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מר נתן וולוך

מ"מ היו"ר

וה"ה :
ח .אבי-גיא

ש .אגמי

מ .אטיאס

א .אמינוב

א.בנאי

א .גלעדי

י .דיין

י .דרורי

ג .הרץ

ה .שכנאי

פ .ויסנר

מ .וירשובסקי

ש .זעפראני

ר .חולדאי

ש .חשן

ר .טורק

מ .טיומקין

י .כחלון

מ .להבי

נ .לוברט

ד .לוי

ר .לוינטל

מ .מוזס

ש .מזרחי

ד .עזרא

ש .מסלאוי

ד .ספיר

ז .שביט

נעדרו ה"ה:
א .שומר

א .פנקס

נכחו בישיבה:

מר מנחם לייבה

מנכ"ל העירייה

וה"ה:
ע .אברהמי ,סמנכ"ל לתכנון ,ש .אורן ,משנה ליועמ"ש ,א .בן-שושן ,סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל,
מ .בנימיני ,ע' בכיר לרה"ע ,ר .בסר-הרפז ,ס' דובר ,מ .גילצר ,גזבר העירייה ,ר .זלוף ,סמנכ"ל
תפעול ,ד .לוטן ,ס' מנהל מינהל החינוך ,ב .מאור ,מנהל מינהל בת"ש ,ה .סייג ,ס' גזבר ומנהל אגף
החשבות ,ע .סלמן ,היועמ"ש ,ס .פריימן ,ס' גזבר ומנהלת אגף התקציבים.

הישיבה נפתחה בשעה 16:15
מזכירת המועצה

סטנוגרמה

גלילה בן חורין

ישראלה אגמון
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מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
חברי המועצה ,אני מבקש לשבת.
מר לייבה:
רון ,אפשר להתחיל.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
חברי המועצה ,אני מבקש לשבת.
אנחנו פותחים את ישיבת המועצה .יו"ר המועצה הקבוע שלה -מר שומר -נעדר מפאת מחלה ,ואנו
מאחלים לו מכאן רפואה שלמה.
אנחנו מברכים את וירשובסקי -שחזר אלינו ,את מר מרדכי וירשובסקי -שחזר אלינו אחרי מחלה
ויושב אתנו היום בישיבת המועצה הזאת.
שלום לך .ברוך הבא.
אנו מברכים את שולה -שהפכה להיות סבתא.
)מחיאות כפיים(
גב' הרץ:
ואת אלונה ארובס ,שנולדה לה ילדה שלישית ,מזכירתי  -אריאל.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
אם כך ,אני אביא לך את כל העירייה ,גם את אלונה ארובס.
יש לנו כאן חבר מועצה חדש -מר דוד עזרא -שיושב אתנו ,והחליף את מר גפן שעזב אותנו.
אנו מברכים את גפן בבריאות טובה ,אריכות ימים .בהסכם קואליציוני פנימי שלהם -של
המפד"ל ,החליף אותו מר דוד עזרא -שיושב אתנו כאן.
מר לוברט:
אתה שמח שיהיה לך עכשיו קצת שקט.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
אני כבר רואה ששקט לא יהיה לי ,מר לוברט.
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מר ויסנר:
את אורנה לא ברכת.

 .602בחירת יו"ר לישיבה
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
אורנה ,אני מברך אותך .אבל אני ברכתי אותך אישית ,ושלחתי לך פרחים.
עכשיו עשיתי שגיאה והתחלתי עם הברכות.
בואו נחזור לעיקר .אנחנו חוזרים לישיבת המועצה ,ואני מבקש מחברי המועצה -לבחור את מר
נתן וולוך -ממלא מקומי ,כיו"ר הישיבה הזאת.
גב' הרץ:
למה…?.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
מי בעד?
ה צ ב ע ה
בעד -כל חברי המועצה הנוכחים -פה אחד
החלטה :מר וולוך -נבחר כיו"ר ישיבה זו של המועצה ,מס' .74
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
נתן וולוך – בבקשה.
קריאות מהקהל
מר לייבה:
גילה ,צרפי אותה מספר  2אצלך.
גב' הרץ:
למה מספר ?2
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מר וולוך -יו"ר הישיבה:
אני פותח את ישיבת המועצה מן המניין מס'  ,74ואנו פותחים בהצעות לסדר היום.
גב' הרץ:
גבירתי ,זו לא הישיבה הראשונה שהיא לא חוקית.
מר וולוך -יו"ר הישיבה:
אפשר להוציא אותה?
קריאות מהקהל

 .603אישור סדר היום
הצעות לסדר היום:
 .1מר רון לוינטל – רפורמת החנייה בתל-אביב ,בדרך אל הסדר:
מר וולוך -יו"ר הישיבה:
ההצעה הראשונה לסדר היא של עו"ד רון לוינטל בנושא רפורמת החנייה בתל-אביב -בדרך אל
הסדר.
קריאות מהקהל
מר וולוך -יו"ר הישיבה:
אפשר להוציא אותה?
גב' בוכמן ,מספיק .גב' בוכמן ,אני מבקש להפסיק.
מר לוינטל:
היא מהגימלאים ,היא קהל יעד נתן.
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מר וולוך -יו"ר הישיבה:
גימלאים של שינוי.
מר לוינטל:
טוב .יצא הגורל וההצעה שאני ביקשתי להעלות לסדר  ,אני חושבת שהיא נופלת באותה ישיבה עם
תו-הזהב ,אז אני בטוח שהגימלאים וודאי יסכימו אתי שיש בעית חנייה קשה בעיר ,חלקה
מסיבות מובנות ,זה מטרופולין גדול ,יש בעיות חנייה כמעט בכל עיר מטרופולינית בעולם .זו עיר
מרכזית ,באים אליה אורחים מבחוץ ,באים אליה אורחים מערים אחרות ,תיירים ,ויש לה גם
תכנון לקוי ,בבסיס – כאשר תכננו אותה לא חשבו שהיא תגיע לגודל הזה .ויש לנו בעיה -לתושבי
העיר ,אלה שמשלמים ארנונה כחוק ,וגרים בעיר ,ומבלים בה ,ונמצאים בה ,וחלקם עובדים בה,
כשהם חוזרים הביתה ומבקשים לחנות ליד הבית של עצמם ,אין מקום חנייה בבית עצמו ,לא
ברחוב שבו הם גרים ,לא ברחובות ליד .לרוב אין חנייה גם בחניון קרוב ,כלומר -הרעיון הזה
שחונים בחניונים במהלך הלילה -גם הוא מוגבל מאוד ,וזה גם כרוך בתשלום נוסף .וזה הופך
אותם ,לפי המציאות התל-אביבית ,לעבריינים בלית ברירה ,עברייני תנועה .יש לנו במקרה שראש
העיר הנוכחי יחד עם מנכ"ל העירייה הכריזו במספר מסמכים ,יש על זה גם עדות בדו"ח מבקרת
העירייה ,על מעבר ממדיניות של אזהרה או חינוך למדיניות של אכיפה בפועל ,על מנת לגבות יותר
כסף.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
לא היה דבר כזה.
מר לוינטל:
אני יכול להראות לך את זה בדו"ח מבקרת העירייה ,את ההנחיות המדויקות שקיבלה מנהלת
אגף החנייה היוצאת ,וזה מופיע בדו"ח המבקרת ,ואני גם הבאתי את זה לכאן ,לישיבה הזאת
בעבר ,וזה כתוב.
מר לייבה:
היא לא נותנת דו"חות ,היא גובה דו"חות.
להפך .נהפוך הוא .המדיניות היא סדר ציבורי.
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מר לוינטל:
בימי רוני מילוא גבו  40מליון שח' בשנה ,בשנת  2005גבו  180מליון שח' בשנה .לא נוספו כל כך
הרבה מכוניות ,כל כך הרבה רחובות ,אבל הגבייה עלתה מ 40 -ל ,180 -כאשר בייעדי התקציב
שהצבענו עליו כאן ,אני הצבעתי נגדו אבל רובכם הצביע בעדו לפני כחודשיים ,זה עולה מ180 -
מליון ל 210 -מליון שח' בתכנון של  .2008כלומר ,האכיפה כל הזמן מוגברת .אנו רואים את זה גם
בחוץ ,אנו רואים את זה כשאנו נוסעים :יש את הגוררים שעובדים ב 01.00 -בלילה ,ב02.00 -
בלילה ,בשעות שאני לא מאמין שיש באמת הפרעה לתנועה .אנחנו רואים אותם גוררים ממקומות
שפעם לא היו גוררים מהם ,מקומות שאין בהם חנייה כמו יפו ,כמו רחובות שאין בהם חניונים
ואין בהם חניות .אפשר לראות בחצות או  01.00בלילה ,ליד פרוייקט ה"סי&סאן" ,ממש בשעות
מאוחרות -את הגוררים באים וגוררים משם ,גם כשזה בפרוש לא מפריע לאף אחד ,מדובר באזור
של ים ,בחוף ובשעות מאוד מאוחרות -שאין בהן תנועה שם.
התקציב הכללי שהצבענו עליו עומד על  2.5מיליארד לערך ,אני חושב?
מר לייבה:
הרבה יותר 3.5 .מיליארד.
מר לוינטל:
והתקציב של דוחות התנועה מתוכו הוא  200מליון .כך שאם התקציב הזה ירד -זו לא פגיעה
אנושה בעיר ,שיגידו -מאיפה יביאו את ההכנסות האלה ,מה נעשה? אם ה 3.5 -ייסדקו כך שחלק
מה 200 -מליון ייקטנו ,אני לא סבור שהעיר תתמוטט.
ועל כן  ,אני חושב שעלינו לבצע איזהשהו הסדר בין התושבים לעירייה ,לראש העיר ,למועצת
העיר ,הסדר שבו אנחנו מקלים על התושבים בשעות מסוימות ,והם בתמורה בהסדר הזה -לא
עוברים את עבירות החנייה שאנו מחשיבים כחמורות -במהלך היום .כך לדוגמא אני חושב שאנו
צריכים לנהל כאן דיון במועצת העיר על כך.
הלך  ,אם אני לא טועה ,רוני אהרונוביץ -שערך עתוני רכב בעבר ,הוא מבין היטב בתחום הזה ,יש
לו אתר אינטרנט ,ועתר -אני חושב שזה הוא -נגד העירייה  ,על כך שנותנים דוחות חנייה בתחנות
אוטובוס  ,מחצות הליל ועד  07.00בבוקר ,כאשר אין תנועה בתחנות האוטובוס .זו באמת עוד
דוגמא למקום שבו יש מקום חנייה אחד שמתפנה בלילה ,זה לא אמור להפריע לאף אחד ,וגוררים
בכל זאת .הלך עם זה וניצח בבית משפט ,והעירייה ,למרבה הצער ,הגישה על זה ערעור -כדי למנוע
מזה להפוך להיות מקרה שבו העירייה מקלה על התושבים .וחבל שבכלל היה צריך לעתור בשביל
זה .אני חושב שאנו יכולים להפסיק את הגרירות מ 23.30 -בלילה ועד  07.00בבוקר ,ממקומות
שמסומנים באדום לבן ,וזה יהיה בסדר גמור .אנחנו לא חייבים לאכוף חנייה בצורה פוגענית
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באנשים ,מדובר בתל-אביבים שחוזרים הביתה בשעות מאוחרות ,עושים מספר סיבובים סביב
האוטו ,אני מניח שזה גם פוגע באיכות הסביבה פאר ,הסיבובים האין-סופיים האלה -שבסופם
חונים על איזה קטע קטן ,מקטע קטן של אדום לבן בלית ברירה ,שגם הוא לא מאוד קרוב לבית,
והאוטו נגרר .אני חושב שאנו יכולים לאפשר חנייה על מדרכות רחבות ,במהלך הלילה וודאי .אני
חושב שאפשר לקבל קנס ראשון ,קנס בודד או יחיד או ראשון בשנה אזרחית -להמיר אותו
באזהרה ,אם למקבל הקנס יש הסבר מניח את הדעת .לא צריך ,באופן דווקני ובאופן אטום לממש
כל קנס כזה .אני חושב שלפעמים -כאשר העירייה משנה את צבעי הפסים במדרכה ,היא לא נותנת
מספיק זמן לאנשים להתארגן ,היא לא נותנת להם  30או  60ימי חסד -להבין את השינוי שחל
ברחוב בו הם גרים או נמצאים בו ,וכן הלאה -דוגמאות רבות.
ההסדר שאני מציע נובע מכך שייודע לתושבים שהאכיפה תוחמר בדברים מסוימים שאנו רואים
בהם משהו חמור יותר ,כמו חניות ,המשטרה עושה את החניות של הנכים ,אבל כמו חניות על איי
תנועה ירוקים ,כמו חניות שחוסמות מדרכות בצורה כזאת במהלך היום -שגברים ,נשים ,גם
כאלה שמסיעים עגלות של תינוקות -צריכים לרדת בגללם מהמדרכה ולעלות חזרה .מקרים כאלה
יוחמרו ,ייאכפו ,ומקרים אחרים שאני מציין כאן -יירגעו ,כך שלא יתנו דוחות בצורה כל כך
דווקנית וקשה.
אני חושב לדוגמא ,שאם תושב קיבל  10דוחות חנייה באותו רחוב במהלך שנה ,ניתן להבין מזה
שיש מצוקת חנייה קשה מאוד באותו רחוב וצריך לבדוק את הנסיבות ואולי להקל באחוז מסוים
מהדוחות הללו.
אני רוצה להזכיר לכם הבטחה הסטורית של רון חולדאי מקמפיין הבחירות ב 1998 -כמדומני,
הוא הבטיח אז להפוך את תל-אביב כולה לאזור חנייה אחד ,שכל תל-אביבי יוכל לחנות בכל
מקום אחר .הבטחה -שלא רק שהיא לא מומשה ,אלא שבעיות החנייה הוחרפו והוחמרו בצורה
קשה מאוד.
ולפעמים אדם גר באיזו נקודה שבה מסתיים תו החנייה,
גב' הרץ:
ובצדק ,בצדק עשו את זה.
מה קרה לך? עד שיצאנו מהברוכים של החנייה שהיו לפני  10שנים ,אתה רוצה לחזור לזה?
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
תודה.
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מר לוינטל:
אני לא יודע ,תכף את יכולה להגיד מה שאת רוצה .אני מברך אותך על שובך אלינו .כאשר כל אחד
יכול לחנות במקום מסוים ולחנות במקום הצמוד אליו -אם זה רחוב אחד רק הבדל.
קריאה
מר לוינטל:
אני מברך כל מי שחוזר אלינו .ברכנו את מרדכי ,נברך אותה.
סה"כ אני חושב שאכיפת החנייה היא חמורה ,ומוזרה ומרגיזה ,והפכה להיות נושאת רווח כספי
לעירייה בעיקרה ,ולא פותרת בעיות שיש.
מה שאני מציע -שיתקיים כאן דיון .אני לא חושב שצריך להקל על בעיות החנייה רק של תושבים
מגיל מסוים ,אני מניח שנגיע לזה .אבל מאחר שמר טיומקין ומר וולוך הם בעד להקל על החנייה
בעת האחרונה ,זו הזדמנות פז לעשות דיון מקיף בבעיות החנייה של כל התושבים בעיר ,לא רק
אלה שמעל גיל  70או מתחת גיל  .5אני רוצה להציע אגב ,שגם אנשים מתחת לגיל  .10תהיה להם
חנייה חינם ,זה בערך פרקטי באותה מידה.
אז אני מציע לנהל כאן דיון על הנושא הזה ,ולקבוע מדיניות אכיפת חנייה יותר מקלה עם
התושבים.
מר וולוך -יו"ר הישיבה:
תודה רבה.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
כבוד יו"ר המועצה ,חברי מועצה נכבדים.
אני אשתדל לא להאריך ,ואעשה זאת בקיצור.
מי שרוצה ,מי שחושב שהמועצה הזאת ,חברי המועצה הזאת יחזרו בהם מהשגים יוצאים מן
הכלל שארעו בשנים האחרונות ,ובגלל הצעות פופוליסטיות – נשנה את המציאות בעיר תל-אביב
יפו לרעה ,טועה .מי שזוכר ימים שבהם מדרכות העיר היו הפקר ,וחנה עליהן כל מי שרק רצה,
ילדים וקשישים לא יכלו לעבור על המדרכות .אזרחים שעתרו לבית המשפט וזכו ,השתמשת בבית
המשפט ,זכו בבית המשפט  ,בהוראה של בית המשפט והתחייבות של עיריית תל-אביב יפו להוריד
את המכוניות מהמדרכות הדבר הזה מובא לא רק להגברת ,שינוי ,וטיפול בבעית החניה בכלל,
אלא גם בהוצאות עתק שנדרשן כדי לשנות את הגיאומטריה של המדרכות וכן הלאה ,ולהביא
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לשינוי מהותי בעיר תל-אביב יפו .שלא לדבר על מציאות -שאם אתה רוצה לחזור למצב של בורות
בכבישים ובמדרכות ,ועוד כמה דברים אחרים שהיו נלווים לזה.
מדיניות החנייה של העיר תל-אביב יפו הביאה לידי כך שאיכות החיים בעיר תל-אביב יפו
השתפרה .ברור לכולם איפה חונים.
מר לוינטל:
למי ברור?
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
לכולם.
מר לוינטל:
אף אחד לא יודע את הצבעים.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
ברור לכולם איפה חונים .יש עדיין בעיה דרך אגב עם כחול לבן בשני צבעים -שעדיין מבלבל ואנו
צריכים למצוא לה זה פתרון.
מר לוינטל:
אז יש בעיות.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
אני לא אמרתי שאין בעיות ,אבל  ,לבוא בצורה כזאת -לבוא ולדון ,אני מזמין אותם ואומר שאם
תביא לי הצעה מסודרת שניתן לדון בה ,אני אדון בה.
מר לוינטל:
אני העברתי לך.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
נדון בה .כשתביא לי -נדון בה .נדון בה במועצת העיר ,נדון בה בהנהלת העירייה ,נראה אם יש בה
משהו חדש.
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גב' הרץ:
אם יש במה לדון -זה המקום לדון.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
ואם יהיה מה לדון בה -גם נדון במועצת העיר .כרגע ,בצורה שבה הועלתה ההצעה ,אני מציע
להוריד את ההצעה מעל סדר היום.
מר וולוך -יו"ר הישיבה:
רון ,אתה עומד על הצעתך?
מר לוינטל:
כן.
מר לייבה:
 O.Kהצבעה.
מר וולוך -יו"ר הישיבה:
מי בעד הצעתו של רון לוינטל ,בבקשה ירים את היד.
מר לוינטל:
שמית.
מר וולוך -יו"ר הישיבה:
ה צ ב ע ה
בעד ה"ה:

נגד ה"ה:

נמנעים ה"ה:

.1

גלעדי

וולוך

בנאי

.2

מסלאווי

חולדאי

ויסנר

.3

דרורי

ספיר

וירשובסקי

.4
.5

טורק
להבי

מזרחי
אמינוב

.6

הרץ

טיומקין
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.8

לוינטל

מוזס
חושן

.9

דיין

.10

כחלון

.11

עזרא

.12
.13

לוברט
שביט

בעד –  7חברי מועצה ,נגד –  13חברי מועצה ,נמנעים 3 -חברי מועצה
מר לייבה:
מה התוצאות?
מר וולוך -יו"ר הישיבה:
לא עבר.
מר לייבה:
ההצעה יורדת מסדר היום 13 :בעד להוריד את זה מסדר היום 7 ,בעד לדון על זה ,ההצעה נדחתה.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
תביא הצעה ,באמת.
אני מבקש ,תביא לי הצעה אחת פרקטית .כל פעם אני אומר לך ,תביא לי הצעות פרקטיות ,אתה
לא בא עם אף הצעה .תבוא עם הצעה פרקטית ,תביא הצעה פרקטית.
מר מזרחי:
תביא הצעה כמו שהגימלאים הביאו.
מר לוינטל:
אני רוצה לגיל  10מינוס.
החלטה :הצעת מר לוינטל לסדר -לא התקבלה.
 .2גב' יעל דיין -שימור סיסים הציפור של תל-אביב:
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מר לוינטל:
את דואגת לרווחה של הסיסים?
אני חשבתי שזה סיסים מסוג אחר.
גב' דיין:
אתה יודע -הבדיחות האלה זה כמו הילדים שהתבקשו לבחור את הציפור הלאומית מתוך 10
ציפורים ,ואמרו בולבול זה לא יפה .אז את הבדיחות על הבולבולים ועל הסיסים – נשאיר לעת
אחרת.
)הגב' דיין מציגה פלקט(
אני מרגישה קצת צורך להתנצל -שבעת קשה כזו אנחנו עוסקים או אני עוסקת היום דווקא
בהצעה שאפשר לחשוב עליה כקלילה .אנחנו במלחמה בעזה ,אנחנו דנים בדברים כבדי משקל,
בוודאי בתל-אביב ,לא רק במסגרת ההצעות לסדר ,יש לנו נושאים רציניים וכבדים ,ודורשים
תשומת לב ודורשים החלטה ,והנה אני באה עם סיפור הסיסים .ואני רוצה לומר שאני עצמי
מתייחסת זה כמשהו שהעיר יכולה להרשות לעצמה ,לא כאתנחתא אלא כאיזהשהו עיסוק שהוא
קצת מעבר לחדשות היומיומיות.
כדי לא להפר זכות כותבים ,וודאי לא את זכותו של עלי מוהר ,חילקתי לאנשים כאן שני קטעים
שהוא כתב בתאריכים שונים ,שקשורים בהתרגשות שלו ,והוא נהג מידי שנה לכתוב על בוא
הסיסים ב"הנעשה בעירנו" בעתון "העיר":
" סנונית אחת" ,כתוב עלי" ,לא מביאה את האביב ,סיס אחד -כן .זה ההבדל הגדול ביניהם,
מעטים יודעים זאת.
סיס החומות ,אוויראי מושבע זה -המבלה רוב ימיו בתכסיסי תעופה ,אינו דורך כלל על הקרקע.
באותן חומות הוא מקנן ,דר ובחרכים שהוא מוצא בקירות האבן .החומות האמיתיות -אלה
העוטפות גם אותנו בני האדם -כחומות מגן -הם בתי העיר .מעליהם אוהבים הסיסים לעוף יותר
מכל ,בייחוד באותה פיסת רקיע שמעל הרחובות וייזל ,אדם הכהן ,ריינס ,וביניהם הם חולפים
ועוברים ,לא להתעייף כמותנו".
את דבריו של עלי מוהר בוודאי תוכלו לקרוא ולהתענג עליהם.
אני רוצה לומר שאנו יזמנו תכנית במינהל החינוך ,יחד עם החברה להגנת הטבע ,יחד עם הנושא
של צעירים או ילדים מובילים שינוי סביבתי ,יחד עם חבורות של ידידי הסיסים בעולם ובארץ,
ואנו רוצים להפוך את הסיסים לציפור העירונית ,לציפור של תל-אביב.
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גב' להבי:
ראובן בן-שחר כבר בחר את הסיסים לגבעתיים.
גב' דיין:
נמצא כאן האדם שאחראי על הסיסים בארץ והוא בנה במו ידיו בגבעתיים את תיבות הקינון.
אני רוצה לומר שהטבע העירוני,
מר לוינטל:
תלכי לווטרינר העירוני ותגידו לו את זה .למה זו הצעה לסדר?
גב' דיין:
כי זו הצעה לסדר ,כי אנו אוהבים את בעלי החיים בעיר ,כי אנחנו משמרים אותם ,כי אנו רוצים
שהם יהיו חלק מהשימור ,כי אנו לא רואים את תל-אביב,
גב' הרץ:
זו הצעה לסדר?
גב' דיין:
בדיוק בשביל המהומה הזו,
מר לוינטל:
זו הצעה לסדר? באמת? בשביל זה את מקבלת משכורת? את אחראית על הרווחה של הסיסים?
גב' דיין:
כן ,כן כן.
גב' הרץ:
לא צריך להביא את זה לסדר היום במועצה.
מר לוינטל:
זו בדיחה ,באמת.

פרוטוקול ישיבות המועצה השמונה עשרה
ישיבה מן המניין מס' 74
מתאריך כ"ה אדר א' תשס"ח )(02/03/2008
- 15 -

גב' דיין:
אתם יודעים -הבדיחות האלה -בשביל זה שווה לי לעמוד כאן .אני וותיקת תלונות מהסוג הזה .גם
אם היתי באה ומדברת על חשיבותו של אלתרמן בשנת ה ,100 -הייתם שואלים אותי אם אני
דואגת לרווחה של אלתרמן .יש כאן תרבות בתל-אביב ,יש תרבות סביבתית ,יש חינוך לשימור
סביבתי,
מר לוינטל:
מה עם היחמורים?
גב' דיין:
חלק מזה .כאשר העלו כאן ואורנה בנאי העלתה כאן את עניין הסוסים והחמורים ,והעלנו
בהזדמנות אחרת עוד נושאים של בעלי חיים ,שמענו את אותן תגובות של גיחוך :זה מה שחשוב
לכם? הכלבים? החתולים? הסיסים? הציפורים? כן .כי תל-אביב היא רב גונית ותל-אביב -יש לה
פנים רבות בגלל העניין שלנו .בגלל שהדוכן הזה ,ובזה דרך אגב הוא איננו שונה מדוכן הכנסת .גם
בכנסת ,וגם -אני מקווה -בכל מועצה עירונית ובכל ישיבה של מועצה ,מעלים גם את הנושאים
האלה .ואם מישהו בז להם או חושב שהם לא חשובים -תשאלו את הילדים שלכם.
מר לוינטל:
לא .תפני לוטרינר העירוני.
גב' דיין:
אני הלכתי לבתי ספר בשבועיים האחרונים ,כי הסיסים מגיעים עכשיו.
תגן עלי קצת בפני המפריע הקבוע.
מר וולוך -יו"ר הישיבה:
כשאתה הופעת -לא הפריעו לך.
מר לוינטל:
אני לא דיברתי שטויות.
מר וולוך -יו"ר הישיבה:
סליחה ,אתה לא מופקד על התבונה  .רון ,תכבד את יעל ,תכבד את יעל.

פרוטוקול ישיבות המועצה השמונה עשרה
ישיבה מן המניין מס' 74
מתאריך כ"ה אדר א' תשס"ח )(02/03/2008
- 16 -

גב' דיין:
העיר הזו משמשת בית למיני בעלי חיים וציפורים וצמחים ,אנחנו רוצים לשמור -גם במינהל
החינוך וגם בקהילות ,לעשות שימור מתאים ,כפי שעושים לבתים -גם לטבע העירוני .מה מוזר
שהסיסים בחרו להם לקינון את הבתים של תל-אביב הלבנה ,של העיר הלבנה .מגדל המים
במאז"ה הוא פינת הקינון המרכזית של מושבה גדולה של סיסים .אנחנו מבקשים ,וקיבלנו את
זה ,ואני מודיעה על זה בשמחה ,להתקין תיבות קינון בבתי ספר  ,כן ארנון -גם בדרום ,כן ג'ימי-
בשני בתי ספר ביפו  ,ובבתי ספר בתל-אביב ,תיבות קינון שימשכו ,וישמרו ויאפשרו לסיסים לבוא
ולחזור אלינו מידי שנה כציפור העירונית של תל-אביב.
תודה רבה.
מר וולוך -יו"ר הישיבה:
את רוצה במועצה ,או להביא את זה להנהלה?
מר לוינטל:
נתן ,אני מתנגד ואני רוצה לדבר.
מר וולוך -יו"ר הישיבה:
אין .כאן זה או בעד או נגד.
גב' הרץ:
מה פתאום?
מר וולוך -יו"ר הישיבה:
סליחה ,יש הנחיות ,יש כללים לגבי הצעות לסדר.
גב' הרץ:
מה הכללים?
מר וולוך -יו"ר הישיבה:
שאין דיון עכשיו .יש תשובה ומצביעים האם לקיים דיון או לא.
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מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
אני מציע לאשר,
גב' להבי:
אני מציעה שתביא את זה לדיון רציני בהנהלה.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
גילה ,מה את מציעה שאני אעשה? שנעשה דיון במועצה?
גב' הרץ:
לא.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
אז להעביר את זה להנהלה? את תצביעי בעד זה שזה יעבור להנהלה?
גב' הרץ:
לא.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
אז מה תצביעי?
גב' הרץ:
זה לא היה צריך להגיע להצעה לסדר.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
נכון ,אז זה הגיע ,מה לעשות?
גב' הרץ:
אם היית נותן ליועץ המשפטי לחשוב על זה ,הוא היה אומר לך שזה לא הצעה לסדר.
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קחו את זה להנהלה.
מר מסלאווי:
אני לא חבר הנהלה ואני אחמיץ את זה.
מר וולוך -יו"ר הישיבה:
אתה תהיה מוזמן.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
אז אני מציע – כפי שהצעתי בעבר בהצעות מהסוג הזה ,בהסכמת הגב' יעל דיין .אנחנו מורידים
את ההצעה מעל סדר היום ,עם הבטחה שלי לדון בעניין בהנהלה .עד כאן .בסדר? פה אחד? תודה
רבה.
גב' הרץ:
לא ,אל תכניס אותי לפה אחד.
מר לייבה:
את נמנעת?
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
אז מורידים את ההצעה מסדר היום.
מר וולוך -יו"ר הישיבה:
את מסכימה?
מר לייבה:
מי בעד להוריד את ההצעה מסדר היום?
ה צ ב ע ה
בעד הורדת ההצעה מסדר היום –  18חברי מועצה
נגד – אין
נמנע –  1חבר מועצה )גב' להבי(
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החלטה :הצעת הגב' דיין לסדר היום -לא התקבלה.
 .3מר שלמה מסלאווי -כניסת אוכלוסיות חלשות לשכונות:
מר מסלאווי:
שלום ,יו"ר המועצה ,חברי מועצה ,ראש העירייה.
איך אומר הגשש :הלו ,זה רדיו?
ראשית ,אני מתנצל שאני צריך לעבור מנושא שברומו של עולם לחברה של השוליים ,הישראלית.
גב' הרץ:
התנצלותך התקבלה.
מר לוינטל:
אתה יכול לעצור כאן ,זה נאום מצוין.
מר מסלאווי:
אתה אומר ,אם תמשיך -אתה יכול רק להרוס.
אני רוצה לברך את חברי וידידי דוד עזרא -שנכנס למועצה.
מר ויסנר:
הוא חבר שלך.
מר מסלאווי:
שכונת עזרא  ,איפה שכל הפליטים וכל מהגרי העבודה ,גם ירוקים יש שם ,תתפלא ,גם הם
נמצאים שם.
הנושא של הפליטים ,יש כאלה שמדברים על פליטים ויש כאלה שמדברים על מהגרי עבודה ,ואני
גם רוצה להוסיף לזה את המשת"פים ,תמונת מצב .אני גם הזכרתי את זה בפעם הקודמת כאשר
הייתי פה והעליתי את ההצעה לסדר בנושא -השכונות לאן .ואז הזכרתי את העובדה שגם ככה
השכונות ,ואני מדבר על שכונות דרום העיר ויפו ,ואמרתי שגם כך השכונות הן חלשות והן צריכות
לקבל עוד אוכלוסיות שהן מאוד מאוד חלשות -כמו הפליטים ,מהגרי העבודה והמשת"פים.
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לא מזמן קראתי בעתון את הדברים הבאים :גל של פליטים שוטף את רחובות דרום העיר,
אוטובוסים ובהם מאות פליטים מונחתים בימים האחרונים ,איפה? כמובן לא באפקה ,לא ברמת
אביב ג' ,בגן לוינסקי .אני היתי גם מציע לכם לעשות ביקור שם.
גב' להבי:
בלילה במיוחד.
מר מסלאווי:
בגן לוינסקי העירייה השקיעה מליוני שח' לטיפוח הגן לתפארת ,אבל תראו מה שקורה שם .מילא
הם נכנסים ,ואני לא חלילה נגדם ,אבל יחד עם זאת אני מנסה לומר שהמדינה ,העירייה לא ערוכה
לקלוט אלפי פליטים  ,מהגרי עבודה ומשת"פים .אין אסטרטגיה ,אין חשיבה ,אין הערכות ,ואני
אתן לכם דוגמאות:
בגני ילדים שאני מכיר אותם באופן אישי ,יש  90%ילדים שמגיעים במצב ירוד ביותר לגני ילדים.
ומה עושים הוותיקים? הם פשוט בורחים משם .הוותיקים ,החזקים ,שאנו רוצים לשמר ושהם
יישארו בשכונות ,הם פשוט קמים ועוזבים.
מילא התושבים והילדים ,הצוות החינוכי .הצוות החינוכי – הרי הוא צוות שלא חווה את זה ,הוא
לא צוות מיומן .אני היתי בפתיחת שנה ,המורה שם היתה צריכה לדבר לילדים ב 3 -שפות .ועכשיו
אני שמעתי שהיא הולכת ללמוד עוד שפה -ערבית ,לילדי המשת"פים.
אני אתן לכם דוגמא נוספת -נושא הכאת ילדים ,ואני בדקתי עם גורמי הרווחה את העניין הזה.
נושא הכאת ילדים בישראל ,כמובן דיווח על המקום לשרותי הרווחה .אצל מהגרי העבודה -נורמה
מקובלת.
בבתי הספר בחגים ,תנסו להבין את הילדים האלה שהם צריכים לחגוג ,ניקח לדוגמא את חג
החנוכה ,בצידו האחד -הדלקת נורות חנוכה ,בצד השני -עץ אשוח.
המורות לא מקבלות הדרכה ,הן מרגישות לבד מול המציאות המרה והעגומה .אני אתן לכם
דוגמא -ב"רוגוזין" למשל מאכלסים שם את כל הילדים האלה ,אבל יש גנים ובתי ספר בעיר תל-
אביב שמערבבים שם -ילדים וותיקים וילדים של האוכלוסיות שהזכרתי .אז תחשבו ותגידו איך
מורה כזאת יכולה לעמוד מול כתה של  40ילדים ולהעביר שיעור .יכול להיות שהאוכלוסיות
החלשות היו מעדיפות שהילדים שלהן ילמדו למשל בבית ספר "רוגוזין" ,אבל אני מניח שאף אחד
אפילו לא הגיע לזה ולא שאל.
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יש כתבה נוספת שקראתי בעתון ,של רות סיני מ"הארץ" ,שהיא כותבת שבמשטרה ובמשרד
הפנים משוכנעים שכמעט כל המסתננים אינם אלא מבקשי עבודה שבאו ארצה בתיווך סוכנויות
כח אדם במצרים ובסודאן ,ולא מבקשי מקלט בפני רדיפה.
יש כותרת אחרת שאומרת :אפריקה -ישראל ,משרד הפנים קבע שהם יכולים סוף סוף להשתחרר
מכלא קציעות ,התוצאה -אוטובוסים ובהם מאות פליטים מאריתריאה מונחתים בימים
האחרונים בגן לוינסקי ,מה שאמרתי קודם.
כתבה נוספת :הפליטים האפריקאים ממשיכים להגיע ,העירייה עדיין לא מצליחה להציע פתרונות
של ממש ,ואת החלל שנוצר ממלאים גם אנשים פרטיים.
יש מי שיאמר שאלה הקווים בין העיר הלבנה ,העיר הלבנה ויסנר -במושגים אחרים עכשיו ,העיר
הלבנה ,לעיר השחורה .קו אחד כזה נמצא בדרום העיר ,איפה? בלוינסקי .שם נמצא אחד
המקלטים לפליטים האפריקאים ,זה האזור שבו מתרכזים אלה שאותם מעדיפה תל-אביב לדחוק
אל שוליה :הום-לסים ,נרקומנים ,עובדים זרים ,וזונות ,והצטרפו גם לאחרונה הפליטים
האפריקאיים .האוטובוסים שמגיעים ממתקן הכליאה קציעות הנחיתו בתל-אביב קרוב ל800 -
פליטים מבולבלים וחסרי כל ,בעיקר מסודאן ,אריתריאה וחוף השנהב .אין יד מכוונת ,אין ממש
מי שמארגן את הדברים ,יש בלגאן ,אף אחד לא יודע מה השני עושה.
אני קראתי בעתון ,אני מאמין שגם אתם קראתם ,אני יודע שסה"כ הילדים ,התושבים כולם נולדו
בצלם ,אני מתוך מקום לעזור ולסייע ,אבל אני חושב שהפתרון לא יכול להיות שהילדים-
התושבים מגיעים דווקא לשכונות כל כך חלשות .ומה עוד עכשיו? גם עם כל נושא שיקום שכונות,
ואתם יודעים ששיקום שכונות יצא וב 2009 -לא יהיה שקל אפילו .במקום להכניס צוותים ,לתגבר
ולחשוב מה עושים עם כל התושבים האלה ,גם הממשלה יוצאת מהנושא הזה .אבל אילו כאן
יבואו ויגידו -זה לא בדיוק העירייה צריכה לטפל ,אני אבוא ואומר :רגע ,אנחנו אפילו לתורכיה
הגענו ,אתם זוכרים .כאשר היה צריך לסייע שם הגענו עד לשם .וגם לשדרות הגענו .אז כאן ,בעיר
שלנו אנחנו לא מספיק עושים לדעתי.
אני כמובן מבקש להביא את זה לדיון .אני יודע שדיון יכול לקחת הרבה זמן ,אבל אני לא חושב
שזה יכול לבוא להנהלת העירייה ,כי סה"כ המטרה היא לערוך דיון .וכאן היתי מבקש מראש
העירייה שיהיה דיון כמה שיותר מהר ,אפילו שבועיים-שלושה שבועות ,כי זה חשוב מאוד מאוד,
ואני מדבר על אסון חברתי ,והאסון כבר בפתח ,ואם אתם רוצים לראות -אני מוכן להזמין אתכם
לסיור.
תודה רבה.
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מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
אני לא יודע אם נכון לחבר מועצה לקרוא מהעתון ולפי זה לקבוע מה נעשה.
קודם כל -יו"ר המועצה ,חברי מועצה נכבדים .הנושא הזה הוא כבד ורציני מידי ,מכדי לעבור עליו
ביעף ,אבל בוודאי אי אפשר להתייחס למציאות מקריאה בעתון.
זה נכון ,עיריית תל-אביב יפו מתמודדת בחודשים האחרונים עם התופעה הזאת של .
חכה ,שאוריד את המשקפיים לפני שאתה מצלם.
גב' בנאי:
אתה פוטוגני ,מה שלא יהיה.
מר רון חולדאי – ראש העירייה:
את יכולה להגיד את זה עוד פעם?
גב' הרץ:
אנחנו ב"ארץ נהדרת" עכשיו?!
מר לוינטל:
יש לנו מועצה נהדרת.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
המציאות שאליה נדחקת העיר תל-אביב יפו ,כאשר הגבול הדרומי פרוץ ,פליטים ומהגרי עבודה
שעיקרם מאפריקה בדרך כזאת ואחרת -מארצות שונות ,חלקם מהגרי עבודה רגילים מניגריה,
חוף השנהב וכו' ,חלקם באמת מגיעים כפליטים מסודאן ,מדרפור ,והם פליטים של ממש .חלקם
מאריתריאה -שהנושא הוא לגמרי לא ברור .אבל כשמגיעים בכמויות גדולות מאוד וחוצים את
הגבול ,במקרה הטוב נעצרים לתקופה מסויימת ,וכאשר אני אומר -במקרה הטוב ,אני לא מדבר
על העובדה שהם נעצרים ,אלא אני מתכוון שנוצרת השהיה בתקופת מעצרם במחנה קציעות,
ולאחר שמבוררת זהותם ועוד כמה פרטים הם משוחררים פתאום  ,ועולים על אוטובוס,
והאוטובוס תופס כיוון ,והם נוחתים כאן בעיר תל-אביב יפו .התהליך הזה הביא לידי כך שעמדנו
בפני מציאויות כמעט בלתי נסבלות בקור הגדול ,בגשם גדול ,שהם נחתו והיו צריכים למצוא להם
פתרונות כאן ועכשיו ,כשהפתרונות האלה -במושגים ישראלים -אינם פתרונות .מפני שאף אחד
מאתנו לא רואה במרתף של בית מקום מתאים לדיור של  200איש .מצד שני  ,כאשר אתה נמצא
בחרום ואתה צריך לספק מסתור ,ובאים אותם ארגונים טובים ,כי בסופו של דבר מי שסוחר את
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המקומות הן עמותות .ואנחנו מתמודדים עם הבעיה הזאת כמיטב יכולתנו ,תוך כדי ,וכאן אני
אומר  -תוך כדי התדיינות עם ממשלת ישראל בכל ההיבטים כיצד יש לנקוט בעניין ,החל מהדרך
שבה סוגרים את הגבול ,דרך הדרך שבה מפזרים אותם ומפזרים את העול ברחבי המדינה .דרך
אגב ,חלקם למשל -יש להם רשיונות עבודה וברשיונות העבודה כבר נאמר שהם יכולים רק לעבוד
בצפון הארץ או בדרומה ,ולמרות זאת הם נשארים בתל-אביב יפו .כך שהנושא הזה הוא נושא
מורכב ,שאנו מתמודדים אתו וממשיכים להתמודד אתו ,והקצינו לו גם סכומי כסף לא קטנים.
ואנשי מסיל"ה כורעים תחת הנטל .ותוך כדי העבודה שלנו גם מתערבת מדינת ישראל ,שלא
מתואמת אתנו ,בדרך שהם נכנסים במבצעי גרוש .מצד שני צריך לבוא ולהסתובב בבית ספר
"רוגוזין" למשל ,שהזכרת אותו ,דווקא הוא המקום המאוד מסודר והמאוד מצויד והמאוד
מטופל -שעושה עבודת קודש אתם .והילדים מקבלים טיפול בגני ילדים ,והעובדות הסוציאליות
רצות אחריהם בשטח ומנסות לטפל ,ולמצוא את הדרך בשטח -כיצד למצוא פתרונות כאלה
ואחרים.
רבותי ,יש התמודדות עם מציאות הומניטרית בעייתית מאוד :משפחות שהופרדו ,ילדים
שנשארים ללא אב ואם .יבואו אנשים לפנימייה בתל ברוך ויראו שני ילדים ,בניה של עובדת זרה
שנטשה את הארץ ,או לצורך העניין -נעלמה .הם נמצאים כבר שנים בפנימייה שמטופלת על ידי
עיריית תל-אביב יפו .הדבר הזה הוא משימה של ראש עירייה או של עירייה ,להתמודד עם
מציאויות מורכבות ולא בהירות .המשימה היא גם להתמודד באותם מצבים מורכבים שבהם יש
בעיה שהדברים אינם מוכרעים וברורים ,יש גוונים של אפור ,לא רק לבן ושחור ,שבהם יש למצוא
לפעמים פתרונות שיש בהם גמישות רבה ,ושכל מה שאתה עושה -יש לך הרגשה שאתה לא עושה
מספיק ,שאפשר היה לעשות יותר.
לפעמים גם ,עם כל הכאב ,אני אומר לך שלמה ,אולי משתמשים לפעמים בצורה השלילית במשהו
מאוד חיובי .כי אני -כשאני מגיע לגן לוינסקי-שהוא גן מטופח ,יפהפה ,ורואה את כל מהגרי
העבודה האלה והפליטים האלה -שיש להם מקום לשבת בחוץ ,וצריך לבוא בסופי השבוע ,ואני
מסתובב שם  ,ואני מזמין אחרים לבוא ולהסתובב ,כדי לראות שישנו בכל זאת מקום שבו אפשר
לצאת מהבית ,מתוך הכוכים או המרתפים ,ולשבת על הדשא ,ולפעמים לעשות מנגל ,כן ,ולקיים
חיים של בני אדם .אז הגן מתפקד יוצא מהכלל .נכון שלישראלי זה לא נוח לפעמים לראות שבגן
הזה יושבים שחורים ,ומלוכסנים ,וכאלה ואחרים ,אבל הם בני אדם ,והם משתמשים בגן הזה,
והגן הזה הוא גן נפלא -שבנינו במיטב כספנו עבור האזור הזה.
גב' הרץ:
אתה מדבר על צהלה?
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מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
לא ,אני מדבר על גן הקווקזים ,על הנדנדות בגן הקווקזים ,על קבוצות הכדורגל של העובדים
הזרים ,של האי-לגליים ,שמשחקים שם בליגה במגרשי הכדורסל והכדורגל שם .גילה ,את מוזמנת
לשם ,את לא יודעת איפה זה ,תבואי תראי איך זה עובד.
מר גלעדי:
יש שם גם זנות.
מר מסלאווי:
יש גם גם נרקומנים וגם זנות.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
יש שם גם נרקומנים .נרקומנים היו לפני העובדים הזרים  .רבותי ,זנות היתה בעיר תל-אביב יפו
לפני הקדנציה הזאת .נכון שלא הרבה ,אני צוחק.
גב' דיין:
גם נרקומנים.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
גם זנות היתה בעיר תל-אביב יפו.
גב' דיין:
אין נרקומן אחד ואין זונה אחת בין הפליטים ומהגרי העבודה ,אני מוכנה לחתום לך.
מר מסלאווי:
יהיו.
גב' דיין:
גם הילדים שלי בסיכון.
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מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
שלמה ,אם אתה רוצה שנקיים דיון בעניין הזה ,אני מוכן לאשר דיון בעניין הזה.
בבקשה.
מר לייבה:
כולם בעד דיון?
מר וולוך -יו"ר הישיבה:
מי בעד דיון בנושא הזה?
מר לייבה:
פה אחד בעד דיון במועצה?
מר ויסנר:
אני חושב שצריך לומר מילה ליעל ,שעושה עבודה מאוד מאוד גדולה בנושא הזה.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
אני כל פעם אומר את זה ליעל ,ואם שכחתי ,אז אני באמת אומר .ואני אומר את זה כאן  ,יעל
סגניתי ,גם בגלל ,לא בגלל ,היא מקדישה את עצמה לעניין הזה ,וצריך לראות את רמת המודעות,
הבקיאות ,ההסתובבות ,השמות ,המקומות.
מר גלעדי:
פאר ,אני מציע לך לעשות סיבוב בשכונות ולראות מה קורה שם.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
יעל ,ישר כוח.
מר גלעדי:
תסתובב שם ותראה מה קורה שם .מה שאמר שלמה ,זה דברים שהם אמיתיים.
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מר וולוך -יו"ר הישיבה:
חברים ,אני מעמיד להצבעה את ההצעה של שלמה מסלאווי ,מי בעד לקיים דיון במועצה בנושא
שלו?
ה צ ב ע ה
בעד -כל חברי המועצה הנוכחים -פה אחד
מר לייבה:
הנושא ידון במועצה.
החלטה :הצעת מר מסלאווי לסדר היום -ה ת ק ב ל ה.
הנושא יידון במועצה.

מאשרים סדר היום.

 .604דברי ראש העירייה:
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
רבותי ,כבוד היו"ר ,חברי מועצה נכבדים .אני מבקש קצת תשומת לב.
אני חוזר על מה שהתחלתי בו בתחילת הישיבה כשישבתי בראשה:
אני נפרד מחבר המועצה שמואל גפן ,וברכות לחבר המועצה שהחליפו -מר דוד עזרא -שיושב עמנו
ברגע זה.
אנו מאחלים החלמה ליו"ר המועצה מר אריה שומר.
אבל פה אני חושב שאני צריך לעצור ,לאור סעיף מס'  1בדיווח הזה ,שאני מניח שכולכם תקראו
אותו ,אבל שהוא הופך להיות רק אחד מתוך סעיפים ,מאחר שכבר היום שוחחתי שיחה אישית
עם ראש עיריית אשקלון והצעתי את עזרתי ,את עזרתו של ראש עיריית תל-אביב יפו בשמכם ,או
את עזרתה של עיריית תל-אביב יפו בשמכם ,על מנת שיפנה בכל עניין שיימצא לנכון ,מתוך ידיעה
שכפי שעשינו בעבר נעשה גם בעתיד ונתמוך ונשתדל לעשות כמיטב יכולתנו במקומות שיידרש
מאתנו .נדמה לי שעל רקע מה שקורה היום בדרום הארץ והמלחמה שמתחוללת שם ,כשאני רואה
את הטונים ,את סגנון הדיבור ,את ההתייחסות -לא פעם אחת לנושאים כאן ,נראה לי שדברים
מתגמדים וצריך היום לגלות יתר אחריות ואורך רוח ,על רקע מצב החרום שבו נמצאת מדינת
ישראל .וכך אני רואה את זה ,מציאות שבה מצב חרום במדינת ישראל .ונדמה לי שבעתיד הקרוב
נצטרך כולנו להיות יותר חסכניים ,יותר ענייניים ,עד יעבור זעם ,ולא ברור מתי יקרה הדבר.
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יחד עם זאת בדו"ח הזה יש מספר דיווחים שאני רק מונה אותם ,ואשתדל לקצר .אני מדבר על
הסיוע לתושבי שדרות וישובי עוטף עזה.
על שמחתנו בהמשך מגמת השיפור באיכות האוויר בתל-אביב יפו.
אני מדבר ונותן מספר פרטים על קליטת עולי אתיופיה בעיר ,שגם היא תופעה ,לא תופעה אלא
עובדה שאתה אנו חיים .עם  200משפחות שהשתקעו בעירנו ,שמצריכות טיפול מיוחד ,מאוד מאוד
ענייני ,שגם עולה לא מעט .ואני מוכרח לומר שאחד הדברים הגדולים שקורים ,על ידי המשלמה,
עם בחור שעוסק בזה בנפרד ,ומצליח ליצור השמה לעבודה של אותם עולים ,דבר שהופך אותם
בלתי תלויים במערכת ,תופעה מאוד מאוד ברוכה ומאוד מאוד יפה .זה מוכיח שכשעושים
מאמצים בתחומים האלה ניתן להגיע גם לתוצאות .דרך אגב ,אולי בגלל העובדה שזה דווקא בתל-
אביב ,כי דווקא פה ניתן למצוא עבודה ,אבל צריך ליצור את החיבורים ,צריך להביא את האנשים
ולעזור להם למצוא את הקשר ולייצר להם את מקום העבודה.
אנו מרחיבים את פרוייקט מכלי האשפה טמוני קרקע .השנה תוטמן כמות גדולה מאוד ותהפוך
את זה לחלק בלתי נפרד מחיי העיר הזאת 127 ,מיכלים נוספים על ה 25 -שהוטמנו ,יוטמנו השנה.
בית הסראייה -שדיווחנו בעבר ,נחתם ההסכם עם ממשלת תורכיה ,הוא עובר לידיה של ממשלת
תורכיה ,נחתם החוזה עם השגרירות ,והוא יהפוך להיות לבית התרבות התורכי .למי שלא ראה
אותו משופץ ,מוזמן לנסוע לראות.
אנחנו פותחים בתחרות "שירה על הדרך".
נבחר לוגו שנת המאה.
הוצגה תערוכת העיר הלבנה" -לגור על החומות" ,שמוצגת במוזיאון הארכיטקטורה בווינה.
וארועים בעיר שהולכים להיות:
כחלק מפעולות העירייה למען תושבי שדרות ועוטף עזה יתקיים בתאריך  9ו 10 -למרץ יריד
אמנים וסוחרים משדרות ועוטף עזה בהאנגר  11בנמל תל-אביב .עד כה נרשמו ליריד כ80 -
סוחרים ,ובארוע יופיעו להקות זמר ומחול מתל-אביב יפו ומשדרות.
חגירות פורים יתקיימו ב 27 -למרץ ברח' בן-יהודה הפעם ,בין השעות  10.00ו .14.30 -הרחוב
יחולק ל 5 -מקטעים בעלי במות שונות וכן הלאה.
"שעת כדור הארץ" תצויין בתל-אביב יפו ביום חמישי  27במרץ בין  20.00ל 21.00 -בערב ,וכאן
יתבצע אקט של כיבוי אורות .זה אקט סימלי להגברת המודעות לגבי הנושאים של כדור הארץ.
אני מקווה רק שהתאום עם חברת החשמל לא יגרום לנפילה גדולה .למי שלא הבין ,את לא יודעת
מה אמרתי?
גב' הרץ:
לא .האם אתה יכול לחזור?
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מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
אז אני אחזור .אנו מנסים להגיד ,יש נסיון שבא לעשות אקט סמלי ולומר-בואו נוכיח לעצמנו
ונראה לעצמנו שאפשר לחיות שעה גם בלי חשמל בכלל ,ולכן נכבה את האור לגמרי .כך עשו
ועושים סימלית.
גב' הרץ:
כמו בעזה.
מר לוינטל:
יש לנו ברית ערים תאומות.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
אם על הנושא הזה את רוצה להתבדח כרגע ,אז אני אפסיק לדבר .זה לא במקום?O.K ,
ומסתבר שלחברת החשמל יש בעיה .בחברת החשמל עשויה להיווצר תקלה ,כאשר כתוצאה
מהורדת עומס בבת אחת יש שרשרת של פעולות טכניות שהגששים מבצעים ,שמשתיקים או
מפסיקים שלטרים שעשויים לגרום לתופעה ,שאחר כך זה לוקח הרבה מאוד זמן עד אשר אפשר
לחדש את החשמל מחדש ,כי צריך לעשות איזושהי פרוצדורה של תיקון תקלה .ולכן אנו צריכים
את הדברים בתאום עם חברת החשמל ,כך שהדברים לא יקרו.
מכל מקום ,אנחנו נציין ב 27 -במרץ בין  20.00ל 21.00 -בערב.
מר ספיר:
זה מה שנקרא -להוריד לחברת החשמל את השלטר.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
עד כאן.
מר וולוך -יו"ר הישיבה:
תודה רבה.
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מר לוינטל:
נתן ,אני הייתי רוצה לדבר בנושא ,האם אפשר לדבר על הנושא הזה? דברי ראש העירייה ,אפשר
לדבר על זה?
עו"ד סלמן:
לא.
מר לוינטל:
למה?
עו"ד סלמן:
זה לא נושא שעולה לסדר היום.
מר לוינטל:
במה זה שונה מנושא מס'  ?5 ,4 ,3 ,2זה נושא שעומד על סדר היום ,מדוע אי אפשר לדבר על זה?
עו"ד סלמן:
אני אומר ,זה לא נושא שעולה לסדר היום.
גב' הרץ:
זה לא נושא לסדר? אז למה מותר לו?
מר לוינטל:
זה כתוב תחת המילה סדר היום.
עו"ד סלמן:
זה הודעת ראש העיר ,זה לא לתגובות .זה לא נושא לדיון על סדר היום.
מר וולוך -יו"ר הישיבה:
מאז ומתמיד דברי ראש העירייה לא היה נושא לדיון.
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גב' הרץ:
קודם כל מאז ומתמיד לא היו דברי ראש העירייה.
זו המצאה של הקדנציה הזאת.
מר וולוך -יו"ר הישיבה:
לא ,הרבה שנים .ואמר לכם היועץ המשפטי.
גב' הרץ:
אל תגיד לי הרבה שנים.
מר וולוך -יו"ר הישיבה:
אז גם ב 4 -השנים האחרונות לא היה דבר כזה?
גב' הרץ:
בסדר ,אז אנחנו מדברים על  4שנים.
מר לוינטל:
זה נושא שהוא העלה ,אני רוצה לדבר על זה.
מר לייבה:
אתה יכול מהמקום ,בסוף.
מר לוינטל:
זה לא עניין של מהמקום או לא מהמקום ,אני רוצה לדבר על זה.
מר וולוך -יו"ר הישיבה:
בסעיף האחרון יש נאומים מהמקום ,נוכל לאפשר לך.
גב' הרץ:
אם אפשר להעלות נושאים ככה ,אד הוק ,אז למה חברי מועצה לא?
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מר וולוך -יו"ר הישיבה:
לא ,לא מקובל.
מר לוינטל:
כל נושא שמועלה ,יש עליו תגובות.
מר ויסנר:
רון ,בסוף הישיבה יש נאומים מהמקום.
מר לוינטל:
אני שואל שוב.
עו"ד סלמן:
רון ,עניתי לך ,זה לא פתוח לדיון.
מר ויסנר:
נתן ,אפשר לנאום מהמקום בסוף הישיבה.
מר וולוך -יו"ר הישיבה:
זה מה שאמרתי לרון.
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דברי ראש העיר למועצה 2.3.08 -
• פרידה מחבר המועצה  -מר שמואל גפן ,וברכות לחבר המועצה שהחליפו  -מר דוד
עזרא.
• איחולי החלמה ליו"ר המועצה  -מר אריה שומר.
 .1סיוע לתושבי שדרות וישובי עוטף עזה
בשנים האחרונות אנו פועלים באופן שוטף לסייע לתושבי קו העימות ,אם זה
בישובי הצפון ואם זה בשדרות ויישובי עוטף עזה .אנו מצויים בקשר עם ראשי
היישובים )שדרות והמועצות האזוריות שער הנגב ואשכול( ומשתדלים לענות על
כל בקשה ודרישה .במסגרת זו אירחנו כאלף ילדים לימי כיף בקיץ ,אירחנו
משפחות בעלות צרכים מיוחדים ,סייענו בהפקה וארגון של אירועים ושלחנו
צוותים מקצועיים על מנת לאפשר לצוותים המקומיים לצאת להתרעננות )כמו
צוות הכבאים(.
על רקע התגברות ירי הרקטות על שדרות וישובי עוטף עזה בעת האחרונה,
החלטנו לחפש דרכים נוספות לסייע לתושבי האזור ,מעבר לסיוע שניתן עד כה.
במהלך השבועיים האחרונים נערכו ביקורים של אנשי העירייה בשדרות ושלי
במועצה האזורית אשכול וזאת על מנת לעמוד מקרוב על הצרכים של תושבי
המקום.
בשנים האחרונות אנו פועלים באופן שוטף לסייע לתושבי קו העימות ,אם זה
בישובי הצפון ואם זה בשדרות ויישובי עוטף עזה .אנו מצויים בקשר עם ראשי
היישובים )שדרות והמועצות האזוריות שער הנגב ואשכול( ומשתדלים לענות על
כל בקשה ודרישה .במסגרת זו אירחנו כאלף ילדים לימי כיף בקיץ ,אירחנו
משפחות בעלות צרכים מיוחדים ,סייענו בהפקה וארגון של אירועים ושלחנו
צוותים מקצועיים על מנת לאפשר לצוותים המקומיים לצאת להתרעננות )כמו
צוות הכבאים(.
על רקע התגברות ירי הרקטות על שדרות וישובי עוטף עזה בעת האחרונה,
החלטנו לחפש דרכים נוספות לסייע לתושבי האזור ,מעבר לסיוע שניתן עד כה.
במהלך השבועיים האחרונים נערכו ביקורים של אנשי העירייה בשדרות ושלי
במועצה האזורית אשכול וזאת על מנת לעמוד מקרוב על הצרכים של תושבי
המקום.
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בעקבות ביקורים אלו גיבשנו מספר פעולות עירוניות למען תושבי האזור
שהעיקריות ביניהן הן  -יריד סוחרים ואמנים שיתקיים בשבוע הבא )9-10
למרץ( בהאנגר  11בנמל ת"א ,אירוח ילדים באירועי פורים ובימי כיף בלונה-
פארק ,אירוע הצדעה שמתוכנן לחודשי הקיץ ,הנחות באירועים ובמתקנים
העירונים ועוד .ישנם רעיונות נוספים שנבחנים כעת וכמובן שנשמח לשמוע על
יוזמות נוספות.
בועדת הכספים האחרונה ,שהחלטותיה מובאות בזאת לאישורכם ,ישנן מספר
החלטות בדבר הקצאת המשאבים הנדרשים למימון פעילויות אלו.
מעבר לפעולות הסיוע הספציפיות  -ואולי אף חשוב מכך  -התרשמתי שיש צורך
לטפח את תחושת שותפות הגורל שלנו עם התושבים בשדרות ויישובי עוטף עזה.
במסגרת זו הקמנו לבקשת אנשי עיריית שדרות אוהל הזדהות בכיכר רבין ,שהיה
פעיל בשבוע שעבר ,ומשך אליו פעילויות תמיכה וכינוסים ספונטאניים של
אזרחים ,כמו הפעילות המרגשת שקיימו במקום ביום ג' האחרון  700חניכים
משבטי הצופים בעיר.
 .2המשך מגמת השיפור באיכות האוויר בתל-אביב-יפו
בהמשך למגמות של השנים האחרונות נמשכת גם השנה מגמת השיפור באיכות
האוויר בעיר ,כפי שנמדדה ב 12 -תחנות הניטור הפזורות בעיר ואלו הגובלות
עימה.
מעיבוד ראשוני של הנתונים על ידי הרשות לאיכות הסביבה בעירייה והמשרד
להגנת הסביבה ,עולה כי בשנת  2007נרשמה ירידה של כ 17% -במספר החריגות
של תחמוצת החנקן ביחס לשנת  .2006תחמוצת החנקן מהווה את אחד
המרכיבים העיקריים של זיהום האוויר ומקורה בפליטת כלי רכב ,מפעלים,
תחנות כוח ועוד.
גם בממוצע השנתי של תחמוצת החנקן נרשמה ירידה של כ 8% -לעומת שנת .2006
עוד נרשמו השנה ירידות בשיעור של כ 10% -בפחמן חד-חמצני ,בשיעור של
כ 11% -בחלקיקים גסים ) - pm 10מיקרון( שמאפיינים זיהום אויר כללי
ובשיעור של כ 7% -בחלקיקים קטנים ) – pm 2.5מיקרון( שמאפיינים זיהום
פליטות מתחבורה.
השיפור המתמשך באיכות האוויר הינו תוצאה של פעילות עקבית ומתמשכת של
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העירייה בשנים האחרונות ,כגון :מעבר רידינג ממזוט לגז ,שיפור איכות הדלקים
לתחבורה ,התקנת ממירים ברכבי דיזל עירוניים ובאוטובוסים ,אכיפה כנגד כלי
רכב מזהמים ,עידוד הנסיעה ברכבת ובאופניים ,סגירת מפעלים מזהמים,
החמרת דרישות הרישוי ,הגדלת השטחים הירוקים ועוד.
פעולות אלו נעשות במסגרת תוכנית אב אסטרטגית שהוכנה בעירייה לטיפול
בזיהום אוויר אשר אנו מקווים כי תוטמע גם בערים גדולות נוספות בעקבות
החתימה על אמנת פורום ה 15 -להפחתת זיהום האוויר ,שאירעה בחודש שעבר.
 .3קליטת עולי אתיופיה בעיר
בשנתיים האחרונות השתקעו בעיר כ 200 -משפחות עולים יוצאי אתיופיה ,וזאת
לאחר שהות של מספר שנים במרכזי קליטה ברחבי הארץ .רוב רובן של המשפחות
השתקעו ביפו ,בשכונות יפו ג' ,יפו ד' ונווה-גולן.
קליטתם של העולים מאתיופיה מלווה בקשיים מיוחדים על רקע חוסר ידיעת השפה
העברית ,מצב כלכלי קשה והעדר תעסוקה וכן תלות גדולה של ההורים בילדיהם.
בכדי לסייע לקליטתם של העולים והשתלבותם בחברה הוקם מרכז עירוני במישלמה
ליפו שתפקידיו להקנות לעולים את הידע והכלים וללוות אותם בתהליך הקליטה.
במסגרת פעילויות המרכז נפתח אולפן ללימוד השפה העברית עבור האוכלוסיה
הבוגרת הפועל גם בשעות הערב עבור העולים אשר השתלבו בשוק העבודה וזקוקים
לחיזוק ושיפור השפה העברית.
באמצעות המרכז אותרו מעסיקים פוטנציאליים וכ 70% -מהעולים הבוגרים שולבו
במעגל העבודה .על מנת לסייע בתחום זה נערכות הכשרות מקצועיות כמו קורס
תאוריה לרשיון נהיגה מסוג ג'.
כמו כן מתקיימות סדנאות למעורבות ההורים במערכת החינוך ,מתקיימים שיעורי
תגבור לתלמידים ,ניתנות הנחות של כ 70% -במחירי חוגים במרכזים הקהילתיים
ומועסקות מגשרות בנות העדה ודוברות השפה שתפקידן לגשר בין העולים לבין
צוותי בתי הספר.
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 .4הרחבת פרויקט מכלי אשפה טמוני קרקע
כחלק משיפור השירות ואיכות הסביבה לתושבים בשכונות דרום העיר התחלנו לפני
כשנה וחצי בפרויקט להחלפת מיכלי האשפה הגדולים )"צפרדעים"( במכלי אשפה
טמוני קרקע ,שהוכנסו לשימוש בשנים האחרונות בעולם.
למיכל טמון הקרקע יתרונות תברואתיים ואסטטיים שכן הימצאות המיכל מתחת
לפני הקרקע מונעת מפגעי ריח ,פיזור של אשפה ומפנה שטח מפני הכביש
והמדרכות.
החלפת מיכלי האשפה נעשית בכל פעם בשכונה אחרת ועד כה הוטמנו  25מכלים
טמוני קרקע בשכונות רמת הטייסים ובשכונת כפיר.
השנה ) (2008יוטמנו  127מכלים נוספים בשכונות נוה גולן ,יפו ג' ניר אביב ונווה חן
ובשנת  2009מתוכננים להטמנה  87מכלים נוספים בשכונת נווה עופר.
 .5שיחזור ושיקום "בית הסראייה" בכיכר השעון ביפו
במסגרת פרויקט שיקום מתחם התיירות ביפו ,שכלל בין היתר את שיקום ופיתוח
כיכר השעון שוחזר ושוקם גם "בית הסראייה"  -ששימש כבית המושל הטורקי
בתקופת השלטון העות'ומני.
כצעד נוסף לשימור הצביון ההיסטורי של המבנה ומתחם השעון בו הוא שוכן ,הוחלט
להתקשר עם שגרירות טורקיה על מנת שתפעיל את בית הסראייה כמרכז לתרבות
תורכיה בישראל.
ביום  21.2.08נחתם ההסכם עם השגרירות הטורקית ,במעמד שגריר טורקיה
בישראל ,שלפיו תשקם השגרירות את פנים המבנה ותפעילו כמרכז תרבותי,
תיירותי ואמנותי ,במטרה להפכו לאתר תיירות ומוקד משיכה למבקרים.

 .6פתיחת תחרות "שירה על הדרך"
עיריית תל-אביב-יפו מכריזה בפעם הרביעית ,על פתיחת תחרות "שירה על הדרך"
 תחרות שירה עברית ,הפתוחה לתושבי העיר.התחרות ,פרי יוזמתה של חברת המועצה ,הפרופ' זהר שביט ,נועדה לחשוף את
הציבור הרחב לשירה העברית ולעודד את התנסותו בכתיבת שירה והיא נערכת
השנה בסימן  60למדינת ישראל ובדגש על שירת אלתרמן ,במלאת  70שנה להוצאת
ספרו "כוכבים בחוץ".
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חמשת השירים הזוכים בתחרות יוצגו במהלך החודשים מאי ויוני  ,2008לצד שירים
ממיטב השירה העברית ,במרחב הציבורי בעיר :בשילוט חוצות ,בשדרות המרכזיות,
בתחנות האוטובוס ועוד.

 .7בחירת לוגו שנת המאה
בשבועיים האחרונים ערכנו משאל באמצעות האינטרנט לבחירת הלוגו של אירועי
שנת ה 100 -לעיר .במשאל נטלו חלק כ 20,000 -גולשי אינטרנט מהארץ ומהעולם
וברוב קולות נבחר המכונה "המרכז המתפרץ" שמסמל את מרכזיותה של תל אביב-
יפו כעיר פלורליסטית ,חופשית ,אנרגטית ויצירתית .הלוגו ילווה את שלל
האירועים ,המופעים ,התוכניות והפרסומים העירוניים לקראת שנת ה 100 -לעיר,
שתחל כידוע באפריל .2009

 .8תערוכת העיר הלבנה " -לגור על החולות" מוצגת במוזיאון הארכיטקטורה בוינה
תערוכת העיר הלבנה "לגור על החולות" ,המספרת את סיפור הקמתה של העיר
הלבנה והתפתחותה עד להכרזתה ביולי  2003כאתר מורשת עולמית ע"י אונסק"ו,
ממשיכה לנדוד בעולם.
התערוכה שהוצגה לראשונה בשנת  2004בביתן הלנה רובינשטיין נדדה בתחילה
למונטריאול ואח"כ למנדריסיו ולוזן ,רומא ,לה-הבר ובימים אלו היא מוצגת בוינה
וזוכה להתעניינות רבה.
התערוכה תוצג בוינה למשך שלושה חודשים ותמשיך משם לגרמניה  -בירת
הבאוהאוס ,כל זאת מתוך מטרה לבסס את תל אביב-יפו כמוקד משיכה תיירותי גם
בתחום האדריכלי.

 .9אירועים בעיר
• כפי שציינתי בתחילת דברי ,כחלק מפעולות העירייה למען תושבי שדרות ועוטף
עזה ,יתקיים בתאריך  9ו 10-למרץ יריד אומנים וסוחרים משדרות ועוטף עזה
בהאנגר  11בנמל ת"א .עד כה נרשמו ליריד כ 80 -סוחרים ובארוע יופיעו להקות
זמר ומחול מתל אביב-יפו ומשדרות.
• חגיגות פורים  -יתקיימו ב 27 -למרץ ברח' בן -יהודה בין השעות - 14:30
.10:00
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הרחוב כולו יחולק ל 5 -מתחמים צבעוניים כאשר בכל מתחם תוצב בימת מופעים
עליה יופיעו לסרוגין כוכבי ערוץ הילדים והצגות ילדים .במקביל יסתובבו ברחוב
דמויות פורימיות צבעוניות ואטרקטיביות.
• "שעת כדור הארץ" תצויין בתל-אביב-יפו ביום חמישי 27 ,במרץ ,בין  20:00ל-
 .21:00תושבי העיר ובעלי העסקים יתבקשו לכבות את האורות במשך שעה זו
כצעד סמלי להגברת המודעות הסביבתית להתחממות הגלובלית וכחלק ממאמץ
עולמי משותף אליו חוברים כ 20 -ערים מרכזיות בעולם וגופים רבים נוספים.
החל משעות הבוקר של אותו יום יוקם בככר רבין מתחם אופניים אשר יספק
אנרגיה חלופית למופע המרכזי שיתקיים בשעת ההחשכה  -מופע של להקת
"כנסיית השכל" עם עוד  40נגנים.

 .605אישור למכירה ושיווק זכויות העירייה במתחם השוק הסיטונאי והסדר עם
חב' השוק הסיטונאי:
מר מזרחי:
אפשר להבין מה זה?
מר לייבה:
כתוב הסבר מלא.

מר וולוך -יו"ר הישיבה:
יש לך את סדר היום.
מר ספיר:
יש פה נוהל מכירה ,עם כל הרקע והכל.
מר לייבה:
יש כאן פרוט מלא של העניין.
בשתי מילים ,מדובר בעצם באזור השוק הסיטונאי שמוכר לכולם ,ומייצר מצב ,בגלל המבנה
המתוכנן -התב"ע מכתיבה הליכה ביחד -שלנו עם הבעלים .לנו יש  24%ומשהו ולהם יש את היתר.
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הבעלים זה השוק הסיטונאי" ,תנובה" ,וכמובן "אייפקס" שקנו את "תנובה" .בעצם ,החידוש
במה שמועלה כאן הוא בכך שאנחנו מציעים את השטח הזה למכירה בדומה לשיטת המכירה
שהמדינה מכרה את "בזק" ,את בתי הזיקוק וכו' .זה בעצם החידוש הגדול ,ועל כך קיבלנו אישור
מהגורם המוסמך,
גב' הרץ:
כבר נשמע רע.
מר לייבה:
מהייעוץ המשפטי של משרד הפנים וממשרד הפנים .זה בעצם מה שמוצע כאן במסגרת המועצה,
והכוונה לצאת בקרוב למכירה של השוק הסיטונאי.
מר וולוך -יו"ר הישיבה:
חברים אני מעמיד להצבעה .מי בעד סעיף  2לסדר היום בבקשה?
גב' הרץ:
שמית.
מר וולוך -יו"ר הישיבה:
ה צ ב ע ה
בעד ה"ה:

נגד ה"ה:

נמנעים ה"ה:

.1
.2

וולוך
ספיר

זעפראני
לוי

לוינטל

.3

אגמי

אטיאס

.4

מזרחי

הרץ

.5

גלעדי

.6
.7

מסלאווי
דרורי

.8

אבי-גיא

.9

טיומקין

.10

מוזס

.11

חושן
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.13

דיין
חולדאי

.14

טורק

.15

כחלון

.16

עזרא

.17
.18

לוברט
אמינוב

.19

שביט

.20

בנאי

.21
.22

ויסנר
וירשובסקי

.23

שכנאי

בעד –  23חברי מועצה ,נגד –  4חברי מועצה ,נמנע –  1חבר מועצה.
החלטה :סעיף  2אישור למכירה ושיווק זכויות העירייה במתחם השוק הסיטונאי והסדר עם
חב' השוק הסיטונאי – מ א ו ש ר.
מחליטים ברוב של  23קול:
 .1מאשרים מכירה )בחכירה( משותפת )עם חברת השוק הסיטונאי( של זכויות העירייה
הכלולים במתחם שוק הסיטונאי בשיעור של  24.16%בחלק מחלקות 99 ,98 ,95 ,94 ,93
 114ו 242 -בגוש  7104בפטור ממכרז לתקופה עד לתאריך .31.8.2099
 .2מאשרים את המתווה למכירה משותפת של זכויות העירייה וזכויות חברת השוק
הסיטונאי לתוצרת חקלאית בתל אביב בע"מ כמפורט במסמך.
 .3מאשרים את העדכונים ,ההוספות והשינויים להסכם מיום  29.1.2002כאמור לעיל ,כמו כן
תשלום לחברת השוק בסך  $400,000כאמור בסעיף .4א 3.לעיל.
 .4העירייה תחכיר את זכויותיה הכלולים בחלקה  92בגוש  7104המהווים את שטחי מסחר
של  4,500מ"ר עיקרי במגרש  8וזכות הפעלה וניהול של החניון הציבורי במגרש  8כמפורט
בסעיפים  4,6לעיל.
 .5בהתאם לתב"ע ולהסכם היזם יקים מבני ציבור בשטח של  13,780מ"ר ברוטו על חשבונו
והוצאותיו ויעבירם לעירייה בהתאם לשלבי הבניה ועפ"י המתווה דלעיל.
)ראה נספח א'(
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 .606פרוטוקול ועדת כספים מס' 60/08
מר וולוך -יו"ר הישיבה:
פרוטוקול ועדת כספים מס' .60/08
חברים ,אני בסעיף הזה מפריד את הנושא ל .2 -יש כאן סעיף שוודאי יעורר ,ואנשים רוצים
להתבטא לגבי  ,1145תו -חנייה לגיל הזהב .אנחנו נאשר ,אלא אם כן יש מישהו שרוצה להתייחס
לנושא .אנחנו נדבר בנפרד על הנושאים האחרים ,נצביע עליהם ,ואחר כך נתייחס לנושא הזה
ונצביע עליו.
גב' הרץ:
אז למה זה מופיע יחד?
קריאה:
קודם כל ועדת הכספים?
מר וולוך -יו"ר הישיבה:
ההפך ,קודם על תו החנייה.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
הרי את כל פעם מביאה פה נושא ומבקשת להצביע בנפרד ,מה קרה?
קריאות
מר וולוך -יו"ר הישיבה:
לדבר -ידברו על הכל ביחד ,את ההצבעה אנחנו נחלק אחר כך ל.2 -
שייקה ,אתה ביקשת ראשון.
מר מסלאווי:
על מה?
מר וולוך -יו"ר הישיבה:
על פרוטוקול וועדת הכספים .לדבר -ידברו על הכל ,ההצבעה תחולק ל.2 -
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מר לייבה:
ההצבעה תחולק ל.2 -
מר וולוך -יו"ר הישיבה:
תוכל לדבר עליהם.
מר דרורי:
אדוני יו"ר המועצה ,ראש העירייה שיוצא ,חברי מועצה נכבדים:
מר וולוך -יו"ר הישיבה:
אני מבקש להקפיד על לוח זמנים.
מר דרורי:
 3דקות.

מר וולוך -יו"ר הישיבה:
תודה.
מר דרורי:
ראשית אני מבקש לומר שאני תומך עקרונית בכל הצעה שיש בה הקלה ושהיא עושה טוב לתושבי
תל-אביב יפו ,ומכאן אני תומך בהצעה שעומדת על סדר היום -לגבי מתן זכות חנייה בכל רחבי
העיר לתושבי העיר בעלי רכב ורשיון נהיגה שהינם מעל לגיל  70שנים .חשוב יהיה לבנות כלי
אכיפה שיימנעו ניצול לרעה של נהגים שאינם זכאים לכך.
אבל ברשותכם ,במעמד זה ,אני מבקש להוסיף ולהציע את הרעיון הבא -שהעלתיו לסדר היום
בקדנציה שעברה ,וזה יכול גם להיות בהמשך לדבריו של רון לוינטל -שתמכתי בהצעתו .ידוע
שבעית החנייה בעיר מחמירה בעיקר בשעות הערב ,בעת שובם של תושבי העיר לביתם לאחר יום
עבודה ,סידורים וכל דבר אחר .ולכן ,חלוקת העיר לאזורי חנייה כפי שהיא קיימת כיום ,לאורך
שעות היום ,אני רוצה להציע לגביה הצעה :לעשות רביזיה בתחום חלוקת העיר לאזורי חנייה
והיא :היות שידוע שהבעיה הקשה של חנייה לתושבי העיר היא בדרך כלל בשעות הערב,
שהתושבים חוזרים הביתה מיום עבודה או מסידורים ,ואז הם צריכים את החנייה ואין להם את
החנייה .ולכן הבעיה באמת נמצאת בין השעות  17.00ועד למחרת בבוקר ,וחלוקת העיר לאזורים
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לדעתי צריכה להשאר בתוקף .לעומת זה ,בשעות היום אני מציע שלתושבי העיר בלבד ,בכל אזורי
תל-אביב ,תתאפשר חנייה חינם בכל אזורי העיר .כלומר ,באותן שעות שאין בעיה של עומס חנייה,
בשעות הבוקר ,בין  08.00בבוקר לבין  ,17.00אנו יודעים שאנשים מחוץ לביתם ואז אין להם בעיה
של חנייה ליד ביתם.
מר לוינטל:
אפילו יותר מאור ,בין  23.00בלילה עד  07.00בבוקר.
מר דרורי:
זה גם אפשרי ,צריך לדון בזה.
לכן ,יש להפוך בשעות האלה את כל תל-אביב לאזור אחד ,ובזה אנו נטיב עם כל תושבי תל-אביב.
בערב ,אני מציע מ ,17.00 -אפשר לשנות את השעה ,כשהתושבים חוזרים לביתם ,אז יש להם את
בעית החנייה ,אז הם צריכים את החנייה כי אין להם מקום אחר,
קריאה:
הצבענו,
מר דרורי:
הצבענו ,וודאי שהצבענו בעד.
ואז אני מציע,
מר לייבה:
תהיה חנייה איפה? באזור מגורים זה חינם היום .אדם לא חונה באזור שהוא לא גר.
מר דרורי:
בכל העיר יוכלו לחנות חינם מ 08.00 -בבוקר לדוגמא עד .17.00
מר גלעדי:
לשנה נסיון אפשר.
מר מזרחי:
מתנה ל 100 -שנה לתל-אביב .אני בעד .מתנה יפה.

פרוטוקול ישיבות המועצה השמונה עשרה
ישיבה מן המניין מס' 74
מתאריך כ"ה אדר א' תשס"ח )(02/03/2008
- 43 -

גב' הרץ:
לא שנה ולא,
מר דרורי:
מתנה ל 100 -שנה לתל-אביב .מזרחי בהחלט .מתנה לכל תושבי תל אביב.
ובזה אנו מקילים על תושבים באמת.
גב' הרץ:
זה לא נכון.
מר דרורי:
לא פעם סקטור א' וסקטור ב' ,תבינו את זה.
לגבי זה -קשישים מעל גיל  70ונכים וכו' וכו' ימשיכו עם הזכויות שאנו מאשרים להם ,בוודאי ,הם
יוכלו לחיות לכל אורך  24השעות.
מר מזרחי:
ואם לא מקבלים את ההצעה שלך?
מר וולוך -יו"ר הישיבה:
זה לא קשור אחד לשני.
מר לייבה:
אי אפשר להציע הצעות.
מר דרורי:
אני מצביע על ההצעה שלכם ,אבל אני מבקש את זה.
מר וולוך -יו"ר הישיבה:
זו הצעה נפרדת.
מר דרורי:
ואז באמת להטיב עם כל תושבי העיר לקראת שנת ה.100 -
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מר לוינטל:
בכל הגילאים.
מר דרורי:
כל מחזיקי רשיונות -תושבי העיר.
מר גלעדי:
אדוני היו"ר ,חברי -חברי המועצה:
בנושא של תו זהב אני הבעתי את עמדתי בהנהלת העירייה והבעתי את עמדתי גם בקרב החברים
שדיברתי אתם.
אני מאלה שחושבים שהגימלאים הם ציבור יקר וחשוב בעיר תל-אביב יפו ,טיומקין אני פונה
אליך ,ואנו צריכים להסתכל בנושא של הגימלאים -לא רק בשנת בחירות .אתה יכול לחייך .לא רק
בשנת בחירות .אנחנו צריכים להסתכל על הגימלאים במהלך כל הקדנציה .ואת הנושא הזה יכולת
להביא גם לפני שנה ,לפני שנתיים ,לפני שלוש ,אבל לא מצאת לנכון להביא את זה באותה תקופה.
מר לוינטל:
הוא יכול היה להביא את זה לפני  10שנים.
מר גלעדי:
לא ,זה נתן ,זה לא הוא .זה נתן יכול היה להביא.
ולכן אני חושב שאנחנו ,אם באמת אנו רוצים להטיב עם הגימלאים ,שייקה העלה הצעה לכלל
תושבי תל-אביב ,שיש בה הגיון ,שיש בה איזה משהו .מצוקת החנייה בעיר תל-אביב יפו קשה
מנשוא לכל תושבי העיר -גימלאים צעירים כאחד ,עסקים ושכירים כאחד .עשרות פעמים פניתי
אליך בבעיות של חנייה באזורים כאלה ואחרים של העיר ,תשובתך היתה -אין מה לעשות .מה
אתה רוצה? שאנחנו נמציא את הגלגל? לא ,אל תמציא את הגלגל ,אבל בואו ננסה ונפתור את
הבעיה האמיתית של תושבי העיר .למה? צעירים פחות טובים מהגימלאים?
מר לוי:
כן.
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מר גלעדי:
הדתיים פחות טובים מהחילוניים? גם לא.
ולכן אני חושב שלפני שאנו הולכים ,ויש הצעות לתת לגימלאים הטבות מפה ועד להודעה חדשה,
ואני בעד כל הטבה כספית ,כולל הנושא של נסיעה חינם באוטובוסים ,שעיריית תל-אביב תממן
את זה.
מר מסלאווי:
כולל העובדים הזרים.
מר גלעדי:
לא כולל העובדים הזרים ,את העובדים הזרים אנחנו משאירים ליעל דיין -לטפל בהם.
מר לוינטל:
אבל היא הלכה עכשיו.
מר גלעדי:
זה יעבור אליה.
ולכן ,כפי שאמרתי ,בסופו של דבר ,ואמרתי את זה גם מספר פעמים .אם אנחנו לא נטפל בנושא
הזה דרכנו ,זה יגיע ברמה הארצית ,וזה יגיע ברמה הארצית .וכבר היום ח"כ גלעד ארדן מביא
להצעת חוק את נושא קנסות החנייה ,שהכסף ילך אך ורק להכשרת מקומות חנייה ולא לשוטף.
ואולי דרך זה אנו נלמד שאין צורך ב 1,000 -פקחים ,כפי שרון לוינטל אמר ,שב 02.30 -בלילה
רודפים אחרינו.
ויש פה בעיה נתן ,אני פונה אליך כראש סיעת הגימלאים .אל תעמיד אותנו במצב שכאילו אנחנו
אמורים להצביע נגד חלק מאתנו .בואו ננסה להתעלות מעל המחלוקות בינינו ,להשאיר את שנת
הבחירות הזאת כשנת בחירות ,וללכת לחפש את הפתרונות לגימלאים במקומות אחרים ,ויש
הרבה מקומות .הרבה מקומות שאנחנו יכולים לעזור ולסייע לגימלאים.
לכן אני מבקש בסעיף זה -להוריד את זה מסדר היום ולהביא את זה לדיון הרבה יותר רציני ,עם
המשמעויות הכספיות ,עם המשמעויות הארגוניות ועם כל מה שמשתמע מזה ,כפי שגם רון ציין-
בנושא של אכיפת החנייה בעיר .אכיפת החנייה בעיר היא שערורייתית.
מר וולוך -יו"ר הישיבה:
מר מזרחי בבקשה.
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מר לוינטל:
אתה יודע שהאופוזיציה קודם ,לפי פקודת העיריות?
מר מזרחי:
אדוני היו"ר ,חברי.
קודם כל אני חושב שבפתיחת דבריו של ראש עיריית תל-אביב יפו הוא דיבר על הנושא הזה של
עזה .אני חושב שהנושא הזה של מה שקורה היום בעוטף עזה ,אנו פה מקיימים דיון ככה רגוע,
אבל צריך להבין ששם המתח הוא מאוד מאוד גדול ואין שום ספק שעיריית תל-אביב עושה באמת
כדי לעזור להם .והערב מארח מועדון "פאב תל-אביב" כ 400 -מתושבי שדרות ,והוא מזמין את
חברי מועצת עיריית תל-אביב יפו וראש העירייה -לבוא ולהשתתף בארוע החגיגי שעושים שם
לטובת התושבים ,להוציא אותם קצת מהמתיחות שנמצאת שם במקום.
קודם כל אני מברך שיש נסיון ,באמת אמיתי ,לתת איזו הטבה ככה מעניינת מאוד לתושבים
הוותיקים של העיר ,ואני אומר את זה באמת בכנות .יש לי רק בעיה אחת .אם אנחנו מדברים על
חגיגות המאה ,למיטב ידיעתי -חגיגות ה 100 -מתחילות מעוד שנה בדיוק .אז אפשר מתחילת
הקדנציה הבאה לכנס את חברי מועצת העיר שיהיו כאן ,לקבל החלטה ולהגיד -רבותי ,במסגרת
חגיגות ה 100 -אנחנו נותנים ומעניקים לגימלאים שלנו הטבות כאלה ואחרות ,ואם אני אהיה פה-
אני מבטיח ומתחייב להצביע בעד כל הטבה שתובא פה ,אם אנו מדברים במסגרת חגיגות ה.100 -
לצערי הרב ,אני רוצה לומר שאף אחד לא יכול לחשוד שאין לי קירבה ,ידידות ועבודה משותפת
ומלאה עם גימלאי העיר ,אני עובד אתם ,אני שמעתי גם את דעותיהם בעניין הזה של תו החנייה,
לא כולם מתלהבים מהעניין הזה של תו החנייה ,גם אלה שיש להם רכב ,כי מה המשמעות?
המשמעות היא שהיום הרי כל אחד מאתנו ,גם גימלאי וגם אחר ,מגיע לאזור החנייה שלו ,אם זה
באזור המגורים שלו אין לו בעיה ,הוא פטור ,אם הוא באזור אחר -הוא משלם את ה 60 -אג' אם
יש לו את ה"איזי פארק"  ,והכל בסדר .תארו לעצמכם שיגיעו לכאן ,לככר העיר ,באזור שהוא
מאוד מאוד צפוף ,מאוד בעייתי ,אנשים בני  70פלוס ,כאשר היום הוא יודע שאחר שעתיים -שלוש
הוא צריך להחליף את האיזי פארק ואז הוא עוזב את המקום ,והוא יגיד :יש לי זמן ,מה בוער לי?
אני יכול לחנות עד שעה  .17.00זה שכל אלה שבאים לאזור כאן ,לעסקים ,אלה שגרים פה ,אלה
שהם אולי גימלאים שגרים באזור -זה לא מעניין אותו שהוא תופס מקום חנייה במשך שעות
רבות .ולכן ,אני דווקא מתפלא על טיומקין .טיומקין ,אני מבין שאתה עושה כאן עכשיו עוד מסע
שכנוע ,שדווקא אתה -שממונה על הבעיות של התנועה והחנייה ,ואני מניח שעוד חברים רבים
הגיעו אליך ודיברו אתך על בעיות חנייה ,שאמרת שאין לך מענה .אני למשל לא שמעתי שיש
הצעה לתת יותר חנייה לנכים בעלי תו חנייה משולש .אנחנו יודעים שאלה שיש להם בעיות עם
גפיים ,אנו מכירים את הבעיה שיש להם מקומות ומותר להם ,וכן הלאה ,אבל יש לא מעט אנשים
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בעלי נכויות מאוד גבוהות ,ובכל מיני מחלות ,שיש להם תו חנייה משולש ,שאין להם שום עדיפות
בעיר הזאת .ואתה לא מסדר ואתה לא מבטיח לנו טיומקין -מקומות חנייה גם לאוכלוסיה הזאת.
מר דרורי:
יש לך פסק דין כבר.
מר מזרחי:
אני לא מדבר על מדרכות ,אתה מדבר על מדרכה ,אני מדבר כרגע על לתת עוד מקומות חנייה
לנכים בעיר הזו.
וקשה לא לתמוך בהצעה כזאת .קשה לא לתמוך בהצעה -לתת הטבה לגימלאים ,אבל אני היתי
מציע שאנחנו נקבע ,ואגב ,אין לי גם מה המשמעות הכספית .במה זה מסתכם? כמה רכבים?
בערך לדעת על מה מדובר .זה מופיע בועדת כספים כשאין שם שום משמעויות כספיות ,אני לא
מבין מה המשמעות של זה .יכול להיות שאין כאן שום משמעות ,יכול להיות שיש כאן משמעות
מאוד גבוהה .אני היתי מציע לתת הטבה לכל גימלאי בן  70פלוס ,שיעלה לאוטובוס שהוא רוצה
וישלם  1שח' בלבד ,כדי שיהיה גם מדד לדעת מה ההתחשבנות עם "דן" או עם "אגד" ויסע בכל
מקום ,בכל קו ,לאן שהוא רוצה לנסוע .שח' אחד.
מר דרורי:
מי ישלם את זה?
מר מזרחי:
שהוא יכול ,כדי לאפשר גם לאנשים ,לתת להם מתנה לכבוד שנת המאה של העיר שלנו ,לתת
הטבה גם לאותם כאלה שאין להם כלי רכב ,שאין להם יכולת לרכוש רכב ,שהם לא מסוגלים
לשלם ביטוח לרכב ,שהם לא מסיימים אפילו את החודש .למה שלא ניתן להם הטבה לכבוד 100
שנה לתל-אביב? מה אנחנו מציעים להם? מה אתם -סיעת הגימלאים מציעה להם? אני מציע שזה
יהיה בד בבד ,לקבוע שבהסכם שלנו עם חברות התחבורה ,עם כל ההנחה שיש להם ,כל גימלאי
שיש לו תעודה שהוא מעל גיל  70יהנה מהסעה בכל קו ,שח' אחד לכל כיוון ,ואני מאמין שאז גם
הרבה מאוד אנשים לא יצטרכו את הרכבים ,לא יעמיסו על התנועה בעיר ,ויאפשרו גם לציבור
שלא נמצא במצב כלכלי טוב ,לאפשר לו גם כן להנות מההטבה הזאת.
מר וולוך -יו"ר הישיבה:
גילה בבקשה.
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קריאה:
גילה?
מר וולוך -יו"ר הישיבה:
אתה אחריה .אני רוצה להיות ג'נטלמן ,בסדר?
מר לוינטל:
לפי הפקודה היא היתה צריכה להיות ראשונה.
גב' הרץ:
אני כששמעתי על התו ,ידידי ,על הנסיון שלכם לתת את ההטבה הזאת ,אני רוצה לומר שזה ממש
מעליב  .מעליב את האינטליגנציה .ולמה? אנחנו פה ,יש מפלגה -סיעה שהיא הסיעה הגדולה של
הבית הזה ,היו לכם עשרות הזדמנויות להטיב ממש עם הקבוצה שזקוקה להטבות האלה .הרי
מה? אתם באים לחזק או להטיב עם הקבוצה החזקה בין הגימלאים .אנחנו דיברנו פה עשרות
פעמים על אנשים שאין להם מה לאכול ,וכאלה שיש להם מה לאכול -לא יכולים להכין לעצמם
את האוכל .אז במקום את הנושא של הבריאות ותכניסו שם ,ושם תקבלו בכל הצעה שלכם את
היד שלי לעניין הזה.
גב' אבי-גיא:
פתחנו מרפאת מומחים ל SECOND OPINION-לאוכלוסיית הקשישים ב"בית שטראוס" והם
לא משלמים אף פרוטה.
גב' הרץ:
נהדר ,נהדר ,יפה ,לא מספיק.
קריאה:
לא יודעים על זה.
גב' אבי-גיא:
זה היה בעתון.
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גב' הרץ:
כל הכבוד ,חביבה ,יוצא מן הכלל ,לא מספיק .לא מספיק!
מר זעפראני:
לא לכל הגימלאים יש כסף לקנות עתון.
גב' הרץ:
אני רוצה לחזור להצעה שהועלתה פה כבר כמה פעמים ,גם על ידי  ,ואני מתארת שאולי גם על ידי
אחרים ,אני כבר לא זוכרת ,את העניין הזה שהבתים של אנשים קשישים מעל גיל  80יכנסו
לתכנית דיור מוגן ויהיו פטורים מארנונה .את אותו עניין עושים לדיור מוגן אשר מנוהל ונבנה על
ידי קבלנים .שם ,בדיור מוגן שהוא פרוייקט רווחי לכל דבר ,שם ההטבות של המיסים ,של
ההיטלים ,גם של הארנונה קיימים .למה שלא נכריז על פרוייקט מיוחד ,וזה באמת לקראת
חגיגות ה ,100 -שכל דירה בעיר תל-אביב שמאוכלסת על ידי קשיש בן  80ומעלה -יוכרז כחלק
מדיור מוגן .וככה יש לכם גם את האפשרות לעשות את מה שכולם אומרים פה שרוצים לעשות,
וסוף כל סוף לתת את ההנחות או את הפטור האמיתי מארנונה .אין שום סיבה שהאנשים ,אני
ביקשתי בזמנו שאגף התקציבים יכין איזושהי טבלה -שנדע על מה מדובר מבחינת כספים ,אבל
בכל מקרה הדבר הזה ניתן וצריך לעשות אותו.
אני מבקשת שאת ההצבעה הזאת נהפוך להטבה שהיא בעניין הארנונה לקשישי תל-אביב.
תודה רבה.
רגע רגע ,יש לי עוד דבר ,אני חייבת לומר לרון בענין שאתה פה ,ודיברתם בנושא של החנייה .אני
אומרת לך שאנחנו -תושבי העיר  ,מרכז העיר ,בדם ליבנו הצלחנו להביא למצב שהחנייה הפרועה,
והיתה פה חנייה פרועה -שאני כאמא לילדים פחדתי שהילדים יורדים למטה לרחוב ,כי אי אפשר
היה להלך על מדרכות .אז הגענו למצב שהמדרכות מוגנות פחות או יותר ,ויש חנייה ,וצריכה
להיות אכיפה .נכון שבין אכיפה נורמלית או אפילו חמורה לבין מה שקורה היום בעיר יש מרחק,
וצריך ,אבל אתה לא יכול להחזיר את זה למקום שהינו בו לפני  10שנים ,כי זה היה דבר בלתי
נסבל .אי אפשר היה להסתובב -לא כילד,
מר לוינטל:
לגרור ב 02.00 -בלילה זה דבר נכון?
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גב' הרץ:
אתה יכול להביא נקודתית ,נקודתית מאיפה גוררים ,כי אני בטוחה שיש מקומות שגוררים ב-
 02.00בלילה וצריך לגרור .זה לא העניין של השעה ,זה שעה ומיקום .צריך להתייחס נקודתית .אני
אומרת לך שלפרוץ את מה שהשגנו בעניין של החנייה זה אסון טבע יהיה פה.
מר וולוך -יו"ר הישיבה:
תודה רבה.
גב' הרץ:
אתה ,אל תגיד לי תודה רבה לפני שסיימתי ,אני אעמוד פה עוד חצי שעה.
מר וולוך -יו"ר הישיבה:
לא מתאים.
מר ויסנר:
אדוני היו"ר ,חברי המועצה .צר לי מאוד שסיעת הגימלאים בעיר תל-אביב יפו ,ואני קורא לזה תו
הבושה .אנחנו -סיעת הירוקים ,אדון טיומקין ,נתן וולוך ,חביבה ,מוזס ,וכולכם ,אנחנו לא נהיה
שותפים במהלך הציני שאתם משתמשים בגימלאי העיר! למי אתם נותנים את התווית הזאת מר
טיומקין?  6,000אנשים שיש להם כלי רכב ,רובם מצפון העיר ומרכז העיר ,ואתה אומר להם
שאתה נותן לכל העיר? עכשיו אני שואל אתך שאלה :אני תושב רמת אביב ג' ,באתי להיכל
התרבות ,אתה מבטיח לו מקום חנייה באותו ערב? לא .אין חנייה .על הבמה הזאת עמד ראש
העירייה מר רון חולדאי ,לא פעם ולא פעמיים ,ואמר במילים האלה .אתה יודע מה הוא אמר?
שתושב העיר קונה רכב ,תקשיב טוב :כשתושב העיר קונה רכב הוא לא שואל אותי .אין חנייה
בעיר! עמדתנו -תחבורה ציבורית .היתי מצפה שסיעת הגימלאים ,שאתה יודע מה המדיניות ,אתה
מדבר על אגרת גודש 1,100 ,אנשים מתים כתוצאה מזיהום אוויר 28,000 ,ילדים בכל גוש דן
מאושפזים כתוצאה מזיהום אוויר ,היתי מצפה מהאחראי על התחבורה -שאנו דיברנו עכשיו על
אגרת גודש סוף סוף ,הבאתי לך דו"ח ,שמתי על שולחנך ,שתבוא ותגיד כן גימלאי העיר יורדים
מהאוטו .זה מה שהיתי מצפה מכם .אל תיתן לנו להיות שותפים לזה .בישיבות סגורות של הנהלת
העירייה אמרנו לכם :תחוסו עלינו ,אל תתנו לנו לעמוד במעמד הזה ולהצביע בעד ונגד הגימלאים.
גם לנו יש הורים ,גם לנו אכפת מהגימלאים ,אנחנו לא נהיה שותפים בדבר הזה .מה זה תו זהב?
איך אתם לא מתביישים? על איזה רכב תשים תו זהב? שמה יש לו? שהוא מקבל  60אג'?
תשתוק רגע בבקשה.
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מר זעפראני:
מקבלים את זה עם פתק
מר ויסנר:
אני אראה למה תצביע בסוף ?O.K,בסדר? נראה שתצביע אתנו.
אני רוצה לשאול אותך :מה אתה מעניק לו?  60אג' באיזי פארק כפול  ?5מה נתת לו?  7שח'
לחודש? בעל רכב ,שיש לו ביטוח מקיף ,שהוא משלם דלק ,מה אתה נותן לו? זה ההטבה שאתה
נותן לו ,ולנו אתה מוכר את הסיפור הזה? מה אנחנו כאן? איזהשהו כלי שרת שלכם -שאנחנו
נצביע עם זה?
אנחנו -סיעת הירוקים ,פה אחד נצביע נגד זה ,אנחנו לא שותפים לזה .אני מצפה שסיעות הבית,
למרות שאני יודע שזו קואליציה ,אני חושב שבמקרה הזה .וביקשנו מכם ,כי זה היה פעם אחת
בהנהלת העירייה וזה נפל בהנהלת העירייה ,והייתם מספיק נועזים .אתה יודע מה נתן ,ממך לא
הייתי מצפה ,כי אתה פחות או יותר הכי וותיק מכולם ,מכיר בערך את המערכת ,והיתי מצפה
שתבוא ותגיד לנו ,חבר'ה ,אתם יודעים מה? אני יורד מזה .לא נורא .למה אתה מכניס אותנו בכלל
לתוך הסיפור הזה? מילא ,אם היית נותן הטבה -אני הולך אתך .אתה לא נותן הטבה! אתה עובד
על האנשים שלך! אני לא רוצה להיות שותף לזה .אני ,סיעת הירוקים לא תהיה שותפה בלעבוד
על גימלאים ,ואני אומר לך -אתה עובד עליהם .אם היית נותן לי הטבה שתראה לי בחודש ,שמר
טיומקין עשה חשבון והוא אומר לי :אתה יודע מה ,בשנה הטבתי עם הגימלאים ב 300 -שח' .גם
לזה לא תגיע .רוב הגימלאים -הרכב שלהם עומד ולא זז ,ואם הוא זז -לא בטוח שהוא זז להיכל
התרבות ,כי אין חנייה שם .אין חנייה לא בהיכל התרבות,לא בגולדה ,אין באף מקום חנייה .מי
שחכם ,או שהוא הולך ברגל ,ויש לנו את השדרות ,אפשר ללכת ברגל היום על המדרכות הפתוחות,
או מגיע עם טכסי ,או מגיע בתחבורה ציבורית.
אני חוזר ואומר ,ואני מבקש ממך נתן ,ואני מבקש ממך כי את היו"ר הסיעה ,אני מבקש בכל לשון
של בקשה ,תורידו את ההצעה הזאת ,אל תביכו אותנו ,תורידו את ההצעה הזאת ,זה נוגד
למדיניות התחבורה של עיריית תל-אביב שמדברת על תחבורה ציבורית .אני רוצה להמשיך
להתקיף את קואופרטיב "דן" ,שיהיו פחות  4,000אוטובוסים שנוסעים כל יום ברח' אלנבי.
אוטובוסים שנוסעים לכל מיני מקומות שאף אחד לא יודע מה .בואו נייצר כאן תחבורה ציבורית
נאותה ,כמו שהצליחו בערים אחרות בעולם .בואו נעשה את זה ביחד ואל תביכו אותנו עם תו זהב.
קריאה:
כל הכבוד ויסנר.
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מר לוינטל:
ראשית ,אני לא יודע מדוע אי אפשר לדבר על דברי ראש העיר -שזה נושא על סדר היום ,וזה
מצער .אתם עושים את כל התרגילים המשפטים הקטנים האלה ,שלא עומדים במבחן משפטי .אם
הייתם מאפשרים לדבר ,הינו מדברים פה על בזבוז הכספים האדיר הזה של בחירת לוגו שנת ה-
 ,100שזה מן קמפיין לא ברור והזוי -לבחור לוגו לקמפין של  100שנה ,ואני לא מבין מה רע בלוגו
של העיר שגם אותו אגב שינו לפני כמה שנים .זה פשוט הזוי ,וחבל על הכסף.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
תקע ונשאר בחיים.
מר לוינטל:
אני יודע אגב שתקציב חגיגות המאה של תל-אביב זהה לתקציב ה 60 -של מדינת ישראל ,וזה מוזר
כשלעצמו .ושאלתי ,על מה אפשר להוציא כל כך הרבה כסף? אז אני רואה שבוחרים לוגו .אז יופי.
אני ,לפני שנגיע לתו הזהב ,אני רוצה להציע לכם שלגבי שמות הרחובות שמופיעים בפרוטוקול
ועדת כספים ,עמודים  .9 ,8יש שם שמות כמו אבולעפיה ,שאם לא יהיה שלט על הרחוב -לא ידעו.
אני קראתי והיתי בטוח שזה אבולעפיה מיפו ,מסתבר שזה אבולעפיה -משפחה יהודית ,משפחת
מקובלים .יש שם יעקב בן סירא שהוא לא יענקל'ה בן סירא ,שהוא יעקוב בן סיאה ,שהוא
ארכיטקט .יש שם טורק שהוא לא טורק ,שהוא אתא-טורק .אני חושב שכדאי למי שמארגן את
השמות ,במיוחד בשמות שאפשר להתבלבל בהם ,להבהיר במי מדובר.
גב' אבי-גיא:
עושים את זה בכל מקרה.
מר לוינטל:
פה זה לא כל כך ברור בכל אופן.
בעמוד  22יש פרוייקט ,גם כן ,שכפי שהוא מנוסח אני לא כל כך מבין .זה פרוייקט חדש של
"סלעית" ,שלא הבנתי אם הוא עוסק במניעת זנות או בסוג של מיסוד הזנות .הוא מאפשר חדרים
לזונות ,מישהו יכול לתת הסבר ולפרט במה מדובר בפרוייקט הזה ,לפני שאנו מצביעים עליו ככה,
כמו אוטומט? זה בעמוד  ,22פרוייקט חדשני ,אני לא יודע בעצמי במה מדובר ,אז אני אשמח אם
תוכל לארגן איזהשהו הסבר ,אני –אכפת לי גם על מה אני מצביע.
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מר לייבה:
הכל כתוב כאן.
מר וולוך -יו"ר הישיבה:
את החומר אתה מקבל  10ימים קודם ,ויש לך זמן לברר.
מר לוינטל:
כן 10 .ימים בעירייה .לפי סעיף  140א' אתה יכול לבקש חומר תוך  3ימים ,לא  3ימי עבודה,
שלושה ימים קלנדריים .אין סיכוי שאני אקבל את החומר הזה בפחות מ 3-4 -חודשים .אני מגיש
בקשה ,הדבר הזה לוקח חודשים.
מר לייבה:
הכל כתוב.
מר לוינטל:
אני קראתי את זה ,כן .מה שכתוב= קראתי ,והעניין הזה הוא,
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
הוא לא קרא ,והוא לא יודע .אם הוא היה קורא הוא היה יודע ,אולי.
מר לוינטל:
כנראה ,אולי .ואם לא? אם אתה לא יודע מקריאה אתה לא יכול לשאול? זו לא הבמה לשאול ,או
שאתה צריך לאשר את זה אוטומט? נגיד שקראתי ולא ידעתי .אני מבין שאחרים -כולם קראו
וכולם יודעים ,אבל אני היחידי שגם קרא וגם לא הבין .אז מה?
לגבי התו -תו הזהב של נתן .הנה תו הזהב של נתן .אני שמעתי פה היום ,גם מראש העיר ,מדוע
לדעתו ,בתשובה למה שאני הצעתי ,אין לעשות תו אזורי אחד לכל העיר .אבל כשמדובר בקשישים
מעל גיל  ,70אז אני רואה שיש הגיון מסוים בתו אזורי אחד לכל העיר ,לפחות בשבילם .זו הצעה
פופוליסטית ,כל כך שקוף אפילו  -שזה נעשה בשנת בחירות .מי שפה התנסה בלנסות להציע
הצעות תחבורתיות או תנועתיות לטיומקין במשך כל התקופה – יודע שהוא מתנגד לכל הקלה
בתנועה ,לכל הסדר שמסייע למישהו בתנועה .זו גם הצעה  ,בעיקר לא רצינית .אם הם היו נותנים
את זה ,את ההטבה הזאת לקשישים מעל גיל  ,60היתה איזה כמות אנשים מסוימת שהיתה אולי
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נהנית מההטבה הזאת .ובחירת הגיל זו בחירה צינית -כדי לתת כאילו משהו לקבוצה שכמעט לא
קיימת .לא בכדי אמרתי שאני מציע לתת תו דומה לבני  10ומטה שיש להם רשיון ויש להם רכב.
לשכנע אותנו נתן ,שגימלאים מעל גיל  70שיש להם רכב ונוסעים בו בעיר הם מקרי סעד שזקוקים
לסיוע של העירייה -זה יהיה קצת קשה .אני חושב שיותר הגיוני היה אם העירייה היתה מציעה
נניח לתת הנחה לסטודנטים ,או לתת הטבה בחנייה לסטודנטים בגילאי  .22-28אגב ,זה היה יוצא
אותו מספר אנשים .מספר הסטודנטים שלומדים באוניברסיטת תל-אביב ,בסמינר הקיבוצים
ובעוד כמה מקומות בגילאים האלה היה יוצא בערך אותו מספר אנשים .זו קבוצת אנשים שאין
להם כסף ,שאין להם חנייה ,שאין להם גם לובי כאן ,ושהם גם לא כוח הצבעה -כי רובם לא
החליפו את הכתובת שלהם עדיין והם רשומים בעיר אחרת ,כך שגם לא מרוויחים מזה נקודות
אלקטוראליות .אבל כמובן שאנו לא עוסקים בלתת תווים למי שצריך אותם ,אנו עוסקים בלתת
כאילו תווים למי שלא צריך אותם .אני חושב שההצעה שלכם היא מגוחכת ומקוממת ,ואין בינה
לבין עזרה לקשישים שום דבר ,ואין בינה לבין עזרה לתנועה בעיר גם כן שום דבר .אני מבין
שאתם מצפים שכולנו נצביע כאן כמו עדר על הטבת הבחירות הראשונה של הגימלאים לקראת
הבחירות בעוד מספר חודשים .אני מאוד מקווה שאנשים-שעיניים להם בראשם פה -לא יעשו את
זה ולא יתנו לכם את הנצחון האלקטוראלי הקטנצ'יק הזה ,שאין לו שום משמעות לרוב הקהל-
גם שבוחר בכם.
מר זעפראני:
שלום וברכה ,חודש שמח .חודש אדר הוא חודש שמח ויש לנו השנה שני אדרים.
אני לא אחזור על כל מה שנאמר לפני ,כי כמעט לרוב ההצעות אני חושב שאנחנו יכולים להסכים,
כי אנחנו בסיעת ש"ס וודאי שתמיד מחפשים להטיב עם הציבור ,וודאי עם אנשים קשישים ,לפי
מצוות התורה -והדרת פני זקן .אבל אני חושב שצריך קצת לעדכן את מה שהוחלט בוועדת
כספים.
דבר ראשון ,אנחנו מבקשים הסתייגות שלא כל קשיש שעבר לפני חודש לעיר תל-אביב ,לתת לו
את תו הזהב הזה ,אלא בתנאי שהוא יגור לפחות  5שנים בעיר תל-אביב ,שהוא כתושב העיר,
שהוא שותף לתשלומים ולחובות.
מר ויסנר:
ואסור לו לנסוע בשבתות.
מר זעפראני:
לא.
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מר ויסנר:
למה?
מר זעפראני:
אני לא נכנס לרכב של כל אחד ואחד ,כל אחד -שיעשה מה שהוא רוצה.
גב' הרץ:
זה כולל שבתות?

מר זעפראני:
ההמלצה שלי -שאף אחד לא יסע בשבת ,אבל אם הוא נוסע ,אני לא אמנע ממנו .תחבורה
ציבורית -וודאי שלא תיסע.
מר ויסנר:
אתה לא יודע כמה זה מעודד את הנסיעה בשבת.
מר זעפראני:
דבר שני ,אני רוצה להרחיב את מעגל הקשישים ,הזכירו פה ,אבל אני רוצה להרחיב את זה יותר.
מר ויסנר:
אתה בעד או נגד? לא הבנו.
מר זעפראני:
אתה הזכרת את זה שלאו דווקא בקשישים,
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
לא הפריעו לך .תן לו לדבר.
מר זעפראני:
אני רוצה שתו הזהב הזה יינתן לאו דווקא לקשישים שהם בעלי רכבים -שיש להם אמצעים .אם
הם מחזיקים רכב אז יש להם אמצעים ,והם נוסעים עם זה לעבודה -שעדיין לפעמים הם עובדים,
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או לכל מיני דברים נוספים שהם רוצים ,לבילויים ,אלא גם לקשישים שאין להם רכבים והם זוג
זקנים שלפעמים צריכים להגיע לקופת -החולים או להגיע למקומות בידור אחרים שהם מעוניינים
להגיע ,או שהם רוצים להגיע לבית הכנסת .ואם יש להם בן שהוא תושב העיר ,שהוא יכול לשרת
את אותו קשיש ,שיקבל אותו בן -בשביל הוריו הקשישים שאינם יכולים ואין להם את האמצעים
ואין להם כלי רכב ,שאותו בן יקבל את תו הזהב עבור הוריו ויוכל לשרת את הוריו ולעשות בזה גם
מצוות כיבוד אב ואם אדוני ראש העיר .יש דבר כזה גם בנושא של נכות .גם בנושא של נכות יש
דבר כזה ,ואני מבקש להצביע על הדבר הזה גם כן.
מר וולוך -יו"ר הישיבה:
תודה רבה.
מר מסלאווי בבקשה.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
זה הנושא שעליו כולם מדברים בימים אלה?
עם כל הכבוד.
מר מסלאווי:
טוב ,אני לא אדבר.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
לא עליך דיברתי .זה הנושא?
מר מסלאווי:
א .גם אני משוכנע שהגימלאים לא עשו את זה למטרת בחירות.
מר לוינטל:
אז למה?
מר מסלאווי:
חכה.
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גב' הרץ:
איזה איש טוב אתה.
מר לוי:
כמה גימלאים מעל גיל  70בשכונת התקווה -יש להם רכב?
מר מסלאווי:
תכף גם תשמע את זה.
מר מזרחי:
אבל לילדים שלהם יש .אתה נותן לילדים שלהם.
קריאות
מר מסלאווי:
אני יכול לדבר? עד שהם יפסיקו ,יש פה יו"ר מועצה.
מר וולוך -יו"ר הישיבה:
רון ,אתה נותן לו לדבר עכשיו.
מר לוינטל:
סיס אחד לחש לי..
מר מסלאווי:
מסיס לסיס.
קודם כל העירייה במגמת חלוקה ,אז העירייה מחלקת -מי לא יקח.
יש עוד משהו מהעתון .ראש העירייה לא אוהב שאני קורא עתונים ,מה לעשות? אבל לי יש מן אופי
כזה שאני קורא עתונים .ומה כתוב פה? אז אני אקריא :העירייה תחלק הרואין לנרקומנים .אז
היא מחלקת .מה אני רוצה להגיד?
מר מזרחי:
נחלק מכוניות לגימלאים.
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מר מסלאווי:
איפה מוזס? מוזס נכון? העירייה מחלקת הרואין לנרקומנים .אז אני לא מאמין שהעירייה תחלק
הרואין לנרקומנים ,כמו שאני לא מאמין שהקשישים ימצאו חנייה .אז מה כל הפאניקה הגדולה?
ויסנר ,אם אנחנו נדאג ,אנחנו כולנו ,ואני אבוא עם הצעה לגימלאים מעבר להצעה של היום ,כי
אנו צריכים להצביע על ההצעה של היום שלהם .עוד שבועיים נביא הצעה -שיהיו מיניבוסים ,כי
אנו דואגים גם לדרום תל-אביב ,מיניבוסים פעמיים בשבוע לכיוון העירייה ,של המכוניות שאתה
אוהב ,לא מזהמות .מתאים לך? נכון?
מר ויסנר:
כן.
מר מסלאווי:
אז כדאי להיות בצד של הגימלאים ,בעוד שבועיים הם יהיו בצד שלנו .שווה חשיבה? למה לא?
אתה דואג לכסף של העירייה עכשיו?  60אג' לשעה ,זה מה שמעניין אותך?
מר לוינטל:
עוד שבועיים לא תהיה ישיבה והנושא לא יעלה.
מר גלעדי:
נתן חותם לך?
מר מסלאווי:
כן .אני מאמין שנתן לא יתנגד לזה.
מר גלעדי:
אם נתן חותם ,אני מצביע בעד .אם נתן מסכים -אני מעלה את זה כהצעה שלו.
מר מסלאווי:
עוד יותר מזה .אני גם יכול להגיד לך שנתן יחד עם הגימלאים -הם יסכימו שאנחנו נקצה תקציב
מסוים לטובת הקשישים המטופלים ברווחה .מה רע? עכשיו ,הגימלאים יתנגדו לזה? גם לא .אז
למה לא כדאי שנהיה אתם עכשיו ,ועוד שבועיים הם יהיו אתנו?
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מר לוי:
אתה יכול להעלות את זה עכשיו.
מר מסלאווי:
עכשיו לדורון לוי.
רגע מה? אתה חושב שבדרום תל-אביב אין להם מכוניות באמת? בוא נקח את אנשי התברואה.
 80%מהם לפחות גרים בדרום תל-אביב? יש להם מכוניות? כן? אין להם מכוניות?
מר לוי:
אני מתפלא עליך .איך יו"ר ועד שכונת התקווה לא יודע מה קורה שם בשכונה?!
שלמה ,זה בהמשך לכתבה על שכונת התקווה?
מר מסלאווי:
לסיכום ,אני כן הולך להצביע על זה ,אני אהיה בעד,
מר וולוך -יו"ר הישיבה:
תודה רבה.
מר מסלאווי:
רק מתוך כבוד והערכה לגימלאים שהגיעו לגיל  ,70זה הכל.
מר וולוך -יו"ר הישיבה:
תודה רבה.
מר טיומקין:
שלום לכולם.
אין לי כוונה להכנס לויכוח עם החברים שלי .דורון ,אני מבקש שתקשיב .אין לי כוונה להכנס
לויכוח עם החברים שלי ,גם לי יש הרבה מה לומר אבל אני אהיה קצר.
ההצעה אושרה בהנהלת העירייה ב 20 -בינואר ,ההצעה אושרה בוועדת הכספים ב 19 -בפברואר,
והיום זה מגיע לאישור המועצה.
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מר ויסנר:
אתה יודע שלך אסור להצביע.
מר טיומקין:
אני לא הפרעתי לך ,אני מבקש -אל תפריע לי.
מר גלעדי:
באמת היועץ המשפטי ,הגימלאים פה יכולים להצביע? איך? הם מקבלים את זה כטובת הנאה.
מר לוי:
איפה היועץ המשפטי?
מר וולוך -יו"ר הישיבה:
דורון ,אל תתלהם ,תן לו לדבר .כבד אותו.
ק ר י א ו ת,
גב' הרץ:
קודם כל….
מר טיומקין:
גילה ,גילה.
מר וולוך -יו"ר הישיבה:
גילה ,בבקשה לא להפריע.
מר טיומקין:
רבותי ,מדינת ישראל הוציאה חוק אזרחים וותיקים מגיל .65
מר מזרחי:
מאיזה גיל?
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מר טיומקין:
.65
עיריית תל-אביב הוציאה תו זהב לגימלאים בני .65
כל תו מקנה משהו .בעולם הגדול מקובל המונח  ,SENIOE CITIZENאזרח כבוד ,אזרח וותיק,
גם כן עם זכויות.
מר גלעדי:
אנחנו מעניקים להם יותר.
מר טיומקין:
בעיר ראשון לציון קבעו תו זהב מגיל  70ומעלה ,בעיר רמת-גן קבעו תו זהב מגיל  70ומעלה,
בעיריית פתח-תקווה קבעו תו זהב לבני  70ומעלה .במספר ערים  ,כולל,
מר ויסנר:
אנו מחקים את הערים האחרות?
מר לוינטל:
בירושלים?
מר טיומקין:
זה נמצא בתהליך של דיון.
אתם דיברתם הרבה על הגימלאים ,המסכנים ,הרי אוהבים לראות אותם בטלביזיה תחת חבלות,
מסכנים .אני רק רוצה לומר שאני מתגאה ,ואני רוצה בהזדמנות זו
מר ויסנר:
ככה נכנסתם לכנסת ,מחטטים בפחי אשפה .כך הצגתם את זה.
מר טיומקין:
פאר ,אתה בקואליציה ,אתה סגן ראש עיר ,אתה תוקף אותי ,אני שתקתי שדיברת בפופוליזם.
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מר וולוך -יו"ר הישיבה:
אתה מוכן לא להפריע לו?
מר ויסנר:
אני לא אהיה שותף למשהו שאתה עצמך לא מאמין בו.
מר וולוך -יו"ר הישיבה:
אל תהיה .אמרת את זה כבר.
פאר ,תן לו להתבטא .אתה התבטאת בחריפות ולא העירו לך.
מר טיומקין:
אני רוצה לומר לכם שכבודה של העיר תל-אביב יפו ,שמתקציבה תומכת באוכלוסיה המבוגרת
מעבר לתקציב המדינה כמעט ב 60 -מליון שח' ,בהרבה מאוד דברים .בסיוע ,במועדונים ,בסיוע
כזה ,בסיוע אחר.
אני קראתי לתו הזה -תו זהב לכבוד  100שנות תל-אביב ,לא כאיזו הטבה כספית .אתם דיברתם
על הטבות כספיות ,בשום פנים ואופן לא .בשום פנים ואופן לא .אני לא ראיתי שפאר ויסנר צעק
שאנחנו הורדנו את מחיר החנייה בעיר תל-אביב מ 2.40 -שח' ל 60 -אג' .אז פתאום הנושא הזה
לא הדאיג אותו ,שישתמשו יותר ברכב ,שיהיו יותר בעיות חניה ,אז הכל היה בסדר .היום,
כשמדברים על העניין הזה -זה מהווה פתאום בעיה .רבותי ,קצת פרופורציות .אין לזה שום קשר
לבעית החנייה של העיר תל-אביב יפו ,שום קשר! אנחנו מדברים על הערכה לכבוד  100שנות תל-
אביב לאלה שבנו אותה ,לאלה שלדעתי מגיע להם יותר מכל היתר.
אני משוכנע שההצעה שלי ,שהתגלגלה כבר לא מהשנה הזאת אלא מהשנה הקודמת ,היא הצעה
נכונה ,היא הצעה מכובדת ,היא הצעה שנותנת הערכה וכבוד לאלה שבנו את העיר הזו ,ואני מציע
לקבל אותה כפי שהיא ,לקבל אותה ,כי זה הנוסח שעבר בכל המוסדות נכון לרגע זה .אני לא יודע
לגבי תיקונים עתידיים.
אני גם רוצה לומר עוד דבר אחד :שאני מאחל לכם ,לכולכם ,לאלה שבעד ולאלה שנגד ,שתגיעו
לגיל  70וגם תהנו ממנו.
מר לוינטל:
אני מאחל לנו שנגיע לגיל  70ולא נזדקק להצעה הזאת.
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מר וולוך -יו"ר הישיבה:
חברים ,אני התכוננתי לנאום ואני מוותר עליו ,אני מעמיד להצבעה נפרדת.
אני רוצה רק לומר לך גילה ,אני תומך בהחלט שבני  80ומעלה יקבלו פטור מארנונה ,אבל זה לא
ככה בשליפה .צריך לשבת עם היועץ המשפטי ,צריך לבדוק את הצד החוקי .הרעיון הוא רעיון
טוב.
גב' הרץ:
זה רעיון טוב נתן .גם ההצעה שלך ,צריך לגלגל אותה.
מר לוינטל:
מה עם ההצעה שלי?
מר וולוך -יו"ר הישיבה:
גם ההצעה שלך -צריך לבדוק אותה ,זה לא כאן.
מר מזרחי:
תעלה את ההצעה שלי.
קריאות
מר וולוך -יו"ר הישיבה:
מה שמותר לנו חברים היום -זה להצביע על מה שמופיע .כל היתר ניתן בנפרד להצביע.
מר לוינטל:
אני רוצה שיצביעו על ההצעה שלי.
מר וולוך -יו"ר הישיבה:
זה לא בסדר היום.
מר לוינטל:
תו הזהב פלוס תו לסטודנטים .זו תוספת.
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מר וולוך -יו"ר הישיבה:
אחר כך נצביע על סטודנטים בנפרד ,זה לא קשור.
חברים ,אנחנו,
מר לוינטל:
לא הבנתי.
מר וולוך -יו"ר הישיבה:
אנחנו מקיימים שתי הצבעות.
כאשר אני אסיים ועדת כספים ,אני אשאל.
מר לוי:
אני מבקש לקבל חוות דעת של היועץ המשפטי בנושא של הצבעה של חברים מהסיעה .אם ניתן
להצביע על ההצעה שלי שהיתה מרחיקת לכת .הפרדתם את הסעיפים מהנושא של ועדת כספים,
חילקתם את זה ל .2 -יש פה הצעה שהיא קשורה לאחת מההצעות ,היא מרחיקת לכת ,והאם
אפשר להצביע עליה לפני.
מר וולוך -יו"ר הישיבה:
ישנה הצעה שהועלתה בהנהלה ,הועלתה בוועדת כספים ומובאת למועצה ,אנחנו קודם כל צריכים
להצביע עליה.
מר לוי:
זה לא מה ששאלתי.
מר זעפראני:
אני מבקש שלקשישים שאין להם,
מר וולוך -יו"ר הישיבה:
תאמיני לי שאני מבין גילה ,אל תעזרי לי ,אני מסתדר.
קריאה:
אני מבקש חוות דעת.
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עו"ד סלמן:
התשובה :מה שעומד על סדר היום של המועצה זה ההצעה שהוגשה על ידי חבר המועצה טיומקין,
ושעברה את האישור של וועדת הכספים ,ולא הצעות אחרות לסדר.
קריאות
עו"ד סלמן:
הצעות אחרות הן,
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
גם ילד של ש"ס -יחכו עד שהוא יהיה עוד  3שנים כדי שהוא יקבל את אותם שרותים?
ק ר י א ה של אנשי ש"ס:
לא לא לא ,הסעיף השני.
עו"ד סלמן:
לכן מה שיעמוד להצבעה זו ההצעה של טיומקין -כפי שנמצאת על סדר היום .הצעות אחרות
לפתרונות חנייה כאלה ואחרים זה הצעות לסדר היום ,זה לא הצעות שקשורות להחלטה הזאת.
מר לוינטל:
לא הבנת.
עו"ד סלמן:
אני הבנתי מצוין.
מה שיעמוד להצבעה זה ההצעה הזאת ,ויתר הפרוטוקול של ועדת הכספים.
מר מזרחי:
ואי אפשר להוסיף שום דבר?
מר וולוך -יו"ר הישיבה:
חברים אני רוצה .לא.
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מר מזרחי:
רגע ,אני רוצה להבין :אי אפשר להוסיף?
מר וולוך -יו"ר הישיבה:
חברים ,אני מביא להצבעה ,אני רוצה שתזכרו את המשפט -אל תשליכיני לעת זקנה.
אנו בהצבעה עכשיו ,אנחנו בהצבעה עכשיו .אנחנו כעת בהצבעה.
מי בעד תו חנייה לגיל הזהב ירים את ידו:
גב' הרץ:
שמית.
מר לייבה
אנחנו מצביעים.
מר וולוך -יו"ר הישיבה:
שמית
ה צ ב ע ה
בעד ה"ה:
.1

וולוך

.2

חולדאי

.3

מסלאווי

.4
.5

דרורי
אבי-גיא

.6

טיומקין

.7

מוזס

.8

חושן

.9
.10

דיין
כחלון

.11

עזרא

.12

לוברט

.13

אמינוב

.14

שביט
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מר לייבה:
מי נגד?
ה צב ע ה
נגד ה"ה:
.1

מזרחי

.2

גלעדי

קריאה:
מסלאווי.
מר לייבה:
לא .מסלאווי היה בעד.
מר וולוך – יו"ר הישיבה:
לא לעזור.
מר לייבה:
נגד ה"ה:
אמינוב.
קריאה:
לא ,אמינוב היה בעד.
מר לייבה:
אמינוב היה בעד?
עו"ד סלמן:
לא לא ,אמינוב היה בעד.
מר לייבה:
אמינוב בעד?
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עו|"ד סלמן:
כן.
קריאה:
אנחנו באנו כדי להצביע בעד ,אני מבקש להביא,
מר לייבה:
אתה באמצע ההצבעה.
קריאות
עו"ד סלמן:
קודם נסיים את ההצבעה הזאת ,אחרי זה נראה מה יהיה עם השאר.
קריאות
מר לייבה:
חברים מש"ס ,אנו באמצע ההצבעה ,אני מבקש להמשיך.
קריאות
מר וולוך – יו"ר הישיבה:
ה צ ב עה
נגד ה"ה:
.3

הרץ

.4

בנאי

.5
.6

ויסנר
וירשובסקי

גב' הרץ:
רגע ,מה עם רון לוינטל?
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מר לייבה:
רון לוינטל גם.
הצבעה  -המשך
נגד ה"ה:
 .7לוינטל
 .8שכנאי
מר לייבה:
אני לא הבנתי מה אתם מצביעים .אתם הצבעתם?
מר זעפראני:
להצביע בהתנייה.
עו"ד סלמן:
תרשום אותם נגד.
קריאות
מר וולוך -יו"ר הישיבה:
מה זה חמש שנים? איזה מן רעיון זה  5שנים?
זה בסדר ,אין שינוי כאן......
מר לייבה:
אתם נגד או?
קריאה:
אנחנו נגד ....
מר לייבה:
הם בעד או נגד?
ק ר י א ו ת של אנשי ש"ס.
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עו"ד סלמן:
שידברו אחד אחד.
ק ר י א ו ת של אנשי ש"ס.
מר וולוך -יו"ר הישיבה:
זה לא שייך לנושא הזה ,זה בנפרד? זה נושא להביא אותו בנפרד.
מר זעפראני:
זוג קשישים שאין להם רכב.
מר וולוך -יו"ר הישיבה:
זה לא שייך לנושא.
מר זעפראני:
לתת תו חניה לקשישים בשביל הבן.
מר מזרחי:
זה לא שייך להצעה .הוא לא יכול להצביע על זה.
קריאות
עו"ד סלמן:
זעפראני

מר וולוך -יו"ר הישיבה:
מי נמנע?
אין נמנעים.
בעד –  14חברי מועצה ,נגד –  8חברי מועצה ,נמנעים -אין.
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מר גלעדי:
מה עם ניגוד העניינים?
עו"ד סלמן:
אין ניגוד עניינים.
גב' הרץ:
אין ניגוד עניינים.
מר גלעדי:
אין ניגוד עניינים?
עו"ד סלמן:
אתה רוצה שיהיה ניגוד עניינים בהצבעות שלך על האזור מגורים שלך?
אין ניגוד עניינים.
זעפראני,
מר לייבה:
אני לא מבין ,הצבעתם בעד או נגד?
עו"ד סלמן:
אתם יכולים להצביע נגד ולרשום הסתייגות שלכם.
מר וולוך – יו"ר הישיבה:
אתם הייתם נגד?
מר לייבה:
אני לא יודע ,הם צעקו.
מר רון חולדאי – ראש העירייה:
הלאה ,הלאה.
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גב' הרץ:
אדוני היועץ המשפטי ,לא אני לא צועקת.
מר וולוך -יו"ר הישיבה:
גילה אל תעשי את ההצגות האלה.
גב' הרץ:
לא .אני רוצה להגיד ליועץ המשפטי שאמנם אין ניגוד עניינים.
אדוני היועץ המשפטי ,אמנם אין ניגוד עניינים,
קריאות
קריאה:
עם הסתייגות.
קריאה:
כל הסיעה הזאת.
גב' הרץ:
ראית אותי עם הפטיש?
מר לייבה:
אני לא יודע .כבר גמרנו את ההצבעה.
גב' הרץ:
לא ,לא עליך.
מר וולוך -יו"ר הישיבה:
חברים ,תמה ההצבעה ,ההצעה עברה.
אני מעלה להצבעה את נושא פרוטוקול ועדת כספים .מי בעד פרוטוקול ועדת כספים?
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גב' הרץ:
לא לא לא .אני מבקשת לדבר על הנושא של ניגוד עניינים.
מר וולוך -יו"ר הישיבה:
מי בעד פרוטוקול ועדת כספים?
גב' הרץ:
אדוני אני מבקשת ,יש פה בעיה .יש פה בעיה של אפליה .יש פה בעיה קשה של אפלייה .אני
מבקשת את הנושא של אפליה בעניין ההצבעה הקודמת,
מר וולוך – יו"ר הישיבה:
אנחנו בהצבעה עכשיו.
מר לייבה:
גילה ,את מפריעה באמצע הצבעה.
מר וולוך -יו"ר הישיבה:
מי בעד פרוטוקול ועדת כספים.
גב' הרץ:
שיירשם ,כי אם יחליטו חברי מועצה לגשת לבית משפט ,שאנחנו נוכל לגשת ושיהיה בפרוטוקול
עניין ההפליה.
מר לייבה:
ה צ ב ע ה
מר וולוך -יו"ר הישיבה:
פאר ,אתם לא בעד וועדת כספים?
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מר לייבה:
אנחנו בועדת כספים.
ה צ ב ע ה
בעד 17 -חברי מועצה
מר וולוך – יו"ר הישיבה:
מי נגד פרוטוקול ועדת כספים!
מר לייבה:
נגד פרוטוקול ועדת כספים –  4חברי מועצה.
רון לוינטל – שמית.
מר וולוך – יו"ר הישיבה:
תודה רבה ההצעה עברה.
מר לייבה:
מי נמנע? אין
נמנעים – אין
מר לייבה:
זה עבר .הלאה.
מר לוינטל:
רגע אני מבקש ,נתן ,אני ביקשתי ממך הצבעה שמית.
מר לייבה:
אבל ביקשת כבר בסוף .בסוף ההצבעה.
עו"ד סלמן:
בסוף ההצבעה.
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מר לייבה:
כי החברים שלך כבר הצביעו.
מר לוינטל:
אני לא אשם.
מר לייבה:
אני לא יודע גם אני לא אשם בחייך.
החלטה :א .סעיף  – 1145תו חניה לגיל הזהב -מ א ו ש ר.
ב .פרוטוקול ועדת כספים מס'  – 60/08מ א ו ש ר.
מחליטים לאשר את פרוטוקול ועדת כספים מס'  60/08מתאריך  ,19/02/08לרבות סעיף .1145
)ראה נספח ב'(

 .607פרוטוקול ועדת תמיכות מס' :1/2008
מר וולוך -יו"ר הישיבה:
חברים ,אני עובר לנושא הבא בסדר היום .אני מבקש אתכם לשבת .שב בבקשה רון.
מר לוינטל:
אם אתה לא תעשה את ההצבעה בצורה הוגנת ,אנחנו לא נשב....
עו"ד סלמן:
זה גמור.
מר לוינטל:
זה לא בסדר .רוצים לגנוב הצבעה?
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מר לייבה:
לא רוצים לגנוב הצבעה.
מה? זה היה משנה את התמונה?
מר וולוך -יו"ר הישיבה:
חברים אני מביא.
אפשר לבקש דורון ,ארנון ,הישיבה לא נגמרה בואו תעזרו לי.
מר לוינטל:
לא נעזור לך בקשתי הצבעה שמית.
עו"ד סלמן:
רגע נתן ,חכה שישבו רגע.
מר וולוך -יו"ר הישיבה:
אני לא שמתי לב.
מר לוינטל:
אבל איך אני יכול לצעוק יותר?
מר וולוך – יו"ר הישיבה:
אני לא שמתי לב.
מר לוינטל:
כשאמרתי לכם....
מר וולוך – יו"ר הישיבה:
הוא עשה קודם שמית.
מר לייבה:
שמית כל מה שאתה רצית.
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מר וולוך – יו"ר הישיבה:
בחייך ,זה מה שהיה חשוב?
מר לייבה:
בהצבעה הבאה תגיד שמית .ההצבעה הבאה שמית?
ההצבעה הבאה שמית.
כי אי אפשר לעשות מחדש ,פעמיים.
מר וולוך -יו"ר הישיבה:
ראש העירייה ,אתה מפריע לי .ראש העירייה ,אתה מפריע לי ,שב.
מר לוינטל:
אם אנחנו נגיד שמית ולא תעשו שמית ,אז אני.....
מר וולוך -יו"ר הישיבה:
אנחנו נעשה שמית.
מר לייבה:
עזוב ההצבעה הבאה אתה רוצה שמית? תהיה שמית.
מר לוינטל:
אני בקשתי בהצבעה הקודמת שמית.
מר וולוך – יו"ר הישיבה:
אז אני שואל אם אתה רוצה עכשיו הצבעה שמית.
זה כבר עבר .אני מצטער ,לא שמתי לב.
מר לוינטל:
אז מה? אני אשם?
שאלה?
מה היתה התוצאה?
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מר לייבה:
.8 ,14
מר לוינטל:
נתן,
מר וולוך – יו"ר הישיבה:
אתה יודע שלא התכוונתי ,כי זה לא שינה.
מר לייבה:
לא פה ולא שם.
מר וולוך – יו"ר הישיבה:
אני עובר לפרוטוקול ועדת תמיכות  .1/2008אני מבקש להוסיף לפרוטוקול ,ארנון ,ארנון תכבד
אותי .אני מבקש להוסיף לפרוטוקול שאלה שלא מסרו ,אלה שלא השלימו פרטים יצטרכו לעשות
זאת תוך  30יום ,שאם לא כן .
מר לוינטל:
איזה פרטים?
מר וולוך -יו"ר הישיבה:
יש כאלה שאושר להם בוועדת תמיכות תמיכה -מותנה בהשלמת פרטים .הם חייבים לעשות זאת
תוך  30יום כדי שיוכל לקבל את כספם.
מעבר לזה ,אני מוסיף עוד קטע :במסגרת עדכון התבחינים העירוניים למתן תמיכות שאושרו
במועצת העיר ,תביא ועדת התמיכות לאישור המועצה המלצות לתבחינים נוספים בתחום איכות
הסביבה.
מר ספיר:
מה שאתה מדבר זה לגבי תמיכות לביטול ,תדגיש את זה.
מר וולוך -יו"ר הישיבה:
מיד .לפני ההצבעה.
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מר לוינטל:
אפילו לא אמרתם אם זה עבר.
מר וולוך -יו"ר הישיבה:
עבר .אמרתי.
מר לוינטל:
באיזה רוב?
מר וולוך -יו"ר הישיבה:
 14נגד .8
מר לוינטל:
אי אפשר היה להקשיב פה כלום.
אתה לא היית ,אתה יוצא החוצה כל הזמן בחוסר נימוס.
אתה לא דוגמא לאדם מנומס ,אתה יוצא תמיד כשמדברים.
פרוטוקול ועדת תמיכות :ראשית ,יש כאן בעמוד  – 70הרשות לעסקים קטנים .אני לא יודע האם
אנו-העירייה עוסקים עם מעו"ף או עם מט"י ,או עם הרשות לעסקים קטנים .העניין הזה הוא לא
ברור לי ,ואם ניתן היה להבהיר במה מדובר? במי אנו תומכים בעצם בין כל הגופים הללו ,היתי
מאוד שמח.
בסעיף  42יש שאלה שאני הפניתי ליועץ המשפטי בפעם הקודמת והוא אמר לי שהוא יבדוק .יש
עמותה שנקראת שיח יצחק .זו עמותה ששייכת לחבר עירייה ,לעובד עירייה ולחבר מועצה לשעבר.
שיח יצחק -סעיף  ,42זה העובד של אלנתן ,שאני חושב שהוא עדיין מצוי בעירייה ,מר בנישתי .זו
עמותה שלו -ודרכה מתנהלים העניינים -גם של הרב אלנתן וגם שלו .עמותה פיקטיבית כפי שאני
הוכחתי ,שמנהלת מכרזים ,מול העמותה של אלנתן .מכרזים -באחד מגישים  30,000שח' ,באחד
 , 29,800באחד מהם זוכה על פעם אחד אחר לפי התור .אני הגשתי את החומר הזה כמובן
למשטרה ,הנושא הזה בבדיקה ,אבל אני רוצה לדעת.
אני רואה שהיועץ המשפטי לא קשוב .אני רוצה לדעת ממך שוב -האם זה חוקי לתת כספים.
עו"ד סלמן:
למה? למט"י?
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מר לוינטל:
לא .לשיח יצחק ,לעמותה של עובד עירייה.
עו"ד סלמן:
אני מודה שאני לא מכיר.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
ייבדק.
מר לוינטל:
תמיד אומרים לי -ייבדק ,ותמיד לא נבדק.
עו"ד סלמן:
אתה לא היית ספציפי בישיבה הקודמת ,לגבי עמותה ספציפית.
מר לוינטל:
אז עכשיו אני הכי ספציפי ,ואני גם בפרוטוקול של הישיבה ,אני מאוד מאוד מאוד ספציפי.
סעיף .42
עו"ד סלמן:
אז נבדוק את זה ,אני לא יודע במי מדובר.
מר לוינטל:
סעיף  ,42עמותת "שיח יצחק" ,שייכת לרב אלנתן ולאורי בנישתי-עובד העירייה -שהיה עוזרו .היא
מתמודדת במכרזים פיקטיביים ,הדבר הזה הוגש למשטרה ,הדבר הזה הובא לידיעת ראש העיר,
הוא לא התייחס לזה .שיח יצחק ,סעיף  ,42אני הכי ספציפי שאפשר .אם אתה רוצה את כל
החומר ,את כל רשימת חברי העמותה כדי לגלות ,זה שתי העובדות של אלנתן .הבחורה שהיתה
המזכירה שלו ,שאת שמה כרגע אני לא זוכר.
אתם משנים עכשיו את הבעד והנגד? אני לא מבין.
מר לוי:
אני מבקש לא לשנות רישומים.
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מר לוינטל:
אני לא מבין .אני לא בטוח שאני מבין ,אבל יכול להיות שמשנים את ההצבעה שלהם עכשיו?
בפרוטוקול אחרי הזמן? איזה מן תופעה היא זו -לשנות את ההצבעה אחרי הזמן בפרוטוקול?
קריאה:
לא שמעו.
מר לוי:
סיעת ש"ס רשומה נגד,
מר אטיאס:
לא נגד.
מר וולוך -יו"ר הישיבה:
לא לא.
מר אטיאס:
היא בעד עם ההסתייגות.
מר וולוך -יו"ר הישיבה:
דורון לוי,
מר לוינטל:
זה אחד הדברים הכי מקוריים ששמעתי עליהם .אתם עכשיו עושים מו"מ עם כותבי
הפרוטוקולים ,אבל אתם לא מתואמים במה הצבעתם.
קריאות
מר לייבה:
אני לא יודע מה הם הצביעו.

פרוטוקול ישיבות המועצה השמונה עשרה
ישיבה מן המניין מס' 74
מתאריך כ"ה אדר א' תשס"ח )(02/03/2008
- 82 -

גב' הרץ:
הם הצביעו נגד ,אני ראיתי.
עו"ד סלמן:
עזוב את זה עכשיו.
מר לייבה:
אני לא יודע מה הצבעתם.
קריאות
מר לוינטל:
אני רוצה להגיד ליועץ המשפטי -שלפי בג"ץ בנצי מורדוב ,אם תשנו את הפרוטוקול אנחנו נגיש
עתירה מינהלית נגד שינוי פרוטוקול .אסור לכם ,לפי בג"ץ בנצי מורדוב -לשנות פסיק ,פסיק .זה
הכל .תודה .אסור לך לשנות שם מילה .פרוטוקול חייב להיות אמין.
עו"ד סלמן:
עכשיו הצלחת להפיל אותי.
מר לוינטל:
הצלחת להקשיב?
לא ,אני לא יכול להפיל אותך ,כי אתה ממציא פה את החוקים  .ON-LINEאני לא יכול.
אני שאלתי אותך לגבי עובד ,אמרתי לך את הפרטים.
עו"ד סלמן:
שאלת ,אמרתי שאני אבדוק.
מר לוינטל:
אני מקווה שהבדיקה הזאת יום אחד תסתיים ,לפני שהם יקבלו את הכסף ,כי אחרת הבדיקה
כבר לא תהיה חשובה כל כך.
גילה ,את רוצה לדבר על העניין,
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גב' הרץ:
אני מבקשת מכם ואנחנו נעמוד על זה,
מר לייבה:
הם לא הצביעו בכלל.
גב' הרץ:
שלא יפילו אתכם בעניין הזה .תעשו לי טובה.
הם הצביעו ,אני ראיתי ,הם היו נגד.
מר לייבה:
הם אומרים שלא.
מר לייבה:
הם לא הצביעו .הם צעקו -חלק בעד ,חלק נגד.
מר לוינטל:
לא .הם הצביעו נגד ועוד איך.
מר וולוך -יו"ר הישיבה:
אתה מסיים?
קריאה:
לא הצביעו.
מר לוינטל:
אני לא יכול לסיים ,כי יש כאן מו"מ לשינוי הפרוטוקול ,מאחורי הקלעים ,בניגוד לחוק.
מר וולוך -יו"ר הישיבה:
גילה ,קולגה שלך מדבר.
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גב' הרץ:
יש קלטת ,תדרוש אותה.
מר לוינטל:
כן .אם אפשר לקבל אחר כך את ההקלטה של הישיבה ,אנחנו מאוד נשמח.
מר וולוך -יו"ר הישיבה:
תקבל את ההקלטה של הישיבה.
מר לוינטל:
לפי  140א' אפשר לבקש אותה ,וזה מגיע תוך שלושה חודשים.
לא לא לא נמשיך ,אל תדאג יש לי שאלה לכל סעיף ,אל תהיה דואג ,אל תהיה דואג.
גילה ,את רוצה לדבר בענייני קבוצות הספורט?
מר וולוך -יו"ר הישיבה:
לא לא ,היא לא מדברת.
גב' הרץ:
דבר ,דבר על הספורט.
מר לוינטל:
אני פשוט רואה כאן עוד פעם את חוסר האיזון בין קבוצות הפועל לקבוצות מכבי ,עמדנו על זה
קודם .זה מתחיל בעמוד  43וממשיך שם לאורך עמודים בהמשך.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
זה ליגות.
מר לוינטל:
אני לא יודע מה זה הליגות האלה .יש שם גם את אוסישקין אגב ,עם אפס.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
זה חוק מדינה ,לפי קריטריונים.
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מר לוינטל:
 O.Kחוק מדינה .אבל חוק מדינה לא מכריח אותך לתת לעמותה של אלנתן ,של העובד שלו .זה
לא.
אני רק רציתי לדעת לגבי הרשות לעסקים קטנים -סעיף  ,70האם אנחנו תומכים? ארנון ,זה
התחום שלך?
מר גלעדי:
כן .המנכ"ל יענה לך.
מר לייבה:
באיזה עמוד?
מר לוינטל:
בעמוד  ,70אנו כאילו תומכים ברשות לעסקים קטנים.
מר וולוך -יו"ר הישיבה:
עוד מישהו?
לפני ההצבעה אני שוב מבקש להדגיש ,שבספר של התמיכות ,בחוברת ,תמיכות שאושרו בשנת
 2006וטרם שוחררו  ,נותנים להם  30יום להגיש את הפרטים.
מי בעד?
מר זעפראני:
אני מבקש שיירשם שאני לא משתתף.
מר וולוך -יו"ר הישיבה:
הרב זעפראני ,שולה אגמי ואני לא משתתפים באותם סעיפים שיש לנו נגיעה אליהם.
מר גלעדי:
אני לא משתתף לגבי מעו"ף.
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מר לוינטל:
לא ענו לי.
מר לייבה:
לגבי מעו"ף ,סליחה.
לגבי מעו"ף -מה שקורה כאן ,מדובר בתמיכה שלא ניתנה ,אלא תמיכה שאנו בעצם משנים את
ההסדר עם מעו"ף .מעו"ף משרתת את העסקים בתל-אביב ,אנו נמצאים אתה בתהליך שנקרא
שיתוף פעולה ,הם -עבור שרותים שהם נותנים לעירייה ,מקבלים מהעירייה במסגרת הסכם-
תקציב.
מר לוינטל:
הרשות לעסקים קטנים זה מעו"ף?
מר לייבה:
זה לא אותו דבר .זה גוף אחר ,זו ישות משפטית אחרת ,זו קוסטרוקציה משפטית אחרת.
מר גלעדי:
לא .מעו"ף הוא פועל יוצא של עסקים קטנים ועיריית תל-אביב.
מר לייבה:
זה לא מט"י -מה שהיה פעם.
מר וולוך -יו"ר הישיבה:
זה עכשיו לא לדיון .אני מביא להצבעה את וועדת התמיכות.
מר לייבה:
רק לפני זה :אני מזכיר שוב ,כל מי שיש לו באחת מהעמותות -ניגודי עניינים.
מר וולוך -יו"ר הישיבה:
כבר אמרנו.
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מר לייבה:
אמרת אתה את שלך.
מר וולוך -יו"ר הישיבה:
לא .אמרנו זעפראני ,ואמרנו שולה אגמי.
גב' הרץ:
הצבעה שמית.
מר וולוך -יו"ר הישיבה:
מי בעד וועדת תמיכות?
ה צ ב ע ה
.1

בעד ה"ה:
וולוך

נגד ה"ה:
הרץ

.2

חולדאי

לוינטל

.3

ספיר

.4

אגמי

.5
.6

גלעדי
טיומקין

.7

מוזס

.8

שלי

.9

עזרא

.10
.11

לוברט
אטיאס

.12

שביט

.13

ויסנר

.14

שכנאי

נמנעים ה"ה:
אין

בעד –  14חברי מועצה ,נגד –  2חברי מועצה ,נמנעים -אין
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מר לייבה:
עבר.
החלטה :סעיף  - 4פרוטוקול ועדת תמיכות מס'  – 1/2008מ א ו ש ר.
חברי מועצה כמפורט לעיל -שיש להם ניגודי עניינים באחת העמותות ,לא השתתפו בהצבעה.
מחליטים לאשר את פרוטוקול ועדת תמיכות מס'  1/2008מתאריך .13/02/08
)ראה נספח ג'(

 .608הצעת חוק עזר לתל-אביב – יפו )פטור מהיטלים( התשס"ח :2008 -
מר לוינטל:
במה מדובר?
מר וולוך -יו"ר הישיבה:
תקרא את החומר.
מר לוינטל:
לא הבנתי .פה מצביעים אוטומטית על כל דבר שמגיע ,לי יש שאלה ,תענו לי דקה ונגמור עם זה
יותר מהר.
עו"ד סלמן:
זה שינוי שנעשה בחוק העזר ,שכבר אושרו על פי דרישת משרד הפנים.אנחנו ביקשנו שהוועדה
שתיתן את ההנחות תהיה אותה וועדה שקיימת לפי החוק לגבי הנחות מארנונה .משרד הפנים
דרש שזו תהיה וועדה מקצועית ספציפית שתעשה את זה ,ולכן אנו מביאים את זה לתיקון
בהתאם לדרישת משרד הפנים ,זה הכל.
גב' הרץ:
זה כולל חברי מועצה?
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לא .אין שם חברי מועצה ,הדרישה היא שזה יהיה רק ועדה מקצועית מקרב הפקידות של
העירייה.
גב' הרץ:
מי זה? מנכ"ל ,שר האוצר של העירייה?
מר וולוך -יו"ר הישיבה:
אני מעמיד להצבעה.
מי בעד?
ה צ ב ע ה
בעד –  12חברי מועצה
נגד –  1חבר מועצה )הגב' הרץ(
נמנע –  2חברי מועצה
החלטה :סעיף  -5הצעת חוק עזר לתל-אביב – יפו )פטור מהיטלים( התשס"ח - 2008 -
מ א ו ש ר.

בתוקף סמכותה לפי סעיף  251לפקודת העיריות )נוסח חדש( , 1מתקינה מועצת עיריית תל אביב-
יפו חוק עזר זה:
הגדרות

 .1בחוק עזר זה:
"היטל" – כמשמעותו בחוקי העזר.
"המועצה" – מועצת עיריית תל אביב-יפו.
"העירייה" – עיריית תל אביב-יפו.
"חוקי העזר" – חוק העזר לתל אביב-יפו )ביוב( ,התשס"ג ;22003-חוק העזר לתל
אביב-יפו )תיעול( ,התשס"ג ;32003-חוק העזר לתל אביב-יפו
)סלילת רחובות( ,התשס"ג ;42003-חוק העזר לתל אביב-יפו
)אספקת מים( ,התשס"ג.52003-

 1דיני מדינת ישראל )נוסח חדש(  ,8עמ' .197
 2ק"ת חש"מ  ,663עמ' .158
 3ק"ת חש"מ  ,663עמ' .174
 4ק"ת חש"מ  ,663עמ' .166
 5ק"ת חש"מ  ,664עמ' .238
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) .2א( על אף האמור בחוקי העזר ,רשאית העירייה לתת לאדם פטור מהיטל ,כולו או
מקצתו ,בשל מצבו החומרי .פטור כאמור יכול שיינתן גם בדרך של דחיית
מועד התשלום או פריסה לתשלומים בכפוף להסדר התשלומים הקבוע בחוק
הרשויות המקומיות )ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה( ,התש"ם.1980-
)ב( לא יינתן פטור כאמור בסעיף קטן )א( ,אלא על פי תבחינים שתקבע המועצה.
)ג( הזכאות לפטור תיקבע על ידי ועדה מקצועית )להלן-הועדה( ,שתכלול את
מנכ"ל העירייה ,גזבר העירייה או עובד בכיר מטעמו והיועץ המשפטי לעירייה
או נציגו.
)ד( החלטות הועדה אינן טעונות אישור המועצה אך תונחנה על שולחנה.

הודעה

 .3דרישת התשלום לחייב תכלול הודעה בדבר אפשרות קבלת פטור בהתאם להוראותיו
של חוק עזר זה.

 .609מילוי מקום בוועדות ערר לענייני ארנונה כללית:
מר וולוך -יו"ר הישיבה:
מי בעד?
ה צ ב ע ה
בעד –  16חברי מועצה
נגד – אין
נמנעים –  1חבר מועצה
החלטה :סעיף  -6מילוי מקום בוועדות ערר לענייני ארנונה כללית – מ א ו ש ר.
מחליטים לאפשר מילוי מקום בהרכב אחד של ועדת הערר על ידי חבר או יושב ראש
מהרכב אחר ,בהתאמה.

 .610יקירי תל-אביב יפו לשנת תשס"ח – :2008
מר לייבה:
אתה רוצה לדבר.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
אני לא מאמין .תכבד פעם את האנשים האלה .פעם אחת.
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הם מקבלים גם את התו -חלקם ,או כולם.
אני חבר בוועדה הזאת .מידי שנה אני מתקומם על דרך הליך הבחירה של יקירי תל-אביב .הגם
שעל פי רוב נבחרים אנשים ראויים ובתמהיל נכון ,עדיין אני סבור ששיטת הבחירה שלהם -שהם
פשוט מגיעים כבלוק ,וכולם מצביעים עליהם ככה ולא מתערבים בזה ,לא משדרת שקיפות ,לא
מאפשרת דיון רציני וכו' .הבטחתי לנתן וולוך ידידי -שאני מעריך ומכבד ,שלא להתנגד לרשימה
שנתגבשה ,גם משום שזו שנת ה ,100 -למרות שבכל פעם כשאני מעלה את השגותי -אומר לי נתן
וולוך בישיבה ,השנה כבר מאוחר מידי ,בשנה הבאה נעשה דיון וכו' וכו'.
מר וולוך -יו"ר הישיבה:
לא נכון .היה לנו דיון.
גב' הרץ:
את מי אתה רוצה?
מר לוינטל:
אבל מאחר שהשנה היא באמת שנת המאה ,ואני לא רוצה לפגוע באנשים האלה,
קריאות
מר לוינטל:
אמר לי נתן שאין לעשות דיון לגופם של האנשים .בדקתי ,מאחר שטיומקין אוהב ללכת לעיריות
אחרות ,בדקתי וגיליתי שבעיריית ירושלים .עיריית ירושלים ,אתה יודע ,עיריות אחרות .אתה
אוהב -בשביל התווים שלך להגיד -שבעירייה אחרת עושים גם .בעיריית ירושלים מצביעים שם
שם ,כל שם מצביעים ,ואם יש למישהו איזה עניין עם איזה שם -הוא יוצא מהחדר ,כי הוא לא
יכול להצביע על השם .לכל אחד יש שם וכו' .כלומר ,אם אנו נתלים באילנות גבוהים ואחרים,
ובסיעת הגימלאים אוהבים לספר לי מה קורה בעיריות אחרות ,הנה אני מספר לכם מה קורה
בעיר הבירה -ירושלים .שם שם.
מר גלעדי:
ובשדרות?
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אני לא יודע .אני לא יודע אם יש שם יקירי העיר ,אבל אני מניח שגם שם יש לדון באנשים.
אני שמעתי מנתן וולוך הערה -שאם אנשים ידעו שהם היו מועמדים ולא נבחרו ,הם מאוד ייפגעו.
זאת תשובה קצת לא רצינית .אנחנו יודעים שלדוגמא באוסקר ,כשאתה מועמד לסרט הזר זה
כבוד גדול מאוד ,אבל לא כולם זוכים .יש  5מועמדים ,ואחד זוכה .עצם המועמדות של אנשים
להיות ביקיר העיר -מכובדת היא ,ואני לא חושב שזה פוגם אם הם לא נבחרו בשנה הזו או בשנה
הקרובה.
לכן אני בלב לא קל  ,משום שאני חושב שזה לא מתנהל בצורה מינהלית נכונה ,לא בשקיפות ולא
בדיון רציני ולא באפשרות להצביע כמו שצריך ,ולא לגופו של אדם ,אני אכבד את הבטחתי לנתן
בוועדה ואני אצביע השנה כך .אבל אני אומר ,שנה הבאה כבר לא תהיה שנת המאה ,ואנו נהיה
חייבים לשנות את השיטה הזאת ,הלא צודקת הזאת.
מר וולוך -יו"ר הישיבה:
מי בעד יקירי העיר?
גילה ,תני כבוד.
ה צ ב ע ה
בעד –  13חברי מועצה – פה אחד
החלטה :סעיף  - 7יקירי תל-אביב יפו לשנת תשס"ח  – 2008מ א ו ש ר.
מחליטים לאשר את רשימת יקירי ת"א-יפו לשנת תשס"ח .2008
יקירי ת"א-יפו
שנבחרו לשנת תשס"ח – 2008
 .1ד"ר ורה אדלר – נולדה בהונגריה בשנת .1927
ד"ר אדלר רופאת בריאות הציבור ,בעלת ידע רב ,נסיון עשיר ונכונות לנתינה בלתי מוגבלת.
מתפקידיה :מנהלת המחלקה ל"אם ולילד" ,רופאת מחוז ת"א ,ראש שירותי בריאות
הציבור .פעילותה הציבורית :חברה בעמותת "קשת",
בועדת הבריאות של עיריית ת"א-יפו ו-חברה בועדים" :רשת ערים בריאות",
"ועד רופאי בריאות הציבור וועד ארצי של ארגון רופאי המדינה".
 .2מוריץ אושרוביץ – "פי-סי" נולד ברומניה בשנת .1925
עם עלותו ארצה קבע את מושבו בעיר ת"א ועד עצם היום הזה" .פי-סי" התאקלם היטב
בנוף התל-אביבי וניגן בכל המקומות המובילים בעיר .בשנת  1954החל לנגן כסולן בתזמורת
חיל האוויר ובסוף שנות השישים הקים את תזמורת הריקודים שלו שניגנה בקביעות
רפרטואר שהתבסס על ג'אז במלון "דן" .בין תלמידיו נמנים אלברט פיאמנטה ודי גרטפריד.
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אלוף משנה במיל'  ,שרת בחטיבת אלכסנדרוני ) ,(1948מושל צבאי בעזה ,בגדה ובדרום
לבנון .היסטוריון – חוקר במרכז דיין ,ואונ' ת"א .תחום ההתמחות היסטוריה של התנועה
הלאומית הפלסטינית .דיפלומט :חבר במשלחת ישראל לשיחות שלום ,שגריר ישראל
באנקרה ,יו"ר העמותה לידידות העמים ישראל-טורקיה ,וקונסול כבוד של טורקיה בת"א.
מספריו" :המופת הגדול"" ,מנקודת ראותו של המופתי" .סקירות כתבי עת בעיתונות
בישראל ובחו"ל.
 .4דינה ברניקר  -נולדה בליטא בחודש ספטמבר
השכלתה :ב.א .באונ' בר-אילן – מדעי החברה ומדעי המדינה) ,קרימינולוגיה ,וסוציולוגיה(,
תואר שני במדעי המדינה.
עבדה כמורה ומחנכת למתמטיקה בכתות ז'-ח' ,במינהל האקדמי אונ' בר-אילן ,סגנית
רקטור למינהל בבר-אילן ,יועצת נשיא בר-אילן לקשרי חוץ.
תפקידים ציבוריים" :יו"ר בפועל "קרן וולף" ,חברה במועצת המנהלים של "מעריב" ,חברת
הנהלת ה"אידישפיל" ועוד .תפקידים ציבוריים בעבר :יו"ר המועצה הלאומית למעמד
האשה ,חברה במליאת רשות השידור ,חברה בועדת "פרס ישראל" לתיאטרון ועוד.
 .5נחמה בר-כוכבא – נולדה בישראל ב.1932-
הוסמכה למורה בסמינר ע"ש "שיין" .משנת  1950עבדה במערכת החינוך של העיר תל-
אביב-יפו :בתי"ס "יד המעביר" ,ס/מנהל "דוד ילין" "אוסישקין" וכשהוקם ביה"ס
היסודי ברמת אביב – נבחרה לנהלו .במשך  24שנים רצופות ניהלה את ביה"ס בהצלחה
מרובה ,השגי התלמידים היו מרשימים ,נושאים מיוחדים שטופחו :כושר ושעות כושר,
מחשבים ,מדעי החלל ,מנהיגות צעירה ועוד.
גב' בר-כוכבא עבדה במערכת החינוך  45שנה שבהן הצטיינה כמנהלת וזכתה בהוקרה
ובפרס על מפעל חיים בחינוך.
 .6יוסף דוריאל – נולד בפולין בשנת .1929
בעל תואר אינג' .מראשי המומחים בשיטות ניהול מודרניות של מערכות מורכבות – מייצור
נשק ועד בינוי ערים .תפקידיו הממלכתיים :יועץ לשרי )בינוי ושיכון ,תחבורה ,כלכלה( ראש
מטה ליעול המשק הציבורי ומנכ"ל המכון לפיריון העבודה והייצור .בין תפקידיו :יו"ר
לשכת המהנדסים ,חבר מועצת ההנדסה והאדריכלות בישראל ויו"ר לחלוקת פרס קפלן
לייעול.
הישגיו :יישום טכניקות של הנדסת תעשיה וניהול למחקר ותכנון אינטרה דיסציפלינרי
לאופטימיזציה של מערכות סבוכות .פרסם תדריכים בנושאי בנייה
וניהול טכני וספר " -הבטחון הלאומי של ישראל".
 .7מאיר זהבי – נולד בפרס ב.1938-
השכלתו תיכונית .גבאי בבית הכנסת הגדול ביד-אליהו ,חבר בצוות ההקמה שחזון מקימיו
היה ,ליצור מקום כמרכז קהילתי לגישור בין תושבי השכונה השונים.
התנדב :למשמר האזרחי ,פרוייקט נאמני נקיון ,פעילות ענפה בשכונת מגוריו תל-חיים
בנושא :שיפור חזות השכונה והקמת גן ציבורי.
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מזה שלושים שנה מקדישה את חייה להתנדבות ועזרה לזולת:
"קרן התנדבות לבטחון ישראל" – צוות של שמחה הולצברג ז"ל ,.קרן לב"י ,ממקימי "עם
יפה עם אחד" ,מחלקה לילדים חולי סרטן בבית חולים בילינסון,
עמותת "חיים" לילדים חולי סרטן ,ו  -שנים רבות ב-י.ע.ל .זכתה בתעודות ואותות הוקרה
ממינהל שירותים חברתיים בעיריית תל-אביב-יפו ועוד ידה נטויה.
 .9אורי לוי – נולד בתל-אביב בשנת .1931
משחר נעוריו דבק בו חיידק הבמה .בשנת  1952הגשים חלומו והצטרף כשחקן לתיאטרון
"אוהל" ושם גילם תפקידים מרכזיים ובשנת  1955הצטרף לתיאטרון "הקאמרי " ושיחק
בתפקידים רבים ומגוונים .בשנת  1995התמנה למנהל תיאטרון "גשר" ,שהיה אז בראשית
דרכו - ,עד צאתו לגימלאות .מר לוי ראה בתיאטרון "גשר" ,אכן גשר תרבותי ,גשר בין
התרבות הרוסית של העולים מרוסיה לבין התרבות העברית הישראלית .יש לו חלק מכריע
בביסוסו של התיאטרון ,לאחד האיכותיים שמביא הרבה כבוד ויוקרה לעיר תל-אביב-יפו.
.10שלמה נקדימון – נולד בישראל בשנת .1936
עיתונאי וסופר מוערך ,בעל הישגים מרשימים בתחומי עיסוקו.
משנת  1957ועד היום סוקר את המפה הפוליטית הישראלית על כל דקותיה ורזיה )עיתונים:
"חרות"" ,ידיעות אחרונות" ,במחנה( וזוכה להערכה רבה .בין היתר היה שליח עיתונו בניו-
יורק ,פרשן בתוכניות רדיו וטלויזיה .מר נקדימון מקדיש מכשרונו לקירוב בני נוער לדור
המייסדים ע"י פירסום ביוגרפיות ותחקירים .בתקופת משא ומתן לשלום עם מצרים שימש
יועץ לעניני תקשורת לראש הממשלה מר מנחם בגין ז"ל .זכה בפרסים .
 .11יורם קניוק – נולד בתל-אביב בשנת .1930
סופר.
בתחילה פרסם קובצי סיפורים" :היורד למעלה"" ,מות העיר"" ,לילה על החוף עם
טרנזיסטור" ,ואח"כ רומנים" :סוסעץ"" ,הסיפור על דודה שלומיציון הגדולה" ועוד.
בספריו מרבה הסופר לתאר את העיר .יורם קניוק מלווה את העיר בסיפוריו על החיים
הנראים ועל החיים הסמויים מן העין של העיר .בכל מקרה הדיו הזורם בעטיו הוא דיו של
אהבה.
 .12ישראל שטראוס – נולד בישראל בשנת .1930
עמוד מרכזי וחיוני של עולם הכלכלה הישראלי בתפקידיו השונים במסגרת לשכת רואי
חשבון בישראל ,במשך חמישים השנים האחרונות .כיהן כנשיא הלשכה במשך שלוש
תקופות כהונה .בהתמדה ובעיקשות דאג שפעילויותיה המרכזיות של הלשכה כמו גם
משרדיה ימצאו בת"א ,מקום ראוי ומרכזי לשכן את מקצוע ראיית החשבון כפי שהתפתח
בכל השנים במדינה .היה מעורב במאות פעילויות ציבוריות בהן בפני הכנסת וועדותיה.
חינך דורות רבים של רואי חשבון בת"א .על מפעל חייו בתחום המקצועי זכה בשנת 2006
לחברות כבוד לכל חייו מטעם לשכת רואי חשבון.
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 - 95 .13אדית תאומים – נולדה באוסטריה בשנת .1929
גב' תאומים פעילה בהתנדבות במוסדות ואירגונים שונים:
בבית-התפוצות מזה  25שנים ולפני שש שנים נבחרה להיות יו"ר אגודת הידידות של בית-
התפוצות .היא עסקה גם בהבאת נוער ממשפחות מצוקה מרחבי הארץ לביקורם בבית-
התפוצות כדי ללמדם היסטוריה של העם היהודי.
גב' תאומים הצליחה לגייס תרומות ,כולל תרומה נכבדה שהשיגה ממר לאונדר בסך
 380,000דולר שאיפשרה שיפוץ הבית ותכנון אגף חדש .כמו כן פעילה גב' תאומים כ25-
שנים בעמותת "התחרות הבינלאומית לפסנתר ע"ש ארתור רובינשטיין" וכן חברת הנהלה
פעילה במשך שנים ב"עמותת התחרות הבינלאומית לנבל".

 .611הארכת כהונת דירקטורים ,מינויים ושינויים במועצות מנהלים של
תאגידים:
מר וולוך -יו"ר הישיבה:
מאריכים את הדירקטורים עד .15.6.2008
מר לוינטל:
יש לי שאלה מהמקום .אי אפשר לבחור דירקטורים חדשים?
מר וולוך -יו"ר הישיבה:
עדיין לא.
מר לוינטל:
אנחנו נעולים על הדירקטורים האלה?
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
כרגע לא.
כאן מדובר רק על חבר מועצה.
מר וולוך -יו"ר הישיבה:
מי בעד?
ה צ ב ע ה
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בעד -פה אחד.
גב' הרץ:
לא.
מר לייבה:
את נמנעת?
גב' הרץ:
אני לא מצביעה.
מר לייבה:
לא מצביעה זה פה אחד.
פה אחד ,גילה הרץ לא משתתפת.
החלטה :סעיף  -8הארכת כהונת דירקטורים ,מינויים ושינויים במועצות מנהלים של תאגידים
מ א ו ש ר.
א .הארכת כהונת דירקטורים
מחליטים :דירקטור שכהונתו פקעה בתום תקופת מינויו )שלוש שנים( ומתוקף החלטת
המועצה על הארכה עד ליום  ,31/03/08מוארכת בזה כהונתו עד ליום .15/06/08
ב .מינויים ושינויים במועצת המנהלים של תאגידים
בתוקף סמכותה לפי סעיף  4לצו העיריות )הקמת תאגידים( תש"ם –  ,1980ובהתאם לתקנות
העיריות )נציגי העירייה בתאגיד עירוני( ,התשס"ו 2006-ממנה מועצת העירייה את נציגי
העירייה במועצת המנהלים של התאגידים כמפורט להלן:
 . 1עזרה ובצרון חברה לשיכון בע"מ
מר דוד עזרא ,חבר המועצה  ,נציג סיעת מפד"ל ,במקום מר שמואל גפן ,חבר המועצה
המסיים את כהונתו.
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 .612מתן סמכות לפרקליט להגיש תביעות פליליות:
מר וולוך -יו"ר הישיבה:
מי בעד?
ה צ ב ע ה
בעד –  14חברי מועצה
נגד – אין
נמנעים -אין
החלטה :סעיף  - 9מתן סמכות לפרקליט להגיש תביעות פליליות – מ א ו ש ר.
מחליטים:
בתוקף הסמכות לפי סעיף  (2)264לפקודת העיריות )נוסח חדש( ,להסמיך את עו"ד זיגמן קרן ת.ז.
 ,037589074פרקליטה בשירות המשפטי של העירייה להתייצב ולתבוע דרך כלל בפני כל בתי
משפט בשל כל עבירה או בקשה לפי כל חיקוק מן החיקוקים שבסמכות בית המשפט לעניינים
מקומיים ,למעט לפי חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה.1965 -

 .613חילופי גברא במועצת איגוד ערים דן לתברואה:
מר וולוך -יו"ר הישיבה:
מי בעד?
מר גלעדי:
אני ודורון ספיר לא משתתפים בהצבעה.
מר וולוך -יו"ר הישיבה:
ה צ ב ע ה
בעד –  13חברי מועצה
נגד – אין
נמנעים -אין
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דורון ספיר וארנון גלעדי לא השתתפו.
החלטה :סעיף  - 10חילופי גברא במועצת איגוד ערים דן לתברואה – מ א ו ש ר.
מר גלעדי ומר ספיר לא השתתפו בהצבעה.
מחליטים בהתאם לסעיף  8לחוק איגודי ערים ,התשט"ו ,1955-למנות את חזי ברקוביץ
כנציג העירייה במועצת איגוד ערים דן לתברואה ,במקומה של דניאלה פוסק.

 .614הסמכת מפקחים:
מר לוינטל:
אני רוצה לשאול שאלה קבועה שאני שואל :האם המפקחים האלה יכולים לאכוף או אמורים
לאכוף גם את חוק איסור עישון במקומות ציבוריים?
עו"ד סלמן:
התשובה היא כן.
מר וולוך -יו"ר הישיבה:
מי בעד?
ה צ ב ע ה
בעד –  12חברי מועצה
נגד – אין
נמנעים -אין
החלטה :סעיף  - 11הסמכת מפקחים – מ א ו ש ר.
המועצה מחליטה:
בהתאם לסמכותה לפי סעיף  (1)264לפקודת העיריות ,להסמיך את עובדי אגף הפיקוח:
בן יוסף שני
סלמן שי
וסילאב סרגיי
אבוטבול מאיר
גדשי עידן
ביטון משה
עוד נתנאל
חן אבירם
אושר בן דוד

ת.ז300591062 .
ת.ז053006409 .
ת.ז310207691 .
ת.ז024627093 .
ת.ז034597823 .
ת.ז034193227 .
ת.ז062865290 .
ת.ז037050440 .
ת.ז040789265 .

פרוטוקול ישיבות המועצה השמונה עשרה
ישיבה מן המניין מס' 74
מתאריך כ"ה אדר א' תשס"ח )(02/03/2008
 - 99להשתמש בסמכויות הנתונות לשוטר בפקודת סדר הדין הפלילי )מעצר וחיפוש()נוסח חדש(,
התשכ"ט 1969-ביחס לכל עבירה שבסמכות בית המשפט לעניינים מקומיים בתל אביב-יפו.

 .615מינויים ושינויים בועדות עירוניות:
מר וולוך -יו"ר הישיבה:
מי בעד?
ה צ ב ע ה
בעד –  16חברי מועצה
נגד – אין
מר לוינטל:
אנשים הולכים? אין נאומים מהמקום?
מר לייבה:
יגיע הזמן.
החלטה :סעיף  - 12מינויים ושינויים בועדות עירוניות – מ א ו ש ר.
 .1שינויים בוועדת חינוך
מחליטים בהתאם לסעיף  149ט לפקודת העיריות ובהמשך להחלטות המועצה מיום , 5/6/2005
ו – ,6/11/2005למנות את דוד עזרא נציג סיעת מפד"ל כחבר בוועדת חינוך  ,במקומו של
שמואל גפן נציג סיעת מפד"ל.
.2

שינויים בוועדת מכרזים
מחליטים בהתאם לסעיף  148לפקודת העיריות ובהמשך להחלטות המועצה
מיום  13/6/2004 2/12/2003ו –  , 11/3/2007למנות את דוד עזרא  ,נציג סיעת המפד"ל
חבר בוועדת מכרזים  ,במקומו של שמואל גפן מסיעת מפד"ל.
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שינויים בוועדת מועצה
מחליטים בהתאם לסעיף  150לפקודת העיריות ובהמשך להחלטת המועצה
מיום  , 25/1/2004ו –  , 6/11/2005למנות את דוד עזרא  ,נציג סיעת מפד"ל ,סגן יו"ר
ועדת מועצה  ,במקומו של שמואל גפן נציג סיעת מפד"ל.

.4

מינוי ממלא מקום בוועדת המשנה לתכנון ובנייה
מועצת העיר בשיבתה כוועדה מקומית מחליטה:
בהתאם לסעיפים ) 18ה( ו –  48א' לחוק התכנון והבנייה  ,התשכ"ה –  , 1965ובהמשך
להחלטת המועצה כוועדה מקומית מיום  6/11/2005, 2/12/2003ו –  , 10/2/2008למנות את
דוד עזרא מסיעת מפד"ל  ,כמ"מ של אלי אמינוב בוועדת המשנה לתכנון ובנייה וזאת בנוסף
לרב נפתלי לוברט ,שמונה כממלא מקום של אלי אמינוב.

 .616נאומים מהמקום:
מר וולוך -יו"ר הישיבה:
יש למישהו נאום מהמקום?
מר לייבה:
אין.
מר וולוך -יו"ר הישיבה:
תודה רבה .הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה18:30 :

______________
מנכ"ל

ערכה :גלילה בן-חורין מזכירת המועצה

__________
יו"ר

