מוטי ששון :אין מה לדון .אם יהיה וכאשר יהיה ,הוא שותף נאמן ומסור ,כבר עשר שנים,
שמעון חזן:

אתה טענת שאני הולך עם ה חרדים.

מוטי ששון :מי בעד?  20בעד 3מי נגד?  7נגד 3מי נמנע?  4נמנעים 3אושר3
האצלת סמכויות לחיים זברלו לפי סעיף  71לחוק רשויות מקומיות בחירת ראש רשות סגניו
וכהונתם ,התשל"ה .7712
מוטי ששון :עכשיו אני אומר ,אחראי על כל תחום התרבות התורנית בעיר ,מורשה חתימה
למסמכי העיריה וכל משימה שראש העיר יטיל עליו ,כפי שהיה בעבר .מי
בעד?  20בעד 3מי נגד?  7נגד 3מי נמנע?  4נמנעים 3אושר3
החלטה על תשלום שכר לחיים זברלו כסגן ראש העיר ב 700 -אחוז משרה לפי סעיף
372א 73לחוק רשויות מקומיות בחירת ראש רשות סגניו וכהונתם ,התשל"ה .7712
מוטי ששון :הסמכויות של זברלו כבר אמרתי,
יוליה מלינובסקי :אני רוצה לדבר,
מוטי ששון :על השכר.
יוליה מלינובסקי :כן .על השכר .אם ממלא מקום ראש העיר יכול להשתכר עם כל הסמכויות
שהטלת עליו ב 07-אחוז שכר ,ואנחנו מדברים מטעמים של חסכון והתייעלות
וכו' ,גם סגן ראש העיר שהסמכויות שלו די מוגבלות לפי מה שאתה בעצמך
הקראת עכשיו ,יכול להסתפק בחמישים אחוז משרה .כי ככה ,זה לפי הנטיה
שלך לחסוך ,לעצמך אתה לא רוצה ,אז בואו נחסוך ויהיה שווה בשווה .הוא
מקבל חמישים אחוז והוא חמישים אחוז ... .שיהיה צדק חברתי.
מוטי ששון :בסדר .מישהו רוצה להתייחס?
מי בעד? בעד  700אחוז משרה 27 3בעד 3מי נגד?  7נגד 3מי נמנע?  /נמנעים 3אושר.
קביעת מועד ישיבות מועצת העיר ה 71 -לישיבות מן המניין לפי סעיף  1לתוספת השניה
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לפקודת העיריות נוסח חדש ,ליום א' הראשון בשבוע בתחילת כל חודש ,בשעה  77:00שעון
חורף ,ובשעה  20:00שעון קיץ3
יוליה מלינובסקי :בואו נעשה כל הזמן בשעה שבע .שמונה זה מאוחר.
מוטי ששון:

אם אתם רוצים שבע זה שבע ,אין לי בעיה.

רועי כהן:

תמיד יש ישיבות לפני ,תסביר להם שצריך לעשות ישיבות שלא מן המניין
לפני הישיבה ,ואז אתה מתחיל להגיע למצב שאתה צריך בחמש וחצי ,זה
ההגין שעומד מאחורי זה .אתה עושה ועדה מקומית,

מוטי ששון:

חברים ,ההערה של רועי במקום .אנחנו לפעמים עושים גם ישיבות ועדות
משנה כדי לא לטרטר יותר מדי.

רועי כהן:

גם מקומית ,ולא מן המניין,

מוטי ששון:

ק בעתי ועדת תכנון ובניה ,אנחנו עושים שעה קודם ,שעתיים קודם.

רועי כהן:

נעשה בשבע וחצי .באמצע.

מוטי ששון:

בסדר .בקיץ שבע וחצי ,בחורף שבע.

יוליה מלינובסקי :תעשו אותו דבר ,אל תבלבלו אותנו.
מוטי ששון:

את רוצה שבע וחצי כל השנה? אוקיי .שבע וחצי כל השנה .גם קיץ וגם חורף,
רק אני מזכירכם ,יולי אוגוסט יוצאים לחופשה ואין ישיבות מועצה אלא אם
כן דברים חריגים.

דובר:

שבע וחצי זה מאוחר מדי.

רועי כהן:

בשעה שבע ,וברגע שיש ישיבות לפני נאריך את זה.

מוטי ששון :כמו שהיה בעבר זה היה שבע בחורף ,ושמונה בקיץ .מה שהיה .יולי אוגוסט
חופשת קיץ.
מי בעד? מישהו מתנגד? כולם בעד 3אין נגד 3אין נמנעים 3מאושר 22 3בעד3
מינוי מר נדב יפה ,סמנכ"ל תשתיות כנציג של עירית חולון באיגוד ערים דן לתברואה:
מוטי ששון:

סמנכ"ל חדש שנבחר במקום הרצל רוזנטל שעזב.

יוליה מלינובסקי :הבאתם אותו לפה? שנראה אותו לפחות .הוא לא היה בוועדה לתפקידים
בכירים ,נעלם,
מוטי ששון:

זה רק תפקיד סטטוטורי .יוליה ,אנחנו עכשיו בוועדה שלך ,אל תדאגי ,לא
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נקפח ,נזמין אותו.
יוליה מלינובסקי :אני רוצה לראות על מי אנחנו ממליצים.
מוטי ששון:

הוא כבר עובד עיריה ,הוא נבחר במכרז.

עזרא סיטון:

מוטי ,שאלה ,בעבר היינו ממנים חבר מועצת עיר לתפקיד הזה ,לא? או שאני
טועה.

מוטי ששון:

לא ,תמיד ארנון שאול.

רועי כהן:

בשפד"ן יש חבר מועצה.

מוטי ששון:

מי בעד?

יוליה מלינובסקי :אני לא מכירה אותו ,לא רואה אותו ,אבל אני מאמינה שהוא בסדר.
מוטי ששון:

מי בעד? אני רוצה לספור .הוא נציג שלנו באיגוד ערים .עוד פעם.
מי בעד?  22בעד 3מי נגד? אין 3מי נמנע?  7נמנע 3אושר3

אישור פרוטוקול ישיבת ועדת התמיכות בתחום הספורט
יגאל אייל:

שני סעיפים 17 ,ו ,11 -הסעיף הראשון ...תיקונים טכניים בלבד ,הם לא
מהותיים ...

דוברת:

יגאל ,תתחיל מאישור הפרוטוקול.

יגאל אייל:

אוקיי .אני מדבר על סעיף  ,17הפרוטוקול ,ועדת ספורט קבעה על פי לוח
זמנים ונוהלים של רשם העמותות והעיריה ,פשוט עשינו סדר ... ,בסעיף 2
אישרנו  ...פעלה שם ,אישרנו לה ,אותם מאמנים ואותו מועדון ,להגיש בקשה
לתמיכות לשנה הקרובה ... ,סעיף משמעותי יותר ,סעיף  ... ,1לתת להם,
להעביר את זה ל ...מהסיבה שבחציון הראשון  ...הייינו צריכים לקזז את
דמי השימוש לחצי שנה קדימה ... .דמי שימוש ,ואז נוספו הרבה ויכוחים
ותביעות משפטיות .הרעיון עכשיו שאת הרבעון הראשון  ...בלי לקזז דמי
שימוש ,וברבעון השני והרביעי נקזז דמי שימוש בפועל מול אישורים של
יושבי ראש האגודות ,על פי ביצוע בפועל ולא על פי  ...זה יפתור לנו הרבה
מאוד בעיות.

דוברת:

לנו או לאגודות?

רועי כהן:

לאגודות ,היו מורידים להם,
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לאגודות .היו מורידים להם מראש את דמי השימוש ואז היינו צריכים
לעשות את ההתאמה ,האם הקיזוז מראש תואם את השימוש בפועל .היום
יוליה ,הם יקבלו נקי ברבעון הראשון והשלישי את התמיכה ,וברבעון השני
והרביעי ,מורידים ...דמי שימוש .זה יקל עליהם ויקל עלינו .סעיף  ,6אנחנו
עושים הבחנה בין  ...וסעיף הישגיות  ..ובענפים לא אולימפיים ההישגיות
תהיה ברמה שתקבע  07אחוז מהתמיכה ,מתוך מטרה לעודד ענפים
אולימפיים .יש בזה גם,

מוטי ששון:

יש שאלות?

שמעון חזן:

יש לי שאלה .קודם כל אני לא יכול לאשר פרוטוקול שאני לא שותף לא,
בעיקר לחברי מועצה חדשים .דבר שני ,הייתי רוצה לשאול שאלה ,האם לפי
הקריטריונים יש למשל בודקים ,כל אגודה ואגודה ,כמה צרכנים יש לאגודה
הזאת ,כמו אוהדים למשל ,איך לכדורסל חולון שיש אלפי אוהדים יש כ-
 1,277,777שקל ואיך להתעמלות אמנותית של  137צופים לשנה נותנים להם
קרוב לחמישה מליון .דוגמה ,איך זה צפרירים חולון ,קבוצת כדורגל ,הנה פה
קובי זיתוני נמצא פה ,איך צפרירים קבוצת כדורגל שהיתה בליגת על במהלך
ה 27 -שנים שאתה ראש עיר ,ירדה לליגה ב' נדמה לי .ויש לה צרכנים כל כך
רבים ,אוהדי כדורגל כל כך גדולים ,איך זה שנותנים ל 137 -צופים כל כך
הרבה כסף ומארחים אותם עוד מחו"ל ולהפועל חולון כדורסל וכדורגל שהיו
פעם קבוצות פאר ,איך זה שלא נותנים להם .איזה מן קריטריונים יש פה
בכלל?

מוטי ששון:

אוקיי ,מאחר ואנחנו מדברים על אישור פרוטוקול של הועדה,
מי בעד אישור פרוטוקול?  71בעד 3מי נגד? אין נגד 3מי נמנע?  1נמנעים3
אושר3

אישור מועצת העיר להמלצות ועדת תמיכות בתחום הספורט והתבחינים3
יגאל אייל:

מה שהתייחסתי כאן לשימוש תבחינים ,דיברנו על שני דברים ,אחד על
הענפים הלא אולימפית שמקבלים  00אחוז מהתמיכה המירבית בהישגיות,
והסעיף השני זה החלוקה,
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עזרא סיטון :מוטי ,שאלה קצרה .בנושא ענף ה ,הספקתי לעיין ,בענף ספורט אישי ,א,8.
תחת הגדרה של ענפים אישיים קבוצתיים .ואז רשום לך שם ענף ספורט
אישי .בעמוד השני .כך כתוב ,בענף ספורט בו תחרות ...יתקיים בין יחידים
ואז כתוב 'רק אם היא מאגדת בתוכה קבוצה של  10ספורטאים לפחות ב
אותו ענף' .מה אנחנו עושים אם יש איזה מישהו שהוא אלוף ישראל,
בבאולינג למשל והוא גר בחולון או שהוא בהיאבקות שהוא לא נמצא בתוך
אגודה ואין את המספר הזה  ,10אז איך אנחנו כרשות ,הרי הוא שגריר של
העיר ,איך אנחנו כרשות יכולים לסייע לו מלבד המלגות שיש לספורטאים,
אבל זה מלגה ,נניח של פעם בשנה ויותר הוא לא זכאי .הוא רוצה להמשיך
להתמודד .אנחנו מסייעים לו להיות שגריר טוב של העיר הזו.
מוטי ששון :אנחנו נותנים תמיכות לאגודות חולוניות.
עזרא סיטון :כן אבל יש כאלה שאין  10באגודה,
מוטי ששון :קודם כל עזרא ,אתה יכול להעלות בישיבות של ועדת הספורט ,תעלה את
ההצעה שלך לתמוך לאו דווקא באגודה כמו שבספורטאי .בין אם הוא
באגודה חולונית ובין אם הוא לא באגודה חולונית .תעלה את זה ,יתייחסו
בוועדה ,אם יש מקום לשקול את זה .למשל בנושא של המצטיינים ,אנחנו לא
מתייחסים לאגודה .לפעמים ישנו ג'ודואיסט שנמצא באגודה אחרת ,זכה
באליפות הארץ ,הוא יקבל את ה 3777 -שקל מלגת מצטיינים.
עזרא סיטון :רק אם הוא חבר באגודה ,ויש כאלה שאין את ה ,10 -יש כאלה בודדים,
מוטי ששון:

תעלה את זה בוועדה.

יגאל אייל:

 ...את הקביעה מה ההבחנה בין ספורט אישי ,ספורט ...ואיך מגדירים ,קודם
כל עירית חולון תומכת בכל ...אך ורק עמותה ,ולא בבודדים .וזה לא חשוב
אם בעמותה החולונית מתגוררים בחולון או לא ,כי אנחנו מתייחסים
להגדרת עמותה כמשחקת ומתאמנת בעיר .לגבי ספורט בודדים אכן יש בעיה,
אסור לנו לתמוך בהם ואין לנו דרך לתמוך בהם ישירות והדרך היחידה שיש
להם זה באמת דרך ועדת מילגות עירונית שהרבה מאוד ספורטאים חולונים
ש . ..באמת זוכים לאותה מלגה .אין שום דרך חוקית אחרת ,כי זה יהיה
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תמיכה  ...שלא על פי נוהלים .אין לנו דרך לעשות את זה.
עזרא סיטון :רשויות אחרות לא עושות?...
מוטי ששון:

עזרא ,תעלה את זה בועדת ספורט .אוקיי .מי בעד הסעיף להמלצות ועדת
תמיכות בתחום הספורט והתבחינים סעיף א 0.בתבחינים להישגיות ,ב .סעיף
ב 11 .בתבחינים הכלליים.
מי בעד?  20בעד 3מי נגד?  7נגד 3מי נמנע?  4נמנעים 3אושר3

המלצת מועצת העיר למינוי חבר ממלא מקום לועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל
אביב.
מוטי ששון:

קיבלתם רשימה של ארבעה והחמישי זה אני.

רועי כהן:

זה היה כבר מוטי .בפעם הקודמת הבאנו את זה .בישיבה לפני  ...אישרנו.

מוטי ששון:

אתה צודק .אבל לא זה .עכשיו התחלפו ראשי ערים.

רועי כהן:

בגלל זינגר?

מוטי ששון:

הוא לא נכנס ...ההחלטה היא החלטה שמית בלבד .לכן ביקשו את זה .כי אז
מה שקרה ,בגלל שצבי בר פרש ,ואשר יעקב מבני ברק פרש ,הלך לכנסת ,יעל
גרמן הל כה ,נוצר מצב שבועדה המחוזית היה נציג אחד לראשי ערים ,בעצם
שניים ,אני ורון .ורון בדרך כלל לא מופיע ,נוצר מצב שאני לבד מייצג את
ראשי הערים .ורק כשהתחלף השלטון ,אלה השמות שאני חושב שכדאי
שיהיו שם בוועדה ,כולל ממלאי המקומות .קיבלתם את השמות?

דובר:

לא.

מוטי ששון:

ממלא מקום זה הרשויות היותר קטנות .אני אקרא את השמות לפרוטוקול.
רון חולדאי -עירית תל אביב,

יוליה מלינובסקי :איך אתה יכול להמליץ על ראש העיר של ה,
מוטי ששון :לא ,הם מבקשים המלצה ולוקחים את ההמלצה של כל ראשי הערים ,מציגים
את זה לשר ואז השר מחליט .זו הפרוצדורה ,לא אנחנו קבענו אותה.
יוליה מלינובסקי :ואם בתל אביב יחליטו לא להמליץ עליך ,מה יקרה?
מוטי ששון:

עוד יותר טוב .חולדאי רון ראש עיריית תל אביב ,זייברט חנוך ,ראש עירית
בני ברק ,זינגר ישראל ,ראש עירית רמת גן ,פדלון משה ,ראש עירית הרצליה,
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ואני .והיתר ממלאי מקום .רן ,ראש עירית גבעתיים ,גל ישראל ראש העיר
קרית אונו ,אלוני דרור ראש מועצת כפר שמריהו ,א .פכטר הרביעי ,ויש כרגע
בעיה עם כמה רשויות .מי בעד?
שמעון חזן:

אני רוצה גם להגיד משהו.

מוטי ששון:

אני שאלתי רק לספציפי ה זה.

שמעון חזן:

אני לספציפי הזה אומר .אני אומר ככה ,לדעתי ,לא צריכים לשלוח אותך
בכלל להיות ה ...שלנו .אדם שלא התנגד לתחנה המרכזית ב 18.6.2716 -אתה
לא יכול לבוא ולהיות הנציג של חולון.

מוטי ששון:

מי בעד הרשימה שהצעתי?
 2/בעד הרכב הרשימה שהקראתי 3מי נגד?  7נגד 3מי נמנע? שניים 3אושר3

בקשה לאישור מועצת העיר לגבי הליכים שננקטו לאחר מכרז מס'  21/2/072להארכת
ביטוחי העיריה ,המצורף בזאת3
מוטי ששון:

מי מציג את זה .יגאל שגיא ,יועץ הביטוח של העיריה בבקשה.

יגאל שגיא:

ביטוחי העיריה  ...לחידוש מדי שנה ,יוצאים למכרז מדי פעם בפעם לתקופה
של שלוש שנים או חמש שנים .במכרז האחרון נעשה נסיון ללכת בשיטה
שהיא קצת שונה מהעבר ,אנחנו קוראים לה שיטת תל אביב .שיטת תל אביב
אומרת שלוקחים השתתפות עצמית לעיריה כשהיא מצטברת .כל עוד לא
מגיעים להשתתפות העצמית המצטברת ,העיריה משלמת את הנזקים,
כשמגיעים להשתתפות העצמית המצטברת חובת התשלום עוברת לחברת
הביטוח והיא משלמת מאותו רגע ואילך כל תשלום שצריך לשלם אותו.
עשינו פה בדיקה כמה צריך להיות הסכום הזה ,הגענו למסקנה שזה צריך
להיות סכום של כמה מליוני שקלים ,שלושה מליון שקל ליתר דיוק ,וניסינו
לצאת עם זה למכרז הביטוחים לפי כאמור שיטת תל אביב .שיטת תל אביב
אגב ,תל אביב היא העיר היחידה שבה נוקטים בשיטת הביטוח הזאת .המכרז
פורסם ,היתה התעניינות מסוימת ,חברת איילון ,חברת הפניקס התעניינו
בזה אבל בסופו של דבר כשהגענו לפתיחת תיבת המכרזים ,התברר שאין אף
הצעה .מועצת העיר אישרה בזמנו ,זה היה בשנת  2712אישרה לצאת במשא

19

מועצת העיר ה –  71חולון

ישיבה מן המניין מס' 2

4/72/207/

פרוטוקול 471

ומתן ,לערוך את המכרזים במשא ומתן ,במתכונת שהיתה במכרז .מתברר
שגם במשא ומתן חברות הביטוח לא מוכנות ללכת לכיון הזה והתברר מאוד
שגם תל אביב עצמה כבר לא עושה את זה בשיטה הזו כי חברות ה ביטוח
שעשו את זה קודם לכן ,איילון תחילה ולאחר מכן הפניקס ולאחר מכן זה
חזר שוב לאיילון ,גם הם הפסיקו לבטח את זה כי זה גרם להם להפסדים
ניכרים .לא רצו יותר ל ...בצורה הזאת .הדרך היחידה שנותרה היתה לחזור
לשיטה הקודמת שהיא אגב ,שיטה מצוינת .השיטה הקודמת דיברה על
עריכת הביטוחים בפוליסות נפרדות .כל פוליסה יש לה את התנאים שלה ,את
סכומי הביטוח שלה ,את הפרמיה שלה ואת ההשתתפויות העצמיות
הספציפיות שלה ובשיטה הזאת חודשו הביטוחים .ה אמת היא חודשו
בתנאים מצוינים ,אפילו נמוכים מהאמדן שהיה,
שמעון חזן:

מי חברת הביטוח?

יגאל שגיא:

איילון חברת הביטוח .ה ביטוחים חודשו בצורה הזאת ,אבל הם חודשו שלא
במתכונת שאושרה על ידי מועצת העיר שאמרה לחדש את זה במתכונת
שהיתה במכרז עצמו כי לא ניתן היה לעשות את זה .אבל אי אפשר היה מצד
שני להשאיר את העיר ללא ביטוחים .לכן זה חודש בצורה הזאת ,והשנה,
בגלל ה קרבה לבחירות,

שמעון חזן:

מה המשמעות הכספית של כל מה שאתה אומר?

יגאל שגיא:

המשמעות הכספית היא לא נעים להגיד ,אבל יצא לטובה .כלומר יצא אפילו
שהאמדן במכרז היה  1,120,777שקל ,בסופו של יום התברר שאנחנו נשלם
משהו בסביבות מליון שקל .כלומר פחות ב 120,777 -שקל .לכן לגבי הנושא
הזה מתבקש אישור מועצת העיר להליכים ש,

שמעון חזן:

מה התפקיד שלך?

יגאל שגיא:

אני עורך דין ,יועץ לנושא ביטוח.

שמעון חזן:

יועץ חיצוני?

יגאל שגיא:

חיצוני לגמרי.

יוליה מלינובסקי :יש לי שאלה .כל המערך הזה ,עם השיטה החדשה ,איך לא בדקתם איך
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זה עובד בתל אביב?
יגאל שגיא:

בדקנו.

יוליה מלינובסקי :אבל התברר שבתל אביב כבר לא עובדים ככה.
יגאל שגיא:

זה התברר אחר כך.

דוברת:

כשיצאנו למכרז,

יוליה מלינובסקי :אז מה היתה ...ללכת בשיטה הזאת?
יגאל שגיא:

כפי שעורכת הדין אמרה ,כשיצאנו למכרז הם עדיין היו מבוטחים בשיטה
הזאת.

יוליה מלינובסקי :אמרת שזה שיטה יותר טובה.
יגאל שגיא:

לא ,זו שיטה אחרת .המיוחד שבה הוא שאתה מגדר את הסיכון שלך .אתה
יודע בדיוק כמה אתה משלם ,אתה משלם פעם אחת הפרמיה ,פעם שניה את
ההשתתפות העצמית וזהו .כלומר גידור הסיכון .וזה היה מה שמשך את
ההנהלה הכספית של העיריה ללכת בכיוון הזה.

שמעון חזן:

ברשותך ,אתה אומר שחסכתם למען האמת בתשלום הפרמיה .אבל אני
שואל גם את הדבר ההפוך מזה .מה הסיכונים ששילמתם יותר .הרי תראה,
אתה יכול לחסוך בפרמיות אבל אתה מעלה את הסיכון שלך בביטוח.

יגאל שגיא:

לא העלינו את הסיכון .זה נשאר ללא שינוי.

שמעון חזן:

אז איך אתה מסביר את זה שבמכרז הראשון שאיילון היתה צריכה להגיש
את זה ,היא לא הגישה ועכשיו בתנאים יותר גרועים היא כן הסכימה.

יגאל שגיא:

לא ,זה לא תנאים יותר גרועים .אולי לא הבהרתי את עצמי .המכרז המקורי
יצא בשיטה של השתתפות עצמית מצטברת כללית .לזה לא היו הצעות.
חזרנו לשיטה הקודמת ,נאלצנו לחזור לשיטה הקודמת שבה העיריה היתה
מבוטחת גם שנה קודם .פוליסות נפרדות עם השתתפויות עצמיות נפרדות.
את השיטה הזאת חברת איילון הכירה ,חברות אחרות מכירות גם כן ,לכן
הם הלכו עם זה.

רועי כהן:

אפשר לשאול שאלה? אני לא חורג ממנהגי ואני לא אוהב לאשר דברים
בדיעבד .מאחר ואתה מציע לנו לאשר משהו בדיעבד ,אני עדיין לא הפנמתי
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את השיקולים שהיו למה בשנת  2716היתה פה מועצת עיר ,למה בשנת 2716
לא הגיע לנו לאשר את ה התקשרות ה זאת ולמה היום אנחנו מאשרים
התקשרות שהיתה בדיעבד .יכול להיות שיש לזה הסבר ,אבל חייבים לדעת כי
יש השלכות לאישור בדיעבד,
יונת דיין:

קודם כל האישור הוא לא רק בדיעבד ,הוא גם לשנה ...המכרז יצא על שלוש,

יוליה מלינובסקי :זה כמו תקציב דו שנתי של ממשלה .זה בדיוק הסיפור פה עכשיו.
יונת דיין:

המכרז יצא על שלוש שנים .כשהגיעה ועדת המכרזים ולא היו הצעות ,הגישה
את הצעתה למועצת העיר ,נוהל משא ומתן ,לא הצלחנו להצמד למתכונת
הקיימת וחזרנו למתכונת הקודמת .עקב טעות ,עקב אולי טיפה חוסר תשומת
לב והבנה של המנדט שהתקבל ממועצת העיר ,היינו בטוחים שזה בתוך
המסגרת .לאחר הבחירות כשהגיע מועד החידוש לשנה נוספת ,ישבנו שוב
ודיקדקנו בפרטים הקטנים ולמען הסדר הטוב מכיון שבשנה הבאה אנחנו
מביאים לאישורכם ,אנחנו מחזירים גם לשנה ה,-

מוטי ששון:

אוקיי ,מי בעד.

ישראל מורן :למעשה מפצלים את האישור בין מה שבדיעבד לבין מה ש,-
יונת דיין:

האישור כרגע הוא גם לשנה שהסתיימה וגם לשנה שמתחילה עכשיו.

ישראל מורן :שאלה ,בהמשך למה שרועי אמר .מותר לנו אז לאשר את מה ש,-
רועי כהן:

היא טוענת שכן.

מוטי ששון:

מי בעד אישור ההליכים שננקטו לאחר מכרז  2002712להארכת ביטוחי
העיריה כפי שמצורף לכם.
מי בעד?  71בעד 3מי נגד? אין 3מי נמנע?  2נמנעים3

עדכון מועצת העיר לגבי הליכים שננקטו לאחר מכרז מס'  – ///2072ביטוחי העיריה לרכבי
העיריה3
יוליה מלינובסקי :זה אותו סיפור?
מוטי ששון:

זה אותו סיפור- .
מי בעד?  71בעד 3אין נגד 3מי נמנע?  2נמנעים 3אושר3
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מינוי ועדת רכש לפי תקנה  2לתקנות העיריה (הסדר רכישות ניהול מחסנים ,רישום וניהול
טובין) התשנ"א 7711
מוטי ששון:

מצורפת הרשימה .יו"ר הועדה גדעון גבאי סמנכ"ל תפעול ומינהלה .בינתיים
יהיה מינוי זמני עד לינואר כי גדעון נמצא בחופשה ,ליו"ר הועדה ,ממלא
מקום זמני של חבר הועדה רחמים בנוני מנהל אגף תקציב ובקרה .יתר חברי
הועדה :עו"ד ר וני חלמיש ,סגן היועצת המשפטית ,שאול מזרחי מנהל
מחלקת רכש ולוגיסטיקה ,חברת הועדה מיכל ישראלי ,עוזרת מנכ"לית,
מזכירת הועדה ,סיון צח ,מנהלת מח' פרויקטים והתקשרויות.

יוליה מלינובסקי :שאלה ,אני זוכרת שלפני הרבה שנים ישבתי בועדת רכש.
מוטי ששון:

שינו את זה.

רועי כהן:

היא הפכה להיות ועדה מקצועית.

מוטי ששו:

כמו שועדת הקצאות ,ועדת תמיכות ,גם כן היו חברי מועצה ,בועדת הקצאות
היו חברי מועצה בעבר .שינו את זה.

רועי כהן:

יש ועדת משנה לתמיכות.

מוטי ששון:

ועדת משנה .אבל לא הועדה .שינו בקדנציה הקודמת .אוקיי.
מי בעד?  2/בעד 3מי נגד? אין נגד 3מי נמנע?  7נמנע 3אושר.

אישור מינוי מר אורי צור חשב העיריה כנציג העיריה בועד המנהל בחבר הנאמנים של
המכון הטכנולוגי במקום גב' תמר אופנהיים 3מי בעד?
דובר:

איזה כישורים צריך לזה?

מוטי ששון:

אורי הוא חשב העיריה ,והנה ,אורי נמצא כאן .רואה חשבון ,הוא בהתנדבות.
על פי הסכם מגיע לעירית חולון שני נציגים .מי בעד?

שמעון חזן:

מי הנציג הראשון?

מוטי ששון:

גדעון גבאי .מי בעד?

יוליה מלינובסקי :שאלתי לגבי הנציגות במקום הזה .זה היה  ...נבחרי ציבור.
מוטי ששון:

עד עכשיו היה ,אני מזמן הייתי יו"ר הדירקטוריון ,אבל גמרנו ,אתה לא יכול
להיות .הייתי 2קדנציות וסיימתי.

יוליה מלינובסקי :אבל למה לא נבחרי ציבור? זה מכח החוק או שזה החלטה של הנהלת

23

מועצת העיר ה –  71חולון

ישיבה מן המניין מס' 2

4/72/207/

פרוטוקול 471

העיר?
מוטי ששון:

אני כבר לא זוכר ,אני אוכל לבדוק את זה.

יוליה מלינובסקי :אז אולי כדאי לדחות את זה ולבדוק?
מוטי ששון:

לא ,עד שמצאנו נציג ,עד שמצאנו אותו שהוא יהיה,

יוליה מלינובסקי :שאלתי שאלה ...,מקצועי מכח החוק ,או בהחלטה של הנהלת העיר ,זה
מה שאני שואלת.
דובר:

למה לא מכניסים חבר מועצת עיר?

מוטי ששון:

התקנון של המכון אומר,

דובר:

לגבי ראש עיר זה בטוח שזה ניגוד עניינים היום ,זה אני זוכר עוד מאז,

מוטי ששון:

אני הייתי שתי קדנציות ,זהו.

יוליה מלינובסקי ... :חבר מועצה יכול להכנס לשם.
יונת דיין:

המכון הטכנולוגי הוא לא גוף עירוני .הוא לא חברת בת עירונית והוא לא
תאגיד עירוני .אין לי שליטה עליו ואין לי עניין ,אני מניחה שזה בתקנון
היסוד של המכון שנקבעה שותפות מסוימת עם העיריה ,קבעוה לה כמה
נציגים וסוג הנציגים .בכל מקרה ,מכיון שמועצת העיר ממנה ,אפשר לבדוק
את זה .ואם יחליטו שיש אפשרות גם לנציג שהוא חבר מועצה וירצו לשנות,
מועצת ה עיר יכולה לשנות .כרגע אם לא ממנים אף אחד ,מכיון שתמר כבר
סיימה את הכהונה שלה ,לא יהיה לנו נציגות שם .לא נשפיע,

מוטי ששון:

אנחנו נבדוק את מה שאת אמרת .מי בעד?

יוליה מלינובסקי :אני רוצה שיהיה רשום ,ואני רוצה שבישיבה הבאה ,יונת ,אני מבקשת
תשובה רשמית לגבי העניין הזה.
מוטי ששון:

אוקיי .מי בעד?
 22בעד 3מי נגד? אין 3מי נמנע?  /נמנעים 3אושר3

אישור מועצת העיר לסמכותו של מר ניר כהן כמנהל אגף רישוי עסקים ואיכות הסביבה
לחתום על רשיונות עסק
יוליה מלינובסקי :הוא לא היה קודם?
מוטי ששון:

לא ,הוא היה התובע העירוני.
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יוליה מלינובסקי :במקום מי הוא בא?
מוטי ששון:

במקום גיספן .הוא עזב ,הלך לנהל חברה גדולה .הוא עשה עבודה טובה.

מי בעד?  24בעד 3מי נגד? אין 3מי נמנע? אין נמנעים 3אושר פה אחד3
הארכת מינויו של מר דני פדר כדירקטור מטעם עירית חולון בדירקטוריון של תאגיד המים
מי שקמה3
מוטי ששון :זה רק עובדי עיריה אני מבין .אני רואה גם את מרה .רק את עובדי העיריה
שנמצאים ,לא הארכנו בפעם הקודמת.
יונת דיין:

שלוש שנים.

מוטי ששון :אוקיי .מי בעד,
דובר:

על מה מצביעים פה?

מוטי ששון :להאריך במי שקמה .אני מדבר רק על פקידי העיריה .אם אני לא טועה זה
שליש,
רועי כהן:

שליש –שליש -שליש .זה לא פשוט ,צריך לשלוח אותם לועדת ברנר,

מוטי ששון :שניהם היו ,עוד קדנציה.
מי בעד?  2/בעד 3מי נגד? אין 3מי נמנע?  7נמנע 3אושר3
הארכת מינויה של גב' מרה טננבוים כדירקטורית מטעם עירית חולון בתאגיד המים מי
שקמה3
מוטי ששון :מי בעד? היא מהנדסת בתשתיות .אוקיי.
 24בעד 3מי נגד? אין 3אין נמנעים 3אושר פה אחד3
מועצת העיר מאשרת את ועדת המכרזים בהרכב הבא:
מוטי ששון:

הועדה תמנה  11חברים על פי הרכב הסיעות .אמת– זוהר נוימרק ,מועלם
משה ,יעקב חרש ,יוסי נדלר .ש"ס– חיים זברלו ,אחדות יעקב .עזרא סיטון,
עמוס ירושלמי ,יוליה מלינובסקי ,איתי זילבר ,אילן לוי.
מי בעד?  24בעד 3מי נגד? אין 3מי נמנע?  7נמנע 3אושר.

מועצת העיר מאשרת את ועדת הכספים בהרכב הבא:
מוטי ששון:

הועדה תמנה תשעה חברים על פי הרכב הסיעות .מוטי ששון ,זהר נוימרק,
ד"ר רוק מאיר .חיים זברלו ,קייקוב ראובן ,קינן שי ,מורן ישראל ,עמוס
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ירושלמי ,שי פרוכטמן.
מי בעד?  24בעד 3מי נגד? אין 3מי נמנע?  7נמנע 3אושר3
מועצת העיר מאשרת את הועדה לבחירת עובדים בכירים בהרכב הבא:
מוטי ששון :הועדה תמנה שלושה חברים על פי הרכב הסיעות :מוטי ששון ,חיים זברלו,
יוליה מלינובסקי.
יוליה מלינובסקי :אני רוצה לדעת באיזה תפקידים בדיוק הועדה הזאת,
מוטי ששון:

לתפקידים סטטוטורים.

יוליה מלינובסקי :אני שמתי לב שיש המון תפקידים,
מוטי ששון:

סטטוטוריים .אני יכול להגיד לך ,מהנדס העיר.

יונת דיין:

אני אקריא לה את הרשימה מפקודת העיריות .מנהל כללי ,מזכיר  ..כשיש
מנהל כללי ,מהנדס ,רופא וטרינר ,יועץ משפטי ,מנהל מחלקת חינוך ,מבקר
וגזבר.

מוטי ששון:

את היית ב ועדות ה אלה.

יוליה מלינובסקי :אני הייתי אבל שמתי לב שעכשיו יש המון תפקידים,
מוטי ששון :הם לא סטטוטוריים ,סמנכ"ל תשתיות הוא לא סטטוטורי.
יוליה מלינובסקי :אז איזו ועדה שבוחרת סמנכ"ל תשתיות?
מוטי ששון :ועדת מכרזים רגילה של העובדים .סטטוטוריים אנחנו.
חנה הרצמן:

כרגע היא ממלאת מקום לשלושה חודשים ,כשיהיה מכרז יוליה תשב
בוועדה.

עזרא סיטון:

חנה ,תעשו שיעורי בית לגבי מי שמאיישת כרגע את ראש מינהל החינוך
הבא.

מוטי ששון:

אני עוד לא יודע מי .טוב.
מי בעד?  24בעד 3מי נגד? אין נגד 3מי נמנע?  7נמנע 3אושר3

מועצת העיר מאשרת את הועדה המשפטית בהרכב הבא:
מוטי ששון:

הועדה המשפטית ,היו"ר שלה הוא ממלא מקום ראש עיר מי שעד היום ,זוהר
נוימרק ,יצחק וידבסקי גזבר ויונת דיין יועצת משפטית .זו ועדה שהיא כבר
עשרות בשנים.
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אני מבקש גם להצטרף לועדה הזאת אם אפשר .הועדה המשפטית .לא יקרה
שום דבר אם יהיה עוד אחד .אין מגבלה.

מוטי ששון:

טוב ,בואו נאשר את זה ואני אשקול את מה שביקשת.

יוליה מלינובסקי :מה מהות הועדה?
מוטי ששון:

זו ועדה ,יונת ,תסבירי .דברים שיונת מביאה לועדה.

יונת דיין:

לא תמיד אני ,לפעמים גם הגזבר ,כשיש צורך להשיג שירותים משפטיים
חיצוניים,

יוליה מלינובסקי :מסירת עבודות ,הבנתי.
מוטי ששון:

לא מסירת עבודות ,לא לבלבל.

יונת דיין:

יועצים משפטיים עורכי דין לא חייבים ללכת למסירת עבודות .ישנה גם
טיוטת נוהל של משרד הפנים אבל היא לא בשימוש ,הועדה שלנו פועלת
מאוד בדומה אליה ,בהתאם לנושא ולמומחיות ,ולסוג הפעולה הנדרשת,
אנחנו לוקחים הצעות מחיר משלושה ,ארבעה ,חמישה מומחים רלוונטים
לתחום ,הועדה שומעת את ההצעות של שלושתם מול המקרה שצריך לטפל
בו ,הועדה גם מאשרת פשרות אם עורכי הדין מבקשים להגיע אליהם ובקרה
ומעקב אחרי עורכי דין חיצוניים באופן שמשותף גם לצד הכספי.

יוליה מלינובסקי :מה התקציב של הועדה הזאת? על כמה כסף מדובר?
מוטי ששון:

תלוי כמה תביעות יש לך .בואי נגיד כ כה ,במקום שראש העיר יגיד אני לוקח
את העורך דין הזה והזה ,שלא יקרה מצב שאני בוחר את הנציגים ,אמרנו יש
ועדה משפטית ,שהיא תחליט.

יוליה מלינובסקי :שאלתי שאלה מאוד פשוטה .על איזה סכומים לשנה הועדה דנה,
מוטי ששון:

אין הגבלה של סכומים .את בוחרת,

יוליה מלינובסקי :אני חושבת שפה ראוי שיהיה עוד נציג ציבור מטעם האופוזיציה שיפקח
על פעילות הועדה הזאת ,כי זה לא הגיוני פה ,זה הרבה כסף ובלי שום פיקוח,
מוטי ששון:

את בוחרת עורך דין שייצג אותך .בתביעה שהוגשה נגד העיריה .והיא לא
רוצה לקבל החלטה לבד ,מביאה את זה לפורום פנימי .זה עובד כבר עשרות

27

מועצת העיר ה –  71חולון

ישיבה מן המניין מס' 2

4/72/207/

פרוטוקול 471

בשנים ואני לא רואה שום מניעה לא לאשר את זה.
עזרא סיטון:

מוטי ,על אותו משקל,

דובר:

הוא לא קיבל החלטה שהוא מצרף מישהו בכלל.

עזרא סיטון:

על אותו משקל כמו שאתה שוקל לגבי אילן לצרף לועדה המשפטית ,האם
אפשר לצרף לסעיף  22עוד מישהו נוסף?

רועי כהן:

לא ,זו ועדה על פי חוק .זה ראש העיר ,ונציג של אופוזיציה .כך בחוק.

מוטי ששון:

מה שאמרה יוליה ,מה שאמר אילן ,אני אשקול את זה .מי בעד אישור ההצעה
הזאת להרכב המשפטי?  26בעד .מי נגד? אין .מי נמנע? שניים נמנעים.
ההצעה אושרה .תודה רבה.

הודעות אישיות:
יונת דיין:

אני אקריא .לפי הסעיף לתוספת הודעה אישית לשם תיקון אי הבנה שחלה
בדברי המבקש בקשר לדבריו ,לשם הסרת אשמה שהושמעה כלפיו בישיבות
המועצה ,הודעה אישית ,כל אשר  ...דובר מועצה או אדם אחר .ההודעה
בכתב שהוגשה לראש העיריה ,הסעיף שמדבר על הודעה אישית בעניין
הספורט שבו הזכרתי את מר זיתוני בישיבה הראשונה כאשר במהלך דברי
קם ויצא ,זה קם ונופל בהגדרה .והודעה בקשר לתחנה מרכזית ,פעילותי
והיכן עומד הנושא לטעמי לא נופל בהגדרה ,אפשר להעלות את זה כהצעה
לסדר במועצה הבאה.

שמעון חזן:

זה בוודאי נופל .אני אסביר.

מוטי ששון:

אמרו לך לגבי סעיף  ,2אני מסביר לך מה היא אמרה .לגבי סעיף  2זה
במסגרת ההודעה האישית .מעבר לזה זה לא הודעה אישית.

שמעון חזן:

יש פה הודעה שהייתי צריך להגיד אותה ,ופה הוגדר יוסי זיידא כמאבטח
בעתונות וכל הזמן לחש באוזני היית צריך לגמור את הדיבור ,ולא יצא לי
להגיד את זה .לכן אני מוסיף את זה ואני אומר את זה וזה נופל בהגדרה .מה
שרציתי להגיד ,אני הגשתי עתירה נ גד ההפקדה שהופקדה לתחנה המרכזית
שקראו לה מרכז היסעים .מי שאומר,

28

מועצת העיר ה –  71חולון

מוטי ששון:

ישיבה מן המניין מס' 2

4/72/207/

פרוטוקול 471

סליחה ,אתה רוצה לעשות תעמולת בחירות ,זה לא פה .יש תלונה אישית לפי
סעיף  .2אין לך מה להגיד ,אני נועל את הישיבה ,הישיבה נעולה.

שמעון חזן:

אתה לא נתת לי לדבר עכשיו.

מוטי ששון:

אתה רוצה ,סעיף  .2הישיבה נעולה .תודה

תום הישיבה3

מוטי ששון
ראש העיר

יוסי זיידה
עוזר ראש העיר
ומרכז ישיבות מועצה
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