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על סדר היום:
.1

בחירת חבר המועצה יאיר טאו למ"מ רה"ע ,בהתאם לסעיף מס'  14לחוק
הרשויות המקומיות.

.2

בחירת חבר מועצה חיים זברלו לסגן רה"ע ,בהתאם לסעיף מס'  15לחוק
הרשויות המקומיות.

.3

בחירת חבר המועצה זוהר נוימרק לסגן רה"ע ,בהתאם לסעיף מס'  15לחוק
הרשויות המקומיות.

.4

בחירת חבר המועצה אילן לוי לסגן רה"ע ,בהתאם לסעיף מס'  15לחוק
הרשויות המקומיות.

.5

מינוי עוזר ראש העיר מר נתי לרנר למרכז ישיבות המועצה )בהתאם
לתוספת השנייה(.

.6

הסמכת הגב' ניקול לוק ,ת.ז 329006662 .למפקחת רישוי עסקים.

.7

הסכמת מר אורן עמרם ,ת.ז 025510660 .למפקח רישוי עסקים.

.8

הסמכת המתמחה לירן גיירו ,ת.ז 037351020 .להתייצב לתבוע בביהמ"ש
לעניינים מקומיים בחולון ,בהתאם לכתב ההסמכה המצ"ב.

.9

אישור מועצה לפתיחת חשבונות בנק ,בהתאם למכתבו של חשב העירייה
אורי צור ,מיום ) .24/11/2008מצ"ב(.

.10

אישור חוזה )מצ"ב( בין עיריית חולון ובין החברה לפיתוח תיאטרון,
מוסיקה ,אמנות ומחול – חולון בע"מ.

.11

מינוי ועדת השקעות בהתאם למכתבו של גזר העירייה מר יצחק וידבסקי,
מיום ) 18/12/2008מצ"ב(.

.12

מינוי חברי ועדות מועצת העיר ה.16-
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רכוז החלטות מישיבת מועצת העיר שמן המנין מס'  4מיום  4/1/2009פרוטוקול 342

 .1החלטה:

מועצת העירייה מחליטה לאשר פה אחד את בחירת חבר המועצה יאיר
טאו למ"מ רה"ע בהתאם לסעיף מס'  14לחוק הרשויות המקומיות.

 .2החלטה:

מועצת העירייה מחליטה לאשר פה אחד את בחירת חבר מועצה חיים זברלו
לסגן רה"ע ,בהתאם לסעיף מס'  15לחוק הרשויות המקומיות.

 .3החלטה:

מועצת העירייה מחליטה לאשר ברוב קולות את בחירת חבר המועצה
זוהר נוימרק לסגן רה"ע ,בהתאם לסעיף מס'  15לחוק הרשויות המקומיות.

 .4החלטה:

מועצת העירייה מחליטה לאשר ברוב קולות את בחירת חבר המועצה
אילן לוי לסגן רה"ע ,בהתאם לסעיף מס'  15לחוק הרשויות המקומיות.

 .5החלטה:

מועצת העירייה מחליטה לאשר ברוב קולות האצלת סמכויות על ידי
ראש העירייה לחברים :יאיר טאו ,חיים זברלו ,זוהר נוימרק ואילן לוי.

החלטה:

מועצת העירייה מחליטה לאשר פה אחד את מינוי עוזר ראש העיר למרכז
ישיבות המועצה בהתאם לתוספת השנייה.

 .6החלטה:

מועצת העירייה מחליטה לאשר פה אחד את הסמכת הגב' ניקול לוק,
ת.ז 329006662 .למפקחת רישוי עסקים.

 .7החלטה:

מועצת העירייה מחליטה לאשר פה אחד את הסכמת מר אורן עמרם,
ת.ז 025510660 .למפקח רישוי עסקים.
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מועצת העירייה מחליטה לאשר פה אחד את הסמכת המתמחה לירן גיירו ,ת.ז.
 037351020להתייצב לתבוע בביהמ"ש לעניינים מקומיים בחולון ,בהתאם לכתב
ההסמכה המצ"ב.

 .9החלטה:

מועצת העירייה מחליטה לאשר פה אחד את פתיחת חשבונות הבנק,
בהתאם למכתבו של חשב העירייה אורי צור ,מיום ) .24/11/2008מצ"ב(.

.10החלטה:

מועצת העירייה מחליטה לאשר פה אחד את החוזה בין עיריית חולון ובין
החברה לפיתוח תיאטרון ,מוסיקה ,אמנות ומחול – חולון בע"מ.

 .11החלטה:

מועצת העירייה מחליטה לאשר פה אחד את מינוי ועדת השקעות בהתאם
למכתבו של גזר העירייה מר יצחק וידבסקי ,מיום .18/12/2008

.12החלטה:

מועצת העירייה מחליטה לאשר פה אחד את מינוי חברי ועדות מועצת העיר
ה.16-
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אני פותח את הישיבה שמן המניין .לפני כן ,אנחנו נמצאים בתקופה לא קלה.
חיילי צה"ל נמצאים עכשיו בשטח עזה .אני בטוח שכולנו מתפללים לשלומם
של החיילים שיחזרו בשלום ,וכולנו בטח אף אחד לא ישן בלילה ,כל אחד
רואה טלויזיה וכל אחד מנסה להקשיב ,חרד למה שיקרה .אז בוא נשלח מפה
איחולי הצלחה לחיילי צה"ל ושכולם כולם יחזרו בשלום הביתה ,ושנזכה
בסופו של דבר למגר את כל הטרור שמופעל כלפי תושבי הדרום .ומכאן נשלח
תנחומים למשפחה של החייל שנהרג ונאחל איחולי החלמה מהירה לכל
החיילים הפצועים .וכמו שאמרתי ,שוב נקווה שבעקבות המבצע ישכיל הצד
השני להבין שישראל ,זה שהבליגה והבליגה זה לא מעיד על החולשה שלה,
ההפך ,על העוצמה שלה ,ונגיע להסכם שלום אתם ולרגיעה.
אני ברשותכם מתחיל את הסעיף הראשון.

.1

בחירת חבר המועצה יאיר טאו למ"מ רה"ע ,בהתאם לסעיף מס'  14לחוק
הרשויות המקומיות.

מוטי ששון:

בחירת חבר המועצה יאיר טאו למ"מ רה"ע בהתאם לסעיף מס'  14לחוק
הרשויות המקומיות .אני מעמיד את זה להצבעה .מי בעד?  21בעד .אושר
יאיר טאו,

דובר:

עם יאיר זה .22

מוטי ששון:

ג'מילי יוליה ועמוס ,שלושה 22 ,ויואל.21 ,

אושר פה אחד ) 21בעד(

החלטה:

מועצת העירייה מחליטה לאשר פה אחד את בחירת חבר המועצה יאיר טאו
למ"מ רה"ע בהתאם לסעיף מס'  14לחוק הרשויות המקומיות.

.2

בחירת חבר מועצה חיים זברלו לסגן רה"ע ,בהתאם לסעיף מס'  15לחוק
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הרשויות המקומיות.
מוטי ששון:

טוב ,בחירת חבר המועצה חיים זברלו לסגן ראש העיר בהתאם לסעיף מס'
 15לחוק הרשויות המקומיות .מי בעד? רגע ,אני רק רוצה להוסיף פה ,רשום
שזה בשכר.

דובר:

מה עם הסמכויות?

מוטי ששון:

זהו ,אני מסתכל פה ,אני רואה שנתי לא הוסיף את זה .לא לא לא ,עזוב ,אני
אומר ,אני רוצה להעניק סמכויות.

דובר:

אתה חייב.

מוטי ששון:

או.קיי .אז רק דקה אחת ,מי בעד? זה כולל שכר .אתה יכול להרים את היד.
או.קיי .אושר פה אחד 21 ,חברים.

אושר פה אחד ) 21בעד(

החלטה:

מועצת העירייה מחליטה לאשר פה אחד את בחירת חבר מועצה חיים זברלו
לסגן רה"ע ,בהתאם לסעיף מס'  15לחוק הרשויות המקומיות.

.3

בחירת חבר המועצה זוהר נוימרק לסגן רה"ע ,בהתאם לסעיף מס'  15לחוק
הרשויות המקומיות.

מוטי ששון:

אני רוצה רק לומר ,לפני זה ,בחירה של חבר המועצה זוהר נוימרק לסגן ראש
העיר בהתאם לסעיף מס'  15לחוק הרשויות המקומיות ללא שכר .מי בעד?
רגע ,אתם נמנעים? גם קודם נמנעתם? אז רגע ,אז טעיתי בספירה .גם
בראשון וגם בשני נמנעתם?

דובר:

עם יאיר טאו היינו בעד ,לגבי זברלו נמנענו ,כנ"ל לגבי נוימרק.

מוטי ששון:

אז  19בעד ,שניים נמנעים ואין נגד.
בעד:

19

נגד:

/

נמנע2 :

אושר ברוב קולות
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מועצת העירייה מחליטה לאשר ברוב קולות את בחירת חבר המועצה זוהר
נוימרק לסגן רה"ע ,בהתאם לסעיף מס'  15לחוק הרשויות המקומיות.

מוטי ששון:

אני רק רוצה לומר שבעקבות שיחה שהיתה לי עם יאיר שדיברנו על המצב,
יאיר החליט שהוא מוותר על חצי מהשכר שלו ויאיר יהיה בהיקף של 50%
שכר .יאיר בבקשה.

יאיר טאו:

חברי מועצה .קודם כל אני רוצה להודות לראש העיר ,למוטי ששון ,לחברי,
על האמון ואני גם מודה לכם חברי המועצה על זה ,על הבחירה שלכם .אני
מודע לגודל האחריות במילוי התפקיד הזה .אני מקווה שלא אאכזב לא
אותכם ולא תושבי חולון .אני מבטיח להעמיד לשם כך את כל נסיוני ויכולתי
והכל למען תושבי חולון .תודה רבה.

מוטי ששון:

כן זברלו ,אתה רוצה לומר משהו או לא?

חיים זברלו:

אני רוצה עוד פעם להודות לחברים שנתנו לי גם אמון בקדנציה הקודמת וגם
עכשיו .אני מקווה להמשיך ולפעול למען התושבים ולמען העיר שלנו ,תודה
רבה.

דובר:

חיים גם אתה מוותר על חצי מהשכר?

דובר:

לא ,הוא לוקח את החצי של יאיר אליו.

)מדברים ברקע(
מוטי ששון:

אני מבקש ברשותכם ,נשמט נושא של זכויות חתימה ,אז אני מבקש לאפשר
לשלושת הסגנים אפשרות חתימה על מסמכים של העירייה ,ולזברלו ניתנת
האחריות על הנושא של התרבות התורנית .ובכוונתי גם לאפשר לו להיות
יו"ר איגוד ערים וכבאות חולון בת ים ואזור .גם לאילן ,רגע ,איפה אילן? עוד
לא הגעתי לאילן .אני מבקש להוסיף את זה ,אם אתם לא מתנגדים שאני
אוסיף את זה ,למרות שזה נשמט מסדר היום .בדרך כלל מאשרים ,עם
האישור יש את הנושא של הזכויות חתימה אז אם ,מה שאנחנו נוהגים
לקרוא האצלת סמכויות .חברים ,ניסן ,חרש ,אני אומר שהנושא הזה בדרך
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כלל שאנחנו בוחרים ,הנושא הזה של האצלת סמכויות נשמט .אז אני מבקש
ברשותכם להכניס את זה שזה כולל האצלת סמכויות.
ניסן זכריה:

אתה צריך לפרט איזה סמכויות.

רועי כהן:

אבל איזה סמכויות? לא יכול להיות תרבות תורנית,

ניסן זכריה:

תרבות תורנית לא מקנה שכר.

רועי כהן:

זה לא מקנה שכר ,מה הסמכויות שלו?

ניסן זכריה:

יאיר ועדת משנה עוד איך שהוא אתה יכול,

רועי כהן:

כל התקציב של תרבות תוכנית זה בקושי חצי מיליון שקל ,מקבל שכר של
מיליון וחצי בשנה,

מוטי ששון:

אתה שוכח שראש העיר מטיל עליו משימות,

רועי כהן:

אז תגיד ,מה,

מוטי ששון:

על פי משימות שראש העיר יטיל עליו .הוא גם יהיה יו"ר ועדת הנחות
בארנונה ,זה הרבה מאוד עבודה .יו"ר האיגוד שהוא ללא שכר זה גם כן
הרבה,

רועי כהן:

האיגוד זה לא קשור,

מוטי ששון:

אבל זה איגוד שהעירייה מתקצבת אותו ,אני חושב שזה גם כן הרבה עבודה.
וכל מיני דברים שאני אטיל עליו ואני הטלתי עליו .אני לא יודע כרגע איזה
עבודות אני הולך להטיל עליו בשלב זה ,אבל בדיוק ,פחות או יותר אותם
דברים שהוא עשה ואני רוצה להוסיף דברים נוספים ,שאני אשב אתו ואני
אסגור אתו מה אני נותן .אני יכול להגיד לך דבר אחד ,הוא רחוק מלהתבטל.

ניסן זכריה:

לא ,חלילה,

רועי כהן:

ברור ,אבל בסדר,

מוטי ששון:

הוא רחוק מלהתבטל.

ניסן זכריה:

אני אומר יהיה בזה פגם במינוי ,המינוי עצמו הוא פגום כי אם אתה לא
מאציל מהסמכות ספציפית יהיה לך בעיה עם השכר.

מוטי ששון:

ניסן ,גם בקדנציה הקודמת,

אילן לוי:

אין קשר בין האצלת סמכויות לשכר אני חושב.

9

מועצת העיר חולון

ישיבה שמן המניין מס' 4

04/01/2009

פרוטוקול מס' 342

ניסן זכריה:

תבדוק את זה אילן,

אילן לוי:

יכול להיות סמכויות בלי שכר גם.

ניסן זכריה:

אתה אמור לדעת אילן.

מוטי ששון:

חברים,

ניסן זכריה:

ודאי שזה חלק.

מוטי ששון:

תראה ,זה הולך ביחד ואני חוזר ואומר לכם ,הוא ביצע את העבודה שלו כפי
שביקשתי ממנו .אני אטיל עליו דברים נוספים וגם אני מטיל על יאיר.
כשנביא את הנושא של הועדות אז תראו עד כמה הוא יהיה פעיל בועדות ועד
כמה הוא יהיה אפקטיבי ויעיל לטובת המערכת העירונית .אז אם אתם
ברשותכם מאפשרים להכניס את הנושא של האצלת סמכויות אני אודה לכם,
כי עד עכשיו אני חותם על כל המסמכים של העירייה לבד ,חותם על השיקים
לבד מאז הבחירות,

דובר:

יד ימין התעייפה.

מוטי ששון:

אז אם ,יש התנגדות שאני אעלה את זה? מי מתנגד? או.קיי .אז אפשר
להעלות את זה לסדר ,נכון? אז אני מצרף את זה .כולם מסכימים .ואני צריך
להעמיד את זה עוד פעם להצבעה .אז עכשיו ,מי בעד האצלת הסמכויות כפי
שאמרתי.

ניסן זכריה:

למי? ליאיר,

מוטי ששון:

ליאיר טאו מ"מ ,לזוהר נוימרק סגן רה"ע ותכף אני אביא גם את האישור של
אילן לוי ,וגם לאילן לוי.

ניסן זכריה:

לאילן לוי אתה לא מחוייב ולזוהר מבחינת התשלום שכר,

מוטי ששון:

למה?

ניסן זכריה:

השכר ,מה שמחייב,

מוטי ששון:

לא לא לא ,אבל אני רוצה ,הזכויות חתימה.

ניסן זכריה:

אה ,החתימה?

מוטי ששון:

זכויות חתימה .עכשיו אני גם רוצה להאציל ,ואם אני רוצה להאציל סמכות,

ניסן זכריה:

לא ,אבל זה לא מחוייב בחוק ,אתה יכול להטיל סמכות בלי.
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מוטי ששון:

טוב ,אז מי בעד האצלת הסמכויות כפי שקראתי? חבר'ה ,בלבלתם אותי,

ניסן זכריה:

תעשה את כולם ביחד וגמרנו.

רועי כהן:

משהו פה לא מסתדר,

דובר:

את אילן לא מינית.

רועי כהן:

משהו פה לא מסתדר ,אתה עוד לא מינית אותו,

מוטי ששון:

את מי?

רועי כהן:

עוד לא מינית את אילן.

מוטי ששון:

אני אמרתי ששכחתי את אילן.

רועי כהן:

בוא תעשה את זה בצורה כרונולוגית.

מוטי ששון:

אז אני חוזר ואומר ,שכחתי את אילן ,עברתי את הסעיף שלו ,לא שמתי לב.
אז בוא נבחר בחירה של אילן לוי לסגן רה"ע בהתאם לסעיף מס'  15לחוק
הרשויות המקומיות .אני מאפשר לו להיות סגן רה"ע לתקופה של שנה ואחר
כך נראה.

.4

בחירת חבר המועצה אילן לוי לסגן רה"ע ,בהתאם לסעיף מס'  15לחוק
הרשויות המקומיות.

מוטי ששון:

או.קיי .מי בעד?  17בעד .מי נגד?  1נגד .מי בעד ,מי נמנע? מי נמנע?  2נמנעים
וניסן ,מה אתך?

ניסן זכריה:

הצבעתי בעד.

מוטי ששון:

אז  ,20רגע 18 ,בעד 2 ,נמנעים ו 1-נגד.
בעד:

18

נגד:

1

נמנע2 :
אושר ברוב קולות

החלטה:

מועצת העירייה מחליטה לאשר ברוב קולות את בחירת חבר המועצה אילן
לוי לסגן רה"ע ,בהתאם לסעיף מס'  15לחוק הרשויות המקומיות.
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עכשיו אני חוזר להאצלת סמכויות לכל הארבעה ,מי בעד?  .19מי נמנע? 2
נמנעים ,ניסן אתה הצבעת בעד?

ניסן זכריה:

לא ,הצבעתי בעד .לא יכול להצביע בעד המינוי שלו ונגד הסמכות שלו.

מוטי ששון:

 19בעד 2 ,נמנעים ,אין מתנגדים .ההצעה אושרה.

בעד:

19

נגד:

/

נמנע2 :
אושר ברוב קולות

החלטה:

מועצת העירייה מחליטה לאשר ברוב קולות האצלת סמכויות על ידי ראש
העירייה לחברים :יאיר טאו ,חיים זברלו ,זוהר נוימרק ואילן לוי.

.5

מינוי עוזר ראש העיר מר נתי לרנר למרכז ישיבות המועצה )בהתאם
לתוספת השנייה(.

מוטי ששון:

אני עובר לסעיף מס'  ,5מינוי ,מינוי עוזר ראש העיר מר נתי לרנר למרכז
ישיבות המועצה בהתאם לתוספת השנייה .מי בעד? אושר פה אחד.21 .

אושר פה אחד ) 21בעד(

החלטה:

מועצת העירייה מחליטה לאשר פה אחד את מינוי עוזר ראש העיר למרכז
ישיבות המועצה בהתאם לתוספת השנייה.

מוטי ששון:

אני עובר לסעיף הבא.

.6

הסמכת הגב' ניקול לוק ,ת.ז 329006662 .למפקחת רישוי עסקים.

מוטי ששון:

הסמכת הגב' ניקול לוק ,ת.ז 329006662 .למפקחת רישוי עסקים .מי בעד?
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מפקחת רישוי עסקים ,חרש ,אתה בעד? מפקחת רישוי עסקים .אושר פה
אחד 21 .בעד.

אושר פה אחד ) 21בעד(

החלטה:

מועצת העירייה מחליטה לאשר פה אחד את הסמכת הגב' ניקול לוק ,ת.ז.
 329006662למפקחת רישוי עסקים

.7

הסכמת מר אורן עמרם ,ת.ז 025510660 .למפקח רישוי עסקים.

מוטי ששון:

הסמכת המתמחה ,הסכמת מר אורן עמרם ,ת.ז 025510660 .למפקח רישוי
עסקים .מי בעד?  21בעד .אין נגד אין נמנעים ,אושר פה אחד.

אושר פה אחד ) 21בעד(

החלטה:

מועצת העירייה מחליטה לאשר פה אחד את הסכמת מר אורן עמרם ,ת.ז.
 025510660למפקח רישוי עסקים.

.8

הסמכת המתמחה לירן גיירו ,ת.ז 037351020 .להתייצב לתבוע בביהמ"ש
לעניינים מקומיים בחולון ,בהתאם לכתב ההסמכה המצ"ב.

מוטי ששון:

הסמכת המתמחה לירן גיירו ,ת.ז 037351020 .להתייצב לתבוע בביהמ"ש
לעניינים מקומיים בחולון ,בהתאם לכתב ההסמכה המצ"ב .יש טעם שאני
אקריא את כל המסמך? לא צריך לקרוא ,זה יופיע בפרוטוקול .מי בעד? 21
בעד .אין נמנעים ,אין נגד.
אושר פה אחד ) 21בעד(

החלטה:

מועצת העירייה מחליטה לאשר פה אחד את הסמכת המתמחה לירן גיירו,
ת.ז 037351020 .להתייצב לתבוע בביהמ"ש לעניינים מקומיים בחולון,
בהתאם לכתב ההסמכה המצ"ב.
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אישור המועצה לפתיחת חשבונות בנק ,בהתאם למכתבו של חשב העירייה
אורי צור ,מיום ) .24/11/2008מצ"ב(.

מוטי ששון:

אישור המועצה לפתיחת חשבונות בנק ,בהתאם למכתבו של חשב העירייה
אורי צור ,מיום  .24/11/2008קיבלתם את המכתב ,ראיתם .אז אני מבקש את
אישור המועצה להסמכת ראש העיר מר מוטי ששון וגזבר העירייה מר יצחק
וידבסקי לחתום על מסמכי פתיחת החשבונות הנ"ל ,ואישור המועצה כי בעלי
זכויות החתימה בחשבונות שיפתחו יהיו בעלי זכויות בחתימה בחשבונות
הבנקים האחרים של העירייה ובהרכב חתימות זהה .מי בעד?

יעקב חרש:

שאלה לפני .למה בשני בנקים מר וידסקי?

יצחק וידבסקי :לעירייה יש חשבונות בכל הבנקים החולונים ,בחלק מהבנקים מספר
חשבונות כתוצאה מרצון לעבוד בצורה מופרטת בכל מיני נושאים.
יעקב חרש:

כולל בנק ירושלים?

יצחק וידבסקי :גם יש לנו חשבון בבנק ירושלים .לא רק בבנקים מקומיים ,יש בנקים שאינם
אין להם סניפים בחולון,
יעקב חרש:

יש לדוגמה לעירייה ביטחונות? לעירייה יש ביטחונות מהבנק? הרי אתה
מעביר להם מזומנים ,לא לא ,הרי אתה מעביר להם רק עודפים ,כתוב פה
עודפים ,אתה מעביר להם עודפים .כשאתה מעביר להם עודפים אתה מעביר
להם מזומנים.

יצחק וידבסקי :אני מעביר לכל הבנקים ,אתה שואל אם הבנקים נותנים לי ביטחון?
יעקב חרש:

כן.

יצחק וידבסקי :הבנקים לא נותנים לי ביטחון.
מוטי ששון:

מי נותן ,איזה בנק נותן ביטחון? טוב ,מי בעד? מי בעד? או.קיי .רועי אתה
בעד ,אילן ,יואל אתה בעד? או.קיי .אז  22בעד ,אין נמנעים אין נגד.
אושר פה אחד ) 22בעד(

החלטה:

מועצת העירייה מחליטה לאשר פה אחד את פתיחת חשבונות הבנק,
בהתאם למכתבו של חשב העירייה אורי צור ,מיום ) .24/11/2008מצ"ב(.
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אישור חוזה )מצ"ב( בין עיריית חולון ובין החברה לפיתוח תיאטרון,
מוסיקה ,אמנות ומחול – חולון בע"מ.

מוטי ששון:

אישור חוזה בין עיריית חולון ובין החברה לפיתוח תיאטרון ,מוזיקה ,אמנות
ומחול חולון בע"מ .קיבלתם את זה ,אם יש שאלות בבקשה .כן רועי.

רועי כהן:

רשום בסעיף תשלומים תמורת ניהול המוסדות תשלם לחברה דמי תפעול
בסכום שיוסכם בין הצדדים בהתאם לתקציבים מאושרים של העירייה ושל
החברה .ואני כאילו ,כאילו אנחנו מאשרים עכשיו איזה תשלום בלנקו
שאנחנו לא יודעים עליו .אם היה אפשר להבין מה היה בשנה קודמת ,מה
היה כאילו ,אין פה ,אנחנו הולכים לאשר עכשיו חוזה ,שאני לא מכיר חוזה
שלא מאשרים את הסכום שלו .לא יודע.

מוטי ששון:

יצחק ,יש לך מה להגיד?

רועי כהן:

זה ,אנחנו נותנים חוזה שכל אחד כאילו מחר יכולים למלא פה כל סכום,
ברור שאני מאמין בכולם אבל,

מוטי ששון:

לא ,לא צריך,

רועי כהן:

אבל לפחות היינו מקבלים אומדן מה היה בשנה קודמת ,מה הקריטריונים.

מוטי ששון:

מיד.

רועי כהן:

הרי עכשיו זאת אומרת החלטה,

מוטי ששון:

דקה דקה ,אני אתן לך תשובה ,וידבסקי.

יצחק וידבסקי :במסגרת ת קציב העירייה אתה מאשר סכומים שמועברים לכל חברות
הבת,
רועי כהן:

תביא את זה אחרי תקציב העירייה ואז תרשום את הסכומים ,למה אני
צריך עכשיו לפני?

מוטי ששון:

זה הסכם קבוע,

יצחק וידבסקי :לא ,זה הסכם רב שנתי.
מוטי ששון:

רב שנתי.

יצחק וידבסקי :רב שנתי .כאשר אתה אמור את הסכומים לאשר מדי שנה ושנה.
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זה נראה לי התנהלות לא ,לא ,רגע ליפא ,התנהלות שאני מאשר עוד לפני,
קודם כל תאשר את התקציב ,תאשר כמה זה ותביא את הסכומים .אני לא
יכול לאשר ,אני לא מכיר,

מוטי ששון:

אתה לא מביא את ההסכם הזה כל שנה.

רועי כהן:

אלא אם כן תחדש לי ,שיש חוזים שאני נותן ,שאחרי זה ממלאים את
הסכומים ,אה?

דובר:

אתה ממלא על ידי התקציב.

רועי כהן:

אז בסדר אז אני צריך איזשהו פרמטר ,למה מילאתי ,מה ,למה,

מוטי ששון:

רועי ,ההסכם הוא הסכם שמגדיר את מערכת היחסים בין התיאטרון לבין
העירייה.

רועי כהן:

אני יודע ,כן.

מוטי ששון:

זה חוזה רב שנתי .מה שאתה מדבר ,הסכומים שיועברו כל שנה מאושרים
פה במועצה על ידך .זה מה שיהיה רשום .זה מה שיהיה רשום .אתה לא יכול
לדעת מראש מה יהיה התקציב ב 2010-אבל אתה מאשר את ההסכם שיהיה
הסכם פורמלי בין שני הגופים ,שהתיטרון הוא בבעלות של מאה אחוז של
העירייה .יש עוד שאלות? אם לא ,מי בעד?  22בעד 22 .בעד .אין מתנגדים ,אין
נמנעים .ההצעה אושרה.

אושר פה אחד ) 22בעד(

החלטה:

מועצת העירייה מחליטה לאשר פה אחד את החוזה בין עיריית חולון ובין
החברה לפיתוח תיאטרון ,מוסיקה ,אמנות ומחול – חולון בע"מ.

.11

מינוי ועדת השקעות בהתאם למכתבו של גזר העירייה מר יצחק וידבסקי,
מיום ) 18/12/2008מצ"ב(.

מוטי ששון:

מינוי ועדת השקעות בהתאם למכתבו של גזר העירייה מר יצחק וידבסקי,
מיום  .18/12/2008קיבלתם את זה .יצחק וידבסקי יו"ר ,דני פדר חבר ,אורי
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צור חבר ,אריק מולא חבר ,זוהר נוימרק חבר ,סגן ראש העיר נכון.
רועי כהן:

רגע ,אבל זו ועדה שמכוח פקודת העיריות?

מוטי ששון:

בבקשה וידבסקי תגיד לו.

יצחק וידבסקי :לפי הוראות חוזר למנהל הכללי מספר  2008 4הוא מחייב את העירייה
להקים ועדה כזאת .העירייה בעצם פועלת לפי הוראות מנכ"ל משרד הפנים.
רועי כהן:

ורגע,

דובר:

זו לא ועדת מועצה.

מוטי ששון:

לא ועדת מועצה.

רועי כהן:

ורגע ,ויש נציגות לחברים במועצה?

מוטי ששון:

שמעת.

ניסן זכריה:

ראש העיר ממנה מטעמו .ראש העיר ממנה מטעמו.

רועי כהן:

במקום ראש ,כלומר מי שהיה צריך להיות זה ראש העיר?

ניסן זכריה:

מטעמו.

מוטי ששון:

בחרתי שהוא יהיה ,סגן ראש העיר רואה חשבון ,כולם כלכלנים פה .הוא גם
היה בעבר נכון? היית ב,

דובר:

תאמין לי נבחרת חלומות ,אתה הרי יודע את זה.

מוטי ששון:

טוב ,מי בעד?  21בעד .אושר פה אחד .אין נמנעים ,22 ,אושר פה אחד ,אין
נמנעים אין מתנגדים .אני עובר לסעיף הבא.
אושר פה אחד ) 22בעד(

החלטה:

מועצת העירייה מחליטה לאשר פה אחד את מינוי ועדת השקעות בהתאם
למכתבו של גזר העירייה מר יצחק וידבסקי ,מיום .18/12/2008

.12

מינוי חברי ועדות מועצת העיר ה.16-

מוטי ששון:

מינוי חברי ועדת מועצת העיר ה .16-עכשיו ברשותכם ,אני מבקש קצת
ריכוז .פעם אני עשיתי את זה ,משה רינת תמיד היה עושה את זה עם עוד
נציג .הפעם ישבתי ועשיתי לי את הפאזל ואני,
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דובר:

בלי מחשב.

מוטי ששון:

בלי מחשב .אני אקרא את הסיעות השונות .טוב ,אני מקריא את הועדה
ואני אומר את הנציגים ,בסדר?
ועדת הנהלה .יו"ר מוטי ששון אמ"ת :זוהר נוימרק יאיר טאו רבקה עדן.
ש"ס :זברלו חיים ,בבלי .עכשיו ,אילן זה מעצם היותו סגן ראש העיר ואני
שריינתי עוד שני מקומות ,ברגע שיחתם ההסכם הקואליציוני אנחנו נצרף
עוד שתי סיעות .אנחנו עוד לא סיימנו את הדיונים אתם אבל,

ניסן זכריה:

איזה סיעות אם אפשר לדעת?

מוטי ששון:

איזה סיעות שעוד לא סיימנו אתם? זה כרגע ,דף אחד ,הכל פתוח.

ניסן זכריה:

אה זה סיעת,

מוטי ששון:

לא סיכמנו ,עד שלא סיכמנו אני לא מביא .עד שאני לא מסכם אני לא מביא.
יכול להיות שיהיה גם מקיר לקיר ,לא יודע ,אולי ימות המשיח הגיעו .טוב,
אני עובר לועדת כספים.

רועי כהן:

רגע ,אז כמה סך הכל חברים שמה?

מוטי ששון:

עוד אין ,זה פתוח ,תלוי בסיעות.

ניסן זכריה:

אתה לא יכול להגדיל את ועדת הנהלה ,זה לא,

רועי כהן:

פה יש כרגע,

מוטי ששון:

מה שקראתי,

דובר:

ועדת הנהלה בהגדרה שלה היא של נציגי הקואליציה,

ניסן זכריה:

כל הקואליציה,

דובר:

אם יהיה מקיר לקיר אז היא תגדל בלי קשר.

מוטי ששון:

כולם יהיו.
ועדת כספים תשעה חברים :מוטי ששון יו"ר ,זוהר נוימרק ,יאיר טאו ,משה
בית דגן ,זברלו חיים ,קריטי ,דרור.
עכשיו מגיע למורים ,מי הנציג שלכם? ועדת כספים חייב להיות חבר מועצה.

דובר:

יצחק תורג'מן.

מוטי ששון:

ליכוד .מי ליכוד חבר ועדת כספים? חבר ועדת כספים מהליכוד.
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דובר:

אנחנו נמסור.

מוטי ששון:

או.קיי .הם ימסרו .חולון ביתנו ,מי? לא יודע .עוד לא יודע ,ימסרו .אני עובר
לועדת מכרזים,

דובר:

הערה ,תהיה ועדת כספים מאוד מאוד בקרוב מתוקף חוק ,אז מי שלא יודיע,

מוטי ששון:

לא יגיע .טוב ,ועדת מכרזים .יו"ר יאיר טאו ,משה בית דגן ,משה מועלם,
יעקב נדלר ,איציק רון,

דובר:

יוסי נדלר,

מוטי ששון:

מה כתבתי?

דובר:

יעקב נדלר אמרת.

מוטי ששון:

תמיד אני מתבלבל ,13 ,השארתי את רוב הועדות אותו דבר .איציק רון,
זברלו חיים ,ג'מילי דוד .ליכוד? לב פנחסוב ,אז הורדתי ג'מילי ,להוריד את
ג'מילי דוד ולשים את לב פנחסוב .ליכוד? חרש אתה רוצה ללכת בדרך של
אבא שלך? מורים .מחנה חברתי.

דובר:

עמוס.

מוטי ששון:

חולון ביתנו .יוליה מלינובסקי .קדימה רועי כהן ואילן לוי .אז כל הועדה
הזאת כבר מלאה ,יאיר אתה יכול לכנס אותה .אני עובר ,כן ,אני עובר לועדה
הבאה.
הנחה בארנונה .יו"ר זברלו חיים ,אמת מועלם משה ,חולון ביתנו מי?

ניסן זכריה:

לא ,מוטי ,הפקודה אומרת שזה רוב בסיעה הגדולה באופוזיציה שקיבלה את
מירב הקולות .תקרא את הפקודה .תקרא את הפקודה לגבי ועדת הנחות מה
ההרכב שלה .זה הסיעה הגדולה באופוזיציה ואם יש זהות אז זו שקיבלה
את מירב הקולות .שזה אומר החינוך .ואם החינוך לא רוצה הוא יכול
להכניס מי שהוא רוצה הבא בתור אחריו ,מי שקיבל את מירב הקולות.
מאחר וסיעות האופוזיציה זה .2 ,2 ,2

מוטי ששון:

רגע ,אני רוצה רגע לבדוק מה שאומר ניסן.

ניסן זכריה:

לא לא ,מוטי זה בדוק ,זה מהפקודה עצמה.

מוטי ששון:

בשביל זה יש יועץ משפטי שיבדוק.
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ניסן זכריה:

הוא היה צריך לדעת בעל פה.

מוטי ששון:

טוב ,אני משאיר את זה פתוח.

ניסן זכריה:

תגיד עכשיו,

מוטי ששון:

אני משאיר את זה פתוח,

ניסן זכריה:

מוטי ,יש תיקון לפרוטוקול הקודם ,הוא מוכן שרועי יחליף אותו.

מוטי ששון:

שמה?

ניסן זכריה:

יואל מוכן שרועי יהיה במקומו מ"מ בועדת משנה.

רועי כהן:

למה לא? מה...

מוטי ששון:

בישיבה אחרי זה מה זה חשוב? אתה לא ...מחר ,אני לא יכול לפתוח את
הישיבה שנעלתי אותה .אתם תמשיכו לחפש ,אני עובר לועדת חינוך .ועדת
החינוך יו"ר מוטי ששון,

ניסן זכריה:

כמה חברים?

מוטי ששון:

אמת .13

ניסן זכריה:

כולם ?13

מוטי ששון:

לא לא לא ,בחינוך יש לפי ההגדרה בחוק.

דובר:

צודק ,צודק.

ניסן זכריה:

צודק נכון?

דובר:

צודק ,צודק.

מוטי ששון:

חכה ,אני כבר חוזר לשם .יו"ר מוטי ששון של ועדת החינוך ,חברים אורה
גזית ,משה מועלם .מורים.

דובר:

עזרא.

מוטי ששון:

מחנה חברתי.

ניסן זכריה:

אנחנו רוצים לתת למורים את המקום שלנו .אתם רוצים?

דובר:

כן ,ועוד איך.

מוטי ששון:

לב פנחסוב .מנהלת בית ספר יסודי ניצה ,מנהלת בית ספר ביאליק ,ברח לי
השם שלה.

דוברת:

ניצה שלום קוראים לה.
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ניצה שלום .מיכל שחר מנהלת בית ספר תיכון ,יו"ר מועצת תלמידים מעל
גיל  17מי זה היום?

דוברת:

דניאל רחימוב.

מוטי ששון:

ונציג ועד ההורים.

דוברת:

עוד לא נבחרו.

דובר:

נציג ועד הורים עירוני ,עוד לא נבחר.

מוטי ששון:

מי זה הסגן שלך? טוב ,לא נבחר כרגע.

דובר:

יעקב עזר עד שיבחר ,מה הבעיה?

מוטי ששון:

יעקב עזר נציג ועד הורים ,אבינועם גרנות ראש מינהל החינוך .אז הועדה
הזאת סגורה .לא ,יש שמה נציגים שהם לא חברי מועצה .חברי מועצה יש לך
ששה חברי מועצה בלבד .אני עובר לועדת שמות ,ועדת,

ניסן זכריה:

תחזור לועדת הנחות מוטי.

רועי כהן:

ועדת הנחות נסיים את זה ,זה,

מוטי ששון:

ועדת הנחות .מי זו הסיעה הגדולה?

ניסן זכריה:

מר סיטון.

עזרא סיטון :אנחנו מוותרים מוטי על הנציגות שלנו בועדת הנחות לרשימה של עמוס
ירושלמי.
ניסן זכריה:

בכל מקרה זה הסיעה הבאה .ועדת הנחות .עמוס עמוס ,לא לא ,אני לא
רוצה.

מוטי ששון:

טוב ,אז אני מקריא לפרוטוקול ,ועדת הנחה מועלם משה ,זברלו חיים יו"ר
ועמוס ירושלמי.
אני הולך לועדת השמות .ועדת שמות :יוסי נדלר ,קליימן זאב ,דני יחיאלי,

רועי כהן:

מי יו"ר?

מוטי ששון:

מיד .קליימן זאב ,דני יחיאלי ,רבקה עדן ,קובי זיתוני .ש"ס איפה זברלו? כן,
ליכוד ,מי הנציג שלכם בועדת שמות?

דובר:

אנחנו נמסור.

מוטי ששון:

או.קיי.
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דובר:

שם אחד?

מוטי ששון:

שניים.

דובר:

שלושה .שלושה לש"ס?

דובר:

ליכוד אחד נכון?

רועי כהן:

כמה יש סך הכל כשאתה מקריא את הרשימה ומי היו"ר בסדר? כי אנחנו,
זה ה,

מוטי ששון:

או.קיי .מורים ,מי הנציג שלכם? חבר'ה ,זה לא חייב להיות חברי מועצה.

ניסן זכריה:

כן כן ,זה ועדות,

מוטי ששון:

לא חייב להיות חברי מועצה.

רועי כהן:

שיביאו לך את השמות.

)מדברים ברקע(
ניסן זכריה:

שמות יועברו.

מוטי ששון:

יש לך עוד שניים ,אתה צריך להעביר לי עוד שניים זברלו .ג'מילי דוד ,חסר
לך עוד אחד ,המורים אתם תמסרו לי? מורים ימסרו גם כן .מחנה חברתי?
מה? חולון ביתנו? רועי?

רועי כהן:

נמסור.

מוטי ששון:

טוב .אני עובר לועדה הבאה ,ועדת מל"ח,

ניסן זכריה:

כמה חברים?

מוטי ששון:

.13

ניסן זכריה:

גם ?13

מוטי ששון:

זה מה שהיה ,לקחתי את הקודם.

ניסן זכריה:

זו ועדה סטטוטורית ,לא? זה רק חברי מועצה?

מוטי ששון:

לאו דווקא ,אבל אני לקחתי את מוטי ששון ,אני יו"ר ועדת מל"ח בתוקף
התפקיד שלי .כל הועדות שאני יו"ר שלהם זה בתוקף התפקיד למעט כספים.

רועי כהן:

מי היו"ר בשמות?

מוטי ששון:

עוד לא נתתי ,דקה .יאיר טאו ,זוהר נוימרק ,מועלם משה ,זברלו חיים,
זברלו תן עוד ,בבלי,
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ניסן זכריה:

אתה יכול לאנשים אחרים גם,

מוטי ששון:

יש לך עוד מקום אחד ,ליכוד,

ניסן זכריה:

אתה לא חייב חבר מועצה רק.

מוטי ששון:

ימסור,

דובר:

אנחנו נמסור.

דובר:

אנחנו נמסור מוטי.

מוטי ששון:

מי הליכוד?

דובר:

אנחנו נמסור.

מוטי ששון:

ימסרו .מורים .מה? מחנה חברתי ,ימסרו .חולון ביתנו? קדימה רועי.

רועי כהן:

נמסור.

מוטי ששון:

טוב ,אז אני ,אז אני קורא שוב .אז כרגע יש את מוטי ששון ,יאיר טאו ,זוהר
נוימרק ,מועלם משה ,אחיעם קמינסקי ,זברלו חיים ,בבלי יעקב ,אילן לוי,
תורג'מן .אלה כרגע שנתנו את השמות 10 ,מתוך  ,13אפשר לכנס את זה .טוב,
מ"מ שלי זה יאיר טאו.

יואל ישורון :מוטי ,ב 2003-היתה לך איזו טבלה ,אתה זוכר?
אנחנו בסדר ,טוב ,מה?

מוטי ששון:

יואל ישורון :היתה לך טבלה ב 2003-כזו מובנית כזו,
מוטי ששון:

כן ,אבל לא הביאו שמות אז לא,

ניסן זכריה:

לא ...אחרות ,מה.

מוטי ששון:

החלוקה .אני עובר לועדה הבאה ,בטיחות בדרכים .בטיחות בדרכים.
בטיחות בדרכים מסתבר שצריך ,אתה אמרת חברי מועצה? ששה חברי
מועצה .טוב ,יאיר טאו ,חייבים להיות כולם חברי מועצה?

ניסן זכריה:

בטיחות בדרכים לא.

רועי כהן:

כן כן ,חברי מועצה ,ששה חברי מועצה.

מוטי ששון:

ששה חברי מועצה .תסתכל ליפא .כתוב ששה חברי מועצה? והיתר?

)מדברים ברקע(
מוטי ששון:

טוב ,יאיר טאו יו"ר וכולם חייבים להיות חברי מועצה? כולם חברי מועצה?
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מחברי המועצה תשעה.
רועי כהן:

נציגים של החברי מועצה.

מוטי ששון:

חוץ מנציגי ציבור .לא חובה ,לא חובה? בסדר ,יאיר טאו ,ניסן קרוס ,ש"ס
יש לכם? ג'מילי ,ניסן יש לכם?

ניסן זכריה:

מה זה?

מוטי ששון:

בטיחות בדרכים.

ניסן זכריה:

עמוס ,עמוס.

מוטי ששון:

מורים.

ניסן זכריה:

הוא יודע את הכל אל תדאג.

מוטי ששון:

מורים.

ניסן זכריה:

חייב אמרת לא? אז לא ,אז אם לא חייב אז תשאיר את זה פתוח ,בטיחות
בדרכים פתוח.

מוטי ששון:

מורים ,יש לכם?

דובר:

נמסור.

מוטי ששון:

ליכוד? או חולון ביתנו רשמתי ,תהיו ברוטציה ,מי? ימסרו .זה ברוטציה
עשיתי עם ,יו"ר זה יאיר טאו וניסן קרוס וג'מילי ,מימי פלג מהנדסת העיר,
אבינועם גרנות ראש מינהל החינוך ,הרצל רוזנטל סמנכ"ל תשתיות ,נורית
כספית מנהלת מחלקת תנועה ,נציג המשטרה ונציג משרד התחבורה.

רועי כהן:

צריך להיות סך הכל .15

מוטי ששון:

יש ,בדיוק  ,15 .15יש הרבה זה ,הנצחת קורבנות הטרור :עדן רבקה ,חיה
תלמי ,יעקב בבלי ,מחנה חברתי? אין .רועי כהן מקדימה מוצג כיו"ר הועדה.
ליכוד נציג ציבור יש לכם?

דובר:

לא.

מוטי ששון:

ימסרו.

)מדברים ברקע(
רועי כהן:

זה צריך להיות  ,3 ,3 ,3איך יש פה  4חברי מועצה?

מוטי ששון:

מי?
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רועי כהן:

צריך להיות לפי הפקודה  3חברי מועצה 3 ,נציגי ציבור ,מה?

דובר:

עד חמשה.

רועי כהן:

אה ,רשום עד חמשה?

מוטי ששון:

ואם שמתי ששה מה ,העולם התהפך? עד חמשה ,אז אפשר למחוק את ה..

)מדברים ברקע(
רועי כהן:

כן יש ,זה ששה סך הכל כי יש נציגי ציבור ,שלושה נציגי ציבור .יש שלושה
שאתה יכול לתת לסיעות להביא נציגי ציבור.

מוטי ששון:

כן נו בסדר ,נציג ציבור ,שמתי נציג ציבור .אז אמרתי ,עדן רבקה מועצה,
חיה תלמי נציג ציבור ,מחנה חברתי יתן לי נציג ציבור ,הליכוד יתן לי נציג
ציבור.

רועי כהן:

אז רגע ,חסר עוד חבר מועצה אחד ,אני רבקה עדן ועוד,

מוטי ששון:

חסר אחד של ,עדן רועי בבלי .ואני חוזר ואומר ,עדן רבקה חיה תלמי יעקב
בבלי רועי כהן אז כבר יש לך ,כל היתר יביאו את השמות.
איכות הסביבה :איציק רון אמת ,רבקה עדן אמת ,חיים זברלו ש"ס ,מורים?
ארבעה חברי מועצה ,מורים יש לכם מישהו?

דובר:

נציג ציבור יכול להיות?

מוטי ששון:

לא ,מורים זה מועצה .מועצה .הם חייבים לתת מועצה.

עזרא סיטון :טוב ,אני אקח את זה עלי מוטי ,עזרא סיטון.
ניסן זכריה:

מה זה ועדה סטטוטורית מוטי?

מוטי ששון:

ארגונים ירוקים אורנה נתנזון ומי השני? טוב אנחנו ,ואנחנו מוסיפים את
איזבל אפיק ,ד"ר איזבל אפיק שהיא מנהלת היחידה לאיכות הסביבה
בעירייה ,ויוספו לה נציג השר ונציג ארגון ארצי .טוב ,אז יש פה תיקון,
באיכות הסביבה לא חיים זברלו ,תמחוק את חיים זברלו ,ג'מילי דוד .שהוא
גם יהיה היו"ר .או.קיי .אני עובר לועדה הבאה.
ועדת ספורט :קובי זיתוני יו"ר ,נוימרק זוהר ,גרינברג מנחם ,יניב פכטר ,עזר
אלי ,חיים זברלו ,לב פנחסוב .ליכוד ,מי?

דובר:

נמסור.
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ימסרו ,מורים?

עזרא סיטון :אני אהיה שם ,עזרא סיטון.
מוטי ששון:

מחנה חברתי? חולון ביתנו ,מה? כן .ימסור? רועי?

רועי כהן:

אני.

מוטי ששון:

אילן לוי?

אילן לוי:

רוני פתל.

מוטי ששון:

רוני פתל .אז אני קורא את השמות שאושרו :קובי זיתוני יו"ר ,נוימרק
זוהר ,גרינברג מנחם ,יניב פכטר ,עזר אלי ,חיים זברלו ,לב פנחסוב ,עזרא
סיטון ,אהרון איסרס ,רועי כהן ,רוני פתל.
חבר'ה ,רכש ובלאי .הלרמן מוטי ,יוסף כהן ,אורה גזית ,רם פרדס ,לב
פנחסוב יו"ר ,יהודה קהתי ליכוד ,ליכוד?

דובר:

אנחנו נמסור.

מוטי ששון:

מורים?

דובר:

אנחנו נמסור.

מוטי ששון:

חולון ביתנו? סטניסלב תמסרו? ימסרו ,אז אני קורא מה שכרגע מאושר.

ניסן זכריה:

כמה חברים מוטי?

מוטי ששון:

מה?

ניסן זכריה:

כמה חברים?

מוטי ששון:

הלרמן מוטי,

ניסן זכריה:

כמה חברים?

מוטי ששון:

תשעה חברים.

ניסן זכריה:

תשעה?

רועי כהן:

למה? אבל בכל הזה המפתח היה  13למה פה ?9

מוטי ששון:

חבר'ה ,אני הולך בדיוק מה שהיה פעם קודמת.

ניסן זכריה:

פעם קודמת זה היה .13

רועי כהן:

היה  ,13לכולם היה .13

מוטי ששון:

לא ,לא היה.
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ניסן זכריה:

פעם קודמת ועדת מכרזים לא היתה .13

מוטי ששון:

היתה ,היתה.

ניסן זכריה:

היתה .11

רועי כהן:

כולם היו .13

מוטי ששון:

חבר'ה ,זה ההצעה שלי .ישבתי עליה ,שברתי את הראש,

דובר:

קשה למצוא ...15

מוטי ששון:

בדיוק,

ניסן זכריה:

בגלל זה אתה עושה  ,13בגלל זה הם לא באים ,מה?

מוטי ששון:

טוב ,אז אני הקראתי ,הלרמן מוטי ,יוסף כהן ,אורה גזית ,רם פרדס ,יו"ר לב
פנחסוב ,יהודה קהתי ,היתר ימסרו את השמות.
אני עובר לועדת תנועה :יוסי נדר ,קובי זיתוני ,גבי טאוסק ,הילה דרכלר ,שם
חמישי אנחנו ,סיעת אמת תמסור .יו"ר יעקב בבלי ,מי השני? מי השני? ג'מילי
דוד ,ליכוד מי?

דובר:

נמסור.

מוטי ששון:

ימסרו .מורים? ימסרו .מחנה חברתי? ימסרו ,יש לכם שניים.

ניסן זכריה:

או.קיי .אנחנו נמסור ,שניים.

מוטי ששון:

חולון ביתנו?  ,1ימסרו .אילן לוי ,ועדת תנועה ,יש לך?

אילן לוי:

נמסור.

מוטי ששון:

אז כרגע מאושרים יוסי נדלר ,קובי זיתוני ,גבי טאוסק ,הילה דרכלר ,יו"ר
יעקב בבלי וג'מילי דוד.
אני עובר לסעיף הבא :ועדה לענייני סמים .אורה גזית,

)מדברים ברקע(
מוטי ששון:

ועדת תנועה קריטי דרור במקום ג'מילי דוד .טוב ,אני עובר לסעיף הבא:
ועדה לענייני סמים ,חייבים להיות חברי מועצה ,אורה גזית ,איציק רון ,חיים
זברלו ,זהו .אלא אם כן אנחנו אח"כ נעשה תמרונים,

ניסן זכריה:

צריך איזשהו נציג של האופוזיציה לפחות שיהיה שם.

מוטי ששון:

מה? תכף ,נגיע גם אליכם .תראה ,קודם כל לפי האחוזים אני הולך .אסא בן
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יוסף ,אבינועם גרנות ,שני נציגי ציבור שעוד לא נתתי ,רונית חיימוב מנהלת
בית ספר תיכון ויהיו עוד שני נציגי ציבור ,ונציג הרשות הלאומית למלחמה
בסמים .אז כרגע מאושרים אורה גזית ,איציק רון ,חיים זברלו ,אסא בן
יוסף ,אבינועם גרנות ורונית חיימוב .אני רק אומר לכם חבר'ה ,אנחנו
מאשרים את זה כרגע ,ירצו שינויים תעשו שינויים.
ועדת תנועה,
דובר:

נוער.

מוטי ששון:

טוב ,רבקה עדן ,אורה גזית ,רון יצחק ,בר סיטון ,אברהם סלע ,ש"ס? נציגים
לועדת נוער.

דובר:

נמסור.

מוטי ששון:

ימסרו .סיטון עזרא ,אתה בסדר ,ליכוד מי?

דובר:

נמסור.

מוטי ששון:

מחנה חברתי?

ניסן זכריה:

אנחנו נמסור.

מוטי ששון:

חולון ביתנו? ימסרו .קדימה?

דובר:

נמסור.

מוטי ששון:

טוב ,יו"ר סיטון ,סיטון יו"ר ועדת נוער.

דובר:

סיטון אתה מחליף אותי ,אתה נכנס לנעלים גדולות.

מוטי ששון:

או.קיי .מקובל עליך או לא? אני צריך לחלק ועדות חבר'ה.

עזרא סיטון :הייתי ,טוב זה לא,
דובר:

תגיד מה שאתה רוצה.

עזרא סיטון ... :עכשיו אולי אחר כך,
מוטי ששון:

בסדר ,אז אני לא רושם אותך יו"ר ,נדבר .אבל זה אתה תהיה בועדת נוער?
אתה תהיה ועדת נוער?

עזרא סיטון :חבר,
מוטי ששון:

חבר ועדה .טוב .ועדה לקידום מעמד הילד .קבע יחד אתם ,ידבר אתם.

עזרא סיטון :לזה הייתי מוכן להתנדב מוטי ,ליו"ר הועדה לקידום מעמד הילד.
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ועדה לקידום מעמד הילד .יש לנו כאן את רבקה עדן ,יניב פכטר ,אבל אין
לכם פה נציג אבל אני מוכן ,כן נציג ,מי הנציג שלכם?

דובר:

אתה רוצה להיות גם נציג שם?

דובר:

אני חושב רק חברי מועצה בועדה הזאת.

)מדברים ברקע(
מוטי ששון:

טוב ,אז אני קורא את שמות המורים ,אתה מי הנציג תורג'מן או אתה?
בקידום מעמד הילד ,מי? טוב ,זברלו ,מי אצלכם בקידום מעמד הילד?

ניסן זכריה:

זברלו.

חיים זברלו:

למה אתה צוחק?

ניסן זכריה:

לא צוחק.

מוטי ששון:

ליכוד? זברלו אתה תמסור לי? ליכוד? אז כרגע יש,

דובר:

מי היו"ר?

מוטי ששון:

היו"ר כרגע רבקה עדן אבל אני רוצה לראות ,אני צריך לשבת עם המורים.
ועדת ביקורת :אורה גזית ,יוסף נדלר ,מועלם משה ,בבלי .ליכוד ,יואל
ישורון .היו"ר שלכם ,חולון ביתנו ,חולון ביתנו ימסרו .קדימה?

ניסן זכריה:

מוטי יש לי שאלה מהותית .מי קבע מי יהיה יו"ר ועדת הביקורת ועל סמך
מה אתה קובע את זה?

יואל ישורון :לא קובע ,אני מעמיד את עצמי.
מוטי ששון:

אני ככה ,מה שאני עשיתי ,אני ישבתי לבד על החומר הזה ,החבר'ה שלי
נפגשו עם אנשים מהסיעות השונות יאיר ונתי .הביאו לי את הבקשות של
האנשים שונים ושמתי את זה .אפשר לחלוק עלי ,אפשר להציע משהו אחר,
זה לא תורה מסיני שכל מה שאני מציע אפשר לקבל .זה ההצעה שלי.

ניסן זכריה:

כן ,אבל ההצעה שלך,

מוטי ששון:

יואל היה בקדנציה הקודמת,

ניסן זכריה:

מטבעה תזכה לרוב מאחר ויש לך קואליציה והיא ממנה את הועדות .אנחנו
לא באים להצביע פה,

מוטי ששון:

אבל יואל לא בקואליציה ,הם לא הצטרפו לקואליציה ,יצטרפו לקואליציה
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זה סיפור אחר ,כרגע הם לא בקואליציה .גם סיטון כרגע לא בקואליציה.
ניסן זכריה:

בסדר.

מוטי ששון:

יצטרפו לקואליציה אז הסיפור הוא אחר ,אז הועדה,

ניסן זכריה:

זאת הועדה היחידה שאתה צריך לתת פריבילגיה לאופוזיציה שתבחר אותה
אני חושב.

מוטי ששון:

אבל כרגע חרש ויואל לא הצטרפו לקואליציה וסיטון ותורג'מן לא הצטרפו
לקואליציה ויוליה לא הצטרפה לקואליציה .אני לא יודע איך תהיה
הקואליציה .וגם רועי כהן רוצה להצטרף ,אז אני לא יודע.

ניסן זכריה:

אחרי שסיכמת אתו ,נו באמת.

יואל ישורון :מה זה סיכמתי אתו? אני מעמיד את עצמי.
מוטי ששון:

אני רק יכול להגיד דבר אחד .אני לא דיברתי עם יואל ולא דיברתי עם חרש
על התפקיד הזה ,אני דיברתי אתם במושגים שיהיו חברים בהנהלת
הקואליציה ,זה מה שדיברתי.

ניסן זכריה:

להזכיר רק ליואל שבקדנציה הקודמת בדבריו הוא ,לא אתה ,אתה רצית
למנות את ויקי את שמיקי לא משנה ,הוא בדבריו ,הוא עצמו הטיף לך מוסר
בזמנו שזה תפקיד ששמור לאופוזיציה,

יואל ישורון :אני באופוזיציה,
ניסן זכריה:

מה? אבל למה שאתה תחליט עבור האופוזיציה?

יואל ישורון :אם אני אהיה בקואליציה,
ניסן זכריה:

אבל למה שתחליט עבור האופוזיציה?

יואל ישורון :תעמיד את עצמך לבחירה אין בעיה.
ניסן זכריה:

לא ,למה שתחליט עבור האופוזיציה יואל? אתה בעצמך הטפת לראש העיר,
על אותה שיטה,

יואל ישורון :ניסן ,הדרך היחידה ,אז אני באופוזיציה ,מה?
מוטי ששון:

הוא לא בקואליציה.

ניסן זכריה:

כל מוטי ,אבל הוא הטיף לך בזמנו ,הוא בזמנו הטיף את המוסר הזה
שהאופוזיציה תבחר מקרבתה מועמד,
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יואל ישורון :אני באופוזיציה.
מוטי ששון:

קודם כל עובדתית ,מיקי לא הובא,

ניסן זכריה:

גם שרון אביגיל לא נבחרה ,נו מוטי עזוב את ההיסטוריה ,אנחנו מדברים,

מוטי ששון:

לא ,זה לא נכון ,מיקי שמריהו לא הובא לאישור המועצה ,יואל הובא.

ניסן זכריה:

אני זוכר בדיוק את הכל ,מוטי .אני מדבר על זה שיואל בעצמו הציע את
ההצעה הזאת.

מוטי ששון:

אז הצעה?

ניסן זכריה:

שבזמנו ,יואל בעצמו ,וזה מופיע בפרוטוקול יואל ותבדוק את זה והוא ביקש
ממך,

יואל ישורון :ש?
ניסן זכריה:

שיו"ר ועדת הביקורת זה פריבילגיה של האופוזיציה ואנחנו נחליט מי
המועמד מטעמנו,

מוטי ששון:

נכון ,לכן מיקי לא עלה לסדר היום.

יואל ישורון ... :שאני אהיה ,סליחה?
ניסן זכריה:

אני לא אמרתי שאתה לא תהיה.

יואל ישורון:

לא ,איך הוחלט,

מוטי ששון:

יואל ,ניסן ,אבל לכן מיקי לא עלה לסדר היום נתן את זה לאופוזיציה.

ניסן זכריה:

אני מדבר בטרם בחירתו של מיקי ,אני מדבר על פרשת שרון אביגיל ,בחייך.
זה לא נכון יואל ,עזוב,

יואל ישורון :מיקי עלה לכותרות,
ניסן זכריה:

אין בעיה מוטי זה בסדר ,אני לא נגד יואל חלילה ,אני חושב שההליך הוא לא
תקין .כי ההליך לא תקין יואל ,מי קבע שאתה תייצג את האופוזיציה?

יואל ישורון:

אף אחד לא ,תעלה את זה להצבעה ,מה הבעיה.

ניסן זכריה:

לא ,אני לא עושה אתך תחרות מול תמיכה של ראש העיר ,נו באמת.

מוטי ששון:

טוב,

דובר:

אז מיקי היה,

מוטי ששון:

מיקי לא היה מועמד ,מאיפה הכנסת את זה? מיקי לא הציג את המועמדות
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שלו בכלל.
ניסן זכריה:

היית אומר לי לפני זה ,היית אומר לי לפני זה שאתה רוצה.

מוטי ששון:

יואל הפיצו ,מה שהפיצו שכאילו אני,

יואל ישורון:

שיפיצו ,בסדר,

מוטי ששון:

מיקי יו"ר יהיה מטעמי ,יו"ר ועדת הביקורת ,יואל הוא לא הציג את
המועמדות שלו בכלל ,הוא גם לא רוצה בכלל ,ואתם בחרתם את יואל .ואני
רק מזכיר לך ניסן שיואל בזמנו אמרנו יואל תבחר את הנציג שלך והוא בחר
בך ולא בעצמו.

ניסן זכריה:

לא אדוני ,אני ,מי שמינה אותי זה האופוזיציה הלאומתית אני רוצה להזכיר
לך ,מי שמינה אותי זה האופוזיציה הלאומתית לא אתה ,אני מצטער,

מוטי ששון:

וראש האופוזיציה היה יואל,

ניסן זכריה:

אתה לא זוכר ,אתה לא זוכר מוטי.

מוטי ששון:

יואל היה יו"ר האופוזיציה.

ניסן זכריה:

לא ,הוא לא היה יו"ר האופוזיציה.

יואל ישורון:

אני הייתי יו"ר האופוזיציה ,יכולתי להעמיד את עצמי גם אז ,נו אז מה?

מוטי ששון:

אורה גזית ,יוסף נדלר ,מועלם משה ,בבלי יעקב ,יואל ישורון וחסרים עוד
שניים מחולון ביתנו ואחד מקדימה ,אז רועי ,אחד ,וזה רק חברי מועצה זה
או אתה או יוליה ורועי או אתה או אתה.

רועי כהן:

אני יכול לתת את זה למישהו אחר.

מוטי ששון:

הכל אתה יכול לעשות.

רועי כהן:

בסדר ,אני אתן.

מוטי ששון:

אין בעיה .אני עובר לסעיף הבא ,לועדה הבאה .ועדת קליטה.

דובר:

איזה ועדה?

מוטי ששון:

קליטה .סימון לוין ,מאשה טאוסק ,אהובה לכיש ,חיה תלמי ,לסיעת אמת
מגיע עוד אחד .ש"ס ימסרו .ליכוד?

דובר:

ימסרו.

מוטי ששון:

ימסרו .מחנה חברתי?
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ניסן זכריה:

מה זה איזה ועדה? אנחנו נמסור.

מוטי ששון:

ימסרו .יוליה מלינובסקי רשמתי אותה כיו"ר ועדת קליטה ,אמרתי בטח
מעניין אותה ויש לה עוד מקום אחד .אילן לוי ,מה לא? היא לא רוצה לא ,אז
שהיא תגיד .אני צריך לתת ועדות לפי החלק היחסי .אילן לוי ,מי האיש שלך?

אילן לוי:

ויקטור זגיניאלו.

מוטי ששון:

או.קיי .אז השמות כרגע מאושרים ,סימון לוין ,מאשה טאוסק ,אהובה
לכיד ,תלמה תלמי ,יוליה מלינובסקי ,ויקטור זגיניאלו .היו"ר יוליה.
ועדת ביטחון ,יאיר ,אתה לא עוזר לי .קובי זיתוני ,יעקב עזר ,שכטר אבינועם,
יחיעם קמינסקי ,מגיע עוד אחד לסיעת אמת .ש"ס ,איפה זברלו? הלך,

)מדברים ברקע(
מוטי ששון:

בבלי אתה יכול להיות גם כן .יש לך עוד שניים בבלי.

דובר:

אתה רוצה? אז תרשום את אילן.

מוטי ששון:

חכה ,אילן מגיע לו בלאו הכי .מחנה חברתי ימסרו ,חולון ביתנו ימסרו .אה,
אין בעיה ,סטניסלב,

ניסן זכריה:

סוף סוף יש משהו שהוא רוצה ,בחייך.

מוטי ששון:

יוסין ,או.קיי .סטניסלב יוסין .ליכוד ,מי? ימסרו .מורים? אילן לוי יו"ר .אז
כרגע מאושרים קובי זיתוני ,יעקב עזר ,שכטר אבינועם ,יחיעם קמינסקי,
יעקב בבלי ,סטניסלב יוסין ,ויו"ר אילן לוי.

דובר:

תרשום את לב פנחסוב.

מוטי ששון:

לב פנחסוב גם .ושוב יושב ,לא חשוב ,העיקר מילאו את המכסה שלהם .אני
עובר לועדה הבאה ,ועדת בריאות.
ועדת בריאות טובי פריזמן ,זאב קליימן ,אני אביא עוד שני ,למפלגת ,לסיעת
אמת חסרים עוד שלושה .ש"ס מי זה ,מי אצלכם בועדת בריאות?

דובר:

תכתוב שוב יוסף.

מוטי ששון:

טוב ,חבר'ה ,תביאו בפעם הבאה.

דובר:

לא באמת מוטי תרשום .אני דיברתי אתו נו.

מוטי ששון:

שוב יוסף .מורים ,מי הנציג? מורים ,ימסרו .מחנה חברתי?
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ניסן זכריה:

נמסור.

מוטי ששון:

חולון ביתנו? קדימה? אילן לוי? שנהיה בריאים נמסור .טוב ,טובי פריזמן נו,
שמתי .קראתי אותו ,טובי פריזמן וזאב קליימן ,מה עם עליזה לב ,מוכנה?
עליזה לב ,שוב יוסף .כרגע מה שאושר והכוונה לתת ועדת בריאות לחצי
קדנציה לועדה ,למחנה חברתי וחצי שני לחולון ביתנו.

ניסן זכריה:

זה חייב להיות חבר מועצה יו"ר?

מוטי ששון:

ועדת בריאות?

ניסן זכריה:

הוא יקבל את היו"ר ואנחנו נהיה חבר ,הוא יהיה חצי עם יוליה ,אין בעיה.

מוטי ששון:

חצי עם יוליה .אז אני כותב את רועי.

ניסן זכריה:

לא ,חבר יש לנו .ועדה לבחירת עובדים בכירים .זו ועדה על פי חוק ,זה ראש
העיר ,חיים זברלו ואנחנו מציעים את השלישית יוליה מלינובסקי או ,או.קיי.
זה חייב להיות חברי מועצה.
ועדת רווחה זו הועדה האחרונה .ועדה אחרונה :יואל ברוך ,איציק לוי ,יואלה
אנושי ,מור אהרון ,כהן משה .ש"ס ,מי בועדת רווחה זברלו?

חיים זברלו:

דרור קריטי.

ניסן זכריה:

קריטי דרור ,יש לך עוד שניים.

חיים זברלו:

לב פנחסוב,

מוטי ששון:

כהן סבן משה לא? אז קראתי ,כן חבר'ה ,כן ,איציק לוי מופיע ,ג'מילי דוד.
מורים ,יש לכם? למורים .מורים יש לכם?

דוברת:

הוא לא עונה ,תענה ,אילן.

עזרא סיטון :זה חייב להיות חברי מועצת עיר?
מוטי ששון:

לא.

עזרא סיטון :אנחנו נמסור.
מוטי ששון:

תמסרו .עמוס ירושלמי ומי עוד?

ניסן זכריה:

למה?

מוטי ששון:

יו"ר ועדת רווחה.

ניסן זכריה:

עמוס לא רוצה יו"ר תעביר לרועי ,לא רוצה מה? הוא יהיה חבר אבל הוא לא
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רוצה להיות יו"ר.
מוטי ששון:

הוא לא רוצה להיות יו"ר ועדת רווחה.

ניסן זכריה:

לא לא ,הוא ביקש להעביר לרועי.

דובר:

ניסן אתה אז דיברת אתי ,ציינת את זה?

ניסן זכריה:

ציינתי את זה? לא ציינתי ,מה שדיברתי אתך זה משהו אחר אבל לא משנה.
לא ביקשתי ממך רווחה ,אמרתי לך עמוס לא רוצה.

דובר:

טוב לא הבנו ,אז אנחנו לא הבנו נכון.

ניסן זכריה:

לא חשוב ,זה לא ,אין ,לא קרה כלום.

מוטי ששון:

חולון ביתנו ימסרו,

דובר:

חביבי יש לך תיק תיק אתה.

ניסן זכריה:

כן ,יש לו זמן פנוי.

מוטי ששון:

טוב ,האדם השני זה רועי.

דובר:

אז רועי נותן לו כאילו את ה,

ניסן זכריה:

לא,

מוטי ששון:

אבל רועי לא מגיע לו כי,

ניסן זכריה:

לא מגיע לו אז עמוס ורועי יהיו בועדת רווחה ורועי יהיה יו"ר ,אם יש לכם
יו"ר אחר אז...

)מדברים ברקע(
מוטי ששון:

טוב חברים .אלה הועדות שקראתי אותם .מה? רועי כהן על חשבון המשרה
של עמוס.

רועי כהן:

אפשר לדעת כמה סך הכל ועדות יש?

מוטי ששון:

 .22יש לך  ,200אם אני לא טועה  205חברים סך הכל.

רועי כהן:

אז רגע ,8%

דוברת:

,203

מוטי ששון:

זה ,16

רועי כהן:

 8%זה לא ,זה  ,1.72זה היה צריך לצאת לכל סיעה שני יו"ר.

מוטי ששון:

אז מה עשיתי?  1.72אז זה לא יוצא אז עשיתי ,1.5 1.5
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רועי כהן:

למה?

מוטי ששון:

כי אם אתה נותן לך שניים על אותה פרופורציה אתה צריך לתת לכולם .אם
אתה הבסיס,

רועי כהן:

לך,

מוטי ששון:

תקשיב אם אתה  2ואתה כמה אחוזים?  ,8נכון? אז אני צריך  ,10נכון? אבל
אי אפשר,

רועי כהן:

אתה צריך ,40% ,9

מוטי ששון:

למה?  40%מ,

רועי כהן:

 2.2זה .9

מוטי ששון:

לא ,סליחה.

רועי כהן:

 22זה  ,9אני יודע חשבון ,זה  .8.8אם יש לך ,40%

מוטי ששון:

לא ,אם אתה מקבל,

רועי כהן:

אז כמה ועדות אתה קיבלת?

מוטי ששון:

אבל אתה לא מקשיב ,תקשיב לי טוב טוב .אם אתה מקבל שתי ועדות,

רועי כהן:

לא ,אני ,אני לא,

מוטי ששון:

לא אתה ,מנדט אחד זה שתי ועדות.

רועי כהן:

לא ,מנדט אחד זה ועדה אחת .מנדט אחד זה ועדה אחת ,שני מנדטים היו
צריכים לקבל שתי ועדות.

מוטי ששון:

שני מנדטים ,בסדר? תן לי רגע ,שני מנדטים ,אתה רוצה להקשיב לי? שני
מנדטים ,כמה אמרת?  ,2תכפיל כפול  5שזה סיעת אמת ,אתה צריך לקבל,

רועי כהן:

לא אבל,

מוטי ששון:

למה לא?

רועי כהן:

להם יש ,להם יש,

מוטי ששון:

איזה יתרון?

רועי כהן:

לך יש ...אחוזים אתה לא עושה ככה ,מה אתה? אתה עושה לפי אחוזים,

מוטי ששון:

אה ,אז זה לא מסתדר.

רועי כהן:

 40%כפול ,2.2
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מוטי ששון:

אבל זה לא מסתדר.

רועי כהן:

זה  ,8.8זה  ,9זה ,9

מוטי ששון:

אם אתה נותן לכולם ,תקשיב,

רועי כהן:

,1.70

מוטי ששון:

רועי ,אתה רוצה להקשיב רק או לשמוע את עצמך?

רועי כהן:

לא ,אבל אני רוצה כאילו,

מוטי ששון:

אם אתה לוקח  ,22תקשיב טוב ,עברית ,אתה נותן  22 ,9כפול  40%זה 9 ,8.8
בסדר? אז נגיד ש"ס  ,4לא  4.5בסדר? מגיע להם  4.5אם אני ?9

רועי כהן:

בסדר ,אבל אז מישהו,

מוטי ששון:

רגע רגע ,עכשיו ,אני  9ו 14 .13 ,4-זה אתה,15 ,

רועי כהן:

זה אילן.

מוטי ששון:

זה אילן .עכשיו נשארו לך  4מפלגות של  .8שהם  8ביחד ,נכון? לכמה ועדות
הגעת?

רועי כהן:

 2לכל אחד,

מוטי ששון:

אבל לכמה הגעת? הגעת ל 23-ועדות? אז לכן אמרתי 1.7 ,ו 1.7-התחלקו ל,4-
 4ועדות ,הבנת מה עשיתי?  4ועדות שאחת מהן זה ברוטציה .כאילו ועדה
וחצי ,אחרת אתה מגיע ל ,23-אין לך  23ועדות.

רועי כהן:

כמה אתם קיבלתם ועדות? אתם קיבלתם ועדה אחת,

מוטי ששון:

ועדה וחצי ,הם יקבלו ועדה וחצי .עמוס קיבל ועדה וחצי ,אתם ועדה וחצי.

דובר:

מה זה ועדה וחצי ,מה זה החצי?

מוטי ששון:

חצי ,בחילופין.

רועי כהן:

עם איזה ועדה? עם הנוער בטח ,כי הם קיבלו .2

מוטי ששון:

תראה ,יש ועדה אחת שלכם ,שזיהינו אותה ,זה ועדת ביקורת .יש ועדה של
המורים שנתנו להם את הנוער אמרו לא ,מעניין אותנו קידום נוער ,אני
אחשוב לראות איך ניתן .חוץ מזה מגיע לך חצי יו"ר ולהם מגיע חצי יו"ר.
עכשיו ,ניסן ויוליה ,יוליה יו"ר ועדת קליטה ,ניסן יו"ר ועדת רווחה .עכשיו
לשניהם מגיע עוד ועדה אחת לחלוקה חצי חצי.
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ישיבה שמן המניין מס' 4

04/01/2009

פרוטוקול מס' 342

רועי כהן:

בסדר.

מוטי ששון:

כי אין ,אחרת אי אפשר לחלק .22

דובר:

רועי זה בסדר,

דוברת:

כן כן ,הוא הבין ,הוא הסכים ,או.קיי .מוטי ,אפשר להצביע?

מוטי ששון:

או.קיי .מי בעד ההצעה כפי שקראתי אותה ,מי בעד? אל תעשה כמו בראון.

דוברת:

ניסן יצא.

מוטי ששון:

כן ,מה שהקראתי .לא ,על הרעיון 21 ,בעד ,אין נגד ,אין נמנעים .אושר פה
אחד.

אושר פה אחד ) 21בעד(

החלטה:

מועצת העירייה מחליטה לאשר פה אחד את מינוי חברי ועדות מועצת העיר
ה.16-

מוטי ששון:

תודה רבה לכם .נועל את הישיבה.

מוטי ששון
ראש העיר

נתי לרנר
ע/ראש העיר

38

