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השתתפו :

מר אריה שומר

היו"ר

וה"ה :
ח .אבי גיא

ש .אגמי

מ .אטיאס

א .אמינוב

ר .דקל

א .גלעדי

י .דיין

י .דרורי

ג .הרץ

נ .וולוך

מ .וירשובסקי

ש .זעפראני

ר .חולדאי

ש .חשן

מ .טיומקין

מ .להבי

נ .לוברט

ד .לוי

ר .לוינטל

מ .מוזס

ש .מזרחי

ד .עזרא

ש .מסלאוי

ד .ספיר

א .פנקס

ז .שביט

ה .שכנאי

נעדרו ה"ה:
פ .ויסנר

ר .טורק

י .כחלון

נכחו בישיבה:

מר מנחם לייבה

מנכ"ל העירייה

וה"ה:
ש .אורן ,משנה ליועמ"ש ,ר .בסר-הרפז ,ס' דובר ,מ .בנימיני ,ע' בכיר לרה"ע ,מ .גילצר ,גזבר
העירייה ,ע .ויינברג ,ע' רה"ע ,ד .חכם ,ס' מבקר העירייה ,א .לוי ,מנהל אגף נכסי העירייה,
ד .לוטן ,ס' מנהל מינהל החינוך ,ע .סלמן ,יועמ"ש ,ס .פריימן ,ס' גזבר ומנהלת אגף התקציבים,
ב .קוטק ,ס' מנהל לשכת התאגידים.

הישיבה נפתחה בשעה 16:15

מזכירת המועצה
גלילה בן-חורין

סטנוגרמה
ישראלה אגמון
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מר שומר -היו"ר:
רבותי חברי המועצה ,צהרים טובים ,ערב טוב .אנו רוצים להתחיל בישיבת המועצה מן המניין
מס'  .3.8.2008 ,78בשבת היה ראש חודש ,נפתלי נכון? בסדר? לא טעיתי .יופי .ראש חודש אב .אז
חודש טוב.
אני ,לפני ישיבת המועצה ,לפני ההתחלה ,אני רוצה להקריא משהו ברשותכם.
גב' חושן:
לא שומעים אותך.

 .657הודעת יו"ר המועצה
מר שומר -היו"ר:
לא שומעים? עכשיו?
כבוד ראש העירייה ,חברי המועצה הנכבדים .לפני שאנו פותחים את הישיבה אני רוצה להתייחס
למכתבים המונחים לפנינו ,של מ"מ ראש העירייה מר נתן וולוך ושל חבר המועצה מר שייקה
דרורי.
מר נתן וולוך הודיע כי הוא משעה עצמו מתפקידו כממלא,
גב' הרץ:
אני מבקשת .לא.
ק ר י א ו ת:
מר לוברט:
רגע ,רגע.
גב' הרץ:
למה במועצה? אדוני היועץ המשפטי ,אני מבקשת שלא יטפלו בזה במועצה.
עו"ד סלמן:
למה לא?
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רק דקה ,רק דקה.

גב' הרץ:
אלא אם מעלים את זה על סדר היום.
אם מעלים את זה על סדר היום ,אז זה על סדר היום .אם לא צריך להעלות את זה על סדר יש לו
חדר מספיק גדול ,שיזמין את מי שהוא רוצה ,ויעשה,
עו"ד סלמן:
הוא מודיע.
מר שומר -היו"ר:
רבותי ,אנא ,אנא ,אנא ,בואו נכבד אחד את השני בצורה מאוד מסודרת.
מר נתן וולוך הודיע,
מר לוינטל:
פה מינו אותו.
גב' הרץ:
היועץ המשפטי,
מר שומר -היו"ר:
הוא יתייחס.
מר לוינטל:
סליחה רגע ,זה על סדר היום? אני פתחתי את סדר היום ביום חמישי ,ולא ראיתי שום דבר כזה על
סדר היום .השאלה שלי היא -איך זה הגיע לסדר היום ,אם זה הגיע.
מר שומר -היו"ר:
קודם כל אתה רוצה תשובה?
מר וירשובסקי:
זו פררוגטיבה של של,
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מר שומר -היו"ר:
אתה רוצה תשובה? אז תנו לי לקרוא את זה ,ואחר כך יתייחס היועץ המשפטי.
מר לוינטל:
אבל אז כבר אמרת את זה.
מר שומר -היו"ר:
לא לא רבותי.
מר לוינטל:
למה זה על סדר היום בכלל? למה זה על סדר היום?
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
זה פררוגטיבה של יו"ר המועצה.
מר שומר -היו"ר:
זה זכותי .אני נותן לו להגיד את זה אבל אני יכול להגיד לך את זה .זכותי כיו"ר המועצה ,לקרוא
את ההודעה שלי כאן.
מר לוינטל:
זה נושא כאילו חדש?
מר שומר -היו"ר:
לא נושא .אני מעלה הודעה שלי לפני הישיבה.
עו"ד סלמן:
הוא מוסר הודעה פורמלית ,יו"ר המועצה.
מר שומר -היו"ר:
אני היו"ר .זה לא הודעה אישית שלי.
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עו"ד סלמן:
יו"ר המועצה רשאי בפתח הדברים להודיע איזושהי הודעה ,אם הוא מוצא לנכון שהיא חשובה
ומעניינת את המועצה ,גם בלי שהנושא עומד על סדר היום להצבעה .הוא גם רשאי אגב ,לאפשר
לתת הודעות אישיות – אם מישהו מאוד רוצה את זה ,אבל בנסיבות מסוימות.
מר לוינטל:
בפרשת אוסישקין לפני כמה חודשים פניתי אליך בישיבה ,ואתה אמרת לי שמותר לדבר על נושא
שהועלה כאן .אז אחרי שהוא מקריא את המכתבים ,הייתי רוצה להתייחס למה שהוא אומר.
גב' הרץ:
אבל זה לא על סדר היום.
עו"ד סלמן:
עוד פעם ,זה לא נושא על סדר היום ,וגם לא כל הודעה,
מר לייבה:
הוא חייב לאשר לו.
מר שומר -היו"ר:
רון אפשר לבקש ממך משהו? פנית ליועץ המשפטי ,תשמע מה שהוא עונה לך.
מר לוינטל:
מה הוא אומר?
מר שומר -היו"ר:
מה זה מה הוא אומר? הוא אומר לך ,תקשיב.
מר לוינטל:
הוא לא אומר שאסור לדבר על זה.
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אני לא אמרתי כלום ,תשאל אותו והוא יגיד לך.

מר נתן וולוך הודיע כי הוא משעה עצמו מתפקידו כממלא-מקום וסגן ראש העירייה ומכל
תפקידיו הביצועיים בעירייה החל מיום  1.8.2008ועד תום המשפט בעניין כתב האישום שהוגש
נגדו.
מר שייקה דרורי הודיע כי הוא משעה עצמו מתפקידיו בוועדות העירוניות ובדירקטוריונים
העירוניים.
המועצה רושמת לפניה את הודעתם של מר נתן וולוך ומר דרורי ,ואני מקווים ומאחלים לשניהם
כי יוכחו את חפותם ויצאו זכאים בדין.
אציין בפניכם ,כי על פי החלטת המועצה מיום  , 2.12.2003מר דורון ספיר יחליף את מר נתן וולוך
בתקופה בה יבצר ממנו למלא את תפקידו כממלא מקום ראש העירייה עקב ההשעיה הנ"ל.
אני מניח ,ואני גם מאשר ,שלא תהיה לכם התנגדות לאפשר למר וולוך לומר מספר מילים לחברי
המועצה.
בבקשה נתן.
מר לוינטל:
עכשיו הנושא עולה למעשה על סדר היום.
עו"ד סלמן:
לא .יש לו סמכות לאפשר הודעה.
מר לוינטל:
אם לא תאפשרו לדבר בצורה נורמטיבית ,נצטרך לצעוק .מה לעשות? לא יכול להיות מצב שהוא
מדבר ואתה מדבר ואני לא יכול לדבר .למה? איזה נושא אחר יש פה שרק מישהו יכול לדבר?

 .658הודעת מ"מ רה"ע
מר וולוך:
ראש העירייה ,יו"ר מועצת העיר ,חברי המועצה.
במשך שנותי הרבות כנבחר בעירייה עמדתי על דוכן זה עשרות רבות של פעמים -הן כסגן ראש
העירייה וממלא מקומו והן כנציג האופוזיציה .תמיד היו הנושאים שהעלתי קשורים בעשייה
עירונית ובמהלכה התקין .זו הפעם הראשונה שאני עומד כאן לצורך הודעה אישית בעניין שלי ,אין
ספק שהדבר אינו נוח ואף אינו נעים.
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מחוזקים .יש לי במקרה האישי אליו נקלעתי את החוסן הפנימי לעמוד מול הציבור ולומר לו-

שטעיתי בשיקול דעת ,אך כל הדברים בתום לב אמיתי ,בלא טובת הנאה או תמורה כלשהי .אילו
היה בית דין משמעתי לנבחרי ציבור ,מן הסתם היו מזמינים אותי לברור .התקשורת חגגה
בשבועיים האחרונים על גבי ,ניסתה להכפיש אותי בנושא החניונים -שאין לי בו -לא יד ולא רגל,
ולמען הגדלת הפרסום -הרייטינג בלעז ,ייחסה לי דברים שאין לי כל קשר אליהם .אחד
המקומונים אף הכין עלי כתבת פרופיל גדולה ,עם חצאי אמיתות ,שקרים ובדיות שלא היו ולא
נבראו .ואילו צעירי אחת המפלגות שבמועצת העיר -הכינו הפגנה בה עלה שמי בנושא שאינו קשור
אליו בכלל .להילחם בתקשורת זו משימה לא פשוטה ,ואם שמו אותך כיעד -מצבך לא קל .ביני
לביני חשבתי לעצמי-האם אני כל כך שלילי באישיותי -שמנסים לעשות לי משפט שדה ורצח אופי?
האם אין מקום לומר מילה אחת טובה על עשייה של עשרות שנים?
מכל שנותי כנבחר ציבור -אני גאה במיוחד על שהנחתי יסודות מוצקים לרשימת גימלאים בתל-
אביב ,ולמיטב ידיעתי תהינה רשימות גימלאים נוספות בערים שונות בבחירות הקרובות .לתושבי
העיר שהגיעו לגיל גימלאות צריך ייצוג ייחודי שידאג לצרכיו ,שיסביר לכולם שלוותיקים מגיע
בזכות ,שהמונח -והדרת פני זקן איננו סתם ביטוי ,ושעל המערכת הציבורית-עירונית להתייחס
ברצינות למונח -אל תשליכיני לעת זקנה .לשם כך ,סיעת "כח לגימלאים" נמצאת בעירייה ולשם
כך היא תתמודד גם בעתיד ,מתוך כוונה להמשיך ולשרת .אנחנו כתובת מרכזית לגימלאים ,אנחנו
מטפלים גם בנושאים עירוניים כלליים וגם בילדי גימלאים ונכדיהם .אני מאחל לחברי המועצה
הצעירים כי יזכו להגיע לגיל שיבה ,גיל זיקנה וגיל עצה.
אני מבקש להודות לחברי סיעתי ,סיעת "כח לגימלאים" שעמדו ועומדים לצידי ותומכים בי
תמיכה מלאה וראויה .אני מודה לחברי המועצה ולפקידות הבכירה שסברו שבשעות מצוקה –
ראוי וצריך לעודד חבר לעירייה ועשו זאת.
תודה מיוחדת למנחם לייבה -מנכ"ל העירייה ,שטרח ובא וביקש לעודד ולסייע.
תודה גם לעוזי סלמן -היועץ המשפטי ,שהיה נעים הליכות והוגן בשיחותינו ,על אף שאני חולק על
עמדתו.
תודה למאור בנימיני -שעשה וטרח וניווט.
פוליטיקאים אומרים בציניות כי השמחה לאיד היא השמחה הגדולה ביותר .היו כאלה שהתבטאו
בצורה לא סימפטית ולא אוהדת  ,בלשון המעטה ,אני מציע לכולם לזכור את המשפט -אל תדון
את חברך עד שתגיע למקומו.
הגדיל לפרסם אחד מחברי המועצה -שמאמין שיזכה לנקודות על גופי ומאיים כי ימשיך לפעול
נגדי .אנחנו-נציגי הגימלאים -נמצאים כבר ברבע האחרון שלנו ואיננו מתחילים בקריירה ,כך
שקשה להפחיד אותנו ואין זה כל כך מעשי.
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של אזרחי העיר ברשימתנו.

אני מבקש להודות לראש העירייה על  10שנים של שותפות ,תמיכה בנושא הגימלאים והבנתו את
צרכיהם.
אני מאמין ומקווה כי רשימת כוח לגימלאים תמשיך לשרת את העיר גם בעתיד ,ויחד עם חברי
המועצה מכל חלקי הבית נעשה למען תל-אביב יפו -עיר שנעים וטוב לחיות בה.
תודה.
מר שומר -היו"ר:
תודה רבה.
מר לוינטל:
אפשר לדבר? אחרי שהוא דיבר.
מר שומר -היו"ר:
דקה ,דקה.
מר לוינטל:
מה הבעיה?
עו"ד סלמן:
עוד פעם .הנושא לא היה על סדר היום ,זו היתה הודעה אישית שיו"ר המועצה אישר לחבר
המועצה להשמיע אותה.
מר שומר -היו"ר:
רון תקשיב .אתה רוצה להגיד בסוף בנאומים.
עו"ד סלמן:
דינן של הודעות אישיות שמושמעות בדרך כלל בסוף הישיבה ,אלא אם כן יו"ר המועצה בוחר
לאפשר את זה קודם.
מר לוינטל:
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 - 10כאשר מינו אותו להיות סגן ראש העיר -זה נעשה כאן בהצבעה .זו לא שיטה .יש לי שאלה ליועץ
המשפטי.

מר שומר -היו"ר:
רבותי ,רבותי ,אני קורא ,אנחנו הולכים לסדר היום,
מר לוינטל:
יש לי שאלה ליועץ המשפטי .אתה מנסה עכשיו לסתום פיות.
מר שומר -היו"ר:
לא .אני רק רוצה לבקש ממך דבר אחד ,אני רק רוצה לבקש ממך דבר אחד -אל תהיה חצוף ,אל
תהיה חצוף ,זה הכל.
שמעתי ,אני קורא למר מרדכי אטיאס.
מר לוינטל:
ק ר י א ה.
מר שומר -היו"ר:
מר מרדכי אטיאס ,בבקשה.
מר לוינטל:
יש לי שאלה ליועץ המשפטי.
גב' להבי:
שומר ,גם אני נתתי הודעה אישית.
מר שומר -היו"ר:
אנחנו נתייחס לזה אחר כך ,ניתן לך להגיד הודעה אישית.
מר לוינטל:
אתה רוצה שגם אני אתן הודעה אישית? אני גם אתן הודעה אישית.
מר שומר -היו"ר:
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 - 11אין בעיה.

מר לוינטל:
אם אתה לא תיתן לי לדבר,
מר שומר -היו"ר:
אני אתן לך להגיד הודעה אישית.
עו"ד סלמן:
בסוף הישיבה.
מר לוברט:
אם כולם נותנים הודעה אישית ,גם אני רוצה הודעה אישית.
מר לייבה:
הוא לא חייב לתת לכל אחד שרוצה -הודעה אישית ,רק למי שהוא חושב שזה נכון ,מסיבות
מיוחדות.
מר לוברט:
יש לי הודעה אישית ,אני רוצה שיגמרו מהר.
מר לייבה:
בנסיבות מיוחדות .קצת כבוד...
מר וירשובסקי:
אני לא שומע את עצמי.
אני חושב שכדאי שהיועץ המשפטי יסביר את המשמעות של ההודעה.
מר שומר -היו"ר:
בסדר.
מר לוינטל:
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 - 12יש לי שאלה ליועץ המשפטי ,שאתה לא מאפשר לי לשאול אותה.

מר שומר -היו"ר:
אני פונה ליועץ המשפטי.
מר לוינטל:
אני פונה אליו.
מר שומר -היו"ר:
אני פונה אליו -שיתייחס למה שאמרת.
עוזי ,אני שואל אותו.
מר לוינטל:
אני רוצה לשאול את השאלה.
מר שומר -היו"ר:
בבקשה ,תשאל.
מר לוינטל:
השאלה שלי היא -האם כאשר הוא מושעה -הוא ממשיך לקבל שכר ,רכב ,והאם הלשכה עם
שלושה עוזרים בשכר מתפזרת?
עו"ד סלמן:
אני אענה.
המשמעות של ההודעה של חבר המועצה וולוך היא -שהוא משעה את עצמו מתפקיד סגן ראש
העיר ומהסמכויות שהואצלו לו,
מר שומר -היו"ר:
הוא ממלא מקום.
עו"ד סלמן:
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 - 13ממלא מקום ,והסמכויות שהואצלו לו על ידי ראש העיר ,כשהמשמעות המעשית כמובן -שהוא לא
יקבל שכר מרגע כניסת ההודעה לתוקף ,שהיא כבר בתוקף ,הוא לא יקבל שכר -לרבות כל
ההטבות שניתנות ,שניתנו לו כסגן ראש עיר וכממלא מקום.

מר לוינטל:
מה לגבי הלשכה?
עו"ד סלמן:
לגבי הלשכה ,אני מזכיר שלכל חבר מועצה,
מר לוינטל:
יש אחד .לכל חבר מועצה יש אחת ,יש מזכירה אחת.
עו"ד סלמן:
לכל חבר מועצה יש לשכה.
רק שנייה .סליחה.
מר שומר -היו"ר:
הוא עונה לך רון.
עו"ד סלמן:
אני אומר ,הוא לא יקבל שום הטבה,
מר לוינטל:
אני יודע ,אבל אני שואל שאלה.
עו"ד סלמן:
הוא לא יקבל שום הטבה מעבר לחבר מועצה מהשורה.
מר לוינטל:
העוזרים בשכר?
מר לייבה:
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 - 14העוזרים כרגע נמצאים,

עו"ד סלמן:
העוזרים שהם עובדים בשכר הם כרגע ישארו ,אבל אני מניח שבהמשך אנחנו נפתור את הנושא
הזה.
מר לוינטל:
אני חייב לשאול אותך ,כי זה הליך שיימשך  4שנים .יש ערעור.
עו"ד סלמן:
לא .אנחנו מעט מאוד זמן לפני הבחירות ,וההודעה שלו נכנסה לתוקף ,ואם יעלו שאלות נוספות-
אנחנו נתמודד אתן בהמשך.
מר לוינטל:
ומה לגבי הדירקטוריונים?
עו"ד סלמן:
המשמעות של ההודעה היא גם פרישה מכל התפקידים האקזקוטיביים ,כלומר הביצועיים שלו-
כיו"ר ועדות או כיו"ר דירקטוריונים וכו' וכיוצא באלה .בסדר? ענה לך?
מר לוינטל:
ענה לי בינתיים .צריך למצוץ את זה.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
אתה ידעת את זה.
מר לוינטל:
איך ידעתי את זה?
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
זה מה שביקשת במכתבך וזה מה שקרה .אתה מעמיד פנים בפני המועצה .אתה רוצה שאני אקרא
את המכתב שלך?
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 - 15מר לוינטל:
כן .תקרא אותו.
לפני שנה,

גב' הרץ:
סליחה ,הוא כתב בתור יו"ר ועדת ביקורת?
אתה יודע שהמינוי שלו בתור יו"ר ועדת ביקורת הוא לא חוקי לאורך כל הקדנציה?!
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
אולי תסתדרו ביניכם ,אתם יושבים אחד ליד השני ,מה אתם רוצה ממני?!
גב' הרץ:
מה אני יכולה לעשות? אתם הושבתם אותנו ביחד .בושה .זה בושה!
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
לכבוד ראש עיריית תל-אביב יפו -מר רון חולדאי.
הנדון -השעית סגן ראש העיר וולוך וחבר המועצה וולוך.
מר לוינטל:
ביקשתי אותך להשעות אותו לפני שנה ,כשהיה טיוטת כתב אישום.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
 22יולי .2008
מר שומר -היו"ר:
גילה שבי ,עוד מעט.
מר לוינטל:
סיפור רמון ,סיפור הירשזון ,סיפור אולמרט,
מר שומר -היו"ר:
רון ,אתה מפריע .חבר המועצה ,אתה ביקשת רשות לשאול את היועץ המשפטי.
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 - 16תן לי רק להגיד משפט ,אל תכנס לי באמצע .ביקשת,
גב' הרץ:
סליחה אני מבקשת.

מר שומר -היו"ר:
ביקשת רשות לשאול את עוזי סלמן ,הוא נתן לך תשובה ואנחנו ממשיכים.
גב' הרץ:
אני מבקשת .נתן לי הרב בכבודו ובעצמו,
שאלה:
זה על חשבונו?
גב' הרץ:
כן .על הנושא שלו ,נושא הביקורת ,ואני מבקשת את היועץ המשפטי ,אני מבקשת שתקשיב לי
הקשבה חשובה ,זה מאוד חשוב גם להמשך וגם לבחירות הבאות.
גב' אגמי:
מוטי ,זה על חשבונך?
גב' הרץ:
כן.
אני מבקשת לומר ככה :מה שנעשה פה ,זאת אומרת ,אחד הדברים שהם בלתי אפשריים ,שאי
אפשר לחיות אתם פה זה הצביעות .יושב פה בן אדם ששלח מכתבים כיו"ר ועדת ביקורת ,שאסור
לו להיות יו"ר ועדת ביקורת .אני מבקשת ממך עכשיו ,שתפתח את הפקודה ,ואתה תראה שיו"ר
ועדת ביקורת יכול להיות אדם שאין מסיעתו ,שסיעתו איננה קשורה בקשר קואליציה ,ואין מי
מסיעתו שהוא יועץ של ראש העירייה .יושבים פה בסיעה ,סיעה אחת ,הגברת היא יועצת ראש
עירייה בנושא של חינוך ,על זה אין מחלוקת ,יש לנו על זה מסמכים .תרבות ,חינוך ,אותו דבר .אין
לא תרבות ולא חינוך בעיר ,אז מה זה משנה .לא .האמת היא שאני מגזימה .הגזמתי .סליחה.
מר שומר -היו"ר:
היא חזרה בה.
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 - 17גב' הרץ:
אסור לו .אסור לו להיות יו"ר ועדת ביקורת .אני טוענת את זה מההתחלה .למה זה חשוב העניין
הזה? שיו"ר ועדת ביקורת -לפחות יהיה ברור שזה נקי מכל פנייה .לא יכול להיות שבן אדם ,רון

לוינטל ,יהיה יו"ר ועדת ביקורת במשך  5שנים כאשר אסור לו ,כל זאת מבלי שהוא התפלג
מהסיעה שלו .באופן פורמלי הוא התפלג מהסיעה ,המשמעות של ההתפלגות שלו מהסיעה -שהוא
לא יכול לרוץ בבחירות הבאות בסיעת שינוי .עכשיו ,אני מודיעה לך אדוני ,אתה היועץ המשפטי,
אני דורשת ממך לבדוק את הסוגיה הזאת ,להתייעץ,
מר לייבה:
בלי האצבע ,בלי האצבע.
גב' הרץ:
סליחה.
להתייעץ עם היועץ המשפטי לממשלה ולקבל את ההחלטות הנכונות.
זאת אומרת ,אם הוא פעל במשך קדנציה שניה בניגוד לפקודה כיו"ר ועדת ביקורת ,אז אני רוצה
לדעת מה התוצאות של זה .ואם הוא אמנם בפועל -זה ברור ,ואני חושבת שתוכל להגיד ידידתו
שיושבת לידו ,הוא התפלג מהסיעה שלו ,שיהיה ברור שלקראת הבחירות הבאות הוא לא יכול
לרוץ עם סיעת שינוי ,עם הסיעה שאתה הוא רץ כיום.
מר שומר -היו"ר:
תודה רבה.
עו"ד סלמן:
אני אבדוק את זה.
ביקשתי ,אני אבדוק.
מר שומר -היו"ר:
הוא יבדוק את זה .תודה
גב' הרץ:
ואם אתה צריך שאני אעזור לך במסמכים ,אז יש לי.
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 - 18מר שומר -היו"ר:
תודה רבה.
מר מרדכי אטיאס בבקשה.
הנושא -ביקורת בעירייה ובחברות עירוניות .זה הנושא.

 .659אישור סדר היום
הצעות לסדר היום:
 .1מר מרדכי אטיאס -ביקורת בעירייה ובחברות עירוניות:
מר אטיאס:
לפני כמה חודשים הביאו לנו את הספר העבה של מבקרת העירייה ,ביקשתי אז בזמנו,
רבותי ,שמעתי אתכם ,תנו לי להשמיע כמה דקות דברי ,ואפנה את המקום.
מר שומר -היו"ר:
בבקשה .בבקשה.
מר אטיאס:
לפני כמה חודשים ,כאשר דו"ח מבקרת העירייה הונח לפנינו ,ביקשתי דחייה של כמה חודשים
לבוא עם הצעה מפורטת -כיצד עלינו לארגן את הביקורת בעירייה ,וראש העירייה התנגד מטעמיו,
לא חשוב ,כבדנו את זה .בחודשים האלה ישבנו בוועדת הביקורת של העירייה ,וראיתי דברים
שאני לא מסוגל ולא מוכן להבין איך בכלל יכולים להתקיים בעירייה הזאת .דו"ח יכול לצאת ב-
 ,2003תגובה ב .2008-אני חוזר .דו"ח של מבקרת העירייה יצא ב ,2003-תגובות תתקבלנה ב-
 .2008זה משהו לא נורמלי.
גב' אגמי:
בעירייה?
מר אטיאס:
בעירייה ,כן .אם היית באה לישיבות היית יודעת.
גב' אגמי:
אני באה ,אתה לא בא.
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 - 19מר אטיאס:
עכשיו זה הויכוח שלי אתך?

זה דבר שאף אחד ,בן-אדם ,אפילו הממוצע ביותר ,שאולי מבין בביקורת  50%ממה שאדם צריך
להבין בביקורת ,לא יכול לקבל את זה .ואנחנו ,שיש לנו תקציב אדיר ,אולי הגדול ביותר במדינת
ישראל ,אנחנו מתייחסים לזה כאילו זה עובר ללא תגובה .זה לא יתכן.
אני מצטער .יש לי נסיון בנושא של ביקורת ,ובדרך כלל ,בכל מקום שאני מגיע אני משתדל להיות
בוועדת ביקורת .למה? כי בוועדת ביקורת אתה חולש על כל הפינות ועל כל מה שקורה בחברה או
בארגון שאתה מייצג או שאתה עובד בשבילו.
אני אתן לכם רק דוגמא .באחד המגזרים שעליהם היתה ביקורת ,ב 2003-ניתנה ביקורת ,הוציאו
 145סעיפים לתגובה ,דנו ב .3-אתם מבינים מה זה?  145סעיפים ,לקחו  3סעיפים והחליטו שאלה
דנים בהם .זה נראה לכם סביר? זה נראה לכם הגיוני? אז אם אנחנו כאנשים אחראים ,כקולקטיב,
קוראים לזה קולקטיב -או כחברים שכל אחד רוצה את טובת העיר ,אין לי ספק שכל אחד מאתנו
רוצה את טובת העיר .ויש לי הצעה .יש לי עוד הרבה דוגמאות אבל אני לא רוצה להלאות אתכם.
נתתי לכם רק דוגמא -שתבינו איפה אנחנו חיים .וגם הביקורת שניתנת -היא לא ניתנת בצורה
מסיבית ורצינית כמו שצריכה להיות ,אלא מאוד מאוד עמומה וחלשה ולא ברורה ,לפעמים אתה
יכול לקבל לכל עניין דו משמעות .וזה לא יכול להיות דבר כזה .ביקורת צריכה להיות חותכת,
ברורה ,ומי שפשע או מי שפגע ,או מי שצריך לשנות משהו -צריך לבוא ולתת את הדין על זה ,ולא
יכול להמשיך בתפקידו בשום פנים ואופן .זה לא יתכן דבר כזה!
אז מה קרה במשך כל ה 5-שנים האלה? זה לא יכול להיות .אני לא מוכן להבין ולא מוכן לקבל
שדבר כזה יהיה בעיריית תל-אביב.
אין לי ספק שראש העירייה ,והוכיח לי כמה פעמים ,שכן אוהב ביקורת ורוצה ביקורת ,אין לי
ספק ,אבל בואו ניתן עזרה ,לנו לעצמנו .לכן אני מציע ,ואני נותן לכם רק דוגמא עכשיו קטנה.
אני מציע דבר פשוט :שנקים וועדה מצומצמת ,שתכלול את היועץ המשפטי ואת המבקר של
העירייה ,ושיקבעו נהלים שיאפשרו למועצה לפקח על פעילות הביקורת בעירייה ובחברות
העירוניות .אני לא רוצה עכשיו להרחיב את הדיבור על מה שקורה בחברות העירוניות רבותי ,איך
ממנים אנשים ואיזה אנשים ,ואיך האנשים האלה גם מתפקדים ,האם הם מסוגלים להרים את
הפרוייקטים או לא מסוגלים ,אבל נעזוב את זה.
לכן אני מציע שבואו נקים וועדה מצומצמת ,שתכלול את היועץ המשפטי ,את מבקר העירייה,
קריאה מהקהל
מר אטיאס:
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פעילות הביקורת בעירייה ובחברות העירוניות.
ואני מבקש להביא את זה להצבעה.
תודה.

מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
כבוד יו"ר המועצה ,חברי מועצה נכבדים ,חבר המועצה אטיאס.
יש נהלים מאוד מפורטים כיצד לנהל ביקורת בעירייה .אני מתייעץ והמועצה מתייעצת -גם עם
מבקרת העירייה או המוסד של מבקר העירייה וגם עם היועץ המשפטי חדשות לבקרים.
קריאה מהקהל:
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
גב' שרה ,שלום לך.
הקהל לא מדבר.
שרה היא כבר חלק מאתנו ,אבל אתה ,תרגע.
חברים ,יש נהלים ברורים.
מלבד אמירות כלליות ,נאמרו פה גם דברים שהם פשוט לא נכונים .מי שמכיר את הספר שעוסק
בביקורת העירייה ובתגובה למבקרת העירייה ועבודת התיקון שמתקיימת -למבקרת העירייה
ולוועדת הביקורת מידי שנה ,יודע שאנו לא עונים ב 2008-ל.2003-
מר אטיאס:
אבל זה קרה.
מר רון חולאי  -ראש העירייה:
יודע שאנחנו לא עונים ב 2008-ל.2003-
מר לוינטל:
הוא התכוון לדו"ח המעקב .יש דו"ח מעקב לשנת .2007
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
יש דו"ח מעקב כל הזמן ,כי עוקבים על דברים שקרו -לפעמים גם בשנת  ,2000וצריך לראות איך
דברים מתקדמים.
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ק ר י א ה.

מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
ולכן יש נוהל.
אני מודה לך שאתה עוזר לי.
מר לוינטל:
אני עוזר לו.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
אני מודה לך שאתה עוזר לי.
ועצם העלאת הנושא כפי שהוא ,אני כבר אומר לך ,אני אבקש מהיועץ המשפטי ומבקרת העירייה
לבדוק מחדש את העניין .יחד עם זה אני מבקש להוריד את ההצעה מעל סדר היום ,כי אין צורך
לדון בעניין הזה ,כי אין לנו כרגע על מה לדון ,כי לא היתה הצעה -על מה לדון.
לכן אני מבקש להוריד את ההצעה מעל סדר היום ,כי בעצם בהצעה לסדר צריך להעלות נושא כדי,
מר לוינטל:
הוא הציע להקים וועדה.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
אמרתי לו :אני מבקש מהיועץ המשפטי לבדוק את הנהלים כדי לראות האם יש בהם צורך
להתייעל .להציע לנו.
תודה.
מר שומר -היו"ר:
אנחנו ניגש,
גב' שכנאי:
אתה מוכן לחדד את ההצעה שלו?
מר שומר -היו"ר:
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מר וירשובסקי:
הוא חושב שהביקורת זה אחד הכלים החשובים ביותר שיש לנו,

מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
גם אני חושב.
מר וירשובסקי:
כחברי המועצה.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
גם אני חושב.
מר וירשובסקי:
לבדוק את פעולות העירייה.
לא שהעבודה היא לא טובה ,אבל בסה"כ התוצאות הן לא מיידיות ולא מספיק בהירות,
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
כן ,אבל לא ראינו דוגמא אחת שיש לדון עליה.
מר שומר -היו"ר:
הוא לא התייחס לזה.
מר לייבה:
איזה דוגמא? מה הדוגמא?
מר וירשובסקי:
הרי הוא לא מבקש לקיים דיון.
מר לייבה:
איזה דוגמא נתת.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
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אמרתי שאני אבקש.
מרדכי אני מתפלא עליך .הרי אמרתי שאני אבקש מהיועץ המשפטי ומבקרת העירייה לבדוק את
הנהלים מחדש ,כמו שהוא ביקש.

מר וירשובסקי:
אז אם הוא מסתפק בזה ,בבקשה.
מר אטיאס:
הדוגמא היתה אדוני ראש העיר,
מר וירשובסקי:
הוא מציע שהיועץ המשפטי,
מר שומר -היו"ר:
אנחנו ניגשים להצבעה.
מר אטיאס:
מתי זה יהיה?
מר לייבה:
מי בעד הורדת ההצעה מסדר היום?
ארנון ,אנחנו מצביעים.
קריאה:
שמית.
מר לייבה:
שמית.
אנחנו מצביעים.

1.
2.

ה צ ב ע ה
בעד הורדת ההצעה מסדר היום:
שומר
חולדאי
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
.12

ספיר
גלעדי
וולוך
אבי-גיא
טיומקין
חושן
דיין
לוברט
אמינוב
שביט

מר לייבה:
מי נגד? כלומר בעד ההצעה?
ה צ ב ע ה
נגד -כלומר בעד ההצעה:
אטיאס
1.
הרץ
2.
לוינטל
3.
וירשובסקי
4.
להבי
.5

נמנעים ה"ה:
דקל
שכנאי

בעד הורדת ההצעה מעל סדר היום 12 -חברי מועצה ,נגד – כלומר בעד ההצעה 5 -חברי מועצה,
נמנעים 2 -חברי מועצה.
החלטה :ההצעה ירדה מסדר היום.
 .2שלמה מסלאווי -להציל את שיקום השכונות מחיסול.
מר מסלאווי:
ראש העירייה ,חברי מועצה.
האמת ,בדרך לכאן אני חשבתי אם כדאי להעלות את הנושא הזה שוב פעם .אני מאמין שחברי
המועצה זוכרים ,אולי פעם שלישית שאני מעלה את נושא שיקום שכונות.
מר ספיר:
מחזור.
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במחזור יש תוצאות ,פה אין.

מר לוינטל:
ומה קורה עם זה?
מר מסלאווי:
תשמע בסוף.
אתה רוצה שנעשו דיון? תן לי לדבר .עכשיו יש לך תיק על הראש שאתה צריך לטפל בו.
אני ,בפעם האחרונה לפחות ,העלתי את נושא שיקום שכונות ,וכל חברי המועצה היו בעד ,כולל
ראש העירייה .אני דאגתי ,רציתי מאוד שיהיה פורום בראשות מנכ"ל עיריית תל-אביב ,שהאמנתי
שמשם אולי תבוא הישועה.
קריאה מהקהל.
מר לוינטל:
מהפורום?
מר שומר -היו"ר:
שרה ,אנא?
מר מסלאווי:
מהפורום.
מר שומר -היו"ר:
למה את מפריעה?
קריאה מהקהל.
מר שומר -היו"ר:
שרה ,אנא ,אנא .שבי בשקט .אני מודה לך ,אני מודה לך ,אני מודה לך מאוד .הרי זה לא הכנסת,
בכנסת זרקו אותך ,פה לא ,אז שבי בשקט.
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מר שומר -היו"ר:
אני מבקש ממך ,אני עונה לך ,אנחנו פועלים לפי הנהלים .נקודה .אני לא רוצה להתווכח אתך
בכלל עכשיו .אם אתה מפריע ,אני קורא לך פעם ראשונה ,ואחר כך יוציאו אותך גם כן .אל תגיד
לי בסדר .באמת .עם כל החכמות שלכם!
תמשיך מסלאווי .תמשיך ,תמשיך.
תודה .תמשיך.
מר גלעדי:
רון תקשיב לו.
מר לוינטל:
אני מקשיב לו ,אבל תקשיב מה שהוא אמר .הוא אמר שבפעם שעברה בסוף הדיון הוא הסכים
להצעת ראש העיר ,הצעה שגויה ,להעביר את זה לפורום.
מר גלעדי:
הוא לא אמר שגויה.
מר לוינטל:
ולא יצא מזה כלום.
מר מסלאווי:
אני עוד לא אמרתי מה יצא .תן לי.
מר לוינטל:
אז היום זה עובר לפורום או עובר לפה? אם זה עובר לפורום -זה לא מעניין.
מר שומר -היו"ר:
רון ,רון.
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זה עובר היום לפורום?
זה יהיה פה?

מר מסלאווי:
כן.
מר שומר -היו"ר:
למה אתה שואל אותו שאלות ולא נותן לו לדבר?
מר לוינטל:
אני מנסה להבין .אם זה עוד פעם עובר לפורום ,זה לא מעניין אותי לשמוע.
מר שומר -היו"ר:
קח אותו למשרד בבוקר ,תיתן לו את העצות שלך ,נקודה .סוף .תמשיך! תמשיך! מה אתה נותן
עצות פה לכולם .כבר קיבלת היום פעם אחת!
בבקשה ,תמשיך.
מר מסלאווי:
פרופ' זהר ,אני לא יודע איך את מצליחה אתו.
מר שומר -היו"ר:
מסלאווי באמת ,אל תענה ,תמשיך ,בבקשה.
מר מסלאווי:
אז אני יצאתי מכאן שמח וטוב לב ,יצאה מכאן הבשורה -יש פורום בראשות המנכ"ל .ומה קרה
מאז לדעתכם?
מר לוינטל:
כלום.
מר מסלאווי:
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לשכות ,מנהלי מחלקות ,כל העירייה .שנה עברה ,מה קרה? שום דבר.
מר לייבה:
מי הסמכות שצריכה להחליט?

מר מסלאווי:
שום דבר לא קרה .אני הייתי בטוח שמעניין אתכם הנושא של שיקום שכונות .אז דיברנו על
שכונות ,נכון ,והנושא היה -השכונות לאן .ואני אזכיר בקצרה מה אמרתי אז .אמרתי שהשכונות
בתל-אביב ,יש כ 16-שכונות שיקום בתוך תל-אביב ,ומה שקורה ,יש אלפי פליטים -עובדים זרים,
אוכלוסיות חלשות שמגיעות לשכונות ,ושאלתי מה אפשר לעשות ,איך לעזור לתושבים שנמצאים
וצריכים לקלוט את כל התושבים הללו .ואז קם פורום ,מה היתי צריך יותר מזה? פורום של
מנכ"ל העירייה וכל אנשי המקצוע כדי לפתור את הבעיה .אז אם מאז ועד היום שנה חלפה ולא
קרה כלום,
מר לייבה:
מה זאת אומרת לא קרה כלום?
מר מסלאווי:
גם לך אסור להפריע לי ,כמו שלרון.
בסוף תגיד מה שאתה רוצה ,אם בכלל אתה יכול לדבר.
מר לוינטל:
מגיע לך שלא קרה כלום ,כי הסכמת לפורום.
מר מסלאווי:
ואם אני אסכים עכשיו? אתה יודע מה ,אני אלך אתך .ואם אני אסכים עכשיו שיהיה דיון ,מה
יקרה? מתי הדיון יהיה? תענה לי אתה -כזה מבין גדול?
מר לוינטל:
מצידי -היום.
מר מסלאווי:
כולם יחליטו שיהיה דיון ,מה יקרה?
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מצידי שיהיה היום.

מר מסלאווי:
זה יהיה ב 2010-אולי.
מר לוינטל:
שיהיה היום.
מר מסלאווי:
יכולים להצביע היועץ המשפטי?
מר לוינטל:
כן.
מר מסלאווי:
יכולים להצביע שיהיה דיון עוד שבועיים? עוד חודש?
עו"ד סלמן:
אין ישיבת מועצה.
גב' להבי:
שיהיה דיון עכשיו.
מר לוינטל:
היום.
מר מסלאווי:
לא ,אבל אני הולך לשיטתו.
מר שומר -היו"ר:
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למה שאתה אומר.
גב' להבי:
אני רק רוצה לעזור לך .בישיבה  74של המועצה,

מר שומר -היו"ר:
מיטל ,אבל תתני לו לדבר.
שלמה ,אל תשאל את השאלות.
גב' להבי:
בישיבה  49אתה אמרת השכונות לאן ,וזה באמת הצעה ממוחזרת ,אבל הגיע הזמן שנדון.
מר מסלאווי:
נדון היום?
מר לוינטל:
כן .כן כן.
גב' להבי:
נעשה את זה היום.
מר מסלאווי:
אני בעד שנדון היום ,זה יכול להיות?
מיטל להבי ,אני בעד שנדון היום.
קריאות
מר מסלאווי:
אני רוצה להזכיר מה קרה.
יושבים כאן ,אמרתי ,נציגים מכל השכונות ,יחד ניסינו לעשות מאבק מול הממשלה ,מאבק
שנכשלנו בו ,אבל לפחות לזכותם של החברים והחברות כאן -שעשינו כמה מפגשים עם שרים,
חברי כנסת ,ישיבות בתוך השכונות ,ובפעם הראשונה לפחות -אם אני זוכר ,היה מפגש עם איזה
שר ,כי שרי השיכון שם התחלפו כל יומיים ,והיתה החלטה שהשכונות יצאו רק מהתחום הפיזי.
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טורפד .עכשיו בצר לנו הגענו לפה .אנחנו ניסינו דרך הממשלה ,ומה שקורה בשכונות לא בדיוק
מעניין את הממשלה ,אז אנחנו חשבנו ואמרנו-בואו נפנה לעירייה .מאחר שהעירייה היא חזקה
וחזקה מאוד ,ולעירייה יש תקציב של  4מיליארד שח' ,והעירייה היא נותנת דוגמאות לכל הערים
בארץ ,וכאן זה המבחן של העירייה להכנס במקום הממשלה כאשר אין ממשלה .ואני מאמין

שביכולות ,בכוחות ,במשאבים שיש לעירייה ,אפשר להכנס ולהציל עשרות אלפי ילדים ועשרות
אלפי משפחות שתכף אני אגיד לכם במה הם הולכים להיפגע.
גב' שכנאי:
אתה יכול לדבר על סכומים גם?
מר מסלאווי:
כן .אבל פה אני רוצה לדבר על נושאים.
בנושא הפיזי -אנו מדברים על שיפוצים והרחבות של דירות ,שיפוצי בניינים ,שיפור תשתיות ,סיוע
ברכישות דירות.
בתחום החברתי,
קריאה מהקהל.
מר מסלאווי:
בתחום החברתי -מרכזי הכשרה ותעסוקה ,קורסים ומלגות להכשרה מקצועית.
מר לוינטל:
איפה ראש העירייה?
מר מסלאווי:
בשביל מה?
מר שומר -היו"ר:
מה אתה רוצה ממנו?
גב' אגמי:
הוא שומע.
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מה אתה דואג באמת?
גם שואלים לפעמים איפה אתה.

מר לוינטל:
כי אחרי זה הוא יגיד להוריד את זה מסדר היום.
מר שומר -היו"ר:
אז הוא יגיד .הוא שומע גם בחוץ.
מר מסלאווי:
לא ,לא יש לי הצעה.
מר שומר -היו"ר:
זו זכותו.
מר מסלאווי:
קורסים ומלגות להכשרה מקצועית.
יעוץ תעסוקתי והפניה לעבודה.
פיתוח פרוייקטים ותכניות למען הקהילה.
בתחום החינוך -סבסוד בגנים ובמעונות ,מוכנות לכתה א' ,מרכז למידה ,מלגות להשכלה גבוהה,
מרכזים טיפוליים.
מאיפה אני מביא את הכסף? בדיוק באת בזמן .יש את המינהלת ,הקימו את המינהלת ,התקציב
של המינהלת – אם לא ידוע לכם -הוא תקציב של  100מליון שח' בערך? אז אני בא ואומר ,ואני
מאמין -גם בשם נציגי השכונות.
מר לייבה:
איזה מינהלת?
מר מסלאווי:
מינהלת ה 100 .100-מליון ,מינהלת ה ,100-מסתדר?
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לא ,זה לא מסתדר .זה אפליקציה שלך.
מר מסלאווי:
 70מליון?
מר לייבה:
גם לא ,אבל לא משנה.
מר מסלאווי:
יש כמה עשרות מליונים ,אז בואה תראה לאן אני רוצה להוביל.
אני סה"כ מנסה לתת לכם הצעה שאני מאמין שגם ראש העירייה יסכים לה .אנחנו בשכונות
רוצים לחגוג ,אנחנו רוצים לחגוג עם כל מה שקראתי קודם ,עם כל הנושאים האלה -שימשיכו
להיות בשכונות .ואנחנו נהיה מוכנים ,אני מאמין ,לוותר על החלק שלנו ,על החלק היחסי מתוך
ה 70-מליון שח' של חגיגות המאה .גם ראש העירייה וחברי המועצה ,אני מאמין שיהנו מההצעה
הזאת ,וגם אנחנו בשכונות נהיה מההצעה הזאת .אין לי ספק שהעירייה יכולה להכנס לנושא ,
והיתי מאוד רוצה שלא יחזירו אותנו חזרה לממשלה.
מר גלעדי:
כי אין ממשלה.
מר מסלאווי:
כי אין ממשלה.
את יודעת את זה שאין ממשלה.
מר שומר -היו"ר:
נו באמת ,עזבו נו.
מר מסלאווי:
אין ממשלה .ואני חושב ששעת מצוקה כזאת ובעיה כזאת גדולה ,אני מאמין ורוצה לקוות שיהיה
פתרון.
עכשיו יש שתי אפשרויות .האפשרות היחידה -לאלה שלא כל כך בקיאים בנושא ,שאני מבקש
להביא את זה לדיון .כמו שאמר עו"ד לוינטל,
מר שומר -היו"ר:
אתה מציע.
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שאני מציע להביא את זה לדיון ,ואז יש הצבעה של חברי המועצה.
בהנחה שחברי המועצה מצביעים שכן ,אז הדיון יכול להיות עוד כמה חודשים ,אולי בקדנציה
הבאה.

מר לוינטל:
שיצביעו שהדיון יהיה היום.
מר מסלאווי:
אני שאלתי את היועץ המשפטי .אם אפשר להצביע שגם יהיה היום ,אני מוכן שנעשה את זה .אז
בוא נשמע אותו.
מר לוינטל:
הוא כבר קבע את זה פעם.
מר מסלאווי:
אז בוא נשמע אותו.
גב' להבי:
כמה עולה הנושא החברתי?
מר גלעדי:
 4מליון פיזי ,מליון -חברתי.
מר מסלאווי:
ראש העירייה לא הבין ,אני אגיד עוד פעם.
שאלתי אותו והוא יענה .היועץ המשפטי ,אתה מוכן לענות?
עו"ד סלמן:
התשובה היא שאפשר להצביע על זה.
ראש העירייה:
על תקציב?
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לא ,לא תקציב .תקציב לא.

עו"ד סלמן:
על דיון אפשר.
מר מסלאווי:
לא אמרתי על תקציב.
מר לוינטל:
למה אמרתם שאפשר?
עו"ד סלמן:
על דיון ,לא על תקציב.
מר מסלאווי:
על דיון אני לא הייתי צריך לשאול אותך ,אתה הרי מבין .אני לא ביקשתי לשאול אותך על דיון.
מה? אני צריך לשאול אותך על דיון? נו באמת .שאלתי אם אפשר לעשות דיון ולקבוע שהדיון יהיה
עוד שבועיים .על זה אני רוצה שתענה.
עו"ד סלמן:
לא .התשובה היא לא .אתה יכול -או להצביע להעלות נושא שהוא לא תקציב -היום ,או שאפשר
להצביע על הנושא -שהוא יתנהל בישיבת המועצה האחרת ,אחת מהבאות.
מר מסלאווי:
הישיבה הבאה.
מר שומר -היו"ר:
ישיבת המועצה הבאה.
מר מסלאווי:
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אז אני רוצה להביא את הנושא.
עו"ד סלמן:
מועצה אחרת.

מר מסלאווי:
ושזה יבוא לישיבה הבאה.
עו"ד סלמן:
לא בהכרח
מר שומר -היו"ר:
מועצה הבאה .בסדר.
מר מסלאווי:
לא  .בישיבה הקרובה.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
כבוד יו"ר המועצה ,חברי מועצה נכבדים ,ידידי מר שלמה מסלאווי.
האמן לי ,בחיי שאני מבין ,אחרי  5שנים בקואליציה -שבעוד  3חודשים יש בחירות .כנראה.
מר מסלאווי:
אני לא פאר ויסנר.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
אני אמרתי שאתה פאר ויסנר? אני אמרתי כנראה שבעוד  3חודשים יש בחירות.
מר מסלאווי:
אני במקום אלה שלא יכולים לדבר.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
אני לא יודע ,ככה נדמה לי ,כך אני מרגיש.
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שקרו בשכונות ,לתוספות עתק לחינוך ורווחה ,יכול עכשיו לבוא ולהגיד -מה שאני לא מבין את
זה ,אני הצעתי ולא דנו .עיריית תל-אביב יפו -מתוך תפיסת עולם שיוויונית משקיעה בכל שנה
סכומי עתק בסיוע לאוכלוסיות חלשות ,וזה בלי קשר לפרוייקט שיקום שכונות-שהוא פרוייקט
קטן ,דל תקציבים ,מדולדל ומדלדל על ידי הממשלה בעקביות .אבל אם תסתכל מה הוסיפה
עיריית תל-אביב בשנים האחרונות ,זה הרבה הרבה הרבה הרבה הרבה הרבה יותר מזה .זה בא

לידי ביטוי במפעלי הזנה ,בשעות תגבור והעשרה שהקפם חסר תקדים בכל מערכת חינוך אחרת,
בהנהגת יום לימודים ארוך בדרום העיר ,בהפעלת מועדוניות עד  -19.00לאפשר להורים לעבוד
מחד ולילדים להשאר במסגרת חינוכית מאידך .על רקע זה עיריית תל-אביב מצרה ,והיא גם
כואבת את זה ,על החלטת הממשלה לסגת ממימון השרותים האלה -שהיא החליטה בעבר,
שרותים ממלכתיים ,שפוגעים בעניין הזה .דרך אגב ,בדברי לאחר מכן -כשאשא את דברי ,אני אתן
סקירה על  2-3דברים שלאחרונה הממשלה עושה ,לדאבוני בעקביות ,שבמסגרתם היא באמת
מקצצת מעיריית תל-אביב ומטילה עלינו יותר ויותר משימות שהיו משימות של הממשלה עצמה.
פרוייקט שיקום שכונות מופעל בשכונות כפר שלם ,התקווה ,עזרא ,שפירא ,לב יפו ,עג'מי ויפו ד'.
הפרוייקט צומצם על פי החלטת הממשלה בשנת  ,2007המלצת שר השיכון דאז מר מאיר שטרית,
ועמד השנה על  50%מתקציבו המקורי.
על פי החלטה זו ,מ –  1.1.2009יקוצץ הפרויקט לחלוטין ,למעט החלת חוק חינוך חובה חינם מגיל
 3וסיוע במלגות לימודים אקדמאיים .השרותים שיקוצצו ויבוטלו כוללים תגבור לימודי וכל מיני
דברים שניתנו,אבל שאנחנו נתנו הרבה יותר מהם .אתה מכיר אותם -בגבולות של משהו כמו
מליון שח' ,חצי מליון שח' או משהו כזה -הנוספים שעוד נשארו ,אני לא זוכר כמה עוד נשאר.
בשנת  2008השרותים תוקצבו במלואם למרות קיצוץ משרד השיכון.
תקציב  ,2009חברי המועצה ,ידון על ידי המועצה הבאה ,כך הוחלט על ידי המועצה הזאת .ולכן
הנושא של תקציב  2009יעלה במסגרת התקציב של  2009ושם ידונו סדרי העדיפויות הכוללים של
מועצת העיר לשנים הבאות ,לשנה הבאה.
מר גלעדי:
רון ,יש פה משהו אחר .ברגע שהממשלה מחליטה ,הממשלה ,מחליטה על ביטול פרוייקט שיקום
שכונות ,אני לא מדבר תקציבית ,יש פררוגטיבה לשכונות לקבל את הנושא של מלגות ,את הנושא
של סבסוד בגני ילדים ,וזה רק החלטת ממשלה.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
מה שניתן על ידי הממשלה,
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ברגע שהיא מוציאה את החלטת הממשלה בתחום החברתי ,המשמעות היא קריסה .ואני לא
מדבר כרגע על  5מליון שח' 5 ,מליון שח' זה כסף קטן .אבל יש דברים נוספים.

מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
תקשיב לי רגע ,תקשיב .אני אומר עוד פעם :תקציב  2009ידון במסגרת הדיונים של המועצה
הבאה ,אחרי הבחירות .כך עשתה עיריית תל-אביב בקדנציה הקודמת ,כך היא עושה מידי
בחירות ,וכך יהיה גם הפעם .לא נכון שהמועצה הזאת תחליט לגבי המועצה הבאה.
ולכן ,אפשר לדון במה שאתה רוצה .באמת לדון ,ולדבר .דרך אגב ,אפשר לדבר עד מחר ,כשלא
יודעים את המספרים ולא מבינים -רק את המשמעויות של החלטות שבוצעו בשנה האחרונה,
בזמן האחרון .זה  5מליון ,וזה עוד  10מליון ,וזה עוד זה וזה עוד זה ,וזה הכל הוצאות שלא נצפו
מראש.
מר לייבה:
מעל  100מליון.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
שלא נצפו מראש .ואם נמשיך עוד את העניין הזה אנחנו נכנסים למצב שבו עיריית תל-אביב
נכנסת לגרעון.
ולכן אני מתפלא עליך שלמה.
מר מסלאווי:
למה אתה מתפלא?
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
אני אגיד לך למה .הסברתי למה .כי פתאום מתברר לי שאתה ,שהיית שותף כל כך נאמן להשגים
שהיו ,פתאום הרגשת שיש בחירות עוד  3חודשים.
מר מסלאווי:
לא נכון .אני העליתי את הנושא לפני שנה ודיברתי,
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 - 39מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
ולכן אני מקבל,
קריאה מהקהל.

מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
לא .שמע .תקשיב.
אפשר להגיד עד מחר מאבק .גם אני יודע את המאבק ,גם אני נאבק.
קריאה מהקהל
אני תושב העיר.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
וודאי שאתה תושב העיר ותבדוק אצלך בשכונה -ביפו ג' ,ותבדוק ותראה כמה אתה מקבל תוספת-
שלא מקבלים במקום אחר ,ואתה יודע את זה.
קריאה מהקהל:
אין ספק ,אבל צריך עוד.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
ולכן הנושא הזה ידון במסגרת תקציב  ,2009כי ל 2008-לא נפגעו השרותים ,וצריך לבוא ולומר את
זה בצורה ברורה ,ולכן אין כרגע על מה לדון ,והנושא ידון במסגרת תקציב .2009
ולכן,
מר לוינטל:
אתה ממליץ להוריד את זה מסדר היום.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
תשמע ,אל תלמד אותי מה לעשות .לא לא ,תסלח לי ,מר לוינטל,
מר לוינטל:
זה הרעיון ,כי אף נושא לא מצליח לעבור.
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מתאריך ב' אב תשס"ח )(03/08/08
 - 40מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
ולכן שלמה ,אני מקבל את הצעתך ואנחנו נדון על זה במסגרת הדיונים שיהיו לקראת דיוני תקציב
 ,2009כפי שביקשת.

מר מסלאווי:
למה ?
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
עכשיו אין מה לדון ,עכשיו לא נחליט החלטות תקציביות ל.2009-
מר מסלאווי:
למה?
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
כי המועצה הבאה ממילא תתכנס וממילא תחליט על .2009
ולכן אין משמעות ,ולכן גם לא יתקיים דיון על זה.
אני מקבל את הצעתו של שלמה ואנחנו נדון על זה במסגרת הצעת התקציב ל .2009-מקובל עליך
החלטה כזאת?
מר מסלאווי:
יש עוד אפשרויות?
קריאה:
כן ,יש עוד אפשרויות.
מר לוינטל:
צריך לאפשר להעלות את זה עכשיו.
מר לייבה:
מי בעד ההצעה כפי שמסלאווי וראש העיר עכשיו נסחו אותה?
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מתאריך ב' אב תשס"ח )(03/08/08
 - 41קריאות
גב' להבי:
אני רוצה לדעת על מה אני מצביעה.

מר מסלאווי:
להחליט להעביר  5מליון שח'.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
אתה לא יכול ,ולא אעביר .אתה לא יכול להחליט .אל תזכה לי בפופוליזם ,אתה לא יכול ולא
תעביר.
מר גלעדי:
אני רוצה לתת הצעה,
מר לוינטל:
אתה רואה שאפשר לעלות כאשר רוצים?!
קריאות
מר גלעדי:
רון רון ,תקשיב רגע .הנושא הזה טעון ,הנושא הזה רגיש ,הנושא הזה כואב להרבה מאוד אנשים,
אל תעשה פוליטיקה בנושא הזה ,שב בשקט עכשיו.
אני מנסה לעגן הצעת החלטה-שבסופו של דבר ,היות שהנושא הזה הוא נושא שחשוב לכולנו,
מר לוינטל:
על סמך מה הוא עולה עכשיו?
מר גלעדי:
כי המשמעות של ביטול שיקום שכונות הוא הרה אסון .לכן ,מה שרון אמר,
עו"ד סלמן:
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מתאריך ב' אב תשס"ח )(03/08/08
 - 42ארנון ,ארנון ,אין לך זכות דיבור.
מר גלעדי:
אני אציע הצעה,

מר לוינטל:
גם אני רוצה לעלות.
מר לייבה:
הוא לא יכול.
מר שומר -היו"ר:
הוא לא יכול ,אמרתי לו את זה.
מר לייבה:
הוא ירד .הוא הוריד אותו ,מה אתה רוצה?
מר שומר -היו"ר:
בבחירות הבאות ,בבחירות הבאות אתה אולי תהיה מ"מ שלי ,אולי ,אולי ,אולי!עשה לי טובה רון.
שמעת שאמרתי לו לרדת .עזרו לי.
קריאות
מר שומר -היו"ר:
יותר טוב ממך .יותר טוב ממך .אתה לא יודע מה אתה בבוקר ,ואת תכנס אתי.
קריאות
מר מסלאווי:
הוא רוצה ב .2009-ב 2009-אולי אני לא אהיה פה.
קריאות
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 - 43מר מסלאווי:
אני לא מעמיד .2009-

מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
רבותי ,את הנושא -רוצים לדון עליו במנותק מתקציב ,אני מוכן לדון במועצה הבאה .זה בסדר?
נדון בזה.
מר גלעדי:
.100%
מר לייבה:
עולה במועצה הבאה דיון,
שאלה:
מתי זה המועצה הבאה?
מר לייבה:
המועצה הבאה זה דיון בספטמבר.
מי בעד ההצעה לדון במועצה הבאה?
מר לוינטל:
שמית.
מר לייבה:

.1
2.
3.
4.

ה צ ב ע ה
בעד ה"ה :נגד ה"ה:
לוינטל
שומר
חולדאי
ספיר
אגמי

נמנעים ה"ה:
אין
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 - 445.
6.
7.
8.
9.
.10
11.
12.
13.
.14
15.
16.
17.
18.
19.
20.
.21

מזרחי
גלעדי
מסלאווי
דרורי
טיומקין
מוזס
חושן
דיין
להבי
עזרא
לוברט
אמינוב
זעפראני
לוי
אטיאס
הרץ
שביט

רון,אתה לא בעד?
מר לוינטל:
אני בעד לדון היום.
מר לייבה:

22.
.23

המשך ה צ ב ע ה
בעד ה"ה:
שכנאי
וירשובסקי

בעד –  23חברי מועצה ,נגד 1 -חבר מועצה ,נמנעים -אין
מר לוינטל:
עכשיו אני רוצה להכנס לנעליו בהצעה שלו.
עו"ד סלמן:
אין הליך כזה.
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מתאריך ב' אב תשס"ח )(03/08/08
 - 45מר לוינטל:
שלמה ,עשו עליך קטע.
מר מסלאווי:
לא לא .זה יהיה במועצה הבאה.

מר לייבה:
יש דיון במועצה הבאה.
החלטה :הנושא ידון בישיבת המועצה הבאה ,במנותק מתקציב.
 .3הרב נפתלי לוברט -התייחסות למורשת ישראל בארועי שנת המאה לעיר:
מר שומר -היו"ר:
נפתלי ,בבקשה .התייחסות למורשת ישראל בארועי שנת המאה לעיר תל-אביב יפו.
קריאות
מר לוברט:
אדוני היו"ר ,חברי מועצה שנשארו .שמוליק,לאיפה אתה הולך? מפא"יניק ,בו תשב פה .ראש העיר
יצטרך לענות פה אבל הוא כנראה שומע.
אני מחזיק פה את התכניה של שנת ה ,100-שהכותרת שלה -היה שווה לחכות  100שנה.
מר רון חולדאי -ראש העירייה:
לוברט ,אני שומע.
מר לוברט:
אתה שומע אותי? בוא ,אתה צריך לענות לי.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
אני אענה ,זה בסדר.
מר לוברט:
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מתאריך ב' אב תשס"ח )(03/08/08
 - 46אבל בלי צחוק ,רציני הכל.
מר חולדאי  -ראש העירייה:
כל מילה .לא ,אני לא מתחייב על תשובה ,אבל אני שומע כל מילה.

מר לוברט:
אתה בסוף תעשה תשובה ,אתה תראה ,לא יהיה לך ברירה.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
התשובה בידי שמיים.
מר לוברט:
הופה ,יפה.
אז היה שווה לחכות  100שנה .כשאני מסתכל על הארועים של המאה שנה ,אני מצפה ,כשבאים
להציג לתושבים היום  100שנות תל-אביב ,זה בא גם לשכתב קצת הסטוריה -מה היה .וכשאני
קורא פה בתכניה -זה מרתון תל-אביב ,וצילום ,וגלישה ,מחווה ליפו ,תערוכת צילומים ,מופעי
מוזיקה ,בידור ,ארוע אמנותי ססגוני ,פסטיבל ,פסטיבל ,זהו .אני לא רואה פה איך משכתבים פה
את ההסטוריה קצת אל הציבור -מה היה פה ב 100-שנות העיר תל-אביב .אני מדבר יותר מבחינה
מסורתית-מה היתה העיר פה ,על המסורת ,מה היה פעם ,קצת להעביר גם את התחושה של מה
היה פעם .יש לי פה ציטוטים קצת למשל מדברי העיר ,בשנת תרפ"ג איחדו את השכונות בעיר ואז
ההחלטה,
מר לוי:
יו"ר סיעת אגודת ישראל ,אתה שותף מלא בקואליציה ,לא יכלת לדאוג לזה? אתה שותף מלא
הרי ,מה הבעיה?
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
מר דורון לוי -אתה היית שותף מלא ,מה אתה רוצה? מה אתה רוצה?
מר לוברט:
אני למשל קורא את החלטת מועצת העיר בתרפ"ג,
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 - 47מר וירשובסקי:
ב.1923-
מר לוברט:
ב ,1923-יפה .יום המנוחה הרשמי בשטח תל-אביב הוא יום השבת .ביום זה יהיו סגורים כל
העסקים ,בתי חרושת ,תעשייה ,בתי מלאכה ,שום מו"מ .כל מיני דברים כאלה.

אני קורא את החלטות מועצת העיר במודעה העירונית מס'  ,36האוטובוסים הציבוריים וכו' וכו'.
אני לא רוצה להאריך פה ,אבל היתה התייחסות במועצות העיר ,גב' יו"ר ועדת הביקורת
האמיתית ,לא המתחזה .היתה ,צריכה להיות התייחסות .תקחו את כל הרחובות ביפו .כל
האדמו"רים מופיעים שם היום בשכונות יפו ,כי העיר תל-אביב בראשיתה ובאמצעיתה -היו בה
תושבים מכל הסוגים.
אני ראיתי פה משהו יפה מאוד :רוקח בתש"ו ,מוטל'ה ,איזה שנה זה תש"ו?
מר וירשובסקי:
.1946
מר לוברט:
 ,1946הנה ,הקומפיוטר אמר.
הוא כותב כך :תל-אביב היא לא רק העיר העברית הראשונה מבחינת הרכב האוכלוסיה והצביון
העברי המיוחד שלה אלא גם עיר ששבתות ומועדי ישראל ניכרים ונשמרים בה יותר מבכל ישוב
אחר בארץ ישראל.
גב' שכנאי:
הרב לוברט ,למה לא תגיש הצעה למינהלת?
מר לוברט:
אני מגיש הצעה ,ברגע זה אני מגיש הצעה .לאחר שראיתי את התכניה ,אני מבקש לא לקיים דיון
ולא בשנת תקציב  2009ולא ב ,2008-שראש העיר בכבודו ובעצמו קצת ינחה את הנוגעים בדבר
קצת להכניס יותר ארועי מסורת של היהדות.
תודה רבה.
גב' הרץ:
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 - 48לא ,זו לא הצעה לסדר.
מר לוברט:
זה ההצעה שלי.

גב' שכנאי:
לא ,אתה רק יכול,
מר שומר -היו"ר:
היא צודקת ,זו לא הצעה לסדר.
מר לוברט:
לא מציע דיון ,מציע הצעה.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
הדס תתעדכני ,החוק השתנה.
גב' שכנאי:
למה?
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
תתעדכני ,תקראי את החוק.
מר שומר -היו"ר:
בבקשה ,בבקשה.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
מר לוברט ,איפה אתה?
במועצה הציבורית-שמייצגת את כלל האוכלוסיה והציבור שלנו ,גם התקבלו הצעות חשובות
שהתקבלו ,למשל חבר המועצה שיושב על ידך ,באותם דברים שנוגעים למסורת ישראל .אני
אשמח,
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 - 49מר לוברט:
אבל בתכניה אין כלום.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
תרשה לי

מר לוברט:
אני מרשה לך.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
אני אשמח אם אתה או מי מטעמך ייפגש עם מינהלת שנת ה 100-ויעלה הצעות נוספות ,ואנחנו
נשקול בחיוב ,בהתאם,
מר לוברט:
מקובל.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
כדי להוסיף דברים נוספים.
מר לוינטל:
יהיה דיון במועצת העיר?
מר לוברט:
לא לא ,אני לא צריך דיון.
מר לוינטל:
אז בשביל מה אתה מעלה הצעה לסדר -אם היא לא מיועדת להיות בדיון?
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
מפריעים לי.
כבוד היו"ר ,אם אתה יכול לבקש ממר לוינטל אי פעם להתאפק ולא להתפרץ לדברי ,ולהתאפק.
מר לוינטל:
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 - 50זה אותו דבר כל הזמן ,ואתה מאפשר לזה לקרות .מקשקשים  10דקות וזה לא עולה על סדר היום.
מר שומר -היו"ר:
הוא אומר את זה לבד.

מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
מר לוינטל ,אענה לך בלשונך .מי שאומר על אחר שהוא מקשקש ,אומר עליו -איסתרא בלגינה,
קיש קיש קרייא .אבל לי מותר להגיד רק בלשונך ,רק שאצלי זה מצלצל קצת יותר טוב מאשר
אצלך.
מר לוינטל:
אצלך הכל מצלצל יותר טוב ,אבל למה שזה לא יהיה בדיון?
מר שומר -היו"ר:
אבל הוא לבד ענה .הפה שאסר,
מר לוינטל:
אז בשביל הוא מעלה את זה?
מר שומר -היו"ר:
תסביר לו את זה.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
אני אסביר לך.
מר לוברט:
אני לא צריך דיון.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
אבל חבל על הזמן שלנו עכשיו ,אתה מפריע לנו.
מר לוינטל:
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מר שומר -היו"ר:
לא  .ללימוד הנושא זה לא בזבוז .נקודה.

מר לוינטל:
אותו דבר כל פעם .מעלים הצעה ,ואז מעבירים אותה לסדר יום ,ואז מורידים את זה מסדר יום.
מה עם ההצעה לסדר? אתה לא רוצה להעלות אותה?
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
ולכן מר לוברט ,אני מקבל את הצעתך ואנחנו נדון בה יחד עם אנשיך או מי מטעמך ,כדי להכניס
גם בנושא הזה תיקונים ראויים לשביעות רצונך ,אני מניח.
תודה רבה.
מר שומר -היו"ר:
נפתלי ,מקובל עליך?
מר לוברט:
מקובל עלי.
מר שומר -היו"ר:
אז אנחנו מצביעים .מי בעד ההצעה הזאת? ,מה שאמר ראש העירייה?
מר לייבה:
מי בעד להוריד את זה מסדר היום?
גב' הרץ:
שמית.
מר לייבה:
שמית.
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לא צריך שמית.
גב' הרץ:
אני מבקשת שמית.

מר לייבה:
לא משנה.

1.
2.
3.
4.
.5
6.
7.
8.
9.
10.
.11
12.
13.
14.
.15

ה צ ב ע ה
בעד ה"ה :נגד ה"ה:
לוינטל
שומר
חולדאי
ספיר
מזרחי
מסלאווי
דרורי
אגמי
אבי-גיא
מוזס
חושן
דיין
זעפראני
שביט
דקל
שכנאי

נמנעים ה"ה:
הרץ
להבי

מר לוינטל:
אני בעד להעלות.
בעד הורדת הנושא מסדר היום 15 -חברי מועצה ,נגד 1 -חבר מועצה ,נמנעים –  2חברי מועצה
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
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אותך רון לוינטל על השינוי שחל ב"שינוי".
תודה רבה.
מר לוברט:
אם אחרי  5שנים זה משחרר אותנו מפה ,עשיתי משהו.

 .4גב' מיטל להבי -הצעות לסדר-גילגולן וגורלן:
גב' להבי:
כבוד ראש העיר ,חברי מועצה נכבדים.
בהצעה לסדר שלי הפעם לקחתי על עצמי לבדוק עד כמה מאפשרת ההתנהלות של המועצה לחברי
המועצה למלא את תפקידם כנבחרי ציבור ,שמתווים ומעצבים את המדיניות העירונית .מצאתי
שעד היום קיימנו  77ישיבות מועצה ,ב 34-ישיבות מתוכן הוגשו הצעות לסדר ,ובסה"כ הוגשו 138
הצעות לסדר .מתוכן אושרו  33לדיון במועצה 44 ,הועברו לדיון בוועדות שונות או בפורום מועצה
מתוך כוונה להחזיר אותן לדיון במועצה ו 61-הצעות נדחו על פי רוב ,בהמלצת ראש העיר.
כחלק מהצעת ההחלטה אני אפרט בפניכם כמה הצעות חשובות לסדר שהתקבלו ואושרו לדיון
במועצה ,אבל אני יודעת שלא נדונו ,או שלא מצאתי סימוכין לכך שהן נדונו.
הצעה של חבר המועצה לוינטל מישיבת המועצה  -21לדון בגרירת כלי רכב בעיר ,שיפורים
והצעות .הוחלט שיעלה לוועדת הפיקוח ויחזור לדיון במועצה .חלפו שנים -אפשר לומר ,והדיון
עדיין לא התקיים.
מר לוינטל:
כבר ידעתי אז שזה לא יגיע לדיון פה.
גב' להבי:
הצעה שלי מהמועצה  -34שיתוף ציבור ,מחזון ליעדים ונהלים ,אושרה לדיון ,בעקבות כך קמה
וועדה שאני וחברים נוספים השתתפנו בישיבותיה ,אבל הנושא עדיין לא חזר למועצה לקבלת
החלטות.
במועצה  58העלה דרורי הצעה לסדר בנושא עיוותים בחלוקת נטל מיסי הארנונה למגורים,
למועצה הנושא לא חזר.
במועצה ה 67-העלתה חביבה אבי-גיא הצעה לדון במחדלי תכנון החונקים את תל-ברוך.
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מטופל.
גב' להבי:
מטופל? לא התקיים פה דיון .אנחנו רק יודעים שהוקמה חומה חביבה.

גב' אבי-גיא:
אני מוכנה לענות לך על הדבר הזה ,זה מטופל.
גב' להבי:
מטופל ,בסדר .לא חזר למועצה ,מטופל ,בסדר.
גב' אבי-גיא:
ביני לבינך אני אסביר לך.
גב' להבי:
בסדר ,יכול להיות .אמרתי -למיטב ידיעתי.
בישיבה מס'  ,71אני רק רוצה לומר עכשיו שמחדלי התכנון לא טופלו בפועל .בישיבה מס'  71הציע
ויסנר – שלא נמצא פה ,לדון בקריטריונים ירוקים למכרזים עירוניים .ההצעה אושרה לדיון
בהנהלה ותוחזר למועצה ,אם נדונה בהנהלה -לא חזרה למועצה.
במועצה  74הציע מסלאווי לדון בכניסת אוכלוסיות חלשות לשכונות ,הנושא אושר אך טרם נדון,
וזה אחר מהשיקום שכונות שלך ,אבל יש לנו כנס חרום בשבוע הבא בדיוק בנושא הזה -בשכונת
שפירא?O.K .
לגבי הצעות לסדר שאני הצעתי ,אני יודעת ומכירה יותר פרטים על ההתנהלות ,ולמשל :דיון
במדיניות התחבורה הוצע על ידי במועצה  ,27הוחלט שיועבר לפורום מועצה -שם הוצגה לנו מצגת
של תמונת מצב קיים ,ובלחץ התושבים שהגיעו לדיון גם הצלחנו לעצור את חניון ביאליק .למרות
זאת ,אי אפשר לקרוא למה שהתנהל שם-דיון ברמת המקרו -שמתייחס למגמות תנועה בעיר כפי
שביקשתי ,וזה גם לא חזר למועצה.
לעניין החינוך בעיר ,היו לי  2הצעות לסדר :במועצה  43ביקשתי לדון במחסור הקיים בגני
הילדים ,ולאור דחיפות הנושא הוסכם על העלאת הנושא לוועדת הנהלה ,ושם הושג השג גדול,
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עדיין לא מספיק.
הצעה שניה שלי -מהמועצה  -63לדון בהסדרת מערך מוסדות החינוך בעיר ,לא אושרה לדיון,
ולאמיתו של דבר ,למרות שהועלו שתי הצעות לסדר על ידי ,מעולם לא דנו בנושא החינוך ברמת
המקרו והמדיניות ,למרות שזה אחד הדברים הכי חשובים בחיי התושבים בעיר.
דוגמא אחרונה -דיור מעורב ובר-השגה הוצע על ידי במועצה ה ,65-לא אושר לדיון ,אך בזכות
העלאת הנושא הוקמה הוועדה לדיור בר-השגה ,ובפשטות ,בגלל שאני סומכת על ארנון-יו"ר
הוועדה ,הגיע הזמן שהוועדה תציג בפנינו את המלצותיה ושנקיים דיון בנושא הבוער הזה.

זה סוג מסוים של דוגמאות ,אבל יש גם דוגמאות לנושאים ממוחזרים שהועלו כהצעה על –ידי
מספר חברי מועצה בישיבות שונות ומעולם לא נדונו ,למרות שאושרו ,או על נושאים שעל ידי
אותו חבר מועצה הועלו מספר פעמים באותה שנה.
בישיבת המועצה השביעית הועלה על ידי לדיון נושא המחזור והטיפול בפסולת לסוגיה ,בקבוקים,
נייר ,זכוכית וכו' ,על פי היבטים כלכליים ,סביבתיים וחינוכיים ,הוחלט כי הנושא יעלה לדיון
במוסדות העירייה ויחזור למועצה .אני אפילו טרחתי וקיימתי ישיבת ועדת איכות סביבה לנושא
והכנתי סדרה של מסמכים והצעות בנושא ,הצלחתי לקדם מספר נושאים נקודתיים ,אבל בראיית
המקרו -כאילו לא היה.
בישיבת המועצה  27הציע ספיר לדון בנושא מחזור פסולת בניין ,וזה אושר לדיון במועצה.
משחלפה למעלה משנה הועלתה הצעה על ידי הדס שכנאי במועצה  – 41לדון בנושא הטפול
בפסולת בניין ,והפעם הוחלט לקיים סיור ודיון בחירייה ואחרי כן לדון במועצה .גם זה לא קרה.
ואז בישיבת המועצה  77ממחזר ספיר את הנושא ,ומציע לדון בתכנית אסטרטגית לטיפול
בפסולת 4 .נושאים לטיפול בפסולת  ,והנושא אושר לדיון בהנהלת המועצה .שימו לב –  3מציעים
שונים 4 ,הצעות שונות ,כולן בנושא הפסולת ,שאושרו לדיון במועצה החל מהשנה הראשונה של
הקדנציה .המסקנה שלי -שאין ספק שלמחזור הצעות אנחנו יודעות ,אבל מסתבר שגם הצעות
שמקבלות רוב -לא מתקיים בהם דיון.
אז חברים יקרים ,מאחר שהמועצה הזו היא הצגה של דמוקרטיה לכאורה ,החלטתי פשוט להאיר
את עיניכם -שחבל לטרוח ולהציע הצעות ,שגם אם הן מאושרות – זה רק על פי הצעת ראש העיר,
רצונו של ראש העיר יישק דבר .רובן ,רובן לא חוזרות למועצה ולא נדונות ,אלא כמו שנאמר-
זוכות לקבורת חמור ,שפרושו קבורה לא ראויה או השלכה ללא קבורה .ואם זה מה שניתן לומר
על הטיפול בהצעות לסדר במועצת העיר ,אנו למדים על עצמנו ,סליחה ,אמרו -שאנו ראויים
לתואר חמור-חמורותיים אם בהצעות שלנו נוהגים מנהג קבורת חמור.
כדי לשנות את המצב ,ואפשר לשנות ,וגם עכשיו ,אני מבקשת את תמיכתכם בהצעה שלי לסדר,
וכדלהלן:
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ולא נדונו ,ואני מודיעה לכם שלכל אחד ואחד מכם יש כאלה הצעות.
ולהחליט כי המועצה תדון בכל ההצעות שאושרו  ,וזאת בישיבתה הבאה -לפני תום הקדנציה.
זאת ההצעה הראשונה.
ההצעה השניה אומרת -שאני מבקשת שנצביע עכשיו על נוהל קבוע בעניין אישור הצעות לסדר,
ושנחייב שהצעה שתאושר או מאושרת לדיון תידון תוך חודשיים מיום אישורה ,והצעה שעוברת
לוועדת הנהלה או וועדה אחרת ,או לפורום מועצה ,צריכה לחזור לדיון במועצה תוך  3חודשים
ולא באחרית הימים.
זאת הצעתי ,ואני מבקשת להצביע עליה עכשיו.

מר שומר -היו"ר:
לגבי הנוהל ,יש נוהל בפקודת העיריות.
גב' להבי:
אין נוהל שמתייחס ללוח זמנים.
מר וירשובסקי:
אני מציע שוועדת המועצה תקבל החלטה.
גב' להבי:
ועדת המועצה ,אדוני ,אני נבהלתי מהתוצאות .אני יכולה לספר לך כמה הצעות ,יש לי עוד כמה
דפים על עוד כמה נושאים .אני יכולה לספר לך כמה הצעות העברנו לוועדת המועצה -כדי לדון
במעמדם של חברי המועצה ,כדי לדון ביחסי ראש העירייה מול הסיעות ,כדי לדון בחובות וזכויות
חברי מועצה -הצעה שלך במועצה  .26כדי לדון בהתנהלות וועדת הביקורת ,כדי לדון במעמדן של
וועדות עירוניות וסטטוטוריות -מוזס העלה .דרורי -קביעת נוהל הענקת סמכויות לוועדות .כמה
העברנו לוועדת המועצה הזאת.
מר שומר -היו"ר:
תסכמי את ההצעה שלך.
גב' להבי:
אני מסכמת את ההצעה שלי ,ואני מבקשת נורא בפשטות ,יש לה שני סעיפים ועל כל אחד מהם
אני מבקשת להצביע בנפרד.
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שאושרו במהלך הקדנציה ולא נדונו ,והמועצה הזו ,הזו ,בישיבתה הבאה ,לפני תום הקדנציה,
תדון בכל ההצעות שאושרו לסדר.
זה החלק הראשון של ההצעה שלי.
החלק השני של ההצעה שלי -זה להחליט על נוהל קבוע ,על לוח זמנים קבוע להעלאת נושאים
שאושרו לדיון .הצעה שאושרה לדיון במועצה תידון תוך חודשיים מיום אישורה ,והצעה שעוברת
לוועדת הנהלה ,לוועדת פיקוח ,לכל וועדה אחרת ולפורום מועצה,

גב' הרץ:
אני מבקשת ,אם אפשר ,שנעשה סטטיסטיקה על ההצעות שהועלו פה על ידי חברי הקואליציה
טרם עידן תקופת האופוזיציה שלהם ,שהם עצמם הורידו ולא הצביעו וסחבו אותן חזרה .זה אני
רוצה שיעשו.
גב' להבי:
יש לך רישום מאוד מדויק,
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
הפעם היא צודקת .הפעם היא צודקת .אמנם זה מקשה עלי ,אבל אני מסכים.
גב' להבי:
גילה ,גילה ,אני לא מבינה,
גב' הרץ:
תראי ,זו קדנציה ראשונה שלך ,אבל מכיוון שאני הייתי כאן בקדנציה הקודמת וראיתי את כל
מלחכי הפנכה במשך  4שנים ,איך בשנה האחרונה פתאום עושים פוזה לבוחרים שלהם .זה הרי
בדיחה ,זה הרי בדיחה.
גב' להבי:
גילה ,זה לא ראוי להתייחסות מאחר שאני אפילו לא רוצה לענות לך ,כי זה לא המקום שלי
לתקוף אותך.
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אני יודעת שאני בסדר ,ותשאלי גם ממי למדתי .כל פעם שהוא היה אומר לי -זה לא ראוי
להתייחסות ,ידעתי שהעלתי עניין שהוא חשוב.
גב' להבי:
הוא אמר לי כבר .יפה מאוד.
אני מבקשת שנצביע מאוד בפשטות על שני הסעיפים.

מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
כבוד היו"ר ,חברי מועצה נכבדים.
אני דווקא בדקתי מה קרה עם ההצעות של הגב' מיטל להבי במהלך הקדנציה הזאת.
גב' הרץ:
אל תרד עליה באופן אישי.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
לא .אני רוצה לדבר 5אל חברי המועצה
מר לוינטל:
ובחרת אותה במקרה.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
ובמקרה בחרתי את מיטל.
אז לפחות  3פעמים הצעות שאת ביקשת לדון בהן ,כשהגיע המועד לדון בהן ,את היית זאת
שביקשה שלא נדון בהן.
גב' הרץ:
לכן אמרתי לך שאני צודקת.
גב' להבי:
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מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
ב –  6.11.2005את דיברת על שיתוף הציבור -מחזון ליעדים ונהלים ,את הזכרת את זה ,את רק
לא הזכרת שהנושא נקבע לדיון במועצה לתאריך  ,5.3.2006ואת ביקשת לדחות את הדיון ולבקש
אותו לדיון אחר.
אחר כך הגיע נושא שיקום שוק הכרמל ,הוחלט לקיים דיון במועצה והדיון נקבע ל,-3.12.2006-
ואת היית זאת שביקשה לדחות את הדיון.

גב להבי:
אני לא,
גב' הרץ:
מי היה העוזר שעשה לך את זה?
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
רגע אחד ,גב' מיטל להבי -אני הקשבתי רוב קשב כשדיברת על הכל ,ודיברת בתבונה ,והארת את
עינינו ואני רוצה להאיר את עינינו גם כן.
גב' הרץ:
אתה תרשה לי רק שתי דקות אחריך?
מר גלעדי:
את עברת לקואליציה?
גב' הרץ:
חס וחלילה.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
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היום לא באת .אגב ,את העניין -תבואי ותגיעי להנהלה או תגיעי אלי עם נושא -אני אומר לך
מתחילת הקדנציה ,ואת לא באה אף פעם.
מר לוינטל:
מזמינים להנהלה את האנשים האלה?
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
כי באמצע בין מועצה למועצה זה לא חשוב ,חשוב רק לעלות פה על הדוכן .אבל במקום שבו
אמרתי לך -בואי נדון ונדסקס נושא שאת מעוניינת בו כדי שנבין ונבהיר ,כדי שנוכל לטפל בו
ברצינות ,כדי שידונו בו אנשי מקצוע ,כדי שנוכל לבוא מוכנים,

גב' להבי:
הזמנת אותי?
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
אף פעם אחת ב 5-שנים לא הגעת אלי.
מר לוינטל:
הזמנת אותה להנהלה? הזמנת אותה?
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
כן .הזמנתי אותה שתבוא אלי עם הנושא ,היא לא באה עם הנושא .לא באה 5 .שנים!
ולכן ,אני לא רוצה כאן לדון על עוד נושאים שישנם .בואי נדבר.
תראו ,אין החלטה במועצה הזאת שלא מוחלטת ברוב קולות .את היית חברה במועצה הזאת ,דרך
אגב ,עד היום מר"ץ נמצאת כאן בקואליציה ,היא לא יצאה.
גב' להבי:
זה אתה אומר.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
זה אני אומר ,אני אומר פיזית .אני אומר ,אני אומר פיזית.
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אז אני אומרת לך מעשית ,הנהלת מר"ץ ומוסדות מר"ץ החליטו על ירידת מר"ץ לאופוזיציה .יש
חברים שעברו למפלגת העבודה.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
אני לא מקבל הוראות מהנהלת מר"ץ -ארצית או אחרת .מה לעשות? מועצת העיר היא גוף
סוברני ,שמקבל ,על פי נהלים ועל פי חוק.
מר לוי:
טוב לדעת שסגן ראש העיר שמקבלת שכר הצטרפה לאופוזיציה.

מר רון חולדאי  -העירייה:
מקבל על פי נהלים ועל פי חוק את החלטותיו.
ולכן ,העובדה שמר"ץ הארצית או מר"ץ אחרת החליטה החלטות -לא נוגעת לי .אלי נוגע מה
אומרת סיעת מר"ץ במועצת העיר.
מר לוינטל:
מה היא אומרת?
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
היא לא יצאה.
מר לוינטל:
השאלה את מי אתה שואל?
מר גלעדי:
את יו"ר הסיעה.
גב' דיין:
יש רוב.
מר לוי:

פרוטוקול ישיבות המועצה השמונה עשרה
ישיבה מן המנין מס' 78
מתאריך ב' אב תשס"ח )(03/08/08
 - 62מיטל ,מה יש לך להגיד?
גב' להבי:
במקום לדון בנושא העיקרי הוא מנסה לגרור אותי .הוא מנסה לומר שכל מי שפותח פה את הפה
זה עניין של בחירות.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
לא לא לא ,גב' מיטל להבי -את התפטרת ,אם יצאת לאופוזיציה ,למה את משתמשת בתואר -סגן
יו"ר הוועדה המקומית? אם יצאת לאופוזיציה? למה? למה על נייר המכתבים שאת משתמשת עד
היום ,אם יצאת לאופוזיציה ,את ממשיכה להשתמש בכל התארים שקיבלת ואת משתמשת בהם
במסגרת הקואליציה?

גב' הרץ:
נכון שזה אסור?
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
כי לא יצאתם לאופוזיציה.
גב' הרץ:
נכון שזה אסור?
מר לייבה:
אם היא חושבת שהיא באופוזיציה?
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
מותר לה ,כי הם לא יצאו לאופוזיציה .זה מה שאני מסביר לך .ולכן,
גב' להבי:
יש לי הודעה אישית שהודעתי שאני אביא בסוף הישיבה ,ואני אפתיע אותך ,אני אפנה לך את
התואר סגן יו"ר הוועדה המקומית ,שבלאו הכי יש לך  5סגנים ,כולם יש להם את אותה אצבע,
ואל תבלבל בבקשה.
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גבירתי ,גבירתי,
מר לוי:
רגע מיטל,
גב' להבי:
העיקר הוא אדוני ראש העיר שבמועצה הזאת לא מתנהלים דיונים.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
גב' מיטל להבי ,מתקיימים דיונים,

גב' להבי:
מתקיימות הצבעות ,לא דיונים.
חיפשתי בכל הפרוטוקולים.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
באמת ,אמרו לי לא להתייחס בנימה אישית ,אז לא אתייחס בנימה אישית.
מר לוינטל:
אל תבלבל מותר להגיד ,וזה אסור?
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
אם היה לך מה להגיד -תמיד יכולת להגיד ,רמת הדיונים היא כרמת הדוברים בהם .ולכן ,ולכן,
אני לא מבין על מה את מלינה ,ולצורך העניין היו דיונים ,כולל מעמיקים ,אבל אם יש נושא חשוב
בפורום מועצה ,עם אנשי מקצוע ,שמגיעים  30אנשי מקצוע כדי לדון ומגיעים  8חברי מועצה ,מה
אני יכול לעשות? דרך אגב ,היו דיונים של פורום מועצה שדנו בנושאים חשובים מאוד ,שהעלו
חברים כאן ,ואת לא נכחת בהם ולא באת לדבר בהם ,ולא באת להיות בהם.
מר לוינטל:
תסיק את המסקנות .לא באים אנשים – אז אל תעשה פורום.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
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ולכן אני מציע שלא נדון במועצה הבאה ,במועצה הבאה ,האחרונה ,המכובדת הזאת בקדנציה
הזאת .זאת מועצה שיהיו בה מספר קטן של סעיפים ,זו מועצה שבה יצטרך כל חבר מועצה
להצהיר על -במי הוא תומך .זה לא המועצה שיש בה המקום לדון בכל ההצעות לסדר של
הקדנציה הזאת .על ההצעות לסדר של הקדנציה הבאה ידונו חברי המועצה של הקדנציה הבאה.
אני מאחל לך שתצליחי להיבחר עם סיעתך כסיעה רחבה ותוכלי להתבטא בקדנציה הבאה
ולהעלות הצעות לסדר כפי שאת יודעת ומבינה.
ולכן ,אני מציע להוריד את ההצעה מעל סדר היום.
תודה רבה.
מר לוינטל:
על זה מצביעים?

גב' להבי:
תתייחס לחלק השני של הנושא.
מר לייבה:
 O.Kניגש להצבעה.
גב' להבי:
אני מבקשת להצביע על שני הסעיפים בנפרד.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
אני לא מחליט על שני סעיפים בהצעה ,אנחנו נצביע להוריד את ההצעה מסדר היום .ואת הנוהל-
בקדנציה הבאה תעלי נהלים חדשים.
מר לייבה:
 ,O.Kמי בעד להוריד את ההצעה מסדר היום?
גב' להבי:
שמית.
מר לייבה:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
.15

ה צ ב ע ה
בעד להוריד את ההצעה מסדר היום ,ה"ה:
שומר
חולדאי
ספיר
אגמי
גלעדי
מסלאווי
וולוך
אבי-גיא
טיומקין
אמינוב
חושן
דיין
עזרא
לוברט
שביט

מי נגד?
גב' להבי:
כלומר בעד ההצעה.
מר לייבה:
כלומר ,בעד ההצעה?
ה צ ב ע ה
נגד )כלומר בעד ההצעה( ,ה"ה:
להבי
1.
לוי
2.
זעפראני
3.
אטיאס
4.
לוינטל
5.
דקל
6.
שכנאי
7.
וירשובסקי
.8

נמנעים ה"ה:
הרץ
מוזס
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 - 66בעד הורדת ההצעה מסדר היום 15 -חברי מועצה ,נגד) -כלומר בעד ההצעה( –  8חברי מועצה,
נמנים –  2חברי מועצה.
מר לוינטל:
מה התוצאה?
מר לייבה:
 14נגד  ,8ההצעה הורדה מעל סדר היום.
מר לוינטל:
למרות שזה ברור לנו מאליו,

החלטה :הוחלט להוריד את ההצעה מסדר היום.

מאשרים סדר יום.
מר שומר -היו"ר:
אנו עוברים לסעיף מס'  1בנושאים ,דברי ראש העירייה ,בבקשה.

 .660דברי ראש העירייה:
מר לוינטל:
תחלק את החומר וזהו.
קריאה:
באמת נו.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
אני באמת חושב שמה שאני אומר היום זה חשוב ,אני גם לא אעשה את זה ארוך .זה חשוב,
למרות שהיכולת שלנו במסגרת המועצה וסיכומה.
כבוד היו"ר ,חברי מועצה נכבדים:
בשנים האחרונות ,וחלק מהדבר הזה ראינו עכשיו -כשישבו כאן אותם אנשים שהתעניינו בנושא
שנקרא שיקום שכונות ,אנחנו עדים לתהליך מתמשך בו ממשלת ישראל בהובלת משרד האוצר
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 - 67יוזמת רפורמות שמשמעותן פגיעה בתושבי הערים הגדולות והעצמאיות במדינת ישראל ,עד כדי
ערעור יכולתן של העיריות לתפקד באופן יעיל ולספק שרותים מתקדמים לתושביהן .לדאבוני,
הממשלה הולכת ופורקת מעל עצמה את אחריותה ומחוייבויותיה כלפי אזרחי המדינה ,ומצמצמת
באופן שיטתי את השתתפותה בחינוך ,ברווחה ,בתשתיות תחבורה ,וכעת היא מבקשת אף להעביר
לשלטון המקומי את הנטל למימון צמצום הפערים החברתיים במדינה ,ולסייע לרשויות מתקשות
על חשבון כספי המיסים של תושבי תל-אביב .הדברים באים לידי ביטוי בכוונה להפקיע את ניהול
משק המים והביוב מידי העירייה ,בשינוי החקיקה לצמצום השתתפות הממשלה במועצות
הדתיות בערים הגדולות ,בביטול תקציבי שיקום השכונות ,הנה זה הוזכר ,ובימים האחרונים אף
התבשרנו על קיצוץ חריף במערכת החינוך בעיר.
בנוסף לכך ,מרחפת כעת יוזמה הרסנית ומסוכנת במיוחד ,לפיה הממשלה תפסיק לשלם ארנונה
על משרדיה ומתקניה ברשויות המקומיות ,והכספים יחולקו מחדש ,כביכול ,על מנת להעדיף ערים
חלשות .המשמעות של היוזמה הזאת היא פגיעה חמורה בתקציב העירייה רבותי! הפגיעה הזאת

היא בלמעלה מ 100-מליון שח' .הדבר הזה ,במידה ויתקבל ,יעביר את העירייה מאיזון -אחרי
שהשגנו אותו בעמל רב בעשור האחרון ,לגרעון ,ויגרום ,מן הסתם ,פגיעה חמורה בשרותים
הניתנים לתושבי העיר והמבקרים בה .מר מסלאווי ,שום כסף לא יוכל להינתן בתוספת לשיקום
שכונות -אם הגזירה הזאת תגיע .הדבר הזה יביא לידי כך ששום דיון בנושא שיקום שכונות לא
יהיה רלבנטי  ,אם זה יתקבל .חבל שלא הקשבת ,וחבל שאני צריך לחזור .אמרתי שבמידה
שהגזירה של הממשלה -שתפסיק לשלם ארנונה כאן ,כדי להעביר לאיזושהי קרן איזון ,המשמעות
היא ששום דיון בשיקום שכונות לא יוכל להיות רלבנטי ,כי לא יהיה מאיפה.
קריאה מהקהל.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
חשוב להבין כי בסופו של דבר יהיה צורך להשלים את התקציב החסר ,או לפחות חלק ניכר ממנו,
ואז נאלץ להביא לידי עליית מיסי הארנונה בעיר תל-אביב יפו ,עול שיפול על תושבי העיר הזאת.
בעניין הזה פניתי לראש הממשלה במכתב  ,בו הבהרתי ,בין היתר שהטענה כאילו הכספים ישמשו
לסיוע לפריפריה בעצם זה מצג שווא ,אחיזת עיניים .נסיון העבר מלמד ששום דבר ,אבל שום דבר
שנלקח מהרשויות החזקות או מרשות אחת ,לא הגיע בפועל לרשות אחרת .הממשלה המשיכה
לקצץ במענקי האיזון ובשרותים הממלכתיים למרות שנלקחו הרבה מאוד מקורות הכנסה
לרשויות המקומיות במהלך העשורים האחרונים .ולמרות זאת ,כנראה מתוך חוסר הבנה
לחשיבותו של השלטון המקומי וחוסר הבנה למצוקותיו ,המשיכו להתקצץ מענקי האיזון.
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 - 68ולכן פורום ה 15-יחד עם מרכז השלטון המקומי החליט לצאת למאבק ציבורי בהחלטות ותכניות
הממשלה האמורות ,וכאן אני פונה אליכם חברי מועצת העיר ,אם זה חשוב לכם ,המאבק הוא
מאבק פוליטי ,ולכל אחד ואחד כאן ישנו איזהשהו נציג בכנסת או בממשלה ,שניתן להשפיע עליו.
אנו עומדים בפני התחלת שנת הלימודים תשס"ט בעוד  3שבועות ,כ 60,000-תלמידים יתחילו
ללמוד 12,000 .תלמידים ב 370-כתות גן 23,000 ,תלמידים ב 73-בתי ספר יסודיים19,000 ,
תלמידים ב 24-בתי ספר על יסודיים עירוניים משותפים ,וכ 1,600-תלמידים ב 16-בתי ספר של
החינוך המיוחד.
איפה מיטל להבי?
גב' להבי:
כאן.

מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
גני ילדים ובתי ספר נבנים בעיר תל-אביב יפו לא בגלל עצותיך ,הם נבנים בעיר הזאת בגלל
העובדה שלאורך כל העשור האחרון אנחנו בונים ונותנים שרותים ברמה גבוהה מאוד .כתוצאה
מכך יש גני ילדים ,לשמחתי ,כמעט לכל ילד ,גם מגיל  ,3ונבנו לאחרונה רק  30גני ילדים ,ועדיין
בבנייה.
 30כתות גן ,יש כאן מישהו שמדבר באולם ולא שומעים 30 .כתות גן נוספות בעיר ,באופן שנתן
מענה לכל הילדים בגילאי חובה וטרום חובה ,ולרוב המכריע של גילאי טרום-טרום חובה.
כמנהגנו בשנים האחרונות מבצע מינהל החינוך והתרבות עבודות שיפוצים ובנייה בהיקף של 40
מליון שח' .זה כולל הכשרת מגרשי ואולמות ספורט ,שיפוץ כיתות ושרותים ,טיפול במפגעי
בטיחות ,הנגשת נכים ,הסדרת חצרות ,מתקני חצר והצללות .בין הפרוייקטים המרכזיים ניתן
למנות את פתיחת בית הספר אג'יאל -על יסודי ביפו ,גני ילדים בנאות אפקה ,מתחם הרובע ביפו,
שכונת שפירא ,יפו ד' ועוד .אולמות ספורט חדשים בבתי הספר -הפתוח ,עירוני ז' ואביב ,בניית
חטיבה צעירה בבית ספר בלוך ,ושיפוץ מקיף של בתי הספר ויצמן-אזהרא ,תיכון כ"ב ביפו ,עמיאל
רמב"ם ,כפיר ,ניב ,ישורון ועוד .ואנחנו שמחים ,ואנחנו שמחים ,וזה באמת מרגש אותי ,כי
הסתיימה בנייתו של בית הספר לחינוך מיוחד לילדים הקשים ביותר ,ונצואלה קלישר ,שנבנה
בשיתוף קרן תל-אביב לפיתוח ,ואני מרגיש שאתם יכולים להיות גאים ,כולכם ,על השרות ברמה
הגבוהה שניתנת לילדים האלה.
נדמה לי שחברי המועצה יכולים גם להיות גאים על כך שיש לנו עלייה ניכרת בתוצאות מבחני
המיצב ,יש לנו שיפור בשיעור ההתמדה בעיר ,וכן בנתוני הזכאות לבגרות.
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 - 69רבותי ,ב 8.8.2008-בשעה  20.00בערב ייפתחו המשחקים האולימפיים בביג'ין ,שהיא עיר תאומה
של תל-אביב יפו,
מר לוינטל:
גם עזה.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
ישתתפו  41ספורטאים מאגודות תל-אביביות 12 ,ספורטאים אולימפיים ו 29-ספורטאים
פראולימפיים ,אני מתכוון לאולימפיאדת הנכים .כפי שעשינו בעבר ,הגיע הזמן שתדע גם אתה
להיות לפעמים גם רציני ,ברצוננו להביע את הערכת העירייה לספורטאים על ידי מתן מענק עירוני
של  3,000שח' לכל ספורטאי תל-אביבי המשתתף באולימפיאדה ,כאשר השנה מושם דגש מיוחד
להשוואת המענק הניתן לספורטאים הנכים.

מר לוינטל:
ברית ערים תאומות עם עזה.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
ואנחנו מאחלים להם הצלחה ושיביאו מדליות.
אמרתי להם בטקס -תוכיחו להם שגם אנחנו יודעים.
גם השנה אנו מפעילים בקיץ הזה את סיירת קש"ת ,שעובדת בין השעות  22.00בלילה ל05.00-
בבוקר,באמצעות  5ניידות ,והיא אמונה על סריקת  240גינות ציבוריות ברחבי העיר ועל מענה
מיידי לפניות תושבים .ראוי לציין כי לסגל המפקחים של הסיירת נערכה הכשרה מיוחדת לטיפול
באלימות בקרב בני נוער.
ולבסוף ,בשמכם ,בשמכם וכשליח שלכם היתי ביום חמישי האחרון בטקס מרגשת מאין כמוהו,
שערכה עיריית תל-אביב יפו לתושבי עוטף חבל עזה באמפיתאטרון של מועצת אשכול .התכנסו
שם אלפים מהתושבים להפנינג מרגש ,שכלל הופעות של אמנים מפורסמים ,יריד חוצות ,וכל מיני
פעילויות לילדים -מגיל הטף ועד מבוגרים יותר .והתודה שמסרו לכם באמצעותי וההתרגשות
שהיתה שם -מועברת באמצעותי אליכם חברי המועצה .אני חושב שהתרומה שלנו בשנה האחרונה
לתושבי עוטף חבל עזה ,בכך שארחנו פה אותם להרבה מאוד מופעים ולהרבה מאוד ארועים,
ולימים של הפוגה לילדים ,ובעזרה מסוגים שונים ,כולל באנשי מקצוע ,פסיכולוגיים ,עובדים
סוציאליים ואחרים .כל הקשר הזה תרם תרומה משמעותית מאוד למורל של תושבי חבל עוטף
עזה ,והדבר מובע גם בכתב במכתבים שאני מקבל .המכתבים האלה ,או ההזדהות הזאת -כדי
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המדינה ,לכך שאנו עם אחד ונושאים בגורל אחד -היא חשובה מאין כמוה ,ועל כך חברי המועצה-
אתם יכולים להיות גאים.
תודה רבה.
קריאות מהקהל
דברי ראש העיר למועצה 3.8.08 -
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 .1החלטות ותוכניות הממשלה לפגיעה בתושבי הערים הגדולות
בשנים האחרונות אנו עדים לתהליך מתמשך בו ממשלת ישראל ,בהובלת משרד האוצר,
יוזמת החלטות ורפורמות שמשמעותן פגיעה בתושבי הערים הגדולות והעצמאיות במדינת
ישראל וערעור יכולתן של העיריות לתפקד באופן יעיל ולספק שירותים מתקדמים לתושביהן.
לדאבוני ,הממשלה הולכת ופורקת מעל עצמה את אחריותה ומחויבויותיה כלפי אזרחי
המדינה ומצמצמת באופן שיטתי את השתתפותה בחינוך ,ברווחה ,בתשתיות תחבורה וכעת
היא מבקשת אף להעביר לשלטון המקומי את הנטל למימון צמצום פערים חברתיים וסיוע
לרשויות מתקשות.
הדברים באים לידי ביטוי בכוונה להפקיע את ניהול משק המים והביוב מידי העירייה ,בשינוי
חקיקה לצמצום השתתפות הממשלה במועצות הדתיות בערים הגדולות ,בביטול תקציבי
שיקום השכונות ,ובימים האחרונים אף נתבשרנו על קיצוץ חריף במערכת החינוך בעיר.
מעל כל אלו מרחפת כעת יוזמה הרסנית ומסוכנת במיוחד – לפיה הממשלה תפסיק לשלם
ארנונה על משרדיה ומתקניה ברשויות המקומיות והכספים יחולקו מחדש כביכול על מנת
להעדיף ערים "חלשות".
המשמעות של היוזמה לגבי תושבי תל-אביב-יפו ,היא פגיעה חמורה בתקציב העירייה,
המוערכת בלמעלה ממאה מליון  .₪הדבר יעביר את העירייה מאיזון תקציבי לגרעון ויגרור
מן הסתם פגיעה חמורה בשירותים הניתנים לתושבי העיר והמבקרים בה.
חשוב להבין ,כי בסופו של דבר יהיה צורך להשלים את התקציב החסר או לפחות חלק ניכר
ממנו ,ומי שיאלץ לשאת בעול יהיה תושבי העיר שיידרשו לשלם ארנונה גבוהה יותר.
בעניין זה פניתי לראש הממשלה במכתב בו הבהרתי ,בין היתר ,שהטענה כאילו הכספים
ישמשו לסיוע לפריפריה הינה "מצג שווא ואחיזת עיניים שכן ניסיון העבר מלמד ששום דבר
שנלקח מרשות אחת לא הגיע לרשות אחרת" וכי בפועל הממשלה המשיכה "לקצץ במענקי
האיזון ובשירותים הממלכתיים .הרשויות החלשות נשארו חלשות וגירעונותיהן רק העמיקו.
בסופו של דבר השלטון המקומי כולו נפגע ועימו השירותים שניתנים על ידו לתושבים.".
כמו כן ,הוחלט ב"פורום ה "15 -יחד עם מרכז השלטון המקומי לצאת למאבק ציבורי
בהחלטות ותוכניות הממשלה האמורות ואני קורא לכל אחד מכם לסייע לנו במאבק זה,
שהינו מאבק על עתידו של השלטון המקומי בכלל ועל יכולתה של תל-אביב-יפו להמשיך
ולקיים את מערך השירותים לתושביה ומבקריה ,כיאה למרכז מטרופוליני מתקדם.

 .2שיפור ושדרוג מוסדות החינוך בעיר לקראת שנת הלימודים תשס"ט
בעוד שלושה שבועות יחלו כ 60,000 -תלמידים את שנת הלימודים תשס"ט בעיר.
בעיר ילמדו השנה :כ 12,000 -תלמידים ב 370 -כתות גן ,כ 23,000 -תלמידים ב73 -
בתי ספר יסודיים ,כ 19,000 -תלמידים ב 24 -בתי ספר על יסודיים עירוניים משותפים
וכ 1,600 -תלמידים ב 16 -בתי ספר של החינוך המיוחד.
כפי שציינתי בישיבת המועצה האחרונה ,ההערכות העירונית לנוכח הגידול במספר
המשפחות הצעירות בעיר ,נערכנו השנה לפתיחת  30כיתות גן נוספות בעיר ,באופן שנתן
מענה לכל הילדים בגילאי חובה וטרום חובה ולרוב המכריע של גילאי טרום טרום
חובה.
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כמנהגנו בשנים האחרונות ,מבצע מינהל החינוך התרבות והספורט והאגף למבני ציבור
עבודות בינוי לשיפור ושדרוג מוסדות החינוך בעיר בהיקף של כ 40-מליון .₪
העבודות כוללות הכשרת מגרשי ואולמות ספורט ,שיפוץ כיתות ושירותים ,טיפול
במפגעי בטיחות ,הנגשת נכים ,הסדרת חצרות ,מתקני חצר ,הצללות וכו'.
בין הפרוייקטים המרכזיים ניתן למנות את פתיחת ביה"ס אג'יאל על-יסודי ביפו ,גני
ילדים בנאות אפקה ,מתחם הרובע ביפו ,שכונת שפירא ,יפו ד' ועוד ,אולמות ספורט
חדשים בבתי הספר הפתוח ,עירוני ז' ואביב ,בניית חטיבה צעירה בביה"ס בלוך ,ושיפוץ
מקיף של בתיה"ס ויצמן-אזהרא ,תיכון כ"ב ביפו ,עמיאל רמב"ם ,כפיר ,ניב ,ישורון
ועוד.
אנו גאים גם כי הסתיימה בנייתו של בית הספר לחינוך מיוחד "ונצואלה-קלישר"
שנבנה בשיתוף קרן תל-אביב לפתוח.
ניתן לציין בסיפוק כי בשנים האחרונות המשאבים הרבים שאנו משקיעים במערכת
החינוך העירונית נושאים פרי ואנו רואים הישגים כגון עלייה ניכרת בתוצאות מבחני
המיצ"ב ,בשיעור ההתמדה וכן בנתוני הזכאות לבגרות.
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 .3ספורטאי העיר תל אביב-יפו באולימפיאדת בייג'ין
ביום  8.8.08ייפתחו המשחקים האולימפיים בביג'ין ,שהינה עיר תאומה של תל אביב-
יפו.
באולימפיאדה ישתתפו  41ספורטאים מאגודות תל-אביביות 12 :ספורטאים
אולימפיים ו –  29ספורטאים פראולימפיים )נכים(.
כפי שעשינו גם בעבר ,ברצוננו להביע את הערכת העירייה לספורטאים על ידי מתן מענק
עירוני של  ₪ 3,000לכל ספורטאי תל-אביבי המשתתף באולימפיאדה ,כאשר השנה
מושם דגש מיוחד על השוואת המענק הניתן לספורטאים הנכים.

 .4הפעלת סיירת קש"ת )קיץ שקט בתל אביב-יפו(
בשנתיים האחרונות הפעלנו בעיר ,במהלך חודשי הקיץ ,את סיירת קש"ת )קיץ שקט
בתל אביב-יפו( שמטרתה לטפל בתלונות המתקבלות על רעש ווונדליזם בגינות
ציבוריות.
הסיירת זכתה להצלחה רבה ותושבים רבים הביעו שביעות רצון רבה מפעילותה .לכן
הוחלט להפעילה גם השנה בחופשת הקיץ.
הסיירת פועלת בשעות הלילה ,בין השעות  22:00ל ,05:00 -באמצעות  5ניידות ,והיא
אמונה על סריקת  240גינות ציבוריות ברחבי העיר וכן על מתן מענה מיידי לפניות
תושבים.
ראוי לציין ,כי לסגל המפקחים של הסיירת נערכה הכשרה מיוחדת לטיפול באלימות
בקרב בני נוער.

" .5חוצות אשכול" ארוע הזדהות עם תושבי יישובי עוטף עזה
ביום חמישי האחרון קיימנו ,בשיתוף עם מועצה אזורית אשכול )עוטף עזה( ,חגיגת
ענק בחוצות אשכול עם האמנים שרית חדד ,בועז מעודה ,רינת גבאי ,מופעי חוצות,
יריד אמנים של תושבי האזור ,הצגות ילדים ,מופעי קוסמים ,מתקני אקסטרים לנוער
ולפעוטות ופינות יצירה והפעלות לילדים.

 .661פרוטוקול ועדת נכסים מס' :28/08

פרוטוקול ישיבות המועצה השמונה עשרה
ישיבה מן המנין מס' 78
מתאריך ב' אב תשס"ח )(03/08/08
 - 74מר שומר -היו"ר:
חברי המועצה שנמצאים מחוץ לאולם ,אנו מבקשים פשוט שיכנסו לאולם.
אנחנו עוברים לפרוטוקול ועדת נכסים מס' .28/08
אני מבקש לאשר את זה .אטיאס ,לאן אתה הולך .מרדכי.
ק ר י א ו ת מ ה ק ה ל.
מר שומר -היו"ר:
אנחנו ניגשים להצבעה.
שאלה:
על מה?
מר שומר -היו"ר:
פרוטוקול ועדת נכסים מס' .28/08
מי בעד?
גב' הרץ:
שמית.

מר שומר -היו"ר:

1.
2.
3.
4.
5.

ה צ ב ע ה
בעד ה"ה:
שומר
חולדאי
ספיר
מסלאווי
וולוך

פרוטוקול ישיבות המועצה השמונה עשרה
ישיבה מן המנין מס' 78
מתאריך ב' אב תשס"ח )(03/08/08
 - 756.
7.
8.
.9

אבי-גיא
טיומקין
מזרחי
מוזס

גב' להבי:
אני רוצה לדבר.
מר לייבה:
אחרי שאנו מתחילים? התחלנו כבר.
גב' להבי:
אתה לא מסתכל.
מר לייבה:
אבל תדברי לפני זה.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
.18

1.
.2

המשך הצבעה
חושן
דיין
עזרא
לוברט
אמינוב
זעפראני
שביט
וירשובסקי
אגמי
נגד ה"ה:
הרץ
לוינטל

נמנעים ה"ה:
להבי

החלטה :סעיף - 2פרוטוקול ועדת נכסים מס'  – 28/08מ א ו ש ר.
מחליטים ברוב של  18קול ,לאשר את פרוטוקול ועדת נכסים מס'  28/08מתאריך .28/07/08
)ראה נספח א'(

פרוטוקול ישיבות המועצה השמונה עשרה
ישיבה מן המנין מס' 78
מתאריך ב' אב תשס"ח )(03/08/08
- 76 -

 .662פרוטוקול ועדת הקצאות מקרקעין מס'  18וועדת מקלטים מס' 8
מיום :13.7.2008
מר לוינטל:
שאלה מהמקום.
מי עכשיו יעמוד בראש הוועדה הזאת?
עו"ד סלמן:
ועדת נכסים?
מר לוינטל:
לא .ועדת הקצאת מקלטים.
מר לייבה:
יו"ר הוועדה זה אני.
מר שומר -היו"ר:
איזה וועדה? וועדת מקלטים?
גב' להבי:
ועדת מקלטים.
מר לייבה:
אני היו"ר .זו וועדה פקידותית.

מר שומר -היו"ר:
מי בעד?
ה צ ב ע ה
בעד –  18חברי מועצה
נגד 1 -חבר מועצה
גב' הרץ:

פרוטוקול ישיבות המועצה השמונה עשרה
ישיבה מן המנין מס' 78
מתאריך ב' אב תשס"ח )(03/08/08
 - 77שמית.
מר לייבה:
–  1חבר מועצה) -הגב' הרץ(
נגד
נמנעים 1 -חבר מועצה) -מר לוינטל(
החלטה :סעיף  - 3פרוטוקול ועדת הקצאות מקרקעין מס'  18וועדת מקלטים מס'  8מיום
 – 13.7.2008מ א ו ש ר.
מחליטים ברוב של  18קול ,לאשר את פרוטוקול ועדת הקצאת מקרקעין מס'  18וועדת מקלטים
מס'  8מיום .13/07/08
)ראה נספח ב'(

 .663פרוטוקול ועדת כספים :64/08
מר שומר -היו"ר:
אנחנו ניגשים להצבעה.
גב' להבי:
רגע .מה שלא הספקתי לומר קודם אני אומר פה.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
היא תדבר עכשיו על ועדת נכסים?
גב' להבי:
בדיון שהיה לנו בוועדת נכסים ,אחד הנושאים שהוצגו בוועדה היה נושא שארנון קורא לו -מתחם
השוטטות ,ואנו בעירייה קוראים לו מתחם התיירות .זה המתחם שכולל את מבואות יפו ,חצרות
יפו ,נמל יפו ,העיר העתיקה ,מנשיה .מה שעלה במהלך הדיון זה שיש הרבה מאוד גורמים עירוניים
שמטפלים בנושאים שקשורים למתחם הזה ,ושלא תמיד קיים התאום ביניהם .יש לנו את
המישלמה שם ,יש לנו את החברה שמטפלת בנמל יפו ,ויש לנו את החברה הממשלתית-העירונית
של העיר העתיקה ,במנשיה יש לנו את "עזרה ובצרון" .מה שאני רואה כאן בסעיף  ,1276זה שאנו
מוסיפים את חברת "חלמיש" לתוך הקומפלקס הזה ,כלומר ,מתווספת לנו חברה נוספת שתטפל
במתחם .זה אמנם מטעם המישלמה ,המישלמה כנראה לוקחת את חברת "חלמיש" כדי שתטפל
בשוק הפשפשים ,אבל אנחנו מוסיפים לפה חברה ציבורית נוספת .השאלה ,מאחר שהמישלמה,
ועזרה ובצרון ,והחברה  ,אם עזרה ובצרון כבר פעילה במנשיה ,למה לא נותנים לה?

פרוטוקול ישיבות המועצה השמונה עשרה
ישיבה מן המנין מס' 78
מתאריך ב' אב תשס"ח )(03/08/08
 - 78מר לייבה:
משפצים שרותים ,לוקחים ,עושים הצעות מחירים ,קבלנים ,חברות וכך הלאה .רואים את ההצעה
הכי זולה 121,000 ,אומרים לחלמיש לשפץ שרותים .זה לא מתחם שוטטות ,אין שוטטות ולא
מתחם תיירות .בסה"כ שרותים .מחליפים קרמיקה ,רצפה,
גב' להבי:
ב 121,000-שח'?
מר לייבה:
בדיוק .כדי שיהיו שרותים יותר נאים ונעימים .זה הכל .זה לא איזה תפיסה ולא קונצפציה .שום
דבר.
גב' להבי:
בסדרO.K .
זה הדבר שרציתי לשאול .תודה רבה.
מר שומר -היו"ר:
אנחנו ניגשים להצבעה .מי בעד?
איפה ראש העירייה?
מר לייבה:
אנחנו ניגשים להצבעה ,אני מבקש מחברי,
ה צ ב ע ה
בעד –  18חברי מועצה
מי נגד?

גב' הרץ:
שמית.
מר לייבה:
נגד –  1חבר מועצה )הגב' הרץ(
נמנעים –  2חברי מועצה )ה"ה לוינטל ,להבי(

פרוטוקול ישיבות המועצה השמונה עשרה
ישיבה מן המנין מס' 78
מתאריך ב' אב תשס"ח )(03/08/08
 - 79מר לייבה:
נמנעים ,מר לוינטל,
גב' להבי:
גם אני.
מר לייבה:
גם הגב' מיטל להבי נמנעת.
מר גלעדי:
רגע ,היא היתה בישיבה.
מר לייבה:
אז מה? היא עכשיו נמנעת.
מר גלעדי:
היא היתה בישיבה.
גב' להבי:
על מה אתה מדבר?
מר גלעדי:
ועדת נכסים.
גב' להבי:
זה ועדת כספים.

מר לייבה:
זה ועדת כספים ,מה אתה רוצה?
מר שומר -היו"ר:
לא קרה כלום.
החלטה :סעיף - 4פרוטוקול ועדת כספים  – 64/08מ א ו ש ר.

פרוטוקול ישיבות המועצה השמונה עשרה
ישיבה מן המנין מס' 78
מתאריך ב' אב תשס"ח )(03/08/08
 - 80מחליטים לאשר את פרוטוקול ועדת כספים מס'  64/08מתאריך .17/07/08
)ראה נספח ג'(

 .664פרוטוקול ועדת תמיכות :3/2008
מר שומר -היו"ר:
אנחנו ניגשים להצבעה.
מר לייבה:
פה אחד אפשר? זה היוצאים לאולימפיאדה.
גב' הרץ:
לא.
מר לייבה:
.O.K
זה ועדת תמיכות על הספורטאים היוצאים למשחקים האולימפיים.
ה צ ב ע ה
בעד 16 -חברי מועצה
מר ספיר:
למה לא פה אחד?
גב' הרץ:
מה פתאום? הרסתם פה אולם.

מר לייבה:
המשך ה צ ב עה -
נגד –אין
נמנעים –  2חברי מועצה )ה"ה :הרץ  ,לוינטל(
החלטה :סעיף  - 5פרוטוקול ועדת תמיכות  – 3/2008מ א ו ש ר.
מחליטים לאשר את פרוטוקול ועדת תמיכות  3/2008מתאריך .17/07/08

פרוטוקול ישיבות המועצה השמונה עשרה
ישיבה מן המנין מס' 78
מתאריך ב' אב תשס"ח )(03/08/08
 - 81)ראה נספח ד'(

 .665הארכת כהונת דירקטורים ,מינויים ושינויים במועצות מנהלים
של תאגידים:
מר לוינטל:
אפשר שאלה?
מר שומר -היו"ר:
בבקשה.
מר לוינטל:
בגלל שקודם לא יכולנו לדבר על נושא ההשעיה ,אני מנסה להבין מי נכנס בנעליהם של בעלי
התפקידים האלה .מי עכשיו לדוגמא יהיה נניח יו"ר הנהלת חברת "היכל התרבות"  ,או יו"ר
הוועדה להקצאת אולמות.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
הדירקטוריון יבחר מתוכו.
מר לוינטל:
או יו"ר הועדה לפיטורי עובדים.
מר שומר -היו"ר:
ענה לך ראש העירייה ,וגם עוזי פה עונה לך משהו,אני שומע.

מר לוינטל:
האם אנחנו לא אמורים לקבל,
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
לא.
עו"ד סלמן:

פרוטוקול ישיבות המועצה השמונה עשרה
ישיבה מן המנין מס' 78
מתאריך ב' אב תשס"ח )(03/08/08
 - 82תראה ,על נבצרות יש תקנות של ההתאגדות של אותו תאגיד ,שם זה נקבע -הפרוצדורה.
מר לוינטל:
אנחנו הצבענו בעד מינוי .ביציאה לא צריך להצביע?
עו"ד סלמן:
לא.
מר לוינטל:
ואז מה קורה? מי נהיה עכשיו? מי לדוגמא יהיה יו"ר ועדת נכסים של דירקטוריון "עזרה ובצרון"?
מר שומר -היו"ר:
לא" .עזרה ובצרון" זה לא דוגמא.
עו"ד סלמן:
הוא הודיע שהוא פורש מזה.
מר לוינטל:
נציג העירייה באיגוד ערים דן ,איך זה נבחר? היה שם שייקה דרורי.
עו"ד סלמן:
כל מקום שמתפנה ,החלל שנוצר יתמלא.
מר לוינטל:
איך יתמלא?

עו"ד סלמן:
יש הליך של בחירת הדירקטורים או מינוי דירקטורים ,או אם נבצר ממישהו.
מר לוינטל:
או יו"ר הוועדה לקשרי חוץ.
עו"ד סלמן:

פרוטוקול ישיבות המועצה השמונה עשרה
ישיבה מן המנין מס' 78
מתאריך ב' אב תשס"ח )(03/08/08
 - 83עזוב ,חבל על הדיון.
מר לוינטל:
לא .אני רוצה להבין את זה ,האם זה פיקציה או אמת.
מר שומר -היו"ר:
הנה ,עונה לך ראש העירייה .הנה ,ראש העירייה עונה לך.
גב' הרץ:
לא יותר טוב שהיועץ המשפטי יענה?
מר שומר -היו"ר:
ראש העירייה רוצה לענות.
גב' הרץ:
הוא רק יקלקל את מה שאמר היועץ המשפטי.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
יענה היועץ המשפטי .כבוד היועץ המשפטי בבקשה.
מר שומר -היו"ר:
הנה ,הוא מוותר.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
כבוד היועץ המשפטי.

גב' הרץ:
הוא כבר ענה.
עו"ד סלמן:
אני אמרתי שכל מקום שיווצר חלל כתוצאה מהפרישה ,החלל הזה ימולא על פי הוראות הדין
שחלות בנושא הזה.

פרוטוקול ישיבות המועצה השמונה עשרה
ישיבה מן המנין מס' 78
מתאריך ב' אב תשס"ח )(03/08/08
 - 84מר שומר -היו"ר:
נכון.
עו"ד סלמן:
אם מדובר בדירקטוריונים של תאגידים ,יש הליך שקבוע בדין -איך ממנים דירקטורים .יש
מסמכי התאגדות של התאגיד שמסדירים סיטואציה של נבצרות של יו"ר דירקטוריון למלא את
התפקיד שלו וכו' ,כך שחלל לא יווצר .אני מזכיר לך את ההודעה של נתן על הפרישה שלו ,על
ההשעיה שלו.
מר לוינטל:
רשות של וועדה עירונית?
עו"ד סלמן:
ועדה עירונית שהיא וועדת מישנה של המועצה ,אם יווצר בה חלל ,אז או המועצה תמנה ,או
שקיים ממלא מקום טבעי.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
אם יהיה חלל ,למועצה הבאה נביא מועמד ,למועצה הבאה נביא מועמד ,מה קרה.
עו"ד סלמן:
יש גם הוראות בדין לגבי מילוי מקום בסיטואציות כאלה.
מר לוינטל:
למועצה הבאה אתה מביא .בסדר.

מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
יש ועדות גם שלא התכנסו.
מר שומר -היו"ר:
גלילה ,הצבענו על זה?
מר לייבה:
אנחנו ניגשים להצבעה.

פרוטוקול ישיבות המועצה השמונה עשרה
ישיבה מן המנין מס' 78
מתאריך ב' אב תשס"ח )(03/08/08
 - 85מי בעד?
ה צ ב ע ה
בעד –  18חברי מועצה
מי נגד?
גב' הרץ:
שמית.
מר לייבה:
נגד –  1חבר מועצה )הגב' הרץ(
נמנעים – אין
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הארכת כהונת דירקטורים ,שינויים ומינויים במועצות המנהלים של התאגידים
.1

הארכת כהונת דירקטורים
מחליטים :דירקטור שכהונתו פקעה בתום תקופת מינויו )שלוש שנים( ומתוקף החלטת
המועצה על הארכה עד ליום  ,15.08.08מוארכת בזה כהונתו עד ליום  ,31.01.2009המועד
החוקי לפקיעת כהונת הדירקטורים המכהנים בהתאם לתקנות העיריות )נציגי העירייה
בתאגיד עירוני( ,התשס"ו .2006-החלטה זו לא תחול על דירקטורים המסיימים את כהונתם
מתוקף השינויים במועצות מנהלים כאמור בסעיף .2

.2

שינויים ומינויים במועצת המנהלים של תאגידים
בתוקף סמכותה לפי סעיף  4לצו העיריות )הקמת תאגידים( תש"ם –  ,1980ובהתאם לתקנות
העיריות )נציגי העירייה בתאגיד עירוני( ,התשס"ו , 2006-ולאחר דיון והמלצת ועדת
המינויים מיום  28.7.08בדבר כשירות המועמדים לשמש בתפקיד דירקטור ,ממנה מועצת
העירייה את נציגי העירייה במועצת המנהלים של התאגידים כמפורט להלן:

ב 1.שינויים במועצת המנהלים של תאגידים
חברת דירות הגבעה
 .1גב' אורלי גרטי-סרוסי ,עובדת עירייה ,במקום מר בני סעד.
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מינויים במועצת המנהלים של תאגידים

מוזיאון ארץ ישראל תל-אביב
 .2גב' אירית סייג ,עובדת עירייה.
גני יהושע בע"מ
 .3מר אשר גולדשלגר ,נציג ציבור.
היכלי הספורט תל-אביב יפו בע"מ
 .3גב' אורלי גרטי-סרוסי ,עובדת עירייה.
ב3.

המשך כהונה – מינוי על פי התקנות

אוצר מפעלי ים בע"מ
 .5מר חנוך שטרן ,עובד עירייה.
חברת בנין הבימה בע"מ
 .6ד"ר בני מאור ,עובד עירייה .ד"ר בני מאור מועמד לכהן כיו"ר דירקטוריון
החברה.
אחוזות החוף בע"מ
 .7מר הרצל נעמן ,עובד עירייה.
חלמיש – חברה לשיכון בע"מ
 .8גב' אסתי שטרן ,עובדת עירייה.
היכלי הספורט תל-אביב יפו בע"מ
.9

מר משה גילצר ,עובד עירייה.

נתיבי איילון בע"מ
 .10מר שלמה פלדמן ,עובד עירייה.
הרשות לפיתוח כלכלי בע"מ
 .11מר אחמד בלחה ,עובד עירייה.
 .12מר משה גילצר ,עובד עירייה.
היכל התרבות בע"מ
 .13מר ערן אברהמי ,עובד עירייה.
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חברת אולם נחמני בע"מ
.14

גב' חנה בר רומנו ,עובדת עירייה

 .666מינויים ושינויים בוועדות עירוניות:
מר לוינטל:
למה ראש העירייה לא הכין שמות לועדות העירוניות במקום האנשים שמפנים?
מר לייבה:
לא צריך.
עו"ד סלמן:
לא צריך.
מר לוינטל:
מדוע?
מר לייבה:
כי לא צריך .הסביר לך היועץ המשפטי את התשובה ,מדוע לחזור ולשאול עוד פעם?
מר שומר -היו"ר:
זו אותה תשובה.

מר לייבה:
מי בעד?
ה צ ב ע ה
בעד –  18חברי מועצה
נגד –  2חברי מועצה )ה"ה :הרץ  ,לוינטל(
נמנעים -אין
מר לוינטל:
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כי אין לכם מועמד אחר במקום .פשוט.
החלטה :סעיף  - 7מינויים ושינויים בוועדות עירוניות – מ א ו ש ר.
מחליטים:
בהתאם לסעיף  148ו 165 -לפקודת העיריות ובהמשך להחלטת המועצה מיום ,02/12/2003
למנות את משה טיומקין ,נציג סיעת הגימלאים ,כמ"מ ליו"ר ועדת מכרזים.

 .667הסמכת מפקחים
מר לייבה:
מי בעד? פה אחד?
גב' הרץ:
לא.
מר לייבה:
אנחנו מצביעים.
ה צ ב ע ה
בעד –  18חברי מועצה
נגד –  1חבר מועצה )הגב' הרץ(
גב' הרץ:
עוד פעם תגיד,

מר לייבה:
גילה הרץ ,היושבת ליד רון לוינטל.
נמנעים -אין
מר שומר -היו"ר:
לא ,מיטל הצביעה.
מר לייבה:
מיטל? לא הצביעה.
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מחליטים:
בהתאם לסמכותה לפי סעיף  (1)264לפקודת העיריות ,להסמיך את עובדי אגף הפיקוח:
דוד איסחרוב
אסף אייל
אלחרר רונן חי
פבנקוב ולרי
גדסי דוד

ת.ז317448884 .
ת.ז040555153 .
ת.ז021791077 .
ת.ז314187203 .
ת.ז035683531 .

להשתמש 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.

 .668נאומים מהמקום:
מר שומר -היו"ר:
מיטל ביקשה להודיע איזה הודעה אישית .את רוצה?

 .669הודעה אישית:
גב' להבי:
זה לא נאום מהמקום ,זו הודעה אישית.

מר שומר -היו"ר:
בואי בבקשה .הודעה אישית.
היא ביקשה הודעה אישית.
גב' להבי:
בפברואר  2005עבר תיקון לחוק פקודת העיריות שחייב הקמת וועדה לאיכות סביבה שתפקידה
ליזום ולתכנן פעילות בתחומים הנוגעים לשמירה על איכות סביבה ולהבטחת פיתוח ושימוש בני
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סטטוטורית בכל ישוב .לוועדה תפקידים רבים ,ובין השאר היא מהווה את המנגנון העוסק בנושא
פיתוח בר-קיימא בישוב .סקר שנערך על ידי מוסד שמואל נאמן בספטמבר  2006לשם מעקב אחר
יישום התיקון לחוק -המחייב את העיריות להקים וועדות איכות סביבה ,גילה כי וועדות כאלה
הוקמו ב 80-רשויות מקומיות ,וכי ב 15-רשויות נוספות הן נמצאות בשלבי הקמה .זה היה
בספטמבר .2006
שרה את מפריעה לי.
מר שומר -היו"ר:
שרה ,אנא.
גב' להבי:
אנו נמצאים כיום לפחות  3שנים אחרי אישור תיקון חוק העיריות ,אך עיריית תל-אביב יפו טרם
אישרה את כינון הוועדה לאיכות סביבה כסטטוטורית.
אני ,כמי שסייעה לח"כ ברונפמן בנושא ניסוח החוק ,וכמי שמונתה על ידי המועצה הזאת ליו"ר
הוועדה לאיכות הסביבה ,פניתי פעמים אין ספור בכתב ובעל-פה לראש העיר ,ליועץ המשפטי,
בעיקר לאחז בן ארי,
עו"ד סלמן:
אין אפשרות חוקית להקים אותה ,פשוט מאוד .כי המשרד לאיכות הסביבה לא שולח נציג,
גב' להבי:
זה מה שאתם אומרים ,אני תכף אומר.

עו"ד סלמן:
ומלשכת היועץ המשפטי לממשלה ניתנה חוות דעת שאז ,בהעדר נציג של המשרד לאיכות הסביבה
אין קוורום חוקי.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
היא יודעת.
היא קיבלה את התשובה הזאת במועצה מיועץ משפטי לפניך.
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אה ,היא יודעת?
גב' להבי:
וודאי .אני העליתי את הנושא במועצה ,ואני פניתי לשרים -בן שמחון ,ופניתי לגדעון עזרא ,ופניתי
לאחז בן ארי ,והתכתבתי עם כולם ,ולמנכ"לי המשרד ,ולמיקי הרן ,ולמי לא? לא משנה .אבל,
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
מה שחשוב זה שאומרים.
גב' להבי:
מה שחשוב זה רון ,כנראה או ש 85-עיריות בארץ עברייניות ,אבל אנחנו מוצאים פה התעקשות
של עירייה שאין תוצאות חיוביות .הוועדה לאיכות סביבה בתל-אביב יפו,
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
יש איכות סביבה פה.
גב' להבי:
.O.K
במהלך ההצבעה על תקציב העירייה.
קיצורו של עניין ,עד היום הוועדה לאיכות הסביבה איננה סטטוטורית בתל-אביב יפו.
בהרבה ערים אחרות ,כפי שנכתב על ידי מוסד נאמן ,הן כן סטטוטוריות.
במהלך ההצבעה על תקציב העירייה לשנת  2008הסברתי למועצה עד כמה התקציב אינו סביבתי
ואינו מקיים ,ואף הצבעתי נגד התקציב בישיבת התקציב כתוצאה מכך .גם עובדה זו לא הביאה
להתעוררות סביבתית אמיתית במועצה ,וכביטוי נוסף להתנהלות הבלתי סביבתית ,גם הוועדה
לאיכות הסביבה עדיין לא הוקמה ,למרות הכל.
כמי שמכהנת כיו"ר סיעת מר"ץ ונבחרה לעמוד בראש סיעת מר"ץ ,אני מחוייבת לאג'נדה אדום-
ירוק שחרטנו על דגלנו ,לקידום צדק חברתי וסביבתי למען תושבי העיר .לאחר שבכל הקדנציה,
למרות פניות חוזרות ונשנות שלי ושל אחרים ,לא קיימנו את התיקון לחוק ,לא הפכנו את הוועדה
לסטטוטורית ולא נתנו את המשקל הראוי לנושא הסביבתי בהתנהלות העירונית ,אני מודיעה
למועצת העיר על התפטרותי לאלתר מתפקיד יו"ר הוועדה לאיכות סביבה בתל-אביב יפו.
כדי לסבר את אוזניך אדוני ראש העיר ,שפה קודם תפסת לי פתק ,זה לא היה בתכנית שלי,
מר לייבה:
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מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
היא מתפטרת מתפקיד שלא קיים.
גב' להבי:
מתפקיד שלא קיים .יפה.
אמרת שאני לא מתפטרת מתפקידי ,אז הרי לך ,אני מתפטרת מתפקידי.
מאיזה תפקיד?
מר לוינטל:
אין קוורום.
מר וירשובסקי:
יש לי שאלה.
גב' להבי:
כדי לסבר את אוזנו של ראש העיר -אני מוסיפה להודעתי גם התפטרות מסגן יו"ר הוועדה
המקומית לתכנון ובניין עיר .אני מודיעה שאני אשאר חברה בוועדה ,חברה רגילה מן הישוב ,בלאו
הכי כשיש  5סגנים ,כולנו שווים בפני יו"ר הוועדה.
תודה.
מר שומר -היו"ר:
מה רצית מרדכי?
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כיוון שאני חושב שוועדת איכות סביבה היא מאוד חשובה ,השאלה היא האם אי אפשר לקבל
החלטה של מועצת העירייה ולהודיע לשרים שהוועדה מוכנה ,והיא לא יכולה לפעול מפני
שהממשלה,
מר לייבה:
כבר הודענו  80פעם .הודענו  80פעם ,זה מה שהיא סיפרה.
מר שומר -היו"ר:
רשמנו.
מר לייבה:
הודענו הרבה פעמים.
מר שומר -היו"ר:
בסדר .רשמנו את זה.
אנחנו מסיימים את הישיבה מן המניין היום .ניפגש במועצה הבאה ב.7.9-
תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 18:05
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