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על סדר היום

.1

בחירת הרכב הוועדות העירוניות.

ריכוז החלטות מישיבת מועצת העיר שלא מן המניין )מס' (25מיום 29.5.05
פרוטוקול מס' 267

 .1מועצת העיר חולון מאשרת ועדת מכרזים בהרכב הבא :הוועדה תמנה  15חברים על פי
הרכב הסיעות .סיעת ש" ס :חיים זברלו ,עמוס ברנס ויהודה קהתי .סיעת הליכוד :אילן לוי
ומיקי שמריהו .סיעת העבודה ,יאיר טאו ,יוסף כהן ,גדי וקס ודקלה צדוק .סיעת שינוי:
שרון אביגד ואהרן איסרס .חולון ביתנו :יוליה מלינובסקי .ירוקים :רועי כהן .מחנה חברתי:
ניסן זכריה .מרצ :שמואל ברטנשטין .יו"ר :יוליה מלינובסקי.
 .2מועצת העיר חולון מאשרת ועדת ביקורת :הוועדה תמנה  7חברים .סיעת המחנה החברתי:
ניסן זכריה .סיעת ש"ס :יעקב בבלי .סיעת חולון ביתנו :יוליה מלינובסקי .סיעת העבודה:
אלי נעים ודקלה צדוק .סיעת שינוי :אהרון איסרס .סיעת הליכוד :זאב נסים .יו"ר הוועדה:
ניסן זכריה.
 .3מועצת העיר חולון מאשרת הרכב ועדת ביטחון :סיעת ש"ס :חיים זברלו ,יהודה קהתי
ועמוס ברנס .סיעת הליכוד :כורש דוד ולהב אברהם .סיעת חולון ביתנו :מארק גורן .סיעת
המחנה החברתי :אסף אשכנזי .סיעת העבודה :מוטי ששון ,גדי וקס ,חנוך מליס ,ישראל
קרביץ ויחיעם קמינסקי .סיעת שינוי :הרצל טחן .סיעת עמוס ירושלמי :עמוס ירושלמי.
יו"ר הוועדה :מוטי ששון.
 .4מועצת העיר חולון מאשרת הרכב ועדת תמיכות :הוועדה תמנה  5חברים .סיעת שינוי:
אהרון איסרס .סיעת ש"ס :חיים זברלו .סיעת חולון ביתנו :מיכאל לויט .סיעת הליכוד :זאב
נסים .סיעת העבודה :גדי וקס .יו"ר הוועדה :אהרון איסרס.
 .5מועצת העיר חולון מאשרת הרכב ועדת קידום מעמד הילד :הוועדה תמנה  5חברי מועצה
על פי הרכב הסיעות וחברים נוספים כמפורט להלן .סיעת העבודה:דקלה צדוק .סיעת
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ש"ס :יהודה קהתי .סיעת מר"צ :שמואל ברטנשטיין .סיעת שינוי :ציפי בר .סיעת הליכוד:
מלכה קופרמן .כמו כן ,ראש מינהל החינוך ,ראש מינהל הרווחה ,מנהל בית ספר בעיר
)שראש העיר יקבע( ,נציג ארגון המורים העל-יסודיים ,נציג מורי אגודת ישראל בעיר )אם
יש( ,נציג הסתדרות המורים ,יו"ר מועצת התלמידים ,יו"ר ועד ההורים העירוני ,מפקד
תחנת משטרה בעיר ונציג תנועות הנוער בעיר שייקבע .יו"ר הוועדה מהעבודה :דקלה
צדוק.
 .6מועצת העיר חולון מאשרת הרכב ועדת רכש ובלאי :הוועדה תמנה  15חברים .להלן פירוט
שמות החברים .סיעת ש"ס :יהודה קהתי ,עמוס ברנס וחיים זברלו .סיעת הליכוד :בנימין
הדני וזאב נסים .סיעת חולון ביתנו :אנה מאזניים ויוליה מלינובסקי .סיעת עמוס ירושלמי:
עמוס ירושלמי .סיעת העבודה :אלי נעים ,זאב אנדרמן ,יוסי בייניש וזוהר נוימרק .סיעת
שינוי :נלו בידרמן .סיעת המחנה החברתי :ניסן זכריה .סיעת מר"צ :ערן אינדיג .סיעת
הירוקים :רועי כהן .יו"ר הוועדה :יהודה קהתי.
 .7מועצת העיר חולון מאשרת הרכב ועדת כספים :הוועדה תמנה  15חברים על פי הרכב
הסיעות כמפורט להלן .סיעת ש"ס :חיים זברלו ,יהודה קהתי ועמוס ברנס .סיעת הליכוד:
אילן לוי ויואל ישורון .סיעת העבודה :מוטי ששון ,גדי וקס ,יאיר טאו ומשה רינת .סיעת
שינוי :אהרון איסרס .סיעת חולון ביתנו :יוליה מלינובסקי .סיעת עמוס ירושלמי :עמוס
ירושלמי .סיעת מר"צ :שמואל ברטנשטיין .סיעת המחנה החברתי :ניסן זכריה .סיעת
הירוקים :רועי כהן .יו"ר הוועדה :שמואל ברטנשטיין.
 .8מועצת העיר חולון מאשרת הרכב ועדת בטיחות בדרכים :הוועדה תמנה  7חברים וחברים
נוספים כמפורט להלן .סיעת העבודה :מוטי ששון ומשה רינת .סיעת שינוי :יורם יצחקי.
סיעת חולון ביתנו :ויקטור זגיניאלו .סיעת ש"ס :יעקב בבלי .סיעת הליכוד :שולה דבורה.
סיעת מר"צ :שמואל בן-ששון .כמו כן מוזמנים מהנדס העירייה ,מנהל אגף חינוך ,נציג
אגף פיקוח עירוני ,יחידת תנועה ,שר התחבורה ,נציג המשטרה ,נציג המועצה למניעת
תאונות ,נציג התחבורה הציבורית .יו"ר הוועדה מהעבודה :מוטי ששון.
 .9מועצת העיר חולון מחליטה לקבוע הרכב ועדת חינוך בישיבתה הבאה.
 .10מועצת העיר חולון מחליטה על הרכב ועדת מל"ח :הוועדה תמנה  15חברים על פי הרכב
הסיעות כמפורט להלן .סיעת ש"ס :יהודה קהתי ויעקב בבלי .סיעת הליכוד :נסים זגורי
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ויוסי שלום .סיעת העבודה :מוטי ששון ,יעקב כץ ,ד"ר לילי לוי ,משה רינת ויעקב ברדה.
סיעת שינוי :עוזי רביד .סיעת המפד"ל :דוד שלום .סיעת עמוס ירושלמי :דני חג'ג' .סיעת
מר"צ :ד"ר עוזי רביב .סיעת הירוקים :רועי כהן .סיעת חולון ביתנו :מיכאל לויט .כמו כן,
מי שנדרש מהפקידות העירונית .יו"ר הוועדה :מוטי ששון.
 .11מועצת העיר חולון מחליטה לקבוע הרכב ועדת איכות הסביבה בישיבתה הבאה.
 .12מועצת העיר חולון מאשרת הרכב ועדת נוער וצעירים :הוועדה תמנה  15חברים על פי
הרכב הסיעות כמפורט להלן .סיעת ש"ס :יעקב בבלי ואילן כהן-צדק .סיעת הליכוד :אילן
לוי ושי קינן .סיעת העבודה :מאיה בן-יוסף ,ולדימיר ביליאקוב ,קובי ברדה ויצחק ג'יני.
סיעת חולון ביתנו :גנדי לימונוב .סיעת הירוקים :רועי כהן .סיעת מר"צ :שמואל
ברטנשטיין .סיעת המפד"ל :מוריס בהט .סיעת שינוי :שניאור הראל .סיעת עמוס ירושלמי:
יעקב פלד .סיעת המחנה החברתי :יימסר במועד אחר .יו"ר הוועדה :אילן לוי מהליכוד.
 .13מועצת העיר חולון מאשרת הרכב ועדת ספורט :הוועדה תמנה  15חברים .סיעת ש"ס:
חיים זברלו ,עמוס ברנס ויעקב בבלי .סיעת הליכוד :רוני פטאל ורפי פלס .סיעת חולון
ביתנו :מיכאל לויט .סיעת העבודה :וישניה יעקב ,יעקב זיתוני וזוהר נוימרק .סיעת
המפד"ל :דוד שלום .סיעת עמוס ירושלמי :עמוס ירושלמי .סיעת המחנה החברתי :רוני
ינקלביץ' .סיעת שינוי :אהרון איסרס .סיעת הירוקים :רועי כהן .יו"ר הוועדה :רועי כהן.
 .14מועצת העיר חולון מאשרת הרכב ועדת שמות :הוועדה תמנה  15חברים על פי הרכב
הסיעות כמפורט להלן .סיעת ש"ס :שרה רוזנברג ,יעקב בבלי וחיים זברלו .סיעת הליכוד:
יפת צדקה ורחל גלעדי .סיעת המפד"ל :דוד שלום .סיעת חולון ביתנו :סווטה
קוצ'קירובסקי .סיעת מר"צ :שמואל ברטנשטיין .סיעת המחנה החברתי :רועי כהן .סיעת
שינוי :ישורון ברנע .סיעת העבודה :אהרון ברנע ,אריה גנור ,אסתר מלכה וסיוון אברהם.
סיעת הירוקים :אורון סולומון .יו"ר הוועדה מהעבודה :דוד שלום.
 .15מועצת העיר חולון מאשרת הרכב ועדת רווחה ושירותים חברתיים .הוועדה תמנה 15
חברים .סיעת ש"ס :חיים זברלו ,משה בן-ניסן ודרור קריתי .סיעת הליכוד :עמוס לגזיאל
ומרים לוי .סיעת המפד"ל :דוד דלי .סיעת שינוי :ציפי בר .סיעת חולון ביתנו :סטאס יוסים.
סיעת מר"צ :לירי ספקטור .סיעת עמוס ירושלמי :עמוס ירושלמי .סיעת הירוקים :יאיר
כהן .סיעת העבודה :אסתר מלכה ,אינס לומר ,שמעון יהושע וסמי שמואלי .יו"ר הוועדה:
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עמוס ירושלמי.
 .16מועצת העיר חולון מאשרת הרכב ועדת תחבורה ותנועה :הוועדה תמנה  15חברים על פי
הרכב הסיעות כמפורט להלן .סיעת ש"ס :יעקב בבלי ,משה בן-ניסן ומיכאל יוגר .סיעת
הליכוד :בני קוזניץ ומאיר אלבז .סיעת המפד"ל :משה ברזילי .סיעת שינוי :דני הררי .סיעת
חולון ביתנו :לריסה יפרמנקו .סיעת מר"צ :שמואל בן-ששון .סיעת המחנה החברתי :ניסן
זכריה .סיעת העבודה :יוסי נדלר ,אפרים תירוש ,מרדכי זורע ומנחם גרינר .סיעת הירוקים:
אמנון דוידוב .יו"ר הוועדה מש"ס :יעקב בבלי.
 .17מועצת העיר חולון מאשרת הרכב ועדת בריאות הציבור :הוועדה תמנה  15חברים על פי
הרכב הסיעות כמפורט להלן .סיעת העבודה :ד"ר טלי רוק ,יאיר טאו ,אנדרמן זאב ,אהובה
לכיש ומשה רינת .סיעת הליכוד :לוי יפה ורפי ממן .סיעת ש"ס :חיים זברלו .סיעת חולון
ביתנו :מיכאל לויט .סיעת מר"צ :אורה לברון .סיעת שינוי :נלו בילדרמן .סיעת מפד"ל :דוד
שלום .סיעת המחנה החברתי :ניסן זכריה .סיעת עמוס ירושלמי :עמוס ירושלמי .סיעת
הירוקים :עמיחי לביר .יו"ר :לא נבחר.
 .18מועצת העיר חולון מאשרת הרכב ועדת קליטת עלייה :הוועדה תמנה  15חברים על פי
הרכב הסיעות כמפורט להלן .סיעת ש"ס :חיים זברלו ,סטאס יוסים ועמוס ברנס .סיעת
הליכוד :מיכאל טופציאשוילי וויקורוב רומן .סיעת העבודה :מאיה בן-יוסף ,סימון לוין
ומשה רינת .סיעת שינוי :אילנה זימין .סיעת חולון ביתנו :יוליה מלינובסקי .סיעת עמוס
ירושלמי :עמוס ירושלמי .סיעת מר"צ :רודולף מוסייב .סיעת המחנה החברתי :גנדי
לימונוב .סיעת הירוקים :רועי כהן .יו"ר הוועדה :יוליה מלינובסקי.
 .19מועצת העיר חולון מאשרת הרכב ועדת הנחות במיסים :הוועדה תמנה  7חברים על פי
הרכב הסיעות וחברים נוספים כמפורט להלן .סיעת ש"ס :חיים זברלו .סיעת הליכוד :זאב
נסים .סיעת שינוי :אהרון איסרס .יו"ר הוועדה :חיים זברלו.
 .20מועצת העיר חולון מאשרת הרכב ועדת ערר לקביעת ארנונה :הוועדה תמנה  3חברים על
פי הרכב הסיעות כמפורט להלן .סיעת הליכוד :ולד ברסלבסקי .סיעת ש"ס :אילן כהן-צדק.
סיעת העבודה :חנוך מליס .יו"ר הוועדה ,מהליכוד :ולד ברסלבסקי.
 .21מועצת העיר חולון מאשרת הרכב ועדת רישוי עסקים :יהיו בה  15חברים .סיעת הליכוד:
לוי יפה ורפי ממן .סיעת ש"ס :יהודה קהתי .סיעת חולון ביתנו :מיכאל לויט .סיעת מר"צ:
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שמואל ברטנשטיין .סיעת שינוי :חנוך אהרונסון .סיעת המפד"ל :דוד שלום .סיעת המחנה
החברתי :ניסן זכריה .סיעת עמוס ירושלמי :עמוס ירושלמי .יו"ר – דוד שלום.
 .22מועצת העיר חולון מאשרת הרכב ועדת הנהלה :הוועדה תמנה  7חברים לפי הרכב הסיעות
כמפורט להלן .סיעת העבודה :ראש העיר מוטי ששון ומשה רינת .סיעת ש"ס :חיים זברלו.
סיעת הירוקים :סגן ראש העיר ,רועי כהן .סיעת הליכוד :אילן לוי .סיעת מר"צ :שמואל
ברטנשטיין .סיעת עמוס ירושלמי :עמוס ירושלמי .יו"ר הוועדה :מוטי ששון.
 .23מועצת העיר חולון מאשרת הרכב ועדת קשרי חוץ :הוועדה תמנה  7חברים על פי הרכב
הסיעות כמפורט להלן .סיעת ש"ס :חיים זברלו .סיעת הליכוד :אילן לוי .סיעת שינוי :שרון
אביגד .סיעת חולון ביתנו :יוליה מלינובסקי .סיעת מר"צ :שמואל ברטנשטיין .סיעת
העבודה :יאיר טאו וזוהר נוימרק .יו"ר הוועדה מסיעת שינוי :שרון אביגד.
 .24מועצת העיר מחליטה לאשר הקמת ועדה להנצחת זכרם של נרצחי טרור וועדת מכרזים
לבחירת עובדים בכירים .שמות לחברים בוועדות אלה יאושרו בישיבתה הבאה של
המועצה.
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.1

בחירת הרכב הוועדות העירוניות.

מוטי ששון:

אני פותח את הישיבה שלא מן המנין מס'  .25על סדר היום בחירת הרכב
הוועדות העירוניות ,כפי שקיבלתם .יש הצעה שהוגשה על ידי החברים .אני
מציע שתקריא את שמות החברים בכל ועדה .אחר כך נעמיד להצבעה
ונאפשר לשרון להציע את הצעתה ,וכן,הצעה של מיכאל.

שמואל ברטנשטין :אקדים ואומר שאפשר לעשות שינויים בוועדות בכל ישיבה ,אפשר לשנות
מעת לעת .מה שמסכימים לשנות אפשר לשנות בישיבות אחרות .מצורפים
להצעה עקרונות מנחים להצעה להרכב הוועדות" .עקרונות מנחים להצעה
להרכב הוועדות העירוניות :הקושי בחלוקת המקומות בוועדות במועצה
הנוכחית אינו נובע מהעובדה שאין קואליציה ,אלא מכך שמספר הסיעות
גדול ו  5מתוכן הנן סיעות יחיד .כדי לאפשר חלוקה צודקת ככל הניתן נקבע
ברוב הוועדות בהצעה זאת מספר החברים ל  .15לפי הצעה זו ,סך הכל 268
חברים בוועדות .בוועדות שמספר חבריהם  7ניתנו  2חברים לסיעה הגדולה,
העבודה ,ונציג אחד ל  5סיעות אחרות .כך במקרים אלה ניתנה העדפה
לסיעות קטנות על חשבון סיעות גדולות .בוועדות שמספר חבריהן קטן מ 5
נקבעו החברים על פי כישוריהם .נעשה ניסיון מרבי להידברות בין כל סיעות
המועצה כדי להתחשב ככל האפשר בהעדפותיהם .בחירת הנציגים ובחירת
יושבי ראש הוועדות נעשתה במידת האפשר על פי עקרון הייצוג היחסי של
הסיעות .יחד עם זאת ,במכלול השיקולים נלקחו בחשבון כישוריהם של חברי
המועצה .הבאנו בחשבון גם את העובדה שבוועדות מסוימות הוספת נציג
לסיעה גדולה עלולה לבוא על חשבון הכנסת נציג ראשון של סיעה שאחרת לא
היתה מיוצגת כלל .המודל שנקבע בסיכומו של דבר הנו  268נציגים בוועדות
ל  25חברי מועצה ,דהיינו  10.72נציגים בוועדות לכל חבר מועצה .מוצעות 23
ועדות ,כולל ועדת הנהלה ,ל  25חברי מועצה .מודל ליו"ר יהיה לפיכך 0.92
לכל חבר מועצה .ועדת מכרזים :הוועדה תמנה  15חברים על פי הרכב
הסיעות .אקריא את השמות .סיעת ש"ס :חיים זברלו ,עמוס ברנס ויהודה
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קהתי .סיעת הליכוד :אילן לוי ומיקי שמריהו .סיעת העבודה ,אם רוצים
לומר עכשיו ,זה הזמן.
משה רינת:

מסיעת העבודה יהיו :יאיר טאו ,יוסף כהן ,גדי וקס ודקלה צדוק.

שמואל ברטנשטין :סיעת שינוי :שרון אביגד ואהרון איסרס .סיעת חולון ביתנו :יוליה
מלינובסקי .סיעת ירוקים :רועי כהן .סיעת המחנה החברתי :ניסן זכריה.
סיעת מר"צ :שמואל ברטנשטין .יו"ר הוועדה תהיה יוליה מלינובסקי.
מוטי ששון:

שרון ,אתם רוצים שנצביע בעד הוועדה? מה אתם מעדיפים?

שמואל ברטנשטין :אפשר.
שרון אביגד :אם אתה מעמיד להצבעה אני רוצה לומר כמה מלים .קיבלתי את ההצעה
שאני לא יודעת מי ערך אותה ומי הכין אותה .מאוד התפלאתי לראות שמי
שערך אותה והכין אותה קבע ל"שינוי" מי יהיו הנציגים שלה .הדבר מאוד
לא תקין ומוזר .איש לא יקבע לשינוי.
מוטי ששון:

הטענה ששרון מעלה כרגע ,נטענה בעבר על ידי סיעות אחרות.

שרון אביגד :לא יעלה על הדעת שסיעות אחרות )כמו סיעת ש"ס ,לדוגמה( יקבעו מי יהיו
הנציגים של "שינוי" .הגשתי בשם סיעת שינוי מועמדים שלנו לוועדות .סיעת
שינוי הגישה באמצעותי את נציגיה לוועדות העירוניות .סיעת שינוי היא
מפלגה עם תקנון .לפי תקנון המפלגה נציגי סיעת שינוי במועצת העיר כפופים
להחלטות מזכירות .המזכירות החליטה מי יהיו הנציגים של "שינוי"
בוועדות העירייה .הגשתי את אותם שמות .אני מבקשת שהשמות יועלו
להצבעה כנציגי סיעת שינוי במועצת העיר .השמות לפניכם .אם אין הבדל,
אין הבדל.
מיכאל לויט :אני רוצה לברך את חברי המועצה על הרוח החדשה שנושבת במועצה בנושא
שיבוץ לוועדות .אני מעיין בעקרונות מנחים להצעה להרכב הוועדות .אני
רואה שבוועדות הקטנות ,שמונות  5חברים ,נקבע שיבוץ לפי כישורים .כך
כתוב בסעיף  .5זו תופעה מבורכת .אני חושב שנציגי השלטון המקומי צריכים
לאמץ את זה ואף לעגן את זה בחקיקה .אני ממשיך ומעיין בסעיף  7באותו
מסמך .כאן נאמר שבמכלול השיקולים לקחו גם בוועדות הגדולות את
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כישורי חברי המועצה .גם זאת גישה מבורכת .אני שואל שאלה מאוד
פשוטה .אם אלה היו השיקולים ,מי הנחה את אותם אנשים שהגישו את
ההצעה ומי נתן להם את הסמכות לקבוע מי כשיר ומי לא? על פי איזה
קריטריונים נעשה הדבר? למשל ,חבר מועצת העיר מיכאל לויט הנו חבר
בוועדת תמיכות .על פי איזה קריטריון?
מיקי שמריהו :אתה עו"ד.
מיכאל לויט :קיבלתי .זה מחמיא לי .הוועדה לבריאות הציבור ,או שאני חולה מאוד או
שאני בריא מאוד ,אני לא יודע איזה כישורים יש לי להיות בוועדה הזו .אני
ממשיך ומגיע לוועדה להנחות במסים 3 ,חברים .אני לא יודע מה הכישורים
שצריכים להיות כדי לעמוד בראשות הוועדה .כנראה שלאנשים שקבעו
באמת יש את הכישורים ואת הקריטריונים .בסעיף  6לאותו מסמך כתוב
ש"נעשה ניסיון מרבי להידברות בין כל הסיעות במועצה כדי להתחשב ככל
האפשר בהעדפותיהם" .נעשה ניסיון? מישהו דיבר עם מישהו? מישהו דיבר
איתי? מישהו דיבר עם שרון? איזה ניסיון?
רועי כהן:

אתה חתום על ההצעה הישנה.

מיכאל לויט :אני גם חתום על ההצעה שממנה אותך לסגן ראש עיר .אותם סעיפים
שהקראתי הם סיסמאות .מי שהציע את ההצעה ומי שיתמוך בה ,סביר
להניח שהיא תעבור ,מסתתר מאחורי סיסמאות פופוליסטיות .יש לכם רוב.
תאמרו שהחלטתם כי יש לכם רוב וכך קבעתם .תעמידו את הקביעה הזאת
למבחן של הבוחרים שלכם ,של שאר הבוחרים ושל כלל תושבי העיר .בואו
נראה איך אתם מתמודדים עם החלטה כזאת ,שאתם הרוב ואתם קובעים.
מדוע אתם אומרים שדיברתם ומדדתם כישורים של כל מיני אנשים?
אילן לוי:

אבל יש לנו רוב.

מיכאל לויט :אילן ,תגיד שיש לך רוב.
שרון אביגד :איזה ניסיונות?
מיכאל לויט :אילן ,אתה יודע בדיוק לאן אני מכוון.
זאב נסים:

בשתי הקדנציות האחרונות קבעו את נציגי הליכוד בכל הוועדות.
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מיכאל לויט :לא הייתי כאן לפני שתי קדנציות ולא מעניין אותי מה היה.
מוטי ששון:

אני קבעתי אותך בחברה הכלכלית?

מיכאל לויט :הרוב קובע .אל תגידו שאתם הולכים לפי הכישורים.
מוטי ששון:

אאפשר למיכאל להשלים את דבריו .יש כאן הרבה הערות ביניים .זאב ,לא
קבעתי אותך בחברה הכלכלית .זו הצעה שאתם הגשתם .לא קבעתי אותך
בחברה הכלכלית .כולכם הגשתם שמות .אני לא קבעתי אותם .אני מזכיר לך
שישבו אנשים מסיעת הליכוד וישבו אנשים מסיעת העבודה ,משה רינת
ושמעון וינצ'יגסטר ,עברו על כל הרשימות והגישו רשימה מוסכמת
שהתקבלה פה אחד .הלאה .מיכאל ,בבקשה.

זאב נסים:

בזמנו הבאנו לך את תוצאת ההצבעה בסיעת הליכוד ולא התחשבת בכך .לא
התייחסת לכך .אמרת שאתה לא מתעסק בעניינים פנימיים.

מוטי ששון:

אענה לך אחר כך .להזכירך ,לא אני קבעתי את הוועדה .זו היתה הצעה של
שתי קבוצות אצלכם .גם בקדנציה הקודמת היה אותו סיפור .אני רק מרענן
את זכרונך .הגשתם שתי הצעות.

מיכאל לויט :סיימתי .אי אפשר לדבר בצורה כזאת .אני חושב שאת חברי המועצה לא
צריך לעניין מה היה לפני קדנציה או שתיים .אתם בעצמכם אומרים שהיו
דברים לא טובים שצריך לשנות .אני באמת לא יודע מה היה כאן לפני
קדנציה או שתיים .מישהו אמר שהניסיון להידברות זה למעשה ההצעות
המקוריות שהוגשו לפני שנה וחצי .אין טענה יותר מגוחכת מזאת .ישבתי
אתכם יחד באופוזיציה וישבנו על הוועדות האלה ,לומר עכשיו שזה ניסיון
הידברות .זה ניסיון להידברות? גם אז לא היה ניסיון להידברות במאה אחוז
אבל ,אי אפשר להסתתר מאחורי זה .אני מכבד את זה .הרוב קובע ויהיה כפי
שהחליט הרוב .אבל אל תסתתרו ,אתם אנשים מספיק מבוגרים .יש כאן
משפטנים ,יש כאן אנשים בעלי שיעור קומה .תגידו שאתם הרוב ואתם
קובעים .אל תסתתרו מאחורי הסיסמאות .יש כאן כתבים ואנשים ואחר כך
מתפרסם שהוועדות מאוישות לפי הכישורים .אבל זה לא כך .תאמר לי על פי
איזה כישורים שיבצתם.
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שמואל ברטנשטין :אל תזלזל.
מיכאל לויט :אני לא מזלזל .אם תשכנע אותי אתמוך בך .איזה כישורים בחנתם? עם מי
נדברתם ומה שקלתם? תענו .סיימתי.
אהרון איסרס :אהבתי את דבריו של מיכאל ,בייחוד בנושא הכישורים .על זה נאמר "מכל
מלמדי השכלתי" .השבוע קיבלתי עתירה לבית משפט ,אני נתבע .שם מדובר
על כישורים .מי שמדבר על הכישורים הוא דווקא ידידי ראש העיר .קצת
תמוה עניין הכישורים מצד אחד ואי כישורים מצד שני .דבר נוסף ,לנושא
הצעתה של חברתי שרון אביגד .ראשית דבר ,הסיעה לא התכנסה ולא
החליטה .היא לא מתכנסת מזה זמן רב .שנית ,מעולם הסיעה לא בחרה את
שרון אביגד לעמוד בראשות הסיעה .אני יכול לתת דוגמה ,ב"שינוי" בכנסת
יושב ראש הסיעה הוא לא מספר אחד .הוא חבר הכנסת רשף חן ומספר אחד
הוא טומי לפיד .כך זה גם בליכוד ובמפלגת העבודה .מאחר ואף אחד לא בחר
בה היא לא יכולה לדבר בשם הסיעה .כל מה שהיא אומרת על תקנון בוודאי
לא מעניינה של המועצה פה .אני יודע שסיעת שינוי בכנסת מתכנסת ומקבלת
החלטות ומצפצפת על המועצה .מן הסתם ,זו הצעה פרטית של שרון אביגד.
בדיוק כמו הצעות החברים האחרים .על סדר היום יונחו שתי הצעות ,שלה
ושל מי שהגיש את ההצעה .ההצעה שתזכה ברוב ,היא זו שתתקבל .דבר
שלישי ,ביום שלישי הגשתי בקשה לדון בבחירת יו"ר למועצת העיר .ביקשתי
על פי התיקון בפקודת העירייה .ביקשתי שהחומר יחולק .אני מתפלא מדוע
החומר לא חולק .גם זה מופיע בתיקון בפקודת העיריות .אני מבקש שהנושא
יעלה על סדר היום.
מוטי ששון:

יש כאן סדר יום קבוע סגור.

אהרון איסרס :אם לא היום ,בישיבה הבאה.
מוטי ששון:

לא יעלה .אין מה להעלות .זה לא קשור לישיבה של היום שבה מדברים על
הרכב הוועדות.

חיים זברלו:

אני רוצה לענות לשרון אביגד ולידידי מיכאל לגבי כישורים ולגבי הקדנציה
הקודמת .אף על פי שהיינו מקופחים בקדנציה הקודמת אני מדבר על
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הקדנציה הנוכחית .לפני כמה חודשים הצבעת לוועדות שהיו מקופחות.
מיכאל לויט :לא דיברתי על כישורים.
חיים זברלו:

מה אתה מתלונן על זה בכלל?

מוטי ששון:

חיים אומר שאם כותבים כאן עקרונות מנחים להצעות...

חיים זברלו:

העתיקו את החוק .זה מה שאילן אומר .אם אדם לא מגיע לוועדות כל
הכישורים שלו לא מספיקים .זה פשוט מאוד .אני חושב שזה לא רק
כישורים.

אהרון איסרס :ששרון תספר לכולם עם מי היא ישבה.
רועי כהן:

אני רוצה לומר שתגובתי מקודם היתה בגלל שהייתי מאוד נסער .מי כמוני
ושאר חברי המועצה שהיו שותפים לקואליציה הזמנית שהיתה עם ראש
העיר יודעים בדיוק איך נקבעה הרשימה .אם אומר איך נקבעה הישיבה,
השערות יסמרו .אני לא רוצה לפתוח בדיון הזה .אני לא רוצה לומר איך
נקבעו .לא היו שום כישורים .איך נקבע שיעקב בבלי יעמוד בראש ועדת
התנועה ואיך חיים זברלו נקבע בראש ועדת הבריאות .אף אחד לא קבע שום
קריטריונים .שאף אחד לא יזלזל באף אחד .כולנו שווים .כפי שאמר מיכאל,
יכול להיות שהצורה בה נכתבו הדברים לא מקובלת .אבל אנחנו צריכים
להבין .יש כאן שלטון רוב ויש כאן עקרון של רוב ,אבל ,אי אפשר לומר שלא
היתה הידברות .הידברות אחת ויחידה ,העתיקו את הרשימה שאושרה על
ידי ראש העיר ב  23.5על ידי ההצעה שלכם כראשי הסיעות .זו ההידברות
מבחינתנו .השמות הם השמות שאתם העברתם.

עמוס ירושלמי :פוליטיקה זו לא נגינה בכינור .אני מציע שראש העיר יקים קואליציה מקיר
לקיר וכולנו נהיה בסדר .אין לנו בעיה.
ניסן זכריה:

אני חושב שהכישורים של חברי המועצה נקבעו ביום הבחירות .מאחר וזו
מערכת פוליטית ,אנשים נבחרים על ידי הציבור .גם ראש העיר נבחר בצורה
פוליטית ,כך שזה בכלל לא על סדר היום .כל הניסיון לצייר תהליך של בחירת
אנשים לפי הכישורים ,לא רלוונטי .האנשים כאן פוליטיים ,התפקידים
פוליטיים ,המערכת פוליטית וכך צריך לנהוג .חבל שהמוסר הזה בא לידי
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ביטוי רק עכשיו .היה צריך לבטא אותו בתקופה בה נבחרו הוועדות בצורה זו
או אחרת .היה צריך לומר את הדברים בישיבה המפורסמת הלילית,
שהשופטת פסלה .גם אז היה צריך לומר שלא בסדר לעשות ב  23:00ישיבה.
אי אפשר היום לבוא עם מוסר כפול .זה לא הוגן .תשובה לטענתך ,זו מערכת
פוליטית .הכישורים נקבעו ביום הבחירות בלבד .הציבור בחר  5אנשי ש"ס.
מיכאל לויט :כתוב שיש הידברות מקסימלית.
ניסן זכריה:

אני לא כתבתי .היתה הידברות חלקית .אולי לא משביעת רצון בצורה
מקסימלית אבל ,זה מה שיש .זו בחירה פוליטית וצריך לקבל אותה כבחירה
פוליטית .לאנשים שיושבים כאן יש כישורים כי הם אנשים שנבחרו בצורה
פוליטית .לא אנחנו קבענו את הכישורים אלא הבוחר.

אילן לוי:

בוועדה לשירותים חברתיים ,אם בחרנו את עמוס ירושלמי ,שעוסק בכך,
כיו"ר הוועדה ,סימן שלקחנו בחשבון כישורים .עד כמה שאפשר.

מוטי ששון:

תקריא מהתחלה את ועדת מכרזים .נעמיד להצבעה כל ועדה.

שמואל ברטנשטין :אין הבדל בין ההצעה להצעתה של שרון בוועדת מכרזים.
מוטי ששון:

תקרא מחדש .לא הקראת את הכל.

שמואל ברטנשטין :לוועדת מכרזים הקראתי הכל לפרוטוקול .אני רגוע.
מוטי ששון:

מי בעד ההצעה כפי שהוגשה?
הצבעה:
בעד13 :
נגד8 :
נמנעים:
ההצעה אושרה.

מוטי ששון:

ההצעה אושרה .נעבור לוועדה הבאה.

שמואל ברטנשטין :ועדת ביקורת .הוועדה תמנה  7חברים.
מוטי ששון:

מאחר וישנה הצעה נוספת .צריך להעמיד להצבעה את ההצעה המקורית.
הקודמות בעינן עומדות .נצביע עליהן אחר כך? אחד מול אחד .הוא יקריא
את ההצעה .יש לכם את ההצעה הזאת ואת ההצעה הקודמת .יש הצעה
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שלכם והצעה נגדית .אני מזכיר לכם שהיו ישיבות בהן היו  3הצעות ,שתיים
שלכם והצעה נגדית והעמדנו את כולן להצבעה .עשינו זאת בעבר .ההצעה
הזאת קיבלה  13בעד ו  8נגד .תקרא את ההצעה השניה.
שרון אביגד :לוועדת מכרזים מבחינתי ,לסיעת שינוי יש נציג אחד והוא אהרון איסרס.
למה שניים?
שמואל ברטנשטין :אנחנו מטיבים אתכם.
מוטי ששון:

שרון ,הצבעת נגד ההצעה.

שרון אביגד :הסיבה היא לגרוע את חלקה של שינוי מוועדות אחרות .זו הסיבה .אתם לא
מטיבים.
מוטי ששון:

כתוב בפקודה שבכל ועדה וועדה יינתן החלק היחסי.

אהרון איסרס :שיירשם בפרוטוקול ,צריך להדגיש ש"שינוי" לא קופחה בשום ועדה.
מוטי ששון:

אני חושב שהערתה במקומה.

משה רינת:

אני מקריא את הצעת הקואליציה .הוועדות הקיימות.

מוטי ששון:

משה ,תדגיש שעשינו לפי מפתח של החלק היחסי של כל הסיעות ,לפי מפתח
של תוצאות הבחירות.

משה רינת:

דייקנו ודקדקנו .העבודה :יאיר טאו ,יוסף כהן ,גדי וקס ודקלה 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 :יאיר טאו.

מוטי ששון:

מי בעד?

שרון אביגד :בכפוף להחלפת שמי בשמו של אהרון איסרס ,אני בעד.
מוטי ששון:

מי בעד?
הצבעה:
בעד7 :
נגד14 :
נמנעים:
ההצעה לא אושרה.
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החלטה :מועצת העיר חולון מאשרת ועדת מכרזים בהרכב הבא :הוועדה תמנה 15
חברים על פי הרכב הסיעות .סיעת ש" ס :חיים זברלו ,עמוס ברנס ויהודה קהתי .סיעת
הליכוד :אילן לוי ומיקי שמריהו .סיעת העבודה ,יאיר טאו ,יוסף כהן ,גדי וקס ודקלה
צדוק .סיעת שינוי :שרון אביגד ואהרן איסרס .חולון ביתנו :יוליה מלינובסקי .ירוקים:
רועי כהן .מחנה חברתי :ניסן זכריה .מרצ :שמואל ברטנשטין .יו"ר :יוליה מלינובסקי.

אילן לוי:

צריכה להיות הצבעה אחת מול הצבעה שניה .מי שיקבל את הרוב ,יוחלט
לפיו .בשביל מה להצביע פעמיים?

מוטי ששון:

יש שלוש הצעות .אני עובר לסעיף הבא ,ועדת ביקורת.

שמואל ברטנשטין :ועדת ביקורת .אקדים ואומר שבהצעת שרון אביגד אינה סותרת את
ההצעה המוגשת .ועדת ביקורת .הוועדה תמנה  7חברים .סיעת המחנה
החברתי :ניסן זכריה .סיעת ש"ס :יעקב בבלי .סיעת חולון ביתנו :יוליה
מלינובסקי .סיעת העבודה :אלי נעים ודקלה צדוק .סיעת שינוי :אהרון
איסרס .סיעת הליכוד :זאב נסים .יו"ר הוועדה :ניסן זכריה.
מוטי ששון:

מי בעד?
הצבעה:
בעד14 :
נגד8 :
נמנעים:
ההצעה אושרה.

משה רינת:

הצעה לוועדת ביקורת .עבודה :אלי נעים ודקלה צדוק .ש"ס :יעקב בבלי.
שינוי :אהרון איסרס .חולון ביתנו :יוליה מלינובסקי .המחנה החברתי :ניסן
זכריה .יו"ר :ניסן זכריה.
הצבעה:
בעד8 :
נגד14 :
נמנעים:
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ההצעה לא אושרה.
החלטה :מועצת העיר חולון מאשרת ועדת ביקורת :הוועדה תמנה  7חברים .סיעת המחנה
החברתי :ניסן זכריה .סיעת ש"ס :יעקב בבלי .סיעת חולון ביתנו :יוליה מלינובסקי .סיעת
העבודה :אלי נעים ודקלה צדוק .סיעת שינוי :אהרון איסרס .סיעת הליכוד :זאב נסים.
יו"ר הוועדה :ניסן זכריה.
מוטי ששון:

הסעיף הבא ועדת ביטחון.

שמואל ברטנשטין :הוועדה תמנה  15חברים .ועדת ביטחון .סיעת ש"ס :חיים זברלו ,יהודה
קהתי ועמוס ברנס .סיעת הליכוד :כורש דוד ולהב אברהם .סיעת חולון
ביתנו :מארק גורן .סיעת המחנה החברתי :אסף אשכנזי .סיעת העבודה:
מוטי ששון ,גדי וקס ,חנוך מליס ,ישראל קרביץ ויחיעם קמינסקי .סיעת
שינוי :הרצל טחן .סיעת עמוס ירושלמי :עמוס ירושלמי .יו"ר הוועדה :מוטי
ששון.
מוטי ששון:

מי בעד?
הצבעה:
בעד13 :
נגד8 :
נמנעים:
ההצעה אושרה.

משה רינת:

הצעה לוועדת ביטחון :העבודה :גדי וקס ,חנוך מליס ,ישראל קרביץ ,יחיעם
קמינסקי .ש"ס :חיים זברלו ,יעקב בבלי ויהודה קהתי .ליכוד :שלמה לוי.
שינוי :הרצל טחן .חולון ביתנו :מארק גורן .הליכוד לא נתן את יתר החברים
בשעתו ומר"צ לא מסר מי הנציג .יו"ר הוועדה :איש ליכוד שלא נקבע שמו.

מוטי ששון:

מי בעד?
הצבעה:
בעד8 :
נגד13 :
נמנעים:
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ההצעה לא אושרה.
מוטי ששון:

שרון ,מה ההצעה שלך?

שרון אביגד :הצבעתי.
החלטה :מועצת העיר חולון מאשרת הרכב ועדת ביטחון :סיעת ש"ס :חיים זברלו ,יהודה קהתי
ועמוס ברנס .סיעת הליכוד :כורש דוד ולהב אברהם .סיעת חולון ביתנו :מארק גורן .סיעת
המחנה החברתי :אסף אשכנזי .סיעת העבודה :מוטי ששון ,גדי וקס ,חנוך מליס ,ישראל
קרביץ ויחיעם קמינסקי .סיעת שינוי :הרצל טחן .סיעת עמוס ירושלמי :עמוס ירושלמי.
יו"ר הוועדה :מוטי ששון.
שמואל ברטנשטין :ועדת תמיכות .הוועדה תמנה  5חברים .סיעת שינוי :אהרון איסרס.
סיעת ש"ס :חיים זברלו .סיעת חולון ביתנו :מיכאל לויט .סיעת הליכוד :זאב
נסים .סיעת העבודה :גדי וקס .יו"ר הוועדה :אהרון איסרס.
מוטי ששון:

אלה השמות שהיו בוועדה המקורית .מי בעד ההצעה ששמואל הקריא?
הצבעה:
בעד13 :
נגד8 :
נמנעים:
ההצעה אושרה.

שרון אביגד :הצעתנו היא שאהיה יו"ר הוועדה במקום אהרון איסרס.
מוטי ששון:

מי בעד שרון כיו"ר ועדת התמיכות?
הצבעה:
בעד8 :
נגד13 :
נמנעים:
ההצעה לא אושרה.

משה רינת:

הצעה להרכב ועדת תמיכות .עבודה :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:

מי בעד ההצעה שמשה הקריא?

משה רינת:

ההצעה היא למעשה הוועדה שקיימת עד היום .עבודה :גדי וקס .ש"ס :חיים
זברלו .ליכוד :מיקי שמריהו .שינוי :אהרון איסרס .חולון ביתנו :מיכאל
לויט .יו"ר הוועדה :אהרון איסרס.
הצבעה:
בעד7 :
נגד14 :
נמנעים:
ההצעה לא אושרה.

החלטה :מועצת העיר חולון מאשרת הרכב ועדת תמיכות :הוועדה תמנה  5חברים .סיעת שינוי:
אהרון איסרס .סיעת ש"ס :חיים זברלו .סיעת חולון ביתנו :מיכאל לויט .סיעת הליכוד:
זאב נסים .סיעת העבודה :גדי וקס .יו"ר הוועדה :אהרון איסרס.
מוטי ששון:

הוועדה לקידום מעמד הילד.

שמואל ברטנשטין :הוועדה תמנה  5חברי מועצה על פי הרכב הסיעות וחברים נוספים
כמפורט להלן .סיעת העבודה :רבקה עדן .סיעת ש"ס :יהודה קהתי .סיעת
מר"צ :שמואל ברטנשטיין .סיעת שינוי :ציפי בר .סיעת הליכוד :מלכה
קופרמן .כמו כן ,ראש מינהל החינוך ,ראש מינהל הרווחה ,מנהל בית ספר
בעיר )שראש העיר יקבע( ,נציג ארגון המורים העל-יסודיים ,נציג מורי אגודת
ישראל בעיר )אם יש( ,נציג הסתדרות המורים ,יו"ר מועצת התלמידים ,יו"ר
ועד ההורים העירוני ,מפקד תחנת משטרה בעיר ונציג תנועות הנוער בעיר
שייקבע .יו"ר הוועדה מהעבודה.
משה רינת:

דקלה צדוק במקום רבקה עדן.

שמואל ברטנשטין :דקלה צדוק והיא תהיה יו"ר הוועדה.
מוטי ששון:

מצביעים רק על חברי המועצה .מי בעד?
הצבעה:
בעד14 :
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נגד8 :
נמנעים:
ההצעה אושרה.
משה רינת:

אני מקריא את רשימת חברי הוועדה לקידום מעמד הילד .עבודה :רבקה
עדן .ש"ס :יהודה קהתי .ליכוד :אילן לוי .שינוי :ציפי בר .מר"צ :שמואל
ברטנשטיין .יו"ר הוועדה :יהודה קהתי.

מוטי ששון:

מי בעד?
הצבעה:
בעד8 :
נגד13 :
נמנעים:
ההצעה לא אושרה.

מוטי ששון:

שרון ,הצעתך.

שרון אביגד :השארת ציפי בר.
מוטי מוטי ששון :למי שמעלה הצעה יש זכות לשנות תוך כדי ההצבעה .אני מאפשר לה
לדבר .כמו שתוך כדי קריאה החלפתם את בבלי בקהתי .היא יכולה להציע
להחליף את ציפי בר אם היא רוצה.
החלטה :מועצת העיר חולון מאשרת הרכב ועדת קידום מעמד הילד :הוועדה תמנה  5חברי מועצה
על פי הרכב הסיעות וחברים נוספים כמפורט להלן .סיעת העבודה:דקלה צדוק .סיעת
ש"ס :יהודה קהתי .סיעת מר"צ :שמואל ברטנשטיין .סיעת שינוי :ציפי בר .סיעת
הליכוד :מלכה קופרמן .כמו כן ,ראש מינהל החינוך ,ראש מינהל הרווחה ,מנהל בית ספר
בעיר )שראש העיר יקבע( ,נציג ארגון המורים העל-יסודיים ,נציג מורי אגודת ישראל
בעיר )אם יש( ,נציג הסתדרות המורים ,יו"ר מועצת התלמידים ,יו"ר ועד ההורים
העירוני ,מפקד תחנת משטרה בעיר ונציג תנועות הנוער בעיר שייקבע .יו"ר הוועדה
מהעבודה :דקלה צדוק.
שמואל ברטנשטין :ועדת רכש ובלאי .הוועדה תמנה  15חברים .להלן פירוט שמות החברים.
סיעת ש"ס :יהודה קהתי ,עמוס ברנס וחיים זברלו .סיעת הליכוד :בנימין

20

מועצת העיר חולון ,ישיבה שלא מן המניין מס'  25מיום  . 29.5.05פרוטוקול 267

הדני וזאב נסים .סיעת חולון ביתנו :אנה מאזניים ויוליה מלינובסקי .סיעת
עמוס ירושלמי :עמוס ירושלמי .סיעת העבודה :אלי נעים ,זאב אנדרמן ,יוסי
בייניש וזוהר נוימרק .סיעת שינוי :עמי חלמיש .סיעת המחנה החברתי :ניסן
זכריה .סיעת מר"צ :ערן אינדיג .סיעת הירוקים :רועי כהן .יו"ר הוועדה:
יהודה קהתי.
מוטי ששון:

מי בעד?
הצבעה:
בעד14 :
נגד8 :
נמנעים:
ההצעה אושרה.

משה רינת:

הצעתנו .עבודה :אלי נעים ,זאב אנדרמן ,יוסי בייניש ומוטי הלרמן .ש"ס:
עמוס ברנס ,חיים זברלו ויהודה קהתי .ליכוד :בנימין הדני ויחיאל צברי.
שינוי :עמי חלמיש .חולון ביתנו :טטיאנה סלאבין .ירוקים :רועי כהן .עמוס
ירושלמי :עמוס ירושלמי .היו"ר :אלי נעים.

שרון אביגד :נציג שינוי אני מחליפה.
מוטי ששון:

נכניס את זה כדי לחסוך הצבעה.

אהרון איסרס :לא ,אני רוצה להצביע.
שרון אביגד :אני מחליפה את השמות לנלו בידרמן.
משה רינת:

מי בעד?
הצבעה:
בעד8 :
נגד14 :
נמנעים:
ההצעה לא אושרה.

החלטה :מועצת העיר חולון מאשרת הרכב ועדת רכש ובלאי :הוועדה תמנה  15חברים .להלן
פירוט שמות החברים .סיעת ש"ס :יהודה קהתי ,עמוס ברנס וחיים זברלו .סיעת הליכוד:
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בנימין הדני וזאב נסים .סיעת חולון ביתנו :אנה מאזניים ויוליה מלינובסקי .סיעת עמוס
ירושלמי :עמוס ירושלמי .סיעת העבודה :אלי נעים ,זאב אנדרמן ,יוסי בייניש וזוהר
נוימרק .סיעת שינוי :נלו בידרמן .סיעת המחנה החברתי :ניסן זכריה .סיעת מר"צ :ערן
אינדיג .סיעת הירוקים :רועי כהן .יו"ר הוועדה :יהודה קהתי.
שמואל ברטנשטין :ועדת כספים .הוועדה תמנה  15חברים על פי הרכב הסיעות כמפורט
להלן .סיעת ש"ס :חיים זברלו ,יהודה קהתי ועמוס ברנס .סיעת הליכוד:
אילן לוי ויואל ישורון .סיעת העבודה :מוטי ששון ,גדי וקס ,יאיר טאו ומשה
רינת .סיעת שינוי :אהרון איסרס .סיעת חולון ביתנו :יוליה מלינובסקי.
סיעת עמוס ירושלמי :עמוס ירושלמי .סיעת מר"צ :שמואל ברטנשטיין.
סיעת המחנה החברתי :ניסן זכריה .סיעת הירוקים :רועי כהן .יו"ר הוועדה:
שמואל ברטנשטיין.
מוטי ששון:

מי בעד?
הצבעה:
בעד14 :
נגד8 :
נמנעים:
ההצעה אושרה.

משה רינת:

הצעתנו :עבודה :מוטי ששון ,גדי וקס ,יאיר טאו ומשה רינת .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 :מוטי ששון ראש העיר.

מוטי ששון:

מי בעד?
הצבעה:
בעד8 :
נגד13 :
נמנעים:
ההצעה לא אושרה.
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החלטה :מועצת העיר חולון מאשרת הרכב ועדת כספים :הוועדה תמנה  15חברים על פי הרכב
הסיעות כמפורט להלן .סיעת ש"ס :חיים זברלו ,יהודה קהתי ועמוס ברנס .סיעת הליכוד:
אילן לוי ויואל ישורון .סיעת העבודה :מוטי ששון ,גדי וקס ,יאיר טאו ומשה רינת .סיעת
שינוי :אהרון איסרס .סיעת חולון ביתנו :יוליה מלינובסקי .סיעת עמוס ירושלמי :עמוס
ירושלמי .סיעת מר"צ :שמואל ברטנשטיין .סיעת המחנה החברתי :ניסן זכריה .סיעת
הירוקים :רועי כהן .יו"ר הוועדה :שמואל ברטנשטין.
שמואל ברטנשטין :ועדת בטיחות בדרכים .הוועדה תמנה  7חברים וחברים נוספים כמפורט
להלן .סיעת העבודה :מוטי ששון ומשה רינת .סיעת שינוי :יורם יצחקי.
סיעת חולון ביתנו :ויקטור זגיניאלו .סיעת ש"ס :יעקב בבלי .סיעת הליכוד:
שולה דבורה .סיעת מר"צ :שמואל בן-ששון .כמו כן מוזמנים מהנדס
העירייה ,מנהל אגף חינוך ,נציג אגף פיקוח עירוני ,יחידת תנועה ,שר
התחבורה ,נציג המשטרה ,נציג המועצה למניעת תאונות ,נציג התחבורה
הציבורית .יו"ר הוועדה מהעבודה :מוטי ששון ,אני חושב שלפי חוק.
מוטי ששון:

מי בעד?
הצבעה:
בעד13 :
נגד8 :
נמנעים:
ההצעה אושרה.

משה רינת:

ועדת בטיחות בדרכים .עבודה :מוטי ששון ומשה רינת .ש"ס :יהודה קהתי.
שינוי :יורם יצחקי .חולון ביתנו :ויקטור זגיניאלו .עמוס ירושלמי :דני חג'ג'.
יו"ר הוועדה :מוטי ששון.

מוטי ששון:

מי בעד?
הצבעה:
בעד8 :
נגד13 :
נמנעים:
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ההצעה לא אושרה.
החלטה :מועצת העיר חולון מאשרת הרכב ועדת בטיחות בדרכים :הוועדה תמנה  7חברים וחברים
נוספים כמפורט להלן .סיעת העבודה :מוטי ששון ומשה רינת .סיעת שינוי :יורם יצחקי.
סיעת חולון ביתנו :ויקטור זגיניאלו .סיעת ש"ס :יעקב בבלי .סיעת הליכוד :שולה דבורה.
סיעת מר"צ :שמואל בן-ששון .כמו כן מוזמנים מהנדס העירייה ,מנהל אגף חינוך ,נציג
אגף פיקוח עירוני ,יחידת תנועה ,שר התחבורה ,נציג המשטרה ,נציג המועצה למניעת
תאונות ,נציג התחבורה הציבורית .יו"ר הוועדה מהעבודה :מוטי ששון,
שמואל ברטנשטין :ועדת חינוך .הוועדה תמנה  15חברים על פי הרכב הסיעות כמפורט להלן.
סיעת ש"ס :יעקב בבלי ,רפי פלס ויהודה קהתי .סיעת הליכוד :יואל ישורון
ועזרא סיטון .סיעת המפד"ל :דוד שלום .סיעת שינוי :שרון אביגד .סיעת
מר"צ :ציפורה בנאי .סיעת חולון ביתנו :אלה אלשינסקי .סיעת עמוס
ירושלמי :עמוס ירושלמי .סיעת העבודה 4 :חברים .סיעת המחנה החברתי:
ניסן זכריה .סיעת הירוקים :דוד גלעדי.
עו"ד ליפא קמינר :יש חוק חדש בנושא ועדת החינוך .הפקודה תוקנה באמצע פברואר 2005
ונותנת בדיוק את הרכב הוועדה .הרכב הוועדה הוא ראש העירייה וממלא
מקומו על פי סעיף  14לחוק .הוא היו"ר 6 – 3 .חברי מועצה ושני מנהלי בתי
ספר או סגניהם ,אחד מהם ייבחר על ידי הסתדרות המורים והשני על ידי
ארגון המורים .כך רשום בפקודה .נציג ועד ההורים העירוני ויו"ר מועצת
התלמידים העירונית .זה ההרכב על פי חוק מפברואר  2005של ועדת החינוך.
חיים זברלו:

זה עבר ברשומות?

מוטי ששון:

פורסם ברשומות.

עו"ד ליפא קמינר :פורסם ברשומות חוק מ  .15.2.05אני מודיע.
אהרון איסרס :ההצעה שלי.
מוטי ששון:

הצעת  7אנשים .אני מציע שנעביר את זה לישיבה הבאה.

החלטה :מועצת העיר חולון מחליטה לקבוע הרכב ועדת חינוך בישיבתה הבאה
מוטי ששון:

אני עובר לסעיף הבא .ועדת מל"ח.
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שמואל ברטנשטין :הוועדה תמנה  15חברים על פי הרכב הסיעות כמפורט להלן .סיעת ש"ס:
יהודה קהתי ויעקב בבלי .סיעת הליכוד :נסים זגורי ויוסי שלום .סיעת
העבודה :מוטי ששון ,יעקב כץ ,ד"ר לילי לוי ,משה רינת ויעקב ברדה .סיעת
שינוי :דני הררי .סיעת המפד"ל :דוד שלום .סיעת עמוס ירושלמי :דני חג'ג'.
סיעת מר"צ :ד"ר עוזי רביב .סיעת הירוקים :רועי כהן .סיעת חולון ביתנו:
מיכאל לויט .כמו כן ,מי שנדרש מהפקידות העירונית .יו"ר הוועדה :מוטי
ששון.
מוטי ששון:

מי בעד?
הצבעה:
בעד14 :
נגד8 :
נמנעים:
ההצעה אושרה.

שרון אביגד :בהצעתי נציג שינוי הוא עמי חלמיש.
משה רינת:

הצעתנו :עבודה :מוטי ששון ,יעקב כץ ,ד"ר לילי לוי ,משה רינת .ש"ס :חיים
זברלו ,יהודה קהתי ויעקב בבלי .שינוי :עמי חלמיש .חולון ביתנו :מיכאל
גלוסובסקי .מר"צ :ד"ר עוזי רביב .ליכוד והמחנה החברתי לא נתנו שמות.
היו"ר מוטי ששון.

מוטי ששון:

מי בעד?
הצבעה:
בעד8 :
נגד13 :
נמנעים:
ההצעה לא אושרה.

החלטה :מועצת העיר חולון מחליטה על הרכב ועדת מל"ח :הוועדה תמנה  15חברים על פי הרכב
הסיעות כמפורט להלן .סיעת ש"ס :יהודה קהתי ויעקב בבלי .סיעת הליכוד :נסים זגורי
ויוסי שלום .סיעת העבודה :מוטי ששון ,יעקב כץ ,ד"ר לילי לוי ,משה רינת ויעקב ברדה.
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סיעת שינוי :עוזי רביד .סיעת המפד"ל :דוד שלום .סיעת עמוס ירושלמי :דני חג'ג' .סיעת
מר"צ :ד"ר עוזי רביב .סיעת הירוקים :רועי כהן .סיעת חולון ביתנו :מיכאל לויט .כמו כן,
מי שנדרש מהפקידות העירונית .יו"ר הוועדה :מוטי ששון.
עו"ד ליפא קמינר :אני רוצה להדגיש שבאותו יום שחוקק לגבי הוועדה הקודמת עליה דיברנו
תוקן והוסף סעיף  149י' לפקודה ,שקובע שכוועדת חובה ,ועדה לאיכות
הסביבה עם הרכב שמתאים לחוק .ההרכב הוא  4חברי מועצה ,עובד בכיר
בתחום איכות הסביבה ,שני נציגי ציבור שאחד מהם ייבחר על ידי המועצה
בהתייעצות עם ארגונים מקומיים והשני על ידי ארגון ארצי .יש הגדרות מהו
ארגון ארצי לעניין איכות הסביבה .בנוסף ,נציג השר לאיכות הסביבה .זה
הרכב הוועדה.
שמואל ברטנשטין :אני מסיר את הצעתנו ונגיש הצעה מתוקנת.
החלטה :מועצת העיר חולון מחליטה לקבוע הרכב ועדת איכות הסביבה בישיבתה הבאה.
מוטי ששון:

בסדר .נעבור לסעיף הבא.

שמואל ברטנשטין :ועדת נוער וצעירים .הוועדה תמנה  15חברים על פי הרכב הסיעות
כמפורט להלן .סיעת ש"ס :יעקב בבלי ואילן כהן-צדק .סיעת הליכוד :אילן
לוי ושי קינן .סיעת העבודה :מאיה בן-יוסף ,ולדימיר ביליאקוב ,קובי ברדה
ויצחק ג'יני .סיעת חולון ביתנו :גנדי לימונוב .סיעת הירוקים :רועי כהן.
סיעת מר"צ :שמואל ברטנשטיין .סיעת המפד"ל :מוריס בהט .סיעת שינוי:
שניאור הראל .סיעת עמוס ירושלמי :יעקב פלד .סיעת המחנה החברתי:
יימסר במועד אחר .יו"ר הוועדה :אילן לוי מהליכוד.
מוטי ששון:

מי בעד?
הצבעה:
בעד14 :
נגד8 :
נמנעים:
ההצעה אושרה.

משה רינת:

הצעתנו לוועדת נוער וצעירים .עבודה :מאיה בן-יוסף ,ולדימיר ביליאקוב,
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קובי ברדה ויצחק גי'ני .ש"ס :חיים זברלו ,יעקב בבלי ואילן כהן-צדק.
ליכוד :אילן לוי .שינוי :הראל שניאור .חולון ביתנו :גנדי לימונוב .ירוקים:
רועי כהן .מר"צ :שמואל ברטנשטיין .מפד"ל :מוריס בהט .יו"ר :אילן לוי.
מוטי ששון:

מי בעד?
הצבעה:
בעד8 :
נגד14 :
נמנעים:

ההצעה לא אושרה.
החלטה :מועצת העיר חולון מאשרת הרכב ועדת נוער וצעירים :הוועדה תמנה  15חברים על פי
הרכב הסיעות כמפורט להלן .סיעת ש"ס :יעקב בבלי ואילן כהן-צדק .סיעת הליכוד :אילן
לוי ושי קינן .סיעת העבודה :מאיה בן-יוסף ,ולדימיר ביליאקוב ,קובי ברדה ויצחק ג'יני.
סיעת חולון ביתנו :גנדי לימונוב .סיעת הירוקים :רועי כהן .סיעת מר"צ :שמואל
ברטנשטין .סיעת המפד"ל :מוריס בהט .סיעת שינוי :שניאור הראל .סיעת עמוס
ירושלמי :יעקב פלד .סיעת המחנה החברתי :יימסר במועד אחר .יו"ר הוועדה :אילן לוי
מהליכוד.
מוטי ששון:

הסעיף הבא.

שמואל ברטנשטין :ועדת ספורט .הוועדה תמנה  15חברים .סיעת ש"ס :חיים זברלו ,עמוס
ברנס ויעקב בבלי .סיעת הליכוד :רוני פטאל ורפי פלס .סיעת חולון ביתנו:
מיכאל לויט .סיעת העבודה :וישניה יעקב ,יעקב זיתוני וזוהר נוימרק .סיעת
המפד"ל :דוד שלום .סיעת עמוס ירושלמי :עמוס ירושלמי .סיעת המחנה
החברתי :רוני ינקלביץ' .סיעת שינוי :אהרון איסרס .סיעת הירוקים :רועי
כהן .יו"ר הוועדה :רועי כהן.
מוטי ששון:

מי בעד?
הצבעה:
בעד14 :
נגד8 :
נמנעים:
ההצעה אושרה.
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משה רינת:

הצעתנו לוועדת ספורט .עבודה :וישניה יעקב ,יעקב וקס ,יעקב זיתוני וזוהר
נוימרק .ש"ס :חיים זברלו ,עמוס ברנס ויעקב בבלי .ליכוד :רפי פלס ורוני
פטאל .שינוי :יוסף מדינה .חולון ביתנו :מיכאל לויט .ירוקים :רועי כהן.
עמוס ירושלמי :עמוס ירושלמי .מפד"ל :דוד שלום .המחנה החברתי :רוני
ינקלביץ' .יו"ר :רועי כהן.

מוטי ששון:

מי בעד?
הצבעה:
בעד8 :
נגד14 :

ההצעה לא אושרה.
החלטה :מועצת העיר חולון מאשרת הרכב ועדת ספורט :הוועדה תמנה  15חברים .סיעת ש"ס:
חיים זברלו ,עמוס ברנס ויעקב בבלי .סיעת הליכוד :רוני פטאל ורפי פלס .סיעת חולון
ביתנו :מיכאל לויט .סיעת העבודה :וישניה יעקב ,יעקב זיתוני וזוהר נוימרק .סיעת
המפד"ל :דוד שלום .סיעת עמוס ירושלמי :עמוס ירושלמי .סיעת המחנה החברתי :רוני
ינקלביץ' .סיעת שינוי :אהרון איסרס .סיעת הירוקים :רועי כהן .יו"ר הוועדה :רועי כהן.
שמואל ברטנשטין :ועדת שמות .הוועדה תמנה  15חברים על פי הרכב הסיעות כמפורט להלן.
סיעת ש"ס :שרה רוזנברג ,יעקב בבלי וחיים זברלו .סיעת הליכוד :יפת צדקה
ורחל גלעדי .סיעת המפד"ל :דוד שלום .סיעת חולון ביתנו :סווטה
קוצ'קירובסקי .סיעת מר"צ :שמואל ברטנשטיין .סיעת המחנה החברתי:
רועי כהן .סיעת שינוי :ישורון ברנע .סיעת העבודה :אהרון ברנע ,אריה גנור,
אסתר מלכה וסיוון אברהם .סיעת הירוקים :אורון סולומון .יו"ר הוועדה
מהעבודה :דוד שלום.
מוטי ששון:

מי בעד?
הצבעה:
בעד13 :
נגד7 :
נמנעים:
ההצעה אושרה.
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משה רינת:

הצעתנו לוועדת שמות .עבודה :אהרון ברנע ,אריה גנור ,אסתר מלכה וסיוון
אברהם .ש"ס :חיים זברלו ,יהודה קהתי ועמוס ברנס .ליכוד :זאב נסים
ומיקי שמריהו .שינוי :דניאל הררי .חולון ביתנו :סווטה קיצ'קירובסקי.
ירוקים :אורון סולומון .מפד"ל :דוד שלום .מר"צ :שמואל ברטנשטיין .יו"ר:
דוד שלום.

מוטי ששון:

מי בעד?
הצבעה:
בעד9 :
נגד12 :
נמנעים:
ההצעה לא אושרה.
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החלטה :מועצת העיר חולון מאשרת הרכב ועדת שמות :הוועדה תמנה  15חברים על פי הרכב
הסיעות כמפורט להלן .סיעת ש"ס :שרה רוזנברג ,יעקב בבלי וחיים זברלו .סיעת הליכוד:
יפת צדקה ורחל גלעדי .סיעת המפד"ל :דוד שלום .סיעת חולון ביתנו :סווטה
קוצ'קירובסקי .סיעת מר"צ :שמואל ברטנשטיין .סיעת המחנה החברתי :רועי כהן .סיעת
שינוי :ישורון ברנע .סיעת העבודה :אהרון ברנע ,אריה גנור ,אסתר מלכה וסיוון אברהם.
סיעת הירוקים :אורון סולומון .יו"ר הוועדה מהעבודה :דוד שלום.
שמואל ברטנשטין :ועדת רווחה ושירותים חברתיים .הוועדה תמנה  15חברים .סיעת ש"ס:
חיים זברלו ,משה בן-ניסן ודרור קריתי .סיעת הליכוד :עמוס לגזיאל ומרים
לוי .סיעת המפד"ל :דוד דלי .סיעת שינוי :ציפי בר .סיעת חולון ביתנו:
סטאס יוסים .סיעת מר"צ :לילי ספקטור .סיעת עמוס ירושלמי :עמוס
ירושלמי .סיעת הירוקים :יאיר כהן .סיעת העבודה :אסתר מלכה ,אינס
לומר ,שמעון יהושע וסמי שמואלי .יו"ר הוועדה :עמוס ירושלמי.
מוטי ששון:

מי בעד?
הצבעה:
בעד13 :
נגד8 :
נמנעים:
ההצעה אושרה.

משה רינת:

הצעתנו לוועדת רווחה ושירותים חברתיים :עבודה :אסתר מלכה ,אינס
לומר ,שמעון יהושע וסמי שמואלי .ש"ס :יעקב בבלי ,משה בן-ניסן ודרור
קריתי .ליכוד :עמוס לגזיאל וחבר נוסף .שינוי :ציפי בר .חולון ביתנו :סטאס
יוסים .ירוקים :יאיר כהן .עמוס ירושלמי :עמוס ירושלמי .מפד"ל :דוד
דליה .מר"צ :שמואל ברטנשטיין .יו"ר :שמואל ברטנשטיין.

מוטי ששון:

מי בעד?
הצבעה:
בעד8 :
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נגד14 :
נמנעים:
ההצעה לא אושרה.
החלטה :מועצת העיר חולון מאשרת הרכב ועדת רווחה ושירותים חברתיים :הוועדה תמנה 15
חברים .סיעת ש"ס :חיים זברלו ,משה בן-ניסן ודרור קריתי .סיעת הליכוד :עמוס לגזיאל
ומרים לוי .סיעת המפד"ל :דוד דלי .סיעת שינוי :ציפי בר .סיעת חולון ביתנו :סטאס
יוסים .סיעת מר"צ :לירי ספקטור .סיעת עמוס ירושלמי :עמוס ירושלמי .סיעת הירוקים:
יאיר כהן .סיעת העבודה :אסתר מלכה ,אינס לומר ,שמעון יהושע וסמי שמואלי .יו"ר
הוועדה :עמוס ירושלמי.
שמואל ברטנשטין :ועדת תחבורה ותנועה .הוועדה תמנה  15חברים על פי הרכב הסיעות
כמפורט להלן .סיעת ש"ס :יעקב בבלי ,משה בן-ניסן ומיכאל יוגר .סיעת
הליכוד :בני קוזניץ ומאיר אלבז .סיעת המפד"ל :משה ברזילי .סיעת שינוי:
דני הררי .סיעת חולון ביתנו :לריסה יפרמנקו .סיעת מר"צ :שמואל בן-ששון.
סיעת המחנה החברתי :ניסן זכריה .סיעת העבודה :יוסי נדלר ,אפרים
תירוש ,מרדכי זורע ומנחם גרינר .סיעת הירוקים :אמנון דוידוב .יו"ר
הוועדה מש"ס :יעקב בבלי.
מוטי ששון:

מי בעד?
הצבעה:
בעד14 :
נגד8 :
נמנעים:
ההצעה אושרה.

משה רינת:

הצעתנו לוועדת תחבורה ותנועה .עבודה :יוסי נדלר ,אמנון דוידוב ,אפרים
תירוש ,מרדכי זורע .ש"ס :יעקב בבלי ,יואל שמטוב וסמי הראל .שינוי :עמי
חלמיש .חולון ביתנו :לריסה יפרמנקו .עמוס ירושלמי :עמוס ירושלמי.
מר"צ :שמואל בן-ששון .מפד"ל :משה ברזילי .יו"ר :יעקב בבלי.
הצבעה:
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בעד8 :
נגד14 :
נמנעים:
ההצעה לא אושרה.
החלטה :מועצת העיר חולון מאשרת הרכב ועדת תחבורה ותנועה :הוועדה תמנה  15חברים על פי
הרכב הסיעות כמפורט להלן .סיעת ש"ס :יעקב בבלי ,משה בן-ניסן ומיכאל יוגר .סיעת
הליכוד :בני קוזניץ ומאיר אלבז .סיעת המפד"ל :משה ברזילי .סיעת שינוי :דני הררי.
סיעת חולון ביתנו :לריסה יפרמנקו .סיעת מר"צ :שמואל בן-ששון .סיעת המחנה
החברתי :ניסן זכריה .סיעת העבודה :יוסי נדלר ,אפרים תירוש ,מרדכי זורע ומנחם גרינר.
סיעת הירוקים :אמנון דוידוב .יו"ר הוועדה מש"ס :יעקב בבלי.
שמואל ברטנשטין :ועדה לבריאות הציבור .הוועדה תמנה  15חברים על פי הרכב הסיעות
כמפורט להלן .סיעת העבודה :ד"ר טלי רוק ,יאיר טאו ,אנדרמן זאב ,אהובה
לכיש ומשה רינת .סיעת הליכוד :לוי יפה ורפי ממן .סיעת ש"ס :חיים זברלו.
סיעת חולון ביתנו :מיכאל לויט .סיעת מר"צ :אורה לברון .סיעת שינוי :נלו
בילדרמן .סיעת מפד"ל :דוד שלום .סיעת המחנה החברתי :ניסן זכריה .סיעת
עמוס ירושלמי :עמוס ירושלמי .סיעת הירוקים :עמיחי לביר .יו"ר :לא נבחר.
מוטי ששון:

מי בעד?
הצבעה:
בעד13 :
נגד8 :
נמנעים:
ההצעה אושרה.

משה רינת:

בריאות הציבור .סיעת העבודה :ד"ר רוק ,יאיר טאו ,אנדרמן זאב ,אהובה
לכיש ומשה רינת .סיעת הליכוד :יפה לוי ורפי ממן .ש"ס :חיים זברלו .חולון
ביתנו :מיכאל לויט .שינוי :שרון אביגד .מפד"ל :דוד שלום .סיעת המחנה
החברתי :ניסן זכריה .סיעת עמוס ירושלמי :עמוס ירושלמי .ירוקים :עמיחי
קלביר.
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שרון אביגד :נציג שינוי יוחלף.
מוטי ששון:

מי בעד?
הצבעה:
בעד8 :
נגד13 :
נמנעים:
ההצעה לא אושרה.

החלטה :מועצת העיר חולון מאשרת הרכב ועדת בריאות הציבור :הוועדה תמנה  15חברים על פי
הרכב הסיעות כמפורט להלן .סיעת העבודה :ד"ר טלי רוק ,יאיר טאו ,אנדרמן זאב,
אהובה לכיש ומשה רינת .סיעת הליכוד :לוי יפה ורפי ממן .סיעת ש"ס :חיים זברלו.
סיעת חולון ביתנו :מיכאל לויט .סיעת מר"צ :אורה לברון .סיעת שינוי :נלו בילדרמן.
סיעת מפד"ל :דוד שלום .סיעת המחנה החברתי :ניסן זכריה .סיעת עמוס ירושלמי :עמוס
ירושלמי .סיעת הירוקים :עמיחי לביר .יו"ר :לא נבחר.
שמואל ברטנשטין :ועדה לקליטת עלייה .הוועדה תמנה  15חברים על פי הרכב הסיעות
כמפורט להלן .סיעת ש"ס :חיים זברלו ,סטאס יוסים ועמוס ברנס .סיעת
הליכוד :מיכאל טופציאשוילי וויקורוב רומן .סיעת העבודה :מאיה בן-יוסף,
סימון לוין ומשה רינת .סיעת שינוי :אילנה זימין .סיעת חולון ביתנו :יוליה
מלינובסקי .סיעת עמוס ירושלמי :עמוס ירושלמי .סיעת מר"צ :רודולף
מויסייב .סיעת המחנה החברתי :גנדי לימונוב .סיעת הירוקים :רועי כהן.
יו"ר הוועדה :יוליה מלינובסקי.
מוטי ששון:

מי בעד?
הצבעה:
בעד12 :
נגד8 :
נמנעים:
ההצעה אושרה.

משה רינת:

הצעתנו לוועדת קליטה .עבודה :מאיה בן-יוסף ,יאיר טאו ,סימון לוין ומשה
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רינת .ליכוד :ולד ברסלבסקי ונורמן וינקורוב .שינוי :ברשקוב פיוטר .חולון
ביתנו :מיכאל לויט .מפד"ל :דוד שלום .יו"ר :מיכאל לויט.
שרון אביגד :מסיעת שינוי ברשקוב פיוטר.
מוטי ששון:

מי בעד?
הצבעה:
בעד8 :
נגד13 :
נמנעים:
ההצעה לא אושרה.

החלטה :מועצת העיר חולון מאשרת הרכב ועדת קליטת עלייה :הוועדה תמנה  15חברים על פי
הרכב הסיעות כמפורט להלן .סיעת ש"ס :חיים זברלו ,סטאס יוסים ועמוס ברנס .סיעת
הליכוד :מיכאל טופציאשוילי וויקורוב רומן .סיעת העבודה :מאיה בן-יוסף ,סימון לוין
ומשה רינת .סיעת שינוי :אילנה זימין .סיעת חולון ביתנו :יוליה מלינובסקי .סיעת עמוס
ירושלמי :עמוס ירושלמי .סיעת מר"צ :רודולף מויסייב .סיעת המחנה החברתי :גנדי
לימונוב .סיעת הירוקים :רועי כהן .יו"ר הוועדה :יוליה מלינובסקי.
שמואל ברטנשטין :ועדת הנחות במסים .הוועדה תמנה  7חברים על פי הרכב הסיעות
וחברים נוספים כמפורט להלן .סיעת ש"ס :חיים זברלו .סיעת הליכוד :זאב
נסים .סיעת שינוי :אהרון איסרס .יו"ר הוועדה :חיים זברלו.
מוטי ששון:

אין כאן ייצוג לסיעת העבודה .יירשם בפרוטוקול .מי בעד ההצעה?
הצבעה:
בעד13 :
נגד8 :
נמנעים:
ההצעה אושרה.

משה רינת:

הצעתנו לוועדת הנחות במסים .עבודה :יוסף כהן .ש"ס :עמוס ברנס .שינוי:
שרון אביגד .יו"ר הוועדה :יוסף כהן.

מוטי ששון:

מי בעד?
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הצבעה:
בעד8 :
נגד13 :
נמנעים:
ההצעה לא אושרה.
החלטה :מועצת העיר חולון מאשרת הרכב ועדת הנחות במיסים :הוועדה תמנה  7חברים על פי
הרכב הסיעות וחברים נוספים כמפורט להלן .סיעת ש"ס :חיים זברלו .סיעת הליכוד :זאב
נסים .סיעת שינוי :אהרון איסרס .יו"ר הוועדה :חיים זברלו.
שמואל ברטנשטין :ועדת ערר על קביעת ארנונה .הוועדה תמנה  3חברים על פי הרכב
הסיעות כמפורט להלן .סיעת הליכוד :ולד ברסלבסקי .סיעת ש"ס :אילן
כהן-צדק .סיעת העבודה :חנוך מליס .יו"ר הוועדה ,מהליכוד :ולד
ברסלבסקי.
מוטי ששון:

מי בעד?
הצבעה:
בעד13 :
נגד8 :
נמנעים:
ההצעה אושרה.

משה רינת:

הצעתנו לוועדת ערר לקביעת ארנונה .עבודה :חנוך מליס .ש"ס :אילן כהן-
צדק .ליכוד :שמעון וינצ'יגסטר יו"ר.

מוטי ששון:

הוועדה שאתם מציעים לא קיימת.

החלטה :מועצת העיר חולון מאשרת הרכב ועדת ערר לקביעת ארנונה :הוועדה תמנה  3חברים על
פי הרכב הסיעות כמפורט להלן .סיעת הליכוד :ולד ברסלבסקי .סיעת ש"ס :אילן כהן-
צדק .סיעת העבודה :חנוך מליס .יו"ר הוועדה ,מהליכוד :ולד ברסלבסקי.
שמואל ברטנשטין :ועדת רישוי עסקים?
מוטי ששון:

ועדה זו לא קיימת ,זו המצאה שלכם.

שמואל ברטנשטין :המועצה רשאית להקים.
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מוטי ששון:

אתה יכול להקים מה שאתה רוצה .אני רק אומר לפרוטוקול שהיא לא
קיימת.

שמואל ברטנשטין :ברגע שנקים אותה היא תהיה קיימת .הייתה ועדה כזו בקדנציה
הקודמת.
מוטי ששון:

באופן חד משמעי אני מודיע שלא היתה ועדה לרישוי עסקים .אין דבר כזה.

שמואל ברטנשטין :יכול להיות .אני חוזר בי .אנחנו מציעים להקים ועדה לרישוי עסקים.
יהיו בה  15חברים .סיעת הליכוד :לוי יפה ורפי ממן .סיעת ש"ס :יהודה
קהתי .סיעת חולון ביתנו :מיכאל לויט .סיעת מר"צ :שמואל ברטנשטיין.
סיעת שינוי :חנוך אהרונסון .סיעת המפד"ל :דוד שלום .סיעת המחנה
החברתי :ניסן זכריה .סיעת עמוס ירושלמי :עמוס ירושלמי .סיעת העבודה:
 6מקומות.
משה רינת:

סיעת העבודה לא מכירה בוועדה הזאת .לא דובר איתה על ועדה כזאת .ועדה
כזאת בעיניה לא קיימת.

שמואל ברטנשטין :יו"ר הוועדה מהמפד"ל :דוד שלום.
מוטי ששון:

הוא לא מעוניין ,איך אתה קובע אותו? אתם מחליטים בשביל המפד"ל?

שמואל ברטנשטין :יש לו רק נציג אחד במועצה.
מוטי ששון:

מי בעד? בניגוד לדעתו קבעתם את דוד שלום כיו"ר הוועדה.
הצבעה:
בעד13 :
נגד8 :
נמנעים:
ההצעה אושרה.

שרון אביגד :אם תהיה ועדה ,נציג שינוי בוועדה יהיה אהרונסון חנוך.
מוטי ששון:

אנחנו מציעים לצרף זאת להצעתנו שנפלה.

החלטה :מועצת העיר חולון מאשרת הרכב ועדת רישוי עסקים :יהיו בה  15חברים .סיעת הליכוד:
לוי יפה ורפי ממן .סיעת ש"ס :יהודה קהתי .סיעת חולון ביתנו :מיכאל לויט .סיעת
מר"צ :שמואל ברטנשטיין .סיעת שינוי :חנוך אהרונסון .סיעת המפד"ל :דוד שלום .סיעת
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המחנה החברתי :ניסן זכריה .סיעת עמוס ירושלמי :עמוס ירושלמי .יו"ר – דוד שלום.
שמואל ברטנשטין :בסדר .ועדת הנהלה .הוועדה תמנה  7חברים לפי הרכב הסיעות כמפורט
להלן .סיעת העבודה :ראש העיר מוטי ששון ומשה רינת .סיעת ש"ס :חיים
זברלו .סיעת הירוקים :סגן ראש העיר ,רועי כהן .סיעת הליכוד :אילן לוי.
סיעת מר"צ :שמואל ברטנשטיין .סיעת עמוס ירושלמי :עמוס ירושלמי .יו"ר
הוועדה :מוטי ששון.
מוטי ששון:

מי בעד?
הצבעה:
בעד13 :
נגד8 :
נמנעים:
ההצעה אושרה.

מוטי ששון:

לנו היתה הצעה קודמת.

שמואל ברטנשטין :ההצעה הקודמת היתה לא חוקית .היועץ המשפטי צריך לומר זאת.
מוטי ששון:

נדמה לי שההצעה הקודמת היתה :מוטי ששון ,גדי וקס ,משה רינת ,יאיר
טאו ,שרון אביגד ,מיכאל לויט ,חיים זברלו ורועי כהן .מי בעד?
הצבעה:
בעד8 :
נגד13 :
נמנעים:
ההצעה לא אושרה.

החלטה :מועצת העיר חולון מאשרת הרכב ועדת הנהלה :הוועדה תמנה  7חברים לפי הרכב
הסיעות כמפורט להלן .סיעת העבודה :ראש העיר מוטי ששון ומשה רינת .סיעת ש"ס:
חיים זברלו .סיעת הירוקים :סגן ראש העיר ,רועי כהן .סיעת הליכוד :אילן לוי .סיעת
מר"צ :שמואל ברטנשטיין .סיעת עמוס ירושלמי :עמוס ירושלמי .יו"ר הוועדה :מוטי
ששון.
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שמואל ברטנשטין :ועדה לקשרי חוץ .הוועדה תמנה  7חברים על פי הרכב הסיעות כמפורט
להלן .סיעת ש"ס :חיים זברלו .סיעת הליכוד :אילן לוי .סיעת שינוי :שרון
אביגד .סיעת חולון ביתנו :יוליה מלינובסקי .סיעת מר"צ :שמואל
ברטנשטיין .סיעת העבודה :יאיר טאו וזוהר נוימרק .יו"ר הוועדה מסיעת
שינוי:
שרון אביגד.
מוטי ששון:

מי בעד?
הצבעה:
בעד13 :
נגד8 :
נמנעים:
ההצעה אושרה.

שרון אביגד :הצעתי היא יו"ר הוועדה אהרון איסרס.
מוטי ששון:

היתה הצבעה .מי בעד הצעתה של שרון?
הצבעה:
בעד8 :
נגד13 :
נמנעים:
ההצעה לא אושרה.

החלטה :מועצת העיר חולון מאשרת הרכב ועדת קשרי חוץ :הוועדה תמנה  7חברים על פי הרכב
הסיעות כמפורט להלן .סיעת ש"ס :חיים זברלו .סיעת הליכוד :אילן לוי .סיעת שינוי:
שרון אביגד .סיעת חולון ביתנו :יוליה מלינובסקי .סיעת מר"צ :שמואל ברטנשטיין .סיעת
העבודה :יאיר טאו וזוהר נוימרק .יו"ר הוועדה מסיעת שינוי :שרון אביגד.
משה רינת:

בשם סיעת העבודה אני רוצה להודיע כי הסיעה מתנגדת להרכבי כל
הוועדות .השמות שהיא מסרה הם רק לצורך השלמת ההרכבים .לעניין יושבי
ראש הוועדות ,הכל תלוי בהחלטות בית המשפט .תודה.

אהרון איסרס :הנחתי על שולחן המועצה שתי הצעות להקמת שתי ועדות על פי פקודת
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העיריות .האחת היא ועדה להנצחת זכרם של נרצחי טרור.
מוטי ששון:

אין שמות.

אהרון איסרס :ניתן.
מוטי ששון:

נדחה את זה .אין שמות כרגע.

אהרון איסרס :אני יכול לתת שמות .שהוועדות יוקמו עכשיו והשמות יהיו בפעם הבאה.
מוטי ששון:

מאשרים עם השמות .כמו שתי הראשונות שלך.

אהרון איסרס :אני מציע ועדה להנצחת זכרם של נרצחי טרור .על פי החוק 3 ,חברי ועדה.
מוטי ששון:

נאשר ובישיבה הבאה נאשר שמות.

אהרון איסרס. :אני מבקש לרשום בפרוטוקול גם ועדת מכרזים לבחירת עובדים בכירים.
מוטי ששון:

הכל יהיה בישיבה הבאה .תודה רבה .הישיבה נעולה.

החלטה :מועצת העיר מחליטה לאשר הקמת ועדה להנצחת זכרם של נרצחי טרור וועדת מכרזים
לבחירת עובדים בכירים .שמות לחברים בוועדות אלה יאושרו בישיבתה הבאה של
המועצה.

מוטי ששון
ראש העיר

נתי לרנר
ע/ראש העיר
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