פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' (8/13) 51
שהתקיימה ביום רביעי ,ח' באלול תשע"ג )(14.8.2013
לאחר ישיבת מליאת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה
שהחלה בשעה  ,18:00באולם מועצת העירייה ,בהיכל העירייה
השתתפו:
מר יונה יהב ,ראש העיר
גב' חדוה אלמוג ,סגנית ומ"מ ראש העיר
מר רמי דותן
אדר' שמואל גלבהרט
מר אביהו האן
מר זאב סילס
גב' יוליה שטראים
מר דני קופרשמידט
עו"ד יעקב בורובסקי
גב' רות אלון
מר רמי לוי
מר עידו שמשון
מר ישראל סביון
מר שי בלומנטל
אינג' הישאם עבדו
גב' עדנה זרצקי טולידאנו
מר עודד דוניץ ,סגן ראש העיר
עו"ד אלי קולס
מר שלמה גלבוע
עו"ד יוסי שמחון
מר אריה בליטנטל
מר מרדכי מיכאל אלפר
מר שי אבוחצירה ,סגן ראש העיר
עו"ד אורי גרינברגר
מר אלי לנדאו
מר יעקב ניזרי
עו"ד וליד חמיס
נעדרו:
פרופ' מרים ארז – בחו"ל ,פרופ' מנחם גד לנדאו-בחו"ל ,מר אלכסנדר שפרן ,מר יניב בן שושן-בחו"ל.
נכחו
מר גנץ שמואל-מנכ"ל העירייה ,מר ג'אקי ואקים -גזבר העירייה ,עו"ד רשף חן-יועץ משפטי לעירייה,
מר דוד לוריא-ראש מינהל התפעול ,גב' ברכה סלע-מזכיר העיר ,גב' פנינה פז-מנהלת אגף נכסים
ושמאות ,ד"ר גלית רנד-ראש אגף תכנון אסטרטגי ומחקר ,מר ירון פיינטוך-מנהל המנגנון ,גב' אילנה
בן לייש מנהלת אגף הרווחה ,מר נמרוד שיין-עוזר ראש העיר ,מר עידו מינקובסקי-דובר העירייה,
מר נועם דביר-עוזר מהנדס העיר ,מר ישראל בן שלום-מנהל לשכת תאגידים עירוניים ,גב' ג'ודי
בלייכר-ממונה הוועדה המקומית ,מר גידי פרידמן -מנהל הבחירות ,מר יחיאל כאמל -ס/מנהל
הבחירות ,מר יהודה כהן-ראש מינהלת הבחירות ,גב' דיאנה רוי-מזכירת המועצה הוועדות וממונה
מכרזים.
חיפה שלנו
חיפה שלנו
חיפה שלנו
הירוקים של חיפה
הירוקים של חיפה
הירוקים של חיפה
חיפה ביתנו
חיפה ביתנו
מהפך בחיפה
מהפך בחיפה
ליכוד
ליכוד
העבודה
מפד"ל
חד"ש
חד"ש
נטו
נטו
די-שינוי
די-שינוי
יהדות התורה והשבת
יהדות התורה והשבת
צעירי חיפה
צעירי חיפה
גיל-שדולת הגמלאים
ש"ס
בל"ד
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על סדר היום:
 .1הודעות ראש העיר.
 .2שאילתות
 2.1שאילתה מס'  285מאת אינג' הישאם עבדו ,חבר מועצת העירייה
בנושא :מגרש משחקים לילדים ותאורה בסיסית בשכונה ערבית בחיפה הם זכות
יסוד של כבוד האדם בחיפה ובכל מקום .
 2.2שאילתה מס'  286אמת אינג' הישאם עבדו ,חבר מועצת העירייה
בנושא :רחוב אלנבי  – 88-86רחב צדדי-אין חנייה ואין גינון – נספח א'.
 2.3שאילתה מס'  287מאת אדר' שמואל גלבהרט ,חבר מועצת העירייה
בנושא :פעילות דייגים חובבים בחיפה
 2.4שאילתה מס'  288מאת מר אביהו האן ,חבר מועצת העירייה
בנושא :איום מיכל האמוניה עד מתי
 2.5שאילתה מס'  289מאת מר אביהו האן ,חבר מועצת העירייה
בנושא :מתקנים סלולאריים ברחוב חנה רובינא 12א'
 2.6שאילתה מס'  290מאת אדר' שמואל גלבהרט ,חבר מועצת העירייה
בנושא :מדוע "רמת הנשיא"? יש לנו נוה דוד.
 2.7שאילתה מס'  291מאת גב' עדנה זרצקי-טולידאנו ,חברת מועצת העירייה
בנושא :סגירת מרכז פרוייקט יזהר
 2.8שאילתה מס'  292מאת גב' עדנה זרצקי-טלידאנו ,חברת מועצת העירייה
בנושא  :העסקה ישירה של עובדות ניקיון בעירייה ,במקום העסקתן כעובדות קבלן
 2.9שאילתה מס'  293מאת עו"ד אורי גרינברגר ,חבר מועצת העירייה
בנושא  :הקמת מגרש החלקה על גלגיליות בעיר.
 .3הצעות לסדר יום
 3.1הצעה לסדר יום מס'  163מאת גב' עדנה זרצקי-טולידאנו
בנושא :פעולות לטיפוח ולשמירה על הדו קיום בחיפה.
 3.2הצעה לסדר יום מס'  164מאת אדר' שמואל גלבהרט ,חבר מועצת העירייה
בנושא :החלטת בית המשפט העליון להרוס  5קומות חריגות בפרוייקט
"נאות מזרחי" בחיפה.
 3.3הצעה לסדר יום מס'  165מאת אדר' שמואל גלבהרט ,חבר מועצת העירייה
בנושא :אסון הרכבת בקנדה-עוד כתובת על הקיר! )כבר לא נשאר עליו מקום(-נספח ב'.
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 3.4הצעה לסדר יום מס'  166מאת אביהו האן ,חבר מועצת העירייה
בנושא :טיפול במפגעים והזנחה בשכונת קריית אליעזר.
 .4אישור פרוטוקול ועדת נכסים מס'  15מיום  - 26.6.2013יובא לאישור מועצת העירייה הבאה.
 .5אישור רישום חכירת העירייה במפלס העליון של שביל ציבורי נטוע וביטול חכירה במפלס תת-
קרקעי לצורך הקמת חניות ע"י בעלי החלקות בהתאם לתוכנית חפ 857/ברח' יותם  ,24חלקה 71
בגוש  - 10773יובא לאישור מועצת העירייה הבאה.
 .6אישור התקשרות לאחר סיום הליך מכרזי בין עיריית חיפה לבין אורן נס ,מיכאל אסרף,
אליעד חננאל למכירת זכויות חכירה בנכס מקרקעין ברח' אח"י אילת  27בקריית חיים
הידוע כחלקת משנה  2בחלקה  46בגוש  - 11585יובא לאישור מועצת העירייה הבאה.
 .7אישור התקשרות לאחר סיום הליך מכרזי בין עיריית חיפה לבין ניצה את סאסי חברה
לבניה והשקעות בע"מ למכירת זכויות בעלות בנכס מקרקעין ברח' רמב"ם בשטחה
המוניציפאלי של רחובות הידוע כחלק מחלקה  214בגוש - 3701יובא לאישור מועצת
העירייה הבאה.
 .8אישור פרוטוקול ועדת הקצאות מס'  49מיום  – 20.6.2013נספח ג'.
 .9אישור פרוטוקול ועדת הקצאות מס'  50מיום  – 8.7.2013נספח ד'.
 .10אישור פרוטוקול ועדת הקצאות מס'  51מיום  – 15.7.2013נספח ה'.
 .11אישור סיכום המלצות ועדת משנה לתמיכות מיום  24.7.2013ומיום  – 5.8.2013נספח ו'.
 .12אישור פרוטוקול ועדת כספים מיום  – 28.7.2013למעט סעיף  -4נספח ז'.
 .13אישור העסקת גב' לאה ינקוביץ ,מנהלת אגף משאבי אנוש ,בחוזה בכירים בשיעור
של  70%משכר מנכ"ל העירייה – נספח ח'.
 .14אישור שינויים בתאגידים עירוניים.
 .15דו"ח ראש העיר חודשים אפריל-מאי-יוני  – 2013נספח ט'.
 .16הזדהות סיעות המועצה נספח י'.
 .17מינוי נציגות לוועדת בחירות לראשות העיר ולמועצת העיר בקדנציה ה – 14 -נספח יא'.
 .18מינוי יו"ר ועדת בחירות.
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מר שלמה גלבוע

אני יכול לבקש להציע הצעה? אני רוצה להציע הצעה אדמיניסטרטיבית.

מר יונה יהב ,ראש העיר

טוב חברים

מר שלמה גלבוע

אני רוצה לבקש להציע הצעה לפני שמתחילים את הישיבה.

גב' ברכה סלע ,מזכיר העיר

רגע ,אנחנו ברשותכם

מר שלמה גלבוע

רגע ,לפני זה ,אני רוצה להציע פרוצדוראלית שניה לפני פתיחת הישיבה ,אולי זה יתקבל על ידיכם,
רעיון ,אני מנסה להציע ,רבותי ,אולי כדאי להחליף את סדר הישיבות ,מאחר וישיבת ההזדהות
היא בינינו לבין עצמנו ,חשובה הערב ,ויש חשש שזה יגמר עוד שעתיים שלוש ,יש היגיון לטובת
הציבור הזה פה שנצביע קודם כל על ההזדהות ,ורק אחר כך נעבור לישיבה מן המניין .חבריי
במועצה.

גב' ברכה סלע ,מזכיר העיר

גבירותי ,אני מבקשת רבותי לפתוח את הישיבה.

מר שלמה גלבוע

האם הצעתי הוסרה ,התקבלה ,תעלה להצבעה.

מר יונה יהב ,ראש העיר

אתה מוכן לתת לי להשיב? אז אני צריך לפתוח את הישיבה קודם.

גב' ברכה סלע ,מזכיר העיר

ואני מבקשת מחברי המועצה להצביע נוכחות .יעקב ניזרי ,בבקשה להצביע נוכחות בישיבה ,רמי
דותן להצביע נוכחות ,חדוה ,את מוזמנת להגיע ,נוכחות בישיבה.

מר יונה יהב ,ראש העיר

חדוה ,נוכחות בישיבה.

גב' ברכה סלע ,מזכיר העיר

נמרוד ,יש אולי חברים בחוץ? אנחנו צריכים שישה עשר לפתוח ישיבה.
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מר שלמה גלבוע

רגע ,הישיבה של ההזדהות היא חלק מהישיבה של המליאה הרגילה?

גב' ברכה סלע ,מזכיר העיר

כן.

מר שלמה גלבוע

בסדר ,או.קי ,.אם כך אני משנה את בקשתי לשנות את הסדר בישיבה.

מר יונה יהב ,ראש העיר

אי אפשר לשנות את הסדר ,כי בהזדהות צריך להיות פקיד הבחירות של משרד הפנים והוא
לא פה והוא יגיע בעוד שעה וחצי.

מר שלמה גלבוע

הבנתי ,בסדר ,זה מה יש.

גב' ברכה סלע ,מזכיר העיר

הישאם

מר יונה יהב ,ראש העיר

חוץ מזה כולם התבקשו לבטל הערב את חוגי הבית.

מר שלמה גלבוע

בסדר גמור ,את כל שלושת ,השלושה שאנחנו עושים כל יום.

 .1הודעות ראש העיר

 1.1ברכות ליום הולדתו של שמשון עידו

מר יונה יהב ,ראש העיר

אני רוצה לפתוח ,אני רוצה לפתוח בשתי ברכות .הברכה הראשונה לעידו על יום הולדתך
היום.

גב' ברכה סלע ,מזכיר העיר

מזל טוב.

מר שלמה גלבוע

זה מעל שמונה עשרה עכשיו? איזה תענוג.

מר יונה יהב ,ראש העיר

תהיה בריא.
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מר עידו שמשון

תודה.

 1.2ברכות לשי אבוחצירה שחגג את החינה

מר יונה יהב ,ראש העיר

שיהיה לך אושר בחיים והברכה השניה היא לשי אבוחצירה שאתמול חגג את החינה לקראת
חתונתו בעשרים ושתיים לחודש במזל טוב ובאושר.

אדר' שמואל גלבהרט

מזל טוב לשי אבל הוא יכול להיות במועצת העיר ולא לשבת עם החברים שלו

מר שלמה גלבוע

זה גרם לנו לדחות ביום ,אני חושב שזה לא בסדר.

אדר' שמואל גלבהרט

הישיבה לא מעניינת אותם.

מר שלמה גלבוע

זה לא בסדר ,כי אדוני ראש העיר צריך להעיר את ההערה עם כל הכבוד לחינה שלו שבגללו
או בזכותו דחינו ביום שלם ,שינינו תוכניות והאיש לא מתכבד להופיע באולם ,זה לא בסדר,
וההערה הזאת צריכה להיות רשומה בפרוטוקול לידיעת הבוחרים.

אדר' שמואל גלבהרט

יש שם אסיפה של שי והחברים שלו ואנחנו פה.

מר יונה יהב ,ראש העיר

תקרא לשי ולכולם.

גב' ברכה סלע ,מזכיר העיר

אנחנו צריכים עוד שני חברים לישיבה .ישראל בן שלום ,תסתכל אם יש חברי מועצה בחוץ
בבקשה.

אדר' שמואל גלבהרט

בקצה ,מעבר לשירותים ,עם הסיגריות בפה.

גב' ברכה סלע ,מזכיר העיר

וליד זה חמישה עשר ועוד אחד ,עודד זה שישה עשר ,תודה  .הודעות ראש העיר בבקשה.
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 1.3המטרונית

מר יונה יהב ,ראש העיר

אנחנו התחלנו את ההרצה המלאה של המטרונית ברחבי העיר וביום שישי הקרוב תחל
המטרונית לפעול יחד עם נוסעים והנסיעה תהיה חינם מספר חודשים.
 1.4פסטיבל הבירה
אנחנו היום ומחר מקיימים את פסטיבל הבירה המסורתי,
 1.5אירועי חם בגן
נמשכים אירועי חם בגן שהשנה הוכפלו בזכות ניידת יעודית שנבנתה וצוידה בהתאם,
הפעילות בגנים זוכה להשתתפות רבה של משפחות עם ילדים הכוללת הפעלות ספורטיביות.
פינת איפור ,יצירה ומופעים והצגות לילדים.
 1.6תערוכת הבובות בבית הכט
החל ממחר נפתחת תערוכת הבובות המסורתית בבית הכט ליד האודיטוריום והיא נועלת
את אירועי הקיץ בחיפה.
 1.7ועדת הכלכלה ביקרה בחיפה
בעיר ביקרה ועדת הכלכלה על פי בקשתי בראשותו של פרופ' ברוורמן לדון איתנו על כל
סוגיות בניית הנמל העתידי כאן בחיפה.
 1.8כנס שירות חרדים
אנחנו ביצענו כנס שחר ,שירות חרדים ביוזמת עיריית חיפה ואגף כוח אדם בצה"ל ,נערך
כנס הצדעה מרשים שהשתתפו בו אלפי חיילים חרדים ובני משפחותיהם ,אני מוכרח לומר
הייתי שם ,זה היה מאוד מרגש.
 1.9טקס יקיר חיפה
נערך השנה טקס יקיר חיפה ,וזאת הזדמנות להודות לסגניתי חדוה אלמוג על הרכבת
רשימה מאוד מכובדת ומרגשת.
 1.10פרידה מהמנצח נועם שריף
אנחנו לאחר תשע שנים נפרדנו מהמנצח נועם שריף ,מנהלה המוזיקלי של התזמורת
הסימפונית ,אנחנו עשינו את זה במסגרת האופרה שאותה הקימונו יחד בבית הסימפונית
של חיפה ,נועם שריף ימשיך להיות איתנו ,ימשיך לנצח בקונצרטים שלנו וימשיך ללוות את
התזמורת כמאסטרו.

גב' ברכה סלע ,מזכיר העיר

תודה לראש העיר.
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מר שלמה גלבוע

סליחה ,אני מבקש רק לשאול שאלה אדוני ראש העיר בקשר להודעותיך ,מאחר ואני כבר
לא ממלא מקום יושב יפה נוף ומקבל דיווח כמעט מדי יום ,הודיעו ,סיפרו לי היום אנשי יפה
נוף ,ומאוד מקור שמעתי את זה שישנו ,שהתקבל עוד צו מניעה או משהו חריף מאוד מסיסו
בקריית ים ,הדורש להפסיק את הפעלת המטרונית ,מה ידוע לך אדוני וכמה הברוך גדול?
האינפורמציה ששמעתי היא נכונה ,אמינה ,השאלה אם קיבלנו או לא קיבלנו וזה חשוב
ביותר ,האם אדוני יודע משהו על זה.

מר יונה יהב ,ראש העיר

מאחר ואינפורמציות מסוג זה רק אתה יודע והן לא מגיעות אלינו.

מר שלמה גלבוע

אני לא מקנטר אותך אדוני ,למה אתה חושב שאני מקנטר אותך גם עכשיו?

מר יונה יהב ,ראש העיר

ולא מגיעות ליו"ר של יפה נוף שעומד כאן.

מר שלמה גלבוע

אני כבר לא ,אני אזכיר לך שאני כבר לא ממלא מקום

מר יונה יהב ,ראש העיר

אנחנו לא יודעים על דבר כזה וצו מניעה כזה לא הוגש.

מר שלמה גלבוע

לא אמרתי צו מניעה ,ישנו מכתב חריף ,כנראה מלווה בצו מניעה ,אם זה נכון אנחנו בבעיה
מאוד גדולה וצריך לטפל בה אדוני.

מר יונה יהב ,ראש העיר

אין שינוי מהודעתי בתחילת הדברים היום.

מר שלמה גלבוע

טוב ,ברוכים תהיו.

גב' ברכה סלע ,מזכיר העיר

אנחנו עוברים לתשובות לשאילתות ,מיכי אלפר ובליטנטל ,תלחצו נוכחות בבקשה.
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 2.1שאילתה מס'  285מאת אינג' הישאם עבדו ,חבר מועצת העירייה
בנושא :מגרש משחקים לילדים ותאורה בסיסית בשכונה ערבית בחיפה הם זכות
יסוד של כבוד האדם בחיפה ובכל מקום
ובכן אתמול התקיים יום התנדבותי חשוב וכנס של תושבים ערבים ויהודים ,עם תושבי
וואדי-סויאח )כפר סמיר( ובוסתן חיאט ,שהם וסבותיהם ,תושבים במקום הנפלא הזה
הרבה לפני קום המדינה!
מתברר מהמפגש של סיעתנו עם התושבים שם שתי עובדות מדהימות ,וכואבות מאוד עד
כדי מרגיזות-:
 .1אין בכל השכונה הקטנה והיפה הזו ,שום תאורה שהיא! בלילה יש סכנות רבות
שילדים או מבוגרים ,יפלו או ייפצעו בגלל החושך המוחלט שם במורד השכונה!
להזכירכם קיבלה עיריית חיפה החלטה חשובה ב) 2011-שמרכז מוסאווה ואנו יחד
עם התושבים ואחרים ,מתדיינים לגביה בוועדה המחוזית( תוכנית חפ'  2155שמתירה
את הייעוד של הקרקע לתושבים וכן לשמורה תיירותית )ומפסיקה את הייעוד של
הקרקע לבית-קברות!(
אי-לכך :לפי אותה תוכנית חפ'  2155התושבים שם הם תושבי מקום ואזרחים כמו
בדניה לפחות )צריך כמובן להסדיר את עניין ההיתרים אבל אפילו לפי הוועדה
המחוזית יש כאן  10שנים לפחות קדימה להסדרה זו!(
ומגיע להם זכות יסוד :לחיות בכבוד ועם תאורה מספיקה וחזקה ,בוואדי סויאח!
נא תשובתכם מתי יותקנו מתקני תאורה ראויים שם ולכל אורך השכונה )שכל
תושביה משלמים ארנונה ומים!(
 .2היו בשכונה מטעם העירייה גן משחקי ילדים!
בערב חשוך ללא ירח ,באו מהעירייה לפני חודשיים ופירקו את גן המשחקים! לא ניתנה
שום התראה או הסבר שהוא למה נעשה כזה דבר מרגיז ופוגעני?
זכותם של כל ילדי השכונה הערבית ,לחיות עם גן משחקים סביר בשכונתם )גן המשחקים הקרוב
ביותר להם כעת מרוחק  8קילומטרים לפחות מהשכונה בשפרינצק!(
שאלתי אם כן:
מתי יוחזרו המשחקים לשכונה היפה הזה ,שבנו אותה תושביה בעשר אצבעותיהם
אחד אחד ואחת אחת?
)שכאמור כולם משלמי ארנונה רגילה לעירייה לכל דבר!(

גב' ברכה סלע ,מזכיר העיר

תשובת ראש העיר לשאילתה מס' 285
מאת אינג' הישאם עבדו -חבר מועצת העירייה
בנושא :מגרש משחקים לילדים ותאורה בסיסית בשכונה ערבית בחיפה:
הם זכות יסוד של כבוד האדם בחיפה ובכל מקום!
על פי תכנית חפ 2155/שאושרה על ידי הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה ,השכונה נועדה לפינוי
ומיועדת להיות שטח ציבורי פתוח.
לכן לא ניתן לספק שירותים ,לבנות גני ילדים ולבנות תשתיות עירוניות שונות.
מתקני המשחק הוסרו עוד בשנת  2006מאחר ולא היו תיקניים .ובהמשך התקנת מגרשי משחקים
בעיר במקומות שהוסרו יותקנו גם שם.
הוגשה עתירה ע"י התושבים ויש להמתין להחלטת בית המשפט.
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אינג' הישאם עבדו

רציתי רק לשמוע את התשובה של כב' ראש העיר.

גב' ברכה סלע ,מזכיר העיר

על פי תוכנית ח.פ .שתיים אחת חמש חמש אושרה על ידי הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה,
השכונה נועדה לפינוי ומיועדת להיות שטח ציבורי פתוח לכן לא ניתן לספק שירותים ,לבנות גני
ילדים ולבנות תשתיות עירוניות שונות .מתקני המשחק הוסרו עוד בשנת אלפיים ושש מאחר ולא
היו תקניים .בהמשך להתקנת מגרשי משחקים בעיר במקומות שהוסרו יותקנו גם שם .הוגשה
עתירה על ידי התושבים ויש להמתין להחלטת בית המשפט.

מר יונה יהב ,ראש העיר

אתה יודע שלפי התב"ע שחלה במקום

אינג' הישאם עבדו

כן

מר יונה יהב ,ראש העיר

השטח הוא בית קברות.

אינג' הישאם עבדו

כן

מר יונה יהב ,ראש העיר

את זה אני רוצה לשנות.

אינג' הישאם עבדו

נכון.

מר יונה יהב ,ראש העיר

מה עוד שזה המשך ואדי שיח ,הייתה אצלי נציגות מהכנסיה ,בסטלה מריס ,הכרמליתים.

אינג' הישאם עבדו

הכרמלית ,כן.

מר יונה יהב ,ראש העיר

עם נציגיה מהותיקן והם החליטו עכשיו החלטה לשקם עכשיו את כל האזור ,כי יש שם שרידים
של כנסיה מאוד מאוד קדושה להם ,ואנחנו כמובן נתנו להם את הסכמתנו ,כשהם יביאו את
התוכניות הכוללות נראה מה אנחנו עושים עם כל האזור הזה ,כי צריכים לפתור את הבעיה של
התושבים שגרים שמה כבר הרבה זמן .בזמנו באלף תשע מאות שבעים ושמונה אני כחבר מועצה
צעיר סידרתי להם חיבור לחשמל ,עד היום החיבור הזה הוא לא תקני ,אין שם טפסי ארבע אבל
תודה לאל יש מים ויש חשמל וככה חיים.
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אינג' הישאם עבדו

מאחר וחדוה נמצאת כאן היא אישרה לפני ,באלפיים ואחת עשרה תוכנית מתאר שהיא

מר יונה יהב ,ראש העיר

את לא יכולה להכניס את זה.

גב' יוליה שטראים ,סגן ראש העיר

אין בעיה ,אני יוצאת.

מר יונה יהב ,ראש העיר

תוציאי את זה מיד.

אינג' הישאם עבדו

אדוני ראש העיר.

מר יונה יהב ,ראש העיר

אי אפשר להכניס שתיה לחדר הזה ,שומרים ,אתם לא שמים לב?

גב' ברכה סלע ,מזכיר העיר

גלבוע

מר יונה יהב ,ראש העיר

גלבוע ,אי אפשר להכניס שתיה לחדר הזה .אי אפשר להכניס שתיה לחדר הזה.

גב' ברכה סלע ,מזכיר העיר

רמי ,תלחץ בבקשה נוכחות ,רמי לוי ,תלחץ נוכחות.

מר יונה יהב ,ראש העיר

יוליה ,יוליה ,יוליה

גב' ברכה סלע ,מזכיר העיר

תלחץ נוכחות.

מר יונה יהב ,ראש העיר

יוליה ,להוציא את השתיה החוצה בבקשה.

גב' ברכה סלע ,מזכיר העיר

תלחץ נוכחות בישיבה רמי ,תודה.
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מר יונה יהב ,ראש העיר

אני חוזר על העניין ,החדר הזה שופץ עם מתקני אלקטרוניקה מאוד רגישים ,אי אפשר
להכניס פה שום שתיה ,יש שולחן בחוץ ואני אבקש לפקח על זה ולא לעמוד שמה ולא
לעשות כלום .לפקח ולא לתת לאנשים להיכנס לפה עם אוכל.

אינג' הישאם עבדו

ראש העיר ,רק משפט אחרון כאן ,מאחר וחדוה נמצאת כאן כיו"ר ועדת משנה ,אושרה
תוכנית להתיר את הבנייה שמה ,הבנייה הזאתי הייתה לפני קום המדינה והיא תישאר שמה,
אז אנחנו מבקשים רק שיהיה משחקיה לילדים ,הם לא יכולים לחכות

מר יונה יהב ,ראש העיר

אבל קיבלת תשובה.

אינג' הישאם עבדו

בסדר ,אבל מתי

מר יונה יהב ,ראש העיר

אם אתה לא מבין תבקש ממני אני אסביר אותה ,אמרתי

אינג' הישאם עבדו

אני אגיד לך משהו ,בוועדת המחוזית הם הפכו את ההחלטה שלכם ,חדוה ,את יודעת מזה.

גב' חדוה אלמוג ,סגנית ומ"מ ראש העיר

מסבירים לך כרגע ש ...תואמת את זה.

אינג' הישאם עבדו

אז איפה אנחנו עומדים כאן?

מר יונה יהב ,ראש העיר

אתה מערבב שני דברים ,אתה שואל על התקפות של התוכנית שחלה במקום?

אינג' הישאם עבדו

נכון

מר יונה יהב ,ראש העיר

אבל אתה שאלת בשאילתה על מגרש המשחקים ,מגרש המשחקים הוא לא רלוונטי אם
הבנייה שם חוקית או לא חוקית ואמרתי במסגרת החזרת

אינג' הישאם עבדו

שלמה ,אני לא שומע .כן ,סליחה
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מר יונה יהב ,ראש העיר

אני אגיד אחרת ,מי כמוך יודע ואמרתי את זה עשרות פעמים מעל דוכן זה ,ברגע שהשתנו
התקנים מטעם משרד החינוך והתרבות של מגרשי המשחקים אני לא חיכיתי דקה ולמרות
הטרוניות של ההורים אני הורדתי את כל מגרשי המשחקים בעיר כדי לא לסכן ולו ילד אחד.
לדאבוני בנוה דוד הגענו מאוחר וקרה אסון ,אנחנו הורדנו את כולם .מתוך מאתיים שמונים
גני משחקים החזרנו כבר מאתיים .יש לנו להחזיר בעלויות שבין מיליון למיליון וחצי מגרש
משחקים אחד ,כי התקנים היום מחייבים השקעה הרבה יותר גדולה ,אנחנו במסגרת החזרת
השמונים נחזיר גם פה.

אינג' הישאם עבדו

בסדר

מר יונה יהב ,ראש העיר

זה כתוב שחור על גבי לבן אבל יש בחירות אז אתה צריך לחזור על זה...

אינג' הישאם עבדו

איזה בחירות? הילדים הולכים ...טוב ,בסדר.

מר יונה יהב ,ראש העיר

אני עניתי את זה בשאילתה שחור על גבי לבן אז למה ללכת ולבזבז את הזמן?
 2.2שאילתה מס'  286מאת אינג' הישאם עבדו ,חבר מועצת העירייה
בנושא :רחוב אלנבי  – 88-86רחב צדדי-אין חנייה ואין גינון
בסיור עם תושבים באזור הנ"ל ,התבררה תמונה עגומה מהתושבים ברחוב הזה.
 .1על אף שהרחוב )שהינו חד-סיטרי( התושבים לא מוצאים מקומות חנייה לחנות בהם
)לפחות חנייה אחת לדייר -דירה( אחרי  9:00בערב!
בקשתי :האם ניתן לתת תווית לכל דירה ,כך שהחנייה תהיה מוקצה אליה! )ראו
תמונות ממחישות מצורפות(.
 .2כל חלקות האדמה הצמודות לכביש הראשי )כאמור – אלנבי( מול הבתים היפים
במספרים הנ"ל ,הם חלקות אדמה מוזנחות להחריד!
האם ומתי יטפלו בעירייה בגינון חשוב זה?  -נספח א'

גב' ברכה סלע ,מזכיר העיר

תשובת ראש העיר לשאילתה מס' 286
מאת אינג' הישאם עבדו ,חבר מועצת העירייה
בנושא :רחוב אלנבי -88-86רחוב צדדי-אין חנייה ואין גינון
 .1הרחוב הינו רחוב ציבורי וכך גם החניות .העירייה הכשירה חניות רבות ברחוב אלנבי לפני
מספר שנים בכביש השרות ..לא ניתן להפוך חניות ציבוריות לחניות פרטיות .כל החונים
במקום הינם תושבי האזור ודיירי הבניינים ברחוב כך שתו חניה לא יתן פתרון .יש לציין
שישנן חניות נוספות לאורך שדרות רוטשילד.
 .2בימים אלה מבוצע אומדן הערכת עלויות ביצוע העבודות להשלמת צמחיה וגינון במקום ,על
מנת להערך לתוכנית העבודה של המחלקה לגנים ונוף לשנת .2014
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אינג' הישאם עבדו

אני מסתפק בתשובה.

 2.3שאילתה מס'  287מאת אדר' שמואל גלבהרט ,חבר מועצת העירייה
בנושא :פעילות דייגים חובבים בחיפה
רבים מתושבי חיפה ,סביבתה ,והמבקרים בה ,עוסקים להנאתם בדייג חכה ,כתחביב,
וכאמצעי להשלמת התפריט המשפחתי...
בהעדר תנאים נוחים ,הם נאלצים להסתדר איכשהו ,ואפילו להסתכן ,ולהשליך חכתם
במקומות שלא ממש נועדו לכך ,בבחינת "זה-מה-יש".
שאלתי/הצעתי :מדוע לא נפתח את הענף ,ונכשיר עבורו מספר אתרים מתאימים,
כולל סידורי גישה ,נגישות ובטיחות ,שילוט מתאים ,פירסום ומיתוג.
 3מקומות אפשריים שניתן בתקציב זעום להכשיר לכך :ה"חצי-אי" בטיילת בת-גלים,
שובר הגלים בחוף בת-גלים ,ודופן מינחת המסוקים ליד ביה"ח רמב"ם.
אני עצמי איני עוסק בכך ,והצעתי מוגשת מטעמם של דייגים חובבים ,ביניהם גם בעלי
מוגבלויות ,שפנו אלי בנדון.

גב' ברכה סלע ,מזכיר העיר

תשובת ראש העיר לשאילתה מס' 287
מאת חבר מועצת העירייה ,אדר' שמואל גלבהרט
בנושא :פעילות דייגים חובבים בחיפה
בימים הקרובים תתקיים פגישה בין מר דוד לוריא – ראש מינהל התפעול וד"ר אורן סונין –
מנהל תחום דיג במשרד החקלאות על מנת לבחון את הנושא על כל היבטיו.

אדר' שמואל גלבהרט

יש לי רק בקשה אחת ,אם וכאשר הנושא יעלה לדיון לזמן גם אותי .בסדר?
 2.4שאילתה מס'  288מאת מר אביהו האן ,חבר מועצת העירייה
בנושא :איום מכל האמוניה עד מתי
איך הלכו לאיבוד  10שנים מיותרות של שלטונו של יונה יהב ראש עיריית חיפה ,ללא הסרת
איום מיכל האמוניה מחיפה ?
בימים האחרונים עלו ידיעות על החלטת ממשלת ישראל לקדם הקמה של מפעל אמוניה
בדרום ,תאריך יעד  , 2017מדוע אנו צריכים לחכות עוד  4שנים?
הזמן הרב שחלף ועוד יחלוף עד להסרת המיכל הבעייתי מחיפה ובנוסף חוסר הטיפול
המשווע של עיריית חיפה בבעיית כלל החומרים המסוכנים הנעים והמאוחסנים ברחבי חיפה
ועל יד שכונות המגורים הוא מתכון ידוע לסיכון המוני של חיי אדם.
ראש העיר עסוק בחלוקת בלונים " יונה בא מאהבה " ותושבי העיר ממשיכים לחיות תחת
צל האיום של המיכל המסוכן הזה.
ראש העיר עסוק בהוצאות אדירות למערכת הבחירות שלו ותושבי העיר ממשיכים לחיות
תחת צל האיום של המיכל המסוכן הזה.

פרוטוקול ישיבת מועצת עיריית חיפה
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שאלותי ליונה יהב ועיריית חיפה הם :
 .1האם מובטח כי שינוע האמוניה דרך נמל חיפה ,יבוא ו/או יצוא ,ייפסק ,עם הקמת המפעל
והמיכל הדרומיים?
 .2מפעל "דשנים" ,צרכן מס'  2של אמוניה בארץ ,הגיש לאחרונה תכנית להרחבה במאות
דונמים .מדוע נציגינו בועדה המחוזית ,רה"ע יהב וסגניתו גב' אלמוג ,לא מצאו לנכון אפילו
להגיע לדיון ולהתנגד להגדלת מפעל בעייתי זה? אמנם המפעל בתחום קרית-אתא ,אך
בסמכות הועדה המחוזית ,שראש העיריה וסגניתו אמורים לייצג בה את האינטרסים של
חיפה .בהעדרותם מהדיון תמכו למעשה בהרחבת המפעל.
למען הגילוי הנאות ,הוא שייך לקבוצת עופר ,והמפעל הוא אחד ממוקדי הסיכון והזיהום
הידועים במפרץ חיפה.
מדוע ראש העיר אינך פועל כלל כנגד מאגרי חומ"ס אחרים שידועים כמסוכנים ביותר,
.3
לעיתים אף יותר מהאמוניה ?
מדוע ראש העיר הינך פועל להוספת מאגרי חומ"ס חדשים בעיר ,דוגמת הפצחן המימני,
.4
שכה פעלת להקמתו למרות שהוא מהווה סיכון אדיר לסביבה ומקור לזיהום נוסף?

גב' ברכה סלע ,מזכיר העיר

תשובת ראש העיר לשאילתה מס' 288
מאת מר אביהו האן ,חבר מועצת העירייה
בנושא :איום מיכל האמוניה עד מתי
להלן נייר העמדה הרשמי מטעם עיריית חיפה בנוגע למיכל האמוניה .כידוע ,במרץ 2010
הודיעו השרים לאיכות הסביבה והתמ"ת על הקמת מפעל לייצור אמוניה בנגב ,אשר ייתר את
ייבוא האמוניה ויאפשר את הפסקת השימוש במיכל בחיפה .מלבד התיק הפלילי בגין ניהול
עסק ללא רשיון בו חותרת העיריה לסגירת המיכל ,מאמציה של עיריית חיפה מרוכזים בשלב
זה גם על מנת לקבלת החלטה מחייבת בנושא ע"י ממשלת ישראל .המטרה היא להביא את
ממשלת ישראל לקבלת החלטה אשר תפנה להקמת המפעל החלופי את כל המשאבים
הנדרשים תוך קביעת לוחות זמנים מחייבים לפינוי מיכל האמוניה.
דף עמדה מטעם עיריית חיפה
האמוניה
אמוניה מהווה חומר גלם בתעשייה .כיום אין יצור אמוניה בישראל והאמוניה מיובאת
באוניות דרך הים למיכל המצוי בנמל חיפה .מהמיכל מופצת האמוניה לכלל הצרכנים
בארץ .סך כל צריכת האמוניה בישראל היא כ  120,000טון בשנה .מזה כמחצית נצרכת
בצפון הארץ והשאר במרכז ודרום הארץ ,לשם מובלת האמוניה במיכליות.
מיכל האמוניה בחיפה
מיכל האמוניה במפרץ חיפה הוקם בסטיה מהיתר בניה בשנת  1987ופועל מאז ללא היתר
בניה או רשיון עסק בסמיכות רבה לאזורי מסחר ומגורים הומי אדם .המיכל נמצא בשטח
מסוף הכימיקלים הצפוני של נמל חיפה .קיבולת המיכל היא של  14,300טון .בכל רגע נתון
יש במיכל בין  3,000ל 12,000טון אמוניה .גובהו של המיכל  30מטר ורדיוסו כ 33-מטר.
שטח פניו של המיכל הינו כ 950-מ"ר .המיכל מוקף בשתי חומות בטון אך גג המיכל עשוי
פח דק והוא אינו ממוגן.
פרוטוקול ישיבת מועצת עיריית חיפה
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האמוניה וסיכוניה
האמוניה ,בטמפרטורת החדר ובלחץ אטמוספרי הינה גז רעיל ,אשר אדיו חסרי צבע ובעלי
ריח חריף מאד .גז אמוניה בריכוז של  3.5גרם למ"ק אוויר הורג .נקודת הרתיחה של האמוניה
הינה  33מעלות מתחת לאפס ומעל לטמפרטורה זו האמוניה מתאדה והופכת לגז .מסיבה זו
האמוניה במיכל האמוניה מוקפאת .במקרה של פגיעה במיכל האמוניה עקב אירוע
מלחמתי ,פעילות חבלנית עוינת ,רעידת אדמה או אף תקלה טכנית ,צפויה התאיידות של
האמוניה ופגיעה בנפש .במקרה שהפגיעה תהיה כתוצאה מטיל שיחדור גג המיכל ,יתרחש
פיצוץ אשר יפזר ענן אמוניה גדול אשר ינחת על ריכוזי האוכלוסיה הסמוכים .בחוות דעת,
שניתנה לפי בקשת עיריית חיפה ע"י חברת ) DNVחברה בריטית המתמחה בהערכת
סיכונים( ,נבחנו תרחישים שונים ונמצא כי במקרה של קריסת המיכל )ללא לחץ( ,למשל
בעת אירוע של רעידת אדמה ,טווח הסיכון הקטלני עומד על למעלה מ 10-ק"מ .לפי חוות
הדעת במקרה של פגיעה במיכל כתוצאה מפגיעת טיל ,טווח הסיכון הקטלני עומד על
למעלה מ 13-ק"מ.
המיכל נמצא בתוך אזור מסחר ותעשיה הומה אדם .חמור מכך ,בקרית חיים ,המרוחקת 3-4
ק"מ בלבד ממיכל האמוניה ,מתגוררים כ 32,000-תושבים ובקריות הסמוכות ,הנמצאות
אף הן בטווח הסיכון הקטלני ,קרי :קרית מוצקין ,קרית ביאליק ,קרית אתא וקרית ים,
מתגוררים בממוצע כ 45,000-תושבים בכל קריה .גם חלקים ניכרים מאזורי המסחר
והמגורים של העיר חיפה ,מדרום למיכל ,מצויים בטווח הסיכון הקטלני .המדובר
באוכלוסיה של מאות אלפים החשופה לפגיעה קטלנית במקרה של פגיעה במיכל.
לקחי מלחמת לבנון השניה
האיום לפגיעה ישירה במיכל האמוניה הפך מאיום תיאורטי רחוק לאיום מוחשי וממשי
במלחמת לבנון השניה ,שעה שמאות טילים נחתו בחיפה ,רבים מהם בקרבת המיכל ,ורק
בדרך נס המיכל לא נפגע .במלחמה זו התברר כי הפתרון של ריקון יזום של המיכל שהוצע
בעבר כמענה לסיכוני פגיעת מלחמה במיכל ,אינו ישים .כתוצאה מכך ,העיר חיפה עברה
את מלחמת לבנון השניה עם פצצה של כ 8000-טון אמוניה ,שהיו במיכל בפרוץ המלחמה,
שרק בדרך נס לא התפוצצה.
ועדת שפיר
ועדה בראשות האלוף במיל .שפיר ,אשר בחנה בשנת  2007את סיכוני תעשיית החומ"ס
במפרץ חיפה ובכללם מיכל האמוניה ,קבעה כי המיכל מסוכן וכי על המדינה למצוא לו
פתרון חלופי .לאור צרכי המשק באמוניה ,קבעה הועדה כי בשלב הביניים ,עד למציאת
הפתרון החלופי ,יש הכרח לשפר את המיגון ,לרבות באמצעות הקמת מיגון עילי למיכל.
בדיעבד התברר כי ,לאור גודלו של המיכל ,אין אפשרות להקים את המיגון העילי.
התרחיש החמור מכל ,של פגיעת טיל במיכל נותר ללא מענה.
פעולות עיריית חיפה
נוכח מצב דברים חמור זה פועלת עיריית חיפה לסגירת מיכל האמוניה .העירייה סירבה
לאשר לגליזציה של המיכל ועמדתה זו נקבעה כמוצדקת על ידי ועדת הערר המחוזית ובית
המשפט .כמו כן מנהלת העירייה נגד מפעילת המיכל הליך פלילי בגין ניהולו ללא רישיון
עסק ,מתוך מגמה לקבל צו לסגירת המיכל.
אור בקצה המינהרה
בשנת  2010הקים השר לאיכות הסביבה ועדה מקצועית מיוחדת לבחינת החלופות השונות
למערך ייבוא ,אחסון ,ניפוק ושינוע של האמוניה בישראל .במרץ  2012קיבלו השרים
לאיכות הסביבה והתמ"ת את המלצת הועדה והורו על אימוץ החלופה לפיה יוקם מפעל
פרוטוקול ישיבת מועצת עיריית חיפה
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לייצור אמוניה באזור דליל אוכלוסיה )בנגב( באופן אשר ייתר את ייבוא האמוניה ויאפשר
את הפסקת השימוש במיכל בחיפה.
עיריית חיפה בירכה ומברכת על החלטה זו .ברם ,בחלוף למעלה משנה ממועד הודעת
השרים ,טרם נקבעו לוחות זמנים מפורטים ומחייבים לפינוי מיכל האמוניה והנושא מקודם
בעצלתיים.
הפעולה הנדרשת
המצב הנוכחי ,בו אין כל אפשרות מעשית למגן את המיכל באופן שיגן על האוכלוסיה
האזרחית ומנגד ,המיכל ממשיך לפעול ולהעמיד בסיכון חמור את כל תושבי האזור אינו
יכול להימשך .העיר חיפה מצפה מממשלת ישראל לקבל החלטת ממשלה מחייבת אשר
תפנה לטובת הקמת המפעל החלופי את כל המשאבים הנדרשים ,לרבות מינוי גורם מנהל
והקצאת התקציבים הנדרשים ,בכדי להביא להקמת המפעל החלופי וסגירת מיכל האמוניה
במהירות המירבית האפשרית.
לאחרונה החליטה ועדת הכנסת לאיכות הסביבה לקיים מעקב קבוע אחר קידום פעולות
הממשלה בעניין זה.

מר אביהו האן

אני רוצה להוסיף הבהרה ,אנחנו כבר ,אני חושב שיש פה דעה משולבת של כל הגורמים ,של
כל הגורמים ,אני חושב שאין איש אחד בחדר הזה שלא רוצה המיכל הזה יצא ,הנקודה היא
זה הצעדים האופרטיביים שאנחנו צריכים לעשות כדי לשכנע את אותם אנשים שיושבים שם
בירושלים כדי שיקחו את מיכל האמוניה הזה מפה ,זה הדבר המרכזי ואנחנו שומעים עוד
ישיבה ועוד החלטה אבל אנחנו לא רואים שום צעד אופרטיבי של מכרז שיוצא מה שנקרא
מכיוון הממשלה כדי לבנות מיכל אחר ולשם אנחנו צריכים לשאוף ,לשבת באותו משרד,
לשלוח ,אני מוכן שאנחנו כל חברי המועצה ניקח אוטובוס יונה ,ניסע למשרד המסחר
והתעשיה ,ניסע למשרד לאיכות הסביבה ונשב שם ,אנחנו רוצים מתי זה לא פה ,ואיך עושים
את זה הכי מהר שאפשר ,זה הכל.

מר יונה יהב ,ראש העיר

הנושא הבא.

 2.5שאילתה מס'  289מאת מר אביהו האן ,חבר מועצת העירייה
בנושא :מתקנים סלולאריים ברחוב חנה רובינא 12א'
מזה מספר שנים מותקנים ע"ג גג בדירה ברחוב חנה רובינא  2מספר מתקנים סלולאריים של כל
חברות הסלולאר )פרטנר ,פלאפון ,סלקום ,מירס וגולן טלקום( .כמו כן מותקנים מתקנים
סלולאריים על גג בדירה ברחוב חנה רובינא  12א'.
מתקנים אלה כוללים מספר רב של אנטנות שמשדרות בעוצמה ויוצרות קרינה מסוכנת שמשפיעה
על עשרות ומאות בתי אב בשכונה זו.
עפ"י בדיקות שביצעה ד"ר מונה נופי קיימות סטיות ניכרות מהתקן הנדרש של אנטנות אלה.
הדירות המשמשות אכסניה לאותם חוות של מתקנים סלולאריים מהוות בפועל עסק לכל דבר
שמרוויח עשרות אלפי  ₪בחודש ויוצר מטרדים קשים לתושבי השכונה.
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דירות אלה פועלות ללא רישיון עסק ובשימוש חורג ללא היתר וללא אישור משום רשות מוסמכת
בעניין זה כמו כן ללא בדיקות ואישורים של כיבוי אש ,ללא אישורים של הג"ס ובכך יוצרות סיכונים
נוספים.
פניות רבות שבוצעו במשך השנים לראש העיר  ,למחלקת פניות הציבור של עיריית חיפה ולסגן ראש
העיר חדווה אלמוג ,לא נענו ולא טופלו .למעשה התושבים נשארו ללא סעד משום גורם.
שאלותיי הם :
להבנתי הסבה של דירת מגורים לעסק מחייב אישור של רישוי העסקים של עיריית חיפה ,האם אישור זה
התקבל ואושר ע"י הגורמים המוסמכים ?
להבנתי בעקבות תקדים הסרת חוות האנטנות ברחוב דרך הים  ,176נדרשת מדיניות של עיריית
חיפה להסיר את המתקנים סלולאריים מדירות מגורים בשכונות מגורים בחיפה ,מדוע זה לא
מתבצע בדירות אלה ?
מדוע העיריה אינה מפעילה את סמכותה למען התושבים ומוציאה צו לפינוי המתקנים הסלולאריים
מהדירה ?
מדוע העיריה אינה מפעילה את סמכותה ומוציאה טופס  5לניתוק חשמל מדירות אלה או מפעילה
קנסות כנגד מפעילי העסק ללא היתרים מתאימים ?
כפתרון אפשרי  ,מדוע עיריית חיפה בשילוב צוות שיכלול גורמים ממנהל ההנדסה ,המחלקה
לרישוי עסקים ,היועץ המשפטי וד"ר מונה מהגנת הסביבה יבחנו פתרונות אפשריים ויציעו אתר
חליפי שאינו נמצא בלב שכונה ועל גג של דירת מגורים ,ושיהיה מקובל על תושבי השכונה ועל
העירייה ?

גב' ברכה סלע ,מזכיר העיר

תשובת ראש העיר לשאילתה מס' 289
מאת חבר מועצת העירייה ,מר אביהו האן
בנושא :מתקנים סלולאריים ברחוב חנה רובינא  12א' ו 2
העירייה נקטה בהליך משפטי להפסקת הפעילות .הושגה הסכמה על הפסקת הפעילות
והעתקתה למקום חלופי .חברות הסלולר הגישו הצעה שלדעת צוות מינהל ההנדסה יוצרת
מפגע נופי .מתקיימים מגעים עם החברות למציאת מקום חלופי .במידה ולא ימצא פתרון
מהיר תהליך המשפטי יחודש.

מר אביהו האן

זה דומה לדיון הקודם וזה דומה למה שהיה בדרך הים .אנחנו רואים פה כבר מעל חמש שנים,
מעל חמש שנים בדירות מגורים ,בדירות מגורים חברות הסלולאר מלבישות שם מתקנים
סלולאריים ,חלקם על הגג ,חלקם בתוך חדרים מוסתרים ,חלקם בארובות ,חלקם בחדרי
שירותים ויושבים תושבים ושומעים חוות דעת ודרך אגב החוות דעת מד"ר מונא שיש שם
חריגות מאוד קשות של קרינה ,זה לא שהיא אומרת הפעם זה שתיים וחצי מיקרוואט,
שלושים מיקרוואט ,ארבעים מיקרוואט והיא רושמת את זה בעצמה ,עכשיו אנחנו כבר
התושבים האלה ,אני פשוט מאוד ראיתי תכתובות שלהם במשך חמש ,שש שנים ,חלקם
נמצאים גם פה והם רוצים את המתקנים האלה מחוץ לאתר הזה .ואני שומע ,אני רואה
תשובות של מחלקת פניות הציבור אליהם ,אנחנו מטפלים ,זה יוסר ,זה יהיה בחוץ ,עד מתי?
ופה גם רשף חן ,צר לי שהוא הלך.
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מר יונה יהב ,ראש העיר

לא ,הוא פה.

מר אביהו האן

רשף

עו"ד יעקב בורובסקי

 ...הוא לא שומע אבל לא...

מר רמי דותן

מתי נשמע ממך לגבי טרנספורמטורים לבתים.

מר אביהו האן

רשף

מר רמי דותן

מתי נשמע פעם ממך טענה.

מר אביהו האן

טענה על מה?

מר רמי דותן

מה זה טרנספורמטורים שבכל בית כמעט יש לך.

מר אביהו האן

עזוב רמי ,עכשיו אתה בישיבה האחרונה שלך.

מר רמי דותן

לא ,אני שואל אותך מתי נשמע ממך ביקורת?

מר אביהו האן

רמי ,אל תבזה ,אתה בישיבה האחרונה שלך.

מר רמי דותן

מה שנוח לך אתה אומר

מר אביהו האן

אל תבזה את עצמך בישיבה האחרונה ,זה לא ,זה לא מכובד בשבילך ,תאמין לי.

גב' חדוה אלמוג ,סגנית ומ"מ ראש העיר

תכבד את זקן חברי המועצה.
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מר אביהו האן

תכבד ,באמת.

גב' חדוה אלמוג ,סגנית ומ"מ ראש העיר

לא ,אתה תכבד.

מר יונה יהב ,ראש העיר

אתה תכבד.

גב' חדוה אלמוג ,סגנית ומ"מ ראש העיר

אתה תכבד.

מר יונה יהב ,ראש העיר

אתה צעיר חברי המועצה תכבד את זקן חברי המועצה.

מר אביהו האן

בסדר ,לפעמים כאלה יציאות לא לעניין.

מר יונה יהב ,ראש העיר

לא יציאות ,שלך יציאות לא לעניין.

מר אביהו האן

רשף ,זה דבר רציני מדי כדי ,זה דבר רציני מדי ,רמי ,רציני ,התושבים האלה שש שנים
סובלים שם.

מר יונה יהב ,ראש העיר

אם זה רציני כל כך

מר אביהו האן

רגע ,תן לי שניה ,רשף ,אנחנו צריכים לראות איך פועלים ומהר ולא שש שנים כדי להוציא
את המתקנים האלה ,ישבנו בוועדת המשנה ואומרת לי חדוה ,הבנו ,אנחנו צריכים ללכת
ולהיות מה שנקרא פרואקטיביים ולהביא את הפתרונות שלנו אז בוא נביא אותם ובוא
נסגור עסקים כאלה שעובדים ללא היתר וללא אישור ומקרינים על ילדים ועל משפחות ואי
אפשר שש שנים לסגור את הסיפור הזה וזה המשפט שלי ואני מוכן לשמוע ,יונה ,את כל מה
שתגיד.

מר יונה יהב ,ראש העיר

קודם כל אני שמח שאתה מוכן לשמוע אבל חבל שאתה לא מוכן ללמוד לפני שאתה שולח
מיילים ומסית תושבים סתם ככה ,את העובדות .מה ,אתה חושב שאנחנו יושבים בחיבוק
ידיים?
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מר אביהו האן

שש שנים.

מר יונה יהב ,ראש העיר

שש שנים למה? כי אנחנו עירייה שמכבדת חוק.

אדר' שמואל גלבהרט

מה?

מר יונה יהב ,ראש העיר
אם יש לנו צו של בית המשפט

אדר' שמואל גלבהרט

תראה לי עסק אחד חוקי ברחוב מוריה.

מר אביהו האן

הצחקת אותנו יונה.

אדר' שמואל גלבהרט

תראה לי עסק חוקי אחד ,מכבדת חוק? העירייה הזאת?

גב' חדוה אלמוג ,סגנית ומ"מ ראש העיר

כן ,כן!

מר שי אבוחצירה ,סגן ראש העיר

מה אתה עונה להם בכלל לשני הליצנים האלה? מה אתה עונה להם?

מר יונה יהב ,ראש העיר

אנחנו פעלנו משפטית נגד הזה ואתה יודע בדיוק שסוג כזה של אנטנות לא צריך לקבל היתר
מאיתנו ולא צריך לקבל היתר אבל כשגילינו את המקום מיד פעלנו על פי טופס חמש ואז
החברה הלכה לבית המשפט ואתה יודע בדיוק ...

מר אביהו האן

זה שש שנים הם מחכים ,שש שנים.

מר יונה יהב ,ראש העיר

מה ,אתה רוצה שאנחנו נעשה מה שבית המשפט לא מאשר לנו?

מר אביהו האן

מה אני רוצה שתעשה יונה? תעשה את מה שבהרצליה עשו ,ניתקו ,הפעילו ,קנסו ,זה מה
שתעשה.
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גב' חדוה אלמוג ,סגנית ומ"מ ראש העיר

אני רוצה ,זה לא דיון.

מר אביהו האן

והחברות ברגע שהן יראו את הלחץ שלך הם יוציאו לבד את זה והם ימצאו פתרון אחר ,ככה
זה קרה גם בכל הערים בישראל.

אדר' שמואל גלבהרט

כמו שהיה בדרך הים.

מר אביהו האן

אי אפשר לשבת במשרד בקומה ,אי אפשר לשבת במשרד בקומה שתיים

מר יונה יהב ,ראש העיר

תן לו לדבר.

מר אביהו האן

ולא לעשות..

מר יונה יהב ,ראש העיר

אני לא ראיתי אותך עושה את הדברים האלה במקום של חברת חשמל.

מר אביהו האן

אני אצא לכבישים.

מר יונה יהב ,ראש העיר
שאתה עובד שמה

מר אביהו האן

אני אצא לכבישים

מר יונה יהב ,ראש העיר

מסכן חיי אדם ברחוב התורן למשל.

מר אביהו האן

אני אצא לכבישים עם התושבים.

מר יונה יהב ,ראש העיר

ברחוב התורן!

מר אביהו האן

אנחנו נסגור את הכבישים עד שהאנטנות האלה ילכו.
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מר יונה יהב ,ראש העיר

לא העזת לעשות את זה לא בתוך החברה ואתה לא ...

מר אביהו האן

עד שהאנטנות האלה ירדו אנחנו נצא לכבישים ואם אתה תרצה אתה יכול להצטרף גם.

מר שי אבוחצירה ,סגן ראש העיר

תצא ,תצא אביהו ,תצא.

גב' חדוה אלמוג ,סגנית ומ"מ ראש העיר

זה בדיוק העניין .כי הרי אתם כל הזמן ,תפסת נושא ,אגב אני מאוד מודה לך על זה שלקחת
את הקרדיט על דרך הים מאה שבעים וחמש ,יש לך קרדיט.

מר אביהו האן

שמה אני הייתי בכבישים.

מר שי אבוחצירה ,סגן ראש העיר

רגע אביהו ,זה הקמפיין אביהו? זה הקמפיין?

מר יונה יהב ,ראש העיר

בחודשיים לבחירות

מר אביהו האן

אני עם התושבים הייתי בכבישים.

מר יונה יהב ,ראש העיר

אתה מאוד אקטיבי בבחירות ,אנחנו רואים את זה.

מר שי אבוחצירה ,סגן ראש העיר

זה הקמפיין יונה ,זה הקמפיין.

מר אביהו האן

ישבתי עם התושבים ,הייתי בכבישים ,חבל שאתם

מר יונה יהב ,ראש העיר

חמש שנים אתה יושב במועצה לא אמרת מלה.

מר אביהו האן

חבל ,חבל שאתם
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מר יונה יהב ,ראש העיר

עכשיו זה מאוד פופולרי ,אין בעיה ,אין בעיה.

מר אביהו האן

חבל שאתם במשך עשר שנים לא עשיתם כלום בעניין.

מר יונה יהב ,ראש העיר

התושבים ידעו שאתה מאוד אקטיבי בחודש הזה

מר אביהו האן

אני בשנה וחצי האחרונות עשיתי הרבה יותר ממה שעשית בעשר שנים האלה.

מר יונה יהב ,ראש העיר

מה אתה אומר.

מר רמי דותן

אוי באמת.

מר יונה יהב ,ראש העיר

הצחקת אותנו.

גב' חדוה אלמוג ,סגנית ומ"מ ראש העיר

אני מבקשת

מר שי אבוחצירה ,סגן ראש העיר

עשית הרבה יותר בחברת חשמל אולי.

מר אביהו האן

שי ,זה לא לעניין...

מר שי אבוחצירה ,סגן ראש העיר

אביהו ,אז תדבר בכבוד ,תדבר בכבוד ,תדבר בכבוד.

עו"ד אורי גרינברגר

 ...שיכבדו אותך אז אולי תחשוב למה לא מכבדים אותך.

גב' חדוה אלמוג ,סגנית ומ"מ ראש העיר

...לדבר על הנושא הציבורי כי אתה יודע ,שמים אותנו טובים ורעים בחודשיים האחרונים.

עו"ד חן רשף ,היועץ המשפטי לעירייה

רבותי ,אני רוצה

פרוטוקול ישיבת מועצת עיריית חיפה
ביום  14באוגוסט 2013

25

גב' חדוה אלמוג ,סגנית ומ"מ ראש העיר

 ...את האמת על השולחן.

דובר

התושבים מספיק חכמים.

עו"ד חן רשף ,היועץ המשפטי לעירייה

אני רוצה רגע אם אפשר להסביר

מר יונה יהב ,ראש העיר

מיקרופון...

עו"ד חן רשף ,היועץ המשפטי לעירייה

אני רוצה להסביר את המצב המשפטי ,כל האנטנות האלה הייתה עמדה נחרצת של משרד
המשפטים שקיבלה גיבוי של בג"צ שאמרה שלא צריכים היתר בנייה כלל אלא צריכים אך
ורק אישור של המשרד להגנת הסביבה .התנהל ויכוח קשה בינינו ,בין השירות המשפטי של
עיריית חיפה לבין משרד המשפטים כאשר העמדה שלנו הייתה ,שכאשר זה נמצא בדירת
מגורים אנחנו לא צריכים להתייחס רק אל האנטנות שבולטות על הגג ,אלא צריכים
להתייחס גם לדירת המגורים עצמה ולשימוש החורג ,כי מה שקורה הוא שדירות המגורים
האלה חדלות מלשמש דירות מגורים ,הן הופכות בעצם לחוות שרתים לצורך הפעילות הזאת.
לקח לנו הרבה מאוד זמן ,אנחנו כפופים להם מבחינה מקצועית ,אנחנו לא יכולים להגיש
כתבי אישום ולנקוט בהליכים לפי פרק י' לחוק התכנון והבנייה בלי אישור מהם והם לא
הסכימו לתת לנו אישור לנקוט בהליכים ,ואני אישית התווכחתי איתם ויכוח קשה ,בסופו
של דבר הצלחנו לפרוץ את התודעה שלהם ולהגיע למצב שאנחנו יכולים להגיש הליכים ,זה
קרה לפני קצת יותר מחצי שנה אולי ,שנה ,כתוצאה מזה אנחנו הגשנו הליכים גם בדרך הים,
גם במקרה הזה ,הגענו להישגים יפים בשיטה הזאת ,בדרך הים כפי שאתה יודע גרמנו לזה
שהחווה תפונה ,גם כאן נקטנו בהליכים ,גם כאן כתוצאה מההליכים האלה וההליכים כאן
היו הליך כפול ,גם הוגש כתב אישום או למעשה בקשה לצו של הפסקת שימוש בבית משפט
לעניינים מקומיים ובמקביל הוצא פה טופס חמש לניתוק חשמל והוגש ערר על ההחלטה
הזאת שלנו .במסגרת הזאת החברות התקפלו והודיעו שהן הבינו את העניין והן מתפנות
ואנחנו נדרשנו כפי שאנחנו נדרשים על ידי ועדת ערר כל הזמן לאתר להן מקום חלופי ואותר
מקום חלופי והן נדרשו תוך פרק זמן קצר להגיש בקשה למקום החלופי

גב' חדוה אלמוג ,סגנית ומ"מ ראש העיר

והדמיות ,והדמיות כדי שנראה מה ההשפעה על הסביבה.

עו"ד חן רשף ,היועץ המשפטי לעירייה

והדמיות ,ועכשיו אני אעביר את רשות הדיבור ליו"ר ועדת המשנה שתאמר איפה הדבר הזה
עומד כרגע בבית משפט.
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גב' חדוה אלמוג ,סגנית ומ"מ ראש העיר

ואז הגישו לנו במקום שבו נמצא האתר הלכאורה מתאים וביקשנו הדמיות כמו שכל פעם
כשמגישה חברת סלולאר אנחנו מבקשים גם את ההדמיות של זה וגם לראות ,שולחים את
זה כמובן לד"ר נופי שתגיד לנו מה זה .כשהביאו לנו את זה כל החברות היו ביחד ,הביאו
בגודל חמישים וארבעה מטר עם ארבעים אנטנות ,אמרנו שיכול להיות שנוציא מחנה
רובינא והתושבים שם יהיו שמחים ,אבל עשרת אלפים תושבים בסביבה אחרת ,יצאו
לכבישים ולכן החזרנו אותם לשולחן הדיונים ואמרנו להם תחפשו מקום אחר ,במידה ולא
נמצא מקום אז אנחנו נמשיך בהליכים .אני רוצה להגיד משהו ברמה העקרונית ,אין פה
טובים ורעים ,אתם הטובים ואנחנו הרעים ,לכן אנחנו לא בריונים ,ואנחנו עובדים רק
במסגרת החוק .עכשיו גם הנושא ,כפי שאמר היועץ המשפטי בהתחלה לא נמצאה הדרך
לעשות את זה ,אני לא יכולה להיכנס לבית ,לפתוח את הדלת ולנתק את החשמל ,לא יכולה,
לא יכולה ,אני צריכה להוציא צו לטופס חמש ,צריכה להעביר את זה לחברת חשמל והיא
צריכה לנתק .ברגע שהגשנו את זה הם הלכו לבית המשפט ,בית המשפט לפעמים מוזמנים
לצערי ,לא משחקים את המשחק כפי שהאזרחים ואנחנו רוצים .אני מזדהה עם התושבים,
אני חושבת שצריך להוציא את זה .אני אגיד עוד מלה על זה ,אנחנו מאוד נוקשים באישור
של אנטנות ,יכול להיות בגלל שאנחנו נוקשים ואנחנו לא נותנים לא פה ולא שם ולא שם עם
הרבה מאוד התניות ,אז הם מחפשים פתרונות שמאוד טובים לתושב שמשכיר את דירתו
בסכום פי שש ,בדרך הים לדעתי כבר אפשר לקנות וילה משם ,אבל גם שם התושבים לא
ידעו כל השנים שיש שם את שלוש החברות ,היו שם שלוש חברות ,מתי זה עלה? כששתי
החברות החדשות ,הוט מובייל וטלקום נכנסו פנימה ,פתאום ראו שיש פה איזה חוה ,עד אז
אף אחד לא ידע ,כולם הסתדרו עם זה.

מר אביהו האן

לא נכון.

גב' חדוה אלמוג ,סגנית ומ"מ ראש העיר

כן נכון.

מר אביהו האן

מאלפיים ושבע.

מר יונה יהב ,ראש העיר

לשאילתה הבאה.

מר אביהו האן

יש מכתבים אליכם מאלפיים ושבע.

גב' חדוה אלמוג ,סגנית ומ"מ ראש העיר

ולכן אני אומרת שאנחנו פועלים בהתאם לחוק ,נעשה את הכל כדי להוציא אותם ואם זה
לא ילך על פי ההסכם הזה אז אנחנו נפעל בדרכים ...

מר אביהו האן

חדוה
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מר יונה יהב ,ראש העיר

תודה רבה ,השאילתה

עו"ד יעקב בורובסקי

אני רוצה משפט.

מר יונה יהב ,ראש העיר

אבל זו שאילתה ,זה לא דיון.

עו"ד יעקב בורובסקי

אדוני ,אתם אומרים שאתם לא רואים

מר יונה יהב ,ראש העיר

סליחה ,זו שאילתה ,השאילתה הבאה ,מר גלבהרט בבקשה.

גב' ברכה סלע ,מזכיר העיר

שאילתה מאתיים תשעים מאת שמואל גלבהרט.

עו"ד יעקב בורובסקי

אני מתנצל ,אני מבקש

מר יונה יהב ,ראש העיר

זה לא דיון ,מר בורובסקי

עו"ד יעקב בורובסקי

מכובדי ,מכובדי

מר יונה יהב ,ראש העיר

מכובדי ,יש סדר.

עו"ד יעקב בורובסקי

אני מבקש להעיר הערה.

מר יונה יהב ,ראש העיר

לא ,אתה לא ...

עו"ד יעקב בורובסקי

מה זאת אומרת לא?

מר יונה יהב ,ראש העיר

לא ,כי זה לא דיון.
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גב' ברכה סלע ,מזכיר העיר

רק שאלה עוקבת יש פה.

מר יונה יהב ,ראש העיר

זו שאילתה ,אתה רוצה

עו"ד יעקב בורובסקי

תירגע ,תירגע ,זה דיון

מר יונה יהב ,ראש העיר

תירגע אתה מר בורובסקי עם כל הכבוד.

עו"ד יעקב בורובסקי

תירגע ,אתה לא רגוע ,אתה שוב לא רגוע.

מר יונה יהב ,ראש העיר

מר בורובסקי ,אתה לא יכול

עו"ד יעקב בורובסקי

אתה שוב לא רגוע.

מר יונה יהב ,ראש העיר

בזמן של שאילתה לבקש רשות דיבור והיא לא ניתנת לך ,השאילתה הבאה

עו"ד יעקב בורובסקי

אני חושב

מר יונה יהב ,ראש העיר

גב' סלע

עו"ד יעקב בורובסקי

אני חושב שאני רוצה שהפורום הזה ,המועצה הזאת

מר אביהו האן

לפני כן ,מתי האנטנות האלה לא יהיו שם חדוה ,זו השאלה ששואלים ,שש שנים מחכים,
מתי הן לא יהיו שם?

גב' חדוה אלמוג ,סגנית ומ"מ ראש העיר

כשאתה תיכנס ותוציא אותן.

מר אביהו האן

תודה רבה .
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גב' חדוה אלמוג ,סגנית ומ"מ ראש העיר

אם הייתה לי תשובה אז הייתי נותנת לך את התשובה אתמול בבוקר.

עו"ד יעקב בורובסקי

חדוה ,חדוה

גב' חדוה אלמוג ,סגנית ומ"מ ראש העיר

אני פועלת ,אני פועלת על פי החוק

מר אביהו האן

תודה רבה.

גב' חדוה אלמוג ,סגנית ומ"מ ראש העיר

אני פועלת על פי החוק וכשהכי מהר ,הכי מהר שאפשר הן יוצאו משם.

עו"ד יעקב בורובסקי

חדוה ,חדוה.

עו"ד יעקב בורובסקי

אפשר לאחד את כל הפורום הזה סביב הצהרת מדיניות שאומרת שאנחנו ,כל המועצה ,ואין
טובים ואין רעים ,מתנגדים למה שקורה בדירות ומוכנים לייצר דיאלוג מסודר עם כל
החברות על האלטרנטיבות ,בכך לא נצטרך להיות שונים האחד מהשני והתושב לא יצטרך
לסבול את זה

גב' חדוה אלמוג ,סגנית ומ"מ ראש העיר

אנחנו מייצרים דיאלוג איתם ,יש לנו דיאלוג.

עו"ד יעקב בורובסקי

חדוה ,אין דיאלוג

מר יונה יהב ,ראש העיר

אין דיאלוג ,מאחורי הגב הם עושים את זה.

גב' חדוה אלמוג ,סגנית ומ"מ ראש העיר

בדיוק

עו"ד יעקב בורובסקי

מה? מה?

מר יונה יהב ,ראש העיר

באמת
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עו"ד יעקב בורובסקי

אין דיאלוג כי הדיאלוג צריך להיות ,פה אני רוצה מדיניות ,תפקידנו לקבוע מדיניות בעיר
הזאת.

מר יונה יהב ,ראש העיר

שמענו

עו"ד יעקב בורובסקי

ואנחנו באים ואומרים מתנגדים ,אבל אי אפשר לאחוז את המקל משני קצותיו

מר יונה יהב ,ראש העיר

או.קי ,.ברכה

עו"ד יעקב בורובסקי

מצד אחד לבוא ולקרוץ עין לאזרח

עו"ד יעקב בורובסקי

להגיד לו יש חוק ומצד שני אין חוק.

מר יונה יהב ,ראש העיר

בבקשה

 2.6שאילתה מס'  290מאת אדר' שמואל גלבהרט ,חבר מועצת העירייה
בנושא :מדוע "רמת הנשיא"? יש לנו נווה דוד
בהמשך לשאלתי מדוע הבניה החדשה בנוה-דוד נקראת "רמת הנשיא".
להלן התשובה שקבלתי מגב' אלמוג מ"מ רה"ע ,והערותי "בגוף הסרט":
א .חבל שגלבהרט רואה בשלילה בנית שכונות חדשות -
 זו שיטה ידועה ,לתקוף אדם על דברים שמעולם לא אמר.ב .בונים מאות דירות אחרי קפאון בתקופת כהונתו של גלבהרט -
 וכולן תוכננו בתקופתי! ובראשן אלפי דירות בדרום חיפה ,שגב' אלמוג הצביעהבעד יעודו לתעשיה ,ואני הסבתי אותו למגורים!
איפה היינו היום בלי הדירות האלו?!
ג .לידיעת גלבהרט" ,רמת הנשיא" הוא שם שיווקי של הייזמים -
 אז מדוע הוא מופיע בשילוט תחת כותרת העיריה ,ובמסמכים רשמיים שלה?מדוע לעזור לייזם בשיווק הדירות ,במקום לעזור לנוה-דוד בשיקום השכונה?
ד .המרכז המסחרי החדש מחובר לנוה-דוד וייטיב לשרת את תושביה -
 אז מדוע מודיעים לרוכשי הדירות "לא לדאוג ,אתם מופרדים מנוה-דוד"?פרוטוקול ישיבת מועצת עיריית חיפה
ביום  14באוגוסט 2013

31

גב' ברכה סלע ,מזכיר העיר
תשובת ראש העיר לשאילתה מס' 290
מאת חבר מועצת העירייה ,אדר' שמואל גלבהרט
בנושא :מדוע "רמת הנשיא"? יש לנו נוה-דוד!
רמת הנשיא הינה שכונה חדשה ,המשתרעת על פני שטח של כ 200 -דונם )מתוכם
כ 60 -דונם שטח לבנייה לבניינים( .בשכונה יוקמו למעלה מאלף יחידות דיור בכ18 -
מגדלים .זוהי השכונה המתוכננת כשכונה שלמה הכוללת פארק מרכזי ושטחים ירוקים
נרחבים ,מרכז מסחרי ומוסדות ציבור.
תושבי שכונת נוה דוד יהנו גם הם ממגוון והשירותים הניתנים בה ,והן מערכי עליית הנדל"ן
באיזור.
יש לציין ,כי עיריית חיפה רואה חשיבות רבה בהתחדשות עירונית בכלל העיר ,ובנוה דוד
בפרט .העירייה השקיעה ומשקיעה מאמצים רבים ביזום ,תכנון וליווי תכניות להתחדשות
עירונית -בנוה דוד:
א.
תכנית "פינוי בינוי במתחם המלך אמציה" חפ 2188/בנוה דוד  ,אותה יזמה העירייה,
הינה תכנית מאושרת מ-אפריל  .2006לאחרונה נשאו מאמצים אלו פרי ,וחברה
קבלנית גדולה )אלמוג כ.ד.א.י (.מעוניינת לבצע את הפרויקט ,ונמצאת בהליך חתימת
חוזים עם בעלי הדירות.
ב.

תכנית "פינוי בינוי במתחם המלך חיזקיהו" חפ 2277/בנוה דוד הינה החוליה השניה
בתהליך התחדשות השכונה שאושרה באוגוסט  .2012גם תכנית זו נמצאת בהליך
מתקדם לקראת מימוש .חברת רסקו ,הבעלים של רוב השטח ,נמצאת בהליך חתימות
על חוזים עם בעלי העסקים והדירות.

ג.

לאחרונה יזמה עיריית חיפה עם משרד הבינוי והשיכון תכנית נוספת להתחדשות
עירונית של כל שכונת נוה דוד )מלבד שתי התכניות לפינוי בינוי -המלך אמציה
חפ 2188/והמלך חיזקיהו -חפ (2277/וכללה אותה בתחום "תכנית מתאר להתחדשות
עירונית שכונות החוף" חפ ,2350/הנמצאת בשלבי הכנה .בתכנית זו ייקבעו
מתחמים לפינוי בינוי ,עיבוי ותמ"א  ,38יחד עם תכנון מחדש של כלל המערכות-
תשתיות ,כבישים ,מבני ציבור ,שצ"פים וכו'.

מר יונה יהב ,ראש העיר

כן ,אתה מסתפק בתשובה?

אדר' שמואל גלבהרט

לא ,אני לא יכול להסתפק כי כבר בתשובה ,בשתי המלים הראשונות בתשובתך אתה אומר
רמת הנשיא הינה שכונה חדשה ,זאת אומרת סגניתך אמרה לי ,כתבה לי שזה רק שם שיווקי
של היזמים.
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מר יונה יהב ,ראש העיר

כתוב גם פה.

אדר' שמואל גלבהרט

לא ,אתה קורא לזה רמת הנשיא וגם כל השילוט וכל האזור מטעם העירייה קובע רמת
הנשיא ,רמת הנשיא.

מר יונה יהב ,ראש העיר

גם היום בבינוי החדש סביב האצטדיון כל הקבלנים נתנו את השמות שלהם ,זה לא השם
הרשמי שיתנו.

אדר' שמואל גלבהרט

אז רגע.

מר יונה יהב ,ראש העיר

עכשיו אחת משתיים ,גם שכונת רוממה שאתה קורא היא לא שכונת רוממה ,שכונת רוממה
נקראת שכונת דוד בן גוריון ורוממה הייתה חברת הבנייה שבנתה אותה ,אותו דבר שכונת
דניה ,שכונת דניה לא קיימת ,קיימת שכונת הוד הכרמל ושכונת דניה היא החברה שבנתה
אותה ,הדברים האלה מקדמת דנא ולכן זה קורא .לפעמים השם של חברת הבנייה משתרש.
אני מקווה שפה ברמת הנשיא יש לה שם ,קוראים לה רמת חביב והשני בניינים הראשונים
נקראו רמת חביב ,בשם ברשומות זה רמת חביב.

אדר' שמואל גלבהרט

כל מה שאמרת זה בסדר גמור ,חבל שזה לא כתוב כאן ,אגב ,דיברתי עם יו"ר ועדת השמות
של העירייה ,פרופ' יוסי בן ארצי ,הוא באמת הסב את תשומת לבי שעל השולחן בעצם יש
שני שמות ,אחד רמת חביב שזה המתחם הזה ,אבל השני של השכונה נוה דוד ,אני חושב
שצריך להפקיד את הנושא ואת ההכרעה בידי ועדת השמות העירונית.

מר יונה יהב ,ראש העיר

אין ספק.

אדר' שמואל גלבהרט

תודה

 2.7שאילתה מס'  291מאת גב' עדנה זרצקי טולידאנו ,חברת מועצת העירייה
בנושא :סגירת מרכז פרוייטק יזהר
פרויקט יזהר להחלפת מזרקים למכורים לסמים הוקם בהחלטת ממשלה לפני  9שנים ,לפי
המלצה של ארגון הבריאות העולמי ונועד למזעור נזקים של התמכרות לסמים של המכורים
ושל הציבור הרחב ובהמלצת ועדת הסמים של הכנסת .הוא מופעל על ידי המחלקה לשחפת
ולאיידס במשרד הבריאות בשיתוף עם הוועד למלחמה באיידס והרשות למלחמה בסמים
ובאלכוהול .הפרויקט מופעל קרוב למקומות המגורים ,במרחק הליכה ,או במקום נגיש
מבחינת התחבורה הציבורית ,על מנת שהמכורים יוכלו להגיע אליו ללא כל קושי .הפרויקט
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מופעל על ידי צוות מצומצם ומתנדבים בתל אביב ,ירושלים ,אשדוד ,באר שבע וחיפה.
בחיפה פעל ארבע שנים ,פעמיים בשבוע משעה  16:00עד  .19:00המימון לפרויקט מגיע
במלואו מהממשלה.
המכורים קיבלו במקום יחס אנושי ומכבד ,מזרקים נקיים תמורת המשומשים שהביאו,
קונדומים ,ארוחה קלה ,בגדים נקיים יד שנייה ,אפשרות להתקלח .מעל לכל קיבלו אוזן
קשבת לא שיפוטית ואמפתיה .עבור רבים זה היה קשר אנושי שאין לו חלופה.
כ  5,000מכורים הגיעו בשנים האחרונות .מהם נשלחו לגמילה ,לאחר ליווי אישי ומכבד,
בתהליך סבלני 900 ,א/נשים.
וועדת הרווחה ,בישיבתה ב  9/6/2013הקשיבה בהתרגשות גדולה לאישה הצעירה ,הרגישה,
האמיצה והמחויבת ,מרכזת פרויקט יזהר בחיפה .כאשר הקשבנו לה ,יכולנו להאמין שיש
תקווה למכורים .יכולנו להבין איך אנשים שהם קורבנות הרוע האנושי ,אשר נמצאים במעגל
של הרס עצמי יכולים להרגיש שמץ של תקווה ולנסות תהליך ארוך של בניית אמון מחדש
בעצמם ובאחרים ולהתחיל תהליך של גמילה.
עיריית חיפה סגרה את מרכז פרויקט יזהר באופן חד צדדי ,ללא חשיבה מוקדמת עם
השותפים ,ללא התראה מוקדמת ,מעכשיו לעכשיו ,מבלי שנקבע מקום חלופי ,מבלי להודיע
לאנשים הזקוקים לו על הסגירה ומבלי להציע חלופה ,כאילו היה מדובר בחפצים ,לא בבני
אדם .שוב משליכים ונוטשים באלימות את מי שניסו לשוב ולהאמין ,את מי שניסו להתקרב
ולהיעזר.
שאלותיי הראשונות הן שאלותיו של יורי ,מכור להרואין מגיל  18הנעזר  3שנים במרכז
יזהר:
" .1איך ראש העירייה סוגר מקום כזה? מי סוגר מקום שבאים אליו הומלסים רעבים
לקבל פרוסת לחם ,מזרק נקי וכוס מים?
 .2גם לא הודיעו לנו מראש .זה אף פעם לא היה סגור .איך זה יכול להיות?
 .3מאיפה אני אשיג עכשיו מזרקים נקיים?
 .4מה ראש העיר חושב להשיג בזה? בלי המקום הזה מה נעשה? את תראי יותר
נרקומנים ברחוב".
 .5ובאמת ,מה חושב ראש העיר? האם סגירת מרכז טיפול למכורים תגרום לכך שהם
יתאיידו לחלל? והרי הם היו שם שנים רבות במקום ,לפני שהיה מרכז להחלפת
מזרקים משומשים.
 .6האם שלום הציבור ובריאותו לא חייבו דיון מעמיק עם כל השותפים לפרויקט טרם
החלטה??
 .7האם לא היה צורך לשקול את הסכנות והנזקים שייגרמו למכורים ולציבור כאשר לא
יהיו מזרקים נקיים וקונדומים למכורים? כאשר הם יוציאו מזרקים מן האשפה
וישתמשו בהם ,וכאשר לא ישתמשו בקונדומים?
 .8האם זה מוסרי להתייחס לאנשים כאילו היו חפצים ,או פסולת ,כאילו היו שקופים
ולפגוע בהם?
 .9האם יש איזושהי הצדקה לפגוע כך באנשים שהם קורבנות ,אנשים שמנסים לחזור
ולתת אמון בעצמם ובחברה?
 .10מדוע פוטר הצוות המסור?
 .11איך תתקן העירייה את המשגה ואת העוול?
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גם לגבי מרכז אחר ,שמפעילה האגודה לבריאות הציבור ,אשר מחלק מתדון ל  550אנשים,
תחליף סם העוזר להם לתפקד ,תחליף שמרחיק אותם מפשיעת רחוב ,גם לגבי מרכז זה נראה
שהעירייה אינה מבינה שהצורך בנגישות של מרכז החלוקה לנזקקים לתחליף הוא צורך
חיוני .בשונה ממרכז יזהר ,כאן התהליכים שנקטה העירייה לא היו סגירה מהיום למחר
)האגודה פעלה במבנה עירוני במשך שנים והתבקשה לפנותו ולשכור מקום אחר( אך
מקומות חלופיים שהציעה האגודה לא אושרו .העירייה הציעה שהמקום יהיה בחוף שמן,
ברחוב יוליוס סימון ,מקום שאיננו אפשרי למי שאין לו רכב .מקום שהגעה אליו מצריכה
שלושה אוטובוסים והליכת  3קילומטר ברגל .משמעות בחירת מקום כזה היא בחירה
בפצצה מתקתקת.

האם ראש העיר חושב שמיקום כזה ,הרחוק מן העין ,אך כזה העלול לגרום לכך שרבים מן
האנשים שהתחליף מסייע להם לתפקד לא יוכלו להשתמש בו ובעקבות זאת תידרדר
התנהגותם ותיגרם פגיעה להם ,למשפחותיהם ולציבור ,האם זה פיתרון הגיוני? האם זה
פיתרון ראוי?
)ועדת הרווחה האזינה בישיבה הנזכרת לעיל לפורום עובדי הנוער בסיכון ,למדה על העבודה
החיונית לעיר ,עבודה הנעשית במקצועיות ומתוך מחויבות עמוקה ,ביקשה להביא את
הקולות האלה למועצת העיר .הצעה לסדר אשר הגשתי בעניין זה נדחתה לישיבת מועצת
העיר בנובמבר(.

גב' ברכה ,מזכיר העיר

תשובת ראש העיר לשאילתה מס' 291
מאת גב' עדנה זרצקי-טוליאנו ,חברת מועצת העירייה
בנושא :סגירת מרכז פרויקט יזהר
מדובר בשירות חשוב והכרחי ,אולם חשוב לא פחות למצוא איזון נכון בין הצרכים של נזקקים לבין
הצרכים הלגיטימיים של התושבים במיוחד בהתייחס לילדים ולנוער.
אוכלוסיית מכורים לסמים מייצגת מטבעה בעיות שונות ,ולכן נכון יהיה להקים מרכז מסוג זה במקום
שיהיה בצירי תחבורה מרכזיים על מנת שיהיה נגיש ויחד עם זאת גם במינימום קונפליקט עם
אוכלוסיית נורמטיבית בפרט ילדים ונוער.
כאמור לעיל ,עיריית חיפה מקדישה מאמצים רבים לאיתור המקום הראוי שנותן מענה הולם לאוכלוסיית
הנגמלים מסמים.

מר יונה יהב ,ראש העיר

לא סגרו ,יש להם מקום חדש.

גב' עדנה זרצקי-טולידאנו

אני חושבת שאדוני ראש העיר ,אתה מתבלבל ,אנחנו מדברים על הפרויקט של יזהר שזה
הפרויקט למזעור נזקים.

מר יונה יהב ,ראש העיר

גב' זרצקי ,את רוצה להקשיב?
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גב' עדנה זרצקי-טולידאנו

אתה מדבר על המרכז של חלוקת מתדון לנגמלים מסמים ,יש כאן שני דברים אחרים.

מר יונה יהב ,ראש העיר

באותו מרכז.

גב' עדנה זרצקי-טולידאנו

לא ,לא ,המרכז הזה ,מרכז יזהר פעל במקום אחר ,זה לא אותו דבר .שאני אגיד לך? אני
אגיד לך אחר כך הוא פעל ברח' החלוץ באזור מסחרי לגמרי.

מר יונה יהב ,ראש העיר

נכון

גב' עדנה זרצקי-טולידאנו

והמקום השני פעל ברח' הגפן עשרים ושש.

מר יונה יהב ,ראש העיר

נכון ,שני מקומות שאנחנו לא מעוניינים שהוא יפעל בהם.

גב' עדנה זרצקי-טולידאנו

אבל עכשיו ,אבל מה קורה?

מר יונה יהב ,ראש העיר

תקשיבי גב' זרצקי

גב' יוליה שטראים ,סגן ראש העיר

דרך בית משפט ,זה לא יונה ,זה דרך משפט סגרו.

מר יונה יהב ,ראש העיר

לא ,לא

גב' עדנה זרצקי-טולידאנו

לא ,זה לא שייך לבית המשפט.

מר יונה יהב ,ראש העיר

גב' זרצקי היקרה ,אנחנו הקדנציה הראשונה מזה שישים וחמש שנה שהשקענו מאות אלפי,
מאות מיליוני שקלים בשכונת הדר ובעיר התחתית .אנחנו לא נקים סוג כזה של מוסדות
בתוך המקומות המשוקמים ,מכיוון שהם יוצרים למקום תדמית לא נכונה ,ומאחר והם
מונעים השקעות פיזיות .למשל ליד המקום הזה של הזוהר הזה הוקם מעון סטודנטים במה
שהיה גלאור ,קולנוע גלאור ההסתדרות ,ואי אפשר להשכיר שם אפילו חדר אחד בגלל
המוסד הזה.
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גב' עדנה זרצקי-טולידאנו

איפה?

מר יונה יהב ,ראש העיר

את לא יודעת כי את חיה בעולמך

גב' עדנה זרצקי-טולידאנו

לא ,אני לא חיה בעולמי.

מר יונה יהב ,ראש העיר

את חיה בעולמך ואם היית שואלת אותי ובאה לחדרי כפי שאת עושה מדי פעם היית מקבלת
את כל האינפורמציה ולכן אנחנו אומרים נמצא להם מקום אחר בשולי העיר הזאת ולשם
יגיעו כל מי שמזריק ולא מזריק ,כי היום לשים אותם ליד מוסדות תרבות וליד מוסדות
משוקמים לא בא בחשבון.

גב' עדנה זרצקי-טולידאנו

אני רוצה ,אדוני ראש העיר ,אני מאוד שמחה לשמוע שאתה תציע להם מקום אחר ,זה
מאוד ישמח אותי אבל אני מקווה שאתה מבין שאנחנו לא מדברים על המרכז לחלוקת
מתדון ,אנחנו מדברים

מר יונה יהב ,ראש העיר

אני אמרתי ,ברחוב החלוץ.

גב' עדנה זרצקי-טולידאנו

המרכז הזה זה דבר שהוא חשוב לבריאות האוכלוסיה.

מר יונה יהב ,ראש העיר

אין בעיה ,נשים אותו ליד הדירה שלך בבית.

גב' עדנה זרצקי-טולידאנו

הקיום שלו ,הקיום שלו הוא חשוב לבריאות של האוכלוסיה.

מר יונה יהב ,ראש העיר

אבל גברתי ,אני מבקש ממך לא לחזור כי אמרתי שאני מודע לזה איזה סוג מרכזים צריכים
להיות כאן ,אבל אני גם מאוד מודע לאיפה הם צריכים להיות ממוקמים ,הם לא יכולים
להיות ממוקמים באמצע שכונת הדר ,והם לא יכולים להיות ממוקמים באמצע המקום
התיירותי האולטימטיבי של העיר חיפה ,שדרות בן גוריון ,המושבה הגרמנית ,זה לא יהיה.

גב' עדנה זרצקי-טולידאנו

אני לא מדברת עכשיו על חלוקת המתדון.
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מר יונה יהב ,ראש העיר

גב' זרצקי היקרה ,לבי לבי עם התחושות שלך ,אבל אני אמרתי את המדיניות ,הם לא יהיו
ברח' החלוץ והמתדון לא יהיה במרכז המושבה הגרמנית .אנחנו נוציא את זה לשולי העיר
על פי גם תמיכה של משרד הבריאות ,הצענו מקומות ,ירצו יקבלו ,לא ירצו לא יקבלו.
הנושא הבא.

גב' עדנה זרצקי-טולידאנו

אני לא ,אני לא יודעת שהוצעו מקומות למרכז יזהר ,אני יודעת שיש התנהלות של משא
ומתן לגבי מרכז חלוקת המתדון

מר יונה יהב ,ראש העיר

טוב.

גב' עדנה זרצקי-טולידאנו

שהם שניהם דברים שונים לחלוטין.

דובר

אבל הוא יודע ,הוא אמר כמה פעמים.

גב' עדנה זרצקי-טולידאנו

ומה שאתה אומר לי עכשיו שגם למרכז יזהר ,האם אתה אומר לי עכשיו שגם למרכז יזהר
תציע מקום? האם זה מה שאתה אומר? כי האמת

גב' יוליה שטראים ,סגן ראש העיר

עדנה ,עדנה

גב' עדנה זרצקי-טולידאנו

זה גם חשוב למכורים ,כי זה מקום מאפשר להם

מר יונה יהב ,ראש העיר

אם תחזרי על זה זה לא יעשה את הכרוב חמוץ.

גב' עדנה זרצקי-טולידאנו

אני רוצה שתגיד לי שאתה מדבר על שני מקומות

גב' יוליה שטראים ,סגן ראש העיר

אנחנו יודעים על שני מקומות אחד החלוץ ,אחד הגפן ,אנחנו מגדירים על שני מקומות.

אינג' הישאם עבדו

רגע ,אני יכול גם לדבר ,סליחה
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גב' יוליה שטראים ,סגן ראש העיר

זה שני מקומות שונים.

גב' ברכה סלע ,מזכיר העיר

זה לא דיון.

אינג' הישאם עבדו

זה שאילתה ישירה בין ראש העיר לבין עדנה עם כל הכבוד ,את לא צריכה להתערב.

גב' ברכה סלע ,מזכיר העיר

דני קופרשמידט ,תלחץ נוכחות בבקשה.

גב' יוליה שטראים ,סגן ראש העיר

את צודקת במאה אחוז ,אלו שני מקומות שונים.

גב' עדנה זרצקי-טולידאנו

יוצע מקום ליזהר? מקום חלופי ליזהר?

גב' יוליה שטראים ,סגן ראש העיר

אבל לא בתוך העיר ,לא בתוך העיר ,בי.ל .פרץ.

גב' עדנה זרצקי-טולידאנו

האם יוצע מקום חלופי ליזהר?

גב' יוליה שטראים ,סגן ראש העיר

זה יהיה בסדר.

מר שי אבוחצירה ,סגן ראש העיר

כן ,הוא אומר כן.

גב' יוליה שטראים ,סגן ראש העיר

זה יהיה בסדר ,זה לא רק אנחנו ,זה בית משפט בפנים.

גב' עדנה זרצקי-טולידאנו

כי כאן בתשובה זה מטושטש.

גב' יוליה שטראים ,סגן ראש העיר

אבל הכי קל לעשות פלייר ,גם אני יכולה לעשות פלייר.

אינג' הישאם עבדו

ראש העיר ,השאלות אליך או למישהו אחר? אני לא מבין.
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גב' ברכה סלע ,מזכיר העיר

אנחנו עוברים לתשובה

אינג' הישאם עבדו

השאילתה מועברת אליך ,נכון?

גב' יוליה שטראים ,סגן ראש העיר

אבל זו ועדה שלי.

אינג' הישאם עבדו

רגע ,רגע יוליה ,רגע ,השאילתה מכוונת לכבודך ,נכון? למה יונה? אני לא מבין.

מר יונה יהב ,ראש העיר

מכיוון שזאת ששאלה אותי לא מבינה וחוזרת מאה

גב' יוליה שטראים ,סגן ראש העיר

אני יו"ר ועדה של סמים.

מר יונה יהב ,ראש העיר

היא חוזרת מאה פעם ,מה אתה רוצה?

אינג' הישאם עבדו

בסדר ,אבל או.קי ,.בסדר

מר יונה יהב ,ראש העיר

אני עניתי תשובה מההתחלה ,משום מה יש לכם מנהג לחזור מאה פעם.

אינג' הישאם עבדו

אני לא חזרתי

גב' יוליה שטראים ,סגן ראש העיר

כב' חבר מועצת העיר ,אני יו"ר ועדת סמים שאתה אף פעם לא היית וגם עדנה זרצקי אף
פעם בחמש שנים לא הייתם

אינג' הישאם עבדו

אני לא חבר ...ואם היית יו"ר ועדת סמים היית עוזרת ומכבדת את האינטרס שלהם

גב' ברכה סלע ,מזכיר העיר

גבירותי ורבותי

אינג' הישאם עבדו

ולא לוקחת אותם לסוף העיר.
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גב' ברכה סלע ,מזכיר העיר

תודה

מר יונה יהב ,ראש העיר

אנחנו נשים אותם באמצע רח' עבאס.

אינג' הישאם עבדו

בסדר ,תשים אותם.

מר יונה יהב ,ראש העיר

בסדר ,כן ,ואני אגיד לכולם שאתה ביקשת.

אינג' הישאם עבדו

כן ,כן ,תגיד.

מר יונה יהב ,ראש העיר

מאה אחוז.

גב' ברכה סלע ,מזכיר העיר

אנחנו עוברים לשאילתה הבאה.

מר דני קופרשמידט

לא תוכל לחזור הביתה.

* ימצא מקום חלופי למרכז יזהר.
 2.8שאילתה מס'  292מאת גב' עדנה זרצקי-טולידאנו ,חברת מועצת העירייה
בנושא :העסקה ישירה של עובדות ניקיון בעירייה ,במקום העסקתן כעובודת קבלן
בישיבת מועצת העיר מיום  , 5/3/2013נדונה לקראת יום האשה הבינלאומי הצעה לסדר הקוראת
למועצת העיר לתקן את העוול כלפי הנשים עובדות העירייה ,שעד גל ההפרטות בשנות השמונים
היו עובדות עירייה לכל דבר ,ומאז הן מועסקות על ידי קבלנים מתחלפים) .זאת ,בניגוד לגברים
עובדי הניקיון ,אשר נשארו עובדי עירייה ועובדות הניקיון בבתי הספר( .במצב זה נפגעות זכויות
העובדות ,גם הזכויות האמורות להיות מוגנות על ידי החוק .נשים חוששות לתבוע את מעט
הזכויות האלה מהקבלנים ,כאשר לפני עיניהן התקדימים של נשים שתבעו זכויות ומצאו את עצמן
בחוץ .לנשים אלה אחריות לפרנס את משפחותיהן ואין להן ,בדרך כלל ,יכולת להתמודד עם
העוולות .הן חיות בפחד מתמיד לאובדן מקום העבודה.
מועצת העיר קיבלה בישיבתה החלטה לבדוק את עלות העברת עובדות הניקיון של העירייה
להעסקה ישירה.
בתשובת סמנכ"ל משאבי אנוש וארגון ,מר אילן שדות ,להצעה לסדר ,בסעיף  1נכתב ,כי "מועסקות
בניקיון המשרדים כ 30 -עובדות ניקיון בהיקף של חצאי משרות )בהיכל העירייה ,בבניין מלון ציון
לשעבר ,בניין משרד הפנים לשעבר ובבניין סולל בונה לשעבר(".
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למיטב ידיעתי ,נתון זה  15 -תקנים שמעסיק/ים הקבלן/ים בבניינים אלה הוא שגוי .בבניינים האלה
מועסקות כיום נשים בפחות מ  11תקנים ) .ב ,18/8/2013 -כאשר יעברו משרדי הנהלת מערכת
הרווחה לבניין סולל בונה יעבדו נשים ב  11תקנים(.
עלות של  1,068,000לשנה המשולמת לקבלן איננה עבור העסקת  30פועלות בחצי משרה,
כפי שמציין מר שדות בתשובתו ,אלא עבור פחות מ 11תקנים.
והפער בין עלות ניקוי המשרדים איננו  665,000שקל ,כפי שמציין מר שדות.
עבור  11תקנים תשלם העירייה סך  1,270,866שקל )ולא  1,733,000שקל (.
הפער בין העלות שמשולמת לקבלן בשנה לבין העסקה ישירה היא  202,866שקל
לשנה בלבד ) 1,207,866מינוס  .(1,058,000מדובר בפער של ) .19%לפי המחקר של
פרופסור אביה ספיבק וד"ר מאיר אמיר ,שנעשה במוסדות להשכלה גבוהה ,מגיע הפער
בשנה הראשונה לפחות מ (.25%
הנתונים אינם כוללים עלויות של פיקוח על עבודתן ,מציין מר שדות .מדובר בשני המצבים,
גם כיום מפקחת על העובדות עובדת עירייה .כדאי לציין ששביעות הרצון מעובדות אלה היא
גבוהה.
יתכן שהפער במספר התקנים ,אשר הוצג על ידי מר שדות ,נובע מן העובדה ,שלפי המצב
הרצוי ראוי להקצות יותר תקנים.
תקוותי היא ,שבעלות כה נמוכה של ההפרש תיאות הנהלת העיר לתקן את הפגיעה החמורה
במעמדן של הנשים ,במצבן ובזכויותיהן.

גב' ברכה סלע ,מזכיר העיר

תשובת ראש העיר לשאילתה מס' 292
מאת חברת מועצת העירייה ,גב' עדנה זרצקי-טולידאנו
בנושא :העסקה ישירה של עובדות ניקיון בעירייה ,במקום העסקתן כעובדות קבלן
לאחר עיון במחקר אליו מתייחסת חברת המועצה גב' עדנה זרצקי ובדיקה חוזרת של
הנתונים שנמסרו על אגף משאבי אנוש בנושא העסקת פועלות ניקיון ישירות על ידי
העירייה ,אין אלא לחזור ולעמוד מאחורי הנתונים שנמסרו .דהיינו ,שעלות העסקה של
פועלות הניקיון ישירות על ידי העירייה משמעותה עלות נוספת של למעלה מ.60% -
העסקת פועלות הניקיון ובכלל עובדים בעירייה מתבצעת על פי ההסכמים הקיבוציים החלים
על עיריית חיפה על כל המשתמע.
אין אנו מכירים את ההסכמים הקיבוציים החלים על עובדי האוניברסיטאות והמכללות
ונראה לי שהם הסכמים מיטיבים פחות.
לגבי מספר התקנים והעובדות הנדרשות לביצוע עבודות הניקיון ,הרי שהדבר נקבע ע"י
הגורמים המקצועיים ובמגמה לשמור על רמת הניקיון העכשווית.

אינג' הישאם עבדו

דיברתי על נוהג.

מר יונה יהב ,ראש העיר

רק כדאי להיות אידיאולוג ,רגע ,סליחה ,נורא כדאי להיות אידיאולוג על חשבון אחרים
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אינג' הישאם עבדו

לא ,צריך

מר יונה יהב ,ראש העיר

מי שרוצה להיות אידיאולוג

אינג' הישאם עבדו

אני לא שאלתי ,רגע

מר יונה יהב ,ראש העיר

יהיה אמיץ ויגיד.

אינג' הישאם עבדו

אני לא שאלתי את השאלה אדוני ראש העיר ,מי ששאלה זה עדנה ,ענתה לה סגנית ראש
העיר.

מר יונה יהב ,ראש העיר

אני עניתי.

אינג' הישאם עבדו

אני מדבר על פרוטוקול ועל נוהג שהייתי מלפני ארבע שנים ,לא רוצה שתשיב לי עם כל
הכבוד לה ,אני לא רוצה שהיא

מר יונה יהב ,ראש העיר

אני השבתי והשבתי בעברית ברורה ואמרתי שני המוסדות האלה לא יהיו במרכזי העיר.

אינג' הישאם עבדו

יש אלטרנטיבה? זה מה שאני שואל

גב' יוליה שטראים ,סגן ראש העיר

ברח' עבאס ,כבר קיבלנו אלטרנטיבה.

אינג' הישאם עבדו

לא עבאס ,אל תגידי.

מר שי אבוחצירה ,סגן ראש העיר

למה לא? אמרת שכן.
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גב' עדנה זרצקי – טולידאנו

טוב ,התשובה שקיבלתי כבר מתייחסת למשהו מאוד קדום ,בינתיים אני הגשתי איזה
מסמך ,בתוך השאילתה יש נתונים ,הנתונים של אגף משאבי אנוש אם נתייחס אליהם הם
לא מדויקים.

מר יונה יהב ,ראש העיר

מה השאלה העוקבת?

גב' עדנה זרצקי-טולידאנו

אבל לא קיבלתי את התשובה לשאילתה שלי.

מר יונה יהב ,ראש העיר

אז מה השאלה העוקבת?

גב' עדנה זרצקי-טולידאנו

השאלה העוקבת היא למה משרד משאבי אנוש נותן נתונים שבניקיון בבניינים האלה,
שלושת הבניינים או ארבעת הבניינים יש חמישה עשר תקנים הקבלן מעסיק ,הוא מעסיק,
ככה נאמר בתשובה ,זה לא מדויק ,הקבלן מעסיק אחד עשר תקנים בלבד ,אחד עשר תקנים
ולפיכך כל החשבון שמגיש אגף משאבי אנוש הוא

מר יונה יהב ,ראש העיר

מה השאלה?

גב' עדנה זרצקי-טולידאנו

אז אני מבקשת להתייחס לנתונים האמיתיים ,למה

מר שי אבוחצירה ,סגן ראש העיר

הוא מגיב באחוזים אבל ,הוא לא מגיב במספרים ,הוא מגיב באחוזים ,האחוזים זה גם אם
זה אחד עשרה ,חמש עשרה ,תשע עשרה

גב' עדנה זרצקי-טולידאנו

האחוזים אבל איך הוא חישב את האחוזים?

מר שי אבוחצירה ,סגן ראש העיר
שלושה ,זה אותו דבר.

גב' עדנה זרצקי-טולידאנו

סליחה ,הוא חישב את האחוזים לפי חמישה עשר תקנים.

מר שי אבוחצירה ,סגן ראש העיר

וגם לפי אחד עשרה זה יהיה אותם אחוזים ,הסכומים ישתנו אבל האחוזים ישארו אותו דבר.
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גב' עדנה זרצקי-טולידאנו

לא ,סליחה ,סליחה ,לפי החשבון שלו הקבלן מעסיק ,זה עולה בערך מיליון שקל וזה יעלה
עוד שש מאות שישים וחמישה

מר שי אבוחצירה ,סגן ראש העיר

אבל התשובה שקיבלת הם באחוזים ,עדנה.

גב' עדנה זרצקי-טולידאנו

לחמישה עשר תקנים.

מר שי אבוחצירה ,סגן ראש העיר

קיבלת תשובה באחוזים ,לא קיבלת תשובה במספרים ,אני קורא את התשובה ,התשובה
באחוזים.

גב' עדנה זרצקי-טולידאנו

הנה ,אני אראה לך ,התשובה של

מר יונה יהב ,ראש העיר

טוב ,מה את רוצה?

גב' עדנה זרצקי-טולידאנו

אני רוצה ,א'

גב' ברכה סלע ,מזכיר העיר

רוצה שיעסיקו אותם ב...

גב' עדנה זרצקי – טולידאנו

אני רוצה שני דברים :אחד ,גם אילו היה הפרש שש מאות שישים וחמישה אלף שקל בשנה
על החזרת העוול ועל תיקון העוול לנשים עובדות העירייה ש-

מר יונה יהב ,ראש העיר

מה השאלה?

גב' עדנה זרצקי-טולידאנו

אני ,השאלה היא האם מועצת העיר תקבל החלטה להעסיק נשים עובדות קבלן ,תחזיר אותן
להיות מועסקות על ידי העירייה ,הגברים

מר יונה יהב ,ראש העיר

את רוצה תשובה?
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גב' עדנה זרצקי-טולידאנו

זו השאלה ,שניים מה שאני אומרת שאגף משאבי אנוש בתשובה של אילן הוא הגיש לי כן
תשובה ,אני אראה לכם את התשובה והתשובה אומרת שמועסקות באגף שלושים עובדות

מר יונה יהב ,ראש העיר

אני שואל מה השאלה .השאלה אם אנחנו נעסיק את העובדות קבלן?

גב' עדנה זרצקי-טולידאנו

אחד ,ושניים היא בקשר לנתונים שאילן הגיש.

מר יונה יהב ,ראש העיר

את רוצה לבדוק את הנתונים?

גב' עדנה זרצקי-טולידאנו

הנתונים כאן לא נכונים.

מר יונה יהב ,ראש העיר

אז אני אומר לך

גב' עדנה זרצקי-טולידאנו

אני לא יודעת אם זה טעות.

מר יונה יהב ,ראש העיר

אנחנו נבדוק את הנתונים עוד פעם ונגיש אותם מחדש.

גב' עדנה זרצקי-טולידאנו

אני בבדיקה מדויקת עם אנשי ,בשטח ,יש אחד עשר תקנים.

מר יונה יהב ,ראש העיר

את לא מבינה מה אני אומר?

גב' עדנה זרצקי-טולידאנו

לפי אחד עשר תקנים ההפרש הוא יהיה מאתיים אלף שקל בשנה ובשביל מאתיים אלף שקל
בשנה העירייה לא מרשה לעצמה להעסיק את כל עובדות הניקיון שלה ולהחזיר להן שוויון
עם הגברים ,כי הגברים

מר יונה יהב ,ראש העיר

את לא שואלת ,את מרצה.

גב' עדנה זרצקי-טולידאנו

נכון ,כי אתה לא נותן לי להרצות
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מר יונה יהב ,ראש העיר

אז אני לא נותן לך להרצות ,הנושא הבא בבקשה.

גב' עדנה זרצקי-טולידאנו

בבקשה

מר יונה יהב ,ראש העיר

ההצעה לסדר.

גב' רות אלון

אבל הנקודה ברורה ,השאלה היא ברורה ,האם אפשר במאתיים אלף שקל להעסיק את
הנשים האלה ולתת להן את הכבוד.

מר יונה יהב ,ראש העיר

אני לא יודע ,צריך לבדוק את זה ,היות והנתונים לא נכונים ,אמרתי לה ,אנחנו נבדוק את
הנתונים ,נחזור אליה.

גב' עדנה זרצקי-טולידאנו

אבל הנתונים היו לפני עיניכם כבר לפני חודשים ,זה כבר בעשרים ושלושה באפריל.

מר יונה יהב ,ראש העיר

מה את רוצה עכשיו? מה את רוצה?

גב' עדנה זרצקי-טולידאנו

כי תשובות לשאילתות לא משרבטים סתם.

מר יונה יהב ,ראש העיר

או.קי.

גב' עדנה זרצקי-טולידאנו

כי קוראים את השאלה ואת הנתונים שלה ועונים על השאלה ולא על משהו אגדי.

גב' רות אלון

מכיוון שעדנה לא תהיה פה בקדנציה הבאה

מר יונה יהב ,ראש העיר

מי אמר?

גב' רות אלון

והנושא הזה חוזר ועולה
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מר יונה יהב ,ראש העיר

את יודעת את תוצאות הבחירות?

גב' רות אלון

אז מגיע לה שאיכשהו תהיה פה התחייבות שהנושא הזה באמת יטופל.

מר יונה יהב ,ראש העיר

טוב.

גב' רות אלון

יסתכלו עליו ,יבדקו אותו ויטפלו בו ,אחרת הוא עוד פעם יפול בין הכיסאות.

גב' רות אלון

זה לא יעזור עדנה .
*הוחלט לערוך בדיקה חוזרת של הנתונים שנמסרו על ידי אגף משאבי אנוש.
 2.9שאילתה מס'  293מאת עו"ד אורי גרינברגר ,חבר מועצת העירייה
בנושא :הקמת מגרש החלקה על גלגיליות בעיר
בשנת  1957הובא לארץ ספורט ההחלקה על גלגיליות .בשנת  1973נוסד איגוד מסודר
למחליקים ,שלימים גדל והתפתח תחת השם איגוד הגלגליות בישראל.
מגרש הוקי גלגליות עשוי רצפת פרקט או שיש )בדרך כלל בחו"ל( ובטון מוחלק בישראל.
במגרש הוקי גלגליות ורולר על המגרש להיות מוקף בחומה של  1.2מטר מכיוון שאין
במשחק תחומי חוץ .מידות המגרש הן  60x20מטרים ופינותיו מעוגלות כדי שהכדור לא
ייתקע בפינה ויפריע לרצף המשחק.
עד לפני למעלה מעשור הענף עדיין לא היה פופולארי בישראל וזכה למספר מועט של
חובבים ,אך החל משנות התשעים לאחר העלייה מברית המועצות לשעבר ועליתם של עולים
מקנדה ,החלה עלייה משמעותית במספר החובבים ומספר המועדונים שקמים לתחום .כיום
ישנם מספר מועט של מגרשי הוקי רולר תקניים ברחבי הארץ אך המספר גדל ,ביניהם
,מגרש ההוקי רולר של ראשון לציון שנבנה על ידי עיריית ראשון לציון בשיתוף מועדון ראשון
דווילס ומשמש את ליגת ההוקי רולר הישראלית ואת נבחרת ישראל בהוקי רולר.

בבסיס השאילתה עומדות מספר הנחות יסוד:
 .1בחיפה  22%מהאוכלוסיה הם עולים וידוע כי הם מגלים עניין בספורט זה ומחפשים
אפשרויות ומגרשים על מנת לחזק אותו.
 .2ספורט ההוקי גלגליות ורולר צובר מיום ליום עוד ועוד חובבים ובקרוב יהפוך לענף
אולימפי )החל משנת  1992מתקיים כטורניר ראווה באולימפיאדה(.
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 .3הספורט עדיין בהתחלתו וחיפה תוכל לבסס את עצמה כמובילה בתחום.
 .4חיפה רוצה לבסס עצמה כעיר תיירותית מכיוון שאין בראשון לציון אפשרויות
תיירות כבחיפה סביר להניח כי תחרויות ואליפויות יערכו ויתארחו בחיפה.
 .5מגרש מעין זה יוכל להמשיך את מיצובה כעיר עם מגרשי הספורט המובילים
בישראל כגון אצטדיון סמי עופר ,היכל הספורט ברוממה ,ומתקני הספורט הנוספים
אשר צפויים לעבור שיפוץ בתקופה הקרובה.
שאלתי היא האם מועצת העיר מעוניינת לפתח את ענף הספורט של הוקי גלגליות ורולר
ומבקשת כי תשולב בתוכנית העבודה לשנת  2014הקמת מגרש הוקי גלגליות ורולר.

גב' ברכה סלע ,מזכיר העיר

תשובת ראש העיר לשאילתה מס' 293
מאת חבר מועצת העירייה ,עו"ד אורי גרינברגר
בנושא :הקמת מגרש החלקה על גלגיליות בעיר
לאור פניות שונות שנתקבלו בנדון הנחיתי את רשות הספורט לבחון אפשרות להקמת מגרש
החלקה על גלגליות בסמוך לאחד ממתקני הספורט העירוניים :אצטדיון לאתלטיקה קלה ,היכל
הספורט ברוממה ,אצטדיון סמי עופר או בכל מקום אחר בעיר בהתאם לצרכים הנדרשים
לפעילות מגרש מסוג זה.

עו"ד אורי גרינברגר

אני מודה לראש העיר על התשובה ,שאלה עוקבת המתחלקת לשניים ,אחד הייתי שמח אם
היית מוסיף לתשובה גם את פארק הספורט החדש שנבנה בקריית חיים כאלטרנטיבה.

מר יונה יהב ,ראש העיר

בקריית חיים.

עו"ד אורי גרינברגר

תודה רבה ,והשאלה השניה היא

מר יונה יהב ,ראש העיר

אתה מציע שם?

עו"ד אורי גרינברגר

אני חושב שזה בכל אופן עוד חלופה ששווה לבדוק ,אם מקימים פארק ספורט.

מר יונה יהב ,ראש העיר

רעיון לא רע.
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עו"ד אורי גרינברגר

והדבר השני זה האם אנחנו מכוונים כבר לשנת התקציב הבאה ,ראש העיר עשה כן עם הראש,
תודה.
*נבחנת אפשרות להקמת מגרש החלקה על גלגליות במרכז ספורט חדש בקריית חיים.

גב' ברכה סלע ,מזכיר העיר

תודה רבה .אנחנו עוברים להצעות לסדר.

 .3הצעות לסדר יום
 3.1הצעה לסדר יום מס'  163מאת גב' עדנה זרצקי-טולידאנו ,חברת מועצת העירייה
בנושא :פעולות לטיפוח ולשמירה על הדו קיום בחיפה
ראש העיר חיפה ,מציג את חיפה בגאווה כעיר של דו קיום ,כמופת ליחסים הרמוניים
ושוויוניים בין כל תושביה ,יהודים כערבים ,כך גם ראו את העיר ראשי העיר שלפניו.
לאחרונה גם נעשו פעולות חשובות ברוח זו בשכונת ואדי ניסנס :קריאת כיכר על שם הסופר,
חתן פרס ישראל ,אמיל חביבי ,קריאת רחוב על שם המנהיג הקומוניסטי אשר כיהן ארבעים
שנה כחבר כנסת ,תופיק טובי וקריאת מרכז נוער על שם כמיל שחאדה ,האיש שהקים את
"בית החסד" ,מרכז רווחה לנוער ולמשפחה ,חלוץ בשיקום אסירים בארץ ,מופת לפעילות
הומניטארית ללא הבדל דת ,גזע ,מין ,או לאום .ובארכיון העיר נעשית עכשיו פעולה לאסוף
ולהכליל תיעוד על הקהילה הערבית בעיר.
חיפה ,אכן ,מצטיינת במספר רב של ארגונים המגדירים עצמם כארגונים יהודים ערביים,
עמותות בעיקר ,הפועלים לקידום שוויון ודו קיום .אשה לאשה  -המרכז הפמיניסטי חיפה
הוא מופת לשילוב שוויוני ומודל המקרין על ארגוני נשים נוספים .פועלים מרכז "אחווה"
ומכון אמיל חביבי .ויש שילוב בבתי החולים ובמרפאות קופות החולים .יש אזורי בילוי
משותפים .ואירועי תרבות משותפים.
במסגרת היחידה לעבודה קהילתית במערכת הרווחה מתקיימת פעילות משותפת
לפעילות/ים יהודיות/ים וערביות/ים ומתקיימות פעולות לגישור .מוקם כעת מרכז לטיפול
בקונפליקטים בו שותפה היחידה לעבודה קהילתית ,בית הגפן ו"שתיל".
מערכת החינוך יחד עם קרן אברהם קיימה השנה פעילות בקרב חמישה צמדים של בתי ספר
יסודיים ,יהודיים וערביים ,פעילות האמורה להמשיך בשנה הבאה .יש הוראת ערבית
מדוברת בבתי הספר היסודיים.
אם כך ,האם אנחנו יכולים להיות שאננים ובטוחים לגבי הדו קיום בחיפה?
יחסים ביו אנשים ,קל וחומר ,יחסים בין קבוצות הם עניין תהליכי ,דינאמי .הם מצריכים
בחינה מתמדת הן של התהליכים הפנימיים והן של ההשפעות של אירועים ותהליכים
המתחוללים במציאות החיצונית ,במציאות המשתנה תדיר .יחסים מצריכים ליווי מתמיד
ותחזוקה .אי אפשר להניח שמה שקרה הוא מה שיקרה.
בארץ קיימת בזמן האחרון מגמה של התגברות גזענות ,בחקיקה ,בהסתה ,במגרשי הכדורגל
ויש תקיפות אלימות ברחובות ערים אחרות .הגזענות משתקפת במחקרי דעת קהל .מחקרים
בקרב הנוער בארץ מלמדים שהגזענות בקרב הנוער גבוהה מאוד ,וכי בקרב אחוזים גבוהים
בקרב הנוער אין הפנמה של תפיסות דמוקרטיות והחלתן לגבי הערבים אזרחי ישראל.
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חשוב לבחון את המצב לאשורו .האם ידועים לנו נתוני עמדות הנוער בחיפה? האם נערך
מחקר הבוחן שאלה זו בקרב כל בני הנוער ,יהודים וערבים כאחד? האם יש לנו נתונים על
העמדות בקרב האוכלוסייה הבוגרת בחיפה? האם ניתן להצביע על מגמות בקרבה? האם לא
חשוב לדעת ,על מנת לתת מענה? האם כל הפעילויות שהוזכרו ,ויש נוספות ,האם כל זה
מספיק על מנת לשמר את הדו קיום בעיר ,להתגבר על הסחף בעמדות גזעניות? האם יש
תחושות קיפוח בקרב אוכלוסיות שונות בעיר? לא רק ערבים ,גם בקרב עולים מחבר העמים,
עולים מאתיופיה? התנסות בערים אחרות בעולם מלמדת שרצוי להיות רגיש לתחושות קיפוח
ותסכול ולהציע תיקון ומדיניות של העדפה מתקנת ,על מנת לאפשר הזדמנויות ואופק
השכלתי ותעסוקתי לכל הקבוצות ,כולל הקבוצות המוחלשות וגם על מנת להימנע מתחושות
ניכור ומהתפרצויות זעם ואלימות.
האם נבחנו בעת קביעת פרויקטים שונים ,למשל ,בעת שמקדמים פעילות דוגמת זו של
החלו"צ ,פרויקטים המיועדים ליוצאי צבא צעירים בלבד בהדר ,בלב אוכלוסיה מעורבת ורב
תרבותית ,מה ההשלכות לגבי האוכלוסייה הגרה שם? האם בעת שנקבעים פרויקטים כאלה
בשיתוף העירייה ומוסדותיה ,פרויקטים המציעים תוכניות הכשרה ביזמות ובניהול עסקים,
אשר מיועדות לשדרג את מעמדם של הצעירים האלה ,האם מוצעים גם פרויקטים לאחרים?
האם העיר חיפה מציעה גם פרויקטים לקידום צעירות ערביות וצעירים ערביים? האין זה
חלק מדאגה לכל תושבי העיר?
אני מציעה לקיים במועצת העיר דיון מקיף בסוגיות אלה ולהזמין לדיון א/נשי חינוך
וחוקרות/ים במדעי החברה ,מומחים ביחסי רוב  -מיעוט וברב-תרבותיות .אני מציעה
לקיים ,בהתייעצות עם האקדמיה ,סקר עמדות בקרב הנוער ובקרב האוכלוסייה הבוגרת,
לפני הדיון ,או בעקבותיו.

עו"ד יוסף שמחון

עדנה ,בואי ,בואי

גב' ברכה סלע ,מזכיר העיר

פעילויות לטיפוח ולשמירה על הדו קיום בחיפה .בבקשה עדנה.

מר יונה יהב ,ראש העיר

הצעה לסדר על טיפול ושמירה של הדו קיום בחיפה.

גב' עדנה זרצקי -טולידאנו

אני רוצה להתחיל מ-

מר יונה יהב ,ראש העיר

אמיר עודה טוען שלא דו קיום אלא קיום משותף.

גב' עדנה זרצקי-טולידאנו

בסדר ,קיום משותף זה יהיה הנוסחה שלי ועיר משותפת ואני אשמח שיאמצו אותה ,אני
פשוט רציתי ללכת בתוך הדברים המוסכמים ,אז בסדר ,קיום משותף ועיר משותפת יפה
בעיני ואני גם בהצעה כתבתי שחיפה היא אולי המקום הטוב ביותר בארץ מבחינת יחסי
יהודים ערבים וקיום עד כמה שאפשר משותף.
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מר יונה יהב ,ראש העיר

סילס ,תזמין אותו החוצה ,יש

גב' עדנה זרצקי-טולידאנו

וציינתי גם

מר יונה יהב ,ראש העיר

רמי ורמי.

גב' עדנה זרצקי-טולידאנו

וגם ציינתי את השרשרת אירועים שקרו עכשיו לאחרונה ,כיכר על שם אמיל חביבי ,הסופר
אמיל חביבי וחתן פרס ישראל וקראו רחוב על שם המנהיג הקומוניסטי תופיק טובי שהיא
חבר כנסת ארבעים שנה וקראו מרכז נוער על שם כמיל שחאדה ,האיש שהקים מערכת
רחבה של שירותי רווחה לאזרחים יהודים וערבים וכל הדברים האלה הם צעדים מאוד מאוד
חשובים מפני שהם צעדים של הצהרה ושל אמירה פומבית מאוד מאוד חשובה ויש לנו גם
בחיפה הרבה מאוד מוסדות שבנויים על עבודה משותפת של יהודים וערבים בשוויון גמור,
כזה הוא המרכז הפמיניסטי אישה לאישה ומרכזי הסיוע ומהות המרכזים של תעסוקה
לנשים שבונים ,בונים איזה יחסים בפנים שכל ,יש לכל אחת מקבוצות אתניות שונות,
מלאומים שונים וחיפה היא מקום של גאוה וגם במרפאות קופת חולים מרגישים את זה
ובבתי החולים ,אז יש לנו הרבה דברים טובים אבל אני מאוד מודאגת ,אני מאוד מודאגת
ממה שקורה ולא ברור לי אם זה לא קורה גם בחיפה ,כל מחקרי העמדות בשנים האחרונות
אומרים משהו מאוד מדאיג ,יש מחקרים שנערכו ,ערכו אותם בין השאר מינה צמח ופרופ'
אפי יער במסגרת מחקרים של פרידריך אברט ,מחקרים ארציים מאוד מקיפים על עמדות
של נוער בישראל על מכלול נושאים והם ערכו אותם בתשעים ושמונה ,באלפיים וארבע
ובאלפיים ועשר ואז כשהם בדקו בקרב אוכלוסיות ,הם בדקו גם יהודים וגם ערבים ,אז
כששאלו אם מאמינים באפשרות של דו קיום בשלום אז אולי אני אתחיל עם הלא מאמינים,
בקרב בני החמש עשרה עד השמונה עשרה ,הבני נוער היהודים ארבעים ושישה אחוז אמרו
שהם לא מאמינים באפשרות של

מר יונה יהב ,ראש העיר

אבל זה לא בחיפה.

גב' עדנה זרצקי-טולידאנו

זה ארצי ,בסדר ,אני אגיע לנקודה.

מר יונה יהב ,ראש העיר

מה הנקודה?

גב' עדנה זרצקי-טולידאנו

כשבדקו ,כשבדקו וגם באוכלוסיה של בני שמונה עשרה ,סליחה ,עשרים ואחד עד עשרים
וארבע.
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מר יונה יהב ,ראש העיר

אבל אנחנו מדברים על חיפה בבקשה.

גב' עדנה זרצקי-טולידאנו

רגע ,רגע

מר יונה יהב ,ראש העיר

עוד יחשבו שזה בחיפה.

גב' עדנה זרצקי-טולידאנו

לא ,לא ,אני מציינת שזה מחקר ארצי

מר יונה יהב ,ראש העיר

בשביל מה להזכיר את הנתונים האלה?

גב' עדנה זרצקי-טולידאנו

רגע ,רגע ,מדד הדמוקרטיה מצביע ,אני יכולה ,אני מוכנה לדלג על הנתונים ,מה שאני
אומרת שאנחנו לא יודעים כשנניח בודקים בקרב נוער בחיפה מה הנתונים בחיפה.

מר יונה יהב ,ראש העיר

אז מה את רוצה?

גב' עדנה זרצקי-טולידאנו

רגע ,אז מה שאני מציעה ,יש התנסות קשה מאוד של אנשים שמנסים להעביר פעולות חברה
בבתי ספר תיכוניים ולמשל בית הגפן העביר בשנה שעברה כמה פעולות חברה והם אומרים
שהנתונים מאוד קשים של גזענות מאוד קשה.

מר יונה יהב ,ראש העיר

איפה?

דובר

על סמך מה?

מר יונה יהב ,ראש העיר

רגע ,איפה?

גב' עדנה זרצקי-טולידאנו

אני אגיד לך אחר כך את שם בית הספר.

מר יונה יהב ,ראש העיר

לא ,איפה? בחיפה?
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גב' עדנה זרצקי-טולידאנו

בחיפה ,בחיפה.

מר יונה יהב ,ראש העיר

אבל אני רוצה להגיד לך משהו שאת לא יודעת.

גב' עדנה זרצקי-טולידאנו

רגע ,רגע ,תיתן לי לגמור.

מר יונה יהב ,ראש העיר

לא ,אבל אני מצטער

גב' עדנה זרצקי-טולידאנו

תיתן לי לגמור.

מר יונה יהב ,ראש העיר

את נותנת לנו נתונים כלל ארציים שיכולים בטעות להיות מיוחסים לעיר חיפה

גב' עדנה זרצקי-טולידאנו

נכון

מר יונה יהב ,ראש העיר

ואני ממש לא רוצה שהטעות הזאת

גב' עדנה זרצקי-טולידאנו

אבל אתה לוקח מהזמן שלי אדוני.

מר יונה יהב ,ראש העיר

אני אקח מהזמן שלך רגע ,ולמשל יש שבט צופים הכי גדול בארץ שקוראים לו בי"ס ריאלי
שהילדים כולם בחרו בהצבעה דמוקרטית שראש השבט הצעיר שלהם יהיה ילד מוסלמי.

גב' עדנה זרצקי-טולידאנו

מצוין.

מר יונה יהב ,ראש העיר

אז מה קרה? אז הם גזענים?

גב' עדנה זרצקי-טולידאנו

אני אמרתי

מר יונה יהב ,ראש העיר

הבחור כריזמטי ,בחור על רמה ,לא הסתכלו על איזה אלוהים הוא מתפלל וככה צריך להיות
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גב' עדנה זרצקי-טולידאנו

אני

מר יונה יהב ,ראש העיר

ואני מבקש ,למה אתם מעלים את הדברים האלה פתאום?

גב' עדנה זרצקי-טולידאנו

אני רוצה להגיד לך ש-

אינג' הישאם עבדו

רק תיקון ,ערבי מוסלמי.

גב' עדנה זרצקי – טולידאנו

היחסים בין קבוצות אתניות זה דבר מאוד רגיש והוא משתנה והוא משתנה כשאירועים
שונים קורים .מה שאני אומרת ,בבקשה לעשות סקר על חיפה ,כי המקרים הבודדים ,הלוואי
וזה ...

מר יונה יהב ,ראש העיר

או.קי ,.הבנו ,תודה רבה.

גב' עדנה זרצקי-טולידאנו

רגע ,רגע ,רגע ,אני לא סיימתי .הנתונים מחיפה ,מכיתות ,אני אגיד לך אחר כך את הכיתות,
הן של גזענות מאוד קשה .מה שאני מציעה ,אני מציעה כמה דברים ,בנוסף לסקר עמדות
בקרב הנוער שאפשר לבקש ,יש לנו מומחים באוניברסיטת חיפה ,לעשות סקר ,צריך לעשות
פעולות בתוך בתי הספר התיכוניים .אם זה יהיה מיותר מיותר ,יש לנו דווקא בחיפה יש
בבית הגפן פועל מארג שהם עושים השתלמויות מיוחדות גם כולל אנשי משטרה ולקבוצות
שונות ,להגביר את התקצוב ,לתת תקצוב לפעולה בבתי הספר התיכוניים ,לבדיקת המצב
ולשינוי ולהפעיל תוכניות קיימות.

מר יונה יהב ,ראש העיר

בסדר ,תודה רבה.

גב' עדנה זרצקי-טולידאנו

הדבר הנוסף שאני מציעה זה תמיכה במרכז שהוקם להתמודדות ולניהול קונפליקטים בין
קהילתיים שהוקם בשיתוף היחידה של עבודה קהילתית באגף הרווחה יחד עם בית הגפן ויחד
עם שתי"ל ומתחילים לעבוד על גישור בין קהילתי ,זה לא רק בין יהודים וערבים ,זה גם נניח
קווקזים ואתיופים ,ודווקא יש פעילות מאוד יפה ומרגשת בשכונות של עבודות גישור ,באמת
מאוד מרגשת ,עושים אנשים טובים ,צריך לתגבר ,צריך לתקצב את זה .והדבר הרביעי שאני
מציעה זה לחדש את הרעיון שבזמנו תמכת בו אבל הוא לא יצא לפועל ,להקים נציגות
לשוויון בחיפה בשביל להתמודד עם היבטים שונים במגוון התחומים של החיים ,אנחנו
שומעים עכשיו על אפליה בבנקאות ובכל מיני תחומים ,אז לראות עד כמה אפשר לקדם
בחיפה את הנושא הזה בשביל שאנשים שחיים כאן ירגישו ששומעים להם.
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דובר

אפליה מתקנת ,בחייך .נו מה ,בחייך ,די

גב' עדנה זרצקי-טולידאנו

אז זה מה שאני מבקשת.

דובר

אנחנו צריכים אפליה מתקנת.

גב' עדנה זרצקי-טולידאנו

אני חושבת שאי אפשר להגיד חיפה הכל בסדר ולהיות שקטים עם זה ביחסים האלה

דובר

זה מעצבן.

גב' עדנה זרצקי-טולידאנו

גם על יחסים בין אישיים אם לא עובדים כל הזמן ,אם לא בודקים ואם לא מתקנים אפשר
לדרדר אותם ,קל וחומר ביחסים בין קבוצתיים ,בין אתניים ,בינלאומיים ,מוכרחים לעבוד
על זה ואני מציעה שנצטיין גם בזה מפני שאני יודעת שהנושא הזה חשוב ,אני יודעת שהוא
חשוב לך אדוני ראש העיר ואני אומרת את זה מתוך הדאגה שאנחנו אולי לא רואים את
המציאות אז אולי כדאי להשקיע בזה מחשבה ולבדוק את זה ,תודה.

מר יונה יהב ,ראש העיר

תודה רבה .הלאה.

גב' ברכה סלע ,מזכיר העיר

אתה רוצה להגיב משהו? יונה?

מר יונה יהב ,ראש העיר

לא ,לא ,לא ,הנושא הבא.

גב' ברכה סלע ,מזכיר העיר

אנחנו עוברים להצעה לסדר הבאה.

גב' עדנה זרצקי-טולידאנו

מה עם הצעה?

מר זאב סילס
הצבעה על מה?
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מר יונה יהב ,ראש העיר

היא הציעה הצעות שנבדוק את זה.

מר זאב סילס

לא ,היא אומרת דיון ,בהצעה לסדר כתוב דיון.

גב' ברכה סלע ,מזכיר העיר

לא ,אין

מר זאב סילס

אני מציעה לקיים במועצת העיר דיון נוסף

גב' חדוה אלמוג ,סגנית ומ"מ ראש העיר

היא מציעה.

מר זאב סילס

דיון מקיף ,זה לא עכשיו היה ,עכשיו זו ההצעה להעלות את זה לדיון.

דובר

כל הצעה לסדר היא הצעה לדיון ,זה מובן מאליו.

אדר' שמואל גלבהרט

אם הדיון עכשיו אז יש לנו מה להגיד.

מר זאב סילס

אם יש דיון עכשיו...

מר יונה יהב ,ראש העיר

בסדר ,מי בעד לקבל את ההצעה לקיים דיון יצביע.

עו"ד יוסף שמחון

רגע ,רגע ,לא אפשרו

גב' ברכה סלע ,מזכיר העיר

מי בעד הצעתה של עדנה.

עו"ד יוסף שמחון

המחשב לא...

מר יונה יהב ,ראש העיר

מה קורה פה?
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גב' ברכה סלע ,מזכיר העיר

אתם מצביעים נוכח בהצבעה .בעד ,נגד ,נמנע.

אינג' הישאם עבדו

יש רוב.

גב' רות אלון

יש רוב נגד.

מר יונה יהב ,ראש העיר

רמי לוי

גב' עדנה זרצקי-טולידאנו

ראש העיר ,אתה לא רוצה לדון בדברים האלה?

מר יונה יהב ,ראש העיר

לא ,לא רוצה לדון בזה.

מר זאב סילס

הוא יהיה חייב.

דובר

זה הכל דמגוגיה.

מר יונה יהב ,ראש העיר

חמש שנים ישבת פה ,את יודעת בדיוק מה עשינו בנושאים האלה.

גב' עדנה זרצקי-טולידאנו

אני יודעת ואני יודעת גם מה לא נעשה.

מר יונה יהב ,ראש העיר

אבל אני יודע שיש בחירות.

מר זאב סילס

עדנה ,עוד לא הצבעת.

גב' עדנה זרצקי-טולידאנו

בגלל שיש בחירות.

מר זאב סילס

עדנה ,את לא הצבעת.
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אינג' הישאם עבדו

שניה ,יש תיקו.

גב' עדנה זרצקי-טולידאנו

או.קי.

גב' ברכה סלע ,מזכיר העיר

נעשה סיכום בבקשה .בעד שבעה ,נגד עשרה ,אין נמנעים ,אנחנו מסירים את ההצעה.
*לאחר הצבעה ההצעה הוסרה.

גב' ברכה סלע ,מזכיר העיר

 3.2הצעה לסדר יום מס'  164מאת אדר' שמואל גלבהרט ,חבר מועצת העירייה
בנושא החלטת בית המשפט העליון להרוס  5קומות חריגות בפרויקט "נאות מזרחי" בחיפה
החלטה זו מהווה כתב אשמה חמור בראש ובראשונה נגד מינהל הנדסה בעירית חיפה.
תושבי השכונה ,ועימם "הירוקים של חיפה" ,התריעו שוב ושוב על הבניה העבריינית.
 5קומות חריגות לא בונים בין לילה .היה לעיריה כל הזמן שבעולם ליישם סעיפי חוק התכנון והבניה
238א' ,254 ,240 ,שמשמעותם  -הפעלת המשטרה להפסקה מיידית של העבודות.
אולם הפיקוח והשרות המשפטי הסתפקו בהליכים משפטיים שיגרתיים ,בגדר כסת"ח ומס שפתים,
שהפכו בפועל למטרית הגנה להמשך העבודות בשטח.
האשמה ,לפני הקבלן ,מוטלת על העיריה ,ובראשה מר יונה יהב ,ומנכ"לו מר שמואל גנץ,
המתעלמים מדו"חות מבקרי העיריה והמדינה המחמירים משנה לשנה ,ברוח סיסמתו של המנכ"ל:
לא חשוב מה עושים ,העיקר שעושים!
בתחילת הקדנציה ,כבר בישיבה הראשונה ,היה ברור מה צפוי לנו ,כאשר סגנו של יהב,שי אבו-
חצירה ,הצהיר במועצת העיריה" :אם הייתי יזם ,גם אני הייתי בונה בלי לחכות להיתר" .וראש
העיריה ויועצו המשפטי ,שני עורכי דין שכמותם ,לא מעירים לו על דבריו המדהימים.
הממונה על המחוז היטיב להגדיר את המצב" :במקום תכנון ובניה  -פועלים בשיטת בניה ותכנון...
כעת לא מן הנמנע שהקבלן יתבע את העיריה ,שלמעשה עודדה אותו להשלים את הבניה 5,קומות
מעל המותר ,והכניסה אותו ואת עצמה לבוץ סמיך .להשלמת התמונה  -להלן ההתנגדות לחריגה,
שהגשתי מטעם "הירוקים של חיפה",
עוד ב ,9.10.12 -ולא היום בעקבות פסיקת העליון:
התנגדותי עוסקת בתיפקוד עירית חיפה ,מינהל הנדסה ,והשרות המשפטי שלה .הפסיביות
המוזרה שלהם ,והנחיות היוע"מ לממשלה ,אינם מתירים שיקול דעת ,זולת החלטה על דחית
התכנית ]כב' השופט רובינשטיין חוזר על דברים אלה ממש בהחלטה![.
משקבע היוע"מ לעירייה כי "הבניה חרגה מ 9-ל 14-קומות ,מעל  5000מ"ר ,ובוצעה לאחר
שהוצא צו שיפוטי להפסקת עבודות ,והצו הופר בריש גלי ,בהתרסה כלפי שלטון החוק,
וחובת מוסדות התכנון להימנע מהחלטות המעודדות עבריינות ,ואישור העבירות לא יעמוד
בביקורת מוסדות התכנון והמשפט" ]עד כאן דברי היוע"מ ,לא נגענו![  -לסיכום הוא מבצע
"פנית פרסה" ,ומציין כי הבניה הבלתי חוקית תואמת )!( לתכנית המבוקשת ]שמעולם לא
אושרה![ ,ולראיה  -אפילו הועדה המקומית ומהנדס העיר תומכים! מוטב לו ויתר על סיומת
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זו ,הסותרת את דבריו קודם ,ומעבירה מסר לתושבים ,כי חבל על התנגדותם ,התכנית
תאושר .דבריו בגנות העבירות עם סיומן ,גם אינם מתישבים עם הטיפול בהן במהלכן .לא
פרגולה שהוקמה בין לילה בשיטת חומה ומגדל ,אלא אתר בניה פעיל משך חצי שנה,
עגורנים סובבים ,מיקסרים של בטון באים ונוסעים .היכן היו בכירי העיריה ,אשר בנשימה
אחת מגנים את העבריין ,ובנשימה שניה רוצים להלבין חטאיו? מדוע לא הפעילו כמתחייב
מסמכויותיהם שנועדו בדיוק למצבים כאלה?
אציע הסבר שאולי יבהיר את המצב :מנסיוני עם יזמים ,גם המהמר הנועז שבהם ,לא יסכן
כספו וחרותו על קרן הצבי ,אלא אם קיבל רמז עבה ,עם "דחקות" וקריצות ,כי "נעביר לך
את זה ,אל תתרגש מה"ירוקים" האלה ,מכסימום נעשה לך נו-נו-נו" ...כזאת שמעתי ועל כך
התרעתי לא פעם במקרים דומים ,וגם היוע"מ של העיריה נתקל בתופעה זו ברמה של
מדיניות ממש!

אדר' שמואל גלבהרט

האמת היא שזה לא פעם ראשונה שזה קורה בחיפה ,זה קרה בשנת תשעים ותשע נדמה לי,
שם היה מדובר רק בארבע קומות ,שני בניינים ,כל אחד מהם שתי קומות ,סך הכל ארבע
קומות.

מר יונה יהב ,ראש העיר

זה היה ברמת חביב.

אדר' שמואל גלבהרט

זה היה ברמת חביב ,מי שפעל גדולות ונצורות בנושא הזה היה עו"ד בשם חן ,מה שמו
הפרטי שכחתי לרגע ,ראובן חן ,כן ואני לקחתי חלק במהלך הזה והגשתי ערר למרות שזה
היה נגד קליינט שלי ,עבדתי אז עם חברת אנגל והוא היה קליינט שלי והלכתי על זה ,כמובן
שבזה נגמרה הקליינטורה ,כן? דרך אגב בתור קוריוז הזמינו אותי למשטרה לחקירה מדוע
השתתפתי בדיון שנוגע לקליינט שלי ואז הראיתי את הפרוטוקול שאפילו הייתי נגד ואז
החוקר אמר לי טוב ,אתה בסדר אבל קבל את העצה שלי ,פעם הבאה זה קליינט שלך אל
תצביע בעד ,אל תצביע נגד ,עוף מהדיון החוצה .לגופו של עניין ,אנחנו במהלך הבנייה ,לא
רק אנחנו ,גם השכנים ,התראנו שוב ושוב על הבנייה העבריינית ,לא רק אנחנו ,גם פקחים
של העירייה רשמו דוחות שוב ושוב ,חמש קומות לא בונים בן לילה ,זה לא חומה ומגדל ,זה
לא פרגולה ,זה פרויקט של משאיות שמגיעות ,מיקסרים של בטון ,מנופים ,פועלים ,יש המון
אקשן ,זה לא מתעוררים לתוך יום חדש וצצו חמש קומות ,זאת אומרת היה לנו כל הזמן
שבעולם לנקוט את כל האמצעים כסדרם ,קודם התראה ואחר כך התראה אחרת ואחר כך
סעיף מאתיים חמישים וארבע ואחר כך ,אני לא אמנה את כל התהליכים שבסופם לא צריך
להגיע לחמש קומות ,אחרי גמר הקומה הראשונה מבינים מה הולך פה ומזמינים את
המשטרה ועוצרים את הקבלן ואת הפועלים ,ככה עשינו בזמנו עם השמורה במירכאות,
המסעדה ההיא ,וכך היה צריך לעשות פה .לכן מעבר לאחריות של הקבלן יש כאן אחריות
רבה ואשמה שמוטלת על העירייה שלא התנהלה כאן כהלכה והממונה על המחוז הגדיר את
זה בצורה הכי טובה ,במקום תכנון ובנייה יש לנו כאן בנייה ותכנון ,שיטת בנייה ותכנון.
הפסיקה של בית המשפט העליון ,אני אצטט שתיים – שלוש שורות מתוכה היא במידה רבה
מבוססת על ההתנגדות שאני הגשתי ,כתבתי כאן שההתנגדות שלי עוסקת בתפקוד של
העירייה ,מינהל ההנדסה והשירות המשפטי ,הפסיביות שלהם והנחיות היועץ המשפטי
לממשלה לא מתירים לנו שיקול דעת אלא החלטה אחת ,לדחות את התכנית כי הקבלנים
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הגישו הרי בקשה לקבל היתר ,לאשר את התב"ע עם הבנייה המוגדלת ואומר בית המשפט
העליון "משקבע היועץ המשפטי לעירייה כי הבנייה חרגה מתשע לארבע עשרה קומות ,מעל
חמשת אלפים מטר מרובע ובוצעה לאחר שהוצא צו שיפוטי להפסקת העבודות ,הצו הופר
בר' גלי ,בהתרסה כלפי שלטון החוק ,חובת מוסדות התכנון להימנע מהחלטות המעודדות
עבריינות ואישור העבירות לא יעמוד בביקורת מוסדות התכנון והמשפט ".עד כאן ,סליחה,
זה דברי היועץ המשפטי שלנו ,לא נגענו .אבל בסיכום היועץ המשפטי מבצע פניית פרסה
וציין כי הבנייה הבלתי חוקית תואמת לתוכנית המבוקשת שמעולם לא אושרה ,כן? ולראיה
אפילו הוועדה המקומית ומהנדס העיר תומכים ,על הסיומת הזאת מוטב שהיה מוותר כי
סתרה את דבריו הקודמים והיא גם מעבירה מסר כפול ,היא מעבירה מסר לתושבים שחבל
על ההתנגדויות כי הכוונה לאשר את זה והיא מעבירה מסר לחברי הוועדה ,החליטו כבר
בשבילכם ,מהנדס העיר תומך .עכשיו הדברים שלו ,הקבלן הגיש ,הוא התחיל לבנות ,הוא
בנה את החמש קומות כאשר עדיין אין לו היתר ,כאשר התב"ע עדיין מאפשר את זה ,זאת
אומרת הוא פעל במקביל ,כן ,עכשיו מה הטענה שלי ,אני אדלג על כל מה שכתוב פה,
הטענה שלי היא כזו ,היה צריך לפעול כאן ,היינו חייבים על פי חוק לפעול כאן באגרסיביות,
לעצור את הבנייה ,היו לכם ,היו לך כל הכלים לעצור את הבנייה ,זה חמש קומות ,זה לא
פרגולה ,זה לא מרפסת ,זה חמש קומות .ואני אגיד משהו על הקבלן ,אני מכיר קבלנים,
עבדתי עם כמה מהם ,שיהיה הקבלן הכי הרפתקן ,מוכן להמר ,מוכן להסתכן ,כן? הם יכולים
להסתכן על חריגה של מטר ימינה או שמאלה ,או.קי ,.אבל לקחת סיכון של חמש קומות,
אין קבלנים כאלה ,אין דברים כאלה ,סיכון כזה לוקחים רק כאשר נרמזים מתוך המערכת
עם דחקות וקריצות ,יהיה בסדר ,רוץ ,נעשה לך צו משפטי

מר שי אבוחצירה ,סגן ראש העיר

איפה נרמזו כאלה מסרים ,פה?

אדר' שמואל גלבהרט

נעשה לך

מר שי אבוחצירה ,סגן ראש העיר

נרמזו כאלה דברים?

אדר' שמואל גלבהרט

נעשה לך

מר שי אבוחצירה ,סגן ראש העיר

תענה אם כן או לא

אדר' שמואל גלבהרט

נעשה לך צו משפטי ,ננקוט את כל ההליכים ,אנחנו נהיה מכוסים ,אתה תבנה ,בסוף גם
נעשה לך נו נו נו ועובדה שחמש הקומות קמו מבלי ש-

עו"ד חן רשף ,היועץ המשפטי לעירייה

מזרחי מרוצה מהתוצאה?
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אדר' שמואל גלבהרט

אף אחד עכשיו לא מרוצה ,אף אחד ,לא מזרחי ,לא אנחנו ולא התושבים וזה עומד לחובתכם
והמהלך ,כי מה שעשיתם בעצם ,במקום  WIN WIN WINזה LOSE LOSE LOSE

מר יונה יהב ,ראש העיר

טוב ,אולי תשמע את התגובה?

אדר' שמואל גלבהרט

שניה

מר אביהו האן

אבל רק אם שמעת את מזרחי בגלובס

מר יונה יהב ,ראש העיר

הלו ,הלו ,זה לא אתה.

מר אביהו האן

הוא אומר לא יהרסו לי את החמש קומות האלה.

מר יונה יהב ,ראש העיר

בסדר

אדר' שמואל גלבהרט

עכשיו הייתה לי כאן הערה של סגנך ,אני זוכר את דבריו בישיבה הראשונה במועצת העיר
כשהוא עוד לא ידע איפה השירותים אבל הוא כבר ידע להגיד אם הייתי יזם גם לא הייתי
מחכה להיתר ,הייתי בונה.

מר שי אבוחצירה ,סגן ראש העיר
גלבהרט

עו"ד אורי גרינברגר

שכחת מלה חשובה אחת.

מר שי אבוחצירה ,סגן ראש העיר

בגלל הגיל אולי יש לך זיכרון סלקטיבי.

אדר' שמואל גלבהרט

הטענה שלי לא אליו.

מר שי אבוחצירה ,סגן ראש העיר

אני אמרתי שאם אתה גלבהרט אחראי לתת היתר
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עו"ד אורי גרינברגר

ראש העיר ,באמת ,זה לא לעניין...

אדר' שמואל גלבהרט

לו מותר? )מדברים ביחד ,לא ברור(

מר אביהו האן

יש פה גם סגן ראש עיר מתחתן עוד כמה ימים) ...מדברים ביחד ,לא ברור( זה לא יפה ,הוא
מתחתן...

אדר' שמואל גלבהרט

לו מותר להפריע?

מר שי אבוחצירה ,סגן ראש העיר

 ...של אף אחד.

מר יונה יהב ,ראש העיר

די ,שי.

עו"ד אורי גרינברגר

שי ,אתה אדם מאמין ,תדבר בנימוס לרב תוקע.

מר יונה יהב ,ראש העיר

הלו ,גם אתה?

אדר' שמואל גלבהרט

הטענה שלי ,הטענה שלי אגב היא לא כלפי שי ,הוא היה חבר מועצה חדש ,הטענה שלי
כלפיך וכלפי היועץ המשפטי ,שניכם עורכי דין ,שמעתם את הדברים ולא היה לכם בכלל מה
להעיר לו.

מר יונה יהב ,ראש העיר

זה לא העניין.

אדר' שמואל גלבהרט

זה לא העניין אבל בגלל שהוא אמר אז עניתי לו .עכשיו אני מגיע להצעה לסדר שלי ,כן?

מר יונה יהב ,ראש העיר

תודה לאל.
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אדר' שמואל גלבהרט

קודם כל יש לי גם שאלה וגם הצעה לסדר ,או.קי ,.ההצעה לסדר אומרת כך ,מאחר ועד היום
לא עשינו הפקת לקחים אמיתית מסקנית של דוחות מבקר המדינה והעירייה בואו נעשה את
זה ,אף פעם לא מאוחר מדי ,והשאלה מה הולך להיות שם .עכשיו בנתונים האלה בהינתן
החלטה של בית המשפט העליון ואני ,איך אומרים? קבל רמז ,הרסנו כבר ארבע קומות
ברמת חביב ,פה יש חמש קומות ,כן? זאת אומרת זה לא איזה מבצע שלא היו דברים מעולם,
כן? השאלה היא מה הולך להיות עכשיו.

מר יונה יהב ,ראש העיר

בבקשה רשף.

אינג' הישאם עבדו

רשף ,רשף ,מרפסת ברחוב זה מורידים...

מר יונה יהב ,ראש העיר

הישאם ,אני אוציא אותך.

עו"ד חן רשף ,היועץ המשפטי לעירייה

הקבלן המדובר העונש שהוא קיבל הוא זה :הוא קיבל קנס של אחד נקודה שבעה מיליון שקל
או תשע מאות ימי מאסר במקום זה ,התחייבות כספית שזה ענישה מותנית על שלוש מאות
חמישים אלף שקל .הוא שילם בנוסף לזה אגרות והיטלי חובה בסך שלוש מאות עשרים ואחד
אלף שקל ,זאת אומרת סך הכל שני מיליון שקל ,צו הריסה שעוכב עד פברואר אלפיים
וארבע עשרה כדי לאפשר לו לעשות לגליזציה ,צו איסור שימוש ואכלוס בבנייה החורגת,
רישום הערת אזהרה בלשכת רישום מקרקעין שמנעה ממנו בעצם למכור את הדירות.

אדר' שמואל גלבהרט

אבל הוצאתם טופס ארבע .הוציאו טופס ארבע ,כן.

עו"ד חן רשף ,היועץ המשפטי לעירייה

מאסר בפועל של שלושה חודשים

מר יונה יהב ,ראש העיר

תקשיב

עו"ד חן רשף ,היועץ המשפטי לעירייה

שבוצעו בעבודות שירות ,מאסר על תנאי לקבלן בנייה גדול של שישה חודשים וצו הפסקת
העבודות ימשיך ויעמוד בתוקפו ,זה אחד המקרים שבהם אנחנו הענשנו ,אני לא אומר
בצורה הכי קשה בחיפה ,אני אומר אחת הצורות הכי קשות בארץ לאירוע כזה .אילו הפסקנו
את העבודה כפי שאתה מתאר ,ואגב זה לקח שכן אני צריך להפיק בעניין הזה ,היינו עושים
לאיש הזה את טובת חייו מפני שהתוצאה של האירוע הזה זה שהוא נענש בצורה הקשה
ביותר שאני מכיר ,אין שום דרך לבוא אל עיריית חיפה באירוע הזה ולומר שהיא הייתה
מתונה כלפי מר רוני מזרחי וחברתו.
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עו"ד יוסף שמחון

אבל היא נרדמה בשמירה.

עו"ד חן רשף ,היועץ המשפטי לעירייה

בנוסף לכל הדבר הזה אנחנו היינו שותפים אקטיביים ,אנחנו זה אני ואתם לכך שהתוכנית
שכבר הייתה במצב של מופקדת ללא התנגדויות ,תוכנית שלפיה החמש קומות האלה היו
מאושרות ,נמשכה אחורה והאישור שלה בוטל על פי חוות דעת שלי שבנסיבות האלה זה מה
שראוי להיעשות ,שאומצה על ידכם ואני שמח על כך מאוד ,אומצה על ידי הוועדה המחוזית
וכתוצאה מזה האיש הזה מצא את עצמו בלי תוכנית שהייתה באמת בדקה השמונים ותשע
לפני אישור ,בלי תוכנית שתאפשר לו לבנות את החמש קומות האלה ועם אחת הענישות
הקשות ביותר שאני מכיר .על ההחלטה הזאת של הוועדה המחוזית הוגש ערעור לבית
המשפט המחוזי בחיפה והשופט

אדר' שמואל גלבהרט

רון שפירא

עו"ד חן רשף ,היועץ המשפטי לעירייה

השופט שפירא חשב שאנחנו הגזמנו ושבנסיבות האלה למעשה אין סיבה לבטל את
התוכנית ,צריך לשקול את הנושאים התכנוניים והוועדה המקומית חשבה שתכנונית זה
בסדר לפני שהייתה העבירה וכך גם הוועדה המחוזית ,למעשה הוא אמר שהוא חושב
שאפשר לאשר את התוכנית הזאת ,על כך הוגש ערעור לבית המשפט העליון ובית המשפט
העליון קיבל את העמדה של הוועדה המחוזית ושלנו שבנסיבות האלה הדבר הנכון לעשות
היה לבטל את התוכנית כך שזה בעצם הצורה שבה האירוע הזה טופל עד כה ובאמת ברמה
של ענישה הכי חמורה שיכולה להיות .יש לקח אחד שאני הפקתי מהעניין הזה ,אנחנו עד
היום בעניין של שיטה כאשר מישהו עבר עבירה כזאת הוצאנו צו הפסקת עבודה ואם הצו
הזה הופר פנינו לבית המשפט ,הגשנו כתב אישום על עובדת הפרת הצו מתוך הנחה ותקוה
שאיום בענישות מהסוג הזה יגרמו להפסקת העבודה ובמקרה הזה אנחנו ראינו ,עובדה ,שזה
לא עבד ,האיש הזה פשוט המשיך ,למרות שאני אישית אמרתי לו ולעורך הדין שלו שוב ושוב
שדמו בראשו ושהוא יצטער על היום ,הוא חשב אחרת ,הוכח שההבטחה הזאת הוקמה
בסופו של דבר אבל באמת בסופו של דבר הוא לא מנע את החמש קומות וזה לקח שאני
הפקתי מהעניין הזה והכוונה שלי שבעתיד באירועים כאלה אנחנו נפסיק פיזית את הבנייה
באמצעות משטרה ,באמצעות ניתוק חשמל כך שבמובן הזה אני לפחות חושב שיש לקח
מסוים להפיק מהאירוע אבל הלקח הוא לא שעיריית חיפה או השירות המשפטי של עיריית
חיפה היה מתון או מקל כלפי האירוע הזה ,הכל ההפך ,עכשיו לגבי העתיד אני מניח שבזמן
הקרוב יבוא בפני הוועדה הזאת בקשה לבעצם אישור מחדש של התוכנית ,הוא פשוט יגיש
את התוכנית עוד פעם ,אותה תוכנית שהוועדה הזאת אישרה ואז הוועדה הזאת תצטרך
להמליץ לוועדה המחוזית מה לעשות ולשקול את העניין .עמדתי כפי שאני אמרתי לכם בעבר
ובחוות דעת כתובה שאחרי שאדם נענש בצורה משמעותית וזה בלי ספק המקרה השיקול
יהיה תכנוני טהור ,כלומר השולחן נקי וחוות דעתי תהיה שנכון יהיה לשקול את הבקשה שלו
ללא קשר לעובדת העבירה כי אני לא חושב שנכון ראוי או מותר להעניש בן אדם פעמיים,
האיש הזה על מה שהוא עשה נענש ,אתם תצטרכו לשקול את הנושא הזה מבחינה תכנונית,
בעבר חשבתם שתכנונית זה נכון ,זכותכם תהיה גם לשנות את דעתכם אבל חוות דעתי
שתונח בפניכם היא שהשיקול הוא תכנוני טהור) .קטיעה(
פרוטוקול ישיבת מועצת עיריית חיפה
ביום  14באוגוסט 2013

65

גב' חדוה אלמוג ,סגנית ומ"מ ראש העיר

אני רק רוצה להעיר הערה אחת כי אתה מעיר אותה כל הזמן שאנחנו לא מפיקים לקחים

אדר' שמואל גלבהרט

על זה בדיוק רציתי לדבר.

גב' חדוה אלמוג ,סגנית ומ"מ ראש העיר

אז אני רוצה להגיד ,אני חושבת שיושב פה יו"ר ועדת הביקורת בחמש השנים האחרונות,
חבר המועצה וליד חמיס ,עו"ד ,ואני חושבת שהוא יושב על הדוחות האלה ואני חושבת שגם
אנחנו ,אני יכולה להגיד ברמה האישית ביחד עם הצוות המקצועי של הזה ,אנחנו מפיקים
לקחים מההערות ,אני לא מסכימה עם כל ההערות גם בזה שאתם כל הזמן דוחפים כל מיני
תיקים משונים למבקר המדינה אבל אנחנו עובדים על פי החוק וזה מה שנמשיך לעשות ,אם
יש הערות זה בסדר ,אנחנו לא מושלמים אבל הערות אנחנו מוכנים ללמוד.

אדר' שמואל גלבהרט

קודם כל אני מציע בהינתן דבריו של

גב' חדוה אלמוג ,סגנית ומ"מ ראש העיר

היועץ המשפטי

אדר' שמואל גלבהרט

היועץ המשפטי ,בסך הכל הוא מכוון גם להצעה שלי וזה גם מחייב אותי להתייחס ,להתחבר
לדבריו .מה שאני מציע שמרגע שהוא אומר שיש הפקת לקחים מהמקרה וכו' ואני לא רוצה
להתחיל לחפור ואו.קי ,.יש הפקת לקחים .אני חושב שהלקחים האלה צריכים להגיע הנה
לשולחן הזה לדיון ,זאת אומרת תהיה עכשיו תורת לחימה אחרת ,בוא נגיד ,ואני חושב
שההצעה שלך איך להתנהל במצבים דומים צריכה לבוא למועצת העיר לדיון ,זאת ההצעה
שאני מציע ,בשביל זה אנחנו פה ,זה דבר עקרוני מאין כמוהו.

גב' חדוה אלמוג ,סגנית ומ"מ ראש העיר

אני חושבת ,שהפקת הלקח כפי שנאמר ,שאנחנו עד היום לא השתמשנו כל כך במשטרה או
בכוח האוכף היחידי ,שיש לו את הזכות ללכת ,וכפי שאמרתי ,לנו אין כוח ללכת ולתת את
המכה עם הפטיש ,אבל יש לה ויכול להיות שבמקרים כאלה.

אדר' שמואל גלבהרט

זה ברמת הכותרת ,אבל יש כאן דברים יותר מפורטים ואני לא חושב שיש איזושהי מניעה
לדון בזה ,אולי איזה דבר נבון ישמע מחברי המועצה ,ולכן אני חושב שאפשר לקבל את זה
ולא לבטל את ההצעה .לגבי ועדת הביקורת ,בכל הכבוד יש לי גם ביקורת על ועדת
הביקורת ,אבל זה אחר כך בפרוזדור.
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מר יונה יהב ,ראש העיר

לא כדאי ,כי הוא החליט לא להתמודד ,ואנחנו נשב חמש השנים הבאות ונצטער.

אדר' שמואל גלבהרט

אני כבר מצטער על זה שהוא לא מתמודד.

מר יונה יהב ,ראש העיר

זה הכל .מי בעד ההצעה יצביע בעד ,מי נגד יצביע נגד.

מר שי אבוחצירה ,סגן ראש העיר

מה ההצעה?

אדר' שמואל גלבהרט

להביא לדיון כאן את ההמלצות של ,או את הפקת הלקחים שהיועץ המשפטי מציע.

גב' ברכה סלע ,מזכיר העיר

רמי הצביע ,שי

מר יונה יהב ,ראש העיר

נמרוד ,אתה ישן.

גב' ברכה סלע ,מזכיר העיר

אריה ,גלבוע

מר יונה יהב ,ראש העיר

אריה?

גב' ברכה סלע ,מזכיר העיר

עודד

מר יונה יהב ,ראש העיר

איפה עודד?

גב' ברכה סלע ,מזכיר העיר

בוא בבקשה.

מר רמי דותן

גלבוע ,נזכרת שאתה ירוק?

מר שלמה גלבוע

מה זה? מה זה?
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מר רמי דותן

נזכרת שאתה ירוק?

מר שלמה גלבוע

אני אצביע נגדך ,אל תרגיז.

מר רמי דותן

לא ,אני רוצה לדעת.

מר שלמה גלבוע

מותר לי לעשות מה שאני רוצה.

גב' רות אלון

מותר לו שיקול הדעת ,זו ההגדרה היותר טובה.

גב' ברכה סלע ,מזכיר העיר

עודד מצביע ,בבקשה עודד.

מר יונה יהב ,ראש העיר

הוא לא מצביע עודד.

גב' ברכה סלע ,מזכיר העיר

הצביע .סיכום בבקשה .בעד שמונה ,נגד תשעה ,אין נמנעים.

גב' רות אלון

עוד פעם הפסדת על חודו של קול.

גב' ברכה סלע ,מזכיר העיר

ההצעה הוסרה.

*לאחר הצבע ההצעה הוסרה

גב' ברכה סלע ,מזכיר העיר
 3.3הצעה לסדר יום מס'  165מאת אדר' שמואל גלבהרט ,חבר מועצת העירייה
בנושא :אסון הרכבת בקנדה-עוד כתובת על הקיר!)כבר לא נשאר עליו מקום(
אסון דומה בחיפה ,חלילה  -לא יהיה דומה .יהיה חמור הרבה יותר!
חיפה איננה עיירה קטנה ,והרכבת עוברת בשכונות מאוכלסות בצפיפות.
בחיפה לא מובילים רק נפט .הרכבת מעבירה דרך חיפה קוקטייל של חומרים מסוכנים:
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 150אלף טון בשנה של אמוניה ,אצטון ,מימן ,מתיל-ברומיד ,מוצרי נפט ,חומצה זרחתית,
מוצקים דליקים ,ברום ,חנקת אשלגן ,כלור ,ועוד.
והכמויות עוד יגדלו ככל שבתי הזיקוק יגדלו ,לאחר שיהב וסגניו תמכו בתכניותיהם!
כמה נואלת וחסרת אחריות נראית היום ה"פשרה" האומללה שלו עם הנהלת הרכבת,
שהתנגדנו לה מלכתחילה ,לשקע אותה רק בפארק הכט ,כאילו זה מה שחשוב,
ולהפקיר את כל מרכז העיר לתרחישי אסון שאין כל דרך למנוע אותם בוודאות.
הירוקים של חיפה דורשים לקיים דיון מועצה דחוף בנושא ,לפני ולא אחרי האסון! – נספח ב'

אדר' שמואל גלבהרט

בעוד אנחנו מתבשרים מפעם לפעם על אסונות בכל רחבי תבל אנחנו בשלנו ממשיכים
להגדיל ולפתח פה את התעשיות הפטרוכימיות ,את בתי הזיקוק ,מיכל האמוניה כבר פה,
בוא נגיד שהוא יצא אבל כבר קם לו יורש ,זה הפצחן המימני ,וכנראה ,כואב להגיד את
הדברים אבל כנראה שהאסון צריך להיות יותר משמעותי ויותר קרוב אלינו על מנת ששוב
נפיק לקחים כי זאת המומחיות שלנו להפיק לקחים אחרי ולא לפני כאשר אפשר להפיק
אותם לפני ,לכן מה שאני יכול לעשות עכשיו זה רק דבר אחד ,לחזור ולהציע את מה
שהצעתי כבר לא פעם ולא פעמיים ,לשים על שולחן מועצת העירייה את נושא התעשיות
הפטרוכימיות על הסיכונים שלהם ולא ברמה שאנחנו שומעים את מהנדס העיר כמה שהכל
בסדר אלא ברמה שמביאים אנשים מומחים לנושא גם מהאקדמיה ,גם מפיקוד העורף ,גם
מהמשרד להגנת הסביבה ,גם מאיגוד ערים ,אנחנו שומעים מהם במפגשים שונים דברים
לגמרי אחרים ממה שהם אומרים בדיון .אומר לי יו"ר איגוד ערים לאיכות ,לא יו"ר ,סליחה,
זה אתה ,אבל המנכ"ל של איגוד ערים לאיכות הסביבה ,הוא אומר לי אנחנו תמכנו בפצחן
המימני? מאיפה אתה לוקח את זה? הוא אומר לי ,אז נכון שהם לא התנגדו אבל בטח לא
תמכו וגם האנשים במשרד להגנת הסביבה והכל עובר ככה בקיצור ההצעה שלי ,השעה
מאוחרת ולכן אני לא אתן את ההרצאה שהתכוונתי לתת ,ההצעה שלי אומרת לדון ,לפתוח
מחדש לדיון כאן את הנושא לא של זיהום אוויר אלא של חומרים מסוכנים .רק בשביל לסבר
לכם את האוזן ,זה לא נשאר במתחם הפטרוכימי ,זה גם מסתובב בחיפה ,יש לנו כאן ,אני
אקריא כמה מהחומרים שעוברים כאן ,מדובר למשל על הרכבת ,היא מעבירה כל שנה
בחיפה מאה שלושים טון של ,מאה חמישים אלף טון ,סליחה ,של אמוניה ,אצטון ,מימן,
מתיל ברומיד ,מוצרי נפט ,חומצה זרחתית ,מוצרים דליקים ,ברום ,חנקת אשלגן ,כרום ,כלור
ועוד ,אלה מוצרים שמגיעים אל הנמל ,נפרקים מהאוניות ,נטענים על אוניות ,כל המערכת
האדירה הזו ,כן? כמה שלא פועלים לשפר אותה ,כן? יש על הפרק כביש דשנים ,אני מודע
לזה ,יש על הפרק המסילה המזרחית שתוציא חלק מהחומרים אבל בסך הכל אני חושב
שאנחנו צריכים להיחשף לסיכונים האלה ,על רקע האסונות שקרו במדינות לא של העולם
השלישי ,קנדה מדינה די מתקדמת ,כן? ללמוד את הדברים האלה ולהפיק לקחים לפני ולא
אחרי האסון ולכן זו הצעתי לייחס לנושא הזה דיון במועצת העיר בהשתתפות מומחים.

מר יונה יהב ,ראש העיר

טוב ,מי בעד ההצעה?

גב' ברכה סלע ,מזכיר העיר

כולם פה? מי לא הצביע? עודד ,חדוה ,יונה .איפה רמי לוי ואחרים?
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מר אביהו האן

כן ברכה ,מה התוצאות בבקשה? אנחנו פה רוצים ללכת הביתה.

גב' חדוה אלמוג ,סגנית ומ"מ ראש העיר

יש עוצר היום.

מר יונה יהב ,ראש העיר

ישראל תצביע.

גב' ברכה סלע ,מזכיר העיר

בוא תצביע.

מר רמי דותן

תשע ,ישראל.

מר שלמה גלבוע

מקוששים קולות ,זה יפה ,יפה.

אדר' שמואל גלבהרט

דוניץ ,אתה נגד דיון בנושא הזה? קריית חיים היא הכי קרובה לכל הבלגן הזה .לא מטריד
אותך בכלל?

מר עודד דוניץ ,סגן ראש העיר

נראה לך שדיון כזה זה מה שיפתור את הבעיה?

אדר' שמואל גלבהרט

לדון בזה ,אפילו רק לדון.

מר עודד דוניץ ,סגן ראש העיר

אנחנו דנים בזה כל הזמן.

גב' ברכה סלע ,מזכיר העיר

סיכום בבקשה.

גב' רות אלון

כן ,ממש.

גב' ברכה סלע ,מזכיר העיר

בעד תשעה ,נגד תשעה ,אין נמנעים .היום יש לנו תיקו.
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מר יונה יהב ,ראש העיר

ליו"ר קול כפול.

גב' ברכה סלע ,מזכיר העיר

לראש העיר קול כפול.

מר יונה יהב ,ראש העיר

נגד

גב' ברכה סלע ,מזכיר העיר

אז בגין קולו הכפול של ראש העיר ההצעה הוסרה.
*לאחר הצבעה ההצעה הוסרה

גב' ברכה סלע ,מזכיר העיר

 3.4הצעה לסדר יום מס'  166מאת אביהו האן ,חבר מועצת העירייה
בנושא :טיפול במפגעים והזנחה בשכונת קריית אליעזר
בתאריך  26.6.2013סיירתי בשכונת קרית אליעזר עם ורד חנין יו"ר ועד השכונה .
הופתעתי לרעה מההזנחה הכוללת שבה נמצאת שכונה זו :
 .1הזנחה קשה בהיבטי הניקיון
 .2הזנחה קשה בהיבטי תשתיות הרחובות ,הגינון ,המבנים ,זרימות של ביוב ומים ברחובות
 .3הזנחה קשה באיזור מרכזי של השגונה " ,כיכר מאירהוף "  .הריצוף באיזור הכיכר
מוזנח ולקוי עד כדי סיכון ונפילות של אזרחים  ,חוסר בקירוי  ,לכלוך והזנחה קשה.
 .4הזנחה קשה בהיבטים של גיזום עצים וטיפול בגינון השכונתי
 .5חוסר במתנ"סים בשכונה – ע"פ ורד חנין יו"ר ועד השכונה מבנה הספורט של
מפעל הפיס מאכלס בשעות אחר הצהריים בעיקר קבוצות של ארגונים ומפעלים
ולא את ילדי ותושבי השכונה .
 .6הקצאה בעייתית של מבני ציבור לטובת צרכים שאינם צרכי הקהילה כדוגמת
מבנה לשירות התעסוקה.
הצעתי :
 .1להכין בדחיפות תוכנית כוללת לטיפול ושיקום כולל של השכונה בשיתוף נציגי
השכונה ויו"ר הועד
 .2יש להתחיל מיידית בהשקעה מסיבית בהיבטי ניקיון ,גיזום עצים ליד בתים  ,טיפול
בדליפות מים וביוב .
 .3להכין תוכנית מהירה לשיפוץ כיכר מאירהוף כולל קירוי איזורים נדרשים בכיכר
והפיכתו לבזאר השואב צרכנים מכל רחבי העיר.
 .4לבחון את הקצאת מבני הציבור לשכונה כך שישרתו את תושבי השכונה וילדיה.
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מר רמי דותן

אביהו ,קצר ,קצר ,חכם וקצר.

מר אביהו האן

קצר ,טוב ,אני רוצה לומר שסיירתי בקריית אליעזר יחד עם יושבת ראש ועד השכונה
וסיירתי בנוה דוד עם פעילים שקיימים ב ,סליחה ,בנוה יוסף עם פעילים שנמצאים שם
וסיירתי בתל עמל עם פעילים ,עם יו"ר ועד השכונה של תל עמל ואני דבר ראשון מכה על
חטא שאני שנה ושלושה חודשים חבר מועצה ולצערי לא עשיתי את זה עד היום וכאב לי מה
שראיתי ,פשוט מאוד כאב לי מה שראיתי ,כאב לי לראות את המצב הקשה של שלושת
השכונות האלה .אני ,עוד יש לי ,פשוט מאוד לא העליתי צילומים פה אבל יש לי את אותה
תמונה בעיניים של בתים בנוה יוסף שכמות הזבל שנמצאת סביב הבתים האלה אי אפשר
למצוא אותה במזבלה העירונית ומספרים לי שבלילה הם מפחדים לצאת החווצה מהבתים
בגלל יצורים שונים ש ,יצורים שונים שמסתובבים שם ופשוט מאוד מפחיד .הזנחה ,יש בעיה
עם הרמקול?

אדר' שמואל גלבהרט

שומעים מצוין.

מר אביהו האן

הזנחה כזאת פשוט מאוד קשה לעכל .זה קורע את הלב ,אתה מסתובב ואתה אומר,
אלוהים ,איפה אנחנו גרים? בחיפה? זה מתאים למדינות עולם שלישי .אתה מסתובב ברחוב
פאר בחיפה ואתה רואה את ההזנחה של הרחוב ,את הזבל שנמצא שם בין בתי התושבים
ובתוך המגרשים ,את חוסר גני ,אתה רואה את הילדים שאין להם איפה לשחק בשכונה
שלמה ,אין להם איפה לשחק וההורים אומרים לנו הם מסתובבים בין הכבישים הלוך חזור
ופשוט מאוד מציאות שאני אומר לעצמי אביהו ,איפה היית שנה ושלושה חודשים ,זה הדבר
היחיד שהיית צריך לעשות בקדנציה שלך ,לא להתעסק לא בתוכניות בנייה ולא בדברים
אחרים ,זה מה שהיית צריך להתעסק בו ולכן העליתי את ההצעה לסדר הזאת ,היא הצעה
שמדברת אומנם על קריית אליעזר ודרך אגב קריית אליעזר כשאני משווה אותה למה
שקורה בנוה יוסף ולמה שקורה בתל עמל אז זה כבר נראה שכונת פאר שלא לדבר שאם
אנחנו עולים למעלה הכרמל אנחנו נמצאים בפנטהאוזים ,משהו לא טוב קורה בעיר הזאת
ובלא טוב הזה צריך לטפל ,אנחנו ,אני מבין שיש מגבלות ויש תקציבים אבל ישנם דברים
שצריך להתארגן אליהם אחרת ,לגייס את התושבים ,לגייס בעלי הון ,לגייס את התלמידים,
לעבור בין האזורים האלה ,למפות אותם ולהוציא את העוני ,את מה שנקרא ,את הלכלוך,
כן? להוציא את זה משם .לכן אני לא אלאה ,אני חושב שאנחנו גם שוב ,זה חלק ,אנחנו
נמצאים לפני סיום המועצה ,מה שכן הייתי מציע ,קריית אליעזר יש שם את כיכר מאירהוף,
כיכר מאירהוף לדעתי זה אחד אזורי המסחר התוססים בעיר הזאת ,יש שם ,הייתי לוקח
פשוט מאוד את הכיכר הזאת ,לוקח ובונה איזשהו תקציב ותכנון מסודר ובונה איזשהו
קונספט מאוד יפה שמשדרג את הכיכר ,משפר אותה ונותן איזשהו מה שנקרא מבט אחר
ללב הזה ,ללב המסחרי התוסס של קריית אליעזר ,שלא לדבר על שאר הדברים שקיימים
שם ,תושבים מתלוננים על גיזום של עצים ואתה רואה לפעמים ,יש לי גם צילומים ,לא
הבאתי אותם לפה ,כל מיני צילומים של בתים שצריך לעשות בהם איזושהי השקעה כזו או
אחרת ,חוסר במבני ציבור לטובת הקהילה וכבר כשיש מבני ציבור אז טוענים שמי שלוקח
את זה זה אותם מפעלים חזקים שבעיקר זה מתעסק לחוגים במקום להתעסק לילדי השכונה.
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אז בהצעה לסדר הדברים ברורים ,אני חושב שמתוך זה אני כן הייתי לוקח את הנושא הזה
של הכיכר ,לבנות איזשהו תהליך שהכיכר הזאת תשופץ עם קונספט יפה ,זה יכול להיות אבן
שואבת לאיזה שהם תהליכים חדשים גם בקריית אליעזר ומתוך זה צריך ללכת לשכונות
הקשות ולראות איך עוזרים להם ,זאת ההצעה לסדר שלי.

מר יונה יהב ,ראש העיר

מי בעד יצביע ,מי נגד יצביע.

גב' ברכה סלע ,מזכיר העיר

בבקשה

מר רמי דותן

נגד ,נגד ,נגד ,סגרנו.

גב' ברכה סלע ,מזכיר העיר

סיכום בבקשה .בעד שמונה ,נגד אחד עשר ,אין נמנעים.

דובר

רגע ,אני לא לחצתי.

גב' ברכה סלע ,מזכיר העיר

ההצעה הוסרה.

*לאחר הצבעה ההצעה הוסרה.

סעיפים

 – 7 ,6 ,5 ,4יובאו לאישור מועצת העירייה הבאה

 .4אישור פרוטוקול ועדת נכסים מס'  15מיום 26.6.2013
גב' ברכה סלע ,מזכיר העיר

אנחנו עוברים לסעיף הבא על סדר היום ,אישור פרוטוקול ועדת נכסים מס' חמש עשרה
מיום עשרים ושישה ליוני אלפיים ושלוש עשרה.

גב' חדוה אלמוג ,סגנית ומ"מ ראש העיר

חבר'ה ,אל תצאו ,הם יוצאים בכוונה שלא יהיו שש עשרה .הם יוצאים בכוונה שלא יהיו שש
עשרה.

גב' ברכה סלע ,מזכיר העיר

בוא נראה כמה יש .אחת ,שתיים ...תשע ,עשר ,אחת עשרה ,שתים עשרה .יש לנו שלוש עשרה.
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מר רמי דותן

בסדר

גב' ברכה סלע ,מזכיר העיר

צריך שישה עשר.

גב' חדוה אלמוג ,סגנית ומ"מ ראש העיר

אין

מר יונה יהב ,ראש העיר

צריכים להיות ,איפה היועץ המשפטי?

גב' ברכה סלע ,מזכיר העיר

מסעיף ארבע עד סעיף עשר אנחנו צריכים שישה עשר.

מר רמי דותן

שיכנסו מבחוץ.

גב' חדוה אלמוג ,סגנית ומ"מ ראש העיר

הבנתי שהאופוזיציה יצאה ,זה ממש מהלך שבו כדי לאשר מעונות יום ולאשר מבנים
והקצאות ,זה הם יצאו עכשיו מהישיבה

מר רמי דותן

סגן ראש העיר בשכר ד"ר דוניץ.

גב' חדוה אלמוג ,סגנית ומ"מ ראש העיר

כדי לא להיות שותפים ,ממש שותפות

מר יונה יהב ,ראש העיר

אתם שאתם הולכים להיות נציגי חד"ש כאן תראו מה הם עשו ,מעונות יום לשכבות החלשות
לא נוכל לאשר עכשיו .לא ,זה ככה הם עושים כל הזמן ,אחר כך באים לדבר עם עיניים
מתגלגלות.

עו"ד אורי גרינברגר

מהאופוזיציה אין לנו ציפיות ,מהקואליציה לצערנו ...

מר יונה יהב ,ראש העיר

לא ,יש לי ציפיות גדולות מאוד מחד"ש ,מחד"ש יש לי ציפיות.
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עו"ד אורי גרינברגר

אני עו"ד ,אני יש לי ציפיות ממי שיש לי איתו הסכם .מאלה שיש לי איתם הסכם קואליציוני
אני יותר מאוכזב.

מר רמי דותן

הנה ,סילס בא ,התקווה לחיפה הגיעה.

גב' חדוה אלמוג ,סגנית ומ"מ ראש העיר

אתה לא רוצה לאשר את ה-

דובר

בוא תאשר מעונות יום ,בוא ,נו

מר זאב סילס

אני לא מאשר כלום...

גב' חדוה אלמוג ,סגנית ומ"מ ראש העיר

אה ,באיזה מצב?

דובר

סילס ,מעונות יום לילדים ,אין לכם בושה?

מר זאב סילס

 ...למכור נכסים של הילדים שלנו שלא יהיו פה יותר ,אז קודם ...

דובר

אבל זה ,זה למעונות יום לילדים.

מר זאב סילס

לא מתאים שלושה חודשים לפני בחירות ...

מר יונה יהב ,ראש העיר

טוב ,בסדר.

מר זאב סילס

תצביעו ,יאללה ,תצביעו.

גב' חדוה אלמוג ,סגנית ומ"מ ראש העיר

גיבור.
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מר יונה יהב ,ראש העיר

זאב ,תבחרו זאב .אין לנו שש עשרה?

עו"ד אורי גרינברגר

אני מבקש שההערה שלי תיכנס לפרוטוקול ,אני דיברתי בלי מיקרופון.

גב' ברכה סלע ,מזכיר העיר
תחזור עליה ,תתנו מיקרופון לאורי  ,TO BE ON THE SAFE SIDEבבקשה אורי.

עו"ד אורי גרינברגר

אמרתי שמהאופוזיציה אין לי ציפיות ,מהאנשים שחתומים על הסכמים קואליציוניים ולא
נמצאים פה בשביל לאשר את הדברים האלה זה חבל מאוד.

גב' חדוה אלמוג ,סגנית ומ"מ ראש העיר

איפה רמי לוי?

מר רמי דותן

איפה ד"ר דוניץ ,הוא סגן ראש עיר ,לא?

גב' ברכה סלע ,מזכיר העיר

דוניץ פה.

מר רמי דותן

אני ...לראות אותו פה .אני רגיל לראות אותו פה.

מר עודד דוניץ ,סגן ראש העיר

אלוהים ישמור.

מר רמי דותן

אני רגיל לראות אותך שם.

מר שי אבוחצירה ,סגן ראש העיר

איפה מרים ארז?

גב' חדוה אלמוג ,סגנית ומ"מ ראש העיר

איפה רמי לוי?

מר עודד דוניץ ,סגן ראש העיר

מקווה שאני לא אתרגל לראות אותך יותר.
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מר רמי דותן

כנראה שבקדנציה הבאה תהיה פה.

מר עודד דוניץ ,סגן ראש העיר

אני מאוד מקווה לא לראות אותך פה.

גב' חדוה אלמוג ,סגנית ומ"מ ראש העיר

שניים ,שניים ,תראה אם יש עוד שניים שאפשר זה

גב' ברכה סלע ,מזכיר העיר

רמי לוי ו?-

גב' חדוה אלמוג ,סגנית ומ"מ ראש העיר

עידו פה גם.

גב' ברכה סלע ,מזכיר העיר

אחת ,שתיים ,שלוש ,ארבע ,חמש ,שש ,שבע ,שמונה ,תשע...

דובר

למה לא נכנסים? יש עוד אנשים בחוץ...

 .11אישור סיכום המלצות ועדת משנה לתמיכות מיום 24.7.2013
ומיום 5.8.2013
גב' חדוה אלמוג ,סגנית ומ"מ ראש העיר

אנחנו נחזור לנושאים

גב' ברכה סלע ,מזכיר העיר

אנחנו נעבור בבקשה לסעיף אחת עשרה ,אישור סיכומים ,המלצות ועדת משנה לתמיכות
מיום עשרים וארבע ביולי ומיום חמישה באוגוסט.

מר יונה יהב ,ראש העיר

מי בעד?

גב' ברכה סלע ,מזכיר העיר

מי בעד יצביע בבקשה .או.קי ,.כולם הצביעו ,סיכום בבקשה .בעד ארבעה עשר ,אין נגד ,אין
נמנעים.
ה ח ל ט ה:
הוחלט לאשר סיכום המלצות ועדת משנה לתמירות מיום  24.7.2013ומיום  - 5.8.2013נספח ו'
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 .12אישור פרוטוקול ועדת כספים מיום  – 28.7.2013למעט סעיף 4
גב' ברכה סלע ,מזכיר העיר

אנחנו עוברים לסעיף שנים עשר ,אישור פרוטוקול ועדת כספים מיום עשרים ושמונה ביולי
למעט סעיף ארבע.

מר יונה יהב ,ראש העיר

רגע ,למחוק את ה-

גב' ברכה סלע ,מזכיר העיר

כן ,אנחנו עוברים סעיף יונה ,נכון ,רק רגע .המהירות דיבור שלי היא מעבר למחשב ,דקה.
עוד שניה .בבקשה להצביע אישור פרוטוקול ועדת כספים למעט סעיף ארבע ,סיכום
בבקשה .בעד שלושה עשר ,נגד אחד ,נמנעים אין ,הסעיף אושר.

מר יעקב ניזרי

זה טעות שלי ,סליחה ,זה טעות שלי.

גב' ברכה סלע ,מזכיר העיר

אז אני ארשום שנעשתה טעות.

גב' חדוה אלמוג ,סגנית ומ"מ ראש העיר

מחוק את זה ,תמחוק ,אתה יכול למחוק את זה.

גב' ברכה סלע ,מזכיר העיר

לא ,אי אפשר ,אחרי סיכום אי אפשר ,אז אני ארשום הצביעו בעד ארבעה עשר ,ניזרי הודיע
ואין נגד.
ה ח לט ה:
הוחלט לאשר פרוטוקול ועדת כספים מיום  – 28.7.2013למעט סעיף  – 4נספח ז'

גב' ברכה סלע ,מזכיר העיר
 .13אישור העסקת גב' לאה ינקוביץ ,מנהל אגף משאבי אנוש בחוזה בכירים
מר שלמה גלבוע

רוצים לראות את הגברת.
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מר יונה יהב ,ראש העיר

רגע ,בואו נראה אותה.

מר שלמה גלבוע

בוא נראה אותה ...

גב' ברכה סלע ,מזכיר העיר

גב' ינקוביץ.

מר יונה יהב ,ראש העיר

הנה ,זאת לאה ,תוספת חשובה מאוד לעירייה בתור מנהלת משאבי אנוש ,אני מאוד שמח
שאישה נבחרה לתפקיד הזה .מי בעד יצביע בעד.

גב' ברכה סלע ,מזכיר העיר

שבעים אחוז ,נפלה פה טעות קולמוס ,מדובר בשבעים אחווז משכר מנכ"ל.

עו"ד אורי גרינברגר

חברת המועצה זרצקי תכעס מאוד לשמוע שמעסיקים פה אישה בשיעור של שבעים אחוז.

גב' ברכה סלע ,מזכיר העיר

גבירותי ורבותי ,אנחנו מסכמים בבקשה את ההצבעה.

דובר

תצביעי בעד עדנה?

גב' עדנה זרצקי-טולידאנו

מה?

גב' ברכה סלע ,מזכיר העיר

אנחנו מסכמים הצבעה בבקשה מי שנכח .בעד שישה עשר ,אין נגד ,אין נמנעים ,לאה
בהצלחה .אנחנו עוברים לשינויים בתאגידים

מר יונה יהב ,ראש העיר

רק רגע ,אני רוצה שוב להגיד לחד"ש ,האישה שהטיפה לנו במשך חמש שנים להעסיק כאן
נשים לא הייתה פה בהצעה כשלתפקיד שלישי בחשיבותו בעירייה נבחרה אישה.

מר רמי דותן

עדנה ,מה לעשות ,אלה החיים ,זו האמת.

עו"ד יוסף שמחון

יש גם הפסקות פיפי.
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מר זאב סילס

תגידי לו שאת שמחה שמכניסים אישה לא צריך להצביע.

גב' עדנה זרצקי-טולידאנו

נפלא שלא צריך את הקול שלי בשביל להצביע לאישה.

מר יונה יהב ,ראש העיר

נהדר ,נהדר

גב' עדנה זרצקי-טולידאנו

שינוי נפלא.

מר יונה יהב ,ראש העיר

מחיאות כפיים.

גב' רות אלון

כל הכבוד.

גב' עדנה זרצקי-טולידאנו

שינוי נפלא.

מר יונה יהב ,ראש העיר

חשוב אידיאולוגיה גם לבצע ,לא רק להטיף לה.
ה ח לט ה:
הוחלט לאשרה עסקת גב' לאה ינקוביץ ,מנהלת אגף משאבי אנוש ,בחוזה בכירים בשיעור
של  70%משכר מנכ"ל העירייה – נספח ח'

 .14אישור שינויים בתאגידים עירוניים
גב' ברכה סלע ,מזכיר העיר

אנחנו ברשותכם עוברים לאישור שינויים בתאגידים עירוניים ,אני מבקשת להוסיף ,זה גם
מונח על שולחנכם ,כממלא מקום לאורי גרינברגר בוועדה לענייני ביקורת יכהן שמשון עידו,
אני מבקשת להצביע עבור סעיף זה

מר רמי דותן

אנחנו בעד.

גב' ברכה סלע ,מזכיר העיר

בבקשה
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מר רמי דותן

בעד.

גב' ברכה סלע ,מזכיר העיר

בעד אז בבקשה ,המסך מדבר.

מר רמי דותן

בעד כולנו פה אחד.

אינג' הישאם עבדו

רגע ,רגע ,מה עם דוקטור מאג'ד חאמרה לא הבנתי.

גב' ברכה סלע ,מזכיר העיר

אושר אדוני במסגרת שינויים בוועדות .סיכום בבקשה .בעד שבעה עשר ,נגד אחד ,אין
נמנעים ,השינויים אושרו.
ה ח לט ה:
הוחלט לאשר שינויים בוועדות ובתאגידים כדלהלן:
בית הגפן
ד"ר מאג'ד חמרה – חבר בוועד המנהל של בית הגפן  -במקום מר ערן דובובי.
הוועדה לענייני בקורת  -תוספת
מר שמשון עידו – מ"מ  -לעו"ד אורי גרינברגר

.15דו"ח ראש העיר לחודשים אפריל-מאי-יוני 2013
גב' ברכה סלע ,מזכיר העיר
דו"ח ראש העיר לחודשים אפריל – מאי – יוני הונח לפניכם.

*דו"ח ראש העיר הוצג בפני חברימועצת העירייה  -נספח ט'

עו"ד אורי גרינברגר

המעונות יום אגב לא אושר עדיין הישאם.

גב' ברכה סלע ,מזכיר העיר

יונה ,מה עמדתנו בעניין הסעיפים של נכסים?

אינג' הישאם עבדו

אורי ,אני שואל.
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עו"ד אורי גרינברגר

בסדר ,אז אני אומר ,המעונות יום לא אושר כי לא הייתם פה ואי אפשר היה להצביע.

אינג' הישאם עבדו

אנחנו לא רוצים ...מה אתה רוצה?

עו"ד אורי גרינברגר

אבל ההוא בבית הגפן אושר.

אינג' הישאם עבדו

 ...שכונה ערבית אני רוצה ששם יהיה מרכז קהילתי ,אני רוצה שיהיה מוזיאון למגזר הערבי .

עו"ד אורי גרינברגר

חשוב הסדרי עדיפויות ,הסדרי עדיפויות הוצגו בצורה

אינג' הישאם עבדו

אתה לא תטיף לי

עו"ד אורי גרינברגר

אני לא הטפתי

אינג' הישאם עבדו

אתה לא תטיף לי.

עו"ד אורי גרינברגר

אני לא הטפתי.

אינג' הישאם עבדו

אני רוצה שמוזיאון ערבי

עו"ד אורי גרינברגר

אני רק אמרתי מה אושר ומה לא אושר.

אינג' הישאם עבדו

כמו שיש בקורדובה מוזיאון לתולדות היהודים ,איזה בושה!

עו"ד אורי גרינברגר

אני לא יודע למה אתה לוקח את זה להטפה הישאם.

אינג' הישאם עבדו

איזה בושה לעיר חיפה שאין לה מוזיאון!
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עו"ד אורי גרינברגר

למה אתה לוקח את זה כהטפה? בסך הכל אמרתי

אינג' הישאם עבדו

אבל אני עונה לך

עו"ד אורי גרינברגר

מעונות יום לא אושר

אינג' הישאם עבדו

אני עונה לך

עו"ד אורי גרינברגר

כי לא היו מספיק חברי מועצה.

אינג' הישאם עבדו

אני עונה לך ,אל תתרגז

עו"ד אורי גרינברגר

וההוא בבית הגפן אושר .שאלת ,עניתי!

אינג' הישאם עבדו

אני רוצה מוזיאון למגזר הערבי.

עו"ד אורי גרינברגר

לא היית פה ,רציתי לתת לך דיווח מה אושר ומה לא אושר!

מר יונה יהב ,ראש העיר

אורי! אורי!

אינג' הישאם עבדו

אז אני אומר לך למה אני לא הייתי פה!

מר יונה יהב ,ראש העיר

הישאם!

אינג' הישאם עבדו

נו ,באמת!

מר יונה יהב ,ראש העיר

הבחירות הפנימיות בחד"ש הסתיימו.
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אינג' הישאם עבדו

אז מה.

מר יונה יהב ,ראש העיר

גמרנו

אינג' הישאם עבדו

זה לא קשור .אני מייצג את האינטרסים של האוכלוסיה הערבית.

גב' רות אלון

אתה אומר שלא אכפת לו יותר?

עו"ד אורי גרינברגר

אבל חשוב שתדע מה פספסת בזמן שלא היית!

אינג' הישאם עבדו

 ...אני לא רוצה שמעלה כרמל ילך לבהאים וזה זכותי ואתה אל תטיף לי וזהו!

גב' חדוה אלמוג ,סגנית ומ"מ ראש העיר

הישאם ,הישאם.

עו"ד יוסף שמחון

גם אני לא רוצה שזה ילך לבהאים.

גב' חדוה אלמוג ,סגנית ומ"מ ראש העיר

חברים ,חברים.

אינג' הישאם עבדו

כל אחד מנהל את הדיון כאן.

גב' חדוה אלמוג ,סגנית ומ"מ ראש העיר

הישאם ,הישאם

מר רמי דותן

אתם מפריעים ,ברכה מדברת.

גב' ברכה סלע ,מזכיר העיר

חדוה עכשיו.

גב' חדוה אלמוג ,סגנית ומ"מ ראש העיר

הישאם
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מר רמי דותן

ברכה בבקשה.

גב' חדוה אלמוג ,סגנית ומ"מ ראש העיר

הישאם ,תראו ,יש ועדת הקצאות שהיא הקצאות למעונות יום ,אנחנו קיבלנו תקציבים
מהמדינה ,אם לא נעביר עכשיו החודש הזה את ההקצבות כל הכספים האלה של מעונות
היום לא נוכל

מר אביהו האן

אז תעלי את זה להצבעה.

גב' עדנה זרצקי-טולידאנו

תעלי את זה להצבעה.

מר זאב סילס

 ...היתה לו בעיה עם נכסים.

גב' חדוה אלמוג ,סגנית ומ"מ ראש העיר

תן לי רגע ,אני מנסה.

מר רמי דותן

תקוה לחיפה.

גב' חדוה אלמוג ,סגנית ומ"מ ראש העיר

אני מנסה להציל לילדים ולמשפחות בחיפה את נושא ההקצאות.

מר זאב סילס

אין לי בעיה עם נכסים.

גב' חדוה אלמוג ,סגנית ומ"מ ראש העיר

אז אני מבקשת להעלות את נושא ההקצאות.

מר יונה יהב ,ראש העיר

תעלי ,תגידי איזה סעיף.

 .8אישור פרוטוקול ועדת הקצאות מס'  49מיום 20.6.2013
גב' חדוה אלמוג ,סגנית ומ"מ ראש העיר

פרוטקול ועדת הקצאות מס' ארבעים ותשע מיום העשרים לשישי ופרוטוקול ועדת הקצאות
מס' חמישים ואחד מהחמש עשרה לשביעי ,אני מבקשת להצביע עליהם ,תודה .וחמישים.
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גב' ברכה סלע ,מזכיר העיר

אלו שני סעיפים שונים.

מר זאב סילס

כולם בעד ,פה אחד.

מר רמי דותן

כולם בעד.

מר זאב סילס

אל תמכרו בתי ספר אנחנו אתכם.

גב' ברכה סלע ,מזכיר העיר

ישראל ,או.קי.

מר יונה יהב ,ראש העיר

אלי לנדאו ,נו ,מה קורה לך?

גב' ברכה סלע ,מזכיר העיר

סיכום בבקשה.

מר זאב סילס

תגיד לו שנים עשר מיליון זה כסף קטן ,שנים עשר מיליון כסף קטן.

גב' ברכה סלע ,מזכיר העיר

בעד עשרים ואחד ,אין נגד ואין נמנעים.
ה ח ל ט ה:
הוחלט לאשר פרוטוקול ועדת הקצאות מס'  49מיום  – 20.6.2013נספח ג'

 .9אישור פרוטוקול ועדת הקצאות מס'  50מיום 8.7.2013
גב' ברכה סלע ,מזכיר העיר

אנחנו מאשרים את פרוטוקול ועדת הקצאות מס' חמישים מיום שמונה ביולי ,רגע ,נעלה
אותו על המסך ,דקה קלה .פרוטוקול מס' חמישים ,סעיף תשע .בבקשה להצביע.

עו"ד יוסף שמחון

מה זה חמישים?

מר שלמה גלבוע

מה זה חמישים?
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גב' עדנה זרצקי-טולידאנו

מה זה חמישים?

גב' ברכה סלע ,מזכיר העיר

בבקשה להצביע .

גב' עדנה זרצקי-טולידאנו

מה זה חמישים?

מר רמי דותן

בעד.

עו"ד יוסף שמחון

מה זה חמישים?

מר רמי דותן

ברכה ,כולם בעד ,נו ,אמרו לך ,לפי הפרוטוקול.

גב' ברכה סלע ,מזכיר העיר

סיכום בבקשה ,עשרים ואחד בעד ,אין נגד ,אין נמנעים.
ה ח ל ט ה:
הוחלט לאשר פרוטוקול ועדת הקצאות מס'  50מיום  – 8.7.2013נספח ד'.

 .10אישור פרוטוקול ועדת הקצאות מס'  51מיום 15.7.2013
גב' ברכה סלע ,מזכיר העיר

אנחנו עוברים לאישור פרוטוקול ועדת הקצאות מס' חמישים ואחד

גב' חדוה אלמוג ,סגנית ומ"מ ראש העיר

אותו דבר ,אותו דבר.

גב' ברכה סלע ,מזכיר העיר

אבל צריך לעשות הצבעה חדשה .רק רגע בבקשה ,המסך יעלה.

עו"ד יוסף שמחון

חמישים ואחד ,זה עוד מעונות יום ,היא פיצלה את ההצבעות למרות שקודם אמרו כולם
ביחד.
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מר שלמה גלבוע

רגע ,למה לא עובד? אה ,בסדר.

גב' ברכה סלע ,מזכיר העיר

בבקשה להצביע על חמישים ואחד.

מר רמי דותן

להצביע ,להצביע.

גב' ברכה סלע ,מזכיר העיר

סיכום בבקשה .בעד תשעה עשר ,אין נגד ,אין נמנעים.
ה ח ל ט ה:
הוחלט לאשר פרוטוקול ועדת הקצאות מס'  51מיום  – 15.7.2013נספח ה'.

 .16הזדהות סיעות המועצה – נספח י'.
 .17מינוי נציגות לוועדת בחירות לראשות העיר ולמועצת העיר
בקדנציה ה – 14-נספח יא'.
גב' ברכה סלע ,מזכיר העיר

גבירותי ורבותי ,הגענו מבחינתכם לכלל ולעיקר של ערב זה ,והוא נושא הזדהות והיערכות
למערכת הבחירות הקרובה .במסגרת ,ברשותכם ,במסגרת ההיערכות למערכת הבחירות על
ידי משרד הפנים נבחרו מנהלי בחירות.

מר רמי דותן

גלבוע ,אתה מפריע גלבוע ,רק מפריע.

גב' ברכה סלע ,מזכיר העיר

מנהל הבחירות מטעם משרד הפנים לעיריית חיפה נבחר להיות גידי פרידמן .גידי ,תעמוד
שכולם יכירו אותך ,ולצידו מכהן יחיה כמאל כסגן מנהל הבחירות ובהחלט שני האדונים
האלה משרתים אותנו נאמנה .כראש מנהלת הבחירות לעיריית חיפה מטעם עיריית חיפה
מכהן יהודה כהן ,בבקשה .יהודה כהן ,שכולנו מכירים אותו מההיערכות שניהל את
המערכות לכנסת ,בהחלט לשביעות רצון כולם .מינהלת הבחירות יושבת בהיכל הספורט
ברוממה ,באגף מיוחד שהוקצה לצורך העניין .יום הבחירות העשרים ושניים באוקטובר ,כל
מערכת הבחירות תתנהל בהיכל הספורט ברוממה .ועל מנת להבהיר בפניכם את התהליכים
שאנחנו נעבור עוד מעט שעניינם הזדהות סיעות ,בחירת חברי ועדת בחירות ויו"ר ועדת
בחירות אני מזמינה בבקשה את גידי פרידמן לכאן על מנת לתת לנו כותרות והתייחסויות
בתאריכים על מנת שהכל יעשה במיטב והמקצועי והחוקי כמובן .גידי ,בבקשה לפודיום.
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מר יונה יהב ,ראש העיר

לפודיום גידי.

מר גידי פרידמן ,מנהל הבחירות

ערב טוב ,כמו שהציגו אותנו אנחנו מונינו על ידי משרד הפנים ,יחיה כמאל הוא איש משרד
הקליטה ואני גידי פרידמן פנסיונר של משרד הפנים ,לנהל את הליך הבחירות .בשבילי זו
פעם שלישית בחברתכם ,פעם אחת עם קויתי המתולוגי כסגן ,פעם שניה כמוביל התהליך
ביחד עם אילנה בפעם הקודמת והיום פעם נוספת ,אני שמח להצטרף ולהוביל את נושא
הבחירות לפחות מבחינת הפרוצדורות מטעם משרד הפנים .אנחנו מפרסמים את הודעה מס'
אחת בימים הקרובים ,היא תופיע על לוחות המודעות ובאתר שנפתח באתר הבית של
עיריית חיפה תחת הכותרת בחירות אלפיים ושלוש עשרה ושם ניתן יהיה למצוא חומרים
והודעות ולעקוב אחרי התנהלות הבחירות מבחינתנו ,זאת מעבר לעבודה השותפת
והמשותפת מול באי הכוח של כל אחד ואחד בהמשך .בסך הכל מספר חברי המועצה
שלושים ואחד ,מינימום מועמדים ברשימה יהיה אחד עשרה ,מקסימום מועמדים ברשימה
יהיה שישים ושתיים .מספר תומכים למועמד חדש לראשות העירייה יהיה שבע מאות
חמישים ,מספר תומכים למועמד למועצת הרשות יהיה מאתיים .עירבון לרשימה חדשה,
מועמד חדש לראשות העיר יהיה עשרים וחמש אלף שקלים .אנחנו נקבל את רשימות
המועמדים בתאריכים ששה עשר בספטמבר ,שבעה עשר בספטמבר בהיכל הספורט
ברוממה ,שם ממוקמת מינהלת הבחירות וגם המשרד שלנו כמנהלי הבחירות.

עו"ד אליעזר קולס

קשה לשמוע אותו.

גב' עדנה זרצקי-טולידאנו

קשה לשמוע.

מר יונה יהב ,ראש העיר

תרים ,תרים ,תרים

אינג' הישאם עבדו

תן להבין ,שש עשרה – שבע עשרה זה המועד האחרון?

מר גידי פרידמן ,מנהל הבחירות

הששה עשר  -שבעה עשר אלה יהיו המועדים למסירת ההודעות.

אדר' שמואל גלבהרט

גידי ,אם אפשר לחזור רק על המועדים.

מר גידי פרידמן ,מנהל הבחירות

אני אחזור על מועדי קבלת רשימות המועמדים ,ששה עשר ,שבעה עשר בספטמבר ,באותם
יומיים ,בששה עשר בין השעות תשע עד אחד עשרה ,ובשבעה עשר בין השעות שלוש אחר
הצהריים עד תשע בערב ,אלה יהיו המועדים של קבלת הרשימות.
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מר רמי דותן

אתה מפריע באמת ,סורי ,סורי ,אתה כל החיים שלך סורי.

מר אליהו לנדאו

תחזור בבקשה על

אינג' הישאם עבדו

אתה יכול רק על המועד השני ,השבע עשרה ,באיזה שעות.

מר גידי פרידמן ,מנהל הבחירות

הכל יהיה כתוב דרך אגב ותקבלו את זה בצורה מסודרת ככה שאין פה הרבה סודות.
הדרכה ,וזה משהו חדש שאנחנו הפעלנו מהבחירות האלה ,תהיה הדרכה למגישי הצעת
מועמדות בתאריך עשרים ושישי באוגוסט אלפיים ושלוש עשרה ,זה יהיה בבית קריגר
למעלה ,בבית העיתונאים בשעה שש בערב ,גם על זה יש הודעה .מידע פנקס ,נקודה חשובה,
בשנים עשר בספטמבר תתבצע השליפה השניה הסופית של פנקס הבוחרים ,המשמעות היא
שעד אותו התאריך ניתן עדיין לשנות כתובת בתעודת הזהות למי שרוצה לבחור באזור
הבחירה חיפה ,מעבר לזה לא תינתן אפשרות להצביע.

אינג' הישאם עבדו

השינוי במשרד הפנים ,כן? אני מבין.

מר גידי פרידמן ,מנהל הבחירות

במשרד הפנים ,עד השתים עשרה ניתן עדיין לשנות כתובת .מה שאנחנו נעשה היום נבצע את
השלב הראשוני שמתחייב על פי החוק וזה תהליך ההזדהות ,בתהליך ההזדהות כל אחד
מחברי המועצה ,על פי סדר שתקבע מזכירת העיר ,יציג את עצמו בשיטה הבאה ,כל אחד
יגדיר את הכינוי של הסיעה ואת אותות הזיהוי ואת מספר הזהות שלו ,שם משפחה ושם
פרטי ,מספר סידורי בסיעה וינקוב בשמו של בא הכוח וממלא מקום .חשוב רק כדי להסביר
את זה יותר לעומק ,חשוב לדייק בפרטים של בא כוח כי הבא כוח הוא זה שעל פיו אנחנו
קובעים את השיוך הסיעתי .למעשה כל אחד יכול להציג את עצמו באיזה שם שהוא רוצה,
באיזה כינוי שהוא רוצה ,מה שמכתיב מבחינתנו את ההתנהלות היא מי בא הכוח .חשוב
לנו ,ואני מניח שרובכם העברתם את זה ומי שלא עשה את זה אנחנו מבקשים את עזרתכם
להשלים את הפרטים של כתובות דואר אלקטרוני של טלפונים ,של ניידים ,מספרי פקס,
בבית ,כל דבר שיקל עלינו את הקשר אתכם ויאפשר קשר רצוף אתכם .מה שאתם מודיעים
היום משפיע על הרכב ועדת הבחירות ,אין לזה שום השפעה על הגשת הרשימות וניתן לקבוע
היום כל שם שעולה על דעתכם בכינוי וגם באות וזה גם מה שאמרתי מקודם .אתם לא
מקבלים חזקה במעמד זה לא על הכינוי ולא על האות ויש כמובן כל מיני סוגיות שיצוצו
בזמן הגשת הרשימות .כל דבר כזה אנחנו נבדוק עניינית ועל פי חוק ואני מניח שננסה לקבל
אפילו החלטות נכונות .בא כוח הוא הנציג של הסיעה בכל תהליך הבחירות ,הסמכות
העיקרית שלו היא בחתימה על רשימת המועמדים ובהגשת בקשת המימון .הסברתי את זה
ואני חוזר על זה ,סיעה מזוהה על סמך בא הכוח .במקרה שתרצו לבקש להחליף את בא
הכוח או ממלא מקומו זה ניתן בכל עת ,אבל צריכה להגיע הודעה על כך בכתב מכל חברי
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הסיעה ולא רק מחבר אחד ,ההעתקים צריכים להגיע לראש הרשות ואלינו ,מנהלי הבחירות.
לפני שמתחילים אני רוצה רק להדגיש משהו אחד ,למעשה החל מהיום השישים ושישה
שלפני יום הבחירות שזה שמונה עשר באוגוסט ,יום ראשון הקרוב ,שמונה עשר באוגוסט לא
יובא בחשבון כל שינוי בהרכבי הסיעות היוצאות לעניין הרכבה הסיעתי של ועדת הבחירות
ולעניין הגשת המועמדים .אנחנו יכולים ברכה לעבור לתהליך ההזדהות ואני מניח שבהמשך
תיבחר ועדת הבחירות ,יו"ר.

מר יונה יהב ,ראש העיר

בסדר.

מר גידי פרידמן ,מנהל הבחירות

אני מאחל לכולנו בהצלחה.

גב' ברכה סלע ,מזכיר העיר

ברשותכם ,כפי שגידי אמר ,אנחנו נתחיל ,כל חבר יאמר את שמו ואת בא כוחו ואחר כך יגיד
מי נציגו לוועדת הבחירות .חלק מהחומרים נמסרו לי ,חלק מהחברים טרם מסרו את
רשימותיהם .כפי שגידי אמר המועד האחרון להגשה זה יום ראשון השמונה עשר לחודש בין
השעות שש עשרה לשבע עשרה ושלושים בהיכל הספורט במינהלת הבחירות .ברשותכם
נתחיל ,אני מתחילה עם יונה יהב ,יאמר מי בא כוחו וממלא מקום בא כוח וכן נציגו לוועדת
הבחירות.

מר יונה יהב ,ראש העיר

צריך תעודת זהות גם?

גב' חדוה אלמוג ,סגנית ומ"מ ראש העיר

לא ,רק את השם.

גב' ברכה סלע ,מזכיר העיר

לא ,לא ,את הפרטים יש לי ,רק בהיילייט.

מר יונה יהב ,ראש העיר

יונה יהב ,שם הסיעה חיפה שלנו ,בא כוח הסיעה יגאל זאבי ,מ"מ בא כוח הסיעה אהרון
אופיר ,הנציגות לוועדת בחירות של סיעת חיפה שלנו עו"ד יוסי חכם ,ממלא המקום שלו
עו"ד אהוד לביא.

גב' ברכה סלע ,מזכיר העיר

תודה לראש העיר.

מר יונה יהב ,ראש העיר

ואני מבקש ,אני מציע את יוסי חכם שהוא יושב ראש לשכת עורכי הדין בחיפה ובאזור הוא
נמצא כאן באולם ,להיות היו"ר של ועדת הבחירות.
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גב' ברכה סלע ,מזכיר העיר

את ההצבעה נעשה בתום ההזדהות ,ראש העיר?

מר יונה יהב ,ראש העיר

כן

גב' ברכה סלע ,מזכיר העיר

תודה ,בבקשה חדוה.

גב' חדוה אלמוג ,סגנית ומ"מ ראש העיר

בא כוח של הסיעה זה יגאל זאבי ,ממלא מקומו אהרון אופיר ,בנציגות לוועדת הבחירות
הנציג שלי הראשון הוא עו"ד בשיר חורי והשני הוא יוסי אסייג .כיוון שמרים ארז איננה כאן
והיא העבירה בכתב את הבקשה שלה ,השאירה בידינו ליפות את כוחנו אז חיפה שלנו יגאל
זאבי בא כוח ,ממלא מקום אהרון אופיר .לגבי חברי ועדת הבחירות ,זה ברח לי מהיד ,אני
תכף אמצא ואני אחזור.

גב' ברכה סלע ,מזכיר העיר

בבקשה עודד דוניץ.

מר עודד דוניץ

שם פרטי עודד ,שם משפחה דוניץ ,תעודת זהות חמש ארבע שמונה שש שמונה שלוש שש
תשע

גב' ברכה סלע ,מזכיר העיר

לא צריך תעודת זהות.

מר עודד דוניץ

שם הסיעה עבודה מספר אחד ,שם בא כוח עודד ,שם משפחה דוניץ ,ממלא מקום בא כוח
לימור פורר .נציגות לוועדת הבחירות יעקב מריומה .כל הנתונים ישנם.

גב' ברכה סלע ,מזכיר העיר

הנציגות שלך זה עודד דוניץ וממלא מקומו זה מריומה .תודה .וליד חמיס בבקשה.

עו"ד וליד חמיס

וליד חמיס ,אני בא כוח הסיעה זה בל"ד ,אני בא כוח הסיעה ,ממלא מקומי זה עאורה
סוויטאת ,נציג ועדת הבחירות זה בילאל חסארי ואני ממלא המקום שלו.

גב' ברכה סלע ,מזכיר העיר

זאב סילס בבקשה.
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מר זאב סילס

התקוה לחיפה .הבא כוח זה עו"ד תומר בראון וזאב סילס הוא הממלא מקום.

גב' ברכה סלע ,מזכיר העיר

ולוועדת הבחירות בבקשה.

מר זאב סילס

הדף אצלך.

גב' ברכה סלע ,מזכיר העיר

אתה לא זוכר בעל פה .התקוה לחיפה לוועדת הבחירות ,שם הנציג תומר בראון

מר זאב סילס

עורך דין

גב' ברכה סלע ,מזכיר העיר

עורך דין תומר בראון וממלא מקום זה זאב סילס .בבקשה אביהו האן.

מר אביהו האן

אביהו האן ,סיעת הירוקים של חיפה ,אני גם הנציג לוועדת הבחירות וממלא מקום שלי
שמואל גלבהרט.

גב' ברכה סלע ,מזכיר העיר

בא כוח הסיעה.

מר אביהו האן

אני בא כוח הסיעה ,אביהו האן.

גב' ברכה סלע ,מזכיר העיר

וממלא מקום?

מר אביהו האן

שמואל גלבהרט.

גב' ברכה סלע ,מזכיר העיר

תודה ,מר גלבהרט בבקשה.

אדר' שמואל גלבהרט

שמואל גלבהרט ,הירוקים של חיפה ,כפי שאביהו אמר ,הוא בא כוח וגם נציג שלנו לוועדת
הבחירות ואני ממלא המקום שלו בשניהם.
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גב' ברכה סלע ,מזכיר העיר

תודה ,יניב בן שושן שיושב על יד רותי יצא לחו"ל ,השאיר בידי הודעה .נציגו לוועדת
הבחירות יניב בן שושן בעצמו ,שם ממלא מקומו אהובה חייט והוא ביקש שאקריא את
הודעתו" ,בפתח דבריי אציין כי ברצוני להשתייך לסיעת צעירי חיפה אשר תרוץ ברשימה
משותפת עם מפלגת יש עתיד ,בא כוח יהיה עו"ד אורי גרינברגר ואני אהיה ממלא מקומו.
בעקבות הודעתי זו ברצוני להבהיר מספר דברים ,כידוע אני מכהן כחבר מועצת העיר מטעם
סיעת מהפך בראשות יעקב בורובסקי .ברצוני להודות לחברי הסיעה ,מר יעקב בורובסקי
והגברת רות אלון על תקופה נפלאה ועל שיתוף פעולה בחמש השנים האחרונות ,אין בלבי
דבר וחצי דבר כנגד מי מהם ואני מבקש בכל לשון של בקשה שלא יראו את השתייכותי
לסיעה אחרת כפגיעה אישית .כחבר מועצת עיר וכמי שראה את פעילותם הרבה של סגן
ראש העיר שי אבוחצירה ועו"ד אורי גרינברגר למען תושבי העיר בכלל וצעירי העיר בפרט
ולאור העובדה שהחלטתי לחדול מלכהן כחבר מועצת עיר בקדנציה הבאה החלטתי להעניק
את תמיכתי לסיעת צעירי חיפה .לי ,לשי ולאורי היסטוריה רבה ומשותפת שהיוותה שיקול
מכריע בהחלטתי .אני מודה לכם על הקשבתכם ,לצערי מפאת היותו בחו"ל נבצר ממני
להיות בערב זה ".תודה .רותי ,בבקשה.

גב' רות אלון

רות אלון ,סיעת מהפך בחיפה בראשות יעקב בורובסקי .בא כוח זה עו"ד דניאל קופלר,
ממלא בא כוח הוא ששון יונה ימין .עוד משהו?

גב' ברכה סלע ,מזכיר העיר

יעקב בורובסקי

גב' חדוה אלמוג ,סגנית ומ"מ ראש העיר

ועדת בחירות.

גב' ברכה סלע ,מזכיר העיר

מי נציגך לוועדת בחירות?

גב' רות אלון

עורך דין דניאל קופלר וזה

גב' ברכה סלע ,מזכיר העיר

ממלא מקום.

גב' רות אלון

סליחה ,עו"ד יעקב קופלר הוא הנציג של בורובסקי והנציגה שלי זו עורכת דין שרית גולן.

גב' ברכה סלע ,מזכיר העיר

יעקב בורובסקי ,את מקריאה את פרטיו.
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גב' רות אלון

אותו דבר ,סיעת מהפך בחיפה בראשות יעקב בורובסקי ,בא כוח עורך דין דניאל קופלר,
ממלא מקום בא כוח ששון יונה ימין.

גב' ברכה סלע ,מזכיר העיר

ועדת הבחירות.

גב' רות אלון

עו"ד דניאל קופלר.

גב' ברכה סלע ,מזכיר העיר

תודה .עידו שמשון בבקשה.

מר עידו שמשון

עידו שמשון ,סיעת הליכוד .בא כוח הסיעה עו"ד אמיר בר דיין ,סגנו ,ממלא מקומו עו"ד רועי
שחם .נציגות שלנו לוועדת הבחירות עו"ד אמיר בר דיין וממלא מקומו יחזקאל עיני.

גב' ברכה סלע ,מזכיר העיר

תודה רבה .הישאם עבדו בבקשה.

אינג' הישאם עבדו

אני הישאם עבדו ,סיעת חד"ש ,אני יו"ר הסיעה ,בא כוח הסיעה לבחירות הוא מזכיר
המפלגה רג'א זעתרי ,נתתי את הפרטים שלו ,ממלא מקומו של בא כוח הסיעה חבר אורי
וטרמן ונציגות ועדת הבחירות ,אני אהיה שם נציג ועדת הבחירות הישאם עבדו ובא כוח שלי
הוא רג'א זעתרי ,אותו נציג מפלגה ,תודה .סליחה ,ממלא מקומי בוועדת הבחירות ,כן.

גב' ברכה סלע ,מזכיר העיר

תודה ,עדנה זרצקי טולידאנו.

גב' עדנה זרצקי-טולידאנו

עדנה זרצקי טולידאנו ,אפס אפס שש ארבע

גב' ברכה סלע ,מזכיר העיר

לא שומעים את עדנה ,בבקשה.

אדר' שמואל גלבהרט

לא צריך תעודת זהות.

גב' עדנה זרצקי-טולידאנו

שם הסיעה חד"ש ,אני מספר שניים בסיעה ,בא כוח הוא רג'א זעתרי ,ממלא מקום בא הכוח
הוא אורי ולטמן ,הנציג שלנו לוועדת הבחירות הוא הישאם עבדו וממלא מקומו בוועדת
הבחירות הוא רג'א זעתרי.
פרוטוקול ישיבת מועצת עיריית חיפה
ביום  14באוגוסט 2013

95

גב' ברכה סלע ,מזכיר העיר

תודה ,יוסי שמחון בבקשה.

עו"ד יוסף שמחון

אני יוסף שמחון מזדהה עם רשימת חיפה חדשה בראשותו של ד"ר איתי גלבוע .בא כוחי
אלדר אגמי ,ממלא מקום בא כוח איתי שיינר ,הנציג אברהם בורג וממלא מקום הנציג לירון
שטיינהרט.

מר שלמה גלבוע

אין בושה ,נגמרה הבושה.

גב' חדוה אלמוג ,סגנית ומ"מ ראש העיר

תתחיל מההתחלה.

מר יונה יהב ,ראש העיר

תתחיל מההתחלה ,לא שמעו.

מר שלמה גלבוע

אדוני יקשיב היטב.

עו"ד יוסף שמחון

עו"ד יוסף שמחון ,אני מזדהה עם רשימת חיפה חדשה בראשותו של ד"ר איתי גלבוע.

מר שלמה גלבוע

ואתם מרשים לו להזדהות.

עו"ד יוסף שמחון

בא כוחי אלדר אגמי ,ממלא מקום בא כוחי איתי שיינר ,שם הנציג אברהם בורג.

מר שלמה גלבוע

כמה צחוק אפשר לעשות מכם חברי מועצה ,כמה?

עו"ד יוסף שמחון

ממלא מקום ,אני ,אם אנחנו ,אני אעצור את זה רגע ואני אומר שבעוד חודשיים הדבר הזה
שיושב לימיני יהפך לאפיזודה חולפת ויחזור אל אותה תהום נשיה שממנה הוצא.

מר שלמה גלבוע

עשר שנים.

עו"ד יוסף שמחון

ממלא מקום הנציג הוא לירון שטיינהרט ,אני שמח להחליף גלבוע בגלבוע ,אני בטוח
שהגלבוע שלי יותר גרוע הוא לא יכול להיות.
פרוטוקול ישיבת מועצת עיריית חיפה
ביום  14באוגוסט 2013

96

מר שלמה גלבוע

העיקר שנשאר גלבוע.

גב' ברכה סלע ,מזכיר העיר
שלמה גלבוע בבקשה.

מר שלמה גלבוע

אני מבקש מאחר וכאן כולם דוברים אז גם אני אדבר ,רבותי ,זה חשוב מאוד להבין בתור,
האיש שמשמאלי גזל מנדט מהציבור ,גזל ,אין לי מלה אחרת לומר את זה ,הוא השתמש
בכספי ,הוא עמד כאן למרות ,היה כאן לא בזכות וגם לא בחסד ,כולם יודעים מה הוא עשה,
הוא לא עשה כלום.

עו"ד יוסף שמחון

מעניין למה.

מר שלמה גלבוע

בדיוק מהסיבה הזאת שלא מגיע לך.

עו"ד יוסף שמחון

מאוד טיפש ,אתה כל כך טיפש ,פשוט לא להאמין.

מר שלמה גלבוע

אני מודה לך ,בוא נבדוק את האיי.קיו .של שנינו .רבותי ,לאיש ,כרגע מצבכם ,אני אהיה
קצר ,לא אלאה אתכם כי הלא

גב' רות אלון

למה נותנים לזה

מר שלמה גלבוע

אני מודה שעשיתי כמה טעויות בחיים.

עו"ד יוסף שמחון

ראש העיר ,למה אתה נותן לו לדבר?

מר שלמה גלבוע

מותר לי לדבר כמו לכולם ,אני עשיתי כמה טעויות בחיים ,אחת הייתה טעות שלי

מר יונה יהב ,ראש העיר

זה החלק המשעשע של האיש.

עו"ד יוסף שמחון

זה החלק המשעשע ,אז אני אמשיך ואומר
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מר שלמה גלבוע

גם אני משתעשע ואני נורא.

מר אורי גרינברגר

אפשר חד פעמי לאשר להכניס גרעינים?

מר שלמה גלבוע

אני מבין שאני.

מר אורי גרינברגר

ראש העיר ,פעם אחת חד פעמי גרעינים לאולם המועצה.

מר יונה יהב ,ראש העיר

לא ,לא.

מר שלמה גלבוע

פופקורן.

מר אורי גרינברגר
שלפחות נהנה...

מר שלמה גלבוע

פופקורן ,חבר'ה ,אני מודה כמו שהודו היום ,עשיתי טעות לפני חמש שנים וחתמתי הסכם עם
תנועת שינוי ,הפילו עלי את האיש הזה וזה מה שקרה לי .שימו לב עכשיו הנקודה החשובה
ביותר ,האיש מאחר וידענו עם מי אנחנו מתעסקים ,קיבלנו ממנו מכתב התפטרות במקום.

עו"ד יוסף שמחון

לא קיבלנו.

מר שלמה גלבוע

אני ,עוד שניה אדוני ,סבלנות.

אדר' שמואל גלבהרט

זה מתחיל להימאס אבל.

מר שלמה גלבוע

אני אגיד לכם למה ,האיש חתם על מכתב התפטרות ועכשיו הוא אומר לי לא ,זו לא חתמתי.
ארבע עשרה איש ראו אותו חותם ,הוא נשבע שהוא יהיה הכי נאמן בעולם
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מר רמי דותן

מה זה מעניין אותנו?

מר שלמה גלבוע

שעה אחרי שנכנס למועצה הוא בגד בנו.

עו"ד יוסף שמחון

אין לי מושג על מה הוא מדבר.

מר שלמה גלבוע

בוא נלך על זה ,אשר על כן

עו"ד יוסף שמחון

איזה מזל ,איזה מזל שיונה יהב עצמו יודע בדיוק מה האמת כאשר אתה...

גב' חדוה אלמוג ,סגנית ומ"מ ראש העיר

אתם נראים כמו שני החבובות האלה ,אתם זוכרים?

מר שלמה גלבוע

אל תשימי אותי בפנים.

עו"ד יוסף שמחון

...את כל העבודה שיכולתי לעשות.

מר שלמה גלבוע

שמענו עליך.

עו"ד יוסף שמחון

אתה כל כך ,אתה מסוג האנשים שיכול להסתכסך עם עצמו גם כשהוא על אי בודד .אתה גם
שם תמצא אויבים.

גב' ברכה סלע ,מזכיר העיר

גבירותי ורבותי.

מר שלמה גלבוע

ורק ששת אלפים איש הצביעו בשבילי ולא בשבילך וכנראה בבחירות האלו

עו"ד יוסף שמחון

מתוכם כמה היו בשינוי?

מר יונה יהב ,ראש העיר

אתה לא הזדהית עדיין.
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מר שלמה גלבוע

חברים ,אני לא איכנס לפארסה הזאת ,אני רק אומר לכם.

גב' ברכה סלע ,מזכיר העיר

גלבוע ,בבקשה בקצרה.

מר שלמה גלבוע

הזדהותו של ,אני אהיה עכשיו פורמלי ,הזדהותו של יוסי שמחון

מר יונה יהב ,ראש העיר

בוא ,מה ההזדהות שלך?

מר שלמה גלבוע

עוד שניה אדוני.

אדר' שמואל גלבהרט

עדיין יוסי שמחון ,אתה לא הבנת?

מר שלמה גלבוע

הזדהותו של יוסי שמחון...

מר אליהו לנדאו

הציבור שיושב בקהל נהנה.

מר יונה יהב ,ראש העיר

זה לא לבירור כאן.

מר שלמה גלבוע

לעניננו.

עו"ד יוסף שמחון

כמו שאמרתי ,שלמה גלבוע הוא אפיזודה חולפת בפוליטיקה

מר שלמה גלבוע

עשר שנים כבר אפיזודה.

עו"ד יוסף שמחון

בתוך חודשיים

מר ישראל סביון

זה פוסל את הישיבה ההצגה הזאת.
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מר שלמה גלבוע

אתה בטח תהיה האיש שיפיל אותי .אני מאוד שמח ,תראו רבותי ,שמי שלמה גלבוע ,אני
מזדהה בגאווה עם הרשימה שלי שנקראת די ,דמוקרטיה ישירה בחיפה ,אני אומר לכם
שאנחנו פה כדי להמשיך להילחם את מלחמת הזה ,עשינו עבודה ,כולכם יודעים מה שעשינו
מחוץ למועצה.

מר שי אבוחצירה ,סגן ראש העיר

מה ,זה עכשיו תעמולה?

מר יונה יהב ,ראש העיר

אוהו!

מר שלמה גלבוע

...עד מחר.

גב' ברכה סלע ,מזכיר העיר

מר גלבוע.

דובר

די ,די

מר שלמה גלבוע

וכולכם יודעים היטב ...

דובר

שלמה ,תזדהה ,נו.

מר שלמה גלבוע

אני הזדהיתי ,אמרתי

גב' ברכה סלע ,מזכיר העיר

שלמה גלבוע ,אסורה תעמולת בחירות בישיבה זו ,אנא אמור בבקשה

מר שלמה גלבוע

או.קי ,.אני חוזר בי מדבריי אבל בכל זאת בגאווה.

גב' ברכה סלע ,מזכיר העיר

גבירותי ורבותי ,בואו אנחנו יש לנו

מר שלמה גלבוע

כל שאר הפרטים ימסרו לך עד השמונה עשרה לחודש ,לא אלאה את הישיבה.
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גב' ברכה סלע ,מזכיר העיר

תודה רבה .מיכי בבקשה.

אינג' הישאם עבדו

תקצר בבקשה.

גב' ברכה סלע ,מזכיר העיר

מיכי אלפר בבקשה.

מר מיכאל מרדכי אלפר

השם שלי מרדכי מיכאל אלפר ,שם הסיעה אגודת החרדים ,דגל התורה ,סיעת בת ,בא כוח
הסיעה משה גפני ,ממלא בא כוח הסיעה אני .נציגות ועדת הבחירות אני נמצא ,אני משמש,
ממלא מקום שלי זה בנצי הורביץ.

גב' ברכה סלע ,מזכיר העיר

תודה רבה

מר רמי דותן

כל הכבוד ,הלאה.

גב' ברכה סלע ,מזכיר העיר

אריה בליטנטל ,בבקשה.

מר אריה בליטנטל

שמי אריה בליטנטל ,בשם יהדות התורה והשבת ,אגודת ישראל ,בא כוח הסיעה זה אריה
בליטנטל ,ממלא מקום יוסף בן .נציג לוועדת הבחירות זה אריה בליטנטל ,ממלא מקומו
מרדכי ינקלביץ.

מר יונה יהב ,ראש העיר

מרדכי מי?

מר אריה בליטנטל

ינקלביץ.

גב' ברכה סלע ,מזכיר העיר

תודה ,אלי קולס בבקשה.

עו"ד אליעזר קולס

אלי קולס ,אליעזר קולס ,הסיעה זה נטו ,שם בא כוח הסיעה זה אני .הממלא מקום שלי זה
עו"ד אורי פרל .הנציג לוועדת הבחירות זה אני והממלא המקום שלי זה עו"ד אורי פרל .את
הפרטים תקבלי מחר כמו שאמרתי לך כי אין לי פה את הטפסים.
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גב' ברכה סלע ,מזכיר העיר

תודה רבה ,יעקב ניזרי בבקשה.

מר יעקב ניזרי

ניזרי יעקב ,סיעת ש"ס ,אני מבקש לקבל אישור עד השמונה עשרה לחודש ,הנושא יועבר
מסודר ,תודה .

גב' ברכה סלע ,מזכיר העיר

אורי גרינברגר בבקשה.

מר אורי גרינברגר

אורי גרינברגר ,סיעת נציגי חיפה ,אני בא כוח הסיעה ,ממלא מקומי יניב בן שושן ,אני
אהיה נציג בוועדת הבחירות ,וממלא המקום שלי יהיה דוד גיא.

מר רמי דותן

יפה ,ישראל סביון.

מר ישראל סביון

איזה מתח ,אה?

אינג' הישאם עבדו

אנחנו נופלים.

מר ישראל סביון

אני מפלגת העבודה ,ישראל סביון ,בא כוח המפלגה שלמה אביטן ,ממלא מקום אלי
נחמיאס .נציג לוועדת הבחירות עו"ד רביב סיון וממלא מקום ברכה צימרמן.

מר רמי דותן

כל הכבוד ,כל הכבוד.

דובר

מה ,יש שתי סיעות למפלגת העבודה?

מר רמי דותן

זאת מפלגה.

מר ישראל סביון

אני מפלגת העבודה האמיתית.

מר רמי דותן

כל הכבוד ,כל הכבוד.
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גב' ברכה סלע ,מזכיר העיר

בבקשה אלי.

מר אליהו לנדאו

אלי לנדאו ,שדולת גמלאים חיפה למועצת העיר ,בא כוח מיכאל גלאס ,ממלא מקום מוריס
מורי ,הנציג בוועדת הבחירות עו"ד ברוך דוד פרי וממלא מקום אני.

גב' חדוה אלמוג ,סגנית ומ"מ ראש העיר

ישראל ,ישראל

גב' ברכה סלע ,מזכיר העיר

ישראל

מר אליהו לנדאו

וממלא מקום אני.

גב' ברכה סלע ,מזכיר העיר

לא ,להצביע על היו"ר.

מר רמי דותן

אפשר?

מר יונה יהב ,ראש העיר

כן

גב' ברכה סלע ,מזכיר העיר

רמי דותן בבקשה.

מר רמי דותן

רמי דותן ,חיפה שלנו ,הממלא מקום שלי הוא חנן בקר.

מר שלמה גלבוע

רמי ,תגיד בגאווה.

מר רמי דותן

כל מי שעבר את גיל חמישים ,אין מה לעשות.

גב' חדוה אלמוג ,סגנית ומ"מ ראש העיר

רמי ,יש לך עוד דף.

מר רמי דותן

הממלא מקום שאמרתי חנן בקר.
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מר יונה יהב ,ראש העיר

יש לך עוד דף ,הדף השני.

מר רמי דותן

השני ,להתחיל? הזדהות? רמי דותן חיפה שלנו ,בא כוח הסיעה הוא יגאל זאבי והממלא
מקום הוא אהרון אופיר.

מר יונה יהב ,ראש העיר

אנחנו מצביעים עכשיו על היו"ר?

גב' ברכה סלע ,מזכיר העיר

לא סיימנו ראש העיר.

מר שי בלומנטל ,סגן ראש העיר

שי בלומנטל ,סיעת הבית היהודי ,בא כוח שי בלומנטל ,ממלא מקום אברהם קפלן ,נציגים
לוועדת הבחירות אברהם קפלן ,ממלא מקומו משה לוביץ'.

גב' ברכה סלע ,מזכיר העיר

תודה ,שי אבוחצירה בבקשה.

מר שי אבוחצירה ,סגן ראש העיר

שי אבוחצירה ,מפלגת יש עתיד ,בא כוח הסיעה חבר הכנסת עופר שלח ,ממלא מקום השר
שי פירון ,מה עוד צריך? נציג ועדת בחירות אני וממלא מקום רומן מרדכי.

גב' ברכה סלע ,מזכיר העיר

ברשותכם ,הפקידו בידיי הגברת יוליה שטראים  -חיפה ביתנו ,בא כוח יוליה שטראים,
ממלא מקומה דני קופרשמידט .לוועדת הבחירות יוליה שטראים ,ממלא מקומה דני
קופרשמידט .דני קופרשמידט בא כוח הסיעה יוליה שטראים ,דני קופרשמידט לוועדת
הבחירות דני החבר ואליעזר שפינדל ממלא מקומה .רמי לוי ,רמי לוי לוועדת הבחירות נציגו
זה דוד שמש כהן מסיעתו רמי לוי ,כך הוא קורא לה ,סיעת רמי לוי .רמי לוי הזדהות ,חבר
המועצה רמי לוי ,בא כוחו אוהד לוי וממלא מקומו דוד שמש כהן .שאר הרשימות כאמור ,מי
שלא הגיש אנא להעביר פרטים עד יום ראשון השמונה עשר לחודש ,כי אחר כך כבר לא
נקבל חומרים.

 .18מינוי יו"ר ועדת בחירות
גב' ברכה סלע ,מזכיר העיר

ברשותכם ,אנחנו עוברים עכשיו לבחירתו של יו"ר ועדת הבחירות לעיריית חיפה .המועמד
כפי שראש העיר הציג אותו זה עו"ד יוסי חכם.
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מר יונה יהב ,ראש העיר

אתה מוכן לקום עו"ד חכם? מי בעד יצביע.

גב' ברכה סלע ,מזכיר העיר

בבקשה ,המסך לפניכם.

אדר' שמואל גלבהרט

לשאול אם

גב' ברכה סלע ,מזכיר העיר

אתה מצביע? בעד .אני אסכם.

מר רמי דותן

גלבהרט ,מספיק.

אדר' שמואל גלבהרט

רגע אחד ,מה קרה? ברכה ,שניה ,יש לי שאלה.

גב' ברכה סלע ,מזכיר העיר

בבקשה

אדר' שמואל גלבהרט

יוסי חכם שאנחנו כמובן

גב' ברכה סלע ,מזכיר העיר

מיקרופון לגלבהרט בבקשה.

מר רמי דותן

מאחלים לו בהצלחה.

אדר' שמואל גלבהרט

על הפרק לא יוסי חכם ,אותו אנחנו מכירים ,לא מטילים דופי באישיות וביכולות שלו ,אני
שואל משהו אחר ,הוא הוצג כאחד מבעלי ,אחד הפונקציונרים מטעם ראש העיר ,בא כוח או
משהו כזה.

גב' רות אלון

נציג ,נציג

אדר' שמואל גלבהרט

או נציג שלכם.
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מר אורי גרינברגר

כמו שראש העיר חבר מועצה ככה הוא צריך להיות נציג.

מר רמי דותן

נצביע ,נצביע ,חבל על כל הקשקוש הזה ,חייב לתקוע משהו.

אדר' שמואל גלבהרט

אני מציע שתירגע.

עו"ד יוסף שמחון

רמי ,די ,נו ,מספיק כבר.

דובר

הוא חייב להיות חבל ועדה אחרת הוא לא יכול להיות יושב ראש.

גב' ברכה סלע ,מזכיר העיר

גבירותי ורבותי.

מר יונה יהב ,ראש העיר

רגע ,אני רוצה לבוא ולומר ,עו"ד יוסי חכם איננו מזוהה פוליטית איתי ,אני פשוט ביקשתי
אותו כאישיות מקובלת על כולם ,כיו"ר לשכת עורכי הדין להרים את הנטל הזה והוא הסכים
ולכן הוא צריך לבוא בפרוצדורה הזאת שפה הצגנו.

אדר' שמואל גלבהרט

אז זהו ,אני מבקש.

מר רמי דותן

מי בעד?

אדר' שמואל גלבהרט

שקט רגע ,מה קרה לך? אני רוצה פשוט הבהרה ,אני לא אמרתי כלום ,אני מבין שכדי להיות
יו"ר ועדת הבחירות הוא צריך להיות אחד החברים ואחד הנציגים.

גב' חדוה אלמוג ,סגנית ומ"מ ראש העיר

אחד מהשלושים ואחד

דובר

זה נציג של ראש העיר.

מר זאב סילס

אז אני רוצה להציע עוד מועמד.
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אינג' הישאם עבדו

זה בסדר ,כן? רשף ,זה בסדר?

מר אורי גרינברגר

זה לא בסדר ,זה ככה צריך להיות.

מר יונה יהב ,ראש העיר

תצביעו ,אנחנו באמצע

מר זאב סילס

אפשר להציע גם הצעה?

מר יונה יהב ,ראש העיר

לא ,אנחנו באמצע הצבעה.

מר זאב סילס

מה זאת אומרת?

מר רמי דותן

ברכה ,תני לנו מסך ,נו.

מר זאב סילס

אי אפשר להציע עוד מועמד?

מר יונה יהב ,ראש העיר

רמי ,תצביע.

מר זאב סילס

אי אפשר להציע עוד מועמד?

מר יונה יהב ,ראש העיר

רמי ,לא הצבעת ,רמי ,הצבעת נגד.

מר זאב סילס

אי אפשר להציע עוד מועמד?

מר יונה יהב ,ראש העיר

רמי ,הצבעת נגד.
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מר זאב סילס

אני לא מבין ,אנחנו לא יכולים להציע עוד מועמד?

דובר

שי אבוחצירה הצביע

מר שי אבוחצירה ,סגן ראש העיר

ברכה ,שירשם שההצבעה שלי הצבעתי אצל יוליה.

גב' ברכה סלע ,מזכיר העיר

שי אבוחצירה הצביע בעד במקומה של יוליה.

מר יונה יהב ,ראש העיר

מיכי ,לא הצבעת.

גב' חדוה אלמוג ,סגנית ומ"מ ראש העיר

לא במקומה ,הוא ...

מר זאב סילס

אי אפשר להציע עוד שם?

מר יונה יהב ,ראש העיר

לא

מר זאב סילס

למה לא?

מר יונה יהב ,ראש העיר

כי אנחנו באמצע הצבעה.

אדר' שמואל גלבהרט

לא ,הוא הציע לפני זה.

מר זאב סילס

הצעתי לפני ההצבעה.

מר רמי דותן

ברכה ,סיכום

אדר' שמואל גלבהרט

אני רוצה לשמוע מי המועמד שלו ,אולי יש לו מועמד טוב.
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מר רמי דותן

סיכום ,יש לנו מועמד הכי טוב.

גב' רות אלון

רמי ,די.

גב' ברכה סלע ,מזכיר העיר

בואו נסכם את הסיכום הזה ,אחר כך נשמע את הצעתך .סיכום בבקשה ,בעד שמונה עשר,
נגד אין ,נמנע אחד.

עו"ד יוסף שמחון

אני לא הצבעתי ,לא הצלחתי

גב' ברכה סלע ,מזכיר העיר

לא הצבעת .מה הצעתך?

מר זאב סילס

עו"ד תומר בראון.

גב' ברכה סלע ,מזכיר העיר

לא ,אי אפשר ,אה ,אחד ...

מר זאב סילס

הוא היה גם היועץ המשפטי של יונה ,אז אין פה ניגוד עניינים .אין לכם מה לדאוג.

מר יונה יהב ,ראש העיר

תודה רבה.

מר זאב סילס

הוא היה עורך דין של יונה ,אין בעיה.

דובר

סילס ,איך אפשר להביא עוד מועמד אחרי שמועמד כבר נבחר ,אני לא מבין את זה.

מר יונה יהב ,ראש העיר

תודה רבה ,תודה רבה לכולם.

עו"ד יוסף שמחון

רגע ,רגע ,לא ,לא ...

ה ח ל ט ה:
הוחלט למנות את עו"ד יוסי חכם כיו"ר ועדת הבחירות לעיריית חיפה
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גב' ברכה סלע ,מזכיר העיר

יש הודעות מהמקום.

ישיבה נעולה

*ניתן לעיין בחומר במלואו במזכירות מועצת העירייה ,תוך תיאום מראש
בטלפון 04-8356753 /04-8356030
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