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מועצת עיר החמש-עשרה  -ישיבה שלא מן המניין מס' 32
מיום 18.9.05
פרוטוקול מס' 274 -

ה"ה חברי המועצה:

מוטי

ששון ראש העיר

משה רינת
אלי נעים

חבר מועצת העיר

חבר מועצת העיר

דקלה צדוק

חברת מועצת העיר

חיים זברלו

חבר מועצת העיר

עמוס ברנס

חבר מועצת העיר

ישעיהו נוריאל
יהודה קהתי
יעקב בבלי

חבר מועצת העיר

חבר מועצת העיר

יואל ישורון
אילן לוי

חבר מועצת העיר

חבר מועצת העיר

חבר מועצת העיר

נסים זאב חי
דוד שלום

חבר מועצת העיר

חבר מועצת העיר
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עמוס ירושלמי

חבר מועצת העיר

איסרס אהרון

חבר מועצת העיר

שרון אביגד
רועי כהן
גדי וקס

חברת מועצת העיר

חבר מועצת העיר

חבר מועצת העיר

שמואל ברטנשטין
יוליה מלינובסקי
מיכאל לויט
יאיר טאו

נעדרו:

חבר מועצת העיר

חבר מועצת העיר

חבר מועצת העיר

מיקי שמריהו

כ"כ נוכח:

חברת מועצת העיר

חבר מועצת העיר

ניסן זכריה
יוסף כהן

חבר מועצת העיר

חבר מועצת העיר

עו"ד ליפא י .קמינר

יועץ משפטי
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על סדר היום:
.1

האצלת סמכות לסגן ראש העיר,חיים זברלו בהתאם לסעיף  17לחוק הבחירה.

.2

מינוי חברי ועדות עירוניות בהתאם למצ"ב.

.3

החלפת נציגים לאיגודי ערים:
א .העברת חבר המועצה שמואל ברטנשטין מתפקידו ומינוי החבר יאיר טאו
במקומו כחבר באיגוד ערים לביוב ואיכות הסביבה בגוש דן.
ב .העברת חברת המועצה יוליה מלינובסקי מתפקידה ומינוי חבר המועצה יוסף
כהן במקומה באיגוד ערים כבאות.
העברת יצחק זדה מתפקידו ומינוי שי טל סמנכ"ל תעשייה ומסחר במקומו
באיגוד ערים כבאות.
העברת בונפיל אסתר מתפקידה ומינוי אריק מולה מנהל אגף תקציבים במקומה
באיגוד ערים כבאות.

.4

שינוי בתזכירים ובתקנות של החברות העירוניות בחברה לבילוי ובידור חולון
בע"מ ובחברה הכלכלית לפיתוח חולון בע"מ.
א .מספר חברי הדירקטוריון בכל חברה ימנה תשעה חברים.
ב .התאמה של התזכירים והתקנות של החברות העירוניות הנ"ל בהתאם לנוהל
משרד הפנים לעניין רישום חברה עירונית.

.5

מינוי חברים למועצת המנהלים של החברות העירוניות.
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ריכוז החלטות מישיבת מועצת העיר שלא מן המניין  32מיום 18.9.05
פרוטוקול מס' 274

 .1מועצת העיר מחליטה לאשר האצלת סמכות לסגן ראש העיר מר חיים זברלו בהתאם
לסעיף  17לחוק הבחירה.
 .2מועצת העיר מחליטה לאשר מינוי חברי ועדות עירוניות בהתאם להצעה שהוצעה בישיבה.
 .3מועצת העיר מחליטה לאשר החלפת נציגים לאיגודי ערים.
 .4מועצת העיר מחליטה לאשר שינוי בתזכירים ובתקנות של החברות העירוניות בחברה
לבילוי ובידור חולון בע"מ ובחברה הכלכלית לפיתוח חולון בע"מ.
 .5מועצת העיר מחליטה לאשר מינוי חברים למועצת המנהלים של החברות העירוניות
בהתאם להצעה שהוצגה בישיבה.
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מוטי ששון:

.1

אני פותח את הישיבה שלא מן המניין מס' .32

האצלת סמכות לסגן ראש העיר מר חיים זברלו בהתאם לסעיף  17לחוק
הבחירה.

מוטי ששון:

על סדר היום ,האצלת סמכות לסגן ראש העיר מר חיים זברלו בהתאם
לסעיף  17לחוק הבחירה.

רועי כהן:

למה לא מובא אלינו הנוסח של האצלת הסמכויות? לפי חוק זה חייב לבוא
לכל חברי המועצה.

מוטי ששון:

אקריא" .חתימה על מסמכי תשלום על פי סעיף  191לפקודת העיריות.
חתימה על חוזים על פי סעיף  195לפקודת העיריות .חתימה על מסמכים
מסוימים על פי סעיף  203לפקודת העיריות".

רועי כהן:

זה לא היה בסדר יום.

מוטי ששון:

אני מפרט .מישהו רוצה לשאול שאלה?

:...

צריך להניח הסכם קואליציוני.

מוטי ששון:

יונח מיד.

יואל ישורון :לא שלחנו פירוט להאצלת הסמכות .יש לי שתי הערות שנוגעות לשינוי החל
בהסכם הקואליציוני .האצלת הסמכויות ללא ספק נובעת מהסכם ,זה לא
ירד מהשמיים .אומרים שאדם מגיע להישג ,שהשיג בדם ויזע .אני בטוח
שההסכם הזה הושג בדמים ,קצת סמכויות וקצת יזע ,אבל יש לי שתי
תמיהות .האחת ,זה לא סוד ,לא צריך להיות ראש עיר ,גזבר ,תקציבן או חבר
מועצה מתחיל ,כדי להבין שמוסדות החינוך של ש"ס סבלו במשך שנים מתת
תקצוב .המוסדות שלהם סבלו מחרפה ,כמו מוסדות חינוך בעולם השלישי.
כשהגעת עכשיו להסכם ,כפי שהתפרסם בתקשורת ,וגילית פתאום את ערך
השוויון ,אני שואל את עצמי איפה היית שנתיים .איפה היית שנתיים
כשהמוסדות האלה ,שללא ספק לא תוקצבו? מה הסיבה בגללה לא תקצבת
אותם עד שהיית זקוק לרוב? כדי לזכות ברוב האוטומטי ,קרל מארקס נגלה
אליך בחלום וגילה לך שיש ערך שוויון .החלטת שאותם שלאותם מוסדות
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שקופחו במשך שנים מגיע תקצוב שלא הגיע להם במשך שנים .זו תמיהה
שאני חושב שצריכה להישמע בין כל חברי מועצת העיר ובוודאי באמצעי
התקשורת .התמיהה השנייה שלי מוטי היא ,דווקא בעקבות תגובתך
בתקשורת ,שהציגה את חברי האופוזיציה כמרעין בישין שמחבלים בפיתוחה
של העיר .רק תמול שלשום היו חברי ש"ס ,החברים שלנו באופוזיציה והוצגו
על ידך בניסוח זה או אחר כמלאכי חבלה שלא תומכים בפיתוחה של העיר.
פתאום עכשיו ,כשאתה צריך אותם כדי להשיג רוב אוטומטי לאישור
התקציב ,ש"ס הופכת להיות חלק אינטגרלי מפיתוחה של העיר ועכשיו
תתחיל בפיתוח העיר .אני חושב שחברי האופוזיציה לא רוצים לפגוע בעיר
ולא לחבל .כל אחד בדרכו שלו ,כל אחד בשיטתו שלו ,זו דרכה של אופוזיציה,
רוצים לסייע בפיתוחה של העיר .כפל הלשון הוא דבר שאתה חייב להשיב
לחברי האופוזיציה וחברי הקואליציה שלך .במסורת היהודית תמיד אומרים
בבתי הכנסת "כי ירבו ימיך ויוסיפו לך שנות חיים" .זברלו ,אני בטוח
שקיבלת השבת מינון גבוה של ברכות כאלה .אפילו באופוזיציה ,כולנו
מאחלים לך כי ירבו ימיך ויוסיפו לך שנות חיים .יש כאן כאלה שיאמרו לך
שהאצלת סמכויות ממוטי יכולה להיכנס לספר השיאים כהישג אדיר
מבחינתך .הנחתי היא שימיה של ש"ס או שלך בתוך הקואליציה ,לא ירבו
בימים או בשנים ,מתוך ההיסטוריה .הערה אחרונה דווקא לנציגת שינוי
בקואליציה .במשך כל השנתיים האלה אני מניח שכולם שמעו את
ההתלהמות שלה ,אמירות בעל פה ובכתב על ש"ס .היום אנחנו מתבשרים
שהיא הופכת להיות גם יו"ר ועדת ביקורת .היא חלק בלתי נפרד
מהקואליציה .הנחתי האמיתית היתה שהיא מצטרפת לאופוזיציה .המלים
האלה נמחקו כלא היו .מי שהוצג כפי שהוצג ,פתאום הפך להיות טהור.
לדעתי ,גם היא צריכה לתת את הדעת על כפל הלשון ,נוכח ההתלהמות
הקשה שלה באמצעי התקשורת.
אהרון איסרס :ראשית ,אני מברך על הקמת הקואליציה אחרי זמן כה ממושך .אלא שלא
לקואליציה הזאת פיללנו .לא לקואליציה הזאת ייחלנו .זו אינה קואליציה.
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זו גועליציה .גועליציה המורכבת משלוש מפלגות .מפלגת העבודה ,או יותר
נכון ,המפלגה האבודה .המפלגה שאיבדה את דרכה .מפלגה שהעומד בראשה
כינה את חברי המועצה סחטנים .הציג עצמו כגביר של העיר ונפל שדוד
במערכה .ראש העירייה לא עמד בלחץ .הוא עמד בפני הפסד בבית המשפט
בעתירה שהוא עצמו הגיש ומיהר להיכנע .לא עניין אותו האזרח .לא עניין
אותו פיתוח העיר .לא עניינו אותו החינוך ,הספורט ,קידום המסחר
והתעשייה .רק הכיסא שלו עניין אותו .בתמורה ,הוא מכר את העיר למפלגה
שהכסף הוא המוטו העיקרי שלה .זר לא יבין זאת.
אלי נעים:

ככה זה כשמתחתנים וככה זה כשמתגרשים .לפני שבוע הוא היה החבר הטוב
שלו.

אהרון איסרס :אני התנגדתי לחיים זברלו ואתה בוחר בו.
אהרון איסרס :זר לא יבין זאת .אחרי מסכת ההשמצות שהנייר לא סובל אותן ,דרים להם
ראש העירייה וסגנו בדירה אחת .האם זה בא מאהבה? אין ספק כי התשובה
חד משמעית שלילית .רק תשלום שלמונים לש"ס ,מפלגה אשר תמיד סחטה
כסף מעטיני הכסף הציבורי ,הביאו לדיור המשותף .את ש"ס לא מעניין
האזרח הקטן ,רק כסף ועוד כסף ועוד כסף ישביעו את תאבונם .הם השאירו
את ראש העירייה במערומיו ,חבול ומוכה .ראש העירייה ,אשר ידע גם ידע כי
יש לו אלטרנטיבות אחרות ,חלופה שקולה ונבונה לגועליציה הרעה הזאת,
בחר להתעלם ממנה .שמר על כיסאו תמורת כסף ,והרבה ,כל זאת על חשבון
הציבור .בבוא היום ,הציבור לא ישכח ולא יסלח לאובדן הדרך ולמכירת
החיסול .אני קורא לחברי במפלגת העובדה להתעשת ולא ללכת שולל אחר
הבטחות חסרות תוכן .אם חפצי חיים אתם ,אל תיתנו ידכם לשותפות זרה
ומוזרה זו .פרקו אותה מהר ככל הניתן .הצלע השלישית בגועליציה הזו היא
מפלגת שינוי .מפלגה שחרתה על דגלה "רק לא ש"ס" חתמה על הסכם
קואליציוני עם ראש העירייה ,אך זה בחר לבגוד בה למרות ששינוי שמרה לו
אמונים גם אם לא היתה הצדקה לכך .מפלגה זו ,אשר הצביעות עומדת נר
לרגליה ,ואשר בחרה לסלק משורותיה את מיטב בניה במקומות רבים ברחבי

7

מועצת העיר חולון ,ישיבה שלא מן המניין מס'  ,32מיום  ,18.9.05פרוטוקול מס' 274

הארץ ,אינה מתקוממת ואינה מכריזה על ביטול ההסכם לאלתר .היא
מושיטה את ידה להדחות ובלבד להשאיר לעצמה את אופציית החלום ,כיסא
הסגנות .עקרונותיה כבר לא חשובים לה .הבטחותיה לבוחר אינן מעניינות
אותה .רק הכיסא והג'וב הם אלה המכוונים את דרכה .זו מפלגה מושחתת,
בוחרת דיינים פוליטיים ,מסתירה מסמכים מעיני הביקורת ומקבלת
החלטות אנטי דמוקרטיות בחדרי חדרים .זו מפלגה הבוחרת בדרך הנקמנות
ובשבירת הנורמות והמוסכמות .גם בחיים הפוליטיים ישנם כללים אך
למפלגה זו אין גבולות .מפלגה זו בחרה בהתנתקות ,בהיפרדות ובפילוג
הסיעה בחולון .מפלגה זו אינה דרכי ועל כן הנני מכריז עתה על היותי סיעת
יחיד במועצת העיר ,ששמה ייקרא "רון לחולון" .כבוד ראש העירייה ,עוד לא
מאוחר .עצור לרגע .חשוב .אל תמהר .אל תסתום את הגולל על החזרת האור
לתושבי העיר ואת השפיות למועצה זאת .אני מכיר אותך עשרות שנים .אני
בטוח כי בתוך תוכך אתה מתייסר .לא האמנת כי תגיע לרגע עלוב זה .אך בך
האשם .ניסית לקנות שקט ושלטון בהפרד ומשול .גרמת לסכסוכים פנים
סיעתיים .חתמת על הסכמים אשר ידעת מראש כי לא תיישמם .גרמת לשבר
גדול וברחת .ברחת מאחריות ,נכשלת בגדול .אומרים כי הכישלון הוא יתום
אך לא כך הוא הדבר .כולנו שותפים לו .ניתן לתקנו ומהר מכפי שחושבים.
עם רצון טוב של כל הצדדים אפשר להגיע לקואליציה ולא לגועליציה .הדלת
פתוחה אדוני ראש העירייה .אל תחמיץ הזדמנות פז זו לייצב קואליציה על
בסיס כבוד הדדי ושותפות אמיתית בתהליכים .תודה.
שמואל ברטנשטין :אני מופתע מכמה דברים ששמעתי ולא הוכחשו ,שנחתמו הסכמים
קואליציוניים גם עם שינוי .על ההסכם עם ש"ס קראתי בעיתונים .חשבתי
שתציג אותם.
מוטי ששון:

שינוי לא בקואליציה .ש"ס נכנסה לקואליציה ושינוי יצאה מהקואליציה.

שמואל ברטנשטין :אני מבין שאתה מאשר שנחתם הסכם עם סיעת ש"ס כמו שפורסם
בעיתונים .כל זמן שלא היה לך רוב ,אני מבין את המניעים לחריגות בניהול
תקין של עניינים שקשורים במועצת העיר ,כפי שהתרענו עליהם מישיבה
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לישיבה .אי כינוס ישיבות לפי בקשתנו תוך שבוע וכו' .דברים כאלה ואחרים.
כשיש לך רוב ,אני די תמה על כך שאתה ממשיך במנהל של לצפצף על החוק.
אני מבקש להסיר את הסעיף שהעלית מסדר היום ,ואסביר .הוא לא היה על
סדר היום .אמנם הקראת משהו ,היה קצת רעש .לא כולם שמעו וגם לא כל
מי ששמע זוכר .אני לא יודע בדיוק על מה אתה מבקש שנצביע .מעבר לכך,
אם נחתם הסכם קואליציוני ,יש תקדימים ,יש הנחיות של בג"ץ שהסכם
קואליציוני חייב להיות מונח על שולחן המועצה לפני שמיישמים אותו .אני
מפנה את ראש העיר ,היועץ המשפטי בוודאי מכיר ,לבג"ץ  1601/90שחובר ל
 1604 ,1603 ,1602ואחרים .שם אמר השופט שמגר ,שהצטרפו אליו השופט
ברק ואחרים" ,מן הראוי לפרסם הסכמים בין סיעות לבין עצמן ובין סיעות
וחברי כנסת ובין חברי כנסת לבין עצמם שעניינם פעולות הרשות המחוקקת,
או המבצעת ,שנערכו לקראת כינון הממשלה )לצורך ענייננו קואליציה זאת(.
מן הראוי שעיתוי הפרסום לא יהיה יותר מאוחר ממועד התייצבותה של
הממשלה" ,במקרה זה ,הקואליציה שאתה מציג בפנינו ברגע זה .אותו דבר
מה שכתוב בשינויים המתחייבים" ,מקום הפרסום הראוי הוא המקום בו
מתרחשת הפעילות" ,כלומר כאן .ההסכם הקואליציוני היה צריך להיות
מונח על שולחננו לפחות דקה לפני תחילת הישיבה .לא אקרא את כל
ההסברים ,אבל לפי מה שכתוב כאן גם ההסכם הקואליציוני שלא זכה
למימוש היה צריך להיות מונח על השולחן .לפי זה ,היה צריך להניח על
השולחן את ההסכם ואנחנו לא יכולים להמשיך לדון בנושא לפני שאתה
מציית לחוק .לגופו של עניין ,לא שמעתי בדיוק איזה תפקידים האצלת לסגן
ראש העיר מר חיים זברלו.
מוטי ששון:

זברלו יהיה אחראי על החינוך והתרבות התורניים בעיר .האצלתי לו סמכות
לפי סעיפים שמופיעים בפקודה.

רועי כהן:

עיינתי בפקודה וחובה על פי חוק לציין את התפקיד שהוא יבצע.

שמואל ברטנשטין :אני פונה לחברי סיעת ש"ס .אני לא יודע בדיוק למה אתם מצפים
מההאצלה הזאת ,אולי תהיו אחראים על התרבות התורנית .לפי סעיף 17
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"ראש הרשות רשאי לאצול מתפקידיו וסמכויותיו לסגן ראש הרשות או
לחבר הנהלה או עובד וכו' לעניין מסוים ,סוג עניינים מסוים .מילוי התפקיד
והשימוש בסמכויות כאמור לא יהיו כרוכים בתשלום" .שלא יהיו לך
אשליות .עניין התשלום זה סיפור אחר .צריך למלא אותו תוכן .יש לו רשימה
שלמה של קריטריונים .אני מקווה שלפחות יטרחו להעביר את זה לאישור
שר הפנים .הסיכויים ששר הפנים יאשר משכורת על תפקיד כזה ,לא גבוהים,
בלשון המעטה.
אלי נעים:

מינו אותך בשכר לפני כמה חודשים.

אהרון איסרס :לא נכון ,מונית לפי סעיף  15ולא סעיף .14
שמואל ברטנשטין :חיים זברלו ,הצביעו  15איש בעדך .הצבענו בעדך שתקבל שכר לפני שנה
וחצי .תקבל בדיוק אותו דבר כמו שקיבלת בשנה וחצי האחרונות .זה מה
שהיה לי להגיד לגבי סעיף זה ,אני מבקש להסיר את הסעיף מסדר היום.
רועי כהן:

בניגוד לאחרים ,אני באמת רוצה לברך את חיים זברלו .בכמעט שנתיים
האחרונות הלכנו כברת דרך ,מי שנקראו "הקואליציה הלעומתית" ,אני
וחיים זברלו שכיהנו כסגנים ללא שכר וללא סמכויות .היתה אמירה במועצה.
לדעתי ,בניגוד לדעת אחרים ,אני חושב שזה ניצחון אחד של המועצה הזאת.
המועצה הזאת בסופו של דבר תהפוך להיות רלבנטית .אני מקווה באמת
ובתמים ,שראש העיר מתכוון להאציל סמכויות מלאות עם הגדרת תוכן.
במקרה בדקתי היום .כאילו קרה נס ,במועצת העיר חולון הולכים להאציל
סמכויות .לדעתי ,זה לא קרה גם בתקופה של משה רינת .הלכתי לקרוא
בפרוטוקולים של ערים אחרות מה קורה בהגדרת תפקידים ,איך זה בעיריית
רמת גן ואיך זה בעיריית ראשון לציון וערים דומות .יש שם הגדרה ספציפית
של התפקיד ,על מה הוא אחראי ,על איזה תקציבים הוא אחראי ,על מה הוא
יכול לחתום .ההגדרה כאן מאוד עמומה .אני אומר זאת בשבילך חיים .אני
מאחל לך את כל הטוב שבעולם .אני מאחל לך שיהיו לך כמה שיותר
סמכויות .ההגדרה כאן נוטה לעמימות ולפרשנות שאין כדוגמתה .למחלקה
התורנית אין תפקיד מוגדר מבחינת סמכויות .אין שום משמעות להאצלת
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הסמכויות .האצלת סמכויות צריכה להיות על אגף ,על אגף הנדסה ,אגף
תשתיות ,אגף איכות הסביבה .היא חייבת להיות על תחום מוגדר של
העירייה .היא לא יכולה להיות על תחום שמקבל  100,000ש"ח לשנה
בתקציב העירייה .זה לא עולה על הדעת .זה לא יכול להיות כי אין חינוך
תורני .זה חייב להיות אגף .תבדקו בתקדימים .זה לא יכול להיות כזה עמום.
אם אתם כנים ובאמת רוצים שותפות ,שזו תהיה שותפות אמיתית .שלא
תהיה שותפות בעלמא ושותפות שלא שווה את הנייר שהיא כתובה עליו.
מעבר לכך ,מוטב מאוחר מאשר מאוחר יותר .אחרי שנתיים שהמועצה הזאת
מתפקדת ,אני מקווה שהיא תיכנס לפעילות סדירה ותקינה .אני מקווה
שמעכשיו לא תהיה סיבה או אינטרס לא לקיים את הסעיפים בחוק כי הפעם
יש לך רוב מוצק .רוב שכנראה הולך אחריך באש ובמים .חשוב שנהיה מועצה
שעובדת על פי חוק .מה שהיה בשנתיים האחרונות הוא קטסטרופה .זה לא
לפי מינהל תקין .יושב כאן יועץ משפטי שיודע שהעירייה לא עבדה על פי
מינהל תקין ,המועצה לא עבדה על פי מינהל תקין ,שסדר היום שלה לא היה
על פי מינהל תקין ,הכינוסים שלה לא היו על פי מינהל תקין .בעצם שבתו
כאן ,הוא מאשרר את כל ההתנהלות הזאת .אני רואה זאת בחומרה רבה
והמבין יבין .אני חושב שכל חברי המועצה צריכים לקבל החלטה שמהיום
והלאה המועצה הזו תפעל על פי סדר ומינהל תקין .אם רוצים להביא נושא,
הנושא צריך להישלח לחברי המועצה לפני הישיבה ,על מנת שיעיינו .אנחנו
לא באים לכאן כמו בשירת מקהלה לומר כן ולא ,אנחנו באים לקיים דיון .גם
אם התוצאה לא היתה נוחה לך בעבר ,ומעכשיו היא תהיה נוחה ,תרבות
הדיון ותרבות הישיבות חייבת להתקיים ולהתבצע כהלכתה .חיים ,אני בעד
וגם אצביע בעד האצלת הסמכויות מכיוון שאני חושב שכחברי מועצה אנחנו
צריכים לראות בכך יום חגיגי .הוצגנו בעבר כסחטנים ואנשים שמבקשים רק
טובות הנאה לעצמם והיום מתברר ההפך .בסופו של דבר ראש העיר הבין
שיש כאן אנשים שמייצגים תושבים ,מייצגים קהילות ,מייצגים ציבור
ומגזרים שונים .חיים זברלו וסיעת ש"ס מייצגים מגזר של למעלה מ 20%
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מתושבי העיר חולון .סוף כל סוף יהיה להם ייצוג בהנהלת העיר וחשוב לברך
על כך .כל שאר האנשים ,עמוס ירושלמי שמייצג מגזר מסוים ,אני שמייצג
את מגזר הצעירים ,יוליה שמייצגת את מגזר העולים ,דוד שלום שמייצג את
מגזר שומרי המסורת ,לא באו לכאן כדי לדאוג לעצמם ,אלא כדי לדאוג
לציבור שלהם .אני חושב שהיום הפנמת זאת בכך שערכת הסכם קואליציוני
עם ש"ס למרות כל ההתבטאויות שלך .מי כמוני יודע ,אלה שהיו באותה
תקופה ,יודעים בדיוק מה דעתך על ש"ס ויודעים בדיוק את דעתך על דרך
ההתנהלות שלהם .אני מקווה שהיום נפתח דרך חדשה .אני מאחל לך ,חיים
זברלו ,בהצלחה ואני מקווה שתהיה לך ,ראש העיר ,קואליציה ותמצא לנכון
להרחיב אותה מקיר לקיר .העיר נועדה להתקדם .חברי המועצה צריכים
לעזור לפתח אותה ,לקדם אותה ולייצג את האינטרסים של הבוחרים שלנו,
שבחרו אותנו לייצג אותם נאמנה כאן .תודה רבה.
יוליה מלינובסקי :כבוד ראש העיר ,סיעת ש"ס מזל טוב .אני מקווה מאוד שתוכלו לעבוד,
שתנצלו את המצב ,שראש העיר יהיה הוגן אתכם .על פניו ,זה נראה עכשיו
קצת לא יפה לפי סדר היום שראינו והניסיונות שהיו כאן בזמן האחרון .אני
מקווה שלא עשיתם טעות .אולי כל אחד צריך בחיים לקבל את הסטירה שלו
כדי לדעת מה זה .זה לגבי סיעת ש"ס .לכל אחד יש אינטרס .זאת פוליטיקה,
אחד מוכר והשני קונה .זה בסדר .אני רק מקווה שהמחיר סביר ושזה בתום
לב .אני רוצה לדבר על נושא אחר ,והוא כבוד ראש העיר .לפי סדר היום
שראיתי היום ולפי שמועות ששמעתי יש לי כמה הערות .בשנתיים האחרונות,
חברי המועצה החדשים התחילו במועצה הרבה מהלכים בוועדות ובמקומות
בהם קיבלו מינוי .דברים טובים מאוד ,דברים חשובים מאוד .עבדנו למען
המועצה ולמען העירייה .עשינו בוועדות ובמקומות בהם היינו הרבה שינויים
חדשים וטובים .עד עכשיו אף אחד לא עשה זאת .אני חושבת שחברי
האופוזיציה וחברי המועצה הראו חשיבות בפעילות שלהם ,ניקיון כפיים
והרבה רצון .עד עכשיו ,אנשי הקואליציה לא עשו זאת .צר לי לומר שאני
חושבת שחברי הקואליציה מש"ס יהיו בכיסך ולא יעשו דברים חדשים,
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יפחדו לפתוח פה .עשית מהעיר חולון רפובליקת בננות .אני רואה זאת לפי
סדר היום שהנחת לפנינו .אתה רוצה למנות לאיגוד ערים לכבאות את אותם
אנשים נגדם יש דוחות ביקורת ,שלא אני ואתה כתבנו ,אלא משרד הפנים,
אתה מתנגד לכל שינוי ,אתה רוצה להחזיק כל דבר ועניין בידיים שלך .אני
בספק גדול מאוד שתוכל לעבוד עם סיעת ש"ס בשיתוף פעולה מלא .אני
חושבת שזה משחק מכור ובעוד חצי שנה נשמע כאן דברים אחרים .ניסן
זכריה איננו היום ,לצערי ,והוא דיבר על הדברים שלא נראים טוב .כל
המקומות מושחתים ואתה בראש הפירמידה .לחברי הקואליציה שלך
ולחברי הסיעה שלך כנראה שאין עקרונות ועמוד שדרה כדי לעמוד מולך
ולומר את הדברים.
מוטי ששון:

אמרת משהו שלא הבנו .את מוכנה לחזור עליו?

יוליה מלינובסקי :כן ,אני מוכנה לחזור .אני אומרת שאתה מושחת .יש מקומות בעיריית
חולון שהם מושחתים ולא מתנהלים כמו שצריך .אני אומרת במפורש שכל
הישיבה של היום וכל מינוי אנשים שיש נגדם דוחות ביקורת ,יעלו לבדיקת
בג"ץ ומשרד הפנים .אלי נעים ,כמה שאתה צועק הרבה ,ויאיר ,אני מכבדת
אותך מאד ,אבל כנראה שאתם עדיין קטנים.
מוטי ששון:

אם היא יודעת מי עומד בראש הפירמידה.

יוליה מלינובסקי :אתה עומד בראש הפירמדיה.
מוטי ששון:

בראש אותה פרמידה ,אני רוצה להבין אותך שהם מקומות מושחתים ואני
עומד בראש הפירמידה?

יוליה מלינובסקי :כן ,אתה ראש העיר ,הכל בידיים שלך.
מוטי ששון:

את אומרת את זה לפרוטוקול?

יוליה מלינובסקי :כמובן .אני רוצה שזה יירשם בפרוטוקול .אני אומרת שזה יעמוד בבדיקה.
מוטי ששון:

את לא חוזרת בך ממה שאמרת?

יוליה מלינובסקי :לא .אני לא חוזרת .למנות אנשים שנגדם יש דוחות ביקורת קשים,
להחזיר אותם לאותו מקום כדי שימשיכו את פעילותם .הם שלוחים שלך
עכשיו .זה אתה ,אתה בראש הפירמידה הזו .אתם כנראה עדיין קטנים ואין
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לכם עמוד שדרה לעמוד מול ראש העיר .אני מאוד מכבדת אתכם וזה לא
סוד .כנראה שאתם לא יכולים להתאחד ולומר את דעתכם לראש העיר ,מה
אתם באמת רוצים .תודה רבה.
שרון אביגד :הבנתי שיש כאן רולטת ניחושים אם שינוי בקואליציה או לא .שינוי לא
בקואליציה .שינוי תתנגד לתקציב .לכל מגלגלי העיניים שישבו כאן וזעמו על
הקמת הקואליציה עם ש"ס ,כל אלה שבמשך שנתיים עשו הכל כדי שלא
תקום כאן קואליציה אחרת לטובת העיר,
אהרון איסרס :מי היחידה שחתמה על הסכם קואליציוני? מי היחידה שקיבלה הבטחה?
מוטי ששון:

אבקשך לא להפריע.

אהרון איסרס :אז מה אם אני מפריע? היא מדברת לא לעניין ,היא מוציאה דיבה עלינו .דו
הבמה להשמיע .זו קריאת ביניים וזה מותר .תפריע ,כשתהיה סגן ראש עיר,
תפריע.
מוטי ששון:

שרון ,תתעלמי מהם ,תדברי ,שזה יופיע בפרוטוקול.

שרון אביגד :שדרשו תפקידים בלי שום קשר למצב החוקי לשמו הם נבחרו והיום באים
ותמהים איך הוקמה כזאת קואליציה .שינוי תמשיך להתנהל כפי שהתנהלה
עד היום ,בהתאם לטובת תושבי העיר ובדבקות במצע של שינוי .לא אחתום
את דברי בלי לברך את המפלגה החדשה ,בברכת "ברוך שפטרנו מעולו של
זה".
מוטי ששון:

מי בעד ההצעה?

שמואל ברטנשטין :אמרת שהיועץ המשפטי יענה לסוגיות המשפטיות שהעליתי.
עמוס ירושלמי :אני רוצה לומר מספר דברים .אני מברך את הקואליציה החדשה .אם הם
יתפקדו טוב ,זה יהיה טוב לאזרחים שלנו ולכולנו .באיזשהו מקום יש כמה
דברים שמאוד כואבים לי .כשישבתי עם מוטי בזמנו להקמת הקואליציה
וביקשתי ממנו למען החלשים ולמען החברה ,כל דבר שהעליתי נפסל כלא
חוקי ,כאסור .שאלתי אותו ,אם כך ,מה זה חבר מועצת עיר? הוא אמר
שכחבר מועצת עיר ,גם עם אופוזיציה אני יכול לתפקד ואני לא צריך
קואליציה .עברה תקופה ומה שעבר עבר .אני לא יודע מה הם מקבלים.
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מוטי ששון:

מיד תדע הכל.

עמוס ירושלמי:

אני רוצה לומר על המצב החברתי בחולון .אני מסתובב כל יום

בבתים ואני רואה דברים שאף אחד מכל מי שיושבים כאן לא רואים .המצב
החברתי חמור מאוד .כל עזרה לעוד משפחה ועוד ילד שיגדל בלי להגיע לפשע
וסמים זו הברכה הכי גדולה .הלוואי שמעז יצא מתוק .אני מאחל בהצלחה
לחיים זברלו.
אלי נעים:

עמוס ירושלמי הוא היחיד שלא רצה להיות סגן .ישר כוח .שמואל ,רועי ,אילן
ואחרים רצו להיות סגן ראש העיר.

גדי וקס:

אני רוצה לברך את סיעת ש"ס שתצליחו בתפקידכם .אמנם התפקיד שאתה
מקבל ,כביכול מוגדר לתרבות וחינוך תורני ,אבל ,האמת היא שכל יהודי
צריך שיהיה בו קצת מן היהדות .הברכה שלי היא שתצליחו להעביר ולטעת
בכל אחד ואחד מילדי ישראל בחולון קצת יהדות .יחד עם זאת ,גם אם רק
בכדי לתקן את הפערים והעיוותים והתנאים בהם ילדיכם לומדים ,רק אם
בשביל זה נכנסתם לקואליציה ,כבר תבורכו .דיינו .אני חושב שיש מעבר לכך.
באופן עקרוני אני בעד שלא יהיה חינוך נפרד לילדי ישראל ללימוד תורני או
ללימוד אחר .אני חושב שזה צריך להיות ביחד .אחרת ,זה עסק רק של
פוליטיקאים .אני מאמין שאתם לא פוליטיקאים ,אני מאמין שאתם באמת
שליחי ציבור ותפעלו למענו .תודה ובהצלחה.

מוטי ששון:

ליפא ,אתה רוצה לענות לשמואל?

עו"ד ליפא קמינר :עם כל הכבוד ,פסק הדין שציטטת מדבר על קואליציה ממשלתית כאשר
הכנסת אמורה לאשר את הממשלה .במקרה הזה ,כאן אצלנו ,לא מאשרים
שום קואליציה .אותו סגן שנבחר בזמנו והיה עד עכשיו בתואר ,מקבל את
הסמכויות.
שמואל ברטנשטין :אז יש הסכם.
עו"ד ליפא קמינר:יש הסכם ולפי מה שנמסר לי הוא הונח.
שמואל ברטנשטין :לא הונח.
מוטי ששון:

יונח מיד.
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עו"ד ליפא קמינר :יונח .ההסכם הוא לא לאישור .ההסכם הוא לידיעה בלבד.
שמואל ברטנשטין :ההסכם לא לאישור .לא העליתי טענה כזו .מר קמינר ,משום מה צפיתי
את תשובתך ולכן התאמצתי וחיפשתי עוד בג"ץ אחד שהוא עוד יותר
מפורסם בקהילה שלנו  -יוסי דואק נגד ראש עיריית קריית ביאליק דני ז'ק,
 ,57439/99שמתייחס אמנם לייצוג יחסי וייצוג הולם וכו' .קראנו אותו כמעט
מלה במלה .הסתתר שם עוד משפט מפי השופטת בייניש" ,יתרה מזאת ,אם
יתגבש הסכם קואליציוני )ופה מדברים על רשות מקומית ולא על ממשלה או
הכנסת( ,גם ראוי שיהיה כתוב וגלוי ויובא לידיעת תושבי הרשות המקומית
)ראה הבג"ץ שהקראתי קודם(" .אם אתם רוצים לנהוג באופן תקין נטו,
מוטי ששון:

זה יבוא לידיעת חברי המועצה.

שמואל ברטנשטין :יבוא לפני שאתה מיישם את ההסכם .זה מה שכתוב כאן .אם אתה רוצה
לעשות מה שאתה רוצה ,תעשה מה שאתה רוצה .ביכולתך לעשות מה שאתה
רוצה .אם אתה רוצה להמשיך לעשות משהו בלתי חוקי ,תמשיך לעשות
משהו בלתי חוקי.
עו"ד ליפא קמינר :זה לא בלתי חוקי .גם מה שקראת .עורכי הדין יודעים לקרוא את זה.
כתוב "ראוי" .ראוי זו אמירת אגב .זה לא פסק הדין .אין היום שום חובה
משפטית לעשות זאת .בעיקר ,כפי שנמסר לי על ידי ראש העיר ,זה יונח על
שולחן המועצה היום.
שמואל ברטנשטין :אני מבקש הצבעה שמית.
מוטי ששון:

בסדר.

עמוס ברנס:

אני מברך את חיים בשם כל תושבי העיר .חיים פועל למען כל התושבים .כל
החברים כאן יודעים זאת בלי יוצא מן הכלל .בלי כל קשר לפוליטיקה,
ופוליטיקה שהיא לא הכי נקיה ,חיים הוא איש שמייצג את כולם ועוזר
לכולם .קודם כל ,בהצלחה ודרך צלחה בעזרת השם .כאב לי לשמוע את כל
הרינונים הלא נקיים .אני מבין מאיפה הם באו ,אבל זו לא הדרך .בסך הכל,
גם אם זו קואליציה או אופוזיציה ,כולנו חברים ,כולנו גוף אחד .כולנו
משרתים את טובת העיר .הוכחנו זאת גם כשהיינו באופוזיציה .שירתנו את
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התושבים מעל ומעבר ונמשיך לשרת .אנחנו משרתים את הכלל .אמרו לנו
שאנחנו משרתים יותר חילונים מדתיים ,כך שאי אפשר לומר שאנחנו
סחטנים וגנבים .אני מקווה שההסכם יצליח והקואליציה תגדל .כולם יבינו
שזה לטובת העיר .הכי חשוב שנעבוד כולנו בשיתוף פעולה לטובת העיר .אני
מקווה שלא נצא לדרך לא טובה עם הרגשה של פגיעה בגלל כל הרינונים
והגינויים .אני עומד כחומה להגנת חיים ,כי כאב לי שדיברו על ש"ס שחיים
עומד בראשה .כולם יודעים ומבינים שחיים תמיד עזר ותמיד יעזור לכל
הצדדים בכל הבחינות .אני מאחל בהצלחה ,וגם למוטי דרך צלחה.
מוטי ששון:

תודה רבה .מי בעד סעיף האצלת סמכות לסגן ראש העיר מר חיים זברלו
בהתאם לסעיף  17לחוק הבחירה? חיים זברלו בעד .יהודה קהתי בעד .עמוס
ברנס בעד .נוריאל ישעיהו בעד .יעקב בבלי בעד .יואל ישורון בעד .זאב ניסים
בעד .אילן לוי בעד .רועי כהן בעד .עמוס ירושלמי נמנע .אהרון איסרס נגד.
שמואל ברטנשטין נגד .דוד שלום בעד .מיכאל לויט בעד .אלי נעים בעד.
דקלה צדוק בעד .גדי וקס בעד .יאיר טאו בעד .משה רינת בעד .מוטי ששון
בעד .יוליה מלינובסקי נגד .אושר .תודה רבה .בהצלחה חיים זברלו.
הצבעה:
בעד17 :
נגד3 :
נמנע1 :

החלטה :מועצת העיר מחליטה לאשר האצלת סמכות לסגן ראש העיר מר חיים זברלו בהתאם
לסעיף  17לחוק הבחירה.

.2

מינוי חברי ועדות עירוניות בהתאם למצ"ב.

מוטי ששון:

אני עובר לסעיף הבא ,מינוי חברי ועדות עירוניות בהתאם לרשימה
המצורפת .משה יתחיל להקריא.

רועי כהן:

יש לי הסתייגות על כך שמביאים את הסעיף.

מוטי ששון:

אחרי שנקריא תביע את ההסתייגות.

17

מועצת העיר חולון ,ישיבה שלא מן המניין מס'  ,32מיום  ,18.9.05פרוטוקול מס' 274

רועי כהן:

לא ,מותר לי לפני .אתה יכול לשאול את היועץ המשפטי .הסתייגותי היא:
ידוע לך ואת הזה שעתר לפני שנה לגבי המינוי והנציגות .ההסתייגות שלי
היא לגבי ההעברה שלנו ממינוי ועדות עירוניות למועצת העיר.

מוטי ששון:

אתה מסתייג מסדר היום? זה מופיע בסדר היום.

רועי כהן:

אני מסתייג מהחלוקה.

מוטי ששון:

בסדר .נצביע.

רועי כהן:

אני רוצה לומר את דברי.

מוטי ששון:

עוד לא הקריאו את הרשימה.

רועי כהן:

עצם זה שמביאים את הרשימה כאשר יש פסק דין ,שאתה עתרת לבית משפט
בגלל שחברי האופוזיציה קיפחו לדעתך את סיעת העבודה בפעם הקודמת.
בא כוח שלך הגיע להסכמה בנוכחות היועץ המשפטי של העירייה עם כבוד
השופטת שרה גדות לגבי הרכב הוועדות .נקבע שהרכב הוועדות יהיה בהתאם
לכלל שנקבע ,ייצוג יחסי ככל הניתן .הוועדות ירכיבו את כל סיעות היחיד.
בא כוחך הסכים ואמר שזה המצב האופטימלי ביותר לוועדות .היה צריך
להיות הסכם פשרה .היה שם הליך פשרה .בא כוחך אמר שיהיו  15חברים
בכל ועדה שהיא ועדת חובה .זה מה שנאמר שם וזה מה שנחתם .דבר אחד
נכון  -נושא יושבי ראש הוועדות אושר לגבי המחלוקת וניתן פסק דין חלקי.
נושא יושבי ראש הוועדות הלך להחלטה של השר .אני מתריע בזאת שבמידה
וידונו היום על הרכב הוועדות שלא בהתאם להחלטת בית המשפט ,כל
המעשה הזה בלתי חוקי ,לא בהתאם לנוהל תקין ,זלזול בהחלטות בתי
המשפט ,זלזול בבא כוח שלך שהוא זה שהגיע להסכם עם נציגי האופוזיציה.
אם אתה נאה דורש ,תהיה גם נאה מקיים .לא יכול להיות שמה ששנוא עליך
תעשה לאנשים אחרים .כפי שאנחנו התעשתנו ותיקנו ,היתה הצעה מתוקנת
שאושרה במועצה וקיבלה תוקף של פסק דין ,במידה ואתה רוצה לשנות את
יושבי הראש זה לגיטימי ,אבל ,לא יכול להיות שבאופן שיטתי הורדת נציגות
לסיעת הירוקים ולסיעת המחנה החברתי .זה נראה מכוון ולא יפה .זה לא
אתי .אני אם היועץ המשפטי של העירייה ידע על כך ,הוא יחווה את אותה
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דעה על ההתנהלות הזו.
מוטי ששון:

אני חושב שכל מה שאנחנו עושים אנחנו עושים בהתאם לחוק .שומרים על
החלק היחסי של כל הסיעות .זה בסמכות המועצה .משה ,אתה מוכן להקריא
את הרשימות? רשות הדיבור למשה רינת.

משה רינת:

יכולים לחול שינויים קלים.

שמואל ברטנשטין :אנחנו לא מסוגלים לעקוב אחרי רשימה עם שמות ,לעקוב אחריהם,
לספור אותם ,לבדוק אם נעשה קיפוח ,אלא אם הרשימה תהיה מונחת
לפנינו.
מוטי ששון:

קיבלת רשימה הביתה .בישיבה הקראת שמות כאשר בחרו את הוועדות.
משה רינת הקריא שמות ואתה הקראת שמות ,עכשיו הוא מקריא לך.
תקשיב.

שמואל ברטנשטין :הוא אומר שהכניסו שינויים .יש לי את מה שהגשנו.
מוטי ששון:

אם מפלגה אחת החליפה חבר בחבר ,תשמע.

משה רינת:

ועדת המכרזים :יאיר טאו ,יוסף כהן ,גדי וקס ,דקלה צדוק ,חיים זברלו,
משה רינת ,יהודה קהתי ,אילן לוי ,מיקי שמריהו ,שרון אביגד ,שלום דוד,
מיכאל לויט ,שמואל ברטנשטין .במשך שלושת החודשים הקרובים היו"ר
יהיה משה רינת.

מוטי ששון:

מי בעד?
הצבעה:
בעד13:
נגד7 :

שמואל ברטנשטין :אי אפשר להצביע על כל ועדה אם הוא טוען שיש קיפוח של סיעה
מסוימת .צריך להסתכל גם על המעגל הפנימי וגם על המעגל החיצוני.
משה רינת:

תקבל את המעגל הפנימי אחר כך .תקבל את כל המעגלים.

שמואל ברטנשטין .:הצבעתם בפעם שעברה על הכל כמקשה אחת.
מוטי ששון:

לא .הצבענו על כל ועדה בנפרד .אם מישהו רוצה להוסיף שמות אני מוכן
להוסיף שם בישיבה הבאה.

19

מועצת העיר חולון ,ישיבה שלא מן המניין מס'  ,32מיום  ,18.9.05פרוטוקול מס' 274

שמואל ברטנשטין :לא ספרת נכון .לא השתתפתי בהצבעה .אני מבקש לחזור על ההצבעה.
מוטי ששון:

אחזור על ההצבעה .מי בעד?

שמואל ברטנשטין :אני מבקש הצבעה שמית.
מוטי ששון:

יואל ישורון ,זאב ניסים ,אילן לוי ,רועי כהן ,יוליה מלינובסקי ,אהרון איסרס
ושמואל ברטנשטין 7 .נגד .ההצעה אושרה.

משה רינת:

ועדת ביקורת :דקלה צדוק ,יעקב בבלי ,זאב ניסים ,מיכאל לויט ,שרון אביגד
יו"ר ,יוסף כהן ,עמוס ירושלמי.

מוטי ששון:

שניים ממפלגת העבודה – דקלה צדוק ויוסף כהן.

:...

לא יכול להיות ,חייב להיות נציג הסיעה הגדולה.

שמואל ברטנשטין :צריכים להיות שבעה.
משה רינת:

עמוס ירושלמי נוסף.

יואל ישורון :העברתי מכתב לראש העיר עם רשימת חברים בסיעות האופוזיציה שנוגעת
למינוי יו"ר ועדת הביקורת .אסכם באופן תמציתי את מכתבי כדי שיצורף
לפרוטוקול וישמש עילה לעתירה העתידית שלנו ,אם הדבר ימומש .כידוע לך,
תפקיד יו"ר ועדת הביקורת מגיע לאופוזיציה .זה לא סוד .זה דבר ידוע .סיעת
הליכוד ,נכון להיום ,היא סיעת האופוזיציה הגדולה ביותר .לכן ,התפקיד
מגיע לסיעת האופוזיציה הגדולה ביותר ,היא סיעת הליכוד .בנוסף לכך ,רוב
חברי האופוזיציה נוספים לסיעת הליכוד :עמוס ירושלמי ,שמואל ברטנשטין,
רועי כהן ,יוליה מלינובסקי ,אהרון איסרס וניסן זכריה ,תומכים שיו"ר ועדת
הביקורת יהיה מטעם סיעת הליכוד .סיעת הליכוד ויתר סיעות האופוזיציה,
ממליצות באופן מובהק וחד משמעי שניסן זכריה ,שגם שימש כיו"ר ועדת
הביקורת ,יכהן כיו"ר ועדת הביקורת .אנחנו נדהמים מכך שאתה מתכוון
למנות את גברת שרון אביגד כיו"ר ועדת ביקורת במסווה של חברת
אופוזיציה על אף שגם בפועל וגם להלכה היא משמשת חלק בלתי נפרד
מהקואליציה .היא מצביעה באופן סיסטמתי בכל ההצבעות עם סיעת ראש
העיר והצעות ראש העיר .זה לא סוד ששרון אביגד מנסה ,כדרכה בקודש,
להטעות והיא מקבלת לגיטימציה ממך כראש עיר ,כאילו שהיא חברת
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אופוזיציה .המכתב שהעברתי לך הוא בחתימת כל חברי האופוזיציה.
אהרון איסרס :ההצעה כפי שמונחת על שולחן המועצה ואין בלתה ,היא אך ורק ההצעה
הזאת ,ההצעה שהבאת אדוני ראש העיר ,לפיה יו"ר הוועדה הוא מסיעת
הליכוד .אם אתה רוצה לשנות הצעה ,תביא אותה לשולחן מבעוד מועד .זו
ההצעה ואין אחרת .אם היא לא מתקבלת ,נשארת ועדת הביקורת שהיתה.
שרון אביגד :למרות שהדברים נאמרים בשקט ,הם עדיין אותם דברים .צעקות לא מקנות
משקל עודף למלים .הצהרתי כאן קבל עם ועדה ואני חוזרת ומצהירה ששינוי
היא לא חלק מהקואליציה.
מוטי ששון:

מי בעד ההצעה שמשה הקריא?  9בעד :משה רינת ,יאיר טאו ,גדי וקס ,דקלה
צדוק ,אלי נעים ,שרון אביגד ,מיכאל לויט ,דוד שלום ,מוטי ששון .נגד  :אילן
לוי ,יואל ישורון ,זאב נסים ,יוליה מלינובסקי ,אהרון איסרס ,שמואל
ברטנשטין.
הצבעה:
בעד9 :
נגד6 :
ההצעה אושרה .אני עובר לסעיף הבא.

אהרון איסרס :לא אתן לך להמשיך .אני מבקש לדעת על מה אנחנו מצביעים .אני מבקש
לדעת על מה אנחנו מצביעים .אם אנחנו מצביעים על ההצעה החדשה ,זה לא
תקין .לא אתן להמשיך .הישיבה הזאת תתנהל על פי החוק.
משה רינת:

ועדת ביטחון ..:חיים זברלו ,עמוס ברנס ,יהודה קהתי ,אסף אשכנזי ,עמוס
ירושלמי ,יו"ר הוועדה מסיעת הליכוד.

מוטי ששון:

מי בעד?
הצבעה:
בעד10:
נגד6 :
ההצעה אושרה.

משה רינת:

ועדת תמיכות :גדי וקס ,חיים זברלו ,זאב ניסים ,שרון אביגד ,מיכאל לויט,
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יו"ר גדי וקס.
אהרון איסרס :לא אתן לך להמשיך .אני אמשיך להתפרע .אני כן אתפרע .גנבת הצבעה ולא
ניתן לך להמשיך .אתה גנבת הצבעה.
מוטי ששון:

 ...סיעת הליכוד ,חברים :דקלה צדוק ,יהודה קהתי ,מלכה קופרמן ,שמואל
ברטנשטין ,שינוי לא מסרה שם .הוועדה הבאה.

אהרון איסרס :לא ניתן להמשיך.
מוטי ששון:

ועדת רכש ובלאי :יו"ר הוועדה יהודה קהתי ,אלי נעים ,זאב אנדרמן ,יוסי
בניש ,מוטי הלרמן ,עמוס ברנס ,חיים זברלו ,יהודה קהתי ,בנימין הדני ,זאב
ניסים ,ניסן זכריה .ועדת כספים :מוטי ששון יו"ר ,גדי וקס ,יאיר טאו ,משה
רינת ,חיים זברלו ,יהודה קהתי ,עמוס ברנס ,יואל ישורון ,אילן לוי ,שמואל
ברטנשטין ,דוד שלום.

אהרון איסרס :אף אחד לא ימשיך.
מוטי ששון:

ועדת בטיחות בדרכים :משה רינת יו"ר ,יעקב בבלי ,ויקטור זגיניאלוב ,שולה
דבורה .ועדת חינוך :יו"ש הוועדה מוטי ששון ,דקלה צדוק ,נציג ש"ס ,נציג
ליכוד ,נציג שינוי ונציג חולון ביתנו .חברי ועדת מל"ח :מוטי ששון ,יעקב כץ,
ד"ר לילי לוי ,אלי נעים ,יהודה קהתי ,יעקב בבלי ,מיכאל לויט ,ד"ר עוזי
רביב ,נסים זגורי ,יוסי שלום ,דני חג'ג' ,יו"ר ועדת מל"ח מוטי ששון ,ממלא
מקומו בפועל אלי נעים .ועדת איכות סביבה :יו"ר נציג מר"צ ,נציג העבודה,
נציג ש"ס ,נציג ליכוד ונציג מר"צ .ועדת נוער וצעירים :יו"ר אילן לוי ,מאיה
בן-יוסף העבודה ,ולדימיר בליאקוב העבודה ,קובי ברדה העבודה ,יעקב ג'ני
העבודה ,יעקב בבלי ש"ס ,אילן כהן-צדק ש"ס ,אילן לוי ליכוד ,שי קינן
ליכוד ,אנה יבורסקי חולון ביתנו ,רועי כהן ירוקים ,מוריס בהט .ועדת
ספורט :יו"ר מיכאל לויט ,וישניה יעקב ,יעקב זיתוני ,זוהר נוימרק ,חיים
זברלו ,עמוס ברנס ,יעקב בבלי ,רפי פלס ליכוד ,גדי וקס ,רוני פתאל ,מיכאל
לויט ,רועי כהן ,עמוס ירושלמי .ועדת שמות :יו"ר דוד שלום ,אהרון ברנע,
אריה גנור ,אסתר מלכה ,סיוון אברהם ,חיים זברלו ,שרה רוזנברג ,יעקב
בבלי ,יפת צדקה ,רחל גלעדי ,מרק גלברד ,דוד שלום ,נציג שינוי ונציג המחנה
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החברתי .ועדת רווחה ושירותים חברתיים :יו"ר עמוס ירושלמי ,אסתר
מלכה העבודה ,אינס לומר העבודה ,שמעון יהושע העבודה ,סמי שמואלי
העבודה ,חיים זברלו ש"ס ,משה בן-נסים ש"ס ,דרור קריתי ועמוס לגזיאל
ליכוד ,מרים לוי ליכוד ,נציג שינוי ,נציג חולון ביתנו ,לילי ספקטור מר"צ,
עמוס ירושלמי .ועדת תחבורה ותנועה :יו"ר יעקב בבלי ,מנחם גרינר ,יוסי
נדלר ,אפרים תירוש ,מרדכי זורע העבודה ,יעקב בבלי משה בן-ניסן ומיכאל
יוגר ש"ס ,נציג שינוי ,לריסה יפרמנקו חולון ביתנו ,עמוס ירושלמי ,בני
קוזניץ' ליכוד ,מאיר אלבז ליכוד ,ניסן זכריה המחנה החברתי .ועדת בריאות
הציבור :יו"ר ניסן זכריה ,ד"ר טלי רוק ,יאיר טאו ,אנדרמן זאב ,אהובה
לכיש ,לוי יפה ,רפי ממן ליכוד ,חיים זברלו ש"ס ,מיכאל לויט חולון ביתנו,
אורה לברון מר"צ ,נציג שינוי ,ניסן זכריה המחנה החברתי ,יהודה קהתי
ודרור קריתי ש"ס .ועדת קליטה :יו"ר מיכאל לויט ,מאיה בן-יוסף סימון לוין
ומשה רינת העבודה ,חיים זברלו ,סטס יוסיס ויקטור ויגנרוב ש"ס ,רומאן
ליקורוב שינוי ,נציג מחולון ביתנו ,רועי כהן ירוקים ,עמוס ירושלמי ונציג
נוסף לעבודה .ועדת הנחות במסים :חיים זברלו יו"ר ,זאב ניסים ליכוד ,יוסף
כהן העבודה .ועדת ערר לקביעת ארנונה :יו"ר אילן כהן-צדק ש"ס ,חנוך
מליס העבודה ,ולאד ברסלבסקי נציג ליכוד ..ועדת הנהלה :מוטי ששון ,משה
רינת ,יאיר טאו ,גדי וקס ,אלי נעים ,חיים זברלו ,עמוס ברנס ,יהודה קהתי,
מיכאל לויט ,דוד שלום .ועדה להנצחת זכרם של נרצחי טרור :רועי כהן יו"ר.
חברי ועדת מכרזים לבחירת עובדים בכירים :מוטי ששון ,חיים זברלו ,היתר
על פי חוק ,מנכ"לית העירייה חנה הרצמן ,היועץ המשפטי עו"ד ליפא קמינר.
שם נוסף יינתן בישיבה הבאה .הקראתי את כל השמות.
שמואל ברטנשטין :לא כולם שמעו את כל מה שהקראת.
מוטי ששון:

לא רציתם .הקראתי למקרופון.

שמואל ברטנשטין :לגבי ועדת ביקורת והיו"ר שלה ,יש בג"ץ של יוסי דואק נגד ראש עיריית
קריית ביאליק מר דני ז'ק ,שדן בדיוק בנושא ועדת ביקורת .זה לא להקיש
מעניין לעניין אלא העניין עצמו .שם עלתה בדיוק השאלה שעלתה כאן לדיון,
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מיהו חבר אופוזיציה.
מוטי ששון:

כבר היתה הצבעה על ועדת ביקורת.

שמואל ברטנשטין :אני מבקש לומר את דברי בזמן העומד לרשותי .ההצעה פגומה מבחינת
הייצוג היחסי .נזקקנו עוד פעם לבג"ץ של יוסי דואק נגד דני ז'ק ,הנושא בו
דנים הוא דווקא ועדת הביקורת ולא כל הוועדות במועצה .מצוטטים
הסעיפים המנויים בחוק באשר למי יכול להיות יו"ר ועדת ביקורת .אחרי כן
כתוב" ,אין ספק כי הסעיף משמיע לנו כי כדי שנראה בפלוני איש אופוזיציה
חייב שיתמלאו בו כל התנאים המנויים בסעיף אולם הביטוי 'לפחות' מצביע
על כך שיכול וגם תנאים אלה לא יספיקו כדי לצאת ידי חובת קביעת
השתייכות לאופוזיציה .ייתכן שגם מהביטוי 'בין היתר' ניתן ללמוד
שהתנאים הנדרשים אינם מהווים רשימה סגורה .גם מבחינת תכלית הסעיף
מביאה לאותה מסקנה .הביטוי אופוזיציה מוכר לנו היטב מהחיים
הציבוריים והפוליטיים .נראה כי המחוקק נמנע מלהגדיר בהגדרה ממצה
ותחת זאת ציין מספר מאפיינים שיש בהם כדי להצביע על השתייכות
לאופוזיציה .אשר לתנאים המנויים בסעיף ,אלה מדברים בעד עצמם והם
מבוססים על ניסיון החיים ,הכרת המציאות הפוליטית ועל דרך פעולתן של
רשויות מקומיות .מבחינה רעיונית ,מבוססים התנאים על הצורך למנוע ניגוד
עניינים קבוע הטמון במצב של מעורבות ופעילויות הנהלת מועצת העיר
ובראשות ועדת הביקורת בעת ובעונה אחת ".הגברת עוד ישנה בחדר?
יאיר טאו:

היא לא חברת הנהלה.

שמואל ברטנשטין :אני יודע שהיא לא חברת הנהלה ,היא רק מקורבת להנהלה" .התנאים
כולם מתייחסים לצורך להפריד בין האינטרס של ראש העירייה לנהל את
העירייה ולשמור על שלטונו לבין הצורך לבקר את פעילותו ולפעול לתיקון
הליקויים המתגלים במהלך ביקורתם של הגופים המבקרים" .לגופן של שאר
הוועדות שהוקראו כמכלול :אפשר להתייחס לכל הדיונים המשפטיים בהם
עסקנו בשנה האחרונה בבתי המשפט .מיצה אותם גם העו"ד מפרקליטות
המדינה ,שסיכם את כל התקדימים המשפטיים בעניין .הוא חזר והגדיר ייצוג
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הולם לסיעות בצורה של שני מעגלים .מעגל פנימי ,בתוך כל ועדה וועדה,
צריך לשמור על ייצוג הולם.
מיכאל לויט :איפה היה פסק הדין הזה כשמיניתם ועדות?
שמואל ברטנשטין :תיקנו את הוועדות .הכל בסדר בוועדות שלנו.
מיכאל לויט :אז גם פה יתקנו אם נפל פגם .עשיתם קרקס מהוועדות .אם אתם חושבים
שהוועדות לא הולמות ,פנו לבית משפט ולערכאות משפטיות ותתקנו את זה.
אני צריך להיות יותר צדיק מהאפיפיור? כשעשיתם ועדות עשיתם כאוות
נפשכם .עכשיו כולכם אומרים מה פתאום .אם משהו לא נראה לכם תעתרו
לבית משפט .תפסיקו לעשות פה קרקסים .פתאום אתה שולף בג"צים.
הייתם צריכים לשמור על הסטנדרטים האלה כל הזמן .כשהבאתם את
הוועדות עוד אמרתם שנתתם על פי כישורים.
שמואל ברטנשטין :כנראה גדול עליך שני הקובעים גם ראש עיר וגם יו"ר הישיבה הזאת.
כמה קריאות ביניים תיתן לו לעשות?
מוטי ששון:

אתה יודע כמה אתה מפריע בישיבות? אתה מפריע בלי הכרה .חבל שלא
מצלמים אותך .מיכאל מעיר לך הערה כשאתה מדבר על קולגים .אתה אדם
דגול .עו"ד ליפא אמר לך את דעתו על כל מה שאתה מקריא ואתה מבקש
פעם שניה להקריא את פסקי הדין האלה .תקריא ותהיה מרוצה ,רק תסיים.

שמואל ברטנשטין :בעשר הדקות שלי ,אגיד מה שאני רוצה.
מוטי ששון:

דבר מה שאתה רוצה.

שמואל ברטנשטין" :במעגל הפנימי יש לבחון את מתן הייצוג היחסי בכל ועדה .בהקשר זה
יש לבחון את האפשרות למתן ייצוג יחסי עד כמה שניתן לסיעות השונות .שני
המעגלים ,החיצוני והפנימי ,פועלים ככלים שלובים .כך למשל יחסי הכוחות
בין כלל הוועדות אפשר שישלימו את החסר בוועדה מסוימת .מאידך ,עיוות
ויחסי הכוחות הכלליים ,יכול שיתוקן על ידי מתן ייצוג יתר בוועדות
הנחשבות במידת חשיבותן .עם זאת ,המעגל הפנימי הוא הקודם למעגל
החיצוני" .קשה היה להקשיב לכל מה שהקראת .אם עשיתם שינויים
משמעותיים בהצעה ,כפי שנשלחה לנו הביתה ,יכול להיות שלחלק מהדברים
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שאני אומר אין תוקף .אבל ,בהסתמך על ההצעה שנשלחה אלינו הביתה,
לסיעת העבודה מגיעים לפי חלקה היחסי  .28%מיהרתם ודאגתם לקבל את
כל מה שמגיע לכם וקצת יותר .לקחתם  3%יותר .סיעת ש"ס לא פיגרה
אחריכם ולקחה  3%יותר מ ה  20%שמגיעים להם .הליכוד קיבל מעט פחות
ממה שמגיע.
מוטי ששון:

לש"ס יש רק חבר אחד בוועדת ביקורת.

שמואל ברטנשטין :אני לא מדבר על יושבי ראש אלא על חברים בוועדות .אני לא מדבר
עכשיו על ועדת ביקורת .על ועדת הביקורת לא נתת לי לדבר ,אי אפשר עכשיו
לדבר על השאר?
מוטי ששון:

אני מבטיח לך שאם לקחנו יותר ,נוריד.

שמואל ברטנשטין :שינוי קיבלו קצת פחות ממה שמגיע להם .חולון ביתנו קיבלו קצת פחות.
במפלגות הקטנות המפד"ל מקופחת ,מר"צ מקופחת ,הירוקים מקופחים.
קיבלו חצי ממה שמגיע להם .עמוס ירושלמי קיבל חצי ממה שמגיע לו .זה
מה שמשה רינת יכול לעשות אחרי חברות של שלושים וארבע שנים?
מוטי ששון:

אני מודיע שנוריד ממפלגת העבודה חברים מהוועדות השונות ונעביר לאותן
מפלגות קטנות שלא קיבלו.

שמואל ברטנשטין :תודה רבה.
רועי כהן:

כללי המשחק יישמרו .כשלא מתאים ,אפשר להביא חוות דעת של היועץ
המשפטי שאסור לשנות את ההצעה וכשמתאים היועץ המשפטי יושב בשקט
ולא מביע דעה על זה ששינוי באמצע בלי לתת לחברי המועצה זכות עיון
בהצעה החדשה .לגבי הקיפוח המשווע ,כפי שהקריא שמואל ברטנשטין ,לפי
עיקרון הייצוג היחסי מגיע לסיעות היחיד סדר גודל של  4%מכלל הנציגים
בוועדות .לא כך היה .הודעת לפרוטוקול שהדבר יתוקן .אני רוצה שהדבר
יובא בהסכמה של כלל חברי המועצה כהצעה לסדר בישיבה הבאה .אני רוצה
שאנשים יבואו ויאשרו .לא רק לדבר מפנים לחוץ .מוטי ,אני לא יודע אם זה
נעשה בכוונה ,אבל בכל מקום מחקו את סיעת הירוקים הכי מהר.

מוטי ששון:

נחזיר .אני מבטיח לך שנחזיר.
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רועי כהן:

בשם כלל חברי האופוזיציה ,תרבות הניהול כאן מגיעה לשיאים חדשים בגלל
שהדברים לא מאורגנים .אדוני ראש העיר ,אם היית מביא את ההצעה אף
אחד לא היה מתקומם .למה אתה מאשים אותנו?

מוטי ששון:

קיבלת הביתה.

רועי כהן:

לא קיבלנו את ההצעה החדשה .הוא שינה את ההצעה.

מוטי ששון:

מה הוא שינה? בוועדת ביקורת ,זה הכל .זו סיבה לתקוף את משה רינת
ברמה האישית ולהעליב אותו?

רועי כהן:

הוא תוקף אותי.

אהרון איסרס :הוא תקף.
מוטי ששון:

לפי ההתנהגות שלך אתה לא צריך לדבר אלא להתנצל בפני כל חברי
המועצה.

אהרון איסרס :על מה אני צריך להתנצל אדוני ראש העיר?
מוטי ששון:

אם לא הבנת מה עשית ,אל תתנצל.

אהרון איסרס :אתה עשית הכל בסדר.
רועי כהן:

במהלך כל הישיבה ,גם כשאלה רגעים שהם לא משוש חייהם של חברי
האופוזיציה ,התנהלנו בצורה חברית ובצורה תרבותית .כללי המשחק
מופרים ,אני לא יודע אם במזיד או מתוך מחשבה מסוימת .לתלות את
האשם בחברים זה לא הוגן .אנחנו מוכנים ומקבלים את זה .כל אחד יודע
שנפל פור בעיר חולון ,ויש קואליציה .כשיש קואליציה צריך להתנהל
בהתאם .ראש העיר ,זה לא היה קורה אם ההצעה היתה מגיעה לפה .זה לא
היה קורה אם ההסכם הקואליציוני היה מונח לפנינו.

מוטי ששון:

מיד יינתן .לא תצא מפה בלי זה.

רועי כהן:

זה לא ניתן לפני .ההתפרצות שלי נבעה מדבר אחד ויחיד .משה רינת יכול
להיות סבא שלי ,אבל לא יכול להיות שפעם אחר פעם הטעויות נעשות שלא
בתום לב .אני מתנצל על כך שהתפרצתי .הדבר נובע כל פעם מחדש כתוצאה
מכשלים וחוסר בנהלים .אני מבקש שייקבע על ידי כלל חברי המועצה
שהנושא יעבור לסדר יום בישיבה מן המניין הבאה.
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מוטי ששון:

תודה רבה .מי בעד כל הוועדות שהצגנו?  14בעד :חיים זברלו ,יהודה קהתי,
עמוס ברנס ,נוריאל ישעיהו ,יעקב בבלי ,יאיר טאו ,דוד שלום ,מיכאל לויט,
שרון אביגד ,אלי נעים ,דקלה צדוק ,גדי וקס ,משה רינת ,מוטי ששון 6 .נגד:
יואל ישורון ,אילן לוי ,יוליה מלינובסקי ,רועי כהן ,אהרון איסרס ושמואל
ברטנשטין.
הצבעה14 :
בעד6 :
נגד:
אין נמנעים .הסעיף אושר.

החלטה :מועצת העיר מחליטה לאשר מינוי חברי ועדות עירוניות בהתאם להצעה שהוצגה בישיבה

.3

החלפת נציגים לאיגודי ערים.

מוטי ששון:

הסעיף הבא ,החלפת נציגים לאיגודי ערים .א .העברת חבר המועצה שמואל
ברטנשטין מתפקידו ומינוי החבר יאיר טאו במקומו כחבר באיגוד ערים
לביוב ואיכות הסביבה בגוש דן .ב .העברת חברת המועצה יוליה מלינובסקי
מתפקידה ומינוי חבר המועצה יוסף כהן במקומה באיגוד ערים לכבאות.
העברת יצחק זדה מתפקידו ומינוי שי טל סמנכ"ל תעשייה ומסחר במקומו
באיגוד ערים לכבאות .העברת בונפיל אסתר מתפקידה ומינוי אריק מולה
מנהל אגף התקציבים במקומה באיגוד ערים לכבאות.

שמואל ברטנשטין :אני רוצה להסביר את ההתנגדות לשינויים אלה .לגבי איגוד ערים לכיבוי
אש ,מונח לפני דו"ח ביקורת חקירתית שערך רואה חשבון מטעם משרד
הפנים ,גדעון כהן ,לפני שנתיים שלוש" ,כמעט בכל הנושאים שהביקורת
החקירתית בדקה נמצאו ליקויים שמעידים על כשל ארגוני וחוסר יכולת
ניהול באיגוד ערים לשירותי כבאות והצלה אזור חולון בת ים" .בעקבות כך
המליץ על "העברת יו"ר איגוד הערים מתפקידו .מר יוסף כהן ,יו"ר האיגוד,
נושא באחריות לכל הקורה .היותו מעורב במרבית המעשה באיגוד והגיבוי
המוחלט שניתן על ידו לגזבר ולמזכיר האיגוד מחייבים הסקת מסקנות
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אישיות לגביו" .הוא אף המליץ על מינוי יו"ר איגוד ממונה מטעם משרד
הפנים עד שיהיו בחירות .לגבי הגזבר נאמרו דברים חמורים מאוד .הגיבוי
שניתן לגזבר לא נראה טוב בביקורת ,הכוונה היא ליוסף כהן .לא די בכך ,גם
יוסף כהן וגם אריק מולה ,שאתה מציע עכשיו ,כיהנו בקדנציה הקודמת.
בעקבות הדו"ח של רואה חשבון כהן ,מונתה ועדת בדיקה מטעמך ומטעם
העיריות השותפות לאיגוד ,אזור ובת ים .בראשה עמד היועץ המשפטי
לעירייה עו"ד ליפא קמינר .גם שם לא נחסכה ביקורת מחברי האיגוד בחולון.
למשל" ,השאלה שצריכה להיבחן בשנית הנה כיצד ייתכן הדבר שבמשך
השנים התריעו ביקורות שונות על חריגות בשכרו של הגזבר ,תוספות בלתי
חוקיות שניתנו לו ,ומועצת האיגוד לא נקטה בשום פעולה בכדי לטפל בסוגיה
זו .אדוני ראש העיר ,אתה מציע לחזור ולמנות את אריק מולה ואת יוסף כהן
שהיו שם שנים להמשיך לנהל את אותו מקום עליו נכתבו כל הדברים האלה.
אין לי אלא להצטרף לדבריה של יוליה קודם .אם זה מה שאתה חושב לתקין
האחריות בסופו של דבר תהיה עליך .לגבי האיגוד השני ,אתה מציע להחזיר
את יאיר טאו לאיגוד .אולי אני פחות אובייקטיבי בעניין .מוניתי כחבר
באיגוד לפני קרוב לשנה .דברים מתנהלים בצורה די מסודרת .בכל ישיבה
מקבלים את הפרוטוקולים הקודמים ,גם של הוועדות .בישיבות הראשונות
קיבלתי פרוטוקולים קודמים וראיתי שבפרוטוקול ועדת התקשרויות מ
 29.12חסר יאיר טאו ,בפרוטוקול מישיבת מועצה שהתקיימה ב  8.12נעדר
יאיר טאו.
גדי וקס:

לא שאלת על נסיבות .לא בדקת עם האדם .לא שאלת באיגוד .אולי הוא היה
חולה .אולי היה בחו"ל .איזה שיטה זו? תביא את הפרוטוקולים שלך ונראה
אם רמת ההתייחסות שלך עניינית או שהיא מתחת לרמה.

יאיר טאו:

ואם מתוך מאות ישיבות נעדרתי מכמה? אתה רוצה להראות כמה אתה טוב
ואני לא טוב כי אני נעדר?

שמואל ברטנשטין :אני מוריד את העניין הזה.
מוטי ששון:

מי בעד? בעד  :14חיים זברלו ,יהודה קהתי ,עמוס ברנס ,נוריאל ישעיהו,
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יעקב בבלי ,דוד שלום ,מיכאל לויט ,שרון אביגד ,אלי נעים ,דקלה צדוק ,גדי
וקס ,יאיר טאו ,משה רינת ,מוטי ששון 5 .נגד :יואל ישורון ,אילן לוי ,יוליה
מלינובסקי ,שמואל ברטנשטין ,אהרון איסרס .נמנעים :רועי כהן.
הצבעה:
בעד14 :
נגד5 :
נמנעים1 :
ההצעה אושרה
החלטה :מועצת העיר מחליטה לאשר החלפת נציגים לאיגוד ערים.

.3

שינוי בתזכירים ובתקנות של החברות העירוניות בחברה לבילוי
ובידור חולון בע"מ ובחברה הכלכלית לפיתוח חולון בע"מ.

מוטי ששון:

הסעיף הבא ,שינוי בתזכירים ובתקנות של החברות העירוניות בחברה לבילוי
ובידור חולון בע"מ ובחברה הכלכלית לפיתוח חולון בע"מ .א .מספר חברי
הדירקטוריון בכל חברה ימנה תשעה חברים .ב .התאמה של התזכירים
והתקנות של החברות העירוניות הנ"ל בהתאם לנוהל משרד הפנים לעניין
רישום חברה עירונית .עו"ד ליפא ירחיב.

עו"ד ליפא קמינר :בחוזר מנכ"ל משרד הפנים מ  11.9.91פורסם נוהל בקשה להקמת חברה
עירונית .אמנם זה עדיין לא חוק ,אבל זה הנוהל .החל מאז ,כל חברה חייבת
על פי חוק לקבל את אישור משרד הפנים .משרד הפנים לא מאשר שום חברה
עירונית חדשה שנרשמת אלא על פי אותו נוהל .קיבלתם לידיכם סט של
ניירות .התזכיר והתקנות של שתי החברות עליהן מדובר ,החברה לבילוי
ובידור והחברה הכלכלית .הן חברות שנרשמו לפני הנוהל הזה .על כן,
ההוראות של התזכירים והתקנות שלהן לא עונות על דרישות הנוהל ,לעומת
החברה לתיאטרון שכבר נרשמה לאחר פרסום הנוהל והיא רשומה בהתאם
לנוהל ולדרישות משרד הפנים בנוהל .חוץ מאשר התזכירים והתקנות
הקיימים ,צירפתי גם את הדרישות של בקשה להקמת תאגיד עירוני או שינוי
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תקנון .העמוד הראשון הוא עמוד טכני .הדף הראשון בסט הן הנחיות של
משרד הפנים לרישום חברה עירונית חדשה ולתיקון .כאשר מתקנים מלה
אחת בתקנון ,הם כבר מבקשים את כל השינויים הללו .הסעיפים הנדרשים
בהתאם לנוהל ,החל מסעיף  8בעמוד  .2אנחנו כרגע לא משנים את מטרות
התאגיד ,לכן נדלג על המשבצת הראשונה .במשבצת השנייה ,צריך להיות
בתזכיר סעיף הנוגע לעניינים הטעונים אישור שר הפנים ,והם :הקמת חברת
בת או סניף לתאגיד ,ייסוד ,לקיחת חלק בייסוד או התמזגות עם כל תאגיד
אחר ,הגדלת הון המניות הרשום בחברה או שינוי בתזכיר או בתקנון
התאגיד ,תשלום שכר או כל תמורה אחרת לחברי המועצה או לעובדיה אשר
יכהנו בחברה כנציגי הרשות המקומית ,הספקת שירותים שהם בסמכות
הרשות המקומית על ידי התאגיד .כל הסעיפים האלה דורשים אישור שר
הפנים .הסעיף הבא ,צריך להיכלל סעיף הקובע כי לא יתקבל אדם לעבודה
אלא על פי מכרז פומבי .כללי המכרז ייקבעו על ידי התאגיד ויהיו דומים
לכללים הנהוגים ברשות המקומית .הסעיף הבא ,צריך להיכלל סעיף הקובע
כי סולם הדרגות ותנאי השכר להעסקה לא יחרגו מהמקובל ברשות
המקומית .סעיף נוסף ,כללי ניגוד עניינים והעסקת קרובי משפחה החלים
ברשות המקומית יחולו גם עם החברה ועובדיה .סעיף נוסף ,החברה לא
תקבל אשראי אלא על פי חוק יסודות התקציב התשמ"ה  .1985סעיף שקובע
כי היחס בין חברי מועצת המנהלים בתאגיד ייקבע ביחס של שליש חברי
מועצת הרשות ,שליש סגל המועצה ,כאשר בנוהל על פיו מנוסח השאלון הזה,
כתוב "שליש סגל בכיר" ,לכן תוקן בדף .וכן ,שליש נציגי ציבור .סעיף נוסף,
עמוד  ,3על מספר החברים בדירקטוריון שאמור להיקבע במסגרת התקנות,
המגבלה היא בין  5ל  11חברים .מוצע כאן  9חברים.
שמואל ברטנשטין :כמה היו עד עכשיו?
עו"ד ליפא קמינר :בחברה אחת היו  6ובחברה השנייה היו  .9סעיף נוסף ,כיו"ר הדירקטוריון
ישמש ראש הרשות המקומית בתוקף תפקידו .סעיף שקובע כי כל נציגי
הרשות יכהנו במועצת המנהלים של התאגיד מתוקף תפקידם במועצה
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וחברותם במועצת מנהלי התאגיד תפקע עם סיום עבודתם ברשות המקומית.
הסעיף הזה אומר שחברי מועצה שמתמנים ועובדי עירייה שמתמנים ,צוות
בכיר ,הם חברים בדירקטוריון החברות אך ורק כל זמן שהם חברי מועצה או
עובדים ברשות .סעיף נוסף קובע כי כל התקשרויות החברה להזמנת עבודה
והעברת זכויות במקרקעין תבוצענה בכפוף לעריכת מכרז לפי הכללים
החלים על הרשות בעניין .אני רוצה להדגיש ,עד היום עדיין אין חובת מכרז
על חברות עירוניות .החברות העירוניות שלנו נוהגות לפרסם מכרזים ,זה
כמעט וולונטרי .סעיף נוסף ,חובה למנות ועדת ביקורת ,מסגרת למבקר פנים
ונוהל ביקורת .אלה הם הסעיפים ההכרחיים כדי שמשרד הפנים יאשר את
החברה בהקמה .מכיוון שאלה הם הדרישות וזה כ  14שנה שחברות נרשמות
בצורה זו ,מובאת בפני המועצה הצעה להתאים את החברות שנרשמו בטרם
הנוהל לדרישות הנוהל ,שקובעות את הסדר ומחילות על החברות את החוק
לפיו עובדת העירייה.
רועי כהן:

קטונטי מאדוני היועץ המשפטי ,עו"ד ליפא קמינר ,שהוא כבר שנים רבות
עורך דין ,אבל אני זוכר שניסינו להעלות נושא שקשור לשינוי התקנון
והתזכיר של החברה ונתקלנו בחומה בצורה על ידי אדוני ,שלמועצה אין
סמכות לשנות את התזכיר .זה כתוב בפרוטוקולים של הישיבה בה ניסן
זכריה הציע לשנות בתזכיר החברה את מתן ההנחות ,כשזהו חלק מהמטרות.
עכשיו אתה טוען שבסמכות המועצה לשנות את תזכיר החברה.

עו"ד ליפא קמינר :אשמח אם תראה לי שזו היתה חוות דעתי בזמנו.
רועי כהן:

זו היתה חוות דעתך והישיבה לא התקיימה.

מוטי ששון:

נאמר שלא בסמכות המועצה לקבל החלטות של מועצת מנהלים.

עו"ד ליפא קמינר :לגבי הנחות?
רועי כהן:

לא .הצגתי את זה כשינוי מטרות.

עו"ד ליפא קמינר :לתת הנחה זה שינוי מטרות?
רועי כהן:

אמרת לפרוטוקול שחברי המועצה לא במעמד לשנות את תזכיר החברה .זה
נאמר.
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עו"ד ליפא קמינר :בשום פנים ואופן .אשמח לראות את זה.
רועי כהן:

אני יראה לך .השאלה השניה :האם אנחנו יכולים לשנות בחזרה?

עו"ד ליפא קמינר :המועצה סוברנית.
רועי כהן:

המועצה ,כמו שהיא עכשיו יכולה לשנות את זה בחזרה?

עו"ד ליפא קמינר :כן .כל זמן שהחוק לא מחייב ,כן .משרד הפנים לא יאשר לך שינוי.
רועי כהן:

האם הדבר אושר בדירקטוריון החברה?

עו"ד ליפא קמינר :לא צריך .המועצה היא שמאשרת שינוי תקנון.
רועי כהן:

אנחנו מוגדרים כאסיפה כללית או כדירקטוריון?

עו"ד ליפא קמינר :זו שאלה גדולה ,משפטית .דירקטוריון בטח לא.
רועי כהן:

על תקן מה אנחנו משנים?

עו"ד ליפא קמינר :על תקן מועצת הרשות המקומית.
רועי כהן:

אני יודע שבחוק החברות קודם כל מביאים שינוי לדירקטוריון או לאסיפה
הכללית .אם אנחנו לא דירקטוריון ולא אסיפה כללית ,איך אנחנו יכולים
לשנות את החוק?

עו"ד ליפא קמינר :ברור שאתם לא דירקטוריון .בנוגע לאסיפה כללית ,זו שאלה משפטית.
אתם רשאים ומוסמכים לשנות בהיותכם מועצת הרשות המקומית מכיוון
שמדובר כאן על חברה עירונית .תסתכל בנוהל מה צריך לצרף לתיקון ,בעמוד
הראשון למטה.
רועי כהן:

בתקנון שנתת לנו של החברה לבילוי ובידור ,בסעיף  107כתוב שתקנות
ההתאגדות של החברה אינן ניתנות לשינוי אלא באישורו המוקדם של שר
הפנים .איפה יש לנו אישור של שר הפנים?

עו"ד ליפא קמינר :מה פירוש "אישור מוקדם"? התקנות לא יכנסו לתוקף כל זמן ששר
הפנים לא אישר .זה ברור .אינן ניתנות לאישור כרישום ברשם החברות אלא
אם כן שר הפנים אישר .יש בפניך סעיף לתאגיד פעיל לשינויים .בתקנון
החדש מבקשים להביא החלטת מועצה שהתקבלה ברוב חברי המועצה
ופרוטוקול הדיון בעניין הבקשה שבנדון ,חוות דעת משפטית ,חותמת הרשות.
אין דרישה לשום דבר נוסף.
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אילן לוי:

אני חושב שמזמן היה צריך לטפל בנושא התקנונים והתזכירים .הייתי אצל
עו"ד ליפא כמה פעמים .זה לא נושא שצריך לבוא מהיום למחר .אם כבר ,אני
חושב שכל חברה תוציא כמה לירות ויעשו נוסח חדש.

עו"ד ליפא קמינר :זה יודפס מחדש בהתאם לאישור שלכם.
אילן לוי:

גם אם צריך לעשות שינויים ותיקונים על כל הסעיפים נעשה משהו מסודר
אחת ולתמיד .לא חייבים להפיל את זה על המחלקה המשפטית .שכל חברה
תתרום משהו ויתנו את זה למישהו שיעשה סדר ויעשה התאמה בין
הסעיפים.

עו"ד ליפא קמינר :כדי לעשות את ההתאמה צריך את אישור המועצה .יעשו את ההתאמה.
יוציאו תזכיר ותקנות מתוקן.
אילן לוי:

תביאו משהו מסודר ונאשר הכל מהתחלה.

גדי וקס:

אני רוצה לשאול ולהציע לגבי סעיף מכירת קרקעות על ידי החברה.

עו"ד ליפא קמינר :החברה לא מוכרת קרקעות.
גדי וקס:

נושא מכרזים.

עו"ד ליפא קמינר :מכרזים לעבודות.
גדי וקס:

יש סעיף של העברת זכויות במקרקעין?

עו"ד ליפא קמינר :כן.
דקלה צדוק :זה העברת עבודות והעברת זכויות במקרקעין.
גדי וקס:

לגבי העברת זכויות במקרקעין ,תגדיר במה מדובר.

משה רינת:

"סעיף הקובע כי כל התקשרויות החברה להזמנת עבודה והעברת זכויות
במקרקעין תבוצענה בכפוף לעריכת מכרז לפי הכללים החלים על הרשות
בעניין".

עו"ד ליפא קמינר :לחברות שלנו אין מקרקעין למכור.
גדי וקס:

זה יכול להיות פירוש רחב עתידי במועצות אחרות .אני מבקש לשנות את זה,
שמכירה או השכרה של קרקעות תבוא לאישור מועצת העיר .זו קרקע של
העירייה שהיא קיבלה לצורך מוגדר .באופן עקרוני ,לא יכול להיות שאני בעל
הקרקע ובעל הזכות לומר מה לעשות עם כל קרקע ,השכרתי לו כחברה או
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כגוף מסוים ולאחר מכן עשה עוד מכרז להשכירה למישהו אחר .אני מציע
שזה יעבור את אישור מועצת העיר ,שאו שתהיה וריאציה שיותר קושרת.
עו"ד ליפא קמינר :אין בעיה .העניין הוא שכל העברת מקרקעין מהעירייה לניהולה של
חברה ,מקבלת את אישור המועצה .ברגע שהעירייה מאשרת את העברת
המקרקעין ,היא מאשרת לצורך מסוים .אין לחברה שמקבלת את ההעברה
סמכויות מעבר למה שהם קיבלו .אם החברה הכלכלית מקבלת את נכסי
העירייה המושכרים לניהולה ,במסגרת אותו הסכם שקיבל את אישור
המועצה בזמנו מוסמכת החברה הכלכלית להשכיר .לא צריך את אישור
המועצה שוב.
גדי וקס:

מקובל עלי .על פי התנאים שהמועצה קבעה או אם מועצת העיר החליטה,
אבל אם היא לא ציינה שזה מוגדר למשך  Xשנים והחברה שגתה עשתה
לזמן כפול ,מוטב שהדברים יהיו מעוגנים יותר בחריפות ויותר בנוקשות -
שזה מובא לאישור סופי של מועצת העיר או גוף אחר.

עו"ד ליפא קמינר :זה מובא לאישור המועצה להעברת המקרקעין לניהול החברה .לא
בתזכיר ובתקנות של החברה עצמה.
גדי וקס:

למה? שתדע שהיא מוגבלת.

עו"ד ליפא קמינר :אתה רוצה לאסור על השכרת נכסים אלא באישור העירייה?
גדי וקס:

כן .מדוע לא?

רועי כהן:

לוקחים לה את כל הסמכויות .אם אתה מאציל עליה סמכות להשכיר נכס
היא סוברנית.

גדי וקס:

הוא נתן דוגמה לגבי חברה כלכלית שמשכירה.

רועי כהן:

התפקיד שלה להשכיר .היא חיה מזה .כל דבר תביא לאישור? האצלת עליה
סמכות שמותר לה בתנאי שהיא תעבוד לפי נהלים .יש לה דירקטוריון וכו'.
אנחנו מאשרים את המאזנים שלהם.

גד ויקס:

להגדיר את היעד לחברה הכלכלית ,לא יהיה פעמיים  50שנה .מותר להגדיר.
החברה יכולה לומר ,אנחנו משכירים ל  49שנה .מותר להגביל את זה .הגדרה
ברורה יותר של סמכויות.
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מוטי ששון:

זאת חברת בת שלנו .אנחנו המועצה .אנחנו עושים שינוי .יש ויכוח משפטי
אם אסיפה כללית היא המועצה או ראש העיר .אין החלטת בית משפט .יש
שאומרים כך ויש שאומרים כך .אני מביא ישר למועצה.

עו"ד ליפא קמינר :בדרך כלל לפי דיני חברות ,אסיפה כללית היא אסיפת בעלי המניות.
עיריית חולון וראש העירייה הם בעלי המניות בחברות אלה .יש ויכוח משפטי
מי זו עיריית חולון .ידוע מי זה ראש העיר ,מי שנבחר כראש העיר .האם
עיריית חולון זו המועצה של עיירת חולון? במקומות אחרים כתוב במפורש
מועצה וכאן לא כתוב .האם עיריית חולון זה מי שמנהל את העיר? יש סעיף
בפקודה שאומר שהעירייה תנוהל על ידי ראש העיר .זה ויכוח בין המלומדים.
אין עדיין החלטה .ראש העיר החליט להביא למועצה ,וזה בסדר.
מוטי ששון:

הוא רוצה לדעת אם המועצה היא אסיפה כללית או שראש העיר נחשב
כאסיפה כללית .יש ויכוח משפטי .אני מציע לאמץ את מה שאמר עו"ד ליפא.
אני רוצה לתת לגיטימציה למה שקורה בפועל .בסופו של דבר מי שמביא את
הפקידות הבכירה זה ראש העיר .אני מבקש שיופיע בתקנון שהפקידות
הבכירה תתמנה על ידי המועצה בהתאם להמלצת ראש העיר .זה מה שאנחנו
עושים כל הזמן .מי בעד?
הצבעה:
בעד14 :
נגד5 :
נמנעים1 :

מוטי ששון:

ההצעה התקבלה.

החלטה :מועצת העיר מחליטה לאשר שינוי בתזכירים ובתקנות של החברות העירוניות בחברה
לבילוי ובידור חולון בע"מ ובחברה הכלכלית לפיתוח חולון בע"מ.

.4

מינוי חברים למועצת המנהלים של החברות העירוניות.

מוטי ששון:

הסעיף הבא ,מינוי חברים למועצת המנהלים של החברות העירוניות.
קיבלתם את הרשימה .אקריא ומי שיש לו תיקון יתקן עכשיו .החברה לבילוי
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ובידור :מוטי ששון יו"ר ,נציג ליכוד זאב ניסים ,חולון ביתנו מיכאל לויט.
אנשי ציבור :יוסי נדלר העבודה ,שינוי זאב סיוון ,ש"ס חיים זברלו.
יוליה מלינובסקי :חיים זברלו לא יכול .נציג ציבור .הוא חבר מועצה נבחר.
אהרון איסרס :אני מזכיר לך שהיתה אותה בעיה עמי ולא אישרת .אני מבקש לא לאשר גם
את חיים.
חיים זברלו:

אני איש ציבור.

אהרון איסרס :אתה חבר מועצה עכשיו .החוק מגדיר במפורש ,שליש חברי מועצה ,שליש
עובדי עירייה ,שליש דירקטורים מטעם הציבור שאינם חברי מועצה.
אלי נעים:

לפני כמה שנים כולם היו חברי מועצה.

מוטי ששון:

פקידות :חנה הרצמן מנכ"ל העירייה ,יצחק וידבסקי גזבר ,רפי פינטו גנים
ונוף .אני עובר לחברה הבאה .החברה הכלכלית :מוטי ששון יו"ר ,ש"ס עמוס
ברנס ,מפד"ל דוד שלום .פקידות בכירה :חנה הרצמן מנכ"ל העירייה ,יצחק
וידבסקי גזבר העירייה ,חזי ברקוביץ' מהנדס העיר .ציבור :זוהר נוימרק,
ש"ס חיים זברלו ,ליכוד -שי קרן .החברה לתרבות ואומנות :יו"ר מוטי
ששון ,שינוי  -שרון אביגד ,ש"ס חיים זברלו ,ד"ר טלי רוק ,נציג של חולון
ביתנו .פקידות :חנה הרצמן מנכ"ל העירייה ,יצחק וידבסקי ואבינועם גרנות
ראש מינהל החינוך .שרון ,את בוועדת ביקורת ,את לא יכולה להיות .אפשר
להחליף.

שמואל ברטנשטין :לדעתי ,אנחנו לא יכולים להצביע על ההצעה .אני פונה בייחוד לעו"ד
ליפא קמינר .ביום  21.12.04התקבל תיקון לפקודת העיריות סעיף  249א'
שדן בתאגידים עירוניים .הוסיפו פסקה" ,בקרב נציגי העירייה שאינם חברי
מועצה יינתן ביטוי הולם לייצוגם של בני שני המינים ככל שניתן בנסיבות
העניין .בסמוך לפני קביעת נציגי העירייה על ידי המועצה כאמור לעיל תונח
לפני מועצת העירייה חוות דעתו של היועץ המשפטי של העירייה בדבר קיום
ייצוג הולם בקרב נציגי העירייה שאינם חברי המועצה" .זה פורסם גם
ברשומות .או שיניחו בפנינו את חוות הדעת של עו"ד ליפא או שתוריד את
הסעיף מסדר היום .בנייר שקיבלנו הביתה הצעת  9דירקטורים לכל חברה.
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רק לפני שנייה פנינו למשרד הפנים בבקשה לתקן את התקנון .התקנון עוד לא
תוקן ועוד לא אושר על ידי משרד הפנים .אנחנו לא יכולים להצביע עכשיו
לפי תקנון שונה ,או שנצביע בינתיים לפי התקנון הקודם ואחר כך נצביע לפי
התקנון החדש כשהוא יכנס לתוקף .אני מבקש את התייחסות היועץ
המשפטי להערותיי .בהנחה שיאושר על ידי שר הפנים ,יש  6חברים בכל
דירקטוריון שאינם עובדי עירייה 18 ,חברים שצריכים לחלק לפי ההרכב
הסיעתי של סיעות הבית .בנוסף ,הגשנו הצעה כיצד לחלק את החברות
בהתאם לתקנון הקיים .היתה הצעה לפי  9או יותר חברי מועצה שהוגשה לך
לפני .חתומים עליה גם חברי סיעת ש"ס .קיבלת מכתבים.
מוטי ששון:

הם משכו את החתימה.

שמואל ברטנשטין :יש  9חוץ מש"ס.
מוטי ששון:

לא.

שמואל ברטנשטין :בכל זאת ההצעה קיימת אם הסעיף על סדר היום.
מוטי ששון:

היא בטלה .אתה צריך  9ואין .9

שמואל ברטנשטין :אני מגיש הצעה .לפחות ההצעה הזאת חוקית.
רועי כהן:

איך אפשר לאשר משהו שעדיין לא אושר .הקראת לי סעיף שאמר שצריך
אישור משרד הפנים .עכשיו אתה מאשר.

מוטי ששון:

משרד הפנים ,שאלה ההוראות והדרישות שלו ,לא יאשר אותן?

שמואל ברטנשטין :אין אישור .בתקנון חברה לפי חוק החברות אתה לא יכול.
מוטי ששון:

היועץ המשפטי יבדוק.

שמואל ברטנשטין :לגבי החלוקה היחסית ,גם בהצעה שלא הועלתה לסדר היום היו 18
נציגים שאינם עובדי עירייה .הצגנו טבלה שמציגה את החלק היחסי .אם
נקבל את אישור משרד הפנים ,לסיעת העבודה מגיעים  5או  6חברים .תבדוק
אם זה מה שעשית .לסיעת ש"ס מגיע כ  4חברים .ליכוד  3חברים ,לשינוי ,1.5
לחולון ביתנו  1.5ולסיעות הקטנות קצת יותר משלושת רבעי .אני מצפה
שתנהג כמקובל ותעשה חלוקה בהתאם להרכב הסיעתי של חברי המועצה.
מוטי ששון:

אנחנו בודקים את מה שאמרת .קיבלתי את הערתכם .אמרתם שעד שלא
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מאשרים את התקנון החדש אני מבקש שהתקנון הישן יהיה בתוקף .אני
הולך לקראתכם .אני רוצה לאשר  ,6אני מאשר את ה  9לאחר אישור התקנון
העתידי.
רועי כהן:

איפה נשמע כזה דבר? אפשר לאשר בדיעבד אנשים? אתה צריך לפטר
ולהחליט .זה לא מינהל תקין .יהיו שתי מועצות בו זמנית?

מוטי ששון:

לא יהיו בו זמנית.

רועי כהן:

אתה צריך להעביר אותם מכהונתם כדי שאחרים יכנסו .זה חוק החברות.
אתה לא יכול לעשות את זה .אני רוצה שהיועץ המשפטי יגיד את זה.

מוטי ששון:

אנחנו יכולים לאשר  6היום.

רועי כהן:

אתה לא יכול לאשר  9היום עד שלא מועברים מתפקידם.

מוטי ששון:

אני לא מעביר אותם ,הם יישארו.

רועי כהן:

אתה יכול לאשר רק  .6בשביל  9אתה צריך להביא הצעה במקום ה  .6אין
כזה דבר.

מוטי ששון:

אני רק מוסיף .אלה אותם אנשים שנמצאים.

רועי כהן:

אתה לא יכול.

מוטי ששון:

אפשר להוסיף  .3לא עכשיו.

רועי כהן:

בסדר .רק את ה  6אתה יכול עכשיו .רצית לאשר גם את ה  .9אתה צריך
עכשיו רק .6

מוטי ששון:

אביא את ה  3לאחר מכן.

רועי כהן:

בישיבה אחרת?

מוטי ששון:

כן .מוטי ששון ,דקלה צדוק ,זברלו חיים ,זאב ניסים ,הרצמן חנה ,וידבסקי
יצחק .מי בעד?

שמואל ברטנשטין :לפי מה?
מוטי ששון:

לפי התקנון הקיים.

שמואל ברטנשטין :לפי שליש או לפי חצי?
מוטי ששון:

לא כתוב כאן שליש.
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הצבעה:
בעד14:
נגד4 :
נמנעים1 :
מוטי ששון:

החברה לבילוי ובידור בהרכב של  6אנשים ,מתוכם שתי נשים ,אושר .החברה
הכלכלית :מוטי ששון ,עמוס ברנס ,דוד שלום ,זוהר נוימרק ,חיים זברלו ,שי
קרן ,חנה הרצמן ,יצחק וידבסקי ,חזי ברקוביץ'.

שמואל ברטנשטין :אין מספיק נשים.
עו"ד ליפא קמינר :אין מספיק נשים.
מוטי ששון:

תביאו נשים .אחר כך נחליף בנשים .יואל ,יש אשה? הם לא נותנים .אתה
יכול לתת אשה במקום שי קרן? הם לא נותנים נשים .אני מציע את טלי
שמחה-אלקיים אדריכלית העיר במקום חזי ברקוביץ' .אין ברירה .יש שתי
נשים .מוטי ששון ,עמוס ברנס ,דוד שלום ,זוהר נוימרק ,חיים זברלו ,שי קרן,
חנה הרצמן ,יצחק וידבסקי ,טלי שמחה-אלקיים .יש שתי נשים.
הצבעה:
בעד13:
נגד3 :
נמנעים1 :

מוטי ששון:

ההצעה אושרה.

שמואל ברטנשטין :מה חוות הדעת של היועץ המשפטי?
עו"ד ליפא קמינר :ההצעה בסדר ברגע שהוסיפו עוד אשה.
מוטי ששון:

עם החברה לתרבות ואומנות יש בעיה? תני את דקלה בינתיים ,אין נשים.
החברה לתרבות ואומנות :מוטי ששון ,אילן לוי ,ד"ר טלי רוק ,חיים זברלו,
נציג חולון ביתנו ,חנה הרצמן ,יצחק וידבסקי ואבינועם גרנות .מי בעד?

שמואל ברטנשטין :אני מבקש הצבעה שמית.
מוטי ששון:

 13בעד :חיים זברלו ,יהודה קהתי ,עמוס ברנס ,נוריאל ישעיהו ,יעקב בבלי,
אלי נעים ,דוד שלום ,שרון אביגד ,דקלה צדוק ,גדי וקס ,יאיר טאו ,משה
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רינת ומוטי ששון.

3נגד :יואל ישורון ,אילן לוי ,שמואל ברטנשטין2 .

נמנעים :רועי כהן ,אהרון איסרס .ההצעה אושרה ברוב של  .13אני נותן את
ההסכם הקואליציוני למי שרצה .הישיבה ננעלה.
החלטה :מועצת העיר מחליטה לאשר מינוי חברים למועצת המנהלים של החברות העירוניות
בהתאם להצעה שהוצגה בישיבה.

מוטי ששון
ראש העיר

נתי לרנר
ע/ראש העיר
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