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מועצת העיר ה 18 -שמן המניין מס' 6
מיום ראשון 03.02.2019
פירוט הנוכחים בישיבה והנעדרים ממנה


משתתפים:
 oמר מוטי ששון – ראש העיר ויו"ר מועצת העיר
 oמר בר שי – חבר מועצה
 oד"ר גונן קרן – חברת מועצה
 oמר גזית אילן – חבר מועצה וסגן רא"ע
 oמר חלבי מאיר – חבר מועצה
 oגב' לביא ציון שירלי – חברת מועצה
 oמר מכלוף קובי – חבר מועצה
 oגב' מטלון אלינור – חברת מועצה
 oגב' מסילתי-כהן שני – חברת מועצה
 oמר נוימרק זוהר – חבר מועצה ומ"מ ראש העיר
 oמר ניסים זאב – חבר מועצה
 oמר סברלו חיים – חבר מועצה וסגן ראש עיר
 oמר סוטובסקי מיכאל – חבר מועצה
 oמר סיטון עזרא – חבר מועצה
 oגב' עומרד לוי גליה – חברת מועצה
 oגב' עדן רבקה – חברת מועצה
 oמר צדקה יפת – חבר מועצה
 oד"ר רוק מאיר – חבר מועצה
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 oמר תמם שלומי – חבר מועצה


נעדרו:
 oמר אחדות יעקב – חבר מועצה
 oמר בבלי יעקב – חבר מועצה
 oמר בוזגלו מיקאל – חבר מועצה
 oמר ירושלמי עמוס – חבר מועצה
 oמר ישראל מורן – חבר מועצה
 oמר קינן שי – חבר מועצה
 oרו"ח קייקוב ראובן – חבר מועצה
 oגב' קפלן-בשארי עינב – חברת מועצה



כמו כן נכחו:
 oעו"ד דיין יונת

– יועמ"ש העירייה

 oמר סילמן יוסי – מנכ"ל העירייה
 oמר זיידה יוסי

– עוזר ראש העיר ומרכז ישיבות מועצה

על סדר היום:
 .1שאילתא – של חברת המועצה דר' קרן גונן בנושא – הרשמה לגנים ביחס
לכתובת המגורים.
 .2שאילתא  -של חברת המועצה דר' קרן גונן בנושא -הגשת הצהרת הון לראש
רשות וסגניו.
 .3אישור שכרה של מנהלת לשכת ראש העיר הגב' קורין מורנו -לפי  40%משכר
בכירים,
 .4בחירת הרכב ועדת המכרזים בהרכב של  11חברים על פי מפתח סיעתי.
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 .5המלצה על ראש העירייה כחבר בוועדה המחוזית לתכנון ובנייה.

ריכוז החלטות ישיבת מועצת העיר שמן המניין
מס'  6פרוטוקול מס' 500
 .1שאילתא -של חברת המועצה דר' קרן גונן בנושא -הרשמה לגנים ביחס
לכתובת המגורים.
 .2שאילתא -של חברת המועצה דר' קרן גונן בנושא -הגשת הצהרת הון לראש
רשות וסגניו.
 .3מועצת העיר אשרה ברוב קולות את אישור שכרה של מנהלת לשכת ראש העיר
הגב' קורין מורנו -לפי  40%משכר בכירים,
 .4מועצת העיר אשרה ברוב קולות את בחירת הרכב ועדת המכרזים בהרכב של 11
חברים על פי מפתח סיעתי.
 .5מועצת העיר אשרה ברוב קולות את ההמלצה על ראש העירייה כחבר בוועדה
המחוזית לתכנון ובנייה.

פרוטוקול
מר מוטי ששון :חברים ,אני פותח את הישיבה ברשותכם.
מר דובר :שלמעשה ההצעה ,הנושא הראשון יורד מסדר היום כי מורן לא הגיע ,לא יכול
להגיע ,וביקש להעביר את זה לישיבה הבאה.
מר מוטי ששון :נעביר לישיבה הבאה .ישיבה שמן המניין מספר  .6אז השאילתא ,ההצעה
לסדר של מורן ,בנושא השקיפות ,למרות שיש לנו תשובות אז נחלק את בישיבה הבאה,
בסדר? אוקי ,אז נעבור לשאילתא של חברת המועצה ,בבקשה .איפה קרן?
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 .1שאילתא – של חברת המועצה דר' קרן גונן בנושא – הרשמה לגנים ביחס
לכתובת המגורים.
ד"ר קרן גונן :אני פונה לחברי המועצה ולראש העיר לשאול לגבי של נושא של הרשמה לגני
ילדים בסמוך למבנה מגורים .קיבלתי בחודשים האחרונים הרבה פניות מתושבים,
שההרשמה לבני ילדים היא לא הגיונית בשום קנה מידה ,ביחס לאזור המגורים שלהם .אני
יודעת שהוחלפה המערכת העירונית וישנה איזושהי (לא ברור) בנושא הזה ,אני שמחה על
כך ,אבל אני רוצה לדעת ,לקראת הרישום בקרוב ,מה העירייה עשתה ,איך אנחנו נערכים,
כרשות עירונית ,לקראת הרישום ,כאשר הדבר שחשוב ביותר לטעמי זה סמיכות למגורים.
מר יוסי זיידה :קרן ,את יודעת שהרישום הסתיים.
גב' דוברת :הרישום הסתיים ,עכשיו זה השיבוץ( .מדברים ביחד)
ד"ר קרן גונן :אני עדיין מקבלת פניות של אנשים שנרשמו ,ועדיין אני רוצה לתת להם מענה.
מר מוטי ששון :טוב ,אז כך ,השיבוצים נעשים בהתאם לאזורי הרישום ולפי גיל הילד.
מתחילים מילדי חובה ,גילאי  ,5לאחר מכן עוברים לתת חובה ,גילאי  ,4בסוף ילדי טרום
חובה ,גילאי  .3במידה והגן הינו גן ממשיך ,רצף ,נותנים קדימות כמובן לילדי הרצף מאזור
הרישום .בפועל השיבוץ מתנהל כך ,לוקחים את כל ילדי השנתון של אזור הרישום ,ממיינים
אותם לפי חודש הלידה ,משמע מתחילים לשבץ מינואר והלאה ,הקדימות היא לגדולים ולפי
בקשות ההורים .מתחילים לשבץ ילד ,ילד לפי בקשת הוריו ,פותחים את הרישום ובודקים מה
ביקשו ומה רשמו בהערות ,אם אין אפשרות לתת את האפשרות הראשונה עוברים לשנייה או
לשלישית .כמו כן ,בגנים במתחמים ניתנת קדימות לאחים בגנים במתחם על מנת להקל על
ההורים .במקרים מסוימים קריטריון של אח במתחם גובר על גיל הילד .לאחר שיבוץ כל ילד
השנתון ,שיבוץ כל ילדי השנתון ,בודקים את מצב הגנים ,במידה והגן מתמלא בילדי חובה,
הוא נשאר חובה ,במידה ויש מקומות פנויים ,ישובצו בהם ילדי השנתון העוקב ,הגדולים ילידי
עד  30ליוני .בקשות חריגות לשיבוץ מחוץ לתחום הרישום נבחנות פרטנית ביחידת הרישום
בהתאם לנסיבות ובהתאם לצפיפות אזור ולמקום הפנוי בגן הספציפי .הקדימות בגן ניתנת
לילדי אזורי המגורים .שאלת הבהרה.
ד"ר קרן גונן :אפשר עוד הבהרה? אני ,חשוב לי לציין שהיו מספר מקרים ,והיות ואני מגיעה
גם מתוך המערכת ,אני אשמח להבין ,כשיש תורי המתנה ,בסדר? מי עוקב אחרי זה ,ואם יש
איזושהי שקיפות מערכתית למי נמצא ראשון בתור ואיך זה נעשה .כי מה שקרה ,היו לא מעט
אירועים שאנשים ביקשו והמתינו בתור המתנה ,פתאום איכשהו הגיע מישהו בחוץ ,ככה מחוץ
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לתורי ההמתנה ,או לפחות ממה שאני יודעת ,וקיבלו שיבוץ לגנים כאלה ואחרים .מה שאני
שואלת ,האם יש איזושהי שקיפות בנושא של תורי ההמתנה ומי עוקב אחרי זה.
מר מוטי ששון :למיטב ידיעתי ,אני יכול לומר רק למיטב ידיעתי ,אין דבר כזה שמקפיצים ,יכול
להיות שדבר נקודתי שמישהו עשה ,פקיד כזה עשה עם ,אין לי מושג,
מר דובר :יש לך הוכחות לדברים כאלה?
ד"ר קרן גונן :יש לי הוכחות.
מר דובר :יש לך הוכחות אז תביאי.
ד"ר קרן גונן :לחלוטין .יש הוכחות לחלוטין וזה נמצא.
מר מוטי ששון :אם יש לך איזה משהו ,תקשיבי ,אפילו מכתבים שכותבים אלייך ,אחרי שהם
מקבלים תשובה שלילית ,אני לוקח את המכתב ,מעביר אותו ישר למנהל החינוך והם עונים.
אפילו אני לא עונה.
ד"ר קרן גונן :יש איזושהי מערכת שאפשר לבדוק את תורי ההמתנה שלה ,של מי היה ראשון
ומי שני?
מר מוטי ששון :כן ,כן ,בטח .יודעים.
ד"ר קרן גונן :מה זה יודעים? נכנסים (לא ברור),
מר מוטי ששון :לא יודע ,אני לא יודע מה זה מושג שלך "תורי המתנה" .ברגע שמתחילים,
ואמרתי( ,לא ברור) ,הדבר הוא מאוד מסודר ,הוא מאוד מסודר ,את מדברת איתי על דברים
נקודתיים ,אני מוכן לבדוק כל דבר נקודתי .המערכת עובדת באופן שיטתי ,זה לא יכול להיות
שעושים קפיצה,
ד"ר קרן גונן :תורי המתנה לא עובדים בצורה שיטתית ,ואני אתן עוד דוגמה ,בסדר?
מר מוטי ששון :אבל אני לא יכול לבדוק ,תני לי מקרה פרטני ואני אבדוק אותו ,אתן לך
תשובה.
ד"ר קרן גונן :בסדר ,אני רוצה שיבדקו את זה .לא ,זה לא פרטני ,היות וזה לא ,אני לא
מדברת על מקרה אחד או שניים ,יש פה איזושהי בעיה מערכתית.
מר יוסי סילמן :אבל קרן ,שנייה ,אני לא מצליח להבין מה את אומרת.
ד"ר קרן גונן :שנייה ,אני אומרת דבר כזה,
מר יוסי סילמן :כי כשאני ,דקה .גן מוישה עדיפות ראשונה ,גן דוד עדיפות שנייה ,זהו.
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ד"ר קרן גונן :נכון.
מר יוסי סילמן :את לא יודעת אם את בהמתנה ,בינתיים נקלטו הבקשות שלך,
ד"ר קרן גונן :אתה יודע כמנכ"ל את,
מר יוסי סילמן :אף אחד עוד לא יודע.
ד"ר קרן גונן :אז מי יודע?
מר יוסי סילמן :עכשיו אנחנו יושבים ,עכשיו 3 ,חודשים ,בודקים את כל הבקשות ,ואז מתחיל
השבץ נא ,אין תורות המתנה עוד ,אני לא יודע מאיפה (לא ברור).
מר חיים זברלו :תאמין לי הם עושים עבודת קודש ,לא רואים אף אחד ממטר ,באמת אני
אומר לך את זה.
מר יוסי סילמן :זה בכלל ,לא ,אבל זה מושגים שלא קיימים.
ד"ר קרן גונן :מה זאת אומרת? אנשים מבקשים ,אנשים מבקשים להשתבץ בגן מסוים ,לא
מאשרים להם ,נותנים להם גן אחר.
מר יוסי סילמן :אבל עוד לא הגענו לשלב האישורים.
ד"ר קרן גונן :עזוב ,אני כרגע מדברת,
מר יוסי סילמן :במרץ -אפריל מתחילים רק השיבוצים.
מר מוטי ששון :רגע ,סילמן ,היא מדברת על (לא ברור).
ד"ר קרן גונן :אני רוצה למנוע את זה ,סילמן( ,מדברים ביחד) .שנייה רגע ,סליחה ,אני רוצה,
מר מוטי ששון :קרן ,קרן ,ביקשת שאלת הבהרה ,נתתי לך ,עכשיו אני אענה לך שוב.
תשמעי,
ד"ר קרן גונן :אוקי .אני עושה את זה בכוונה לפני הזמן כדי שתשימו לב לדברים האלה.
מר מוטי ששון :מה זה רלוונטי? אנחנו לא מעורבים.
ד"ר קרן גונן :סילמן ,שנה שעברה ,אני יודעת על הרבה מקרים ,מה היה כאן ,היה פה תוהו
ובוהו.
מר יוסי סילמן :אני יודע גם על הרבה מקרים (לא ברור).
ד"ר קרן גונן :אז בואו ,אז בסדר.

6

מועצת העיר ה 18 -חולון ישיבת מועצה שמן המניין מס'  6ליום –  03.02.2019פרוטוקול
500
מר מוטי ששון :עכשיו תקשיבי ,תקשיבי ,במערכת כל כך גדולה ,שצריכים לשבץ כ10,000 -
ילידי  3,4,5ו 10,000 ,6-ילדים ,העסק הוא לא פשוט ,הוא מורכב ומסובך.
ד"ר קרן גונן :אני יודעת.
מר מוטי ששון :הם לא יכולים להרשות לעצמם לא לעבוד על פי קריטריונים ברורים ,שהם
קבעו אותם ביחד עם משרד החינוך .לכן אני אומר ,אם יש מקרה פרטני תעלי אותו בפני ,אני
אבדוק אותו ,אם יש דבר כזה שהקפיצו מישהו.
ד"ר קרן גונן :זה לא פרטני.
מר מוטי ששון :טוב ,זהו ,גמרנו ,עברנו לסעיף הבא .שאילתא ,בבקשה ,השאילתא הבאה
שלך.

 .2שאילתא – של חברת המועצה דר' קרן גונן בנושא – הגשת הצהרת הון לראש
רשות וסגניו.
ד"ר קרן גונן :השאילתא שלי גם כן .על פי חוק ,בעצם ראש העיר ,ראש הרשות והסגנים,
כולם ,אמורים להציג את כל החומרים ,את כל הצהרת ההון של כולם .האם ,נכון להיום3 ,
חודשים אחרי בחירות ,כולם הציגו? .יש פה יועצת משפטית שתציג את החוק ואולי כדאי
שהיא תגדיר את זה.
מר מוטי ששון :אני הגשתי את ההצהרה שלי ,שני הסגנים שלי כרגע ,בתהליך הגשה ,זוהר
וחיים ואילן ,יש להם את פרק הזמן עוד ,להגיש עד שבוע הבא ,כי זה מיום הבחירה שלהם
לתפקיד.
מר דובר 60 :יום מיום הבחירה.
מר דובר :לא ,אבל אני נבחרתי ,אבל אני התמניתי רק בינואר .לי יש  60יום מינואר.
מר מוטי ששון :לכן ,העסק הזה הוא לא פשוט ,כי מבקשים מכם ,מבקשים מהסגנים ,מאתנו,
להגיש הצהרת ,לשנת  .2018פעם הקרנות ,למשל ,כל מה שיש לך בקרנות ,קופות הגמל,
אתה צריך להביא אישורים מהקרנות .אז באמת פעם היו כל  3חודשים מוציאים דוח לעמית
של הקרן ,עברו לחצי שנה ,ובשנים האחרונות הם עושים פעם בשנה.
ד"ר קרן גונן :בסדר ,אבל יש פה עניין של חוק.
מר מוטי ששון :אז עכשיו ,כדי שהם יגישו ,אני הגשתי .אני דיברתי איתם ,אמרתי אין את ה-
 2018כי הם לא כל כך זה ,מבינים כל פעם זה שופטת אחרת ואנשים אחרים .אז אמרתי,
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"חבר'ה ,אתם חדשים ,כדאי שתדעו שאי אפשר לקבל בדצמבר או בינואר את  ,2018כי הם
בדרך כלל נותנים את זה  3חודשים אחרי" ,הפקת הדוח  2018היא תהיה רק במרץ .אמרו לי
"תביא את מה שיש לך" ,אז הבאתי מה שיש לי .לכן זה קצת מגוחך שהם יביאו משהו שהוא
שייך ל ,2017-לא שייך ל ,2018-לא זו הייתה כוונת המחוקק ,אבל בסדר.
ד"ר קרן גונן :אז עוד שבוע בעצם כולם מגישים.
מר מוטי ששון :הם בתהליך.
מר חיים זברלו :ומי שלא יגיש ,לא יתנו לו משכורת ,אין בעיה.
ד"ר קרן גונן :לא קשור למשכורת ,זה קשור לשקיפות חברי מועצה (לא ברור).
מר יוסי זיידה :זה לא להציג ,זה בעצם לשלוח את זה וזה מופקד.
מר דובר :את צריכה לשלוח את זה לירושלים.
מר יוסי זיידה :זה מופקד אצל נאמן.
מר מוטי ששון :זה מופקד של נאמן שבודק,
מר דובר :אנחנו חברי מועצה לא צריכים לראות את זה ולדון בזה?
מר מוטי ששון :טוב ,אני עובר לסעיף הבא ,אישור שכרה של מנהלת לשכת ראש העיר,
גברת קורין מורנו.
 .3אישור שכרה של מנהלת לשכת ראש העיר הגב' קורין מונרו -לפי  40%משכר
בכירים,
מר מוטי ששון :בפעם הקודמת אישרנו את המינוי שלה כמנהלת לשכת ראש העיר ,אבל לא
דיברנו על השכר .אז יש ,לפי אישור משרד הפנים 40% ,משכר בכירים.
עו"ד יונת דיין :חוזה בכירים 40% ,שכר בכירים.
מר חיים זברלו :למי? למי? לקורין? אי אפשר ?50%
מר מוטי ששון :אי אפשר ,יש חוק .מי בעד?  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14בעד .מי
נגד? מי נמנע?  .3וקרן 4 ,נמנעים ,קרן ,מה איתך?
ד"ר קרן גונן :אני נמנעת.
מר מוטי ששון :נמנעת 5 .נמנעים ,אושר .אני עובר לסעיף הבא .בחירת הרכב ועדת מכרזים
בהרכב של  11חברים לפי מפתח סיעתי.
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 .4בחירת הרכב ועדת המכרזים בהרכב של  11חברים על פי מפתח סיעתי.
מר מוטי ששון :כמו שאמרנו בפעם הקודמת ,אתם זוכרים את הנוסחה .ש"ס וסיטון  ,3אז כל
אחד .1.5 ,1.5 ,מורן ושי ,כנ"ל
מר חיים זברלו :מה ,אתה הולך לפי אותו מפתח של ועדת משנה?
גב' דוברת :כן ,אבל זה היה  .10אז פה רשום .11
מר חיים זברלו :מוטי ,אתה מכריח אותי להוציא לך צו מניעה ,תפסיק נו .אני אגיד לך למה.
ועדת משנה ,עדיין לא ויתרתי.
מר מוטי ששון :אז תגיש נו.
מר זאב ניסים :אני ,פשוט לא היה לי זמן לטפל בזה בגלל ,תקשיב שנייה .מוטי.
מר חיים זברלו( :לא ברור) זה לא נכון בכלל .אנחנו לפחות .2
מר זאב ניסים :חיים ,היה לך כל השבוע להגיד לו את זה ,אז אני ,לי אין הזדמנות.
מר חיים זברלו :תחלק את זה אחרי (לא ברור) אחרים.
מר מוטי ששון :זאב מדבר רגע ,ביקש לדבר.
מר זאב ניסים :בוועדת משנה באת וסיפרת לנו את הסיפור שהיות ואתה ראש הרשות אז זה
מחייב אותך ,מתוקף תפקידך ,לקבל כאילו את החברות בוועדה ללא מפתח סיעתי .זה
בנפרד ,קיבלת פריבילגיה ,כאילו .אמרתי שזה זמני ,כל עוד ואתה תהיה שם זה בסדר ,ברגע
שאתה תתחלף אז אנחנו כמובן נדון בזה גם משפטית .אני ,ברור לי שאתה טועה ,ומישהו
מטעה אותך פה .לא יודע מי ,אבל אחר כך נבדוק את זה גם .יש הבדל גדול בין ועדת משנה
לוועדת מכרזים .כי ועדת מכרזים ,יכול כל אחד שנבחר אותו ,להיות יושב ראש ועדת מכרזים,
ויכול להיות גם חבר מועצה .אז עכשיו מה ,אתה תבוא לספר לנו שראש הרשות הוא ,זו
הפריבילגיה שלו שהוא יכול להיות שם יושב ראש הוועדה?
מר מוטי ששון :לא שמעת.
מר זאב ניסים :בוועדת מכרזים אין קשר .בוועדת מכרזים,
מר דובר :לא אמרנו את זה.
מר זאב ניסים :סליחה?
מר מוטי ששון :לא אמרתי את זה ,אני לא מדבר (לא ברור).
מר זאב ניסים :אתה הולך לפי אותו מפתח סיעתי .הנה ,אתה מגיע לזה.
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מר מוטי ששון :לא ,אתה לא שמעת .אני אמרתי,
מר זאב ניסים :לא שמעתי? אתה כבר מתחיל ,בסיעות עם,
מר חיים זברלו :אבל זאב ,יש מצב שאתה טועה ,למה? מפלגה,
מר זאב ניסים :סיעות עם  4מנדטים ,מגיע להם .2
מר חיים זברלו :לא ,לא שמגיע ,אני אגיד לך .סליחה שאני מתפרץ.
מר דובר :יש בעיה עם המתמטיקה ,זה לא מסתדר.
מר חיים זברלו :לא ,לחלק ועדה.
מר זאב ניסים :לא מסתדר לכם ,אני מבין ,אבל מה לעשות? צריך לעשות מה ש,-
מר חיים זברלו :ועדת משנה לפי מפתח .פה ,ועדת מכרזים היא צריכה לחלק בכל הוועדות,
אז מי שלא מקבל פה מקבל שם ,מי שלא מקבל פה הוא יכול לקבל שם .זה מתחלק בין כל
הוועדות .אני חושב שמפלגות גדולות ,הן צריכות לקבל לפחות  2מנדטים( 2 ,לא ברור).
גב' אלינור מטלון :וגם פה ,בוועדה ,בתכנון ובנייה רשום  10 ,10פלוס ראש העיר.
מר זאב ניסים :אני אגיד עוד משהו ,גם עוד משהו קצת אולי אכזרי כלפי אלה שיש להם
מנדטים .אני לא רוצה לפגוע באף אחד ,רק אני אומר,
מר דובר :איפה?
גב' אלינור מטלון :בתכנון ובנייה .פה מדברים על  .11אז זה לא אותו דבר כמו ש ,-חסר עוד
אחד .בתכנון ובנייה אלה  10פלוס אחד.
מר מוטי ששון :חבר'ה ,אתם לא הקשבתם לי ,אמרתי לפי מפתח סיעתי .כשאת מחלקת 11
אז,
מר זאב ניסים :אבל אתה אמרת את זה ,נכון.
גב' אלינור מטלון :אז מה המפתח הסיעתי?
מר מוטי ששון :למה אתה מפריע לי?
גב' אלינור מטלון( :לא ברור) פעם קודמת חילקתם לנו.
מר מוטי ששון :אבל רגע ,למה אתה מפריע לי? לא ,אין לך זכות דיבור ,אני מסביר לה ,אתה
לא יכול לקטוע אותי .תקשיבי ,הדבר הוא פשוט ,את הולכת לפי מפתח סיעתי ,הוועדות
האלה הן וועדות חשובות ,אני חשבתי ,אני רוצה לתת ביטוי לכולם.
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גב' אלינור מטלון :אין בעיה ,אז איפה ,הרי פה יש לך,
מר מוטי ששון :לא סיימתי ,את לא מקשיבה לי.
גב' אלינור מטלון :אני מקשיבה לך.
מר מוטי ששון :החלוקה פה הייתה בדיוק כמו החלוקה בוועדת המשנה .החלוקה של החברים
בוועדה ,אני לא מדבר על יושב הראש .כאן יושב ראש הוא לא ראש העיר ,פה בוחרים ,11
ומתוך ה 11-יושב הראש נבחר .בסדר? אוקי .לכן המפתח הוא (לא ברור) לכל אחד .למשל
מגיע לסיעות הגדולות של ה ,1.5 ,1.5 ,1.5 4-בא זברלו ואומר "לא ,אני מתנגד ,אני רוצה
שהסיעות הגדולות ייקחו  ."2,2,2ואז ,אנחנו  3זה  ,11לא מחלקים לסיעות הקטנות ולא ל,2-
ולהתחשבן איתן בוועדות האחרות .זה מה שאתה אומר ,זברלו?
מר זאב ניסים :כן ,ברור ,כי זה גם החוק .זה מה שאני מנסה להגיד לך.
מר חיים זברלו :זה לא החוק ,החוק (לא ברור) לכל הוועדות ולחלק אותן שווה בשווה.
גב' אלינור מטלון :הוא עדיין לא הבין את מה שאני אומרת.
מר מוטי ששון :אתם מבינים מה שאני אומר?
מר דובר  :2אז אני אסביר .מה שאני מתכוון זה ,כשאנחנו דיברנו בוועדת תכנון ובנייה הבאת
(לא ברור) ,מאוד יפה ,של  10אנשים ,נכון? עכשיו אתה אומר פה  ,11לפי מפתח סיעתי ,אז
איפה המפתח? כלומר ,זה שזברלו אומר זה אחלה ,אבל איפה המפתח שלכם?
מר מוטי ששון :אז אני אומר ,לא שמעת אותי.
מר דובר  :2אני שמעתי ,אני הקשבתי.
מר מוטי ששון :אנחנו סיעה של .7
מר דובר  :2אבל הוא לא ,ראש רשות ,זה לא נכון פה.
מר מוטי ששון :אני לא אני ,אני לא בוועדה.
גב' דוברת :הוא לא ,הוא לא בוועדה ,לא בוועדת מכרזים.
מר דובר :אבל הוא לא אמר ,תחלק את זה ל( .11-מדברים ביחד)
מר מוטי ששון :רגע ,רגע ,תקשיבו .יש חלוקה ,לצורך העניין ,יש שוני בין ועדת משנה לבין
ועדת מכרזים? ועדת המשנה ,בוחרים את יושב הראש בנפרד ו ,10-חברים ,יושב ראש הוא
באופן אוטומטי (לא ברור) ראש העיר ,אלא אם כן ראש העיר מחליט להביא את אחד הסגנים
שלו ,ואז המועצה צריכה לאשר את זה .ועדת המכרזים זה  11מקומות שהם מתחלקים בין
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כל הסיעות השונות .ואני חשבתי שללכת ולתת לכולם ,כדי לתת תחושה טובה שכולם
שותפים .אז אני הצעתי ,כמו שזה יהיה  4 ,1.5 ,1.5 ,1.5האלה זה כבר  ,6אנחנו  3עם
הסיעה המאוחדת ,עם אילן ,מגיע לנו  ,3אנחנו ביחד  ,9נשאר מקום אחד לבוזגלו ,והמקום
השני אמרתי יתחלק בין קרן לבין( ,מדברים ביחד) .תקשיבי ,קרן ,את חצי ,מיכאל חצי ,אילן
חצי ,אנחנו נותנים לו חצי ,בסדר? תהי רגועה .אז אתם שווים .עכשיו ,זברלו בא ואומר "לא
מגיע לכם" ,זה כל הסיפור.
מר חיים זברלו :לא אמרתי לא מגיע להם( ,לא ברור).
מר מוטי ששון :לא רוצה אותם פה ,אתה אומר בוועדה אחרת.
מר חיים זברלו :גם לא מגיע לך ( 3לא ברור).
גב' דוברת :לא ( ,3לא ברור) אמור להיות שליש ,או שליש ,שליש ושליש .או משהו אחר ,צריך
לחשוב על זה ,זה לא עובד ככה .אפשר לתת לו אחד ופה חצי.
מר מוטי ששון :אני נותן לו אחד.
גב' דוברת :אתה אמרת אנחנו ,אתה (מדברים ביחד).
מר מוטי ששון :רגע ,העובדות הן אחרות .אנחנו סיעה מאוחדת של  7אנשים ,מגיע לנו ,2.85
 2.85זה שווה .3
גב' דוברת :הוא החליף את אילן.
מר מוטי ששון :אמרנו בישיבה הקודמת ,אנחנו חותמים הסכם איחוד כמו שסיטון וחלבי.
מר זאב ניסים :אז אנחנו נעשה גם הסכם איחוד עם ש"ס ,אנחנו  8מנדטים.
מר מוטי ששון :תעשה ,תעשה ,תקבל בהתאם .תקבל בהתאם .אין בעיה ,אתה תקבל .3
מר דובר :יש הסכם (לא ברור) ,זה לא,
מר מוטי ששון :חבר'ה תבינו ,אנחנו מעגלים כלפי מעלה ,ולפעמים צריך להוריד כלפי מטה,
בסופו של דבר אנחנו נתחשבן עם כולם .נתחשבן עם כולם כי בסופו של דבר כולם צריכים
לקבל מקומות.
מר זוהר נוימרק :הלוואי וכולם יגיעו ,אנחנו רבים על דברים ,בקדנציה הקודמת אנשים בכלל
לא הגיעו.
גב' דוברת :אנחנו נגיע ,אל תדאג.
מר מוטי ששון :חבר'ה תבינו,
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מר חיים זברלו :לא ,אני חושב שצריך לחלק את כל הוועדות ,הכל ביחד .אני מתנגד ,הכל
ביחד.
מר מוטי ששון :טוב ,עכשיו הוועדות צריכות לעבוד ,עד שנגמור את הכל,
מר חיים זברלו :לא ,אני מתנגד .אתה יודע מה( ,לא ברור).
מר זאב ניסים :ככה פתרת לנו את הבעיה ,חיים?
מר מוטי ששון :חבר'ה ,מה אתם רוצים ,שנכניס גם את הקטנות לתוך העסק הזה או שלא?
כי אני בעד להכניס את כולם.
גב' אלינור מטלון :כן ,כן .הם עדיין קיבלו מנדטים כמו כולם ,הם עדיין חלק מהמועצה ,הם
צריכים להיות בכל הוועדות .אין פה זה ,זה לא משנה אם הם קיבלו מנדט  4 ,2 ,1או  ,6הם
חלק מהמועצה ,הם צריכים להיות בוועדה .צריכים לעשות כאן אחוזים ,בדיוק ,כמה זה
מתחלק.
מר מוטי ששון :זה מה שעשינו.
גב' אלינור מטלון :אוקי ,אז בוא תגיד לנו בבקשה כמה זה מתחלק?
מר מוטי ששון :אז אמרתי ,הגדולות,
גב' דוברת :אז הוא אמר ,הוא מעגל אותם ביחד.
מר מוטי ששון :תקשיבו ,עשינו ככה 4 ,חברים מקבלים  ,1.5אוקי? כל סיעה מקבלת ,זו
האריתמטיקה ,כמו שהיה בוועדת המשנה ,כל אחד  .1.5אז עכשיו הסיעות הן סיעות וחלבי
מקבלים .1.5
גב' אלינור מטלון :אנחנו  ,1.5ש"ס  1.5ושי קינן  .1.5סליחה ,חולון מתחדשת.
מר מוטי ששון :דקה ,רגע ,דקה .זה ביחד יוצא  .6אנחנו ,שאנחנו מגיע לנו  2.85בסיעה
המאוחדת ,זה נהפך ל .3-לא כולל ראש העיר ,ראש העיר בכלל לא בספירה ,לא יכול לכהן
בתפקיד .ואז נשארו ,נשאר מקום אחד .המקום האחד אמרנו ,מאחר ואילן נכנס אלינו בחצי,
קרן ומיכאל יתחלקו חצי -חצי ,זה מה שאמרנו.
גב' אלינור מטלון :נשארו .2
מר מוטי ששון :איך  2מקומות?
גב' אלינור מטלון :אם אתה עושה  1.5כפול  4זה .6
מר מוטי ששון :זה  ,6ויש אנחנו  ,9 ,3ויש,
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גב' אלינור מטלון :מייקל זה בעצם  ,1ואז בעצם חצי וחצי עם קרן ו,-
מר דובר :ומיכאל.
מר מוטי ששון :חבר'ה ,אני לקחתי את אילן אצלנו ,נתנו לו חצי כדי שכל אחד ירגיש שהוא
קיבל חצי ,חצי ,חצי .עכשיו ,זו ההצעה .עכשיו ,בא זברלו ואומר "לא ,בוא ניקח את הגדולות
ולא ניתן לקטנות" ,זאת אומרת ,לא למנדט אחד ולא ל 2-מנדטים.
גב' דוברת :לא ,לא ,לא ,זה לא.
מר זאב ניסים :מוטי ,אבל וועדת משנה ,אתה הלכת לפי,
מר מוטי ששון :עזוב אותי כרגע וועדת משנה ,אני מדבר על וועדת מכרזים.
מר זאב ניסים :אבל אתה הולך לפי אותו דבר .אתה הולך( ,מדברים ביחד)  ,11אז איך אותה
חלוקה? אותם אחוזים? איך יכול להיות דבר כזה?
מר מוטי ששון :כי חילקת  ,10לא .11
מר זאב ניסים :אתה חילקת ,לא אני .חילקת ל 10-ועדת משנה.
מר מוטי ששון :כי יושב הראש לא נספר ,הוא  ,11נו.
מר זאב ניסים :אבל בוועדת מכרזים כן נספר.
מר מוטי ששון :הוא לא נספר ראש העיר ,זה לא קיים .הוא לא קיים בוועדה למכרזים.
מר זאב ניסים :אבל ועדת מכרזים זה  ,11מה לא ברור פה?
מר דובר :זה  10ו.11-
מר זאב ניסים :ואתה מדבר על אותה חלוקה שווה (לא ברור).
מר מוטי ששון :באחוזים.
מר זאב ניסים :אתה גם אומר את זה.
מר מוטי ששון :אתה לא מקשיב ,תקשיב רגע עד הסוף .חילקת  10מקומות בוועדת המשנה.
מר זאב ניסים :נכון.
מר מוטי ששון :יפה .פה אתה מחלק  11מקומות בלי ראש העיר ,כי ראש עיר לא יכול להיות
יושב ועדת מכרזים .אוקי? עכשיו ,ב 11-יוצא (לא ברור) 1.5,1.5 ,1.5 ,ו  1.5-זה .6
מר זאב ניסים :אותו דבר יוצא? לא משתנה שום דבר?
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מר מוטי ששון :פלוס מינוס .ואז יוצא לך שמגיע לנו  ,3ואנחנו בתוך זה עם אילן 2.85 .זה ,3
לכן מתחת לחצי אתה מוריד ,אבל יש לך ,מה אתה עושה עם  ?1.5ויש  4סיעות ,אז אתה
נותן לכל אחד  ,1.5 ,1.5הם יתחלקו ,השני מתחלק ,חצי קדנציה ,חצי קדנציה ,ואחד אתה
נותן ,אם אתם לא רוצים לתת לקטנות זה סיפור אחד.
מר זאב ניסים :אתה מעגל לפי מה שנוח לך .אתה מצרף אתה ההוא כדי להגיע ,לעגל,
הבנת? לעוד אחד.
מר מוטי ששון :אבל את אומרת ,בצדק ,שזו ועדה חשובה.
גב' אלינור מטלון :אם זה ככה (לא ברור).
מר עזרא סיטון :מוטי ,גם אני בעד לתת ייצוג גם לאלה שבעצם סיעה אחת ,כי שיתופיות
וייצוג .למרות ש ,-עזוב שבסוף לא כל כך באים ,אבל צריך לעשות את זה.
מר שי בר :יצא שבעצם בוועדת משנה קיבלתם עודף ייצוג בגלל שמינית את עצמך לרשות.
מר מוטי ששון :לא מיניתי ,זה החוק.
מר שי בר :זה החוק ,אבל יצא שאתם כאילו בעודף ייצוג (לא ברור).
מר מוטי ששון :זה לא עודף ,היא תסביר לך ,לא עודף ,זה החוק אומר.
עו"ד יונת דיין :החוק ,בוועדת משנה החוק נוקב ביושב ראש הוועדה ,אם ראש העירייה הוא
יושב ראש הוועדה (לא ברור).
מר שי בר :אבל גם בחוק אין משנה ליושב ראש וועדה ,וגם זה,
מר מוטי ששון :סליחה ,כל חבר וועדת משנה יש לו ממלא מקום.
עו"ד יונת דיין :ממלא מקום ,לא משנה .יש גם לכל חבר ועדה (לא ברור).
מר מוטי ששון :כל חבר ועדה יש לו ממלא מקום .זו הוועדה היחידה אגב ,שיש ממלא מקום
לכל חבר .אבל אני יושב ראש ,אני גם חבר( .מדברים ביחד)
מר מוטי ששון :חבר'ה ,אם אתם רוצים ללכת על זה אז נלך על זה.
גב' אלינור מטלון :לא ,אנחנו רוצים להבין ,זה קצת לא הגיוני .אנחנו אומרים  ,3 ,7לעומת
זאת  ,1.5 ,4משהו פה לא הגיוני ,7 .נכון.
מר יוסי זיידה :ראש העיר 7 ,זה  4 ,3זה .1.5
גב' אלינור מטלון :למה?
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מר מוטי ששון :תעשי חשבון.
מר דובר :לפי האחוזים מעגלים למעלה .זה יוצא  ,2.85בגלל שזה  2.85מעגלים את זה ל,3-
אם זה היה פחות מ,3-
מר זאב ניסים :הם צירפו עוד אחד כדי שהיחס יהיה,
גב' אלינור מטלון( :לא ברור) במקום  2.85אז העלו ל ,3-במקום לתת (לא ברור).
מר מוטי ששון :חבר'ה תקשיבו ,תקשיבי ,תקשיבי .סיטון וחלבי התאחדו ,סופרים אותם כ.4-
גב' אלינור מטלון :ידוע.
מר מוטי ששון :יפה .אנחנו התאחדנו עם אילן ,אנחנו  ,7עכשיו תעשי את האריתמטיקה
ותתחשבני ,ותתראי שאתם מקיימים  ,1.6 ,1.6אנחנו מקיימים את ה ,2.85-אם אני אתן ,כמו
שזברלו רצה ,לכל ,כל הסיעות של ה 4-לתת להם  ,2זאת אומרת שהקטנים בחוץ.
גב' אלינור מטלון :לא ,אתה מעגל לך למעלה ולנו אתה מעגל ללמטה .אפשר לנסות לחשוב
על דרך אחרת.
מר מוטי ששון :אין לך דרך אחרת .אני בא ואומר ,אני עושה את הדבר בצורה הגונה,
הדברים האלה ,ככל שניתן,
עו"ד יונת דיין :צריך לנסות לשמור על מפתח סיעתי.
מר מוטי ששון :תקשיבי.
גב' דוברת :אם הסיעות הקטנות לא יהיו אז אנחנו נקבל יותר?
מר מוטי ששון :זה מה שמציע זברלו( .מדברים ביחד).
גב' אלינור מטלון :עכשיו החצי ,בחצי הזה צריכים להתחלק ב ,3-ב ,4-אז מה זה משנה?
גב' דוברת :תוריד מאצלך ותעגל אצלנו למעלה ,זה לא יקרה.
מר דובר  :2אין הסכם של איחוד הסיעות איפה שהוא?
מר מוטי ששון :יש.
מר דובר  :2איפה הוא? לא קיבלנו.
מר מוטי ששון :את הסכם הסיעות שלכם (לא ברור)?
מר יפת צדקה :העברנו לך .אבל מוטי ,אני רציתי לשאול שאלה ,מוטי .אתה  ,7אם אנחנו
עושים איחד של  7ו ,4-כמה זה יוצא? זה  ,11אז כמה זה יוצא? איך זה משנה את המצב?
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מר מוטי ששון :מה זאת אומרת? לא הבנתי.
מר דובר :הוא רוצה גם להתאחד איתך.
מר מוטי ששון :להתאחד איתי? אז ב ,11-תעשה חשבון כמה זה יוצא באריתמטיקה.
מר יפת צדקה :לא ,לא ,אני יודע את החשבון ,רק תגיד לה .עכשיו  ,7אתה יש לך  7ואנחנו ,4
זה  .11אז אנחנו רוצים לחלק את ה 11-לפי החלוקה של,
מר מוטי ששון :מפתח ,לפי  11לחלק ל 27-כפול .10
מר יפת צדקה :אז כמה זה יוצא?
מר מוטי ששון :בנות ,סליחה בנות ,חברות המועצה .אתן ,את הצעת את זה ,נכון? שגם
לקטנים ,שהקטנות יהיו גם כן ,כל הסיעות הקטנות .טוב ,אז בואו נעלה את זה להצבעה וזהו,
תגידו,
מר זאב ניסים( :לא ברור) מורן ,אגב?
גב' דוברת :מה?
מר זאב ניסים :אני חושב שמורן יתנגד לזה.
גב' אלינור מטלון :הוא לא יתנגד .סמוך עליי.
מר מוטי ששון :טוב ,אוקי ,מי בעד החלוקה שהצעתי? ואם אפשר לתת ,חברים ,מי בעד מה
שהצענו ,לפי המפתח הסיעתי ,סיעת אמת פלוס יש עתיד  ,3כל הסיעות האחרות ,הגדולות,
 4הגדולות ,כל אחד מקבל  ,1.5הם יעשו רוטציה ,ואני מציע שהרוטציה תהיה בין מורן לשי
ובין סיטון לבין ש"ס ,ומיכאל וקרן הם יהיו חצי -חצי ,ואז נותנים ביטוי לכולם בכל הוועדות
החשובות.
גב' אלינור מטלון :ושוב ,אנחנו מדברים על עוד פעם ,לפי תאריכים ,לפי חודשים ,בצורה
מסודרת.
מר מוטי ששון :עכשיו ,רגע ,רגע .עכשיו ,זו ההצעה שלי ,אני אעמיד אותה להצבעה ואחר כך
תביאו את השמות ,ותחליטו ביניכם מי השני ומי הראשון .תחלקו לחצי ותסכמו אתם עם שי,
סיטון וזברלו יסכמו ביניהם ,ובא לציון גואל ונאשר את זה .אוקי ,אתם מקבלים את העיקרון
הזה שדיברנו עליו? מי בעד? תחליטו1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,11,12,13,14,15,16,17 .
בעד .מי נגד?
גב' דוברת :למה ,אנחנו רוצים את השני ,לא ,זה בלי ייצוג הקטנות.
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גב' דוברת :ייצוג הקטנות.
מר מוטי ששון :מי נמנע? אחד נמנע.
מר זאב ניסים :אני רוצה לבדוק את זה משפטית.
מר מוטי ששון :תבדוק ,מותר לך תמיד.
מר זאב ניסים :אני ממתין למורן ,אולי הוא ישתתף איתי .אתה יודע מה הבעיה פה? שעכשיו
אני צריך להוציא כסף ,הבנת? ואתה,
מר מוטי ששון :אני מבקש עכשיו את החברים ,לתת את השמות ,כי אני חושב שהוועדה
הזאת צריכה להתכנס ,וכמה שיותר מהר ,כי יש להם הרבה דברים שהם צריכים לקבל
בוועדת המכרזים .אז בבקשה ,אנחנו ניתן את שלנו ,זוהר ,קובי ואילן .מי אתם נותנים?
גב' אלינור מטלון :אני? אני ומורן .אני אחד ומורן חצי.
מר דובר :תגידי שם מלא.
גב' אלינור מטלון :אלינור מטלון.
מר מוטי ששון :סיטון ,יש לך מישהו?
מר עזרא סיטון :שלומי.
מר מוטי ששון :שלומי תמם.
מר עזרא סיטון :חצי צדקה.
מר מוטי ששון :שלומי מלא וחלבי המחליף .יפת מחליף .חצי .שירלי ,מי אצלכם?
גב' שירלי ציון :אנחנו נעשה את זה עינב ואני.
מר מוטי ששון :מי ראשון ומי החצי?
גב' שירלי ציון :אני אתחיל.
עו"ד יונת דיין :את מלאה ועינב חצי?
גב' שירלי ציון :כן ,כן.
מר מוטי ששון :שירלי המשפחה ,שירלי.
גב' שירלי ציון :שירלי ציון .ואחר כך עינב .מיכאל ,מיכאל אתה רוצה להתחיל? אתה רוצה
להתחיל? אוקי ,מיכאל מתחיל ,את משלימה ,החצי השני .אוקי ,מי בעד ההרכב שהקראנו
כרגע?
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גב' דוברת :רגע ,מה עם ש"ס?
עו"ד יונת דיין :רגע ,בוא נעשה את זה עכשיו בשלבים .רגע ,שנייה ,קודם כל נצביע על
ההרכב הזה (לא ברור).
גב' אלינור מטלון :אפשר להקריא רגע את כל השמות ,בבקשה?
מר יוסי זיידה :אני אקריא רגע .אמת ,3 ,זוהר ,קובי ואילן .ש"ס כרגע אין לנו .מורן ,אלינור
קדנציה שלמה ,מורן חצי .שי ,שירלי קדנציה שלמה ,עינב חצי .עזרא ,שלומי קדנציה שלמה,
יפת חצי .קרן חצי שני ,מיכאל חצי ראשון ברוטציה בין (לא ברור).
גב' אלינור מטלון :לא ברוטציה .לא ברוטציה ,היא חצי וחצי.
עו"ד יונת דיין :זה נקרא רוטציה.
גב' אלינור מטלון :אוקי ,בסדר.
מר מוטי ששון :מיכאל מתחיל את הראשון .אוקי ,מי בעד?
 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17בעד .מי נגד? אתה נמנע?
מר זאב ניסים :אני נמנע ,אני רוצה לבדוק את זה.
מר מוטי ששון :אחד נמנע ,אושר.
גב' אלינור מטלון :ומתי ש"ס מעבירים שמות?
מר מוטי ששון :ועכשיו אנחנו רוצים לבחור את יושב הראש.
עו"ד יונת דיין :רגע ,רגע ,מוטי ,בוא נכין את הבסיס עם בוזגלו ועם ש"ס .אצל בוזגלו זה שני
חברים ,הם צריכים להציע אחד .אני ,מבחינת הנוכחים פה יש איזושהי התנגדות לאחד
מהם? או שמי שבוזגלו יציע,
מר מוטי ששון :למה שתהיה התנגדות ,שיציע את מי שהוא רוצה ,מה ,למה,
עו"ד יונת דיין( :לא ברור) לעגן בפרוטוקול ,אני לא רוצה עכשיו לרוץ ,שנרוץ אחרי  27חברים
לקבל את ההסכמה.
מר מוטי ששון :סליחה ,הוא יושב ראש הסיעה והוא רשאי להגיש את מי שהוא רוצה .בוזגלו
ראש הסיעה שלהם או עמוס,
מר יוסי זיידה :אולי נמנה ראש סיעה ואז מקסימום תהיה החלפה ,כדי שתהיה לנו,
גב' אלינור מטלון :רגע ,אבל ,איך אבל אפשר עכשיו לבחור יושב ראש אם אין עדיין את כל
השמות של האנשים של הוועדה.
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מר מוטי ששון :המועצה בוחרת ,לא הוועדה.
גב' אלינור מטלון :נכון ,אבל עדיין ,מישהו צריך,
מר מוטי ששון :הרחבת מועצה.
גב' אלינור מטלון :נכון ,שוב ,אבל איך אפשר לבחור אם אין את כל השמות של הוועדה?
חסרים לך עדיין,
מר מוטי ששון :חברי המועצה בוחרים ,ואני מציע את זוהר נוימרק (לא ברור) .היה יושב ראש
ועדת המכרזים ,זוהר נוימרק היה יושב ראש ועדת המכרזים .מי בעד שזוהר נוימרק יהיה
יושב ראש ועדת ,המכרזים.
גב' אלינור מטלון :שוב ,זה לא הגיוני לעשות הצבעה על זה כשאין לנו את כל חברי הוועדה.
מר מוטי ששון( :לא ברור) עניין חברי הוועדה.
גב' אלינור מטלון :זה לא קשור ,עדיין ,הוועדה,
מר מוטי ששון :לא ,המועצה בוחרת.
גב' אלינור מטלון :המועצה בוחרת ,אבל אני רוצה לדעת מי עוד חברי הוועדה.
מר שי קינן :אבל מה זה משנה? את יודעת מי האופציות שלך.
גב' אלינור מטלון :אני לא יודעת מי האופציות שלי ,אני לא יודעת מה ש"ס בחרו.
מר שי קינן :לא ,את יודעת שיש ש"ס ואת יודעת שיש בוזגלו.
גב' אלינור מטלון :אבל אני לא יודעת את מי ש"ס בחרו.
מר שי קינן :מה זה משנה? את יודעת (לא ברור).
מר מוטי ששון :אבל תראי ,מה שאני אומר לך,
גב' אלינור מטלון :אני חושבת שזה צריך להיות בצורה כזאת .זו דעתי שלי.
מר מוטי ששון :אבל את רוצה ללמוד ,אז בואי תלמדי .כתוב בפקודה ,כתוב שהמועצה,
המועצה צריכה לבחור ,לא הוועדה בוחרת.
גב' אלינור מטלון :אני יודעת.
מר מוטי ששון :אז בקשה ,אז אני מציע ,הוועדה התכנסה ,המועצה התכנסה והיא בוחרת .מי
בעד זוהר נוימרק כיושב ראש הוועדה? מי בעד?  ,1קרן? (לא ברור)
 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12בעד .מי נגד? מי נמנע? אחד נמנע.
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גב' דוברת  :1איזו אופציה יש לנו?
מר מוטי ששון :קרן ,מה את?
גב' דוברת  :1ואם אני לא רוצה אותו?
מר דובר  :1אז תצביעי נגד.
גב' דוברת  :1אין עוד אופציה חוץ מזאת?
מר מוטי ששון :לא הבנתי ,מה אמרת ,קרן?
ד"ר קרן גונן( :לא ברור) אני מסכימה איתה ,אני חושבת שיש פה בעיה .שנייה ,רגע ,שנייה.
מר מוטי ששון :ההצבעה כבר הייתה ,שאלתי אותך ,את לא הרמת ידיים ושום דבר .את בעד
או נגד או נמנעת?
גב' דוברת :לא ,אבל מי הנציג הנוסף? מי הנציג הנוסף? רק זוהר מועמד?
ד"ר קרן גונן :אני מסכימה איתה שצריכים את השמות.
מר מוטי ששון :זה המועמד שלנו .מי שרוצה להציע את המועמדים ,שיציע( .מדברים ביחד).
אוקי ,מי בעד? כבר ספרנו ,כמה ספרתי?
עו"ד יונת דיין :תתחיל מחדש.
מר מוטי ששון :אוקי .מי בעד? ,1
גב' דוברת :רגע ,אלינור וזוהר הם המועמדים( .מדברים ביחד).
מר מוטי ששון :מי בעד זוהר?  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12בעד .מי בעד אלינור?
 .1,2,3,4אוקי ,מי נמנע?
ד"ר קרן גונן :אני נמנעת מהצבעה משום שזה לא הגיוני כרגע להצביע (לא ברור).
מר מוטי ששון :אוקי ,1,2 ,נמנעים ,אושר ,זוהר נבחר כיושב ראש ועדת המכרזים .אני עובר
לסעיף הבא.
גב' דוברת :זו דמוקרטיה ,הכל טוב.
ד"ר קרן גונן :זו דמוקרטיה? ככה עושים דמוקרטיה?
מר דובר :לא בדיוק ,יש עוד דברים לעשות ,כן( .מדברים ביחד)
מר מוטי ששון :להעלות לסדר היום הקמת ועדת (לא ברור).
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ד"ר קרן גונן :סליחה ,חסרות פה שתי סיעות (לא ברור) .לא ברור לי איך אפשר לעשות
הצבעה כזאת.
מר יוסי סילמן :אבל קרן ,יש פה קוורום שמאפשר ישיבת מועצה ,זהו .מה את חושבת?
שכולם יחכו לכולם? יש קוורום ,ממשיכים הלאה( .מדברים ביחד)
ד"ר קרן גונן :אבל בתוך הוועדה ,יושב ראש ,אז צריך שלפחות חברי הוועדה יהיו פה ,ככה
עובדים.
מר מוטי ששון :אף אחד לא אמר ,הזמינו את כולם לישיבת המועצה ,המועצה סוברנית לקבל
החלטה בכל קוורום ובתנאי שיש לה למעלה מ 14-חברים ,נקודה .למעלה מ 14-חברים יש
לה את הזכות להתכנס ולבחור.
 .5המלצה על ראש העירייה כחבר בוועדה המחוזית לתכנון ובנייה.
מר מוטי ששון :אני עובר לסעיף האחרון ,המלצה על ראש העיר כחבר ,אתם יודעים ,בוועדה
המחוזית לתכנון ובנייה ,משתתפים שם ראשי ערים ,וכדי לאשר הם הולכים על הצד
הפורמלי ,נדמה לי שזו פעם ראשונה שהמועצה ממליצה על ראש העיר כחבר בוועדה
המחוזית .משרד הפנים ,עם שר הפנים ,והוא מחליט ,עם מתכננת המחוז ומנהלת המחוז,
היא זאת ,מחליטים מי יהיו מראשי הערים ,כי אנחנו הרבה ראשי ערים ,אבל מתוכם צריך
לבחור רק  ,4ההחלטה היא בידי משרד הפנים .אוקי ,אז מי בעד המלצה לאשר אותי כחבר
הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה?
מר זאב ניסים :אנחנו יכולים לאשר אותך? או שאתה צריך לעבור עוד שלב? עוד,
מר מוטי ששון :זו ההמלצה של (לא ברור).
מר זאב ניסים :אנחנו ממליצים עלייך והם צריכים לאשר .אבל לא בטוח שמאשרים.
מר דובר :עכשיו זה השלב הראשון ,אחר כך עוד הצבעות.
מר מוטי ששון :לעת עתה הם תמיד רוצים שאני אהיה .אוקי ,מי בעד? הם תמיד רוצים שאני
אהיה ,לא תמיד אני (לא ברור) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 .בעד .מי
נגד? מי נמנע? יפה .יפה .אחד נמנע ,יפה.
גב' דוברת  :2יש לי גם סיבה ,אם תרצה לשמוע אני אשמח.
מר זאב ניסים :תראה כמה שהמועצה מפרגנת לך ואתה לא מפרגן.
גב' דוברת  :2אם תרצה אני אספר לך למה ,מוטי.
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מר מוטי ששון :כן ,אני רוצה להביע תנחומים לעינב שיושבת שבעה ,אני מניח שבגלל זה היא
לא הגיעה.
גב' דוברת  :3נכון ,היא ושי לא מגיעים בגלל זה .אבא שלה נפטר.
מר מוטי ששון :כן ,אבא שלה נפטר ,היינו שם בביקור אבלים ,ביום חמישי היינו שם ,נכון?
יום חמישי היינו שם בביקור אבלים.
מר דובר :איפה הם יושבים?
גב' דוברת  :3הם סיימו ,כבר קמו ,הם קמו היום.
מר מוטי ששון :הם קמו נדמה לי היום בבוקר .אז אנחנו משתתפים בצערה ,ומה עוד יש פה?
גב' אלינור מטלון :אני חשובת אבל שהודעת כאלה ,כלומר על מוות או משהו כזה ,אני חושבת
שצריכה לצאת איזושהי הודעה אולי במייל או משהו בסגנון הזה ,לחברי המועצה האחרים
שידעו על כך ,כדי ש,-
גב' דוברת  :4לא רק במייל ,אני חושבת שאפשר לעשות גם איזושהי הודעת השתתפות בצער
רשמית ,אם זה באתר הפייסבוק ,או,
מר מוטי ששון :חבר'ה ,יצאה הודעה רשמית.
גב' דוברת  :4התכוונתי ברשתות החברתיות.
גב' אלינור מטלון :לא ,אין בעיה ,שוב ,אני מדברת על משהו אחר.
גב' דוברת  :4לא ,התכוונתי ברשתות החברתיות ,פייסבוק וכאלה.
גב' אלינור מטלון :בדיוק לידע אותם ,כלומר ,זה שאני מכירה וראיתי בפייסבוק זה מעולה,
ואני חושבת שהודעות כאלה צריך עדיין ,קצת כבוד .אפילו
גב' דוברת :אפילו בתפוצת מייל ,לא,
מר דובר :אני מניח שההנחה הייתה שהדברים האלה עוברים כי ,אבל אנחנו ,להבא נקווה
שלא יהיה לנו הודעות מהסוג הזה ,אבל אם יהיו נודיע .רק עיתונות יצאה.
גב' אלינור מטלון :נכון .עיתונות בטוח ,אבל פשוט פה ,לפורום הזה ,אנחנו חושבים שצריך
להוציא הודעה בנפרד.
מר מוטי ששון :אוקי ,תודה רבה ,הישיבה נעולה.
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