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מזכירת המועצה
גלילה בן-חורין

סטנוגרמה
ישראלה אגמון
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גב' דיין-היו"ר:
אני פותחת את ישיבת המועצה מס' .14
להזכירכם שני דברים :אנחנו מתכנסים כאן ולא במרכז עינב והיום ולא אתמול ,בגלל או בזכות
חג ,החג המוסלמי איד אל אדחה .ברטרו של יום אני מאחלת לאוכלוסיה המוסלמית ברכות לחג,
ולפיכך אנו גם מתכנסים בתנאים הפחות נוחים של האולם הזה .ואני מבקשת ,משום התנאים,
בכל זאת להתרכז ולשמור על סדר הדברים ,וכן משום שיש לנו שתי ישיבות הערב ,ישיבה
ראשונה -ישיבה מן המניין  ,כפי שציינתי ,והישיבה השניה -ישיבה לאישור צו הארנונה.
ק ר י א ה.
גב' דיין-היו"ר:
יש שם במזנון ,לרגל החג ,תדבר עם חבר המועצה סיקסיק.
הסעיף הראשון שלנו זה מענה על שאילתות ,בבקשה ראש העיר.

 .110שאילתות:
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
אתם מוכנים שאני אעשה את זה מפה ולא אקום?
קריאה:
כן כן.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
אז קודם כל גם אני רוצה לברך ,בעצם גם את המוסלמים ,גם את הנוצרים וגם את היהודים לכל
החגים שמתרגשים עלינו בימי החורף האלה.
עכשיו לגבי השאילתות:
שאילתה מס'  67של חברת המועצה הגב' יעל בן יפת מתאריך :16.11.2009

עיריית תלֿאביב-יפו

פרוטוקול ישיבות המועצה התשע עשרה
ישיבה מן המניין מס' 14
מתאריך י"ד כסלו תש"ע )(01/12/2009
-4-

מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
אכן ישנה כוונה לחדש את מתחם שוק עלייה במטרה לייצר עוגן להתחדשות עירונית של האזור.
לשם כך יזמה העירייה תכנית בניין עיר למתחם השוק ,הכולל  12.3דונם ,שמתוכם  7.3דונם
מיועדים למגורים ומסחר ו 5-דונם לשטחי ציבור ודרכים .התכנית מתייחסת בין היתר גם למתן
פתרונות לדיור בר השגה במקום .לאחר השלמת אישור התכנית תפרסם העירייה מכרז לשיווק
ופיתוח המתחם.
גב' בן יפת:
האם הכוונה להפוך את שוק העליה למתחם כל כך אטרקטיבי היתה ידועה לפני שהעירייה נתנה
במתנה לגיל חריש את בית הכנסת?
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
לא הבנתי את השאלה.
קריאה:
לא שומעים אותך.

מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
עוד פעם .לא הבנתי את השאלה ואיני יודע לענות עליה .איני מבין את הקשר בין המתחם של גיל
חריש לבין המתחם הזה.
שאילתה מס'  68של חברת המועצה הגב' יעל בן יפת מתאריך :24.11.2009
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
שאילתה מס'  68של אותה חברת מועצה.
השימוש במדרכות מקובל בכל ערי העולם ומוכר לכל מי שמבקר בערים גדולות בעולם ,ופעילות
בתי הקפה והמסעדות הינו חלק מאופיה של העיר.
היקף ההכנסות השנתי הוא כ 4-מליון שח'.
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-5עלות מ"ר מדרכה לשנה עומד כיום כ 380 -שח' למ"ר ,כשהסכום כולל ארנונה ודמי שימוש.
המרווח המינימלי הנדרש הינו  2מטרים הנקיים ממכשולים .בכל מקרה לא מותרת תפיסה של
יותר ממחצית המדרכה.

העירייה מקפידה מאוד על הנחיות אלה ולאחרונה דורשת גם להקים גדר דקורטיבית כדי למנוע
חריגה.
גב' בן-יפת:
מגיעות אלינו הרבה תלונות מתושבים על זה שהמדרכות חסומות.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
תפני אותן אלי.
גב' בן-יפת:
לא ,אני שואלת ,השאלה שלי -האם העירייה ממתינה לתלונות,
גב' דיין-היו"ר:
גפן בבקשה.
גב' בן-יפת:
או האם היא,
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
התשובה היא לא .יש לנו פקחים שמסתובבים וכשהם רואים הם מטפלים ,אנחנו עושים גם זה
וגם זה ,כמיטב יכולתנו ,ואנו די מצליחים יחסית לכל עיר במדינת ישראל בתחום הזה.
ודרך אגב ,אם יש איזושהי תלונה ,אני לא קיבלתי ממך בשנה האחרונה אף תלונה בעניין הזה.
גב' בן-יפת:
קיבלת הרבה תלונות אחרות שלא טיפלת בהן ,אז.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
ידעתי שתקפצי ,אבל העובדה היא האמיתית ,באמת שלא קיבלתי ממך אף תלונה בתחום הזה,
כמו שלא קיבלתי גם בדברים אחרים ,אבל זה בסדר.
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-6גב' בן-יפת:
לא כל התלונות מועברות אליך.

מר גפן:
מה זה נקרא מדרכות חסומות?
גב' דיין-היו"ר:
גפן ,אל תעזור לי בבקשה.
מר גפן:
אני לא עוזר ,אני רוצה להבין מה שהיא אומרת.
גב' דיין-היו"ר:
ללא צורך.
מר גפן:
ראש העיר ,לא ,אני רוצה להבין מה זה מדרכות חסומות.
שאילתה מס'  69של חבר המועצה מר נוח עפרון מתאריך :23.11.2009
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
ללא קשר ,והרבה לפני התיקון לחוק הכינה עיריית תל-אביב  -יפו בשיתוף פעולה מלא ובמימון
המשרד להגנת הסביבה תכנית אסטרטגית כוללת לטיפול בזיהום אוויר ,הכוללת עשרות יעדים
ושיטות להורדת זיהום האוויר בכ 50%-עד לשנת  .2014התכנית ,שמהווה מודל חיקוי בערים
אחרות ,אושרה על ידי המשרד להגנת הסביבה כבר לפני מספר שנים ,והיא מבוצעת באופן שוטף
על ידי העירייה .יישומה של תכנית הביא בפועל ,וגם יביא בעתיד לשיפור עצום ולירידה דרסטית
ברמת זיהום האוויר בעיר ,כפי שניתן לראות בתוצאות המדידות הנעשות בתחנות הניטור
השונות.
כפי שנמסר לי ,התכנית האסטרטגית הזאת אף הוצגה בפניך בביקור שערכת ברשות לאיכות
הסביבה לפני כחודשיים ,וזאת יחד עם התוצאות החיוביות שלה.
לגבי אישור החלק התחבורתי של התכנית -לפי תיקון  84לפקודת התעבורה ,עיריית תל-אביב -יפו
היתה הראשונה שפעלה באופן מיידי להגשת תכנית כאמור לאישור .התכנית מבוססת על איסור
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אתה מפריע לי ארנון.
משרד הפנים ,תחבורה ,הגנת הסביבה ,משטרה ועוד .מכאן שקשה עד בלתי אפשרי להפעיל אותו.
לא בכדי ,ארנון,
מר גלעדי:
לא ,הוא לא מקשיב.
מר מדואל:
ארנון ,אתה המצליף שלו?
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
אז הוא לא מקשיב ,אבל אתה אל תפריע לי.
מר עפרון:
אני מקשיב ואני קורא בו בזמן.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
לא שואלים בשביל לשמוע ,שואלים בשביל להגיד.
מכאן שקשה עד בלתי אפשרי להפעיל אותו .לא בכדי לא אושרה עד היום כל תכנית שכזאת באף
רשות ונכון להיום מסרב משרד התחבורה לאשר את התכנית שהוגשה על ידינו.
לדעתו של המשרד להגנת הסביבה הינה הודעה כללית ותמוהה בלשון המעטה לנוכח השותפות של
בכירי המשרד בהכנת ויישום התכנית .כנראה שלא הכל הוצג בפני השר להגנת הסביבה ,אחרת
קשה להבין זאת .בכוונתו להציג בפניו את התכנית ולבקשו לסייע לנו באישורה על פי התיקון
האמור.
תודה רבה.
גב' דיין-היו"ר:
שאלה נוספת:
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האם אני מבין נכון שאין בכוונתך להציג תכנית חדשה שכן עונה על דרישותיה של המשרד לאיכות
הסביבה?

מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
מאחר ואין דבר כזה לענות על הדרישות ,והתכנית הזאת הוכנה עם המשרד לאיכות הסביבה
ועונה לדרישות של מומחי המשרד לאיכות הסביבה ,לכשאקבל מהמומחים של המשרד לאיכות
הסביבה -מה יש בחוברת ובתכנית הזאת שאיננו עונה לדרישות של המשרד לאיכות הסביבה,
אוכל לענות למשרד לאיכות הסביבה מהם התקנים ומה התכנית כדי לעשות אותה .אם התשובה
לא סיפקה אותך ,אינני יודע מהי תשובה מספקת.
תודה רבה לכם.
ביהדות יש דבר שנקרא-אבצלוחיס ,נכון?
מר לוברט:
זה ראש העיר ,אתה מתקדם.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
אני מודה לכבודו על ההערכה הרבה שאני זוכה לה ועל העובדה שאני גם מתקדם לפעמים .רק
לפעמים אני מתקדם אחורה.
שאילתה מס'  70של חבר המועצה מר נוח עפרון מתאריך :23.11.2009
לא ברור מדוע הינך מבקש לרתום את הסוסים לפני העגלה .העירייה טרם קיבלה החלטה
עקרונית בדבר ככר דיזנגוף .החלטה זו תתקבל לאחר השלמת בדיקות ההתכנות לנושא.
פנייה של יזם כזה או אחר המתקבלת חדשות לבקרים בעירייה איננה בגדר הצעה רלבנטית שיש
כעת לדון בה ,למרות שבכל הצעה ראוי לדון .עם זאת ,נושא ככר דיזנגוף הוא נושא חשוב וראוי
לדון בו  ,ישולבו בו גם הליכי שתוף ציבור.
מר עפרון:
שאלת המשך :האם זאת אומרת שאתה מתחייב שהליכי,
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
אני לא מתחייב לשום דבר ,אני מתחייב לדון בכל דבר ,תודה רבה ,סיימתי.
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לא לא לא ,אני לא שאלתי את השאלה .האם אתה בעצם אומר שהליכי שיתוף הציבור יתבצעו
לפני שתכנית כלשהי תגיע לוועדת,

מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
בוודאי ,בוודאי ,זה תמיד נכון בעיר הזאת למרות שאתה לא מאמין לי.
מר עפרון:
ומתי?
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
תמיד .מתי שתהיה תכנית,נדבר ,לא יודע.
מר ויסנר:
כתוב בעתון.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
אתה יושב עם סטופר ,אני לא יודע .כשנגיע לרוביקון-נדבר.
מר לדיאנסקי:
אני ביקשתי בעניין הזה דיון בהנהלת העירייה ועד היום לא קיבלתי תשובה .אני מקווה שאם
אתה מודיע פה שתקיים דיון ,גם תקיים דיון בהנהלת העירייה.
מר גפן:
דיון באיזה נושא?
מר לדיאנסקי:
בנושא הורדת ככר דיזנגוף והתכניות לגבי הככר.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
מי אמר שמורידים את ככר דיזנגוף?
מר גפן:
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מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
אני עוד לא אומר שמורידים ולא אומר שלא מורידים .אז אני לא אומר .אני לא יודע אם אני
חוסם או לא חוסם את רח' אבן גבירול ,אני לא עושה על זה דיון.
מר לדיאנסקי:
יש אמירות מצד בכירים בעירייה,
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
אין אמירות.
מר לדיאנסקי:
יש אמירה מצד מהנדס העיר לגבי ככר דיזנגוף,
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
אין אמירה של מהנדס העיר לגבי ככר דיזנגוף.
מר לייבה:
הוא אומר אותו דבר מה שהוא אומר.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
הוא אומר את מה שאני אומר ומה שאתה אומר .אני לא מבין מה אתה אומר?
מר לדיאנסקי:
מה שאני אומר זה ,שבוא נקיים בהנהלת העירייה ,שזה גוף מספיק מכובד שחייבים להפעיל אותו
הרבה יותר משהוא מופעל היום ,בנושא של ככר דיזנגוף.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
כשיהיה על מה לדון ,הנושא ידון במוסדות הראויים.
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הנהלת העיר זה לא מוסד ראוי?

מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
לא ,למשל וועדת בניין ערים לא פחות חשוב לגבי הנושא הזה .ולכן ידון כמו שנידון כל דבר ,למה
רק ככר דיזנגוף? אני לא מבין ,מה נתפסתם?
גב' וולנר-גלעד:
נכון ,חניון הרב קוק לא היה בו שום שיתוף פעולה ,כמו שאתה אומר ,ועומד לצאת,
גב' דיין-היו"ר:
תודה רבה.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
אני אמשיך בשאילתות .אני לפנים משורת הדין מאריך ומדבר ונותן לכם ואתם מנצלים עד תום
את זה .יופי.
גב' וולנר-גלעד:
לא ,כי אתה אומר,
מר גפן:
לא ,זה בסדר ,אתה מסכים.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
רוחיק ,רוחיק ,תשמרי על מזג טוב ,כמו אתמול .מה קרה עכשיו? אתמול זה היה יותר טוב.
מר מסלאווי:
מה היה אתמול?
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
לא מספרים .לא מספרים .נכון שלא נספר? זהו.
טוב.
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ראש העיר ,אני באמת רוצה להבין :יש החלטה להוריד את ככר דיזנגוף?

מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
לא.
מר גפן:
או ,הבנתי.
מר חולדאי  -ראש העירייה:
שאילתה מס' .71
דרך אגב ,אם היתה החלטה כולם היו יודעים .הרי מפני שאין החלטה כולם מדברים.
מר מדואל:
אולי יש כוונה גפן ,לא החלטה.
שאילתה מס'  71של חבר המועצה מר ראובן לדיאנסקי מתאריך :24.11.2009
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
נכון לחודש נובמבר  2009קיימים  917דו"חות בגין העבירה הנדונה שלא שולמו והועברו לאכיפה
באמצעות האגף לאגרות ודמי שרותים המפעיל עורכי דין המתמחים בנושא.
לאור אופי העבירה -מדובר במספר מצומצם של אנשים המקבלים את הדו"חות בגין העבירה
הנ"ל ,בסה"כ  15עבריינים קיבלו  828דוחות ועוד  44קיבלו  89דוחות .מאפיין זה של עוברי
העבירה וזהותם ,בדרך כלל אנשי קשי יום או עבריינים ,מקשה מאוד על הגבייה ומצריכה פעולות
מיוחדות כמו חקירות לאיתור כתובות ,חשבונות בנק וכתובות ,לך אתה תחפש מה שנקרא .נכון
להיום ,מתוך הדו"חות שהועברו לאכיפה נגבו  10דוחות בסך של  6,106שח'.
הפעולות שמבוצעות כדי לגבות את יתר הדוחות נעשות במסגרת של גבייה מינהלית והן כוללות:
שליחת מכתבי דרישה לפי סעיפים  4ו 5-לפקודת המיסים גביה ,בסה"כ נשלחו  570מכתבים.
ביצוע עיקולים בחשבונות בנק וצדדים שלישיים ,בסה"כ בוצעו  567עיקולים.
ביצוע עיקול נכסים של החייב ,בוצעו  50עיקולים ,ומימושם ,בוצעו .25
כפי הידוע לך אנו מייחסים חשיבות מרובה לאכיפת הסדר הציבורי והחוק ולפיכך אנו פועלים
בעקביות ובצורה נחושה לגביית הקנסות הללו עד כמה שהדבר ניתן.
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קודם כל אני מודה לך על האופן הרהוט והסבלני שאתה מקריא את התשובה ,זה באמת ראוי
לציון .זה דבר אחד.

דבר שני :האם אתה לא חושב שזה שם את עיריית תל-אביב באור מגוחך ,שבמשך  3שנים גובים
בסה"כ  10דו"חות?
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
אינני עוסק בהערכות על עיריית תל-אביב ,כל אחד יעריך את עיריית תל-אביב כרצונו ,אני חושב
שעיריית תל-אביב עושה יותר מכל עירייה אחרת בתחום הזה .העובדה ,אני לא רוצה להמשיך
ולהאריך בנושא הזה ,יש לנו עוד כמה דברים לעסוק בהם בעיר הזאת,
מר לדיאנסקי:
יש הרבה דברים ,אבל,
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
ולכן אני נמנע,
מר לדיאנסקי:
אתה לא יכול ליצור מערך של גביה סלקטיבית .מצד אחד אתה הולך וגובה דוחות מאנשים לגבי
דוחות חנייה,
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
אנחנו לא עושים ,אנחנו לא עושים גבייה סלקטיבית,
שאילתה מס'  72של חבר המועצה מר אהרון מדואל מתאריך :24.11.2009
מר לדיאנסקי:
התשובה לא סיפקה אותי.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
תשובת ראש העירייה:

עיריית תלֿאביב-יפו

פרוטוקול ישיבות המועצה התשע עשרה
ישיבה מן המניין מס' 14
מתאריך י"ד כסלו תש"ע )(01/12/2009
 - 14זיהום הקרקע שהיה קיים במתחם תע"ש בנחלת יצחק טופל כנדרש ,כל הקרקע המזוהמת סולקה
מהמקום ופונתה לרמת -חובב ,הכל בפיקוח ,תיאום ואישור המשרד להגנת הסביבה.

זיהום מי התהום במתחם ,זיהום מי התהום,כתוב במתחם אבל זה לא במתחם .זיהום מי התהום
באזור הוא בהיקף של  30קמ"ר תחת השטחים של תל-אביב ,רמת-גן וגבעתיים .העירייה עושה
מזה כ 8-שנים בדיקות קבועות בכ 60-נקודות קבועות סביב מתחם תע"ש .כל תוצאות הבדיקות
שעושה הרשות לאיכות הסביבה מפורסמות באופן שוטף וקבוע וניתנות לכל דורש כפי שכל מידע
סביבתי אחר בתל-אביב-יפו עומד לכל דורש.
הבדיקות שמבצעת העירייה מגלות כי לאורך שנים ריכוזי החמרים פוחתת.לכן ,ככל שיש אפשרות
של פליטת חמרים נדיפים מתוך מי התהום והצטברותם היא מצומצמת רק למרתפים וחללים
סגורים שאינם מאווררים ומטופלים כנדרש.
לאור האמור אין כיום כל סכנה לתושבים באזור ובוודאי שלא לתלמידי בתי הספר ומוסדות
החינוך.
דרך אגב ,הערת אגב :כשנכנסתי לתפקידי לפני  11שנה היתה פה פאניקה גדולה מאוד ,בוצעו
הרבה מאוד בדיקות והכל ,פינו את בית ספר איילון ,הרבה דיבורים באותה רוח שאתה מדבר.
עברו  11שנה  ,הדברים היום הם הרבה יותר ברורים.
מר מדואל:
אם כך ,כיצד תסביר שעד היום מנועה הבנייה באזור מתחם תע"ש ,לא ניתן לבנות שם? אבל זאת
לא שאלת ההמשך.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
אני מנוע מלענות על השאלה ,מפני שזאת לא השאילתה ,וגם אין מניעה לבנות במתחם תע"ש.
מר מדואל:
לא ,אמרתי שזו לא שאלת ההמשך.
יש מניעה אבל לבנות שם.
מעבר לזה ,הוקמה וועדת אלמוג שקבעה סטנדרטים חדשים לטיפול בזיהומי סביבה וקרקע.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
נו?
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צה"ל אימץ את הסטנדרטים האלה.
שאלתי אותך בשאילתה ,מדוע לא תאמץ את אותם סטנדרטים של וועדת אלמוג ולא ענית לי.
קריאה:
זה מדינה.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
אני לא מבין מה אתה רוצה ממני.
מר מדואל:
ועדת אלמוג אימצה סטנדרטים.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
אינני יודע לענות על השאלה.
מר מדואל:
מה?
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
אינני יודע לענות על השאלה .אני לא יודע מה זה וועדת אלמוג ,לא יודע מה הסטנדרטים ,לא יודע
על מה אתה מדבר.
מר מדואל:
יש סטנדרטים ,הוקמה וועדה.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
אני לא מומחה כמוך ,מר מדואל ,אני לא יודע .אני ראש עיריית תל-אביב-יפו עומד בפני הציבור
ואומר -אני לא יודע.
מר מדואל:
אנחנו בודקים כל נושא לעומקו.
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כשאני לא יודע אני נוהג לבוא ולומר -אינני יודע.

מר מדואל:
זה היה כתוב בשאילתה ,היה לו שבוע זמן לבדוק מה זה ועדת אלמוג.
גב' בן-יפת:
קריאה.
גב' דיין-היו"ר:
תודה.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
אל תתגברי בקולך הענוג על קולו הרועם של מר מדואל ,כי לא שומעים את דבריך הכל כך
חשובים.
מר גלעדי:
אהרון ,אבל הדובר שם צוחק.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
והיות אנחנו עדיין בסעיף שאילתות ,ואני במצב רוח טוב היום,
מר מדואל:
היה לך שבוע לבדוק את עניין ועדת אלמוג.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
אז אני עובר לשאילתה מס'  73של חבר המועצה מר אהרון מדואל.
שאילתה מס'  73של חבר המועצה מר אהרון מדואל מתאריך :24.11.2009
המתקן המדובר תוקן ביום  .26.11.2009מעבר לכך ,אני מוכרח לומר לך הערת אגב .כמי שמבקר
חדשות לבקרים וכמעט כל שבוע לפחות פעמיים,
מר מדואל:
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אחרונה בפארק בגין.

מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
מאחר שאני מבקר בפארק דרום לפחות פעמיים בשבוע,
מר ארנון גלעדי:
אדוני ראש העיר ,זה פארק בגין ,לא פארק דרום.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
אתה לא ביקרת בפארק דרום-פארק בגין ,להערכתי אתה לא ביקרת,
מר מדואל:
כל בוקר שבת אני נמצא שם.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
מישהו סיפר לך על איזשהו מתקן.
מר מדואל:
אני אוסף את הילד שלי שמשחק שם.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
מאחר שאתה מפריע לי לענות לך ,אני מפסיק את מענה התשובה שלי.
תודה רבה.
מר מדואל:
איזה מן שיטה זאת?
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
מה זה השיטה?
מר מדואל:
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מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
אני עונה על השאילתה.
מר מדואל:
תענה.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
אני עונה על השאילתה .אני מבקר לעתים ,לפחות פעמיים בשבוע בפארק דרום ,אני מכיר את
המתקנים בפארק יהושע ובפארק בגין ,חברת פארק יהושע מבצעת אחזקה קבועה של המתקנים,
ואני לדעתי ,לא אתה ביקרת שם אלא שמעת ממישהו על משהו.
מר מדואל:
לא לא ,ביקרנו וראינו במו עינינו .אתה אומר בעצמך,
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
אתה מפריע לי פעם נוספת ,אני לא אמשיך .מתקן אחד שתוקן ב .26.11 -תוקן ,היה מתקן שהיה
צריך לתקן אותו ,תקנו אותו ,ומפני הדברים -אין יכולת לאתר מיידית בכל מקרה ,כל פגם או
השחתה במתקנים .אבל כל פנייה שמתקבלת מיד עוסקת בתיקונה .רק היום היו אצלי ראשי
רשויות שאמרו שהם נמצאים במצב שהדרישות של מכון התקנים והדרישות התקציביות לא
מאפשרת להם אפילו לתקן את המתקנים.
תודה רבה.
מר מדואל:
סליחה,
מר לדיאנסקי:
מדואל ,מכיוון שאני דירקטור בגני יהושע ,תפנה למנכ"ל גני יהושע ,תאמין לי ,הוא איש רציני
ועושה כל עבודה שצריך לעשות.
גב' דיין-היו"ר:
לדיאנסקי ,בבקשה.
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אני מזמינה את כולם לראות את המצב של ככר אתרים,

גב' דיין-היו"ר:
תודה רבה על המצגת.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
מה רלבנטי ככר אתרים עכשיו.
תקעה ונשארה בחיים ,כך אומרת הבת שלי .תקעה ונשארה בחיים.
קריאה
מר מדואל:
מצב המתקנים בפארק דרום ,אני לא מדבר על תחזוקה.
גב' דיין-היו"ר:
יש לך שאלת המשך ,או שאפשר להמשיך הלאה?
מר מדואל:
מתחת לכל ביקורת.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
שאילתה מס'  74של חבר המועצה מר יואב גולדרינג.
לצערי ,חברי סיעת עיר לכולנו אינם מבינים את משמעות החוק בעניין זה.
על פי סעיף 140א' לפקודת העיריות זכותו של חבר המועצה היא לעיון בפנקסי ומסמכי העירייה.
בעוד שמרבית מבקשותיכם חורגות מעיון במסמכים קיימים ,אלא הן בקשות למידע המצריך
עיבוד על מנת להפיקו.
למרות החריגה מהוראות החוק הנחיתי את גורמי העירייה לעשות ככל הניתן על מנת להפיק
עבורכם את המידע הנדרש ,ולעתים הדבר מצריך זמן רב לצורך איתור ועיבוד הנתונים הנדרשים.
אני גם מצר על כך שאתם עושים במקרים רבים שימוש מניפולטיבי במידע הנמסר לכם.
מר גולדרינג:
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גב' דיין-היו"ר:
השאילתה הבאה תענה על ידי,
מר גולדרינג:
סליחה ,רגע ,יש לי שאילתת המשך.
גב' דיין-היו"ר:
לשאילתה הקודמת? כן.
מר גולדרינג:
אני גם אשמח אם ככה קצת נאט את הקול ונרגיע את הטון ,שיהיה אפשר לעשות את הדברים
האלה בניחות הדעת.
גב' דיין-היו"ר:
תודה על העצות.
בבקשה.
מר גולדרינג:
ואני אנהג כך בעצמי.
קריאה
גב' דיין-היו"ר:
הוא דיבר אליך ,הוא דיבר אליך.
בבקשה.
מר גולדרינג:
בשאילתה שלי ציינתי במפורש שגם במקרה שמדובר בשאילתות ,בבקשות למידע שאינן מצריכות
בדיקה רבה ,אני מסכים שיש כאלה שאני בעצמי גם שלחתי כאלה שמצריכות עיבוד ,אבל גם
בכאלה שאינן מצריכות עיבוד ורק עניינן עיון בפנקס ,גם אז אי אפשר להגיע לתשובה .המנכ"ל
אמר לי באופן מפורש בישיבה שערכתי אתו בנושא ,שאין אפשרות לעמוד בשלושה הימים שקובע
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מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
אני אשמח לענות לך על העניין של מהו שימוש מניפולטיבי בהזדמנות אחרת ,תודה.
גב' דיין-היו"ר:
השאילתה הבאה תענה על ידי חבר המועצה יניב ויצמן.
מר ויצמן:
קודם ,תודה על הרשות לענות על השאילתה.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
אני מודה לך על ההערכות שלך לגבי טון הדיבור שלי.
אני מודה לך על טון הדיבור הרגוע והנבון שלך.
מר גולדרינג:
תודה רבה.
אני מודה לך.
מר ויצמן:
אני אמשיך ברצף ,אני גם אדבר בטון רגוע.
שאילתה מס'  75של חבר המועצה מר יואב גולדרינג מתאריך :24.11.2009
מר ויצמן:
קודם כל תודה על ההזדמנות להציג את התשובה,בגלל הנושא הרגיש .דרך אגב ,יעל ,אנו פה היום
גם מסיבה אחרת ,במרכז עינב מצויין היום יום האיידס הבינלאומי ,כולם אגב מוזמנים להצטרף
אלינו אחרי זה לארוע שיש שם ,של הוועד למלחמה באיידס ,ארוע חשוב ,ומעניין שדווקא
השאילתה הזאת עונה ביום שכזה .שאילתא שאני ,דרך אגב ,כשראיתי אותה ,הרגשתי שהיא
שאילתה מאוד פופוליסטית.
מר ויסנר:
לא ,זה מניפולציות.
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כן .זה לא מפתיע,

ק ר י א ה:
או..
מר ויסנר:
או ,איך אתם עושים מניפולציות.
מר לוברט:
לא ,זה גם שאילתה פוגעת ,זה גם שאילתה פוגעת ,גם.
מר ויצמן:
אני רוצה להסביר למה אני מתכוון.
מר גלעדי:
הוא מתכוון הפוך על הפוך.
מר ויצמן:
אני מתכוון שאילתה פופוליסטית ,וחברי פה משמאל מרבים בזה ,כי התחושה היא שלפעמים
השאילתות עולות מתוך טוקבקים ומידע שגוי באינטרנט,שמזין אתכם .וכשמדברים בנושאים
רגישים כאלה ,ולתחושתי דרך אגב ,החמישייה שיושבת לשמאלי ,לא דנה בכובד ראש בשאילתה
הזאת ,בטח אנשים שאני מעריך כמו יעל -שנושא סוגיות אדם ומיניות מעסיקות או מדואל-
שעמדותיו השמרניות ידועות ,ואם גן העצמאות היה כנראה בכפר שלם ,אז כנראה שהתשובה שלו
היתה אחרת .אבל החלטתי לענות על התשובה למרות השאילתה הפופוליסטית .אני אענה עליה
ברצינות ובדייקנות ואני אקפיד על כל מילה .יש פה קהילה שלמה ,ודרך אגב ,בתחושה שלי ,אני
ויואב כנראה מייצגים קהילות אחרות.
גן העצמאות היה וימשיך להיות מקום מרכזי,
מר לוברט:
גם לוברט מייצג קהילה אחרת.
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נכון.
גן העצמאות היה וימשיך להיות מקום מרכזי בחיי הקהילה הגאה בתל-אביב ובישראל ,מקום
אליו מגיעים חברי הקהילה הגאה להכיר ולהיפגש .יש לו מקום חשוב בתרבות של הקהילה הגאה,

ונכתבו עליו עשרות שירים ,סיפורים וסרטים .יש לו גם מקום חשוב ,ותקשיבו לי ,בהסטוריה של
הקהילה הגאה ,והוא מזכיר לכולנו תקופות חשוכות-שהקהילה הגאה היתה נרדפת והיה צורך
להיפגש בסתר כדי להכיר ולפגוש אנשים בדיוק כמוך .תקופה זו נמצאת מאחורינו ,וכיום הקהילה
הגאה היא קהילה חזקה ,מובילה ,שחבריה וחברותיה יכולים ללכת יד ביד בשדרות המרכזיות של
העיר .אותנו לא יחזירו לחושך ולמסתורים כדי שנוכל לממש את האהבה שלנו .כמו שאמרתי,
שלא ישלחו אותי לחו"ל כדי להתחתן ,גם לא ישלחו אותי מאחורי שיחים כדי לעשות אהבה.
מר לוברט:
יד ביד זה מספק?
מר ויצמן:
יד ביד מספק בהחלט.
בגנים הציבוריים של העיר כולם ילכו יד ביד .כי הדבר הזה נבדק.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
הושטתי יד לגברת אחת היום ,היא לא הסכימה לתת לי יד ,אני מצר על כך שעד היום יש נשים
שלא מוכנות לתת לי יד מטעמים,
מר לוברט:
כשרואים כזה ראש עיר ,מקבלים פחד .הן מפחדות ממך.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
לוברט ,אני מצר על כך ,ואתה יודע שיש בינינו בעיות של השקפת עולם .לכן אני מציע שכשיניב
ויצמן עולה ,שנתאפק ,כי יש לכולם ,
מר לוברט:
פה יש לי הרבה שאלות.
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מה להגיד על כולם .מאחר שאנחנו עיר סובלנית ועיר פלורליסטית ,אנחנו מאפשרים לכל אחד
להביע את דעתו בכבוד .אני מבקש ממך .תודה.
מר ויצמן:
תודה ,תודה ראש העיר.
במהלך השנה האחרונה בה אני משמש כיועץ ראש העיר לענייני הקהילה הגאה ,ועד לפני 3
שבועות ,לא קיבלתי ולו תלונה אחת בנוגע לפעילות בעיתית של הפיקוח העירוני בגן העצמאות ,או
תלונות על התנכלות מצד הפקחים .ברגע שקיבלתי תלונה שכזאת לפני  3שבועות ,דרך אגב,
מתושב הקריות שהגיע לגן העצמאות ,פניתי לאגף שפ"ע ,לפיקוח ,פניתי לאגף שפ"ע ,לאגף
הפיקוח ,קודם כל לברר האם יש הבדל ברמת הפיקוח בין הגנים ,והתשובה היתה שלילית-
מבדיקה שאני ערכתי .גם התלונה דרך אגב ,שרצה על ידי חברי פה ,שהקימו בוטקה עם פקחים,
התגלתה כלא נכונה ,ובמוצ"ש האחרון -אני ואסף טיילנו ,לא יד ויד ,טיילנו בגן העצמאות וביקרנו
וראינו שהכל שטויות.
חשוב לי להגיד :מחובתי להמשיך ולשמור על אופיו של הגן כמקום מרכזי לכלל תושבי העיר,
וכמקום מפגש לחברי הקהילה הגאה .בכוונתי ליזום במהלך השנה הקרובה ארועים שרק יחזקו
את הגן ואת הקשר בינו ובין הקהילה .אחד הארועים זה הוויגסטוק ,שאחרי שנתיים שהוא לא
מתקיים יש כוונה להחזיר אותו השנה ולעשות אותו בגן העצמאות ,ארוע מרכזי עבור הקהילה
הגאה ,מתקשר גם כמובן לועד -שהם אלה שיזמו.
אני רואה בחומרה מקרים ,וכל אחד פה צריך לראות בחומרה מקרים ,שתושבים נעצרים סתם
ככה כשהם מסתובבים בתוך גנים ציבוריים או ברחוב ,וצריך לחשוב טוב מאוד לפני שעוצרים
תושב כזה או אחר ללא סיבה ,ובלי שעבר על החוק .אם עבר על החוק ,ופה הדברים הם נורא
ברורים ,אני כבר מה שנקרא -נותן לחוק לדבר.
ברורה לי הרגישות בפעילות הפיקוח ,ולכן גם ארגון חושן -שפניתי אליו השבוע  ,ישתף פעולה יחד
עם הפקחים ויעשו הכשרה עירונית לטיפול ברגישויות.
תודה רבה.
מר לוברט:
יש לי רק שאלה לראש העיר ,שנייה.
מר גולדרינג:
אני מבקש שאילתת המשך.
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רק שאלה קטנה.
אני לא הבנתי את השאילתה ,אני צריך עוד לברר מה זה ארונות ,איפה יש ארונות ,איך מביאים
ארונות לשם ,מה זה להט"ב ,חושן ,לא כל כך מבין .אבל בונים גנים לכל מיני קהילות פה?

מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
לא .בונים כאן גנים ,זה בדיוק מה שהוא אמר .בונים פה גינה לכולם.
מר לוברט:
לכולם .אז מה זה קהילה לגן? הגן לקהילה? מה זה פה? אני לא מבין.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
אני לא הבנתי מה אתה שואל אותי.
מר ויסנר:
לוברט ,אתה מוזמן לעשות טיול שם.
קריאה:
אתה יכול לטייל שם גם.
גב' דיין-היו"ר:
שאלה נוספת.
מר גולדרינג:
שאילתת ההמשך שלי.
שאלה נוספת בנושא בבקשה.
גב' דיין-היו"ר:
בבקשה ,אנו רוצים לסיים ,בבקשה.
מר גולדרינג:
אני אפנה אותה ברשותך לראש העירייה:
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שלא שייכים לאותה קהילה חזקה ,גם חרדים וגם אנשים שנמצאים בארון,
מר לוברט:
זה מה שראש העיר אמר ,זה גינה לכולם.

מר גולדרינג:
ולכן אולי התשובה הזאת היא טיפה חלקית .אני רוצה אבל לשאול בעצם ,אני רוצה לשאול
אותך :כיוון שהתשובה הרשמית של העירייה היתה שמבוצעת במקום פעילות אכיפה נגד פעילויות
שמבוצעות ,נגד פעילויות שהן לא כחוק שם .רציתי לדעת איזה פעילויות מתבצעות שם שהן לא
כחוק.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
כשעושים וונדליזם נגד ספסל -מתבצעת אכיפה.
מר גולדרינג:
זאת הפעילות?
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
כן .כן.
מר גולדרינג:
כי הכוונה היתה בעצם אחרת לגמרי.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
כאשר צובעים גרפיטיס על רכוש העירייה ,עושים פעילות אכיפה נגד הפוגעים.
מר גולדרינג:
זו הפעילות הבלתי חוקית שמדובר עליה?
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
נכון.
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כי בעצם בעתון "הארץ",
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
עזוב את עתון הארץ.

מר גולדרינג:
עתון מכובד יחסית.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
עזוב את עתון הארץ .זאת הבעיה שלי .זאת הבעיה שלי.
וגם ,כשבן אדם חושף את אברו ומאונן בפני שתי צעירות ,ואני אומר לך דבר שהיה,
מר גולדרינג:
מאוד קוויתי שתגיע לזה ,מאוד קוויתי שתגיע לדוגמא כזאת,
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
אז גם את זה אוכפים.
מר גולדרינג:
אז השאלה שלי -האם האכיפה של חקיקה ראשית,
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
אני עניתי לכל השאילתות ,תודה רבה.
מר גולדרינג:
לא ענית לי על השאילתה,
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
עניתי על השאילתות ,אנחנו עוברים להצעות לסדר.
אנחנו עוברים להצעות לסדר.
מר ויסנר:

עיריית תלֿאביב-יפו
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 - 28אתה פוגע בקהילה בכל שאלה נוספת שאתה אומר ,תאמין לי .אתה פוגע בקהילה.
מר גולדרינג:
האם העירייה היא זו שאמורה לאכוף חקיקה ראשית בעיניך?
ק ר יא ה
מר ויסנר:
הוא פוגע בקהילה.
הוא עובר ,הוא עושה  ,OVERזה נקרא  OVER DOINGחביבי.
גב' דיין-היו"ר:
מר גולדרינג ,שאלת את שאילתותיך וקיבלת את התשובות
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
אתה רוצה שנתייחס אליך ברצינות ,ואתה משתמש בכלי שנקרא שאילתה -להפוך את זה לדיונים,
מר גולדרינג:
זה הכלי שיש במסגרת היותי חבר מועצה.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
סליחה ,אבל אתה גורם לזילות ואתה גורם לחוסר התייחסות .למה? כי אם אתה לא משתמש נכון
בכלי שעומד לרשותך ,אי אפשר לענות ולהתייחס אליך ברצינות.
תודה רבה.
מר גולדרינג:
אני חושב שמי שעושה זילות במעמד הזה זה לא אני
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
ואני אגן על הקהילה הגאה מפני גישות כמו שלך.

שאילתא מס'  67של חברת המועצה
גב' יעל בן יפת מתאריך 16/11/2009
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 - 29שאילתא בנושא כיכר שוק העליה בצ'לנוב
כיכר "שוק העליה" עומדת עזובה ובהזנחה מזה שנים רבות )למעט המשחטה( .הכיכר במצבה
הנוכחי מהווה מפגע חמור בשכונת צ'לנוב )משתנה ציבורית ,חולדות ,סירחון וכו'(.
לאחרונה הופיעו פרסומים בתקשורת על חידוש ובניה בכיכר העליה .אם אכן יש אמת בפרסומים,
אבקש לקבל מידע המתייחס לתוכניות של העירייה לחידוש שוק העליה.

תשובת ראש העירייה
אכן ישנה כוונה לחדש את מתחם שוק עליה ,במטרה לייצר עוגן להתחדשות עירונית של האזור.
לשם כך יזמה העירייה תוכנית בניין עיר למתחם השוק ,הכולל  12.3דונם ,שמתוכם  7.3דונם
מיועדים למגורים ומסחר כ 5 -דונם לשטחי ציבור ודרכים .התכנית מתייחסת בין היתר גם למתן
פתרונות לדיור בר השגה במקום.
לאחר השלמת אישור התכנית תפרסם העירייה מכרז לשיווק ופיתוח המתחם.

שאילתא מס'  68של חברת המועצה
גב' יעל בן יפת מתאריך 24/11/2009
מסחור שטחי המדרכות בתל-אביב – יפו
עיריית תל-אביב – יפו משכירה שטחי מדרכות לפעילות בתי קפה ומסעדות ,אבקש
לדעת:
•
•
•
•

מה היקף ההכנסות השנתי מפעילות זו?
מה עלות מ"ר מדרכה לשנה?
מה מרווח המדרכה המינימלי למעבר חופשי של הולכי רגל המתוקנן
בעירייה?
האם העירייה נמנעת מלהשכיר שטחי מדרכה מעבר למרווח מינימלי זה?

תשובת ראש העירייה
השימוש במדרכות מקובל בכל ערי העולם ומוכר לכל מי שמבקר בערים גדולות בעולם ופעילות
בתי הקפה והמסעדות הינן חלק מאופייה של העיר.
 .1היקף ההכנסות השנתי הוא כ –  4מיליון . ₪
 .2עלות מ"ר מדרכה לשנה עומד כיום על כ –  ₪ 380למ"ר כשהסכום כולל ארנונה ודמי
שימוש.
 .3המרווח המינימלי הנדרש הינו  2מטרים הנקיים ממכשולים .בכל מקרה לא מותרת
תפיסה של יותר ממחצית המדרכה.
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 - 30 .4העירייה מקפידה מאד על הנחיות אלה ולאחרונה דורשת גם להקים גדר דקורטיבית כדי
למנוע חריגה .

שאילתא מס'  69של חבר המועצה
מר נח עפרון מתאריך 23/11/2009
ב 22-בנובמבר ,המשרד להגנת הסביבה הורה לעיריית תל-אביב-יפו להכין תוכנית לצמצום זיהום
האוויר שמקורו בתחבורה ,ע"פ תיקון מס'  84לסעיף 77א לפקודת התעבורה .מכתב ששלח השר
להגנת הסביבה ,גלעד ארדן ,כלל נזיפה בעירייה ובך כעומד בראשה ,ובו הוא הצהיר ש"לתושבים
מגיע לנשום אוויר נקי יותר ".כפי שהובהר לך ע"י פקידים במשרדי ממשלה רלוונטיים,
ה"תוכנית" שהגישה עיריית תל-אביב-יפו ,אשר תפסול את שימושם של רוב האוטובוסים וחלק
ניכר מהמכוניות הלא חדישות במרכז העיר ,היא איננה תוכנית סבירה או קבילה .מתי עיריית
תל-אביב-יפו תגיש תוכנית תחבורה חלופית שתהיה סבירה וקבילה?

תשובת ראש העירייה
ללא קשר והרבה לפני התיקון לחוק הכינה עיריית תל-אביב-יפו בשיתוף פעולה מלא ובמימון
המשרד להגנת הסביבה תכנית אסטרטגית כוללת לטיפול בזיהום אוויר הכוללת עשרות יעדים
ושיטות להורדת זיהום האוויר בכ 50%-עד לשנת  .2014התכנית שמהווה מודל לחיקוי בערים
אחרות אושרה ע"י המשרד להגנת הסביבה כבר לפני מספר שנים והיא מבוצעת באופן שוטף ע"י
העירייה .יישומה של התוכנית הביא בפועל וגם יביא בעתיד לשיפור עצום ולירידה דרסטית ברמת
זיהום האוויר בעיר כפי שניתן לראות בתוצאות המדידות הנעשות בתחנות הניטור השונות.
כפי שנמסר לי התוכנית האסטרטגית הנ"ל אף הוצגה בפניך בביקור שערכת ברשות לאיכות
הסביבה לפני כחודשיים ,וזאת יחד עם התוצאות החיוביות שלה.
לגבי אישור החלק התחבורתי של התוכנית לפי תיקון  84לפקודת התעבורה -עיריית תל-אביב-יפו
הייתה הראשונה שפעלה באופן מיידי להגשת תוכנית כאמור לאישור .התוכנית מבוססת על
איסור כניסת רכבים מזהמים למרכז העיר .אין כמובן כל כוונה למנוע כניסת תחבורה ציבורית
לעיר אלא דרישה מחב' האוטובוסים לעמידה בסטנדרטים המתקדמים המקובלים בעניין זה.
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 - 31לצערי תיקון החקיקה הנ"ל יצר מערכת בירוקרטית סבוכה של אישורים והתייעצויות מצד
גורמים ורשויות שונים שלכל אחת אינטרסים אחרים )משרד הפנים ,תחבורה ,הגנת הסביבה,
משטרה ועוד( ומכאן שקשה עד בלתי אפשרי להפעיל אותו .לא בכדי לא אושרה עד היום כל תכנית
שכזו באף רשות ונכון להיום מסרב משרד התחבורה לאשר את התכנית שהוגשה על ידנו.

הודעתו של המשרד להגנת הסביבה הינה הודעה כללית ותמוהה בלשון המעטה לנוכח שותפות
בכירי המשרד בהכנת ויישום התוכנית .כנראה שלא הכל הוצג בפני השר להגנת הסביבה אחרת
קשה להבין זאת.בכוונתנו להציג בפניו את התוכנית ולבקשו לסייע לנו באישורה על פי התיקון
האמור.

שאילתא מס'  70של חבר המועצה
מר נח עפרון מתאריך 23/11/2009
בישיבת המועצה האחרונה ,ב 19-לאוקטובר ,הגשתי שאילתא בה ביקשתי מידע אודות הצעה
שקיבלה העירייה מיזם פרטי המבקש לבנות חניון תת-קרקעי מתחת לכיכר צינה דיזנגוף.
תשובתך היתה" :העירייה לא קיבלה כל הצעה כנטען בשאלה ולכן לא דנה כלל בנושא".
לאחרונה ,מהנדס העיר חזי ברקוביץ' אמר בראיון לעיתונות שהעירייה אכן קיבלה מיזם פרטי
בשם אבי רואימי תוכנית הכוללת חניון מתחת לכיכר ושבעירייה "בהחלט בוחנים" את הנושא,
שיובא בקרוב לדיון בוועדה המקומית .לאור העובדה שיש שפע של חנייה בתשלום למטרת רווח
באיזור )דיזנגוף סנטר ,בית כלל ,תל נורדאו ,היכל התרבות ,ועוד חניונים( ,ולאור העובדה שלרוב
חניונים אלה אינם משרתים את תושבי המקום ,ולאור הצהרתך בראיון טלוויזיוני כי "תם עידן
הרכב הפרטי" בעיר ,למה לא דוחה העירייה את ההצעה על הסף? כמו כן ,מתי מתכוונת העירייה
להתחיל בתהליך שיתוף ציבור לגבי עתיד הכיכר ,ובאיזו מתכונת?

תשובת ראש העירייה
לא ברור מדוע הנך מבקש לרתום את הסוסים לפני העגלה.
העירייה טרם קיבלה החלטה עקרונית בדבר כיכר דיזנגוף .החלטה זו תתקבל לאחר השלמת
בדיקות ההיתכנות לנושא.
פניות של יזם כזה או אחר ,המתקבלות חדשות לבקרים בעירייה ,אינן בגדר הצעה רלוונטית שיש
כעת לדון בה.
עם זאת ,נושא כיכר דיזנגוף הוא נושא חשוב וראוי לדיון בו ישולבו גם הליכי שיתוף ציבור.
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שאילתא מס'  71של חבר המועצה
מר ראובן לדיאנסקי מתאריך 24/11/2009
סעיף ) 12א( לחוק עזר לתל אביב-יפו )שמירת הסדר והניקיון( ,התש"ם 1980-קובע כי לא יחזיק
אדם ולא ירשה לאחר להחזיק סוס ,פרד ,חמור ומיני בעלי חיים נוספים אלא בהיתר.

על פי פירוט שהועבר לידי על ידי האגף לגביית אגרות ודמי שירותים בעירייה ניתנו בשנים ,2007
 2008ו) 2009 -עד לחודש אוגוסט(  932דו"חות בגין עבירה על סעיף ) 12א( לחוק העזר מתוכם
שולמו  20דו"חות בלבד ו 834-דוחות לא שולמו והועברו לאכיפה.
ברצוני לשאול:
 .1מתוך אותם  834דו"חות שהועברו לאכיפה כמה דוחות נגבו עד היום ומהו סכום הגביה
הכולל?
 .2אבקש לפרט אילו פעולות מבצע האגף לגביית ארנונה על מנת לגבות את אותם 834
דו"חות שהועברו לאכיפה ומי אחראי לודא שהדו"חות הללו נגבים?

תשובת ראש העירייה
נכון לחודש נובמבר  2009קיימים  917דו"חות בגין העבירה הנדונה שלא שולמו והועברו לאכיפה
באמצעות האגף לאגרות ודמי שירותים המפעיל עורכי דין המתמחים בנושא זה.
לאור אופי העבירה  -מדובר במספר מצומצם של אנשים המקבלים את הדו"חות בגין העבירה
הנ"ל )בסה"כ  15עבריינים קיבלו  828דו"חות ועוד  44קיבלו  89דו"חות( .מאפיין זה של עוברי
העבירה וזהותם )בד"כ אנשים קשיי יום או עבריינים( מקשה מאוד על הגבייה ומצריכה פעולות
מיוחדות כמו חקירות לאיתור כתובות ,חשבונות בנק וכתובות.
נכון להיום מתוך הדו"חות שהועברו לאכיפה נגבו  10דו"חות בסך של .₪ 6,106
הפעולות שמבוצעות על מנת לגבות את יתר הדו"חות נעשות במסגרת של גבייה מנהלית והן
כוללות:
 .1שליחת מכתבי דרישה לפי סעיפים  4ו 5 -לפק' המיסים גבייה )בסה"כ נשלחו 570
מכתבים(.

עיריית תלֿאביב-יפו
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 .3ביצוע עיקול נכסים של החייב )בוצעו  50עיקולים( ומימושם )בוצעו .(25
כפי הידוע לך אנו מייחסים חשיבות מרובה לאכיפת הסדר הציבורי והחוק ולפיכך אנו פועלים
בעקביות ובצורה נחושה לגביית הקנסות הללו עד כמה שהדבר ניתן.

שאילתא מס'  72של חבר המועצה
מר אהרון מדואל מתאריך 24/11/2009
מפעל תע"ש בנחלת יצחק הותיר אחריו זיהומי קרקע ומים נרחבים וקשים .בשנת  2001ביצעה
העירייה בדיקות במקום ,במטרה למפות את היקף הזיהום .למרות הזמן הרב שעבר מאז ,הובא
לידיעתנו כי אזרחים הפונים לעירייה בבקשה להמצאת הנתונים נענים בשלילה בטענה שהנתונים
טרם עובדו.
 .1מדוע לא ממציאה העירייה את הנתונים לפונים?
 .2באיזור הזיהום בנחלת יצחק קיימים בתי"ס שהתלמידים בהם חשופים לאורך שעות
ארוכות לגזים נדיפים שנפלטים מהקרקע .האם העירייה עורכת ניטורים במקום ופועלת
למניעת הסיכונים עבור הילדים ,עפ"י הסטנדרטים עליהם המליצה וועדת אלמוג.

תשובת ראש העירייה
 .1זיהום הקרקע שהיה קיים במתחם תע"ש בנחלת יצחק טופל כנדרש וכל הקרקע
המזוהמת סולקה מהמקום ופונתה לרמת חובב  -הכל בפיקוח ,תיאום ואישור המשרד
להגנת הסביבה.
זיהום מי התהום במתחם הינו בהיקף של כ 30-קמ"ר תחת שטחים של תל-אביב ,רמת גן
גבעתיים וכו'.
העירייה עושה מזה כ 8-שנים בדיקות קבועות בכ 60-נקודות קבועות סביב מתחם תע"ש.
כל תוצאות הבדיקות שעושה הרשות לאיכות הסביבה מפורסמות באופן שוטף וקבוע
וניתנות לכל דורש כפי שכל מידע סביבתי אחר בתל אביב -יפו עומד לכל דורש.
 .2הבדיקות שמבצעת העירייה מגלות כי לאורך השנים ריכוזי החומרים פוחתת .לכן ככל
שיש אפשרות של פליטת חומרים נדיפים מתוך מי התהום והצטברותם היא מצומצמת
רק למרתפים וחללים סגורים שאינם מאווררים ומטופלים כנדרש.
לאור האמור אין כיום כל סכנה לתושבים באזור ובוודאי שלא לתלמידי בתי הספר
ומוסדות החינוך.
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כל מידע רלוונטי.

שאילתא מס'  73של חבר המועצה
מר אהרון מדואל מתאריך 24/11/2009
מתקני הספורט בפארק מנחם בגין
מתקני הספורט בפארק מנחם בגין נמצאים במצב של תת תחזוקה חורגת ומהווים סכנה לציבור.
כיצד ניתן
להשאיר במצב זה מתקן אשר עלול לגרום לפציעות תושבים ופתח לתביעות?

תשובת ראש העירייה
 .1המתקן המדובר תוקן ביום  .26/11/2009מעבר לכך ההכללה אינה במקומה ואינה
תואמת את המציאות מאחר וכל המתקנים בחברת גני יהושע ,כולל פארק מנחם בגין,
עוברים טיפול יומיומי ופעם בשבוע מתבצעת ביקורת מקיפה יותר ,על כל המתקנים וכל
מפגע או תיקון מטופל באופן מיידי.
מטבע הדברים אין יכולת לאתר מיידית כל מקרה של פגם או השחתה במתקנים אולם כל
פנייה המתקבלת מהמוקד העירוני או על ידי תושבים ,מטופלת מיידית על ידי החברה.

שאילתא מס'  74של חבר המועצה
מר יואב גולדרינג מתאריך 24/11/2009
מה בכוונתו של ראש העירייה לעשות על מנת שחברי מועצה המבקשים עיון בפנקסי העירייה
מתוקף סעיף 140א ,אכן יקבלו את המידע הדרוש להם במסגרת הזמן של שלושה ימים אשר
קבועה בחוק? מנסיונם של חברי סיעתי ,ומניסיוני שלי ,גם שאלות אשר אינן מצריכות בדיקה רבה
זוכות לדחייה ארוכה במענה עליהן באופן הפוגע לא רק במילוי דרישות החוק ,אלא גם
באפשרויות מילוי שליחותם הציבורית של חברות וחברי המועצה .כיצד מתכוון ראש העירייה
להנחות את המנכ"ל על מנת שהוראות החוק ימולאו כלשונן?
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תשובת ראש העירייה
לצערי חברי סיעת עיר לכולנו אינם מבינים את משמעות החוק בעניין זה.
על פי סעיף 140א לפקודת העיריות זכותו של חבר המועצה היא לעיון ב"פנקסי ומסמכי העירייה"
בעוד שמרבית מבקשותיכם חורגות מעיון במסמכים קיימים אלא הן בקשות למידע המצריך
עיבוד על מנת להפיקו.

למרות החריגה שלכם מהוראות החוק הנחיתי את גורמי העירייה לעשות ,ככל הניתן ,על מנת
להפיק עבורכם את המידע הנדרש ,ולעיתים הדבר מצריך זמן לצורך איתור ועיבוד הנתונים
הנדרשים.
אני גם מצר על כך שהנכם עושים במקרים רבים שימוש מניפולטיבי במידע הנמסר לכם.

שאילתא מס'  75של חבר המועצה
מר יואב גולדרינג מתאריך 24/11/2009
ממידע שהגיע אלי מתושבים ואח"כ גם מהתקשורת ,מתברר כי העירייה מנהלת קמפיין לסילוק
מבקרים הומואים מגן העצמאות בשעות החשכה .בחסות אכיפה של החוק כביכול ,העירייה
בראשותך מבקשת לגדוע מוסד חשוב זה ממרחבי הקיום העכשוי וההיסטורי של קהילת הלהט"ב
בתל אביב .תימוכין לגישה זו ניתן למצוא גם בהתבטאויות באמצעי התקשורת של יועצך לענייני
הקהילה הגאה ,מר יניב ויצמן .האם הקואליציה הרחבה שברשותך ,מלוברט ועד ויצמן ,הביאה
למהלך שמרני ופוריטני זה? האם ברור לכבוד ראש העירייה חשיבותו של הגן עבור חלקים רבים
בקהילת הלהט"ב בתל אביב ,בין משום שהם עדיין בארון ובין שום שהם חסרים מקום מגורים
עצמאי? האם לא היה נכון להפנות את משאבי הפיקוח והשמירה הללו לטובת תושבי שכונת
שפירא למשל ,או שכונות אחרות המתמודדים עם סביבת מגורים אשר מופקרת ומוזנחת ומשרה
אי בטחון אמיתי על תושביה?

תשובת ראש העירייה ע"י חבר המועצה יניב ויצמן
גן העצמאות היה וימשיך להיות מקום מרכזי בחיי הקהילה הגאה בתל אביב ובישראל ,מקום
אליו מגיעים חברי הקהילה הגאה כדי להכיר ולהיפגש .יש לו מקום חשוב בתרבות של הקהילה
הגאה ועשרות שירים ,סיפורים וסרטים נכתבו עליו .יש לו מקום חשוב גם בהיסטוריה של
הקהילה הגאה והוא מזכיר לכולנו תקופות חשוכות בהן הקהילה הגאה הייתה נרדפת והיה צורך
להיפגש בסתר כדי להכיר ולפגוש אנשים בדיוק כמוך .תקופה זו נמצאת מאחורינו וכיום הקהילה
הגאה היא קהילה חזקה ומובילה שחבריה וחברותיה יכולים ללכת יד ביד בשדרות המרכזיות של
העיר .אותנו כבר לא יחזירו לחושך ולמסתורים כדי שנוכל לממש את אהבתנו.
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שבועות לא קיבלתי ולו תלונה אחת בנוגע לפעילות בעייתית של הפיקוח העירוני בגן העצמאות או
תלונות על התנכלות מצד הפקחים.
ברגע שקיבלתי את התלונה לפני שלשה שבועות פניתי לאחראי על אגף הפיקוח מר שמוליק
קצ'לניק ובבירור שערכתי לא מצאתי הבדל בין הפיקוח בגן העצמאות והפיקוח בגנים אחרים

בעיר .גם התלונה שאגף הפיקוח הקים עמדת פקחים בגן התגלתה כלא נכונה ואת זה ראיתי במו
עיני בסיור שערכתי עם סגן ראש העיר אסף זמיר ביום שבת האחרון.
מחובתי להמשיך ולשמור על אופיו של הגן כמקום מרכזי לכלל תושבי העיר וכמקום מפגש לחברי
הקהילה הגאה .בכוונתי ליזום במהלך השנה הקרובה אירועים שיחזקו את הקשר האמור לגן כמו
אירוע הוויגסטוק שהתקיים בעבר בגן העצמאות ומשך אליו אלפי תושבים שנהנו מהגן היפה
ובאותה הזדמנות גם תרמו למלחמה במחלת האיידס.
אני רואה בחומרה מקרים בהם פקחים עוצרים או מתחקרים כל תושב ללא סיבה ובלי שעבר על
החוק .ברורה לי הרגישות בפעילות הפיקוח בגן העצמאות ולכן פניתי לארגון חוש"ן שיערכו מפגש
הדרכה לפקחים העירוניים ויחד יכירו רגישויות אלה.
גב' דיין-היו"ר:
הסעיף הבא על סדר היום:
הצעות לסדר היום:

 .111אישור סדר היום
גב' דיין-היו"ר:
הצעה ראשונה לסדר היום ,אלון סולר ,מתקני הספורט בעיר.
מר גולדרינג:
מזל שלא אמרתי ג'וקים.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
זה באמת מזל שלא אמרת.
הנה ,זה מה שנקרא ,כשאמרתי לך לצטט .אחד אומר ,השני מצטט ,וכולם חושבים שזאת
המציאות.והצרה היא שמעולם לא בדקת .והנה בדיוק ,עשית עכשיו דבר ,שהרי כבר היה מזמן.
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מר גולדרינג:
למעשה כן בדקתי.

מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
ואתה מצפה שיהיו הגונים כלפיך.
מר גפן:
ראש העיר ,באחת מישיבות ועדת בניין ערים ,יום קודם,
גב' דיין-היו"ר:
מה ? הוא ברשות דיבור ,הוא הצעה לסדר ,בבקשה.
מר גפן:
הוא יחכה שניה ,הוא מסכים .נכון אלון?
גב' דיין-היו"ר:
למה שיחכה שנייה.
מר גפן:
כי הוא מסכים.
קריאה:
אם המועצה מאשרת.
גב' דיין-היו"ר:
עכשיו אנחנו בהצעות לסדר.
הצעה ראשונה -אלון סולר ,ותתאפק עד שתהיה לך זכות דיבור.
קריאה:
תן דוגמא אישית.
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יש את השאילתות.

גב' וולנר-גלעד:
יש שאילתה שלי שאני רוצה עדיין למחות שהיא לא כאן ,השאילתה שהיתה צריכה להיות בענייני
בחירות לוועדי שכונות .לצערי,
מר גפן:
רגע ,סליחה ,אלון מדבר.
גב' דיין-היו"ר:
השאילתה כנראה,
מר גפן:
מעניין שיעל דיין לא אומרת מילה.
מר מדואל:
סליחה ,אנחנו.
מר גפן:
אני מתפלא עליך.
גב' דיין-היו"ר:
אלון סולר ,
מר גפן:
הוא מדבר והיא מדברת ואת לא אומרת לה מילה.
היא מדברת ואת לא אומרת לה מילה.
גב' דיין-היו"ר:
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מר גפן:
אני נותן לה ,היא לא נתנה ,ואת לא אומרת לה מילה.

גב' דיין-היו"ר:
לא ביקשתי ,לא סיוע ולא עזרה.
מר גפן:
לא ,לא סיוע ,אני מתלונן עליך.
גב' דיין-היו"ר:
תתלונן ,אתה יודע איפה.
מר סולר:
אפשר להתחיל לדבר?
גפן ,גפן.
גב' דיין-היו"ר:
אני לא יכולה להגיד אצל אבא שלי ,אבל אצל אמא שלי.
מר גפן:
לא ,כשאני מפריע את תכף מעירה הערות ,היא הולכת לנאום נאום שלם  ,את לא אומרת מילה.
גב' דיין-היו"ר:
היא לא הולכת כלום.
מר סולר:
אפשר להתחיל לדבר?
גב' דיין-היו"ר:
בבקשה אלון.
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מר סולר:
לפני כשנה נבחרתי למועצת העיר ומאז אני מכהן כיו"ר ועדת הספורט העירונית .במהלך השנה
למדתי לעומק את נושא מתקני הספורט בעיר ,זמינותם ומידת השימוש בהם ,מול הביקושים

ההולכים וגוברים .ככל שאנו מצליחים להגדיל בצורה ניכרת את כמות התושבים העוסקים
בספורט ,כך גדל הצורך במתקני ספורט נוספים .הגעתי למסקנה כי קיים צורך מהותי באולם
ספורט רב תכליתי -שישמש לפעילות קהילתית בענפי הספורט השונים ,שישמש כזירה למשחקי
ואימוני כדוריד וקט רגל לאגודות הספורט בעיר ושיתאים לארוח משחקי כדורסל עתירי קהל.
כיום ,קיימים בעיר  4אולמות הבנויים כזירת כדוריד :הדר יוסף ,אליאנס ,אוניברסיטת תל-אביב
ובית-דני ,וכולם בתפוסה מלאה ,עד כדי כך שאגודות כדוריד וקט-רגל אינן יכולות להגדיל את
פעילותן ,וחלקן אף נאלצו לצמצם ולסגור קבוצות.
בנוסף ,ברצוני לציין קבוצת אוהדים אשר הקימו את אגודת הפועל אוסישקין לפני כשנתיים וחצי,
ובזמן זה הספיקה הקבוצה להעפיל לליגה הארצית ,וכפי הנראה צפויה בסוף העונה להעפיל לליגה
הלאומית ,ובתקווה,תוך שנה וחצי ,לשחק בליגת העל בכדורסל.
אולם הספור בהדר יוסף שבו היא מארחת ,מכיל כ 1,400 -מקומות ישיבה ,והוא צר מלהכיל את
כלל אוהדי הקבוצה כבר השנה .מה עוד שבליגת העל דרישת איגוד הכדורסל היא לקיבולת
מינימלית של  3,000צופים .ברור כי עלות האולם תסתכם בעשרות מליוני שח' ולמימונו נעזר
במועצה להסדר הימורים בספורט וכן בכספי תרומות ,אך לפני הבנייה יש לתכנן את האולם ,ולא
ניתן לתקצב תכנון אולם שטרם ידוע מיקומו .עם זאת ,בהמשך לראשית דברי ,עלינו להניע את
התהליך שיאפשר הקמת אולם בהקדם האפשרי.
ולכן אני מציע שמועצת העיר תצהיר על רצונה בקידום הקמת אולם ספורט רב תכליתי עירוני,
שיכיל בין  3,000ל 5,000-מקומות ישיבה.
מר גלעדי:
נדמה לי אבל הדר יוסף,
מר סולר:
תנו לי לסיים בבקשה.
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האולם .הצוות יגבש המלצות סופיות תוך פרק זמן של חצי שנה .לאחר קבלת המלצת הצוות
תובא לועדת כספים הצעה לתקצוב המשך התכנון עבור האולם.
תודה.
מר גפן:
אלון ,אפשר,

מר גלעדי:
שניה רון .אלון ,מרכז הספורט הלאומי ,אלון,
גב' דיין-היו"ר:
לאן זה יעבור עכשיו? אתה רוצה דיון,
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
זו הצעה לסדר.
מר גלעדי:
אולי הוא לא מעוניין ,אבל מרכז הספורט הלאומי מקדם מזה תקופה ארוכה בניית איצטדיון רב
שימושי בהדר יוסף .וזה מקודם עם הספורט.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
זה לא פשוט חברים.
תראה ,הרי גם אלון מודע לדברים שנעשים בהדר יוסף .ובהדר יוסף יש לנו היום -גם בעיות עם
הבעלות ,ועוד לא ברור ועוד לא גמור ,ועוד אין עם מי לעבוד ,ואתה מכיר את כל הדברים.
מר גלעדי:
כן ,אני דירקטור שם.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
מה בא אלון ואומר לך ,כמו שאני הבנתי את הדברים .בוא נטיל על מהנדס העיר לאתר מקום נכון
עבור האולם ,ברגע שנאתר את המקום ניתן תקציב לתכנון האולם בשלב ראשון ,ואחר כך נראה
גם מה יהיה עתידה של הקבוצה .אני חושב שזה התהליך הנכון גם.
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אני תומך בהקמת איצטדיון גם להפועל וגם לקבוצות אחרות ,אבל כבר היום עיריית תל-אביב
שילמה הון עתק לתכנון שם.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
איפה?

מר גלעדי:
בהדר יוסף.
קריאה:
לא תוכנן.
מר גלעדי:
אני אומר לך שיש כבר תכנון.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
אתה אומר לי -זה לא עוזר לי ,זה אני יודע.
מר גלעדי:
בסדר ,זו חברה עירונית שהיא חברה שעיריית תל-אביב שותפה בה ,ותבדקו את זה קודם ,לפני
שמצהירים הצהרות.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
אנחנו נבדוק .הצוות הזה יוכל לבדוק גם את זה ,הרי הוא יודע את הנתונים האלה.
מר גפן:
אלון ,איפה הם משחקים היום?
מר סולר:
בהדר יוסף.
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האם אי אפשר להגדיל את האולם ל 3,000-מקומות ,כמו שעשו ביד אליהו?
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
גם זה נבדק ,גם זה נבדק.
מר סולר:
נבדק הנושא ,ולא ניתן.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
אני אומר ,גם את זה בודקים.
עלתה גם ההצעה הזאת ,זו לא פעם ראשונה ,כיוונו לדעת גדולים.
מר סולר:
 .1זה נבדק ולא ניתן להגדיל את האולם.
לארנון אני רוצה רק להגיד ,שאני בודק את הנושא הזה כבר חודשים ,כבר אפשר להגיד שנה,
מהיום שנבחרתי ,גם עם מהנדס העיר ,גם עם מתי שטיינר מהדר יוסף ,אני יודע מה התקדם,
מעולם לא תוקצב ולא תוכנן בצורה יסודית אולם ,מעולם זה לא תוכנן ,וזה מה שאני רוצה לקדם
את זה.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
אני מציע לקבל את ההצעה כפי שהיא וכלשונה .מהנדס העיר ישב ,יאתרו את המקום ,יאתרו
מקום ,יראו איפה ניתן ,זה לא פשוט חברים .בכל מקום בעיר הזאת יש מתנגדים כאלה ,מתנגדים
אחרים ,יש פה ,הדברים הם לא פשוטים.
או.קי? תודה רבה.
מר גולדרינג:
האם זו הצעה לסדר? סלמן? היועץ המשפטי?
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
אין ,זה לא דיון חברים .אין דיון.
מר גולדרינג:
היועץ המשפטי ,האם זו הצעה לסדר היום?
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לא ,זכותנו להגיב או להתנגד להצעה.
מר ויסנר:
רון ,זה יגיע להנהלה .הם יעשו את העבודה ויביאו את זה להנהלת העירייה.

מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
יגיע להנהלה ולוועדת הכספים.
מר גולדרינג:
אני יכול לשאול שאלה את היועץ המשפטי בבקשה?
עו"ד סלמן:
אני מבין שההצעה היא להביא את זה לועדת הנהלה.
גב' דיין-היו"ר:
לועדת הנהלה ,שתקבל את ההמלצה ,
מר גולדרינג:
זאת אומרת ,שחבר המועצה לא הביא הצעה לסדר.
קריאה:
אוי באמת.
גב' דיין-היו"ר:
ועדת הכספים זה השלב הבא.
מר ויסנר:
זו הצעה לסדר שעוברת להנהלה.
גב' וולנר-גלעד:
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מר גולדרינג:
היועץ המשפטי ,לא הבנתי את תשובתך.
עו"ד סלמן:
התשובה שלי נאמרה כבר קודם .ההצעה מפי חבר המועצה אלון סולר היתה להעביר את זה
לועדת ההנהלה לדיון או לוועדת כספים ,לאחת משתי הוועדות.
מר סולר:
יקום צוות תכנון בראשות מהנדס העיר ,שתוך חצי שנה ,פרק זמן של עד חצי שנה יגבש המלצות
לגבי מיקום ואופן שבו יקום האולם ,ואז נוכל להעביר את זה לוועדת כספים לאישור תקציב
לתכנון.
עו"ד סלמן:
ההצעה שלך היא להעביר את זה לאחת משתי הוועדות.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
נביא את זה לועדת כספים כדי לאשר את התקציב לתכנון.
עו"ד סלמן:
זו ההצעה שלו.
מר גולדרינג:
זו לא הצעה לסדר ,זאת הצעת החלטה.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
מי בעד הצעתו של חבר המועצה אלון סולר.

גב' וולנר-גלעד:
רגע ,אנחנו לא מבינים ,אנחנו לא מבינים.
האם ההחלטה היא בעד להקים איצטדיון? בואו נתחיל מזה.
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יושבת הראש ,נא לחזור על ההצעה.
גב' דיין-היו"ר:
אני מבקשת :ההצעה היתה שיוחלט על מינוי צוות מקצועי בראשות מהנדס העיר ,לאתר מקום
ואחר כך יגובשו המלצות ויתקצבו אותם וכן הלאה .כדי להניע את מינוי הצוות וכן הלאה ,אנחנו
מבקשים הסכמה להעביר את זה לועדת הנהלה ,שהיא תבצע את מה שאתה מציע .אנחנו לא
יכולים כאן,
גב' וולנר-גלעד:
למה לוועדת הנהלה? אני לא מבינה למה המועצה לא יכולה להחליט ברגע זה.
גב' דיין-היו"ר:
המועצה יכולה למנות צוות?
גב' וולנר-גלעד:
ברגע זה ,על בסיס זה שהיא חושבת שזה מן הראוי,
גב' דיין-היו"ר:
סליחה ,את לא ברשות דיבור.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
זה מה שהיא מחליטה.
קריאה:
תוך חצי שנה זה יעבור לוועדת כספים.
מר גלעדי:
את יכולה להעלות הצעה ואלון יכול להעלות הצעה ,ונצביע על ההצעה שלך ועל הצעתו.
גב' דיין-היו"ר:
אני מקריאה את הצעתו.
מר לייבה:
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גב' דיין-היו"ר:
אז זה יגיע לוועדת כספים תוך חצי שנה ,אחרי שיבוצע ועדת היגוי וזה וזה ,ומהנדס העיר.
קריאה:
לא ברור.
גב' וולנר-גלעד:
אני רק רוצה להגיד,
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
לא ברור לך ,אז אני מסביר עוד פעם:
אנחנו מחליטים כאן את מה שהוא הציע ,להעביר את הנושא של התכנון של המיקום לצוות של
מהנדס העיר .לכשיוחלט על המיקום ונדע על מה מדובר ,נביא לועדת הכספים לאשר את הכסף
לתכנון האולם .זה מה שהוא הציע .עד כאן ,יש למישהו התנגדות?
זאת ההצעה ,כן או לא.
מר גפן:
מה פרוש להקציב את הכסף? כמה כסף?
גב' דיין-היו"ר:
כשיהיה תכנון ידעו.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
כשיהיה ,נאשר ,יגיע לוועדת הכספים ,אנחנו לא מאשרים כאן כסף.
הלאה.
מר גולדרינג:
אלון ,הינו רוצים לתמוך פה אחד בהצעה הזאת ,אם נוכל באמת,
מר ויסנר:
אבל אתם בדרך כלל לא תומכים בשום הצעה.
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או קיי ,זה מה שהוא הציע ,והוא יכול להציע ,לא למדת ,החוק השתנה .מותר לו היום להציע את
זה.
מר גולדרינג:
אני אומר ,אנחנו יכולים לתמוך בהצעה הזאת פה אחד .אני רוצה להציע שנתמוך בהצעה הזאת
פה אחד במידה ואנחנו נוכל גם להכניס לתוך הצוותים האלה גם את האוהדים ,נציגות של
האוהדים ,והיא תהיה חלק מהתהליך הזה.
מר לייבה:
כלומר ,אתה מתנגד.
מר גולדרינג:
לא ,לא מתנגד.
גב' דיין-היו"ר:
אתה לא תקבע את הצוות של מהנדס העיר.
מר גולדרינג:
מר לייבה ,אני מבקש ממך שוב לשמור על תפקידך כאן.
אנחנו רוצים שנצביע פה אחד ,במידה ואנחנו יכולים להכניס נציגות של האוהדים לצוותים של
התכנון.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
אני אגיד לאוהדים שהצבעתם נגד.
מר גולדרינג:
אני רוצה לשאול את אלון האם הוא מוכן להכניס את זה לתוך ההצעה.
גב' דיין-היו"ר:
זה לא יכול להיות תנאי למהנדס העיר -מי יהיה בצוות שלו.
מר גולדרינג:
שבתכנון יהיו גם נציגים של האוהדים.
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אבל מהנדס העיר...שיתוף ציבור לפני תכנון.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
תעלה את זה להצבעה וגמרנו.

גב' דיין-היו"ר:
אנחנו מצביעים.
מר גולדרינג:
חבר המועצה סולר ,תענה לי ,האם אתה מוכן להכניס את התוספת הזאת לתוך,
קריאה:
לא.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
הלו הלו ,הלו ,תפסיק להפריע.
מר גולדרינג:
אתה רוצה שיהיה רק מהנדס העיר ,בלי האוהדים ,בלי נציגות של האוהדים?
גב' וולנר-גלעד:
רק הרגע ראש העיר הצהיר שלא נעשה תכנון בלי שיתוף ציבור.
מר גולדרינג:
אנחנו רוצים שיהיו האוהדים ,אנחנו כמובן נתמוך בהצעה ,אנחנו קוראים להצעה לכלול גם ,וחבל
מאוד שאלון סולר לא רוצה לכלול את האוהדים בתוך,
גב' וולנר-גלעד:
הרי רק לפני רגע,
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ה צ ב ע ה
בעד ה"ה:
.1

סולר

.2

אסף

.3

יניב

.4

רחל

.5

מדואל

.6

יואב

.7

יעל.

נגד ה"ה:

נמנעים ה"ה:

אגב ,פה אחד ,למה צריך את כל זה? פה אחד .אז הצבענו פה אחד.
החלטה:ההצעה התקבלה פה אחד.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
יש לי בקשה :רחל ,גולדרינג ,כולם.
נתנו לכם מקרופון לפני הפנים,
מר מדואל:
מה זה נתנו לכם?
גב' דיין-היו"ר:
זה לא קיים במועצה בדרך כלל.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
עובדי העירייה נתנו לך ,עזוב ,תפסיק כבר להיות כל כך רגיש.
אני מבקש ,כל הנושא של קריאות ביניים במקרופון –זה הופך את זה לשוק ולעצמות שאוזן לא
מסוגלת לסבול .אנא ,תשמרו על עוצמת הקול ,ואם אתם רוצים או צועקים קריאת ביניים ,שימו
את זה ככה ,כי אחרת אי אפשר לנהל פה את הדיון .ואתם גם עוברים וקוראים ביניים בכלל בלי
מעצור בין היד לבין הקול .אי אפשר להמשיך ככה.
גב' דיין-היו"ר:
אנחנו עוברים להצעה לסדר השניה:
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מר מדואל:
סליחה יעל,קודם להצעה אני מבקש לפנות ליועץ המשפטי-סלמן :לפני שחבר הקואליציה בביוף
מעלה את הצעתו ,אני מבקש מהיועץ המשפטי לפסול את ההצעה,
גב' דיין-היו"ר:
סליחה.

קריאה
קריאה:
אנחנו באופוזיציה ,לא רק אתם באופוזיציה.
גב' דיין-היו"ר:
יואב ,יואב,
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
תפסיקו לצרוח למקרופונים.
גב' דיין-היו"ר:
אני מבקשת מכם ,זה קשה מאוד .הסיפור הזה עם המקרופונים -זה לא הנוהג הרגיל ,אל תנצלו
אותו .כשאנחנו יושבים בעינב אין לכם מקרופון לכל אחד.
קריאה:
יש.
גב' דיין-היו"ר:
בבקשה ,רשות הדיבור תינתן במידה שהיא מתבקשת.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
אתם פניתם בעניין הזה ונתנו לכם כבר תשובה על ידי היועץ המשפטי.
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אתה יכול לשאול ,לא עכשיו ,אתה לא ברשות דיבור.
עו"ד סלמן:
התשובה היא שבשלב זה אני לא אפסול שום הצעה שעומדת לסדר.
מר מדואל:
יש לי כאן,

גב' דיין-היו"ר:
אני מבקשת ,בנימין בביוף ,הצעה לסדר ,בבקשה.

 .2מר בביוף-קהילת בתי הכנסת בעיר.
מר בביוף:
לכבודך קמתי לכאן  ,כדי להיות יותר ממלכתי .ולשאלה שלך ,אנחנו באופוזיציה ,אופוזיציה לא
נמדדת שאם רון אומר שעכשיו השעה  07.00תגיד השעה  04.00או שעה  02.00או יום או לילה.
מר מדואל:
בג"ץ קבע שהמבחן לקואליציה,
מר בביוף:
אין לנו שום הסכם קואליציוני עם אף אחד ,וביזיתם את עצמכם בכל המכתב שעשיתם וכל מה
שעשיתם.
גב' דיין-היו"ר:
בבקשה מדואל ,אתה מפריע לו .ואתה בבקשה ,הצעה לסדר.
מר מדואל:
חבל שאתה שותף למניפולציות.
מר בביוף:
הצעה לסדר -בתי הכנסת בעיר תל-אביב יפו.
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קריאה:
תגיד שזה הרצאה עכשיו.
מר בביוף:
ברוך ה' בתל-אביב יפו התברכנו במאות בתי כנסיות שמהווים עבור האוכלוסיה הדתית והחילונית
כאחד מקום שהוא גם מעבר לתפילה .בתי הכנסת הינם גם עוגן חברתי וקהילתי המשמר את

זהותנו ושורשינו כיהודים בארץ ישראל .מאז ומעולם ראו פרנסי העיר חשיבות לשילוב ערכי הדת
והמסורת היהודית כחלק בלתי נפרד מחיי התרבות התוססים והמגוונים שלה .כך גם היה כאשר
חגגה עירנו הנפלאה יובל שנים ,מצאו לנכון לחבור יחדיו -ראש העיר דאז -חיים לבנון ,יחד עם
הרב הראשי והמועצה הדתית ,על מנת לשלב את בתי הכנסת בציון המאורע החגיגי ולתת שורה
של ספרי קודש וספרי הלכה לכלל בתי הכנסת בעיר .כיום  50 ,שנה לאחר מכן ,כשאנו מציינים את
שנת המאה לעירנו הנפלאה ,מן הראוי יהיה ללכת בדרכם של פרנסי העיר דאז ולחשוב כיצד ניתן
לשלב את בתי הכנסת גם בציון שנת ה .100-אני מודע ומעריך את הפעילות הענפה שנעשתה
במינהלת שנת המאה על מנת לציין גם ערכים דתיים בחגיגות המאה ,תפילה המונית ,כתיבת ספר
התורה ,אולם על מנת להשלים את המהלך אני מציע שמועצת העיר או אחת מוועדותיה ידונו
בחיוב בהצעתי להעניק תשומת לב מיוחדת לכל בתי הכנסת בעיר בציון שנת המאה ,ולהעניק שי
לכל בית כנסת .כמו כן לדאוג למצבו הפיזי של כל בתי הכנסת בעיר ,ולאלה שזקוקים לעזרה
ולתמיכה לעמוד ולסייע להם ,ובמקומות שחסרים בתי כנסת-לסייע בהקמתם.
תודה רבה לכם.
אני מבקש מכולם לתמוך פה אחד בהצעה שלי.
קריאה:
מה ההצעה?
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
אני מנסח את ההצעה.
מר מסלאווי:
לתת שי לכל בית כנסת.
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לתת שי ולבדוק את המצב של כל בית כנסת.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
הלו ,הלו ,הלו,חכה רגע ,לבדוק וזה.
מר מדואל:
אני לא מבין ,ראש העירייה קובע מה ההצעה שלך בביוף ,או אתה? אולי הוא יענה במקומך?
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
מדואל ,מדואל ,מדואל ,יש לו כבוד אלי למרות שהוא באופוזיציה ,והוא לא צועק ומפריע ,אז
תלמד .קצת דרך ארץ.דרך ארץ קדמה לתורה ,אם לא למדת מר מדואל .דרך ארץ קדמה לתורה,
אז תלמד
מר מדואל:
תלמד אצלי ..גם שיעורים,
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
לכבד ותתאפק לרגע.
לשנת החמישים לעיר תל-אביב יפו ,למיטב ידיעתי ,העניקה העיר תל-אביב לכל אחד מבתי הכנסת
דאז ש"ס ,שישה סדרי משנה כמתנה.
אדון בביוף הוא לא רב למיטב ידיעתי .אתה לא הוסמכת לרבנות נכון? עוד לא .ומאחר ולא ,הוא
עדיין לא רב.
ואני מציע שההצעה שהוא הציע כאן תביא לתהליך הבא:אני מציע שתשבו ,חברי המועצה הדתית
יחד עם יו"ר המועצה הדתית ותעלו הצעה.
קריאה:
אין יו"ר.
קריאה:
יהיה.
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יהיה בעה"ש ,ויהיה .גם לא חייבים אותו.
ולהעלות הצעה שהיא בגדר הסבירות ,מפני שאין סעיף תקציבי ,וצריך להעלות את זה ממילא
לוועדת הכספים .נדון בזה ,ואני חושב שיהיה באמת ראוי בשנת המאה של העיר תל-אביב -יפו,
במסגרת היכולות הכספיות שלנו,להעניק משהו לכל אחד מבתי הכנסת.
אז אני מעלה ,תדונו בזה ,תעלו הצעה ,ואני מציע לקבל את זה ,ונעלה את זה בוועדת הכספים.

מר גלעדי:
רון ,לא רק הנציגים הדתיים ,גם סיעת הליכוד היא חלק ומייצגת את האוכלוסיה המסורתית
והדתית בתל-אביב,
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
גם מפלגת העבודה מייצגת,
מר גלעדי:
אז שלמה מסלאווי יהיה בוועדה הזאת גם כן.
מר לדיאנסקי:
מפלגת העבודה כבר לא מייצגת כלום.
מר מדואל:
אנחנו מתנגדים להצעה ואני רוצה להתנגד.
קריאה:
ברוך ה' שכולם רבים שמייצגים,
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
רבותי ,מדואל מתנגד להצעה ורוצה לנמק.
מר מדואל:
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המשפטי סלמן ,בג"ץ קבע בבג"ץ מס' ,5743/99
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
שלחת לי ציטטה.
מר מדואל:
סליחה רגע ,לא הפרעתי לך .אתה טוען שלא יפריעו לך ואתה קופץ ומפריע כל הזמן.
המבחן אם חבר מועצה שייך לאופוזיציה או לקואליציה זה לא רק המבחן הארגוני או ההסכם,
אלא יש להחיל עליו גם את מבחן ההתנהגות .אנחנו בדקנו לגבי הח' בביוף,
קריאה:
איזה חבר?
מר מדואל:
חבר המועצה בביוף .בדקנו עם בני ,כל ההצבעות שלו לכל אורך השנה ,הן במועצת העיר ,הן
בוועדת תכנון ובנייה כשהוא הוזעק על ידי מי שהוא הוזעק על מנת לחזק שם את הכוח של
הקואליציה ,היו הצבעות עם הקואליציה ונגד האופוזיציה לכל דבר וענין .לבוא ולהגיד שבני
בביוף הוא חבר אופוזיציה זה צחוק מהעבודה ,זו מניפולציה זולה,,
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
סיימת?
מר מדואל:
לא ,לא סיימתי .יש לי את הזמן לדבר ,ואני אדבר ,אני גם אתייחס.
גב' דיין-היו"ר:
אין לך את הזמן .ביקשת לשאול שאלה את היועץ המשפטי.
מר מדואל:
סליחה ,אני מתנגד להצעה ואני גם אנמק.
גב' דיין-היו"ר:
תשאל .אתה לא מדבר על זה.
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יש זמן.
גב' דיין-היו"ר:
לא ,אין לך זמן.
מר מדואל:
יש לי זמן.

במסגרת ההצעה לסדר של בביוף יש לו  10דקות ,הוא דיבר  4-5דקות ,לנו יש את הזמן הנותר,
תלמדו את התקנות.
מר גפן:
יעל ,אנחנו לא נכנס לויכוח משפטי .בשביל זה יש יועץ משפטי.
מר מדואל:
לכן לבוא ולהשתמש בבני בביוף,
גב' דיין-היו"ר:
יש יועץ משפטי  ,הוא יענה לו.
מר מדואל:
ולהאיץ בו להגיש  3הצעות לסדר כשבמשך כל השנה הוא לא הגיש ולו הצעה אחת ,על מנת לחסום
את עיר לכולנו ,זה דבר אסור ,וצר לי שהיועץ המשפטי נותן לכך את ידו.
מעבר לכך ,למהות של ההצעה .במועצה הדתית קיימת מחלקה של בתי כנסת ,בראשות המחלקה
יושב מנהל ,ראש העירייה מכיר אותו ,אגב ,מתארח אצלו גם בסוכות לפעמים .מלבד המנהל -אין
למחלקה הזאת -לא תקציב ולא עובדים .אני מציע שבני ,תפנה באמת למועצה הדתית ,או שתפנו
לעירייה ,תבקשו תקציב,
מר בביוף:
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גב' דיין-היו"ר:
בביוף ,בבקשה ,תן לו לסיים.
מר מדואל:
שיבקשו תקציב לבתי הכנסת .מעבר לזה ,בתי הכנסת בעיר מחזיקים את עצמם ,בכל אופן באזור
שלנו ,יפה מאוד ,בעזרת תרומות ,מה שהם סובלים זה מהתעמרות עירונית ,מצווי הריסה,
מלקיחת נכסים שנעזבו ,כמו צ'לנוב ,העירייה לקחה והעבירה את זה לאיזהשהו מקורב -בעל
עמותה ,את בית הכנסת בצ'לנוב .זאת הבעיה העיקרית של בתי הכנסת בעיר .תקציב עירוני,
מר גפן:
יעל ,אני ארד לחייך ,זו הצעה לסדר היום? מה זה?
מר מדואל:
מה?
מר בביוף:
יש הרבה בתי כנסת שסובלים.
מר גפן:
שימי לב ,יש כאן ויכוח בין חברים ואת לא מתערבת .אני לא אסכים,
מר מדואל:
לכן אנו מתנגדים להצעה ,ולו רק משום שבהצעה הזאת -אין בה ממש,
מר גלעדי:
זה לא קשור לבתי כנסת.
מר מדואל:
אין בה מהות ,ולא נועדה כל כולה אלא לחסום את עיר לכולנו.
גב' דיין-היו"ר:
סיימת? עוזי רוצה לענות לו .בבקשה ,היועץ המשפטי.
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רק שנייה ,אתה יודע מה אמרו לי פה? שכשהוא אומר שבביוף הוא בקואליציה .....שאתה
באופוזיציה.
מר לדיאנסקי:
אני ענייני .אם אני מגיע אליך לפגישה לפני חודש וחצי ומבקש ממך תשובות על דברים שחשובים
לי ,ואתה לא נותן תשובות ,אז כנראה שאין פה הדדיות .ואם אין פה הדדיות ,אז אתה לא יכול
לדרוש ממני שום דבר ,אבל אני ענייני.

מר גולדרינג:
לדיאנסקי גם לא נהנה מהצעות לסדר ששמורות לאופוזיציה.
מר מדואל:
כן ,זו נקודה שחשוב להדגיש.
עו"ד סלמן:
אין לי שום כוונה בפורום הזה לבוא ולהכריע בשאלה עובדתית,
מר מדואל:
פנו אליך.
עו"ד סלמן:
האם סיעת ש"ס היא סיעת אופוזיציה או קואליציה על פי המהות שלה .לכן אני במפורש לא אדון
על זה פה .אם תעשה פנייה אני אשיב עליה בצורה מסודרת ,ובזה אני מסיים את הסוגיה הזאת
כאן.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
אפשר לעבור להצבעה תגידי?
גב' דיין-היו"ר:
כן .אנחנו עוברים להצבעה.
בעד ההצעה של חבר המועצה בביוף?
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מה ההצעה?
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
ההצעה היא שהח' בביוף יחד עם חברי המועצה האחרים שנוגעים לענין יביאו לנו הצעה ,נדון בה
בוועדת הכספים ונחליט.
תודה.

גב' דיין-היו"ר:
על שי או מחווה לקראת שנת המאה -לכל אחד מבתי הכנסת.
מר לייבה:
או .קיי ,אנחנו מצביעים.
מי בעד?
ה צ ב ע ה
בעד ה"ה:
.1

דיין

.2

חולדאי

.3

אגמי

.4

מזרחי

.5

וולוך

.6

טיומקין

גב' דיין-היו"ר:
מה את חושבת לך?
גב' בן-יפת:
עברת את מבחן הקואליציה בני.
גב' דיין-היו"ר:
אז את יכולה להגיד את זה ,לא באמצע ההצבעה.
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בני ,כל הכבוד עברת את מבחן הקואליציה.
מר גלעדי:
אהרון ,אתה לא מצביע לבתי כנסת?
מר מדואל:
ארנון ,הייתי שמח לדעת מתי ביקרת בפעם האחרונה בבית כנסת.

מר גלעדי:
ביום שישי שעבר.
מר מדואל:
אל תלמד אותי.
מר גלעדי:
ביום שישי שעבר.
ה צ ב ע ה – המשך:
בעד ה"ה:
.7

אלון

.8

אסף

.9

יניב

.10

מסלאווי

.11

ארנון

.12

זעפראני

.13

בביוף

.14

גפן

.15

לוברט

.16

ראובן

.17

מיטל
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תמר

.19

אחמד

.20

פאר

.21

חנה

מר לדיאנסקי:
אני מצביע עם הקואליציה ,ראש העיר.

קריאה:
ארנון ,בבר מצווה היית בבית הכנסת.
גב' בן-יפת:
כל הכבוד ,יהיה טיול מאורגן.
מר לייבה:
מי נגד? אני מצביע נגד.
יואב ,אנחנו מצביעים נגד :עכשיו נגד.
קריאה:
אף אחד לא נגד.
מר לייבה:
מי נמנע?
נמנעים ה"ה:
.1

רחל

.2

מדואל

.3

יואב

.4

יעל

.5

נוח

עומר סיקסיק
.6
בעד 21-חברי מועצה ,נגד – אין ,נמנעים 6 -חברי מועצה
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.3מר עומר סיקסיק -חבר המועצה -הקמת מנגנון לחקירת יכולת )בדומה למנגנון הקיים
בהוצאה לפועל שבבית המשפט( על מנת לאפשר למשפחות מוחלשות ועניות להתמודד עם
חובותיהם לעירייה ,באופן שאינו פוגע בקיומן הכלכלי ובכבודן.
גב' דיין-היו"ר:
עומר סיקסיק ,איך שאתה רוצה ,מהמקום.
בבקשה.
מר ויסנר:
אתה נגד מענק לבתי כנסת?
גב' דיין-היו"ר:
רשום ,הכל רשום.
הכל רשום ,זה היה הצבעה שמית.
מר ויסנר:
נוח ,אתה נגד מענק לבתי כנסת.
קריאה:
לא אני .נוח.
מר סיקסיק:
גבירתי יושבת הראש ,אדוני ראש העיר ,שומעים?
קריאה:
תגביר את הקול שלך.
מר סיקסיק:
עיישה ,אשה מבוגרת ,אלמנה ,מתקיימת מקצבת ביטוח לאומי וכל הכנסתה עומד על  2,000שח'
לחודש .עיישה אישה מסודרת ,לא אוהבת חובות ,חיה ממה שיש לה,כל חודש היא מוציאה כ500-
שח' שהיא זקוקה לטיפול הסכרת והלב שלה .היא פנתה לעירייה על מנת לנסות להגיע להסדר
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יוסי ,בחור צעיר ,נכה שמתקיים מקצבת נכים ,קיבל דו"ח מהעירייה על מקום חנייה אסור .ביקש
לחלק את התשלומים של הדו"ח ,מאחר שאין לו שום הכנסה אחרת ,הנ"ל אין לו כרטיס אשראי
ולא צ'קים ,לכן ביקש שישלם את החוב לפי יכולתו ,אך העירייה סרבה לקבל את הצעתו .יש לציין
שהנ"ל מחזיק תו נכה בתוקף ,אך ישנה אפשרות שהפקח לא שם לב ובכל זאת רשם לו דו"ח.
אני יכול להמשיך לספר על עובדות חייהם הקשים של אנשים מעוטי יכולת בבואם לעירייה.
המכנה המשותף -העירייה לא מגלה התחשבות במצבם ורק מנסה לקחת מהם כסף .אני לא מנסה
להגיד שחוב לא צריך לשלם ,צריך ,אבל באופן כל כך אכזרי ובלתי מתחשב?
עוד סיפור אמיתי :בעלה לשעבר של נטליה ,עולה מרוסיה ,התעלל בה ,היא ברחה למקלט לנשים
נפגעות אלימות .בזמן היותה במקלט בעלה שילם חובות בצ'קים שלה ,שחזרו .בהסכם הגרושין
נטליה ויתרה לו על הכל על מנת לקבל גט .לנטליה חוב של  40,000שח' לעירייה .נטליה הפכה
להיות נכה כתוצאה מהדקירות שנדקרה על ידי בעלה לשעבר .חיה מקצבת נכות .היא ניסתה
להגיע להסדר בו תוכל לעמוד ,אך העירייה דרשה ממנה תשלומים בהם היא אינה יכולה לעמוד.
גובי העירייה פרצו לביתה ,לקחו ממנה את רכושה הדל ,נטליה חזרה לביתה הפרוץ וניסתה
להתאבד ,היא אושפזה בבית חולים פסיכיאטרי לזמן ממושך.גם במהלך אישפוזה העירייה
המשיכה בפעולות הגביה שלה ,על אף התערבותם של עו"ד ועובד סוציאלי ופסיכיאטר מבית
החולים .יש לציין שבתה המתבגרת התגוררה באותה תקופה לבדה בבית .נטליה נמצאת היום
בתהליך פשיטת רגל ,היא מנסה לשקם את חייה.
לו חובות אלה היו בטיפול של הוצאה לפועל ובית המשפט ,היו קובעים לאנשים חקירת יכולת
ובעקבותיה הסדר תשלומים ,חובות של  100-200שח' לחודש .אמנם לעירייה יש ועדת הנחות ,אך
התנהלותה של אותה וועדה,שהנגישות לאזרח ללא עו"ד כמעט ואפסית ,לא ברורה ולא בהירה .על
כן יש להקים מנגנון לחקירת יכולת עם קריטריונים ברורים ,בו אזרח בעל חוב יכול לייצג את
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אני מבקש מחברי המועצה הנכבדים שיצביעו בעד הקמת מנגנון לחקירת יכולת ,בדומה למנגנון
של ההוצאה לפועל ,שיכבד את האנשים מעוטי היכולת.
תודה רבה.
גב' דיין-היו"ר:
מה אתה?

מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
יו"ר המועצה ,חברי מועצה נכבדים:
הנושא שהועלה כאן הוא נושא כבד משקל והנושא שהועלה כאן הוא נושא שמעיק על כולנו לאורך
כל השנים .אני מוכרח לומר כראש עירייה ,הבעתי את דעתי לא פעם שהפכנו להיות חברה שבה
הפערים הם בלתי נסבלים ,חברה שמתנערת ממחויבותה לאזרחיה בהרבה מאוד היבטים .אני גם
יוצא מתוך הנחה שכל אחד מהמקרים שתוארו כאן הם מקרים שהתאור האמיתי ,כנה ועונה על
כל הפרמטרים של מה שהיה .
אבל יש לי להעיר שתי הערות:
אחת -אני מציע לכל חבר מועצה ,כולל לך ,שלא לעלות ולומר-אטימות ליבם של פקידי העירייה.
צריך להבין ולדעת שפקידי העירייה ,עם כל הכבוד ,הם השליחים שלי ושלך והם פועלים על פי
המגבלות שאתה ואני נתנו להם כאזרחים ,והם פועלים במסגרת הכלים שאתה ואני נתנו להם,
במסגרת הכלים של החוק הישראלי .במסגרת העניין של כל הנושא שקוראים לו גביית החובות,
באמת קורה לא פעם שקורים דברים מהסוג של חברות עיקול שמגיעות  ,ואנחנו צריכים להתערב,
ואנחנו מתערבים כדי לעזור .ואני לפחות אומר שקודם כל אני פונה אל עובדי עיריית תל-אביב,
במיוחד אלה שעומדים בחזית של הנושא שאתה דיברת עליו  ,ביום יום ,שעושים באמת עבודה עם
רגישות עצומה ועם התחשבות עצומה ,במסגרת הכלים שעומדים לרשותם ,ואני אומר להם -ישר
כוח ומחזק את ידיהם.
הבעיה שלי עם ההצעה שלך ,שאין לי במסגרת החוק כדי לענות לך .אין לי לענות לך במסגרת
החוק מעבר למה שהעירייה ,במסגרת העניין של בדיקת יכולת עושה .עיריית תל-אביב איננה
יכולה לחוקק חוק שיאפשר לה לעשות חקירת יכולת של ההוצאה לפועל .יש לה מנגנון אחר -שעל
פיו אנו פועלים בעניין הזה ,והוא על פי הערכות של עובד סוציאלי ,יש שם איזה נוהל שעל פיו
עובדים ,ועל פיו באמת ניתנות הנחות ומגיעים להסדרים .ובמקרים הספציפיים שבהם מישהו
מזהה או מכיר או רואה או יודע ,אני אתמול למשל נפגשתי עם גברת אחת ,אני אישית נפגשתי
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ולכן איננו יכולים לדון בהקמת מנגנון שאסור לנו על פי החוק .אין לנו מנגנון כזה .ואם יש לך
הצעה איך לשפר את מה שאנחנו עושים -אנחנו נשמח לקבל .אבל היום במסגרת החוק ,אנחנו
פועלים במסגרת החוק – שמאפשר לנו חוק המדינה.ולכן ,אני לא יודע איך לדון בנושא כדי לעבור
על החוק ,אני לא יודע .אני לא יודע להמציא נוהל -שאין לי אפשרות על פי החוק .יש היום נוהל,
אני מציע לך ללמוד אותו היטב ,ולדעת מה אנחנו באמת עושים במסגרת העניין.

מר סיקסיק:
אנחנו ניתן לאנשים האלה למות.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
לא ,אנחנו לא ניתן לאנשים למות .לא.
קריאה:
סיימת רון?
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
לא ,אני רוצה להסביר לך עומר .שים לב עומר ,תראה .למה אני אומר -אפשר להקצין ולהביא את
הדברים .אני תמיד נזהר בדברי ומנסה להיות נורא עדין.
גב' וולנר-גלעד:
רון ,מנגנון מידי.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
אפשר לבוא ולומר-אטימות ליבו של עומר סיקסיק ,הוא רואה אנשים בצומת עומדים ,הולכים
למות והוא לא עושה שום דבר .זאת אומרת ,את החיים אפשר להקצין עד לגבול .אנחנו עובדים
כמיטב יכולתנו ,ועיריית תל-אביב עושה מעל ומעבר לטובת-גם האנשים האלה .עכשיו ,אני
אמרתי כאן מעל הבמה הזאת ,עומר ,לא לא לא ,אני אומר לך בדם ליבי ,בדם ליבי .כי אמרתי
שהדבר הכי קשה לי זה לאותו מקום שאני בא ואומר-קצרה ידי ,קצרה ידי מלהושיע .יש מצבים
כאלה שבהם אני בא ואומר-קצרה ידי מלהושיע .ואני אומר את זה בצער ,והלוואי שהיה לי כלים
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גב' וולנר-גלעד:
אבל רון ,זה בדיוק מה שהוא מציע .הוא מציע ,בגלל שאתה חושב שקצרה ידך מלהושיע ,ואני
כעובדת סוציאלית שעובדת מול עיריית הרצליה ,הרבה פעמים אתה כן יכול לנסות ולבנות,
איזהשהו מנגנון,

מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
גבירתי ,בואי תבדקי את עיריית תל-אביב יפו ותראי שישנו מנגנון ,
גב' וולנר-גלעד:
אני מגיעה ,אני מגיעה,
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
וישנו מנגנון ,ותודה רבה.
גב' וולנר-גלעד:
הבעיה היא שאתה מגיע אליו רק אחרי שהחשבון שלך עוקל ,רק אחרי שחשבונך עוקל והנכס
הועמד למכירה ,ושאתה לא יכול בכלל לשלם ואז גם אתה נהיה מוגבל בבנק והדרך להידרדרות
היא ארוכה .כי המנגנון -אפשר להקדים ,אפשר לייצר איזהשהו מנגנון קודם ,ואני מניחה ,ואני
יכולה ביחד עם עומר ,אם תיתן לי ,אני עובדת סוציאלית ,להגיש לך הצעה.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
תגישו הצעות ,זה מה שאני אומר .אמרתי כרגע ,אמרתי ,תגישו הצעות ,אני אשמח לקבל.
מר מדואל:
הוגשה הצעה ברורה .הקמת מנגנון.
גב' דיין-היו"ר:
רגע ,ראש העיר ,באמצע התשובה.
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יעל ,אפשר רגע לפני שהוא מסיים?
גב' דיין-היו"ר:
לפני שהוא מסיים ,אם הוא ירצה לשמוע אותך לפני שהוא מסיים.
מר גלעדי:
הנושא שהוא העלה ,הנושא שהוא העלה לסדר היום הוא נושא שזה לא אופוזיציה מול קואליציה,

מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
נכון.
זה מה שאני מנסה להסביר.
תפסיק לקפוץ.
מר גלעדי:
מדובר על נושאים חברתיים .הוא נושא שלמעשה נוגע בכל אחד ואחד מנבחרי הציבור ,ואין לי
ספק שאנו נפגשים ,כולם נפגשים אם האוכלוסיות הקשות ביותר.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
בוודאי.
מר גלעדי:
יחד עם זאת אדוני ראש העיר,
גב' בן-יפת:
מה זה בוודאי? כולם חברתיים.
מר גלעדי:
כפי שאתה העלית בהצעתך,למעשה יש נוהל ,ונוהל נקבע על ידי המנגנון .והנוהל לא נקבע על ידי
חוק .לכן הנוהל -יכול להיות שהוא יהיה הרבה יותר גמיש והרבה יותר אפשרי ללכת לקראת
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ראשית ,קודם כל את הנוהל .למנות צוות או להביא את זה לדיון בהנהלה או להביא את זה לדיון
בוועדת כספים -להקים צוות לבדוק את הנושא של הנוהל והגמשתו .אחד.
.2יש צורך לפעול אולי ,ואני חושב שלא רק אולי ,לפעול במסגרת החקיקה הראשית ,כפי שאנו
פועלים בנושאים אחרים ,אם זה בחנייה ואם זה בדברים אחרים -שאנחנו מרימים את זה לכנסת,
להרים את זה מהעיר תל-אביב יפו גם לכנסת כדי לטפל בזה.
מר מדואל:
בדיוק כפי שהוא פועל נגד קיצוץ סמכויותיו ,הוא שלח עכשיו מכתב לכנסת -לא לקצץ לו את
סמכויותיו כראש עיר .שם לא קצרה ידו.

מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
בבקשה.
אתה לא מבין שקצרה ידי? אתה מקשקש? סתם.
מר מדואל:
בעניין הסגנים לא קצרה ידך? הזדרזת ושלחת מכתב.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
אז אמרתי ,אתה מקשקש .הלאה .. .ואתה גם מקשקש.
מר גילצר:
אני רק רוצה ברשותך ראש העיר להעיר ,שהנושא הוא לא נוהל פנימי ,הוא נוהל מחיקת חובות,
זה הנוהל שבו מדובר.
גב' להבי:
פריסה.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
זה מה שאני מסביר.
מר סיקסיק:
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מר גילצר:
זה דבר אחד.
דבר שני -גם וועדת מחיקה והקריטריונים שלה הם תקנות ,ואנחנו יכולים להפעיל תקנות שמוציא
לנו משרד הפנים.
מר גולדרינג:
אז אולי מועצת העירייה תצטרך לקבל חוות דעת מהיועץ המשפטי מה ניתן ומה לא ניתן לעשות
במסגרת החוק ,בישיבה הבאה.

מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
אנחנו נבקש מהיועץ המשפטי להגיש בכתב לחברי המועצה את מה שניתן ולא ניתן.
תודה רבה.
מר לדיאנסקי:
אני רוצה להתנגד ולהציע הצעה ,וההצעה אומרת שמאחר וראש העיר טוען שיש נוהל ,אני חושב
שמן הראוי לקיים פורום מועצה ,להציג את הנוהל ,להציג את הבעיות ,אולי להגיע לאיזושהי
הדברות בקשר לבניית נוהל מחודש או חדש או מתוקן ,וזה יכול להיות מאוד יעיל ונכון גם
מבחינת עומר -כמי שהציע את ההצעה.
גב' דיין-היו"ר:
האם אתה מוכן להעביר את זה לפורום מועצה?
מר גולדרינג:
פורום מועצה ,ואז נעלה את זה לישיבה במועצת העיר מחדש.
גב' דיין-היו"ר:
מי בעד להעביר את זה לפורום מועצה?
מר מדואל:
עומר ,אתה מסכים?
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פה אחד ,פה אחד .אין בעיה.
מר לוברט:
יעל ,אפשר להעיר איזה הערה קטנה רק?
גב' דיין-היו"ר:
קודם כל אנחנו מצביעים.
אתה מצביע? זה עבר פה אחד.
עכשיו הערתך.

מר לוברט:
הערה קטנה לעומר ,כיו"ר ועדת ההנחות.
מר לדיאנסקי:
התפללתי כל חיי שתתקבל איזו הצעה.
גב' דיין-היו"ר:
בסדר ,חבל ,עכשיו.
ראובן ,בו נמשיך הלאה.
מר לוברט:
כיו"ר ועדת הנחות בארנונה ,הבעיה היא בעיה אחת עומר .התקנה של משרד הפנים היא -כל עוד
שיש לאדם נכס ,משרד הפנים לא מקבל שום ,אוסר על העיריות להגיע לאיזושהי פשרה.
מר גלעדי:
ואחר כך הוא יתן לו דירת חלמיש .יקח לו את הנכס ויתן לו דירת חלמיש.
מר לוברט:
הלחץ צריך להיות כלפי משרד הפנים.
גב' דיין-היו"ר:
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מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
אבל לא רוצים להקשיב.
מר מזרחי:
אתה יודע מי שר הפנים נכון? תדבר אתם.
החלטה :ההצעה מועברת לפורום מועצה.

 .4מר אחמד משהראוי ,חבר המועצה -דיור בר השגה לערביי יפו:
גב' דיין-היו"ר:
שמוליק ,הצעה לסדר של אחמד משהראוי ,בבקשה .אתה רוצה מהמקום או משם.
מר משהראוי:
ערב טוב.
שתי הערות לפני שאני מתחיל בזמן המוקצב לי.
א .כנציג אוכלוסיה מוסלמית אני רוצה להודות לכל החברים שהתחשבו ואיפשרו דחייה
ביום אחד .אני רוצה לקוות ,להערה שלך יעל לגבי הרטרו ,שבשנה הבאה נקבל את
האיחולים לפני החג ולא אחרי החג.
גב' דיין-היו"ר:
אם תהיה מועצה.
מר משהראוי:
הערה שניה ,אני רוצה להודות לחבר המועצה משה טיומקין.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
אני הייתי בחג ביפו וברכתי את חברי הקהילה ,ופגשתי גם את נציגי הקהילה ,והסתובבתי במצעד
יחד עם כל הקהילה .איזה מן הערה זאת? אני לא מבין.
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רון ,זה לא מתנגש .אני אגיד לך מה ההערה.ההערה ,בראש השנה אני שלחתי אישית לכל חברי
המועצה ברכה לחג שמח .יכול להיות שגם חברי המועצה בשנה הבאה ישלחו לי לפני החג ,וזה לא
קשור ולא מתנגש.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
וצלצלתי לכל השייכים ודיברתי אתם.
מר משהראוי:
זה לא קשור אליך ,מה הקטע.

מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
מה זה הקשר? אני לא מבין מה אתה רוצה.
קריאה:
על ראש הגנב בוער הכובע.
גב' דיין-היו"ר:
אתה רוצה שאני אשלח לך בשנה הבאה?
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
יעל ,שלא תשכחי בשנה הבאה .זהו.
מר משהראוי:
הבהרתי את זה ,אני לא רוצה למשוך את זה.
דבר שני ,אני רוצה לספר לכם :לפני  10ימים הצטרפתי לחבר המועצה משה טיומקין בסיור ביפו-
לדון בבעיות של תנועה ביפו ,ואני רוצה לשבח פה ,מעל הבמה הקטנה שיש לי .תוך  48שעות
טיומקין דאג לטפל בבעיות ובשטח היו תוצאות .אני מנצל את הבמה להודות לך משה.
כבוד היו"ר ,כבוד ראש העיר ,חברי למועצה :הרובע חצרות יפו ,קסיופיאה ,המלך חירם ,גבעת
אנדרומדה ,תשאלו מה המשותף לכל אלה? אלה פרוייקטים של דיור המוקמים או הוקמו בשנים
האחרונות ביפו ואין בהם כניסה לערבים .אני לא מדבר על הצד הלאומי ,אני מדבר על הצד
הכלכלי שמונע מ 95%-מאוכלוסית יפו הערבית לרכוש דירות במתחמים שכאלה .רבותי ,קורים
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אטרקטיבית בשל הנוף הפתוח לים והקירבה למרכז תל-אביב ,הפיתוח הפיזי והכניסה של
אוכלוסיה אמידה ,וכמובן אחוזי הבנייה-שעדיין לא מנוצלים .צרכי הדיור של ערביי יפו נדחקים
הצידה ,רבים מבני העיר היפה שלנו חוששים לעתידם .זוגות הצעירים הולכים ומתנתקים בשל
מצוקת הדיור שהולכת ומחריפה .תכניות הפיתוח החדשות נתפסות בעיני רבים כיהוד דפקטו של
יפו .זכיית חברת "באמונה" לבנייה של  20יחידות דיור לציבור הדתי לאומי בלב שכונת עג'מי ביוני
האחרון רק הוסיפה לחששות של הערבים ,שלאט לאט דוחקים אותם החוצה מיפו .החשש נובע
מעצם ההצהרה של חברת "באמונה" לשווק את הדירות באופן מפליא -רק לציבור הדתי לאומי.
כאן יש לציין לזכותו של ראש העירייה רון חולדאי-התערבות מהירה ובזמן אמת לעצירת שיווקה
של קרקע נוספת של המינהל בצמוד ליחידה בה זכתה חברת באמונה .לצערי ,המצב הקיים כיום
הוא -שבכל האישורים לבנייה הניתנים ביפו אין התייחסות לכל צרכי דיור בר השגה לאוכלוסיה
הערבית .כיום קניית דירה ביפו היא בגדר חלום לתושבים המקומיים .המצוקה היא מצוקה
אמיתית .עם תום עידן הדיירות המוגנת ביפו הבעיה הולכת ומחריפה .המאפיין הבולט למצוקת
הדיור ביפו הוא-שכקהילה בעלת זהות תרבותית ייחודית וזיקה למקום מגוריה -לקהילה הערבית
ביפו אין חלופת דיור ראויה מחוץ לגבולות יפו ,ורבותי ,זו נקודה חשובה ,אתם צריכים להבין
אותה היטב ,את מצוקותינו ,אין לנו לאן ללכת חוץ מיפו .ההערכה היא שרק כשליש מהתושבים
הערביים של יפו מתגוררים בדירה בבעלותם .לכן ,התהליך המתרחש כיום -שבו אוכלוסיה עשירה
המגיעה ליפו -מהווה איום של ממש על המשך קיומנו ביפו.
קריאה
מר משהראוי:
אחוז גבוה מאוכלוסית יפו מקבל קצבת סיוע ממשלתית לשכר דירה בגובה  800-1,200שח' וזאת
במקום פתרון דיור בדירות הדיור הציבורי.
מר גלעדי:
חברים שלכם גרים שמה ,חברים שלכם מהשמאל הקיצוני גרים בעג'מי.
מר משהראוי:
צריך להבין שכיום ,בכל יפו ,יש כ 210-משפחות הממתינות בתור לקבלת דיור ציבורי .זמן
ההמתנה של משפחה לקבלת דיור ציבורי ביפו עומד כיום על ממוצע של  5שנים.מספר הזכאים
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בדיור המוגן מקטין את ההיצע הדיור הזול ובו בזמן מגדיל את מעגל הזקוקים לסיוע בדיור.
בהעדר מלאי דיור מוזל באזור יפו המשפחות שדירותיהן נמכרו לאנשים אחרים עלולות למצוא
את עצמן ללא קורת גג .יפו מודל  2009היא מקום מעורב ,עניים ועשירים ,יהודים וערבים .מעורב
אמרנו,אולם כל אחד לחוד .ישנה היום התרחקות בין שתי האוכלוסיות -היהודית והערבית ביפו,
להבדיל משנות ה 60-וה 70-בהן משפחות יהודיות גרו באותם בניינים עם משפחות ערביות ,היום
המצב הוא שיש בניינים ערביים ובניינים יהודיים .הדיור המעורב ביפו כפי שהיה מאז קום
המדינה הולך ונעלם ,למרות שהביקוש הגובר והולך של אוכלוסיה יהודית לבוא לגור ביפו -מצביע
על כך שכן יש נכונות חברתית לדיור מעורב .נאמר על ידי העירייה שעדיף לתת לכוחות השוק
לפעול.

בנוסף לחלוקה הרגילה של החברה ביפו למעמדות חברתיים וכלכליים יש כמובן את האלמנט
האתני והאלמנט הלאומי .צריך לציין שהעירייה היום מכירה בבעיה ומוכנה לטפל בה ,ובאחרונה-
ביוזמת המישלמה ביפו ובעידודו של ראש העיר הוקמה קואליציה של כל הגורמים המעורבים
בנושא .השולחן העגול -זה נקרא .השולחן כולל את המינהל ,החברה הממשלתית-עירונית חלמיש,
עמידר ,העירייה וארגוני התושבים .המטרה המוצהרת הראשונית של השולחן העגול היא להסכים
על נייר עמדה משותף ,דבר שלא היה עד כה .לצערי ,למרות כל השנים שעברו ,אין לנו היום ביפו
נתונים מדוייקים ולא נעשה מפקד לגבי הגודל המדויק של האוכלוסיה הערבית ,וזאת כדי להבין
את הגודל המדויק של הבעיה.
העירייה היא חלק חשוב מפתרון המצוקה ויכולה לתרום רבות בהקשר זה .ראש העיר יזם
בקדנציה הקודמת הקמת וועדה לדיור בר השגה  ,לאחר תלאות רבות מונתה הוועדה מחדש
השנה .הוועדה הקודמת הגישה דו"ח עם המלצות אופרטיביות ,ואני מבין שהיה גם דיון בנושא
יפו .יש הכרה בצורך ,אך איפה ,אם לא ביפו ,צריך להתחיל ליישם .בין ההמלצות בדו"ח נאמר
שתוקם חברה עירונית שתנהל פרוייקטים ,תעניק זכויות דיור בר השגה ,תטיל מטלות ציבוריות
ותקים מנגנון להטלי פיתוח וכו' .בהמלצות אלה יש להכניס קריטריונים ספציפיים שידברו על
ערביי יפו ויהיו רלבנטיים לגביהם.
עקב חומרת המצב ביפו אני קורא מעל במה זאת לראש העיר לפעול למען הקמת תת וועדה לדיור
בר השגה לערביי יפו ,וועדה בה ישותפו גם נציגי הציבור הערבי היפואי .בנוסף ,אני מבקש בזאת
להציע מספר הצעות שיובאו בפני אותה תת וועדה ,על מנת לזרז את קצב הטיפול במצוקה ,לפני
שהיא מחריפה .בין היתר אני מציע ליישם ביפו מדיניות של דיור מעורב של שכבות סוציו-
אקונומיות שונות ,כפי שזה קורה בהצלחה במדינות מערב כמו אנגליה ,צרפת וספרד .לצרף את
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לתת יותר זכויות ליזמים כדי שיסכימו להקצות  10%-20%של שטח לאוכלוסיה הערבית לדיור בר
השגה.
להקציב חלק מהיטלי פיתוח לעידוד דיור בר השגה לערביי יפו .לעודד הקמתן של קבוצות רכישה
ולמנות לשם כך מתאם קהילתי ,שיסייע בארגון קבוצות רכישה .עידוד קבוצות רכישה ייעשה
באמצעות השקעה של מעט כסף עירוני שיסייע להתארגנות של קבוצות רכישה והסכמה עם מינהל
מקרקעי ישראל.
לתת תמריצים ליזמים לפתח פרוייקטים של דיור מעורב.
לעודד בנייה הולמת לזוגות צעירים ערביים.
לתת אפשרויות להרחיב דירות קיימות ביפו.

לאתר שטחים בבעלות העירייה ביפו להקמת פרויקטים של דיור בר-השגה.
לשלב במתחמים שבשלבי תכנון -כמו נס לגויים ,מכבי יפו ,נווה עופר ,דיור בר השגה לערביי יפו.
יש לתכנן את המתחמים כך שיתאימו לערוב אוכלוסיות גם מבחינה חינוכית ותרבותית.
לחילופין ,לפעול להקמת מוסדות כפולים -שיתאימו לשני סוגי האוכלוסיות או הגדרה מראש של
הפרויקטים כנווה שלום -לאוכלוסיה מעורבת של יהודים וערבים .בכל מקרה ,להשתמש
בפרויקטים החדשים כמנוף שיסייע במציאת פתרונות דיור גם לאוכלוסיה הערבית.
לתת ליזמים ביפו תמריצים בגובה היטל השבחה.
כמו כן לתת תוספות זכויות ליזמים בתמורה להקצאת אחוז מהבניה או מהתוספת לאוכלוסיה
הערבית.
לפעול למען הסדרת מעמדם של דיירי רשות הפיתוח ,בעיקר אלה שיש נגדם צווי פינוי.
הלגליזאציה כפיצוי על הכשל התכנוני שהתנהל מצד הרשויות לאורך השנים.
לפעול לעידוד דיור בר השגה באמצעות הסבת חלק מהטלי הפיתוח מתשתיות לעידוד דיור בר
השגה.
נסיון בריטי הוכיח שאפשר למנף תהליכים של התחדשות,
גב' דיין-היו"ר:
אה ,סליחה.
מר משהראוי:
חצי דקה.
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ידי חיזוק הקהילות המקומיות ,גם לספק דיור ציבורי חיוני וגם לבנות דירות חדשות לשוק הפרטי
ולשמר את הרווחיות של היזמים .רובע סאותרק בדרום לונדון יכול להוות דוגמא מוצלחת לשילוב
של אוכלוסיה במתחם אחד ,דיירים אמידים לצד קשי יום .הנסיון בבריטניה למשל העיד על כך
שגם כשהיזמים מחויבים להכליל אלמנטים של דיור ציבורי בתכניות הפיתוח ,הם לא יוצאים
מופסדים.
אני רוצה להמליץ בפניכם לקרוא את דו"ח במקום ,של עמותת במקום ,בו נעזרתי רבות.
תודה.
גב' דיין-היו"ר:
תודה.
מר מזרחי:
צריך לנסוע ללונדון לראות.
מר גלעדי:
שמוליק ,היית שם.
מר ויצמן:
עוד שאלה קטנה .אני חושב שהדברים שנאמרו פה ,אני חושב שהדברים שנאמרו הם דברי טעם.
אני פשוט לא מבין מה ההבדל בין דיור בר השגה שהעירייה ,מה שנקרא -תעשה לכולם ,לכל מי
שאין לו את היכולת ,לבין דיור בר השגה לערבים .כלומר ,נראה לי שדיור בר השגה,
מר משהראוי:
ציינתי את הנקודה המרכזית שלנו כערביי יפו אין לנו לאן ללכת .זה הנקודה המרכזית.
מר ויצמן:
אני יודע .דיור בר השגה,
מר משהראוי:
אני לא יכול לבוא לרמת אביב.
מר ויצמן:
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השגה ,ביפו -אז יכול להיות שיותר ערבים יפנו ,במרכז תל-אביב יותר צעירים ,דיור בר השגה הוא
דיור בר השגה ,המלצה שלי היא לא להגביל את זה ,
גב' זנדברג:
אני מציעה ,במסגרת הוועדה שצריכה לעשות מה שאתה אומר ,לתת תשומת לב מיוחדת לנושא
הזה.
מר גולדרינג:
שאלה נוספת ,אם אפשר להתייחס אליה ,האם הוועדה הרגילה מתכנסת בכלל? האם הוועדה
הכללית,

מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
התשובה היא כן.
גב' דיין-היו"ר:
זה שאלה של אחמד?
מר גולדרינג:
המתכנסת הוועדה הרגילה?
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
התשובה היא כן.
אני חושב שהדברים שנאמרו ,כבוד יו"ר המועצה ,חבר המועצה מר משהראוי ,חברי מועצה
נכבדים .הדברים שנאמרו ,אני חושב ,אמרתי את זה פעם על עומר דרך אגב ,אני מוכן לומר
עכשיו :הייתי מאמץ את הנאום הזה כלשונו .זאת אומרת ,אני חושב שהם נאמרו בצורה רהוטה,
שמתארת את המציאות כפי שהיא ,את הבעייתיות כפי שהיא ,וגם אני חושב ,כמדומני ,אפילו
בשנה האחרונה עליתי ודיברתי על הנושא הזה בהקשרים אחרים ,גם סיפרתי על התיסכול הגדול
שהיה לי כאשר השגתי את הדיור בר-השגה ,אתם קוראים לזה ,דיור לזוגות צעירים 95 ,יחידות
דיור ורק  22נרשמו ,והיו  2טענות .טענה אחת היתה שהמחיר כל כך היה ,שלמרות שהמחיר היה
מאוד מאוד נמוך עדיין האוכלוסיה -לא היה בידה להשיג את זה .השנייה היתה ,שאז לפחות עדיין
לא היה אמון במוסדות העירייה ,היום אם נעשה נצליח.
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לנסות לאתר מגרשים נוספים ,תאר אחמד משהראוי את הפנייה למינהל מקרקעי ישראל כדי
למנוע את שיווקם של אותם מגרשים בעג'מי.
יניב ,אי אפשר לטמון את הראש בחול ,יש בעיה מיוחדת לערביי יפו .הבעיה המיוחדת של ערביי
יפו נובעת מהעובדה שהם אוכלוסיה בעלת נגזרת קרקעית קטנה ,אוכלוסיה לא גדולה שבעצם אין
לה אלטרנטיבה אחרת ונמצאת במה שקוראים-ליבת הביקוש .אם נשליך על זה את הקשיים
שנובעים לערבי במדינת ישראל על רקע הקונפליקט ,החל מההיבטים של המוכנות להשכיר לו
דירה ויכולתו להשתלב במגזר הציבורי ,וקבלת שכר הוגן ,נוצרת מציאות שבה לערבים ביפו יש
מציאות שהיא שונה מהמציאות של יהודים בתל-אביב-יפו .אני אצטט דבר שאני אמרתי
שהשתמשו בו נגדי ,כאשר דובר בזמנו שוב בעיוות מכאן ועד אחר .אני בזמנו אמרתי ,בתי ,אבא
שלה לא יכול היה להשיג לה דירה בתל-אביב  ,היא קנתה דירה באור-יהודה  5דקות מתל-אביב.
אין את האלטרנטיבה הזאת לערבי מיפו ,וזאת הבעיה .ולכן המצוקה היא יותר גדולה ,ולכן
המחוייבות שלנו לעשות הכל כדי לספק את אותם הפתרונות .שלא לדבר בנסיון להוריד את
הרגשת הקיפוח .ואני מוכרח לומר שאני מגלה אטימות לאורך השנים במוכנות של מוסדות מדינת
ישראל שפניתי אליהם לאורך השנים ,במוכנות ללכת עוד קצת עם הידיעה שיש בעיה ,שלפעמים
צריך ללכת לפנים לשורת הדין .כי הרי ממה נפשך? כולם פה אומרים שלאנשי כפר שלם מגיע חוק
מיוחד ,לערביי יפו לא .למה?
מר גלעדי:
יש להם  12נציגים.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
זה לא שייך לנציגים ,זה שייך לאמת אובייקטיבית.
מר גלעדי:
שידאגו להם במקום להתעסק עם הפלסטינאים.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
עזוב ,עזוב ,עזוב ,אני לא עוסק פה עכשיו בפלסטינאים.
מר גלעדי:
זה לא פוליטיקה ,הם מתעסקים,
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אני לא עוסק בפוליטיקה ,אני עוסק בבני אדם.
מר גלעדי:
זה מה שיש,
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
אני עוסק בבני אדם ,תתאפק פעם.
מר גלעדי:
לא ,נמצא פה חבר כנסת ,שישמע את זה גם .במקום להתעסק עם הפלסטינאים שיתעסקו עם
ערביי ישראל.....
הפלסטינאים.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
ולכן ,יש פה בעיה .ולכן הלכתי עם זה ואני נלחם מול משרד השיכון כדי לעבור ולשנות ולהביא
לידי הכרה שאי אפשר כאן לדקדק בקוצו של יוד ולהשתמש במושג -אי אפשר לעשות מכרז רק
לערבים ,או כל מיני מושגים של-האם לתת דיור למשתכן במסגרת יפו .עכשיו ,גם ביפו יש מצוקה
ליהודים ,אני יודע ,אבל המושג יפו ליהודי הוא מושג אחר מאשר יפו לערבים .אפילו זה שונה.
ולכן ,אנחנו גם לאחרונה -היה מנכ"ל עיריית תל-אביב יפו אצל מנכ"ל משרד השיכון ,אצל שר
השיכון ,כי אנו מנסים לפתור את הבעיה של אותן  400משפחות שהיו כותרת גדולה ,שאני מנסה,
אני מנסה לזרוק אותם .אני?! הלכתם עם זה בבחירות -שאני מנסה לזרוק אותם .האמת לא
חשובה.
קריאה:
טוב שהצלחנו....
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
לא ,גם עכשיו לא חשוב לך.
מר גולדרינג:
לא ,עכשיו שלחת את המנכ"ל.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
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מר גולדרינג:
האם שלחת את המנכ"ל קודם לכן?
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
בוודאי.
מר גולדרינג:
אז איך הוא אז לא השיג שום דבר?
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
גם אני הייתי.

אמרתי את המצוקה שלי על רגע זה -שלא הצלחתי להשיג ,אתה אולי לא מקשיב לדברי ,אתה
מידי פעם מתפרץ בפרץ של הפרעה.
מר גולדרינג:
לא ,אני מקשיב.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
אבל אילו היית מקשיב והיה לך את הכבוד של לא להפריע לי ,אולי גם היית קולט את מה
שאמרתי.
מר גולדרינג:
מה השיג המנכ"ל? אני במתח.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
ולכן ,תשמע חביבי .בוא אלי למשרד ואני אספר לך מה השיג המנכ"ל .בשאלה ובסגנון שאתה
שואל אין לו שום כוונה לענות לך ברצינות ,ידידי הצעיר ,או.קיי? תודה לך.
ולכן אני מקבל את ההצעה כפי שהיא ,ונקים תת וועדה .ואומר לך אחמד ,אני אמשיך לעשות -לא
משנה מה יגידו לי -את הכל ,כדי להפוך את ערביי יפו כמיטב יכולתי לאזרחים שירגישו בעיר תל-
אביב יפו אזרחים שווי זכויות.
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משהראוי ,אני מקווה לקבל את זה פה אחד.
תודה.
מר גולדרינג:
אנחנו נתמוך,
גב' דיין-היו"ר:
סליחה ,סליחה ,לא ביקשתי.
מר גולדרינג:
יש עוד כמה דקות.

מר מדואל:
אני רוצה להזכיר שיש עוד אוכלוסיות מוחלשות .אנחנו תומכים בהצעה ביפו ,ושהוועדה תקיף גם
אותם.
גב' דיין-היו"ר:
תודה רבה ,נרשם שאתם תתמכו ,אחרי שאנו מבקשים להצביע פה אחד .אני מבקשת לערוך
הצבעה.
מר גולדרינג:
בהזדמנות זו לבקש שהדו"ח,
גב' דיין-היו"ר:
לא ,אתה לא תפריע בהצבעה.
מר גולדרינג:
של וועדת דיור בהישג יד יוצג למועצה כבר ,כי גם אחמד משהראוי התייחס אליו בנאומו ,אבל
אנחנו טרם קיבלנו אותו לעיוננו ,אז אולי כדאי יהיה לקבל אותו כבר.
גב' דיין-היו"ר:
זה ממש לא המקום לפנות לקבל דו"ח לעיונכם.
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מר לייבה:
בעד פה אחד?
קריאה:
פה אחד.
מר לייבה:
פה אחד .או.קיי.
גב' דיין-היו"ר:
פה אחד.
מר לייבה:
פה אחד?
קריאה:
לא.
מר לייבה:
רגע ,מי מתנגד? סליחה.
קריאה:
גפן נמנע.
מר לייבה:
מי נמנע? מישהו מתנגד?
קריאה:
גלעדי?
מר לייבה:
יש נמנעים ,שני נמנעים .גפן ומי זה שם? לוברט .או.קיי.
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גם בביוף נמנע .בבקשה.
מר לייבה:
וגם בביוף.

מר מדואל:
בביוף צובר רקורד לבג"ץ ,לגבי אופוזיציה או קואליציה.
מר לייבה:
זעפראני תומך.
קריאה:
זעפראני תומך .אם בביוף מתנגד,
מר לייבה:
זעפראני לא נמצא כאן.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
טוב שעוד יש לך חוש הומור חביבי.
גב' דיין-היו"ר:
תודה רבה.
אני חייב לציין שבאופן חריג רוב ההצעות לסדר ,התקבלו היום ,ההצעה בעקבותיהם התקבלה פה
אחד.
החלטה :ההצעה לסדר היום מתקבלת.

מאשרים סדר היום.

 .112דברי ראש העירייה:
גב' דיין-היו"ר:
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לא ,לא עכשיו ,אבל היו היום יותר מאשר אי פעם בינתיים.
מר גולדרינג:
הצעות לסדר מהאופוזיציה.
גב' דיין-היו"ר:
הגענו לדברי ראש העירייה ,בבקשה.אתה רוצה ממקומך או מהדוכן?
קריאה:
שהחיינו והגיענו.

מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
יו"ר המועצה ,חברי מועצה נכבדים.
קודם כל דברי ראש העירייה מונחים בפניכם .ואני רוצה עוד פעם לברך בחג שמח לרגל החג -גם
את הערבים ,גם את הנוצרים וגם את היהודים ,וגם לבקש מארנון גלעדי פעם נוספת שלא יפריע
לי בעת דברי .ארנון גלעדי ,יש לך נטיה לשוחח עם לוברט כל הזמן ולהפריע לי.
מר גלעדי:
אני לא מדבר ,לוברט מדבר איתי ,אני לא מדבר.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
לוברט ידידי ,אנא.
המאבק כנגד הרפורמה במשק המים וביטול הטלי הפיתוח-לפחות לגבי היטלי הפיתוח ,כשמדובר
בהיטלים שמתבצעים היום על ידי יזמים ,בסה"כ בשלטון המקומי בין  1.2לבין  1.4מיליארד שח',
שממחר בבוקר רוצים לגבות אותם דרך מחיר המים.
תהליך הכנת תכנית המתאר לעיר שלנו -תל-אביב יפו .בימים אלה משלים מינהל ההנדסה את
הכנתה של תכנית המתאר הכוללת לעיר .התכנית נמצאת בהכנה כבר  3שנים והיא תקבע את
מגמות התכנון ואופן התפתחותה של העיר עד לשנת היעד –  .2025זאת על בסיס אותה עבודה
שהיתה של חזון העיר עליו החליטה מועצת העיר לפני מספר שנים .התכנית תעסוק בנושאים
מרכזיים כמו מערך השטחים הפתוחים ,פיתוח רצף הפעילות לאורך חוף הים ,הגדרת האזור
לשימור ,הבנייה לגובה ועוד .נבחנות חלופות המציעות גישות שונות לנושאים כגון -תוספת שטחי
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מעבר לחשיבות התקדימית של תכנית המתאר ביצירת וודאות ושקיפות תכנונית ,הרי שעם
אישורה צפויה גם הוועדה המקומית לתכנון ובניה לקבל לידיה סמכויות הנמצאות כיום בידי
הוועדה המחוזית .לכן ,מן הראוי לקצר את התהליך של אישורה של תכנית המתאר .כאשר
תאושר ,התהליך צפוי להתקצר ולהתייעל .על פי המתוכנן התכנית תובא בפני הוועדה המקומית
בעוד כ 3 -חודשים ,על מנת להמליץ בפני הוועדה המחוזית על הפקדתה .כמו כן בכוונתנו לקיים
במהלך החודשים הקרובים מפגשים של פורום מועצת העיר ,על מנת לחשוף את התכנית והליך
הכנתה בפני כלל חברי המועצה .יהיה פורום מועצה בעניין.

אנו מפתחים את תכנית הרישום החדשה לבתי הספר העל יסודיים ,שנקרא -מסלול הלימודים
הבטוח שלי .תקראו ,נפרסם ,תהיה עוד ישיבה של ועדת חינוך ,תהיה עוד ישיבה של ועדת הנהלה
בנושא הזה.
גב' בן-יפת:
סליחה ,מה זה,
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
הנושא הוצג בפני מנהלי בתי ספר.
שוק הכרמל :ביום  11בנובמבר  2009אישרה הוועדה המקומית לתכנון ובנייה את הפקדתה של
תכנית בניין עיר המהווה בסיס להתחדשות ושיקום שוק הכרמל .פעם ראשונה בהסטוריה של
העיר הזאת שהצלחנו גם לעשות ,להפוך את שוק הכרמל ממציאות של רחוב להגדרה משפטית של
שוק ,וגם להכליל בתוך אותו קו כחול של השוק אזורים נוספים שיאפשרו את שיקומו של השוק
כפי שמתואר בדברי כאן ,או בעצם לכל מי שרוצה יותר -או בהגדרת התכנית.
מר גלעדי:
גם את השכונות הסמוכות לו.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
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שולחן עגול בנושא דיור לקהילה הערבית .אחמד משהראוי הזכיר את העניין ,הנושא כתוב ,אנחנו
מקיימים אותו ,אפשר לקרוא.
בימים אלה מקים אגף שפ"ע מערכת תאורה בחוף הילטון -שמאפשר לראשונה לגולשי הגלים
לגלוש גם בשעות החשכה .הפרוייקט ,פרי יוזמתו של סגן ראש העירייה מר פאר ויסנר ,כולל
מערכת של  12זרקורים בעלי עוצמה רבה  ,בהספק של  2,000ואט .דרך אגב 2,000 ,ואט זה הרבה
אנרגיה.
מר מדואל:
איפה הירוק שבעניין?
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
ידעתי שתקפצו.
גב' בן-יפת:
מה עם מרכז שקד? היית משקיע את זה במרכז שקד .משאיר את זה פתוח.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
ועדת שקד ,ועדת זה ,וועדת זה ,ועדת אלמוג ,ועדת,
גב' בן-יפת:
מרכז שקד ,בשפירא.
מר מדואל:
הוא אפילו לא יודע על מה את מדברת.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
והיא תאיר את כל השטח 150 ,מ' ברוחב ,עומק  100מ' לכיוון הים.
קיבלנו ציון גבוה בביקורת אחזקת המקלטים בעיר מטעם פיקוד העורף.
היה ארוע לציון היום הבינלאומי למאבק באלימות במשפחה.
בסוף חודש דצמבר תסתיים באופן רשמי שנת המאה של העיר תל-אביב-יפו .בימים אלה אנו
זוכים לרגעים המרגשים האחרונים -המשלימים את הפסיפס העשיר של ארועים ופרויקטים
קהילתיים ,שבאחד מהם השתתפתי עוד היום ,בתערוכה נפלאה באוניברסיטה העממית -של
קהילה של אנשים עם מוגבלויות.
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.....שהמינהלת של הארועים תישאר כנכס בר קיימא לדורות הבאים ,לא מפרקים אותה.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
ומושלמים פרוייקטים חדשים שישאירו נכסים ברי קיימא לדורות הבאים.
בשבוע שעבר ביום רביעי זכיתי לחנוך יחד עם ראש עיריית דימונה מר מאיר כהן תערוכת חוצות
מרהיבה של אמנות תל-אביבית ברחובותיה של העיר הדרומית .מאות כרזות שעיטרו את השדרות
התל-אביביות בחודש האמנות הועברו לדימונה ונתלו ברחובות ובבתי ספר .עשרות אמנים תל-
אביביים הגיעו לדימונה והשתתפו בכתות עם תלמידים ,בסדנאות ובפאנלים.
מר מדואל:
בביוף התלווה לסיור ,שימו לב ,חבר האופוזיציה.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
כן ,כן  ,כן.
מר מדואל:
רק הוא ,היחיד.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
נכון .אתה לא.
מר מדואל:
נכון.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
נכון .תתגאה בזה
מר בביוף:
אני גאה שהיתי בסיור.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
תתגאה בזה שלא הגעת לסיור בדימונה.
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אני איש עובד ,ויש לי פרנסה.
מר בביוף:
גם אני איש עובד ויש לי,
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
תתגאה בזה ,אבל זה לא סיבה להתגרות .לא צריך להתגאות בזה ,לא צריך להתגאות בזה שלא
נסעת לדימונה.
מר מדואל:
לא התגאיתי,
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
מילא אם הייתי נוסע להרצליה ,אבל לדימונה נסענו.
מר מדואל:
כל הכבוד לך שטרחת לבקר בדימונה ,מה שציינתי -שחבר האופוזיציה בביוף ביקר אתך יחד ,הוא
היחיד.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
אני הרי יודע מה ציינת ,אני הרי יודע מה ציינת.
מר גפן:
אהרון ,אני קודם כל מציע שההערות העוקצניות האלה כלפי חברים ייפסקו.
מר מדואל:
לא ,זה לא נכון ,אני מחבב מאוד.
מר גפן:
לא ,אתה לא מחבב ,אתה לא מחבב.
מר מדואל:
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מר גפן:
אתה עוקץ אותו כל הזמן.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
הערתו של בביוף מתקבלת.
מר מדואל:
ברגע ש ..של אופוזיציה ומניפולציה,
גב' דיין-היו"ר:
גפן ,גפן.
גב' וולנר-גלעד:
גפן ,גפן.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
גריבן במובן גראבן.
בקיצור ,זה היתה חוויה מאוד מאוד מרגשת ,ואני אומרת את זה באמת ,לראות קהילה גאה,
שגאה בהשגים שלה ,לא מבקשת חסדים ,עומדת בזכות עצמה ,מערכת חינוך מפוארת ,ילדים
נהדרים.
גב' בן-יפת:
אולי נלמד מהם את מערכת החינוך שלהם.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
יעל בן יפת ,מכל תלמידי,
מר מדואל:
מכל מלמדי.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
מכל תלמידי השכלתי ,קל וחומר מחברות המועצה .ואני מודה לך על הערתך הנבונה.
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על לא דבר.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
פרוייקט לראות את השמש הוא פרויקט שמתקיים בימים אלה .כפי שהזכרתי ,באוניברסיטה
העממית במשך כל החודש הקרוב תופענה להקות וקבוצות של אנשים עם מוגבלויות במוסדות
חינוך ותרבות שונים ברחבי העיר ,אני מאוד ממליץ ללכת לבקר.
חנוכת בית העיר .כאן אני חורג אפילו ממה שכתוב .משנבחרתי להיות ראש עיריית תל-אביב-יפו
עמדתי אז על כך שאת טקס העברת המפתח המסורתי יקיימו בבית העירייה הישן ,באותו בית
שבו נמצא גם חדרו של דיזנגוף ,ראש העיר הראשון של העיר תל-אביב-יפו .הבניין הזה היה במצב
שבו היה נדרש לעשות פעולות של שיפוצים לקראת הטקס ,ובלבד שניתן יהיה לקיים משהו ככה

פרוביזורי ,בתוך הבניין שהיה בעליבותו .אז באותו טקס נדרתי בליבי שיש לי חוב כלפי העיר תל-
אביב-יפו ,כלפי דיזנגוף ,שנגיע ליום שבו נוכל לשקם ולהפוך את הבניין הזה למקום ראוי לשמו.
היו המון מגבלות ,גם כספיות ,עד שעמדו האמצעים לרשותנו ,וגם היבטים חוקיים ומשפטיים
שנחתמו בעבר באמצעות קרן לפיתוח ,שהיה צריך להשתחרר מהם ,ולשמחתי אנחנו מגיעים ליום
הנכסף הזה ,ויש ביום הזה משום השלמת מעגל ,גם לקראת השלמת שנת ה ,100-כי הנכס הזה
הוא באמת נכס למאה השנים הבאות עבור העיר תל-אביב יפו .המקום הזה יספר את סיפורה של
העיר תל-אביב יפו באמצעים הכי מתקדמים מצד אחד ,ומצד שני-באמצעות אותן תמונות
שנאספו מאותם אלבומים פרטיים באמצעות המרכזים הקהילתיים במסגרת אותו פרוייקט
שנקרא -העיר הנגלית אל העין או מן העין ,אני לא זוכר .הנגלית אל העין.
בתחילת חודש נובמבר נערך לראשונה בעיר טורניר העסקים של תל-אביב-יפו בקט-רגל ביוזמתו
של חבר המועצה ארנון גלעדי ,בטורניר לקחו חלק  24קבוצות המייצגות בתי עסק מתחומים
שונים ומגוונים בעיר .ברצוני להודות למחלקה לספורט ולרשת מועדוני הקט-רגל" -גול-טיים",
אשר חברו יחד להפקת טורניר מוצלח זה.
גב' וולנר-גלעד:
איזה עסק ניצח?
מר גלעדי:
ג'פניקה.
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זה מצטרף דרך אגב ,למי שמכיר את הטורניר המסורתי.
דרך אגב ,למי שמכיר את הטורניר המסורתי של המכולות בלב העיר ,הוא טורניר מקסים של
מכולות בלב העיר ,שכל אחת ,כל מכולת מארגנת קבוצת כדורסל ,ואחת לשנה מתקיים זה ,והיום
יש כבר תהליך של תחרות ורוכשים שחקנים לטורניר הזה ,שהוא כל שנה משתכלל ,הוא ארוע
בלתי רגיל ,כולם מוזמנים.
והריני שוב מאחל חג שמח .גם חג הקורבן ,ואת ראש השנה האיג'רית ,והנוצרים חוגגים את חג
המולד ואת הכריסמס -שהוא ראש השנה הנוצרי ,וכמובן היהודים את חג החנוכה ,אז חג שמח
לכולנו ,תודה רבה.

גב' וולנר-גלעד:
הייתי רוצה להציע ראש העיר ,שתקיים דלת פתוחה .בבניין העירייה הישנה לתושבים,
גב' דיין-היו"ר:
הנה ,את יכולה להציע שאילתה במועצה הבאה.
גב' וולנר-גלעד:
כפי שנהג דיזנגוף בבניין זה.
גב' דיין-היו"ר:
תודה רבה.
אנחנו עוברים לסעיף הבא.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
זה לא המקום ,אני בהזדמנות אסביר את מדיניותי בדלת פתוחה ,הדלת שלי פתוחה תמיד ,אין לי
זמן לדלת פתוחה ,היא תמיד פתוחה.

דברי ראש העירייה למועצה 1.12.09 -
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 .1המאבק כנגד הרפורמה במשק המים וביטול היטלי הפיתוח  -עדכון
כפי שדיווחתי בדברי במועצת העיר האחרונה אנו פועלים לביטול ההשלכות
החברתיות והציבוריות החמורות של הרפורמה המתוכננת במשק המים שאמורה
להיכנס לתוקף בינואר .2010
במהלך החודש האחרון ביצענו מפגשים ושיחות רבות עם שרים ,חברי כנסת ואנשי
רשות המים בניסיון לשכנעם לבצע שינוי ברפורמה המוצעת.
בנוסף פירסמתי לאחרונה מאמר המצורף לעיונכם בו ניסיתי להבהיר בפשטות
לציבור הרחב את הנזק החברתי והציבורי שייגרם עקב ביטול היטלי הפיתוח
והעמסת העלויות על מחירי המים לצרכן.
הנושא חשוב מאד ואשמח לכל סיוע ציבורי מכל אחד.

 .2תהליך הכנת תוכנית המיתאר לעיר תל אביב-יפו
בימים אלו משלים מינהל ההנדסה את הכנתה של תוכנית מיתאר כוללת לעיר.
התוכנית ,הנמצאת בהכנה מזה שלוש שנים ,תקבע את מגמות התכנון ואופן
התפתחותה של העיר עד לשנת היעד  ,2025וזאת על בסיס "חזון העיר" ,עליו החליטה
מועצת העיר לפני מספר שנים.
התוכנית תעסוק בנושאים מרכזיים כמו מערך השטחים הפתוחים ,פיתוח רצף
הפעילות לאורך חוף הים ,הגדרת האזור לשימור ,הבנייה לגובה ועוד .כן נבחנות כעת
חלופות המציעות גישות שונות לנושאים כמו תוספת שטחי התעסוקה הנדרשים לעיר,
אופן התחדשות שכונות המגורים הקיימות ,שילוב רחובות מסחריים חדשים בעיר
ועוד.
הכנת התוכנית לוותה מראשיתה בתהליך שיתוף ציבור אשר כלל מפגשים רבים עם
משתתפים מגוונים ,וכן סדנאות הפתוחות לתושבים באזורי העיר השונים.
מעבר לחשיבותה התקדימית של תוכנית המתאר ביצירת ודאות ושקיפות תכנונית,
הרי שעם אישורה צפויה הועדה המקומית לתכנון ולבניה לקבל לידיה סמכויות
הנמצאות כיום בידי הועדה המחוזית .העברת סמכויות זו צפויה לקצר וליעל את
הליכי התכנון.
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על פי המתוכנן ,התוכנית תובא בפני הועדה המקומית בעוד כשלושה חודשים על מנת
להמליץ בפני הועדה המחוזית על הפקדתה .כמו כן בכוונתנו לקיים במהלך החודשים
הקרובים מפגש של פורום מועצת העיר על מנת לחשוף את התוכנית והליך הכנתה
בפני כלל חברי המועצה.
 .3תוכנית רישום חדשה לבתי הספר העל-יסודיים – "מסלול הלימודים הבטוח שלי"
בעקבות תהליך שערך מינהל החינוך לבחינת והפקת לקחים מתוכנית הרישום
הקיימת מוצעת בימים אלו תוכנית רישום משופרת .התוכנית המכונה "מסלול
הלימודים הבטוח שלי" איננה מבטלת את זכות הבחירה הניתנת לתלמידי העיר
והוריהם ,אלא נועדה להבטיח שילוב בין מסלול לימודים ודאי ובטוח מחד ויכולת
בחירה מאידך ,כל זאת תוך מתן מענה להתפתחות הדמוגרפית בעיר.
על פי התוכנית תחולק העיר למרחבי חינוך שכל אחד מהם כולל בתי-ספר יסודיים
ובית-ספר על-יסודי במסגרתם ינתן לתלמידים מסלול מובנה ובטוח להמשך לימודיו,
וזאת לצד יכולת בחירה למי שיחפוץ בכך .החלוקה למרחבים מבוססת על נתונים
כמו הישגים ,מדדים סוציו אקונומיים ,מגמות הבחירה בשנים האחרונות
וההתפתחות הדמוגרפית ,וזאת בכדי לשמור ככל הניתן על הרכב הטרוגני
של הכיתות.
התוכנית מנסה להתמודד עם החולשות של השיטה הקיימת כמו הצורך ברצף לימודי
וחברתי עבור התלמידים וההורים ,המורים והמערכת הפדגוגית והמנהלית .במקביל,
מנסה התוכנית החדשה לשמר את היתרונות של תכנית הבחירה הקיימת ,ובכלל זה
שמירה על עיקרון האינטגרציה ושמירה על זכות הבחירה תוך שכלולה ושיפורה.
התוכנית הוצגה בועדת החינוך העירונית ובכוונתנו להציגה במהלך החודש הקרוב
בועדת ההנהלה ,בפני אנשי חינוך ובפני הציבור הרחב ,במטרה להפעילה בשנת
הלימודים הבאה )תשע"א(.
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 .4שוק הכרמל
ביום  11לנובמבר  2009אישרה הועדה המקומית לתכנון ובניה את הפקדתה של
תכנית בניין עיר המהווה בסיס להתחדשות ושיקום שוק הכרמל.
זהו צעד ראשון ,ובמידה רבה היסטורי ,להסדרה תכנונית של המקום )שעל פי
התוכנית התקפה כיום מהווה דרך( ולהפיכתו לשוק מודרני ואטרקטיבי.
מעבר להפיכת ייעודו של רחוב הכרמל לייעוד של שוק כוללת התוכנית בסיס
לשיקום השווקים הכרמל ,שוק הבשר ושוק עזה הכולל הסדרת קירוי ומערך
תשתיות תת קרקעיות ,הקמת מרכז לוגיסטי ,תחנת משטרה ויצירת פתרונות חניה
בתת הקרקע .בנוסף מטפלת התוכנית ברקמה העירונית שבסביבת השוק ומאפשרת
בה בינוי הכולל שימושים מעורבים של מגורים ,משרדים ומלונאות עם קומה
מסחרית בדופן השוק וסביבו.
התוכנית לוותה בהליך שיתוף ציבור שנמשך כשנה וחצי וכלל עשרות מפגשים
וסיורים עם הסוחרים ותושבי הסביבה.

" .5שולחן עגול" בנושא דיור לקהילה הערבית
המישלמה ליפו יזמה את הקמתו של "שולחן עגול" העוסק בסוגיית הדיור בקרב
הקהילה הערבית ביפו .השולחן העגול מלווה בייעוץ מקצועי-אקדמאי ע"י ד"ר
אמילי סילברמן ויושבים בו נציגי הממסד הקשורים לסוגיית הדיור ממשרד הבינוי
והשיכון ,ממנהל מקרקעי ישראל ,עמידר ,חלמיש ,ממינהל ההנדסה בעירייה
ונציגים מהקהילה הערבית ביפו.
מטרת "השולחן העגול" הינה להגדיר ביחד את הבעיות ,לזהות חסמים לפתרונות
ולהציע דרכי פעולה רצויות .הכוונה היא לייצר תהליך שיהווה בסיס לדיאלוג בין
רשויות הממסד השונות והתושבים ולהציע מספר חלופות שיסייעו לקהילה הערבית
יפואית בנושא הדיור.
עד כה התקיימו שני מפגשים בהם הוסכם על כל משתתפי הועדה מבנה ה"שולחן
העגול" ודרכי הפעולה במסגרתו.

 .6התקנת תאורה לגלישת לילה
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בימים אלו מקים אגף שפ"ע מערכת תאורה בחוף הילטון שתאפשר לראשונה לגולשי
הגלים לגלוש גם בשעות החשיכה.
הפרויקט ,פרי יוזמתו של סגן ראש העירייה ,מר פאר ויסנר ,כולל מערכת של 12
זרקורים בעלי עוצמה רבה בהספק של  2,000וואט לכל זרקור אשר יותקנו על שלושה
עמודים .הקמת המערכת צפויה להסתיים בעוד כשלושה חודשים והיא תאיר את כל
שטח הלגונה של החוף ,ברוחב הארה של  150מטר ובעומק  100מטר לכיוון הים.
 .7קבלת ציון מעולה ) (100בביקורת אחזקת המקלטים בעיר מטעם פיקוד העורף
מתוך הבנה והכרה באיומים הביטחוניים הקיימים אנו פועלים מזה מספר שנים
להכנת מערך המקלטים בעיר לשעת חירום .במסגרת זו שודרגו במהלך  3השנים
האחרונות חלק גדול מהמקלטים בעיר בתוכנית כוללת של אגף הביטחון ושירותי
החירום בחטיבת התפעול ובהובלת חבר המועצה ד"ר משה טיומקין .תוכנית שדרוג
המקלטים לה הוקצה תקציב עירוני של כ  10-מיליון  ₪כללה עבודות ריצוף ,שיפוץ
תאי שירותים ,התקנת מזגני אוויר וספסלי ישיבה ,צביעה ועוד ,הכל בהתאם
לסטנדרטים שקבע פיקוד העורף.
בביקורת שנתית שנערכה מטעם פיקוד העורף במקלטים הציבוריים בעיר ,נקבע ,כי
מצב המקלטים ורמת תחזוקתם טובים מאוד ,וניתן לעירייה ציון מעולה ).(100
בכוונתנו להמשיך במלאכה עד שכלל המקלטים בעיר יהיו ערוכים ברמה גבוהה
לקליטת תושבים בשעת חירום.
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 .8אירוע לציון היום הבינלאומי למאבק באלימות במשפחה
ביום  22לנובמבר ,התקיים במרכז עינב אירוע לציון המאבק באלימות במשפחה ו25 -
שנה להקמת המחלקה לטיפול ולמניעת אלימות בנעמ"ת .את האירוע קיימנו במעמד
שר הרווחה ,מר יצחק הרצוג ,במסגרתו הוצגה דרך הטיפול ומניעת האלימות
במשפחה שמובילים נעמ"ת ומינהל השירותים החברתיים בעירייה .בחלקו השני
של האירוע ,חולק אות נעמת על פעילות מופת בקידום המאבק למניעת אלימות
במשפחה ליו"ר המועצה ,הגב' יעל דיין על פעילותה הענפה ורבת השנים בנושא .כן
ניתנו האותות למר זאב פרידמן ,גב' רונית לב ארי ולגב' נורית רוגל.

 .9אירועי הסיום של שנת המאה
בסוף חודש דצמבר תסתיים באופן רשמי שנת המאה של תל אביב-יפו ,ובימים אלו
אנו זוכים לרגעים מרגשים אחרונים המשלימים את הפסיפס העשיר של אירועים,
פרויקטים קהילתיים ,מיזמים אמנותיים ,והשלמת פרויקטים חדשים שישאירו
נכסים ברי קיימא לדורות הבאים.
תערוכת חוצות בעיר דימונה
בשבוע שעבר ,ביום רביעי ,זכיתי לחנוך יחד עם ראש עיריית דימונה ,מאיר כהן,
תערוכת-חוצות מרהיבה של אמנות תל אביבית ברחובותיה של העיר הדרומית .מאות
כרזות ,שעיטרו את השדרות התל אביביות בחודש האמנות של שנת המאה בספטמבר,
הועברו לדימונה ונתלו ברחובות ,בבתי ספר ובמוסדות ציבור .דימונה כולה לבשה חג
בהצדעה לאמנים תל אביביים היסטוריים כמו גוטמן ורובין ,אמנים עכשויים כאורי
ליפשיץ ומנשה קדישמן ,ואפילו קומיקאים ומאיירים בולטים.
עם אנשי מינהלת שנת המאה הגיעו לדימונה גם עשרות אמנים תל -אביביים,
שהעבירו סדנאות אמנות לילדי בתי הספר המקומיים .הביקור בדימונה ,אליו התלווה
חבר המועצה בנימין בביוף ,היה לא רק מרגש אלא גם זכות גדולה :בעקבות הביקור,
הוחלט על ביסוס הקשר בין הערים לפעילויות משותפות בנושאי תרבות וקהילה.
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פרויקט "לראות את השמש"
הערב אנו פותחים פרויקט נוסף של מינהלת המאה ששמו "לראות את השמש" –
מיזם חשוב הקושר יחד את כל הארגונים והעמותות הפועלים בעיר למען אנשים עם
מוגבלויות .הפרוייקט כולל תערוכת יצירות של אמנים עם מוגבלויות באוניברסיטה
העממית .במשך כל החודש הקרוב תופענה להקות וקבוצות של אנשים עם מוגבלויות
במוסדות חינוך ותרבות שונים ברחבי העיר .בנוסף יבקרו במהלך החודש הקרוב אלפי
אנשים עם מוגבלויות בהופעות ואירועים הקשורים לשנת המאה – הצגות ,תערוכות,
קונצרטים ,סיורים ועוד.
חשוב לציין כי פרויקט "לראות את השמש" נולד מתוך הקהילה עצמה ,בהמשך
לעבודת היגוי לה היו שותפים מנהל השירותים החברתיים וכל הארגונים העוסקים
בבעלי נכויות ומוגבלויות.
חנוכת "בית העיר" בבניין העירייה הישן
את שנת המאה נחתום באופן רשמי וחגיגי ב 15-בדצמבר ,בחנוכת "בית העיר",
המוזאון לתולדות תל אביב-יפו הממוקם בבית העירייה הישן ברחוב ביאליק .אין
מקום ראוי יותר לסגור בו שנה כה חגיגית – ברחוב ההיסטורי ,סמוך לביתו של
המשורר הלאומי ובבניין בו שכנה העירייה בשנותיה הראשונות של העיר .בהזדמנות
זו נערוך גם כינוס אחרון של המועצה הציבורית לציון שנת המאה – מועצה שהורכבה
מ 60-נציגים של הפסיפס האנושי המגוון של העיר אשר ליוו במשך השנתיים
האחרונות בהתנדבות את גיבוש וביצוע תוכנית שנת המאה,
בהקמתו של בית העיר  -שיהווה מרכז ללימוד המורשת התל אביבית – אנו משאירים
נכס חשוב ביותר לדורות הבאים ולכלל עם ישראל .את הבית תיפתח תערוכת "העיר
הנגלית לעין"  -פרויקט איסוף ותיעוד אלבומים משפחתיים שהתקיים בשנת המאה,
במהלכו אספו  300מתנדבים מ 10-מרכזים קהילתיים יותר מ 15,000-צילומים
היסטוריים של העיר.
 10טורניר העסקים של תל אביב-יפו בקט רגל
בתחילת חודש נובמבר נערך לראשונה בעיר "טורניר העסקים של תל אביב-יפו בקט
רגל" ביוזמתו של חבר המועצה ארנון גלעדי.
בטורניר לקחו חלק  24קבוצות המייצגות בתי עסק מתחומים שונים ומגוונים בעיר.
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ברצוני להודות למחלקה לספורט ולרשת מועדוני הקט רגל "גול טיים" אשר חברו יחד
להפקת טורניר מוצלח זה.

***
לסיום ,ברצוני לאחל חג שמח לכלל תושבי העיר! המוסלמים ,חוגגים החודש
את חג הקורבן ואת ראש השנה ההיג'רית והנוצרים חוגגים את חג המולד ,ואת
הכריסמס ,שהוא ראש השנה הנוצרית וכמובן  -היהודים את חג החנוכה.

חג שמח לכולנו!
)ראה נספח א'(

 .113פרוטוקול ועדת נכסים מס' .5/2009
גב' דיין-היו"ר:
אנחנו עוברים לסעיף הבא בסדר היום.
הערה לסעיף הזה :אנחנו מבקשים לאשר את פרוטוקול ועדת נכסים מס'  .5/009יש שתי הערות:
לועדת נכסים מס'  5שמאשרת את פרוטוקול ועדת מקרקעין מס'  44יש להוסיף ולומר שקומת
הקרקע ברח' זלמן שניאור תהיה לשימושים ציבוריים,תרבות וחינוך ,כולל גני ילדים שיופעלו על
ידי היזם על פי בחירת העירייה ,השימושים על פי בחירת העירייה ,וזה יכלל בנמכר.
סעיף  3לא ידון ,סעיף  3בפרוטוקול לא ידון היום במועצת העיר מאחר שמתנהל לגביו דיון
משפטי ,ולכן הנושא מוקפא.
פרוטוקול ועדת נכסים ,בבקשה נוח.
מר עפרון:
כן.
קריאה:
תעלה.
מר גלעדי:
למה להטריח ,יש לו,
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לא ,לא.
קריאה:
גם לראש העירייה יש.
מר גלעדי:
....הכנסת ....נרדמת ,שכחת להצביע.
מר עפרון:
ב 12-לנובמבר ,היום שבו התכנסה וועדת הנכסים ,אני התבלבלתי וזה קורה .היה רשום ביומן שלי
שהוועדה נפגשת בקומה החמישית ולא בקומה הראשונה ,והגעתי למקום הלא נכון .זה לקח לי
דקות ספורות לחזור לחדר ,לבדוק באינטרנט ,וכשמצאתי בסוף את הישיבה היה כבר  4.13דקות
לשעוני ,אתה הרב לוברט ,אם אתה עדיין שם ,אה כן ,אתה שם ,אתה צעקת בקול כשנכנסתי ,אולי
אתה זוכר ,אוי ,עפרון הגיע ,עכשיו הוא יקח אותנו פה ,מה עם מנחה ,או משהו ברוח זו .עכשיו,
אני נדהמתי לראות,
מר לוברט:
היום אני אומר ,מה עם מעריב כבר? זה כבר מאוחר.
מר עפרון:
נכון.
ואני באותו רגע נדהמתי ללמוד שמתוך  12הנושאים באג'נדה כבר הצלחתם לאשר  10מהם .אני
ראיתי שמתוך  9חברי המועצה שהם חברי הוועדה ,רק הרב זעפראני היה נוכח ,וכידוע לכולכם-
מניין חוקי לפתיחת ישיבת וועדה היא מחצית מספר חבריה לפחות .עכשיו ,כשאנחנו דיברנו,
מר זעפראני:
נוח ,יושבת שם יועצת משפטית ואנו נוהגים הכל לפי ההנחיות.
מר עפרון:
אז אני אמשיך ועכשיו,
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מר גלעדי:
אבל אתה טועה ,מופיע פה לוברט ,דוד צבי ,הרב שלמה זעפראני ,נוח עפרון ומיטל להבי.
מר לוברט:
אחרי רבע שעה פותחים עם שלוש אנשים שהיו שם ,וזה הקוורום שהיה.
מר מדואל:
הבעיה הרב לוברט ,שאחרי רבע שעה כבר  90%מהדיונים בפרוטוקול הזה היו סגורים.
קריאה:
אהרון זה לא נכון.
מר לוברט:
זה אתה אומר ,גם אתה אומר מתוך ידיעה .אנחנו הרי יודעים שכולנו ,כמו שראש העירייה אומר,
יודעים הכל .הוא לא הגיע ב ,4.13-הוא הגיע אחרי אחרי  ,4.30ורק היום הוא נזכר להגיד את זה,
הוא לא אמר את זה אז.
קריאות
גב' דיין-היו"ר:
סליחה ,לוברט ,בבקשה .יש כאן הערה של נוח ,בבקשה תסיים.
תהיה לכם זכות דיבור ,תהיה לך זכות דיבור.
מר לוברט:
באמת יעל ,לא כולם טפשים.
גב' דיין-היו"ר:
תענה בזמן שלך.
מר עפרון:
הרב לוברט ,שלחתי לך מייל לגבי העניין ,אבל כשדיברנו על העניין הבוקר הרב לוברט והתלוננתי
שלפי התקנון אסור בכלל להתחיל את הישיבה מבלי מניין ,עד שרבע שעה לא עברה ,אמרת
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שטעיתי ,אני לא באתי ב 14.13-דקות אמרת ,אלא  14.16דקות .היועץ המשפטי עמד עם שעון,
אמרת,
מר לוברט:
.16.30
מר עפרון:
והכריז ב ,4.15-דקה לפני שהגעתי ,שאפשר לפתוח את הישיבה .אני לא בטוח שזה נכון ,אם זה
נכון או לא ,אבל יכול להיות שהשעון שלי לא היה מכוון במדויק באותו יום.
מר לוברט:
או ,או.
מר עפרון:
אבל אפילו אם אתה צודק ,עברתם על עשרת הנושאים הראשונים בסדר היום בדקה או בשתי
דקות ,ממוצע של הצעה ב 6-שניות או  12שניות.
מר לוברט:
נו ,וזה באמת נראה לך נורמלי? נכון?
גב' דיין-היו"ר:
בבקשה .תרצה לענות לו ,תענה כשהוא יסיים.בבקשה.
מר עפרון:
אז הבוקר אמרת לי ,עבדנו מהר .זה מה שאמרת לי הבוקר.
מר לוברט:
אז תציין אותי כיו"ר לשבח ,שאני עובד מהר ,זה טוב.
מר עפרון:
אך זו פארסה ,זה בזיון ,וזה לא מתקבל על הדעת.
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הבזיון הוא שאתה עומד ואומר שקרים ,זה בזיון.
גב' דיין-היו"ר:
אתם גוזלים מזמנו ,ואני אצטרף לתת לו הארכה .אז בבקשה.
מר עפרון:
לדעתי ,הישיבה הזאת לא עמדה בתקנון של העירייה לניהול ישיבות וועדות ,לא היה מניין
וצריכים לנהל אותה מחדש .ואפילו אם לא ,אפילו אם טעיתי ,ככה לא מנהלים ישיבות וועדה.
לגופו של עניין ,אחרי שהגעתי ,ואחרי שסגנית ראש העירייה מיטל להבי הצטרפה  10דקות אחרי,
ביקשתי הסברים לגבי שני נושאים .האחד הוא אותו סעיף  3שאני מבין שירד עכשיו אז אני לא
אדבר עליו ,והשני -בריכת גורדון ,סעיף  .4לאור מה שלמדנו מהפעלתה של בריכת גורדון הקיץ,
חשבתי שנכון לשנות את חוזה ההפעלה של המקום לפני שאנחנו ממהרים להאריך את מועד
תקופת ההפעלה לחברה למוסדות חינוך.שעות הפעילות של בריכת גורדון הן קצרות מידי,
מר לייבה:
אבל זה לא קשור לחברה ,סליחה נוח .אנחנו מכתיבים ,זה אנחנו .החברה היא לא ,היא כלום,
הוצאנו את כל הצד התפעולי ,ואנחנו מכתיבים ,אנחנו מכתיבים מה השעות וכך הלאה .ואנחנו
נאריך אותם ,זה הכל .תעריפים ,הכל זה העירייה ,אין להם שום מעמד ,זה לא זכיין ,זה ניהול
של עיריית תל-אביב ,ככה צריך להסתכל על זה.
מר לדיאנסקי:
נוח ,יצרתם התחייבות שיאריכו את שעות הפעילות?
מר לייבה:
בוודאי .אמרנו שנאריך את שעות הפעילות.
מר עפרון:
והדבר השני זה שצריכים להוריד את המחיר .ואני אשמח אם תגיד,
גב' דיין-היו"ר:
גם על זה היתה החלטה שייבחנו התעריפים ,יש החלטה לגבי זה.
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בסדר ,באותה ישיבת וועדה הובטח לי שאני אקבל את חוזה ההפעלה ,וחיכיתי וחיכיתי ושלחתי
מייל ושאלתי ,ולא קיבלתי את החוזה שהובטח לי ,לא שמעתי את ההסברים שהובטחו לי.
מר לייבה:
אין לזה שום משמעות ,אין לזה משמעות -לחוזה ההפעלה
מר עפרון:
ובפרוטוקול אין שום זכר להסתייגויות שאני העליתי.
גב' דיין-היו"ר:
זמנך תם.
מר עפרון:
בסדר ,אבל יעל,
גב' דיין-היו"ר:
אבל זמנך תם.
מר עפרון:
מה שרשום לי זה  250מילים שיקח לי  2דקות .זה שהרב לוברט,
גב' דיין-היו"ר:
עברת את ה 5-דקות.
מר עפרון:
בסדר ,אבל הרב לוברט,
גב' דיין-היו"ר:
הוספתי לך בגלל ההפרעות.
מר עפרון:
יעל ,יש לי עוד פיסקה ,זה יקח דקה.
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יעל ,כל הזמן מפריעים לו והוא לא יכול לסיים ,מה זה הדבר הזה? את חייבת לנהל את הישיבה
שהוא יוכל לדבר.
גב' דיין-היו"ר:
אני מוסיפה לו זמן ,בבקשה שיהיה שקט ותתנו לו לסיים את ה 250-מילה.
מר עפרון:
אני מסיים עכשיו.
גב' דיין-היו"ר:
בסדר ,תודה רבה.
מר עפרון:
לא קיבלתי את החומר שהובטח לי ,לא קיבלתי את ההסברים שהובטחו לי ,ולכן אני מבקש
לשלול את כל הפרוטוקול ,ואם לא זה ,אז לפחות תוציאו את הסעיף של בריכת גורדון עד שאני לא
אקבל את ההסברים .אם יש הסברים אז יפה מאוד .אני מבין שזה הרבה יותר קל לעשות
מהוועדה הזאת חותמת גומי-שעוברת על  10סעיפים תוך דקה ,אבל לא לזאת נבחרנו.
מר מדואל:
אני פונה לסלמן בבקשה לפסול את הפרוטוקול המדובר.
גב' דיין-היו"ר:
הבנתי ,לא ,הוא ביקש להוציא.
גב' בן-יפת:
לא לא ,הוא ביקש לפסול.
גב' דיין-היו"ר:
לפסול את הסעיף.
מר מדואל:
סליחה ,אני מבקש לפסול את הפרוטוקול.

עיריית תלֿאביב-יפו

פרוטוקול ישיבות המועצה התשע עשרה
ישיבה מן המניין מס' 14
מתאריך י"ד כסלו תש"ע )(01/12/2009
 - 106גב' דיין-היו"ר:
אתה מבקש ,בסדר .אז יש הצעה אחת -לפסול את הסעיף ,או שאתם מאחדים את שתי ההצעות?
מר לוברט:
יעל ,זכות דיבור.
גב' דיין-היו"ר:
בבקשה.
מר לוברט:
נוח ,אם אתה עוד לא מכיר אותי אז אני אומר לך עכשיו ,אני בן-אדם שאוהב לעשות צחוק
ולחייך ,וכשאתה עולה במדרגות ואני יורד ואתה אומר לי  ,4.14אז אני אומר לך  .4.16אז אל
תעשה מזה.נו באמת?עליתי במדרגות ואתה ירדת ,צעקת  ,4.14אמרתי  .4.16עכשיו אני אומר
 4.16.5בסדר? ובכן ,הישיבה נועדה לשעה  .4יש יועצת משפטית בוועדה שישבה שם .ב 4.14אמרתי
לה -נו,בואי נתחיל ,היא אומרת  ,לא  ,ב .4.15 -ב 4.15-התחלנו את הישיבה עם קוורום של אחרי
רבע שעה ,והספקנו לדון  ,לא ב 10-נושאים ,הספקנו לדון ב 6-נושאים עד שאתה הופעת ,לא יודע,
ב ,4,40 ,4.35 ,4.30-אני לא יודע מתי .ולא עבדנו  6שניות על נושא ,אל תעשה צחוק מכולנו ,באמת,
זה לא מתאים לעשות את החשבון אם ב 6-שניות אישרנו פרוטוקול ,באמת ,זה לא הוגן .כשאתה
הופעת ,ביקשת לדבר על  2נושאים שאושרו .כיו"ר הוועדה אמרתי ,בוא נאשר לו לדבר ,ואושר לך
לדבר על  2נושאים אפילו שלא הינו צריכים לאשר .כיוון שאני אומר שיוצא מזה תקלה ,אני אומר
לך שבישיבות הבאות אתה תאחר ,לא נאפשר לך לדבר על נושאים שכבר אושרו ,כי אני רואה
שעשיתי טעות בזה .נתנו לך לדבר ,אז אני עוד לא טוב שתוך  6שניות אישרנו .זה לא ראוי להגיד
את זה ,ותפתח את המייל שלך ,תראה את חוזה ההפעלה של בריכת גורדון ,שכל חברי הוועדה
קיבלו במייל וגם אתה קיבלת במייל ,אז תפתח אותו.
מר לייבה:
נוח ,אם אתה רוצה הסבר לגבי בריכת גורדון.
מר ויסנר:
לא מדובר בהסברים ,אתה לא צריך לתת להם ,זה הכל טכניקות .הם עסוקים בטכניקה אין
סופית.
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אתה מבין ,תוך  6שניות אישרנו .הוא רוצה שחברי המועצה יבינו את מה שהוא אומר 6 -שניות.
מר מדואל:
אתה ב 6 -שניות מאשר ...,איך אתה עושה את זה?
מר לייבה:
עמדנו על כך שבריכת גורדון לא תוצא ליזם ,היא תהיה בריכה עירונית בניהול עירוני ,החלטות
עירוניות לפי כללי העירייה.
מר לדיאנסקי:
פאר ,אתה מכיר את הטכניקות האלה ,אה?...
מר לייבה:
מוסדות חינוך היא גוף שעושה עבור העירייה בכל מרכזים קהילתיים ומרכזי רווחה ומרכזי
תרבות ,עובד מטעם העירייה ,על פי כללי העירייה ,הוא לא יזם.אין לו שום חלק ונחלה בעניין חוץ
מתמיכה באופרציה כדי שמנהל הבריכה-שהוא עובד עירייה ,יוכל לנהל את זה בצורה יעילה.
המשמעות של לא להאריך את ההסכם עם מוסדות חינוך זה אומר להשאיר את בריכת גורדון ללא
תמיכה של לוגיסטית ,מינהלית ,תחזוקתית,
מר ויסנר:
זה הכל בגלל רוחי ,בגלל שהיא מפחדת לשחות בבריכת גורדון.
גב' וולנר-גלעד:
מה?
מר ויסנר:
את מפחדת לשחות בבריכת גורדון רוחי.
לא נכון ,לא נכון...,
גב' וולנר-גלעד:
ק ר י א ה.
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ויכניסו את השינויים הדרושים .מה רע?
מר לייבה:
זה לא סמכות הוועדה .הוועדה לא דנה בעניינים של שעות ההפעלה של הבריכה .הוועדה דנה
בחוזה החכירה .לא מתפקידה לקבוע -לא תעריפים ,לא מדיניות וכך הלאה .אבל אמרנו מספר
פעמים :בריכת גורדון שנמצאת בהרצה ,רחל יכולה,
מר ויסנר:
היא לא שוחה שם בכלל.
מר לייבה:
לא ,היא שוחה ,היא שוחה כל יום ,מה זה? פעמיים ביום .היא מנצלת את זה עד הסוף .היא יכולה
לעדכן שבסופו של דבר הבריכה,
מר לדיאנסקי:
בגלל זה לא רואים אותך בעירייה .כל היום את שוחה.
מר לייבה:
הבריכה היא בריכה איכותית ,והכוונה שלנו גם בקיץ להתאים ולהאריך גם את שעות הפתיחה
ולעשות את ההתאמות הנדרשות אחרי תקופת הרצה.
מר ויסנר:
גבירתי היו"ר ,אפשר להצביע בבקשה?
גב' דיין-היו"ר:
אני מבקשת להצביע.
אנחנו נצביע הצבעה מפוצלת,
מר מדואל:
ביקשתי תשובה מהיועץ המשפטי לגבי הפרוטוקול.
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אנחנו נצביע -האם לפסול אותו.
מר מדואל:
רוצים את חוות הדעת.
עו"ד סלמן:
התשובה היא שהפרוטוקול לא ייפסל.
מר מדואל:
בסדר ,רוצים לדעת.
גב' דיין-היו"ר:
אתה עדיין רוצה להצביע? על הפסילה?
אנחנו עושים שתי הצבעות.
מר ויסנר:
מה פתאום על פסילה? מה פתאום על פסילה?
גב' דיין-היו"ר:
כי יש הצעה לפסול את הפרוטוקול.
מר ויסנר:
סליחה ,הוא לא יכול להציע חלק מזה הצעה לפסילה ,אין כזה דבר ,אין כזה דבר.
מר מדואל:
זכותי להציע.
גב' בן-יפת:
ברור שיש.
מר ויסנר:
היועץ המשפטי? לא לא לא ,אין ,אין כזה דבר.
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יש וודאי וודאי.
מר ויסנר:
לא לא לא.
גב' דיין-היו"ר:
בסדר ,לא לאשר.
מר ויסנר:
לא לאשר ,אבל לא לפסול.
גב' דיין-היו"ר:
סליחה ,אני מעלה להצבעה אישור הפרוטוקול ,מי שרוצה לא לאשר יצביע נגד אישור הפרוטוקול.
מר מדואל:
יש לי הצעת החלטה לפסילת הפרוטוקול ,לא לאישורו.
גב' דיין-היו"ר:
לא ,אין .דעת היועץ המשפטי היא שזה בלתי אפשרי להצביע.
מר מדואל:
למה?
מר לייבה:
או קיי ,אנחנו מצביעים .מי בעד ההצעה?
קריאה:
איזה הצעה?
גב' דיין-היו"ר:
הצעה לאשר את הפרוטוקול.
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ה צ ב ע ה
בעד ה"ה:
.1

דיין

.2

חולדאי

.3

אגמי

.4

אלון

.5

תמר

.6

יניב

.7

מסלאווי

מי זה שם מאחורה?
.8

דן

.9

אחמד

טיומקין.
.10
מי עוד שם? טיומקין.
.11

ארנון

.12

זעפראני

.13

בביוף

.14

לוברט

.15

גפן

.16

ראובן

.17

מיטל

.18

פאר

.19

תמר

.20
מישהו פספסתי?
קריאה:
לא.

חנה ,סליחה.
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מי נגד?
נגד ה"ה:
.1

רחל

.2

מדואל

.3

יואב

.4

יעל

.5

נוח
עומר

.6
נמנעים? אין.
בעד 20 -חברי מועצה ,נגד –  6חברי מועצה ,נמנעים-אין.
החלטה :פרוטוקול ועדת נכסים מס'  – 5/2009מ א ו ש ר.
מחליטים ברוב של  20קול ,לאשר את פרוטוקול ועדת נכסים מס'  5/2009מתאריך .12/11/2009
ועדת נכסים מס'  5המאשרת את פרוטוקול ועדת מקרקעין מס' .44
•

לגבי סעיף  – 2יש להוסיף הבהרה :במחליטים :סעיף  2.1.1קומת הקרקע
מרחוב זלמן שניאור תהא לשימושים ציבוריים תרבות וחינוך כולל גני ילדים
שיופעלו על ידי היזם עפ"י בחירת העירייה ויכלל בממכר.

•

לגבי סעיף  – 3הנושא לא ידון במועצת העירייה מאחר ומתנהל דיון משפטי
ולכן הנושא מוקפא.
)ראה נספח ב'(

 .114התקשרות עם זוכה במכרז  16/2009להשכרת והפעלת מבנה ברח' מאז"ה .7
גב' דיין-היו"ר:
אנחנו עוברים לסעיף הבא ,סעיף  2על סדר היום ,התקשרות עם זוכה במכרז  16/2009להשכרת
והפעלת מבנה ברח' מאז"ה .7
גב' וולנר-גלעד:
אני רוצה להעיר.

עיריית תלֿאביב-יפו

פרוטוקול ישיבות המועצה התשע עשרה
ישיבה מן המניין מס' 14
מתאריך י"ד כסלו תש"ע )(01/12/2009
 - 113גב' דיין-היו"ר:
היא רוצה להעיר ,ברשותך.
גב' וולנר-גלעד:
זכותי יעל.
גב' דיין-היו"ר:
לא לא ,אני מבקשת ,דברי למיקרופון .סליחה.
גב' וולנר-גלעד:
סליחה.
אני רוצה לציין שלצערי הבניין שהופרט ,אנחנו עכשיו הולכים לאשר הפרטה של חלק ממבנה
שהיה אמור להיות כולו לציבור התושבים בלב תל-אביב ,ואני חושבת שבעיר כולה ,שהיה יכול
לשרת אותו.לצערי אנחנו הולכים לאשר עכשיו,למרות שהעליתי את זה מספר פעמים רב ,הפרטה
של נכס ציבורי ,ואני חושבת שאין לאשר ,לפחות את הכניסה שלהם אל תוך הבניין עד שמאז"ה ,9
בשיתוף תושבים והפרוגרמה לגביו לא תאושר .אני חושבת שזה ציבורית ,זה רע מאוד שתושבים
שמחכים למעלה מ 7-שנים לאיוש הבניין למטרות ציבוריות ,הדבר הראשון שיראו שם זה את
החלק המופרט.
מר ויסנר:
טוב ,יאללה ,הצבעה.
גב' דיין-היו"ר:
אני מבקשת להצביע.
מי בעד?
מר לייבה:
או קיי,מי בעד?
ה צ ב ע ה
בעד ה"ה:

נגד ה"ה:

נמנעים ה"ה:

.1

דיין

רחל

אין

.2

חולדאי

מדואל

.3

אגמי

יואב
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אלון

יעל

.5

תמר

נוח

.6

יניב

סיקסיק

.7

טיומקין

.8

לוברט

.9

ארנון

.10

זעפראני

.11

גפן

.12

ראובן

מיטל
.13
מסלאווי? לא ראיתי אותו.
.14

מסלאווי

מיטל.
.15

אחמד

.16

פאר

.17

חנה

.18

דן

בעד –  18חברי מועצה ,נגד –  6חברי מועצה ,נמנעים-אין.
גב' להבי:
אני רוצה לציין רק לגבי מאז"ה  ,9שנשאלה השאלה הזאת גם אצלנו בדיונים הפנימיים ,ועומד
להיות תהליך של שיתוף ציבור שאסף עומד להוביל אותו -כדי למצוא את היעוד הכי מתאים
בשיתוף עם הקהילה.
גב' וולנר-גלעד:
עדיין לא רואים את זה ,ועדיין צר המקום מלהכיל...
שבהחלט יכול עוד,
החלטה :התקשרות עם זוכה במכרז  16/2009להשכרת והפעלת מבנה ברח' מאז"ה – 7
מ א ו ש ר.
מחליטים לאשר ברוב של  18קול התקשרות עם גלריית שלוש בע"מ ,בהתאם להחלטת ועדת
המכרזים מיום  15.10.2009אשר אושרה על ידי ראש העירייה ביום  20.10.2009ומכריזים על
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הצעתה שהינה ההצעה הגבוהה ביותר כהצעה הזוכה במכרז  ,16/2009עבור השכרת והפעלת
המבנה ברחוב מזא"ה  ,7כאמור בהצעתה ,בדמי שכירות חודשיים של  ₪ 20,100בתוספת מע"מ
כחוק ובהתאם לתנאי המכרז .16/2009
)ראה נספח ג'(
גב' דיין-היו"ר:
אני עוברת לסעיף הבא.

 .115החכרת חדר לחברת החשמל לצורך הקמת תחנת טרנספורמציה במתחם
הסינמטק:
גב' דיין-היו"ר:
מספר  ,3החכרת חדר לחברת החשמל לצורך הקמת תחנת טרנספורמציה במתחם הסינמטק.
מר ויסנר:
יללה ,מי בעד?
גב' דיין-היו"ר:
אני מבקשת להצביע.
מר עפרון:
יש לי הערה .יש לי שאלה או הערה.
כפי שכולכם יודעים יש כיום דיון מאוד מאוד ער על ההשלכות של תחנות כאלה .אנחנו אמנם
צריכים תחנות טרנספורמציה ללא כל ספק,אבל רציתי לדעת אם מישהו בדק את ההשלכות,
מר ויסנר:
זה נבדק ולכן זה,
מר עפרון:
ואיפה זה מופיע ,והאם אפשר לראות את התסקיר ההשפעה הסביבתית או מה שעשו .כי מתוך מה
שקיבלנו,
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הוועדה לתכנון ובנייה שמאשרת את זה ,בדרך כלל היא מאשרת את זה אחרי שזה עובר את כל
ההליכים האלה.
מר עפרון:
אבל אנחנו לא רואים את זה .אני לא רואה.
מר ויסנר:
אתה לא רואה ,תפנה ויתנו לך.
גב' דיין-היו"ר:
זה לא עומד כאן  ,הפרוטוקול הזה לא עומד כאן.
מר לייבה:
אנחנו לא מאשרים את ההתקנה ,אנחנו מאשרים את החכירה .התקנה-על פי חוק.
גב' בן-יפת:
שנייה רגע .ביום שני הקרוב וועדה בכנסת הולכת לדון בדיוק בנושאים האלה .אני מציעה שלא
נאשר עד שלא נקבל את תוצאות הוועדה.
מר ויסנר:
את יודעת כמה הוועדות דנות שם ולא קורה כלום?
גב' בן-יפת:
סביבה לבריאות .סביבה לבריאות.
מר לייבה:
או.קיי ,אנחנו מצביעים.
מי בעד?
ה צ ב ע ה
בעד ה"ה:
.1

דיין

.2

חולדאי
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אגמי
טיומקין

.4
קריאה:
מי עומד בראש הוועדה?
טיומקין
.5

תמר

.6

יניב

.7

מסלאווי

.8

ארנון

.9

זעפראני

.10

לוברט

.11

גפן

מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
מה אכפת להם שהסינמטק לא יעבוד? הם ממילא לא באים .מה אכפת לכם?
מר לייבה:
המשך
ה צ ב ע ה
בעד ה"ה:
.12

ראובן

.13

מיטל

.14

אחמד

.15

פאר

.16

חנה

.17

דן
נגד ה"ה:

.1

רחל

.2

מדואל

.3

יואב

.4

יעל
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נוח
סיקסיק.

.6
נמנעים-אין.
בעד –  17חברי מועצה ,נגד –  6חברי מועצה ,נמנעים-אין.
החלטה :החכרת חדר לחברת החשמל לצורך הקמת תחנת טרנספורמציה במתחם הסינמטק-
מ א ו ש ר.
 .1מאשרים ברוב של  17קול החכרת חדר לחברת החשמל לישראל בע"מ ,בשטח ברוטו של
כ  61 -מ"ר המהווה חלק מחלקה  4בגוש  ,7100במתחם הסינמטק ברח' הארבעה,
לצורך הקמה של תחנת טרנספורמציה חליפית ,זכות מעבר וזכות הנחת כבלים לתקופה
של  25שנה עם אופציה להארכה ל –  25שנה נוספות ,וכן מתן הרשאה לשימוש בחדר
נוסף בשטח ברוטו של כ 21 -מ"ר בצמוד לחדר הטרנספורמציה ,המהווה חלק אחר
מחלקה זו ,לצורך חדר מיתוג ,בהתאם לשימוש בחדר הטרנספורמציה.
 .2חוזה החכירה שייחתם בין הצדדים כפוף לאישור שר הפנים.
)ראה נספח ד'(

 .116פרוטוקול ועדת כספים מס' :13/2009
גב' דיין-היו"ר:
אני עוברת לסעיף הבא ,פרוטוקול ועדת כספים מס'  .13/2009יואב בבקשה.
מר גולדרינג:
גבירתי יושבת הראש ,כבוד ראש העירייה.
גב' דיין-היו"ר:
סליחה .ספירה .כן.
מר ויסנר:
אהרון ,תפסיק לזרוק בקבוקים .באמת.
מר גולדרינג:
לפני תחילת דברי אני רוצה לציין שבתוך נאום ראש העירייה הופיע נושא שאני רוצה להביע את
תמיכתי בו ,וזאת ההתנגדות שראש העירייה אמר על הפעלת תעריפי המים והרפורמה שקשורה
במים .הייתי רוצה ,בהזדמנות שתהיה לראש העירייה להתייחס לנושא שוב ,לומר מה אפשר או
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מה הוא רואה לנכון לעשות בשביל להאבק ,אנחנו מוכנים כולנו למאבק להתגייס למאבק במידה
ויכריז כזה.
מר לדיאנסקי:
למה אתה מדבר בשם כולם?
מר גולדרינג:
אני אומר בשם סיעתי.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
הנושא של המים ,רק במילה ,אני חורג ממנהגי ,רק במילה אחת.
מר ויסנר:
יש ....אבל רון.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
רק במילה אחת.
נושא של המים לדאבוני ,כנסת ישראל ב 2006-חוקקה חוק שבמסגרתו העבירה את כל הסמכויות
לקביעת מחירי המים ותקנות המים ,במסגרת הרפורמה לנציב המים אישית ,מבלי שלכנסת יש
יכולת לעשות  OVER ROLLINGאלא באמצעות שינוי החוק .בנאומה בכנסת ב ,2006-היועצת
המשפטית של הכנסת צפתה ונתנה נאום שבמסגרתו היא אמרה -תראו זה מה שהולך להיות ,וזה
אמנם מה שהולך להיות.
מר גולדרינג:
וזה אכן קרה.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
לדאבוני ,לדאבוני ,כמו כל דבר אצלנו ,הסיטו את המאבק למאבק בעניין עצמו וכולם התחילו
לצרוח על היטל הבצורת ,שהוא גם עניין זמני ,ובמידה רבה מאוד הוא גם די מוצדק ,מפני שבשנת
בצורת באמת ראוי להעלות את מחיר המים ,זה לא העניין.
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יש פה בעיות אחרות.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
אבל יש שתי בעיות אחרות והן נושא שינוי תעריפי המים בכלל ,והנושא הזה של הטלת כל הנושא
של ההיטלים על מחיר המים ,דבר שהועלה במסגרת הזה .עדיין ,מה שנשאר לעשות זה לעורר
מאבק ציבורי עד כמה שאפשר .זה להפציץ את חברי הכנסת ואת ראש הממשלה ואת כולם בכל
דרך אפשרית ,כפי שאני עושה ומשתדל .והרבה מאוד חברי כנסת -לא נשמע קולם בעניין זה.
מר גולדרינג:
אשמח,
מר לדיאנסקי:
ראש העיר התכוון בלהפציץ בניירות ,לא בלהפציץ .אתה התכוונת להפציץ בניירות.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
התכוונתי להפציץ בניירות ,התכוונתי להפציץ במיילים ,מי שלא הבין את לשון הסגי נהור שלי אני
מתנצל בפניו .אבל אני מסכם את העניין וסוגר ואנחנו עוברים למועצה ,זה היה אתנחתא קלה.
מר גולדרינג:
אני אמשיך בנושא של וועדת כספים.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
עכשיו אתה מגיע למה שאתה מתנגד.
מר גולדרינג:
לא ,אני אמשיך בוועדת הכספים.
בוועדת הכספים מופיע בסעיף  -238אישור עקרוני להעסקת נותני שרותים לשנת  2010בתאגיד
יובל-חינוך ,ורציתי לספר לחברי המועצה במידה שהם לא יודעים ,שכיום עומד סכסוך עבודה
ביובל חינוך ,לאור זה שמורים שמועסקים שם הועסקו שנים אחרי שנים אף על פי שהיתה
התחייבות להעסיק אותם רק ל 10-חודשים ,באופן כזה שלא נותן להם את זכויותיהם .אני מציע
למועצה במסגרת הסכסוך עבודה הזה להקפיא אישור התקשרות.
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סכסוך עבודה על תכניתנים ,תסלח לי מאוד.
מר גולדרינג:
אני יודע.
מר לייבה:
מה הקשר?
מר גולדרינג:
אבל אנחנו מדברים על התאגיד הזה ,שהוא תאגיד בעייתי בהעסקתו.
אני מבקש גם ממנכ"ל העירייה שהוא לא חבר מועצה,
מר לייבה:
סליחה.
מר גולדרינג:
לא להשתתף בדיון ששמור לחברי המועצה.
כבר ביקשתי ממך את זה בעבר.
גב' דיין-היו"ר:
סליחה ,אתה לא קובע.
מר לייבה:
אתה לא קובע,
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
הלו ,הוא מזכיר העיר.
מר לייבה:
אני נמצא כאן בתפקיד ,ואם אתה מדבר עכשיו,
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הוא בתפקיד של ספירת קולות ולא בתפקיד של להפריע לי בקריאות ביניים במהלך נאומי.
גב' דיין-היו"ר:
סליחה ,אתה טועה .אתה טועה לחלוטין.
מר לייבה:
אתה טועה בטעות חמורה .אתה טועה בטעות חמורה.
מר גולדרינג:
עכשיו אתה רק מדגים לי את זה שאתה חורג מסמכותך.
מר לייבה:
לא ,אני לא,
גב' דיין-היו"ר:
הוא לא חורג מסמכות וחבל על ההערה הזאת.
מר גולדרינג:
אני עכשיו פה ברשות דיבור ואני חבר מועצה,
גב' דיין-היו"ר:
אתה ברשות דיבור ,אז תדבר.
מר גולדרינג:
אני לא מכיר אף אחד שבחר במנחם לייבה ,אפילו לא קול אחד מנחם לייבה קיבל-בשביל להיות
בעל זכות דיבור במועצת העיר.
גב' דיין-היו"ר:
זכותו לדבר כאן.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
גם אתה לא קיבלת.
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אני כן קיבלתי הרבה מאוד קולות ,ואנחנו קיבלנו הרבה יותר קולות מאשר "תל-אביב ."1
גב' דיין-היו"ר:
וזכותו לתת הבהרות .בבקשה תמשיך .זו ההערה שלך?
מר גולדרינג:
את ההבהרות של מנכ"ל העירייה אני אשמח לקבל ,אחרי שאני אגמור לסיים את דברי.
גב' דיין-היו"ר:
אתה לא תחליט כאן .זה סדר הדברים,גמרנו.
מר גולדרינג:
יו"ר המועצה יעל דיין ,אני קיבלתי הערת ביניים ממנכ"ל העירייה שאמור לשבת פה כמזכיר
המועצה ,את לא שומרת על זכות הדיבור שלי ללא הפרעה,
גב' דיין-היו"ר:
אני שומרת ומאריכה אותה.
מר גולדרינג:
ואת שומרת ואת נותנת אישור,
גב' דיין-היו"ר:
בבקשה ,לא ביקשתי ציונים.
מר גולדרינג:
למזכיר המועצה לתת הערות ביניים במהלך ,ועדיין ממשיכה להתבצר בעמדתך.
גב' דיין-היו"ר:
הוא לא זקוק לאישור שלי ,אני מבקשת ממנו.
מר לייבה:
חשבתי שלא הבנת שכאשר מדובר על סכסוך של מורים ,מדברים על תכניתנים.
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אני הבנתי יפה מאוד.
מר לייבה:
אם אתה מדבר עכשיו על מורים,
מר גולדרינג:
ואתה ממשיך עכשיו לתת הערות ביניים אף על פי שההבהרה נרשמה.
מר מדואל:
אני מבקש שהיועץ המשפטי יידרש לעניין.
גב' דיין-היו"ר:
סליחה מדואל ,אתה בוודאי לא ברשות דיבור עכשיו.
מר מדואל:
היועץ המשפטי ,הוא יושב ,שיידרש לעניין של לייבה.
גב' דיין-היו"ר:
הוא יידרש ,אם אני אבקש ממנו להידרש.
מר ויסנר:
מעניין גם אם גם בכנסת הם היו מדברים ככה .כנראה שיש להם מחנך טוב.
גב' דיין-היו"ר:
אני מבקשת יואב.
מר ויסנר:
דב חנין ,חבר הכנסת ,בכנסת לא מתנהגים ככה.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
חברה ,הבידור בעיצומו.
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הוא יתן לכם צ'פחות מאחורה ,על הקרחת.
גב' דיין-היו"ר:
ההערה שלך .אני מבקשת לסיים את ההערה על הסעיף.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
חבר'ה.
מר ויסנר:
הוא מלמד אתכם איך לדבר.
גב' דיין-היו"ר:
פאר.
מר ויסנר:
קצת תרבות דיבור.
מר מדואל:
תרגיע פאר ,תרגיע.
מר דב חנין:
בכנסת לא יושבים עבריינים כמוך.
גב' דיין-היו"ר:
תודה רבה מהיציע.
מר ויסנר:
אני מבקש לרשום את זה .אני מבקש ,לא לא לא ,סליחה.
גב' דיין-היו"ר:
לא ,אני זכותי לבקש ,לבקש ממנו,
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לא לא ,אני מבקש .הוא אמר עבריינים כמוני ,אני מבקש לרשום את זה ,ואני מבקש ממך להוציא
את האדם הזה,
גב' דיין-היו"ר:
אני מבקשת.
מר ויסנר:
לא לא ,הבן-אדם הזה יצא ,הבן-אדם הזה יצא,
גב' דיין-היו"ר:
שמעתי.
סליחה.
מר ויסנר:
הוא קרא לי עבריין ,הוא יצא כרגע החוצה כמו כל אזרח אחר.
גב' דיין-היו"ר:
סליחה ,אני מבקשת.
מר ויסנר:
לא ,הוא יצא החוצה.
מר גפן:
פאר צודק.
מר ויסנר:
אני צודק .חבר כנסת לא יגיד עבריין.
גב' דיין-היו"ר:
בסדר ,תן לי ,תן לי.
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פאר צודק.
מר ויסנר:
שאני אהיה עבריין הוא יגיד את זה ,ואם הוא מחונך ככה שיצא החוצה.
מר גפן:
איש עוד לא האשים אותו והוא לא הואשם בבית משפט.
מר ויסנר:
לא האשימו אותי והוא לא יאשים אותי ולא סיעתו.
גב' דיין-היו"ר:
תן לי ,תן לי,
מר ויסנר:
אני מבקש ממך להוציא אותו החוצה.
גב' דיין-היו"ר:
תן לי לבצע את זה.
מר ויסנר:
אני סגן ראש העיר,
גב' דיין-היו"ר:
גמרנו...,
מר ויסנר:
אני קורא לשוטרים להוציא את חבר הכנסת,
גב' דיין-היו"ר:
לא ,אתה לא קורא ,אני קוראת.
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לא .הוא יצא החוצה.
גב' דיין-היו"ר:
אני קוראת ,אתה לא קורא ,זה זכותי.
שמעתי ,אני מבקשת מחבר הכנסת
מר ויסנר:
חתיכת אדם חסר תרבות  ,דב חנין.
גב' דיין-היו"ר:
אתה אל תוסיף לזה ,אל תוסיף לזה.
מר ויסנר:
פה ,יש לו חסינות?
גב' דיין-היו"ר:
לא ,אין לו חסינות .סליחה אין חסינות לאף אחד על גסות רוח ועל האשמות ,סליחה .ואני
מבקשת מחבר הכנסת הנכבד דב חנין לעזוב את אולם מליאת מועצת העיר תל-אביב יפו
בגין הערה שהיא איננה מקובלת -לא לפרוטוקול ולא לשומעים כאן .תודה רבה .אני מבקשת
להמשיך בדיון.
אני מבקשת להמשיך בדיון.
אתה גמרת את ההערה שלך לסעיף ?238
מר גולדרינג:
לא .לסעיף  240אני רוצה גם.
גב' דיין-היו"ר:
בסדר ,יש לך דקה נוספת .בבקשה גלילה תוסיפי.
מר גולדרינג:
לא ,כל הדברים האלה יוסיפו.
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לא ,הם היו כבר בסוף דבריך ,אל תדאג ,אנחנו מסתכלים.
מר גולדרינג:
אתם מסתכלים בשעון ,אני סומך עליכם בניהול הישיבה.
בסעיף  240מדובר פה על ערבות עירייה להלוואות ,להלוואה של חברת גני יהושע ,אני ביקשתי
הבהרה גם בוועדת הכספים -האם נעשתה בדיקה האם חברת גני יהושע יכולה להחזיר את
ההלוואה הזאת ,אם האם מדובר פה בעצם על מענק שניתן במסגרת של הלוואה ,והאם בחנו את
האפשרות של החזרת ההלוואה על ידי חברת גני יהושע ,טרם שאנחנו נאשר את הפרוטוקול הזה.
מעבר לכך ,הייתי רוצה לבקש הבהרה לגבי מתחם ההתחדשות העירונית ,החרש והאמן ,מה
המשמעות של הארכת תקופת ההכרזה ,והאם במסגרת הארכת תקופת ההכרזה תהיה אפשרות
גם לעשות את כל אותם מהלכים שלא התאפשרו קודם לכן במסגרת שיתוף התושבים וההערות
של התושבים וועד הפעולה במקום ,על מנת לפתוח את התכניות-שבעבר אי אפשר היה להעלות
אותם כיוון שהסתיימה תקופת ההכרזה .אני רוצה לדעת האם מתכוונים,
גב' דיין-היו"ר:
אני רוצה לשאול את היועץ המשפטי :סליחה  .הערות לפרוטוקול זה התנגדות או השגה.
מר גולדרינג:
לא ,זה סעיף .243
גב' דיין-היו"ר:
אני שואלת ,השאלות שלך כולן היו שאלות שנשאלו בוועדת הכספים ונענו ,וכך זה מופיע גם
בפרוטוקול.קיבלת תשובות .השאלה אם עכשיו מישהו חייב,
מר גולדרינג:
לסעיף  243לא הערתי בוועדת הכספים.
גב' דיין-היו"ר:
אני מדברת על  238ו,
מר גולדרינג:
אבל  243זה מה שאני מדבר כרגע.
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אבל מה אתה רוצה? אתה רוצה תשובות עכשיו?
מר גולדרינג:
אני רוצה תשובה כן.
גב' דיין-היו"ר:
דברים שלא שאלת בוועדת הכספים?
מר גולדרינג:
תשובה לשאלה ששאלתי כרגע ,לא ,לא שאלתי את זה בוועדת הכספים.
גב' דיין-היו"ר:
אתה רוצה תשובה מהגזבר?
מר לייבה:
ממי אתה רוצה תשובה? מסופר הקולות? ממי אתה רוצה?
מר גולדרינג:
למעשה ממהנדס העיר.
גב' דיין-היו"ר:
אתה מתנגד לסעיף .אתה רוצה לענות לו משה?
מר לייבה:
סליחה ,אני אענה לו .הסברנו לך קודם שאתה פשוט צריך להבין מה זה חברה שנקראת גני יהושע.
גני יהושע היא לא חברה עיסקית ,היא חברה שמתוקצבת על ידי העירייה ,כך היא פועלת .עבור
העירייה היא מטפלת במטלות של אחזקת ופיתוח פארק דרום ,פארק בגין ופארק גני יהושע .זה
הכל .לכן ,העניין הזה של לקיחת הלוואה בערבות עירייה הוא עניין שבסופו של דבר העירייה
יודעת שכאשר,
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
מכיס לכיס.
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בדיוק .העירייה יודעת שזה דרך ,זה הדרך שמצאנו כנכונה ביותר כדי לתת את הגיבוי לפסיקה
מאוד חשובה שהיתה ,זאת אומרת ,להצלחה שלנו שקשורה למשפט ,לתהליך משפטי שקשור למס
הכנסה והישג שהגענו ,וחברת גני יהושע היתה צריכה לשלם ,היא משלמת בערבות עירייה .ככל
שגני יהושע תוכל להחזיר חלק מהכסף היא תחזיר ,ואם לא ,עיריית תל -אביב היא ערבה.
מר לדיאנסקי:
למה לא הצבעת נגד בוועדת הכספים אבל?
מר גולדרינג:
אני העליתי את ההסתייגות הזאת שם.
מר לדיאנסקי:
אבל למה לא הצבעת נגד?
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
הלאה.
גב' דיין-היו"ר:
אני רוצה להצביע .אני מבקשת להצביע.
מר גולדרינג:
אני רוצה לשאול לגבי סעיף  ,243האם אפשר לקבל תשובה?
מר גפן:
יעל ,יעל.
מר גולדרינג:
האם אפשר לקבל תשובה לגבי סעיף  ,243שהעליתי את השאלה.
מר גפן:
רק רגע יעל.
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התחדשות עירונית .הארכת תקופת ההכרזה.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
כדי לקיים התחדשות עירונית יש דבר שנקרא מצב של הכרזה של משרד השיכון.
מר גולדרינג:
לא לא ,זה ידוע .השאלה היתה ממוקדת למקום אחר.
גב' דיין-היו"ר:
מה השאלה שלך?
מר גולדרינג:
השאלה היתה ,אז ועד הפעולה הציג רשימה של אפשרויות להגיע,
גב' דיין-היו"ר:
ראובן זה מפריע.
מר גולדרינג:
וועד הפעולה של שכונת פלרונטין הציג מספר תיקונים במסגרת השולחן העגול שנערך שם,
לתכנית של החרש והאמן .אז נאמר להם שתקופת ההכרזה הולכת להסתיים ולכן אי אפשר יהיה
לדון בתיקונים שהם הציעו .האם עכשיו ,עם פתיחת תקופת ההכרזה ,יהיה ניתן להגיע שוב
לאותה הידברות כפי שמתאפשר כרגע.
גב' דיין-היו"ר:
מישהו רוצה לענות? גילצר?
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
השאלה היא נורא פשוטה .האם בזמנו שכונת שפירא היתה במסגרת ההכרזה ,ועכשיו
כשמאריכים שוב ניתן לדון בעניין .כי אם לא ,עצם ההארכה לא תאפשר.
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הרעיון להאריך הוא מול משרד השיכון ואני חושבת שכבר זה בוצע .אני לא יודעת אם זה מה
שניתן,
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
השאלה ,תשמע ,עזוב ,אנחנו נבדוק את זה אחרי זה ,אני לא זוכר כרגע לגבי שכונת שפירא.
קריאה:
לפי דעתי התב"ע כבר גמורה.
מר גולדרינג:
זה לא שכונת שפירא ,זה פלורנטין.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
וגם התב"ע גמורה ,לכן זה לא רלבנטי.
מר לייבה:
לא רלבנטי ,התב"ע גמורה עכשיו צריך לארגן את התושבים.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
אבל נבדוק את זה וניתן לך תשובה.
מר גולדרינג:
לא .אבל אז נאמר שתקופת ההכרזה היא המכשול .עכשיו כשהמכשול הזה ,האם יש אפשרות,
האם יש מוכנות מכיוון הנהלת העירייה,
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
נבדוק את זה ,לא עכשיו.
גב' דיין-היו"ר:
אני מבקשת להצביע על פרוטוקול ועדת הכספים.
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וועדת כספים ,מי בעד?
מר גלעדי:
לגבי הנושא של מי שחברים בתאגידים ,יכולים להצביע גם?
מר לייבה:
אין בעיה.
כן ,מי בעד?
ה צ ב ע ה
בעד ה"ה:
.1

דיין

.2

חולדאי

.3

אגמי

.4

מזרחי

.5

טיומקין

.6

אלון

.7

תמר

מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
אתה יודע בכמה ..יו"ר?
מר לייבה:
אנחנו מצביעים.
.8

מסלאווי

.9

ארנון

.10

בביוף

.11

גפן

.12

ראובן

.13

מיטל

.14

אחמד

.15

פאר
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חנה

זהו? לא פספסתי אף אחד?
מי נגד? לוברט? לוברט כאן? לא הצביע.
נגד ה"ה:
.1

רחל

.2

מדואל

.3

יואב

.4

יעל

נוח
.5
עומר נמנע ולוברט נמנע.
בעד –  16חברי מועצה ,נגד –  5חברי מועצה ,נמנעים 2 -חברי מועצה
החלטה :פרוטוקול ועדת כספים מס'  – 13/2009מ א ו ש ר.
מחליטים לאשר את פרוטוקול ועדת כספים מס'  13/2009מתאריך .10/11/2009
)ראה נספח ה'(

 .117פרוטוקול ועדת תמיכות :5/2009
גב' דיין-היו"ר:
אני מבקשת לעבור לסעיף הבא .אנחנו עוסקים בסעיף  ,5פרוטוקול ועדת תמיכות  .5/2009אני
מבקשת לאשר את הפרוטוקול .מי בעד? פה אחד? אני מקווה.
מר לייבה:
פה אחד ,כן.
גב' דיין-היו"ר:
עוד השג.
החלטה :פרוטוקול ועדת תמיכות  – 5/2009מ א ו ש ר.
מחליטים לאשר את פרוטוקול ועדת תמיכות מס'  5/2009מתאריך .15/11/2009
)ראה נספח ו'(
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 .118ועדות עירוניות -מינויים ושינויים בוועדות ואישור תקנון להענקת
אות יקיר/ת תל-אביב-יפו:
גב' דיין-היו"ר:
אנחנו עוברים לסעיף  .6סעיף  6בבקשה ,מינויים ושינויים בוועדות עירוניות.
מר גלעדי:
אני רוצה להתייחס.
גב' דיין-היו"ר:
למינויים ושינויים?
מר גולדרינג:
יעל ,גם אני רוצה להתייחס.
גב' דיין-היו"ר:
אם אפשר מהמקום ,מאוד קשה לי לעקוב על מה שנעשה מאחורי הגב.
מר גלעדי:
אני רוצה להתייחס לנושא של מה שאמרת ,ועדת שמות והנצחה .אין ספק שהוועדה הזאת היא
הוועדה הזאת היום ,בפעם
וועדה בעלת חשיבות מיוחדת לעיר תל-אביב יפו ולכל עיר ועיר.
הראשונה נסתי להכנס בשעריה.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
ניסיתי.
מר גלעדי:
ניסיתי .ואני חייב להגיד לכם שזה נראה לי כמו איזה מנזר של חסמב"ה ,משהו סודי ,חשאי,
שאסור לדבר ואסור לראות אפילו את הפרוטוקול ,ולדעתי גם חברי הוועדה עד עצם ישיבת
הוועדה לא ידעו על מה הם הולכים לדון .משהו מוזר מאוד.
אבל ביקשתי לכנס כדי להציג ולנסות לשכנע במספר שמות שאני ביקשתי להציג בפני חברי
הוועדה ,היות וידעתי שיש איזה דעה אחרת לחברי הוועדה בנושא ,כדי לשכנע אותם .ולאחר כחצי
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שעה של ויכוחים נאלצתי לעזוב את החדר .הגשתי מכתב לוועדה ,כאשר ביקשתי ממנה להתייחס
לנושא ,לנושא של חלק מתוך ההמלצות שלי ,ואני חייב לציין :מונח פה בפני חוברת עבת כרס של
קרוב ל 150-שמות פחות או יותר ,החוברת הזאת נגמרה יותר מהר מהוועדה של וועדת נכסים.
חוברת שכל שם ושם יש לו משמעות ,כל שם ושם שמי שהמליץ עליו רצה באמת ובתמים שהוא
יונצח בעיר העברית הראשונה בתל-אביב יפו .אבל במהלך של שעה נגמרה החוברת הזאת .מתוך
ה 150-שמות  15שמות אושרו שם ,אנחנו נדע בעוד הרבה זמן איזה שמות ,למה זה סודי ,אי אפשר
להוציא את זה החוצה.
קריאה:
זה יבוא לאישור המועצה.
מר גלעדי:
עד שזה יגיע לאישור המועצה.
אני שואל את ידידי שלמה ,אז שלמה גם כן אומר-זה דברים שאי אפשר להוציא אותם החוצה.
אבל בסדר שלמה ,זה אי אפשר להוציא החוצה .אבל אני חייב לציין אדוני ראש העיר ,הוועדה
היא וועדה שצריכה להיות וועדה ציבורית ,שחייבת בסופו של דבר גם לייצג את כלל המגוון,
הצבעים ,העדות ,הלכי הרוח של העיר תל-אביב-יפו ,יהודים ,ערבים ,תימנים ,אשכנזים ,פולנים,
צעירים ,מבוגרים ,כל הדברים האלה צריכים להיות בתוך חברי הוועדה .לא ראיתי את הפסיפס
הזה שמה,
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
קריאה.
מר גלעדי:
לא ראיתי את הפסיפס ,אני אומר לך משהו שקודם אמרת שאתה מדבר מדם ליבך ,אני מדבר פה
רון ,רון ,מקודם אתה אמרת על הנושא של ערביי יפו שהציגו שאתה מדבר מדם לבך ,אני אומר
לך-ועדת שמות היא לא ועדה טכנוקרטית ,היא לא וועדה של נושא של באים ,מסתכלים ,מאשרים
או לא מאשרים .אני לא בטוח שהתקיים דיון פה על כל שם ושם ,אני לא בטוח שהתקיים דיון על
אריס-סאן ,יש לו יתרונות ,יש לו חסרונות .גם לזוהר ארגוב -יש לו יתרונות ,יש לו חסרונות .אין
ספק שהוא היה פורץ דרך ,אין ספק שהיה לו עבר בעייתי .אין ספק שגם אחרים זכו ,למרות עברם
הבעייתי ,זכו בפרסים מטעם מדינת ישראל רק בעת האחרונה ,רק בעת האחרונה .כלומר ,מדינת
ישראל מכירה באמנים שהם ,גם היו להם בעיות של אלכוהול..
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לא דנה ,לא התייחסה  ,אולי כך בהבל פה זה עבר .ואני אומר לכם ,אני מתכוון להביא את הנושא
הזה לאישור במועצה ,לאישור המועצה באחת מהישיבות הקרובות -ועדת שמות חייבת לייצר,
חייבת ליצג את כולנו ,ולא רק אנשי ציבור אלא אנשי ציבור שבאים באמת מתוך הציבור .לא
הפרופסורה .אמרו לי ,זה הסטוריון ,אתה לא יודע על איזה הסטוריה הוא מכיר ,וזה –איש ציבור
רב מעלה .כל הכבוד להם ,אבל גם לנו יש יכולת לבוא ולהציג לפחות את השמות שלנו.
)מחיאות כפיים(
גב' דיין-היו"ר:
תודה רבה ,ותודה על מחיאות הכפיים.
מר גלעדי:
לא ביקשתי כפיים.
מר מדואל:
קיבלת בלי שתבקש.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
ארנון ,חביבה לא נמצאת כאן כדי לדבר על הנושא.
מר גלעדי:
בשביל זה הגשתי את זה בכתב גם לוועדה.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
בסדר ,קיבלנו את זה .בסדר.
אני בהחלט חושב שהוועדה צריכה לייצג ,וגם אמרתי לך.
מר מדואל:
ק ר י א ה.
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אתה מוזמן להפריע לי מדואל ,בסדר ,אני רגיל .אתה מוזמן להפריע לי .אני כבר רגיל ושומר על
מזג טוב ,אתה רשאי.
אבל לגבי העניין של את מי שמים ועל מה שמים ,תאמין לי ,אני צוחק כל פעם מחדש ,דווקא
כששמים פולנים דרך אגב.
מר גלעדי:
כשמה?
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
דווקא כששמים פולנים.
גב' בן יפת:
כבר נגמרו  ...של כל הפולנים.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
לא לא ,תסלחו לי רגע ,תסלחו לי.
קריאה:
זאת אומרת שכבר אין יותר פולנים שעליהם אפשר לקרוא...
מר מדואל:
אין מספיק פולנים.
מר לדיאנסקי:
נגמרו הפולנים.
גב' בן יפת:
נגמרו הפולנים.
מר לדיאנסקי:
מייבאים פולנים עכשיו.
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הלו חבר'ה ,תשמרו על מזג טוב .עזבו.
יעל בן יפת ,פולני זה אחד שנולד בפולניה.
גב' בן-יפת:
לאו דווקא.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
לא ,רציתי לוודא ,שתדעי.
גב' בן-יפת:
לאו דווקא.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
לא היה ברור לי שאת יודעת ,היה חשוב לי עכשיו שתדעי.
גב' בן-יפת:
למה לא היה ברור לך?
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
היה חשוב לי .היה חשוב לי לציין את זה.
הבעיה של שמוליק מזרחי -שהוא לא יכול להיות בוועדה כי הוא לא מזרחי .אתה מבין?
מר גלעדי:
שמוליק מוותר על זה ,אני מבין שהוא מוותר על זה.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
בקיצור ,מה שאני רוצה לבוא ולומר ,תאמין לי ,אני יכול לתת נאום חוצב להבות על כל אחד
מהשמות שנקראו אי פעם בעיר תל-אביב יפו -מדוע כן ומדוע לא ,תאמין לי ,באותה הצלחה
ובאותה התלהבות .דבר אחד מאוד מאוד חשוב בתהליך הזה ,הוא לפי דעתי הדבר החשוב .החשוב
הוא דווקא העניין הזה שבתוך התהליך של בחירות מהסוג הזה לא ייפגע ולא ייפגעו אנשים דרך
להעלות ,דרך דיונים משולהבים פומביים שפוגעים בסופו של דבר ,גם לפעמים בזכרם של אנשים
יקרים .גם כאשר הם לא נבחרים דרך אגב ,או בעיקר כאשר הם לא נבחרים .אבל לפעמים בדיונים
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ציבוריים קורה שפוגעים באנשים שכבר כן נבחרו .ולכן מן הראוי שמה שנעשה בישיבות באותם
דברים באמת יישמר כסגור ולא יעלה כל אותם דברים ונימוקים ועניינים וסיפורים ,במיוחד לא
על אלה.
עכשיו לגבי העניין של היצוג בוועדה ,כבר אתה פנית ואמרתי לך .אני מבטיח לך ,ואין לי שום בעיה
לייצג ,אתה אומר-יצוג כזה ,יצוג אחר .הנסיון הרב שיש לנו בעניי הזה של אנשים פוליטיים הוא
זה שכאן מנסים לרצות את מה שקוראים ,אתה יודע .אבל עזוב ,אתה יודע על מה אנחנו מדברים.
מר גלעדי:
לא ,אני לא יודע על מה אנחנו מדברים .אני לא יודע על מה .אני ראיתי שם כל מיני פוליטיקאים
גם כן.
מר מדואל:
......כאילו פקיד הוא ..הפוליטיקאי.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
אני לא מדבר על פקיד מדואל.
מר מדואל:
אתה לא מדבר ,אישי ציבור שאתה בוחר? תן לציבור.
גב' דיין-היו"ר:
זה וועדת מומחים.
מר מדואל:
קריאה
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
מר מדואל זה לא איש ציבור שאני בוחר ,זה איש ציבור שנבחר על ידי מועצת עיריית תל-אביב-
יפו ,שאתה חבר בה,
מר מדואל:
יש כאן רוב אוטומטי.
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אבל אתה לא רוצה לקבל את התהליך הדמוקרטי ,מה לעשות?
מר מדואל:
כשיש רוב אוטומטי שעושק את המיעוט ,וודאי שאני לא מקבל .יש לך פה מועצת בובות .אתה
מספר לי על בחירות של המועצה?
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
אני מתנצל על עשיקתך.
מר מדואל:
תודה לך.
מר לדיאנסקי:
מדואל,אני לקחתי את זה אישית ,את מה שאמרת ואני מוחה על כך.
מר מדואל:
אתה חצי בובה ראובן ,לא בובה מלאה.
גב' דיין-היו"ר:
ראובן סליחה,ראובן בבקשה ,אתה ביקשת לדבר.
מר לדיאנסקי:
מי שמוביל את החוטים יצא החוצה...
מר גפן:
מדואל ,בינתיים אני רואה שאתם בובות ,כולכם אוטומטית מרימים את היד.
גב' דיין-היו"ר:
תקבלו רשות דיבור כל מי שביקש ,או שנפסיק את הדיון .ראובן ,בבקשה.
מר מדואל:
כשאנחנו מרימים,
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אל תפגע באנשים.
מר מדואל:
אתם מרימים אוטומטית מצד שני.
מר גפן:
אתה מרים אוטומטית לפי מה שאומרים לך.
מר מדואל:
אתה לא ראית שאתם מרימים אוטומטית?
מר גפן:
אתם מרימים אוטומטית.
גב' דיין-היו"ר:
גפן ,אתה רוצה להפסיק בבקשה?
מר מדואל:
באותה מידה אתה מרים בסופר אוטומט.
מר גפן:
אני לא אמרתי לך מעולם שאתה בובה.
גב' דיין-היו"ר:
חצי שעה רשות דיבור.
מר מדואל:
אין מה לעשות ,מועצת בובות.
גב' דיין-היו"ר:
אני מפסיקה את הדיון הזה.
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מה שלא הולך,
גב' דיין-היו"ר:
אני מפסיקה את הדיון הזה.
מר מדואל:
לא ,אני מצפה לשיקול דעת אני מצפה לחשיבה.
גב' דיין-היו"ר:
שמעתם ,אני מפסיקה את הדיון הזה .אתם בלי לקבל רשות דיבור ,מיציתם אותו ,גמרנו .עכשיו,
אם יש למישהו הערות על השינויים בוועדת שמות ,לא על הנייר של ארנון  ,אלא ישירות על
השינויים בוועדת שמות או על התקנון המוצע ליקירי העיר,
גב' בן יפת:
אפשר לשאול למה שניהם ביחד?
גב' דיין-היו"ר:
לא לשאול .אפשר לקבל רשות דיבור.
גב' בן-יפת:
מה הקשר בין התקנון לבין הוועדות ,מינוי לוועדות .אני לא הבנתי איך זה יכול להיות באותו
סעיף? התקנון זה נושא בפני עצמו והשינויים בוועדות זה נושא אחר.
מר לייבה:
התקנון עומד לבד.
גב' בן יפת:
ועדות עירוניות מינויים ושיניים ואישור תקנון.למה אני מבקשת שזה יופרד.
גב' דיין-היו"ר:
ככה זה הוצג לי.
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אפשר להפריד ,אין בעיה.
מר גלעדי:
יעל ,אני מצטרף כממלא מקום של שלמה מסלאווי בוועדת שמות והנצחה.
גב' דיין-היו"ר:
עוד לא אישרנו את זה.
מר גלעדי:
אבל תרשמי.
גב' דיין-היו"ר:
רשמתי .אתם לא מחכים לדיון בעניין עצמו ,אתם נסחפתם לאיזה מחוזות אחרים לגמרי.
מישהו רוצה להתייחס בבקשה לשינויים בועדות עירוניות בלבד?
מדואל .אני יודעת ,אני אלך לפי הסדר.
קריאה:
ומה עם השמות?
מר לייבה:
בנפרד ,בנפרד.
מר מדואל:
מה שאני רואה כאן.
גב' דיין-היו"ר:
את רוצה לנהל את הישיבה? די ,כולם דיברו ,עכשיו אני הולכת לפי סדר השעון ,לא מוצא חן ,נגיע
גם לשעה .6
גב' בן-יפת:
תלוי מאיפה מסתכלים.
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את יודעת מה סדר השעון? את יודעת לאן השעון הולך? לא ,את לא יודעת ,אז הוא הולך ככה .אני
מתחילה משם.
מר לדיאנסקי:
יש למיטל שעון דיגיטלי .יש לה שעון דיגיטלי ,היא לא יודעת איך המחוגים עוברים.
גב' דיין-היו"ר:
טוב בעיה ,בית ספר עממי.
קריאה:
שעון ביולוגי.
גב' וולנר-גלעד:
זו היתה הערה סקסיסטית.
מר מדואל:
יש כאן תוספת של  4שמות ,רגע ,סליחה יעל ,אני מדבר ואת קופצת ,רגע.
גב' דיין-היו"ר:
לא .כי אתה עוד לא שמעת את השמות שבתוספת.
מר מדואל:
אני שומע ,יש לי אותם כאן מולי.
גב' דיין-היו"ר:
לא ,אחד יש לך.
מר מדואל:
יש לי את ויסנר ,יש לי את מזרחי ,את גפן ,ואת נופר נוחי -נציגת הגימלאים.
גב' דיין-היו"ר:
בסדר ,אז אני רוצה להוסיף.
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סליחה יעל.
גב' דיין-היו"ר:
אבל יש תוספת ,זכותי להוסיף את התוספת .יש תוספת שמופיעה לכם בדף וכנראה לא קראתם,
וזה שארנון גלעדי יהיה ממלא מקום בוועדת שמות ,ממלא מקום של שלמה מסלאווי .ויש תוספת
נוספת בוועדת הספורט ,שיואב בר-זאב יהיה ממלא מקום של מירב בן-ארי מתל-אביב 1-בוועדת
הספורט .עכשיו בבקשה ,תוסיפו את השמות האלה לדיון.
מר מדואל:
הרי ידוע ,הרי ידוע שחברי ,יעל ,יו"ר המועצה.
קריאות
גב' דיין-היו"ר:
תעשו את זה מסודר.
קריאה:
נעשה את זה פעם הבאה.
מר מדואל:
הרי הסיעות שמוזכרות כאן וחבריהם קיבלו את השמות האלה לפי מפתח מסוים .אני לא ראיתי,
גב' דיין-היו"ר:
תמר בבקשה ,תמר בבקשה .כן.
מר מדואל:
אני שואל כאן את מי שקבע את השמות האלה ומי שאת המפתח העביר לכולנו ,נלקחה בחשבון
במפתח השמות הזה .מדובר כאן על עוד  4-5מינויים בוועדות עירוניות ,אנחנו בדקנו בזמנו את
המפתח ללא התוספת הזאת ,ולדעתי ,ואני לא אופתע כלל וכלל שלעיר לכולנו מגיע ייצוג לפי
המפתח .אם יש כאן  4-5שמות ,מדובר על פניו שלעיר לכולנו מגיע נציג באותם מינויים ,כ.20%-
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אני מוכן לתת לעיר לכולנו  2נציגים בוועדת בעלי חיים וטבע עירוני.
גב' דיין-היו"ר:
תודה רבה.
מר מדואל:
סליחה ראובן ,סליחה .אני מבקש לעכב את ההצבעה בעניין עד לבדיקה של מנכ"ל העירייה או
היועץ המשפטי בעניין.
גב' דיין-היו"ר:
אני מבקשת מאור ,אני מבקשת אותך לבדוק אם השמות שמוצעים כאן היו שמות,
בבקשה ,זה ממש בלתי אפשרי ,בלתי אפשרי להתנהל ככה .אני מבקשת לבדוק האם השמות
שמוצעים ,לא ממלא המקום אלא השמות הנוספים ,האם הם היו בהקצאה הראשונית ,והיה
כתוב ,אני יודעת לפחות לגבי שמוליק ,היה כתוב-תל-אביב  1מבלי איוש שמי .עכשיו אנחנו מנסים
להשלים את האיוש השמי למקומות שהם היו רשומים רק לפי הסיעה .אז זו התשובה ,אני מוכנה
לבדוק אבל זה ממש נבדק.
מר גולדרינג:
מי נציג האופוזיציה בוועדה הזו?
גב' דיין-היו"ר:
יש ממלא מקום שכמובן.
מר גלעדי:
זעפראני ,זעפראני.
מר ויסנר:
אתם רוצים את בביוף?
מר מדואל:
הנושא הזה בכל אופן ייבדק?
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אפשר להתקדם בסדר? לא בסדר ,הכוונה להעביר אליך ממדואל .בסדר .יואב בבקשה .יש לך
הערה נוספת? בבקשה.
מר גולדרינג:
מאור אמר שהוא יבדוק לי ,מה תבדוק לי?
מר בנימיני:
אני אבדוק לך אם יש זכות לאופוזיציה להיות.
קריאה:
לפי המפתח.
מר גולדרינג:
הזכות של יצוג באופוזיציה היא לפי דעתי מסעיף 150א'.
גב' דיין-היו"ר:
הרי הוסבר לו ,הוא יבדוק .אתה רוצה להגיד לו עוד פעם? בסדר.
מר גולדרינג:
אז אני פונה ליועץ המשפטי.בסדר.
גב' דיין-היו"ר:
זה ממש לא שייך לאישור השינויים שמוצעים כאן.
מר גולדרינג:
זה בהחלט שייך.
גב' דיין-היו"ר:
אז אמרו לך שיבדקו את הזכאות העתידית ,כאן יש אישור שמות ,כאן יש שמות לאישור.
מר גולדרינג:
השאלה שאני שואל ,יעל ,תני לי להתבטא ,תני לי להתבטא רגע.
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אני אתן לך ,אתה מתבטא בערך  3/4הזמן של המועצה.
מר גולדרינג:
לא ,עכשיו אני ברשות דיבור.
גב' דיין-היו"ר:
בבקשה.
מר גולדרינג:
את הענקת לי את רשות הדיבור.
גב' דיין-היו"ר:
בבקשה .תגיד לחברים שיאפשרו לך גם.
מר גולדרינג:
תודה רבה לכולם.
אני רוצה בבקשה לפנות ליועץ המשפטי ,מתוך שאלה -גם לגבי הוועדה הזאת ,וגם אפרופו זה-
לשאר הוועדות העירוניות.
גב' דיין-היו"ר:
סליחה ,היועץ המשפטי אומר שלא בעת הזו.
מר גולדרינג:
יעל ,תני לו לענות לי.
עו"ד סלמן:
הנושא.
מר גולדרינג:
רגע ,שנייה ,אני עוד לא שאלתי את שאלתי .עוד לא שאלתי את שאלתי אבל ,אתם לא יכולים פה
לנחש את השאלה.
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רואים את זה עליך ,זה כתוב.
גב' דיין-היו"ר:
שאל ,שאל.
מר גולדרינג:
אבל בכל זאת אני רוצה לשאול את שאלתי .אני רוצה לשאול.
עו"ד סלמן:
קבעת קביעה לפני השאלה.
מר גולדרינג:
לא.
עו"ד סלמן:
כן .אמרת שאתה רוצה להתייחס לנושא של הוועדות בכלל .וזה התשובה היא ,אתה מרשה לי
לענות על זה?
מר גולדרינג:
אבל יכול להיות שלא תקלע נכון לשאלה.
עו"ד סלמן:
אני אומר שזה נושא שכבר נדון,
גב' דיין-היו"ר:
תן לו לשאול את השאלה ,ונעבור עם זה.
עו"ד סלמן:
והייתי אתך בדיאלוג מתמשך בנושא הזה ,ובדקנו שהיחס ,היחסיות של סיעות המועצה נשמרת
בוועדות ,ואני לא מתכוון עכשיו לנצל את השאלה לגבי הוועדה הספציפית הזאת בשביל לפתוח
מחדש את כל הנושא של מינויי הוועדות.
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או קיי .אז באמת כנראה שלא קלעת ,לא ניחשת נכון את מה שרציתי לומר .מה שרציתי לומר-
שאמנם התדיינו בנושא בתחילת הקדנציה ,לפני כשנה ,ואולם מאז חלפה שנה
עו"ד סלמן:
ולמדתם.
מר גולדרינג:
וגם אנחנו למדנו וגם כל המועצה למדה לא רק מתוקף הסכמים קואליציונים -מהי אופוזיציה,
אלא גם מתוקף מהי התנהגות בהצבעות .ולאור השנה הזו אני רוצה לשאול שוב את היועץ
המשפטי מעל במה זו -האם הוא חושב שנציגי ש"ס יכולים להוות את אותו מקום שמור לחברי
אופוזיציה בוועדות העירוניות ,גם לגבי הוועדה הזו ,שבה ,כפי שאמר ארנון גלעדי ,גם שמה חשוב
מאוד.
גב' להבי:
אין נציג של ש"ס בוועדה הזו.
מר גולדרינג:
אז אם אין נציג של ש"ס בוועדה הזו אז אין ייצוג לאופוזיציה כפי שמורה החוק .אז אני מבקש
את חוות דעתו של היועץ המשפטי .אני רוצה את זה עכשיו.
גב' דיין-היו"ר:
אתה רוצה עכשיו ,הוא אומר לך שיבדקו.
מר גולדרינג:
אני רוצה שהייעוץ המשפטי יענה ולא יו"ר המועצה.
עו"ד סלמן:
התשובה היא שבוועדות רשות אין חובה לכלול נציג של האופוזיציה ,בוועדות רשות.הוועדה הזאת
היא לא וועדת חובה על פי התקנון ,על פי הפקודה ,ולכן אין חובה לכלול בה חבר אחד של
האופוזיציה ,והיחסיות-כפי שהיא חושבה לגבי סה"כ וועדות המועצה ,היא חושבה בעת המינוי
שלהם ובעניין הזה לא חל שום שינוי .אני כן מזמין אותך ,אם אתה חושב ,ואם אתה אומר
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שלמדת אחרי שנה ויש לך איזה תובנות חדשות ,אז אתה בהחלט מוזמן לפנות אלי או בעל-פה או
בכתב ואני אבדוק את זה ,ואני כמובן אענה לך ,אבל לא ב TIMING-הזה או בפורום הזה.
מר גולדרינג:
אני מודה לך על תשובתך.
גב' דיין-היו"ר:
תודה רבה ,הגענו לראובן.
גב' בן-יפת:
אני גם מבקשת.
מר לדיאנסקי:
אני בענין התקנון .בואו נגמור את הוועדות ואחר כך נעבור לתקנון.
גב' בן יפת:
אני רוצה לדבר גם על מה שקרה בוועדה עצמה ,מה שארנון גלעדי סיפר לנו ,וגם עם העובדה,
גב' דיין-היו"ר:
סליחה ,אני אשאל .אתם רוצים היועץ המשפטי ,האם אפשר לדבר מתוך הוועדה?
מר לייבה:
היועץ המשפטי ,האם אפשר לדבר?
גב' בן-יפת:
בטח שאפשר לדבר .לקראת הטיעון של מה שאני רוצה להגיד ,להתנגד.
מר לייבה:
כאן מדובר על מינוי .האם אפשר בזמן המינוי להביע דעה על העולם.
גב' בן-יפת:
סליחה ,אני מסבירה לכם ,אני מסבירה למה.
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אני מצטער ,אני לא מצליח לעקוב אחרי הקצב של השאלות.
גב' בן-יפת:
גם אני לא מצליחה לעקוב אחרי.
עו"ד סלמן:
אבל ברור שאי אפשר לדבר על נושא שהוא לא עומד על סדר היום.
גב' בן-יפת:
אבל הוא עומד על סדר היום.
גב' דיין-היו"ר:
לא ,סליחה.
גב' בן יפת:
יעל ,אני אגיד משפט אחד,

עו"ד סלמן:
תסבירי איך הוא עומד על סדר היום.
גב' בן-יפת:
איך הולך הליך לוגי של הסבר של התנגדות .אני מתחילה מנקודה מסוימת ,מסבירה למה אני
מתנגדת ,לעתים לא תבינו את זה עד שתשמעו את שלושת המשפטים.
גב' דיין-היו"ר:
תודה רבה.
גב' בן-יפת:
אין מה לעשות ,ככה זה עובד.
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היועץ המשפטי ,אני ממש לא ,אין לי תשובות לדברים האלה .אין לי תשובות.
עו"ד סלמן:
לא ,אני אומר ,בואי תסבירי איך זה נוגע לסדר היום.
גב' בן-יפת:
סליחה ,אם אני רוצה לקרוא שיר שאני חושבת שהוא קשור לעובדה שפאר ויסנר לא יכול להיות
בוועדה ,אני אקרא שיר ,אתם לא תגידו לי.
גב' דיין-היו"ר:
את לא יכולה להגיד שפאר ויסנר,את מתנגדת לפאר ויסנר שיהיה בוועדה?
גב' בן-יפת:
לא ,אבל אני יכולה להסביר,
גב' דיין-היו"ר:
תחזקי את זה בשיר.
גב' בן יפת:
זה מה שמפריע לך? הלמה.
קריאה:
זה מה שעל סדר היום.
גב' בן יפת:
אני לא רוצה שיר ,זה היה דוגמא.
מר לדיאנסקי:
שיר של זהר ארגוב .בדד.בדד.
עו"ד סלמן:
יעל תתבטאי ,יעל אנחנו מקשיבים ,אנחנו מקשיבים.
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תודה.
קריאות
גב' בן-יפת:
את פרטי הגזענות ההגמונית תשלחי לי במייל ,אני מבטיחה לקרוא בפעם הבאה.
גב' דיין-היו"ר:
תודה רבה .את מתחרה ב..
גב' בן יפת:
קראת את זה? זה יפה .אני שמחה שקראת ,אבל לא הפנמת .חבל.
גב' דיין-היו"ר:
את מתחרה במי שהוצאתי?
גב' בן יפת:
הוצאת אותה?
גב' דיין-היו"ר:
לא .מי שהוצאתי ,שישב מאחוריך.
גב' בן יפת:
היא מפריעה לי ,אז במקום שתשתיקי אותה,
גב' דיין-היו"ר:
אז אל תכניסי את המילה גזענות בהקשר הזה.
גב' בן יפת:
סליחה ,היא מדברת בצורה גזענית.
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אני מבקשת ,אל תמתחו את זה .יש ביטויים שלא סובלים אותם.
גב' בן יפת:
זה רשות הדיבור שלי ,היא מפריעה.
גב' דיין-היו"ר:
בסדר ,אז לא מתאים למועצת העיר להיות חלק מהאשמה של חברת מועצה אחרת בדברי גזענות.
לא מתאים.
גב' בן יפת:
אם היא אמרה לי משהו שהוא נשמע לי גזעני אני יכולה להגיד לך.
גב' דיין-היו"ר:
את יכולה ,אבל זכותי גם לבקש ממך להוציא את זה מהפרוטוקול.
גב' בן –יפת:
מחובתך להגיד לה לא להפריע לי.
גב' דיין-היו"ר:
יש הבדל בין לא להפריע לבין להאשים בגזענות.
גב' בן-יפת:
בבקשה ,תסבירי לה שהיא לא יכולה להפריע לי ברשות הדיבור.
מה שרציתי להגיד זה ,שכשאנחנו הולכים ברחובות העיר תל-אביב אנחנו הולכים ברחובות מאוד
מאוד מסוימים .רחובות שהם בשמות מאוד מסוימים ,מצבע מאוד מסוים ,ברובם הם גברים,
ברובם הם אשכנזים ,אין ייצוג למזרחיים ,כמעט ואין יצוג לנשים ,וזה אחד מהדברים שוועדת
ההנצחה ,שמות והנצחה צריכה להחיל ,זה יותר נציגים ונציגות עם דעות אחרות ,לא הדעות
ההגמוניות ,הדעות הרגילות ,אנשים שיש להם דעה ביקורתית .למשל כשמביאים הסטוריון ,אני
לא יודעת מי זה ההסטוריון ,אני עשיתי עליו גוגל לפני כמה חודשים ,אבל אני חושבת שיש עוד
הסטוריונים-שיש להם דעות ביקורתיות על מה שקורה .למשל ,אני משערת שרוב האנשים בוועדה
אכן חושבים שמדובר ב 100-שנה לתל-אביב ולא ב.105-או למשל שחושבים שמי שייסד את העיר
ומי שבנה את כל העיר הם אנשים מאוד מסוימים ,ולכן הם צריכים להיות מונצחים .אני יכולה
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להגיד שאחת מחברות הוועדה ,שאיתרא מזלי ,ועכשיו אני הולכת לחשוף פרט מביך ,והייתי
שותפה לטיול שבו היא דיברה ,כשהגענו לרוטשילד פינת הרצל היא הסבירה לנו שכל ערב אחוזת
בית ,כשערב היה יורד על שכונת אחוזת בית ,היה מגיע התימני ומדליק את הפנס הראשון של
שכונת אחוזת בית.
מר גלעדי:
והכובסת הפולנייה.
גב' להבי:
השם התימני הזה שהדליק את המנורה.
גב' בן-יפת:
אם זה יקרה ,זה עוד עלול לקרות בהרכב של וועדת שמות והנצחה .
מר גלעדי:
היום יש לנו כובסת פולניה בבית ,דרך אגב.
גב' בן-יפת:
עכשיו ,אני חושבת שבהחלט צריך לעשות שינוי רדיקאלי בוועדה שקיימת ,כדי לגרום לכך שילדים
וילדות ונשים וגברים שלא מגיעים מאותו מלייה ,מאותם מקומות שבהם הדרך לאוניברסיטה
היא ברורה ,כי לומדים בבית ספר שבו ידוע שמשם מגיעים ,שמגיעים מאזורים מאוד מסוימים
של העיר ,כדי לעשות את השינוי הזה ,כדי שנוכל באמת להגיד שהעיר תל-אביב יפו היא עיר רב
תרבותית ,ולא העיר הלבנה שמתהדרת במשהו שהוא לא שלה ,אני חושבת שצריך להעביר את כל
וועדת השמות הזאת רביזיה מחדש ,ובטח לחשוב על תמהיל האנשים.
תודה.
גב' דיין-היו"ר:
תודה רבה.
אחמד ,בבקשה.
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בכפוף לאישור שלנו כסיעת מר"ץ אני רוצה להדגיש את החשיבות של נוכחות של נציג ערבי
בוועדה ,בהמשך לרוח הדברים שנאמרו כאן ,ואת המחוייבות של ראש העיר לענין -כפי שהבטיח
לסיעת מר"ץ ,למנות נציג ערבי לוועדה בהקדם האפשרי .נא לרשום את זה לפרוטוקול בבקשה.
גב' דיין-היו"ר:
ראש העיר הבטיח ,מאחר שאני הייתי שם ומיטל היתה שם ,ראש העיר הבטיח שבאותו חלק שבו
יש  5,6אנשי ציבור ,הוא הבטיח גם לארנון וגם למיטל שאפשר את החלק הזה להרחיב .לא את
נציגי הסיעות ,אלא את החלק של מומחים –הסטוריונים וכן הלאה ,לעיר תל-אביב ,את החלק
הזה אפשר להרחיב ,והציע שאם יובאו בפניו שמות ראויים מבחינה אקדמית או מבחינה,
מר גלעדי:
נכון ,אני אמרתי למיטל שאני אעביר לה שם מיפו.
גב' דיין-היו"ר:
ויהיו ביניהם ,יהיו שמות של ערבי ומזרחי כפי שארנון ביקש ,או מהמגזר האחר שהוא מייצג,
מר גלעדי:
אני לא מייצג מגזר ,אני צברי .אני צברי ,אני לא מייצג ,אני דור שלישי בארץ.
אני לא מייצג מגזר.
גב' דיין-היו"ר:
אנחנו נעבור לדיון על התקנון.
מר גלעדי:
אני רק סיכמתי עם מיטל ,שאת הנציג הערבי -אני מביא אותו.
גב' דיין-היו"ר:
נקרא לראש העיר ,בבקשה ,תקראו לראש העיר והוא יחזור ויאמר מה הוא אמר למיטל ולארנון
ביחס לתוספת אנשים לוועדת השמות
מר משהראוי:
אני מדבר על שיחה שהיתה לנו היום ,קיבלנו הבטחה חד משמעית,
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תביא את זה כתוב ,והמועצה תאשר את זה.
קריאה:
הוא אומר,על פי הבנתי ,ממה שראש העיר אמר לי ,כך הבנתי.
גב' דיין-היו"ר:
בסדר ,כך הוא הבין ,אבל .לא ,הם אמרו שזה תנאי להצבעה .יצביעו מה שירצו.
לא ,כי אני אשמח אם אתה תתייחס ,לפני חצות.
מר לדיאנסקי:
יש זמן.
גב' דיין-היו"ר:
ראובן ,התייחסות לזה.
קריאה:
אני רוצה.
גב' דיין-היו"ר:
בסדר ,הזמנתי אותו ,אני אסביר לו את זה ,בינתיים ראובן -התייחסות לפרוטוקול.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
אני אסביר ,מה הוא רוצה?
גב' דיין-היו"ר:
מה הבטחת לסיעת מר"ץ.
מר לדיאנסקי:
אדוני ראש העירייה ,גבירתי יושבת הראש ,חברי למועצה.
אני רוצה לפתוח באמת בברכה על כך שאנשי לשכת ראש העיר והשרות המשפטי עמדו
בהתחייבות מישיבת המועצה מלפני מספר חודשים להביא נוהל מסודר או תקנון לבחירת יקירי
העיר ,ויש לי כמה הערות בעניין התקנון .אני גם חושב שזה היה דבר נכון וראוי שהעבירו לחלק או
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לרוב ראשי הסיעות -את התקנון מספר ימים לפני על מנת להעיר הערות ,ואני עשיתי את מלאכתי
נאמנה והערתי הערות.
התקנון קובע שתוקם וועדה מייעצת לצד הוועדה שתיקרא ועדת יקירי העיר.
גב' בן יפת:
יעל ,הפרדנו בין שני הסעיפים ,הוא מתחיל לדבר לפני שאנחנו הצבענו על הוועדות.
גב' דיין-היו"ר:
אני ביקשתי לסיים את הדיון בשני הנושאים .מאחר שיש רק דובר אחד שביקש.
גב' בן יפת:
לא ,גם אני רוצה לדבר.
מר לייבה:
אז בואו נצביע על זה ואחר כך נעבור לתקנון.
מר לדיאנסקי:
אתם רוצים את כל הפתיח מהתחלה?
קריאה:
כן.
מר לדיאנסקי:
לא ,אין בעיה .לא ,אני לא זוכר מה אמרתי ,אני חייב להתחיל מהתחלה ,אז תקחו בחשבון.
מר לייבה:
אנחנו מצביעים.
גב' דיין-היו"ר:
על השינויים בוועדות עירוניות.
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מי בעד?
ה צ ב ע ה
בעד ה"ה:
.1

דיין

.2

חולדאי

.3

אגמי

.4

מזרחי

.5

אלון

.6

אסף

.7

בביוף

.8

ארנון

.9

מסלאווי

.10

זעפראני

גב' דיין-היו"ר:
זה לא שייך ,אתה נגד השינויים?
.11

גפן.

גפן ,על השמות אנחנו מדברים.
מיטל .מיטל לא?סליחה ,מיטל לא .אני מדבר רק על השמות ,לא על התקנון.
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
בואו ,בואו.
מר לייבה:
אתם מצביעים?
.12

חנה

.13

ראובן

.14
מי נגד?

דן.
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נגד ה"ה:
.1

רחל

.2

יואב

.3

יעל

.4

נוח

.5

מדואל

.6

עומר
נמנעים ה"ה:

 .1מיטל
 .2תמר
 .3אחמד
יש עוד מישהו שלא ראיתי?זהו.או.קיי.
בעד –  14חברי מועצה ,נגד –  6חברי מועצה ,נמנעים 3 -חברי מועצה.
עכשיו הנושא הבא.
החלטה :ועדות עירוניות -מינויים ושינויים בוועדות -מ א ו ש ר.
מחליטים בהתאם לסעיף  150לפקודת העיריות ובהמשך להחלטת המועצה מיום  16/2/2009ו –
 ,25/5/2009למנות את הנציגים בוועדות עירוניות כמפורט להלן:

 .1ועדת שמות והנצחה
 .1פאר ויסנר מסיעת הירוקים ,כממלא מקומה של חנה תמיר מסיעת הירוקים ,בוועדת
שמות והנצחה.
 .2שמואל מזרחי ,נציג סיעת תל אביב .1
 .3שמואל גפן ,נציג סיעת בגד.
 .4ארנון גלעדי נציג סיעת ליכוד מ"מ של שלמה מסלאווי מסיעת ליכוד.
 .2ועדה לעניין בעלי חיים וטבע עירוני
 .1נופר נוחי נציגת סיעת הגמלאים  ,כחברה בוועדה לעניין בעלי חיים וטבע עירוני.
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 .1יואב בר זאב מסיעת ת"א  ,1מ"מ של מירב בו-ארי מסיעת ת"א .1
גב' דיין-היו"ר:
בבקשה ,עכשיו אנחנו מדברים על התקנון.
מר לדיאנסקי:
אז אני אחסוך את הברכות ואני אמשיך מהסעיף הראשון ,לעניין הוועדה המייעצת שמופיע
בתקנון.
מר גלעדי:
אתה מסתכל על הפרוטוקול החדש ,המתוקן?
מר לדיאנסקי:
אני מסתכל על תקנון שקיבלתי יחד עם החומר למועצה .תן לי  ,אני אסיים את דברי ,זה יהיה
קצר ותמציתי ,כך שאפשר יהיה להבין את זה ולשלב את זה אולי עם מה שכבר תוקן בתקנון
המתוקן.
נקבע בתקנון עצמו לגבי הוועדה המייעצת ,שהיא בעצם אמורה להיות זו שהיא תסנן את שמות
המועמדים לקבלת אות יקיר העיר ,והיא תהווה מעין וועדה מסדרת כזאת .אני חושב שמאחר
ומוצע להקים וועדת יקירי העיר שתכלול גם חברי מועצה וגם נציגי ציבור ,אני סמוך ובטוח
שאותה וועדה תוכל להתגבר על העומסים העצומים של מספר עשרות מועמדים שיוגשו ,והיא
תוכל לסנן .אני לא חושב שאנו צריכים להקים איזושהי מועצה ציבורית או וועדה מייעצת,
שתיקח את כל שמות המומלצים ותסנן אותם ל 24-36-מועמדים ,זה מעקר מתוכן את תפקידה
של הוועדה ,אין שום טעם ואין שום סיבה .אנחנו יודעים ,למשל דיברו קודם על וועדת השמות,
וועדת השמות מקבלת שורה ארוכה של מועמדים מומלצים ועוברת עליהם בצורה מאוד
סיסטמטית ,מקבלת את ההחלטות בצורה כזו או אחרת ,יש כאלה שיגידו-בצורה נאותה יותר או
נאותה פחות .גם וועדות הפרס למיניהן ,של עיריית תל-אביב ,פרס סוקולוב ,פרס רוזנבלום ,גם כן
מקבלים מאותם חברי הוועדה את מכלול השמות והם מסננים אותם .לכן הוועדה המייעצת היא
מיותרת .אני מציע ,במקום וועדה מייעצת להקים צוות מקצועי מבין עובדי העירייה ,שאותו צוות
ידאג לכל ההיבטים הטכניים ,המינהליים ,הבירוקרטיים ,העברת טפסים ,דאגה לפרסום ,ריכוז
מועמדויות ,טיפול מזכירותי וכו'.
הדבר השני שאני רוצה לומר זה לגבי הנטל שהוא נטל מבחינתי לא סביר  ,על כל אדם שרוצה או
שמן הסתם רואים בו אדם ראוי להיות מועמד ,צריכים להגיש  3טפסי המלצה ,כלומר שלושה
אנשים צריכים להמליץ על אדם שהוא ראוי להיות יקיר העיר  .אני סבור שזה נטל שהוא לא
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מידתי ,ניתן להסתפק בהמלצה אחת ,לכל היותר שתי המלצות ,לא צריך עכשיו להעסיק אנשים
בהבאת המלצות מאנשים כאלה ואחרים ,זה מיותר ,זה מסרבל ,זה גורם בסופו של דבר לכך
שאנשים יגידו -טוב ,יש כל כך הרבה בירוקרטיה ,אני לא רוצה להגיש פלוני או אלמוני כמומלץ
לקבלת יקיר העיר.
והדבר הנוסף ,זה לגבי אופן בחירת הוועדה עצמה :ראשית אני רוצה להזכיר ,גם למי שכתב את
התקנון  ,ארנון ,גם למי שכתב את התקנון ,שחברי המועצה עצמם הם הם,הם נציגי הציבור.
אנחנו לפעמים מתבלבלים ושוכחים שיושבים פה  31אנשים שהם בעצם נציגי הציבור .הציבור
הגיע לפני שנה וקצת ונתן את אמונם ברשימות כאלה ואחרות ,בסופו של דבר אנחנו מרכיבים את
המילייה של נציגי הציבור בעיר .התקנון כפי שהוא נכתב ,ואני מבין שהוא תוקן עכשיו ,מדובר בו
על לפחות  1/3מחברי הוועדה יהיו נציגי ציבור .כשאומרים לפחות ,בסופו של יום יכולים להגיע גם
ל 80%-ו 90%-נציגי ציבור ,ורגליהם של חברי המועצה,
גב' דיין-היו"ר:
נמחק הלפחות.
מר לדיאנסקי:
אז אני מודה על כך שנמחק הלפחות ,וזה גם הראה לי בחוץ מאור אבל היה חשוב לי להזכיר את
העניין ,למען הגילוי הנאות.
מה שאני בעצם מבקש להכליל בסעיף הזה של מינוי אותה וועדה ,זה שהוועדה תורכב מכל ראשי
הסיעות שמרכיבים את מועצת העיר ,או אדם מטעמם שהוא חבר מועצה .אין שום ספק שזאת
וועדה שצריכה להיות על ידי כמה שיותר אנשים שהם נותנים זוויות שונות והם יכולים לתת
איזהשהם  INPUTSשהם שונים אחד מהשני ,ולהוסיף לכך עוד  5נציגי ציבור חיצוניים מה
שנקרא ,לתוך הרכב של וועדה שכזו.
והדבר האחרון ,שמאוד חסר לי בתקנון הזה ,זה בעצם ,אני רוצה לדעת מה הזכאויות של אדם או
אשה ,גבר או אשה ,שמקבלים את אות יקיר העיר תל-אביב .יש כל מיני הסדרים שהם נעשים
באופן כזה שהם לא כתובים שחור על גבי לבן על תקנון .יש הסדר של קבלת חנייה בחניוני אחוזות
חוף ,יש הסדר שבו אותם יקירים מוזמנים פעמיים בשנה להרמות כוסיות שראש-העירייה עורך.
מר גלעדי:
גם זר פרחים שולחים להם –כשהם מגיעים לעולם הבא.
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זר פרחים כשהם מגיעים לגיל חשוב.
מר גלעדי:
לא לגיל ,כשהם הולכים לעולמם גם.
מר לדיאנסקי:
ואני מציע בעצם להסדיר בתקנון מספר דברים ,ואני אעשה את זה בקצרה:
.1זה שכל יקיר ,יקירה יקבלו טקס ,יקבלו מגילת קלף שבו יצויין גם נימוקי הוועדה ,בנוסף לזה
איזהשהו מדליות או כל דבר אחר שהוחלט לגביו.
הדבר השני ,שמקבלי האותות יוזמנו לארועים חגיגיים שייערכו על ידי העירייה.
הדבר השלישי ,שעיריית תל-אביב ,אדוני היועץ המשפטי ,אני לא יכול ,יש לי חלוקת קשב לא
מוצלחת .התנצלותך מתקבלת.
אני חושב שהעירייה צריכה לנהל ספר יקירים באתר האינטרנט ,שלכל יקיר יהיה בעצם דף -שנדע
מיהו  ,מה קורות חייו ,תמונתו וכו' .ברכה ליום ההולדת כבר ארנון הזכיר .והדבר האחרון -זה
להסדיר גם את הנושאים האחרים ,כמו כניסות למוזיאונים.
רוחיק ,כמו שהיו אומרים בבית ספר ,את רוצה לספר לכולנו שגם נצחק ,כי את נורא מפריעה לי.
גב' דיין-היו"ר:
לא ,היא ממש לא רוצה.
מר לדיאנסקי:
כי אם זה כל כך מצחיק ,אולי כולנו רוצים לדעת.
אני כבר מסיים ,זמני תם ,אבל רוחיק נורא מפריעה לי .היא לא מתאפקת ,כנראה שלא שחית
היום מספיק.
גב' דיין-היו"ר:
 ...היא מפריעה לך.
מר לדיאנסקי:
והדבר האחרון זה באמת להסדיר את עניין הכניסה למוזיאונים ,אם יש דבר כזה בחינם ,לחניונים
שבבעלות אחוזות החוף ,וכל דבר ועניין שיקיר העיר מקבל בדין.
תודה רבה.
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אני אנסה לדבר יותר בקצרה קצת ,כי השעה נוקפת.
מר גלעדי:
יואב תתחשב ,יש עוד ישיבה אחרי זה.
מר גולדרינג:
כן ,אני יודע.
להתייחס למספר דברים קצרים ותיקונים.
קודם כל אני מברך על הצגת התקנון .אני זוכר שבשנה שעברה ,עם אישור יקירי העיר אנחנו
ביקשנו שיהיה תקנון מסודר ואני מאוד שמח שבמידה וקלענו לדעת גדולים ,או שהיוזמה הזאת
באה כשלעצמה ,אז אני שמח על כך שהיא מוצגת לנו היום.
מר לדיאנסקי:
יואב יואב,
מר גולדרינג:
לא הפרעתי לך.
מר לדיאנסקי:
לפי מה שאני זוכר ,ראש העירייה הוא זה שאמר שיהיה תקנון מאוד מסודר.
מר גולדרינג:
לא הפרעתי לך ,לא הפרעתי לך.
מר לדיאנסקי:
הוא הודיע שיהיה תקנון מסודר.
מר גולדרינג:
כי ביקשנו.
מר מדואל:
הוא לא אמר את זה מיוזמתו.
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עכשיו אני רוצה להתייחס לכמה דברים
גב' דיין-היו"ר:
בבקשה ראובן ,כרגע סיימת.
יואב ,בבקשה.
קריאות
גב' דיין-היו"ר:
מספיק כבר ,בבקשה .תמשיך .לא בסדר ,אל תענה לו ,זה הכל.
מר גולדרינג:
אני רק אמרתי ראובן אל תפריע לי ,ראובן אל תפריע לי.
גב' דיין-היו"ר:
די ,זה ישיבה אחרונה עם הסידור הזה ,בכל מקרה.
מר גולדרינג:
אני רוצה שבכל מקום שבו מופיע חברי וועדת יקירי תל-אביב ,יצויין חברי וועדת יקירי תל-אביב-
יפו .אני מבקש שנשנה את זה בכל מקום.
גב' דיין-היו"ר:
ככה מופיע בראש התקנון.
מר גולדרינג:
נכון ,אבל בכל שאר המקומות מופיע יקירי תל-אביב ,ואני מבקש שיצויין יקירי תל-אביב-יפו.
מר גלעדי:
אל תדאג ,לא ניתן ליפו לברוח מאתנו .לא ניתן ליפו.
מר גולדרינג:
אז אני רוצה שהוועדה תיקרא -וועדת יקירי תל-אביב יפו .בלי מקף ,עם מקף.
דבר נוסף שאני מבקש  ,ואני מציע,וחבל לי שהצעירים ,אסף,
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אפשר להפסיק את הדיאלוגים הקצרים,
קריאה:
זו תרומתך לדיון היום.
גב' דיין-היו"ר:
סיים את הצעתך.
קריאה:
אתה תרמת רבות אסף היום לדיון.
התרומה שלך לא תסולא בפז.
מר גולדרינג:
אני רוצה להפנות את דברי בעיקר ליו"ר סיעת הצעירים ולומר שלדעתי,
מר זמיר:
חבר'ה ,אני מצהיר רשמית שלסיעת הצעירים יש פחות עניין בנושא יקירי העיר נוכח העובדה
שתנאי סף הוא להיות בן .70
מר גולדרינג:
זה מה שאני רוצה בדיוק להציע ,אני רוצה להציע שזה לא יהיה ,שאנחנו נוריד את התנאי של גיל
העולה על .70
מר זמיר:
אני לא חושב שזה נכון.
מר גולדרינג:
חכה ,תגיד את זה כשיגיע תורך.
גב' דיין-היו"ר:
תמשיך עם ההצעה.
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אבל אני רוצה בבקשה לנמק את הצעתי.
אני חושב שיש עוד הרבה מאוד אנשים ,נשים ואנשים ,שעוד טרם שיגיעו לגיל  70כבר הספיקו
להיות יקירינו .אני רוצה לצין למשל את נועם הופשטטר ,שבחודשים האחרונים עמל והפך את
התקציב של העירייה ,בעזרת מכשיר שנקרא תקציבולטור ,הצליח להפוך את התקציב ,לקדם עוד
קצת במעט את השקיפות של התקציב העירוני .הוא למשל עוד לא הגיע לגיל  ,70אבל כבר לדעתי
הוא יקיר העיר תל-אביב יפו.
שאלה:
בן כמה הוא?
מר גולדרינג:
הוא צעיר מאוד אפילו ,הוא בן  30ו..
אני חושב שגם אסף זמיר בסוף הקדנציה הזאת עשוי לקבל את התואר הזה,
מר זמיר:
אני מוותר.
מר גולדרינג:
אני מבין שאתה מוותר ,אבל אני חושב ואני מציע את זה בשם הצעירים-שלא מיוצגים אולי על ידי
סיעת הצעירים שיתנגדו לזה ,אני מציע שיש הרבה מאוד יקירות ויקירים שיכולים להגיע להיות
במעמד הזה גם טרם שיגיעו להיות בגיל  ,70ואני מבקש שיצביעו על כך.
יעל ,יעל דיין.
גב' דיין-היו"ר:
אני שומעת אותך ,יש לך עוד  2דקות.
מר גולדרינג:
אני רוצה שיצביעו על כך ,גם על התיקונים שאני מציע.
גב' דיין-היו"ר:
בבקשה יעל.
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אז קודם כל אני חושבת שזה באמת ראוי שסוף כל סוף יש תקנון שכתוב ,כי ממה שראינו בשנה
שעברה.
מר גלעדי:
אנחנו מודים לפאר שהכין אותו.
גב' בן יפת:
אנחנו מברכות פאר ,אנחנו מברכות על זה שיש סוף כל סוף תקנון כתוב.
מר ויסנר:
מברכות או מברכים?
גב' בן-יפת:
מברכות.
כשהגענו במרץ לראות את הרשימה של יקירי העיר ,ראינו שבעצם הרשימה שמגיעה אלינו היא
רשימה סגורה ,שבעצם כל הליך קבלת ההחלטות .עוזי ,אתה עושה את זה גם לי ,אתה מפריע לי
כשאני מדברת .הרשימה אמנם היתה מאוד מרשימה ,אבל הליך קבלת ההחלטות וההליך שבו
הגיעו אל אותם אנשים שבסופו של דבר זכו לאותות יקיר תל-אביב היה מן סוג של משהו שאולי,
סוג מפאיניקי ,אני יודעת איך נקרא לזה?
קריאה:
די ,די די.
גב' בן-יפת:
לא ,זה לא קללה אני חושבת ,אבל זה במובן הזה שזה סוג של שיחת סלון מורחבת .זאת אומרת,
שאנשים שיודעי דבר מודיעים למי שצריך ,חלק מהאנשים שקיבלנו לא רשמו מי הממליצים
שלהם ,לא ידענו איך הגיעו לאנשים האלה ,מי יודע על זה .אני בחיים לא ידעתי ,בתור תושבת תל-
אביב שנולדה בעיר הזו ,בחיים לא שמעתי על האופציה לשלוח המלצות .זה משהו שמי שנמצא
באותו מילייה שדיברנו עליו בוועדת שמות והנצחה ,נמצא גם באותו מקום שנותן את האותות
הנחמדים האלה.
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עכשיו ,עוד דבר .הבנתי ממה שחבר המועצה לדיאנסקי ציין -שהיו אנשים שבאותה שיחת סלון
מורחבת אכן קיבלו את התקנון לפני לראות והיו כאלה שלא .אנחנו באופן לא מפתיע לא קיבלנו
את זה לפני ,לכן אנחנו נעיר הערות כרגע.
יש סעיף אחד שמתייחס לגבי מי צריך לקבל את האות .כתוב -בקביעת מקבלי האות יובאו במניין
השיקולים המרקם המיוחד של אוכלוסית העיר וגיוון תחומי העשייה של המועמדים .אין ציון
לעובדה שאולי אטל פרידמן תעשה לנו איזהשהו מחקר -מי היו האנשים והנשים שלא קיבלו את
האותות עד היום ,האם הם היו במצב סוציו-אקונומי מסוים ,האם הם היו מחלק מסוים של
העיר ,מיהם האנשים האלה? לכן אני חושבת שכן צריך לפרט וכן צריך לבקש מידע לגבי מיהם
האנשים שקיבלו ,מיהם האנשים שנותנים ,כדי שנוכל בפעם הבאה ,בשנה הבאה כשנצטרך לתת
את אות מקבלי יקיר או יקירת תל-אביב-יפו ,לעשות איזהשהו שינוי שיתקן .אתה אתי גפן? אתה
לא איתי? א ,זה לא אתה ,זה זעפראני.
מר ויסנר:
את לא יכולה לרצות שכולם יהיו אתך.
קריאה:
אני אתך ,ראובן אתך.
גב' בן יפת:
לא נגמר הזמן.
אני חושבת שבאמת צריך לעשות ,לפני שקובעים בשורה אחת את כל מה שקרה בכל השנים
האחרונות -של הקריטריונים לקבלת האות ,שלא היו כתובים ונעשו בחדרי חדרים ,כדי לכתוב את
זה בצורה מאוד מפורשת ,מיהם האנשים שאנו רוצים להעניק להם ,מהם הקריטריונים הברורים,
ומה זה אומר רב תרבותיות .האם יכול להיות דבר שלמשל ,תהיה נציגה מיפו אחת ,כעלה תאנה,
כי אנחנו רואים שזה נעשה,
מר ויסנר:
אתם פוגעים סתם בנושא הזה ,באנשים.
גב' בן יפת:
אנחנו רואים שזה נעשה בוועדות שבהם יש את הערבי התורן ,את המזרחי התורן ,את האשה
התורנית ,ובעצם,
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ואת הג'ינג'י התורן.
גב' בן יפת:
לא צריך ,אתה נכנס כמו שאתה ,אתה לא צריך.
מר ויסנר:
תזהרי.
גב' בן יפת:
אתה לא צריך להיות שם כדי לקבל.
מר ויסנר:
מי שנכנס לכאן ,בדרך כלל יצא ,אני נשאר פה.
גב' בן יפת:
דבר נוסף ,אני רוצה להתייחס לעובדה שיש אוכלוסיות מסוימות ,שאם לא יעשה OUT
 ,REACHINGזאת אומרת לא יגשו כדי לבקש מהם להגיע ,נרשם שיפרסמו את זה באינטרנט,
יפה ,לא לכולם יש אינטרנט ,ויפרסמו את זה בעתונים .לא כולם קוראים עתונים.
שאלה:
מה את מציעה?
גב' בן-יפת:
אני מציעה שבמקומות מוחלשים ,שבהם אין אינטרנט ואין רכישה של עתון באופן יומיומי ,שבהם
יש מתנס"ים ,אני מקווה שלא יסגרו את זה בקרוב ,עוד מתנ"סים בדרום העיר או עוד ספריות,
מר ויסנר:
אני מציע לתת לה כרוז כזה בזמן שיש יקירי העיר ,היא תקח כזה כרוז,
גב' בן-יפת:
הוא מפריע לי .יעל ,אני מבקשת ,הוא מפריע לי.
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לא,עגלה בלי סוס ,ניתן לה כזה כרוז והיא תפרסם את זה.
גב' דיין-היו"ר:
תודה רבה פאר .זה הזמן של כולנו  ,בבקשה ,תן לה לסיים.
מר ויסנר:
מה לתת לה לסיים?
גב' בן יפת:
אתה מפריע לי פאר.
מר ויסנר:
בכוונה.
גב' בן יפת:
אתה מפריע.
מר לדיאנסקי:
יללה ,יללה ,תמשיכי.
מר ויסנר:
כן יעלי ,בבקשה.
גב' בן-יפת:
תודה רבה ,ואל תקרא לי יעלי.
מה שאני רוצה להגיד זה -שאני חושבת שבמקומות של אזורים מוחלשים ,כמו ביפו ,ובמקומות
בהם יש אוכלוסיות שאולי לא דוברות את השפה -כמו עולים חדשים ,הקהילה האתיופית,
הקהילה הפלסטינית ,אליהם לגשת ולעשות קריאה .זאת אומרת במתנ"סים ,מרכזים קהילתיים
כאלה ואחרים ,ספריות ,בתי ספר ,כן לגשת לאנשים האלה ולעשות נסיון,
מר ויסנר:
קול קורא.
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מחוזק יותר ,כדי להשיג יותר אנשים מהקהילה הזו ,כי דווקא הם אלו שלא מגיעים בדרך כלל
לקבל את אות יקירי תל-אביב.
מר לדיאנסקי:
אני מציע שעיר לכולנו ,במסגרת השקיפות ,תעשה זאת,
גב' דיין-היו"ר:
בבקשה.
גב' בן יפת:
בנוסף ,אני חושבת שצריך לכתוב את זה בשפות עברית ,ערבית ,אמהרית ורוסית .וצויין בתקנון
שלא יהיה אישור על קבלת התוקף .אני לא מבינה למה לא ישלחו טופס אישור  ,זה משהו שהוא
הכרחי.
אני רוצה גם לציין את העובדה שצריך להיות ברור מיהם נציגי הציבור ,על קריטריון של רבעים.
מי שלא מכיר את קריטריון הרבעים זה קריטריון שקבעה אותו ד"ר ויקי שירן ז"ל ,שארנון גלעדי
ביקש בוועדת שמות והנצחה להנציח אותה ,והסתבר לי שלצערי לא אישרתם ,לא אישרו את
האפשרות להנציח אותה .אבל היא התכוננה בעולם הפמניסטי,
גב' דיין-היו"ר:
בבקשה,זה ממש ,סליחה .קודם כל זמנך תם בשנייה זו.
גב' בן-יפת:
אני אומרת את המשפט האחרון .העקרון שד"ר ויקי שירן ז"ל כוננה היה -עקרון הרבעים ,שקבע
שבכל מקום שבו יש פאנל או איזהשהו מפגש שבו דנים על החלטות ,יהיה עקרון של רבע
פלסטיניות ,רבע יהודיות ,רבע מהקהילה האלט"בית ,ורבע של אשכנזיות .אני מבקשת שגם זה
יהיה בקריטריונים.
שהאשכנזים אומרים-אשכנזים ,את לא אומרת להם אשכנזיות ,זה אותו דבר.
גב' דיין-היו"ר:
הדיון הסתיים.
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אני מבקשת שיצביעו על כך.
גב' דיין-היו"ר:
יש לפנינו  3הצעות למעשה.
יש הצעה אחת לאשר את התקנון -עם התיקונים כפי שכולכם קיבלתם בכתב יד ,התיקונים
שמופיעים.
גב' בן יפת:
אנחנו לא קיבלנו תיקונים.
קריאה:
לא קיבלנו תיקונים
גב' להבי:
אז התיקונים..
גב' דיין-היו"ר:
התיקונים בכתב יד ,אם כך אני אקרא אותם.
אני לא אקרא את כל התקנון ,לא .את התיקונים.
בפסקה השנייה :קריטריונים לקבלת האות ,בשורה לפני האחרונה יש תוספת :חבר מועצה שגילו
מעל  70שנה וכיהן שתי קדנציות מלאות יהיה זכאי לקבל את האות ,אלא אם תתקיימנה נסיבות
מיוחדות שמצדיקות שלילת האות ,כגון הרשעה בעבירה שיש עמה קלון.
תיקון נוסף :לגבי אופן בחירת מקבלי האות.בסעיף הראשון ,שכתוב -לפחות שליש מחבריה,
מוחקים את ה-לפחות ,וכתוב :בראשה יעמוד יו"ר ששליש מחבריה יהיו נציגי ציבור והשאר חברי
מועצה או מי מטעמם.
זה לגבי וועדת יקירי תל-אביב ,הוועדה העירונית.
בסעיף  5בעמוד השני :הוועדה המייעצת .בסעיף , 5.1אחרי חברים שאינם חברי הוועדה ,יש
תוספת :הרכב הוועדה המייעצת יישקף ,במידת האפשר ,את מגוון האוכלוסיות והזרמים בעיר.
את השורה האחרונה אני מבקשת למחוק.
מר מדואל:
למה במידת האפשר? זה נותן פתח לא לשקף.
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סליחה ,אני מוכנה שכל מי שנמצא כאן יסביר.
כשכותבים ישקף ,אין שום מידתיות בזה.
מר מדואל:
כשכותבים במידת האפשר ,זה לא ישקף.
גב' דיין-היו"ר:
לא .סליחה .מידת האפשר זה אומר שלא יבואו  20איש ויגידו-אותנו לא שיקפו,
מר מדואל:
ישקף במידת האפשר את ההרכב והמספר.
גב' דיין-היו"ר:
זה מה שכתוב :ישקפו במידת האפשר את מגוון האוכלוסיות והזרמים בעיר.
מר גולדרינג:
מה עם ההצעה להוסיף את יפו? יעל? זה גם תיקון.
גב' דיין-היו"ר:
והשורה האחרונה כאן תימחק בסעיף הזה של  ,5.1שורה שמתייחסת למשקיפים.
אני רוצה עכשיו להודיע הודעה .אנחנו נקלוט את הדברים שהוצעו כאן על ידי ראובן ,על ידי יואב,
על ידי יעל ,ינסו לכלול אותם.
מר לדיאנסקי:
לא ,אני רוצה להעמיד את זה להצבעה.
גב' דיין-היו"ר:
אני אומרת לך ,אני אעמיד גם את זה להצבעה  .אם אתם מקבלים את האפשרות לדחות את
ההצבעה,
קריאה:
כן כן.
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לדחות את ההצבעה עד שאנו נגבש את ההצעות הסופיות.
עו"ד סלמן:
מי שיש לו הערות יוכל להגיש אותן בכתב אלינו ,ואנחנו נתייחס אליהן.
מר גולדרינג:
לייעוץ המשפטי? מי מנסח את התקנון? לאן מרכזים את הפניות?
עו"ד סלמן:
ללשכת היועץ המשפטי.
קריאה:
פה אחד נראה לי.
גב' דיין-היו"ר:
פה אחד מאשרים את דחיית ההצבעה ,והדברים שנאמרו כאן יילקחו בחשבון.
החלטה :המועצה מאשרת את דחיית ההצבעה בנושא תקנון להענקת אות יקיר/ת תל-אביב-יפו.
גב' דיין-היו"ר:
אני מבקשת הערה אישית.
ארנון נמצא כאן? ארנון .אני מבקשת הערה אישית לגבי הדף שלא מתייחס לסדר היום ,שארנון
הגיש כאן לגבי תכנים ,ולגבי הסעיף של זוהר ארגוב .אני רוצה לומר שיש בזה ממש ,לא אגיד
צביעות ,אבל יש כאן משהו מאוד לא הוגן.
אנחנו עוברים עכשיו לסעיף הבא בסדר היום.
מר גלעדי:
אל תנסי לפתוח את הדברים האלו ,ואת יודעת שעשו עוול בנושא הזה.
גב' דיין-היו"ר:
מדינת ישראל לא הציעה לאסי דיין כלום ,זה היה איגוד הקולנוע או דבר כזה או אחר.
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מה זה משנה?
גב' דיין-היו"ר:
מה זה משנה? אתה מסלף .אתה מסלף כאן.
מר מזרחי:
הוא לא יקבל תואר יקיר העיר.
קריאה:
יש צ'י לא טוב בחדר הזה.
גב' דיין-היו"ר:
הוא לא יקבל רחוב ,הוא לא מוצע לרחוב ,ויונה וולך ,כבודה במקומה והיא אכן הונצחה בצורה
הראויה.
אז בבקשה אל תבלבל.
מר גפן:
לא לא לא ,יונה וולך -לא מגיע לה שום כבוד ,שום כבוד לא מגיע לה.
מר גלעדי:
אל תנסו לגמד,
גב' דיין-היו"ר:
אל תהפוך את זה לעדתי ,אל תהפוך את זה לעדתי ,אתה עושה עוול לזמר הישראלי.
מר גלעדי:
את היצירה של הזמר המזרחי ,זה מה שאת מנסה לעשות.
מר גפן:
בעקבות השירים שהיא כתבה לא מגיע לה שום כבוד.
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תודה.
אז אתה חושב ככה ,ויש עוד זרמים שחושבים,
מר גפן:
נכון .אז אל תדברי בשם כולם.
גב' דיין-היו"ר:
שמגיע לה ,והיתה החלטה ביחס לזה.
הנייר הזה היה מיותר.
מר גלעדי:
הנייר הזה לא היה מיותר ,ואם הוועדה היתה וועדה שהיתה שומעת ,היא היתה מתייחסת לנושא
אחרת .אתם מנסים לגמד את הזמר המזרחי ,הים תיכוני ,נקודה.
גב' דיין-היו"ר:
תעלה הצעה לסדר בשמו ובשמך ותעסוק בנושא.
מר גלעדי:
בשם המתים אני לא מעלה הצעה לסדר.
גב' דיין-היו"ר:
לא .אז את החיים אתה משמיץ?
מר גלעדי:
לא לא ,אני לא משמיץ אף אחד .אני רק אמרתי שיש שמדינת ישראל הכירה והנפיקה בול על שמו,
מדינת ישראל ,אז מי אנחנו שבעיר תל-אביב נתעלם מזה?
גב' דיין-היו"ר:
אנחנו מועצת העיר שמחליטה על אישור שמות שמובאים אלינו על ידי וועדת השמות .מי אנחנו?
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יעל ,את יודעת איך מסובבים את הדברים .כשרוצים אז קוראים לזה  ,קוראים לזה בעיות
אישיות,
גב' דיין-היו"ר:
אני מבקשת אותך ,אנחנו עוברים לסדר היום.
גב' בן יפת:
יעל ,אי אפשר להתעלם מהעובדה שגם בהנצחת שמות וגם בכל מה שקשור,
גב' דיין-היו"ר:
זה לא על סדר היום.
גב' בן יפת:
אי אפשר לסמן את זה ,זה נושא עדתי ,זה גזענות לשמה.
גב' דיין-היו"ר:
תעלי את זה כהצעה לסדר .תעלי את זה כהצעה לסדר.
גב' בן-יפת:
לא ,אני לא אעלה שום דבר,
גב' דיין-היו"ר:
זה פעם שנייה שאת מאשימה אותנו בגזענות.
מר גלעדי:
את פתחת את זה לדיון .את פתחת את זה לדיון.
גב' דיין-היו"ר:
הודעתי הודעה אישית .סליחה .קצת כבוד.
גב' בן יפת:
אנו מדברים כרגע על ...את מוזמנת להרגע.
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אני נותן לך הרבה מאוד כבוד ,הרבה מאוד כבוד אני נותן לך.

 .119מינויים ושינויים במועצות מנהלים של תאגידים:
גב' דיין-היו"ר:
אני מבקשת לעבור למינויים ושינויים במועצות מנהלים של תאגידים.
יש התנגדות?
בבקשה.
מר גולדרינג:
אני רוצה בדברי להתייחס לחוות הדעת של היועץ המשפטי לגבי ייצוג נשים בדירקטוריונים .אני
קראתי בעיון את חוות הדעת המשפטית וגיליתי שם מה שאולי,
קריאה:
רק את זה?
מר גולדרינג:
לא ,לא רק את זה
מר גלעדי:
או.קיי .כי אתה כל הזמן מציין שאתה קורא בעיון .אנחנו לוקחים את זה כנתון עובדתי.
מר גולדרינג:
אני לוקח את זה כנקודת מוצא שלא כולם נוהגים כך ולכן אני נדרש לציין את זה.
מר גלעדי:
אה אה ,אל תפגע בחברי מועצה.
מר גולדרינג:
לא ,חלילה .לא רמזתי לאף אחד.
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כבודם במקומם מונח.
מר ויסנר:
 ....אותך לוועדת הביקורת.
מר גולדרינג:
תודה רבה.
בסעיף ב' ,ה' וז' ,חברת גני יהושע ,חברת היכלי הספורט וחברת מרכז הספורט הלאומי ,בכולם
כותב לנו היועץ המשפטי שלא מתקיים ייצוג הולם של נשים .בחברת גני יהושע יש רק  37.5%מן
הדירקטורים שהינם נציגי עירייה ,שאינם חברי מועצה-נשים ,בחברת היכלי הספורט יש רק 33%
ובחברת מרכז הספורט,
מר ויסנר:
לא קראת טוב .חשבנו שאתה מבין ,אבל כנראה שלא.
מר גולדרינג:
כתוב כאן במפורש -לא מתקיים יצוג הולם של נשים.
מר ויסנר:
ב 37.5%-לא מתקיים?
מר גולדרינג:
חוות הדעת של היועץ המשפטי היא זו הנותנת.
עו"ד סלמן:
הראיה היא של סה"כ התאגידים .בעיריית תל-אביב יש הרבה תאגידים עירוניים ,וחוות הדעת
הניתנת לגבי ייצוג הולם של נשים ,היא ניתנת לגבי סה"כ התאגידים .יש תאגידים שעדיין אפשר
למנות להם עוד נשים ,זה לא יפגע באיזון שקיים ובייצוג ההולם של נשים.
מר גולדרינג:
אני חושב שיש כאן ,או שיש כאן נוהל מיותר ,או שחוות הדעת של היועץ המשפטי,
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תפנה אלי בנפרד ואני אסביר לך.
מר גולדרינג:
מונח לפנינו לפי הפקודה חוות דעת של היועץ המשפטי  ,שאומרת שאין ייצוג הולם של נשים .אני
מבין שהחוק מחייב ייצוג הולם של נשים.
מר ויסנר:
אני מציע שלא תעשו את הרוטציה בסיעה שלכם ,תשאירו את יעל ותכנס עוד אשה ,ואז זה
יסתדר.
מר מזרחי:
דווקא היום מביאים כאן רוב גדול מאוד של נשים.
מר מדואל:
 ,40%פה מדובר על .37%
מר מזרחי:
במקום להגיד יופי.
מר גולדרינג:
אני אומר -יופי על המקומות בהם יש לנו רוב לנשים.
קר יאות
מר גולדרינג:
אני אומר יופי ,אני מצטער שלא אמרתי קודם .יופי -על סעיפים א ,ג ,ד' וו'.
עו"ד סלמן:
תקרא את סעיף  .4תקרא בבקשה את סעיף .4
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סעיף  :4הואיל ו ,42%-דעתנו כי מתקיים יצוג הולם בדירקטוריונים של התאגידים העירוניים
באופן כללי.ואולם ,לגבי כל אחד-כשאנחנו בוחנים כל אחת מהחברות בנפרד ,אנו מגלים שיש
חברות שלגביהן אני מבקש שנערוך איתור של נציגות ,על מנת שגם בחברות האלה יהיה יצוג הולם
של נשים.
לא ,זה צריך מתוך נציגי העירייה.
גב' וולנר-גלעד:
מתוך עובדי העירייה.
גב' דיין-היו"ר:
אני מבקשת להצביע על אישור.
מר מדואל:
רגע .יש לי שוב הערה לגבי השינויים והמינויים במועצת המנהלים.
שוב ,נדמה לי שקופח חלקה של עיר לכולנו .אם נסתכל לדוגמא במינויו של אלון סולר ,הוא לא בא
כנציג מטעם סיעת רובע העיר ,הוא בא על חשבון כפיר דוידי-עובד עירייה ,כלומר הוא לקח
משבצת של עוד עירייה .אני רוצה שייבדק אם המפתח,
גב' דיין-היו"ר:
בבקשה שלמה.
קריאה:
דבר למיקרופון חבר.
מר ויסנר:
זה אומרים -שלום חבר.
שאלה:
למה? לא שומעים?
גב' דיין-היו"ר:
שומעים ,שומעים.
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אהרון ,לא רוצים לשמוע אותך .אהרון ,לא רוצים לשמוע אותך .לא רוצים לשמוע.
מר לייבה:
כל דבר שעולה כאן נבדק.
מר מדואל:
אני יודע שכבר בוודאות ,בתאגיד מים וביוב אמור להיות נציג לעיר לכולנו ,משום מה שמו לא
מופיע כאן .ואני מבקש לבדוק גם לגבי המינויים בשאר מועצות המנהלים ,האם נשאר המפתח.
הוא נפסל מטעמים של חוסר השכלה ,ד"ר בבר אילן ,אולי נביא לשם אינסטלאטור ,יכול להיות.
מר עפרון:
אני רק רוצה להוסיף לגבי העניין הזה הערה לפרוטוקול :דיברתי הבוקר עם ראש העירייה ,מאור
היה נוכח .אני אכן נפסלתי על ידי ועדת המינויים לתאגיד המים ,לדירקטוריון של תאגיד המים –
על סמך זה שההשכלה שלי היא לא מספקת ,דוקטוראט בהרוורד.
מר מדואל:
זה מה שקורה כשפקידים קובעים את התקנון.
מר עפרון:
הערה לפרוטוקול :ראש העירייה אמר שהוא יערער ,וזה בסדר גמור ,ואני מודה לו .אני פשוט
רוצה להוסיף -במידה והערר לא יצליח ,אז מגיע לנו נציגות בעוד תאגיד.
מר מדואל:
זה מה שקורה כשפקידים קובעים את המינויים .אתם רואים.
גב' דיין-היו"ר:
אני מבקשת להצביע על אישור מינויים בתאגידים.
מר לייבה:
מי בעד?
ה צ ב ע ה
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.1

דיין

.2

אגמי

.3

טיומקין

.4

אלון

.5

אסף

מר ויסנר:
פה אחד.
מר מדואל:
לא פה אחד .כל עוד לא יובטחו זכויותינו ,אנחנו מתנגדים.
מר לייבה:
.6

זעפראני

.7

ארנון

.8

מסלאווי

.9

גפן

.10

ראובן

.11

שמוליק

.12

מיטל

.13

תמר

.14

אחמד

.15

פאר

.16

דן
נגד ה"ה:

.1

רחל

.2

מדואל

.3

יואב

.4

יעל

.5

נוח
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.6

יש עוד מישהו ששכחתי? או קיי .הלאה.
בעד  16-חברי מועצה ,נגד –  6חברי מועצה
החלטה :מינויים ושינויים במועצות מנהלים של תאגידים – מ א ו ש ר.
 .1מועמדים לדירקטוריון תאגיד המים לפי חוק תאגידי מים וביוב ,התשס"א – 2001

מחליטים:
מכח סמכותנו לפי סעיף  61לחוק תאגידי מים וביוב ,התשס"א – ) 2001להלן " :החוק"( ,למנות
לדירקטוריון תאגיד המים את המועמדים כדלקמן:
 .1רו"ח דליה לב ,נציגת ציבור ,יו"ר הדירקטוריון
 .2גב' שלומית דוטן ,נציגת ציבור
 .3גב' רלי שור ,נציגת ציבור
 .4עו"ד דן להט ,חבר מועצה
 .5אינג' אלדד מרחב ,עובד עירייה
 .6מר בני זיני ,עובד עירייה
 .2מינויים במועצות המנהלים של תאגידים
בתוקף סמכותה לפי סעיף  4לצו העיריות )הקמת תאגידים( תש"ם –  ,1980תקנות העיריות
)נציגי העירייה בתאגיד עירוני( ,התשס"ו , 2006-ופקודת העיריות )נוסח חדש( ולאחר דיון
והמלצת ועדת המינויים מיום  27.7.2009בדבר כשירות המועמדים לשמש בתפקיד דירקטור,
ממנה מועצת העירייה את נציגי העירייה במועצת המנהלים של התאגידים כמפורט להלן:
חברת בניין הקאמרי ) (1961בע"מ
פרופ' זהר שביט ,נציגת ציבור.
.1
חברת גני יהושע בע"מ
 .1גב' מרים קונדה ,נציגת ציבור.
 .2מר שמחה רנד ,נציג ציבור ,במקום מר מוטי גולדשטיין ,עובד עירייה.
 .3גב' פרנסין דוידי ,עובדת עירייה ,במקום הגב' רינת גיא ,עובדת עירייה.
היכלי הספורט תל אביב-יפו בע"מ
 .1גב' שירן ליטבק ,נציגת ציבור.
חברת יובל חינוך בע"מ
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בית הספר התיכון "כל ישראל חברים" חל"צ
 .1גב' יעל כהן ,נציגת ציבור במקום גב' נעמי לוי ,עובדת עירייה.
חברת מרכז הספורט הלאומי תל אביב בע"מ
 .1מר אלון סולר ,חבר מועצה מטעם סיעת רוב העיר ,במקום מר כפיר דוידי ,עובד עירייה.

 .120נאומים מהמקום:
גב' דיין-היו"ר:
אנחנו ניגשים לסעיף האחרון ,ונאמר לי עכשיו ,סליחה ,נאמר לי על ידי סיעת עיר לכולנו שהעבירו
אלינו ,אל גלילה ואלי בקשה לרשום את כל חברי הסיעה לנאומים מן המקום .אני מקבלת את זה,
אני רק מזכירה לכולם שמיד אחרי זה אנחנו ממשיכים במועצה שלא מן המניין .אני רוצה לציין
שאנו ננהג כנוהג הכנסת ,נאום מן המקום הוא נאום בן דקה אחת.
ראובן לדיאנסקי ביקש גם הוא ,אז נתחיל מראובן ,ונעבור נגד כיוון השעון הפעם.
מר לדיאנסקי:
אני רואה שיש יציאת מצרים עכשיו ,כל הבכירים יוצאים ,יש להם צרכים ביולוגיים ,בסדר.
גב' דיין-היו"ר:
אני ,אין לי אפשרות לזה אפילו.
מר גלעדי:
ראובן ידידי ,ראובן ידידי ,יש צרכים גם לבעלי חיים וגם לבני אדם ,אתה כל הזמן סביב בעלי
החיים.
מר לדיאנסקי:
אני מתעסק ארנון ,רק עם מי שבן-אדם .רק מי שבן-אדם ,אני מתעסק אתו.
מר גלעדי:
לא נראה לי ראובן ,אתה כל הזמן סביב ,
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לפני למעלה מ 6-שנים ניסו או התחילו הארגונים למען בעלי חיים יחד עם עזרתה של חברת
המועצה הקודמת מסיעת הירוקים-ארנה בנאי ,בנסיון למגר את תופעת סוסי האלטע-זעכן בתל-
אביב .הם ניסו לפעול למען הצבת תמרורים בכניסות לעיר תל-אביב ,ולפני מספר שבועות צלח
הדבר ,בעזרתו הראויה לשבח של חבר המועצה ד"ר משה טיומקין .אתה מקבל היום יותר מידי
מחמאות טיומקין ,זה כבר מסוכן לקבל מחמאות מפוליטיקאים .שנרתם לעניין ותוך זמן קצר
מאוד יחסית הוא הצליח לגרום לכך שיהיו תמרורים מוצבים בכניסה הדרומית לעיר .גם ראש
העירייה בעניין הזה נתן תמיכה ,ואני מקווה שהאכיפה ,גם של המשטרה וגם של הפיקוח תהיה
יותר יעילה .אני ביקשתי שיחלקו לכם מודעה עירונית מס'  35מלפני  77שנה ,מה, 18.7.1933 -
שכתב דיזנגוף ,ואני אקריא אותה בקצרה .הוא כותב כאן :חוסו על בעלי החיים .זה בשבילך ארנון
גלעדי .בימים אלה של התגברות תנועת הבניין בעירנו אנו נתקלים פעמים רבות בעגלות העמוסות
משא לעייפה  ,חמרי בניין  ,לבנים ,חול ,ברזל ,עץ וכו' .הבהמות המושכות את העגלות בחום
הגדול ,ברחובות שאין בהם כביש ,כושלות תחת עולן ובעליהם מדרבנים ומאיצים ,מריצים אותן
בשוט ובאכזריות רבה וגורמים להם פצעים ,שריטות וחבורות .בעלי החיים האילמים האלה ,אשר
אין מי שיתבע את צערם ועלבונם מידי המתאכזרים ,כדאים שנעורר רחמים עליהם .אל נא נגמול
רעה לבהמות המשועבדות והנכנעות לנו והמשמשות לנו לעזרה בעבודת יום-יום ,והם כמובן ידוע
גם כי שותפות לבניינינו .היחס אל בעלי החיים ,קצת קשה לקרוא את זה ,מרגיל אותנו ליחסים
דומים אל האדם .עלינו לחנך איפא את עצמנו ואת ילדינו ברוח האהבה והחמלה אל בעלי החיים,
ומן הראוי שלעניין זה יוקדש מקום ראוי בהרצאות עממיות ובתוך בתי הספר .עיריית תל-אביב
פונה בזה לבונים  ,מובילי החמורים ,בעלי העגלות ,אל תעמיסו משא לעייפה על בהמותיכם ואל
תתאכזרו לבעלי החיים העוזרים לכם בהמצאת לחם לטפכם יום-יום ,אל תחבלו בהם ואל תכו
אותם .הורים ומורים ,חניכים ומדריכים  ,חנכו את הילדים ברוח אהבה לבעלי החיים ,ילדים,
אהבו את בעלי החיים הביתיים והשקטים ואל תציקו להם ,אל תענו ואל תכאיבו ,כי אזרחים הם
כאן אתנו.
אני פונה פה לראש העירייה ,אולי הוא יהיה מינשר דומה היום .זה נכתב ב.18.7.1933 -
מר גלעדי:
רק שלא ידע על...
גב' דיין-היו"ר:
או לחילופין לרכוב על סוס.
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לרכוב על סוס גם בלי בגדים ,יכול להכנס לים גם.
מר לדיאנסקי:
שלא ירכב על סוס.
מר ויסנר:
טוב הלאה.
גב' דיין-היו"ר:
בבקשה כן.
מר ויסנר:
נאומים מהמקום ,רוחי.
גב' וולנר-גלעד:
אני רוצה למחות נגד הסרקזם של ראש העיר בקשר להשתתפות של חברי מועצה בסדנאות
ובהליכי שיתוף ציבור .ישנם כן חברי מועצה שאני בתוכם ,שמלווה את התהליכים האלה ויושבת
בכל סדנאות שיתוף הציבור .אני רוצה מכאן לקרוא ליתר חברי המועצה ,על מנת באמת לראות
את התהליכים האלה ולהיות קצת יותר מחוברים ,לבוא לסדנאות האלה ומחזקת קריאה שהיתה
כאן ,של מיטל להבי בעבר,לידע אותנו בכל תהליכי ,בכל הסדנאות שמתקיימות לתהליכי שיתוף
ציבור בעיר.
מר ויסנר:
תודה ,הבא.
מר מדואל:
קודם אני רוצה לבקר את הביקורת המרומזת שהשמיע ראש העירייה לגבי הנסיעה לדימונה .אני
רוצה לשוב ולהזכיר לראש העירייה שמרבית חברי המועצה -מדובר באנשים שעובדים לפרנסתם,
זמנם לרוב אינו בידם ,והם לא פנויים לטיוליו ,נסיעותיו ומשימותיו של ראש העיר הנערכות
חדשות לבקרים .במידה שראש העיר ידאג לארועים ולטיולים ולכאלה שיהיו בימי חופשה או בימי
חג ,או אחר הצהרים ,אולי יצטרפו אליו.
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אחר הצהריים.
מר מדואל:
אבל כאדם שנהנה ממספר רב של פנסיות ומשכורת מכובדת ,כנראה זה לא עומד בראש מעייניו.
הייתי רוצה גם לציין לשבח את חברי צוות התקציב של אנשי עיר לכולנו ,שפיתחו כלי נפלא-
תקציבולטור ,כלי שהופך את התקציב העירוני לפתוח ,נגיש,
מר לדיאנסקי:
הבנו שהוא מקבל יקיר העיר.
מר מדואל:
כן כן ,אני מצטרף לבקשה הזאת .כלי שהיה חסר בעיר .כבר מדובר כיום בערים אחרות המחקות
את הכלי הזה .אני פונה כאן לגילצר ולמנכ"ל העירייה -לאמץ את העניין ,וכבר את תקציב
העירייה הקרוב להעלות על קובץ פתוח באינטרנט ,לטובת התושבים ,חברי המועצה והציבור
בכללותו.
תודה.
מר גולדרינג:
אני רוצה להתייחס שוב לנושא גן העצמאות .אני מחזיק בידי מכתב שנכתב למר מייק המל ,שהוא
יו"ר הועד המנהל של האגודה לשמירת זכויות הפרט .הוא בעצמו פנה גם אלי וגם למר יניב ויצמן
וגם למיטל להבי וגם למר מנחם לייבה ,בשאלה לגבי פעילות האכיפה בגן העצמאות .זאת אומרת,
הטענה כאילו שמדובר בטוקבקים או בשמועות -היא צריכה לכלול גם את יו"ר האגודה לשמירה
על זכויות הפרט ,ולדעתי זה דבר שכדאי לחזור ממנו.
עוד אני רוצה לצטט מתוך המכתב שכתב שמואל קצ'לניק ,מנהל האגף לשיפור פני העיר ,בתגובה
על המכתב של מייק המל .בשבועות האחרונים אנו עדים לפעילות של זנות ומין מזדמן במרחב
הציבורי של גן העצמאות .גורמי האכיפה הונחו לטפל ולמגר תופעה זו ,על מנת לאפשר לשלל
האוכלוסיות המגוונות להמשיך ולהנות מפינת חמד זו .זאת למול הטענה של ראש העירייה
בתשובתו לשאלה שלי ,כאילו מדובר בפעילות אכיפה כנגד וונדליזם  ,גרפיטי וכו' ,ולא כנגד
הדברים האלה .אני רוצה להעמיד דברים על דיוקם ,ואני מקווה שגם ראש העירייה וגם יועצו
לענייני הקהילה הגאה יחזרו בהם מדבריהם.
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תודה.
לתשומת לבכם ,לפי התקנון לכל אחד מגיע דקה ,אבל לסיעה מגיע לא יותר מ 3-דקות,אז תנסו
להתחלק בדקה שנותרה.
גב' בן-יפת:
או קיי ,אני אקצר ,אני אנסה לעשות את זה בחצי דקה .אני רוצה לציין שביום שבת האחרון,
בשבת האחרונה אנחנו ציינו את המאבק נגד האלימות כלפי נשים ,נשים פמיניסטיות וגברים
פמיניסטים.
גב' דיין-היו"ר:
העירייה.
גב' בן יפת:
העירייה היתה מעורבת.
גב' דיין-היו"ר:
ומרכז סיוע.
גב' בן-יפת:
ומרכזי הסיוע ,נכון ,הם ארגנו את זה .מרכזי הסיוע.
אני רוצה לקשר את זה למה,
מר ויסנר:
יואב ,תפסיק להפריע לה.
גב' בן יפת:
לא ,אני שומעת אותך ,אני לא שומעת את יואב.
מר ויסנר:
את רק שומעת אותו כל הזמן ,אבל ליואב יש קול ענות חלושה.
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זו קונספירציה אשכנזית ,קונספירציה אשכנזית יש פה ,להפריע לו .גם יואב אשכנזי.
מר ויסנר:
אתה לא יודע מה הוא דיבר עליך כשהיית בחוץ ,בגן העצמאות ו..
גב' בן יפת:
אני רוצה לקשר את זה למה שתמר הטיחה בי ,ראובן.
מר ויסנר:
ראובן ,תפסיק להפריע לה.
גב' דיין-היו"ר:
תראו הדקה עברה כבר ,אז בבקשה ,אפשר לא להפריע?
גב' בן יפת:
אני כן רוצה לקשר להערה ,שמבחינתי נבזית שתמר זנדברג זרקה לעברי -לגבי הציון שהנושא
המזרחי-אשכנזי או הפלסטיני-ישראלי נעדר כביכול מכל שיח של הנצחת שמות ,של מינויים ,של
תפקידים.
מר גלעדי:
מה את רוצה מהפלסטינאים?מה את רוצה?
גב' בן-יפת:
אני רוצה להגיד שהנושא הזה נוכח ,גם אם אנחנו לא מודעים לו ובעיקר אם אנחנו לא מודעים לו-
הנושא הזה נמצא וקיים ולא ניתן להתעלם ממנו.
מר גלעדי:
לא להגזים,
מר רון חולדאי  -ראש העירייה:
תן לה לדבר ,יש לה דקה.
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והתעלמות מזה זו הגזענות ,ובטח הנסיון להשתיק את זה.
אני רוצה להעביר את המיקרופון לחברנו נוח ,ולהזמין אתכם לחתום על התקציבולטור.
גב' דיין-היו"ר:
חצי דקה לנוח.
מר עפרון:
כריסמס שמח ,חנוכה שמח וחג הקורבן שמח.
גב' דיין-היו"ר:
בסדר ,אלה יהיו המילים שלך.
מר גלעדי:
אני לא מבין מה זה .כל אחד מביא מיצג ועושה פעולות שהוא רוצה? יעל ,מה זה הדבר הזה? מה
זה הדבר הזה.
גב' דיין-היו"ר:
אני אסביר לכם ,חבל על הזמן של ההסברים שלי ,אז תנו לו לסיים.
מר עפרון:
ויש לנו מתנה לכל חבר מועצה ,שזה בדיסק-התקציבולטור ,שאתם יכולים להשתמש בו כדי לנתח
את התקציב בחודש הקרוב,
גב' דיין-היו"ר:
תודה רבה.
מר עפרון:
שהוא גם החודש שבו אנחנו דנים בתקציב.
גב' דיין-היו"ר:
אני מבקשת אותך ,הישיבה לא הסתיימה.
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רק אתה יכול לנתח.
גב' דיין-היו"ר:
בבקשה להפסיק את הפעילות הזאת.
אני רוצה לנעול את הישיבה ,בעוד  5דקות אנחנו מתחילים את הישיבה על אישור הארנונה.
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