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  שאילתות. 60

  יהל העירי" מנכ–מר לייבה 

  

  .18.3.2004המועצה מר רפעת טורק מתארי� � של חבר3' שאילתה מס

  
  המועצה+ של חבר3' שאילתא מס

  
  20043/18/מר רפעת טורק מתארי, 

  
  
  

  ?הא) מר בלחה מכה� כיוע$ לענייני ערביי יפו וא) כ� ממתי .1

  ? הא) מר בלחה מקבל שכר עבור עבודתו זו במישרי� או בעקיפי� א) כ� כמה הוא משתכר .2
  
  
  

  תשובת ראש העירייה
  

   כיוע$ ראש העירייה לענייני) הקשורי) 5/12/1999 מר אחמד בלחה מונה בתארי�  .1
  .  בערביי יפו
  

  . התפקיד הינו ללא שכר .2
  

  

  היו�+אישור סדר. 61

  

  :הצעות לסדר היו�

  ר" היו–מר שומר 

  

מבקש מחברת ואני ,  הצעות לסדר היו)4יש לנו .  הצעות לסדר היו)–  2אנו עוברי) לסעי+ 

  .המועצה גילה הר$ לעלות ולדבר על הנושא שנמצא לפניכ)

  

  מר לוינטל

  

  ?הנושא הזה הסתיי)
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  ר" היו–מר שומר 

  

  .כ�

  

  מר לוינטל

  

  .ולא קיבלתי תשובה על א+ אחת מה�,  שאילתות3אני הגשתי בחצי השנה האחרונה 

  

  הר-' גב

  

  .אז יכול להיות שחלק מה� כבר לסדר יו)

  

  מר לוינטל

    

  .יש לי שלוש שאילתות ולא קיבלתי עליה� תשובות. לא

  

  ל העירייה" מנכ–מר לייבה 

  

  .לפי דעתי קיבלת תשובות שזה לא שאילתות אלא הצעות לסדר היו)

  

  מר לוינטל 

  

  .ה� היו מנוסחות כפי שכתוב בחוברת בהוצאת משרד הפני). לא

  

  ר"היו– מר שומר 

  

  .אתה זרקת לחלל משהו ואתה רוצה תשובה. חרתבוא נעשה את זה א, בוא נעשה את זה ככה
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  מר לוינטל

  

  .לא זרקתי

  

  ר"היו– מר שומר 

  

אנו רשמנו את זה . שמעתי. משאלה לגבי שלוש שאילתות, אתה זרקת באול) שאלה, לא, לא

  ,אני אודיע ל� את זה עוד בישיבה. לפנינו ואנו נודיע ל� את זה

  

  מר לוינטל

  

  .ותו משפט ואתה ענית את אותו משפטג) בישיבה הקודמת אמרתי את א

  

  ר"היו– מר שומר 

  

  ?אתה בטוח

  

  מר לוינטל

  

  .כ�

  

  ר"היו– מר שומר 

  

  .אתה תכ+ תקבל תשובה, שמעתי

  

  ל העירייה" מנכ–מר לייבה 
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  . שה� אינ� עונות לקריטריוני)�  השאילתות� 3קיבלת תשובה ל, רו�

  

  מר לוינטל

  

  .אז ת� לי תשובה לשאילתות

  

  ל העירייה" מנכ–מר לייבה 

  

  .קיבלת תשובה, סליחה

  

  מר לוינטל

  

  ,קיבלתי תשובות טכניות שאומרות

  

  ר"היו– מר שומר 

  

  .אז קיבלת תשובה

  

  מר לוינטל

  

  .לא קיבלתי תשובה, לא

  

  ל העירייה" מנכ–מר לייבה 

  

  .תגיד שהתשובה לא נראית ל�

  

  מר לוינטל 
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  .אי) במועצת העירתשובה לשאילתא מקרי. צרי� להקריא את התשובה פה

  

  ר"היו– מר שומר 

  

  .אתה מקבל את זה בתשובה, א) השאילתא לא מנוסחת כשאילתא. לא

  

  מר לוינטל

  

  .אל תעשה לי הגהות על השאילתות

  

  ר "היו– מר שומר 

    

  .אתה מנסה לעשות לי הגהות, אני לא עושה ל� הגהות, לא

ל שקיבלת תשובה "בתו של מנכאני שמעתי את תשו, אבל מאחר שאני לא רוצה לעשות הגהות

  .שמעתי, א) זה לא מספק אות�. כביכול על השאילתות שאמרת

  

  מר לוינטל

  

  .התשובה לא נכונה

  

  ל העירייה" מנכ–מר לייבה 

  

  .ג) בהתייעצות ע) היוע$ המשפטי שלנו, התשובות נוסחו למיטב זכרוני

  

  מר לוינטל 

  

שתי שאילתות אחרות . זה לא הוקרא כא�ועדיי� , על השאילתא הראשונה ענה לי ער� אברהמי

  ,אמרו לי שטכנית
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  ר"היו– מר שומר 

  

  .הניסוח, אבל אמרו ל� שהשאלות האלה ה� לא שאילתות

  

  מר לוינטל 

  

  ,על אחת אחרת.  אמרו לי את זה3 מתו� 2על 

  

  ר "היו– מר שומר 

  

  ?יתמה השליש, שתי) מסודרות? עכשיו מה השלישית.  אי� לנו3אז על שתי) מתו� 

  

  מר לוינטל 

    

  .על שתי) ניתנו לי תשובה לא לעניי�

  

  ר"היו– מר שומר 

  

  .אבל ת� לי להמשי� את הישיבה, אני אבקש שתינת� ל� תשובה מסודרת עוד עכשיו

 10, אני רק מזכיר לכול) שיש לנו לכל הצעות לסדר היו).  בבקשה� חברת המועצה גילה הר$

  .דקות

אביבי במערכות השלטו. וקבלת החלטות של המועצה +וער התל היכרות ושיתו* הנ–הר- ' גב. 1

  . חינו, לדמוקרטיה–

  

  הר-' גב
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היא , שכל שאילתא שלא נעני) לה במש� שתי ישיבות, ל"אני חושבת שחשוב פה להדגיש למנכ

  .ותדרוש לפחות שזה יעבור לסדר יו), הופכת אוטומטית להצעה לסדר יו)

  

  ר"היו– מר שומר 

  

  .לאהה, תודה, שמענו

  .אנו ממשיכי) הלאה, רבותי

  

  הר-' גב

  

אביבי במערכות השלטו� �אני ביקשתי לעלות לסדר היו) את הנושא של הכרות ושתו+ הנוער התל

  . חינו� לדמוקרטיה� וקבלת ההחלטות של המועצה

, תו� כדי המפגש שלי ע) האנשי) הצעירי), ביו) חילופי השלטו� האחרו� שהתקיי) לפני שבוע

אני לא יודעת , לראש העירייה, צת התלמידי) פנתה בבקשה להנהלת העירייההסתבר שמוע

בבקשה לשלוח , אבל אני יודעת שראש העירייה היה בי� השאר מעורב בנושא הזה, ספציפית למי

בי� א) ה) חברי) במועצת התלמידי) ובי� א) זה תלמידי) שיהיו , נציגי) של התלמידי) 

, יש לנו.  שפועלות במועצה�אביב� לוועדות השונות בעיר תל,מומלצי) על ידי מועצת התלמידי)

, מגלה שהנוער מתעניי�, ואני חושבת שזו בקשה שהיא יוצאת מ� הכלל, הרבה ועדות, בלי עי� הרע

, שוב, ראש העירייה, בקשת) נדחתה על ידי שוב ההנהלה, להפתעתי. רוצי) לעזור, רוצי) לדעת

אני חושבת שאי� כמו שיעור בדמוקרטיה . ו לבקשת)אבל בגדול לא הסכימ, אני לא בדקתי 

מה שיוביל אות) ג) לבוא לישיבות , לאנשי) הצעירי) לבוא להשתת+ בישיבות של הוועדות

ואני מבקשת להעלות . כיצד מתקבלות החלטות, מועצת עירייה וללמוד כיצד מתנהלות הישיבות

בי� כמשקיפי) , לה) להשתת+לתת , ולקבל את בקשת) של התלמידי) בחיוב, את זה להצבעה

א) יחליטו שאי אפשר לתת לה) , ובי� כמשקיפי), אשר יש לה) זכות להביע את דעת) בוועדה

אני מבינה . נשמע תכ+ מה יש ליוע$ המשפטי לומר בעניי� הזה, להשתת+ באופ� פעיל בוועדה

מטע� שלה) אבל לתת לה) להביא את ה, שבהצבעה ה) לא יכולי) להשתת+ כי יש הגבלה של גיל

  .אני חושבת שזה דבר חשוב, לתו� הוועדות
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להענות בחיוב לבקשת מועצת התלמידי) לשת+ נציגי) של : אז א) אתה רוצה לרשו) את הצעתי

  .או משתת+/במעמד משקי+ ו, הנוער בוועדות העירוניות

  

  מר ספיר 

  

  ?מאיפה בקשה כזאת

  

  הר- ' גב

    

  ?הבקשה של התלמידי)

  

  מר ספיר 

  

  .כ�

  

  הר-' גב

  

  .נשלחה לראש העירייה וההנהלה

  

  מר וירשובסקי 

    

  .שו) הנהלה לא דנה בזה

  

  מר ספיר

  

  .לא ראינו את זה

  

  מר וירשובסקי
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  .אני מציע שזה יבוא לוועדת המועצה

  

  ר"היו– מר שומר 

  

  .אני מציע שראש העירייה בפועל יענה תשובה

  

  הר-' גב

  

  ?אתה יכול לענות בעניי� הזה, מר וולו�

  

  ר"היו– שומר מר 

  

  .הוא יענה

  

  מר וירשובסקי

    

  .אני מציע שזה יבוא לוועדת המועצה וש) יוחלט בחיוב

  

  הר- ' גב

  

  .אני מבקשת שזה יהיה בישיבת מועצה

  

  מ ראש העירייה" מ+מר וולו,

    

כי זה , את יכולה רק לבקש לקיי) דיו� במועצת העיר, את לא יכולה להביא להצבעה את הנושא

  .ילתאאופייה של שא
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  הר-' גב

  

  .לא הבנתי מה אמרת

  

  מ ראש העירייה" מ- מר וולו,

  

 החלטה לגביה יכולה רק להיות א) דני) בה במועצת העיר או לא דני) במועצת �הצעה לסדר

  .ולא לצור� הצבעה, העיר

  

  הר- ' גב

  

  .בסדר

  

  מ ראש העירייה" מ- מר וולו,

  

העירייה �אני חושב שמכיוו� שראש. יה לבחינהההצעה היא בהחלט ראוי, נראה לי, לגופו של עניי�

, לי לא ידוע, ואת טענת שהוא כבר קיבל הצעה כזאת ודחה אותה, הוא ג) מחזיק בתיק החינו�

או , והוא, יובא הנושא לפניו, כשהוא יחזור לעבודה תקינה, אני פשוט מציע שלאחר החלמתו 

אני . יתכ� שהוא יקבל אותהאו , שיבוא כא� מעל במת המועצה וית� את תשובתו להצעת�

אבל זה בהחלט נושא שאולי היו לו אי אילו שיקולי) שאנו לא , כשלעצמי לא רואה בזה פג)

ואני , לכ� אני חושב שמ� הראוי להמתי� לשובו של ראש העירייה לגבי קבלת תשובה. יודעי) מה)

  .מקווה שזה מקובל עלי�

  

  הר-' גב

  

  . אני מבקשת לקיי) הצבעה פה עכשיו. לא

  

  ר"היו– מר שומר 
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  .לא נית�

  

  הר- ' גב

  

  .סליחה

  

  מ ראש העירייה" מ- מר וולו,

  

  ?לגבי הדיו�? מה

  

  הר- ' גב

    

  .אני מבקשת  שיהיה דיו� במועצה

  .אני הסברתי את עצמי לא טוב, א) חשבת שאני רוצה עכשיו לקיי) הצבעה

  

  מ ראש העירייה " מ- מר וולו,

  

א) את רוצה לקיי) . צה להתייחס לזה ברצינות אז בואי נמתי�אני חושב שא) את רו. לא, לא

  ,א) את רוצה להחליט שנקיי) דיו� על הנושא הזה, דיו�

  

  הר-' גב

  

  .בוודאי

  

  מ ראש העירייה "מ- מר וולו,

    

  .שאנו נוריד את זה מסדר היו), כי אז אני מציע חברות וחברי)
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  מר וירשובסקי 

  

  ?למה

  

  ר "היו – מר שומר 

    

אז זה כבר לא לגופו של עניי� אלא זו , ) שבכל מקרה אנו נביא את זה לידיעת ראש העירייהמשו

  .הצעה קנטרנית

  

  מר וירשובסקי 

    

  ,מ ראש העירייה"ואמר את זה ג) מ, אני חושב

  

  מר לוינטל

  

  !?וא) זה יכול להיות חודשי)

  

  ר"היו– מר שומר 

  

  .חבר מועצה רוצה להגיד משהו. רגע

  

  מר וירשובסקי

  

  :אני מציע אחת מ� השתי)

  ,או שזה יבוא להנהלה וההנהלה תדו� בזה
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    מ ראש העירייה" מ- מר וולו,

  

  .לא זה מה שהיא ביקשה

  

  הר-' גב

  

  .אני מבקשת לקיי) דיו� במועצה בנושא הזה

  

  מר וירשובסקי

  

 של או שוועדת המועצה  שמטפלת בדיוני), אני מציע או את זה. היא תחליט, מה שהיא ביקשה

, ויש היו) ג) תקנו� לישיבות מועצה בסדר היו), מליאת מועצת העירייה ולומדת את התקנו�

  . זה פשוט חבל�לדחות את זה. שהיא תדו� ג) בנושא הזה

  

  ר" היו– מר שומר 

  

כי אחרי שענה ראש העירייה בפועל על השאילתא או על , אני את� ל� להתייחס מהמקו), רו�

, הצבעת יפה. אני נות� ל� רשות. ער אחרי זה או לקיי) דיו� חופשי כרגעאי� מה לער, ההצעה לסדר

  .תאמר

  

  מר לוינטל

  

  , אי� ספק שלא צרי� לקיי) הצבעה בהיעדר ראש העיר על הפשרת פארק הירקו�

  

  ר"היו – מר שומר 

    

  .בלי קנטרנות, ה'חבר
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  מר לוינטל

  

אפשר בהעדרו להצביע שאיזה , העירשתשנה את פני , אבל על סוגייה כל כ� לא מהותית ודרמטית

ג) את זה אי אפשר לעשות כשראש העיר , קומ$ ילדי) יצטרפו לראות איזה ועדה במשקיפי)

  ?איננו

  

  ר" היו– מר שומר 

  

  .שמענו

  

  מר לוינטל 

  

  .א) זה רעיו� טוב? מה יש. רק כי זו אופוזיציה, אני מציע לא לדחות כל דבר שהאופוזיציה מציעה

  

  ר"והי– מר שומר 

  

  ?אתה רוצה לומר משהו, אדוני היוע$ המשפטי 

  

   היוע- המשפטי–ארי + ד ב."עו

  

אולי באמת יש מקו) לדו� בעניי� הזה , ולא כל כ� ברור לי מהי ההצעה, נוכח חילוקי הדעות

  .ככל שתהיה כזו, בוועדת ההנהלה ולהביא הצעה מגובשת

  

  הר-' גב

  

  .יו� על הנושאאני עומדת על כ� שתתקיי) פה הצבעה לקיו) ד
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  ר "היו– מר שומר 

  

  .אנו נקיי) דיו� על הנושא הזה

  

  הר-' גב

  

  . שמית

  

   ר"היו– מר שומר 

  

  .בבקשה

  .בואו תנו לי נסיו� כבר אחרי כמה פעמי) שזה שמית

  .אני כבר יודע אוטומטית את זה

  ?מי בעד לקיי) דיו� במועצה על הנושא הזה

  

   הר-' גב

  

  .לא על הנושא הזה

  

  ר"היו– ר מר שומ

  

אביבי במערכות �הכרות ושתו+ הנוער התל: כפי שנאמר ואני חוזר, על הבקשה לסדר היו)

  . חינו� לדמוקרטיה�השלטו� וקבלת החלטות של המועצה

  ה  צ  ב  ע  ה

    :ה"נגד ה    :ה"בעד ה  

  שומר    הר-  .1

  ספיר    לוינטל  .2

  מזרחי        .3



  פרוטוקול ישיבת המועצה השמונה עשרה

  9' ישיבה  מ� המניי� מס
  )2.5.2004(ד "באייר תשסא "מתארי� י

  

- 19 -  
  
  וולו,        .4

  גיא+אבי        .5

  טיומקי.        .6

  חש.        .7

  טורק        .8

  שכנאי        .9

  להבי        .10

  .כחלו.        . 11

  

  . חברי מועצה11 –נגד ,  חברי מועצה2 –בעד 

  

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

  

  ר"היו– מר שומר 

  

  .חבל שאנו לוקחי) נושא כזה ומעלי) אותו בפרוצדורה כזאת, כפי שאמרת

  

  הר-' גב

  

  ק ר י א ה

  

  ר"יוה– מר שומר 

  

  .שמעתי
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  :יפו– הגימלאי� בתל אביב –מר וולו, .    2

  ר "היו– מר שומר 

  

  .אתה מתבקש לדבר על הנושא של�,  בבקשה�אדוני סג� ראש העירייה

  

  מ ראש העירייה " מ+מר וולו,

  

  . אביב יפו�  הגימלאי) בתל�ההצעה לסדר שלי היא, חברות וחברי)

  . נכבדקהל , חברי מועצה, ר מועצת העיר"יו

הרעיו� של הצעה לסדר הוא במחשבה שיש לתת תשומת לב לנושאי) שיש לה) חשיבות בחיי 

אביב יפו � שחברי לסיעה ואני רואי) את נושא הגימלאי) בתל, מטבע הדברי). העיר ותושביה

אותו אנו מייצגי) ובכוונתנו לנצל כל במה ציבורית כדי לשטוח ,  עליו אנו נאבקי)�כנושא מרכזי

את הבעיות הקיימות ואת הצור� להקדיש דיוני) במטרה לשפר את איכות , חוד בנושא זהאת היי

  .החיי) של בני הגיל השלישי

ולכ� אי� זו משימה , רק כרבע מחברי מועצת העיר מתאימי) מבחינת הגיל להגדרה של וותיקי)

לשה פשוטה לשכנע בני שלושי) וארבעי) ואפילו בני חמישי) כי קשישי העיר ה) שכבה ח

בי� א) יש בה� , הדורשת אהדה וסיוע ותמיכה מכל הרשימות שנבחרו למועצת העיר, באוכלוסייה

  .פוליטיות�תווית מפלגתית ובי� א) ה� רשימות א

כי אלו יהיו , ומטרתנו היא, תוחלת החיי) המתארכת מאפשרת יותר שנות חיי) לזקני העיר

   � 70,000שמתו� כ, העובדות ה�. ) לחיי)תו� רווחה יחסית ותו� מת� טע, באיכות חיי) ראויה

כ� שקיי) סיכוי שמספר הגימלאי) יגדל בעירנו במש� ,  ומעלה75 ה) בני 48%, גמלאי העיר

  .השני) הבאות

  

  הר-' גב

  

  .בואו נוריד לה) את הארנונה
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  מ ראש העירייה" מ+מר וולו,

  

רט בנושא במועצת העיר או מטרת ההצעה לסדר המועלת כא� היא להציע קיו) עתידי של דיו� מפו

  .מתו� תקווה שתהיה הזדהות מכל סיעות הבית לצור� בטיפול בגימלאי), בפורו) מועצה

הרבה יותר קל לגלות . התמונה המצטיירת כאשר נכנסי) לעומק) של דברי) איננה תמיד וורודה

והקשיי) , א� ג) הגימלאי) ה) בעלי זכויות רבות, סימפטיה ולגייס תרומות למע� ילדי) ונוער

  .מחייב שינוי, כמו ג) יחס הציבור אליו, יומיי) של אלפי) רבי)�היו)

  

  הר-' גב

  

  .בואו נקבל החלטות, אתה ראש העירייה בפועל עכשיו, נת�

  

  מר לוינטל

  

  .זו ההצעה. בואו נשלח לה) דואר

  

  ר"היו– מר שומר 

  

  ?הפריעאפשר לשמוע את ההצעה בצורה מסודרת בלי ל. תנו לו, רבותי, רבותי

  

  מ ראש העירייה " מ+מר וולו,

  

 �1,800שמשמעותה היא סכו) של כ, אלפי גימלאי) בעירנו מתקיימי) מהבטחת הכנסה בלבד

כאשר הקשיש צרי� לבחור בי� , אלה ה) חיי דלות. ח לזוג" ש�2,300ח לחודש ליחיד או כ"ש

ג) העירייה . דשארוחות חמות בכמות מספקת לבי� רכישת תרופות העולות מאות שקלי) בחו

מקצה עובדת סוציאלית אחת על כל , ע) כל התקדמותה ורגישותה לצרכי וותיקי העיר, שלנו

ג) הוותיקי) המסודרי) . דבר המונע טיפול מספיק ונאות בנזקקי),  קשישי) בממוצע�400כ

ולא מעטי) מה) , כי שליש מגימלאי העיר מתגוררי) בגפ), רבי) מה) אינ) מאושרי), כלכלית
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וכולנו מצווי) להאבק , האויב מספר אחד של האד) המבוגר היא הבדידות.  ג) עריריי)ה)

וג) מערכת החינו� מפעילה תלמידי) , תנועות הנוער משתדלות לסייע במאבק זה. בתופעה זו

  .א� יש להרחיב בתכנית מפורטת ומקיפה, לביקורי קשישי)

ומשפטי) נוספי) המבטאי) , שיבה תקו)מפני , והדרת פני זק�: מקדמונינו למדנו את הביטויי)

  .  לא כ� הדבר�במציאות, את צור� החברה להתייחס לזקני)

לבר� , לפני החגי)" איכילוב"חברי סיעת הגימלאי) נוהגי) זה שני) אחדות לבקר במרכז הרפואי 

ד חביבה " חברתי עו–ביקרנו , לפני פסח, ג) השנה. את המאושפזי) ש) ולהעניק לה) שי קט�

שעקב צפיפות היו , מה שהכאיב לנו היה העובדה. גיא ואני יחד ע) מתנדבי) נוספי)�אבי

אני יכול לספר לכ) על משפחות . דבר פוגע ומעליב, במסדרונות מיטות מאוכלסות בקשישי) בלבד

אני יכול . כדי שיהיה מי שיטפל בה), המביאות את הקשישי) לבית החולי) בערבי חגי) לאישפוז

ועל נסיונות סחיטת כספי) , ימות במשפחות בי� ילדי) להוריה) הקשישי)לספר לכ) על אל

  .ועוד כהנה וכהנה, מקשישי) חסרי אוני) במשפחות הכי טובות

ל העירייה דאז על התייחסות נאותה של פקידי קבלת הקהל "בקדנציה הקודמת  יצא חוזר ממנכ

אני מציע . אדיבות ותשומת לב, כאשר נדרשת כא� יותר סבלנות, במיוחד כלפי קשישי), בעירייה 

דבר שיהיה דוגמא ג) למקומות ציבוריי) , ל העירייה ליזו) פנייה נאותה לעובדי העירייה"למנכ

ובוודאי נוכל לקבל רעיונות , יש באמתחתי רעיונות והצעות. נוספי) אליה) מגיעי) קשישי) רבי)

לדיו�  מפורט ומקי+ במועצת כל זאת אני מציע להשאיר . חשובי) ג) מכ) עמיתי למועצת העיר

  .אני מצפה לתמיכתכ) בפניה זו. העיר או בפורו) מועצה

  

  ר"היו– מר שומר 

  

  ?רגע אתה רוצה להשאר לענות לעצמ�

  

  מ ראש העירייה " מ+מר וולו,

  

  ,אני לא יודע
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  הר- ' גב

  

  .אני מתנגדת ואני עונה לו

  

  ר "היו– מר שומר 

  

  .רגע רגע גילה

  

  הר-' גב

  

  . לואני עונה

  .תסביר לו  שמי שיכול לענות לו זה מי שמתנגד, אחז, אחז

  

  ר "היו– מר שומר 

    

  ,גילה, גילה

  

  הר-' גב

  

  .הוא אומר שכ�, הנה? נכו�

  

  ר"היו– מר שומר 

  

  .אבל אני רוצה שתחזרי למקו)

  

  הר-' גב

    

  .לא
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  ר "היו– מר שומר 

  

  .אני לא מוכ� לקיי) את הישיבה

  

  הר-' גב

  

  .ענותאני באה ל. לא

  

  ר"היו– מר שומר 

  

  .אני עוצר את הכל. אני לא מקיי) את הישיבה

  

  הר- ' גב

  

  .תשאל את אחז

  

  ר"היו– מר שומר 

  

  .דקה, אחז, לא, לא

  

  מר וירשובסקי

  

הוא ג) עולה ומעלה הצעה , שאד) שממלא תפקיד של ראש העירייה, אני חושב שנעשתה טעות

  .לסדר היו)
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  ר"היו– מר שומר 

  

  .תחזרי למקו). רי למקו)גילה תחז

  

  הר- ' גב

    

  .תכ+, תכ+

  

  ר"היו– מר שומר 

  

  .את לא עושה בסדר נו, את לא עושה בסדר

  

  הר- ' גב

  

  .תקשיב לו

  

  ר"היו– מר שומר 

  

  .אז תחזרי למקו), אני מקשיב

  .גילה שבי במקו)

  

  הר-' גב

  

  .רגע, רגע
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  מר וירשובסקי

  

 הדיו� פה ונמשי� אותו כאשר הוא לא יהיה ממלא אני מציע שנפסיק את. דבר כזה עוד לא קרה

  .מקו) ראש העירייה

  

  מ ראש העירייה" מ+מר וולו,

  

  .בסדר. מקובל עלי

  

  ר"היו– מר שומר 

  

  .תחזרי למקו), גילה

  

  הר-' גב

  

  .מה שתגיד זה בסדר, תקשיב? מה אתה אומר. תשאל את מר אחז ב� ארי

  

  ר "היו– מר שומר 

  

  .אני לא מוכ�, גילה

  

   היוע- המשפטי–ארי + ד ב."עו

  

  .והוא קובע מי מדבר, ראש�קוד) כל יש יושב

  

  הר-' גב

  

  .אני לא שומעת
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   היוע- המשפטי–ארי + ד ב."עו

  

  .והוא קובע מי מדבר, ר"יש יו

  

  ר"היו– מר שומר 

  

  ,את לא יכולה. אני מבקש שתחזרי למקו)

  

  הר-' גב

  

  ,אבל א+ אחד לא רצה

  

  ר"היו– מר שומר 

  

  .תחזרי למקו). אני אחליט א) את תבואי או לא תבואי. לא, לא

  

  הר-' גב

  

  .יודע שאתה צרי� להחליט מי יבוא לענות פה האבל את

  

  ר"היו– מר שומר 

  

  .קוד) את תשבי, אני אחליט אחר כ�

  .גילה אני מבקש ממ�
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  הר- ' גב

    

  .מישהו צרי� לענות. לא

  

  ר"היו– מר שומר 

  

  .ענהאולי אני א? מישהו צרי� לענות

  

  מ ראש העירייה " מ+מר וולו,

    

שמי שמכה� כראש עיר , העלה מר וירשובסקי את הסוגיה שאני לא חשבתי עליה: היוע$ המשפטי

. כדי שלא יהיה ניגוד אינטרסי), מ� הראוי שלא יעלה הצעה לסדר היו) בתקופת כהונתו, בפועל

  .אני מקפיא את הנושא הזה, א) כ� הדבר

  

  הר-' גב

  

  .שמוע מה אומר היוע$ המשפטיאני רוצה ל

  

  ר"היו– מר שומר 

  

  .גילה

  

  הר-' גב

  

  ,אני רוצה לשמוע מה יש ליוע$ המשפטי לומר
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  ר"היו– מר שומר 

  

  .לא את רוצה לשמוע, לא

  

  הר-' גב

  

  .על סדרי הדיו� פה

  

  ר"היו– מר שומר 

  

  .תני לי לגמור. את לא מנהלת את הישיבות

  

  הר-' גב

  

  ,סדרי הדיו�אבל א) אני חושבת ש

  

  ר"היו– מר שומר 

    

  .שבי. בשביל זה אני נמצא כא�

  

  הר-' גב

  

  ?מה לעשות, אבל לא הכל אתה יודע

  

  ר"היו– מר שומר 

  

  .שבי. בדיוק כמו�, לא יותר. אני יודע בדיוק כמו�
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לפי התור , הנושא הזה כפי שהוצג. אתה לא צרי� לעזור לה. אתה לא צרי� לעזור לה בעניי�, רו�

אנו מורידי) את הנושא מסדר , ר המועצה וירשובסקי ותגובתו של ראש העירייה בפועלשל חב

  .היו)

  

  מר לוינטל

  

  .אז אני רוצה לדבר על זה. לא

  

  הר-' גב

  

  .אז אני רוצה לדבר על זה. לא

  

  ר"היו– מר שומר 

  

  .אני לא נות� ל� רשות לדבר. גילה תחזרי למקו). לא. גילה לא

  

  הר-' גב

  

  , מבקשתאחז אני, אחז

  

  ר"היו– מר שומר 

  

  .אני לא נות� ל� רשות לדבר

  

  הר-' גב

  

  .זה לא יתכ�, אני מבקשת ממ� להסביר אי� מתנהלי) הנושאי) שעל סדר היו)
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  ר"היו– מר שומר 

  

  .אתה לא מסביר כלו), אחז

  

  הר-' גב

  

  .אני באה ומעלה אותה, א) הוא הוריד את ההצעה שלו מסדר היו)

  

  מר לוינטל

  

  .יש לי מה לומר. צה לדבראני רו

  

  ר"היו– מר שומר 

  

  .שב? אז מה? אז מה

  .אני מבקש שאת תשבי, אני מבקש לא להפריע, רו�

  

  הר-' גב

  

  .אני לא אשב עכשיו

  

  ר"היו– מר שומר 

  

  .שבי במקו). אל תנסי אותי? את רוצה שאני אסגור את הישיבה

  

  הר-' גב

  

  .אני לא אשב, לא
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  ר"היו– מר שומר 

  

  ,אני לא אמשי� בישיבה, מנהלאני לא 

  

  הר-' גב

  

  ,את) לא תעשו. לא

  

  ר"היו– מר שומר 

  

  .אני עושה, אני עושה

  

  הר-' גב

  

  ,יש חוק וצרי�, יש פקודה. זה לא צופי) פה וזה לא ישיבת ועד בית

  

  ר"היו– מר שומר 

  

  .שבי במקו). את הופכת את זה לועד בית

  

  הר-' גב

  

  ,דה ותסביר לאנשי) פהאני מבקשת שתקריא את הפקו, אחז

  

  ר"היו– מר שומר 

  

  .אתה לא עונה. אתה לא עונה, לא
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  .שבי במקו)

  

  הר-' גב

    

  .הוא סוברני לענות מתי שהוא חושב שיש עבירה

  

  ר"היו– מר שומר 

  

  .נקודה, אני לא את� ל� רשות לדבר, גילה

  

  הר-' גב

  

  .אחז אני מבקשת ממ� לענות

  

  ר"היו– מר שומר 

  

  .שבי במקו). ה שו) דבראתה לא תענ, לא

  

  הר-' גב

  

  .היוע$ המשפטי חייב להתריע, אתה לא מבי� שאסור לנו

  

  ר"היו– מר שומר 

  

  .הוא לא יענה ל�
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  הר-' גב

  

  ,היוע$ המשפטי חייב

  

  ר"היו– מר שומר 

  

  .אני אענה ל�

  

  הר-' גב

  

  .חייב להתריע במידה שהמועצה עוברת על הסדר הציבורי

  

  ר"היו– מר שומר 

  

  .שבי בבקשה במקו). אדוני ראש העירייה בפועל.  במקו)שבי

  

  הר-' גב

  

  .אני רוצה לשמוע

  

  ר"היו– מר שומר 

  

  .שבי במקו), יש לי את הפקודה. אני לא מוכ�

  

  הר-' גב

  

אני מבקשת ממ� להקריא מהפקודה מה קורה כאשר יש הצעה לסדר יו) וזה שרצה להעלות , אחז

  .חר ורוצה להעלות אותהועלה חבר מועצה א, אותה מש� אותה
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  ר"היו– מר שומר 

  

    .שבי במקו), בשביל זה מינו אותי, אני אענה ל� במקומו. אני אגיד ל�

  

  הר-' גב

  

  .אז אני מבקשת את היוע$ המשפטי. לא

  

  ר"היו– מר שומר 

  

  ,אני אחליט א) אני. לא

  

  הר-' גב

  

  .אבל הוא חייב לענות לי א) אני מבקשת

  

 :ר"היו– מר שומר 

 

  .שבי במקו). לי הוא יענה.  ל�לא

  

  הר-' גב

  

  ?חבר מועצה? למה? מה פתאו)

  

  ר"היו– מר שומר 

    

  .שבי במקו). כי את עמדת ללא רשותי. ככה
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  הר-' גב

  

  ?מה זה ללא רשות�

  

  ר"היו– מר שומר 

  

  .אני לא ממשי� את הישיבה, את יכולה להמשי� לדבר

  

  שכנאי' גב

  

  .את לא יכולה להתייחס להצעה לסדר

  

  הר-' גב

  

  ,ואני רוצה, יש הצעה שה) משכו. זה לא נכו� מה שאת אומרת. זה לא נכו�

  

 ר"היו– מר שומר 

 

  .שבי במקו)

  

  שכנאי' גב

  

  .ה) לא משכו

  

  הר-' גב

  

  .בוודאי
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  ר"היו– מר שומר 

  

  .לא אוותר, אני לא אוותר, גילה שבי במקו). שבי במקו). שבי במקו)

  

  הר-' גב

  

  .ת� לאחז לענות

  

  ר"היו–  שומר מר

  

  .שבי במקו). אני אענה ל�, לא רוצה לתת לאחז לענות

  

  הר-' גב

  

  .תענה לי

  

  ר"היו– מר שומר 

  

  .אני רוצה שתשבי במקו). אני לא אענה

  

  הר-' גב

  

  .תגיד לי למה

  



  פרוטוקול ישיבת המועצה השמונה עשרה

  9' ישיבה  מ� המניי� מס
  )2.5.2004(ד "באייר תשסא "מתארי� י

  

- 38 -  
  

  ר"היו– מר שומר 

  

אני לא מוכ� להפו� את הישיבות . שבי במקו). אני רוצה שתשבי במקו) כי לא קיבלת ממני

  .שבי במקו)". חוכא והיתלולה"במועצה ל

  

  הר-' גב

  

  .אני רוצה שאחז יענה

  

 ר"היו– מר שומר 

 

אני לא . אני לא אוותר על זה. שבי במקו), את לא תעמדי כא�.  יש לי מה להגיד. שבי במקו). לא

  .שבי במקו), אוותר על זה

  

   הר-' גב

  

  ?הגעת לזה, אחז

  

  ר"היו– מר שומר 

  

  .אני עונה, שו) דבראתה לא עונה , אחז

  

  הר-' גב

  

  .ת� לו לענות
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  ר"היו– מר שומר 

  

  .שבי במקו), ר הועד"אני יו. שבי במקו)

  

  הר-' גב

  

  ?ר ועד הבית"יו? מה זה

  

  ר"היו– מר שומר 

  

  .שבי במקו). לכ� אני עונה. שבי במקו). ר ועד הבית לפי הסגנו� של�"אני יו

  

  הר-' גב

  

  ?יש ל� תשובה טובה, אחז

  

  ר"היו– ומר מר ש

  

  .שבי במקו), גילה. שבי במקו). הוא לא עונה ל�, לא

  .תודה

שאני משקיע , אני רוצה שאת תלמדי כלל אחד בדברי) האלה, התשובה שאני נות� לחברי המועצה

את , כי את לא פה,  שיועלו לא רק על יד��ג) לשאלות מ� הסת), הכנה, בימי הישיבות בשאלות

ואל תשאלי אותי א) יש לי , ג) את זה למדתי. ש לנו את המספר שלוכל אחד י, ואנו, �31אחת מ

הוא ביקש להוריד את הנושא הזה מסדר . הפה שאסר הוא הפה שהתיר. את הפקודות או לא

  ,לכ� את לא תעני , היו)
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  הר-' גב

  

  . הצעות בישיבת מועצה4יש . זה לא נכו�

  

  ר"היו– מר שומר 

  

  .נקודה. ר הוא הפה שהתירהפה שאס. הוא הוריד את ההצעה שלו

  

  הר-' גב

  

  .הוא לא יכול

  

  ר"היו– מר שומר 

  

  .זו החלטתי, הוא יכול ועוד אי�. הוא יכול ועוד אי�

  

  הר-' גב

  

  .אתה לא גובר על החוק

  

  ר"היו– מר שומר 

  

  .זה החוק, אני לא גובר על החוק

  

  הר-' גב

  

  ?אחז אתה מוכ�
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  ר"היו– מר שומר 

  

  .מהפרקהנושא ירד . שבי בבקשה

  .אני עובר לשולה אגמי, מר שלמה מסלאוי איננו

  

  הר-' גב

  

  ,אתה לא יכול לעשות את זה. אתה לא יכול

   

  ר"היו– מר שומר 

  

  אני לא את� ל� תשובה עכשיו לעניי� הזה

  

  הר- ' גב

  

  .זה לא נכו� מה שאתה אומר. אתה צרי� לתת ליוע$ המשפטי לומר את דברו

  

  ר"היו– מר שומר 

  

  .אני אסביר ל�,  שתשבי במקו)אני מבקש

  

  הר-' גב

  

  ?אני יכולה לדבר

  

  ר"היו– מר שומר 

  

  .שבי במקו) גילה. שבי במקו) גילה. אני את� ל� עוד דקה. לא
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  .שבי במקו), אני אשאל אותו מה שאני צרי� לשאול

אדוני : אני אשאל את השאלה בצורה משפטית. הא) יש ל� מה להוסי+ : אדוני היוע$ המשפטי

הא) יש ל� מה להוסי+ על מה שאני . אתה עונה לשאלתי ולא להתייחסותה, ע$ המשפטיהיו

  .תוסי+, א) יש. בבקשה, א) יש? אמרתי

  

   היוע- המשפטי–ארי + ד ב."עו

  

מקו) ראש העירייה יעלה �אני לא חושב שיש מניעה שממלא, קוד) כל להערה של מר וירשובסקי

פקידו הרגיל וששולט בסדר היו) של ישיבות הוא לא ראש העיר שזה ת. הצעה לסדר היו)

הוא לא צרי� את המנגנו� של הצעות , ואי� זה מתאי) שהוא יעלה הצעות לסדר היו), המועצה

  .לסדר היו) כי הוא קובע את סדר היו)

  

  ר "היו– מר שומר 

    

  .נכו�

  

   היוע- המשפטי–ארי + ד ב."עו

  

 אי� מניעה שהוא יעלה בעצמו הצעות ולכ�, מקו) לשעה�ממלא מקו) ראש העירייה הוא ממלא

  .לסדר היו)

ועל כ� מתקיימת , אכ� יש לו זכות להביע את עמדתו, א) יש מישהו שמתנגד להצעה הזאת

יובא הדבר להצבעה , ויש לעניי� הזה הסתייגות, א) מציע מבקש למשו� את הצעתו. הצבעה

  .והעניי� הזה יורד או יועלה

  

  ר "היו– מר שומר 

    

  .הצבעהאני מעלה ל
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  מר לוינטל

  

  :יש לי שתי שאלות משפטיות

  

 ר"היו– מר שומר 

 

  .תשאל. שתי השאלות תהיינה אחת

. אני מבקש מכ), תתייחסו ברצינות לישיבות. אז אני מבקש, ג) רושמי) את השאלות שלכ) , רו�

  .תודה

  

  מר לוינטל

  

את ההצעה עוד הא) זה אומר שפע) הבאה הוא יעלה , הא) אד) שמש� הצעה: שאלה ראשונה

  ?או שהוא אמר אותה  וזהו, פע)

או שלי מותר , הא) זה אכ� נכנס במקו), א) הוא מוש� הצעה או הצעות באותו יו): שאלה שניה

  .אלה השאלות. לדבר על הנושא כנושא שעל סדר היו)

  

   היוע- המשפטי–ארי + ד ב."עו

  

יעה שהוא יעלה את ההצעה אי� שו) מנ. הוא מש� הצעה באותה ישיבה, א) מישהו מוש� הצעה

  .הזאת בישיבה אחרת

  

  ר"היו– מר שומר 

  

  .ואנו נעלה את זה להצבעה בישיבה הבאה, ההצעה הזאת תישמר לו

  .לא צרי� להיות בשביל זה יוע$ משפטי? למה את) מקשי). פתרו� פשוט
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   היוע- המשפטי–ארי + ד ב."עו

  

  .צעות שנקבעו לישיבה הזאת הה4ואלה ,  הצעות4על סדר היו) של הישיבה הזאת יש 

  

  הר-' גב

  

  ,יש הצעה שנת� וולו� מעלה אותה. אנו רוצי) לדבר על ההצעות שעל סדר היו)

  

  ר"היו– מר שומר 

  

  .שמעתי

  

  הר-' גב

  

  ,את) עושי) דבר, תדעו לכ)

  

  ר"היו– מר שומר 

  

  .את מדברת אלי. לא לכ), תדע ל�

  

  הר-' גב

  

  .ק ר י א ה

  

  מר ספיר

  

תשובת ראש העיר עדיי� לא , ממלא מקו) ראש העיר הציע הצעה לסדר: וטהיש לי הצעה פש

  .וישיב להצעה באחת הישיבות הקרובות, יקרא את הסטנוגרמה, יחזור ראש העירייה. ניתנה



  פרוטוקול ישיבת המועצה השמונה עשרה

  9' ישיבה  מ� המניי� מס
  )2.5.2004(ד "באייר תשסא "מתארי� י

  

- 45 -  
  
  

   היוע- המשפטי–ד ב. ארי "עו

    

  .הוא לא חייב

  

  ר" היו– מר שומר 

  

  .אמרתי את זה

  

  מר וירשובסקי

  

  .לזה התכוונתי

  

  מר ספיר

  

לא על חשבו� , היא קיימת, ההצעה נשארת על סדר היו). ובא לציו� גואל. ואז אי� שו) בעיה

  .התשובה שלה תינת� בישיבה הבאה, היא קיימת, המיכסה

  

  הר-' גב

  

  .הדבר היחיד שאתה יכול לקיי) זה הצבעה, כאשר יש הצעה על סדר היו)

  .תקיי) הצבעה הא) להעלות את זה לסדר היו) במועצה או לא

  

  ק ר י א ו ת

  

  ר"היו– מר שומר 

  

  ,אני מקיי) הצבעה על ההצעה
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  מר לוינטל

  

  .בוא נפזר את הישיבה, א) אי אפשר לעשות שו) דבר בלי ראש העירייה

  

  הר-' גב

  

  ,אני מצטרפת להצעה של רו� לוינטל, אתה יודע מה

  

  מר לוינטל

  

  .הנסגור את הישיב, א) שו) דבר אי אפשר לעשות בלי ראש העירייה

  

  ק ר י א ו ת

  

  ר"היו– מר שומר 

  

  ,הנושא הזה יעלה בישיבה, אני מעלה להצבעה את הנושא של דורו�, רבותי

  

  הר-' גב

  

  .מה שדורו� מציע זה לא הצעה לסדר. קוד) תעלה להצבעה  את הנושא של נת�

  

  מר ספיר

  

  .יש חוות דעת משפטית
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  הר-' גב

    

  .שזה יהיה בפרוטוקול, אני רוצה לשמוע

  

  ר"היו– ר שומר מ

  

אל תביאי אותי למצב כזה . אז תקשיבי לי ג) כ�, את רוצה שאני אתייחס להערות של� ברצינות

  .של אי התייחסות

תנסח את ההצעה כ� שהיא תחפו+ ג) את מה שאמר חבר המועצה דורו� , אדוני היוע$ המשפטי

  .וג) מה שאמר ראש העירייה בפועל, ספיר

  

  טי היוע- המשפ–ארי + ד ב."עו

    

  ,או שא) רוצי) למשו� את ההצעה הזאת: תי מציעיאני הי

  

  ר"היו– מר שומר 

  

  .הוא לא מוש�. אומרי), לא או ש

  

   היוע- המשפטי–ארי + ד ב."עו

    

יילמד ויוחלט א) , כדי שש) הדבר הזה יעובד, עדת ההנהלהואז הייתי מציע להעביר את זה לו

  .להביא את זה עוד פע)

  

  ר"היו– מר שומר 

  

  ?מי בעד ההצעה כפי שניסח היוע$ המשפטי: מנסח את זה כפי שאמר אחזאני 

  .שמית
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  ה  צ  ב  ע  ה

    :ה"נגד ה    :ה"בעד ה  

  הר-    שומר  .1

  לוינטל    ספיר  .2

  אגמי  .3

  וולו,  .4

  טיומקי.  5

  מוזס  .6

  חש.  .7

  פנקס  .8

  להבי  .9

  כחלו.  .10

  מינקה  .11

  זעפראני  .12

  שכנאי  .13

  וירשובסקי  .14

  ויסנר  .15

  

  . חברי מועצה2 –נגד ,  חברי המועצה15 –בעד 

  . התקבלה+ההצעה כפי שהובאה להצבעה: החלטה

ילמד ויוחלט א� להביאו פע� , כדי שהנושא יעובד, מחליטי� להעביר ההצעה לוועדת הנהלה

  .נוספת

  

  מר לוינטל 

    

  .לא הבנתי
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  ר"היו– מר שומר 

  

  .אתה חייב להקשיב, לא מקובל עלי, לא

  

  הר- ' גב

  

  ,אני מודיעה ל�

  

  ר"היו– מר שומר 

  

  .את לא מודיעה לי שו) דבר, לא

  

  הר- ' גב

  

  . דקות10מותר לו לדבר , שא) עכשיו רו� לוינטל עולה לדוכ� לדבר  על הנושא שהוא העלה

  

  ר"היו– מר שומר 

  

  .חבל, את הופכת את כל הקואליציה לאופוזיציה נגד�

  .איננו,  חבר המועצה� מר שלמה מסלאוי

  .שולה אגמי' ני עובר לחברת המועצה הגבא

  

  : התמודדות עסקי� במשבר הכלכלי הקשה+אגמי' גב. 3

  

  אגמי ' גב

  

  :חברי מועצה וקהל נכבד, ר המועצה"יו

  ,ר הוועדה לרישוי עסקי)"ע) כניסתי לתפקיד כיו
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  ר"היו– מר שומר 

  

  .ואחר כ� חבל, את) לא מקשיבי), רבותי

  

  אגמי' גב

    

לאור המצב . למדתי על מצב העסקי) בעיר , ת)ירבות מבעלי עסקי) ופגישות אובעקבות פניות 

ובמיוחד בדרישות הקשות , עסקי) רבי) מתקשי) להשלי) את הליכי הרישוי, הכלכלי הקשה

שכירת מהנדס לצור� הגשת תכניות , בי� השאר, דרישות אלה כוללות. לקבלת היתר לשימוש חורג

 3,000ביצוע פרסומי) על פי החוק שעלותו מעל , פי שקלי)שעלות) מסתכמת באל, והגשת היתר

דרישות אלה נופלות . תשלומי אגרת היתר בנייה והיתר השבחה בסכומי) גבוהי) מאוד, ח"ש

מאחר שמדובר בדרישות ובהוצאות גבוהות . בעיקר על עסקי) וותיקי) שפועלי) שני) בעיר

  . להמש� ניהול עסקי) ללא רשיו�–ופי� או לחיל, מצב זה מביא את רוב העסקי) לסגירה, מאוד

מאחר שאנו נהני) מתשלומי מיסי) של בעלי עסקי) ונהני) מתיירות נכנסת ומקומות בילוי 

  .יש צור� ללכת לקראת) על מנת שיוכלו לנהל עסקי) על פי החוק, בעיר

אני מציעה להכנס לבדיקה , לאור הדרישות הקשות שעסקי) נדרשי) לעמוד בה�, אני מציעה

מנהל אג+ רישוי , נציג מהנדס העיר, יוע$ משפטי, מקצועית ולהקי) ועדה שבנויה מגזבר העירייה

  .וזאת על מנת לבחו� דרכי) מעשיות להקלה על פי הצור�, ר הוועדה לרישוי עסקי)"יו, עסקי)

  

  ר "היו– מר שומר 

    

  ?חסאתה לא רוצה להתיי? אתה רוצה להתייחס. בבקשה, אדוני ראש העירייה בפועל

  

  מר ספיר 

  

  ?אני יכול להתייחס
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  קריאה מהקהל 

  

  .כל הכבוד! 10שולה את 

  )מחיאות כפיי� של הקהל(

  

  מר ספיר

  

  :חברי מועצה, ר"אדוני היו

ושרי אור� מחייכת אלי משו) , הנושא שהעלתה חברת המועצה שולה אגמי הוא נושא חשוב

ובדיו� הזה עלו חלק ,  בקשתילפי, בשבוע שעבר קיימנו דיו� בדיוק באותו נושא, שהשבוע

בעיקר אלה , כולל התשלומי) הרבי) והגבוהי) שמשלמי) בעלי עסקי), מהסוגיות שאת מתארת

  .שנמצאי) במצב קשה

  

  אגמי ' גב

  

  .חבל שלא יידעת אותי. כל הכבוד

  .היית חוס� את הנושא, א) היית מעדכ� אותי

  

  מר ספיר

  

,  את הדיו� בנוכחות מנהל אג+ רישוי עסקי)אנו קיימנו. ונמצאי) בתהלי� של שימוש חורג

הנושא עדיי� לא מגובש . ואנו קיבלנו חלק מההחלטות, נציגי מינהל הנדסה, היועצת המשפטית

  .ברגע שהוא יתגבש אנו נביא אותו לוועדה המקומית כדי לקבל את ההחלטות בנושא. סופית

  

  אגמי ' גב

  

  ?ני)למה אנחנו לא מעודכ, א) יש ועדה לרישוי עסקי)
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  מר ספיר

  

  ,הואיל והנושא עדיי� לא מגובש סופית

  

  להבי ' גב

  

  .החכמה היא לא להביא אותו כשהוא מגובש לשולח�

  

  אגמי' גב

  

  .אז תגיד לי להתפטר

  

  מר לוינטל

  

  .תדברו ביניכ)

  

  מר ספיר

  

  .לנסות ולמצוא פתרונות, מה שאני מנסה במסגרת תפקידי

  .שאלת שאלה ואת לא מקשיבה. צה להביחברת המוע, שאלת שאלה ואת לא מקשיבה

  

  להבי' גב

  

  .לא

  

  מר ספיר

  

  .את לא יכולה להקשיב כשאת מדברת ע) חברת מועצה אחרת
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מ� הראוי קוד) כל לנסות ללב� אותו כדי לראות את כל הנושאי) , כאשר עולה נושא מסויי)

שא הזה ולגבש את לדו� בנו, אחרי שמתגבשת איזושהיא הצעה לדיו�, ומיד אחר כ� , הרלבנטיי)

, א) אי� הצעת החלטה. ולהביא את הצעת ההחלטה לדיו� במוסדות המוסמכי), הצעת ההחלטה

צרי� להביא . אי אפשר להביא רק את הנושא ואז להתחיל להתברבש ולהתחרבש. אי� מה להביא

  . ולפי מצע הדיו� להמשי� ולהתקד) הלאה, מצע לדיו�, איזושהיא הצעה

  .תודה רבה

  

  הר-' גב

  

  .נקיי) דיו� במועצה

  

  מר ספיר

  

  .אני מציע להמתי� ע) הנושא עד שהנושא הזה יבוא למוסדות המוסמכי) של העירייה

  

  הר-' גב

  

  ,אני מבקשת

  

  ר"היו– מר שומר 

  

  .דקה

  

  אגמי' גב

  

  .אני רוצה לענות, סליחה,סליחה, סליחה
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  ר"היו– מר שומר 

  

  .בבקשה. אני נות� ל� גבירתי

  

  אגמי' גב

  

 מ� הראוי שאנו נדע מהדברי) –ראש ועדות �א) אנחנו יושבי, ושבת שכל דיו� בנושא דורו�אני ח

  .אני לא ידעתי מזה, האלה

  

  ר"היו– מר שומר 

  

  , להעלות את הנושא שהציגה חברת המועצה�אני מעלה את הנושא להצבעה שמית

  

  ל העירייה" מנכ–מר לייבה 

  

  .היא רוצה להקי) ועדה בראשותה

  

  ר"היו– מר שומר 

  

  .ג) לאור הדברי) שהעלה סג� ראש העירייה. יכול להיות שהיא רוצה להקי) ועדה בראשותה

  

  מר ויסנר

  

  .אני מציע שזה יעלה להנהלה: יש לי הצעת פשרה, רגע סליחה

  

  הר-' גב

  

  .רק במועצה
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 4יש אפשרות להעלות . תנו לענות,  הצעות לסדר היו)4יש . זה עלה כהצעה לסדר יו),  אדוני

  .צעותה

  

  :ר"היו– מר שומר 

  

  .קיבלתי

  

  מר לוינטל

  

  .אני מציע להכריז על ההנהלה כבית קברות להצעות

  

  ר"היו– מר שומר 

  

  ,אני מעלה, שולה

  

  אגמי' גב

  

  .אני מבקשת דיו� בהנהלה

  

  הר-' גב

  

  .אני מבקשת דיו� לקיי) דיו�. לא

  

  ל העירייה" מנכ–מר לייבה 

  

  .גילה מבקשת הצבעה שמית
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  רחימר מז

  

  .זו הצעה שלה, זו לא הצעה לסדר של�

  

  הר-' גב

  

יכולה , אני כחברת מועצה שמשתתפת בדיו�, ברגע שהיא אמרה את זה במועצה. זה לא שיי�

  .לדרוש לקיי) דיו�

  

  ר"היו– מר שומר 

  

  .או בהנהלה או במועצה.  איפה לעשות את זה–על זה אנו מקיימי) דיו� 

  

  ל העירייה" מנכ–מר לייבה 

  

  .א נצביעבו

  

  להבי' גב

  

אני רוצה לומר . ומי שלא יודע את זה ילמד את זה מעכשיו, אני יודעת לצעוק טוב כמו גילה הר$

  .או שיתנו לנו רמקול כדי שהקול שלנו לא ייגמר, בואו נתחיל להוריד את הקול: קוד) כל

בשוק . הכרמלג) אני כתבתי מכתבי) למר אלחנ� משי בנושא הזה בעקבות פניות של סוחרי שוק 

אני חושבת שהרעיו� לסגור את זה . והיטלי השבחה קורעי) אות), עזה כול) בשימוש חורג

זה הרעיו� הנכו� למי שרוצה , בוועדה מקצועית ואת החלטתה להביא להצבעה במועצת העיר

  .לעבוד בצורה מקצועית

  .תודה רבה
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  ר"היו– מר שומר 

  

  .שבי, שמעתי

  

  הר-' גב

  

  ,אני מבקשת

  

  ר"היו– ומר מר ש

  

  .לא גילה, לא, לא

  

  הר-' גב

  

  .אני מבקשת לקיי) דיו� במועצה

  .תעשו ועדה עד הדיו�

  

  ק ר י א ו ת

  

  ר"היו– מר שומר 

  

  .שמית? מי בעד העלאת הנושא במועצה

  

  ל העירייה" מנכ–מר לייבה 

  

  ?במועצה
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  ר"היו– מר שומר 

  

  .במועצה

  

  אגמי' גב

  

  .תצביע את ההצעה שלי

  

  ר"היו– מר שומר 

  

  ?מה ההצעה של�

  

  ל העירייה" מנכ–מר לייבה 

  

  .להנהלה

  

  הר-' גב

  

  .זו ההצעה של�

  

  ר"היו– מר שומר 

  

  ?את רוצה לחזור עליה? מה ההצעה של�

  

  קריאה

  

  . להביא תוצאות עבור בעלי העסקי)�ההצעה שלה אומרת
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  ר"היו– מר שומר 

  

  .מיטל דקה

  

  ק ר י א ו ת

  

  ר"היו– מר שומר 

  

מתגלה או . אני רוצה שתקשיבו, אני לא פונה אלי�, לא. אני רוצה שתקשיבו, מיטל, עצהחברי המו

וסג� ראש העירייה , בי� חבר מועצה שכביכול מטפל בנושא, נתגלה ויכוח עקרוני בתו� הסיעה

אני מבקש אדוני : אני מבקש לקבל את ההחלטה כדלקמ�. מעלה את הנושא בצורה אחרת

  .1א "איזה ויכוח פנימי בי� חברי תהלוא נתגלה כא� : ל"המנכ

  

  מר מזרחי

  

  .1א "זה לא קשור לת

  

  ר"היו– מר שומר 

  

יש לכ) ? יש לכ) הסכמה ביניכ). זה קשור למה שאתה אמרת דורו� ומה שאמרה שולה. לא קשור

  ?הסכמה לגבי הנהלה

  .ועצהבהנהלת המ. שמית? מי בעד להציג את הנושא בהנהלת המועצה, אני מבקש להצביע, רבותי

  

  ל העירייה" מנכ–מר לייבה 

  

  .בוועדת הנהלה. בהנהלה
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  קריאה

  

  .בוועדת מועצה

  

  ל העירייה" מנכ–מר לייבה 

  

  .בועדת הנהלה

  

  ר"היו– מר שומר 

  

  .נקודה. לוועדת ההנהלה

  

  הר-' גב

  

  .תשאל את אחז, אתה לא יכול לעשות את זה

  

   היוע- המשפטי–ארי + ד ב."עו

  

  .דיו�ואחר כ� זה יובא ל, לא

  

  אגמי' גב

  

  .אני חושבת שאת) מסבירי) את זה לא נכו�

  

  ק ר י א ו ת
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   היוע- המשפטי–ארי + ד ב."עו

  

  .אולי לקיי) על הנושא הזה דיו� בוועדת ההנהלה

  

 ר"היו– מר שומר 

 

סליחה שאני שואל . כי היא לא שומעת והיא צריכה לרשו) את מה שאתה אומר, אחז רגע סליחה

  ?אתה מודע לויכוח כרגע שמתגלה כא�:  פרועהאות� בצורה מאוד

  

  היוע- המשפטי  - ארי+ ד ב."עו

  

  .כ�

  

 ר"היו– מר שומר 

 

  .א) להעלות את זה במועצה או בוועדת ההנהלה

  .אני מחדד את זה

  

   היוע- המשפטי–ארי + ד ב."עו

  

ולהטיל על ועדת ההנהלה להכי� את , אפשר לקבל החלטה שתביא את זה להחלטת מועצה

  .טה הזאתההחל

  

  ר"היו– מר שומר 

  

  .יפה
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   היוע- המשפטי–ארי + ד ב."עו

  

  .זה בעצ) מביא את שני הזרמי) להחלטה אחת

  

  ר"היו– מר שומר 

  

 שזה יועלה בוועדת ההנהלה להעלאת –ואני מצביע בעד הנושא הבא , הנושא הועלה כא� בפנינו

  ?מי בעד. הנושא במועצה

  

  מר לוינטל

  

  . אמרתאי אפשר להבי� מה שאתה

  

  ק ר י א ו ת

  

  ר"היו– מר שומר 

  

  .נקודה, אני מעלה את זה בוועדת ההנהלה

  

  הר-' גב

  

  .את) לא צריכי) אותנו� בשביל להעלות בהנהלה

  .בהנהלה את) יכולי) לעשות מה שאת) רוצי)

  

  מר לוינטל

    

  . לא מעניי� אותנו�מה שיהיה בהנהלה. מה שמעניי� אותנו זה מה יהיה במועצה
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  יאגמ' גב

  

  ,אי� אנחנו, ולהחליט על קווי) מסויימי), אני מציעה כ� להעלות את זה בהנהלה

  

  הר- ' גב

    

  .את לא צריכה מועצה בשביל זה

  

  אגמי' גב

  

  .אני מקבלת את זה. אני מקבלת את ההצעה הזאת. בסדר

  

  הר-' גב

  

  .ביע פהלהעלות בהנהלה את) לא צריכי) להצ. את יכולה לקבל החלטה להעלות את זה במועצה

  

  אגמי' גב

  

  .זה הכל. אני רוצה את התמיכה של כל חברי ההנהלה וחברי המועצה

  

  ק ר י א ו ת

  

   היוע- המשפטי–ארי + ד ב."עו

    

  .להטיל על ועדת ההנהלה להכי� עקרונות לדיו� במועצה, הצעת ההחלטה היא
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  ר"היו– מר שומר 

  

  .כא�. אז אני הסברתי את זה, אדוני

  .יאדוני היוע$ המשפט

  .אני רוצה לבקש מכ) משהו

אני מעלה להצבעה שמית את ההצעה לסדר היו) של חברת . הנושא  עולה עכשיו שמית, רבותי

כ� . נקודה. הנושא יועלה בוועדת ההנהלה להצעותיה) שיגובשו ש) למועצה: המועצה שולה אגמי

  .אמר אחז

  

  הר-' גב

  

  .לדיו� במועצה

  

  ר"היו– מר שומר 

  

  .יחהסל, לדיו� במועצה

  

  אגמי' גב

  

  .אני לא יודעת א) כ� או לא

  

  ל העירייה" מנכ–מר לייבה 

  

  .או לא

  

  ר "היו– מר שומר 

    

  .דיו� או ישיבה: מה זה משנה אי� זה נקרא
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  .או לא

  ?מי בעד

  

  ל העירייה" מנכ–מר לייבה 

  

  .ועדת הנהלה ושמית

  

  הר- ' גב

  

  .ועדת הנהלה לדיו� במועצה  :הוא אמר

  

  ל העירייה" מנכ–מר לייבה 

  

  .הוא לא אמר את זה, לא

  .זה רק הצעה. הוא הציע

  

  מר לוינטל

  

  :יש לי שאלה משפטית

  

  ל העירייה" מנכ–מר לייבה 

  

  .זה לא שאלה משפטית
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  ר "היו– מר שומר 

    

לאחר שאמרה חברת המועצה שולה אגמי , אני מבקש לשאול אות� א) הניסוח שאני אמרתי, אחז

. הנושא לוועדת ההנהלה ולגבש ש) את הצעותיה) למליאת המועצהשהיא מבקשת להעלות את 

  .נקודה

  

  אגמי' גב

  

  .לא אמרתי את זה

  

  ר"היו– מר שומר 

  

  .אנחנו שמענו את זה? מה זה לא אמרת את זה. את אמרת את זה, לדיו� במועצה

  

  ר"היו– מר שומר 

  

  ?רק לוועדת ההנהלה

  

  אגמי' גב

  

  .כ�

  

  ר"היו– מר שומר 

  

  . ק לועדת ההנהלההיא רוצה ר
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  הר-' גב

  

  .אנחנו חייבי) להצביע על זה

   

  ר "היו– מר שומר 

  

  .את) לא יכולי) להכריח אותה

  .לא יהיה. לא יהיה דיו� במועצה

  

  הר-' גב

  

  .על דיו� במועצה חייבי) להצביע

  

  ר"היו– מר שומר 

  

  :למליאת המועצה, מי בעד להוריד את ההצעה מסדר היו), רבותי

  

  הר- ' גב

  

  .שמית

  

  ר"היו– מר שומר 

  

  ה  צ  ב  ע ה

  :ה"נמנעי� ה  :ה"נגד ה   :ה"בעד ה  

  שביט    הר-    שומר  .1

  לוינטל    ספיר  .2

  אגמי  .3
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  מזרחי  .4

  טיומקי.  .5

  וולו,  .6

  גיא+אבי  .7

  מוזס  .8

  חש.  .9

  להבי  .10

  כחלו.  .11

  מינקה  .12

  אמינוב  .13

  לוברט  .14

  זעפראני  .15

  וירשובסקי  .16

  ויסנר  .17

  

  . חבר מועצה1 –נמנע ,  חברי מועצה2 –נגד ,  חברי מועצה17 –עד ב

    

  .ההצעה התקבלה: החלטה

  .ההצעה הוסרה מסדר היו� ותועלה להנהלה

  

  הר- ' גב

  

  .שאת מצביעה להוריד אותה מסדר היו), זה הצעה רביעית של�, שולה

  

  אגמי' גב

  

  .כי אני משיגה את ההשג שלי
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  להבי' גב

  

  . הצעות לסדר היו)4שעה שלמה על  , נעי) לנוזה ממש לא , גילה

  

  מר לוינטל

  

  .יש לי שאלה לאחז

  

  ר"היו– מר שומר 

  

  .יש לי סבלנות אליכ) אבל זה כבר עובר את הגבול. תשאל שאלה משפטית, רו�

  .אנא ממ�, גילה. אני מנסה לתת ל� את הבמה לעניי� הזה, רו�

  .הוא פונה אלי�, אחז

  

  מר לוינטל

  

הא) הצעה לסדר שמועלית . ולא מבי� את המוסד הזה של הצעות לסדר, צה חדשאני חבר מוע

ולדבר פה על מה , פשוט ככה, או שמישהו יכול לבזבז את זמננו, היא לדו� במועצה עצמה, כא�

 הא) מה שדני) פה �השאלה היא. הוא יכול לדבר בהנהלה מלכתחילה. שהוא יכול לדבר בהנהלה

למה צרי� לבוא לפה . אני ניגש להנהלה, צה להביא משהו להנהלהא) אני רו. זה כדי לדו� פה

  . דקות10ולקשקש 

  

  אגמי' גב

  

  .את) מבזבזי) את זמננו כל הערב רו�
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  מר ספיר 

  

  .זו לא שאלה משפטית

  

  אגמי' גב

  

  .אני מסכימה לזה, לאחר שאני שומעת שבהנהלה אני יכולה להשיג יותר

  

  ר "היו– מר שומר 

  

  .תקשיב, תפסיק, רו�, רו�

לאור מה שאת) ככה מציגי) את , סליחה שאני אומר את זה, ישנ) עוד אנשי) ואני בתוכ)

אני אמלי$ . יש אי הבנות, ואני לא אכנס לשמות, האינטליגנציה של כל אחד ואחד פה באופ� אישי

. � למה זה מתכוו�לקיי) לנו יו) עיו� בנושא הצעות לסדר היו), להנהלת העירייה וליוע$ המשפטי

  .לא תקבל תשובה עכשיו לעניי� הזה

  .אני ממשי�

  

  מר לוינטל

    

  .אני רוצה תשובה. זו שאלה משפטית

  

  ר "היו– מר שומר 

    

  ?על מה אתה רוצה את התשובה

  

  מר לוינטל

  

  .צרי� להצביע עליה במועצה,  הא) הצעה שמועלית לסדר היו)



  פרוטוקול ישיבת המועצה השמונה עשרה

  9' ישיבה  מ� המניי� מס
  )2.5.2004(ד "באייר תשסא "מתארי� י

  

- 71 -  
  
  

  מר ספיר 

    

  .כ�

  

   היוע- המשפטי–ארי + ד ב."עו

  

  ..התייחסתי לעניי� הזהאני כבר 

  

  מר ויסנר 

  

  .שישלח שאלות בכתב ויתנו לו תשובות

  

   היוע- המשפטי–ארי + ד ב."עו

  

דלתות של ועדת הנהלה או . קוד) כל דלתות של ועדת ההנהלה לא פתוחות בפני כל חבר מועצה

  ,מי שמכתיב את סדר היו). של כל ועדה של המועצה לא פתוחות בפני כל חבר מועצה

  

  ר"היו– ומר מר ש

  

  .אתה חייב לחזור, אחז

ואת) מנסי) , אני אומר מבחינתי, קצת, קצת יחס,  לאופוזיציה–אני מנסה לתת לכ) , רו�, רבותי

  . תענה קצר ובזה גמרנו, אחז. תקשיב טוב. להשתלט על כל המערכת

  

   היוע- המשפטי–ארי + ד ב."עו

  

ר הוועדה יכול להכתיב "יו. יש לי הצעה, תעלו: חבר מועצה לא יכול לפנות לוועדה אחרת ולהגיד

הוא יכול להגיע לסדר היו) של אותה ועדה על ידי , לעומת זאת. את סדר היו) של אותה ועדה
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הוא מתכוו� , הצעה לסדר היו), כאשר אד) מעלה הצעת החלטה במועצה. החלטה של המועצה

או שהיא :  בהצעה הזאתהמועצה סוברנית להחליט מה היא תעשה, כמוב�. לכ� שזה יידו� כא�

או שתעביר , או שהיא תדו� בעניי� הזה באחת מישיבותיה הקרובות, תוריד אותה מיד מסדר היו)

כדי שהדבר יקבל ש) את עבודת המטה הנדרשת ותשמע את , אותה בינתיי) לאחת מוועדותיה

  .ותביא הצעה מסודרת למועצה, המומחי) הנוגעי) לעניי�

  .אפשר ג) פה

  .היו�מאשרי� סדר 

  

    041/'  פרוטוקול ועדת הקצאות לקרקעות מס. 62

  

  ר"היו– מר שומר 

  

  :אנחנו עוברי) לנושאי)

   : 1/04'  פרוטוקול ועדת הקצאות לקרקעות מס

  

  מר לוינטל

  

  ?מה ע) ההצעה של מסלאוי

  

  ר"היו– מר שומר 

  

  .תפסיקו

  

  הר-' גב

  

  .לא
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  ר"היו– מר שומר 

  

  .גמרנו. תפסיקו לדבר בעניי� הזה. את לא שמעתאבל אני כבר עברתי את מסלאוי ו

  

  מר לוינטל

  

  .היתה לו הצעה

  

  הר-' גב

  

  .אתה יכול להעלות את ההצעה שלו

  

  ר"היו– מר שומר 

  

  ?עכשיו את) קופצי), לא התייחסת), אני הקראתי את הש) שלו

  

  מר לוינטל

  

  . הצעות4יש 

  

  ר"היו– מר שומר 

  

  .גמרנו

  

  הר-' גב

  

  .יש עוד הצעה
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  ר"היו–  שומר מר

  

  ?אתה רוצה שאני אסביר ל� משפטית

  ?מי בעד לאשר, אני מבקש : 1/04פרוטוקול ועדת הקצאות לקרקעות מספר 

  

  הר-' גב

  

  .רגע

  

  ר"היו– מר שומר 

  

  ?יש ל� מה להגיד

  ?את רוצה להגיד משהו

  

  הר-' גב

  

  .כ�

  

  ר "היו– מר שומר 

  

  .בבקשה

  

  הר-' גב

  

שכנאי ביקשה להצביע ' ואז הגב. כנסת�לבית" שערי אשר"ת  רשות הפעלה לעמות8יש בעמוד 

אני מבינה שזה . הכנסת בעיר�בנושא בתי כנסת רק לאחר עיו� במפות המפרטות את רשימת בתי

שיש להכניס סעי+ שא) לבית , בכפו+ להצעתו של הרב נת� אלנת�, ואז היתה הצבעה. לא קרה

שזה אני בכלל לא , דרוש את החזרתו המיידיתהעירייה תוכל ל, כנסת אי� מניי� מתפללי) בשבת
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א) יש . ה) צריכי) להתפלל, לאנשי) מותר להתפלל ג) א) אי� לה) מניי�, ראשית. מבינה

ההצעה של הדס בעניי� , כל ההתנהלות, כלומר. מספיק בתי כנסת בסביבה אז לא צרי� להשאיל

ולראות מבחינה , של מפותואני לא מבינה למה וויתרת) על העניי� , הזה היתה הצעה נכונה

  .תכנונית הא) צרי� ש) בית כנסת או לא צרי� ש) בית כנסת

  ,א) הכנסת) את זה לאיזהשהוא חוזה

  

  מר לוברט 

    

  .שני)? א)  יש איפה להתפלל למה ה) נמצאי)  במקלט ציבורי, גילה

  ?זה נעי) לה)

  

  הר-' גב

  

  זה השגה אחת. עזוב, לא יודעת

, כ�. אני לא יודעת א) זה בוועדת הקצאות או בוועדת מקרקעי� , יי�היה פה איזה ענ: דבר נוס+

שלאור הוראות משרד הפני) בדבר פרסו) , 4אני רוצה להפנות את תשומת לבכ) בעמוד , מר לוי

  .אני חושבת שאת הנוהל הזה צרי� להעביר לכל חברי המועצה. נוהל הקצאת מקרקעי ציבור

  

  ל העירייה" מנכ–מר לייבה 

  

  ?מה הבעיה. נעביר

  

  הר-' גב

  

אני לא חושבת שאת) יכולי) לקבל החלטה . נעביר לפני שמקבלי) על זה החלטות? מה זה נעביר

אביב מכירי) את הנוהל החדש בעניי� הקצאות של קרקעות �מבלי שחברי מועצת עיריית תל

קשת לא אז אני מב. מעשי) שלא ייעשו, כי עצרו את זה למש� שנתיי) בגלל מעשי) שנעשו. ציבור
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אחרי שהחברי) יקבלו , תעלו את זה בישיבה הבאה, לקבל החלטה ולא להעלות את זה להצבעה

  .תודה. את התקנו�

  

  ל העירייה" מנכ–מר לייבה 

  

  .פע) הבאה. לא הספיקו ללכת

  

  הר-' גב

  

  .לא

  

  ר"היו– מר שומר 

  

ר שלא היה ספק מאח. ואני פגשתי אות� ואמרתי ל� שזה יעלה, קוד) כל זה נכו� מה שאת אמרת

לא היה : ואני אומר את זה במפורש, ביד) ולא היה מספיק זמ� להניח את זה לחברי המועצה

  .יועלו בישיבה הבאה, מספיק זמ� ביד) להעלות את הנוהל

  

  הר-' גב

  

  .אז לא לקיי) עכשיו הצבעה על הנושא הזה

  

  ר "היו– מר שומר 

  

  .מה שאת אומרת,  שהיא אמרהמה, את מערבבת שני דברי), זה לא קשור אחד לשני

  .אני מבקש לאשר
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  להבי' גב

  

  'רק את סעי+ ס, מההצבעה' אני מבקשת להצטר+ ולהוריד את סעי+ ס

  

  ר"היו– מר שומר 

  

  ?באיזה עמוד

  

  להבי' גב

  

דובר על זה שאנו נקיי) . הקצאה לעמותת בני ציו�',  סעי+ ס3עמוד , בנושא של הקצבת הקרקע

  .שתיה� בוכריות,  ששתיה� רוצות את הקרקעמפגש בי� שתי העמותות

  

  מר ויסנר

  

  .זו ההחלטה

  

  להבי' גב

  

  ?לא קוד) עושי) את זה

  

  ר"היו– מר שומר 

  

  .יש החלטה

  

  ל העירייה" מנכ–מר לייבה 

  

  .יש החלטה בהמש�
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  ר "היו– מר שומר 

    

  .לאור ההערה ג) שאמרת בישיבה, יש החלטה בהמש�

זה כרגע ההצעה לעשות ,  כפי שאני זוכר העלת את הנושא הזה,אמרת את זה ג) בישיבה , מיטל

וזה , יש החלטה לקיי) סיור ש) במקו), אי� החלטה לתת לה).  את מה שאת אמרת כרגע בדיוק

  .דיברנו בישיבה

  

  להבי' גב

  

  .ההחלטה הזאת לא כתובה

  

  ר"היו– מר שומר 

  

  .היא כתובה

 בעד הפרוטוקול לאישור ועדת �שמיתאני מבקש להעלות את הנושא הזה . מי בעד, רבותי

  .ההקצאה  לקרקעות

  ?מי בעד

  ה  צ  ב  ע  ה

  :ה"נמנעי� ה  :ה"נגד ה   :ה"בעד ה  

  הר-    שומר  .1

  ספיר  .2

  אגמי  .3

  מזרחי  .4

  וולו,  .5

  גיא+אבי  .6

  טיומקי.  .7

  מוזס  .8
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  חש.  .9

  פנקס  .10

  להבי  .11

  כחלו.  .12

  אמינוב  .13

  לוברט  .14

  זעפראני  .15

  .אלנת  .16

  שביט  .17

  שכנאי  .18

  וירשובסקי  .19

  ויסנר  .20

  

  . חבר מועצה1 –נגד ,  חברי מועצה20 –בעד 

  

  קריאה

  

  ?16יש 

  

  ל העירייה" מנכ–מר לייבה 

  

  .�16יש יותר מ

  

  . מ א ו ש ר+  1/04'   פרוטוקול ועדת הקצאות לקרקעות מס+:  החלטה

  . 25/2/2004 מיו� 1/04' קעות מס קול את פרוטוקול ועדת הקצאות לקר20 +מחליטי� לאשר ב

  )1ראה נספח (
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   042/' פרוטוקול ועדת נכסי� מס.  63

  

  הר- ' גב

    

  .אני מבקשת הסבר על בית הנערה

  

  ר"היו– מר שומר 

  

תיקו� , 23.6.2004בנוס+ לפרוטוקול ועדת הנכסי) מישיבתה השנייה מתארי� , הונח לפניכ)

  :את השינויי)ואני מקריא , תקציר פרסו) מכרז גבעת הוד

 חודשי) מאישור 6 על היז) להגיש תו� �השינוי המבוקש', ב'  יד3 במקו) סעי+  �היתר בנייה

  . חודש18ע את מסמכי בקשה להיתר בנייה ולהוציא את היתר הבנייה תו� "התב

  :כתב שיפוי. 2

ירידת במקרה של פיצויי) בגי� , התחייבות לשיפוי הוועדה: השינוי המבוקש',  ב4במקו) סעי+ 

  .  יינת� על ידי העירייה כבעלת הקרקע, ער�

  .בבקשה? אתה רוצה להוסי+ משהו, ל"אדוני המנכ

  

  ל העירייה" מנכ–מר לייבה 

  

  ?יש ל� שאלות לגבי העיסקה, גילה

  

  הר-' גב

  

  .את) לא יכולי) לעשות את זה
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  ל העירייה" מנכ–מר לייבה 

  

 שמתקנת את �המועצה להביא הצעה משלור "זכותו של יו? למה הוא לא יכול לעשות את זה

ולכ� ההצעה הזאת היא , ר ועדת הנכסי)"ההצעה הזאת ג) מקובלת על יו, אגב. הפרוטוקול

  .עיסקת קומבינציה, מדובר בעיסקה מאוד חשובה לעירייה. בהחלט לגיטימית

  

  הר- ' גב

  

  .אני יודעת

  

  ל העירייה" מנכ–מר לייבה 

  

היא עיסקה שמאפשרת , היא חשובה לעירייה. יא חשובה לעירייהכיוו� שה. לכ� את מתנגדת. נכו�

אנו חושבי) שמצאנו את הדר� הנכונה לעשות את . לנו לנצל באופ� כלכלי את השטח בהוד השרו�

על פי קריטריוני) נוכל לתת את , שבו בסופו של דבר במכרז פתוח, זה על ידי עיסקת קומבינציה

  .זה הכל. ונקווה שנוכל לקד) אותה, זה לקבל� שיחד אתנו יעשה את העיסקה

  

  הר-' גב

  

  ?מי מטפל במכרז הזה

  

  ל העירייה" מנכ–מר לייבה 

  

  .הרשות לפיתוח כלכלי

  

  ר"היו– מר שומר 

  

  ,אני מבקש לאשר, רבותי
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  הר-' גב

  

  .שמית

  

  ר "היו– מר שומר 

    

  :הצבעה שמית

  ?מי בעד

  ה  צ  ב  ע ה

   :ה"בעד ה  

  שומר  .1

  ספיר  .2

  אגמי  .3

  מזרחי  .4

  וולו,  .5

  גיא+אבי  .6

  טיומקי.  .7

  מוזס  .8

  חש.  .9

  פנקס  .10

  להבי  .11

  כחלו.  .12

  מינקה  .13

  לוברט  .14

  אמינוב  .15

  זעפראני  .16

  שביט  .17
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  שכנאי  .18

  

  ל העירייה" מנכ–מר לייבה 

  

  ?וירשובסקי

  

  מר וירשובסקי

  

  .אני לא משתת+ בהצבעה

  

  שביט' גב

  

  .האני מבקשת לקרוא לי בש) המשפח

  

  ל העירייה" מנכ–מר לייבה 

  

  .אני מתחיל ואני מתעיי+ אחר כ� בהמש�. פרופסור זהר שביט. זהר שביט' פרופ

  ?אפשר הדס או שכנאי. הדס

  

  שכנאי' גב

  

  .אי� שנוח ל�

  

  ל העירייה" מנכ–מר לייבה 

  

  ?שביט' אפשר זוהר או פרופ, זהר

  .אני מגוו�

  ? הר$ או רק גילה'גב? אי� את רוצה שאני אקרא ל�, גילה הר$
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   ר"היו– מר שומר 

  

  ה  צ  ב  ע  ה

  :ה"נמנעי� ה  : ה" נגד ה   המש,+בעד  

  אי.    הר-        שביט  .17

  שכנאי  .18

  ויסנר  .19

  

  מר וירשובסקי 

    

  .אני מבקש להודיע שאני לא משתת+ בהצבעה

  

  ר"היו– מר שומר 

 

  ?וחבר המועצה וירשובסקי לא רוצה להשתת+ בהצבעה וסיבת. א: אחז

  .בסדר. הוא לא רוצה להשתת+ בהצבעה

  ?הא) הוא יכול להשתת+, סג� ראש העירייה דורו� ספיר הוא דירקטור בחברה לכלכלה: דבר שני

  

  הר- ' גב

    

  .הוא הצביע בעד

  

  ר"היו– מר שומר 

    

  .לכ� אני שואל אות� אדוני, הוא ביקש לשאול את השאלה
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   היוע- המשפטי–ארי + ד ב."עו

  

  . בזה שו) ניגוד ענייני)אני לא רואה

  

 ר"היו– מר שומר 

 

  .O.K. אתה לא רואה בזה שו) ניגוד ענייני)

  .ההצעה התקבלה

  

  . מ א ו ש ר– 2/04' פרוטוקול ועדת נכסי� מס: החלטה

לרבות , 23/3/04 מיו� 2/04' את פרוטוקול ועדת נכסי� מס,  קול19 +מחליטי� לאשר ב

  :וק מתח� בית הנערה בהוד השרו.פרסו� מכרז לשיו: 'השינויי� בסעי* א

  –היתר בנייה  .1

ע את " חודשי) מאישור התב6על היז) להגיש תו�  –ינוי המבוקש שה', ב'  יד3במקו� סעי* 

  . חודש18מסמכי בקשה להיתר בניה ולהוציא את היתר הבניה תו� 

  –כתב שיפוי  .2

 פיצויי) בגי� במקרה של, התחייבות לשיפוי הוועדה –השינוי המבוקש ',  ב4במקו� סעי* 

  .י העירייה כבעלת הקרקע"יינת� ע, ירידת ער�

  )'ראה נספח ב (

  

    041/' פרוטוקול ועדת תמיכות מס.  64

  

  ר "היו– מר שומר 

    

  ?1/04מי בעד אישור הפרוטוקול של ועדת התמיכות 
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  הר-' גב

    

  .לא יאומ�? א+ אחד לא רוצה להגיד משהו

  

  ר"היו– מר שומר 

  

  .בבקשה? משהואתה רוצה להגיד 

  .הרב זעפראני בבקשה

  

  מר זעפראני

    

  .ר המועצה וחברי מועצה נכבדי)"יו, מקו) ראש העיר מר נת� וולו��אדוני ממלא

וכפי שנהוג , ברצוני לשלוח מכא� איחולי רפואה שלמה והחלמה מהירה לראש העירייה, ראשית

  .בתו� שאר כל חולי עמו ישראל, לסיי)

  :חברי המועצה

על פרוטוקול ועדת התמיכות לגופי) השוני) , צר נצביע כא� כולנו מי בעד ומי נגד בעוד זמ� ק

אול) הצבעתי זו היא , אקדי) ואומר כי הנני עומד להצביע בעד אישור הפרוטוקול. הפועלי) בעיר

המעיי� היטב ברשימת הגופי) המתוקצבי) ובגובה התמיכה וירד לפרטי) יתקל . בלב כבד ודואב

ברצוני להדגיש כי אינני מתנגד לתקצוב גופי) .  עדיפויות משוללי) כל הגיו�בדברי) ובסדרי

כל עוד שאינ) פוגעי) בתורתנו הקדושה או ברגשות יהודי) , בספורט וכדומה, העוסקי) באמנות

חושבני שישנ) גופי) העוסקי) בעזרה לנכי) , ועל א+ שאני דוגל בקיצו$ שיוויוני. דתיי)

בפרט בתקופה שהממשלה , שיש להימנע ככל האפשר בקיצו$ בה), נו�או ברווחה וחי, ומוגבלי)

קיצצה קיצוצי) עמוקי) ומכאיבי) בענייני) הקשורי) לגופי) אלו וכמות הפוני) גדלה בעשרות 

ואולי היו) נושא של ספורט זה קצת , בתחומי אמנות וספורט, ולעומת). אחוזי) לגופי) אלו

ר לא פע) אנו שומעי) ונתקלי) בגובה המנופח של משכורות אש, ולא פופולרי לדבר עליו, פופולרי

, שע) כל הכבוד והתהילה שהציבור רוכש לה), או שחקני) בקבוצות בליגות העל', המנהלי) וכד

ואי� שו) סיבה שגובה הקיצו$ בה) יהא זהה , בל נשכח שעניינ) הוא עיסקי לכל דבר ועניי�

  .באותה מידה כגופי) העוסקי) בבריאות ורווחה
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המעיי� היטב ימצא . צערי הגדול ומחאתי הינה הקיצו$ העמוק בכבשת הרש בנושאי דת, אול)

, ח" מליו� ש�40מתו� תקציב של למעלה מ, 2003ח בשנת " מליו� ש1.9שמתקצוב הזעו) של ס� 

  . המהווה כחצי מליו�20%קוצצו כל התמיכות למוסדות הדת קיצו$ רוחבי של 

וזאת על א+ שמצב) הכלכלי , קצבו כלל ובקשת) נדחתה על הס+ מוסדות לא תו26, יתרה מזאת

וישנו גידול רב בפעילות) הנובע מגידול טבעי ועלייה במספר המשתתפי) והלומדי) , קשה מאוד

אני תקווה כי חברי הוועדה יתנו דעת) לאפליה זאת ונושא זה יתוק� על הצד הטוב ביותר .  בה)

  .עד לישיבה הבאה של הוועדה

  .תודה

  

  הר- ' בג

  

  .אני רוצה

  

  ר"היו– מר שומר 

  

  .מיטל. רגע גילה

  

  הר-' גב

  

  .אני לא רגילה שמדברי)

  

  להבי ' גב

    

מתו� התחושה הכללית שהתעוררה בי כאשר קראתי , אני עולה לשאת דברי) בצורה ספונטנית

  .את הנושא של ועדת תמיכות

וכל , חת המסגרת של תמיכותשוועדת תמיכות לא הכניסה שו) גו+ חדש ת, דבר ראשו� שהבנתי

  , שלוש�כ� שגורמי) חדשי) שמנסי) לקו) בשנתיי). מי שקיבל בעבר הוא שמקבל היו)
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  מר לוברט 

    

  .זה בישיבה הבאה

  

  מר ויסנר 

    

  .תשאלו את סגנית ראש העיר יעל דיי� והיא תספר לכ)

  

  להבי' גב

  

O.K.  

  

  קריאה

  

  .היא הלכה הביתה

  

  להבי' גב

  

אני רוצה להצטר+ לקריאה שלו שהוועדה הזאת תתחיל , פי שהעיר מר זעפראניכ, אני רוצה למע�

  ? ולמה אני מתכוונת באופ� יותר חי. להסתכל על הדברי) קצת באופ� יותר חי

ולא רק אות) גופי) שכבר קיימי) בעיר , שבכוחנו לתת לה) חיי), שיכנסו לפה גופי) חדשי). א

אפשר לראות שיש כא� מוסדות , כלומר. הרבהודווקא את הכבדי) מתקצבי) בהכי , הזאת

  .והקטני) מקבלי) בפחות, שמקבלי) במיליוני)

שננהגת איפה ואיפה בי� , ואני לא אכנס עכשיו לפרטי), אני רוצה ג) להעיר תשומת לב, עכשיו

ולא ברור מה , אפשר לראות שבאותו תחו) קיימי) מוסדות, זאת אומרת. המוסדות

וכדי לפצות אותו על , 50% והשני מקבל 33%, 30%ד אחד מקבל הקריטריוני) שבגינ) מוס

וכשאני בודקת את  . �67%ג) נותני) לו תמיכה שוטפת שתשלי) לו את זה ל,  שהורידו לו� 17%ה

כ� שיקבלו את מלוא , אני רואה שיש גופי) שטרחו לתת לה) את התמיכה השוטפת, הדבר
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כי א) אנו נבדוק את הקריטריו� , ני לא מבינהוא. �25% ול�20%וגופי) שהורידו אות) ל, � 67%ה

אני , או כל מיני קריטריוני) שה) מדידי), כמה נהני) משרותי המוסד, של מה תור) לעיר

  .ואני קוראת לחברי הוועדה לתק� אות) בסיבוב הבא, חושבת שנמצא הרבה מאוד עיוותי)

  

  אגמי' גב

  

 מה היא תורמת � באמת בכל עמותהולשי) דגש , להבי אמרה' אני רוצה להצטר+ למה שהגב

  …ולא לקבוע לפי, וככה לשקול, אביב ולעיר�לציבור בתל

  

  ל העירייה" מנכ–מר לייבה 

  

  .משתדלי) לעשות זאת

  

  להבי' גב

  

  .אני מבקשת קריטריוני)

  

  הר-' גב

  

ואני לקחתי , אבל אני מסתכלת פה על הרשימה, אי� ספק שצרי� לטפל בנושא של הקריטריוני)

יש את הנושא . זה בהמש� לנושא שאתה העלת, נת�, ואני בעיקר מדברת עכשיו, ה קטנהרק קבוצ

כנראה זה לא . ח"ש 8,080 ה) קיבלו סכו) מצחיק של 2003בשנת . של עמותה לחולי פרקינסו�

ע) המספרי) הסטטיסטיי) שפה . �6,464אז עכשיו הורידו לה) את זה ל, ממש הצחיק את כול)

חייבי) להעלות את המספר הזה של העמותה , ראש העירייה נת� וולו� ממלא מקו) � העלה נת�

זה ישר מתחבר ע) עמותת . זה אחד.  ובוודאי יותר מזה4 אלא פי 2לא פי , לחולי פרקינסו�

בשנה קודמת היתה תמיכה מצחיקה , שוב. משפחות חולי אלצהיימר ומשפחות דומות בישראל

אז , כנראה לא הספיק ולא צחקו יותר מידי,  כמו קוד),ועכשיו, 24,200או , ח" ש24,000מאוד של 
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הוא . תי שמחה א) היית מקשיב לייאני מאוד הי, ונת�, אלה דברי). �19,000הורידו את זה ל

  .בודק

  

  ר "היו– מר שומר 

    

  .תמשיכי

  

  הר-' גב

  

 י שמחה א) הוא היה עונה עכשיו מטע) ראשואני מאוד הי, אבל צרי� לקבל על זה תשובה, לא

  .העירייה על שני הנושאי) האלה

 �6,080שתקצבו אות) לפני שנה ב, יד ג) חיי) למע� ילדי) חולי סרט� בישראל �יש פה בי� ועל

הרי מה אפשר לעשות בתמיכה . אני פשוט לא מבינה, א) זה לצאת ידי חובה. 5,100ועכשיו השנה 

יש ג) אגודת .  ומאוד חשוב,כשברור שזה עמותות שה� מאוד פעילות ומאוד חשובות, מהסוג הזה

זה הכל עמותות ". עזר מציו�"וג) , היא מקבלת קצת יותר ולדעתי אפשר לתת לה יותר". יד שרה"

  .שאנו יודעי) שה) פעילי) ותורמי) רבות, בלי לבדוק במסמכי), בפועל

  

  ר"היו– מר שומר 

  

  .דורו�? אתה רוצה לענות משהו, אדוני

  .הרב נפתלי לוברט בבקשה. להתייחס לעניי�ת� לנפתלי רגע , לפני שאתה עונה

  

  מר לוברט

  

     .שלמה זעפראני כבר אמר את הכל, ר לא אארי� בדברי)"כבוד אדוני היו

כאשר . האנטי, שנכנס ג) בעירייה, של שינוי, רק אני רוצה למחות  על האווירה של המדינה היו)

,  בעיר דתיי)25%תיי) שה)  חברי מועצה ד7אתה מסתכל פה על , אני מסתכל מוסדות הדת פה

כאשר רוצי) לעשות . זה בושה וחרפה,  לא מגיע�2%�4%כאשר בתקציב ההקצבות זה אפילו ל
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לא .  הורידו באופ� שרירותי� עמותות של מוסדות דת27? איפה מצאו הכי לקצ$ בעמותות, קיצו$

 האווירה חבל מאוד על.  עמותות הורידו27: אלא ש) הורידו, במקומות שיש ש) את השמנת

לא משתת+ , אני נגד בכלל, אני אמנע, לכ� כמוב� אני לא אצביע בעד, אני מתפלא מאוד, הזאת

  .בדיו� הזה כי זה בושה וחרפה

  

  ר"היו– מר שומר 

  

  ?אתה רוצה לומר משהו, אדוני סג� ראש העיר

  

  מר וירשובסקי

  

  .אולי דורו� יסביר שזה באמת צעד ראשו�

  

  מר ספיר

  

  :י המועצהר חבר"אדוני היו

ואי� ספק שבשני) האחרונות עשינו , 2004ועדת התמיכות התכנסה ודנה בנושא של תמיכות לשנת 

  .קיצו$ מאוד משמעותי בתמיכות

  

  מר לוברט 

  

  .השאלה איפה

  

  מר ספיר

  

בעיקר בנושאי) שה) נושאי) , רוב הקיצוצי) שבוצעו היו קיצוצי) רוחביי), רוב הקיצו$

אסור . ג) הקיצו$ שבוצע הפע) הוא קיצו$ רוחבי. ורי) לעירייהממלכתיי) ולא נושאי) שקש

וכמנהגנו בשנתיי) האחרונות תהיה כמוב� ועדה נוספת , לשכוח חברי) שמדובר בוועדה הראשונה
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ובוועדה הזאת נוכל לתק� , שהיא תדו� בנושא של תיקו� עיוותי) וחריגי), בעוד מספר חדשי)

  .) אחרי) שיעלונושאי) כמו עמותת פרקינסו� או נושאי

  

  מר ויסנר

  

  .במידה שצרי� לתק�

  

  מר ספיר

  

  .במידה שצרי� לתק�

  

  ר "היו– מר שומר 

    

 את הפרוטוקול של ועדת ראני מבקש להעלות להצבעה ולאש, לאור הדברי) של סג� ראש העירייה

   . 1/04תמיכות   

  ?מי בעד

  .הצבעה שמית

  

  ל העירייה" מנכ–מר לייבה 

  

  .הצבעה שמית

  

  ר"היו– מר מר שו

  

  ה  צ  ב  ע  ה

  :ה"נמנעי� ה  : ה"נגד ה  : ה"בעד ה  

  אי.        הר-    שומר  .1

  ספיר  .2
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  אגמי  .3

  וולו,  .4

  טיומקי.  .5

  מוזס  .6

  ש.ח  .7

  פנקס  .8

  להבי  .9

  כחלו.  .10

  זעפראני  .11

  שביט  .12

  וירשובסקי  .13

  .ויסנר  .14

  

  מר לוברט 

    

  .כי זו בושה וחרפה, אני לא משתת+

  

  קריאה

  

  .אי� דבר כזה

  

  אי.–נמנעי� ,  חבר מועצה1 –נגד ,  חברי מועצה14 –בעד 

  

  . מ א ו ש ר+  1/04' פרוטוקול ועדת תמיכות מס: החלטה

  .3/3/2004 מיו� 1/04' מחליטי� לאשר את פרוטוקול ועדת תמיכות מס

  

  )3ראה נספח (
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   047/פרוטוקול ועדת כספי� . 65

  

  ר"היו– מר שומר 

  

  .אנו ניגשי) להצבעה,  א) לא?יש למישהו מה לומר

  .אנו מאשרי)

  

  הר-' גב

  

  .שמית. אתה עושה הצבעה. א? מה זה מאשרי). לא

  

  ר "היו– מר שומר 

    

  ?מי בעד לאשר את הפרוטוקול, שמית

  ה  צ  ב  ע  ה

   :ה"בעד ה  

  שומר  .1

  ספיר  .2

  אגמי  .3

  וולו,  .4

  גיא+אבי  .5

  

  להבי' גב

  

  .אני רוצה לשאול
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  ל העירייה" מנכ–מר לייבה 

  

  .תשאלי, נגמור להצביע? באמצע ההצבעה? עכשיו

  

  ר "היו– מר שומר 

  

   המש,–ה  צ  ב  ע ה 

   :ה"בעד ה  

  טיומקי.  .6

  מוזס  .7

  פנקס  .8

  

  ל העירייה" מנכ–מר לייבה 

    

  ?מיטל

  

  להבי' גב

  

  .ואני רוצה לשאול משהו, אני לא יודעת על מה מדובר

  

  ר"היו– מר שומר 

  

   המש,+ ה  צ  ב  ע  ה 

   :ה"בעד ה  

  כחלו.  .9

  זעפראני  .10
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  ל העירייה" מנכ–מר לייבה 

  

  ?אתה במחאה, לוברט

  

  מר לוברט

  

  .מלאה

  

   ר"היו– מר שומר 

    

  : המש,–ה  צ  ב  ע ה 

  :ה"בעד ה  

    שביט  .11

  וירשובסקי  .12

  ויסנר  .13

  

  :ה"נמנעי� ה    :ה"נגד ה  

  .אי.    הר-  .1

  

  ל העירייה" מנכ–מר לייבה 

  

  . לא כא�לוברט

  

  . אי.+ נמנעי�,  חבר מועצה1 – חברי מועצה נגד 13 –בעד 

  

  . מ א ו ש ר– 7/04פרוטוקול ועדת כספי� :  החלטה

  .15/4/2044 מיו� 7/04'  כספי� מסמחליטי� לאשר את פרוטוקול ועדת

  )4ראה נספח (
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  ר"היו– מר שומר 

  

  . יורד מעל סדר היו)5סעי+ , רבותי

  

  להבי' גב

  

  ?4משהו על סעי+ אפשר לשאול 

  

  ר"היו– מר שומר 

  

  .מיטל בבקשה

  

  להבי ' גב

  

  ,67%, 100%, אני לא מבינה את הבדל בי� ההקצבות של ועדת הכספי) דר� הארנונה

  

  מר לוברט

  

  .שצריכי) את זה, זה גופי) מסכני) ש)

  

  להבי' גב

  

  . וג) ש)וכל מיני ארגוני) מופיעי) ג) פה, אני לא יודעת מה מופיע פה ומה מופיע ש)

אז החיוב השנתי הוא ,  בארנונה לסינמטק�67%אי� שהעירייה נותנת תמיכה של , אני שואלת

אי� , כלומר. ח" ש107,000כ ההשתתפות של העירייה אצל המוסד זה "ובסו+ סה , ח" ש60,000

  ?אנו נותני) יותר מהס� שהחלטנו עליו בהקצבת ארנונה
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  ל העירייה" מנכ–מר לייבה 

  

אנחנו , סינמטק זה גו+ של העירייה. חו$ מהקצבת ארנונה יש הקצבה נוספת, בסינמטקלפי דעתי 

  .זה גו+ חשוב מאוד לעירייה, תומכי) בו

  

  להבי' גב

  

  ?זו תמיכה שוטפת פלוס תמיכה בארנונה, כלומר

  

  ל העירייה" מנכ–מר לייבה 

  

  .בוודאי, כ�

  

  להבי' גב

  

  ?) ולא של ועדת התמיכותלמה זה בהחלטה של ועדת הכספי: רק שאני אבי�

  

  ל העירייה" מנכ–מר לייבה 

  

שוועדת הקצבות נוגעת בגופי) שאינ) , ההבדל בי� ועדת הקצבות לועדת כספי). אני אענה ל�

עדת הכספי) נוגעת ובעוד שו, גופי) שה) לא גופי) עירוניי), עמותות: גופי) עירוניי) בהגדרה

  .זהבגופי) עירוניי) כמו סינמטק וגופי) מהסוג ה

  

   גזבר העירייה–מר גילצר 

  

מכיוו� . �100% זה ה� 107,000ה,  זה הפטורח"ש �60,373בטבלה סינמטק ה: בהמש�  לתשובת�

  .  זה המספר67%שהוא קיבל 
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  להבי ' גב

    

  .וס� ההשתתפות, חיוב שנתי , כתוב. לא

  

  מר ויסנר

  

  .שתיגש לגילצר ותלמד את זה, באמת. הנושא הבא בבקשה

  

  זבר העירייהג –מר גילצר 

    

  ,עדות תמיכותולהבדיל מו, פה . מדובר פה רק בארנונה ורק בגופי) עירוניי)

  

  ר "היו– מר שומר 

    

אני בטוח שהחשב , א) יש ל� שאלות הבהרה, מאחר שכבר עשינו את ההצבעה, אני מציע, מיטל

  .ישמח לענות ל� על זה

  . אנו מורידי) מסדר היו)5את סעי+ 

  

  ות עירוניות שינויי� בוועד. 66

  

  ר "היו– מר שומר 

    

  .מונח לפניכ)

מאחר שזה הועלה . אני רק רוצה לתת התייחסות לגבי השינויי) בוועדת המשנה לתכנו� ובנייה

 למנות את מר אריה שומר כחבר וועדת המשנה לתכנו� ובנייה � �2.12בהחלטת המועצה מיו) 

שלי חוש� ימונו לממלאי מקו) של ' ס וגבמר מאיר מוז: השינוי יהיה, במקומו של מר מאיר מוזס

  .מר אריה שומר ומר נת� וולו�

  .את) רואי) אות) לפניכ) ואני מבקש לאשר, שאר הדברי)
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  ?את רוצה להתייחס

  

  הר- ' גב

  

  .כ�

אחז ואני נצטר� , מאחר שעל פי פסק די� שהתקבל ממש היו). ההתייחסות שלי היא פורמלית

, אני ג) התייחסתי בישיבות הקודמות לגבי המינויי) בוועדותלשבת ולדו� עוד בנושאי) שאליה) 

  . וזה אומר לשאר הוועדות, ועדת המשנה לתכנו� ובנייהבי� היתר 

אני רוצה . פשוט חבל שאני אעלה אחר כ� שוב, 8אני רוצה לנצל את הזמ� הזה לקראת סעי+ 

  ,שתשימו לב

  

  ר"היו– מר שומר 

  

  .למרות שאנו לא דני) בזה עכשיו 8היא מתייחסת כרגע לסעי+ , רבותי

  

  הר- ' גב

    

  .בדיוק. פשוט שלא, 8ג) לסעי+ 

  

  ר"היו– מר שומר 

  

  .בבקשה

  

  הר-' גב

  

אחוזות "יש ג) בחברת . יש פה הצעות החלטה למינוי נציגי מועצת העירייה בתאגידי) עירוניי)

זה נכו� ג) . א מייצגשהוא לא מוצג איזה סיעה הו, זה מר ווסרמ� ראוב�, נציג מ� הציבור" חו+

לא קיבלנו , אנו לא יודעי). נציג מ� הציבור, " משכ� לאמנויות הבמה"למר קורניק משה בחברה ל
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אני לא יודעת מי הסיעה , זו האינפורמציה היחידה שאני כחברת מועצה קיבלתי. שו) אינפורמציה

  .אני לא יודעת מי האיש, שמציעה אותו

  

  מר ויסנר 

    

  .זה לא סיעתי

  

   הר-'גב

    

. אני אראה ל� שצרי� להיות ג) סיעתי, נציגי) מ� הציבור? אתה מוכ� לא להפריע לי, סליחה רגע

  , א) על כל נציג שאני צריכה

  

  מר ספיר

    

  ?מהציבור סיעתי? מה

  

  הר-' גב

    

  ?אני לא נציגה מ� הציבור. כולנו

  

  מר ספיר

    

  .רק חברי מועצה זה סיעתי
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  ר"היו– מר שומר 

    

  .8ותתייחסו כאשר נגיע לסעי+ , 8ו לה לומר את דבריה לסעי+ תנ, רבותי

  

  הר-' גב

  

  .לא יתכ� שאנו נאשר פה מינויי)

  .תסביר לי אחר כ�, אל תפריעו לי, סליחה

  

  ר"היו– מר שומר 

  

  .תאמרי את דברי�

  

  הר- ' גב

     

  .אני מנסה

  

  ר "היו– מר שומר 

    

  .זה בסדר? את) יכולי) לדבר בשקט. בקהל, בקהל

  

  הר-' בג

  

כאשר אנו לא יודעי) שו) , נציג מ� הציבור, לא יתכ� שחברי מועצה ירימו אצבע על ש) של אד)

שאי� לי שו) , אד) מסויי)�אני למשל במש� השבת קיבלתי טלפוני) על ב�. אינפורמציה נוספת

שיש לו עבר , אני אדבר ע) מי שצרי� לדבר, אפשרות לבדוק ואני ג) לא הולכת לבדוק את זה

  .א) זה נכו� הרי אסור לאשר אותו. שהוא בחקירה פלילית. ליליפ
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  מר ספיר

  

  .הוא נפסל, א) זה נכו�

  

  הר-' גב

  

  ? הוא נפסל�מה זה

  

  שכנאי' גב

  

  .הוא חתו) על תצהיר

  

  הר-' גב

  

  ,לא יכולי) לגרו) לי

  

  שכנאי ' גב

    

  .וא) הוא עבר עבירה סימ� שהוא חת) על  תצהיר שלילי, הוא חת) על תצהיר

  

  הר-' גב

  

  .אני לא יודעת

  

  שכנאי' גב

  

  .ה) חותמי) על תצהיר? את לא יודעת מה ה) חותמי)? מה זה את לא יודעת
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  הר-' גב

  

  לפי הנייר הזה אני. אני לא יודעת

  

  שכנאי' גב

  

  .הוא שקר�,  וא) הוא חת) על תצהיר והוא עבר עבירה

  

  מר ספיר

  

  .עבריי�

  

  שכנאי' גב

  

  .עבריי�

  

  הר-' גב

  

  ,לא ראיתי את התצהירי),  לא יודעתאני

  

  ר"היו– מר שומר 

    

  .גילה

  

  הר-' גב

  

  .תגיד הדס? מה אתה אומר גילה
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  ר "היו– מר שומר 

    

, הדס. תגידי את דברי�, � 8 ל6מסעי+ , זה לא נראה לי אבל אני עושה את זה, נתתי ל� רשות לדבר

  .רידב. �18.00התחלנו ב, גילה, גילה, גילה. אני את� ל� לדבר

  

  הר-' גב

  

כאשר אנו לא יודעי) מי ,  נציג מ� הציבור�אני מבקשת לא לאשר את הנציגי) אשר מופיעי) רק

  .אחריות הממליצי)

  

  ר"היו– מר שומר 

  

  .תודה

  .בבקשה? את רוצה לומר משהו, הדס

  .חברת המועצה הדס שכנאי בבקשה

  

  שכנאי ' גב

    

  : שגילה הר$ אמרההתייחסות לגבי מה, אני רוצה להגיד קוד) כל דבר

יש נגדו איזהשה� חשדות לכאורה או חשדות אמיתיי) של , במידה ומישהו מהאנשי) כא� 

כי כל האנשי) . זאת אומרת שהוא חת) פה על תצהיר שלילי, חקירות פליליות או עבירות כלשה�

 שנמצאי) כא� חתמו על טפסי) שבה) ה) צריכי) להגיד א) יש נגד) איזהשה� עבירות כאלה או

חבל שאת לא שומעת , גילה אני עונה ל�. סימ� שהוא עבריי�, א) הוא לא עשה את זה. אחרות

  .עכשיו

  

  ר"היו– מר שומר 

  

  .גילה היא עונה ל�, גילה
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  .בואי שבי, גילה

  

  שכנאי ' גב

  

  .ולכ� אני חושבת שמה שגילה הר$ אמרה זה לא רלבנטי

 �32בכל אחת ואחת מ, הדירקטוריוני)א) אנו באמת רוצי) להתעמק בכל אחד ואחד מ: דבר שני

. אני הראשונה שאבר� על זה,  איש�500 ל300כאשר מדובר בסביבות ב� , החברות העירוניות

שאנו נקבל תקציר של הרזומה של , ואולי אחר כ� במועצת העיר, נחליט החלטה בהנהלת העירייה

  ,כל אחד ואחד מ� הדירקטוריוני)

  

  מר ויסנר 

    

  . לא מוחבא מהציבורזה? לא, יש את זה 

  

  שכנאי' גב

    

ושוב , אבל א) יש כא� כזה חוסר אמו�, אני לא מצדדת בזה. א) רוצי) ללכת למשהו כזה קיצוני

כל חבר מועצה שלא , לחילופי�. אז בואו נעשה את זה, בלשכת החברות,  אני לא מצדדת בזה� פע)

תטריחי את עצמ� ללשכת , גילה יקירתי, כמו גילה הר$ למשל, מאמי� למישהו שנמצא כא�

אולי מישהו לא . תבקשי לעיי� ברזומה של האנשי) ותראי א) יש בזה דבר, החברות העירוניות

ואני בדקתי את זה בלשכת , לפי מה שאני יודעת? אולי תגלי ש) משהו? חת) טוב על התצהיר

,  עבריי�אד)�א) הב�. כל מי שנמצא כא� חת) על תצהיר שהוא לא עבריי�, החברות העירוניות

  .לכי ותוכיחי את זה

  

  ר"היו– מר שומר 

    

  .תודה

  .אני מבקש להעלות להצבעה את אישור השינויי) בוועדות העירוניות
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  .שמית? מי בעד

  ה  צ  ב  ע  ה

   :ה"בעד ה   

  שומר  .1

  ספיר  .2

  כחלו.  .3

  מזרחי  .4

  אגמי  .5

  וולו,  .6

  גיא+אבי  .7

  טיומקי.  .8

  

  ל העירייה" מנכ–מר לייבה 

    

  .אתה לא מצביע, זסמו

  

  ר "היו– מר שומר 

    

   המש,+ ה  צ  ב  ע  ה

   :ה"בעד ה  

  פנקס  .9

  להבי  .10

  מינקה  .11

   לוברט   .12

  

  ל העירייה" מנכ–מר לייבה 

  

  .לוברט חזר להצביע
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  ר"היו– מר שומר 

  

   המש,–ה  צ  ב  ע  ה 

  :ה"בעד ה  

  זעפראני  .13

  שכנאי  .14

  וירשובסקי  .15

  ויסנר  .16

  :ה"נגד ה  

  הר-  . 1

  

  . חבר מועצה1 –נגד ,  חברי מועצה16 –בעד 

  .  מ א ו ש ר –שינויי� בוועדות עירוניות :  החלטה

  :מחליטי� לאשר שינויי� בוועדות עירוניות כדלקמ.

  
  שינויי� בוועדת המשנה לתכנו. ובנייה.    1
  

  :מחליטי�
  

המש�  להחלטת  וב1965 –ה "לחוק התכנו� והבנייה התשכ'  א48 –ו ) ה (18בהתא) לסעי+ 
למנות את מר אריה שומר כחבר בוועדת המשנה לתכנו� ובנייה  , 2/12/2003המועצה מיו) 

  .במקומו של מאיר מוזס
  

  . שלי חש� ימונו לממלאי מקו) של של מר אריה שומר ומר נת� וולו�' מר מאיר מוזס וגב
  
  
  מינוי חבר לוועדה להגנה על בעלי חיי�.   2
  

  :מחליטי�
  

נגה ' למנות את גב, 14/3/04 לפקודת העיריות ובהמש� להחלטת המועצה מיו) 150בהתא) לסעי+ 
  ).צ"נציגת סיעת מר(בטלרביד כחברה בוועדה להגנה על בעלי חיי) 

  
  
  מינוי חברי� לוועדת חוקה ומשפט.   3
  

  :מחליטי�
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  :למנות את  , 14/3/2004 לפקודת העיריות ובהמש� להחלטת המועצה מיו) 150בהתא) לסעי+ 

  

  
  ד אהוד גרא" עו.        א 

  ד מרני� גלנטי"עו.              ב 

  ).צ"נציגי סיעת מר(כחברי) בוועדת חוקה ומשפט 

  

  מינוי חבר בוועדת נכי�.   4
  

  :מחליטי�
  
  

' למנות את גב, 14/3/2004 לפקודת העיריות ובהמש� להחלטת המועצה מיו)  150בהתא) לסעי+ 

  ).צ"נציגה מטע) סיעת מר(כחברה בוועדת נכי) ' ירד� ליבובי$

  
  
  שינויי� בוועדת בינוי ותשתית.   5
  

  :מחליטי�
  
  

למנות את מר  , 25/1/2004 לפקודת העיריות ובהמש� להחלטת המועצה מיו) 150בהתא) לסעי+ 

ראודור ורדימו� כנציג סיעת הגמלאי) כחבר בוועדת בינוי ותשתית במקו) מר דוד צבי מסיעת 

  .הגמלאי)

  

  עדת הבחירות לרבני העיר ובחירת נציגי העירייה לו.  67

  

  ר"היו– מר שומר 

  

לבחור את נת� , �1974ה"לתקנות בחירות רבני עיר התשל'  א5בהתא) להוראת תקנה : מחליטי)

כנציגי העירייה בוועדת הבחירות לבחירת  , 055721047. ז. ת�דורו� ספיר, 0070066323. ז.ת, וולו�

  .נציגי העיר

  .שמית? מי בעד
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  ה  צ  ב  ע  ה

    :ה"נגד ה   :ה"בעד ה  

  אי.    מרשו  .1

  כחלו.  .2

  מזרחי  .3

  גיא+אבי  .4

  טיומקי.  .5

  מוזס  .6

  פנקס  .7

  להבי  .8

  מינקה  .9

  לוברט  .10

  הר-  .11

  שכנאי  .12

  וירשובסקי  .13

  ויסנר  .14

  אגמי  .15

  . חברי מועצה15 –בעד 

  . מ א ו ש ר–ועדת הבחירות לרבני העיר ו בחירת נציגי העירייה ל: החלטה

לבחור , 1974 –ה "התשל, לתקנות בחירות רבני העיר) א (5ראת תקנה בהתא� להו: מחליטי�

  :את

  ;007006323ז "ת, נת. וולו,

  055721047ז "ת, דורו. ספיר

  .כנציגי העירייה בוועדת הבחירות לבחירות רבני העיר
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  דברי הסבר

  

נדרש בעקבות עתירה שהוגשה בעניי� מחדל) של ראש הממשלה וסג� השר לענייני דתות לפעול כ

כרב הראשי , הרב עמאר, לאחר שמינויו של רב העיר הקוד),  יפו�למינויו של רב עיר בתל אביב 

על הודעה בדבר , 15.2.2004ביו) , חת) ראש הממשלה, לישראל הפסיק את כהונתו כרב העיר

הכל בהתא) , 4.3.2004ביו) " רשומות" יפו וזו פורסמה ב�הצור� לבחור רב עיר בתל אביב 

  .1974 �ה "התשל,  לתקנות בחירת רבני עיר4 תקנה להוראות

 על השר להודיע למועצת העירייה  ולמועצה �ל "לאחר הפרסו) ובהתא) להוראות  התקנה  הנ

  . הדתית כי יש להקי) ועדת בחירות

 שבוחרת המועצה הדתית שניי),  שניי) שבוחרת העירייה�וה) , בוועדת הבחירות חמישה חברי)

  .הראש של הוועדה ואותו בוחרי) הארבעהיושב ואחד שהוא 

 ימי) מיו) שראש הממשלה 15תו� , לא נבחרו או לא נתמנו חברי הוועד או יושב הראש שלה

  .רשאי הוא למנות את בעלי התפקידי), הודיע כי יש  להקי) ועדת בחירות

חר למעקב א, אלא היא תלויה ועומדת בפני בית המשפט, ל לא נמחקה"יצויי� כי העתירה הנ

, ובה) העירייה, המשכ) של ההליכי) לבחירת רב העיר ועמידתו של כל אחד מהמשיבי) לעתירה

 א) לא תבחר העירייה את נציגיה עשוי �בנסיבות אלה . בחובותיו שעל פי התקנות ובאופ� מילויי�

ראש הממשלה ליטול את הסמכות השיורית הנתונה לו לעניי� זה וכ� עלולה העירייה להתחייב 

  .בדי�

  

  ר"היו– מר שומר 

  
  .ערב טוב, היא הלכה, שלו) לגילה הר$

  . עלה8עכשיו הבנתי למה סעי+ 
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  מינוי דירקטורי� בתאגידי� עירוניי� . 68

  

  ר"היו– מר שומר 

    

יש שני שינויי) שאני , תסתכלו בהצעת ההחלטה, אני פשוט . חולקה תוספת לסעי+ על השולחנות

  :וקולחייב להקריא אות) מבחינת הפרוט

  .יש אישור.  כפו+ לאישור היוע$ המשפטי� כתוב בסוגריי), �1א" נציג סיעת ת–מר זבידה עדאל 

  .יש אישור,  דירקטורית מטע) סיעת הירוקי)�יהודית בנד  ' גב

  .ר" יהיה יו� נציג מ� הציבור–יעקב איציק �מר ב�: חברת גני יהושע

  :אגידי)מינוי דירקטורי) בת:  בסדר היו)8ויש תוספת לסעי+ 

  . נציג מ� הציבור� מר אליאב יוס+�"עזרה ובצרו�"חברת 

  .אני מבקש להעלות את ההצעה

  

  ל העירייה" מנכ–מר לייבה 

    

  .לא שמית

  

  ר"היו– מר שומר 

  

חבל שגילה לא ". זכות הציבור לדעת"נציגת סיעת , גברת מדני זימור שפרה, יש עוד ש) אחד, רגע

  .הוהיוע$ המשפטי אישר את ז. שומעת

  ?מי בעד

  ה  צ  ב  ע  ה

  . פה אחד+  כל חברי המועצה הנוכחי�–בעד 

  . מ א ו ש ר–מינוי דירקטורי� בתאגידי� עירוניי� :  החלטה
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 ובתוק* סמכותה לפי סעי* 14/3/04 מישיבתה ביו� 7' מחליטי� בהמש, להחלטת המועצה מס

רייה במועצת המנהלי� של למנות את נציגי העי, 1980 –� "תש) הקמת תאגידי�( לצו העיריות 4

  :כמפורט להל., התאגידי�

  

I. +חברת אחוזות חו  

     

   נציג מ� הציבור–מר וסרמ� ראוב�  .1

    1א " נציג סיעת ת–מר זבדה עדאלה  .2

  

II. חברת גחלת  

       

   דירקטורית מטע) סיעת הירוקי)  –יהודית בנד ' גב. 1        

  

III. חברת המשכ� לאמנויות הבמה  

  

  מ� הציבור נציג –מר קורניק משה  .1

  

IV. חברת יובל חינו�  

  

  ר" יו– נציג מ� הציבור –מר ב� שלו) יוסי  .1

   נציג מ� הציבור–מר סואלחי חאלד  .2

   עובדת עירייה–פרידמ� אטל ' גב .3

  

V. חברת גני יהושע  

  

  ר" יו– נציג מ� הציבור –מר ב� יעקב איציק  .1

   נציגה מ� הציבור–קרתי זהר ' גב .2

   נציג מ� הציבור�מר מיכאל אביר)  .3

  

VI. היכל הספורטחברת   

  

   נציג מ� הציבור–מר דני ביר� . 1         

  

VI. (חברת מרכז הירידי  

  



  פרוטוקול ישיבת המועצה השמונה עשרה

  9' ישיבה  מ� המניי� מס
  )2.5.2004(ד "באייר תשסא "מתארי� י

  

- 114 -  
  

  צ" נציג סיעת מר–מר גרינברג דורו�  .1

  

VII. חברת בני� הקאמרי  

  

   נציג מ� הציבור–מר צסלר חיי)  .1

   נציג מ� הציבור–מר קראוס יעקב  .2

  
  

VIII. א"ת�י"מוזיאו� א  

  

   נציג מ� הציבור–מר חפ$ שמעו�  .1

   נציגה מ� הציבור–ת כנע� קידר נורי' גב .2

  

  

IX.  (חברת מפעלי תעסוקה שיקומיי)ש"מע(  

  

   נציגה מ� הציבור–צביק נעמי ' גב .1

   עובד עירייה–מר פרידמ� זאב  .2

  

X. חברת עזרה ובצרו�  

  

   נציג מ� הציבור–מר ח� אזולאי . 1        

   נציג מ� הציבור –מר אליאב יוס+ . 2        

  

XI. א"החברה לפיתוח ת  

  

   עובדת עירייה –ד פנינית שרת "עו .1

  

XII. המרכז הזואולוגי  

  

   נציגת סיעת זכות הציבור  –מדני זימור שפרה ' גב .1

  

ידי הוועדה הציבורית לאישור �כל הדירקטורי) הנציגי) מטע) הציבור ועובדי העירייה אושרו על

  .25.4.04כשירות דירקטורי) בתאגידי) העירוניי) בראשותו של מר משה נתיב מיו) 
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   אג* הפיקוח הסמכת עובדי. 69

  

  ר "היו– מר שומר 

  

  .יש לכ) רשימה פה

  ).1 (264 בהתא) לסמכותה לפי סעי+ 

  ?מי בעד ההצעה

  ה  צ  ב  ע ה

   פה אחד+  כל חברי המועצה הנוכחי�+בעד

  . מ א ו ש ר–הסמכת עובדי אג* הפיקוח :  החלטה

  

עובדי אג* להסמי, את , לפקודת העיריות) 1 (264מחליטי� בהתא� לסמכותה לפי סעי* 

  :הפיקוח

  040341406. ז.ת     ער� אופיר

  037613841. ז.ת    שושה אתי

  052989423. ז.ת    שיר� ב� סימו�

  313643140. ז.ת    אנטולי גרשטמ�

  040236929. ז.ת    איל� זהראני 

  314313495. ז.ת    ק'טטיאנה טטרצו

  034094656. ז.ת      לאה יזדי

  025016676. ז.ת    אברה) עזרא כה�

  066019142. ז.ת    רחופית מזו

  023881006. ז.ת    אית� מגורי

  040283368. ז.ת    גלעד סבריאגו

  043544576. ז.ת    ד� פוזננסקי

  068951870. ז.ת    שלמה קבסה

  037342235. ז.ת    אתי רחמנוב



  פרוטוקול ישיבת המועצה השמונה עשרה

  9' ישיבה  מ� המניי� מס
  )2.5.2004(ד "באייר תשסא "מתארי� י

  

- 116 -  
  

, )נוסח חדש)(מעצר וחיפוש(להשתמש בסמכויות הנתונות לשוטר בפקודת סדר הדי� הפלילי 

  .יפו� עבירה שבסמכות בית המשפט לענייני) מקומיי) בתל אביב ביחס לכל 1969 –ט "התשכ

  

  דברי הסבר

 לפקודת העיריות מוסמכת מועצת העירייה להעניק לעובדיה סמכויות של שוטרי) 264י סעי+ "עפ

לש) ביצוע הוראות כל , 1969 –ט "תשכ, )נוסח חדש)(מעצר וחיפוש(לפי פקודת סדר הדי� הפלילי 
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