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  .חבר המועצה רו� לוינטל בבקשה, י) ישר להצעות לסדר היו)אנו עובר

ומאחר שהיא לא , היו פה שאילתות של חברת המועצה גילה הר&: אנו רוצי) לרשו) בפרוטוקול

ואנו עוברי) ישר לסעי* הצעות , נמצאת איתנו אנו לא מעלי) את זה ואנו לא קוראי) את זה

  .לסדר היו)
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  שאילתות. 43

   חברת המועצה של1' שאילתא מס
  2004/23/גילה הר/ מתארי" ' גב

  
, "א ישופ& בעשרות מיליוני)"בניי� עיריית ת "2/2/2004מיו) " גלובס"בהמש� לכתבה בעיתו� 

מי , ח שהוגש "אילו ליקויי) הנדסיי) פורטו בדו, אבקש לדעת בכמה מיליוני) מוער� השיפו& 

  .א"ית תח ומתי התקבל בעירי"מתי הוזמ� הדו,  ח"ער� את הדו

  תשובת ראש העירייה
  

בימי) אלה מתבצעת עבודת הערכה מקצועית . מצבו של בני� העירייה גרוע ומחייב טיפול מיידי
  .כולל אמד� עלויות, הבודקת את כל הכרו� במלאכת שיפו& ושיקו) הבניי� 

  
  .כשתהיינה  תוצאות יינת�  דיווח להנהלת העירייה כמקובל

  
  . וע העבודות שלא סובלות דיחויבשלב זה ניתנו הנחיות לביצ

  
  . הסרה ושיקו) של חלקי בטו� רופפי) בכל החזיתות �

  . חיזוק חלונות כללי �

  . הכניסה לבניי�– חיזוק חלונות  בלובי  �

  . הסרת התקרה הפנימית בלובי הבניי� �

  
   של חברת המועצה2' שאילתא מס

  2004/23/גילה הר/ מתארי" ' גב
  

אשר , מקי* והצהרתי  את רשימת שכר הבכירי) בעירייה ,  שמי ,אבקש להמציא לי באופ� פרטני 

שכר , ל "שכר מנכ: המצאת נתוני) עדכניי) על , ח  יובל רכלבסקי "פ דו"ע, יש בה) חריגות 

  . יפו ושכר מהנדס העיר–א "היועמש לעיריית ת

  
  תשובת ראש העירייה

  
, וצר בפרסומי) מטעמו שלגביה� מתייחס הממונה  על השכר בא, חריגות השכר לכאורה  

  .2002 –  ו 2001מבטאי) את שיעור השינוי בשכר בי� השני) 

נמצא כי בי� הגורמי) שהשפיעו על , שנערכה בעיריית תל אביב , מבדיקת חריגות השכר לכאורה 

 הנובע מקידו) בשנת וותק וכ� קידו) עובדי) בדרגות 1%היה גידול בשיעור של , העלאת השכר 

  .בהתא) למקובל

  .אי� מדובר במקרה דנ� בחריגות שכר למעשה, לפי כ� 

  :2003שכר הברוטו העדכני לחודש דצמבר 

  .ח" ש34,110.73 –ל העירייה "מנכ .1

  .ח" ש30,500.80 –ש " יועמ .2

  .ח" ש30,496.58 –מהנדס העיר  .3
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  היו�*אישור סדר. 44

  :היו�* הצעות לסדר

  ):נריות בפתח מוסדות חינו"למניעת מיסיו( תוספת לחוק עזר רוכלות *מר לוינטל  . 1

  

  מר לוינטל

  

  .שלא עלתה עדיי�, והגשתי ג) שאילתא לפני חודשיי), ג) אני הגשתי שאילתא השבוע

  

  ר " היו* מר שומר

  

  .רשמנו זאת לפנינו

  

  מר לוינטל

  

לאחר שפנו אלי מספר הורי) וג) ילדי) שלומדי) בבתי ספר ברחבי , אני מעלה כא� הצעה לסדר 

או כאשר ה) , כשה) מסיימי) את הלימודי) או בהפסקות, לה) היא כזאתהטענה ש. העיר

, נמצאי) ממש בכניסה לבית הספר או ממש סמו� לכניסה דוכני) של, יוצאי) מפתח בית הספר

ע) , ע) קלטות, או מסיונרי) מכל מיני סוגי), או נציגי) אחרי), ד"בדר� כלל זה נציגי חב

ולפעמי) ה) . וה) דוחפי) לה) את זה ליד',  וכוCD-ROMS, ע) דיסקי) של מחשב, ספרי)

, והדבר הזה ג) יוצר לא פע) התקהלויות ואפילו מריבות, לתו� בית הספר, נכנסי) ממש בפני)

  .'וכו' וכו' ה) חוזרי) וכו, מגרשי) אות), כאשר רבי) אית)

הדר� לקרב זו לא . אשר על כ� אני חושב שהדבר הזה הוא ג) לא עושה כבוד לדת היהודית עצמה

של איזו כת זו או , קמעות של כל מיני רבני) כאלה ואחרי), לדחו* לה) קלטות , אנשי) לדת

אני חושב שאנו צריכי) למנוע ג) , כש) שאסור לעשות תעמולה פוליטית. אחרת בפתח בית הספר

  .את הדבר הזה
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 לתפוס את והיא ג) כ� מנסה, כי ש) יושבת התנועה האיסלמית, ביפו זה אפילו חמור יותר

וזה בדר� כלל ,  לדחו* לה) ליד כל מיני חומר שהידי כזה או אחר, התלמידי) בבתי הספר ש)

  .עולה כפורחת, אנחנו יודעי) שהתנועה האיסלמית מצליחה לגבש אחזקה מסויימת ביפו. עובד

  

  מר ויסנר

  

  .פרסומות, ג) שטראוס נות� כל מיני דברי)

  

  מר לוינטל

  

  .לא על פרסומות, יני) דתיי)אני מדבר עכשיו על עני

  .לפי החוק זה אסור, וזה ג) לא בסדר אגב

החוק הזה כבר . 2001חוק עזר רוכלות : חוק עזר עירוני שנקרא, יש חוק קיי) פאר, אני נכנס פה

, ואסור ג) להכריז עליה), בכל מיני מקומות,  לא ברכב נוסע ולא בדוכני)�אוסר למכור דברי)

וטוב , ואני במו עיני ראיתי אי� העירייה. וכל הדוגמאות האלה, מפלי)ואסור ג) לחלק אות) כס

היה מתחת בית . מגרשת משהו שהוא בסגנו� חברה מסחרית מאיזושהיא פינת רחוב, עשתה

עמדו ש) אנשי) וחילקו סמפלי) של חברה מסחרית ,  אב� גבירול ש)–הלוי �ברחוב יהודה, אליהו

אלא שהחוק אוסר ג) להכריז על , ולא רק זה. ת)ובצדק  סלקו או, וסלקו אות), כלשהי

ואנו מכירי) את הטריקי) השיווקיי) האלה , ג) א) לא מחלקי) אותה באותו זמ�, המרכולת

נותני) משהו שאתו הולכי) לחנות וכל מיני , מוכרי) אחר כ�, רק מחלקי), שלא מוכרי)

" זאכני)�עלטא"ג) מסוג ה, יש לנו פה חוק קיי) שאוסר רוכלות, כלומר. טכניקות מהסוג הזה

אי� לנו חוק לצערי . וג) להעמיד ממש דוכ�, וג) מסוג הלהסתובב ברכב ולקשקש ולמכור מוצרי)

לחלק את , או ברמת אביב' דניקי) ברמת אביב ג"או על חב, שאוסר על התנועה האיסלמית ביפו

כדי להכפי* את , כדי להכפי* אותו, ומה שצרי� זה תוספת קטנה לחוק הקיי). מרכולת) שלה)

 2�3אני עברתי על החוק ומצאתי שא) מוסיפי) לו ממש . השורה הזאת בתו� החוק הקיי)

לא צרי� לחוקק חוק . אזי אנו פותרי) את הבעיה הזאת, וכתבתי ג) איפה ואת זה הגשתי, שורות

ה וכתוב מי ז, "לא יעסוק רוכל: "ומה שאני אומר. לא צרי� לעשות את כל הדברי) האלה, חדש

זה לא רק הרוכל , זה לא רק מה שאת) מדמייני) כשאת) שומעי) רוכל, רוכל זה כל אחד. רוכל
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ג) לא , לא יעסוק רוכל . "רוכל זה כל אד) שמוכר או מחלק מוצרי), שאת) מדמייני) מהספרי)

חומר , תוכנות מחשב, ווידיאו, לרבות קלטות שמע, בחלוקת חומר דתי או מסיונרי מכל סוג שהוא

מכל אחד מפתחיו של בית הספר '  מ700וכ� לא בטווח , בתו� מבנה בית ספר או ג�,  או אחרכתוב

וזה ג) , קטטות, ויכוחי), אני יודע שבבית ספר להנדסאי) ברמת אביב  זה יוצר ריבי)". או הג�

אני לא חושב שיש טע) לחלק חומר על חזרה בשאלה . זה מיותר ג) בכיוו� השני. ממש מיותר

אני חושב שאנו יכולי) לעשות פה תוספת . אני חושב שזה פשוט מיותר, ברק� ספר בבניבפתח בתי 

זה לא נגד . מכל הכתות, מכל הדתות, קטנה לחוק קיי) ולמנוע את המסיונרי) מכל המיני)

אני יודע שג) בבתי הספר . זה לא נגד דתיי) מהסוג הזה או האחר, מפלגה ספציפית שנמצאת כא�

, לא תצמח כל תועלת א) יעמדו בחו& אנשי) מזר) אחר ויחלקו ש) חומר, ס"נגיד של ש, הדתיי)

אני חושב שדת ואמונה דתית . הרב הזה אמר ככה והרב ההוא אמר ככה. רק מריבות יצאו מזה

יש לי הצעה מפורטת . ולכ� אני מבקש לקבל את ההצעה הזאת, היא לא חלק מהלימוד בבית הספר

  .ואפשר לקבל ממני עותק כתוב

  

  ר מסלאוימ

  

  .אתה יכול לבקש הצעה לדיו�, אתה לא יכול לבקש הצעה

  

  מר לוינטל

  

 �להוסי* תוספת קטנה לחוק העזר רוכלות: אני מציע את מה שאפשר להציע, אז אני מציע לדו�

ג) , ג) בשביל� אמינוב: והדבר הזה  יהיה נכו� לכולנו, למניעת מסיונריות בפתח מוסדות חינו�

  .בשביל כולנו, מינקה' גבג) בשביל , בשבילי

  

  מר מזרחי

  

  .אתה ג) יכול להציע להוריד את זה מסדר היו)
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  מר לוינטל

  

ואני בטוח שעיריות אחרות ג) , זה ישמש ג) ממש כסמל ודוגמא, א) נחקוק את זה כא�. זה הכל

זה אני אומר לכ) את . ואני יודע שג) בכנסת מנסי) להעביר עכשיו משהו דומה, יעבירו חוק דומה

אני ,  ערכות5,000 חילק הרב אמנו� יצחק 20.30שבו ביו) רביעי האחרו� בערב בשעה , אגב בשבוע

ואחר כ� הוא עשה כנס גדול במלו� , של החומרי) שלו בכניסה לבתי ספר ברמת אביב, חושב

הרב אמנו� יצחק ידוע וזכור לנו מהארוע שהוא עשה לפני . בסמו� לסמינר הקיבוצי)" רמת אביב"

אני לא רוצה שדבר כזה יחולק בפתח .  חללי אסו� המסוקי)69נש* חגיגי לכבוד מות) של , ני) ש5

  .אני מקווה שג) את) לא, בית ספר

  

  ר" היו* מר שומר

  

  .תודה רבה

  ?אתה רוצה לומר, אדוני ראש העיר

  

   ראש העירייה* מר חולדאי  

  

  .בפתח דברי אני מבקש להוריד את ההצעה מסדר היו)

  .אי� בזה כל ביטוי אחר, זה עניי� של גיל, ותסלח לי , ג הזה מר לוינטלההצעות מהסו

  

  מר וירשובסקי

  

  ?גיל של מי

  

   ראש העירייה* מר חולדאי 

  

  .ג) של� מרדכי. שלי



  המועצה השמונה עשרהפרוטוקול ישיבת 
  7' ישיבה  מ� המניי� מס

  )14.3.04(ד "א באדר תשס"מתארי� כ
  
- 9 -  

  
, נית� היה להפנות בצורה מסודרת אלי או ליוע& המשפטי, הצעות מהסוג הזה בנוהלי העירייה

כדי שהיא תידו� ,  להגיש את ההצעה בצורה מסודרתאפשר היה. ואני מדבר אל מר רו� לוינטל

ואחר כ� להעלות את זה , וודאי על ידי הייעו& המשפטי, ותיבדק על ידי הגורמי) הרלבנטיי) 

  .זה הנוהל המקובל. כדי להעלות את זה למועצת העירייה, בצורה מסודרת להנהלה

,  לי במועצה מראש מהמקומוני)אני כמוב� וכרגיל לומד על הרצונות ועל הבעיות ועל מה שיועלה

אבל אני חושב שכמי , ולכ� ידעתי שהפע) אתה תופיע ותעמוד כא� ותשמיע את דברי� לפני כול)

שאמונה על חופש , "שינוי"ניפלא ממני כיצד נציג , שמתמודד ע) הנושא הזה כבר הרבה שני)

  .רוצה לסתו) פיות, הביטוי

  

  מר וירשובסקי 

  

  .א ג) נגד החופש הזההוא נגד חופש הביטוי והו

  

   ראש העירייה* מר חולדאי 

  

נפלא מבינתי כיצד מי שאמורי) לשאת את דגל חופש הביטוי רוצי) . אני בכל זאת אומר את דברי

  .לסתו) את פיותיה) של אחרי)

  

  מר לוינטל 

  

  .כהנא

  

   ראש העירייה* מר חולדאי 

  

ולא בנושא , ו� והוא עוסק בגזענותהנושא של כהנא הוא נושא שברור וניד. את פיותיה) של אחרי)

ואני אומר ל� את זה כמי שהתמודד . של הסטת דעה של אד) כזה או אחר מאמונתו זו או אחרת

: והיו סביבי אנשי) שניסו לבוא ואפילו לומר, כמנהל בית ספר מול אלה שעמדו מול השער שלו

שעצ) העובדה שעמדו :  ל�ואמרתי לו את מה שאני אומר ג), בואו נל� ונסלק אות) ונרבי& לה)
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נתנה לי את החומר לשוחח ע) תלמידי ולהתמודד בדר� של , אות) בחורי) שחילקו את הקלטות

שאלתי את דורו� שישב , עקב גילי המופלג, ורק הרגע. הסברה וחינו� ולימוד ע) הנושא עצמו

ק� אותי א) ווירשובסקי ית, אבל אני לא חות) על מה שאמרתי, קארט אמר�נדמה לי דה, לצידי

אבל אני מוכ� לההרג כדי שתוכל להשמיע , שאני לא מסכי) ע) דעותי� בצורה מוחלטת, אני טועה

  .אות�

  

  מר וירשובסקי 

  

  .וולטר אמר אות�

  

   ראש העירייה* מר חולדאי 

  

  .כי אני אמרתי וולטר, היה לנו ויכוח

  

  מר לוינטל

  

  .זה לכבוד לי, זה שאתה לא זוכר את שמי ואת שמו

  

   ראש העירייה* ולדאי מר ח

    

 הרציני יהיה זכרונו של ראש העיר ולא העניי� הערכי �ITEM וה, ואני יודע שעכשיו זה האנקדוטה

  . שאנו עוסקי) בשוליי) במקו) בעיקר�כי זה דיננו, והאיכותי שאנו עוסקי) בו

) שה) ולכ� אני מאמי� שהדר� לטפל בנושא שטיפלת הוא לא על ידי נסיו� למצוא כל מיני חוקי

  . וגוררי) אחריה) יותר  ריב ומדו� ממה שאתה מנסה למנוע, מאוד מאוד בעייתיי)

מפני . אני ממלי& בפני� להעלות את ההצעה בצורה מסודרת כדי לדו� בה בצורה מסודרת, אבל

יש חוקי , יש חוקי יסוד במדינת ישראל, שהנושא צרי� להיבדק ג) בנושא המשפטי והענייני

ולכ� אני ממלי& למועצת העיר . וזה לא פשוט לעשות את הדיו� כא�, העירייההמדינה ויש חוקי 

  .להוריד את הנושא מסדר היו) ולא לדו� בו כא�
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  ר " היו* מר שומר

   

, מול הצעתו של חבר המועצה מר רו� לוינטל. א: אני מקווה שאת) מביני) במה אנו נמצאי)

העיר להוריד את זה מסדר �ו של ראשוהצעת, להעלות את זה להצבעה הא) לדו� בזה במועצה

  .להנהלה, היו)

  ?מי בעד ההצעה ומי נגד, אנו נצביע, אני מציע כ�

  

  מר ויסנר

  
  

  ?אולי רו�  מוכ� לרדת מההצעה שלו

  

  ר" היו* מר שומר

  

  ?אתה מוכ� לרדת מההצעה של�

  

  מר לוינטל 

  

כאשר אני מעלה . נדו� בזה במועצה? למה אתה שולח מכתב: כאשר אני שולח מכתב אומרי) לי

  .תשלח מכתב? למה אתה מעלה את זה במועצה: נושא במועצה אומרי) לי

  

   ראשהעירייה* מר חולדאי 

  

  .אתה אומר כאילו פנית ואמרו ל�? מתי שאלת אותי וקיבלת הודעה שאמרת אותה עכשיו, סליחה
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  מר לוינטל 

  

  ? אני אמרתי שאתה אמרת לי

  

  ר " היו* מר שומר

  

  ?אז מי אמר ל�

  

  מר לוינטל 

  

כאשר אני מעלה את זה . אתה צרי� לדו� בזה במועצה, אומרי) לי, כאשר אני מעלה הצעה במכתב

  .תשלח מכתב�אומרי) לי, במועצה

  

   ראש העירייה * מר חולדאי 

  

: יש לה) שתי דרכי), כדי לדו� במועצה בצורה מסודרת, נושאי): אז בוא אני אלמד אות�

ואני לכ� מציע להוריד אות) מסדר . ואת זה עשית, לדו� במועצה להעלות הצעה לסדר כדי �האחת

קרי ראש העירייה או לחילופי� אות) גורמי) , הדר� השניה זה לפנות למוסדות המוסמכי). היו)

א) ההסבר הזה עוד . ויגיע לידי הכרעה במועצה, יבשיל, ידו�, יעלו את זה להנהלה, שנוגעי) לעניי�

  .ת� מחר בבוקר במשרדי ולהסביר ל�לא מספיק אני מוכ� לקבל או

  

  ר " היו* מר שומר

  

  ,א) אתה מקבל את הצעתו של ראש העיר
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  מר לוינטל 

  

ג) הפגישה מחר בבוקר וג) להוריד את זה : אני מקבל את שתי ההצעות. אני אעשה את זה

  .ולהביא את זה בדר� שזה נאמר פה

  

  ר" היו* מר שומר

    

  .זה ירד, א) כ�

  

לקיי� פגישה ע� ראש העירייה ולהוריד את : בל הצעותיו של ראש העירייהמר רו+ לוינטל מק

  .היו�*ההצעה מסדר

  

  ר" היו* מר שומר 

  

  .אנו עוברי) לחברת המועצה אורנה בנאי

  

  : חינו" לאהבת בעלי חיי� ככלי לטיפול בבעיות האלימות בבתי הספר*אורנה בנאי' גב. 2

  

  ר " היו* מר שומר

  

ואני רוצה לבר� אות� באמת על טבילת האש הראשונה של� בפני , ל�זה נאו) בכורה ש, אורנה

  .אני מקווה שתצליחי, חברי המועצה

  

  בנאי ' גב

  

  .ג) אני מאוד מקווה שאני אצליח
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  ר " היו* מר שומר

  

  .בהצלחה ממני ומכל חברי המועצה

  

  בנאי' גב

  
  .ודי זה יותר קל'אני כבר אומרת לכ) שלעשות ג

  .חברי וחברות מועצה יקרי), כנסת נכבדה, ר"דוני היוא, אדוני ראש העירייה

זה בגלל נושא שקרוב מאוד מאוד , חו& מהוולבו, הסיבה שאני עומדת כא�, כמו שאת) יודעי)

כמוב� שכנציגת הירוקי) חשובי) . זאת מחוייבות שלקחתי על עצמי. וזה נושא בעלי החיי), לליבי

בכלל מאוד , בזיהו), בזיהו) קרקע, הו) אוויראני מחוייבת לטיפול בזי: לי נושאי) נוספי)

הוא נושא בעלי ,  מה שנקראDEDICATEDאבל הנושא שאליו אני , מענייני) אותי זיהומי)

אני לא הולכת , ואל תדאגו, אני פה לא רק בש) האנשי) שבחרו בי אלא ג) בש) החיות. החיי)

  .י) כל יו)למרות שאני מכירה הרבה קופי) שמצביע, עכשיו לבקש שתהיה פה

אני מאמינה שלכל האנשי) שיושבי) כא�  יש , ירוקה–ירוקה , שמת) לב, כחברת מועצה ירוקה

  אביב�באמת אינטרס לשפר את החיי) בתל

  

  מר וולו" 

  

  .תל אביב יפו

  

  בנאי' גב

  

ובתמימותי הפוליטית אני מקווה לרתו) אתכ) ולקבל מכ) שתו* פעולה . ויפו, תל אביב יפה

  .י) לי לקד)לנושאי) שחשוב

אני מאמינה שהיחס לבעלי החיי) הוא . אז הנושא שאני רוצה לדבר עליו הוא נושא האלימות

והיחס לבעלי החיי) בישראל הוא מראה לחברה ,  פני הדור כפני הכלב�מה שנקרא, מראה לחברה

 כאשר מישהו. היחס לבעלי החיי) הוא רק השתקפות. האלימה והצינית שלצערי אנו הפכנו להיות

רק בשבת . זה יכול להיות ילד וזה יכול להיות חתול, הוא נטפל למישהו חלש ממנו, מרגיש חלש
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 16כתבה באמת נוראית על שני נערי) בני , שעברה קראתי בעתו� כתבה מחרידה  על שני נערי)

אני אחסו� . שהתחביב שלה) היה לתפוס כלבי) וחתולי) ובאמת לענות אות) עד מוות, �18ו

אכזריות לבעלי חיי) משקפת ג) . ורי) המזוויעי) כי ממני  זה הדיר שינה לגמרימכ) את התא

�ראש העיר הראשו� של תל? מכירי), אני רוצה לצטט את מהטמה גנדי. יחס של אנשי) אחד לשני

  ". סופה שתתאכזר ג) לאזרחיה, אומה שמתאכזרת לבעלי החיי) שבה: "שאמר, אביב

זו היו) אולי הבעיה . נכנסת ג) לבתי הספר, מ� הסת), בהברור שהמציאות האלימה שאנו חיי) 

אני חושבת שאפשר לטפל באלימות בדר� שכול) ירוויחו . הגדולה ביותר שקיימת במערכת החינו�

, חינו� לאהבת בעלי חיי) הוא כלי מעולה לטיפול בבעיה. ג) בעלי החיי) וג) בני האד), ממנה

ילדי) ע) : י) ה) דר� אפקטיבית ביותר לטיפולועל פי מחקרי) רבי) הוכח שבאמת בעלי חי

יכולי) לקבל הרבה מאוד , ילדי)  ע) קשיי) של תקשורת רגשית, ילדי) אוטיסטיי), בעיות קשב

  .מטיפול בבעלי חיי)

  

  ר " היו* מר שומר

  

  .דולפיני)

  

  בנאי ' גב

  

  .נכו�, דולפיני)

פה אני חושבת שזה מקרה שאנו ג) אז , א) בדר� כלל אנו רגילי) להגיד שבעלי  חיי) זקוקי) לנו

, מה זה כבוד לחלש, טיפול בבעלי חיי) זו דר� נפלאה ללמוד מה) ערכי). זקוקי) לבעלי החיי)

תשאלו כל מורה עד כמה , וכבר היו) יש לשמחתי כמה בתי ספר שיש בה) פינות חי. לנזקק

. להביע ולהעניק אהבהלומדי) , לסבל, לומדי) להיות קשובי) לכאב, הילדי) לומדי) על אחריות

ר הוועדה לבעלי חיי) וכנציגת הירוקי) אני אנסה "אז זה אחד האתגרי) שהצבתי לעצמי  וכיו

  .אני מאמינה שהקשר בי� בני אד) ובעלי חיי) מחולל שינוי אדיר. לקד) את זה

הסדרת דר� הטיפול בבעלי חיי) : יש עוד מספר נושאי) שבכוונתי להעלות על סדר היו), בנוס*

כל אחד מכ) וודאי ראה חיות שמוחזקות בתנאי) מאוד קשי) בחנויות למימכר . חוק עזר עירוניב
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בנוס* לזה אני מקווה שאני אוכל לקד) חוק עזר . עסק כזה אסור שיקבל רשיו�, בעלי חיי)

  .ג) אנשי) מסויימי) א) אפשר, שיחייב עיקור וסרוס בעלי חיי)

  

   ראש העירייה * מר חולדאי 

    

  .רגע, רגע

  

  בנאי ' גב

    

  .יש לי איזו משיכה לצד הזה. אני כל הזמ� מסתכלת עלי� ואני לא יודעת למה

  

  ר " היו* מר שומר

    

  .את יכולה אלי קצת

  

  בנאי ' גב

  

  ?אני יכולה  ג) אלי� קצת

  

  ר " היו* מר שומר

    

  .כ�

  

  בנאי ' גב

  

  .מ� הסת), שמאל זה הצד שלי, אי� שהוא
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  ר" היו* מר שומר

  

  .כ") בסהאנחנו גברי

  

  בנאי' גב

  

זו . על איסו* צואת כלבי) בעיר הזאת, יש משהו שאני מרגישה שצרי� להגביר פה את הפיקוח

  . פשוט עיר שלא נעי) ללכת בה

כבר השנה אני מקווה . אביב חייבת שיהיו בה מכלאות בסטנדרטי) גבוהי)�עיר כמו תל: מכלאות

  .י) יותרלקד) ע) ראש העיר הקמת מכלאה חדישה בתנאי) טוב

עוד לא קרו מספיק דברי) , מאחר שהירוקי) הצטרפנו לקואליציה רק לפני כמה שבועות. זהו

, אבל עצ) העבודה שהוקמה  ועדה שתעסוק בנושא בעלי חיי) הוא בעיני הישג חשוב מאוד, בשטח

  .וזו באמת הצהרה שלנו שהעירייה מכירה בחשיבות של הנושא

אני מקווה שיאומ& על , אביב�מה שעושי) בתל, ודל לחיקויאביב היא ג) עיר שהיא בעיני מ� תל

  .ידי ערי) אחרות באר&

  :לסיו) אני רוצה לקרוא לכ) קטע קצר מהאמנה לזכויות בעלי חיי) בהולנד

על כ� מצווה אותנו המוסר האנושי לנהוג . תמימי) וחסרי ישע,  כמו ה) כילדי)–בעלי החיי) "

את מידת החמלה השמורה בליבנו . ) לה) צער וסבללא להתעלל בה) ולא לגרו, בה) בכבוד

  ".שמעצ) טבע) נתוני) ה) לחסדנו, עלינו לגייס ג) לטובת בעלי החיי), לאביו� ולנכה, לחלש

  .תשאל שאלות ולא תדע להשלי) את החומר, אחר כ� לא תדע? לא הקשבת

  .זהו

ולפי דעתי זו , ולא נעי)זה פשוט לא תרבותי , לדעתי צרי� לכבות פלאפוני): יש לי הצעה נוספת

  .בטוח הצעה שכדאי שתתקבל

  .מאושרי) ובריאי), תהיו שמחי), מעבר לזה

  )מחיאות כפיי�(
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  ר" היו* מר שומר

  

  ?אתה רוצה לומר משהו, אדוני ראש העיר

  

   ראש העירייה* מר חולדאי 

  

  .כירוקה תרתי משמע: אורנה בנאי' הגב, חברי מועצה נכבדי), ר המועצה"אדוני יו

  

  בנאי ' בג

  

  .לא הקשבת,  אמרתי את זה

  

   ראש העירייה* מר חולדאי 

  

  .אני רואה שאנחנו ננהל רומ�. אמרתי ואני חוזר, אני שמעתי והקשבתי, כ�

אני מקבל . שאמורה לעלות להצבעה,  הצעה לסדר צריכה לכלול הצעה לדיו� במועצה�לעניי� עצמו

כי לא העלת בעצ) את הנושא של הצור� , יאת ההצהרה ואת הדיבור כנאו) ראשו� והופעה בפומב

  . ואני מקבל את זה בברכה, בדיו� במועצה על איזושהיא הצעה מגובשת

לא רק צריכה להיות מ� , אביב יפו היא בהחלט�יחד ע) זה אני רוצה לבוא ולומר שהעיר תל

, סותוההתייח, חיי)�היא ג) היו) כבר מהמובילות בתחו) הנושא של הטיפול בבעלי, המובילות

על מדיניות הטיפול בבעלי ,  הווטרינר שלנו�ר גלי�"ואני ממלי& ללמוד אצל ד, והעיקור וכ� הלאה

ואני בטוח שנצליח ג) לעשות טוב יותר במהל� , וצרי� לבר� על מה שנעשה, חיי) ועל מה שנעשה

� ואולי ג) לשפר את עניי. ואני מקווה שנצליח ג) לשפר את מצב) של בעלי החיי), הקדנציה

לפני זמ� לא ארו� היה , ואני פשוט מזכיר לכול) שרק הערב, כי פשוט קשה לי לראות, האלימות

 אני לא �כ� שנושא האלימות באזורנו, שממש ברגעי) אלה עדיי� מטפלי) בו, פיגוע בנמל אשדוד

  . יבור�, לעניי�, אי� אומרי), אבל כל המוסי*, בטוח שייפתר

  .ובפע) הבאה ע) הסלוטייפ, אז אנו מודי) ל� על נאו) הבכורה
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  בנאי ' גב

  

  .אני רוצה שהנושא יגיע להנהלת העירייה

  

  ר" היו* מר שומר

  

  ?או במועצה, להעלות את זה בהנהלת המועצה, מי בעד הצעת חברת המועצה אורנה בנאי

  

   ראש העירייה* מר חולדאי 

  

  .היא תעלה את זה להנהלה

  

  מר ספיר 

  

  .ת הצעה להנהלהואת יכולה להעלו, יש ל� ועדה 

  

  ר" היו* מר שומר

  

  .היא מבקשת להציע את זה. אבל ת� לי רק לומר את הדבר, אתה יכול להתנגד לדבר הזה, דורו�

  

   ראש העירייה* מר חולדאי 

  

א) רוצי) לדו� במשהו , הצעה לסדר: אורנה בנאי את הדבר הבא' אני הקדמתי אות� ואמרתי לגב

לכ� אני ממלי& לקבל את העניי� שההצעה . ופ� כללי אי� טע)לדו� בא, צרי� לדו� במשהו קונקרטי

  . נעלה את זה�ומה שיוצג ויוחלט להעלות לכא�, תובא להנהלה
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  ר " היו* מר שומר

  

  .להנהלה: ותיקנתי אותה ואמרתי, לזה בדיוק התכוונתי אדוני ראש העיר

  

   ראש העירייה* מר חולדאי 

  

  .ולכ� אי� צור� לקיי) הצבעה

  

  ר"יו ה* מר שומר

  

היא תועלה בפני הנהלת , ולאחר שתוצג ש) ההצעה, אנו נעלה את הצעת� בהנהלת המועצה כנושא

  .המועצה

  

  בנאי' גב

  

  .אני מקבלת את ההצעה

  

  ר" היו* מר שומר

  

. ומה שה) עושי) ש), יורק�אי� שנמצאי) הסוסי) בבריסל ובניו, אני רק רוצה להזכיר ל� אורנה

  .אבל ההצעה בסדר

  .יעלה למועצה, אורנה בנאי תועלה להנהלת העירייה ומה  שיוחלט בהנהלה' בהצעתה של הג

זכוכית , נייר, מיחזור של בקבוקי�, יפו* אביב* טיפול בפסולת על ידי עיריית תל–להבי ' גב.  3

  :סביבתיי� וחינוכיי�, על פי היבטי� כלכליי�', וכו

  

  ר " היו* מר שומר

  

  .ר לא נאו) בכורהזה כב. להבי' אני מבקש להזמי� את הגב
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  .זה נאו) שני או שלישי

  

  להבי' גב

  

הילדי) מאוד אוהבי) את התכנית . בגלל צער ילדי), לפני שאני אתחיל יש לי בקשה לאורנה

כי , אני מבקשת מהמערכת להקדי) את השעה. והיא משודרת מאוד מאוחר בלילה, "אר& נהדרת"

  .אצלנו בבית לפחות, זה ממש גור) סבל

  

  ר "יו ה* מר שומר

  

  .ההצעה התקבלה

  

  להבי' גב

  

  .זה הפ� להיות תכנית לכל המשפחה

ואני רוצה לדבר על מדיניות , עיבוד מחדש של פסולת והחזרתה לשימוש: אני בנושא מיחזור

וא) היא , ומשתמעת לכאורה, שהיא קצת עמומה וחלקית, אביב בנושא המיחזור� עיריית תל

נושא של בקבוקי פלסטיק למעשה לא נראה למעט ה, מתבצעת זה קצת בשכונות נבחרות

ולנו לכולנו יש , וזה בעיד� ששמירה על איכות סביבה זה צו השעה, שמתבצעת מדיניות מיחזור

אז אני בעצ) באה בש) הציבור ועבור . חובה מוסרית כלפי איכות החיי) שלנו ושל הילדי)

  .אביב יפו�הציבור בתביעה למחזר כמה שיותר פסולת בעיר תל

אביב יפו מרכיב עיקרי מכלל � נייר עיתו� משומש מהווה היו) בתל.  הראשו� זה נייר עיתו�הדבר

ולכ� חשוב מאוד למצוא פתרו� ,  מהמשקל של הפסולת בעיר�13% מכלל הפסולת ו28.5%, האשפה

, מנסי) בודקי), מתכנני), חושבי), אי אפשר יותר לומר לציבור שאנו בודקי) את הנושא. לנושא

ויש להחליט על , ובינתיי) זורקי) לאשפה אלפי טונות בשנה של נייר עתו�,  בינתיי)PILOTעושי) 

יש . יש הצעות לאיסו* נייר עתו� שקיימות כבר היו) ברשות לאיכות סביבה. מיחזור נייר עתו� מיד

ואול) יש הצעות של , אביב�היו) פרוייקט נסיוני שמתבצע בהצלחה בשתי שכונות בצפו� תל

 השני) הקרובות או לתקופה 3ות להצבת מיכלי) לאיסו* נייר עתו� חינ) במש�  חברות מסחרי
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ועל , אני חוזרת ומדגישה שמדובר על הצבת מיכלי) בכל רחבי העיר.  כפי שאנו נחליט� קצרה יותר

ההצעות , למיטב ידיעתי . אביב יפו� ללא כל עלות לעיריית תל, איסו* נייר עתו� למיחזור חינ)

אז א) המיכלי) האלה שאינ) יפי) דיי) לעיר . שהמיכלי) אינ) יפי) דיי)האלה נדחו מאחר 

וא) המיכלי) אינ) , גבעתיי) ונתניה, ג��רמת, אביב יפו טובי) ומספקי) בערי) כמו ירושלי)� תל

. אזי יש להקצות תקציב מיוחד לרכוש מיכלי) יפי) יותר, יפי) מספיק אבל הנושא מספיק חשוב

ואנו לא נרצה לפתוח , אחר שבפע) האחרונה הצבענו על תקציב העירייהומ, אבל באי� תקציב כזה

אז נית� וצרי� להציב מיד את מאות המיכלי) שמוצעי) לנו ללא , אותו באופ� מיידי כבר עכשיו

לא רק בצפו� העיר אלא , תשלו) ולהתחיל עכשיו ומיד במחזור נייר עתו� משומש בכל רחבי העיר

ואי� לי ספק ,  פרוייקט שהצליח� להציב בצמוד לכלובי הפלסטיקאת המיכלי) נית� . בכל העיר

ואני רוצה שתשימו לב לנקודה , למותר לציי�. שג) פרוייקט איסו* נייר עתו� יהווה הצלחה נוספת

שבגי� כל , אני רוצה שתדעו . ח לעירייה"שהמהל� הזה יביא לחסכו� גדול של מאות אלפי ש, הזאת

אנו מקבלי) כס* . ח לטו�" ש25קבלת מהמשרד לאיכות הסביבה טו� פסולת ממוחזרת העירייה מ

בגי� כל טו� פסולת ממוחזרת אנו חוסכי) היטל הטמנה , בנוס*. בגי� כל טו� פסולת ממוחזרת

וזה , או יביא לנו כס* או יחסו� לנו כס*, כל טו� כזה, כלומר. ח לטו�" ש�100שהיקפו כ, בחירייה

  . על עלויות עקיפות שאנו נחסו� בהוצאות אג* התברואהשלא לדבר, חסכו� ישיר, רק ישירות

. מיחזור נייר עתו� מהווה לתפיסתי רק סנונית ראשונה בתהליכי מיחזור רצויי) ואפשריי) בעיר

עמדתי בקשר ע) פורו) מנהלי מועדוני . יש בכוחנו לפעול ג) ולקד) מיחזור של זכוכית, למשל

ה) . הגיע למיחזור של מאות טונות של בקבוקי)ואני מאמינה כי בשתו* את) נוכל ל, הלילה

אלא בכלל בהחדרת תודעת , לא רק באיסו* של פסולת ומיחזורה, מוכני) להרת) למאמ& כזה 

ובכל הפלאיירי) וההזמנות למסיבות ה) מוכני) להכנס למבצע כולל , מיחזור פסולת לבלייני)

  .לנושא המיחזור ג) פרקטית מעשית וג) למודעות

על , לפחות באזורי) כמו קריית עתידי),  יהיה להחליט ג) על מיחזור נייר לב�בהמש� נית�

אני עשיתי תחשיב שנית� להגיע להכנסות ישירות . ב"מיחזור זבל אורגני באזורי השווקי) וכיו

ח " מליו� ש26ולחסו� עקיפות בהוצאות בהיק* של עוד , ח" מליו� ש4ממיחזור מידי שנה של 

  .זו הכנסה לקופת העירייה,  לא הוצאהזו. בשנה בגי� מיחזור

 הטיל על הרשות המקומית חובה למחזר את �1993חוק המיחזור שנחקק על ידי הממשלה ב

שימו , כאשר,  מהפסולת25% למחזר 2007אביב יפו מחוייבת עד שנת �עיריית תל. הפסולת שלה

 מהפסולת 5.41%ו  מיחזרנ2003 מהפסולת העירונית ובשנת 6.45% מיחזרנו רק 2002בשנת , לב
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 2007החל משנת , וכאמור, 15% למחזר �31.12.2000זאת כאשר אנו מחוייבי) מאז ה. העירונית

וא) לא , � 10%אנו כיו) רחוקי) מהיעד ב.  מס� הפסולת העירונית25%נחוייב לעמוד במכסת 

  . �20% אחרי היעד שנקבע בחוק ב2007נפעל נפגר בשנת 

אנו . פו אינה יכולה לעשות לטבע דבר שאינו בגדר הטבעאביב י�עיריית תל, חברי) יקרי)

לכ� אני מבקשת מחברי . הנבחרי) לא יכולי) להרשות להמשי� ולזרוק זבל לא ממוחזר לטבע

  :המועצה להצביע ולקבל שתי החלטות

של , שכרו� רק בהחלטה שלנו, להצביע ולאשר יישו) מיידי של מיחזור נייר: החלטה ראשונה

  .נבחרי הציבור

  

  מר ויסנר

  

  .פה אפשר רק לדו�

  

  להבי' גב

  

מדובר ,  אני חוזרת ומדגישה כי החלטה זו אינה כרוכה בהוצאות או בעלויות כלשה� לעירייה

 � שאני מבקשת שג) יוקצו לרשות לאיכות הסביבה, בפרוייקט שא* יביא קצת כס* הכנסות

ושארו מצידי באג* לשיפור ושי, וכ� בפעילות שתביא לחסכו� בהוצאות אג* התברואה, לפעולותיה

אסור לנו לשכוח שפרוייקט כזה מהווה חלק מתהלי� שיסייע ג) להחדרה הדרגתית . הפעילות שלו

  .של חינו� ערכי לשמירה על הסביבה

היא להצביע על המש� קיומו של דיו� , ההחלטה השניה שאני מבקשת כא� חברי) שתאשרו אותה

, ל החומרי) האחרי) שביכולתנו לקד) את מיחזור)וזאת ביחס לכ, מעמיק בנושא מיחזור בכלל

וביחס לכל סוגי הפסולת , ב"נייר לב� וכיו, קרטו�, סוללות, זבל אורגני, פלסטיק, ביחס לזכוכית

ובכלל זה בהנהלת העירייה , הללו אני מבקשת שתצביעו על המש� קיו) הדיו� בכל פורו) ראוי

  .ובישיבות המועצה הבאות

  .אני מודה לכ), תודה
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  מר מסלאוי

  

  .את צריכה לדו� קוד) כל בוועדה של� בדברי) האלה

  

  להבי ' גב

  

  .אפשר מיד, על נייר

  .תודה רבה

  .אל תדאגו, הוועדה שלי מתכנסת באפריל

  

   ראש העירייה* מר חולדאי 

  

  :קהל נכבד, חברי מועצה נכבדי), ר המועצה"אדוני יו

  :אביב יפו�חברות וחברי המועצה של העיר תל

ואני לפחות משתדל כראש העירייה להביא לידי כ� , החלטות ממשלת ישראל לא מקויימות מ80%

יש , וכדי לבצע החלטות מועצה כלשונ�. שהחלטות המועצה ג) מבוצעות וג) מבוצעות כלשונ�

כמו בכל , שהוא דורש מה שנקרא עבודת הכנה, לקיי) את התהלי� המקובל בארגוני) מסודרי)

או , implementationואחר כ� , בדיקת האפשרויות, תקצוב, כנת תכניתוהוא ה, ארגו� נורמלי

  .  דברי)�1,001תחרות ו, הצעות, הביצוע שכרו� בעמידה במכרזי)

ואנו משתדלי) לעמוד בחוק הזה ולהגיע . ולכ� החוק קיי), אביב יפו ג) מחוייבת לחוק�העיר תל

וני ג) מחוקקי) חוקי) שכאשר ה) ולא אחת לדאב. מפני שאנו מכבדי) את החוק, לאות) יעדי)

מונעות , היכולת לבצע אות) כתוצאה ממגבלות אחרות שאינ� בגבולות העיר, מגיעי) לידי ביצוע

  .את יישומ�

נושא המיחזור הוא נושא חשוב , אביב יפו ובמדינת ישראל�אי� ספק שבחברה המודרנית ובעיר תל

מה ג) שבגלל החוק ובגלל , לכות וגדלותואנו משתדלי) ונשתדל להגיע לרמות מיחזור הו, מאוד

קרי איכות , סיבות אחרות התהלי� של המיחזור הוא לא רק תור) לנושאי) שמדובר בה)

בחלקו עקב החוק ובחלקו , אלא שהוא יוצר במקומות מסויימי), הסביבה או איכות חיינו

  .יתרונות כלכליי), כתוצאה מזה שזה כדאי
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  : ר ועדה שתפקידה"הרי נבחרת כיו, רלגבי הסדר הטוב במועצת העי, אבל

לבוא כא� במועצת העיר ולספר שישנו מישהו . ואולי לבחו� ג) מספר הצעות, להציע הצעות. א

אנחנו , והרי א) הוא מציע. אני ומוסדות העירייה לא קיבלנו נייר רשמי של מישהו שמציע, שמציע

  ,נשמח לשקול את מה שהוא מציע

  

  קריאה 

  

  .צרי� לערו� מכרז, וכאשר הוא מציע

  

   ראש העירייה* מר חולדאי 

  

ואני כבר . נצטר� ג) לעמוד בתנאי) של מכרז וכ� הלאה וכ� הלאה וכ� הלאה, ואחרי שהוא מציע

ק " ת– שבי� אמר לעשה �במיוחד אצלנו, אני חושב שכולנו למדנו, ואני לא חושב שאני, למדתי

ונדרש לבדוק ,  סו* מעשה במחשבה תחילה–כל דבר , ולכ� . לא פע) אחת, אמר המשורר, פרסה 

וא) היא תביא הצעות , ולש) כ� ג) קיימת אותה ועדה שאת עומדת בראשה, אותו לגופו של עניי�

ואני לא אומר את זה , אנו מברכי) ונבר� באמת, שנית� לבצע אות�, קונקרטיות שה� יישימות

  . אני מדבר על הבאמת, מהשפה אל החו&

וקוד) כל ללמוד באמת ולעומק את , קוד) כל לקחת את הוועדה, ) באמתוחו& מזה אני מציע ג

וג) נצבר המו� נסיו� חיי) סביב הנושא שקוראי) לו . ובאמת הרבה מאוד נעשה, מה שנעשה

רק . YOU NAME IT ודר� , ודר� גז), ודר� פסולת בניי�, החל מחשמל, מיחזור בכל ההיבטי)

כדי לייצר , כדי להאכיל אות) בפסולת הבית, אתמול קראתי שאפשר לקבל חופ� תולעי)

מייצרי) , שלשולי הגינה , השלשולי) הידועי) שלנו. זה דבר אמיתי, כ�. קומפוסט לעציצי הבית

אות) , במדינת ישראל, ולמרות זאת דר� אגב. וא) מאכילי) אות), קומפוסט יוצא מהכלל

 זה �ואחד מחברי הטובי). רגללא הצליחו ופשטו את ה, חקלאי) שניסו את זה ולהתפרנס מזה

  .אז אני ג) מכיר את זה מכלי ראשו�, קרה לו

 אנו נבצע אותו ככל �המיחזור, הדלת פתוחה בפני�. לכ� אי� צור� בהחלטה מיוחדת, מכל מקו)

ולכ� אני , כי היא כבר הוחלטה מזמ�, החלטה דקלרטיבית לגבי המיחזור איננה נחוצה. יכולתנו

ואנו נייש) , שיש בה ידי) ורגליי), ותביאי לנו הצעה מסודרת להנהלהמציע שתמשכי את ההצעה 



  המועצה השמונה עשרהפרוטוקול ישיבת 
  7' ישיבה  מ� המניי� מס

  )14.3.04(ד "א באדר תשס"מתארי� כ
  
- 26 -  

  
לעשות עוד . ומי עושה מה, או כמה הוא עולה לנו, או כמה הוא תור) לנו, כל דבר א) נוכל לדעת

אני חושב שלא יהיה פה מישהו שלא יסכי) אית� שהמיחזור הוא , פע) דיו� על חשיבות המיחזור

את מכירה את הפוליטיקה ואת . כא� הוא יגיד שכ�,  חושב שלאג) א) הוא, דר� אגב. חשוב

  .את לומדת, כ�. שמעת? שמעת על זה פע)! ?הקהל

אני מציע . אלא לקיי) דיו� בנושא, בהצעות לסדר אנו לא לוקחי) החלטות כמו ההחלטות האלה

או שיש לה , וא) ישנו נושא אמיתי שדורש החלטה, שאת הנושא תעלי דר� המוסדות הראויי)

הרי היא תועלה כא� במסגרת ההצעות , או משמעות כלכלית של עלות, משמעות כלכלית בתוספת 

על סמ� הצעות , לאחר שידונו , ועדת הכספי) והמוסדות הראויי), שיועלו על ידי הנהלת העירייה

  .ועדת איכות הסביבה שאת עומדת בראשה

  

  ר " היו* מר שומר

  

  .אי� מה להצביע

  

  להבי ' גב

  

  ?למשו� את ההצעה. תילא הבנ

  

  ר " היו* מר שומר

  

 נעלה את זה בהנהלת המועצה או � וא) את רוצה, ראש העיר מציע ל� למשו� את ההצעה. כ�

' וא) ההצעות שאת תציעי ה� אכ� יהיו מקובלות על העירייה וכו, בוועדות שאת עומדת בראש�

  .נעלה את זה לדיו� בהנהלת המועצה', וכו

  

  מר לוינטל 

  

הטקטיקה הנכונה היא להעלות אות� , א) כל ההצעות שמועלות פה: ה להבי� משהואני רוצ

  ?מה מעלי) פה, בישיבת ההנהלה
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  ר" היו* מר שומר

  

  .אבל אדוני ראש העיר, אני ג) יודע לענות? אתה רוצה לענות או שאני אענה

ומה שאני אומר , זו קוד) כל דעה שמבוססת על ההגיו� הפשוט. ואני אגיד ל� לדעתי, אני אענה ל�

אבל אני חושב שג) לאופוזיציה , יותר לקואליציה, עכשיו איננו כל כ� רלבנטי לגבי האופוזיציה

  . בוודאי שכ��קונסטרוקטיבית

והוא רוצה לכפות על המועצה לדו� , שכאשר מישהו לא קיבל את הסיפוק שלו, הצעה לסדר נועדה

כאשר . לש) כ� נועדה הצעה לסדר לדעתי, בנושא שהוא רוצה למרות שהוא לא קיבל את ביטויו

ואתה , לא מקבל טיפול, לא נידו�, פה אתה רוצה לדו� בנושא שאתה חושב שהוא חשוב מאוד

 כדי שהמועצה –ואז אתה מציע את ההצעה לסדר , חושב שהמועצה צריכה לדו� בו למרות הכל

, והוא קרה כבר היו), הישנו הצד השני של הפרש, מעבר לזה. אז זה צד אחד של הפרשה. תדו� בו

כדי , אז אנו מוצאי) את הבמה שנקראת הצעה לסדר, שחלקנו רוצי) שקולנו יישמע. ולא כגנאי

  .להביע את אותו נושא שחשוב לליבנו יותר כדי להציע אותו כהצעה לסדר

  

  מר לוינטל

  

  .כי עוד לא היתה ישיבת הנהלה, אי� טע) היו) לא* הצעה, לפי הפרשנות הראשונה של�

  

  ר" היו* מר שומר

  

, אבל עוד לא שמעת את חבר המועצה מר מוזס, לגבי השלושה הראשוני) זה נכו� מה שאתה אומר

  .אולי הוא יפתיע אות�

  

   ראש העירייה* מר חולדאי 

  

  .אנו מוסד דמוקרטי, המועצה הרי זכאית להחליט ג) בניגוד לדעתי, כ מביע את דעתי"אני בסה
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  להבי' גב

  

  .כדי שלא נצטר� לקו) בכל פע) שאנו רוצי) לדבר, לנו לרמקולי)אני מציעה שתדאג 

  

   ראש העירייה* מר חולדאי 

  

  .אני כולל את עצמי בתו� זה. ואני מתכוו� ג) לעצמי. עוד זה חסר לנו

  

  להבי' גב

  

אני לא רוצה לומר . ל"ל ולמשנה למנכ"כולל בהעתק למנכ, �26.2נושא המיחזור הועלה על ידי ב

לכ� אני מוכנה . ואני בטוחה שאני אזכה להתייחסות, ייחסות כי עבר מעט זמ�שלא זכיתי להת

ואני שומרת לעצמי את הזכות להעלות את , לעבור את התהליכי) ואני מקבלת את ההצעה

  .הנושא

  

  ל " משנה למנכ* מר אלקיי� 

  

, וני)כי מרבית הנת, לא רציתי להעיר כא� באמצע. קיבלנו את המכתב ואנו בודקי) את הנתוני)

  .ובוועדה נציג ל� את זה, אנו בודקי) אחד לאחד. אבל לא מדוייקי), אני לא רוצה לומר שגויי)

  

  .להבי תעלה לדיו+ דר" מוסדות העירייה ובמידת הצור" תועלה להנהלה' הצעה מסודרת של הגב
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  : סמי�*מר מאיר מוזס. 4

  

  ר " היו* מר שומר

  

, חבר סיעתי, מזמי� את חבר המועצה מר מאיר מוזסאני , אנו עוברי) להצעה רביעית לסדר היו)

  .בהצלחה. שזה נאו) הבכורה שלו

  

  מר מוזס

  

  .חברות וחברי) חברי המועצה, ר המועצה"יו, ערב טוב ראש העיר

, ה) בדבר שלא מעלי) ומתחמקי) ממנו, הנתוני) שאני אביא לתודעת המועצה ולתודעת הציבור

אני מדבר כא� על נושא הסמי) במדינת , ולוגי גדולוכמו שאומרי) שיש נושא שהוא אסו� אק

  .ישראל

ראשי , ע) משטרת ישראל, ר אברהמי"ע) ד, הנתוני) שאני מביא ה) בהסכמת אג* הרווחה

הנתוני) ה) עד כמה שנית� . ר ועדת המשנה לסמי) של הכנסת" יואכ איוב קר"ע) ח, האג*

  . יותר גרועכי הדבר הוא הרבה, אבל לא מושלמי), המדוייקי) ביותר

, המשתמשי) בסמי), ובמיוחד התנהלות סחר בסמי), הנושא שאני רוצה לדבר עליו הוא סמי)

, חשובי) וקשי) במדינה וג) בעיר, אי� לי ספק שישנ) נושאי) רבי). והתוצאות הקשות מהסמי)

אכ� ו. ויש צור� מיידי בטיפול טוב, ממוש� או בלתי יעיל, שמוזנחי) או שמקבלי) טיפול מצומצ)

אי� לי ג) כל ספק שהמצב .  שעושי)� אביב�ובפרט כאשר מדובר בעיריית תל, יש ג) דברי) טובי)

בגימלאי) ובהרבה , בקשישי), הבטחוני והחברתי פגע ופוגע קשות בשכבות החלשות, הכלכלי

האבטלה הנוראית והפיטורי� של עשרות אלפי) מעבודת) גורמי) למצב איו) . חלקי ע) אחרי)

קובעי , על רקע כל זאת אני מעלה נושא שרבי) בע) . יאי) משפחות רבות אל פי הרעבונורא ומב

, לא מתייחסי) וא* מתרחקי) ומתעלמי) מכ�, המדיניות בכנסת ובממשלת ישראל לא מודעי)

ומפיצי , סוחרי הסמי), וזה הסמי), וזה הסיכו� הגדול ביותר כיו) המתרחש ומתרחב באר&

  .המשתמשי) בסמי)
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, לפי גורמי) מוסמכי) ומהימני), ומדהימי), בדוקי), רשמיי), שכולכ) תדעו, ני)להל� נתו

אבל . שהבלתי ידוע והנסתר גדול יותר, וזה נכו�, יש הגורסי). ועתונאי) שחקרו היטב את המצב

  .ג) אלה שיודעי) בנושא הזה, שאולי ידהימו רבי), אלה הנתוני)

קדי) המרכזיי) בעול) של סחר בסמי) ושל עיבוד אביב יפו היא מהמו� אני רק רוצה להוסי* שתל

  .סמי)

דר� הגבול המצרי , הגראס, מידי שנה בשנה חודרי) לאר& עשרות טונות של הס) מריחואנה

האדיר –אי אפשר לעצור את הגבול הפרו& , ואי� עוצר, עשרות טונות: ואני עוד פע) חוזר. הפרו&

והשימוש בה) הוא ליקוק , ר מארצות אירופה שקל להבריח) דר� הדואL.S.Dמליוני בולי . הזה

ס) ההרואי� מוברח דר� הגבול . זה בולי) או ניירות שמודבקי) עליה) הסמי) האלה. ומציצה

ס) . ג בשנה מוברחי)"אלפי ק. ס) קשה ויקר וממכר. המלח בסירות�הפרו& של ירד� ודר� י)

,  ס) פחות קשה� חשיש.ג חודרי) מדרו) אמריקה"אלפי ק, הקוקאי� שהוא מהקשי) ביותר

  .אבל דר� סוריה והלבנו� ממשיכי) להעביר אותו, ג) היו) מועבר, בעבר היה מועבר מהלבנו�

  

  ר" היו* מר שומר

  

  . דקות10אני רק רוצה להזכיר ל� שיש לכל נוא) , אני לא רוצה להפריע ל�

  

  מר מוזס 

  

  .אני אפסיק

  

  ר" היו* מר שומר

  

,  דקות אני את� ל� קצת יותר10ומאחר שזה , מאוד חשובהנושא , רבותי. אתה לא מפסיק, לא

  .אני מבקש מכ) את תשומת לבכ), ורבותי, אבל תנסה להתמקד
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  כחלו+' גב

  

  .זה הנושא הכי חשוב

  

  ר" היו* מר שומר

  

  .תמשי�. אני הרי לא מפריע רבותי

  

  מר מוזס 

  

י שמישהו אמר שהעיר לא שמעת, הכל חשוב, מדברי) על הכל, אני יושב שלושה חודשי) במועצה

הממשלה . מתעלמי). היא מהמרכזי) העולמיי) הגדולי) לחדירה, אביב יפו� תל�הזאת שלנו

 חדשי) וה) 3אנו צריכי) לדאוג לא רק לדברי) שמעלי) , אז ראשית. מתעלמת וכול) מתעלמי)

ואי� אומרי) ראש הממשלה והרבה חברי . אלא יש כא� דבר שהוא המסוכ� ביותר, חשובי)

, תשמעו רגע את הנתוני). זה מפגע אסטרטגי הגדול והסיכו� הגדול ביותר של ע) ישראל? סתכנ

הכל בסדר והכל באמת , איכות חיי): מדברי) על הכל. פע) שמעתי והתערבתי. ולא שמעתי

  ,כל סוחר סמי). אבל זו הסכנה, חשוב

  

  ר " היו* מר שומר

  

  .אנא תפוס את מקומ�, ערב טוב ל�, הרב נת� אלנת�

  

  מר אלנת+ 

  

  .מקומי כבר תפוס
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  מר מוזס 

  

ואני . אביב יפו�כל הסמי) במדינה ורוב הדברי) מגיעי) לגוש ד� ובמיוחד לתל. אני רוצה להמשי�

ואני שלושה , לא יודע מספיק, ג) מי שיודע. המספרי) בדוקי) ביותר: אומר לכ) עוד פע)

עשיתי ג) מה שאמר : יותר מזה. ר הוועדה לסמי) מטע) המועצה"חודשי) חוקר את זה כיו

ונעלה את , כינסתי אותה ע) עוד מתנדבי) והעלנו הצעות, אספתי את ועדת הסמי): העיר�ראש

, ואני חושב שאני אזי) את הטענה שלא מתייחסי) לוועדות, אני מקווה שהמלצותינו. זה לעירייה

  .קו� כמה דברי) רציניי)אנו נגיש להנהלת העיר די� וחשבו� ואת המלצות הוועדה לראש העיר לתי

הכל , כאמור. שאנו נחשבי) במקו) השלישי בעול) לסחר בסמי), היו) מסתבר מתו� חקירה

דר� , דר� הי) באוניות, ה) מגיעי) דר� הדואר. דר� הדרכי) היבשתיות הפרוצות של המדינה

פע) ואלה עוד , אביב יפו�רוב הסמי) מופני) כאמור לגוש ד� ולתל, דר� מטוסי), מכולות

סחר הסמי) . שלא יחשבו שהמספרי) ה) מהאוויר, ואני מציי� את זה עוד פע), מספרי) בדוקי)

ולפי מקורות משטרתיי) בדוקי) מתגלגלי) סכומי) , אביב יפו הפ� לתעשייה חובקת עול)� בתל

בשני) האחרונות ישנה עלייה משמעותית בהיק* . אביב יפו� הכל בתל, של מיליארדי דולרי)

, התקציבי) למלחמה בסמי) ובהברחת) לתו� המדינה הינ) דלי) ומגוחכי). מי)ובצריכת הס

, ולא יכולי) לעמוד ההתפתחות הרחבה של הסמי) לעומת התקציבי) והקיצוצי) שקיימי)

מעגל המשתמשי) הול� . ועוד מעט תשמעו ג) מספרי), והדבר הוא מסוכ� ביותר לנוער הישראלי

, שותפי) לו משפחות הפשע. הול� וגדל, מי) והמפיצי)המערכות המתוחכמות לסחר בס. וגדל

על ידי מטיילי) תמימי) שמעבירי) את . שרוצי) לעשות כס* קל, סוחרי) אמידי) בלי עבר פלילי

ועל ידי עבר פלילי שעובדי) , על ידי מטיילי) שמנסי) את מזל) להעביר סמי), הס) לתו� ישראל

 לפי דיווחי) ידועי) ג) מפי 2003 נכו� לסו* שנת מצב הסחר הסמי) במדינה. בקבוצות וכבודדי)

. אביב יפו� ומחצית) בתל,  משתמשי)300,000יש באר& : הוא כזה, הצורכי) וג) מפי המחקרי)

 10.5%. 12�18בגילאי , אביב� יותר ממחצית) בתל,  מתוכ) באר& ומחצית)�70,000כ. משתמשי)

, אבל משתמשי), מכורי) כול)עוד לא ! משתמשי). מאוכלוסיית הנוער משתמשי) בסמי)

 טו� 7: ההיצע בשוק הסמי) בשנה הוא. ובעוד סמי) למיניה), אקסטזי, בעיקר במריחואנה

:  מליו� מנות כדורי) וטבליות של סמי) מעוררי הזיות10,  מריחואנה� טו� חשיש 80, הירואי�

L.S.Aועסקי) חלקית עובדי) שמ, נוער מנותק, �10%בקרב נוער לומד האחוז הוא כ.  ואקסטזי

. וא) לא יבלמו את זה הצריכה תעלה, אלה מספרי) מדהימי).  משתמשי)25% –ושלא עובדי) 
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הרוב המכריע לא מכורי) . 33% –ואני מדבר על משתמשי) ולא מכורי) , אביב�אוניברסיטת תל

אבל , מפי המשתמשי), ג) מפי עצמ), אלה ה) נתוני) רשמיי) וידועי). אבל משתמשי)

  .נראה המספרי) גדולי) יותרבמציאות כ

 17וזה אחד מהדברי) הטובי) ביותר שאני הרגשתי אישית כאד) שעסק בזה , אביב�ישנ) בתל

.  מרכזי גמילה שעושי) עבודה אדירה5ישנ) , בסמי) ונוער במצוקה, בשיקו) אסירי), שנה

 שכול) בצרה ,ביפו יש מרכז גמילה לערבי) ויהודי). נדהמתי לטובה כאשר גיליתי את הדבר הזה

  .אחת

  

  מר מסלאוי

  

  ?איפה

  

  מר מוזס

  

וכל מדרי� עומד כנגד , ל העירייה שאישר לנו מדרי� נוס* ש)"ואני רוצה ג) להודות למנכ. ביפו

. עשרות שאפשר להביא אות) למצב שיפסיקו או שלא יסתובבו ברחובות ויעשו מעשי) רעי)

 �ובצפו� מזרח, אליעזר בדרו) העיר� נווהבשכונת, רוטשילד' בשד, באזור המרכז, בשכונת התקווה

  .מספרי) מדהימי),  נשי) וגברי)750השנה הזאת טופלו מסוממי) שהיו בסמי) . ברמת החייל

  

  ר " היו* מר שומר

  

  .ותאמר אותה, אני מציע שתגיע להצעה, מאחר שאתה מדבר כבר כמעט רבע שעה. אני מציע מאיר

  

  מר מוזס

  

שבכל אופ� ,  זאב פרידמ��ת לראש מינהל השרותי) החברתיי)אני רוצה בהזדמנות הזאת להודו

שיקו) ,  מנהל הרשות העירונית להתמכרויות�ר בני אברהמי"לד. מנהל את העסק יפה ותומ�

אני רוצה להודות פה לשני חברי) שה) דוגמא . אנו עובדי) בשתו* פעולה מלא, האסיר ודרי רחוב
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והדוגמא האישית הטובה , י) והיו) ה) מדריכי)שניה) היו מכור. אישית שצרי� להנציח אותה

 שהיו) עובד �וזה מאיר שרעבי. אי� אפשר להיגמל מסמי) ואי� אפשר להדרי�, ביותר במדינה

זהבה ' והגב. והוא עושה עבודה, והוא סמל ודוגמא אישית לדעתי של מדינת ישראל, בעירייה

,  שני)25היא צרכה סמי) . ממנהדבר שנלקח , ל העירייה לה אישר חצי מישרה"שמנכ, אהרוני

  . ג) לנשי) וג) לגברי)1' והיא היו) המדריכה מס

  .אבל לצערי זה מה יש ואי אפשר לדבר, יש לנו עוד נושאי),  אני רק רוצה להעלות עוד נושא אחד

  

  ר " היו* מר שומר

  

  ?מה ההצעה

  

  מר מוזס

  

  .ואני ג) אציע

חבל שאיננו פה החבר , ההומלסי),  דיירי רחוב,דרי רחוב: אני רוצה כמה מילי) לגבי דרי רחוב

  .לוינטל

  

  קריאה 

  

  .הוא ישנו כא�

  

  מר מוזס

  

וג) במועצה נבחרה , יש בעירייה מחלקה מפוארת שמטפלת בדרי הרחוב וההומלסי). רו� תקשיב

תתרו) ש) וזה , תצטר� לוועדה. לא, כ� שההצעות של� לעשות משהו לבד, ועדה שעוסקת בזה

  .יהיה טוב
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  ר לוינטל מ

  

  .הצעתי את זה באוקטובר

  

  מר מוזס 

  

  .אני אזמי� אות� ואני אראה אות�

,  דיירי רחוב2,300במדינה יש . אביב יפו היא ריבוי דיירי רחוב�מכה נוספת שהונחתה על תל

  .אביב�מחצית) בתל

  

  ר " היו* מר שומר

  

  .אני רוצה שתסיי), מאיר

  

  מר מוזס

  

  . ת� לי עכשיו רק להציע הצעה

  

  ר וולו" מ

  

  .אתה יכול להציע רק לקיי) דיו�

  

  מר מוזס

  

כ� לדו� , אני מציע בהצעה. הוועדה תגיש לראש העיר ולהנהלת העיר הצעות של הוועדה לדיו�

 כפי שהיא � שהעירייה, למרות שהתקציבי) הופחתו, אני מציע ג). בהנהלה בנושא הכאוב הזה

  ורכב מיוחד , ד אנשי) לטובת העניי�תקציב עו, עשתה ע) שני האנשי) הנהדרי) שהזכרתי
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אבל הזמ� , אני הייתי מרחיב ג) על שיקו) אסירי) ונוער במצוקה. לאיסו* וטיפול בדרי רחוב

  .עבר

  .תודה רבה

  

  ר " היו* מר שומר

  

  .תודה לחבר המועצה מאיר מוזס

  

  גיא* אבי' גב

  

אני מציע ,  את דעת)וכדי לאפשר לכל הגורמי) המקצועיי) להביע, נכבד וכבד, זה נושא חשוב

  .שנקיי) פורו) מועצה שיוקדש לנושא

  

  ר" היו* מר שומר

  

ואני נציע להעלות , אבל כדי לקיי) את זה בפורו) מועצה צרי� להעלות את זה בהנהלת המועצה

  .תודה ל� על הדברי), וכ� אנו עושי) ג) את מה שאמר מאיר מוזס, זה התקנו�. את זה למועצה

  

  מר מוזס 

  

  ?נהלהזה יעלה בה

  

  ר" היו* מר שומר

  

  .זה יעלה בהנהלה, כ�

  . הוועדה תגיש לראש העירייה ולהנהלה הצעות לדיו+*הצעתו של מר מאיר מוזס 

  .מאשרי� סדר היו�
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  ר" היו* מר שומר

  

  :דברי ראש העיר, בבקשה, אנו עוברי) לנושא הבא

  

  דברי ראש העירייה. 45

  

   ראש העירייה* מר חולדאי 

  

אני הייתי מבקש . חברות המועצה לאור ההערה קוד), חברי מועצה נכבדי), ר"כבוד היו, חברי)

כי הנושא הבא דורש , א) אפשר שחברי מועצה שנמצאי) בחו& ייכנסו, תו� כדי דברי הקצרי)

  . איש16למיטב זכרוני הצבעה של 

  

  ר " היו* מר שומר

  

  . א) אפשר לבקש שחברי המועצה יכנסו

אביב יפו שפתחה את � על דלתות של המיכללה האקדמית תל בפברואר הותקנה המזוזה�29ב

אני לא רוצה להארי� לגבי חשיבותה של המכללה .  סטודנטי) התחילו ללמוד ש)�800ו, שעריה

אבל אני רק רוצה לספר שהיו) על לוח המודעות של , אביב כולה� האקדמית ביפו ליפו ולתל

אני חושב שאותו פתק . רת דירה ביפוד* שסטודנט מחפש שות* לשכי, המיכללה היה שלט קט�

קט� הוא הסימ� החשוב ביותר לעובדה שכבר המכללה מתחילה להשתלב בתו� החיי) הכלליי) 

. ג) להשתנות אורבנית מסביבה, ג) לבידור, ואני בטוח שהיא תהיה מקור ג) לתעסוקה, של יפו

במש� היו) , רי אמיתיבלי טיפה אחת של ציניות ולגמ, באמת, אני ממלי& מאוד לחברי המועצה

את הפיתוח , להכנס ולראות את הבניי� החדש, באחד מימות השבוע לטרוח ולנסוע אל המכללה

  .להכנס וקצת לנשו) מאווירתה של מכללה שמתפתחת ביפו, את מה שקרה מסביבו, הסביבתי

בהשתתפות ראש , התקיי) טקס תחילת העבודות של פרוייקט הקו המזרחי של איגוד ערי) ד�

ואני רוצה ,  פרוייקטי) שמתקיימי) בימי) אלו�4זה אחד מ. פרוייקט חשוב מאוד, ממשלהה

,  פרוייקטי)� 4ח ב"איגוד ערי) ד� הול� להשקיע למעלה ממיליארד ש. או לא להזהיר, להזהיר

בימי) הקרובי) ממש יתחילו לשק) את הקו : אחד מה). שכל אחד מה) הוא חשוב בפני עצמו
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באות) מקומות . ה רבה מאוד ג) יהיו לתקופה מסויימת מיטרד בחיי העירעבודות שבמיד, שקרס

 �800כל פע) באורכי) של כ, שבה) תבוצענה העבודות זה דורש התקנת קו חילופי על פני הקרקע

עד שתבוצע ,  חודשי) יהיה קו צינור מתכת שר& על פני הכבישי) והשדרות3כאשר למש�  , מטר

  .העבודה של שיקו) הקווי)

אותו קו מרכזי , בנוס* לזה.  חליפי לקו הזה�קו אלטרנטיבי, נוס* הול� להיות דר� איילו�קו 

, שכבר מדברי) עליו הרבה מאוד זמ�, דבר לא פחות חשוב, ולבסו*. שנקרא הקו המזרחי

, ומתחילי) לעבוד על הפרוייקט של ביטול הזרמת הבוצה שהיא תוצר הלוואי של תהלי� הטיהור

ואני מקווה שתו� שנתיי) מהיו) תופסק הזרמת , מ אל תו� הי)" ק5נור שמוזרמת היו) בצי

  .הבוצה

 השני) 5מסתבר שהעבודות שעשינו במהל� . החומר נמצא בידיכ): עלייה ברמת הכבישי)

כמוב� . איכות הכבישי) עולה בהתמדה, הסקאלה ממשיכה לעלות. האחרונות נותנות את פריי�

  .הדבר מתבטא, בל ג) באופ� הנדסי בבדיקותא, שאנו שומעי) את זה ג) מתושבי)

  .דתי בגוש ד� תיפתח בצייטלי��כיתת מחונני) ראשונה בחינו� הממלכתי

והיא הפעילות שמתקיימת , אביב יפו� אנקדוטה קונה אבל מעניינת שקרתה וקורית פה בעיר תל

של , שלמהאני לפחות השתתפתי בתערוכה שהיתה במי. בי� מוסדות האמנות ובי� מוסדות החינו�

ובאמצעות עבודות מחשב הלבישו אות) על תמונות , קומטי'שלקחו פסלי) של ג', תלמידי עירוני ז

, התערוכה כמדומני עדיי� מוצגת במשרדי המישלמה. כאילו הפסלי) מוצבי), מתו� חייה של יפו

ד זה דבר מאוד מעניי� ומאו, כ� שא) מישהו יכול לקפו& ויש לו את הזמ� כדי לראות את זה

  .מרגש

, בעוד כמה ימי),  במר&�17כנס למניעת אלימות במשפחה ב, הול� להתקיי) ואת) מוזמני)

  .פה בירקו�, במרכז דניאל עמיחי לחתירה

מה , קלמר' שד, אבל שמתחבר לפארק גדול יותר שבוצע ביד אליהו, קט� אמנ), נחנ� פארק חדש

  .שגר) לשידרוג משמעותי של שכונה שלמה ביד אליהו

בנוכחות ובחסות ראש הממשלה ומשרד , התיירות המרכזי של מדינת ישראל יתקיי) כא�יריד 

, ל" אורחי) מחו�600למרות המצב הקשה יגיעו כ. שלנו" מרכז הירידי)"יחד ע) , התיירות כמוב�

  .כולל שרי) ושרי תיירות

ניקרא , ל יעקב דורי"רא, ל"ל הראשו� של צה"שהרמטכ, קט� אבל חשוב, ודבר לא פחות חשוב

, ולמי שיודע את תרומתו לתקומתה של מדינת ישראל מצד אחד. אביב יפו�רחוב על שמו בעיר תל
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אביב �בעיר תל, והעובדה שמרכז הפעילות או העיסוקי) של עבודת המטה בימי) הה) היתה כא�

  .והעיר מתכבדת ברחוב על שמו, אני חושב שראוי ונכו� היה הדבר, יפו

אני מציי� את יו) האשה הבינלאומי של מועצת הנשי) והוועדה ,  מזכיראז אני, ואמרו לי להזכיר

  . לכל מי שמעוניי� לבוא�מחר במרכז עזריאלי, למעמד האשה

  

  ר" היו* מר שומר

  

  .תודה לראש העירייה

  
  יפו�פתיחת המכללה האקדמית תל אביב .1

 סטודנטי) המהווי) את הפקולטה � 800פתחה שעריה וכ, יפו�א"המכללה האקדמית ת

 �החלו את לימודי הסמסטר השני של שנת הלימודי) האוניברסיטאית , למדעי ההתנהגות

  .ביפו

עבודות הבנייה יחלו (' בשלב ב. של הפרוייקט החשוב בפיתוח יפו' בכ� הושל) שלב א

  .תיפתח בו מגמת מדעי המחשב, ע) השלמתו, אשר, ייבנה המבנה השני) באוגוסט שנה זו

   איגוד ערי) ד�–" הקו המזרחי"ט טקס תחילת עבודות הפרוייק .2

השתתפתי בטקס תחילת עבודות , צ"בראשל" �"השפד" במתק� הטיהור 17/2/04 �ב

בראשות ראש הממשלה ובהשתתפות ראשי הערי) החברי) " הקו המזרחי"הפרוייקט 

  .באיגוד ופקידות בכירה מטע) משרדי הממשלה

ה פרוייקטי) המרכזיי) מהווה אחד מארבע, שישרת את ישובי המעלה, הקו המזרחי

שמיועדי) להתבצע במטרופולי� תל אביב בשני) הקרובות בהשקעה של למעלה ממליארד 

שיקו) הקו הקיי) וטיפול , הפרוייקטי) הנוספי) ה) קו חלופי בנתיבי איילו�. שקלי)

  .בבוצה

  יפו�עליה ברמת רשת הכבישי) בתל אביב .3

  . יפופורס) הסקר השנתי לאיכות רשת הכבישי) בתל אביב

 מציו� 2003כי רמת רשת הכבישי) בעיר עלתה בצורה משמעותית בשנת , הממצאי) מראי)

  . ציו� המוגדר כרמה טובה, )100 עד 0 �בסקלת ציוני) מ (71 לציו� של  66של 
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כי מדובר במגמה מתמשכת של עליה ברמת הכבישי) , מציי�, מנהל מינהל בינוי ותשתית

השקעה בתשתיות העיר עליה שוקדת העירייה בשני) שמקורה בתנופת הפיתוח וה, בעיר

  . האחרונות

  ד בגוש ד� תפתח בתל אביב"כיתת מחונני) ראשונה בחינו� הממ .4

אזורית לתלמידי) �ס צייטלי� כיתה ייחודית על"בשנת הלימודי) הבאה תפתח בבי

  . לראשונה בכל גוש ד�, ס צייטלי�"מחונני) במערכת החינו� הממלכתית דתית בבי

תתמקד בשלושה תחומי) , ס וצוות המורי)"י הנהלת ביה"הנבנית ע, ת הלימודי)תכני

. כשתחו) הקודש משולב בה), מדעי הרוח ומעורבות חברתית,  מדעי הטבע–מרכזיי) 

י עיסוק "ייחודיותה של התכנית היא בדגש המוש) בה על האינטליגנציה הרגשית ע

זאת כאשר בדר� כלל , מות חברתיותניהול דיאלוגי) ויצירת עוצ, בנושאי) כמו הנהגה

  . הדגש בכיתות מחונני) הוא דווקא על האינטלקט

  קומטי ביפו'ג .5

נפתחה במשרדי המישלמה ליפו תערוכת תמונות ייחודית של , 18:30 בשעה 24/2/04ביו) 

  . ביפו' תלמידי) מתיכו� עירוני ז

,  והאמנות בעירהתערוכה נפתחה במסגרת פעילות המישלמה ליפו לקידו) נושאי התרבות

בתיכו� , קומטי של תלמידי המגמה לגרפיקה ממוחשבת'ותכלול עבודות בהשראת האמ� ג

שמוצגת , הכוללת פסלי) ורישומי), התערוכה הוכנה בעקבות תערוכתו של האמ�. 'עירוני ז

  . אביב�בתמיכת המחלקה לחינו� של מוזיאו� תל, אביב בימי) אלה� במוזיאו� תל

צילומי פסלי) של האמ� מספרי , באמצעות מחשב,  סרקו התלמידי)בתהלי� הכנת העבודה

. הול)" מיקו)"כ� סיירו ברחובות השוני) ביפו במטרה למצוא לפסלי) �אחר. אמנות

את הפסלי) " הציבו"', בטכניקת מונטאז" פוטושופ"בעזרת שימוש בתוכנת , לבסו*

  . בחוצות יפו

אלימות במשפחה זה " �ודה כנס מניעת אלימות במשפחה באמצעות מקומות העב .6

  " בפירוש העסק של�

ס ראשו� מסוגו בנושא מניעת אלימות במשפחה באמצעות מקומות העבודה יתקיי) ביו) כנ

שדרות (במרכז דניאל עמיחי ללימודי חתירה וימאות בתל אביב , 2004 במר& 17, רביעי
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 לוס –ביב ר שותפות תל א"מ ראש העירייה ויו"בהשתתפותי ובהשתתפות מ, )2רוקח 

  .  יעל דיי�, נת� וולו� וסגנית ראש העירייה וראש תחו) רווחה, לס'אנג

המשליכה , כנס זה יעסוק בנושא האלימות במשפחה כסוגייה חברתית ולא כבעיה פרטית

ירידה בפריו� , ג) על מקו) העבודה ועל ניהולו התקי� ומתבטאת בהיעדרויות תכופות

  .ה ותוקפנות כלפי לקוחות ועובדי) אחרי)הטרדות במהל� שעות העבוד, העבודה

תוצג סקירה של , ל"בו ישתתפו מומחי) מהסקטור העסקי באר& ובחו, בכנס המתוכנ�

שיושמה בעיריית תל אביב יפו וכ� יוצגו מודלי) אמריקניי) " אל אלימות"התכנית 

  . הניתני) ליישו) באר&

  בדפורד ניו יורק,  מתנת קהילת שערי תפילה–" שערי תפילה"טקס חנוכת גינת  .7

תרמה " שערי תפילה"קהילת .  בשכונת יד אליהו בהשתתפותי19/2/04 �הטקס התקיי) ב

�בת'  דולר הוקמה הגינה בשד50,000ינג עירוני על ס� ' דולר ויחד ע) מצ50,000סכו) של 

  .הכולל דשא ופינת משחקי), על שטח של דונ), ציו�

   IMTMיריד התיירות  .8

" שבוע התיירות בישראל"על השבוע האחרו� של  חודש פברואר כעל משרד התיירות הכריז 

  . במרכז הירידי) בגני התערוכה IMTMובמסגרתו התקיי) יריד התיירות 

  .מר בני אלו� ובהשתתפותי,  בראשות שר התיירות24/2/04 �טקס פתיחת היריד התקיי) ב

בו גורמי) שוני) והציגו , במסגרת היריד רוכזו כנסי) ואירועי) מרכזיי) של הענ*

  . מתעשיית התיירות וכ� עמותות תיירות מכל האר& במטרה לעודד תיירות פני)

יפו לקחה חלק פעיל ביריד והציגה חומר פרסומי שיווקי על �העמותה לתיירות תל אביב

סרט תדמית חדש ועודדה התיירות בעיר ה� בקרב המגזר העסקי וה� בקרב הקהל , העיר

  .ו"בעקבות ההכרזה של אונסק, ב ברוח הבאוהאוסבית� העמותה עוצ. הרחב

  כנס ראש הממשלה לתיירות .9

בירושלי) , מר אריאל שרו�, כנס ראש הממשלה לתיירות נפתח במעמד ראש הממשלה

  .מ ובהשתתפותי" בראשות רוה24/2/04יפו בתארי� �וננעל בעיר תל אביב

ולחשו* את תרומת ענ* מטרתו של הכנס היתה לעודד ולהגביר את תנועת התיירות לישראל 

תו� השתתפות בסיורי) מודרכי) באטרקציות , התיירות לחברה ולכלכלה באר&

  .תיירותיות ועריכת פאנלי) תיירותיי) ברחבי האר&

  ל"ל הראשו� לצה" הרמטכ–ש רב אלו* יעקב דורי "טקס קריאת רחוב ע .10
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קיי) בתארי� הת, ל"ל הראשו� לצה"הרמטכ, טקס קריאת רחוב על ש) רב אלו* יעקב דורי

9/3/2004.  

שירו של נת� אלתרמ� . ל יעקב דורי מפי חני� הפנימייה"בטקס נסקרו קורות  חייו של רא

  .ל יעקב דורי" הני� הבכור של רא–י יובל דורי "מגש הכס* הוקרא ע

בהשתתפות , "ל"היסודות עליה) הוק) צה, בטחו� ומוסר"התקיי) רב שיח בנושא , כמו כ�

, יואב גלבר' פרופ, אלו* שלמה שמיר,  נשיא אוניברסיטת ב� גוריו�–מ� אבישי ברוור' פרופ

  .ל רו� כתרי"אלו� קדיש ותא' פרופ

  

  לצור"             " אחוזות החו$"הקמת חברת בת בבעלות  של  .46

  ח "הנפקת אג        

  

  ר" היו* מר שומר

  

 לצור� מימו�  החליטה ועדת הכספי) לאשר הנפקת אגרות חוב�25.8.2003בהחלטה שהיתה ב

אני פשוט לוקח את , את) קוראי) את זה, יש לאשר את הקמת חברת הבת. פרוייקטי) עירוניי)

ואני מבקש להעלות את הנושא , 15היו , לא היה אז רוב. ברוב של חברי מועצה, הדברי) העיקריי)

 לצור� הנפקת" מ"אחוזות החו* בע"לאשר הקמת חברת בת בבעלות מלאה של חברת : להצבעה

  . אגרות חוב שתמורת) תועבר לעירייה למטרת ביצוע פרוייקטי) עירוניי)

  ?מי בעד. אני מבקש להצביע

  

  מר ויסנר

  

  .אני מבקש לרשו) שאני לא יכול להשתת* בהצבעה כי אני  חבר בדירקטוריו� ש)

  

  ר " היו* מר שומר

  

  .כי הוא חבר, רשמנו שסג� ראש העיר לא יכול להשתת*
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  .וג) דורו� לוי

  

   היוע/ המשפטי* ארי * ד ב+"עו

  

  .אתה יכול להצביע

  

  ר" היו* מר שומר

  

  .אומר היוע& המשפטי שאפשר, אתה יכול להצביע

  

   ראש העירייה* מר חולדאי 

  

  .זה לא ניגוד אינטרסי), אתה יכול להצביע

  

  ר" היו* מר שומר

  

  ה  צ  ב  ע ה

   חברי מועצה17 –בעד 

  

  מר וירשובסקי 

  

 שחברי) –ת דעת מוסמכת הא) באמת ההגבלה שהוטלה אני היתי מבקש שתהיה חוו

וזה מפריע לאנשי) להשתת* , לדעתי היא לא נכונה.  היא נכונה�בדירקטוריו� לא יכולי) להצביע

  .בהצבעה

  

   ראש העירייה* מר חולדאי 
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כאשר החברות . אי� ניגודי אינטרסי). ואני הבעתי את דעתי בעבר, אני מסכי) ע) מר וירשובסקי

  .אי� ניגוד אינטרסי) בהצבעה הזאת,  חובת המחוייבות של הדירקטורי) היא לעירייה�ותהעירוני

  

  מר וירשובסקי 

  

  .אבל חוות דעת היא אחרת, בסדר

  

   ראש העירייה* מר חולדאי 

  

  .הוא אומר שכ�. לא

  

   היוע/ המשפטי* ארי * ד ב+"עו

    

  .אי� שו) בעיה

  

   ראש העירייה* מר חולדאי 

  

  .הוא אומר שאי� בעיה

  

   היוע/ המשפטי* ארי * ד ב+"עו

  

  .אי� שו) בעיה בעניי� הזה

  

   ראש העירייה* מר חולדאי 

  

  . נגמר17, הלאה, נקודה, הוא אמר ל� שאי� בעיה ואפשר להצביע

  

  ר" היו* מר שומר
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  ה  צ  ב  ע  ה

   אי+–נגד 

   חברי מועצה3 –נמנעי� 

  . מ א ו ש ר–ח "קת אגלצור" הנפ" אחוזות החו$"הקמת חברת בת בבעלות  של :  החלטה

, מ"בע" אחוזות החו$" קול הקמת חברת בת בבעלות מלאה של חברת 17 *מחליטי� לאשר ב

  .אשר תמורת+ תועבר לעירייה למטרת ביצוע פרוייקטי� עירוניי�, לצור" הנפקת אגרות חוב

  

   שאושר במועצה           031/'  פרוטוקול ועדת נכסי� מס .47
 21' ו+ החלטה מסתיק, *25.1.2004ב        

  

  ר" היו* מר שומר

  

תיקו� , �25.1.2004 שאושר במועצה ב1/2003' פרוטוקול ועדת נכסי) מס, אנו עוברי) לנושא הבא

תיקו� טעות בטבלה בסעי* . זה מונח לפניכ) רבותי, את) רואי) את זה. 16צרי� . 21' החלטה מס

  .אני לא קורא את הכל. �3 ו2החלקות האמורות הינ� , 5

דמי החכירה הינ) .  בהחלטת מועצת העירייה יש לציי� סכומי התמורה21כי בסעי* : יטי)מחל

  .� 2,3 יש לתק� את החלקות ל5 בטבלה סעי* 21בסעי* . מ כחוק"לפי תוספת מע

  ?מי בעד

  ה  צ  ב ע  ה

   חברי מועצה20 –בעד 

   אי+–נגד 

  . חברי מועצה2 –נמנעי� 

  . תיקו+, *25.1.2004 שאושר במועצה ב1/03'  פרוטוקול ועדת נכסי� מס:  החלטה

  . מ א ו ש ר– 21' החלטה מס

מתארי" , 01/03' פרוטוקול ועדת נכסי� מס, 21'  קול תיקו+ בהחלטה מס20 *מחליטי� לאשר ב

  .25/1/2004 שאושר במועצת העירייה 11/12/2003

  ינ� לפני   ה) דמי חכירה(בהחלטת מועצת העירייה יש לציי+ כי סכומי התמורה , 21בסעי$  .1
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  .מ כחוק"      תוספת מע

  .2,3 *יש לתק+ את החלקות ל) 5סעי$ (בטבלה , 21בסעי$ .   2

  

  044/' פרוטוקול ועדת כספי� מס.  48

  

  ר" היו* מר שומר

  

  מישיבת ועדת הכספי) שהתקיימה , 4/04' מונח לפניכ) פרוטוקול מס

  . הכספי)אני מבקש לאשר את הפרוטוקול מישיבת ועדת. �28.1.2004ב 

  ?מי בעד

  ה  צ  ב  ע  ה

   חברי מועצה21 –בעד 

   אי+–נגד 

   אי+*נמנעי�

  . מ א ו ש ר– 4/04'   פרוטוקול ועדת כספי� מס*  4סעי$ : החלטה

  .28/1/04 מתארי" 4/04' מחליטי� לאשר פרוטוקול ועדת כספי� מס

  

  046/' פרוטוקול ועדת כספי� מס. 49

  

  ר" היו* מר שומר

  

מישיבת ועדת הכספי) שהתקיימה , 6/04'  פרוטוקול ועדת הכספי) מס–* הבא אנו עוברי) לסעי

  .אני מבקש להצביע ולאשר את ועדת הכספי). 2.3.2004בתארי� 

  

  מר לוינטל
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  ?אפשר לדבר
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  ר" היו* מר שומר

  

  .דבר. כ�

  

  מר לוינטל

  

  ?מפה או מש)

  

  ר" היו* מר שומר

    

  . אני מבצע,מה שהוא אומר. אני הול� אחרי ראש העיר. מפה

  

  מר לוינטל

  

  .אבל לפעמי) יש דבר שיש טע) לדבר עליו, אי� טע) לדבר על כל דבר

  ? במר&�2אנחנו בפרוטוקול מה

  

  ר" היו* מר שומר

  

  .6/04 פרוטוקול �2.3אנו מדברי) על פרוטוקול מה

  

 מר לוינטל

 

  . כ�, כ�

  

  ר" היו* מר שומר

  

  ?יש ל� אותו
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  מר לוינטל

  

  :4 בעמוד 36אני מדבר על סעי* . אני מדבר עליו, כ�, כ�

וברור לי ג) שזה , שקבע את התקנה שנותנת הנחה לבניי� ריק, ברורה לי העמדה של שר הפני)

אבל אנו חיי) בתו� מציאות , א) מאמצי) את זה כפשוטו, משית על העירייה כאילו גרעו� גדול 

, ד לשל) את הארנונהאביב ברוב) מתקשי) מאו� בעלי העסקי) בתל, אביב�שבה הסוחרי) בתל

: יש בעלי עסקי) שמוכני) להשכיר את המקו) ואומרי). ולא פע) ה) בורחי) ג) לבעלי העסקי)

אני חושב שיש אנשי) שנתקעי) בעיר . תשלמו רק את הארנונה במקומי, אל תשלמו דמי שכירות

 אחר ,אחר כ� צרי� לרדו* אחריה), שה) לא מושכרי), הזאת ע) עסקי) לאור� תקופה ארוכה

, אני הייתי מבקש בסעי* הזה להסביר או לנמק. לגבייה ג) יש עלויות, כ� מתחילות בעיות גבייה

, פטור לנכס בימי חייו,  חודשי) בלבד�6איכה החלטנו להשאיר את זה רק ל, ואני לא חבר הוועדה

 גו* לפחות ע) איזהשהוא, לפחות על ידי וועדה, לפחות באופ� חלקי, ולא ללכת על ההטבה הזאת

ואני , ולכ� ג) שר הפני) חוקק את התקנה הזאת, משו) שאני חושב שמצב המשק דורש, שיבדוק

קצת לקראת הסוחרי) , קצת, או לפחות נל� קצת, תקווה שיהיה איזהשהוא הסבר הגיוני

, יש כא� איזהשהוא מבנה.  חודשי)6ולקראת בעלי העסקי)  ונית� לה) הנחה על נכס מעבר לרק 

.  שני) יש כל מיני סוגי) של הנחות מדורגות3מבנה מסויי) שלאור� , הסעי* הזהמי שקורא את 

וא) אפשר להקי) ועדה שלפחות באופ� , ומה אפשר לעשות, למה זה לא קורה: זאת השאלה שלי

  .לחלק מהנכסי), חלקי תעשה את זה

  

  ר" היו* מר שומר

  

  .תשובת ראש העירייה

  

   ראש העירייה* מר חולדאי 

  

  :חברות וחברי המועצה , ר"אדוני היו
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לדאבוני ההצעה שהוצעה בזמנו על . אבל זה יהיה קצר, קשה לענות בקיצור,  אני אשתדל בקיצור

מעבר לעובדה , שהיתה גורמת לדעתי לעיוות גדול מאוד , ידי משרד הפני) היתה הצעה גורפת

ילו היתה והדבר העיקרי שבה הוא שא. שהיתה יוצרת קשיי) כלכליי) לכל השלטו� המקומי

הנהני) העיקריי) היו עשירי מדינת , קרי חובה לתת לפי ההנחות שמפורטות כא�, ניתנת כלשונה

אני לא רואה סיבה . וככל שצבר אד) יותר נכסי) כ� היה נהנה יותר מההנחה הזאת. ישראל

 אביב יפו היא בעלי)�העיר תל. ואשתמש בדוגמא עירונית כדי להבהיר זאת, בעול) מדוע יש לתת 

� הזאת "חברת הנדל. אביב�יחד ע) האוניברסיטה בתל, "עתידי)"קוראי) לה , �"של חברת נדל

ואילו הדבר היה נית� הרי החברה הזאת , 80%התפוסה בחברה הזאת היא , ר" מ100,000יש לה 

היא רק לאחרונה , היא חברה חזקה" עתידי)"חברת . היתה מקבלת הנחות מפליגות בארנונה

והדבר . ומשלמת את ההלוואה על משיכת הדיבידנד הזאת, ח דיבידנד"מליו� ש ומשהו 120משכה 

  . הלאה�לאחרי) וכ�, לפישמ�, יפה ונכו� ג) לעזריאלי

אדוני שר הפני) : אני הייתי זה שהלכתי לשר הפני) ואמרתי לו, כאשר עלה הנושא הזה, בזמנו

ולא מדובר כא� , ) מקרי)אתה צרי� לאפשר לנו את האפשרות למצוא את אות, אתה שוגה בדר�

אז מדובר , כי כאשר מדובר על סוחר או בעל מסעדה וכ� הלאה וכ� הלאה. על הסוחרי) בהכללה

ולא בעל , הוא יקבל את ההנחה, אי� אד) שיש לו עסק חי . ואלה ה) הבעייתיי), על עסק חי

  . הנכס  או הנכס הריק

,  יש ג) את אות) מקרי) פרטניי),אביב יפו�כ הבעיות שיש לנו בעיר תל"במסגרת סה, אבל

והמקרה הפרטני הוא אותו אד) עצמאי או אחר שעבד כל חייו ורכש לו נכס אחר כדי שישמש את 

, והוא מוצא את הנכס היחידי שלו ריק, ויוכל להשכיר אותו ולהנות ממנו בערוב ימיו, הפנסיה שלו

בדיוק כפי שאנו , � לעזור לוש) אנו צריכי) למצוא את הדר� אי. ועכשיו יש לו בעיות פרנסה

  . צריכי) למצוא אי� לעזור למצוקות אחרות

יחד ע) זאת הנחיתי את . הסעי* כפי שהוא מועלה כא� וכ� הלאה וכ� הלאה לא קשור לעניי�, ולכ�

הגזברות ואת אנשינו לנסות ולנסח את אות) הקריטריוני) שיאפשרו לנו לבוא לפני המועצה כדי 

הוק של אות) חלכאי) ומסכני) שבעיית) איננה שונה מבעיות של � אדבאמת לפתור את הבעיות

שה) מאוד , א) נצליח לגבש את אות) הקריטריוני), לכשנצליח, והדבר הזה. מסכני) אחרי)

א) ? אד)� כמה נכסי) יש לב�: למשל. לדעתי מי זה מי, נקרא לו אכיפתי, בעייתיי) ג) במישור

  .לדעתי לא? מגיעה לו הנחה על העסק, קה חנויות ואחת עומדת רי5האד) יש �לב�
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  מר ויסנר

  

  ?ג) א) הוא חבר מועצה

  

   ראש העירייה* מר חולדאי 

  

כי לא שומעי) בפרוטוקול מה , לפרוטוקול זו היתה בדיחה. הבנתי. א) הוא חבר מועצה כ�

  .אומרי)

  

  מר ויסנר

  

  .ג) א) הוא בדיחה גרועה, כל דבר צרי� להרש) בפרוטוקול

  

   ראש העירייה* מר חולדאי 

  

  .אבל בשלב הזה אני מבקש להצביע עבור הסעי* כפי שהוא, אז אני מקווה שהדבר יבוא

  

  מר לוינטל

  

  ?אתה מוריד את זה קטגורית, כלומר

  

   ראש העירייה* מר חולדאי 

  

, אני אומר שאנו עובדי) על קריטריוני), לאשר את מה שכתוב, אני אומר. אני לא מוריד קטגורית

ה) נוכל להשתמש בתקנה שמותר לרשות המקומית לתת הנחה בגבולות המצוייני) פי�כדי שעל

  .בצורה שתענה על הצור� האמיתי כפי שמועצת העיר חושבת למי לתת, האלה

  



  המועצה השמונה עשרהפרוטוקול ישיבת 
  7' ישיבה  מ� המניי� מס

  )14.3.04(ד "א באדר תשס"מתארי� כ
  
- 52 -  

  
  מר וירשובסקי

  

  :ראש העירייה, חברות וחברי מועצה, ר המועצה"אדוני יו

 �י הענקה של פרסי) עירוניי)שינוי סדר, 6/04 בפרוטוקול 38' אני רוצה להתייחס להחלטה מס

מכתב הסבר , בעקבות ג) הסבר, ואני קיבלתי, הדבר הזה עלה בוועדת הכספי). הוראות שעה

  , ח" ש152,000והוא מסביר לי שכתוצאה מההחלטה שהתקבלה חוסכי) , מגזבר העירייה

מאחדי)  מפני ש80,000ומתו� זה , ג) בתקציב הגדול שלנו, ח זה בכל זאת כס*" ש152,000 �ו 

 בעניי� 70,000אז נשאר חסכו� כביכול של . אז זה בסדר גמור,  פרסי) וחוסכי) בטקסי)3חלוקת 

אביב הוא אחד המוסדות החשובי) �פרס ביאליק בתל: אני רוצה לומר. חלוקת הפרסי)

ג) לגבי הסופרי) , אני חושב שפרס ביאליק. והיוקרתיי) ביותר בבירת התרבות של מדינת ישראל

למרות שהכס* , לא נופל בחשיבותו מפרס ישראל שמוענק על ידי הממשלה,  השוני)בתחומי)

לתת , למרות המצוקה הגדולה, לכ� אני הייתי חושב שאנו היינו יכולי). הנית� הוא הרבה פחות

 פרסי) נחסכי) וזה 2כלומר , �3 ל5מורידי) הפע) את הפרסי) במקו) . עוד את שני הפרסי)

. אביב תוכל עוד למצוא את זה� חושב שג) במצב הקשה הזה עיריית תלשאני, ח" ש36,000כ "סה

אבל בפרס , 2ג) לפרס טשרניחובסקי אנו נותני) פרס אחד במקו) , שאנחנו, כי אחרת יוצא ככה

, פרס סוקולוב= שזה הפרס שנית�, וע) כל החשיבות לעתונות. לא נוגעי),  פרסי)4סוקולוב שזה 

היא פחות חשובה מאשר מת� ,  חשיבותה וע) כל התלות שלנו בהע) כל, ביסוד, העתונות בעיני

כדי , לכ� אני הייתי שוקל את ההחלטה הזאת מחדש. פרס ביאליק ופרס טשרניחובסקי, הפרס

, וג) פרס טשרניחובסקי, שאנו מתגאי) בו, לראות אי� אפשר לשמור על כבודו של פרס ביאליק

סופו של דבר לא ישפיעו על המאז� הכללי או על שב, ח"וג) לא לחסו� אולי כמה עשרות אלפי ש

, ואני מקבל שבשנה הזאת או בשנה הבאה. אבל זה יפגע ביוקרתנו כבירת תרבות, התקציב הכללי

  .שזה החסכו� החשוב והרציני ביותר, באמת לאחד את הטקסי), עד שייטב

מבקש שתהיה אני , א) לא. מה טוב, אז אני מבקש שא) תתקבל הצעתי שידונו בזה עוד פע)

שנראה לי פגיעה בעשייה התרבותית , כדי שאני אוכל לא להצביע בעד הסעי* הזה, הצבעה  נפרדת

  .ע) כל הבנתי לבעית הכס* שמעורבת בזה, של העיר
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  ר" היו* מר שומר

  

  ?אתה ראית מה שכתוב בהערה פה

  

  מר וירשובסקי

  

  .זה חד שנתי אני ראיתי. אני ראיתי

  

  ר" היו* מר שומר

  

  ?ת זהולמרו

  

  מר וירשובסקי

  

  .אני השתתפתי בדיו�, אני יודע

  

  ר" היו* מר שומר

  

  .אז רק רציתי שתראה את זה

  

   ראש העירייה* מר חולדאי 

  

שמורה לחבר המועצה מר וירשובסקי להעלות מחדש לדיו� ולהעלות מחדש לדיו� בוועדת הכספי) 

ג) פוסל כל דעה של חבר מועצה כזה אינני . וכמוב� בפני אג* התרבות, או ועדה אחרת לגבי העניי�

והייתי אומר שהרבה מאוד . ואני משתת* ג) ע) החשיבות, או אחר לגבי חשיבות נושא כזה ואחר

אני עושה אות) בכאב . אני עושה אות) בכאב עצו), דברי) שאנחנו עושי) היו) ואני עושה היו)

אלא . היא תמיד נכונה. א נכונהח הי" ש50,000נית� למצוא , אי� אומרי), והאמירה כאילו! עצו)

, והיא נכונה לגבי הטיפול בחרדי), והיא נכונה לגבי איכות הסביבה, החיי)� שהיא נכונה לגבי בעלי



  המועצה השמונה עשרהפרוטוקול ישיבת 
  7' ישיבה  מ� המניי� מס

  )14.3.04(ד "א באדר תשס"מתארי� כ
  
- 54 -  

  
, שיחד , ח שלו" ש50,000וכל אחד ימצא את אות) , דברי), �1,001והטיפול ב, והטיפול בסמי)

  .פרוטה לפרוטה מצטרפי) לסכו) גדול

ולכ� שמורה ל� , והוועדה קיבלה את החלטתה, שאתה חבר בה, כספי)הדבר הזה נידו� בוועדת 

, זה לא מקובל. אבל לא מקובל עלי העניי� שחבר קואליציה מבקש דיו� בנפרד בסעי* הזה, הזכות

כמוב� שמורה ל� הזכות , אבל א) תעמוד על זה. כי היית בוועדת הכספי) והתקבלה החלטה

וא) נעלה את זה , ל� הזכות להעלות את זה מחדששמורה , אבל אמרתי ל�. להצביע בנפרד

  .אז הרי ממילא זה יעלה כא� למועצה לאישור, לוועדת הכספי) והדבר יאושר

  

  מר וירשובסקי

  

  .אתה מקבל את זה שאני רשאי להעלות את זה בפני� פע) נוספת, כלומר

  

   ראש העירייה* מר חולדאי 

  

  .כל דבר אתה רשאי להעלות בפני פע) נוספת

  

  ר" היו* שומרמר 

  

  .הוא אמר את זה

  

   ראש העירייה* מר חולדאי 

    

  .בוודאי

  

  מר וירשובסקי

  

  .אני מקבל את זה
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  ר" היו* מר שומר

  

 מישיבתה של ועדת 6/04ואני מבקש לאשר את פרוטוקול ועדת הכספי) , לא הצבענו עדיי�

  ?מי בעד. 2.3.2004הכספי) בתארי� 

  ה  צ  ב  ע ה

   חברי מועצה20 –בעד 

   אי+– נגד

   חבר מועצה1 –נמנע 

  . מ א ו ש ר – 6/04'  פרוטוקול ועדת כספי� מס*  5סעי$ :  החלטה

  .2/3/04 מתארי" 6/04' מחליטי� לאשר את פרוטוקול ועדת כספי�  מס

  

  פגרת המועצה.  50

  

  ר " היו* מר שומר

  

  :אישור פגרת המועצה, אנו עוברי) לסעי* הבא לאישור מועצת העירייה

מחליטה , תקנו� בדבר ישיבות המועצה והנוהל בה�, לתוספת השניה לפקודת העיריות 3מכח סעי* 

  .2004מועצת העירייה שלא לקיי) ישיבה מ� המניי� של מועצת העירייה בחודש אפריל 

  .אני מעלה את זה להצבעה

  ?מי בעד

  ה  צ  ב ע  ה

  . פה אחד–בעד 

  .  מ א ו  ש ר*  פגרת המועצה *6סעי$ : החלטה

  .2004אחד לאשר את פגרת המועצה ולא לקיי� ישיבה מ+ המניי+ בחודש אפריל *פהמחליטי� 
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   2004 –ד " יפו לשנת תשס*אביב*יקירי תל.  51

  

   ראש העירייה* מר חולדאי 

  

: כולל אלה מהאופוזיציה, אני רוצה לפנות לחברי המועצה, היות שזו פע) ראשונה במועצה הזאת

ואני מזמי� את כול) להצביע פה , עד היו) להצביע פה אחדבנושא של יקירי העיר מקובל היה 

  .אחד

  

  מר לוינטל

  

  .אני לא מסכי). אני נאל& להתנגד

  

   ראש העירייה* מר חולדאי 

  

וזו זכותי להציג , אני מציג בפני�. אתה זכאי ג) להצביע על משהו אחר, מאחר שאתה לא מסכי)

תמיד . נהוג להצביע על יקירי העיר פה אחדאביב יפו עד היו) היה �בפני� את העובדה שבעיר תל

  .אפשר לשבור את הכלל א) מישהו מעוניי� לעשות את זה

  

  ר" היו* מר שומר

  

שמעת) את . �2004ד"אביב יפו לשנת תשס� יקירי תל�7סעי* : אני רוצה פשוט לומר את הדברי)

 שאתה רוצה אני מבי�, רו� לוינטל. כנהוג בעבר בשני) עברו, הערת או בקשת ראש העירייה

  .להתייחס

  

  מר לוינטל

  

  .כ�
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  ר" היו* מר שומר

  

  .בבקשה

  

  קריאה 

    

  .יש מעט דתיי) ברשימה

  

  ר " היו* מר שומר

  

  .בשנה הבאה, קיבלנו, בסדר. הערה נכונה שיש מעט דתיי), זו הערה

  

  מר לוינטל 

  

ר לעשות אבל זה לא אומר שאי אפש, אני מאוד מכבד אותה, העבודה שיש מסורת כלשהי , ראשית

, לא היו בחירות חדשות, א) אפשר היה רק ללכת לפי המסורת לא היתה הצבעה. דברי) אחרי)

לא היו נחקקי) חוקי) . היתה נשארת המועצה הקודמת וזהו, לא היתה נבחרת מועצה חדשה 

זה שמשהו היה כל השני) ג) לא אומר שהוא . לא היה בית מחוקקי) ולא היה כלו), חדשי)

  . אומר שחייבי) להמשי�וג) לא, בסדר

  

  מר לוברט

  

  .צרי� ללכת לפי המסורת, זה לא שאפשר ללכת לפי המסורת, רו�

  

  ר" היו* מר שומר

  

  .קדימה, אני רק הערתי. יש רשימה, נאמר ככה. אי� ברשימה ג) ערבי

  



  המועצה השמונה עשרהפרוטוקול ישיבת 
  7' ישיבה  מ� המניי� מס

  )14.3.04(ד "א באדר תשס"מתארי� כ
  
- 58 -  

  
  מר לוינטל

  

ת� נתקלתי בשתי תופעות שאני מבקש להוקיע או, אביב יפו� בכל מה שקשור לוועדת יקירי תל

  .כחבר הוועדה

  

  ר" היו* מר שומר

  

  ?להוקיע

  

  מר לוינטל

  

  .י ע, ק, ו, ה, ל. להוקיע, כ�

  

  ר" היו* מר שומר

  

  .אבל נשמע, אולי מילה אחרת

  

  מר לוינטל

  

  .אל תנחו אותי ואל תפריעו לי, ה'חבר

  

  ר" היו* מר שומר

  

  .לא, לא, לא
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  מר לוינטל

  

אני , א) לא, 8אבל א) תפריעו לי אני אנצל , ות דק�10כל ה, אני לא חייב להיות כמו גילה הר&

  .�4אגמור את זה ב

  

  ר" היו* מר שומר

  

  :נשמע קוד) כל מה הוא אומר, הוא יחזור בו מהמילה, רבותי

  

  מר לוינטל

  

לא נהוג או כמעט אפילו אסור , נמסר לי שבנושא הזה של שמות והנצחה של יקירי העיר, ראשית

ואני חושב שמטע) של שקיפות ושל . לא רק את הזוכי)א, לפרס) את השמות של המועמדי)

אני לא רואה כל הבדל בי� זה ובי� עשרות פרסי) , ושהציבור יוכל לעקוב אחר התהלי�, הוגנות

אז אמרו . אחרי) וגופי) אחרי) שבה) מפרסמי) את המשתתפי) ומפרסמי) ג) את התוצאה

אני חושב שלהיות מועמד לתואר . א. כוה) מאוד ייעלבו א) ה) לא יז, אנשי) מאוד מבוגרי): לי

לפחות , ויש אנשי) שבעובדה שה) לא מקבלי) את הפרס, אביב זה כבר סוג של כבוד�יקיר תל

  .זה ג) סוג של כבוד, יכולי) להתנח) בזה שה) היו מועמדי)

  

  מר ויסנר

  

  .ת� לנו דוגמא

  

  מר לוינטל

  

א) תתנו לי להציג את . שר לנתק אותויש לי קו מחשבה מסויי) ואפ. א) את) תפריעו לי, ה'חבר

  .הדברי)
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  מר וירשובסקי

  

  .הוא טועה

  

  ר" היו* מר שומר

  

  .אבל ת� לו לדבר, אני אומר ל� מניסיו�, הוא קצת טועה

  

  מר וירשובסקי

  

  ?פרס ישראל נותני). הוא טועה

  

  ר" היו* מר שומר

  

  .לא נותני), נכו�

  

  מר לוינטל

  

, אני ראיתי לא מזמ� פרס שקוראי) לו אוסקר. ותני)יש פרסי) שנותני) ויש פרסי) שלא נ

  ואז האחד בגדול שהוא זכה,  פרצופי) של אנשי) מועמדי)5וראיתי 

  . מאוכזבי)4והיו ,  והוא עלה על הבמה

  

  ר" היו* מר שומר

  

  .לכל פרס יש את התקנו� שלו
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  מר לוינטל

  

  .דיאוא) מישהו לא ראה את  התחרות הזאת אני יכול לספק לו אותה בווי

  

  ר" היו* מר שומר

  

  .זה לא דומה

  

  מר לוינטל

  

  ,אני רוצה רק להסביר ל�. אני אומר את דעתי מר שומר, שמע

  

  ר" היו* מר שומר

  

  .אני רוצה לעזור ל�, אתה לא צרי� להסביר לי, לא, לא

  

  מר לוינטל

  

  ?או לשמור על השקט, הא) התפקיד שלו הוא לצנזר אותי ולומר לי מה לומר, אחז

  

  ר" היו* ומרמר ש

  

  .אתה לא שומע, לא

  

  מר לוינטל

  

  !?באמת, מה אני אגיד, ממה אני אחזור, אתה אומר לי מה אני חושב. אני לא מבי� את זה
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  ר" היו* מר שומר

  

  .אני רוצה לשמור עלי�, אי� ויכוח בינינו

  

  מר לוינטל

  

ממה לחזור , לדבראי� , אתה אומר לי מה לעשות. באמת, אתה מפריע לי אריה. אבל אל תפריע לי

  .בי

  

  ר" היו* מר שומר

  

  .תמשי�, אני מתנצל א) הפרעתי ל�, סליחה רבותי. שמעתי את מרדכי וירשובסקי. סליחה

  

  מר לוינטל

  

O.K.  

הרבה מאוד מקרי) שבה) מפרסמי) את , לא כול), אני מכיר הרבה מאוד מקרי), בקיצור

אני מכיר פרסי) שבה) .  גדולעצ) המועמדות היא כבוד, מפרסמי) את הזוכי), המועמדי)

ולא כתוב . בגלל זה מפרסמי),  מכובדTITELהיה מועמד זה . היה מועמד לפרס הסרט הזר: כתוב

ואני חושב שהציבור צרי� לעקוב אחר .  מכובדTITEL, היה מועמד.  אבל הפסיד�בסוגרי)

שקלו את  , או, נעשה פה צדק, אה: לראות מי זכה ולומר, לדעת מי היו המועמדי), התהלי�

אלה לא דברי) שצריכי) . זה בסדר, ראו את התוצאות, ראו את השמות. השיקולי) הנכוני)

  .להיסגר בחדרי חדרי)

  

  שאלה

  

  ?יש מיכסה
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  מר לוינטל

  

  . יש מיכסה

ופע) פע) פע) אגב היה נהוג לפי , לא רק זאת שנהוג לפי המסורת: מה שמוביל אותי לסעי* השני

, אני לא זוכר תארי� מדוייק, משהו כזה, 1920עד . כ� היה נהוג. ביעהמסורת שאסור לנשי) להצ

פע) היה . אבל אז שינו את החוק ומאז זה לא נהוג. כ� היה נהוג. היה נהוג שנשי) לא מצביעות

 15עד לפני ? מה זה פע). היה נהוג פע). נהוג שהומוסקסואליות היא סטייה והיתה עבירה פלילית

אחרי שכבר סיכמנו את , זה מוביל אותי לשלב שני, בכל אופ�. היה נהוג. עכשיו כבר לא נהוג. שנה

  .  היה נהוג הזה� ה

כאשר הגעתי לוועדה אמרו לי שצרי� לעשות את הבחירה כמו , לא רק שלא מפרסמי) את השמות 

הול� ראש ? שנתיי) ושלוש? אי� היה לפני שנה. וכמו לפני שנתיי) וכמו לפני שלוש, בשנה שעברה

מראה לו את הרשימה שהוא , נת� וולו� לראש העיר, מקומו של ראש הוועדה�ה או ממלאהוועד

זו שיטה . וא) לראש העיר אי� טענות מביאי) את זה לוועדה ואנו מצביעי) עליה, החליט עליה

איזה שיקולי) ? במה מתבטאת המעורבות שלי בוועדה.  חותמת גומי�שקוראי) לה בעברית יפה

זה ,  אנשי) לפחות5שכל אחד ייבחר  ,  אנשי)5ביקשנו בבקשה לבחור ? בכללאני יכול לשקול פה 

ובואו נגיד שלא ,  אנשי) האלה�5שמתו� ה, הצעה שג) אני ביקשתי וג) שייקה דרורי שהיה איתי

 200הרי קיבלנו חוברת של . ומתו� זה יהיו, חלק לא, חלק יחפפו, כול) יבחרו את אות) האנשי)

קצת , לפחות לתת תחושה שקצת עזרנו בצמצו) הרשימה,  איש30,   איש40מתו� זה יהיו . איש

כה אמר קהלת , ואי� חדש תחת השמש, ומה שהיה הוא שיהיה, ג) זה לא נית� לנו. פעלנו ועשינו

או , זאת אומרת שבסו* התהלי� לא ניתנה אפשרות באמת לבחו� את האנשי) ולדו� עליה). 'וכו

וא) מישהו היה , היתה אפשרות שבאו.  אפשרות אמיתיתלא, לא אפשרות אמיתית בכל אופ�

אבל איזו צורה יש לזה לומר משהו נגד אד) . אז אתה אומר, אומר משהו נגד אלה שכבר נבחרו

היא ,  שמות היתה מיותרת�200למעשה החוברת שקיבלנו של ה?  איש15 או 10שכבר נבחר מתו� 

 זה משנה מה אני חושב לגבי החוברת מה? מה משמעות החוברת הזאת. היתה בזבוז של דפי)

לישיבה הבאה כבר הביאו את , אחרי שקיבלתי חוברת כזאת. אי� לזה שו) משמעות? הזאת

אבל , כאילו להסכי) או לא להסכי) על שמות, אז נכו� שיכולתי אני. השמות ובזה נגמר העניי�

צרי� היה לעשות את זה כי אני מאמי� ש, וזה מצער אותי מאוד. הדבר הזה הוא בעיני לא רציני

, בצורה יותר הוגנת ויותר מכובדת בעיני, בצורה של שקיפות, בצורה של שיתופיות, בצורה אחרת
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וג) שוקל בצורה רצינית לעתור נגד הדבר , וזה באמת מצער שאני ג) אצביע נגד הרשימה הזאת

לא על ידי ,  מכובדתכי אני חושב שהדבר הזה לא נעשה בצורה, הזה לבית הדי� לענייני) מינהליי)

בחרו אנשי) למועצה ? SO WHAT, וא) היה איזה נוהג שהיה נהוג, שיתו* כל החברי) בוועדה

: אמרו לי בוועדה, וכאשר אמרתי שאני רוצה לשנות בקצת. כדי שה) יוכלו ג) להשפיע ולשנות

,  שמות5אני את� לכ) ? מה זה: אמרתי. ביו) העצמאות כבר צרי� לחלק את הפרס. כבר אי אפשר

. לא לא, לא לא, לא: אמרו לי. אני את� לכ) את זה עד מחר בבוקר, אני את� לכ) את זה עד הערב

אני לא חושב שהרשימה הזאת , בקיצור. יו) העצמאות כבר מתקרב . זה היה כבר לפני חודש

אני מאוד מקווה שבפע) הבאה יקחו , אני לא חושב שהדר� שבה היא נעשתה היא הוגנת, הוגנת 

משו) שאני לא עומד . רצינות את הדברי) שאני אומר ויימנעו את המבוכה הזאת כביכולב

  .ואני שוקל ג) לעתור לבית משפט נגד הדר� שבה זה נבנה, מאחורי הרשימה הזאת כחבר הוועדה

  

   ראש העירייה* מר חולדאי 

  

ידידי . על הרשימה הזאת להצביע פה אחד כפי שהיה נהוג, אני חוזר ומבקש מחברי המועצה

 שני) וזה עתה 5והקדנציה היא קדנציה של , אילו היית מעלה, אמרתי ל�". שינוי"הצעיר מ

, יש במות לעשות את זה, יש ל� השגות ואתה מעוניי� לשנות את נוהל העבודה של הוועדה. נבחרנו

  . ולא הזדמנות שבה אנו כבר מצביעי) על רשימת השמות

  

  מר לוינטל

  

  .לא היה לי

  

   ראש העירייה*  מר חולדאי

  

זה : אני אמרתי ל�, תשמע. וכל פע) זה, וכל פע) אתה תוקע, לא היה לי�כל פע) אתה אומר 

בי� : צרי� להפריד בי� שני דברי): ואני חוזר ואומר, יש תהלי� של למידה. אי� אומרי), ההבדל

ני לא וא, השיטה של הבחירה. הביקורת שיש לי על התהלי� לבי� הכבוד שאני רוחש לאנשי)

ואני , ואתה התייחסת בנאו) של) חוצב להבות לנושא הדר�, ביקשתי ולא עליתי כא� ואמרתי
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אבל בהזדמנות שבה .  ולא אמרתי שהשיטה חייבת להישאר. דיברתי על ההצבעה על השמות

שנית� , ואני חוזר ואומר, ואמרתי. זו לא ההזדמנות לדבר על השיטה, מצביעי) על השמות

? אלא מה. ורשאי) מוסדות העירייה לדו� בשיטה ויתכ� וישונו, נות את השיטהלהעלות הצעות לש

ואני חוזר ומבקש , ומשו) כ� ביקשתי. ואנו עוסקי) באנשי) ובכבוד), עכשיו אנו עוסקי) בשמות

  .זכות� להצביע נגד). להצביע פה אחד

  

  מר לוינטל 

  

  ?מה ע) כבוד) של אלה שלא נבחרו

  

   ראש העירייה* מר חולדאי 

  

מעבר לס* קריטריו� מסויי) , כל אד) באשר הוא. כבוד) של אלה שלא נבחרו לא נפגע במאומה

, ולכ�. אביב להציע אותו כמועמד�למיטב ידעתי רשאי כל תושב תל, אביב�שהוא גיל ותושבות תל

ואי� הדוגמא של , מפני שאי� במועמדות משו) מועמדות, אי� מאומה ברגע זה במה שאמרת

, כ המועמדי) והמוצעי)"מפני שבאוסקר יש  ועדה שלוקחת את סה. של האוסקרהאוסקר דוגמא 

בשיטת הבחירה של .  האלה מפרסמת�5ואת ה, 5ויושבת ואומרת שלשלב הגמר יגיעו , את כול)

והדבר היה מובא , והינו דני) בהנהלת העירייה, אילו אתה היית מציע. יקירי העיר אי� תהלי� כזה

אבל לא היתה הצעה . יתכ� שכדאי היה לפרס), חירה הזאת כזאתששיטת הב, למועצת העיר

והרצו� תמיד לעלות על הבמה ולעשות , ולכ� אי� כא� משו) ההתנצחות. והיא לא נידונה, כזאת

. ונקשיב קשב רב ונדו�, זכות� להציע, א) יש ל� הצעה אי� לשנות את שיטת הבחירה, ולכ�. ככה

שמובא לאישור בישיבת , אביב יפו� יקירי העיר תלכרגע אנו עוסקי) ברשימת שמות שהיא 

יצביע מי שיצביע כאשר יבי� . זה לא להתנצח, וזה פע) אחרונה, וכל מה שאני מבקש, המועצה

  .ליבו

  

  מר וולו" 

  

  :חברי מועצה, ראש העירייה, ר המועצה"יו
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סוכ) שלאחר  חברי) ש5נבחרה ועדה של , לגבי השיטה. רק לרענ� רק לגבי העובדות, לגבי השיטה 

חג הפסח היא תתכנס ותקבע הא) השיטה הנהוגה היו) היא נכונה או שצרי� להנהיג שיטה 

  . מר רו� לוינטל הוא אחד מחברי הוועדה. אחרת

אמנ) , אתה הצטרפת לישיבה, אני רוצה לרענ� את זכרונ� רו�, לגבי המועמדי) שנבחרו השנה הזו

 אז אינני מבי� מה אתה בא עכשיו ופתאו) יוצא .אני השנה תומ� ברשימה: ואמרת, לקראת סופה

פה אחד כל חברי , באת ע) תחפושת פורי) ואנו היינו פה אחד חברי). ככה אמרת. בבליסטראות

אני , כ�: אמר, ורו� לוינטל בכבודו ובעצמו שהצטר* בשלב מאוחר, הוועדה אישרו את הרשימה

ד מאחורי המילה שאמרת בישיבת ואני מציע שתעמו, לכ� אני באמת לא מבי�. השנה אתמו�

  .ומ� הראוי שמועצת העירייה ג) כ� תאשר את זה פה אחד, הוועדה החליטה פה אחד. הוועדה

  

   ראש העירייה* מר חולדאי 

  

  .תל� להצבעה וגמרנו

  

  ר" היו* מר שומר

  

  .אני רוצה לגשת להצבעה

  

  מר ויסנר

  

  .זה פה אחד, לא צרי� הצבעה

  

  ר" היו* מר שומר

  

  ?ה אחדהא) כול) פ
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   ראש העירייה* מר חולדאי 

  

  .אני רוצה שיופיע שמית מי הצביע בעד ומי נגד, הצבעה, רבותי

  

  ר" היו* מר שומר

  

  .בואו נל� קדימה. קדימה? אני הרי רציתי ללכת לקראת� אז אתה כועס עלי, אדוני ראש העירייה

  ?אתה עונה או לא עונה לי, רו� 

  

   ראש העירייה* מר חולדאי 

  

  .עזוב נו

  

  ר" היו* מר שומר

  

  .נקודה, הצבעה

  ?מי בעד ההצעה

  

   ראש העירייה* מר חולדאי 

  

  .אני מבקש שמית

  

  :ר" היו* מר שומר

  

  ה  צ  ב  ע  ה

  :ה"נמנעי� ה  : ה"נגד ה  :ה"בעד ה  

  לוינטל    אי+   שומר  .1

  חולדאי  .2
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  ספיר  .3

  אגמי  .4

  מזרחי  .5

  וולו"  .6

  גיא*אבי  .7

  מוזס  .8

  חש+  .9

  דיי+  .10

  פנקס  .11

  להבי  .12

  כחלו+  .13

  לוברט  .14

  אמינוב  .15

  זעפראני  .16

  לוי  .17

  אלנת+  .18

  מינקה  .19

  שביט  .20

  שכנאי  .21

  וירשובסקי  .22

  ויסנר  .23

   חבר מועצה1 –נמנע ,  אי+–נגד ,  חברי מועצה23 –בעד 

  . מ א ו ש ר– 2004 –ד " יפו לשנת תשס*אביב*   יקירי תל*  7סעי$ : החלטה

  .2004 *ד "אביב יפו לשנת תשס* שר את יקירי תלמחליטי� לא

  

  צבי אבני .1

תר) . שהיה אחד ממייסדיו" הנוער המוסיקלי"ר "מלחי� ויו. 1927נולד בגרמניה בשנת 

, כיו) מסייע למוסיקאי) עולי). רבות בניהול הספרייה המרכזית למוסיקה של העירייה

  .מלחיני) ונגני) כאחד
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  יעקב אהרוני .2

הקי) . ל שבה שות* למבצעי) הרואיי)"התגייס למחתרת האצ. 1929ת נולד בירושלי) בשנ

לשרות , שירות בתי הסוהר, מפעל מתכת אשר נת� פתרונות ייחודיי) למשטרת ישראל

  .הביטחו� הכללי ולמשטרה הצבאית

  

   לוט�–בלה ברע)  .3

ייסדה את פינת ). כפי שאז נקרא" קול ירושלי)("ממייסדי קול ישראל . בת שמוני) וחמש

 התוכנית המיתולוגית שעסקה בחיי –" בימות ובדי)"הפיקה וביימה את , ערכה, הנוער

  .כתבה וערכה ספרי ילדי). התרבות באר&

  

  תהילה גילו& .4

ניהלה קורסי) . מורה לאומנות. בת של מייסדי העיר ואחוזת בית. א" בת1914נולדה ב 

" ינר למורות למלאכהסמ"ייסדה . סי) והרצתה בנושא"במתנ, מדריכי), גננות, למורי)

  ".האר&"ובמדור לאישה בעיתו� " הד החינו�"כתבה ב. הראשו� באר&

  

  .ישראל היימ�' פרופ .5

א במיגוו� תפקידי) לרבות "בת" הדסה"עבד בבית חולי) . 1919ב בשנת "נולד בארה

במש� שני) היה . ס לסיעוד"ובביה" איכילוב"חולי) �כמו כ� בבית, הוראה וייעו&, הדרכה

 הוענק לו 1992בשנת . יפו�א"לרפואה ציבורית בעיריית ת' פדיאטרי לגיל הר� למחהיוע& ה

  .לרופא מטע) האגודה לרפואה ולמשפט בישראל" אות המופת"

  

  ר אשר הלפרי�" ד .6

פעילותו בנושאי . השכלתו בתחו) המשפט והכלכלה רחבה ביותר. 1925א בשנת "נולד בת

 �ות דור במוקד העשייה הכלכלית הכלכלה והבנקאות הציבה אותו מש� שנ, המשק

  .א"שמרכזה ת, בנקאית

  

  ברו� טרקטי� .7

משמש . מוכר היטב בחוגי) רחבי) כאוהב שלו) ומגשר בי� הבריות. 1928נולד ברומניה ב 

כותב . ר מרכז קהילתי של הרב צבי גוטמ�"סג� יו, ל איגוד הסופרי) בשפה הרומנית"מנכ

  .וכ� הוציא שני ספרי)" אולטימה"בעיתו� 

  

  נחמה ליפשי& .8

  .א" והתיישבה בת1962עלתה ארצה בשנת . 1927נולדה בקובנה בשנת 

מ ברפרטואר "העזה להופיע ברחבי בריה. מ"בתקופת הדיכוי של התרבות היהודית בברה

לא בכדי . יהודי ושילבה בהופעותיה שירה עברית ושירי מולדת למרות הסכנות שארבו לה

  ".מ"ל יהודי בריההזמיר ש"י המוני יהודי) "הוכתרה ע
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  מיכל מודעי .9

הצטרפה .  עבדה כגננת.   שע) אבותיה נמנו יואל  משה  סלומו�, דור שביעי, ילידת האר&

ו   "ר ויצ"סגנית ויו, ר  מספר סניפי)"יו:   לויצו ומילאה את התפקידי) הבאי)

  הוענק לה אות  ראש. ו העולמית"נשיאת ויצ, ו העולמית"סגנית נשיאת ויצ, העולמית

  .בישראל" ליונס"י ארגו� "ע" אשת מופת" אות –הממשלה להתנדבות ו 

  

  קלמ� מינ& .10

ר הארגו� במש� "ממייסדי אירגו� הקבלני) והבוני) ושימש ג) יו. 1923נולד בפולי� בשנת 

  ".רב קבל�"תר) לענ* הבניה רבות וא* זכה בתואר . מספר שני)

  

  .שמואל צמח .11

הרבה פני) לתרומתו הייחודית בתחו) . ני) רבותאמרג� ומפיק במש� ש. 1932נולד בשנת 

ג) מפיק עצמאי .  הפקה של מחזות מוסיקליי)–כמנהל תיאטרו� גודיק : אמנויות הבמה

בצד ההפקה של אירועי) לאומיי) ותרבותיי) נטל על עצמו ג) . זה שלושי) וחמש שני)

  .תפקידי) ציבוריי) שוני)

  

   יצחק שניאור .12

ר "החל את הקריירה שלו בבית. אביבי�מ� כדורגל ושחק� תלמא. 1925נולד בפולי� בשנת 

א וא* תר) מנסיונו כשחק� לקבוצת מכבי "עבר למכבי ת. בראשית שנות הארבעי), א"ת

  .אימ� את הנבחרת הלאומית. יפו

  .א ובה עשה את כל תרומתו הספורטיבית"מתגורר בת
  

  דוד צבי .13
  . קדנציות4חבר מועצת העיר במש� 

  
  

  אביב יפו *מדי� למועצה הדתית לתלאישור מוע.  52

  

  ר" היו* מר שומר

  

אישור מועצת העירייה למינויי) למועצה הדתית תל , אישור מועמדי): אנו עוברי) לנושא הבא

  .אביב יפו
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להל� , �1971א"התשל,  לחוקי שרות הדת היהודיי) נוסח משולב3בהתא) לסעי* : מחליטי)

ו למועצה הדתית העומדת להתמנות על ידי השר אביב יפ� לאשר את מועמדי עיריית תל, החוק

  . לחוק6לענייני דתות מכח סעי* 

  .אני מקריא קוד) כל את מועמדי העירייה

  

  שכנאי ' גב

  

  .זה לא מופיע

  

  ק ר י א ה 

  

  ר " היו* מר שומר

  

  .אנא,קיבלתי את דברי� , ביקשת ממני קוד) שאני לא אפריע ל�

  

  מר לוינטל 

  

  .אבל הפרעת לי

  

  ר" היו* מר שומר

  

  .אני מקריא את מועמדי העירייה. ביקשתי את התנצלות�. ביקשתי והתנצלתי 

  .מרדכי חתשואל. 1

  

  קריאה

  

  ?איפה אתה קורא את זה
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  ל" משנה למנכ* מר אלקיי� 

  

  .צרי� להשלי) את זה עכשיו, זה שמות שהגיעו אחר כ�

  

  ר" היו* מר שומר

  

  .השמותותרשמו עכשיו את , אני מקריא את השמות שקיבלתי

  

  מר וירשובסקי

  

  .לא מקריא, אתה קורא

  

  ר" היו* מר שומר

  

  .אני קורא את מועמדי העירייה

  .מרדכי חתשואל

  אלדד מזרחי

  מנלה אברה)  מרדכי

  עזרא דורי

  ישראל כה�

  .שהוא נציג הרב הראשי, לאשר את מחלו* בר כליפה,  לחוק4בהתא) לסעי* 

  

  כחלו+' גב

  

  .יותר לאט
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  ר" היו* מר שומר

  

  .בבקשה? את רוצה שאני אחזור. אני אחזור, אט לאל

  :מועמדי העירייה

  מרדכי חתשואל

  אלדד מזרחי

  מנלה אברה)  מרדכי

  עזרא דורי

  ישראל כה�

  .מחלו* בר כליפא, מועמדו או נציגו של הרב הראשי לישראל ואישור הרבנות המקומית

  :נציגי הממשלה

  מוטי אטיאס

  עדי מרדכי גרוס

  ולדמ� יוס*

  וייזרעמנואל 

  מרדכי הרצל לוי

  ?שמעת), הקראתי את השמות

  

  מר מסלאוי

  

  .חסר ש)

  

  ר" היו* מר שומר

  

  .אמרתי את כול), לא חסר לי שו) ש)
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  מר מסלאוי

  

  ?מי האחרו�

  

  ר" היו* מר שומר

  

  .מרדכי הרצל לוי

  

  שכנאי' גב

  

  .זה לא בסדר שמביאי) את זה בישיבה עצמה

  

   ראש העירייה* מר חולדאי 

  

  :ר משהואני אסבי

  

  ר " היו* מר שומר

  

  .בבקשה אדוני ראש העירייה

  

   ראש העירייה* מר חולדאי 

  

וכי אני .  לא בסדר� לא היינו נדרשי) לעמוד בפני המצב שיגידו לנו, אילו הדברי) לא היו כפי שה) 

  ?אבל מה לעשות. ג) אני יודע שלא בסדר! ?לא יודע שלא בסדר

  

  שכנאי' גב

  

  .נחכה עוד חודש
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  קריאה

  

  .אי אפשר

  

   ראש העירייה* מר חולדאי 

  

  .אז אילו הייתי יכול לחכות לא הייתי מחכה. תחכה, אז עכשיו יש הצעה. או

  

  שכנאי' גב

  

  .יכלו להדפיס ולחלק לנו את זה, המינימו)

  

   ראש העירייה* מר חולדאי 

  

) למה ה. מסתבר שענייני מועצה דתית ה) ענייני) שמסובכי): גבירתי אני רוצה להסביר

 שצריכי) 5יש פה . מפני ששיטת הבחירה של נציגי המועצה הדתית היא מסובכת? מסובכי)

אבל מה לעשות שג) , בעקרו� בהסכמי) קואליציוניי) כאלה או אחרי), להיבחר על ידי העירייה

וג) נציגי הממשלה צריכי) לייצג איזהשהוא ייצוג , צרי� לקבל חמישה מועמדי) מטע) הממשלה

התאריכי) , ולדאבוני. צרי� לקבל מועמד מטע) הרב הראשי, ובנוס*. עצהשמשק* את המו

 �2היות שעל פי החוק המועצה צריכה להתמנות עד ה, שעומדי) לרשותנו אינ) מצויי) בידינו

ולכ� צרי� היה לגמור את ,  במאי עקב הפגרה העומדת בפנינו�2ואי� לנו מועצה נוספת עד ה, במאי

  .הדברי)

אנחנו מצביעי) לאחר  שקיבלנו את הרשימה של : אלה אומר את הדבר הבאג) בפתח הדברי) ה

את הרשימה של נציגי , עקב הפיגוע, עד רגע זה, מבלי שקיבלנו למיטב ידיעתי, נציגי הממשלה 

נקבל אותה חתומה על , ואנחנו נקבל אותה מאוחר יותר, הממשלה כבר חתו) על ידי שר הדתות

מאחר שכא� הרשימה . PRE ROLLING �אנו עושי) אישור באבל , הרשימה הזאת מאוחר יותר

ודיוני) ובעיות שהתחוללו עד הרגע , מ קואליציוני"היא רשימה שתוצאתה היא תוצאה של מו
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וזו הרשימה שהיא התוצאה של , לא נית� היה להביא את הרשימה עד הרגע האחרו�, האחרו�

ר סיעת� היה מודע לכל "יו. ת כא�ולכ� הרשימה מובא. מ וכל הדברי) האלה ביחד"כ המו"סה

  .המגעי) האלה

  

  שכנאי' גב

  

  .בסדר

  

   ראש העירייה* מר חולדאי 

  

  . הוא מייצג אות�

  

  שכנאי' גב

  

  .יש לי מה להגיד על הנושא הזה

  

   ראש העירייה* מר חולדאי 

  

  .אנו חיי) עדי� במדינה חופשית ולהגיד לכול) מותר. להגיד אפשר, אי� בעיה

  .את זה כבר אמרתי קוד), כות) להגיד את זהואני אעמוד על ז

  

  שכנאי ' גב

  

  .תעמוד על זכות� שאני אדבר

  

   ראש העירייה* מר חולדאי 

  

  .אני עומד על זכות� שתדברי, לא
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  שכנאי' גב

  

  .תעמוד ג) על זכות� שאני אדבר

  

   ראש העירייה* מר חולדאי 

  

  ?את תעמדי על זכותי לדבר

  

  שכנאי' גב

  

  .ברור

  

  ראש העירייה* מר חולדאי 

  

הרשימה הזאת היא תוצר שהיו מעורבי) בו ראשי , ואני שמח על כ�, אז מאחר שאנחנו בהדדיות

על מנת , וראוי ונכו� להצביע עליו כמיקשה אחת, והיא תוצר שנעשה בעמל רב, הסיעות למיניה)

  .קזה החו, דר� אגב. כי זה החוק, אביב יפו�שהמועצה הדתית תמשי� ותוכל לתפקד בעיר תל

  

  ר" היו* מר שומר

  

  .חברת המועצה יעל דיי� ביקשה לדבר

  

  מר לוינטל

  

  .אני הערתי ל� על זה בישיבה הקודמת
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  ר" היו* מר שומר

  

  .היא כתבה לי פתק עוד קוד)

  

  מר לוינטל

  

  .לנציג הסיעה הגדולה ביותר באופוזיציה יש זכות לדבר ראשו�

  

  ר" היו* מר שומר

  

  .רשמה לי את זה, קשה חברת המועצה יעל דיי� עוד קוד)אבל בי, אני את� ל� לדבר, רגע

  

  קריאה

  

  .והיא סגנית ראש העיר

  

  ר" היו* מר שומר

  

  .היא סגנית ראש העיר

  ?שמגיע לנציג האופוזיציה קוד) לדבר, הא) הערתו נכונה

  

  קריאה

  

  ?מה פתאו)

  

  ר" היו* מר שומר

  

  .אני יודע שלא. מה פתאו)
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   היוע/ המשפטי* ארי * ד ב+"עו

  

  !מה פתאו)? דבר ראשו�ל

  

  ר" היו* מר שומר

  

  .קיבלת תשובה אדוני

  

  דיי+' גב

  

  .חברותי וחברי

  

  מר מסלאוי

  

  .אני מבקש להזיז קצת את הבמה כי אני לא רואה את מר שומר

  

  דיי+' גב

  

  . מצויי�AN FASSואז תראו אותו , כל זמ� שאני מדברת אתה יכול לשבת במקומי

  .יי)אני מצטערת על הסידורי) הטכנ

ואני רוצה לבקש לדבר ג) לגבי הדירקטורי) , אני מבקשת להצביע נגד הרשימה שהוצעה כא�

, 12אבל לסעי* , כלומר אני לא מבקשת להכפיל את הזמ�. משו) הנימוק שלי, באותו פרק זמ�

אני רוצה בבת אחת להסביר מדוע אני מתנגדת ג) להצעה של המועצה , ואני לא רוצה עוד פע)

  .להצעה של הדירקטורי)הדתית וג) 

אני . והייתה לנו בעיה שהיא איננה נוגעת לכ), צ"אני מדברת כא� כסגנית ראש העיר מטע) מר

  .חוזרת ומדגישה את זה לכל צור�
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  מר גלעדי

  

  ?מה אנו צריכי) לדו� בזה פה, צ"א) יש לכ) בעיות במר

  

  דיי+' גב

  

  ?אל תפריע לי טוב, סליחה

  

  מר גלעדי 

  

  ?למה אנחנו צריכי) לדו� בזה פה, צ" במרא) יש לכ) בעיה

  

  דיי+' גב

  

וא) יש ל� טענות תטע� , כי זכותי לדבר אי� שאני רוצה ועל מה שאני רוצה ואני בזכות דיבור

  .אות� בזכות הדיבור של�

  

  מר גלעדי

  

  .אני לא מביא לפה, את הבעיות שיש לי בתו� הסיעה

  

  ר " היו* מר שומר

  

  .מר ארנו� גלעדי, ראש העירייהחבר המועצה סג� , אנא אנא

  

  קריאה 

  

  ?"יחד"צ או "זה מר
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  דיי+ ' גב

  

  . קצת חשודה, צ פתאו) "החבירה הזאת של� למר

  

  קריאה

  

  .יחד, יחד

  

  דיי+' גב

  

. לא יחד, צ"ישראל כה� מטע) מר: אז רשו), וכאשר נותני) ל� רשימה כא�, צ"אנו בינתיי) מר

  .צ" מטע) מרה) רשומי), וכאשר רשומי) הדירקטורי)

  

  מר גלעדי

  

  .שאת המאבקי) שלכ) את) מוציאי) החוצה, אני חושב שזה לא לכבודכ) ולא לכבודנו

  

  שכנאי' גב

  

  ?אי� אתה יודע מה היא הולכת להגיד

  

  דיי+' גב

  

  .אני לא צריכה להאבק על זכותי להגיד מה שאני רוצה. אני מבקשת
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  ר" היו* מר שומר

  

  .אנא, אאנ, חבר המועצה ארנו� גלעדי

  

  קריאה

  

  ?זה קשור למועצה הדתית

  

  דיי+' גב

  

  ,הרבה דברי) הנייר סובל והאוז� סובלת? מה נרעשת), תגידו. זה קשור למועצה הדתית, כ�

  

  ר" היו* מר שומר

  

  .תנו לה לומר את שלה, רבותי

  

  דיי+' גב

  

  .לומר את דבריו, אופוזיציה או קואליציה, וזכותו של חבר מועצה

  

  ר" היו* מר שומר

  

  .מסלאוי, רבותי

  

  דיי+' גב

  

ואני מבקשת לנמק , ומוכנה להסתפק במיכסה ופחות של פע) אחת, אני מבקשת לדבר פעמיי)

  .את ההתנגדות שלי להצבעה
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קיימנו הלי� לגבי . אני בכל זאת מביאה את זה לידיעתכ), לא עניינכ), שוב פע), אנו קיימנו הלי�

צ לגופי) האלה לפי המיכסה "ל מינוי הנציגי) של מרש, הדירקטוריוני) ולגבי המועצה הדתית

. ונציג אחד למועצה הדתית, צ" נציגי) מטע) מר� צי)" דמ5,  דירקטורי)15 –שנקבעה לנו 

בית . כששוב פע) מבחינתכ) ה) מופיעי) על הנייר כהלכה, המינויי) האלה נעשו בצורה שנעשו

פסק את הדברי) הבאי) לגבי , לוואני התבקשתי לקרוא כא� את הפסיקה ש, צ"הדי� של מר

, פעיליה או הנבחרי) מטעמה, צ"הנני אוסר על מי מחברי מר:"והוא פסק ש. שלושת הרשימות

ברור שזה בעיריית , "צ"לעשות פעולה כלשהי לצור� מינוי דירקטורי) בחברות עירוניות מטע) מר

  ".למשו� אותה, ובמידה והוגשה", אביב יפו� תל

לעשות פעולה כלשהי , פעיליה או הנבחרי) מטעמה, צ"על מי מחברי מרהנני אוסר : "דבר שני

במידה "', וכו' וכו, "צ בחברות עירוניות"לצור� מינויי) של דירקטורי) מקרב הציבור מטע) מר

  ".למשו� אותה, והוגשה

פעיליה או , צ"הנני אוסר על מי מחברי מר: "וזה כמוב� לפרוטוקול, והדבר השלישי שאני מבקשת

ובמידה והוגשה , אביב יפו�צ במועצה הדתית של תל"לעשות פעולה מטע) מר, רי) מטעמההנבח

  .".למשו� אותה, מועמדות כזו

  

  מר ויסנר

  

  ?מאיזה תארי� זה

  

  דיי+' גב

  

  .�12.3מה, הפסיקה מיו) שישי

לא ביחס , וזה עניי� עקרוני, ואני מבקשת לציי�, את כל זה אני מביאה, כפי שאמרתי

, אני מצביעה נגד לא בגלל איזהשהוא דבר אישי, וזה מיותר להדגיש, כי כמוב�, )לדירקטוריוני

אלא בגלל פסיקה של בית הדי� שאומר לי שהרשימה הזאת היא איננה תקנית וצרי� למשו� 

  . אותה

ולא הייתה , צ"מר. אני מבקשת לומר מילה ביחס לפסיקה ולעמדה שלנו בנושא המועצה הדתית

צ באופ� "אבל מר, ואי� לכ) מכסה לצערי,  שינוי לא הייתה במועצה קוד),סליחה זהר, "שינוי"
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ואשה רפורמית מטעמה למועצה , מינתה אשה מטעמה, מסורתי בשתי הקדנציות האחרונה

כא� המועצה הדתית , צי)"ושלא כמו במקומות אחרי) שהיו ש) בג. אביב יפו�הדתית תל

, ולא סת), למרות המינוי של אשה, ופעלה אביב יפו קיבלה את המינוי הזה�הסובלנית של תל

, ואנו נעשה את זה לפי ציות לפסיקת בי� הדי�, בכוונתנו. אשה רפורמית, רחמנא לצל� חברי

הבאה , ואני מקווה שג) במועצה הדתית הקרובה, להחלי* את המועמד על פי החלטת בית הדי�

 ונגיש את המינוי ברגע שאפשר ותהיה אשה שאנו נבחר בה, צ אשה"תהיה נציגת מר, עלינו לטובה

אני מצווה על ידי בית הדי� הפנימי להצביע נגד , כפי שאמרתי, בינתיי). יהיה להחלי* מינויי)

  .שלושת הרשימות האלה

  

   ראש העירייה* מר חולדאי 

  

אני חושב שאת מבזה . יעל דיי�'  הגב–וסגניתי , ר המועצה וחברי המועצה"יו, רבותי חברי המועצה

אנו חברי המועצה לא נכנס . ואת מבזה את מועצת העיר בצורה שבה הדברי) הועלוצ "את מר

צ איננו בית הדי� של "בית הדי� של מר. הדבר הובהר ל� בשיחה אישית איתי. צ"לענייניה של מר

. אביב מקבלת�ועיריית תל, וענייני) פנימיי) של סיעה כזו או אחרת ה) ענייני) פנימיי), העירייה

, יפה כחלו�' הגב, צ"צ שנבחרה על ידי מר"ר הסיעה של מר"על הבמה ולפעול בניגוד יוולעלות כא� 

ולכ� אני ציפיתי ממ� שלא תעלי ותגידי את הדברי) כפי , זה דבר שלא מקובל במועצה הזאת

אביב �מפני שאת מעלה כא� את אות) הדברי) שה) אינ) מעניינה של מועצת עיריית תל, שה)

, ג) לחברי) אחרי) של מועצת העיר, אני מקווה, ואי� שו) כוונה. צ" מרוה) מענייניה של, יפו

וקיבלה את המועמדי) , אביב יפו פעלה כחוק וכדי��עיריית  תל. צ"לדו� בענייניה הפנימיי) של מר

  ,צ"ר הסיעה של מר"וכל זמ� שיו, צ"ר הסיעה של מר"מיו

  

  דיי+' גב

  

  .בואו לא נבדוק את זה

  



  המועצה השמונה עשרהפרוטוקול ישיבת 
  7' ישיבה  מ� המניי� מס

  )14.3.04(ד "א באדר תשס"מתארי� כ
  
- 85 -  

  
  רייה ראש העי* מר חולדאי 

  

ואני לא מקבל , צ מחוייבת בהסכמי) קואליציוניי)"ומר, לא בודק את זה, אני לא בודק את זה

אני , לעמוד כא� מעל הבמה בצורה שבה עלית, את העלייה המסכנה הזאת כא� כסגנית ראש העיר

ואני ממלי& מאוד לא לעשות דברי) כאלה , עשית נזק למועצת העירייה, צ"חושב שעשית נזק למר

  .ל במת מועצת העירמע

  

  דיי+' גב

  

  .אני מציעה שתפנה ליוע& המשפטי של�

  

   ראש העירייה* מר חולדאי 

  

  .ואני לא צרי� את עצותי� המלומדות,  אני יודע לפנות ליוע& המשפטי שלי

  

  דיי+' גב

  

  .ביקשתי ליידע אות�

  

   ראש העירייה* מר חולדאי 

  

  .אני לא צרי� את עצותי� המלומדות

  

  דיי+' גב

  

  .ני יכולה ליידע אות�א
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   ראש העירייה* מר חולדאי 

  

  ,את יידעת אותי הבוקר במשרדי

  

  דיי+' גב

  

  .וג) את היוע& המשפטי

  

   ראש העירייה* מר חולדאי 

  

  ,ולכ�, וג) את היוע& המשפטי

  

  דיי+ ' גב

  

  .והוא לא מנע ממני

  

   ראש העירייה* מר חולדאי 

  

צ "פני שהתחלת לעסוק בענייני) הפנימיי) של מרמ. ולכ� קיבלת את תשובתי בפומבי מעל הבמה

  .פה

  

  דיי+' גב

  

  .עדיי� זכותי להעלות

  

   ראש העירייה* מר חולדאי 

  

  .צ"ואמרתי שלדעתי את מבזה את עצמ� ואת סיעת� מר. אני לא בא לחלוק על זכות�, זכות�
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  דיי+' גב

  

  .זו אמירה מאוד קשה

  

   ראש העירייה* מר חולדאי 

  

  .שכ� אני מרגיש אותה, תיתזו אמירה קשה ואמי

  

  דיי+' גב

  

  .אני אעביר אותה

  

   ראש העירייה* מר חולדאי 

  

  .צ"תעבירי את זה לבית הדי� של מר

  

  מר וירשובסקי

  

  :חברות וחברי מועצה

אני ג) יודע , אני יודע שאני חבר הקואליציה וזה מחייב אותי.  אדוני ראש העירייה אני פונה אלי�

. א* על פי כ� אני רוצה להעלות כא� בעיה שמציקה לי. כל הדבר הזהשראש סיעתי היה מעורב ב

אני לא מדבר , אני היו) צרי� להצביע על מספר אנשי) שאני לא מכיר אות) ואני לא יודע מיה)

, אני בטוח שהאד) שנבחר על ידי הרב הראשי. על נציגי הממשלה שזו אחריות הממשלה להחליט

זו , החברי) שאני חייב להצביע עליה) מטע) מועצת העירייהאבל . חזקה עליו שהוא נאמ� עליו

עכשיו אני יודע . מפני שאני לא מכיר את מרבית האנשי), אחריות שלי שאני לא יכול למלא אותה

  . במאי�2את האילוצי) ואתה הזכרת את ה
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  מר ספיר 

  

  ?רק על אלה שאתה מכיר? אי� תצביע בדירקטורי)

  

  מר וירשובסקי

    

 מתקציבה בה מכספי עיריית 60%, לגבי המועצה הדתית: אני רוצה להגיד ל� . הסליח, לא, לא

  .מכספי תושביה, אביב� תל

  

   ראש העירייה* מר חולדאי 

  

  .ג) החברות העירוניות

  

  מר וירשובסקי

  

  .יש כללי) אחרי) של פיקוח ודרכי) אחרות של פיקוח, החברות העירוניות זה דבר שונה לחלוטי�

  

  מר מזרחי

  

  !?"אחוזות החו*"זה דירקטורי) במועצה הדתית וזה דירקטורי) ב? בדלמה הה

  

 שכנאי' גב

 

  .זה עובר וועדות
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  מר וירשובסקי

  

אני מקבל את השמות של חברי : אבל סליחה אדוני היקר מר מזרחי. אני רוצה להגיד ל� משהו

 של Xגיד שהש) אני יכול לה, אני יכול לבדוק את השמות, שבועיי) מראש�הדירקטוריוני) שבוע

ואז יצביעו על ,  הוא אד) שהורשע בפלילי) ולכ� לא הייתי רוצה שהוא יהיה דירקטורYרשימה 

  . זה דבר גמור, FETA COMPLITTEכא� אני צרי� להצביע וזה . זה

כלומר , אני רוצה להציע ל� שאתה תשלח. אני רוצה להציע ל� משהו, לכ� אדוני ראש העירייה

ע) , לכל חברי המועצה, בעיקר את אלה של העירייה, מות המועמדי)המשרד של� ישלח את ש

 �2ואת זה אפשר להספיק עד ה, ותהיה הצבעה טלפונית על הוועדה הזאת, ביוגרפיה קצרה עליה)

אני בטוח שה) , ואז אני לפחות יודע שא) אני אקרא ואני אדע שהאנשי) שאני בחרתי. במאי

כי אילו היו נותני) לי את . נו לא נבחר באפילה טוטאליתכדי שא, אבל ג) למראית העי�. ראויי)

  .האנשי) לפני שבוע לא הייתי מתווכח

  

  מר מזרחי

  

  ?בגלל שה) דתיי) אתה רוצה לבדוק אות), וירשובסקי

  

  שכנאי' גב

  

  ?מה זה קשור לדתיי) או לא דתיי)

  

  מר מזרחי

  

  .זה מועצה דתית
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  מר וירשובסקי

  

העניי� של דת לא דת בעניי� הזה לא . אתה מכיר אותי,  מר מזרחי,תסלח לי. לא בגלל שה) דתיי)

  .מעני� אותי

  

  מר ויסנר

  

  .תאמי� לי שראש העירייה הוא מספיק  מבי� להוציא אותו מש), א) יש מישהו שהוא לא ראוי

  

  מר וירשובסקי

  

  .אבל ג) אני צרי� להחליט על זה, ראש העירייה הוא ראש העירייה

  

  ק ר י א ו ת

  

  רשובסקימר וי

    

אני מציע דבר , אני לא מבקש לדחות את זה, אני לא מבקש לא להצביע. הרי אני מציע לכ) הצעה

ואנו באופ� טלפוני נאשר את , נקבל איזה ביוגרפיה קצרה, שאנו נראה את השמות: פשוט מאוד

 ואני מדבר א� ורק על.  במאי אפשר יהיה למנות את הוועדה�2וב, ובא לציו� גואל, הרשימה

כי הנציגי) של הממשלה ושל הרבנות לא מענייני) אותי לצור� העניי� , הנציגי) מטע) העירייה

  .הזה

  

   ראש העירייה* מר חולדאי 

    

אנו נשלח ג) את , אנו נצביע עבור הרשימה כפי שהיא: אני מציע ל� הצעה נגדית, לגבי ההצעה

, שא) יימצא חס וחלילה, כא�ואני מתחייב ל� . בעקבות ההצבעה,  של כול)� הרזומה מה שנקרא
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שמצאנו , דבר שכבר קרה לנו בעבר ג) במקרי) שבה) עשינו את הבדיקות, חס וחלילה מישהו

  .נביא למועצת העיר להחליפו, צל על עברו של מישהו, שיש כת) אמיתי

  

  מר ויסנר

  

  .בסדר גמור

  

  מר וירשובסקי

  

  .אני מוכ� לקבל את זה

  

   ראש העירייה* מר חולדאי  

  

  .היו דברי) מעול)כבר 

  

  שכנאי' גב

  

  :אני אוסי* רק עוד כמה מילי) קצרות

, אני קוד) כל מאוד מכבדת את דבריו של מרדכי וירשובסקי ומסכימה לכל מילה שהוא אמר

שברגע , העניי� הוא שנוצר איזהשהוא נוהג. הציע, ובגדול ג) מסכימה למה שראש העירייה השיב

לפחות , היה תקדי) לפני שני) מספר. שי) ש) צונח פלאי)אז אחוז הנ, שזה נשמע מועצה דתית

שנכנסה למועצה הדתית ועשתה , ע) לאה שקדיאל בירוח),  שני) א) לא יותר מזה6�7לפני 

  , נשי)40%שאי� לי לפחות , ואני לא מבינה אי� זה ששולחי) לי באישור דירקטורי). תקדי)

  

  מר מזרחי

  

30%.  
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   ראש העירייה* מר חולדאי 

  

  .30%כתוב היה 

  

  שכנאי' גב

  

נכו� לעכשיו אני שמעתי . בסדר , 30%, 40%. יכול להיות שאני לא רואה טוב, 40%אצלי היה כתוב 

מאוד מפריע לי שהמועצה . זה מאוד מפריע לי. ואולי ג) לא שמעתי טוב את הש), אישה אחת

 ואני חושבת שצרי� ,זה מאוד מפריע לי חולדאי. הדתית חייבת להיות עדיי� מזוהה רק ע) גברי)

  .זה דבר ראשו�. לעשות את התיקו� הזה

. שנתנו לי לאישור איזהשהוא ד* ריק, לפחות בקדנציה הקודמת, אני לא זוכרת: דבר שני

זה לא נראה . ג) א) הדברי) נעשי) עד הרגע האחרו�, המינימו) היה באמת להביא את זה כתוב

  . זה נראה איזהשהוא מס שפתיי), כפי שצרי�

אני מבקשת לשקול עוד פע) .  חותמת גומי� לא רוצה להיות במקרה הזה של המועצה הדתיתאני

, ולדעתי לא צרי� להצביע על זה עכשיו, את הרשימה שאתה מציג ראש העירייה לצור� הצבעה

יש כל מיני חשדות . צרי� לעשות הצבעה טלפונית לאחר שאנו רואי) את הרזומה של המועמדי)

. על כל מיני דברי) שקשורי) לכל מיני דברי) כא�, שלא נפרט, ל מיני דברי)לכאורה שקשורי) לכ

ושיהיו , שאנו נראה מי זה האד) הזה, אז אני מאוד מבקשת שמי שאנו מאשרי) למועצה הדתית

  .זה מאוד חשוב, ש) ג) יותר נשי)

  

  מר לוינטל

  

  : חברי) וחברות וכל האחרי)

  

  שאלה

  

  ?מי זה אחרי)
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  מר לוינטל

  

  .יש אחרי), הצביעו פה קוד) על חיות וזה. רי)יש אח

יש כא� . הנושא הוא הרבה יותר רציני והרבה יותר חשוב מאשר השאלה הקטנה הזאת או השנייה

שמאפשר לנו להחליט הא) בכלל אנו , והוא החוק החדש שנכנס לתוק*, משהו שבכלל לא דני) בו

  .הא) בכלל אנו צריכי) מועצה דתית, רוצי) מועצה דתית

  

  מר מסלאוי

  

  ?מאיפה הדבר הזה

  

  מר לוינטל

  

ואני . החוק קיי), זה עבר בחוק, לא דברו אתנו על זה, אני כבר לא מדבר מאיפה הדבר הזה בדיוק

  .לא מדבר על חוסר יעילות ועל בזבוז כספי ציבור שהיו במועצות הדתיות לאור� השני)

תמתי� .  מעבירי) מה שאת) רוצי) דקות ואת)10אני מדבר . אתה מכיר את הנוהל, בוא נפתלי

  .אתה מכיר את הנוהל? מה אתה רוצה, תעביר את זה,  דקות10

  

  ר" היו* מר שומר

  

  .תנו בבקשה לחבר המועצה רו� לוינטל לדבר, רבותי

  

  מר לוינטל

  

  . דקות ואתה מצביע10אתה יודע שאני מדבר 
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  ר" היו* מר שומר

  

  .אל תפריעו

  

  קריאה

  

  . דקות10לא 

  

  ר" היו* מר שומר

  

  .תנו לו לדבר רבותי? מה קרה,  דקות10הוא אומר 

  

  מר לוינטל

  

  .אני לא אשתמש בה), 10מותר עד 

  

  ר" היו* מר שומר

  

  .בבקשה. תנו לו לדבר, 5 ולא אמרתי 10אני לא אמרתי 

  

  מר לוינטל

  

 שני) אבל זה לאור�, כי זה תלוי ג) מי האנשי), אני לא מדבר על חוסר יעילות ובזבוז כספי ציבור

ואנו , והמנגנו� התנפח. 'ר וכו"והיו משכורות עתק ליו. במועצות הדתיות, היה במקומות האלה

אני ניסיתי לברר בפע) ?  ממה אגב�60%ו, 60%? ומי משל) את זה. מכירי) את הסיפור הזה

לכ� זה זכותנו לדו� , מאצלנו, מפה,  ככה מגיע מהעירייה60%. � 40%הקודמת כי הרי לא נתנו את ה

  . בזה
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 במאי �2החל מ, חוק שרותי דת. נגמר, לא קריאה ראשונה, לא הצעה טרומית, בוצע שינוי חקיקה

.  אפשר שיהיה רק אד) אחד ויחיד בשכר שינהל את כל מה שנעשה היו) במועצה הדתית2004

  .את הקבוצה שאתו, לא צרי� ג) את הטריבונל הזה. אחד

  

  מר גלעדי

  

  .ה) לא מקבלי) משכורת

  

  רטמר לוב

  

  .ה) יועצי) ללא שכר

  

  מר לוינטל

  

  .אבל ג) לא צרי� למנות אות) בהכרח, עשתה" שינוי"זה שינוי ש, ה) לא יקבלו משכורת

במסגרת התיקו� לחוק שרותי הדת רשאית הרשות המקומית לבטל את המועצה הדתית ולכלול 

  .את שרותי הדת במסגרת העירייה

  

  קריאה

  

  .זה לא הנושא

  

  מר לוינטל

  

. הנושא הוא הא) אנו בכלל רוצי) למנות את החברי) האלה במועצה הדתית. חלט הנושאזה בה

ולא , ולא העבירו לנו עותק של החוק הזה, וזה שלא אמרו לנו את זה . אנו לא חייבי) למנות

ואנו לא חייבי) למנות את , אבל זה המצב, זאת בעיה מאוד קשה, הסבירו את זה לאנשי) פה

 הא) רוצי) למנות �שמ� הראוי היה קוד) כל לקיי) דיו� עקרוני בכללואני חושב . המועצה
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אז היה צרי� לעבור , א) מחליטי) שכ�, ובסו* הדיו�, זה היה צרי� לעלות פה לדיו�. מועצה דתית

  .של מינוי המועצה הזאת, לשלב הבא 

  

  שכנאי' גב

  

  ?יש ערי) באר& שאי� לה� מועצה דתית

  

  מר לוינטל

  

עשה דיו� , היתה הצבעה, הכריז, במועצה שלו לפני חודש, עננה זאב ביילסקיראש עיריית ר. יש

  .שהוא לא רוצה מועצה דתית בכלל, עקרוני

  

  מר מזרחי

  

  ?עוזי כה� הסכי) לזה

  

  מר לוינטל

  

  .כול), ובני הדודי) שלו, והסגני) שלו, עוזי כה�. כ�

  

 ר" היו* מר שומר

 

נית� ליוע& המשפטי לומר משהו לגבי ערי) , ותא) תרצו התייחסות לנושא הזה של מועצות דתי

  .ואני לא רוצה להמשי�, מסוימות

  

  שכנאי' גב

  

  ?ברעננה יש מועצה דתית או אי�
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  ר" היו* מר שומר

  

  .תפסיקו. הדס יש הוראות חדשות, אנא

  

  מר לוינטל

    

  .תרבות הדיבור פה היא מאוד בעייתית

  

  ר" היו* מר שומר

  

  .אנא, תנו לו לגמור, אנא

  

  לוינטלמר 

  

ויש , ויש בה דתיי) רבי), אביב� עיריית רעננה היא עירייה שחולשת על עיר הרבה יותר דתית מתל

וע) זאת , זה חלק מהאופי של העיר, זה חלק מהעיר הזאת, בה מסורת שבשישי שבת הכל סגור

  ,ביילסקי אמר

  

  מר ויסנר

  

  ?אתה בעד שנסגור ג) פה

  

  מר לוינטל

  

  ?אתה נות� לי לדבר, אריה
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  ר" היו* מר שומר

  

  .רבותי, רבותי

  

  מר לוינטל

  

  .אני לא אומר מה צרי� לעשות, אני מסביר אי� נהוג ברעננה

  

  ר" היו* מר שומר

  

  .תנו לו לגמור, אני את� ל� לדבר א) תרצה לדבר, סג� ראש העירייה

  

   ראש העירייה* מר חולדאי 

  

  .והוא אוהב לדבר, רבותי צרי� לשמור על זכותו לדבר

  

  ר" היו* מרמר שו

  

  .יש ל� עוד דקה וחצי, אני מבקש

  

  מר לוינטל

  

לא נותני) לי , אני לא יכול לדבר עכשיו. כי לחבר� מהסיעה נתת כפול זמ�, זה ממש לא יתכ�

  .ת� לי לדבר ואני אדבר. לגמור משפט

  

  ר" היו* מר שומר

  

  .שתי דקות
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  מר לוינטל

  

  .אני לא יודע כמה דקות יקח

  

  ר" היו* מר שומר

  

  .לא, לא

  

  מר לוינטל

  

. ש) ביטלו את המועצה הדתית, הרבה יותר מסורתית כמו רעננה, בעיר הרבה יותר דתית, בקיצור

תו� ביטול , צרי� למנות מנהל אחד בשכר שיהיה אחראי על שרותי הדת בעיר, ש) ביילסקי אמר

ל הנושא אז קוד) כל היה צרי� לעשות כא� דיו� עקרוני ע. המועצה  הדתית במתכונתה הקיימת

  . הזה

, כל תאגיד עירוני, נהוג ומקובל שבכל גו* שפה ממני), בוא נניח שצלחנו את העניי� הזה, אחר כ�

לא , זה בעצ) מצב מיוחד. יש נציגות מסוימת לאופוזיציה, וג) זה גו* סמ� שאנו ממני), כל ועדה

מתי פורסמו . ריוני)אי� לכ) לפי קריט: אומרי) לנו.   ככה? למה. נותני) לאופוזיציה א* נציג

וצרי� להיות נציג לאנשי , אני חושב שאת האופוזיציה אסור לקפח כא�? הקריטריוני)

  .כי זה אמור לשק* פחות או יותר את המועצה, האופוזיציה

אנו הרי מינינו כא� ועדה דוגמת ועדת . בואו נניח שאלה האנשי): אחר כ� עוברי) לסעי* הבא

אפילו בחשכת , פה. מו, מה,  מי�כל תאגיד וכל דבר בודקי), המישהו שעובר על הרזומ, רביבי

  . בערב מגיעה רשימה18.00בחשכת , הליל

  

  מר מזרחי

  

  .זה נציגי סיעות
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  מר לוינטל

  

  .הסיעה שלנו לא נתנו נציג, אני לא מכיר, א) זה נציגי סיעות

שהו לתאגיד אני בשביל למנות מי? מישהו ראה? מישהו עבר. פתאו) מגיעי) כא� השמות שמגיעי)

  .ככה הוא מגיע, פה, מה הרזומה שלו, אני צרי� להחתי) אותו, ד שיחתו)"צרי� להביא עו

  

  ר" היו* מר שומר

    

  ?לכ�

  

  מר לוינטל

  

  .אני עובר לדבר הרביעי. לא

  

  ר" היו* מר שומר

  

  .ולכ� אנא תמשי�. זה לא משנה? ולכ�. בבקשה, בבקשה

  

  מר לוינטל

  

 שעות לפני 36הרי החומר צרי� להגיע אלינו לפי פקודת העיריות . המגיע הד* הז, הדבר הרביעי

למה הדבר , בלי שמות, אז מביאי) ד* ריק.  שעות לפני36עד . מועד הדיו� כדי שנתייחס אליו

 12.00ואני בשעה ,  ביו) שישי12.00שאני אגש למכרז שצרי� להגיש את המכרז עד השעה : דומה

צרי� להגיש משהו עד מועד ? מה זאת אומרת. רטי) יבואופ, מכרז של רו�: אגיש ד* שכתוב

  .ואז ה) מגיעי) הנה? אבל איפה הפרטי)! ?העיקר שהגשנו! ?אז מגישי) סת) נייר, מסויי)
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   ראש העירייה* מר חולדאי 

  

  ?מה אתה אומר

  

  מר לוינטל

  

 יותר 19.00 בערב או בשעה 18.00שאי אפשר להביא את זה בשעה , אני אומר מה שאמרו כל קודמי

, ובפרט שש) אחד ש) אנו מכירי) אותו מהפרשיות האלה. AS ISולצפות מכול) להצביע , נכו�

  . לא שמעתי אפילו מיה)� ושמות אחרי), וש) אחר מהפרשיות הה�

כמו , כמו שהתקיי) בעיריית רעננה, אשר על כ� אני מבקש שקוד) כל יתקיי) פה דיו� עקרוני

זה השינוי . כי לא חייבי), בכלל רוצי) למנות מועצה דתיתהא) , שהתקיי) בעיריות אחרות

  .הגדול בחוק

  

  ר" היו* מר שומר

  

  .תודה רו�

  

  שכנאי' גב

  

  .ומה התפקידי)  שלה)

  

  מר לוינטל

  

  ,והיה ומחליטי) שכ�. כל התפקידי) שלו הועברו לתו� העירייה. לא

  

  ר" היו* מר שומר

  

  ?יש עוד משהו, אמרת ארבעה דברי)
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  מר לוינטל

    

  .אני רק מסכ) ל� את זה כדי להקל עלי�. לא

אני רוצה שימונה נציג אחד למפלגות , והיה ויוחלט בדיו� עקרוני שמקימי) מועצה דתית

, שמישהו יבח�, והייתי מציע שהאנשי) האלה יעברו איזושהיא ועדה מסודרת. האופוזיציה

  . שעות לעבור עליה)36שיהיו לנו לפחות , שמישהו יבדוק

והא) הוא , הא) אי� פג) בדר� שבה החומר הזה הוגש, צה לשאול את היוע& המשפטי ואני רו

  . שעות לפני מועד הישיבה36הא) זה נקרא שזה הוגש אלינו ? בכלל יכול לעמוד להצבעה היו)

  

  ר" היו* מר שומר

  

  .ראש העירייה רוצה, לפני שאתה עונה

  

   ראש העירייה* מר חולדאי 

  

שרו� , "שינוי"קמה מפלגה קוראי) לה . לא יודע א) לצחוק או לבכותואני , אני יושב כא� וצוחק

וכאשר זה מגיע למבח� , והצרה ע) נציגיה שדבריה) ה) גבוהה גבוהה, לוינטל הוא אחד מנציגיה

אני , שהנציגי) האלה שיושבי) כא� בדר� כלל, אני אומר ל� מר רו� לוינטל. המעשה יש בעיה

  .  כ� שהיו מבטלי) את המועצות הדתיותחלק) היו מברכי) על, מכיר אות)

  

  מר לוינטל

  

  .יאללה
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   ראש העירייה* מר חולדאי 

  

יש תהלי� מסודר . ביאללה זה לא עובד ובעמידה ודיבורי) ע) הידיי) זה לא עובד, מר רו� לוינטל

  . יאללה� והוא לא ב, במדינה שלנו

, שר הדתות, דאז דר� אגב, לואביב יפו במפרט מפורט אל שר הפני) ואמר �פנה ראש עיריית תל

והציע לו . הממשלה�לפני שהנושא של משרד הדתות עבר למשרד ראש, בתחילת הקדנציה שלו

אני מציע ל� להפו� , אדוני שר הפני) בהיות� שר הדתות: הצעה מפורטת ואמר לו את הדבר הבא

. 2. קה עירוניתמחל. 1: אני מציע ל� שלושה מודלי) אפשריי), אביב יפו למודל� את עיריית תל

בידי . עד היו) לא נעניתי. תאגיד של מספר ערי) ביחד שינהל את שרותי הדת. 3, חברה עירונית

  .לא שינתה את החוק" שינוי"אבל , לשנות את החוק, בממשלה היתה אפשרות לחוקק" שינוי"

  

  מר לוינטל

  

  .יש לי את זה פה. שינתה

  

   ראש העירייה* מר חולדאי 

  

  , נשאר חוק המועצות הדתיות, אני מצטער, אדוני היקראתה תסלח לי . לא

  

  מר לוינטל

  

  .השתנה

  

   ראש העירייה* מר חולדאי 

  

יש שתי , ולכ�. ועדיי� צריכי) למנות מועצה דתית, נשאר חוק המועצות הדתיות בשינויי) קלי)

 של וכמוב� במעורבות, על פי ייצוג, אביב תמנה את המועצה הדתית�עיריית תל. 1: אפשרויות
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אלה . אביב יפו� בהעדר מינוי של העיר תל, או הקמת ועדה קרואה, חמישה, הממשלה ושר הדתות

  .שתי האלטרנטיבות

  

  מר לוינטל

  

  .הנה החוק

  

   ראש העירייה* מר חולדאי 

  

  ,אני אומר.  אני לא יודע להתווכח ע) אמירות. שמע

  

  מר לוינטל

    

  .הנה החוק

  

   ראש העירייה* מר חולדאי 

    

ולכ� אני . אני לא יכול להגיד ל� יותר מזה, מה שאני אומר.  תחזיק חזק, זיק אותותח, בסדר

כשהיא נכנסה " שינוי"אבל מסתבר שג) , מאוד הייתי שמח א) חלק מהחוקי) היו משוני)

ההצבעה , והראייה, לממשלה התברר לה שבמסגרת מציאות קואליציונית צרי� לעשות פשרות

כי אני יודע מה זה פשרה , ואני לא מגנה דר� אגב, בי דברי) אחרי) לג�והראייה, בנושא הנישואי�

כשאני צרי� למנות מועצה דתית שמספר , אבל לא יכול להיות שאתה תבקש מאתנו. קואליציונית

אלא , ותעמוד כא� על הבמה ותתקע, הלוא הוא ראש הממשלה, כפי שקבע שר הדתות, 11חבריה 

  .כמוב� הייעו& המשפטי שיאמר לי אחרת, מקצועיי)א) כ� אני אקבל חוות דעת מהאנשי) ה

שאנו כנראה נהיה המועצה : ויותר מזה אומר לה), ולכ� אני חוזר ומתנצל בפני חברי המועצה

שנבעו מהעברת , עקב בעיות שהיו דווקא במשרדי הממשלה, הדתית הראשונה שתמונה בכלל

וכ� הלאה וכ� , וכ� הלאהוהוצאת ההנחיות וכ� הלאה , משרד הדתות למשרד ראש הממשלה

והוא המצב שאני עומד פה היו) וצרי� להצדיק , אבל לפעמי) יש מצב שאני לא אוהב אותו. הלאה
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סליחה שאני , במיידיות ובצורה הכל כ� לא מכובדת, �ERGENCY ב� מחדלי מחדלי) של אחרי)

ר� לעמוד כא� של הצו, של הצור� לתת ד* ריק, של הצור� להצביע בחופזה, אומר כא� מעל הבמה

מאחר שאני מכיר את המציאות ויודע ג) מה , אבל. אני לא בחרתי אותה. בפני המציאות הזאת

  .אני מאוד ממלי& למועצת העיר לבצע את ההצבעה היו) , יקרה במידה שלא נמנה

שר הדתות ואנשי , עקב שינויי) של הרגע האחרו� שהתקבלו מלשכת ראש הממשלה: דבר שני

הכל דברי) כ� ברגע ? את רואה? מה לעשות, כ�. ממוטי אטיאס לזוהר יעיש, משתנה ש), ס"ש

  . האחרו�

  

  ר" היו* מר שומר

  

  .אני הייתי אומר את זה

  

   ראש העירייה* מר חולדאי 

  

שהנושא של , ואני מתחייב כפי שהתחייבתי למר וירשובסקי, ואני מתחייב מעל הבמה הזאת

יובא בפני , במידה שיתקיי),  שאני יכול לבדוקכי זה הדבר היחידי, הכשירות או די� פסילה

  .מועצת העיר להחלפה

  

  מר אלנת+ 

  

שמענו את ההסברי) של ראש העיר לגבי הצורה שההלי� : חברי חברי המועצה, ר"אדוני היו

בגלל , רק הייתי באמת רוצה לקבל חוות דעת של היוע& המשפטי שאכ�, הלח& של הזמ�, נעשה

אפילו לא , ואפשר לעשות דבר כזה שמניחי) לנו, נעשה זה אכ� חוקיהדר� שזה , האילוצי) האלה

אלא בזמ� הסעי* מניחי) לנו את השמות בלי היכולת , בתחילת סדר היו) ולא בתחילת הישיבה 

  .זה דבר אחד. לבדוק אות)

אמורה , ג) של נציגי העירייה וג) של נציגי השר, החוק אומר שהחלוקה בסופו של דבר: דבר שני

לכ� הייתי רוצה לשמוע כל אחד , פחות או יותר את  החלוקה המפלגתית שקיימת בעירלשק* 

  .איזו סיעה ה) מייצגי), ואחד מהמועמדי)



  המועצה השמונה עשרהפרוטוקול ישיבת 
  7' ישיבה  מ� המניי� מס

  )14.3.04(ד "א באדר תשס"מתארי� כ
  
- 106 -  

  
כי יש כאלה שאני , הייתי מבקש לעשות הצבעה שמית על כל אחד ואחד מהמועמדי): דבר שלישי

 שתהיה הצבעה על כל לכ� אני מבקש, יש כאלה שאני לא רוצה לתמו� בה), כ� רוצה לתמו� בה)

  .ש) וש)

  

  ר" היו* מר שומר

  

אני נות� ל� פה דבר שהוא לא כל , אבל תגידי משפט אחד, אני נות� ל� מהמקו) כי דיברת, הדס

  .אבל תאמרי את זה, כ� נכו�

  

  שכנאי' גב

  

ואני מבינה שהוא , קוד) כל אני רוצה להגיד שאני מאוד מעריכה את הדברי) של ראש העירייה

ואני מאוד מעריכה אותו על , ב  שבכל הקדנציה הקודמת לא שמענו סיטואציה כזאתנקלע למצ

נחשפתי פע) , ואולי אחרי) שוני) ממני, אני למשל, ע) זאת. הכנות שבה הוא הציג את הדברי)

, ראשונה לכ� שראש העירייה שלח מכתב למשרד הדתות ובו הוא הציע הצעות אלטרנטיביות

וזו פע) ראשונה שאני שומעת שבכלל לא השיבו לו , ל אחת ואחת מה� כ�שאני חושבת שה� ראויות

  . להצעות המקוריות והמיוחדות שלו

אני זוכרת שבוועדת הכספי) בקדנציה הקודמת הביאו את כל הנושא של המועצה : דבר שלישי

, אני מאז לא שמעתי מה קרה ע) תכנית ההבראה הזאת. הדתית לדיו� ודובר על תכנית הבראה

א* על פי , כל הדברי) האלה וכל הדברי) האחרי) שנאמרו? לא התקבלה, יא התקבלההא) ה

לדעתי לא מאפשרות לנו , שאני מאוד מבינה את ראש העירייה ואת הסיטואציה שהוא נקלע אליה

  .להצביע היו) בצורה ריאלית על מה שקורה

  

   ראש העירייה* מר חולדאי 

    

  .כל פע) קושרי) דבר בדבר? הבראהאיזה קשר יש לעניי� של תכניות ה, סליחה
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  מר מסלאוי

    

  ? זה הירוקי)�לנו

  

   ראש העירייה* מר חולדאי 

  

אי� קשר בי� העניי� של ההצבעה הזאת לבי� העניי� של תכנית : אני עונה ל�, הדס שכנאי' גב

  .ההבראה

  

  שכנאי' גב

  

  .יש לזה קשר

  

   ראש העירייה* מר חולדאי 

  

ואני לא מנהל במקו) השרי) את מדינת , למנט מדינת ישראלאני לא מנהל את העניי� של פר

. בדר� אחרת, יחד בסיוע�, אביב�אני משתדל כמיטב יכולתי לנהל את עיריית תל, ישראל

  .ישנ) דברי), ולדאבוני

  

  שכנאי ' גב

  

  .החמאתי ל� על זה

  

   ראש העירייה* מר חולדאי 

  

בסערת , על ידי ממשלת ישראלתכנית ההבראה נחתמה ולא כובדה , ולגבי תכנית ההבראה

ובינתיי) לאחרונה , תאתא), בטרא) תאתא), הכניסה של הממשלה החדשה וההצהרות שהיו

. ואני מקווה שתכנית ההבראה תכנס לתוק*, הוקצבו כספי) כדי לעמוד מחדש בתכניות ההבראה
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שר לעניי� של ואי� ק, אז אני לא יכול לדווח על מה שלא תלוי בי, מאחר שהדברי) לא תלויי) בנו

  .מינוי המועצה הדתית

  

  שכנאי ' גב

  

  ,הא), יש לי עוד שאלה

  

   ראש העירייה* מר חולדאי 

  

אני לא חושב שבהזדמנות שדני) . תכנסי אלי מחר ואני אענה ל� על כל השאלות: תעשי לי טובה

  .צרי� לעסוק בכל הבעיות האחרות, עכשיו על ההצבעה של מינוי המועצה הדתית

  

  מר לוברט 

  

  :אדוני ראש העירייה, כנסת נכבדה, ר"אדוני היו

  ,אני יושב כא� מהתחלת הישיבה

  

   ראש העירייה* מר חולדאי 

  

  .אבל וחפוי ראש

  

  מר לוברט

  

  ,אבל וחפוי ראש

  

  קריאה

  

  .נירעש ונידה)



  המועצה השמונה עשרהפרוטוקול ישיבת 
  7' ישיבה  מ� המניי� מס

  )14.3.04(ד "א באדר תשס"מתארי� כ
  
- 109 -  

  
  

  מר לוברט

  

י* והסע, ועדת כספי): כל כ� הרבה סעיפי) היו עד להנה. זה בדיוק הגדרות מעולות. נרעש ונדה)

  מועצה הדתית, כול) פתאו), הכי ארו� שדני) בו

  

  שכנאי' גב

  

  .כי זו פע) ראשונה שאנו דני) על ד* ריק

  

  מר לוברט

  

זה ? מה קרה? מה יש. בפאתוס נפלא, והדס היו) מועצה דתית, איכות הסביבה הכל גמור כא�

�ה הדתית של תלהמועצ,  שעה� 3/4כבר יושבי) פה קרוב ל. הסעי* הכי ארו� שאנו דני) בו היו)

, את רו� לוינטל! ?היא באה לשאול פע) מה קורה ש),  שני)5באמת את הדס זה הטריד . אביב

באמת מפלגה שחרטה . בואו נפסיק ע) כל השנאה הזאת! בואו באמת. הכל הטריד, בכלל אי� מה

  .על דיגלה את השנאה

  

  שביט' גב

  

  .היא לא חרטה

  

  מר לוברט

  

  .בואו נעזוב את זה
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  יטשב' גב

  

  .היא לא חרטה על דיגלה את השינאה

  

  מר לוברט

  

  .חזרתי בי, סליחה, לא חרטה

  

  מר מזרחי

  

  .היא נבנתה על השנאה, היא  לא חרטה

  

   ראש העירייה* מר חולדאי 

  

  , אבל הדר� שבה מתבטאי)

  

  מר לוברט

  

  .גמרנו. לא מפלגה. חזרתי בי מההגדרה, גמרנו

  

     ראש העירייה* מר חולדאי 

  

  .דווקא יד� הייתה במעל�שלאואני מודה 

  

  מר לוברט

  

�לא רק בתל, א* אחד לא עורר את הנקודה שעובדי המועצה הדתית , שעה¾ אבל יושבי) פה 

 8יש לי שכ� ע) , תשמעי גבירתי, יש לי שכ�. חצי שנה כבר לא מקבלי) משכורת, בכל האר&, אביב
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 42אד) בגיל �הב�, שה מאוד ש)המצב ק, חצי שנה לא קיבל משכורת, עובד מועצה דתית, ילדי)

! ?מה קורה ש) חצי שנה שאי� משכורות, א* אחד פה לא ק). קיבל ארוע מוחי עכשיו מרוב הלח&

. סיסמא ש), סיסמא פה, סיסמת בחירות, מקריא סיסמאות, פה דני). א� א* אחד  זה לא מטריד

נאשר , תרדו מזה, בותעז. נעזוב את הדבר הזה, נדבר על הדברי) התכליתיי), בואו נעלה רמה

  .קצת יותר רצינות בכל העסק, ונגמור ע) זה

  

  ר" היו* מר שומר

  

  . תודה

  ?אתה רוצה לומר משהו, אדוני היוע& המשפטי

  

  מר לוינטל

  

  ,הוא בטלפו�

  

  ר" היו* מר שומר

  

  .אני לא יודע מה הוא עושה בטלפו�

  

  מר לוינטל

  

  .כ שאני קישרתי אותו בנושא הזה"הוא ע) ח

  

   ראש העירייה* י מר חולדא

  

  .שמענו, בסדר
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  ר" היו* מר שומר

  

  ? אתה רוצה לומר משהו�אדוני היוע& המשפטי

  

   היוע/ המשפטי* ארי * ד ב+"עו

  

  .כ�

אלא , החוק לא ביטל את המועצה הדתית בתור גו*. קוד) כל אני רוצה להגיד משהו לגבי החוק

,  במאי2הדתית עד לתארי� מועצת העירייה לא ממנה את המועצה , איפשר במקרה שהמועצה

 שתנהל את המועצה הזאת במקו) 2רשאי למנות ועדת , ראש הממשלה בעצ) כשר לענייני דתות

כי העיקר בחסכו� , זה לא עושה את החסכו� הגדול. נציגי הציבור שהמועצה בהלי� הרגיל ממנה

) לא ולא חברי המועצה שה) בעצ, זה שרותי הדת וצוות העובדי) שעובד במועצה הדתית

ואי� כא� איזה בשורה חדשה מבחינת קיומ) . אז זה לגבי החלק החוקי. מקבלי) שכר על פעולת)

  .של שרותי דת יהודיי)

  .למה שאמר חבר המועצה הרב אלנת�, הדבר השני נוגע לצורת ההבאה למועצה

  

  ר" היו* מר שומר

  

  .למהירות

  

   היוע/ המשפטי* ארי * ד ב+"עו

  

אבל כא� קרה דבר קצת לא צפוי , מביאי) את השמות מבעוד מועד, ו�וזה נוהג נכ, נכו� בדר� כלל

לגבי נגיד ההצבעה לגבי השמות . זה לא פוגע בחוקיות של הדיו� כא� ובהחלטה שתתקבל. ודחו*

  .זה כמוב� עניינו של כל חבר מועצה ואני כמוב� לא אביע דעתי, שהובאו כא�
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  ר " היו* מר שומר

  

  .בעהאני מעלה את זה להצ, רבותי

  

  מר לוינטל

  

  .לא קיבלתי תשובות מהיוע& המשפטי

  

  ר" היו* מר שומר

  

  ?איזה תשובות

  

  מר לוינטל

  

  .5שאלתי הא) לאופוזיציה לא מגיע נציג אחד מתו� 

  

  ר" היו* מר שומר

  

  .הוא שואל הא) לאופוזיציה מגיעה נציגות. תענה. לא

  

   היוע/ המשפטי* ארי * ד ב+"עו

  

את פלגי , מדובר במשהו שהוא יותר ציבורי,  ההתפלגות הסיעתיתבמועצה הדתית אי� שיקו* של

  .הציבור זה צרי� לייצג ולא את ההרכב הסיעתי

  

  ר" היו* מר שומר

  

  :שאלה שניה רו�
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  מר לוינטל

  

  ? שעות לפני זה36הא) החוק מחייב להביא את זה 

  

  ר" היו* מר שומר

  

  .אתה לא שמעת, הוא ענה ל�

  

   ראש העירייה* מר חולדאי 

  

  .דאי להקשיבכ

  

  ר" היו* מר שומר

  

לא , שבהתייחס לדברי ראש העירייה ולדברי) של המהירות ושל החתימה, הוא אמר במפורש 

אבל לא היתה ברירה ומותר לעשות את , למרות שהוא לא מסכי) לכל הדבר הזה, היתה ברירה

  . את הדבר הזההוא אמר ל�, חד וחלק. הוא נת� ל� את התשובה הזאת, הוא ענה לזה. הנושא הזה

  ?יש עוד שאלות

  

  להבי' גב

  

  ?אני רוצה להבי� למה היוע& המשפטי מדבר בטלפו� בזמ� הישיבה

  

  ר" היו* מר שומר

  

  .הוא מדבר בעניי� הזה

  ?יש ל� עוד שאלה בעניי� הזה
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   ראש העירייה* מר חולדאי  

  

  .הוא נת� תשובות? מה את רוצה

  

  מר לוינטל

  

  ? עקרוני הא) אנו מעונייני) במועצה דתיתהא) אנו לא צריכי) לקיי) דיו�

  

  ר" היו* מר שומר

  

  .אנו הולכי) להצבעה. בנושא הדיו� העקרוני שמעתי

  

  מר לוינטל

  

  .ביקשתי דיו� עקרוני

  

   ראש העירייה* מר חולדאי 

  

  .  לא חייבי), אז לא מקבלי) את הצעת�. ביקשת

  

  מר לוינטל

  

  .יש לי זכות

  

   ראש העירייה* מר חולדאי 

  

  . ל� זכות לבקשאי�
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  ר" היו* מר שומר

  

  ?מי בעד. אנו מעלי) להצבעה את אישור הרשימה

  

  מר לוינטל

  

  .אז אי� טע) בהצבעה השניה

  

  ר " היו* מר שומר

  

  .עד אז אחז ית� לי תשובה, יש טע) בהצבעה השניה

  

  מר אלנת+

  

  .ביקשתי להצביע ש) ש)

  

   ראש העירייה* מר חולדאי 

  

  .לא נצביע ש) ש)

  

  ר" היו* מר שומר

  

  :שתי הערות, אחז
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   ראש העירייה* מר חולדאי 

  

ועל הנציג של הרב , על חמשת הנציגי) של הממשלה, אתה מצביע על חמשת הנציגי) של העירייה

  .בנפרד

  .זהו

  

  ר " היו* מר שומר

  

  .נכו�

פה בעניי� ? או שאנו מביאי) להצבעה את כול) ביחד, הא) הוא רוצה להעלות שמית כל ש) וש)

  .תתייחס לזה, מה שאתה אומר. זה החלטה של�הזה 

  

   היוע/ המשפטי* ארי * ד ב+"עו

  

יש הצעה למנות . המועצה יכולה להחליט אי� היא רוצה להצביע, בעצ) כל הצבעה היא אפשרית

אז לגבי ההסתייגות הזאת צרי� להצביע , א) יש למישהו הסתייגות לגבי מי מה), חמישה אנשי)

  .בנפרד

  

  ר " היו* מר שומר

    

  ?יש ל� הסתייגות

  

  מר אלנת+

  

  .אני מבקש להצביע על הראשו� בנפרד
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  מר מזרחי

  

  .תעשה הצבעה א) להצביע בנפרד או יחד

  

  מר לוינטל

  

  .אני חוזר על בקשתי להצביע הא) לקיי) דיו� עקרוני

  

   ראש העירייה* מר חולדאי 

  

  .ואני מציע להעמיד את זה להצבעה, אני מתנגד להצבעה בנפרד

  

    ר" היו* ומרמר ש

  

אני מעלה להצבעה הא) להעלות את הנושא הזה לדיו� בנפרד : תשמע מה שאני הול� לעשות, אחז

  .בהנהלה של המועצה

  

   היוע/ המשפטי* ארי * ד ב+"עו

  

  .לא

  

  מר לוינטל

  

  .הא) אנו רוצי) למנות בעקרו� מועצה דתית או לא, דיו� עקרוני

  

  ר" היו* מר שומר

  

  . זה לא הנושא,כרגע אני לא מעלה את זה



  המועצה השמונה עשרהפרוטוקול ישיבת 
  7' ישיבה  מ� המניי� מס

  )14.3.04(ד "א באדר תשס"מתארי� כ
  
- 119 -  

  
  .אני לא מעלה את זה

  .ע) הצעתו של נת� אלנת� על הש) הראשו�

  ?כמיקשה אחת, מי בעד ההצעה לאשר את כל הרשימה יחד, רבותי

  ה  צ  ב  ע  ה

   חברי המועצה20 –בעד 

  . חברי המועצה3 –נגד 

  

  מר לוינטל

  

  .אני מבקש שיצויי� שמית מי היה נגד

  

  ל" משנה למנכ* מר אלקיי� 

  

  .וזהר שביט, רו� לוינטל, הרב נת� אלנת�:  היונגד

  

  ר " היו* מר שומר

  

  ?מי נמנע

  ה  צ  ב  ע  ה

  .הדס שכנאי ומרדכי וירשובסקי:  חברי מועצה 2 –נמנעי� 

  

  .הוחלט לקיי� את ההצבעה כמיקשה אחת: החלטה

  

  ר" היו* מר שומר

  

  ?מי בעד, אני מעלה להצבעה את כל השמות כמיקשה אחת
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   ראש העירייה* מר חולדאי 

  

  .ואחד של הרבנות, חמישה של הממשלה, אתה צרי� לאשר חמישה של העירייה, סליחה

  

  ר" היו* מר שומר

  

אני מעלה את כל , רבותי. אבל תנו לי רק רגע, אני מקבל את מה שאתה אומר, ראש העירייה

  . שי נציג הרב הרא–והשישה הנוספי) ,  חמישה של נציגי העירייה�הרשימה כמיקשה אחת

  

  קריאה 

    

  .רק החמישה

  

  ר" היו* מר שומר

  

  ? נציגי העירייה5מי בעד . בסדר, רק החמישה, סליחה

  ה  צ  ב  ע  ה

   חברי המועצה22 –בעד 

  

  מר וירשובסקי

 

  .כי אנו סומכי) על ראש העירייה שימלא את הבטחתו, אנחנו הצבענו

  

   ראש העירייה* מר חולדאי 

  

  .אתה מעליב אותי,מר וירשובסקי
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  ר " היו* מר שומר

  

  ?מי נגד

  )שביט' מר לוינטל וגב( חברי מועצה  2 –ה  צ  ב  ע ה 

   אי+*נמנעי�

  . מ א ו ש ר ת– נציגי העירייה 5רשימת : החלטה

  

  ר" היו* מר שומר

  

  .לאישור נציגי הממשלה, אני עובר לרשימה השניה של החמישה הנוספי)

  

  שכנאי' גב

  

  . אבל ה) הכתיבו אותה אבל

  

   היוע/ המשפטי* ארי *  ב+ד"עו

  

  .יש למועצה יכולת להעיר הערות למועמדי) של השר, לא

  

  ר" היו* מר שומר

  

  .כולל השינוי? מי בעד, החמישה הנוספי) לאישור נציגי הממשלה, רבותי

  ה  צ  ב  ע  ה

   חברי מועצה23 –בעד 

  )שביט' מר לוינטל וגב( חברי מועצה 2 –נגד 

   אי+*נמנעי�

  . מ או ש ר י �*גי הממשלהחמשת נצי: החלטה
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  ר" היו* מר שומר

  

  ,אני מעלה את המועמד של הרב הראשי לישראל

  

   היוע/ המשפטי* ארי * ד ב+"עו

  

  .של הרבנות המקומית בעצ)

  

  ר" היו* מר שומר

  

  .בסדר, של הרבנות הראשית

  

   ראש העירייה* מר חולדאי 

  

  .הרבנות המקומית

  

   היוע/ המשפטי* ארי * ד ב+"עו

    

  .המקומית

  

  ר" היו* מר שומר

  

הרי אני מכיר את הרבנות הראשית יותר טוב מכל אחד ? אני נראה לכ) המטומט) פה מכול)

  .ואני לא רוצה להעיר יותר, מכ)

ומצד שני אתה אומר ,  הרב הראשי�א) תראה מה כתוב פה במסמ� אז כתוב פה, אדוני ראש העיר

  .ואני לא אתווכח את�, לי כ�

  ?מי בעד

  ה  צ  ב  ע  ה
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   חברי מועצה22 –בעד 

  )שביט' מר לוינטל וגב( חברי מועצה 2 –נגד 

   אי+*נמנעי�

  . מ א ו ש ר* נציג הרבנות המקומית: החלטה

  

  ר" היו* מר שומר

    

, תקשיב את התשובה. אני מבקש את התייחסות� למה שאומר כא� חבר המועצה רו� לוינטל, אחז

  .תודה

  

   היוע/ המשפטי* ארי * ד ב+"עו

  

בעצ) ההצעה שלו נבלעה בהצעות . ל הציע בעצ) שהמועצה לא תמנה מועצה דתיתרו� לוינט

אבל יכול להיות שלמע� הסדר הטוב צרי� להצביע על . הראשונות שבה� כבר הוחלט כ� למנות

  .ההצעה שלו

  

  קריאה

  

  .בואו נצביע

  

  ר" היו* מר שומר

  

  .מי בעד הצעת של רו� לוינטל לא למנות מועצה

  

  שכנאי' גב

  

  ?שר להצביע על זה עכשיואי� אפ
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  מר וירשובסקי

  

  .אני מסרב להשתת* בהצבעה הזאת

  

   ראש העירייה* מר חולדאי 

  

  .נכו�

בעצ) ההצבעה הצביעו עבור קיומה של מועצה , היוע& המשפטי. אני לא מבי� בשביל מה, רבותי

  .דתית

  

   היוע/ המשפטי* ארי * ד ב+"עו

  

  .אמרתי את זה קוד), זה נכו�

  

  מר לוינטל

  

  .אז אני רוצה להצביע על זה, א אישרת) להעלות את זה לפני זהל

  

   ראש העירייה* מר חולדאי 

  

  .לא חייבי) להצביע על כל מה שאתה רוצה

  

  ר" היו* מר שומר

  

  ,ההחלטה. שמעתי, שמעתי
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   ראש העירייה* מר חולדאי 

  

לדיו� שהועלה הנושא .  הא) לקיי) מועצה דתית�הנושא לדיו� שעלה כא� לא היה: אני לא מבי�

לא יכול להיות לפי . הממשלה והרבנות המקומית למועצה הדתית,  מועמדי) של העירייה�היה

  . שכל אחד מבקש נושא לדיו� ונושא להצבעה, דעתי

  

  קריאה

  

  .בשלב זה

  

   ראש העירייה* מר חולדאי 

  

  .בשלב זה אני מדבר

י כל חבר מועצה להעלות הצעה רשא, מבחינה משפטית ומבחינה עניינית ומכל הבחינות. יכול היה

  .לא במסגרת הזאת ולא במסגרת הסעי* הזה.  לשנות נוהלי) ולשנות הצעות–לסדר 

  

  מר לוינטל

  

  .לא איפשרת לי קוד)

  

  ר" היו* מר שומר

  

  .יש ג) גבול, באמת. אבל אתה תקשיב לי רגע, אני לא מקבל את זה, לא

  . נת� היוע& המשפטיאת התשובה שלא העלתי את זה. אנו עוברי) לנושא הבא

  . מ א ו ש ר*אביב יפו*  אישור מועמדי� למועצה הדתית תל*   8סעי$  : החלטה
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  :מחליטי�

: להל� (�1971א"התשל, ]נוסח משולב[ לחוק שירותי הדת היהודיי) 3בהתא) לסעי*   .1

העומדת להתמנות על , יפו למועצה הדתית�לאשר את מועמדי עיריית תל אביב, ")החוק"

  . לחוק6לענייני דתות מכוח סעי* ידי השר 

   תל אביב 21צבי אונטרמ�   05981723�9  מרדכי חתשואל  .1

   תל אביב    19בובר    02460154�4    אלדד  מזרחי. 2

  תל אביב'  א44נחמני    03888651�1  מנלה אברה) מרדכי. 3

   תל אביב36קהילת ורשה    2917904    עזרא דורי . 4

   תל אביב46ריינס    31002044�1    ישראל כה� . 5

  : לחוק לאשר את 4בהתא� לסעי$ . 2

  

I.   נציג הרב הראשי באישור הרבנות ,  תל אביב165 דר� לוד 6829056�7מכלו* בר כליפא

  .המקומית

   תל אביב5הבוש)      0586739�4    זוהר יעיש . 1.              ב

   תל אביב11ויצמ�     05812863�8  עדי מרדכי גרוס. 2      

   תל אביב3            קשאני    00883389�9    ולדמ� יוס*. 3                

   תל אביב11חדרה      05616159�9    עמנואל ויזר .4                

   תל אביב13תידהר      0544287�7  מרדכי הרצל לוי .5                

        

  . כמועמדי השר לענייני דתות

  

  בחירת  ועדות רשות . 53

  

  ר " היו* מר שומר

  

אביב יפו �  לפקודת העיריות בוחרת מועצת עיריית תל150מתוק* סמכותה לפי סעי* : מחליטי)

  .אני מקריא את השמות רבותי. בוועדות רשות כמפורט להל�
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  מר וירשובסקי 

  

  .קורא

  

  ר" היו* מר שומר

  

  :ועדת נכי�

  ר" יו�מרדכי וירשובסקי

  עידו גרנות

  מנח) שז*

  צ"מר

  גימלאי)

  גימלאי)

  אגודה/ל"מפד

  ברו� שבתאי

  .זכויות הציבור

  

  :ועדת חוקה ומשפט

  ר" יו�מרדכי וירשובסקי

  ד ר) דקל"עו

  ד בועז אב� חיי)"עו

  צ"מר

  צ"מר

  ד דוד חוש�" עו

  ד חיה כר)"עו

  ד זאב הופמ�"עו

  .ד אית� עקיבא"עו
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  :ועדה להגנה על בעלי חיי�

  ר" יו–אורנה בנאי 

  נעמה הראל

  מירי לימו�

  עמית מרכוס

  צ"מר

  מלאי)גי

  גימלאי)

  אגודה /ל"מפד

  ס"ש

  

  :ועדה לחסכו+ במי� ואנרגיה

  ר" יו� הדס שכנאי

  צ"מר

  אורי מינברג

  אגודה/ל"מפד

  זכויות הציבור

  

  .אני מבקש להעלות את זה להצבעה ולאישור

  

  מר לוינטל

    

  .אני רוצה הערה קצרה

  

  ר" היו* מר שומר

  

  .מהמקו)
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  .אבל תאמר את זה בקול ר)

  

  מר לוינטל

  

  . ייצוג למפלגת שינוי שהיא מפלגה מהאופוזיציהאי� א*

מבחינה זו שאי� פה נציגות בכלל למפלגה ,  הזה נראה לי לא הוג� ולא אתי�המבנה של הוועדות

ואני חושב , ממילא זה לא וועדות סטוטוריות. ובכלל לאופוזיציה באופ� כללי יש מעט נציגות, שלנו

  .ואני מקווה שזה יקרה עכשיו,  הזאתשאפשר לתת לנו איש או שניי) בתו� הרביעיה

  

   ראש העירייה* מר חולדאי 

  

  . וא) נצטר� להוסי* נוסי* לכ) במועצה הבאה, נדו� בזה

  

  ר" היו* מר שומר

  

  .בבקשה שמעת, וא) צרי� להוסי*. נדו� בנושא והוא יתייחס לזה, ראש העירייה נת� ל� תשובה

  

   ראש העירייה* מר חולדאי 

  

  .עכשיו לא

  

  ר" היו* מר שומר

  

  .ראש העירייה נת� ל� תשובה, שמעת. עכשיו לא

  .בחירת ועדות רשות, לאישור מועצת העירייה, אני מבקש להצביע על החלטת המועצה בנושא 

  ?מי בעד הרשימה

  ה  צ  ב  ע  ה

   חברי מועצה17 *בעד



  המועצה השמונה עשרהפרוטוקול ישיבת 
  7' ישיבה  מ� המניי� מס

  )14.3.04(ד "א באדר תשס"מתארי� כ
  
- 130 -  

  

   חבר מועצה1 –נגד 

   חבר מועצה1 *נמנע

  . ר מ א ו ש– בחירת ועדות רשות – 9סעי$ : החלטה

  :מחליטי�
  

 יפו בוועדות – לפקודת העיריות בוחרת מועצת עיריית תל אביב 150בתוק* סמכותה לפי סעי* 

  :רשות כמפורט להל�

  

  ועדת נכי�

  

  ר" יו�)  ירוקי)(מרדכי וירשובסקי   .1

  )ירוקי)(עידו גרנות   .2

  )צ"מר(מנח) שיז*   .3

  צ"מר  .4

  גמלאי)  .5

  גמלאי)  .6

  אגודה/ ל "מפד  .7

  )ס"ש(שבתאי ברו�  .8

  זכויות ציבור .9

  

  ועדת חוקה ומשפט

  ר" יו–) ירוקי)(מרדכי וירשובסקי  .1

  )ירוקי)(ד ר) דקל "עו .2

  ) 1א "ת(ד בעז אב� חיי) "עו .3

  צ " מר .4

  צ"מר .5

  )גמלאי)(ד דוד חש� " עו .6

  )גמלאי)(ד חיה כר) " עו .7

  )גד(ד  זאב הופמ� "עו .8

  )1תא (ד אית� עקיבא  "עו .9

  

  ועדה להגנה על בעלי חיי�

  ר" יו–)ירוקי)( בנאי  אורנה .1

  ) ירוקי)( נעמה הראל  .2
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  ) 1א "ת(מירי לימו�  .3

  )צ"מר(עמית מרכוס  .4

  צ"מר .5

   גמלאי) .6

  גמלאי) .7

  אגודה/ ל " מפד .8

  ס"ש .9

  

  ועדה לחסכו+ במי� ואנרגיה

  ר" יו–) ירוקי)( הדס שכנאי  .1

  צ" מר .2

  )גמלאי)( אורי מינברג  .3

  אגודה/ ל " מפד .4

    זכויות ציבור .5

  

  

  ניותשינויי� בוועדות עירו. 54

  

  ר" היו* מר שומר

  

  .ר לועדת המשנה לתכנו� ובנייה"מינוי סג� יו: אני עובר לנושא הבא

ובהמש� להחלטת , �1965ה"לחוק התכנו� והבנייה התשכ'  א�48ו'  ה18בהתא) לסעי* : מחליטי)

. ר"כסג� יו, את מר פאר ויסנר,  לבחור בחבר ועדת המשנה לתכנו� ובנייה2.12.2003המועצה מיו) 

  ?מי בעד.  מבקש להעלות את זה להצבעהאני

  

  מר אלנת+

  

  .על זה צריכה להצביע מליאת ועדת בניי� ערי)

  

  ר" היו* מר שומר
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ואני מציע להחלטה את כל השינויי) בוועדות , אני הקראתי את הראשו�, מה שמונח לפניכ)

  .ואני מבקש להצביע, מה שמונח לפניכ), העירוניות

  

   ראש העירייה* מר חולדאי 

  

, של ועדת המישנה, ר הוועדה המקומית"על מינויו של סג� יו: העיר הרב אלנת� הערה נכונה, רגע

  .ולכ� היא צריכה להיות בנפרד, מצביעה מועצת העיר כמליאת ועדת בניי� ערי)

  

  ר" היו* מר שומר

    

מי , ר ועדת המשנה לתכנו� ובנייה"אנו הולכי) למינוי יו, כפי שאמר והעיר כרגע ראש העירייה

  ?בעד

  ה  צ  ב  ע  ה

   חברי מליאת ועדת בניי+ ערי�21 –בעד 

   אי+–נגד 

   חבר מליאת ועדת בניי+ ערי�1 –נמנע 

  :החלטה זו התקבלה בישיבת מועצת העיר כמליאת ועדת בניי+ ערי�: החלטה

  . מ א ו ש ר*ר הוועדה המקומית"מינוי סג+ יו

לחוק '  א48 *ו) ה (18יה בהתא� לסעיפי� ר ועדת המשנה לתכנו+ ובני"מינוי סג+ יו: מחליטי�

לבחור בחבר , 2/12/2003 ובהמש" להחלטת המועצה מיו� 1965 *ה "התכנו+ והבנייה התשכ

  .ר"מר פאר ויסנר כסג+ יו, ועדת המשנה לתכנו+ ובנייה

  

  ר" היו* מר שומר

  

  .וניותבנושא של שינויי) בוועדות עיר, עכשיו אני עובר לכל הרשימות שמונחות פה לפניכ)

  

  שכנאי' גב
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  . ויסנר ווירשובסקי�ע) ועדת ההנהלה
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  ר" היו* מר שומר

  

  .זה הול� ע) כל הרשימה

  

  ל" משנה למנכ* מר אלקיי� 

  

  .זה כלול

  

  ר" היו* מר שומר

  

  ?מי בעד כל הוספות החברי) וכל השינויי) שנעשו כא�

  ה  צ  ב  ע  ה

  פה אחד* חברי מועצה22 –בעד 

  . מ א ו ש ר*ת עירוניותשינויי� בוועדו:  החלטה

  

  מינוי סג� יושב ראש ועדת המשנה לתכנו� ובנייה .1

 ובהמש� 1965 �ה "לחוק התכנו� והבנייה תשכ'  א48 � ו) ה (18מחליטי) בהתא) לסעיפי) 

מר פאר , לבחור בחבר ועדת המשנה לתכנו� ובנייה, 2/12/2003להחלטת המועצה מיו) 

  .ר"ויסנר כסג� יו

  .שיבת מועצת העיר כמליאת ועדת בניי� ערי)החלטה זו התקבלה בי  

  

  הוספת חברי) לוועדת הנהלה .2

 לפקודת העיריות ובהמש� להחלטת המועצה מיו) 147מחליטי) בהתא) לסעי* 

  :ה" לבחור בה2/12/2003

  מר פאר ויסנר. 1  

  מר מרדכי וירשובסקי. 2  

  .כחברי) בוועדת הנהלה

  .11בהתא) לכ� יעמוד מספר חברי הוועדה על 

  

  ינויי) בוועדה למת� תמיכותש .3

ל משרד "פורס) בחוזר מנכ(מחליטי) בהתא) לנוהל למת� תמיכות של רשויות מקומיות 

למנות את פאר ויסנר , 25/1/2004ובהמש� להחלטת המועצה מיו) ) ד" התשמ9/ הפני) 
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  .ראש העירייה, במקו) רו� חולדאי, כחבר הוועדה

  .ל ראש העירייהר הוועדה במקומו ש"דורו� ספיר ימונה כיו

  

  מינוי ממלא מקו) בוועדה להקצאת מקרקעי�  .4

למנות את מר פאר ויסנר כממלא מקו) ,  לפקודת העיריות150מחליטי) בהתא) לסעי* 

  .הדס שכנאי בוועדה להקצאת מקרקעי�' של גב

  

  שינויי) בוועדת ביקורת .5

מנות את ל, 25/1/2004ובהמש� להחלטת המועצה מיו) . 'ג149מחליטי) בהתא) לסעי* 

  .ס במקומו של הרב שלמה זעפראני"מר דורו� לוי נציג סיעת ש

  

  ועדת ביקורת .6

למנות את מר , 25/1/2004ובהמש� להחלטת המועצה מיו) . ג149מחליטי) בהתא) לסעי* 

  .אלי אמינוב נציג סיעת גד כחבר בוועדת הביקורת

  

  מינוי ממלא מקו) בוועדת המשנה לתכנו� ובנייה .7

למנות , 1965 �ה " התשכ� לחוק התכנו� והבנייה '  א48 �ו'  ה18עיפי) מחליטי) בהתא) לס

כחברה בוועדת המשנה לתכנו� , מיטל להבי' יפה כחלו� כממלאת מקו) של הגב' את גב

  .חבר הוועדה, ובנייה וזאת בנוס* להיותה ממלאת מקו) של מר רפעת טורק

  

  ח"מינוי חבר בוועדת מל .8

ודת העיריות ובהתא) להחלטת המועצה מיו) לפק.  א149מחליטי) בהתא) לסעי* 

  ).נציג סיעת שינוי(ח "למנות את מר מיכאל פורז כחבר בוועדת מל, 25/1/2004

  

  מקו) בוועדת כספי)�מינוי ממלא .9

למנות את יפה כחלו� כממלאת , לפקודת העיריות) ג( א 150 � ו149מחליטי) בהתא) לסעי* 

  .י)מקומ) של יעל דיי� ורפעת טורק בוועדת כספ

  

  שינוי ש) בוועדה לזכויות הפרט .10

לשנות את שמה , 25/1/2004 ובהמש� להחלטת המועצה מיו) 150מחליטי) בהתא) לסעי* 

  .לוועדה לזכויות האד), של הוועדה לזכויות הפרט

  

  מינוי חבר בוועדת בריאות .11

 לפקודת העיריות ובהמש� להחלטת המועצה מיו) 150מחליטי) בהתא) לסעי* 

  ).נציגה מטע) סיעת גד(טובה לב כחברה בוועדת בריאות ' ות את גב למנ25/1/2003
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  מינוי חבר בוועדת פיקוח .12

 לפקודת העיריות ובהמש� להחלטת המועצה מיו) 150מחליטי) בהתא) לסעי* 

  ).נציג מטע) סיעת גד(למנות את מר דני ממונוב כחבר בוועדת פיקוח , 25/1/2004

  

  הוספת חברי) לוועדת שמות והנצחה .13

 1/7/2000 �  מ0613' פ נוהל עירוני מס" לפקודת העיריות וע150ליטי) בהתא) לסעי* מח

 4להוסי* , 25/1/2004ובהמש� להחלטת המועצה מיו) " יפו� אביב�הנצחה ברחבי העיר תל"

  :חברי) לועדת שמות והנצחה כמפורט להל�

  גדעו� ביגר' פרופ. 1

  שולה וידרי�' גב. 2

  אנינה קפל�' גב. 3

  רדו� רובינשטיי�א' פרופ. 4

  

  שינויי) בוועדה למלחמה בסמי) .14

 לפקודת העיריות ובהמש� להחלטת המועצה מיו) 150מחליטי) בהתא) לסעי* 

כחבר בוועדה למלחמה בסמי) במקו) , ס"נציג ש, למנות את מר ניסי) אביזוב, 25/1/2004

  .מר מרדכי אטיאס

  

  מינוי חבר בוועדה לקשרי חו& .15

לפקודת העיריות ובהמש� להחלטת המועצה מיו)  150מחליטי) בהתא) לסעי* 

  .ס כחבר בוועדה לקשרי חו&" למנות את הרב נת� אלנת� מסיעת ש25/1/2004

  

  מינוי חבר בוועדת תיירות .16

 לפקודת העיריות ובהמש� להחלטת המועצה מיו) 150מחליטי) בהתא) לסעי* 

  ).ס"סיעת שנציג ( למנות את מר מרדכי אטיאס כחבר בוועדת תיירות 25/1/2004

  

  מינוי חבר בוועדה לבינוי ותשתית .17

 לפקודת העיריות ובהמש� להחלטת המועצה מיו) 150מחליטי) בהתא) לסעי* 

נציג מטע) סיעת (למנות את מר אבנר סרוסי כחבר בוועדת בינוי ותשתית , 25/1/2004

  ).ס"ש

  

  שינויי) בוועדת בריאות .18

� להחלטת המועצה מיו)  לפקודת העיריות ובהמש150מחליטי) בהתא) לסעי* 

לוועדת בריאות במקו) מר צור קינ� , 1למנות את מר נח סלוצקי מסיעת תא , 25/1/2004

  .1מסיעת תא 
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  מינוי ועדות ערר. 55

  

  ר" היו* מר שומר

  

  :מינוי ועדות ערר, 11אנו עוברי) לסעי* 

 על קביעת ערר,  לחוק הרשויות המקומיות5לפי סעי* , למנות בתוק* סמכותה: אני מקריא

  :שתי ועדות ערר בהרכב הבא, �1976ו"ארנונה כללית התשנ

  ד יעקב הרכבי"עו

  ח בועז ארדה"רו

  בנימי� גד

  ד דניאל מקליס"עו

  ח עדי כה�"רו/ ד"עו

  מר יובל שמיר

על מנת , ואול) יש צור� בהרכבי) נוספי), עד כה הקימה המועצה שלושה הרכבי) של ועדות ערר

  .ת העררי) שהוגשולהתמודד ביעילות ע) מאו

  .אני מעלה את הנושא להצבעה

  

  מר לוינטל

  

  ?מי מינה אות)? על סמ� מה ה) מונו: אני רוצה לשאול שאלה

  

   ראש העירייה* מר חולדאי 

  

  .היוע& המשפטי מציע אות)
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  מר לוינטל

    

  ?אפשר להציע לו הצעות

  

   ראש העירייה* מר חולדאי 

  

  .אבל לא עכשיו, אפשר

  

  יוע/ המשפטי ה* ארי * ד ב+"עו

  

  .בהחלט

  

   ראש העירייה* מר חולדאי 

  

  .לוועדות הבאות תציע

  

   היוע/ המשפטי* ארי * ד ב+"עו

  

  .אתה יכול כבר להציע, אתה יכול להציע

  

   ראש העירייה* מר חולדאי 

  

  .זה לא הצעות פוליטיות

  

  ר" היו* מר שומר

  

  ?מי בעד, הצבעה בנושא של ועדות ערר, רבותי
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  ה  צ  ב  ע  ה

  . פה אחד*בעד

  . מ א ו ש ר– מינוי ועדות ערר * 11סעי$ : החלטה

ערר על קביעת ארנונה ( לחוק הרשויות המקומיות 5מחליטי) למנות בתוק* סמכותה לפי סעי* 

  :ת ערר בהרכב הבאושתי ועד, 1976 �ו "התשל, )כללית

  

  ר" יו�ד יעקב הרכבי "עו  .1

   חבר�ח בועז ארדה "רו  

   חבר�לכל�  כ�           בנימי� גד 

  

  ר" יו�ד דניאל מקליס "עו  .2

   חבר�ח עדי כה� "רו/ד"עו  

   חבר�מר יובל שמיר   

  

  מינוי דירקטורי� בתאגידי� עירוניי�.   56

  

  ר" היו* מר שומר

  

  .מינויי),  לסדר היו)12שינויי) ותוספות לסעי* 

  

   ראש העירייה* מר חולדאי 

  

  : מילי)2�3לפני הסעי* הזה אני רוצה לומר 

פי הנוהל למינוי דירקטורי) שאישרה מועצת העיר מסתיימת תקופת כהונת) של הדירקטורי) על 

 לצו 4בתוק* סמכותה לפי סעי* .  חודשי) מיו) הקמת המועצה החדשה�6בתאגידי) לא יאוחר מ

מועצת העירייה את , אני מקווה היו) בהצבעה זו, ממנה, �1980מ" הקמת תאגידי) תש–העיריות 

מובא בפניכ) לאישור הרכב הדירקטוריוני) . ת המנהלי) של התאגידי) למיניה)נציגיה במועצו

אבל יש , א) אינני מדייק ברגע הזה במספר של אחד או שני) אל תתפסו אותי במילה. החדש

הרכב הדירקטוריוני) יהיה .  חברות�29 דירקטורי) ב249כ ימונו "סה. משמעות למספרי)

ולבקשתי הוס* ,  דירקטורי) לכל חבר מועצה3י מפתח של  דירקטורי) סיעתיי) לפ95: כדלקמ�
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וזאת על מנת למנוע לזות שפתיי) לגבי , לכל אחת משתי סיעות האופוזיציה דירקטור אחד נוס*

 97 – נציגי ציבור –יתרת המינויי) התחלקה בי� דירקטורי) . ייצוג) של סיעות האופוזיציה

מועמדי) אלה אושרו כול) על ידי הוועדה .  במספר57 –לדירקטורי) עובדי עירייה , במספר

מספר הנשי) המתמנות יהיה . הציבורית לאישור כשירות דירקטורי) בראשותו של מר משה נתיב

חלוקת הנשי) לפי סוגי הדירקטורי) . ראש תאגידי)�  יושבות5מה� , לפחות היו), 77כ "בסה

מספר המינויי) . קרב הציבור מ�25ו,  מקרב עובדי העירייה19,  נשי) מקרב הסיעות33: הינה

  .ר" יכה� כיו1מה) , 8מקרב הציבור הערבי הוא 

אני מקווה כי העירייה . אני מאחל לה) הצלחה בתפקיד), ברכותי לכל הדירקטורי) הנבחרי)

, ובמאמ& משות* נחזק את התאגידי), תזכה לשתו* פעולה מצד דירקטורי) בדירקטוריוני)

  .העירייה לרווחת תושבי העירובאמצעות) יימש� יישו) מדיניות 

, לכל הדירקטורי) המסיימי) את תפקיד), אני רוצה להודות בשמכ) ובשמי מעל הבמה הזאת

  .ואנשי) עשו עבודה נפלאה במהל� הקדנציה הקודמת

, בראשותו של מר משה נתיב, וכמו כ� לחברי הוועדה הציבורית לאישור כשירות הדירקטורי)

בפרק ,  דירקטורי)�150מה ואישרו את מועמדות) של למעלה משהתגייסו על מנת לעמוד במשי

  .זמ� של כשבועיי)

,  נשי)30%אנו התחייבנו על . אני כבר אומר שמי שיעשה את המספרי) יראה שאנו פחות או יותר

, ואנו נעשה את הכל, � 26%אנו נדמה לי עומדי) בסביבות ה, 30%אנו עדיי� לא עומדי) במספר של 

ואני אומר לכ) שאעשה את , כדי להמשי� ולתק� ,  השונות במהל� הקדנציהואני פונה לסיעות

כבר היו) אפשר לומר , יחד ע) זאת. כי כ� אני חושב שצרי� להיות, �30%הכל כדי לעבור את ה

, יש שיפור עצו) לעומת העבר, שבנושא של מינוי נשי)  ויצוג נשי) כפי שמופיע היו) בפני המועצה

  .ואני מבר� על כ�, ק קדימהאנו מתקדמי) בצעדי ענ

  

  ר" היו* מר שומר

  

ולגבי השינויי) , אני מעלה פה להצבעה את הרשימה של הדירקטורי) שמונחת לפניכ), רבותי

  .אני אקריא את זה, והתוספות
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   ראש העירייה* מר חולדאי 

  

  .אי� צור� לקרוא

  

  קריאה

  

  .כולל השינויי), תצביע

  

  ר" היו* מר שומר

  

  .בקשהב, כולל השינויי)

  

  שכנאי' גב

  

  .ולא כפי שכתוב, בעזרה ובצרו� זה מר עומרד אבי' סעי* כח

  

  שביט' גב

  

  .צ"ולא נציגת מר" שינוי"יוכי ארלי� היא נציגת 

  

  ר" היו* מר שומר

  

  .טוב

. אני מעלה להצבעה את הרשימה של הדירקטורי) ואת השינויי) והתוספות המונחי) לפניכ) כא�

  ?מי בעד

  ה  צ  ב  ע  ה

   פה אחד*דבע
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  ר" היו* מר שומר

  

  .ד�זה ג, בכל מקו) שכתוב יהדות התורה, רבותי

  

  כחלו+' גב

  

  .הוא יצא החוצה. הוא רצה לצאת". עזרה ובצרו�"אני מבקשת להודיע לכול) שדוד כחלו� יצא מ

  

  ר " היו* מר שומר

  

  .עזרה ובצרו� לבטל

  

  .  מאושר*לל התוספות והשינויי�כו,   מינוי דירקטורי� בתאגידי� עירוניי�* 12סעי$ : החלטה

  .מחליטי)  על מינוי נציגי מועצת העירייה בתאגידי) העירוניי)

ממנה מועצת העירייה , 1980 �מ "תש) הקמת תאגידי)( לצו העיריות 4בתוק* סמכותה לפי סעי* 

  :כמפורט להל�, את נציגי העירייה במועצת המנהלי) של התאגידי)

  
  חברת אוצר מפעלי י)  . א
  

   נציג מ� ציבור� מר עירוני זיו   .1

   נציגה מ� הציבור�שרו� ארדה ' גב  .2

   עובד עירייה�מר חנו� שטר�   .3

  
  מ"אתרי) בחו* בע' חב  .ב
  

  נציג מ� הציבור, ר" יו�מר שט� רוני  .1

   נציג מ� הציבור� מר קומר רוני  .2

  צ" נציגת סיעת מר�אוחיו� סימה ' גב .3

  1א " נציגת סיעת ת� אגמי שולה ' גב .4

   נציג סיעת הגמלאי)�טרובובניק אפריי) מר  .5

   עובדת עירייה�אראל אורלי ' גב .6

   עובד עירייה� מר פרידלר ער�  .7
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  עמותת תיאטרו� בית לסי�  .ג
  

   נציג מ� ציבור�אחיטוב ניב ' פרופ  .1

   נציג מ� הציבור�מר קפו� אריאל   .2

   עובד עירייה�מר גרנות עוזי   .3

   עובד עירייה�מר כ& עמי   .4

   עובדת עירייה�וינס אורית ' גב  .5

  
  מ"בניי� הבימה בע' חב  .ד
  

   נציגת סיעת הגמלאי)� גיא חביבה �אבי' גב .1

   עובד עירייה� מר לוי אלי  .2

   עובד עירייה�מר גרנות עוזי  .3

  

  מ"הרשות לפיתוח כלכלי בע  .ה
  

  אקסו פיציו, ר" יו�מר חולדאי רו�  .1

   נציגה מ� הציבור�רוזנבליט דנה ' גב .2

   נציגה מ� הציבור�איילת נחמיאס ' גב .3

   נציגה מ� הציבור�יציב נוגה ' גב .4

   נציג מ� הציבור�מר אבלס זאב  .5

   נציג מ� הציבור–מר בלחה אחמד  .6

   נציג מ� הציבור�מר בייטנר חיי)  .7

  1א " נציג סיעת ת�מר ספיר דורו�  .8

   נציג סיעת הירוקי)� מר ויסנר פאר  .9

   עובד עירייה� מר קייזר דני  .10

  בד עירייה עו�מר גילצר משה  .11

   עובד עירייה�מר לייבה מנח)  .12

  
  מ"חלמיש בע' חב  .ו
  

  נציג מ� הציבור, ר" יו�מר ב� אסייג יהודה  .1

   נציג סיעת הליכוד–מר מסלאוי שלמה  .2

  1א " נציגת סיעת ת� אגמי שולה ' גב .3

  ל" נציגת סיעת המפד�דויטש דניאלה ' גב .4

  ס" נציג סיעת ש�מר לוי דורו�  .5

  ירייה עובד ע�מר מוסקובי& אלי  .6
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   עובד עירייה�מר קרמר אודי  .7
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  מ"מרכז הספורט בע' חב  .ז
  

  נציג מ� הציבור, ר" יו�מר נדיר פאר  .1

   נציג מ� הציבור�מר סטרנסקי אנדרי  .2

  1א " נציגת סיעת ת� יה �פד� כר)' גב .3

   נציגה מ� הציבור�וולו� גליה ' גב .4

   נציג סיעת הגמלאי)�מר מוזס מאיר  .5

  ירייה עובדת ע�רוזנברג נחמה ' גב .6

   עובד עירייה�מר לוט� דרור  .7

  
  
  נתיבי איילו�' חב  .ח
  

  נציג מ� הציבור, ר" יו�בורובי& ישראל ' פרופ .1

   נציג מ� הציבור�מר כרמו� חנו�  .2

  1א " נציג סיעת ת�מר מזרחי שמואל  .3

   נציג סיעת הגמלאי)�ר טיומקי� משה "ד .4

  ס" נציג סיעת ש�הרב אלנת� נת�  .5

   עובד עירייה�מר פלדמ� שלמה  .6

   עובד עירייה� מר מרחב אלדד  .7

  
  
  מ"עתידי) בע' חב  .ט
  

  פיציו�אקסו, ר" יו�מר חולדאי רו�  .1

   נציג מ� הציבור�מר אלשיי� יוסי  .2

  1א " נציג סיעת ת�מר מזרחי שמואל  .3

   נציג סיעת הגמלאי)�מר שומר אריה  .4

   עובד עירייה�מר לייבה מנח)  .5

   עובד עירייה�מר גרנות עוזי  .6

  
  
  מ"פו העתיקה בעהחברה לפיתוח י  .י
  

  נציג מ� הציבור, ר" יו�מר אגמו� יעקב  .1

   נציג סיעת גד�מר קואינוב ברו�  .2

   נציג סיעת הגמלאי)�מר אשכר יוסו*  .3

   עובד עירייה�מר לבקובי& ברו�  .4
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  מ"אביב בע�החברה לפיתוח תל  .יא
  

  עובד עירייה, ר" יו�מר אלקיי) שלו)  .1

   נציג מ� הציבור�מר צדוק ניצ�  .2

   נציגה מ� הציבור�ב אלונה ב� יעק' גב .3

  נציגה מ� הציבור�אהרו� רות '  גב .4

  1א " נציגת סיעת ת� דרורי יהודית ' גב .5

   נציג סיעת הגמלאי)�מר מוזס מאיר  .6

   עובד עירייה�מר כ& יריב  .7

  
  
  מ"היכל התרבות בע  .יב
  

  נציג סיעת הגמלאי), ר" יו�מר וולו� נת�  .1

  צ" נציג סיעת מר� מר כרמו� דני  .2

 ל" נציג סיעת המפד�מר פת משה  .3

  1א " נציג סיעת ת�מר ספיר דורו�  .4

   עובד עירייה�מר גרנות עוזי  .5
  
  
  )תאגיד המי)(מ "אוהל ש) בע  .יג
  

  נציגה מ� הציבור, ר" יו�דליה לב ' גב .1

   נציג מ� הציבור�ר מימו� הדר "ד .2

   נציגה מ� הציבור� קרסי� אור ' גב .3

  נציג מ� הציבור�מר בר לב אורי  .4

   נציגת סיעת הגמלאי)�קינ� בתיה ' גב .5

   נציג סיעת הירוקי)�מר מינ& אליק  .6

   עובד עירייה�גל רמי �מר ב� .7

   עובד עירייה�ר מאור בני "ד .8

   עובד עירייה�שוש� אשר �מר ב� .9

  
  
  מ"אחוזות החו* בע  .יד
  

  נציג מ� הציבור, ר" יו�ר דני קור� "ד .1

   נציגה מ� הציבור�דואק נחמה ' גב .2

 בור נציג מ� הצי�מר חזקיהו אבי  .3

   נציג סיעת הליכוד–מר דרורי ישעיהו  .4
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  נציג סיעת הליכוד .5

  נציג סיעת הירוקי) .6

   נציג סיעת גד�מר כמוס אור�  .7

   נציג סיעת הגמלאי)�ר טיומקי� משה "ד .8

  צ" נציג סיעת מר–מר אגבריה כאמל  .9

  צ" נציג סיעת מר� מר שפירא עידו  .10

  1א "נציג סיעת ת .11

  ס" נציג סיעת ש�הרב אלנת� נת�  .12

   עובד עירייה�) שלו) מר אלקיי .13

   עובד עירייה�מר סעד בני  .14

   עובדת עירייה�קוטלר אילנה ' גב .15

  
  

  המרכז הזואולוגי  .טו
  

  אקסו פיציו, ר" יו�מר חולדאי רו�  .1

  1א " נציג סיעת ת�מר כה� משה  .2

   נציגת סיעת הירוקי)�אלוני אורנה ' גב .3

  נציג סיעת זכות הציבור .4

  ס" נציג סיעת ש�הרב זעפרני שלמה  .5

    צ"מר  נציגת סיעת �  כה� דורית 'גב .6

   עובד עירייה�מר אלקיי) שלו)  .7

   עובדת עירייה� סב� עדנה ' גב .8

  
  חברת המשכ� לאומנויות הבמה  .טז
  

  אקסו פיציו, ר" יו�מר חולדאי רו�  .1

  נציגת סיעת הגמלאי), ר"מ יו" מ� חוש� שלי ' גב .2

   נציגת סיעת הגמלאי)� גיא חביבה �אבי' גב .3

  נציגת סיעת שינוי .4

  יג סיעת הליכודנצ .5

  הירוקי)  נציגת סיעת �שכנאי הדס ' גב .6

  צ"מר  נציגת סיעת �אבוקסיס דינה ' גב .7

   נציג מ� הציבור�מר מיקי ירושלמי  .8

   עובד עירייה� מר לוי אלי  .9

   עובדת עירייה�פאר משכית ' גב .10
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  מ"יובל חינו� בע  .יז
  

  נציגה מ� הציבור, ר" יו�אור� שוש ' גב .1

  הציבור נציג מ� �מר ברק אית�  .2

   נציג מ� הציבור�מר חיי) יגאל  .3

   נציג מ� הציבור�מר זנד אריה  .4

   נציג מ� הציבור� מוטי ) בוחבוט(מר להב  .5

  צ"מר  נציג סיעת �מר פוליצוק דני  .6

  מנהל מינהל החינו�,   אקסו פיציו� מר הוכמ� רמי  .7

   עובדת עירייה�סגל נטע ' גב .8
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  מ" בע4חברת בניי� נחמני   .יח
  

  נציג מ� הציבור, ר" יו�י עיסאוו' מר פריג .1

  צ"מר  נציג סיעת � מר משהראוי אחמד  .2

  ס"ש נציגת סיעת  .3

   עובדת עירייה�רומנו חנה ' גב .4

  
  מ"חברת גני יהושע בע  .יט
  

   נציג מ� הציבור�מר ברע) גיורא  .1

  הליכוד  נציג סיעת �מר מסלאווי שלמה  .2

  הליכוד  נציג סיעת �מר אמרניא� בני  .3

  הגמלאי) ת  נציג סיע�מר בקרמ� יעקב  .4

  הירוקי)  נציגת סיעת �שכנאי הדס ' גב .5

  1א "ת  נציג סיעת �מר ספיר צבי  .6

  ל" נציג סיעת המפד�מר רנד שמחה  .7

   עובדת עירייה�פוסק דניאלה ' גב .8

   עובדת עירייה� נשב� אביבה ' גב .9

  
  מ"חברת מרכז הירידי) והקונגרסי) בע  .כ
  

  נציג מ� הציבור, ר" יו–מר ימיני צבי  .1

   נציגה מ� הציבור�אילנה מיכאלי ' גב .2

   נציגה מ� הציבור�שקד מירית ' גב .3

   נציג מ� הציבור�מר עמיחי דוד  .4

   נציגה מ� הציבור�דרורי בתיה ' גב .5

   נציג מ� הציבור�מר פורמ� גרשו�  .6

  שינוי נציג סיעת  .7

  הירוקי)  נציגת סיעת � זלקינד רונית ' גב .8

  צ" נציג סיעת מר–מר רבי� מנח)  .9

  צ"מר נציג סיעת  .10

  הגמלאי)  נציג סיעת �שומר אריה מר  .11

  הליכוד  נציג סיעת � מר שוור& יעקב  .12

   עובדת עירייה�חורש רונית ' גב .13

   עובד עירייה�מר קארו חיי)  .14

   עובדת עירייה�וייסברוט מיכל ' גב .15
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  ו צרפת"ס ויצ"עמותת ביה  .כא
  

  עובדת עירייה, ר" יו�סרוסי �אורלי גרטי' גב .1

   עובדת עירייה�קלדרו� גילה ' גב .2

   נציגת סיעת גד�לב טובה ' גב .3

  
  )אליאנס(ס כל ישראל חברי) "עמותת ביה  .כב
  

  נציג מ� הציבור, ר" יו�מר מורג משה  .1

   נציגה מ� הציבור�גילדנר שולה ' גב .2

  צ" נציגת סיעת מר�גוראל מיכל ' גב .3

   נציגת סיעת שינוי�ארלי� יוכי ' גב .4

   עובדת עירייה�בר ורדה ' גב .5

  
  חברת בניי� הקאמרי  .כג
  

  נציג מ� הציבור, ר" יו�מר ארלי� ב� עמי  .1

  נציג סיעת הגמלאי) .2

  נציג סיעת זכות הציבור .3

   נציגת סיעת שינוי�גרובמ� אירה ' גב .4

   עובדת עירייה�ליברמ� אירית ' גב .5

  
  מ " גמול חיסכו� לחינו� בע�גחלת   .כד
  

  נציג מ� הציבור, ר" יו� מר ברק אפרי)  .1

   נציג מ� הציבור�מר לפידות בני  .2

   נציגה מ� הציבור� ב� דוד חנה 'גב .3

  נציגת סיעת הירוקי) .4

  ס"נציגת סיעת ש .5

   עובדת עירייה�אהרוני עידית ' גב .6

   עובדת עירייה�סלומו� אלה �הכט' גב .7

  
  מ "יפו בע�היכלי הספורט תל אביב  .כה
  

  נציג מ� הציבור, ר" יו� מר פרנקל שמואל  .1

   נציג מ� הציבור� מר עבאהל אבישי  .2

  יג מ� הציבור נצ�מר שפירא ליאור  .3

   נציגה מ� הציבור�יוליה ' ברקובי&' גב .4

   נציג מ� הציבור� מר שטיי* יגאל  .5

   נציג מ� הציבור�מר ליטבק דוד  .6
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   נציג סיעת הירוקי)�מר פלקסר יעקב  .7

   נציג סיעת הליכוד�מר זנזורי רפי  .8

   1א " נציג סיעת ת�מר עצטה עמי  .9

  צ" נציג סיעת מר�מר טורק רפעת  .10

   סיעת הגמלאי) נציג�מר צבי דוד  .11

   עובד עירייה�מר אלקיי) שלו)  .12

   עובד עירייה�מר גילצר משה  .13

   עובד עירייה�שוש� אשר �מר ב� .14

  
  
  העמותה לתיירות   .כו
  

  נציגה מ� הציבור, ר" יו� יצחקי שרה �קפל�' גב .1

   נציגה מ� הציבור� קונרמ� אורלי ' גב .2

   נציג מ� הציבור�מר מדאי� אלכס  .3

  ציבור נציגה מ� ה� עד� מיכל ' גב .4

   נציג מ� הציבור�מר חבר חיי)  .5

   נציג מ� הציבור�מר מזרחי אלדד  .6

   נציגת סיעת הגמלאי)� חוש� שלי ' גב .7

   נציגת סיעת זכות הציבור�הר& גילה ' גב .8

   נציג סיעת הירוקי)�מר רוז� ניר  .9

  ס"נציגת סיעת ש .10

  נציג סיעת שינוי .11

  צ"נציגת סיעת מר .12

   עובדת עירייה�גורדו� נורית ' גב .13

   עובד עירייה�יהושע מר ניב  .14

  

  א "ת�י"מוזיאו� א  .כז

  נציג מ� הציבור, ר" יו�מר תמרי דב  .1

   נציג מ� הציבור�מר אבל ראוב�  .2

   נציג מ� הציבור�מר לובל שבתאי  .3

   נציגה מ� הציבור� ר מלר צופיה "ד .4

   נציג מ� הציבור� מר שח* יצחק  .5

   נציג מ� הציבור�מר בוכנר יור)  .6

  ת שינוי נציגת סיע�ר חלמיש אביבה "ד .7
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  ס" נציג סיעת ש�מר לוי דורו�  .8

   נציג סיעת הירוקי)�מר פלדמ� איל�  .9

  נציג סיעת זכות הציבור .10

   נציג סיעת גד�מר אהרו� חיי)  .11

   נציג סיעת הגמלאי)�מר וולו� נת�  .12

  
  מ "עזרה וביצרו� בע  .כח
  

  נציג מ� הציבור, ר" יו�מר הדר עדי  .1

   נציג מ� הציבור�מר למד� עיד�  .2

   נציג מ� הציבור� מר לב ישעיהו .3

   נציג מ� הציבור�מר ברק ארז  .4

   נציג מ� הציבור�מר הופמ� זאב  .5

   נציג מטע) הציבור�מר גינזבורג אלי  .6

  נציג סיעת שינוי .7

  ס" נציג סיעת ש�הרב זעפרני שלמה  .8

   נציג סיעת הליכוד�מר דרורי ישעיהו  .9

   נציג סיעת הירוקי)�מר עומרד אבי  .10

  צ"נציג סיעת מר .11

  צ"נציג סיעת מר .12

   נציג סיעת גד�מר מולה אברה)  .13

   עובד עירייה�מר עוזרי אבנר  .14

  
כל הדירקטורי) הנציגי) מטע) הציבור ועובדי העירייה אושרו על ידי הוועדה הציבורית לאישור 

  . כשירות דירקטורי) בתאגידי) העירוניי) בראשותו של מר משה נתיב
  

  ר " היו* מר שומר

  

  ?מה קרה לכ), רבותי

  

  אש העירייה ר* מר חולדאי 

  

אל תעשו מזה , יש פה הצבעות: תעשו לי טובה, אני מאוד מבקש מחברי המועצה כולל יפה כחלו�

  .שוק
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  ר" היו* מר שומר

  

  .בנוס* למה שאומר ראש העירייה אני מבקש את התייחסותכ) ברצינות, רבותי

  

  תיקוני בטיחות בבניי+ העירייה.  57

  

  ר " היו* מר שומר

  

  . להקריא אותוולא צרי�, מונח מכתב

,  שיפו& בניי� העירייה–מי בעד המכתב ומה שמונח לפניכ) . אני מעלה את הנושא להצבעה

  ".עזרה ובצרו�"התקשרות ע) חברת 

  ה  צ  ב  ע ה

   פה אחד*בעד

   מ א ו ש ר– תיקוני בטיחות בבניי+ העירייה * 13סעי$ : החלטה

,  תיקוני בטיחות בבניי+ העירייהלביצוע" עזרה ובצרו+"מחליטי� לאשר התקשרות ע� חברת 

  .1001*12216 סימוכי+ 10/3/2004ל העירייה מיו� "בהתא� למכתבו של המשנה למנכ

  .המשימות נכללו בתקציב העירייה

  

  התקנת קווי ביוב .   58

  

  ר " היו* מר שומר

  

  .מונח לפניכ).  התקנת קווי ביוב�אני עובר לנושא האחרו�

  ?מי בעד ההצעה

  ה  צ ב  ע  ה

   פה אחד*עדב
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  . מ א ו ש ר– התקנת קווי ביוב * 14סעי$ : החלטה

  :מחליטי)
  

על  ביצוע עבודות  ביוב  , 1962 �ב"תשכ) ביוב(  לחוק  הרשויות  המקומיות 16בהתא) לסעי*  
  :כלהל�

  

I.   הנחת קו ביוב חדש: מהות העבודה� מרחוב ישראל גלילי עד  רחוב  לוי אשכול�  2220 רחוב.  
.  
  

II.   הנחת קו ביוב חדש:  מהות  העבודה–פ צפונית לשכונה .צ.  עד  ש2220מרחוב �  2342 רחוב.  
                               

  

III.   הנחת קו ביוב חדש: מהות העבודה� 2342  עד  רחוב  2220 מרחוב – 2362 רחוב.  
                                   

  

IV.  הגדלת קוטר קו : מהות העבודה�לו' אנג מרחוב נס לגויי) עד רחוב מיכאל– רחוב  למרטי�
  .ביוב

                                   
  

V. הגדלת קוטר  קו ביוב:  מהות העבודה�ירושלי) עד רחוב עזה '  משד� לו'מיכאל אנג'  רח.  
  
  

VI.  הגדלת קוטר קו ביוב:  מהות העבודה–ירושלי) עד רחוב עזה '  משד– רחוב  דנטה.  
  
 

VII.   הגדלת קוטר קו ביוב:  מהות העבודה–ירושלי) עד רחוב עזה ' ד מרחוב ש–  3070 רחוב.  
  
 

VIII. הגדלת קוטר קו ביוב:   מהות  העבודה�) הכה� עד  רחוב  ויזל " מרחוב  אד�ליברמ�'  רח  
                                  

  
  

IX. ר הגדלת קוט:  מהות העבודה–ב� גוריו� עד רחוב  ארלוזורוב '  מרחוב  שד�) הכה�"אד'  רח
  . קו  ביוב 

  

X. הגדלת קוטר  קו  הביוב:  מהות העבודה�  מרחוב  פרישמ�  עד  רחוב  יעל–רות'  רח.  
  

XI. הגדלת קוטר קו ביוב: מהות העבודה�שולמית'  מרחוב רות עד רח� רחוב אסתר המלכה  
 

XII. הגדלת קוטר קו ביוב: מהות העבודה–פרישמ� '  מרחוב גורדו� עד רח�רחוב ישראליס  
 

XIII.  הגדלת קוטר קו ביוב:  מהות העבודה–ליברמ� ' וב ב� גוריו� עד  רח מרח–רחוב ויזל  
 

XIV. הגדלת קוטר קו ביוב:  מהות העבודה–) הכה� עד רחוב ויזל " מרחוב אד–ל "רחוב יהל  
 

XV. הגדלת קוטר קו ביוב:  מהות העבודה� מדר� נמיר עד ועידת קטובי&–יהודה המכבי ' רח  
 
  

  ר" היו* מר שומר

  



  המועצה השמונה עשרהפרוטוקול ישיבת 
  7' ישיבה  מ� המניי� מס

  )14.3.04(ד "א באדר תשס"מתארי� כ
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  .ה ועל הנימוס ועל היחסתודה רבה לכ) על ההקשב

  .ערב טוב, תודה

  

  21:15הישיבה ננעלה בשעה 

  

  

____________________                                                ______________________  

  ר"   י   ו              ל"           משנה למנכ

  

  ל העירייה"מנכ' מ ע"מ, חורי��גלילה ב�: ערכה


