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רכוז החלטות מישיבת מועצת העיר שמן המניין מס'  37מיום  2/1/2011פרוטוקול 375

 .1החלטה  -מועצת העירייה מחליטה לאשר ברוב קולות את אישור פתיחת חשבון עו"ש בבנק
דקסיה.

 .2החלטה  -מועצת העירייה מחליטה לאשר ברוב קולות את פרוטוקול תמיכות בספורט לשנת .2011

 .3החלטה  -מועצת העירייה מחליטה לאשר ברוב קולות את כתבי ההתחייבות ושיפוי של חברי
דירקטוריון של תאגיד המים מי שקמה בע"מ.
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יאיר טאו :אני מתכבד לפתוח את הישיבה מן המניין מס'  .37על סדר היום סעיף ראשון,

.1אישור פתיחת חשבון עו"ש בבנק דקסיה.
דובר:
יאיר טאו:

זה בנק של השלטון המקומי.
רבותי אני מפנה אתכם למכתב של חשב העירייה אורי צור ,ואנחנו צריכים,
פתיחת החשבון דורשת החלטת מועצה וכמובן שמסמכי הפתיחה ייחתמו על
ידי ראש העיר ומר וידבסקי .מי בעד? פה אחד 15 .איש.

 .2אישור פרוטוקול תמיכות בספורט לשנת .2011
יאיר טאו:

מישהו רוצה להתייחס לפני שאני אתן אפשרות,

נתי לרנר:

אנחנו הפעם בועדת התמיכות ואני שמח על כך שהועדה קיבלה את ההמלצה,
אימצנו לעצמנו תבחין נוסף שבא ומעודד קבוצות שיכולות למכור מינויים
מתוך מטרה לבוא ולאמר שכל מי שמצליח גם לגרוף אליו את המינויים וגם
לייצר הכנסות כתוצאה ממכירת מינויים ,זכאי לקבל את תמיכת העירייה
כנגד ההכנסות שהוא מביא ,ולא לחשוב שהוא כל היום יכול לשבת רגל על
רגל ולא לנקוף אצבע על מנת לחיות רק מתקציב העירייה אלא הוא באמת
צריך לעשות עבודה שיווקית ולראות שהאוהדים מביאים גם הכנסות נוספות
וזה בעצם השינוי שנמצא בתבחין הפעם בניגוד לעבר .התבחין מזכה בעצם
במצ'ינג של שני שקלים מול שקל ,ביחס של חצי בתכלס לכל אגודה שתדע
לשווק ולמכור מנויים או כרטיסים .זאת ההבהרה.

יאיר טאו:

מישהו רוצה להתייחס? רועי בבקשה.

רועי כהן:

קודם כל אני חושב שאנחנו תמיד היינו מקבלים ביחד עם פרוטוקול ישיבת
התמיכות באופן סכמטי מה התרגום של ה,

נתי לרנר:

זה יוגש לישיבה הבאה .זה לא אושר כרגע .אתה לא מחלק כרגע כספים.
אתה מחלק את ה תבחינים ,אני רק אבהיר את זה.

רועי כהן:

שניה ,כדי לאשר את התבחינים וזה תמיד היה נהוג בכל השנים ,כולל עד שנה
שעברה,
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דובר:

זה חדש.

רועי כהן:

זה לא חדש .זה משנת  .2008אנחנו היינו מקבלים הן את התבחינים והן את
התרגום הכספי של זה כדי שהיינו יודעים מה המשמעות .נמצא פה זהר,
נמצאים אנשים ש ,הן המשמעות .לכן אם אתה אומר שזה מגיע בישיבה
הבאה אני חושב שיהיה הרבה יותר קל להתייחס גם לזה כדי לדעת מה
המשמעות הכספית של זה.

נתי לרנר:

בוא אני אומר לך מה אמרה היועצת המשפטית של הועדה,

דובר:

ההגיון הוא הפוך ,כי הרי מביאים לאישור את התבחינים והמועצה מוסמכת
לשנות .אין שום טעם לשבת ולהכין את החלוקה לפי התבחינים האלה,

רועי כהן:

אגב ,היא מוכנה כבר .שתדע .היא מוכנה ונמצאת ב ,היא מוכנה ,ויש אותה
מסודרת והכל .הרי אנחנו בסופו של דבר לא באים לחלוק .יש פה הצעה .אם
אתה רוצה להתייחס להצעה בצורה רצינית אתה צריך לדעת את התרגום
הכספי של ההצעה.

דובר:

אין קשר.

רועי כהן:

בטח שיש קשר.

דובר:

 ...שוויוניים,

רועי כהן:

אבל אתה בא אחרי שאתה אישרת,

יאיר טאו:

רועי ,קובי ,אני גם אומר לך .אין קשר בין אמות המידה בין התבחינים או מה
שאנחנו קוראים לזה קריטריונים ,שאתה קובע איך תחלק את הכסף לבין
החלוקה עצמה .אתה קובע עכשיו אמות מידה ,איך יחולק הבאדג'ט ,אם זה
 4מליון או  40מליון אותו הדבר ,רק מה התבחינים .למי תתן כמה אחוזים,
למי תתן מה .פתאום אנחנו שומעים ,דרך אגב ,רעיון יוצא מן הכלל .הטענה
שלי הייתה דרך אגב כל השנים כלפי נשיאים וראשי קבוצות תמיד אמרתי
להם ,ליושבי ראש אגודות .חברים ,אתם כנראה לא מבינים את התפקיד
שלכם .תפסיקו לנהל את המאמן ,לכו תביאו כסף .התפקיד שלכם זה לגייס
כספים ,בזה נבחנת היעילות שלכם .אם אתם לא מביאים כספים ואתם רק
מייללים ובאים לפשוט פה יד ,אתם לא ראויים להיות ראש קבוצה .לך תביא
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מקורות אחרים .באה העירייה ועשתה דבר יוצא מן הכלל .אני רוצה להגיד
לך .היא באה ואומרת אתם יודעים מה ,אני כל כך רוצה שתביא כסף שאני
מוכנה במצ'ינג לתת לך על זה כפול ,בונוסים .אני חושב שזה דבר יפה .אין
לזה קשר עם כמות הכסף שתחולק .שאפשר להביא את זה גם בשבוע הבא.
רועי ,אני חולק עליך.
רועי כהן:

לא ,אני מסכים ש ,אתה מבין יאיר ,נתת את הסיבה למה כן צריך .אתה בא
ואומר יש תבחינים ולפי התבחינים האלה ,אנחנו קודם כל נקבע את
התבחינים ואז נחלק את הכסף .עכשיו אתה הצעת את התבחינים .אנחנו
רוצים לדעת במצב היפותטי שהתבחינים האלה מאושרים ,מה התרגום
הכספי .ואם אנחנו נראה בצורה כזאת או אחרת שיש פה איזו בעיה ,יש פה
משהו שקרה ,אנחנו נוכל תוך כדי ,להתייחס לכך.

נתי לרנר:

אתה מחלק כסף או מחליט על תבחינים? אתה לא מחלק כסף .אתה אומר
אני אחלק את הכסף איך שיסתדר לי הכסף.

רועי כהן:

לא ,לא נכון .מה פתאום.

נתי לרנר:

אם אתה מחלק כסף ... ,תהיה סיסטמטי ,תדבוק לתבחינים .התבחינים
ידועים.... ,

יעקב חרש:

יכול להיות שהתוצאה הכספית והתבחינים לא מוצאת חן בעינינו.

)מדברים ביחד(
יעקב חרש:

לא יתכן שאתה פה תבנה כבר מצב שמחר זה יצא ,סתם ,קבוצה מקבלת 14
שקל.

נתי לרנר:

לא ,זה ממש לא המצב.

רועי כהן:

לא בא עוד פעם לאישור .בא התרגום הכספי של זה.

דובר:

החלוקה באה למועצה.

רועי כהן:

ומגיע התרגום הכספי של זה.

יעקב חרש:

התבחינים כל שנה הגיעו התבחינים עם הכסף .כל שנה.

נתי לרנר:

זה לא טוב.

יעקב חרש:

למה זה לא טוב?
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רבותי ,קובי ,תקשיבו ,אני יכול לעשות לי חיים קלים ,להגיד או קיי שמעתי
את ההערות שלכם ,מי בעד ומי נגד .אני לא רוצה לעשות את זה .בגלל
שהנושא הזה הוא גם בנפשי ואני קצת גם מבין בזה .הרי למעשה מה שאתם
רוצים זה קודם כל לתת יריה ואחרי זה לצייר את העיגול.

יעקב חרש:

לא נכון.

יאיר טאו:

אל תתווכח איתי ,אני רוצה לגמור את התיזה .הרי מה אתה רוצה ,אתה
אומר ככה ,תן לי את הכסף ,בוא נשווה אותו לתבחינים ואם יצא לנו לא כל
כך טוב נשנה את התבחינים שזה יהיה בסדר.

יעקב חרש:

יאיר אתה צודק ,אם יצא לא נכון נבקש מהמועצה לשנות .אתה צודק.

דובר:

אבל אתה יכול לא לאשר את החלוקה,

)מדברים ביחד(
רועי כהן:

זה לא נכון ,לדעתי זה לא נובע ,יאיר ,אתה מנסה למצוא תירוץ שלא קיים.
לדעתי זו טעות שזה לא הגיע ביחד.

יאיר טאו:

לא זה לא טעות .אני טוען שאין לזה קשר.

רועי כהן:

אני אומר לך את זה כי כל השנים זה הגיע ביחד והיה דיון במועצה .ויש פה
אנשים שמספיק ותיקים וקרה פה משהו .אז לא שצריך להמציא עכשיו
סיבות מיותרות.

יאיר טאו:

אני רוצה להפנות אותך אחורה ל 20 -שנה אחורה 20 .שנה אחורה בכל הארץ
גם בחולון היה ראש העיר מחליט על פי כל מיני דברים שהוא החליט .אם
ראש הקבוצה ,אם הייתה לו סימפטיה לאגודה מסוימת והוא קרא בעיתון
שהיא אגודה שהולך לה והכיר את ראשיה הוא נתן לה יותר ,ואחרי זה נתן
לעוד אגודה והיו אגודות שלא קיבלו בכלל .הלכו לבג"צ ואז בא בג"צ ואמר
רבותי ,השיטה של הגבאות הזאת שמהקניפל נותנים לזה ולזה ולזה נותנים
בקשיש ,חייבת להפסק .על הרשויות המקומיות לקבוע תבחינים בלי קשר
לכמות הכסף.

דובר:

שמעון מימון.

יאיר טאו:

זה התחיל לא משמעון מימון ,זה התחיל דווקא באליצור .ובית המשפט קבע
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וזה היה צו הרחבה על כל המדינה .גם אוסטרובסקי ברמת השרון הלכה גם
היא לבגצ באותו עניין .והטילו אז על שופט בית המשפט העליון ,קיבל על
עצמו לעשות את זה ,וקבעו תבחינים ורשות הספורט גם קיבלה את זה ואמרו
ככה ,כל רשות מקומית חייבת לקבוע קודם כל תבחינים .איך היא רוצה
לחלק את הכסף .ועל זה יבוא אחר כך התקציב וכל ראש עיר ומועצת עיר
היא תקבע את כמות הכסף שהיא מקדישה וזה יחולק רק לפי התבחינים.
וכל מי שמרגיש עצמו נפגע שהוא לא קיבל כסף לפי התבחינים הוא בדרך כלל
פונה לבגצ ומתלונן שניתנו פה כספים .שאלו אותנו בזמנו ,דרך אגב ,שאלו
את מוטי ,למה אתה לא עוזר לכדורסל יותר .אז מוטי אומר חבר'ה זה לא
ככה שאני פתאום אתן להם עוד  300,000או  .400,000על פי התבחינים אני
צריך לתת יותר .זאת אומרת אם אני רוצה לעזור להם ב 300,000 -אני צריך
להוסיף עוד  2מליון שקל כי אני לפי התבחינים חייב לתת הכול ,דרך אגב,
ולכן זה לא ככה שפתאום נחליט שאנחנו נותנים לאגודה אחת .כל האגודות
עומדות בתור .לכן אני אומר לכם בואו אנחנו עכשיו,
רועי כהן:

יאיר זה לא נכון ,אני אומר לך זה לא נכון .אנחנו עשינו את התבחינים,

יאיר טאו:

את התבחינים האלה תסתכל ,בנתה,

רועי כהן:

ועדת הספורט בנתה את התבחינים.

יאיר טאו:

ועדת הספורט נתנה המלצה ,בחנו אותם ועדה שהיא מאשרת את גם
התבחינים וגם את ההקצאות עם ליפא קמינר ,גזבר העירייה וידבסקי
ומנכ"לית העירייה ,זאת ועדה מקצועית,

יעקב חרש:

מה זה מקצועית הם אנשי ,מה זה מקצועית .מקצועית לכסף.לכסף.

יאיר טאו:

לא ,ועדה לא של נבחרי ציבור .לתבחינים.

רועי כהן:

יאיר ,אני נותן לך מצב היפותטי ,שנמכרו מינויים ב 2 -מליון שקלים .זה
אומר שאנחנו צריכים לתת  700,000שקל לקבוצה מסוימת .זה יורד מפול של
 4מליון .כל קבוצות הספורט פה יפשטו את הרגל .זה התרגום של התבחינים
האלה .אף אחד לא יודע את זה אפילו אבל .אף אחד לא שמע על זה.

יאיר טאו:

ממה?
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אם מביאים קבוצה מסוימת מחר  2מליון שקל מנויים היא הולכת לקבל לפי
החישוב  700,000שירדו מ 4 -מליון שקל .זה אומר שקבוצה הולכת להינזק
קרוב ל 40 -אחוז מהתקציב שלה .מישהו יודע מזה?

נתי לרנר:

רועי ,אתה נלחמת על הפועל חולון ,הלוואי .הלוואי.

רועי כהן:

לא משנה ,אבל אני רוצה לדעת את התרגום של זה.

נתי לרנר:

אז אמרנו את התרגום ,שהמצ'ינג הוא א .ביחס של חצי על מה שמקבלים .על
כל שקל ,חצי.

רועי כהן:

זה שליש כאילו.

נתי לרנר:

לא שליש ,חצי.

רועי כהן:

לא ,אתה אומר  2על .1

יאיר טאו:

רועי ,יש לך עניין שתקבלו?

רועי כהן:

 2על  1זה שליש .זה מה לימדו אותי.

נתי לרנר:

חצי.

יאיר טאו:

רועי אתה בעד לתת לאגודה שאמרת ?700

רועי כהן:

אני לא יודע מה זה עושה לקבוצות האחרות ,אם יגדילו ב 700 -את התקציב,
כן.

יאיר טאו:

רועי ,בוא אני אגיד לך איך אתה צריך להבין .רועי ,אתה שדובר על התקציב,

רועי כהן:

נתי זה שליש.

)מדברים ביחד(
רועי כהן:

זה שקל של העירייה מול  2של האגודה.

נתי לרנר:

לא ,לא .כתוב כאן  50אחוז מצ'ינג ובסוגריים מה שכתוב באמת מטעה אבל
הכוונה היא כאן ל 50 -אחוז וצריך להסביר את זה .שעל כל שקל שהם יביאו
הם יקבלו חצי שקל.

יעקב חרש:

תראה ,הנושא הכללי הוא ,יאיר ,תקשיב לי .אנחנו שנינו יוצאי ספורט .אנחנו
רוצים לראות מספרים .רוצים לראות מספרים.

נתי לרנר:

בישיבה הבאה תראה את המספרים ,מה הבעיה.

רועי כהן:

זה שערוריה.
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אני אסביר לך למה .כי את התבחינים  ...ועדה שאני לא יודע אם הם יודעים
כל כך את צרכי העיר.

יאיר טאו:

את זה הייתם צריכים להגיד כשהיה דיון על התקציב .היית יכול להרים את
היד ולהגיד רבותי אני עומד על זה ולשכנע את חבריך במועצת העיר שחייבים
להגדיל את התקציב לאגודות הספורט .לא שייך לתבחינים .ויכול להיות
אתה צודק שאולי יכול להיות ש 4 -מליון לא מתאים לעירית חולון היה צריך
להיות  8מליון .אבל זה לא שייך לתבחינים.

רועי כהן:

אבל רגע ,זה לא נידון בועדת ספורט.

יאיר טאו:

טוב ,שמעתי,

יעקב חרש:

זו השנה הראשונה,

יאיר טאו:

אני לא רוצה להתווכח יותר .אני חושב שמיצינו את העניין .מי בעד לאשר את
פרוטוקול ישיבת הועדה המקצועית לקביעת התבחינים לתקציב  2011מי
בעד .להרים את היד.
מי בעד?  12בעד .מי נגד?  2נגד .נמנעים? נמנע אחד .תודה .אושר ואנחנו
עוברים לסעיף הבא.

 .3אישור כתבי התחיבות ושיפוי של חברי הדירקטוריון של תאגיד המים מי שקמה:
יאיר טאו:

קיבלתם את האישורים האלה? החברים זהר נויימרק ,הורביץ הילה ,יאיר
שטרן ,ניסים דיין ,דני פדר אילן לוי ומנחם גרינר .מי בעד?

רועי כהן:

רגע ,מה זה?

יעקב חרש:

מה זה?

יאיר טאו:

קיבלתם את החומר הזה.

נתי לרנר:

יש לכם כאן במקרה את  ....מתאגיד המים ,יסביר לכם מה אומר כתב
השיפוי.

יוליה מלינובסקי:
יאיר טאו:

אני רוצה לדעת מי האנשים ועל פי מה ,על איזה הגיון,

בוא קודם כל תסביר על כתבי השיפוי .הדירקטורים נבחרו מזמן כבר באחת
מישיבות המועצה שהם נבחרו ואז שאלו איך וכמה ולמה וקיבלו את ההסבר.
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פה רק מדובר על דבר טכני של כתבי שיפוי שזהר נויימרק יו"ר התאגיד
יסביר לנו לחברים ,בבקשה זהר.
יעקב חרש:

מה זה כתב שיפוי?

יוליה מלינובסקי:

קודם כל אנחנו לא זוכרים מה היה לפני שנה .בכל זאת אני מבקשת

לדעת מזה ודבר שני שאני מבקשת לדעת על סמך מה האנשים האלה .אם זה
דירקטוריון ,זה צריך להיות לפי מפתח .תסבירו לי .מה אכפת לך שיסבירו.
אני לא מבינה.
יאיר טאו:

טוב ,קודם כל תסביר על כתבי השיפוי.

זהר נוימרק :עוד פעם .כתבי השיפוי ,זה נהוג בכל החברות הציבוריות יש נושא של
דירקטורים שהם דירקטורים גם מקרב הציבור וגם מקרב חברי המועצה,
שזה אני ואילן .השיפוי בא לתת לנו החזר ,מה קורה במידה והביטוח לא
מכסה את כל ההוצאות .עוד פעם ,לא מדובר על דברים של פליליים ,זה
במסגרת הפעילות השוטפת ,במסגרת העבודה שאנחנו עושים כדירקטורים
בתאגיד .לא מדובר על דברים שהם ,אין שיפוי ואין החזר ביטוח אם חס
וחלילה יש מעילה או דברים שהם בניגוד לחוק .מדובר פה על דברים
שפוליסת הביטוח לא מכסה אותם .יש פה דרישה של הדירקטורים ,כי
האחריות היא עצומה .יש דירקטורים שעובדים בסכומים ,או בהתנדבות ,אני
עובד בהתנדבות מלאה אפילו בלי החזר הוצאות .אותו דבר אילן .וגם
האחרים .יש דירקטורים שמקבלים החזר הוצאות פר ישיבה שזה גם סכום
די זעום .היקף האחריות הוא עצום .אנחנו מתעסקים שם בהיקפים של
תקציב של  120מליון שקל ,וזה תנאי של הדירקטורים ,שלא היו מוכנים
לשמש בתפקידם אלא אם כן יתנו להם את השיפוי הזה.
יעקב חרש:

מה זה שיפוי,

זהר נוימרק :שיפוי ,שהחברה תחזיר להם במידה ויצטרכו להוציא כסף מכיסם ,החברה,
התאגיד עצמו ,יחזיר להם את הכסף.
יעקב חרש:

זאת אומרת אם הם ייתבעו העירייה לוקחת על עצמה,

רועי כהן:

לא העירייה ,התאגיד.
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יעקב חרש:

התאגיד לוקח על עצמו את זה.

יאיר טאו:

בכל הדירקטוריונים ,יעקב ,אתה יושב באיזה 'דירקטוריון? אין לך דבר כזה,
ביטוח או כתב שיפוי? בבקשה ,שליפא יגיד לך .בכל התאגידים יש.

רועי כהן:

מה הסכום כרגע ,בדרך כלל אני רואה המון כתבי שיפוי ,תמיד רושמים
סכום .מליון דולר ,שני מליון דולר.

עו"ד ליפא קמינר:

יש ביטוח אבל יש דברים שהביטוח לא מכסה .באופן עקרוני מבחינת

חברות הביטוח הם לא מכסים דברים מסוימים .לא מדובר על עבירות
פליליות ,לא מדובר על זדון אלא מדובר על איזשהו רשלנות מסוימת שגרמה
הפסד למישהו והגיש תביעה נגד חברי ה ,הייתה תביעה פה אם מישהו זוכר
לא מזמן ,הייתה תביעה נגד חברי הועדה המקומית שאישרה תכנית מסוימת
נגד החברים באופן אישי .הצלחנו לצאת מהעסק הזה אבל התביעה היא
תביעה .העירייה במקרה ההוא והחברה במקרה הזה תשפה את חברי
הדירקטוריון על הוצאות והנזקים או פסקי הדין שיינתנו נגדם .מכיוון
שהעבודה נעשתה במסגרת התפקיד ,זה לא בזדון,
יאיר טאו:

יעקב יש לך התנגדות?

יעקב חרש:

מה פתאום.

יאיר טאו:

נו ,אז אני לא מבין מה הבעיה.

יעקב חרש:

רגע .למה זה מגיע למועצה? הם חברה עצמאית.

ליפא קמינר :נכון.
יעקב חרש:

שיעשו לעצמם ביטוח.

ליפא קמינר :אבל זאת האסיפה הכללית של החברה העצמאית הזאת.
זהר נוימרק :אסיפה כללית זה או ראש העיר או המועצה.
ליפא קמינר :יש דירקטוריון והעיריה כבעלת מניות...
)מדברים ביחד(
יאיר טאו:

יוליה אני רוצה לענות לך.

יוליה מלינובסקי:

עוד שאלה .אמרת שחברי דירקטוריון לא מקבלים שום תמורה עבור

ישיבה?
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ליפא קמינר :אני לא מקבל .רק מקרב הציבור .דירקטורים חיצוניים מקבלים פר ישיבה,
חברי מועצה לא.
יאיר טאו:

אני רוצה לענות לך .מחברות ומחמת כבודך .אני רוצה להגיד לך ככה,
הדירקטורים נקבעו שחלקם צריכים להיות עובדי עירייה ,חלקם נבחרי
ציבור וחלקם נציגי ציבור .וכך פעלנו אז ולכן יש לנו פה את זהר נוימרק
שהוא חבר מועצת עיר ויש לנו את אילן לוי שהוא חבר מועצת עיר ,דרך אגב
הוא היה נציג ש"ס .יש לנו פה בין הנציגים עוד עובדת עירייה ,יש לנו שניים,
דני פדר ועו"ד הורוביץ הילה .יש לנו את איריס שטרן וניסים דיין שהם נציגי
ציבור כשניסים דיין הוא דרך אגב נציג הליכוד .אז כשסיכמנו נתנו ביטוי לעד
כמה שאפשר ולכן הגענו ל,

דובר:

איריס שטרן ומנחם גרינר מאיפה הם?

רועי כהן:

גרינר זה מפלגת העבודה.

יאיר טאו:

לא משנה ,הם נציגי ציבור .הם הומלצו ונבחרו.

רועי כהן:

שניהם מהעבודה.

יוליה מלינובסקי:
יאיר טאו:

למה את עושה ויכוח ,אין פה מה להתווכח עכשיו.

יוליה מלינובסקי:
יאיר טאו:

רגע ,יאיר אל תתחיל.

לא ,יש אחד מליכוד נציג צבור.

את אומרת לא ואת ממשיכה .זה לא המקום פה .אני רק נתתי לך
אינפורמציה כי רצית לדעת .זה לא נושא לדיון בכלל .שאת מעלה פתאום,
שדרך אגב מי בחר אותם .זה לא לעניין עכשיו .כשנגיע עוד פעם לבחירה
ולאישור דירקטורים בכלל כשיהיה הסעיף ,תעלי מה שאת רוצה.

יוליה מלינובסקי:

רגע ,אבל שאלה מאוד פשוטה .נציגי ציבור מטעם מי הם נציגי ציבור,

מה יש פה משהו פלילי,
יאיר טאו:

אז אני אומר לך .יש שלושה נציגי ציבור ,מניתי אותם ,אחד בשם מנחם גרינר
שהומלץ ,עירית שטרן וניסים דיין.

יוליה מלינובסקי:
יאיר טאו:

ניסים דיין הוא מהליכוד נכון?

שניים אחרים ,אני אפילו לא יודע.
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רועי כהן:

מהעבודה.

יאיר טאו:

יכול להיות ,מפלגת ה עבודה .אבל הם נבחרו כדת וכדין והכל בסדר .אז
רבותי,

יוליה מלינובסקי:

בסופו של דבר מה שבא לי להגיד ,בתור הערה פה ,שבדירקטוריון של

החברה הזאת אין אף נציג שהוא מביע דעה אחרת כי כל זה סגן ראש העיר,
נציגי ציבור גם כן מפלגת העבודה ועובדי העירייה הם גם כן מ ,אין אף אחד
שיכול להגיד עמדה אחרת כי זה אותו ...שזה לא בריא למערכת.
יאיר טאו:

ההערה שלך נרשמה .זה ענין מקצועי .אני סגרתי את העניין אז אל תתווכחו
יותר .אני חושב שמיצינו את העניין ,חבל על ההערות האלה .רבותי .מי בעד
אישור כתבי ההתחייבות .נא להרים את היד.
מי בעד?  .14מי נגד? יש מתנגד אחד.
רבותי ,האישור ניתן .אני מתכבד לנעול את הישיבה .תודה רבה לכם.

יאיר טאו:

הסתיימה ישיבה ראשונה של  .2011כן ירבו.

מוטי ששון
ראש העיר

נתי לרנר
ע/ראש העיר
ומרכז ישיבות מועצה
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