מועצת העיר חולון ,ישיבה שלא מן המניין מס' 5א'  ,מיום  ,3.5.04פרוטוקול מס' 247א'

מועצת עיר החמש -עשרה  -ישיבה שלא מן המניין מס' 5א'
מיום 3.5.04 .
פרוטוקול מס'  247 -א

ה " ה חברי המועצה :

מוטי ששון

ראש העיר

משה רינת

חבר מועצת העיר

גדי וקס

חבר מועצת העיר

אלי נעים

חבר מועצת העיר

דקלה צדוק

חברת מועצת העיר

יוסף כהן

חבר מועצ ת העיר

יאיר טאו

חבר מועצת העיר

שרון אביגד

חבר מועצת העיר

אהרון איסרס
דוד שלום

חבר מועצת העיר

חבר מועצת העיר

עמוס ירושלמי

חבר מועצת העיר
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שמואל ברטנשטיין
זכריה ניסן

חבר מועצת העיר

מיכאל לויט
רועי כהן

חבר מועצת העיר

חבר מועצת העיר

יוליה מלינובסקי
נסים זאב חי
אילן לוי

חבר מועצת העיר

חבר ת מועצת העיר

חבר מועצת העיר

חבר מועצת העיר

מיקי שמריהו
יואל ישורון
יעקב בבלי

חבר מועצת העיר

חבר מועצת העיר

חבר מועצת העיר

ישעיהו נוריאל

חבר מועצת העיר

עמוס ברנס

חבר מועצת העיר

יהודה קהת

י חבר מו עצת העיר

חיים זברלו

חברת מועצת העיר

כ " כ נוכחים

עו" ד ליפא קמינר

יועץ משפטי
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על סדר היום

 .1מינוי נצי גי העיר חולון באיגודי ערים בהתאם לדרישת הגב' שולמית אלון,
מרכזת ) קצינת מחוז ת" א(.
א .מינו י נציגי עיריית חולון למועצת איגוד ערים דן לביוב ו איכות הסביבה.
ב.

מינוי נציגי עיריית חולון לאיגוד ערים באזור תל אביב -יפו – חולון
לענייני בתי מטבחיים.

ג.

מינוי נציגי עיריית חולון לאיגוד ערים ושירותי כבאות אזור -חולון -בת
ים.

 .2מינוי נציגי העיר חולון באיגודי ערים בהתאם להצעתו של ראש העיר מר מוטי
ששון.
א .מינוי נציגי עי ריית חולון למועצת איגוד ערים דן לביוב ואיכות הסביבה.
ב.

מינוי נציגי עיריית חולון לאיגוד ערים באזור תל אביב -יפו – חולון
לענייני בית מטבחיים.

ג.

מינוי נציגי עיריית חולון לאיגוד ערים ושירותי כבאו אזור -חולון -בת
ים.
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ריכוז החלטות מישיבת מועצת העיר שלא מן המניין ) (4מיום 3.5.03
פרוטוקול מס'

.1

מועצת העיר מחליטה לאשר  2נציגים לאיגוד ערים דן לביוב ואיכות הסביבה :נציג
סיעת הליכוד מר אילן לוי ונציג סיעת מר"צ מר שמואל ברטנשטין.

.2

מועצת העיר מחליטה לא לאשר את הצעת הנציגים לאיגוד ערים באזור תל אביב -יפו-
חולון לענייני בתי מטבחיים שנמנו במכתבה של הגב' שולמית אלון.

.3

מועצת העיר מחליטה לא לאשר את הצעת ראש העיר ,מר מוטי ששון לנציגים
לאיגוד ערים דן לביוב ואיכול הסביבה.

.4

מועצת העיר מחליטה לא לאשר את הצעת ראש העיר ,מר מוטי ששון לנציגים
לאיגוד ערים באזור תל אביב -יפו -חולון לענייני בתי מטבחיים.

.5

מועצת העיר מחליטה לא לאשר את הצעת ראש העיר ,מר מוטי ששון לנציגים
לאיגוד ערים לשירות כבאות אזור חולון -בת ים.

.6

מועצת העיר מחליטה לאשר את הצעת חבר המועצה עמוס ברנס לנציגי המועצה
לאיגוד ערים באזור תל אביב -יפו -חולון לענייני בתי מטבחיים.

.7

מועצת העיר מחליטה לאשר את הצעת חבר המועצה עמוס ברנס לנציגי המועצה
לאיגוד ערים לשירות כבאות באזור חולון -בת ים .
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.1

מינוי נציגי העיר חולון באיגודי ערים בהתאם לדרישת הגב'
שולמית אלון מרכזת )קצינת( מחוז תל אביב

מוטי ששון:

אני פותח את הישיבה שלא מן המניין מס'  .4על ס דר היום ,מינוי נציגי
העיר חולון באיגוד ערים בהתאם לדרישת הגב' שולמית אלון מרכזת
מחוז תל אביב.

)1א( .מינוי נציגי עיריית חולון למועצת איגוד ערים דן לביוב ואיכות
הסביבה.
מוטי ששון:

מינוי נציג עיריית חולון למועצת איגוד ערים דן לביוב ואיכות הסביבה.
הצעת החלטה  :לחולון  2נציגים במועצת איגוד ערים דן לביוב ואיכות
הסביבה  :מועצת העיר חולון ממנה את חברי המועצה הבאים למועצת
איגוד ערים דן לביוב ואיכות הסביבה  :נציג סיעת הליכוד – מר אילן
לוי .נציג סיעת מר" צ – מר שמו א ל ברטנשטין.

)1ב( מינוי נציגי עיריית חולון לאיגוד ערים באזור תל אביב -יפו –
חולון לענייני בתי מטבחיים
מוטי ששון:

מינוי נציגי עיריית חולון לאיגוד ערים באזור תל אביב -יפו -חולון לענייני
בתי מטבחיים .הצעת החלטה  :לחולון  5נציגים באיגוד .מועצת העיר
חולון ממנה את חברי המועצה הבאים לאיגוד ערים באזור תל -אביב-
יפו -חולון ל ענייני בתי מטבחיים  .1 :נציג סיעת ש" ס – חיים זברלו ; .2
נציג סיעת ש" ס – עמוס ברנס ;  .3נציג סיעת חולון ביתנו – אורי
ויינבגר ;  .4נציג סיעת ירוקים – רועי כהן ;  .5נציג סיעת ליכוד – דוד
אברהם.
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)1ג( .מינוי נציגי עיריית חולון לאיגוד ערים ושירותי כבאות אזור
חולון -בת ים.
מוטי ששון:

מינוי נציגי עיריית חולון לאיגוד ערים ושירותי כבאות אזור חולון -בת
ים .הצעת ההחלטה  :לחולון  3נציגים במועצה ,כיו" ר האיגוד ישמש נציג
חולון.

שמואל ברטנשטין  :יש לי הצעה לסדר .יש מחלוקת על סדר היום .חבר מועצה שנוכח
בישיבה שטוען שסעיף נשמט מסד ר היום.
מוטי ששון:

הצע ה ל סדר מגישים לפני הישיבה .אני ממשיך לקרוא .מינוי נציג
עיריית חולון לאיגוד ערים ושירותי כבאות אזור חולון -בת ים .הצעת
החלטה  :לחולון  3נציגים במועצה ,כיו" ר האיגוד ישמש נציג חולון.1 .
מועצת העיר חולון ממנה את חברי המועצה הבאים לאיגוד ערי ם
ושירותי כבאות אזור חולון -בת ים .נציג סיעת הליכוד – יואל ישורון.
נציג סיעת חולון ביתנו – מיכאל לויט .נציג סיעת המחנה החברתי –
ני סן זכריה .2 .כיו" ר האיגוד ישמש יואל ישורון.
איש לא מקבל את רשות הדיבור .אני מנהל את הישיבה .אבקש שתשב
במקומך .חכה שאסיים את הד ברים .אבקש לא להפריע .את זכות
הדיבור אני נותן .יו" ר הישיבה הוא ראש העיר והוא מנהל את הישיבה.

שמואל ברטנשטין  :כתוב שאת ההצעה מקריא מי שהגיש אותה .לא אתה צריך
להקריא את ההצעה.
מוטי ששון:

אפילו לא עקבת .אני מקריא את מה שכתבה לי קצינת המחוז.

שמואל ברטנשטין  :לא תפקידך להקריא את מה שכתבה קצינת המחוז.
מוטי ששון:

זו הצעה שהיא שלחה לי ולא לך.

שמואל ברטנשטין  :ישנה כאן הצעה שכתוב שהיא הצעה של אילן לוי.
מוטי ששון:

אתה רוצה להפריע באופן שיטתי .לא אתן לך לדבר בלי רשות הדיבור,
ולא למישהו אחר .קראתי את ההצעה ואני מבקש את היועץ המשפטי,
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מר ליפא קמינר ,לומר את דברו .אני נותן את רשות הדיבור ליועץ
המשפטי כרגע .אתם תקבלו את רשות הדיבור בתורכם.
עו" ד ליפא קמינר  :אני מביא לידיעת חברי המועצה ,למי שלא יודע עדיין ,שב 18.1.04
במסגרת חוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים  ,2004מה שנקרא " חוק
ההסדרים",
זכריה ניסן :אתה יודע שזה לא תקין .יש עוד זמן .החודש הזה נכנס לתוקפו בסוף
חודש מאי.
עו" ד ליפא קמינר  :תשמע אותי עד הסוף.
זכריה ניסן :אבל זה בסוף חודש יולי .זה לא רלוונטי.
מוטי ששון:

אין לך רשות דיבור .שב בשקט .תאפשר ליועץ המשפטי לדבר .קצת
ת רבות ודרך ארץ.

זכריה ניסן :לך יש תרבות?
מוטי ששון:

לא קיבלת את רשות הדיבור .תקבל רשות דיבור בתורך .היועץ המשפטי
מדבר.

זכריה ניסן :אתה לא נורמלי .אתה מתנהג בצורה מחפירה .אנשים רוצים לדבר.
מוטי ששון:

אני מציע לך שתשמור על הפה שלך.

זכריה ניסן :אתה תשמור על הפה שלך שאני לא אגיד לך מה אני יודע עליך ,מוטי.
תסתום את הפה .אתה תסתום את הפה שלך.
מוטי ששון:

על זה נעשה את הבירור בפורום אחר.

זכריה ניסן :נעשה בירור אני ואתה.
מוטי ששון:

לא אני אתך .אתי לא תעשה ,אתה תעשה את זה בפורומים אחרים .עוד
ניפגש.

זכריה ניסן :נעשה בירור ,אני ואתה .ניפגש בשמיניות.
עו" ד ליפא קמינר  :החוק הזה הוציא לחוק איגודי ערים את סעיף  )8ב() (1שאומר :
" הרשות המקומית תמנה לפחות מחצית מבין נציגיה במועצה ,דהיינו,
במועצת איגוד הערים ,מקרב עובדי הרשות המקומית ".הסעיף הזה
ייכנס לתוקף  6חודשים אחרי הפרסום .דהיינו ,באמצע יולי .אבל ,על פי
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הפרשנות שלי והפרשנות של היועצת המשפטית למשרד הפנים ,כשיגיע
תאריך כניסה לתוקף של החוק הזה ,יצטרכו להחליף את הנציגים
שאינם לפחות מחצית מעובדי העירייה ,באיגודים .כי החוק חד משמעי.
לפחות מחצית מהנציגים צריכים להיות מעובדי העיריי ה.
אילן לוי:

אם זאת הפרשנות ,אין בעיה.

עו" ד ליפא קמינר  :לדעתי ,ברגע שאנחנו עומדים כחודשיים לפני תאריך היעד ,לא
נראה לי שיש כאן מקום למנות אנשים שאינם בקיאים בנושאים האלה
שלא ייכנסו לעניינים כשבכל זאת האיגודים חייבים לעבוד ,ובעוד
חודשיים להחליף אותם מחדש .זוהי דעתי המשפטית וההגיונית .אין
כרגע מניעה חוקית .כנראה שבעוד חודשיים תהיה מניעה חוקית.
אילן לוי:

שאלה נוספת  :עמוס ירושלמי הציע שלוש הצעות לסדר היום .ההצעה
של עמוס כוללת ,פרט לשני איגודי ערים .אני מציע שנעלה כל איגוד
בנפרד ולא כקומפלקס כי בהצעה שלו אין א יגוד מסוים.

מוטי ששון:

אני מעלה את ההצעה הראשונה .נעלה כל הצעה בנפרד.
האיגוד הראשון – איגוד ערים דן לביוב ואיכות הסביבה 2 .נציגים –
נציג סיעת הליכוד מר אילן לוי ונציג סיעת מרצ מר שמואל ברטנשטין.
אני חוזר על מה שאמר ליפא  :אין שום טעם ואין שום סיבה לבחור
עכ שיו ובעוד חודשיים לשנות את האנשים .מאד ברור שיחסי העבודה
הם כאלה שאנשי הפקידות הבכירה חייבים להיות מיוצגים באיגודים
אלה .העבודה חייבת להימשך גם כאשר שלטון מתחלף .אני מציע
לחברים בכל זאת להתייחס להצעה הזאת ולחוות הדעת של היועץ
המשפטי .במידה והחברים לא רוצים להתייחס ,נעמיד להצבעה .מי
בעד?
הצבעה:
בעד 13 :
נגד 10 :
ההצעה התקבלה.
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החלטה  :מועצת העיר מחליטה לאשר  2נציגים לאיגוד ערים דן לביוב ואיכות הסביבה :נציג
סיעת הליכוד מר אילן לוי ונציג סיעת מרצ מר שמואל ברטנשטין..

מוטי ששון:

מינוי נציגי עיריית חולון לאיגוד ערים באזור תל אביב -יפו -חולון לענייני
בתי מטבחיים.

עו" ד ליפא קמינר  :במקום שיש לך שתי הצעות ,תעמיד אחת מול השניה.
מוטי ששון:

אם אחת נופלת ,ההצעה השניה נכנסת.

שמואל ברטנשטין  :במקום שיש שלוש הצעות ,מעלים ההצעה המרחיקת לכת ביותר.
מוטי ששון:

לא מר חיקת לכת .אני קורא.

שמואל ברטנשטין  :זה מה שכתוב בנוהל.
מוטי ששון:

אני מעמיד הצעה מול הצעה.

שמואל ברטנשטין  :לנציגים לענייני בית מטבחיים ישנן שלוש הצעות.
מוטי ששון:

נסיים תחילה את ההצעות האלה .אני קורא .נציג סיעת ש" ס – חיים
זברלו ; נציג סיעת ש" ס – עמוס ברנס ; נציג סיעת חולון ביתנו – אורי
ויינברגר ; נציג סיעת ירוקים – רועי כהן ; נציג סיעת הליכוד – דוד
אברהם .מי בעד?

שמואל ברטנשטין  :מותר להתייחס להצעה?
מוטי ששון:

כן.

שמואל ברטנשטיין  :כתוב בפקודה שנהוג במקרה שישנן יותר משתי הצעות ,להעלות
אותן אחת ,אחת ,החל מהמרחיק ת לכת ביתר אל הפחות מרחיקת לכת.
במקרה הזה ,הצעה של חבר מועצה בודד נראית לי יותר מרחיקת לכת
מאשר הצעה של  12חברי מועצה.
מוטי ששון:

אני מצטער ,אני לא מכיר מושג כזה וגם לא היועץ המשפטי .מי בעד
ההצעה שהקראתי כרגע?
הצבעה:
בעד  :אין
נגד 10 :
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ההצעה נפלה.
מוטי ששון:

התחלנו כבר.

שמואל ברטנשטין  :נתת לי תשובה שנדחית .בתוספת השניה ,פרק  10סעיף .45
עו" ד ליפא קמינר  :אני לא מכיר את המושג הזה בשמות של אנשים .מה פירוש " מרחיק
לכת" ,אם זה אתה או הוא ,או היא.
שמואל ברטנשטיין  :שמישהו יחליט מה מרחיק לכת ,אבל ללא להגיד שלא קיים מושג
כזה.
עו" ד ליפא קמינר  :הכוונה שבמהות ההצעה יש דברים שמרחיקים לכת .במהות שלה.
מוטי ששון:

אני חוזר .מי בעד ההצעה שהקראתי לנציגים באיגוד ערים לענייני
מטבחיים?
הצבעה:
בעד  :אין.
נגד :

חיים זברלו :יש עוד הצעה.
שמואל ברטנשטין  :ביקשתי להגיש הצעה לסדר היום ולא נתנו לי .אל תתפלא שסדר
היום נראה כך .רציתי להגיד משהו לפני תחילת הדיון.
מוטי ששון:

אני מבהיר שאני הולך בהצבעה על פי המכתב ועל פי הבקשה שהפניתם
לקצינת המחוז .קצינת המחוז נתנה לי את הרשימה ואני הולך בדיוק
לפי הסדר .אתה רשאי להעלות מה שאתה רוצה .ישנן עוד שתי הצעות
ואתה יכול להתייחס אליהם .אני הולך לפי הסדר .זו היתה ההצעה על
סדר היום .אם מישהו הגיש הצעה מתוקנת ,נתייחס גם אליה.
אני חוזר .מי בעד?
בעד  :אין.
אני חוזר ואומר שאני חייב להיות צמוד לזימון של הישיבה.

אילן לוי:

יש לי שאלה .אתה מעלה את שלושת ה הצעות עכשיו ,כולל עמוס
ירושלמי?

מוטי ששון:

אני אעלה.
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עו" ד ליפא קמינר " :עמדו להצבעה יותר מהצעה אחת בעניין אחד .יצביעו עליהן אחת,
אחת ,בעד ונגד .כשהמרחיקה לכת שבהן בכל הצבעה ,קודמת לאחרות.
בכפוף לזה לפי סדר הגשתן .אם עמדו שתי הצעות בלבד ,רשאי היו" ר
להעמידן להצבעה זו מול זו ,מי בעד זו ומי בעד זו ".אבל כאשר יש שלוש
הצעות – כל אחת בעד ונגד .יכול להיווצר מצב שיצביעו בעד כל ההצעות
או נגד כל ההצעות.
מוטי ששון:

אני חוזר .מי בעד ההצעה שהקראתי?

שמואל ברטנשטין  :אני לא מכיר את כל עובדי העירייה אבל ,נראה לי שאורי ויינב רגר
הוא לא עובד עירייה .האם זה חוקי?
מוטי ששון:

הוא לא עובד עירייה.

עו" ד ליפא קמינר  :המצב כרגע ,שכן חוקי.
שמואל ברטנשטיין  :אבל כתוב בהוראות שהחבר צריך להיות חבר מועצה או אחד
מעובדי העירייה.
מוטי ששון:

אני חוזר להצבעה .מי בעד ההצעה שהקראתי כרגע?
הצבעה:
בעד  :אין
נגד 1 :
נמנעים  :כולם למעט חבר מועצה אחד.
ההצעה לא עברה.

החלטה  :מועצת העיר מחליטה לא לאשר את הצעת הנציגים לאיגוד ערים באזור תל אביב-
יפו -חולון לענייני בתי מטבחיים שנמנו במכתבה של הגב' שולמית אלון.
מוטי ששון:

אני עובר להצעה למינוי נציגי עיריית חולון לאיגוד ערים לשירותי
כבאות אזור חולון -בת ים .נציג סיעת הליכוד – יואל ישורון ; נציג סיעת
חולון ביתנו – מיכאל לויט ; נציג סיעת המחנה החברתי – ניסן זכריה.
מי בעד?
הצבעה:
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בעד  :אין
נגד 1 :
נמנעים 1 :
יתר החברים לא משתתפים.
מוטי ששון:

אני עובר להצעה הבאה.

שמואל ברטנשטין  :לפי סדר הצעות של סעיף מסוים .לא עוברים סעיפים באמצע .ישנה
הצעה של עמוס ירושלמי לגבי האיגוד ערים הזה.
מוטי ששון:

תחכה להצבעה על הכל.

שמואל ברטנשטין  :כרגע הקראנו את הסעיף .בשביל מה ליצור אי סדר?

.2

מינוי נציגי עיריית חולון לאיגוד ערים בהתאם להצעתו של ראש
העיר מר מוטי ששון

מוטי ששון:

אני עובר להצעה של ראש העיר מר מוטי ששון .אני מדגיש ,שבשונה
מההצעות הקודמות שהוגשו על ידי החברים,

שמואל ברטנשטין  :אני מצטער .זה לא נכון .סדר הדיון כתוב בפקודה .אתה חייב
לפעול לפי החוק .היועץ המשפטי שלך הקריא לכול נו את הסעיף הרגע
ואמר לך שאם יש שלוש הצעות ,צריך להקריא אותם אחת ,אחת.
מוטי ששון:

אני מקריא את ההצעה השניה.

שמואל ברטנשטין  :אתה לא מקריא את ההצעה השלישית.
מוטי ששון:

קיבלת את החומר הביתה .ישנה הצעה שניה .אתמול התקבלה הצעה
שלישית.

שמואל ברטנשטין  :זה לא נכ ון מה שאתה עושה .בכל דף כזה ישנן כמה הצעות .אתה
עושה בלגאן בכוונה עכשיו .זה לא נכון.
מוטי ששון:

אני פועל בסדר .נציגי האיגודים לפי ההצעה שאני מגיש אותה ,הם לפי
יחסי הכוחות במועצה ,תוך התייחסות לשינוי שיש בפקודה לגבי
שילובם של עובדי העירייה ,לפחות מחציתם .אנ י מקריא כל איגוד
ואיגוד.
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)2א( .הצעת ראש העיר מר מוטי ששון למינוי נציגי עיריית חולון
למועצת איגוד ערים דן לביוב ואיכות הסביבה
מוטי ששון:

ההצעה הראשונה  :איגוד ערים דן לביוב ואיכות הסביבה .נציג סיעת
העבודה – מר יאיר טאו ,נציג עיריית חולון – מר יצחק וידבסקי )גזבר(.
מי בעד?
הצבעה:
בעד 10 :
נגד 13 :
ההצעה לא התקבלה.

החלטה  :מועצת העיר מחליטה לא לאשר את הצעת ראש העיר ,מר מוטי ששון לנציגים
לאיגוד ערים דן לביוב ואיכול הסביבה.

)2ב( .הצעת ראש העיר ,מר מוטי ששון למינוי נציגי עיריית חולון
לאיגוד ערים באזור תל -אבי -יפו -חלון לענייני בתי מטבחיים
מוטי ששון:

מינוי נציגי עיריית חולון לאיגוד ערים באזור תל אביב -יפו -חולון לענייני
בתי מטבחיים 6 .נציגים באיגוד .השינוי ייעשה בהתאם לסיכום ביני
לבין מנכ" ל עיריית תל אביב .אני קורא את הנציגים  :נציג סיעת
המפד"ל – דוד שלום ; נציג סיעת ש" ס – חיים זברלו ; נציג העירייה –
דני פדר ) ס/גזבר( ; נציג העירייה – עו" ד עופר צילקר )יועץ משפטי( ;
נציגת העירייה – גב' אירית אשר ) רפרנטית באגף התקציבים( ; נציג
סיעת הליכוד – אילן לוי .מי בעד?
הצבעה:
בעד 10 :
נגד 13 :
ההצעה לא התקבלה.
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החלטה  :מועצת העיר מחליטה לא לאשר את הצעת ראש העיר ,מר מוטי ששון לנציגים
לאיגוד ערים באזור תל אביב -יפו -חולון לענייני בתי מטבחיים.

14

מועצת העיר חולון ,ישיבה שלא מן המניין מס' 5א'  ,מיום  ,3.5.04פרוטוקול מס' 247א'

)2ג( .הצעת ראש העיר מר מוטי ששון למינוי נציגי עיריית חולון
לאיגוד ערים לשירותי כבאות אזור חולון -בת ים
מוטי ששון:

מינוי נציגי עיריית חולו ן לאיגוד ערים לשירותי כבאות אזור חולון -בת
ים .נציגי מועצת העיר  :נציג סיעת העבודה – יוסף כהן ; נציג סיעת
הירוקים – רועי כהן ; נציג העירייה – אריק מולה ) מנהל אגף
התקציבים( ; נציג העירייה – שי טל .מי בעד?
הצבעה:
בעד 10 :
נגד 13 :
ההצעה לא התקבלה.

החלטה  :מועצת העיר מחליטה לא לאשר את הצעת ראש העיר ,מר מוטי ששון לנציגים
לאיגוד ערים לשירות כבאות אזור חולון -בת ים.
מוטי ששון:

אני חוזר ואומר ,ההצעה הזו שהגשתי היא על פי חוק ההסדרים
) התיקון( והיא נותנת ביטוי לכל הסיעות.
אני עובר להצעה שהגיש עמוס ירושלמי.

.3

מינוי נציגי עיריית חולון לאיגוד ערים בהתאם להצעתו של חבר
המועצה עמוס ירושלמי

)3א( .מינוי נציגי עיריית חולון לאיגוד ערים באזור תל -אביב -יפו-
חולון לענייני בתי מטבחיים
מוטי ששון:

מינוי נציגי עיריית חולון לאיגוד ערים באזור תל אביב -יפו -חולון לענייני
בתי מטבחיים .נ ציג סיעת ש" ס – חיים זברלו ; נציג סיעת ש" ס – עמוס
ברנס ; נציג סיעת שינוי – אהרון איסרס ; נציג סיעת העבודה – גדי וקס ;
נציג סיעת הליכוד – זאב נסים ; נציג סיעת עמוס ירושלמי – עמוס
ירושלמי .מי בעד?
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הצבעה:
בעד .13 :
נגד 10 :
ההצעה התקבלה.
החלטה  :מועצת העיר מחליטה לאשר את הצעת חבר המועצה עמוס ברנס לנציגי המועצה
לאיגוד ערים באזור תל אביב -יפו -חולון לענייני בתי מטבחיים.

)3ב( .מינוי נציגי עיריית חולון לאיגוד ערים לשירותי כבאות באזור
חולון -בת ים.
מוטי ששון:

הסעיף הבא  :מינוי נציגי עיריית חולון לאיגוד ערים לשירותי כבאות
באזור חולון -בת ים .נציג סיעת הליכוד – יואל ישורון ; נציג סיעת חולון
ביתנו – יוליה מלינובסקי ; נציג סיעת המחנה החברתי – ניסן זכריה ;
נציג סיעת ש" ס – חיים זברלו .מי בעד?
הצבעה:
בעד .13 :
נגד 10 :
ההצעה התקבלה.

החלטה  :מועצת העיר מחליטה לאשר את הצעת חבר המועצה עמוס ברנס לנציגי המועצה
לאיגוד ערים לשירות כבאות באזור חולון -בת ים
מוטי ששון:

מאחר וההצעה לא נותנת ביטוי לכל הסיעות ולכל המפלגות ,ההצעות
שהעליתם נגועות באי חוקיות .אני מניח שנדון באינסטנ צ יות המשפטיות
והחוקיות.
תודה רבה .הישיבה נעולה.

מוטי ששון
ר אש העיר

נתי לרנר
ע /ראש העיר
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