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  ראש העירייה

  .אני מבקש מהקהל לתפוס מקו(

  .ומהקהל להתיישב במקומו, אני מבקש מהתקשורת לפנות את המעגל הפנימי

  .אני מבקש לפנות את המעגל הפנימי, רבותי התקשורת במעגל הפנימי

  

  �הר' גב

 לפקודת 43לתת הודעה על פי די� לפי סעי+ , או בפתח הישיבה, לפני תחילת הישיבה, אני מבקשת

, אני מבקשת לעלות  ולתת את ההודעה על פי די�, כאשר תחליטו מתי מתחילה הישיבה. העיריות

  .כדי שחלילה לא נעבור על החוק, כפי שפקודת העיריות מחייבת אותי לומר ואתכ( לשמוע
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   ראש העירייה� אי מר חולד

  

  .שמענו ונית� ל� את הזכות

  .גבירותי ורבותי

  

  הר�' גב

  
על פי , זה על פי הפקודה. אולי כדאי שהיוע$ המשפטי יביע את דעתו. אני רוצה הודעה על פי די�

  .זה לא יהיה ארו�, הדי�

  

   ראש העירייה� מר חולדאי 

  
  .היוע$ המשפטי מיד יתייחס, שבי בבקשה, כולנו שמענו

  ? היא רוצה להודיעמה

  

   היוע� המישפטי–ארי � ד ב�"עו

  

אלא א( , ושנית זה לא חייב להיות בתחילת הישיבה, קוד( כל אני לא יודע מה היא רוצה להודיע

  .כ� את רוצה להגיד לנו משהו בנפרד

  

  הר�' גב

  

  .זה לא עניי� של תחילת הישיבה

  .בכל עת שקמה עליו חובה, למסור הודעה כפי שהוא חייב

  

   היוע� המשפטי–ארי � ד ב�"עו

  

  .אבל זה לא אומר שזה חייב להיות בתחילת הישיבה, בסדר
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  הודעה אישית.  1

  

  הר�' גב

  
כיוו� , שלא על פי הפקודה, חלה עלי חובה עכשיו להודיע שסדר הישיבה הזאת מתקיי( שלא כדי�

ר לה( עכשיו אלא זה נמס, שחברי המועצה לא קיבלו את החומר בדר� שה( היו צריכי( לקבל

. אפילו בקדנציה הקודמת לא היה, דבר כזה.  דקות לפני תחילת הישיבה כרגע10ממש על השולח� 

  .זה אחד

אני לא יודעת מה . שוב על פי הפקודה, הישיבה הייתה אמורה להתקיי( ביו( חמישי: דבר שני

ו( בעיה ואני חושבת שאי� ש, הזריזות הזאת שהחלטת( לקיי( אותה היו( ולא ביו( חמישי

  .לדחות אותה ליו( חמישי על פי מניי� הימי(

ח "דובר על דיו� בנושא דו, בישיבת המועצה הקודמת, בישיבה האחרונה שקיימנו: דבר שלישי

ע( , ח מופיעי( דברי( שגובלי( בפלילי("ש( בדו. הדיו� הזה לא התקיי(. מבקרת העירייה

א( אנו רוצי( באמת , י לא מבינה אי�ואנ, מליוני שקלי(�גניבות כספי( לכאורה של מליוני

ואני מבקשת . לא עושי( את זה, לקיי( ישיבת מועצה אולי אחרת ממה שהיה בקדנציה הקודמת

כבר ביו( ראשו� הקרוב בשעה , 31דוח מספר , ח המבקרת"להעלות הצעה לקיי( ישיבה בדו

  .שיירש( בפרוטוקול, ואת זה אני מבקשת להעלות בצורה מסודרת. 14.00

, כ�. זה בסדר, תאמר שמה שאני אומרת לא מקובל עלי�? שר לקבל את תגובת היוע$ המשפטיאפ

חבל . $"ואתה זוכר מה קרה בסו+ בבג, היה לנו כבר דיו� אחד שלא הגבת. אבל לקבל תגובה, לא

  .שזה יהיה פע( נוספת

  

   היוע� המשפטי–ארי � ד ב�"עו

  

היו( . לא לא לא. זה לא יו( חמישי, וס המועצהוזה היו( האחרו� לכינ,  יו(14קוד( כל היו( זה 

  .זו תשובה אחת. זה היו( האחרו�

לגבי חומר זה משהו שהוא . מה שצרי� לעשות זה הזמנה. אני באמת לא יודע, לגבי חלוקת החומר

  .לאו דווקא זה לא משהו שהוא בחובה, ברשות
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  :ר מועצת העירייה"בחירת יו

  

  :ראש העירייה

אתה , מר שיז+. אני רוצה להתחיל את הישיבה, בת בבקשהאני מבקש מהקהל לש  

  . מוכ� לשבת בבקשה

  

  :מר שיז!

  .אתה לא היית עושה מה שאתה צרי� לעשות ביפו, א( אני לא היתי פה  

  

  

  :ראש העירייה

  ?אתה כבר התחלת לצעוק  

  .אדוני, מר שיז+

נושא אחד הישיבה שלא מ� המניי� נועדה ל. אני פותח את הישיבה שלא מ� המניי�  

  ,בלבד

  

  :הר�' גב

  ?איפה יש ישיבה שלא מ� המניי�  

  

  :ראש העירייה

  .תשבי בבקשה  

  

  :הר�' גב

  .לא קיבלתי הודעה  

  

  :ראש העירייה

  .אני מבקש אות� לשבת. זה היה כתוב בחומר, קיבלת את ההודעה  

  

  :הר�' גב

  .ישיבה מיוחדת  

  

  :ראש העירייה

  .שיבה מיוחדתי. ר למועצה"ישיבה מיוחדת לבחירת היו  

  

  :הר�' גב

  ?איפה היוע$ המשפטי  
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  :ראש העירייה

  .ר"ישיבה מיוחדת לבחירת היו  

אני היתי מבקש למע� כבודו שתהיה הצבעה פה . ר המועצה"מי בעד בחירת מר אריה שומר כיו

  .אחד

  

    :הר�' גב

  .אני מבקשת לדבר בסעי+ הזה  

  

  ק ר י א ו ת     מ ה ק ה ל  .א
  

  :ראש העירייה

. א( לא תשב בשקט יוציאו אות� החוצה,  אני מבקש מהקהל לשבת בשקט,אדוני  

  .לקהל אסור

  .ר המועצה"מי בעד בחירתו של מר אריה שומר כיו

  ה  צ  ב  ע  ה    .ב
  

  :הר�' גב

  .אני מבקשת לדבר בסעי+ הזה  

  .אני מבקשת שמית

  

  :ראש העירייה

  .כ� שמית, שמית  

   חברי מועצה24 –בעד   

  

  :קריאה מהקהל

  ?ה מפעיל את המשטרה בשביל להוציא אותי החוצהכא� את  

  

  :ראש העירייה

  .ג(  

  

  

  :קריאה מהקהל

 .הורסי( לנו מכוניות, פוגעי( לנו בילדי(  

  

  :ראש העירייה

ואתה מפריע כא� לישיבת , ל המשטרה ביו( רביעי בעניינ� אדוני"אני נפגש ע( מפכ  

  .המועצה
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  ?מי נגד  

  ה  צ   ב  ע  ה  

   חבר מועצה1 –נגד   

  

  :הר�' גב

  .גילה הר$ נגד  

  

  :מר לייבה

  .כל השאר בעד, גילה הר$ נגד  

  

  .ר המועצה"מר שומר נבחר כיו: החלטה  .ג
  

  :ראש העירייה

  .שבי בבקשה  

  

  :הר�' גב

  .על פי החוק אתה חייב לתת לי לדבר על הנושא הזה, אדוני  

  

  

  :ראש העירייה

  .שבי בבקשה  

  .לנהל את הישיבה שמ� המני�אני מבקש ממר אריה שומר לתפוס מקו( כדי   

  

  :הר�' גב

אתה לא מבי� . אתה לא יכול לפתוח א( אתה לא נות� לי לדבר ל הנושא הזה  

  ?א( אתה לא נות� לי לדבר, שההחלטה של� היא לא חוקית

  .זה פשוט לא יאומ�

  .ג( במועצה וג( בתושבי(, אתה עושה פה מעשה פוגע ג( באריה שומר

  

  :מר וולו 

  .די. די  

  

  :הר�' גב

  ?למה די? למה די  

  

  :מר וולו 

  .מדובר פה על דברי( אישיי(? ג( על זה  
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  :הר�' גב

  ?מה אישי? למה אישי  

  

  ק ר י א ו ת  .ד
  

  :מר וולו 

  .תני כבוד, נבחר חבר מועצה  

  

  :הר�' גב

  .אני רוצה לדבר על זה  

  

  :ראש העירייה

ה מצד חברי שהיה צרי� להתקבל בברכה גדול, אני רוצה לבר� את מר אריה שומר  

ומאחר שכאשר ישבתי על הדוכ� לא התכבדתי לדבר כמו שנהוג . והתקבל בצעקות האלה, המועצה

ואני , אני מתנצל בפני חברי המועצה על ההתנהגות הזאת, לדבר או שצרי� לדבר במועצת העיר

  .מבקש ממר אריה שומר שיפתח בישיבה

  .תודה רבה

  .בשעה טובה

  

  

 ************  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .3' ישיבת המועצה מ� המניי� מס

  

  :ר" היו� מר שומר
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  .אני פותח את הישיבה של מועצת העיר, רבותי  

ר "על שנת� בי את האמו� להיות יו, אני מבקש להודות בשמכ( לראש העיר מר רו� חולדאי

אבל אני מבר� את כול( וג( , שהתנגדת, כולל אות� גילה, אני מודה לכל חברי המועצה. המועצה

אני מקווה מאוד שבהזדמנות הראשונה . ר המועצה"על הבחרותי כיו, ו� חברי המועצהאת בת

לא מזה , ג( מזה שהוא מתרגש, מדר� הטבע שלפעמי( אד( עושה שגיאה, הזאת של ישיבה כזאת

אבל מתו� ההתרגשות יכול להיות , אלא אני לא היתי רגיל לנהל ישיבות כאלה, שהוא מתרגל

  ,אני לא מבקש את ההתנצלות מכ(. ויותשיפלו מצידי איזהשה� טע

  

  :הר�' גב

  .אנחנו נתק�  

  

  :ר" היו� מר שומר

  .אני מודה ל�  

  .תודה רבה על האמו�. אני מודה לכ(  

  .בבקשה? אתה רוצה להגיד משהו, אני מבי� שמרדכי  

  

  :מר וירשובסקי

 ,אני הרגשתי צור� בתור: ראש העירייה, חברות וחברי מועצה, ר החדש"אדוני היו  

  .אבל הזק� מבי� חברי המועצה ללא יוצא מהכלל, אמנ( לא גימלאי

  

  :ראש העירייה

  .זק� חברי המועצה  

  

  :מר וירשובסקי

אבל אני יותר , הוא יותר ותיק ממני במועצה, זק� חברי המועצה זה נת� וולו�. לא  

 תפקיד שהוא לא רק תפקיד ר( אלא הוא, אני רציתי לבר� אות� על התפקיד שקיבלת. זק� ממנו

.  השני( הבאות המועצה תתנהל בצורה תרבותית ופרלמנטרית5לדאוג לכ� שבמש� , חשוב מאוד

ואני . אבל תמיד בגבולות המכובדות והאנושיות, מותר לתקו+, שמותר להתווכח, פרושו של דבר

תקבל ג( , ואני בטוח שא( תדע לעשות זאת. בטוח שנסיונ� יעמוד ל� להנהיג אותנו בצורה כזאת

אבל , פה וש( צעקה או קריאת ביניי( זה רק מוסי+.  התמורה המלאה מכל חברי המועצהאת

ואני רוצה , ולא אגיד פרלמנטרי כי זה מזכיר את הכנסת, כ שתהיה פה נורמה של ויכוח"בסה

  .אני ישבתי ג( ש( וג( פה, ואני רוצה להגיד ל�, שיהיה הרבה יותר טוב מהכנסת

ולא מתאי( , תקנו� ישיבות המועצה מיוש�: ל�דבר אחרו� שאני רוצה להגיד   

ולא בידי א+ אחד מחברי , וכמוב� זה לא ביד� ולא בידי.  מודרניי(�לצרכי( של חיי( פרלמנטריי(

זה מצרי� תיקו� על ידי שר הפני( באישור ועדת הפני( של , המועצה לתק� בפני עצמ( את התקנו�

תורה ולהביא תיקוני( חשובי( וממשיי( אבל אני בהחלט חושב שמכא� יכולה לצאת , הכנסת

יותר היתי אומר מאפשרי( להעלות , שיאפשר לנו לעשות דיוני( יותר פוריי(, לתיקו� התקנו�
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� ר הפורו( הפרלמנטרי"ואני חושב שאתה צרי� לתפוס את ההנהגה בעניי� הזה בתור יו. נושאי(

מעבר לעזרה שתקבל כמוב�  , כל עזרה שתידרש. המוניציפלי החשוב ביותר שישנו במדינת ישראל

  .אני מוכ� לתת ל� לאור נסיוני הלא מבוטל בתחו( הזה, מהיוע$ המשפטי של העירייה

  .כולנו נצליח, כי א( תצליח ותדע להנהיג אותנו, הצלחה רבה, ולבסו+ עוד פע(  

  .תודה

  

  :ר" היו� מר שומר

ומר שנפגשתי אני רק יכול ל. ואני שמח ג( על המטלות שהטלת עלי, תודה רבה ל�  

ואני מקווה שבעזרתכ( ובעזרת היוע$ , ג( היו( היו לנו כמה שיחות, ד ב� ארי"כבר ע( עו

, בשכל רב ותו� דיוני( פוריי( , המשפטי נוביל את המהל� הזה של ישיבות מועצת העיר בהבנה

  .שלפעמי( ג( יכולי( להיות קצת יוצאי( מסדר היו( הרגיל

  .3ר זו ישיבת מועצה מ� המניי� מספ  

ואני מבקש להזמי�  את חברת המועצה גילה הר$ על נושא השבתת , יש לנו הצעות לסדר היו(

  .לימודי( במוסדות חינו�

ג( מש( . וזה יעזור לנו מאוד, אני אודה ל� מאוד א( תתפוס מקו( לשבת, אדוני  

  .תודה. אנו רואי( אות�

( ראשונה שאני מנהל את תנצלו את ההזדמנות הזאת שזו פע, תראו. אני מבקש מכ( בקהל

תכבדו , א( את( רוצי( שאנו נכבד אתכ(, אז אנא מכ(. ג( בסדר הזה אני רוצה סדר. הישיבה

  ,תקשיבו, אותנו

  

  :הר�' גב

  ?ישתנו דברי( בעתיד הקרוב? למה  

  

  .ק ר י א ה  מ ה ק ה ל

  

  :ר" היו� מר שומר

  .תודה. אני מבקש לא להגיב, סליחה  

  

  :הצעות לסדר היו�

  : השבתת לימודי� במוסדות חינו ��הר' גב

  

  :הר�' גב

אתה לא היית פה בתחילת הישיבה , אחז, אני רוצה לומר שמה שהתנהל פה, ראשית  

כאשר העלו נושא על , או ישיבה שלא מ� המניי� שעליה לא קיבלנו הודעה, קוראי( לזה, המיוחדת

אבל אנחנו . את דברי בעניי� הזהלתת לי לומר , כפי שה( רגילי(, ופה סרבו בברוטליות, סדר היו(

  .ואנחנו נראה מה צרי� לתק�, בעניי� הזה נתכתב ע( משרד הפני(
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אני מבקשת להעלות לדיו� דחו+ לסדר היו( את כוונת העירייה להשבית את מערכת   

לסכ� פרנסת( של , לאמלל רבבות משפחות ולהפקיר אלפי ילדי(, החינו� ולשבש את סדרי החיי(

ואני , כאשר ביפו אנו עדי( לאלימות, הכל למטרות סחיטה מהשלטו� המרכזיו, חלק מהוריה(

בסופו , ולבסו+, עשית( את התרגיל המופקר הזה לפני חודש בקרוב. אמשי� בדברי על העניי� הזה

אני לא מכירה אזרח אחד או אזרחית אחת שתמכו . של יו( קיפלת( את הזנב בי� הרגליי(

לא יתכ� שבכל פע( שתרצו כס+ תפנו . ( לנסות ולחזור עליואבל זה לא מונע מכ, במהל� הזה

הילדי( בעיר חשופי( לסכנה שכלל הילדי( באר$ . לאופציה הכי קלה והכי פגיעה והיא הילדי(

רבי( מה( . ה( חשופי( לאלימות הגואה ולטרור פלילי. והיא של הטרור הלאומני, חשופי( אליה

  . קרות שלכ(ועכשיו ה( חשופי( ג( להפ, חשופי( לעזובה

העירייה טוע� בדבקות שהיא �אותה קבוצה שראש, יושבת פה קבוצת תושבי( מיפו  

אני מודיעה לכ( שאי� להצהרות הנמלצות הללו שו( . עינו ויעד לאפלייה מתקנת מצידו�בבת

מצד אחד מדברי( על לקנות את נמל יפו . אחיזה מצד א+ אחד מהדברי( הללו שה( טועני(

כ� למשל נערי( ונערות מותקפי( .  מצד שני האזור טובע אלימות ופשע, מליו� דולר�100ב

  , מכוניות נפרצו בחצי שנה600. פריצות לדירות ה� מחזה שכיח ויומיומי. ונדקרי( מידי יו( ביפו

האנשי( האלה באי( הנה לאול( הזה לאחר שה( מנסי( .  מכוניות בחודש100 אני מדברת על 

  .ה( מביאי( שלטי( מהסוג הזה. ותני( לה(העירייה ולא נ�להיפגש ע( ראש

  )מציגה שלט(

יש פה נשי( שביקשו מה� לפשוט את . לא נותני( לה( להכנס, בכניסה, בחו$. שלטי מחאה

  .בגדיה�

  

  :ר" היו� מר שומר

  .תורידי, נקודה, פע( אחת הראית. אני מבקש ממ� סליחה, גילה  

  

  :הר�' גב

  .להראות את העניי� הזה כחברת מועצה פהאני רוצה , אז אתה עוד לא יודע, אדוני  

  

  )מחיאות כפיי� של הקהל(

  

  :ר" היו� מר שומר

  ?את רוצה להקשיב לי, סליחה, סליחה  

  

  :הר�' גב

  .אתה מפריע לי  

  

  :ר" היו� מר שומר

  .תקשיבי לי רק רגע. את מפריעה לי, לא  
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  :מר וולו 

  '?את רוצה לעשות סבוטאז  

  

  :הר�' גב

  ? טוב,אל תעזור לי, סליחה  

  

  :מר טורק

  .אני בטוח שאת לא מתכוונת ליהודי( ביפו, כאשר את מדברת על טרור  

  

  :ר" היו� מר שומר

אני עדיי� לא אמרתי לכ( , אני מבקש בקהל תשימו לב. ריפעת, רבותי, נת�, סליחה   

, אני מבקש ממ� דבר אחד, גילה. אני לא אמרתי עוד שו( דבר! תתאפקו. להוריד את השלטי(

אני . ריפעת רק דקה, רבותי! אל תגידי לי יותר א+ פע( שאני לא יודע, אל תגידי לי יותר! תקשיבי

,  השני( הבאות אל תגידי לי שאני לא יודע5לעול( כל הזמ� במש� : מבקש ממ� דבר אחד

  .אל תגידי לי שאני לא יודע: אני מבקש ממ� דבר אחד. תקשיב לי: מכסימו( את יכולה להגיד לי

  

  :הר�' גב

  ?למה  

  

  :ר" היו� מר שומר

  !כי אני יודע! ככה  

  

  :הר�' גב

  ?זה מעליב אות�  

  

  :ר" היו� מר שומר

נתתי ל� להרי( את זה פע( , אני לא רוצה להעליב אות�! את לא מעליבה אותי, לא  

תחזיקו את , זו ישיבה ראשונה שלי, אני מתאפק, את( בקהל עדיי� מחזיקי( את זה. בסדר, אחת

  .א את� יותר מידי זמ� לעשות את זהזה ככה אבל אני ל

  .תמשיכי, תודה

  .אחר כ� נתייחס למה שאתה אומר, רפעת

  

  :הר�' גב

  .ואלה לא נתוני( שלי,  מכוניות בחודש שנפרצות100אני מדברת על   

  

  :מר טורק

  . פריצת מכוניות זה לא טרור  
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  :הר�' גב

  .זה טרור, זה טרור, זה טרור  

  :מר טורק

  .זה פושעי(, זו עבריינות. י את מתכוונת טרור אני יודע למ–טרור   

  

  :ר" היו� מר שומר

  .ריפעת, ריפעת  

  

  :הר�' גב

  .יש ג( טרור לאומני, זה טרור פלילי, טרור זה פחד, אדוני. כ�, טרור פלילי, זה טרור  

  

  :ר" היו� מר שומר

  . דקות לדבר10לחברת המועצה גילה הר$ יש , אני מציע, רבותי   

  

  :הר�' גב

  . כבר יותריש לה  

  

  :ר" היו� מר שומר

  . דקות4.5דיברה עד עכשיו  ,  דקות לדבר10יש לה   

  

  :הר�' גב

  ,אתה בודק ג(  

  

  :ר" היו� מר שומר

  .אני לוקח ג( את הזמ� שמפריעי( ל�  

  

  :הר�' גב

  . יפה  

  

  :ר" היו� מר שומר

  .תני לי את ההזדמנות, תאמיני לי שאני אתחשב ב�, אני  

  .תני לי, אני נות� ל�

  

  :הר�' גב

  .אני אשמח, יפה  

מי שלא פרצו לו את . אלה נתוני( של המשטרה, אלה לא נתוני( שלי, כפי שאמרתי  

וכל המרחב האלי( והמנוול . ויש כאלה שג( זה וג( זה, או להפ�, המכונית  יפרצו לו את הבית
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אבל להגנה , פוקוני( את נמל י, אני מזכירה לכ(.  שוטרי(� 4 ניידות סיור ו�2הזה נאל$ להסתפק ב

  .  שוטרי(�4על התושבי( יש שתי ניידות ו

אבל הוא סובל , העירייה� אני יודעת שהתושבי( עשו מאמצי( להיפגש ע( ראש  

אמר לי תושב . וה( נאלצו להסתפק בהודעה מביכה של הדובר, מקוצר זמ� וקוצר רוח לתושבי(

, ת ההסעה לבית הספראת המטרי( הספורי( מהבית לתחנ, שהוא מפחד לשלוח את בתו לבד

מה ? מה טיב האחריות שלנו: ואני שואלת אתכ(. ועכשיו את( הולכי( ג( לסגור את בתי הספר

והא( בתקופה כזאת של קריסת מערכות מוחלטת התפקיד שלנו ? טיבה של השליחות הציבורית

  . הוא להעצי( את הכאוס או לנסות לייצב את מערכות החיי(

שא( אתה תעיז לסגור , ה שברח מהישיבה הזאת עכשיואני מודיעה ל� ראש העיריי  

, אני אקרא לתושבי(  ולכל מי שאי� לו סידור לילדי( או כס+ לסידור לילדי(, את בתי הספר

 של העירייה וש( נייסד מערכת חינו� אלטרנטיבית ושמרטפיה המונית לילדי 12שיגיע לקומה 

אות� בחרו לעבוד ומשלמי( ל� .  הזאתואחרי היו( הזה אתה כבר לא תשבית כלו( בעיר, העיר

  .לשרת ציבור ולא לאמלל אותו ולהשבית את הפעילות שלו

שהתרגלו , ההורי(, הפראית של בתי הספר לפני חודש, בסגירה האחרונה: אני אומר יותר מזה

למרות שהכס+ , ביקשו לממ� את השמירה שראש העירייה שלל מה(, להיות פרייארי( מיוזמת(

, איי( על וועדי הורי(, ואני אומרת לכ( בידיעה, ואני יודעת שהמנגנו� הדורסני. כמוב� נגבה

את( : אמרו! פשוט איימו.  שלא לעשות כ�–מנהלי בתי ספר קיבלו מסרי( ורמזי( בעובי של פיל 

באלה , ככה! את( לא תקבלו יותר שו( דבר, ספר�תממנו את השמירה ותמשיכו להגיע לבית

 ג( � וא( צרי�, ותעשו כל מה שאת( יכולי(, אל תיראו ואל תחתו : רי(ואני אומרת להו! המילי(

עירייה �שראש, אל תשלימו ע( הנורמה המשובשת הזאת : ולהורי( מיפו אני אומרת. צווי מניעה

עיריית : ההודעה אמרה משהו בסגנו� כזה. מתקשר אתכ( באמצעות הודעות מביכות של הדובר

אז בואו אני . ושותפי( לדרישה להגברת פעילות המשטרה, ההעירייה מודעת לבעי�אביב וראש� תל

  .אספר לכ( אי� פועלי( כשרוצי( להזמי� משטרה

  

  :ר" היו� מר שומר

  . דקות2.5יש ל� עוד   

  

  :הר�' גב

, ישבה והפגינה , נכה על כסא גלגלי(, מחוסרת דיור אז, שכאשר אורנה גולדברג   

את הגברת ,  שוטרי( הגיעו לסלק אותה10, נגד� מתחת לבניי� העירייה, כמו שאת( באת(

, המצב הזה כבר קרה פה, כאשר לאול( הזה הגיעו תושבי( לפניכ(. שישבה על כסא גלגלי( שלה

בוועדה לתכנו� ובנייה כאשר הדיו� לא עולה יפה . מ מופיעות פה"ישר מחלקות היס, לומר דבר(

עילו לטובת הציבור ולא אז את המשטרה הציבורית תפ. מ מופיעות"יחידות היס, לטעמכ(

  .עירייה נכבד�כמשטרה פרטית של� ראש

אנחנו . לקיי( מיד דיו�, על הדברי( הללו שאנחנו דיברנו כא� היו(, אני מבקשת  

 הוועדות שמוצעות לבחירה פה בדיו� 44ואת( תראו שמכל , נצביע על הנושא של בחירת הוועדות

  .רבות ואמנותאי� ועדת ת, אי� ועדת חינו�, היו( ובדיו� קוד(
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  :ק ר י א ה

  

  :הר�' גב

וחוסר וועדה של , אני יודעת של� זה לא מפריע העניי� הזה של חוסר וועדת תרבות  

אני אומרת לכ(  שההשתלטות הנכסית וההשלטות הרוחנית שמתבצעת מהבית . תרבות ואמנות

  . רובטווח הארו� והקצ, זה אסו� מבחינתנו, על הילדי(, על ההורי(, הזה על העיר

  .אני מבקשת לקיי( הצבעה על דיו� בנושא הזה, אני מבקשת לקיי( דיו�

  

  :ר" היו� מר שומר

ניצב �ל המשטרה רב"ביו( רביעי השבוע ע( מפכ, אני רק רוצה להודיע שראש העיר  

  .התבקשתי פשוט להודיע את זה אז אני אומר את זה. שלמה אהרונישקי

  .ראש העיר בבקשה

  

  :ראש העירייה

  ,ומאחר שמי שמכיר את הסיפור של,  הצלחתי להבי� על מה צרי� לדו�מאחר ולא  

  

  :קריאה מהקהל

  .אתה לא היית פה ולא שמעת  

  

  :ר" היו� מר שומר

  .תקשיב רגע, תקשיב, אדוני אני מבקש ממ�  

  

  :ראש העירייה

מאחורי הדלת הזאת יש רמקול , תראה. ב. תשב כי אני שומע. א. תרשה לי רגע אחד  

, מהקהל אסור לצעוק. כשישבתי ש( מאחורנית שמעתי כל מילה שנאמרה כא�. ילהושומעי( כל מ

  .זה הנהלי( של המועצה, אי� קריאות ביניי( מהקהל: ולכ� אני מבקש

: והוא אמר, יש סיפור על האד( הזה שאמרו עליו שהוא הרוויח את המליו� דולר  

.  אלא הפסדתי מליו� דולרולא שלא הרווחתי, זה היה מלח, זה לא היה סוכר. ה'תראו חבר

לא , זה היה מלח,  זה לא היה סוכר�וכשישבתי והקשבתי לדברי( ששמעתי כא� מבחינת העני�

כשמשפט ,  נושאי( ביחד10ואפשר לעמוד כא� ולתת הרצאה מלבבת על . הרווחתי אלא הפסדתי

 דברי( אבל צרי� לכמה, ואני לא מצליח להתרכז מה רוצה המשורר, לא קשור במשפט לדאבוני

זה ! לא. אז זה קוד( כל שתביני!  מליו� דולר�100קוד( כל אנו לא קוני( את נמל יפו ב: להתייחס

 רשויות מקומיות במדינת ישראל שעקב התייחסותה של ממשלת ישראל לא 70יש היו( . 2. אחד

העובדה שה� לא משלמות משכורות לעובדיה� גורמת לזה ג( . משלמות משכורות לעובדיה�

ההתנערות של ממשלת ישראל מהאחריות שלה לגבי שרותי( שהיא . דה לא מתבצעתשהעבו

התחייבה לה( יוצרת מצב שבו רשויות מקומיות בכלל והרשויות היותר חלשות בפרט עומדות 
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מדינת ישראל קבעה תקני( למזכירות ולשרתי( ולהסעי( ולשרותי רווחה . בפני שוקת שבורה

העיריות שכרו , שויות המקומיות לגבי המימו� שלה(חתמה הסכמי( ע( הר, כאלה ואחרי(

וממשלת , ועובדי( ברשויות המקומיות, אנשי( של עובדי( ובסופו של דבר ג( מקבלי( קביעות

בניגוד לממשלות קודמות מפרה הסכמי( ולא מעבירה כס+ על אות( הדברי( שהיו , ישראל

שבמדינה שבה היה צרי� להיות המצב הוא ! היא משאירה את קופת הרשויות ריקה. בהסכ( אתה

, להכנס לכיסי ההורי(,  כזרוע שמבצעת את מערכת החינו� בשטח�חינו� חינ( נאלצות הרשויות

. לטובת מערכת החינו�, או לחילופי� להשתמש בכספי הארנונה שמיועדי( לנושאי( אחרי(

 יפו מממנת אביב�היו( בעיר תל, ובמדינת ישראל שבה היתה צריכה להיות מערכת חינו� חינ(

והרשויות האחרות קוראות לנו .  ממערכת החינו�50%אביב מכספי הארנונה כבר �עיריית תל

�את עיריית תל, וקמה חברת מועצה ומאשימה אותנו. לסולידריות את� במאבק� נגד הממשלה

  , אביב

  

  :הר�' גב

  .אות�  

  

  :ראש העירייה

שעיר חזקה כמו העיר ! שאני רגיש למצוקת( של החלשי(! אותי! ומאשימה אותי  

ועולה  ! למרות שאיננה נמצאת במצוקה הזאת, אביב יפו משתתפת במצוקת( של החלשי(� תל

  !דמיו� בלבד! ומדברת ומכניסה נתוני( שבינ( ובי� המציאות הוא דמיו� בלבד

  

  :הר�' גב

  .אז כ� הבנת על מה דיברתי  

  

  :ראש העירייה

  .מה שעוד לא למדת!  תרבות דיבור ג(ותלמדי, כי לא נכנסתי לדברי�, ותכבדי אותי  

  

  :הר�' גב

  .אנחנו לא בבית ספר  

  

  :ראש העירייה

וכנראה לא יודעת , למרות שאת אד( מבוגר, אבל את לא למדת תרבות דיבור  

למרות שאנו לא בבית ספר את לא , אבל את לא יודעת מהי תרבות דיבור! תרבות דיבור מהי

  .יודעת מהי תרבות דיבור

  

  :ר"היו � מר שומר

  .גילה  
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  :הר�' גב

  !אתה לא בבית ספר ולא תצעק עלי  

  

  :הר�' גב

ותסתכלי על עצמ� ותלמדי אי� ! ואת לא יודעת! ואת לא יודעת מהו כבוד לאנשי(  

  .את נראית

  

  :ר" היו� מר שומר

  .תשימי לב שאני לא אומר ל� עוד כלו(! את( לא תגיבו! ה תפסיקו ש('חבר  

  

  :ראש העירייה

 15, הוא לא עובד לבד,  הרשויות15אביב יחד ע( � ראש עיריית תלכאשר, ולכ�  

יש מערכת . כ� אי אפשר להמשי�, רבותי היקרי(: בא למדינת ישראל ואמר, הרשויות הגדולות

והעובדה היא שלפני . קחו תנהלו אותה, א( את( יודעי( לנהל אותה יותר טוב מאתנו, חינו� חינ(

. מפני שלדאבוני הממשלה לא מבינה אלא כוח, והיו( יש, נועשינו את זה לא היה מי שדיבר את

אחרי שכל הרשויות המקומיות מתכננות השבתה של כל המערכות בשלטו� , ומחר יש ישיבה

,  שאנחנו בתוכ(�15ומחר ישנה ישיבה של פורו( ה,  בפברואר�1וכבר קבעו השבתה מה, המקומי

ואת( רוצי( שתקו( . קשות את עזרתנושהרשויות הפחות חזקות מב,  הרשויות החזקות15של 

  !אותי, חברת מועצה ותשמי$ אותי

  

  :הר�' גב

  .תרשה לי לענות על הדברי( שאמרת  

  

  :ר" היו� מר שומר

  .גילה  

  

  :ראש העירייה

ואי� ל� טיפת כבוד , את דיברת ולא הפריעו ל�! את דיברת, אני לא ארשה ל�  

  !אז תשתקי עכשיו ותתני לאחרי( לדבר. לאנשי( ולי

  

  :קריאה מהקהל

  .אל תראו שכ� מדבר ראש עיר, ילדי(  

  

  :ראש העירייה

  .אני מגיע ליפו! תסלחי לי גבירתי שצועקת מהקהל  

  

  :קריאה מהקהל
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  ?מתי  

  

  :ראש העירייה

. אני מגיע לנושא שקוראי( לו יפו. אני מגיע לנושא שנקרא יפו עכשיו. אני מגיע ליפו  

  ,אני ביפו כל יו(

  

  :ר" היו� מר שומר

  .מ"אי� מו, רבותי  

  

  :ראש העירייה

  .אני כל יו( ש(, אולי את לא נמצאת ש(  

  

  :ר" היו� מר שומר

  .שיז+  

  

  :ראש העירייה

כבר למדת , לא צועקי( מהקהל, אני מבקש שקט, וצור שיז+, אבל יפו היא גדולה  

  .את הדבר

  

  :ר" היו� מר שומר

  .כבר טוב, למדתי את שמ�  

  

  :ראש העירייה

יש לנו בעיה של בטחו� . רת מיפו איננה משודרת דר� אגב רק מיפוהמצוקה שמשוד  

והעובדה היא שיש לנו הרבה בעיות . אביב יפו בהרבה מאוד מישורי(�אזרחי וסדר אזרחי בעיר תל

כולל העובדה שהתפוצצו ונהרגו אנשי( כתוצאה מהתפוצצות של העול( התחתו� , במדינת ישראל

ולעירייה אי� אפשרות , שראל המשטרה היא שרות לאומיאבל במדינת י. אביב� כא� במרכז תל

  .אלא לדבר

  

  :קריאה מהקהל

  .תדבר  

  

  :ראש העירייה

במכתבו . אלא שזה לא הספיק ל�, ואני מדבר ודיווחתי ל� שאני מדבר. ואני מדבר  

  .נפגשתי ודיברתי: של הדובר קיבלת את התשובה

  

  :קריאה מהקהל



  פרוטוקול ישיבת המועצה השמונה עשרה
  1' יי� מסישיבה  מ� המנ

  )2.12.2003(ד "בכסלו תשס' מתארי� ז
  
- 19 -  

  
  .אני שמח לשמוע  

  

  :ר" היו� מר שומר

  .אל תענה. אל תענה  

  

  :ראש העירייה

  . על הנושא של יפו בפרט, וביו( רביעי הקרוב אני יושב ע( ניצב המשטרה סדבו�  

  

  :קריאה מהקהל

  .תודה  

  

  :ראש העירייה

היית( , אילו חברת המועצה שהיתה רוצה לעזור לכ( ואת( לעצמכ(, ולעומת זאת  

על יד מי שאחראי על , מטה המשטרהאלא הפגנה ליד , מביני( שלא הפגנה כא� תעזור לכ(

  ,הבעיה

  

  :ר" היו� מר שומר

  !תקשיבו! תפסיקו רגע  

  

  :ראש העירייה

, לא על המקו( הנכו�, ובמקו( להסב ולצעוק כאוס שבמסגרתו את( מפעילי( לח$  

באי( אלי כי לקחו לי את התקציב וכתוצאה . כי זו ג( הבעיה בחינו�. נוצרת בדיוק אותה הבעיה

  ,ולכ�. ואת ההפגנה עושי( אצלי בבית, אבל אחר לקח, מסוגל לתתממנו אינני 

  

  .קריאה מהקהל

  

  :ר" היו� מר שומר

  .שיז+ תפסיק  

  

  ק ר י א ו ת   מ ה ק ה ל  .ה
  

  :ראש העירייה

  .אני אומר את דברי כמיטב יכולתי, אני לא אנהל את� דיו� במועצה, מר שיז+  

  

  :ר" היו� מר שומר

, י אעשה דבר לא נעי( ואני אבקש ממישהו לצאתאנ, א( את( לא תאזינו, חבריה  

  !ואני אעשה את זה
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  :ראש העירייה

בשבת היה נציג שלי אצל שר המשטרה בעניי� . אני ג( אעשה דבר שלא התכוונתי  

יש דברי( . אבל יש דברי( שאני לא כל דבר יכול לומר אות( מעל הבמה ולפרט אות(. של יפו

יש בעית בטחו� , רבותי: אבל מה שאני רוצה לבוא ולומר לכ(. מהרבה מאוד סיבות, שאני לא יכול

ויש בעיה של פשע מאורג� ויש עוד הרבה מאוד בעיות שמדינת , יש בעית טרור. אישי בכל המדינה

אביב �ולעיר תל. רק צרי� לדעת ולהבי� מי אחראי על מה במדינת ישראל, ישראל מתמודדת את�

, לא הסכימו אתי. נייה שלי כדי שתוק( משטרה עירוניתהיתה פ. לדאבוני אגב, יפו אי� שוטרי(

כמו שלא מוכני( לתת סמכויות לעיר הזאת בהרבה , לא מוכני( לתת סמכויות לעיר הזאת

  .והגיע הזמ� ללמוד את המערכת לפני שמפגיני( סת(, נושאי( אחרי(

גל כדי להשפיע כמיטב יכולתי על מי שמסו, אני מודע לעניי� ופועל ועושה , ולכ�  

 ראש �אני רו� חולדאי, ויחד ע( זה.  כמיטב יכולתי, אביב יפו�להשפיע על הסדר הציבורי בעיר תל

  .לא כל דבר שאני רוצה אני יכול להשיג! אינני פופאי! אינני פופאי, אביב יפו�עיריית תל

  

  .קריאה מהקהל

  

  :ר" היו� מר שומר

אני מבקש , שיז+. ילואתה לא תגיב אפ. תקשיב! תפסיק. אתה לא תענה לראש העיר  

  !?ממ� טוב

  

  :הר�' גב

  .בואו נקיי( דיו�  

  

  :ראש העירייה

או אי� שיגדיר את זה כל מי , מאחר שהנושא של הטרור או הבטחו� האישי, ולכ�  

  .איננו נושא למועצת העיר, שיגדיר

  

  :הר�' גב

  ?למה לא  

  

  :ראש העירייה

ולכ� . ט החלטות בנושאאיננו נושא למועצת העיר מפני שאי� לה סמכות להחלי  

ואני מציע להוריד ,  ומרכז השלטו� המקומי�15 אביב יפו תפעל לפי החלטות פורו( ה�עיריית תל

  .את ההצעות מעל סדר היו(

  .תודה רבה

  

  :הר�' גב
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  .אני מבקשת להתייחס  

  

  :ר" היו� מר שומר

  .לי לי? מה את רוצה להגיד לי. רבותי אנו ניגשי( להצבעה. דקה, גילה  

  

  : הר�'גב

את( : אני רוצה לומר שמאחר שראש העירייה אמר פה למשל לאנשי( שיושבי( פה  

  .את( צריכי( להפעיל לח$ במקו( אחר, מפעילי( את הלח$ במקו( הלא נכו�

  

  :ר" היו� מר שומר

  .נכו�, אמר  

  

  :מר וולו 

  .אי� לה זכות דיבור  

  

  :ר" היו� מר שומר

  .אני לא אומר ציו�. תמשיכי, אמר נכו�  

  .אני יודע בדיוק מה אני צרי� לעשות. יש ל� בדיוק שנייה לגמור, תגמרי, � אני יודענת

  

  :הר�' גב

  .אני מבקשת שיהיה פה דיו� ויהיה עוד מנו+ לוח$ במקומות הנכוני(  

  

  :ר" היו� מר שומר

  ?מי בעד. אני מבי� שההצעה של� זה לקיי( דיו� מיד. אנו ניגשי( להצבעה  

  

  :ראש העירייה

אביב קוראת למשטרת  � מועצת עיריית תל: אני  מוכ� לנסח החלטה: חהרגע סלי  

  .ישראל לאכו+ את החוק ביפו

  

  :ר" היו� מר שומר

  ?מי בעד הצעתו של ראש העיר. הצבעה  

  ה  צ  ב  ע  ה    .ו
  . פה אחד�  כל חברי המועצה הנוכחי��בעד  

   אי�� נגד   

  

  .כו! את החוק ביפואביב יפו קוראת למשטרת ישראל לא�מועצת עיריית תל: החלטה
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  ק ר י א ה  מ ה ק ה ל

  

  :ר" היו� מר שומר

. א( עוד אחד מדבר עוד פע( אחת מהאזור שלכ( אני זורק אותו החוצה, תקשיבי  

. אני עכשיו נמצא פה בעמדה של בחינה! תני לי את ההזדמנות לנהל את הישיבה הזאת! תפסיקו

  !?O.K –תפסיקו 

  .אנו עוברי( לנושא הבא

  

  :הר�' גב

  .מי בעד לקיי( דיו� בהצעה שלי  

  

  :ר" היו� מר שומר

  ?על הנושא הזה של לקיי( דיו� מיד, מי בעד לקיי( את הדיו� בהצעתה של גילה הר$  

  ה  צ  ב  ע ה     .ז
  . חבר מועצה1 –בעד   

  

  :הר�' גב

  .שמית  

  

  :מר לייבה

  . גילה הר$� בעד  

  

  ק ר י א ו ת  .ח
  

  :ר" היו� מר שומר

  .ע ליאתה מפרי, אדוני ראש העיר  

  .הצבעה שמית? מי נגד ההצבעה של גילה  

  

  ה צ ב ע ה    .ט
  :ה"נגד ה  

  שומר  . 1

  חולדאי  .2

  ספיר  .3

  אגמי  .4

  מזרחי  .5

  גלעדי  .6

  מסלאווי  .7
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  דרורי  .8

  וולו   .9

  גיא�אבי  .10

  טיומקי�  . 11

  מוזס  .12

  חוש�  .13

  פנקס  .14

  דיי�  .15

  

  :ר" היו� מר שומר

  .ו� עכשיומקיימי( הצבעה על ההצעה לקיי( די  

  

  :מר לייבה

  .על הנושא של השבתת החינו�  

  

  :ר" היו� מר שומר

  .השבתת לימודי( במוסדות חינו�  

  המש  הצבעה  

  :נמנעי�    :ה"נגד ה  

  שכנאי    להבי  .16

  וירשובסקי    כחלו�  .17

  מינקה  .18

  לוברט  .19

  זעפרני  .20

  אלנת�  .21

  ויסנר  .22

  

   חברי מועצה2 –מנעי� נ,  חברי מועצה22 –נגד ,  חבר מועצה1 –בעד 

  

  . לא התקבלה�הר� לסדר היו�' הצעת הגב: החלטה

  

  :ר" היו� מר שומר

אני חורג ממה . יש ל� דקה בדיוק. אני יודע, תנו לי,  רגע אחד, רבותי , הדס  

  .אבל אני עושה את זה הפע( ככה, שלוחשי( לי ומה שמסתכלי( עלי ואני מקשיב מצויי�

  !שקט.  שלי עכשיואל תנצלו את טוב הלב, ה'חבר

  

  :שכנאי' גב
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אני רוצה להציע לחברי המועצה לקיי( פורו( מועצה שבו אנו נזמי� ג( את משטרת   

ואולי ביחד , כולל משטרת ישראל, ואז תהיה אפשרות לכול( להתבטא, ובו אנו נדבר ביחד, ישראל

בשכונה שלי יש ג( , לא רק ביפו, נוכל לטקס איזושהי עצה שבאמת לשמור על החיי( של תושבי(

  .בעיות קשות

  

  :ר" היו� מר שומר

  .רשמנו את זה לפנינו, תודה  

  

  :שכנאי' גב

  .אני רוצה שתהיה הצבעה על זה  

  

  :ר" היו� מר שומר

זה לא . וזה לא היה בדיו�, כי זה בנוס+ למה שאמרת, אי אפשר להצביע על זה, לא  

  .בסדר, את לפנינו הדסרשמנו ז. זה ג( טוב, רשמנו את זה לפנינו, עזבי. היה רשו(

: אני מבקש להוסי+ ולקבל את אישורכ( לתוספת לסדר היו(,  סעיפי(12יש לנו    

  ?מי בעד. אני מבקש להצביע. ר ועדת המשנה לתכנו� ובנייה"מינוי ממלא מקו( יו

  

  :הר�' גב

  .צרי� לדו� בזה  

  

  :ר" היו� מר שומר

. עדת המשנה לתכנו� ובנייהר ו"מינוי ממלא מקו( יו: והיא, זה תוספת לסדר היו(  

  ?מי בעד להוסי+ את זה לסדר היו(? מי בעד. אני מבקש להצביע

אנו . אני רוצה להראות ל� שאני יודע, אני הול� להסביר ל�, גילה, אני רוצה להסביר לכ( משהו

אני . את יכולה להתנגד או להיות בעד, הולכי( להצביע הא( אנו מוסיפי( את זה לסדר היו(

  .להצביע? בעד להוסי+ את זה לסדר היו(שואל מי 

  ה  צ  ב  ע  ה    .י
   חברי מועצה23 –בעד   

  )הר�' הגב( חבר מועצה 1 –נגד   

   אי��נמנעי�  

  

ר ועדת המשנה לתכנו� "מ יו"מינוי מ: המועצה מחליטה להוסי! לסדר היו� את הסעי!: החלטה

  .ובנייה

  

  :ר" היו� מר שומר

  .זה היו( בישיבהאנו נדו� על זה בסעי+  כאשר נגיע ל  
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  :הר�' גב

  .לדעתי את( לא יכולי(  

  

  :ר" היו� מר שומר

  . אז תגידי את זה אז  

  .העירייה לשאת את דבריו�אני מבקש להזמי� את ראש, 1' אנו עוברי( מס

  

  :דברי ראש העירייה. 1

  

  :ראש העירייה

ת עוד פע( ברכות לישיבה הסוערת שנקלע, ר החדש"כבוד היו, חברי וחברות מועצה  

  .אליה

  

  :ר" היו� מר שומר

  .זה בסדר. תודה  

  

  :ראש העירייה

  .א( אפשר, אני מבקש שקט  

  

  

  :ר" היו� מר שומר

תהיו , אנחנו שמחי( שאת( פה כי אנחנו רוצי( שג( תקשיבו! באמת, רבותי בקהל  

  .תודה! בשקט

  .אדוני ראש העיר בבקשה

  

    :ראש העירייה

אני התכוונתי לדבר . א קט� של נושאי(חילקנו על שולחנכ( דיווח בכתב על מספר ל  

אני , לא, אני רק אומר שמי שלא מבי�. על אות( נושאי( שדיברתי תו� כדי התשובה קוד( לכ�

  ,היכולת לעלות על הבמה: אגיד את זה אחרת

  

  ק ר י א ו ת  מ ה ק ה ל  .יא
  

  :ר" היו� מר שומר

  .הרב אלנת�. סגור את הדלת  

  

  :מר אלנת�

  . גילה וכל האנשי( שלה,הופכי( את זה לשוק פה  
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  :ר" היו� מר שומר

  !הרב אלנת�  

  

  :ראש העירייה

  ?מה שלומ�, שלו( ל�  

  

  :ר" היו� מר שומר

תדאג שהדלת . תודה. בואו נכבד את המעמד. ואני מבקש שקט, תנו לראש העיר לדבר  

  .סגור את הדלת. תודה. תהיה סגורה בבקשה

  

  :ראש העירייה

  ?תאת( מוכני( לשב, רבותי הכתבי(  

על רקע המציאות הכלכלית , בימי( האלה אנו עוסקי( במספר נושאי( מאוד מאוד קשי(, רבותי

היכולת לעמוד בתו� המסגרת שנקראת . ואות( דברי( שדיברתי במערכת היחסי( ע( הממשלה

שונות ומשונות שבאות כיוזמות כאלה או אחרות מייצרות , ותקנות משונות, מסגרת הארנונה

 רשויות � 70לא סת( ציינתי את העובדה ש. והכתובת רשומה על הקיר, תגלגלתמציאות הולכת ומ

ע( ממשלה שאי� , א( העסק יימש� כפי שהוא היו(. בימי( אלה לא משלמות משכורות לעובדיה�

וא+ , ושרת החינו� לשר הזה, שר האוצר מעביר לשר הפני( ושר הפני( לשרת החינו�, בה אחראי

, פועל אות( דברי( שמחוייבת בה( הממשלה למת� שרותי( לאזרחאבל ב. אחד לא לוקח אחריות

, התהלי� מתפתח כנחשול, מתפתחת כנחשול, משאירה את הרשות המקומית חשופה מול הציבור

לא נבי� את האחריות הרובצת על כתפנו להשתדל , אביב יפו� נבחרי הציבור בעיר תל�שא( אנחנו

ונצטר� לעמוד , תי( שאות( אנחנו נותני(ולעשות הכל שלא נזדקק לתמיכת הממשלה בשרו

ולבסו+ זה יגיע ג( אל , אזי העתיד הול� ומתפתח בדר� הזאת רשות אחרי רשות, כעניי( בפתח

לא , אנו נעמוד בפני ציבורי(, ובדר� הזאת. החזקות שתצטרכנה לפשוט יד אל הממשלה כדי לקבל

אות( , ספר קט��עות בביתאות( תושבי( שמספר הש, בפני התושבי( שלנו, בפני ציבורי(

אות( התושבי( שמקבלי( פחות ופחות , התושבי( שפחות עובדי( סוציאליי( עומדי( מול(

כתוצאה ג( מהמצב הכלכלי הכולל וג( מהתנהלותה של הממשלה כלפי השלטו� , שרותי(

ובעצ( אמרתי את הדברי( האלה מפני שהמצוקות שנמצאות ברחוב לא תיפתרנה . המקומי

ה� תיפתרנה א( אנו נשכיל לעשות עבודה יסודית ואחראית כפי שאנו מנסי( , במללבסיסמאות ו

תקציב ,  לחודש בפברואר� 29לקראת אישור התקציב שאמור להיות ב, במהל� החודשי( האלה

ג( , וזהו בעצ( המסר החשוב ביותר לדעתי שצרי� היו( לבוא ולומר נכוחה. אביב יפו�עיריית תל

קל מאוד להשתבח באות( הדברי( הטובי( . קות וג( מול הקשיי(ג( מול מצו, מול אזרחי(

אבל צרי� לבוא ולומר את הדברי( נכוחה , ושאנו עוד עושי(, והדברי( מונחי( לפניכ(, שעשינו

בצורה , שבחוסר אחריות, ואני אומר את זה, ולדאבוני ישנ( ג( חברי מועצה. כפי שאמרתי אות(

  .מעל הבמה הזאת, כפי שראינו את זה קוד( כא�,  השרותרק גורמי( נזק למקבלי, שבה זה מוצג
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  :1/03' אישור פרוטוקול ועדת נכסי� מס. 2

  

  :ר" היו� מר שומר

  :1/03' אישור פרוטוקול ועדת נכסי( מס: 2אנו עוברי( לנושא מספר   

  ?מי בעד לאשר את הפרוטוקול. אני מבקש להצביע  

  ה  צ  ב ע  ה  

   חברי מועצה23 –בעד   

  )הר�' הגב(  חבר מועצה 1 –נגד   

   אי��נמנעי�  

  

   מ א ו ש ר– 1/03'  פרוטוקול ועדת נכסי� מס– 2סעי! : החלטה

  

  :הר�' גב

  .כדי שלא נצטר� להתחיל, אני מבקשת את כל ההצבעות לעשות שמית  

  

  :ר" היו� מר שומר

את אומרת את , אני אומר את מה שאני אומר, אני למדתי את זה, בואו נאמר ככה  

. אז תני לי, אז בואי, .אני רואה, ובסו+ הלוא מקיימי( את מה שאת רוצה, ש ל� להגידמה שי

  .את אומרת את של�, אני אומר את שלי. שמעתי

  

  :1/03' פרוטוקול ועדת כספי� מס. 3

  

  :ר" היו� מר שומר

  .אני מבקש להצביע  

  

  :הר�' גב

  .אני רוצה לדבר. לא לא  

  

  :ר" היו� מר שומר

  .בבקשה. שמעתי, אמרת? את רוצה להתייחס  

  

  :הר�' גב

בישיבת ועדת . ואולי היוע$ המשפטי יוכל לעזור לי, אני מבקשת להתייחס לעובדה  

, 11 בדצמבר נבחרו � 2כשאני זוכרת שבישיבת המועצה הקודמת מה,  אנשי(13כספי( השתתפו 

 13פו אבל אני רוצה להבי� הא( ישיבה של ועדת הכספי( שבה השתת, ג( ש( נבחרו שלא כחוק

  ?כ� או לא, אני שואלת. א( זה בסדר, איש היא ישיבה חוקית
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  :ארי� ד ב�"עו

  ?יש טענה שאנשי( שהיו ש( לא היו מוועדת כספי(  

  

  :מר לייבה

  .אסור לדבר, מותר להגיע לועדת הכספי(  

  

  :הר�' גב

  ?מה היוע$ המשפטי אמר. לא לא  

  

  :ארי� ב� ד"עו

  .לא הבנתי בדיוק את השאלה  

  

  :הר�' גב

  ?לא הבנת את השאלה  

  

  :ר" היו� מר שומר

הא( הישיבה הזאת נחשבת ישיבה ,  שהשתתפו בישיבה13היא שאלה הא( אות(   

  .מ� המניי�

  

  :הר�' גב

  .לא ישיבה מ� המניי�, לא  

  

  :ר" היו� מר שומר

  .אלא ישיבה ע( קבלה להחלטה  

  

  :ארי� ב� ד"עו

  .מי שהשתת+ זה פחות חשוב  

  

  :הר�' גב

לא צרי� לסגור , היוע$ המשפטי הוא מהצד של ראש העירייה. ות� אני לא שומעת א  

  .לו מקרופוני(

  

  :ר" היו� מר שומר

  .לא סוגרי( לו  
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  :ארי� ב� ד"עו

א( הצביעו אנשי( שלא היו . השאלה היא מי הצביע, השאלה היא לא מי השתת+  

  .זה כמוב� פסול, בוועדת הכספי(

  

  :הר�' גב

ל אני שמתי לב שלא מקבלי( פרוטוקולי( של ובכל, אי� פרוטוקול של ההצבעות  

כי  א( ימשיכו בעניי� הזה אנו נבקש את הסטנוגרמות של הדברי( . ושזאת בעיה, ועדות כספי(

  .למיטב ידיעתי, כי הרי מקליטי( ש(, האלה

  

  :ראש העירייה

ה( לא השתתפו , וה( ישבו ש(, ביקשו עוד שני חברי( לבוא, ר ועדת הכספי("כיו  

  .והכל בסדר, בהצבעות

  

  :הר�' גב

ה( נרשמו במקו( של כאילו , ר ועדת כספי("אני רק מעירה את תשומת לב� יו  

  .בסדר, הוא שומע את זה דר� הרמקול. חברי וועדה

  

  :ר" היו� מר שומר

  .אני מקווה שמספקת אות�, התשובה  

  

  :הר�' גב

  ?¾, נכו�, אתה דיברת קוד( על הפרוטוקול הזה, שוב יש פה הסעי+  

  

  :ר" היו�  שומרמר

  .1/03. לא  

  

  

  :הר�' גב

  .אני רוצה לומר לכ( שיש פה הרבה נושאי(  

  

  :ר" היו� מר שומר

  1/03.  

  

  :מר לייבה

  ?המספור בסדר  

  

  :הר�' גב
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  .א( אנו מדברי( על הפרוטוקול, מה זה משנה המספור  

    

  :מר גילצר

 2003בר היות שהישיבה הראשונה היתה בדצמ. המספור הסידורי הוא לפי קדנציה  

  .זה המספר שלה

  

  :ר" היו� מר שומר

  .1/03, אני חזרתי על מה שנאמר כא�  

  

  :הר�' גב

, סעי+ תכנו� במוסדות חינו�, 2 עמוד 6אני מבקשת להביא לתשומת לבכ( סעי+   

אני לא יודעת א( . � 2004אני מזכירה לכ( שאנו היו( ב. 2003ר של "שינוי דברי הסבר על תב

מוציאי( . ר צרי� להיות מאוד מדוייק"כי תב, א( זה אפשרי. א: ר" תבמישהו רצה לשנות בנושא

ופה אני .  כספי( צבועי(�זה סוג הכספי( שנקראי(. 'ומביאי( אותו לנקודה ב' כס+ מנקודה א

:  נרש(2003ר "בדברי ההסבר של תב. ואני אקריא לכ( את השינוי במה שה( רוצי(, רואה

כאשר זה היה , לבנייה חדשה ולשיפוצי( במוסדות חינו�התקציב מיועד לביצוע עבודות תכנו� 

 יש כוונה לבצע חלק מהעבודות באמצעות חברת 2004והיות שבשנת , צרי� להיות בדר� מסויימת

חלק מעבודות התכנו� יבוצעו : 2003הוחלט להוסי+ לדברי ההסבר בשנת , "עזרה ובצרו�"

שאנו נאשר בדברי , ל עבודות עתידיותע, מבקשי( מאתנו היו(". עזרה ובצרו�"באמצעות חברת 

זה דברי( שלנו בנושא הכספי( ובנושא . והפועל הובא בכלל בעתיד, ההסבר שניתנו לפני שנה

אתה ? "עזרה ובצרו�"רוצי( להכניס את . זה לא איזה מ� תיקו� פעוט.  אסור לעשות�תקציבי(

, או להפ�,  יגאל שפיראזה החברה שיושבת במשרדי( של מר? "עזרה ובצרו�"רוצה להכניס את 

כדי שאנו נדע לקבל החלטות בדר� , תבואו ותעשו לנו פה הכל שקו+. תגיד, אני כבר לא זוכרת

לא מבינה , ואחר כ� עוד,  שנות לימוד12אבל ג( לי יש לפחות , ואולי אתה יודע ותסביר לי. נכונה

חלק :  שיישמע טובובדר� ג(,  הולכי( לשנות פרוטוקול קוד( מלפני שנה2004אי� בינואר 

אני ככה זורקת לפיתח� את , את המשפט הזה אדוני היוע$ המשפטי. מעבודות התכנו� יבוצעו

  .העניי� הזה

" אהל ש("אלי הגיע מסמ� פנימי שבו חברת ". מ"אוהל ש( בע"חברת : 11סעי+   

 100אי� אפשר להוציא : אבל בוא נגיד, לרמות, ואני אי� לי מילה אחרת , בודקי( אי� אפשר

שהבטיחה כתמיכה למי שיפעיל את נושא המי( על פי חוק שחוקק בעניי� , מהמדינה' מליו� שח

 �100וג( לקבל את ה',  מליו� שח�100אי� אפשר ג( לא לעבוד על פי החוק שבגינו הובטח ה. הזה

  .אז זה יסדר לנו, אז יש ש( במסמ�. 'מליו� שח

  

  :ר" היו� מר שומר

  ?"אהל ש("מה זה שיי� לחברת   

  

  :הר�' גב
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  .היא בעניי� הזה" אהל ש("כי חברת   

  

  :מר ויסנר

  .זה תאגיד מי(" אהל ש("  

  

  :הר�' גב

  .זו שאלה נפלאה: ר"ותעשה לי טובה אדוני היו, זו שאלה נפלאה  

  

  :ר" היו� מר שומר

  .אני בכוונה שאלתי  

  

  :הר�' גב

  .וחוסר מזלנו שאתה בעל תפיסה כל כ� מהירה  

  

  :ר" היו� מר שומר

  .דהתו  

  

  :הר�' גב

, ש(�לקחו חברה שעסקה בענייני בניי� אהל? "אהל ש("למה : כי זה שאלה נכונה  

ועכשיו פה , רוקנו אותה מתוכ� והכניסו אליה מפעלי מי( שלא שייכי( בכלל לעניי�, התאטרו� ש(

 3כשאני לוקחת את , וא( המסמ� ההוא . מסובבי( אותנו ג( בהקצאת הו� מניות לעירייה

אבל אני ג( אבדוק את , שוב אני שולחת את זה לכיוו� היוע$ המשפטי, אני הזכרתי פההדברי( ש

  .זה מול משרד הפני(

  

  :ראש העירייה

  ?למה את לא בודקת קוד(  

  

    :הר�' גב

ג( כשאת( מעבירי( , לא רק שלא מעבירי( בזמ�, את( את החומרי( שלכ(, אדוני  

אל תשאל אותי , אתה יודע, אז אתה באמת . לא מקבלת, בזמ� וכשאני מבקשת מסמכי( נוספי(

יש עוד , הדר� היחידה שלי לבדוק מולכ( דברי( זה דר� משרד הפני(. למה את לא בודקת קוד(

  .ומקבלי( את האינפורמציה שצרי�, כמה גופי(

  

  :ר" היו� מר שומר

  .את גומרת עוד דקה, גילה  

  

  :הר�' גב
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  ,את הדקה האחרונה, עכשיו אני רוצה  

  

  :ר"היו � מר שומר

  .אני נות� ל� דקה. תודה  

  

  :הר�' גב

למעשה על כל ,  סעיפי(23יש פה , את הדקה האחרונה אני אנצל דווקא לומר תראו  

כל , רק מהשלושה סעיפי( שאני פה העלתי, כי כמו שראית(. סעי+ כזה צרי� היה לקיי( דיו�

על הדבר הזה שזה . להגיד, לשנות, יש לזה לשאול, מדובר במליוני שקלי(. סעי+ הוא בנושא אחר

קחו בחשבו� שאני חברת האופוזיציה היחידה ,  דקות10סעי+ אחד ועליו אפשר לדבר במועצה רק 

  .כלומר לא יקומו לשאול פה עוד שאלות, פה במועצה

  

  :ר" היו� מר שומר

  .יש מישהי שביקשה  

  

  :הר�' גב

  .אי אפשר להעביר את זה בצורה הזאת  

  .אנו נמשי� ונפעל בדר� אחרת,  אבל א( לא. ה החלטהאני מבקשת שכבר תתקבל על ז

  

  :ר" היו� מר שומר

  .תודה  

  .חברת המועצה שולה אגמי ביקשה  

  

  )מחיאות כפיי� של הקהל(

  

  :ר" היו� מר שומר

  .תודה רבה! זהו, זהו, חבריה  

  

  :אגמי' גב

  .אני רוצה לבר� את המשפחות החד הוריות הנמצאות כא�  

מספר המשפחות החד .  הוריות�ני רוצה להעלות את הנושא של החדא, למרות שהנושא לא הועלה

יש שלושה מרכזי( מרכזיי( בעיר .  ממספר התושבי( בעיר�19%אביב יפו הוא כ�הוריות בתל

ושלוחה , אליעזר�אחד בנווה, אחד ביפו', ורג'אחד בקינג ג: שנותני( שרות למשפחות החד הוריות

גשי( חברתיי( והפעלת סדנאות למת� כלי( המרכזי( מהווי( מקו( למפ. בנווה שרת

, יש דרישה גדולה מהשטח לפתיחת מרכזי( נוספי(. וכתובת להעלאת בעיות ופתרונ�, להתמודדות

למרות . משרדי הפ� למרכז נוס+, ולכ�, וזאת מאחר שלא כול( יכולי( להנות משרות זה

ת על ידי ממשלת הקיצוצי( הקשי( והכואבי( שנוחתי( בימי( אלה על הרשויות המקומיו
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ואני יודעת , הוריות�אני מנסה לעשות הכל על מנת לעצור פגיעה בתקציב המשפחות החד, ישראל

על מנת לחסו� בהוצאות בהקמת מטה טלפוני . שנעשי( מאמצי( גדולי( לא לפגוע בתקציב זה

לאפשר חלק ממשרדי הקט� , ל"בתאו( ע( המנכ, אני מוכנה, הוריות�לפניות של משפחות חד

  . טובת המטרה החשובה הזאתל

שלמרות הקיצוצי( והקשיי( , העירייה�בהזדמנות זו אני רוצה להודות לראש  

אני מוצאת אוז� קשבת אצלו ולרוב בפתרונות בנושא חשוב , בחלוקת התקציב והצרכי( הקיימי(

  .אמצא את האוז� הקשבת ולא יהיו קיצוצי(, בתקופה קשה זו, בטוחה אני שג( הפע(. זה

  .תודה

  

  )מחיאות כפיי� של הקהל(

  

  :ר" היו� מר שומר

  .זהו זה זהו, רבותי  

  

  :ראש העירייה

התכנו� במוסדות . רק בנושא אחד הבנתי מה נאמר בדברי( שנאמרו כא� קוד(, אני  

 מתוכנ� לבצע מספר 2004בשנת . על ידי אג+ מבני ציבור, חינו� מבוצע בדר� כלל על ידי העירייה

, כל מה שמדובר כא�. ולכ� נדרש שינוי בדברי ההסבר, "רה ובצרו�עז"פרוייקטי( באמצעות 

ולכ� זה לגמרי , ר עובר משנה לשנה"ותב, ר"מדובר רק רק לגבי היתרה הבלתי מנוצלת של תב

  .כפי שהוא, חוקי ומסודר

אני ג( לא מכיר את המסמכי( . לא הבנתי את השאלה" אהל ש("לגבי חברת   

אני  יכול להגיד . אוכל להתייחס, וא( היא תציג אות( בפני, $הר' החסויי( שמדברת עליה( הגב

היתה חברת " אהל ש("חברת . אולי חברי מועצה חדשי( לא יודעי(, לא כל אחד,  שכל אחד יודע

אביב יפו �מסיבות שנגעו לתארי� הקמתה נדרשה עיריית תל, בזמנו". אהל ש("הבניי� של בניי� 

  ,להקדי(

  

  :הר�' גב

  .י� של התארי�תסביר את העני  

  

  :ראש העירייה

  . אני מבקש לא להפריע לי מפני שאני לא יודע מה השאלה! אני מבקש שקט  

  

  :הר�' גב

  ?אתה יודע מה היתה בעיה ע( התארי�  

  

  :ר" היו� מר שומר

  .גילה  
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  :ראש העירייה

היתה בעיה ע( התארי� של הקמת . אני יודע בדיוק מה היתה הבעיה ע( התארי�  

כדי לנצל את היתרונות של חברה שהוקמה לפני , שאנחנו, ר חוק חדש של הממשלהנוצ, התאגיד

אבל זה תאגיד , נורא מצחיק" אהל ש("הקמנו על השלד של החברה שנקראת , התארי� הזה

  ".אהל ש("שמו , אביב יפו� המי( של עיריית תל

  

  :מר וירשובסקי

  .זה עצוב מאוד שהיו צריכי( לעשות את זה  

  

  :ראש העירייה

  .יכול להיות  

  

  :הר�' גב

  .אבל שיסבירו לחברי המועצה  

  

  :מר ויסנר

  .כבר דנו בזה  

  

  :ראש העירייה

אז , אני לא הפרעתי ל�. ועכשיו את מפריעה לי, היה כבר דיו� והדברי( הוחלטו  

, להתאפק, להתאפק, הר$' הגב. אבל כנראה שלא למדת מהי תרבות דיבור. תפסיקי להפריע

  !אני יודע, זה קשה! תאפקלה, להתאפק, להתאפק

  .ולכ� אני מבקש לאשר את פרוטוקול ועדת הכספי(  

  

  :ר" היו� מר שומר

  ,רבותי  

  

  :הר�' גב

  .שמית  

  

    :ר" היו� מר שומר

  :1/03פרוטקול ועדת כספי( , 3סעי+ , הצבעה שמית, שמעתי  

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

  אי�    הר�  שומר  .1

  חולדאי  .2
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   ספיר  .3

  אגמי  .4

  מזרחי  .5

  גלעדי  .6

  מסלאווי  .7

  דרורי  .8

  וולו   .9

  טיומקי�  .10

  מוזס  .11

  חוש�  .12

  טורק  .13

  כחלו�  .14

  לוברט  .15

  זעפרני  .16

  לוי  .17

  שכנאי  .18

  וירשובסקי  .19

  ויסנר  .20

  

   אי�� נמנעי�,  חבר מועצה1 –נגד ,  חברי מועצה20 –בעד 

  

  . מ א ו ש ר– 1/03דת הכספי�  פרוטוקול וע– 3סעי! : החלטה

  

  3/04פרוטוקול ועדת הכספי� . 4

  

  :הר�' גב

  .אני רוצה לקבל את הפרוטוקול של הישיבה הזאת  

  

  :ר" היו� מר שומר

  ?בסדר, יגיע אלי� הפרוטוקול? מי יכול לדאוג שהפרוטוקול יגיע אליה  

  

  :הר�' גב

  .ואי אפשר לדו� על זה, אי אפשר לקיי( על זה הצבעה  
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  :מר גילצר

הנושא עוד נושא אחד נוס+ וזה . הישיבה היתה הישיבה שאושרה בה צו הארנונה  

כי צו הארנונה הובא בנפרד בישיבת מועצה שיוחדה , הנושא שמופיע בצורה נפרדת בפרטיכל

  .לצור� זה

  

  :ר" היו� מר שומר

  .תודה  

  

  :הר�' גב

  .רגע  

  

  :ר" היו� מר שומר

  .עניי�הוא נת� הסבר ל. תודה על ההסבר  

  

  :הר�' גב

  .אני חושבת שההסבר הזה הוא לא נכו�  

  

  :ר" היו� מר שומר

  .בואי, עזבי. תצביעי נגד, א( ההסבר הוא לא נכו�  

  .אני מבקש להעלות את הנושא להצבעה שמית

  ?מי בעד

  ה  צ  ב  ע  ה  

  :ה"נמנעי� ה  :ה"נגד ה  :ה"בעד ה  

  אי�    הר�  שומר  .1

  חולדאי  .2

   מזרחי  .3

  גלעדי  .4

  מסלאווי  .5

  דרורי  .6

  וולו   .7

  ספיר  .8

  טיומקי�  .9

  מוזס  .10

  חוש�  .11

  טורק  .12

  כחלו�  .13
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  לוברט  .14

  זעפרני  .15

  לוי  .16

  שכנאי  .17

  וירשובסקי  .18

  ויסנר  .19

  

   אי�� נמנעי�,  חבר מועצה1 –נגד ,  חברי מועצה19 –בעד 

  

  .   מ א ו ש ר 3/04' פרוטוקול ועדת כספי� מס: החלטה

  

  :ירת ראש עירייה בשכרבח. 5

  

  :ר" היו� מר שומר

  .5אנו עוברי( לסעי+ מספר   

  

  :הר�' גב

  .רגע  

  

  :ר" היו� מר שומר

  .לא את, אני מנהל פה? מה רגע  

  .אני מבקש להזמי� את מר ויסנר לומר את דברו,  בחירת סג� ראש עיר בשכר�5סעי+ מספר 

  

  :מר ויסנר

  .חברי מועצה, העירייה�כבוד ראש, ר"מזל טוב אדוני היו  

פשוט מבחינה של , אני בכל זאת עדיי� לא מתמנה לסג� ראש העיר, צר לי אולי טיפה לאכזב אתכ(

יש לנו כמה נושאי( . מ קואליציוני"העירייה אנו מנהלי( מו�נושאי( שבי� סיעתי ובי� ראש

ז אני א, אולי לפני זה, שבועיי(�ואני מאמי� שתו� שבוע, אידיאולוגיי( שעוד לא הגענו לדר�

  .מבקש להוריד את הסעי+ הזה לסדר היו(

  

  :ר" היו� מר שומר

  .אנחנו מורידי( את הסעי+ מסדר היו(  

  .אי� צור� להצביע על זה

  

  . מורד מסדר היו�� בחירת סג� ראש עירייה בשכר�  5סעי! : החלטה

  

  :התקנת קווי ביוב. 6
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  :ר" היו� מר שומר

  .המסמ� מונח לפניכ(.  התקנת קווי ביוב– 6' אנו עוברי( לסעי+ מס  

  .שמית אני חוזר. אני מבקש להעלות את הנושא להצבעה שמית

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

  הר�  שומר  .1

  חולדאי  .2

  ספיר  .3

  דרורי  .4

  גלעדי  .5

  מסלאווי  .6

  וולו   .7

  טיומקי�  .8

  מוזס  .9

  חוש�  .10

  טורק  .11

  כחלו�  .12

  לוברט  .13

  זעפרני  .14

  לוי  .15

  שכנאי  .16

  וירשובסקי  .17

  ויסנר  .18

  

   אי�–נמנעי� ,  חבר מועצה1 –נגד ,  חברי מועצה18 –בעד 

  

  . מ א ו ש ר– התקנת קווי ביוב – 6סעי!  : החלטה

  

  :הכרזת רחובות ציבוריי� וסלילת�. 7

  

  :ר" היו� מר שומר

מבקש להעלות אני . הכרזת רחובות ציבוריי( וסלילת(: 7אנו עוברי( לסעי+ מספר   

  .את זה להצבעה שמית

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

  הר�  שומר  .1
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  חולדאי  .2

  ספיר  .3

  מזרחי  .4

  גלעדי  .5

  מסלאווי  .6

  דרורי  .7

  וולו   .8

  טיומקי�  .9

  מוזס  .10

  חוש�  .11

  טורק  .12

  כחלו�  .13

  לוברט  .14

  זעפרני  .15

  לוי  .16

  שכנאי  .17

  וירשובסקי  .18

  ויסנר  .19

  

  . אי�� נמנעי�,  חבר מועצה1 –נגד ,  חברי מועצה19 –בעד 

  

  . מ א ו ש ר� הכרזת רחובות ציבוריי� וסלילת��7סעי! : החלטה

  

  :נציגי העירייה באיגוד ערי� ד� לביוב.  8

  

  :ר" היו� מר שומר

נציגי העירייה באיגוד ערי( באזור , לאישור מועצת העירייה: 8אנו עוברי( לסעי+   

  :אני קורא את ההחלטה.  לענייני ביובד�

 לצו בדבר הקמת איגודי ערי( 6 וסעי+ � 1955ו" לחוק איגוד ערי( התשט1'  ב8בהתא( לסעי+ 

  : למנות את נציגי העירייה במועצת האיגוד כמפורט להל��1956ז" תשט�אזור ד� ביוב

  :אני קורא את השמות

  איתי פנקס

  שמואל מזרחי

  משה גילצר

  בני מאור

  קינסבורגררוני 

  בני קוטק
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  שייקה דרורי

  רובי זלו+

  .והדס שכנאי

  ?יש מישהו עוד. בבקשה? את רוצה להתייחס

  

  

  :הר�' גב

זכות "אני מבקשת בנציגי העירייה באיגוד ערי( ד� לענייני ביוב להוסי+ נציג של   

  .כנציג ציבור באיגוד" הציבור

  

  :ר" היו� מר שומר

  .אדוני היוע$ המשפטי בבקשה. שהבבק, אתה רוצה להתייחס, אחז, רבותי  

  ".זכות הציבור"היא ביקשה להוסי+ נציג מטע( 

זכות הציבור "חברת המועצה ביקשה להעלות ש( נוס+ של . אני רק אחזור כי מישהו שאל פה

  ".לדעת

  

  :הר�' גב

  . לא לדעת  

  

    :ר" היו� מר שומר

  .זכות הציבור  

  

  :הר�' גב

  .ג( לדעת  

  

  :ר" היו� מר שומר

  .לדעת, פסיק, יבורזכות הצ  

  

  :הר�' גב

  .בלי פסיק  

  

  :ר" היו� מר שומר

  .O.K, בלי פסיק  

  

  :ארי� ד ב�"עו
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לפי חוק ההסדרי( כפי . 9מספר החברי( של נציגי העירייה במועצת האיגוד הוא   

אי . והיתר נציגי(, לפחות מחצית מהחברי( חייבי( להיות עובדי עירייה, שהתקבל לפני כחודש

  .( נוספי(אפשר להוסי+ חברי

  

  :ר" היו� מר שומר

  .אי אפשר להצביע על ההצעה של�, גילה  

  

  :הר�' גב

  .יהיה בי� הנציגי(" זכות הציבור"אני מבקשת שנציג של . אני לא מבקשת להוסי+  

  

  :מר ליבה

  .אי אפשר  

  

  :ר" היו� מר שומר

  ?יש ל� מישהו לתת במקו( מישהו  

  

  :הר�' גב

  .לא  

  

  :ר" היו� מר שומר

  .10ואת מבקשת שיהיו , �9ה, את אומרת  

  

  :הר�' גב

  ".זכות הציבור" יהיה נציג של �9אני מבקשת שבמסגרת ה. לא  

  

  :ר" היו� מר שומר

רק , כ� אני מבי� מהיוע$ המשפטי לעירייה, אבל צרי� להוציא מישהו וזה לא נית�  

  .מישהו, מישהו שיתנדב לצאת ואי� כזה

  .אני מבקש להצביע  

  ?מי בעד ההצעה

    ע  הה  צ  ב  

  :ה"נמנעי� ה  :ה"נגד ה  :ה"בעד ה  

  הר�  שומר  .1

  חולדאי  .2

  ספיר  .3

  מזרחי  .4

  גלעדי  .5
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  מסלאווי  .6

  דרורי  .7

  וולו   .8

  אגמי  .9

  טיומקי�  .10

  חוש�  .11

  פנקס  .12

  דיי�  .13

  טורק  .14

  כחלו�  .15

  לוברט  16

  זעפרני  .17

  לוי  .18

  שכנאי  .19

  וירשובסקי  .20

  גיא�אבי  .21

  ויסנר  .22

  

   אי�–נמנעי� ,  חבר מועצה1 �נגד,  חברי מועצה22 –בעד 

  

   מ א ו ש ר� נציגי העירייה באיגוד ערי� ד� לביוב– 8סעי! : החלטה

  

  ):רשות וחובה(בחירת ועדות עירוניות . 9

  

  :ר" היו� מר שומר

  . בחירת וועדות עירוניות�9אנו ניגשי( לסעי+ מספר , רבותי  

  .בבקשה, � לדבראני נות� לחברת המועצה יעל דיי

  

  :דיי�' גב

ומאחר שאני מפסיקה . והוא ג( יקשיב, ראש העירייה קיבל רשות ממני לצאת לעש�  

פשוט כדי שלא יראו בזה איזה אקט של מחאה או , אני מבינה אותו לחלוטי�, טרייה של עישו�

  .ומראני בטוחה שרו� רוצה ומעוניי� ומוכ� לשמוע מה שיש לי ל. הפגנתיות או סת( שיעמו(

ביקשתי לדבר לא , ומאחר שהדברי( ה( עקרוניי(, אני מבקשת בעניי� הוועדות  

  : הערות3יש לי , תו� כדי אלא לפני

או , ההערה הראשונה זה נוכחות נשי( בוועדות. ואני חייבת לפנות לגילה אישית, הערה ראשונה

נכו� שגילה . יות העדר נשי( בחלק מהוועדות העירונ� או היתי אומרת, מספר הנשי( בוועדות
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משו( שא( . מופיעה בחלק גדול של הנשי( שההערה שלי לגביה� על העדר נשי( עדיי� וולידית

בתוק+ מעמדה כסיעת יחיד היא היתה חברה ,  לא גילה הר$ אלא מישהו אחר�גילה היתה נבחרת

, יצגיאני בטוחה שג( תי, אני מאוד שמחה שאת ש(. ואז ההעדר הנשי היה מוחלט, באות� וועדות

  ,את רוצה להגיד שלא

  

  :הר�' גב

  .אני נותנת לנשי( אחרות להכנס  

  .אני אעיר אחר כ�

  

  :דיי�' גב

  .את יכולה להעיר, טוב  

ואני הולכת אולי מהקל אל , אני רוצה לקרוא במהירות את הוועדות שה� נטולות נשי( לחלוטי�

! ?זה לא עניי� של נשי(, י(ועדת בטיחות בדרכ, ועדת הנחות, ועדת בטחו�, ועדת כבאות: הכבד

  .ה� ג( לא נוהגות וה� ג( לא הולכות רגל? מה פתאו(

ובבקשה , וכא� אני באה בטרוניה ג( לסיעה שלי, ועדת ספורט אני רוצה חד משמעית. ועדת ספורט

יש " הירוקי("אצל . שלגבי כמה מהוועדות האלה אי� לה( עדיי� מינוי שמי" ירוקי("מיוחדת ל

 3 יש 5 מתו� �ואמרנו, ורצנו ע( זה בתקווה גדולה, והתגאנו בזה, ואצלנו יש, ה נשי( במועצ50%

ולמרות בקשתי לא מונתה אישה לאחד ,  מקומות2צ יש בה� הקצבה של "יש וועדות שלמר. נשי(

  ,אני רוצה לציי� לגבי. כולל ועדת ספורט, מהשני(

  

  :שכנאי' גב

  .זו הסיעה של�  

  

  :דיי�' גב

  .אמרתיאני . יש לי טענות  

  

  :ר" היו� מר שומר

  .היא אמרה את זה. תנו לה, רבותי  

  

  :דיי�' גב

. תסתכלי בבית� את: אני אומרת את זה כדי שלא תבואו ותגידו לי. נכשלתי  

, ואני מפנה למי שעדיי� לא מופיע שמית אלא כמקומות, כשלתי בביתי אני, הסתכלתי בביתי אני

מבחינה , בואו נקרא לזה, כסיעה אחות" קי(ירו"אני מסתכלת על ה, לקחת את זה בחשבו�

  .אידיאולוגית בוודאי

  

  :קריאה

  !!!או הו  
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  :ר" היו� מר שומר

  ?מה קרה, לא נורא, רבותי  

  

  :דיי�' גב

  !?אז מה קרה, צ"ג( מפלגת העבודה היא מפלגה אחות למר? מה קרה לכ(  

  .עשינו כמה דברי( יחד, הינו יחד

  

  :ר" היו� מר שומר

  .אנחנו רבותיאחי( ! ?מה קרה  

  

  

  

  :דיי�' גב

אנו , ואני אשמח שתהיה התייחסות לגבי זה שהיא שונה משלי, לגבי ועדת ספורט  

יש , יש היו( נערות, יש היו( ליגה. הקמנו לתפארת את נושא ספורט הנשי( או נשי( בספורט

וא גור( ה, הוא גור( מחבר, נשי( הוא גור( מלכד, נערות, הספורט זה ספורט ילדות, היו( ילדות

�אני מדברת על בני, אני מדברת על כדורסל. ג( בצפו� וג( בדרו(, אביב�בעל חשיבות עצומה בתל

סליחה , וירשובסקי. על ספורט עממי, על ספורט תחרותי, אני מדברת על כדורע+ כמוב�, יהודה

  .חבר מועצה

  

  :ר" היו� מר שומר

  .מרדכי  

  

  :מר מזרחי

  .יש ג( ספורט נכי(  

  

  :דיי�' גב

  .דכי בבקשהמר  

ראש העירייה ניסה . אני מדברת על מחצית האוכלוסיה ועל נושא שניסינו לדחו+  

�בעניי� תקציבי( למשל לקבוצת כדורסל של בני, ועסקנו בזה ג( בתקופת הבחירות, והצליח

לא , אבל הדבר הזה שנשי( ה� לא לפוליטיקה. ובינתיי( עושה חייל בליגה, יהודה שמאוד מצליחה

אני מבקשת שבוועדת הספורט של העירייה . הקמנו ליגת כדורגל, דאי לא לכדורגלוו, לספורט

שיש לה( מקומות לא , בעניי� הזה" ירוקי("אני פונה ל, וכפי שאמרתי, תהיה נציגות לנשי(

  .מאויישי(



  פרוטוקול ישיבת המועצה השמונה עשרה
  1' יי� מסישיבה  מ� המנ

  )2.12.2003(ד "בכסלו תשס' מתארי� ז
  
- 45 -  

  
כ� , שאי� לה( אשה" ליכוד"ל, "ירוקי("אי� נציגי( שמיי( ל, שוב: ועדת תברואה  

נשי( ! ?תברואה זה אוטו זבל? מה קרה. ( סיבה בעול( שוועדת תברואהאי� שו. שזה לא רלבנטי

  ?לא מתקרבות לש(

  

  :ראש העירייה

  .להפ�  

  

  :דיי�' גב  .טו
אני לא ! ?זו מחצית האוכלוסיה, מה קרה! ?ה� לא מפעילות,  ה� לא קליאנטיות  

  .מבינה את זה

  .ועדת פיקוח

אבל ג( לא , י� לכ( נשי( במועצת העירס כי א"אני לא פונה לש, ואחרונה בוועדות נטולת הנשי(

אי� שו( , א( היית( מוצאי( מהקהל של לא חברי מועצה, ס"היה מזיק במקומות שכתוב נציג ש

  .וודאי מיהדות התורה, ס"סיבה שלא תהיה אישה מש

  

  :מר זעפרני

  .תהיינה  

  

  :דיי�' גב

  .נחיה ונראה ונבר� על זה  

צ "כי למר, ושוב אני מתנצלת, א+ אשהועדה אחרונה שמאוד מדאיג אותי שאי� בה   

אני חושבת שכל הנושא של חופש דת , ועדה לשרותי דת. וועדה לשרותי דת, יש נציגי( ואי� נשי(

והנושא של שרותי דת שהוא נושא שצרי� לגעת לכל אחד וכל , אביב�ופלורליז( בתל, וחופש מידע

סליחה , א נובע מאזושהי מסורתאני חושבת שזה ממש דבר שהו, אביב ובמדינת ישראל�אחת בתל

שה� , ואני רואה כא� מפלגות שה� ליברליות. שיש דברי( שנשי( מראש לא נכנסות, אידיוטית

  , שה� פלורליסטיות, פתוחות

  

  :מר אלנת�

  .צ"כמו מר  

  

  :דיי�' גב

  והשאירו את הוועדות האלה, שלא דאגו למנות נציגי(, מפלגות או רשימות  

  .נטולות נשי(

  ,ה שנוגעת ספציפיתהערה שני  

  

  :ר" היו� מר שומר

  ?אחרונה כ�  
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  :דיי�' גב

  .כ�  

  

  :ר" היו� מר שומר

  .תודה  

  

  :דיי�' גב

  .בבקשה, סליחה  

  

  :ר" היו� מר שומר

  .את( הולכי( בקצב נכו� אבל את(, רבותי. תנו לה לסיי(, ה'חבר  

  

  :דיי�' גב

 למינוי שאנו ההערה שלי ביחס. אני מבקשת להעיר הערה ומבקשת הערה  להערה  

ר ארגו� " יו�ל"ליאורה מינקה מהמפד' המינוי של הגב, נצביע בעדו כמו בעד הוועדות האחרות

אני רוצה לומר שאני . ועדה עירונית, ר הוועדה לקידו( מעמד האשה"לתפקיד של יו" אמונה"

ה( " נהאמו"שה( יחד ע( , ו וג( שדולת הנשי("ג( ויצ, ת" ג( נעמ�ואני עומדת כא� בש(, נעניתי

כל התמיכה , ומבחינה אישית, וכול( רואי( בחברות גדולה. ארבעת הארגוני( המובילי(

כל . ובאמת עבדנו יחד בתחו( של ארגוני נשי( כל השני(, והנשיקות והחיבוקי( לליאורה

ואי� איסור , רואי( טע( לפג( שחברת מועצה, ואני מייצגת כא� אות( לצור� זה, הארגוני( האלה

ר פעילה של ארגו� נשי( עומדת בראש וועדה "שג( יו, על כפל תפקידי(, ו בכנסתכא� שלא כמ

  .שהיא צריכה להיות ועדת גג לארגוני הנשי( כול(

  .אתה יכול להעיר כל הערה, זה ממש פתוח המקרופו� הזה, סליחה

אני היתי פונה אליה . אני בכל אופ� בעד המינוי של ליאורה מינקה, אנחנו נצביע  

יש הרבה , לחשוב פעמיי(, מאוד הגו� ומאוד תיקני,  אני מכירה אות� כאד( מאוד ישרכי, אישית

ר ארגו� את לוקחת על עצמ� לייצג ולקד( את כל "לחשוב פעמיי( לפני שכיו, חברות מועצה

אני מבטיחה ל� שיהיו הרבה רגעי( ג( של , אני חברה בוועדה הזו, אני מבטיחה ל�. הארגוני(

או ,  של העדר שיוויו� מוחלט שיוקנה מהוועדה הזו לכל הקליאנטי( שלהניגוד אינטרסי( וג(

  .הקליאנטיות שלה, יותר נכו�

  

  :ר" היו� מר שומר

  . תודה ל� יעל דיי�  

  .את תהיה אחרי מרדכי וירשובסקי, ליאורה. גילה
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  :הר�' גב

אנחנו נמצאי( בבית , כדאי שתדעי. אני קיבלתי את החומר הזה השבוע, יעל. 1  

שני( מצווי , כלומר אני הגשתי עתירה לבית משפט לענייני( מינהליי( לקבלת צווי ביניי(, פטמש

וזה קיבל , הסכימו למה שאני ביקשתי, אביב לפני שהשופט נת� את ההחלטה �עיריית תל, הביניי(

את צו הביניי( הזה לא . וצו הביניי( האחרו� היה בנושא הוועדות. של החלטה, די��תוק+ של פסק

: אמרו, שאחז ייצג אותה, אביב�בטענה שעיריית תל, כלומר בית משפט לא הסכי( אתי, יבלתיק

על פי הדברי( , שוב. גילה הר$ יכולה לדרוש לקבל את המקומות שהסיעה שלה זכאית על פי החוק

, תק� אותי א( אני טועה, 149לחוק ויש סעי+ '  א150יש סעי+ ,  לחוק162יש סעי+ : שאני אמרתי

  . של התאגידי(בנושא

 לפקודת העיריות 150בתוק+ סמכותה לפי סעי+ : אני מקבלת את החומר ואני רואה  

  .אביב בלה בלה�בוחרת מועצת עיריית תל

  

  :ר" היו� מר שומר

  !נו, תחליפי את זה, לא לא? מה זה בלה בלה  

  

  :הר�' גב

  :אביב יפו בוועדות רשות כמפורט להל��בוחרת עיריית תל  

היו( אנו מאיישי( , 150היא כבר נבחרה לפי סעי+ , כלומר. צה זה וועדה שקיימתועדת מוע, למשל

ומעניי� שדווקא את הסעיפי( . או בדירקטוריוני( סעי+ אחר, 162או ',  א150 או –אותה לפי סעי+ 

  ,ה( לא מוזכרי( פה, הללו

  

  :מר אלנת�

  .לא הבנתי  

  

  :הר�' גב

  ?יש ל� את החומר  

  

  :מר מזרחי

  ? ל� להבי�למה זה חשוב  

  

  :מר אלנת�

  .חשבתי שזה דברי טע(  

  

  :הר�' גב

  .אי� לי בעיה, אני אסביר ל�, לא הבנת  

  

  :ר" היו� מר שומר
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  .אבל תעשי את זה בקצרה  

  

  :הר�' גב

  .צרי� לשנות פה הרבה דברי(. לא לא  

  

  :ר" היו� מר שומר

  .בסדר  

  

  :הר�' גב

ועכשיו אני . ( את הוועדההיו( אנו מאיישי. ועדת מועצה, יש וועדה על פי חוק  

  , א150לפי סעיפי( , רוצה להקריא לכ(

  

  :ר" היו� מר שומר

  .קצרי  

  

  :הר�' גב

  .יש לי בעיה, אי� לי ברירה  

  

  :ר" היו� מר שומר

  .אבל תמצתי, אני נות� ל�  

  

  

  :הר�' גב

  O.K . +ההרכב הסיעתי : ואני מקריאה, מדבר על הרכב ועדות חובה'  א150סעי

ועדת , ועדת הנהלה: שאלה הוועדות, 149 עד 148דות החובה הנקובות בסעי+ הכולל של כל וע

. אלה יש לה� עקרונות ברורי( אי� בוחרי(, ח וועדת בטחו�"ועדת מל, ועדת כספי(, מכרזי(

ובלבד שבכל אחת , יהיה תוא( ככל שנית� את ההרכב הסיעתי של המועצה: וכתוב פה במפורש

מאחר שאני בעצ( הסיעה . מסיעה שאינה מיוצגת בוועדת הנהלהמהוועדות יהיה נציג אחד לפחות 

  ,היחידה שלא

  

  :מר אלנת�

  ".שינוי"ג(   

  

  :ר" היו� מר שומר

  .תנו לה להתייחס כי אני רוצה שהיא תסכ(. תנו לה להתייחס, רבותי  

  

  :הר�' גב
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  .אפשר קוד( ללכת על הדברי( הקלי(! לאט לאט  

  

  :מר מזרחי

  ?שינוי ה( קואליציה  

  

  :אלנת�מר 

  .לפי שיטתה שינוי ה( קואליציה. כ�  

  

  :ר" היו� מר שומר

  .אני נות� ל� עוד לגמור, את לא יכולה להתייחס הרבה, גילה  

  

  :הר�' גב

    .בסדר  

  

  :ר" היו� מר שומר

כי יש עוד שני חברי , אני נות� ל� להתייחס, אני לא יכול למשו� את זה יותר מידי  

  .מועצה שרוצי( להתייחס

  

  :הר�' גב

ואני , אני פה בדקתי, בכל הוועדות. אנחנו מדברי( על ועדת הנהלה, אבל סליחה  

וזה בעניי� , כי אני מחליפה את השמות, ואני מבקשת שאתה תרשו(, אעבור אות� וועדה וועדה

וה( רשמו פשוט גילה הר$ בכל , אני לא עניתי לה(, בגלל שעוד לא קיבלנו החלטה. שיעל אמרה

  .אני לא אעמוד בזה,  את כל הוועדותאני לא לוקחת. מקו(

  

  :ר" היו� מר שומר

בזמ� שנקרא את השמות את תגידי את השמות ונכניס , בואי תלכי לקראתי, גילה  

  .אותו

  

  :הר�' גב

  .בסדר  

  .אני עוד לא סיימתי  

  

  :ר" היו� מר שומר

  .נמשי� הלאה,  דקות2הורדנו , אז את הקטע הזה סיכמנו  

  

  :הר�' גב

  .להרכב ועדות חובה'  א150עי+ זה בנושא של ס  
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ועדה של מועצה שלא נקבע לה הרכב .  מדבר על הרכב וועדות162סעי+ . עכשיו להרכב ועדות רשות

למשל ועדת משנה לתכנו� ובנייה היא מכח הפקודה בחוק תכנו� , מיוחד בפקודה זו או בחוק אחר

  , לפחות מחבריה25%יהיו . ובנייה

  

  :ר" היו� מר שומר

תנו . ואחר כ� אנו  נתייחס למה שאת אמרת ברישו(, לתת לגילה עוד דקהאני רוצה   

  .לה לסיי(

  

  :הר�' גב

  .אתה צרי� לתת לי עד שאני אסיי( פה  

  

  :ר" היו� מר שומר

  . דקות�10את עברת כבר את ה, אי� ברירה  

  

  :הר�' גב

  .  ועדות לאישור40 דקות לא מביאי( 10אבל   

  

  :ר" היו� מר שומר

  ?רת מועצהכמה זמ� את חב  

  

  :הר�' גב

  .בקדנציה הקודמת בנושאי( האלה דיברו על כל נושא  

  

  :ר" היו� מר שומר

גילה . את נותנת לי את ההזדמנות, למדתי בפע( ראשונה, הקשבתי, למדתי. טוב  

  .קדימה, קדימה

  

  :הר�' גב

  .א( תוכל לעשות פה שקט  

  

  :ר" היו� מר שומר

  .ראתה יכול לצל( אבל אנא אל תדב, תסלח לי  

  

  :הר�' גב

בוועדות רשות אפשר להביא , כלומר.  מחבריה חברי המועצה25%יהיו לפחות   

 מההרכב של 25%שלפחות , 162אבל ההגבלה בסעי+ , אנשי( שה( בעלי זכות להיבחר למועצה
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ובלבד שההרכב הסיעתי הכולל של כל הוועדות כאמור יהיה , ושוב. הוועדה הוא חברי מועצה

  . של המועצהבהתא( להרכב הסיעתי

�ובית משפט לא נת� צו, וזה ג( מה שמונח בפני בית משפט, משני הסעיפי( הללו ברור ועולה

  .והמועצה תפעל על פי החוק, ביניי( בהנחה בעצ( שיגיע הדיו� ואנחנו נאמר את מה שיש לנו לומר

  

  :ר" היו� מר שומר

  100%.  

  

  :הר�' גב

בכל וועדה שיש , אני מבקשת שיינת�" זכות הציבור"לכ� בוועדות שלא נית� מקו( ל  

  .יש את המקו(,  ומעלה9כלומר ,  חברי(� 9בה למעלה מ

  

  :ר" היו� מר שומר

  .תודה  

  

  :הר�' גב

  .אתה נורא קצר רוח, רגע, רגע  

  

  :ר" היו� מר שומר

  .קדימה, אני מאוד מאוד אר� רוח, אני לא קצר רוח, את מנצלת את טוב ליבי  

  

  :הר�' גב

ולקבל רק על מה , ואת זה אני יכולה להוסי+ בסעי+ נפרד, שלמשלאני רוצה להוסי+   

  , אז אני לא רוצה.  דקות10 –שאני הולכת לומר פה 

  

  :ר" היו� מר שומר

  .אני מבקש. לא לא  

  

  :הר�' גב

  .תקשיב לי. אני מביאה את הכל  

  

  :ר" היו� מר שומר

  .לא רק אני, אני רוצה שכול( יקשיבו ל�. אני מקשיב  

  

  :הר�' גב
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אני . אי� ועדת חינו�,  הסעיפי( פה לא מדובר על ועדת חינו�44בכל : ועדת חינו�  

, אז אני רוצה להבי�. כאשר האנשי( כול( בעצ( באו כמשקיפי(, יודעת שהתכנסה וועדת חינו�

  :ואני רוצה להעלות פה להצבעה

זאת תהיה ואני כמוב� ארצה שהוועדה ה, הא( אנו מממני( היו( ועדת חינו� או לא ממני(. 1

אז היו( אנו מחליטי( , לעומת זאת וועדה לשרותי דת לא היתה בקדנציה הקודמת. וועדה שמית

. אבל וועדת חינו� מורידי(, 150שזה באמת לפי סעי+ , על ועדה חדשה שהיא ועדת שרותי דת

  .ועדה לחברות עירוניות. מורידי(, ועדה לתרבות ואמנות

  

  :ר" היו� מר שומר

  .בוא נסיי(. נגמר וזה ייגמרזה עוד לא , טוב  

  

  :הר�' גב

אביב לבית משפט ה( טועני( �אבל אני יכולה לומר ל� שבבקשה של עיריית תל  

  .וכמה שיותר מהר את העניי� של הוועדות, שצרי� את זה וזה מאוד חשוב

  

  :ר" היו� מר שומר

  ?השופטי(? מי טע� את זה  

  

    :הר�' גב

  .אחז והייעו$ המשפטי. לא  

  .אבל אי� ועדת חינו�, ת שבוועדת חינו� באמת התקיימו התייעצויותואני שומע  

  

  :ר" היו� מר שומר

  .מותר  

. יש נושאי( שעדיי� לא נגמרו, מותר להעלות נושאי( בישיבה של מועצת העיר. אני רוצה שתסכמי

ובזה , אבל אנו משתדלי( לעבוד לפי הקצב, אנו הינו רוצי( אולי שנושאי( ייגמרו קצת יותר מהר

  .אני מבקש ממ� לסיי(. אני מסיי(

  

  

  

  

  :הר�' גב

  .שניה  

  

  :ר" היו� מר שומר

  .אני את� ל� שנייה  

  .אתה מוזמ� לעלות, חבר המועצה מרדכי וירשובסקי
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  :מר וירשובסקי

  .אני מוותר  

  

  :ר" היו� מר שומר

  .בואי תתקדמי, מינקה' חברת המועצה הגב  

  

  :הר�' גב

  .ועדות רשות ביקשתי נושא נפרד  

 שבועדת ספורט בקדנציה הקודמת זה היה �ני רוצה להעיר את תשומת לבכ(א  

  .ועכשיו זה רק ועדת ספורט, ועדת ספורט ונוער

  

  :ראש העירייה

  ?מה את אומרת  

  

  :ר" היו� מר שומר

שאת די , כ אני למד מכמה ישיבות שאני את�"סה: א( מותר לי הערה, גילה  

  ,הפע( נראה לי שאת קצת פיקששת. לומדת

  

  :הר�' בג

  .בכלל לא, לא  

  :ר" היו� מר שומר

  .אבל, זו מילה לא נכונה להגיד את זה  

  

  :מר ספיר

  .כל הוועדות עכשיו, שומר  

  

  :הר�' גב

  .אני מבקשת. זה לא כל הוועדות, לא לא  

  .זה לא כל הוועדות, לא

  

  :ר" היו� מר שומר

  .אנא. אני סיימתי, גילה, גילה  

  

  :הר�' גב

  .אני רוצה לדעת  
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  :ר" היו� ומרמר ש

  .זה ישיבה ראשונה שלי אז אני עוד אי� שהוא מוותר ל�  

  

  :הר�' גב

ג( ? על כל הוועדות ביחד? מה זה, 1אני מבקשת לדעת הא( סעי+ . לא  

  ?הדירקטורי(

  

  :ר" היו� מר שומר

  .אנו תכ+ נראה את זה. כל הוועדות ביחד  

  

  :אפלבלט' גב

  .לא דירקטורי(  

  

  :ר" היו� מר שומר

  .אסביר ל� הכלתכ+ אני   

  

  :הר�' גב

  ,ועדה לכשירות  

  

  :ר" היו� מר שומר

  .זה הסעי+ היחידי שאנו מצביעי( עליו בנפרד  

  

    :הר�' גב

  .אני מבקשת על כל וועדות החובה לדבר כפי שנהוג לדבר עליה�, א( כ�  

  

  :ר" היו� מר שומר

  .נדבר, אנא שבי  

  

  :הר�' גב

  .אני מבקשת. לא לא  

  

  :ר" היו� מר שומר

  .אנא ממ�, גילה.  לא עכשיואבל  

  

  :הר�' גב
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 חלק� בכלל לא – ועדות שאני מבקשת 34יש פה . יש פה ענייני(, אחז. אני מבקשת  

ויש ועדות , למשל ועדת ביקורת, אני מבקשת לדו� בחלק מהוועדות חובה. על פי סעי+ מסויי(

  .נוספות שצרי� לקבל עליה� דיו� נפרד

  

  :ארי� ד ב�"עו

  .לא הבנתי  

  

  :ר" היו� ומרמר ש

  .אני בטוח שיהיה ל� מה להגיד. אחר כ� נתייחס, אנא ממ� שבי, שמעתי, גילה   

  .תודה, גילה שבי. ליאורה בבקשה

  

  :הר�' גב

  .ת� לי לשמוע אותו, רגע  

  

  :ר" היו� מר שומר

  ?אתה עונה, אחז  

  .אני אעזור ל� בוועדת תכנו� ערי(. תודה נת� על העזרה

  

  :ארי� ד ב�"עו

יש סעי+ . לא כל וועדה זה סעי+ בסדר היו(. י+ אחד של ועדות עירוניותיש כרגע סע  

  .יש ל� הסתייגות אז תעלי אותה, זו ההצעה, אחד בסדר היו(

  

  :הר�' גב

  .אז ת� לי רק עוד הסתייגות אחת  

  

  :ר" היו� מר שומר

  בבקשה  

  

  :הר�' גב

ל הנושא ע, מ אני מבינה"שה( במו" הירוקי("היו( המצב הוא כזה שלמעט סיעת   

  ,של סגנות ראשות עיר

  

  :ר" היו� מר שומר

  !הלאה. לא שיי� לנושא  

  

  :הר�' גב
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ואני רוצה לנושא של , בעצ( זו סיעה יחידה שאיננה בהנהלה" זכות הציבור", אני  

  ,ועדת ביקורת

  

  :ר" היו� מר שומר

  .חבל, חבל  

  

  :ראש העירייה

  .זה מלח, זה לא סוכר. זה לא נכו�  

  

  :מר אלנת�

  .רת את כול( ואת  ממשיכהאת משק  

  

  :ראש העירייה

  ?מה שאת אומרת הופ� להיות אמת  

  

  :ר" היו� מר שומר

  .גמרנו. סיימי עכשיו, אנא ממ�.  שאת מנצלת את טוב ליביFAIRזה מאוד לא , גילה  

  

  :מר אלנת�

  .היא אומרת דברי( לא נכוני( ואתה נות� לה. זה לא בסדר  

  

  :ר" היו� מר שומר

. האזנתי ג( למדתי, הקשבתי, שמעתי אות�:  נת� אלנת� היקרהרב, רגע אדוני  

  .גילה סיימנו. תודה

  

  :הר�' גב

סיעתו אינה קשורה בהסכ( : 'סעי+ קט� ד,  בוועדה לענייני ביקורת149סעי+   

שביט היא יועצת לענייני חינו� של ראש ' הגב. המתייחס לכהונת ראש העירייה או לניהול העירייה

  .נקודה. העירייה

  

  :ר" היו� מר שומר

  .היא לא יכולה להתייחס, היא איננה פה  

  

  :ראש העירייה

  .זה מלח, זה לא סוכר  

  

  :ר" היו� מר שומר
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  .ליאורה בבקשה. תודה  

  

  :מינקה' גב

  .ברכות, דבר ראשו� מכובדי  

  

  :ר" היו� מר שומר

  .תודה ל�  

  

  :מינקה' גב

  .ר המועצה"לבחירת� כיו, יחד ע( כול(  

  

  :ר" היו� מר שומר

  .אז בהצלחה ג( ל�, ול� כממלאת מקו( שלי  

  

  :מינקה' גב

  .אני חושבת, זה עוד לא היה  

  .אדוני ראש העיר  

 אני קוד( כל רוצה להביא לידיעת כל החברי( וג( יעל דיי� שהעלתה את הנושא   

    .  מה( ה� נשי(7, ל בוועדות" מקומות שיש למפד15שמתו� , הזה

להערכתי . גוד אינטרסי( לבי� זהות אינטרסי(אני רוצה לעמוד על האבחנה בי� ני  

היותי מחוברת לתחו( קידו( מעמד הנשי( והיותי מחוברת לאחד מארגוני הנשי( הגדולי( 

יש פה מקרי( נוספי( שאני לא . כ� היה לאור� כל פעילותי בתחו( הזה, מהווה זהות אינטרסי(

נית� היה לתאר ,  הולכי( לשיטת�שיצויי� שלו הינו, רוצה להעלות אות( מפני כבוד( של האנשי(

כי אני , אני מכבדת את זה. אגב ג( בוועדות שחברי� לסיעה עומדי( בראש�, ניגודי אינטרסי(

חושבת שזהות האינטרסי( שלה( ע( תחו( התוכ� של הוועדה שה( עומדי( בראשה יסייעו 

יות אחרות אני כמוב� לא רוצה להביא פה מרשו. לקידו( הנושאי( הנידוני( בוועדה הזאת

אני יכולה להרגיע את כול( שברמה האישית אני . דוגמאות שאת חלק� אמרתי ל� ג( בטלפו�

הרבה מאוד שני( משתתפת בקואליציות , הרבה מאוד שני( עוסקת בתחו( של קידו( נשי(

יש לי את היכולת , ואת( יכולי( להסיר דאגה מליבכ(, כולל מועצת הנשי(, שונות ומגוונות

  .ר ארגו� שאני מאוד גאה על תפקידי זה" ברמה עירונית למרות היותי יולעשות תפקיד

  .תודה

  

  :ר" היו� מר שומר

  .תודה רבה  

  .בבקשה אדוני ראש העיר. ראש העיר ביקש לומר מספר דברי(

  .אנא, אנא, רבותי
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  :ראש העירייה

י( פשוט כי נאמרו דבר, לצור� העניי� של הפרוטוקול, אני רוצה לומר לצור� העניי�  

  .וצרי� לדייק, שה( לא אמת כא� מעל הבמה

זכות "ו" שינוי"סיעת , "הירוקי("סיעת : ברגע זה יש שלוש סיעות שאינ� שותפות להנהלה

והיתי אומר ג( , על חלוקה מאוזנת, אני רוצה לבוא ולומר שהשתדלנו הקפדה יתרה". הציבור

, מבחינה מספרית, אי� אפשרות. כ הוועדות או בדיוק או קצת יותר"קיבלה בסה" זכות הציבור"ש

וא( יוכח אחרת תקבל סיעת , ולכ� אי� לתלונה על מה להתבסס. לתת לכל סיעה ייצוג בכל וועדה

  .מקומות נוספי( בוועדות השונות" זכות הציבור"

כי אנו רוצי( , הנסיו� לעלות על הבמה פה ולצייר כל הזמ� רגשות קיפוח מיותרי(  

ה אנו מקבלי( אווירה של קונספירציה על כל מהל� שנעשה אלא שבמקו( ז, להעדי+ אות�

  .אבל את העובדות צרי� לדעת, כנראה לא צולח, אביב�בעיריית תל

אי� שו( הוכחה שנושא , סליחה על ההערה הקצת צינית, ראשית: והדבר האחרו�  

צה אני רוצה לעודד את חברי המוע, שהיתה לו וועדה קיבל טיפול טוב יותר בקדנציה הקודמת

  .שאולי יוכח אחרת במהל� הקדנציה הזאת

, ואי� ג( דר� אגב וועדות נוספות, העובדה שהיו( אי� ועדת חינו� ואי� ועדת תרבות: והדבר השני

ג( לאור העובדה שיש לנו , אלא מסיבות שלא אפרט אות� כא� יותר מידי. לא אומרת שלא תהיינה

כמחזיק התיק א( תקראו לזה � לצור� העניי�ואני מוכרח לומר , מנהל מינהל חינו� ותרבות חדש

שהמעורבות שלי בתהליכי( שקורי( היו( במערכת החינו� והתרבות היא מעורבות מאוד , ככה

ומכל . ובחלק( ג( קשי( מאוד, ונעשי( דברי( גדולי( וחשובי(, מאוד אינטנסיבית ואישית

  ,אני לא יכול לנקוב כרגע, מקו( אני מניח שבעתיד הלא רחוק

  

  :ירשובסקימר ו

  ?מתי זה יהיה  

  

  :ראש העירייה

בעוד . אני לא יודע מפני שיש כמה תהליכי( שצריכי( לקרות עד אז. אני לא יודע  

  . חודשי(8, חצי שנה

  

  :מר אלנת�

  . ישיבות מועצה6בעוד   

  

  :ראש העירייה

  .וזה יחכה, בינתיי( יש פגרה ויש פסח. כ�  

  .זהו

  .תהינה כנראה ועדות חינו� ותרבותלכ� אני אומר שבעתיד ג( , מכל מקו(  

  .ואני מבקש, עד כא�
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  :מר וירשובסקי

  :חברות וחברי מועצה, ר"אדוני היו  

אני קוד( ויתרתי על רשות הדיבור כי קיוויתי שראש העירייה יבהיר את העניי� של   

ע של אז יש לנו שפ. וזה חינו� ותרבות, העדר ועדות בשני נושאי( מרכזיי( שהעירייה עוסקת בה( 

לא כל התחומי( שממני( וועדות מופיעי( בפקודת העיריות ואי� , לא כול�, וועדות בכל התחומי(

העירייה �שני נושאי( מרכזיי( שראש, דווקא בנושא חינו� ותרבות. כל חובה חוקית להקי( אות�

כי הנושאי( ה( ,  ואני מבי� אות(, מוצא לנכו� לעמוד בראש המערכת הזאת ולנהל אות(

אז ? לא להקי( וועדות של חברי המועצה שילוו את ההחלטות הקשות שצריכות להתקבל, (חשובי

,  באופ� כללי � אבל הוא אומר לנו , עוד חודשיי(, עוד חודש: אני קיוויתי שראש העירייה יגיד

  .אי� בעיה לדחות את זה לעתיד, יש חנוכה, יש ג( צו( גדליהו, יש פסח. בעתיד הנראה לעי�

  

  :מר ספיר

  .ו( גדליה קרבצ  

  

  :מר וירשובסקי

  ,בקדנציה הזאת יהיו. יש עוד אחד, חכה, רגע  

  

  :קריאה

  .אולי יבטלו את הצו(  

  

  :מר וירשובסקי

  ,אני רק רוצה להגיד אדוני ראש העירייה. אני רוצה כבר לסיי(, על כל פני(  

  

  :ר" היו� מר שומר

  .הוא שומע אות�, דבר  

  .שיבאני מקווה שאתה מק, אדוני ראש העיר

  

  :מר וירשובסקי

  .זה ראש עירייה ולא ראש העיר, אגב  

  

  :ר" היו� מר שומר

  .מקבל את הערת�, סליחה, ראש העירייה  

  

  :מר וירשובסקי

  .אבל אני מציע שג( אתה תאמ$ את זה, הוא כבר קיבל  

  

  :ר" היו� מר שומר
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  .אמרתי שאני מאמ$  

  

  :מר וירשובסקי

, שה( בנושאי( החיוניי( ביותר, ות האלהאני חושב שאנו חייבי( להקי( את הוועד  

כי אלה נושאי( , ואז יש סיכוי שחברי המועצה יבואו באמת לוועדות ויטפלו בנושאי( האלה

ואני חושב . יש כל מיני ועדות ברשימה שחברי( לא יראו את זה כדבר חיוני כל כ�. חשובי(

היה צרי� להקי( , ר בוועדות שני( בקריאה שהמדיניות תיווצ5שדווקא ראש העירייה שיצא לפני 

אלא שזה לא יותר ,  חודשי(8ואני מבקש הבהרה ממנו שזה לא , דווקא בנושאי( האלה וועדות

  .כי אחרת אנו לא עושי( מלאכה שלמה בהקמת הוועדות.  חודשיי(�מחודש

  

  :ר" היו� מר שומר

  .והוא שמע את מה שאתה אמרת, אתה רואה שראש העיר נכנס, הנה  

  

  :ראש העירייה

היו פה מחזיקי תיקי( ,  שנה עד הקדנציה הקודמת כמדומני� 50אני רוצה להזכיר ש  

  .וחבר המועצה וירשובסקי היה פה ולא טע� טענות כלפי העניי�.  ולא היתה לה( שו( וועדה

  

  :מר וירשובסקי

  .אבל אתה חידשת  

  

  :ראש העירייה

  .כפי שאתה הערת ג( אני מעיר, סת( ככה  

  

  :ר" היו� מר שומר

שמענו את דבריו של חבר המועצה מר מרדכי , קיבלנו את דברי ראש העיר  

  .וירשובסקי

  :אנו עוברי( להחלטה  

  

  :הר�' גב

  .אני רוצה בכל וועדה להוסי+ ש(  

  

  :ר" היו� מר שומר

  .תני לי, גילה  

  

  :ראש העירייה

. תקשיבי מה אומרי( ל�. את לא מקשיבה. בכל וועדה יתנו ל� להוסי+ את הש(  

  .תקשיבי. כל וועדה, �אמרו ל
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  :ר" היו� מר שומר

  .ת� לי לנסות, ת� לי  

  .תאמיני לי שלא תפסידי בסו+, תקשיבי לי, גילה

אביב יפו בוועדות רשות �  לפקודת העיריות בוחרת מועצת העיר תל150בתוק+ סמכותה לפי סעי+ 

. אנא מכ(, נותלהוסי+ או לש, וא( יש למישהו לומר מחברי המועצה. ואני מקריא, כמפורט להל�

  .אל תכעסו, א( אני טועה בש(

  :ועדת מועצה

  אריה שומר

  ליאורה מינקה

  שלי חוש�

  יפה כחלו�

  דורו� ספיר

  שייקה דרורי

  שלמה זעפרני

  רו� לוינטל

  מרדכי וירשובסקי

  גילה הר$

  .אני מבקש סליחה. ר" סג� יו–ליאורה מינקה , סליחה

  .אנו מצביעי( על הכל, אנו ממשיכי( הלאה

  

  : הר�'גב

  .אתה חייב להצביע על זה  

  

  :ר" היו� מר שומר

  .כי יש דברי( שאני ארצה. לא  

  

  :ר" היו� מר שומר

. היא ביקשה להצביע על כל וועדה, אדוני היוע$ המשפטי. שמעתי את הערת�  

מבקשת חברת . ואנו מצביעי( עליה� בפע( אחת, ההצעה מונחת ואני מקריא את כל הוועדות

  ,ביעהמועצה גילה הר$ להצ

  

  :ארי� ד ב�"עו

  .זה סעי+ אחד בסדר היו(  

  

  :ר" היו� מר שומר

  . הוא סעי+ אחד,  סעיפי(12הוא לא , הוא סעי+ אחד  
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  :ארי� ד ב�"עו

  .נכו�  

  

  :ר" היו� מר שומר

  .תודה. זו היתה ההחלטה  

  :ועדת רישוי עסקי�

  ר"יו�שולה אגמי

  .ר"יו'  ס�  כוהנוב ברו�

  יעקב בקרמ�

  שמואל ששו�

  קריפעת טור

  ציו� אלגריסי

  אמנו� זילברמ�

  ד שלמה טופז"עו

  חיי( ניר

  דורו� לוי

  ארנו� גלעדי

  

  :הר�' גב

  .אני מבקשת להוסי+ את שולה קשת  

  

  :ראש העירייה

  .אמר ל� היוע$ המשפטי  

  

  :הר�' גב

  .יגיד בית משפט  

  

  :ר" היו� מר שומר

  . יהיה אבי ניר ולא חיי( ניר9מספר   

מבקשת חברת המועצה גילה הר$ להוסי+ ש( נוס+ , אחז, אדוני היוע$ המשפטי  

  . שישנ( כבר�11ל

  

  :ארי� ד ב�"עו

  .בתור הסתייגות, ואפשר להצביע על כ�, היא יכולה להציע  

  

  :ר" היו� מר שומר
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  O.K .תאמרי את הש(. זה יהיה בהצבעה.  

  

  :הר�' גב

  .שולה קשת  

  

  

  

  

  :ר" היו� מר שומר

  .תוסיפו ואחר כ� תזכירו לי  

  

  :מר לוי

כי הוא ?  ר"רציתי לשאול הא( מישהו שהוא לא חבר מועצה יכול לכה� כסג� יו  

  .ר בעצ("אמור להחלי+ את היו

  

  :ר" היו� מר שומר

  ?אחז  

  

  :ארי� ד ב�"עו

  .זה רצוי מאוד שזה לא יהיה  

  

  :ר" היו� מר שומר

  .שזה לא יהיה מי שהוא לא חבר מועצה  

  

  :ארי� ד ב�"עו

  .ר"הסג� לא יוכל להיות היו, וא( הוא לא יהיה, ר הוא תמיד חבר מועצה"כי היו  

  

  :ר" היו� מר שומר

  .צרי� לקחת את זה בחשבו�. הבנתי  

  

  :מר ספיר

  ?ר חייב להיות חבר מועצה"בוועדת רשות היו  

  

  :ארי� ד ב�"עו

  .ג( בוועדת רשות. ר תמיד חייב להיות"היו. כ�  

  

  :ר" היו� מר שומר



  פרוטוקול ישיבת המועצה השמונה עשרה
  1' יי� מסישיבה  מ� המנ

  )2.12.2003(ד "בכסלו תשס' מתארי� ז
  
- 64 -  

  
ר "א( היו: ואני אומר לכ( את זה, מ�הערתו של היוע$ המשפטי היא כדלק, כלומר  

לקחת את . אז סגנו לא יכול להיות מי שהוא לא חבר מועצה, איננו והוא צרי� להיות חבר מועצה

  .זה בחשבו�

  

  :מר ויסנר

  .אז יש פה בעיה  

  

  

  :ר" היו� מר שומר

  .אז הוא לא יהיה  

  

  :הר�' גב

  .אני רוצה להוסי+ לוועדה למעמד האשה  

  

  :ר" היו� מר שומר

  .אני הול� להקריא את זה, רגע  

  ?יש ש(? ר או שאת( משאירי( את זה"ס מי יהיה הסג� יו"את( החלטת( מש  

  

  :מר אלנת�

  ".גד"זה   

  

  :ר" היו� מר שומר

  ?את( יכולי( להגיד מי  

  .תחליטו אחר כ�

  

  :מר לוברט

  .נסדר את זה, תשאיר את זה  

  

  :ר" היו� מר שומר

  .קיבלתי ושמעתי  

  

  : האשהועדה לקידו� מעמדה

  ר" יו�ליאורה מינקה

  ציפורה טרייסטר

  נחמה לוית�

  יעל דיי�

  שחר�עדה רבו�
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  ילג'אורנה צ

  מירה שחורי

  .ס אשה"יש מש, הנה שמענו יעל. את זה עכשיו הוספנו, טוב�יפה יו(

  צור�ר נדי� קופרטי"ד

  גילה הר$

  שולה אגמי

  

  :הר�' גב

  .ד עדי קול" להוסי+ את עו�אני מבקשת במקו( גילה הר$  

  

  :ר" היו� מר שומר

  תודה. במקומ�, להוציא  

  :ועדת תכנו� עירוני

  ר" יו�הרב נת� אלנת�

  שמעו� אביזמר

  טולה אמיר

  

  :מר ויסנר

עכשיו . דיי� אמרה שגילה הר$ צריכה להשאיר נשי(' קוד( סג� ראש העירייה הגב  

  .היא מכניסה גברי(

  

  :ר" היו� מר שומר

  . היא הכניסה אישה במקומה. לא  

  

  :הר�' גב

  .א( זה יעזור ל�, ד עדי קול"עו" גב  

  

  :ר" היו� מר שומר

  .בסדר  

  :ועדת תכנו� עירוני

  שמעו� בדיחי

  דוד�חנה ב�

  מרדכי וירשובסקי

  הדס שכנאי

  הרב שלמה זעפרני

  חביבה רובינשטיי�

  .קונט'אמנו� ז
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  .אלו� ניסי(

  

  :הר�' גב

  .אני מבקשת להוסי+ את הש( גילה הר$  

  

  :ר" היו� מר שומר

  ?במקו( מי. ל אי�אב  

  

  :הר�' גב

  .לא במקו(  

  

  :ר" היו� מר שומר

  .אנו נצביע על זה אחר כ�, טוב? את רוצה להוסי+  

  :ועדת ספורט

  ר" יו–רפעת טורק 

  אהרו� בוצר

  יאני אפשטיי�

  יובל ח$

  ד אייל יפה"עו

  אליק מינ$

  ?יש מישהו, ירוקי(

  

  :מר ויסנר

  . אני מחפש אישה. אני שומר  

  

  :ר" היו� מר שומר

  .שומרי(  

  .שומרי(? ס יש"ש

  יגאל עודני

  .אבנר הדר

  

  :הר�' גב

  .  יגאל דוידוב� במקו( גילה הר$, אני מבקשת  

  

  :ר" היו� מר שומר

  .אבל בסדר, עכשיו זה הערה לפאר  

  :ועדת בינוי ותשתית
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  ר" יו–שייקה דרורי 

  .ר"יו'  ס–יעקב שיינברג 

  

  :קריאה

  .הוא לא יכול להיות סג�  

  

  :מר לוברט

  .שאיר אותות  

  

  :ר" היו� מר שומר

נאמר שמי שהוא . תנו להגיד משהו, את( כולכ( חכמי(. אנו רוצי( לחזור על העני�  

ממשיכי( , נקודה.  תשאירו את זה–מבקש נפתלי לומר . ר"לא חבר מועצה לא יוכל להיות יו

  .הוא יודע את זה. הלאה

  בני בילקר

  דוד צבי

  

  :קריאה

  ?הוא עבר לגימלאי(  

  

  :ר" היו� רמר שומ

  .את( ג( כ� תהיו גימלאי(, א( את( תמשיכו ככה. הרבה עברו לגימלאי(  

  איברהי( אבו רמנה

  חילו שרבל

  דליה בארי

  גליה צוקרמ�

  .לא? 9יש למספר , ס"ש

  אורה בירזו�

  .גילה הר$

  

  :הר�' גב

  . דניאל יופה�במקו( גילה הר$  

  

  :ר" היו� מר שומר

  :ועדת בריאות

  ר" יו–גיא �חביבה אבי

  ר דוד גולדריי"ד
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  יעל דיי�

  אבי רבינצקי

  ר מאיר מונסילזה"ד

  צור קינ�

  .אי�? ירוקי( יש ש(

  אורנה אלוני

  מרדכי אטיאס

  .אי�? ל יש ש("מפד/אגודה

  .גילה הר$

  

  :הר�' גב

  .ר דוד צנדרו+" ד–במקו( גילה הר$   

  

  :ר" היו� מר שומר

  :ועדת תנועה וחנייה

  ר" יו� משה טיומקי�

  אביעזר ישראלי

  אסא�ד� 

  מומי עודי

  נורית רוז�

  שמואל רפאל

  צבי לבנו�

  אריה רפופורט

  הדס שכנאי

  אי�? 10ס יש למספר "ש

  .ציו� יפת

  

  :הר�' גב

  .אני מבקשת להוסי+ את שמול דוד  

  

  :ר" היו� מר שומר

  .שמענו  

  :ועדה לשכונות ורובעי�

  ר" יו–שמואל מזרחי 

  ר" סג� יו�יפה כחלו�

  רפעת טורק
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  משה יפת

  שולה אגמי

  אי�?  ליכוד יש

  חגי שקלאר

  שלמה זעפרני

   דוד טלמסוב

  .אירה גרובמ�

  

  :הר�' גב

  .אני מוסיפה את דלית אבישי  

  

  :ר" היו� מר שומר

  .את זוכרת שבסו+ אני הול� להצביע על זה  

  :ועדה לשרותי רווחה

  ר" יו�יעל דיי�

  רובי נתנזו�

  מרי( קונדה

  יעל גלזר

  שולה אגמי

  .יוכי ארלי�

  ?7פר למס? ליכוד יש

  

  :קריאה

  .לא  

  

  :ר" היו� מר שומר

  .לא

  מרדכי וירשובסקי

  רמי רז

  .אי�? ירוקי(

  .גילה הר$

  

  :הר�' גב

  .ה' ספי סמדג�במקו( גילה הר$  

  

  :ר" היו� מר שומר

  .יש דברי( שאת בסדר גמור, גילה את בסדר, את הולכת טוב  
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  :ועדת תברואה

  ר" יו� מאיר מוזס

  .אי�? ליכוד יש

  

  :קריאה

  .ניס נשי(ליכוד יכ  

  

  :ר" היו� מר שומר

  ס אי�"ש

  אריה אב�

  רפעת טורק

  אבי חו+

  יוס+ יוס+

  .�9 ו8ירוקי( מספר 

  .אמיר סלע

  .גילה הר$

  

  :הר�' גב

  . סופי מדאני�במקו( גילה הר$  

  

  :ר" היו� מר שומר

  .ספי מדאני  

  :ועדת פיקוח

   שייקה דרורי�ר" יו�ליכוד

  ירוקי( עדיי� אי�

  צדוק סרפר

  חיי( זוסמ�

  בנר'פר געו

  כריסו גנדור

  .יש מקו(. חסר ? אביב אחד יש� תל

  ס"ש

  ל צרי� להכניס"מפד/אגודה

  גדעו� סימו�

  .גילה הר$

  

  :הר�' גב

  .שולה קשת, במקו( גילה הר$  
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  :קריאה

  .צדוק סופר, לא צדוק סרפר  

  

  :ר" היו� מר שומר

  .תודה.  צדוק סופר�לכתוב  

  :ועדת איכות הסביבה

  ר" יו�מיטל להבי

  גלנעמי ס

  בתיה קינ�

  ציפי ברקובי$

  רועי מימר�

  מאיר ברימ�

  איילת סינואני

  אס+ לוית�

  ס"ש

  חיה אישו�

  .אמיר סלע

  .תאמרו, א( יש לכ( משהו, ס"ש

  

  

  

  :הר�' גב

  .אני מבקשת להוסי+ גילה הר$  

  

  :ר" היו� מר שומר

  :אלכוהול וטיפול בדרי רחוב, ועדה למלחמה בסמי�

  ר" יו�מאיר מוזס

  .ר" יו' ס� אלי אמינוב

  .צ עדיי� אי�"מר

  רונית מלמד

  אברה( טייב

  ליכוד עדיי� אי�

  אחמד בלחה

  .צחי אוסטרובסקי

  ירוקי(

  ס"ש
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  .גילה הר$

  

  :הר�' גב

  .ה'ספי סמדג, במקו( גילה הר$  

  

  :ר" היו� מר שומר

  .טוב

  :אביב� ועדת יקירי תל

  ר" יו�רו� חולדאי

  ר"מ יו" מ�נת� וולו�

  אריה שפירא

  שלי חש�

  רפעת טורק

  שראל כה�י

  שמואל מזרחי

  שייקה דרורי

  מרדכי וירשובסקי

  מאיר ישראלי

  רו� לוינטל

  

  :הר�' גב

  .'ר מאיר רקו$"אני מבקשת להוסי+ את ד  

  

  :ר" היו� מר שומר

  .זהר שביט'  פרופ�מ של רו� "מ, , רו� לוינטל שינוי, 11סעי+ : מעירי( לי, סליחה  

  

  

  :מר ויסנר

או שזה רק לסיעת , ר למנות לו ממלא מקו( אפש� למעשה כל חבר וועדה, כלומר  

  ?שינוי

  

  :ר" היו� מר שומר

כי פה לשינוי יש ? שאלו הא( לכל חבר אפשר למנות ממלא מקו(: היוע$ המשפטי  

  .מקו(�קצת ממלא

  

  :ארי� ד ב�"עו

  .אפשר  
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  :ר" היו� מר שומר

  .קיבלת תשובה. אפשר  

  :ועדת שמות והנצחה

  ר" יו–גיא �חביבה אבי

  ר"יו' ס –איתי פנקס 

  מאיר מוזס

  רפעת טורק

  שמואל מזרחי

  דורו� ספיר

  שלמה מסלאווי

  מ רו� לוינטל"מ, זהר שביט ' פרופ

  מרדכי וירשובסקי

  נת� אלנת�

  .נחמה בסוק

  

  :הר�' גב

  .'ר מאיר רקו$"אני מבקשת להוסי+ את ד  

  

  :ר" היו� מר שומר

  :ועדה לזכויות הפרט

  ר" יו–אתי פנקס 

  נורה גרינברג

  מיכאל נסר

  דעו� אקהאוזג

  אסנת נחמ�

  ליכוד

  ל"ויצמ� יניב מטע( האגודה ומפד

  מרדכי וירשובסקי

  איל� פלדמ�

  יונת� דנילובי$

  גילה הר$

  

  :הר�' גב

  .ד עדי קול"עו, במקו( גילה הר$  
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  :ר" היו� מר שומר

  :ועדה לקשרי חו�

  ר" יו�נת� וולו�

  שלי חוש�

  יפה כחלו�

  רפעת טורק

  דורו� ספיר

  רחל סמרי

  רשובסקימרדכי וי

  .ליכוד יש לה( לתת ש(

  מ"ללא מ, זהר שביט' פרופ

  ריקי קידר

  .אי�? יש. 11ס מספר "ש

  

  :הר�' גב

  .'ר מאיר רקו$"אני מבקשת להוסי+ את ד  

  

  :ר" היו� מר שומר

  :ועדת שרותי דת

  ר" יו�נפתלי לוברט

  דורו� לוי 

  מוטי עובדיה

  שלמה זעפרני

  יעקב ונה

  ישראל כה�

  טוב� רמי יו(

  ירוקי(

  רוקי(י

  מנח( הירדני

  .11' ליכוד מס

  

  :הר�' גב

  .אי� לי ש(". זכות הציבור"אני מבקשת להוסי+   

  

  :דיי�' ג

פה יש שני מקומות לירוקי( ללא ש( ומקו( אחד לליכוד ללא : אני מאוד מבקשת  

  .אני רואה בזה דבר חשוב, אני מבקשת שיהיה ש( של אשה אחת. ש(
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  :ר" היו� מר שומר

  .דתי� אני ממלי$ בתור מסורתי,א( אפשר להגיד  

  

  :קריאה

  .אנו דואגי( לנשי(  

  

  :דיי�' גב

  .ג( בתי הדי� הרבניי( דואגי( לנשי(  

  

  :ר" היו� מר שומר

  .אני ממלי$ מאוד  

  

  :מר לוי

  ?למה היא לא מכניסה אישה, יש לה נציג  

  

  :ר" היו� מר שומר

  .אני ממלי$ מה שאומרת יעל, תעשו את זה  

  ק ר י א ו ת  .טז
  

  :ר" היו� מר שומר

  .קבלו את המלצתה, ס"ש, היא ממליצה  

  :ע"ועדת שפ

  ר" יו–שלמה מסלאווי 

  שלמה דוידוב

  יוס+ אשקר

  לב�נגה בר

  כמאל אכבריה

  אריה מנדל

  שמואל קל(

  שלמה זעפרני

  גילה הר$

  הזז�בילהה קלישר

  .יחיאל אמיתי

  ?יש ל� משהו להגיד, גילה

  

  :הר�' גב
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  .צור שיז+, במקו( גילה הר$  

  

  :ר" היו� רמר שומ

  :ועדת פרוייקטי�

  ר" יו� שלמה זעפראני 

  הדס שכנאי

  ירוקי(

  רחמי( טלמסוב

  גבי קדיס

  גדי אמיר

  עודד זהבי' פרופ

  שרית ריידר

  ליכוד

  שמואל אביעד

  גילה הר$

  

  :הר�' גב

  .וקסלר מרסלו,במקו( גילה הר$  

  

  :ר" היו� מר שומר

  :וועדת תיירות

  ר" יו�שלי חוש�

  אס+ לוית�

  כוהנוב ברו�

  ס"ש

  לורד ראסל

  דוד טבח

  'יונת� דנילובי$

  גילה הר$

  ליכוד

  רחל סמרי

  .ס"ש

  

  :הר�' גב

  .דניאל יופה, במקו( גילה הר$  

  

  :ר" היו� מר שומר
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לאחר מכ� אנו . אנו הולכי( להצביע על כול(. אנו הולכי( להצבעה בעניי� הזה כ�  

  .מעבר למספרי(, נצביע בעד שמותיה( של גילה שהוסיפה

  .הוספת חבר לועדת ההנהלה:  החלטההצעת. סליחה

  

  :הר�' גב

את( מצביעי( פה על דברי( . כשמצביעי( על הכל ביחד ומדברי( על הכל ביחד  

  ,שה( שוני(

  

  :ר" היו� מר שומר

  .ג( את מדברת, גילה  

  

  :הר�' גב

  .ה( לא על פי אות( סעיפי(.  בעקרו� שלה(  

  

  :ר" היו� מר שומר

את לא . את לא לבד בזירה, כמו של� יש הערהכל אחד מאתנו יש לו הערה , גילה  

  .בוא נמשי�. לבד בזירה

  

  :הר�' גב

  .לצערי כ�  

  

  :ר" היו� מר שומר

  .זה בסדר, אני לוקח את זה על עצמי, רבותי  

  :ועדה ציבורית לבדיקת כשירות של דירקטורי�

  ,14.12.1999בהתא( לנוהל מינוי דירקטורי( שאושר במועצה ביו( , מחליטי(

  

  :�הר' גב

  ?סעי+ חדש? מה זה  

  

  :ר" היו�מר שומר

  .זה אותו סעי+. לא  

  :להקי( וועדה ציבורית לבדיקת כשירות של דירקטורי( בהרכב הבא

  ר" יו�מר משה נתיב

  

  :הר�' גב

  .אמרת( שאי אפשר מי שהוא לא חבר מועצה  

  

  :ר" היו�מר שומר

  ?אתה רוצה לענות או שאני אענה, אחז. גילה אני אענה   
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  :ארי��ד ב"עו

זו וועדה שהיא לא וועדה מוועדות המועצה אלא ועדה מייעצת , ועדה ציבורית לבחינת דירקטורי(  

זה מודל שהוא דומה לזה של ועדת . על מנת שהיא תוכל להצביע על מינוי דירקטורי( בתאגידי( העירוניי(, למועצה

  ,ובתקנות העתידיות שעומדי( להתקי� שר הפני(, רביבי

  

  :הר�' גב

  .יאהקר  

  

  :ארי�ד ב�"עו

  .יש. לא  

  

  :ראש העירייה

  .תכבדי אותו, האיש מדבר. תכבדי דובר. תני לו לסיי( את דבריו  

  

  :ארי�ד ב�"עו

חשבנו . אבל היו בה ג( חברי מועצה, בקדנציה הקודמת היתה וועדה כזאת בראשותו של משה נתיב  

אלא ועדה ציבורית שהיא מייעצת , ות של המועצהכדי שזו לא תהיה וועדה של המועצה או צו, שזה לא נכו� לעשות

  .למועצה לגבי מינוי דירקטורי(

  

  :הר�' גב

אנו הינו צריכי( לדבר על הסעי+ הזה באופ� נפרד . זה כאילו נכנס לתו� סעי+ שהוא לא מתאי(  

  .מהסעיפי( האחרי(

  

  :ארי�ד ב�"עו

זו ועדה מייעצת , עדת חובהזה לא וו, זה לא ועדת רשות של המועצה במוב� החוקי של המועצה  

  .זה נכו�, למועצה

  

  :ר" היו�מר שומר

  .זה ברור, גילה  

  

  :ארי�ד ב�"עו

  . יציע להצבעה�מי שרוצה להסתייג ממנה. זאת ההצעה שהונחה על שולח� המועצה  

  

  :ר" היו�מר שומר

שחברי מועצה לא יכולי( להיות אלה שיקבעו את הכשירות של , ושמעתי מאחז, זה ברור לי  

  .כי את תאמרי אז שה( נוגעי( בדבר, הדירקטורי(

  

  :הר�' גב

  ?אבל את(, מילא אני לא סומכת על מה שקורה פה  

  

  :מר מזרחי

  .זה כמו שאת רוצה שחברי הכנסת יקבעו מי יהיו הדירקטורי( הממשלתיי(  
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  :הר�' גב

  .אז אל תעביר את זה בהחלטת מועצה  

  

  :ר" היו�מר שומר

  ?אז מי יעביר את זה  

  

  :ר מזרחימ

  ?את מייפה את כוחו של ראש העיר? ראש העיר שיאשר את זה? אז מי יאשר את זה  

  

  :הר�' גב

  .זה לא מתאי(  

  

  :ר" היו�מר שומר

  .סליחה שאני אומר ל�, זה מתאי( מאוד  

  

  :הר�' גב

  .אני מבקשת להוריד את זה מההצעה  

  

  :ר" היו�מר שומר

  .תי להתוכחאני הפסק? בשביל מה להתווכח. שמענו, בסדר  

  ר" יו�ד משה נתיב"עו

  ד ב� ארצי יעקב"עו

  ד גרא אהוד"עו

  ברקוב כרמלה' גב

  דולב רונית' גב

  ד ברודר פנינה"עו

  ר דני קור�"ד

  ד הברמ� אית�"עו

  ד בלחה אחמד"עו

  .הרב שויר$ יהושע

  

  :מר ויסנר

, ר חברה"כי הוא יו, ר דני קור� לא יכול להיות"אבל לפי דעתי ד, אני לא פשוט ראיתי את זה לפני זה  

  .ויש פה ניגוד אינטרסי(" אחוזות חו+"ר "הוא יו

  

  :ארי�ד ב�"עו

  .זה לא פוסל אותו מלהיות חבר בוועדה הזאת,  אי� ניגוד ענייני( בדבר הזה  

  

  :ר" היו�מר שומר

  .קיבלנו את התשובה, אי� ניגוד ענייני(  

  

  :ארי�ד ב�"עו

  .ר לבי� חברותו בוועדה הזאת"אי� ניגוד ענייני( בי� העובדה שהוא יו  
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  :מר ויסנר

  .אי� לי שו( דבר נגדו  

  

  :ר" היו�מר שומר

  :בחירת ועדת ביקורת

  :לפקודת העיריות לבחור ועדת ביקורת בהרכב הבא'  ג149בהתא( לסעי+ : מחליטי(

  ר" יו– שינוי �רו� לוינטל

  מאיר מוזס

  רפעת טורק

  שלמה זעפארני

  ל לא אמרו עדיי�"מפד/אגודה

   אגמישולה

  ליכוד

  

  :מר ויסנר

ר של חברה עירונית צרי� לקבל עכשיו "כאשר יו: אני רוצה לשאול שאלה את היוע$ המשפטי  

כי א( הוא . אתה לא יכול להגיד שאי� פה ניגוד ענייני(, ע( כל הכבוד ליוע$ המשפטי, דירקטוריו� של חברה עירונית

  .לכ� אני רוצה למנוע את זה במועצה. לא? לקבל אותור יוכל "היו, "אחוזות חו+"מקבל עכשיו דירקטוריו� ל

  

  

  

  :מר וולו 

  .היא לא לוועדה, הכשירות היא עקרונית  

  

  :מר ויסנר

  .ואני מציע לא להכניס אותו, אני חושב שיש פה ניגוד ענייני(  

  

  :ארי�ד ב�"עו

  .קוד( כל הוא לא קובע  

  

  :ר" היו�מר שומר

 –ד "אומר עו, אומר היוע$ המשפטי.  מה אמר נת� וולו�שמעת. אני מכוו� אות� למשהו אחר, פאר  

  .רשמנו את זה, יוע$ משפטי שאי� ניגוד אינטרסי(

  

  :הר�' גב

  ?אבל א( הוא חושב שיש  

  

  :ר" היו�מר שומר

, הוא יכול לחשוב. הוא יושב ש( והוא יושב פה, כי הוא לא במקומו, אבל הוא לא יכול לחשוב שיש  

  . תודה על ההערה.תודה. הוא לא יכול לקבוע

  

  :הר�' גב

  .הפתעה. חברי מועצה יכולי( לחשוב: יש לי הפתעה בשבילכ(  
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  :ראש העירייה

  .לא כול(  

  

  :ר" היו�מר שומר

ה( יכולי( להרוג אותי אבל אני , אני משתדל ללכת לקראת�, זו ישיבה ראשונה שלי, גילה תשמעי  

  .אנא ממ�, תאמיני לי בפעמי( הבאות זה יהיה אחרת, ובהעשי לי ט, תני לי פע( ראשונה.  ואני מקשיב, לא מפחד

  :ועדה למת� תמיכות

  .מחליטי(

  

  :הר�' גב

' בעניי� של הגב, ר בגלל הסיבה שהזכרתי קוד("בועדת ביקורת רו� לוינטל לא יכול להיות  יו. רגע  

  ,זהר שביט' פרופ

  

  :ר" היו�מר שומר

  .קוראי( לה חברת המועצה זהר שביט  

  

  :הר�' גב

, את( יכולי(  לדחות את זה א( את( מאוד מתעקשי( שאני לא אהיה: ר"כ� אני מבקשת את היול  

 ג מורה במפורש שמישהו שהסיעה שלו קשורה בניהול או בהסכ( ע( ראש 149' כי סעי+ ד, אבל הוא לא יכול להיות

  .אולי ל� יקשיבו, א את הסעי+אני מבקש שאדוני היוע$ המשפטי יקר. לא יכול להיות, העירייה לנושא של ניהול העיר

  

  :ר" היו�מר שומר

  .שמענו  

  .אדוני היוע$ המשפטי

הא( זה . מאחר שהוא קשור ע( מישהו בסיעה שקשורה לניהול העיר, ר"היא טוענת שרו� לוינטל אינו יכול להיות יו

  .הר$'  טוענת הגבאבל, הוא באופוזיציה, הוא לא בניהול העיר. תסביר את הנושא של ניהול לצור� העני�? קשור

  

  :ארי�ד ב�"עו

    .היא לא נמנית ע( סיעות ההנהלה ולכ�  

  

  :הר�' גב

  . תקרא את הסעי+�קט�' סעי+ ד  

  

  :ר" היו�מר שומר

  .לא שותפה לניהול העיר. נקודה, שינוי לא שותפה לניהול העיר  

  

  :הר�' גב

  ?הוא עונה  

  

  :ר" היו�מר שומר

  .אני עונה ל�, לא לא  

  

  :ראש העירייה
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  .לא שמעתי שיש אתה הסכ( לניהול העיר  

  

  :ר" היו�מר שומר

  .אי� שו( הסכ( את(. נכו�  

  

  :הר�' גב

  ?מה? מה  

  

  :ר" היו�מר שומר

יש שלוש מפלגות . הוא אמר את זה. נקודה, אמר ראש העיר שה( לא שותפי( להסכ( לניהול העיר  

  .נקודה, שעדיי� לא סוכ( את�

  

  :הר�' גב

אני . נה קשורה בהסכ( המתייחס לכהונת ראש העירייה או לניהול העירייהסיעתו אי: סליחה אדוני  

  ,רוצה לדעת הא( יש הסכ( ע(

  

  :ר" היו�מר שומר

  .אמר ראש העיר שאי�  

  

  :הר�' גב

  .כי זה הול� לבית משפט, זה חשוב, הוא צרי� להגיד את זה לפרוטוקול. לא לא  

  

  :ר" היו�מר שומר

  ?למה תמיד תמיד תמיד בית משפט  

  

  :הר�' גב

  .אי� לי ברירה אחרת  

  

  :ר" היו�מר שומר

העיר שהוא �את זוכרת בדברי ראש: גברתי. ת� לי דקה, אחז. אני רוצה להזכיר ל� משהו, גבירתי  

  .את יכולה הרי לזרוק אותי מהתפקיד תכ+. תקשיבי לי, ביניה( הירוקי(, שיש שלוש מפלגות, אמר הערב כא�

  

  :הר�' גב

  .חס וחלילה  

  

  :ר" היו�מרמר שו

שלא סוכ( את� שו( , שיש שלוש מפלגות במועצה, והקשיבו כול(, אמר ראש העיר בדבריו. תקשיבי  

אמר את זה . נקודה. שינוי וזכות הציבור, הירוקי(: ביניה�. דבר בנושא של הסכמי( ע( ניהול העיר וקואליציה

וא( מתקשרי( לזה ,  להוסי+ על זה שו( דבראי� צור�, אני חושב שאמר דברי( ברורי(. בתחילת הערב בהופעתו כא�

  .ה( לא קשורי( לניהול העיר, נושא של ניהול העיר

  

  :הר�' גב

  ?למה  
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  :ר" היו�מר שומר

ג( את שותפה לניהול . ד מתוסכל"ואני אומר ל� את זה כעו, אני אומר ל� עוד משפט אחד, כי בגדול  

  . העובדה כי עצ(, למרות שאת לא בקואליציה, ג( את שותפה. העיר

  

  :הר�' גב

ר ועדת "כאילו בגלל זה האופוזיציה רוצי( שהיא תהיה יו. לא בהסכמי( ע( ראש העירייה, לא    

  .והיא כ�, אני לא מקבלת ממנו כלו(, זה בדיוק העניי� . הביקורת

  

  :ר" היו�מר שומר

  !המו�! המו�! הזכות לדבר זה לקבל המו�? מה זה את לא מקבלת  

  ?תאתה רוצה לענו, אחז

  

  :ארי�ד ב�"עו

  .אי� שו( מניעה שהיא תשמש בוועדת ביקורת, מבחינת קריאת הסעי+, מבחינה טכנית  

  

  :ר" היו�מר שומר

  .ובזה נסתיי( העניי�,  רו� לוינטל�אנו חוזרי( על העניי� הזה. אני מקבל. תודה  

  .ועדה למת� תמיכות: לאישור מועצת העיר

  :מחליטי(

למנות וועדה , )ד" התשמ9סעי+ / ל משרד הפני("פורס( בחוזר מנכ(שויות מקומיות בהתא( לנוהל מת� תמיכות של ר

  :למת� תמיכות בהרכב הבא

  ר" יו– ראש העירייה �רו� חולדאי

  סגנית ראש העירייה, יעל דיי� 

  סג� ראש העירייה, ארנו� גלעדי

  מ ראש העירייה" מ�נת� וולו�

  . סג� ראש העירייה–דורו� ספיר 

  .היוע$ המשפטי או נציגיה( יוזמנו דר� קבע להשתת+ בדיוני הוועדהגזבר העירייה ו

  

  :הר�' גב

  .אני מבקשת להוסי+ את גילה הר$  

  

  :ר" היו�מר שומר

  .שמענו, הוספת  

  

  :אפלבלט' גב

  .זה רק סגני ראש עירייה. אי אפשר  

  

  :ר" היו�מר שומר

אני רואה . היות שותפה לניהול העיראת רוצה ל, תני חיו� פע(, גילה. אנו נצביע על זה אחר כ�, אתי  

  .זה בסדר, שאת רוצה להיות שותפה לניהול העיר

  :אביב יפו�מינוי ועדה לשימור אתרי� למרחב התכנו� תל: לאישור מועצת העירייה

  :מחליטי(
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לבחור וועדה לשימור אתרי( בהרכב , �1965ה" לתוספת הרביעית של חוק התכנו� והבנייה התשכ10בהתא( לסעי+ 

  :ורטהמפ

  ר" יו� סג� ראש העירייה�דורו� ספיר

  ר" סג� יו–נת� אלנת� 

  אריה שומר

  זהר שביט' פרופ

  )לא מהנדס העיר( הבקיא בענייני התכנו� �עובד הרשות

  . בעל דעה מייעצת�מי שמצוי בענייני שימור מבני(

  .או נציגיה(, לישיבות הוועדה יוזמ� דר� קבע מהנדס העיר ומתכנ� המחוז

  

  :דיי�' גב

צ ויתרה על ראשות ועדה אחרת "אני רוצה לצי� שמר. צ בלי ש("אני מבקשת להוסי+ נציג מר  

  .ובחשבו� הכללי אני מניחה שאנו יכולי( לקבל מקו( בוועדה חשובה זו

  

  :ר" היו�מר שומר

נציג של , אביב יפו ש( נוס+�יעל דיי� מבקשת להוסי+ לסעי+ שימור אתרי( למרחב התכנו� תל  

  . המוזכרי( פה�7למעבר , צ"מר

  

  :ארי�ד ב�"עו

  .ההרכב קבוע בחוק התכנו� והבנייה וזה לא נית� לשינוי. לא לא  

  

  :דיי�' גב

  .הבנתי  

  

  :ר" היו�מר שומר

  :אני ממשי�  

  :ועדת כבאותלאישור מועצת העירייה 

  : למנות ועדת כבאות בהרכב הבא�1959ט" לחוק שירותי הכבאות התשי12בהתא( לסעי+ : מחליטי(

  ר" יו–ה טיומקי� מש

  אלי אמינוב

  מרדכי וירשובסקי

  חיי( ב� יקיר

  .דוד עטר

  .ועדה לשמיעת השגות בכיבוי אש: לאישור מועצת העירייה

לבחור את , �1991ב"התשנ, )מניעת דליקות) (שירותי כבאות(אביב יפו � לחוק העזר לתתל6בהתא( לסעי+ : מחליטי(

  .כיבוי אשר הוועדה לשמיעת השגות ב"משה טיומקי� כיו

  . מהנדס העיר ומפקח כבאות ראשי או נציגו�בוועדה מכהני( מכוח תפקידי(

  

  :הר�' גב

  .זה לא מתאי( ולא נכו�. טיומקי� הוא בוועדת כבאות וג( בוועדה לשמיעת השגות  

  

  :מר טיומקי�

  .כ� זה היה ג( בקדנציה הקודמת, זה פועל יוצא מהתפקיד  
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  :הר�' גב

  .זה לא נכו�  

  

  :מר אלנת�

  .זה החוק  

  

  :ארי�ד ב�"עו

שיש לה( , זה לפי החוק וזה לפי חוק עזר. הסברנו מה זה ועדה להשגות. זה שני דברי( שוני(  

  .תפקידי( מאוד מוגבלי(

  

  :ר" היו�מר שומר

  .ח"בחירת ועדת מל: לאישור מועצת העירייה  

  :אח בהרכב הב"לפקודת העיריות לבחור ועדת מל'  א149בהתא( לסעי+ : מחליטי(

  ר" יו–רו� חולדאי 

  מ" מ�משה טיומקי�

  שינוי

  שולה אגמי

  ליכוד

  דוד כחלו�

  .דוד עזרא

  :בחירת ועדת בטחו�לאישור מועצת העירייה   

  :למנות ועדת בטחו� בהרכב הבא, לפקודת העיריות '  ב149בהתא( לסעי+ : מחליטי(

  ר" יו–משה טיומקי� 

  אביר( מאיה

  וורו� אברה(

  ליכוד

  דורו� לוי

  פלנטרשלמה 

  מ ער� בראל"מ, אמיר גרנית

  .שר החינו� והתרבות והשר לבטחו� פני( ככל שיראו צור� למנות נציג, נציג שר הבטחו�

  .הוועדה רשאית  להחליט על צרו+ חברי( נוספי(

  .ועדה למימו� הוצאות משפט של חברי מועצה: הצעת החלטה למועצה  

  

  :קריאה

  .לא מביאי( את זה היו(, לא  

  

  :ר"היו �מר שומר

  .זה נכו�, סליחה, לא מביאי( את זה היו(  

  :מינוי ועדה לפיטורי עובדי�  

  : למנות וועדה לפיטורי עובדי( בהרכב הבא2) א (171בהתא( לסעי+ 

  ר" יו�נת� וולו�

  דורו� ספיר
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  ארנו� גלעדי

  זהר שביט

  :מוזמני( קבועי( לוועדה

  ל העירייה"מנכ

  ל למשאבי אנוש ומינהל"סמנכ

  . או נציגויוע$ המשפטי

  

  :מר ויסנר

  ?למה יש ועדה לפיטורי עובדי(  

  

  :ארי�ד ב�"עו

  .אבל היא קבועה בחוק כאופציה, זו ועדה חדשה  

  

  :ר" היו�מר שומר

  :ועדת הנחות: לאישור מועצת העירייה  

, �1993ג"התשנ) הנחה מארנונה( לתקנות ההסדרי( במשק המדינה 5ותקנה , לפקודת העיריות'  ד149בהתא( לסעי+ 

  :לבחור בוועדת הנחות כמפורט להל�

  ר"  יו�שלמה מסלאווי

  ר"מ יו" מ–רפעת טורק 

  רו� לוינטל

  גזבר העירייה או מי שהסמיכו לכ�

  מנהל אג+ הרווחה או מי שהסמיכו לכ�

  מנהל אג+ לגביית ארנונה או מי שהסמיכו לכ�

  היוע$ המשפטי או מי שהסמיכו לכ�

  

  :הר�' גב

  .והוא לא,  במקו( מי שנחזה להיות אופוזיציה,אני מבקשת את גילה הר$  

  

  :מר ספיר

  ?מי הז  

  

  :הר�' גב

  .רו� לוינטל  

  

  :דיי�' גב

  ?הוא מתחזה  

  

  :מר מזרחי

  .תזכרי גילה שבקדנציה הקודמת לא הגעת לישיבות  

  

  :ר" היו�מר שומר

  .לא לקחת את זה אישי, לא אישי  

  

  :מר מזרחי
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  !?הכל כשר. אי� ל� בעיה, רק לבקש להיות בוועדה  

  

  :ר" היו�מר שומר

  .לא אישי, שמוליק  

  .תאמרי, גילה אני שומע

  

  :הר�' גב

  .במקו( רו� לוינטל, מאחר שאני האופוזיציה היחידה פה ,  גילה הר$�אני מבקשת  

  

  :ר" היו�מר שומר

  .רשמנו את זה  

  :מינוי ועדה לבטיחות בדרכי�לאישור מועצת העירייה   

  :לבחור וועדה לבטיחות בדרכי( בהרכב הבא, לפקודת העיריות'  ו149בהתא( לסעי+ : מחליטי(

  ר" יו�רו� חולדאי

  ר"מ יו" מ�משה טיומקי�

  דני פולישק

  שינוי

  שייקה דרורי

  ס"ש

  משה מדמו�

  מר שוטה חובל, מנהל האג+ לפיקוח על הבנייה

   מר דרור לוט��סג� מנהל מינהל החינו�

  ר בני מאור"ש ד"מנהל מינהל בת

  ועה מר שלמה פלדמ�מנהל אג+ התנ

  נציג גופי( העוסקי( בנושא בטיחות בדרכי(

  נציגי שכונות

  נציג שר התחבורה

  .נציג השר לבטחו� פני( לפי קביעת מפקד המרחב

  

  :מר אלנת�

הא( נציגי מפלגות לא ?  הא( בוועדה הזאת לא צריכי( להיות חברי מועצה�רציתי רק לשאול  

  .וע לי זה וועדה סטטוטוריתעד כמה שיד? צריכי( להיות חברי מועצה

  

  :ארי�ד ב�"עו

  .הוועדה הזאת מורכבת ג( מחברי מועצה וג( מנציגי( מהציבור  

  

  :מר אלנת�

  ?הא( מטע( מפלגות אפשר למנות אנשי( שה( לא חברי מועצה  

  

  :ארי�ד ב�"עו

  .בהחלט  

  

  :ר" היו�מר שומר

  .בחירת וועדה לקליטת עלייה: לאישור מועצת העירייה  
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  :לפקודת העיריות לבחור וועדה לקליטת עליה בהרכב הבא'  ה149 בהתא( לסעי+ :מחליטי(

  ר" יו–ס " ש–דורו� לוי 

  . סג�–רחמי( טולמסוב 

  חנ� מאירי

  צ"מר

  טלסמ� אנה

  

  :מר ספיר

  .1אביב �תשאיר כא� תל  

  

  :ר" היו�מר שומר

  .1אביב �תל

  רומ� בורוכוב

  ירוקי(

  אירה גרובמ�

  ירו� לויט

  .גילה הר$

  

  :הר�' גב

  . זכות הציבור�במקו( גילה הר$  

  

  :ר" היו�מר שומר

  .בחירת ועדה לקידו� מעמד הילדשל אישור מועצת העירייה , אני אומר רק את הכותרת  

  : לבחור בוועדה לקידו( מעמד הילד בהרכב הבא�לפקודת העיריות'  ז149בהתא(  לסעי+ : מחליטי(

  .ר" יו� יעל דיי��ירסגנית ראש הע, אני רוצה לחזור על ראש הוועדה

  

  :דיי�' גב

 25או לפחות , אלא ג( ההרכב שלה, לא רק שהיא סטטוטורית, אני רוצה לומר שהוועדה הזאת  

נציג המשטרה , נציג מועצת התלמידי(, נציג הסתדרות המורי(, כולל נציג הסתדרות ההורי(, מחבריה נקבעו בחוק

הוספתי נציגי( , היא כמעט מהווה מעי� מועצה ציבורית, יא גדולהולכ� הוועדה הזאת ה, הדברי( שהוספתי. 'וכו' וכו

  .הילד בסיכו�, של ארגונ(י שעוסקי( ישירות בילד החוסה

  

  :הר�' גב

  .אי� פה הגבלה של מקו(, ר עדי קול"אני מבקשת להוסי+ את ד  

  

  :מר אלנת�

  .הא( החוק מגביל את מספר חברי המועצה, אני בדקתי ע( היוע$ המשפטי   

  

  : דיי�'גב

  .5 ועד �3הוא מגביל מ  

  

  :מר ויסנר

  . ארנה בנאי�כתוב כא�  
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  :ר" היו�מר שומר

  .אתה צודק  

  

  :אפלבלט' גב

  .'הבת שלי כותבת ארנה בלי ו  

  

  :מר אלנת�

לא יכול להיות . אני חושב שכדאי שלמפלגות הדתיות יהיה לפחות נציג אחד בוועדה הזאת  

  .שלמפלגות הדתיות לא יהיה נציג

  

  :הר�' גב

  ?למה  

  

  :מר אלנת�

  .ויש לנו הרבה ילדי(, כי ג( לנו יש ילדי(  

  

  :ר" היו�מר שומר

  .אני שואל? אפשר להוסי+  

  

  :ארי�ד ב�"עו

  ?כנציגי ציבור או כחברי מועצה  

  

  :מר אלנת�

  .חבר מועצה  

  

  :ארי�ד ב�"עו

  .ויש מקו( לחמישי,  חברי מועצה4יש כרגע . חבר  מועצה זה עד חמישה  

  

  :ר" היו�רמר שומ

  ר" יו�יעל דיי� 

  שלמה מסלאווי 

  אורנה בנאי

  .זהר שביט' פרופ

  .יש לנו ארבעה

  

  :ארי�ד ב�"עו

  .אז יש מקו( לחמישי  

  

  :מר אלנת�

  .כמי שיש לו את מספר הילדי( הגדול ביותר, אני מבקש להיות חבר בוועדה הזאת  

  

  :ר" היו�מר שומר

  .יושבי בית� אשרי �תגיד. מטע( לזות, אל תגיד את המספר  
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  :מר וולו 

אחת הוועדות שיכולה בהחלט , בגלל היצוג הרחב שיש פה, אני רואה בוועדה לקידו( מעמד הילד  

לכ� אני חושב שצרי� לדאוג לכ� שבאמת כל הארגוני( שיש לה( נגיעה . להשפיע על הפעילות בחיי העיר שלנו

ר הוועדה להביא למועצה הבאה "הציע לאפשר ליואני רוצה ל. תהיה לה( אפשרות לשלוח נציגי(, לנושאי( האלה

  .או א( יש חברי( נוספי(, במידה שה( לא כלולי( כא�, שמות של ארגוני( נוספי(

  .באותה הזדמנות אני רוצה להציע לצר+ את שלי חוש� שעומדת בראש ארגו�

  

  :ר" היו�מר שומר

  .נצביע על זה  

  

  :מר ויסנר

  . א+ ילד כא�ואני לא רואה, זו וועדה כל כ� חשובה  

  

  :דיי�' גב

  .ר מועצת התלמידי("יו, יש  

  

  :מר ויסנר

  ?באיזה גיל הוא  

  

  :ר" היו�מר שומר

  18.  

  

  :מר ספיר

  .את גני הילדי(  מייצגי( חברי המועצה  

  

  :ר" היו�מר שומר

מ ראש " מ�הא( אתה מקבל את הצעתו של מר וולו�? עד איזה מספר: אדוני היוע$ המשפטי  

  ?העירייה

  

  :ארי�ב�ד "עו

. אפשר ללא הגבלה, החברי( מקרב הציבור. חברי מועצה זה עד חמישה. אי� מספר  לוועדה הזאת  

  .ככל שהמועצה תקבע

  

  :ר" היו�מר שומר

  .ויעל, את מה שמבקש מר וולו�, אפשר לקבל את מה שמבקשת גילה הר$  

  

  :דיי�' גב

זה , תקרא את זה, ה ממש אחד אחד ז�ואני מבקשת לציי� שהרשימה שאני הגשתי, הציעו נת� וגילה  

מלשכת ראש העירייה אמרו לי שהוועדה . אני הגשתי רשימה שכללה את כל אות( הדברי( שנת� אומר. אנשי מקצוע

. 11זה לא במתכונת של , כלומר. �25אבל על פי חוק הוועדה הזאת כבר מתחילה ב, הזאת היא גדולה יתר על המידה

שלמועצה הבאה , אני מציעה מר שומר. ואני הוספתי נציגי ארגוני(, �25מתחילה במראש אנו מדברי( כא� על ועדה ש

אני . אני מציעה שתהיה לנו אפשרות להביא. ואני אביא רשימה של אנשי( נוספי( שה( אנשי מקצוע, אנו נדו� בזה

אני אבחר לי . הוועדה לקידו( מעמד הילד תתכנס בפע( הראשונה לפני ישיבת המועצה הבאה: מבטיחה יחד ע( זאת
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מלבד העניי� של חברי , אני אזמי� כמשקיפי( את כל אות( האנשי( שמייצגי( ואמורי( להיות ש(, ואני אעשה זאת

אני ,  אנשי(�4�5וא( יהיה מצב שאנו נבקש להרחיב את הגו+ עצמו בעוד . כ� שזה יסתדר  מבחינת החוק, מועצה

  .אביא את זה למועצה

  

  :ר" היו�מר שומר

  .בסדר  

  

  :אש העירייהר

ג( ככה אי אפשר לנהל . זה מספיק לועדה ולא צרי� להגזי(,  איש35יש בוועדה הזאת . סליחה  

  .ונגמר העני�, יש ועדה, זהו.  איש35דיוני( ע( 

  

  :דיי�' גב

  .המועצה מבקשת  

  

  :ראש העירייה

  .זו הבעיה. טובת הילד, רק לא העניי� עצמו,  סיבות לבקשות1,000יש , הסיבות לבקשות, רבותי  

  

  :דיי�' גב

  .אתה לא יכול להאשי( אותי שהגשתי רשימה, תראה את הרשימה  

  

  :ראש העירייה

  .אני רוצה לעזור ל�, אני לא בא אלי� בטענות  

  

  :הר�' גב

  .שיעמידו להצבעה פה, אני מבקשת את הש( שביקשתי  

  

  :ר" היו�מר שומר

 קיבלה באמת קצת קונוטציה �35 של הוכל הוועדה , מאחר שהנושא הזה עולה, אדוני ראש העיר  

  . לעול( לא יגיעו�35הלוא כל ה, יותר רחבה מכל הוועדות האחרות שנאמר כא�

  

  :ראש העירייה

מפני שה( , ויש פה חוקי( שלדאבוני קיימי(, כי יש פה סיפור של ייצוגיות, כל התפירה פה נתפרה  

ממילא צריכות להיתפר על פי הסכמי( , אלה ומספר�הוועדות ה. ענייניות�לא מאפשרי( להקי( וועדות מקצועיות

  .ואחוזיי( של הסיעות השונות, קואליציוניי(

  

  :דיי�' גב

  ?הוועדה הזו  

  

  :ראש העירייה

  .כל הוועדות  

, כל חבר שנכנס מטע( סיעה מסויימת, מפני שבסופו של דבר  מספרית. אבל התשובה היא כ�, את לא יודעת, גבירתי

שלא , יש נושאי( שה( עדיי� לא מופנמי( אצל חברי מועצה חדשי(. כ"וועדה אחרת בסהאחר כ� נספר האחוז ב

: שבא ואומר, אני מיד נתק+ על ידי מישהו אחר מסיעה אחרת, מכירי( את החוק ולא מביני( שכשאני מכניס מישהו

על פי מפתח , הרשימהוכרגע לפחות זו , לכ� העסק נתפר על פי מפתחות. עכשיו מגיעה ג( לי יצוגיות כזו או אחרת
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הוא יצטר� לעשות את זה , וא( למישהו יש רצו� או יהיה רצו� להוסי+ אחר כ�, על פי כל האחוזי( למיניה(, סיעתי

יעלו פה הצעה להקי( ,  איש80א( מישהו חושב שצרי� פה וועדות של . ונעלה את זה למועצה בהמש�, במסגרת הזו

אי� שו( .  איש שיסתובבו ע( כרטיסי ביקור של חבר וועדה בעירייה120יהיו .  איש120אולי ג( .  איש80פה ועדות של 

  .זו המציאות כרגע, אז זו ההצעה. בעיה

  

  :ר" היו�מר שומר

אני הול� כרגע להצבעה . אנו הולכי( להצבעה. אנו רשמנו את מה שנאמר על יד�, אדוני ראש העיר  

  .יקשה מעבר למה שהמכסות אומרותבנושא של התוספות שהיא ב, של חברת המועצה גילה הר$

  

  :הר�' גב

מעל , אתה קורא לזה תוספת. אני ביקשתי להוסי+ ש( של נציג שלי: אני רוצה להגיד, סליחה  

  .אני ביקשתי להוסי+ ש( של נציג שלי. זה לא מה שביקשתי, המכסות

  

  :ר" היו�מר שומר

. ה הר$ לשמות שהיא ביקשהאני מבקש להעלות להצבעה את בקשותיה של גיל: אני חוזר ואומר  

  .לתוספות

  ?מי בעד

  

  :הר�' גב

  .אני מבקשת שמית  

  

  :ר" היו�מר שומר

  ה  צ  ב  ע  ה  

  :ה"נמנעי� ה :ה"נגד ה  :ה"בעד ה  

  כחלו�    שומר  הר�  .1

  חולדאי      .2

  ספיר      .3

  אגמי      .4

  מזרחי      .5

  גלעדי      .6

  מסלאווי      .7

  דרורי      .8

  וולו       .9

  טיומקי�      .10

  פנקס      .11

  דיי�      .12

  מינקה      .13

  זעפראני      .14

  לוי      .15

  אלנת�      .16

  שכנאי      .17

  ויסנר      .18

  

   חבר מועצה1 –נמנע ,  חברי מועצה18 –נגד ,  חבר מועצה1 –בעד 
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  . לא התקבלה� הר� לתוספות' הצעת הגב: החלטה

  

  :ר" היו� מר שומר

קוני( של השמות וחוסר כולל התי, מי בעד ההצעה שלנו כפי שהוגשה למועצה  

  .השמות שצרי� להשלי(

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

  אי�    הר�  שומר  .1

  חולדאי  .2

  ספיר  .3

  אגמי  .4

  מזרחי  .5

  גלעדי  .6

  מסלאווי  .7

  דרורי  .8

  גלעדי  . 9

  טיומקי�  .10

  מוזס  .11

  פנקס  .12

  דיי�  .13

  כחלו�  .14

  מינקה  .15

  לוברט  .16

  אניזעפר  . 17

  לוי  .18

  אלנת�  .19

  שכנאי  .20

  ויסנר  .21

  

  .אי�� נמנעי�,  חבר מועצה1 –נגד ,  חברי מועצה21 –בעד 

  

  :הר�' גב

  .אני מתנגדת כי אני חושבת שהיו פה החלטות לא חוקיות  

  

  :ארי� ד ב�"עו
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אני מציע שכרגע הועדות שאושרו יהיו , היות שחלק מהוועדות שלנו ה� בהרכב חסר  

  ,ל היתר יתווספווכ, בהרכב הזה

  

  :מר אלקיי�

  .ש( יתווס+ ש(. היכ� שכתוב ש( הסיעה  

  

  :ארי� ד ב�"עו

וההתכנסות שלה לא תהיה , כי אחרת יכול להיווצר מצב שיהיה הרכב חסר בוועדה  

  .חוקית

  

  :ר" היו� מר שומר

  .קיבלנו את ההערה, בסדר  

  

  :ארי� ד ב�"עו

כל ,  כל נציגי הציבור�יבשנולפי נוהל שג, אני מבקש לדווח שכל נציגי הציבור  

שבא מביאי( לידיעת( את תנאי הכשירות , הנציגי( מקרב הציבור יצטרכו לחתו( על הצהרה

  .וה( יצטרכו לחתו( בחתימת יד( כי הדבר ידוע לה(, לשמש כחברי( בוועדה

  

  . מ א ו ש ר–) רשות וחובה( בחירת וועדות �   9סעי! : החלטה

  

  :ותשינויי� בוועדות עירוני . 10

  

  :ר" היו� מר שומר

  : הוספת חבר לוועדת ההנהלה:הצעת החלטה למועצה  

  

  :הר�' גב

    .אי� לי את החומר הזה  

  

  :מר אלקיי�

  .לכול( יש. זה מופיע בחומר גילה  

  

  :ר" היו� מר שומר

 2.12.2003בהמש� להחלטת המועצה מיו( ,  לפקודת העיריות147בהתא( לסעי+   

  :ה"לבחור בה

  . רק הוא כחבר בוועדת ההנהלה,הרב נפתלי לוברט

  

  :מר זעפראני
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  .ג( אותי, לא לא  

  

  :ר" היו� מר שומר

  .קיבלנו, בסדר  

  

  :מר אלנת�

  .אנו לא ממני( א+ אחד  

  

  :מר זעפראני

זה משהו , ר סיעה"כאשר אני לא אהיה יו. ר הסיעה ואנו מחליט"בינתיי( אני יו  

  .אחר

  

  :ראש העירייה

  . בצורה כזאתלא עושי( את זה, חברי(, חברי(  

  

  :ר" היו� מר שומר

  .רציתי להגיד את זה  

  

  :מר זעפראני

  .אני העברתי את זה כבר ביו( חמישי  

  .ר הסיעה"אני מבקש לכבד את הבקשה שלי כיו

  

  :ראש העירייה

  .לא עובדי( ככה, לא, לא  

  

  :מר זעפארני

  .ר הסיעה"אני יו. זה לא נכו�  

  

  :ראש העירייה

  .אנחנו נחליט, תשאיר ש( פתוח.  את זהאנו נגמור, תתאפקו, לא לא  

  

  :מר זעפראני

  .זה טעות, זה לא החלפה  

  

  :ראש העירייה

  .עד שהסיעה לא תבוא אלי ותחליטו, ס אי� בינתיי( נציג בהנהלה"לש, רגע סליחה  
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  :הר�' גב

  .אומר ל� ראש הסיעה  

  

  :ראש העירייה

  .אני לא שאלתי אות�  

  

  :מר זעפראני

  .תתעסקי בענייני( של�  

  

  :ראש העירייה

  .תודה, לא ממני( עכשיו נציג להנהלה, אני מבקש. תתאפקי  

  

  :ר" היו� מר שומר

  :אני רוצה להגיד לכ( משהו  

  .פוסק ראש העיר, מאחר שיש מחלוקת. לא היתה מחלוקת, א( לא היתה מחלוקת

  

  :הר�' גב

  ?ראש העיר קובע לה(  

  

  :ר" היו� מר שומר

  .ראש העיר קובע, הוא קובע  

אני . הוא ראש העירייה, הוא נבחר כראש העיר, הוא ראש העיר, הוא קובע, לא לה(, קובעהוא 

  .אני ממשי� הלאה, ביקש ראש העירייה שתעלו אליו מחר ותסכמו את זה אתו, מבקש

  :מינוי ממלא מקו� בוועדת כספי�: הצעה להחלטה בוועדה  

  ,מחליטי(

  

  :הר�' גב

  .בר על הסעי+ הזהאני רוצה לד, זה סעי+ נפרד, רגע רגע  

  

  :ר" היו� מר שומר

  .זה אותו סעי+, זה המש�, לא לא  

  

  :הר�' גב

  ?מתי הגיע החומר  

  

  :אפבלבלט' גב

  .ביו( חמישי  
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  :הר�' גב

אני מבקשת על הנושא של ועדת , יש פה סעי+ נוס+. אני מבקשת. יש גבול, לא  

  .עכשיו, כספי(

  

  :ר" היו� מר שומר

. שבי במקו(. אני מבטיח שאני אקרא ל�. ני אקרא ל�א, שבי במקו(, תני לי לגמור  

אני . אני רוצה שתקשיבי טוב, גילה. זה בסדר, א( זה יל� כ�. לפחות תקשיבי לי ואני אקשיב ל�

  .הול� לקרא

  .יש ל� מזכירה? למה אי� ל� את החומר

  

  :הר�' גב

  .כ�  

  

  :ר" היו� מר שומר

שאי� ל� מזכירה ואני צרי� לעזור יש ל� מזכירה או ? תעני לי? קיבלת מזכירה נכו�  

  ?ל�

את  , אני מקריא את כל הוועדות שישנ�: אני מבקש את תשומת לבכ( לדבר הבא  

  .תני לי לעבור אחד אחד, גילה הצבעת לומר משהו ואני את� ל� לעלות, השינויי(

  .בנושא של חבר לועדת ההנהלה, סעי+ ראשו� עברנו

  .10סעי+ : אני עובר לועדת כספי(

 לפקודת העירייה למנות את רו� לוינטל כממלא מקומה של �150 ו149בהתא( לסעי+ : טי(מחלי

  .זהר שביט בוועדת הכספי(' פרופ

  .כול( יקשיבו. תקשיבי, אני ממשי� הלאה

  :בוועדה להקצאת מקרקעי�מינוי חברי( 

, 2.12.2003 לפקודת העיריות ובהמש� להחלטת המועצה מיו( 150בהתא( לסעי+ : מחליטי(

בוועדה להקצאת מקרקעי� ואת יפה כחלו� במקו( אתי ) כנציג סיעת שינוי(למנות את רו� לוינטל 

  .פנקס

 לפקודת העיריות 150מחליטי( בהתא( לסעי+ : מינוי חבר בוועדת נכסי(: הצעה אחרונה

נציג , יואב אריאל כחבר ועדת נכסי(' למנות את פרופ, 2.12.2003ובהמש� להחלטת המועצה מיו( 

  .ר מטע( שינויציבו

  

  :הר�' גב

ההרכב הסיעתי הכולל של כל ועדות . אני חוזרת לנושא של הרכב ועדות החובה  

, יהיה תוא( ככל שנית� את ההרכב הסיעתי של המועצה'  ב149 עד 148החובה הנקובות בסעי+ 

  .ובלבד שבכל אחת מהוועדות יהיה נציג לפחות מסיעה שאינה מיוצגת בוועדת הנהלה
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ולפחות , הסיעה שלי איננה מיוצגת בוועדת ההנהלה. 149( על ועדת כספי( בסעי+ אנו מדברי

אז מהבחינה הזאת , אפשר לומר שזו היחידה שלעול( לא תהיה מיוצגת בהנהלה כפי שהיא קיימת

  .אפשר להיות ג( רגועי(

 עוד שאנו, אני מקווה שאתה קיבלת את ההחלטה של השופט עוזי פוגלמ� בעניי� של צווי הביניי(

טועני( כי אי� יסוד בדי� . אביב�המשיבי( זו עיריית תל. המשיבי(: וכ� כותב . מוזמני( לדיו� ש(

על פי . ארי בבית משפט�זו הטענה של אחז ב�, זאת הטענה של המשיבי(, המועצה חייבת. לבקשה

לל בג. שאחרת תיקלע הרשות לשיתוק שלטוני,  הדי� להקי( מוסדות וסיעות ולמנות דירקטורי(

מוסי+ . בגלל זה לא בוחרי( היו( ועדה לתרבות ואמנות, זה למשל לא בוחרי( היו( ועדת חינו�

כי סיעתה תקבל יצוג נאות בוועדות או , ככל שהעותרת יכולה לדרוש הוא: מר אחז ב� ארי

 שאומר – 162, שזה הסעי+ שהקראתי לכ( עכשיו',  א150כמתחייב מסעיפי( , בדירקטוריוני(

לפקודת ,  שזה מדבר על הנושא של הדירקטוריוני(– 3'  א� 249ו, גבי וועדות רשותאותו דבר ל

  .כאשר אלה ימונו, העיריות

לא מצאתי על פי אמות המידה , לאחר ששקלתי טענות הצדדי(: השופט אומר  

לא נית� לאסור על המועצה : והוא מסביר. כי יש עילה למת� צו הביניי( המבוקש, המקובלות

ופ� גור+ לעשות את המינויי( הנדרשי( בהתא( לשיקול דעתה ובכפו+ להוראות מלכתחילה ובא

  .שהיוע$ המשפטי מסר בבית משפט שכ� זה יתנהל, הדי�

בגלל שלפחות , שזה אני, אתה צרי� למנות מהסיעה שלי,  חברי ועדת כספי(11מתו� , את( פה

, ואתה נדרש, עדת הנהלהוהסיעה שלי איננה מיוצגת בוו. מסיעה שאינה מיוצגת בועדת הנהלה

, זה נכו� לכל שאר הוועדות. המועצה נדרשת להציג את המועמדות  שלי פה לעניי� של ועדת כספי(

  .אבל ועדת כספי( תעמיד את זה עכשיו

  

  :ר" היו� מר שומר

  .אדוני היוע$ המשפטי בבקשה  

  

  :ארי� ד ב�"עו

  .לפחות נציג אחד של האופוזיציה, יש חובה לכלול בוועדת חובה  

  

  :הר�' גב

  .לא לא  

  

  :ארי� ד ב�"עו

. לשק+ ככל האפשר את הרכב הסיעות במועצה, הוועדה צריכה לכלול ככל האפשר  

  .כ זה צרי� לענות לתנאי הזה"לכ� בסה. אי אפשר לתת ביטוי בכל וועדה לכל סיעה. ככל האפשר

  

  :הר�' גב

  ?בועדת כספי( אפשר  
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  :ארי� ד ב�"עו

כ של "ג( א( החלקיות שלו בסה, חות של האופוזיציהבכל מקרה צרי� נציג אחד לפ  

  .וסיעת שינוי היא כרגע באופוזיציה לפי ההגדרה. חברי המועצה היא פחות מאחד

  

  :ר" היו� מר שומר

  ?מי בעד ההצעה: אני מעלה להצבעה את הסעי+ שדיברנו עליו  

  

  :הר�' גב

  ?איזה הצעה  

  

  :ר" היו� מר שומר

  .10סעי+ . יי( בועדות עירוניות שינו�לאשר את מה שנאמר בסעי+  

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

  אי�    הר�  שומר  .1

  חולדאי  .2

  ספיר  .3

  אגמי  .4

  מזרחי  .5

  מסלאווי  .6

  דרורי  .7

  וולו   .8

  טיומקי�  .9

  מוזס  .10

  פנקס  . 11

  דיי�  .12

  כחלו�  .13

  אלנת�  .14

  ויסנר  .15

  

   אי�� נמנעי�, בר מועצה ח1 –נגד ,  חברי מועצה15 –בעד 

  

  . מ א ו ש ר�  שינויי� בוועדות עירוניות� 10סעי! : החלטה

  

�18מועדי ישיבות המועצה ה. 11:  
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  :ר" היו� מר שומר

  .מועדי ישיבות המועצה, לאישור מועצת העירייה: מחליטי(  

אחד לקבוע כי ישיבות המועצה יתקיימו ב,  לתוספת השניה של פקודת העיריות4בהתא( לסעי+ 

  .במחצית הראשונה של כל חודש, אני חוזר. החלי( במחצית הראשונה של כל חודש' מימי א

  

  :ראש העירייה

  ?למה  

  

  :ר" היו� מר שומר

  .זה לפי הפקודה  

  

  :ראש העירייה

לגבי , א( הבנתי נכו�, למיטב הבנתי: יסלח לי היוע$ המשפטי שאני אשאל, סליחה  

למה המועצה , א( זה נכו�. צרי� אחד שיסכי(, גבי השעהל. אפשר להחליט ברוב, לא השעה, היו(

צרי� ,  מסיבות אוביקטיביות�כאשר לעתי(, חייבת להתחייב על המחצית הראשונה של כל חודש

  .ואני מבקש התייחסות, זו שאלה? לשנות את היו(

  

  :ארי� ד ב�"עו

ונה בגלל שהתקנו� כרגע קובע שישיבות מ� המניי� צריכות להעשות במחצית הראש  

  .זו הוראה מיותרת. זו הוראת התקנו�, וזה לא דבר שאפשר להתנות עליו, של החודש

  

    :ראש העירייה

  ?זה הפקודה או התקנו�  

  

  :ארי� ד ב�"עו

זה נמצא , אנו עומדי( לשנות את הדבר הזה. שהוא חלק מהפקודה, זה התקנו�  

והיא , המועצה לא עמדה על כ�אני יודע שבמש� שנות דור . אבל כרגע זהו הדי�, בהליכי רביזייה

  .היתה יותר בת חורי� לעשות את זה

  

  :ראש העירייה

שעל : ותגיד לי א( זה נכו� או לא נכו�, אני הבנתי  .אני שואל שוב את השאלה  

, א( מה שאני אומר זה נכו�. על השעה חייבי( בהסכמת אחד, העניי� של היו( נית� בהחלטת רוב

אני מציע , וא( זה נכו�,  להתחייב על היו( במחצית החודששלא, רשאית המועצה בהחלטת רוב

א( תאמר שג( לגבי היו( צרי� הסכמה של . אני מדבר א� ורק משפטית. להשאר כפי שהיה בעבר

אבל א( אפשר להחליט . אז חבל על הזמ�, ואנו לא נצליח הרי לקבל הסכמה של אחד, אחד

לעשות את ', להיות בימי א, כפי שהיה קוד(אני מניח שיהיה רוב במועצה למינהג , בהחלטת רוב
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, היות שצרי� את הסכמתה של האחת ואי� אפשרות לקבל, ועל השעה, זה כפי שעשו בכל הדורות

  .זה מה שאני מציע להצביע, א( נכו� מה שאני אומר. נשארת השעה

  

  :ארי� ד ב�"עו

בל הוא א, אז התקנו� מאפשר בחירה של היו(, א( שואלי( אותי מה התקנו� אומר  

ואי� אפשרות בהחלטה בכלל לשנות את , זו ההוראה, חייב להיות במחצית הראשונה של החודש

  .18.00להקדי( לפני , בהסכמה פה אחד, אפשר לגבי השעה. זה

  

  :ר" היו� מר שומר

והוא אמר שזה בפקודה , אני שאלתי את אחז לפני הצהרי( על הנושא הזה  

  :אני חוזר על מה שכתוב כא�, ובנהלי(

  , לתוספת השניה של פקודת העיריות4מחליטי( בהתא( לסעי+ 

  

  :הר�' גב

  .אי� ל� הסכמה לשעה  

  

  :מר מזרחי

  ?את לא מסכימה  

  

  :מר ויסנר

באותו חודש לא , א( יש לנו חודש שיש בו חגי(, לגבי המחצית הראשונה של החודש  

אני מציע שנמשי� , היו כ� שנה ישיבות המועצה 50א( במש� . זה לא הגיוני? נקיי( ישיבת מועצה

  .כ�

  

  :ארי� ד ב�"עו

  .אז אפשר באופ� חד פעמי  

  

  :ר" היו� מר שומר

  .נשב ע( ראש העירייה, נצמצ( את זה בישיבת ההנהלה המצומצמת של המועצה  

  

  :ארי� ד ב�"עו

  .עד החגי( נשנה את זה  

  

  :ר" היו� מר שומר

ת המועצה יקויימו ישיבו,  לתוספת השנייה של פקודות העיריות4בהתא( לסעי+   

הישיבות . ר המועצה"בהתא( לקביעת יו, החלי( במחצית הראשונה של כל חודש' באחד מימי א

  ?מישהו מתנגד לזה. 16.00תתחלנה בשעה 
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  :הר�' גב

  .גילה הר$  

  

  :ר" היו� מר שומר

  .אי� ל� בעיה, על היו(  

  

  :הר�' גב

  .א( יש לי, ג( על היו(  

  

  :מר אלנת�

  .להתנגדליו( את לא יכולה   

  

  :ארי� ד ב�"עו

  .רוב רגיל, ליו( זה רוב  

  

  :מר מזרחי

  .אני רוצה להזכיר ל� שיש סעי+ נוס+ שאתה אישרת אותו בתחילת הישיבה  

  

  :ר" היו� מר שומר

  .זה סעי+ אחרו�, אנו הולכי( אליו  

  

  :מר לוברט

  .ולנו את מעלה את הסעי+, יש ל� כל הזמ� בעיות ע( סעיפי(, גילה  

  

  :הר�' גב

אני מבקשת שא( . שיסביר פה לאנשי(, ני מבקשת מהיוע$ המשפטי כמוב�א  

שהחומר לישיבות לא יגיע ביו( חמישי אלא יגיע ביו( , מחליטי( להשאיר את זה ביו( ראשו�

את החומר זה למשל קיבלתי ביו( , אנו מקבלי( את החומר , מה שקורה היו(, כי המצב. שלישי

  .לוברט, וצרי� לשבת לעבוד בשישי שבת, בתויש לי שישי ש, חמישי אחר הצהרי(

  

  :מר לוברט

  .קריאה  

  

  :הר�' גב

  ,אבל אני מבקשת שהחומר , אז אני מרוויחה עוד שעתיי( במש� יו( ראשו�  
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  :ר" היו� מר שומר

את מוכנה שהישיבות תתחלנה בשעה , נגיד שאני אעזור ל� בעניי� הזה, את מוכנה  

16.00?  

  

  :הר�' גב

  .לא  

  

  :ר"יו ה� מר שומר

  ?אז למה זה כ� וזה לא  

  .אני אשכנע אותו, נגיד שאני אנסה לשכנע את ראש העירייה לתת ביו( שלישי

  

  :הר�' גב

  . איש30את( פה   

  

  :ר" היו� מר שומר

  .ג( את אתנו, אנחנו כולנו, אנחנו  

  

  :הר�' גב

  . איש30, אני מדברת על הקואליציה, הקואליציה  

  

  :ר" היו� מר שומר

  .א( היתי אומר כ�. ולה להתחמק מזהאת לא יכ, לא  

  

  :הר�' גב

יש פה מסמ� של : באמת אחרו�, פה הפנו אלי, יש לי עוד שאלה ליוע$ המשפטי  

, אני לא יודעת, אני מבינה, א( יש סיעה חדשה, כלומר? צ"מה קורה עכשיו ע( מר. צ ויחד"מר

  ?צ"הסיעה שלכ( עזבו את מר

  

  :דיי�' גב

  .צ"צ היא מר"רכרגע מ. זו שאלה טר( זמנה  

  

  :ר" היו� מר שומר

  . נתנה תשובה  

  

  :הר�' גב

  .לא לא  
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  :ר" היו� מר שומר

  .צ"כרגע ה( מר  

  

  :הר�' גב

  ?צ"צ היא מר"מר  

  

  :ר" היו� מר שומר

  .כ� כ�  

  

  :הר�' גב

  ,בכלל, צ היא"הפרישה ממר, כלומר  

  

  :ר" היו� מר שומר

יש לה( ,  לא התאחדהעדיי�, צ זו מפלגה קיימת "מר. אני אנדב ל� את התשובה  

  .בחירות במר$

  

  :הר�' גב

יש לי פה חתימה של כל אלה שעזבו את . אז אתה לא מבי� על מה אני מדברת, לא  

  .יוסי בילי� ויעל דיי�, זהבה גלאו�, ר� כה�, של חיי( אורו�, צ"מר

  

  :ר" היו� מר שומר

  .צ"ה( לא עזבו את מר  

  

  :הר�' גב

  .הדוכ�אני ירדתי מ, א( אתה אומר לי שלא  

  

  :ר" היו� מר שומר

  .ה( לא עזבו  

  

  :הר�' גב

, צ"מר,  מער��עבודה, הפוליטיקה שלכ(, תקשיב לי טוב שמוליק, תקשיב לי משהו  

אני כתושבת העיר רוצה היתי להיות שמחה ולדעת שיש פה איזושהי . ליכוד לא מעניינת אותי

  .התנהלות נורמלית

  

  :ר" היו� מר שומר

  .לשאול אות� שאלה ישירהגילה אני רוצה , רבותי  
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  ק ר י א ו ת  .יט
  

  :קריאה

  .היא פנתה ליעל  

  

  :ר" היו� מר שומר

  .נקודה, אמרה, יעל הגיבה  

  .גילה אני רוצה לשאול אות�

  

  :הר�' גב

  .אי� לי בעיה ע( זה, א( אתה חושב שזה בסדר  

  

  :ר" היו� מר שומר

  .גמרנו, בסדר  

חושב שההערה של� לגבי אני , הא( את מוכנה: אני רוצה לשאול אות� משהו  

הגיע ומגיע , ואני אומר ל� מתו� ידע אישי מאוד מאוד, ג( במזכירות הממשלה, חלוקת החומר

, זה תמיד כ� היה. והוא מועלה ביו( ראשו� בישיבת ממשלה ראשונה, בימי חמישי אחר הצהרי(

ואת , אלינונגיד שאנחנו ננסה לשכנע את ראש העירייה שהחומר יגיע ביו( שלישי . וזה שני(

, כמו שאנחנו כולנו הולכי( בעניי� הזה לסידור, בניגוד לדעת� ובניגוד למה שאת אומרת, תסכימי

לזה את לא מתנגדת ולזה את ? למה שלא תסכימי לזה ולזה. 16.00תסכימי שהישיבה תהיה בשעה 

  ? זהאת מוכנה לקבל את? את מוכנה לקבל את זה כהצעה. מדוע שלא נל� ע( שכל ישר? מתנגדת

  

  :הר�' גב

  .לא  

  

  :ר" היו� מר שומר

  .אז בוא נרד מהעניי�. לא  

  .תודה  

  .12אנו עוברי( לסעי+ 

  

  :ארי� ד ב�"עו

  .צרי� להצביע על זה  

  

  :ר" היו� מר שומר

מי בעד . במחצית הראשונה של כל חודש' שזה יו( א, אנו מצביעי( על היו(  

  ?ההצעה
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  :הר�' גב

  ?לח�זה חומר שהוגש היו( על השו, רגע  

  

  :ר" היו� מר שומר

  .לא היו(  

  

  :מר ספיר

ליו( חמישי בשעה , אז נחזור לפקודה, 16.00א( אי� הסכמה ביו( ראשו� בשעה   

  .18.00שקובעת ביו( חמישי בשעה , נל� לפי הפקודה. 18.00

  

  :ר" היו� מר שומר

  ?אתה רוצה לחזור ולהציע ביו( חמישי  

  

  :מר ספיר

א( אי� הסכמה , שעה ויו( שאני תומ� בו, 16.00 א( אי� הסכמה ליו( ראשו� בשעה  

ואני מציע יו( חמישי , 18.00והפקודה קובעת ביו( חמישי בשעה , נחזור לפקודה, בנושא הזה

  . לפי הפקודה18.00בשעה 

  

  :ר" היו� מר שומר

  ,אנחנו מחליטי(, רבותי. אנחנו קובעי(, אדוני ראש העירייה  

  

  :ראש העירייה

אני אידיפרנטי ליו( ולשעה . י עובד כל יו( מהבוקר עד הערבאנ, אני ראש העירייה  

  .שתיקבע על ידי מועצת העיר

  

  :ר" היו� מר שומר

  ?18.00מי בעד ההצעה על פי הפקודה יו( חמישי בשעה   

  

  :שכנאי' גב

  .לא  

  

  :קריאה

  .אתה מודיע את זה. לא צרי� הצבעה על זה  

  

  :ר" היו� מר שומר

  ,האני מודיע שישיבת המועצה הבא  
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  :מר מזרחי

  .אני מציע שוועדת המועצה תדו� בזה  

  

  :שכנאי' גב

  .לא  

  

  ק ר י א ו ת  .כ
  

  :ראש העירייה

  .לא צרי� להצביע על זה  

  

  :שכנאי' גב

  .זה לא בסדר עכשיו. תצביע על יו( ראשו�  

  

  :ראש העירייה

אי� , מתנגדוא( יש חבר אחד ש, 18.00הפקודה והחוק אומרי( יו( חמישי בשעה , רבותי אני מצטער  

ועכשיו נל� לשכנע , אי� טע( לעשות הצבעה כאשר אחד מתנגד. זה החוק, אי� ברירה, היה פה אחד שמתנגד. ברירה

  .אחד את השני

  

  :ר" היו�מר שומר

ודיברנו , בהצעה שהבאנו כא� היה מדובר על מחצית ראשונה: אדוני ראש העירייה אני רוצה לסכ(  

  .18.00 יו( חמישי בשעה �אנו הולכי( לפי החוק, אשו� בשעה שאנו מדברי( עליהא( זה לא ביו( ר, כרגע. על השעה

  

  :ארי�ד ב�"עו

  .בדיוק  

  

  .18.00 ישיבות המועצה יתקיימו ביו� חמישי בשעה � 11סעי! : החלטה

  

  :ר ועדת המשנה לתכנו� ובנייה"מ ויו"מינוי מ. 12

  

  :הר�' גב

  .זה לא בסדר היו(  

  

  :ר" היו�מר שומר

  .עליוהצבענו   

  .אנא תקשיבו טוב, אני מודה לכ( על הציו� שאת( נותני( לי: הנושא האחרו�

  .ר ועדת המשנה לתכנו� ובנייה"מינוי ממלא מקו( יו:  הצבענו עליו בהתחלת הערב�12סעי+ 

  

  :הר�' גב

  .זה לא מופיע בסדר היו(  

  

  :ר" היו�מר שומר
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  .אבל סיכמנו גילה  

  .ו החלטהסיכמנו עליו בהצבעה וקיבלנ, גילה  

לבחור בחבר ועדת המשנה הרב נת� אלנת� ,  �1965ה"התשכ, לחוק התכנו� והבנייה'  א�48ו'  ה18בהתא( לסעיפי(  

  .ר"כממלא מקו( היו

  

  :הר�' גב

  .הוא לא סג� ראש עיר, הוא לא יכול  

  

  :ר" היו�מר שומר

  .שמית? מי בעד ההצעה  

  ה  צ  ב  ע  ה  

  :ה"נמנעי� ה :ה"נגד ה  :ה"בעד ה  

  אלנת�    הר�  שומר  .1

  ספיר  .2

  מזרחי  .3

  גלעדי  .4

  מסלאווי  .5

  דרורי  .6

  וולו   .7

  חולדאי  .8

  טיומקי�  . 9

  מוזס  .10

  פנקס  .11

   דיי�  .12

  כחלו�  .13

  מינקה  .14

  לוברט  .15

  אגמי  .16

  לוי  .17

  שכנאי  .18

  ויסנר  . 19

  

   חבר מועצה1 –נמנע ,  חבר מועצה1 –נגד ,  חברי מועצה19 –בעד 

  

  . מ א ו ש ר–ר וועדת המשנה לתכנו� ובנייה "מ יו" מינוי מ– 12סעי! : ההחלט

  

  :ר" היו�מר שומר

  .תודה רבה. תודה רבה לכ( וכל טוב, הישיבה נעולה  

  

  הישיבה נעולה
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  ל העירייה"מנכ' מ מזכירת המועצה וע"מ,  חורי��גלילה ב�: ערכה


