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על סדר היום

.1

שינוי הרכב ועדות המועצה ) ועדות חובה  +כלליות(  +בחירת ועדות נוספות.

.2

החלפת נציגי עיריית חולון לאיגודי ערים ) איגוד ערים לביוב ,איגוד ערים
לשירותי כב אות(..

ריכוז החלטות מישיבת מועצת העיר שלא מן המניין ) (13מיום 14.11.04
פרוטוקול מס' 255

.1

מועצת העיר מחליטה לאשר שינוי הרכב ועדות המועצה )ועדות חובה +
כלליות(  +בחירת ועדות נוספות וכן החלפת נציגי עיריית חולון לאיגודי ערים
)איגוד ערים לביוב ,איגוד ערים לשירותי כבאות( כפי שהוקרא על ידי חבר
המועצה שמואל ברטנשטיין.
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 .1שינוי הרכב ועדות המועצה )ועדות חובה  +כלליות(  +בחירת ועדות
נוספות
 .2החלפת נציגי עיריית חולון לאיגודי ערים )איגוד ערים לביוב ,איגוד
ערים לשירותי כבאות
מוטי ששון:

הישיבה הקודמת היתה ישיבה מס'  12והישיבה הזאת מס'  .13אני עובר
על שלוש הצעות  :הצעה ראשונה – הוגשה ב  11.11.04על ידי שמואל
ברטנשטיין .הצעה שניה – מ  21.10.04חתומים עליה חברי המועצה,
בראשם חיים זברלו .הצעה שלישית – הצעה לשינוי הרכב של שרון
אביג ד מ  .27.10.04נעמיד כל הצעה להצבעה.
אנ י עובר להצעה הראשונה של  .21.10.04כפי שהיא חתומה על ידי
חברי המועצה .מי בעד?

אהרון איסרס:

שאלה  :שתי ההצעות ,מיום  11.11.04ומיום  21.10.04יש חותמת

שהתקבלו בלשכת ראש העיר .אין חותמת " התקבל" להצעת חברת
המועצה שרון אביגד .היות והיא לא התקבלה בלשכת ראש העיר ,אני
מבקש לא להעלות אותה להצבעה.
מוטי ששון:

תסתכל למטה בפקס .כתוב "פקס".

אהרון איסרס:

לא יודע פקס .אין חותמת " התקבל" ואני מבקש לא להעלות

אותה על סדר היום .אבקש שיהיה רשום בפרוטוקול.
מוטי ששון:

כל מה שאמרת רשום .מי בעד ההצעה של ה ?21.10.04

אילן לוי:

רגע ,פעם ש עברה העלינו ועדה ,ועדה .יש מקומות שמפלגת העבודה לא
מאויש .תחליף את האנשים.

מוטי ששון:

אני מעמיד להצבעה את ההצעה של ה  ,21.10.04חתומה על ידי חברי
המועצה .מי בעד?
הצבעה:
בעד:
נגד .22 :

4

מועצת העיר חולון ,ישיבה שלא מן המניין מס'  13מיום 14.11.04

פרוטוקול 255

 22חברי מועצה נגד ההצעה שהוגשה על ידי חברי המועצה.
אני מעמיד להצבעה את ההצעה של שמואל ברטנשטיין מ .11.11.04
מי בעד ההצעה לשינוי הרכב נציגי שינוי בוועדות העירייה ,לפי
מכתבה של שרון אביגד מ  .27.10.04מי בעד?
הצבעה:
בעד 8 :
נגד .14 :
ההצעה לא התקבלה.
אני עובר להצעה של שמואל ברטנשטיין .אתם רוצים שאני אקריא את
השמות? זה א ותו דבר אם אני אומר שאנחנו מאשרים את המסמך כמו
שהוא.
ועדת מכרזים :חיים זברלו ,עמוס ברנס ,אילן לוי ,מיקי שמריהו ,שרון
אביגד ,יוליה מלינובסקי ,רועי כהן ,ניסן זכריה ,עמוס ירושלמי ,שמואל
ברטנשטיין .יו" ר הוועדה – יוליה מלינובסקי.
ועדת ביקורת  :ניסן זכריה ,יעק ב בבלי ,יוליה מלינובסקי ,דוד שלום,
שמואל ברטנשטיין  :אם כבר הבאנו הצעה מתוקנת ,תקרא את כל התיקונים ,לפחות.
תקרא גם סעיף  " :5אבקש שראש העירייה ימנה עובד עירייה כאיש קשר
לוועדה.
מוטי ששון:

את זה אתה לא צריך להכניס .בכל מקרה ,יש לך מזכיר ועדה.

שמואל ברטנשטיין  :במקרה הזה ,אבל לא בכל ועדה.
מוטי ששון:

בכל ועדה .אני קורא:
ועדת ביקורת  :ניסן זכריה ,יעקב בבלי ,יוליה מלינובסקי ,דוד שלום,
אהרון איסרס ,אילן לוי .יו"ר – ניסן זכריה.
ועדת ביטחון  :חיים זברלו ,יעקב מזרחי ,עמוס ברנס ,זאב כורש דוד,
להב אברהם ,יולי קצ' יגורי בסקי ,אסף אשכנזי ,מוטי ששון ,הרצל טחן,
דוד שלום ,עמוס ירושלמי .יו" ר הוועדה – מוטי ששון.
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שמואל ברטנשטיין  :זה לא נכון .אתה מקריא את ההצעה שלי ,לא נכון .אני מאד
מצטער .כרגע יכול להשתמע שבוועדת ביטחון יש למפלגת העבודה רק
נציג אחד ,ולא כך הצעתי .כך גם בוועדת מכ רזים וועדת ביקורת
שהוקראו קודם.
מוטי ששון:

אני קורא רק את חברי המועצה.

משה רינת:

אני מציע שהוא לא צריך להקריא .יש את המסמך שלכם ,כתוב מי ישנו
בכל ועדה.

שמואל ברטנשטיין  :בוועדת מכרזים הקראת רק את השמות וגמרת .אנחנו נצטרך
לאשר את זה .לא הקראת אפילו אדם אחד ממפלגת העבודה.
מוטי ששון:

הקראתי רק שמות.

שמואל ברטנשטיין  :כנהוג במקומותינו ,גם בשנה האחרונה ,ראש הישיבה מקריא את
שמות האנשים.
מוטי ששון:

תקשיב ,איש לא רוצה לסדר אותך .אני מקריא את השמות ,פלוס
המסמך הזה ,יופיע בדו" ח.

שמואל ברטנשטיין  :מי זה החברים של מפלג ת העבודה?
מוטי ששון:

אין כרגע חברים .ההצעה שלך לא כוללת שמות.

שמואל ברטנשטיין  :תקריא גם את סעיף  ,4ששמות החברים שטרם הוקראו.
מוטי ששון:

אני לא מקריא .אקח את המסמך הזה כמות שהוא .לוקחים את המסמך
הזה ככתבו וכלשונו .נעביר את זה לפרוטוקול .אתה רוצה יותר מזה?

א הרון איסרס:

אדוני ראש העיר ,בפעם הקודמת נתת לכל מגיש הצעה להקריא

את הצעתו .פעם הקודמת הקריא משה רינת ,בפעם הקודמת אילן לוי.
עכשיו מציע שמואל ברטנשטיין את ההצעה .אני מבקש לתת לו את
הכבוד להקריא את ההצעה.
מוטי ששון:

אתה לא מקשיב .אני מציע לקחת את כל זה כמות שהוא.

אהרון איסרס:
מוטי ששון:

לנו הזמן לא בוער.

אם לא בוער לך .מישהו כאן אמר לי שהוא ממהר לחתונה .אין בעיה.
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יואל ישורון :אני מציע שלמשל ,בוועדת מכרזים ,שיש שלושה ממפלגת העבודה
בהצעה שלו .שיקריא " העבודה – שלושה נציגים".
דקלה צדוק :מוטי ,אולי תפרט נציגים של הסיעות.
מוטי ששון:

צריך שמית.

יואל ישורון :אנחנו רוצים את זה מוקלט .תגיד " שלושה נציגים לעבודה" .זה הכל.
מוטי ששון:

אתה רוצה לקרוא? בבקשה ,תקרא.

יואל ישורון :עם המספרים.
שמואל ברטנשטיין  :ועדת מכרזים  :הוועדה תמנה  13חברים .הרכב הסיעות כמפורט
להלן  :ש" ס –  ,2איחוד –  ,2עבודה –  ,3שינוי –  ,1חולון ביתנו – ,1
ירוקים –  ,1המחנה החברתי –  ,1עמוס ירושלמי –  ,1מרצ – .1
סיעת ש" ס – חיים זברלו ,עמוס ברנס .סיעת הליכוד – אילן לוי ,מיקי
שמריהו .סיעת עבודה –  3שמות שיימסרו .סיעת שינוי – שרון אביגד.
סיעת חולון ביתנו – י וליה מלינובסקי .סיעת ירוקים – רועי כן .המחנה
החברתי – ניסן זכריה .עמוס ירושלמי – עמוס ירושלמי .סיעת מרצ –
שמואל ברטנשטיין .יו" ר הוועדה – יוליה מלינובסקי ,חולון ביתנו.
ועדת ביקורת  :הוועדה תמנה  7חברים לפי ההרכב הסיעתי כמפורט.
המחנה החברתי –  ,1חולון ביתנו –  ,1מפד"ל –  ,1ש" ס –  ,1ליכוד – ,1
שינוי – .1
פירוט שמות  :סיעת המחנה החברתי – ניסן זכריה .סיעת ש" ס – יעקב
בבלי .סיעת חולון ביתנו – יוליה מלינובסקי .המפד"ל – דוד שלום.
סיעת העבודה – יימסר שם יותר מאוחר .סיעת שינוי – אהרון איסרס.
סיעת הליכוד – אילן לוי .יו" ר הוועדה – ניסן זכריה.
ועדת ביטחון  :הוועדה תמנה  17חברים על פי הרכב הסיעות כמפורט
להלן ונציגים נוספים .סיעת ש" ס –  ,3סיעת הליכוד –  ,2חולון ביתנו –
 ,1ירוקים –  ,1עבודה –  ,4שינוי –  ,1מפד"ל –  ,1עמוס ירושלמי – .1
להלן פירוט השמות  :סיעת ש" ס – חיים זברלו ,יעקב מזרחי ,עמוס
ברנס .סיעת הליכוד – זעד עוזר ,כורש דוד ,להב אברהם .סיעת חולון
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ביתנו – יורי קיצ' קירובסקי .סיעת הירוקים – אסף אשכנזי .סיעת
העבודה – ראש העיר מוטי ששון ועוד שלושה חברים .סיעת שינוי –
הרצל טחן .סיעת המפד"ל – דוד שלום .סיעת עמוס ירושלמי – עמוס
ירושלמי .כמו כן ,נציגי שר הביטחון ,משרד החינוך ונציג המשטרה.
יו" ר הוועדה – מוטי ששון.
ועדת תמיכות  :הוועדה תמנה  5חברים על פי הרכב הסיעות כמפורט
להלן .שינוי –  ,1ש" ס –  ,1חולון ביתנו –  ,1ליכוד –  ,1עבודה – .1
להלן פירוט שמות חברי הוועדה  :סיעת שינוי – אהרון איסרס .סיעת
ש" ס – חיים זברלו .סיעת חולון ביתנו – מיכאל לויט .סיעת הליכוד –
זאב נסים .סיעת העבודה – תמסור את שמם מאוחר יותר .יו" ר הוועדה
– אהרון איסרס ,שינוי.
הוועדה לקידום מעמד הילד  :הוועדה תמנה  5חברי מועצה על פי הרכב
הסיעות וחברים נוספים כמפורט להלן .עבודה –  ,1ש" ס –  ,1ליכוד – ,1
מפד"ל –  ,1שינוי –  .1ראש מנהל החינוך או נציגו ,ראש מנהל הרווחה
או נציגה .מנהל בית ספר בעיר .נציג ארגון המורים העל היסודיים .נציג
מורי אגודת ישראל בעיר .נציג הסתדרות המורים .יו" ר מועצת
התלמידים .יו" ר ועד ההורים העירוני .מ פקד תחנת משטרה בעיר או
נציגו .נציג תנועות הנוער בעיר .נציג ארגון התנדבותי שעניינו קידום
ילדים.
להלן פירוט שמות חברי המועצה בוועדה .סיעת עבודה – תמסור את
שמו מאוחר יותר .סיעת ש" ס – יהודה קהתי .סיעת המפד"ל – דוד
שלום .סיעת שינוי – ציפי בר .סיעת הליכוד – מלכ ה קורחבה .יו" ר
הוועדה – דוד שלום ,מפד"ל.
ועדת רכש ו בלאי .הוועדה תמנה  13חברים על פי הרכב הסיעות המפורט
להלן .ש" ס –  ,2ליכוד –  ,2חולון ביתנו –  ,1עמוס ירושלמי –  ,1עבודה
–  ,3ירוקים –  ,1שינוי –  ,1המחנה החברתי –  ,1מרצ – .1
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להלן פירוט השמות .סיעת ש" ס – יהודה קהתי ,עמוס ברנס .סיעת
הליכוד – בנימין הדני ,זאב נסים .סיעת חולון ביתנו – אנה מוזניים.
סיעת עמוס ירושלמי – עמוס ירושלמי .סיעת העבודה –  3אנשים ששמם
יימסר יותר מאוחר .סיעת שינוי – עמי חלמיש .סיעת המחנה החברתי –
ניסן זכריה .סיעת מרצ – עירן הינדי .סיעת הירוקים – רועי כהן .יו" ר
הוועדה – זאב נסים.
ועדת כספים :הוועדה תמנה  13חברים על פי הרכב הסיעות המפורט
להלן .ש" ס –  ,2ליכוד –  ,2עבודה –  ,3שינוי –  ,1חולון ביתנו – ,1
ירוקים –  ,1עמוס ירושלמי –  ,1מרצ –  ,1המחנה החברתי – .1
להלן פירוט שמות החברים בוועדה .סיעת ש" ס – חיים זברלו ויהודה
קהתי .סיעת הליכוד – אילן לוי ויואל ישורון .סיעת העבודה –  3חברים
ששמם יימסר יותר מאוחר .סיעת שינוי – אהרון איסרס .סיעת חולון
ביתנו – יוליה מלינובסקי .סיעת עמוס ירושלמי – עמוס ירושלמי .מרצ
– שמואל ברטנשטיין .המחנה החברתי – ניס ן זכריה .הירוקים – רועי
כהן .יו" ר הוועדה – שמואל ברטנשטיין ,מרצ.
ועדת .בטיחות בדרכים :הוועדה תמנה  7חברים על פי הרכב הסיעות
וחברים נוספים כמפורט להלן .עבודה –  ,2שינוי –  ,1חולון ביתנו – ,1
מרצ –  ,1ש" ס –  ,1ליכוד –  .1מהנדס העירייה ,מנהל אגף החינוך ,נציג
אגף ביטוח עירוני ,נציג יחידת התנועה ,נציג שר התחבורה ,נציג
המשטרה ,נציג המועצה למניעת תאונות ,נציג התחבורה הציבורית.
להלן פירוט שמות החברים בוועדה על פי ההרכב הסיעתי .סיעת העבודה
– ראש העיר מוטי ששון וחבר נוסף ממפלגת העבודה יימסר יותר
מאוחר .סיעת שינוי – יורם יצחקי .סיעת חולון ביתנו – ויקטור
דוויניאנו .סיעת ש" ס – יעקב בבלי .סיעת הליכוד – שולה דבורה .סיעת
מרצ – שמואל בן ששון .יו" ר הוועדה – מוטי ששון.
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ועדת חינוך  :הוועדה תמנה  15חברים על פי הרכב הסיעות המפורט
להלן .ש" ס –  ,3ליכוד –  ,2מפד"ל –  ,1שינוי –  ,1חולון ביתנו –  ,1מרצ
–  ,1ירוקים –  ,1עמוס ירושלמי –  ,1עבודה –  ,3המחנה החברתי – .1
להלן פירוט השמות .סיעת ש" ס – יעקב בבלי ,רפי פלד וחיים זברלו.
סיעת ליכוד – יואל ישורון ,אילן לוי .סיעת המפד"ל – דוד שלום .סיעת
שינוי – שרון אביגד .סיעת מרצ – ציפורה בנאי .סיעת חולון ביתנו –
אלה אצ' ינסקי .סיעת עמוס ירושלמי – עמוס ירושלמי .סיעת העבודה –
 3חברים ששמם יימסר מאוחר יותר .סיעת המחנה החברתי – ניסן
זכריה .סיעת ירוקים – דוד גלעדי .יו" ר הוועדה – יואל ישורון ,הליכוד.
ועדת הקצאות  :הוועדה תמנה  3חברים על פי הרכב הסיע ות המפורט
להלן .ש" ס –  ,1ליכוד –  ,1עבודה – .1
להלן פירוט השמות .סיעת ש" ס – יהודה קהתי .סיעת הליכוד – זאב
נסים .סיעת העבודה – יימסר מאוחר יותר .יו" ר הוועדה – יהודה קהתי.
ועדת מל" ח  :הוועדה תמנה  13חברים על פי הרכב הסיעות כמפורט
להלן .ש" ס –  ,2ליכוד –  ,2עבודה –  ,3שינוי –  ,1חולון ביתנו – ,1
ירוקים –  ,1מפד"ל –  ,1עמוס ירושלמי –  ,1מרצ – .1
להלן פירוט השמות .סיעת ש" ס – עמוס ברנס ,יעקב בבלי .סיעת הליכוד
– נסים זגורי ,יוסי שלום .סיעת העבודה – מוטי ששון ועוד שני חברים
ששם יימסר מאוחר יותר .סיעת שינוי – דני הרר .סיעת המפד"ל – דוד
שלום .סיעת עמוס ירושלמי – דני חזן .סיעת מרצ – דר' עוזי רביד .סיעת
הירוקי – רועי כהן .סיעת חולון ביתנו – מיכאל לויט .כמו כן ,חברים
בוועדה – מנכ" ל העירייה ,קב" ט העירייה ,ראש מכלולים במטה הקרוב
וראש ועדות רב תחומיות .יו" ר הוועדה – מוטי ששון ,מפלגת העבודה.
ועדת איכות הסביבה  :הוועדה תמנה  15חברים על פי הרכב הסיעות
כמפורט להלן .ש" ס –  ,3עבודה –  ,3ליכוד –  ,2חולון ביתנו –  ,1ירוקים
–  ,1מרצ –  ,1עמוס ירושלמי –  ,1המחנה החברתי –  ,1המפד"ל – ,1
שינוי – .1
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להלן פירוט שמות החברים בוועדה .סיע ת ש" ס – עמוס ברנס ,חיים
זברלו ,יעקב בבלי .סיעת העבודה –  3שמות שיימסרו מאוחר יותר.
סיעת הליכוד – ארווין גליקמן ,שרה נוי .סיעת חולון ביתנו – צבי
גרוסמן .סיעת מרצ – רחל סליג .סיעת עמוס ירושלמי – עמוס ירושלמי.
סיעת המחנה החברתי – ניסן זכריה .סיעת המפד"ל – דוד שלום .סיעת
שינוי – שרון אביגד .סיעת הירוקים – רועי כהן .יו" ר הוועדה – רועי
כהן ,הירוקים.
ועדת נוער וצעירים  :הוועדה תמנה  15חברים על פי הרכב הסיעות
המפורט להלן .ש" ס –  ,3ליכוד –  ,2עבודה –  ,3חולון ביתנו –  ,1ירוקים
–  ,1מרצ –  ,1מפד"ל –  ,1שינוי –  ,1עמו ס ירושלמי –  ,1המחנה
החברתי – .1
להלן פירוט שמות החברים בוועדה על פי ההרכב הסיעתי .סיעת ש" ס –
יעקב בבלי ,חיים זברלו ,אילן כהן צדק .סיעת הליכוד – אילן לוי  ,שי
קינן .סיעת העבודה –  3שמות שיימסרו במועד מאוחר יותר .סיעת
חולון ביתנו – רינדי לימונוב .סיעת מרצ – שמואל ברטנשטיין .סיעת
המפד"ל – מוריס בהט .סיעת שינוי – שניאור אריה .סיעת עמוס
ירושלמי – עמוס ירושלמי .סיעת המחנה החברתי – ניסן זכריה .יו" ר
הוועדה – אילן לוי ,ליכוד.
ועדת ספורט  :הוועדה תמנה  15חברים לפי ההרכב הבא .ש" ס – ,3
ליכוד  ,3 -חולון ביתנו –  ,1עבו דה –  ,3מרצ –  ,1עמוס ירושלמי – ,1
המחנה החברתי –  ,1ירוקים –  ,1שינוי – .1
להלן פירוט שמות החברים בוועדה על פי ההרכב הסיעתי .סיעת ש" ס –
חיים זברלו ,עמוס ברנס ,יעקב בבלי .סיעת הליכוד – רפי פלד ,רוני
פתאל ,עזרא ביטון .סיעת חולון ביתנו – מיכאל לויט .סיעת ה עבודה – 3
שמות ששמם יימסר מאוחר יותר .סיעת מרצ – אלכס ספרינגר .סיעת
עמוס ירושלמי – עמוס ירושלמי .סיעת המחנה החברתי – רוני ינקלביץ.
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סיעת שינוי  ......... -סיעת הירוקים – רועי כהן .יו" ר הוועדה – רועי
כהן.
ועדת שמות :הוועדה תמנה  15חברים על פי ההרכב הבא .ש" ס – ,3
ליכוד –  ,2מפד"ל –  ,1חולון ביתנו –  ,1ירוקים –  ,1מרצ –  ,1המחנה
החברתי –  ,1שינוי –  ,1עמוס ירושלמי –  ,1העבודה – .3
להלן פירוט השמות .ש" ס – שרה רוזנברג ,יעקב בבלי ,חיים זברלו.
הליכוד – יפת צדקה ,רחל גלעדי .סיעת המפד"ל – דוד שלום .סיעת
חולון ביתנו – סווטה קוצ' קילובסקי .סיעת מרצ – שמואל ברטנשטיין.
סיעת המחנה החברתי – רועי כהן .סיעת שינוי – ישורון ברנע .סיעת
עמוס ירושלמי – עמוס ירושלמי .סיעת העבודה –  3חברים ששמם
יימסר מאוחר יותר .סיעת הירוקים – אורון סלומון .יו" ר הוועדה –
שמואל ברטנשטיין ,מרצ.
ועדת רווחה ושירותים חברתיים  :הוועדה תמנה  15חברים על פי הרכב
הסיעות המפורט להלן .ש" ס –  ,3ליכוד  ,2 -מפד"ל –  ,1שינוי –  ,1חולון
ביתנו –  ,1ירוקים –  ,1מרצ –  ,1עמוס ירושלמי –  ,1המחנה החברתי –
 ,1עבודה – .3
פירוט השמות  :סיעת ש" ס – חיים זברלו ,משה בן ניסן ,דרו ר קריתי.
סיעת הליכוד – עמוס רזיאל ,מרים לויט .סיעת מפד"ל – דוד גדליה.
סיעת שינוי – ציפי בר .סיעת חולון ביתנו – סאס יוסין .סיעת מרצ –
לירי ספקטור .סיעת עמוס ירושלמי – עמוס ירושלמי .סיעת המחנה
החברתי – אפרים שורר .סיעת הירוקים – יאיר כהן .סיעת העבודה – 3
חבר ים ששמם יימסר מאוחר יותר .יו" ר הוועדה – עמוס ירושלמי.
גדי וקס:

צריכים להיות  25%חברי מועצה .בוועדה הזו אין.

מוטי ששון:

תמשיך.

שמואל ברטנשטיין  :ועדת תחבורה ותנועה  :הוועדה תמנה  15חברים על פי הרכב
הסיעות כמפורט להלן .ש" ס –  ,3ליכוד –  ,2מפד"ל –  ,1שינוי – ,1
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חולון ביתנו –  ,1מרצ –  ,1עמוס ירושלמי –  ,1ירוקים –  ,1המחנה
החברתי –  ,1עבודה – .3
פירוט השמות  :סיעת ש" ס – יעקב בבלי ,יואל שם טוב ,סמי אריאל.
סיעת הליכוד – בני קוזניץ ,אלבז מאיר .סיעת מפד"ל – משה ברזילי.
סיעת שינוי – דני הררי .סיעת חולון ביתנו – לריס ה יפרמנקו .סיעת מרצ
– שמואל ששון .סיעת עמוס ירושלמי – עמוס ירושלמי .סיעת המחנה
החברתי – ניסן זכריה .סיעת העבודה –  3חברים ששמם יימסר במועד
אחר .סיעת הירוקים – אמנון דוידוב .יו" ר הוועדה – יעקב בבלי ,ש" ס.
ועדה לבריאות הציבור  :הוועדה תמנה  15חברים ,על פי הרכ ב הסיעות
כמפורט להלן .עבודה –  ,5ליכוד –  ,2ש" ס –  ,1חולון ביתנו –  ,1מרצ –
 ,1שינוי –  ,1מפד"ל –  ,1המחנה החברתי –  ,1עמוס ירושלמי – ,1
ירוקים – .1
להלן פירוט שמות החברים .סיעת העבודה –  5חברים ששמם יימסר
במועד מאוחר יותר .סיעת ליכוד – לוי יפה ,רפי ממן .סיעת ש" ס – חיים
זברלו .סיעת חולון ביתנו – מיכאל לויט .סיעת מרצ – שמואל
ברטנשטיין .סיעת שינוי – נלו בילדרמן .סיעת מפד"ל – דוד שלום .סיעת
המחנה החברתי – ניסן זכריה .סיעת עמוס ירושלמי – עמוס ירושלמי.
סיעת הירוקים – עמיחי רביד .יו" ר העבודה – מפלגת העבודה ,כפי
שייקבע.
ועדת קליטה עירונית  :הוועדה תמנה  13חברים על פי הרכב הסיעות
כמפורט להלן .ש" ס –  ,2ליכוד –  ,2עבודה –  ,3שינוי –  ,1חולון ביתנו –
 ,1ירוקים –  ,1עמוס ירושלמי –  ,1מרצ –  ,1המחנה החברתי – .1
פירוט השמות  :סיעת ש" ס – חיים זברלו ,לריסה יפרמנקו .סיעת הליכוד
– מיכאל טופסיאפי ,וינקורוב רומן .סיעת העבודה –  3חברים ששמם
יימסר במועד אחר .סיעת שינוי – אילנה זימין .סיעת חולון ביתנו –
יוליה מלינובסקי .סיעת עמוס ירושלמי – עמוס ירושלמי .סיעת מרצ –
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רודולף מוסייב .סיעת המחנה החברתי – גנדי לימונוב .סיעת הירוקים –
ר ועי כהן .יו" ר הוועדה – יוליה מלינובסקי ,חולון ביתנו.
ועדת הנחות במיסים  :הוועדה תמנה  7חברים על פי הרכב הסיעות
וחברים נוספים כמפורט להלן .ש" ס –  ,1ליכוד  ,1שינוי –  ,1ופקידות
עירונית כמפורט בפקודה.
להלן פירוט שמות החברים בוועדה על פי ההרכב הסיעתי .סיעת ש" ס –
חיים זברלו .סיעת הליכוד – זאב נסים .סיעת שינוי – אהרון איסרס.
יו" ר הוועדה – חיים זברלו.
ועדת ערר על קביעת ארנונה  :הוועדה תמנה  3חברים על פי הרכב
הסיעות כמפורט להלן .ליכוד –  ,1ש" ס  ,1 -עבודה –  1וכמו כן פקידות
עירונית כמפורט בפקודה.
להלן פירוט שמות החברים בוועדה על פי ההרכב הסיעתי .סיעת הליכוד
– ולד ברסלבסקי .סיעת ש" ס – אילן כהן צדק .סיעת העבודה – שם
שיימסר במועד אחר .יו" ר הוועדה – ולד ברסלבסקי ,הליכוד.
ועדה לענייני עובדים  :הוועדה תמנה  3חברים .להלן פירוט השמות :
יו" ר הוועדה – עו" ד אילן לוי .כמו כן ח ברים – ראובן פרי ,גב' איריס
שטרן.
מוטי ששון:

הוועדה הזאת לא רלוונטית .עבור הלאה.

שמואל ברטנשטיין  :ועדת ההנהלה .הוועדה תמנה  6חברים לפי הרכב כמפורט להלן.
העבודה –  ,1ש" ס –  ,1ליכוד –  ,1מרצ –  ,1עמוס ירושלמי – .1
פירוט השמות  :סיעת העבודה – ראש העיר מוטי ש שון .סיעת ש" ס – סגן
ראש העיר – חיים זברלו .סיעת הירוקים – סגן ראש העיר ,רועי כהן.
סיעת הליכוד – אילן לוי .סיעת מרצ – שמואל ברטנשטיין .סיעת עמוס
ירושלמי – עמוס ירושלמי.
גדי וקס:

מי נשאר באופוזיציה.

שמואל ברטנשטיין  :אני מבקש להצביע עד פה.
מוטי ששון:

לא ,תמשי ך הלאה .מינוי נציגי למועצת ערים.
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שמואל ברטנשטיין  :מינוי נציגי עיריית חולון למועצת איגוד ערים דן לביוב ואיכות
הסביבה .לחולון שני נציגים במועצה .אנחנו מציעים להחליף את
הנציגים שנבחרו בנציגים הבאים  :נציג סיעת מרצ – שמואל ברטנשטיין,
נציג העירייה – יצחק וידבסקי ,גזבר עיריית חולון.
מינוי נציגי עיריית חולון לאיגוד ערים לשירותי כבאות ,אזור ,חולון ובת
ים  :לחולון  4נציגים במועצה .אני מציע להחליף את הנציגים שנקבעו
בנציגים הבאים  :נציג סיעת הליכוד – יואל ישורון .נציג סיעת חולון
ביתנו – גב' יוליה מלינובסקי .הפקידות העיר ונית – שי טל ,מנכ" ל אזור
התעשייה ,אריק מ ולה מנהל אגף התקציבים.
מוטי ששון:

למרות ששתי ועדות לא רלוונטיות – ועדה לענייני עובדים וועדת
הקצאות – שאינן רלוונטיות ,אני מעמיד את ההצעה להצבעה.
מי בעד ההצעה?
הצבעה:
בעד 14 :
נגד .8 :

ההצעה אושרה.
אהרון איסרס:

אני מציין לפרוטוקול שאני בעד ההרכב החדש ,למעט ועדת

הנהלה עליה אני מצביע נגד .אני מבקש לרשום את זה בפרוטוקול.
החלטה :מועצת העיר מחליטה לאשר שינוי הרכב ועדות המועצה )ועדות חובה =
כלליות( = בחירת ועדות נוספות וכן החלפת נציגי עיריית חולון לאיגודי ערים
) איגו ד ערים לביוב ,איגוד ערים לשירותי כבאות( כפי שהוקרא על ידי חבר
המועצה שמואל ברטנשטיין.

מוטי ששון:

הישיבה נעולה .תודה רבה.

הישבה נעולה
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מועצת העיר חולון ,ישיבה שלא מן המניין מס'  13מיום 14.11.04

נתי לרנר
ע /ראש העיר

פרוטוקול 255

מוטי ששון
ראש העיר
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