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סדר היום:
 .1עדכוני ראש העיר.
 .2אישור תב"רים כמפורט להלן:
א .אישור תב"ר מס'  53עבור תכנון הסדרי כניסה לפארק סיבל ,ע"ס 63,000
 ₪במימון משרד התחבורה ו ₪ 27,000 -במימון העירייה ,סה"כ תקציב
.₪ 90,000
ב .אישור תב"ר מס'  54עבור תכנון רחוב שבזי מזרח ,ע"ס  ₪ 84,000במימון
משרד התחבורה ו ₪ 36,000 -במימון העירייה ,סה"כ תקציב .₪ 120,000
ג .אישור תב"ר מס'  55עבור סקר תמרורים ,ע"ס  ₪ 49,000במימון משרד
התחבורה ו ₪ 21,000 -במימון העירייה ,סה"כ תקציב .₪ 70,000
ד .אישור תב"ר מס'  56עבור התקני בטיחות ,ע"ס  ₪ 150,000במימון משרד
התחבורה ו ₪ 64,285 -במימון העירייה ,סה"כ תקציב .₪ 214,285
ה .אישור תב"ר מס'  57עבור מעגל תנועה הציונות דרור בזלת מערב ,ע"ס
 ₪ 350,000במימון משרד התחבורה ו ₪ 150,000 -במימון העירייה,
סה"כ תקציב .₪ 500,000
ו .אישור תב"ר מס'  58עבור התאמת בי"ס בגין ,ע"ס  ₪ 350,000במימון
משרד החינוך ,סה"כ תקציב .₪ 350,000
 .3לבטל סעיף  399-1821ע"ס  ₪ 79,000שכר מנהל מח' תרבות ולהוסיף לסעיף 750-
 1752עבור פעולות תרבות.
תוספת לסדר היום לאחר סעיף :3
 .4פרידה מהחשב המלווה.
 .5הצעה לסדר יום של חברת המועצה אלונה דור-קולן בנושא :ביטול מדידות
בראש העין.
 .6דיון בנושא תזמורת המנדולינות.
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מר משה סיני  -ראש העיר:

חברים ,אני רוצה לפתוח את ישיבת מועצת העיר .ישיבה חגיגית .אני רואה בה גם ישיבה
היסטורית .וברשותכם ,במקום בעדכונים אני רוצה להתחיל ,אם זה מקובל,

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
איך אפשר ,סליחה ,איך אפשר לפתוח בכלל ישיבה כשאנחנו צריכים לאשר את הפרוטוקול
הקודם של הישיבה הקודמת שאף אחד מאיתנו לא קיבל את הפרוטוקול?

מר משה סיני  -ראש העיר:

הפרוטוקול כבר יצא.

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
לאן הוא יצא?

מר משה סיני  -ראש העיר:

יצא החוצה.

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
איפה יצא החוצה?

מר משה סיני  -ראש העיר:

יצא החוצה ,אושר על ידי,

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
לא מופיע באינטרנט ...

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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מר משה סיני  -ראש העיר:

אושר על ידי ,חברים,

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
 ...ואנחנו גם לא רואים אותו באינטרנט .מדיניות השקיפות של ראש העיר.

מר משה סיני  -ראש העיר:

הפרוטוקול נחתם על ידי ,חברים,

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
סליחה ,הנה החלון ,הנה ,בבקשה .זה מה שמופיע באינטרנט .חלון השקיפות של משה סיני.

מר משה סיני  -ראש העיר:

גב' אלונה דור-קולן ,אני מציע שתשבי ,תתפסי את מקומך .ההצגה החודשית שלך התחילה
כבר מעכשיו? חברים,

גב' אירית נתן  -מנכ"לית העירייה:

אבל זה נחתם היום ,מה?

מר משה סיני  -ראש העיר:

כן .הפרוטוקול נחתם .אני לא מחוייב להפיץ שום דבר .אני מחוייב לאשר אותו עד הישיבה
הבאה .אני אישרתי אותו היום בבוקר,

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
איפה פרומה? איפה פרומה?  ...היועצת המשפטית.

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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מר משה סיני  -ראש העיר:

למה את מפריעה? גב' אלונה דור-קולן ,שבי ,זו ישיבה חגיגית ,אלונה ,אני מציע,

גב' אירית נתן  -מנכ"לית העירייה:

תשמעי את העדכונים,

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
אנחנו באנו לישיבה חגיגית או לישיבת מועצה? אני קיבלתי הזמנה,

מר משה סיני  -ראש העיר:

ישיבת מועצה חגיגית .אני מציע שתשבי ותפסיקי להתפרע ,ותפסיקי להפריע .מה זה הדבר?
איזה תרבות התנהגותית זאת? בושה וחרפה! גב' אלונה דור-קולן ,מה קורה לך? תתעשתי.
תתעשתי.

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
אני אתעשת? על מה אתה מדבר בכלל?

מר משה סיני  -ראש העיר:

תתאפקי קצת.

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
איך אתה לא מתבייש? אנחנו כאן צריכים לאשר את הפרוטוקול הקודם מהישיבה הקודמת.

מר משה סיני  -ראש העיר:

אני פתחתי את ישיבת המועצה.

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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]מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול[

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
אני לא מבינה ,איפה היועצת המשפטית? איפה היועצת המשפטית בכלל?

מר משה סיני  -ראש העיר:

הפרוטוקול נחתם על ידי .היא לא צודקת.

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
אני לא מבינה.

]מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול[

מר משה סיני  -ראש העיר:

היא יכולה לצעוק עד מחר בבוקר .אני חתמתי על הפרוטוקול ,לפי הפרוטוקול היא לא
צודקת .הפרוטוקול נמצא פה,

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
איפה הוא נמצא?

מר משה סיני  -ראש העיר:

הוא נמצא בלשכת מנכ"ל.

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
מה זה בלשכת מנכ"ל? אני צריכה לראות אותו.

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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מר משה סיני  -ראש העיר:

את רוצה לראות אותו?

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
אני רוצה לראות אותו .

מר משה סיני  -ראש העיר:

תלכי תיראי אותו.

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
למה אני צריכה ללכת ללשכת מנכ"ל בשביל לראות אותו?

מר משה סיני  -ראש העיר:

 ...באינטרנט הפעם,

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
על מה אתה מדבר? זאת השקיפות? איפה האינטרנט?

מר משה סיני  -ראש העיר:

טוב ,חברים,

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
אתה סגרת ,אפילו פרוטוקול אחד ,אבל זה  ...משרד הפנים ראה את כל הפרוטוקולים.

מר משה סיני  -ראש העיר:

טוב ,חברים ,אני מתחיל את ישיבת המועצה,

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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]מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול[

מר משה סיני  -ראש העיר:

שבי ,אני מציע שתירגעי .אני רוצה להתחיל,

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
 ...אני לא מאמינה.

מר משה סיני  -ראש העיר:

אני מבקש להתחיל את ישיבת המועצה .אני מבקש להירגע .אני קודם כל מודיע שאני פותח
את ישיבת המועצה ,בראייתי ,ישיבה חגיגית ואני רואה בה גם ישיבה היסטורית לעיריית
ראש העין ,ואני רוצה קודם כל להודות לאדם יקר שיושב כאן לימיני ,החשב המלווה של
העירייה ,זאב רקנטי .זאב ,אני רוצה לומר לך ,ככה ,ואני אמרתי לך את זה גם בשיחה
אישית שהיתה בינינו ,שיחת פרידה ,שאני מאד מעריך ומוקיר את פועלך למען העיר .אני
חושב שאתה ישבת פה במשך למעלה מ  3 -שנים ,נכון?  4שנים .ואתה לדעתי עשית עבודה
נפלאה ,עבודת קודש למען עיריית ראש העין ותושביה ,כאשר מה שהיה חשוב לך ,אני חושב
מעבר לפן המקצועי שעשית אותו לעילא ולעילא ,ולא לחינם אתה זוכה הערכה בקרב כל
משרדי הממשלה ,וגם במשרד הפנים ,אני מבין שהיום אתה אחראי על כל החשבים המלווים
במשרד ,אז אני חושב שזה תואר ותפקיד נכבד ביותר עם הרבה מאד אחריות ,אתה באת
לעיר ,ואתה גם התאהבת בעיר הזאת ,ואני חושב שעצם זה שאתה ישבת כאן וראית את
האינטרסים של תושבי העיר בראש מעייניך ותרמת לקידומה ושגשוגה של העיר הזאת במשך
כל השנים האלה ,מגיע לך ,קודם כל ,תודה ממני בשם כל חברי מועצת העיר ,ולמעשה בשם
כל תושבי העיר ,כי אני יודע שהרבה מאד דברים היו קורים אחרת בפאן היותר בעייתי ,אם
אתה לא היית יושב פה.
אני רוצה לומר גם באמת מבחינת הכרת תודה אישית ,אני נכנסתי כאן למערכת לפני כשנה
וחצי ,לא הייתי בתפקיד קודם של,

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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משתתף בדיון:
כמעט שנתיים.

מר משה סיני  -ראש העיר:

עוד מעט שנתיים ,נכון .לא הייתי בתפקיד קודם של ראש עיר ,למרות שהייתי חבר מועצה,
אבל אני חושב שהליווי שאתה נתת לי בחודשים הראשונים של התפקיד ,ולמעשה ,לכל אורך
התקופה הזאת ,לי אישית היו לעזר רב ,תרמו לי רבות בהפעלת המערכת העירונית .אני
חושב שהעצות שלך ,הראייה שלך ,השותפות שלך בהליכי קבלת ההחלטות ,וגם הנחישות
שלך ,גם אם לא תמיד היינו בדעה אחת ,וזה גם מתחייב בין אנשים ובין בעלי תפקידים ,אני
חושב שמתחת לכל שררה תמיד אחדות ודעות בינינו שאנחנו עושים הכל למען תושבי העיר,
וזה למעשה היתה השורה התחתונה .אני מאד מאד נהניתי לעבוד איתך וללמוד ממך ,ואני
בטוח שאתה עוזב גם ברגשות טובים .אני חושב שההצלחה שלך היתה הצלחה של כולנו.
אני חושב ששנת  2004היתה שנה ראשונה ,עד כמה שאני יודע ,בהיסטוריה של העיר,
שעיריית ראש העין סיימה באיזון תקציבי מוחלט .אני חושב שחלק גדול מהקרדיט נתון לך
מעבר לנו ולחברי המועצה שאני חושב שגם כן גילו אחריות בפאן הזה ,והבינו שאנחנו
צריכים לעבוד על פי סדרי עדיפויות ועל פי לוחות זמנים ,ולא תמיד אפשר לעשות הכל בשנה
ראשונה ,ואני חושב שעצם זה שמערכת מתייצבת מבחינה כלכלית ולא נכנסת לגירעונות ,עם
כל הקושי.
גם בשנת  2005נעשה מאמץ גדול לעמוד במסגרת התקציבית ,למרות כל הגזירות שנחתו
עלינו ממשרד הפנים ,אנחנו נעשה מאמץ של כולנו כאן לעמוד במסגרת ,אני חושב שהיום אין
עיר במדינה שרוצה להתנהל בצורה רצינית ויעילה שיכולה להיות בגירעונות .ולכן זה המסר
שלנו ,אני חושב שאתה עזרת לנו להטמיע את המסר הזה אצל כולם ,גם אצל חברי המועצה
וגם אצל תושבי העיר ,והיום אני חושב שתושבי ראש העין יכולים להיות גאים למעשה בעיר
שהיא מתנהלת בצורה עצמאית ,בצורה יעילה ,ואני באמת רוצה לנצל את ההזמנות להודות
לך על כל מה שאתה עשית ,ולבקש ממך גם בקשה שבתוקף תפקידך ויכולתך המקצועית
תמשיך לסייע לנו וללוות אותנו גם בעתיד ,אם זה בעצות ובפגישות ואם זה בכל מה שאתה
תוכל לעשות למען העיר.

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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ולפני שאני יעניק לך תשורה בשם חברי מועצת העיר ,בשם התושבים ,אני באמת רוצה
לפתוח כאן את הפורום להתייחסויות של חברי מועצת העיר ,ואני אתן רגע למתי לומר כמה
מילים בהיבט הזה ,ואחר כך כל חבר מועצה שרוצה לומר ,מוזמן .בבקשה מתי.

מר מתי יצחק – ס/מ"מ ראש העיר:
אני אוסיף על מה שאמר ראש העיר ,אבל אני שמחתי יותר לשמוע את ראש העיר בפאן
האישי כשישבנו בישיבת הנהלה ,וסיני הדגיש את ההדגשים שהוא הרבה מאד נעזר בחשב
בתחילת דרכו ,ומבחינתו זה היה גולת הכותרת .ופה אנחנו  ...בראש העיר על כל התמיכה
שלך .אבל ברמה האישית ,את חטאי אני מזכיר היום .זאת אומרת ,בהתחלת הקדנציה אתה
זוכר כל הנבחרים התרעמו וכעסו ,מה? לשאול? אני קודם כל מתנצל ,למרות שהתנצלתי
בעבר הרחוק .בסך הכל ידענו לעשות את ההפרדה בין הפאן המקצועי לפאן האישי .זאת
אומרת ,לכל אחד ,בסך הכל ,מהנבחרים היתה מטרה לשרת את הציבור ולתת את הכלים
הנכונים ,אלא אולי לא ידענו איך להתנהל ברמה המקצועית ,לעשות את ההפרדות של האגף
שאתה משרת בו ,לבין הצד המקצועי .אבל בכל זאת ,תמיד תמיד נענינו בחיוב ממך ולמדנו
הרבה ,אני לפחות ברמה האישית למדתי הרבה ממך .הסתייעתי הרבה ,זאת אומרת ,לא
ברמה האישית ,אלא לטובת הציבור.
אני יכול פה לומר שעד היום אפשר לראות את כל מה שבנית במשך השנים האחרונות,
לדעתי זה עשה טוב לראש העין גם ברמה הממלכתית ,כי סך הכל טוב לראות רשות מקומית
שהיא מאוזנת ,ולא רשות מקומית שהיא בגירעון .נכון שזה חנק אותנו ,נכון שזה הגביל
אותנו ,ועדיין זה מגביל אותנו ,ועדיין יש לנו בעיות של פערים כאלה ואחרים ,אבל הנורמות
שהכנסת והתווית פה ברשות המקומית ,מה גם שבאו נבחרים חדשים ,אז המשיכו לעבוד על
אותו ליין ,על אותו בסיס .להערכתי זה גם מה שיוביל אותנו הלאה בעתיד.

]מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול[

מר מתי יצחק – ס/מ"מ ראש העיר:
אני רוצה לומר לפחות בשמי ,וגם בשם הבנות בגזברות ששמעתי אותם ודיברתי איתם לא
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אחת ,שהם העריכו את עבודתך ,ועובדה שחלק מהגזברות נמצאים פה ראיתי ,והשארת
חותם חיובי מאד ,כמו שאמר ראש העיר עדיין אנחנו נצטרך את עזרתך ותמיכתך ,זה אומר
שאם אתה נמצא בירושלים ,אנחנו נצטרך את תמיכתך ,כי היום בלי אדם שמקדם את
האינטרסים אתה לא יכול להתקדם בכלל ברשות מקומית כמו שלנו ,מה גם שראש העין
היא בהתפתחות ,בהתפתחות מסיבית שאין לה סוף אפילו בשנים הקרובות .אני מכאן מאחל
לך הצלחה בהמשך הדרך ,ונשמור על קשר הדוק ,ואיך אומרים? הרבה הרבה תודות.

מר משה סיני  -ראש העיר:

תודה רבה .אדמוני יעקב ,בבקשה,

מר יעקב אדמוני – סגן ראש העיר:
אין לי מה להוסיף .ראש העיר דיבר דברים ,כמו שאומרים ,התקופה הזאת שראש העיר
מנהל מאז שנבחר ,כולנו ראינו את ההצלחה,

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
בטח יש איזה פסוק.

מר יעקב אדמוני – סגן ראש העיר:
דבר אחד אני רוצה לומר ,ברמה האישית לא היה לי שום ויכוח איתו .קיבלתי הכל מה שהיה
אומר לי ,קיבלתי הכל מה שהיה אומר לי ,קיבלתי את זה בצורה ,יש דברים שהיה ,אולי פעם
אחת ,אבל כל מה שהוא אמר לא היה לי ויכוח איתו .אבל אני צריך לומר לך זאב ,זאב היית
 ,10שמך עולה  ,10זאב ,ואני מאחל לך שתהיה  10בכל מקום.

מר משה סיני  -ראש העיר:

בבקשה שלום,
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מר שלום דארב – סגן ראש העיר:
אין זה סוד שהיו חילוקי דעות בינינו ,ואני חושב שזה לגיטימי ,אין צורך אפילו להסתיר .היו
ויכוחים ,במיוחד ,אני חושב לא תמיד הצדק היה באמתחתו של זאב ,אבל אין ספק ,בנוסף
שעצם העובדה,

משתתף בדיון:
אבל  ...בסופו של דבר באישור הסגנות,

מר שלום דארב – סגן ראש העיר:
לא ,הסגנות אושרה על ידי מועצת העיר ,על ידך ,זה הוא לא אישר.

משתתף בדיון:
את אישרת לו את הסגנות.

מר שלום דארב – סגן ראש העיר:
על כל פנים ,ההישג האדיר של ראש העין ב  2004 -הגענו לאיזון תקציבי ,וסוף סוף הסיסמא:
שולמן ישלם הוסרה מעל סדר היום ,ואנחנו עומדים על הרגליים האחוריות ,זה נזקף גם
לזכותו של זאב ,על כך תודתי האישית לו ,וגם תודות חברי המועצה .אני מניח שבכל מועצה,
או עירייה שתיגש אליה תצליח באותה מידה .תודה.

מר משה סיני  -ראש העיר:

בבקשה .מישהו,

מר משה בן טובים  -חבר המועצה:
אני אגיד משפט אחד :ברוך בואך וברוך בצאתך.

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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גב' סיגל שיינמן  -חברת המועצה:
אני רוצה להגיד משהו .לי לא היו חילוקי דעות עם זאב .האמת,

]מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול[

גב' סיגל שיינמן  -חברת המועצה:
נכון ,ועל זה אני רוצה להודות לו ,ואני אשמח אם תאפשר לי,

משתתף בדיון:
לא ,לא ,את צריכה למי שעזר לך.

גב' סיגל שיינמן  -חברת המועצה:
אני אשמח אם תאפשר לי .אני הייתי תמיד מחכה לראות מתי זאב ,באיזה יום זאב מגיע.
הייתי מבררת ,כי כל השאלות שהיו לי ואת כל הבעיות שהיו ידעתי שאני באה אליו אז אני
אקבל את התשובה לא פוליטית ,לא תשובה שמסתמכת על אולי סיטואציה שקיימת
בעירייה ,אלא באמת מה צריך לעשות .וזה לא סוד שקיבלתי מתנ"ס במצב קשה מאד ,וזאב
היה יכול להערים קשיים מפה עד הודעה חדשה .לא הערמת קשיים ,זאב ,אלא פשוט עזרת,
ואפשר לומר הובלת אותי צעד אחר צעד ,ובאמת כל עזרה שהייתי צריכה אם זה בעזרה איך
לנהל את התקציב ,ואיך למצוא פתרונות אחרים ,ואיך לצאת מהמשבר ,ואיך למצוא כל מיני
דברים יצירתיים על מנת להמשיך שהמתנ"ס יתקיים ,אז עשית את זה ,ואני חושבת שעלינו
על דרך במתנ"ס הרבה מאד בזכותך ,ושעזרת לי ליישר הדורים פה בכל מיני מקומות ,ועל זה
באמת המון המון תודה .המון תודה .אני נהניתי מכל רגע ,ואני מצטערת שאתה הולך.

מר משה סיני  -ראש העיר:

תודה רבה .יופי .מישהו עוד רוצה,

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
אני חושבת שיש הרבה מאד מה להצטער על זה שאתה הולך .אני לא יודעת איך אנחנו ניראה
אפילו בשבוע הבא .אני רק חושבת על זה שכשאתה היית כאן איך ראש העיר ניסה אפילו
לעקוף אותך ,ככה ,אתה יודע ,וכולם יודעים על מה אני מדברת .מה יקרה כשלא תהיה כאן?

מר משה סיני  -ראש העיר:

אני ממליץ לך שתחשבי כמה פעמים על כל מילה שאת מדברת לפני שאת אומרת את
הדברים האלה ,גב' קולן,

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
הצלחת לעשות עיניים לאופיר פינס ,כל הכבוד.

מר משה סיני  -ראש העיר:

מה ,מה אמרת? תחזרי עוד פעם.

משתתף בדיון:
זה מוקלט.

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
אין בעיה.

מר משה סיני  -ראש העיר:

או.קיי .בבקשה.

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

היום אנחנו נמצאים במצב שהדברים נשמעים טריוויאליים לחלוטין .אבל למדנו מזאב
שתקציב בנוי מהכנסות והוצאות .לא רק הוצאות .בעבר ידעו שיש הוצאה .הכנסה זה
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אופציה .למדנו אצל זאב שלמעשה תקציב בנוי משני הדברים הללו .בהמשך למדנו שכאשר
יש פגיעה בהכנסות ,יש גם כן פגיעה בהוצאות .ההוצאות לא רצות לבד ,וההכנסות רצות
לבד .זה למעשה הבסיס העיקרי לחשיבה הנכונה לזה שהגענו ב  2004 -בסוף לאיזון תקציבי,
מאחר ואנחנו בנינו והלכנו לפי כיוון חשיבה הזה.
מעבר לכך ,מעבר לחזות הקשוחה של זאב ,מה שאני לפחות גיליתי שהוא אדם מאד מאד
רגיש ,אני לא יודע אם אתם יודעים מזה ,הוא גם אבא רגיש ,סבא רגיש ,וגם אדם רגיש ,ומי
שנתקל בו במקרים כאלה הבין את זה .ואני מודה לך זאב ,אני נכנסתי לתפקיד כשהוא היה
פה ,זה היה שנה לפני הבחירות ,ולמזלי לא הייתי צריך הרבה מאד להתעמת עם כל מיני
הוצאות מיותרות ,ואני מקווה שנמשיך לעבוד ביחד ,אנחנו עדיין אמורים להיפגש.

מר משה סיני  -ראש העיר:

יפה מאד .בבקשה אורי.

מר אורי דורון – סגן גזבר:
בחיים נתקלים בהרבה מאד אנשים ,ואני יוצא לי לפגוש אדם שבעצם הייתי אומר ,מקצוען
מהשורה הראשונה שאני מכיר בתחום המוניציפלי ובתחום הכספים .הנגיעות של זאב הם,
הייתי אומר ,הוא רב תחומי .הוא בעצם מכיר את כל משרדי הממשלה מעבר להבנות שלו
הכלכליות בכל תחומי המקרו .ובאמת א'  -למדתי ממנו הרבה בתחום המקצועי ,ואני מודה
לו על כך.
אבל אני רוצה לספר אנקדוטה אחת קטנה שרחבעם אמר שהוא בן אדם ,ואני לפני חצי שנה
נסעתי לסוף שבוע בירושלים למשהו פרטי ,ואמרתי לזאב באמצע השבוע הזה אני נוסע
לירושלים אני מבקש מסעדה טובה ,ומקום לבלות ביום שישי ,ושכחתי מזה ,והוא גם שכח,
ונסעתי לירושלים ביום שישי ,ב  9 -בערב אני רואה  02בנייד שלי ,טלפון  ,02אני מרים ,זאב
בטלפון .אומר :תשמע ,אתה בירושלים ,אמרת שאתה נוסע ואתה לא התקשרת .אמרתי לו:
הבנתי שאתה עסוק .אומר לי :טוב ,איפה אתה וזה ,אני אומר לו במלון כך וכך .טוב20 ,
דקות זאב אצלי .יורד גשם ,זה היה דצמבר ,נובמבר ,דצמבר .זאב אומר :או.קיי .בוא ,אנחנו
יוצאים לטייל בעיר .יצאנו לטייל עם זאב  4אנשים וזאב ,והוא אומר לי ,גמרנו את הסיור
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של איזה שעה בירושלים ,וזאב אומר :או.קיי .מחר ב  10 -וחצי בבוקר תהיו מוכנים ,אני בא
לקחת אתכם .טיילנו בירושלים ,ומעבר להבנות שלו הכספיות וזה ,זאב הוא מורה דרך ,הוא
מדריך של ירושלים ,חבל על הזמן ,שולט ,מכיר את כל ההיסטוריה ,ועד שעה  2בצהרים זאב
הקדיש לנו .אני לא מכיר הרבה אנשים שהיו  4שעות עוזבים את הכל ומפנים את הזמן ,אז
קודם כל ,הרבה הרבה תודה ,וקודם כל ,נסיעה טובה מחר ,שאתה נוסע לחופשה ,אני מבין.
טיול נעים והרבה הרבה תודה על כל מה שסייעת לנו לאורך כל הדרך.

מר משה סיני  -ראש העיר:

תודה רבה אורי ,ממש מילים חמות ומרגשות.

מר זאב רקנטי  -חשב מלווה:
אגב ,זה הזמנה פתוחה ,כי מנהלי אגפים של קריית מלאכי היו בהשתלמות ,לקחתי אותם גם
כן לטייל בעיר ,והתאהבו ,ואחר כך קיבלו עוד יום אחד .אז זה פתוח .אהבתי הגדולה היא
ירושלים ,ופתוח ,תבואו ובכיף.

מר משה סיני  -ראש העיר:

מישהו נוסף רוצה להתבטא,

גב' אירית נתן  -מנכ"לית העירייה:

אני רוצה רק מילה ,האמת שאני נפרדתי מזאב באופן אישי במשרד ,היתה לנו שיחה מאד
ארוכה .מה שאני חושבת עליו אמרתי לו גם שם ,אבל חשוב שזה גם ייאמר בפורום הרחב
הזה .באמת רק בכמה מילים .ואמרתי ,אנחנו נכנסנו הנהלה חדשה לפני מספר חודשים ,שנה
ו  7 -חודשים ,שנה ו  8 -חודשים ,ובעת ההיא אני חושבת שזאב עזר לנו להיכנס מהר לתחום
המוניציפלי שלי הוא היה חדש לגמרי ,לסיני הוא היה קצת באופוזיציה ,עדיין אבל זה לא
עושה אותו מבין בנושאים מוניציפליים בניהול עיר .התקופה שהוא היה שם חשובה היתה
גם לי וגם לראש העיר .ואמרתי לו :זה כמו שהוא היה מאחורינו עם פנס ,כל הזמן האיר לנו
את הדרך .וככה אמרתי לו גם במשרדי.
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יחד עם זה ,באמת ,והיו חילוקי דעות ,להגיד לכם את האמת ,לא הרבה ,לא היה סעיף
שבסוף לא נפתר בדרך הטובה ביותר ,בלי שום ,אני לא זוכרת שהיה לנו משבר אפילו .היו
ויכוחים לגיטימיים ,אבל יחד עם הכל ,אני חושבת שרשות צריכה להיות עצמאית בדרכה,
כמו שהוא ,זה באמת נתן את דרכו הראשונה לעיר ,להנהלת העיר ,ועיר צריכה לדעת
להתנהל נכון ,ולהתנהל בצורה עצמאית .אני חושבת שהוא נתן לנו את הכלים האלה ,וזה
באופן אישי אמרתי לך תודה ,אני אומרת לך את זה גם בפורום הזה .אני לא נפרדת ממנו .יש
התחייבות שהוא מייצג אותנו במשרד הפנים ,ואני מאמינה שהוא יהיה נציג ושגריר טוב
שלנו שם .תודה רבה זאב.

מר משה סיני  -ראש העיר:

זאב ,בבקשה.the floor is yours ,

מר זאב רקנטי  -חשב מלווה:
אני לא יודע אם לקרוא מהדפים ,כי אחרי כל כך הרבה מילים טובות ,אני בכל זאת חייב
לסכם ,זה קרוב ל  4 -שנים שאני פה ,בתחילה עם איציק בלק ,ואחר כך לבד ,אז אני בכל
זאת חייב לסכם בכמה מילים.
אנחנו הגענו לכאן איציק ואני בספטמבר  2001כשהעירייה היתה גירעון שוטף של  24מיליון
שקל ,וגירעון מצטבר של למעלה מ  75 -ממיליון שקל ,ובמושגים עסקיים זו עיר בפשיטת
רגל .אנחנו נכנסנו פה לעירייה אחרי תיפקוד לקוי של חשב מלווה שהיה לפנינו ,והיינו
צריכים להתגבר גם על האמון ,וגם על צורת העבודה של חשב מלווה בעיר ,וגם על העניין של
עיר בגירעון שוטף ובגירעון מצטבר כה גבוה.
עכשיו ,רק בשביל שתבינו ,תקופתכם היא תקופת זוהר ,כי התקופה הקודמת ב  2001 -ו -
 2002תזרים המזומנים של העירייה היה בכי רע .כי משכורות לא שולמו בזמן ,לא העבירו
כספים לקופות ,היו בעיות עם ספקים .את כל הבעיות האלה היינו אמורים לפתור .והיה
קשה לפתור אותם ,זה לא קל .והיה גזבר העירייה וראש עיר ,לא היתה ביניהם הרמוניה
בשנה האחרונה לעבודתו של גזבר העירייה ,ואנחנו נכנסנו במערכת הזאת על מנת לפתור את
הנושא ,ואחרי ניתוח שעשינו בפעולות העירייה הגענו למסקנה שהקטע החלש מאד בעירייה
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הוא קטע ההכנסות ,פחות קטע ההוצאות ,ועשינו מהפך בהכנסות העירייה .והמהפך הזה
בהכנסות העירייה ,כשאתם באתם ב  ,2004 -היה בעצם הדבר הטוב שעשינו לעירייה הזאת
ובנינו אותה לאורך שנים .וכאן אני אומר ,העיר הזאת נבנתה לאורך שנים .וכאן אני אומר
פשוט העיר הזו נבנתה לאורך שנים .כי כשאנחנו כשבאנו לעירייה גביית הארנונה היתה 55
מיליון שקל ,היום גבית הארנונה היא כ  85 -מיליון ,רחבעם ,נגיע ב  2005 -ל  85 -מיליון?
או.קיי.

משתתף בדיון:
עליה במספר המשלמים?

מר זאב רקנטי – חשב מלווה:
גם .לא היה גידול טבעי בעיר הזאת בשנים האלה .זה העמקת גביה ,שינוי בסדרי גביה .זה
התחיל ב  .2002 -והעלינו את הגביה מ  55 -מיליון בארנונה לבד ,העלינו את ההכנסות
העצמיות של העירייה מ  12 -מיליון ל  20 -מיליון שקל .זאת אומרת ,שני הדברים האלה
הביאו לעירייה ,במושגים שנתיים ,עוד כ  35 -מיליון שקל לקופת העירייה .שני הדברים
האלה בעצם עיצבו את העיר לאורך שנים .כך שאם העיר תמשיך לגבות ולא תבזבז ,היא
יכולה להיות עיר במרכז הארץ שתתפקד טוב.
אני ,כשבא ראש העיר ,נכנס תפקידו ,השיחה הראשונה שלנו היתה :ראש העין צריכה להיות
עיר עצמאית .אני אומר לכם את זה פה ,בחדר הזה ,וזה כבר  ...ראש העין צריכה להיות,
להערכתי ,עיר עצמאית .אין סיבה שראש העין לא תתפקד בעתיד הלא רחוק ,בעתיד הלא
רחוק כעיר ברמת כפר סבא ,בעיר כרמת רעננה ,בעיר כרמת נתניה ,ערים שהם מבוססות.
אתם לא שונים מהם .יש חלק

הולך וגדל בעיר של אוכלוסייה חזקה .והשטח של

האוכלוסייה הישנה ,שהוא פחות מחצי עיר ,כי הוא הולך וקטן ,גם הם זה הופך להיות
אוכלוסייה בסך הכל ,המבוגרים ,לצערנו הרב ,הולכים ומתמעטים ,והצעירים שנכנסים
במקום המבוגרים האלה הם חזקים לא פחות מהאוכלוסייה בעיר החדשה ,ולכן צריך
להטמיע את שני הדברים האלה :העיר הישנה והעיר החדשה ,ולעשות עיר אחת ,ולדעתי עיר
עצמאית .אל תסמכו על משרדי הממשלה .האמינו לי ,תסמכו על עצמכם ,ומשרדי הממשלה
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 תסמכו עליהם בפרוייקטים .ואני ראיתי את עצמי חוץ מחשב מלווה ובאמת התאהבתיבעיר הזאת.
בשיחתי עם ראש העיר כשהוא נכנס אמרתי לו :קח פרוייקט ,מקד את עצמך בפרוייקט אחד
או שניים ,לא בהרבה פרוייקטים .וראש העיר בחר להתמקד במורשת יהדות תימן ,ואני
מתחייב ,נתתי לו סיוע ,אני משתדל לתת לו את מלוא הסיוע לקבל תקציב לזה .התמקדנו
בבגין ,ואנחנו נהפוך את בגין ,ותיקחו אותי פה ותנצלו אותי .היום קיימתי ישיבה בנושא
אחר עם מנכ"לית משרד החינוך ,בסוף הישיבה אמרתי :אני הולך לישיבת מועצה חגיגית,
ואני מבקש ,שמחה שניאור ,תתחייב .אז הוא צחק ,הוא אמר לי :אין התחייבות .מה
פתאום? אמרתי :אני לא הולך בלי התחייבות .אז הנה ,אז קיבלתם התחייבות היום
מסמנכ"ל משרד החינוך למיליון שקל עוד בשנה הנוכחית להמשך בגין.

מר משה סיני  -ראש העיר:

מגיע לך מחיאות כפיים,

]מחיאות כפיים[

מר זאב רקנטי – חשב מלווה:
אז תנצלו אותי גם בזה .כמו שהבאנו את המיליון וחצי שנה שעברה ,אנחנו נביא את המיליון
לבגין ,ובגין בסופו של יום ,בית ספר בגין צריך לקבל להערכתי בשנת  2006עוד כ  2 -מיליון
שקל ,או מיליון וחצי ,זה תלוי בכם ,בלחץ שתפעילו על המערכת .אני לא רואה פה את אבי,
אחרת הייתי אומר לו גם מה לעשות בנושא הזה ,וצריך לקבל עוד כ  5 -מיליון שקל לסיים
את בית הספר הזה ,ובמהלך  2006ו  2007 -אפשר להוציא את הכסף ,וזה חלק מהמערכת
שצריכים לנצל את משרדי הממשלה .לא בשוטף ,תעזבו את השוטף .אישית היה לי כיף
לעבוד .יש פה חברי מועצה ,ויש פה גם עובדי עירייה שבוודאי פגעתי בהם בצורה זו או
אחרת ,לעולם לא מתוך כוונה לפגוע ,האמינו לי ,אני ראיתי את הצד המקצועי ,ויש חילוקי
דעות ,ויש חיכוכים.
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גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
 100שקל לא אישרת לנו לצאת ליום עיון .עכשיו אתה הולך וסיני ישלח אותנו לסוף שבוע.

]מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול[

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
במלון קיסר  3ימים חברות מועצת עיר נשלחו .שרי סלע ואני ,נכון או לא נכון? אמרתי אנחנו
לא העזנו לבקש כזה דבר בכלל .עכשיו בטוח הוא ישלח אותנו .הוא יעשה עוד כמה דברים,
זאב אני מבטיחה לך.

מר זאב רקנטי  -חשב מלווה:
אלונה ,אני באמת מתנצל ,לא היתה לי שום כוונה,

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
לא ,הכל בסדר .רצו ללמד אותי להיות שם חברת מועצה טובה ויעילה.

מר זאב רקנטי  -חשב מלווה:
אותך לא צריך ללמד ,את יודעת לעשות את זה הכי טוב,

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
בבקשה,

מר משה סיני  -ראש העיר:

טוב ,חברים ,בואו ,זה לא דברים אישיים עכשיו.

מר זאב רקנטי  -גזבר מלווה:
אני באמת מתנצל .אני רוצה לנסות לסכם בשני סיפורים שהיו ב  ,2004 -בתקופה שלכם .יש

"חבר"  -למען הרישום הטוב

21

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס'  41/11מיום 2/8/2005

מועד שהוא  .1/76/2004ב  1 -לשביעי  2004היתה החלטה של מדינת ישראל במשבר הגדול
של השלטון המקומי שלא שילמו משכורות ,להעביר תיקון בחוק ,וביום שהעבירו את התיקון
בחוק הבנקים ,ואוצר השלטון המקומי הודיעו שהם מפסיקים לעבוד עם הרשויות
המקומיות .אתם לא הייתם ביום הזה שאני הלכתי לאוצר השלטון המקומי בפחד מעצמי,
ואני נכנס למנכ"ל אוצר השלטון המקומי ,לקאפח ,ואני אומר :אתה לא נוגע בראש העין.
הוא אומר לי :רד מזה ,אני חותך את כל הרשויות ,כל משיכות היתר אנחנו חותכים את זה
באותו יום .ראיתי בעיני שעובדים פה לא מקבלים משכורת ב  8 -לחודש ,כי אם הוא היה
חותך את משיכת היתר כל המענק שהיינו מקבלים ,לא  ...קאפח אמר לי את זה ,עליתי
לירושלים ואמרתי לעצור את המענק שמגיע לראש העין ,זה היה כמיליון ומשהו שקל ,אתם
שומעים את זה פעם ראשונה ,ואני זוכר שנכנסתי לגדעון ,אמרתי :אני חייב עוד  3מיליון
שקל לראש העין .אמר לי :אתה לא נורמלי .אתה משוגע .רד מזה ,תרד ממני ,צא מהמשרד.
היה לא נעים במשרד .קובי אמר לי אחר כך ,זה העוזר שלו אמר לי :הוא גמר לצעוק עליך?
בסדר .תן לנו לעבור את היום הזה ,וזהו .אחרי כמה ימים קאפח אמר לי :בסדר ,אנחנו
בראש העין לא נוגעים ולא מורידים את משיכת היתר .אם לא הרגשתם את זה .וזה באמת
רק כתוצאה מזה שהעירייה שינתה את תדמיתה ,ושינתה את פניה .ואתם לא יודעים כמה
זה טוב שיש לכם היום שם טוב בבנקים .תשמרו .אני אומר לכם ,לצוות הזה ,תשמרו על זה.

משתתף בדיון:
מכבי ראש העין כדורסל זה לא עוזר,

מר זאב רקנטי  -חשב מלווה:
יכול להיות .תשמעו לי ,תשמרו על זה .תהיו זהירים .אני אומר את זה פה על יד ראש העיר
וליד הגזבר .כשיבוא גבר העירייה והוא יגיד לכם שהוא רוצה להעלות את משיכת היתר או
לבקש טיפה מעבר לתקציב במשיכת היתר ,תשאלו אותו אלף שאלות ,כי זה הקטע שהורס
את הרשויות המקומיות ,זה הגדלת משיכת היתר בבנקים .כי ברגע שיש הגדלת משיכת
היתר בבנקים ,על יד זה יש מילה שקוראים לה :גירעון.
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משתתף בדיון:
כמו בבית.

מר זאב רקנטי  -חשב מלווה:
כמו בבית .כל אחד כמו בבית שלו .באותו רגע אל תהיו כאלה פזיזים .זה פשוט אישור
משיכת יתר .בדרך כלל בישיבות המועצה דנים על דברים גדולים ,וזה ,כשדנים על כסף,
משיכות יתר ותב"רים ,זה עובר ככה ,כי בדרך כלל אומרים חברי המועצה :טוב ,ביקשו,
וזהו .אני אומר לכם ,כשיביאו לכם תב"רים עם הלוואות תשאלו אלף שאלות ,וכשמבקשים
להגדיל משיכות יתר  -יושב פה גזבר העירייה ,אל תאשרו .אל תאשרו .אלף שאלות לפני כן.

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
עזוב ,לא נורא ,אם לא יהיה לנו ניקח קצת מהחברה הכלכלית .אם לא יהיה לנו נבקש מהם
קצת .יהיה בסדר .אל תדאג ,אנחנו מספיק גדולים.

מר זאב רקנטי  -חשב מלווה:
אני באמת רוצה להודות לכולם .לעובדי הגזברות אחד אחד שיושבים פה .כרמלה ,תודה
אישית ממני אליך .היא עזרה לי  3שנים פה בארגון לוח ,בארגון עבודה ,ותדעו שהיא נכס.
את אורי אני אוהב .באמת אחד האנשים היותר יקרים שלכם במערכת .כנ"ל רחבעם .שאר
עובדי הגזברות שלא פה ,לצערי הרב ,אבל תודה רבה לכם .בעזרתכם הצלחתי .עכשיו,
הצלחה שלנו,

משתתף בדיון:
רחל  ...היא עתה עבודה נפלאה,

מר זאב רקנטי  -חשב מלווה:
היא לא פה? היא עדיין עושה עבודה נפלאה .תודה רבה לכולכם .אני לא עוזב את העיר .אני
אהיה פה אתכם ,אני יעזור לך אדוני ראש העיר,

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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מר משה סיני  -ראש העיר:

תודה רבה לך.

מר זאב רקנטי  -חשב מלווה:
ולך אירית.

מר משה סיני  -ראש העיר:

לפני שאנחנו נפרדים ממך אני רוצה לנצל את ההזדמנות ולהעניק לך שני דברים :קודם כל
תעודת הוקרה בשמי ובשם חברי מועצת העיר לזאב רקנטי ,לרגל סיום תפקידך כחשב מלווה
של העיר ,בהוקרה על פועלך ומסירותך לטובת העיר ותושביה .אני מודה לך ,יישר כוח,

]מחיאות כפיים[

מר משה סיני  -ראש העיר:

יפה .זה דבר ראשון .דבר שני ,זה גם כן תשורה ,עומדת במגבלות התקשי"ר .אני מציע שאתה
תפתח את זה .זה מחזיק עט ,עם גלובוס עליו .א'  -תסתכל על הגלובוס  ...מחר אתה גם כן
בדרך .וכמו שאומרים שכל העולם יהיה מונח לרגליך.

מר זאב רקנטי  -חשב מלווה:
תודה רבה.

מר משה סיני  -ראש העיר:

בהצלחה.

מר זאב רקנטי – חשב מלווה:
תודה רבה .באמת תודה רבה .אני מודה לכם.

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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גב' אירית נתן  -מנכ"לית העירייה:

אבל גם הוא השאיר צ'ק .דרך אגב ,מה שהוא אמר פה ,אם זה יתגשם זה צ'ק נהדר.

מר זאב רקנטי  -חשב מלווה:
אתם תבחנו אותו במיליון שקל,

גב' אירית נתן  -מנכ"לית העירייה:

אמרתי שגם הוא השאיר לנו מתנה .תודה רבה.

מר משה סיני  -ראש העיר:

תודה רבה לך ,ואתה מוזמן להישאר איתנו ,ואם לא ,אז,

מר זאב רקנטי  -חשב מלווה:
לספסלים האחוריים,

מר משה סיני  -ראש העיר:

אני מודה גם לחברי המועצה על הדברים החמים שאמרו לזאב ,וגם לזאב עצמו .אני חושב
שמה שהוא אמר פה זה יכול להיות דוגמא ומופת לכל חשב מלווה שמלווה עיר ,ושוב ,הרבה
מאד ברכות והמשך הצלחה בדרכך ,אני מניח שעוד ניפגש ,כמו שאומרים ,תגיע עוד לפסגות
רחוקות .עוד עתידך לפניך.
אני רוצה להמשיך בישיבת המועצה ,כמה עדכונים ,ממש בתמצית ובקצרה .הנושא הראשון
זה ביקור משלחת של מושל אלבמה אמור לבקר .לעדכון חברי מועצת העיר מושל אלבמה
אמור להגיע לפה בראש משלחת אנשי עסקים שתמנה כ  40 -אנשי עסקים גדולים מאד
מארצות הברית ,יגיעו לביקור בישראל .הביקור מתנהל גם בשושבינות לשכת הסחר ישראל
ארצות הברית .מעורבים בו די הרבה גורמים .המושל גם כן ,זה אדם שעוד ,כמו שנאמר,
עתידו לפניו ,גם מוזכר כמועמד למשרות בכירות ביותר בארצות הברית בשנים הבאות.
חברת פרטנר תארח את הביקור לבקשתנו ,כאשר אנחנו נביא מפעלי תעשייה נוספים

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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שנמצאים באזור התעשייה שלנו ,וגם באזורי תעשייה אחרים כדי שהם יציגו את הפעילות
שלהם מול אותם בעלי עסקים .אני מקווה שבסופו של דבר גם ייקשרו החוטים כדי שיביאו
גם להבשלה של עסקות.
פרוייקט צומת קסם  -אני מעדכן את חברי מועצת העיר ,היתה ישיבה נוספת במינהל
מקרקעי ישראל לגבי הפרוייקט יחד עם ירון ביבי .בישיבה הזאת הוצגו כל המסמכים
בהקשר לפרוייקט ,והמינהל ימשיך לעמוד בקשר עם הגורמים העיסקיים ,ועם הגורמים
שמעורבים בקידום הפרויקט הזה .אני מקווה שגם הפרוייקט הזה יצא לדרך .זה בהקשר
שדיברנו גם על עיר עצמאית ,אז אין לי שום ספק שאותו פרוייקט אם יקרום עור וגידים
אנחנו נתקדם יחד איתו לתפארת העיר.
פרוייקט מגדל צדק  -אני מזכיר פה ,אבי סמובסקי הוא בראייתנו הוא מרכז הנושא הזה.
ואנחנו ,יחד עם רשות הטבע והגנים ממשיכים בעבודת המטה לקידום הפרוייקט .הוגשו
בקשות למשרדי ממשלה שונים בעניין הזה ,ואני מניח שהצוותים עובדים כדי לקדם אותו
במהרה בימינו.
מכללת שערי משפט  -מכללת שערי משפט מתקיים איתם משא ומתן לגבי האפשרות
להגעתה לראש העין .אני כבר אומר שהמשא ומתן נמצא בשלבים ראשונים ,עדיין אנחנו לא
נמצאים במצב שאני יכול לבוא ולומר שזה דבר תכליתי ומעשי ,אבל המגעים מתקיימים .אני
מקווה שבסופו של דבר הם יבשילו לידי מהלך משמעותי.
כיתות כתומות  -כיתות כתומות מזכיר לכם ,כיתה כתומה זה שתי הכיתות שהתחלנו אותם
בשתי חטיבות הביניים :יובל וגוונים .כיתה שמקבלת מחשבים ניידים 35 .מחשבים ניידים,
עם סיוע לוגיסטי ומעטפת מיחשוב מסביב .שתי כיתות כאלה התחילו לפעול בשנת  2004וזכו
להצלחה רבה .זה פרוייקט משותף יחד עם מכון ויצמן ומכון דוידסון שמסונף למכון ויצמן.
במהלך שנת הלימודים הקרובה יקבלו עוד  2כיתות מחשבים ניידים ,כך שנעלה את מצבת
המחשבים שלנו כאן לכמעט ,160

משתתף בדיון:
איזה בתי ספר עוד שתי כיתות?

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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מר משה סיני  -ראש העיר:

אותם בתי ספר .עוד כיתה בכל שכבה .זה הפרוייקט ,שתי החטיבות האלה נכנסו בפרוייקט
של משרד החינוך .לכן הם גם ראויות וזכאיות לקבל את המחשבים ,כמובן במימון וסיוע של
הרשות המקומית .במקביל ,פעם ראשונה במדינת ישראל תקבל כיתה קטנה בבית ספר
גוונים ,זה כיתה עם ילדים בעלי מוגבלויות מסויימות וצרכים מיוחדים ,הם יקבלו כל אחד
מחשב נייד .אנחנו פנינו גם בבקשות לאשר לאולפנת זבולון כיתה כתומה ,אבל היום אני כבר
יכול לומר לכם ,לאחר בדיקה שעשינו שראש העין היא העיר ,הייתי אומר ,הייחודית בהקשר
הזה שיפעלו בה במהלך השנה הקרובה  5כיתות כתומות ,כמעט  200מחשבים ניידים
במערכת החינוך.

מר פיני דניאל  -חבר המועצה:
סליחה ,אתם יכולים להוציא לחברי המועצה דו"ח על השנה הראשונה של הכיתה הכתומה
בהיובל וגוונים שנדע מה היה שם? זה אפשר לעשות דבר כזה?

מר משה סיני  -ראש העיר:

אפשר לבקש,

מר פיני דניאל  -חבר המועצה:
אני שומע פשוט מאנשים  ...אחרות ,אני שומע משני הכיוונים.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
השאלה מה הציפיות שלך.

מר פיני דניאל  -חבר המועצה:
בסדר .צריך לעשות לזה דו"ח מסודר.

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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מר משה סיני  -ראש העיר:

אני חושב שאתה צודק .גם לנו חשוב לקבל דו"ח מקצועי.

]מדברים ביניהם  -לא ניתן לתמלול[

מר משה סיני  -ראש העיר:

חברים ,דקה,

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
אם אתם רוצים להבין ,אז בתור אבא לילד שהוא בכיתה כתומה אני קצת אתן לכם מידע.
הבעיה היא בעיית ציפיות ,או בעיית הגדרת מטרות ,ולכן הדיסוננס לכאורה שנשמע .עדיין
זה לא במצב שהמחשב מוטמע בתהליכי הלימוד באופן מושלם .כלומר ,אם עושים לזה
אנלוגיה למיכון ,או לתוך מערכות בארגון ,המחשב אינו משולב בתהליכי עבודה ,הוא לא
 built inבתהליך עבודה ,שזה ,בוא נגיד ,השלב שכן מצופה להיות בלימוד באמצעות מחשב.
הוא לא משולב ממש בתהליך ,אם אתם מבינים על מה אני מדבר .הוא עדיין  sideלתהליך,
הוא ליד התהליך ,כי גם מערכת החינוך עדיין לא מספיק מוכשרת כדי ללמד ברמה של שילוב
המחשב בתהליכי הלמידה ,ולכן זה בשלב הראשוני .שלב הראשוני שהשימוש במחשב הוא
יותר ככלי עזר ,או ככלי תמיכה ,ולא ככלי בתהליך הלמידה .ולכן ,עוד פעם ,לכן הפערים.
הפערים הם פערים בשל הציפיות או הגדרת המטרות .ואם מישהו מנסה ,אכן חלם על יעד
יותר עתידי של שילוב תהליכי למידה באמצעות מחשב  -אז לא הגענו לזה .אם מישהו אמר
שבכל זאת ,זה איזה שהוא כניסה לעידן אחר ,אז כן ,אז עוד פעם ,זה שאלה של הגדרה.

משתתף בדיון:
הכלי קיים ,וכל תלמיד יודע איפה נמצא הכפתור .הצעד הראשון עשינו.

מר משה סיני  -ראש העיר:

אבי ,אני רוצה לומר לך ,קודם כל ,זה שנה ראשונה ,הפרוייקט הוא פרוייקט ניסיוני ,שנה

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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ראשונה,

גב' סיגל שיינמן  -חברת המועצה:
זאת המטרה של הניסוי,

מר משה סיני  -ראש העיר:

זה מה שאני אומר .ראש העין נבחרה ,אני חושב שזה גם תעודת כבוד לעיר שנבחרנו ,קודם
כל ,לבצע את הניסוי הזה .עצם זה שכבר בשנה הבאה אנחנו נהיה העיר היחידה שיש בה 5
כיתות פועלות עם מחשבים ,אני חושב שזה דבר יפה ,ודבר שגאים בו .אני רק רוצה לספר
לכם,

מר פיני דניאל  -חבר המועצה:
זה מה שאני מנסה להגיד לך ,זה תכניס  3כיתות ,בלי שתדע אם זה יעיל או לא יעיל ,אז מה
עשית?

גב' סיגל שיינמן  -חברת המועצה:
זה שנה ראשונה ,זה לא פרק זמן של  4 ,3שנים.

מר משה סיני  -ראש העיר:

להישאר עם המחברות והספרים אנחנו תמיד יכולים .זה לא יפריע .אני גם רוצה לומר לכם,
תיראו ,אני אספר לכם סיפור ,בשנות ה  ,'90 -באמצע שנות ה  '90 -הקהילה האירופית
החליטה להעביר סכומי כסף למספר מדינות באירופה כדי להשוות את התנאים בכל מדינה.
אז בהם בחרו את אירלנד ,בחרו את יוון ,בחרו את פורטוגל ,ובחרו עוד איזה מדינה שכרגע
פרח השם מזיכרוני .כל מדינה כזאת קיבלה בסביבות  7מיליארד דולר להשקעות ,איפה
שהם יחליטו 3 .מדינות החליטו להשקיע את זה בתשתיות .באוטוסטרדות ,במחלפים,
ברכבות ,במכוניות ,בכל מה שאתם לא רוצים .מדינה אחת ,אירלנד ,החליטה להשקיע את
כל ה  7 -וחצי מיליארד דולר במערכת החינוך שלה .כיום ,אחרי  10שנים ,כשאנחנו

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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מסתכלים ועושים השוואה בין ארבעת המדינות ,אירלנד התוצר הלאומי הגולמי שלה הוא
 35אלף דולר לבן אדם .בישראל זה כמה?  ,?15 ?16ואנחנו במגמת ירידה .היא עולה פי  2או
פי  3על כל אותן מדינות :יוון ופורטוגל וחבר'ה אחרים שהשקיעו את הכסף בתשתיות
הקרקעיות .אז רק שתבינו שהשקעה בחינוך אי אפשר לראות אותה אחרי שנה ולא אחרי 3
שנים .אבל אין לי שום ספק שאם משקיעים בחינוך התוצאות נראות לאורך זמן ,ובשביל זה
אנחנו פה ,זה העתיד של הילדים שלנו.

מר פיני דניאל  -חבר המועצה:
עוד פעם ,כל מה שאמרתי הוא כל כך פשוט ,אם מגדירים את זה כניסוי ,תוציאו בבקשה
דו"ח מסודר של סיכום שנת הניסוי.

מר משה סיני  -ראש העיר:

אבל אין לנו ויכוח,

מר פיני דניאל  -חבר המועצה:
זה מה שאנחנו אומרים .עכשיו אתם הולכים להיכנס לעוד שנה בלי שאתם בדקתם בכלל מה
קרה בשנה הראשונה,

]מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול[

מר פיני דניאל  -חבר המועצה:
סיגל ,תראי לי דו"ח.

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
מה זה חשוב סיגל ,מה זה חשוב? העיקר שיש כיתה כתומה.

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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מר משה סיני  -ראש העיר:

הניסוי הוא של מכון ויצמן בשיתוף פעולה,

]מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול[

מר משה סיני  -ראש העיר:

הניסוי הוא ניסוי כלל מערכתי של משרד החינוך ,של מכון ויצמן ,של מכון דוידסון ,ושל
עיריית ראש העין ,ואני בטוח שבסופו של דבר אנחנו נראה גם דו"ח מקצועי לעילא ולעילא,
והדו"ח הזה יופץ לכל מי שירצה לקרוא ולעיין בו לשמחת כולנו.

מר מיכאל מלמד  -חבר המועצה:
מי מטפל במשרד החינוך בעניין של החלטה באיזה בית ספר יהיה כיתות כתומות?

מר משה סיני  -ראש העיר:

מנהלת מחוז המרכז.

גב' סיגל שיינמן  -חברת המועצה:
מנהלת מחוז מרכז .היא קבעה בכל המחוז שלה מי יהיה .אנחנו פנינו,

מר מיכאל מלמד  -חבר המועצה:
על סמך מה?

גב' סיגל שיינמן  -חברת המועצה:
נתונים שהיא מנהלת המחוז,

מר מיכאל מלמד  -חבר המועצה:
קיבלת איזה שהוא דו"ח,

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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גב' סיגל שיינמן  -חברת המועצה:
בוודאי ,גם היינו אצלה באופן אישי ,ביקשנו,

מר מיכאל מלמד  -חבר המועצה:
יש מסקנות לאור בדיקה שהיא ערכה בכל בתי הספר בראש העין,

גב' סיגל שיינמן  -חברת המועצה:
בוודאי .ביקשנו,

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
לא ,אבל למה לא לקחו לכיתה כתומה במגזר הדתי ,וכיתה כתומה למגזר החילוני?

מר מיכאל מלמד  -חבר המועצה:
אלונה ,מה את עוזרת לי?

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
צדק עד הסוף.

מר מיכאל מלמד  -חבר המועצה:
מה את עוזרת לי?

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
אני איתך.

מר מיכאל מלמד  -חבר המועצה:
 ...לדבר .אפשר לקבל סיכום ביניים כזה?

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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גב' סיגל שיינמן  -חברת המועצה:
אין סיכום ביניים .מנהלת מחוז ברגע שנותנת לך שתי כיתות כאלה ,אתה יכול להגיד רק
תודה רבה.

]מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול[

גב' סיגל שיינמן  -חברת המועצה:
אז תקשיבו עד הסוף,

מר מיכאל מלמד  -חבר המועצה:
זה רכוש ממשלתי .זה פרוייקט ממשלתי .זה לא פרוייקט אישי פרטי של איזה תורם
שהחליט שבית ספר הזה יהיה,

גב' סיגל שיינמן  -חברת המועצה:
אז גם אם יתנו לך ,אז קודם כל ,מנהלת המחוז קבעה ,וזה הסמכויות שלה לקבוע .שנה
שעברה היינו ראש העיר ואני ומנהל אגף החינוך ,נריה היה בזמנו ,להוסיף גם את אולפנת
זבולון ,והם לא איפשרו.

מר מיכאל מלמד  -חבר המועצה:
למה?

גב' סיגל שיינמן  -חברת המועצה:
הוצאתי מכתב ,השנה גם ,למנהלת המחוז שאני מבקשת השנה לנסות ולהכניס גם את
אולפנת זבולון לפרוייקט הזה .אני מקווה,

מר מיכאל מלמד  -חבר המועצה:
איזה תשובה?

"חבר"  -למען הרישום הטוב

33

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס'  41/11מיום 2/8/2005

גב' סיגל שיינמן  -חברת המועצה:
עוד לא קיבלתי תשובה .המכתב כבר יצא.

מר מיכאל מלמד  -חבר המועצה:
קיבלת תשובה למה זה נעשה בבתי ספר אחרים ולא באולפנת זבולון.

גב' סיגל שיינמן  -חברת המועצה:
כן ,כי היא אמרה תשתיות,

מר מיכאל מלמד  -חבר המועצה:
מי?

גב' סיגל שיינמן  -חברת המועצה:
אני לא כאן בית משפט .ההחלטה היא לא שלי .זאת החלטה של משרד החינוך שאתה מקבל
אותה ואתה רוצה להוסיף עוד .אני מאד מקווה שיהיה,

מר מיכאל מלמד  -חבר המועצה:
 ...גם לאולפנת זבולון .שאלה פשוטה ,תשובה פשוטה,

גב' סיגל שיינמן  -חברת המועצה:
אבל באותה מידה שיתנו לך יגידו :למה לך ולמישהו לא ,ולא יהיה תשובות ,כי היא החליטה
לתת לך ,כי התשתיות בראש העין,

מר מיכאל מלמד  -חבר המועצה:
אז אני אשאל אותה למה?

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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גב' סיגל שיינמן  -חברת המועצה:
אז תשאל אותה.

מר משה סיני  -ראש העיר:

אתה מוזמן לשאול .חברים ,הנושא האחרון זה נושא המוקד העירוני .אני רוצה לברך על כך
שהחלו עבודות השיפוץ כאן בעירייה כדי לקדם את הקמת המוקד ,מי שמרכז את התחום
בנושא הזה בפאן הביטחוני זה מתי יצחק ,ממלא מקומי .היום אנחנו נפגשנו עם קצין
מודיעין לעבר ,משה שחורי ,והוא התנדב ללוות את החודשים הקרובים בליווי .אני חושב
שהוא אדם מאד מאד יקר ,מאד רציני ,מקצוען לעילא ולעילא .הוא תושב העיר ,כך שהעיר
מאד יקרה לו ,ואין לי שום ספק שאנחנו יחד בשושבינות של מתי נרים את המוקד הזה
שייתן שירות לתושבי העיר.

]מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול[

מר משה סיני  -ראש העיר:

תת אלוף משה שחורי,

גב' אירית נתן  -מנכ"לית העירייה:

היה קצין מודיעין ראשי,

מר משה סיני  -ראש העיר:

בלשון הקיצורים קצין מודיעין ראשי ,המנכ"ל של חיל המודיעין בשנים האחרונות .אדם
שהקים את יחידת החוזי בחיל המודיעין ,והקים דורות של מפענחים ושל אנשי ביטחון ,וכו',
וכו' ,הבחור ,כמו הרבה מאד אנשים אחרים מתנדבים בעיר פנה אלי ואמר לי מה הוא יכול
לסייע למען העיר? אני חשבתי ומצאתי לנכון לחבר אותו להקמת המוקד הביטחוני .נפגש
יחד איתי ועם מתי לפני הישיבה והביע את נכונותו להתנדב לליווי ולסייע למערכת העירונית

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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בעצה ,בראייה ,בהדרכה ,בכיוונים ,ואין לי שום ספק שהדברים האלה יעזרו לנו.

משתתף בדיון:
וזה על בסיס התנדבות ,כן? על בסיס התנדבות?
]מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול[

משתתף בדיון:
כן ,אבל נזהרים פה ,אחרי שפעם אמרו שאנשים מתנדבים מקבלים שכר,

מר משה סיני  -ראש העיר:

מה השאלה?

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
שואלים שאלות .פעם לא שאלנו.

]מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול[

מר משה סיני  -ראש העיר:

חברים ,הבנו אתכם .ועדכון אחרון ,אני רוצה לברך את חבר המועצה מיכאל מלמד על חזרתו
לקואליציה העירונית,

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
מיכאל מלמד! מה נתנו לך ,תספר  ...מה קיבלת? מה נתנו לך? אה? מיכאל מלמד ,למה נטשת
אותנו?

מר מיכאל מלמד  -חבר המועצה:
אני עובד בהתנדבות

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
בהתנדבות אתה עובד .זה יפה .זה יפה .תשמע,

מר מתי יצחק –ס/מ"מ ראש העיר:
אלונה ,אנחנו בירכנו ברוך המחזיר אבידה לבעליה,

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
ככה זה הולך? הפך את הכוס.

מר משה סיני  -ראש העיר:

אני רוצה לברך את מיכאל .מיכאל ,אני חושב שהאתגר העיקרי בפני חברי המועצה זה לסייע
לטובת האינטרסים של התושבים,

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
אנחנו כאן כולנו למען התושבים,

מר משה סיני  -ראש העיר:

אמרתי בעשייה ,ואני,

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
תראה לי מישהו כאן שהוא לא למען התושבים,

מר משה סיני  -ראש העיר:

אני אמרתי בעשייה,

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
מה זה עשייה?

מר משה סיני  -ראש העיר:

אני לא מתווכח איתך .אני מדבר עכשיו למיכאל ,למה את מפריעה? מה את להוטה כזאת כל
הזמן? חברים ,אני רוצה לברך את מיכאל על חזרתו לקואליציה .אני חושב שזה מקומך
הטבעי .אני חושב שמיכאל הוא אדם יקר ,אדם עם ערכים ,אדם שיודע,

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
איזה תשבחות תקבל עכשיו,

מר משה סיני  -ראש העיר:

למה את מפריעה?

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
אני מתמוגגת .איזה מילים,

מר משה סיני  -ראש העיר:

ואני באמת סמוך ובטוח שאתה תמשיך לתרום כמו שאתה תרמת בעבר ,גם בעתיד למען
העיר ותושביה ,למען כל המגזרים ,וכמו שאנחנו כאן אנחנו נמשיך לעשות את הדברים יחד
כולנו ,וכמו שאומרים בעזרת השם גם תעשה וגם תצליח ,ואני מאחל לך הרבה מאד הצלחה.
אנחנו נאשר אותך באופן פורמלי בישיבה הבאה ,כולל את התיקים שאתה תהיה אחראי
להם.

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
גם תיקים נותן לך ,אה?

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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מר משה סיני  -ראש העיר:

אני מודה לך על הזה,

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
חוץ מאסבסטים .תשמע ,הבטיח לך .זה נורא יפה.

מר משה סיני  -ראש העיר:

חברים ,פיני אתה רוצה להעיר משהו?

מר פיני דניאל  -חבר המועצה:
כן .אני רוצה בבקשה שניה .א'  -אני רוצה לברך את מיקי .אני חושב שבאמת הוא דמות
שמסוגלת לעשות ולתרום ,ולעשות רבות .עשה גם כשהוא היה בקואליציה לפני זה ,עשה גם
כשהוא היה באופוזיציה באמצע ,וימשיך לעשות גם בעתיד .אבל רק דבר אחד אני מבקש
ממך ידידי ,על העקרונות שלך אל תמכור אותם .לא כמו שעשו הרבה חברים שיושבים סביב
השולחן הזה ומכרו את העקרונות שלהם ,אני מקווה שהכניסה שלך לקואליציה באמת
תתרום לדברים שנלחמנו עליהם לפני זה .מכבי ראש העין האסבסטים שלה ,חינוך הדתי
החרדי .אם אתה נכנס לקואליציה והדברים האלה משתפרים ,אני אברך אותך .אם אתה
עושה את הדברים האלה ,נכנס לקואליציה הזאת ומוכר את העקרונות שלך בזול ,אני אבוז
לך כמו שאני בז להרבה חברים אחרים שיושבים סביב השולחן הזה .בהצלחה.

מר משה סיני  -ראש העיר:

אנחנו מודים לך פיני על ההערה ,ואנחנו ממשיכים הלאה.

]מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול[

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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מר משה סיני  -ראש העיר:

טוב ,חברים ,אישור תב"רים .להתראות זאב .תודה.

מר מיכאל מלמד  -חבר המועצה:
יש לי הערה .אני קיבלתי הביתה ,אירית אליך ,קיבלתי הביתה פרוטוקול שבו יש התייחסות
לכמה חברי מועצה שהשתתפו בישיבות .מי הצביע .לדעתי נעשה סלט ירקות בכל מה שקורה
שם .כי בישיבה שמונה עומר רצון היה מצויין שלא השתתפתי בישיבה,

גב' אירית נתן  -מנכ"לית העירייה:

לא ,יכול להיות שרק בהצבעה הזאת לא היית.

מר מיכאל מלמד  -חבר המועצה:
לא ,לא ,לא .יש שם ערבוב ,לדעתי ,של התייחסות ,היו שתי ישיבות בנושא החברה הכלכלית
בנושא של פארק לב העיר ,זה בא לידי לדיון נוסף ,ובאותו דיון הכנסתם את הנושא של עומר
רצון .לדעתי זה נושא שמצריך בירור,

מר משה סיני  -ראש העיר:

אז תבדקי את זה .טוב ,תבדקי את ההערה הזאת.

מר מיכאל מלמד  -חבר המועצה:
אני אשב איתך.

מר משה סיני  -ראש העיר:

תבדקי עוד פעם .חברים ,אישור תב"רים .אם זה מקובל עליכם ,התב"רים האלה ,כזכור,
מאחר ולא דנו בהם בישיבה הקודמת ,אני רוצה להעלות אותם לאישור פה,

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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משתתף בדיון:
לא ,דנו בועדת הכספים.

מר משה סיני  -ראש העיר:

דנו בועדת כספים ,אבל זה לא עלה בישיבת מועצת העיר .אז אני רוצה ,קודם כל ,שמבחינתנו
אני לא רואה כאן שום בעיה .אין כאן השתתפות אפילו של העירייה .זה הכל תב"רים של
משרד התחבורה .ואני ,פה אחד ,אם זה מקובל עליכם אנחנו נאשר את התב"רים .בסדר?

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
קודם כל יש השתתפות של העירייה.

מר משה סיני  -ראש העיר:

איפה יש השתתפות של העירייה?

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
זה מצ'ינג .כולם מצ'ינג.

מר משה סיני  -ראש העיר:

בסדר.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
אי אפשר להגיד .יש תב"רים שבאמת הם לא בהשתתפות,

מר משה סיני  -ראש העיר:

למעט מצ'ינג של תחבורה.

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
למעט בגיו הכל מצ'ינג.

גב' אירית נתן  -מנכ"לית העירייה:

אז סיני ,עדה?

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
רגע ,למעט סעיף  .3אני דורש סעיף  3לדון בנפרד.

מר משה סיני  -ראש העיר:

מה זה סעיף  ?3לא ,אני מדבר על סעיף .2

]מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול[

גב' אירית נתן  -מנכ"לית העירייה:

עדה ,בעד? שלום ,סיגל ,שרי ,בעד? אלונה?

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
אלונה בעד.

גב' אירית נתן  -מנכ"לית העירייה:

אבי סמובסקי?

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
בעד.

"חבר"  -למען הרישום הטוב

42

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס'  41/11מיום 2/8/2005

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
אדמוני מיכאל?

מר יעקב אדמוני  -חבר המועצה:

הכל בעד.

גב' אירית נתן  -מנכ"לית העירייה:

מתי? בן טובים? או.קיי.

החלטה מס'  :1מליאת המועצה מאשרת פה אחד את התב"רים כמפורט להלן:
א .אישור תב"ר מס'  53עבור תכנון הסדרי כניסה לפארק סיבל ,ע"ס
 ₪ 63,000במימון משרד התחבורה ו ₪ 27,000 -במימון העירייה ,סה"כ
תקציב .₪ 90,000
ב .אישור תב"ר מס'  54עבור תכנון רחוב שבזי מזרח ,ע"ס ₪ 84,000
במימון משרד התחבורה ו ₪ 36,000 -במימון העירייה ,סה"כ תקציב
.₪ 120,000
ג .אישור תב"ר מס'  55עבור סקר תמרורים ,ע"ס  ₪ 49,000במימון משרד
התחבורה ו ₪ 21,000 -במימון העירייה ,סה"כ תקציב .₪ 70,000
ד .אישור תב"ר מס'  56עבור התקני בטיחות ,ע"ס  ₪ 150,000במימון
משרד התחבורה ו ₪ 64,285 -במימון העירייה ,סה"כ תקציב 214,285
.₪
ה .אישור תב"ר מס'  57עבור מעגל תנועה הציונות דרור בזלת מערב ,ע"ס
 ₪ 350,000במימון משרד התחבורה ו ₪ 150,000 -במימון העירייה,
סה"כ תקציב .₪ 500,000
ו .אישור תב"ר מס'  58עבור התאמת בי"ס בגין ,ע"ס  ₪ 350,000במימון
משרד החינוך ,סה"כ תקציב .₪ 350,000
בעד (14) :משה סיני ,עדה אהרון ,שלום דראב ,סיגל שיינמן ,שרי סלע ,אלונה דור-קולן,
אבי סמובסקי ,יעקב אדמוני ,מיכאל מלמד ,פיני דניאל ,מתי יצחק ,יבגני מלמוד ,משה בן
טובים ,זכי קוממי.

מר משה סיני  -ראש העיר:

טוב ,חבר'ה ,אני עובר לסעיף  .3סעיף  3אנחנו בעקבות אישור של ועדת כספים אנחנו
מבקשים להעביר סכום של  80אלף שקל מאגף תרבות בעירייה למתנ"ס ,שמיועד להרחבת
נפח הפעילות של המתנ"ס ולהוצאות שקשורות גם באירועי הקיץ ,אני מבין חלקם .אין לנו
כאן ,בואו נאמר ככה ,היום אגף תרבות פעיל .למעשה הכסף הזה קיים בתקציב .המתנ"ס

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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רוצה ומייחל לכך שהוא ירחיב את נפח פעילותו .מונה גם עכשיו מנהל מתנ"ס ,הוא רוצה
להיכנס לתחומים חדשים ,להרחיב את הפעילות שלו לתחומים של ארץ ,מורשת ,דברים
בכיוון הזה ,אז מאחר וממילא הכספים האלה יועדו למכלול הנושא של תרבות ,המדובר כאן
בהעברה למתנ"ס .אם את רוצה עוד להוסיף עוד משהו ,סיגל,

מר פיני דניאל  -חבר המועצה:
 ...מה זה מנהל מחלקה ,למה לא יהיה מנהל מחלקה,

גב' סיגל שיינמן  -חברת המועצה:
היום יש סעיף תקציבי באגף התרבות שמיועד למנהל יחידת תרבות .הסעיף הזה לא מנוצל,

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
כי אין מנהל.

גב' סיגל שיינמן  -חברת המועצה:
אין מנהל.

מר פיני דניאל  -חבר המועצה:
הסעיף הזה נכנס רק השנה ,שנה שעברה הוא לא היה .למה הוא נכנס השנה?

גב' סיגל שיינמן  -חברת המועצה:
לא ,מה זה לא היה שנה שעברה? היה כל הזמן .היה מאיר  ...מה קרה לך? היה מאיר  ...הוא
היה מנהל ,הוא קיבל משכורת.

משתתף בדיון:
 2004לא היה מנהל.

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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גב' סיגל שיינמן  -חברת המועצה:
מה קרה לך? היה .זה תקציב שקיים ולא נוצל .המתנ"ס נכנס,

]מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול[

מר משה סיני  -ראש העיר:

חבר'ה ,אי אפשר ככה לדון .אף אחד שלא יעזור לשני .כל אחד שידבר בתורו ,ואנחנו נימנע
מעזרה מיותרת.

גב' סיגל שיינמן  -חברת המועצה:
המתנ"ס זקוק ,על מנת שיוכל לפתח ,אני מסבירה,

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
אבל חבר'ה ,אני רוצה להבין,

]מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול[

גב' סיגל שיינמן  -חברת המועצה:
אבי ,תשאל מה שאתה רוצה ,תן לי רק לסיים משפט .אתה כל כך עסוק בשאלה שאתה לא
מקשיב .אני רוצה להסביר .המתנ"ס ,נשאלה שאלה מדוע מעבירים את הכסף הזה ,לא על
ידך נשאלה ,בשביל מה צריך את הכסף הזה? המתנ"ס צריך להיכנס ,ורוצה להיכנס
לתחומים נוספים וחדשים על מנת לענות לצורכי התושבים .אם זה לסל תרבות יישובי ,אם
זה לפיתוח של ארץ מורשת ,אם זה לפיתוח של אוכלוסיות מיוחדות שאנחנו מקבלים הרבה
מאד כספים מהחברה למתנ"סים אם אני אוכל להראות שאני פותחת כזאת יחידה בתוך
המתנ"ס ,ובשביל זה אנחנו צריכים את הדברים האלה .במצב היום של המתנ"ס אני לא
מסוגלת לעשות שום דבר .וזאת הסיבה שמעבירים היום תקציב שהוא לא מנוצל באגף
התרבות למתנ"ס לפעילות שוטפת .זה הכל .עכשיו אני יענה על כל שאלה.

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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מר משה סיני  -ראש העיר:

חברים ,מישהו רוצה להתייחס? בבקשה אבי.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
אני מאמין ובטוח ,ולכן לדעתי זאת לא השאלה הראשונה ,שהמתנ"ס צריך כספים ,ויתקוף
אפיקים נוספים .למה אני ניסיתי ללכת ללוח? כי אני בסעיף של אגף תרבות ,שקודם כל ,כדי
שיגיע כסף למתנ"ס צריך להוציא אותו מאגף תרבות .נכון? אז אני שואל שאלה פשוטה,

]מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול[

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
רציתי לשאול שאלה פשוטה ,אגף התרבות ,מאיזה מסגרות בנוי?

גב' סיגל שיינמן  -חברת המועצה:
מהם המחלקות שיש לו?

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
כן.

גב' סיגל שיינמן  -חברת המועצה:
יש לו חינוך מבוגרים ,ספרייה ,זהו.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
כלומר ,יש לו  2מחלקות?

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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גב' סיגל שיינמן  -חברת המועצה:
יש לו אירועים ומתנ"ס.

]מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול[

גב' סיגל שיינמן  -חברת המועצה:
לא ,לא ,אבל זאת לא שאלה שהוא שואל .מה שהוא שואל ,יש בן אדם שאחראי על חינוך
מבוגרים?

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
נכון.

גב' סיגל שיינמן  -חברת המועצה:
אין בן אדם שאחראי על תנועות נוער .כל הפעילות של הנוער נעשית במתנ"ס.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
זאת אומרת ,אם את משרטטת את המבנה הארגוני של אגף תרבות אז יש לך מחלקה לחינוך
מבוגרים ,מחלקה שנקראת ספרייה ,ומחלקה שנקראת אירועים .מנהל מחלקת תרבות מהו?

גב' סיגל שיינמן  -חברת המועצה:
אין.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
רגע ,רגע ,אבל איפה הוא במבנה הארגוני .עזבי אין.

]מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול[

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
זה מנהל האגף?

גב' סיגל שיינמן  -חברת המועצה:
כן .צריך להיות מנהל אחד.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
כי כתוב פה מנהל מחלקת ...

גב' סיגל שיינמן  -חברת המועצה:
לא ,לא ,לא ,צריך להיות מנהל אגף ,שמתחת מנהל אגף יש חינוך מבוגרים ,ספרייה ,מתנ"ס.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
הבנתי .כלומר ,את מבינה מאיפה השאלה שלי נבעה?

גב' סיגל שיינמן  -חברת המועצה:
כן ,ברור.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
עכשיו שאלה שניה :האם המתנ"ס ,כשאת מציגה אותו כמחלקה באגף תרבות ,ואני שמח על
ההצגה הזאת,

משתתף בדיון:
הוא לא מחלקה .לא ,הפוך,

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
רגע ,תתנו לי לשאול את השאלה ,כי אני מוביל לאיזה כיוון מסוים ,תאמינו לי ,כי אני לא
שואל סתם שאלות ,ויבגני מחייך,

יבגני מלמוד  -חבר המועצה:
כי נראה לי שאני יודע לאן אתה מוביל.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
יפה .המתנ"ס הוא גוף ת.פ .אגף התרבות?

גב' סיגל שיינמן  -חברת המועצה:
כן ,אבל לא תחת מנהל אגף תרבות .הוא עצמאי.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
הוא עצמאי ,אבל הוא תחת הנחיה מקצועית של אגף תרבות.

]מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול[

גב' סיגל שיינמן  -חברת המועצה:
תחת מחזיק התיק.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
אני בעד .שתביני ,אני לא נגד ,אני בעד .אז אני בהחלט חושב,

]מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול[

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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גב' סיגל שיינמן  -חברת המועצה:
מה השאלה?

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
עכשיו אני אסביר לך למה אני שואל את השאלה.

גב' סיגל שיינמן  -חברת המועצה:
מה השאלה? אני לא מבינה.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
זה בדיוק השאלה .השאלה מה ההיגיון לקחת תקציב של אגף תרבות ולהעביר אותו
למתנ"ס? כי אם המתנ"ס ,אם היית אומרת לי שהמתנ"ס כפוף לאגף תרבות ,אז אין לי בעיה
לעשות פרצלציה תקציבית בתוך האגף .לקחת מחינוך מבוגרים ,לצורך העניין ,או מהספרייה
ולהעביר אותו למתנ"ס .זה נראה לי הגיוני ,זה נראה לי מכוון ,יושב ראש האגף יכול לעשות
ויסות תקציבי .אם את אומרת שהמתנ"ס מתנהל עצמאית ,והוא לא גוף ת.פ .אגף התרבות,
ישנה בעיה בהעברה תקציבית כזאת.

גב' סיגל שיינמן  -חברת המועצה:
אין בעיה .אין שום בעיה.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
יש כן בעיה .אני מתעלם מהפרסונות .חבר'ה ,הדיון הוא לא פרסונלי .מותר להעביר ,ואפילו
רצוי להעביר ,אולי החלטנו על זה ,להעביר מימון עירוני שנתי למתנ"ס .אין בזה בעיה .כמו
שאתם מעבירים למועצה הדתית ,מה שאני חושב שזה לא טוב ,אבל עושים .אבל לעשות את
המתנ"ס ת.פ .אגף תרבות ,אני אברך הראשון על זה ,כי זה קיים גם במקומות אחרים ,וזה
עובד טוב .אבל בפרצלציה הארגונית הקיימת היום אין להעביר תקציבים מאגף תרבות
למתנ"ס.

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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מר מתי יצחק – ס/מ"מ ראש העיר:
מה אתה ממליץ?

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
להכפיף את המתנ"ס לאגף תרבות .אם הבעיה לפתור את ניגוד העניינים של סיגל ,אז אני
לוקח את המתנ"ס ושם אותו באגף תרבות .נקודה ,סוף .ולא צריך להעביר תקציבים ...

גב' סיגל שיינמן  -חברת המועצה:
אבל זה לא הדיון להיום,

מר משה סיני  -ראש העיר:

אנחנו לא דנים במבנה הארגוני היום,

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
רגע ,אבל סליחה ,זה העברת תקציב .מה זה לא דיון במבנה הארגוני? אז אני נגד העברת
תקציב שאין לו אחראי .מה זה העברת תקציב? אולי תעבירי את השכר של מחזרי לטובת
הרווחה? למה לא לטובת הרווחה? לפחות זה בתוך העירייה ,למה להוציא את זה החוצה?
הייתי שם את זה ברווחה ,יותר טוב.

]מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול[

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
אבל זה לא אותו גוף.

משתתף בדיון:
מכבי ראש העין לא שייך לתרבות?

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
אבא של התרבות.

]מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול[

מר פיני דניאל  -חבר המועצה:
אבי ,בסך הכל אנחנו מדברים על סל התרבות העירונית ,אנחנו רואים את המתנ"ס ואגף
ביחד ,למרות שזה לא משתקף במבנה הארגוני .כאשר אני רואה את המתנ"ס כזרוע ביצועית
של אגף התרבות .אתה לא רואה את זה במבנה הארגוני ,ואתה לא רואה קשר ארגוני בין כל
האגפים ,בין כל המחלקות בעירייה ,ואתה צודק בראייה כוללת .אבל זה לא צריך להפריע
לנו לבצע דברים שצריך לבצע .עכשיו ,קיים תקציב של התרבות .מבחינתי כחבר מועצה,
כתושב ,בכל כובע שהוא לא מעניין אותי מאיפה ההוצאה הזאת תתבצע ,העיקר שהפעילות
תמומן על ידינו לפי התקציב שאנחנו אישרנו אותו .עכשיו ,תחליט אחרת ,בוא נעשה העברות
תקציביות בכלל ,בוא נקצץ את התרבות ונעביר במקום אחר ,אבל זה כבר סיפור אחר לגמרי.

משתתף בדיון:
לא ,הוא לא מתכוון לזה.

משתתף בדיון:
הוא בעד להוציא.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
להיפך ,אני אומר,

מר פיני דניאל  -חבר המועצה:
בוא נסתכל ברמה ניהולית,

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
בוא נסתכל ברמה ניהולית .יפה .אני העברתי עכשיו כסף לטובת המתנ"ס.

מר פיני דניאל  -חבר המועצה:
נכון .שמה היא הנהלת המתנ"ס?

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
מי יפקח על צריכת הכספים הזאת במתנ"ס?

]מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול[

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

יש פה טעות ,חברים .שימו לב מה שהסעיף אומר .הסעיף אומר :אנחנו למעשה מבטלים את
שכרו של מנהל מחלקת תרבות,

]מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול[

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

והעברנו את זה לפעילות תרבות,

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
איפה?

מר פיני דניאל  -חבר המועצה:
איזה פעולות תרבות? יש לנו מחלקה לחינוך מבוגרים,

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

אני אסביר .יש לנו סעיף :פעולות תרבות בעירייה ,כאשר אנחנו היום מבקשים מהמתנ"ס
שיבצע פעולות תרבות על סמך הדרישה שלנו .זה לא שאנחנו מעבירים סכום למתנ"ס
והמתנ"ס עושה בכסף הזה ...

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
זה התחכמות.

גב' סיגל שיינמן  -חברת המועצה:
לא ,אבי לא,

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
אתה יודע מה אתה מזכיר לי? את העמותה לשירותים חברתיים עם הסיפור של  ...עזוב .אני
אומר לך ,אם אתם רוצים לפתור את הבעיה ,טפלו בה במכלול.

]מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול[

מר משה סיני  -ראש העיר:

חבר'ה ,קדימה זכי,

עו"ד זכי קוממי  -חבר המועצה:

אני ,ככה ,בתחושה קשה שמנסים ,במילים עדינות ,לזרות חול בעיני החברים שיושבים פה
מסביב לשולחן .לדעתי כרגע מה שאנחנו עושים מקדימים תרגיל אחד בתרגיל הבא .אנחנו
מדברים כרגע למעשה לרוקן את אגף התרבות מהתקציב שלו .אנחנו בשלב א'  ...שלב ב' -
נסדר את העניין של הגב' סיגל שיינמן ,את אותו ניגוד עניינים בין היותה יושבת ראש אגף
תרבות ליושבת ראש דירקטוריון המתנ"ס .אז בשלב הבא ,אני כבר צופה ,זה יהיה למעשה
ביטול כל אגף התרבות בעיר.

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
מה? היא עוד לא התפטרה? פרומה אמרה ,היתה פה חוות דעת .ראש העיר תמיד שומע
לחוות הדעת של היועצת המשפטית שלו .הא? חוות הדעת המשפטית .חשבתי שהיא
התפטרה כבר.

מר יבגני מלמוד  -חבר המועצה:
אפשר לסיים את המשפט?

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
בבקשה.

עו"ד זכי קוממי  -חבר המועצה:

תרבות דיבור .וזה בדיוק מה שיקרה .הצעד הבא זה ביטול אגף התרבות לגמרי .אז קודם על
נעביר את הכסף ,נרוקן ,אחר כך בעצם מי ירצה את אגף התרבות?

]מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול[

עו"ד זכי קוממי  -חבר המועצה:

אני מצטער ,אבל אני רוצה להמשיך .יושב פה מבקר העירייה שאני לא מקבל את
ההתייחסות שלו בכלל לעניין הזה של ניגוד עניינים.

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
הוא לא מדבר.

עו"ד זכי קוממי  -חבר המועצה:

בעצם מה שעכשיו אתם אומרים ,אם מרוקנים ,במקום לתת את הכסף הזה למחלקות

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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נוספות ,אבי ,אותם מחלקות שמנית אותם מקודם בתוך אגף התרבות ,אתם אומרים בפועל:
אנחנו גם מרוקנים את המחלקות האלה ומבטלים אותם .כבר לא יהיה תרבות מבוגרים.

גב' סיגל שיינמן  -חברת המועצה:
מה פתאום?

מר משה סיני  -ראש העיר:

דקה ,חברים ,אני רוצה לשים סדר בדברים,

]מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול[

מר משה סיני  -ראש העיר:

חברים ,אני לא מסכים לשיטה הזאת,

עו"ד זכי קוממי  -חבר המועצה:

אני מוכן לקבל את אגף התרבות לידיים שלי.

מר משה סיני  -ראש העיר:

הבנתי שאתה מוכן.

עו"ד זכי קוממי  -חבר המועצה:

אני מבין שאתם רוצים לרוקן את אגף התרבות,

מר משה סיני  -ראש העיר:

אני מודה לך על המוכנות ,אבל לצערי הרב זה בלתי ישים כרגע,

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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עו"ד זכי קוממי  -חבר המועצה:

אז אני מדגיש שכל המהלכים האלה ,עם כל הצער שבדבר ,נועדו למעשה לדאוג לגב' סיגל
שיינמן ,ולא בדיוק לדאוג לתרבות בעיר .אין לי בעיות עם המתנ"ס ,שהמתנ"ס ימשיך לעשות
פעילות יפה,

מר משה סיני  -ראש העיר:

אני מציע שנהיה ענייניים ,ולא נתייחס לגופו של הבן אדם ,אלא לגופו של עניין .תיראו
חברים ,כל הנושא של ניגוד עניינים ,אני אמרתי את זה גם בישיבת הנהלה ,הדברים פתוחים,
אף אחד לא מסתיר כאן שום דבר .אתה חבל ,אני לא יודע אם היית בישיבת הנהלה ,לא
היית בישיבת הנהלה ,אז אם היית אז אתה מכיר אותם ,חבל שאתה אומר אותם פה רק
לצרכים כאלה או אחרים .אז אני מודיע לכם שהנושא של ניגוד עניינים נאמר,

עו"ד זכי קוממי  -חבר המועצה:

אז אני שואל :המהלך הזה לא נועד כדי להתגבר,

גב' סיגל שיינמן  -חברת המועצה:
לא,

]מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול[

מר משה סיני  -ראש העיר:

אבי ,אני מבקש ממך ,תשמע ,אם יש בעיה של ניגוד עניינים אז יש גם דרכים לפתור אותה.
זה לא קשור לזה בכלל ,זה לא קשור לזה,

]מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול[

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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מר משה סיני  -ראש העיר:

חברים ,הכוונה ,אי אפשר ככה ,חברים ,יש פה עניין פשוט לחלוטין ,יש פה שכר של מנהל,
בכלל זה היה בהתחלה מנהל אגף ,אנחנו ויתרנו על מנהל אגף מטעמי חיסכון,

עו"ד זכי קוממי  -חבר המועצה:

בוא נשתמש איתם,

מר משה סיני  -ראש העיר:

לא רוצה .אנחנו לוקחים את הסכום הזה ,חברים,

]מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול[

מר משה סיני  -ראש העיר:

אתם לא נותנים לגמור משפט אחד ,אי אפשר .אי אפשר לעבוד ככה ,באמת ,חברים,

גב' סיגל שיינמן  -חברת המועצה:
אלונה ,אל תזלזלי באנשים .את עושה דברים שממש לא בסדר.

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
תגידי לי דבר אחד,

]מדברות ביחד  -לא ניתן לתמלול[

מר משה סיני  -ראש העיר:

חברים ,אני לא רוצה להיכנס לדברים האלה .חברים ,אני מודיע,

]מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול[

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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מר משה סיני  -ראש העיר:

חברים ,אני מבקש להעלות את זה להצבעה ולהפסיק את כל הויכוחים האלה .מי בעד?

גב' אירית נתן  -מנכ"לית העירייה:

רגע ,רגע ,סליחה ,לבטל סעיף  1821399על סך  79אלף ש"ח שכר מנהל מחלקת תרבות
ולהוסיף לסעיף  1752750עבור פעולות תרבות ופעולות כלליות של המתנ"ס.

מר משה סיני  -ראש העיר:

מי בעד שירים את ידו.

גב' אירית נתן  -מנכ"לית העירייה:

מי בעד? עדה?

עו"ד עדה אהרון  -חברת המועצה:
כן.

גב' אירית נתן  -מנכ"לית העירייה:

שלום?

מר שלום דארב – סגן ראש העיר:
כן.

גב' אירית נתן  -מנכ"לית העירייה:

סיגל?

גב' סיגל שיינמן  -חברת המועצה:
כן.

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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גב' אירית נתן  -מנכ"לית העירייה:

שרי?

גב' שרי סלע  -חברת המועצה:
כן.

גב' אירית נתן  -מנכ"לית העירייה:

אלונה?

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
אלונה נגד.

גב' אירית נתן  -מנכ"לית העירייה:

אבי?

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
נגד.

גב' אירית נתן  -מנכ"לית העירייה:

אדמוני?

מר יעקב אדמוני – סגן ראש העיר:

בעד.

גב' אירית נתן  -מנכ"לית העירייה:

מיכאל?

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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מר מיכאל מלמד  -חבר המועצה:
נמנע.

גב' אירית נתן  -מנכ"לית העירייה:

פיני?

מר פיני דניאל  -חבר המועצה:
נגד.

גב' אירית נתן  -מנכ"לית העירייה:

מתי?

מר מתי יצחק – ס/מ"מ ראש העיר:
בעד.

גב' אירית נתן  -מנכ"לית העירייה:

יבגני?

יבגני מלמוד  -חבר המועצה:
בעד.

גב' אירית נתן  -מנכ"לית העירייה:

בן טובים?

מר משה בן טובים  -חבר המועצה:
נמנע.

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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גב' אירית נתן  -מנכ"לית העירייה:

זכי?

עו"ד זכי קוממי  -חבר המועצה:

נגד.

מר משה סיני  -ראש העיר:

אותי שאלת?

גב' אירית נתן  -מנכ"לית העירייה:

יש פה  8בעד.

מר משה סיני  -ראש העיר:

 8בעד .או.קיי .ההחלטה התקבלה.

החלטה מס' :2
מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות לבטל סעיף  1821399על סך  79אלף ש"ח ,שכר מנהל
מחלקת תרבות ,ולהוסיף לסעיף  1752750עבור פעולות תרבות.
בעד (8) :משה סיני ,עדה אהרון ,שלום דראב ,סיגל שיינמן ,שרי סלע ,יעקב אדמוני ,מתי
יצחק ,יבגני מלמוד.
נגד (4) :אלונה דור-קולן ,אבי סמובסקי ,פיני דניאל ,זכי קוממי.
נמנע (2) :מיכאל מלמד ,משה בן טובים.

מר משה סיני  -ראש העיר:

חברים ,אנחנו נעבור לנושא הבא,

מר מיכאל מלמד  -חבר המועצה:
הייתי מבקש מראש העיר בהזדמנות אחרת להקים ועדת תרבות שבאמת,

מר משה סיני  -ראש העיר:

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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אני ביקשתי גם מסיגל שיינמן שבישיבה הבאה של מועצת העיר תציג את המבנה החדש
שאנחנו מתכננים .זה לדעתי גם יפתור את הנושא של ניגוד העניינים שקיים .כל נושא ניגוד
העניינים מטופל במכתבים בינינו לבין משרד הפנים ,היועצת המשפטית לעירייה ,והנושא
הזה יבוא על פתרונו במהלך החודש הנוכחי ,ויבוא לציון גואל .הנושא הבא.

מר פיני דניאל  -חבר המועצה:
אני לפני חודשיים העברתי לך שאילתא בנושא רחוב עופרה מוזס.

מר משה סיני  -ראש העיר:

נדמה לי שהשבתי לך,

מר פיני דניאל  -חבר המועצה:
לא .אתה השבת לי על שאילתא אחרת.

מר משה סיני  -ראש העיר:

סליחה ,סליחה ,יש לי פה.

מר פיני דניאל  -חבר המועצה:
זה לא מופיע בלוח הזמנים של הישיבה ,וזה היה אמור להיות היום,

מר משה סיני  -ראש העיר:

א'  -אני מתנצל ,אבל גם אם זה לא הופיע בלוח הזמנים ,אז יש לי פה ,אני הכנתי לך,

מר פיני דניאל  -חבר המועצה:
אז אני מבקש שזה יעלה לדיון בישיבה הבאה.

מר משה סיני  -ראש העיר:

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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אין שום בעיה .אתה רוצה לקבל את התשובה?

מר פיני דניאל  -חבר המועצה:
בוודאי.

גב' אירית נתן  -מנכ"לית העירייה:

אתה רוצה להעלות את זה,

מר פיני דניאל  -חבר המועצה:
לא ,לא ,נעלה את זה לישיבה הבאה.

גב' אירית נתן  -מנכ"לית העירייה:

תבדוק אם אחרי התשובה אתה רוצה,

מר פיני דניאל  -חבר המועצה:
בישיבה הבאה בכל מקרה אני רוצה להעלות את זה .אחרי שאני קורא את זה ,אני אומר לך
עוד פעם ,בוודאי שאני רוצה להעלות את זה.

מר משה סיני  -ראש העיר:

טוב ,חברים ,הנושא של השאילתא טופל .חברים ,אני רוצה להזכיר פה שהיועצת המשפטית
לעירייה היא לא נמצאת פה ,אתם רואים ,היא פשוט בחו"ל .אבל אנחנו מנהלים את הישיבה
כאן ,ואני מבקש מאלונה דור-קולן בבקשה,

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
או.קיי .יש כאן סיפור של המדידות כבר שנה ,מעל שנה ,שנה ו  3 -חודשים שאני מבקשת
להעלות את ההצעה לסדר הזאת.

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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מר משה סיני  -ראש העיר:

ההצעה הספציפית הזאת?

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
ההצעה הזאת.

מר משה סיני  -ראש העיר:

אני חושב שיש בלבול .לא בדיוק את ההצעה הזאת.

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
למה?

מר משה סיני  -ראש העיר:

תבדקי איזה הצעה ראשונה העלית? מה ההצעה הראשונה?

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
אותה הצעה .כל הזמן את אותה הצעה.

מר משה סיני  -ראש העיר:

מה ביקשת?

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
שלא לעשות שינוי בנכס ,יבוטלו כל המדידות האחרונות לגבי נכסים בהם לא נעשו שינויים,
תוספות בניה ,ששטחי הנכסים יישארו כפי שהיו,

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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מר משה סיני  -ראש העיר:

את יכולה להסביר את זה?

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
בוודאי שאני אסביר.

מר משה סיני  -ראש העיר:

בבקשה תסבירי.

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
בוודאי שאני אסביר.

]מדברים ביניהם  -לא ניתן לתמלול[

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
צריך למדוד ,בגלל זה,

משתתף בדיון:

אה! צריך למדוד.

מר משה סיני  -ראש העיר:

אז בשביל מה למדוד?

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
צריך למדוד.

מר משה סיני  -ראש העיר:

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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אם לא נעשו שינויים ,למה למדוד?

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
בסוף  2003עיריית ראש העין,

מר פיני דניאל  -חבר המועצה:
חבר'ה ,אל תשימו לה רגל בכוונה עכשיו,

מר משה סיני  -ראש העיר:

לא ,אני לא שם שום רגל.

]מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול[

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
בסוף  2003עיריית ראש העין,

מר פיני דניאל  -חבר המועצה:
הסיפור על  ...עשית לי אותו דבר .תפסיק עם ההתנהגות הזאת ,ראש העיר,

מר משה סיני  -ראש העיר:

אני לא עשיתי .חבר'ה ,אנשים מעלים הצעה לסדר,

מר פיני דניאל  -חבר המועצה:
אתה מתייחס לכולם פה כחבורת שוטים .תתייחס בכבוד,

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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מר משה סיני  -ראש העיר:

אני אמרתי מילים כאלה?

מר פיני דניאל  -חבר המועצה:
עשית את זה כבר כמה פעמים בהתנהגות שלך,

מר משה סיני  -ראש העיר:

חבר'ה ,אני לא אמרתי ,אני רק אמרתי שתסביר את ההצעה,

מר פיני דניאל  -חבר המועצה:
תפסיק ,תפסיק.

מר משה סיני  -ראש העיר:

מה זה? יש בזה איזה שהוא  ...בעייתי? רק תסבירי את ההצעה על מה את מדברת.

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
או.קיי .קודם כל אני רוצה את הרקע ,כי יש גם חברי מועצה שאולי שכחו .הם כבר שכחו שב
 13 -בינואר חתמו כאן על בקשה להעלות את ההצעה לסדר  6חברי מועצה.

מר משה סיני  -ראש העיר:

את יכולה להראות לי רגע את ההצעה?

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
בוודאי.

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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מר משה סיני  -ראש העיר:

תראי לי רגע.

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
בסוף  2003עיריית ראש העין החלה לשלוח לתושבים הודעות שומה המסתמכות על מדידות
חדשות ולפיהן בדרך כלל גדלו חיובי הארנונה לתושבים בגלל הפרשי מדידה .בעקבות
ההודעות הנ"ל הגיעו אלי פניות רבות של תושבים שטענו שחוייבו שלא בצדק .חלק
מהתושבים התלוננו שלא בוצעו מדידות בביתם .אומנם ביקר אצלם מודד ,סוקר ,אך בפעול
הוא לא מדד כלום ,אלא רק הסתכל וצילם במצלמה דיגיטלית כהוכחה שביקר במקום .חלק
מהתושבים טוען שהתשריטים של העירייה שונים מהמצב בפועל .התשריטים ,לטענתם ,לא
תואמים את הבית שלהם .חלק אחר של התושבים טוען שהמודדים לא נכנסו לביתם על מנת
למדוד ,למרות שהדבר מחוייב בכדי לקבל תמונת מצב אמיתית .תושבים רבים הגישו עררים
אך נתקלו בסחבת ,או שלא נענו כלל .תושבים רבים קיבלו ,וממשיכים לקבל חיובים
רטרואקטיביים למרות התחייבות הגזבר שלא לחייב רטרואקטיבית למי שלא ביצע שינויים
במבנה.
בעקבות פניות התושבים בדקתי את ההסכם של העירייה עם חברת המדידות והתברר
שמעבר לליקויים הנ"ל ,חברת המדידות והעירייה פעלו בניגוד לתנאים הבסיסיים של
ההסכם .על פי סעיף  3בנספח ב' להסכם ,ויש לי את הכל למי שרוצה לראות,10.3 ,

מר משה סיני  -ראש העיר:

כן .מה אומר ההסכם?

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
העירייה היתה אמורה לערוך סקר מידגמי ,בקרה ,על ידי גורם שלישי ,כדי לאמת את
מימצאי סקר הארנונה ,ורק לאחר אישור בקרת האיכות תאשר העירייה את מוצרי המיפוי
שהתקבלו .על פי סעיף  2בנספח א' להסכם ,רק לאחר ביקורת איכות מידגמית על ידי
העירייה ניתן יהיה להפיק הודעות תשלום לתושבים ובהם פירוט השטחים לחיוב ,ללא חיוב

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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בפועל .לכל הודעה תצורף חתימת הסוקר ,מודד מוסמך ,ותאריך המדידה.
מבדיקה שערכתי התברר שלא בוצעה ביקורת איכות מידגמית .בתאריך  14ליוני  '04ביקשתי
מהמנכ"לית לקבל לידי את הדו"ח ,אך כמובן שהוא אינו בנמצא .כמו כן התושבים קיבלו
הודעות שומה ללא צירוף חתימת הסוקר ,המודד ,כמתחייב על פי ההסכם עם העירייה.
תושבים רבים אשר מדדו את בתיהם באמצעות מודדים מוסמכים ,שלא מטעם העירייה
מצאו הבדלים משמעותיים בשטח הנכסים ,כאשר בדרך כלל המדידות מטעם העירייה
הגדילו את שטח נכסיהם בזמן שלא נעשה בהם כל שינוי .התושבים פנו לעירייה על מנת
לתקן את המדידות ואת חיובי הארנונה ,אך הם נתקלים בסחבת מתישה ומכוונת לכאורה.
הליקויים הנ"ל גורמים עוול לציבור תושבים גדול ,הנאלץ לשלם תוספת ארנונה שלא על פי
השטח האמיתי של נכסיו חלק מהתושבים פתח בהליכים משפטיים כנגד העירייה ואילץ את
העירייה לתקן את השטח הנמדד ,אך לחלק גדול מהתושבים אין משאבים כספיים ,זמן
ואנרגיה כדי להתמודד עם המערכת העירונית ,מנגנון העירייה ,חברת הגביה וחברת
המדידות אשר מתישה אותו .הוא מוותר על זכויותיו ומשלם בלית ברירה .מעבר לעוול
שנגרם לציבור התושבים ,קיימת סכנה שכתוצאה מהמדידות הנ"ל העירייה תתבע על ידי
התושבים,

מר משה סיני  -ראש העיר:

רגע ,סליחה ,אני רק ,שאלת הבהרה .מה את קוראת עכשיו? מכתב שאת שולחת לנו? או שזה
פירוט הדברים שלך?

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
הדברים שלי.

מר משה סיני  -ראש העיר:

זה מה שאת אומרת עכשיו בישיבה?

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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הדברים שלי .מעבר לעוול שנגרם לציבור התושבים ,קיימת סכנה שכתוצאה מהמדידות
הנ"ל העירייה תתבע על ידי תושבים הן בתביעות פרטניות ,והן בתביעות ייצוגיות ,כך שהנזק
הכספי שייגרם לקופת העירייה עלול להיות גבוה לאין שיעור מתוספת הארנונה שתתקבל.
זאת מעבר לבזבוז הזמן והמשאבים למערכת העירונית .על פי סעיף  10בהסכם שבין חברת
המדידות לעירייה ,העירייה היא זו שתחוייב בהוצאות משפטיות כשמספר המשפטים יעלה
על  5משפטים בשנה .עשו עסק לא רע,

מר משה סיני  -ראש העיר:

אני רוצה שניה ,אלונה ,הטענה כאן מה? שהמדידות לא מדוייקות? לא נכונות? מטעים
בזדון? תנסי להתמקד.

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
הטענה כאן,

מר משה סיני  -ראש העיר:

רגע ,מה הבעיה עם המדידות? תסבירי לי .רגע ,חבר'ה אל תעזרו .אני רוצה להגיע למכנה
משותף .מה הבעיה עם חברת המדידות?

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
אני רק מבקשת לסיים.

מר משה סיני  -ראש העיר:

מה? שהיא עושה לא מדוייקות את טוענת? שהיא מטעה? מה?

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
העמלה שעיריית ראש העין משלמת לחברת המדידות נראית מופרזת ביותר ביחס לעמלות
שרשויות אחרות,

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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מר משה סיני  -ראש העיר:

אלונה ,רק דקה,

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
איך ראש עיר משלם  29%בשמן שאותה חברה,

]מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול[

מר משה סיני  -ראש העיר:

אני רוצה להתמקד .קודם כל אלונה ,לגופו של עניין ,מעבר למה שאמרת ,אני רוצה רק
לשאול אותך,

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
אני רוצה רק להגיד שההצעה הזאת באה לעשות צדק עם התושבים .לא יתכן שתושבים שלא
עשו שינוי בבית שלהם ישלמו על מה שהם לא עשו .על מטראז'ים,

מר משה סיני  -ראש העיר:

אצלך מדדו בבית?

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
אצלי בבית מדדו? אצלי לא מדדו.

מר משה סיני  -ראש העיר:

אני שואל .לא מדדו בבית?

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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אני כאן לא בגלל הבית שלי,

מר משה סיני  -ראש העיר:

לא ,אבל שאלה ,מדדו אצלך בבית?

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
את הבית שלי? לא מדדו.

מר משה סיני  -ראש העיר:

לא מדדו?

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
לא מדדו.

מר משה סיני  -ראש העיר:

אצל השכנים שלך בסביבה מדדו?

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
לא מדדו.

מר משה סיני  -ראש העיר:

לא מדדו?

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
את הבית שלי ובתים של הרבה מאד תושבים,

מר משה סיני  -ראש העיר:

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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לא מדדו אצלך?

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
לא נכנסו .המודדים לא נכנסו לבית .הם לא עמדו בכלל בהסכם שעיריית ראש העין חתמה,

מר משה סיני  -ראש העיר:

רגע ,אז הטענה ,מה הטענה? תעזבי רגע את ההסכם .אני רוצה לשאול אותך מעבר לניירות,

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
סליחה? זה צריך לעניין אותך ההסכם.

מר משה סיני  -ראש העיר:

אלונה ,דקה רגע ,דקה,

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
מכיוון שאתה היית צריך ,אתה היית צריך,

מר משה סיני  -ראש העיר:

תני לי לשאול אותך דבר פשוט ,עניינית ,לא להתווכח .מה את טוענת כאן? שהמדידות לא
מדוייקות? החברה לא עשתה את העבודה כמו שצריך? מה? מה הטענה?

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
חברת המדידות לא עשתה את העבודה שלה כמו שצריך .חברת המדידות לא נכנסה לבתים
ולא מדדה .אנשים הגיעו ,אני לא בטוחה בכלל אם הם מודדים מוסמכים אותם אנשים
שהגיעו,

משתתף בדיון:

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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חלק מהם לא.

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
הגיעו עם מצלמה דיגיטלית ,צילמו על מנת להצדיק שהיו במקום ,ולא יותר מזה,

משתתף בדיון:
צילמו .אז ביצעו מדידות.

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
מדידות? עם מה? עם מצלמה דיגיטלית? איזה בדיחה! אתה באמת מאמין למה שאתה
אומר?

מר משה סיני  -ראש העיר:

רגע ,אלונה ,אני רוצה להבין .מה? זה הטעיה של העירייה? הטעייה של הציבור? החברה לא
בסדר? מי לא בסדר פה? החברה לא בסדר.

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
מישהו פה לא בסדר .אני חושבת שאתה היית צריך לבדוק את המי לא בסדר ,עם הדאגה
הגדולה שלך לתושבים בראש העין.

מר משה סיני  -ראש העיר:

דקה ,תעזבי עכשיו את ,בואי נתמקד עניינית בעניין .את באה וטוענת שחברת המדידות מה?

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
אני באה וטוענת שנעשה עוול גדול לתושבים .לא מדדו את הבתים שלהם,

מר משה סיני  -ראש העיר:

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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לכל התושבים בעיר לא מדדו את הבתים?

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
להרבה מאד תושבים,

מר משה סיני  -ראש העיר:

כמה? כמה?

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
לא מדדו .אתה בטח יודע .כמה תביעות כבר קיבלנו.

]מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול[

מר משה סיני  -ראש העיר:

תן לי לחדד את העניין,

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
אני מדברת על אותם בתים,

גב' אירית נתן  -מנכ"לית העירייה:

תביעות משפטיות? איזה תביעות משפטיות? לא ידוע לי על תביעה משפטית אחת.

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
מה את מדברת?

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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גב' אירית נתן  -מנכ"לית העירייה:

תביעות משפטיות? הגזבר ,אתה יודע על תביעות משפטיות בנושא המדידות? אולי עררים
והשגות.

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

לועדת הערר אולי הגיעו,

מר משה סיני  -ראש העיר:

מי הגיש תביעה משפטית? פנו אליך ,את אומרת ,הרבה מאד תושבים .אלונה ,פנו אליך
הרבה מאד תושבים עם תביעות משפטיות .את יכולה לתת לי אחד?

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
תקשיב רגע ,אני מדברת,

]מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול[

מר משה סיני  -ראש העיר:

שהיא תגיד לי למה היא מתכוונת .זה הצעה לסדר שלה,

]מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול[

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
על נכסים שלא נעשה בהם שום שינוי .על אותם נכסים שלא נעשה בהם שינוי,

מר משה סיני  -ראש העיר:

אז מה? לא למדוד אותם?

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
תמדוד אותם .לא מדדת .אתה גובה יותר כסף ולוקח יותר מטראז' .לא מדדת.

מר מתי יצחק – ס/מ"מ ראש העיר:
את אומרת שאת רוצה שהעירייה תצא למדוד,

]מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול[

מר משה סיני  -ראש העיר:

לא הבנתי .למדוד אותם או לא למדוד אותם?

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
תקשיב,

מר משה סיני  -ראש העיר:

את אומרת שלא מדדו .אלונה ,אני רוצה הגיונית שתסבירי לי ,מה? מה?

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
אני רוצה ,אני רוצה ,בבית שלי לא מדדו.

מר משה סיני  -ראש העיר:

את רוצה שימדדו אצלך ,אלונה?

]מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול[

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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גב' סיגל שיינמן  -חברת המועצה:
 ...בבית של אדם  Xלא מדדו .מה את רוצה שיעשו? אני רוצה להבין.

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
הכל כתוב .אתם יכולים להצביע,

גב' סיגל שיינמן  -חברת המועצה:
אבל לא הבנתי,

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
בעד ,ואתם יכולים להצביע נגד.

מר משה סיני  -ראש העיר:

מה יש פה להצביע? לא הבנתי על מה להצביע.

מר מתי יצחק – ס/מ"מ ראש העיר:
מה מהות הבקשה?

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
מהות הבקשה - 1 :לעשות צדק עם התושבים - 2 .למנוע,

מר משה סיני  -ראש העיר:

זה הצעה לסדר.

גב' סיגל שיינמן  -חברת המועצה:
אבל מה את רוצה שיעשו?

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
למנוע הוצאות משפטיות,

מר מתי יצחק – ס/מ"מ ראש העיר:
היא רוצה שהמודדים יצאו לשטח לערוך מדידות .בסדר .אדוני הגזבר ,מחר תאמר למנהל
המדידות שיצא מחר בראש העין במקומות שהיא מציעה,

מר משה סיני  -ראש העיר:

שנצביע על זה? על מה שנצביע? שיצאו למדוד? שלא יצאו למדוד? מה? על מה?

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
אני ביקשתי,

גב' סיגל שיינמן  -חברת המועצה:
אם לא מדדו אצלך את מבקשת שיבואו למדוד?

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
אני לא מדברת עלי.

מיכאל מלמד – חבר מועצה:
לטובת התושבים ,יש בעיה ,שכשתושב מערער על מדידה שהוא קיבל הוא מתחיל תהליך
שלא נגמר ,ותהליך של סחבת .מה זה אומר? שהוא בא לגביה ואומר חברה ,הבית שלי הוא
 100מ' ,קיבלתי מגרש של  120מ' ,הוא צריך להודיע שהבית שלו  100מ' .אז הוא צריך
להביא מודד ,או לבקש מהחברה שתעשה מדידה נוספת .החברה באותו רגע מבקשת פיקדון
להפקיד בלבד .ואם יוכח שהם טעו ,אז הם יחזירו את התיק.

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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משתתף בדיון:
פיקדון כספי?

מיכאל מלמד – חבר מועצה:
פה צריך ,פה גם בזה צריך לתקן .את זה צריך לתקן.

משתתף בדיון:
אבל זה החוזה איתם.

מיכאל מלמד – חבר מועצה:
בנאדם לא צריך לשלם.

משתתף בדיון:
הוא לא משלם ,הוא מביא שיק לפיקדון.

מיכאל מלמד – חבר מועצה:
אני לא יודע ,אני שמעתי מחלק מהתושבים שביקשו גם תשלום.

משתתף בדיון:
אין דבר כזה.

משה סיני – ראש העיר:
חברים ,בואו נעשה סדר ,זה לא הנושא הזה ,פה זה משהו אחר לגמרי.

מיכאל מלמד – חבר מועצה:
עד שאותה חברה יוצאת למדידה נוספת לוקח הרבה זמן .וזה לוקח הרבה מאוד זמן ,גם
במקרים אישיים שאני באתי עם תושבים לשם ,אני יכול לדבר על  3-4חודשים שעדיין לא

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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יצאו למדידה נוספת מקבילה למה שהתושב ערער .עכשיו ,בדברים האלה צריך להתעדכן.

משתתף בדיון:
עזוב רגע ,אנחנו מדברים על השיטה של...

מיכאל מלמד – חבר מועצה:
עזוב.

משתתף בדיון:
אז עכשיו מורידים מהסיפור של אלונה?

מיכאל מלמד – חבר מועצה:
אני מדבר עכשיו על מקרים.

משתתף בדיון:
אתה מדבר בכלל?

מיכאל מלמד – חבר מועצה:
כן.

משתתף בדיון:
לא קשור למה שהיא?

מיכאל מלמד – חבר מועצה:
לא ,לא קשור.

משתתף בדיון:

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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אין שום קשר?

מיכאל מלמד – חבר מועצה:
לא קשור .עכשיו ,אם יש תנאים נלווים ,אם יש תנאי נוסף במדידות שהעירייה צריכה
להוציא סקר ,שבאמת החברה הזאת עושה את המדידות נכון ,אז צודקת אלונה בעניין הזה.
ובאמת צריך להביא מישהו נוסף שיעשה בדיקה מדגמית אם החברה הזאת אכן פועלת כמו
שצריך .אז אפשר להקים ועדה או איזה שהיא חברה.

משה סיני – ראש העיר:
בוא בתמצית אנחנו רוצים להתקדם לנושא העיקרי.

עו"ד זכי קוממי – חבר מועצה:
אני בזמנו העברתי ,אפילו שאני לא מתעסק בנושא הזה ישבתי ועשיתי קצת שיעורי בית,
והעברתי איזה חוות דעת משפטית ליועצת המשפטית של העירייה ,שמשתרעת כמדומני על
 3-4עמודים ,מלווה בפסיקה ענפה בעניין הזה שלא ניתן לגבות בכלל ,או לפחות לא ראיתי
שנגבה ארנונה רטרואקטיבית .ובבדיקות נוספות שנעשו גם לאחר המועד הזה עדיין העמדה
נותרה אותו דבר ,שאין גביה של ארנונה רטרואקטיבי ,אין דבר כזה ,ולא קיים דבר כזה .אני
קיבלתי את תגובת היועצת המשפטית.

משה סיני – ראש העיר:
רק אם נתמקד .יש לך משהו לגופו של ההצעה שלה?

עו"ד זכי קוממי – חבר מועצה:
זה קשור לנושא ,זה בדיוק קשור לנושא .וגם תגובתה של היועצת המשפטית שקיבלתי לא
היה בה ,אני מצטער עם כל הכבוד ,לא היה בה דבר כדי להפריך את הטענות שאני כתבתי
בעמדה שהעברתי לה .עכשיו ,הנקודה היא כזו ,ולכן אני חושב שאולי אלונה שגתה בהצעה
שהעלתה ,ההצעה היתה צריכה להיות הרבה יותר עניינית .כוונתי היא שצריך לבטל את
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הדרישה לתשלום רטרואקטיבי מהתושבים .אפשר להתחיל מהיום ,עשינו מדידות ,מתברר
שיש הגדלה של נכס מסויים ,אז להתחיל מהיום שהבנאדם משלם .לבוא לדרוש
רטרואקטיבי שנתיים ,שאני בכלל לא יודע אם הוא בנה את זה חודשיים לפני המדידה.

משתתף בדיון:
שנה בלבד.

עו"ד זכי קוממי – חבר מועצה:
עד כמה שאני יודע גבו שנתיים] .מדברים ביחד[.

מר משה סיני – ראש העיר:
אני רוצה עניינית שתתייחסו למה שהגברת קולן העלתה פה ,להצעה שלה.

משתתף בדיון:
זה לא הצעה להצבעה.

מר משה סיני – ראש העיר:
זה דיון ,זה לא להצבעה בכלל.

עו"ד זכי קוממי – חבר מועצה:
לכן אני חושב ,מה שכן צריך להעלות פה להצבעה ,זה העניין של לבטל את הגביה
הרטרואקטיבית.

מר משה סיני – ראש העיר:
זה לא עכשיו העניין.

עו"ד זכי קוממי – חבר מועצה:

"חבר"  -למען הרישום הטוב

84

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס'  41/11מיום 2/8/2005

בסדר ,אני רק אומר שהצעה כזו צריכה לבוא .לבטל את התשלומים רטרואקטיבים.

גב' אלונה דור קולן – חברת מועצה:
במבנה שלא נעשה בו שינוי ]מדברים ביחד[ .אם היו נכנסים פנימה ,ומודדים כמו שצריך הרי
מדדו לפני.
]מדברים ביחד[.

מר משה סיני – ראש העיר:
אני מקבל את ההצעה של פיני.

מר משה בן טובים – חבר מועצה:
ברשותך ,חברת אורהייטק שעשתה פה את המדידות משך מספר שנים ,אני חושב שהם כבר
סיימו את העבודה שלהם .הם כבר מדדו מספר שנים ,ועכשיו מה שקורה בפועל הם חוזרים
שנית לאותם בתים שהם היו .וזה נודע לי על ידי תושבים .עכשיו ,העמלה שהם מקבלים ,הם
מקבלים עמלה של למעלה מ.29% -

משתתף בדיון:
ומי החליט על זה?

מר משה בן טובים – חבר מועצה:
אני לא מדבר על העמלות .תן לי לסיים .צריך לבטל ,צריך לסיים.

גב' אלונה דור קולן – חברת מועצה:
כבר מזמן היה צריך לזרוק את אותה חברה.
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מר משה סיני – ראש העיר:
למה?

גב' אלונה דור קולן – חברת מועצה:
למה? היא לא עמדה בהסכם.

מר משה סיני – ראש העיר:
מה זאת אומרת?

גב' אלונה דור קולן – חברת מועצה:
היא לא עמדה בהסכם ,תבדוק את ההסכם.

משתתף בדיון:
העירייה לא עמדה בהסכם ,אל תתבלבלי.

גב' אלונה דור קולן – חברת מועצה:
רגע אחד.

מר משה סיני – ראש העיר:
רגע ,לא הבנתי ,למה? רגע דקה.

גב' אלונה דור קולן – חברת מועצה:
אם אתה שמעת שהם לא נכנסו לבתים ,ולא מדדו.

מר משה סיני – ראש העיר:
לא ממדו בכלל ,לא נכנסו לבתים ,לא הבנתי מה זה?
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משתתף בדיון:
מדדו מבחוץ.

מר משה סיני – ראש העיר:
כמה באחוזים? מדדתם?

גב' אלונה דור קולן – חברת מועצה:
מה אתה מיתמם בכלל?

מר משה סיני – ראש העיר:
לא ,כמה הם לא נכנסו.

גב' אלונה דור קולן – חברת מועצה:
מה אתה מיתמם?

מר משה סיני – ראש העיר:
מה הם לא נכנסו בכלל ,לא מדדו?

מר יבגני מלמוד – חבר מועצה:
רגע ,הייתם ...שבא והסביר והציג את שיטות העבודה ואת הכל ,אתם שמעתם את זה?

פיני דניאל -חבר מועצה:
אז מה? הסבירו לך פה גם על המ"ר לפני חודשיים ,אמרו את כל האמת? לא ,לא שיקרו ,הם
אמרו את כל האמת.
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מר יבגני בלמוד – חבר מועצה:
מה הוא אמר על הבתים שהוא לא נכנס לתוכם מסיבה א' ,ב' ,ג' ,ד'?

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
עזוב ,נו יש לי פה עדויות של אנשים בשבועה .הוא עובד על אנשים בעיניים ,תפסיק נו.

מר משה סיני – ראש העיר:
מי עובד על אנשים בעיניים?

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
החברה הזאת.

מר משה סיני – ראש העיר:
עובדת על אנשים בעיניים.

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
אני תכף אסביר.

מר משה בן טובים – חבר מועצה:
רגע ,עוד לא סיימתי .לכן אני אומר שחברת אורהייטק סיימה את עבודתה בראש העין,
וצריך למעשה.

גב' סיגל שיינמן – חברת מועצה:
היא לא סיימה ,אתה רוצה שהיא תסיים.
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מר משה בן טובים – חבר מועצה:
לא ,היא צריכה לסיים את העבודה ,למעשה היא כבר סיימה .כך אני הבנתי ,הם סיימו את
העבודה .מה שצריך בפועל ,מה שקורה בפועל הם חוזרים פעם שניה לבתים שכבר מדדו.
אוקיי ,רגע ,מה שקורה יש לנו פקח בעירייה ,הוא יכול לעשות את המדידות אם מישהו בא
אם תושב בנה עם תוספת נכון בשנה הזאת .אין צורך להעסיק חברה ולשלם לה אחוזים כל
כך גבוהים כל זמן שאנחנו בעירייה יכולים לעשות את זה.

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
הם לא נכנסים פעם שניה ,לא קיבלו אישור מהעירייה להיכנס פעם שניה למדוד.

מר משה בן טובים – חבר מועצה:
אני שמעתי את זה גם ממחלקת הגביה.

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
לא נכנסו ,מה פתאום.
]מדברים ביחד[.

מר משה סיני – ראש העיר:
הבנו ,אני רוצה לחדד את העניין .אתה אמרת עובדים על אנשים ,החברה עובדת על אנשים
בעיניים תסביר.

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
טוב ,אני רוצה להגיד כמה דברים בעניין הזה .התחלתי לטפל בזה כבר ב ,2003 -זה לא
התחיל בסוף  ,2003המדידות הראשונות נשלחו לאנשים כבר בתחילת  2003ואז היה הנגלה
הראשונה בשכונת נווה אפק ,ומשם התחיל כל התהליך .כבר בהתחלה היו סימני שאלה
לתושבים שקיבלו את זה .והם נתקלו במספר דברים שאני אפרט אותם.
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מר משה סיני – ראש העיר:
מתי התחילו המדידות?

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
 .2003אנחנו קיבלנו את החבילה הראשונה בתחילת .2003

מר מתי יצחק – ס/מ"מ ראש העיר:
המנה שלכם ,נווה אפק התחילה ב .2003 -ב 2002 -התחילו המנות בראש העין הותיקה .זה
הלך עלפי כמה מנות לאורך זמן 10 .מנות נדמה לי.

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
לאורך כל התקופה הזאת אני מקבל עשרות פניות ,ואני לא מדבר בכמויות של מאות ,לא
מדבר בבודדים עשרות פניות עם הרבה סימני שאלה ,חלקם נבדקו ישירות מול אורי ומול
הגזבר וחלקם עלו כל מיני סימני שאלה של הקריה .יכולים לטפל יכולים לעזור לתושבים
ואפשר לעשות דברים .ישנן בעיות שלכאורה הן לא תקינות ,זאת אומרת שהחברה כאילו לא
עומדת על פי הנתונים של התושבים בהגדרות של איך הם צריכים לבצע את המדידה .בחלק
מהמדידות לא הופיעה חתימה של מודד בכלל .בחלק מהמדידות לא הופיעה הודעה של
מודד מוסמך.

מר מתי יצחק – ס/מ"מ ראש העיר:
זה טכני.

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
זה לא טכני.

"חבר"  -למען הרישום הטוב

90

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס'  41/11מיום 2/8/2005

מר מתי יצחק – ס/מ"מ ראש העיר:
המדידה נערכה?

גב' אלונה דור קולן – חברת מועצה:
לא נערכה מדידה.

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
אולי לא .אם זה לא מודד מוסמך אז זה לא קביל בבית משפט.

מר מתי יצחק – ס/מ"מ ראש העיר:
אבל זה לא משקף.

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
כשאתה מתדלק מיכלית ובא אליך עכשיו חאפר אתה סמוך ובטוח שהכניסו לך דלק נכון
למיכל? לא .אני לא רוצה לעבוד עם חפרים ,והחברה לא רוצה לעבוד עם חפרים ,וגם
העירייה לא צריכה לעבוד עם חפרים.

מר מתי יצחק – ס/מ"מ ראש העיר:
לא ,אתה אומר נתונים של התושבים .איזה נתונים יש לתושבים?

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
אתה מקבל דוח עם מה לשלם ,לא מופיע חתימה למטה ,אתה יודע עכשיו אם זה מודד
מוסמך או לא? אתה יכול ללכת עכשיו לאינטרנט ולמשרדי הממשלה.

מר מתי יצחק – ס/מ"מ ראש העיר:
נניח תהיה החתימה.
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מר פיני דניאל – חבר מועצה:
אז אני יכול ללכת ולבדוק אם מדובר במודד מוסמך .אני יכול להיות רגוע שאני כעירייה
נתתי את השירות הנכון ,עבדתי על פי החוק ,יותר חשוב מהכל .אוקיי .בחלק מהמקרים
אנשים הביאו לי ,ואתה מכיר את זה יותר טוב ,הדגם של הבית שלך בראש העין ,והדגם של
הבית של שרי והדגם של הבית שלי וגם של סיגל ,המבנה שלנו אותו דבר ,גם של אבי ,וגם
של אלונה ,כולנו אותו דגם ,אוקי .אתה רואה שלושה ארבעה מסמכים של המודדים
שבכולם אותו נתון של הקירות.7-11 ,7-11 ,7-11 ,7-11 ,

גב' אלונה דור קולן – חברת מועצה:
מה זה אומר?

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
לא קיים דבר כזה במציאות של מדידות .מה זה אומר? שיכול להיות שמה שנעשה ,לקחו
צילום  ,העבירו אותו מאחד לשני וקדימה ,חסכתי עבודה ,לא מדדתי ,לא עשיתי שום דבר
שאני צריך להשקיע אנרגיה .עכשיו ,אני אומר זה דברים שצריך להיבדק .מה עוד צריך
להיבדק? אדון נכבד ,מר דור ,דיויד דור ,שותלים לו מרתף בבית .שותלים לו מרתף בבית,
הוא מגיע הוא מקבל את המסמכים .לא עשה שום שינוי בבית ,לא עשה שום דבר .ואתה
אולי גם מכיר אותו אישית ,הבנאדם רועד כשהוא מתחיל לדבר על הדבר הזה .הבנאדם
בתהליכים מול אורי ,ומול החברה ומול.

מר מתי יצחק – ס/מ"מ ראש העיר:
איפה הוא גר?

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
ברחוב פולג  .87ואתה יודע מה ,התנהגות בזויה .אין לו ,שתלו לו ,עכשיו מה אני מקבל את
המסמך אני רואה את זה .והיות ואני מטפל בהרבה תביעות כאלה אז אני רואה תוך שניה,
מה שגם אורי לא ראה ,שזה לא הבית שלו בכלל .הוא לא בית קיצוני ,הוא בית באמצע של
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המבנה .אז באו ונתנו לו שרטוט אחר לגמרי.

משתתף בדיון:
ואולי זה טעות בכתובת.

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
אין טעות בכתובת ב 30 -מקומות ,יש טעות ,1,2טעות אנוש ,מקבל ,יכול להיות .אבל היתה
גם תופעה מחפירה שהעירייה היתה אחראית עליה .על מנת לעמוד בלוחות זמנים ,בדצמבר
שנה שעברה ,הלכה העירייה וזרקה הנה תשאל את הגזבר .עשו עבודה מאומצת מאוד
בגזברות .עשו עבודה מאומצת על מנת לעמוד בשנת  2004וזרקו לאנשים את הדרישות
תשלום לתוך החצרות ,בא אלי בנאדם מראה לי חצי ימים של דצמבר ,זה גשם ,חלק קיבלו,
חלק לא קיבלו .ומי שלא קיבל ,אחרי זה אומרים לו הי ,אתה לא עומד בלוחות הזמנים .אז
זה גם התנהגות שלנו כעירייה ,ודיברנו על זה כבר רחבעם ואני .הלחץ הזה לא היה צריך
לגרום לעשות דברים שהם לא רציניים ,לא נראים טוב בעיני התושבים .מה עוד? עוד דוגמא,
איפה אתה? עכשיו אני ,לא רוצה כבר לדבר על העמלה .זה באמת זה לא בעיה שלנו ,זה בעיה
של מי שחתם על זה ,מי שעשה את הטעות הזאת.

גב' שרי סלע – חברת מועצה:
פיני שניה ,ברשותך .שניה ,אני מבקשת פסק זמן.

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
מה עשיתם לאבי כשהוא הלך לשם?

גב' שרי סלע – חברת מועצה:
אני מבקשת ממך.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
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ועוד רציתי לעזור לסיגל.

גב' שרי סלע – חברת מועצה:
אני מבקשת ממך פיני .עלה כאן נושא לסדר היום,ואנחנו בעצם הופכים את זה לדיון ענייני
בנושא .הדיון בנושא בכנות הוא נרחב עוד הרבה מעבר למה שאתה מציג אותו כאן.

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
אבל זה ההזדמנות סוף סוף לדבר על זה ,אף אחד לא רוצה לדבר על זה.

גב' שרי סלע – חברת מועצה:
]מדברים ביחד[

גב' אלונה דור קולן – חברת מועצה:
מכתבי איום אני קיבלתי מהעורך דין של חברת המדידות .מכתב איום אני קיבלתי מהעורך
דין.

משתתף בדיון:
למה?

גב' אלונה דור קולן – חברת מועצה:
גם הוא קיבל.

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
אנחנו מנסים לעזור לתושבים ,אנחנו מקבלים מכתבים מהחברה.
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משתתף בדיון:
איום?

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
כן ,זה איום .כשהוא מאיים לתבוע אותי על משהו שאני מנסה לעשות .זה מכתב איום .אין
מילה אחרת ,והוא עוד יחטוף ממני על זה ,זה לא מעניין אותי .מעניין אותי משהו אחר
לגמרי.

מר משה סיני – ראש העיר:
אבל אני מניח שגם אתה וגם אלונה ,גם אתם אומרים שזה טעויות ,הרי אתם לא מתכוונים
שזה טעויות במזיד ,נכון?

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
לא ,זה במזיד אני אומר ,אני חושד ,אני לא אומר.

גב' אלונה דור קולן – חברת מועצה:
זה לא  ,1,2,3לא למדוד ,לתת סקיצות ותשריטים.

מר משה סיני – ראש העיר:
זה במזיד?

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
אני חושד שכן.

מר משה סיני – ראש העיר:
אני שואל אותך ,זה במזיד?
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גב' אלונה דור קולן – חברת מועצה:
נו ,באמת?

מר משה סיני – ראש העיר:
לא ,אל תגידי לי נו באמת .זה במזיד? זה במזיד ,אני שואל אותך .רגע אחד ,זה במזיד
אלונה? את אמרת שזה,

גב' אלונה דור קולן – חברת מועצה:
אני יכולה לשער ולחשוד ,זה ניסוח ,כן זה הניסוח שלי ,כך אני מתנסחת ,תתנסח איך שאתה
רוצה.

מר משה סיני – ראש העיר:
אז זה במזיד או לא במזיד?

גב' אלונה דור קולן – חברת מועצה:
אני אמרתי את מה שאמרתי.

מר משה סיני – ראש העיר:
לא שמעתי.

גב' אלונה דור קולן – חברת מועצה:
אתה לא שומע טוב?

מר משה סיני – ראש העיר:
אני לא ,את אמרת את מה שאמרת ואני לא שמעתי מה שאמרת .זה במזיד או לא במזיד? זה
במזיד או שלא.
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גב' אלונה דור קולן – חברת מועצה:
אני לא רוצה לענות לך בכלל.

משתתף בדיון:
אלונה ,כמה מתוך  10,000בתים.

גב' אלונה דור קולן – חברת מועצה:
לא רוצה לענות לך .יש גבול למה שמותר לך.

מר מתי יצחק – ס/מ"מ ראש העיר:
פיני אתה מכיר את ההסכם.

מר משה סיני – ראש העיר:
שאלתי שאלה.

גב' אלונה דור קולן – חברת מועצה:
חצוף.

משתתף בדיון:
אלונה ,תביני ,מתוך  10,000בתי אב,

גב' אלונה דור קולן – חברת מועצה:
מה אתה אומר? איזה סנגור הפכת להיות.

מר מתי יצחק – ס/מ"מ ראש העיר:
תקשיבי ,את מצטיינת להיות עוזרת לציבור ,אבל את לא מתמקדת בעניין ,עם כל הכבוד לך.
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גב' אלונה דור קולן – חברת מועצה:
איזה עניין? זה העניין.

מר מתי יצחק – ס/מ"מ ראש העיר:
זה לא העניין.

גב' אלונה דור קולן – חברת מועצה:
העניין שנתנו לחברת המדידות הזאת לעשות קופה על גב התושבים.

מר מתי יצחק –ס/מ"מ ראש העיר:
מי נתן לה? מי זה?

גב' אלונה דור קולן – חברת מועצה:
אני שנה וחצי מתריעה.

משתתף בדיון:
]לא ברור[.

גב' אלונה דור קולן – חברת מועצה:
כשאני באתי ,ואמרתי בואו נעלה ,הנה פעם ראשונה שמעלים ,מדברים .פעם הוא אמר י"ז
בתמוז ,הנה ,יש לי פה] .מדברים ביחד[ כל פעם הוא דחה במשך שנה שלמה את הישיבה
הזאת.

מר משה סיני – ראש העיר:
אני מציע שרחבעם ,רגע ,רחבעם תסכם.
]מדברים ביחד[.
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גב' אלונה דור קולן – חברת מועצה:
זו הצעה שאני הצעתי ,ואני מבקשת להעלות אותה להצבעה] .מדברים ביחד[ .כשנוח לך
אתה ראש העיר ,וכשלא נוח לך אתה מאשים את יגאל יוסף ,נכון? כשנוח לך זה יגאל יוסף,
וכשלא נוח לך זה אתה ולהפך ,תחליט כבר.

מר משה סיני – ראש העיר:
להפך ,אני לא רוצה להאשים אותו .למה לדון על מה שהוא עשה חברים .בשביל מה?

גב' אלונה דור קולן – חברת מועצה:
תפסיק כבר ,בחייך .תפסיק להיתמם.

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
אלונה ,תני לי שניה .תראו ,אני כבר בשיחות שלי עם הגזבר בעבר ,דובר על זה שבתים
שנמדדו מחדש ולא נעשה בהם שום שינוי ,וזה פחות מ 4 -מ' תוספת ,לא תגבה גבייה
רטרואקטיבית .אכן הומצאו הדברים ,אתה שומע ,משה? זה מה שאומרת אלונה זה בדיוק
הדבר הזה .בתים שנמדדו ויש הצהרה שלא נעשה בהם שום שינוי ,אבל המדידה מגלה
פתאום סטייה ,אז א' לגבי המדידה הערתי את הערותיי לגבי הצורה שמדדו ,שכנראה היא
שגויה ,היא תקלה .אבל לעצם העובדה ,גם סיכון של הגזבר בזמנו שעד  4מ' לא תהיה גביה
רטרואקטיבית .מה שאומרת הגב' אלונה דור קולן ,והיא צודקת ,שבגלל ששיטת.

מר משה סיני – ראש העיר:
חברה ,אי אפשר ככה.

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
אני מנסה לסגור את זה .אני מנסה רק לסגור את הפינה .מה שאומרת אלונה ,ואני מסכים
איתה במאת האחוזים בקטע הזה .היות ושיטת המדידה היא בעייתית ,והיות ויש לנו ראיות
לכאורה לתקלה בשיטת המדידה ,הסטיות של  4מ' הם מתחילות להיות סטיות מוזרות
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כאלה .אנחנו אומרים דבר פשוט ,מה שאומרת אלונה במקרים האלה של עד  4מ' לא לשנות
את מידת הבית בכלל .לא לגבות מהם גם בתוספת הנוספת.

מר משה סיני – ראש העיר:
זה פרשנות ,היא לא כתבה  4מ'.

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
רטרואקטיבית הגזבר כבר קיבל את התפיסה הזאת ,אין רטרואקטיבית עד  4מ' .אם יש
שינוי של  40מ' ונעשה שינוי בבניה ,ישלם על פי חוק ,אין חוכמות עם הדבר הזה.

מר משה סיני – ראש העיר:
תכף אני גם אתייחס לזה ,אבל אני רוצה ש ,בואו נתקדם.

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
שורה אחרונה .היות ומועצת העיר אישרה את זה בזמנו.

עו"ד זכי קוממי – חבר מועצה:
אבל זה לא אומר שכל מה שהיא.

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
אבל זו בעיה משפטית.

מר משה סיני – ראש העיר:
זה לא דיון על זה ,בשביל מה עכשיו.
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מר פיני דניאל – חבר מועצה:
לא ,זה בעיה משפטית .לעצם העובדה ,היות והדברים עולים על השולחן ,ואתה רואה את
הסוג של הבעיות ואלונה מכירה את זה ,וגם חברי מועצה אחרים מקבלים את הדברים
האלה .אני כן קורא לך ,לא במסגרת קבלת החלטה עכשיו בדיון הזה ,אלא כן ללכת לכיוון,
וזה לא מצחיק של ועדת בדיקה חיצונית שתבדוק עניינית ותיקח ותראה .יכול להיות
שאנחנו נוכל לקבל אפילו מהחברה חזרה כספים .יכול להיות שההכנסה שלך תגדל .שווה לך
את הבדיקה הזאת בשביל התושבים? שווה לך את הבדיקה הזאת בשביל קופת העירייה.
ושווה לך בשביל השקט שלך לעתיד ,כי בית אחרי הבדיקה אתה חותם וזהו שישלם לאורך
השנים.

מר משה סיני – ראש העיר:
מה שאני מבקש אחרי כל הדיון חברה ,אני רוצה שרחבעם תתייחס לנושא הזה בפאן
המקצועי .אחרי זה אלונה תסכם מנקודת ראותה ואנחנו נמשיך הלאה.

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה:
בוא נתחיל קודם כל בנתונים חיובים .ישנם עשרות תושבים שקיבלו זיכויים ,וישנו
פוטנציאל של עוד איזה  200שנמצא עדיין בבדיקה ,שכתוצאה מהמדידה החדשה אז מגיע
להם זיכויים בנכס.

גב' אלונה דור קולן – חברת מועצה:
אבל למה להגיע למצב כזה בכלל?

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה:
רגע ,חייבו אותם.
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גב' אלונה דור קולן – חברת מועצה:
אני לא מכירה אפילו אחד כזה] .מדברים ביחד[ .הנה גם פיני לא מכיר ,גם פיני לא מכיר.

מ רמשה סיני – ראש העיר:
רגע ,אלונה.

גב' אלונה דור קולן – חברת מועצה:
גם שרי לא מכירה ,יש מישהו שמכיר? אתה מכיר אחד כזה?

מר משה סיני – ראש העיר:
את לא מכירה ,נו ,מה לעשות.

גב' אלונה דור קולן – חברת מועצה:
בבקשה ,תראה כמה חברי מועצה לא מכירים.

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה:
הזיכוי הרטרואקטיבי ,דינו כחיוב רטרואקטיבי ,כלומר ,אם הזיכוי זאת אומרת אם החיוב
היה בעבר כתוצאה מטעות של גודל בנכס ,גם כן הזיכוי היה רטרו של שנה אחת קודמת
פלוס השנה הקודמת .זאת אומרת ,דין החיוב הזיכוי דינו זהה לחלוטין .כמו שאנחנו
מחייבים רק שנה אחת אחורה ,ככה הזיכוי רק שנה אחורה .במידה ולא נעשה שינוי בנכס
אז הזיכוי הוא רק לאותה שנת מדידה ומעלה .עד היום ,הרבה מספרים זיכינו קרוב לאיזה
 ,80זאת אומרת  80נכסים קטנו כתוצאה מהמדידות וישנם עוד ברשימה ,עוד איזה 100-200
זה נמצא בבדיקה .מורידים מהתשלום .זה אחד .עכשיו ,אין אפשרות לעשות מדידה על פי
שיטה כזאת ,ולשינוי מדידה על פי שיטה אחרת .הלו מאז המדידה האחרונה שהיתה בשנת
 94-95חלו הרבה מאוד אנשים .זאת אומרת ישנם הרבה מאוד נכסים שגדלו בישוב ,ואלה
לא נמדדו על ידי מודד מקצועי ,אלא חיוב הארנונה נעשה על סמך ההיתר .כאשר ההיתר
הוא לאו דווקא זהה בחיוב ארנונה .לכן ,ברגע שאנחנו עושים שיטת מדידה אחת ,לגבי
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כולם ,לגבי נכסים מסויימים אנחנו חייבים לבצע את זה כלפי כולם .ויש פסיקה עניפה
ואנחנו עובדים לפי כל הכללים.

משתתף בדיון:
הפסיקה אומרת שהגביה רטרואקטיבית.

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה:
אנחנו לא חושבים שלא יתכנו טעויות .אבל יש פה מנגנון שלם שמטפל בנושא של טעויות
ויתכנו טעויות ,ויש פה מנגנון של השגות ויש מנגנון של בדיקה ,ויש מנגנון שאנשים מקבלים
החזרים ואנחנו מקבלים את הטענות שלהם ,והשלב האחרון זה שלב שיש לערער .עד היום
הגיעו בודדים לשלב של ערער שזה למעשה שלב משפטי בגלל דחייה משפטית של בית משפט
שלום .השלב הבא זה ללכת למחוזי .כלומר ,ממש מספר תושבים בודדים הגיעו לשלב של
ערר ,שגם בערר התברר שהתוצאות הם לא לטובתם .יש פה גם כן תופעה שאתם לא עליתם
עליה פה ,ואנחנו כן היינו מאוד מודאגים ממנה ,זה תופעה שנקראת סרבנים .מי שתושב
שמסלק או שמוציא ,שלא מאפשר למודד למדוד ,לא משנה מאיזה סיבות .למעשה על פי
ההסכם המודד ,זאת אומרת ,אנחנו לא חייבים למדוד לו ,עושים על פי המדידה שנראית
והוא מקבל חיוב.

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
אין עוד סרבן בחברה .אתה מכיר את זה בדיוק כמוני ,חבל שאתה מעלה את זה.

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה:
תן לי לסיים .כתוצאה מכך נוצר פה איזה שהוא מצב של כ 250 -סרבנים ,וכששמענו את כל,
זאת אומרת חלקם התברר שהיו פה איזה טעות של חוסר הבנה ,לא כל כך הבינו שהם
חייבים .הם נכנסו ,בא המודד התחיל למדוד ,ופתאום התושב היה צריך לצאת .הוא לא יכול
היה להתעכב בבית ,ולכן הוא אמר למודד לצאת ,ולכן הוא הוגדר כסרבן קיבל חיוב שהוא
לא תואם בצורה של  100%לגודל של הבית.
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מר פיני דניאל – חבר מועצה:
אז למה מוציאים כזה?

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה:
בגין כך אני אומר .זה למעשה ההסדר.

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
בגלל שהוא סרבן אז להעניש אותו?

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה:
אף אחד לא מעניש ,עושים,

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
עושים מה שהחברה עושה ,לא מה שאתה עושה.

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה:
תמתינו עד הסוף .אחרי שהבנו שיש פה איזה שהיא בעיה שהפכה להיות כבר בעיה כללית,
הגענו להסכם עם החברה שהחברה תבצע מדידה לכל הסרבנים ,ללא צורך בשלב הראשון,
ללא צורך תשלום של התושב ,היא תבצע את הכל .העירייה ,זאת אומרת ,הקשר בין
המדידות ,זאת אומרת בתשלום יהיה בין החברה לבין הרשות .אנחנו נבדוק כל סרבן לגופו,
העירייה תבדוק ,לא החברה .אם מתברר באמת שזה סרבן אמיתי שהוא היה אנטי לחלוטין,
אז הוא ישלם ,במידה ולא אז הוא לא ישלם .בנושא הפסיקה אמרנו על החברה שהיא
אמורה לסיים את כל העבודה תוך  60יום מהיום ,הכל הסתיים .כל המדידות הסתיימו תוך
 60יום הסתיימו .לא נעשו מדידות לנכס פעמיים ,בשום פנים .זאת אומרת ,גם אם החברה
חשבה ,היא גילתה איזה שהוא נכס שנעשה פה .לא נעשתה ,לא השתנו נתונים בנכס שכבר
נמדד .בנושא של החיוב הטרואקטיבי.
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מר משה סיני – ראש העיר:
רחבעם אולי רק תסביר מעבר לכל הדברים ,תסביר את הספציפית ,מה שאלונה מבקשת פה
סיפור של להתעלם מהמדידות או לבטל מדידות שלא נעשו ,או שלא היו שינויים בנכס.

גב' אלונה דור קולן – חברת מועצה:
שלא נעשה בהם שינוי.

מר משה סיני – ראש העיר:
תתייחס למשפט הזה.

משתתף בדיון:
קודם תיגע ברטרואקטיבי ,התחלת לגעת ברטרואקטיבי ,רחבעם.

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה:
אנחנו עובדים לפי ,זאת אומרת ,המדידה החדשה שנעשית היום ,זה מדידה דיגיטלית.
מדידה חדשה ,שונה ,מדוייקת לחלוטין .היום כל הרשויות המקומיות מבצעות את המדידה
הנוכחית .בעבר עשינו מדידות מכניות ,כלומר ,בא איזה מודד עם מטר ,עם מטר רץ ומדד.
אנחנו החלטנו שאנחנו הולכים לפי השיטה החדשה ,לפי השיטה הדיגיטלית שהיא מדוייקת
לחלוטין ,עם סטיות ממש קטנות .אי אפשר לעשות איפה ואיפה ,בין סוג מדידה אחד שנעשה
לו לפני  10שנים ,נעשתה לו מדידה לפי השיטה המכנית אז המדידה הזאת תישאר על כנה,
ואילו אחרים שלא,

מר מתי יצחק – ס/מ"מ ראש העיר:
אדוני הגזבר ,אלונה מתרעמת על זה שלא ערכו מדידות בהרבה מאוד מקומות ,והיא
מבקשת שהחברה תצא לבדוק .היא דואגת לציבור שלא מדדו את זה.
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מר רחבעם חיים – גזבר העירייה:
שמענו טענות כאלה .חובתה של החברה ,ואני אומר ,אף לא אחד ,ייתן גיבוי לחברה להוציא
חיוב ללא מדידה .אף לא אחד פה ייתן לה גיבוי ,היא חייבת להוציא ,אם תושב טוען אנחנו
בוחנים את זה מול החברה.

מר מתי יצחק – ס/מ"מ ראש העיר:
וכשאתה טוען שיש סחבת שאדם מערער על המדידות .יש סחבת ,פקידים בעירייה אומרים
לי שהחברה מתעלמת מהבקשות של מנהלת הגביה גם והם לא נענים לבקשה זאת .הם
צריכים להציב פקיד בתוך הגביה שיתן מענה לפתרון .אין לי את זה .יש כמה דברים שצריך
לתקן.

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה:
יש פקיד פעם בשבוע.

מר משה בן טובים – חבר מועצה:
בנוסף מה שהוא אומר ,יש גם בעיה שהעובדים בגביה לא יודעים על מה לגבות מה לא,
בתוספת הבניה ,מה? אין הנחיות ברורות שכתוב ,מה לא לחייב ,מה כן לחייב.

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה:
ההנחיות בגביה ובחברה...

מר משה סיני – ראש העיר:
מה שרחבעם אומר בשורה התחתונה ,זה הצעה שהיא א' לא לוגית ולא שוויונית ועשויה
ליצור אפליה ,למה? נניח שהיה נכס שמדדו אותו באמצעים ידניים ,והוא היה  100מ' ,בשנת
 .94בשנת  96ולא היה בו שום שינוי .בשנת  2004לקחו באמצעים דיגיטליים ,כן ,מדדו את
אותו נכס והיום הוא נגיד  90במקום  ,100מה שהיא אומרת ,תשאירו את הנכס  100ואל
תחזירו את ה 10 -מ' לתושב ,לכאן או לכאן .לכן זו הצעה לא הגיונית ,לא רצינית ולא
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מעשית ,ולא שוויונית ולא חוקית .ולכן על ההצעה הספציפית הזאת שהיא העלתה ,אני לא
מדבר עכשיו על כל הנושא .ההצעה הספציפית הזאת שהיא העלתה היא לא עניינית ואי
אפשר בכלל להצביע ,כי היא לא חוקית גם .לכן ,חבל שהיא מדברת גם בטלפון עכשיו ולא
שומעת מה שאני אומר.

גב' אלונה דור קולן – חברת מועצה:
אני מדברת עם בני בילסקי.

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה:
קדימה.
]מדברים ביחד[.
אלונה ,זה פשוט לא נימוסי שאנחנו מדברים פה ומתייחסים אליך ואת מדברת בטלפון.
תגידי ,יש לי כאן  17טלפונים ,אני מדבר? גם שר הפנים התקשר לפה ,אני מדבר עכשיו?
באמת קצת נימוס .קצת נימוס ,זה שר הפנים ,אבל קצת נימוס ,זה ישיבת מועצה ,מדברים
אליה והיא מדברת בטלפון.

גב' אלונה דור קולן – חברת מועצה:
מדברת בטלפון.

מר משה סיני – ראש העיר:
אז תסכמי ,אני מבקש ממך לסכם את העניין.

גב' אלונה דור קולן – חברת מועצה:
אני מבקשת להעלות להצבעה ,אני לא מדברת על הרטרואקטיבית עכשיו .אני מדברת על זה
שבנכס שלא נעשה בו שום שינוי לבטל את המדידה שלו.

מר משה סיני – ראש העיר:
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את היית עסוקה בטלפון.

גב' אלונה דור קולן – חברת מועצה:
זה מה שאתה אומר? שיעלו להצבעה שיצביעו נגד.

מר משה סיני – ראש העיר:
אני רוצה להדריך אותך קצת.

גב' אלונה דור קולן – חברת מועצה:
אל תדריך אותי.

מר משה סיני – ראש העיר:
טיפה ,קצת .אם היה נכס שהוא היה  100מ' ,אבל שאלה הגיונית.

גב' אלונה דור קולן – חברת מועצה:
אני לא נכנסת איתך עכשיו לא ל 100 -מ' ולא ל 50 -מ'.

מר משה סיני – ראש העיר:
לא להחזיר כסף לתושבים? את לא רוצה שנחזיר כסף לתושבים?

גב' אלונה דור קולן – חברת מועצה:
אני מדברת על ביטול מדידות של נכסים שלא עשו בהם שימוש.

מר משה סיני – ראש העיר:
אבל אם מדדו אותם בצורה יותר מדויקת ,וזה פחות מטר מאשר היה קודם ,לא להחזיר
לתושבים .אלונה אל תהיי אטומה ,אני רוצה עניינית שתתייחסי לזה.
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מר פיני דניאל – חבר מועצה:
כמה בתים בתוך ה 80 -האלה ,זה בתים שונים?

מר משה סיני – ראש העיר:
מה זה חשוב?

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
לא ,זה כן חשוב.

מר משה סיני – ראש העיר:
עקרונית .עזוב ,אל תעזור לה ,אני שואל אותה .למה אתה עוזר לה] .מדברים ביחד[.

גב' אלונה דור קולן – חברת מועצה:
אני לא רוצה לענות לך.

מר משה סיני – ראש העיר:
למה את לא רוצה לענות לי?
]לא ברור[.
חברה ,אני מדבר ברמה העקרונית .זה נראה לך הגיונית? טוב ,אני מציע זה נראה לא.

גב' אלונה דור קולן – חברת מועצה:
תעלה להצבעה ,שיצביעו נגד.

מר משה סיני – ראש העיר:
זה מה שאני אעשה .אנחנו לא מצביעים נגד או בעד.

עו"ד זכי קוממי – חבר מועצה:
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אני מבקש את ההתייחסות של רחבעם לגבי בדיקת העניין של גביה רטרואקטיבית ,חוקיות
העניין הזה] .מדברים ביחד[.

מר משה סיני – ראש העיר:
מי בעד ,חברים מי] ,מדברים ביחד[ .חברה בואו נאמר ככה ,אני נתתי לדבר הזה להתנהל
למרות שזאת לא היתה חובתנו ,אנחנו יכולנו להוריד את זה בדקה הראשונה מסדר היום.

גב' שרי סלע – חברת מועצה:
זה נכון שההצעה של אלונה ,אלונה אגב ,אני יודעת שאת עוסקת בזה ,ואני יודעת שאת
משקיעה בזה משאבי זמן רבים ויקרים .וזה נכון שתושבים קונים מחברת מועצה ,אבל זה
לא נכון שיש תקלות והם לא מקבלים תשובות בגביה או בגזברות ,ואכן,

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
אל תדברי בצורה גורפת.

גב' שרי סלע – חברת מועצה:
יש איזה שהוא אחוז לא מבוטל של איזה שהוא סגירה של המיסים.

מר משה סיני – ראש העיר:
בסך הכל אני חושב שהגזברות עושה עבודה טובה.

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
את מצדדת יותר בחברה לדעתי .אמרתי להם את זה בפנים.

גב' שרי סלע – חברת מועצה:
זה באמת מפליא מאוד .משה יש טעויות ,יש טעויות] .מדברים ביחד[ .ישנם טעויות ,ומעבר
לזה שישנם טעויות ישנה מגמה.
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מר משה סיני – ראש העיר:
אבל את לא טוענת שזה במזיד?

גב' שרי סלע – חברת מועצה:
אני לא טוענת שזה במזיד.

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
 5שניות להפריע לך שרי.

גב' שרי סלע – חברת מועצה:
לא.

מר משה סיני – ראש העיר:
לי חשוב ההפרדה .תראי ,טעויות קוראת בכל מערכת .לי חשוב שאת עושה ,מה שחשוב לי
שאת אומרת שאם יש טעויות הם לא נעשו במזיד מול חברים אחרים כאן שדיברו ,שאמרו
שזה במזיד .ואני חושב שזה לא הגון ולא ראוי.

גב' שרי סלע – חברת מועצה:
אבל,

מר משה סיני – ראש העיר:
את מסכימה איתי בעניין?

גב' שרי סלע – חברת מועצה:
לחלוטין .אבל אני כן קוראת בהחלט .עשינו פעם אחת דיון בהנהלה בנושא ,כאשר הזמנו את
החברה ולמדנו את הנושא ,זה היה פרק א' .צריך לעשות פרק ב' ,כי אי שביעות הרצון הרבה
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שיש בה אחוז לא מבוטל של האוכלוסייה כאן ,גם אם אנחנו עושים את הדרך הנכונה ביותר
ללא טעויות ,לא יכול להיות שיש כזה אחוז של אי שביעות רצון .ולכן מתוך האחוז של אי
שביעות הרצון ,כנראה שאנחנו צריכים לשפר את עבודתנו.

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
שרי תדברי ישר ,למה ככה?

גב' שרי סלע – חברת מועצה:
לא ,זה לא הדיון עכשיו .כשהדיון יהיה על סדר היום.

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
זה טעות או שזה כנראה במזיד?

גב' שרי סלע – חברת מועצה:
אני לא יודעת.

מר יבגני מלמוד – חבר מועצה:
אי שביעות רצון מגיעה מצורך לשלם.

גב' שרי סלע – חברת מועצה:
אבל זה בוודאי לא הנושא הוא הביטול ,מכיוון שהביטול רק משפר את עבודה של  20שנה
שלא נעשתה כאן בתאום בין ההנדסה לבין הגזברות .אז קודם כל בפאן האחד ,בנושא של
הרטרואקטיבי ,לא רק שזה חוק ,אלא שיש הגיון וחבל באמת שזכי לא מקשיב .יש הגיון גם
ברטרואקטיבי ודיברנו על זה ,ואפשר לחזור ולחדד את זה .אבל בהחלט להתחיל לשפוך פה
דוגמאות ,זה לא המקום ,אלא לבנות את זה נכון על ידי כך שגם נלמד בדיוק מה קורה.

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
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אז בואי נחליט על הקמת גוף כזה שיבדוק את הסיפור הזה.

מר מיכאל מלמד – חבר מועצה:
אני חושב שנדחה את ההצעה של אלונה ונמסד אותה יותר.

גב' אלונה דור קולן – חברת מועצה:
לא ,להצביע על ביטול מדידות.

גב' שרי סלע – חברת מועצה:
אלונה ,ביטול מדידות זה...

מר משה סיני – ראש העיר:
בואו נסיים את העניין .אני חושב שמיצינו ,חברים אני רוצה לעבור לנושא הבא.

גב' אלונה דור קולן – חברת מועצה:
אני מבקשת שתהיה פה הצבעה.

מר משה סיני – ראש העיר:
על מה בדיוק?

גב' אלונה דור קולן – חברת מועצה:
על ביטול מדידות הנכסים שבהם לא יצא.

מר משה סיני – ראש העיר:
רגע ,אני רוצה לחדד .את אומרת שאם נכס קטן ממדידה למדידה ,לא להחזיק,

גב' אלונה דור קולן – חברת מועצה:
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נכס שלא נעשה בו שום שינוי.

מר משה סיני – ראש העיר:
כן ,אבל מה זה לא נעשה שינוי? אבל נעשתה מדידה.

גב' אלונה דור קולן – חברת מועצה:
מדדו אותו.

מר משה סיני – ראש העיר:
מדדו אותו וראו שהוא יותר קטן ,שלא יחזירו כסף לתושב?

גב' אלונה דור קולן – חברת מועצה:
שלא יחזירו כסף לתושב.

מר משה סיני – ראש העיר:
שלא יחזירו כסף לתושב?

גב' אלונה דור קולן – חברת מועצה:
לא.

מר משה סיני – ראש העיר:
כן או לא ,שיחזירו אל לא יחזירו.

גב' אלונה דור קולן – חברת מועצה:
אני לא ראיתי מקרה אחד שהחזירו.

מר משה סיני – ראש העיר:
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את לא ראית?

גב' אלונה דור קולן – חברת מועצה:
אני לא ראיתי מקרה.

מר משה סיני – ראש העיר:
אבל זה שלא ראית ,אין מקרים כאלה?

גב' אלונה דור קולן – חברת מועצה:
לא ראיתי מקרה שהחזירו כסף לתושב.

מר משה סיני -ראש העיר:
רגע לא ראית? רגע ,אני שאלתי שאלה פשוטה .אלונה את מבינה בעצמך.

מר מתי יצחק – ס/מ"מ ראש העיר:
איזה ביקורת עשית ,אלונה?

מר משה סיני – ראש העיר:
אלונה חבל ,בואי לא נפתח יותר מדי .אלונה ,בבקשה ,אני רק מתרה בך בהצעה על פי חוות
הדעת שקיבלת ,זה הצעה לא חוקית ,לא שוויונית.

גב' אלונה דור קולן – חברת מועצה:
לא חוקית? מה לא חוקי?

מר משה סיני – ראש העיר:
לא חוקית .כי אם לתושב.
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גב' אלונה דור קולן – חברת מועצה:
מי אמר? היועצת המשפטית שלך? שזה ...על ידך ,איך היא יכולה להגיד חוקי או לא חוקי?
על מה אתה מדבר?

מר משה סיני – ראש העיר:
רגע ,לא הבנתי .את יכולה לזה ,לא הבנתי מה את מדברת בסוף .חברים ,אני אומר דבר
פשוט ,אני מציע לך המלצה באמת חיובית ,כדי שלא אחר כך באמת לא ניגרר למחוזות
שאנחנו לא רוצים אותם .אני מבקש ממך שתחזרי ממה שאמרת.

גב' אלונה דור קולן – חברת מועצה:
מה אמרתי?

מר משה סיני – ראש העיר:
את אמרת שזה טעויות במזיד ,וזה דברים בכיוון הזה.

גב' אלונה דור קולן – חברת מועצה:
למה אני צריכה לחזור בי? במה? בטעויות במזיד ,בוודאי שיש פה טעויות במזיד ,כן.

מר משה סיני – ראש העיר:
אלונה ,אני מבקש שתחזרי בך.

גב' אלונה דור קולן – חברת מועצה:
על מה לחזור בי? על מה? על טעות ,על טעות ,על טעות .מילא פעם  ,פעמיים ,שלוש ,ארבע.

מר מתי יצחק – ס/מ"מ ראש העיר:
כשאת אומרת במזיד ,זה לא בריא.
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גב' אלונה דור קולן – חברת מועצה:
שתושבים מקבלים תשריטים ותרשימים לא של הבית שלהם .היית צריך להתעורר מזמן.

מר משה סיני – ראש העיר:
אבל זה במזיד?

גב' אלונה דור קולן – חברת מועצה:
עד כאן ,אני את שלי אמרתי.

מר משה סיני – ראש העיר:
אוקי ,מה את רוצה שנעשה עכשיו? להעלות להצבעה או לא להעלות להצבעה? אני מבקש
אותך לדעת ,תגידי לי מה לעשות עכשיו.

גב' אלונה דור קולן – חברת מועצה:
מזל שיש לנו פה עורכי דין.

מר משה סיני – ראש העיר:
אלונה מה אנחנו עושים? חברים להעלות להצבעה? אלונה ,אני אמרתי לך ,קיבלת חוות דעת
ואני אמרתי .חברים ,אני מציע שנמשיך בסדר היום ,נעשה הפסקה של  5דקות.
]מדברים ביחד[.

מר שלום דראב – סגן ראש העיר:
כפי שידוע לכם קרוב לשנה וחצי ,זכי אתם לא רוצים להקשיב? לא נעים ,הוא מגיע .חברה,
שנה וחצי.
]מדברים ביחד[.
אני רוצה לומר משהו ,לגבי המנדולינות ,חברים.
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מר משה סיני – ראש העיר:
קדימה חברה .אנחנו רוצים להמשיך ,הנושא הבא זה תזמורת המנדולינות ,אני מבקש משרי
סלע ,אני חושב שעשית מאמץ מעל ומעבר ,ותמשיכי לעשות.

גב' שרי סלע – חברת מועצה:
לתזמורת המנדולינות שהיא בהחלט הדובדבן של הקצפת מכל הגופים המוסיקלים כאן
בעיר ראש העין ,יש ככל הנראה מספר אבות .וכשלגוף יש מספר אבות הדברים לפעמים
מסתבכים .הדוגמא של תזמורת המנדולינות היא כנראה אחד מהם.

מר משה סיני – ראש העירייה:
אנחנו באמצע דיון ,אלונה ביקשה לדון בו .והיא מסתובבת ומדברת.

גב' אלונה דור קולן – חברת מועצה:
ומה שאני שמעתי זה שנסעו להביא אותו לפני חצי שעה ,והאיש עומד ומחכה ואף אחד לא
אוסף אותו.

משתתף בדיון:
אף אחד לא צריך להביא אותו ,סליחה .אין לו נהגים פרטיים ,תיסעו להביא אותו ,מה זה
מהעירייה צריך ללכת להביא אותו? סליחה ,מה זה?

מר משה סיני – ראש העיר:
תגידי ,מה את חושבת שאנחנו חברת הסעות.

משתתף בדיון:
שייקח מונית.

מר משה סיני – ראש העיר:
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עד לאן אפשר להמציא דברים.

גב' אלונה דור קולן – חברת מועצה:
מה קרה לכם? מה זה עד לאן אפשר?

מר משה סיני – ראש העיר:
קדימה ,נו באמת.

משתתף בדיון:
מה את רוצה מאיתנו?

גב' אלונה דור קולן – חברת מועצה:
הנה ,נסעו לקחת אותו.

גב' שרי סלע – חברת מועצה:
בני בילסקי היה רגיל מעל  30שנה לעבוד בדרך מסוימת ,והדרך המסוימת הזאת לא
התאפשרה ,לעירייה לא התאפשר להמשיך באותה דרך לאחר שבני הגיע בעצם לגיל פרישה
לגמלאות ונאלצנו לעבור למתכונת אחרת .בעקבות העבודה של הועדה ,ועוד קודם לכן על
ידי ראש העירייה ובשיחות עם המנכ"לית ובשיחות עם סיגל יו"ר אגף התרבות הועלו
אפשרויות של העסקה בדרך שונה .לצערנו בני לא קיבל את אותן הצעות .הועדה שהתכנסה
העלתה בשני פרוטוקולים נפרדים שתי הצעות שונות להמשך העסקתו של בני ,על מנת
שהתזמורת תמשיך ותתקיים בעיר ראש העין ,אבל אנחנו לא הצלחנו להגיע להבנות עם בני,
גם כשהצגנו לו את ההצעה של עבודת הועדה.

משתתף בדיון:
איזה הצעות?
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גב' שרי סלע – חברת מועצה:
אנחנו דיברנו עליהם ,היו שם הצעות .הצעה אחת דיברה על העמותה שהוא יקבל את
משכורתו דרך העמותה .הצעה שניה היתה דרך תקציב העירייה ,בסופו של דבר בישיבת
הנהלה אנחנו הורדנו את ההצעה של דרך תקציב העירייה ,וחזרנו לעמותה כאשר העירייה
תתמוך בעמותה ,נשנה את התקנון של העמותה ,נרחיב את הועד המנהל ונגדיר בו גורמים
קבועים ובאחוזים קבועים שישמר גם אם הנבחרים כאן יתחלפו בקדנציות הבאות .וניסינו
להגיע למתכונת של דוגמא לאיזה שהיא הפעלה של גורם מוזיקלי בעיר .תזמורת
המנדולינות היתה צריכה להיות הראשונה ,ואחריה להעביר את הגורמים הבאים .בני לא
קיבל את המסקנות האלה.

משתתף בדיון:
את מדברת על העמותה של יגאל יוסף?

גב' שרי סלע – חברת מועצה:
לא העמותה של יגאל יוסף .העמותה של תזמורת המנדולינות.

משתתף בדיון:
אבל את יודעת שיש נתק בין התזמורת לבין העמותה של יגאל יוסף.

גב' שרי סלע – חברת מועצה:
סליחה ,אבי ,אתה היית באותה ישיבת הנהלה שדנו ,ואתה.

משתתף בדיון:
ואני ראיתי שאת רבת עם עדה .רבתן שתיכן ולא יצא כלום ,כך שעד היום לא יצא כלום.
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גב' שרי סלע – חברת מועצה:
באותה ישיבה לא רק שלא רבנו ,ולא רק שעדה לא היתה בישיבה .באותה ישיבת הנהלה
כשאני הצגתי את המוצר המוגמר ,אבי ,אז עדה גם לא היתה .ואתה היית זה שביטלת את
זה ,שזה לא יהיה דרך ,הצעת שזה לא יהיה דרך תקציב העירייה .ואתה הוא זה שתמכת
שזה יהיה דרך העמותה ,ועוד באותו מעמד גם קיבלת תפקיד כדי לבדוק גורמים מוסיקלים
אחרים .אלה היו תוצאות.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
הכל טוב ויפה ,אבל את צריכה להגיד משפט אחד.

גב' שרי סלע – חברת מועצה:
סיימתי את דברי?

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
אבל המשפט היה צריך להיות באותו הקשר .שאף אחד מהעירייה ,ובסיעותיה ,לא שיתף
פעולה באותה עבודה ,ולכן העבודה הזאת כאילו לא היתה.

גב' שרי סלע – חברת מועצה:
אני מודה לך ,אבל לא סיימתי .אבל חוץ מזה שאני מודה לך שאתה מפריע לדברי.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
אבל אני מוסיף.

גב' שרי סלע – חברת מועצה:
אתה לא מוסיף ,אתה מפריע.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
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אבל אני מפריע בצדק .מפני שאם שנה שלמה לא הצלחתם לפתור בעיה כזאת קטנה ,אז אני
מפריע .אז תגידי שאני מפריע .שנה שלמה ,דבר כזה קטן ופעוט ,שצריך להעסיק את כל
מועצת העיר .לפתור בעיה כזאת פשוטה וקלה.

מר יבגני מלמוד – חבר מועצה:
אבי גם אני הייתי חבר באותה ועדה ,וזה לא באשמת הועדה.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
יבגני ,עזוב בחייך.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
בסדר ,אני מפסיק להפריע.

גב' שרי סלע – חברת מועצה:
אני נכחתי באותה ישיבה שבה בתוצאות אותה ישיבת הנהלה הוצגו בפני בני בילסקי .נכחתי
שם ,לצערי אולי לא נכחנו כולנו ,אבל אני נכחתי באותה ישיבה ,כאשר בני קם ואמר אני
מצטער ,אני את התוצאות האלה לא מקבל .ואז ניסינו ללכת לפתרון אחר ,גם בפתרון הזה
עדיין לא הגענו לדרך המלך.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
מה היה הפתרון השני?

גב' שרי סלע – חברת מועצה:
הפתרון השני זה היה העסקתו דרך המתנ"ס.
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מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
למה? למה לא הצליח?

משתתף בדיון:
אתם כל הזמן מחפשים פתרונות במתנ"ס.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
לא ,עזוב את המתנ"ס ,מה זה מפריע? למה זה לא הצליח.
]ממדברים ביחד[.

גב' סיגל שיינמן – חברת מועצה:
אני אסביר למה לא.

גב' שרי סלע – חברת מועצה:
לא ,תנו לי לסיים .נתקיימה גישה עם מנהלת המתנ"ס וסיגל ,אני נכחתי בישיבה ,והיתה
כאן גם נדמה לי נציגה מהגזברות .בני הציג מספר תנאים ,חלקם היו בלתי ישימים בגלל
הנושאים שעדיין קשורים ליציאתו לגמלאות .אנחנו ביקשנו ממנו להפריד בין הנושאים,
להתמקד רק בשכר עבודתו ,בגין ניהול וניצוח התזמורת .ועד לעכשיו לא הצליחו להגיע
להבנות .למה בסופו של דבר לא הצליחו להגיע להבנות ,יכול להיות שסיגל תוכל להמשיך או
שעירית נתן כי היא ניהלה איתו פגישה .אבל ,אני רוצה בפאן השני לומר.

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
יש לי ,רק שניה .לא ,שניה אנחנו יכולים לגלוש פה בדיון הזה.

גב' שרי סלע – חברת מועצה:
אני מאוד תמציתית.
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מר פיני דניאל – חבר מועצה:
לדברים שצנעת הפרת חשובה בהם .סליחה ,ראש העיר.

גב' שרי סלע – חברת מועצה:
סליחה ,פיני אני לא לקחתי את זה לשם.

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
אני מדבר על דברים שהיו בשיחות ,סיני ,ראש העיר.

גב' שרי סלע – חברת מועצה:
פיני ,אתה ראית שאני אמרתי מיד ועצרתי .אתה גורר לזה ,אני עצרתי] .מדברים ביחד[.
פיני ,אני עצרתי ואתה ממשיך.

מר משה סיני – ראש העיר:
אני מקבל את ההערה .יש פה מן הצדק בדברים של פיני דניאל .לא שאני אומר שאת גולשת.

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
לא ,היא עוד לא ,אבל זה הולך לכיוון הזה.

גב' שרי סלע – חברת מועצה:
פתחתי בזה ,לא המשכתי ולא קרה .ולכן,

מר משה סיני – ראש העיר:
חברים ,אני חושב שאנחנו צריכים לנתק בין המימד האישי של בני בלסקי שהוא אדם יקר
לכולנו ועשה כאן דברים יפים מאוד למען ראש העין ,ולמען התזמורת העירונית שלנו ,ובין,
וכל ההתנהלות שנוהלה סביב המשא ומתן ,ויש כאן הרבה מאוד דברים .אני לא רוצה
להיכנס כאן .יש איזה שהוא דיווח של מבקר העירייה בעניין הזה .אני בכלל לא רוצה
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שההתנהלות היתה בלשון המעטה בעייתית ,לא רוצה להיכנס.

גב' אלונה דור קולן -חברת מועצה:
מבקר העירייה אמר סוף סוף משהו.

מר משה סיני – ראש העיר:
אני אמרתי את מה שאמרתי .אני לא רוצה להיכנס ,לא רוצה לענות ,לא רוצה לגלוש
לדברים האלה ,ואל תגררו אותי לדברים האלה ,ואל תגררו אותו לדרג המקצועי .אני מעולם
לא מתחתי ביקורת על דרג מקצועי במשך  6.5 ,6שנים שאני נמצא כאן כחבר מועצת עיר,
וכראש עיר .ואני מבקש לא למתוח ביקורת על דרג מקצועי .לא ,יש לכם ביקורת תמתחו
כאן על ראש העיר או על מי שאתם רוצים ,אבל לא על דרג מקצועי .אני מבקש מכם לכבד
את האנשים האלה.

גב' אלונה דור קולן – חברת מועצה:
אני שמחה.

מר משה סיני – ראש העיר:
טוב מאוד שאת שמחה .לכן אני אומר אני לא רוצה לגלוש לפאן האישי .אני חושב
שהתזמורת הזאת היא יקרה לנו ,היא יקרה לכולנו חבל כרגע להמשיך .אני רוצה להעלות
כאן את ההצעה שמבחינתי אני חושב שכולנו יכולים להתאחד סביבה ,ההצעה הזאת אומרת
כדלקמן :א' – שאנחנו מברכים את בני בילסקי על הפעילות שהוא עשה עד היום רואים בו
אישיות שתרמה רבות לתזמורת המנדולינות ובכלל ראש העין .אנחנו תומכים בהמשך
פעילותה של תזמורת המנדולינות ,זה הסעיף השני .יש פה אחדות דעים של כולנו .במסגרת
החלטות העירייה כי דנו כבר ,והועדות השונות שהוקמו בנושא להערכתנו יש גם פתרון כספי
להמשך העסקתו של בני בילסקי .אנחנו גם מסמיכים או מבקשים מעדה ואם אתה תצטרף
כל גורם אחר .הנה בני ,אדם יקר שנכנס עכשיו ,אתה בדיוק הגעת להצעת ההחלטה שאנחנו
רוצים לקדם .אני אחזור כי לא שמעת .א' – אני מקדם אותך כאן בברכה בישיבה של מועצת
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העיר ,אנחנו גם רוצים לקדם פה לגבש פה הצעת החלטה שאני בטוח שכולנו נתאחד סביבה,
שאנחנו קודם מברכים אותך על הפעילות שעשית עד היום בעיר .רואים בך גם אישיות
שתרמה רבות לא רק לתזמורת המנדולינות ולהקמתה ולשגשוגה אלא גם לעיר עצמה .אנחנו
גם רשות העיר ,וגם כמובן חברי מועצת העיר תומכים בהמשך פעילותה של תזמורת
המנדולינות פה בראש העין .במסגרת הסעיף השלישי בהצעת ההחלטה אומר שבמסגרת
ההחלטות של הנהלת העיר ומועצת העיר והועדות השונות שהוקמו בנושא הזה ,אנחנו כן
רואים פתרון כספי להמשך העסקתו של מר בני בילסקי .ואנחנו רוצים להסמיך את עדה
שגם היתה נגנית בתזמורת וכל חבר מועצת עיר שירצה להצטרף ,אני חושב שעד תשמח
שיעזרו בנו בנושא הזה ולהמשיך את הדיאלוג עם בני בעניין הזה ,כדי להבטיח את תזמורת
המנדולינות .בכל מקרה ,אני חושב שמבחינת הראיה והחזון העירוני ,אנחנו נפעל לקידום
מסגרת חוקית שתכנס תחת קורת גג אחת את כל הפעילות של גופי המוזיקה בעיר ,כחלק
מהרצון שלנו לקדם את התחום הזה ,ואני חושב שכולנו רוצים לראות את תחום המוסיקה
כגורם מגשר .מוסיקה זה שפה בינלאומית ,מוסיקה שפה שיכולה לגשר ,היא מוציאה את
החום ,מוציאה את האהבה מכל אחד מאיתנו ,היא מדחיקה את הרוע ,מדחיקה את
הדברים הרעים שיש לאנשים בלב .ואין לי שום ספק שבני עצמו ,וכל מי שיכול לסייע בעניין
הזה יסתכל באמת על האינטרסים הכוללים של כולנו ,של העיר ,ואנחנו נצליח בסופו של
דבר להביא להמשך פעילותה של התזמורת ולקידום נושא המוסיקה בעיר .אני חושב שזאת
הצעת החלטה.

עו"ד עדה אהרון – חברת מועצה:
אני רוצה לחדד את ההצעה .אני אקריא אותה .אני מבקשת לאפשר לי שבעה ימים לנהל
משא ומתן מול בני בילסקי ,עם כל הסמכויות הכרוכות בכך ,תוך מתן יד חופשית גם בנושא
ההשתכרות של בני ,כי זה ברור לכולנו שהסכומים שהוצעו עד כה.

מר משה סיני – ראש העיר:
מה שאני מציע ,דקה ,דקה ,אני רק רוצה לחדד את העניין .אני רק רוצה לעצור אותך כבר
בשלב הזה .אני חושב שמפאת כבודו גם של בני ,ומפאת הייתי אומר גם מבחינת הסמכויות
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החוקיות שיש למועצת עיר ,מועצת עיר לא יכולה להסמיך חבר מועצה לנהל משא ומתן
כספי ,ויתקן אותי על תקציבים ,ויתקן אותי נכון הגזבר אם אני טועה .יש כללים בעניין
הזה ,לכן אני לא רוצה להטעות את חברי מועצת העיר.

עו"ד עדה אהרון – חברת מועצה:
אני אגיד לך איפה הבעיה שלי .משה ברגע שהדרג המקצועי נכנס לתמונה אז כל מסקנות
ועדה שהיו פה הרי פרחו להם באוויר.

מר משה סיני – ראש העיר:
יש החלטות שמועצת עיר לא יכולה לקבל ,זאת אחת מסוג ההחלטות האלה .מועצת עיר לא
יכולה להסמיך חבר מועצה לקיים דיון על נושאים תקציביים זה דבר לא חוקי .זה פשוט אני
אומר לכם חד וחלק.

עו"ד עדה אהרון – חברת מועצה:
זה כתוב איפה שהוא?

מר משה סיני – ראש העיר:
בוודאי .זה יסביר לך הגזבר] .מדברים ביחד[ .השכר לא עניינו של המועצה בכלל.

עו"ד עדה אהרון – חברת מועצה:
זה בדיוק המשפט הבא שלי .אני מבקשת לנהל את המשא ומתן הזה ללא מעורבות של כל
גורם מקצועי אחר ,אני מול בני .ותוצאות המשא ומתן הזה יובאו לאישור במליאה .והדרג
המקצועי יממשו ככתבו וכלשונו.

מר משה סיני – ראש העיר:
אין דבר כזה .אין החלטות כאלה] .מדברים ביחד[ .אני חושב ,תראו חברים ,תשמעו משהו,
אני באמת לא רוצה להפוך את ,חברה ,אני חושב שיושב פה בנאדם ,דקה ,אני חושב שיש פה
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בנאדם יקר שיושב יחד איתנו והגיע לפה ,אני לא חושב שאנחנו צריכים בישיבת מועצת
העיר לגעת בעניינים כספיים ומשא ומתן ובכל הדברים .אנחנו צריכים להסתפק ברמה
הכללית בלהסמיך את עדה ואת כל מי שרוצה] .מדברים ביחד[ .חברים ,בבקשה.

מר יבגני מלמוד – חבר מועצה:
אני הייתי חבר באותה ועדה וכמבוא אני רוצה להגיד ,אני מאוד מעריך את בני בילסקי ,ואת
כל מה שהוא עשה בראש העין .אני מקווה שהוא ימשיך לעשות את אותו דבר ,ואנחנו נמצא
פתרונות לכך .אבל אני מתנגד בכל תוקף למה שנעשה כאן .אנחנו הופכים את הדיון על עתיד
התזמורת בנושא של שכר של בני בילסקי שזה לא עניינה של מועצת העיר.

משתתף בדיון:
אבל אולי זאת הבעיה.
]מדברים ביחד[.

מר יבגני מלמוד – חבר מועצה:
אני חושב ,ואני התחלתי מזה שאני מאוד מעריך את בני בילסקי ואת מה שהוא עשה כאן,
לא כל אדם מסוגל לעשות .הוא בנה כאן נכס עירוני .אבל עדיין כשאנחנו הופכים שכר של
עובד העירייה לנושא במועצת העיר ,למה מחר פקח עירוני שמחליטים על שכרו לא יעלה
הנושא על השכר?

משתתף בדיון:
סליחה ,רק לפני יומיים אתה לא היית ,היית בטיול בחו"ל דנו בשכר של עומר רצון.

מר יבגני מלמוד – חבר מועצה:
זה משהו אחר.
]מדברים ביחד[ .אני מוכן להמשיך אם אתם מוכנים להקשיב.
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מר משה סיני – ראש העיר:
אני מבקש שכל אחד בתורו ידבר.

מר יבגני מלמוד – חבר מועצה:
אותה ועדה התחילה מכך שאנחנו התחלנו לחשוב על מסגרת מסוימת שבה נקדם גם את
התזמורת וגם את התחומים האחרים במוסיקה בעיר .מזה התחלנו .ומתוך זה כנשכרת עלה
נושא של שכר ,אבל זה כתוצאה מאותו מבנה שאנחנו חושבים עליו .עכשיו מה אנחנו
עושים? אנחנו נכנעים לאיזה שהוא לחץ ציבורי ,פוליטי ,והולכים בעקבות זה ,להשאיר את
אותם שרידים שקיבלנו וככה נמשיך לחיות .האם זה מה שאתם רוצים? קדימה .אבל אני
מבטיח לכם שבני ,שאני רוצה שהוא ישאר כאן בתנאים הכי הגונים שאפשר ,מחר מחליט
לעזוב אותנו ,ואין לנו תזמורת .איזה מנגנון בנינו? בנינו תזמורת או בנינו שכר?

משתתף בדיון:
גם על זה דנו בזמנו.

מר יבגני מלמוד – חבר מועצה:
אבל עכשיו את אותם ניסיונות שלנו להעלות את זה לדרך המלך שניסינו לעשות ושנכשלו
בדיוק בגלל הנושאים של העסקה אנחנו עכשיו דוחקים ונותנים לעדה ,עדה תסגרי עם בני
והכל יסתדר.

מר משה סיני – ראש העיר:
אני רוצה להתערב בעניין אני ]מדברים ביחד[ .חברים ,תראו ,דקה ,דקה ,אני רוצה לחתוך
את הויכוח .תראו ,יושב כאן בנאדם יקר ,אני לא רוצה לבזבז עוד שניה אחת לא מזמנו ולא
מזמננו על נושאים אישיים .אני חושב שגם בני יסכים איתי שזה לא הנושא האישי ,ובני הוא
אדם מספיק גדול כדי להחליט אם בנסיבות מסוימות הוא מעוניין להמשיך עם התזמורת או
בנסיבות מסוימות הוא מעוניין ללכת לדרך חדשה ,וכך או כך אנחנו נכבד את ההחלטה שלו.
זה בכלל לא קשור למה שאנחנו עכשיו מדברים פה .אני באמת רואה בו אדם ,ואני אמרתי לו
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את זה אישית ,יכולות להיות מחלוקות ,ויכולות להיות בעיות .אני חושב שחלק
מהמחלוקות והבעיות נוצרו ,הייתי אומר בעלמה ,ולא בדברים עיקריים .אבל אני רואה בו
אדם יקר שהוא נכס לראש העין ,גם אם הוא ימשיך בתזמורת המנדולינות וגם אם הוא לא
ימשיך בתזמורת המנדולינות .ואני חושב שאנחנו חברי מועצת העיר וכל הציבור מעריכים
את זה .לא צריך לדבר ,אנחנו גם מעריכים את זה ,זה לא קשור לרמת השכר שהוא כן יקבל
או לא יקבל .זה אדם שאנחנו צריכים להוריד את הכובע בפניו .זה דבר אחד ,וזה הפאן
האישי ואני לא רוצה להיכנס אליו בכלל .אני לא רוצה לדבר על השכר שלו ,ולא רוצה
להסמיך אף אחד שינהל איתו על תנאים כאלה או אחרים .זה לא העניין .אני חושב שהעניין
כמו שדיבר כאן יבגני זה המשכיות של התזמורת .ואני בטוח שגם אם בני יחליט בסופו של
דבר משיקולים כאלה או אחרים ,שכר ,זמן ,פנאי ,הצעות אחרות .אין לי שום ספק שהוא
ימשיך ללוות את התזמורת ברוחו ובנפשו ובכל נימי מאודו .והשאלה שעומדת בפנינו ,אם
אנחנו חושבים שהתזמורת הזאת היא תזמורת חיונית ,ואני באמת חושב ככה ,איך אנחנו
ממשיכים את הפעילות שלה הלאה אם בני לא ימשיך את הרצון שלו להיות בתזמורת? ואני
רוצה לבקש ממך בשם כולנו שתמשיך ,שתמצא את הדרך בסופו של דבר ,בשביל זה אנחנו
פה .ולכן הצעת ההחלטה שאני כן חושב שאנחנו צריכים לקבל שעיריית ראש העין תומכת
בהמשך פעילותה של תזמורת המנדולינות ,היא תעשה את הכל כדי שהתזמורת הזאת
תמשיך במתכונת כזאת או במתכונת אחרת במסגרת ראה ארגון כולל של נושא המוסיקה
אצלנו ,ואנחנו פונים אליו כדי שימשיך את הפעילות שלו בתוך התזמורת ,וההחלטה היא
בידיו ,אף אחד לא יחליט במקומו בסופו של דבר .וסביב זה אנחנו צריכים להתאחד.

מר בני בילסקי:
אני לא התכוונתי לבוא לויכוח הזה בכלל.

מר משה סיני – ראש העיר:
נכון ,הוא מיותר.

מר בני בילסקי:
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סליחה ,אתם דוחים אותי לגמרי ,ומעולם במשך השנה האחרונה בשום צורה שהיא ,בשום
מקום לא הועלה הויכוח על שכרי .בשום צורה ,ובשום רגע אחד ,לא דיברתי לא איתך אדוני
ראש העיר ,על שכר אלא על דברים לגמרי אחרים .אז אם אתם נותנים לי כמה דקות אני
אבהיר את מצבי .בסוף שאני אומר ,שיוכרע הדיון שאני נמצא ...כאילו שפה מדברים
מודדים באיזה שהיא מדידה שהיא לא מדידה .אין פה מדידה לדבר הזה .לא התכוונתי
לשכר אלא מדידה של חשיבות או הערך של התזמורת .זה לא ניתן למדידה .אז בכל זאת
בשתי מילים ,התזמורת התחילה לפני למעלה מ 30 -שנה ,במסגרת הרווחה של משרד
החינוך ובכלל לא הייתי עובד עירייה .לאט לאט הדבר השתחרר ,משרד החינוך מהנושא
הזה וזה עבר לראש העין ,כאשר היא היתה גם עיריית ראש העין ,מועצה ,מועצת העיר,
סליחה ,המועצה המקומית .והעיר היתה קטנטנה מורכבת כולה רובה ככולה מהעדה
התימנית ,כאשר פתאום צץ ואז בימים ההם זה היה הכל ,סלחו לי ,פשע ,סמים ,רציחות ,זה
מה שהיה התיקט של ראש העין בעיני הציבור בארץ .והנה בא משרד החינוך והתחיל בבית
ספר שרה ילכו בפרוזדור במנדולינות ולאט לאט זה צמח .במשך השנים ,אולי  30פעם
בטלוויזיה ,בכנסת ,בבית הנשיא ,עשרות פעמים בחלוקת פרסי ישראל .התזמורת שאני
כאילו מייצג אותה קיבלה את פרס החינוך מהנשיא ,קיבלתי את פרס רובינשטיין ,שהתפרץ
פעם בטלוויזיה ,שאמר זו ציונות ,זו ציונות ,לעשות עם ילדי ראש העין לנגן את מוצרט ואת
בטהובן ויצירות באיכויות כאלה .כשפרס היה פה באחרונה אמר אין כזאת תזמורת יותר,
אתה אחרון המוהינקנים פה בארץ לא קיימת תזמורת מנדולינות .וככה זה היה במשך כל
השנים ,תזמורת התנהלה על מי מנוחות במסגרת העירייה .לפני כמה שנים טובות ראש
העיר ,יגאל יוסף ,אמר לי שכח מתקציב ,אין יותר .ואז הצלחנו לארגן ,אגב הקפיא את
התזמורת היא צמחה מתוך שהבאנו  $ 150,000ושיפצנו את כל הבניין הזה ,היינו במקום
קטן ,וכך הדבר הזה .הכוונה שלי היתה שגם אם אני אמשיך ,ולפני כמה שנים טובות אמרתי
לראש העיר ,הנה יש לנו בתוך התזמורת עוד כמה שיכולים להחליף אותי ,אני עומד לצאת
לפנסיה ,אני יוצא לפנסיה ,בוא תעזור לי להכניס מדריכה מתוך התזמורת שיהיה לזה המשך
למפעל הזה .הוא הזניח את זה מכל מיני ,אולי הבראה או לא יודע מה .והנה היו בחירות,
מהלך מרגע הבחירות ,ממש מהיום הראשון הרגשתי מכל הנבחרים בצורה כזו פחות או
יותר ,גרעין שמוביל את העיר ,אני לא רוצה להגיד עויינות ,אבל זה היה בלתי .ובכל זאת
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המשכתי ,כמובן ללא שכר ,אבל לא זו היתה הבעיה .שעה שלמה והכל בסדר .תזמורת פעלה,
היו הופעות ,אפילו נסיעה לחו"ל .אבל הגעתי למצב שאני בלי תזמורת ,כלומר לתזמורת
כאשר ניגשתי לראש העיר לפני הנסיעה לאיטליה ,מהבעלות של התזמורת,לא הכסף ,לא
רוצה שום דבר ,לא רוצה תמיכה לנסיעה .אנחנו לא בעלות על התזמורת תשכח מזה ,אין לנו
שום עניין .הופסקה עובדת ניקיון ,הופסקו טלפונים כמה פעמים ,רשת הטלפונים ,ועוד כל
הזמן הוצרו צעדינו בלי סוף .אני לא יכול לקחת על עצמי אחריות עד שהגיעו מים עד נפש.
כאשר אני את הביטחון  ₪ 138או  37שקלים ,רבותיי ,מערכת הביטחון של הילדים ,אם יש
משהו מיד זה מצלצל אצלהם ,אנחנו לא משלמים ,אין לי אישור על התשלום הזה .גברת
עירית נתן אמרה לי בפרוש ,בנוכחות אנשים ,אסור לך להיות בבית התזמורת .הילדים אסור
להם לשהות רגע אחד בבית התזמורת מסיבה זו או אחרת ,אבל אסור לך .אז אני לוקח את
הרגליים והולך .אני עוד צריך לקחת אחריות על הילדים ,שאני לוקח את הילדים על עצמי?
היינו לפני קונצרט גדול ,היה בפסח קונצרט גדול ,היתה ישיבה חגיגית מאוד בנוכחות
אנשים ,גם חלק מכם היה ,איזה אוויר חדש הגיע לתזמורת .קונצרט ,הוגשו הזמנות יפיפיות
אדוני ראש העיר ,אבל חצי שעה שעה לפני כן נודע לי שלא ,אי אפשר ,עם כל הכבוד .אבל
עשינו המון הכנות ופרסמנו שאנחנו במעמד ראש העיר ,איך אני אראה את פני לציבור הרחב
שכולו היה על טהרת ראש העין כאשר אני מבטיח בפרוספקט שפיזרנו לכל האנשים ,אנשים
שילמו כסף על הכרטיסים ,והיתה השקעה גדולה מאוד .אז נציגות שמחייבת לא היתה.
ונורא הצטערתי .רבותיי ,עם מצב כזה אתם מדברים איתי על שכר? עזבו אותי משכר?

מר משה סיני – ראש העיר:
אתה מוכן להמשיך להתנדב?

גב' אלונה דור קולן – חברת מועצה:
למה אתה עובד בהתנדבות? אתה מתנדב פעם? אני פשוט לא מאמינה למה שאני שומעת פה.
אתה מתנדב?

מר משה סיני – ראש העיר:
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אני שואל שאלה ,תגידי מה קרה לך?

גב' אלונה דור קולן – חברת מועצה:
אני פשוט לא מאמינה למה שאני שומעת.

מר משה סיני – ראש העיר:
אני שואל שאלה ,מה זה לא לגיטימי.

מר בני בילסקי:
אני מבקש .אני רוצה משהו .יש לי תשובה ,סליחה ,התשובה היא הבעיה היא לא
ההתנדבות ,יש לי גם תשובה לעניין הזה .העליתי פה כמה נקודות שלכל אורך השנה עלו על
הפרק כאשר הילדים אדוני ראש העיר ,אתה כמה פעמים שמעת את התזמורת ,מילה עם
ראש הממשלה היה ,שמעת את ראש הממשלה איך שהוא מתייחס לילדים? אז האבא של
הילדים האלה ראש העיר ,מילה טובה לא אמר לילדים .מילה טובה לילדים על הנגינה
שלהם .והמילה האחרונה לפני שאני עוזב את המקום.

מר משה סיני – ראש העיר:
לא ,אל תעזוב את המקום .אני מאוד מכבד אותך .אני חושב שמבחינה חינוכית ,אני לא
רוצה להפוך את זה לויכוח.

מר בני בילסקי:
ראש העיר פנה אלי .אני רוצה לענות לך.

מר משה סיני – ראש העיר:
דקה ,זה לא ויכוח אישי ,לא ביני ולא בינך .אני באמת לא נכנס .אני רוצה לבקש אותך לפני
שאני עונה לשאלה .אני ישבתי פה עם חברי מועצת העיר .אני אתן לך להמשיך .לפני שאתה
עונה לי .תראה ,אנחנו מדברים על חינוך לילדים ,אני לא בא לחנך פה אף אחד .אנחנו כאן
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ישיבה של מועצת העיר ,אנחנו כאן אנשים מכובדים ,כמוני ,כמוך כמו כולם .אני חושב שא'
יפה שאתה הגעת לפנינו ,ואני הזמנתי אותך לפה ,ואתה מביע את דעתך .אני חושב שזה כלל
נימוסי בין בני תרבות שבנאדם שאומר את דברו ,גם ישאר ולא יגיד את דברו וילך ,כי פה
אין בזה כלום ,מה עשינו בזה? זה לא מסר חינוכי ,זה לא מסר נימוסי .זה לא מה שאנחנו
רוצים להקרין ,לא למועצת העיר ,לא לציבור ,ולא לילדים שלך .תאר לך שמישהו היה אומר
לך משהו באחד האירועים וזורק לך את זה בפנים ,ואומר ,אוקי אמרתי את שלי .מפה
תשבור את הראש ואני הולך לדרכי .אני לא חושב שזה נכון .אחרי מה שאני חושב שצריך
לעשות ,תסיים את דבריך ,תישאר איתנו פה ,אנחנו נתייחס למה שאתה אומר באמת
בנימוס ,בכבוד הדדי ,בלי להיכנס לפאן האישי ונמשיך הלאה .בבקשה בני.

מר בני בילסקי:
אוקי .לגבי ההתנדבות שהעלית אז יש כלל ולמדתי את זה רק לאחרונה ,אדם לא מתנדב
במקצוע שלו .רופא ,אדם שסיים מהנדס טכסטיל הוא הולך לעבוד ולהתנדב בבית חולים
לקפל מגבות .אדם שעבד באיזה שהוא מנהל גבוה מאוד בביטוח לאומי ,אז הוא לא ממשיך
להתנדב כמנהל ,הוא הולך לעזור במשמר האזרחי .אדם לא מתנדב במקצוע שלו.

מר משה סיני – ראש העיר:
הבנתי ,קיבלתי תשובה.

מר בני בילסקי:
דבר שני ,עניים ,ועניי עירך קודמים .אני תושב פתח תקווה ,ואם אני אמצא לנכון להתנדב
במשהו ,אני אעשה את זה בעירי .אני לא תושב ראש העין ,אני עדיין גר בבית שבו נולדתי.
ואני חושב שמן הנכון אם אני אמצא לנכון להתנדב ,וזה התוכניות אני יודע .ואני כבר עושה
את זה פה ושם בצורה כזו או אחרת .עכשיו ,לגבי עוד מילה אחת ובזה סיימתי .רבותיי ,אני
נפרדתי גם היום וגם ביום שלישי שבוע שעבר מהצעירים ,עדיין לא לקחתי את הכלים,
אמרתי להם בסוף החודש הנוכחי ,כלומר ב 30 -לחודש יש לנו פגישה ואז אני אפרד איתם
בצורה זו או אחרת ,מהמנדולינות ,אני אאסוף את המנדולינות .נתתי להם מאחר וזה
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החופש של השנה ,אני אעשה את זה עם סיום שנת הלימודים כולל החופשה .השנה
מסתיימת ב .31 -היה איזה התרגשות גדולה מאוד בשבוע שעבר ,ואחר כך חשבתי ,המון,
המון מתושבי ראש העין עברו בצורה זו דרך התזמורת ,לא תמיד בנגינה .ההורים עברו
איתנו את התזמורת ,את כל השלבים .ילד שמנגן ,ושולחים אותו  5פעמים בשבוע ,וצריך
להביא אותו ולהחזיר אותו הוא חלק מהתזמורת .עוקבים אחרינו בהופעות ,וגאים איתנו
בנסיעות לחו"ל ,וגאים .זה באמת חלק .ועכשיו אני מרגיש רבותיי ,כל חברי המועצה ,אתם
לוקחים על עצמכם אחריות גדולה מאוד .אתם קוטעים מאישיותם של רבים מתושבי
המקום .אתם חותכים חלק מהוויתם שהם כך צמחו  30שנה ,כולל עדה ועוד אנשים אחרים.
זה חלק שנקרע מתוכם מפני שהמון אנשים ,רן היום ישב אצלי ,את יודעת ,רן שמעון ,הוא
בכה כמו ילד קטן ,והוא ילד גדול מאוד .אז יש פה איזה שהיא אחריות .ואז הצעתי במכתבי,
עם העתק אליכם.

משתתף בדיון:
שעד היום לא קיבלנו.

מר בני בילסקי:
אני מצטער מאוד ,אני על כל פנים ביקשתי מאחד החברים כאן שיפיצו לכם את זה.

גב' אלונה דור קולן – חברת מועצה:
מי לא קיבל? ]מדברים ביחד[.

מר בני בילסקי:
שרי אני אישית רציתי לתת לך ,את סירבת לקחת.

גב' אלונה דור קולן – חברת מועצה:
אני העברתי לחברי המועצה .אני פיקססתי לחברי מועצה ,כמו שמעבירים דואר לחברי
מועצה .היו כאלה שהעברתי להם ביד ,חברים קיבלו.
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מר בני בילסקי:
השורה התחתונה למטה ,אחת הפיסקאות למטה ,זה אני מקווה מאחר והחלטתי מה
שהחלטתי וזה נכון ,שריר וקיים ,שאני מקווה שחברי העירייה ,חברי המועצה ,בראשם ראש
העיר ,ימצאו את הדרך על מנת להמשיך את התזמורת למצוא מדריך .אני אלווה אותו על
מנת מאחר וילדים שמנגנים  10שנים ,אתם צריכים להבין אותי .ילד נקשר במיוחד כאשר
זה קשור באומנות לאדם שממנו הוא מחכה אותו ,הוא נקשר אליו רגשית מאוד ומביא
מורה ,אז אוטומטית אדוני הוא לא ,אני לא אצלו למדתי ,לא אצלו קיבלתי את הרגישויות
של הנגינה .ובכל זאת צריך למצוא את הקשר ,שהתזמורת הזו היא ברמה בינלאומית והיינו
בארה"ב איתם ,היינו באיטליה .אני מבקש מכם למצוא בהקדם ,לפני שאני פורש לגמרי,
אני עדיין ממשיך להשלים  12תקליטורים שזה תזמורת המנדולינות D.V.D 4 ,שזה יפאר
בכל העולם .אני רוצה פשוט לתעד ,לפני שאני ,צעד אחרון לפני שאני סוגר את בית התזמורת
מבחינתי] .מדברים ביחד[ אני מבקש שחברי המועצה ימצאו לנכון במקביל למשא ומתן
איתי ,מדריך כאלטרנטיבה שיובטח המשך לתזמורת מפני שאני בדעתי ,במצב שנוצר לא
מאפשר לי .תודה רבה לכם.

מר יבגני מלמוד – חבר מועצה:
אותם  D.V.Dותקליטורים ,הם יהיו תזמורת מנדולינות של ראש העין? מה השם של הגוף
שעליו יוצרו אותם תקליטורים.

מר בני בילסקי:
עשיתי את זה עם ילדי ראש העין .אולי לא עיריית ראש העין שילמה.

מר יבגני מלמוד – חבר מועצה:
לא העירייה?

מר בני בילסקי:
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התזמורת כרגע היא לא תזמורת עיריית ראש העין ,כך נאמר במפורש.

מר יבגני מלמוד – חבר מועצה:
היא לא עיריית ראש העין .אני שואל ,זאת אומרת זכויות יוצרים לא קשורה לעיריית ראש
העין ואין שום קשר ,ושום זיקה לעיריית ראש העין?

מר בני בילסקי:
ילדי ראש העין ,תקרא לזה איך שאתה רוצה .זה פרט קטן שאחר כך אפשר,

מר יבגני מלמוד – חבר מועצה:
זה פרט גדול שאליו התכוונתי כשהעליתי את כל הנושאים האלה.

מר בני בילסקי:
זה עניין מסחרי ,זה כבר פרט קטן .זה לא שלי .עדה ,את עורכת דין ,את יודעת בדיוק למה
אני מתכוון.

עו"ד עדה אהרון – חברת מועצה:
אני יודעת בדיוק ,הכל אני יודעת .אני גם יודעת שאנחנו צריכים להסתכל קצת לתוכנו,
ולראות איך התנהלנו בכל התקופה הזאת.

מר יבגני מלמוד – חבר מועצה:
אני יודע.

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
בני אני הייתי מבקשת להגיב כי הזכרת את שמי ,וכדי שנהיה מדויקים אז זכות הדיבור
תהיה גם לי .אנחנו לא נשכח שאנחנו מוסד ציבורי ,וכמוסד ציבורי יש לנו חוקים ואף אחד
לא מעל החוק ,לא אני ,לא ראש העיר ,ולא אתה .ונפגשנו כמה פעמים ,והעניין הוא משא
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ומתן כדי שבאמת הדברים גם ישמעו ויראו ,עמדו לפני שני דברים שאתה נמצא בבית
תזמורת שהוא מבנה של עירייה ואתה לא נמצא בשום סטטוס ,בעצם כי לא חתמת על חוזה,
למרות שביקשנו שתחתום .אל תפריע לי .ואתה נמצא בעצם במבנה ציבורי בלי שום סטטוס
של עובד עירייה ,ואתה מנהל שם בעצם את התזמורת כאשר אם חלילה היה קורה משהו לא
אתה נושא באחריות אלא הדרג הזה נושא באחריות .זה אחד .הדבר הנוסף שהיה על
שולחני ,זה דוח ביניים שקיבלנו ממבקר העירייה שלא שיתפת איתו פעולה ,ניהול בעייתי,
או אני לא רוצה להשתמש במילים אחרות בכספים .סליחה ,פניני ,אל תפריע לי .וביקשנו
שתשתף פעולה באמת עם המבקר .זה הדבר האחד .דבר השלישי שיש לי להגיב ,שכן דיברת
איתי על שכר למרות שכאן אמרת שלא דיברת עם אף אחד על שכר ,כן דיברת על שכר,
והתנית את זה ברמת שכר שאני לא אזכיר אותה בגלל צנעת פרט .אבל השכר שלך כן עלה
לדיון אצלי על השולחן ,ולא רק אני ב 4 -עיניים היו עוד אנשים ששמעו .אז לנושא של השכר
כן יש מימד שאתה מייחס לו חשיבות ,ואני לא מזלזלת בזה .ובאמת מעבר לדברים האלה,
אז לכן חשוב כשהדברים נאמרים להבין גם ממה הם נבעו ,ולהעמיד את הדברים על דיוקם.
מעבר לכל ,אני באמת חושבת עכשיו באמת בצד האחר שלי ,שאני מאוד מעריכה את
העבודה שלך ומוקירה ולהזכיר כאן גם לנבחרי הציבור שמלינים על הדרג המקצועי ,שמי
שספר התקציב נמצא ומי שמאשר אותו זה נבחרי הציבור ,ומי שקבע שם את השכר בתוך
הסעיפים זה נבחרי הציבור ולא הדרג המקצועי ,ומי שקבע שהסעיף הזה יהיה מותנה או לא
מותנה זה נבחרי הציבור ,ולא הדרג המקצועי .ולכן כל הדברים האלה חייבים להיות
מנותבים על פי הדברים שהיו ,והדרג המקצועי בעצם עושה את עבודתו ,ועושה את עבודתו
נאמנה .מעבר לכל ,אני קוראת לך גם פה ,ובשמי ,ובדרג המקצועי שכן תשב במשא ומתן
אמיתי ,וכשנגיע להבנה כן על השכר ,כי זו הבעיה לדעתי כמעט היחידה למעט הדברים של
המבקר שלדעתי זה פתיר .אפשר לחתום איתך ,וגם הצעתי היום בהנהלת העיר להביא כאן
את החוזה כדי שתחתום פה לפני כולם.

מר בני בילסקי:
חס וחלילה .אני רוצה לענות לה .את פשוט מאשרת את דברי בכך שאני לא בעניין ציבורי,
ואת לא יכולה להרשות לעצמך.
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גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
כי אתה לא בלי סטטוס ,רק כשתשנה את הסטטוס אין בעיה.

מר בני בילסקי:
זה מאשר מצויין ,זה בסדר גמור .לגבי המבקר ,אני בקשר איתו ,דיברתי איתו ,ואנחנו
מבינים ואנחנו יצרנו קשר והוא ביקר אצלי ,והסברתי לו ,ואמרתי לו שאני אדווח לו עד
הפרוטה האחרונה איך זה יתנהל ,הוא קיבל תמונה ברורה מאוד .אבל במקביל לזה אנחנו
תזמורת .היום זה לא לוקסוס ,זה לא אני לא יודע מה .פעם לפני  30שנה זה באמת היה אולי
לוקסוס .מזגן 60 ,אנשים בחדר די קטן ,שאנחנו חייבים להיות עם חלונות סגורים בגלל
הרחוב הסואן ,את אמרת לי את לא מתקנת את המזגנים.

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
אני חוזרת ,כי אתה בלי,

מר בני בילסקי:
זה מבנה עירוני ,מה שייך אחד לשני לתקן מזגן?

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
סליחה ,אתה במבנה ובאמת אני אשמח שהרגע ,עכשיו תחתום על חוזה ,והסטטוס שלך
ישתנה .ואז זה אחרת אתה צריך ועדת הוצאות ,יש חוק שלם] .מדברים ביחד[.

מר בני בילסקי:
לא הייתי במשא ומתן לגבי שכר .אני רק אמרתי דבר אחד ,היה לפני פסח היה מפגש עם
ראש העיר ואז הועבר בדרך זו או אחרת למתנ"ס התברר שהמתנ"ס לא עושה איתי שום
חוזה ,אלא מעביר את הכספים בניכוי כל מיני דברים ,ואז הבנתי שזה למעשה לא משא
ומתן של שכר ,אלא יש סכום אנחנו מקצצים מזה ככה וככה בגלל ,דיברתי עם המתנ"ס ,וזה
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אתה נעביר לך את זה .וזה לא דרך.

מר משה סיני – ראש העיר:
חברה ,בואו לא ניכנס לדברים האלה.

מר בני בילסקי:
כל מה שביקשתי זה לפי הדירוג .ואם אנחנו לא מדברים על דירוג ,את אמרת תחזיר לי
תשובה ,אני לא החזרתי לך שום תשובה.

מר משה סיני – ראש העיר:
בואו לא ניכנס לעניין של המשכורת ,זה לא העניין .לדעתי אם יש רצון טוב ,ויש באמת אני
חושב שגם שאתה אמרת שאתה לא מתנדב ,רוח ההתנדבות קיימת בך .אני חושב שאת
המינון הנכון בין רוח ההתנדבות ובין היכולת שלנו למצוא מענה גם לשכר מסויים
שבראייתי צריך אתה ראוי ואתה זכאי לקבל אותו ,לדעתי ברוח טובה אפשר לפתור את
הכל.

מר משה בן טובים – חבר מועצה:
אין ספק שהתזמורת המנדולינות זה אחד הספלים של העיר .שבוע שעבר נפגשתי עם שרי
אצל בני ,וניסו לשכנע אותו למעשה לחזור שימשיך את הפעילות שלו בתזמורת לפחות איזה
שנה ,שנתיים עד שיהיה חפיפה .הוא סרב לחלוטין ,והוא אמר אני לא מוכן .ביקשנו ממנו
למען התזמורת ,למען העיר ,למען התושבים ,למען הילדים והוא התנגד בתוקף .ופה אני שוב
חוזר אליך ואני מבקש ממך.

מר בני בילסקי:
אתה זוכר את הסיבה שאמרתי.

מר משה בן טובים – חבר מועצה:
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היתה סיבה שאמרת .אגב ,ראש העיר הצהיר פה ,והוא אמר חד משמעית ,וגם המנכ"לית
עכשיו אמרה ,וכולם פה אומרים ,אני ככה מאמין ומעריך ,שכולם אומרים פה שכן רוצים
שתמשיך ,כן רוצים ,אומרים כן לתזמורת .אבל אנחנו צריכים את ההסכמה שלך .בשנה
שעברה שנפגשנו ,אתה למעשה סרבת ,ואני פה מבקש ממך למען התושבים ולמען התזמורת.
תגיד כן למועצת העיר ,על מנת שתמשיך לפחות בשנתיים שלוש ,עד שנמצא כדי שתהיה
המשכיות כי ההפסד הוא של כולנו ,ושלך שהרמת פה משהו למופת .וחבל לנו לכולנו ,גם
לעיר ,גם לראש העיר ,למועצת העיר ,לכולם ,כולם רוצים בהמשך התזמורת .אני לא מוצא
סיבה .כל נושא יבוא לגופו של עניין ,אפשר לבדוק .אבל אם יש רצון ,ופה אני מבקש ממך
שוב ,תגיד כן למועצת העיר על מנת שאנחנו נוכל לקדם את זה .ואנחנו נעשה את מיטב
יכולתנו במסגרת האפשרות לבוא לקראתך על מנת שיהיה המשך של התזמורת.

מר יבגני מלמוד – חבר מועצה:
בהמשך של איזה תזמורת? אותה תזמורת? איזה תזמורת?
]מדברים ביחד[.

עו"ד עדה אהרון – חברת מועצה:
יש לי בקשה .אנחנו נתחיל לנהל משא ומתן מול בני ,אבל אני מבקשת במקביל לאלתר לתקן
את המזגנים ,לתת לבני ולילדים שם לחיות בצורה נורמלית ,ולתפקד בצורה נורמלית .וגם
את הנושא של הביטוח ,זה עניין של  140 ,₪ 130ש" ח משהו כזה.

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
זה לא הכסף עדה.

עו"ד עדה אהרון – חברת מועצה:
והמזגנים זה הכסף?

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
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יש בעמותה תזמורת  .₪ 300,000זה בעייתי.
]מדברים ביחד[.

מר משה סיני – ראש העיר:
חברה ,בואו לא נעשה ויכוח מהעניין הזה.

עו"ד עדה אהרון – חברת מועצה:
מה כל כך מסובך לשלוח מחר איש מזגנים מטעם העירייה שיתקן שם את המזגנים? אני לא
מבינה מה כל כך מסובך? אחרי זה נדון ב ₪ 300,000 -וכל הבעיות מסביב.

מר משה סיני – ראש העיר:
נשלח מישהו שיתקן את המזגנים.

מר יבגני מלמוד – חבר מועצה:
למה בקלות כזאת? אני אגיד לך למה .כי מצד אחד אנחנו יודעים להכריז בקול רם שזה נכס
עירוני ,ואני מסכים .מצד שני אנחנו מוכנים לשמוע שזה גוף נפרד שלא קשור לעירייה.
]מדברים ביחד[.
אני מדבר על פתרונות ועל ועדות .אני מבין את הקלות של עדה שאומרת בואו נסגור עכשיו,
נתקן מזגנים ,המשכנו .המשכנו...

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
אני מקבל ,זה בדיוק מה שאני מתכוון .הנקודה הראשונה זה הגדרתה של התזמורת
כתזמורת מנדולינות עירונית.

גב' שרי סלע – חברת מועצה:
זה עשינו.
]מדברים ביחד[.
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מר פיני דניאל – חבר מועצה:
אם ההגדרה היא תזמורת מנדולינות עירונית כל מה שאומרת גברת אירית נתן לא מקובל
עלי .אם זה תזמורת מנדולינות עירונית ,כל השירותים שהעירייה תיתן לתזמורת בלי קשר
בכלל למי עומד בראשה ,כך או אחרת .צריך להיות אינטרס] .מדברים ביחד[.

מר משה סיני – ראש העיר:
חברה ,המנצח של הקונסרבטוריון הוא גם לא עובד עירייה ,וקונסרבטוריון עירוני ,איפה
הוא נמצא? בחבורת ...וכל סוגי המוסיקה פה הן עירוניות.

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
אנחנו עוד לא החלטנו כבר ,אבל ברור לחלוטין שהייחודיות של תזמורת המנדולינות היא
ברמה הארצית והעולמית ,אז אדרבה ואדרבה אנחנו צריכים לשמר את הנכס הזה כמשהו
עירוני .ולכן ,במקביל למשא ומתן שמתנהל אין שום בעיה לגלגל במיידית את הטיפול על
מנת שהתזמורת תמשיך לעבוד ממחר בבוקר כרגיל ,אין קשר .עשינו את זה שנה וחצי.

מר משה סיני – ראש העיר:
אבל זה בדיוק מה שאמרנו .אני אומר ,ה צריך לעבוד בשני כיוונים במקביל .צד אחד לעשות
סדר בכל העניין של המוסיקה בעיר .אני גם חושב שהמוסיקה לא צריכה להיות במתנ"ס
אלא צריכה להיות תחת קורת גג אחת שיש שם אני אומר לכם ,תזמורת המנדולינות ולהקת
תזמורת תימן ,ותזמורת בית הקשת ,ולהקת המתופפים של בית ספר אשכול,
והקונסרבטוריון העירוני ,צריך כאן גוף אחד שיאחד את הכל תחת קורת גג אחת ,את כולם.
במסגרת זו גם נדאג להמשך הפעילות של תזמורת המנדולינות .זה דבר ראשון .דבר שני ,גם
במסגרת זו אני מייחס חשיבות רבה שבני ימשיך את הפעילות שלו.
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מר פיני דניאל – חבר מועצה:
אבל למחר בבוקר ,לגבי החלטה שאתה רוצה לקבל היום ,שעליה נצביע ,אני מבקש להכניס
שאין קשר שהתזמורת תמשיך ,העירייה תמשיך לתת את השירותים עבור התזמורת בלי
קשר.

מר יבגני מלמוד – חבר מועצה:
אבל לא רק שירותים .עכשיו ,אני אשאל אותך זה תזמורת עירונית?

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
כן.

מר יבגני מלמוד – חבר מועצה:
תקבל מימון ותמיכה מלאה מהעירייה?

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
תצטרך לקבל.

מר יבגני מלמוד – חבר מועצה:
מי גוף בעירייה שיהיה בקשר עם התזמורת? ]מדברים ביחד[ רגע ,אני אשאל אותך שאלה.

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
גם ההכנסות יכנסו לאותו גוף.

מר יבגני מלמוד – חבר מועצה:
יפה .אז אין גופים חיצוניים שמטפלים בקטע הפיננסי של העמותה .יש תוכניות ,גם תוכניות
אומנותיות ותוכניות עסקיות לאותו גוף שנקראת היום תזמורת עירונית .האם בני וכל הגוף
הזה מוכן להיכנס לפיקוח עירוני מלא ,אותם דיסקים ,אותם תקליטורים .תאמין לי שאני
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יודע בדיוק על מה אני מדבר .ותאמין לי שגופים כאלה אני מכיר .כשאנחנו מדברים על כל
הנושאים האלה ,שכר זה קטע זניח ,וקטע אישי של בני שהוא לא נכנס אליו ,אלה הדברים
שמעניינים אותי .עכשיו אני אשאל...

מר פיני דניאל – חבר מועצה:
האם אתה עוצר את הפעילות בגלל שאתה לא החלטת?

מר יבגני מלמוד – חבר מועצה:
חלילה .אני מפחד מדבר אחר ,והדבר הזה אכן יקרה .ברגע שאנחנו ניישר דברים עם בני
בלבד ,ונשכח מהנושא כי זה ירד מסדר היום הציבורי ,הכל ישאר כפי שזה היה .ואנחנו
בהכרזה של הגוף הזה כגוף עירוני ,אחר כך נאכל קש בגלל הדברים הכספיים ,פיננסיים הכל
ביחד .אני מזהיר אתכם שזה מה שיקרה.

גב' שרי סלע – חברת מועצה:
ולכן אני כן ממליצה לחזור לפרוטוקול שאומר דרך אותה עמותה.

מר משה סיני – ראש העיר:
מכל הדברים שאני מבין מפה ,ואני גם חושב שזה נכון ,אנחנו באנו לעשות סדר בדברים.
נעשה סדר ,נושא המוסיקה זה נושא חשוב לעיר ,אני אומר לכם אנחנו גם את הכיכרות
אנחנו נקרא על שמות של כלי נגינה ,אני חושב שזה דבר חשוב .מעבר לזה ,אני אמרתי כבר
שמוסיקה זה בא מהלב ,מוסיקה שפה בינלאומית ,מוסיקה דבר שיוצר רוך ואהבה בין
האנשים ,ומוציא את כל הרוע מהאנשים .ואנשים שלא יודעים לצאת מזה נמצאים עדיין
בביצה .ולכן אני אומר ,אני הייתי רוצה ]מדברים ביחד[ .היה לנו כאן הטכניון מחיפה
שהציע ,ואני מקבל את ההצעה ,לשים רמקולים בכל מיני פינות בעיר ולתת מוסיקה.

"חבר"  -למען הרישום הטוב

145

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס'  41/11מיום 2/8/2005

גב' שרי סלע – חברת מועצה:
עכשיו אתה שומע שזה מתנהל דרך עמותה ,כאשר העירייה תומכת.
]מדברים ביחד[.

מר משה סיני – ראש העיר:
אני רוצה לסכם הצעת החלטה באמת שמסוכמת על כולם .אני חושב שאנחנו כולנו צריכים
להתאחד בקריאה ולמעשה בהבעת הערכה לבני בילסקי על מה שהוא עשה ,על פועלו.
שמישהו ירשום את זה .אנחנו קודם כל ,אני חושב שאנחנו מביעים הערכה למר בני בילסקי
לפועלו למען התזמורת ולמען העיר ,אני חושב זה נקודה ראשונה שצריכה להיות בכל
החלטה שאנחנו מקבלים .שתיים ,עיריית ראש העין על כל נתבחיה ,חלקיה ,ומהותה היא
בעד המשך פעילות תזמורת המנדולינות של ראש העין ,אני חושב שגם על זה יש הסכמה
מקיר אל קיר פה ,ולא צריך גם להכביר מילים .שלוש ,אנחנו בעד המשך המשא ומתן עם בני
בילסקי ,אני לא נכנס כרגע לפרטים ,ולא לשכר ולא כן מתנדב ולא לא מתנדב .אני חושב
שבני מספיק מבוגר כדי לקבל את ההחלטות בעצמו .אני גם יודע לקרוא אנשים ,אני לא
קורא את התווי פנים ,אבל אני יכול טיפה קצת לחדור לנפש שלו ,ובנאדם שהיה  30שנה כמו
שאתה אומר ,בדבר כזה ,זה קצת קשה להיפרד ,אני חושב שזה מפעל חיים .אני רוצה
שהמפעל חיים ,ואני אומר לך את זה כאן ,לא לפרוטוקול ,ולא לאף אחד אחר .אני אומר לך
כאן אישית ,מסתכל לך בעיניים ,אני אומר לך שלדעתי לנו חשוב שאתה תמשיך להיות
בתזמורת ,גם לך זה חשוב ,והחיבור הזה בין הרצון שלנו לבין הרצון שלך ,שלמעשה זה
הרצון של כולנו ,בסופו של דבר יביא למצב שאתה תמשיך יחד איתנו .זה מה שאני רוצה
לאחל לנו ,ולאחל לכולנו .ואני מבקש שתיקח את זה בראש .אמרתי לך ,רק תיתן לנו את
ההזדמנות אז תאמין לי פה שהתזמורת הזאת תפרח ,מכאן ועד להודעה חדשה .אני אומר
לך את זה מעומק ליבי ,כי אין בנאדם ,אני לא רוצה יותר ממני ,פחות ממני ,אני מדבר רק
על עצמי ,אני אדם שברגע שאני לוקח את העניין הזה וזה נוגע לליבי ,ואני חושב שהתחום
הזה חשוב .תאמין לי שאני אעשה את הכל שאתה יהיה לך כיף ,ותהנה כמו שאתה נהנית עד
היום .באמת ,זה מסר פה שכולם שומעים את זה ממני .ארבע ,אני מבקש מעדה במסגרת
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ההמשך של סעיף  3הזה שדיברתי עליו ,אני מבקש מעדה ומשה בן טובים שהם אנשים מאוד
יקרים ,אני רואה גם את זה שהם מאוד איכפתים וכולנו רוצים שהתזמורת הזאת תתקיים,
שינעלו ,יכנסו איתך להליך של דיאלוג .אני אפילו לא קורא לזה משא ומתן מהיר בלו"ז כמה
שיותר מהר ,וינסו לסכם איתך על בסיס ההחלטות הקיימות כאן את המשך הפעילות שלך.
ואני אומר לך ,בכוחות משותפים ביחד אנחנו נצליח להמשיך ולהרים את התזמורת הזאת
לשיאים נוספים .אנחנו נגייס את הכספים גם מהארץ גם מחו"ל אנחנו נפתח בכוחות רעננים
אנחנו אנשים עם מרץ ,עם חזון ,עם יכולת ,אין שום סיבה שהתזמורת הזאת תקרוס גם אם
העירייה לא יכולה לקיים במסגרת המשאבים והאילוצים התקציביים את כל מה שהיינו
רוצים להקצות לה ,והיינו רוצים להקצות לה הרבה.

משתתף בדיון:
על איזה דיאלוג על איזה בסיס בדיוק?

מר משה סיני – ראש העיר:
חברה ,תסתכלו על המערכת הכוללת.
]מדברים ביחד[ .אמרתי על בסיס ההחלטות הקיימות .מי שרושם את זה.

מר יבגני מלמוד – חבר מועצה:
איזה דיאלוג על מה הם ידברו?

מר משה סיני – ראש העיר:
אבל אמרתי על בסיס החלטות הקיימות.
]מדברים ביחד[ .אתה יכול לקרוא לזה ,אני אמרתי על בסיס ההחלטות הקיימות אם לא
הייתי.
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מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
אבל יש הרבה החלטות שהם לא טובות.

מר משה סיני – ראש העיר:
כולם יודעים את ההחלטות.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה:
לא נכון ,החלטות של הועדה של עדה סותרות את ההחלטות של יבגני.

מר משה סיני – ראש העיר:
הכל במסגרת התקציב והחוק הקיים .במסגרת הקיים ,אני לא ממציא פה .במסגרת החוק,
המנהל וההחלטות הקיימות והתקציב העירוני .אני אומר ,והשורה התחתונה.

מר יבגני מלמוד – חבר מועצה:
זה פעם ראשונה שמכל כך הרבה מילים לא הצלחתי להבין שום דבר.

מר משה סיני – ראש העיר:
השורה התחתונה ,יבינו הכל ,תאמינו לי] .מדברים ביחד[ .חברים אני אומר לכם יש חוק
שאם אתה לא מבין את מה שאתה אומר ,אנשים אחרים לא יבינו .אני מבין ואני אומר לכם
שכל מי שיקרא את זה יבין .אם אני לא הייתי מבין הייתי אומר לך שאני לא מבין.

מר יבגני מלמוד – חבר מועצה:
האמת היא שגם אני מבין ,אני פשוט לא רוצה להאמין בזה.
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מר משה סיני – ראש העיר:
והדבר האחרון שאני גם כן חושב שזה משותף לכולנו ,זה הרצון להשליט הייתי אומר סדר
חדש בכל הנושא של התנהלות המוסיקה בראש העין.

גב' אלונה דור קולן -חברת מועצה:
לכן תחזור ואשרר.

מר משה סיני – ראש העיר:
תחת עמותה או תחת מסגרת חדשה שלא תהיה בהכרח במתנ"ס העירוני.

גב' אלונה דור קולן – חברת מועצה:
לא תהיה במתנ"ס ,הי אלא צריכה להיות במתנ"ס.

מר משה סיני – ראש העיר:
אוקי .לא תהיה במתנ"ס העירוני .כל הנושא של המוסיקה ,אנחנו נחליט על המסגרת
הקיימת .ותחת זה יאוגדו כל הגופים שעוסקים במוסיקה בעיר ,במסגרת הרצון שלנו לתת
תנופה לתחום הזה .ואני שוב אומר לך בני ,אתה תן לנו את הצ'אנס לסדר את הכל במתכונת
הראויה והחוקית והלגיטימית ותאמין לי שיש לנו ביחד עוד הרבה מאוד שנים ,ללכת יד ביד
לתפארת ראש העין.

מר יגבני מלמוד – חבר מועצה:
חסר לי סעיף אחד ,הסטטוס של התזמורת.

משתתף בדיון:
יש עוד סעיף אחד שצריך להוסיף כאות לרצון טוב והצהרת כוונות מעבר לפרוזה שדיברנו
עליה רבות .לדעתי ,את כל הדרישות הקטנטנות המצחיקות של תיקון מזגנים ,של זמזם
אזעקה.
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משתתף בדיון:
זה מחר בבוקר.
]מדברים ביחד[.

מר משה סיני – ראש העיר:
עם כל הכבוד ,אני לא חושב ,אני כל דבר ,אני לא חושב שהבעיה של מזגן כזה או אחר זה
הבעיה המהותית שאנחנו צריכים לדון בה כעת.
]מדברים ביחד[.
אני הייתי מאוד חד וברור שצריך לפתור כמקשה אחת את כל הנושא .אם אפשר עד מחר
בבוקר לגמור את העניין הזה .אני פונה אליך שתגמור כבר את העניין הזה ,ותהיה פה יחד
איתנו בחדר הזה.

עו"ד עדה אהרון – חברת מועצה:
עד שנפתור זה יקח קצת זמן ,אני מבקשת זה יקח קצת זמן.

מר משה סיני – ראש העיר:
זה צריך להיגמר ב 72 -שעות הקרובות לכאן או לכאן.

עו"ד עדה אהרון – חברת מועצה:
אין בעיה .אבל אפשר מחר בבוקר לשלוח איש מזגנים שיתקן את המזגן? ]מדברים ביחד[.

מר משה סיני – ראש העיר:
פה אחד ,מה שניתן יהיה לעשות אנחנו נתייעץ ונעשה .תודה רבה.
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ריכוז החלטות
 .1אישור תב"רים כמפורט להלן:
א .אישור תב"ר מס'  53עבור תכנון הסדרי כניסה לפארק סיבל ,ע"ס 63,000
 ₪במימון משרד התחבורה ו ₪ 27,000 -במימון העירייה ,סה"כ תקציב
.₪ 90,000
ב .אישור תב"ר מס'  54עבור תכנון רחוב שבזי מזרח ,ע"ס  ₪ 84,000במימון
משרד התחבורה ו ₪ 36,000 -במימון העירייה ,סה"כ תקציב .₪ 120,000
ג .אישור תב"ר מס'  55עבור סקר תמרורים ,ע"ס  ₪ 49,000במימון משרד
התחבורה ו ₪ 21,000 -במימון העירייה ,סה"כ תקציב .₪ 70,000
ד .אישור תב"ר מס'  56עבור התקני בטיחות ,ע"ס  ₪ 150,000במימון משרד
התחבורה ו ₪ 64,285 -במימון העירייה ,סה"כ תקציב .₪ 214,285
ה .אישור תב"ר מס'  57עבור מעגל תנועה הציונות דרור בזלת מערב ,ע"ס
 ₪ 350,000במימון משרד התחבורה ו ₪ 150,000 -במימון העירייה,
סה"כ תקציב .₪ 500,000
ו .אישור תב"ר מס'  58עבור התאמת בי"ס בגין ,ע"ס  ₪ 350,000במימון
משרד החינוך ,סה"כ תקציב .₪ 350,000
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את התב"רים כמפורט לעיל.
בעד (14) :משה סיני ,עדה אהרון ,שלום דראב ,סיגל שיינמן ,שרי סלע ,אלונה דור-
קולן ,אבי סמובסקי ,יעקב אדמוני ,מיכאל מלמד ,פיני דניאל ,מתי יצחק ,יבגני מלמוד,
משה בן טובים ,זכי קוממי.
 .3לבטל סעיף  399-1821ע"ס  ₪ 79,000שכר מנהל מח' תרבות ולהוסיף לסעיף 750-
 1752עבור פעולות תרבות.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות לבטל סעיף  1821399על סך  79אלף
ש"ח ,שכר מנהל מחלקת תרבות ,ולהוסיף לסעיף  1752750עבור פעולות תרבות.
בעד (8) :משה סיני ,עדה אהרון ,שלום דראב ,סיגל שיינמן ,שרי סלע ,יעקב אדמוני,
מתי יצחק ,יבגני מלמוד.
נגד (4) :אלונה דור-קולן ,אבי סמובסקי ,פיני דניאל ,זכי קוממי.
נמנע (2) :מיכאל מלמד ,משה בן טובים.

_______________
________________
אירית נתן
מנכ"לית העירייה
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