מועצת העיר חולון ,ישיבה שמן המניין מס'  39מיום  ,27.11.05פרוטוקול מס' 281

מועצת עיר החמש-עשרה  -ישיבה שמן המניין מס' 39
מיום 27.11.05
פרוטוקול מס' 281 -

ה"ה חברי המועצה:

מוטי

ששון ראש העיר

משה רינת
אלי נעים

חבר מועצת העיר

חבר מועצת העיר

דקלה צדוק
יוסף כהן

חברת מועצת העיר

חבר מועצת העיר

חיים זברלו

חבר מועצת העיר

עמוס ברנס

חבר מועצת העיר

יעקב בבלי
דוד שלום

חבר מועצת העיר

חבר מועצת העיר

איסרס אהרון
שרון אביגד

חבר מועצת העיר

חברת מועצת העיר
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רועי כהן
גדי וקס

חבר מועצת העיר

חבר מועצת העיר

שמואל ברטנשטין
יוליה מלינובסקי
מיקי שמריהו
מיכאל לויט
יאיר טאו

חבר מועצת העיר

חבר מועצת העיר

חבר מועצת העיר

דרור קריטי
יואל ישורון

חבר מועצת העיר

ירושלמי חבר מועצת העיר

אילן לוי

כ"כ נכחו:

חברת מועצת העיר

חבר מועצת העיר

עמוס

נעדרו:

חבר מועצת העיר

חבר מועצת העיר

ניסן זכריה

חבר מועצת העיר

נסים זאב חי

חבר מועצת העיר

יהודה קהתי

חבר מועצת העיר

עו"ד ליפא י.

קמינר יועץ משפטי

עו"ד אביבה שרון
יצחק וידבסקי
שושנה שפר

סגנית היועץ המשפטי

גזבר העירייה

מנהלת אגף הכנסות
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על סדר היום:
.1

הצעה לסדר של חבר המועצה שמואל ברטנשטין.

.2

אישור המועצה לפתיחת חשבון בנק ,בבנק אוצר השלטון המקומי בע"מ )בהתאם
למכתבו של חשב העירייה מיום .(22.11.05

.3

אישור מועצה לסמכות מתן הוראות לבנקים לגב' ליאת אלימלך ת.ז033286063.
)בהתאם למכתבו של חשב העירייה מיום .(22.11.05

.4

מינוי חברי ועדות מועצת העיר מטעם סיעת הליכוד:
א .רומן וניקורוב – ועדת קליטה
ב .בני קוזניץ – ועדת תחבורה ותנועה
ג .יואל ישורון – ועדת חינוך
ד .עזרא סיטון – הועדה למלחמה בסמים )יו"ר(
ה .אופיר אליאסי – ועדה להנצחת זכרם של נרצחי טרור
ו .ניסן זכריה – ועדת ביקורת )במקום זאב נסים(
ז .ניסים באיי – ועדה לאיכות הסביבה
ח .אילן לוי – ועדת מכרזים לבחירת עובדים בכירים
ט .זאב כורש דוד – יו"ר ועדת ביטחון
י .בנימין בן יוסף – ועדת מל"ח )במקום יוסי שלום(
יא .חיים ברזי – ועדת רכש ובלאי )במקום זאב נסים(

.5

מינוי חברות ועדות מועצת העיר מטעם סיעת שינוי:
א .עו"ד שרון אביגד – ועדת כספים
ב .יורם יצחקי – ועדת בטיחות בדרכים
ג .זאב סיוון – ועדה להנצחת זכרם של נרצחי הטרור
ד .ציפי בר – הועדה לקידום מעמד הילד
ה .כפיר דאהן – ועדת חינוך
ו .יוסקה מדינה – ועדת ספורט
ז .ברשקוב פיוטר – ועדת הקליטה
ח .הרצל טחן – ועדת בריאות הציבור
ט .עמי חלמיש – ועדת מל"ח
י .הראל שניאור – ועדת נוער וצעירים
יא .הראל שניאור – ועדת רווחה ושירותים חברתיים
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יב .נלו בילדרמן – ועדת רכש ובלאי
יג .דני הררי – ועדת שמות
יד .עמי חלמיש – ועדת תחבורה ותנועה
.6

אישור המועמדים הבאים כחברים במועצה הדתית חולון בהתאם לסעיף )6א(
לחוק שירותי הדת היהודיים )נוסח משולב( התשל"א – .1971
א .מועמד הרבנות המקומית – מאיר מלכה ת.ז056091390 .
 .1צבי שכטר ת.ז03156251 .
 .2אריה לוי ת.ז052732732 .

ב .מועמדי הרשות המקומית:

 .3גדעון גבריאל ת.ז055879613 .
 .4שבתאי זר ת.ז057247850 .
ג .מועמדי ראש הממשלה:

 .1דוד אברהם ת.ז14481717 .
 .2משה ברזילי ת.ז41370925 .
 .3רחמים אסנפי ת.ז50069350 .
 .4משה בן מרדכי ת.ז016881856 .
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ריכוז החלטות מישיבת מועצת העיר שמן המניין ) (39מיום 27.11.05
פרוטוקול מס' 281
 .1מועצת העיר מחליטה לאשר הרכב ועדת איכות הסביבה :שמואל ברטנשטין – יו"ר ,יאיר
טאו ,דרור קריטי ,אילן לוי – נציגי המועצה .נציגה מקצועית – דר' איזבלה אפיק .נציגת
ציבור – אורנה נתנזון .נציג הארגון יבחר על ידי הארגון ושמו ימסר ליו"ר הועדה.
 .2מועצת העיר מחליטה לאשר פתיחת חשבון בנק ,בבנק אוצר השלטון המקומי בע"מ
)בהתאם למכתבו של חשב העירייה מיום .(22.11.05
 .3מועצת העיר מחליטה לאשר לסמכות מתן הוראות לבנקים לגב' ליאת אלימלך ת.ז.
) 033286063בהתאם למכתבו של חשב העירייה מיום .(22.11.05
 .4מועצת העיר מחליטה לאשר מינוי חברי ועדות מועצת העיר מטעם סיעת הליכוד :רומן
וינוקורוב – ועדת קליטה ,בני קוזניץ – ועדת תחבורה ותנועה ,יואל ישורון – ועדת חינוך,
אילן לוי – יו"ר הועדה למלחמה בסמים ,אופיר אליאסי – ועדה להנצחת זכרם של נרצחי
טרור ,ניסן זכריה – ועדת ביקורת )במקום זאב ניסים( ,זאב כורש דוד – יו"ר ועדת ביטחון,
בנימין בן יוסף – ועדת מל"ח )במקום יוסי שלום( חיים ברזי – ועדת רכש ובלאי )במקום
זאב ניסים(.
 .5מועצת העיר מחליטה לאשר מינוי חברי ועדות מועצת העיר מטעם סיעת שינוי :עו"ד
שרון אביגד – ועדת כספים ,יורם יצחקי – ועדת בטיחות בדרכים ,זאב סיוון – ועדה
להנצחת זכרם של נרצחי הטרור ,שרון אביגד – הוועדה לקידום מעמד הילד ,שרון אביגד -
ועדת חינוך ,יוסקה מדינה – ועדת ספורט ,ברשקוב פיוטר – ועדת הקליטה ,הרצל טחן –
ועדת בריאות הציבור ,עמי חלמיש – ועדת מל"ח ,הראל שניאור – ועדת נוער וצעירים,
הראל שניאור – ועדת רווחה ושירותים חברתיים ,נלו בילדרמן – ועדת רכש ובלאי ,דני
הררי – ועדת שמות ,עמי חלמיש – ועדת תחבורה ותנועה.
 .6מועצת העיר מחליטה לאשר החברים הבאים במועצה הדתית חולון בהתאם לסעיף )6א(
לחוק שירותי הדת היהודיים )נוסח משולב( ,התשל"א –  . :1971א .מועמד הרבנות
המקומית ,מאיר מלכה ת.ז .056091390 .ב .מועמדי הרשות המקומית :צבי שכטר ת.ז.
 ,03156251אריה לוי ת.ז ,052732732 .גדעון גבריאל ת.ז ,055879613 .שבתאי זר ת.ז.
 .057247850ג .מועמדי ראש הממשלה :דוד אברהם ת.ז ,14481717 .משה ברזילי ת.ז.
 ,41370925רחמים אסנפי ת.ז ,50069350 .משה בן מרדכי ת.ז.016881856 .
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 .1הצעה לסדר של חבר המועצה שמואל ברנטנשטין

מוטי ששון:

אני פותח את הישיבה מס'  39שמן המניין .סעיף ראשון ,הצעה לסדר של חבר
המועצה שמואל ברנטנשטין.

שמואל ברטנשטין  :בישיבה שהתקיימה פה ב 18.9.05-נבחרה ועדת איכות הסביבה .בחרנו
את הועדה לאיכות הסביבה ,בלי לבחור את שמות האנשים ,היתה רק חלוקה
של סיעות .במקרה שלי ,בגלל שצריך להיות חבר מועצה ולמר"צ יש רק נציג
מועצה אחד ,זה ברור .אבל לגבי כל שאר הסיעות שאישרנו ,צריך להחליט על
השמות .באופן סתמי כתבתי בהצעה שלי את יושבי ראש הסיעות שנבחרו
בישיבה ההיא :מפלגת העבודה –
מוטי ששון :אורנה נתנזון.
שמואל ברטנשטין  :החברים צריכים להיות חברי מועצה .בהתאם למה שהתקבל השנה ב-
 ,2005סעיף )149י( "חברי הוועדה יהיו  4חברי מועצה" ואותם בעצם בחרנו.
מוטי ששון :בסדר ,יאיר טאו.
שמואל ברטנשטין  :אני ממשיך להקריא את ההצעה שלי.
מוטי ששון :סיעת ש"ס  -דרור קריטי .סיעת הליכוד  -אילן לוי.
שמואל ברטנש טין  :לא סיימתי לקרוא את הצעתי .צריך עוד עובד בכיר שהוא אחראי
לתחום איכות הסביבה בעירייה.
מוטי ששון :דר' איזבלה אפיק.
שמואל ברטנשטין  :ושני נציגי ציבור תושבי העיר .את האחד תבחר המועצה בהתייעצות עם
ארגון מקומי ואת האחר יבחר ארגון ארצי .אני לא יודע לענות על זה כרגע.
מוטי ששון :אנחנו מציעים את אורנה נתנזון כנציגה בקטגוריה של נציגת ציבור .עם
הארגון הארצי נדבר על הבחירה .אתה יכול לכנס את הועדה ,חסר עוד חבר
אחד.
החלטה :מועצת העיר מחליטה לאשר הרכב ועדת איכות הסביבה :שמואל ברטנשטין – יו"ר ,יאיר
טאו ,דרור קריטי ,אילן לוי – נציגי המועצה .נציגה מקצועית – דר' איזבלה אפיק .נציגת
ציבור – אורנה נתנזון .נציג הארגון ייבחר על ידי הארגון ושמו יימסר ליו"ר הועדה.
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רועי כהן:

אני מבקש להתייחס .היתה ישיבת מועצת עיר שבה אושרו כלל הוועדות.
אמרת שם לפרוטוקול והיה עד לכך גם היועץ המשפטי של העירייה ,שטענת
שתשלים את הרשימות של כל הנציגים של חברי המועצה ,אלה שקופחו
ואלה שלא קיבלו ייצוג.

מוטי ששון :הגשת לי רשימה?
רועי כהן:

אני צריך להגיש לך?

מוטי ששון :חלק הגישו ואתה לא הגשת .אם מגיע לך עוד ייצוג ,נאפשר לך .לא הגשת
הצעתך .אילן הגיש ואנחנו קוראים.

.2

אישור המועצה לפתיחת חשבון בנק ,בבנק אוצר השלטון המקומי
בע"מ

מוטי ששון :הסעיף הבא ,אישור המועצה לפתיחת חשבון בנק ,בבנק אוצר השלטון
המקומי )בהתאם למכתבו של חשב העירייה מיום  .(21.11.05מי בעד?
הצבעה:
בעד15 :
נגד :אין
נמנע5 :
ההצעה אושרה.
החלטה :מועצת העיר מחליטה לאשר פתיחת חשבון בנק ,בבנק אוצר השלטון המקומי בע"מ
)בהתאם למכתבו של חשב העירייה מיום (22.11.05
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.3

אישור מועצה לסמכות מתן הוראות לבנקים לגב' ליאת אלימלך ת.ז.
033286063

מוטי ששון :הסעיף הבא ,אישור מועצה לסמכות מתן הוראות לבנקים לגב' ליאת אלימלך
ת.ז 033286063 .בהתאם למכתבו של חשב העירייה מיום  .22.11.05זה
במקום עובדת שיצאה לחופשת לידה .מי בעד?
הצבעה:
בעד17 :
נגד :אין
נמנע4 :
ההצעה אושרה.
החלטה :מועצת העיר מחליטה לאשר סמכות מתן הוראות לבנקים לגב' ליאת אלימלך ת.ז.
) 033286063בהתאם למכתבו של חשב העירייה מיום .(22.11.05

.4

מינוי חברי ועדות מועצת העיר מטעם סיעת הליכוד

מוטי ששון :הסעיף הבא ,מינוי חברי ועדות מועצת העיר מטעם סיעת הליכוד .רומן
וינוקורוב – ועדת קליטה ,בני קוזניץ – ועדת תחבורה ותנועה ,יואל ישורון –
ועדת חינוך ,עזרא סיטון – ועדה למלחמה בסמים )יו"ר(.
שמואל ברטנשטין  :עזרא סיטון ,בניגוד לפקודה .הוא לא יכול להיות יו"ר.
מוטי ששון :אילן לוי במקום עזרה סיטון ,יו"ר .אופיר אליאסי – ועדה להנצחת זכרם של
נרצחי טרור ,ניסן זכריה – ועדת ביקורת )במקום זאב ניסים( ,זאב כורש דוד
– יו"ר ועדת ביטחון ,בנימין בן יוסף – ועדת מל"ח )במקום יוסי שלום( חיים
ברזי – ועדת רכש ובלאי )במקום זאב ניסים(.
גדי וקס:

לא יכול להיות שיהיה איש ציבור במקום חבר מועצה.

מוטי ששון :נבדוק זאת .מי בעד?
הצבעה:
בעד20 :
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ההצעה אושרה פה אחד.
החלטה :מועצת העיר מחליטה לאשר מינוי חברי ועדות מועצת העיר מטעם סיעת הליכוד :רומן
וינוקורוב – ועדת קליטה ,בני קוזניץ – ועדת תחבורה ותנועה ,יואל ישורון – ועדת חינוך,
אילן לוי – יו"ר הועדה למלחמה בסמים ,אופיר אליאסי – ועדה להנצחת זכרם של נרצחי
טרור ,ניסן זכריה – ועדת ביקורת )במקום זאב ניסים( ,זאב כורש דוד – יו"ר ועדת
ביטחון ,בנימין בן יוסף – ועדת מל"ח )במקום יוסי שלום( חיים ברזי – ועדת רכש ובלאי
)במקום זאב ניסים(.

.5

מינוי חברי ועדות מועצת העיר מטעם סיעת שינוי

מוטי ששון :מינוי חברי ועדות מועצת העיר מטעם סיעת שינוי :עו"ד שרון אביגד – ועדת
כספים ,יורם יצחקי – ועדת בטיחות בדרכים ,זאב סיוון – ועדה להנצחת
זכרם של נרצחי הטרור ,ציפי בר – הוועדה לקידום מעמד הילד.
שמואל בר טנשטין  :הוועדה לקידום מעמד הילד – רק חברי מועצה.
מוטי ששון :ועדה לקידום מעמד הילד – שרון אביגד .כפיר דאהן – ועדת חינוך.
שמואל ברטנשטין  :לא יכול להיות ,אלא אם הוא מנהל בית ספר .שינו את הפקודה לפני
כמה זמן וזה רק חברי מועצה.
מוטי ששון :ועדת חינוך – שרון אביגד ,יוסקה מדינה – ועדת ספורט ,ברשקוב פיוטר –
ועדת הקליטה ,הרצל טחן – ועדת בריאות הציבור ,עמי חלמיש – ועדת
מל"ח ,הראל שניאור – ועדת נוער וצעירים ,הראל שניאור – ועדת רווחה
ושירותים חברתיים ,נלו בילדרמן – ועדת רכש ובלאי ,דני הררי – ועדת
שמות ,עמי חלמיש – ועדת תחבורה ותנועה .מי בעד?
הצבעה:
בעד16 :
נגד :אין
נמנע2 :
ההצעה אושרה.
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החלטה :מועצת העיר מחליטה לאשר מינוי חברי ועדות מועצת העיר מטעם סיעת שינוי :עו"ד
שרון אביגד – ועדת כספים ,יורם יצחקי – ועדת בטיחות בדרכים ,זאב סיוון – ועדה
להנצחת זכרם של נרצחי הטרור ,שרון אביגד – הוועדה לקידום מעמד הילד ,שרון אביגד
 ועדת חינוך ,יוסקה מדינה – ועדת ספורט ,ברשקוב פיוטר – ועדת הקליטה ,הרצל טחן– ועדת בריאות הציבור ,עמי חלמיש – ועדת מל"ח ,הראל שניאור – ועדת נוער
וצעירים ,הראל שניאור – ועדת רווחה ושירותים חברתיים ,נלו בילדרמן – ועדת רכש
ובלאי ,דני הררי – ועדת שמות ,עמי חלמיש – ועדת תחבורה ותנועה.

.6

אישור המועמדים כחברים במועצה הדתית חולון בהתאם לסעיף
)6א( לחוק שירותי הדת היהודיים )נוסח משולב( התשל"א – 1971

מוטי ששון :אישור המועמדים הבאים כחברים במועצה הדתית חולון בהתאם לסעיף
)6א( לחוק שירותי הדת היהודיים )נוסח משולב( התשל"א –  .1971א .מועמד
הרבנות המקומית ,מאיר מלכה ת.ז .056091390 .ב .מועמדי הרשות
המקומית :צבי שכטר ת.ז ,03156251 .אריה לוי ת.ז ,052732732 .גדעון
גבריאל ת.ז ,055879613 .שבתאי זר ת.ז .057247850 .ג .מועמדי ראש
הממשלה :דוד אברהם ת.ז ,14481717 .משה ברזילי ת.ז ,41370925 .רחמים
אסנפי ת.ז ,50069350 .משה בן מרדכי ת.ז .016881856 .למען הגילוי הנאות,
אני אומר לחברים שאחרי שסגרנו את רשימת השמות וכינסנו את ישיבת
המועצה ,קיבלנו מכתב ממשרד ראש הממשלה" ,חוות הדעת שנשלחה אליך
לאישור מועצת העיר בתאריך  7.11.05איננה רלוונטית משום שהלשכה
המשפטית טרם סיימה בדיקתה בנוגע לשניים מהמועמדים שהופיעו בה.
לאור זאת ,יש להמתין עד לאישור כל המועמדים ורק אז להעביר את
הרשימה במלואה להחלטת מועצת העיר ".חתום מאיר שפיגלר ,מנהל
הרשות הארצית לשירותי דת .אנחנו רצים עם הנושא הזה כבר שנתיים
ומבקשים לסיים אותו .אותו אדם שכתב לי לכנס את המועצה וכינסתי
אותה ,מודיע לי עכשיו לעכב את ההחלטה .למה לעכב?
שמואל ברטנשטין  :ארבעת מועמדי מועצת העיר ,נציגים של איזה סיעות הם?
מוטי ששון :לפי מפתח סיעתי שאישרנו פה במועצה.
משה רינת:

שניים מהעבודה ושניים מש"ס.
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שמואל ברטנשטין  :אם זה כך ,זה לא תואם את הדרישות.
משה רינת:

הצבעת בעד.

שמואל ברטנשטין  :גם אם הצבעתי בעד וזה לא עונה לדרישות,
משה רינת:

זה עונה.

מוטי ששון :תערער על זה .לא נשחק את המשחק שלהם ,הגיע הזמן.
משה רינת:

המלצנו לפני משרד ראש הממשלה לאשר גם את האחרים.

מוטי ששון :מי בעד?
הצבעה:
בעד16 :
נגד3 :
נמנע :אין.
ההצעה אושרה.
החלטה :מועצת העיר מחליטה לאשר החברים הבאים במועצה הדתית חולון בהתאם לסעיף )6א(
לחוק שירותי הדת היהודיים )נוסח משולב( ,התשל"א –  :1971א .מועמד הרבנות
המקומית ,מאיר מלכה ת.ז .056091390 .ב .מועמדי הרשות המקומית :צבי שכטר ת.ז.
 ,03156251אריה לוי ת.ז ,052732732 .גדעון גבריאל ת.ז ,055879613 .שבתאי זר ת.ז.
 .057247850ג .מועמדי ראש הממשלה :דוד אברהם ת.ז ,14481717 .משה ברזילי ת.ז.
 ,41370925רחמים אסנפי ת.ז ,50069350 .משה בן מרדכי ת.ז.016881856 .

מוטי ששון :תודה רבה ,הישיבה נעולה.

מוטי ששון
ראש העיר

נתי לרנר
ע/ראש העיר
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