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מועצת עיר החמש-עשרה  -ישיבה שמן המניין מס' 37
מיום 6.11.2005
פרוטוקול מס' 279 -

ה"ה חברי המועצה:

מוטי

ששון ראש העיר

משה רינת
גדי וקס

חבר מועצת העיר

חבר מועצת העיר

אלי נעים

חבר מועצת העיר

דקלה צדוק

חברת מועצת העיר

יוסף כהן

חבר מועצת העיר

יאיר טאו

חבר מועצת העיר

חיים זברלו

חבר מועצת העיר

עמוס ברנס

חבר מועצת העיר

יהודה קהתי
יעקב בבלי

חבר מועצת העיר

חבר מועצת העיר

יואל ישורון

חבר מועצת העיר

1

מועצת העיר חולון ,ישיבה שמן המניין מס'  37מיום  ,6.11.05פרוטוקול מס' 279

אילן לוי

חבר מועצת העיר

דוד שלום

חבר מועצת העיר

שמואל ברטנשטין
ניסן זכריה

חבר מועצת העיר

מיכאל לויט

חבר מועצת העיר

יוליה מלינובסקי
אהרון איסרס

חבר מועצת העיר

דרור קריטי
שרון אביגד

חבר מועצת העיר

רועי כהן

חבר מועצת העיר

חבר מועצת העיר

נסים זאב חי

חבר מועצת העיר

עמוס ירושלמי

כ"כ נכחו:

חברת מועצת העיר

חבר מועצת העיר

מיקי שמריהו

נעדרו:

חבר מועצת העיר

חבר מועצת העיר

עו"ד ליפא י .קמינר
נתי

יועץ משפטי

לרנר עוזר ראש העיר

אדר' לוי ודים
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על סדר היום:

.1

מועצת העיר מאשרת את ההתקשרות מיום  2.12.87בין עיריית חולון לבין נשיא
חברה לבנייה ) (1985בע"מ למכירת זכויות העירייה בגוש  6750חלקה 266
המהוות  60/1051חלקים במושעא תמורת סך של ) ₪ 24,274בהתאם למכתבה של
עו"ד אדרי רחל מיום (1.11.05

.2

אישור הסכם שכירות נופשונית בין העירייה לבין החברה לבידור ובילוי מיום
.16.10.05

.3

אישור פרוייקט התחדשות עירונית מתחם קפלן כפי שהוגש לוועדה הבינמשרדית
ובהתאם לאישורה מיום .2.10.05

.4

מינוי מר שמעון ווינצ'סטר כיו"ר ועדת הערר במקום מר אילן כהן צדק.

.5

אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מיום .16.10.05

.6

בחירת חבר המועצה מר משה רינת למ"מ קבוע לרה"ע ,בהתאם לסעיף  14לחוק
הרשויות המקומיות ,כולל האצלת סמכויות.

.7

בחירת חבר המועצה מר יוסף כהן לסגן רה"ע עפ"י סעיף מס'  15לחוק הרשויות
המקומיות.

.8

בחירת חבר המועצה מר מיכאל לויט לסגן רה"ע עפ"י סעיף  15לחוק הרשויות
המקומיות.
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ריכוז החלטות מישיבת מועצת העיר מן המניין מס'  37מיום 6.11.2005
פרוטוקול מס' 279
.1

מועצת העיר מאשרת את ההתקשרות מיום  2.12.87בין עיריית חולון לבין נשיא חברה
לבנייה ) (1985בע"מ למכירת זכויות העירייה בגוש  6750חלקה 266
המהוות  60/1051חלקים במושעא תמורת סך של ) ₪ 24,274בהתאם
למכתבה של עו"ד אדרי רחל מיום (1.11.05

*
 .2אישור הסכם שכירות נופשונית בין העירייה לבין החברה לבידור ובילוי מיום
.16.10.05

ה ח ל ט ה :ההצעה אושרה.

*
 .3אישור פרוייקט התחדשות עירונית מתחם קפלן כפי שהוגש לוועדה הבינמשרדית
ובהתאם לאישורה מיום .2.10.05

ה ח ל ט ה :מאושר.

*
 .4מינוי מר שמעון ווינצ'סטר כיו"ר ועדת הערר במקום מר אילן כהן צדק.

ה ח ל ט ה :מאושר.
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*
 .5אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מיום .16.10.05

ה ח ל ט ה :ההצעה אושרה.

*
.6

בחירת חבר המועצה מר משה רינת למ"מ קבוע לרה"ע ,בהתאם לסעיף 14
לחוק הרשויות המקומיות ,כולל האצלת סמכויות.

ה ח ל ט ה :ההצעה אושרה.

*
 .7בחירת חבר המועצה מר יוסף כהן לסגן רה"ע עפ"י סעיף מס'  15לחוק
הרשויות המקומיות.

ה ח ל ט ה :ההצעה אושרה.

*
.8

בחירת חבר המועצה מר מיכאל לויט לסגן רה"ע עפ"י סעיף  15לחוק הרשויות
המקומיות.

ה ח ל ט ה :ההצעה אושרה.

*
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מוטי ששון:

ערב טוב ,אני פותח את הישיבה שמן המניין מס' .37

 .1מועצת העיר מאשרת את ההתקשרות מיום  2.12.87בין עיריית חולון
לבין נשיא חברה לבנייה ) (1985בע"מ למכירת זכויות העירייה בגוש
 6750חלקה  266המהוות  60/1051חלקים במושעא תמורת סך של 24,274
)בהתאם למכתבה של עו"ד אדרי רחל מיום (1.11.05

על סדר היום ,התקשרות בין עיריית חולון לבין נשיא חברה לבנייה בע"מ למכירת זכויות
העירייה .אני אתן לנתי להסביר.
נתי לרנר:

מדובר בעיוות היסטורי .זו חברה שכונס נכסים רכש אותה ,ובזמנו אותם
דיירים שגרים בבניין ,בעצם נקלעו לקשיים .הם שלמו חלק מחובות הקבלן –
מה שנשאר זה חוב של  25אלף שקלים שבעבורו הם לא מסוגלים להעביר את
הדירות על שמם בטאבו.
הסכם פשרה עם משרד הפנים ,שאומר שחלף הקלח וכו' ,אמר העירייה
תאשר את זה – למרות שזה סכום פעוט – תאשר את ההתקשרות מחדש,
ואנחנו נוכל לאפשר להם להעביר את הדירות בטאבו.
האמת ,שאותם תושבים פשוט עברו מסכת תלאות מספיק קשה עד היום
ושילמו הרבה מעבר למה שהיו צריכים לשלם בעבור הדירות.

מוטי ששון:

אני מקריא" :מועצת העיר מאשרת לאחר קבלת חוות דעת היועץ המשפטי,
את ההתקשרות מיום  2.12.87בין עיריית חולון לבין נשיא חברה לבניה
) (1985בע"מ למכירת זכויות העירייה בגוש  6750חלקה  266המהוות
 60/1051חלקים במושעא תמורת סך של ) ₪ 24,274בהתאם למכתבה של
עו"ד אדרי רחל מיום  1.11.05המצ"ב( "

נערכת הצבעה:
בעד – ) 20מתוך סה"כ חברי מועצה(;
נגד – אין;
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נמנע – .3

 .2אישור הסכם שכירות נופשונית בין העירייה לבין החברה לבידור ובילוי
מיום .16.10.05

מוטי ששון:

כזכור הנושא היה על סדר היום .בעקבות הערות של חברי המועצה ,הטלנו
עליהם את  100%הארנונה) ,מדברים יחד(
אנחנו מודיעים בזאת שאין לה הנחה בארנונה ודינה כדין החברה 'ימית
 '2000ו'בריזה'.
נערכת הצבעה:
בעד – 20
נגד1-
נמנע – 3

ה ח ל ט ה :ההצעה אושרה.

 .3אישור פרוייקט התחדשות עירונית מתחם קפלן כפי שהוגש לוועדה הבינמשרדית
ובהתאם לאישורה מיום .2.10.05

מוטי ששון:

מתחם קפלן ,מדובר ברח' קפלן בדירות של השתי קומות .זה עניין טכני
שאנחנו צריכים לאשר) .מדברים יחד( כרגע יש תוכנית שאושרה ואנחנו
מאשרים באופן פורמלי .אנחנו לא עושים את ההליכים .אנחנו רק מאשרים
את התוכנית והגורמים האחרים מטפלים בזה אח"כ.

אדר' ודים לוי :אדריכל ודים לוי ממשרד אבי ליכטנברג .החברה שמנהלת התחדשות
עירונית ,חב' ארמז .המדובר בפרוייקט של פינוי-בינוי תחת חסותו של משרד
הבינוי והשיכון .המטרה זה לטפל באיזור בין רח' קפלן לשד' קוגל .לא
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הבניינים הגבוהים של  4קומות ,אלא בניינים הנמוכים של השתי קומות .זה
במרכז שני המרכזים המסחריים )מציג(.
התוכנית נמצאת באיזשהם הליכים מול משרד השיכון ,התוכניות הכלכליות
נעשות .התוכנית עברה גם בדיקות של משרד התחבורה ומשרד התחבורה
אישר את התוכניות במתכונת הנוכחית כך שלא צריכה להיות בעיה גם מהצד
הזה .זה פחות או יותר.
שמואל ברטנשטין :ומה זה המכתב שהוא כן מסתייג מהתוכנית? יש איזה מכתב מענת גנור,
אדר' ודים לוי :מה שקורה ,זה שמבחינת משרד השיכון התוכנית עוד לא עברה את המיון
הסופי .מבחינת משרד התחבורה ,התוכנית נבדקה ,נתנו הערות של משרד
התחבורה לגבי הפעולות שצריכים לעשות בתוכנית כדי שהיא תאושר
ובדיקות שצריך לעשות.
עשו את הבדיקות האלה ,סקירות תנועה ודברים מסוג זה ,ויש כרגע אישור
של משרד התחבורה ,לאישור המתכונת הנוכחית.
שמואל ברטנשטין :אבל תוכנית של פינוי-בינוי וקודם כל ,גם כמו שהוא הציג וכמו שאנחנו
יודעים ,זה עניין של משרד השיכון .שם יש וועדה שמממיינת ומאשרת
פרוייקט כזה או פרוייקט אחר .עכשיו ,פה בעצם לפי מה שכתוב – לא ידעתי
כלום – לפי מה שכתוב ,היא בעצם לא אישרה את ההצעה והיא מחזירה את
זה אלינו) .מדברים יחד(
אדר' לוי:

היו שני דיונים .הדיון הראשון ש 42 ...ימים ,יש את ההערות של משרד
השיכון .אבל בסופו של דבר ,התוכנית כרגע מוגשת למשרד השיכון היא
לוקחת בחשבון את הערות של משרד השיכון) .מדברים יחד(
אנחנו כרגע לא מדברים על אישור תוכנית או תכנון .אנחנו מדברים על
התחלה של איזשהם הליכים שקודם כל ההליכים מתחילים מול הדרג
המקצועי ומגיעים ,כמובן ,לאישור של ה)-מדברים יחד(

זכריה ניסן:

תאמר לי בבקשה ,מה הקריטריון לבחירת מתחום בוולפסון ולא לבחירת
איזורים מוזנחים ,איזורים שצריך לשדרג אותם?
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אדר' לוי:

קודם כל ,אף אחד לא מדבר על איזורים מוזנחים .אנחנו מדברים על איזור
שהוא לא במצב כל כך טוב ,לא מבחינה תחבורתית וגם הבניה שקיימת שם,
הבניינים הנמוכים של שתי קומות ,זה בנייה שכל אחד מאשר באופן ספציפי-
בונה איזה סתר ,מרפסת קטנה ,זה לא משנה את חזות האיזור.
מה שקורה ,הבחירה נעשית גם  ....זאת אומרת ,אי אפשר לעשות פרוייקט
פינוי-בינוי ,באיזורים שהם מאוד צפופים .כמה שהאיזור יותר צפוף ,ככה
כדי לעשות פינוי-בינוי ,צריך להרים בניינים עצומים) .מדברים יחד(

זכריה ניסן:

אבל למה לא באיזורים אחרים? )מדברים יחד(

מוטי ששון:

מי שמוביל את זה זה משרד השיכון ,ומעביר את זה לחברות.
מי בעד? נערכת הצבעה:
בעד – 23
נגד – אין
נמנע – אין.

 .4מינוי מר שמעון ווינצ'סטר כיו"ר ועדת הערר במקום מר אילן כהן צדק.

מוטי ששון:

מי בעד? נערכת הצבעה:
בעד – 18
נגד –אין
נמנע 5 -

ה ח ל ט ה :ההצעה אושרה.

 .5אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מיום .16.10.05

מוטי ששון:

יש הערות? )מדברים יחד(

רועי כהן:

קודם כל ,אני אומר שאין ספק שיש לתקן את העיוות בקצוות לכוללים .ואני
אף תומך בכך .אבל בד בבד יש לנהוג באופן שווה ופרופורציונלי כלפי כל
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המוסדות הנתמכים על-ידי עיריית חולון .לא ייתכן שבעוד תקציב התמיכות
לכוללים יעלה במאות אחוזים ,תקציב התמיכה באגודות הספורט ימשיך
לצנוח ולהגיע לשפל המדרגה והוביל כבר לקריסת כל אגודות הספורט בעיר
חולון.
ראש העיר הנכבד שהתפאר בנוצות לא לו ,וטען שלא יעניק סדר עדיפויות
שונה בהתאם להרכב הקואליציה ,שוב הוליך שולל את תושבי העיר חולון
ובמקום לנהוג בשיוויון ובהגינות ויושר ציבורי עם תושבי חולון ,שבוודאי היו
שמחים לשמוע על תוספת תמיכה לספורט ולתנועות הנוער בעיר חולון –
במקביל ,ההגדלה בתמיכה לכוללים כפי שארעה בפועל כעת.
הקואליציה הזאת נשענת על קנה רצוץ של יחסי 'תן וקח' עם תנועת ש"ס.
אסור שתבוא על חשבון איכות חיים וריווחתם של תושבי העיר חולון.
אני קורא לראש העיר לפעול לאלתר ,לתקן את העיוות ,האפליה וחוסר
השיוויון שבתמיכה לאגודות הספורט ולתנועות הנוער ולמוסדות הרווחה
הפועלים ברחבי העיר חולון.
לא ייתכן שאנחנו נעשה -שהאישור של המועצה הזאת לוועדת התמיכות
היום ,תיתן תוקף לחוסר הפרופורציונליות וחוסר השיוויון שבהנהגת
התמיכות בעיר חולון .תודה.
אהרון איסרס :יש לי שתי שאלות ליו"ר הוועדה.
האחת ,האם בדקתם ולמה זה לא מופיע בפרוטוקול ,כי לפחות כשזה היה
בתקופה שלי אז גם רשמנו שכל מקבלי התמיכות נבדקו ועפ"י החוק יש להם
אישור ניהול תקין ,הגישו את כל המסמכים כסדרם) .מדברים יחד(
אני שאלתי שאלה ,חברים .שאלתי את יו"ר הוועדה ,אני רוצה לקבל תשובה.
ולמה זה לא מופיע בפרוטוקול?
ושאלה שניה ,למה הקדימות של הישיבות על פני עמותות רווחה לדוגמא,
שגם להם מגיע .או על בני עמותות שמופיעות בספר התקציב )מה שנקרא
עמותות גדולות( ,ועדיין לא מקבלות שקל אחד והן נאנחות כמו עדת
השומרונים.
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שרון אביגד:

גדי ,עוד שאלה .רוב העמותות שקיבלו תמיכה פעם בוועדה ,שייכות לתחומי
הדת ,רובם ככולם לא היו בשנה שעברה ובשנים שקדמו.
יש הרבה עמותות חדשות .מאיפה הן צצו ,מה הן רוצות לקדם חוץ מקבלת
תשלומים ושלמונים מקופת העירייה .שולחים למטרה מאוד טובה שאף אחד
לא יודע מה היא .ומדובר בסכום של חצי מיליון שקל שאולי אלוהים הפר לו,
או -כי קהתי ,אולי יכול להגיד לנו לאן הולך הכסף) .מדברים יחד(

מוטי ששון:

חברים יקרים) ,מדברים יחד(

גדי וקס :

חברים  ...הדיון והאישור להקצאות היום הם רק לעמותות של כוללים
וישיבות .לא בנושא של ספורט ,לא בנושא של תרבות,

גדי וקס:

במחילה ,כמאמרך ,אפשר לבקש מאנשי ש"ס לתת לי לענות ,או שאתם
רוצים להגן על עצמכם? )מדברים יחד(
ראשית לא דנו -אני עונה גם למיקי שמריהו וגם לרועי כהן – לא דנו ולא
עשינו שינוי בקריטריונים של יתר העמותות ,בנושאי תרבות וכדו' ישנם
איזשהן מחשבות של שינויים ,ובחינה של הקריטריונים ושיפור שלהם .א.
ב .ולכן הנושא של הספורט ,כן יקבל תשובה ברמה כזו ,או תשובה אחרת,
שזה פועל יוצא של הקריטריונים החדשים שיהיו .אחד.
 .2מי שבוועדת הספורט ,צריך לגבש או לאשר את הקודמים – עפ"י זה יינתן.
ב .יחד עם זאת ,לספורט זה שתי קבוצות גדולות שמקבלות משאב גדול מאוד
עם הרבה מאוד כסף ,מול כ 600-תלמידים שנמצאים בישיבות ובכוללים וזו
מאסה הרבה יותר גדולה מבחינה מספרית .אני לא מדבר על אוהדים.
)מדברים יחד(

אהרון איסרס :אני מציע לך אל תגיד מספרים ,כי פעילי ספורט יש פי  8מכמות ה600-
פעילים שיש) .מדברים יחד(
גדי וקס:

נכון ,אבל ההקצבה הגדולה היא ,של משאבים כספיים לקבוצות המקצועניות
 ...לזה היתה כוונת )מדברים יחד(
תשובה שניה ,הקריטריונים אושרו כרגע לגבי העמותות הדתיות ולא
לעמותות אחרות .הקריטריונים שהיו לעמותות הדתיות נשארו בדיוק כמו
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שהיו בשנים הקודמות ,עפ"י התקנות והרשומות של משרד הדתות ,תוך
הקפדה על קיומם) .מדברים יחד(
ב .איסרס ,הבדיקה תיעשה .לא רצינו שתעבור שנת התקציב ולא יועברו
הכספים .ולכן בתוך השבועיים הקרובים יאושרו גם העמותות האחרות
ויועברו בשנת התקציב הזו )כי עוד מעט נאחר את המועד( .התרבותיות,
הדתיות ,כולן.
אהרון איסרס :אני שאלתי למה זה לא מופיע בפרוטוקול? האם כל העמותות הללו נבדקו
עפ"י החוק,
גדי וקס:

אני נותן תשובה-

אהרון איסרס... :
גדי וקס:

ישנם ,וישנה וועדה -היות וישנם כמה שאלות מהסוג ששאלה אותם שרון,
תהיה וועדה בראשותו )וזה כתוב שם( ,בראשותו של חיים זברלו יחד עם עוד
שני חברים באם עוד חבר או חברה מהוועדה רוצים להצטרף ,בבקשה.

אהרון איסרס :גדי ,לא זה מה ששאלתי .אתה )מדברים יחד(
כאשר וועדת התמיכות עפ"י החוק ,לפני שהיא מאשרת ,צריכה לבדוק
מסמכים כמו אישור ניהול תקין –
גדי וקס:

תשובה קצרה ,איסרס-

דובר :

תן לו לסיים,

אהרון איסרס :תכניס את זה לפרוטוקול .אם בדקת ואם יש – תכניס את זה לפרוטוקול .זה
כל מה שאני מבקש.
גדי וקס:

איסרס ,תשובה קצרה :כמו כל ישיבות הוועדות הקודמות ,תמיד נבדקו.
שום עמותה שלא השלימה דו"ח ,אישור רו"ח ,ניהול ספרים כחוק ,כל מה
שקשור – לא קיבלה אישור ואתה יודע שאני קפדן על זה ,לא פחות ממך .לכן
קיים-

אהרון איסרס :כל מה שאני מבקש ,תכניס את זה לפרוטוקול.
גדי וקס:

גם בפרוטוקולים הקודמים לא היה כתוב.

אהרון איסרס :היה כתוב.
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גדי וקס:

אם כתוב ,יתוקן ויוכנס) .מדברים יחד(

אהרון איסרס :או.קיי .תודה רבה.
גדי וקס:

לא רק זה ,הקפדנו שתהיה עוד וועדה שתצא לבדוק .זה הכל) .מדברים יחד(

דובר :

אתה אדוני ,כשהיית בצד השני של המטרס אז תמכת גם בדברים אחרים
ועכשיו אתה )מדברים יחד(

דובר :

אתה יודע טוב מאוד שבשנת ) ....מדברים יחד(

יוליה מלינובסקי :מה שכתוב) -מדברים יחד( זה רשימה שאתם מאשרים את זה כעת ,נכון?
זאת אומרת שבפעם הבאה אתם תבדקו עוד עמותות ותאשרו עוד תמיכות,
נכון?
גדי וקס:

לא ,לא ,מועד ההגשה )מדברים יחד( ההקצבות עבור שנת  .2005לשנת 2006
אם תקומנה עמותות חדשות או כוללים או לא משנה מה ,יש קריטריונים
שלפיהם הם יקבלו ,או לא יקבלו  -כמובן אחרי הגשת ניירות ,דין וחשבון,
הכל כדין וכדת.

יוליה מלינובסקי :בוועדה הקודמת ,היו קריטריונים שלנו .עכשיו התכנסה וועדה חדשה.
העמותות אז הגישו מסמכים לפי קריטריונים הקודמים ,זאת אומרת עכשיו
אנשים נפלו בין הכסאות – או שאתם התייחסתם לקריטריונים של הוועדה
הקודמת?
גדי וקס:

נכון .אמת .כך כתוב) .מדברים יחד( התייחסנו עפ"י הקריטריונים הקיימים.

אהרון איסרס :הערה קטנה למה שאמרה הגברת החצופה שלא נמצאת פה .היא גם שאלה
וגם לא נמצאת פה.
הערה קטנה .אם היה כל כך חשוב לה – היא לא הגיעה בכלל לישיבה .נעדרו
מהישיבה גב' )מדברים יחד( .עכשיו ,שום ישיבה חדשה – הנה ,אהרון היה
יו"ר שנה קודמת – לא היתה שום ישיבה חדשה ,שום דבר חדש) .מדברים
יחד(
מוטי ששון:

מי בעד אישור פרוטוקול וועדת תמיכות מיום ?16.10.05
נערכת הצבעה:
בעד – 21
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נגד – 1
נמנע -

ה ח ל ט ה :ההצעה אושרה.

.7

בחירת חבר המועצה מר משה רינת למ"מ קבוע לרה"ע ,בהתאם לסעיף 14
לחוק הרשויות המקומיות ,כולל האצלת סמכויות.

מוטי ששון:

אני רק רוצה להבהיר ,בנושא בסעיף  :3אישור התחדשות עירונית בקפלן –
אנחנו רוצים לקבל אישור עקרוני א .אישור על פתיחת חשבון בנק שישמש
כקרן מיועדת לפרוייקט תוך  30יום מקבלת ההודעה על כך שהמתחם עמד
בדרישות המיון ויומלץ לממשלה להכרזה; פתיחת תב"ר בסדר גודל של
 ;₪ 62,478אישור התקשרות עם החברה המנהלת ארמז בע"מ בהתאם
לעקרונות ההתקשרות המפורטים באוגדן של משרד הבינוי והשיכון,
והתקשרות בהסכם עם משרד הבינוי והשיכון והגשת המתחם למשרד הבינוי
והשיכון במסגרת מסלול התחדשות עירונית.
אני מוסיף את זה לפרוטוקול.
אני עובר לסעיף בחירת חבר המועצה משה רינת למ"מ קבוע לראש העיר
בהתאם לסעיף  14לחוק הרשויות המקומיות ובשכר ,כולל האצלת סמכויות.
הצעת  ...חתימה על חוזים ומסמכים אחרים ,כספיים ואחרים ,מילוי ראש
העיר בהיעדרו ומילוי תפקידים שונים כפי שייקבע ע"י ראש העיר מעת לעת.

יואל ישורון :טוב ,אין לי שום דבר אישי נגד משה רינת .להיפך ,אני חושב שהוא גילה
שנתיים סבלנות אין קץ שאין לה תקדים .אבל )מדברים יחד(
אמרתי שהדברים שאני אומר ,הם כמובן לא מכוונים לא לרינת ולא ליתר
הסגנים שה) -מדברים יחד(
במכתב שכתבתי לך ,תחת הכותרת "עיר הסגנים" ,אפילו שציירתי שם משהו
ליצני ,אחד הדברים שהטרסתי נגדם – וזה באמת לא מופנה לאנשים
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שמשמשים פה כסגנים ברוטציה ובתחלופה – כשציירתי את זה ,אמרתי שיש
אינפלציה לא רק בתורת הכלכלה אלא מסתבר גם באתנן פוליטי .אבל הדבר
שהפריע יותר ,שבמהלך השנתיים )והעיתונות זכתה למינון גבוה של ראיונות
איתך ,דווקא בסוגיה הזו( ,חזרת וטענת תמיד שאתה לא סחיט ושכולם
רוצים לתבוע כדי להיות סגנים ,ואתה יכול לנהל את העיר ללא סגנים .אבל
מסתבר שדווקא בנקודה הזו,
דובר :

יואל ,כל ראש עיר יכול לנהל בלי סגנים .הוא לא היחידי.

יואל ישורון :בסדר .אני אומר מה שהוא אמר.
אבל מסתבר שכשהחלטת למנות סגנים – וזה מצטרף לא רק לרינת אלא לכל
הסבב של הרוטציות במהלך כל השלוש שנים – שכמעט כל חבר מועצה הופך
להיות סגן לדעתי ,למעט דקלה .ולמעשה אתה פצצת את בניין העירייה
)מדברים יחד( שלמעשה פיצצת את בניין העיר בסגנים ואפילו שזה נעשה
באיזה אווירה ליצנית ,אבל יכול להיות שבגלל האינפלציה של הסגנים ,שאני
יכול לומר – אני לא טעיתי כשהאמנתי שהדרך שלך לפתור את הבעיה ,בתוך
הקואליציה ובתוך סיעת העבודה  -זה למעשה למנות את כולם כסגנים
ואפילו שאתה מדבר על -שזה בחלקם ,אני לא יודע מה בסוף יישאר ,כמה
יהיו בשכר וכמה בתארים של כבוד – בסופו של דבר מדובר בלשכות ,בנוסף
לזה -זה למעשה זילות בתפקיד הסגן אם משמשים  9ברוטציה בתפקיד סגן,
זה לא מעמיד באור חיובי את תפקיד הסגן .וזה הופך את הקואליציה –
קואליציה שכולה סגנים ,שאני חושב שזה בדיחה בפני עצמה ,הופכת כמו
שכתבתי לך ,את הקואליציה לקואליציה מוחלטת .לסחר סוסים .ובנוסף
לזה ,אמרתי שבתוך מי שאמור להתמנות כסגנים כמו יו"ר וועדת הביקורת
ועוד אחד מחברי וועדת הביקורת – שזה מצחיק שחברי וועדת הביקורת
ישמשו כסגנים ויבקרו את עצמם .זה גם הופך את הוועדה הזו לוועדה
מצחיקה – ולכן קראתי לך להתעשת ,קודם העלאת ההצעה למנות את
הסגנים ברוטציה ,כולל המינוי של רינת – להתעשת ולעצור את מלאכת
המרכבה הזו .כיוון שאתה ,שתקפת את האופוזיציה בסוגיה הזו ,למעשה
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עושה את אותם הדברים אבל מגדיל לעשות – ואני חייב לומר ,באומנות –
הצלחת למנות כל אחד .אני לא מוצא אחד שיש לו טרוניה נגדך כרגע .זהו.
תודה.
רועי כהן:

קודם כל אני רוצה לאחל הצלחה לכל אלה שיזכו היום לאמון המועצה
והדברים שאני אומר פה היום ,מהווים ביקורת קשה אבל היא לגופו של עניין
ולא באופן אישי.
אני חושב שראש העיר הנכבד ,החייב היום התנצלות גדולה לכלל חברי
המועצה ובפרט לתושבי העיר חולון ,ואני אומר למה.
כי לצערי אנחנו שוב עדים לעד כמה הדמגוגיה הזול שראש העירייה לא חדש
להשתמש בה בכל אמצעי התקשורת בשנתיים האחרונות ,נשמטה ובמחיר
מינויים של  7סגני ראש עירייה תוך  3שנים בלבד ,שנשארו לכהונת המועצה.
ראש העיר הנכבד שחזר והפציר ,כמו תקליט שבור ,את המנטרה שאינו
מתכוון למנות סגנים ואינו זקוק להם ,והנה מה הפלא? ושוב ,כמו שחזר בו
והרכיב קואליציה עם תנועת ש"ס בתמורה לספרים ותקציבים לכוללים
במוסדות תורה ,שוב הוא חוזר בו מהבטחות השווא שהעניק לתושבי העיר
חולון.
עם מינוי הסגנים היום ,מאותת ראש העירייה הנכבד לכל הדור הצעיר ולדור
הביניים של תושבי העיר חולון ,שמי שמעתה מייצגם בהנהלת העיר ,הם לא
פחות מסגניו מר משה רינת ויוסף כהן ,שהשנה מלאו להם רק  73שנות חיים
ונשאלת השאלה :האם זוהי הבשורה שאליה כמהו תושבי העיר חולון? האם
אלו האנשים שיוכלו ליצגה נאמנה ,ולהיות קשובים לצרכיהם?
ראש העיר הנכבד שוב מוכיח שהוא עוסק בטפל ומסמן שאינו מעוניין בעצתו
של איש ,וחלילה ממנו לעשות בעיקר שמתבטא בהגירה השלילית של צעירי
חולון; לקריסת אגודת הספורט ,למחסור בדיור לזוגות הצעירים; למחסור
במקומות בילוי ופנאי.

מיקי שמריהו.... :
יואל ישורון :מיקי ,לא הפרעתי לך.
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לתושבים הכורעים תחת נטל המיסים ,לזוהמה ,ללכלוך וההזנחה שבשכונת
ג'סי כהן ותל גיבורים.
ובוודאי שמשה רינת מ"מ הנצחי ,לא יתפנה להתעסק בכך ,אלא ימשיך
בפנקסאות שלו ,שהובילה אותו כבר למספר תביעות דיבה וברדיפה שלו לכהן
יו"ר וועדת המשנה לתכנון ובניה.
ברוב התחכמותך ,הצלחת לזרוע ריב ומדון גם בקרב חברי סיעת העבודה,
ולהם אומר שאת הקואליציה ,ראש העיר קנה אולי בכסף ובתקציבים לש"ס
את אתכם הוא קנה בפחות מנזיד עדשים.
לכהן כסגנים ללא סמכויות וללא ערך בעיני ראש העיר ,זה לצורך סתימת
פיותיכם .במקום לקדם את האנשים .את אלי נעים ,את גדי וקס – ראש העיר
בחר להשפילכם ,ועוד בפומבי מול כל תושבי העיר חולון שבפיהם הפכתם
כבר עתה לבדיקה.
בעיני ראש העיר ,תושבי העיר חולון וההבטחות והה ...שהעניק בעבורם ...
בזבוז כספי ציבור ,הינם כקליפת השום .הרי כיצד ייתכן שראש העיר מתכוון
לאשר כעת שכר ,הוצאות ,למ"מ ראש העיר מר משה רינת הנהנה מפנסיה
מההסתדרות וכן מפנסיה מעיריית חולון .וכעת שוב ייהנה משכר .האם זה
לא בזבוז כספי ציבור? מה ,התושבים מטומטמים? אם משה רינת רוצה כל
כך לכהן בתפקיד ,שימשיך לעשות זאת בהתנדבות .אלא זה חלילה מילה גסה
עבורו.
המינהל הבלתי תקין שהונהג ע"י ראש העיר במהלך השנתיים האחרונות,
חלחל עד מעמקי התנהלות המועצה כאשר שוב ראש העיר לא אוכף פעילות
סדירה של וועדות המועצה שלמרבה הפלא הוא עומד בראשן ,וכן אינו מביא
את הצעת התקציב  2006לדיון במועצה ,כמתחייב בחוק.
ההפקרות ,לדעתי ,ממשיכה להשתולל בהתנהלותה של מועצת העיר חולון.
הקואליציה הרעועה נשענת על קנה רצוץ של יחסי תן וקח עם תנועת ש"ס,
ימים יגידו האם תחזיק מעמד .אבל שום דבר לא יצליח להשכיח מתודעת
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הציבור את הבושה ואת הקלון שהמטת על תפקודה של מועצת העיר
בשנתיים האחרונות.
תושבי העיר חולון שבעיניהם ראש העיר זורע חול שוב ושוב ,וסיסמאות שווא
על חסכון בכספי הצבור ,יבינו במקודם או במאוחר ,את האמת לאשורה.
תודה רבה) .מדברים יחד(
מוטי ששון:

עמוס בבקשה,

יואל ישורון :רגע ,היה זכות דיבור לניסן.
מוטי ששון:

אני נותן לו ,מה אתה דואג? הוא יקבל את זכות הדיבור.

יואל ישורון :לא ,תעשה סדר .גם פה אתה לא עושה סדר?
מוטי ששון:

סליחה ,ניסן אני אתן לו .מה אתה רוצה? )מדברים יחד(

עמוס ברנס:

אני חייב להגיד משהו אחד .אין לי כוונה לפגוע בך רועי ,אבל אני חייב להגיד
את זה.
הקואליציה הזאת נולדה בגלל דבר אחד :בגללך .השגעון מילדות שלך-
)מדברים יחד(

רועי כהן:

קודם כל ,זברלו ,איתך אין לי דיבור) .מדברים יחד(

עמוס ברנס:

רועי ,אני לא הפרעתי לך .אני רוצה להגיד דבר אחד ,קצת כואב לי שהגישה
שכל אחד -כל אחד פה שיש לו איזה שגעון ,מפנה אצבע נוקבת לכאן ולשם
)מדברים יחד( רגע ,רגע) ,מדברים יחד( סבלנות) .מדברים יחד( אף אחד לא
צעק ששס היתה מקופחת שנים ,הציבור הזה סבל ,כוללים חדשים נולדו,
)מדברים יחד(
אני אגיד עוד פעם ,אני אומר ,כואב לי .אני מדבר מצער ,שכולם יודעים,
כולם יודעים שאנחנו משרתים את הציבור נאמנה .אני לא באתי להצטדק
עכשיו ,אבל כשיזרקו עלינו בוץ על הפנים ,זה לא פייר .הציבור שלנו מקופח,
סבלנו ,הכל .אז הספורט לא קיבל) ,מדברים יחד(

חיים זברלו  :אני אגיד לך משהו במקום עמוס ,אני אגיד לך דבר אחד רועי ,אחרי תקופה
די ארוכה שהייתי איתך ,שנתיים ,וכל מה שעשינו בשבילך ואתה פשוט מאוד
עכשיו יוצא בלעז על ציבור שלהם שקיבל שוחד ו) -מדברים יחד( אתה כפוי

18

מועצת העיר חולון ,ישיבה שמן המניין מס'  37מיום  ,6.11.05פרוטוקול מס' 279

טובה) ,מדברים יחד( אתה כפוי טובה ,אתה מהצלחת שאכלת ממנה ,ובגלל
זה כל החברים שלך  ....תודה רבה לך.
זכריה ניסן:

קואליציה ,זברלו ,זה קביעת עקרונות ,קביעת דרכי פעולה ולא רק הגדרת
תפקידים .כי התפקיד הוא אמצעי .אז אני חושב ,שמן הראוי היה שאנשי
ש"ס שהם חלק אינטגרלי מהמצוקה ,חלק בלתי נפרד מהשכונות המקופחות
והמוזנחות .אפילו אתה ,זברלו ,ואפילו ברנס וגם בבלי ,אתם הלא מתגוררים
בתוך הגי'פה .מה ,אתם לא באתם ממקום אחר.
אז אני חושב שהיה מן הראוי ,במסגרת הקואליציה הזאת ,לעבות את אותם
אנשים שהצביעו עבורכם) .מדברים יחד( אז לכן אני אומר עוד פעם ,בקטע
הזה ,זברלו ,חובת ההוכחה חלה עליך ולא על רועי כרגע .אני חושב שאתה
צריך ,בקטע הזה ,לדאוג באמת ,להצדיק את ה-

חיים זברלו:

ימים יגידו.

זכריה ניסן:

נכון .ואנחנו מקווים שאתה תעמוד על זה שהקיפוח שראש העיר מוביל ,יחד
עם השלטון שלו ,ייפסק לפחות באיזורים מסויימים ובאמת תולים בכם
תקוות .זה לא מספיק לעשות הנחות לאנשים במיסים .צריך ליזום מספר
פרוייקטים דחופים כי כששיקמו את השכונות ולצערי זה לא נעשה ,זברלו.
ואין אפילו קווי יסוד של הקואליציה הזאת ,על מה הקואליציה הזאת
מתבססת? כלומר ,מה המדיניות שלכם ,מה הבשורה לציבור?
תראו ,אני מכיר את משה רינת הרבה שנים .חלק מהזמן ,אפילו ,היינו
בקשרי ידידות וחלק מהזמן ,היחסים בינינו הגיעו לשפל ,או למתיחות רבה.
אבל אני כל יום שאני קם בבוקר ,אני רואה את משה רינת .אתם יודעים
איפה אני רואה אותו? אני רואה אותו על החומות ,חומות ברלין לאורך כביש
נתיבי איילון.
אם אפשר לזקוף לזכותו של רינת משהו ,זה רק את פרוייקט נתיבי איילון
ואת המחדל החמור שם ואת ההרס המוחלט שגם ברנס וזברלו שותפים לו.
זה היה אחד הפרוייקטים ואחד העוולות הגדולות שנעשו לתושבי חולון
ומשה רינת ,בתוקף היותו אחראי על הפרוייקט ,עמד מנגד ואפילו בחלק
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מהמקרים הפקיר את תושבי האיזור ,הפקיר אותם ברמה כזאת שאנשים
אפילו לא יכלו להגיש ערעור לוועדת ערר וגם נדפקו ברמה של ערך הדירות
ואיכות החיים שלהם.
משה ,יש הרבה דברים שאני יכול לסלוח לך ,אבל על הפרוייקט הזה אני
חושב שאני לא יכול לסלוח לך .עם כל הרצון להתחשב ובאמת ,אני בטוח
שאתה תבחר היום כי יש קואליציה – שהקואליציה הזאת בנויה ,כנראה,
ביחסים של תן וקח .אבל אין פה שום בשורה חדשה לציבור .אין שום דבר
חדש -יש קואליציה של תן וקח אבל יש גם איזושהי מדיניות ,יש איזשהי-
סדר עדיפויות חדש ,משהו ,בשורה חדשה.
אני חושב שמשה ,היית צריך לגלות עוז רוח ולגלות קצת מנהיגות ,ובאמת
בקטע של השכר היית צריך בהחלט לנהוג בגדלות רוח ולוותר על השכר ולו
בשביל העובדה שראש העיר ,לאורך כל הזמן ניגן על זה ודיבר על זה ואפילו
האשים חלק מחברי המועצה שהם סחטנים.
אני חושב שקטע הזה ,משה ,היית צריך בהחלט – והיה לי יותר קל להצביע
עבורך גם היום ,למרות המחלוקות ולמרות שהיית שותף להזנחה ולמרות
שהיית שותף להבטחות שלא קיימת מעולם – הייתי יכול להצביע עבורך ,אם
באמת הנושא היה בהתנדבות כי אתה יכול בהחלט להקדיש מזמנך הפרטי.
אתה אדם ש-
אני חושב שגם עכשיו ,כדי -ולו בשביל להציל את כבודו של ראש העיר
בתוכנית הטלוויזיה עם בן כספית שהוא התראיין לפני שנה פלוס -והיה שם
עימות עם ראש עיריית נתניה וראש העיר בעצמו אמר ,שהוא יחתור להקים
קואליציה ללא תשלום שכר לסגנים .הוא גם אמר שאין לו נהג אפילו.
נהג יש לו ,אבל הוא אמר -אולי הוא התבלבל ,אבל הוא אמר גם שאין לו נהג
והוא שולף את הנהג כל הזמן מהרכב) .מדברים יחד(
לא ,לא ,אתה לא הקשבת לי .היתה תוכנית טלוויזיה של בן כספית שאירח
את ראש עיריית חולון ואת מרים פיירברג ,ראש עיריית נתניה והיה וויכוח
שם על סגנים ,אני חושב שצריך להיות בעירייה סגנים אבל אני לא יכול
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להבין איך יכולים לעבוד סגנים בכפיפות לסמנכ"לים שהם בעצם אחראים,
שהם גוזלים מהם את הסמכויות .כלומר יש פה כפל תפקידים.
גם על זה היה צריך לתת את הדעת .היה צריך לוותר על משהו .ולו בשל
הדוגמא ,אני חושב שרינת יכל היה לטפל ,אולי ,באיזור התעשיה .איזור
התעשיה שיש שם סמנכ"ל מאוד נכבד שכל מה שהוא עושה ,עושה פנסים שם
ומדרכות .כלומר איזור תעשיה הפך להיות לאיזשהו יעד של מדרכות ופנסים.
אין שום חשיבה אסטרטגית לגבי איזור תעשיה.
מפעל אי.בי.אם .מפעל אינטל ,מפעלים גדולים שהיו אמורים להיות בחולון,
לא הגיעו לחולון .כלומר אם היה עדיף לא למנות אדם פוליטי ,שיוכל להוביל
למהלכים גם כלכליים וגם זה.
אני חושב שאם ,לפחות ,היינו מבינים-
דובר :

 ...איחרנו את הרכבת.

זכריה ניסן:

אם היינו יודעים מה הגדרת הסמכויות של משה ,מעבר לחתימה על
מסמכים -היינו יודעים שאדם הולך להתעסק -ויש לו איזשהו ניסיון ציבורי
לתרום איזושהי תרומה לעיר ,היה יותר קל להצביע עבורו.
בקטע הזה ,אני חושב שיש פה תופעה של הגדלה שרינת לא מוגדר בדיוק מה
הולך לעשות ,ואני לא חושב שהאצלת סמכויות רק לנושא של חתימה על
מסמכים ,היא בכלל בעלת איזשהו ערך כספי .אם אפשר להעניק על זה שכר,
צריך לבדוק את זה.
זה דבר אחד ,דבר שני לגבי הסגנים הנוספים .לגבי יוסף כהן ,אני חושב,
יהודי יקר שתורם הרבה שנים ובשירות הציבור ,אני חושב שהוא ראוי ואין
לי ספק שמגיע לו לייצגן .חבל שזה לא תחום באיזושהי גזרת אחריות
שאומרת 'יוסיף כהן יטפל בנושא האוכלוסיה הבוגרת' או לא יודע מה ,איזה
פרוייקט מסומן שבאמת התפקיד לא יהיה סתם איזשהו כרטיס ביקור בלבד.
אדם  9שנים ב'עמותה לקידום יהודי בבל'.
הוא יכול לתרום מזמנו לדברים נוספים אבל שזה יהיה באיזושהי מסגרת
מוגדרת .סתם לתת סגנים ,אני חושב שזה מיותר .צריך להגדיר אותם ,צריך
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לתת להם תוכן ,אני חושב .וחבל שזה לא בא ברמה שלנו יאפשר -אני אומר,
חבל שלא נותנים את האפשרות לבוא ולתמוך בדברים -למרות שאני תומך
במינויו של יוסף כהן .אני חושב שהוא  ...אני חושב שגם מיכאל יכול אולי
לתרום .אבל אם אין להם הגדרת תפקיד אז בדיוק מה -כאילו מה הקטע? על
מה כל הסיפור הזה?
בשביל מה צריך לזרוק את הסגנים האלה ,אם זה רק תואר? צריך לתחום
את זה במסגרת מסויימת ,גזרת אחריות שאתם תבואו לציבור ותגידו
'תשמעו ,אנחנו גידרנו משהו' .עשינו איזושהי פעולה למען הציבור .ואם זה
רק בשביל הכבוד ,אז או.קיי .אז אם בשביל הכבוד ,אני חושב שיוסף כהן
ראוי לקבל כבוד .השאלה אם יוסף כהן רוצה רק את הכבוד בלבד ,ולא רוצה
גם לתרום מהיכולת שלו ,ואני חושב שהוא יכול לתרום .תודה רבה.
אהרון איסרס :מוטי ,אני רוצה לברך אותך שבחרת באיש כמו משה להיות מ"מ .אדם עתור
נסיון ,ולך משה ,אני רוצה לומר – אני מכיר אותך הרבה שנים ,אני חושב
שאתה האיש הנכון במקום הנכון ,בזמן הנכון ,ואני מאחל לך מעומק ליבי
הצלחה בתפקידך החדש-ישן.
שמואל ברטנשטין :אני בסה"כ ,אני קצת מצטרף לחלק מהדברים של ניסן ,גם על ההצעה
כמו שקראת אותה וכמו שכתובה בסדר היום :מינוי מ"מ כולל האצלת
סמכויות .זה לא הכוונה שתגיד מ"מ כולל האצלת סמכויות .הכוונה שאתה
תאציל לו סמכויות ,אחרת אתה לא מקיים את מה שאתה בכלל מציע פה,
בסדר היום .אז שיש לו סמכויות או שאין לו סמכויות.
אפילו בקדנציה הקודמת ,הוא היה אחראי על ההנדסה ,מינהל ההנדסה
משהו כזה .אבל באמת מה) -מדברים יחד( ג'וקר כזה ,מין שיק פתוח ,הוא
ימלא כל מיני תפקידים אם אני זוכר מה שנאמר פה בתחילת הסעיף הזה
בסדר היום.
דובר :

....

שמואל ברטנשטין :פשוט בשביל הסדר הטוב וככה היה צריך להיות ,אם באמת טרחת
להגיש את עניין השכר.
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עכשיו ,מעבר לזה ,תשמעו ,יש משהו אחד טוב בכל המהלך הזה של הרכבת
הקואליציה ,שבמשתמע ,מה שלא היה עד עכשיו ,זה שראש העיר מאותת
שסוף סוף הוא הפנים ומתנהג בהתאם לתוצאות הבחירות שהיו לפני
שנתיים .לקח קצת זמן ,אבל בסופו של דבר במידה מסויימת אתה מקבל.
ולפי התוצאות האלה קצת קיבלת ,בזה שהכנסת את ש"ס לקואליציה
ומפלגה שהתחזקה .הגיוני שיהיה להם סגן ,לפי התוצאות של הבחירות .רק
מה שבאמת לא לגמרי מסתדר עם כל הלוגיקה שלך ,שאתה לא צריך סגנים
וצעקת בכל מיני מקומות שסיעות יחיד רוצות סגנים ולא יודע מה עוד
אמרת.
מוטי ששון:

אתה,

שמואל ברטנשטין :כן ,אני ואחרים,
מוטי ששון:

בשכר?

שמואל ברטנשטין :כן .עכשיו אני רואה -מפלגת העבודה שהיו לה  10מנדטים בקדנציה
הקודמת ,והיה לה סגן אחד – עכשיו היא ירדה ל 7-מנדטים ומתחילים לחלק
פה -אם נכון מה שנאמר בעיתונים ,סגנים .וכמו שניסן אמר ,כנראה – ככה
גם כתוב בעיתון – זה מין תארי כבוד שראש העיר מחלק כמו מלכת בריטניה
– תארי אביר פה,אביר שם ,יקיר חולון ,בצורת סגן ראש עיר .וזה במידה
מסויימת אולי לא לגמרי הפנמת את תוצאות הבחירות ואתה מתחיל לחלק
את זה ,כאילו זה אחוזה פרטית שלך .אתה מחלק סגנים פה ,סגנים שם .אין
לזה תקדים שכל חברי סיעה קיבלו סגנים .פשוט אין לזה תקדים .אני לא
יודע אם בארץ יש כזה דבר ,אבל בחולון אין לזה תקדים.
דובר :

זה בלי שכר .עוד מעט שנה )מדברים יחד(

שמואל ברטנשטין :זה בלי שכר אבל עם הוצאות ,כנראה.
דובר :

איזה הוצאות?

שמואל ברטנשטין :יש הוצאות .יש הוצאות גם לסגנים בלי שכר .שפצו להם את החדרים ,יש
הוצאות .ככה שאני מתנגד בכלל לכל המהלך הזה .הוא מבזה את כל ה-
)מדברים יחד(

23

מועצת העיר חולון ,ישיבה שמן המניין מס'  37מיום  ,6.11.05פרוטוקול מס' 279

יוליה מלינובסקי :אני לא אכנס לפרטים ,לאנשים ,אני לא אדבר על משה ,על יוסף ,על
מיכאל – זאת אומרת ,כל אחד והבחירה שלו וההחלטה שלו.
אבל אתם יודעים בערוץ  2יש תוכנית 'מי רוצה להיות מנענע' ,אז המכוניות
שם  ...ולהביא את מי רוצה להיות סגן .זה בדיוק מצב .כל מי  ...קיבל סגן.
אמת ,הסגן זה תואר ,זה תפקיד ,באמת תפקיד של כבוד כי כל האנשים
שיושבים כאן הם עובדים ,וגם בתואר זה באמת ,שורה לקורות חיים או
לקראת פנסיה או בבחירת )מדברים יחד(
אז כל ההחלטות האלו ובאמת ,שכל אחד יהיה סגן ,זה באמת מוזיל בצורה
לא נורמלית את התפקיד של סגן ראש העיר ,זה תפקיד מכובד ודורש
התייחסות מסויימת ,לכן זה קצת נראה לא טוב.
זאת אומרת ,כמו שאמרתי פעם כבר ואני חוזרת ואומרת ,זה באמת דומה
מאוד למה שאנחנו רואים בדרום אפריקה ,דרום אמריקה ,רפובליקת בננות
שהדיקטטור עושה מה שבא לו.
ברוסית יש פתגם כזה שאומר :חליף לשעה.

זאת אומרת ,כאן זה בדיוק

המצב .חליף זה מין מלך כזה אצל האנשים .כאן זה לשנה בדיוק ,שם זה
לשנתיים .מי שלשעה או לשנה ,אין בשר בתפקיד הזה .זה מה שרציתי להגיד.
שמואל ברטנשטין :שכחתי להגיד קודם ,אם זה נכון מה שנאמר פה שמיכאל לויט ודוד
שלום גם כן יהיו סגנים באיזשהו שלב ,לפרק זמן מסויים ,אז מכאן אפשר
להבין מה שאנחנו יודעים בעצם ,שהם חברים בקואליציה .אז הייתי מבקש
להפיץ לנו גם את ההסכם הקואליציוני שלהם.
מוטי ששון:

או.קיי .אני רוצה לענות לחברים שדיברו ,חלקם בצורה דמגוגית ... ,אנחנו
הונענו ציבור... ,קיבלנו אמון הציבור להמשיך להוביל אותו בדרך .אפשר
להניח שרוב הציבור רוצה בנו.
אשר לפקודת העיריות ,הפקודה קובעת כי לראש העיר יהיו ארבעה סגנים.

אילן לוי:

שלושה סגנים-

מוטי ששון:

לא ,אני מבקש לא לענות .אילן בא היום ברוח-

אילן לוי:

לא ,אני יודע שלושה )מדברים יחד(
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מוטי ששון:

אני מבקש לא להפריע .למה אתה לא יכול להקשיב עד הסוף? הפקודה
קובעת שיהיו  4סגני ראש עיר .בקדנציה הקודמת היה אותו דבר .בקדנציה
הקודמת היתה גם בעיה אחרת ,שכל סגן יכולת לקבל סגן בשכר ,להמיר
אותו בשני סגנים ללא שכר .והיו רשויות שהמירו סגנים בשכר ללא שכר.
זאת אומרת ,לקחו שני סגנים מתוך ה ,4-המירו ועשו  4סגנים 4 .ועוד  2שזה
מ"מ ,זה  .6אבל מה אפשר לעשות ,שקמה קואליציה  ...ומנסים לומר
שהוצאות ,לשכה -אין שום לשכה .יש להם חדרים ,אני חושב שמעמד של סגן
ראש עיר שרוצה לקבל קהל ,רוצה להיפגש עם אנשים ,אני חושב שמן הראוי
בגלל שהוא נושא תואר של סגן ראש עיר ,שיהיה לו גם חדר לקבל קהל.
גם אתם ,כשביקשתם )אני רק מזכיר לכם( ,לא לפני הרבה זמן ,כשנבחרו
סגנים ע"י המועצה לפי סעיף  15שבסמכות המועצה ,ביקשתם חדרים
לסגנים .ביקשתם .ואמרו לכם שזה בסמכותו של ראש העיר.
עכשיו ,אני עכשיו מיניתי שני סגנים כפי שהיה לי בקדנציה הקודמת ,בשכר.
בקדנציה הקודמת היו שנים ,עכשיו יש שנים.
ואני חושב שיש פה חברים שבאו ואמרו מראש – יאיר טאו ,אמר 'אני לא
רוצה שכר' .אלי נעים 'אני לא רוצה שכר' .ואנשים שמראש באו ואמרו 'אנחנו
לא מעוניינים בשכר' .גם יוסף כהן לא מעוניין בשכר .ואני מכבד ,מיכאל,
כשדיברתי עם מיכאל ודיברתי עם דוד שלום ,הם לבד אמרו 'אנחנו מעוניינים
לקבל תפקיד של סגן כחלק מהיותם בצד שמנהל את העירייה ,והם שותפים
בניהול ולכל ההצלחות של ניהול העירייה ואם יש תדמית ושם טוב לעיריית
חולון ,זה בזכות אותם אנשים שיושבים בצד הזה של הקואליציה -שניים
בלבד ,זה משה רינת שיכהן שנתיים ,יחליף אותו יאיר טאו – וישבתי עם
חברים והגעתי למסקנה שאם אפשר לתת לחברים כל אחד שנה ,אז למה לא?
אז יהיה שנה אחת יוסף ,יחליף אותו אלי ,אחרי אלי יהיה גדי .אלי ביקש לא
להיות בשנה הזאת ,בסדר .יש לנו עוד זמן .אבל כרגע יהיה יוסף כהן ,יהיה
מיכאל ,יחליף אותו דוד שלום .אני חושב שאין בזה פסול ,יש חדרים .נתנו
להם חדרים .לא מבין איזה הוצאות יש על זה .אני חושב שהדבר) -מדברים
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יחד( אני אמרתי אני יכול לנהל את זה – אם יכפה עלי לנהל את העיר ללא
סגנים ,אני אנהל ללא סגנים) .מדברים יחד( ואם אני צריך -מה שהיה
בקדנציה הקודמת ,זה מה שהיה .ניהלתי )מדברים יחד( ניהלתי בלי סגנים
ובכל ראיון שנתתי ,אמרתי שזה קשה .דרך ההתנהלות לצערי ,של
האופוזיציה הלעומתית ,היתה לא עניינית והתמודדנו הרבה בבתי משפט,
בזבזנו הרבה אנרגיה ,בזבזתי הרבה זמן ,מלחמת ההתשה .ואני שמח שבסופו
של דבר ש"ס הצטרפה לקואליציה – אמרתי לך ,אילן ,אני אשמח אם גם
הליכוד יצטרף ונהיה כולם-
אילן לוי:

אתה רוצה שאני אקבל התקף לב?

מוטי ששון:

לא ,אל תדאג להתקפי לב של מפלגת העבודה .גם מפלגת העבודה ,אני מודיע
לך ,בכל הפגישות שניהלתי עם החברים) -מדברים יחד( אל תפריע ,בכל
המפגשים שניהלתי עם החברים ,אמרו לי החברים שאם צריכים לצרף-אם
הליכוד יצטרף לקואליציה ,לא תהיה שום בעיה ושום מניעה .אז זה לידיעתך
אילן.
עכשיו ,אני מבין שזה קשה לכם .אני מבין שמי שהיה בדימוס ומי שהודח אז
קשה לו .קשה לו פתאום להיות בצד השני של המתרס .אני חושב שאנשים
שאני מציע אותם ,אנשים שאני מעריך אותם ואני חושב שיש לי שיתוף
פעולה .אני בטוח שכל אחד יתרום בתחומו הוא ,ואני לא צריך להגיד לכם
לגבי משה רינת.
הוא מ"מ הקבוע ,הוא עוסק בהרבה מאוד נושאים שאני מטיל עליו מעת
לעת .אני אומר לו תטפל בתחום הזה ,תטפל בתחום הזה .ומישהו צריך
להיות גם מ"מ ראש העיר בהיעדרו.
לכן אני לא צריך להגדיל ,כי כולם יודעים במה עוסק משה רינת .כל חברי
המועצה יודעים .במה משה רינת מתעסק .משה רינת מתעסק בכל נושאים
שאני מטיל עליו .כל הסמכויות -הוא מ"מ קבוע .כל תפקיד שראש עיר מטיל
עליו בנושא כזה או אחר) -מדברים יחד(
או.קיי .מי בעד? חבל לי ,אתם סתם מבלבלים את המוח.
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נערכת הצבעה:
בעד – 15
נגד – 7
נמנע 1 -
בהצלחה משה רינת.

ה ח ל ט ה :ההצעה אושרה.

.8

בחירת חבר המועצה מר יוסף כהן לסגן רה"ע עפ"י סעיף מס'  15לחוק
הרשויות המקומיות.

מוטי ששון:

מי בעד?
נערכת הצבעה:
בעד – 16
נגד 5 -
נמנע – ) 1מיקי שמריהו(
אילן לוי לא השתתף.
ההצעה אושרה.

.9

בחירת חבר המועצה מר מיכאל לויט לסגן רה"ע עפ"י סעיף  15לחוק הרשויות

המקומיות6.11.2005.

מוטי ששון:

מי בעד?

אהרון איסרס :רגע ,אני רוצה להגיד משהו .מיכאל ,אני אומר לך לא באופן אישי .אני אומר
עניינית .אני חושב שבמהלך השנתיים האלה מעבר לזיגזג שעשית בתחילת
הקדנציה ,אני גם מסתכל על הנוכחות שלך בישיבות וועדות אחרות וגם
כשהיית יו"ר וועדת הקליטה במהלך השנתיים האלה ,למעט ישיבה אחת
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מקרית ,לא היתה שום ישיבה -אני ,כמובן שלא אצביע נגדך כי בכל אופן ,אני
לא חושב שזה ראוי ונכון להצביע נגד מינוי אדם שהוא בכל אופן אדם בפני
עצמו ,אבל אני לא אתמוך במינוי שלך ואני אמנע.
מוטי ששון:

מי בעד? נערכת הצבעה:
בעד – 15
נגד – 3
נמנע 2 -

ה ח ל ט ה :ההצעה אושרה.
מוטי ששון:

עכשיו אני מאפשר למשה רינת ,יוסף כהן ואתה.

משה רינת:

חברים יקרים ,ראשית כל אני מודה לכל חברי המועצה על כך ש ...אמנם לא
פה אחד) ,מדברים יחד( אבל אני מודה באמת לחברי המועצה .אני מודה
כמובן לראש העיר ,שבעצם זה שבסמכותו להציע את המועמד למ"מ כי
אנחנו באמת משתפים פעולה במשך תקופה ארוכה .ואני חושב שזה היה
לטובת העיר ,לטובת המועצה ואני מתכוון גם בשנתיים הקרובות ,לעשות
זאת.
אני חושב שסדר העבודה באמת לא קשור בהגדרה כזאת או אחרת ,למרות
שאני כל הזמן בשנים הקודמות ,בתוקף היותי יו"ר וועדת המשנה לתכנון
ולבנייה ,כמובן שעסקתי בעיקר בנושאים האלה.
אנחנו כידוע ,איננו ממלאים תפקידים -אין אצלנו חלוקה לתיקים ,ואני
חושב שאם פעם יזדמן ואני אעשה איזושהי עבודת מחקר ,אני אסביר מדוע
זה היה טוב – אולי התוצאות כפי שהן מתבטאות בעיר ,זה אומר עד כמה זה
היה טוב שלא היתה פה חלוקה לפי תיקים ,אלא באמת צוות שעבד בניהול
ועזר לנהל את ענייני העיר .הדברים אכן צלחו.
אבל גם מי שמצא פה ושם פגמים בדבר כזה או אחר ,אני רוצה להגיד לכם,
אם כל חברי המועצה – גם ניסן שהלך בינתיים – בדרך כלל לגבי העניינים
הקונקרטיים ,העניינים העינייניים ,ניסיתי ואני מקווה לעשות זאת גם
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בעתיד – להיות ענייני ולעשות את הדברים ברוחי החלטות המועצה וצרכי
העיר.
אני מודה לאלה שברכו ואני מודה גם לאלה שלא ברכו ובסה"כ אני חוזר
ואומר ,מבחינת העבר ,מבחינת היחסים אני גם משתדל להיות מאלה שאולי
לפעמים אני גם באיזושהי צורה פוגע ,אבל אני מיוד יודע ומשתדל למצוא את
הדרך כדי שאפשר יהיה להמשיך בחברותא.
ועוד נקודה אחת לגבי הסגנים האחרים .אני חושב שעשינו דבר נכון ,וזה
ראש העיר ואני אזכיר לראש העיר )הוא גם הזכיר לי( ,אבל אני אמרתי לו
עוד בראשית הקדנציה :מוטי ,אם יש בעיות עם העשיה שלנו ,בוא נמצא דרך
– אני עצמי מוכן לוותר חלק מהתקופה ,ואמצא דרך כדי שכולם ייהנו ,נכון
מוטי? אנחנו נמצא דרך שכולם יוכלו לקבל את התחושה שהם אכן מלאו את
התפקיד וכשממלאים את התפקיד ,ואני אומר שוב פה ,העניין הזל סגן
בתואר זה באמת לא משנה מבחינת העשיה .כל חבר בקואליציה וגם
באופוזיציה במידת הרצון ,שירצה למצוא עניין ועיסוק ,אני חושב שיקבל
מראש העיר ומהחברים האחרים ,יקבל את כל התמיכה ואת כל העזרה,
שיוכל למלא את מה שיש לו לומר ואת מה שיש לו להביע ולעשות בתפקידים
השונים.
וגם לחברי ,אני רוצה לומר לאלי ,היתה לי התנגשות איתו בישיבת הסיעה
ואני רוצה להתנצל על כך .אני עושה זאת בפומבי ,ואני חושב שקיימנו
מערכת ארוכה של יחסים בינינו ואני בטוח שמערכת היחסים הזאת תוכל
להימשך ,אם כי גם במערכת יחסים כזאת יש עליות ומורדות ובסופו של דבר
השאלה היא ,מה התוצאה ,מה בסופו של יום .ואני מקווה שביחד נוכל
לעשות את העבודה לטובת תושבי חולון .תודה.
מוטי ששון:

אני מתנצל ,אני צריך רגע לצאת )...מדברים יחד(
ניתן לך את הכבוד לנהל את הישיבה עד הסוף .מיכה ,אתה לא כועס? יוסף?
)מדברים יחד(

יואל ישורון :אני רוצה להגיד גם לך ,לפני שאתה יוצא-
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מוטי ששון:

מתן וילנאי מחכה כבר חצי שעה,

יואל ישורון :הוא יחכה עוד דקה .ללא קשר לדברים שרינת אמר לגבי אבחנה בין מברכים
ולא מברכים ,אני עוד קודם לכן התכוונתי – תפקידה של אופוזיציה להתנגד.
זה לא איזה המצאה חדשה .אבל אני מראש אמרתי שהדברים שהשמעתי הם
לא אישיים ,לכן אני מברך אותך ,גם ,רינת ,בגלל שהיחסים בינינו היו גם
חבריים מאוד.
גם את יוסף כהן ,גם את אלי ,גם את וקס ,גם את גדי -אלה שימונו ואלה
שמונו) .מדברים יחד( ואת יוסף כהן ,זה הכל) .מדברים יחד(
יוסף כהן:

אני מוצא לנכון ככה להגיד ,א .תודה לראש העיר על זה שמצא לנכון לתת לי
את האפשרות הזאת להיות סגן.
אני מודה גם לחברים שהצביעו בעד המינוי שלי .גם אלה שלא הצביעו ,ואני
מבין אותם .אלה שהכירו אותי ,אני לא איש דיבורים ולא איש -אני איש
מעשה .אני -מעשי בעבר יעידו על מה שעשיתי .ואני אמשיך לעשות ולקדם
את העיר בראשותו של מוטי ,נעשה את המיטב ואת המירב ,את הכל שיהיה
על הצד הטוב ביותר ,כמו שעשיתי מקודם.
ותודה שוב ,על אלה שבחרו בי ועל אלה שגם לא בחרו.

מיכאל לויט :גם אני רוצה להביע תודה לאמון שקיבלתי מחברי המועצה שהצביעו בעד.
באמת אני מבין גם את התנהלות האופוזיציה ,כמו שאמר יו"ר האופוזיציה,
כך אופוזיציה צריכה לנהוג.
אני רוצה לתקן מספר דברים שהם נאמרו פה לגבי התקופה שבה כיהנתי
כיו"ר וועדת קליטה .לא מדובר בשנתיים ,מדובר קרוב לשנה אם ניקח את
תקופת החשבון בתחילת כהונת המועצה ובסוף .לעומת זאת הצלחתי ,למרות
כל הקשיים ואי וודאויות באמצע ,לכנס את הישיבה.
להבדיל מאנשים אחרים שהתחילו לבצע פה מחטפים -לא מחטפים ,תקרא
לזה איך שאתה רוצה ,כי היה להם רוב ולקחו ולקחו וועדות ולא כינסו אותם
אף פעם.
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לגבי ההגדרה של הזגזוג ,אז בטח ובטח לא אותי צריך להכתיר בכינוי הזה
של הזזגים .אני בדרך כלל מאותת ואח"כ עושה את הזיגזג .אני לא עשיתי
שום זיגזג .אני אותתי ואז עברתי לקצה השני .וזה כולם יודעים.
אז ההגדרה של הזיגזג היא לא בדיוק במקום.
בתחילת המו"מ שניהלנו ,ממש בהתחלה לאחר הבחירות ,הוצע לי )חברים
יודעים פה( הוצע לי אפילו להיות סגן בשכר בחצי משרה .ואני שללתי את
האפשרות על סף .חבל שמוטי איננו .הוא עוד אמר לי 'אתה תפתור לי הרבה
בעיות .קח חצי משרה בשכר ,זה יפתור לי' .אני לא הבנתי למה ,גם אז אני
אמרתי לו.
זה בנושא של שכר .מעבר לזה ,באותו יום שמונו שני סגנים ע"י האופוזיציה,
היו צריכים להתמנות סגנים אחרים וודאי וודאי לא רועי כהן .אבל בגלל
שהייתי אדיש לנושא הזה ,ובאמת שלא היו שום שיקולים זרים ,יצא ככה –
בטח לא בחור עם מדד אחד צריך להתמנות כסגן ולכהן כשנתיים.
עמוס ברנס :כמה מדדים היו לך?
מיכאל לויט :באותה ישיבה היה לי שניים .כל הכבוד ,עמוס ,אז לא צריך -אף אחד פה לא
רודף אחרי כסאות ולא שום דבר.
לגבי הפעילות של הוועדות ,אהרון ,יכול להיות שבאמת יש וועדות שאני
מחסיר אבל אני חושב שאני משלים על כך כפל כפליים בכמות שאני נפגש פה
עם אנשים ואני תורם לאנשים ומסתובב פה בין החדרים במועצה .אז בטח
לא צריך להטיף לי מוסר .בטח ובטח לא בן-אדם שעובד בשכר והוא שכיר,
לא יכול לבוא ולהטיף מוסר לבן-אדם שמנהל משרד ,מפרנס משפחות ,כל
הדברים על שכמי ,אני בתחילת דרכי –אז בטח ובטח לא צריך להטיף מוסר
בנושא הזה .תודה.
משה רינת :תודה מיכאל .אז איחולי הצלחה לכולם בתפקודה של המועצה .אני נועל את
הישיבה .תודה.
תודה רבה .הישיבה נעולה.
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נתי לרנר

מוטי ששון

ע/ראש העיר

ראש העיר
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