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על סדר היום

הצעה לסדר :הקצאת חדרים ושרותי משרד לחברי המועצה.

.1

ריכוז החלטות מישיבת מועצת העיר שלא מן המניין ) (20מיום 21.3.05
פרוטוקול מס' 262

מועצת העיר מחליטה לאשר את הצעת ההחלטה כדלקמן:

.1

"לצורך מילוי תפקידם יוקצו לחברי המועצה חדרים ושרותים משרדיים כמפורט
להלן:
א .לכל סיעה יוקצה חדר אחד .לסיעת יחיד יוקצה חדר במשותף עם סיעה
אחרת.
ב .החדרים יצויידו בטלפון ומחשב.
ג.

לכל חבר מועצה יוקצה תא דואר אלקטרוני.

ד .שרותי מזכירות כולל הדפסות ,צילומים ,ומשלוח דואר במרוכז לכל חברי
המועצה".
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הצעה לסדר :הקצאת חדרים ושרותי משרד לחברי המועצה

מוטי ששון:

אני פותח ישיבה שלא מן המניין מס'  ,20על פי דרישה.על סדר היום :הקצאת
חדרים ושרותי משרד לחברי מועצה .מי רוצה לקרוא את ההצעה לסדר?

שמואל ברטנשטין :אני מוכן להקריא.
חיים זברלו:

אני אומר לפרוטוקול .חבר שלכם שמזמין ישיבת מועצה – חודש וחצי .עובר
חודש וחצי עד שראש העיר מכנס ישיבה .אם לא היו הצעות לסדר ,גם זה לא
היה.

שמואל ברטנשטין :לפני שאני מקריא את ההצעה ,הייתי מבקש שכנוהג תציין בפתיחה
מצידך ומטעמך את שעת תחילת הישיבה .לפרוטוקול ,הפעם השעה רבע
לשמונה.
אנחנו מדברים על הקצאת חדרים ושרותי משרד לחברי מועצה ,בהמשך
לחוזר מנכ"ל מיום  ,1.12.04שמגדיר דברים דומים אבל באופן כללי .ההצעה
היא :לצורך מילוי תפקידם ,יוקצו לחברי המועצה חדרים ושרותים
משרדיים.
יוסף כהן:

בלי שום קשר לחוזר מנכ"ל.

שמואל ברטנשטין :מקבל .המשך ההצעה :לצורך מילוי תפקידם ,יוקצו לחברי המועצה
חדרים ושרותים משרדיים כמפורט להלן :א .לכל סיעה יוקצה חדר אחד.
לסיעת יחיד יוקצה חדר במשותף עם סיעה אחרת .ב .החדרים יצוידו בטלפון
ובמחשב .ג .לכל חבר מועצה יוקצה תא דואר אלקטרוני של העירייה .ד.
שירותי מזכירות ,כולל הדפסות ,צילומים ומשלוח דואר ,יינתנו במרוכז לכל
חברי המועצה.
מוטי ששון:

אני פותח את הדיון .מי שרוצה להתבטא ,בבקשה.

שרון אביגד:

ידוע לכולם שזהו תפקיד על בסיס התנדבותי .לא אמורים לקבל תמורה.
ההצעה ,כמו שלי היא נראית ,נראית כמו הקמת סניף בבניין העירייה .נראה
לי שמדובר בבזבוז כספי ציבור ,ותו לא .הרי לא אומרים לכם קטגורית "לא
תקבלו" .אומרים "מי שמבקש".
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כשעושים את העבודה בהתנדבות ,מקדישים זמן נוסף לבוא לעבוד לציבור.
אדם שמגיע לכאן לעתים קרובות ועומד בפרוזדור ,זו הבעיה.

מוטי ששון:

אל תעני לכל אחד ,תביעי את דעתך.

חיים זברלו:

יש הרבה ערים בארץ שלכל חבר מועצה יש חדר .אנחנו מבקשים חדר לכל
סיעה .לסיעה קטנה ,חדר לשתיים.

שרון אביגד:

מה אומר חוזר מנכ"ל?

חיים זברלו:

לא דיברנו על חוזר מנכ"ל.

מוטי ששון:

לא נעשה סימפוזיון.

עמוס ירושלמי :את יודעת כמה אני יכול לחסוך בעיר הזו? על מה את מדברת? אפשר לסגור
את המדיטק ולהעביר את הכסף למשהו אחר .על מה את מדברת? פתאום
נהיית צדיקה תמימה.
רועי כהן:

בראש ובראשונה ,כפי שסגן ראש העיר חיים זברלו אמר ,אנחנו נמצאים
היום ב  ,20.3.05כאשר הדרישה לבקשה נתנה ב  13.2.05והישיבה היתה
צריכה להיות ב  20.2.05ואנחנו נמצאים חודש אחרי.
אגיע לעצם העניין ולעצם הדרישה .הנושא של הקצאת חדר ושרותי משרד
לטובת חברי המועצה ,מעוגן בחוזר מנכ"ל .אין בדרישה שלנו דבר שחורג
ממה שנאמר בחוזר מנכ"ל .לא אכנס לאלו תנאים ומה מקובל בערים אחרות
לאפשר לחברי מועצה .ההצעה שמועלית כאן היא דרישה לגיטימית של חברי
מועצה ,שרוצים לייצג נאמנה את התושבים בעיר .כל הדרישה היא שיהיה
מקום להיפגש עם תושבי העיר .מקום שבו יוכלו לקבל את תושבי העיר
בנוחות מסוימת וגם בנגישות מסוימת .כפי שהעידו הרבה חברי מועצה ,כרגע
הפגישות נעשות במקומות שלא ראויים לחברי מועצה ולא ראויים גם
לתושבי העיר .הדרישה היא בראש ובראשונה בשביל תושבי העיר ואין להציג
זאת שהיא בשביל חברי המועצה או אתנן בשביל חברי המועצה .הדרישה
היא בראש ובראשונה בשביל תושבי העיר .את זה חייבים להדגיש.
בניגוד לכולם כאן ,היחידי שמקבל שכר הוא כבוד ראש העיר .היחידי שנהנה
משרותי נהג ,מזכירה ,פלאפון חופשי ,רכב וכו' ,הוא כבוד ראש העיר .איש
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מאתנו לא נהנה מזה ואיש גם לא מבקש ליהנות מזה .ראש העיר נבחר ,כבודו
במקומו מונח .אבל למנוע מחברי מועצה תנאים מינימליים?
אציג לכם תשלומי פלאפון שלי אישי ,כשמדובר רק בשיחות עם תושבי העיר
–  850ש"ח 832 ,ש"ח 1013 ,ש"ח .אין שום סיבה בעולם שאנחנו נישא
בעלויות האלה ,אם אנחנו יכולים לקבל מקום לפגוש את התושבים ,עם קו
טלפון ועם שרותי מחשב .אנחנו לא צריכים לשאת בעלויות של מכתבים וכו'.
אם יש מקום ויש אפשרות לעיריה לתת ,היא חייבת להקצות את הדברים
האלה ,מה שגם מעוגן בחוזר מנכ"ל .שאיש לא יהיה פה יפה נפש ושאיש לא
יגיד שאנחנו לוקחים לעצמנו אתנן פוליטי .מי שבינתיים נהנה מכל
השירותים האלה הוא רק ראש העיר .עם כל הכבוד ,כולנו נבחרנו .תתחילו
לתת לעצמכם כבוד ,כי נבחרתם להיות חברי מועצה ויש מאחורי התפקיד
שלכם שליחות .יש משהו שצריך לעשות ולא ייתכן שחברי מועצה ,כולל חברי
מועצה מהקואליציה ,נפגשים עם אנשים בקרן רחוב ,בבתי קפה ובמקומות
לא ראויים .אנחנו חייבים לעשות לזה סוף.
דרישה זו היא לגיטימית ,מכל חברי המועצה .איש לא בא לכפות על ראש
העיר .הרעיון הוא לא לבקש מראש העיר לתת לי ולא לתת להוא ,אלא זו
בקשה עבור כולם שתשרת את כולם .זה משהו שייתן לתושבים פתרון לזה
שהם מתקשרים אלינו באמצע היום לפלאפון והשאלה הראשונה שלהם היא
אם הם מפריעים לנו .ברגע שיהיו שעות מסודרות ,כאשר חברי מועצה יקבלו
חדר ,הם יקבלו את הקהל ויוכלו לתת להם פתרונות .לכל אחד כאן יש סניף
פוליטי ואיש לא מתכוון להפוך את החדר לסניף פוליטי .מי שמתכוון להפוך
את החדר לסניף פוליטי ,יקבל את עונשו .אין כזה דבר .יש חוק במדינת
ישראל שניהול תעמולה פוליטית בתוך מוסד ציבורי זו עבירה על החוק .כולם
יודעים זאת ואיש לא מנסה לעשות סניף פוליטי .אין צורך להקצין את
הדברים אלא לראות את ההצעה ברוח חיובית .הרוח החיובית שצריכה
להיות פה היא ,שאנחנו מבקשים את הבקשה ולא באים בצורה של כפיה.
חבל שזה מוצג כך .הכל כאן צריך להיות ברוח חיובית ,ברוח של שיתוף
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פעולה ,ברוח שלחברי המועצה יש כבוד מסוים ,יש להם מטרה ותפקיד לבצע.
אסור למנוע מאתנו לעשות את התפקיד הזה .עם כל הכבוד ,לא נבחרנו
להיות קישוט .גם אם נבחרנו להיות קישוט ,לפחות זה קישוט שמתהדרים
בו .מזמינים שר פנים במדינת ישראל לביקור בעיר חולון ולא מזמינים איש
מחברי המועצה .לא ייתכן שדברים כאלה יעברו לסדר היום מבחינת כל חברי
המועצה .זה רק מראה את הכיוון ואת הגישה כלפי חברי המועצה.
הדרישה שלנו לגיטימית – לאפשר לנו ולתושבים נוחות להיפגש .לתת לנו את
הכלים להטות אוזן קשבת ,מתן הכוונה וייעוץ לתושבים .אין כאן שום
שיקולים פוליטיים ,אין כאן שיקולים של ניגוח ושיקולים של אפשרות
לעשות פרובוקציות .בסופו של יום ,אם כל חברי המועצה יחשבו הם יגיעו
למסקנה שזה ישרת את כולם .ההצעה אומרת חד וחלק שאיש לא מתכוון
לקחת חדר לעצמו .לסיעת יחיד יוקצה חדר במשותף עם עוד סיעה .כל
הדרישה היא לטלפון ומחשב – דבר אלמנטרי .תא דואר אלקטרוני היום ניתן
חינם ואין בו עלות .שרותי מזכירות ניתנים בכל מקרה בלשכת ראש העיר.
משלוח דואר במרוכז מעוגן בחוק .אם תפרטי את כל ההצעה ,אין כאן עלות
כספית לעירייה מעבר להקצאת מקום ,שאנחנו לא משלמים עלות .גם אם
ישנה עלות ,היא מינימלית לעומת התפוקה.
אם מסתכלים מכל מכלול הגורמים והצדדים ,יש כאן רק דברים חיוביים
ורק תועלת .גם אם יש עלות מסוימת ,העלות מתגמדת לטובת התועלת.
מוטי ששון:

הבנו.

רועי כהן:

אל תעצור אותי ,לא הפרעתי לך ואל תפריע לי .יש לי עשר דקות.

מוטי ששון:

עברו עשר דקות.

רועי כהן:

לא עברו עשר דקות .אני רוצה לחדד את הדברים .אני מקווה שראש העיר
יצטרף להצעת החלטה זו ,כי אם לא ,מסתתר מאחורי זה שיקולים לא
ענייניים ,שיקולים שמצביעים על פחד והסתרת הדברים מעיני הציבור .אנחנו
פה למען הציבור ,נבחרנו כדי לשרת את הציבור .זה מה שצריך להדריך
אותנו ,זה מה שצריך לתת לנו את הביטחון בעבודה ובשליחות שלנו .אנחנו
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כרגע דנים במשהו מאד קריטי ,משהו שישנה את פני הגישה של התושבים
לחברי המועצה ,את פני הגישה של הפקידות לחברי המועצה .חברי המועצה
יהיו מעורים יותר ,יוכלו להיות יותר נגישים .אני קורא לכל חברי המועצה
לאמץ את ההצעה הזאת .אני בטוח שמה שאמרתי נוגע לליבם של כלל
האנשים ,כי כל חבר מועצה שעושה את עבודתו נאמנה ,אין יום שהוא לא
מקדיש לפחות שעה לנושא הזה בטלפון אישי שלו .נכון ,נבחרנו לעשות את
זה בהתנדבות ואיש לא אומר שלא ידענו מראש שזה בהתנדבות .ידענו את כל
מכלול הדברים ,אבל ידענו שהעירייה מבחינתה ,לא תקשה עלינו בתנאים,
אלא להפך ,תבוא לקראתנו לתת לנו תנאים ולתת לנו אפשרויות .שהיא לא
תמנע מאתנו אפשרויות שמעוגנות בחוק .זה כל הנושא .אני מקווה שאנשים
יפעילו שיקול דעת ותבונה בנוגע לנושא זה.
חיים זברלו:

אני רוצה להזכיר לכולם שהיו בחירות לפני שנה וחצי והיו תוצאות אחרות.
סדר העדיפויות צריך להשתנות בעירייה זאת .אי אפשר להתעלם מתוצאות
הבחירות .ראש העיר מתעלם מתוצאות הבחירות ,הוא לא מתייחס לחברי
המועצה כמו שמגיע להם שיתייחסו אליהם .יש לכבד את דעת הרוב .הציבור
אמר את דבריו וצריכים לכבד את הציבור.
כאן שכחו דבר חשוב ,שבערים אחרות כמו בת"א ,ראשל"צ ,ירושלים ,לכל
חבר מועצה יש מזכירה ,חדר ,שרותי משרד ותקציב .אנחנו לא דרשנו את כל
הדברים האלה ,אלא את הדברים המינימליים .לצערי ,ראש העיר תמיד
אומר "אין לי" .עיני לא צרה באיש ,אבל לא ייתכן שאני סגן ראש עיר ,ואילו
חבר מועצה דוד שלום מקבל לשכה ,מזכירה וכו'.

דוד שלום:

אל תגיד שאתה לא מקבל.

חיים זברלו:

אתה מקבל בדיוק .הכל מתועד .אתה תגיד בבית משפט .אתה לא מסכים,
אני אין לי כלום .אתה תעיד בבית המשפט.
דבר נוסף ,ראש העיר אומר "אין לי" ולא נותן ,אבל משה רינת ,שהוא בסך
הכל חבר מועצה ,יש לו את כל שרותי המשרד שהוא מקבל .המועצה לא
אישרה לו .ראש העיר נותן לו את הלשכה ,פותח לו את המשרדים ,את
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הטלפונים ואת הכיבודים .הכל .אבל חבר מועצה שנבחר כדת וכדין ונבחר
להיות סגן ראש עיר ,אין אפילו משרד וההפך ,אומרים לפקידים בעירייה
"אל תדברו אתו .מה הוא עושה פה כל היום בעירייה?" אני בא לשרת את
הציבור .זה לא יעזור אם יהיה לי משרד או לא ,אבל אני אבוא לשרת את
הציבור שבחר בי וגם ציבור שלא בחר בי .עובדה שאני מגיע לרוב הוועדות.
שלא יתחבאו מאחורי "אין לנו" ו"זה לא חוקי" .מה שראש העיר רוצה לתת
חוקי ,הוא נותן גם לא חוקי .תודה רבה.
יואל ישורון :אני רוצה ללכת בכיוון אחר .נכון שהדוגמאות הכי טובות הם של עיריית
ראשל"צ ועיריית ת"א .שם יצא לי להיות לא אחת .אני רוצה להיכנס מכיוון
אחר – על תפיסה נכונה יותר של האופוזיציה .בישראל זה התפתח בצורה
יותר איטית עד שהכירו בסטטוס של אופוזיציה כחלק אינטגרלי משלטון.
אבל באירופה ,למשל ,לא רק ברמה הארצית אלא ברמה של הרשויות
המקומיות ,באנגליה ,בארה"ב ובמדינות אירופה ,יש משקל מרכזי מאד
לאופוזיציה מלבד האלמנט של חדרים ,מיקום ועבודות .שם שיתוף הפעולה
בין קואליציה ,בין ראש רשות לבין חברי אופוזיציה הדוק מאד .לא רואים
בעבודה של חבר אופוזיציה בבניין העיריה עבודה שהיא בעייתית או מפריעה.
לכן ,אני טוען שההסתכלות צריכה להיות כמו במודל של ראשל"צ .שם היה
חמי דורון ראש האופוזיציה ואני זוכר שישיבות של אופוזיציות של כמה
רשויות התנהלו דווקא שם .הוא היה חבר מועצה פעלתן ואקטיבי.
מוטי ששון:

אתה רוצה לכנס אופוזיציות? בבקשה.

יואל ישורון :אני לא צריך לכנס .אני לא יודע אם צריך חדר לכל סיעה ,אבל חדר אחד
שמשרת את האופוזיציה הוא לא דבר פסול .אני יודע שאני משרת תושבים
בנושאים שיכולים לשרת את ראש העיר .אני לא משרת מטרות פוליטיות
ואני לא צריך חדר בעירייה כדי לעשות זאת .תושבים פונים לכל אחד מחברי
המועצה .אלי פונים הרבה ועל חשבוני אני מצלצל ,כותב ומדפיס וכו'.
העבודה במילא נעשית ,וכדי לשרת את הציבור בכל מקרה ,היא יכולה
להיעשות בבניין העירייה.
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אני מצדד ,כפי שיואל אומר ,לתת חדר אחד ,לפחות ,מכובד עם שני אגפים
שבו יקבלו קהל .לי יש משרד ,מגיע אלי קהל וכשאני צריך לבוא לעירייה אני
קובע בלובי כאן .הרבה פעמים אנשים שואלים אותי איפה החדר שלי
בעירייה ואני עונה שאין לי .אני חושב שצריך חדר אחד ,לפחות ,מכובד כדי
שחברי מועצה יוכלו לקבל קהל .לא לכולם יש את התנאים .נוכל לכבד את
עצמנו .לא כדאי להביא את זה לבית משפט שייראה שעיריית חולון שמציגה
עצמה כחזקה ועשירה ,לא מסוגלת להקצות חדר ל  15חברי מועצה .זה לא
ייראה טוב .בואו נתחיל בחדר אחד ,חדר עם שני אגפים שיש בו טלפון
ומכונת צילום.
אנחנו מכירים את מוטי ויודעים שהוא מצפצף על כולם .זו האמת .כל הכבוד
ליואל ולדמוקרטיות שלו .הוא חושב שהוא יכול לנהל את העיר לבד ,וכל
ראשי הערים בארץ חושבים שהם יכולים לנהל את העיר שלהם לבד ,לא רק
אתה .אבל לפחות יש כאן חברי מועצה שרוצים לקבל קהל.

מוטי ששון:

תן לי קרדיט שאני מכבד אנשים.

אילן לוי:

כל מי שהיה במקומך היה חושב אותו דבר .אתה לא בעל זכויות יוצאות דופן.
אני חושב שלפחות יהיה חדר גדול.

חיים זברלו:

התפנו הרבה משרדים – אגף החינוך עבר לספרייה הישנה.

אילן לוי:

נתחיל בזה ואם יהיו צרכים נוספים נרחיב.

יוליה מלינובסקי :אנחנו מבקשים שיתנו לנו כבוד .השאלה היא למה אנחנו צריכים לבקש.
שנית ,למה אתה לא רוצה לעשות את זה? אתה מפחד מהאופוזיציה? אתה
מפחד מחברי מועצה? אם חברי מועצה יקבלו קהל בעירייה ולא בספסלי
פארק ,כמו שלפעמים אני נפגשת עם אנשים כי אין מקום אחר ,נהיה יותר
חזקים.
מוטי ששון:

פנית פעם לבקש חדר ולא נתנו לך?

יוליה מלינובסקי :אני לא חושבת שאני צריכה לבוא אליך אישית לבקש חדר .אני לא באה
לבקש דבר באופן פרטי ממך בשבילי וגם לא איש מהאנשים כאן .אנחנו כלל
חברי מועצה שדורשים ולא מבקשים .זו דרישה לתנאי עבודה .אנחנו לא
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מבקשים שכר ,אני לא מבקשת הקצבה לפלאפון אישי שלי ,להוצאות דלק
אישיות שלי ,לזמן עבודה אישי שלי .כשנבחרתי ידעתי .אני לא מבקשת דבר
כזה .אני דורשת ממך ,כראש העיר ,לתת כבוד לחברי מועצה .אולי אתה
מפחד מזה שנהיה יותר חזקים .יש לתת לנו תנאי עבודה אלמנטריים כמו
מקום ושרותי מזכירה.
בנוסף ,אני מבקשת לציין שאנחנו לא מבקשים ולא דורשים מזכירה לכל חבר
מועצה ,אלא מבקשים לבנות מערכת שתוכל לעזור לנו לתפקד ולעבוד .אם
אני לא טועה ,בסוף  2004יצא שר הפנים לשעבר יצא עם ההצעה לתת לחברי
מועצות הוצאות ושכר כלשהו עבור השתתפות בישיבות .כך שזו לא דרישה
של חברי מועצת חולון אלא של כלל חברי מועצה בכל המדינה ,לתת להם
תנאי עבודה מינימליים .אני מדגישה שאנחנו לא צריכים לבקש.
עמוס ברנס:

לא הבנתי .הייתי בטוח שבאים לכאן עם ההצעה הזאת ויש לגביה החלטה פה
אחד .לא האמנתי שהצעה כזאת שמשרתת את הציבור בחולון ולא רק
אופוזיציה ,צריכה לעמוד במצב של האשמות לאינטרסים פוליטיים .אם כך,
צריך לשים שוער בבניין שלא ייתן לחבר מועצה להיכנס לבניין כי הוא משרת
אינטרסים פוליטיים.
אני יו"ר ועדת משנה לתכנון ובניה .אנשים פונים אלי ואני משרת את הציבור
בשמחה ובהנאה .אני עובד כאן שעות רבות .נכון שלחבר מועצה יש הוצאות
על השרות שהוא נותן לציבור .צריך להבין מה המשמעות .חבר מועצה משרת
את הציבור לא בשביל האינטרס הפוליטי ,אלא אנחנו פה רק בשביל לשרת
את הציבור .לא ביקשנו הוצאות או כסף ,אבל לפחות מינימום תנאים כדי
לשרת את התושב.

עמוס ירושלמי :תפסיקו להתחנן יותר מדי .לפי חוק מגיע לנו לקבל.
עמוס ברנס:

לא מתחננים.

עמוס ירושלמי :בסוף לא תקבלו.
חיים זברלו:

נקבל דרך בית משפט .זה לא יעבור לכם .אני הולך לבית המשפט .אם לא,
אני נכנס לחדר של המנכ"ל.
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ההחלטה צריכה להיות פה אחד ,יחד עם מפלגת העבודה .אני מבין שיש
כאלה שיש להם משרד ואין להם עניין שלאחרים יהיה .כל אלה שמשרתים
את הציבור באמת ,צריכים לתמוך ולפרגן .זה לטובת התושב וכולם צריכים
לתמוך בהצעה כזו.

גדי וקס:

אני מאמין שחברי המועצה רואים בעבודה שלהם עבודה שלא נעשית למען
כסף .אולי בגלל החיידק שדבק בכולנו ואולי בשביל כבוד או מרכיבים
אחרים ,אבל אני מאמין באמונה שלמה ,שאנשים שעושים למען הציבור,
צריכים שיהיו להם שרותים .אני מסכים למה שכתוב בפקודת העיריות ,שיש
צורך שינתנו חדרים ושרותי משרד לחברי המועצה .בתקופה שהיתה הסיעה
בקואליציה ,היא הביעה את הבעייתיות שיש בעירייה לגבי חדרים וכדומה.
הבעיה של חדרים ופקידות תמיד קיימת – כל כמה שמרחיבים כך יש יותר
דרישה .יש צורך לתת חדרים לחברים .אינני חושב שמישהו מהחברים כאן
מתנגד למה שכתו בפקודת העיריות.

מוטי ששון:

לא מופיע בפקודת העיריות.

חיים זברלו:

מופיע בחוזר מנכ"ל.

גדי וקס:

פה כתוב "פקודת העיריות" .אני לא יודע .אינני חושב שחלוקת החדרים
צריכה להיות על פי אופוזיציה או קואליציה .אני סבור שצריך לתת חדרים.
גם אני מכיר את עיריית ת"א ועיריית ראשל"צ ,אני מצלצל לחברי שם והם
לא נמצאים ומדי פעם אני מבקר שם והם לא נמצאים .זה לא כצעקתה ,שיש
חדרים והם מלאים כל הזמן .הפקידות כן נמצאות .הן לא עובדות מלא .כך
שיש פרופורציה והיגיון בדברים ובדרישות.
היתה תקופה שהיו שרותים משרדיים שנתנו לחברי המועצה על ידי
המזכירות הכללית כאן בחולון .הוותיקים שבחברים יודעים את העניין.
כדאי לתת את הפתרון בדרך זו ולא צריך לצאת על בסיס אופוזיציה
וקואליציה ולא לערב נושאים שקשורים לשר הפנים אופיר פינס .אני תמה על
הדברים.

עמוס ירושלמי :אני מדבר מתוך זה שיש לי את הזכות לדבר .לא נבחרתי בקלות ולא היה קל
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להיבחר .מעבר לזה ,כאיש ציבור ,יהיה זה כבוד לראש העיר שיקצה חדרים.
אנשים פונים ויש להם הרבה בעיות .אני משלם הוצאות טלפון מעל 1000
ש"ח בחודש לצורך התפקיד .אני בפנסיה ויש לי זמן לעזור להרבה אנשים.
אדון מוטי ששון ,עם כל הכבוד אליך כראש העיר ,אתה לא בחרת אותי.
הבחירה באה מהתושבים ואני חייב לתושבים .לא יעזור דבר ,אם לא תיתן
לנו חדר לא תוכל להסתיר אותנו .את כל העבודה שאני עושה ,אני עושה
מהלב ואני יודע שמה שאני עושה הוא לטובת האיש .אני לא מסתכל לעולם
אם הוא דתי ,חילוני ,עולה חדש מרוסיה או מאתיופיה .אני עוזר לכל אדם
שפונה אלי .סך הכל ,זה דבר גדול אם אזרח חולון יבוא לעירייה ,יחפש
מישהו שיעזור לו ואנחנו נעמוד בפתח .ידעו שיש עם מי לדבר ,יש עם מי
לשבת ויש עם מי לקדם דברים .בסך הכל ,כולנו כאן שווים ואיש לא יוצא
דופן מהשני .אתה נבחרת כראש העיר ,ואני נבחרתי כחברת מועצה .ההבדל
בינינו לא גדול .אתה ראש העיר ,מנהל את העיר ומכבדים אותך .תכבד גם
אותנו .אם לא תכבד אותנו ,לא נכבד אותך .תודה רבה.
חיים זברלו:

אני רוצה להוסיף שבהרבה ערים בארץ כל חבר מועצה מקבל משרד ושרותי
משרד .תדעו שזו לא טובה ואנחנו לא מצביעים על משהו שהוא חריג .יש
חברי מועצה שלא צריכים ,והם לא יקבלו .יש לי חברים חברי מועצה
בעיריית תל אביב ,בירושלים ,בראשל"צ ,ברחובות .כמעט בכל הארץ
מקבלים חדרים ושרותים .זאת עיר שיש לה אמצעים שמקבלת פרסים
ומענקים ויש לה שם טוב .אף פעם לא בכו על חוסר כסף ופתאום אין.

מוטי ששון:

מאחר ואני כבר  11שנים ראש עיר ,אני יכול לומר שמעולם לא נתקלתי
בתופעה שמישהו ביקש חדר למפגש בנושאים כאלה ואחרים ,והוא לא קיבל.
אין שום בעיה לתת חדר .כל מי שרוצה חדר ורוצה להיפגש ,פונה לעוזר שלי,
מסדרים לו את החדר .תמיד אמרתי שהחדר הזה תמיד עומד לרשותם.
מאחר ושיקול הדעת וההחלטה היא בידי ,בהחלט אפעיל שיקול דעתי
בהתאם לחוק .אני לוקח לתשומת לבי את מה שאמרו אילן לוי ויואל ישורון.
אני שואל את החברים :אתם עומדים מאחורי ההחלטה שדיברתם עליה?
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כולם:

כן.

מוטי ששון:

מי בעד? אני מתייחס למה שאמרו יואל ואילן .ישנה הצעה כתובה וישנם
דברים שאמרו יואל ואילן .אני מתייחס להצעה הכתובה .מי בעד ההצעה
הכתובה?
הצבעה:
בעד12 :
נגד9 :
ההצעה הועברה.

החלטה :מועצת העיר מחליטה לאשר את הצעת ההחלטה כדלקמן:

.2

"לצורך מילוי תפקידם יוקצו לחברי המועצה חדרים ושרותים משרדיים כמפורט
להלן:
ה .לכל סיעה יוקצה חדר אחד .לסיעת יחיד יוקצה חדר במשותף עם סיעה
אחרת.
ו.

החדרים יצויידו בטלפון ומחשב.

ז.

לכל חבר מועצה יוקצה תא דואר אלקטרוני.

ח .שרותי מזכירות כולל הדפסות ,צילומים ,ומשלוח דואר במרוכז לכל חברי
המועצה".

מוטי ששון:

אני חוזר ואומר ,הסמכות היא בסמכות ראש העיר ואני אפעיל שיקול דעת.
הישיבה נעולה.
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נתי לרנר
ע/ראש העיר
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מוטי ששון
ראש העיר
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