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פרוטוקול
אלי והבה:

טוב ערב טוב ,אנחנו רוצים להתחיל .נראה לי שהזמן שלכם קצר והמלאכה
מרובה .נעשה את זה בצורה מסודרת ונורמלית  ...הבחירות  ...שר הפנים
לנהל פה את הבחירות ,שיתקיימו בעזרת השם ב 22-לאוקטובר .יש לי עניין
שהבחירות האלה יתקיימו בצורה הכי נקייה ,הכי מסודרת ,הכי שקטה ואני
מבקש ,אני רוצה בפנייה לכולם ,אני אגיד את זה גם לחדשים .בבקשה ,זו
יכולה להיות חגיגה לדמוקרטיה ואין שום סיבה שהיא לא תהיה .אני קיבלתי
היום טלפונים מתושבים שהתלוננו על כל מיני דברים ,לא צריך להגיד לכם
אפילו על מה ,אבל זה לא העניין בכלל .סך הכל ,בבקשה? אני אומר ,זה לא
מלחמה .לא יורים פה באף אחד .יש פה תהליך דמוקרטי שמאפשר לכל מי
שגר בחולון והגיע לגיל שבע עשרה לממש את הזכות שלו בעניינים
המוניציפליים .יש אפשרות לכל אחד לבוא ולהתמודד על משבצת במליאה.
וזה יכול להיות נקי ,זה יכול להיות מסודר ,זה יכול להיות הוגן .אני יעשה
הכל ,הכל אבל ,כשאני אומר הכל ,זה הכל ,שכל המידעים ,שכל המידעים
שתצטרכו לקבל ,תקבלו אותם ,באונליין ,בצורה שקופה .לא אמנע מאף אחד
שום מידע .מבטיח לכם .אני אעשה הכל שהזכות תהיה שווה לכולם .הרבה
פעמים ,למי שמכהן ,למועצה יוצאת יש יתרון על מי שבא מבחוץ .אתם לא
צריכים להחתים אנשים ,אתם לא צריכים להביא המחאה בנקאית,
למתמודדים ברור אין אנשים ,אז מי שמכהן יש לו יתרון בעצם זה שהוא
יוצא ממועצה מכהנת ולראש עיר מכהן ,לעומת האלה שמבחוץ .בכל זאת,
בקו היציאה מבחינתי ,כולם שווים .אין מישהו שיש לו יתרון ומישהו שיש לו
פחות .ענבל סגניתי העניין הזה,היא עוזרת לי .ושלמה גיספן ,אתם מכירים
אותו .הוא התמנה על ידי ראש העיר ,על ידכם ,לעזור לי בחלק הלוגיסטי.
הוא לא פוליטי .כל העניינים של חוק הבחירות ,מימון ,שמימון ,הכל ,זה אני.
זה שיקבע ,שלמה -רק לוגיסטי ,כספים ,במקום ,כמו שעשה אסא  22שנים
יעשה השנה שלמה ,זה ,אני מאמין ואין לי ספק קטן ואני מאמין ששלמה
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יעשה את זה טוב ,מאוד אפילו.
יוליה מילינובסקי :ברור,
אלי והבה:

מה עשינו עד עכשיו ומה אנחנו הולכים לעשות בישיבה הזאת? הישיבה הזאת
ה יא ישיבת הזדהות .מי שלא יודע ,אני עכשיו מצלם במצלמה את התמונה
של המועצה היוצאת .התמונה הזאת אומרת וזה היום ואין תאריך אחר .זה
טוב לעניין המימון שאתם זכאים לו בעצם זה שאתם יוצאים ממועצה
יוצאת .זה פריבילגיה ,לא להחתים תומכים ולא להביא את הערבות
הבנקאית .אז אחרי זה אנחנו ,אין לזה משמעות אגב ,בעתיד ,לגבי רשימות
כאלה או אחרות או דילים כאלה ואחרים .כרגע ,כל אחד מזדהה תחת השם
שלו ו ...שלו אם מישהו רוצה להזדהות .לדעתי ,במועד ההגשה ,מישהו יחליט
לעשות משהו אחר ,זאת זכותו .יש לכם את המודעה ,חילקנו אותה .היא
תעלה החל מ מחר .הודעה מספר אחד ,לכל לוחות המודעות של העיר .היא גם
מופיעה באתר האינטרנט של הרשות .המודעה הזאת מציינת איפה אפשר
לקבל חוברות .בעיקרון ,לכם אני אומר ,אני רוצה  ...החוברות זה גם מופיע
במודעה ,חוברת חדשה .מתי התאריך של קבלת הרשימות ,אני לא אלאה
אתכם עכשיו ,אבל זה כתוב .אני אהיה כאן בשעות ,בתאריכים שקבענו,
שרשומים במודעה ... .מסודרים כמו שצריך ,ואז נקבל את האנשים ,בסדר?
לעניין ,כמה דברים לוגיסטיים ,לפני שנעבור לשלב ההזדהות ,שאני לא
אשכח ,מה עשינו עד עכשיו ,ממחר בבוקר באתר האינטרנט של הרשות יש
את האפשרות למי שרוצה לעבוד כמזכיר קלפי .הרישום הוא רישום דרך
המחשב .ממחר בבוקר השקנו את זה ,נשיק את זה ,כלשהו ונצא לדרך .זהו.
וזה ישיבת ההזדהות .אני אעבור עכשיו על הרשימה .כל אחד יגיד מי ,מה
מצבו ,נכון לרגע זה .מה? נתחיל מה ,-נתחיל מהאחרונים יותר ולא לפי
בסדר? בית-דגן ,משה .למי אתה הולך? את מי אתה אוהב?

משה בית-דגן :מפלגת העבודה"( .אמת")
דוברת:

שלי יחימוביץ' עדיין מפלגת העבודה.

אלי והבה:

הלאה .גזית אורה? אה ,היא לא נמצאת? היא השאירה לי,
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אלי והבה:

זיתוני יעקב.

יעקב זיתוני :מפלגת העבודה"( .אמת")
אלי והבה:

מועלם משה.

משה מועלם :כן ,אמת ,בראשות מוטי ששון.
אלי והבה:

עוד פעם? נדלר יוסף?

יוסף נדלר:

אמת ,בראשות מוטי ששון.

אלי והבה:

זוהר?

זוהר נוימרק :כן .אמת בראשות מוטי ששון.
אלי והבה:

עדן רבקה.

רבקה עדן:

אמת בראשות מוטי ששון.

אלי והבה:

יניב?

יניב פכטר:

אמת בראשות מוטי ששון.

אלי והבה:

רון יצחק.

יצחק רון:

אמת בראשות מוטי ששון.

אלי והבה:

מוטי ששון3

מוטי ששון:

אמת בראשות מוטי ששון.

אלי והבה:

חיים?

חיים זברלו:

ש"ס.

אלי והבה:

בבלי יעקב

בבלי יעקב:

ש"ס

אלי והבה:

לב?

לב פנחסוב:

פה .ש"ס.

אלי והבה:

מחל ,חרש יעקב.

דובר:

לא בא.

אלי והבה:

יואל?

דובר:

השאיר מכתב .לא הגיע.

אלי והבה:

אה ,יש מכתב של יואל?
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יוליה מילינובסקי :נו ,מה יואל אמר? מה יואל אמר?
אלי והבה:

הוא חובר לש"ס.

יוליה מילינובסקי :לא ,לא ,אני רציתי לשמוע.
יוליה מילינובסקי :לא ,זה קודם כל,
דובר:

הוא יגיד לך .הוא יגיד לך .בכל מקרה ,הוא יכול עד היום בערב לתת,

יוליה מילינובסקי:

לא ,אבל מה ההבנות ,רגע ,יואל השאיר מכתב .אתם אמרתם שהוא

השאיר מכתב.
רועי כהן:

הוא אמר ליכוד .ליכוד.

דובר:

מחל .מחל.

רועי כהן:

ליכוד .הוא אמר.

דובר:

את צועקת .את לא מקשיבה.

יוליה מילינובסקי :אני לא צועקת ,אני מדברת .אני רוצה להגיד משהו.
דובר:

לא ,הוא אמר לו מחל היא לא הקשיבה.

יוליה מילינובסקי :הוא אמר בליכוד? וחרש לא אישר לך?
אלי והבה:

זכריה ניסן?

ניסן זכריה:

רשימת עמוס ירושלמי שכינויה עין.

דובר:

מי זה זה? ניסן?

דובר:

לא ,מקודם הוא אמר ניסן.

אלי והבה:

זכריה ניסן.

ניסן זכריה:

עכשיו זכריה ניסן.

דובר:

מקודם עמוס היה ראשון .לפי הסדר .לפי הא'-ב'.

אלי והבה:

לפי הא'-ב'.

דובר:

ניסן.

דובר:

אוקיי ,אז חולון חוזרת לחיים בראשות עורך דין חיים חזן ,שמעון חזן.

דובר:

בא כוח?

אלי והבה:

שנייה ,שנייה ,רגע .בא כוח.

אלי והבה:

מי בא כוח שלך?
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ניסן זכריה:

עורך דין שמעון חזן.

דובר:

לא ,אני ,ניסן,

ניסן זכריה:

שמעון חזן .אה ,לא ,סליחה ,עורך דין מירון חזן.

אלי והבה:

עורך דין?

ניסן זכריה:

מירון חזן.

דובר:

מירון .מירון חזן.

אלי והבה:

הלאה .ירושלמי עמוס?

עמוס ירושלמי:רשימת עמוס ירושלמי .עין.
דובר:

בראשות עמוס ירושלמי.

עמוס ירושלמי :בראשות עמוס ירושלמי ,לא ,רשימת עמוס ירושלמי .לא יודע ,מה שהיה
כתוב קודם .מה היה כתוב לפני?
דובר:

בכל מקרה אפשר לשנות את זה,

אלי והבה:

עמוס ירושלמי?

דוברים:

רשימת עמוס ירושלמי.

אלי והבה:

רשימת עמוס ירושלמי .גמרנו עם עין .למד.

יוליה מילינובסקי :ישראל ביתנו.
דובר:

ש"ס.

אלי והבה:

ירושלמי ,מי בא כוח שלך? אתה עצמך? הלאה .יוסי?

אלי והבה:

יוסי? ירושלמי ,אתה מצטלם כמו ב ?-הוא ישראל ביתנו ,נכון?

יסים סטניסלב :כן.
דובר:

מי בא כוח?

יסים סטניסלב :פאינה קירשנבאום.
אלי והבה:

פאינה קירשנבאום?

יוליה מילינובסקי :חברת כנסת ,מזכירת המפלגה ,פאינה קירשנבאום ,כן.
דובר:

לא ,בא כוח פה.

יוליה מילינובסקי :כן.
דובר:

לא ,פה בחולון.
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יוליה מילינובסקי :כן .היא בא כוח של כל ה,-
אלי והבה:

היא בא כוח שלך והיא בכנסת .בסדר .יוליה?

יוליה מילינובסקי :ישראל ביתנו.
אלי והבה:

יוליה ,ישראל ביתנו ,בא כוח? גם כן?

יוליה מילינובסקי :פאינה קירשנבאום .כן .היא מזכירת המפלגה אז היא בא כוח של כל
אחד.
אלי והבה:

רועי כהן?

רועי כהן:

כן?

אלי והבה:

כן.

רועי כהן:

חולון הירוקה בראשות עורך דין רועי כהן .בא כוח,

דובר:

רועי כהן.

רועי כהן:

חולון הירוקה בראשות עורך דין רועי כהן .בא כוח ,עורך דין רועי כהן .בא
כוח,

דובר:

אז אתה נשאר אותו דבר.

רועי כהן:

מה?

דובר:

נשאר אותו דבר.

אלי והבה:

מי בא כוח?

רועי כהן:

אני .עורך דין רועי כהן.

דובר:

רק ישראל ביתנו בירוק.

דובר:

רק ירוק.

דובר:

רק ישראל ביתנו בירוק.

אלי והבה:

אילן?

דובר:

אילן לא פה.

אלי והבה:

עזרא סיטון?

עזרא סיטון :מצטיינים בחינוך .אכן רשום שם באותיות בדף בראשות עזרא סיטון .אותו
דבר.
אלי והבה:

מצטיינים בחינוך?
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דובר:

בא כוח? עזרא סיטון?

עזרא סיטון :בא כוח ,שוב ,אני משמש.
אלי והבה:

אתה?

עזרא סיטון :בא כוח.
דובר:

עזרא סיטון.

אלי והבה:

תורג'מן יצחק?

יצחק תורג'מן :חינוך .יחד עם עזרא סיטון ,אותו דבר.
אלי והבה:

בא כוח?

יצחק תורג'מן :עזרא.
אלי והבה:

עזרא סיטון .אוקיי .אין פה מישהו שלא קראתי בשמו ,נכון?

דובר:

אולי ענבר תגיד לנו משהו?

אלי והבה:

מה?

דובר:

שענבר תגיד משהו.

אלי והבה:

אני רוצה לעשות עוד משהו ובגלל זה אני שואל אתכם .יש ,יש עניין לקבוע
ועדת בחירות .אני ,אני חושב שהמצב הזה של לקחת את המועצה הזאת
היוצאת כמו שהיא ולבקש ממנה שהיא תשמש כוועדת בחירות ,זה נראה לי
הכי טוב .בלאו הכי ,אין נוכחות אף פעם של מאה אחוז מהאנשים .הפורום
הזה הוא מייצג הלכה למעשה ,אין יותר טוב ממנו לייצג הלכה למעשה את
ההרכב של המועצה היוצאת ,כי הוא המועצה היוצאת בעצם .ונשאר לנו רק
לבחור יו"ר וסגן שיעזרו לנו לנהל את הדבר הזה .אני מביע על אחת ,מביא
את ה ,-או פועל שהמדיניות הזאת או החוק יבוא לידי מעשה וועדת הבחירות
היא זו שצריכה לשמוע ,הם צריכים לשאול שאלות ,היא גם שואלת שאלות
על מנת ,מבחינה חוקית ,לקדם את התהליך הזה .לסיעות החדשות הם על
תקן ,אין להם שום זכות פה בוועדה ,אבל הם שומעים ורואים מבחינת
השקיפות ,בסדר? אז הציעו שהיושב ראש יהיה ...הרשימה זו שמתחילה את
המועצה .זוהר ,לא ,לא ,הוא יהיה היושב ראש .חיים יהיה הסגן .חיים סגנו.
בסדר? בכל פעם שמחליטים לזמן את הועדה הזאת לעדכונים או לקבל את
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האישור שלה ,אנחנו נודיע לכם ,תקבלו זימון בכתב ואני מבקש שתבואו
ותהיו שותפים ,זה קריטי לתהליך .בסדר?
רועי כהן:

מתי כל החוברות יהיו מוכנות? הבקשות ,יש לנו עכשיו עד ,חמישה עשר ימים
להגיש את הבקשות,

אלי והבה:

 ,22כמדומני במודעה .נכון?

דובר:

יום חמישי אפשר להתחיל לדבר.

אלי והבה:

ב 22-לחודש מקבלים את ההודעות.

רועי כהן

לא ,את החוברות ,אל את המודעות.

אלי והבה:

את החוברות ,סליחה .את החוברות ב.22-

רועי כהן:

ואיפה הם נמצאים?

אלי והבה:

המשרד פה בקומה שנייה ,חדר  .242הנייד שלי ,אם אתם רוצים אותו,

דובר:

אה ,זה חשוב ,שנייה רגע.

אלי והבה:

השעות סבירות ויש שאלות קלות,

דובר:

לא מאוחר בלילה.

אלי והבה:

-020

דובר:

שנייה ,אלי ,שנייה רגע ,שנייה ,חכה ,בבקשה.

אלי והבה:

,020-3204022

דוברת:

? ,-204

דובר:

,-22

אלי והבה:

.022

דובר:

עוד פעם ,אלי? חזרה? סליחה?

אלי והבה:

,020-3

דובר:

,204022

אלי והבה:

 .022שאלו אותי לגבי הפנקס .זה הפנקס.

דובר:

אלי ,תודה רבה.

אלי והבה:

אתם יכולים כבר לפנות למפקח הארצי על הבחירות,

דובר:

הוא מתחיל לעבוד?
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אלי והבה:

האפשרות עכשיו או אחר כך ,למשוך את זה ,לקחת את זה מהם ,לפנות
אליהם ישירות גם לעניין המימון .האפשרות השנייה לקבל את הפנקס זה
אחרי שתגישו את ה ,-אתן לכם טופס למלא ואז אני אזמין לכם ,הכי טוב.

עמוס ירושלמי:מתי זה יהיה בערך?
אלי והבה:

מה?

עמוס ירושלמי:הפנקס.
אלי והבה:

מתי יהיה? כשנקבל את הרשימות מכם ,נזמין אתכם לטופס ואני אזמין לכם,
בסדר? זהו ,אז הרשימות ,כתוב לכם פה בסעיף שתיים למעלה ,ביום 03
לספטמבר וביום  04לספטמבר .אירוע.

יוליה מילינובסקי :מי יכול להגיש את זה ישירות? רק חבר ועדה?
דובר:

לא ,בא כוח,

אלי והבה:

בא כוח הרשימה.

דובר:

אני לא מבין למה.

דובר:

לבא כוח יש לו ממלא מקום.

אלי והבה:

עכשיו ,לעניין האותיות ,אתם יודעים .מי שהיה לו שימוש באותיות במועצה
היוצאת ,יש לו את העדיפות ואם זה אותיות של רשימות מהכנסת ,כמובן
שיש עדיפות לכנסת .צריך לבוא עם ה ,-שנקבע כבר את העניין של האותיות,
אז תדעו שצריך להביא אישור מבאי הכוח ,שאין להם התנגדות לעשות
שימוש בזה .לפני חמש שנים היה לנו קצת עניינים וויכוחים.

דובר:

אבל לנו אין בעיה.

אלי והבה:

לא יהיה ויכוחים .מי שמשתמש באות של המפלגה שלו ,שהוא ,יש מפלגה
כזאת בכנסת ,אז אין לו בעיה .אבל מי שהוא לא ורוצה לעשות שימוש באחד
מהאותיות,

יוליה מילינובסקי :אתה לא יכול.
אלי והבה:

של מחל או ישראל ביתנו או אני לא יודע מי ,צריך להביא אישור מבאי הכוח
של אותם רשימות בכנסת או מהרשימות של נבחרי המועצה האזורית .זהו.
כשתגישו את הרשימות ,אני אבקש להגיש עוד מעט מסודר ,כמו שצריך ,לא
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עם דפים קרועים ולא צילומים ולא טיפקס ולא שמיפקס .זה יומיים ,זה
שעות מוגדרות .אל תבואו לי בדקה האחרונה .תהליך הבחירות נכנס לגאנט
של חגים .יש לנו חגים באמצע .התאריכים הם לחוצים גם ככה .תעזרו לנו עם
העניין הזה .בסדר? זהו .מעבר לזה ,אני מאחל לכולנו בהצלחה .תודה.
מוטי ששון:

הישיבה נעולה .אני נועל את הישיבה שלא מן המניין מספר ,42

תום הישיבה3

מוטי ששון
ראש העיר

יוסי זיידה
עוזר ראש העיר
ומרכז ישיבות מועצה
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