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מועצת עיר החמש-עשרה  -ישיבה מן המניין מס' 2
מיום 18.1.04.
פרוטוקול מס' 244 -

נכחו חברי המועצה:

מוטי

ששון ראש העיר

משה רינת
גדי וקס

חבר מועצת העיר

חבר מועצת העיר

אלי נעים

חבר מועצת העיר

דקלה צדוק
יוסף כהן

חברת מועצת העיר

חבר מועצת העיר

מיקי שמריהו

חבר מועצת העיר

חיים זברלו

חבר מועצת העיר

עמוס ברנס

חבר מועצת העיר

ישעיהו נוריאל
יהודה קהתי

חבר מועצת העיר

חבר מועצת העיר
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יעקב בבלי

חבר מועצת העיר

יואל ישורון
אילן לוי

חבר מועצת העיר

חבר מועצת העיר

נסים זאב חי
דוד שלום

חבר מועצת העיר

חבר מועצת העיר

שמואל ברטנשטיין
ניסן זכריה

חברת מועצת העיר

מיכאל לויט

חבר מועצת העיר

יוליה מלינובסקי
שרון אביגד

נעדרו :

חבר מועצת העיר

חבר מועצת העיר

יאיר טאו

חבר מועצת העיר

עמוס ירושלמי

כ"כ נכחו:

חברת מועצת העיר

חברת מועצת העיר

איסרס אהרון
רועי כהן

חבר מועצת העיר

חבר מועצת העיר

עו"ד ליפא קמינר

יועץ משפטי
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על סדר היום

.1

מינוי ועדה מייעצת למועצת העיר להרכבת נציגי הסיעות בוועדות השונות .

.2

בחירת חברי ועדת מכרזים

.3

הסמכת המפקח דביר נועם ת  .ז . 32229718 .

3

מועצת העיר חולון ,ישיבה מן המניין מס'  , 2מיום  ,18.1.04פרוטוקול 244

ריכוז החלטות מיש יבת מועצת העיר מן המניין מס '  , 2מיום 18.1.04
פרוטוקול מס ' 244

.1

מועצת העיר מחליטה לא לאשר מינוי ועדה מייעצת למועצת העיר להרכבת נציגי
הסיעות בוועדות השונות .

.2

מועצת העיר מחליטה לא לאשר בחירת חברי ועדת מכרזים בישיבה זו .

.3

מועצת העיר מחליטה לא לאשר הסמכת המ פקח דביר נועם ת  .ז . 32229718 .
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מוטי ששון :אני פותח את הישיבה מן המניין מס'  .2על סדר היום  :מינוי ועדה
מייעצת למועצת העיר ,להרכבת נציגי הסיעות בוועדות השונות.

.1

מינוי ועדה מייעצת למועצת העיר  ,להרכבת נציגי הסיעות בוועדות
השונות .

מוטי ששון:

נוהג בעי רייה  ,שבתחילת קדנציה מטילים על שני חברים ותיקים
לשבת עם נציגי הסיעות השונות ולהרכיב את הוועדות  ,על פי כוחן
בבחירות  .מאחר והמסורת הזו היתה בעבר  ,אני מציע להטיל על שני
אנשים ותיקים  :משה רינת ומיקי שמריהו  ,זקני חברי המועצה .

חיים זברלו  :אני מצטער שבפעם שעברה מינית שני אנשים שבכלל לא היו
מתאימים לנושא הזה  .אני מתנגד בכל תוקף .
שמואל ברטנשטין  :הגשתי שאילתא  .נהוג במועצה לטפל בשאילתות .
מוטי ששון  :אני לא יודע על איזה שאילתא אתה מדבר .
שמואל ברטנשטין  :אני מוכן להקריא אותה .
מוטי ששון  :אני מבין שהיתה כאן אי הבנה ואתן את התשובה בישיבה הבאה .
רועי כהן :

הגשתי הצעה לסדר .

מוטי ששון  :לגבי ההצעה לסדר  ,אתה חבר מועצה חדש  .תפנה ליועץ המשפטי
והוא ינחה אותך איך מגישים הצעה לסדר .
רועי כהן :

קיבלת תשובה ממנכ " ל העירייה שההצעה לסדר הונחה על סדר יומו
של ראש העיר .

מוטי ששון  :קיבלת תשובה ממנכ " לית העירייה  .כדי להגיש הצעה לסדר  ,ישנה
פרוצדורה וישנו נוהל .
רועי כהן :

הגשתי לפי הפרוצדורה ולפי הנוהל .

מוטי ששון  :לא הגשת לפי הפרוצדורה ולא לפי הנוהל  .לכן היא לא מוגשת כאן
כהצעה לסדר .
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רועי כהן :

הגשתי לפי הפרוצדורה  .הובהר לי גם על ידי נתי לרנר שהגשת י על פי
הפרוצדורה  .הוא אמר לי שביום שישי זה יוגש לעו " ד ליפא קמינר .
אין תפקיד של מזכיר העירייה  .יש פה הצעה לסדר  ,אבקש לדון בה .

מוטי ששון  :עניתי לך ואין לי מה להוסיף מעבר לזה .
רועי כהן :

שהיועץ המשפטי יסביר לי  .אני מבקש מהיועץ המשפטי .

מוטי ששון  :הוא יסביר לך איך מגישים הצעה לסדר .
רועי כהן :

הגשתי אותה לסדר ואני מבקש לדון בה .

מוטי ששון  :ההצעה לסדר לא תידון היום כי אתה לא יודע להגיש הצעה לסדר .
אני חוזר ואומר  ,ההצעה שלך לא על סדר היום .
רועי כהן :

למה לא אמרו לי שהיא לא בסדר ?

מוטי ששון  :ישנו נוהל .
רועי כהן :

אני ר וצה את חוות הדעת של היועץ המשפטי .

מוטי ששון  :היועץ המשפטי אומר לך מה שאני אמרתי לך .
רועי כהן :

הוא לא אומר לי  ,זה מה שאתה אומר לי  .אבקש ממנו .

מוטי ששון  :אני לא נותן את רשות הדיבור  ,זה לא על סדר היום ואני לא מעלה
את זה לסדר היום  .אני חוזר להצעה המקורית שלי ע ל הסעיף הזה :
להציע לשני חברים ותיקים שאמונים על הנושא של הוועדות  .ישבו
עם נציגי הסיעות ויגישו רשימה מוסכמת למועצת העיר  ,כאשר כל
סיעה תקבל על פי משקלה בבחירות .
חיים זברלו  :גם פעם שעברה עשית כך וזה לא היה הוגן  .עשיתם מה שרציתם .
אנחנו מתנגדים ונכין לבד .
שמו אל ברטנשטין  :אנחנו נחשבים  ,ורוצים להיחשב  ,לעיר מסודרת ומתוקנת
ולעשות הכל כמו שצריך  .ההצעה הזאת הופכת את כל הסדר הרגיל
שנהוג ומתבקש מהכללים הנהוגים במועצת עיר  ,על פניו  .הסדר
הנכון  ,לדעתי  ,הוא הרכבת קואליציה כשתוך כדי הרכבת הקואליציה
מתמנים הסגנים  ,ורק אחר כ ך אפשר למנות את הוועדות  .זאת מפני
שבחלק מהוועדות חייב להיות סגן ראש עיר יו " ר הוועדה  .בחלק
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מהוועדות אסור לסגן ראש עיר להיות חבר בוועדה  .בחלק מהוועדות
יש הגבלה על נציגות של אנשים שאינם חברים או כן חברים בוועדת
הנהלה  .לכן  ,אי אפשר לעשות את כל הדברים האלה בלי לעשות את
הדברים בסדר הנכון .
מוטי ששון  :ראשית  ,אין שום קשר לנושא שהעלית  .שנית  ,פרק הזמן שוועדת
השניים תשב הוא לא מהיום למחר  .אני מניח שאולי עד אז כבר
תהיה קואליציה .
יואל ישורון  :ההתנהלות שלך מאז הבחירות להרכיב קואליציה  ,אין לה תקדים
בשום עיר בארץ ואין לה שום תקדים בשום דמוקרטיה בארץ
ובעולם  .הניסיון שלך ליצור מין ועדת שניים וירטואלית שלא קיימת
בשום עירייה  ,כדי לנהל משא ומתן  ,מלמדת גם על הדרך שבה אתה
רוצה להרכיב קואליציה כשאתה מנסה להכתיב לחברי המועצה מי
יהיו החברים באותה ועדה  ,שאין לה שום מקום בפקודה ובחוק  .זו
המצאה שהמצאת ודרכה אתה מנסה ליצור חיץ בין חברי המועצה .
הרשה לי לומר שהיו לך לפחות חודשיים להקים קואליציה עם
שותפים פוטנציאליים יותר או פוטנציאליים פחות .
מוטי ששון  :סליחה  ,אתה מדבר על הוועדה המייעצת  .מה זה קשור להרכב
הקואליציוני ?
יואל ישורון  :יכולת לעש ות את זה במהלך המגעים .
מוטי ששון  :אתה לא מדבר על הנושא  .אל תדבר פוליטיקה .
יואל ישורון  :אל תנסה ליצור לך דימוי של פוליטיקאי -על  .אתה עסקן ואתה מנהל
את המו " מ בשפה של רמטכ " ל  .יכולת חודשיים להרכיב קואליציה ,
אלא שאתה מנסה ליצור לך דימוי בתקשורת  ,של אחד ששונה מכל
ראשי הערים  ,שלא נכנע ללחצים שלא הפעילו עליך בכלל  .כנראה
שלא למדת את דין הבוחר והביטחון העצמי שהפגנת קודם התמוסס
בבחירות  .ישנן סיעות נוספות שהציבור נתן להם לגיטימציה להיות
שותפים כחלק מניהול העיר ועכשיו אתה מנסה להכתיב לנו מי יהיו
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ועדת השניים  ,איזו ועדה תה יה  ,מי ייבחר קודם  ,אלו ועדות תיבחרנה
קודם  .כנראה שאתה צריך ללמוד דרכנו מה זה דמוקרטיה  .אנחנו לא
נאשר את ההצעה שלך  ,על אף שאתה מנסה להחניף לחברי מועצה על
ידי שאתה מציע למיקי שמריהו ולחבר אחר ואתה מכנה אותם זקני
השבט  ,המומחים והמוכשרים  .מנסה ליצור דימוי  .אם אתה עושה
את זה  ,תעשה בתבונה  ,בשכל ובדעת ולא בשיטות אלה .
מוטי ששון  :הבנו את מה שאתה אומר  .חבל שאתה מערב פוליטיקה .
חיים זברלו  :היו חודשיים למנות אותם  ,למה לא מינו אותם חודשיים ?
אילן לוי :

סליחה מוטי  ,חודשיים וחצי יכולת לאשר את הוועדה הזאת  .למה לא
עשית קודם ?

מ יקי שמריהו  :אני רוצה להסיר את המועמדות שלי מאחר ואין הסכמה .
מוטי ששון  :אני חושב שבכל זאת צריך לשבת עם החברים  .אני מציע שמשה רינת
יישב עם נציגי הסיעות  .העמדה שלכם ברורה  ,אתם יכולים להפיל
את ההצעה  .מי בעד ההצעה שמשה רינת יישב עם ראשי הסיעות ?
הצבעה :
בעד 9 :
נגד 13 :
ההצעה נופלת .

החלטה  :מועצת העיר מחליטה לא לאשר מינוי ועדה מייעצת למועצת העיר להרכבת
נציגי הסיעות בוועדות השונות .

.2

בחירת חברי ועדת מכרזים

מוטי ששון:

אני עובר לסעיף בחירת חברי ועדת מכרזים  .מאחר וישנם כרגע
בצנרת הרבה מאד נושאים על סדר היום של ועדת המכרזים .

יואל ישורון  :ישנה גם הוועדה לתכנון ובנייה שגם שם ישנם נושאים בפתח .
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מוטי ששון  :אבקש לא להפריע  ,לא קיבלת את זכות הדיבור  .מאחר וישנם נושאים
מהותיים על סדר היום  ,כמו נושא בטיחות מבני ציבור  ,כולל בתי-
ספר  ,כמו נושא העדלאידע שעומדת לפתחנו בזמן הקרו ב  ,אני מבקש
לבחור היום ועדת מכרזים כדי להתמודד עם כל הנושא של מכרזים
דחופים שנמצאים כרגע בצנרת  .אבקש לבחור ועדת מכרזים  .יש
מישהו שרוצה להתייחס ?
חיים זברלו  :גם אנחנו רוצים שוועדת מכרזים תפעל כמה שיותר מהר  .אנחנו
מקווים שבשבוע הבא נגיש הצעות להרכב של הוועדות .
מוטי ששון  :אני מעלה היום בישיבה  .הבנתי שאתם נגד .
יואל ישורון  :אין ספק שיש חשיבות להקמתה של ועדת המכרזים  .החשיבות שאתה
מייחס לה ראויה להערכה  ,אלא שאני לא מבין למה ועדות כמו ועדת
תכנון ובנייה וועדת הנחות ממסים אינן חשובות לפחות כמו ועדת
מכרזים  .מה שמלמד ש לא החשיבות של ועדת מכרזים מעניינת אותך ,
אלא הניסיון להצטייר בתקשורת כגיבור  .אנחנו רוצים שתמנה את
כל הוועדות החשובות באותה ישיבה  .אם לא תעשה זאת בשיטה
ובדרך המקובלת על פי פקודת העיריות  ,נאלץ אותה בשיטה
הדמוקרטית למנות ועדות כבר בשבוע הבא .
מוטי ששון  :תודה רב ה  .רועי .
רועי כהן :

אני מסתובב בעירייה ורואה שנושא ועדת הנחות ממסים הרבה יותר
קריטי מנושא ועדת מכרזים  .ישנה מצוקה קשה מאד לאור תשלומי
הארנונה  ,למנות ועדת הנחות  .אני מבקש שהכל יבוא במכלול ולא
לעשות עבודה פרטנית לכל נושא כדי לסתום חורים  .לעשות משהו
כוללני  ,וא ני מקווה שבהקדם .

מוטי ששון  :מאחר שהתייחסת לוועדת הנחות  ,כדאי שתדע שהבקשות לוועדת
הנחות לשנת  2004עוד לא הוגשו  ,לכן אני לא יודע למה כל כך דחוף
למנות ועדה .
רועי כהן :

הם תקועים .
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מוטי ששון  :הם לא תקועים  .כדאי שתדע שעוד לא התחילו בגבייה .
ניסן זכריה  :ועדת מכרזים היא ועדה מאד חשובה וחשוב מאד שהיום נבחר אותה .
אבל בזמן שעירייה מתנהלת ללא תקציב  ,איזו משמעות יש לוועדת
מכרזים ? הלא התקציב שהעירייה עובדת לפיו כרגע הוא אחד חלקי
שנים עשר  .אני רואה פה שהתקציב לעדלאידע הוא  20מיליון ש " ח
ותקציב האירועים לשנה הוא  5מיליון ש " ח  .איך זה יכול להתבצע
בתנאים כאלה ?
מוטי ששון  :שאלת איך זה יתבצע  .המכרז יתבצע

והוועדה צריכה להתכנס

ולהחליט  .המכרז כבר התפרסם  .התקציב משוריין  .אם אתה רוצה
שאסביר  ,אשב אתך ואסביר לך בצורה מסודרת .
יואל ישורון  :תסביר לכולם .
מוטי ששון  :הוא חדש ואתה לא .
ניסן זכר יה  :יש פה יועץ משפטי  ,למה שהוא לא יענה ?
מוטי ששון  :היועץ המשפטי יענה בנושאים משפטיים .
ניסן זכריה  :תקציב הוא הנושא הכי משפטי שיש .
מוטי ששון  :שאלת אותי  ,לא את היועץ המשפטי .
ניסן זכריה  :בוא נשאל את היועץ המשפטי .
מוטי ששון  :אני מחליט מתי הוא יענה  ,ולא אתה  .א ענה לך  ,ואם התשובה לא
מוצאת חן בעיניך  ,היועץ המשפטי יענה לך .
ניסן זכריה  :למה אתה לא נותן ליועץ המשפטי לדבר ?
מוטי ששון  :האחד חלקי שנים עשר מתייחס לאותם סעיפים שמתנהלים באופן
קונסיסטנטי לגבי שנה שלמה  .על הוצאה חד פעמית אין בעיה של
אחד חלקי שנים עשר .
יואל יש ורון  :הוא ביקש לשאול את היועץ המשפטי  .יש יועץ משפטי פה  .אני אומר
בצער  ,היועץ המשפטי מתנהג בצורה לא הוגנת  ,הוא לא מתייחס
והוא מתעלם  .מאחר והוא מתעלם  ,פניתי לדר '  ..שהוא מבין
בפקודות העירייה והדברים שלו שונים לחלוטין  .אם היועץ המשפטי
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לא רוצה להתייחס  ,שיגיד ש הוא לא רוצה להתייחס  .אני שואל למה
עו " ד צילקר מייצג את הוועדה המקומית שלא כדין .
מוטי ששון  :קיבלת תשובה .
יואל ישורון  :לא קיבלתי תשובה  .הגשתי את השאילתא ב  15.12.03לגבי עו " ד
צילקר ולא קיבלתי תשובה .
מוטי ששון  :קיבלת תשובה  ,גם דרך העיתונות .
שמואל ברטנשטין  :אני לא מסכים עם חלק מהדוברים שאמרו פה שישנן כמה
ועדות חשובות וכמה ועדות לא חשובות  .נובע מהחוק שצריכים לחלק
את השיבוץ בוועדות יחסי לתוצאות הבחירות  ,לפי הנציגות במועצה ,
כמכלול ולא לכל ועדה וועדה  .אי אפשר גם לעשות זאת לכל ועדה .
כדי לעשות זאת נכון כמכלול  ,צריך ל מנות את כל הוועדות כמקשה
אחת .
מוטי ששון  :אתה חוזר על מה שאמרת  .כרגע אני מעלה לסדר היום את ועדת
מכרזים בלבד  .אם ירצו חברים בסיעות להחליף את אנשיהם בוועדות
השונות – אין בעיה ואין קושי להחליף את האנשים בוועדות באישור
המועצה  .תתייחסו להצעה שעומדת על סדר היום  .מדובר על ועדת
מכרזים שצריכה להחליט בנושא העדלאידע  ,נושא בטיחות ונגישות
לנכים .
יואל ישורון  :זו דמגוגיה .
מוטי ששון  :אני מבקש את אישור המועצה לבחור ועדת מכרזים  .מי בעד לבחור
ועדת מכרזים ?
הצבעה :
בעד 9 :
נגד 14 :
לפי החלטת המועצה לא נבחר ועדת מכרזים לדון בנושא העדלאידע
ובנושא בטיחות ונגישות לנכים .
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החלטה  :מועצת העיר מחליטה לא לאשר בחירת חברי ועדת מכרזים בישיבה זו .
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.3

הסמכת המפקח דביר נועם ת  .ז 32229718 .

מוטי ששון:

אני עובר לסעיף הסמכת המפקח דביר נועם ת  .ז  . 32229718 .מי בעד ?

שמואל ברטנשטין  :האם הוא עבר עובד או שהוא רק יתחיל לעבוד ?
מוטי ששון  :עד שהוא מוסמך  ,הוא עוד עובד בעירייה  .ברגע שהוא מוסמך  ,הוא
יכול לתת גם דוחות  .הוא עובד בעירייה ואין לו את הסמכות .
שמואל ברטנשטין  :מה מותר לו לעשות לפני שהוא מוסמך ?
מוטי ששון  :הוא עובד עירייה  .הוא מתלווה לפקח ולומד את העבודה שלו  .הוא
עבר קורס ועכשיו הוא מוסמך לאכוף את חוקי העזר  .הוא לובש
מדים  .מי בעד ?
הצבעה :
בעד 9 :
נגד 14 :
ההצעה לא התקבלה .

החלטה  :מועצת העיר מחליטה לא לאשר הסמכת המפקח דביר נועם ת  .ז . 32229718 .

מוטי ששון :

תודה רבה  .הישיבה נעולה .

מוטי ששון
ראש העיר

נתי לרנר
ע  /ראש העיר
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