מועצת העיר חולון ,ישיבה שלא מן המניין מס'  ,6מיום  . 23.5.04פרוטוקול 248

מועצת עיר החמש -עשרה – ישיבה שלא מן המניין מס' 6
מיום 23.5.04
פרוטוקול מס' 248 -
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על סדר היום

.1

מינוי נציגי העיר חולון לוועדות העירוניות בהתאם לדרישתו של מר יוסף ברון
סגן ממונה על מחוז תל אביב במשרד הפנים.
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ריכוז החלטות מישיבת מועצת העיר שלא מן המניין ) (6מיום 23.5.04
פרוטוקול מס' 248

.1

מועצת העיר מחליטה לאשר ועדת מכרזים בהרכב שהוצע על ידי חבר המועצה משה
רינת  :העבודה ,יאיר טאו ,יוסף כהן ,גדי וקס ,דקלה צדוק .ש" ס ,חיים זברלו ועמוס
ברנס .ליכוד ,אילן לוי ומיקי שמריהו .שינוי ,שרון אביגד .חולון ביתנו ,יוליה
מלינובסקי .ירוקים ,רועי כהן .מפד"ל ,דוד שלום .מר" צ ,שמואל ברטנשטיין .יו"ר
הוועדה ,יאיר טאו.

.2

מועצת העיר מחליטה לאשר ועדת ביקורת בהרכב שהוצע על ידי חבר המועצה משה
רינת :העבודה ,דקלה צדוק ויוסף כהן .ש" ס ,יעקב בבלי .שינוי ,אהרון איסרס .חולון
ביתנו ,יוליה מלינובסקי .יו"ר הוועדה ,ניסן זכריה.

.3

מועצת העיר מחליטה לאשר ועדת קליטה עירונית בהרכב שהוצע על ידי חבר
המועצה משה רינת :העבודה ,מאיה בן -יוסף ,יאיר טאו ,סימון לוין ,משה רינת .ש" ס,
ויקטור ויגלנו .ליכוד ,ברסלבסקי ולאד וויניקוב נורמן .שינוי ,אילנה זימין .חולון ביתנו,
מיכאל לויט .מפד"ל ,דוד שלום .עמוס ירושלמי יינתן שם .המחנה החברתי יינתן שם.
יו"ר הוועדה ,מיכאל לויט.

.4

מועצת העיר מחליטה לאשר ועדת ערר על גביית ארנונה בהרכב שהוצע על ידי חבר
המועצה משה רינת :העבודה ,חנוך מליס .ש" ס ,אילן כהן צדק .יו"ר הוועדה ,איש
הליכוד ,עו"ד שמעון וינצ'יגסטר.

.5

מועצת העיר מחליטה לאשר ועדת הנחות במסים בהרכב שהוצע על ידי חבר המועצה
משה רינת :העבודה ,יוסף כהן .ש" ס ,עמוס ברנס .שינוי ,שרון אביגד .יו"ר הוועדה,
יוסף כהן.

.6

מועצת העיר מחליטה לאשר ועדת ביטחון בהרכב שהוצע על ידי חבר המועצה משה
רינת:

עבודה,

גדי

וקס,

חנוך

מליס,

4

ישראל

קרביץ,

יחיעם

קמינסקי.
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ש" ס ,חיים זברלו ,יעקב בבלי ויהודה קהתי .ליכוד ,שלמה לוי .שינוי ,הרצל טחן .חולון
ביתנו ,מרק גורן .יו"ר הוועדה ,איש הליכוד השם יינתן.
.7

מועצת העיר מחליטה לאשר ועדת תמיכות בהרכב שהוצע על ידי חבר המועצה משה
רינת :העבודה ,גדי וקס .ש" ס ,חיים זברלו .ליכוד ,מיקי שמריהו .שינוי ,אהרון איסרס.
חולון ביתנו ,מיכאל לויט .יו"ר הוועדה ,אהרון איסרס.

.8

מועצת העיר מחליטה לאשר הוועדה לקידום מעמד הילד בהרכב שהוצע על ידי חבר
המועצה משה רינת :עבודה ,רבקה עדן .ש" ס ,יהודה קהתי .ליכוד ,אילן לוי .שינוי,
ציפי בר .מר" צ ,שמואל ברטנשטיין .יו"ר הוועדה ,יהודה קהתי.

.9

מועצת העיר מחליטה לאשר הוועדה לרכש ובלאי בהרכב שהוצע על ידי חבר
המועצה משה רינת :העבודה ,אנדרמן זאב ,יוסי בייניש ,אהובה לכיש ,אלי נעים.
ש" ס ,עמוס ברנס ,חיים זברלו .ליכוד ,בנימין עדני ,יחיאל צוברי .שינוי ,עמי חלמיש.
חולון ביתנו ,טטיאנה סלבין .עמוס ירושלמי .יו"ר הוועדה ,אלי נעים.

 .10מועצת העיר מחליטה לאשר ועדת כספים בהרכב שהוצע על ידי חבר המועצה משה
רינת :העבודה ,גדי וקס ,יאיר טאו ,משה רינת ,מוטי ששון .ש" ס ,חיים זברלו ויהודה
קהתי .ליכוד ,יואל ישורון ומיקי שמריהו .שינוי ,אהרון איסרס .חולון ביתנו ,יוליה
מלינובסקי .ירוקים ,רועי כהן .מר" צ ,שמואל ברטנשטיין .מפד"ל ,דוד שלום .יו"ר
הוועדה מוטי ששון.
 .11מועצת העיר מחליטה לאשר ועדה לבטיחות בדרכים בהרכב שהוצע על ידי חבר
המועצה משה רינת :העבודה ,משה רינת ,מוטי ששון .שינוי ,יורם יצחקי .חולון
ביתנו ,ויקטור גניליאנו .סיעת עמוס ירושלמי ,דני חג'ג' .הליכוד ,יינתן שם .יו"ר
הוועדה ,מוטי ששון.
 .12מועצת העיר מחליטה לאשר ועדת חינוך בהרכב שהוצע על ידי חבר המועצה משה
רינת :העבודה ,מוטי ששון ,גדעון לב ,פסח לנצברג ,דקלה צדו ק .ש" ס ,יעקב בבלי,
נוריאל ישעיהו ,יהודה קהתי .ליכוד ,יואל ישורון ואילן לוי .שינוי ,שרון אביגד .חולון
ביתנו ,אלה אולשינסקי .ירוקים ,דוד גלעדי .מר" צ ,ציפי בנאי .מפד"ל ,דוד שלום .יו"ר
הוועדה ,מוטי ששון.
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 .13מועצת העיר מחליטה לאשר ועדת הקצאות בהרכב שהוצע על ידי חבר המועצה משה
רינת :גדי וקס ,יהודה קהתי ,מיקי שמריהו .יו"ר הוועדה ,גדי וקס.
 .14מועצת העיר מחליטה לאשר ועדת מל"ח בהרכב שהוצע על ידי חבר המועצה משה
רינת :העבודה ,מוטי ששון ,יעקב כץ ,ד"ר לילי לוי ,משה רינת ,זאב סיוון ,מיכאל
גולוסובסקי ,ד"ר עוזי רביד .המחנה החברתי יינתן שם .ש" ס ,חיים זברלו ,יהודה
קהתי ,יעקב בבלי .ליכוד ,יינתן שם .יו"ר הוועדה ,מוטי ששון.
 .15מועצת העיר מחליטה לאשר הוועדה לאיכות הסביבה בהרכב שהוצע על ידי חבר
המועצה משה רינת .:העבודה ,יוסף כהן ,יעקב כץ ,זיוה מקובונה ,שושנה פייפר.
ליכוד ,יינתן שם .שינוי ,שרון אביגד .חולון ביתנו ,צבי גרוסמן .ירוקים ,רועי כהן .עמוס
ירושלמי ,יינתן שם .מר" צ ,רחל סלעית .המחנה החברתי ,יינתן שם .ש" ס ,חיים זברלו,
עמוס ברנס ,יהודה קהתי .יו"ר הוועדה ,חיים זברלו.
 .16מועצת העיר מחליטה לאשר ועדת ספורט בהרכב שהוצע על ידי חבר המועצה משה
רינת .:העבודה ,וישניה יעקב ,וקס יעקב ,יעקב זיתוני ,זוהר נוימן .ש" ס ,חיים זברלו,
יהודה קהתי ,יעקב בבלי ,עמוס ברנס .ליכוד ,רפי פלס .שינוי ,אהרון איסרס .חולון
ביתנו ,מיכאל לויט .ירוקים ,רועי כהן .סיעת עמוס ירושלמי ,עמוס ירושלמי .מפד"ל,
דוד שלום .המחנה החברתי ,יינתן שם .יו"ר הוועדה ,רועי כהן.
 .17מועצת העיר מחליטה לאשר ועדת שמות בהרכב שהוצע על ידי חבר המועצה משה
רינת .:העבודה ,אהרון ברנע ,אריה גנור ,אסתר מלכה ,פיין אברהם .ש" ס ,חיים זברלו,
יהודה קהתי ועמוס ברנס .ליכוד ,זאב נסים ומיקי שמריהו .שינוי ,ישורון ,ברנע .חולון
ביתנו ,סווטה קיצ'יקורובסקי .ירוקים ,אורן סולומון .סיעת עמוס ירושלמי ,עמוס
ירושלמי .מפד"ל ,דוד שלום .המחנה החברתי ,שמואל ברטנשטיין .יו"ר הוועדה ,דוד
שלום.
 .18מועצת העיר מחליטה לאשר ועדת רווחה ושירותים חברתיים בהרכב שהוצע על ידי
חבר המועצה משה רינת .:העבודה ,אסתר מלכה ,אינס לומר ,שמעון יהושע ,סמי
שמואלי .ש" ס ,יעקב בבלי ,משה בן -ניסן ,דרור כריתי .ליכוד ,עמוס לגזיאל .שינוי,
ציפי בר .חולון ביתנו ,סטאס יוסים .ירוקים ,יאיר כהן .סיעת עמוס ירושלמי ,עמוס
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ירושלמי .מפד"ל ,דוד דליה .מר" צ ,שמואל ברטנשטיין .יו"ר הוועדה ,שמואל
ברטנשטיין.
 .19מועצת העיר מחליטה לאשר ועדת תחבורה ותנועה בהרכב שהוצע על ידי חבר
המועצה משה רינת :העבודה ,אמנון דוידוב ,יוסי נדלר ,אפרים תירוש ,מרדכי זורע.
ש" ס ,יעקב בבלי ,יואל שם -טוב וסמי הראל .ליכוד לא נתנו שם .שינוי ,זאב סיוון.
חולון ביתנו ,לריסה יפרמנקו .סיעת עמוס ירושלמי ,עמוס ירושלמי .מר" צ ,שמואל בן-
ששון .מפד"ל ,משה ברזילאי .המחנה החברתי ,יינתן שם .יו"ר הוועדה ,יעקב בבלי.
 .20מועצת העיר מחליטה לאשר ועדת נוער וצעירים בהרכב שהוצע על ידי חבר המועצה
משה רינת :העבודה ,מאיה בן -יוסף ,ולדימיר בליאקוב ,קובי ברדה ,יצחק ג'ני .ש" ס,
חיים זברלו ,יעקב בבלי ואילן כהן צדק .ליכוד ,אילן לוי .שינוי ,שניאור הראל .חולון
ביתנו ,גנדי לימונוב .ירוקים ,רועי כהן .סיעת עמוס ירושלמי ,עמוס ירושלמי .מר" צ,
שמואל ברטנשטיין .מפד"ל ,מוריס בעד .יו"ר הוועדה ,אילן לוי.
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.1

מינוי נציגי העיר חולון לוועדות העירוניות בהתאם לדרישתו של מר יוסף
ברון סגן ממונה על מחוז תל אביב במשרד הפנים.

מוטי ששון:

אני פותח את הישיבה שלא מן המניין מס'  .6על סדר היום ,מינוי נציגי
העיר חולון לוועדות העירוניות בהתאם לדרישתו של מר יוסף ברון סגן
ממונה על מחוז תל אביב במשרד הפנים .ישנן שלוש הצעות .ההצעה
הראשונה ,כפי שהוגשה וכפי שהעביר אותה יוסי ברון .יש הצעה
מתוקנת להצעה זאת ,כפי שהגיש אותה חיים זברלו ביום שישי .21.5.04

חיים זברלו :אם ההצעה לא נשלחה אלינו היא עדיין חוקית?
מוטי ששון:

כן.

חיים זברלו :אני שואל את היועץ המשפטי אם זה על פי חוק.
מוטי ששון:

אחרת ,לא הייתה מתקיימת ישיבה.

חיים זברלו :הישיבה חוקית .אני שואל האם היה צורך לשלוח לפני כן את ההצעות
האלה כי מדובר בהצעות לסדר.
עו" ד ליפא קמינר  :אני מבין שההזמנות נשלחו לפני כן .לפני שהגיעו התיקונים
וההצעות החדשות.
חיים זב רלו :אני חושב שזה לא נשלח .אם לא קיבלנו הביתה מה עומד על סדר היום,
זה חוקי? .צריך לקבל הביתה .בפעם שעברה ,כשרציתי לשנות את
החברים בוועדות לא אפשרו לי מכיוון שזה לא היה על סדר היום.
עו" ד ליפא קמינר  :רצית לשנות במקום .כאן לא מדובר על שינוי שהגיע לראש העיר 48
שעות לפני הישיבה.
חיים זברלו :אני לא קיבלתי .הוא לא הודיע לנו.
מוטי ששון:

קיבלתם תשובה .יש כאן שתי הצעות של חיים זברלו .הצעה ראשונית
ליוסף ברון וההצעה השניה שהוגשה ביום שישי  21לחודש בשעה .12:30
תיקנת את הצעתך הראשונה .האם ההצעה הראשונה עומדת בעינה? יש
שלוש הצעות .הצעה ראשונה שהעביר יוסי ברון על פי דרישתכם .הצעה
שניה הגיש זברלו – תיקון שהגשת .הצעה שלישית היא הצעתו של משה
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רינת ,שהוגשה ביום שישי .אני עובר לסדר היום ,אקריא על הצעה
והצעה ונצביע.
שמואל ברטנשטיין  :אדוני ראש העיר ,קיבלנו הזמנה לישיבה .בהזמנה לישיבה כתוב
סדר היום .אנחנו אמורים לדון בסדר היום .סדר היום הוא " בהתאם
לדרישתו של מר יוסף ברון סגן ממונה על המחוז ,פירוט הוועדות כפי
שהוגשו למר יוסף ברון ונשלחו לחברים בדואר" .ההצעה נמצאת כאן.
למיטב הבנתי ולפי החוק ,יש רק הצעה אחת על סדר היום.
עו" ד ליפא ק מינר  :ההצעה כפי שנשלחה על ידי יוסי ברון היא לא הצעה .מתוך 11
חברים יש שמות של  .4 ,3 ,6 ,5המועצה אמורה למנות או לבחור חברים
בצורה שמית לוועדות ולא " להודיע תוך שבעה ימים" .ההצעה הייתה
חייבת להיות מלאה מבחינה שמית .אני אומר זאת בתוך ייעוץ וחוות
דעת משפטית.
שמואל ברטנשטיין  :היית פה גם בקדנציה הקודמת ולא אמרת את אותו דבר.
עו" ד ליפא קמינר  :זו חוות דעתי כרגע .נדמה לי שאמרתי גם אז .יש הבדל אם מדובר
בחוסר של שם או שניים לבין אם מה שמוצע בהצעה הוא מיעוט
שבמיעוט.
שמואל ברטנשטיין  :אפשר לבדוק כל ועדה .יש ועדות שיש י ותר ויש ועדות שיש פחות.
עו" ד ליפא קמינר  :ברוב הוועדות זה כך.
שמואל ברטנשטיין  :אם ההצעה לא תקפה מבחינתך ,אני לא יודע לשם מה כינסתם
ישיבה .זו ההצעה היחידה .זאת ההזמנה שקיבלנו ביום שישי .בהזמנה
כתוב " סדר היום  :מינוי נציגי העיר חולון בוועדות".
אלי נעים:

אנח נו לא יכולים להציע הצעה?

שמואל ברטנשטיין  :לא ,כי כתוב בחוק .אני פונה גם למר קמינר .גם בחוק כתוב
שישיבות שזומנו בעקבות בקשה של שליש או יותר מחברי המועצה ,סדר
היום יהיה כמו שהיה בבקשתם של שליש או יותר מחברי המועצה.
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עו" ד ליפא קמינר  :לא מדובר על סדר היום .מדו בר על הצעת החלטה אחרת לגבי אותו
סדר יום .לא שינו .לא מכניסים נושאים חדשים .אותו נושא עם הצעת
החלטה אחרת.
שמואל ברטנשטיין  :לא נכון.
מוטי ששון:

זוהי דעתו של היועץ המשפטי.

עו" ד ליפא קמינר  :סדר היום הוא אותו סדר יום.
שמואל ברטנשטיין  :לא נכון .אתה מטעה אותנו.
מוטי ששון:

ישנו כאן היועץ המשפטי וההצעות הן הצעות על פי חוק .רשאים להציע
הצעות באשר לנושא שעל סדר היום  48שעות לפני הישיבה.

שמואל ברטנשטיין  :זה בישיבה מן המניין.
מוטי ששון:

החבר זברלו הגיש הצעה ביום שישי ב  .12:30משה רינת הגיש ביום
שישי בצהריים .אני מעמיד את שלוש ההצעות להצבעה .זברלו אמר
שההצעה הראשונה עומדת בעינה.

אילן לוי:

בהצעה של זברלו ובהצעה שהגשנו אין שמות של שאר הסיעות .לא יכלנו
לדעת מה רוצה מפלגת העבודה בהצעה מסוימת .לכן ,כשמניחים
הצעות ,אנחנו צריכים זמן לבדוק .אולי רוצים להציע אנשים אחרים.
נ עשה הפסקה של חצי שעה.

מוטי ששון:

השמות שמופיעים בהצעתו של רינת זהים לשמות שנתתם בשתי
הרשימות שלכם.

אילן לוי:

לא.

זאב חי נסים  :בוועדת הקצאות יש לקואליציה רוב .איך זה יכול להיות?
מוטי ששון:

יש הצעות על הסדר .נעמיד אותן להצעה.

זאב חי נסים  :טעית ,אני רוצה לתקן .בוועדת הקצאות טעית לרעתך .כתבת את גדי
וקס ,יהודה קהתי ומיקי שמריהו .טעית.
מוטי ששון:

הלכנו לפי יחסי כוחות .אני מקריא את ההצעות.

אילן לוי:

אני רוצה להבין לפי מה חילקת  -מהו המפתח .דיברת על מפתח שוויוני.
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מוטי ששון:

ההצעה היא על פי מפתח הסיעות שהוא ידוע וברור ,כמה מגיע לכל
מפלגה .בכל וועדה ניסינו לתת את הייצוג הנכון לסיעות השונות .לקחנו
את ההצעה המקורית שלכם ובדקנו אותה ואם היה צורך בשינוי ,שינינו.
שמרנו על אותו הרכב פחות או יותר.
אני עובר לשלב ההצבעה .ועדת מכרזים לפי ההצעה הראשונה של יוסי
ברון  :סיע ת הליכוד ,אילן לוי ומיקי שמריהו .סיעת חולון ביתנו ,יוליה
מלינובסקי .סיעת הירוקים ,רועי כהן .סיעת המחנה החברתי ,ניסן
זכריה .יו" ר הוועדה ,חולון ביתנו ,יוליה מלינובסקי .ההצעה הראשונה
היא של אילן לוי .ההצעה השניה ,חיים זברלו וההצעה השלישית משה
רינת .מי בעד ההצ עה הראשונה? אני נוהג לפי חוות דעתו של היועץ
המשפטי  -הצעה מול הצעה .מי בעד? מי נגד ההצעה?
הצבעה:
בעד  :אין
נגד 12 :
ההצעה נדחתה.
אני עובר להצעה השניה .הצעתו של חיים זברלו .ועדת מכרזים  :סיעת
ש" ס ,חיים זברלו ועמוס ברנס .סיעת הליכוד ,אילן לוי ומיקי שמריהו.
סיע ת חולון ביתנו ,יוליה מלינובסקי .סיעת הירוקים ,רועי כהן .סיעת
המחנה החברתי ,ניסן זכריה .סיעת עמוס ירושלמי ,עמוס ירושלמי.
סיעת מר"צ ,שמואל ברטנשטיין .יו" ר הוועדה ,חולון ביתנו ,יוליה
מלינובסקי .מי בעד?
הצבעה:
בעד 12 :
נגד 13 :
ההצעה נדחתה.
הצעתו של משה רינת  :העבודה ,יאיר טאו ,יוסף כהן ,גדי וקס ,דקלה
צדוק .ש" ס ,חיים זברלו ועמוס ברנס .ליכוד ,אילן לוי ומיקי שמריהו.
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שינוי ,שרון אביגד .חולון ביתנו ,יוליה מלינובסקי .ירוקים ,רועי כהן.
מפד"ל ,דוד שלום .מר"צ ,שמואל ברטנשטיין .יו" ר הוועדה ,יאיר טאו.
מי בעד?
הצבעה 13 :
נג ד 12 :
ההצעה התקבלה.

החלטה  :מועצת העיר מחליטה לאשר ועדת מכרזים בהרכב שהוצע על ידי חבר המועצה
משה רינת  :העבודה ,יאיר טאו ,יוסף כהן ,גדי וקס ,דקלה צדוק .ש" ס ,חיים זברלו
ועמוס ברנס .ליכוד ,אילן לוי ומיקי שמריהו .שינוי ,שרון אביגד .חולון ביתנו ,יוליה
מלינובסקי .ירוקים ,רועי כהן .מפד"ל ,דוד שלום .מר" צ ,שמואל ברטנשטיין .יו"ר
הוועדה ,יאיר טאו.

מוטי ששון:

אני עובר לוועדה הבאה .ועדת ביקורת לפי הצעתו של אילן לוי  :ניסן
זכריה ,יוליה מלינוסקי .יו" ר הוועדה ,ניסן זכריה .מי בעד?
הצבעה:
בעד 11 :
נגד 13 :
ההצעה נדחתה.
אני עובר להצעתו של חיים זברלו  :ניסן זכריה ,יעקב בבלי ,יוליה
מלינובסקי ,אהרון איסרס .יו" ר הוועדה ,ניסן זכריה .מי בעד?
הצבעה:
בעד 12 :
נגד 13 :
ההצעה נדחתה.
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אני עובר להצעתו של משה רינת  :העבודה ,דקלה צדוק ויוסף כהן .ש" ס,
יעקב בבלי .שינוי ,אהרון איסרס .חולון ביתנו ,יוליה מלינובסקי .יו" ר
הוועדה ,איש ליכוד.
אילן לוי:

אני מציע את ניסן זכריה כאיש הליכוד.

מוטי ששון:

איש הליכוד ניסן זכריה .מי בעד?

אילן לוי:

כתוב הוועדה תמנה  .5הצעת  6חברים ,יש כאן  5שמות.

מוטי ששון:

זו טעות .אני מעמיד להצבעה  6חברים .כתוב " בין  5ל  ".7אני חוזר על
ההצעה .דקלה צדוק ,יוסף כהן ,יעקב בבלי ,אהרון איסרס ,יוליה
מלינובסקי .יו" ר הוועדה ניסן זכריה .מי בעד ההצעה?
הצבעה:
בעד 13 :
נגד 11 :
נמנעים 1 :
ההצעה התקבלה.

החלטה  :מועצת העיר מחליטה לאשר ועדת ביקורת בהרכב שהוצע על ידי חבר המועצה
משה רינת :העבודה ,דקלה צדוק ויוסף כהן .ש" ס ,יעקב בבלי .שינוי ,אהרון
איסרס .חולון ביתנו ,יוליה מלינובסקי .יו"ר הוועדה ,ניסן זכריה.

מוטי ששון:

אני עובר לוועדת קליטה עירונית .הצעתו של אילן לוי  :ליכוד,
ברסלבסקי ולאד ,ויניקוב רומן .חולון ביתנו ,מיכאל לויט .ירוקים,
מיכאל גולוסובסקי .יו" ר הוועדה ,מיכאל לויט .מי בעד?
הצבעה:
בעד  :אין
נגד 12 :
ההצעה נדחתה.
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אני עובר להצעתו של חיים זברלו  :ליכוד ,ברסלבסקי ולאד וויניקוב
רומן .חולון ביתנו ,מיכאל לויט .מר"צ ,רודולף בוסיוב .הירוקים,
מיכאל גולוסובסקי .יו" ר הוועדה ,מיכאל לויט .מי בעד?
הצבעה:
בעד 10 :
נגד 11 :
נמנעים 1 :
ההצעה נדחתה.
אני עובר להצעתו של משה רינת  :העבודה ,מאיה בן -יוסף ,יאיר טאו,
סימון לוין ,משה רינת .ש" ס ,ויקטור ויגלנו .ליכוד ,ברסלבסקי ולאד
וויניקוב נורמן .שינוי ,אילנה זימין .חולון ביתנו ,מיכאל לויט .מפד"ל,
דוד שלום .עמוס ירושלמי לא נתן שם .המחנה החברתי לא נתן שם .יו"ר
הוועדה ,מיכאל לויט .מי בעד?
הצבעה:
בעד 13 :
נגד :
ההצעה אושרה.
החלטה  :מועצת העיר מחליטה לאשר ועדת קליטה עירונית בהרכב שהוצע על ידי חבר
המועצה משה רינת :העבודה ,מאיה בן -יוסף ,יאיר טאו ,סימון לוין ,משה רינת.
ש" ס ,ויקטור ויגלנו .ליכוד ,ברסלבסקי ולאד וויניקוב נורמן .שינוי ,אילנה זימין.
חולון ביתנו ,מיכאל לויט .מפד"ל ,דוד שלום .עמוס ירושלמי יינתן שם .המחנה
החברתי יינתן שם .יו"ר הוועדה ,מיכאל לויט.

מוטי ששון:

אני עובר לוועדת ערר על גביית הארנונה .ידוע לכם שחברי מועצה לא
יכולים להיות חברים בוועדה על פי החוק.
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עו" ד ליפא קמינר  :ועדת ערר לענייני ארנונה לא יכולה לכלול חברי מועצה ,אלא אך
ורק אנשים שיש להם זכות להיבחר ,דהיינו תושבי העיר ,שלא פסולים
כעובדים וכו'.
מוטי ששון:

ההצעה של אילן לוי.

אילן לוי:

אני מוריד אותה.

מוטי ששון:

וחיים זברלו ,אתה מוריד את ההצעה שלך?
אני מוריד את ההצעה של אילן לוי וחיים זברלו .הצעתו של משה רינת :
העבודה ,חנוך מליס .ש" ס צריכה לתת שם וכיו" ר הוועדה אנחנו מציעים
את איש ציבור ,עו" ד שמעון וינצ'יגסטר 3 .חברים .גם בקדנציה
הקודמת הקפדתי שיהיה איש ל יכוד ,חבר מועצה שפרש ,בוועדת הערר.
בזמנו היה עו" ד צבי אלון .השמות  :העבודה ,חנוך מליס .ש" ס ,אילן כהן
צדק .יו" ר הוועדה ,איש הליכוד ,עו" ד שמעון וינצ'יגסטר .מי בעד?
הצבעה:
בעד 13 :
נגד 5 :
ההצעה התקבלה.

החלטה  :מועצת העיר מחליטה לאשר ועדת ערר על גביית ארנונה ב הרכב שהוצע על ידי
חבר המועצה משה רינת :העבודה ,חנוך מליס .ש" ס ,אילן כהן צדק .יו"ר הוועדה,
איש הליכוד ,עו "ד שמעון וינצ'יגסטר.

אילן לוי:

אני רוצה לציין שהוא לא נציג הליכוד ולא הוצע על ידינו.

מוטי ששון:

יירשם בפרוטוקול .אני עובר לוועדת הנחות במסים .הצעתו ש ל אילן
לוי  :סיעת הליכוד ,זאב נסים .סיעת ש" ס ,עמוס ברנס .יו" ר הוועדה,
זאב נסים .מי בעד?
הצבעה:
בעד 5 :

15

מועצת העיר חולון ,ישיבה שלא מן המניין מס'  ,6מיום  . 23.5.04פרוטוקול 248

נגד 12 :
ההצעה נדחתה.
אני עובר להצעתו של חיים זברלו  :סיעת הליכוד ,אילן לוי .סיעת ש" ס,
חיים זברלו .יו" ר הוועדה ,אילן לוי .מי בעד?
הצבעה:
בעד 10 :
נגד 12 :
ההצעה נדחתה.
אני עובר להצעתו של משה רינת  :העבודה ,יוסף כהן .ש" ס ,עמוס ברנס.
שינוי ,שרון אביגד .יו" ר הוועדה ,יוסף כהן .מי בעד?
הצבעה:
בעד 13 :
נגד 3 :
נמנעים  :אין.
ההצעה התקבלה.

החלטה  :מועצת העיר מחליטה לאשר ועדת הנחות במסים בהרכב שהוצע על ידי חבר
המועצה משה רינת :העבודה ,יוסף כהן .ש" ס ,עמוס ברנס .שינוי ,שרון אביגד.
יו"ר הוועדה ,יוסף כהן.

מוטי ששון:

אני עובר להצעה הבאה  -ועדת ביטחון .הצעתו של אילן לוי  :סיעת חולון
ביתנו ,מיכאל לויט .סיעת הירוקים ,רועי כהן .יו" ר הוועדה ,מוטי ששון.
מי בעד?
הצבעה:
בעד  :אין.
נגד  :פה אחד.
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נמנעים  :אין.
ההצעה נדחתה.
אני עובר להצעתו של זברלו לוועדת ביטחון  :סיעת הליכוד ,לוי שלמה.
סיעת חולון ביתנו ,מיכאל לויט .סיעת הירוקים ,רועי כהן .יו" ר ,מוטי
ששון .מי בעד?
הצבעה:
בעד 12 :
נגד 13 :
ההצעה נדחתה.
אני עובר להצעתו של משה רינת לוועדת בי טחון  :עבודה ,גדי וקס ,חנוך
מליס ,ישראל קרביץ ,יחיעם קמינסקי .ש" ס ,חיים זברלו ,יעקב בבלי
ויהודה קהתי .ליכוד ,שלמה לוי .שינוי ,הרצל טחן .חולון ביתנו ,מרק
גורן .יו" ר הוועדה ,איש הליכוד ,לא נתנו שם .מי בעד?
הצבעה:
בעד 13 :
נגד 12 :
ההצעה התקבלה.

החלטה  :מועצת העיר מחליטה לאשר ועדת ביטחון בהרכב שהוצע על ידי חבר המועצה
משה רינת :עבודה ,גדי וקס ,חנוך מליס ,ישראל קרביץ ,יחיעם קמינסקי.
ש" ס ,חיים זברלו ,יעקב בבלי ויהודה קהתי .ליכוד ,שלמה לוי .שינוי ,הרצל טחן.
חולון ביתנו ,מרק גורן .יו"ר הוועדה ,איש הליכוד השם יינתן.

מוטי ששון:

ועדת תמיכות .הצעתו של אילן לוי  :סיעת מר"צ ,שמואל ברטנשטיין.
סיעת חולון ביתנו ,יוליה מלינובסקי .סיעת הליכוד ,מיקי שמריהו .יו"ר
הוועדה ,שמואל ברטנשטין .מי בעד?
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הצבעה:
בעד  :אין
נגד 12 :
נמנעים 12 :
ההצעה נדחתה.
אני עובר להצעתו של חיים זברלו לוו עדת תמיכות  :סיעת מר"צ ,שמואל
ברטנשטיין .סיעת ש" ס ,חיים זברלו .סיעת חולון ביתנו ,יוליה
מלינובסקי .סיעת הליכוד ,מיקי שמריהו .סיעת שינוי ,אהרון איסרס.
יו" ר הוועדה ,שמואל ברטנשטיין .מי בעד?
הצבעה:
בעד 12 :
נגד 13 :
ההצעה נדחתה
אני עובר להצעתו של משה רינת  :העבו דה ,גדי וקס .ש" ס ,חיים זברלו.
ליכוד ,מיקי שמריהו .שינוי ,אהרון איסרס .חולון ביתנו ,מיכאל לויט.
יו" ר הוועדה ,אהרון איסרס .מי בעד?
הצבעה:
בעד 13 :
נגד 12 :
ההצעה התקבלה.

החלטה  :מועצת העיר מחליטה לאשר ועדת תמיכות בהרכב שהוצע על ידי חבר המועצה
משה רינת :העבוד ה ,גדי וקס .ש" ס ,חיים זברלו .ליכוד ,מיקי שמריהו .שינוי,
אהרון איסרס .חולון ביתנו ,מיכאל לויט .יו"ר הוועדה ,אהרון איסרס.
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מוטי ששון:

אני עובר לוועדה לקידום מעמד הילד .הצעתו של אילן לוי  :רועי כהן.
יו" ר הוועדה ,רועי כהן .מי בעד?
הצבעה:
בעד  :אין
נגד 1 :
נמנעים  :היתר
ההצעה נדחתה.
אני עובר להצעתו של חיים זברלו  :עמוס ירושלמי ,יהודה קהתי ,אילן
לוי ,שמואל ברטנשטיין ,שרון אביגד .יו" ר הוועדה ,שמואל ברטנשטיין.
מי בעד?
הצבעה:
בעד 11 :
נגד 12 :
ההצעה נדחתה.
אני עובר להצעתו של משה רינת לוועדה לקידום מעמד הילד .עבודה,
רבק ה עדן .ש" ס ,יהודה קהתי .ליכוד ,אילן לוי .שינוי ,ציפי בר .מר"צ,
שמואל ברטנשטיין .יו" ר הוועדה ,יהודה קהתי .מי בעד?
הצבעה:
בעד 13 :
נגד  :אין
נמנעים 11 :
הצעתו של משה רינת התקבלה.

החלטה  :מועצת העיר מחליטה לאשר הוועדה לקידום מעמד הילד בהרכב שהוצע על ידי
חבר המועצה משה רינת :עבודה ,רבקה עדן .ש" ס ,יהודה קהתי .ליכוד ,אילן לוי.
שינוי ,ציפי בר .מר" צ ,שמואל ברטנשטיין .יו"ר הוועדה ,יהודה קהתי.
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מוטי ששון:

אני עובר לוועדת רכש ובלאי .הצעתו של אילן לוי  :סיעת ש" ס ,עמוס
ברנס .סיעת הליכוד ,זאב נסים ואילן לוי .סיעת חולון ביתנו ,מיכאל
לויט .סיעת הירוקים ,רועי כהן .יו" ר הוועדה ,עמוס ברנס .מי בעד?
הצבעה:
בעד  :אין
נגד 13 :
ההצעה נדחתה.
אני עובר להצעתו של חיים זברלו לוועדת רכש ובלאי .עמוס ברנס ,חיים
זברלו ,עדני בנימין ,צוברי יחיאל ,מיכאל לויט ,רועי כהן ,רומן חלפון.
יו" ר הוועדה ,עמוס ברנס .מי בעד?
הצבעה:
בעד 10 :
נגד 12 :
ההצעה נדחתה.
אני עובר להצעתו של משה רינת  :העבודה ,אנדרמן זאב ,יוסי בייניש,
אהובה לכיש ,אלי נעים .ש" ס ,עמוס ברנס ,חיים זברלו .ליכוד ,בנימין
עדני ,יחיאל צוברי .שינוי ,עמי חלמיש .חולון ביתנו ,טטיאנה סלבין.
ירוקים ,רועי כהן .יו" ר הוועדה ,אלי נעים .מי בעד ההצעה?

רועי כהן:

אבקש שעמוס יהיה במקומי ,אני לא רוצה להיות בוועדה הזו.

מוטי ששון:

עמוס ירושלמי.
הצבעה:
בעד 13 :
נגד 12 :
ההצעה התקבלה.

החלטה  :מועצת העיר מחליטה לאשר הוועדה לרכש ובלאי בהרכב שהוצע על ידי חבר
המועצה משה רינת :העבודה ,אנדרמן זאב ,יוסי בייניש ,אהובה לכיש ,אלי נעים.
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ש" ס ,עמוס ברנס ,חיים זברלו .ליכוד ,בנימין עדני ,יחיאל צוברי .שינוי ,עמי
חלמיש .חולון ביתנו ,טטיאנה סלבין .עמוס ירושלמי .יו"ר הוועדה ,אלי נעים.

מוטי ששון:

אני עובר לוועדת כספים .הצעתו של אילן לוי  :סיעת הליכוד ,אילן לוי
ויואל ישורון .סיעת חולון ביתנו ,יוליה מלינובסקי .סיעת הירוקים ,רועי
כהן .יו" ר הוועדה ,אילן לוי .מי בעד?
הצבעה:
בעד 1 :
נגד 12 :
ההצעה נדחתה.
אני עובר להצעתו של חיים זברלו  :ש" ס ,יהודה קהתי וחיים זברלו.
ליכוד ,מיקי שמריהו ויואל יש ורון .סיעת חולון ביתנו ,יוליה מלינובסקי.
סיעת הירוקים ,רועי כהן .סיעת מר"צ ,שמואל ברטנשטיין .יו" ר
הוועדה ,מיקי שמריהו .מי בעד?
הצבעה:
בעד 12 :
נגד 13 :
ההצעה נדחתה.
אני עובר להצעתו של משה רינת  :העבודה ,גדי וקס ,יאיר טאו ,משה
רינת ,מוטי ששון .ש" ס ,חיים זברל ו ויהודה קהתי .ליכוד ,יואל ישורון
ומיקי שמריהו .שינוי ,אהרון איסרס .חולון ביתנו ,יוליה מלינובסקי.
ירוקים ,רועי כהן .מר"צ ,שמואל ברטנשטיין .מפד"ל ,דוד שלום .יו" ר
הוועדה מוטי ששון .מי בעד?
הצבעה:
בעד 13 :
נגד 12 :
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ההצעה התקבלה.
החלטה  :מועצת העיר מחליטה לאשר ועדת כספים בהרכב שהוצע על ידי חבר המועצה
משה רינת :העבודה ,גדי וקס ,יאיר טאו ,משה רינת ,מוטי ששון .ש" ס ,חיים זברלו
ויהודה קהתי .ליכוד ,יואל ישורון ומיקי שמריהו .שינוי ,אהרון איסרס .חולון ביתנו,
יוליה מלינובסקי .ירוקים ,רועי כהן .מר" צ ,שמואל ברטנשטיין .מפד"ל ,דוד שלום.
יו"ר הוועדה מוטי ששון.

מוטי ששון:

אני עובר לוועדה לבטיחות בדרכים .הצעתו של אילן לוי  :חולון ביתנו,
מיכאל לויט .ליכוד ,מיקי שמריהו .מי בעד?
הצבעה:
בעד 1 :
נגד 12 :
ההצעה נדחתה.
אני עובר להצעתו של חיים זברלו  :חולון ביתנו ,מיכאל לויט .יו" ר
הווע דה חיים זברלו .מי בעד?
הצבעה:
בעד 12 :
נגד 13 :
ההצעה נדחתה.
אני עובר להצעתו של משה רינת  :העבודה ,משה רינת ,מוטי ששון.
שינוי ,יורם יצחקי .חולון ביתנו ,ויקטור גניליאנו .יו" ר הוועדה ,מוטי
ששון .מי בעד?

מוטי ברטנשטיין  :צריך להוסיף אנשים.
אילן לוי:

מתי מוסיפי ם אנשים?

מוטי ששון:

מי שרוצה להכניס לפי הצעתו של משה רינת מוזמן .מי מסיעתו של
עמוס ירושלמי? מסיעת הליכוד יש מועמד?

עמוס ירושלמי  :דני חג'ג'.
מוטי ששון:

מי מהליכוד?
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אילן לוי:

נמסור לנתי

מוטי ששון:

מי בעד הצעתו של משה רינת?
הצבעה:
בעד 13 :
נגד :
ההצעה הת קבלה.

החלטה  :מועצת העיר מחליטה לאשר ועדה לבטיחות בדרכים בהרכב שהוצע על ידי חבר
המועצה משה רינת :העבודה ,משה רינת ,מוטי ששון .שינוי ,יורם יצחקי .חולון
ביתנו ,ויקטור גניליאנו .סיעת עמוס ירושלמי ,דני חג'ג' .הליכוד ,יינתן שם .יו"ר
הוועדה ,מוטי ששון.

מוטי ששון:

ועדת חינוך .הצעתו של אילן לוי  :ליכוד ,יואל ישורון ומיקי שמריהו.
סיעת חולון ביתנו ,אלה אולשינסקי .סיעת הירוקים ,אורון סולומון .מי
בעד?

אלי נעים:

אני בעד ההצעה של אילן.
הצבעה:
בעד 1 :
נגד 4 :
ההצעה נדחתה.
אני עובר להצעתו של חיים זברלו  :ש" ס ,יהודה קהתי ,נוריאל ישעיהו,
יעקב בבלי .סיעת הליכוד ,יואל ישורון ואילן לוי .סיעת מר"צ ,ציפי
בנאי .סיעת חולון ביתנו ,אלה אולשינסקי .סיעת הירוקים ,אורון
סולומון .יו" ר הוועדה ,יואל ישורון .מי בעד?
הצבעה:
בעד 12 :
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נגד 13 :
ההצעה נדחתה.
אני עובר להצעתו של משה רינת  :העבודה ,מוטי ששון ,גדעון לב ,פסח
לנצברג ,דקלה צדוק .ש" ס ,יעקב בבלי ,נוריאל ישעיהו ,יהודה קהתי.
ליכוד ,יואל ישורון ואילן לוי .שינוי ,שרון אביגד .חולון ביתנו ,אלה
אולשינסקי .ירוקים ,דוד גלעדי .מר"צ ,ציפי בנאי .מפד"ל ,דוד שלום.
יו" ר הוועדה ,מוטי ששון .מי בעד?
הצבעה:
בעד 13 :
נגד 12 :
ההצעה התקבלה.

החלטה  :מועצת העיר מחליטה לאשר ועדת חינוך בהרכב שהוצע על ידי חבר המועצה משה
רינת :העבודה ,מוטי ששון ,גדעון לב ,פסח לנצברג ,דקלה צדוק .ש" ס ,יעקב בבלי,
נוריאל ישעיהו ,יהודה קהתי .ליכוד ,יואל ישורון ואילן לוי .שינוי ,שרון אביגד.
חולון ביתנו ,אלה אולשינסקי .ירוקים ,דוד גלעדי .מר" צ ,ציפי בנאי .מפד"ל ,דוד
שלום .יו"ר הוועדה ,מוטי ששון.

מוטי ששון:

הוועדה הבאה ,ועדת הקצאות .הצעתו של אילן לוי  :יהודה קהתי ,מיקי
שמריהו וניסן זכריה .מי בעד ההצעה?
הצבעה:
בעד 1 :
נגד 5 :
ההצעה נדחתה.
אני עובר להצעתו של חיים זברלו  :יהודה קהתי ,מיקי שמריהו ,ניסן
זכריה .יו" ר הוועדה ,יהודה קהתי .מי בעד?
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הצבעה:
בעד 12 :
נגד 13 :
ההצעה נדחתה.
הצעתו של משה רינת  :גדי וקס ,יהודה קהתי ,מיקי שמריהו .יו" ר
הוועדה ,גדי וקס .מי בעד?
הצבעה:
בעד 13 :
נגד 12 :
הצעתו של משה רינת התקבלה.

החלטה  :מועצת העיר מחליטה לאשר ועדת הקצאות בהרכב שהוצע על ידי חבר המועצה
משה רינת :גדי וקס ,יהודה קהתי ,מיקי שמריהו .יו"ר הוועדה ,גדי וקס.

מוטי ששון:

אני עובר לוועדת מל" ח .הצעתו של אילן לוי  :מוטי ששון ומיכאל לויט.
יו" ר הוועדה ,מוטי ששון .מי בעד?
הצבעה:
בעד  :אין
נגד 8 :
נמנעים  :היתר.
ההצעה נדחתה.
אני עובר להצעתו של חיים זברלו  :העבודה ,מוטי ששון .חולון ביתנו,
מיכאל לויט .מר"צ ,ד" ר עוזי רביד .מי בעד הצעתו של חיים זברלו?
הצבעה:
בעד 12 :
נגד 12 :
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תיקו.
אני עובר להצעתו של משה רינת  :מוטי ששון ,יעקב כץ ,ד" ר לילי לוי,
משה רינת ,זאב סיוון ,מיכאל גולוסובסקי ,ד" ר עוזי רביד .המחנה
החברתי לא נתן שם .מגיע לליכוד ולש" ס ,הם לא נתנו שמות .יו" ר
הוועדה ,מוטי ששון .אני מוסיף בש" ס ,חיים זברלו ,יהודה קהתי ויעקב
בבלי .מי בעד?
הצבעה:
בעד 13 :
נגד:
הצעתו של מש ה רינת התקבלה.

החלטה  :מועצת העיר מחליטה לאשר ועדת מל"ח בהרכב שהוצע על ידי חבר המועצה משה
רינת :העבודה ,מוטי ששון ,יעקב כץ ,ד"ר לילי לוי ,משה רינת ,זאב סיוון ,מיכאל
גולוסובסקי ,ד"ר עוזי רביד .המחנה החברתי יינתן שם .ש" ס ,חיים זברלו ,יהודה
קהתי ,יעקב בבלי .ליכוד ,יינתן שם .יו"ר הוועדה ,מוטי ששון.

מוטי ששון:

הוועדה לשימור אתרים וגנים צריכה להיות בוועדה המקומית .אני מציע
להוריד את הנושא והוא יידון בוועדה המקומית .אין הצבעה.
אני עובר לוועדה לאיכות הסביבה .הצעתו של אילן לוי  :חולון ביתנו,
צבי גרוסמן .סיעת הירו קים ,רועי כהן .יו" ר הוועדה ,רועי כהן .מי בעד?
הצבעה:
בעד 1 :
נגד 5 :
נמנעים  :כל היתר.
ההצעה נדחתה.
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אני עובר להצעתו של זברלו  :סיעת חולון ביתנו ,צבי גרוסמן .סיעת
הירוקים ,רועי כהן .סיעת מר"צ ,רחל סלעית .יו" ר הוועדה ,חיים זברלו.
מי בעד?
הצבעה:
בעד 12 :
נגד 13 :
ההצעה נדחתה.
אני עובר להצעתו של משה רינת  :העבודה ,יוסף כהן ,יעקב כץ ,זיוה
מקובונה ,שושנה פייפר .ש" ס וליכוד לא נתנו שם .שינוי ,שרון אביגד.
חולון ביתנו ,צבי גרוסמן .ירוקים ,רועי כהן .עמוס ירושלמי לא נתן שם.
מר"צ ,רחל סלעית .המחנה החברתי לא נתן שם .ש" ס ,חיים זברלו,
עמוס ברנס ,יהודה קהתי .יו" ר הוועדה ,חיים זברלו .מי בעד?
הצבעה:
בעד 13 :
נגד :
ההצעה התקבלה .יו" ר הוועדה הוא חיים זברלו.
החלטה  :מועצת העיר מחליטה לאשר הוועדה לאיכות הסביבה בהרכב שהוצע על ידי חבר
המועצה משה רינת .:העבודה ,יוסף כהן ,יעקב כץ ,זיוה מקובונה ,שושנה פייפר.
ליכוד ,יינתן שם .שינוי ,שרון אביגד .חולון ביתנו ,צבי גרוסמן .ירוקים ,רועי כהן.
עמוס ירושלמי ,יינתן שם .מר" צ ,רחל סלעית .המחנה החברתי ,יינתן שם .ש" ס,
חיים זברלו ,עמוס ברנס ,יהודה קהתי .יו"ר הוועדה ,חיים זברלו.

מוטי ששון:

ועדת ספורט .ה צעתו של אילן לוי  :מיכאל לויט ורועי כהן .יו" ר הוועדה,
מיכאל לויט .מי בעד?
הצבעה:
בעד  :אין
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נגד 3 :
ההצעה נדחתה.
אני עובר להצעתו של זברלו  :סיעת הליכוד ,רפי פלס .חולון ביתנו,
מיכאל לויט .עמוס ירושלמי .נציג מר"צ ,אדי סהר .סיעת הירוקים ,רועי
כהן .יו" ר הוועדה ,עמ וס ירושלמי .מי בעד?
הצבעה:
בעד 12 :
נגד 13 :
ההצעה נדחתה.
אני עובר להצעתו של משה רינת  :העבודה ,וישניה יעקב ,וקס יעקב,
יעקב זיתוני ,זוהר נוימרק .ש" ס ,חיים זברלו ,יהודה קהתי ויעקב בבלי,
עמוס ברנס .ליכוד ,רפי פלס .שינוי ,אהרון איסרס .חולון ביתנו ,מיכאל
לויט .י רוקים ,רועי כהן .סיעת עמוס ירושלמי ,עמוס ירושלמי .מפד"ל,
דוד שלום .המחנה החברתי לא נתנו שם .יו" ר הוועדה ,רועי כהן .מי
בעד?
הצבעה:
בעד 13 :
נגד 12 :
ההצעה התקבלה.

החלטה  :מועצת העיר מחליטה לאשר ועדת ספורט בהרכב שהוצע על ידי חבר המועצה
משה רינת .:העבודה ,וישניה יעקב ,וקס יעקב ,יעקב זיתוני ,זוהר נוימן .ש" ס ,חיים
זברלו ,יהודה קהתי ,יעקב בבלי ,עמוס ברנס .ליכוד ,רפי פלס .שינוי ,אהרון איסרס.
חולון ביתנו ,מיכאל לויט .ירוקים ,רועי כהן .סיעת עמוס ירושלמי ,עמוס ירושלמי.
מפד"ל ,דוד שלום .המחנה החברתי ,יינתן שם .יו"ר הוועדה ,רועי כהן.
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מוטי ששון :

הוועדה הבאה היא ועדת שמות .הצעתו של אילן לוי  :ליכוד ,מיקי
שמריהו וזאב נסים .חולון ביתנו ,סווטה קצ' יקורובסקי .סיעת
הירוקים ,דוד גלעדי .יו" ר הוועדה ,מיקי שמריהו .מי בעד?
הצבעה:
בעד  :אין
נגד 7 :
ההצעה נדחתה.
אני עובר להצעתו של חיים זברלו  :סיעת הליכוד ,מיקי שמריהו וזאב
נסים .סיעת חולון ביתנו ,סווטה קיצ' יקורובסקי .סיעת הירוקים ,דוד
גלעדי .סיעת מר"צ ,שמואל ברטנשטיין .יו" ר הוועדה ,מיקי שמריהו .מי
בעד?
הצבעה:
בעד 11 :
נגד 13 :
ההצעה נדחתה.
אני עובר להצעתו של משה רינת  :העבודה ,אהרון ברנע ,אריה גנור,
אסתר מלכה ,פיין אברהם .ש" ס ,חיים זברלו ,יהודה קהתי ועמוס ברנס.
ליכוד ,זאב נסים ומיקי שמריהו .שינוי ,ישורון ,ברנע .חולון ביתנו,
סווטה קיצ' יקורובסקי .ירוקים ,אורן סולומון .סיעת עמוס ירושלמי,
עמוס ירושלמי .המפד"ל ,דוד שלום .המחנה החברתי ,אין שם .יו" ר
הוועדה ,דוד שלום .מי בעד?
הצבעה:
בעד 13 :
נגד  :אין
נמנעים  :כל היתר
ההצעה התקבלה.

רועי כהן:

אתה יכול לשים את שמואל במקומי?

29

מועצת העיר חולון ,ישיבה שלא מן המניין מס'  ,6מיום  . 23.5.04פרוטוקול 248

מוטי ששון:

כן.

החלטה  :מועצת העיר מחליטה לאשר ועדת שמות בהרכב שהוצע על ידי חבר המועצה
משה רינת .:העבודה ,אהרון ברנע ,אריה גנור ,אסתר מלכה ,פיין אברהם .ש" ס,
חיים זברלו ,יהודה קהתי ועמוס ברנס .ליכוד ,זאב נסים ומיקי שמריהו .שינוי,
ישורון ,ברנע .חולון ביתנו ,סווטה קיצ'יקורובסקי .ירוקים ,אורן סולומון .סיעת
עמוס ירושלמי ,עמוס ירושלמי .מפד"ל ,דוד שלום .המחנה החברתי ,ברטנשטיין
שמואל .יו"ר הוועדה ,דוד שלום.

מוטי ששון :

אני עובר לוועדת רווחה ושירותים חברתיים .הצעתו של אילן לוי  :חולון
ביתנו ,סטאס יוסים ומשה כסית .יו" ר הוועדה ,שמואל ברטנשטיין.
הצבעה :
בעד  :אין
נגד 8 :
נמנעים  :כל היתר.
ההצעה נדחתה.
הצעתו של חיים זברלו  :ש" ס ,סטאס יוסים ,משה כסיף .מר"צ – לירי
ספקטור .מי בעד?
הצבעה:
בעד  :אין
נגד 8 :
נמנעים  :כל היתר.
ההצעה נדחתה.
הצעתו של משה רינת  :העבודה ,אסתר מלכה ,אינס לומר ,שמעון יהושע,
סמי שמואלי .ש" ס ,יעקב בבלי ,משה בן -ניסן ,דרור כריתי .ליכוד ,עמוס
לגזיאל .שינוי ,ציפי בר .חולון ביתנו ,סטאס יוסי ם .ירוקים ,יאיר כהן.
סיעת עמוס ירושלמי ,עמוס ירושלמי .מפד"ל ,דוד דליה .מר"צ ,שמואל
ברטנשטיין .יו" ר הוועדה ,שמואל ברטנשטיין .מי בעד?
הצעה:
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בעד 13 :
נגד 10 :
ההצעה התקבלה.
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החלטה  :מועצת העיר מחליטה לאשר ועדת רווחה ושירותים חברתיים בהרכב שהוצע על
ידי חבר המועצה משה רינת .:העבודה ,אסתר מלכה ,אינס לומר ,שמעון יהושע,
סמי שמואלי .ש" ס ,יעקב בבלי ,משה בן -ניסן ,דרור כריתי .ליכוד ,עמוס לגזיאל.
שינוי ,ציפי בר .חולון ביתנו ,סטאס יוסים .ירוקים ,יאיר כהן .סיעת עמוס ירושלמי,
עמוס ירושלמי .מפד"ל ,דוד דליה .מר" צ ,שמואל ברטנ שטיין .יו"ר הוועדה ,שמואל
ברטנשטיין.

מוטי ששון :

ועדת תחבורה ותנועה .הצעתו של אילן לוי  :סיעת ש" ס ,יעקב בבלי.
סיעת הליכוד ,נסים נבון .סיעת חולון ביתנו ,לריסה יפרמנקו .סיעת
הירוקים ,אמנון דוידוב .מי בעד הצעתו של אילן לוי?
הצבעה:
בעד  :אין
נגד 4 :
נמנעים  :כל היתר.
ההצעה נדחתה.
אני עובר להצעתו של חיים זברלו לוועדת תנועה  :ש" ס ,יעקב בבלי ,יואל
שם -טוב וסמי הראל .חולון ביתנו ,לריסה יפרמנקו .סיעת הירוקים,
אמנון דוידוב .סיעת מר"צ ,שמואל בן -ששון .יו" ר הוועדה ,יעקב בבלי.
מי בעד?
הצבעה:
בעד 8 :
נגד 12 :
ההצעה נדחתה.
אני עובר להצעתו של משה רינת  :העבודה ,אמנון דוידוב ,יוסי נדלר,
אפרים תירוש ,מרדכי זורע .ש" ס ,יעקב בבלי ,יואל שם -טוב וסמי הראל.
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ליכוד לא נתנו שם .שינוי ,זאב סיוון .חולון ביתנו ,לריסה יפרמנקו.
סיעת עמוס ירושלמי ,עמוס ירושלמי .מר"צ ,שמואל בן -ששון .מפד"ל,
משה ב רזילאי .המחנה החברתי לא נתן שם .יו" ר הוועדה ,יעקב בבלי.
מי בעד?
הצבעה:
בעד 13 :
נגד 10 :
הצעתו של משה רינת התקבלה.

החלטה  :מועצת העיר מחליטה לאשר ועדת תחבורה ותנועה בהרכב שהוצע על ידי חבר
המועצה משה רינת :העבודה ,אמנון דוידוב ,יוסי נדלר ,אפרים תירוש ,מרדכי זורע.
ש" ס ,יעקב בבלי ,יואל שם -טוב וסמי הראל .ליכוד לא נתנו שם .שינוי ,זאב סיוון.
חולון ביתנו ,לריסה יפרמנקו .סיעת עמוס ירושלמי ,עמוס ירושלמי .מר" צ ,שמואל
בן -ששון .מפד"ל ,משה ברזילאי .המחנה החברתי ,יינתן שם .יו"ר הוועדה ,יעקב
בבלי.

מוטי ששון:

אני עובר ל וועדת נוער וצעירים .הצעתו של אילן לוי  :מיכאל לויט ,רועי
כהן .יו" ר הוועדה ,מיכאל לויט .מי בעד?
הצבעה:
בעד 4 :
נגד 7 :
ההצעה נדחתה.
אני עובר להצעתו של חיים זברלו  :מיכאל לויט ,רועי כהן .יו" ר הוועדה,
שמואל ברטנשטיין .מי בעד?
הצבעה:
בעד 8 :
נגד 12 :
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ההצעה נדחתה.
אני עובר להצעתו של משה רינת  :העבודה ,מאיה בן -יוסף ,ולדימיר
בליאקוב ,קובי ברדה ,יצחק ג'ני .ש" ס ,חיים זברלו ,יעקב בבלי ואילן
כהן צדק .ליכוד ,אילן לוי .שינוי ,שניאור הראל .חולון ביתנו ,גנדי
לימונוב .ירוקים ,רועי כהן .עמוס ירושלמי .מר"צ ,שמואל ברטנשטיין.
מפד"ל ,מוריס בעד .יו" ר הוועדה ,אילן לוי .מי בעד?
הצבעה:
בעד 14 :
נגד :
ההצעה התקבלה.

החלטה  :מועצת העיר מחליטה לאשר ועדת נוער וצעירים בהרכב שהוצע על ידי חבר
המועצה משה רינת :העבודה ,מאיה בן -יוסף ,ולדימיר בליאקוב ,קובי ברדה ,יצחק
ג'ני .ש" ס ,חיים זברלו ,יעקב בבלי ואילן כהן צדק .ליכוד ,אילן לוי .שינוי ,שניאור
הראל .חולון ביתנו ,גנדי לימונוב .ירוקים ,רועי כהן .סיעת עמוס ירושלמי ,עמוס
ירושלמי .מר" צ ,שמואל ברטנשטיין .מפד"ל ,מוריס בעד .יו"ר הוועדה ,אילן לוי.

מוטי ששון:

תודה רבה ,הישיבה נעולה.

מוטי ששון
ראש העיר

נתי לרנר
ע /ראש העיר
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