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סדר היום:
.1

אישור תוספת תקציב לסעיפים הבאים :
רזרבת שר -
1191999998
תימנה
1752000988

.2

אישור תב " רים רב שנתיים בהתאם לנספח א ' המצורף .
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 ) ₪ 150,000הכנסות (.
 ) ₪ 150,000הוצאות (.

תוספת לסדר היום :
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אישור ביטול הפקעה החזרת קרקע למינהל מקרקעי ישראל עקב שינוי
ייעוד גוש  4271חלקה  , 149ח " ח  148 , 145ו . 209 -
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אישור התב " רים כמפורט להלן :
א  .אישור תב " ר מס '  277עבור אופק חדש יצירת סביבות עבודה
למורים  ,ע " ס  ₪ 417,400במימון משרד החינוך .
ב  .אישור תב " ר מס '  278עבור בי " ס אפק שיפור סביבה לימודית  ,ע " ס
 ₪ 240,000במימון משרד החינוך ו  ₪ 160,000 -במימון עירייה ,
סה " כ תקציב . ₪ 400,000
ג  .אישור תב " ר מס '  279עבור עבודות ביוב ותשתיות  ,ע " ס 1,000,000
 ₪במימון עירייה .
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אישור מינוי יוחנן יוחאי משרקי כפקח  /מפקח עפ " י חוקי עזר של
עיריית ראש העין .

תב"רים שהועלו מחוץ לסדר היום:
 אישור תב"ר מס'  280עבור סימון כבישים והתקני בטיחות  ,2008ע"ס  ₪ 93,741במימוןמשרד התחבורה ו ₪ 40,175 -במימון עירייה ,סה"כ תקציב .₪ 133,916
 אישור הגדלת תב"ר מס'  274עבור הנגשת בי"ס נופים לליקויי שמיעה ,ע"ס ₪ 35,000במימון משרד החתבורה ,סה"כ תקציב קודם  ,₪ 45,000סה"כ תקציב .₪ 80,000
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משה סיני-ראש העיר :טוב ,אז קודם כל ערב טוב לכולם .אנחנו פותחים את ישיבת מועצת
העיר ,יש כמה נושאים על הפרק .לפני זה לאירית יש כמה הודעות טכניות ,אז בואי תודיעי
אותם בבקשה.
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :כן ,א' אנחנו את סעיף  4ו 5-הוצאנו לכם ביום חמישי ,אנחנו
מסירים מסדר היום זה יעלה בישיבה הבאה.
משה סיני-ראש העיר :מה זה סעיף  4ו?5-
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :על נושא הבחירות שהיא לא יכלה להצטרף ,מנהלת
הבחירות של משרד הפנים לא יכלה להצטרף היום והיא ביקשה לדחות את זה למועד הבא.
משתתף בדיון :אה ,היא רוצה לנהל את הישיבה?
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :כן כן ,היא תגיע בודאי .ואת סעיף  ,6נושא של ...אנחנו
מבקשים להוריד אותו ,ושני תב"רים להוסיף ,לא לא ,תכף אם אתה זה אני יכולה להסביר,
משה סיני-ראש העיר :תסבירי.
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :רחבעם ,תוסיף גם את שני התב"רים שאנחנו מבקשים
להוסיף.
רחבעם חיים-גזבר העירייה :קיבלנו שני תב"רים ,פרוייקט על סך  136,000שקלים...
הגדלה על סך  30,000שקלים ,אנחנו רוצים להוסיף את זה לסדר היום.
משה בן טובים-חבר מועצה :הכל...
רחבעם חיים-גזבר העירייה :כן כן ,הכל תקציב חוץ ,חוץ מפרוייקט תחבורתי ,שם יש את
המצ'ינג של העירייה .30%
אבי סמובסקי-חבר מועצה :מה זה פרוייקט תחבורתי?
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :סימוני כבישים ובטיחות.
משה בן טובים-חבר מועצה :כמו שסימנת בבית ספר רמב"ם?
רחבעם חיים-גזבר העירייה :זה נקרא סימון כבישים והתקני בטיחות ,כן.
משה סיני-ראש העיר :טוב ,חבר'ה ,אנחנו ברשותכם נעלה את זה.
מיכאל מלמד-חבר מועצה :לפני כן אני מבקש לומר מספר דברים.
משה סיני-ראש העיר :טוב ,אז רגע ,רק בואו אולי רק לפני שמלמד אומר כמה מילים ,רק
תזכירי איזה נושאים עולים עכשיו על הפרק ,מה יש לנו?

"חבר" – למען הרישום הטוב

4

פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מס'  121/11מיום 26/8/2008

אירית נתן-מנכ"לית העירייה :עכשיו?
משה סיני-ראש העיר :בישיבה הזאת.
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :יש כמה ,יש הרבה נושאים.
שלום דראב-חבר מועצה :אבל אין לו את זה מולו ,אז תגידי לו ,תגידי לו.
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :למה? קודם כל יש לו.
משה סיני-ראש העיר :או.קיי .בסדר ,טוב ,מיקי זה משהו שקשור לסדר היום?
מיכאל מלמד-חבר מועצה :כפי שאתה מבקש להעלות נושאים מחוץ לסדר היום ,אנחנו
מכבדים את הבקשות שלך ,הגיע הזמן ,סליחה רגע,
מתי יצחק-חבר מועצה :זה עוד לא אומר שזה,
משה סיני-ראש העיר :אני שואל ,אני שואל אם אתה,
מיכאל מלמד-חבר מועצה :זה קשור לסדר היום הציבורי של ראש העין.
משה סיני-ראש העיר :בבקשה ,כן.
מיכאל מלמד-חבר מועצה :לשולחן מועצת העיר.
משה סיני-ראש העיר :בבקשה.
מיכאל מלמד-חבר מועצה :אני הפניתי שני מכתבים אליך בנושא עיקולי חשבונות לתושבים
כפי שהעלה חברי מר משה בן טובים בישיבת מועצת עיר .אני מקווה שיש לך התייחסות או
אם כן ולא אנחנו נעלה פה לאיזשהו דיון קצר ואולי נגבש החלטות ,עד כמה עיריית ראש
העין יכולה לעקל חשבון לתושב כאשר הוא חייב כספים בגין ארנונה ,ומה התוצאות
וההשלכות בגין זה שהעירייה מעקלת לו את החשבון ואיפה הבן אדם מוצא את עצמו
מבחינה אישית.
משה סיני-ראש העיר :או.קיי.
מיכאל מלמד-חבר מועצה :דבר נוסף ,הפניתי מכתב בנושא תמיכות .מדוע התמיכות
לעמותות נוער והספורט וכו' לא מועלית בתקציב ולמה לא מאשרים את העניין? אפשר לתת
לאנשים האלה להתחיל לטפל בנושאים שעליהם הם מבקשים.
בכל אופן ,אני לפני יומיים קיבלתי דואר הביתה וריכוזים ,ריכוזי החלטות של פרוטוקול
אחרון בישיבת מועצת עיר ,שבה עלו כמה נושאים שאני לא כל כך זוכר זה לא לפניי ,אבל
אחד מביניהם זה היה הנושא של היטלי השבחה .כאשר היה פה דיון כן פוטרים לא פוטרים,
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מה עושים? ושלום דראב חברי העלה איזושהי הצעה נוספת .בכל אופן בריכוזי החלטות
כתוב שמה שיצאו כמה חברי מועצה ולא בהחלטה אחת ,לא בהצבעה אחת אלא בכמה וכמה
הצבעות.
הפרוטוקול הזה הוא שגוי ,הוא בעייתי,
שרי סלע-חברת מועצה,welcome to the clube :
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :שגוי,
מיכאל מלמד-חבר מועצה :שנייה ,אבל תנו לי לדבר ,אחרי זה תדברו בזמנכם .אני הודעתי
לאירית נתן שאני מבקש שהיא תתקן את כל הפרוטוקול .במידה וזה לא יתוקן אני אצטרך
לתת תצהיר שהופעתי פה ,הצבעתי ,היו פה תושבים שהיו עדים גם לכך,
מתי יצחק-חבר מועצה :לא רק בשמך גם בשם כמה חברי מועצה,
מיכאל מלמד-חבר מועצה :מי שרוצה שיוסיף תצהירים לעניין הזה בשמחה רבה.
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :פרוטוקולים מזוייפים בעיריית ראש העין,
מיכאל מלמד-חבר מועצה :אלונה אלונה שנייה ,אני מקווה שהנושא הזה,
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :מזייפים פרוטוקולים.
משה סיני-ראש העיר :טוב.
מיכאל מלמד-חבר מועצה :אני רוצה התייחסות בשלושה הנושאים האלה,
משה סיני-ראש העיר :אז בוא אני שנייה,
מיכאל מלמד-חבר מועצה :כדי שנוכל לדעת מה אנחנו הולכים לעשות.
משה סיני-ראש העיר :אין בעיה .לגבי שני הנושאים הראשונים שהעלית אין לי בעיה
להוסיף אותם לסדר היום ,לדבר עליהם אחרי שנסיים את הנושאים שעל פי סדר היום ,אני
פה .לגבי הפרוטוקולים את רוצה להתייחס?
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :לגבי ...יש נוהל ,לא צריך ,אפשר לכתוב מכתב להגיד מה,
מתי יצחק-חבר מועצה :מה ,את לא יכולה לבדוק את זה בלי קשר לנוהל? בלי קשר לנוהל,
בדיקה,
)מדברים יחד(
משה סיני-ראש העיר :היא אמרה שזה יבדק.
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :מבקש לדעת מה,
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מתי יצחק-חבר מועצה :לא ,אני אומר בלי קשר להערה שלו,
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :על מה הוא מלין ,סליחה מתי מתי,
משה סיני-ראש העיר :סליחה ,אנחנו רוצים לפתור את העניין.
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :על מה הוא מלין והדברים שלו יבדקו.
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :על מה הוא מלין,
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :זאת אומרת אם אכן היתה טעות היא תתוקן ,אם לא היתה
טעות היא לא תתוקן.
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :אנשים הצביעו נגד כתבת בעד ,עשית כבשלך.
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :אל תפריעי לדיון ואז לא יתבלבלו פה.
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :כן ,לא יתבלבלו.
משה סיני-ראש העיר :טוב חברים או.קיי .הבנו.
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :צועקים תוך כדי,
מתי יצחק-חבר מועצה :רגע ,יש לי שאלה ,יש תשובה לשאילתא?
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :התבלבלה.
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :אני לא אמרתי שהתבלבלתי ,אמרתי שאת מפריעה .בעת
הצבעה זה מפריע.
הערה :
סעיף  6שבסדר היום  :אישור מינוי יוחנן יוחאי משרקי כפקח  /מפקח עפ " י
חוקי עזר של עיריית ראש העין – ירד מסדר היום .

משה סיני-ראש העיר :טוב בבקשה ,הנושא הראשון שעל סדר היום זה אישור,
 . 1אישור תוספת תקציב לסע יפים הבאים :
רזרבת שר -
1191999998
תימנה
1752000988

 ) ₪ 150,000הכנסות (.
 ) ₪ 150,000הוצאות (.

אירית נתן-מנכ"לית העירייה ... :למשטרה.
משה סיני-ראש העיר :בבקשה רחבעם תתחיל.
אלונה דור-קולן-חברת מועצה ... :זה חלק מהמלצות המשטרה.
משה סיני-ראש העיר :בבקשה רחבעם.
רחבעם חיים-גזבר העירייה :סעיף ראשון?
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משה סיני-ראש העיר :כן.
רחבעם חיים-גזבר העירייה :טוב ,אנחנו מביאים לסדר היום,
משתתף בדיון :מה הוספתם? לא הבנתי.
משה סיני-ראש העיר :בבקשה.
רחבעם חיים-גזבר העירייה :סעיף ראשון אישור עדכון תקציב למעשה ,תוספת תקציב,
משה סיני-ראש העיר :אנחנו ביקשנו על סדר היום ,אני לא ראיתי שמישהו התנגד פה ,זה
אישור שני תב"רים לדיון עוד לא לאישור ,על התקני בטיחות תחבורתיים והתב"ר השני זה,
נכון?
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :מתקני בטיחות בבית ספר,
משה סיני-ראש העיר :הנגשת כיתות בבית ספר נופים .אז אני חושב שזה חשוב ,אם
מישהו רוצה ,או.קיי .עכשיו תתחיל עם התוספת הזו ,כן בבקשה.
רחבעם חיים-גזבר העירייה :עדכון תקציב לצורך הגדלת התקציב ב 150,000-שקלים,
כאשר תוספת התקציב היא באה על חשבון תוספת רזרבת שר שקיבלנו ,לכן אפשר לבצע פה
הגדלת תקציב ב 150,000-שקלים.
מיכאל מלמד-חבר מועצה :מה זה היה ,מה ,רזרבה מה?
אבי סמובסקי-חבר מועצה :קיבלנו רזרבת שר ?150
רחבעם חיים-גזבר העירייה :קיבלנו תוספת מעבר לתקציב שלנו,
מיכאל מלמד-חבר מועצה :כמה?
רחבעם חיים-גזבר העירייה :אנחנו ,התקציב שלנו מדבר על מיליון שקלים .לא ,רזרבת
שר ,קיבלנו יותר ,קיבלנו בסביבות ה 2-מיליון שקלים.
אבי סמובסקי-חבר מועצה 2 :מיליון שקלים?
רחבעם חיים-גזבר העירייה :לפני כן ,לפני כחודש.
מתי יצחק-חבר מועצה :אז התקשורת פישלה ,מה זה התקשורת לא הביאה את זה לדיון?
רחבעם חיים-גזבר העירייה :זה לא הולך למה כי התקציב בנוי גם כן מהכנסות מקרן
פיתוח ואין לנו הרבה כסף,
שרי סלע-חברת מועצה :אז למה כרגיל אנחנו לא רואים פירוט?
פיני דניאל-חבר מועצה :לא לא לא ,המיליון שקל האלה ,המיליון ,ה 2-מיליון שקל
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שקיבלת במקום מיליון זה מיליון אחד נוסף.
רחבעם חיים-גזבר העירייה :כן ,נכון.
פיני דניאל-חבר מועצה :מיליון השקל האלה איפה מתפזרים בספרי התקציב?
רחבעם חיים-גזבר העירייה :הם לא מתפזרים.
פיני דניאל-חבר מועצה :אז מה הם עושים?
רחבעם חיים-גזבר העירייה :איך הם מתפזרים?
פיני דניאל-חבר מועצה :אני שואל,
רחבעם חיים-גזבר העירייה :יש לנו ,ספרי ההכנסות מורכבים מהרזרבת שר ,מארנונה וכו'
וקרן פיתוח  5.5מיליון שקלים,
שרי סלע-חברת מועצה :יש לך פה את ספר התקציב?
רחבעם חיים-גזבר העירייה :שנייה אני עונה ,רגע .שנייה ,אז במקרה דנן היות ואין לנו
מספיק כספים בקרן פיתוח לצורך השוטף ,אז חסכנו בקרן פיתוח .כלומר התוספת של
הרזרבת שר באה במקום,
מתי יצחק-חבר מועצה :אז רגע ,אז יש לנו  2מיליון ועוד .150
רחבעם חיים-גזבר העירייה :לא ,מה,
מתי יצחק-חבר מועצה :יש לנו  2מיליון שקל,
רחבעם חיים-גזבר העירייה :לא לא לא ,מתוך זה אני לוקח  150עבור,
שרי סלע-חברת מועצה :השאלה היא מה עושים עם ה,
שלום דראב-חבר מועצה :רחבעם ,מה התקציב הקודם,
מיכאל מלמד-חבר מועצה :בקרן פיתוח מה,
שלום דראב-חבר מועצה :התקציב הקודם כמה היה?
רחבעם חיים-גזבר העירייה 250 :בערך.
אבי סמובסקי-חבר מועצה ,286 :כ 300,000-שקל.
שלום דראב-חבר מועצה 300,000 :שקל,
רחבעם חיים-גזבר העירייה :אני זוכר  200ועוד ,48
אבי סמובסקי-חבר מועצה :ועוד 190 ,ועוד שנים  ,48אתה זוכר קרוב זה בסדר ,זה בסדר.
יש  190ועוד שניים  ,286 .48אתה קרוב ,אתה קרוב.
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פיני דניאל-חבר מועצה :גזבר ,אנחנו הולכים עם הספר שלך אתנו צמוד כל יום.
אבי סמובסקי-חבר מועצה :תאמין לי ,אנחנו מרוב שאנחנו כבר מפחדים שיעבדו עלינו,
אנחנו כבר שולטים כל כך בספר ,כל דף אני יכול להגיד כמו בתנ"ך ,אתה יכול להגיד לנו פרק
ג' שמות פסוק יד' נצטט לך.
רחבעם חיים-גזבר העירייה :אבל תסביר לי ,מדוע עשינו פעמיים ?48
אבי סמובסקי-חבר מועצה :לא יודע.
רחבעם חיים-גזבר העירייה :לא נראה לי הגיוני ,לא נראה לי הגיוני.
אבי סמובסקי-חבר מועצה 48 ,190 :ו ,48-תבדוק.
משה סיני-ראש העיר :רגע רגע ,אי אפשר ככה ,פיני דניאל ,רגע רגע ,אבל פיני הרים את
היד קודם.
משה בן טובים-חבר מועצה :לא ,הרים את היד ,באמצע...
אבי סמובסקי-חבר מועצה :ספר שמות פסוק יג' פרק כד'.
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :חזרת למקורות אבי?
אבי סמובסקי-חבר מועצה :לא חזרתי למקורות ,אני עושה שיעורי בית.
משה סיני-ראש העיר :אז הנה יסבירו לכם ,אולי תסביר למה,
משה בן טובים-חבר מועצה :אז למה תוספת  150אם ב,300-
אבי סמובסקי-חבר מועצה :בוא נתחיל ,בוא נתחיל להסביר.
משה בן טובים-חבר מועצה :תוספת של ,150
אבי סמובסקי-חבר מועצה :שאלה טובה ,שאלה טובה.
משה בן טובים-חבר מועצה :פרסום או משהו?
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :לא לא לא ,ממש לא ,ממש לא פרסום .חברים ,יש ,ישבנו
עם המשטרה והמשטרה דורשת שהבמה תהיה מחוץ למתחם וליד הספריה שמה בגלל צפי
לתושבים .המשמעות לזה יש לזה הרבה אבטחה ,סיירים .זאת אומרת רוב הכסף ,לא יכולה
להגיד כולו אבל רובו לנושא בטיחות ואבטחה.
משה בן טובים-חבר מועצה :אפשר לקבל פירוט בכמה...
)מדברים יחד(
אבי סמובסקי-חבר מועצה :סליחה שלום ,תן לי לעזור לכם ,אני חושב שחברים ,סליחה,
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אני חושב שחברים,
משה בן טובים-חבר מועצה :אפשר לקבל...
אבי סמובסקי-חבר מועצה :רגע מתי רגע ,אני חושב שחברי ,חברי בן טובים צודק .יש
תקציב שקיים היום  ,286יש בקשה של  .150בכל מקום מסודר שבאים לבקש עוד 150,00
שקל מן הדין שיביאו ,לא ,שיביאו את התוכנית הקיימת .ה 286-מנוצלים על פני א' ב' ג' ד' ה'
ו' ,ה 150-הנוספים נדרשים לג' ד' ז' ח' וככה מדברים ,איך פה אפשר ,איך אפשר פה לדעת
אם  150זה הרבה זה מעט? אולי צריך עוד  500,000שקל ,למה לא? אפשר לעשות פה פסטיבל
של חודשיים ,למה לא?
משה בן טובים-חבר מועצה :אגב כמה ימים...
אבי סמובסקי-חבר מועצה :שיביאו תוכנית מסודרת,
משה סיני-ראש העיר :מישהו עוד רוצה? פיני דניאל.
משה בן טובים-חבר מועצה :כמה ימים ,כמה ימים...
אבי סמובסקי-חבר מועצה :אני רוצה להגיד עוד דבר ,אני חושב ש,
משה בן טובים-חבר מועצה :שלושה ,בשנה שעברה היו גם שלושה?
אבי סמובסקי-חבר מועצה :אני חושב ,בן טובים ,אני חושב ששוקי ...עושה עבודה נהדרת,
למרות שהוא עובד עם סיגל ,בצחוק ,בצחוק .אבל עדיין צריך לקבל ,צריך לקבל באמת
תוכנית לתוספת .מה זה? הבמה ,נראה לך ,את היית מוציאה מהכיס שיק  150,000שקל
בגלל שמישהו אמר לך שהבמה מועתקת וזה עולה ,באמת סיגל ,את יותר רצינית מזה.
משה סיני-ראש העיר :הבנו ,מי עוד רוצה להתייחס? בבקשה פיני דניאל.
פיני דניאל-חבר מועצה :כמה שאלות לי ,בספר התקציב לשנת  2008ישנם סעיפים שבסופם
יש מקף מותנה ,אתה מכיר את הדבר הזה?
רחבעם חיים-גזבר העירייה :נכון.
פיני דניאל-חבר מועצה :האם כל מה שכתוב מותנה מומש כבר ,ניתן התקציב לטובת
המחלקות השונות?
רחבעם חיים-גזבר העירייה :הוא יאושר עד סוף השנה ,כן.
פיני דניאל-חבר מועצה :שאלתי שאלה שאתה לא עונה לי עליה .אני רוצה לשמוע תשובה
ברורה ואני ,אל תעלב שאני עכשיו קצת בוטה .שאלה פשוטה תשובה פשוטה .האם כל
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הסעיפים שמסתיימים בסיומת מקף מותנה יש מימון היום בעיריית ראש העין לבצע אותם?
אין.
רחבעם חיים-גזבר העירייה :התשובה היא כזאת ,התשובה היא כזאת ,מעולם לא הוצאנו
את כל התקציב,
פיני דניאל-חבר מועצה :אתה לא עונה לי על השאלה,
רחבעם חיים-גזבר העירייה :לא ,אני עונה לך על השאלה,
פיני דניאל-חבר מועצה :לא ,אדוני ראש העיר ,אני מבקש,
משה סיני-ראש העיר :חבר'ה זה לא...
פיני דניאל-חבר מועצה :אני מבקש קודם כל שיענו לי לשאלות שלי אחרי זה שיספרו
סיפורים.
רחבעם חיים-גזבר העירייה :פיני ,פיני אני לא מספר סיפורים.
פיני דניאל-חבר מועצה :לא ,אני שואל שאלה פשוטה תן לי תשובה פשוטה.
רחבעם חיים-גזבר העירייה :לא לא ,אתה תקשיב כדי שתוכל להבין את התשובה שלי.
פיני דניאל-חבר מועצה :אני אבין את התשובה שלך ,תאמין לי .יש לי עוד שאלה אחרי
התשובה הפשוטה.
רחבעם חיים-גזבר העירייה :לא ,אתה לא תבין ,אתה לא תבין ,רגע ,אתה לא תבין .מעולם
אנחנו לא מוציאים את כל התקציב לחודש אוגוסט .אנחנו מנצלים את זה על פי החלק
היחסי .כאשר הצפי של היום שעל פי החלק היחסי אנחנו מוציאים ,אנחנו נפשיר את כל
התקציב עד סוף השנה.
מתי יצחק-חבר מועצה :אז על פי החלק היחסי מומש?
רחבעם חיים-גזבר העירייה :כן.
מתי יצחק-חבר מועצה :אתה יכול להגיד את זה בודאות שזה מומש? כמה באחוזים 60
אחוז?
רחבעם חיים-גזבר העירייה :לא ,זאת אומרת אנחנו ...את כל המותנה.
משה סיני-ראש העיר :טוב ,חברים,
פיני דניאל-חבר מועצה :טוב ,אני ,אז אני מבין שאתם רוצים להתחמק מתשובה ,בסדר.
רחבעם חיים-גזבר העירייה :לא ,התשובה...
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אלונה דור-קולן-חברת מועצה :מה אתה רוצה? הוא איש נחמד ,הוא מקבל הוראות ,מה
אתה רוצה ממנו?
פיני דניאל-חבר מועצה :אני אומר,
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :הוא איש נחמד.
רחבעם חיים-גזבר העירייה :אני הסברתי לך ,התשובה ברורה.
פיני דניאל-חבר מועצה :עזבי ,רחבעם לא לוקח את זה אישי ,הוא יודע גם שזה לא אישי.
מקבל ,אני מקבל.
רחבעם חיים-גזבר העירייה :אנחנו ננצל ,על פי התחזית שלי להיום,
פיני דניאל-חבר מועצה :תנצל ...ימומנו.
רחבעם חיים-גזבר העירייה :הכל ימומש בסוף השנה ,נכון.
פיני דניאל-חבר מועצה :האם ,גברת מנכ"לית העירייה את יכולה לעזור בתשובה לשאלה,
משה סיני-ראש העיר :סליחה ,אי אפשר לשמוע כשכולם מדברים ככה ,אני לא מתכוון,
פיני דניאל-חבר מועצה :אני עצרתי ,אתה שם לב ,עצרתי.
משה סיני-ראש העיר :כל אחד מנהל...
)מדברים יחד(
מיכאל מלמד-חבר מועצה :זה עוד שבוע עוד שבועיים.
פיני דניאל-חבר מועצה :יש סעיפים יותר קשים של בטיחות ,עזוב...
מתי יצחק-חבר מועצה :דיברנו על רמב"ם אם אתה זוכר על הכיכר ,איפה ה?190-
פיני דניאל-חבר מועצה :בעמוד  38לדוגמה ,אני אתן מספר דוגמאות שאני רוצה לדעת
האם הם בוצעו כבר .עמוד  38בספר התקציב כתוב ,בסעיף  ,1746000996אחזקת מתקנים
וריהוט מותנה ,וזה מתייחס לגנים .מצב הגנים בעיר ידוע לחלק מכם שהם בכי רע ,עם ע'
בסוף 42,000 ,שקל מותנה.
מתי יצחק-חבר מועצה :אחזקת מתקנים בגנים ,לא בעיר.
פיני דניאל-חבר מועצה :אמרתי בגנים,
שרי סלע-חברת מועצה :גני משחקים.
פיני דניאל-חבר מועצה :אחזקת עצי רחוב שכל מי שגר בעיר הזאת יודע וחש את זה לא
פעם ולא פעמיים ,שכשהוא נופל כתוצאה מהשורשים שעולים 48,000 ,שקל מותנים,
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רחבעם חיים-גזבר העירייה :השתמשנו בחצי מהמותנה כבר.
פיני דניאל-חבר מועצה :השתמשנו בחצי מהמותנה ,הבנתי .רגע ,כיתה כתומה אני מבין
שזה כן מומש ,נכון?  200,000שקל? או שרק חצי?
רחבעם חיים-גזבר העירייה :בחתימת חוזים.
פיני דניאל-חבר מועצה :חתימת חוזים ,עוד לא מומש ,או.קיי .תקציב לילדים מוגבלים
 40,000שקל.
רחבעם חיים-גזבר העירייה :לא זוכר מה זה אבל אם תהיה בקשה,
פיני דניאל-חבר מועצה :אם תהיה בקשה,
שלום דראב-חבר מועצה :יש בצנרת,
פיני דניאל-חבר מועצה :יש בצנרת ,בקיצור ,מה שאני מנסה להגיד לכם .מילגות
לסטודנטים  67,000שקל מותנה מלגות,
רחבעם חיים-גזבר העירייה :זה בעייתי,
פיני דניאל-חבר מועצה :זה תמיד בעייתי.
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :לא אישרו בגלל שנת בחירות,
פיני דניאל-חבר מועצה :תוספת של  150,000שקל מופע בחירות זה לא בעייתי? אוי אוי
אוי ,נו ברצינות.
רחבעם חיים-גזבר העירייה :כל עוד ש,
פיני דניאל-חבר מועצה :מקהלת תזמורת ...קיבלו את הכסף?
רחבעם חיים-גזבר העירייה :כן.
פיני דניאל-חבר מועצה :לא קיבלו את הכסף.
רחבעם חיים-גזבר העירייה :למה לא?
פיני דניאל-חבר מועצה :לא את כל ה.40-
רחבעם חיים-גזבר העירייה :מה?
פיני דניאל-חבר מועצה :לא את כל ה.40-
רחבעם חיים-גזבר העירייה :אבל אמרתי לך ,את החלק היחסי קיבלו.
פיני דניאל-חבר מועצה :החלק היחסי קיבלו.
רחבעם חיים-גזבר העירייה :אף אחד לא מקבל את כל ה 100-אחוז.
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פיני דניאל-חבר מועצה :ספרים לספריה נרכשו ב 21,000-שקל?
רחבעם חיים-גזבר העירייה :אין בעיה בזה,
פיני דניאל-חבר מועצה :לא.
רחבעם חיים-גזבר העירייה :אין בעיה בזה.
פיני דניאל-חבר מועצה :אין בעיה ,לא קניתם אז למה...
משה סיני-ראש העיר :רגע ,אנחנו עכשיו...
רחבעם חיים-גזבר העירייה :התשובה שלי אליך בגדול,
משה סיני-ראש העיר :דנים בתקציב? לא הבנתי את הקטע.
פיני דניאל-חבר מועצה :השאלות שלי פשוטות ,אדוני ראש העיר אם אתה לא מבין אני
אסביר לך אותם.
משה סיני-ראש העיר :אתה לא צריך להסביר לי.
פיני דניאל-חבר מועצה :אז אתה הבנת ,מצוין.
משה סיני-ראש העיר :אתה לא צריך להסביר לי ,אני רק אומר שזה לא לעניין.
פיני דניאל-חבר מועצה :לא לעניין?
מתי יצחק-חבר מועצה :לא ,זה לעניין ועוד איך ,מה זה לא לעניין?
פיני דניאל-חבר מועצה :תראו,
רחבעם חיים-גזבר העירייה :פיני פיני תשמע ,הדו"ח החצי שנתי הוא טוב ,הוא מראה על
מצב שאנחנו יכולים להוציא את כל המותנים ולעבוד עד סוף השנה על פי התקציב שאתם
אישרתם אותו .לכן אני אומר ,לכן אני אומר ואני מבהיר,
פיני דניאל-חבר מועצה :אני מסכים אתך,
רחבעם חיים-גזבר העירייה :במידה וכל ההתנהלות תימשך כפי שהיא התנהלה עד עכשיו,
פיני דניאל-חבר מועצה :אין לי בעיה אתך,
רחבעם חיים-גזבר העירייה :כל התקציב ימומש כמו שקרה בשנים שעברו,
פיני דניאל-חבר מועצה :אין לי בעיה אתך ,אני יודע ואני סמוך ובטוח שאתה גזבר ברמה
הכי גבוהה שאפשר למצוא בראש העין ,או.קיי?
משתתף בדיון :בארץ.
פיני דניאל-חבר מועצה :זה היה בצחוק ,אתה יודע את זה ,זה ברור.
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אלונה דור-קולן-חברת מועצה :קיבלת כזאת מחמאה,
פיני דניאל-חבר מועצה :סיגל ,סיגל ,עמוד  ,52תרבות ונוער מותנה  143,000שקל ,פעולות
נוער  114,000שקל ,הדרכת נוער  144,000שקל .הגזבר מסתכל בסימן שאלה אלייך הוא יודע
למה ,לא הכל שוחרר,
סיגל שיינמן-חברת מועצה :סליחה,
פיני דניאל-חבר מועצה :כמה שוחרר מתוך זה?
רחבעם חיים-גזבר העירייה :החלק היחסי כן.
פיני דניאל-חבר מועצה :החלק היחסי ,שימי לב.
סיגל שיינמן-חברת מועצה :סליחה ,למה אתה אומר?
רחבעם חיים-גזבר העירייה :למה?
סיגל שיינמן-חברת מועצה :בדיוק מה שאני צריכה ,פיני תקשיב,
פיני דניאל-חבר מועצה :החלק היחסי.
מתי יצחק-חבר מועצה :את לפני שבועיים בכית על הנוער.
פיני דניאל-חבר מועצה :פיני,
שרי סלע-חברת מועצה :מה שהיא צריכה או מה שהנוער,
סיגל שיינמן-חברת מועצה :סליחה שרי ,בדיוק מה שתוכנית העבודה של הנוער צריכה עם
כל הכבוד.
מתי יצחק-חבר מועצה :אז אין בעיה.
סיגל שיינמן-חברת מועצה :פיני ,מה שאתה מנסה לעשות,
פיני דניאל-חבר מועצה :אני מקשיב ,אני מקשיב.
סיגל שיינמן-חברת מועצה :ואתה מנסה לעשות משהו שהוא לא רציני ,תסלח לי שאני
אומרת ,ואני אגיד,
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :יותר רציני מזה,
סיגל שיינמן-חברת מועצה :אני אגיד לך ,אלונה נו באמת,
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :מה את אומרת?
סיגל שיינמן-חברת מועצה :אולי תגידי משהו ענייני ולא לחזור אחרי כל פעם מה שמישהו
אומר?
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פיני דניאל-חבר מועצה :את מדברת אתי או אתה? נו מה?
סיגל שיינמן-חברת מועצה :אז תשתיק אותה .פיני תקשיב ,תקשיב,
אלונה דור-קולן-חברת מועצה ... :את העניינים פה,
סיגל שיינמן-חברת מועצה :אני אתן לך דוגמה את הנושא של הספריה ,או.קיי?
פיני דניאל-חבר מועצה :כן אני מקשיב כל הזמן.
סיגל שיינמן-חברת מועצה :יש דברים לכל אורך השנה שגם אני יש לי הרבה מאוד
ויכוחים עם רחבעם למה זה לא שוחרר ותשחרר לי את זה עכשיו ואחר כך תשחרר את זה
וכן הלאה .אחד הדברים שאני תמיד לקראת סוף שנה שלושה ארבעה חודשים לקראת סוף
השנה אני באה ובודקת בדיוק איזה יתרות יש לתקציבים ששייכים לי ,מה מומש ,מה לא
מומש ,מה מותנה וכן הלאה .אני יכולה להגיד לך שאגורה ,אגורה מהספריה ,מתקציב
הספריה ,אני לוקחת את זה כדוגמה ,מאז שאנחנו היינו פה לא נשאר בקופת העירייה ,הכל
הלך לספרים .אז אני אומרת ,אתה מנסה לדלות עכשיו ולמצוא מה לא בסדר ,האם מומש או
לא מומש .ממומש,
מתי יצחק-חבר מועצה :מה זה לא נכון לשאול מה מומש ומה לא?
סיגל שיינמן-חברת מועצה :לא ,בטח שזה נכון,
מתי יצחק-חבר מועצה :למה לא? ביקשנו מהגזבר לא אחת,
סיגל שיינמן-חברת מועצה :זה נכון לשאול ,זה מאוד נכון לשאול אבל,
מתי יצחק-חבר מועצה :בגלל שזה מותנה להביא את זה לידיעתנו מה נוצל מה לא נוצל.
סיגל שיינמן-חברת מועצה :לא ,זה מאוד נכון ,תקשיב ,זה מאוד נכון,
פיני דניאל-חבר מועצה :לא ,אבל סיגל השאלה היא אחרת,
מתי יצחק-חבר מועצה :מה לא בסדר פה?
סיגל שיינמן-חברת מועצה :אז לא הבנתי את השאלה ,אז מה היתה השאלה?
פיני דניאל-חבר מועצה :אני ,יכול להיות שהבעיה שאני לא הסברתי מספיק טוב.
סיגל שיינמן-חברת מועצה :או.קיי .אז מה היתה השאלה?
פיני דניאל-חבר מועצה :כל מה שאני מנסה לרמוז בצורה עבה,
סיגל שיינמן-חברת מועצה :או.קיי.
פיני דניאל-חבר מועצה :זה כשבאים לבקש עכשיו  150,000שקל לאירוע שהוא אירוע גדול
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גרנדיוזי שמתבצע בסדר גודל,
מתי יצחק-חבר מועצה ,150 :מעל ה ,286-מעבר,
פיני דניאל-חבר מועצה :שבועיים ,שבועיים לפני הבחירות ותקציבו גדול יותר מתקציב
יום העצמאות בעיר הזאת ,גדול יותר מתקציב יום העצמאות,
מתי יצחק-חבר מועצה :בתקופת מערכת בחירות ,בתקופת מערכת בחירות,
פיני דניאל-חבר מועצה :רבותי ,וזה שבועיים לפני הבחירות,
סיגל שיינמן-חברת מועצה :בסדר ,או.קיי?so .
פיני דניאל-חבר מועצה :אני חובתי ,חובתי הציבורית וגם חובתך,
סיגל שיינמן-חברת מועצה :כן,
פיני דניאל-חבר מועצה :להגיד רגע ,אם יש  150,000שקל מיותרים שהתקבלו מרזרבת
השר אולי נשים אותם במקום אחר?
מתי יצחק-חבר מועצה :בנוער,
פיני דניאל-חבר מועצה :אולי יש מקום שיותר חשוב?
סיגל שיינמן-חברת מועצה :פיני ,הכל חשוב.
פיני דניאל-חבר מועצה :אני ,שנייה ,שנייה ,אני מנסה לעזור לך לא נגדך.
סיגל שיינמן-חברת מועצה :לא ,אני יודעת ,אני יש לי תשובה לך ,יש לי תשובה.
פיני דניאל-חבר מועצה :האם ,כן ,אתם כולכם יש לכם תשובות רק תנו לי לסיים לדבר.
סיגל שיינמן-חברת מועצה :אין שום בעיה.
פיני דניאל-חבר מועצה :האם בסיטואציה הזאת יותר נכון לקחת את הכסף הזה בשביל
לגמור ולממש דברים שאת רוצה בתחום הנוער ולא לסמוך על זה שיהיה או לא יהיה תקציב
לקראת סוף השנה ,אנחנו בתקופת בחירות ,תקופת בחירות היא תמיד עם סימן שאלה
בקטע של התקציב בכל רשות .אתה מה שמתאים לך לשנה שעברה לפני שנתיים שביצעת
בהצלחה של מאה אחוז אני מעריך את זה מאוד ,לא בטוח שתצליח לבצע בעונת בחירות ,זה
בעייתי יותר מתמיד .השליטה,
רחבעם חיים-גזבר העירייה :אתה מדבר על איזון תקציבי?
פיני דניאל-חבר מועצה :אני מדבר על איזון תקציבי של התקציב השנתי,
רחבעם חיים-גזבר העירייה :אין שום בעיה.
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סיגל שיינמן-חברת מועצה :למה?
מתי יצחק-חבר מועצה :ועוד איך ,תגידי שאלת את עצמך 286,000 ,שקל ועוד  ,150שאלת
את עצמך,
)מדברים יחד(
פיני דניאל-חבר מועצה :אני אסיים ,אני אסיים ,יש לי משפט אחד,
משה סיני-ראש העיר :תכף נשמע אותך גם ,תמתין בסבלנות,
פיני דניאל-חבר מועצה :משפט אחד לוקח שעה,
מיכאל מלמד-חבר מועצה :סיגל ,אולי תתייחס לנוער...
משה סיני-ראש העיר :סיימת? רגע ,אי אפשר ככה ,אתה נכנס לדבריו .אתה סיימת?
פיני דניאל-חבר מועצה ... :מהגזבר מראש העיר מסיגל מאדמוני...
פיני דניאל-חבר מועצה :אני רוצה לומר דבר אחד,
משה סיני-ראש העיר :אז אני מבין שאתה,
מתי יצחק-חבר מועצה :צריך לנתב את ה 150-לטובת הנוער.
משה סיני-ראש העיר :מה שאתה בא ואומר אם אני אחדד את מה שאתה בא ואומר,
פיני דניאל-חבר מועצה :שנייה ,שנייה,
משה סיני-ראש העיר :יש ,יש,
פיני דניאל-חבר מועצה :אני חושב שהבאתי את זה ,אני אתן לך לחדד.
סיגל שיינמן-חברת מועצה :די פיני נו,
פיני דניאל-חבר מועצה :נו ברצינות ,תפסיקו לחדד ,אני יודע מה שאני אומר ,אתם רוצים
לשחק משחקים,
יגאל יוסף-חבר מועצה :סיגל ,זה נושא מחוץ לסדר היום?
סיגל שיינמן-חברת מועצה :לא.
פיני דניאל-חבר מועצה :לא ,עוד פעם,
מתי יצחק-חבר מועצה :זה לא בסדר היום ,הוא ביקש.
פיני דניאל-חבר מועצה :אני עניתי ,אני,
)מדברים יחד(
פיני דניאל-חבר מועצה :אני אומר עוד פעם ,כשבאים לבקש תוספת תקציבית כזאת של
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 150,000למשהו שהוא שבועיים לפני בחירות והמשמעויות שלו בואו נסביר בזהירות ,בסימן
שאלה באשר לאירוע עצמו כאירוע מקדם לתקופת בחירות .אני הייתי נזהר יותר ולא מנסה
לנפח את האירוע לאירוע הרבה יותר גדול .במילא התקציב שלו הוא תקציב מכובד ,יפה,
שניתן לבצע את הפעילות בצורה יפה מכובדת כמו בשנים קודמות .לא הייתי ממהר להוסיף
תקציב בעונת בחירות לדבר כזה .הייתי לוקח את ה 150,000-שקל האלה ומוצא להם מקום
אחר בתקציב לבצע.
עכשיו אני רוצה עוד משהו,
משה בן טובים-חבר מועצה :עוד אירוע ,אפשר לעשות ב 150-עוד אירוע מכובד בעיר ,עוד
אירוע.
פיני דניאל-חבר מועצה :עוד אירוע ,שבוע אחרי הבחירות,
שלום דראב-חבר מועצה :בדצמבר כן ,למה לא?
פיני דניאל-חבר מועצה :שבוע אחרי הבחירות .אני תראו ,ועדת התמיכות שכוללת את
היועצת המשפטית ,גזבר ,מנכ"לית התכנסה כבר אני מניח לטובת אישור התמיכות לכל
הגופים שביקשו.
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :עדיין לא העבירו את כל האישורים המבקשים,
אבי סמובסקי-חבר מועצה :כמה נחכה להם?
מתי יצחק-חבר מועצה :היית צריכה לתת למי שכבר קיבל,
פיני דניאל-חבר מועצה :אחרי שתי הארכות? זה היתה ,סליחה ,הארכה אחת סליחה.
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :בודאי.
פיני דניאל-חבר מועצה :אחרי הארכה אחת? מה אומר החוק בעניין הזה?
אבי סמובסקי-חבר מועצה :סוגרים ,יש מקומות שסוגרים .מי שלא מגיש סוגרים לו .מי
שלא מגיש לא נותנים לו ,מה זה איך אומרים?
פיני דניאל-חבר מועצה :האם האם,
משה סיני-ראש העיר :אנחנו עכשיו בתימנה,
אבי סמובסקי-חבר מועצה :אז תסגור ,מי שלא הגיש תסגור.
פיני דניאל-חבר מועצה :אני רוצה לדעת ממך ראש העיר האם ,ונניח ,אני חשבתי שפשוט
הם סיימו ויש תשובה פשוט.
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משה סיני-ראש העיר :אז אנחנו ,אתה מדבר על...
פיני דניאל-חבר מועצה :האם הכסף שמיועד לתמיכות,
משה סיני-ראש העיר :אני רוצה שתמקד את הדיון בתימנה כרגע ,בסדר? ...דברים אחרים.
פיני דניאל-חבר מועצה :תמיכות מתחיל בת' אותו דבר ,אל תדאג.
סיגל שיינמן-חברת מועצה :פיני ,תן לי רק תשובה אחת,
פיני דניאל-חבר מועצה :שנייה ,תני לי רק לשאול את ראש העיר שאלה ,אני באמצע
השאלה,
מיכאל מלמד-חבר מועצה :את מפריעה לראש העיר לדבר היום,
שלום דראב-חבר מועצה :ממלאת מקום ראש העיר נו.
פיני דניאל-חבר מועצה :משה ,אדוני ראש העיר ,האם אתה והגזבר יכולים פה להצהיר
לפרוטוקול של הישיבה הזאת ,שכל האגורות המסומנות לסעיפים של המותנה עבור תנועות
הנוער ,עבור הספורט ,עבור התרבות ,עבור העמותות ,מוסדות הדת בעיר ישולמו ומתי?
משה סיני-ראש העיר :שאלת שאלה אתה מוכן לשמוע תשובה?
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :מי שיגיש ,יגיש,
פיני דניאל-חבר מועצה :תראה איך שאתה נכנס לי באמצע משפט,
משה סיני-ראש העיר :רגע סליחה סליחה ,יפה ,או.קיי.
פיני דניאל-חבר מועצה :שנייה תן לי לגמור אחרי זה תיתן לי תשובה.
משה סיני-ראש העיר :על פי המאזן הכלכלי של העירייה והתחשיבים שלנו ,מאחר ואנחנו
מתנהלים באיזון כלכלי ועל רקע זה שאנחנו גם יעילים וגם אנחנו מקבלים את התואר עיר
איתנה כמו שאתה יודע ,קיבלנו...
פיני דניאל-חבר מועצה :או ,זה נהדר זה נהדר,
משה סיני-ראש העיר :חשוב שתדעו,
פיני דניאל-חבר מועצה :שילמתי ארנונה כפולה אתה נהיית איתן,
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :עיר איתנה,
פיני דניאל-חבר מועצה :לקחת כסף מתקציב הביטחון,
משה סיני-ראש העיר :רגע אתה לא ,שאלת אותי,
פיני דניאל-חבר מועצה :אתה איתן ,אגרת השמירה של התושבים הולכת לכיס של הגזבר,
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משה סיני-ראש העיר :אתה לא רוצה לשמוע ,רגע אתה עונה ,אתה עונה?
פיני דניאל-חבר מועצה :לא לכיס האישי של הגזבר חס וחלילה,
רחבעם חיים-גזבר העירייה :אבל זה לא נכון ,הוכחתי לך,
משה סיני-ראש העיר :רגע ,למה אתה מתלהב? אני רוצה ,שאלת אותי שאלה ,אתה מרשה
לי לדבר?
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :הלוואות ...להחזיר עיר איתנה,
משה סיני-ראש העיר :אתה מרשה לי לדבר?
פיני דניאל-חבר מועצה :אני מרשה לך ,אתה יודע מה אני מרשה לך?
משה סיני-ראש העיר :נו,
פיני דניאל-חבר מועצה :אתה יודע מה אני מרשה לך?
משה סיני-ראש העיר :לא לא,
פיני דניאל-חבר מועצה :אתה שואל אם אני מרשה לך או לא מרשה לך?
משה סיני-ראש העיר :לא לא ,אתה שאלת שאלה,
פיני דניאל-חבר מועצה :אני מרשה לך להיות דבר אחד,
משה סיני-ראש העיר :שאלת שאלה,
פיני דניאל-חבר מועצה :דבר אחד אני מרשה לך ,להיות אמין .להיות שקוף.
משה סיני-ראש העיר :הבנתי אותך ,הבנתי .טוב ,הבנתי אני לא מוכן לענות...
פיני דניאל-חבר מועצה ... :בעיר הולכת לדברים אחרים.
רחבעם חיים-גזבר העירייה :לא נכון ,חד משמעי לא נכון.
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :סמובסקי ,מה הוא אמר עכשיו?
רחבעם חיים-גזבר העירייה :הוא אמר דבר שגוי.
פיני דניאל-חבר מועצה :לא שגוי בכלל.
משה סיני-ראש העיר :רגע סליחה סליחה,
פיני דניאל-חבר מועצה :לא שגוי אפילו,
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :מה אמרת?
משה סיני-ראש העיר :רגע רגע,
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :מה הוא אמר...
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פיני דניאל-חבר מועצה :המכתב שלך הוא מסוכן מאוד לך.
רחבעם חיים-גזבר העירייה :הוא לא מסוכן.
פיני דניאל-חבר מועצה :הוא מאוד מסוכן לך.
רחבעם חיים-גזבר העירייה :הוא מאוד נכון.
פיני דניאל-חבר מועצה :כשאתם מממנים את השומר בעיריית ראש העין פה למטה,
רחבעם חיים-גזבר העירייה :לא מממנים אותו,
פיני דניאל-חבר מועצה :מהתקציב שאנחנו משלמים,
רחבעם חיים-גזבר העירייה :לא מאגרת שמירה ,לא מאגרת שמירה.
פיני דניאל-חבר מועצה :מאגרת שמירה,
משה סיני-ראש העיר :למה אתה מתווכח? נו,
פיני דניאל-חבר מועצה :שהסיור העירוני מטפל בביוב ,כשהסיור העירוני מטפל בביוב,
משה סיני-ראש העיר :הבנו ,טוב,
פיני דניאל-חבר מועצה :ואנחנו לא מקבלים את התוספת אבטחה ,זה על חשבון האבטחה,
אז תפסיקו לספר לי סיפורים .תשאל את המנכ"לית ,אתה לא יודע את זה?
משה סיני-ראש העיר :רחבעם ,אני,
פיני דניאל-חבר מועצה :כל ערב במקום לשים סיור נוסף הפקח ,ובשבת במקום לשים פקח
תורן שעולה לך כסף,
רחבעם חיים-גזבר העירייה :ביוב זה לא...
פיני דניאל-חבר מועצה :משתמשים במאבטחים במקום להשתמש בפקחים.
משה סיני-ראש העיר :טוב,
פיני דניאל-חבר מועצה :על מה אתה מדבר ,מה אתה לא יודע את זה? הנה החסכון שלך.
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :אגרת השמירה,
פיני דניאל-חבר מועצה :הנה הכסף שאתה מדבר עליו שאתה חוסך.
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :אגרת השמירה ,כמה כסף ,כמה כסף יש באגרת השמירה
של התושבים? לאן זה הולך?
פיני דניאל-חבר מועצה :אתה לא מכיר את זה נו ,אתה לא מכיר את זה?
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :לאן הולך?
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פיני דניאל-חבר מועצה :ברצינות ,מה אתה באמת לא מכיר את זה? רחבעם ,אתה מפתיע
אותי.
)מדברים יחד(
פיני דניאל-חבר מועצה :כמה עולה...
שלום דראב-חבר מועצה :זה לא ישיבת פינג פונג בין פיני לבין,
משה סיני-ראש העיר :אתה צודק ,אתה צודק ,אבל נאמרה אמירה פה היא רוצה לענות,
תמתין שנייה אחת,
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :רגע פרומה ,פרומה ,את ידעת...
פיני דניאל-חבר מועצה :גם אני,
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :מה? אני לא שומעת,
משה סיני-ראש העיר :סליחה ,בואו ניתן לה לגמור משפט.
סיגל שיינמן-חברת מועצה :אלונה אלונה ,אפשר להוציא משפט?
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :מה את צועקת?
סיגל שיינמן-חברת מועצה :מזל שאני צועקת.
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :מה את צועקת,
סיגל שיינמן-חברת מועצה :היא מדברת בלחש,
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :מה קרה? מה קרה?
סיגל שיינמן-חברת מועצה :אלונה,
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :מה קרה?
מתי יצחק-חבר מועצה 150,000 :שקל לנוער,
סיגל שיינמן-חברת מועצה :נהדר ,לקחתי .פיני תקשיב ,פיני תסתכל אלי ,אחד הדברים,
אחד הדברים שבכל אירועי התרבות ,זה לא רק בתימנה ,בכל אירועי התרבות השנה אנחנו
נמצאים אפשר להגיד בגירעון שלא מתבטא בסופו של דבר בשורה התחתונה אבל באירועים,
בגלל עלויות הרבה יותר גבוהות של האירועים שקרו במהלך השנה .עכשיו ,כשאנחנו עושים
צפי על,
פיני דניאל-חבר מועצה :לא הבנתי את המשפט,
סיגל שיינמן-חברת מועצה :אני אסביר .כשאנחנו הרי הגשנו את התקציב אנחנו עושים
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איזשהו צפי של ,אנחנו עושים על פי אירוע ,או.קיי? השנה לא לקחנו ועשינו אירועים שהם
אחרים שונים ממה שעשינו בשנים קודמות ולקחנו את הערכות המחיר פחות או יותר ממה
שהיה בשנים קודמות .אבל ,מה לעשות? השמירה עלתה בהרבה יותר ,הדרישות של
המשטרה עלו,
פיני דניאל-חבר מועצה :את ראית מסמך,
משה סיני-ראש העיר :אתה מוכן לתת לה לדבר?
סיגל שיינמן-חברת מועצה :רגע פיני ,תן לי,
פיני דניאל-חבר מועצה :את ראית מסמך,
סיגל שיינמן-חברת מועצה :תן לי לסיים בבקשה .העלויות ,המאבטחים,
מיכאל מלמד-חבר מועצה :זה כבר נאמר ,זה כבר נאמר ...דברים אחרים ,זה כבר נאמר.
סיגל שיינמן-חברת מועצה :אז אני אגיד עוד פעם ,אז אני אגיד עוד פעם,
שלום דראב-חבר מועצה :אבל אנחנו רוצים להתקדם בישיבה גברת שיינמן.
משה סיני-ראש העיר :למה אתם מפריעים לה אבל? תתקדמו.
סיגל שיינמן-חברת מועצה :מספר המאבטחים ,מספר המאבטחים עלה ,כן ,כן ,עלה,
מתי יצחק-חבר מועצה :מה את אומרת שאת לא יודעת?...
פיני דניאל-חבר מועצה :סליחה ,מה אמרת? מה עלה?
סיגל שיינמן-חברת מועצה :סליחה פיני,
פיני דניאל-חבר מועצה :אל תטעו את האנשים פה ,המשכורת ...ירדה.
אבי סמובסקי-חבר מועצה :משכורת מינימום,
סיגל שיינמן-חברת מועצה :סליחה ,אני לא יודעת ...אל תמשוך אותי בלשון נו באמת.
פיני דניאל-חבר מועצה :אני מקבל את התלונות אצלי בבית,
סיגל שיינמן-חברת מועצה :אני לא יודעת ,אני יכולה להגיד,
פיני דניאל-חבר מועצה :אני את התלונות מקבל לא אתם.
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :פיני ,הם לא...
סיגל שיינמן-חברת מועצה :חבריה ,אני לא יודעת אם זה עלה או ירד,
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :עלה עלה עלה.
משה סיני-ראש העיר :סיגל תתמקדי.
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סיגל שיינמן-חברת מועצה :עלה עלות האבטחה לכל אירוע ...כל הנושא של הבמות הכל
עלה.
פיני דניאל-חבר מועצה :מה זה במות? במה.
סיגל שיינמן-חברת מועצה :במה כן ,אבל לאורך כל האירועים .עכשיו ,פסטיבל תימנה זה
פסטיבל ארצי ,או.קיי? המשטרה ,אני הייתי פה בדיון עם המשטרה ,המשטרה דורשת כאן
כמויות של אבטחה מעל ומעבר,
מתי יצחק-חבר מועצה :מה השתנה משנים קודמות באבטחה?
סיגל שיינמן-חברת מועצה :הדרישות של המשטרה...
מתי יצחק-חבר מועצה :לא ,תראי את הדרישות ,הרי אותה מתכונת דרישות.
משה סיני-ראש העיר :טוב,
מתי יצחק-חבר מועצה :מה את רוצה ,מה את מזלזלת?
)מדברים יחד(
סיגל שיינמן-חברת מועצה ... :משנים קודמות,
פיני דניאל-חבר מועצה :זה שינוי מהותי ,מה קרה לך?
סיגל שיינמן-חברת מועצה :לא שינוי מהותי.
פיני דניאל-חבר מועצה :העברת הבמה לשם זה לא שינוי מהותי?
סיגל שיינמן-חברת מועצה :אבל בגלל כמות האנשים שמגיעה.
פיני דניאל-חבר מועצה :מי מעריך את כמות האנשים?
סיגל שיינמן-חברת מועצה :סליחה ,מה? המשטרה,
משה סיני-ראש העיר :סיגל,
מתי יצחק-חבר מועצה :המשטרה מעריכה.
פיני דניאל-חבר מועצה :תביאו מסמך.
מתי יצחק-חבר מועצה :תביאו מסמך.
משה סיני-ראש העיר :אני אתייחס לזה ,סליחה ,אני אתייחס לזה בסיכום הדברים ,אנחנו
נעלה את זה להצבעה ,מי שירצה שיצביע מי שירצה שיעלה רעיונות אחרים ,אין שום בעיה,
בבקשה כן.
שלום דראב-חבר מועצה :א' ראשית לגבי עיר איתנה זה דבר יפה ,רק זה מזכיר לי בתקופת
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שאושסקו ברומניה ,גם שם הוא לא היה חייב שקל ,דולר אחד למדינות אחרות .אבל בתוך
העיר פנימה היה מותר להדליק רק מנורה של  40וט בלבד משך חמש שעות ,היו מדינה
איתנה.
פיני דניאל-חבר מועצה :הרבה ילדים היו להם,
שלום דראב-חבר מועצה :כן ,בדיוק,
משה סיני-ראש העיר ... :קצרה פילוסופית ,תודה.
שלום דראב-חבר מועצה :עכשיו ,זה לגבי נושא של עיר איתנה ,דבר יפה .לגבי הנושא של,
אני נחפשתי,
משתתף בדיון :תשנה את השם מראש העין לנוה איתנים.
שלום דראב-חבר מועצה :לגבי ,אני נחפשתי ,כיו"ר ועדת השתלמויות נחשפתי לחוסר
הגדול בתקציב בנושא הזה ,בסעיף הזה ,כי יש לנו באמת הרבה עובדים שלא יצאו הרבה זמן
להשתלמויות .ואנחנו יודעים שעובד שיוצא להשתלמויות הוא גם מפיק מעצמו הרבה יותר
לטובת התושבים.
לכן אני חושב ,אנחנו נוכל בשנת בחירות להיות צנועים ,זה לא משנה ,אפשר גם כן להעביר
אירוע כמו שהיה בשנה שעברה עם אותו סכום ,היה מכובד מאוד שמעתי ,למרות שלצערי
הרב לא יכולתי להיות אבל היה מכובד מאוד ממה ששמעתי ותמיד את ה 150,000-שקל
אפשר להפנות להשתלמויות עובדים ,יש גנים במצב כפי שהזכיר פיני ,מצב ממש חמור שעוד
לא ,שיד אדם לא טרחה לעלות להיכנס לגן .ואפשר בהחלט להיכנס לדבר הזה ,אלה
הדברים.
משה סיני-ראש העיר :טוב ,סיימת?
שלום דראב-חבר מועצה :כן ,קצר לא צריך,
משה סיני-ראש העיר :בבקשה משה בן טובים.
עדה אהרון-חברת מועצה :אני רוצה לומר משהו.
אבי סמובסקי-חבר מועצה :אני אומר לך שיש עוד  ,48תסתכל ,יכול להיות שמותנה .אני
קיבלתי הודעה שיש שני .48
משה סיני-ראש העיר :בבקשה עדה.
עדה אהרון-חברת מועצה :אני בכנות לא נופלת מהכיסא מתוספת של  150,000שקל ,גם אם
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היא מתבקשת מספר חודשים קצר לפני הבחירות .אני בסך הכל,
פיני דניאל-חבר מועצה :ימים.
עדה אהרון-חברת מועצה :למה ימים?
פיני דניאל-חבר מועצה :שבועיים לפני הבחירות.
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :מה זה קשור? התימנה...
עדה אהרון-חברת מועצה :רבותי סליחה,
משה סיני-ראש העיר :אני אתייחס לזה ברשותכם אחר כך.
עדה אהרון-חברת מועצה :העיר אינה נעצרת בגלל בחירות,
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :בדיוק ,מה זה?
עדה אהרון-חברת מועצה :רגע רגע רגע רגע ,רבותי ,כל עוד הכל נעשה על פי חוק אני לא
רואה שום בעיה עם זה .בנוסף,
עו"ד זכי קוממי-חבר מועצה :לעשות הצגה להמציא לך כתב תביעה במהלך ישיבה,
עדה אהרון-חברת מועצה :אה ,כן?
משה סיני-ראש העיר :לא להפריע בבקשה כרגע ,בסדר? בבקשה כן.
עדה אהרון-חברת מועצה :בנוסף נשמעות פה כל מיני אמירות שזה לא בהכרח לכיוון של
תוספת השבחה אלא לכיוונים אחרים ,אולי שדרוג של זמרים וכו' .אני מודה שגם מזה אני
לא ממש מתרגשת ,כי גם אם זה לכיוון הזה אין בעיה עם זה .אבל אני בכל זאת חושבת שיש
איזשהו טעם לפגם שעל תוספת כזו לא הוצג איזשהו מסמך ,איזשהו מפרט שמראה לאן
בדיוק הולך הכסף על מנת שבאמת כולם פה כן יוכלו...
משה סיני-ראש העיר :או.קיי.
עדה אהרון-חברת מועצה :השאלה אם אפשר להציג איזשהו מסמך כזה?
משה סיני-ראש העיר :אני אתייחס לזה ,בבקשה אבי ,כן.
אבי סמובסקי-חבר מועצה :תראו ,אני רוצה להגיד לך משהו לגבי אבטחה עירית ,טיפ,
לנושא של ההתנהלות עם המשטרה ,אולי זה לסיגל 12 .שנה ניהלתי אירועים מדי שבוע ,אם
אתם יודעים על פי חוק רישוי עסקים וכל הדברים ,ניהול משחק כדורגל זה ניהול אירוע ,זה
בדיוק אותו דבר .עכשיו ,המשטרה ,המשטרה יש פה מישהו שלפחות יודע את זה מקרוב,
הולך עם כובע של חבר ,המשטרה יש לה שיטה ,היא מתנהלת בשיטת הקסטך ,זה ידוע זה
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לא דבר חדש .היא מפציצה ,מערכת המודיעין שלה עובדת בצורה כזאת שהיא מפציצה
דרישות בלתי ,מוגזמות בצורה שהיא לא רצינית בכלל .עכשיו ,זה בכל תחום ,זה לא רק...
בעניין .עכשיו ,זה נכון למשא ומתן ,זה לא ראה וקדש .אנחנו היינו מתווכחים כל שבוע ,כל
שבוע ברמה של מנהל מפקד מרחב ולעתים מפקד מחוז לעתים עד מטה הארצי לגבי אבטחה.
אין שום סיבה להעלות בצורה דרמטית ,שלום ,אין שום סיבה להעלות בצורה דרמטית את
האבטחה ,מה קרה? רמות הסיכון פה עלו?
סיגל שיינמן-חברת מועצה :אנחנו עושים את זה ,אבי אנחנו עושים את זה.
אבי סמובסקי-חבר מועצה :אז נתווכח ולא לשלם כספים ,לא לשם כספי ציבור...
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :יהיה פיגוע או משהו אז מי יתן בדיוק,
סיגל שיינמן-חברת מועצה :עושים את זה ,באמת.
אבי סמובסקי-חבר מועצה :אני מוכן לעזור לך בזה.
סיגל שיינמן-חברת מועצה :בשמחה ,אבל אנחנו עושים את זה ...זה מצוין ויושבים פה,
המשטרה יושבת אתנו ,ובאמת.
אבי סמובסקי-חבר מועצה :אז רגע ,אז את השתכנעת מהדרישות שלה?
סיגל שיינמן-חברת מועצה :יש דברים שאין לנו ברירה,
אבי סמובסקי-חבר מועצה :סליחה ,מה זה ,את השתכנעת מהדרישות?
סיגל שיינמן-חברת מועצה :כן ,כן.
אבי סמובסקי-חבר מועצה :טוב .רציתי להבין....
משה סיני-ראש העיר :אני רוצה לשמוע את כולם ,כן.
אבי סמובסקי-חבר מועצה :אני חושב שאת עושה טעות כשאת משתכנעת מהמשטרה,
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :אבל לא ,אבל אבי אנחנו הורדנו ....אבל התווכחנו מי זה,
אנחנו,
אבי סמובסקי-חבר מועצה :שיבואו יתנו תוכנית,
משה סיני-ראש העיר :כל אחד ההחלטה שלו פה .בבקשה מיקי מלמד.
מיכאל מלמד-חבר מועצה :חשוב שהדיון ...ותסיימו את הנושא ב ,150,000-תביאו לפה
הצעה מסודרת ונדון בזה ,בשביל מה אתם עושים עכשיו סבב תשאולים?
משה סיני-ראש העיר :טוב ,חבר'ה ,בואו,
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מיכאל מלמד-חבר מועצה :שאלה שנייה יש לי ,רגע רגע,
משה סיני-ראש העיר :כן.
מיכאל מלמד-חבר מועצה :המענק שר הזה הולך לקרן פיתוח?
רחבעם חיים-גזבר העירייה :לא,
מיכאל מלמד-חבר מועצה :לשוטף?
משה סיני-ראש העיר :טוב חבר'ה בואו ,אני רוצה להגיד כמה מילים לגבי הפסטיבל.
שרי סלע-חברת מועצה :אני רוצה רק הערה אחת .בנוסף לדברים החכמים שנאמרו כאן
מסביב ,לצערי אנחנו עומדים לסגור חמש שנים והשיטה ,שיטת הגשת הנושאים לדיון ושיטה
בעיקר כשאנחנו מדברים בתקציבים ,בכספים היא חמורה מאוד ,היא לא ראויה לשולחן
ולדיון ציבורי .וכשיש לנו בתקציב מיליון שקלים מותנה ואנחנו בעצם לא תמיד יודעים
לאיזה מהסעיפים זה עובד .ועכשיו אומר לנו הגזבר שיש בכלל הכנסה של  2מיליון אבל לדיון
מגיע רק  ,150אז כמובן שנשאלת השאלה איפה הנותרים ,אז בסימני השאלה האלה זה
אפילו לא ראוי היה להיות מובא רק תימנה .רשימת הצרכים כמו שנאמרה כאן באמת גוברת
על כל אירוע ,על אירוע תימנה .כן.
משה סיני-ראש העיר :טוב ,אז אני רוצה להגיד כמה דברים .א',
שרי סלע-חברת מועצה :החלטה מאוד ,מאוד עלובה שלך כראש עירייה להגיש את זה על
 150,000לתימנה ולא לחשוב על דברים אחרים חשובים יותר.
משה סיני-ראש העיר :תודה רבה על דברייך.
אלונה דור-קולן-חברת מועצה ... :בעיר הזאת.
משה סיני-ראש העיר :תודה רבה .אני רוצה רק להדגיש כמה היבטים ,חבר ים ,כמה
היבטים.
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :אתה בכלל יודע מה קורה אצלך בעיר? משה סיני ראש
העיר ,אתה בכלל יודע? אתה הרי מנותק לגמרי ,מחפש לך אירועים ולגזור סרטים .מה זה?
סיגל שיינמן-חברת מועצה :אני אמרתי שאנחנו נמשיך כי את הרי לא תפסיקי אז בוא
נמשיך כי אנחנו,
משתתף בדיון :סיגל ,סיגל,
מתי יצחק-חבר מועצה :סיגל סיגל ,יש לך ברירה או לשמוע אותה או לקום ללכת .זה
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תעשי ,זהו ,את ממילא אף פעם לא שותפה לדיונים ואת ...את הדברים איך אומרים? בין...
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :דברים חכמים ,יש כאן ילדים רעבים בראש העין,
מתי יצחק-חבר מועצה :היא אומרת דברים שנוגעים אליה יום יום.
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :יש כאן ילדים בלי מיטה .בלי מיטה לישון ,אין לילד מיטת
שינה ,את שמעת כזה דבר?
סיגל שיינמן-חברת מועצה :בודאי...
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :ראש העין  2008ואת מחפשת לך אירועים ,אירועי בחירות.
מתי יצחק-חבר מועצה :את נותנת  150,000שקל,
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :הוא יעלה על הבמה,
מתי יצחק-חבר מועצה :את דיברת לפני חודשיים על הנוער ,מה את עושה עכשיו עם הנוער?
איך את רוצה להוציא עוד  436,000לתימנה שבכל שנה ,בכל,
סיגל שיינמן-חברת מועצה :מתי ,אל תנסה לעשות פוליטיקה,
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :פוליטיקה?
מתי יצחק-חבר מועצה :את ...לנוער ואת לא אכפת לך מהנוער.
סיגל שיינמן-חברת מועצה :איפה היית חמש שנים?
מתי יצחק-חבר מועצה :איפה הייתי?
סיגל שיינמן-חברת מועצה :איפה היית? לא היית פה.
מתי יצחק-חבר מועצה :תפתחי את הפרוטוקולים ,תפתחי את הפרוטוקולים.
סיגל שיינמן-חברת מועצה :לא היית פה.
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :איך את לא מתביישת?
סיגל שיינמן-חברת מועצה :אני לא מתביישת,
מתי יצחק-חבר מועצה :יש לי פרוטוקולים לא לכם ,את ברחת מהאמת.
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :עוד ,150
שלום דראב-חבר מועצה :התקציב שראש העיר הגיש ואת תמכת בו...
אבי סמובסקי-חבר מועצה :היא לא תמכה,
משה סיני-ראש העיר :טוב חברים,
מתי יצחק-חבר מועצה :אנחנו באנו סידרנו את זה.
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אבי סמובסקי-חבר מועצה :היא לא תמכה,
סיגל שיינמן-חברת מועצה 60,000 :שקל...
מתי יצחק-חבר מועצה :סיגל ,סיגל להזכיר לך שאת לא תמכת בתקציב ,להזכיר לך,
והפקרת את הנוער ,והפקרת את הנוער.
סיגל שיינמן-חברת מועצה :לא,
מתי יצחק-חבר מועצה :והפקרת ,והיום את עושה רק תקשורת.
שלום דראב-חבר מועצה :היית מצביעה...
סיגל שיינמן-חברת מועצה :יקירי ,אני התקציב הזה,
מתי יצחק-חבר מועצה :היינו בסרט הזה ,היינו בסרט הזה.
משה סיני-ראש העיר :סיגל ,סיגל ,סיגל,
מתי יצחק-חבר מועצה :תשאלי את הגזבר כמה הפקה אתם מוציאים ,כמה עבור הפקה
אתם מוציאים ,תשאלי את הגזבר.
משה סיני-ראש העיר :חברים ,חברים ,דקה דקה ,תנו לי לסיים ,אני רוצה להתקדם
ברשותכם אחרי...
מתי יצחק-חבר מועצה :הפקרתם את ראש העין שזה נראה ככה ,אף פעם לא דיברת פה על
העניים ועל החלשים ועל אנשי הרווחה,
סיגל שיינמן-חברת מועצה :בסדר,
משה סיני-ראש העיר :טוב ,חברים ,פסטיבל תימנה,
מתי יצחק-חבר מועצה :כי לא אכפת לך.
משה סיני-ראש העיר :פסטיבל תימנה לדעתי אחד האירועים הנפלאים שיש בעיר הזאת.
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :פסטיבל תימנה.
משה סיני-ראש העיר :סליחה ,אל תפריעי לי .הפסטיבל התחיל על ידי ראש העיר לשעבר
יגאל יוסף ביוזמה ברוכה מצדו ואני חושב שאנחנו המשכנו,
פיני דניאל-חבר מועצה :מודים לו,
משה סיני-ראש העיר :גם מודים לו וזה לזכותו,
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :לזכותו ,עוד כמה מילים טובות ,עוד קצת ,עוד קצת עוד
קצת.
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משה סיני-ראש העיר :זה מה שרציתי להגיד עכשיו,
פיני דניאל-חבר מועצה :לא חשבת על זה,
משה סיני-ראש העיר :אבל הרעיון מעולה .אני חושב קודם כל שהוא התחיל את הנושא
הזה ,זה עוד היה לפני די הרבה שנים ואנחנו המשכנו את זה .אני חושב שסך הכל זה פסטיבל
שהפך להיות בשנים האחרונות אחד הפסטיבל המרכזיים בחול המועד סוכות ,מושך לפה,
בסדר ,מושך לפה,
מיכאל מלמד-חבר מועצה :את רוצה לראות...
משה סיני-ראש העיר :סליחה ,אל תפריעו נו באמת,
מיכאל מלמד-חבר מועצה :סיגל,
משה סיני-ראש העיר :חברים ,מה קורה לכם?
שלום דראב-חבר מועצה :מר סיני ,העמותה שותפה?
משה סיני-ראש העיר :סליחה ,העמותה ,מי שרוצה להיות שותף ,welcome
שלום דראב-חבר מועצה :אני שואל ,העמותה שותפה?
משה סיני-ראש העיר :תשאל אותם ,מי שרוצה להיות שותף,
מתי יצחק-חבר מועצה :מה...
משה סיני-ראש העיר :סליחה ,סליחה,
מתי יצחק-חבר מועצה :אתה עושה את ההפקה.
משה סיני-ראש העיר :מי שרוצה להיות שותף שותף ,חברים ,סליחה ,גם אתה יכול להיות
שותף ,כולכם שותפים ,חברים,
שלום דראב-חבר מועצה :ודאי...
משה סיני-ראש העיר :אני חושב ,סליחה ,סליחה ,אתם מפריעים ,מה כל משפט שאני
אומר מעורר פה איזה סערה דרמטית מה קרה? חם בחוץ ,עדיין הגשם עוד לא הגיע .טוב
חברים ולכן הפסטיבל הזה מתקיים כל שנה ,הוא גם צובר תאוצה וצובר נפח ,ואני רוצה
לומר לכם שכל שנה גם עלויות האבטחה הביטחון והבטיחות הם הולכים וגדלים .ואני פונה
פה באמת גם,
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :אז תעשה אירועים יותר מצומצמים,
משה סיני-ראש העיר :סליחה ,אל תפריעי לי.
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אלונה דור-קולן-חברת מועצה :אתה בטח תעלה על הבמה ותגיד תודה שאתם מצביעים
אמון,
מתי יצחק-חבר מועצה :זה היה בבית הקשת,
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :בבית הקשת,
מתי יצחק-חבר מועצה :בית הקשת ,אני הייתי שם.
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :תודה שאתם מצביעים אמון בפעילות התרבות של העירייה.
מתי יצחק-חבר מועצה :מה ההקשר?
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :תודה שאתם מצביעים משה סיני.
פיני דניאל-חבר מועצה :קודם כל היה אירוע יפה'פה ,היה אירוע יפה'פה,
מתי יצחק-חבר מועצה :לא ,אין ויכוח,
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :תודה שאתם מצביעים משה סיני תודה.
מתי יצחק-חבר מועצה :אבל המילות שלו ,המילות שלו הפוליטיות לאירוע.
משה סיני-ראש העיר :טוב,
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :מותר לך ,מותר לך?
משה סיני-ראש העיר :חברים,
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :אתה יודע בכלל מה מותר לך ומה אסור לך?
פיני דניאל-חבר מועצה :עושים...
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :אתה יודע מה מותר לך ומה אסור לך? עוד  150,000אתה
רוצה ,על מה?
משה סיני-ראש העיר :חברים ,אני רוצה,
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :על מה?
מתי יצחק-חבר מועצה :על האבטחה ,על האבטחה.
פיני דניאל-חבר מועצה :אל תשווה בין זה לזה.
אבי סמובסקי-חבר מועצה :אבטחה,
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :אבטחה.
משה סיני-ראש העיר :אני רוצה לחדד את הנקודה,
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :הוא באמת עוד מעט יצטרך אבטחה.
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משה סיני-ראש העיר :בפסטיבל יש תושבים גם מהארץ וגם מחוץ ,גם מהעיר וגם מחוץ
לעיר ,אני חושב שעל פי הניתוח שלנו ,אני חייב להביא לשולחן המועצה כי אתם שותפים
ואתם גם שותפים גם לאחריות שיש לי ,זה לא פסטיבל אישי של ראש העיר ,זה פסטיבל,
סליחה ,סליחה,
מתי יצחק-חבר מועצה :תביא דו"ח ,תביא דו"ח מפורט,
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :אנחנו את הכסף הזה,
מתי יצחק-חבר מועצה :תביא דו"ח מפורט שהכינו לך ...ונראה.
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :אנחנו את הכסף הזה נותנים למשפחות נזקקות,
משה סיני-ראש העיר :אתם מפריעים לי לדבר ,סליחה,
מיכאל מלמד-חבר מועצה :עכשיו תעביר החלטה להעביר את זה לרווחה,
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :אנחנו מתוך האחריות הציבורית שלנו ,כן.
מיכאל מלמד-חבר מועצה :כולם בעד ,עכשיו ,ותיקח ...ותראה פעם מה זה משפחה...
שלום דראב-חבר מועצה :חסר כסף...
מתי יצחק-חבר מועצה :נביא גם מהשתלמויות עובדים.
מיכאל מלמד-חבר מועצה :אין בעיה ,גם זה וגם זה ,אבל בתנאי שאתה לוקח ...למשפחה
נזקקת שתראה פעם מה זה.
מתי יצחק-חבר מועצה :גם בלי כסף תימנה יכולה...
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :אמא שאוספת בקבוקים לפקדון,
מיכאל מלמד-חבר מועצה :פעם אחת תראה מקרר ריק בלי אוכל,
אלונה דור-קולן-חברת מועצה 25 :אגורות כדי לקנות לילדה שלה ממתק ,אתה בכלל לא
יודע מה קורה פה בעיר הזאת.
פיני דניאל-חבר מועצה :תורידו ,אני ממליץ לכם חברית ,תורידו את הסגנון טיפה ,טיפה.
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :את לא יודעת ,את חיה באולימפוס.
סיגל שיינמן-חברת מועצה :כן.
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :כן ,אז בסדר אני אראה לך ,אני אפגיש אותך ,אני אפגיש
אותך עם אותה אישה.
סיגל שיינמן-חברת מועצה :אלונה...
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מיכאל מלמד-חבר מועצה :הכסף הזה יעבור לרווחה אין לי בעיה עם זה.
סיגל שיינמן-חברת מועצה :את יודעת אלונה ,שקט רגע ,את יודעת שלקראת פסח שלושת
תנועות הנוער עשו פעילות,
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :את יודעת,
סיגל שיינמן-חברת מועצה :תני לי לסיים ,לא נעים לך לשמוע,
מתי יצחק-חבר מועצה :אבל פה יש לך כסף ,עזבי את פעילות הנוער ,מה קשור? יש לך פה
סף ,קחי אותו לטובת הנוער.
סיגל שיינמן-חברת מועצה :לא לא לא לא,
מתי יצחק-חבר מועצה :מה קשור הפעילות ,מה זה קשור בכלל?
מיכאל מלמד-חבר מועצה :מה זה קשור אלייך?
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :מה זה קשור בשוטף ,על מה את מספרת לי?
מתי יצחק-חבר מועצה :כל שנה ,כל שנה,
סיגל שיינמן-חברת מועצה :את רוצה...
מתי יצחק-חבר מועצה :הפקנו אירוע ב 200,000-אנחנו גם נפיק השנה ב.200,000-
סיגל שיינמן-חברת מועצה :הם הלכו...
מתי יצחק-חבר מועצה :סיגל ,לא יעזור לך שום דבר ,סיגל סיגל,
סיגל שיינמן-חברת מועצה ... :ניקשו את העשבים ,עשו דברים...
מתי יצחק-חבר מועצה :את מכניסה מילים לפרוטוקול,
סיגל שיינמן-חברת מועצה :זאת אומרת ,לא,
מתי יצחק-חבר מועצה :אנחנו מעריכים את הנוער ,אוהבים אותו ,רוצים לתת לו עוד.
רוצים לתת לו עוד.
פיני דניאל-חבר מועצה :הם עושים את זה כל שנה,
סיגל שיינמן-חברת מועצה :לא ,לא עשו,
פיני דניאל-חבר מועצה :במשך עשר שנים ,תתקשרי לאיתמר ספיר,
סיגל שיינמן-חברת מועצה :הם לא עשו,
פיני דניאל-חבר מועצה :תתקשרי לאיתמר ספיר תשאלי אותו.
סיגל שיינמן-חברת מועצה :לא ,זה פרוייקט שאנחנו עשינו מדהים,
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מתי יצחק-חבר מועצה :אנחנו עשינו ,את עשית ,את עשית.
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :אני נותנת עוד ,150,000
פיני דניאל-חבר מועצה :לרווחה,
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :לרווחה,
פיני דניאל-חבר מועצה :לנוער ,לנוער.
מתי יצחק-חבר מועצה :לנוער ,לנוער.
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :ולעוד פרוייקטים כאלה ,לעוד פרוייקטים כאלה ,כן ירבו.
)מדברים יחד(
מתי יצחק-חבר מועצה :ניתן להם תמריץ ,את תהיי בעד ,את תהיי בעד ?150
סיגל שיינמן-חברת מועצה :בודאי.
מתי יצחק-חבר מועצה :אז הנה נעלה את זה עכשיו ,עכשיו נעלה את זה ,עכשיו נעלה את
זה.
משה סיני-ראש העיר :חברים אני רוצה להמשיך,
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :אתמול עלה לשידור ב,FM103-
משה סיני-ראש העיר :הבנו,
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :הילד העיוור מראש העין,
משה סיני-ראש העיר :חברים,
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :מראש העין בתוכנית של נתן זהבי,
משה סיני-ראש העיר :טוב ,אני רוצה,
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :אני לא שמעתי את זה ,אני קיבלתי עשרות טלפונים
מאנשים,
מתי יצחק-חבר מועצה :מאות טלפונים לא עשרות.
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :ששמעו ,ששמעו את הילד העיוור הזה ,שכל הבקשה שלו
לקחת אותו לחוג להימצא עם עוד ילדים עיוורים בפתח תקוה .אבל עיריית ראש העין,
מתי יצחק-חבר מועצה :איפה העירייה?
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :עיריית ראש העין לא מצאה לנכון לתת סכום זעום שכזה
להסעה מראש העין לפתח תקוה פעם אחת בשבוע .ואתם לא מתביישים .אתם יושבים כאן
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ואתם מבקשים מאתנו לאשר לכם עוד  150,000ש"ח.
שלום דראב-חבר מועצה :למה?
מתי יצחק-חבר מועצה :תקציב בחירות,
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :למה ,למה ,איפה הילד העיוור? למה אתה לא חושב על
הילד העיוור? עוד  150,000שקלים על מה?
מתי יצחק-חבר מועצה :לא אכפת להם,
שלום דראב-חבר מועצה :נהייתי חירש לא עיוור.
משה סיני-ראש העיר :טוב חברים ,אתם מפריעים,
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :אתה מבקש בלי בושה,
משה סיני-ראש העיר :אני רוצה לחזור,
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :היית צריך להתבייש להביא את זה למועצת העיר.
מיכאל מלמד-חבר מועצה :אולי תוריד את זה מסדר היום?
משה סיני-ראש העיר :אני רוצה,
מיכאל מלמד-חבר מועצה :אולי תוריד את זה מסדר היום.
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :בושה וחרפה ,תתבייש לך .ואמרו שבעיריית ראש העין לא
רצו להגיב .לא הגיבו .לא הגיבו .לא היו תשובות.
משה סיני-ראש העיר :חברים ,אז כמו שאני התחלתי,
מתי יצחק-חבר מועצה :אתה אפילו לא מגיב על העניין הרגשי הזה ,כמו שלא הגבת על
אבידן.
משה סיני-ראש העיר :טוב ,אני חוזר ומדגיש ,חברים,
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :מה זורם לו בעורקים ,מה זורם לו בעורקים?
משה סיני-ראש העיר :אני לא ,אי אפשר להמשיך ככה.
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :איזה רגישות? רגישות.
משה סיני-ראש העיר :אני,
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :תעלה להצבעה וזהו ,באמת אי אפשר להמשיך ככה .תעלה
להצבעה.
משה סיני-ראש העיר :או.קיי .תודה רבה ,תודה רבה ,סליחה,
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מתי יצחק-חבר מועצה :לא יעלה להצבעה,
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :תעלה להצבעה,
מתי יצחק-חבר מועצה :מתנגדים לא ,אחד מתנגד זה לא עולה.
אבי סמובסקי-חבר מועצה :לא ,זה על סדר היום.
)מדברים יחד(
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :תעלה להצבעה וזה הכל .הסעה לילד עיוור,
משה סיני-ראש העיר :יש לנו ,תגיד לי ,אתה תיקח את האחריות אחר כך אם יקרה משהו
למישהו ,אתה תיקח את האחריות?
)מדברים יחד(
שלום דראב-חבר מועצה :אתה לא מסוגל לעשות אז אל תעשה ,מה?
משה בן טובים-חבר מועצה 150,000 :שקל...
אבי סמובסקי-חבר מועצה ... :להרים אירוע שילך הביתה...
מתי יצחק-חבר מועצה :זה לא העניין...
אבי סמובסקי-חבר מועצה :שלא יהיה אירוע בכלל ,שלא יהיה אירוע בכלל,
מתי יצחק-חבר מועצה :איך כל שנה היה במצב ביטחוני יותר קשה לא היה ככה ,לא
נדרשנו ככה .מה קרה היום? מה קרה היום?
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :תעלה להצבעה וזה הכל ,תעלה להצבעה.
מתי יצחק-חבר מועצה 2003 :מצב ביטחוני קשה ,2005 ,2004 ,מה קרה היום ,מה קרה
היום?
משה סיני-ראש העיר ... :בישיבה הבאה...
)מדברים יחד  -צעקות(
שלום דראב-חבר מועצה :זה פעם שנייה שזה מוגש ,הוא יכול היה ,יכול היה...
מתי יצחק-חבר מועצה :שלום באמת ,אנחנו נגד זה...
)מדברים יחד(
משה סיני-ראש העיר :רגע ,יגאל יגאל ,כן .סליחה כן,
אלונה דור-קולן-חברת מועצה ... :מה זה השטויות האלה?
משה סיני-ראש העיר :יגאל בבקשה.
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מתי יצחק-חבר מועצה ... :איך כל שנה הוא הסתדר עם  280,000שקל ,מה קרה השנה ,מה
קרה השנה?
משה בן טובים-חבר מועצה :משה משה ,סליחה שנייה ,סליחה שנייה,
שלום דראב-חבר מועצה :אתה הרי לא ,אין לך מושג בדבר הזה.
משה סיני-ראש העיר :כל דבר אתה מנסה לטרפד ,כן,
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :לטרפד,
שלום דראב-חבר מועצה :תביא דברים טובים לא נטרפד.
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :לטרפד.
משה סיני-ראש העיר :לא שמעתי ,לא שמעתי,
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :לטרפד ,זה פטנט.
)מדברים יחד(
יגאל יוסף-חבר מועצה :מרגע שהודעתי שאני לא רץ אני מקבל הרבה קומפלימנטים ותודה
רבה לכולם .רגע,
עו"ד זכי קוממי-חבר מועצה :תביע תמיכה לא רק...
יגאל יוסף-חבר מועצה :קודם כל אירוע תימנה,
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :זה לא סופי.
יגאל יוסף-חבר מועצה :אירוע תימנה ,האירוע תימנה כמדי שנה צריך להתקיים ובאופן
טבעי ראש עיר מכהן מרוויח מזה .גם אני עשיתי מהלכים כאלה ונהניתי מהם.
עו"ד זכי קוממי-חבר מועצה :אף אחד לא אמר שלא.
יגאל יוסף-חבר מועצה :עובדה ,אבל ,אבל אם הייתי יועץ שלך ,ואני תמיד אומר ,אני נותן
את העצה הכי טובה שאני יכול לתת,
פיני דניאל-חבר מועצה :בשכר?
יגאל יוסף-חבר מועצה :גם ליריב שלי ,גם בלי שכר .ברגישות כזאת קואליציונית או אי
קואליציות להביא למטרה כזאת יותר מ 50%-תוספת לתקציב שכבר אושר ובטח ...מראש
זה מתכון לסערת רוחות ורגשות כמו שזה נשמע פה .אם היית שומע לעצה שלי טקטית הייתי
מעלה שלוש אלטרנטיבות מה לעשות עם הכסף ,ואז נותן לחברי מועצת העיר להחליט ,לתת
להם בונוס ,להרגיע אותם .פיני דניאל רצה להרגיע את הווליום ,היית מרגיע את ההתנגדות
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אם היו שלוש הצעות בנושאים חברתיים להציע את זה ,כמו שעשה רוני בראון ,אמר או
ביטחון או חברה .תציע שתים-שלוש אלטרנטיבות או תן להם להציע .זה כמו שקרה ערב
הבחירות ,אתה היית יו"ר ועדה לחלק חצי מיליון שקל לשלוש אפשרויות,
מתי יצחק-חבר מועצה :כמו שסעדיה היה,
יגאל יוסף-חבר מועצה :תנועות נוער ועוד היה משהו ,דבר שלישי .היו שלושה דברים ,זה
מה שעשית ,תרגיע את הרוחות ,תציע את ההצעה ,יותר מ,50%-
משה סיני-ראש העיר :חברים תראו ,בואו אני אגיד לכם דבר ...אנחנו עושים אירוע,
האירוע הוא לא אירוע אישי פרטי הוא לא שלי ,כן יעזור לי בבחירות לא יעזור לי בבחירות,
תאמינו לי שזה לא הדברים שכן עוזרים בבחירות או לא עוזרים בבחירות.
שלום דראב-חבר מועצה :אתה גם לא חושב על זה ,אני בטוח.
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :משה'לה ,משה'לה,
שלום דראב-חבר מועצה :אתה בכלל לא חושב על זה.
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :כמה טיפשים אתה חושב שאנחנו ,עד כמה? כאלה אה?
ראית? תראה לו.
פיני דניאל-חבר מועצה :אנחנו לא טיפשים ,הוא לא חושב שאת טיפשה.
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :לא.
פיני דניאל-חבר מועצה :הוא לא חושב שאת טיפשה .לפרוטוקול ,אני לא אמרתי את זה,
אני לא אמרתי את זה.
יגאל יוסף-חבר מועצה :אני מודיע לכם ,ברמה העשייה הציבורית והאכפתיות...
משה סיני-ראש העיר :טוב ,חברים ,הבנו,
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :שמעת מה שהוא אמר?
פיני דניאל-חבר מועצה :לא ,אני לא שמעתי ,אני לא שמעתי.
מתי יצחק-חבר מועצה :אלונה ...מספר  ,1אלונה את עשר.
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :שמעת מה הוא אמר?
פיני דניאל-חבר מועצה :לא שמעתי.
משה סיני-ראש העיר :חברים חברים ,פסטיבל ,סליחה סליחה ,חברים ,אני רוצה להמשיך,
חבר'ה בואו ,תנו לי טיפה להמשיך,
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מתי יצחק-חבר מועצה :הוא לא יודע בכלל,
משה סיני-ראש העיר :חברים,
מתי יצחק-חבר מועצה ... :להגיע ללשכה ...נלך הביתה ,מה קרה לך?
משה סיני-ראש העיר :טוב ,אירועים,
מתי יצחק-חבר מועצה :כל הטלפונים מלשכת הרווחה או מלשכת ראש העיר ונלך הביתה,
משה סיני-ראש העיר :סליחה ,אירועים,
מתי יצחק-חבר מועצה :או מהתקשורת ונלך הביתה ,נקבל תגובות.
משה סיני-ראש העיר :אירועים מתקיימים כל השנה ,כל הזמן ,כולל בשנה הזאת .ומי
שהיה בפסטיבל כרמיאל יודע ,מי שהיה בפסטיבל צפת יודע ,מי שהיה בפסטיבל עכו יודע .יש
הרבה מאוד פסטיבלים בכל מדינת ישראל .אנחנו לא פתחנו עכשיו כאן ביוזמה חדשה ,זה
לא איזשהו אירוע בחירות כמו שאמרתי ,זה אירוע שמתקיים כבר כמה שנים .כל שנה יש
יותר עלויות גם מבחינת אבטחה ,השמירה הבטיחות ,ואני חושב שזה מאוד מאוד נכון וסביר
שמועצת העיר ,אני אביא בפניכם את הנושא הזה ,אני אומר לכם שיש גם אחריות גם
למועצת העיר וגם לי כראש ראשות ,לדאוג ולטפל באבטחה ,מגיעים לפה מכל הארץ ,אנחנו
לא רוצים ליצור בעיות ובלאגן.
אנחנו יודעים מה היה פעם בפסטיבל ערד ,שלא הקצו לזה את המשאבים הדרושים,
מתי יצחק-חבר מועצה :אל תפחיד אותנו,
משה סיני-ראש העיר :סליחה ,סליחה,
מתי יצחק-חבר מועצה :אל תפחיד אותנו בוא הנה ,אל תהלך עלינו אימים.
שרי סלע-חברת מועצה ... :לפני חצי שנה,
מתי יצחק-חבר מועצה :מפחיד אותנו עם פסטיבל ערד.
שרי סלע-חברת מועצה :מה הרעיון הפתטי הזה עכשיו להיצמד...
מתי יצחק-חבר מועצה :בוא תזכיר למה קמת בבוקר,
משה סיני-ראש העיר :סליחה חברים ,אתם מפריעים לי ,אתם מפריעים לי,
מתי יצחק-חבר מועצה :על ה ,286-תבוא תסביר,
משה סיני-ראש העיר :אתם מפריעים לי ,אתם תגידו את זה גם אחר,
מתי יצחק-חבר מועצה :יש לך...
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משה סיני-ראש העיר :חברים,
)מדברים יחד(
משה סיני-ראש העיר :סליחה סליחה ,אתם ,זה כואב ,אתם לא רוצים לשמוע ,אני חושב
גם ,סליחה סליחה ,אני ,סליחה ,אני חושב גם ,סליחה ,סליחה,
מתי יצחק-חבר מועצה :תקציב ביטחון,
משה סיני-ראש העיר :אני ,סליחה,
שלום דראב-חבר מועצה :שמעת מה ...הבמה תהיה ליד...
מתי יצחק-חבר מועצה :כן ,אני ...אירוע לכל השבוע.
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :הוא גם זה שמזמין את הזמרים.
משה סיני-ראש העיר :טוב ,סליחה ,סליחה,
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :מבלי לגזור קופונים ,מבלי לגזור קופונים.
משה סיני-ראש העיר :אני אומר מה שאני ארצה,
משה בן טובים-חבר מועצה :מה שאתה עושה עכשיו...
מתי יצחק-חבר מועצה :תסביר לציבור ,תסביר לציבור למה .150
משה בן טובים-חבר מועצה :סליחה שנייה אחת ,מה שאתה עושה עכשיו,
משה סיני-ראש העיר :אני אומר מה שאני ארצה,
משה בן טובים-חבר מועצה ... :את האבטחה ,אתה הולך להפיל על מועצת חברי העיר וזה
לא הוגן מצדך,
משה סיני-ראש העיר :אני אומר מה שאני ארצה בחייך ,אתה לא תגיד לי מה להגיד עם כל
הכבוד לך.
משה בן טובים-חבר מועצה :לא ,אתה אל תפיל על חברי מועצת העיר את האבטחה ,זה לא
הוגן מצדך,
משה סיני-ראש העיר :משה ,משה ,אני אומר מה שאני מוצא לנכון,
משה בן טובים-חבר מועצה :תגיד שאתה רוצה אמנים אחרים...
משה סיני-ראש העיר :ואתה תאמר מה שאתה מוצא לנכון .אני אומר,
)מדברים יחד(
משה סיני-ראש העיר :משה בן טובים ,משה בן טובים ,אני אומר מה שאני רוצה ואתה
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תאמר מה שאתה תרצה.
משה בן טובים-חבר מועצה :לא,
משה סיני-ראש העיר :וכל אחד מאתנו יאמר מה שהוא ירצה כי זה דמוקרטיה.
משה בן טובים-חבר מועצה :אז תגיד אם יש לך אבטחה תגיד מה ההצעה של האבטחה,
משה סיני-ראש העיר :אז סליחה ,אז לכן,
משה בן טובים-חבר מועצה :אבל תביא הצעה,
משה סיני-ראש העיר :סליחה ,הבנתי.
משה בן טובים-חבר מועצה :אז תביא את ההצעה בוא נשמע.
משה סיני-ראש העיר :סליחה ,מה שאני מבקש ,מאחר ואני באתי ואומר ,אני חושב
שבאמת זה פסטיבל שמביא גאווה לכל תושבי העיר .אני חושב שכולם פה בשולחן הזה
צריכים להתאחד סביב הפסטיבל הזה,
משה בן טובים-חבר מועצה :אין לנו ...אין בעיה,
שלום דראב-חבר מועצה :אנחנו אישרנו ,אישרנו כ 300,000-שקל,
משה בן טובים-חבר מועצה :אנחנו אישרנו...
)מדברים יחד(
משה בן טובים-חבר מועצה ... :אתה מבקש שינוי ,מה הבעיה?
משה סיני-ראש העיר :חברים ,אני מוכן ,חברים סליחה ,דקה ,חברים ,בהסכמה ,חברים,
אין בעיה,
מתי יצחק-חבר מועצה :אסור לתת לו את התענוג הזה.
משה סיני-ראש העיר :בהסכמה שלכם,
מתי יצחק-חבר מועצה ... :בתימנה ,הוא דואג לתימנים.
משה סיני-ראש העיר :סליחה,
משה בן טובים-חבר מועצה :תן עלויות ,נאשר את זה וזהו .מה כל הסיסמאות האלה?
משה סיני-ראש העיר :טוב ,אני יש לנו ישיבת מועצה ,חברים חברים ,יש לנו ישיבת מועצה
ב ,2/9-אני עד אז אתם תקבלו מפרט מדויק גם מדוע אנחנו מבקשים את ה 150,000-שקל,
משה בן טובים-חבר מועצה :יפה,
מתי יצחק-חבר מועצה ... :תקשורת ,הפצה ,הכל ,פרסום רשמתי,
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שלום דראב-חבר מועצה :כמה האינדקס מקבל,
משה סיני-ראש העיר :חברים,
משה סיני-ראש העיר :ותן לי משנים קודמות,2005 ,2004 ,2003 ,
פיני דניאל-חבר מועצה ... :של המשטרה,
משה סיני-ראש העיר :חברים ,חברים,
שלום דראב-חבר מועצה :עוד שלושה חודשים...
משה סיני-ראש העיר :סליחה סליחה ,אני אעלה ביום שני,
פיני דניאל-חבר מועצה :חלופות להשגת  150,000שקל כי יש בתקציב הביטחון של העירייה
עוד כסף שלא נוצל מאגרת השמירה שאני משלם...
שלום דראב-חבר מועצה :זה חמור מאוד מה שאתה אומר,
משה סיני-ראש העיר :חבר'ה ,תראו,
שלום דראב-חבר מועצה :זה חמור ביותר מה שאתה אומר.
פיני דניאל-חבר מועצה :חלופות ,תציגו חלופות לכל דבר.
משה סיני-ראש העיר :חברים ,אני אעלה את זה ב,2/9-
מתי יצחק-חבר מועצה :טוב ,תביא גם מה היה ב,2005 ,2004 ,2003-
משה סיני-ראש העיר :עם הנתונים ,עם מרבית,
מתי יצחק-חבר מועצה ,2006 :בתקופה של  2006המצב הביטחוני היה יותר גרוע מהיום,
משה סיני-ראש העיר :אתם מפריעים לי,
מתי יצחק-חבר מועצה :היום תודה לאל המצב טוב ,רגוע.
פיני דניאל-חבר מועצה :יש אבטחה עירונית.
מתי יצחק-חבר מועצה :בטח ,אז מה קרה פתאום ,מי התעורר?
משה סיני-ראש העיר :טוב ,אנחנו,
מיכאל מלמד-חבר מועצה :רק אם אפשר להסביר למה מעבירים את הבמה לספריה? אני
לא הבנתי.
משה סיני-ראש העיר :יסבירו לכם ,מסיבות של ביטחון ,משיקולי ביטחון ,מה הבעיה ,מה
הסיפור? הצפי ,חבר'ה ,חבר'ה ,ברגע,
משה בן טובים-חבר מועצה :רגע רגע...
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משה סיני-ראש העיר :חברים חברים,
משה בן טובים-חבר מועצה ... :משטרה תעביר אלינו גם?
)מדברים יחד(
משה סיני-ראש העיר :אנחנו נסביר לכם...
משה בן טובים-חבר מועצה :היתה ישיבה עם פרוטוקול תעבירו אלינו,
משה סיני-ראש העיר :סליחה סליחה ,חברים,
משה בן טובים-חבר מועצה :אולי אתה מנפח את הדברים ,אולי זה לא כמו שאתה אומר?
פיני דניאל-חבר מועצה ... :עניתי לך.
משה בן טובים-חבר מועצה :אז לא ,אז מה הצעתי? להביא את הפרוטוקול עם המשטרה,
להגיש לכל חברי מועצת העיר.
משה סיני-ראש העיר :תגיד לי ,אם זה דרישה של המשטרה זה הזוי ,אתה רוצה להגיד לי
שזה דרישה הזויה? הצפי ,בגלל ה ,אני אגיד לך מה הבעיה ,לא ,מיקי מיקי ,הצפי בגלל
ההצלחה של השנים האחרונות הצפי הוא להגדלת מספר האנשים שיבואו לפה,
פיני דניאל-חבר מועצה :אבל את הצפי הזה ידעת לפני חצי שנה מה השתנה?
משה סיני-ראש העיר :לכן ,לא ידעתי,
פיני דניאל-חבר מועצה :ידעת ,מה?
מתי יצחק-חבר מועצה :ידעת ...בחירות,
משה סיני-ראש העיר :חבר'ה,
פיני דניאל-חבר מועצה :בסיכום הדיון שהיה פה דיברנו על זה.
משה סיני-ראש העיר :חברים ,אנחנו נעלה את זה ב,2/9-
פיני דניאל-חבר מועצה :תראה בפרוטוקול ,מה?
משה סיני-ראש העיר :אתם תרצו תצביעו לא תרצו לא תצביעו וזהו.
מתי יצחק-חבר מועצה :עוד דבר חשוב ,איפה מורשת יהדות תימן פה בתמונה ,מה קורה?
זה ...תימנה לא שלך בכלל.
שלום דראב-חבר מועצה :זה נותק משום מה ,הקשר נותק,
מתי יצחק-חבר מועצה :נותק?
משה בן טובים-חבר מועצה :מה זה ,זה,
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שלום דראב-חבר מועצה :סיני ניתק את הקשר עם המורשת לצערי הרב ,זה מה שאני
שומע.
מתי יצחק-חבר מועצה ... :במורשת.
שלום דראב-חבר מועצה :זה מה שאני שומע .העמותה למורשת יהדות תימן ניתקנה,
ניתוק ,נותקה.
מתי יצחק-חבר מועצה :שוקי שתף אותנו שוקי ,בסופו של דבר זה יבוא אלינו.
משה סיני-ראש העיר :טוב חברים ,אנחנו נעלה את זה ב 2/9-את כל הנתונים ,תרצו
תצביעו לא תרצו על תצביעו ,האחריות כאן מונחת לפתחה של מועצת העיר ,בבקשה.
שלום דראב-חבר מועצה :בודאי ,אם אתה לא מסוגל להעמיד בטיחות נורמל,
משה סיני-ראש העיר :הבנתי ,טוב חברים לפני ש,
שלום דראב-חבר מועצה :תן לאחרים.
משה סיני-ראש העיר :סליחה ,לפני התב"רים ברשותכם יש לנו כאן את יועץ התחבורה
שפשוט חייב לצאת יותר מוקדם .אני רוצה להעלות את סעיף  3במקום  .2אז בבקשה,
בז'רנו בוא תציג ,כן.
הערה:
סעיף  1שבשסדר היום  -אישור תוספת תקציב לסעיפים הבאים :
 ) ₪ 150,000הכנסות (.
רזרבת שר -
1191999998
 ) ₪ 150,000הוצאות (.
תימנה
1752000988
יועלה לדיון במליאת המועצה הבאה עם נתונים מפורטים שיסבירו ההגדלה בתקציב.

 .2אישור הסדרי תנועה – תוכנית כחול לבן באזור התעשיה הישן
דוד בז'רנו-יועץ התחבורה :קודם כל שלום לכולם.
שלום דראב-חבר מועצה :ראינו אותו פעם.
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :הוא יועץ.
)מדברים ברקע(
שלום דראב-חבר מועצה :רגע ,אבל זה צריך להיות בדיוק בשבע ,לעשות את זה ...וכל
הנושאים האחרים אחר כך ,כי יש אנשים שצריכים לצאת ,זה דבר חשוב ,אז קודם כל את
הנושא של הנסיעות לאחר מכן שאר הדברים.
מתי יצחק-חבר מועצה :אגב ,מה מטרת הדיון פה? אני אין לי את הזימון,
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)מדברים יחד(
דוד בז'רנו-יועץ התחבורה :חבר'ה ,אני לא רגיל להרים את הקול כמוכם אז לא ,תנו לי...
משה סיני-ראש העיר :בבקשה כן.
דוד בז'רנו-יועץ התחבורה :התבקשתי להציג פה לועדה תוכנית של אזור התעשיה הישן,
שנמצא בסמוך לכניסה המערבית לעיר ,שהנושא שלו זה חניה בתשלום באזור התעשיה.
והתוכנית כוללת את רחובות ,אם אנחנו מתארים זה הכניסה ,זה כביש  ,444פה זה הרמזור
שממנו נכנסים לראש העין מהכיכר של רחוב המרץ ורחוב העבודה ורחוב היצירה ופה יש
איזושהי תוכנית ...זו תוכנית שהעירייה כבר אישרה לצורך שדרוג רחוב העבודה.
משה בן טובים-חבר מועצה :זה לא מאחורי יד יצחק מה שאתה מראה?
עו"ד פרומה פורת-יועמ"ש לעירייה :זה מאחורי יד יצחק.
אבי סמובסקי-חבר מועצה :ליד יצחק,
דוד בז'רנו-יועץ התחבורה :זה לכיוון,
יגאל יוסף-חבר מועצה :זה לא המלאכה,
אבי סמובסקי-חבר מועצה ... :יד יצחק שם.
עו"ד פרומה פורת-יועמ"ש לעירייה :זה העורף של ...זה יתן גישה לטסטים כן.
יגאל יוסף-חבר מועצה :זה המרץ ,היצירה ,העבודה,
מיכאל מלמד-חבר מועצה :זה המרץ זה היצירה זה העבודה וזה,
דוד בז'רנו-יועץ התחבורה :היה כביש שהיה פה ,איפה הוא?
אבי סמובסקי-חבר מועצה ... :מתי.
דוד בז'רנו-יועץ התחבורה :מוצג פה הבניין שנהרס.
מתי יצחק-חבר מועצה :זה מצב קיים או מצב,
אריה גלברג-מהנדס העירייה :כל זה נוצר על כבישים ציבוריים.
עו"ד זכי קוממי-חבר מועצה :כלומר הטסטים נכנסים באמצע פה.
דוד בז'רנו-יועץ התחבורה :הבניין הזה פה נהרס ואמור לקום פה,
אבי סמובסקי-חבר מועצה :הטסטים,
דוד בז'רנו-יועץ התחבורה :המכון רישוי.
עדה אהרון-חברת מועצה :אמור לקום? הוא כבר נפתח תכף במלוא הדרו.
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דוד בז'רנו-יועץ התחבורה :אז התוכנית ,רק להבהיר את התוכנית .הכוונה היתה ,הכוונה
היא להסדיר חניה בתשלום בשעות היום ,כדי שקודם כל אני אתן את הרעיון של התוכנית,
בדרך כלל כבר עושים את זה במספר רשויות .הרעיון הוא זה שזה קהל שמגיע לאיזור
התעשיה ,ברגע שהוא גם צריך לשלם אז התחלופה של הרכבים ,הבן אדם ,מי שמגיע מוקדם
בבוקר שזה בדרך כלל בעלי המפעלים והעובדים וכו' חונים בשטחים הציבוריים כל היום,
ואז בעצם ללקוחות אין את האפשרות לחנייה שזה חנייה שהיא מתחלפת.
הרעיון מאחורי הדבר הזה זה שברגע שאתה גובה ומקציב זמן חנייה למשתמש ,אז הוא חייב
כעבור זמן מסוים לפנות את מקום החניה ולאפשר לאחרים שמגיעים להיכנס לאותו תא חניה
וכך איזור התעשיה גם יכול לקלוט יותר לקוחות ,יותר משתמשים ויותר ...את אזור
התעשיה .זה הרעיון שעומד מאחורי כל הנושא של גבייה בתשלום באזור התעשיה ,באזורים
מסחריים בתעסוקה בכלל.
כמו שאנחנו מציגים פה ,התוכנית הזאת נערכה על רקע מפת ...של העירייה .עשינו את
הסיורים ,מספר סיורים ובהתאם למצב בשטח קבענו איפה אפשר להקצות כחול לבן שזה
חניה בתשלום ,איפה יש את הכניסות שאנחנו חייבים לאפשר למפעלים שזה סימנו באדום
לבן .כמובן שבאזורי הצמתים הכל אדום לבן ,הסדרנו מעברי חצייה .זהו ,זה פחות או יותר...
עדה אהרון-חברת מועצה :אפשר לשאול משהו? שנייה ,מן המפורסמות שכל המתחם הזה
הוא מאוד מאוד בעייתי מבחינת חניות ביום יום .אני לא רואה איך התוכנית הזאת מביאה
לאיזשהו פתרון לנושא העומסים שם ,להפך.
דוד בז'רנו-יועץ התחבורה :אני מסביר שוב,
עדה אהרון-חברת מועצה :לא ,מה אתה בעצם אומר? יגיע אדם לעבודה ,תוך שעתיים הוא
צריך לרדת ,או להחליף כרטיס או ,כאילו איזה תחלופה אתה נותן ,איזה חלופה אתה נותן
לו אם הוא לא יכול לחנות שם כל היום?
דוד בז'רנו-יועץ התחבורה :קודם כל אני ,בוא נבין ,שהנושא הזה של מדיניות של חנייה
בתשלום זה החלטה שאמורה להתקבל פה בועדה.
עדה אהרון-חברת מועצה :לכן זה מובא לכאן.
דוד בז'רנו-יועץ התחבורה :לכן זה גם מובא לפה,
עדה אהרון-חברת מועצה :או.קיי.
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דוד בז'רנו-יועץ התחבורה :וזה דיון שאתם צריכים לערוך ביניכם.
עדה אהרון-חברת מועצה :לא ,השאלה היא אתה כיועץ תחבורה ,האם יש פתרונות לחניה,
פתרונות נוספים לחניה ארוכה או מגרשים?
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :יש מגרשים.
דוד בז'רנו-יועץ התחבורה :אני לא רוצה ,זה גם לא התפקיד שלי פה כרגע להיכנס לחניה
ארוכת דרך ,ארוכת טווח ,סוגי חניות,
עדה אהרון-חברת מועצה :אבל זה קשור אחד בשני.
אריה גלברג-מהנדס העירייה :אני יכול לענות?
עדה אהרון-חברת מועצה :כן ,אני אשמח.
אריה גלברג-מהנדס העירייה :אחת המטרות של,
יגאל יוסף-חבר מועצה :אריה אריה ,אני אשאל עוד שאלה,
אריה גלברג-מהנדס העירייה :רק בקצר ,אחת המטרות של ...זה כדי לגרום לאנשים
להתחיל לשקול עם להתחיל אם לבוא עם הרכב בכלל.
עדה אהרון-חברת מועצה :נראה לך שזה מה שימנע מבן אדם להגיע עם הרכב? אני בספק.
אריה גלברג-מהנדס העירייה :בתל אביב הולכים לגבות מס כניסה לתושבי חוץ.
עדה אהרון-חברת מועצה :אנחנו לא תל אביב ,זה לא יקרה אצלנו.
אריה גלברג-מהנדס העירייה :זה לא אותו עיקרון?
יגאל יוסף-חבר מועצה :אריה ,מג'רנו ,אדוני המהנדס ,מה שמו?
דוד בז'רנו-יועץ התחבורה :דוד.
יגאל יוסף-חבר מועצה :דוד .כדי שנקבל החלטה פה לגבי לחייב לגבות או לא ,אני מסכים
עם השאלה שלה ,צריך להיות לנו נתונים .מה מלאי החניות שישנו ,באיזה רמה זה עומד
בתקנים של משרד התחבורה ,מה ספירות התנועה שנעשו פה? יש חומר רקע מספיק חשוב
לפףני שנקבל החלטה אם בכלל לחייב או לא .זה תנאי בסיסי לקבלת החלטה.
אריה גלברג-מהנדס העירייה ... :לתשובות,
עדה אהרון-חברת מועצה :נו אז מה?
אריה גלברג-מהנדס העירייה :הביקושים יורדים...
יגאל יוסף-חבר מועצה :פוטנציאל חניות נוסף לייצר יש...
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אריה גלברג-מהנדס העירייה :לפי התב"ע שמוגשת...
)מדברים יחד(
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :עדה עדה את לא שומעת,
מתי יצחק-חבר מועצה :אבל אריה איזה ...אתה נותן?
אריה גלברג-מהנדס העירייה :אני לא נותן ,היום המצב,
מתי יצחק-חבר מועצה :אז מה? לא חבל על הכסף?
אריה גלברג-מהנדס העירייה :אני הולך...
מתי יצחק-חבר מועצה :לא ,אנחנו לא נאשר אם אין פתרונות ,אם אין חלופות לא ניתן ,מה
פתאום?
דוד בז'רנו-יועץ התחבורה :טוב ,אני בכל מקרה רציתי כן ,אני מסתכל על זה מזוית אחרת,
אני לא יודע אם החברים פה יהיו שותפים לדעתי או לא .אני לא,
עו"ד זכי קוממי-חבר מועצה :שנייה ,דוקא באזור תעשיה הזה להבדיל מאזור תעשיה
מפותח יותר שיש לנו למעלה ,אני חושב שברגע שאתה תתחיל לשים סימונים של כחול לבן,
שגם ככה מי מגיע לשם? מגיעים לצרכי עסקים מסוימים ,זה לא באמת איזשהו איזור מי
יודע מה פעיל .לטעמי אתה תקבור את מעט הפרנסה שיש להם לבעלי העסקים שם .אני
חושב שבכלל ...לסמן שם את הכל .אולי באזורים קריטים לשים סימון שלא לחנות,
דוד בז'רנו-יועץ התחבורה :בוא ,אני רוצה להבהיר ,אלטרנטיבית ...התבקשנו להכין ,קודם
כל הנושא זה זה דיון שאפשר להתווכח עליו לפה או לא .אנחנו בתפקיד הזה ואני אומר שוב,
יותר ברמה של לתכנן בהיבט המקצועי ...חניה וזה מה שעשינו.
עו"ד זכי קוממי-חבר מועצה :זה מה שאני מדבר,
דוד בז'רנו-יועץ התחבורה :ועכשיו ,וזה הדיון ,אם בהיבט המקצועי יש איזושהי בעיה אני
מוכן לדבר על זה ,אבל הדיון של כן כדאי לא כדאי ,כתוב בדו"ח ...וזה אתם אמורים
להחליט ,לא אני אמור להחליט ,בגלל זה אני אמרתי אתם צריכים להביא את זה להחלטת
הועדה פה .אני אמרתי מה לדעתי היתרונות והחסרונות.
משה סיני-ראש העיר :טוב ,בבקשה שרי כן.
שרי סלע-חברת מועצה :אני מבקשת,
משה סיני-ראש העיר :סליחה ,בוא נשמע את שרי סלע ,כן.
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שרי סלע-חברת מועצה :אלונה ,אלונה ,אני מבקשת להתייחס לנושא ובעיקר בהיותי יו"ר
ועדת התנועה והתחבורה,
שלום דראב-חבר מועצה :עדיין?
שרי סלע-חברת מועצה :עדיין .ולהציג את התהליך שעברנו .הגיעה אכן בקשה ,הגיעה
בקשה מהחברה הכלכלית לערוך ,לממש את אותה החלטה עקרונית שהיתה של רשות
החניה ,ולהרחיב את הסמכויות מעבר לאזור התעשיה אפק שכבר אישרנו גם לאזור
התעשיה .והיא יזמה את התוכנית ,החברה הכלכלית והחברה הכלכלית היא זאת שמימנה
גם את התוכנית והביאה את זה לועדת התנועה .הרעיון של ועדת התנועה היה קודם כל
בעצם לקבל את הנושא של הסדרת המדרכות ,הסדרת החניות ,הסדרת הכניסות למבנים
השונים ,כי נכון להיום הכל היה שמה באמת תוהו ובוהו ומדרכות לא היו והיה רק דרכי
עפר ,וכביש התערבב עם מדרכה וכן הלאה ,ומרבית הרכבים בכלל חנו במקומות אסורים.
אז היתרון שהרווחנו זה שקודם כל יצרו מעין מדרכות ,מעין פתרונות ,הסדירו את הכניסות
לכל העסקים ובזה הרווחנו .אבל יש באמת מספר בעיות עם התוכנית הזאת.
האחת ,התוכנית הזאת ,סליחה ,זה מפריע מאוד .האחת שהתוכנית הזאת נכונה ליולי ,2007
מאז יולי  2007השתנה כאן שינוי קיצוני כל המתחם .לאחר מכן אושר ,ניתן היתר בנייה
למכון הרישוי ,שלב א',
עדה אהרון-חברת מועצה :למרות שיש פה פתרונות חניה ,יש פה פתרונות חניה מספקים.
שרי סלע-חברת מועצה :שנייה ,שנייה עדה ,את אומרת ,אני אומרת שלא .בשלב השני נתנו
היתר בנייה לקומות נוספות ובעצם כל הפתרון של הכניסה והיציאה בכלל לא באה פה לידי
ביטוי בתוכנית ,וזה משנה מאוד מהותית את כל מאזן החניה ואת כל מאזן כלי הרכב
שבסביבה ,וזה מחזיר אותנו בעצם שנה אחת אחורה ,כי התוכנית הזאת כבר איננה
רלוונטית .אז בעצם אגף הנדסה מביא פה לאישורנו תוכנית שהיא בכלל לא אקטואלית ,לא
רלוונטית ולא נכונה.
אז קודם כל זה איזשהו ,אני לא רוצה להאשים אבל זה איזשהו סוג של הטעיה.
לגבי הנושא עצמו ,כשישבנו באמת בועדת תחבורה ותנועה ,וכשאני אמרתי האישור שניתן
שם ,וניתן שם אישור עקרוני ,ושוב אני מזכירה לפני שנה ,לפני שהיה מכון רישוי היה
להסדרת המדרכות .בכל מקרה ציינו שהנושא העקרוני של האם גובים או לא יגיע לאישור
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מועצה ,כי אתם צודקים ,צריך לבחון ולעשות סקר ולדעת ,מי בעצם מרבית הרכבים
שמתכננים שם על המדרכות .האם הם העובדים ,האם הם בעלי עסקים או האם הם אורחים
שמגיעים? וגם אפשר לעשות בדיקה האם הם אורחים תושבי ראש העין או תושבי חוץ שיש
לזה משמעויות לצורך קבלת החלטה כזאת.
אז קודם כל התוכנית מוגשת ללא אותם טבלאות וללא אותם נתונים .מעבר לזה אמרנו
שתעשה פעולה נוספת .ישנם שם מבנים שיש בהם חניות והחניות משום מה יש שמה
מרתפים לחניות והמרתפים סגורים .ואמרנו שפעולה ראשונה ומקדמית תהיה קודם כל
שדורשים מהם ,שהפיקוח פה דורש מהם לפתוח ,ראה בניין בלרס ,אז גם זה לא בוצע.
לאור כל הטיפול הזה אחד שהתוכנית לא רלוונטית ,שתים שאין כאן את כל הנתונים שבצדק
דרשו ושלוש שלא פתחו את החניות האחרות ,אני חושבת שאין רלוונטיות כרגע ואי אפשר
בכלל לדון בזה.
אבי סמובסקי-חבר מועצה :מה עם מגרשי חניה חלופיים?
שרי סלע-חברת מועצה :לכשיהיו אפשר אולי להתחיל לחשוב על כחול לבן ,אבל שוב ,צודק
גם זכי ,האם זה גול עצמי או לא? אז זה גול עצמי אם אתה יודע באמת מי הם הצרכנים,
אבל כשאתה לא יודע אז נכון לעכשיו עדיף לא לאשר.
שלום דראב-חבר מועצה :רגע ,אז ההצעה היא שהם יבנו,
שרי סלע-חברת מועצה :לא לא ,כלום ,שום דבר ,שימחקו את הכחול לבן וזהו.
שלום דראב-חבר מועצה :אבל...
שרי סלע-חברת מועצה :קודם כל שיעדכנו את התוכנית ,התוכנית הזאת לא רלוונטית.
עדה אהרון-חברת מועצה :אבל ,יש לי שאלה,
שלום דראב-חבר מועצה :נכון ,זה גם ,נכון,
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :אריה אריה ,סליחה עדה עדה ,סליחה ,אריה אריה ,לא
שומעים אותך בהקלטה ,הוא כבר מעיר לי ,תתקרב.
אריה גלברג-מהנדס העירייה :מה הקשר בין ...לבעיות חניה .תראו ,אם זה תושב ראש
העין אז יש,
שרי סלע-חברת מועצה :כשאני חברת מועצה כאן יושבת ואמורה לאשר אם אני בעד כחול
לבן או לא ,אחד השיקולים זה מי הצרכנים של אזור התעשיה .אתה יכול לקבל את זה ,אתה
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יכול לא לקבל את זה ,אני אומרת לך שלי זה שיקול בקבלת החלטה.
אריה גלברג-מהנדס העירייה :מי אמר שהחניון של בלרס סגור?
שרי סלע-חברת מועצה :אני.
אריה גלברג-מהנדס העירייה :כן.
עדה אהרון-חברת מועצה :כן כן ,הוא סגור,
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :אבל הוא מלא...
שרי סלע-חברת מועצה :הוא מלא במחסנים שלא על פי היתר הבנייה.
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :אבל הוא מלא,
שרי סלע-חברת מועצה :הוא מלא במחסנים,
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :אני לא מצליחה להיכנס פנימה כי הוא מלא.
שרי סלע-חברת מועצה :אירית ,הוא מלא במחסנים,
שלום דראב-חבר מועצה :מלא במשהו אחר.
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :אני לא יודעת ,אני לא מטפלת...
עו"ד זכי קוממי-חבר מועצה :השאלה שרי ,אם היו באים היום ועושים כחול לבן גם
ביהושע בן נון בימי שישי איפה שיש את השוק לצורך העניין ,ואז היית מכניס גול עצמי כמו
שאת אומרת ,אתה פוגע בשוק ,על אותו משקל.
עדה אהרון-חברת מועצה :אריה ,איך זה משתלב ,אם בכלל? לא ,בעצם זה חייב להשתלב.
אריה גלברג-מהנדס העירייה :זה לא משתלב...
עדה אהרון-חברת מועצה :עם שדרוג אזור התעשיה,
אריה גלברג-מהנדס העירייה :זה צילום של המצב הקיים,
שרי סלע-חברת מועצה :זה בדיוק הבעיה אבל אריה ,זה לא מצב קיים.
עדה אהרון-חברת מועצה :רגע רגע ,אני רוצה לקבל תשובה.
אריה גלברג-מהנדס העירייה :התב"ע לא בתוקף ,כשהיא תהיה בתוקף נדבר על מצב
חדש.
עדה אהרון-חברת מועצה :איזה תב"ע?
אריה גלברג-מהנדס העירייה :התב"ע...
שרי סלע-חברת מועצה :שהפקדנו לשדרוג אזור התעשיה.
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אריה גלברג-מהנדס העירייה :כשהתב"ע תהיה ממומשת יהיה פה חניון של  30דונם ל700-
מכוניות.
עדה אהרון-חברת מועצה :אז זה כן משתלב ,עתידית.
אבי סמובסקי-חבר מועצה :זה כן משתלב,
אריה גלברג-מהנדס העירייה :אבל אנחנו באנו להתמודד עם מצב קיים של מצוקת חניה,
ליצור מצב דמוקרטי של יתכנות שווה ,לא מישהו בא בבוקר חונה כל היום,
עדה אהרון-חברת מועצה :לא רק שזה לא פותר לטעמי זה רק מזיק,
אריה גלברג-מהנדס העירייה :תדעי לך שבכל מקום שיש מצוקת חניה הפתרון היחיד זה
אכיפה בתשלום ,בעיר מפותחת כמו תל אביב,
שלום דראב-חבר מועצה :קודם כל תסללו את הכבישים ואת הכל ואז אחר כך נראה מה
אנחנו עושים.
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :מהכסף הזה.
שלום דראב-חבר מועצה :אה ,מהכסף הזה יסללו?
עו"ד זכי קוממי-חבר מועצה :אולי את ה ,170,000-את ה.150-
שלום דראב-חבר מועצה 150 :בדיוק ,אני חושב ש,
אבי סמובסקי-חבר מועצה :את ה...150-
אריה גלברג-מהנדס העירייה :היום יש ...מי שבא מוקדם תופס,
אבי סמובסקי-חבר מועצה :בסדר,
שלום דראב-חבר מועצה :רגע ,מה הוא יעשה ,מה אותו אחד יעשה? אם הוא צריך לשהות
שם אז הוא ישלם ,מה זה משנה? אבל הוא לא יפתור את הבעיה.
אריה גלברג-מהנדס העירייה :חלק משאירים את הרכב בבית ...תחבורה ציבורית ,זה
פותר את הבעיה כי זה עולה כסף.
עדה אהרון-חברת מועצה :ואיזה תחבורה ציבורית יש לשם כל כך? איזה תחבורה ציבורית?
שרי סלע-חברת מועצה :עוד מעט יהיה מסוק עדה ,יהיה מסוק.
משה סיני-ראש העיר :יש לך איזה רעיון...
אבי סמובסקי-חבר מועצה :יש לי ,הרעיון שלי אומר לחכות לשדרוג ולשלב את התוכנית
הכחול לבן ואת האדום לבן ,את כל תוכנית התמרור ,את כל תוכנית החניה עם השדרוג של
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אזור התעשיה.
שלום דראב-חבר מועצה :היו איזה מיליון שקל ,איפה הם?
משה סיני-ראש העיר :כן פיני ,בבקשה.
פיני דניאל-חבר מועצה :אני רוצה לשאול ,היה פה שני דברים ,אחד את האדום לבן והשני
את הכחול לבן.
אבי סמובסקי-חבר מועצה :איפה?
פיני דניאל-חבר מועצה :אני רוצה לדבר על אדום לבן ועל כחול לבן,
אבי סמובסקי-חבר מועצה :חשבתי שאתה רוצה לשאול את האדום לבן,
פיני דניאל-חבר מועצה :לא לא .זכי ,למה אתה מפריע לי? אני אומר דבר כזה ,אתם
מחפשים הכנסות וזה לגיטימי לחלוטין ,עושים את זה בהרבה מקומות בארץ ,זה בסדר ,זה
נכון לעשות את זה.
שרי סלע-חברת מועצה :אבל,
פיני דניאל-חבר מועצה :לא אבל ,זה נכון .ברם ,לא ,העניין הוא כזה ,תראו ,כל עוד המצב
כפי שהוא היום של מקום שנראה באמת כמו ...מבחינת התשתית שם ,ברוב הקטעים
שאנחנו רוצים שם שמכוניות יחנו בכחול לבן ,אין שום הצדקה להתחיל לחייב אותם .מצד
שני אני אומר ,יש באזור הזה הרבה מקומות שהם אדום לבן קריטי ,אדום לבן קריטי שבו
אסור לחנות מבחינה בטיחותית .תדגישו את האדום לבן הזה,
שרי סלע-חברת מועצה :את זה עשו ,את זה עשו.
פיני דניאל-חבר מועצה :לא ,לא מספיק .ושהאכיפה שם תהיה הרבה יותר אגרסיבית.
אכיפה אגרסיבית בהרחבת האדום לבן במקומות שהם באמת קריטים ,אני חושב שתאפשר
הכנסות,
שרי סלע-חברת מועצה :תשפר,
פיני דניאל-חבר מועצה :רמת הכנסות גבוהה ,תאפשר זרימה של תנועה במקום הזה,
תמשיך ליצור בעיות .עכשיו ,בעל עסק שבא בבוקר ושם את האוטו שלו לכל היום ,מה אני
יכול להגיד לו? אנחנו צריכים לתת עידוד לעסקים ולא לעשות הפוך .מה אנחנו אומרים לו
עכשיו? אל תבוא לפתוח עסקים פה כי לא יהיה לך מקום חנייה ליד החנות שלך ,אל תבוא
לחנות.
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עו"ד זכי קוממי-חבר מועצה :זה בדיוק מה שאמרתי ,להדגיש את המקומות המסוכנים,
פיני דניאל-חבר מועצה :אסור לי להגיד את זה?
עו"ד זכי קוממי-חבר מועצה :ההפך.
פיני דניאל-חבר מועצה :אבל אתה בסוף תצביע נגד מה שאמרת ואני אצביע בעד מה
שאמרתי,
משה סיני-ראש העיר :טוב חבר'ה ,מישהו עוד רוצה להעיר או שאנחנו נעלה את זה
להצבעה?
פיני דניאל-חבר מועצה :זה ברור ,לא?
משה סיני-ראש העיר :טוב חברים ,מישהו עוד רוצה להעיר משהו?
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :לפטור את כל תושבי ראש העין מחניה ,מדמי חניה .כן.
משה סיני-ראש העיר :טוב חברים ,בואו,
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :למה להעניש?
)מדברים ברקע(
אבי סמובסקי-חבר מועצה :אלונה ,צריכים ללכת הביתה היום.
משה סיני-ראש העיר :טוב חברים ,אני רוצה לעשות סיכום ,נעלה את זה להצבעה .מי
שירצה שיצביע כמובן על פי החוק .תראו ,יש כאן ,סליחה סליחה ,יש פה ,הוכנה כאן תוכנית
לטיפול בבעיות של אזור התעשיה הישן .אני ,ברור לחלוטין שיש שם הרבה מאוד בעיות וגם
אי אפשר לפתור את הבעיות ביום אחד .אני חושב שגם נכנסים עכשיו לשדרוג של חלק
מהאזור הזה בסכום שאתם אישרתם פה ,זה תב"ר לשדרוג אזור התעשיה .מי שנכנס לאזור
התעשיה צריך להפריד ,בעלי עסקים ברובם הגדול יש חניות שלהם בתוך שטח המפעלים .מי
שמגיע וחונה גם באדום ,סליחה ,גם באדום לבן וגם בכחול לבן זה בדרך כלל ,סליחה ,זה
בדרך כלל אנשים שמגיעים כמו לאזור התעשיה החדש ,זה מכוניות שמזדמנות ,אם זה
לקניות ,אם זה תושבים בעיר ,אם זה לא של תושבים בעיר .יש שמה תנועה כל הזמן ,כל
הזמן.
המצב שנוצר כיום הוא פשוט מצב שמי שמגיע בבוקר תופס את כל החניה .אנשים שמגיעים
לאחר מכן יש שמה מפגעים ,יש שם בעיות ,זה לא יוצר דינמיקה של תנועה .ההצעה הזאת
באה לכמה וכמה מטרות.
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הראשונה זה קודם כל להסדיר את כל הסדרי החניה באזור.
שתים ,גם להציב אפשרות להגדלת ההכנסות העירוניות ,כשהכוונה היא שההכנסות האלה
ישדרגו את אזור התעשיה עצמו ויושקעו בתוך אזור התעשיה.
שלוש ,יש גם דרישה גם של בעלי העסקים שמה להסדרים האלה ,כי גם הם חנוקים,
שרי סלע-חברת מועצה :כן ,תראה לי בקשה אחת.
משה סיני-ראש העיר :סליחה ,סליחה ,יש לנו בקשות נכון? דיברו אתנו בעניין הזה.
שרי סלע-חברת מועצה :תראה לי בקשה אחת ,אני מכירה ,כן ,אני מכירה,
משה סיני-ראש העיר :או.קיי .או.קיי .הבנתי ,הבנתי ,חברים ,זאת תמונת המצב .אני
מעלה את זה ,אני מעלה את זה להצבעה,
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :תעלה להצבעה.
משה סיני-ראש העיר :ומי שבעד יצביע בעד ומי שלא יצביע לא ,בבקשה ,בואי נעבור.
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :או.קיי .אנחנו מעלים לאישור את אישור הסדרי התנועה
תוכנית כחול לבן באזור התעשיה הישן .סיני?
משה סיני-ראש העיר :בעד.
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :בעד .עדה?
עדה אהרון-חברת מועצה :אני נגד.
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :נגד .שלום?
שלום דראב-חבר מועצה :נגד.
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :נגד .סיגל איננה ,יצאה .שרי?
שרי סלע-חברת מועצה :נגד.
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :נגד .אלונה?
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :אלונה דור-קולן נגד.
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :נגד ,אבי סמובסקי?
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :אלונה דור-קולן ,היו פעמים שאני הצבעתי,
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :אבי סמובסקי,
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :שאני הצבעתי ...בעד ,אמרתי אלונה דור-קולן נגד בהצבעה
יצא בעד .אה ,איך זה? בלבלתי אותך ,אה? בלבלתי.
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אבי סמובסקי-חבר מועצה :כשאת אומרת לא למה את מתכוונת.
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :לא שומעים ,אלונה כשאת ,את רואה למה את מפריעה? כי
את גורמת לזה שלא מצליחים ...ואת מפריעה באופן קבוע,
משתתף בדיון :צודקת ,אירית צודקת,
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :אני לא אחראית על ה,
משה סיני-ראש העיר :טוב בבקשה,
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :מיכאל מלמד?
מיכאל מלמד-חבר מועצה :נגד ,ואני פה באולם ,לא יצאתי.
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :נגד.
מיכאל מלמד-חבר מועצה :רציתי להגיד את זה.
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :יצא ,נכנס.
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :נגד .פיני דניאל?
פיני דניאל-חבר מועצה :מה שזכי יצביע אני אצביע גם.
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :יגאל יוסף?
יגאל יוסף-חבר מועצה :נמנע.
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :נמנע .מתי יצחק?
מתי יצחק-חבר מועצה :נגד.
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :נגד .יבגני איננו .משה בן טובים?
משה בן טובים-חבר מועצה :נגד.
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :זכי? נגד .פיני דניאל? נגד .או.קיי.
החלטה מס' :1
סעיף  3שבסדר היום :אישור הסדרי תנועה – תוכנית כחול לבן באזור תעשיה הישן –
נדחה ברוב קולות.
בעד (1) :משה סיני.
נגד(10) :עדה אהרון ,שלום דראב ,שרי סלע ,אלונה דור-קולן ,אבי סמובסקי ,מיכאל
מלמד ,פיני דניאל ,מתי יצחק ,משה בן טובים ,זכי קוממי.
נמנע (2) :יעקב אדמוני ,יגאל יוסף.
יצאה (1) :סיגל שיינמן.

משה סיני-ראש העיר :טוב ,הנושא הבא,
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אבי סמובסקי-חבר מועצה :אושר ברוב קולות.
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :סעיף .2
משה סיני-ראש העיר :תודה רבה בז'רנו.
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :תודה לך.
פיני דניאל-חבר מועצה :זה לא זלזול בעבודה שלך ,אל תיקח את זה אישית.
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :לא ,לא לקחת את זה אישי.
משה סיני-ראש העיר :הלאה ,אישור תב"רים רב שנתיים,

 .3אישור תב"רים רב שנתיים בהתאם לנספח א'

אבי סמובסקי-חבר מועצה :אל תתלהב.
משה סיני-ראש העיר :חברים ,הנושא עלה בכמה ישיבות מועצה .אני מעלה אותו ,הוא
עולה שוב על סדר היום .הבנתי שפיני דניאל עשה עבודת מטה בעניין הזה .אז אם אתה רוצה
להציג אותה אז בבקשה.
משה בן טובים-חבר מועצה :מה זה ,מה זה?
פיני דניאל-חבר מועצה :רגע ,יש לי עזרים טקטים .יש לי ,יש לי עזרים טקטים.
משה סיני-ראש העיר :הקטע עבודת מטה או עבודת עיתונות ,מה עשית?
פיני דניאל-חבר מועצה :טוב ,חבר'ה תנו לי עכשיו ,לא ...טוב ,עכשיו נתחיל.
עו"ד זכי קוממי-חבר מועצה :פיני יש הצעה רק? שאלה קטנה ,יש הצעה בשורה התחתונה?
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :כן כן.
)מדברים יחד(
משה סיני-ראש העיר :פיני ,לפני שאתה מעלה את ההצעה לדעתי אין ,פיני ,לדעתי אין לך
רוב להצעה הזאת ,הם לא יצביעו בעד ההצעה שלך .רק שתדע.
פיני דניאל-חבר מועצה :גם אתה תצביע בעד.
משה סיני-ראש העיר :לא ,אני רוצה קודם שתעלה את ההצעה.
פיני דניאל-חבר מועצה :שנייה לא...
משה סיני-ראש העיר :קדימה בוא תתחיל ,תציג ,תציג ,תציג אותה ,כן.
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פיני דניאל-חבר מועצה :למה אני אישית ,מאז ישיבת התקציב שאישרה את תקציב 2008
שחברי מועצת העיר באמת עשו ,השקיעו עבודת צוות משולבת ,ושאתה גם שמחת לראות
שיש עבודת צוות כזאת,
אבי סמובסקי-חבר מועצה :כן ,שמח מאוד.
שרי סלע-חברת מועצה :הוא אמר שהוא שמח.
פיני דניאל-חבר מועצה :לא לא ,הוא גם שמח ,אני יודע .די עכשיו בלי ציניות ,באמת בלי
ציניות .כי אני חושב שזו היתה הפגנה של אחדות וכוח ויחד שלהגיע למשימה ,להגיע למטרה
נכונה של תקציב ,של תקציב שמשקף באמת את הצרכים של העיר הזאת בשנת  ,2008וזה,
יגאל יוסף-חבר מועצה :אני למדתי להכיר ,כשפיני מפרגן אחר כך הוא מכניס אגרוף.
משה סיני-ראש העיר :נו פיני ,פיני נו קדימה.
פיני דניאל-חבר מועצה :עם עורכי דין כאלה מה אני צריך יותר בחיים? והתהליך שאחרי
אותה ישיבה שבה הוחלט שכל תב"ר ותב"ר שיכנס לאישור במועצת העיר חייב לעבור את
סדר העדיפויות של חברי מועצת העיר ,ולהיות מאושר על פי סדר העדיפויות שהתקבל
בהחלטה,
מתי יצחק-חבר מועצה :על פי הטבלה,
פיני דניאל-חבר מועצה :בהחלטה של חברי מועצת העיר ,קיבלנו סדרה ארוכה מאוד של
תב"רים שאף אחת מהם לא הגדירה סדרי עדיפויות מראש ,כך שחברי מועצת העיר שבאים
לישיבה יכולים להצביע על פי סדר העדיפויות ,ולכן נכנסנו לויכוחים וחיכוכים לדעתי מאוד
מיותרים בינינו לבין ראש העיר ,שבאמת לא היה צורך להגיע לפינה הזאת.
אני חושב שכשהמטרה של כולם ברורה ובה יש צורך לממש תב"רים מכספים שמגיעים
ממקורות חוץ שונים כאלה ואחרים ,שזה דברים חיוביים בסופו של דבר ,ואנחנו באמת
צריכים לנצל אותם נכון על פי סדר עדיפויות שהוחלט עליו בישיבת מועצת העיר בהחלטה
חוקית ...ההגיון אומר ,שלי ,ההגיון הציבורי שלי ,היושר הפנימי והחיצוני של כל אחד ואחד
מאתנו ,אומר שאנחנו צריכים להמשיך באותה דרך.
באותה ישיבת מועצת עיר הקודמת שבה הועלה הנושא הנושאים הגיעו ללא סדר עדיפויות,
ולכן חברי מועצת העיר התנגדו לאשר את כל הדברים האלה ומנגד רוב חברי מועצת העיר גם
קיבלו החלטה פשוטה מאוד שאומרת ,שאנחנו מאשרים את הסעיפים שמדברים על ביטחון
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ובטיחות במסגרת טבלת התב"רים הרב שנתיים ,ואנחנו נעלה תוך שבועיים את כל שאר
הנושאים לאישור מחודש לאחר שיקבע להם סדר עדיפות.
כמובן שלעיתונות המקומית הוגש מצג שווא מכוון לחלוטין ,לא יודע על ידי מי ,העיתונות
לא היתה פה פיזית בדיון לכן היא קיבלה חומר ממישהו אני לא יודע ממי ,אני לא יודע ממי,
משתתף בדיון :איציק זכריה.
פיני דניאל-חבר מועצה :אני לא רוצה להפנות אצבע מאשימה לאף אחד ,אני לא יודע ממי.
שרי סלע-חברת מועצה :מעטפה ,רמז במעטפה.
אבי סמובסקי-חבר מועצה :ראה ,ראה מעטפה ,ראה סעיף מעטפה.
פיני דניאל-חבר מועצה :ובאותו עיתון שמתיימר להיות אובייקטיבי והוא כבר מזמן לא
כזה ,הואשמו חברי מועצת העיר בכך שהם עצרו את הקמתו של הקנטרי קלאב העירוני בעיר
ראש העין.
אבי סמובסקי-חבר מועצה :עזוב ,מה,
פיני דניאל-חבר מועצה :אני התקוממתי נגד חברי מועצה שלא מאשרים דבר כזה ,זה לא
נראה לי הגיוני ,זה לא נראה לי הגיוני שאתם לא מאשרים קנטרי קלאב ,ואז הפלא ופלא,
מה רואות עיניי? הלא פה על הלוח הזה הציגו לנו קנטרי קלאב אריה בקצה של רחוב רביבים
פחות או יותר ,הקצה המזרחי ,נכון? אני קורא את עיתון מוקד ביום שישי האחרון ,ומתברר
לי שהקנטרי הזה זה קנטרי נע .והוא נע ונד מרחוב רביבים למגדל צדק,
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :לא עדכנו ,לא עדכנו...
פיני דניאל-חבר מועצה :והוא נבנה שם,
אבי סמובסקי-חבר מועצה :הוא גם היה בשער העיר הוא היה.
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :גם בשער העיר הוא היה.
פיני דניאל-חבר מועצה :חברים ,חברים תעצרו ,אני מדבר על דברים עדכניים ,אני לא
מדבר על דברים ישנים .שער העיר זו היתה יוזמה שלי להקים שמה מיני קנטרי קלאב זה
משהו אחר לגמרי.
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :לא ,אבל זה ציטוט שלנו של המהנדס.
משה סיני-ראש העיר :עזבי ,אל תתייחסי לכל מה שכתוב בעיתון עכשיו? הוא מדבר נו.
פיני דניאל-חבר מועצה :אני לא יודע ,אני לא יודע ,אם אתם מתייחסים לעיתון אינדקס
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אובייקטיבי ברצינות אני מתייחס למוקד ברצינות,
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :המהנדס...
אלונה דור-קולן-חברת מועצה ... :לי ליבר,
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :פיני המהנדס ואנוכי אמרנו לך,
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :עיתון מוקד הכתבות ישירות מגיע ...יושבת וכותבת מה
שהיא כותבת,
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :המגרש של הקנטרי זה ליד רחוב רביבים,
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :זה גם מה שנכתב פה .מה את אומרת לי ליבר ,אה? נשאל
את הכתבת ,הנה היא יושבת פה ,נשאל אותה.
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :אין קשר בין...
)מדברים יחד(
מתי יצחק-חבר מועצה :יש מי שמתווה מדיניות נקודה.
פיני דניאל-חבר מועצה :כמו כן בישיבה שהתקיימה ,אני מצטט ,שהתקיימה עם ראש
העיר בנוכחות מנכ"ל החברה הכלכלית מהנדס העיר ויוזם התוכנית וכן נציגי חברת הום
פלייס זה חברה ...חדרי כושר ודברים כאלה ,סוכם עם החברה שהקנטרי קלאב יהיה
במתחם מגדל צדק הגן הלאומי ,מתחם מספר  1בפרוייקט אשר יוזם התוכנית נוה איתנים
שזכתה בפרוייקט של מינהל מקרקעי ישראל.
החברה תקים את הפרוייקט ותפעיל את הקנטרי לטובת העיר ראש העין .רבותי,
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :מאיזה תאריך העיתון הזה?
פיני דניאל-חבר מועצה.22/8/08 :
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :אז נראה לי שציטטו משהו מלפני חמש שנים.
פיני דניאל-חבר מועצה :יכול להיות ,מאוד יכול להיות .אני אומר עוד פעם ,אני בכוונה לא
הפניתי אצבע מאשימה ,אירית ,אני אומר עוד פעם ,אני לא מפנה אצבע מאשימה לאף אחד.
משה סיני-ראש העיר :טוב ,בוא בוא לנושא,
פיני דניאל-חבר מועצה :אני לא מפנה אצבע,
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :אז תשאל שאלה ואני אגיד לך איפה הקנטרי,
משה סיני-ראש העיר :פיני בוא לנושא ,כן.
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פיני דניאל-חבר מועצה :אני לא מפנה.
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :הקנטרי הוא ליד רחוב רביבים.
פיני דניאל-חבר מועצה :אני לא מפנה אצבע מאשימה ,הדגשתי את זה.
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :לא ,אבל שאלת אתה מקבל תשובה.
פיני דניאל-חבר מועצה :לא שאלתי עוד שום דבר.
)מדברים יחד(
משה סיני-ראש העיר :טוב פיני ,אתה מוכן לעבור מהעיתונים לנושא?
פיני דניאל-חבר מועצה :התב"ע מאושרת.
משתתף בדיון :הנה הקנטרי.
)מדברים ברקע(
פיני דניאל-חבר מועצה :התב"ע מאושרת ,מאושרת עם הקנטרי קלאב,
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :מה זה קשור אחד לשני?
פיני דניאל-חבר מועצה :במגדל צדק .יפה מאוד ,אתה צריך את זה? או.קיי .תודה ,אני
מחפש דברים כאלה ,חסר לי בבית.
אבי סמובסקי-חבר מועצה :אה ,מפה זה מגדל צדק?
פיני דניאל-חבר מועצה :יש לי פשוט את ה ,יש לי את החומר של ה,
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :הוא אוסף מפות.
פיני דניאל-חבר מועצה :יש לי את החומר של המחצבות ואז אני עושה השוואה לחומר
שיש לנו.
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :כל אחד עם האוספים שלו.
פיני דניאל-חבר מועצה :עכשיו יחד עם זאת ,עוד פעם .היות ויצאתי מבולבל ,באנו באמת
לסייע ולנסות להגיע למצב שבו נממש באמת קנטרי קלאב ,נממש באמת את התב"רים
הנוספם שאנחנו רוצים ,ולא נפריח הבטחות של ערב בחירות ונעשה דברים כאלה.
משה סיני-ראש העיר :כן ,או.קיי.
פיני דניאל-חבר מועצה :ולכן יהיו לי שתי הצעות שמיד אני אפרט אותן.
עו"ד זכי קוממי-חבר מועצה :אתה יודע שכל דוד המלך חושבים שעומדים לפנות אותם
לטובת רבי קומות?
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אירית נתן-מנכ"לית העירייה :אנחנו מקווים שזה יקרה.
אבי סמובסקי-חבר מועצה :אתה יודע שמפריחי יונים...
פיני דניאל-חבר מועצה :עכשיו ,המקום,
אבי סמובסקי-חבר מועצה ... :אתה חושב שמקיימים אותו?
עו"ד זכי קוממי-חבר מועצה :אני אקנה שם דירה עכשיו אם זה מה שאתה אומר.
משה סיני-ראש העיר :אם אתה לא מאמין,
פיני דניאל-חבר מועצה :אני מקים קבוצת ,אני מקים קבוצת רכישה.
אבי סמובסקי-חבר מועצה :הוא מממן את ה 700,000-שקל מישהו חייב לעשות...
פיני דניאל-חבר מועצה :אני יש לי שאלה ואחרי זה אני אציע שתי הצעות שיאפשרו קבלת
החלטה ,לדעתי יאפשרו קבלת החלטה .ירצו להצטרף אליה על הכיפק ,לא ירצו שיהיו
בריאים .אני לא יכול לחייב אף אחד.
משתתף בדיון :רגע זה אומר...
שרי סלע-חברת מועצה :לא לא ,זה בסדר ,בסוף יהיו.
פיני דניאל-חבר מועצה :אני יודע ,אני יודע ,סדר העדיפויות אני המלצתי עליו ,אגב לפני
השאלה ,סדר העדיפויות שמופיע לפניכם במסגרת הטבלה מבוסס על אותו אישור שהתקבל
ברוב של חמשה חברי מועצה נגד ארבעה בדיון שבו הוחלט על טבלת סדרי עדיפויות,
אבי סמובסקי-חבר מועצה :שאנחנו לא היינו,
פיני דניאל-חבר מועצה :שהיו תשעה חברי מועצה ,לא ,היו תשעה חברי מועצה בה ,לא ,לא
הישיבה הזאת ,היו תשעה חברי מועצה והתקבלו החלטות חכמות טובות שמגדירות סדרי
עדיפויות על פי הגיון בריא ונכון ,זה בסדר גמור.
משה בן טובים-חבר מועצה :קיבלת את המכתב שלי אבל?
פיני דניאל-חבר מועצה :מה זה?
משה בן טובים-חבר מועצה :את המכתב שלי קיבלת?
פיני דניאל-חבר מועצה :אני ,מכתב שלך לא קיבלתי .לא קיבלתי ,אני לא קיבלתי ,אז
תגידו לי תשלחו לי דברו אתי מה? אין בעיה.
משה בן טובים-חבר מועצה ... :מכתב,
פיני דניאל-חבר מועצה :אין בעיה ,לא קיבלתי .לא קיבלתי ,אני אומר ,לא קיבלתי .אז אני
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אומר עוד פעם ,אני אישית לא קיבלתי ,אני לא יכולתי להתייחס למשהו שלא קיבלתי,
רבותי .כשרוצים ,תגידו לי שיש משהו אני אין לי בעיה .לא ,אני סומך על משה בן טובים
שהוא יעלה את זה ב ,כן ,אני אומר עוד דבר,
מתי יצחק-חבר מועצה :איפה הכסף פיני?
פיני דניאל-חבר מועצה :זה המשפט הבא שנייה ,המקור ,המקור התקציבי המתוכנן
למימוש של התב"רים האלה כפי שאני הבנתי ,יכול להיות שאני טועה ,זה מההכנסות
הצפויות מפרוייקט לב ישראל ,שאמורות להתקבל בעירייה .הפרוייקט נעצר ,הפרוייקט לא,
נעצר לפחות לתקופה של שלושה חודשים אני מעריך,
אבי סמובסקי-חבר מועצה :המכרז נכשל,
פיני דניאל-חבר מועצה :לא ,בסדר ,אבל זה יקח עוד תקופה.
מתי יצחק-חבר מועצה :המכרז בוטל בשלב זה.
פיני דניאל-חבר מועצה :המשמעות,
מתי יצחק-חבר מועצה :בשלב זה המכרז בוטל.
פיני דניאל-חבר מועצה :א' אני נגד ,אני נגד מה שאתם אומרים ,עוד פעם,
מתי יצחק-חבר מועצה :אני מצטט את המחלקה המשפטית של המינהל.
פיני דניאל-חבר מועצה :אני מקוה שהפרוייקט ירוץ וירוץ מהר .עוד פעם,
שלום דראב-חבר מועצה :כולנו רוצים שירוץ,
שרי סלע-חברת מועצה :כן? אז למה הגיע מועד פתיחת המעטפות? מעניין.
עו"ד זכי קוממי-חבר מועצה :לא היו מעטפות.
שרי סלע-חברת מועצה :ולא היו מעטפות.
פיני דניאל-חבר מועצה :כי בטח ,המעטפות היו באינדקס והם הגיעו אלייך.
מתי יצחק-חבר מועצה :הם הבינו שאנחנו צודקים ,מגיע לנו עוד  200מיליון.
פיני דניאל-חבר מועצה :כל המעטפות נמצאות שם .מה את צוחקת ,מה? זאת המציאות
העצובה שלנו ,מה את צוחקת?
אבי סמובסקי-חבר מועצה :צוחקים פה,
פיני דניאל-חבר מועצה :אנחנו כבר עצובים מהמעטפות שרצות בעיר ואתם צוחקים,
ואלק ,רגע קשה מאוד בחיי העיר הזאת.
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עו"ד זכי קוממי-חבר מועצה :איזה תזמון.
פיני דניאל-חבר מועצה :זה תזמון יפה ,אבל אני עצוב ונעלבתי איך אני לא מקבל ממנו
מעטפה.
אבי סמובסקי-חבר מועצה :ממי?
פיני דניאל-חבר מועצה :קשה לי ,קשה לי אינדקס,
שרי סלע-חברת מועצה :הוא גם רוצה מעטפה,
אבי סמובסקי-חבר מועצה :אתה רוצה מעטפה?
פיני דניאל-חבר מועצה :אתה כנראה לא נחשב.
משה סיני-ראש העיר :איפה אתה עכשיו?
פיני דניאל-חבר מועצה :אני מנסה לתקשר עכשיו עם רזי ואני לא מצליח.
משה סיני-ראש העיר :תתמקד בתב"ר.
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :בטלפטיה.
פיני דניאל-חבר מועצה :אם הכספים ,נו אתה רואה מה ,אתה רואה מה מטריד,
משה סיני-ראש העיר :תתמקד,
פיני דניאל-חבר מועצה :אתה רואה מה מטריד.
אבי סמובסקי-חבר מועצה :מתעסק בקקה אז...
פיני דניאל-חבר מועצה :אתה רואה מה מטריד אותנו,
משה סיני-ראש העיר :אני לא רואה,
פיני דניאל-חבר מועצה :חבל שזה מטריד אותנו כי הבסיס ל,
עו"ד זכי קוממי-חבר מועצה :הוא אמר לך שהוא לא יודע מה זה,
פיני דניאל-חבר מועצה :הבסיס להטרדה מתחיל פה הוא לא מתחיל שם הלא זו בדיוק
הבעיה.
מתי יצחק-חבר מועצה :מאיפה הכסף?
פיני דניאל-חבר מועצה :היות וכנראה עד סוף השנה הזאת לא יהיה כסף מהפרוייקטים
המניבים אלה שאמורים לממן ,יש לי בעיה עם זה.
מתי יצחק-חבר מועצה :אבל בלי קשר...
פיני דניאל-חבר מועצה :אני ,הצעת ההחלטה שלי אומרת ,א' אני נשאר בזה כמובן ,אני
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לא ,בדרך כלל ,בדרך כלל אני לא משנה את דעתי אתה יודע את זה ,אתה יודע את זה .אבל
אני אומר דבר כזה .בתוך הצעת ההחלטה צריך לחלק אותה לשניים ולומר :שאנחנו
מאשרים את הסעיפים של שנת  2008בלבד,
מתי יצחק-חבר מועצה :מאיפה הכסף?
פיני דניאל-חבר מועצה :אנחנו ,בהנחה שיכנס כסף ,הלא אין פה ,זה ההנחה שיכנס כסף.
על פי סדר העדיפויות כפי שהוגדר פה.
שרי סלע-חברת מועצה :וירטואלי ,וירטואלי,
פיני דניאל-חבר מועצה :כשמוגדר בצורה ברורה חד משמעית ,שהקנטרי קלאב נמצא
ראשון בסדר עדיפות מספר  ,2כי אני חושב שכולנו מסכימים לדבר אחד .זה שהיום עדיין אין
קנטרי קלאב פעיל בעיר הזאת זה ביזיון ,נקודה.
שלום דראב-חבר מועצה :סליחה ,אבל ...מכספי עירייה?
פיני דניאל-חבר מועצה :שנייה,
שלום דראב-חבר מועצה :מכספים עירוניים?
מיכאל מלמד-חבר מועצה :למה שלא יעשה את זה יזם?
פיני דניאל-חבר מועצה :אתה מקשיב למה שאני אומר? אני אומר רק שנת  ,2008אני לא
מאשר את כל ה 18-מיליון,
מתי יצחק-חבר מועצה :תן לו תמריץ,
שלום דראב-חבר מועצה :אני לא מבין ...שקל אחד ,אני לא מבין ,במקום להביא יזם,
מתי יצחק-חבר מועצה ... :לא להביא יזמים,
שלום דראב-חבר מועצה :אז יש כל אחד עם יזם ,בשביל מה להוציא  20מיליון שקל? כסף
שאין,
פיני דניאל-חבר מועצה :יש ,יש בתהליך הדיון ,אני אסיים את דבריי תתייחס תגיד מה
אתה רוצה ,תגידו מה שאתם רוצים ,אין לי בעיה עם זה .אני לא באתי עכשיו להגיד לך
תצביע כמוני נקודה .תחליט משהו אחר.
שלום דראב-חבר מועצה :אתה חושב שככה צריך להיות?
פיני דניאל-חבר מועצה :תן לי לגמור את ההצעה שלי ,תבין מה אני מדבר קודם כל ,אתה
לא נותן לי לסיים .אני אומר,
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עו"ד זכי קוממי-חבר מועצה :הוא אומר לך שהתב"ע ...אישור הועדה המחוזית,
פיני דניאל-חבר מועצה :התב"ע שלו כבר אושרה,
מתי יצחק-חבר מועצה :לא ,היא עוד לא קיבלה תוקף ,לא קיבלה תוקף,
פיני דניאל-חבר מועצה :אין פה תכנון מפורט ,זה תכנון של כל המרחב ,זה לא תכנון של
הקנטרי.
)מדברים יחד(
פיני דניאל-חבר מועצה :על פי חוק ,כמו שמגדיר ראש העיר בדרך כלל ,על פי חוק ,אנחנו
עובדים רק לפי חוק ,בסדר גמור .אני אומר ככה עוד פעם .אני ממליץ בהצעת ההחלטה שאני
מבקש להעלות בפניכם ,זה לאשר את התב"רים מתוך התוכנית התלת שנתית לשנת .2008
ולאור העובדה שאנחנו נמצאים בשנת בחירות כרגע ,לא להתעסק עם התב"רים של התקופה
האחרונה .המשמעות מבחינת השנים הבאות ,השנתיים הבאות סליחה ,המשמעות מבחינתנו
היא שאנחנו כן יכולים לקדם דברים שהם חשובים מאוד במסגרת סדרי העדיפויות של שנת
 2008ולבצע את התכנון ,לארגן את הדברים ,לקבל החלטות בדיון מסודר האם לבצע את
שאר התקציב על ידי יזם חיצוני ,האם לבצע את זה במגדל צדק ,לבצע את זה בקצה רחוב
רביבים .זה תהליך שצריך להתקיים בו דיון מסודר,
מתי יצחק-חבר מועצה :או בתפר בתוכנית המקורית של תל יוסף,
פיני דניאל-חבר מועצה :עוד פעם ,עוד פעם,
מיכאל מלמד-חבר מועצה :פיני ,אולי ניתן לנוה איתנים להשמיע את דברו?
פיני דניאל-חבר מועצה :אני אתן לכל אחד ,זה לא מפריע לי.
מיכאל מלמד-חבר מועצה :אולי...
שרי סלע-חברת מועצה :אולי הוא יגיד שזה חינם אין כסף.
פיני דניאל-חבר מועצה :אירית ,את הבנת מה הצעת ההחלטה אומרת? זה חשוב שאת
הבנת ,הם לא,
)מדברים יחד(
יגאל יוסף-חבר מועצה :אני יצרתי את התוכנית האלה ,אני יודע...
שרי סלע-חברת מועצה :כן בטח ,מה זה?
פיני דניאל-חבר מועצה :בגלל זה לא שומעים ,לא נותנים לסיים משפט שלם אחד.
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משה בן טובים-חבר מועצה :סיימת פיני ,פיני סיימת?
פיני דניאל-חבר מועצה :לא ,יש אנשים שלא הבינו מה אני מציע.
עדה אהרון-חברת מועצה :אני לא הבנתי ,אתה אומר,
פיני דניאל-חבר מועצה :אני עוד פעם ,אני מציע דבר פשוט,
יגאל יוסף-חבר מועצה :אתה מדבר ארוך ולא ממוקד ,מה לעשות?
אבי סמובסקי-חבר מועצה :תעשה לסיכום.
פיני דניאל-חבר מועצה :אני מציע דבר פשוט מאוד ,לקבל החלטה שאומרת :מועצת העיר
מאשרת את התב"רים המתוכננים לשנת  2008על פי סדר העדיפויות שמופיע במסמך
המצורף לסדר היום .זה אומר שיש הגדרה של סדרי עדיפויות ,אני אעבור אתכם אחד אחד
אני אקריא לכם את זה על מנת שכולם יהיו מאופסים.
מתי יצחק-חבר מועצה :רק לא אמרת לי מאיפה הכסף.
פיני דניאל-חבר מועצה :אמרתי מאיפה הכסף ,ואם ראש העיר והגזבר אומרים שיכול
להיות שבעוד חודשיים כן יכנס כסף אהלן וסהלן,
מתי יצחק-חבר מועצה :אין יכול להיות ,אין וירטואלי ,אין וירטואלי.
פיני דניאל-חבר מועצה :אהלן וסהלן.
מתי יצחק-חבר מועצה :צריך להיות מזומן בקופה.
שלום דראב-חבר מועצה :אבל  2מיליון ,פיני פיני 2 ,מיליון השקלים הלכו לשוטף,
פיני דניאל-חבר מועצה :עוד לא הלכו ,אנחנו עצרנו  150,000שקל היום?
שלום דראב-חבר מועצה :או.קיי .או.קיי .מאיפה הכסף? זה סתם קשקוש ,זה פשוט ,דבר
דבר,
פיני דניאל-חבר מועצה :רבותי ,תגידו מה שאתם רוצים ,הבנת עכשיו מה אני אמרתי?
עדה אהרון-חברת מועצה :שאתה רוצה את הקנטרי,
פיני דניאל-חבר מועצה :מאשרים ,מאשרים את ה ,לפי סדר העדיפויות .בסדר העדיפויות
הזה הביטחון והבטיחות כבר אושרו בישיבה קודמת .הסעיפים הבאים זה מספר  2זה
הקנטרי ,זה הטמנת מכולות אשפה שזה דבר שהוא קריטי ,הוא חצי בטיחותי למעשה בעניין
של זיהום ומחלות ,או.קיי? ושדרוג מוסדות חינוך שמופיע במספר  .2מבין אלה שמופיעים
במספר  ,2ההצעה אומרת שהקנטרי נמצא ראשון ,או.קיי?
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משה בן טובים-חבר מועצה :ראשון ,או.קיי .מקובל עלי ,הקנטרי ראשון.
פיני דניאל-חבר מועצה :זה מה שאמרתי.
משה בן טובים-חבר מועצה :אני רק רוצה ,אני ככה ,אני קודם כל ,אה בבקשה בטח
בבקשה ,קודם כל יגאל,
יגאל יוסף-חבר מועצה :סליחה לא לא ,משה משה משה,
משה בן טובים-חבר מועצה :לא ,אתה יודע גדול ,אנחנו נכבד אותך.
פיני דניאל-חבר מועצה :תאשרו את הכל,
יגאל יוסף-חבר מועצה :אתה הצבעת קודם,
פיני דניאל-חבר מועצה :לא...
משה בן טובים-חבר מועצה :קראת בעיון ...אתה תחזיר לי תשובה אחרי ההצבעה ,מן
הראוי שהיית מחזיר לי תשובה לפני ההצבעה ,אבל זה מראה איך שאתה מתייחס לחברי
מועצת העיר.
משה סיני-ראש העיר :שאני אספר לך כמה מכתבים קיבלתי ...מה לעשות?
משה בן טובים-חבר מועצה :אבל זה היה תב"ר ,אבל אני ציינתי,
משה סיני-ראש העיר :אני קיבלתי קודם מהעיתון אחר כך קיבלתי ממך,
משה בן טובים-חבר מועצה :אבל אני ציינתי לך ,זה בקשר לתב"ר,
משה סיני-ראש העיר :אני קיבלתי את המכתב הזה קודם מהעיתונות אחר כך ממך.
משה בן טובים-חבר מועצה :סליחה ,אתה קיבלת לפני העיתונות ,אז בוא ,בסדר ,קל לך,
לא ,הוא קיבל את זה באותו יום ב 18-קיבלת את זה .אבל לא משנה.
משה סיני-ראש העיר :משה ,אם שלחת במקביל זה בסדר.
משה בן טובים-חבר מועצה :עכשיו תשמע ,או.קיי .עכשיו קודם כל יש מספר ,לדעתי קודם
כל הקנטרי אין לי ספק שהוא צריך להיות בעדיפות ראשונה מבחינתי .עכשיו ,דבר ראשון,
משה סיני-ראש העיר :אז אתה אומר להעביר אותו במקום ...לעדיפות ?1
משה בן טובים-חבר מועצה :לא ,מספר  ,2הוא נשאר,
משה סיני-ראש העיר 2 :לא ראשון,
משה בן טובים-חבר מועצה :אי אפשר לדבר על מה שכבר הצבענו ,עזוב רגע בוא ,דבר שני,
ישנם בעיות בעיר בנושא של תחבורה ,בנושא כבישים .לכן אני אומר ,ישנם למעלה מ11-
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כבישים עם שכבה אחת של אספלט .הגיע הזמן לעשות שכבה שנייה ,זה פוגע בבטיחות זה
פוגע ברכבים ,זה פוגע באיכות החיים של התושבים .לכן אם אנחנו כבר מדברים פה על סדר
עדיפות ,רגע ברשותכם ,אם אנחנו מדברים פה על סדר עדיפות ,רגע ברשותכם ,אם אנחנו
מדברים פה על סדר עדיפות ,בואו ניתן עדיפות לבעיות האמיתיות והמהותיות בעיר.
מבחינתי ,איך אני רואה את זה? אחת הבעיות המהותיות בעיר זה כמו שאמרתי ,למעלה
מעשרה רחובות ללא ,עם שכבת אספלט אחד ,וגם ליד באזור בית ספר בגין באזור קנדי,
פשוט זה גם סכנת חיים לדעתי וכל הכבישים שמה משובשים והרוסים וסדוקים.
אז בראש ובראשונה ...לקבל את ההצעה שלי ,להכניס את זה פה להצעה של מספר .2
דבר שני ,אני דיברתי גם לתשומת לבך הבאתי גם את נושא הכניסות בעיר .אני חושב שמן
הראוי שראש העין שתהיינה לה כניסות מכובדות נאותות ויפות ,והכניסות הם לא משקפות
את הפנים של העיר.
לכן מה שאני מציע ,שגם זה יכנס,
משה סיני-ראש העיר :מה אתה ,בוא תגיד בדיוק מה שאתה רוצה.
משה בן טובים-חבר מועצה :אנחנו נוריד ,בסדר ,דבר שלישי ,חשוב מאוד ,תשמע ,ישנם
מקלטים בראש העין ,סליחה שנייה ,שנבנו בשנות ה ,60-אין שירותים ,אין תאורה ,הם לא
בטיחותיים הם לא ,ויש שם רק קן של נחשים .תושבים ברחוב סיני פנו אלי ואמרו לי
שיוצאים משם כמות גדולה של נחשים כי אלו מקלטים שנבנו בשנות ה .60-לכן צריך להרוס
אותם במיידית .אם יש פה  500,000שקל לשדרוג מקלטים אני מבקש ממך ,אני לא ,אני
דורש ממך ,לעשות את זה בראש ובראשונה כי זה סכנת חיים ,זה פגיעה בתושבים ויש ,אני
לא יודע כמה יש מקלטים כאלו אבל יש הרבה מאוד.
כמו שאמרתי ואני אגיד את זה פעם שנייה ,ללא תאורה ,ללא שירותים ,ללא ,זה לא עומד,
זה בכלל לא עומד בדרישות של הגה ,וזה עדיפות,
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :אבל זה ב,1-
משה בן טובים-חבר מועצה :לא ,אבל זה לא השדרוג של המקלטים האלו .אני מביא את
זה לתשומת לבכם רק היום ,רק עכשיו,
משה סיני-ראש העיר :היה פה דיון ,היום היה פה דיון על המקלטים.
משה בן טובים-חבר מועצה :לא לא ,על המקלטים האלה.
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משה סיני-ראש העיר :האלה ,גם על המקלטים האלה.
משה בן טובים-חבר מועצה :אותם צריך,
משה סיני-ראש העיר :היתה כאן היום ועדת מל"ח שדנה בכל...
משה בן טובים-חבר מועצה :או.קיי .אז צריך להרוס אותם ,להרוס אותם,
משה סיני-ראש העיר :להרוס אני לא יודע ,צריך לשפר אותם,
משה בן טובים-חבר מועצה :לא אי אפשר ,זה חייבים ,אין שם כלום.
משה סיני-ראש העיר :לא בטוח ,צריך לבדוק.
משה בן טובים-חבר מועצה :אז אם ,רגע ברשותך ,אם אתה מעלה את הנושאים שאני
העליתי בעדיפות ,2
משה סיני-ראש העיר :אז בוא תגיד לי בדיוק מה.
משה בן טובים-חבר מועצה :אז בבקשה.
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :הנה הוא רושם ,תראו איך הוא רושם,
משה סיני-ראש העיר :טוב,
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :ועושה מזה טיירה.
משה סיני-ראש העיר :מקלטים ומה עוד? וסלילת,
משה בן טובים-חבר מועצה :סלילת כביש ,סליחה,
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :הוא רושם,
משה בן טובים-חבר מועצה :אני רוצה שירשום ,אני רוצה שירשום.
משה סיני-ראש העיר :אולי תפסיקי להפריע? כן.
משה בן טובים-חבר מועצה :סלילת כבישים ,כל הרחובות שציינתי לך במכתב ,שכבה
שנייה ,וארבע כניסות בעיר.
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :על הקרח הוא רושם משה'לה.
שלום דראב-חבר מועצה :כמה זה עולה בדקת?
משה סיני-ראש העיר :בסדר גמור.
שלום דראב-חבר מועצה :מישהו בדק כמה זה עולה?
עדה אהרון-חברת מועצה :אבל זה מעוגן בתב"רים?
משה בן טובים-חבר מועצה :זה לא מעוגן בתב"רים ,צריך להחזיר לתב"רים.
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עדה אהרון-חברת מועצה :אבל מה זה קשור?
משה בן טובים-חבר מועצה :לא ,זה במקום הדברים האחרים.
משה סיני-ראש העיר :בבקשה.
שלום דראב-חבר מועצה :גם פה אתה לא אומר אמת?
משה סיני-ראש העיר :הם התווכחו לפני שנייה,
שלום דראב-חבר מועצה ... :בן טובים,
משה סיני-ראש העיר :אבל לא ,אבל הם התווכחו לפני שנייה ,הוא ויתר לו ,ראית שהוא
ויתר .אתה רוצה לדבר?
שלום דראב-חבר מועצה :לא לא יגאל ,מה פתאום ,מה פתאום? יגאל קודם .יגאל קודם,
דבר דבר.
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :לא להאמין.
יגאל יוסף-חבר מועצה :אני לא הייתי בדיון הזה שרבו על קביעת סדר העדיפות ומה
למקם,
פיני דניאל-חבר מועצה :לא רבו ,אל תגיד רבו,
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :לא רבו ,התווכחו,
משה סיני-ראש העיר :יגאל ,יגאל,
שרי סלע-חברת מועצה :דנו דנו,
יגאל יוסף-חבר מועצה :לא הייתי שם,
משה סיני-ראש העיר :לא היית והפסדת דיון שקט מאוד.
פיני דניאל-חבר מועצה :הפסדת דיון פורה.
יגאל יוסף-חבר מועצה :בגדול ,בגדול אני אציג את הנושא של הקנטרי קלאב .שוב פעם
מניסיוני ולא מעט זמן ,אני לא הייתי משקיע שקל אחד לתכנן קנטרי קלאב ,לבנות קנטרי
קלאב מכספי העירייה .אנחנו באזור המרכז ,אנחנו לא בחצור הגלילית ולא בקרית שמונה,
אבל שוב פעם ...היא יכולה להוציא  D.O.Dבלי בעיה לקנטרי קלאב בלי שום ספק לא צריך
להשקיע שקל .שנייה ,היות אבל ובאוגוסט  2003המינהל אחרי שתאמנו עם משרד לאיכות
הסביבה ועם הרשות הגנים הלאומיים ועם כל העולם ואשתו ,הגדרנו את השטח שיצא
מכרז ,המינהל הוציא לתכנון וביצוע מכרז ליזמים וזכו ושמו הרבה כסף ו 11-מיליון,

"חבר" – למען הרישום הטוב

74

פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מס'  121/11מיום 26/8/2008

 11,111,011שקלים,
משה סיני-ראש העיר :איזה זיכרון יש לך,
משה בן טובים-חבר מועצה :נכון ,111 ,הוא זוכר,
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :זיכרון של ראש עיר,
יגאל יוסף-חבר מועצה 1 :משם זה מתחיל ,בקיצור זה היה הסכום שזכו בו ונאבקו עליו
חזק .המספר  2זה היה  7מיליון ומשהו ,כלומר יש פוטנציאל פה של  .V.O.Tעכשיו,
להערכתי עיר של  40אלף תושב לא צריכה יותר מקנטרי קלאב אחד ,כאשר מי שיעשה
בדיקה כלכלית ויראה שמבסביבנו בטווחים של רדיוס בקושי של  3קילומטר יש לנו לפחות
חמשה קנטרי קלאב בסביבה שלנו ,יש בנחשונים ,עינת,
פיני דניאל-חבר מועצה :עינת זה לא קנטרי קלאב,
יגאל יוסף-חבר מועצה :שנייה ...חגור,
עדה אהרון-חברת מועצה :הוד השרון,
יגאל יוסף-חבר מועצה :חמשה,
פיני דניאל-חבר מועצה :לא ,עינת זה לא קנטרי קלאב,
יגאל יוסף-חבר מועצה :רגע ,חבר'ה ,תנו ל להסביר עד הסוף...
פיני דניאל-חבר מועצה :לא ,אנחנו מנסים ללמד אותך.
יגאל יוסף-חבר מועצה :אל תלמד אותי.
משה בן טובים-חבר מועצה :נחשונים ...גבעת השלושה נו.
יגאל יוסף-חבר מועצה :בשינה אני מכיר את הצעדים גם לשם .בקיצור ,יש דבר ,יש מכרז,
יש זכיין .אני מבין שהיו שינויים שנדרשו עכשיו בעקבות התוכנית של רחמימוב שהיה,
התחיל בתקופתי והפסיק לתקופה מסוימת בגלל הרשות לגנים הלאומיים וחזר עכשיו ,יש
איזושהי קומפירציה או שיתוף פעולה יחד עם זה ,וזה הלך בהסכמה לשינוי בנושא הזה .אני
יודע את זה מהמינהל שזה היה תהליך.
אם כבר זה עומד להסתיים ,למה להביא למצב שלכאורה יהיה עוד קנטרי קלאב,
שרי סלע-חברת מועצה :כי זה ערב בחירות ,מה ,מה השאלה בכלל?
יגאל יוסף-חבר מועצה :שנייה רגע,
מתי יצחק-חבר מועצה :מה תהיה הכותרת השבוע?
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יגאל יוסף-חבר מועצה :שנייה,
מיכאל מלמד-חבר מועצה :כל שבוע נהיה כותרת ,מה אתה רוצה?
יגאל יוסף-חבר מועצה :שנייה רגע ,שנייה רגע,
שרי סלע-חברת מועצה :אני בכלל מתפלאה על השאלה יגאל.
יגאל יוסף-חבר מועצה :אני תמים.
שרי סלע-חברת מועצה :או.קיי.
פיני דניאל-חבר מועצה :אוהו ,אהבתי.
יגאל יוסף-חבר מועצה :קודם כל מערכת בחירות זה מערכת לגיטימית,
שרי סלע-חברת מועצה :נכון,
יגאל יוסף-חבר מועצה :כל אחד משתמש בכלים שלו.
שרי סלע-חברת מועצה :אבל אני מתפלאה על שאלתך,
יגאל יוסף-חבר מועצה :לטוב ולרע.
פיני דניאל-חבר מועצה :הכלים שלך זה תמימות?
שרי סלע-חברת מועצה :על שאלתך אני מתפלאה.
פיני דניאל-חבר מועצה :והכלי שלך זה תמימות?
יגאל יוסף-חבר מועצה :אני עדיין,
פיני דניאל-חבר מועצה :תענה לי לשאלה ,הכלי שלך זה תמימות?
יגאל יוסף-חבר מועצה :למה אתם מפריעים לי ,אתם ילדים שובבים ,לא ממושמעים,
חסרי תרבות .ברשותכם ,שנייה ,אני אומר לצד הענייני ,תפקידי להתייחס עניינית ,לי אין
אתגר כרגע שום דעה פוליטית אני מדבר נקי.
פיני דניאל-חבר מועצה :אה ,אתה לא רץ?
יגאל יוסף-חבר מועצה :אני הולך.
מיכאל מלמד-חבר מועצה :כותרת השבוע,
יגאל יוסף-חבר מועצה :כותרת השבוע,
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :הכותרת תהיה...
שלום דראב-חבר מועצה :הכותרת חברי מועצה התנגדו לקנטרי,
משתתף בדיון :רוץ יגאל רוץ ,רוץ יגאל רוץ.
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יגאל יוסף-חבר מועצה :שנייה ברשותכם,
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :כל חברי המועצה בעד הקנטרי.
יגאל יוסף-חבר מועצה :סליחה ,ליצור מהלך ,איציק אתה מפריע ,איציק ,להוליך מהלך
ששני קנטרי קלאבים יפריע לשניהם ,אף יזם לא יבוא ,מתוך ניסיוני להביא יזמים ,זה כמעט
משימה בלתי אפשרית לישוב כזה קטן ,להביא אליו יזמים נוספים .זה לדעתי לא נכון ,לא
צודק ,לא הגיוני .זה לא הזמן ולכן לדעתי העירייה לא צריכה לאשר פה קנטרי קלאב.
מה שכן,
משה בן טובים-חבר מועצה :לא לאשר בנוה צדק,
יגאל יוסף-חבר מועצה :כן,
משה בן טובים-חבר מועצה :נכון זה כן ,לאשר בנוה הצדק.
יגאל יוסף-חבר מועצה :סליחה רגע ,מה שהיה צריך לעשות,
משה בן טובים-חבר מועצה :נכון ,מאשרים את זה...
יגאל יוסף-חבר מועצה :מה שצריך לעשות,
משה בן טובים-חבר מועצה :אז עכשיו הוא יעשה,
יגאל יוסף-חבר מועצה :שנייה רגע,
)מדברים יחד(
משה בן טובים-חבר מועצה :נכון ,וחתמנו ,הצבענו על כך.
אבי סמובסקי-חבר מועצה :לא ,התוכנית המחוזית.
שרי סלע-חברת מועצה :וגלריות,
אבי סמובסקי-חבר מועצה :כל תוכנית נוה צדק ,כל השערוריה של המחוזית ,מה זה דבר
חדש?
יגאל יוסף-חבר מועצה :אני ,תשמעו מה זה פוליטיקה .אני בזמנו הודעתי שיצא מכרז ,זכה
בו ובסוף אתה נהנית מהפירות לא אני ,איציק...
פיני דניאל-חבר מועצה :עשית מדידות ...התושבים והוא נהנה מזה גם.
יגאל יוסף-חבר מועצה :אני הובלתי את המכרז בסוף אתה נהנית ממנו לא אני .בכל מקרה
לא משנה,
עדה אהרון-חברת מועצה :איך הוא נהנה מהמכרז?
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שלום דראב-חבר מועצה :מה הכוונה ,מה הכוונה?
עדה אהרון-חברת מועצה :הוא לא נהנה,
משתתף בדיון :עוד לא יצא כלום.
יגאל יוסף-חבר מועצה :מה שצריך לעשות,
עדה אהרון-חברת מועצה :לא ,הוא אמר ,הוא אמר שיצא,
יגאל יוסף-חבר מועצה :באמת עדיין,
עדה אהרון-חברת מועצה :אני ממש כן כן ,אני רוצה להישאר כזאת,
יגאל יוסף-חבר מועצה :אתן לך שיעורים פרטיים,
עדה אהרון-חברת מועצה :מפריע לי.
יגאל יוסף-חבר מועצה :לא עכשיו ,ברשותכם ,מה שאני אומר ,מה שצריך לעשות,
עו"ד זכי קוממי-חבר מועצה :דברים פה,
יגאל יוסף-חבר מועצה :בלי כוונות שליליות.
עו"ד זכי קוממי-חבר מועצה :לא ,חלילה.
יגאל יוסף-חבר מועצה :מה שצריך לעשות ,לקרוא ליזם ,להגיד לו אדוני ,איפה לוחות
הזמנים ,מה הצפי ,מתי כן ,מתי לא? מה הפרוגרמה התכנונית? שיגידו בפני חברי מועצת
העיר ,יהיה להם רקע ,מה ללכת להתחייב עד שנת  2010לתקציבים שאולי נקבל אותם ובטח
ב 2008-לפי קצב הזמן גם אם יצא מכרז בספטמבר עוד פעם ,לא נראה את הכסף ,מי שמכיר
את הליכי המכרז מגמר המכרז ,מגמר החלטת ועדת המכרזים עד שמקבלים את הכסף נגיע
ל ,2009-זה ברור .שנייה רגע,
מתי יצחק-חבר מועצה :אבל הוא רוצה כותרת ,אתה לא מבין? כותרת השבוע,
יגאל יוסף-חבר מועצה :סליחה ,גם אתה עושה כותרות בעיתון...
מתי יצחק-חבר מועצה :לגיטימי...
יגאל יוסף-חבר מועצה :שנייה,
משה סיני-ראש העיר :הכל לגיטימי אצלו ,זה בסדר ,כן.
יגאל יוסף-חבר מועצה :כולם לגיטימי ,כולם יש להם מקורבים ,כולם יש להם עסקנים,
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :איזה ,מה הוא עושה ,איזה כותרות הוא עושה?
יגאל יוסף-חבר מועצה :כולם עושים כותרות.
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אלונה דור-קולן-חברת מועצה :איזה כותרות הוא עושה?
יגאל יוסף-חבר מועצה :יגאל יוסף,
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :הוא אומר את האמת ,הוא לפחות אומר את האמת.
יגאל יוסף-חבר מועצה :בסדר ,אין לי טענות.
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :מה שכאן זורים חול בעיני הציבור בראש העין.
משה סיני-ראש העיר :טוב ,בבקשה כן.
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :עם הכתבות השקריות ,הכותרות,
מתי יצחק-חבר מועצה :הוא רצה להגיד שיגיד ,אז מה?
פיני דניאל-חבר מועצה :בראש העין זורם חואייג' לא חול.
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :חואייג'?
יגאל יוסף-חבר מועצה :סליחה רגע ,ברשותכם ,בקיצור,
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :משה סיני מספר סיפורים פה לתושבים.
יגאל יוסף-חבר מועצה :בקיצורו של דבר אני חושב שאסור לנו ללכת למהלך כזה ,זה
יטרפד את האפשרות ,נניח אם ליזם יש הסכם עם הום ספלייס ,אז הוא יברח לו .כל גורם
יברח לו ,לא יהיה שם .לכן אני לא מציע את העניין הזה .עכשיו יש פה כמה דברים
שמרתקים G.I.S .אנחנו בזמנו השקענו כסף ,עשינו במסגרת המדידות עשינו הסדר שהיזם,
הגורם שמודד יממן לנו את כל תוכנית  G.I.Sוהיה צריך להמשיך ...לשמור על המדידות כדי
שיהיה ניתן להשתמש בזה נדבכים נדבכים של ה .G.I.S-לצערי הרב אני יודע שזה הוזנח.
עכשיו ,חצי מיליון שקל זה כסף קטן כדי לשדרג .אולי אתם מדברים משהו נקודתי מחלקת
הנדסה אבל לצערי הרב כל ה G.I.S-כל המיפוי כל המדידות פשוט לא רלוונטיות לעניין
 ,G.I.Sאולי הם רלוונטיות לגבי גבייה ,לא לזה .וחצי מיליון שקל זה לא כסף ,זה כסף קטן
בשביל העניין הזה .וצריך פה להסביר מה קרה מה לא היה מה זה,
מתי יצחק-חבר מועצה :להראות תוכנית ,מסמכים.
יגאל יוסף-חבר מועצה :שנייה ,אני אסביר את כל זה ,כן.
מתי יצחק-חבר מועצה :להראות את ההסכם הקיים שהיה בזמנו.
יגאל יוסף-חבר מועצה :סקירה ,סריקה,
אבי סמובסקי-חבר מועצה :סליחה ,סליחה ,לא צריך להסביר יגאל .צריך לקרוא פשוט את
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דו"ח מבקר המדינה,
שרי סלע-חברת מועצה :מבקר העירייה,
אבי סמובסקי-חבר מועצה :שהוא כתב על ההייטק ,למה אתה צריך להסביר? הכל כתוב.
יגאל יוסף-חבר מועצה :סליחה ,זה לא ,שמה זה שאלה אחרת ,אם היתה חברה זולה,
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :עוד לא דנו בדו"ח הזה ,עוד לא דנו.
יגאל יוסף-חבר מועצה :סליחה רגע ,זה פשוט,
משה בן טובים-חבר מועצה :זה דו"ח של .2006
יגאל יוסף-חבר מועצה :סליחה אבי אבי אבי,
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :מתי דנים בדו"ח?
יגאל יוסף-חבר מועצה :שנייה ,השאלה,
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :מתי דנים בדו"ח ?2006
מתי יצחק-חבר מועצה :ב.2009-
יגאל יוסף-חבר מועצה :שנייה רגע.
מיכאל מלמד-חבר מועצה :איזה שנה?
אלונה דור-קולן-חברת מועצה .2006 :דו"ח מבקר העירייה ל ,2006-מתי דנים?
יגאל יוסף-חבר מועצה :את מפריעה לי.
מתי יצחק-חבר מועצה :טרם הובא לדיון.
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :סליחה ,רגע סליחה נורא סליחה ,באמת אני מבקשת
סליחה ,תסלח לי .מתי אנחנו פרומה ,מתי דנים פה בדו"ח? מתי דנים בדו"ח? אני רוצה
תשובה.
מתי יצחק-חבר מועצה :מה את רוצה מפרומה ,מה היא קובעת את הסדר יום ,מה?
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :אני שואלת מתי דנים בדו"ח מבקר העירייה לשנת ?2006
מתי? פרומה ,אני רוצה תשובה מפרומה ,לא ,אני מבקשת תשובה .מה פרומה?
משה סיני-ראש העיר :בבקשה.
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :המבקר ,אדוני המבקר,
יגאל יוסף-חבר מועצה :סליחה,
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :מתי דנים,
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משה סיני-ראש העיר :להגיד משהו,
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :מתי ,אני רוצה פה תשובה מתי דנים בדו"ח של ?2006
משה סיני-ראש העיר :תעברי על כל הפרוטוקולים של השנים האחרונות,
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :שמה?
משה סיני-ראש העיר :אז תקבלי את התשובה ,בבקשה.
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :אני מבקשת תשובה אז תיתן לי אתה תשובה.
משה סיני-ראש העיר :תעברי על פרוטוקולים אז תקבלי את התשובה.
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :תיתן לי תשובה,
שרי סלע-חברת מועצה :היתה התנייה שאתה התחייבת שתקיים.
משה סיני-ראש העיר :תעברי על הפרוטוקולים ,בבקשה.
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :אני מבקשת תשובה.
יגאל יוסף-חבר מועצה :סליחה אפשר להתקדם? שנייה ,אפשר להתקדם?
משה סיני-ראש העיר :בבקשה.
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :מה? תענה לי תשובה ,רגע שהוא יענה לי ,משה סיני ,תענה
לי תשובה.
משה סיני-ראש העיר :בבקשה.
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :לא רגע ,רגע,
משה סיני-ראש העיר :בבקשה ,נתנו לך כמה פעמים להעלות את זה ואת פשוט לא העלית
את זה ,בבקשה,
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :מה מה מה?
משה סיני-ראש העיר :שמעת שמעת,
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :מה אתה אומר? אני אשמה?
שרי סלע-חברת מועצה :את אשמה ,את אשמה,
מתי יצחק-חבר מועצה :עכשיו אתה מאשים אותה ,אתה בורח מאחריות.
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :אתה לא,
מתי יצחק-חבר מועצה :אתה בורח מאחריות.
פיני דניאל-חבר מועצה :הכל בגללך ,הכל.
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מתי יצחק-חבר מועצה :למה לא אמרת את זה עד היום ,למה לא אמרת את זה עד היום?
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :אתה לא מתבייש?
משה סיני-ראש העיר :אמרתי את זה כל הזמן.
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :מה אמרת?
מתי יצחק-חבר מועצה :למה לא הוצאת מכתב כבר שאתה מוציא לשלום דראב?
משה סיני-ראש העיר :טוב בבקשה יגאל תמשיך.
מתי יצחק-חבר מועצה :שחובה עליך לכנס את ועדת הכספים ,למה לא שלחת לו מכתב?
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :תגיד ,תגיד,
פיני דניאל-חבר מועצה :מה זה בגללך אין דיון?
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :תגיד שאתה לא מסוגל,
מתי יצחק-חבר מועצה :לדראב הוא יודע להוציא מכתבים...
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :לנהל את העיר הזאת ,לעמוד בראשות העיר הזאת,
משה סיני-ראש העיר :טוב ,בבקשה.
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :קמת וברחת שלוש פעמים,
מתי יצחק-חבר מועצה :יותר מזה.
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :אני חושבת.
פיני דניאל-חבר מועצה :בגללך.
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :שלוש פעמים קמת וברחת,
פיני דניאל-חבר מועצה :בגללך,
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :ועזבת את הדיון.
פיני דניאל-חבר מועצה :בגללך,
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :לא גילית אחריות ,לא עמדת ,זה שאתה לא עומד,
מתי יצחק-חבר מועצה :עד היום ,עד היום ,הוא לא אכפת לו.
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :אלונה ,הוא תופס את האוזנים כבר .כי את לא יודעת איך
הוא שומע,
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :שיוריד את הווליום,
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :את ,בסוף הוא יתבע אותנו על זה,
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אלונה דור-קולן-חברת מועצה :שיוריד את הווליום ,הוא יודע ,מה את גם הפכת להיות
טכנאית ומקליטה פה?
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :אני גם טכנאית.
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :מומחית להקלטה? אז אתה,
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :לא ,אבל הוא,
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :קמת וברחת,
משה סיני-ראש העיר :כן בבקשה,
פיני דניאל-חבר מועצה :אתה לא לוקח את זה אישית,
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :ובגלל זה אין דיון בדו"חות המבקר.
משה סיני-ראש העיר :טוב,
פיני דניאל-חבר מועצה ... :זה הצד שלך.
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :פרומה זה תרוץ? פרומה ,פרומה ,אני רוצה ,אני רוצה לקבל
תשובה,
משה סיני-ראש העיר :טוב ,בבקשה ,סליחה,
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :זה תרוץ?
משתתף בדיון :אולי נשלח אותו הביתה וזהו.
משה סיני-ראש העיר :טוב חברים אם ,זה לא עובד ככה ,יגאל תמשיך,
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :פרומה זה תרוץ?
משה סיני-ראש העיר :ואם לא אני עוצר את הקו הדיוני ,בבקשה אי אפשר ככה ,כל
ההשתוללויות האלה ,בבקשה.
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :זה ,זה תרוץ?
יגאל יוסף-חבר מועצה :האוזן שלי,
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :זה תרוץ מספיק טוב?
אבי סמובסקי-חבר מועצה :פיני בתיאבון.
יגאל יוסף-חבר מועצה :הוא הוריד את האוזניות ,אני צריך לשים אוזניות.
אבי סמובסקי-חבר מועצה ... :אתה צריך לשים אטמים.
יגאל יוסף-חבר מועצה :תנו להמשיך.
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אלונה דור-קולן-חברת מועצה :אני רוצה לקבל תשובה .מה זה לא תקבלי תשובה?
משה סיני-ראש העיר :טוב בבקשה כן.
שלום דראב-חבר מועצה :אחרי ההפסקה,
משה סיני-ראש העיר :אני מקווה אני לא בטוח.
יגאל יוסף-חבר מועצה :סריקה של ארכיון ועדה צריך ,זה הגיוני נכון מקובל ,כי זה עובר
לפורמט קצת יותר מתקדם ,מדיה מגנטית או משהו כזה זה צריך ,זה טוב ,אין לי שום
טענות .סקר נכסים גם צריך ,אני לא ,הרבה שנים לא עשינו את זה כי זה עלה הרבה כסף,
לא יודע אם זה יספיק חצי מיליון שקל אבל צריך ,אין התנגדות .מיספור בתים ,לא יודע למה
 600,000שקל זה נשמע לי יקר מדי ,כי זה השלמות .עשינו תשתית ,יש מיפוי ,יש תשתית
הכל .אם חסרים מספרים לדעתי צריך לעשות רעיון אחר עכשיו ,כל מי שיעשה מיספור
דקורטיבי יקבל אפילו סבסוד קטן או,
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :יקבל מספר נוסף.
יגאל יוסף-חבר מועצה :יקבל לא ,יקבל משהו,
משה סיני-ראש העיר :טוב,
יגאל יוסף-חבר מועצה :תאמיני לי אנשים יעשו מיספור מכובד ויפה ,אבל זה לא 600,000
אלף זה נראה לי  700,000זה בכלל נראה לי יקר מדי.
שדרוג מקלטים כמובן אבל תגידו לי הג"ה לא משתתף ,פיקוד העורף לא משתתף ,משרד
הפנים לא משתתף? נראה לי קצת בעייתי .אבל צריך את זה בכל מקרה.
התמרת מכולות אשפה .צריך להראות רעיון ,פורמט ,מסגרת ,איזה מבנה ,איזה הצעה ,האם
למחזור לא מחזור ,שאלות רבות יש פה ,אני לא יודע איך מאשרים את זה בהינף יד ,נראה לי
קצת מורכב .זה שווה היה להסביר את התפיסה כי יכול להיות שזה היה חשוב וטוב ,אני לא
יודע אפילו למה מתכוונים פה.
מצלמות בעיר ,זה שנוי במחלוקת ,אני לא יודע,
מתי יצחק-חבר מועצה :בהשתתפות משרד הביטחון,
יגאל יוסף-חבר מועצה :צריכים להשאיר פינות לאוהבים ,לא השארתם פינות לאוהבים
וזה לא בסדר .צריך להשאיר מקומות שיהיו אינטימים ,לא יכול להיות שכל מקום,
אבי סמובסקי-חבר מועצה :יש כאלה שאוהבים דוקא המולה,
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משה סיני-ראש העיר :טוב ,או.קיי.
יגאל יוסף-חבר מועצה :זה תעשה אצלך בסלון ,חדר שינה .אתה מכיר,
משה סיני-ראש העיר :יש לך איזה הצעות קונקרטיות לפינות האלה או שלא?
יגאל יוסף-חבר מועצה :לא ,אני אומר ,אתה מדבר כניסה צריך להיות בכניסות לעיר,
במקומות שיש פורענות של וונדליזם צריך לשים ,מוסדות חינוך צריך לשים ,מוסדות ציבור
צריך לשים.
משה סיני-ראש העיר :טוב.
יגאל יוסף-חבר מועצה :סתם מקומות אני לא יודע מה התוכנית פה ,צריך תוכנית .לדעתי
האחריות של חברי מועצה שלא ישימו ...יגידו אתם הצבעתם 5 .מיליון עבור תביעות תלויות,
צריך פירוט מה זה מו מה ,מה דרגת הסיכון מה דרגת הסבירות ודבר נוסף ,שני דברים
אחרונים .א' הרבה תב"רים שאני באופן כללי יודע וגם כתוב פה מ 2007-או אפילו מ2006-
לא מומשו .הרבה מאוד לא מומשו .זה לא חוכמה העיקר לצבור תב"רים וללכת לשיטה של
רב שנתי ,אתה יודע מה? עצה ,תעשה עד אמצע ,עושים ראשי רשויות עד אמצע הקדנציה
תב"רים ,בשנה האחרונה שיש מלחמות לא עושים תב"רים לא צריך ,כל התב"רים כבר
מאושרים .אז אם זו התוכנית אל תעשו את זה עכשיו ,הייתם עושים את זה לפני שנה
מאשרים את הכל ,לא צריך...
שרי סלע-חברת מועצה :הוא ניסה ,כבר שנה וחצי הוא מנסה להעביר את זה.
יגאל יוסף-חבר מועצה :דבר אחרון ,דבר שלישי ,דבר אחרון ,הכסף הזה אמרתי הוא לא
קיים כרגע,
משה סיני-ראש העיר :זה הבנו ,בסדר ,כן.
יגאל יוסף-חבר מועצה :אז לדעתי קצת מיותר.
משה סיני-ראש העיר :בבקשה מר דראב.
שלום דראב-חבר מועצה :האמת היא שאני שמח שכיוונתי לדעת גדולים ,אבל אני כבר
צווח כבר,
משה סיני-ראש העיר :אתה לא צווח אתה,
שלום דראב-חבר מועצה :לא ,זה,
יגאל יוסף-חבר מועצה :מי שצווח קולו לא נשמע.
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שלום דראב-חבר מועצה :זה סוג ,זה ביטוי ,זה ביטוי מסויים ,צווח ככרוכיה ,יש ביטוי
מסוים .אבל ודאי וודאי זה ממש חלמאי שעירייה תוציא מכיסה עוד כ 20-מיליון שקל שאין
לה,
יגאל יוסף-חבר מועצה :אני מסכים אתך,
שלום דראב-חבר מועצה :שאין לה ,כדי לנסות לבנות קנטרי כאשר פה ,אני לא ידעתי בכלל
שהנושא של קנטרי של מחל כבר בצעדים כאלה גדולים.
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :איך יודעים שזה  ?20אולי זה רק  10או רק  30או  ?50איך
יודעים שזה  ?20על סמך מה?
פיני דניאל-חבר מועצה :אתה אמרת...
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :על סמך מה  ?20אני רוצה לדעת.
משה סיני-ראש העיר :או.קיי .שאלה טובה ,כן.
שלום דראב-חבר מועצה :להערכתי,
משתתף בדיון :מספר עגול.
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :מספר עגול? אומרים,
שלום דראב-חבר מועצה :אלונה ,אלונה ,להערכתי ה 20-זה כדי להגיד ,אנחנו מוכנים
להשקיע אפילו  20מיליון שקל לקנטרי קלאב ,למרות שזה מחייב,
משה סיני-ראש העיר :מאיפה לקחתם את המשפט  ,20איפה כתוב פה ?20
שלום דראב-חבר מועצה :אז אתה לא יודע כנראה מה כתוב כאן.
משה סיני-ראש העיר :מה כתוב?
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :הוא לא יודע שהוא ראש עיר.
משה סיני-ראש העיר :מה כתוב פה?
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :הוא לא יודע  ,20הוא לא יודע שהוא ראש עיר.
שלום דראב-חבר מועצה 2000 :ו 10-ו 17 ,15 ,5-מיליון שקל,
משה סיני-ראש העיר :זה ?20
שלום דראב-חבר מועצה :אתה מפרסם באודקס,
משה סיני-ראש העיר :אני לא מפרסם ,אני אומר פה,
שלום דראב-חבר מועצה 20 :מיליון שקל.
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עו"ד זכי קוממי-חבר מועצה 15 :מיליון שקלים כבר יש,
)מדברים יחד(
מתי יצחק-חבר מועצה :הוא תיקן את זה ,הוא יתקן את זה ל.17-
שלום דראב-חבר מועצה :כן בדיוק ,צריך לתקן ל.17-
משתתף בדיון :הם כבר התחייבו לבצע את הקנטרי קלאב.
שלום דראב-חבר מועצה :אה ,כן?
משתתף בדיון :יש חוזה חתום ...חברת הום ספלייס.
שלום דראב-חבר מועצה :אצלך?
משתתף בדיון :כן .יש כבר חתום חוזה.
שלום דראב-חבר מועצה :אז זה חלמאות.
)מדברים יחד(
משתתף בדיון :אישור ...למתן תוקף למתן חוזים.
שלום דראב-חבר מועצה :עוד חודש ,חודש הוא אומר.
משתתף בדיון :כמה חודשים יהיה כבר אישור ,וגם הכביש אושר ,מח 137/אושר.
אבי סמובסקי-חבר מועצה :כל פרוייקט...
משתתף בדיון :כי התוכנית היא מורכבת...
שלום דראב-חבר מועצה :ולכן ולכן,
משה סיני-ראש העיר :כן בבקשה.
שלום דראב-חבר מועצה :ולכן,
משתתף בדיון :אין הצדקה  2מיליון שקל..
שלום דראב-חבר מועצה :הנושא של הקנטרי,
פיני דניאל-חבר מועצה :טוב ציפור אחת ביד משתים על העץ.
יגאל יוסף-חבר מועצה :זה לא ,זה שתים על העץ.
שלום דראב-חבר מועצה :לכן הנושא של הקנטרי באמת ,זה פשוט,
יגאל יוסף-חבר מועצה :ההום פלייס לא ילך אתו כי הוא ידע שיש עוד אחד,
משתתף בדיון :הבעיה היתה שרק גוף אחד...
יגאל יוסף-חבר מועצה :נכון ,לא יבוא ,לא יבוא אף אחד ,וגם לא שם בכניסה ההיא
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הצפונית,
שלום דראב-חבר מועצה :גם גם ,יגאל,
פיני דניאל-חבר מועצה :אולי ראש העיר יכול להחכים אותנו,
שלום דראב-חבר מועצה :רגע סליחה רגע ,פיני פיני ,סליחה רגע,
פיני דניאל-חבר מועצה :מראש העיר המכהן,
שלום דראב-חבר מועצה :אגב,
משתתף בדיון :איזה נזק? קודם כל  11מיליון שקל ...תשאלי כל חברה מספר  1בעולם שהיא
מפעילה קנטרי קלאב שכל עיר היתה מברכת שחברה כזאת תיכנס...
משה סיני-ראש העיר :טוב בבקשה בואו,
שלום דראב-חבר מועצה :כלומר,
משה סיני-ראש העיר :בבקשה שלום.
שלום דראב-חבר מועצה :כלומר הרעיון ,חבר'ה יגאל יגאל ,שמענו בשום שכל את דבריך,
תקשיב,
יגאל יוסף-חבר מועצה :שמע ,אני לא צווחתי ,אתה כל הזמן צווח,
שלום דראב-חבר מועצה :אני לא צווחתי ,אני אמרתי זה ביטוי יגאל ,צווח ...זה ביטוי זה
ביטוי,
יגאל יוסף-חבר מועצה :אני אמרתי גם ביטוי ,גם אני אמרתי ביטוי.
שלום דראב-חבר מועצה :תקשיב ,לא ,עכשיו מה שאנחנו שומעים שמעבר לרעיון האוולים
הזה של לבנות קנטרי מכספי ,רגע רגע,
יגאל יוסף-חבר מועצה ... :אני מבקש ,תביא מילה מאבן שושן,
שלום דראב-חבר מועצה :מעבר לבנות מכספי העירייה ,יותר מזה ,גם הקנטרי שאוטוטו
עומד להיבנות יש סכנה,
יגאל יוסף-חבר מועצה :בפעם הראשונה אני מסכים אתך.
שלום דראב-חבר מועצה :טוב ,לאט לאט ,מפה דרך ,נתחיל דרך חדשה.
פיני דניאל-חבר מועצה :יש איחוד...
שלום דראב-חבר מועצה :בדיוק ,יש איחוד .אגב ,סיני משה ,יש סיכון שגם הקנטרי הקיים
שאוטוטו עומד לקבל את האישורים ,גם הוא חלילה יכול להידחות ,ולך תדע אם היזם לא
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יתבע אותנו ,חברי מועצת העיר ואת ראש העיר בראשם ,וגם את הגזבר,
עו"ד זכי קוממי-חבר מועצה :הוא אומר משהו אחר ,שאם אתה תאשר קנטרי נוסף החוזה
שלו מתבטל,
שלום דראב-חבר מועצה :אז מה אני אומר לך?
עו"ד זכי קוממי-חבר מועצה :ולמעשה דחית...
שלום דראב-חבר מועצה :ואז הוא יכול לבוא ולתבוע ,הוא יכול לתבוע את מועצת העיר,
יגאל יוסף-חבר מועצה :יכול להתבטל...
שלום דראב-חבר מועצה :על דברים שהם זה.
עדה אהרון-חברת מועצה :למה את מועצת העיר ,במה ,מועצת העיר התחייבה לא לאשר
קנטרי נוסף? לא הבנתי.
משתתף בדיון :כן כן.
עדה אהרון-חברת מועצה :מאיפה יש התחייבות?
שלום דראב-חבר מועצה :הוא אומר שיש חוזה ,אומר שיש חוזה,
עדה אהרון-חברת מועצה :של העירייה?
שלום דראב-חבר מועצה :בהנחה שהוא אומר,
עדה אהרון-חברת מועצה :עם העירייה?
שלום דראב-חבר מועצה :בכל אופן ,בכל אופן לפי מה שראיתי 1.7 ,מיליון שקל אישרנו
בשנה הקודמת ולמעשה שקל אחד אין לדברים האלה .לכן אני חושב שברגע שאנחנו נראה
כסף ,לפחות צפי של כסף בתקופה הקרובה יהיה אפשר לאשר.
משה סיני-ראש העיר :טוב ,גברת סלע ,רצית להעיר משהו על הקנטרי?
שרי סלע-חברת מועצה :בודאי ,בודאי.
משה סיני-ראש העיר :בבקשה.
שרי סלע-חברת מועצה :האחד ,יושב כאן מאחור היזם שזכה במכרז ,אני רוצה רק להעיר.
מצד אחד אתה מדבר שאוטוטו יהיה אישור ואוטוטו התב"ע תאושר ואוטוטו ,אבל אני רוצה
רק להזכיר נשכחות .זכית במכרז כמו שהזכירו כאן ב,2003-
איציק :נכון.
שרי סלע-חברת מועצה :אני רק רוצה להזכיר תזכורת קטנה,
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איציק :בסוף .2003
שרי סלע-חברת מועצה :שינית את תנאי המכרז לכן נוצר קצת איזשהם בעיות,
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :חוסר איזונים.
שרי סלע-חברת מועצה :כי מקנטרי זה הפך להיות דיור מוגן ,עכשיו זה בשעה טובה חוזר
להיות קנטרי ,אני מקווה שזה יאושר,
עדה אהרון-חברת מועצה :לפי שעה ,לפי שעה.
שרי סלע-חברת מועצה :אז בוא נציג לפעמים את הדברים האמיתיים ומשם נתקדם.
איציק :אבל נכון להיום,
שרי סלע-חברת מועצה :מצוין ,מצוין ,מצוין,
משה סיני-ראש העיר :אבל זה לא ויכוח ,חבר'ה ,זה לא ויכוח,
שרי סלע-חברת מועצה :בכלל לא מנהלת אתך ויכוח ,בכלל לא לנהל ויכוח רק אתה יודע
התמימות הזאת של אין בעיה ,יצרת לנו חמש שנים בעיה כי כבר לפני חמש שנים,
איציק :לא ,לא בגללי ,לא בגלל,
שרי סלע-חברת מועצה :יכול היה לעיריית ראש העין להיות קנטרי.
איציק :אני אענה לך על הכל ,אני אענה לך על הכל.
משה סיני-ראש העיר :לא לא ,זה לא ויכוח איציק ,עזוב ,זה לא ויכוח.
פיני דניאל-חבר מועצה :אני רוצה לשמוע את התשובה שלו.
שרי סלע-חברת מועצה :אבל אני לא שואלת ,אני אומרת.
פיני דניאל-חבר מועצה :אבל אנחנו רוצים לשמוע את התשובה שלו.
שרי סלע-חברת מועצה :הקבלן חאלד זכה לפני חמש שנים במכרז ובמקום לקדם,
איציק :קודם כל זה  4שנים ,קודם כל זה סוף  ,2003ואני רוצה,
שרי סלע-חברת מועצה :זה חמש שנים,
איציק :תני לי לענות לך אבל.
שרי סלע-חברת מועצה :אני לא שואלת ,אני מציינת.
משה סיני-ראש העיר :טוב ,חבר'ה בואו לא נעשה ויכוח.
שרי סלע-חברת מועצה :נגרם עוול לעיריית ראש העין שהתוכניות לא התקדמו ,נקודה.
אבל עכשיו אני רוצה באמת להתייחס להצעה היפה שלך ולתקציב התלת שנתי .אני אפילו
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לא רוצה להתייחס באמת ,בעצם אני כן רוצה להתייחס למה שכאן נאמר .בסיס התב"רים
זה הכנסות עתידיות .כדי ליצור באמת הכנסות עתידיות צריכים לפעול חכם ,צריכים לפעול
נכונה .לא צריך להיות כזה גאוותן ולהתנגד להחלטות של המועצה .יכולת לחזור ולדון,
יכולת לנהל את המכרז של צומת קסם בצורה נכונה יותר ,לא היינו נמצאים היום בלכאורה
שביקשת לעצור ,כי אם היית מבקש לעצור לא היו קובעים את המועד כ 17-לחודש מועד
פתיחת מעטפות .אז כדאי מאוד שתגיד את האמת משה סיני .תגיד את האמת לתושבים ,לא
היו מעטפות ,עכשיו אני מבקש לתקן את המכרז.
משה סיני-ראש העיר :כדאי שתגידי שרצית לבטל את כל המכרז.
שרי סלע-חברת מועצה :אני לא רציתי לבטל את המכרז,
משה סיני-ראש העיר :ולחזור להחלטה  ,611שהיא לא חוקית,
שרי סלע-חברת מועצה :בוא ,איזה יופי ,בוא תפתח את זה עכשיו.
משה סיני-ראש העיר :על פי הפרקליטות ,כדאי שתגידי .בואי תגידי את זה.
שרי סלע-חברת מועצה :בוא תגיד על מה היתה,
משה סיני-ראש העיר :אני לא רוצה להתווכח אתך ,אני לא רוצה להתווכח אתך,
שרי סלע-חברת מועצה :על מה היתה העתירה ,בוא תגיד על מה היתה העתירה.
משה סיני-ראש העיר :אני לא רוצה להתווכח ,זו דעתך הלא נכונה ,בבקשה.
שרי סלע-חברת מועצה :בוא תביא את ה ,בוא תביא את העתירה ותקריא מה ביקשנו,
לקיים דיון חוזר במועצת העיר.
משה סיני-ראש העיר :לא בדיוק ,לא בדיוק.
שרי סלע-חברת מועצה :לא ,גם עכשיו מחכה לו ביזיון בית משפט.
משה סיני-ראש העיר :לא בדיוק,
מתי יצחק-חבר מועצה :למה לא בדיוק?
שרי סלע-חברת מועצה :בודאי .עכשיו תשאל,
משה סיני-ראש העיר :בבקשה,
מתי יצחק-חבר מועצה :אם כל כך זה ...למה לא הבאת את זה לדיון?
שרי סלע-חברת מועצה :כמה כסף ,כן ,תשאל ראש העירייה כמה כסף,
משה סיני-ראש העיר :כי לא עמדתם בהחלטת בית המשפט.
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שרי סלע-חברת מועצה :עולה לעיריית ראש העין,
משה סיני-ראש העיר :טוב ,אנחנו בקנטרי עכשיו,
שרי סלע-חברת מועצה :הדיון בעתירה ,ועכשיו הוא צריך להגן על עצמו בבקשה לביזיון
בית משפט וזה עוד לא הסתיים .כמה כסף יכולנו להכניס ,לחסוך לקופת העירייה.
משה סיני-ראש העיר :אז אנחנו נהיה בדיון ונראה מה יהיה ,בבקשה.
מתי יצחק-חבר מועצה :שאתה אומר מטרתנו שהעירייה תרוויח עוד  200מיליון.
שרי סלע-חברת מועצה :נכון.
משה סיני-ראש העיר :המטרה שלנו כן,
מתי יצחק-חבר מועצה :זו היתה המטרה,
שרי סלע-חברת מועצה :אז יכולנו ,יכולנו כבר לאשר,
משה סיני-ראש העיר :אנחנו נרוויח הרבה יותר מ 200-מיליון.
שרי סלע-חברת מועצה :הרבה יותר מזה .לא רק את הרשימה,
משה סיני-ראש העיר :בואי תאשרי את זה רק את זה.
שרי סלע-חברת מועצה :אני לא אאשר על כסף,
משה סיני-ראש העיר :אל תאשרי הרבה יותר מזה ,רק את זה תאשרי,
שרי סלע-חברת מועצה :וירטואלי ,זה סכום ,זה סכום וירטואלי,
משה סיני-ראש העיר :כן ,עזבי ,אה את טוענת שוירטואלי ,בסדר,
שרי סלע-חברת מועצה :הוא וירטואלי,
משה סיני-ראש העיר :אין בעיה ,זו דעתך ,זו דעתך.
שרי סלע-חברת מועצה :נכון להיום הוא וירטואלי .אולי בעוד שלושה חודשים,
משה סיני-ראש העיר :אז את לא רוצה לאשר את זה ,הבנתי שאת לא רוצה לאשר.
שרי סלע-חברת מועצה :אני לא אמרתי כלום.
משה סיני-ראש העיר :אה ,עוד לא אמרת .או.קיי.
שרי סלע-חברת מועצה :אבל אני רוצה ברשותך להקריא משהו,
משה סיני-ראש העיר :להקריא משהו?
שרי סלע-חברת מועצה :אולי טיפה ,כן ,אולי טיפה תחכים מזה.
משה סיני-ראש העיר :או.קיי .תקריאי מה שאת רוצה.
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שרי סלע-חברת מועצה :טיפה כן ,ואני קצת אחסוך,
משה סיני-ראש העיר :את יכולה להגיד את זה בעל פה או רק להקריא?
שרי סלע-חברת מועצה :אני מבקשת להקריא ,אני רוצה להקריא ,אני גם אחסוך לדוברת,
יהיה לה יותר קל היום בלילה כשהיא תעביר את הדברים.
פיני דניאל-חבר מועצה :זה לא היא מעבירה.
שרי סלע-חברת מועצה :לא היא מעבירה ,לא הדוברת?
מתי יצחק-חבר מועצה :יש ישיבה שבועית כל שבוע.
פיני דניאל-חבר מועצה :אני בדקתי את זה ולא הדוברת מעבירה.
שרי סלע-חברת מועצה :אז ככה ,אני חייבת להודות שבכל ישיבת מועצה אתה מצליח
להדהים אותי מחדש.
משה סיני-ראש העיר :או.קיי.
שרי סלע-חברת מועצה :מאיפה אתה שואב את כוחות הנפש להעלות,
פיני דניאל-חבר מועצה :אל מי את פונה?
שרי סלע-חברת מועצה :אל משה כמובן,
משה בן טובים-חבר מועצה :אל תפריעו לה נו ,אל תפריע לה.
שרי סלע-חברת מועצה :אני חייבת,
משה סיני-ראש העיר :תני לה לדבר ,זה כנראה מציק לה ,כנראה מציק לה אז בבקשה,
משה כהן-מבקר העירייה :איזה משה?
משה סיני-ראש העיר :תגידי גם איזה משה ,כן .שרי באמת ,אני מניח שכל יום שלישי...
הרבה מאוד מצוקות ,בבקשה ,קחי את הבמה.
משה בן טובים-חבר מועצה :נו תמשיכי.
משה סיני-ראש העיר :תמשיכי.
שרי סלע-חברת מועצה :משה שלא מהר סיני .אני חייבת להודות שבכל ישיבת מועצה אתה
מצליח להדהים אותי מחדש ,מאיפה אתה שואב את כוחות הנפש להעלות נושאים שונים,
שתכליתם להסית את תושבי העיר נגד חברי המועצה ובכל ישיבה אתה נוחל תבוסה
מחפירה.
משה סיני-ראש העיר :או.קיי.
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שרי סלע-חברת מועצה :גם היום כנראה תובס ,כבר הובסת בדיונים הקודמים.
משה סיני-ראש העיר :את מעודדת את עצמך? לא הבנתי ,מה זה ההודעה הזאת?
שרי סלע-חברת מועצה :לא לא ,אני אומרת את זה לך.
משה סיני-ראש העיר :טוב ,או.קיי.
שרי סלע-חברת מועצה :אני חייבת לומר לך שקנית ביושר את הערצתי אליך ,אגב ,בכל
משטר דמוקרטי שבו המנהיג מובס הוא שם את המפתחות וחוזר הביתה ,רק מנהיג ...אין לך
את זה.
לגבי אישור התקציב של  2מיליון לתוכנית הקנטרי ,אתה יודע מה? קודם דיברנו כאן שזה
איזשהו סוג של ספין בחירות ,אני מוותרת שמדובר בספין בחירות,
משה סיני-ראש העיר :את עכשיו תצביעי בעד,
שרי סלע-חברת מועצה :אני מוכנה לקבל את הכוונות הטהורות שבמשך  4.5שנים הגיע
הזמן שתושבי ראש העין באמת ישכשכו כאן בבריכה ולא בקיבוץ עינת או בחגור,
משה סיני-ראש העיר :מצוין,
שרי סלע-חברת מועצה :נכון,
משה סיני-ראש העיר :סוף סוף את מקבלת את דעתי.
שרי סלע-חברת מועצה :קראתי במוקד ,קראתי במוקד ,זה מאינדקס מוקד? מוקד ,מוקד,
שהום ספלייס תקים ותנהל את הבריכה .אז למה אתה רוצה  2מיליון שקלים מתושבי העיר?
משה סיני-ראש העיר :מה שקראת במוקד לא הבנתי ,מה אני אחראי פה על מוקד ,מה את
רוצה ממני?
מתי יצחק-חבר מועצה :אתה מפרסם אצלו...
משה סיני-ראש העיר :מה את רוצה,
שרי סלע-חברת מועצה :אם תעלה כאן הצעה שהום ספלייס יממנו את התכנון אני אצביע
בעד .תושבי ראש העין לא צריכים לממן את הום ספלייס הם עשירים דיים .אנחנו משלמים
מסים גבוהים במיוחד ומקבלים חינוך ירוד ואיכות החיים על הפנים אדוני ראש העיר.
משה סיני-ראש העיר :לא הבנתי כל כך את המסר הזה אבל,
שרי סלע-חברת מועצה :אז אני אמשיך ,אני אמשיך,
משה סיני-ראש העיר :נראה לי שאת מתברברת קצת שרי ,תתמקדי ,תתמקדי.
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מתי יצחק-חבר מועצה :תמשיכי עד הסוף.
שרי סלע-חברת מועצה :יש עוד הצעה ואני מציעה לך לאמץ אותה ,גם עליה אני אצביע בעד
אם היא תעלה לסדר היום .אני מציעה להקים ועדה בת שלושה חברי מועצה ,שאנשי,
משה סיני-ראש העיר :לתקוע את זה בועדה עכשיו?
שרי סלע-חברת מועצה :אה ,בועדה זה לתקוע?
משה סיני-ראש העיר :לא ,מה אני לא הבנתי ,את רוצה לדחות את זה אחרי הבחירות,
מה? לא הבנתי.
שרי סלע-חברת מועצה :אני מציעה לך פה הצעה נהדרת.
משה סיני-ראש העיר :לא הבנתי את זה.
שרי סלע-חברת מועצה :שאנשי המקצוע מהעירייה יציגו בפניה נתונים מהיכן יבואו
התקציבים לבניית הקנטרי קלאב .והיות והבריכה מתוכננת לפעול בשבת אני מציעה שבראש
הועדה יעמוד חבר המועצה מיכאל מלמד יחד עם עדה אהרון ויבגני מלמוד,
משה סיני-ראש העיר :מה קרה לך שרי? שרי מה קרה לך?
שרי סלע-חברת מועצה :וכיועץ חיצוני או מקצועי אני מציעה שתצרף את חנניה צפר,
משה סיני-ראש העיר :את,
)מדברים יחד(
עדה אהרון-חברת מועצה :איך אני משתלבת בעניין? לא ממש הבנתי ,תסבירי לי.
שרי סלע-חברת מועצה :אני מגישה לך את זה בכתב ,תעביר את זה לאן שאתה צריך
להעביר,
משה סיני-ראש העיר :את לא צריכה להגיש לי ,תעבירי לי את זה לאן שאת רוצה,
שרי סלע-חברת מועצה :אני מנסה לחסוך מילים ,זה מה שאני עושה.
משה סיני-ראש העיר :מה את צריכה שאני אעשה צחוק ממך? תעשה את צחוק ממך לבד,
מה את רוצה ממני?
שרי סלע-חברת מועצה :תעביר את זה לאובייקטיבים שמפרסמים,
משה סיני-ראש העיר :עזבי אותי מזה.
עו"ד זכי קוממי-חבר מועצה :לא הבנתי דבר די פשוט,
שרי סלע-חברת מועצה :כן,
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עו"ד זכי קוממי-חבר מועצה :למה בחרת דווקא במיכאל ולא ביו"ר הסיעה?
משה סיני-ראש העיר :שרי ,אני מציע שתתקני את ההודעה ,תתקני אותה ,לא יודע,
תשקלי את זה עוד פעם ,אין מה לעשות אתה.
שרי סלע-חברת מועצה :אין לך מה לעשות,
משה סיני-ראש העיר :טוב חברים ,לא ,לא הבנתי כל כך ,ההודעה הזאת היא קצת
מורכבת היא מסובכת ,היא אמוציונאלית,
שרי סלע-חברת מועצה :היא מאוד,
משה סיני-ראש העיר :אני מציע שתקחי אותה ככה,
שרי סלע-חברת מועצה :היא מאוד אמיתית משה ,היא מאוד אמיתית.
משה סיני-ראש העיר :תקראי אותה עוד פעם.
שרי סלע-חברת מועצה :אני מציעה שאתה תשקול פרק אחר פרק,
משה סיני-ראש העיר :לא יודע מה קורה פה באמת ,טוב שרי הבנו.
שרי סלע-חברת מועצה :כי הבעיה שם...
משה סיני-ראש העיר :מיכאל מלמד היא הציעה שתהיה ראש הועדה ,בבקשה.
שרי סלע-חברת מועצה :נכון.
משה בן טובים-חבר מועצה :ראש הועדה בבקשה.
עדה אהרון-חברת מועצה :לא ,אם אני לא ראש,
מיכאל מלמד-חבר מועצה :אני רוצה לשמוע לפרוטוקול ,אתה נגד?
פיני דניאל-חבר מועצה :רגע שנייה ,אנחנו ביקשנו שישמעו תשובות מפי,
מיכאל מלמד-חבר מועצה :רגע ,בסדר,
פיני דניאל-חבר מועצה :מפי איציק ,זה פעם ראשונה שאני רואה אותו .לא אני רוצה
לשמוע את התשובות לגבי ...בניית הקנטרי בנקודה הזאת.
שרי סלע-חברת מועצה :כי הוא רצה דיור מוגן ,מה זה?
פיני דניאל-חבר מועצה :בשביל לקבל החלטה היום ולהצביע אם אנחנו משאירים את זה
פה או לא סומכים על האיש הזה,
משה סיני-ראש העיר :חברים אני ,איציק ממש בתמצית ,בסדר? שנים שלושה משפטים.
איציק :בתמצית.
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מיכאל מלמד-חבר מועצה :לוחות זמנים.
עו"ד זכי קוממי-חבר מועצה :אני רק רוצה להגיד משפט ,אם זה נכון כמו שפיני אומר שלא
ניתן חלילה לסמוך עליך אז ברור ...על מה שאומרים פה היום.
פיני דניאל-חבר מועצה :אני אמרתי דבר כזה?
עו"ד זכי קוממי-חבר מועצה :אם ישתמע,
שרי סלע-חברת מועצה :זאת שאלה מנחה,
יגאל יוסף-חבר מועצה :סליחה ,זכי ,זכי ,אם היה אי אפשר לסמוך עליו זה צריך לפנות
למינהל להגיד למינהל...
פיני דניאל-חבר מועצה :מושבעים מה זה...
משה סיני-ראש העיר :ממש בקצרה ,אני רוצה להעלות את זה להצבעה ,כן בבקשה.
איציק:

בסוף  2003יצא המכרז כאשר המכרז עצמו ,הבסיס זה מדובר על הקנטרי.

בנוסף,
שרי סלע-חברת מועצה :בוא ,בוא תזכיר לנו באיזה שטח של קנטרי ,סליחה ,לא לא ,שיבינו
כאן.
איציק 38 :דונם,
שרי סלע-חברת מועצה :תודה רבה.
איציק :זה כל המכרז,
שרי סלע-חברת מועצה :תודה רבה.
איציק :כאשר בתוך המתחם עצמו יש גם שטח מסחרי בנוסף לקנטרי.
פיני דניאל-חבר מועצה :בתוך ה 38-דונם.
איציק :בתוך ה 38-דונם.
פיני דניאל-חבר מועצה :או.קיי .או.קיי.
איציק :אנחנו עשינו  18דונם עד  20דונם ,למעלה ממחצית עשינו רק קנטרי .התוכנית
הזאת עברה בדצמבר  ,2006איך? מגדל צדק נמצא פה,
פיני דניאל-חבר מועצה :זה המצודה.
איציק :המצודה ,הכביש הראשי שהוא רק אושר ,נכון או לא? הנה כבוד המהנדס
נמצא פה אמר לי...
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משתתף בדיון :הכביש...
איציק :שהעורק הראשי הכביש אושר רק לפני שבועיים ,והתוכנית הזאת אושרה בדצמבר
 .2006אני כבר בדצמבר  2006רק לוחץ על הועדה המקומית ,על ראש העיר ,מהנדס העיר ועל
מינהל מקרקעי ישראל ,כי הם חייבו אותי להצטרף לתוכנית .ההחלטה של הועדה גם של
הועדה המקומית וגם של המינהל היתה שזה יהיה חלק ממתחם שזה נקרא הגן הלאומי ,זה
 1737דונם .אנחנו חתמנו הסכם לפני כשנה עם חברת הום ספלייס שהיא מפעילה את כל
השטח הזה ,היא משקיעה את הכספים ואני היזם שאני נשאר עם הקטע המסחרי.
אנחנו במשך שנה ,התוכנית הזאת הופקדה בועדה מחוזית ב ,21/7/2007-עד היום המינהל
עם הועדה המחוזית אנחנו מתקנים,
שרי סלע-חברת מועצה :אה ,עכשיו אתה מאשים את המינהל,
עו"ד זכי קוממי-חבר מועצה :רגע ,שרי,
איציק :תקשיבי זה לא שלי,
שרי סלע-חברת מועצה :זה מדהים ,זה פשוט מדהים ,מה קרה מ 2003-ל ?2006-אני לא
מכירה את הנתונים? אני הייתי אתך במינהל ,אני לא מכירה את הנתונים?
פיני דניאל-חבר מועצה :אנחנו לא מכירים,
אבי סמובסקי-חבר מועצה :בסדר ,אבל הוציאו ממנו...
פיני דניאל-חבר מועצה :אנחנו לא מכירים שרי,
שרי סלע-חברת מועצה :שנינו ביחד היינו.
פיני דניאל-חבר מועצה :שרי ,אנחנו לכאורה לא מכירים את הנתונים.
שרי סלע-חברת מועצה :אבל הוא לא נותן נתון מדויק,
מיכאל מלמד-חבר מועצה :יו"ר הועדה מבקש שקט,
עו"ד זכי קוממי-חבר מועצה :אתה יכול להמשיך,
מיכאל מלמד-חבר מועצה :חבר'ה נו באמת שתי דקות.
איציק :אני חוזר ואני אומר ,מדצמבר  2006התוכנית אושרה ,התוכנית לפני כשנה,
שרי סלע-חברת מועצה :אושרה פה ,בועדה המקומית.
איציק :במקומית כאשר,
שרי סלע-חברת מועצה :אז תדייק,
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איציק :אבל תקשיבי,
שרי סלע-חברת מועצה :אבל תדייק.
אבי סמובסקי-חבר מועצה :שרי עזבי נו ,הוא לא בדיון,
איציק :אני בסך הכל השטח שלי  2%בלבד מתוך כל התוכנית עצמה .אני האינטרס שלי
לקדם את התוכנית ,האינטרס שלי לעלות על הקרקע מחר .אני רק מביא את הקרקע .יש לי
חברה הכי גדולה בעולם שהיא משקיעה את כל היכולות שלה הכספיים כדי לבנות את
הקנטרי הזה ,ואני לא יודע מה קרה בחודשיים האחרונים ובשלושה חודשים האחרונים ,לא
יודע איך לא יודע מה ,העלימו את כל התוכנית הזאת .התוכנית הזאת נמצאת בועדה
המחוזית ,התוכנית הזאת התיקונים האחרונים עוד רק עברנו בשבוע שעבר .התוכנית ,עם
התיקונים ,כאשר אני כשליח ,אני רץ כי האינטרס שלי לקדם את התוכנית .למה? כי אני כבר
השקעתי ,אני מחוייב ואני חייב לגמור את התוכנית.
ואני רוצה בסך הכל ,זה גם לתושבי העיר זה יהיה לכם טוב ,גם למה לדבר על קנטרי? יש פה
קנטרי קיים ,תוכנית קיימת ,והמטרה שלי ושל כולכם צריכה להיות אותו דבר ,כמה
שאפשר ,ותלחצו גם על הועדה המחוזית וגם על המינהל כדי לגמור את התוכנית.
פיני דניאל-חבר מועצה :אנחנו נחליט על מי ללחוץ מתי ,בין  2003שנייה ,בין  2003ל2006-
מה קורה?
איציק :בין  2003לבין  2006התוכנית היתה כאשר,
מתי יצחק-חבר מועצה :נחתם הסכם עם הגן הלאומי,
שרי סלע-חברת מועצה :מתי ,מתי ,אל תעזור לו.
איציק :אני התחלתי את התכנון,
מתי יצחק-חבר מועצה :נחתם הסכם ,מה את?
אבי סמובסקי-חבר מועצה :הוא ניסה לעשות ,זה לגיטימי,
איציק :התחלתי את התכנון ,אני זכיתי במכרז בדיוק היתה בתקופת בחירות עכשיו כמו
שהיום,
מתי יצחק-חבר מועצה :על שער העיר לא דיברתם ככה .ששם היו  50דונם פרטיים ו115-
דונם ציבורי אף אחד לא דיבר ,לא דיבר נגדו ככה כמו שמדברים נגדו עכשיו.
שרי סלע-חברת מועצה :לא דיברנו,
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מתי יצחק-חבר מועצה :לא דיברתי עליו באופן אישי.
פיני דניאל-חבר מועצה :על מי אתה מדבר?
מתי יצחק-חבר מועצה :על  115דונם שאין הסכם ואין שום דבר...
שלום דראב-חבר מועצה :בגלל שהיתה תוכנית כוללת,
איציק :התוכנית כולה זה  1737דונם,
פיני דניאל-חבר מועצה :מה קרה בין  2003ל 2006-שאלתי,
שלום דראב-חבר מועצה :הוא מסביר,
פיני דניאל-חבר מועצה :אתם לא נותנים לו להסביר ,מה הוא מסביר?
משה סיני-ראש העיר :איציק,
איציק :אנחנו התחלנו ,אנחנו התחלנו ,הצוות שלי בתוך המשרד התחיל ,התחיל את
התוכניות בתחילת  .2004משנת  2004הגשנו פה תוכנית שכל הויכוח היה ,בסך הכל היה
במקום המסחר הריק ,שמוטל עליך מסחר אז אתה יכול במסגרת המסחר או שלעשות או
משרדים או מבנה דיור מוגן כמו שהיא אמרה או כל דבר אחר ,זה החלק המסחרי שזה
לפחות מממן,
יגאל יוסף-חבר מועצה :איציק איציק ,אני רוצה להסביר פה דבר פשוט .היה ,הוא גילה
דבר שאנחנו ידענו היתה תוכנית ...שמבחינת אתר המגרסה קראו לזה שם מצפה אפק ,היה
פה תוכנית רקע שלא היינו מודעים לה ,גם המינהל לא היה מודע ...התברר שיש פה זכויות
בנייה ,בנייה למגורים או,
שרי סלע-חברת מועצה :נכון,
איציק :לא אבל,
יגאל יוסף-חבר מועצה :סליחה רגע,
איציק :שנייה ,יגאל ,בוא נראה את זה בתוכנית,
יגאל יוסף-חבר מועצה :רגע רגע ,היתה בדיקה כזאת ,באופן טבעי זכותו כיזם,
איציק :חצי מהמגרש,
יגאל יוסף-חבר מועצה :שנייה הוא עולה ,עלה על הרעיון הזה ,ועל אף שהמכרז של המינהל
יצא רק לטובת קנטרי קלאב ומסחר ,אז באופן טבעי נוהל משא ומתן בינו ובין המינהל ,זה
אני יודע אחרי כבר הבחירות זה ,נוהל משא ומתן לעניין הזה כאשר היה לכאורה מקום לפי
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גרסתו לפי התוכנית גם למגורים גם למסחר וגם ...היות וזה  40דונם זה היה לגיטימי לתכנן
את הדבר הזה .היות והמינהל ,ואני אמרתי לו ,אמרתי לו אני מניח שהמינהל לא יתן לך
לבנות מגורים כי הוא לא התכוון ...וזה כנראה טעות ,הוא יעשה לך את המוות לא יתן לך.
לכן בסופו של דבר כנראה אני צדקתי והוא לא מקבל את המגורים ,הוא יקבל את המסחר
ואת הקנטרי קלאב בלבד.
איציק :ולא רק זה יגאל ,למה ,למה ,לא ,ולמה היה עיכוב פה שנתיים? כי המינהל הוציא לי
מכרז למסחר ולקנטרי קלאב .מתברר שהתב"ע שהוציא אותה המינהל ,רשות הטבע והגנים
עשה פה גן לאומי על כל השטח.
מתי יצחק-חבר מועצה :הכריז עליו.
איציק :הכריז עליו כגן לאומי ,אי אפשר היה לעשות כלום אמרו לי אתה לא נוגע
בשטח,
מתי יצחק-חבר מועצה :בדיוק זה הנקודה,
שרי סלע-חברת מועצה :זה מ,2006-
מתי יצחק-חבר מועצה :זה ,2003
איציק :לא ,לפני  2006מה פתאום? את טועה,
מתי יצחק-חבר מועצה :לא ,מה פתאום? נחתם ההסכם ,כשנחתם ההסכם עם ראש העיר
ב 2005-אז...
איציק :הנה פה ראש העיר,
יגאל יוסף-חבר מועצה :סליחה איציק איציק,
איציק :הנה ראש העיר אתה זוכר...
)מדברים יחד(
יגאל יוסף-חבר מועצה :איציק ,אבל עובדתית לא חשוב כל התקלות שהיו...
שרי סלע-חברת מועצה :אין מה להשקיע כסף כי כבר הושקע.
יגאל יוסף-חבר מועצה :נכון.
מתי יצחק-חבר מועצה :אז לבוא לתת לו כרגע ברכת הדרך ולעזור לו לקדם את התוכנית.
יגאל יוסף-חבר מועצה :כמו לשער העיר.
שרי סלע-חברת מועצה :נכון,
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פיני דניאל-חבר מועצה :רגע רגע רגע שנייה ,אני מסיים,
משה סיני-ראש העיר :מישהו עוד רוצה להעיר?
פיני דניאל-חבר מועצה :מה שטח הקנטרי המתוכנן ברחוב רביבים? המתוכנן ,סליחה,
השטח שמיועד לקנטרי?
שרי סלע-חברת מועצה 24 :דונם 24 .דונם .במתחם  24 Aדונם .במתחם  .Aבמתחם  Aזה
לא ,זה במתחם ,במתחם  ,Aלא ,זה לא ב C.P.M-זה במתחם .A
מיכאל מלמד-חבר מועצה :יש גם ב A-אבל הוא התכוון ל.C.P.M-
יגאל יוסף-חבר מועצה :חבר'ה ,אין מקום...
משה סיני-ראש העיר :חברים הבנו ,מישהו עוד רוצה להעיר? אני רוצה כבר להעלות את
זה להצבעה ,כן.
פיני דניאל-חבר מועצה :לא ,מה פתאום?
משה סיני-ראש העיר :מישהו רוצה להעיר?
יגאל יוסף-חבר מועצה :סליחה רגע ,זה סעיף אחד על הכל?
משה סיני-ראש העיר :אדמוני ,אדמוני ,כן ,על הכל .אדמוני בבקשה.
יעקב אדמוני-חבר מועצה :תב"ר  ,209רציתי להקדים,
עו"ד זכי קוממי-חבר מועצה :תקשיב מיכאל.
יעקב אדמוני-חבר מועצה :תב"ר ,209
אבי סמובסקי-חבר מועצה :שיפוץ למוסדות.
יעקב אדמוני-חבר מועצה :א' לתקן שמה תורני,
אבי סמובסקי-חבר מועצה :דת זה לא תורני?
יעקב אדמוני-חבר מועצה :זה לא דת ,צריך לכתוב שם חינוך תורני ,ושההוצאה של 2009
שיעבור ל.2008-
פיני דניאל-חבר מועצה :לא מקובל...
יעקב אדמוני-חבר מועצה :ויהיה דרגה .1
אבי סמובסקי-חבר מועצה :אתה צודק ,אפשר להעביר את הכל,
יעקב אדמוני-חבר מועצה :זה אני רוצה.
אבי סמובסקי-חבר מועצה :לעשות דרגה .1
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פיני דניאל-חבר מועצה ,1 :כולם  ,1הכל .1
יעקב אדמוני-חבר מועצה :זה לא משנה...
פיני דניאל-חבר מועצה :הצבעת...
אבי סמובסקי-חבר מועצה :חבל להביא  6מיליון שקל...
יעקב אדמוני-חבר מועצה :אני רוצה שזה יהיה...
)מדברים יחד(
יעקב אדמוני-חבר מועצה 2009 :שכתוב שם  2מיליון יועבר ב ,2008-זה מה שאני רוצה ,זה
יהיה בדרגה  ,1מה אנחנו בדרגה ג' אנחנו?
אבי סמובסקי-חבר מועצה :הוא רוצה  6מיליון שקל שרחבעם יביא מהכיס עכשיו,
יעקב אדמוני-חבר מועצה :סליחה סליחה,
אבי סמובסקי-חבר מועצה :הוא יביא ,נשאר לו...
יעקב אדמוני-חבר מועצה :זה הבקשה שלי ,תעשו מה שאתם רוצים.
עדה אהרון-חברת מועצה :זה זכותו ,סליחה ,זה העתיד שלו הוא דואג גם,
)מדברים יחד(
יעקב אדמוני-חבר מועצה :זה  2מיליון,
אבי סמובסקי-חבר מועצה :איך  2מיליון?
משה סיני-ראש העיר :רגע רגע ,הבנתי הבנתי ,סליחה חברים ,אנחנו רוצים להתקדם.
אריה ,סליחה ,אי אפשר ככה,
עדה אהרון-חברת מועצה :מה הקשר?
)מדברים יחד(
משה סיני-ראש העיר :חברים אני רוצה להתקדם .חברים ,סליחה ,סליחה ,אריה ,אריה
כמה מילים ואחרי זה אני רוצה להעלות להצבעה ואנחנו ממשיכים הלאה ,כן ,אנחנו לא
נגמור פה היום ,כן .שקט.
אריה גלברג-מהנדס העירייה :לראש העין יש כמה וכמה...
פיני דניאל-חבר מועצה :לא שמעתי ,סליחה.
אריה גלברג-מהנדס העירייה :בראש העין יש הרבה...
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :תקשיבו ,תקשיבו,
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אלונה דור-קולן-חברת מועצה :יש הרבה מקוואות,
אריה גלברג-מהנדס העירייה :אני אפרט ,רגע רגע,
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :אתה צודק,
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :פיני פיני,
משה סיני-ראש העיר :אתם מוכנים לתת לו לדבר? כן.
אריה גלברג-מהנדס העירייה :רחוב האצל ,רחוב האצל,
פיני דניאל-חבר מועצה :מה רחוב האצל?
אריה גלברג-מהנדס העירייה :יש קנטרי קלאב.
שלום דראב-חבר מועצה :איפה יש קנטרי?
שרי סלע-חברת מועצה :יהיה.
אריה גלברג-מהנדס העירייה :יש להם בריכת שחייה.
פיני דניאל-חבר מועצה :מה אתה מזלזל באינטליגנציה של האנשים פה?
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :יש בתוכניות ,יש בתב"עות,
משה סיני-ראש העיר :סליחה סליחה,
פיני דניאל-חבר מועצה :אה ,יש במפה העירונית שם ,כן כן,
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :לא ,בתב"ע ,בתב"ע ,בתב"ע.
משה סיני-ראש העיר :חברים ,אי אפשר ,בואו ,אי אפשר ככה לנהל דיון ,מה קורה לכם?
אריה גלברג-מהנדס העירייה :שער העיר ,יש קנטרי קלאב ,רגע,
שלום דראב-חבר מועצה :אבל לא אישרנו את זה,
אריה גלברג-מהנדס העירייה :רגע,
שלום דראב-חבר מועצה :אבל לא אישרנו.
משה סיני-ראש העיר :שנייה ,שקט.
אריה גלברג-מהנדס העירייה :שלוש .מגדל צדק .ארבע מתחם  .Aחמש  .C.P.Mעכשיו בוא
נשווה אותם אחד לשני,
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :מה שיותר זמין.
אריה גלברג-מהנדס העירייה :אצל  3.5דונם בריכה .שער העיר עוד לא אושר בועדה
המקומית,
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משה סיני-ראש העיר :רגע ,תנו לשמוע ,תנו לשמוע רגע ,כן.
שרי סלע-חברת מועצה :האם אתם לא חושבים שהדיון,
משה סיני-ראש העיר :רגע ,תנו לשמוע שנייה,
שרי סלע-חברת מועצה :צריך להתקיים בועדה לתכנון ובנייה,
משה סיני-ראש העיר :רגע סליחה,
שרי סלע-חברת מועצה :מליאת הועדה,
אריה גלברג-מהנדס העירייה :היום אני לא הפרעתי לך,
משה סיני-ראש העיר :רגע ,אל תפריעי לו ,הוא רוצה להגיד עוד כמה מילים.
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :לא רציני,
משה סיני-ראש העיר :את מוכנה לא להפריע לו.
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :התבקש,
משה סיני-ראש העיר :טוב ,או.קיי.
)מדברים יחד(
אריה גלברג-מהנדס העירייה :מתחם  Aמתן תוקף מותנה בביצוע מאסף הדרומי ,זה
לפחות שנתיים.
משה סיני-ראש העיר :אבל רגע ,תן לו לסיים .תן לו לסיים.
אריה גלברג-מהנדס העירייה :מגדל צדק ,אני חייב לתקן ,אושר לא אושר ,הומלץ בועדה
המקומית ,עוד לא התחיל את המהלך שלו בועדה המחוזית ,יקח שנה וחצי שנתיים .ויש רק
אחד בתוקף  C.P.Mו C.P.M-ישבנו עם משרד השיכון והחלטנו לעשות מהלכים לקדם את
הקנטרי קלאב ,זה כל הסיפור ולכן,
פיני דניאל-חבר מועצה :ומשמעות המהלכים מבחינת לוחות זמנים?
אריה גלברג-מהנדס העירייה :זה המשמעות ,זה התוכנית שאפשר להוציא היתרים,
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :זה הזמין ,זה הזמין.
אריה גלברג-מהנדס העירייה :מחר.
משה בן טובים-חבר מועצה :תוך כמה זמן?
אריה גלברג-מהנדס העירייה :מחר.
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :מחר ,אבל זה עד אחרי האישורים ...שנתיים.
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)מדברים יחד(
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :לא לא אבי ,אתה מדבר על הקטע הכלכלי ,הוא מדבר על
הקטע...
משה סיני-ראש העיר :רגע סליחה ,למה זה כבר שאלה אחרת ,או.קיי.
אריה גלברג-מהנדס העירייה :עוד לא סיימתי.
משה סיני-ראש העיר :אז תצביע נגד.
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :לא ,הוא אומר על לשלם ,הוא מערבב שני דברים ,תשלום
והנדסה.
אריה גלברג-מהנדס העירייה :הקנטרי הראשון של מודיעין הום ספלייס אני הייתי
המהנדס שלו .היום יש  40,000איש במודיעין,50 ,
משתתף בדיון,70 :
משה סיני-ראש העיר 64 :אלף איש.
אריה גלברג-מהנדס העירייה :יוצא קנטרי השני לדרך היום .עכשיו,
משה סיני-ראש העיר :רגע,
אריה גלברג-מהנדס העירייה :עכשיו תשכלל את הכל ,יש לך יזם זכה ,עוד שנה וחצי יקבל
היתר ,בסדר ,אין בעיה .אתה יכול תוך חודש וחצי להוציא היתר לקנטרי שלך ,ב,C.P.M-
שלום דראב-חבר מועצה :מהכסף שאין לך?
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :לא חשוב הכסף עכשיו.
משה סיני-ראש העיר :עזוב את הכסף ,עזוב את הכסף רגע.
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :לא ,הוא מדבר על הקטע של התוכניות.
שלום דראב-חבר מועצה :אני בעד...
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :או.קיי.
משה סיני-ראש העיר :אין בעיה ,תצביע נגד ,שלום ,תצביע נגד.
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :בעד הקנטרי,
משה סיני-ראש העיר :תצביע נגד ,או.קיי.
אריה גלברג-מהנדס העירייה :לא קנטרי,
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :הקנטרי לא,
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יגאל יוסף-חבר מועצה :לא ,גם...
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :לא לא לא ,בתוקף ,התוכנית בתוקף .לא ה,C.P.M-
יגאל יוסף-חבר מועצה :אני מודיע...
)מדברים יחד(
משה סיני-ראש העיר :חברים ,הבנו ,הבנו ,הבנו .או.קיי .אני רוצה לעשות ,אחרון ואני
מסכם וזהו.
פיני דניאל-חבר מועצה :לא הבנתי את כל התשובות שלך,
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :שזה התוכנית היחידה שהיא בתוקף.
משה סיני-ראש העיר :קדימה ,קדימה.
אבי סמובסקי-חבר מועצה,C.P.M :
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :הוא מהנדס פיני.
משה סיני-ראש העיר :טוב ,טוב,
)מדברים יחד(
משה סיני-ראש העיר :טוב בבקשה מיקי.
פיני דניאל-חבר מועצה :שאלה אחרת ,האם היזם הזה יכול לעשות...
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :לא לא לא,
משה סיני-ראש העיר :לא יכול,
פיני דניאל-חבר מועצה ... :מחדש?
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :במכרז.
משה סיני-ראש העיר :קדימה ,אחרון וזהו .אני אעשה ,רגע רגע ,לא להפריע יותר ,חברים,
אנחנו רוצים להתקדם יש עוד נושאים ,כן בבקשה .בבקשה.
מיכאל מלמד-חבר מועצה :אני חושב,
משה סיני-ראש העיר :כן ,רגע רגע ,הבנו ,עכשיו...
)מדברים יחד(
משה סיני-ראש העיר :ונציג את כל מה שאת רוצה ,בבקשה כן .בבקשה .תחשבי עוד פעם,
כן.
מיכאל מלמד-חבר מועצה :אני חושב שלכל רשות שלקחה יוזמה על עצמה והקימה קנטרי
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ומימנה אותו ,לדעתי זה דבר גרעוני,
משה סיני-ראש העיר :או.קיי.
מיכאל מלמד-חבר מועצה :ככה אני חושב .עיר של  40אלף תושב זה טיפשות ללכת ,שעיר
תלך ותיקח את זה על עצמה מתקציבים שלה ,שאנחנו פה נאבקים על לצבוע בית ספר או
לטפל בבטיחות .ועדיין להזכירך אושר בתקציב  300,000שקלים לגגות אסבסט וזה עוד לא
הוחלף ,אה?
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :עוד לא בוצע?
מיכאל מלמד-חבר מועצה :יעברו  5שנים אתה ראש עיר ועוד לא הוחלפו גגות אסבסט.
פיני דניאל-חבר מועצה :למרות  300,000שקל שאושרו,
מיכאל מלמד-חבר מועצה :שאושרו,
פיני דניאל-חבר מועצה :ב,26/12/2006 -
מיכאל מלמד-חבר מועצה :אני לא יודע כבר ,הפסקתי לספור,
מתי יצחק-חבר מועצה :ולמרות שזה לא הופיע עדיין מאחורי תשלום הארנונה.
פיני דניאל-חבר מועצה :וזה לא על תקציב...
מיכאל מלמד-חבר מועצה :ומחזיק תיק החינוך התורני אדמוני רוצה כסף לחינוך התורני.
פיני דניאל-חבר מועצה :לא בוצע.
שרי סלע-חברת מועצה :לא.
מיכאל מלמד-חבר מועצה :לכן,
משה סיני-ראש העיר :לכן אתה נגד.
מיכאל מלמד-חבר מועצה :לא לא לא,
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :אבל הוא לא ...שהולכים להרוס את שני הגנים עכשיו.
משה סיני-ראש העיר :זה הוא שכח,
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :שהולכים להרוס את שני הגנים ובונים שניים חדשים.
פיני דניאל-חבר מועצה :כן ,אבל עברו שלוש שנים מאז.
מיכאל מלמד-חבר מועצה :אתה גם שוכח ,אתה גם ,שנייה שנייה ,אתה שוכח כשעלינו
למשרד החינוך ,סליחה שרי ,שרי,
משה סיני-ראש העיר :זה לא ויכוח,
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מיכאל מלמד-חבר מועצה :לא לא לא ,זה כן קשור ,אני אזכיר לך,
משה סיני-ראש העיר :זה לא ויכוח ביני לבינך.
מיכאל מלמד-חבר מועצה :אני אזכיר לך ,אני אזכיר לך דברים שאתה רוצה להזכיר לי.
סליחה רגע ,סליחה ,אני אזכיר לך שהיו למשרד החינוך בשנה הראשונה לקדנציה הזאת עם
הגברת אירית נתן אתם בכלל לא הזכרתם את הגנים האלה .צריך לנענע לך קצת בגוף
שתזכור שהחינוך התורני קיים וצריך לבנות שתי כיתות אז את זה גם תגיד ,וגם את אולם
הספורט .אז תפסיקו לייחס למר אדמוני עשייה שלא שייכת לו לעיתונים ,אם זה מהדוברות
או ממך ,זה אחד.
יעקב אדמוני-חבר מועצה :סליחה ,אתה הלכת...
מיכאל מלמד-חבר מועצה :אתה לא עשית שום דבר לחינוך התורני .לא עשית שום דבר,
כלום,
משה סיני-ראש העיר :לא יודע אם לצחוק או לבכות ,מספיק כבר עם זה ,נו די.
מיכאל מלמד-חבר מועצה :לגבי התב"רים ,לגבי התב"רים,
יעקב אדמוני-חבר מועצה :אנחנו נתראה אחרי ה,11/11-
מיכאל מלמד-חבר מועצה :אנחנו נתנו ,נתנו לפיני דניאל ,נתנו לפיני דניאל,
יעקב אדמוני-חבר מועצה :לא נורא ,הוא יחזור למועדון של קובי.
מיכאל מלמד-חבר מועצה :נתנו לפיני דניאל מנדט,
עו"ד זכי קוממי-חבר מועצה :רגע ,מי זה המועדון של קובי?
מיכאל מלמד-חבר מועצה :הוא היה פעם מדריך נוער ומאז הוא נשאר שם הוא לא מבין
שהוא חבר מועצה היום.
משה סיני-ראש העיר :חברים ,אנחנו,
מיכאל מלמד-חבר מועצה :ועדיין הוא מכדרר את הכדור ביד.
פיני דניאל-חבר מועצה :חסרים מדריכי נוער בעיר.
מיכאל מלמד-חבר מועצה :יש לו הכשרה ,הוא מוכשר לזה .קוראים לו קובי .נתנו מנדט
לפיני דניאל במהלך התקציב לקיים שורת תב"רים ,לתת סדרי עדיפויות .לאחרונה אני מבין
שכל הנושא של פרוייקט קסם נתקע .אני רואה ניסיונות שלך לבקש  150,000לפה ,דברים
שבמותנה בכלל לא נראים על פניו שיגמרו בזמן הקרוב .אתה תהיה גם עסוק בטח במערכת
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הבחירות.
אני בתוך הדיון הזה הבנתי שזה סתם אורווה פרח כל ההמלצות על התב"רים האלה ,אין
כסף לזה ,זה סתם איזשהו עוד הסכם פוליטי .אני מתנגד בכלל לכל הטבלה למרות שפיני
עמל בה רבות.
לגבי הקנטרי ,אני רוצה שבמידה ותהיה התייחסות ,תהיה החלטה פה ,בסופו של דבר היזם
שנמצא פה ימהר ויזיז את הפרוייקט הזה קדימה כי עירייה לא יכולה ללכת לבנות פה קנטרי
במצב הזה ,שתהיה התייחסות לנושא השבת .אני מאוד מבקש.
ישנם ,ישנם ,רגע רגע רגע ,תנו לי ,שנייה רגע,
פיני דניאל-חבר מועצה :למה אתה מתכוון?
מיכאל מלמד-חבר מועצה :ישנם פרוייקטים יפים במדינה הזאת,
פיני דניאל-חבר מועצה :למה אתה מתכוון?
מיכאל מלמד-חבר מועצה :סגורים בשבת כגון קניון רמת אביב ,וכל מיני יזמים ש ,או.קיי.
מוכרים מוכרים לא יודע ,פה לא תמכור,
משה סיני-ראש העיר :טוב,
מיכאל מלמד-חבר מועצה :אם אתה תוכל להשיג ברמת ההישגים וברמת הפרוייקט
התייחסות בנושא השבת אני חושב שזה דבר מבורך ,רגע,
משה סיני-ראש העיר :או.קיי.
מיכאל מלמד-חבר מועצה :הוא היזם לא אתה,
משה סיני-ראש העיר :אנחנו לא דנים בזה.
מיכאל מלמד-חבר מועצה :הוא היזם לא אתה.
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :זה לא הדיון.
מיכאל מלמד-חבר מועצה :לא פניתי אליך.
משה סיני-ראש העיר :חברים ,אני רוצה לסכם ,חברים די ,מספיק ,הבנו .טוב אני מסכם,
עוד פעם?
פיני דניאל-חבר מועצה :לא ,על הצעתך ,אני רוצה להגיב ,אחרי הסיכום שלך.
מיכאל מלמד-חבר מועצה :עכשיו רגע רגע ,לגבי הקנטרי שהולך לקום ומשרד השיכון הולך
משה סיני-ראש העיר :כן,
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מיכאל מלמד-חבר מועצה :לגבי ההתייחסות של המהנדס ב C.P.M-משרד השיכון כן
מברך ,אני חושב שפרוצדורה של משרד,
משה סיני-ראש העיר :ארוכה,
מיכאל מלמד-חבר מועצה :היא ארוכה ,היא די דומה למה שנמצא פה,
משה סיני-ראש העיר :בסדר,
מיכאל מלמד-חבר מועצה :ואין טעם למנוע מהיזם,
משה סיני-ראש העיר :הבנו ,תודה רבה מיקי .פיני מילה אחרונה מה אתה רוצה?
פיני דניאל-חבר מועצה :לא ,תסכם אני אגיד...
משה סיני-ראש העיר :משה בן טובים עוד פעם? אנחנו רוצים לגמור את הנושא נו.
משה בן טובים-חבר מועצה :אני בעד הקנטרי ,בעד שיהיה קנטרי אבל אני חושב שהקנטרי
בראש העין צריך להיות במגדל צדק.
משה סיני-ראש העיר :או.קיי.
משה בן טובים-חבר מועצה :הוא בקו התפר בין השכונות החדשות והותיקות .הוא לדעתי
זה הלך הרבה יותר מהר ממה שהציגו פה .אני חושב שהוא גם זכה במכרז במינהל ואני
חושב שמן הראוי שאנחנו כלומר נסייע לו לטובת התושבים להאיץ בתוכניות כל מה שאפשר
לעזור לו על מנת שיהיה קנטרי כמה שיותר מהר .עכשיו ,אם זה יהיה במגדל צדק אני רואה
בזה,
אבי סמובסקי-חבר מועצה :עוד יותר.
משה בן טובים-חבר מועצה :עוד יותר .כי בגלל שזה ,עכשיו אני לא חושב,
משה סיני-ראש העיר :טוב ,חברים,
משה בן טובים-חבר מועצה :אני לא חושב שצריך להיות  2או  3קנטרים בראש העין,
מספיק אחד מרכזי ואיכותי.
משה סיני-ראש העיר :טוב ,בסדר.
עו"ד זכי קוממי-חבר מועצה :אני מבין שלא יהיה פה עניין של פקקי תנועה ודברים כאלה,
משה בן טובים-חבר מועצה :זה ...ממש,
עדה אהרון-חברת מועצה :אתה מבין נפלא ,אתה מבין פשוט נפלא,
משה בן טובים-חבר מועצה :זה מחוץ לראש העין ,זה בקו התפר.
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משה סיני-ראש העיר :מסוג המכוניות שיכנסו? נו באמת ,טוב .פיני תגיד כמה מילים,
פיני דניאל-חבר מועצה :אני אומר אני אומר,
משה סיני-ראש העיר :בבקשה,
פיני דניאל-חבר מועצה :מבטיח לך שאני אומר.
משה סיני-ראש העיר :נו ,קדימה ,תעלה,
פיני דניאל-חבר מועצה :לפני שבועיים רשמנו שאנחנו נגד הקנטרי ,אני חושב שחברי
מועצת העיר,
עדה אהרון-חברת מועצה :זה בהמשך למה שאמרו לך עלי,
פיני דניאל-חבר מועצה :רוצים לאמץ הפעם החלטה הרבה יותר מעניינת ,וההחלטה
אומרת שמועצת העיר בעד שניים ,שני קנטרי קלאב,
משה סיני-ראש העיר :או.קיי .רעיון מצוין.
פיני דניאל-חבר מועצה :אחד שירוץ במיידי במגדל צדק והשני שיתוכנן וממילא ימומש רק
בעוד כמה שנים ,שתושבי העיר כנראה יהיו בסדר גודל של בין  70ל 80-אלף 70-80 ,אלף
תושבים ברגע שהשכונות החדשות יתקיימו ,שנייה שנייה שנייה.
שרי סלע-חברת מועצה :וש C.P.M-יתכננו את זה.
פיני דניאל-חבר מועצה :שנייה שנייה,
שרי סלע-חברת מועצה :וש C.P.M-תתכנן.
פיני דניאל-חבר מועצה :הדוגמה שנתתם במודיעין היא דוגמה מצוינת ,רק שכחתם פרט
אחד קטן ,שבמודיעין היה קיים כבר קנטרי אחד שהתושבים משתמשים בו ,נוסף השני
ועכשיו בא השלישי.
שרי סלע-חברת מועצה :נכון.
פיני דניאל-חבר מועצה :ולכן ,אם אתם רוצים להידמות,
משה סיני-ראש העיר :לא שומעים ,לא שומעים ככה,
פיני דניאל-חבר מועצה :אם אנחנו רוצים להידמות לערים מתוקנות ומכובדות ואני
מחזיק ממודיעין ,אבי,
אבי סמובסקי-חבר מועצה :אני מסכים אתך.
פיני דניאל-חבר מועצה :לא יפה מה שאתה עושה .אם אנחנו רוצים להידמות לערים
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שנחשבות מתוקנות מסודרות שפועלות על פי כללי מינהל תקין לאורך כל דרכם ,אני חושב
שמה שאנחנו צריכים לאמץ באמת את הדרוג הזה ,שמועצת העיר תאמץ ותזרז ,עיריית ראש
העין תזרז בועדה המחוזית את הקמת הקנטרי במגדל צדק ,במקביל,
אבי סמובסקי-חבר מועצה :את כל הגן הלאומי,
פיני דניאל-חבר מועצה :אנחנו נאשר ,שנייה,
אבי סמובסקי-חבר מועצה :את כל הגן הלאומי.
פיני דניאל-חבר מועצה :שנייה ,בסדר ,זה מטופל ממילא.
משה סיני-ראש העיר :או.קיי.
אבי סמובסקי-חבר מועצה :לא מטופל.
פיני דניאל-חבר מועצה :זה מטופל .במקביל נאשר היום פה במועצת העיר תקציב של 2
מיליון שקל בשנת  2008לתכנון קנטרי שיבוצע על ידי יזם ,לא על חשבון העירייה .שאנחנו
נאשר רק את התכנון בלבד,
משה סיני-ראש העיר :טוב ,אז אני ,אז רגע,
פיני דניאל-חבר מועצה :את ה 2-מיליון שקל לתכנון,
משה סיני-ראש העיר :שנייה ,אז אני רוצה,
פיני דניאל-חבר מועצה :והנה יש לנו במקום התנגדות לקנטרי שני קנטרי איזה יופי,
משה סיני-ראש העיר :מעולה ,יופי ,מעולה ,מעולה.
שרי סלע-חברת מועצה :רק תגיד מאיפה ה 2-מיליון?
פיני דניאל-חבר מועצה :כשיהיה.
משה סיני-ראש העיר :רגע סליחה ,אני רוצה לעשות סיכום,
שרי סלע-חברת מועצה :אה ,כשיהיה.
משה סיני-ראש העיר :חבר'ה ,אני רוצה גם לומר את הדברים שלי.
שרי סלע-חברת מועצה :כשיהיה.
משה סיני-ראש העיר :חברים דקה אחת בלבד ,רק רגע,
פיני דניאל-חבר מועצה :תן לו לסכם נו,
איציק :משה ,זה לא בסדר מה שעושים פה ,בישיבה אתך במשרד שלך,
משה סיני-ראש העיר :סליחה ,סליחה,
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איציק :הבטחת להום ספלייס שהם יהיו בלעדיים לפחות בשנים הקרובות.
משה סיני-ראש העיר :סליחה סליחה,
איציק :אתה לא יכול לגרום לי שהום ספלייס יבטל את החוזה,
משה סיני-ראש העיר :לא יבטל שום חוזה.
איציק :אתה הבטחת להם שהם יהיו אחד ,יש לך עיר של  40אלף איש ,אתה לא יכול פה
לבצע שני קנטרי .עם כל הכבוד ההשקעה זה רק  15מיליון שקל בתוך הקרקע עצמו וגם
לבנות אותו  15מיליון ,זה  30מיליון שקל,
משה סיני-ראש העיר :איציק ,בסדר,
איציק :אז בוא ,בוא נהיה,
)מדברים יחד(
פיני דניאל-חבר מועצה :הבעלים של הום ספלייס יקבלו  40אלף תושבים זה מספיק.
כשהקנטרי השני יבנה כבר יהיו פה הרבה יותר תושבים.
איציק :איפה הקנטרי השני?
משה סיני-ראש העיר :חברים אנחנו לא מתווכחים עכשיו,
פיני דניאל-חבר מועצה :שיהיה...
)מדברים יחד(
משה סיני-ראש העיר :חברים סליחה סליחה,
פיני דניאל-חבר מועצה :לא ,אני מתנה את זה ב,C.P.M-
משה סיני-ראש העיר :סליחה סליחה ,חבל על הויכוח כרגע נו באמת ,חברים ,חבל על
הויכוח .טוב ,אני רוצה לסכם ,יש תוכנית שהיא רצה במעגלי התכנון בועדה המחוזית,
תוכנית מגדל צדק ,תוכנית כוללת שכוללת גם קנטרי ואני מקווה שהתוכנית הזאת תרוץ
בלוח זמנים הכי מהר שאפשר .ואנחנו מבחינת הרשות המקומית זו חובתנו לעזור לקדם את
התוכנית הזאת .ואנחנו עושים את זה ואני נפגש עם האנשים ואנחנו עובדים מול המינהל
ואנחנו מנסים לקדם את זה .ועשינו את זה במשך השנתיים שלוש ויושב כאן המהנדס שהיה
בתוכנית הזאת לפחות כמה פעמים ומנסה לקדם את התוכנית .כי אני חושב שבאמת יש כאן
מחוייבות של המינהל .היה כאן ,היתה כאן תוכנית שיזם זכה ,אני חושב שאנחנו צריכים
לעשות הכל כדי שהקנטרי הזה יצא לפועל וכל מה שאנחנו יכולים אנחנו נעשה ,זה מחוייבות
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שלנו כאן בעניין הזה .אין שום סיבה שאנחנו נתנגד לקנטרי כזה ,אני חושב שאנחנו ראויים.
יחד עם זאת ,אני בא ואומר ,עירייה צריכה להסתכל גם בפרספקטיבה יותר רחבה .העיר
הזאת הולכת להתפתחות .תוכנית  C.P.Mאושרה ,השכונות החדשות מתקדמות ,לב ישראל
גם הוא רץ קדימה .אני ,סליחה סליחה ,אני בא ואומר,
שרי סלע-חברת מועצה :רץ קדימה,
משה סיני-ראש העיר :אנחנו חייבים ליצור,
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :רץ קדימה?
משה סיני-ראש העיר :סליחה אנחנו ,ואפשר להתווכח אתי ,אנחנו כאן לא נכנסים עכשיו
לויכוח מאיזה כספים ,אם זה יזם פרטי ,אולי זה אותו יזם לא אותו יזם ,יבוא גורם אחר
האם זה העירייה או לא זה העירייה .אני בדעה ואפשר גם להתווכח אתי ואפשר גם להצביע
נגד ,אני בדעה שצריך להתחיל להכשיר את החשיבה ואת הקרקע ואת התכנון גם לקנטרי
נוסף שלא,
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :זמין,
שלום דראב-חבר מועצה ... :היזם,
משה סיני-ראש העיר :אני לא נכנס לזה ,אמרתי שאני לא נכנס .סליחה סליחה ,אפשר
להתווכח אתי,
שרי סלע-חברת מועצה :אפשר לסכם שכל חברי המועצה בעד קנטרי זו החלטה מצוינת.
משה סיני-ראש העיר :רגע ,סליחה ,סליחה,
שרי סלע-חברת מועצה :מצוינת .כולם בעד קנטרי משה.
משה סיני-ראש העיר :לכן ,סליחה ,לא העניין זה לא בעד קנטרי ,השאלה ,חברים חברים,
השאלה זה לא קנטרי ,חברים ,אני חייב ,חברים ,סליחה ,אתם מפריעים לי פיני פיני ,פיני
אני חושב ,פיני אתה מפריע לי ,פיני זה מפריע לי .לכן אני ,אני חושב שאני ,העירייה כן
צריכה להיכנס למהלך תכנוני בהיקף של  2מיליון שקל כדי לתכנן קנטרי או מתחם ספורט
ונופש גם באותם שכונות,
שרי סלע-חברת מועצה :אפשר לשמוע רק את הגזבר שאומר מתי יהיה לו את ה 2-מיליון?
משה סיני-ראש העיר :אני לא יודע מתי יהיה ,ברגע שיש אישור אנחנו נמצא,
שרי סלע-חברת מועצה :אני מבקשת שהגזבר יגיד.
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משה סיני-ראש העיר :בסדר ,מה זה עכשיו רלוונטי?
שרי סלע-חברת מועצה :לא לא ,אני מבקשת שהגזבר יגיד,
משה סיני-ראש העיר :מה זה רלוונטי כרגע? הגזבר לא יכול לתת לך תשובה רגע.
שרי סלע-חברת מועצה :אם זה ב 2008-או ב,2009-
משה סיני-ראש העיר :ב ,2008-כתוב ב,2008-
שרי סלע-חברת מועצה :אני מבקשת לשמוע מהגזבר.
משה סיני-ראש העיר :וגם אם זה ה 100,000-הראשונים אנחנו נריץ את זה.
שרי סלע-חברת מועצה :אני ,זה לא עובד ככה משה,
משה סיני-ראש העיר :זה כן עובד ככה,
שרי סלע-חברת מועצה :אני מבקשת ,לא לא עובד ככה,
משה סיני-ראש העיר :אל תגידי לי איך זה עובד ,מה את נכנסת לי למקצוענות?
שרי סלע-חברת מועצה :אני רוצה לשמוע מהגזבר מתי יהיה לנו את הכסף.
שלום דראב-חבר מועצה ... :שאני מתנגד,
משה סיני-ראש העיר :בוא תשב ,מה אתה ...מתנגד ,שב ,טוב ,חברים ,אני רוצה ,אני
מעלה ,סליחה ,יש פה ,סליחה ,סליחה ,יש פה ,יש פה את הדף שהוגש ,הדף הזה עומד בפני
חברי המועצה ,אני מעלה אותו להצבעה ,לא ,מה שביקשנו רק על .2008
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :פיני ,ההצעה של פיני .רק ההצעה של פיני ,רק ,2008
משה סיני-ראש העיר :מה אתה העלית? לא כתבת סכומים ,לא אמרת סכומים.
משה בן טובים-חבר מועצה :אני כתבתי לך ,אתה לא התייחסת,
משה סיני-ראש העיר :שמה? לא אבל על איזה סכומים אתה מדבר?
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :אתה מדבר לרב שנתי.
משה בן טובים-חבר מועצה :אתה לא ...בסכומים.
משה סיני-ראש העיר :אז אנחנו נוסיף,
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :אבל לשלוש שנים,
משה בן טובים-חבר מועצה :לא התייחסת בכלל.
משה סיני-ראש העיר :תראה,
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :איזה רחובות ,איזה רוחב ,איזה ,אבל,
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משה סיני-ראש העיר :בסדר ,אתה לא ,חבר'ה,
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :הסיכום שמאשרים רק .2008
משה סיני-ראש העיר :הכניסות ,הכניסות משודרגות,
משה בן טובים-חבר מועצה :ציינתי ,ציינתי ,לא התייחסת.
משה סיני-ראש העיר :בסדר ,זה ,חבר'ה זה תוספת ,תעלה את זה כתוספת בישיבה הבאה,
תעלה כתוספת ,כמה ,חצי מיליון לכל דבר?
משה בן טובים-חבר מועצה :מה חצי מיליון?
משה סיני-ראש העיר :אז על מה אתה מדבר? לא יודע ,תגיד לי אתה,
משה בן טובים-חבר מועצה :יש פה את המהנדס ,בוא נעשה חמש דקות זה ,בוא נשאל את
המהנדס כמה זה עולה ,בבקשה המהנדס.
משה סיני-ראש העיר :הוא לא יכול ,הוא יכול לתת הערכה .הערכה הערכה,
משה בן טובים-חבר מועצה :זה לא רציני ,אבל טוב ,זה מצדכם לא...
משה סיני-ראש העיר :כניסות ,כניסות ,אני אומר ככה,
משה בן טובים-חבר מועצה :ב 18/8-שלחתי לך מכתב דיברתי על הכניסות,
משה סיני-ראש העיר :ב ,18/8-סליחה סליחה,
משה בן טובים-חבר מועצה :לא התייחסת בכלל.
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :חודשיים בלי לעבוד על דברים אחרים...
משה סיני-ראש העיר :בוא נאמר ככה ,הכניסות בראייתי זה בסביבות מיליון שקל ,ככה
אני פחות או יותר מעריך את הדבר הזה .לגבי ריבוד אספלט אתה צריך להגדיר לי איזה
רחובות ,אתה לא יכול...
משה בן טובים-חבר מועצה :הגדרתי לך,
משה סיני-ראש העיר :איזה רחובות הגדרת? איזה רחובות?
משה בן טובים-חבר מועצה :הגדרתי ,תרשום לך ,תרשום לך.
משה סיני-ראש העיר :איזה רחובות? כן.
משה בן טובים-חבר מועצה :תרשום לך ,רחוב עליית הנוער יש רק שכבה אחת ,רחוב
המתמיד יש רק שכבה אחת ,רחוב הנביאים ,רחוב ג'ון קנדי,
משה סיני-ראש העיר :זה אני צריך לבדוק את זה.
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משה בן טובים-חבר מועצה :ג'ון קנדי,
משה סיני-ראש העיר :תעשה תחשיב ותכניס את זה למועצה הבאה ,בסדר.
משה בן טובים-חבר מועצה :מה?
משה סיני-ראש העיר :נעשה תחשיב ,נכניס את זה למועצה הבאה ,אני לא יכול כרגע.
משה בן טובים-חבר מועצה :לא לא ...עכשיו,
משה סיני-ראש העיר :משה משה,
משה בן טובים-חבר מועצה :רגע ,עכשיו,
)מדברים יחד(
משה בן טובים-חבר מועצה :רגע רגע ,משה ,תן לי,
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :תאשרו ב,2008-
משה סיני-ראש העיר :אני מציע,
משה בן טובים-חבר מועצה :עכשיו אני מבקש ,בוא נעשה עכשיו ,בוא נראה,
משה סיני-ראש העיר :נו מה ,בוא שב פה נו מה?
משה בן טובים-חבר מועצה :אני מבקש ממך עכשיו בוא נוריד פה חלק מהדברים ונכניס
עכשיו,
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :אבל  2009לא נדון עכשיו.
משה בן טובים-חבר מועצה :לא ,רק  ,2008אני רוצה להכניס את הכבישים ,רגע,
משה סיני-ראש העיר :מה אתה רוצה?
משה בן טובים-חבר מועצה :להוריד פה ,להוריד פה חלק מהדברים פה,
משה סיני-ראש העיר :ההצעה שלי כפי ש ,סליחה סליחה רגע ,זה רק ל .2008-או.קיי .אבל
זה כתוב בזה ,טוב ,אז אני אכניס מיליון שקל מפה .חברים ההצעה שלי שאני מעלה אותה
להצבעה ,לאשר את הדירוג רק לשנת  ,2008לא לשנת  2009ו 2010-כפי שמאושר פה,
בתוספת מיליון שקל לשדרוג כבישים בעיר,
מיכאל מלמד-חבר מועצה :מאיפה הכסף?
משה סיני-ראש העיר :סליחה ,אז תצביע נגד ,מיליון שקל,
שלום דראב-חבר מועצה :אבל אתה צריך להגיד...
משה בן טובים-חבר מועצה :רגע רגע...
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משה סיני-ראש העיר :תן לי לסיים,
)מדברים יחד(
משה סיני-ראש העיר :סליחה,
שלום דראב-חבר מועצה 2 :מיליון מהתקציב...
משה סיני-ראש העיר :אז אני אומר,
שלום דראב-חבר מועצה 20 :זה  40מיליון שקל,
משה סיני-ראש העיר :סליחה ,מיליון שקל לשדרוג כבישים ,מיליון שקל לשדרוג הכניסות
והיציאות בעיר ,ולהעביר ,סליחה,
פיני דניאל-חבר מועצה :אבל יש לך כספים לשדרוג כבישים בתב"רים אחרים.
משה סיני-ראש העיר :לא לכבישים האלה ,לא לכבישים האלה,
משה בן טובים-חבר מועצה :ציינתי לך במכתב.
משה סיני-ראש העיר :מיליון שקל...
משה בן טובים-חבר מועצה :תציין ,תציין איזה כבישים ,לכבישים שציינתי לכם במכתב,
תציין ,תצייני את זה בהצעה אירית,
משה סיני-ראש העיר :ומיליון שקל...
)מדברים יחד-צעקות(
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :תעלה תעלה...
משה סיני-ראש העיר :טוב חברים,
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :תעלה להצבעה.
משה סיני-ראש העיר :אני מעלה את זה ,איפה משה? בוא,
יגאל יוסף-חבר מועצה :משה.
)מדברים יחד(
יגאל יוסף-חבר מועצה :הכל מקשה אחת.
שרי סלע-חברת מועצה :יציג את מצבה של הקופה.
משה סיני-ראש העיר :המצב מצוין ,המצב מצוין ,לא היה יותר טוב מעולם .לא היה יותר
טוב מעולם.
שרי סלע-חברת מועצה :רחבעם ,אני מבקשת לשמוע,
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משה סיני-ראש העיר :מצבה הכספי של העירייה מצוין ,עיר איתנה ,בסדר?
שרי סלע-חברת מועצה :מה יש לנו זמין מתוך ה ,7.8-מעבר לזה ,מה יש מתוך ה?7.8-
מיכאל מלמד-חבר מועצה :אני חושב ,יש לי הערה לפרוטוקול ,שנייה שנייה,
שרי סלע-חברת מועצה :שיאמר,
מיכאל מלמד-חבר מועצה :יש לי הערה לפרוטוקול .אני חושב שההצבעה הזאת לא חוקית,
שרי סלע-חברת מועצה :נכון,
מיכאל מלמד-חבר מועצה :אתה לא מעלה ,אתה לא מעלה שום מקור תקציבי ,אתה מעלה,
סליחה ,אתה מעלה איזושהי פנטזיה לאויר ,אי אפשר לנהל ככה עיר.
משה סיני-ראש העיר :למה? אני מעלה,
שלום דראב-חבר מועצה :מאיזה מקור תקציבי?
)מדברים יחד-צעקות(
שלום דראב-חבר מועצה :מאיזה מקור תקציבי?
משה סיני-ראש העיר :לא אישרת את  2009לא אישרת את  ,2010ולכן...
פיני דניאל-חבר מועצה :משה בחצי דקה שלושה מיליון שקל זה לא הולך ,בוא הנה תהיה
הגיוני ,מה זה? אתה ,זה זילות מוחלט של כל מה...
מיכאל מלמד-חבר מועצה :זה לא שולחן מועצת עיר בכלל ,שולחן פנטזיות.
פיני דניאל-חבר מועצה :בפעם הבאה לא נעבוד ,נבוא לישיבה נגיד צריך  3מיליון שקל
וזהו ,חלאס.
מיכאל מלמד-חבר מועצה :אני מציע שהיועצת המשפטית תתייחס לזה.
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :מה היא תתייחס ,מה אתה רוצה ממנה?
מיכאל מלמד-חבר מועצה :איך בשנייה אחת,
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :יש לו,
מיכאל מלמד-חבר מועצה :נולד פה עוד  2מיליון שקל?
פיני דניאל-חבר מועצה :שלושה.
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :שלושה ,שלושה מיליון,
)מדברים יחד(
משה סיני-ראש העיר :טוב בבקשה ,משה ,משה,
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מיכאל מלמד-חבר מועצה :זילות,
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :תעלה להצבעה,
עו"ד זכי קוממי-חבר מועצה :אתה יכול לחזור רק על ההצעה?
משה סיני-ראש העיר :ההצעה היא לאשר ,מאחר ,מאחר ,חבר'ה ,חברים אתם לא
מקשיבים ,אתם לא מקשיבים להצעה .אני אומר דבר פשוט ,חברים ,מאחר ולא אישרתם,
אתם לא רוצים לאשר,
מיכאל מלמד-חבר מועצה :אנחנו לא רוצים לאשר,
משה סיני-ראש העיר :את  2009ו,2010-
מיכאל מלמד-חבר מועצה :אבל אין כסף לכך,
שרי סלע-חברת מועצה :אנחנו רוצים לראות מקורות תקציביים.
מיכאל מלמד-חבר מועצה :אין כסף.
משה סיני-ראש העיר :חלק מהם כבר,
מיכאל מלמד-חבר מועצה :רגע ,בלתי אפשרי מה שאתה ,אתה גורם לבעיה רצינית,
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :חברי המועצה בעד הקנטרי אבל אנחנו לא מוכנים באופן
הזה,
משה סיני-ראש העיר :חברים ,חברים ,אתם לא מוכנים...
מיכאל מלמד-חבר מועצה :הצבעה לא חוקית,
משה סיני-ראש העיר :או.קיי .אין בעיה ,אין בעיה ,תגידו שזה לא חוקי,
מיכאל מלמד-חבר מועצה :זה לא חוקי ,אני רוצה לשמוע מפרומה,
משה סיני-ראש העיר :תכתבו מכתבים חברים,
שלום דראב-חבר מועצה :מאיפה הכסף?
משה סיני-ראש העיר :עכשיו אני מעלה את ההצעה ,אתם יכולים ,אני מעלה להצבעה,
שלום דראב-חבר מועצה :אתה חייב מקור תקציבי.
משה סיני-ראש העיר :סליחה,
מיכאל מלמד-חבר מועצה :אני רוצה לשמוע חוות דעת מפרומה,
שלום דראב-חבר מועצה :מאיפה? תגיד מאיפה,
משה סיני-ראש העיר :אל תדאג ,אז אני אומר לך,
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שלום דראב-חבר מועצה :מה זה אל תדאג?
משה סיני-ראש העיר :מה...
)מדברים יחד(
שלום דראב-חבר מועצה :שום דבר לא אישרנו ,לא אישרנו...
משה סיני-ראש העיר :חברים ,כל תב"ר הוא כפוף לאישורים תקציביים .טוב ,ההצעה
היא לאשר ,חברים אתם מפריעים לי ,אתם מפריעים לי להעלות את הנושא להצבעה.
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :תעלה תעלה.
שלום דראב-חבר מועצה :רגע רגע...
משה סיני-ראש העיר :חברים אני יכול להעלות
)מדברים יחד-צעקות(
שלום דראב-חבר מועצה :אני רוצה גם בית ספר חרדי גם כן ,אני רוצה עוד קנטרי קלאב,
עוד קנטרי קלאב ,מה יש? יש כסף ,עוד קנטרי קלאב ,אני רוצה בכל בית תאורה עם השמות
בכל בית.
משה סיני-ראש העיר :בבקשה ,טוב,
אבי סמובסקי-חבר מועצה :יש תוכניות...
)מדברים יחד-צעקות(
שלום דראב-חבר מועצה :אני רוצה להקים דיור מוגן ,דיור מוגן לקשישים...
)מדברים יחד(
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :שתהיה ראש עיר תעשה.
שלום דראב-חבר מועצה :בוירטואלי.
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :כשתהיה ראש עיר .אתה מועמד לרשות העיר.
שלום דראב-חבר מועצה :זה הרי לעג לרש.
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :למה?
משה סיני-ראש העיר :טוב ,אנחנו ,אני מעלה להצבעה חברים ,אתם מפריעים לי.
מיכאל מלמד-חבר מועצה :מבחינה דמוקרטית ,מדינת חוק ,אני מבקש,
משתתף בדיון :אדוני ,אתה בש"ס נגד דמוקרטיה ,מה אתה מדבר על דמוקרטיה?
משה סיני-ראש העיר :אני רוצה קודם כל להעלות את ההצעה,
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משתתף בדיון :לא לא לא,
מיכאל מלמד-חבר מועצה :אני רוצה חוות דעת משפטית.
משה סיני-ראש העיר :טוב ,ההצעה היא כדלקמן ,לא ,אתה מפריע לי,
מיכאל מלמד-חבר מועצה :אתה מונע מהיועצת המשפטית לענות...
פיני דניאל-חבר מועצה :אני מבקש להעלות הצעה ...להצעה שלך.
משה סיני-ראש העיר :תעלה מה שאתה רוצה ,טוב,
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :מספר  ,2בנושא...
עו"ד זכי קוממי-חבר מועצה :אלונה ,אלונה,
משה סיני-ראש העיר :היא לא יכולה להביע את חוות דעתה כל עוד היא לא שמעה את
ההצעה שלי...
משה בן טובים-חבר מועצה :רגע ,מצביעים ביחד ,פיני,
משה סיני-ראש העיר :חברים ,מה קורה לכם?
עו"ד זכי קוממי-חבר מועצה :פיני ,זה הצעה שלו ושלך.
פיני דניאל-חבר מועצה :לא.
עו"ד זכי קוממי-חבר מועצה :כן ,כן.
פיני דניאל-חבר מועצה :לא ,בהצעה שלי אין שלושה מיליון שקל נוספים ,מה לעשות?
)מדברים יחד(
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :עוד פעם ,איך אתם נופלים כל פעם לאותו הבור שלו ,איך
אתם נופלים? הצעה נגדית איזה קשקוש ...יש הצעה אחת ,זה הכל .מה הצעה נגדית ,איזה
הצעה נגדית?
משה סיני-ראש העיר :חוות דעת,
שלום דראב-חבר מועצה :הצעה ...התנגד לה ,הוא התנגד לה.
משה סיני-ראש העיר :סליחה ,בעקבות חוות דעת של היועצת המשפטית שקיבלתי אותה,
סליחה סליחה סליחה סליחה ,מה שאנחנו יכולים להצביע זה על ההצעה שמונחת פה.
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :יפה מאוד.
משה סיני-ראש העיר :כל תוספת אחרת תעלה את זה בפעם הבאה.
משה בן טובים-חבר מועצה :או.קיי .תעלה להצבעה.
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משה סיני-ראש העיר :או.קיי .אז אני מעלה את ההצעה אישור תב"רים כפי שמופיעים
פה,
עו"ד זכי קוממי-חבר מועצה :ההצעה שלך,
משה סיני-ראש העיר :לשנת  2008נקודה.
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :על פי הטבלה,
משה סיני-ראש העיר :על פי הטבלה,
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :של פיני,
משה סיני-ראש העיר :על פי הטבלה שהוגשה פה,
פיני דניאל-חבר מועצה :לא לא לא לא לא ,כתוב בסעיף  6דברי הסבר של חבר המועצה
ינתנו בנפרד .ולכן ולכן ההתייחסות,
אבי סמובסקי-חבר מועצה :איפה המסמך?
פיני דניאל-חבר מועצה :לטבלה הזאת תינתן על ידי ,וזה יהיה חלק מההצבעה ,מה זאת
אומרת?
משה סיני-ראש העיר :אבל דיברת עד עכשיו.
עדה אהרון-חברת מועצה :זו הצעה שלך.
משה סיני-ראש העיר :זה הצעה שלך.
פיני דניאל-חבר מועצה :הצעת ההחלטה שלי הגברת אומרת שגם  2009-2010עולים פה
להצבעה.
משה סיני-ראש העיר :לא לא לא ,אתה יכול להוריד את זה.
פיני דניאל-חבר מועצה :לא ,אז בואו נדייק...
עו"ד פרומה פורת-יועמ"ש לעירייה :ראש העיר יכול לבקש לאשר את  .2008אתה רוצה
לאשר את הכל,
פיני דניאל-חבר מועצה :לא,
עו"ד פרומה פורת-יועמ"ש לעירייה :תעלה הצעה נגדית.
פיני דניאל-חבר מועצה :ההפך,
עו"ד זכי קוממי-חבר מועצה :הוא רוצה רק את .2008
משה סיני-ראש העיר :אבל אני מסכים ,אני מסכים,
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פיני דניאל-חבר מועצה :את אומרת שצריך להצביע על ההצעה הזאת כולה.
משה סיני-ראש העיר :לא ,אין בעיה ,אני מסכים אתך על .2008
עו"ד זכי קוממי-חבר מועצה :פיני יש הסכמה נו מספיק ,פיני.
פיני דניאל-חבר מועצה :כי הוא אמר,
משה סיני-ראש העיר :אני מסכים אתך על  2008בלבד.
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :רק .2008
עו"ד פרומה פורת-יועמ"ש לעירייה :אתם יכולים לאשר חלק ,אתם לא חייבים לאשר
הכל .אפשר לאשר חלק.
פיני דניאל-חבר מועצה :זה מה שאמרתי ,לא ,כי בהתחלה הבנתי...
עו"ד פרומה פורת-יועמ"ש לעירייה :לא ,הוא אמר את זה בהקשר אחר,
פיני דניאל-חבר מועצה :אני אמרתי בהצעת ההחלטה מקודם ,אולי זה לא נרשם על ידי
המנכ"לית ,שמועצת העיר תקדם ,עיריית ראש העין תקדם את הקמת הקנטרי קלאב במגדל
צדק מה שאמרת מקודם.
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :אבל זה לא תב"ר,
פיני דניאל-חבר מועצה :שנייה ,אנחנו כל חברי מועצת העיר הזאת ללא יוצא מן הכלל
רוצים קנטרי קלאב בעיר הזאת סוף סוף ,לא רוצים הבטחות של בחירות.
משה בן טובים-חבר מועצה :תצייני ,תצייני את זה.
פיני דניאל-חבר מועצה :היו הבטחות בחירות ב 2003-לא הצליחו ,יש הבטחות בחירות
עכשיו גם אותם אנחנו לא רוצים,
משה בן טובים-חבר מועצה :תצייני את זה אני אומר.
פיני דניאל-חבר מועצה :אנחנו רוצים קנטרי.
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :זה לא טוב לה ,משה בן טובים.
משה בן טובים-חבר מועצה :לא ,אני אומר לה...
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :למי אתה אומר?
משה בן טובים-חבר מועצה :לדוברת שלנו ,של כולנו.
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :שלנו ,שלנו...
משה בן טובים-חבר מועצה :של ראש העין ,סליחה.
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פיני דניאל-חבר מועצה :אני עוד פעם אומר ההצעה שלי ,עוד פעם ,תנו לי רק לגמור שלושה
משפטים עזבו שנייה בשקט .מועצת העיר ,עיריית ראש העין תקדם את הקמת הקנטרי
קלאב במגדל צדק על פי התכנון הקיים ,אחד.
שנים ,מועצת העיר מאשרת את התב"רים המופיעים לשנת  ,2008על פי המופיע בנספח,
כאשר תכנון הקנטרי הנוסף ,הנוסף ,תכתבי הנוסף,
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :מוקלט.
פיני דניאל-חבר מועצה :אה ,מוקלט ,תכנון הקנטרי הנוסף יהיה בהתאם לקצב אכלוס
השכונות החדשות ,כך אתם תוכלו לעמוד בהבטחות שלכם,
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :אבל זה לא הדיון ,הדיון זה תב"רים.
פיני דניאל-חבר מועצה :עוד פעם ,עוד פעם,
עו"ד זכי קוממי-חבר מועצה :לשמוע את ההצעה שלו,
פיני דניאל-חבר מועצה :ההצעה הזאת מגשרת על כל הבעיות שהעליתם עד עכשיו.
משה סיני-ראש העיר :חברים ,הנושא הוא לא...
פיני דניאל-חבר מועצה :זה הפתרון הנכון.
משה סיני-ראש העיר :הנושא הוא לא...
)מדברים יחד(
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :פיני פיני,
משה סיני-ראש העיר :סליחה לא כתוב ,אנחנו לא עוסקים עכשיו באכלוס השכונות ,אנחנו
עוסקים עכשיו בתב"ר הזה נקודה .מי שרוצה שיצביע בעד,
)מדברים יחד(
יגאל יוסף-חבר מועצה :סליחה רגע אני רוצה להבין ,כל ההצעות מתייחסות 'אן בלוק' לכל
התב"ר?
שרי סלע-חברת מועצה :כן כן.
מיכאל מלמד-חבר מועצה :או בעד או נגד.
שלום דראב-חבר מועצה :תתנגד ...או.קיי .מי בעד מי נגד,
משה סיני-ראש העיר :חברים מי ,מי בעד התב"רים שהוצגו פה ל ?2008-מי בעד? שירים,
מיכאל מלמד-חבר מועצה :איפה אדמוני?
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עו"ד זכי קוממי-חבר מועצה :עזוב עכשיו את אדמוני.
מיכאל מלמד-חבר מועצה :תקרא לאדמוני.
משה סיני-ראש העיר :מיקי?
מיכאל מלמד-חבר מועצה :נגד.
משה סיני-ראש העיר :נגד ,אלונה?
שלום דראב-חבר מועצה :רגע ,למה ככה?
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :מיכאל נגד אמרת ,או.קיי .אלונה?
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :נגד.
שלום דראב-חבר מועצה :למה לא לפי הסדר?
משה סיני-ראש העיר :לפי הסדר...
שלום דראב-חבר מועצה :למה כולכם מתערבים? אני משתגע מכם.
משה סיני-ראש העיר :שרי.
שרי סלע-חברת מועצה :נגד.
מיכאל מלמד-חבר מועצה :אני מוכן לוותר לך.
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :בן טובים?
משה בן טובים-חבר מועצה :נגד.
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :נגד .מתי? איננו יצא ,הנה הוא יצא מיכאל,
מיכאל מלמד-חבר מועצה :תגידי לפרוטוקול יצא .הוא לא עונה לך אז הוא יצא באמת.
משה סיני-ראש העיר :אדמוני יצא.
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :וסיגל לא ,היא יצאה קודם,
משה סיני-ראש העיר :איננה.
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :עדה אהרון?
עדה אהרון-חברת מועצה :אני בעד.
עו"ד זכי קוממי-חבר מועצה :יבגני לא פה...
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :בעד .שלום דראב?
שלום דראב-חבר מועצה :נגד.
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :נגד .יגאל יוסף?
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יגאל יוסף-חבר מועצה :אני נמנע ...לקנטרי אני נגד,
משה סיני-ראש העיר :נמנע ,נמנעת כן.
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :אבי סמובסקי.
אבי סמובסקי-חבר מועצה :נגד.
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :נגד .פיני דניאל?
פיני דניאל-חבר מועצה :בעד.
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :בעד .זכי קוממי?
עו"ד זכי קוממי-חבר מועצה :נגד.
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :נגד .משה סיני?
משה סיני-ראש העיר :בעד.
מיכאל מלמד-חבר מועצה :מה יעקב אדמוני אומר?
שלום דראב-חבר מועצה :לא משתתף.
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :יעקב אדמוני?
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :מה הוא?
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :נמנע.
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :נמנע ככה הכי טוב לך,
החלטה מס' 2
סעיף  2שבסדר היום :אישור תב"רים רב שנתיים בהתאם לנספח א' המצורף  -נדחה
ברוב קולות.
בעד (3) :משה סיני ,עדה אהרון ,פיני דניאל.
נגד (7) :שלום דראב ,שרי סלע ,אלונה דור-קולן ,אבי סמובסקי ,מיכאל מלמד ,משה בן
טובים ,זכי קוממי.
נמנע (2) :יעקב אדמוני ,יגאל יוסף.
יצא (2) :סיגל שיינמן ,מתי יצחק.

משה סיני-ראש העיר :טוב ,ההצעה נפלה לפי מה שאני רואה פה,
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :יצאת צדיק.
משה סיני-ראש העיר :אנחנו ממשיכים הלאה לנושא הבא .תודה רבה ,כן .הנושא הבא
פרומה.
פיני דניאל-חבר מועצה :ההצעה שלי ...אני לא זכי.
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)מדברים יחד(
שרי סלע-חברת מועצה :זה לא ההצעה שלך,
פיני דניאל-חבר מועצה :זה בדיוק ההצעה שלי המקורית.
שרי סלע-חברת מועצה :אבל אתה התבססת על צומת קסם שהעלינו.
פיני דניאל-חבר מועצה :לא,
משה סיני-ראש העיר :שתי דקות הפסקה.
)הפסקה(
משה סיני-ראש העיר :חברים ,אני רוצה להכניס את ה ,איפה הגזבר?
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :לא גזמו לו את העצים.
משה סיני-ראש העיר :רחבעם פה?
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :אה ...רציני?
שלום דראב-חבר מועצה :אבל זה פרומה צריכה להסביר.
אבי סמובסקי-חבר מועצה :פרומה ,זה לא צריך רחבעם 4 ,זה פרומה.
משה סיני-ראש העיר :טוב ,הלאה.
 .4אישור ביטול הפקעה החזרת קרקע למינהל מקרקעי ישראל עקב שינוי ייעוד גוש 4271
חלקה  ,149ח"ח  148 ,145ו_______________________________________209 -

עו"ד פרומה פורת-יועמ"ש העירייה :מדובר פה על אישור ביטול הפקעה ,האמת שלמען
הזהירות באנו למועצת העיר מכיוון שמדובר בהפקעה שנעשתה בטעות ומה שקרה ,הגושים
והחלקות ,הגוש והחלקות מפורטים פה .מדובר במתחם המער ,או.קיי? מדובר רק בחלקות
שהיתה התחייבות גם במכרז שפרסם בזמנו המינהל שאם היתה הפקעה היא תבוטל או
שאם יש שינוי תב"ע על פי רנ 10/לא צריך להשלים את הליכי ההפקעה .מה שקרה זה
שהפרסום ,ההפקעה נעשית בשני שלבים ,אני צריכה להסביר או שאתם יודעים?
פיני דניאל-חבר מועצה :תסבירי.
עו"ד פרומה פורת-יועמ"ש העירייה :בסדר? ההפקעה נעשית על פי חוק התכנון והבנייה,
שמפנה להוראות פקודת הקרקעות ,הפקעה לצורכי ציבור והוא נעשה בשני שלבים .בשלב
ראשון מתפרסת הודעה לפי סעיפים  5ו 7-לפקודה .סעיפים  5ו ,7-סעיף  5זו הודעה על
הכוונה להפקיע ,סעיף  7מאפשר תפיסת חזקה וזה הפרסום הראשון שנעשה .השלב השני זה
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פרסום לפי סעיף  ,19סעיף לפי  19הוא הקניית הבעלות או זכויות החכירה ,תלוי לפי העניין,
במקרה שלנו זה בעלות לרשות.
עכשיו ,קודם כל לעירייה מותר להפקיע רק רקע ,שיעודה לצורכי ציבור כשהתקנון של
התב"ע מאפשר הפקעה .מה שקרה פה שבוצע הפרסום לפי סעיף  5ו 7-אכן היעוד היה ציבורי
והפרסום הזה היה כדין וזה היה לפי ממ 830/וגם לפי אפ ,2000/זה נשאר אותו דבר.
משתתף בדיון :ומה היתה הכוונה?
עו"ד פרומה פורת-יועמ"ש העירייה :זה היה כמו ברוב התב"עות שלנו שב"צ שטח לבנייני
ציבור לא עם הגדרה ,בלי הגדרה של יעוד ספציפי ציבורי ,או.קיי? מה שקרה,
פיני דניאל-חבר מועצה :עד פה הכל תקין.
עו"ד פרומה פורת-יועמ"ש העירייה :עד פה הכל היה בסדר ,לא היתה שום בעיה .בין לבין
אושרה רנ ,10/על פי רנ 10/החלקות או חלקן בדיוק לפי הפירוט ואני ישבתי עם אהובה על
המפות שלוש פעמים ביקשתי שהיא תבדוק לי על מנת שלא תהיה טעות ,היעוד שונה
למגורים .זה מטרה שלשמה אנחנו לא יכולים להפקיע וזה גם נוגד את ה ,זה גם לא עולה
מהתקנון של רנ ,10/זה פשוט השלמת ההליך והפרסום לפי סעיף  19נעשה בטעות .עכשיו עלו
על זה במינהל ופנו אלינו וביקשו שנפעל לבטל את זה וזו פשוט טעות ,צריך לבטל את זה.
החלק השני של החזרת הקרקע למינהל,
פיני דניאל-חבר מועצה :למה? למגורים.
עו"ד פרומה פורת-יועמ"ש העירייה :למגורים ,לפי התב"ע לפי התב"ע המאושרת ,רנ10/
ורנ 10/שם מקג'...
אבי סמובסקי-חבר מועצה :הוא משווק...
עו"ד פרומה פורת-יועמ"ש העירייה :לא ,הוא לא משווק ,זה במסגרת המכרז הקיים,
בואו,
פיני דניאל-חבר מועצה :מה זה אומר...
עו"ד פרומה פורת-יועמ"ש העירייה :זה לא שיווק חדש.
שרי סלע-חברת מועצה ... :שזה עלה במסגרת עכשיו העברת ההסכם בין חברה אחת
לחברה שנייה.
עו"ד פרומה פורת-יועמ"ש העירייה :נכון ,נכון ,עלו על זה ,אבל אם היו עולים על זה לפני
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כן גם ,לא ,באיזה עיתוי שלא,
אבי סמובסקי-חבר מועצה :חבר'ה,
עו"ד פרומה פורת-יועמ"ש העירייה :נכון נכון.
פיני דניאל-חבר מועצה :מה המשמעות עוד פעם ,אם עכשיו שטח שכאילו לא הוגדר
למגורים ,אנחנו רואים שהוא מוגדר למגורים ,המשמעות מבחינת התב"ע יותר יחידות דיור
שיבנו שם?
שרי סלע-חברת מועצה :לא לא ,זה ממילא מוגדר ברמ.10/
עו"ד פרומה פורת-יועמ"ש העירייה :לפי התקנות אפשר יהיה לבנות לפי מה שיש,
פיני דניאל-חבר מועצה :זה יותר יחידות דיור.
אבי סמובסקי-חבר מועצה :זה לא נותן לך יותר,
פיני דניאל-חבר מועצה :זה נותן יותר.
עו"ד פרומה פורת-יועמ"ש העירייה :יש ,יש,
שרי סלע-חברת מועצה :רנ 10/כבר מכין את זה.
אבי סמובסקי-חבר מועצה :זה לא יכול להיות.
עו"ד פרומה פורת-יועמ"ש העירייה :רנ 10/מכיל את זה ,יש תוכניות ,יש ,אתם רוצים
לשנות תמיד אתם יכולים ליזום אבל הבנייה תהיה לפי התב"ע התקפה כעת.
שרי סלע-חברת מועצה :רק בשביל להרגיע פה פשוט את הנוכחים ,אם את יכולה לחדד
ולומר שבעצם כמו שאנחנו מכירים את אותו רנ 10/ואת מספר יחידות הדיור ,בזה לא יהיה
שינוי כתוצאה מעכשיו ההצבעה שלנו דהיום.
עו"ד פרומה פורת-יועמ"ש העירייה :ההצבעה הזאת אין לה שום השלכה על הפאן
התכנוני .הפאן התכנוני נקבע בועדה ,נקבע בתוכניות בניין עיר ,כל עוד הבנייה תואמת את
התב"ע אין צורך לבקש אישור להקלות או דברים מהסוג הזה .כשהיא לא תואמת את
התב"ע או כשרוצים ,זה ממילא מונח על שולחנה של הועדה לפי הסמכות,
פיני דניאל-חבר מועצה :תמקמי אותנו נקודתית עכשיו בדיוק באיזה נקודה מדובר .איפה
איפה?
עו"ד פרומה פורת-יועמ"ש העירייה :אני יכולה להראות לך את התרשימים שקיבלתי
מאהובה ,אני לא יכולה לומר לך איפה זה בדיוק,
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אבי סמובסקי-חבר מועצה :היא לא יודעת איפה זה ,פיני,
עו"ד פרומה פורת-יועמ"ש העירייה :אני גם לא רוצה לומר דברים שאני לא יודעת.
אבי סמובסקי-חבר מועצה :בסדר גמור.
פיני דניאל-חבר מועצה :בסדר לא ,אנחנו מכבדים ומעריכים את מה שאת אומרת.
עו"ד פרומה פורת-יועמ"ש העירייה :ופה יש לך את  ,145רק תן לי לראות ,בבקשה.
אבי סמובסקי-חבר מועצה :פרומה תיאורטית,
שלום דראב-חבר מועצה :רגע סליחה רגע ,רגע שנייה אחת,
אבי סמובסקי-חבר מועצה :רגע ,אני התחלתי,
מיכאל מלמד-חבר מועצה :בכמה,
שלום דראב-חבר מועצה :שאלה אחת...
מיכאל מלמד-חבר מועצה :כמה גודל השטח?
אבי סמובסקי-חבר מועצה :תיאורטית ,אה נכון אין פה,
פיני דניאל-חבר מועצה :זה העצמאות ,איפה שבזי? זה העצמאות,
אבי סמובסקי-חבר מועצה :זה ארבע חלקות,
עו"ד פרומה פורת-יועמ"ש לעירייה :זה הפקעה שלא יכולה לעמוד כי היא היתה שלא
כדין ,מה לעשות?
אבי סמובסקי-חבר מועצה :תיאורטית,
פיני דניאל-חבר מועצה :הנה שבזי ,הנה וולפסון,
אבי סמובסקי-חבר מועצה :למה נצרכת מועצת העיר לקבל החלטה פה? אם ההפקעה
בוצעה שלא כדין אז לכאורה...
פיני דניאל-חבר מועצה :היה מתוכנן לפני,
אבי סמובסקי-חבר מועצה :רגע ,לכאורה היא מבוטלת ,אז בשביל מה צריך לקבל...
עו"ד פרומה פורת-יועמ"ש לעירייה :לא ,מה שקורה זה נכון להיום מי שרשום כבעלים,
אני גם צרפתי לכם נסחים עדכניים זה העירייה ,צריך וזה צריך לעבור גם פרסום ברשומות.
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :זה מופיע באיזושהי מפה ההפקעה הזאת פה?
מיכאל מלמד-חבר מועצה :יכול להיות שזה  50דונם?
עו"ד פרומה פורת-יועמ"ש לעירייה :יש פרסומים בילקוט הפרסומים ויש תב"ע ,מה
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שרשום פה.
מיכאל מלמד-חבר מועצה :הנה שטח חלקה ,13 ,23
עו"ד פרומה פורת-יועמ"ש לעירייה :מה שרשום.
פיני דניאל-חבר מועצה :אנחנו מדברים על מתחם  1מה שרשום פה?
עו"ד פרומה פורת-יועמ"ש לעירייה :מה שרשום ,מה שרשום פה יש לכם נסחים עדכניים.
פיני דניאל-חבר מועצה :כמה?
מיכאל מלמד-חבר מועצה :של ההפקעה עכשיו.
עו"ד פרומה פורת-יועמ"ש לעירייה :לא הכל 149 ,מלאה 209 ...זה מלא ו...145-
פיני דניאל-חבר מועצה :עוד פעם,
עדה אהרון-חברת מועצה :איפה זה?
פיני דניאל-חבר מועצה :זה לפי מה שאני מבין ,זה הרמזור ,זה שבזי...
)מדברים יחד(
פיני דניאל-חבר מועצה :איזה אזור זה של ההפקעה עוד פעם? מתחם  1מה שמסומן פה
הצהוב הזה?
יעקב אדמוני-חבר מועצה :תראה לי,
אבי סמובסקי-חבר מועצה :איזה מפה?
יעקב אדמוני-חבר מועצה :זה ההפקעה כאן?
פיני דניאל-חבר מועצה :כל הצהוב זה הפקעה? כן?
אבי סמובסקי-חבר מועצה :יש לך לפי הזה ,יש לך לפי הנסח ,נסח טאבו .הנה ,14
יעקב אדמוני-חבר מועצה :זה מאחורה ,זה מאחורה.
פיני דניאל-חבר מועצה,4271 :
שרי סלע-חברת מועצה,149 :
פיני דניאל-חבר מועצה :זה ,145
שרי סלע-חברת מועצה,148 :
מיכאל מלמד-חבר מועצה :ביחד זה  50דונם נו,
עדה אהרון-חברת מועצה :זה איפה שהזה של העיוורים?
שרי סלע-חברת מועצה :כן כן.
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יעקב אדמוני-חבר מועצה :זה רחוב יבניאלי.
פיני דניאל-חבר מועצה :נו הפסל הסביבתי הזה,
יעקב אדמוני-חבר מועצה :איפה אבן גבירול מאחורה שמה ,אבן גבירול,
פיני דניאל-חבר מועצה :לא ,זה יותר פנימה,
יעקב אדמוני-חבר מועצה :אבן גבירול מאחורה,
פיני דניאל-חבר מועצה :מאחורה ,הרבה מאחורה.
עו"ד פרומה פורת-יועמ"ש לעירייה :אם אתם לא תאשרו אני בכל מקרה אבדוק אם
אפשר לפרסם ברשומות ,הכי נכון זה לעבור דרך...
שרי סלע-חברת מועצה :אבל בואי תחדדי ,אם אנחנו לא נאשר העסקה של ההעברה בין
החברות תתעכב גם ,זה אומר שגם,
עו"ד פרומה פורת-יועמ"ש לעירייה :זה אני לא יודעת ,יכול להיות ,אני לא עוסקת בעניין
הזה .אנחנו,
שרי סלע-חברת מועצה :לא ,זה רציני ,אבל זה איזשהו,
שלום דראב-חבר מועצה :איך יכול להיות? ...אפשר להסביר? איך יכול להיות?
פיני דניאל-חבר מועצה :הנה הנה הנה,
)מדברים יחד(
שלום דראב-חבר מועצה 50 :דונם?
פיני דניאל-חבר מועצה :אני לא מבין ,זה כבר,
עו"ד פרומה פורת-יועמ"ש לעירייה :אני אומר לך ,יש לי את פרסומי ההפקעה.
אבי סמובסקי-חבר מועצה :לא ,רואים לפי הנסח טאבו.
עו"ד פרומה פורת-יועמ"ש לעירייה :השלב הראשון היה ב 92-והשני,
יעקב אדמוני-חבר מועצה :פרומה ההפקעה היא בפועל קיימת או לא?
אבי סמובסקי-חבר מועצה 95 :ו.98-
עו"ד פרומה פורת-יועמ"ש לעירייה :זה היה ממש ,הפרסום השני מספר חודשים אחרי
שאושרה רנ.10/
אבי סמובסקי-חבר מועצה.98 ,95 :
עו"ד פרומה פורת-יועמ"ש לעירייה ... :אושרה רשמתי לכם ב.97-
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פיני דניאל-חבר מועצה :אני זוכר בתכנון המקורי שהיה פה בניין,
אבי סמובסקי-חבר מועצה.98 ,95 :
שרי סלע-חברת מועצה :את יודעת פרומה איך אפשר להסביר את זה? אם נציג את תוכנית
רנ 10/מול התוכניות ההם אז אפשר יהיה ...וזהו ,אבל באמת בהיעדר נתונים יש כאן איזה,
פיני דניאל-חבר מועצה :אין פה נתונים שאפשר לקבל על זה החלטה.
שרי סלע-חברת מועצה :צריך לשים את תוכנת רנ 10/ואז לשים את ההפקעות,
אבי סמובסקי-חבר מועצה :בואו נעביר את זה לועדה,
שרי סלע-חברת מועצה :למליאת הועדה ואז להסביר את זה .בסדר ,אבל אחרי
שהעדכונים,
)מדברים יחד(
פיני דניאל-חבר מועצה :אני שנייה ,יש לי משהו בזיכרון ,יש לי משהו בזיכרון של זכויות
בנייה שהועברו מהצומת ,של מה שהיה אמור להיבנות שם הועברו לטובת מבנים אחרים
שהקבלנים רצו לבנות.
עו"ד פרומה פורת-יועמ"ש לעירייה :בנושא של ביטול,
פיני דניאל-חבר מועצה :אף אחד לא מקשיב לי ,בסדר ,נדון בזה בשבוע הבא.
עו"ד פרומה פורת-יועמ"ש לעירייה :הפקעות החלקות האלה את יכולה להסביר?
עדה אהרון-חברת מועצה :רגע רגע ,לא סיימנו.
פיני דניאל-חבר מועצה :נדון בשבוע הבא.
עדה אהרון-חברת מועצה :בסדר ,בואו נתקדם.
עו"ד פרומה פורת-יועמ"ש לעירייה 145 ,149 ,148 :ו.209-
שלום דראב-חבר מועצה :הלאה.
פיני דניאל-חבר מועצה :באחד התהליכים היה העברת זכויות בנייה מהבניין הזה לטובת
הבניינים האחרים,
עו"ד פרומה פורת-יועמ"ש לעירייה :רחוב העצמאות היכן שנבנו הבתים של...
)מדברים ברקע(
עו"ד פרומה פורת-יועמ"ש לעירייה :זאת אומרת גם ברחוב העצמאות ממול ושם זה בנוי
או שעדיין לא? עדיין לא בנוי ,הלאה.
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פיני דניאל-חבר מועצה :היה בניין מתוכנן שם ,נכון?
עדה אהרון-חברת מועצה :כן כן.
פיני דניאל-חבר מועצה :היה בצומת בניין מתוכנן.
עדה אהרון-חברת מועצה :היה שם אמור להיות בניין ,זה נכון.
פיני דניאל-חבר מועצה :הבניין היחיד שלא בתוך הקבוצה היה בצומת ,העברנו את זכויות
הבנייה שלו למקום אחר .זה זה ,זה זה ,לפי המקור זה זה.
)מדברים יחד(
פיני דניאל-חבר מועצה :שרי בואי,
עו"ד פרומה פורת-יועמ"ש לעירייה :יש לי את הנתונים.
משה סיני-ראש העיר :אי אפשר לשמוע ככה.
פיני דניאל-חבר מועצה :אבי בוא בוא ,תסתכל פה על המפה ותקשיב ,בוא.
עו"ד פרומה פורת-יועמ"ש לעירייה :יש לי את הנתונים ככה,145 ,
פיני דניאל-חבר מועצה 145 :כן,
עו"ד פרומה פורת-יועמ"ש לעירייה :מועדון ביתר.
פיני דניאל-חבר מועצה :מועדון מה?
עו"ד פרומה פורת-יועמ"ש לעירייה :מועדון ביתר ,איפה שקיים מועדון ביתר,
פיני דניאל-חבר מועצה :סליחה?
משה בן טובים-חבר מועצה :שבזי נו.
פיני דניאל-חבר מועצה :איפה שהקנטרי קלאב?
עו"ד פרומה פורת-יועמ"ש לעירייה :לא ,לא ,מועדון ביתר נו.
מיכאל מלמד-חבר מועצה :איפה שאחרי הפיצוחים,
פיני דניאל-חבר מועצה :אחרי הפיצוחים,
מיכאל מלמד-חבר מועצה :בגב שלו.
פיני דניאל-חבר מועצה :או.קיי .זה רק חלק קטן מזה ,או.קיי .בסדר.
עו"ד פרומה פורת-יועמ"ש לעירייה :או.קיי .הלאה 149 ,זה,
משה סיני-ראש העיר :שקט ,אני לא שומע ,חברים אי אפשר ככה כל הזמן מאחורה.
עו"ד פרומה פורת-יועמ"ש לעירייה :חברים חברים 149 ,ברחוב העצמאות היכן,
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פיני דניאל-חבר מועצה :שבנו כבר בניינים,
עו"ד פרומה פורת-יועמ"ש לעירייה :נצר זהב,
פיני דניאל-חבר מועצה :בנה כבר.
עו"ד פרומה פורת-יועמ"ש לעירייה :כבר בנה 148 .זה ממול וזה עדיין לא בנוי ,ממול,
ברחוב העצמאות ממול ,ו 209-זה היכן שנמצא המבנה המסחרי פלוס המשולש באמצבע,
פיני דניאל-חבר מועצה,209 :
עו"ד פרומה פורת-יועמ"ש לעירייה :כמעט עד שבזי ,כן ,כמעט עד שבזי.
שרי סלע-חברת מועצה :אבל באמת למען הסדר הציבורי הנכון,
עו"ד פרומה פורת-יועמ"ש לעירייה :זה,
שרי סלע-חברת מועצה :צריכה להיות כאן תוכנית רנ 10/במקביל...
עו"ד פרומה פורת-יועמ"ש לעירייה :מה שנאמר זה גם,
שרי סלע-חברת מועצה :צריך לשים אחד על השני ולתקן את הטעות.
עו"ד פרומה פורת-יועמ"ש לעירייה :אבל אתם רואים שהכל פה,
שרי סלע-חברת מועצה :אבל את יודעת לנו זה לא ברור,
עו"ד פרומה פורת-יועמ"ש לעירייה :אלה דברים שהוקמו פה ודברים שנאמרו פה.
שרי סלע-חברת מועצה :אבל בשביל לאשר אני רוצה לראות,
)מדברים יחד(
עדה אהרון-חברת מועצה :אז עובדה שזה לא...
פיני דניאל-חבר מועצה :שהופקע ,או.קיי .עכשיו גילו את זה.
עדה אהרון-חברת מועצה :אז זה לא עוצר שום תהליך ,לא היתרים ולא שום דבר.
עו"ד פרומה פורת-יועמ"ש לעירייה :מה זה קשור? צריך להביא את המצב לתיקונו ,מה
זה משנה אם יש תהליך או אין תהליך? יש הפקעה שנעשתה שלא כדין צריך לבטל אותה.
משה סיני-ראש העיר :טוב,
פיני דניאל-חבר מועצה :נצביע ,נצביע.
)מדברים ברקע(
שלום דראב-חבר מועצה :אני לא חושב שאפשר לאשר את זה ,על דבר שלא יודעים מה,
מיכאל מלמד-חבר מועצה :תביאו מפות אנחנו נצביע על זה אי אפשר להצביע.
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עו"ד פרומה פורת-יועמ"ש לעירייה :אמרתי לך,
שלום דראב-חבר מועצה :נשמע לי מוזר כי אני יודע כל חלקה בראש העין היא עד דונם
וחצי ,איך  15דונם? כל חלקה בראש העין היא דונם וחצי.
עו"ד פרומה פורת-יועמ"ש לעירייה :חברים אתם לא מבינים ,אתם לא מבינים,
שלום דראב-חבר מועצה :תסבירי.
עו"ד פרומה פורת-יועמ"ש לעירייה :תקשיבו שנייה ,הביטול הוא,
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :שקט,
משה סיני-ראש העיר :שקט ,אדמוני זה מפריע.
עו"ד פרומה פורת-יועמ"ש לעירייה :תסתכלו על חוות הדעת שלי ,או.קיי? הביטול הוא
לא של כל ההפקעה ,שימו לב.
פיני דניאל-חבר מועצה :של מה?
עו"ד פרומה פורת-יועמ"ש לעירייה :לגבי ככה ,לגבי חלקה ,149
פיני דניאל-חבר מועצה,149 :
עו"ד פרומה פורת-יועמ"ש לעירייה :זה כל החלקה ,לגבי היתר זה חלקים מהחלקה לפי
התב"ע.
פיני דניאל-חבר מועצה 149 :זה מעניין כי כבר הכל בנוי.
משה בן טובים-חבר מועצה :יש לך ,פרומה,
עו"ד פרומה פורת-יועמ"ש לעירייה :הופקע בטעות ,מה לעשות?
אבי סמובסקי-חבר מועצה :אז אין לך בעיה,
משה בן טובים-חבר מועצה :אבל יש שם בנייני ציבור פרומה ,במתחמים האלה שאת
מדברת עליהם?
עו"ד פרומה פורת-יועמ"ש לעירייה :במתחמים האלה חלק נשאר לציבור וחלק למגורים,
לכן הביטול הוא של חלק מהחלקה ולא של החלקה כולה.
)מדברים יחד(
משה סיני-ראש העיר :חבר'ה בואו,
פיני דניאל-חבר מועצה :נלך לשטח אבי ,נראה בדיוק במה מדובר .צלמו לנו את זה נלך
לשטח ,נעשה סיור מתוכנן מאורגן ,במסגרות מורשת יהדות תימן ,נראה אתרים היסטורים.
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אבל הנתונים מאוד מבלבלים.
שרי סלע-חברת מועצה :להביא את רנ,10/
משה סיני-ראש העיר :פרומה ,מה את...
עו"ד פרומה פורת-יועמ"ש לעירייה :מה שאני מציעה,
שלום דראב-חבר מועצה :לפעם הבאה נו עוד שבוע ניפגש בכל מקרה.
)מדברים יחד(
מיכאל מלמד-חבר מועצה :יצביע נגד אני אומר ,פעם אחת תצביע נגד ,תהיה גבר .אני אומר
שיצביע נגד פעם אחת.
משה סיני-ראש העיר :חברים ,יש פה ,סליחה ,אני רוצה לעשות סיכום .הנושא יעלה,
סליחה ,ב ,2/9-אני מבקש שב 2/9-תהיה פה גם אהובה וגם המהנדס יהיו פה .מי שרוצה
לשאול שאלות לסייר בשטח להבין,
מיכאל מלמד-חבר מועצה :תהיה פה גם מפה.
משה סיני-ראש העיר :סליחה ,להבין מה מדובר מה מדובר על מה מדובר ,האם כבר יש
שם בניינים אין שם בניינים ,הרי בסך הכל זה הליך טכני לחלוטין שתואם לתב"ע ואין בזה
שום משהו דרמטי .אז מי שרוצה...
עו"ד פרומה פורת-יועמ"ש לעירייה :מי שרוצה לראות בשקט יוכל לתאם אתי ,אין בעיה.
משה סיני-ראש העיר :סליחה חברים,
אבי סמובסקי-חבר מועצה :פרומה תיתן זימון,
משה סיני-ראש העיר :פרומה ,פרומה ,אנחנו מדברים על ה 2/9-ועכשיו אנחנו נמצאים ב-
 25/8לדעתי ,נכון? אז מה שאני מבקש,
עדה אהרון-חברת מועצה,26 :
משה סיני-ראש העיר :אני מבקש לתאם אתה סיור טלפוני לפני הדיון ,ובבקשה תצאו
לשטח ,מי שרוצה ,מי שמעניין אותו .אנחנו נעלה את זה שוב ב 2/9-אחר שישאלו כל
השאלות.
החלטה מס' 3
סעיף  4שבסדר היום :אישור ביטול הפקעה החזרת קרקע למינהל מקרקעי ישראל עקב
שינוי ייעוד גוש  4271חלקה  ,149ח"ח  148 ,145ו - 209 -המשך דיון במליאת המועצה
הבאה.

"חבר" – למען הרישום הטוב

139

פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מס'  121/11מיום 26/8/2008

אלונה דור-קולן-חברת מועצה :סיור מאורגן,
משה סיני-ראש העיר :בבקשה ,או.קיי הלאה.

 . 5אישור התב " רים כמפורט להלן :
א  .אישור תב " ר מס '  277עבור אופק חדש יצירת סביבות עבודה למורים ,
ע " ס  ₪ 417,400במימון משרד החינוך .
ב  .אישור תב " ר מס '  278עבור בי " ס אפק שיפור סביבה לימודית  ,ע " ס
 ₪ 240,000במימון משרד החינוך ו  ₪ 160,000 -במימון עירייה ,
סה " כ תקציב . ₪ 400,000
ג  .אישור תב " ר מס '  279עבור עבודות ביוב ותשתיות  ,ע " ס ₪ 1,000,000
במימון עירי י ה ________________________________________

אירית נתן-מנכ"לית העירייה :לתב"רים ,יש למישהו השגה...
שלום דראב-חבר מועצה :כן כן כן ,יש לי השגה.
אבי סמובסקי-חבר מועצה :לא לא לא ,מה זה חטיבה אחת?
שלום דראב-חבר מועצה :יש לי ,מה?
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :אז בוא ,במה יש בעיה?
אבי סמובסקי-חבר מועצה :כל דבר ,יש לי שאלות לגבי כל דבר.
שלום דראב-חבר מועצה5 :ב' אין לי בעיה.
אבי סמובסקי-חבר מועצה :חבר'ה תב"רים הלאה.
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :תב"רים ,רגע 277 ,אפשר להצביע...
שלום דראב-חבר מועצה :תסבירו ,שיסבירו.
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :על  277במימון משרד החינוך ,יש לכם התנגדות?
אבי סמובסקי-חבר מועצה :כן ,יש לי רק שאלה אחת.
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :כן.
אבי סמובסקי-חבר מועצה :בהנחיה של משרד החינוך כתוב שהעבודות אמורות להסתיים
לכל היותר ,לכל המאוחר עד ה ,1/9-איך זה מתיישב עם זה שעכשיו אנחנו רק מאשרים את
התב"ר?
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :כשמשרד החינוך יעבירו לנו הרשאות בזמן,
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אבי סמובסקי-חבר מועצה :סליחה אבל הרשאה של משרד החינוך מתנה ,יש בחור שנקרא
יגאל צרפתי,
עדה אהרון-חברת מועצה :אין כזה מצב.
אבי סמובסקי-חבר מועצה :שאני לא יודע מי זה,
עדה אהרון-חברת מועצה :לא ,מה זה ,אין מצב כזה דרך אגב.
אבי סמובסקי-חבר מועצה :התנו את אישור הכסף הזה ,שלא מחר יבואו ויגידו לגזבר שק
בתחת ,יתנו את הזה ,עד שלא יסתיימו ,עד ה ,1/9-מה ,מה הוא אשם?
שרי סלע-חברת מועצה :זה לא יפה לדבר ככה.
אבי סמובסקי-חבר מועצה :לא ,משרד החינוך,
משה סיני-ראש העיר :רחבעם ,אתה רוצה לתת תשובה? אין בעיה ,כן ,טוב.
אבי סמובסקי-חבר מועצה :אז אני מבקש להעיר את זה ,אני מאשר את זה בתנאי שלא
יגידו לגזבר,
שלום דראב-חבר מועצה :השאלה אם דנים בזה או לא.
אבי סמובסקי-חבר מועצה :לא ,זה על סדר היום.
שלום דראב-חבר מועצה :איפה על סדר היום?
אבי סמובסקי-חבר מועצה :זה הראשון.
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :אישור תב"רים.
שלום דראב-חבר מועצה :זה ?5
אבי סמובסקי-חבר מועצה :זה 5א'.
שלום דראב-חבר מועצה :סליחה ,תקרא מה כתוב כאן ,מותנה בהסכמת המועצה.
אבי סמובסקי-חבר מועצה :לא ,התוספת.
שלום דראב-חבר מועצה :מה זה? מה הקשר?
אבי סמובסקי-חבר מועצה :אתה מדבר,
שלום דראב-חבר מועצה :עשרה ימים,
משה סיני-ראש העיר :אישרנו ,בתחילת הדיון אישרנו את זה בתחילת הדיון.
שלום דראב-חבר מועצה :לא לא ,סליחה ,לא את זה,
אבי סמובסקי-חבר מועצה :אישרנו,
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שלום דראב-חבר מועצה :אתה משגע אותי ,הוא דיבר על משהו אחר לגמרי בכלל.
משה סיני-ראש העיר :בסדר ,אבל רגע אתה רוצה להגיד,
שלום דראב-חבר מועצה :כן כן ,אני ...חדש לא רוצה.
משה סיני-ראש העיר :מה זה אתה לא רוצה?
שלום דראב-חבר מועצה :סליחה ,אני צריך ,אני צריך להסכים.
אבי סמובסקי-חבר מועצה :דנים בזה.
שלום דראב-חבר מועצה :לדון באופק חדש אני לא מוכן.
משה סיני-ראש העיר :מה זה? אתה לא דן באופק חדש,
שלום דראב-חבר מועצה :אני לא מוכן לדון באופק חדש כיוון שאני ביקשתי,
משה סיני-ראש העיר :תגיד לי אתה שומע מה שאתה מדבר ,אתה שומע מה שאתה מדבר?
שלום דראב-חבר מועצה :נכון ,אני ביקשתי מספר פעמים לדון בנושא הזה של אופק חדש
בכלל.
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :זה לא קשור אלינו,
שלום דראב-חבר מועצה :האם להכניס לראש העין או לא,
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :אתה לא קובע,
שלום דראב-חבר מועצה :זה בתחום שלך ,יש לך טעות.
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :מה פתאום?
שלום דראב-חבר מועצה :יש לך,
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :אז אתה טועה.
שלום דראב-חבר מועצה :או.קיי .אז אני מבקש5 ,א' ,מצוין ,יש לי זכות ב5-א' לא לדון אני
לא רוצה לדון ב5-א'.
אבי סמובסקי-חבר מועצה :הם מתייסחים למה שהם כותבים או שזה סתם?
שלום דראב-חבר מועצה5 :ב'-ג' אין לי בעיה...
עדה אהרון-חברת מועצה 5 :מה5 ,ג'?
אבי סמובסקי-חבר מועצה :אז בשביל מה הם כותבים דברים אחר כך,
שלום דראב-חבר מועצה5 :א' אופק חדש ,אופק חדש צריך לדון בזה בצורה מעמיקה .אני
ביקשתי ,אני כבר ביקשתי לפני ,גברת פרומה ,כבר ב 2/6-הגשתי שאילתא בנושא של אופק
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חדש ,אפילו לא טרחה לענות מה ,2/6-שאילתא על אופק חדש .אמרתי שישנם הורים
שמתנגדים לנושא הזה,
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :אז שלא...
שלום דראב-חבר מועצה :סליחה רגע ,אל תפריעי לי ,אל תפריעי לי,
משה סיני-ראש העיר :לא מחייב אותם...
שלום דראב-חבר מועצה :לא ,זה לא עובד ככה ,אז סליחה,
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :זה עובד רק ככה ,אם יש רוב...
שלום דראב-חבר מועצה :אז את לא,
משה סיני-ראש העיר :אתה ,יש כסף לאופק חדש.
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :זה לא תלוי לא בי ולא בו.
שלום דראב-חבר מועצה :אז את לא יודעת ,אז את לא יודעת במה מדובר.
משה סיני-ראש העיר :אתה כן ,אתה לא יודע ,אתה אין לך שמץ של מושג סלח לי להגיד
לך.
שלום דראב-חבר מועצה :אני נמצא בקהילת המורים ולא את,
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :אני נמצאת...
שלום דראב-חבר מועצה :ולוחצים אותם,
משה סיני-ראש העיר :טוב ,אתה לא רוצה ,נעלה את זה ב,2/9-
שלום דראב-חבר מועצה :בדיוק ,בדיוק.
משה סיני-ראש העיר :אין שום בעיה ,אנחנו רק עלולים להפסיד את הכסף בשביל זה.
שלום דראב-חבר מועצה :אין בעיה ,תפסיד,
משה סיני-ראש העיר ... :נפסיד את הכסף יהיה אופק חדש ולא יהיה בו כסף.
שלום דראב-חבר מועצה :אין שום בעיה,
משה סיני-ראש העיר :אתה תיקח את זה על האחריות שלך?
שלום דראב-חבר מועצה :כן כן כן.
משה סיני-ראש העיר :כמה זה?  407,000שקל מר דראב ,414 ,מה?
שלום דראב-חבר מועצה :אתה תדון בדברים בצורה...
משה סיני-ראש העיר :הבנתי ,תמשיכו ,תמשיך 417 ,אלף שקל.
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שלום דראב-חבר מועצה :א' ,א' לא .תגיד באינדקס מה שאתה רוצה ,אני אגיד מה שאני
רוצה בציבור שלי בודאי.
משה סיני-ראש העיר :תגיד מה שאתה רוצה בכל מקרה ,אין בעיה.
שלום דראב-חבר מועצה :אופק חדש זה משהו עקרוני,
משה סיני-ראש העיר :או.קיי .אני לא דן באופק חדש ,יש כסף,
שלום דראב-חבר מועצה :צריך לדון בו,
משה סיני-ראש העיר :יש כסף ,יש כסף ואתה עכשיו ,אתה עכשיו מטרפד חצי מיליון
שקל...
שלום דראב-חבר מועצה :אני ,אתה פשוט לא מבין מה אתה אומר,
משה סיני-ראש העיר :אני לא צריך להגיד לך ,אני לא נמצא פה,
שלום דראב-חבר מועצה :אתה בכלל מבין מה אתה אומר? לא שאלת תלמידים לא שאלת
מורים ,לא שאלת הורים האם הם רוצים או לא רוצים,
משה סיני-ראש העיר :עכשיו ,אתה בגללך  417אלף שקל,
שלום דראב-חבר מועצה :עלי ,כתפיי רחבות ידידי,
משה סיני-ראש העיר :לא נכנסים למערכת החינוך אין בעיה.
שלום דראב-חבר מועצה :כתפיי רחבות,
משה סיני-ראש העיר :כתפיים רחבות ,קח את זה על עצמך ,בבקשה.
שלום דראב-חבר מועצה :אני לוקח על עצמי ,אין שום בעיה.
שרי סלע-חברת מועצה :משה ,אחד ,המכתב כאן כמו שאנחנו רואים יצא ב 6/7-זה שהוא
הגיע לעיריית ראש העין באמת רק באוגוסט צריך לבדוק איפה היתה ,למה חודש שלם זה
הסתובב בדרך .חודשיים ,לא חודש ,חודש.
מיכאל מלמד-חבר מועצה :על מה את מדברת?
אבי סמובסקי-חבר מועצה :מכתב של משרד החינוך ,אישור.
שלום דראב-חבר מועצה :על מה את מדברת עכשיו שרי ,שרי?
אבי סמובסקי-חבר מועצה :על המכתב ,מה היא מדברת.
שרי סלע-חברת מועצה :שנייה ,שניים,
שלום דראב-חבר מועצה ... :בפעם הבאה.
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שרי סלע-חברת מועצה :זה נכון ,אם אופק חדש ,תראה ,זה נכון שזה תקציב משרד החינוך
וזה מאוד קל להגיע ,להצביע אני בעד ,אבל מצד שני צודק שלום ,ואני רוצה להוסיף ששלום
כתב אבל גם אני למחרת הפגישה שהיתה עם שרת החינוך ,גם אני הוצאתי מכתב וביקשתי
לקיים פה דיון עקרוני בנושא .מכיוון שלנו לא ברור באמת הרעיון שהציגה השרה ,יפה,
משה סיני-ראש העיר :או.קיי.
שרי סלע-חברת מועצה :מצד שני הועלו הערות כאן על ידי מורות ועל ידי מנהלים וכולם
ביחד עדיין לא הבנו שזה אכן מתקבל פה ומיושם .לכן להרים עכשיו את היד ולהגיד או.קיי.
משרד החינוך נותן את הכסף,
משה סיני-ראש העיר :התמיכה של אופק חדש לא תלויה במועצת העיר,
שרי סלע-חברת מועצה :אז אני לוקח ,שנייה שנייה,
משה סיני-ראש העיר :לא קיבלנו החלטה פה במועצת העיר בעד אופק חדש ולא קיבלנו
ההפך,
שלום דראב-חבר מועצה :זו הטעות שלך.
שרי סלע-חברת מועצה :זו בדיוק הבעיה,
משה סיני-ראש העיר :זה הטעות שלך ,זה הטעות שלך ,זה לא נושא למועצת העיר בכלל.
שלום דראב-חבר מועצה :אתה טועה ,אתה טועה.
משה סיני-ראש העיר :אתה טועה ואתה מטעה ,ואני לא נכנס לויכוח.
שלום דראב-חבר מועצה :אל תיכנס אל תתווכח,
משה סיני-ראש העיר :תעשה דיון אצלך בבית אצלך בבית על אופק חדש עם מי שאתה
רוצה,
שלום דראב-חבר מועצה :מה זה השטויות האלה דיון אצלי בבית?
משה סיני-ראש העיר :מה אתה רוצה מהחיים שלנו? מה אתה מקשקש? כן ,אצלך בבית,
שלום דראב-חבר מועצה :הבית שלי זה פה ,מועצת העיר ,זה הדיון.
משה סיני-ראש העיר :מועצת העיר היא לא אחראית על אופק חדש,
שלום דראב-חבר מועצה :זה הדיון ,אתה טועה ,אתה טועה,
משה סיני-ראש העיר :מי שרוצה ,מי שרוצה שלא ...אני לא אחראי ,אני יכול להחליט
כן ...או לא ..זה לא עניינך ,אני לא אחראי על אופק חדש.
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שלום דראב-חבר מועצה :לאלץ אותם ,יש פה לחץ כבד מצד המנהלים כלפי המורים וזה
לא יתכן.
משה סיני-ראש העיר :אתה לא תגיד לי איפה לדון ,זה לא המקום פה לדון על אופק חדש.
שלום דראב-חבר מועצה :אתה טועה.
משה סיני-ראש העיר :עוד מעט אני אדון פה על גדר הפרדה ועוד מעט אני אדון פה...
שלום דראב-חבר מועצה :כל מה שבתחום שלך אתה סוברני להחליט ,בודאי.
משה סיני-ראש העיר ... :הדבר שלנו,
שלום דראב-חבר מועצה :לדון לא ,אז מה כן?
משה סיני-ראש העיר :אני אדון עכשיו בתהליך המדיני פה? מה אתה מדבר?
שלום דראב-חבר מועצה :אז בשביל מה אתה פה?
משה סיני-ראש העיר :או.קיי .הבנתי.
שלום דראב-חבר מועצה :בשביל מה אתה פה?
משה סיני-ראש העיר :זה לא נושא לאופק חדש ,או.קיי.
שרי סלע-חברת מועצה :שלום סליחה ,אתה יודע מה משה? גם ברמת העדכון היה ראוי
שיהיה כאן מנהל אגף החינוך ויעדכן את מועצת העירייה.
משה סיני-ראש העיר :ברמת העדכון היה כנס של שרת החינוך שבאה לראש העין ועדכנה
את המורים ואת היית שם עד כמה שאני זוכר,
שרי סלע-חברת מועצה :אני הייתי שם ,חברי מועצה אחרים לא הוזמנו.
משה סיני-ראש העיר :יפה מאוד ,חבל שהם לא הוזמנו ,הם יכלו לבוא ,זה לא היה סודי,
זה לא היה סודי.
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :את מי הזמנת בכלל? את מי הזמנת?
משה סיני-ראש העיר :טוב ,התעוררת ,התעוררת?
שרי סלע-חברת מועצה :זה היה סודי כי זה עבר במייל...
משה סיני-ראש העיר :התעוררת? את צועקת לתוך הפלאפון או את צועקת עלינו? לא
הבנתי ,זה לתוך הפלאפון או אלינו?
שרי סלע-חברת מועצה :משה ,משה,
משה סיני-ראש העיר :טוב ,בבקשה ,טוב.
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שרי סלע-חברת מועצה :זה היה הזמנות פרטיות,
משה סיני-ראש העיר :הבנתי ,אתה לא רוצה ,כן,
שרי סלע-חברת מועצה :ואני הייתי שם כי אני הבאתי את עצמי לשם ,חברי מועצה לא
הוזמנו לכנס.
שלום דראב-חבר מועצה :סליחה,
משה סיני-ראש העיר :סליחה סליחה סליחה,
שלום דראב-חבר מועצה ... :דיון בנושא הזה,
משה סיני-ראש העיר :מר דראב ,מר דראב אני הבנתי אותך ,אתה את ועדת הכספים לא
מכנס כבר די הרבה זמן ,אתה לא רוצה,
שלום דראב-חבר מועצה :מחכה לתשובה,
משה סיני-ראש העיר :אתה לא רוצה את ה 500,000-שקל שיכנסו למחלקת החינוך,
שלום דראב-חבר מועצה :שאלתי שאלה את מר עמרני ומחכה לתשובה,
משה סיני-ראש העיר :אז כנראה...
שלום דראב-חבר מועצה :ברגע שתהיה לי תשובה ,ברגע שתהיה לי תשובה אני אשמח
לכנס ,אבל זה לא קשור לזה עכשיו ,זה לא קשור.
משה סיני-ראש העיר :אתה  417,000שקל,
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :מאשים את כל העולם ואשתו.
משה סיני-ראש העיר :עלולים ללכת לאיבוד.
שלום דראב-חבר מועצה :אין שום בעיה ,אין בעיה.
משה סיני-ראש העיר :אין בעיה ,לך אין בעיה.
שלום דראב-חבר מועצה :כן ,אין שום בעיה ,אין שום בעיה.
משה סיני-ראש העיר :או.קיי .בבקשה.
הערה :
סעי ף  5א שבסדר היום  :אישור תב " ר מס '  277עבור אופק חדש יצירת
סביבות עבודה למורים  ,ע " ס  ₪ 417,400במימון משרד החינוך  -לא עלה
לדיון  ,יעלה בדיון במליאת המועצה הבאה .

)מדברים יחד(
פיני דניאל-חבר מועצה :זה הזמן ...בבקשה.
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שלום דראב-חבר מועצה :אתה מוכן? אין לי בעיה ,לי אין בעיה .אם לך יש בעיה תגיד לי.
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :רגע 268 ,אתם בעד?
אבי סמובסקי-חבר מועצה :רגע ,רגע נראה את ההערות.
פיני דניאל-חבר מועצה :אני יורה בך.
אבי סמובסקי-חבר מועצה :רגע ,חבר'ה ...שיעורי בית 278 ,יש בעיה ,ב 278-אין לנו
התחייבות זה טוב שצביה אוטנר מנהלת גב לא יודע מה זה כותבת מכתב לראש העיר ,אבל
היא כותבת לו מפורשות ,אין לראות ,ואני מקריא מצטט טעות שלי ,אין לראות במכתב זה
התחייבות תקציבית והרשאה לצאת למכרז ו/או לחתום על חוזה .רק עם קבלת ההרשאה
התקציבית הרשות המקומית יכולה להתקשר .איפה ההרשאה? אני שואל איפה ההרשאה.
על סמך נייר של צביה אני יוצא לעבודה?
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :לא יוצאים לעבודה,
אבי סמובסקי-חבר מועצה :אז אני לא ,אז על מה אני מאשר על סמך נייר שאצלך?
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :אולי...
אבי סמובסקי-חבר מועצה :רגע ,אלונה,
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :לא מעניינים את...
אבי סמובסקי-חבר מועצה :אלונה אני גדול ,אני יודע...
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :אני אשמיע לך ,ועוד איך אני אשמיע לך.
אבי סמובסקי-חבר מועצה :אלונה ,אלונה,
)מדברים יחד(
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :לא נשמע ולא נברא.
אבי סמובסקי-חבר מועצה :אני מכיר ,אני מכיר את הנוהל של רחבעם ואני יודע שרחבעם
נוקט לא רק בזהירות ,הרבה פעמים הוא במשנה של המשנה זהירות .ולכן ,ולכן תמוה שיכול
להיות שזה פספוס של רויטל ,שהמסמך הזה יוצא לנו כהתחייבות תקציבית ,המסמך הזה
הוא לא התחייבות תקציבית ,אני מצטער .מ 22/7-היה צריך לדאוג מישהו שאני לא יודע מי
אחראי על זה בעניין ,להביא מאותו יגאל צרפתי ,לא יגאל צרפתי ,מאותו יהודה קיסר
הקודם את ההתחייבות התקציבית .נכון.
רחבעם חיים-גזבר העירייה :בדרך כלל התהליך של חצר לימודים הולכת במספר שלבים.
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שלב ראשון זה ישיבה רעיונית ,מאשרים עקרונית ,אחרי כן מגיע מכתב של גברת מנהלת
האגף שם,
אבי סמובסקי-חבר מועצה :ואחר כך מגיע קיסר.
רחבעם חיים-גזבר העירייה :אחרי שמאשרים וכו' ואז זה מגיע ,בדרך כלל עד היום ,עד
היום הרשאה זה רק בחתימתו של,
אבי סמובסקי-חבר מועצה :קיסר.
רחבעם חיים-גזבר העירייה :אין פה התחייבות תקציבית .אבל על פי התהליך של משרד
החינוך ועל פי הניסיון ,על פי ניסיון העבר השלב הבא זה תהיה הרשאה תקציבית.
שלום דראב-חבר מועצה :אבל גם בזה בכל מקרה,
אבי סמובסקי-חבר מועצה :אני שואל שאלה,
פיני דניאל-חבר מועצה :רחבעם ,ומתי רזי מצטלם באתר?
אבי סמובסקי-חבר מועצה :למה ב,22-
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :אבי,
פיני דניאל-חבר מועצה :בתהליך ,לא ,מה קרה לך?
אבי סמובסקי-חבר מועצה :למה מיולי לא הגיע התקציב?
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :איזה רזי ,איזה רזי?
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :המשך המכתב,
פיני דניאל-חבר מועצה :רזי קמינסקי.
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :רזי קמינסקי?
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :במקביל הם אומרים ,במקביל לזה...
פיני דניאל-חבר מועצה :אנחנו כל חברי מועצת העיר צריכים ללכת אתה למכרז.
אבי סמובסקי-חבר מועצה :לא נקודה ,לא לא לא לא ,לא נכון ,את לא קוראת עד הסוף .עם
המצאת חוזה חתום ומבוייל במקביל תועבר התחייבות תקציבית שלא הועברה .עם המצאת
חוזה חתום אחרי שהועבר התחייבות תקציבית אז תקבלי  ,50%מה הקשר?
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :מבקשים לקדם,
אבי סמובסקי-חבר מועצה :אבל את לא שומעת ,את לא קוראת טוב.
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :אני קוראת,
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אבי סמובסקי-חבר מועצה :איפה ההתחייבות התקציבית? זה מה שאני שואל.
שלום דראב-חבר מועצה ... :עולה כסף?
אבי סמובסקי-חבר מועצה :לא אכפת לי ,עוד חודש .תעשו ,תאשרו,
שלום דראב-חבר מועצה :אני מוכן גם לא לאשר.
)מדברים יחד(
משה בן טובים-חבר מועצה :בכפוף,
רחבעם חיים-גזבר העירייה :ברור לכם שלא היו ,לא אני לא ...שום דבר של משרד הפנים
לולא אני מצרף גם את ההרשאה התקציבית.
אבי סמובסקי-חבר מועצה :אבל אין לך.
רחבעם חיים-גזבר העירייה :כן ,אבל זה,
אבי סמובסקי-חבר מועצה :תקלה ,קורה.
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :אז זה בסדר ,אז אתם מאשרים כולם בעד?
משה בן טובים-חבר מועצה :כן ,תעשה...
שלום דראב-חבר מועצה :לא ,מיקי אמר שהוא נמנע.
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :רגע ,משה סיני?
משה סיני-ראש העיר :בעד.
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :בעד ,עדה?
עדה אהרון-חברת מועצה :על מה מדברים?
אירית נתן-מנכ"לית העירייה,278 :
פיני דניאל-חבר מועצה :לא יודעים מי נגד מי פה.
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :עדה אבי ,שרי?
שרי סלע-חברת מועצה :בעד.
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :פיני ואלונה?
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :בעד.
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :כולם בעד.
מיכאל מלמד-חבר מועצה :נמנע ,נמנע.
שלום דראב-חבר מועצה :מיכאל נמנע.

"חבר" – למען הרישום הטוב

150

פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מס'  121/11מיום 26/8/2008

אירית נתן-מנכ"לית העירייה :מיכאל נמנע.
החלטה מס' 4
סעיף  5ב' שבסדר היום :מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות תב"ר מס'  278עבור בי"ס
אפק שיפור סביבה לימודית ,ע"ס  ₪ 240,000במימון משרד החינוך ו ₪ 160,000 -במימון
עירייה ,סה"כ תקציב .₪ 400,000
בעד (9) :משה סיני ,עדה אהרון ,שלום דראב ,שרי סלע ,אלונה דור-קולן ,אבי סמובסקי,
יעקב אדמוני ,פיני דניאל ,משה בן טובים.
נמנע (1) :מיכאל מלמד.
יצא (4) :סיגל שיינמן ,יגאל יוסף ,מתי יצחק ,זכי קוממי.

פיני דניאל-חבר מועצה :תכניס בפרוטוקול...
משה סיני-ראש העיר :קדימה  279רחבעם,
פיני דניאל-חבר מועצה :נמצא באולם.
שרי סלע-חברת מועצה :זהו ,הורדתם את זה מסדר היום.
משה סיני-ראש העיר :לא הורדנו,
רחבעם חיים-גזבר העירייה,279 :
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :לא מפריע לו בכלל.
שרי סלע-חברת מועצה :מאיזה כסף? מאיזה כסף?
משה בן טובים-חבר מועצה :אלונה ,בבקשה אלונה.
משה סיני-ראש העיר :בבקשה כן.
רחבעם חיים-גזבר העירייה :מדובר על עבודות ,דרך אגב זה בין התב"רים הבודדים
שאנחנו לא רוצים להוציא את הכסף ואנחנו חייבים להוציא .זה על פי הצורך הפנימי .פה
מדובר בדרך כלל בעבודות ביוב ותחזוקת ביוב ,למשל שטיפת קווים שחייבים בשביל זה
תב"ר.
שלום דראב-חבר מועצה :זה ה 150 ,150-של זה?
מיכאל מלמד-חבר מועצה :אני מצביע מה שעדה אומרת .מה שעדה אומרת אני מצביע.
רחבעם חיים-גזבר העירייה :היום ,היות היות ו,
משה סיני-ראש העיר :שקט חברים.
רחבעם חיים-גזבר העירייה :היות וכל ההיטלים ,כל ההיטלים של מים וביוב הם היטלים
יעודיים ,אך ורק לצורך עבודות ביוב ומים ,ויש לנו צרכים שמתגלים אחת לחודש ,אחת
לשבוע ,אחת לשבועיים ,אז אנחנו מבקשים ,נכון לעכשיו יש לנו כבר כמה וכמה הוצאות
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צפויות ,אך ורק בנושא של תחזוקת הביוב של שטיפת קווים ,שזה בסביבות ה,200-
מיכאל מלמד-חבר מועצה :טוב ,כולם בעד ,נו,
רחבעם חיים-גזבר העירייה 200,000 :שקלים,
מיכאל מלמד-חבר מועצה :יאללה עזוב די,
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :או.קיי .כולם בעד?
מיכאל מלמד-חבר מועצה :אני רק רוצה התייחסות ...תמיכות.
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :פיני פיני ,פיני אתה בעד?
משה סיני-ראש העיר :בעד ,בעד.
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :הביוב ,כולם בעד.
פיני דניאל-חבר מועצה :אני בעד ביוב...
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :בעד? כולם בעד.
החלטה מס' 5
סעיף  5ג' שבסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד תב"ר מס'  279עבור עבודות
ביוב ותשתיות ,ע"ס  ₪ 1,000,000במימון העירייה.
בעד (10) :משה סיני ,עדה אהרון ,שלום דראב ,שרי סלע ,אלונה דור-קולן ,אבי סמובסקי,
יעקב אדמוני ,מיכאל מלמד ,פיני דניאל ,משה בן טובים.
יצא (4) :סיגל שיינמן ,יגאל יוסף ,מתי יצחק ,זכי קוממי.

אבי סמובסקי-חבר מועצה :רק הערה לזה לפני עוד שני תב"רים .מיליון שקל ,מקודם רבנו
שעתיים על  150,000שקל .כשמבקשים תב"ר של מיליון שקל רצוי ,מומלץ שיהיה פירוט מה
עומד מולו .אמר הגזבר שלפחות חלק גדול מהמיליון שקל יש עליו כבר עוד תכנונים .אז לא
ברמה של תוכנית אבל לפחות ברמה של טעות .למשל ,אני יודע איך קוראים לרחוב ההוא
שדיברת עליו עדה?
מיכאל מלמד-חבר מועצה :רחוב רשי ,רחוב רשי.
אבי סמובסקי-חבר מועצה :נו,
עדה אהרון-חברת מועצה :לא זוכרת.
אבי סמובסקי-חבר מועצה :יש איזה רחוב,
מיכאל מלמד-חבר מועצה :מה עם רחוב רשי באמת?
אבי סמובסקי-חבר מועצה :למשל החלפת הביוב ברחוב זה ,תוספת זה,
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מיכאל מלמד-חבר מועצה :איפה עמוס? עמוס,
משה סיני-ראש העיר :טוב ,הערה ,צריך לקחת לתשומת לב ,בסדר.
מיכאל מלמד-חבר מועצה :שנייה שנייה ,רחבעם ,רגע רגע ,יש פתרון לאיש שיושב פה עמוס
עטר? אני מבין שהנושא שלו תקוע ,מה? תעני ,אני לא שומע ,תעני בקול.
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :אמרתי ,הוא יודע שהוא לא תקוע.
מיכאל מלמד-חבר מועצה :הכסף הזה ,יש בעיה כספית?
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :לא.
משה סיני-ראש העיר :טוב ,הלאה ,לתב"רים האחרים.
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :תב"ר  ,280כי עוד לא הגיעו לאזור שם ,תב"ר 280
שאישרתם קודם זה סימון כבישים ותב"ר ,הגדלת תב"ר  274הנגשת בית ספר נופים שהסך
הכל זה  80,000עכשיו זה תוספת .30
אבי סמובסקי-חבר מועצה :לא הבנתי,
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :יש תב"ר  280של משרד החינוך ,משרד החינוך ה,274-
אבי סמובסקי-חבר מועצה :תוספת,
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :הנגשת בית ספר ...ותב"ר  280של  133,916זה ...70%
שרי סלע-חברת מועצה :אני בעד ,לפני התב"רים אני חייבת.
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :אז את בעד ,או.קיי.
אבי סמובסקי-חבר מועצה :רגע ,מה זה ?280
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :אמרתי אבי ,סימון כבישים.
אבי סמובסקי-חבר מועצה :סימון כבישים ומימון?
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :אמרתי ,משרד התחבורה ,70%
משה סיני-ראש העיר :בעד ,שלום בעד ,כולם בעד.
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :אז כולם בעד?
)מדברים יחד(
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :חברים ,כולם בעד.
משה סיני-ראש העיר :כולם בעד.
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החלטה מס' 6
תב"רים שהועלו מחוץ לסדר היום:
מליאת המועצה מאשרת פה אחד את התב"רים המפורטים להלן:
 תב"ר מס'  280עבור סימון כבישים והתקני בטיחות  ,2008ע"ס  ₪ 93,741במימון משרדהתחבורה ו ₪ 40,175 -במימון עירייה ,סה"כ תקציב .₪ 133,916
 הגדלת תב"ר מס'  274עבור הנגשת בי"ס נופים לליקויי שמיעה ,ע"ס  ₪ 35,000במימוןמשרד החתבורה ,סה"כ תקציב קודם  ,₪ 45,000סה"כ תקציב .₪ 80,000
בעד (10) :משה סיני ,עדה אהרון ,שלום דראב ,שרי סלע ,אלונה דור-קולן ,אבי סמובסקי,
יעקב אדמוני ,מיכאל מלמד ,פיני דניאל ,משה בן טובים.
יצא (4) :סיגל שיינמן ,יגאל יוסף ,מתי יצחק ,זכי קוממי.
מיכאל מלמד-חבר מועצה :מה עם התמיכות משה סיני?
משה סיני-ראש העיר :מיקי רצית...
מיכאל מלמד-חבר מועצה :תמיכות ,תמיכות לעיקולים של חשבונות .שבו רגע ,שבו,
נושאים חשובים.
עדה אהרון-חברת מועצה :איזה נושאים?
מיכאל מלמד-חבר מועצה :עיקולים של חשבונות של תושבים,
משה סיני-ראש העיר :טוב ,לגבי תמיכות בואו נאמר ככה .מאחר ו,
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :הורידו ,בשבוע הבא...
משה סיני-ראש העיר :טוב ,לגבי ,חברים לגבי תמיכות,
מיכאל מלמד-חבר מועצה :ואם אפשר להתייחס באמת למקרה של התושב הזה ,כי אני
מבין שיש שמה בעיה רצינית ,אז תגידו איפה זה עומד ,מה הבעיה?
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :אין שום בעיה ,אנחנו אמרנו.
מיכאל מלמד-חבר מועצה :אז למה זה לא מבוצע?
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :כי עדיין רחוב רשי עם כל הכבוד לא הגיע לאזור של
ההתחברות שלו,
משה סיני-ראש העיר :בקטע שלו ,שהוא יגיע לקטע שלו .טוב,
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :אז אנחנו קשרנו את זה ,עם כל הכבוד לאתר ,דיברנו אתך,
והסברנו לך ,וזה לא יעזור אם תבוא לפה שנזרז את העניין.
משתתף בדיון :סליחה ,לא לא ברשותך ,אם כבר מדברים על זה אז ...התושבים שמה
סובלים,
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :יש עוד הרבה רחובות בראש העין שתושבים סובלים.
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מיכאל מלמד-חבר מועצה :תני לו לדבר רגע,
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :בסדר ,אני שומעת אותו,
משתתף בדיון :לרחוב רשי זה הפרש גבהים עצום בכלל ,זה לא קשור .זה שיגאל...
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :אז המהנדס ...את זה.
משתתף בדיון :זה שיגאל אומר לי שאנחנו נבדוק ונבדוק כל שלושה חודשים ,לא
יודע מה להגיד.
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :כל אחד עם הקצב שלו.
משתתף בדיון :אבל אני חושב שיכולים תוך שבוע ...ב 70-מטר מדובר ,סך הכל  70מטר,
פשוט שמו גגונים על זה כבר חמש שנים.
מיכאל מלמד-חבר מועצה :אבל עכשיו הצבענו על מיליון שקל ,אם אין לך כסף...
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :אמרתי לו ,ברגע שיגיעו לאזור שלו,
משתתף בדיון :אבל הזקנה הזאת שהיא לא זכתה הזקנה קיבלו החלטה ככה
בקריצת עין .הזקנה ,שהיה לה שיטפון ,הצפה בתוך הבית ,את קיבלת החלטה מיידית ,ואני
לא מבין עכשיו,
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :גם לגביך קיבלנו החלטה מיידית.
מיכאל מלמד-חבר מועצה :אבל אתם מקבלים החלטות לדחות לא לקבל ,לטפל לו בבעיה,
מה העניין?
משה סיני-ראש העיר :טוב.
משתתף בדיון ... :שיכנס תוך שבוע ,אפשר לעשות את זה.
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :יגאל יכנס עם הקבלן שלו בקצב שהוא תכנן.
משתתף בדיון :זהו ,זה הבעיה.
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :אז זה יקח עוד ,הם כבר נכנסו לרשי ,זה לא ,זה לא נזקים
זה החלפה ,סידור כל הביוב צריך לחבר אותו לראשי בצורה,
פיני דניאל-חבר מועצה :זה הפתרון שאנחנו נותנים לבן אדם שסובל מהביוב כל שני
וחמישי.
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :יש לך כאלה עשרה,
פיני דניאל-חבר מועצה :אני שואל ...לפתור את הבעיות האלה? אתם מבקשים 150,000
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שקל לתימנה במקום לפתור את הבעיות האלה? תתביישו לכם.
שלום דראב-חבר מועצה :בואו נציע  150,000שקל,
פיני דניאל-חבר מועצה :תתביישו לכם .של תימנה תקחו לזה.
שלום דראב-חבר מועצה :נכון נכון.
פיני דניאל-חבר מועצה :פשוט תתביישו לכם אין מילה אחרת.
משה סיני-ראש העיר :טוב ,חברים ,טוב תודה ...תודה .אנחנו שאל מיקי,
משה בן טובים-חבר מועצה :זה הרבה כסף,
שלום דראב-חבר מועצה :כמה זה?
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :אבל זה יבוצע אני לא מבינה מה הסיפור? הובטח לו שזה
יבוצע וזה יבוצע.
פיני דניאל-חבר מועצה :בשבזי היה צריך  500,000מצאתם בלי בעיה ...בשבזי היה צריך
 500,000מצאתם בלי בעיה 45 .שבזי ,היה..
מיכאל מלמד-חבר מועצה :למה אתה ,משה,
משה סיני-ראש העיר :לא נותנים ,כל אחד מדבר על נושא אחר.
רחבעם חיים-גזבר העירייה :עוד לא פתרנו את זה.
פיני דניאל-חבר מועצה :פתרתם,
משה סיני-ראש העיר :טוב ,לגבי תמיכות ,מאחר ואנחנו עומדים בתכנון התקציבי וגם
בצפי ההכנסות של הרשות המקומית ,אני לא רואה שום בעיה ויתקן אותי הגזבר ,בעמידה
בכל המחוייבות שלנו בתקציב התמיכות ,סליחה,
שלום דראב-חבר מועצה :כן אבל למה זה מתעכב?
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :כי עדיין לא קיבלנו את החומרים,
משה סיני-ראש העיר :כי זה היבטים טכניים,
עו"ד פרומה פורת-יועמ"ש לעירייה :לא מגישים ,אנשים...
מיכאל מלמד-חבר מועצה :הארכתם את זה ,נגמרה ההארכה .נגמרה ההארכה.
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :לדעתי אתם צריכים לקבל החלטה האם אנחנו מביאים את
כל התמיכות לכאן ביחד או שכל מי ,זאת אומרת להביא את זה בשלבים ,כל מי שהגיש
להכניס את האישורים לפה .אין לי בעיה.
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מיכאל מלמד-חבר מועצה :למה לעכב אחרים ,מה הבעיה?
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :כי הם צריכים להביא לנו את האישורים.
פיני דניאל-חבר מועצה :אבל מה שאת עושה ,מה שאת עושה זה פשוט פשע.
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :למה?
פיני דניאל-חבר מועצה :עוד מעט אין מועצת עיר ,יש את כל החגים באוקטובר,
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :אבל הם לא העבירו אישורים ,מה אתה רוצה שאני אעשה?
מיכאל מלמד-חבר מועצה :אז תביאי ...שהוא יאשר ,מה הבעיה?
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :אז להביא,
פיני דניאל-חבר מועצה :לא יהיו ישיבות עוד מעט ,על מה אתם מדברים?
יעקב אדמוני-חבר מועצה :זה כפוף ,אבל כפוף ,כפוף,
יעקב אדמוני-חבר מועצה :אירית זה כפוף.
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :אדמוני ...פיני פיני ,תפסיקו ...אנחנו באמת,
פיני דניאל-חבר מועצה :לא יהיו ישיבות,
)מדברים יחד(
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :שאלתי ,אתם רוצים להביא את זה,
מיכאל מלמד-חבר מועצה :מה הבעיה?
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :שרוב האנשים,
פיני דניאל-חבר מועצה :באוקטובר לא יהיו ישיבות.
מיכאל מלמד-חבר מועצה :מי שנתן שיקבל,
פיני דניאל-חבר מועצה :אין ,כל החגים שם.
אירית נתן-מנכ"לית העירייה :פיני ,אני לא יכול להעביר למכבי כסף כי עדיין לא העבירו
את כל האישורים.
פיני דניאל-חבר מועצה :אז מכבי אל תעבירי ,כל האחרים...
)מדברים יחד(
משה סיני-ראש העיר :מה היתה השאלה הבאה?
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :מיכאל הוא מדבר אתך,
משה סיני-ראש העיר :שאלה הבאה.
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אירית נתן-מנכ"לית העירייה :אני מקווה...
אבי סמובסקי-חבר מועצה :מה השאלה מיכאל?
מיכאל מלמד-חבר מועצה :הנושא הבא,
משה סיני-ראש העיר :רחבעם ,אתה רוצה להתייחס לעיקולים?
מיכאל מלמד-חבר מועצה :מדיניות עיריית ראש העין בנושא העיקולים.
משה סיני-ראש העיר :בבקשה רחבעם.
רחבעם חיים-גזבר העירייה :המדיניות היא שכל מי שצובר חוב,
מיכאל מלמד-חבר מועצה :איזה סכום?
רחבעם חיים-גזבר העירייה :לא קשור לסכום עכשיו.
אלונה דור-קולן-חברת מועצה :מה זה לא קשור לאיזה סכום? רגע ,תגיד אולי מה זה
קשור.
משה סיני-ראש העיר :אתם שואלים וגם עונים? לא הבנתי.
פיני דניאל-חבר מועצה :דין פרוטה כדין מאה.
רחבעם חיים-גזבר העירייה :בדרך כלל מי שצובר חוב לפחות שני חיובים ,שני חיובים זה
אומר ארבעה חודשים ,ולא מגיב ,לא מגיב לפניות של העירייה ,שולחים לו התראה ראשונה
התראה שנייה והתראת עיקול ולא מגיב אז עושים לו עיקול .עכשיו ,בעבר ,נכון שבעבר היתה
איזושהי ,לפני חמש שנים היתה איזושהי הנחיה שמעקלים מעל  5,000ומעלה ,ואז נוצרה
איזושהי תופעה ,שעד שמתבצע עיקול או אכיפה אז אנשים כבר צברו  10,000 ,5,000שקלים,
שאז באמת כשאתה עושה להם עיקול קשה להם לשלם .לכן המדיניות היא שכמה שיותר
קרוב לסגירת החוב ,שני חיובים אז סביר מאוד ,אז מתחילים התהליכים .אבל לפני כן יש
תהליכים ,מודיעים להם פעם ראשונה ,פעם שנייה,
פיני דניאל-חבר מועצה :אתם צודקים במאת האחוזים.
רחבעם חיים-גזבר העירייה ... :מתקשרים ,עכשיו אגב ,ישנם מצבים שתושבים באים
לגבייה ואומרים ,יש לנו עכשיו מצב קשה ,אנחנו רוצים להמתין.
פיני דניאל-חבר מועצה ... :גם את זה.
רחבעם חיים-גזבר העירייה :אין לנו בעיה ,מתי ,מתי אתה רוצה לבוא בעוד חצי שנה
לשלם? תבוא בעוד חצי שנה ,אבל אם מישהו מתעלם מאתנו לחלוטין אנחנו עושים את
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האכיפות,
פיני דניאל-חבר מועצה :אתם מאה אחוז.
משה בן טובים-חבר מועצה :רגע סליחה ,אני רוצה להגיד משהו .קודם כל החיובים למעלה
 1,000שקלים 1,000 ,שקלים זה חודש אחד ....של חודש אחד .דבר שני ,רגע סליחה ,אני ישלי אסמכתאות ביד.
דבר שני ,זה גם עולה  260שקלים לאותו תושב .דבר שלישי גורמים לכך שהתושב יהיה
מוגבל בבנק .יש פה מישהי מרחוב יהודה הלוי בת שמונים הפכתם אותה להיות מוגבלת,
חשבון חשמל חזר לה ,טלפון חזר ,הכל חזר כי הפכתם אותה בתוך יום אחד,
מיכאל מלמד-חבר מועצה :אתה הורס את הבן אדם לגבי.
פיני דניאל-חבר מועצה :רגע חבר'ה אנחנו לא שומעים נו מה קרה לכם?
מיכאל מלמד-חבר מועצה :מה ,ואם הוא נפל לי עכשיו לאיזה חודש בעייתי?
פיני דניאל-חבר מועצה :אז הוא מדבר אתו והוא מקל עליו.
מיכאל מלמד-חבר מועצה :אתה מגביל אותו ,אתה לא מבין.
פיני דניאל-חבר מועצה :אבל הוא מקל עליו,
מיכאל מלמד-חבר מועצה :מה אתה ,אתה יכול לבוא אליו ,הוא יש לו זמן עכשייו...
משה בן טובים-חבר מועצה :חוץ מזה אתה יודע מה? רגע רגע ,חוץ מזה ...אני אגיד לך מה,
יש אנשי רווחה יש קשישים....
משתתף בדיון :בסדר ,תסבירו מצב של הכבישים,
משה בן טובים-חבר מועצה :תבוא לקראתם קצת אני לא אומר ,אבל ...רגע רגע לא ,שובר
אחד זה  1000שקלים רגע,
משתתף בדיון :לא...
משה בן טובים-חבר מועצה :מעל  1,000שקלים אני אוכיח לך .שובר אחד זה  1,000שקלים
פה בראש העין .לכן מה אני אומר? אני אומר שחייבים לבוא לקראתם ,כי לשלוח מכתבים,
כן לעשות...
מיכאל מלמד-חבר מועצה :אבל מה?
משה בן טובים-חבר מועצה :התושב...
מיכאל מלמד-חבר מועצה :בוא נקבע סכום.
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משה בן טובים-חבר מועצה :אתה הופך אותו למוגבל.
אבי סמובסקי-חבר מועצה :אני שולח מכתב פעמיים שלוש ,במידה,
משה בן טובים-חבר מועצה :לא נמצא בארץ ,יש כל מיני בעיות...
רחבעם חיים-גזבר העירייה :שיבוא לדווח ,שיבוא לדווח ,שיגיד בעוד חודשיים אני
אשלם...
משה בן טובים-חבר מועצה :אני לא מכיר מדיניות כזו לא במס הכנסה לא במע"מ ,לא
באף ...ממשלתי שמעקלים חשבון של בנק של  1,000שקלים ,לא מכיר דבר כזה.
רחבעם חיים-גזבר העירייה :אז אני יכול לחדש לך ,שאנחנו קיבלנו עיקול על  300שקלים,
אנחנו עיריית ראש העין בטעות קיבלנו עיקול...
משה בן טובים-חבר מועצה :אי אפשר ,אני בעד ...הגבייה אבל צריך לבוא אנחנו לקראת
התושבים ולא לבוא,
רחבעם חיים-גזבר העירייה :מה זה לקראת ,מה זה לקראת?
משה בן טובים-חבר מועצה :על  1,000שקלים ,שלושה ארבעה שוברים מקובל עלי ,לא...
וגם מי ,תלוי אם זה קשישים,
)מדברים יחד(
משה בן טובים-חבר מועצה :רגע ,אסור לעקל ...בראש ובראשונה על פי חוק ואתם
הותרתם לתושב מלכי ישראל.
רחבעם חיים-גזבר העירייה :איפה יש חוק כזה ,איפה יש חוק כזה?
משה בן טובים-חבר מועצה :אני אומר לך שכן יש ,אני אומר לך שכן.
רחבעם חיים-גזבר העירייה :כשהוא אומר ...חייב לשלם את הארנונה ,את המים שהוא
חייב לשלם?
משה בן טובים-חבר מועצה :אתם גורמים להפוך את התושב למוגבל ,זו הבעיה.
רחבעם חיים-גזבר העירייה :אני לא הופך אותו למוגבל הפוך,
משה בן טובים-חבר מועצה :כן ,עובדה,
פיני דניאל-חבר מועצה :שישלם שישלם,
משה בן טובים-חבר מועצה :מישהו פה לא משלם? באמת ,תפסיקו.
פיני דניאל-חבר מועצה :הנה ,אתה רואה...
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משה בן טובים-חבר מועצה :שובר אחד,
פיני דניאל-חבר מועצה :אף חד ...לא קיבל אישור.
מדברים יחד
פיני דניאל-חבר מועצה :כי אני קיבלתי התראה לעיקול בטעות גם.
משתתף בדיון :אף אחד לא מעזב...
)מדברים יחד(
משה בן טובים-חבר מועצה :מה המדיניות של ראש העיר? תשאל מדיניות ותשמע מה ראש
העיר אומר.
מיכאל מלמד-חבר מועצה :אם היית בחוץ לארץ,
משה בן טובים-חבר מועצה :אני רוצה לשמוע ,רגע רגע ,הוא קובע מדיניות ,מה ראש
העין...
משה סיני-ראש העיר :חברים אני לא ,סליחה ,אני לא קובע מדיניות איפה שיש חוקים.
מיכאל מלמד-חבר מועצה :אז אנחנו נקבע ,אנחנו ,אין פה חוקים ,אין פה חוקים.
אין חוקים ,החוק לא אומר לעקל חשבון לבן אדם.
משה סיני-ראש העיר :החוק אומר שהתושבים,
)מדברים יחד(
משה סיני-ראש העיר :מספיק עם זה,
מיכאל מלמד-חבר מועצה :יש פה ,אתה יונק את זה מצו הארנונה?
משה סיני-ראש העיר :החוק אומר ,חברים ,סליחה ,סליחה,
מיכאל מלמד-חבר מועצה :אתה מקבל את הדו"ח מצו הארנונה? כי מועצת העיר מחליטה
עליו ,נחליט גם על אכיפה.
משה סיני-ראש העיר :אני ,כשאני...
מיכאל מלמד-חבר מועצה :אני רוצה לדעת איך אתה יכול,
משה סיני-ראש העיר :אני חייב לומר לכם,
מיכאל מלמד-חבר מועצה :איך אתה יכול לעקל חשבון.
משה סיני-ראש העיר :סליחה ,כשנכנסתי לתפקידי פה ,אני חייב לומר לכם שהיו פה
עשרות של אנשים עם חובות מאוד מאוד גבוהים שבין  ,20אתה זוכר מה שהיה ,בין  20ל-
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 132,000שקל ,שבאו סליחה ,שבאו לפה ואמרו לנו ,אמרו לי ,אני שואל אותם איך קיבלתם
את החוב הזה מה זה הדבר הזה? אני מבין  10,000 ,5,000אמרו לי הגענו לפה היה בסדר,
אמרו לנו ככה אי זה זה ,ככה זה נשאר .עכשו ,אתם חושבים שככה עושים טובים לתושבים?
אני מודיע לכם שככה אתם תוקעים אותם ,סליחה ,ככה אתם תוקעים אותם מחוב של
 5,000שקל זה צומח ל 14-ול 15-ול 25,000-שקל בגלל ריבית והצמדה,
פיני דניאל-חבר מועצה ... :שובר אחד זה לא תקין זה הכלכלה.
משה סיני-ראש העיר :ואחר כך ,ואחרי זה ,ותאמין משה בן טובים.
משה בן טובים-חבר מועצה :מעל  1,000שקלים.
משה סיני-ראש העיר :אחרי זה ,סליחה סליחה,
פיני דניאל-חבר מועצה :אבל הוא לא יודע מה המדיניות.
משה סיני-ראש העיר :סליחה לכן עבודה סליחה,
משה בן טובים-חבר מועצה ... :בעיקולים מעל  1,000שקל.
משה סיני-ראש העיר :שיטת העבודה הנכונה היא ,שיטת העבודה הנכונה היא שהמערכת
המקצועית ,סליחה ,סליחה,
פיני דניאל-חבר מועצה :תבדוק את זה פעם ,אולי מישהו לא הבין ...שלך.
משה סיני-ראש העיר :אתם רציתם תשובה אני נותן לכם התשובה .שיטת העבודה הנכונה
היא שהמערכת המקצועית עולה על אנשים שהם לא משלמים .שני שוברים ,לא מדבר על
שובר אחד ,שני שוברים זה כבר שני שוברים .שולחים להם מכתבים ,מתריאים להם,
אומרים להם חבר'ה אם יש לכם בעיה אנחנו מוכנים ברגישות לבוא לקראתם אבל תדעו
לכם ,תדעו,
שלום דראב-חבר מועצה :אין רגישות ,אל תדבר את על גמישות.
משה סיני-ראש העיר :יש רגישות ,אני יודע שיש רגישות.
שלום דראב-חבר מועצה :אין רגישות ,אם אתם הולכים לבד  80שולחים לה עיקול של
 1,000שקלים אין רגישות,
משה סיני-ראש העיר :טוא אז לפעמים,
שלום דראב-חבר מועצה :על זה אני מדבר על רגישות ,על החוסר רגישות.
משה סיני-ראש העיר :רגע ,לפעמים ,אתה יודע מה? אנחנו מערכת ,יכול להיות ,אנחנו
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מערכת שלא מחוסנת גם,
משה בן טובים-חבר מועצה :אז תשנה את זה ,תשנה את זה,
משה סיני-ראש העיר :לא מחוסנת ,סליחה ,לא מחוסנת...
משה בן טובים-חבר מועצה :אני ,יש ,קודם כל קשישים נכים רווחה אני אומר,
משתתף בדיון :אז מה ,שהם יצברו חובות.
משה בן טובים-חבר מועצה :אני לא אומר ,אני לא אומר,
משה סיני-ראש העיר :אתה יודע מה קורה? אחר כך,
משה בן טובים-חבר מועצה :אנשים חלילה ...לא ,אני אומר מעל  1,000שקלים,
)מדברים יחד(
מיכאל מלמד-חבר מועצה :במדיניות הזאת משה סיני אתה הורס לאנשים את החיים זה
מה שאני רואה.
משה סיני-ראש העיר :אני מציל להם את החים לדעתי.
מיכאל מלמד-חבר מועצה :אתה הורס להם את החיים.
משה סיני-ראש העיר :אני מציל להם את החיים.
פיני דניאל-חבר מועצה :אתם טועים מיכאל,
משה סיני-ראש העיר :אני מציל להם את החיים .במדיניות הזאת הופך אנשים לפרזיטים.
)מדברים יחד(
פיני דניאל-חבר מועצה :מה ,זהו? מה ,התחלנו להנות ,בוא נמשיך.
)מדברים יחד(
פיני דניאל-חבר מועצה :לא ,אתה לא בשיא ,ידעת שעובר חצות צריך להביא פיצות זה לא
בסדר.
)סוף הקלטה(
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דף ריכוז החלטות
החלטה מס' :1
סעיף  3שבסדר היום:
אישור הסדרי תנועה – תוכנית כחול לבן באזור תעשיה הישן.
בעד (1) :משה סיני.
נגד(10) :עדה אהרון ,שלום דראב ,שרי סלע ,אלונה דור-קולן ,אבי סמובסקי ,מיכאל
מלמד ,פיני דניאל ,מתי יצחק ,משה בן טובים ,זכי קוממי.
נמנע (2) :יעקב אדמוני ,יגאל יוסף.
יצאה (1) :סיגל שיינמן.
החלטה :נדחה ברוב קולות.
החלטה מס' 2
סעיף  2שבסדר היום:
אישור תב"רים רב שנתיים בהתאם לנספח א' המצורף.
בעד (3) :משה סיני ,עדה אהרון ,פיני דניאל.
נגד (7) :שלום דראב ,שרי סלע ,אלונה דור-קולן ,אבי סמובסקי ,מיכאל מלמד ,משה בן
טובים ,זכי קוממי.
נמנע (2) :יעקב אדמוני ,יגאל יוסף.
יצא (2) :סיגל שיינמן ,מתי יצחק.
החלטה :נדחה ברוב קולות.
החלטה מס' 3
סעיף  4שבסדר היום:
אישור ביטול הפקעה החזרת קרקע למינהל מקרקעי ישראל עקב שינוי ייעוד גוש 4271
חלקה  ,149ח"ח  148 ,145ו.209 -
החלטה :המשך דיון במליאת המועצה הבאה.
החלטה מס' 4
סעיף  5ב' שבסדר היום :אישור תב"ר מס'  278עבור בי"ס אפק שיפור סביבה לימודית,
ע"ס  ₪ 240,000במימון משרד החינוך ו ₪ 160,000 -במימון עירייה ,סה"כ תקציב
.₪ 400,000
החלטה :מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות את התב"ר המפורט לעיל.
בעד (9) :משה סיני ,עדה אהרון ,שלום דראב ,שרי סלע ,אלונה דור-קולן ,אבי סמובסקי,
יעקב אדמוני ,פיני דניאל ,משה בן טובים.
נמנע (1) :מיכאל מלמד.
יצא (4) :סיגל שיינמן ,יגאל יוסף ,מתי יצחק ,זכי קוממי.
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החלטה מס' 5
סעיף  5ג' שבסדר היום :אישור תב"ר מס'  279עבור עבודות ביוב ותשתיות ,ע"ס 1,000,000
 ₪במימון העירייה.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את התב"ר המפורט לעיל.
בעד (10) :משה סיני ,עדה אהרון ,שלום דראב ,שרי סלע ,אלונה דור-קולן ,אבי סמובסקי,
יעקב אדמוני ,מיכאל מלמד ,פיני דניאל ,משה בן טובים.
יצא (4) :סיגל שיינמן ,יגאל יוסף ,מתי יצחק ,זכי קוממי.
החלטה מס' 6
תב"רים שהועלו מחוץ לסדר היום:
אישור התב"רים המפורטים להלן:
 תב"ר מס'  280עבור סימון כבישים והתקני בטיחות  ,2008ע"ס  ₪ 93,741במימון משרדהתחבורה ו ₪ 40,175 -במימון עירייה ,סה"כ תקציב .₪ 133,916
 הגדלת תב"ר מס'  274עבור הנגשת בי"ס נופים לליקויי שמיעה ,ע"ס  ₪ 35,000במימוןמשרד החתבורה ,סה"כ תקציב קודם  ,₪ 45,000סה"כ תקציב .₪ 80,000
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את התב"רים המפורטים לעיל.
בעד (10) :משה סיני ,עדה אהרון ,שלום דראב ,שרי סלע ,אלונה דור-קולן ,אבי סמובסקי,
יעקב אדמוני ,מיכאל מלמד ,פיני דניאל ,משה בן טובים.
יצא (4) :סיגל שיינמן ,יגאל יוסף ,מתי יצחק ,זכי קוממי.

__________________
אירית נתן
מנכ"לית העירייה

__________________
משה סיני
ראש העיר
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