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השתתפו :

מר אריה שומר

היו"ר

וה"ה :
ש .אגמי

מ .אטיאס

א .אמינוב

א .גלעדי

י .דיין

י .דרורי

נ .וולוך

פ .ויסנר

מ .וירשובסקי

ש .זעפראני

ר .חולדאי

ש .חשן

מ .להבי

נ .לוברט

ד .לוי

ר .לוינטל

מ .מוזס

ש .מזרחי

ש .גפן

ד .ספיר

א .פנקס

ז .שביט

נעדרו ה"ה:
ח .אבי גיא

א .בנאי

ג .הרץ

ר .טורק

מ .טיומקין

י .כחלון

ש .מסלאוי

ה .שכנאי

נכחו בישיבה:

מר רובי זלוף

סמנכ"ל תפעול

וה"ה:
ע .אברהמי ,סמנכל תכנון ,מ .בנימיני ,ע' בכיר לרה"ע ,ר .בסר – הרפז ס' דובר ,מ .גולדשטיין,
מנהל אגף בתי העירייה ,מ .גילצר ,גזבר העירייה ,ד .לוטן – ס' מנהל מינהל החינוך ,א .לוין ,מנהל
אגף התרבות ,ע .סלמן ,היועץ המשפטי ,ה.סייג ,ס' גזבר ומנהל אגף החשבות ,ס .פריימן ,ס' גזבר
ומנהלת אגף תקציבים ,א .שטיינר ,ממונה חופש המידע.

הישיבה נפתחה בשעה 16:20

מזכירת המועצה
גלילה בן חורין

רשמה סטנוגרמה
ישראלה אגמון
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סדר היום :
 .1אישור סדר היום ; )עמ' (3
 .2דברי ראש העירייה; )עמ' (22
 .3פרוטוקול ועדת כספים מס' ) ;49/07עמ' (28
 .4פרוטוקול ועדת תמיכות ) ;3/2007עמ' (30
 .5הצעת חוק עזר לתל אביב – יפו )שמירת הסדר והניקיון( )תיקון(  ,התשס"ז – ;2007
)עמ' (41
 .6מתן סמכות לפרקליט להגשת תביעות פליליות; )עמ' (42
 .7הסמכת מפקחים; )עמ' (43
 .8מינויים ושינויים בוועדות עירוניות; )עמ' (44
 .9מינויים ושינויים בתאגידים עירוניים; )עמ' (45
 .10נאומים מהמקום )עמ' (46
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מר שומר -היו"ר:
צהרים טובים.
אנו נפתח את הישיבה.
סדר היום לישיבת המועצה מן המניין מס' .10.6.2007 – 62
נתחיל עם סעיף מס' :1

 .496אישור סדר היום
הצעות לסדר היום:
 .1פרופ' זהר שביט -חברת המועצה ,עידוד הקריאה בספריות בדרום העיר.
גב' שביט:
אנו נמצאים היום בעיצומו של שבוע הספר ,ואני חושבת שזה זמן ראוי להעלות שוב את השאלה
של הספריות העירוניות .אני רוצה לומר בתור התחלה -שהמצב של הספריות הציבוריות בארץ
הוא בכי רע ,כי הממשלה אינה מקיימת את חוק הספריות הציבוריות .לפני כמה שנים במסגרת
חוק ההסדרים -הממשלה שינתה את החוק ובמקום הניסוח שקבע שהממשלה תשתתף בתקציב
הספריות לפחות ב  ,50% -היא הורידה את הל' וקבעה שהיא תשתתף בפחות מ  ,50% -ולכן
הספריות לא מקבלות את התקציב הראוי שלהן מן הממשלה .אבל ,מכיוון שהיכולת האוריינית
של התלמידים היא אחד המפתחות החשובים ביותר לאפשרויות ההתפתחות של הילדים ,אני
חושבת שהבעיה הזאת מושלכת היום לפיתחנו ,ושלמרות שבוודאי שבאופן פורמלי ,ואפילו
מבחינה ציבורית -הספריות לא צריכות להיות באחריות העירונית ,אני חושבת שכדאי לקחת את
הכדור הזה ולפחות בדרום העיר.
אנו יודעים אגב ,שאחרי שהעירייה ביטלה את דמי השימוש בספריה בספריות בדרום ,עלה באופן
ניכר ,ב  300% -אם אני לא טועה ,מספר המשתמשים בספריות העירוניות.
ואני מבקשת לקיים דיון בתיקצוב של הספריות ,ובמיוחד בדרום ,והייתי רוצה להציע שיוגדל
התקציב לפעילות של הספריות ,בשלב הראשון בדרום העיר.
זו הצעתי.
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מר וירשובסקי:
ההצעה היא לדון במועצה בנושא של הספריות?
אבל למה רק בדרום העיר?
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
ההצעה היא מאוד מעניינת ,אבל אני חושב שלפני שתעלה ,אם בכלל ,יש לפי דעתי צורך להוריד
אותה מסדר היום ולהביא אותה בפני הנהלת העירייה ,ובמידה שאת מסכימה אנו נדון בה
בהנהלת העירייה.
אז נוריד את ההצעה מעל סדר היום.
מר וירשובסקי:
אדוני ראש העירייה ,אני מציע שידונו לא רק בדרום ,שזו אולי עדיפות ,אבל בכלל בנושא.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
אני מודה לך על ההצעה .כאשר נדון בזה ,נדון בכלל בנושא של הקריאה ברחבי העיר ,אתה צודק.
אני מציע להצביע -להוריד את ההצעה מעל סדר היום ,ולהעביר להנהלה.
מר שומר -היו"ר:
את מקבלת את זה?
גב' שביט:
כן.
מר שומר -היו"ר:
פה אחד אנו מורידים את ההצעה מעל סדר היום ומעבירים את הנושא להנהלה.
החלטה :הנושא מורד מעל סדר היום ומועבר להנהלה.
 .2מר ארנון גלעדי -ס' ראש העירייה – איסור מכירת משקאות משכרים בפיצוחיות:
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מר גלעדי:
אדוני היו"ר ,חברי מועצה:
ראשית אני רוצה לאחל מעל במה זו בשמי ,ואני מאמין בשם כולכם ,הצלחה היום בערב לנבחרת
ישראל -במשחקה מול הולנד ,אין לי ספק שהם זקוקים לזה.
מר גפן:
חשבתי שאתה מאחל רפואה שלמה ליפה כחלון.
מר גלעדי:
גם ליפה וגם לשלמה ,לשניהם בשם כולם.
אני רוצה להעלות הצעה לסדר ,וידידתי הגב' אגמי העלתה משהו בהקשר לנושא הזה בישיבה
הקודמת ,ולא רק שהיא העלתה אלא שהיא גם פועלת בנושא הזה מזה מספר חודשים :הנושא של
האלימות בקרב בני נוער צעירים וגם בקרב המבוגרים.
בעת האחרונה אנו קמים בבוקר ,פותחים עיתון ומקשיבים לרדיו ,ושומעים על ארועים קשים
שקרו במהלך הלילה .אני לא מדבר על פיגועים חבלניים או על פעילות צבאית אי שם בגבולות
המדינה ,אני מדבר על ארועים קשים שקורים לילה לילה בכל רחבי הארץ במקומות הבילוי,
מקומות שאליהם מגיעים צעירים ובני נוער כדי להשתחרר ,להנות ולפגוש את החבר'ה ,אך לצערנו
הופכים לזירה של אלימות.
להלן מספר דוגמאות :בחודש אפריל  2007צעיר בן  17נדקר בקטטה בחוף הכנרת ,נראה
שהמעורבים בקטטה היו שתויים.
באותו חודש ,נער בן  16מרמת גן מת לאחר שנפצע אנושות בקטטה שפרצה בסמוך למועדון וחברו
נפצע קשה.
במאי  2007צעיר בן  19נפצע באורח קשה בקטטה שפרצה בין חבורת צעירים ברח' לינקולן בתל-
אביב.
נער בן  17נדקר בפלג גופו העליון בקטטה בגדרה,במשטרה חושדים כי כל הנערים שהיו מעורבים
בארוע היו תחת השפעת אלכוהול.
צעיר נוסף נדקר במתחם נמל תל-אביב.
יוני  :2007צעיר נרצח בקטטה ברחובות.
ביוני  2007מצלמת אבטחה בתל-אביב תיעדה קטטה אלימה במיוחד בה הוכה צעיר בראשו עד זוב
דם.
באותו חודש ,צעיר בן  17חזר לחדרו בפנימייה לאחר שספג מכות בקטטה בפארק גני  -יהושע
בפסטיבל "מרוסיה מאהבה" ,אושפז ,ולאחר מספר ימים נפטר.
אלו רק חלק קטן מהמקרים שאנו שומעים ומתוודעים להם מידי יום ביומו.
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מר לוי:
צריך לחנך אותם בבתי הספר קודם.
קריאה מהקהל:
ולא צריך לתת רשיונות לעסקים כאלה שמוכרים משקאות משכרים.

מר גלעדי:
אלה הן כותרות מאמצעי התקשורת בתקופה האחרונה.
כולנו הינו בני נוער .אני זוכר שמקרים מעין אלו -אם היו קורים ,היו מזעזעים את כל המדינה.
היום הכל חולף ,מקיימים דיון ועוד דיון ,וועדת הכנסת מתכנסת ,אך ממשיכים בחיים ברגיל .לכן
אנו בנבחרי ציבור בעיר תל-אביב ,שהצעירים חשובים לנו ,צריכים לעצור ולטפל בנושא בצורה
יסודית ומקיפה ,עם כל הגורמים הנוגעים – בדבר.
האלימות בקרב בני הנוער והצעירים גואה ,ולא רק זו ,אלא שהיא הופכת להיות קשה ומכאיבה
מידי יום ביומו .אם בעבר התקשינו להתמודד ולהשלים עם קטטות רחוב ,היום אנו עומדים כמעט
יום ביומו  ,ובתחילת כל שבוע -בספירת מלאי של נרצחים ונדקרים באזורי בילוי או במקומות
אחרים.
במרבית מקרי האלימות בקרב בני הנוער מעורב אלכוהול .יתרה מזאת ,בעת האחרונה אנו עדים
לדיווחים בתקשורת על צריכת משקאות אלכוהוליים בקרב בני נוער  ,ולפני כשבועיים היה
בתכנית טלביזיה בחדשות ,מי שראה את זה ביום שישי ,היה משהו מזעזע :ילדים בני 14 ,13
שצורכים משקאות ומאבדים למעשה כל צלם אנוש .התכנית הזאת למעשה היתה חייבת להעיר
אותנו ,ולהעיר אותנו לא רק כהורים אלא גם כנבחרי ציבור.
גם הסקרים שנערכו העלו כי למעלה מ  70% -מבני הנוער דיווחו שהם שותים אלכוהול ,כאשר
 40%מתוכם דיווחו על צריכת אלכוהול בחודש האחרון שקדם למועד עריכת הסקר .חמור מכך,
נמצא כי  50%מבני הנוער מתחת לגיל  14דיווחו על שתיית משקה אלכוהולי .מחקרים בדקו
ודיווחו כי יתכן שבני הנוער השותים משקאות אלכוהוליים יהפכו לאלכוהוליסטים -כבוגרים.
נמצא כי קיים קשר ברור והדוק בין השימוש המופרז באלכוהול וההסתברות להתנהגות אלימה
של המשתמש כלפי הסביבה וכלפי עצמו .כמו כן נמצא כי ההסתברות שבני נוער הצורכים
משקאות אלכוהוליים -שהינם חוקיים ,יתנסו בסמים לא חוקיים -היא גבוהה בהרבה
מההסתברות לכך בקרב מי שאינם צורכים אלכוהול .למרות הכל ,אלכוהול נמצא בהשג יד לכל
בכל פינת רחוב .אמנם מכירת אלכוהול למי שלא מלאו לו  18שנה אסורה .יתרה מכך :צריכת
האלכוהול והאלימות המתלווה אליה -אינה שואלת לגילו של הצעיר ,גם צעירים בני  20מועדים
ומושפעים ונופלים תחת השפעת האלכוהול ,ומשם הדרך לאלימות קצרה ,קצרה מאוד .כיום צעיר
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המבקש לרכוש אלכוהול מוצא אותו זמין ואף זול -בכל פיצוציה או מיני מרקט הפזורים ברחבי
העיר .אם בעבר התרכזה צריכת האלכוהול במועדונים ובפאבים ,שם היתה גם למחיר השפעה
ממתנת על צריכת האלכוהול ,הרי שהיום האלכוהול נגיש לכל אחד ואחת מבני הנוער ,כאשר
המחירים בפיצוציות ובשכמותם זול בהרבה מאשר במקומות הבילוי .אנו עדים לתופעת
התידלוק :צעירים ובני נוער המגיעים למקומות הבילוי -כאשר חלקם כבר ספוגי אלכוהול ואף
במצב של שכרות .בחברה המודרנית ,התקשרותית ,התחרותית ,הנאבקת על קיומה והמעלה את
התחרות האישית וההשגיות כערך עליון -נוצרת הלגיטימיציה שאם נתעלם מהזולת ומזכויותיו-
ניתן יהיה להגיע להישג .במילים אחרות ,נוצרת הלגיטימציה לאלימות .האלימות בחברה ההשגית
המבוגרת -גם הופכת במרוץ השנים לנורמה .האלימות בתרבות הנעורים ,יש המתארים את
הנטייה לאלימות בנטייה טבעית בהתבגרותו של האדם.
על כן ,מתוך דאגה וחרדה לשלומם של ילדינו ומתוך נסיון להתמודד עם תופעת האלימות הקשה
והנוראה – המביאה עד כדי אובדן חיי אדם ,כפי שציינתי ,אני קורא בזאת למועצת העיר להביא
לחקיקת חוק עזר עירוני -אשר יאסור מכירת אלכוהול במקומות שהם לא מקומות בילוי ,לאחר
השעה  21.00בערב .כידוע ,הרי שחוק העזר בדבר פתיחת וסגירת עסקים מורה כי שעת סגירת
העסקים היא  21.00בערב .גם אם חוק עזר זה לא נאכף על מנת לעודד את חיי המסחר ולהתאים
את עצמנו למציאות החיים האורבאנית ,וטוב שכך ,הרי שעדיין יכולים אנו לעשות שימוש
בהוראותיו -וליטול כקו מנחה את שעת הסגירה הקבועה בו כשעה יעודה -שממנה ואילך לא
תתקיים מכירת אלכוהול באותם עסקים קמעונאיים כגון מרכולים ופיצוציות.
במקביל ,אני קורא לרשויות האכיפה הרלבנטיות -לפעול לאכיפה הדוקה ודקדקנית של איסור
מכירת אלכוהול למי שלא מלאו לו  .18חובה עלינו כנבחרי ציבור לקחת על עצמנו יוזמה ,גם אם
זו לא תהיה פופולרית -ככל שתהיה בקרב חלק מבעלי העסקים בעיר .אפילו אני ,הממונה על
פיתוח העסקים בעיר ויו"ר "מעו"ף עסקים" ,אשר עושה רבות למען פיתוח העסקים בעיר ולמען
שגשוגם ,יודע שיש מקום -לטובת הציבור ,ואל אף כמה וכמה -שלמות גופם ונפשם של צעירנו,
עומדת במקום הראשון וממילא מול כל שיקולים כלכליים של גורמים כאלה ואחרים.
לכן אני קורא לתקן את חוק העזר העירוני ולאסור מכירת משקאות משכרים לאחר השעה 21.00
בערב בפיצוחיות ובמרכולים.
תודה.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
יו"ר המועצה ,חברי מועצה נכבדים ,קהל נכבד:
אני מוכרח לומר שהנסיון להתמודד עם כל הנושא של האלימות בחברה שלנו -הוא נסיון חשוב
מאוד .הנושא של האלימות פשה בכל חלקי החברה שלנו ,בהרבה מאוד היבטים ,והטיפול
באלימות מחייב התייחסות חיובית ורצינית לאורך כל הדרך ,בכל הנושאים ,בכל המקומות.
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מדובר כאן ברעיון חיובי בבסיסו ,שגם משתלב עם דבריה של חברת המועצה ,מחזיקת תיק רישוי
עסקים -הגב' שולה אגמי בנושא האלימות ,שהועלו כאן בישיבת המועצה הקודמת.
לכן אני מציע :א .לקבל את ההצעה לסדר .אבל לפני כן יובא הנושא לדיון בוועדה לרישוי עסקים,
ולאחר מכן בהנהלת העירייה ,מאחר שצריכים לבדוק גם את ההיבטים המשפטיים של -איך
מנסחים את החוק כך שיעמוד גם במבחן החקיקה ,ורק אז נקיים את הדיון ,לאחר שיתוקן ויבוצע
באורח מקצועי.
אז אני מציע לקבל את ההצעה לסדר.
מר לוינטל:
אני רוצה להתנגד להצעה ,ואני רוצה לדבר.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
מה זה?
מר שומר -היו"ר:
בסדר ,עשינו את זה.
מר לוינטל:
אני רוצה להבין :ההצעה היא -שיחוקק חוק עזר עירוני של העירייה -שמשעה  21.00בערב אי
אפשר למכור משקאות כאלה ואחרים בתחום העיר?
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
על השעה נדבר.
מר לוינטל:
מעבר לפופוליזם ומעבר לגיחוך שזה מעלה ,ולאכיפה הבלתי אפשרית של זה ,זוהי עוד הצעה
בעצם שנועדה לפגוע גם בתדמית של עיר ללא הפסקה ,ובעצם תפגע בחופש ובחרות לרכוש ,לקנות
וכו' .הקישור שאתה עושה ,הקודמת שעשתה את זה אגב ,היתה רוחמה אברהם ,שהיא אולי אחת
מהאבות הרוחניים שלך ,הקודמת שהתעסקה עם הקשר הזה .הקישור המדויק בין מי שרוכש פה
שתייה לדקירה שם -הוא באמת פופוליזם במיטבו.
מר גלעדי:
תקרא את דוחות המשטרה.
כאשר יהיו לך ילדים לא תישן בלילות.
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מר לוינטל:
כאשר דיברת -לא הפרעתי לך .שמעתי אותך אומר הבל אחרי הבל ולא הפרעתי לך.
דיברת ונכון שלא הפרעתי לך?
גב' דיין:
מה טיבו של הדיון עכשיו?
מר לוינטל:
חקיקת חוק עזר עירוני זה לא דבר של מה בכך ,ולהביא איזה חוק עזר עירוני שמצר את הצעדים
של בעלי העסקים בעיר ושל חיי התרבות והבילוי בעיר -הוא גם לא עניין של מה בכך .אני מניח
שזה כמובן יידחה לתוך איזושהי וועדה וייקבר בה ,וזה נועד בסה"כ בשביל לייצר איזה כותרת
קטנה ,ולכן לא צריך להתרגש מאוד מזה ,אבל מדובר בחוק שסופו יהא באותו ליגלוג וזלזול -כמו
החוק המגוחך של רוחמה אברהם ,שאני חושב שגם כן הידרדר.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
אנו לא נדון בזה עכשיו.
מר לוינטל:
כמובן שלא נדון .אני מבין את העניין שאתה מעביר את זה לוועדה ,שממנה זה מעולם לא יחזור
לכאן ,אני מבין את זה.
קריאה:
למה אתה אומר את זה?
מר לוינטל:
אני לא פגשתי עדיין חוק שחזר מהוועדות האלה ,אני רק זוכר שהוא נשלח לשם ,אני לא זוכר
שהוא חזר משם.
אני חושב שאל לנו לעשות את הדבר הזה ,ואני גם מביע סימן-שאלה בכך -שמי שכביכול אמור
לעודד עסקים ,עסקים צעירים ,עסקים קטנים ועסקים בכלל ,מעלה בכלל הצעות כאלה.
מר גלעדי:
גם סחר בסמים אפשר לעודד.
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מר לוינטל:
רק אסיים ואומר -שזו לא הפעם הראשונה שמציעים הצעה כזאת ,גם בארה"ב בשנות ה  -20 -וה -
 30של המאה הקודמת היה חוק היובש של האלכוהול ,כך שאנו באמת נתלים כאן באילנות
גבוהים .החוק הזה עבר שם ,הוא רץ תקופה מסויימת ,הוא בוטל ,הוא נלעג ,זה סופה גם של
ההצעה הזאת ,ואני מאוד מקווה שאנו לא נציע גם להעביר אותו לוועדה ,למרות שאין סכנה
גדולה בכך ,כי מוועדה כזו או אחרת הדברים האלה לא חוזרים.
מר שומר -היו"ר:
אנו ניגש להצבעה:
מי בעד הצעת ראש העיר?
מר לוינטל:
שמית.
מר שומר -היו"ר:
ה צ ב ע ה
.1
.2

בעד ה"ה :נגד ה"ה:
חולדאי לוינטל
שומר

.3
.4
.5
.6
.7

ספיר
אגמי
גלעדי
דרורי
וולוך

.8
.9
.10

מוזס
חושן
דיין

.11
.12
.13
.14
.15

פנקס
גפן
לוברט
זעפראני
לוי

.16

שביט

נמנעים ה"ה:
וירשובסקי
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בעד –  16חברי מועצה ,נגד –  1חבר מועצה ,נמנעים 1 -חבר מועצה
מר וירשובסקי:
אני נמנע ואני רוצה להגיד למה אני נמנע.
אדוני היו"ר ,חברות וחברי מועצה:
ראש העירייה דיבר על זה שישנה אלימות גדולה .אני חושב שאם לא נותנים לאזרחי ותושבי העיר
להכנס באופן חופשי לישיבות מועצה שדנות בעניינים שנוגעים גם בהם ,אני חושב שיש בזה היבט
של אלימות .אני מבין שהובטח שמספר ניכר של אנשים יוכל להכנס ולשמוע ,כל עוד הם מתנהגים
בסדר ,עכשיו אני מבין שמתי מעט יושבים פה .אני חושב שזו הפרת הבטחה.
והדבר השני :זו הפעם השניה שמפרים את החוק ,החוק מחייב ישיבה פומבית אלא אם התקבלה
החלטה כחוק בעניין הזה  ,והדבר לא נעשה .אני חושב שהסתירה הזאת בין מה שאנו עכשיו רוצים
להחליט ,ואני עכשיו לא נכנס למהות הבעיה ,ומהצד השני -הצורה בה אנו מתייחסים אל הציבור
שלמענו אנו פועלים ,מחייבת את המחאה החמורה ביותר של כל חברי המועצה וודאי שלי ,כי אני
חש גם מרומה וגם מושפל -שאנו לא יכולים לקיים באופן חופשי דיון על נושאים רציניים לטובת
תושבי העיר.
החלטה :ההצעה לסדר – התקבלה.
)לפני כן יובא הנושא לדיון בוועדה לרישוי עסקים ,ולאחר מכן בהנהלת העירייה(
 .3גב' יעל דיין -ס' ראש העירייה – זכויות אדם בתל-אביב יפו:
מר לוינטל:
אפרופו.
גב' דיין:
אני הצבעתי בהצבעה האחרונה עם הצעתו של ראש העירייה ,אני מבקשת שלא יובן מזה ,אני
חוזרת ומדגישה -שלא יובן מזה בשום אופן -שאני בעד החוק המוצע על ידי סגן ראש העיר מר
ארנון גלעדי .זאת אומרת ,כדי להדגיש את זה עוד יותר -אני נגד חקיקה כזאת.
מר לוינטל:
אז למה לא הצבעת אתנו?
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גב' דיין:
זה לא היה הנושא להצבעה ,ולכן אני מבהירה זאת .הנושא להצבעה לא היה -אם אתה בעד או נגד
החוק ,אז רק שיהיה ברור ,משום שאם השתמע שיש פה פה אחד בעד -אז לא כך הוא.
אני מבקשת להעלות נושא שלחלק מאתנו הוא מובן מאליו ,ולפיכך אולי מיותר ,ולחלק אחר
מאתנו הנושא הזה הוא לחלוטין חסר חשיבות.
הטענות שהיו כלפי תל-אביב יפו בזמן המלחמה ובזמנים אחרים ,טענות כלפי תל-אביב כבועה,
עיר של תשתיות ,בניינים ,היכלים ומוזיאונים ,מסתירה אולי את הרובד הערכי והעקרוני שאני
מוצאת בתל-אביב ורוצה לחזק אותו .תל-אביב היא בירת התרבות בישראל ,אני רוצה לחזק את
פעולותינו כבירת זכויות האדם בישראל .מהותן של זכויות אלה היא כפולה -גם איסור אפליה
ויישום איסור זה בפועל :איסור אפלית נשים ,מיעוטים ,איסור בשל דת או זרם דתי ,איסור בשל
גזע או נטייה מינית ,וגם הפגנת השיוויון וזכויות האדם -הנראות שלהם ,ההדגשה ,ואף אפליה
מתקנת – במקום שצריך :בחינוך ,ברווחה ,בתקציבים.
הוועדה לזכויות אדם בראשותי – מאוד גאה ,והשבוע תרתי משמע ,להוביל חלק נכבד מהנושאים
עליהם אדווח היום ,וגם על חסרים אותם נבקש לתקן במסגרת דיון מעמיק בפורום מועצה ,עם
נציגי מגזרים וארגוני זכויות אדם ואזרח.
נושא מרכזי בזכויות אדם בארץ ובתל-אביב הוא נושא של זכויות הקהילה ההומו-לסבית ,ביו
וטרנס .תל-אביב חגגה ביום שישי את יום הגאווה ,הפעם במימון עירוני,
מר לוי:
יום הזוועה.
גב' דיין:
ובנוכחות ובהשתתפות עשרות אלפים  ,מהככר ועד החוף.
אני רוצה לומר כאן תודה -לא רק לעירייה כגוף ,שהפעם מימנה את המצעד ואת הארוע ,אלא גם
לאדיר שטיינר שהנחה אותו וארגן אותו ,לשאבי כמובן ,לאיתי פנקס -חבר המועצה ,ליובל ועודד
מהמתנ"סים ,אף חקיקה,
מר לוי:
איזו הצעה לסדר היא זו? באת לדבר על מצעד הגאווה או להציע הצעה?
גב' דיין:
ההצעה היא -זכויות אדם בתל-אביב.
אתה ,שלום לך ,מזמן לא שמעתי את קולך .אני לא מתערבת אף פעם בהצעות שלך.
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מר לוי:
לא שמעת את קולי ,כי לא הייתי ,להבדיל ממך ,במצעד הגאווה.
גב' דיין:
להבדיל ממני  ,אי פעם בכל השנים ,ולהבדיל ממני אתה גם בוודאי לא תאבק בחוק המחפיר
והחשוך -שמוצע בכנסת ישראל ,לאסור מצעדים כאלה ,קודם כל בירושלים,
מר לוי:
אנו נפעל על מנת לחזק אותו.
גב' דיין:
ואנחנו שותפים מתל  -אביב במצעד בעוד שבועיים בירושלים ,ואחר כך יש גם הצעת חוק ,שעברה
טרומית באורח פלא ,שמציעה שכל הרשויות המקומיות תוכלנה לקיים מערכת של צנזורה ובקרה
לגבי,
מר לוינטל:
חוק יסוד.
גב' דיין:
שוב ,כמו החוק של ארנון -זה לא יעבור ,אז חבל להרבות על זה מילים.
מר לוי:
תל-אביב היא לא ברירת מחדל של ירושלים.
גב' דיין:
הלוואי ,ואני אומרת לך מפי הרבה ירושלמים ,הלוואי שירושלים היתה בזכויות אדם ובפלורליזם,
לא בקדושה אולי ,אבל בפלורליזם וזכויות אדם -מה שתל-אביב מנסה ומצליחה להיות.
אף חקיקה לא תעצור את הרגשת הבית והידידותיות שיש בתל-אביב יפו לחברי הקהילה,
שהולכת והופכת לנורמה ערכית וגם מעשית של שיוויון.
עוד הקיץ,
מר לוי:
היא גם יועצת לראש העיר?
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מר גלעדי:
מה? עוד יועצת? יש לראש העיר עוד יועצת?
גב' דיין:
יש לך בעיה בהגנה שלי על זכויות אדם?
קריאות
גב' דיין:
אם תשמע עד הסוף ,וודאי תבין.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
חברי המועצה ,אני מציע לכולם להרגע ולהקשיב.
מר לוי:
פתרנו את בעיות הרווחה בתל-אביב?
גב' דיין:
אני אשמח אם תהיה שותף.
מר לוי:
שעכשיו צריך לדאוג לקהילה?
גב' דיין:
חברים ,אני שמחה לעובדה שאנו לא צריכים את ההפגנות בחוץ ,יש לנו מבפנים התבטאות
חופשית.
עם כל הכבוד ,יש לנו וועדות עירוניות ,אני אחראית על תיק רווחה ,ולא פעם ולא פעמיים עסקתי
בנושאי רווחה .אני גם אחראית ויו"ר של וועדה לזכויות אדם ,דבר אחד לא סותר את השני.
הלוואי וברווחה של מדינת ישראל הינו מגיעים לערכיות של זכויות אדם -גם בתל-אביב וגם
במדינה.
קריאה:
לשכת הסעד.
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גב' דיין:
אני רוצה לומר שעל הפרק עוד הקיץ ,אנו קוראים לזה מינהל השרותים החברתיים ,אז אל תגיד
לי -לשכת הסעד.
מר לוי:
אני לא מבין -איזה הצעה לסדר היא באה להציע? אני לא מבין את זה אבל.
גב' דיין:
לא חבל על הזמן שלכם?
מר שומר -היו"ר:
למה אתם לא מקשיבים?
לפחות זכויות אדם ,תן לה לדבר.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
דורון ,הבנו שאתה מוחה .יש נושאים שאחרים מוחים ,עכשיו זכותה לדבר.
מר שומר -היו"ר:
תן לה לדבר.
מר לוי:
שתדבר לעניין.
מר שומר -היו"ר:
שתדבר .לעניין -זה כבר פרוש אחר.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
היא מדברת לעניין.
מר וירשובסקי:
היא מדברת לעניין.
גב' דיין:
 12שנים את זה לא אמרו לי.
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מר שומר -היו"ר:
אנא ,לא להפריע ,נא לשמור על הכבוד.
גב' דיין:
על הפרק עוד הקיץ -מימוש חזון רב תומכים -המרכז העירוני לקהילה הגאה ,שיפוץ במהלך קיץ
 ,2007תחילת פעילות -באוקטובר-נובמבר .2007
המרכז מצטרף להוסטל הקיים והייחודי "בית דרור" -המיועד לצעירים מכל הארץ שנדחו
מבתיהם בגין נטייה מינית ,ומקבלים שיקום ומחסה.
אנו פועלים בתאום עם ארגון הנוער הגאה ,ועם "חוסן" -לחינוך ולשינוי ,שפועל בבתי-הספר
ומכסה כ  800 -תלמידים ,ומוסדות אקדמאים בתחום הזה -של לא רק איסור אפליה אלא קידום
שיוויון.
מינהל השרותים מפעיל גם קבוצת פעילות ותמיכה לקשישים הומו-סקסואליים ,מרכז תמיכה
ועמותה לנפגעי איידס ,ועוד רבים ,ובין השאר יש בקשה עכשיו ,אני אומרת את זה לחברי מרדכי,
לוועדת השמות ,להנציח שני אמנים ידועים מהקהילה על שם רחובות :חזי לסקלי ועמוס גוטמן.
מר לוי:
אל תלכלכי לנו את הרחובות ,תעשי לי טובה.
גב' דיין:
מצבור נוסף של מאמץ נושא פרי בתחום זכויות האדם מתרכז בקהילת מהגרי העבודה .עם הקמת
מסיל"ה ,הפכה תל-אביב יפו למובילה בארץ בסיוע להשוואת זכויות לקהילת העובדים הזרים,
ובעיקר לילדיהם .היום יש כ  2,000 -ילדי עובדים זרים בתל-אביב ,מתוכם כ  1,000 -עד גיל ,6
שמחציתם הולכים למעונות של הקהילה ,כולל "יוניטף" שאנו תומכים בו ,ו –  500ילדים של
מהגרי עבודה בגנים עירוניים עד שעות הצהרים .בבתי הספר "ביאליק"" ,רוגוזין" ו"ירדן"-
מתחנכים הילדים בגילאי בית הספר ,כאשר יש מחסור רציני במועדוניות לילדי עובדים זרים ,ואת
זה אני אבקש להעלות על סדר היום ,זה כן נושא רווחה -שהוא חופף לנושא של זכויות אדם של
השונה והזר ,ואנחנו מגדירים אותם כילדים בסיכון ומבקשים להרחיב את רשת המועדוניות.
מסיל"ה גם שותפה למתן מענים לפליטים מדרפור שבסודאן ,ולפליטים מקונגו .אני לא רוצה
להכנס לכל הבעיה של פליטות במדינת ישראל ,אבל תל-אביב עקפה את זה ,ומסיל"ה אימצה -גם
בפעילות קהילתית ,וגם במתן מזון ,מחסה וטיפולים בריאותיים גם לפליטים מסודאן וגם
לפליטים מקונגו.
חלק גדול מזכויות אדם מופנה דרך היחידה להתנדבות במינהל השרותים ,אנו מפעילים 10,000
מתנדבים מתל-אביב ,כולל מתנדבים בעמותות שעוסקות בנושא הזה של שיוויון ורווחה וזכויות
אדם.
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הזרמים ביהדות -גם כן מוצאים להם בית מרכזי בתל-אביב יפו ,ואם אנו מדברים על פלורליזם
כבסיס לזכויות אדם ,אני רוצה לציין את הפעילות -גם ברווחה וגם בחינוך -של הזרם הרפורמי
בתל-אביב והקהילה הרפורמית -גם בבית דניאל ,גם במספר גדול של גני ילדים ,ובבית ספר
"אוסישקין"-שהקהילה הרפורמית נותנת בו את התרומה שלה לחינוך ואת התרומה שלה
לפלורליזם ,זאת בנוסף לפעילות נוער ביפו -דרך הבית שנחנך לאחרונה "משכנות רוב דניאל",
שיקלוט וקולט אלפי תיירים ובני נוער ששייכים לתנועה הרפורמית ואחרים.
אני רוצה להגיד מילה על הנושא של זכויות נשים ,רק בהקשר העירוני ,ואני רוצה לציין שלפני
שנתיים כבר -העברנו כאן חקיקה או מן הוראה -שבקדנציה הבאה מספר הנשים יגיע ל 40% -
בתאגידים עירוניים .לא היה כדבר הזה ,ולמרות שניסו מהכנסת לחזור על זה -לא הצליחו
בתאגידים עירוניים במקומות אחרים ,למרות שניסו ,אולי הרצליה תגיע לזה -עם ראש העירייה
שם -גב' יעל גרמן .אבל אצלנו כרגע -אנו עברנו את ה  ,30% -ואין לי ספק שבקדנציה הבאה ,מה
שמתחייב ב  40% -נשים בתאגידים עירוניים יגיע בדרך הטבע ולא בדרך של אפליה מתקנת.
אני לא רוצה להעלות את הנושא של מיעוטים-ערבים ,אבל אנו נקדיש לזה זמן בפני עצמו .בסה"כ
השקעה עצומה בהשגת השיוויון גם בחינוך וגם ברווחה ,שזה כידוע התשתיות הבסיסיות
להשוואת אוכלוסיה.
אני רוצה לסיים ולומר שכפי שאמרתי בהתחלה -אני מבקשת לדון במסגרת מתאימה ,עם אנשי
מקצוע ועם אנשי זכויות אדם ,בחלק מהסוגיות שהעלתי .אני רוצה שנעמיק קצת לקראת
המחצית השניה וסוף הקדנציה ,ונצליח להפוך בצורה חד משמעית את תל-אביב ,לא רק לבירת
התרבות ,אלא תל-אביב יפו -בירת זכויות אדם בישראל.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
כבוד היו"ר ,חברי המועצה:
אני הייתי מבקש מחברי המועצה לשבת במקומם ,במקום לעמוד או להיות בקהל ,אני חושב שכך
יותר ראוי ויותר נכון.
מר שומר -היו"ר:
אנא ,חברי מועצה.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
הנושא שהועלו על ידי סגניתי -הממונה על תיק הרווחה בעיר תל-אביב יפו ,הוא נושא כבד וחשוב,
נושא בנשמתה של החברה שלנו ,נושא מורכב ,והייתי אומר שהעובדה שאנו דנים בו וחסרים פה
מספר חברי מועצה ,כולל מהקואליציה -לצורך העניין ,עיין מצעד הגאווה בירושלים והחקיקה
האחרונה ,אני חושב שהנושא ראוי לדיון.
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יחד עם זאת ,מאחר שהנושא זקוק לדיון גם עם אנשי מקצוע וגם עם עובדי עירייה ,אני מציע
להוריד מסדר היום את ההצעה ולקיים ישיבת פורום מועצה עם הגורמים המתאימים ,כדי לראות
מה אנו יכולים להציע למועצה -באותם נושאים שבהם אנו יכולים עדיין לשפר את נושא זכויות
האדם בעיר תל-אביב יפו ,שלפחות אני רואה אותה כחלוצה בתחום וכמודל למדינת ישראל כולה,
ואני מקווה שנמשיך גם להיות כאלה בעתיד.
אז אני מציע להוריד מעל סדר היום ולהעביר לפורום מועצה.
מר שומר -היו"ר:
מי בעד הצעת ראש העיר?
ה צ ב ע ה
בעד  12 -חברי מועצה
נגד – אין
נמנעים -אין
החלטה :המועצה מחליטה להוריד את הנושא מעל סדר היום ,ולהעבירו לפורום מועצה.
 .4מר מאיר מוזס -חבר המועצה – נגישות בסביבת דיור מוגן:
מר מוזס:
חברי מועצה נכבדים  ,יו"ר:
הנושא הוא נגישות לנכים בכניסה לגנים ובתוך גנים.
ברבים מהגנים כיום אין נגישות לנכים  ,קשישים ,לנכים על כסאות גלגלים ,וכן גם למוגבלים
אחרים -כמו עיוורים ולקויי ראייה ,ואני מדבר גם על פארקים וגם על גנים גדולים.
אני עשיתי סיור ,גם בתאום עם אגף שפ"ע ,היתי גם בכמה בתי אבות וגם בבתי גיל הזהב .אני
רוצה לציין שספינת הדגל בנושא הזה היא בית גיל הזהב בברודצקי ,שם אגף שפ"ע הצמיד גן,
ובשיחה עם החברים שם ,הגימלאים והנכים שנמצאים שם בבית גיל הזהב ,הם היו מרוצים מהגן
בצורה בלתי רגילה ,כי חוץ מהבית שהם נמצאים בו כהגנה וכבית ,הם היו זקוקים גם לגן ,לצאת
מספר שעות לגן .דיברתי אתם ,וזה דגם אדיר לטובת אותם אנשים נכים ושאר אנשי גיל הזהב.
היתי גם בבית גיל הזהב ביד אליהו ,שם ניסה אגף שפ"ע לבנות ,בנו שם גן חדש ,אבל להלכה הגן
הזה יוכל לפעול בעוד שנתיים שלוש ,גן טוב ,אבל הכל הוא חדש .הם נוטים היום גם לבנות גנים
בסטנדרט מתאים ,והמגבלות הן רבות :אם זה מדרגות ,אם זה בעיה שאין גישה לספסלים,
ספסלים לא טובים ,אם יש גבעות או כל מיני סדקים באדמה ,כל אלה הם מקומות מועדים
לפורענות.
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אני מציע למועצה -שתאשר מתן עדיפות לאגף שפ"ע ,לביצוע נגישות בגנים -למען ולנוחיות הנכים,
הקשישים ,המבוגרים ,אנשים בעלי מוגבלויות ,נכים בכסאות גלגלים ,עיוורים עם כלבי נחייה,
ונכים עם הליכונים -באותם גנים רבים שאין בהם נגישות ,כאשר בשלב ראשון יהיה ביצוע בגנים
הנמצאים באזורי דיור מוגן ובתי אבות לגיל הזהב ,ובגנים הנמצאים באזורי ריכוז של ציבור
הקשישים .הכוונה היא לביצוע מיידי ולהגדלת תקציב מתאים .אגף שפ"ע -על מומחיו מודע
לבעיות אלה ועושה כיום כמיטב יכולתו ,והוא ערוך ומוכן לקבל על עצמו את המשימה ,כמובן -עם
התנאים שהוצגו.
אני מבקש לקדם ולזרז את הדבר.
מר שומר -היו"ר:
מה אתה מציע?
מר מוזס:
אני מציע לאשר מתן עדיפות לאגף שפ"ע ,ולהוסיף תקציב בהתאם להמלצה -לתקן ולשפר מיידית.
כל הנכים והקשישים זקוקים לזה ,ואני חושב שאם נעשה את זה -העירייה עשתה גם לטובת
ציבור זה.
מר לוי:
גם הקשישים מהקהילה?
קריאה:
כן.
מר שומר -היו"ר:
גם גם ,אם לא הבנת ,גם.
מר גפן:
אני חושב שאנו מפספסים את המשמעות של ההצעות לסדר.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
כבוד היו"ר ,חברי מועצה נכבדים ,מציע ההצעה.
אני חרגתי ממנהגי וניגשתי למר וירשובסקי -שהוא יו"ר הוועדה לנגישות ,ושאלתי אותו" :תגיד,
המציאות היא כפי שמתוארת בהצעה לסדר? והתשובה שלו היתה -בפרוש לא .בשנים האחרונות,
וזה כבר לא בשנים האחרונות ,זה כבר מאז תחילת הקדנציה הקודמת ,נתנו משאבי עתק -שלא
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היו מקובלים בעיר תל-אביב יפו ,לכל הנושא שנקרא -נגישות לנכים ולאנשים מוגבלים ,שזה בכל
הגילאים אגב .כאשר מדובר על נגישות -מדובר על נגישות שמע ,יש נגישות ראייה ,נגישות היא
האפשרות לכל מי שיש לו איזושהי מגבלה -לתקן את המגבלה ולהשתמש ולהיות חלק מהקהל
הרגיל ,עד כמה שרק אפשר .הייתי אומר שזה כמעט בעיני אחד הנושאים הכי מרגשים והכי
קדושים ,מי שיודע -הדרך שבה אני מטפל באותם בתי הספר לילדים בעלי צרכים מיוחדים:
"און"" ,ונצואלה"" ,קלישר"" ,הצורי" ואחרים.
במסגרת הצעה לסדר -הבקשה היא לכאורה לבוא ולדון מחדש בנושא הזה ,אבל בעצם הקצאת
תקציבים לנושא מסויים היא במסגרת תכנית העבודה והתקציב של עיריית תל-אביב יפו .אז מצד
אחד אני בא ואומר כאן :רבותי ,א .יזמנו תקציבים ואנו מבצעים ,ואתה עצמך אמרת שבאותו גן
בברודצקי שאני מכיר אותו ,שהוקם על ידי קרן תל-אביב לפיתוח ,ובזמנו גם עורר סערה -איך זה
קורה ,בכל אופן בגן הזה יש נגישות טובה מאוד .אני יודע איך הוא נעשה ,אני יודע מה היה שם
קודם.
אבל אני לא רוצה לדחות אותך ,כי הנושא הוא חשוב ,אני רק לא יודע מה יועיל לו דיון .אני יכול
לבוא ולהציג לך את כל מערכת ההשקעות שתהיה ,ולאפשר לך לדון יחד אתנו ,במסגרת ההשקעות
לשנה הבאה ,אם צריך תוספת לנושא הנגישות.
לכן ,מצד אחד אני מברך ,ומצד שני -צריך להוריד את ההצעה מעל סדר היום ,כי אני לא יודע על
מה לדון.
מר מוזס:
לתאם את זה עם שפ"ע.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
לכן אני מציע שתדבר עם שפ"ע ותראה מה אנו עושים.
אני מציע להוריד את ההצעה מסדר היום ,ואני מוכן לשבת אתך ועם שפ"ע ולראות מה אפשר
לעשות כדי לתגבר את הדברים לקראת השנה הבאה.
מר וירשובסקי:
אני רוצה לומר שאני קצת מופתע ,כי חבר המועצה מוזס ידידי ,אנחנו מתייעצים זה עם זה הרבה
פעמים ,בכל מיני עניינים שקשורים בעבודתנו בעירייה .הוא ,במקום לבוא אלי ולהגיד -יש בעיות,
למה לא מתקנים ולמה לא משפרים ,מעלה את זה כהצעה .ואני מבטיח לך -שאם תבוא אלי עם
בעיות ,בשמחה רבה נשב וננסה לפתור.
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מר מוזס:
אין לי בעיה.
אני אבוא אליך בשמחה.
מר וירשובסקי:
זה א.
דבר שני :אני מודה שהנגישות בתל-אביב היא לא  ,100%אבל במשך  5-6השנים האחרונות
ההתקדמות היא מדהימה.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
הוא אמר את זה.
מר מוזס:
אמרתי את זה.
מר וירשובסקי:
ואני גם רוצה לציין את אגף שפ"ע לחיוב ,שכל פעם שבאים אליהם בבקשה  -אוזנם כרויה והם
מוכנים לעזור.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
אני מודה.
מר וירשובסקי:
אז אם אתה רוצה לדון בנושא ,חבל לעשות מזה ,ואגב ,זה חלק מחזון העיר -שאושר פה אחד על
ידי מועצת העירייה ,כולל משאבים.
לכן אני חושב שהדיון פה יהיה חזרה על המובן מאליו שאישרנו.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
סוכם .הוא הסכים להוריד את הנושא מסדר היום ,ואנו נבדוק את זה וכן הלאה.
אבל הערתי למרדכי .מרדכי -מה שהערת -למה לא באו אלי קודם והעלו כאן ,הרי זו שיגרת חיי,
אז .WELCOME TO THE CLUB
אני מציע להוריד מעל סדר היום.

22
פרוטוקול ישיבות המועצה השמונה עשרה
ישיבה מן המניין מס' 62
מתאריך כ"ד סיוון תשס"ז )(10/6/07

מר שומר -היו"ר:
מי בעד להוריד את ההצעה מעל סדר היום?
ה צ ב ע ה
בעד –  12חברי מועצה
נגד – אין
נמנעים -אין
החלטה :הנושא מורד מסדר היום.

מאשרים סדר היום

 .497דברי ראש העירייה:
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
רבותי חברי המועצה ,כב' היו"ר ,קהל נכבד:
הדיווח הוא ארוך ואני שמח שהוא ארוך ,והוא מונח כרגע לפניכם וניתן בידיכם ,ואקצר -אחד
אחד.
פרוייקטים וחזון ונושאים שתכננו לאורך זמן הולכים וקורמים עור וגידים ,ואני שמח שהדברים
קורים .והקטע הראשון של שיפוץ אבן-גבירול הולך ומסתיים בימים אלה .העבודות במקטע
השני -בין צומת קפלן -דיזנגוף ועד צומת שאול המלך -אמורות להסתיים בעוד שבוע .המקטע
השלישי יהיה עד רח' נצח ישראל -בסוף חודש אוגוסט ,כבר בקיץ זה ,והמקטע הרביעי -ממרמורק
ועד צומת פרישמן -צייטלין ,למי שלא יודע -קולנוע גת ,בואך ככר רבין ,יסתיים בסוף  ,2007כך
שקטע משמעותי מאוד ברח' אבן גבירול יסתיים עד סוף  .2007בהנחה שגם העבודה שתוכננה
ברח' קפלן תעמוד בזמן ,הרי שנעמוד בזמן שגם רח' קפלן יסתיים עד סוף .2007
אנו נמצאים בשעה טובה -בסיום פרוייקט השידרוג של היכל נוקיה ,שהצליח לשקם ,להשתדרג
ולהפוך לאולם ברמה גבוהה מאוד ,כולל תוספת מקומות ,תוך כדי המשחקים והעונות ,בעבודה
מאוד מורכבת ,בהשקעה גדולה מאוד ,וב  29 -ביוני ,תרשמו לפניכם חברי המועצה ,כולל הח'
וירשובסקי ,ב  29 -ביוני תצויין חנוכת ההיכל המשודרג בטקס חגיגי ,שלאחריו יועלה המחזמר-
"ממה-מיה".
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פרוייקט שש"ת בשכונת יד אליהו ,אני מזכיר שזו כבר שנה שלישית בסבב השני של פרוייקט
שש"ת שהתחיל בקדנציה הקודמת ,והפרוייקט מתבצע ביד אליהו ,ומתבצעות עבודות כפי שהן
מופיעות ,תסתכלו במסמך שהוגש.
רבותי ,אני מציע וממליץ למי שלא היה ביפו ,לעבור בשד' ירושלים ולהסתכל בככר ,ולראות את
"משכנות דניאל" ,אותה אכסנית נוער ומרכז תרבות של היהדות המתקדמת ,שנחנך ומופעל  ,ואף
סייע לנו כעירייה לשכן כאן  10משפחות משדרות ,עם ילדים מוגבלים ,להפוגה ,ועשו עבודה
נהדרת.
החזרנו איזשהו חוב כבוד לאיש יקר ,שחי בינינו ,אייבי נתן ,ושמנו שלט על הטיילת ,שמציין
שכאן ,מול חוף זה ,עמדה ספינת "קול השלום" ,THE VOICE OF PEACE ,מי שזוכר את
הסיפור הזה ,ארוע מאוד מרגש.
ארועי שבוע הגימלאי מתקיימים בהמוניהם .היה ערב הצדעה ליצחק-זיקו גרציאני ,ערב יוצא
מהכלל ,שהופק על ידי מר מוטי הרה.
מצעד הגאווה כבר צויין ,עבר והיה הצלחה.
הנושא של הענקת אות הגלובוס הירוק לגופים ולאנשים שתרמו ותורמים לאיכות הסביבה
התקיים ותופס תאוצה ,גם הפעם כבר בחסותו של ערוץ מרכזי ,ערוץ  ,10והתקיים בבית דוהל.
שיפור השרות -קו פתוח לפיקוח ,התקיים בתאריך  29במאי ,במשך  3שעות שבהן התקבלו 250
פניות .ישבו כל הצוות ,קיבלו טלפונים ברצף ,עם תלונות והערות -כדי לתקן.
ארחנו את השגרירים ,כעיר שמארחת את השגרירויות .עשינו סיור לשגרירים בפרוייקט דרום
הקריה ובמנשיה ,ונדמה לי – גם במדרון יפו .הם חזרו מלאי רשמים .היתי בארוחת הצהרים
לכשהסתיים הסיור ,לאחר המפגש בארוחת בוקר אתי ,חזרו מלאי רשמים.
ביום שישי האחרון התקיים ארוע – לראות את תל-אביב על אופניים ,שמדווחים לי שהיה הצלחה
גדולה 700 .זוגות אופניים ,כולם הוזמנו מראש ,טיולים מודרכים ,איפשרו גם למשפחות שיש להם
אופניים -לבוא ולהצטרף עם האופניים הפרטיים .סה"כ היה ארוע נחמד.
שבוע הספר העברי נפתח ועדיין מתקיים ,ב"גני יהושע".
תסתכלו על הסעיף האחרון :מרבית חברי המועצה אולי לא מודעים לזה ,לפסטיבל שנקרא-
"פסטיבל יותר  ,"2007שהוא ארוע המתגייסים הארצי של האגודה למען החייל ,שמגיעים לכאן
ל"גני יהושע" ועושים להם יום -גם של אינפורמציה וגם של כף.
מר שומר -היו"ר:
תודה רבה לראש העירייה.
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דברי ראש העירייה למועצה 10/6/07
 .1פרוייקט שיפוץ רחוב אבן גבירול
בימים אלו מסתיימות העבודות במקטע הראשון של הפרויקט ,בין רחוב מרמורק לצומת
הרחובות קפלן-דיזנגוף וכבר ניתן לראות את הרחוב בצורתו הסופית ,לאחר שבוצעו עבודות
תשתית ,מים וביוב ,הטמנת רשת חשמל ,החלפת מדרכות ,הרחבתן והסדרת שבילי אופניים,
הכל בהתאם לסטנדרטים העירוניים החדשים שנקבעו.
העבודות במקטע השני בין צומת קפלן-דיזנגוף ועד צומת שאול המלך  -הנביאים צפויות
להסתיים בעוד כשבוע ,במקטע השלישי עד רחוב נצח ישראל בסוף חודש אוגוסט 2007
ובמקטע הרביעי עד צומת פרישמן-צייטלין בדצמבר .2007
 .2סיום פרויקט שדרוג היכל נוקיה
בימים אלו מסתיים פרוייקט שדרוג היכל הספורט "נוקיה" ביד אליהו .הפרוייקט אשר
תכנונו החל בסוף שנת  ,2001כלל שדרוג משמעותי של כל מערכות הבניין ,תוספת משמעותית
של שטחים ציבוריים ושטחי מסחר להשכרה ,תוספת מושבים )מ 9,400 -ל ,(11,000 -בניית 3
מרתפים חדשים ,שדרוג הרחבה הציבורית סביב המבנה ,יצירת טריבונה חדשה ששיפרה
משמעותית את זויות המבט של הקהל ,בניית  24תאי צפיה ושיפור משמעותי של
האקוסטיקה בהיכל לצורך קיום הופעות ואירועים .פרוייקט שדרוג ההיכל מומן במימון
עצמי מלא של חברת היכלי הספורט ,בערבות העירייה ,ולא היווה מעמסה על התקציב
העירוני.
ראוי לציין ,כי בזמן השיפוצים נמשכה הפעילות הסדירה של ההיכל ,שכללה את אירועי
הספורט ומופעי הבידור.

ביום  29ביוני תצויין חנוכת ההיכל המשודרג בטקס חגיגי שלאחריו יועלה
המחזמר "ממה מיה".
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 .3פרוייקט שש"ת בשכונת יד אליהו
בימים אלו מסתיימות עבודות פרויקט שש"ת בשכונת יד אליהו .העבודות בוצעו בשיתוף
התושבים במהלך החודשים האחרונים ,וכללו שדרוג של הגינות העירוניות  -גינת הירש ,גן
גלסברג ,גן ליידי שרה וגן לנדס .כן בוצעו עבודות ריצוף מדרכות ,סלילת כבישים ,גינון והתקנת
תאורה ברחבי השכונה )שד' החייל ,שד' המעפילים ,אנילביץ ,מונאש ,קיש ,גליפולי ועוד(.
 .4הפעלת "משכנות רות דניאל" ביפו
ביום  29באפריל נחנך בית "משכנות רות דניאל" בפינת הרחובות התקומה  1ושד' ירושלים
ביפו .הפרוייקט נקרא ע"ש גב' רות דניאל ז"ל ,היוזמת והתורמת של הפרוייקט ,אשר הלכה
לעולמה ביולי  .2005בניית הפרוייקט מומנה ע"י משפחת דניאל ותורמים נוספים בשיתוף קרן
תל אביב-לפיתוח.
במסגרת הפרוייקט פותחה גם הככר הפונה לשד' ירושלים באמצעות חברת "אחוזות החוף".
המתחם ,כולל בית הארחה ,מרכז תרבות וחינוך 66 ,חדרי אירוח ,אולם אירועים ,חדר אוכל
כשר ,כיתות לימוד ובית קפה .יתקיימו בו פעילויות תרבות לרווחת תושבי תל אביב-יפו והוא
יהווה מרכז פעילות ואירוח לנוער מהארץ ומהתפוצות ,במטרה להוות מוקד משיכה בעיר יפו.

 .5הצבת לוח הנצחה לספינת "קול השלום"
ביום  18מאי נערך בטיילת ,בירידה לחוף גורדון ,טקס הסרת הלוט מלוח הנצחה לספינת
"קול השלום" של אייבי נתן.
במלאת  34שנים לתחילת שידורי תחנת הרדיו "קול השלום" ולכבוד יום הולדתו ה 80 -של
אייבי נתן החליטה העירייה להנציח את פועלו באמצעות הצבת לוח הנצחה בטיילת ,מספר
קילומטרים מהמקום בו שידרה הספינה במשך  20שנה ,מול חופי ת"א ,מוסיקה ומסרים של
הומניות ,אהבה ושלום.
אייבי נתן שיזם והפעיל את ספינת "קול השלום" הפך ,בזכות פעילותו ,לסמל לקידום השלום
במזרח התיכון וסיוע לנזקקים באיזורים מוכי רעב ברחבי העולם.
בטקס נכחו אייבי נתן ,בני משפחתו ,חבריו וחברים ממועצת העירייה .הטקס לווה במשט
הצדעה לאייבי נתן והושמעו הקלטות מתקופת שידורי התחנה.
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 .6אירועי שבוע הגימלאי
בשבוע שעבר קיימה העירייה ,בהובלת ממלא מקומי והאחראי על תחום הגימלאים בעירייה,
מר נתן וולוך ,את שבוע הגימלאי שנועד להוקיר את האוכלוסיה המבוגרת בעיר ,המונה כ70 -
אלף גימלאים.
במהלך השבוע התקיימו בעיר סיורים ,מפגשים ואירועי תרבות מגוונים ,כמו ערב ריקודים
ברחבת המשכן לאמנויות הבמה ויום ספורט ובריאות בספורטק ב"גני יהושע" .כן ניתנו
הנחות מיוחדות למופעים ,להצגות בתיאטראות העירוניים ,לכניסה למוזיאונים ועוד.
בפתיחת אירועי שבוע הגימלאי ,התקיים בהיכל התרבות ,ערב הצדעה ליצחק זיקו גרציאני
ז"ל ,יקיר העיר ,שהיה מנצח ומעבד מוזיקלי ,כתב שפע של עיבודים לשירי לכת ישראלים
ושימש כמנצחה האגדי של תזמורת צה"ל משנת  1962ועד יומו האחרון.

 .7מצעד הגאווה
ביום שישי האחרון ,ה 8-ליוני ,קיימנו בעיר את "מצעד הגאווה" ,בהמשך למסורת שהחלה
בשנת  .1998מצעד הגאווה הפך לסמל ומהווה את הביטוי המעשי להיותה של תל-אביב-יפו
עיר פלורליסטית וחופשית ,שמתאפיינת בסובלנות ופתיחות כלפי כל גווני האוכלוסיה .בימים
בהם חקיקה פופוליסטית עלולה שלא לאפשר קיום מצעד דומה בירושלים ,ישנה חשיבות
מרובה למסרים הללו ,היוצאים מעירנו.
המצעד השנה צעד מככר רבין ,דרך רחובות אבן גבירול וארלוזורוב לכיוון הים והסתיים
במסיבה בחוף גורדון.
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 .8טקס הענקת אות "הגלובוס הירוק" 2007
ביום  5ליוני התקיים במרכז דוהל ,בשכונת התקווה ,זו השנה הרביעית ,טקס הענקת אות
"הגלובוס הירוק" שיזם ארגון "חיים וסביבה" בשיתוף עם עיריית תל-אביב-יפו.
ארגון "חיים וסביבה" הינו ארגון הגג של ארגוני הסביבה בישראל והוא הוקם בשנת  1974על
ידי חבר הכנסת )לשעבר( יוסף תמיר ,שקיבל בטקס אות על מפעל חיים לנוכח פעילותו
החלוצית ורבת השנים לקידום נושאי הסביבה בישראל.
באירוע הוצגה פעילותה של התנועה הסביבתית בפני הציבור הרחב והוענקו אותות "הגלובוס
הירוק" לאישים ,גופים וחברות ,שבפעילותם הציבורית ,העסקית או ההתנדבותית תרמו
בשנה החולפת בצורה משמעותית לאיכות הסביבה ולבריאות הציבור בישראל.

 .9קו פתוח לפיקוח
במסגרת שיפור השירות לתושבי תל אביב-יפו ,קיימה העירייה בתאריך  29במאי ,בין השעות
 20:00 – 17:00קו פתוח לפניות הציבור בנושאי אגף הפיקוח.
במהלך יום זה איישו מנהלי האגף מוקד פניות מיוחד שקיבל כ 350 -פניות של תושבים
בנושאי מדיניות חניה ,סדר ציבורי ,אכיפת רישוי עסקים ופיקוח וטרינרי ,אשר טופלו ישירות
על ידי מנהלי העירייה ובמידת הצורך ,בהתאם למהות הפניה ,הופעל מערך קטנועים שיצא
למקום נשוא הפניה.
 .10אירוח שגרירים
בתאריך  21במאי אירחה העירייה לסיור בעיר כ 35 -שגרירים וראשי הנציגויות הדיפלומטיות
בישראל ,שרובן המכריע שוכן בעיר .השגרירים והנציגויות הדיפלומטיות מקיימים קשרי
עבודה בתחומים שונים עם העירייה ,בעיקר בנושאי תרבות ואמנות.
הסיור נערך במסגרת מפגש שנתי אותו נוהגת העיריה לקיים בשנים האחרונות וכלל ביקור
בפרוייקטים עירוניים :דרום הקריה ,מדרון יפו ,מתחם מנשיה וב"גני יהושע".
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" .11תל-אביב-יפו בשביל האופניים"
ביום  4ביוני ערכה העירייה אירוע ראשון מסוגו שנועד לעודד את הרכיבה על אופניים בעיר.
במסגרת זו ,הועמדו לרשות הציבור ,בחינם 700 ,זוגות אופניים )מתוכם  100המותאמים
לילדים( ,לשם רכיבה בשבילי האופניים שהוסדרו בעיר בשנים האחרונות.

לרוכבים חולקו מפות של שבילי האופניים בעיר וכן הוצעו שבעה מסלולים מודרכים
לרכיבה.
 .12אירועים בעיר במהלך חודש יוני
•

"שבוע הספר העברי" נפתח בשבוע שעבר ,ב 6 -יוני ,ב"גני יהושע" ,ויארך עשרה ימים,
עד ל 16 -ליוני .השנה מתקיים היריד בסימן  40שנה לאיחוד ירושלים ,ומלבד יריד
למכירת ספרים יתקיימו במקום גם פסטיבל של מילים וצלילים ,סדנאות יצירה ,פינות
הפעלה לילדים ,אוהל סיפורים בהנחיית יוסי אלפי ועוד.

•

ב 26 -ליוני יתקיים בפארק "גני יהושע" ,זו השנה השלישית" ,פסטיבל יותר ,"2007
שהוא אירוע המתגייסים הארצי של האגודה למען החייל ,מינהל גיוס ו"מועדון יותר",
בשיתוף עם גלי צה"ל ,גורמי שיווק שונים ועיריית תל-אביב-יפו.
בפסטיבל ישתתפו אלפי מתגייסים ויתקיים מיצג של  20חילות בצה"ל ,שנציגיהם ייפגשו
עם המתגייסים .כמו כן ,יתקיימו במקום הופעות של אמנים ולהקות חילות צה"ל.

 .498פרוטוקול ועדת כספים מס' :49/07
מר לוינטל:
יש לי שאלה קצרה לגבי עמוד  .54יש פה העברה שמיועדת ליום גיבוש לעובדי גבעת השלושה,
האם אפשר להסביר במה מדובר?
בעמוד  54שורה אחרונה יש העברה כספית המיועדת למימון יום גיבוש לעובדי גבעת השלושה
המושאלים על ידי העירייה ,האם אפשר להסביר במה מדובר?
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מר גילצר:
מדובר בעובדי גבעת השלושה שהם עובדי עירייה ,הם עובדי עירייה בהשאלה -בהסכם שנעשה
בזמנו עם חברת "קש"ת" .מכיוון שהם עובדי עירייה  ,שמקובל וידוע שפעם בשנה ,או לפי כללים
מסויימים -עובדי עירייה ביחידות יוצאים ליום גיבוש ,זה אושר לעובדים האלה -שאינם שייכים
ולא מזוהים עם אגף מסוים ,ומכיוון שכך עשינו העברה בוועדת הכספים .מדובר בעובדי עירייה
שעושים להם יום גיבוש כמו שכל עובד עירייה יוצא עם האגף שלו.
מר לוינטל:
יש עובדים שלנו שעובדים בגבעת השלושה?
מר גילצר:
במסגרת השאלה.
מר שומר -היו"ר:
אנו ניגשים להצבעה.
אני רק מוריד לצורך ההצבעה מסדר היום -את סעיף  ,876עמוד  ,10שיורד מסדר היום.
עו"ד סלמן:
לגבי סעיף  ,877אני רוצה איזושהי הבהרה .מאז האישור בוועדת הכספים התנהל איזהשהו מו"מ
בקשר לנושא הזה ,ובמקום תקרת שיפוי של  30,000שח' סוכם שהייצוג המשפטי יהיה על ידי
השרות המשפטי ,ובמקום -רק שיפוי על התביעה של מנחם כהן ,יהיה גם שיפוי כנגד תביעות
אחרות ,אם תהינה.
מר שומר -היו"ר:
גם ההערה של היועץ המשפטי לגבי סעיף  ,877ומה שאני אמרתי לגבי סעיף  ,876מי בעד?
ה צ ב ע ה
בעד –  14חברי מועצה
נגד – אין
נמנעים 2 -חברי מועצה )ה"ה :לוינטל ,דורון לוי(
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החלטה :פרוטוקול ועדת הכספים מס'  – 49/07מ א ו ש ר כלהלן:
סעיף  876הורד מסדר היום ולא נכלל בהצבעה לעיל.
סעיף  – 877כפוף להערתו של היועץ המשפטי –עו"ד סלמן.
מחליטים ,לאשר את פרוטוקול ועדת כספים מס'  49/07מתאריך  ,15/5/07למעט סעיף .876
סעיף  ,877כפוף להערתו של היועמ"ש.
)ראה נספח א'(

 .499פרוטוקול ועדת תמיכות מס' :3/2007
מר מזרחי:
אני רוצה להתייחס:
אני רוצה להתייחס בנושא של קריטריונים לאגודות הספורט בשכונות :מי שרואה את
הפרוטוקול ,קבעו איזה קריטריון שבו ישנה הורדה מאוד משמעותית מקבוצות הכדורגל
בשכונות .ראשית  ,אני רוצה לציין שההקצבה לקבוצות הבכירות -בכדורסל ,בכדורגל ,למרות
שיש להן ספונסרים ויש אנשי עסקים שעומדים מאחוריהם ,וזה בסדר גמור  ,אני חושב שצריך
לעשות זאת ,סה"כ זו גאווה לעיר שלנו ,זה אגודות ספורט שמצטיינות ומגיעות גם להישגים .אבל
עם זאת יש לא מעט קבוצות בשכונות :קבוצות כדורגל ,קבוצות כדורסל ,ומי שיסתכל על
התקציב -מה היה בשנה שעברה ומה היה השנה ,אתם תראו שישנן קבוצות שקיצצו להן בתקציב.
קבעו קריטריונים חדשים -שהמשמעות היא הורדה ,לעתים שיכולה לגמור למעשה את הקבוצות.
שם אין ספונסרים ,יש להן הוצאות מים ,ארנונה ,הם צריכים להחזיק את הקבוצות האלה .אז
אם היו אומרים -על כל קבוצת כדורגל לילדים נוסיף עוד סכום מסוים ,מילא ,אבל את הבסיס
נשאיר .אני אתן לכם כמה דוגמאות:
הפועל כפר שלם -קיבלה בשנה שעברה כקבוצה בליגה א' 66,320 -שח' ,השנה הם ירדו ל 37,394 -
שח' .תראו איזה קיצוץ משמעותי בתקציב ,של קרוב ל  ,30,000 -ואני אשמח מאוד לקבל הסבר.
מר גפן:
למה? בטח יש פחות ילדים.
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מר וולוך:
כי יש קריטריונים.
מר מזרחי:
קרית שלום ,קיבלו בשנה שעברה  13,000שח' ,המון כסף ,השנה יקבלו  9,300שח'.
יפו ,איחוד חברה וספורט ,אני לא יודע מה זה האגודה הזאת ,אבל אני רואה בספר 58,450 -שח',
הם מקבלים השנה  42,000שח'.
כדורסל -בית"ר נווה אליעזר ,בשנה שעברה קיבלו  ,45,000השנה  31,000שח'.
הפועל ג'ודו ,שיש גם השגים לא קטנים ,שנה שעברה קיבלו  15,600שח' ,השנה מקבלים 6,600
שח'.
סקי מים בכבלים ,בשנה שעברה קיבלו  ,25,000השנה .17,000
אקי"ם קיבלו ,מר וירשובסקי 13,851 ,שח' ,השנה –  8,800שח' .לא ברור לי מה ההפרשים.
"אתגרים -נופש פעיל לנכים" -דיברו קודם על נגישות לנכים ,בשנה שעברה קיבלו  ,74,000השנה
יקבלו רק  56,000שח'.
וכן הלאה וכן הלאה ,תראו את זה – זה מופיע בפרוטוקול.
אני לא חושב שצריך לעשות כאן הרבה ,אלא צריך רק לבדוק -קודם כל מדוע מקצצים ולמה צריך
לקצץ ,אני חושב שלא צריך לקצץ ,ואם יש צורך להוסיף לאגודות שמעודדות פעילות של נוער,
ילדים  ,נשים וכן-הלאה ,צריך להוסיף להם לתקציב ולא לקצץ .יש מצב שאגודות כאלה ממש
נמצאות על סף קריסה .דיברו אתי כמה מנהלי קבוצות -שהם טוענים שהם לא יכולים לעמוד
בהפחתה הזאת .אגב ,זו הפחתה רק של השלב הראשון ,גם בשנה הבאה יהיה קיצוץ נוסף
מהתקציב הזה ,וגם בעוד שנתיים ,אני לא זוכר -לפי אגף התקציבים מה יאמרו לנו ,ועוד כמה זמן
למעשה נמחוק את התקציב -המועט גם כך -שקיים לאגודות האלה.
לכן ,אני מציע :לא צריך לא לאשר את הפרוטוקול ,אבל בהחלט להקים צוות שיבדוק את העניין
הזה וימצא את הדרך להוסיף לקבוצות האלה כדי שהם לא יתמוטטו .צריך להבין את הערך
המיוחד -שיש גם לאוהדים וגם לבני הנוער והצעירים -שמתאמנים ומשחקים במקומות האלה,
ואני חושב שאנו רק צריכים לעודד אותם.
תודה רבה.
מר ספיר:
כלומר ,אתה בעד לאשר ולהקים צוות?
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מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
אני מתפלא ,ואני מצטרף למר וירשובסקי -במה שהוא אמר קודם ,ואני מפנה את מר מזרחי
להערתו של מר וירשובסקי קודם ,שאם היית פונה אלי קודם -היתי מסביר לך.
רבותי היקרים ,אי אפשר לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה .אנחנו ישבנו ואישרנו את
הקריטריונים שעל פיהם נחלק את התמיכות .אין קיצוץ בתמיכות .אנחנו אמרנו שניתן עדיפות
לאותן קבוצות שיש להן ילדים למשל ,וכך זה חולק.
יותר מזה :למרות שיש לצורך העניין לכאורה וועדת תמיכות מקצועית ,הרי התקיימה ועדת
סגנים -שדנה בתמיכות ,לאחר שהוסברו כל הקריטריונים .אם מישהו רוצה לערער על
הקריטריונים -זה לא במסגרת הזאת עכשיו .תבוא ,תציע קריטריונים אחרים ,נדון במועצה,
בהנהלה ,נדון בקריטריונים עוד פעם ונבדוק אותם.
אבל אני יכול לבוא ולומר לשמוליק ידידי -שגם אני מכיר את הפועל כפר-שלם ,ילדים אין שם .גם
אני מכיר את נווה אליעזר ,ואת נווה עופר גם כן ,ואני יודע מי משחק שם .ואני חושב
שהקריטריונים כפי שנקבעו -הם קריטריונים מאוד נכונים ,ואני חושב שמה שנעשה בעבר ,עם כל
הצער ,היה קצת מוגזם .מפני שאני חושב -שקבוצה של  10אנשים מבוגרים בעיר תל-אביב יפו ,עם
כל כמה שאני רוצה שישחקו כדורסל ,הרי אני לא צריך כעיר להחזיק אותם ולאפשר להם את
המשחק של  10אנשים בקבוצה בליגה ג' או בליגה ד'.
מר גלעדי:
רון ,זה קבוצות של  30שנה ,זה לא קבוצה שהתאגדה ככה סתם.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
אני יודע .ולכן ,גורמי הספורט בעיר תל-אביב יפו ,עם הגורמים המקצועיים -הביאו את זה לדיון
אצלנו ,ודנו בקריטריונים ,ואנחנו -אתה ,ואני ,וכולנו -הצבענו בעד .אז עכשיו עושים את העבודה
על פי הקריטריונים ועכשיו באים ,ולכן אני מציע ומבקש לאשר את ההקצבות האלה .מה גם,
ואומר לכם את זה כך :תראו רבותי ,אנו נמצאים כבר בתחילת -כמעט אמצע יוני ,צריך כבר לתת
להם את הכסף ואי אפשר לתת לפני שיש אישור ,אז כדאי שנאשר.
אז אם יש למישהו הצעות ,הערות ,בעיות ,אנחנו תמיד נשמח לשמוע.
מר מוזס:
אולי אפשר לקבל את מה שהוא אומר ,ולבדוק.
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מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
בטח ,מה אמרתי לבדוק? אמרתי שיבוא ונבדוק.
מר מזרחי:
יש  13,000שח' לקבוצה ,אם יש להם קבוצת ילדים ,תוסיף להם  10,000שח' ,אבל אי אפשר
להוריד להם.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
אני חייב ללכת לפי קריטריונים .יש בג"ץ במדינה ויש שר פנים ,מה לעשות?
מר גלעדי:
אפשר לעשות זאת לפי שנות ותק של קבוצה.
מר גפן:
אני הייתי צריך לתמוך בו ,כי לפי הקריטריונים גם אני נדפק .לא בספורט ,אלא במשהו אחר,
ולכן הייתי צריך לתמוך בו.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
זה קל מאוד לתמוך .לא ראיתי שמישהו בא לקצץ ,כולם באים לתמוך.
מר גלעדי:
אבל כאשר אישרנו פה את הקריטריונים,
מר לוינטל:
אני הצעתי בישיבה הקודמת לקיים דיון בנושא שחיתויות בעירייה ,וחבל שהנושא שלי לא
התקבל .שחיתות בעירייה ,מיגור השחיתות וכו' ,הנושא הזה לא התקבל וזה בסדר ,רובכם ,נדמה
לי כולכם -הצבעתם נגד ,אז לא יהיה דיון על זה.
אני מסתכל בעמוד  46בדף הזה של האישורים פה ,ואני מוצא בסעיף  67את עמותת "שיח יצחק
יפו" שאני כבר חשפתי שמאחוריה עומד עובד עירייה עד לעת האחרונה ,מר בנישתי ,וחבר בה גם
הרב אלנתן -חבר מועצה עד לא מזמן ,וזו עמותה שעושה מכרזים כביכול,
מר לוי:
זה הכסף הקטן ,לך לקהילה -תראה כמה כסף יש שם.
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מר לוינטל:
מה יש לך היום עם הקהילה ההומו-לסבית? מה קרה? מי הרגיז אותך? תסביר לי אחר כך.
בקיצור ,העמותה הזאת ,אני חושב שלהעניק לה כספים ,להעניק כספים לעמותה שמורכבת מעובד
עירייה ומחבר מועצה לשעבר ,בלי שהדבר גם מובא לידיעתנו ,כאשר העמותה הזאת בעצם עושה
מכרזים פיקטיביים עם העמותה השניה של הרב אלנתן ,יש בדבר הזה משהו עקום מאוד .לעמותה
הזאת אין פעילות אמיתית ,העמותה הזאת פשוט מתחרה כביכול עם העמותה השניה ומוציאה
כספים מקופת העירייה.
אני חושב שלא ראוי לאשר העברת כספים שנתית לעמותה של עובד עירייה ,בייחוד שלא הצהיר
על כך והדבר הזה לא הובא לידיעתנו ,אני חושב שהדבר הזה הוא עקום.
מר לוי:
הוא כבר לא עובד עירייה.
מר לוינטל:
אם הוא לא עובד עירייה כבר שבועיים או שלושה -זה לא משנה.
מר לוי:
עכשיו ,כאשר אנחנו מאשרים ,הוא כבר לא עובד עירייה?!
מר לוינטל:
אנו מאשרים בדיעבד אדוני.
הדבר הזה הוא מושחת ,ואני ממליץ לא לאשר את ההעברה מס'  67בעמוד  ,46וזה פשוט דבר אחד
שאני מצאתי .יש דברים נוספים אולי שאני לא יודע ,אני לא יכול להעסיק בלשים וחוקרים בשביל
לבדוק פה את כל העניינים.
הדבר הזה הוא עקום.
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מר גילצר:
העמותה המדוברת מס' " ,67שיח יצחק יפו ע"ש רבנו האר"י" ,העמותה הזאת קיבלה לפי
הקריטריונים -לשיעורי תורה .בקר שלנו בדק שהשיעורים אכן מתקיימים ,כך אנו נוהגים בכל
המקומות מהסוג הזה -שנעשית ביקורת ,ועל זה היא מקבלת ואם יש עובד עירייה
קריאה:
שעומד בראש העמותה,
מר גילצר:
זה לא קשור לקריטריונים של התמיכות .אם מסתבר שזה חבר מועצה ,ישנו אגף משאבי אנוש,
ואם זה לא תקין מבחינת נהלי העירייה,
מר לוי:
ראש העיר אמר :יש בג"ץ ,יש בית משפט ,יש חוק ,תלך לשם.
מר גילצר:
העמותה מקבלת על פי הקריטריונים שאושרו פה ,ועל סמך ביקורות.
מר גפן:
אני רוצה לשאול את היועץ המשפטי :אם יש עמותה שעובד עירייה עומד בראשה ,אסור לעירייה
להקציב לה כסף?
מר לוינטל:
קודם כל רצוי לומר את זה.
מר גפן:
וזה עובד זמני.
עו"ד סלמן:
אני לא מכיר את העובדות ,אני שומע אותן פעם ראשונה.
מר גפן:
אני לא מדבר על עובדות ,אני שואל בעקרון.
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עו"ד סלמן:
ברמת העקרון -הקצאה של כספים לעמותה שעומד בראשה עובד עירייה ,יכול להיות שיש בזה
באמת טעם לפגם ,אבל הנושא צריך להיבדק.
מר לוינטל:
ולא רצוי שהוא יגיד את זה קודם?
עו"ד סלמן:
עוד פעם ,אני לא מכיר את העובדות ואני לא רוצה להיגרר פה .צריך לבדוק.
מר לוי:
השאלה היא שאלה כללית ,לא שאלה ספציפית.
עו"ד סלמן:
נתתי תשובה :בנסיבות מסוימות זה יכול בהחלט להיות טעם לפגם ,אבל הנושא צריך להיבדק.
ואני מתעסק עם עובדות ,לא עם שמועות.
מר לוינטל:
זה דבר שהוא מנוגד לחוק ,יש חוק מפורש בעניין ניגודי עניינים.
מר לוי:
אנו מודים לך .אנו נוציא רשימה של כל עובדי העירייה ונבדוק לאן הם שייכים ,לאיזה עמותות
הם משתייכים.
מר לוינטל:
כאשר מצביעים על משהו שלמישהו יש בו איזשהו עניין ,צריך להודיע על זה מראש ,זה כתוב גם
בחוק.
קריאה:
יש גם בעיה עם נבחרים.
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מר וירשובסקי:
אדוני היו"ר ,חברות וחברי מועצה.
אני קודם כל רוצה לומר שאני לא אשתתף בהצבעה ,כי עמותה אחת מהעמותות כאן ,אני עומד
בראשה ,אז אני רוצה להימנע מכל לזות שפתיים.
מר גפן:
סליחה ,היא מקבלת כסף ,העמותה הזאת?
מר וירשובסקי:
כן.
מר גפן:
למה אתה לא שואל?
מר לוינטל:
קודם כל הוא אומר.
מר וירשובסקי:
אני אומר מראש.
מר לוי:
מרדכי ,היועץ המשפטי העלה פה נקודה מאוד חשובה .אנו ,כאשר נתחיל לבדוק כל אחד -לאיזו
עמותה הוא משתייך ,אני יודע שאיתי פנקס הוא ראש הקהילה ההומו-לסבית ,ויכול להיות שגם
הקהילה הזאת לא צריכה לקבל.
עו"ד סלמן:
עוד פעם ,אי אפשר לנהל דיון כזה כאן .צריך להכיר את העובדות.
מר וירשובסקי:
אני אומר את זה כדי שזה יירשם ,כדי שאמרתי את זה ולא הסתרתי את זה.
מר לוי:
פרופ' שביט ,גם היא שייכת לאיזושהי עמותה?
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מר וירשובסקי:
יכול להיות.
אבל אני ביקשת גם את רשות הדיבור כדי להגיד כך :אני חושב שאם אנו לא נצביע ,או לא יוצבע
על זה ,מי שיסבול זה קודם כל העמותות -שמחכות חודשים להקצבה.
מר גפן:
אמר את זה ראש העיר.
מר וירשובסקי:
אז אני מצטרף לדבר הזה.
יחד עם זה ,אני מבקש שינצלו את השנה הקרובה באמת לבחון מחדש קריטריונים לעמותות מעין
אלה ,גם לאמנות ,גם לתרבות ,גם לתחומים אחרים ,זה דבר מאוד מלאכותי וקשה -גם אם אנו
עושים עבודה טובה.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
זה מה שהנחיתי .הנחיתי שלא לעשות שינוי נוסף בשנה הבאה ,ולבחון מחדש.
מר וירשובסקי:
אם זה ברור ונרשם בפרוטוקול ,אני בא על סיפוקי.
מר ספיר:
השאלה-האם יש טעם לפגם להעביר תמיכה לעמותה שחבר מועצה עומד בראשה?
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
לא.
מר ספיר:
אם היועץ המשפטי אמר שיש טעם לפגם?
עו"ד סלמן:
אני אמרתי שבנסיבות מסויימות -יכול להיות שיימצא בזה טעם לפגם .זו סוגיה מורכבת ,הסוגיה
של ניגודי עניינים ,וצריך לבחון כל מקרה לגופו על פי העובדות שלו .אם חבר המועצה לוינטל היה
מציג בפני את העובדות לפני הדיון ,מן הסתם הייתי יכול אולי להגיב על זה בצורה יותר ממצה.
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מר לוינטל:
הצגתי את זה גם למשטרה וגם לעו"ד אחז בן ארי.
מר ויסנר:
אני רוצה לדבר על נושא אחד שדנו בישיבת סגנים ,זה הנושא של קריטריונים בנושא של עמותות
ובעלי חיים .אני מקווה מאוד ,חברי האחרים ,שידונו בזה שוב ,כי בסופו של דבר -עם כל הכבוד
לנושא הקריטריונים,
קריאה:
קרקס.
מר ויסנר:
קרקס הוצאנו מהעיר כבר.
מר לוינטל:
הוא צועק כמו תגרן בשוק ,עלי לא צועקים.
מר גפן:
עליו לא צועקים כי זה לא עוזר.
מר ויסנר:
מה אתה רוצה מהדגים? אין כבר דגים בים.
יש עמותה אחת שקיבלה תקציבים והחליטו להוריד אותה,
מר שומר -היו"ר:
מה זה? באמת ,בואו.
מר ויסנר:
אמרנו שלא רוצים אנשים מבחוץ ,אמרתם שמבחוץ אתם פוחדים ,עכשיו כשמדברים אתם גם כן
פוחדים? אז תנו לדבר.
מר שומר -היו"ר:
תנו להקשיב  ,באמת  ,בואו נעשה את זה בכבוד.
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מר ויסנר:
עמותת "אנונימוס" היא עמותה שקיבלה תקציבים .היא עמותה שדואגת ומטפלת .היא לא
מטפלת פיזית בבעלי חיים ,אבל יש לה פעילות .אני מבקש מאנשים שמטפלים בנושא
הקריטריונים לבדוק את הנושא הזה שוב ולראות .אני חושב שהתקציב שהם מקבלים הוא מאוד
קטן .בסופו של דבר ,הדאגה שלהם לבעלי חיים שהיא המלחמה שלהם נגד הניסויים בבעלי חיים,
זו מטרה שכולם יודעים היום בכל העולם שהיא מטרה חשובה ,ואני מבקש שבכל זאת ידונו
מחדש ויבדקו את הנושא שלהם ,כי בעבר ,בשנה שעברה הם קיבלו ,שיקבלו גם השנה.
תודה.
מר גילצר:
הקריטריונים שאושרו על ידי המועצה מדברים בנושא זה על גופים שמטפלים בבעלי חיים ,והם
אכן קיבלו.
מר לוי:
אני חושב שהיועץ המשפטי אמר דבר שיש לו משמעות מאוד חשובה .כי אם עובד עירייה -יש
בדברים האלה טעם לפגם ,אז חבר מועצה -כל שכן .לכן אני חושב שכדאי שהיועץ המשפטי ,ואני
גם אפנה אליו בכתב בנושא הזה מחר ,יבדוק את זה כמה שיותר לעומקם של הדברים ,שנדע את
זה לוועדת תמיכות הבאה.
מר שומר -היו"ר:
אנו ניגשים להצבעה :לא ישתתפו ,והם ביקשו ממני להודיע על כך :שולה אגמי ,הרב זעפראני,
מרדכי וירשובסקי ומר וולוך ,וגם מר אמינוב.
הם משתתפים ,אבל לא משתתפים בהצבעה לגבי הגופים שהם נוגעים אליהם.
מי בעד אישור פרוטוקול ועדת תמיכות?
ה צ ב עה
בעד 12 -חברי מועצה
נגד –  1חבר מועצה )מר לוינטל(
נמנעים -אין
החלטה :פרוטוקול ועדת תמיכות  – 3/2007מ א ו ש ר.
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)ה"ה :אגמי )לגבי סעיף  73בנספח  – 7עם יפה עם אחד( ,מר וירשובסקי ,הרב זעפראני ,מר
וולוך ומר אמינוב לא השתתפו בהצבעה לגבי הגופים שהם נוגעים להם.
מחליטים לאשר את פרוטוקול ועדת תמיכות  3/2007מתאריך .21/5/2007
)ראה נספח ב'(.

 .500הצעת חוק עזר לתל-אביב-יפו )שמירת הסדר והנקיון( )תיקון(
התשס"ז :2007 -
מר לוינטל:
ראשית ,יש לי תחושת דה-ז'ה-וו קשה ,כאילו הצבענו על הסעיף הזה כבר  5-6ישיבות.
מעבר לזה ,אני ביקשתי שכאשר מציגים חוק עזר ,יסבירו את הסעיפים שלו -כדי שנבין את
המשמעות.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
חוק העזר הזה כבר עבר ,ומשמעותו שבעל חיים דורש רשיון שהאגרה עליו היא  200שח' .החוק
הזה אושר על ידי המועצה ועבר למשרד הפנים .משרד הפנים ביקש את הבהרתנו ואמר :החוק לא
מנוסח מספיק בהיר ,ולא ברור ממנו האם האגרה היא לשנה או חד פעמית .השינוי כפי שהוא
מופיע כאן :תוקפו של היתר כאמור הוא לשנה מיום הוצאתו ותשולם בעדו אגרה בסך של 200
שח' .כלומר ,מידי שנה יש לבוא ולהציג את בעל-החיים ,בין אם זה איגואנה ,תנין ,קוף ואחרים,
חמור סוס ונמר ,לקבל את האישור על כך ,לקבל את האגרה ולשלם אגרה של  200שח' .זה כל
השינוי ,השינוי הוא הבהרה שהאגרה היא לשנה .כל היתר כבר אישרנו בעבר .לכן זה דה-ז'ה-וו.
מר שומר -היו"ר:
מי בעד?
ה צ ב ע ה
בעד –  15חברי מועצה -פה אחד
החלטה :הצעת חוק עזר לתל-אביב-יפו )שמירת הסדר והנקיון( )תיקון(
התשס"ז  2007 -מ א ו ש ר.
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הצעת חוק עזר לתל אביב-יפו )שמירת הסדר והנקיון()תיקון(,
התשס"ז 2007 -
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  250ו –  251לפקודת העיריות )נוסח חדש( ,1מתקינה מועצת עיריית
תל אביב-יפו חוק עזר זה:
תיקון
סעיף 12

.1

בחוק העזר לתל אביב-יפו )שמירת הסדר והנקיון( ,התש"ם ,21980-בסעיף 12
בסיפא לסעיף קטן )א( יבוא:
"תוקפו של היתר כאמור הוא לשנה מיום הוצאתו ,ותשולם בעדו אגרה בסך
של ."₪ 200

 .501מתן סמכות לפרקליט להגשת תביעות פליליות:
מר שומר -היו"ר:
אנו עוברים לסעיף  -5מתן סמכות לפרקליט להגשת תביעות פליליות.
מי בעד?
ה צ ב עה
בעד – כל חברי המועצה הנוכחים -פה אחד
החלטה :מתן סמכות לפרקליט להגשת תביעות פליליות – מ א ו ש ר.
מחליטים בתוקף הסמכות לפי סעיף  (2)264לפקודת העיריות )נוסח חדש( ,להסמיך את עו"ד גלית
וולפמן ת.ז 027302231 .פרקליטה בשירות המשפטי של העירייה להתייצב ולתבוע דרך כלל בפני
כל בתי משפט בשל כל עבירה או בקשה לפי כל חיקוק מן החיקוקים שבסמכות בית המשפט
לעניינים מקומיים ,למעט לפי חוק התכנון והבניה ,התשכ"ה .1965 -

 1דיני מדינת ישראל )נוסח חדש(  ,8עמ' .197
 2ק"ת  ,4084התש"ם ,עמ' .887
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 .502הסמכת מפקחים:
מר וירשובסקי:
אני רוצה לומר משהו:
אדוני היו"ר ,חברות וחברי מועצה.
אני לא מתנגד להסמכה של פקחים לבצע את החוק ,הגם שזה פקחים שעוסקים בגרירת רכב וכו',
ויש להם סמכויות של שוטר .נכון שלפי דברי ההסבר -המשטרה לא התנגדה והיועץ המשפטי אמר
שאין התנגדות להסמיך את האנשים האלה ,כלומר ,זה הכל על דרך השלילה.
אני הייתי רוצה לדעת איזה קורסים ,איזה הדרכה הפקחים האלה עברו ועוברים ומי מפקח
עליהם .נותנים להם סמכויות של שוטרים ,ואני חושב שזה בסדר מבחינה זו שאנו רוצים שלא
יהיו לנו רק חוקי עזר אלא יפעילו אותם ,אבל צריך להפעיל אותם מתוך ידיעה ,מתוך תבונה,
מתוך שיקול דעת ותוך פיקוח של אנשים מוסמכים מעליהם .אני הייתי רוצה לקבל הסבר מפורט,
לפני שאפשר יהיה להכשיר את האנשים האלה ,או התחייבות שהם יעברו קורס -שאנו גם נדע את
תוכנו ,לפני שאנו נותנים בידיים של האנשים האלה כוחות שאפשר להפעיל אותם בצורה די חזקה
נגד תושבי העיר ואזרחי המדינה שעובדים בתחומנו.
לכן אני מבקש לקבל הסבר מפורט על הדבר.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
בזמן האחרון זה מאוד פופולרי ,אבל תמיד זה נגד הסמכות כדי לאכוף חוק וסדר .תמיד זה נחמד.
אבל ,כאשר מי שעולה ואומר את זה זה מר וירשובסקי -אני מתפלא קל וחומר .מפני שהאישורים
האלה לענין חוק העזר תל-אביב יפו -העמדת רכב וחנייתו ,על יסוד אישור זה ..וכן הלאה וכן
הלאה ,כולל ההכשרה ,אלה הם דברים שמתקיימים מקדמת דנא בעיר תל-אביב יפו ,ולהערכתי,
עוד מימיו כיועץ משפטי של העיר תל-אביב יפו.
אבל ,מאחר שפתאום קפצנו ואנו רוצים לדעת ,אני מזמין את מר וירשובסקי לאגף הפיקוח ,יבוא
מר ירדני ויסביר למר וירשובסקי :הפקחים עוברים הכשרה יסודית ,עם מבחנים ,תחת פיקוח,
לאורך שנים רבות ,וסעיף זה המובא כרגע בפנינו איננו חדש ומופיע כבר כאן הרבה מאוד שנים.
מר וירשובסקי:
התלונות הן חדשות.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
לא ,גם התלונות אינן חדשות.
ולכן אני מציע לאשר את הסעיף.
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מר שומר -היו"ר:
מי בעד?
ה צ ב ע ה
בעד –  16חברי מועצה
נגד – אין
נמנעים -אין
החלטה :הסמכת מפקחים – מ א ו ש ר.

המועצה מחליטה בהתאם לסמכותה לפי סעיף  (1)264לפקודת העיריות ,להסמיך את עובדי אגף
הפיקוח:
כהן גולן
כהן שרון
גוטריך עופר
בדש שרון
ארביב אריאל
לירן דניאל
ספיר יורם
שחימוב אוריאל

ת.ז066462466 .
ת.ז039031638 .
ת.ז033723255 .
ת.ז039127857 .
ת.ז039169461 .
ת.ז061210357 .
ת.ז038775875 .
ת.ז036576965 .

להשתמש בסמכויות הנתונות לשוטר בפקודת סדר הדין הפלילי )מעצר וחיפוש()נוסח חדש(,
התשכ"ט 1969 -
ביחס לכל עבירה שבסמכות בית המשפט לעניינים מקומיים בתל אביב-יפו.

 .503מינויים ושינויים בוועדות עירוניות:
מר שומר -היו"ר:
אנו עוברים לסעיף :7
הצעת החלטה למועצה -שינויים בוועדות מכרזים:
מחליטים ,בהתאם לסעיף  148לפקודת העיריות ,בהמשך להחלטת המועצה מיום ,2.12.2003
למנות את יעל דיין ,נציגת סיעת מר"ץ-יח"ד ,חברה בוועדת מכרזים ,במקום הגב' יפה כחלון
מסיעת מר"ץ-יח"ד.
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מר ויסנר:
אני רוצה להבין פעם אחת האם יפה כחלון היא מסיעת מר"ץ ,כן או לא?
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
התשובה היא כן.
מר שומר -היו"ר:
קיבלת תשובה.
מר לוינטל:
מה זה מחליפה? זה לא ברור.
מר שומר -היו"ר:
מי בעד?
ה צ ב ע ה
בעד –  11חברי מועצה
נגד – אין
נמנעים -אין
החלטה :מינויים ושינויים בוועדות עירוניות – מ א ו ש ר.
מחליטים בהתאם לסעיף  148לפקודת העיריות ובהמשך להחלטת המועצה מיום ,2/12/2003
למנות את יעל דיין נציגת סיעת מר"צ יחד ,חברה בועדת מכרזים ,במקומה של יפה כחלון
מסיעת מר"צ יחד.

 .504מינויים ושינויים בתאגידים עירוניים:
מר שומר -היו"ר:
הצעת החלטה לישיבת מועצה שמתקיימת היום -מינויים ושינויים במועצות המנהלים של
התאגידים:
בתוקף סמכותה לפי סעיף  4לצו העיריות )הקמת תאגידים תש"ם (1980 -ממנה מועצת העירייה
את נציגי העירייה במועצות המנהלים של התאגידים כמפורט להלן:
חברת גני יהושע:
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מר פאר ויסנר -חבר המועצה ,במקום הגב' הדס שכנאי -חברת המועצה.
הודעה בדבר הפסקת כהונת דירקטורים:
חברת אחוזות חוף בע"מ
מר יגאל סקורצרו -עובד עירייה ,על פי הודעתו.
חברת יובל חינוך בע"מ:
מר מוטי בסר -נציג ציבור ,על פי הודעתו.
מי בעד?
ה צ ב ע ה
בעד –  12חברי מועצה
נגד -אין
נמנעים -אין
החלטה :מינויים ושינויים בתאגידים עירוניים -מ א ו ש ר.
בתוקף סמכותה לפי סעיף  4לצו העיריות )הקמת התאגידים( תש"ם –  1980ממנה מועצת
העירייה את נציגי העירייה במועצת המנהלים של התאגידים כמפורט להלן :
 .1חברת גני יהושע
מר פאר ויסנר ,חבר המועצה במקום גב' הדס שכנאי ,חברת המועצה.
הודעה בדבר הפסקת כהונת דירקטורים :
 .1חברת אחוזות החוף בע"מ
מר יגאל סקורצ'רו – עובד עירייה ,על פי הודעתו.
 .2חברת יובל חינוך בע"מ
מר מוטי בסר – נציג ציבור ,על פי הודעתו

 .505נאומים מהמקום:
מר לוי:
אני רוצה לעדכן ולומר לכולם -שאני ביום חמישי נדרשתי לתת ראיון ב ,Y-NET-באתר של
"ידיעות אחרונות" לגבי הנושא של מצעד הגאווה .אני הצעתי באתר הזה פתרון ,לעשות את מצעד
הגאווה במתחם סגור ,ואני רוצה לומר לכם שקיבלתי שם,
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מר ספיר:
להבין :קודם כל אתה בעד מצעד הגאווה? שיהיה במתחם סגור?
מר לוי:
קיבלנו בכתבה הזאת ,ראש העיר ,זה מופנה אליך ,אני רוצה להגיד לכם שקיבלנו שם  400תגובות,
ומתוך ה –  400תגובות –  85%תומכים בדבר הזה .אז לשנה הבאה -במתחם סגור רבותי.
מר שומר -היו"ר:
אנו מאחלים עוד פעם רפואה שלמה לחברת המועצה יפה כחלון ולשלמה מסלאוי.
בזה אני סוגר את הישיבה מן המניין מס'  62מה.10.6.2007 -
תודה רבה לכולם.

הישיבה ננעלה בשעה 17:45

______________
יו"ר

ערכה  :גלילה בן – חורין ,מזכירת המועצה

____________________
סמנכ"ל תפעול

