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  ר" היו( מר שומר

  

  .אני רוצה לפתוח את הישיבה, רבותי

  .11.7.2004 בתארי� 14' סדר היו' לישיבת מועצה מ� המניי� מס

  .ל העירייה"קורא מנכ, �5 ו4' שאילתות מס, ילתותשתי שא. שאילתות

  ,בבקשה

  

  ל העירייה" מנכ–מר לייבה 

  

  .הצהריי� טובי�(אחר
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  שאילתות.  86
  

   של חברת המועצה 4' שאילתה מס

  2004/69/גילה הר. מתארי- ' הגב

  :אבקש לדעת .1
  

I. החל , פ איזה שטח חוייבה בתשלו' ארנונה החברה המפעילה את חניו� גולדה "ע

  .בפירוט של כל חודש בחודשו , 1/1/04יו' מ

II. מהו התערי( על פיו מחוייבת החברה.  

  .אבקש לקבל העתק המסמכי' המורי' על קבלת הסכומי' הללו לעירייה .2
  

  תשובת ראש העירייה

  

  .ר" מ19,500 החניו� מחוייב בשטח של  .1

  .ח" ש772,590:  החיוב השנתי  .2

  .ר לשנה"ח למ" ש39.62: הינו,  התערי( בו מחוייבת החברה  .3

  . החוב נמצא בהליכי אכיפה. 2004 טר' התקבלו תשלומי' עבור שנת  .4

  

  

  הר.' גב

  

  . יש לי שאלה בעניי� זה

  

  ר" היו( מר שומר

    

  .בבקשה. סליחה.  אל תגידי לי רק רגע, אפילו שאני פונה אלי� אני פונה בנימוס, גילה
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  הר.' גב

  

הא' ההחלטה לתמחר את המטר  של ראוב� . ר"למ'  שח40ידוע לי שהתערי( לחניו� הוא לפי 

על פי החלטת ראש העיר או על פי , היו במכרז, שכולנו הינו עדי' לארועי' האחרוני', גרוס

  .אני רוצה לדעת מי קיבל את ההחלטה. החלטה של אנשי' אחרי'

  

  ל העירייה" מנכ–מר לייבה 

  

  .י� מחייבי'השאלה של� מראה כא� איזה בעיה בהבנה הבסיסית של א. סליחה

  

  הר.' גב

  

  ,תמיד אני לא מבינה

  

  ל העירייה" מנכ–מר לייבה 

  

  .אני אענה, שאלת שאלה. אבל אני אענה

יש , קרקעי�ר זה תערי( לחניו� תת"למ'  שח40. ויש הבדל, התערי( הוא תערי( על פי צו הארנונה

  ,כפי שאמרתי התערי( –חניו�  הארבעה . קרקעי לחניו� פתוח� הבדל בי� תערי( לחניו� תת

  .שאז התערי( הוא אחר,  ועוד מעט נגיע לשאילתה הבאה שאז נדבר על חניו� תת קרקעי

  :אני כבר מגיע לשאילתה הבאה

   של חברת המועצה5' שאילתה מס

  2004/69/גילה הר. מתארי- ' הגב

  :אבקש לדעת.        1
  

  החל מיו'             , ה את חניו� גולדה פ איזה שטח חוייבה בתשלו' ארנונה החברה המפעיל"ע.             א

  .בפירוט של כל חודש בחודשו , 1/1/04                  

II. מהו התערי( על פיו מחוייבת החברה.  
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  .אבקש לקבל העתק המסמכי' המורי' על קבלת הסכומי' הללו לעירייה
  

  תשובת ראש העירייה

  

  .ר" מ19,500 החניו� מחוייב בשטח של  .1

  .ח" ש772,590 :  החיוב השנתי .2

ח שאת מדברת " ש40 � שזה ה, ר לשנה"ח למ" ש39.62: הינו,  התערי( בו מחוייבת החברה  .3

  .עליו

  .החוב נמצא בהליכי אכיפה. 2004 טר' התקבלו תשלומי' עבור שנת  .4

  

  הר.'  גב

  
ר נקבע על ידי המבקרת בזמנו כשטח שאינו משק( את " מ19,500: השאלה שלי בעניי� הזה

 הא' ג' זה צרי� לעבור דר� המשטרה כדי שישנו ויתקנו את השטח �השאלה שלי היא. המציאות

  .הנכו�

  

  ל העירייה" מנכ–מר לייבה 

  

  . על פי כללי הניהול ובאישור היוע& המשפטי של העירייה–המטראז 

  

  הר.' גב

    

  ,כללי הניהול שלכ'

  

  ל העירייה" מנכ–מר לייבה 

  

  .יבאישור היוע& המשפט, אמרתי, ובאישור
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המטראז הזה הוא ג' על , בסופו של דבר: אני אומר בקצרה. לא כדאי להכנס לכל מסכת הענייני'

  .פי אישור היוע& המשפטי לעירייה

  .תודה רבה

  

  הר. ' גב

  

  ?מה ע' השאילתות שביקשתי לישיבה הזאת

  .הגשתי שאילתות בעניי� של החנייה בבריכת גורדו�. כ�

  

  ל העירייה" מנכ–מר לייבה 

  

  .בישיבה הבאה תקבלי תשובה, צרי� להכי� תשובה, תקבל רק ביו' חמישיזה ה

  

  הר. ' גב

  

  .זה התקבל בפרק הזמ�

  

  ל העירייה" מנכ–מר לייבה 

  

  .ביו' חמישי

  

  ר" היו( מר שומר

  

  ?את אומרת ועונה או שאת רוצה ג' לשמוע תשובה,  גילה

  

  הר.' גב

    

  .לא
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  ר" היו( מר שומר 

  

זה . וענו על שתי' מהשאילתות של�, קיבלנו את זה ביו' חמישי. רמציהיש לי את האינפו, אז ככה

ואני מניח שאת מסכימה , לפי הנוהלי' מותר להגיש את השאילתות הבאות בישיבה הבאה. יוגש

  .ואני מודה ל�, לזה

  
  היו�(אישור סדר.  32

  

  :הצעות לסדר היו�

  ר" היו( מר שומר

    

  .�11.7.2004מ� המניי� בתארי� הצעות לסדר היו' לישיבת מועצת העירייה 

  :נושא ראשו�

  .חברת המועצה גילה הר.. 1

בי) היתר כאשר אלו , העירייה כנאמ) הציבור פועלת בניגוד ענייני� מול צרכי התושבי�: הנושא

  .מתנגשי� ע� אינטרסי� של בעלי ממו)

  .בבקשה

  

  הר.' גב

  

,  בניגוד ענייני' מול אזרחי העירפועלת לאור� זמ�, שהיא בעצ' נאמ� הציבור, אביב�עיריית תל

בעבר הלא .  בעלי ממו��בי� היתר כאשר אלו מתנגשי' ע' אינטרסי' של יזמי' ובעלי עסקי'

,  חברי מועצה חדשי' ולאלה ששכחו�לאלה שלא היו פה. רחוק העלתי את נושא בריכת גורדו�

ובהמש� , ' בבריכה פנתה קבוצת אזרחי' שהינ' מתרחצי' קבועי2002בנובמבר . תקציר הסטורי

בדרישה לקבל הבהרות נוכח הצהרות ראש העירייה כי הוא רוצה להרוס , אזרחי' נוספי' בעיר

מאחר שעל פניו נראה הטיעו� יותר ". לצור� יצירת רצ( לטיילת: " ואני מצטטת, את בריכת גורדו�

וכבעלת , לתומי שמכיר בפועל את הסביבה הפיזית במקו' יודע שאי� בעיה ע' רצ( טיי, כתרו&
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ואכ� הסתבר שלטיילת רצ( . נסיו� בזיהוי מארג הקומבינות העירוני יצאתי לבדוק מסמכי'

בסופו של יו' מסתבר . וג' מצידה המזרחי, ג' מצידה המערבי דר� המרינה, ימימה–מימי' 

, הצדק, ע"התב, מאחר שעל פי החוק . נולדה לצור� פינוי הבריכה,  רצ( הטיילת–שטענת הסרק 

בדה , לי התכנו� העירוני והאינטרס הציבורי ידע ראש העירייה שאסור לו לעשות כדבר הזהשיקו

הצור� של ראש . ג' אני לא, אבל התושבי' לא קנו, תו� תקווה שהתושבי' יקנו אותה, בדיה

שהינ' תורמי' לעת , העירייה להרוס את הבריכה נובע משיקולי' כלכליי' של יזמי' פרטיי'

,  של הגורמי' העירוניי' בשלב הנוכחי במאבק התושבי' על בריכה ציבוריתשיא החוצפה. מצוא

מנהל �ואלי לוי, מהנדס העיר�ה קייזר" ה�מקופל בתצהירי' שהגישו לבית משפט, האחת והיחידה

מעבר . תצהירי' שניתנו בתמיכה לתגובת העירייה בהלי� המשפטי, אג( הנכסי' בעירייה

ובאי , בטעויות שיש ב� להטעות את בית משפט, ע באי דיוקי'תצהירו של דני קייזר נגו, לחוצפה

מטעה מר ,  לתצהירו5כ� למשל בסעי( . תו� ניצול ציני את מעמדו כמהנדס העיר, אמירת אמת

 לא מדברת על בנייה 13א "שתמ, קייזר את בית המשפט ולא מביא את כל התמונה שאומרת

, נה במימיה המלוחי' שהינ' מי מרפאל מיוחדת במי"שאומרת שהבריכה הנ, משנות החמישי'

תו� , שכ� במחדליה, שהבריכה הנה מקווה המי' היחיד שכל תושבי העיר יכולי' לטבול ב'

ובכלל' ראש העירייה ומהנדס העיר לכ�  שמי הי' , עבירה על החוק גרמו העירייה וקברניטיה

ו המערבי של לא מביאי' התמונה שאומרת שבק. בחופי העיר מזוהמי' והרחצה אסורה ב'

מעג� הסירות שאסור , נושקת הבריכה לגבולה האחורי של המרינה, הפונה אל הי', הבריכה

שטח הבריכה והמרינה כחטיבה אחת אינ' לטובת הציבור , אתרי'�תכנו� ככר. לרחצה ממילא

  .אלא לטובת יזמי' מקורבי'

: מה שנקרא, ובשהגובשה ג' ג.  לא נכונה הטענה שלא גובשה תכנית פינוי לבריכה6בסעי( 

  . הטורדניי',  אי� לנטרל את האזרחי'  הפלבאי'�מה שנותר הוא, בעבואה גובשה

היא הגו( הסטטוטורי לפיקוח על , ראשית. ועוד אי� מעורבת, העירייה היתה מעורבת, 7לסעי( 

תו� הנמקות , היא זאת שסרבה לאשר שיפוצי' כאשר אלו נתבקשו על ידי הבריכה. הבנייה

לא , לו עשה מהנדס העיר תפקידו כראוי ובלי להתרשל. בחינה של גורמי אכיפת החוקהראויות ל

רק בגלל רשלנות מהנדס העיר לא בוצעו . היתה נדרשת תקופה של חצי שנה לסגירת הבריכה

  .שיפוצי אחזקה שוטפי' כפי שנדרש בכלל ובחוזה בפרט

כ� , כ� עשו בנמל יפו. ני מכירהא, ג' התנהלות זו של ייבוש הבריכה בדר� שתגיע למצב לא שמיש

האמירה כי הובא לידיעתי באקראי ובנסיבות . ניסו לעשות בנחלת בניימי� ובעוד מקומות
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לא , לא נתקיימו דיוני', הלו נתבקשה בקשה לשיפוצי' וסורבה. מקוממת ולא נכונה, חברתיות

  .נשלח פיקוח

,  רצ( טיילת משני צידי הבריכהקיי'. הצור( ברצ( טיילת אינו דורש הריסת הבריכה: 8לסעי( 

אול' זו , בתו� המרינה, בצד המערבי עוברת הטיילת על שפת המי'. בצד המערבי ובצד המזרחי

  .תתכבד העירייה ותפרק אות'. נחסמה על ידי שערי' שהוקמו שלא כדי�

שדרוש לו רצ( של קרקע בי� ככר אתרי' הנמצאת בקו , מה שמסתיר קייזר מבית משפט הוא

א' רוצה . לקומבינצית זכויות בנייה מופלגות על שפת הי', ת למרינה הנמצאת בקו המי'המלונו

אבל למה . נמצא חוכר אחר, הוא מוזמ� לעשות זאת, החוכר לפנות את הבריכה ולצאת מהחוזה

  !?רק כדי לפצות תור' יקר? להמציא המצאות

הנושא הועלה  מפורשות .  אינה בעלמא8טענת החילופי� בנושא מקרקעי� בדובנוב , 9לסעי( 

הסגירה , 10לסעי( . בה בוטלה תכנית אחרת כדי לאפשר הקומבינה, בישיבת ועדת תכנו� ובנייה

. התקיימה לדעתי כזמנית כי התקבלה החלטה של בית משפט, הזמנית שהוכרזה בפני בית משפט

ה נשארת ג' בחודשי הקי& לא הית, אילמלא החלטת בית משפט, לפי ההתנהלות הקיימת, לדעתי

  .הבריכה פתוחה

על פי חוזה החכירה נעשו : אי� מקו' להתערבות העירייה על פי חוזה החכירה, למשפט האומר כי

. והבריכה במש� שני' הופעלה כל חודשי השנה, שינויי' בהפעלת הבריכה בהסכמת הצדדי'

ת העיקר לשבור א, במסגרת המאבק שהעירייה מנהלת בתושבי' היא מברכת להפסיד כספי'

והנה פתאו' , במסמכי' רבי' של העירייה היא מצהירה שתפקידה למקס' רווחי'. התושבי'

  ! מסכני', זה ה', זה לא אנחנו: חוסר אוני' מוחלט

כ� למשל קיי' חדר . טענות אלה אינ� מדוייקות וחוטאות לאמת:  של מר אלי לוי�3.7 ו3.6לסעי( 

הפעילות במש� כל השנה היתה . ד לחוזהוהפסיקו להפעילו בניגו, כושר שפעל על פי החוזה

, העירייה היא זו שקובעת. וא( שולמו דחי חכירה בגי� כ�, מתואמת ובהסכמת הצדדי'

בניגוד לאינטרס הציבורי , ובהתנהגותה באה כדי לקיי' אינטרסי' כלכליי' של יזמות פרטית

  . יבי' בהראש העירייה ונבחרי הציבור מחוי, ובניגוד לשליחות הציבורית שהעירייה

אזרחית , ורה קרי�' גב: הנה דוגמית: ולא על פי החוק, מתי והיכ� כ� ממקסמת העירייה הכנסותיה

, ר" מ23 שני' היתר בנייה לחדר על הגג בשטח של 4אשר מבקשת במש� , א' חד הורית, העיר 

ל בס� ש, ב"ביוב וכיו, הגברת נדרשת היו' לשל' אגרות בנייה. ע"תכנית המותרת על פי תב

 80 לפי –החיוב באגרות , ר" מ�23הבקשה ל: אני מזכירה. ר" מ80עבור ',  שח� 25,000למעלה מ
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� אני ביקשתי חוות. לנסיו� להוציא ממנה כספי' אי� לי מילה אחרת אלא לקרוא לזה הונאה. ר"מ

אבל חוות דעת זו לא , שכ� בדעתי לתקו( אותה ולסלקה באופ� סופי ונחר&, סופית�דעת משפטית

קרי� לממש ' וביכולתה של הגב, זו רשלנות שפוגעת באושיות המשטר הדמוקרטי שלנו. המגיע

הא' עולה בדעתכ' , ואול'. כאילו בגלל מחסומי' בירוקרטיי', זכותה לאיכות חיי' טובה יותר

! ?שלא לומר סחיטת כספי' שלא כדי�, שמחסומי' אלה הוצבו מלכתחילה כדי להקל על קבלת

היו' ? פרידמ�' יהודה המכבי פינת רח' ברח" אלכסנדר" את המסעדות זוכרי': דוגמא נוספת

אני מזכירה . פצצה מתקתקת, בלוני גז כמו למפעל גז! לא יו' ולא לילה. נמצאת ש' מסעדת אווזי

וחלוקה ברחוב מגורי' של בתי' , משאיות זבל, לכלו� בלתי נסבל. יר('לכ' את פרשת מסעדת הג

מה צריכי' התושבי' לעשות כדי . הכל בניגוד לחוק, אבל מגורי', שלוש קומות, של שתי קומות

  ?לשל' שוחד? לזחול על גחונ' במסדרונות העירייה? לקבל עזרה

  

  מר גלעדי

  

  ?היית בסיור בהתקווה

  

  הר.' גב

  

  ? מה רוצי' מה'

  .להצביע שנקיי' על כ� דיו� פה במועצה, אני מבקשת לקיי' על כ�

  .תודה רבה

  

  .קהלמחיאות כפיי� של ה

  

  קריאה מהקהל

  

  .אז אנו מודי' לה, הנציגה האמיתית היחידה בעירייה של הציבור

  .גילה. גילה
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  ר" היו( מר שומר

  

  .תודה

  . תודה, אני מודה לכ'

  ?יש מישהו שרוצה מחברי המועצה לומר משהו

  

  קריאה מהקהל

  

  .הקהל

  

  ר" היו( מר שומר

  

  .ומוחא כפיי' א' נותני' לו, הקהל רק מקשיב

  

  ר.ה' גב

  

  .לכ' אסור לדבר. הקהל רק ממ� את הפעילות פה ואת ישיבות העירייה

  

  ר" היו( מר שומר

  

  .תפסיקי. את הזמנת אותו, הרי הקהל יודע, לא

בואו נעשה את זה . תני, קיבלת מחיאות כפיי', דיברת. באמת, אני לא רוצה להתווכח את�, גילה

  .מכובד

  .תודה

  

  הר.' גב

  

  .אני מסבירה לקהל
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  רמר ספי

  

שהופנו , חברת המועצה גילה הר& האשימה פה האשמות שלי לפחות לא ברורות ולא ידועות

והעלתה ג' איזהשהו נושא של מישהי שרוצה לבנות על הגג , דני קייזר, בעיקר לגבי מינהל הנדסה

אני חושבת שא' חברת המועצה הר& היתה מעבירה . ורוצי' לקחת ממנה אגרות בנייה מופרזות

הייתי יכול לתת לה תשובות מאוד פשוטות לשאלות האולי מורכבות שהיא העלתה , רלי את החומ

אני , חברת המועצה הר& תעביר לי את החומר. אני מציע להוריד את הנושא הזה מסדר היו'. כא�

  .א' יש דברי' בגו,  ג' לה וג' לחברי המועצה�ואני את� תשובות, אבדוק את זה

  .תודה רבה

  

  הר.' גב

  

  . לקיי' דיו� ציבורי פהאני מבקשת

  

  ר" היו( מר שומר

  

  .אנו נצביע הא' להעלות את הנושא הזה לקיי' דיו� במועצה

  

  הר.' גב

  

  .אני מבקשת הצבעה שמית

  

  להבי' גב

  

  .כי מרוב נושאי' לא הבנתי, אני היתי מבקשת שגילה תפריד בי� הנושאי'
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  הר.' גב

  

  .זה נושא אחד, מיטל

  

  ר" היו( מר שומר

  

  .הצבעה שמית, בבקשה, להגי, מיטל

  ,מי בעד

  

  הר.' גב

  

  .סליחה, סליחה

  

  ר" היו( מר שומר

  

  .את תפסיקי לנהל את הישיבות, גילה

  

  הר.' גב

  

  .תנהלו את הישיבות כדי�

  

  ר" היו( מר שומר

  

  .גמרנו, תפסיקי כבר, אני מעלה את זה להצבעה

  .שמית. מי בעד להעלות את זה לדיו� במועצה לפי ההצעה 

   ע  הה  צ  ב 
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  :ה"נמנעי� ה  :ה"נגד ה  :ה"בעד ה  
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  חולדאי      .2

  ספיר      .3

  אגמי      .4

  מזרחי      .5

  גלעדי      .7

  מסלאווי      .8

  וולו-      .9

  מוזס      .10

  חוש)      .11

  דיי)      .12

  פנקס      .13

  להבי      .14

  שביט      .15

  מינקה      .16

  זעפרני      .17

  לוי      .18

        

  . חבר מועצה1 –נמנע ,  חברי מועצה18 –נגד ,  מועצה חבר1 –בעד 

  

  הר.' גב

  

  ?הוא לא נמצא בישיבה? איפה לוינטל

  

  ר" היו( מר שומר

  

  .יכול להיות שהוא לא בישיבה

  

  . לא התקבלה–ההצעה לסדר היו� : החלטה
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  :קידו� נוער–מר שלמה מסלאוי . 2

  

  ר" היו( מר שומר

  

  . קידו' נוער� ה מר שלמה מסלאוויחבר המועצ. אנחנו עוברי' לנושא השני

  

  קריאה מהקהל

  

  ?למה את' יושבי' במועצה א' לא אכפת לכ'

  

  ר" היו( מר שומר

  

  .רבותי הקהל

  

  הר.' גב

  

  .לא אכפת לה'

  

  קריאה מהקהל

  

  ? מה התפקיד שלכ'? בשביל מה את' יושבי' פה

  

  ר" היו( מר שומר

  

  .נזמי� אתכ' ונגיד לכ' מה התפקיד שלנו
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  לקריאה מהקה

  

  ?לשבת על כסאות

  

  ר" היו( מר שומר

  

  .לא

  

  קריאה מהקהל

  

  ?מה אכפת לכ' מהתושבי'? איפה היצוג של התושבי'

  

   ראש העירייה( מר חולדאי 

  

  .כל האנשי' האלה נבחרו על ידי התושבי'. כל האנשי' האלה נבחרו על ידי התושבי'

  

  קריאה מהקהל

  

  .אנחנו בחרנו בכ'

  

  ר" היו( מר שומר

    

  .קידו' נוער, חבר המועצה מר שלמה מסלאווי בבקשה. ותירב, רבותי

  

  .קריאות מהקהל
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  ר" היו( מר שומר

  

  ?אתה מתחיל

  

  מר מסלאוי

    

  .כאשר יהיה שקט, כ� בטח

  ?אפשר לדבר

  

  ר" היו( מר שומר

  

  .אתה יכול להתחיל. בבקשה

  

  הר. ' גב

    

י� את' מעזי' לעשות את אני לא מבינה א?  כדי להתנפל על התושבי'�השוטר פה. אני לא מבינה

  .מדינת משטרה. זו בושה.  זו בושה…להביא משטרה לתושבי'. זה

  

  ר" היו( מר שומר

  

  ? את רוצה לתת לי משהו לומר  ל�, גילה

אני לא מעיר ל� את זה , את מפסידה, מה שאת עושה לפעמי'. אני הרי לא רוצה להתווכח את�

  ,ואת רוצה להשיג כמה, שלחנו על ידי תושבי'אנחנו ג' כ� נ. 'אני מאיר ל� את זה בא, כהערה

  

  הר.' גב

  

  !? שהבריכה זה ס' חיי' בשביל'�אתה יודע כמה אנשי' קשישי'
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  ר" היו( מר שומר

  

  .כ�. שמענו, שמענו

  

  הר.' גב

  

  ?אתה רוצה שאני אביא ל� אות' אלי�

  

  ר" היו( מר שומר

  

  .אני יכול לגשת אליה'. לא. לא

  

  הר.' גב

  

  .זה אנשי' שלכ'. ' בבוקר ה' לא ממשיכי' את היו'שבלי המי' המלוחי

  

  ר" היו( מר שומר

    

  !?לא� הגענו, באמת. מדינת משטרה: את תוקעת

  

  הר.' גב

  

  .שלחת' שוטר

  

  ר" היו( מר שומר

    

  .הוא עשה את מה שהוא עשה, א' הוא הרגיש מה שהוא הרגיש. א( אחד לא שלחנו
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  קריאה מהקהל

  

  .יכהתנו לנו את הבר, סגרת' את הי'

  

  ר" היו( מר שומר

  

  ?למה סגרנו את הי' גבירתי? למה סגרנו את הי'

  

  ק ר י א ו ת   מהקהל

  

  ר" היו( מר שומר

  

  .תודה, שמענו, שמענו

. תודה. תנו עכשיו לחבר המועצה לדבר, שמענו, אנו שומעי' את הקולות, אנו נותני' לכ', רבותי

  .מסלאוי תתחיל

  

  קריאה מהקהל

  

  .ח על העניי�לפחות תעשו דיו� פתו

  

  הר.' גב

  

  .ה' לא מעונייני'

  

  ר" היו( מר שומר

  

  .אמר ל� את זה סג� ראש העיר מר דורו� ספיר, תקבלי תשובה, העלת נושא

  .מסלאווי תתחיל, בבקשה
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  הר.' גב

  

  !?ר ועדת תכנו� ובנייה לא יודעי' שיש דבר כזה"ויו, נית� תצהיר של מהנדס העיר

  

  ר" היו( מר שומר

  

  .בלי תשובהנאמר ל� שתק

  

  קריאה מהקהל

  

  .שלעירייה אי� עניי� בבריכת גורדו�, התשובות שהתקבלו פה ה�

  .שלמה תתחיל

  

  מר מסלאוי

  

  .קהל נכבד, חברי מועצה, אדוני ראש העירייה

שה' בעצ' , כולל יפו היהודית והערבית, אביב�בעיקר בדרו' תל, מדריכי',  עובדי'� 17מדובר ב

, על פי כל האיפיוני' מדובר בנוער בסיכו� גבוה. 14�18 ובנות בגילאי בני', עובדי' מול בני נוער

בעיות של הסביבה הקרובה שהנערי' , תקיפות מיניות בתו� המשפחה, משפחות רב בעייתיות

, אחריות, אי מסוגלות הורית, שימוש בסמי' של הורי', עבריינות של הורי': נחשפי' לה

כאלה שרשומי' לבית , בעיות ביקור סדיר, דיות שונותמעברי' רבי' בי� מסגרות לימו, תיפקוד

 לקציני � סי'"וג' בית הספר בשלב מסויי' מרי' ידיי' וג' לא מדווח לקב, ספר לא מגיעי'

, סמי' של בני הנוער, עבריינות, מסתובבי' ברחובות, הנערי' האלה נושרי'. ביקור סדיר

והתהלי� הזה מוביל לניתוק ממסגרות , לא משובצי' במסגרות לימודיות, לא רשומי', מנותקי'

  .ושמירת חוק, קהילה, נורמטיביות כמו בית

יש קבוצות חברתיות שהמדריכי' . תפקיד' של המדריכי' זה ללוות את הנערי' ליווי פרטני

על בסיס של , צופי י', פרוייקטי' כמו ימאות. עבודה על בסיס של קבוצות. עושי' מול הנערי'
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העבודה נעשית על ידי צוות המדריכי' . ספורט אתגרי, צות ספורטקבו, תאטרו�, טיפוח ח�

היה מימו� על ידי הקהילות ועכשיו , שהמימו� היה, מ� הסת' התשובה תהיה כנראה. המפוטרי'

ומי שצרי� לתת את הפתרו� זו , לדעתי זו בעיה עירונית שקיימת ותמשי� להיות קיימת. נפסק

שהקהילות הזרימו , זה ג' התחיל ע' שיקו' שכונות. זה מה שנקרא בריחה תקציבית. העירייה

  .מה שלא בדיוק קרה, ולימי' העירייה היתה צריכה להכנס , כספי' רבי'

העירייה אולי דואגת היו' . כמו שאמרתי קוד', ולא יהיה נבו� לומר, צרי� לזכור שזו הבעיה שלנו

 לשריי� תקציב לצור� העבודה ולדעתי צרי�, מתו� שיקולי' של עלות מול תועלת או רווח והפסד

תקציבי רווחה ושיקו' בגילאי' ? והיא תחסו� במה. ובעתיד אולי העירייה ג' תחסו�, הזאת 

שמאחר שאי� לה' את הליווי הזה ה' מגיעי' בסופו של דבר , בוגרי' יותר של הילדי' האלה

ה' .  בכללבחברה, לא ישתלבו בעול' העבודה, ובטוח שה' ג' לא יתגייסו לצבא, לרחובות

ואז צריכי' עובדי' , בעיקר על הרווחה, בעיקר על השרותי' העירוניי', הופכי' להיות נטל

גמילה . ג' זה אולי יהיה בשלב מאוחר, הכשרה מקצועית, וכמוב� שאי� תקציב, סוציאליי'

אולי ג' יוציאו את הילדי' שלה' בעתיד מהבית ואז עוד פע' צריכי' לחזור למעגל הזה , מסמי'

אנו חוזרי' לאותו מעגל , ע' כל הכאב שבתהלי�.  עובדי' סוציאליי' שיטפלו בילדי' שלה'של

היו' ?  מה יעלה יותר�ואני חושב שהחישוב הכי פשוט שצרי� לעשות הוא, קסמי' שתארתי קוד'

  .ואי� אנו באמת צריכי' להצביע? או אחר כ�

פיא את כל פיטורי המדריכי' כדי ובעיקר להק, לכ� אני מבקש מחברי המועצה לעשות דיו� ודחו(

  .למנוע את כל מה שאני אמרתי

  .תודה רבה

  

  ר" היו( מר שומר

  

  .תודה

  .בבקשה אדוני ראש העירייה? מישהו רוצה להתייחס
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   ראש העירייה( מר חולדאי 

  

אבל הוא אחד מהנושאי' החשובי' שאות' אנו , הנושא של מדריכי נוער הוא בוודאי נושא חשוב

את , כעירייה, אני חושב, אביב מממנת�או היו' עיריית תל, וג' היו'. יה ושרותמממני' כעירי

שכמה שאנו , ואני יכול לומר בהסכמה מלאה ג' ע' שלמה, המספר הגדול ביותר של מדריכי נוער

כי הבעיה הרבה יותר גדולה מכמות המדריכי' שאותה . אנו לא מעסיקי' מספיק, לא מעסיקי'

אני כבר צוטטתי פע' ואני אומר . נכו� להרבה מאוד שרותי' ציבוריי'אבל הדבר . אנו מספקי'

  .אלא נותנת את מה שאפשר, שלדאבוננו המערכת הציבורית לא עונה על מה שצרי�, עוד פע'

�נובע מהעובדה שחלק ממדריכי הנוער של עיריית תל, המדובר במקרה הזה ומה שהועלה כא�

לס 'אנג�אלא על ידי קהילת לוס, ה ומשרדי הרווחהקרי העיריי, אביב לא מומנו בדר� הרגילה

  ,במסגרת איזהשה' כספי', לס'אנג�שותפות לוס: ודר� השותפות שנקראת

  

    הר.' גב

  

  ?זו שאלה של תקציב או שזו שאלה של מהות

  

   ראש העירייה( מר חולדאי 

  

  ?מה

  

  הר.' גב

  

  ?זו שאלה תקציבית או שאלה של מהות

  

   ראש העירייה( מר חולדאי 

    

  .כל מדרי� נוער הוא ג' עניי� של מהות וג' עניי� תקציבי
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  הר.' גב

  

  ?זו רק שאלה של תקציב, אתה מהותית חושב שחשוב שיהיו מדריכי נוער: אני רוצה לדעת

  

   ראש העירייה( מר חולדאי 

  

  ,או ברוב המקרי', כל דבר, בוודאי

  

  הר.' גב

  

  .יש ל� כל כ� הרבה הזדמנויות להחזיר כס(

  

   ראש העירייה( י מר חולדא

  

  ?הא' את היית מוכנה

 לנסות למצוא ולהחזיק את � 1.9נתתי הנחייה לפחות עד ה, כאשר הועלתה הבעיה בפני, ולכ�

לס 'או באמצעות שותפות לוס אנג, אנו כרגע יושבי' על נסיו� למצוא אי� לאתר. המדריכי'

� את השרות ואפילו לא לנסות להביא הצעה כדי להמשי, שתמשי� את המימו� או בדרכי' אחרות

כי הרי לא מדובר על הפסקת פעילות' , לגבי אותו מספר מדריכי' שעליה' שלמה מדבר, בחלקו

  .של כל המדריכי'

כי , למרות שהשאלה היא מאוד חשובה, ולכ� אני לא רואה מקו' כרגע לקיי' דיו� במועצת העיר

  .מדריכי הנוער האלה, מדריכי'אנו ממילא יושבי' על המדוכה לנסות למצוא את הפתרו� עבור ה

בשני' , אני רוצה להסב את תשומת לב הקהל הנכבד וחבר מועצת העיר לכ� שבשנה האחרונה

אלא , לא נפגע רק השרות של מדריכי הנוער, עקב מצבה הכלכלי של מדינת ישראל, האחרונות

קוצצו , י הזנהקוצצו מפעל, קוצ& יו' לימודי' ארו�, קוצצו מספר השעות בבתי הספר היסודיי'

ואנו צריכי' להסתדר ע' פחות בתו� מסגרת , שעות תגבור לכתות מדע עבור בתי ספר תיכוניי'

כאשר כא� מדובר על נוער , ובתו� הדבר הזה נכנס ג' הדבר הזה שנקרא שרות לנוער. תקציב נתו�

  .מנותק על כל בעיותיו
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ה קבוצת מדריכי' שהחזקנו ע' וכמה מדריכי' מתו� אות, אנו נבדוק ונבח� הא' אנו מסוגלי'

  .להמשי� את השרות, לס'שותפות לוס אנג

עד שלא נגמור את , לא יעזור, כרגע לפחות, כי דיו� כא� בעניי� הזה, לכ� אני מציע שלא לקיי' דיו�

  .כל התהלי�

  

  מר גלעדי

  

  .הוא מבקש דיו� בהנהלה

  

  הר.' גב

  

אני מבקשת לקיי' הצבעה לדיו� פה . נהלההוא לא יכול להעלות הצעה לסדר יו' בה. אי� כזה דבר

  .בהצבעה שמית, במועצה

  

  מר מזרחי

  

  .הוא צרי� לבקש. סליחה

  

  קריאה

  

  .אתה יכול להוריד את זה. הוא צרי� לבקש

  

  הר.' גב

  

  .את' חייבי' לקיי' הצבעה, כאשר יש הצעה לסדר
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  ר" היו( מר שומר

  

תני לי . תר טוב מאשר את עושה את שליאני אעשה את התפקיד של� הרבה יו? אולי נתחל(, גילה

  .רגע

  ?אתה מוריד? שמעת מה שאמר, שלמה

  

  הר.' גב

  

  .הוא רוצה להצביע. לא

  

  ל העירייה" מנכ–מר לייבה 

  

  ?מי בעד. נעשה ה צבעה, בסדר

  

  הר.' גב

  

  .בבקשה. מי בעד לקיי' דיו�

  

  ר" היו( מר שומר

  

  ה  צ  ב  ע  ה

    :ה"בעד ה  

  .הר.  . 1

  

  ל העירייה"מנכ ( מר לייבה  

    

  ?מי נגד

  



  הפרוטוקול ישיבת המועצה השמונה עשר

  14' ישיבה  מ� המניי� מס
  )11.7.04(ד "ב בתמוז תשס"מתארי� כ

  

- 26 -  
  
  הר.' גב

  

  ?למה לא הצבעת בעד? אתה בעד, שלמה

  

  מר מסלאוי

  

  .עוד פע'

  

  ל העירייה" מנכ–מר לייבה 

  

  ?מי בעד. עוד פע'

  

  ר" היו( מר שומר

  

  ה  צ  ב  ע  ה

  :ה"בעד ה

  הר.  .1

  שכנאי  .2

  . מסלאווי  .3

  

  קריאה

  

  .אמרת שאתה רוצה בהנהלה

  

  הל העיריי" מנכ–מר לייבה 

    

  ?לא ? אתה רוצה בהנהלה
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  מר מסלאוי

  

  .אמרו שאי אפשר בהנהלה

  

   ראש העירייה( מר חולדאי 

  

  .ה' אמרו שאי אפשר לקיי' הצבעה על העניי� של ההנהלה. לא

  

  ק ר י א ו ת

  

  ר" היו( מר שומר

  

  ?את שמה לב, גילה

  .אנחנו עושי' הצבעה בעניי� הזה? אתה הבנת מה הכוונה, שלמה

? זה ברור, בלי הצבעה, אתה יכול להעלות את זה בהנהלה א' אתה רוצה. ת זהאנו מורידי' א

  .ואתה תעלה את זה בהנהלה, הורדנו את זה מעל סדר היו'? מקובל עלי�

  .ההצעה לסדר יו' לא התקבלה

  הר.' גב

  

את' . תפסיקו לבקש מאנשי הקואליציה  להעלות הצעה לסדר. אתה לא יכול לעשות את זה

  .אבל לא כהצעה לסדר יו', זה בסדר, לנאות לפני הקהלרוצי' לתת לה' 

  

  ר" היו( מר שומר

  

  .אנחנו יודעי' בדיוק מה אנחנו מציעי' ואנחנו יודעי' בדיוק מה אנחנו אומרי', גילה

  

  ק ר י א ו ת
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  ר" היו( מר שומר

  

  .הוא הוריד את זה עכשיו מסדר היו'. הוא הוריד את זה

  

  הר.' גב

  

  .ד את זה קוד'הוא היה צרי� להורי. לא

  

  ר" היו( מר שומר

  

  .אז הוא הוריד את זה עכשיו

  

  הר.' גב

  

  .עכשיו חייבי' לקיי' הצבעה. הוא לא יכול

  

  ר" היו( מר שומר

  

  .הוא יל� לעשות שיעורי בית בפע' הבאה

  ?מה רצית לומר, רו� לוינטל בבקשה

  

  מר לוינטל

  

סר הגיו� בזה שחברי קואליציה ואמרתי ל� שיש איזה חו, אני שוחחתי את� מוקד' יותר היו'

. ודני' בוועדת הנהלה, כאשר ממילא יכולי' לדו� בועדת הנהלה, מביאי' הצעות לסדר היו'

לתת , במקו' להיות מסורה לקואליציה שיש לה מספיק במות, הבמה הזאת צריכה להינת�

 איתי שאני כל כ� התעקשו? עכשיו מה אנחנו פוגשי'. לאפשר לה שתי הצעות לסדר, לאופוזיצייה

  . הוא מוריד אותה�ובסו( את אחת ההצעות מסדר היו', לא יכול היו' לדבר
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  ר" היו( מר שומר

  

  .לקחתי לתשומת לבי מה שאמרת לי קוד' וג' עכשיו, מאחר שסיפרת שדיברנו

  

  מר לוינטל

  

  ?בשביל מה הקשבנו לו

  

  ר" היו( מר שומר

  

  .3אני עובר לסעי( . שמענו

  

  שכנאי' גב

  

  .4היה בסעי( אותו דבר י

  

  מר לוינטל

  

  .זה מבזבז את הזמ�

  

  ר" היו( מר שומר

  

  .הלו את' חברי מועצה, רבותי

  .אני לא אגיד את מה שיש לי להגיד, טוב

  : הקלות ושיפורי' בתנאי' הניתני' לכלבי' ובעליה'�חבר המועצה איתי פנקס.  3
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  מר לוינטל

  

  .חבל על הזמ� שלנו, א' הוא הול� להוריד את זה בסו(

  

  הר.' גב

  

  ,א' אתה הול� להוריד את זה עכשיו, איתי

  

  מר פנקס

  

  .אולי תתנו לי לדבר

  

 מר לוינטל

 

  ? דקות10לא חבל על 

  

  מר פנקס

  

  .בניגוד לחלקנו, אני דווקא מקצר

  

  ר" היו( מר שומר

  

  ?מה את' תוקפי' אותו

  

  מר פנקס

  

  .יח להתחילאבל אני פשוט לא מתאפשר לי לקצר כי אני לא מצל, בכוונתי לקצר
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  ר" היו( מר שומר

  

  .תנו לנו ג' כ� לומר את מה שיש לנו בהבנה. לא החדשי', הוותיקי' במועצה, רבותי

  .רו� שמענו

  

  מר לוינטל

  

  . דקות האלה�10בואו נחסו� את ה,  דקות לבקשת ראש העיר10א' רוצי' להוריד את זה בעוד 

  

  ר" היו( מר שומר

  

  .זו שאלה לא נכונה

  

  מר פנקס

  

  ?זה בסדר, � 40ה דקה ואת ז

  

  ר" היו( מר שומר

  

  .בבקשה אדוני

  

  מר פנקס

  

  .תודה

  

  ר" היו( מר שומר

  

  .יש סדר יו' ג' בהצעות לסדר היו'
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  .ע' כל הכבוד, סליחה, יש ג' סדר במועצה. סליחה. תודה

  

  מר לוינטל

  

  ?מה הסדר

  

  ר" היו( מר שומר

  

  ?מה הסדר

  

  מר פנקס

  

  .אריה עזוב נו

  

  מר לוינטל

  

  .בואו נל� על זה? ואחר כ� זה יורד, אחר כ� ראש העיר עולה, וא שהוא מדברהסדר ה

  

  ר" היו( מר שומר

  

  ,אני לא יודע א' דיברת. חבר המועצה אתי פנקס, רבותי

  

  מר פנקס

  

  .הופעת בכורה
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  ר" היו( מר שומר

  

  .נקודה. ואני מבקש שתקבלו אותו בצורה מכובדת ואל תתנפלו עליו, זו הופעת בכורה שלו

  

  מר פנקס

  

  ?בסדר, תדברו על זה אחרי זה, רו�

  

  ר" היו( מר שומר

  

  .תבר� את מי שדיבר לפני�, סליחה

  .איתי בבקשה. אני ציינתי שזו הופעת בכורה של�

  

  מר פנקס

  

  .כול' נכבדי' פה, ר מועצה נכבד"יו, ראש העיר הנכבד, מועצה נכדה? קוד' כל אז אי� אומרי'

  

  ר" היו( מר שומר

  

  .קוד' של�בר� ג' את ה

  

  מר פנקס

  

  .שלמה שדיבר לפני, וכמוב�

  

  ר" היו( מר שומר

  

  .תודה
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  מר פנקס

  

  .כול' נכבדי' ונחמדי'

  . קוד' כל אני גאה לעלות פה בפע' הראשונה ולדבר דווקא בנושא של בעלי חיי' ובעליה'

  

  מר אלנת)

  

  ?זה לא נושא של אורנה בנאי

  

  מר פנקס

  

  .רו לי אני אשמחוא' תאפש, אני  אדבר בעל פה וקצר

שנגעו לנושא של , ממש מאז שנכנסנו לתפקיד, קיבלתי הרבה מאוד פניות בחודשי' האחרוני'

קנס על להסתובב ע' , הבנתי'  שח660. בלי רצועה, כ� רצועה, שיטוט ע' הכלבי', בעלי כלבי'

ירות זה לפעמי' הרבה יותר מאשר הרבה עב, שזה הרבה מאוד כס(, הכלב בלי להיות קשור אליו

  .שאחדי' יגידו שה' יותר חמורות

אבל הרבה ,  לא היתי מעול' ואולי אני ג' לא אהיה בעתיד�למע� הגילוי הנאות, אני לא בעל כלב

אני . מאוד אנשי' שאני מכיר וג' אנשי' שאני לא מכיר באופ� סופי סובלי' מהנקודה הזאת

חיי' ברצועה כאשר מסתובבי' מכיוו� שיש הגיו� רב בלקשור בעל , פחות מתייחס לגובה הקנס

אני , ואלה לא דברי' שאני עוסק בה', ג' א' לא להינזק, בחברה של אנשי' שעלולי' להיבהל

נעשו . נכו� להיו' שאי� לכלבי' איפה לרו& כמעט בכלל. יותר מתמקד בנושא של האלטרנטיבה

יש , ט מאוד מקו'יש מע. חלק קט� לצערי, פעולות ברוכות בנושא הזה בחלק מהגינות הציבוריות

  .וא' את מסכימה אתי אז תשמעי עוד הדס, מעט מאוד מקו' לרו& במקרה

  

  שכנאי' גב

  

  .בצער בעלי חיי' יש הרבה יותר בעלי חיי' שזה חסר לה'
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  מר פנקס

  

  .אני מדבר על אלה שכרגע יש לה' בעלי', בכל אופ�

  

  הר.' גב

  

  ?למה אתה חותר

  

  מר פנקס

  

, באמת. ואני מאמי� שאני אשאיר זמ� לשאלות בסופו של דבר, י חותראני אגיד ל� בדיוק למה אנ

אני ג' לא מתייחס לזה שיש מאמצי , כמוב� יש את האבחנה בי� כלבי' מסוכני' ולא מסוכני'

אני מדבר על אפשרות לשיפור המצב של בעלי החיי' , חקיקה בעניי� הזה ואני בהחלט מבי� אות'

 להקי' יותר ויותר שטחי' בגינות ציבוריות שיאפשרו ש' לאפשר או. א: בתחו' של, ובעליה'

האמת היא . קצת לרו& ולהתפרק, לכלבי' פחות או יותר לדמות את התנאי' שלה' ה' זקוקי'

  .להפ�, שבשביל להתפרק ה' לא צריכי' לרו&

  

  הר.' גב

  

  ?נראה ל� שראש העירייה יסכי' לכ�? אתה מתכוו� לא קשורי'

  

  מר פנקס

  

  .דיו�בואי לא ננהל 

  ,גינות, נכו� לעכשיו, יש
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  שכנאי' גב

  

  .ג' לי יש מה להגיד, א' אנו פותחי' את הדיו� עכשיו

  

  מר פנקס

  

  .זה לא דיו�

  

  ר" היו( מר שומר

  

אז תתני ג' , כנראה שהנושא מעניי� אות', יש חברי מועצה שרוצי' להתייחס לזה. זה לא נפתח

  .בבקשה. לאחרי' לומר משהו

  

  מר פנקס

  

 �ג' א' קטנה, לאפשר ולקד' בנייה של שטחי' כאלה בכל גינה. א:  מה שאני מדבר זהבכל אופ�

כי הגני' האלה זה באמת המקומות , להרחיב איפה שאפשר גני' כאלה, אז שטח ריצה יותר קט�

ואולי ההצעה היותר משמעותית . היחידי' שבעלי כלבי' יכולי' להסתובב ע' הכלבי' שלה'

, הרי בדר� כלל יש גדרות ואיזהשה' שערי', הג� נית� לסגירה, ה במקומות שבה' הגינ�היא

, 22.00א' זה , זה יכול להיות בכל שעה שייבח� ויוחלט, לאפשר בשעות הערב ואולי אפילו הלילה

שעות שבה' לכל הדעות אי� ילדי' או תינוקות , עד לפנות בוקר,  או אפילו חצות21.00

לאפשר , להיות ש' ללא רצועה, מוב� בפיקוח שלה'כ, לאפשר לבעלי כלבי', שמסתובבי' בג�

כמוב� שכל התקנות שנוגעות לעשיית צרכי' ה� באותו , לכלבי' להסתובב באופ�  חופשי בג�

  .תוק(

  .זהו

  



  הפרוטוקול ישיבת המועצה השמונה עשר

  14' ישיבה  מ� המניי� מס
  )11.7.04(ד "ב בתמוז תשס"מתארי� כ

  

- 37 -  
  

  ר" היו( מר שומר

  

  ?מה אתה מבקש? מה אתה מציע

  

  מר פנקס

  

מה  . הנושא הזהמה שאני רציתי לזה להעלות את , מכיוו� שאני לא מנוסה בהצעות לסדר. זהו

  .מה שאני באמת רוצה זה שזה יקרה. ומבחינתי הוא עלה כרגע , שרציתי זה שהנושא הזה יעלה

  

  ק ר י א ה

  

  מר פנקס

  

  .אנו נשמח לדבר את� אחר כ�, גילה

אבל בואו באמת נבקש דיו� ,  איפה שהנושא הזה יעלה לדיו� ויקוד' זה טוב�מבחינתי, בכל אופ�

  .היה דיו� מעניי� וסוערנראה לי שזה י, במועצה

  

  הר.' גב

  

  .הוא מבקש דיו� במועצה

  

  מר פנקס

  

  .אני לא יודע, כי אני אולי קלקלתי קצת, א' זה בסדר גילה. אני מבקש, אני מבקש

  

  ר" היו( מר שומר

  

  .חברת המועצה הדס שכנאי בבקשה
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  הר.' גב

  

  ?עכשיו הדיו�

  

  ר" היו( מר שומר

  

כל ? רק את' צריכי' כל הזמ� להגיד משהו. נתתי לה, שהוהיא ביקשה להעיר מ. אי� דיו�, לא

תני ג' לאנשי' אחרי' להגיד את ! בכל, בגורדו�, בבריכה, בבתי', את מבינה בכלבי'? הזמ�

  .רבותי. דקה! שלה'

  

  שכנאי' גב

  

אני חושבת . לפנות אלי� אריה, בעקבות שתי ההצעות לסדר האחרונות שהעלו כא�, אני רוצה

. לא יודעי' את נהלי עבודת המועצה כפי שצרי�, ג' הצעירי' וג' הוותיקי', שחברי המועצה

 –עובדה היא שפע' אחרי פע' אנחנו רואי' שאנשי' לא יודעי' שכאשר ה' מעלי' הצעה לסדר 

אולי תוכל לעשות . כל ישיבה זה עולה,  שני'5אני חברת מועצה כבר . אפשר רק לדו� או לא לדו�

  .ידעו למה ה' עולי'שאנשי' , רענו� של נהלי'

  .זה דבר ראשו�

החליטו להעלות נושאי' , צ נכו� לעכשיו באמצעותו של איתי פנקס"אני שמחה שמר: דבר שני

אנו נשמח ג' כ� , נושא שאנו מטפלי' בו כבר שנה שישית, שקשורי' לבעלי חיי' ובעליה'

נושאי' , ב" וכיוצלזכויות אד', לסבית� לקהילה ההומו�להעלות בעתיד נושאי' שקשורי' למשל

  .שאת' באופ� קבוע מטפלי' בזה

  .תודה

  

  ר" היו( מר שומר

  

  .רבותי תודה
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  .תנו לראש העיר לענות, רבותי

  

   ראש העירייה( מר חולדאי 

  

  .ואני מציע לקיי' דיו� במועצה, הנושא שעולה כא� הוא נושא כבד משקל, רבותי

  

  ר" היו( מר שומר

  

  ?אתה מציע לקיי'

  

  עירייה ראש ה( מר חולדאי 

  

  .כ�

  

  ר" היו( מר שומר

  

  .תודה

  .מי בעד לקיי' דיו� במועצה

  

  הר. ' גב

  

  .שמית

  

  ר " היו( מר שומר

    

  ה  צ  ב  ע  ה 
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  :ה"נמנעי� ה  :ה"נגד ה  :ה"                  בעד ה

  ספיר    אלנת)  שומר  .1

  מוזס      חולדאי  .2

  שביט      מסלאווי  .3

        גיא(אבי  .4

  חוש)  .5

  דיי)  .6

  פנקס  .7

  כחלו)  .8

  הר.  .9

  לוינטל  . 10

  שכנאי  . 11

  

   חברי מועצה3 –נמנעי� ,  חבר מועצה1 –נגד ,  חברי מועצה11 –בעד 

  

  מר וירשובסקי

  

  .אני  לא משתת( בהצבעה כי אני חושב שעושי' חוכא והיתלולה מכל ישיבות המועצה

  

  . ה ת ק ב ל ה–ההצעה לסדר היו� : החלטה

  

  ר" היו( מר שומר

  

  .ותיש ג' הפתע

  

  מר לוינטל

  

  . הוא כ� בעד�אבל בעד כלבי', הוא לא מצביע בעד קידו' נוער של עצמו
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  ר" היו( מר שומר

  

  .הערה נכונה. בסדר

  

  : שימוש בכספי הארנונה לטובת תושבי העיר(מינקה'  גב(חברת המועצה. 4

  

  ר" היו( מר שומר

  

  . אני מקבל אותה ואנו נענה על זה–ההערה של הדס 

  .את צודקת

  

  מינקה' גב

  

  :חברות וחברי'

  ,אני חושבת, דבר ראשו�

  

  ר" היו( מר שומר

  

שמעתי ג' את ההערה של חבר , שמענו את ההערות שלכ'? אולי נכבד אחד את השני, רבותי

    .בואו נכבד אחד את השני. ותאמי� לי שמענו, המועצה וירשובסקי

  .בבקשה ליאורה

  

  מינקה' גב

  

להזכיר את הפיגוע שהיה היו' ,  בישיבה שמתקיימת היו'אני חושבת שמ� הראוי, דבר ראשו�

  .ואנחנו עוברי' לסדר היו',  שעות24עוד לא חלפו , בבוקר
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   ראש העירייה( מר חולדאי 

  

  .הקדמת אותי, זה רשו' לי בדברי ראש העירייה

  

  מינקה' גב

  

י' אנו כאשר אנו לפחות מדבר, אבל אני חושבת שבאמת , אני שמחה שכיוונתי לדעת גדולי'

אבל להשתת( , אמנ' זה נשמע מאוד בנאלי, להשתת(. צריכי' קוד' כל  להזכיר את הפיגוע

, אביב� אני חושבת שזה אחד האיפיוני' של העיר תל. ולאחל החלמה לפצועי', באבל המשפחה

ולא קשה בכלל יהיה לקשור את הנושא הזה ע' הנושא , ההתמודדות ע' סוג בעיה כזו של פיגועי'

  .וזה הנושא של שימוש בהכנסות מארנונה לטובת תושבי העיר, י עומדת לדברשעליו אנ

אני למשל נבחרתי על . נדה שעל הבסיס שלה הוא נבחר והיא נבחרה'לכל אחת ואחד מאתנו יש אג

על טיפוח של ערכי  סובלנות וחיזוק של , על נושאי חינו�, לאומי�הייצוג של הציבור הדתי

ואני שמחה ,  של קידו' נשי' שהופיע במצע שלנו ובמצע שליועל נושא, דמוקרטיה הסכמית

, יחד ע' זה בחרתי היו' לא לעסוק בא( לא אחד מהנושאי' הללו. לעמוד בראש הוועדה הזאת

להביא כמה , בפע' הבאה שיהיה באפשרותי להעלות הצעה לסדר', למרות שאני מקווה בעזרת ה

העיר למעמד �ויחד ע' יועצת ראש, מד האשההצעות אופרטיביות שיגובשו להערכתי בוועדה למע

אביב מתקדמת �אני מקווה שנוכל לגבש כמה הצעות אופרטיביות ולהשאיר את תל, האשה

  .ומפתחת ג' בתחומי' הללו

ואני רוצה להעלות , לכ� אני כאמור בחרתי לעסוק במשהו שהוא שונה מסדר היו' המוצהר שלי

 להבנה CASE STUDYהוא מעי� ,  הוא נושא מדגי'�האחד: פה נושא שיש בו בעיני שני מאפייני'

של , יש לו השלכות להבנה של הסמכויות של הנהגת העיר. של ניהול המערכת המוניציפלית בכלל

 ג' השלכות שנוגעות בעניי� מעמד' ותפקיד' של חברי �ומה שחשוב לי, ראש העיר וההנהלה

על , במפגש האחרו� ממר וירשובסקיכא� אני רוצה להזכיר ששמעתי שוב בתדהמה . מועצת העיר

  .מנבחרי הציבור, למנוע תנאי עבודה מחברי המועצה, ההחלטה שאני עוד לא קראתי אותה
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  מר וירשובסקי

  

  .אני אקרא ל� את זה

  

  מינקה' גב

  

  .אבל בעיני שוב זה מאוד סימפטומטי, אני ניסיתי להשיג את זה ועוד לא השגתי

שלהערכתי יש לנו כחברי , רתי להעלות את הנושא הואוהנושא השני או הסיבה השניה שבח

לקבל החלטה שהיא החלטה , בהמש� ובעקבות ההצעה לסדר שאני אדבר עליה, מועצת העיר צור�

ואני מדברת . ואני מניחה שג' גילה הר& תתמו� בזה,  גורפת מקיר לקיר� להערכתי, קונצנזואלית

ונה שאינה למגורי' מרשויות חזקות  לחלק את ההכנסות מארנ�על ההצעה של משרד הפני'

. מה שנמסר כידוע לכ' לעיבוד בוועדה בראשות יעקב גדיש, אביב יפו לרשויות אחרות�כדוגמת תל

  ,אני מנסה לטעו� ולהעלות את זה

  

   ראש העירייה( מר חולדאי 

  

  .אי� החלטה

  

  מינקה ' גב

  

  .הובא להצעה לוועדה בראשות יעקב גדיש. אמרתי, אי� החלטה

זו הצעה גרועה בכלל לשלטו� , נסה לטעו� שההצעה הזאת שהוצעה על ידי משרד הפני'אני א

ולכ� להערכתי אנו צריכי' לקבל החלטה לדחות , אביב יפו בפרט�  לתל�ולעירנו, המקומי בישראל

או לפחות לבטא את עמדתנו כחברי מועצת העיר לגבי דחית ההצעה הזאת , את הכוונה הזאת

  .אלא ג' עמדה של מועצת העיר ביחס לנושא הזה, ל הנהלת העירלא רק ש, ולהביא עמדה

ה' יהיו ,  חלקי'�4לצור� ההבנה של הנושא שאני מדברת עליו אני רוצה לחלק את הדיו� שלי ל

הדבר הראשו� זה כמה נתוני' בסיסיי' לגבי ההשקעה המוניציפלית לנפש . קצרצרי' אני מקווה

. שפטי' את אי השיוויו� הקיי' בי� הרשויות השונותהדבר השני זה להסביר בכמה מ. מהממשלה
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ולהציג פה אולי את , הדבר השלישי זה להתייחס לדרכי ההתמודדות הממשלתית ע' אי השיוויו�

לגזילת ההכנסות מארנונה מהרשויות החזקות , יש כאלה שיקראו לזה, יוזמת שר הפני' להעברת

זה להתייחס קצת לטיעוני' ,  להתמקד שבה אני אנסה�והנקודה הרביעית. לרשויות החלשות

  .שלדעתי על מועצת העיר להביע כנגד היוזמה הזאת

  .קצת נתוני', אני מתחילה בדבר הראשו�

  

  מר וולו-

  

  ? דקות�10וזה הכל ב

  

  מינקה' גב

  

  .אני למדתי לדבר קצר. כ�

  

  ר" היו( מר שומר

  

  .והיא עומדת, אנו מסתכלי' על לוח הזמני'

  

  מינקה' גב

  

מהשתתפות , התקציב של הרשויות המקומיות מורכב מהכנסות עצמיות, נו יודעי'כמו שכול

ומהשתתפות של משרד הפני' באמצעות , משרדי ממשלה ייעודיי' למימו� שרותי' ממלכתיי'

המענק הזה מועבר לרשויות שכלל ההכנסות שלה� קט� מכלל ההוצאות המאושרות . מענק לאיזו�

שאינ� נזקקות למענקי , יפו� אביב� עיריות שביניה� תל15יש , כפי שכולנו יודעי', כיו'. שלה�

חלי' עליה� אות' כללי ניהול , שלמרות היות� נטולות מענקי איזו�, יש להזכיר ולהדגיש. האיזו�

שבעוד שבכלל ישראל ההכנסה , על מנת לסבר את האוז� אני אציי�. שנובעי' מפקודת העיריות

ויש , בממוצע רב שנתי, ר"אני מדברת לא על התב, ב הרגילהמוניציפלית לנפש מ� הממשלה בתקצי

ההכנסה לנפש באותו חישוב ממוצע ',  שח1,458הוא , ס ומכו� אדווה"לי את הנתוני' האלה מהלמ
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ההוצאה . 895 מול 1,458 �אני חוזרת. ' שח895 זה � 15באות� שני' בישובי' של פורו' ה

 . 4,370 �15ואילו בפורו' ה'  שח4,000וא המוניציפלית הזאת בתקציב הרגיל בכלל ישראל ה

אבל הפער הזה לא , �15יש פער שרותי' קט� מאוד בי� כלל הישובי' לישובי ה, במילי' אחרות

 ההשקעה של המדינה � אלא כפי שאמרנו, מעוד( של השקעת המדינה, צרי� להדגיש את זה, נובע

  . היא השקעה קטנה�15בישובי ה

שהיה שינוי מהותי בדרכי המימו� , � 80התרחש באמצע שנות ה, פליותיש שיוויו� ברשויות המוניצי

בפרט בארנונה שלא למגורי' , של השלטו� המקומי ועלה משקל ההכנסות העצמיות של הרשויות

 ההכנסות המועברות �בוטלו כפי שהזכרתי, במקביל. שהיא נשוא הנושא שאני מדברת עליו

ובוטלו או צומצמו , ה את חלק' לרשויותאות' מיסי' שהממשלה גבתה והעביר, מהממשלה

והמדיניות הזאת .  הערי'15כשיש ביטול טוטאלי לגבי , מענקי האיזו� לרשויות המבוססות

בפרט , לפעילות מואצת להגדלת ההכנסות העצמיות, כמו הרשות שלנו, הובילה את הרשויות

כא� . עיסקיי'לחיזוק המעמד לפיתוח שימושי קרקע : וחשוב מכ�, ארנונה והיטל השבחה

בסוגריי' אני יכולה לומר שאולי זה ג' מגדיל את הצור� לבקר ולנהל איזושהי ביקורת על 

וג' אני יודעת שבתו� העירייה מנסי' , חלק מהדברי' שג' גילה מנסה לעשות, השימושי' הללו

השינויי' האלה בדר� המימו� של הרשויות גרמו להגדלת הפערי' התקציביי' בי� . לעשות

.  מיליארד4.271 היו �2002מענקי האיזו� ב: כדי לדבר במספרי' אני רוצה להדגיש, שוב. יותהרשו

 בהתחלה – 2004בשנת ,  מיליארד3 – 2003בשנת ,  מיליארד3.630 – 2003בשנת .  מיליארד4.271

מיליארד לאות� ½ מיליארד ועוד ½ ואחר כ� החליטו על תוספת של ,  מיליארד2.4דיברו על 

, זה מסביר את כל מה שאנו רואי' בתקשורת. 'יבלו הסכמה לתכנית הבראה וכורשויות שק

זה מסביר את מה שאנו . הירידה המדהימה הזאת בהשתתפות הממשלה במימו� של הרשויות

את ההדרדרות , את העובדי' שלא מקבלי' משכורת, אביב יפו� לא אצלנו בתל' ברו� ה, רואי'

  . ' שלישי לפעמי' של מדינות עול� לרמת שרותי'

וההסטריה הזאת מביאה להעלות . הוא מתחיל לפעול בהסטריה? מה עושה משרד הפני', ואז

הוא , למשל. בעיני חלק מההצעות האלה ה� פשוט בלתי דמוקרטיות. הצעות מאוד מאוד מוזרות

ילכו , על חשבונות הבנקי' הגבלות, קובע שהמענק שיגיע לרשויות שיש על החשבונות שלה�

  ,יש פה החלטה שהמדינה, כלומר. ולא לחובות אחרי'למשכורות 
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  הר.' גב

  

  ?למה את חושבת שזה לא נכו�

  

  מינקה' גב

  

הוא לא , והוא לפעמי' ספק מסכ�, כי אני חושבת שספק שהעירייה חייבת לו כס(. אני אסביר

ה אז מחליט, הוא לפעמי' איזו חנות שעל זה מבססת את כספיה או את קיומה, תמיד עשיר גדול

וצרי� להדגיש . שהעובד יותר מסכ� מהספק,  באמת שאי� לה בסיס דמוקרטי–המדינה בהחלטה 

  .יש ש' ג' ספק של מזו�, שחלק גדול מהספקי' ה' לא ספקי' שה' עשירי' ומליונרי'

  

  הר.' גב

  

  .הבנתי

  

  מינקה' גב

  

O.K.  

לק את הארנונה היוזמה החדשה של משרד הפני' לח, היוזמה הזאת לחלק את הארנונה, בקיצור

. ואנו צריכי' להתנגד לה,  לא דמוקרטית�היא בעיני כמו שאמרתי, שלא ממגורי' בי� הרשויות

ביניה� רשויות כושלות ולא יעילות , לא יכול להיות שרשות אחת תית� את השרותי' ורשות אחרת

  .יזכו בכספי' הללו

ות למה לדעתי אנו צריכי' ואני רוצה לציי� בכמה נקוד, ר"בגלל מוראו של היו, אני מדלגת

  .ג' כחברי מועצה, להחליט פה היו' על התנגדותנו

  

  הר.' גב

    

  .היו' צרי� להחליט על דיו� פה במועצה
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  מינקה' גב

  

  . בסדר

בעיני היוזמה הזאת גורמת להתנערות של הממשלה : הנימוק הראשו� הוא, הדבר הראשו� לדעתי

� שהממשלה תטיל את האחריות על המצב של לא יתכ. מהאחריות שלה כלפי הרשויות החלשות

  .שג' בחלק�  יעילות והתייעלו, על תושבי הרשויות החזקות, הרשויות

  

  מר וירשובסקי

  

  .וג' משלמי' מס הכנסה

  

  מינקה ' גב

  

תיתכ� ג' פעילות ממשלתית . המושג של צדק חלוקתי נקבע על ידי מער� מיסוי הוג�, צדק חלוקתי

ואולי בכלל , אולי שיתופי פעולה כלכליי', לוקה גאוגרפית בי� הרשויותיזומה לתיקו� עיוותי' בח

היוזמה . כל היוזמה הזאת היא איזהשהו תרגיל של המדינה להתחמק מתשלו' על הנכסי' שלה

הזאת של המדינה לחלק מחדש את הצדק מדאיגה אותי מאוד מפני שאני לא תמיד רואה את 

אבל מוראו של , לאו דווקא מתחו' הארנונה, אותיש לי פה המו� דוגמ, הצדק החלוקתי הזה

  .ר עלי"היו

ההצעה הזאת תפחית . בעיני ההצעה הזאת מהווה תמרי& שלילי לרשויות החזקות: נקודה נוספת

איזה הגיו� יש לעיר כמו . את המוטיבציה של הרשויות לייעל ולשפר את שיעורי גבית המס שלה�

למה ?  מהפעילות הזאת לא יהיו תושבי העיר שלנוא' מי שיהנה, שלנו לפעול לשיפור הגבייה

  !?לטרוח בערב שבת א' לא אנחנו נאכל בשבת

  .תמרי& שלילי לרשויות החלשות: ונושא נוס(
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  ר" היו( מר שומר

  

תנו , תנו לה. ותנו לה רק לתמצת את זה, אולי חשוב מאוד, הנושא מספיק חשוב אני חושב, רבותי

  .לה

  

  מינקה ' גב

    

  . לרשויות החלשותתמרי& שלילי

  

  ר" היו( מר שומר

  

  .היא צודקת

  

  מינקה' גב

  

מהווה הצעה זו , להתחזק, ליזו', להתפתח, במקו' לתמר& את הרשויות החלשות להתייעל

הקטנת המוטיבציה ליצור מקורות הכנסה ,  זו הנצחת החולשה�ומה שחמור יותר, תמרי& הפו�

זה בעצ' לתת לרשויות החלשות דגי' , ת היו'הכלכלי, בלשו� שאוהבי' לדבר בה. ופיתוח חדשי'

  .במקו' לתת לה� חכות

אבל , אמנ' הארנונה היא מס על פי החוק. זה פג' מוסרי בתפיסת מהות הארנונה: ונקודה נוספת

ואני לא ממשיכה דיו� בבסיס של , ולכ� יש פה להערכתי, במהות היא סוג של אגרת שרות

  .הרציונאל של התשלו'

יש בדוגמא , שאני כאמור לא אפתח אותה למרות שהכנתי לפתח אותה, והנקודה האחרונה

להתנהלות הזאת ביטוי לאופי המעוות והשגוי של יחסי הגומלי� בי� השלטו� המקומי והשלטו� 

 שהשלטו� המקומי הוא בעצ' זרוע ביצועית של השלטו� המרכזי זה אמנ' �הגישה הזאת. המרכזי

 15או , �15בוודאי לגבי פורו' ה, ימות ג' גישות אחרותאבל קי, גישה אחת בספרות המקצועית

  . לא ראוי שזה מה שיהיה�הערי' שנשענות על תקציב�
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היישו' של מגמת האוטונומיה לשלטו� המקומי יביא לדעתי לידי ביטוי מדוייק את המשמעות 

 אבל ,מוניציפיו' היתה עיר באיטליה שהיתה כפופה לרומא.  מוניציפליות�המילולית של המילה

אני . והיא שהביאה לעול' את הרעיו� העירייתי, היתה חופשית ובעלת זכויות מימשל משל עצמה

  . צריכי' להתנהג למהל� המוצע של משרד הפני', שאנו ג' כחברי מועצת העיר, חושבת על כ�

  .תודה

  

  ר" היו( מר שומר

  

  ?לכ� את מציעה מה

  

  שכנאי' גב

  

  .היא יכולה רק לבקש לקיי' דיו�

  

  ר" היו( ומרמר ש

  

  .לקיי' דיו�

  .בבקשה אדוני ראש העירייה

  

  הר.' גב

  

  ?אתה מתנגד לזה

  

   ראש העירייה( מר חולדאי 

    

  .תרשו לי

  .ואפשר לקיי' דיו�, אי� לי שו' בעיה
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  הר.' גב

  

  .אני רוצה לעלות? אתה בעד לקיי' דיו�

  

   ראש העירייה( מר חולדאי 

  

  .אז תשבי בבקשה, ואת לא עולה, תהדיו� הוא לא עכשיו גבירתי הנכבד, לא, לא

  

  הר.' גב

  

  .אני לא אצל� בקואליציה

  

  ר " היו( מר שומר

    

  .גילה, גילה

  

   ראש העירייה ( מר חולדאי 

    

  .את באמת התנהגות שמאוד מאוד בעייתית

  

  ר" היו( מר שומר

  

. הצבעהואחר כ� אנו ניגש ל, תני לראש העירייה להשיב או לומר את דבריו , אני מבקש ממ�, גילה

  .שבי גילה. שבי

  

  הר. ' גב

    

  .את' לא בבית ספר, ה'חבר
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  ר" היו( מר שומר

  

  .בוא נשמור על הכבוד, אנא, ראש העירייה מדבר. אני מבקש סליחה, אחז

  .רבותי. בבקשה אדוני ראש העירייה

  

   ראש העירייה ( מר חולדאי 

    

, ��15 לזה קשר אגב לפורו' האי.  מה� ה' ערי'15היו' ,  רשויות נטולות מענק17קוד' כל יש 

אבל לא נייחד , שבע שהיא בעלת מענק� ערי' נטולות מענק ועוד העיר באר14 יש �15בפורו' ה

  .לזה

  

  ק ר י א ה

  

   ראש העירייה( מר חולדאי 

  

 ערי' 15יש , אחרי שרמת השרו� הוכרזה כעיר, מתוכ' היו',  ישובי' נטולי מענק17אמרתי שיש 

וג' ברמה הפרקטית יש ישובי' שאינ' , אי� לזה מעמד פורמלי דר� אגב.  ישובי' שאינ' ערי'�2ו

יש אפילו ערי' שה� נטולות מענק אבל פה וש' ג' . מוכרזי' כנטולי מענק ואינ' מקבלי' מענק

  .מפני שהיא לא מופיעה בחוק בכלל, לכ� ההגדרה הזאת היא בעייתית. מקבלות איזהשהו מענק

היה מושב מיוחד בסיפור הזה , קיסריה או חלק מכנס קיסריההנושא הזה היה במרכזו של כנס 

הוועדה שיושבת , מכל מקו'. והנושא הזה עלה בכל עוזו,  המעמד של הרשויות המקומיות�שנקרא

 וכ� � 15כמוב� עיריות פורו' ה,  יש לה התנגדות מקיר אל קיר מצד מרכז השלטו� המקומי�עכשיו

אני לא . מכל הטעמי' שאת מנית ליאורה, בר לא יצלחאני ג' מאמי� שבסופו של דבר הד, הלאה

  .יפה מאוד, יודע אי� היתה ל� סבלנות לאסו( את כל הנתוני' האלה
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  מינקה' גב

  

  .תודות לאינטרנט

  

   ראש העירייה( מר חולאי 

  

אפשר לתת ל� את זה במקוב& כי כל הנושא , אבל היית יכולה לקבל את זה בדר� אחרת, בסדר

  .מסודרתעלה לכנס בצורה 

אבל אני היתי ממלי& , אני מציע לא לקי' על זה דיו� עכשיו. אי� שו' בעיה א' נקיי' על זה דיו�

שאני חושב שאז , לקיי' כא� הצבעה שפונה וקוראת לשר הפני' לרדת מהיוזמה הזאת, מכל מקו'

עד ו, לאור העובדה שהדיוני' של הוועדה ממש מתקיימי' בימי' אלה, ג' היה לזה יותר תוק(

א' היתה יוצאת קריאה פה אחד , לכ� אני היתי ממלי&. שיתקיי' הדיו� זה עוד יקח הרבה זמ�

  .מצד חברי מועצת העירייה

  

  הר.' גב

  

  .לא בלי לקיי' דיו�

  

   ראש העירייה( מר חולדאי 

  

  .זאת ההצעה. ולקיי' דיו�

  

  ר " היו( מר שומר

    

ובנוס( לזה ג' , אנו יכולי' לומר אותהקריאתי של ראש העירייה לפנות לשר הפני' היא קריאה ש

  .לקיי' דיו�
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  הר.' גב

  

  .ואת' מתנהלי' בניגוד לפקודה, בוודאי, את' מעלי' נושא לסדר היו'

  

  ר " היו( מר שומר

    

  .גילה, גילה

  .שמית בבקשה. מי בעד להעלות את הנושא הזה לדיו� במועצה

  

  הר.' גב

  

  .שמית

  

  ר" היו( מר שומר

  

  ה  צ  ב  ע  ה

  :ה"נמנעי� ה  :ה"נגד ה  :ה" הבעד  

  אי)    אי)  שומר  .1

  חולדאי  .2

  ספיר  .3

  אגמי  .4

  גיא(אבי  .5

  חוש)  .6

  דיי)  .7

  כחלו)  .8

  מינקה  .9

  זעפרני  .10

  הר.  .11

  



  הפרוטוקול ישיבת המועצה השמונה עשר

  14' ישיבה  מ� המניי� מס
  )11.7.04(ד "ב בתמוז תשס"מתארי� כ

  

- 54 -  
  

  ל העירייה"  מנכ( מר לייבה 

  

  .זה רגע הסטורי, גילה הר& מצביעה ע' הקואליציה

  

   המש-(ה  צ  ב  ע  ה  

  :ה"בעד ה  

  אלנת)  .12

  ביטש  .13

  שכנאי  .14

  וירשובסקי  .15

  

  . אי)(נמנעי�,  אי)–נגד ,  חברי מועצה15 –בעד  

  

  . ה ת ק ב ל ה(ההצעה לסדר היו�: החלטה

  

  ר" היו( מר שומר

  

להעלות את הנושא הזה בפני' שר , העירייה�ובלי שו' קשר ג' מקבלי' את מה שאומר ראש

  .זה בכלל לא נוגד לשו' דבר. הפני'

  

  הר.' גב

  

  .אבל לא בהצבעה, ול לעשות מה שהוא רוצההוא יכ

  

  ר" היו( מר שומר

  

  .הוא יעשה את מה שהוא צרי� לעשות

  .דבר ראש העירייה בבקשה
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  הר.' גב

  

  !יש גבול. זו לא הצעה לסדר יו'

  

  ר" היו( מר שומר

  

  .כי עובדה היא שג' ל� אי� גבול, אי� גבול, גילה 

  

  הר.' גב

  

  .לי מאוד יש גבול

  

  ר" היו( מר שומר

  

  .בבקשה אדוני ראש העירייה

  .תודה

  .גילה תודה

  .היו�(מאשרי� סדר

  

  דברי ראש העירייה. 88

  

  הר.' גב

  

  .אני מבקשת לדבר? זה על סדר היו'? עכשיו העונש של הודעות ראש העירייה? מה
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  ר" היו( מר שומר

  

אל : שנידבר . קוד' כל את יכולה לצאת. תקשיבי לי טוב. אני מבקש ממ� שתחזירי ב�, גילה

  .אנא. תגידי עונש

  

  הר.' גב

  

  ?אני חושבת שהוא עונש אז אני לא אגיד שהוא עונש

  

  ר" היו( מר שומר

  

  .את טועה ואני מבקש לשמור על כבוד ראש העירייה. לא. לא

  

   ראש העירייה( מר חולדאי 

  

  .לא צרי� לשמור

  

  הר.' גב

  

  .הוא אומר ל�, הנה

  

  ר" היו( מר שומר

  

  .אני אומר את שלי,  שהוא אומרהוא יכול לומר את מה

  

  ר" היו( מר שומר

  

  .הר&' אני לא צרי� שאתה תשמור על כבודי במה שנוגע לגב
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אבל הכנתי את זה , אולי היתי צרי� בפתיחה, ליאורה מינקה' אני מקבל את הערתה של הגב

 אנחנו לא יכולי' להימנע מהעובדה שבמידה מסויימת אולי. בדברי הפתיחה לדברי ראש העיר

והיו' היה פיגוע שאת הפרטי' לו וודאי שמעת' ברדיו , אבל חזרנו, היתה לנו תקופה של שקט

, ק המשטרתי"ק העירוני ליד החפ" העירייה הקימה את החפ�מבחינת העירייה. ובתקשורת

, דר� אגב ה' היו די רגועי'. ה" מסיל�העירייה פתחה את הקו הטלפוני למידע למהגרי עבודה

 �היות שהפיצו& היה בחו&: מבחינת נזקי'. י' היה פצוע אחד שהוא עובד זרכ מכל הפצוע"בסה

והגינה והבית ,  נפגע26 קו –חלק משמשות האוטובוס שעמד ש' , תחנת האוטובוס ניזוקה

הנקיו� של המקו' .  נפגעו ברמות כאלה ואחרות25'  דירות מתו� הבית של מס8, הצמודי' לארוע

אבל נקיו� המקו' הסתיי' , אי אפשר להגיד סופית,  סופיתמה שנקרא, וחזרה לשיגרה סופית

  . בבוקר07.00 כאשר הפיגוע היה בסביבות השעה 10.30בשעה 

משתתפי' , כמו שאמרה ליאורה, אביב ובש' מועצת העיר� בש' עיריית תל, אני מעל הבמה הזאת

" ילובאיכ"אני היתי ב. ומאחלי' באמת החלמה לפצועי', בצערה של משפחת האשה שנפטרה

שניגשתי אל אחד הפצועי' , הפצוע. תו� כדי ניתוח, כאשר שני' מהפצועי' לפחות היו במצב קשה

פצוע די קל אבל מאוד נרגש , שהיה פצוע, יפו�אביב�תושב העיר תל, ודיברתי אתו הוא ערבי מיפו

 מרגש וזה היה מאוד, 5הוא ג' היה מעורב בפיגוע של קו , בשבילו זה ג' היה פיגוע שני. ונסער

  .לדבר אתו

ל דנו בעניי� והבהרנו את "אנו בפורו' מנכ. אני רוצה לעדכ� בנושא מה שקורה ע' פרשת החניוני'

למרות החקירה ולמרות כל מה שנעשה סביבנו , בסופו של דבר . הצור� לחזור לעבודה שיגרתית

וכא� אני אומר את , אי� ספק. ולהגיע בסופו של דבר לתת שרות לאזרח,  אנו צריכי' לעבוד–עדיי� 

שחלק מעובדי העירייה ובחלק מהארועי' נמצאי' ג' במצב שבו תושבי' , זה בצורה מאוד ברורה

, החל מפקחי עירייה שעוסקי' באכיפת חנייה, פורקי' עליה' תיסכולי' או אמירות שלא נוחות

רמות אנו הנחינו את כל המנהלי' בכל ה. וכ� הלאה וכ� הלאה, דר� אנשי' של אג( הארנונה

ולעמוד במטלות ובשרות , לעבור ולדבר על העניי� כדי להכניס את האנשי' מחדש לעבודה סדירה

ועדיי� מידי פע' מופיעי' , למרות שמתקיימת החקירה, בדר� הטובה ביותר עבור תושבי העיר 

  .כמוב� תו� כדי שתו( פעולה מלא מצד העירייה, לוקחי' חומר כזה או אחר, במשרד כזה או אחר

השתתפו כל .  ביוני התקיימה ישיבת דירקטוריו� באחוזות החו(�28ב": אחוזות חו("בי חברת לג

. ל העירייה"בישיבה נכח ג' מנכ, ר משה טיומקי�"ר הישיבה נבחר ד"ליו, הדירקטורי' בחברה

ל העירייה הדגיש את הצור� "מנכ. הדירקטורי' קיבלו סקירה קצרה על הנעשה בחברה ועבודתה
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הוסי( כי החברה תבצע רק את המטלות , ע' זאת. תה השוט( והתקי� של החברהבהמש� פעילו

נמסר על ידי עובדי החברה כי מאחר שלא , ולעניי� החניוני'. 2004שהוסכ' עליה� בתכנית עבודה 

והדירקטוריו� , לכ� לא יהיו ג' מכרזי' חדשי', צפויי' להסתיי' הסכמי' בחודשי' הקרובי'

  :קיבל את ההחלטות הבאות

 עד –מינויו של מר ד& . ל"לממלא מקו' זמני של המנכ, ל החברה"סמנכ, למנות את מר יעקב ד&

  .לישיבת הדירקטוריו� הקרובה

להסמי� כמורשה חתימה לצור� עבודתה של העירייה בחברה ובמער� החניוני' של העירייה את 

  .שהוא דירקטור בחברה, ר משה טיומקי�"ואת ד, ל החברה"סמנכ, מר יעקב ד&

הוחלט כי היוע& המשפטי של החברה יפנה למשטרה לקבלת הנחיות רשמיות לגבי המגבלות 

  .שהוטלו על אנשי' שוני' בעניי� עבודת' בחברה

הוחלט לקבל חוות דעת משפטית כיצד על החברה לנהוג בקשר להתקשרויות להפעלת חניוני' 

  .בשל הנסיבות שנוצרו

המשנה , מקו' של מר שלו' אלקיי'� הוא ממלאבנוס( קיבלנו החלטה שבמסגרתה רובי זלו(

ממלא מקו' זמני עד שהדברי' יתבררו ונראה אי� אנחנו יכולי' ומה אנחנו יכולי' , ל"למנכ

  .לעשות במסגרת המציאות הקיימת

  .יתר הנושאי' דר� אגב מופיעי' בניירות שמונחי' לפניכ'

. לעידוד פרישה, ' ארגו� העובדי'בשותפות ע,  כאשר אנו נמצאי' במצב שבו אנו נכנסי' לתכנית

  .  שנות זכות לפנסיה תקציבית10שצברו לפחות  , 50�62מדובר פה על תכנית לאנשי' בגילאי 

המגבלות או הדרישות היו' מעיריות ה� מאוד חמורות , כידוע לכ'. אנו מגישי' דוחות כספיי'

אביב העבירה את הדוח � עיריית תל. והעמסת אמנ' הרבה מאוד בירוקרטיה, לגבי הגשת דוחות 

הרבעו� הראשו� אפילו הסתיי' בעוד( של . העירייה פעלה ופועלת באופ� מאוז�.  רבעוני�הכספי

אל יקל . ' מליו� שח10 הסתיימה באיזו� ובעוד( של 2003אני רוצה לציי� שג' שנת . ' שח16,000

של התמודדות ע' , שה שני' של עבודה ק5זה לקח , חברי המועצה, הדבר בעיני כל מי שיושב כא�

. אביב תהפו� להיות עירייה שעובדת באיזו� תקציבי�כדי להגיע למצב שעיריית תל, בעיות קשות

מי שמוציא , שמי שעובד היו' באיזו� תקציבי, אני יכול להסב את תשומת לב חברי המועצה לכ�

וכ� ,  ובנקי' ג' במוסדות הממשלה וג' כלפי ספקי'� זה נות� הרבה מאוד מעמד, את מה שיש לו

  .הלאה



  הפרוטוקול ישיבת המועצה השמונה עשר

  14' ישיבה  מ� המניי� מס
  )11.7.04(ד "ב בתמוז תשס"מתארי� כ

  

- 59 -  
  

שהתבצע על ידי , והוא תאטרו� עדות, סת' סיפור מאוד מאוד מרגש שהתקיי' כא� באול' הזה

אביב איזהשהו �שה' ניצולי שואה שמקבלי' מעיריית תל,  אנשי קפה אירופה�מה שקוראי'

 .שבוצע יחד ע' תלמידי בית הספר לאמנויות, מועדו� שבו ה' נפגשי' פע' או פעמיי' בשבוע

 שהשתתפו בה מצד אחד ניצולי השואה שנפתחו וסיפרו את �העלו כא� הצגה מאוד מרגשת

  .ארוע שהיה מאוד מאוד מרגש,  שותפות ע' ילדי' מבית הספר� ומצד שני, סיפור'

אני ממלי& , אני מציע שתקראו בעצמכ', "קי& בעיר הגדולה"ארועי' במסגרת : יתר הדברי'

  .לכול' לבוא

היה ארוע מרגש בצורה בלתי רגילה והצלחה בלתי , ל המשורר נת� יונת�ארוע מחווה לזכרו ש

  .רגילה

כשהארוע הזה , אני רוצה להזמי� את חברי המועצה לארוע שאנחנו מקיימי' אותו השנה בפארק

אבל מוקדש לשירתה ויצירתה של המשוררת נעמי שמר שהלכה , יהיה הפלהרמונית בפארק

  .ואני מאוד מקווה שזה יהיה ארוע ברמה גבוהה, ' המשפחהאנו עושי' את זה בשתו( ע. לעולמה

הנושא של , כמוב� בתאו' ע' מר מרדכי וירשובסקי שצוות ההיגוי הוא בראשותו, אנחנו משלבי'

כראש עיריית , אני רוצה להגיד ככה. דבר חשוב מאוד, שילוב בעלי מוגבלויות בעבודת העירייה

ה האלה שמקבלי' 'רואה את שני החבר, ע לעירייה כאשר אני מגי�שבוקר בוקר, אביב יפו� תל

  .אני גאה כראש עירייה על הדבר הזה, ע' מערכת היחסי' שנוצרה את', אותי

  

  מר וירשובסקי

  

  .שיהיו עוד אנשי', אני רוצה להרחיב את הגאווה של�

  

   ראש העירייה( מר חולדאי 

    

  . אז אני יורד כרגע� גע שמגיעי' לרגשבר. לא חשוב, טוב . זה לא שאי� לנו, ויש לנו עוד. כ� בהחלט

  .התקיי' שבוע הגימלאי על כל מה שכרו� בו

  .אגב בהצלחה רבה מאוד, מצעד הגאווה התקיי'

של ראשי ערי' , היה כא� בעיר ובאר& כנס של ראשי ערי' וראשי הקהילה היהודית מצרפת

ארוע היה כמוב� ה. יחסי תאומות פה באר& מצרפת, כולל ערי' שבאו לחפש תאומות, תאומות
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ליכולת , אבל אני חושב שיש היו' חשיבות עצומה לשלטו� המקומי, באחד מהמלונות פה בערב

יש , על כל היבטיו במישור הבינלאומי, בעיד� שבו מדינת ישראל נמצאת בו , השלטו� המקומי

ר אני יכול לבוא ולומ. שמתקיימת בי� ערי' תאומות, חשיבות רבה מאוד למערכת קשרי' כזאת

העיר הראשונה , דר� אגב, אביב יפו�שהיא עיר תאומה של העיר תל,  שראש עיריית טולוז� לפחות

מערכת הקשרי' , דוסט' לזי.  אביב יפו�  שנה ע' העיר תל42שחתמה ברית תאומות לפני 

מאוד , והוא עמד ונת� הצהרות מאוד מאוד חשובות, שהתפתחה אתו היתה מאוד מאוד חמה

, בצרפת דר� אגב.  ג' בעיד� שישראל הותקפה ועמדת ממשלתו היתה שונה,ישראליות�מאוד פרו

והוא קוד' והוא  היו' שר הבריאות , הוא בעצמו רופא, דוסט' לזי קוד', בניגוד למדינת ישראל

לא רואי' בעניי� הזה שב� אד' , כלומר. ועדיי� הוא סג� ראש עירייה בטולוז, בממשלת צרפת

 �מגבלה להיות ג' חלק ממערכת השלטו� המקומי,  או בסנאטבפרלמנט, נמצא ומשרת בממשלה

 ואי� SAY מפני שאי� לו, ולפי דעתי גור' נזק גדול מאוד לשלטו� המקומי, כפי שהדבר בוצע כא�

הכנס הזה היה כנס מאוד , אבל מכל מקו'. וזה לצערי, לו עמדה פוליטית בתו� בית הנבחרי'

שהתייצב , ראש העירייה החדש של העיר התאומה שלנווג' יצא במסגרת זאת להכיר  את , מעניי�

  . טיפול טוב מאוד על ידי המחלקה לקשרי חו&�וקיבל מה שנקרא, כא� ע' אשתו

  .תודה רבה

  04/711/ (ע למועצה "דברי רה

  

  עידוד פרישה  .1

מציעה , ולאחר אישור הממונה על השכר באוצר, בשותפות ע' ארגו� העובדי', העירייה

  .ת לעידוד פרישה מרצו�לעובדי' תוכני

  .התוכנית מאפשרת פרישה בתנאי' מועדפי' מעבר למקובל בכלל ובעירייה בפרט

 שנות זכות לפנסיה תקציבית 10שצברו לפחות , 50 – 62התוכנית מיועדת לעובדי' בגילאי 

  . שני'10 � לעובדי' ששרתו פחות מ, ואפשרות להצטרפות לתכנית ג' במסלול פיצויי'

  אביב מאוזנת�  עיריית תל�רבעוני ח כספי "דו  .2

ח על מצבה הכספי "יציג למועצת העיר הקרובה דו, מר משה גילצר, יפו�א"גזבר עיריית ת

א סיימה את הרבעו� הראשו� בעוד(  של "אשר על פיו עיריית ת, )ח רבעוני"דו(של העירייה 

  .ח" אש16
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 באיזו� 2004ת שנת א א"י ניתוח כלכלני העירייה והערכת הגזבר תסיי' עיריית ת"עפ

  . תקציבי מלא

האיזו� . ח" מיליו� ש10א בעוד( של " הסתיימה בעיריית ת2003שג' שנת , יש לציי�

  ). ח" מלש800 � כ(התקציבי של השני' האחרונות הגיע לאחר שני' של גרעונות גדולי' 

א "למרות המצב הקשה של השלטו� המקומי והמיתו� המתמש� במשק הצליחה עיריית ת

ביטול משרות , כולל הורדת שכר, י קיצו& משמעותי בהוצאות" את תקציבה עלאז�

והתייעלות משמעותית של אגפי העירייה מחד ופעולות להגדלת מוסר התשלומי' ואכיפת 

  . הגבייה מאיד�

  תאטרו� עדות  .3

  ".לספר כדי לחיות "�המחזה , י חברי תאטרו� עדות"ע,  הועלה במרכז עינב5/7/04בתארי� 

ס "הוצמדו תלמידי ביה, במסגרת פרויקט מחויבות אישית, ת  השנה האחרונהבמרוצ

ניצולי שואה אשר , "קפה אירופה"אריסו� לאומניות לפעילות חברתית ע' חברי תוכנית 

  .יפו�אביב� מקיימי' פעילות קהילתית וחברתית בחסות עיריית תל

שהובילו לתיעוד , יתבמרוצת השנה נוצרו קשרי' חברתיי'  בי� התלמידי' לחברי התוכנ

  .סיפור הישרדות' ותקומת' של ניצולי שואה ולכדי פרויקט טיפולי ייחודי ומרגש

שהיו בער� בני גיל' , משחקי' התלמידי' את סיפור חייה' של הניצולי', במסגרת זו 

  .2 –בזמ� מלחמת העול' ה 

  .עירית ועזרא דג�: ניהול התוכנית והפקה, בימוי

משרד הרווחה , וינט ישראל' ג–אשל , יפו� אביב�ולה של עיריית תלהפעילות הינה שיתו( פע

  .לס'אביב לוס אנג–ושותפות תל 

   הכניסה חופשית–" קי& בעיר הגדולה"ארועי' במסגרת   .4

, אג( התרבות, למופעי'' באמצעות המח, תפיק העירייה'  אוג�במהל� החודשי' יולי 

  .לא תשלו'ל, לכל הגילאי', אירועי תרבות ובידור מגווני'

מופעי' לילדי' ושירה בציבור , אז במשכ�' ג–בי� האירועי' נית� לציי� את צלילי קי& 

בחודש יולי  ' בימי ג, שירה בציבור בפארק דוידו( ביפו,  ג� קסו'�במסגרת אירועי ג� מאיר 

, להקות מחול ודבקה, מופעי תאטרו� רחוב, הופעות אמני', "קס' יפואי"במסגרת 

מסיבה , הצגות לילדי', "דואט ביפו" במסגרת פסטיבל � אמני' ועוד יריד, תערוכות
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 13:00 – 19:00בי� השעות ',  יולי ועד סו( אוג16 �ישראלית בככר דיזנגו( מידי שישי החל מ

  .ועוד

  אירוע מחווה לזכרו של המשורר נת� יונת�  .5

 של המשורר נת� אירוע מחווה לזכרו, אג( התרבות, למופעי''  יוני הפיקה המח18בתארי� 

  . יונת�

  . שורות רבות מתו� שיריו של נת� יונת� הפכו לנכס השפה העברית ורבי' משיריו הולחנו

  .האירוע היה מיוחד ומרגש וכל מי שלקח בו חלק העיד על חוויה ייחודית

   ע' הפילהרמונית בפארק הירקו��מופע לזכר נעמי שמר   .6

שיתקיי' , זמורת הפילהרמונית הישראליתהשנה הוחלט שהקונצרט המסורתי שמגישה הת

המשוררת הלאומית ואזרחית ,  יוקדש לנעמי שמר,  "גני יהושע"בפארק , 31.7.04, ש"במוצ

  .המופע יהיה פתוח לקהל הרחב.  למותה30במלאת , יפו�כבוד של העיר תל אביב

  שילוב תושבי העיר בעלי מוגבלויות בעבודת העירייה  .7

 נושא שילוב אזרחי' בעלי מוגבלויות בסיוע לפעילות העירייה החליטה לקד' את

  .העירונית

 חבר מועצה –הוק' צוות היגוי בראשותו של מר מרדכי וירשובסקי , י החלטת העירייה"עפ

ל ארגו� "נציגי מנהל השרותי' החברתיי' ומזכ, העיר ובהשתתפות מנהל אג( משאבי אנוש

בלויות בפעילות העירונית עוד בשנת במטרה לבדוק שילוב' של אנשי' על מוג, העובדי'

2004.  

  שבוע הגימלאי  .8

שבוע , זו השנה הרביעית ברציפות,  התקיי' שבוע הגימלאי בעיר20�27/6בי� התאריכי' 

שהניחו את יסודותיה של העיר , בני גיל הזהב, הערכה והוקרה לוותיקי העיר, שכולו ביטוי

  .והעניקו לה את אופייה הייחודי

' יו' פעילות גופנית במועדו� הספורט באונ, סיורי' בעיר: לל מגוו� פעילויותשבוע הגמלאי כ

  .הרצאות ומפגשי', אירועי תרבות, א"ת

  מצעד הגאווה  .9

  .יפו�שנער� מצעד הגאווה בתל אביב, זאת השנה השישית ברציפות

  . אל(100 �מספר המשתתפי' הוער� בכ. לסביות� השנה צוי� האירוע בסימ� משפחות הומו
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  ראשי ערי' מצרפת   .10

במסגרת המפגש , בתחילת חודש יולי הגיעה לאר& משלחת של ראשי ערי' וקהילה מצרפת

י משרדי החו& של "הנתמ� ע, צרפת� השני של פורו' ראשי הערי' התאומות ישראל

המדינות והקהילה היהודית בצרפת כחלק מהפעילות למע� ישראל ולשיפור היחסי' בי� 

  .המדינות

למשלחת התלוו . סגני' וחברי מועצות,  ראשי ערי'10בניה'  ,  איש120ה המשלחת כלל

  .ראשי מחוזות וראשי הקהילה היהודית בצרפת, מספר חברי פרלמנט

ביוזמת העמותה לתיירות ואנשי הקהילה , בתל אביב התקיימה ארוחת ערב חגיגית

  .ריפו ולקידו' התיירות הצרפתית לעי�אביב� כביטוי לקשר ע' תל, היהודית

ברית הידידות , יפו� שנה לברית התאומות שבי� העיר טולוז ותל אביב40לפני שנתיי' מלאו 

  .יפו ע' עיר שמעבר לי'�הראשונה שכרתה העיר תל אביב

  . לוק מודנק ורעייתו� א�'מר ז, שמחנו לארח ג' את ראש עיריית טולוז, בי� חברי המשלחת

  סדנאות האופרה   .11

בניהולה , יפו הסדנה הבינלאומית לאופרה�יר תל אביב שמתארחת בע18 �זו השנה ה

  .יורק�וא� דורנמ� מהמטרופוליט� אופרה בני'האמנותי של ג

פסנתרני' , מורי', מנצחי',  במאי'30,  ארצות14 �השנה ישתתפו בסדנה אורחי' מ

  . זמרי' ישראלי'50 �ולמעלה מ

יער� במשכ� לאמנויות שי,   בקונצרט גאלה גדול7/8 � הסדנה מתחילה היו' ותסתיי' ב

  .הבמה

אני ממלי& להגיע לשמוע את הקונצרטי' ולא לוותר על הצצה אל תהלי� העבודה שמתבצע 

  .בכיתות אמ�

  

  ר" היו( מר שומר

  

  .תודה לראש העירייה
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   043/'  פרוטוקול ועדת נכסי� מס.  89

  

  ר " היו( מר שומר

  

אנו , א' לא? מישהו שרוצה להתייחסיש . 3/04אנו עוברי' לסעי( הבא פרוטוקול ועדת נכסי'  

  .נעבור להצבעה

  

  הר.' גב

  

  .אני רוצה

נכסי' שבזמנו עלו פה , נחלת יצחק, בנושא של פרוטוקול ועדת נכסי' עלה הנושא של ביצרו�

משני' את היעוד , שהחכירה שלה' נגמרת, ואני העלתי אז את העובדה שהנכסי' הללו, במועצה 

הקרקע אותה . ובעצ' הנכס הופ� להיות נכס חדש, ה שלה'משני' את זכויות הבניי, שלה'

ואני , וחשבתי אז. זה הופ� להיות נכס חדש, אבל הנכס ע' זכויות הבנייה והיעוד החדש, קרקע

 �אז לצערי בנושא של ההסכמי' שהוצעו בזמנו. שצרי� להוציא אות' למכרז, חושבת ג' היו'

אבל אלה שלא נכנסו לעיסקה , זי' חדשי'נכשלתי מלשכנע את חברי המועצה אז להוציא מכר

  ,יש פה בהחלט עניי�. אני מבקשת את הנכסי' הללו להוציא למכרז חדש, המפוקפקת לטעמי

  

  ל העירייה" מנכ–מר לייבה 

  

  .יש לה' זכות קניינית. את מדברת על אלה שיש לה' אופציה

  

  הר.' גב

  

  .זה זכות חכירה,  זה  לא זכות קניינית. לא. לא
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  ל העירייה" מנכ–יבה מר לי

  

  .זה זכות קניינית

  

  הר. ' גב

  

  .אשר נגמרת

  

  ל העירייה" מנכ–מר לייבה 

  

  .זה זכות קניינית

  

  הר.' גב

  

 140%ע' ,  דונ' ביעוד תעשייה4נאמר א' היה ש' שטח של , האופציה שקיימת היא אופציה. לא

  ,והיו' זה משתנה לייעוד, בנייה

  

  ל העירייה" מנכ–מר לייבה 

  

שמאי של . שמאי של העירייה יקבע את המחיר האמיתי, לא שמאי מוסכ'. י' שמאותעוש

  .העירייה לא שמאי מוסכ'

  

  הר.' גב

  

זה בקצה ש' זה יגאל ? יושב ש' בקצה יגאל שפירא? מי זה.א' אני אחזור . ג' שמאי של העירייה

  .אני לא רואה? שפירא
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  ר" היו( מר שומר

  

  .אני לא רואה שו' דבר

  

  הר.' גב

  

  ?הוא יושב ש'? חזר? אדוני סג� ראש העירייה? יגאל שפירא חזר

  

  ר" היו( מר שומר

  

  ?מה זה שיי� לנושא בכלל

  

  הר.' גב

  

  .כי הוא מכיר את הנושא, לא

  ?מי זה יושב ש' בקצה? או שזה לא

  

  ר" היו( מר שומר

  

  .אני לא רואה

  

  קריאה

  

  .זה הכפיל שלו ש'
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  הר.' גב

  

אז אני חושבת שזה יעזור ל� , וא' אתה מוכ� להקשיב עד הסו(, ל"אני אסביר שוב אדוני המנכ

משני' את זכויות הבנייה ברמה , כאשר אנו מדברי' על קרקע שמשני' לה את היעוד. להבי�

והיו' הולכי' לפי , 140%א' בשנות החמישי' זכויות הבנייה היו : זאת אומרת, שמכפילי' אות�

ואנו ,  בנייה לשטח שאינו עיקרי� 500%עיקרי ועוד כ לשטח 450%זכויות הבנייה החדשות שזה 

. �1950זה לא אותו הנכס שנעשו עליו חוזי החכירה ב,  בנייה על אותה הקרקע�1,100%מגיעי' ל

ע' , מכרזי' חדשי', לכ� אני טוענת שמה שצרי� לעשות היו' זה להוציא מכרז לאות� קרקעות

, את' לא העברת' פה את הסכומי', עה אותיא' זכרוני אינו מט, ולא, מחירי' כפי שאנו נקבל

ומכא� אני ג' חושבת שהצור� הוא לצאת במכרז . ר שזה ממש בדיחה"למ'  שח450אבל מדובר על 

  . כשמדובר על נכסי' שלא נעשו בגינ' הסכ'�ולכ� אני מבקשת להוריד את הנושא. חדש

  

  ר" היו( מר שומר

  

  ?אתה רוצה משהו להתייחס, ארנו�

  

  מר גלעדי

  

  .לא

  

  ר" היו( מר שומר

  

  .אנו מעלי' את זה להצבעה, כל חברי המועצה

  

  הר.' גב

  

  .שמית
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  ר" היו( מר שומר

  

  .את אישור פרוטוקול

  

  מר אלנת)

  

אני רוצה להצביע על הכל .  שיצביעו עליו בנפרד�4סעי( , יש סעי( שאני רוצה שיצביעו עליו בנפרד

  .אבל על זה אני לא יכול להצביע בעד, בעד

  

  ר" היו( רמר שומ

  

  ?ר" מ1,800הקצאת מגרש בשטח של ? איזה עמוד

  

  מר אלנת)

  

  .בדיוק

  

  ר" היו( מר שומר

  

  ?כ�? 2' נספח מס, זה בעמוד ראשו� של סדר היו'

  

  מר אלנת)

  

  .4 סעי( 2נספח 

  

  ר" היו( מר שומר

  

  ?מה אתה רוצה. בסדר



  הפרוטוקול ישיבת המועצה השמונה עשר

  14' ישיבה  מ� המניי� מס
  )11.7.04(ד "ב בתמוז תשס"מתארי� כ

  

- 69 -  
  
  

  מר אלנת)

  

  .שיצביעו על זה בנפרד

  

  ר" היו( מר שומר

  

  ?למה

  

  מר אלנת)

  

  .כי אני לא רוצה להצביע בעד זה

  

  ר" היו( מר שומר

  

  .אנו נצביע את זה בנפרד. שמעתי

  

  הר.' גב

  

  ?מה ההחלטה

  

  ר" היו( מר שומר

  

  .אנו נצביע על זה בנפרד. לא החלטה

  . כולו15.6.2004מי בעד לאשר את הפרוטוקול של ועדת הנכסי'  מישיבתה השלישית מתארי� 
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  מר אלנת)

  

  .4למעט סעי( . לא

  

  :ר" היו( מר שומר

  

  .4למעט סעי( 

  

  להבי' גב

  

  .נוציא ג' את הסעי( של גילה, א' אתה מוציא סעיפי'. לא

  

  ל העירייה" מנכ–מר לייבה 

  

, היא מדברת על לקחת זכות קניינית למישהו שיש לו זכויות. מה שהיא אומרת זה בכלל לא. לא

  . נחליט לקחת לו את הזכויות�והיא אומרת

  

  ר"ו הי( מר שומר

  

  ?מה הסיבה? מאיזו סיבה אתה רוצה להוציא את זה

  

  מר אלנת)

  

  .אני לא רוצה להצביע על זה

  

  ר " היו( מר שומר

    

  ?אתה רוצה להתנגד לזה
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  מר אלנת)

  

  .כ�

  

  ר" היו( מר שומר

  

  .תגיד שאתה מתנגד לכל העניי�, נו אז תתנגד

  

   ראש העירייה( מר חולדאי 

  

, זה חד פעמי.  צרי� לאפשר את הדבר הזה… מצב שבו בניגוד ללפעמי' יש. צרי� להבי� . רגע אחד

  .ולא לקפו&, ואנו עושי' את זה מידי פע'

  

  ר " היו( מר שומר

    

  .קיבלתי. בסדר

  ?4מי בעד לאשר את הפרוטוקול של ועדת הנכסי' למעט סעי( 

  

  ל העירייה" מנכ–מר לייבה 

  

  .שמית

  

  ר" היו( מר שומר

  

   ה  צ  ב  ע  ה
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  :ה"נמנעי� ה  :ה"נגד ה  :ה"בעד ה  

  שביט    לוינטל  שומר  .1

  הר.  ספיר  .2

  אגמי  .3

  מזרחי  .4

  מסלאוי  .5

  גלעדי  .6

  חולדאי  .7

  וולו-  .8

  גיא(אבי  .9

  חש)  .10

  דיי)  .11

  פנקס  .12

  להבי  .13

  כחלו)  .14

  מינקה  .15

  לוברט  .16

  אמינוב  .17

  זעפראני  .18

  אלנת)  .19

  שכנאי  .20

  וירשובסקי  .21

  

   חבר מועצה1 –נמנע ,  חברי מועצה2 –נגד ,  מועצה  חברי21 –בעד 

  

  ר" היו( מר שומר

    

  .שמית? 4מי בעד סעי( 

  

  ל העירייה" מנכ–מר לייבה 

  

  .4לא צרי� שמית סעי( 
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  ה  צ  ב  ע  ה

   חברי מועצה16 –בעד 

  

   ראש העירייה( מר חולדאי 

  

  .זה סעי( שאתה יכול להיות בעד, רו� לוינטל לא הצבעת

  

  קריאה

  

  ? נגד הרפורמי'אתה

  

  מר לוינטל

  

  .קריאה

  

  ר" היו( מר שומר

  

  ה  צ  ב  ע  ה

  . חברי מועצה4 –נגד 

  

  הר.' גב

  

  .ביקשתי שמית

  

  ל העירייה" מנכ–מר לייבה 

  

  .הפע' לא ביקשת. לא ביקשת, לא
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  הר.' גב

  

  .אריה זה לא בסדר

  

  קריאה

  

  .לא ביקשת הפע'

  

  הר.' גב

  

  .ביקשתי

  

  הל העיריי" מנכ–מר לייבה 

  

  ?מי נמנע

  .בשמות תצייני את גילה הר& כיוצא דופ�

  .אני כל הזמ� עושה שמית. לא ביקשת

  

  הר.' גב

  

  .4ועכשיו אתה מוציא את סעי( , אתה עשית שמית 

  

  ר" היו( מר שומר

  

  . בפרוטוקול4אנו חוזרי' שמית לאישור סעי( 
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  ל העירייה" מנכ–מר לייבה 

  

  .שמית, 4הצבעה חוזרת על 

  

  ר"היו ( מר שומר

  

  ה  צ  ב  ע  ה

  :ה"נמנעי� ה  :ה"נגד ה  :ה"בעד ה  

  אי)    לוברט  שומר  .1

  אמינוב  ספיר  .2

  זעפראני  אגמי  .3

  אלנת)  מזרחי  .4

  הר.  מסלאוי  .5

  גלעדי  .6

  חולדאי  .7

  וולו-  .8

  גיא(אבי  .9

  חש)  .10

  דיי)  .11

  פנקס  .12

  להבי  .13

  כחלו)  .14

  לוינטל  .15

  שביט  .16

  שכנאי  .17

  קיוירשובס  .18

  

   אי)(נמנעי�,  חברי מועצה5 –נגד ,  חברי מועצה18 –בעד 

  .  מ א ו ש ר3/04( פרוטוקול ועדת נכסי�   :  החלטה

   3/04'  קול לאשר פרוטוקול ועדת נכסי� מס18מחליטי� ברוב של 

  )15.6.2004מיו� 

)נספח א(
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   043/'  פרוטוקול ועדת הקצאות לקרקעו מס.   90

  

  ר" היו( מר שומר

  

  .י� שחבר המועצה הרב זעפראני ביקשת לדבראני מב

  

  מר אלנת)

  

  .אני רוצה שהיוע& המשפטי יגיד הא' אפשר לדו� בסעי( הזה

  

  ר" היו( מר שומר

  

  ?מה קרה, בבקשה הרב זעפראני

  

  מר אלנת)

  

אני . אני שלחתי מכתב ליוע& המשפטי וביקשתי שלא ידונו בסעי( זה מסיבות כאלה או אחרות

  .מבקש לקבל תשובה

  

  ר" היו( מר שומר

  

  .ואחר כ�, אנו נית� קוד' כל לאנשי' לומר את דבריה'

  

  מר אלנת)

  

  .אולי זה מיותר
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  ר" היו( מר שומר

  

  ?למה זה מיותר

  .שמעתי. זה לא מיותר? אחז

, בסדר, ג' אתה רוצה. לאחר מכ� יעל דיי�, לאחר מכ� חברת המועצה הדס שכנאי, הרב זעפראני

  .ג' אתה

  .3' את קרקעות מספרוטוקול ועדת הקצ

  .בבקשה

  

  מר זעפראני

  

  :ר המועצה וחברי מועצה נכבדי'"יו,  אדוני ראש העיר

מאז חורב� בית המקדש לפני . אנו עומדי' היו' בדיו� על נושא מהחשובי' ביותר לע' ישראל

בתי . היו בתי הכנסת לע' היהודי כבתי מקדש מעט, שימי' אלה ה' זמ� חורבנו,  שנה�2,000כ

כל . וסביב בתי הכנסת התנהלו חיי הקהילה, יוו את היסוד והבסיס לכל קהילה יהודיתהכנסת ה

היה הול� לבית הכנסת לשפו� את ליבו לפני , יהודי באשר הוא ידע שכאשר חס ושלו' הוא בצרה

וכ� במש� כל שנות גלותינו הינו מעצימי' את כוחות נפשנו ומחזקי' את רוחנו לבל , בוראו

בער� הרוחני הגדול שחש כל יהודי לבית , ומכא�. ת שהיו פזורי' בכל מקו'בבתי הכנס, תישבר

לא נוהגי' בה' קלות , לא מדברי'. שצרי� לנהוג כבוד מיוחד בבית הכנסת, הכנסת בהלכה מובא 

 אי� מנקי' �ואפילו עלו בו עשבי'. הריהו בקדושתו, וא( בית הכנסת שחרב. 'ראש וביזיו� וכו

.  ויכאב ליבו ועל ידי זה תהא התעוררות להשיב בית הכנסת לתפארתוכדי שהרואה יראה, אות'

זכתה . מדברי' אלו אנו רואי' את החומרה והקדושה והכבוד שרכשו בע' היהודי לבתי כנסת

א� לצערנו בשני' האחרונות עדי' אנו . רבו בה בתי הכנסת  מאוד', שברו� ה, אביב יפו�עירנו תל

' נשארי' שוממי' ומוזנחי' מסיבות של נדידת אוכלוסיה וכדשבתי כנסת , לתופעה כואבת מאוד

לעודד ולחזק את כל , ואדרבא, וחובה קדושה מוטלת עלינו להפריח את השממה בבתי כנסת אלה

  . אלה שייפתחו לציבור הרחב

. עדיי� נשאר בקדושתו, על א( שאינו פועל כבר זמ� רב, שג' בית הכנסת המדובר , העולה מדברי

מצוות החסד , אמת.  להפכו לבית לנזקקי' ומחוסרי בית�דת מולנו הצעה חשובהמצד שני עומ
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והיא א( סימ� ההיכר שלנו בי� האומות כדברי חכמי' על ע' , היא אחת מיסודות היהדות

 הא' אי� באפשרותנו �א� עלינו לעצור לרגע ולחשוב. רחמני' וגומלי חסדי', ביישני'" ישראל

הא' ניסינו את כל האפשרויות ? ' מאשר לשכנ' בבית כנסתלמצוא פתרו� אחר לאות' נזקקי

 להפו� בית הכנסת � לב אנו הולכי' על האפשרות הקלה�או שמה מחוסר תשומת? האחרות

�א� הלב נקרע למחשבה שבעיר תל, הלב כואב לראות אנשי' אלו מחוסרי בית? למקלט עבור'

אי� יסתכלו על זה אומות . ' העברייפגעו בחיי הרוח של הע, העיר העברית הראשונה, אביב יפו 

, הדי� שלפנינו� לגבי פסק? הא' להבדיל שמענו שהפכו כנסיה או מסגד למקלט לנזקקי'? העול'

אני אבקש את סליחתכ'  : אני שוב פע' חוזר. אבקש את סליחתכ' שאני תופס דוגמא קיצונית

� כותב שיש נבל "הרמב. תאבל לצור� העניי� יש לחדד את שני הקצוו. שאני תופס דוגמא קיצונית

 הא' �וא' ישאל. נשיב לו כ�,  נשי' 4כשיבוא אד' וישאל הא' מותר לשאת . ברשות התורה

?  הא' מותר לשמוע מוסיקה ושירי' שוני'� וא' ישאל. נאמר לו כ�, מותר לאכול בשר ולשתות יי�

וזה נקרא , שר בהוללותושובע יי� וב, ויהיה פרו& בנשותיו, יעמוד הוא ויצר( את כול'. נאמר לו כ�

  . נבל

ומתוכ� , א' כי צרי� לדו� מי יקנה את בית הכנסת, נכו� שפסק ההלכה של הרב פנחסי אמת

ובאופ� זה לא פוקעת קדושת בית הכנסת וא( אי� מקו' , פרוטוקול הוועדה מדובר בחכירת הנכס

מדוע אנו חייבי' אבל , הינה מטרה חשובה וראויה לשבח" גגו�"וג' מטרת עמותת . לפסק ההלכה

הצעתי היא שאג( הנכסי' או גו( אחר יאתר , לאור האמור? ליישמה דווקא במקו' קדוש זה

, ובית הכנסת יימסר וישופ& לטובת התושבי' שעדיי� גרי' במקו', מקו' אחר למטרה נעלה זו

ית אני לא מכיר בדיוק את מבנה ב, לחלופי� אציע. ולתושבי'  הנוספי' שיתגוררו בעתיד באזור

וא' יש במבנה מספר קומות ובית הכנסת הוא בקומת . שמעתי שיש בו כמה קומות, הכנסת

אז נית� לשפ& את קומת הקרקע של בית הכנסת ולהשאיר את בית הכנסת כמקו' , הקרקע בלבד

  .ובקומות המשרדי' לסייע לנזקקי' וגלמודי', תפילה

   

  מר לוינטל

  

  .אי� ש' אנשי'
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  מר זעפראני

  

  .תודה

  

  ר" היו( שומרמר 

  

  .אני מודה ל�

  .אחר כ� חברת המועצה יעל דיי�. חברת המועצה הדס שכנאי

  .אתה אחרי חברת המועצה יעל דיי�, הרב אלנת�

  

  דיי)' גב

  

  .אני ביקשתי אחרונה

  

  ר" היו( מר שומר

  

  .אז יהיה נת� אלנת�. אז את תהיה אחרונה. בסדר, את מבקשת אחרונה

  .בסדר? ג' את ביקשת, מיטל

  .אנא מכ', תירבו

  

  שכנאי ' גב

    

וככל ,  חשוב שיהיה בעיר שלנו–אני אקדי' ואומר שאי� ספק שמעו� זמני לכל נזקק ולדרי רחוב 

השאלה . ואי� ספק שראוי שנקי' לה' מקו', שרמת הצדק במדינה פוחתת רמת הצדקה עולה

לק מחברי ועדת אני רוצה לספר לחברי המועצה שלא השתתפו בסיור שערכו ח. עכשיו זה המיקו'

הגענו יחד ע' מחלקת נכסי' של העירייה . מה קרה לנו בסיור במקו', הקצאת קרקעות במקו'

ומי שפתח לנו את זה זה ,  שנכו� להיו' הוא עזוב ונטוש�והתכוונו שיפתחו לנו את המקו'

 כבר, לפני שאנו בכלל ביצענו את ההחלטה למי לתת את המקו'". גגו�"המנהלי' של העמותה של 
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רק שתבינו אי� דברי' . המפתחות של המקו' הזה היו ברשות' וה' אלה שהובילו את הסיור

וזה תור& בכל . ה' כבר פותחי' לנו את הדלת, שלפני שיש את ההחלטה, נחתכי' כא� בעירייה

אבל זה כבר היה טע' לפג' ,  שיכול להיות שה' נכוני' ויכול להיות שה' לא נכוני'�מיני תרוצי'

  .ראשו�

  

  ר וירשובסקימ

  

  . נעשה ונשמע�זה מה שנקרא

  

  שכנאי' גב

  

אז אני לא מוכנה , ביטוי שגור, אז א' אנחנו הופכי' כא� לאיזושהי חותמת גומי. נעשה ונשמע, כ�

  .להיות חותמת גומי

  

  מר לוינטל

  

  ?לא ידעת שאת חותמת גומי

  

  הר.' גב

  

  .זה כבר שני' כ�

  

  שכנאי' גב

  

  .לא חותמת גומי,  זה היה מפתח גומי.זה במקרה זה היה מפתח גומי

וג' ע' כמות נכבדה מאוד , "גגו�"ג' ע' עמותת , לצור� המש� הנושא נעשתה סידרה של מפגשי'

אני חברת מועצה קצת . שתי הקבוצות הציגו רצונות מאוד יפי' לעשות ע' המקו'. של תושבי'

ה רוצי' לגייס כספי' זה מקרה ראשו� שאני נתקלתי שבו תושבי' מהשכונ,  שני'�5יותר מ
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 איזה מקו' �אפשר להגיד, נקרא לזה בעברית שמובנת לכולנו, שישמש, ולהקי' מקו' בשכונה

. שמאכלסת כיו' מאות משפחות שאי� לה� מקו' מפלט, ס לתושבי השכונה"התכנסות או מתנ

ולא רק דורשי' אלא באי' , כשבאי' תושבי' מהעירייה, אנחנו כחברי מועצה: ואני אומרת

זה , אנחנו נשפ&, אנחנו נצליח להפו� את המקו' הזה למשהו אחר, אנחנו נגייס כספי': אומרי'ו

אני חושבת ? אי� אנחנו יכולי' בכלל מוסרית לדחות אות', מגישי' תכנית כלכלית, עלינו

  . ואת זה אני ג' אמרתי בכל הישיבות של הוועדה, שמוסרית אנחנו לא יכולי' לדחות אות'

ואי� ספק שה' זקוקי' , שבאמת היינו אצל' בסיור, "גגו�"לעמותת ,  אולי מנגדאו, בנוס( לכ�

המקו' שאנו . השאלה איפה. ראוי לתת לה' מקו', ה' עושי' עבודת קודש ג' כ�, למקו' ראוי

הוא דיבר על , העירייה ארנו� גלעדי�וציי� את זה בצורה רחבה דווקא סג� ראש, מדברי' עליו

  .חבל שהוא לא נמצא עכשיו. מקו'ההתפתחות העתידית של ה

  

  מר גלעדי

  

  .אני כא�

  

  שכנאי' גב

  

שאני חושבת שה' נאמרו בטוב טע' ובחשיבה ארוכת , אני מזכירה דברי' שאתה אמרת. סליחה

  .טווח

  

  מר גלעדי

  

  .תודה
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  שכנאי' גב

  

 אמור לקו' �על כ� שהמקו' עצמו במרחק של מטרי' ספורי'. חיו� מקיר אל קיר. בבקשה

,  זה יעלה את ערכו�שאני לא בטוחה שא' במקביל לו יהיה מעו� לדרי רחוב, ייקט בנייה ענקפרו

  . שיקו' ש' מנגד,  שעונה בדיוק לצרכי' של תושבי השכונה�ס חי ותוסס"לעומת מתנ

עוד " גגו�"כל הדברי' שאני אמרתי לעיל מצביעי' לדעתי על כ� שהמקו' הזה הוקצה לעמותת 

אני חושבת שההחלטה . אני מאוד מאוד מצרה על כ�, דיוני' על כ�לפני שבכלל התחילו ה

כמו , ולתת אפשרות ג' כ� לתושבי', שנעשתה בוועדת הקצאת קרקעות צריכה להיות הפוכה

 כולל ההיבטי' �להגיש את ההצעה המסודרת שלה', רק שזה לא עלה לדיו� מסודר, שה' ג' עשו 

הזה מקו' שיפריח את השכונה ויהווה עוג� אי� ה' הולכי' לעשות מ� המקו' , הכלכליי'

אני . שתתחבר למקו' הספציפי הזה" גגו�"אני אצביע במקרה הזה כנגד עמותת . לתושבי השכונה

בחברה בוועדת הקצאת קרקעות אני אמשי� לנסות . נהפו� הוא, "גגו�"לא אצביע נגד עמותת 

 המחוברי' � ברי השכונהאני אצביע בעד נתינת האפשרות לח. למצוא לה' מקו' הול' אחר

  .לתת הצעה נגדית, דר� אגב" הד"לעמותת 

  

  מר אלנת)

  

  :חברי המועצה, ר המועצה"יו, אדוני ראש העירייה

אני שלחתי . אני רוצה לקבל את חוות דעתו של היוע& המשפטי, לפני שאני אכנס לגופו של עניי�

וזאת בגלל שהדיו� , ר בוועדהר הוועדה ובו ביקשתי לקיי' דיו� חוז"מכתב לפני כשבועיי' ליו

כאשר בנוהל שהעירייה קבעה היא דיברה על זה שהישיבות ,  אחר הצהרי'15.00התקיי' בשעה 

אני חבר בוועדת הקצאת קרקעות עוד , רק להזכיר לחברי המועצה.  והלאה16.00יתקיימו משעה 

בסביבות , 16.00ה היו לאחר השע, עוד לפני שנקבע הנוהל ג', וכל הישיבות, מהקדנציה הקודמת

ראש הוועדה ואמרתי לה שאני �באותו בוקר ליושבת, פניתי באותו יו'.  בערב17.00�18.00השעה 

היא ענתה לי שלהערכתה , לא יכול להשתת( בדיו� בשעה הזאת וביקשתי ממנה לדחות את הדיו�

ביקש לעשות  מר שומר שלח מכתב שהוא �ר המועצה"כי ג' יו, יכול  להיות שהדיו� ג' לא יתקיי'

ובסופו של דבר , היתי  בטוח שהדיו� לא יתקיי'. איזושהי חשיבה מחודשת ואולי ידחו את הדיו�

, לאור הדברי' האלה, לכ� אני חושב. 3 מול 4 �הדיו� התקיי' וההחלטה התקבלה על חודו של קול
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שתי לפני זה לא ראוי היה להביא את זה והיה צרי� לקיי' קוד' כל דיו� חוזר לפי הבקשה שביק

  .רק אחר כ� לקבל החלטה, ורק לאחר שיהיה דיו� כמו שצרי�, למעלה משבועיי'

  

  ר" היו( מר שומר

  

  .תודה

  

  מר אלנת)

  

,  מתייתר הכל� א' הוא יגיד שצרי� לקיי' דיו� חוזר, לפני שאני נכנס לעניי�, אני מבקש קוד' כל

  אז אני אתחיל את דברי, א' הוא יגיד שלא

  

  ר" היו( מר שומר

  

  ?אתה רוצה לענות עכשיו, חזא

  .אתה חושב

  .בבקשה, מיטל להבי

  

  להבי' גב

  

  .שלו' רב

אי� פה שו' מטרה או מגמה . אני קוד' כל מצטרפת לכל המילי' שאמרה הדס בתחילת הדר�

המקרה הזה מזכיר לי מקרה . שלא להיות ביחד ע' מי שזקוקי' לתמיכה ומי שזקוקי' לסעד

עמותת סועדי' הקימה בית תמחוי , "כר' ישראל" בשכונת שאיתרא לי להיתקל בו כשהייתי

 על � תושבי השכונה מצאנו את עצמנו רעי' ונרדפי' אפילו�ואנו, בבניי� מגורי', ברחוב התבור

בית , הוא היה בבית מגורי'. שפשוט חשבנו שהוא במיקו' הלא נכו�, מאבק נגד בית תמחוי

כל מיני דברי' , שעשנו קצת, ר המדרגותהמגורי' סבל כתוצאה מכ� מכניסה של אנשי' לחד

.  זה מה שה� הראו�אבל העובדות בשטח, שאני לא רוצה להגיד שה' דווקא נלווי' לבית תמחוי
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אני אישית עזרתי לו למצוא את המקו' , בית התמחוי הזה בעזרת תושבי השכונה עבר מקו'

ת שבה הוא התמק' מהכתוב'  מ200במרחק , הוא יושב היו' ברחוב יצחק אלחנ�, החילופי

והוא היו' מהווה ברכה לכל מי שרוצה סעד ממנו ולא מהווה יותר מטרד כפי שהיה , לראשונה

  .במיקו' הקוד'

באזור יש  מספר מבני' שנותני' תמיכה לאוכלוסיות החלשות : לנוב'אותו דבר במקרה של צ

יש את , חוי באזוראז יש מספר בתי תמ. מפני שבדרו' צרי� יותר תמיכה, וכנראה שצרי� את זה

או אחד מה'  רוצי' להעתיק לתו� , מ מהאזור"שה' במרחק של ק" � 2גגו�"ואת ה" 1גוו� "ה

יש ג' מרכז , אביב שמחלק את הציוד ואת הבגדי' לנזקקי'�יש את המרכז של עיריית תל. המבנה

  . ובאזור הזה ממקמי' הרבה דברי', לילדי' באזור

ישנה תכנית , מה� תכניות העיר בטווח ארו� לאזור,  העירייהכאשר אני ניסיתי לבדוק מה� תכניות

והתכנית הזאת אומרת , שהכי� אותה שמאי אסי( לבקשת העירייה, מתח' התחנות: שנקראת

לנוב 'צ' רח, האזור הזה. מרכז לצור� שיקו' כל סביבת התחנות, שהאזור הזה הוא לב המגורי'

אבל יש ש' מבני' , ה' הוכרזו לשימור או לאאני לא יודעת א' , יש בו בתי באהאוז מקסימי'

  . קסומי'

, אני באופ� אישי הגעתי לסיור של הוועדה בסופו ולכ� נשארתי קצת באזור ונכנסתי לבתי תושבי'

 שה' האירו את תשומת �ישבתי ע' אדריכלי', גיליתי מקומות חמד, ושוחחתי ש' ע' הסוחרי'

כו וקנו בית במקו' אחרי שה' בררו מה שהל, "מתח' התחנות"לבי לתכנית הזאת שנקראת 

, וה' גילו את התכניות העתידיות שעומדות לבוא לאישור אצלנו, וה' בררו. עומד להיות באזור

. שמדברות על אזור שמתכוו� להיות האזור שבאמצעותו ישקמו את אזור התחנה המרכזית ואיל�

, לנוב'ואזור צ, ת המגורי'זה האזור שבעצ' פוגש את שכונו, א' תסתכלו מהאזור הזה מזרחה

אי� עוד באזור הזה הרבה מקומות שיכולי' להתהוות לאזור . לנוב מוגדר כאזור מגורי''רחוב צ

. האזורי' הנושקי' האחרי' במתח' התחנה המרכזית ה' אזורי' קשי' יותר, מגורי' טוב

כמו בית ,  שישהמעט, אי� כמעט מבני ציבור באזור הזה שיכולי' להיות לב של אזור חזק, לצערי

אבל לבטח יקו' , אולי תקו' גינה�אני לרגע חייכתי ואמרתי.  עומד בפני הריסה� ספר ביאליק

ואני חושבת שא' אנחנו מסתכלי' על תכניות , זה בניי� ציבורי כמעט יחיד שנמצא באזור. חניו�

 בצמוד ,הזכירה הדס את מה שהעלה ארנו� בישיבה. כולל כאלה שהעירייה מקדמת, ארוכות טווח

אביב עומדת לשווק אותו ושהוא עומד � מתח' שעיריית תל, למבנה הזה יושב מתח' שוק העלייה

תאמרו לי את' איזה יז' ישל' מחיר בעל ער� לנקודת קרקע במקו' שלידו עומד . לפני מכרז
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, כמי שבאה מהשטח ומאמינה בכוח של תושבי' לחולל שינוי, יתרה על כ�! ?להיות בית תמחוי

צרי� לתת , ינה שבמקו' שבו יש אוכלוסיה שמוכנה לקחת את היוזמה ולפתח חיי קהילהאני מאמ

אומרי' פה התושבי' שה' בעלי יכולת . לה' לעשות את זה וצרי� לתמו� בה' שיעשו את זה

הגישו הצעה , ה' הגישו הצעה לאלי, אני ראיתי ניירות, אני ישבתי ע' חלק מה', לגייס משאבי'

ביקשנו שתינת� , ביקשנו שתינת� לה' זכות להציג איזושהי יוזמה. ראות אותהלנו לא יצא ל, לאלי

, לצערי. לא להציג יוזמה חילופית, לה' זכות להציג יוזמה ולא ניתנה לה' אלא הזכות להתנגד

קונפליקט של מה קורה ע' בית כנסת , הפרוייקט הזה נופל בתו� מערבולת של קונפליקט נוס(

אז , וכא� יש מי שיאמרו שא' בית כנסת עמד ריק כל כ� הרבה זמ�. וששרוצי' להסב לו את השימ

אני באופ� כללי חושבת שהאמירה היא . אני חושבת שזה דיו� נפרד. מ� הראוי להשמיש אותו

אלא מקו' שאי� ,  שנה והוא ממש מתמודד20ולא בגלל שהוא עומד ריק , שמקו' שאי� בו מניי�

והעיר שלנו באזורי' מסויימי' , ג' בתי כנסת, ומות אחרי'כמו שסוגרי' מוסדות ומק, בו מניי�

 � ואני מוכנה להיות נדיבה ולומר, צרי� לסגור את המקומות שאי� בה' מניי�, משופעת בה'

  . בבקשה, לא ביו' חול,  שיסגרו אותו�מקו' שאי� בו מניי� בשבת. בשבתות

וצת תושבי' שרוצה לקחת את שיש לנו קב, לנוב'או זה בנוס( לעניי� של צ, אבל זה לא קשור

כשליד זה יש פרוייקט שוק העלייה , שהרחוב הזה הוא רחוב מרכזי במתח' התחנות, המקו'

ולמצוא מקו' אחר , ושנית� ואפשר למצוא מקו' חלופי לעמותה של גלעד חריש, שיוצא לשיווק

להתאוששות , לעזרה, ה' זקוקי' לשיקו'. לא בשכונה הזו לא במקו' הזה, לבית תמחוי ולגגו�

  . אלמנט מחליש�ולא להכנסת מה שאני קוראת, ולחיזוק

  

  ר" היו( מר שומר

  

  .חבר המועצה אלי אמינוב

  

  מר אלנת)

  

  .כדאי שנשמע את התשובה של אחז
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  ר" היו( מר שומר

  

  .זו כל החכמה, מותר לו. ת� לו, אחז עוד לומד

  

  מר אמינוב

  

  .חברי מועצה נכבדי', ר"יו, אדוני ראש העיר

נושא , נושא שמירת הדת, דבר שזה ברוחו של ע' ישראל, היו' דני' על דבר מאוד חשובאנו 

נושא , כל פע' שעולה נושא דתי, ומעניי� אותי מאוד, שמירת המקומות הקדושי' לע' ישראל

יש אנשי' שתופסי' על זה טרמפ ומוכני' להרוס כל חלקה טובה , נושא בית הכנסת, שבת

על גויי' שומרי' על היהודי' וג' , באירופה, ל"דע למשל בחואני יו. שקשורה לנושא הדת

ואני זוכר , אני היתי בגרמניה תקופה ארוכה. משמרי' את המקומות הקדושי' של ע' ישראל

  .בשבתות ובחגי' היו עומדי' שוטרי' חמושי'

  

   ראש העירייה( מר חולדאי 

  

  .ה' ממש שמרו על ערכי ע' ישראל

  

  מר אמינוב

  

�מי שהרס את זה זה הנאצי' שעברו והניאו, אתה בדיוק נות� תשובה,  יקשיבאדוני ראש העיר

. והיו' אני רוצה להגיד ל� ששומרי' ומשמרי' את הדברי' הללו חזק מאוד, נאצי' של היו'

  . צריכי' לחשוב טוב טוב מה לעשות, לדעתי

. לעד חרישד ג"את האמת ישבתי בוועדה הזאת שאישרה את המבנה לטובת הפעילות של עו, אני

, נושא החסד זה דבר שעומד ברומו של עול'. פעילות מאוד מאוד ענפה, זו פעילות חשובה, האמת

אי� ספק שא' זה . רשו' ש' שצריכי' לקנות את הבניי� בקניי�, אבל א' נשי' לב לדברי הרב

. יריש אפשרות באמת להצביע בעד העניי� הזה כ� במועצת הע, שייקנה הבניי� בקניי�, יהיה ככה

, אני חושב שפה ג' יש אפשרות להצביע, א' אני הצבעתי בוועדה הזאת שנקראת ועדת הנכסי'
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, כי א' אני אצביע כא� בעד אני חושב שאני את� לגיטימציה לתקדי'. אבל הכל מותנה בתנאי'

  .שה' מחפשי' להרוס כל חלקה טובה בע' היהודי ובערכי היהדות, "שינוי"במיוחד לאנשי 

  

  שביט' גב

  

  .ני מבקשת למחוק את זה מהפרוטוקולא

  

  הר.' גב

  

  .אסור למחוק את זה מהפרוטוקול

  

  מר אמינוב

  

  .אני אומר את האמת

  ,רו לוינטל ידידי

  

  שביט' גב

  

  .ר להג� עלינו מפני השמצות"אני מבקשת מהיו

  

  מר אלנת)

  

  .לא מוחקי'

  

  מר אמינוב

    

  . סליחה, סליחה, סליחה
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  ר " היו( מר שומר

    

  .ני מג�קוד' כל א

  

  מר אמינוב

  

  .בכל ישיבה של נושאי הדת יוצא נגד הקצבות למוסדות דת, יש פרוטוקול שאומר שרו� לוינטל

  

  ר" היו( מר שומר

  

  .אני מג� על כל חברי המועצה

  

  מר אמינוב

  

כל דבר שיש בו עניי� להפו� בתי כנסת , לעניי� שאפשר לחלל אותו, כל מקו' שקשור לעניי� השבת

  ,אני חושב.  אי� בעיה בכלל�אפילו לדיסקוטקובתי מדרשות 

  

  מר לוי

  

  .ה' עוברי' תקופה קשה, תהיה קל אית'

  

  מר אמינוב

  

  .אני לא אש' במה שיש לה'? נו מה לעשות

  

  מר לוינטל

  

  .אצלנו אנשי' עוזבי' מיד, אנחנו לא עוברי' שו' תקופה קשה
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  מר אמינוב

  

  .אי� לכ' ברירה

  ,די' בעתידבשביל שלא יהווה תק, אני חושב

  

  ק ר י א ו ת

  

  ר" היו( מר שומר

  

  .בבקשה, בואו נשמור על הכבוד, רבותי

  

  מר אמינוב

  

שלא יהווה תקדי' בעתיד הנושא הזה של להפו� בתי כנסת לכל מיני : חברי מועצה נכבדי'

  ,או אני לא יודע מה שחושבי' אנשי', מועדוניות או לכל מיני דיסקוטקי'

  

   ראש העירייה( מר חולדאי 

  

  .דיסקוטקט זה רעיו� טוב

  

  מר אמינוב

  

זה ג' חשוב .  שיחשבו מה להציע בפע' הבאה�אתה כבר נות� לגיטימציה לאחרי', אתה רואה

  .מאוד כראש העיר
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   ראש העירייה( מר חולדאי 

  

  .זה דבר שא( אחד לא העלה

  

  מר אמינוב

  

  .צרי� להעלות כל דבר, לא לא

 שא' המקרה הזה הוא יהיה חד פעמי ולא נית� �יז כא�אני חושב שאדוני ראש העיר צרי� להכר

,  שהרבה שני' היה המקו' מוזנח� זה מקרה מיוחד. את ידינו להפו� בתי כנסת לשו' דבר אחר

ובא גלעד חריש והופ� את זה למקו' שלדעתי זה אחד הדברי' החשובי' שעומדי' ברומו של 

אני לא את� את ידי , יזו פה קבל ע' ועדהאבל עד שלא יכר. עול' חסד ייבנה,  עול' של חסד�עול'

  .להצבעה בעד

  .תודה רבה

  

  ר" היו( מר שומר

  

  .חברת המועצה גילה

  .בבקשה? אתה רוצה לענות, אחז

  .אחז בבקשה. ואחז, בואי תהיה, גילה

  

  מר לוינטל

  

  ?אתה יכול לתרג' אותו עבורי

  

  ר" היו( מר שומר

  

  .הוא נגד, הוא נגד
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  מר לוינטל

  

  .זה אוס( הבלי'

  

   ראש העירייה( מר חולדאי 

  

  .רו� באמת

  

  ר" היו( מר שומר

  

  ?למה לומר ככה, למה. לא, לא, לא

  

  מר לוינטל

  

  ?למה לא הגנת עלינו כאשר הוא דיבר עלינו

  

   ראש העירייה( מר חולדאי 

  

  .אני כל הזמ� מג� עלי�

  

  ר" היו( מר שומר

  

  .אני הגנתי

  

   ראש העירייה( מר חולדאי 

  

  .כרגע הגנתי עלי�
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  ר" היו( מר שומר

  

  .לא נכו�, אנחנו הגנו עלי�

  

  מר אלנת)

    

  .הוא אמר דברי' נכוני'

  

   ראש העירייה( מר חולדאי 

  

  .את' לוקחי' מזמנה של גילה

  

  הר.' גב

  

  .או הו

  

  מר אלנת)

  

  .זה אנטישמיות. …על זה שאתה רוצה להפו� בית כנסת

  

  הר.' גב

  

  .היה דיסקוטקבית הכנסת הגדול לא י? מה אתה דואג, נת� נת�

  

  מר אלנת)

  

  .אני מוכ� להיתבע על זה. תתבע אותי, אני אומר שזה אנטישמיות
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  מר לוינטל

  

  .אני מצטער. שוב הוא לא לקח תרופות הבוקר

  

  ר" היו( מר שומר

  

  .אדוני, אה

  

   ראש העירייה( מר חולדאי 

  

  ..…יש פה סערת רוחות בדיו�

  

  קריאה

  

  . רוחותלא תהיה סערת, אל תביאו הצעות כאלה 

  

   היוע. המשפטי–ארי ( ד ב)"עו

  

כאשר , 15.00הישיבה של ועדה להקצאת מקרקעי� שקיבלה את ההחלטה הזאת התכנסה בשעה 

יו' לפני כ� עברה החלטה במועצה אשר קובעת את מועדי הישיבות של ועדות המועצה לשעה 

י מבי� מדבריו של אנ, חו& מזה. אלא א' כ� יש הסכמה לנהל אות' בשעה מוקדמת יותר, 16.00

שהייתה לו איזושהי טעות בהבנה או נוצרה על כל פני' איזושהיא טעות , חבר המועצה הרב אלנת�

בנסיבות האלה נדמה לי שיהיה . בהבנה לגבי השאלה א' הוועדה  הזאת בכלל תקיי' את דיוניה

במידה �צדראליעל מנת להסיר כל פג' פרו, יותר נכו� להחזיר את הדיו� הזה לוועדה לדיו� חוזר

  .שהיה כזה
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  ר " היו( מר שומר

    

  .שמעתי

  

  הר.' גב

  

O.Kכי זו סיבה נוספת , אני רק מבקשת בפע' הבאה שאת' מביאי' לדיו�.  אני מסכימה ע' אחז

מה , מה השטח, כמה קומות,  מבנה ב� מספר קומות� 18לנוב 'לומר צ, להוריד את זה מסדר היו'

אז אני .  זה הכל נושא של קניי� ורישו' נכסי'�בנתי פהכי ממה שאני ה. אפשרויות התכנו�

  . להוריד�ולו רק בגלל הדבר הזה, מבקשת

  

  ר" היו( מר שומר

  

  ? את רוצה להתייחס�חברת המועצה יעל דיי�: אני רק שואל

  

  שכנאי' גב

  

  .אבל יש דיו� חוזר

  

  קריאה

  

  .חבל על הזמ�, יש דיו� חוזר

  

  ר" היו( מר שומר

  

  .אי� טע'

  ?את לא רוצה להתייחס, יעל. ומר להאני רק א
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  דיי)' גב

  

  .אני רק אומרת שהיוע& המשפטי אומר דבר והיפוכו. אני רוצה מאוד

  

   ראש העירייה( מר חולדאי 

  

  .דבור על אופניו, היוע& המשפטי אמר דבר ברור. לא, לא, לא

  

  ר " היו( מר שומר

  

  .נכו�

  

   ראש העירייה( מר חולדאי 

  

הוא אמר דבר ברור . להחזיר לוועדה לאור ספק לגבי תקינות הדיו�הוא אמר שאת הנושא יש 

מאחר שהנושא יגיע מחדש למועצת , אני ג' מאוד ממלי& יעל לא לדו� עכשיו בנושא הזה. לחלוטי�

  .אני ממלי& לא להמשי� בדיו� הזה, ולכ�. העיר לדיו�

  

  מר אלנת)

  

  .כי אי� טע', ג' אני לא אומר את מה שרציתי לומר

  

   ראש העירייה( לדאי מר חו

  

  .זה נראה לי מיותר, כאשר אי� על מה לדבר, אבל אני חושב שלדבר כרגע, אי� לי בעיה ע' לדבר
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  מר מזרחי

  

  .הנושא יורד מסדר היו'

  

  דיי)' גב

  

  ?הא' יהיה דיו� כאשר זה יחזור

  

   ראש העירייה( מר חולדאי 

  

  .בוודאי

  

  ר" היו( מר שומר

  

  .ר היו'אנחנו מורידי' את הנושא מסד

  .שאלה קצרה, רו�. אני את� ל� שאלה קצרה

  

  הר.' גב

  

  ?אז יש דיו� או אי� דיו�

  

  ר" היו( מר שומר

  

  .הערה קצרה, אי� דיו�

  

  הר.' גב

  

  .זה בא ככה, אה
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  ר" היו( מר שומר

    

  .זה לא ככה

  

  : ראש העירייה( מר חולדאי 

  

  .הלתאת כל הזמ� מנ. מי שעושה את זה ככה זה את כל הזמ�, תסלחי לי

  

  הר.' גב

  

  .תצעק על אחרי'

  

   ראש העירייה( מר חולדאי 

  

  .אני לא צועק

  

  ר" היו( מר שומר

  

  .הוא לא צועק

  

   ראש העירייה( מר חולדאי 

  

  .אני אומר את הדברי'

  

  ר" היו( מר שומר

  

  .לא צועקי', גילה
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   ראש העירייה( מר חולדאי 

  

  .אני צוחק

  

  ר" היו( מר שומר

  

  . ממקומ�תאמר? אתה רוצה לומר, רו�

  

  מר לוינטל

  

  .לא בי� כ� או לא,  שני'10 שני' או 5 החלוקה בי� המצביעי' לכא� ולש' היתה בי� �בדיו� בוועדה

  

   היוע. המשפטי–ארי ( ד ב)"עו

  

  .השאלה היא לגבי הנוכחות. אבל לגבי הנוכחות. כ�

  

   ראש העירייה( מר חולדאי 

  

אז עכשיו זה מייתר את הדיו� , ליו בוועדה צרי� לחזור ע�הוא אמר שהדיו�? מה זה משנה כרגע

  ?אז מה יש לדבר, כי כאשר הנושא יעלה מוועדת הקצאת קרקעות הוא יגיע לדיו� במועצה. כא�

  

  ר" היו( מר שומר

  

  .9/04' אנו מורידי' את זה מסדר היו' ואנו עוברי' לאישור פרוטוקול ועדת הכספי' מס, רבותי

  . ולהעבירו לדיו� חוזר בוועדה להקצאת קרקעותהיו'� מחליטי' להוריד את הסעי( מסדר

  )'ראה נספח ג(
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   049/' פרוטוקול ועדת כספי� מס. 91

  

  ר" היו( מר שומר

  

  .אנו ניגשי' להצבעה, א' לא? יש מישהו שרוצה להתייחס

  

  הר.' גב

  

  .אני

  

  ר" היו( מר שומר

  

  .את מבקשת

  

  הר.' גב

  

  .אני דורשת

  

  ר" היו( מר שומר

  

  .בבקשה. ורשתאת לא ד, את מבקשת

  

  הר.' גב

  

 �אני אחזור פע' נוספת על העובדה שהנושאי' כפי שה' מגיעי' פה בפרוטוקול ועדת כספי'

לא יתכ� שכל כ� הרבה נושאי' כבדי' וחשובי' יגיעו במסגרת של . צריכי' לעבור כל נושא בנפרד
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בעיקר דווקא אבל אני , ואני מתנגדת פה להרבה דברי'. ולהצבעה כמקשה אחת, פרוטוקול אחד

  ,אתייחס לנושא של

  

  ר" היו( מר שומר

  

  .גילה בבקשה, אנא. לא פחות חשוב מהנושא הקוד', עברנו לנושא השני, לתשומת לבכ', רבותי

  

  הר.' גב

  

. תעריפי בריכות שחייה, 49 בעמוד 7יש פה  סעי( , אבל. יש לנו פה תכ( את הנושא של בית לסי�

  ".גור� גולדשטיי�"נווה שרת ו: י יש תקנו� לבריכות קאונטר47בעמוד 

  

  ר" היו( מר שומר

  

  .אנא, אלי, אלי

  

  הר.' גב

  

  .תקשיב. להפ�

, לימוד שחייה, לימוד שחייה יחידני ובזוגות, כרטיסיות עולה, יש כרטיסיות, יש תערי( לפעוטוני'

, בריכה לימודית ברמת אביב. התייחסות מאוד פרטנית, עוד מבצע מכירה בבריכת רמת אביב

וזה אני חוזרת לעניי� שבו , והנה לפני. ונכנסי' לפרטי פרטי' בדר� של ניהול הבריכות, ריפי'תע

ואני רוצה להקריא לכ' . בהצעה שלי לסדר היו' ע' עניי� בריכת גורדו�, פתחנו היו' את הישיבה

  .אביב לבקשה לסעדי' שהתושבי' ביקשו�פרקי' נבחרי' מתגובת עיריית תל
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  ר" היו( מר שומר

  

  ?הכמ

  

  הר.' גב

  

ג' לחברי המועצה , ככה על קצה המזלג, אני באמת רוצה לתת טע', אני לא מקריאה את הכל, לא

אביבי �גוזלי' את הציבור התל,  שילמדו ויבינו אי� עושקי' � וג' לאזרחי' שיושבי' פה

ושהיו' משרד הפני' רוצה ג' הוא חלקי' , שמהארנונה שלו בכלל כל ההתנהלות פה מתקיימת

 �הוא חושב שא' עושקי' אותנו. הגונב מגנב פטור: אני לא יודעת למה הוא חושב. נונהבאר

  .אבל זה סיפור לחוד. אז הוא מותר לו לעשוק את העירייה, הרשויות

שמלווה בתצהירי' , אביב לבית משפט�אני רוצה להקריא כמה חלקי' מהתגובה של עיריית תל

  ,אחד הנימוקי' לדחיית. ג' של אלי לוי

  

  ר" היו(  שומרמר

  

  .אני רוצה שתשבו במקומות המיועדי' לכ', חברי המועצה

  

  הר.' גב

  

  .אי� ל� קוורו'

  

  ר" היו( מר שומר

  

  .בבקשה גילה
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  הר.' גב

  

  .אי� קוורו'. 10יש . לא

  

  ר" היו( מר שומר

  

  .גילה יש, יש יש

  

  הר.' גב

  

  ?יחד ע' המזכירות, מה

  

  ר" היו( מר שומר

  

  .רות זה דבר חשובמזכי. רק חברי מועצה. לא

  

  הר.' גב

  

,  העדר תביעה כנגד העירייה–הנימוקי' לדחיית או מחיקת הבקשה על סיפה היה , על כל פני'

אי� חולק כי העירייה לא : באחד הסעיפי' ה' כותבי'. וחוסר יריבות בי� העירייה למבקשי'

ואחר  כ� היא . התקשרה ע' המבקשי' בחוזה כלשהו ולא העניקה לה' זכויות כלשה� במקרקעי�

שזה התושבי' שמבקשי' , ממילא די� הטענה בדבר הפגיעה בזכויותיה' של המבקשי': באה

שמבקשי' , לפתוח את הבריכה ושמבקשי' לקיי' את חדר הכושר שש' נמצא במש� שני'

הפגיעה : אומרת העירייה, להתערב בעניי� של התעריפי' והעלאה של התעריפי' בקי& האחרו�

מדובר בתביעה כספית : מוסיפה ואומרת. היא בכלל לא מעניינינו,  של התושבי',בזכויות שלה'

אביב שהיא הבעלי' �ועיריית תל, כאילו התושבי' בחוזה מול החוכרי' של הבריכה, בעילה חוזית

אני אומרת את זה שוב על רקע פרטי הפרטי' של ההסדרי' .  אי� לה מקו' להתערב�של הבריכה

  . האחרות שיש פה בעירשנעשי' בבריכות הציבור
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: העירייה כותבת פה. רק בכדי שיהיה בפרוטוקול ואז אני מסיימת, יש פה נושא נוס( שאני רוצה 

כאילו לעירייה . העירייה תטע� כי בקשה זו הינה נסיו� לגרור את העירייה לסכסו� אזרחי גרידא

מדוכה כי רוצי' לעשות שיושב היו' על ה, אי� שו' יד ורגל בתו� הנושא הזה של בריכת גורדו�

  .עוד נדו� בה רבות, אני מקווה שלא, שא' ה' יצליחו, נית"ש' איזה קומבינה נדל

העירייה תטע� כי בקשה זו הינה נסיו� לגרור את העירייה : אני רוצה רק להקריא את הסעי(

, בוסכסו� שאי�  לעירייה כל חלק ומעורבות ,  למנוייה1' לסכסו� אזרחי גרידא בי� המשיבה מס

תו� טענות שאינ� ממי� העניי� בדבר התכנו� העתידי של המתח' וסמכויות אכיפות ניתנות שאינ� 

שהתשובה לבית משפט שניתנה , אני רוצה לומר לכ'. 1מצויות בחוזה שבי� העירייה למשיבה 

שהרבה סעיפי' פשוט לא מדוייקי' , כולל התצהירי' שפרטתי קוד' לכ�, במסמ� הזה שהגשת'

 על רקע מה שמוצע פה בפרוטוקול –בייחוד אני חוזרת , זו גזילת הציבור, זו שערורייה, י'ולא נכונ

  .של ועדת כספי'

  .תודה

  

  ר" היו( מר שומר

  

  .תודה

  

  להבי' גב

    

גביית דוחות ,  בקשה לעדכו� תעריפי החזר הוצאות גבייה בגי� אכיפה– 97אני מתייחסת לסעי( 

 יומיי' לפני זה התפרס' 2002יאו לכא� לאשר את תקציב קוד' כל ביו' שהב. לסעי( הזה, חנייה

  .בעתו� שהעירייה אישרה

  

  ר" היו( מר שומר

  

2002?  
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  להבי' גב

  

. סליחה, לא תקציב, 2002הביאו לפה למועצת העיר אלינו לאשר את הדוחות הכספיי' של . כ�

הוצאה של כמה וכמה ימי' לפני כ� התפרס' בעתו� שהעירייה אישרה . 2002דוחות כספיי' של 

לישיבת : ואז חייכתי לעצמי ואמרתי. 'שימצאו את החייבי' וכו, בלשי', מליוני' לצור� חוקרי'

 מה אני הולכת לאשר דוחות כספיי' �אבל ג', ג' היתי עסוקה. מועצת העיר הזאת אני לא באה

ה אז אפרופו חיכיתי שזה יעל.  בשעה שבעתו� אני קוראת על מה שמתכנני' לעשות2002של 

רק מודיעי' לנו שלאחרונה , והיא לא עולה לאישור,  ההחלטה הזאת לקחת חוקרי'�לאישור

ומגישי' לנו לאישור את , נחתמו חוזי' חדשי' ע' חברות חקירות וחברות הוצאה לפועל

  .לא את החתימה ע' חברות כאלה בכלל או את הרעיו� הזה בכלל, התערי(

  

  ל העירייה" מנכ–מר לייבה 

  

  .קשרויותזה ועדת הת

  

  להבי' גב

  

אני עוד לא יודעת מה עולה למועצת עיר ומה עולה לועדת . בסדר, זה ועדת התקשרויות

ואני לא מדברת על כאלה שמתחמקי' , אבל פה אנחנו בעצ' מחליטי', התקשרויות ומה לזה

, בתו� כל הנטל הזה, שבאמת בתקופה הזו, אני מדברת על אות' אנשי' מסכני'. 'מתשלומי' וכו

  ,ואז אי� לה' כס( לשל' אז שולחי' אחריה' חקירות, אי� לה' כס(

  

  ל העירייה" מנכ–מר לייבה 

  

לא שולחי' חקירות אחרי . ועסקי' גדולי', זה רק על עסקי'. לא עליה' חקירות. לא, לא, לא

  . שאנו רוצי' להוכיח את העניי��שולחי' אחרי בעלי עסקי' גדולי' וכבדי'. אזרח מגורי'
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  בילה' גב

  

O.K , מקובל עלי . שהחקירות ה' רק בגי� עסקי' ועסקי' גדולי', שמעתי ואני מקבלת את זה

  .עדיי� יש לי מה להגיד. א' הייתי בוועדה הייתי מצביעה. ואני תומכת 

ובאכיפה של דוחות חנייה יש פה את התעריפי' , עכשיו אנו מדברי' על אכיפה של דוחות חנייה

כשהגעתי לגרירת רכב על ידי היחידה , ואז. 'משלוח דרישה שניה וכושל משלוח דרישה ראשונה ו

וזה העלה לי . ' שח�408זה מגיע ל, ותכ( אני אומר, ושאלתי על זה ג' את הגזבר וקיבלתי תשובה

ואני ג' אזרחית שהרכב . ' שח260שעולה " אתרי' ירוקי'"ג' את העניי� הזה של גרירה על ידי 

 �וגררו לי את הרכב ליפו למוס�, הוא נתקע על גבול הרצליה, ח לרכבולא היה לה ביטו, שלה נתקע

ג' בגי� גרירת רכב כאשר , ואני לא מבינה את התערי( הזה שלוקחת העירייה. ' שח120ועלה לי 

, ח חנייה שמקבל האזרח"הרי העונש זה הדו, כאשר הוא חונה שלא כחוק. הוא חונה שלא כחוק

וכא� גרירת הרכב על ',  שח260זה עולה . כ� אני מבינה את זה, ה זה לכיסוי הוצאות הגריר�והגרר

והוא , שאלתי על כ� את הגזבר . ' שח�408ידי היחידה במצב של אכיפת גביית דוחות חנייה עולה 

אני , עכשיו. מורכב מהעלות של פעולות איתור הרכב ופעולת הגרירה עצמה'  שח� 408ענה לי שה

ג' רישו' , ג' רישו' מעוקלי', י' זה ג' איתור כתובתרואה שסוג הפעולה שמקבל תעריפ

כלומר למיטב הבנתי יש פה מספיק סעיפי' מקדימי' לעיקול רכב , מעוקלי' ע' איתור כתובת

 408גרירת רכב על ידי היחידה  פה עולה , כלומר. ושעיקול הרכב זה גרירה, שבגינ' גובי' כס(

חושבת שכשכבר נוקטי' בגישה של לגבות מחייב אני , אני חושבת שהתערי( הזה מאוד גבוה', שח

 על פי רוב לא יכול היה �וכנראה א' הוא לא חסר אחריות, את הכס( שהוא חייב בגי� דוחות

  ,אז ג' לוקחי' לו, וגוררי' לו את הרכב, לשל' את זה

  

   ראש העירייה( מר חולדאי 

  

  .לא

  

  להבי' גב

  

  ?לא יכול היה לשל' את זה, לא? לא
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   ראש העירייה ( מר חולדאי 

  

ומה , את יכולה לראות כמה משלמי' עבור קנסות חנייה או עבור זה,  על פי רוב�כאשר את אומרת

  .ואז תביני שבעית האכיפה היא בעיה סופר, מוסר התשלומי'

  

  להבי' גב

  

  ?ורישו' מטלטלי�

  

   ראש העירייה( מר חולדאי 

  

  ,אני לא נכנס, לא גבירתי

  

  להבי ' גב

    

  .O.Kטוב 

  .חושבת שתעריפי הגרירה של הרכב ה' תעריפי' מוגזמי' בכל החזיתות שמתעסקי' בה' פהאני 

  .תודה

 היתה כתבה מאוד גדולה � להזכיר ג' שג' בנושא של גרירת רכב על ידי אתרי' ירוקי', דר� אגב

שבדקה את העלות של גרירה על ידי גורר פרטי ומצאה שהיא כחצי מעלות הגוררי' , בעתו� העיר

  .י'של אתר

  

  מר מסלאוי

  

  .ל יקשיב לי"אני רוצה שהמנכ
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  ר" היו( מר שומר

  

  .מנח' מבקשי' שתקשיב

  

  מר מסלאוי 

  

  , 98אני מתייחס לסעי( 

  

  ר" היו( מר שומר

  

  .הוא רוצה שמנח' יקשיב

  

  מר מסלאוי

  

  .אז חשוב שהוא יקשיב וישיב, ל מטפל בזה"כי המנכ

  .ת שיקו' עירוניתעריפי שכר לימוד לילדי ג� טרו' חובה  בשכונו

אביב �עיריית תל. 98 סעי( 5זה בעמוד . שכר לימוד לילדי ג� טרו' חובה בשכונות שיקו' עירוני

 ילדי' בגילאי טרו' 284במסגרתו נהני' , יפו מפעילה על חשבונה פרוייקט שיקו' שכונות עירוני

, הסמוכותמדובר בילדי השכונות .  מפטור מלא משכר לימוד4וטרו' חובה , 3טרו' חובה 

הסמוכות לשכונות שבה� מופעל פרוייקט שיקו' שכונתי ממלכתי שבו הפטור משכר לימוד הוא 

  :מינהל החינו� מציע לתק� את מדיניות ההנחות כדלקמ�. מלא על פי די� המדינה

  , את ההנחות הניתנות על פי די�� 100%העירייה משלימה ל. פטור מלא משכר לימוד: מצב נוכחי

  . ה קבעה על פי רמת הכנסה לנפשההנחות שהמדינ

  ולא יותר,  בנוס( להנחה הניתנת על פי די�30%הנחות עירוניות של , מת� הנחות מדורגות: הוחלט

נווה גול� ', יפו ד, מדובר על שכונות שיצאו מהשיקו'. א: מה אני בא לומר. משכר לימוד מלא

  .ונותאבל קרית שלו' א( פע' בכלל לא היתה בשיקו' שכ, וקרית שלו'
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   ראש העירייה( מר חולדאי 

  

שהוסבר בישיבת ראשי , ארנו� גלעדי הסב יר ל� את הנושא הזה. סליחה שאני שואל מילה אחת

  ?סיעות

  

  מר מסלאוי

  

  .אבל נכו� אמרת. אני הסברתי לארנו� גלעדי בישיבה שהיתה

  

   ראש העירייה( מר חולדאי 

    

  ?למה אתה שואל עוד פע', היית ש' וקיבלת הסבר

  

  מר מסלאוי

  

  .תקבל, תמתי�? אתה רוצה תשובה

  ? מותר.  הלכתי ובדקתי ולא השתכנעתי�אחרי מה שאתה אמרת. אז התשובה היא כזאת 

  

   ראש העירייה( מר חולדאי 

  

  .כ�

  

  מר מסלאוי

  

' הא' ילדי יפו ד'? ויפו ד' מה ההבדל בי� יפו ג, ל"והשאלה שאני רוצה לשאול אות� וג' את המנכ

, לקחת' את השכונות וחילקת', ההחלטה היא גבולית, כלומר? יותר עשירי', רי'ה' פחות עשי

לא הבנתי אי� עשית' את החלוקה , זה שכונה בתו� שכונה. ואחרי'  לא  ישלמו, אלה ישלמו

, זה מה שאמרת' הרי, לילד הזה אתה תבדוק. ילד מהרחוב הזה ישל' ומהרחוב השני לא. הזאת
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וכל זה מדובר על . תהפכו את כול' לעניי' ולמסכני', תיק ברווחהכל אחד יתחיל לפתוח עכשיו 

אני אצביע על כל הנושא של , וכל מה שאני רוצה לבקש, אז אני חושב שעשית' טעות כא�? כמה

ויכול להיות שלאחר הדברי' , אני רוצה שזה יבוא לדיו� בנפרד, ועדת הכספי' מלבד הסעי( הזה

כי כא� באמת , אולי שווה לשקול את זה עוד פע', רחיב אפשר להוסי( ולה�שאני אמרתי כא�

הרי מי שמחליט ששכונות שיקו' יהיו בשיקו' או לא זה . עושי' איפה ואיפה בי� שכונות שיקו'

  ,ממשלה

  

  ל העירייה" מנכ–מר לייבה 

  

  .נכו�

  

  מר מסלאוי

  

  ?אז למה להעניש אות' פעמיי'

  

  ל העירייה" מנכ–מר לייבה 

    

הממשלה נותנת באופ� אוטומטי מימו� , שלה החליטה שה� שכונות שיקו' שכונות שהממ�10ל

  .מלא

  

  מר מסלאוי

    

  .את זה אני יודע

  

  ל העירייה" מנכ–מר לייבה 
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זה אומר שהעירייה נותנת , א' אנחנו מחליטי' את זה, במקומות שהיא לא החליטה, עכשיו

  בואו נעשה מבח� הכנסה: מה אנו אומרי'. מימו� מלא

  

  וימר מסלא

  

  ,על מבח� הכנסה

  

  ל העירייה" מנכ–מר לייבה 

  

  ,מי שנזקק בצורה,  יקבל מלא� בסופו של דבר מי שנזקק, ובמבח� הכנסה

  

  מר גלעדי

  

  .בשכונות שיקו' ממילא יש פטור

  

  מר מסלאוי

  

אני מדבר על אלה שאת' הולכי' לעשות לה' עכשיו , אני לא מדבר על אלה שיש לה' ממילא

  .על זה טענה. ה אני מדברעל אל, מבח� הכנסה

  

  ל העירייה" מנכ–מר לייבה 

  

  .אחרת אתה תממ� במקו' המדינה

  

   גזבר העירייה–מר גילצר 

  

  .מבח� הכנסה יהיו באות� שכונות שאי� לה� פטור מלא
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  מר מסלאוי

  

וכל , עכשיו כל משפחה כזאת צריכה לפתוח תיק ברווחה? אבל מה המשמעות של מבח� הכנסה, כ�

  .ההשפלות

  

  ל העירייה" מנכ–מר לייבה 

  

  ?למה השפלות

  

  מר מסלאוי

  

  ?למה לא

  

  ל העירייה" מנכ–מר לייבה 

  

לא צרי� . תלוש שכר של המשפחה הגרעינית ובזה נגמר העניי�. זה הכל, היא צריכה רק תלוש שכר

  .לפתוח תיק ברווחה

  

  הר.' גב

  

  ,ברמת אביב זו לא בעיה

  

  מר מסלאוי

  

  .יות האלהג' ברמת אביב אי� את הבע
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  שאלה

  

  ?אי�

  

  מר מסלאוי

  

  ,אי� לפחות בגובה. לא אי�

  

  ל העירייה" מנכ–מר לייבה 

    

  .לא צריכי' לפתוח תיק ברווחה

  

  ר" היו( מר שומר

  

  ?אתה מציע מה

  

  מר מסלאוי

  

  .שהסעי( הזה יבוא לדיו� בנפרד

  

  ר" היו( מר שומר

  

  .שמעתי

  ?אתה רצית משהו להגיד, אחז

  

  . המשפטי היוע–ארי ( ד ב)"עו

  

  ,היתי מבקש למחוק משפט שלפי דעתי נכנס לכא� בטעות בהחלטה לגבי תעריפי בריכות שחייה
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  הר.' גב

  

  ?באיזה עמוד, רגע רגע

  

   היוע. המשפטי–ארי ( ד ב)"עו

  

חברי מועצת העיר ובני זוג' פלוס : 3נאמר ש' בסעי( , 2'  פיסקה ה50בעמוד : אני כבר אומר

העניי� הזה . זכאי' לכניסה חופשית לבריכות השחייה, רטיס זיהוי רשמי על פי כ18ילדי' עד גיל 

  .לאור ביקורת שהוא עשה בנושא הזה, בוטל לפי הודעה שנתנו למבקר המדינה

  

  ר" היו( מר שומר

  

  .בסדר שמענו

  .אנו ניגשי' להצבעה

  

   ראש העירייה( מר חולדאי 

  

  .אני רק רוצה להתייחס לשלמה

  

  מר מסלאוי

  

  .יתה לו כתבה בעתו� שהוא יצא נגד הדבר הזה  ארנו� ה, אגב

  

  הר.' גב

  

  . 'וד' בואו ישר נעביר את זה ליפו ג, משתחרר פה כס(
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   ראש העירייה( מר חולדאי 

  

  .כ�, כ�, כ�, כ�

  

  הר.' גב

  

' נעביר אותו אוטומטית ליפו ג, כל הכס( שחסכנו מזה שחברי המועצה לא יקבלו יותר כניסה חינ'

  .'וד

  

   ראש העירייה(  מר חולדאי

  

  .אבל אי אפשר לנהל את הישיבה כשאת כל הזמ� מדברת

  

  הר.' גב

  

  .זה רעיו�

  

  ר" היו( מר שומר

  

  .בסדר, רעיו�

  

   ראש העירייה( מר חולדאי 

  

וצרי� ללמוד שיש דבר שקוראי' לו זכות , אקטיביות צריכה להעצר� באמת בגיל מסויי' ההיפר

  .דיבור
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  הר.' גב

  

  ?� ידע רפואיאתה אומר את זה מתו

  

   ראש העירייה( מר חולדאי 

  

  .מתו� ידע רפואי ופדגוגי

  

  הר.' גב

  

  ?פדגוגי

  

   ראש העירייה( מר חולדאי 

  

  .ע' הרבה מאוד נסיו�. כ�

  

  ר" היו( מר שומר

  

  .אנא, גילה אנא

  

   ראש העירייה( מר חולדאי 

  

  . שני' פה במועצת העיר5וג'  התמצאות של 

  

  הר.' גב

  

? כי אתה הסג� שלו, אומרי' בדיקה על ראש העירייה אתה לא יכול לצחוקא' ? מה אסור לצחוק

  .אני רוצה להבי�
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  ר" היו( מר שומר

  

  ?למה את צריכה להפריע

  

   ראש העירייה( מר חולדאי 

  

  .א' תצליח לאפשר לי לדבר אני אודה ל�, ר"כבוד היו

  

  ר" היו( מר שומר

  

  .אני אאפשר ל� לדבר, אני אאפשר ל�

  .תאפשרי לראש העירייה לדבר, אנא תכתבי אותה, ת עצת�קיבלנו א, גילה

  

   ראש העירייה( מר חולדאי 

  

אבל אני רוצה להסביר עוד , הנושא שעלה על ידי שלמה מסלאווי הוא בהחלט נושא ראוי לעיו�

תחת העניי� הזה של , רבותי.  למה כ� צרי� להצביע עבור הסעי( הזה�נקודה אחת חשובה מאוד

 שבמסגרתו �שי' אפילו לא הלכו לקבל את האישור ממשרד העבודה והרווחהאנ, מת� פטור מלא

  .אנו הפסדנו את המימו�

  

   גיזבר העירייה–מר גילצר 

  

  . בלבד4%

  



  הפרוטוקול ישיבת המועצה השמונה עשר

  14' ישיבה  מ� המניי� מס
  )11.7.04(ד "ב בתמוז תשס"מתארי� כ

  

- 117 -  
  

   ראש העירייה( מר חולדאי 

  

וא' ה' הולכי' לקבל את , אנו מדברי' פה על מספר קט� מאוד של ילדי' או הורי',  עכשיו

אביב התחייבה את �כאשר אפילו עיריית תל, עלות השהיה בג�אז בעצ' מתכסית , האישור הזה

  .לכ� אני  ממלי&  כ� להצביע עבור הסעי( הזה. אות' ילדי' להשלי' לכיסוי מלא

  

  ר" היו( מר שומר

  

  ?את' הבנת'

  

  מר גלעדי

  

  .אני לא הבנתי

  

  ר" היו( מר שומר

  

  ?אתה רוצה הבהרה או מה? לא הבנת

  

  מר מסלאוי

    

  .ביר ליואתה רצית שהוא יס

  

  ר" היו( מר שומר

  

  .כולנו ממהרי' אבל סבלנות. סבלנות

  .אדוני סג� ראש העירייה בבקשה. הוא אמר, הוא לא מבי�, סג� ראש העיר לא מבי�
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  מר גלעדי

  

, מדובר על שכונות שמוכרזות כשכונות שיקו' עירוני, כלומר. לא הבנתי, אדוני ראש העיר

מה שאת' אומרי' למעשה מבחינת התלמידי' שיהיו , מדובר על מתי מעט. התחדשות עירונית

להקי' , כלומר? מה הרווח מול התועלת, א' מדובר על מתי מעט. זקוקי' לנושא של ההשלמה

. אתה אמרת שה' צריכי' להביא תלוש משכורת ולבדוק את הנושא בתלוש משכורת, היו' מנגנו�

 שיטפל בתו� המערכת העירונית וג' לפחות מישהו אחד, אנו נצטר� להקדיש לזה ג' מאמצי'

  .ויבדוק את זה

  

  ל העירייה" מנכ–מר לייבה 

  

  .אנחנו נעשה את זה ע' כוח אד' נתו�

  

  מר גלעדי

  

  ,  מההורי'4%?  אתה טוע�4%וזה , א' זה מתי מעט, כלומר. אבל עוד פע', בסדר

  

   גיזבר העירייה–מר גילצר 

  

  . פנו לקבל  את ההנחה4%

  

  הר.' גב

  

  ?מה מספר'

  

  מר גלעדי
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מה העלות , כלומר.  זה מתי מעט�280ואת' אומרי' שמתו� ה,  איש280כלומר מדובר במסמ� על 

  ?מול התועלת בנושא הזה

  

   ראש העירייה( מר חולדאי 

  

  ?למה שנשל'. תעשה חשבו�, בשנה'  שח4,000כל אחד 

  

  מר גלעדי

  

  .אבל עד היו' ה' היו פטורי' באופ� גור(, בסדר

  

  ל העירייה" מנכ–מר לייבה 

  

  .אבל העירייה מימנה את זה במקו' שהמדינה תממ� את זה

  

  מר גלעדי

  

  .אבל  ג' עכשיו אתה אומר שהמדינה תממ� את זה

  

  הר.' גב

  

  ,אז במאבקי' בי� העירייה והמדינה, רגע

  

  מר גלעדי

  

  .זה מה שאתה אומר לי, אז המדינה ג' לא תממ� את זה, כלומר
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   ראש העירייה( מר חולדאי 

  

  .המדינה תשל' ולא אנחנו, במאבקי' בי� העירייה והמדינה . לא

  

   גזבר העירייה–מר גילצר 

  

  ,א' ה' יפנו למדינה וה' עומדי' במבח� הכנסה מאוד נמוכה

  

  מר גלעדי

  

  ?אז המדינה מכסה את זה, א' ה' מאושרי' על ידי המדינה שה' עומדי' בקריטריו�, כלומר

  

   ראש העירייה( מר חולדאי 

  

  .נכו�

  

  מר גלעדי

  

  ?ואלה שיהיו על ס( הקריטריו�

  

  ל העירייה" מנכ–מר לייבה 

  

  .ה' לא יקבלו

  

  קריאה

  

  .30%ה' יקבלו 
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  ל העירייה" מנכ–מר לייבה 

  

  .ה' יקבלו הנחה מופחתת

  

  מר גלעדי

  

אבל יש בעיה אחת שאנו לא לוקחי' אותה , אני לא השתתפתי בישיבת ההנהלה האחרונה

: מה קורה. גדרות שיקו' עירוני ה� שכונות שה� למעשה שכונות מעברהשכונות שמו. בחשבו�

עוברי' ? עוברי' לא�. מתחזקי' כמעה ועוברי' הלאה, נכנסת אוכלוסיה חלשה לשכונות השיקו'

ה' ג' ככה , האוכלוסיה ש' היא לא אוכלוסיה חזקה. לשכונות הסמוכות לשכונות השיקו'

ה' מנסי' להתרומ' ולהעלות קצת את .  נדב� נוס(ואנו מטילי' עליה' עוד, אוכלוסיה חלשה

ה' עוברי' לתל כביר  או למקומות כאלה ואחרי' שהשכונה מוגדרת ,  רמת החיי' שלה'

  .ואז אנו מורידי' אות' עוד פע' למטה, כשכונה קצת יותר טובה

  

  מר ספיר

  

  .אבל המדינה צריכה לשל'

  

  מר גלעדי

  

על ? בסופו של דבר על מי זה יפול. ל ידי המדינהאבל הוא אומר שזה לא בטוח שזה מכוסה ע

  .א' ה' יעמדו. ל אמר את זה שלא בטוח"המנכ. התושב

  

  ל העירייה" מנכ–מר לייבה 

  

  . אנשי' שאי� לה' המדינה תית� לה' ולא אנחנו�'מעל מליו� שח
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   מר גלעדי

  

, מי' בשמיי'וזה לא סכומי' שיהיו סכו, היות שמדובר על מתי מעט, לכ� אדוני ראש העיר

  .שש' למעשה זה הבסיס שלנו, כ על החינו� היסודי והחנו� של ילדי הג�"ומדובר בסה

  

  הר.' גב

  

  .ק ר י א ה

  

  מר גלעדי

  

  .אני לא צרי� את העזרה של�, אני יכול להסתדר לבד. גילה אני לא צרי� את העזרה של�

  

   גזבר העירייה–מר גילצר 

  

 �במידה שמדובר באוכלוסיה חלשה. למע� הסר ספק, א הוב�א' זה ל, אני רוצה להגיד לפרוטוקול

כ� שיינזק זה לא , אלה יקבלו את הפטור מהמדינה ועל זה העירייה עוד תוסי( את הפטור שלה

  .אלה שה' חלשי'

  

  ר" היו( מר שומר

  

, ה' שותי' למעלה. ביי. תעזבו את הקפה ותבואו הנה, זעפרני וליאורה מינקה, יפה כחלו�, איתי

  .ו להצביעשיבוא

  

  מר אלנת)

  

  :חברי המועצה הנכבדי', ר המועצה"יו, אדוני ראש העירייה
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 סג� ראש העירייה דיבר בנושא הזה �אבל אחרי שידידו מר ארנו� גלעדי, האמת לא רציתי לדבר

העירייה . ואני אסביר, אני דווקא רוצה לומר שבדיוק ההפ� הוא הנכו� במקרה הזה, של גני ילדי'

פר שכונות שה� שכונות שיקו' עירוני בלי איזושהי בדיקה הא' באמת השכונה החליטה על מס

משמעות , מה שקורה. בלי לבדוק הא' האד' הזה זכאי או לא זכאי, הזאת זכאית או לא זכאית

 קיבל פטור �לחודש'  שח30,000זה לדוגמא אד' שהרוויח , הדבר מה שהעירייה עשתה עד היו'

 �אד' הזה מרוויח כל כ� הרבה�א' הב�? ה זה משנה איפה הוא גרעכשיו תסביר לי מ. מהעירייה

הדר יוס( היא לא שכונה כל כ� : בואו ניקח לדוגמא את הדר יוס(, מאיד�? למה הוא צרי� לקבל

 היה צרי� � אד' בשכונת הדר יוס( שהרוויח קצת מעל המינימו'. חזקה ויש בה ג' אנשי' חלשי'

ג' ככה , מי שבאמת זכאי וההכנסה שלו נמוכה, לכ�? הא' יש בזה הגינות, לשל' מחיר מלא

 של �נוצר פה מצב אבסורדי, מה שקרה פה.  דרגות וזה מכוסה10, ויש את הדרוג. המדינה מכסה

וזה דבר , אבל יש לה' וה' קיבלו פטורי', אות' עשירי' שחיי' בשכונות שנחשבות שכונות עוני

 –צרי� אולי לבוא ולהגיד שאות' אנשי' חלשי' היה , א' כבר . שאני חושב שהוא דבר לא מוצדק

ולא רק דווקא באות� שכונות אלא בכל , שלא נמצאי' בדרגות הנמוכות בתו� עשרת הדרגות

אקונומית �נבוא ונעשה את זה על כל שכונות העיר שבה' יש אנשי' שהרמה הסוציו, שכונות העיר

 אני חושב שזה דבר לא �פי שכונותאבל לבוא וסת' להגיד רק ל. נית� לה' הנחות, שלה' נמוכה

ולא לתת פריבילגיה רק בגלל מישהו שגר , לכ� אני חושב שבאמת הגיע הזמ� לבטל את זה. נכו�

'  שח30,000 אד' שמרוויח �אני חושב שג' בשכונת שיקו'. לתת לו הנחה, בשכונה מסויימת

  .לא צריכי' לתת לו הנחה, בחודש

  

  מר מזרחי

  

  ,המבח� הוא של הכנסה 

  

  מר אלנת)

  

  .לא
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  מר מזרחי

  

  .מבח� הכנסה ולא רק מגורי'

  

  מר אלנת)

  

  ,עד היו'  זה היה

  

  מר מזרחי

  

  .וזה לא באופ� אוטומטי, יש סטודנטי' למשל בשיקו' שכונות

  

  מר אלנת)

  

. ואני אומר ל� כמי שבעבר שלו ג' ניהל גני ילדי' ומוסדות חינו�,  זה היה אוטומטי�שמואל ידידי

ג' א' הוא מרוויח , אנשי' בקרית  שלו' זכאי' היו', ילדי' בקרית שלו': דוגמאאני את� ל� 

בשכונה , מאיד�? למה צרי� לתת לו את הפטור. הוא זכאי לפטור מלא, בחודש'  שח30,000

לכ� אני חושב שהבדיקה לא צריכה ? למה. משל', לחודש'  שח5,000ב� אד' מרוויח , סמוכה

 לה� � דרגות נמוכות3 או 2ולומר לדוגמא  , אקונומי� ל סוציולהיות ברמת שכונה אלא ברמה ש

זה דבר שאני חושב , אבל לבוא ולהגיד באופ� גור( שכל מי שגר בשכונה לתת לו פטור. נית� פטור

  .שהוא לא נכו�

  

  הר.' גב

  

  .אבל הסעי( מדבר על שכונות
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  מר אלנת)

  

  ,לכ� אני אומר

  

  ר" היו( מר שומר

  

  .הצבעהאנחנו ניגשי' ל, רבותי

  ?22.6.2004מי בעד אישור פרוטוקול ועדת הכספי' שהתקיימה בתארי� 

  ה  צ  ב  ע  ה

  :ה"נמנעי� ה  :ה"נגד ה  :ה"בעד ה  

  אי)    הר.  שומר  .1

  חולדאי  .2

  ספיר  .3

  מזרחי  .4

  מסלאוי  .5

  גלעדי  .6

  וולו-  .7

  מוזס  .8

  חש)  . 9

  דיי)  .10

  מינקה  . 11

  זעפרני  .12

  לוי  .13

  אלנת)  .14

  רשובסקיוי  .15

  לוברט  .16

  

  אי)( נמנעי�( חבר מועצה1 –נגד ,  חברי מועצה16 –בעד 

  

   היוע. המשפטי–ארי ( ד ב)"עו

  

  .בכפו( להשמטת הפיסקה שאני אמרתי
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  ר " היו( מר שומר

    

  .3 סעי( 50עמוד , שאתה אמרת. כ�

  

 סקהבכפו1 להשמטת הפי,   מ א ו ש ר9/04'  פרוטוקול ועדת הכספי� מס– 4סעי1 : החלטה

 18חברי מועצת העיר ובני זוג� פלוס ילדי� עד גיל : "בה נאמר, 3סעי1 , 2'  פיסקה ה50בעמוד 

  ."זכאי� לכניסה חופשית לבריכות השחייה, על פי כרטיס זיהוי רשמי

 2'  פיסקה ה50'  למעט הפיסקה בעמ22.6.04 מיו' 9/04לאשר פרוטוקול ועדת כספי' : מחליטי'

  .3סעי( 

  )'נספח ג(

  

  אביב יפו(  תיקו) תקנו) העמותה לתיירות תל.92

  

  ר" היו( מר שומר

  

מאחר שאנחנו צריכי' להתאי' את הוראות תקנות העמותה להוראות חוק . זה מונח לפניכ'

ל יהיה חבר "המנכ:  לתקנות באופ� שיושמטו המילי'1'  ב5מוצע לתק� סעי( , ל"העמותות הנ

  .כאמור לעיל, "בועד המנהל

  ?מי בעד ההצעה

  .מיתש

  

  ל העירייה" מנכ–מר לייבה 

  

  .לא צרי� שמית
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   ר" היו( מר שומר

  

  .לא צרי� שמית

  ה  צ  ב  ע  ה

  . חברי מועצה16 –בעד 

  

  קריאה 

    

  .לתק� לפי החוק

  

  ל העירייה" מנכ–מר לייבה 

  

  .זה תיקו� לפי החוק

  .גילה הר.,  חבר מועצה1 –נגד 

  

  הר.' גב

  

  .לא

  

  ל העירייה" מנכ–מר לייבה 

  

  .בסדר? ת בעדא

  . חברי מועצה17 –בעד 

  

  . מ א ו ש ר–אביב יפו ( תיקו) תקנו) העמותה לתיירות תל: החלטה

באופ) שהמילי� , אביב יפו(לתקנות העמותה לתיירות תל. 1.ב.5מחליטי� לתק) את סעי1 

  .יושמטו מהסעי1" ל יהיה  חבר בועדת המנהלי"המנכ"
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  שינויי� בוועדות עירוניות .  93

  

  ר " היו( רמר שומ

  

בהמש� להחלטת , לפקודת העיריות'  ו149בהתא' לסעי(  : מינוי חבר לוועדה לבטיחות בדרכי'

  .נציגת סיעת שינוי, למנות את נורית רוז� בחברה בוועדה לבטיחות בדרכי' , �25.1המועצה מה

  

  קריאה

  

  .מה שרשו'

  

  ר" היו( מר שומר

  

  .אני אומר את הדברי'

למנות את אורלי אופלטקה כנציגת סיעת : אותו דבר,  מה שרשו'�השינוי בוועדת תנועה וחניי

  .במקו' נורית רוז�" שינוי"

  ?יש ל� משהו לומר

  

  הר.' גב

  

  .כ�

מאחר שאני חושבת שמה שנעשה פה , אני רוצה להתייחס פע' נוספת לנושא של המינויי' לוועדות

  .פקודה מורה לנואו לפחות איננו עובד לפי מה שה, במינויי' לוועדות איננו חוקי

כאשר יש הגדרה מפורשת מה זה , בפקודה יש התייחסות ברורה לנושא של אופוזיציה. 1

א' ה' מתקיימי' סיעה נחשבת ,  כללי' לפיה'4ובאופוזיציה יש . אופוזיציה על פי הפקודה

יש עוד כמה . מאותה סיעה לא יכול להיות סג� ראש עירייה , שאיננו מסיעתו. 1. לאופוזיציה

  ', שסעי( ד, "שינוי"אבל ההתייחסות שלי לנושא של . פשוט החוק לא לפני, שאי'נו
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  מר ספיר

  

  .לא חבר הנהלה

  

  הר.' גב

  

  ?עוד מה.  סעיפי'4יש ש' . לא חבר הנהלה

הסעי( הרלבנטי שאני מתייחסת אליו הוא לסעי( שמסיעתו לא נמצא מי שמקבל כתב מינוי  

זהר ' הגב, אביב�בסיעה פה בעיריית תל,  בנושא של שינוי.מראש עירייה לעזור לו באחד הנושאי'

  .העירייה לעסוק בנושא תיק האמנות�שביט קיבלה מינוי על ידי ראש

  

  מר לוינטל

  

עכשיו . אבל לא עכשיו, כל מה שאת אומרת זה בסדר. כרגע זה מינויי' שהוקצו לנו. זה לא קשור

מה שאת . דנציה ועכשיו מינינו אות' אנשי' שזו הקצאה שניתנה לנו בתחילת הק2מדובר על 

  .ג' א' הינו באופוזיציה או בקואליציה מגיע לנו נציגי' . אומרת זה לא קשור

  

  ר" היו( מר שומר

  

  .היא אמרה שהיא לא זוכרת את מה שכתוב בחוק, אבל אתה צרי� להתחשב בה, נכו�

  

  מר לוינטל

  

  . מגיע לנו נציגי'�עדיי� א' זה אופוזיציה או קואליציה

  

  הר.' גב

  

  .זה לא שאני לא זוכרת
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  ר" היו( מר שומר

  

  .זה לא מונח לפני�

  

  הר.' גב

  

  ,אבל את הסעי( הספציפי הזה. זה לא מונח לפני

  

  ר" היו( מר שומר

  

  .בסדר. לא מונח לפני�, לא

  

  מר גלעדי

  

  ?"שינוי"לעשות את המינויי' של ? מה את רוצה, גילה

  

  מר מזרחי

  

  ?ר האופוזיציה"מי יו

  

  הר.' גב

  

זכות "סיעת , אני אומרת לכ' שבמהל� קביעות המינויי' לוועדות פה במועצה. זה בכלל לא משנה

כדאי , אני מדברת על ועדת תכנו� ובנייה. לא מקבלת את המינויי' שצריכי' להיות" הציבור

ג' א' ה' היו באופוזיציה אזי צרי� . אני מדברת על ועדת הביקורת, שהיוע& המשפטי יקשיב

ואני עדיי� טוענת שה' לא אופוזיציה על פי , חס לחלוקה של המינויי' לסיעות האופוזיציהלהתיי
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אני לא . צרי� היה לעשות חלוקה אחרת של המינויי' בתו� הוועדות של הסיעות האלה, הפקודה

  .זה לעלות פעמיי' לדברי' האלה, אתה יודע, כי אפשר, אתייחס לכל אישור מינוי בוועדה פה

  

  ר"יו ה( מר שומר

  

  .תודה, טוב

  

  הר.' גב

  

  ?אתה ממהר

  

  ר" היו( מר שומר

  

  .לא

  

  הר.' גב

  

  .כי אני מרגישה שאתה מחמר בי

  

  ר" היו( מר שומר

  

  .אנחנו הבנו, נו נו גילה. נו נו קדימה

  

  הר.' גב

  

  .אז א' אפשר

  .ולכ� אני מבקשת כמוב� לא לאשר את הסעיפי' האלה
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  ר" היו( מר שומר

  

  .טוב

  

  הר.' גב

  

  .תודה

  

  ר" היו( מר שומר

  

  ?שמית, מי בעד ההצעה המונחת לפנינו, הצעה להחלטה, רבותי

  ה  צ  ב  ע  ה

  :ה"נמנע ה  :ה"נגד ה  :ה"בעד ה  

  שכנאי    הר.  שומר  .1

  חולדאי  .2

  ספיר  .3

  וולו-  .4

  מוזס  .5

  חש)  .6

  דיי)  .7

  מינקה  .8

  זעפרני  .9

  לוי  .10

  לוינטל  .11

  גלעדי  .12

  לוברט  .13

  וירשובסקי  .14

  

   ראש העירייה( מר חולדאי 

  

  .מינו שתי נשי'? את נמנעת
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  שכנאי' גב

  

  .אני בעד, נשי' 

  

  ר" היו( מר שומר

  

  .O.K, היא חזרה בה, טוב

  

  , חבר מועצה1 (נגד, )שכנאי שהודיעה שהיא בעד ולא נמנעת' כולל הגב( חבר מועצה 15בעד  

  . אי)(נמנעי�

  

  הר.' גב

  

בהתערבות ראש העירייה עכשיו . רוטוקול משהו להצבעהאני מבקשת  לציי� לפ. זה לא יאומ�

  ?מוסיפי'

  

  ר" היו( מר שומר

  

  .רשמנו

  

   ראש העירייה( מר חולדאי 

  

  בהתערבות ראש העירייה לכבוד� של נשי' פניתי אל חברת סיעת הירוקי' . לא

  



  הפרוטוקול ישיבת המועצה השמונה עשר

  14' ישיבה  מ� המניי� מס
  )11.7.04(ד "ב בתמוז תשס"מתארי� כ

  

- 134 -  
  
  הר. ' גב

  

  .ק ר י א ה

  

   ראש העירייה( מר חולדאי 

  

  .הר&' ולהתרגזותה של הגב,  את ההצבעה לשביעות רצונהוהיא שינתה, והפניתי את תשומת לבה

  

  ר" היו( מר שומר

  

  .אני לא רוצה שתתרגז, אדוני ראש העירייה

  

  . מ א ו ש ר– שינויי� בוועדות עירוניות (  6סעי1 : החלטה

  

  מינוי חבר לוועדה לבטיחות בדרכי�.  1

 , 25/1/2004ועצה מיו' לפקודת העיריות ובהמש� להחלטת המ.  ו149מחליטי' בהתא' לסעי( 

  ). נציגת סיעת שינוי(למנות את נורית רוז� כחברה בוועדה לבטיחות בדרכי' 

  

   שינויי� בוועדת תנועה וחנייה.  2

 , 25/1/2004 לפקודת העיריות ובהמש� להחלטת המועצה מיו' 150מחליטי' בהתא' לסעי( 

במקו' נורית רוז� ,  ה וחנייה כנציגת סיעת שינוי בוועדת תנוע, למנות את אורלי אופלטקה 

  .מסיעת שינוי
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  בחירת ועדה למת) רשות שימוש למקלטי� ציבוריי� .  94

  

  ר" היו( מר שומר

  

  .מונח לפניכ' הנושא

  .בבקשה, אתה רוצה להתייחס

לבחור וועדה למת� רשות שימוש במקלטי' ,  לפקודת העיריות150בתוק( סמכותה לפי סעי( 

  . 549'  סבהתא' לנוהל מ, ציבוריי'

לפי , במקו' ארנו� גלעדי יהיה שלמה מסלאווי, רק עד שאתה הול� למקו'? מה אתה רוצה רו�

  .בקשתו של סג� ראש העירייה ארנו� גלעדי

  

  מר לוינטל

  

  .מה שהופ� את זה ליותר חמור מבחינתי

  

  ר" היו( מר שומר

  

  .הוא ביקש את זה עכשיו ואני מוסי( את זה

  

  מר לוינטל

  

  .הול� לדבר עליומה שאני . לא

  .זה נושא שאני רוצה לדבר עליו

  

  ר" היו( מר שומר

  

  .הוא עכשיו רוצה להתייחס להצעה. אני גמרתי
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  מר לוינטל

  

  .כי זה באמת לא נוגע אלי�, ספציפית את יכולה לעלות למעלה לשתות משהו, תשמעי שלי

  

  חש)' גב

  

  .לא, לא

  

  מר לוינטל

  

  . בסדרO.K, אה

, משו' שאני חושב שהוא לא תקי�,  בשבוע שעבר לא לקבל את המינוי הזהשביט' אני ביקשתי מגב

שזה לא נדו� בסיעה  ,  שוודאי לא מעניינת אתכ'�הסיבה הפנימית. לא תקי� מהרבה מאוד סיבות

אבל זה , ולא נקבע שהיא תייצג אותנו בוועדה הזאת, לא סוכ' בינינו, ביני לבינה, כפי שצרי�

  .נושא שלא מעניי� אתכ'

  

   ראש העירייה( מר חולדאי 

  

  .ר הסיעה"אבל היא יו

  

  מר לוינטל

  

, ראש סיעות �א' את' ממני' יושבי. אני לא יודע מאיפה הבאת' את זה. ר הסיעה ג'"היא לא יו

יש ראש רשימה ויש .  ברשימה1צ בחרו את יפה כחלו� ולא את מספר "אני יודע שבמר. תגידו לי

אני מבקש לעדכ� , וא' נבחר מתי שהוא, שנבחר ראש סיעהאני לא זוכר " שינוי"וב, ראש סיעה

  .כי אני לא היתי נוכח, אותי מתי זה היה
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  קריאה

  

  .זה הראשו�, כל עוד לא נבחר

  

  הר.' גב

  

  .אני מבקשת שהכל יופיע בפרוטוקול

  

  מר לוינטל

  

  ,יש לנו כא� בעיה

  

  הר.' גב

  

  . מתפלגי'�א' זה לא מוצא ח� בעיניה', אנשי' הגוני'

  .ג' א' זה לא נוח,  צרי� להעמיד פני' כלפי כל העול'לא

  

  מר לוינטל

  

  ?את מסבירה לו בזמ� שאני מדבר. אז תקחי את הזמ� של�? את רוצה לדבר

  

  ר" היו( מר שומר

  

  .תני לו לומר, אני שומר ג' על מה שאת אומרת, גילה
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  מר לוינטל

  

  .אני מבקש לדבר על זה ואני מדבר על זה, זה על סדר היו'

  

  מר מסלאוי

  

  .אולי תמתי� לישיבה הבאה. וזה לא יפה מה שאתה עושה, היא לא נמצאת פה

  

  מר לוינטל

  

יש פה הצעה של מסלאווי להעביר את זה ? אתה רוצה להעביר את זה לישיבה הבאה. אני מוכ�

  .לישיבה הבאה

  

  מר מסלאוי

  

  .היא לא נמצאת פה וזה לא יפה שהוא תוק( אותה

  

  ר" היו( מר שומר

  

  ?יש ל� עוד משהו: אני רוצה לשאול

  

  מר לוינטל

  

  .אבל כבר הפריעו לי, לא התחלתי לדבר, לא
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  ר" היו( מר שומר

  

 א' להעביר את ז לישיבה �אחר כ� אני מוכ� לבדוק את העניי� הזה, א' אתה רוצה עוד להתייחס

  .הבאה

  

  מר גלעדי

  

  .מאוד מעניי� אותי לשמוע את רו�

  

  ר" היו( מר שומר

  

  .בבקשה אדוני. תנו לנו לגמור, אנא מכ'. עשו לי טובה,  לו לדבראז תנו

  

  מר לוינטל

  

  .בסו( דברי אני בהחלט מציע להעביר את הנושא הזה לישיבה הבאה

אני חושב שזה לא תקי� שאנחנו נשב באופוזיציה ונעמוד בראש ועדה עירונית שהיא לא , תראו

מסרתי לה את זה , שביט' מרתי את זה ג' לגבא, אני אומר את זה ברצינות רבה. וועדת הביקורת

הייתה לנו ישיבה גדולה מאוד . מסרתי את זה ג' לראשי הסיעה שלנו, ג' בכתב לפני שבוע

אני . שאנחנו לא נשב ע' מפלגות חרדיות, שלא על דעתי,  שבה הוחלט שלא על דעתי�"שינוי"ב

  . זו ההחלטה ואי� בילתה�מרגע שזה הוסכ', התנגדתי לזה

  

  לוברטמר 

  

  .לא שמעתי
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  מר לוינטל

  

  .תקרא אחר כ�

  

  ר" היו( מר שומר

  

  ?מה לא שמעת

  

  מר לוברט

  

  ?שלא תשב ע'

  

  מר לוינטל

  

שלא לשבת בקואליציה ע' מפלגות , שאני התנגדתי לה, הארצית" שינוי"הייתה החלטה של 

  ,מרגע. חרדיות

  

  מר לוברט

  

  ? כלבי'? מה ה'

  

  מר לוינטל

  

  .הבאהכלבי' זה בישיבה . לא

  

  מר לוברט

  

  ?למה אסור
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  מר לוינטל

  

  .אני הייתי בעד אדוני

  

  מר לוברט

  

  .שאני אבי� מה הבעיה? ה' חתולי'? ה' כלבי'

  

  מר ספיר

  

  .הוא בעד

  

  ק ר י א ו ת

  

  מר לוינטל

  

  .טוב חברי'

,  לפקודת העיריות150בתוק( סמכותה לפי סעי( : וכתוב כא�, קראתי את החומר שהוגש לוועדה

ביקשתי לעבור על . 549' בהתא' לנוהל מס, ועדה למת� רשות שימוש למקלטי' ציבוריי'לבחור ו

אני מחזיק אות , 549אני לא יודע א' את' קראת' את נוהל . לשמחתי מבוקשי נית� לי, 549נוהל 

קוד' כל הוועדה למת� שרות שימוש במקלטי' ציבוריי' היא וועדה : וכ� אומר הנוהל, כא� בידי

היא כבר קשורה , כאשר וועדה ממונית מטע' הנהלת העירייה.  הנהלת העירייהשמונתה מטע'

לפי הנוהל שעל , לפי מה שכתוב כא�. אני רואה כא� את חברי הוועדה: דבר נוס(. להנהלת העירייה

,  חבר�חבר מועצה, ר"סג� ראש העירייה הוא יו: לוועדה הזאת יש הרכב קבוע, פיו אנו מאשרי'

אלא שלושה לפי , כ שלושה ולא חמישה כפי שאת' עומדי' לאשר עוד מעט"סה. חבר�חבר מועצה

ולצערי . ובראשה אמור לעמוד סג� ראש עירייה, את' הפנית' לנוהל, אני לא הפניתי לנוהל. הנוהל
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לכ� מצער אותי לשמוע שארנו� גלעדי יצא . לצערי הרב. סג� ראש עירייה,  נכו� להיו'� לשינוי אי�

  ,מהוועדה

  

  ר" היו( מר שומר

  

אני מבקש , רבותי. תנו לו לגמור, רבותי. הוא הקריא את מה שכתוב, אני מבקש מכ', רבותי

  .אני מבקש ממ� להמשי�, רו�. בבקשה. שתקשיבו לו

  

  מר לוינטל

  

  .פשוט קשה מאוד לדבר אריה

  

  ר" היו( מר שומר

  

  .תמשי�. אני נות� ל� את האפשרות לדבר

  .רבותי

  

  מר לוינטל

  

שביט לא ' מאחר שהגב.  ללב� את הדברי'�לתת לנו זמ� בסיעה שלנו המשותפתאני מבקש מכ' 

, משו' שההרכב הזה, ולא להצביע היו' על הרכב הוועדה כפי שהוא, לתת לה אפשרות להגיב, כא�

  .מנוגד לנוהל, 549' מנוגד לנוהל מס, בניגוד למה שנכתב לנו

  

  שכנאי' גב

  

  .אני מבקשת מהיוע& המשפטי להגיב
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  וינטלמר ל

  

  .בקשתי לדחות את זה לישיבה הבאה לדיו�

  .תודה

  

  ר" היו( מר שומר

  

  .שמעתי

  ?אתה רוצה לומר משהו, מרדכי וירשובסקי

  .אתה תתייחס לזה כי אני רוצה לסכ', אחז

  

  ק ר י א ה

  

  ר" היו( מר שומר

  

ני א,  אני לא מתערב ל��כאשר אתה מנסה לנהל את ועדת המשנה לתכנו� ערי'. הוא ביקש לדבר

  .בוא תעזור לי ג' כ�, יושב בשקט כחבר מועצה

  

  מר אלנת)

  

  ,ראית בנושא של

  

  ר" היו( מר שומר

  

  .ת� לי, עזוב עזוב. זה לא גור(, לא קרה שו' דבר, פע' אחת הצלחת. הצלחת

  . קצת כמבוגר יותר ממ��תכבד את מרדכי וירשובסקי. בבקשה 
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  מר וירשובסקי

  

  :חברות וחברי מועצה

אבל מצאתי כמתאי' עכשיו ברגע , שוט להעיר משהו שלא קשור בדיוק בוועדה הזאתאני רציתי פ

אני יכול להגיד לכ' . אבל קפ& וביקש לדחות רו� לוינטל, כלומר קשור בנושא, זה לומר את זה

 � 3כבר מאז הקדנציה הזאת ו, שמחכי' הרבה אמני' וגופי' אחרי' לוועדה הזאת שתתכנס

  .חודשי' שקדמו לבחירות

  

  ר" היו(  שומרמר

  

  .זה נכו�

  

  מר וירשובסקי

  

  ,א' יש איזו שאלה. ואני חושב שצרי� להפסיק את העינוי הזה ולגמור

  

  מר אלנת)

  

  .זה לא נכו� מה שאתה אומר

  

  מר וירשובסקי

  

  ?למה אתה אומר לי שזה לא נכו�? מה לא נכו�

  

   ראש העירייה( מר חולדאי 

  

  .זה נכו� מאוד
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  מר אלנת)

  

הוועדה הקצתה . ואת זה לא הוועדה מקצה, אות' מקלטי' ששייכי' לאמנותיש את . סליחה

  ,כמות מסויימת

  

  ר" היו( מר שומר

  

  ?מאיפה אתה אומר את זה

  

  מר וירשובסקי

  

  .תסלח לי

  

  מר אלנת)

  

  .אני היתי בקדנציה הקודמת בוועדה ואני יודע

  

  מר וירשובסקי

  

והיא לא ,  הוועדה הזאת היא הקובעת.אני לא מציע לעשות פה ויכוח על זה. תסלח לי באמת

אז אני מציע . נו תגמרו כבר את הדבר הנורא חשוב הזה: ופנו אלי אנשי' ואמרו, יכולה להתכנס

  ,אז אני, ר או משהו כזה"וא' אחר כ� צרי� לשנות את ההרכב או את היו, כ� להחליט היו'

  

  ר" היו( מר שומר

  

ואתה אומר את , אביב שמחכי' למקלטי' האלה� מפעלי' של אמנויות בתל15יש . אתה טועה נת�

  .אני אומר ל�. זה ללא ידיעה
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  מר וירשובסקי

  

  .אני מציע להצביע היו' ולעשות אחר כ� את התיקוני' הדרושי', אני אמרתי את זה, רבותי

קוד' הזכירה את זה : אני רוצה לומר. אבל למעשה אני ביקשתי את רשות הדיבור על דבר אחר

 מקבלי' על עצמ' תפקידי' –הנה אנחנו חברי מועצה : אני רוצה להגיד. ינקהחברת המועצה מ

או אולי ביש רואה אבל , באי� רואה, ובינתיי' בשקט, ועוד וועדות ועוד בדיקות, ועוד תפקידי'

במשרד הפני' הולכי' ומצמצמ' את המעט הזכויות שיש לחברי , בראייה מאוד מאוד מעוותת

שקובע לגבי חברי , ל משרד הפני'"חוזר מנכ, י ביקשתי לראות את זהואנ, ופורס' עכשיו. מועצה

  ,שכידוע לא מקבלי' שו' תמורה לתפקיד', מועצה

  

  מר מזרחי

  

  ?מאיזה מפלגה שר הפני'

  

  מר וירשובסקי

  

  ,אז ככה שאני, לא שלי, נוסח פריצקי אולי, ממפלגת שינוי

  

  מר לוינטל

  

  . של�2פריצקי היה מספר 

  

  מר וירשובסקי

  

  .נכו�, וא היהה
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  מר לוינטל

  

  .אתה ג' מוקלט אצלו

  

  מר וירשובסקי

  

  .אני יודע

  :אני רוצה להגיד לכ' שני דברי', רבותי 

שבמידה שתפקיד' של חברי מועצה מחייב חדר , ל משרד הפני'"כתוב בהוראות האלה של מנכ. א

רות יינתנו על ידי שרותי מזכי. לא יהיו זכאי' למזכיר או עוזרי' אישיי', או לשכה בעירייה

  זה דבר אחד. ל הרשות המקומית"לשכת ראש הרשות המקומית או מנכ

  

  מר לוינטל

  

  .אולי ראש העירייה ית� לנו מקלט וכ� זה יהיה קשור לנושא? אי� זה קשור לנושא הזה

  

  מר וירשובסקי

  

  .אני מציע באמת שנית� לו מקלט לפני משרד הפני'. כ�

כלומר , סגני' בתואר: שאפילו לא שמו לו לב בעתוני', תר חמורשהוא עוד יו, עכשיו משפט שני

חברת , אינ' זכאי' לתנאי' נלווי' ובכלל' להחזרת טלפו�, וחברי מועצה, לא בעלי משכורת

שלמעשה את מעט הדברי' , זאת אומרת. ולא לתשלו' עבור החזר הוצאות', וכו' וכו" בזק"

הבעיה היא : ואני רוצה להגיד לכ'. וצי' לקחתג' את זה ר, שהיקנו במש� השני' לחברי מועצה

היא , בהבדל ממרבית הרשויות או אולי כול�, אביב�אני מוכרח לציי� שעיריית תל. כלל ארצית

. בהרבה יותר יחס מכל רשות מקומית אחרת, מתייחסת לכל חברי המועצה בהרבה יותר כבוד

, עבוד ולמלא את התפקיד שלנו ל� חברי מועצה�את המעט הזה שנית� כדי לאפשר לנו, עכשיו

אני חושב שאנו צריכי' להתארג� , רבותי. רוצי' עכשיו על ידי הנחייה מינהלית לקחת מאתנו

ואני מבי� , ה' ערי' לדבר הזה, ל"אני העלתי את הדבר הזה בפני ראש העירייה והמנכ. למאבק
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אני . ח' בתופעה הזאתאני חושב שאנו צריכי' להתארג� בקנה מידה ארצי ולהל. שה' ירצו לעזור

יש , אנחנו עובדי' בוועדות. אבל זו הזדמנות, זה לא שיי� לנושא של המקלטי', קמתי במיוחד

  ,אנשי' שבאי' ליו' של' לוועדת בניי� ערי' ביו' שלישי נדמה לי

  

  ר" היו( מר שומר

  

  .רביעי

  

  מר וירשובסקי

  

זה לא בסדר אבל אנו השלמנו ע' .  ללא תמורה�וועדות רישוי, ובוועדות אחרות. יושבי' כל היו'

אני חושב שיש כא� , שהיתה קטנה ואומללה ג' קוד',  אבל לקחת לנו ג' את כבשת הרש. זה

 קוד' הועלה על ידי חברת �והעניי� הזה. מזימה מצד משרד הפני' לפגוע בשלטו� המקומי

שזה פוגע בכל , תלגבי העניי� של העברת הארנונה מעיר אחת לערי' אחרו, המועצה מינקה במקרו

אז ברמת ,  שהוא שלטו� של מקומי�המבנה של השלטו� המקומי ובעקרו� של השלטו� המקומי

מובהק ,  שה' יש לה' תפקיד סטטוטורי�המיקרו כא� רוצי' לפגוע בפעולת' של חברי המועצה

  .אני רוצה להזהיר בפני התהלי� הזה של משרד הפני' ושכולנו ביחד נאבק בו. וברור

  

  ר" היו( רמר שומ

  

ל משרד הפני' יש אי "וב� פורז למנכ, ל של משרד הפני'"אני דיברתי ע' המנכ: רק לעדכ� אות�

  .ואני אעדכ� את ראש העירייה ותקבלו תשובה על זה, הבנה במסמ� הזה

  

  מר וירשובסקי

  

  .אי הבנה הזאת היא לא מקרית
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   ראש העירייה( מר חולדאי 

  

  .אבל זה לא לכא�

  

  ר" היו( מר שומר

  

  .זה בסדר, אבל הוא צודק. זה לא לכא�, זה לא לכא�, זה לא לכא�. זה לא לכא�

  

  ק ר י א ו  ת

  

  ר" היו( מר שומר

  

  ?יש עוד מישהו שרוצה לדבר

  

   ראש העירייה( מר חולדאי 

  

  .אני

  

  ר" היו( מר שומר

  

  .בבקשה ראש העירייה

  

   ראש העירייה( מר חולדאי 

  

אנשי' מחכי' בכליו� עיניי' : בסקי בתחילת דבריואני רק רוצה לחזור על מה שאמר וירשו

 נבדק על ידי היוע& �הנושא שהועלה כא� לגבי העניי� של חריגה מנוהל. להקמתה של הוועדה

, ולכ� אני ממלי& לבצע את ההצבעה ולמנות את הוועדה כפי שהיא רשומה, המשפטי ואושר על ידו



  הפרוטוקול ישיבת המועצה השמונה עשר

  14' ישיבה  מ� המניי� מס
  )11.7.04(ד "ב בתמוז תשס"מתארי� כ

  

- 150 -  
  

? הא' נכו�. אווי במקו' ארנו� גלעדיפרט לעובדה שהבנתי שסיעת הליכוד שמה את שלמה מסל

  .תודה רבה

  

  ר" היו( מר שומר

  

  .אנחנו הולכי' להצבעה

  

  הר.' גב

  

  .שמית

  

  מר לוינטל

  

  .זה לא חוקי

  

   ראש העירייה( מר חולדאי 

  

  .יש יוע& משפטי

  

  ר" היו( מר שומר

  

  ?אחז, סליחה

  

  שכנאי' גב

  

אולי נעמיד בראש ? דה הזאתלמה שמרדכי וירשובסקי או מישהו אחר לא יעמוד בראש הווע

  ?אולי ארנו� גלעדי? הוועדה הזאת מישהו אחר
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  מר לוברט

  

  .ר הוועדה" היא תהיה יו� אני מציע שליאורה בתור אשה

  

  שכנאי' גב

  

  ?למה לא

  .בואו נתכנס שליאורה  תהיה

  

   ראש העירייה( מר חולדאי 

  

  .עצהככה בישיבת המו,  לא את אלא מישהו אחר� נגיד�ג' כשישימו אות�

  

  ק ר י א ו ת

  

   ראש העירייה( מר חולדאי 

  

  .אני אסביר

  

  ר" היו( מר שומר

  

  .אבל תשאיר את זה לראש העירייה, שמעתי. קצת, באמת. תנו לו לענות לראש העירייה רבותי

  

   ראש העירייה( מר חולדאי 

  

ת שביט ג' משמש' היות שהגב. עיקר ההקצאה נוגעת לכל הפרשות שכרוכות בעניי� של אמני'

  .יועצת ראש העיר לנושא תרבות מ� הדי� למנות אותה
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  מר לוברט

  

  ?היא ג' יועצת לענייני תרבות תורנית

  

  ר" היו( מר שומר

  

  ?אתה רוצה לומר משהו אחרי ראש העירייה, אחז

  

   היוע. המשפטי–ארי ( ד ב)"עו

  

  .אני מאשר את מה שאמר ראש העירייה. לא

  

  ר" היו( מר שומר

  

O.K.  
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  . מ א ו ש ר– בחירת ועדה למת) רשות שימוש למקלטי� ציבוריי� (  7סעי1 : החלטה

   לבחור ועדה  למת� רשות שימוש,   לפקודת העיריות 150בתוק( סמכותה לפי סעי(  מחליטי'
  

  :כמפורט להל� ,549' במקלטי' ציבוריי' בהתא' לנוהל מס
  
  ר" יו–) שינוי(זהר שביט ' פפרו  .1

  )ל"מפד(ליאורה מינקה   .    2

  

  )לכוד (שלמה מסלאוי  .3

  ) 1תא (שמואל מזרחי   .4

  ר"יו'  ס–) ירוקי'( מרדכי וירשובסקי  .5

   מנהל  האג( לביטחו� ולשירותי חירו' .6

   מרכז הוועדה–א " מנהל מחלקת מקלטי' ומחסני הג .7

  מנהל אג( נכסי העירייה .8

  :ועדהמוזמני' קבועי' לו

  

  נציג השירות המשפטי .1

  נציג מינהל הכספי' .2

  
  

  :משתתפי' מקצועיי' המוזמני' על פי העניי�

  

  נציג אג( התרבות והאמנות.1

  נציג מינהל החינו�.2

  נציג מינהל השירותי' החברתיי'.3

  נציג אג( קהילה נוער וספורט.4

  נציגי' נוספי' לפי העניי�
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  מר לוברט

  

  ?מי ראש הוועדה של מקלטי'

  . צרי� לרשו' בפרוטוקול ליאורה

  

  קריאה

  

  .לא

  

    מינויי� ושינויי� במועצות מנהלי� של תאגידי�.95

  

  ר" היו( מר שומר

  

  ?מי בעד מינויי' ושינויי' במועצות מנהלי' של תאגידי'

  ה  צ  ב  ע  ה

    :ה"בעד ה  

  שומר  .1

  חולדאי  .2

  ספיר  .3

  מזרחי  .4

  וימסלא  .5

  גלעדי  .6

  וולו-  .7

  מוזס  .8

  ש)ח  .9

  דיי)  .10

  פנקס  . 11

  כחלו)  .12

  לוברט  .13

  מינקה  .14
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  לוי  .15

  אלנת)  .16

  לוינטל  .17

  שכנאי  .18

  וירשובסקי  .19

  ניאזעפר  .20

  

   חברי מועצה20 –בעד 

  

  ר" היו( מר שומר

  

  .8 כולל התוספות של עמוד �אני אומר

  

  .מ א ו ש ר –   מינויי� ושינויי� במועצות מנהלי� של תאגידי� (  8סעי1 : החלטה

ממנה , 1980 –' "תש) הקמת תאגידי'( לצו העיריות 4בתוק( סמכותה לפי סעי( : מחליטי'

  :מועצת העירייה את נציגי העירייה במועצת המנהלי' של התאגידי' כמפורט להל�

  

I. חברת בני� הקאמרי  
  

   נציג סיעת הגימלאי'–מר מנח' הירדני 
  

II. 'חברת מרכז הירידי  

 

  סיעת שינוי  נציג –מר יצחק אלנר 
  
  

III. חברת נחמני   
  
  ס" נציגת סיעת ש–חבצלת סלע ' גב

  

IV. חברת עזרה ובצרו�   
  

   נציג סיעת שינוי –אליק כה� 
  
  

V. העמותה לתיירות   
  

  ס" נציגת סיעת ש–כרמלה נאור 
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  שינויי� במועצות מנהלי� של תאגידי� .2

  
  חברת נחמני          

  
  1א " נציג סיעת ת–מר שמואל מזרחי 

  
  המינוי בכפו( לסיו' כהונתו של דירקטור מכה� בדירקטוריו�          

  
  חברת נחמני

  
  סיעת הירוקי' נציגת –הדס שכנאי ' גב
  

 המינוי בכפו( ליסו' כהונתו של דירקטור מכה� בדירקטוריו�

  

    הצטרפות העירייה לעמותת תאטרו) בית לסי). 96

  

  ר" היו( מר שומר

  

  ?מי בעד

  

  ל העירייה" מנכ–מר לייבה 

  

  .אני חושב שכול' בעד

O.K   פה אחד� .  

  ?מי בעד. נצביע

  

   ר" היו( מר שומר

  

  ה  צ  ב  ע  ה

  :ה"נמנעי� ה  :ה" נגד ה  :ה"בעד ה  

  אי)    אי)  שומר  .1

  חולדאי  .2

  ספיר  .3

  מזרחי  .4
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  וימסלא  .5

  גלעדי  .6

  וולו-  .7

  מוזס  .8

  ש)ח  .9

  דיי)  .10

  פנקס  .11

  כחלו)  .12

  מינקה  .13

  לוינטל  .14

  שכנאי  .15

  וירשובסקי  .16

  

   אי)(נמנעי�,  אי)–נגד ,  חברי מועצה16 –בעד 

  . מ א ו ש ר– הצטרפות העירייה לעמותת תיאטרו) בית לסי) – 9סעי1 : החלטה

והכל כמפורט בהחלטות ועדת ,  קול לאשר את הצטרפות העירייה לעמותה16 (מחליטי� ב

בכפו1 לתיקו) אופ) מינוי , )1695החלטה ( 25.8.03ומיו� , )1475החלטה ( 20.11.02הכספי� מיו� 

לאחר הצטרפות ,  וכ))100החלטה ( 22.6.04נציגי הציבור כפי החלטת ועדת הכספי� מיו� 

אורית וינס ' מר אביגדור לוי) וגב, מר הרצל סייג, למנות את מר עוזי גרנות, העירייה לעמותה

ויי� אשר קבעה מועצת העירייה וזאת במקו� המינ, כנציגי העירייה בועד המנהל של העמותה

  ).56' החלטה מס( 14.3.04בהחלטתה מיו� 

  .מר עמי כ. יכה) כנציג העירייה בוועד המנהל של העמותה עד להחלפתו במר אביגדור לוי)

   ר" היו( מר שומר

    

  .רק רגע? מה רצית להגיד

  

  מר לוינטל

  

פני שהצבענו על פרוטוקול ל, מינקה הצהירה על קשר לגו( שנקרא אמונה' אני שאלתי הא' הגב

  ?ועדת נכסי'
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  קריאה

  

  .כ�

  

   מר לוינטל

     

  ?הא' היא נמנעה

  

  ר" היו( מר שומר

  

  .תחזור על השאלה לפרוטוקול

  

  מר לוינטל

  

לפני שהצבענו על ,  אמונה� אני שואל הא' ליאורה מינקה הצהירה  על קשר לגו( שנקרא

  ?והא' היא נמנעה בהצבעה, פרוטוקול ועדת נכסי'

  

   לוברטמר

  

  .וזה מספיק, בתחילת הקדנציה היא הכריזה פע' אחת

  

  ר" היו( מר שומר

  

  .שו' דבר? יש ל� מה להגיד, אחז

  .ערב טוב, אני מודה לכ'. בזה נסתיימה הישיבה. תודה רבה

  

  19:15הישיבה ננעלה בשעה 
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                           _________________                            ________________                     

  ר"  ל                                                                                                  י  ו  "           מ נ כ 

  

  ל העירייה"מנכ' מ מזכירת המועצה וע" מ(חורי) (גלילה ב): ערכה


