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נעדרו ה"ה :ח .אביגיא ,א .בנאי ,ר .חולדאי ,ר .טורק ,מ .להבי ,ד .לוי.
נכחו בישיבה:
מר מנח לייבה – מנכ"ל העירייה
וה"ה:
ע .אברהמי ,ע' בכיר לרה"ע; ר .אביד ,ס' בכיר ליוע המשפטי; א .בארי ,היוע המשפטי; א .ב
שוש ,סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל; מ .גילצר ,גזבר העירייה; א .גרטי ,מנהלת לשכת
התאגידי ,ח .הורובי ,מבקר העירייה; ד .לוט ,סג מנהל מינהל החינו"; ה .סייג ,מנהל אג#
החשבות.

הישיבה נפתחה בשעה 18:35
מזכירת המועצה
גלילה בחורי

רשמה סטנוגרמה
ישראלה אגמו
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סדר היו:
 .1אישור מועמדי השר לענייני דתות למועצה הדתית.

 .71אישור מועמדי השר לעייני דתות למועצה הדתית
מר שומר היו"ר
אני פותח בזאת את ישיבת המועצה מ המניי מס'  :11על סדר היו:+
אישור מועמדי השר לענייני דתות למועצה הדתית.
מי מבקש להתייחס? רו לוינטל ,בסדר .בבקשה .מרדכי ,ג +אתה רוצה להתייחס?

מר וירשובסקי
כ.

מר שומר היו"ר
אז אחרי גילה.

מר לוינטל
ב 14במאי א +אינני טועה ,נערכה כא ישיבה מבחינתי שערורייתית ,שבה חברי +כא ישבו
ופשוט הצביעו על ד -ריק .היה כתוב ש : +אלה המועמדי +למועצה הדתית ,והד -היה ריק .שורה
אחרי שורה ד -ריק .ואז ,תו כדי הדיו דחפו את השמות כלאחר יד ,איש לא בדק את השמות,
סרבו לבקשתנו ,היו פה כמה בקשות .זה לא אני שאני שינוי ,ואני כביכול בעיניכ +אנטידתי,
החבר'ה של ש"ס ביקשו להצביע בנפרד למרדכי חתשואל ועל שאר האנשי .+ואני ג +טענתי בדיו,
ולצערי עו"ד בארי התנגד לדברי ולא נת לה +גיבוי ,שתארי הקס 2 +במאי ,א +עוברי +אותו
לא נית למנות מועצה דתית .לא נית למנות מועצה דתית .יש תארי ,יש שינוי בחוק .קפ $כנגדי
לצערי ראש העיר שלנו ,שאני מאחל לו בריאות והחלמה באמת מכל הלב ,הסביר לי שהחוק הוא
לא כמו שאני אומר ,ואישרו על אפנו ועל חמתנו ,וסרבו לעשות נושא ,וסרבו לעשות שיחה .שאלה
בתמימות חברת המועצה הדס שכנאי :מה ע +נשי ?+היסו אותה .שאל מרדכי וירשובסקי :מה
יקרה א +מי מהאנשי +ייראה כלא ראוי? אה!! כי הוא לא רוצה  ,FETA COMPLITEואני קורא
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-3את הכל מהפרוטוקול ,זה לא שאני זוכר כל כ טוב .אז אמרו לו :לא! א +חס וחלילה יפול רבב
באחד האנשי ,+אז עוד לא התכוונו לשהייה של לילה או שני +בבית הכלא ,התכוונו רק א +יפול
רבב כלשהו באחד האנשי ,+במקרה כזה כמוב יעשו הכל מחדש ,ויחשבו וכו' וכו' .וכ מצאנו את
עצמנו ,מצאת +את עצמכ ,+כי אני התנגדתי לכל אור הדר ,ממני +בדר לא ראויה ,בלי דיו,
 11חברי ,+בלי ייצוג לאופוזיציה .טענתי שהוא נחו ,$עו"ד אביד שיושבת כא אמרה :מה פתאו?+
מה פתאו ?+חבל שלא היית +איתי ואיתה היו +בשעה  08.00בבוקר בבית המשפט ,מגישה מכתב
שמאפשר לי ,כמו שיבוא עוד מעט להצבעה ,למנות אשה מטע +שינוי .ומינינו שוב אד +שנקרא
עדי גרוס ,שלפני  4שני +אמר בכתבה שהוא אמנ +גר זמנית אצל ההורי +בגבעת שמואל ,אבל הוא
אוטוטו עובר דירה .לפני  4שני +יש לי את זה כבר ,וזה חוזר לפני  3שני ,+לפני שנתיי ,+לפני
שנה .וכמוב מינינו את מר חתשואל .אני מחזיק פה דר אגב ,שק מלא בסיפורי +מפה ועד
להודעה חדשה ,שהייתי במקרי +אחרי +אולי יושב ומקריא לכ +קטעי +נבחרי ,+טענות מטענות
שונות ,משפטי +שנערכי ,+אישומי ,+טענות כאלה ואחרות ,אבל נדמה לי שכולנו כבר קיבלנו את
הכבוד הראוי לנו ,כשקראנו ובכל מהדורות החדשות ראינו אותו עצור ,כשראינו ונהינינו כולנו
לדעת שהוא אולי יואש +בשוחד .זה האיש שוירשובסקי לא רצה למנות אותו

FETA

 COMMPLITואמר שא +נבדוק אז אולי וזה .וכול +קפצו וכול +זילזלו ,וכול +התרוצצו .וזכור
לי ,מר לוברט מאוד דאג לעובדי +שאינ +מקבלי +פרנסה הרבה מאוד זמ .אני ג +דואג לעובדי+
האלה ,ואני חושב שא +היתה מועצה דתית פחות בזבזנית ,ע +אנשי +ראויי +יותר ,או א +ב2
במאי היה ממונה על ידי ראשהממשלה ממונה אחד בשכר וזהו ,בשכר מופחת אגב מיו"ר
המועצה הדתית ,אני מניח שהיה מביא לאיזושהיא רפורמה כלכלית במועצה הדתית ,וכתוצאה
מזה ג +היו האנשי +שאתה דואג לה ,+ואני דואג לה +ג ,+מקבלי +את משכורותיה .+אנשי+
באמת ראויי ,+שעושי +עבודה קשה מאוד :המכשירי ,+הבלני ,+המשגיחי ,+עובדי +מסורי +של
המועצה הדתית שעובדי +ש +שני,+לא מקבלי +כס -חלק ,+חיי +במשטר של פחד ואימה מפני
כל מיני אנשי +שה +מגלי +שמה שה +ימצא או לא ימצאו עליה ,+אי אפשר להזיז אות+
מתפקיד +מסיבות שאינ ברורות .אינ ברורות.
אני שמח לבשר לכ +שלפחות חלק מהדברי +האלה נרפאו .אני אומר חלק ,משו +שאני חושב
שא +לא באותה זחיחות ויהירות היו מתייחסי +לדברי באותה ישיבה ב 14במר ,$היינו היו+
נמצאי +אולי ע +המועצה הדתית שכביכול נאשר היו .+אבל מרגע שחל -תארי הקסמי2 +
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-4במאי ,והוא חל ,-ואני מתכוו להגיש עתירה לבג" .$פשוט היו +הייתי בבית משפט אחר ,ולצערי
אי לו את הסמכות לדו באותו דבר ,ואני נאל $לפצל את העניי ל  2או  3משפטי 2 ,+או 3
עתירות שונות .אני די מערי שהפרשנות המשפטית שאני אביא לבג" $תגרו +לכ שקריאת החוק,
למרות שמר רו חולדאי קפ $פה וצעק עלי ,תוכיח לכולכ +שאחרי ה 2במאי ,בגלל התיקו ,לא
נית למנות מועצה דתית .אבל  ,לא תהיה טרגדיה ,לא תהיה טרגדיה מר לוברט ,משו +שזה אומר
שראש הממשלה ימנה אד +אחד ממונה ,בשכר מופחת מזה שקיבל חתשואל ,ואני מקווה – אד+
שג +אי לו בעיות ע +השיניי ,+והאד +הזה יל .ואני אומר בעיות ע +השיניי ,+כי לחתשואל היו
בעיות ע +שיניי ,+הוא הל לרופא שיניי +ויש חשד שהוא לא שיל +בדיוק ,תקראו את זה
בעתוני .+נקווה שיביאו באד +ע +חיו מאוז לאוז ,בלי שו +בעיה ,שו +כתרי +ושו +דברי,+
והאד +הזה יעשה רפורמה כלכלית במועצה הדתית ,שתגרו +מר לוברט לכ שאנשי +יקבלו סו-
סו -שכר .אגב ,מרגע שמ 2במאי לא מונה מר חתשואל ,היה עליו להחזיר את הרכב ,לנעול את
המשרד ,לפנותו ,ולהמתי לראות מה קורה .אבל זה בנפרד .וודאי שהוא לא עשה כ והוא ממשי
הכל כרגיל.

מר אלנת
הוא לא עשה את זה?

מר לוינטל
לא ,לא בדיוק.

מר אלנת
אמרו לי שהוא עשה את זה.

מר לוינטל
א +כ ,היו +הייתי בבית המשפט בבוקר ,בית המשפט המחוזי בשבתו כבית די לענייני+
מינהליי ,+וש +עתירה את העתירה שמותר ,שבסמכות בית הדי לעסוק ,וזה נגד המינוי עצמו.
דר המינוי הלא ראויה שישבת +פה כולכ +ופשוט אישרת +ד -ריק .את +זוכרי +את הימי+
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היפי +האלה של המועצה .וחלק מהשמות הוקראו לכ ,ON LINE +תו כדי השיחה ,תו כדי
הדיו .ולא היתה א -אשה.

מר ספיר
בדיוק כפי שמונו הדירקטורי.+

מר לוינטל
לא ,לא בדיוק.
הזכרת לי דירקטורי ,+ואני שמח .דירקטור בעירייה צרי ללכת לעו"ד ,לתת הצהרה ,הוא צרי
להביא קורות חיי ,+הוא צרי להציג מיהו ומה הוא .את הד -הגדול הזה הוא צרי להביא למעלה
לחדר ,ללשכת התאגידי ,+וזה דירקטור.

מר ספיר
אותו סעי -חוק.

מר לוברט
דירקטור סיעתי לא צרי את כל הדברי +האלה.

מר לוינטל
בסדר ,אז זה מה שאת +אומרי ,+ואני כבר מדבר אתכ +אחרי שהייתי בבית משפט בבוקר ,בואו
אני אעדכ אתכ +מה קרה.

מר לוברט
אבל דירקטור סיעתי לא צרי את כל הדברי +האלה ,אולי הוא לא ראוי?!
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-6מר לוינטל
לכ צרי לערו על זה דיו ולא להביא ד -ריק .לכ מקבלי +ש ,+ודני +בש +הזה ,ולא מאשרי+
ד -ריק או הקראה של שמות תו כדי השיחה ,בדיוק מהסיבה הזאת .יושב כא אשר בשוש .א+
היית יודע כמה זמ אנו בודקי +בדקדקנות מזכירה ,היית יודע שבטח א +מזכירה מאשרי +כל
כ לאט ,אז מועצה דתית בטח לא מאשרי +ככה .אבל כנראה שכ.
א +כ ,לא היתה הזדמנות ג +לדבר על האנשי ,+לראות מיה ,+מה ,+לא הסכימו להצבעה על כל
אחד בנפרד .כל זה קרה כא ,זה לא התרחש באיזו מדינת עול +שלישי .אז הייתי היו +בבית
המשפט והיתה לי הפתעה נעימה כי הגיע מכתב מהעירייה שייתר את המשפט ,משו +שפתאו+
החליטו שאנו נקבל היו +את רשימת השמות ,הפלא ופלא ,ע +ציו קט מה כל אחד עשה בחייו,
מיהו ,מהו ,תסתכלו על הד -שאת +מקבלי +היו +לאישור ,יש ש +אפילו קורות חיי +קטני +של
האנשי .+יש ממש את השמות של האנשי.+

מר ויסנר
הצלחת.

מר לוינטל
בהחלט הצלחנו.
יש ש +אשה אחת .תשתוממו לדעת שיש אשה אחת ב  11הנשי +שנאשר היו .+והאשה הזאת,
עורכתדי ,הגיעה,

מר מסלאוי
אמרת שנאשר היו?+

מר לוינטל
אמרתי נאשר ,כי אני יודע מראש מה את +מצביעי.+
האשה הזאת היא משינוי ,היא מהאופוזיציה ,היא מייצגת את האופוזיצייה .ראש העיר קפ,$
צעקו ,כ ,הנה זה קורה .ועוד הובטח לנו היו +בבית המשפט ,שמר גרוס ,איש מבוגר  ,חביב ,שגר

פרוטוקול ישיבת המועצה השמונה עשרה
ישיבה שלא מ המניי מס' 11
מתארי כ"ה אייר תשס"ד )(16.5.2004
-7ע +הוריו כבר  45שני +בגבעת שמואל ,לא יוכל לייצג את תושבי העיר תלאביב כפי שכתוב
בחוק .ורק לבעיה אחת באמת לא הבאנו מזור היו +בעתירה ,וזו הבעיה של יו"ר המועצה הדתית,
שאני לא חושב שהוא גור +לאיש מאתנו כבוד גדול ,והשק שרוב $מעליו ,של כל מיני שמועות,
שאני א +הייתי הוא ,הייתי משעה את עצמי ,ולוא כדי להוכיח את חפותי ,וכו' וכו' וכו' ,ואני לא
שומע שהדברי +הולכי +לכיוו הזה בינתיי.+
אז אחרי כל הדברי +האלה אנו מקבלי +היו +לאישור רשימה ,רשימה יותר טובה מהרשימה
הקודמת .היא מכילה פרטי +על האנשי ,+היא מכילה אשה ,היא מכילה ייצוג לאופוזיציה ,והיא
לא מכילה את מר גרוס .המצב יותר טוב ,הוא השתפר ,העתירה עשתה משהו .אבל זה לא סו-
הדר ,משו +שאת +לא חושבי +להעתר לבקשתי הנוספת באותה ישיבה ,שהיתה
לא למנות מועצה דתית כלל .בנושא הזה אני אל לבג" $ואנו נראה מה הוא יאמר .לתפיסתי,
אחרי ה 2במאי ,א +לא אושרה המועצה כפי שהיתה צריכה להיות מאושרת ,אי מועצה דתית
בתלאביב .אני לא מתכוו שאי את הבניי ואי את השרות ,ואי מכשירי +ואי משגיחי +ואי
את האנשי +הטובי +שעושי +את העבודה ,אני מתכוו שאי את  11המופלאי ,+הפוליטיקאי+
האלה ,ויו"ר מועצה דתית בשכר  ,Xאלא יש ממונה בשכר  70%מה  .Xזה לא כל כ נורא ,אולי
זה אפילו יעשה רפורמה וישפר את המצב .אולי .אולי לא יבואו אחר כ אנשי +אלי  ,מכל מיני
קבוצות מתו המועצה הדתית .לא חילוניי ,+דתיי +מתו המועצה הדתית ,שיבכו שזה ביקש
מה +פרוטקשיי ,וההוא מאיי +עליה +שא +ה +לא ישלמו לו ככה ה +לא יעשו ככה ,וסיפורי+
מפה ועד הודעה חדשה ,שלא נעי +לשמוע אות .+לא נעי +לשמוע אות!+

מר ויסנר
ע +מה שאתה אומר ,אתה צרי ללכת למשטרה.

מר לוינטל
אני לא צרי ללכת למשטרה .יש עתירה כרגע בבית משפט ,של איגוד השוחטי ,+נגד מרדכי
חתשואל על גביית פרוטקשי .זה בבית משפט ,אני יכול להביא ל את מספר התיק ,התיק מתנהל.
עוד אחד מיני רבי.+

פרוטוקול ישיבת המועצה השמונה עשרה
ישיבה שלא מ המניי מס' 11
מתארי כ"ה אייר תשס"ד )(16.5.2004
-8-

מר אלנת
מי מייצג אותו?

מר לוינטל
אני לא יודע מי מייצג ,התיק מתנהל ,יש לי עותק.

מר אלנת
הא +המועצה הדתית משלמת עבור הייצוג?

מר לוינטל
אני לא יודע.
יש למועצה הדתית עו"ד מאוד נחמד ,היו +הגיע לדיו קצת לפני שהוא הסתיי +ורש +את עצמו,
אני מניח שהוא יקבל על זה  300דולר והוא איש נחמד לדעתי.

מר אלנת
אי קוראי +לו?

מר לוינטל
אני לא יודע ,כי הוא בא ממש בשנייה האחרונה ,אני לא יודע אי קוראי +לו.
בכל אופ ,אלה פני הדברי.+
אני חושב שזה נ' ,נ' רציני.
אני חושב שאנו נאל , $במצב המגוח שאליו הגענו ,אני וזהר – עמיתתי ל"שינוי תמורה" ,להימנע
מאישור הרשימה הזאת .אנו מאושרי +שהיא שונתה ,שיש בה אישה ,שהשמות ,הפרטי ,+שקורות
החיי +נמצאי +והכל ,אבל אנו לא מסכימי +לעובדה שחתשואל יושב ש ,+וג +חושבי +שאחרי
ה 2במאי אי בכל מקו +למועצה דתית.
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מר ויסנר:
מצד אחד הוא נות נציג ,מצד שני הוא נמנע ,מצד שליש הוא נגד המועצה ,שיוציא את האשה
מש +ונשי +אישה אחרת.

מר לוינטל
על כ בקשתי היא כדלקמ:
להצביע בנפרד ,

מר שומר היו"ר
על מה?

מר לוינטל
על מינוי הקבוצה של חתשואל ועל מינוי הקבוצה הזאת.

מר שומר היו"ר
לא ,אנו רק מדברי +על הרשימה של השר ,זה הכל .סליחה? את כל הרשימה?

מר וירשובסקי
כ.

מר לוינטל
תשמע ,אני אגיד ל מה קרה:

מר שומר היו"ר
סליחה אחז ,את כל הרשימה?
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מר לוינטל
אנחנו הלכנו היו +לבית המשפט וקיבלנו ש +את תגובת העירייה ,שיינת דיו על כל הרשימה.
בגלל זה משכנו את העתירה ,תו כדי זה שהשופטת מאפשרת לנו להחזיר אותה .העניי הוא
שרוצי +לדו על כל השמות שהוגשו.

מר אלנת
ע +הצבעה שמית על כל ש +וש.+

מר לוינטל
אני חושב שצרי הצבעה שמית על כל ש +וכל ש.+
תודה רבה.

מר שומר היו"ר
אחז ,אחר כ אני את לכ +להגיד ,אני מבקש קוד +כל לשמוע את החברי .+אבל תזכרו את מה
שאמר חבר המועצה רו לוינטל.

גב' הר
אני מבינה שהסיפור הזה של קביעת המועמדי +עוד יימש ,ואני דווקא רוצה להציע שהמקומות
שיתפנו בעקבות הדיוני +והבג"צי +וכו' ,אנו נפקיד אות +בידיה של עוד נשי .+לא יתכ שחברה
שלמעלה מ 50%מהתושבי +ה בעצ +נשי ,+לנו פה במועצה יש  9נשי +שזה כ ,30%לא יתכ
שיש רק אשה אחת במועצה הדתית ,וזה ג +כ,

מר לוברט
היא תעשה צרות כמו  ,4זה בסדר.
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אז תשי +עוד כמה נשי ,+כי באמת א +יש מקו ,+במיוחד שצרי להאבק על זכויות הנשי,+
זכויות שנרמסות באופ ככה די ,אי הייתי אומרת?

קריאה
ברוטאלי.

גב' הר
לא ברוטאלי ,אבל יש רמיסת זכויות נשי ,+דווקא ש +צרי למנות נשי +נוספות.
אני מבקשת שכל הגברות שנמצאות פה ,אנחנו נצביע קוד +כל להגדלת מספר הנשי +במועצה
דתית .יש  11מקומות ,30% ,אני חושבת שנכו יהיה לקבוע שיהיו  4שני ,+ואפשר יהיה להתנהל
בצורה קצת אחרת ולתת אולי באמת ג +סימ לעניי הזה.

מר מסלאוי
נשי +יכולות להיות משגיחות במסעדות ג +כ?

גב' הר
נשי +יכולות להיות הכל .נשי +ה ג +הכל .זה שמלמדי +אתכ +כל כ טוב אי להתנהג ,ואי
שהוא נותני +לכ +ג +להתנהל בדר שלא ברורה לי ,אני באמת מבקשת מהבנות פה להתגייס
לעניי הזה.

מר ויסנר
לפי דעתי צרי להקי +מועצה דתית של נשי +ומועצה דתית של גברי.+

מר וירשובסקי
אדוני היו"ר ,חברות וחברי מועצה:
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שהוצעו אז ,וראש העירייה הסביר לנו שאי זמ וצרי להצביע מהר ,והוא הבטיח לנו שעד
הישיבה הבאה הוא ידאג שתינת ביוגרפיה קצרה על כל אחד מהמועמדי ,+וא +יהיו הערות לגופו
של מועמד או מועמדת ,אלה או אחרי ,+אפשר יהיה לדו בנושא הזה .וזה נרש +בפרוטוקול,
וראשהעירייה ,שאני שמעתי בשמחה שהוא חזר ארצה והול לחזור למלא את תפקידיו ,אבל כא
לא קויימה ההבטחה שניתנה לנו .כי א +אני לוקח את הרובריקה ,את הטור השכלה עיסוק,
ואומרי +לי על אד +זה או אחר ,ואני לא בא בטענות על בני האד +שמוצעי +כא ,חלק +אני
מכיר ,חלק +אני לא מכיר .אבל א +אומרי +לי לגבי מישהו ,שהוא צרי להיות בגו -סטטוטורי,
ש 60%מתקציבו באי +מקופת העירייה ,קרי אזרחי ותושבי תלאביב ,כתוב :פנסיונר עיריית תל
אביב ,סג יו"ר המועצה הדתית תלאביב יפו .זה לא מספק אותי .אני חשבתי שיתנו לי איזהשהוא
פרוט כדי שאני אוכל לעמוד,

קריאה
תברואה.

מר וירשובסקי
על מהות ,+יכולת +של האנשי ,+וזה לא נית לי.

מר מזרחי
זה המלצה של ראש הממשלה ,אתה לא סומ עליו?

מר וירשובסקי
אני סומ על ראש הממשלה בצורה רצינית ביותר ,יחד ע +עוד  150,000אנשי +שעמדו אתמול
במקו +מסויי .+אבל אני צרי למלא כא תפקיד סטטוטורי כחבר מועצה ,לאשר רשימה של חברי
המועצה הדתית לתלאביב יפו .אני רוצה לדעת את מי אני מאשר ,או לדעת שיש גו -שבודק את
זה כמו שצרי .כאשר מאשרי +חברות עירוניות יש ועדה שהיא בודקת .כאשר יש גופי +אחרי,+
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עיסוק :מהנדס ,מנהל "בשביל הכנסות",

מר שומר היו"ר
חברת "בשביל ההכנסות".

מר וירשובסקי
בשביל מי ההכנסות? אולי בשבילו? אינני יודע .על כל פני ,+הרשימה שהוגשה לנו כא ,לא
מאפשרת באמת להיות בטוח שאנו בוחרי +את האנשי +האמיתיי .+זו ההערה הראשונה.
הערה שניה :הא +אנו בוחרי +היו +ג +את יו"ר המועצה? הא +זה הול לפי מספרי ?+הא+
מספר ,1

מר שומר היו"ר
מספר  ,1כ .מאשר את כול.+

מר וירשובסקי
הא +מרדכי חתשואל הוא אוטומטית אמור להיות היו"ר?

מר אלנת
לא.

מר וירשובסקי
אני שואל ,ותענה לי בבקשה הרב אלנת כשאני אגמור את השאלה .א +הוא נבחר כחבר מועצה
דתית ולא נבחר כיו"ר,

מר אלנת
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מר וירשובסקי
אז מי בוחר את היו"ר?

מר אלנת
את היו"ר המועצה בוחרת.

מר וירשובסקי
ה +בוחרי.+

מר שומר היו"ר
ה +מתוכ.+

מר וירשובסקי
בסדר ,הבנתי ,ה +מתוכ.+
אז אני מבקש שא +הרשימה הזאת תאושר ,שאנו נצר -בקשה ,בקשה של חברי המועצה ,שאולי
איננה מחייבת ,אבל היא בוודאי בקשה שצרי לשקול אותה מבחינה מוסרית :שכל עוד לא
מסתיימת החקירה נגד מר חתשואל ,שלא הוא יתמנה כיו"ר.

מר אלנת
כאשר תסתיי +החקירה ,הוא יצטר להשעות את עצמו.

מר שומר היו"ר
אתה לא מקשיב מה שהוא אמר .הקשבת?

מר וירשובסקי
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ברגע שהאיש ,התיק יועבר לפרקליטות ,לדעתי הוא צרי להשעות את עצמו .כל זמ שהתיק עדיי
בחקירה משטרתית ,אני חושב שמ הראוי שהוא לא ישעה את עצמו מלהיות חבר ,אבל אני לא
יודע א +הוא צרי להתמנות כיו"ר.

גב' הר
בדירקטורי +שאנו ממני ,+יש ג +נושאי +שבגינ +אי אפשר להתמנות כדירקטור.

מר וירשובסקי
אני לא יודע ,אני לא רוצה לגזור באופ אוטומטי גזירה.
אז אני אומר שני דברי:+
א .אני רוצה להביע את אי שביעות רצוני מהעובדה שלא קיבלנו  ,חר -ההבטחה של ראש
העירייה ,והוא בדר כלל או במרבית המקרי +מקיי +את הבטחותיו ,לא קיבלנו שו +ביוגרפיות
על האנשי +האלה.
וב .אני הייתי מציע להמלי $בפני המועצה הדתית ,שהיו"ר לא ייבחר עד שהדברי +יתבהרו.
תודה.

מר שומר היו"ר
יש מישהו שעוד רוצה להתייחס?
רו ,אחר כ אני את ל.

מר לוברט
כבוד ידידי הנכבד ,אדוני היו"ר ,אדוני המ"מ ,חברות וחברי +יקרי.+
כמוב שאי לי ברירה ,אני צרי לענות לידידי הטוב הרב רו לוינטל ,שמגלה בקיאות עצומה
בענייני דת.
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אה ,הוא קיבל תואר של רב?

מר לוברט
כ .הוא לא זקוק למועצה דתית.

מר ויסנר
הוא לא אמר את זה.

מר לוברט
אני מבי שהוא לא זקוק ,נו בטח שהוא לא זקוק ,הוא לא צרי ,יש לו הצעות ייעול.
גילה ,יש לי קול יותר גבוה ממ ,בלי רמקולי +אני ג +יכול ,אל תפחדי.

מר שומר היו"ר
היית +כל כ בסדר ,היית +בסדר כול.+
הלאה.

מר לוברט
אריה ,אתה לא צרי לעזור לי .תאמי לי ,הקול שחנ אותי הקב"ה זה בסדר .אי לי בעיה ע +זה.

מר שומר היו"ר
דבר.

מר לוברט
אז הוא כמוב מציע שהוא יכול לעשות סדר ,לא צרי את כול +ש ,+מינוי אחד ב 70%הוא מסדר
את כל המועצה הדתית .הוא את תפקידו כסיעת שינוי עושה בצורה נפלאה .הבג" $הראשו שהוא
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שינוי להלח +ביהדות ,אז זה הבג" $הראשו .לטובת בוחריו הוא מצליח מאוד ,אי שו +בעיה,
הוא עושה את זה בצורה אנטישמית כל כ יפה ,לא צרי אות !+כשיש כאלה .בעירייה כשיש
 8,000עובדי,+

מר שומר היו"ר
.7,000

מר לוברט
הוא לא בא להציע אולי מספיק  4,000עובדי .+זה הכל מסודר ,אי לו שו +הערה.
זה שהאופרה מקבלת  13מליו והמנהל ש +מקבל פי כמה מהיו"ר ,אי לו בעיה ,על זה הוא לא
דיבר א -פע .+מועצה דתית יש לו בעיה.
מרדכי שב ,שב ,אתה מסתיר לי.
אז אתה מבי ,הכל מסודר .אלה שמקבלי +את המליוני +אי בכלל דיו .הבאתי דוגמא ,אני לא
יודע מה זה אופרה ,לא מכיר ,לא הייתי.

מר גלעדי
הוא לא אמר שהוא לא רוצה מועצה דתית.

מר שומר היו"ר
ארנו ,ארנו.

מר וולו"
למה אתה מדבר על דבר שאתה לא מכיר?

מר לוברט
הוא אמר ,לא אני.
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זה מקבל  13מליו והמועצה הדתית מקבלת  10מליו ,הוא היה צרי לדבר ולבדוק ג +ש +מה
קורה .אי פה צדק .כמה מקבל ש +המנהל  ג +אני לא יודע ,אבל לפחות שהיה בודק .מועצה
דתית זה שחיתות ,זה זה ,זה זה ,אתה מבי מה עומד מאחורי הדברי +האלה.
לכ אני אומר לאנשי סיעת "שינוי" ,הוא עושה תמורה .לא" ,תמורה" בשקט היו.+

גב' שביט
מספיק הרגזת אותי ואני תכ -אדבר.

מר לוברט
לא ,זה במכונית .את תגידי לי הכל במכונית ,לא פה.

מר שומר היו"ר
במכונית?

מר ויסנר
רו ,שמעת?

מר לוברט
לא לא ,היא לוקחת אותי טרמפ הביתה.

מר שומר היו"ר
זה בסדר.

מר לוברט
רו ,אנו רואי +באמת מה עומד מאחורי הדברי ,+מה מניע אות ,אבל אתה לשיטת עושה נכו,
אבל כמוב שכול +רואי +שזה חוכא והיתלולה.
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מר שומר היו"ר
זה דיו רציני ,אל תעשו מזה .יש פה כמה נושאי +מאוד רציניי.+

גב' דיי
חברי חברותי ,אני מבקשת הערה קצרה ברשותכ +כתשובה לחברת המועצה גילה הר .$אכ
מפלגתי – "מר"ציחד"

מחוייבת לייצוג נשי +מוגבר ככל האפשר ,מבחינתנו  .40%אנחנו

מסתדרי , +ג +במפלגת וג +במפלגתי מסתדרי +לא רע .לכ נאמר לי ,ואני לא אומרת את זה
במוסמכות ,אבל נאמר לי שסיעת "מר"ציחד" תחלי -את הגבר הנמצא ברשימה במועצה הדתית,
תו זמ קצר ,באשה .יתרה מזו ,לשמחת +של רו וזהר ,באשה רפורמית.

שאלה
אפשר להצביע היו?+

גב' דיי
לא מצביעי +היו ,+שלא יהיו אי הבנות .לא מצביעי +על החברי +מטע +ראש העיר.

מר שומר היו"ר
עוד לא החלטנו.

גב' דיי
לא מצביעי .+מצביעי +רק,

קריאה
לא.

מר שומר היו"ר
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גב' דיי
אני מביאה דברי +מהיוע $המשפטי .אני מביאה את הדברי +שנאמרו לי לפני דקה על ידי היוע$
המשפטי.

מר שומר היו"ר
טוב ,אני לא יודע מזה עוד ,אבל תכ -נשמע אותו.

גב' דיי
אנחנו מצביעי +היו +רק על התוספת של ממוני השר ,כ נאמר לי.

מר שומר היו"ר
לא לא מה שאני יודע ,אבל תכ -נדבר על זה.

גב' הר
אני מבקשת פה שאנו נקיי +הצבעה על החלטה שבה  4נשי +ישמשו במועצה הדתית.

מר שומר היו"ר
רשו +לי מה שאמרת ,אני אחזור על זה.

גב' מינקה
חברי +יקרי ,+כמי שהיתה חברה במועצה הדתית מטע +סיעת המפד"ל בקדנציה הקודמת.

מר אלנת
הקודמת של הקודמת.
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הקודמת של הקודמת ,בסדר.

גב' מינקה
על כל פני ,+כאשר אז הצלחתי שבתו סיעתי ,בתו סיעת המפד"ל אני אבחר לכה במועצה
הדתית ,כמי שמוצאת את המועצה הדתית כגור +חשוב למת שרותי ,+אני רואה בכ שבסופו של
דבר הסיעות ,מאחר שההרכב הוא הרכב סיעתי ,אנחנו לא יכולי +לצערי לקבוע את גבול ה,30%
כי אז תמיד תישאר השאלה מיהו ה .30%כאשר אנו מתבקשי +בדירקטורי +לתת שמות של
לפחות  30%נשי +אי לנו בעיה ,כי יש לנו את האפשרות למנות ,O.K .אז על חשבו מי יבוא
ה ?30%זה סיפור לא פשוט לפי דעתי ,לצערי ,אני אומרת שוב ,בגלל הנושא הסיעתי .על כ אני
שמחה ששר הדתות החליט בתו הרשימה שלו להכניס אשה אחת .אני לא רואה היו +שבהרכב,
וודאי לא של העירייה ,שהוא כבר נבחר למעשה ההרכב של העירייה ,לפחות לא בסיעה שלי אני
לא רואה את האפשרות להעביר מינוי של אשה למועצה הדתית ,אני מניחה שכ ג +בסיעות
אחרות ,על כ נראה לי שאנו נשמח בנציגה האחת.
אני חושבת שחלק מהדברי +שרו הציג פה בתחילת הדברי +שלו היו פשוט מבחינת האינפורמציה
דברי +לא מדוייקי ,+ג +על הוועדה הממונה של השר ,הוועדה הממונה היא של שני +לפחות.

מר לוינטל
רק אחד בשכר.

גב' מינקה
ג +היו +רק אחד בשכר ,כי סגני ראש המועצה אינ +מקבלי +שכר .אז א +אנו רוצי +להביא
אינפורמציה ,אני מתייחסת אלי ברצינות ,א +אתה רוצה לתת אינפורמציה צרי לתת אותה
במדוייק .ג +בהרכב של מועצה דתית של  11השכר יהיה של אחד ,או יו"ר המועצה  ,או מנכ"ל
א +יוחלט למנות בשכר ,ובכל מקרה יהיה רק מקבל שכר אחד.

מר לוינטל
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את רוצה אינפורמציה מדוייקת.

גב' מינקה
בסדר ,בוא .ולפחות שלא תתקבל פה ההרגשה רו ידידי ,שיש ש 11 +אוכלי חינ.+

מר לוינטל
הלשכות שלה ,+הטלפוני +שלה.+

גב' מינקה
חשוב להדגיש את זה.
הדבר השני שרציתי להדגיש :אני שמחה על הרצינות שאתה מתייחס ל REZUMEשל האנשי,+
היתי מאוד שמחה שבכל שאר התחומי +אתה תתבע ג +כ את הרצינות הזאת ,לא ראיתי את זה
עד כה .בעיני ,בעיני אד +שמתייחס ברצינות ובהגינות זה מעורר דרשיני למה דווקא כשזה מגיע
לסוגיית שרותי הדת יש את התביעה הזאת.
באופ כללי מה שאני מאוד מקווה ששרותי הדת בתלאביב יינתנו ברמה שמכבדת את שרותי
הדת ומכבדת את תושבי העיר תלאביב יפו ,השרותי +האלה ה +חיוניי .+אנו צריכי ,+כפי
שאמרת ובצדק ,ואני שמחה שאתה מתגייס לכ ,לדאוג שאנשי +יקבלו את שכר +בזמ כדי
שבאמת השרותי +יוכלו להינת.

גב' שביט
אני רוצה לבקש מחבר המועצה נפתלי לוברט לחזור בו משתי הערות:

מר לוברט
מראש ,לא חוזר.

גב' שביט
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הביקורת הזאת ע +מילת הגנאי הנוראה אנטישמיות .אנטישמיות היא עניי רציני מידי .בתור מי
שלמדה את העניי אני ממש ,אני מוחה בתוק -על כ שאתה כינית את דבריו של חבר המועצה
לוינטל בתואר אנטישמיות.

מר לוברט
הוא חבר לסיעה אנטישמית.

מר שומר היו"ר
לא .נפתלי! לא לא ,אני לא מקבל.

גב' שביט
ג +לא כל מי שמדבר נגד רמת שרותי הדת ומותח ביקורת על שרותי הדת הוא נגד היהדות .ולכ
אני מוחה,

מר לוברט
אד +שפוסל לשבת ע +יהודי +מסוג שהוא ,אני לא יודע איזה הגדרה.

מר שומר היו"ר
לא צרי להגיד שו +דבר ,נפתלי .בבקשה ,אני מבקש.

מר לוברט
הפסול שלו הוא בגלל שיש לו זק?! זה בדיוק מה שאני אומר.

מר שומר היו"ר
בסדר .לא לא .לא לא.
אני מצטער על כ .לא .ואני מבקש ממ ,תקשיב לה.
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גב' שביט
אני מוחה על שתי האמירות האלה ,ואני רוצה לומר שזה היה לא במקו +ולא ראוי.
אני בנוס -רוצה לציי ,שאני חושבת שסיעת "שינוי תמורה" בהחלט חושבת שתושבי תלאביב
צריכי +לקבל שרותי דת ,אבל ה +צריכי +לקבל אות +בצורה מסודרת ויעילה ,בדיוק כמו
שתושבי תלאביב שאינ +מעונייני +בקבלת +של שרותי דת ,צריכי +להיות מעונייני +לקבל את
השרותי +האלה בכל תחו +הפרט בצורה מכובדת ויעילה ,והדבר עדיי לא קיי .+כ שג +בעניי
הזה כדאי לומר את הדברי +בצורה מדוייקת.
ועוד הערה לפרוטוקול :אי מוסד יותר מסודר מ האופרה הישראלית ויעיל ממנו .כדאי שתדע
שהאופרה הישראלית היא המוסד היעיל ביותר ברמה עולמית .הניהול של האופרה והתקציב שלה
הוא התקציב המאוז ביותר ,שאי לו תקדי +בעול ,+מפני שזה הגו -היחיד שההכנסה שלו מ
הציבור היא יחסית נמוכה לעומת ההכנסה שלו מ הקהל .לכ אני חושבת שג +לא היה מקו+
לכרו את התקציב שנית לאופרה בשאלת התקציב של המועצה הדתית.

מר לוברט
לא אמרתי שהמצב לא טוב ש ,+הבאתי דוגמא :כמו שחוקרי +פה צרי לחקור ש.+

מר שומר היו"ר
רבותי ,רו ,אתה ביקשת הערה ,מהמקו .+אחר כ אני רוצה להתייחס לאחז .רו ,רצית לומר
הערה אישית ,מהמקו.+

מר לוברט
בהצעת התקציב ,כאשר קיצצו בחינו את ההסעות והאוכל לילדי +הוא לא עמד וצעק פה .הדת
בוער בו .אוכל והסעות של ילדי +זה לא עניי אות אפילו .רק המועצה הדתית.

מר שומר היו"ר
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למטה אתה לא נות לי .ואני למעלה לא יכול להגיד את כל מה שאני רוצה להגיד כיו"ר.

מר לוברט
למה על קיצוצי +שדיברו  ,הוא לא נלח .+במועצה הדתית כ.

מר שומר היו"ר
מה קרה מר לוברט? אתה למעלה משתיק אותי למטה .אני למעלה רוצה להשתיק אות למטה,
אתה לא נות.

מר לוברט
למה כשדיברו על הקיצוצי +הוא לא נלח +כפי שהוא נלח +על היהדות?

מר שומר היו"ר
תקשיב ,תקשיב .קוד +כל ג +לי יש מה לומר ,אבל אני לא רוצה לומר .אני את לרו .יש כמה
דברי +שנאמרו פה וזה די רציני.

מר לוברט
לא .א +הוא רוצה להיות שחק באופרה ,אז לא פה.

מר שומר היו"ר
לא לא לא .אל תתייחס למילי +האלה ,ונקשיב כולנו אחד לשני הרבה יותר טוב.

מר ויסנר
אני חייב אבל להגיד לו משפט :ואהבת לרע כמו .תרגע.

מר לוינטל
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לאנטישמי .זו מילה ,אני חושב ,קצת חמה.
דבר שני :אנו ראינו השבוע כיצד גו -לא יעיל שקשור לשרותי הדת ,כמו החברה קדישא ,מופיעה
כתבה בעתו שזורקי +חלקי גופה פה וחלקי גופה ש .+זה היה בעתו על שני עמודי ,+וכאשר
המונופולי +האלה לא מטופלי +ולא נבדקי,+

מר לוברט
לא .א +זה יהיה בידיי +של חילוניי ,+זה יהיה טוב.

מר שומר היו"ר
נפתלי ,אני מבקש.
רו ,עזוב את העתו ,תתייחס להערה אישית.

מר לוברט
לא יכול להיות שכל מה שיהודי דתי עושה ,זה לא טוב ,רק מה ש…

מר שומר היו"ר
הוא לא אמר את זה .יש הרבה דברי +שהוא לא עושה ג +כ בסדר .יש דברי +שחלק אחר לא
עושה בסדר.
רו בבקשה ,עזוב את העתונות כרגע.

מר לוינטל
היו +בבית משפט אנו משכנו את העתירה בתנאי שנשאיר אותה ,על ידי כ שהובטח לנו שיתוקנו
וירופאו הליקויי +שהיו בפע +שעברה .והליקויי +היו שכל השמות – לא דנו בה .+ואני מצפה
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מה שדובר בבית המשפט.

מר לוברט
אחרי שהשופטת איימה עליו שהוא ישא בהוצאות המשפט ,הוא הוריד את זה.

מר לוינטל
בכל השמות ידונו היו.+

מר שומר היו"ר
אחז ,היוע $המשפטי ,אני רוצה להתייחס ,אני פשוט מעלה ג +את הצעתו של רו לוינטל ,ג +מה
שאמרה גילה וג +מה שאמר מרדכי וירשובסקי .אני לא צרי לחזור ,אבל אני מבקש מכ +קוד,+
לפני שאנו מאשרי +את הרשימה ,תתייחסו למה שה +אמרו ומה המלצתכ +לאור הדברי.+

עו"ד אביד – ס' בכיר ליועמ"ש
אני רוצה להתחיל ע +מה שמר לוינטל אמר עכשיו לגבי הרכב הרשימה שבא לדיו :פסק הדי
במפורש ,העתירה נמחקה אחרי שבית המשפט ,הגב' גרסטל,נתנה למר לוינטל ולעורדינו להבי
בצורה די ברורה שצרי למחוק .וא +מדברי +על הוצאות ,אז יש עוד חיוב בהוצאות בצוהביניי,+
שהבקשה לקבל אותו נדחתה ומר לוינטל חוייב בהוצאות.

מר שומר היו"ר
זה נכו.

עו"ד אביד – ס' בכיר ליועמ"ש
זה בקטע של ההוצאות.
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זאת עובדה רו ,אנחנו יודעי +את זה.

עו"ד אביד – ס' בכיר ליועמ"ש
זאת עובדה ,ההחלטות ישנ פה.

קריאות

מר לוברט
העתירה כל כ רצינית ,שאתה צרי לשאת בהוצאות.

מר שומר היו"ר
רבותי ,תתנו ליועצת המשפטית רחל אביד לומר את דבריה ,בסדר?

עו"ד אביד – ס' בכיר ליועמ"ש
כל החומר נמצא כא ,וא +מישהו רוצה לעיי ,בהחלט יכול.

גב' הר
איפה?

עו"ד אביד – ס' בכיר ליועמ"ש
זה התיק .סליחה ,אני צריכה אותו.
התגובה שמר לוינטל דיבר עליה ,שהוא קרא לה מכתב שאני הגשתי ,אומרת כ בנקודה של על מי
ועל מה מצביעי :+כעולה מכתבי התגובות לבקשה החליט משיב  "22שזה ראש הממשלה ,שהוא
לצור העניי שר הדתות ,וג +קיבל את הזהות השישית בש +הרבנות המקומית ,מתוק -החוק
שנות לו סמכות שיורית" .כעולה מכתבי התגובה לבקשה החליט משיב  22להציע רשימת
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-29מועמדי +מעודכנת הכוללת שישה מועמדי ,+בהתא +להוראות סעי 3 -לחוק שרותי הדת .רשימה
זו עומדת להצגה בפני מועצת העירייה בישיבה שנועדה להתקיי +בערבו של יו +א'" .מפני שאת זה
הגשתי ביו +חמישי בערב .על פניה מספקת מענה למקצת מטענות העותרי ,+ככל שה נוגעות
למועמדות של עדי מרדכי גרוס ולייצוג האופוזיציה .הוא הדי במועמדותו של מר חתשואל אשר
ממילא טר +אושרה על ידי השר ,על ידי משיב  ,22ואשר תנאיו של המשיב לאישורה פורטו
בתגובה שהוגשה מטעמו.
מה שאני רוצה לומר זה שמה ,שאמר מר לוינטל קוד +פשוט היה הטעייה .במפורש הצהרנו
והודענו לבית המשפט שהיו +באי +לדיו ששת המועמדי +שהעלה ראש הממשלה.

מר שומר היו"ר
של השר ,השר לענייני דתות.

עו"ד אביד – ס' בכיר ליועמ"ש
השר לענייני דתות לצור העניי.
אני רוצה להבהיר עוד משהו שאולי התמסמס כא 11 .המועמדי +ה 5 +מועמדי +של מועצת
העירייה שהעירייה אישרה אות +ב 14במר ,$וקבעה אות ,+וכרגע השר הוא זה שצרי לאשר
אות +לפי הסמכות שיש לו בחוק שרותי הדת .ששת האנשי +שמופיעי +פה היו +אלה מועמדי
השר שהעירייה צריכה לאשר אות ,+לפי אותו סעי -בחוק.
הערה אחרונה ,לגבי שני הממוני +וכו' .אמר מר לוינטל אני חושב שב 2במאי פגה המועצה
ולמעשה לא נית לחדש אותה עד הקדנציה הבאה של העירייה .זאת שאלה פרשנית ,שאני חושבת
שהפרוש הנכו של חוק המדיניות כלכלית הוא ,שכ נית להמשי ג +במהל הקדנציה הזאת.
עור הדי שמייצג את מר לוינטל לא חושב כמוני ,ניהלנו על זה בהחלט שיחה ,ומי שמוסמ
להכריע זה הבג" $אפילו לא בית המשפט הזה.

מר שומר היו"ר
היוע $המשפטי בבקשה.
ג +תאמר בדברי מה אנו הולכי +לאשר כרגע היו.+
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עו"ד בארי – היוע המשפטי
קד +כל מה שמונח בפני המועצה בסדר היו +זה אישור מועמדי שר הדתות ,ותו לא.

מר שומר היו"ר
רק את השישה שמות.

עו"ד בארי – היוע המשפטי
שהציע שר הדתות.

מר שומר היו"ר
לזה ההתייחסות.

עו"ד בארי – היוע המשפטי
לזה זומנה המועצה לישיבה שלא מ המניי ,וזה מה שעומד כרגע על סדר היו.+
הדבר השני שאני רוצה לומר :זאת באמת שאלה פרשנית ,אבל עמדתו היא – שהמוסד שנקרא
מועצה דתית במוב של המועצה הציבורית שלו ,לא בטל מ העול ,+והסמכות של שר הדתות
למנות שני אנשי +מטעמו שינהלו את המועצה ,זאת סמכות לתקופה מוגבלת ,עד שיש בעצ +את
ההרכב הדמוקרטי המקורי של המועצה הזאת.
והדבר האחרו הוא :שאני ראיתי את החלטת הממשלה שקובעת את הכשירות של אנשי+
שיכולי +להתמנות כממוני .+א +מר לוינטל סבור שלפי הקריטריוני +האלה יכולי +להתמנות רק
אנשי +שנגיד ,מומחיות +בהבראת חברות ,זו ממש טעות ,אפשר ג +למנות אנשי +שה +רחוקי+
מזה.

מר שומר היו"ר
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אני מבי כ :שכרגע אנו מתבקשי ,+ואני תכ -אתייחס ג +לדברי גילה וג +לדברי מרדכי
וירשובסקי .כרגע חברי המועצה מתבקשי +לאשר את ששת השמות שמונחי +בפניה.+

עו"ד בארי – היוע המשפטי
בלבד.

מר שומר היו"ר
מ 1עד  .6זה דבר אחד .זה הכל .כאשר אנו ,בהתייחסות לדברי רו לוינטל ,לא מפרידי ,+סליחה
שאני אומר את זה ,מרדכי חתשואל מיתר האנשי.+

קריאה
הוא לא ברשימה.

מר שומר היו"ר
הוא לא ברשימה ואני לא מעלה אותו.
שמעתי .אני מבי שחברי המועצה הבינו את זה.
דבר שני ,אני רוצה את התייחסות להצעה של גילה לגבי  4מועמדות נשי ,+א +כ או לא להעלות
את זה פה להצבעה.

קריאות

מר מזרחי
זה לא רלבנטי.

מר שומר היו"ר
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מר מזרחי
זה מועמדי +של השר.

מר שומר היו"ר
אני יודע .גילה דקה ,גילה .אחז ,אני מבקש את התייחסות .אבל מותר ליוע $המשפטי להתייחס
לזה? הוא יגיד שהוא מוריד את זה ,אני מוריד את זה .אחז ,אתה יכול להתייחס לזה?

עו"ד בארי – היוע המשפטי
אנחנו יכולי +לאשר או לא לאשר את מועמדי השר .א +המועצה לא רוצה לאשר את המועמדי+
האלה,

מר שומר היו"ר
רגע ,רגע גילה.

גב' הר
אני מעלה הצעה ,חייבי +להצביע עליה.

מר ספיר
איזו הצעה?

מר מזרחי
ההצבעה היא הא +מאשרי +את זה או לא.

גב' הר
מה פתאו ?+אני יכולה להעלות איזו הצעה שאני רוצה.
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מר מזרחי
את יכולה לאשר או לא לאשר.

מר שומר היו"ר
גילה ,שבי שבי במקו.+

עו"ד בארי – היוע המשפטי
אני לא מתווכח את.

קריאות

עו"ד בארי – היוע המשפטי
אני לא מתווכח את .אלה מועמדי השר ,א +המועצה רוצה לאשר אות ,+שתאשר.
אני רוצה רק למע הסדר הטוב לומר לגבי מוטי חתשואל ,שמודע היטב למצבו ,ג +דיברתי אתו
באופ אישי ,והוא יודע שא +חלילה יוגש נגדו כתב אישו +המועצה תצטר להרהר בהמש
כהונתו.

מר שומר היו"ר
שמעתי ,שמעתי.

מר ויסנר
בואו נעשה אחרת ,בעקבות מה שאחז אמר.

מר ספיר
זה לא על סדר היו.+
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אחז ,אני ג +מבי שלדברי +של חבר המועצה מרדכי וירשובסקיאי מה להעלות +כרגע ,על מנת
ששני דברי +שהוא העיר :ביוגרפיה יותר רחבה,

מר ויסנר
סליחה .כבוד המועצה חשוב לכולנו .במקרה של חתשואל זה לא נעי +לחברי המועצה לאשר .אני
מציע ,בנוס -לתת הערה נוספת ,שבמידה שתהיה העמדה לדי ,האיש ישעה את עצמו .זה מ הדי
ומ הצדק.

מר לוינטל
זה לא על סדר היו.+

מר ויסנר
מה אתה מפחד מזה? א +אי העמדה לדי?!

מר שומר היו"ר
אני הבנתי את מה שאתה אומר פאר ,אתה חוזר על דברי חבר המועצה וירשובסקי בסגנו אחר.
אחז ,לאור מה שאתה אמרת אני מבי את המסקנות ,אנו מעלי +א ורק ,סליחה שאני אומר את
זה גילה,

מר ויסנר
ע +הערה.

מר שומר היו"ר
אני לא אומר הערה ,אני לא רוצה להגיד הערה.
את רוצה לומר משהו גילה ,תאמרי מפה.

פרוטוקול ישיבת המועצה השמונה עשרה
ישיבה שלא מ המניי מס' 11
מתארי כ"ה אייר תשס"ד )(16.5.2004
-35מר לוינטל
ה +פשוט עבדו על בית המשפט.

מר מסלאוי
ע +כל התסבוכת הגדולה שיש ,למה צרי לאשר את זה היו ?+למה אי אפשר לדחות את זה? למה
צרי למהר?

מר שומר היו"ר
קיבלתי ,שמעתי.

גב' הר
 .1לקראת הדיו פה היינו צריכי +לקבל את הניירת של בית המשפט ,כולל ההחלטה .זה אחד .בלי
זה פה אנשי +מתקשי +לקבל החלטות .לא ממש הבנו את מה שהגב' אביד אמרה.

מר שומר היו"ר
אני מקבל את דבריה.

גב' הר
אני לא.

מר שומר היו"ר
את לא .בסדר.

מר שומר היו"ר
אני מקבל .וודאי .בשביל זה היא עובדת אצל היוע $המשפטי ,ויש לה מה להפסיד ,את התואר
שלה ,א +היא לא אומרת דברי +נכוני.+
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דבר שני :כאשר מתקיי +דיו ועולה חבר מועצה ומציע הצעה להצבעה ,וזאת ההצעה מרחיקת
הלכת ,חייבי +לקיי +על זה הצבעה.

מר ספיר
על מה? בואו נחליט שמחר יו +רביעי ונצביע על זה.

מר שומר היו"ר
אני מבי שאת +כועסי +עלי .אנו עושי +הצבעה לגבי הצעתה של חברת המועצה גילה הר.$

מר ספיר
לא.

מר שומר היו"ר
אחז?

גב' הר
אתה חייב להצביע.

מר ספיר
על מה?

גב' הר
נשי +במועצה הדתית .תגיד אתה לא רוצה.

מר וולו"
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גב' הר
איזה לא על סדר היו?+

מר שומר היו"ר
אחז אמר שמותר לעשות את זה .רבותי ,בשביל זה יש יוע $משפטי .אתה אמרת כ?

עו"ד בארי – היוע המשפטי
אמרתי כ.

מר ספיר
על מה?

גב' הר
על ההצעה שלי.

עו"ד בארי – היוע המשפטי
על ההצעה שלה.

מר שומר היו"ר
אנו הולכי +לפי הסדר הבא.

מר שומר היו"ר
אחז שמעתי .שבי במקו +גילה.
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ההצבעה היא לאשר או לא לאשר.
אני רוצה לומר משהו .אפשר?

עו"ד בארי – היוע המשפטי
היא יכולה להציע לא לאשר בגלל שאי מספיק נשי .+זהו ,ועל זה תצביעו.

מר ספיר
אני רוצה לשאול שאלה את היוע $המשפטי ברשותכ .+על סדר היו +יש נושא אחד שאני מבי
אותו :הא +לאשר או לא לאשר .אמת?

עו"ד בארי – היוע המשפטי
נכו.

מר ספיר
יש אפשרות להצבעה אחרת בנושא הזה? על נשי ,+גברי ,+ט ?-אני לא מבי מה הסיפור הזה.

גב' הר
אני לא אומרת נשי +גברי.+

מר ספיר
סליחה ,על סדר היו +יש אישור מועמדי השר ,כו או לא .זה הדבר היחיד שאפשר להצביע עליו
עכשיו .אני מבקש שלא תהיה הצבעה אחרת בנושא הזה.

קריאה
קדימה ,תצביע.

פרוטוקול ישיבת המועצה השמונה עשרה
ישיבה שלא מ המניי מס' 11
מתארי כ"ה אייר תשס"ד )(16.5.2004
-39-

עו"ד בארי – היוע המשפטי
זה יותר סמנטיקה.

מר שומר היו"ר
תפסיקו להגיד לי קדימה .ע +כל הכבוד לאינטליגנציה של כול ,+חבר המועצה סג ראש העירייה
דורו ספיר ,ת לי ג +משהו להגיד .יעל .רבותי ,או שאת +נותני +לי את הכבוד המגיע לי ,או לא.
אחז.

עו"ד בארי – היוע המשפטי
אני אגיד מדוע אני סבור שצרי להצביע על ההצעה שלה.

מר שומר היו"ר
אחז ,אני רוצה משהו לומר לתשומת לב .הלוא אני מסתכל עלי כל הזמ ואני ג +שומע מה
שהוא מדבר כא ,אני מקשיב ,יש לי שששש ,אתה יכול לשאול בחיל האוויר .אני רק רוצה לשאול
אות משהו .א +אתה אומר אישור,

קריאה
שש שש זה בעיניי.+

מר שומר היו"ר
ג +באוזניי.+

מר מסלאוי
ג +אתה מחיל האוויר?

מר שומר היו"ר
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לגבי ההצעה הזאת :א +אתה אומר ההצעה הזאת ,אנו מצביעי +על ההצעה הזאת .אתה רמזת לי
ואמרתי לי :כ להתייחס אליה .אני רוצה שתייחס עכשיו שכול +ישמעו .לא רק שאני שומע
אות ,שכול +ישמעו ,ואז נתייחס לזה.

עו"ד בארי – היוע המשפטי
אני אסביר למה :בגלל שא +ההצעה של גילה הר $מתקבלת ,המשמעות היא שלא רק שהמועצה
לא אישרה את מועמדי השר ,אלא שהיא מאותת לו תכניס יותר נשי .+זאת המשמעות .לכ זה
לא כ ולא ,יש פה ג +לא תוכני .לכ אני כ מציע להצביע.

קריאות

מר ויסנר
אני שואל את אחז .ההצעה מרחיקת הלכת שלי היא שיהיו מגיל  80ומעלה  .זו ההצעה שלי.
מרחיקת לכת יותר .זה מרחיק לכת ,מגיל  80ומעלה.

מר שומר היו"ר
פאר מה אתה רוצה? תודה.
חברה ,אני ניגש עוד דקה להצבעה ,רו ,ואחר כ ממלא מקו +ראשהעירייה.

מר לוברט
יש סיבוב שני עכשיו?

מר לוינטל
יש סיבוב שני .אי אפשר לצעוק מהרחבה.
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כי א +יש סיבוב שני ,ג +אני רוצה.

מר שומר היו"ר
לא.
ג +אנחנו אשמי ,+ואני לא אגיד מי זה אנחנו .ג +אנחנו אשמי +שאנו מעבירי +את זה לצחוק .אז
תנו לי רגע בשקט .ג +אנחנו גורמי +לאיבהירות הזאת .אנחנו זה כול.+
תפסיקו.

מר לוינטל
חברי ,+א +היה פה קצת שקט היתי מעיר את זה מהמקו.+
אני חושב ,כמו שאני הבנתי היו +בבית המשפט ,וכפי שביקשתי ,וכדי למנוע שנחזור לזה עוד פע+
לבית משפט ונחזור ע +זה עוד פע +לפה ,ונמשי להתגלגל ע +זה עוד ועוד ועוד ,אינני מבי מה
מפריע לכ ,+הרי ממילא יש לכ +את הרוב כא ,מה מפריע לכ +שבשביל מינהל תקי נעבור על ש+
ש ,+סה"כ  11שמות,

מר ספיר
יש פה שישה שמות.
מר לוינטל
וא +יש למישהו משהו לומר נצביע על השמות האלה .אומרת כא יעל דיי .סליחה רגע ,די.
אומרת כא יעל דיי ממר"צ ,ישראל כה כנראה לא ימשי ,חתשואל ,יש לו סיפור אחר .למה
להצביע אוטומטית ובעוד שבועיי +להחלי -עוד פע +את השמות? בשביל מה? זה שאלה ראשונה.

מר שומר היו"ר
שמענו ,שמענו.

מר לוינטל
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שרעבי ,איננו גר ג +הוא בתלאביב אלא גר בראשהעי ,ואני רוצה לדו בזה .אני רוצה לדו ש+
ש .+תודה.

מר לוברט
הוא גר אצל ההורי +שלו.

מר לוינטל
הוא גר אצל ההורי +שלו בגיל  ?50שיקנה דירה.

מר שומר היו"ר
אדוני מ"מ ראש העירייה מר נת וולו ,בבקשה.
גילה שבי.

קריאות

מר וולו"
אני חושב שאנו מסבכי +את עצמנו שלא לצור.
על סדר היו +היו +אנו צריכי +לקבוע בהצבעה  ,הא +אנו תומכי +במועמדי השר או לא ,וזה ללא
קביעה א +יש יותר נשי +או פחות נשי .+וזה בנפרד מהצעתה של הגב' גילה הר $שהיה טוב שהיו
יותר נשי +במועצה הדתית ,אבל לא בי מועמדי השר כי לא אנחנו קבענו אות .+ולכ ,צרי קוד+
כל לקבוע מועמדי השר ,ונדמה לי שיש כא רוב שאנו נאשר את מועמדי השר .לאחר מכ מעלה
הגב' גילה הר $שאלה עקרונית ,שהיה טוב שיהיה במועצה הדתית יותר נשי ,+וא +יש לנו השפעה
על זה ,זה רק במועדי מועצת העיר ,שה +כבר נבחרו .אז יכול להיות שנקבל החלטה שפע +הבאה,
או א +יהיו שינויי ,+יכניסו רק נשי +ולא גברי .+כי א +אנו נקדי +ונצביע על ההצעה של הגב'
הר ,$ונניח שיהיה רוב כי אני חושב שרבי +מאתנו בעד שתהינה נשי ,+כי אז תבוא הגב' הר$
ותגיד :א +ככה ,אז בואו לא נצביע על מועמדי השר כי ש +יש רק גברי.+
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הר $זה לא קיצוני ,זה בכלל משהו בסטייה הצידה ,זה לא שיי לנושא ,הוא נושא עקרוני .יש
להצביע א +אנחנו בעד מועמדי השר או לא .לאחר שתתקבל החלטה ,ברצות ,או לפי המלצת
היוע $המשפטי ,נצביע הא +למנות נשי +למועצה הדתית  ,שה +יכולי +להיות לטעמי רק מבי
חברי המועצה ,וזה יכול להיות לטעמי רק א +אנו נחליט להחלי ,-כי אנו כבר אישרנו אות.+

מר לוברט
מתחילי +עוד פע?+

מר שומר היו"ר
נפתלי לא .אני את ל לדבר א +תרצה.
דקה אחת .אל תכעסו .אני אמרתי שלא נוח לי,

גב' הר
מכיוו שהיוע $המשפטי,

מר שומר היו"ר
דקה .לא לא ,אני מצטער מאוד .א +היית +נותני +לי מלכתחילה ,הייתי בא להחלטה אחת ,אבל
ג +היוע $המשפטי נת לי הערה בע' ובא' לומר את דבריה .שמעתי ,דברי.

גב' הר
אני מתייחסת לדברי היוע $המשפטי מלפני  5דקות.

מר שומר היו"ר
דקה.

גב' הר
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שהיא מרחיקת הלכת.

מר שומר היו"ר
תודה .שמעתי.
היוע $המשפטי ובזה גמרנו .אדוני .אדוני בבקשה אחז דבר.

קריאות

עו"ד בארי – היוע המשפטי
זה לא עצה כל כ משפטית מובהקת ,אבל הייתי מציע למועצה לקבל היו +החלטה ולא לגרו+
לכ שתהיה דחייה ,כי כל דחייה מגדילה את התאבו למנות ממוני.+

מר שומר היו"ר
תודה.
אני מקווה ,לאור הדברי +שהועלו פה על ידי חברי המועצה ,מצד ימי ,מצד שמאל ומהמרכז,
בסיכו +של מ"מ ראש העירייה ,והדברי +נאמרו במפורש ,שאנו היו +מאשרי +את השמות
שהוגשו על ידי השר לענייני דתות.
לכ אני מעלה את ההצעה כפי שהיא עולה כא :בהתא +לסעי 4 -לחוק שרותי הדת,
קריאות

מר וירשובסקי
יש לי שאלה.

מר שומר היו"ר
שמעתי ,שמעתי ,אני לא יכול יותר.
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אחרי ההצבעה.

מר שומר היו"ר
אחרי ההצבעה.
בהתא +לסעי.4 -

מר וירשובסקי
אני הייתי רוצה לשאול שאלה.

מר שומר היו"ר
בסדר.

מר לייבה – מנכ"ל העירייה
אחרי ההצבעה.

מר שומר היו"ר
אני את ל.

גב' הר
שמית.

מר לייבה – מנכ"ל העירייה
שמית ,קדימה.

מר שומר היו"ר
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-46רבותי ,בהתא +לסעי 4 -לחוק שרותי הדת היהודיי +נוסח משולב התשל"א ,1971להל החוק,
לאשר את מועמדי השר לענייני דתות על פי סעי 3 -לחוק ,למועצה הדתית.
זהר יעיש
גדי שרעבי
יוס -וולדמ
עו"ד טובה רש-
רונ גרינפלד
מרדכי הרצל.
שמית ,מי בעד?

ה צ ב ע ה
בעד ה"ה:

נגד ה"ה:

נמנע ה"ה:

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

שומר
ספיר
אגמי
מזרחי
מסלאוי
גלעדי
דרורי
וולו"
טיומקי
מוזס
חש
דיי
פנקס
כחלו
מינקה

הר

שביט
לוינטל

.16
.17
.18

לוברט
ויסנר
וירשובסקי

בעד –  18חברי מועצה ,נגד –  1חבר מועצה ,נמנעי –  2חברי מועצה
החלטה :מועמדי השר לענייני דתות למועצה הדתית – מ א ו ש ר.
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"החוק"( לאשר את מועמדי השר לענייני דתות ,ע"פ סעי 3 -לחוק ,למועצה הדתית:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

זוהר יעיש
גדי שרעבי
יוס -ולדמ
עו"ד טובה רש-
רונ גרינפלד
מרדכי הרצל לוי

ת.ז005867394 .
ת.ז004753661 .
ת.ז008833899 .
ת.ז005112603 .
ת.ז029612223 .
ת.ז058096561 .

מר שומר היו"ר
דקה ,כבדו את מרדכי וירשובסקי.

מר וירשובסקי
אני רציתי רק לשאול :כאשר תעלה הצבעה לדו מחדש בחברי +שאושרו על ידי העירייה ,נוכל
לקיי +כא דיו על הנושא?

קריאה
כ.

מר שומר היו"ר
אני סוגר את הישיבה ,ורוצה לאחל לראש העירייה החלמה מהירה בשובו לתפקידו כראשהעיר.
תודה לכולכ.+

הישיבה ננעלה בשעה 19:40
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___________________
מנכ"ל

ערכה :גלילה בחורי ,מזכירת המועצה וע' מנכ"ל העירייה

____________________
יו"ר

