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סדר יום:
 . 1אישור התב"רים כמפורט להלן:
א .אישור תב"ר מס'  1333עבור ציוד וריהוט לכיתות חדשות נתיבות
משה ,ע"ס  ₪ 223,322במימון מפעל הפיס.
ב .אישור תב"ר מס'  1333עבור אופק חדש אולפנת זבולון ,ע"ס ₪ 33,222
במימון משרד החינוך.
ג .איש ור תב"ר מס'  1333עבור אופק חדש תיכון דתי עתיד ,ע"ס 33,222
 ₪במימון משרד החינוך.
הצעות לסדר היום של חבר המועצה רזיאל אחרק :
 להעביר את המחלקה הווטרינרית מרחוב זכריה משה לרחוב המרץ במקוםרשות החנ יה ואת רשות החניה להעביר למשרדי המחלקה הווטרינרית -
הצרחה.
 פתרון מצוקת החניה במתחם הרחובות גלוסקא ,סופר והעצמאות.הצעות לסדר היום של חבר המועצה עופר בביוף :
 עריכת כנס מתגייסים עירוני בחודש יוני הקרוב. דיון וניתוח תוצאות מבחני המיצ"ב בעיר ראש העין.בישיבה זו יינתן מענה לשאילתות של רזיאל אחרק בנושאים :
 מהם אחוזי גביית הארנונה בשכונות החדשות בנפרד ובשכונות הוותיקותבנפרד לשנים . 2212 - 2211
 הקצאת מבנה ברחוב המרץ המשמש למשרדי רשות החניה. מהם ימי ושעות הפינוי של האשפה והגזם בכל רחובות העיר ובאזוריהתע שייה בשנתיים האחרונות.
 נושאים הנוגעים לנחל ואדי רבה. ניתוק מים לתושבים בתאריך . 36/613בישיבה זו יינתן מענה לשאילתות של עופר בבי וף בנושאים :
 קרינה בעיר ראש העין . נופש לעובדים . -תמונת מצב  -כספים מותנים  -תקציב . 2213
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משה סיני – ראש העיר :טוב ,אנחנו יכולים לפתוח את הישיבה? איפה פרומה?
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :לא ,היא בבדיקה .היא תאחר.
(מדברים יחד)
משה סיני – ראש העיר :אפשר לפתוח בלי היועץ המשפטי?
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :כן.
משה סיני – ראש העיר :טוב ,חברים ,אנחנו רוצים לפתוח את ישיבת מועצת העיר ,איזה
מספר היא?
משתתף בדיון.23612 :
(מדברים יחד)
משה סיני – ראש העיר :בואו נראה רק מי נמצא ,יש פה שמונה חברי מועצה?
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :לא ,יש ,סיני ,רזי ,אמיר ,סיגל ,שרי ,אדמוני ,עופר
ואבינועם טובים.
משה סיני – ראש העיר :יפה מאוד .טוב ,אנחנו ,רגע ,לפני זה ,דקה ,דקה ,תנו לי רק לפתוח
את הישיבה ,אנחנו ,למעשה ,זאת ישיבת המשך לישיבת המועצה הקודמת ,שהופסקה.
ואנחנו ממשיכים את הישיבה כאשר יש מספר תב"רים שאנחנו רוצים גם לאשר אותם ,ויש
פה די הרבה שאילתות והצעות לסדר ,אנחנו הוספנו ככל שיכולנו ,למרות שעל פי דיני עיריות
יש מכסה מסוימת לשאילתות ,מה שהגיע עד לוח זמנים סביר שיכולנו לענות ,אגב ,חלק
מהשאילתות ,אתה לא היית באחת מהישיבות הן היו מוכנות ,אז לא זה .מה שנוכל אנחנו
נעלה פה ,מה שהגיע ולא יכולנו להכניס אז אנחנו נעלה בישיבה הבאה .אז אני רוצה להתחיל
בסדר היום הקבוע.
שרי סלע – חברת מועצה :אני מבקשת לומר משהו ,אני פשוט ,בעוד חמש דקות נאלצת
לעזוב עקב אירוע משפחתי,
משה סיני – ראש העיר :למה? אוקי ,חבל.
שרי סלע – חברת מועצה :כן ,רק לא מתאמים איתנו מראש,
משה סיני – ראש העיר :אוקי ,אז קודם כל שיהיה ,אירוע משמח אני מקווה.
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שרי סלע – חברת מועצה :תודה ,כן ,בהחלט.
משה סיני – ראש העיר :יופי.
שרי סלע – חברת מועצה :ואני מבינה שזאת ישיבת המשך ,ולמרות זאת ,ואף על פי ,אני
חושבת שנושא שהעלינו וביקשנו ,חבר המועצה עופר בביוף ואנוכי ,לנושא דיון בתקציב על
מנת להסיט סכום לטובת סייעות בגנים של גילאי שלוש ,אם לא נקיים את הדיון היום
בישיבת המועצה הזאת ,אנחנו נפספס את הזמן היקר ולא נוכל להתארגן עד תחילת שנת
הלימודים .לכן אני חושבת שזה המועד האחרון ששווה לדון בו ,כל אופציה אחרת שלא
תהיה ,תחרוג מלוח הזמנים ,ולכן חשוב מאוד להעלות את הנושא עוד היום ,אגב ,הגם שאני
לא אהיה ,אבל אני חושבת שאתם יודעים במה דברים אמורים ,ומה זה נחוץ ועד כמה זה
חשוב .ולנושא השאילתות ,אז אני כבר הבנתי מתוך הפתיח של הדברים שהשאילתא בנושא
העתקת עצים ,ככל הנראה ,לא יקבל היום תשובה .אני חושבת שבלי קשר לישיבת המועצה,
אלה שאלות מאוד קשות שעלו במהלך השבוע ומן הראוי שהתשובה תינתן לתושבים ,בלי
קשר אלי ולמניין השאילתות.
משה סיני – ראש העיר :אנחנו נכבד כל שאילתא ,ואנחנו נשתדל לענות על כל שאילתא,
השאילתא שלך ,אגב ,התקבלה קצת מאוחר ,כך שלא יכולנו להכניס אותה,
שרי סלע – חברת מועצה :הייתי בטוחה שיש לך תשובות לשאלות.
משה סיני – ראש העיר :אני מקווה ,כן .בבקשה ,מחזיקת התיק.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :אני רוצה לומר שאין קשר בין התקציב לבין העבודה שצריכה
להיעשות ,האם ואיך להביא סייעות לגילאי שלוש ,מכיוון שקודם צריכה להיעשות העבודה,
צריכים לראות מה אנחנו יכולים לקבל ,צריכים לראות האם ,כמו שעלה כאן ,האם אנחנו
יכולים לקבל בנות שירות וכמה ,ואם לא ,מי צריך ,וברגע שיהיה את העבודה המסודרת
ונבוא ונגיד ,אנחנו צריכים  32,222שקל  222 ,122,222או  ,322והעבודה התחילה ,העבודה
התחילה באגף החינוך ,עושים אותה ,בודקים אותה ,ואז נבוא ונגיד כמה כסף צריכים,
שרי סלע – חברת מועצה :אז אנחנו ,אנחנו,
משה סיני – ראש העיר :רגע ,זה לא דיון ,רגע ,סליחה ,אנחנו נגררים פה לדיון ,סליחה,
נתתי לך ונתתי למחזיקת התיק.
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עופר בביוף – חבר מועצה :אני רוצה משפט אחד ,רק לפני ש ,שנייה .אני רק רוצה משפט
אחד ,לפי התשובה אני מבין שכרגע אין ,שקט רגע ,רזי ,לפי התשובה אני מבין שכרגע אין
כוונה להעלות את זה לדיון ,מבחינתך לפחות.
משה סיני – ראש העיר :למה אתה מבין ככה? אני אמרתי משהו כזה? למה אתם מכניסים
לי מילים לפה? אתם הצעתם,
עופר בביוף – חבר מועצה :לא ,אני שואל ,כי אתה אמרת ,נתת לה לדבר ונגמר.
משה סיני – ראש העיר :לא ,אני,
סיגל שיינמן – חברת מועצה :לא ,אני הגבתי למה שהיא אמרה ,היא הולכת.
משה סיני – ראש העיר :היא הגיבה ,אני רוצה להגיד גם את הדברים ,למה אתה ,יש לך
דעה ,תגיד מה שאתה רוצה ,למה אתה מבין ממני.
עופר בביוף – חבר מועצה :אוקי ,אז אני רק רוצה לומר משפט אחד ,בסדר ,בנימה חיובית,
אוקי?
משה סיני – ראש העיר :מצוין ,אז אל תכניסו לנו מילים לפה.
עופר בביוף – חבר מועצה :בנימה חיובית ,אני מבין שיש עבודת מטה ואני מכבד את זה ,רק
אני מבקש ,אדוני ראש העיר ,שאנחנו כמועצה נאמץ החלטה ,אוקי ,ואת זה אני מבקש כן
להעלות ,לפחות ,אם אתה לא רוצה כרגע ,או לא יכול לדון ,או שצריך עבודת מטה ,נאמץ
החלטה,
משה סיני – ראש העיר :כמו שאתם תמיד ,אני מכבד את מה שאתם תמיד אומרים.
עופר בביוף – חבר מועצה :שנייה ,אני אומר ,נאמץ החלטה היום ,כאן ,בשולחן הזה
כמועצה ,שאנחנו מקבלים החלטה שב 22-באוגוסט ,שנפתחים גני הילדים ,תהיה בהם סייעת
שלישית ,כאשר העירייה פועלת על מנת לאתר מקורות ,או של תגבור משרד החינוך ,או
תקציבים מתוך הרשות עצמה ,סליחה ,יורם,
משה סיני – ראש העיר :מה זה הדבר הזה?
עופר בביוף – חבר מועצה :מה זה צריך להיות? הרשות תדע למצוא את הפתרונות
התקציביים ,או ממשרד החינוך ,או מתוך הרשות עצמה ,אבל תתקבל החלטה היום שאנחנו
נותנים סייעת שלישית לגנים ,נקודה ,ונשאיר את זה לגורמים המקצועיים ולך ,על מנת
לאתר את המקורות ,ואנחנו מאותו רגע לא נפריע לאף אחד .זה הכל ,אני מבקש את זה רק,
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משה סיני – ראש העיר :קודם כל ,אתם לא מפריעים לאף אחד ,אתם בסדר גמור,
שרי סלע – חברת מועצה :לא ,אבל להגיד בסדר ,נעשה תהליך ,נעשית עבודה,
משה סיני – ראש העיר :שנייה ,אבל נתתי לך את רשות הדיבור.
שרי סלע – חברת מועצה :ואנחנו יודעים שנה ,שבעוד שנה ייפתחו ,תיפתח שנת הלימודים
עם כך וכך גני ילדים ,וכך וכך סייעות.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אפשר לשאול שאלה? מה זה עבודת מטה? אתה יכול להסביר
לנו ,ללמד אותנו ,מה זה עבודת מטה ,ומי שם ,ולמה חברי המועצה לא יכולים להיות בתוך,
משה סיני – ראש העיר :אני לא מלמד שום דבר ,אני רק יכול להגיד את דעתי ,אני לא ,לא
מנסה ללמד אף אחד.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :לא ,אבל מה עשיתם בעבודת מטה הזאת,
משה סיני – ראש העיר :כולם פה אנשים בוגרים וחכמים ,והם,
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אתה לא עונה לשאלה.
משה סיני – ראש העיר :לא ,מה אתה רוצה שאני אלמד אותך?
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אני רוצה לשאול ,תן לי ,זה בדיוק כמו ,רגע ,התחילה הישיבה.
משה סיני – ראש העיר :חבר'ה ,אחר כך אתם תגידו שלא גומרים את הנושאים.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :לא ,אנחנו ממשיכים בסדר היום ,זה נכנס,
משה סיני – ראש העיר :זה לא סדר היום ,זה עוד לא בסדר היום בכלל ,חברים.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אין שום בעיה ,בואו נעשה הצבעה עכשיו אם זה עולה לסדר
היום או לא,
משה סיני – ראש העיר :דקה ,שנייה.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אנחנו בעד ,האופוזיציה ,יש לך פה ...
משה סיני – ראש העיר :אני עוד לא גמרתי לדבר ,מה אתה זה.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :תן לי לשאול שאלה.
משה סיני – ראש העיר :לא ,לא ,אבל תן לי רגע להביע את דעתי.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אבל ...
משה סיני – ראש העיר :אבל שאלת את השאלה ,לא? אה ,לא שאלת.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אני רוצה שתסביר לי מה זה עבודת מטה,

2

פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין מס'  21/38מיום 31/2/8/31

משה סיני – ראש העיר :אני מבקש ,לא אני רוצה.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אני מבקש ,רוצה ,מה שאתה רוצה.
משה סיני – ראש העיר :בסדר ,תבקש .כן.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :סמנטיקה ,אל תהיה בריגשי.
משה סיני – ראש העיר :לא ,תבקש ,מה אתה רוצה.
רזיאל אחרק – חבר מועצה:

אני מבקש ,אתה אמרת שעבודת מטה ,אני גם יכול לרצות

את זה .יש לך עבודת מטה קיימת ,תגיד לי מי יושב במטה הזה ,מה ישבו ,על מה מדברים,
למה אין נציגות שלנו בעבודת מטה הזאת ,זה מזכיר לי את הוועדות בממשלה ,שרוצים ,כמו
טרכטנברג ,כשרוצים לקבור משהו שמים וועדה ,שמים עבודת מטה ,נראה לי שאתה הולך
בדרך הזאת.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :תגיד לי ,מה אתה רוצה על כל זה יהיה לך טרכטנברג ,שום
דבר לא תוכל להזיז.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :את לא מנומסת ,סיגל ,את צריכה לייצג את החינוך ,אז תהיי
מנומסת ,לפחות תרבות קצת .אז אני מבקש ,אני שואל שאלה ,פשוט מאוד תסביר לי מה זה
עבודת מטה ,ככה יהיה לנו קל ,יכול באמת להיות ,יכול להיות באמת ,שאתה באמת עושה
איזושהי עבודת מטה ,אז תגיד ,תעדכן אותנו ,תגיד ,ישבנו כבר מיום ,שבוע שעבר ,ויושבים
על המדוכה ,והגענו לשלבים כאלה ,ויושבים האנשים האלה ,יכול להיות ,חברי האופוזיציה
ירצו,
משה סיני – ראש העיר :יפה ,זה בדיוק מה שאני רוצה להסביר ,קדימה ,חבר'ה .טוב .אני
נפגשתי ,מה ,את כבר זזה? חבל .אז אולי תישארי להסבר שלי.
שרי סלע – חברת מועצה :יש לי רכבת.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אישה ירוקה ,היא נוסעת ברכבת.
משה סיני – ראש העיר :חבל ,חבל .טוב ,אני רוצה להגיד כמה מילים בעניין הזה ,א',
סליחה ,זה מפריע חבר'ה ,א' ,אני מאוד מעריך הצעות לסדר ,סליחה,
משתתף בדיון :כשהוא היה  3.3שנים בקואליציה לא הייתה עבודת מטה ,הוא לא יודע מה
זה ,צריך ללמד אותו?
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :כנראה.
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משה סיני – ראש העיר :לא ,אני לא רוצה להתייחס לזה ,אני ,לא ,כן,
משתתף בדיון :בצד השני ,אני לא מבין.
משה סיני – ראש העיר :חבר'ה ,בואו ,טוב.
מיכאל מלמד – חבר מועצה :תגיד ,אתה רוצה להעלות סעיף לסדר היום ,בין  ...לבין רזי,
נעשה את זה פעם,
משתתף בדיון :אני לא עניתי לו ,לא ראוי,
מיכאל מלמד – חבר מועצה :שניהם ידברו ,זה יענה לו ,זה ,וזה נגמור את הסיפור הזה.
משה סיני – ראש העיר :טוב ,חבר'ה ,בואו ,אני אהיה תמציתי ,באמת ,כי יש לנו באמת לוח
זמנים מאוד ,קודם כל ,הנושא מאוד חשוב ,אני כבר אומר את זה ,אני אומר לכם את זה גם
מהניסיון האישי שלי ,רעייתי גננת ,אני מכיר את הנושא הזה כבר הרבה מאוד שנים ,בכלל
הגיל הרך זה אחד התחומים המרכזיים ,החשובים ביותר שאנחנו מטפלים בהם ,ואני חושב
שהחינוך לגיל הרך אצלנו ,שאני גם קורא את השטח ומבקר בגנים ,אני חושב שהוא ברמה
מאוד מאוד גבוהה ,גם הגננות הם מעולות ,הסייעות הן מצוינות ,הצוות המקצועי הוא טוב
מאוד,
סיגל שיינמן – חברת מועצה :התוכניות,
משה סיני – ראש העיר :התוכניות טובות ,והגיל הרך ,אני גאה ואני חושב שגם סיגל תצטרף
אלי ,כמי שמלווה את התחום הזה בחמש שנים האחרונות ,גאה בעשייה הנפלאה בגני
הילדים .וזה לא אומר שאין תקלות ואין בעיות ,בכל מערכת קיימת ,ואנחנו תמיד ,ההשקעה
בחינוך היא בלתי נגמרת ,אני ישבתי ,ואני גם מאוד מאוד מודע לכך שיש באמת דאגה אצל
הורים מהחלטה ,באמת שהתקבלה ,להכניס את הילדים בגיל שלוש למערכת החינוך
במסגרת וועדת טרכטנברג ,אגב ,אנחנו עשינו את זה כבר בעבר ,זה לא איזשהו דבר חדש
שנופל עלינו כהר שאנחנו לא נערכנו אליו ,הרשות המקומית עוד לפני החלטת וועדת
טרכטנברג הכניסה למערכת החינוך ילדים בגיל שלוש וארבע ,ונערכנו לזה ,ונתנו פתרונות
לילדים האלה באופן שוטף ,כלומר ,זה לא איזשהו דבר דרמטי חדש שקורה במערכת
החינוך .מה שקרה שנוספו עוד גנים ,אבל הסוגיה עצמה ידועה .ולכן ,אנחנו ,ישבתי,
עופר בביוף – חבר מועצה :מדובר אחרי תקופה ,לא מהיום.
משה סיני – ראש העיר :לא ,לא ,אבל נערכנו ,היו לנו בעיות דומות גם בשנה שעברה.
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סיגל שיינמן – חברת מועצה :היום יש גנים רק לגילאי שלוש ,וזה העניין.
משה סיני – ראש העיר :רגע ,רגע ,חברים ,אני מדבר עכשיו ,אף אחד לא מפריע לי.
עופר בביוף – חבר מועצה :סייעת שלישית ,זה הסוגיה.
משה סיני – ראש העיר :סליחה ,לא ,לא ,לא ,גם אז ,תשמע ,בגילאי שלוש ארבע נכנסו ,זה
היה גם בשנה שעברה ,והיו בעיות נקודתיות במספר גנים ,ולפני שנתיים .אז בסדר ,אז יכול
להיות ,כן .אז אני אומר ,יכול להיות שלא היו כל כך הרבה ,אבל כעיקרון ,סליחה ,שנייה,
אני עכשיו מדבר .ולכן ,זה לא נושא חדש אצלנו ,יחד עם זאת ,באמת ,חלו כאן כמה
חידושים ,יכול להיות שמספר הילדים אולי גדל ,מספר הגנים גדל ,זה מחייב אותנו ,ואני
נפגשתי כבר עם מספר הורים שישבו פה רק לפני שבוע ,עד כמה שאני זוכר ,זה היה ב 12-או
ב 13-ביוני ,לא חלף כאן איזה תקופה של ,אני יודע מה 222 ,שנה מאז הפגישה האחרונה
שלנו ,והיה גם סיכום ,והסיכום היה ברור ,הוא יצא כאן מהשולחן הזה ,ואנחנו הודענו גם
להורים ,וככה צריך להיות ,שאנחנו מבצעים עבודת מטה ,לבחון את כל המשמעויות ,ועבודת
מטה זה אומר שיושב צוות בראשות אבי קמינסקי ,שהוא למעשה מנהל האגף ,יחד עם גורמי
מקצוע בתוך האגף עצמו ,השירות הפסיכולוגי ,מחלקת גני ילדים ,הם יושבים ודנים יחד עם
גורמים במשרד החינוך ,יושבים ובוחנים את כל הסוגיה הזאת ,על כל השלכותיה ,וצריך
לתת זמן לבחינה הזאת .ובבחינה הזאת ,בסיכומו של דבר ,לאחר שהיא תסתיים ,אנחנו,
הנושא הזה יבוא בפן המקצועי ,בפן של ההחלטות המקצועיות ,אין בזה שום דבר כרגע
שצריך את מועצת העיר לסוגיה הזאת ,היא תבוא בפן המקצועי ,אנחנו נדע האם אנחנו
מקבלים סייעות ממשרד החינוך ,האם אנחנו מקבלים תקציבים ממשרד החינוך ,האם בנות
שירות לאומי ,סליחה ,לא להפריע לי ,האם אנחנו מקבלים סייעות מהשירות הלאומי ,כמה
ילדים בני שלוש יש לנו בכל גן ,גם זאת שאלה שצריך לדעת ,כמה ילדים יש לנו בכל גן ,גם זה
עוד לא ברור .כמה גנים יש לנו בסוגיה הזאת ,וזאת עבודת המטה שעושים .אבי קמינסקי,
כפי שאני יודע ,עובד היום על נייר בעניין הזה .הנייר הזה יעלה לדיון אצלכם ,באגף החינוך,
אצל מנכ"לית העירייה ,יבוא לשולחני ,אנחנו נעשה דיון מסכם בעניין הזה ,נבדוק את
המשמעויות ,ואגף החינוך ,יחד עם הרשות המקומית ,יבוא ויגיד ,זה הפתרון שלנו ,צריך
ארבע גננות ,שמונה גננות ,בתאריכים כאלה ,ניתן פתרונות נקודתיים לגנים א' ,ב' ,ג' ,שיש
בעיה כזאת או אחרת ,זאת המשמעות של עבודת מטה .ולכן,
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רזיאל אחרק – חבר מועצה :יש מפתחות לזה?
משה סיני – ראש העיר :יכול להיות שהם יציגו ,אבל ,יכול להיות שהם יציגו,
רזיאל אחרק – חבר מועצה :שנייה ,שנייה ,שאלה על המפתח 32 ,יום,
משה סיני – ראש העיר :אבל אני לא רוצה להיכנס לזה ,כי אני עוד לא יודע,
רזיאל אחרק – חבר מועצה :לא ,השאלה אם יש מפתחות לזה.
משה סיני – ראש העיר :אין שום מפתחות.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :אין מפתח.
רזיאל אחרק – חבר מועצה:

איפה,

משה סיני – ראש העיר :סליחה ,חבר'ה ,זה לא דיון ,אני מסביר ,רגע ,סליחה ,לא ,אי אפשר
להמשיך ככה .ולכן ,ברגע ,סליחה ,ברגע שתסתיים עבודת המטה ,ואם יצטרכו תוספת
תקציב ,ויכול להיות שנצטרך תוספת תקציב.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :נהיה חייבים.
משה סיני – ראש העיר :נהיה חייבים תוספת תקציב ,כל תוספת תקציבית כזאת ,מאחר
ומדובר בעדכון תקציב ,תבוא לשולחן הזה ,ואז אנחנו ביחד ,מועצת העיר ,נבוא ונגיד ,אחרי
עבודת מטה ,הגענו למסקנה ש-א' ,ב' ,ג' ,ד' ,צריך לשפר ,לתקן ,להוסיף ,אנחנו רוצים עדכון
תקציב ,אנחנו רוצים להוריד ממקומות אחרים ,אנחנו רוצים לקחת ממקומות כאלה או
אחרים ,יבוא לשולחן המועצה ,אחרי עבודה מקצועית ,אני חושב שזה התהליך הכי נכון ,הכי
מובנה ,הכי אמיתי שצריך להכין אותו ,ואין שום טעם היום בשום החלטה אחרת בסוגיה
הזאת .אז אלה היו דבריי ,ולכן ,מה שאני מציע ,שאנחנו נקבל החלטה שלאחר שתושלם
עבודת המטה המקצועית ,ההחלטה הזאת תבוא למועצת העיר ,עם עדכון תקציב ,והמועצה
תקבל את ההחלטה שלה .ככה אני רואה.
עופר בביוף – חבר מועצה :בסדר גמור ,ההחלטה שלך אומרת שאתה מוביל כרגע לתהליך,
משה סיני – ראש העיר :נכון.
עופר בביוף – חבר מועצה :שב 22-באוגוסט תהיה סייעת שלישית,
משה סיני – ראש העיר :לא אמרתי את זה ,אתה ,עוד פעם אתה,
עופר בביוף – חבר מועצה :שנייה ,תן לי לגמור את המשפט.
משתתף בדיון :זה פרשנות שלך ,נו.
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עופר בביוף – חבר מועצה :חבר'ה ,אני לא גמרתי את המשפט ,את יודעת מה אני רוצה
להגיד את המשפט הבא?
סיגל שיינמן – חברת מועצה :אני אומרת מה שאמרת עכשיו,
עופר בביוף – חבר מועצה :אבל עצרת אותי באמצע המשפט ,קצת,
משה סיני – ראש העיר :תמשיך ,תמשיך ,בבקשה.
עופר בביוף – חבר מועצה :חבר'ה ,אני מכבד אתכם ,ישבתי בשקט ,אדוני ראש העיר ,אתה
מנווט את הישיבה,
משה סיני – ראש העיר :תמשיך ,נו ,היא הפסיקה.
עופר בביוף – חבר מועצה :איפה שתוביל עבודת המטה ,בהיגיון ,אבל ,לא בשביל להתחמק
מהחלטות,
משה סיני – ראש העיר :למה ,בשביל מה ,זה מיותר.
עופר בביוף – חבר מועצה :שנייה ,שנייה ,הרשות תעמוד על כך ,בכל צורה שהיא ,שיהיה
פתרון לסייעת שלישית ,היכן שצריך ,ברמה מקצועית ולפי מספר הילדים ,ותמצא לכך את
התקציבים ,אם חסר תקציבים שלא קיבלת מהמדינה ,מתוך התקציב של הרשות ,נקודה .זו
החלטה שאנחנו צריכים לקבל אותה ,ואם אתה תומך בזה ,אז קדימה ,נמשיך.
משה סיני – ראש העיר :אבל זה פחות או יותר הדברים שאני אמרתי ,אתה ,חבר'ה ,אנחנו
לא עכשיו מגילת אסתר ,זה לא מגילת רות ולא מגילת אסתר ,אנחנו מדברים היום על
החלטה ברמה העקרונית ,שאני בא ואומר ,יש עבודת מטה ,עבודת המטה תושלם ,המגמה
של עבודת המטה זה לתת,
עופר בביוף – חבר מועצה :יש תאריך יעד ,דרך אגב ,אדוני ראש העיר?
סיגל שיינמן – חברת מועצה :אנחנו צריכים לפתוח גנים ב ,22-מה זה תאריך יעד?
משה סיני – ראש העיר :תאריך היעד יהיה בזמן שאפשר יהיה לממש את ההחלטה.
ותסמוך עלינו שנוכל לעשות את זה.
רזיאל אחרק – חבר מועצה:

שלושה דברים ,אחד,

סיגל שיינמן – חברת מועצה :ריבה ,אל תדאגי ,זה לא משנה ,אם האחריות שלנו ,מה הוא
כוח האדם שאנחנו מביאים ,זה לא משנה מבחינתך אם זה יהיה בנות שירות ,או שזה יהיה
סייעת.
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משה סיני – ראש העיר :טוב ,בבקשה.
רזיאל אחרק – חבר מועצה ... :את הישיבה ,אין לי בעיה ,אני אלוף בזה .אי אפשר ככה,
סיגל ,תחזיקי את עצמך .אני מחכה בשביל לדבר ,חכי ,לא יקרה כלום .קודם כל ככה ,בואו
לא נבזבז את הזמן של ההורים גם כן ,רוצים ללכת הביתה .קודם כל ,אני מבקש בעבודת
המטה הזה,
משה סיני – ראש העיר :הזו ,הזו.
רזיאל אחרק – חבר מועצה:

הזו ,עבודת המטה הזו ,אני מתרגש פשוט ,אתה יודע .בעבודת

המטה הזו ,אני מבקש שתהיה נציגות של וועד ההורים שם ,או של אחד מההורים ,שיהיה
שמה ,וייתן את הדברים מהתחושות שהם מרגישים שמה כל הזמן ,אני חושב שנציגות וועד
הורים זה יהיה בסדר אם יהיה שם נציגות וועד הורים ,אז אני מבקש לצרף אותם למטה,
אם הם יושבים בוועדות שעוסקות בהשמה ,ועוסקות בשיבוץ של דברים שיש להם חיסיון,
אז מן הסתם ,לבדוק אם צריך סייעת שלישית או לא ,בעבודת המטה ,אפשר לתת נציגות של
וועד ההורים שם .לגבי הסייעות לגן ,עדיין אני חושב ,עדיין אני לא מאמין שאין דבר כזה
מפתח למספר ילדים סייעות ,יש כזה מפתח ,ואני הייתי שמח ,סיגל ,אם היית אומרת ,ואני
מבין שאין לך אותו ,את יכולה להרים טלפון לאבי ,כמו שיש מפתח כמה ילדים בכיתה,
וכמה סייעות צריכות להיות בגן ,אז אותו דבר כאן.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :אתה רוצה תשובה על זה?
רזיאל אחרק – חבר מועצה:

כן ,אני רוצה תשובה.

סיגל שיינמן – חברת מועצה :עכשיו? אני יכולה לתת.
רזיאל אחרק – חבר מועצה:

שנייה ,כן.

משה סיני – ראש העיר :טוב ,חברים ,בואו נשלים ,נמצה ,הדיון,
משתתף בדיון :אתה ממליץ לצרף את ריבה ,למשל ,כנציגת ההורים?
משה סיני – ראש העיר :חברים ,אי אפשר ככה ,נו ,בחייכם.
רזיאל אחרק – חבר מועצה:

דבר שלישי שרציתי לומר ,אולי תיתן לאחת מהבנות כאן,

מהאימהות ,שיגידו כמה מילים לפרוטוקול.
משה סיני – ראש העיר :תודה על ההצעות שלך ,אני רוצה שסיגל קודם כל ,הוא שאל אותך
שאלה ,כן.
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סיגל שיינמן – חברת מועצה :אני רק רוצה להראות לך את זה ,הלוואי שהיה מפתח ,כי
אם היה מפתח ,אז זה אומר שמי שבונה מפתחות זה משרד החינוך ,והוא היה מתקצב את
זה ,אוקי? מתקצב ,מתקנן ומתקצב ,ולכן אין מפתח .יש מפתח לסייעת אחת .הלוואי ,וזה
מה שאנחנו מחכים ,בדיוק ,מה שאנחנו מחכים ממשרד החינוך ,כי הצעקה לא יצאה מראש
העין ,היא יצרה ברמה הארצית ,ולכן שר החינוך היום בא ובודק היום האם ואיך להוסיף
תקציבים עבור גני ילדים בגילאי שלוש.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :סייעת לגן? רגע ,זה הולך סייעת לגן?
סיגל שיינמן – חברת מועצה :לא ,סייעת נוספת.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :רגע ,עזבי את הנוספת ,עזבי רגע את הנוספת ,המפתח לסייעת,
עופר בביוף – חבר מועצה :לא ,לא ,הבעיה היא,
רזיאל אחרק – חבר מועצה:

תן לי רגע ,אני שואל ,עופר.

משה סיני – ראש העיר :זה עם שתי סייעות ,זה המפתח ,סייעת אחת וגננת.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :לא חשוב כמה ילדים יש בגן 32 ,32 ,או  ,22זה סייעת אחת ,זה
מה שאת אומרת?
סיגל שיינמן – חברת מועצה :לא ,כל  23ילדים יש לך סייעת .וגננת.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :סליחה ,סליחה ,אז מה שהיא אומרת ,היא אומרת ,היום יש לך
יותר מ 23-ילדים.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :אנחנו יודעים.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :רגע ,סליחה ,אבל אם המפתח הוא ,זה מפתח,
ריבה שקד :אפשר לתקן אתכם? שניכם טועים.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :שנייה רגע ,אוקי ,כן ,בבקשה.
ריבה שקד :משרד החינוך ,עד  33ילדים מקצה גננת וסייעת ,מה שאנחנו מבקשים ,כמו
שעשו בעיריות חזקות אחרות ,כמו רעננה ,הרצלייה ,נתניה ,נס ציונה ,זה שהעירייה תוסיף,
על חשבונה ,את הסייעת השלישית ,מכיוון שלאור החלטת הממשלה ,של טרכטנברג ,הם
הוסיפו,
רזיאל אחרק – חבר מועצה :בואי שבי כאן ,תגידי את שמך.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :ריבה ,זה יפה מה שאת אומרת ,אבל זה לא לשאלה ,לא ,כי
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השאלה שלו,
משה סיני – ראש העיר :סליחה ,סליחה ,רגע ,דקה ,רגע ,סליחה .מספיק עם זה ,די .אנחנו
קיימנו דיון לפני שבוע ,ריבה ,וכל מה שאת אמרת ,אני שמעתי .וסיכמנו על מתווה מסוים,
זה לא הדיון כרגע ,רצית לתקן משהו ,תתקני את מה שאת רוצה ,ולא להביא עוד פעם את כל
הדרישה הידועה .מי שמנהל ,אף אחד לא קרא ,אני מבקש ממך ,סליחה ,לא ,אבל אני רוצה
לשים סדר ,סליחה ,אני מנהל פה את הדיון ,אני לא אסכים למצב כזה ,היה לי סיפור כזה
בשבוע שעבר ,לא אסכים לזה עוד פעם ,מספיק עם זה ,אני מבקש ממך ,אם רצית לתקן
משהו ,תתקני ,ואנחנו לא עושים כאן דיון בסוגיה העקרונית .אז בבקשה ,תתקני.
ריבה שקד :אז מה שאני אומרת ,זה שעד  33ילדים ,לפי משרד החינוך ,מגיעה סייעת אחת
וגננת אחת .וזה התקן.
משה סיני – ראש העיר :אוקי ,הבנתי .תודה.
ריבה שקד :מה שאני גם רוצה לתקן ,זה ,אתם חושבים שמשרד החינוך דן בעניין תוספת
סייעות ,אבל משרד החינוך כבר החליט על תוספת של  ,/22הוא כתב בין  /22ל1,222-
סייעות בהודעה לעיתונות שלו ,אבל היום דיברתי עם דוברת משרד החינוך ,והיא אמרה לי
שמדובר ב /22-סייעות ,לכל הארץ 13,222 .גני ילדים במדינת ישראל ,תעשו את החשבון,
לראש העין ,לפי אבי קמינסקי ,יגיעו בין שניים לשלושה תקנים,
משה סיני – ראש העיר :יכול להיות ,אז זה ,זה מרכיב,
ריבה שקד :כשאנחנו מדברים על  29גנים.
משה סיני – ראש העיר :אז זה מרכיב ,זה מרכיב בתהליך עבודת המטה שאנחנו ,סליחה,
סליחה ,זה מרכיב בתהליך עבודת המטה ,שניים ,נראה את כמות הגנים ,כמות הילדים,
כמות גיל שלוש בכל גן ,תהיה הצעה מסודרת שתובא כאן לשולחן המועצה ,ואז נחליט.
בסדר גמור.
ריבה שקד :אם אני יכולה להגיד עוד שני דברים ,אחד ,זה שמהניסיון שלי כמגייסת בנות
שירות לאומי במוסד שבו אני עובדת ,בנות השירות הלאומי כבר משובצות ,כמעט כולן,
לשנה הבאה .זאת אומרת ,אם אתם חושבים שעבודת מטה זה דבר טוב ,מבורך ,ויפה,
משה סיני – ראש העיר :אנחנו באמת חושבים ככה,
סיגל שיינמן – חברת מועצה :ריבה ,ריבה,
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ריבה שקד :אני גם חושבת ככה,
משה סיני – ראש העיר :אוקי ,חבר'ה ,יש לנו זמן.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :מגיע לנו שתי בנות שירות ,זה הכל.
ריבה שקד :עוד אני רוצה להגיד ,שאם מי שמנהל את עבודת המטה זה מר אבי קמינסקי,
שאמר לי היום שהוא באופן עקרוני מתנגד ,אז אנחנו קצת בבעיה.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :אוקי ,אז יכול להיות ,נציג את הדברים.
ריבה שקד :אני אשמח להיות חלק מהוועדה הזאת.
משה סיני – ראש העיר :תודה רבה .חברים,
(מדברים יחד)
משה סיני – ראש העיר :אנחנו לא מקבלים פה החלטות ,כן.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :משפט אחרון .אם אנחנו משתמשים בכלים שנותן לנו משרד
החינוך ,אז אנחנו בעצם לא משקיעים מעצמנו כישוב ,כהנהגה בחינוך יותר מכל ישוב אחר,
כמו כל הישובים האחרים ,אם אנחנו רוצים באמת ,בסדר העדיפויות לשים את מערכת
החינוך ראשונה ,אז לא צריך להסתפק בתקנים האלה של שניים ,אולי נוסיף עוד עשרה או
,13
משה סיני – ראש העיר :תבוא תכנית ,תבוא תכנית ,תהיה המלצה של דרג מקצועי ,אנחנו
נראה איך זה עומד עם היכולות שלנו,
רזיאל אחרק :מה לגבי הנציגות שביקשתי?
משה סיני – ראש העיר :אז אני אומר ,עבודת המטה המקצועית ,בדרגי המקצוע ,היא
עבודת מטה מקצועית ,של הדרג המקצועי .אירית והדרג המקצועי לא יושב עם גורמים
חיצוניים ,בסופו של דבר ,ברגע שנחליט ,נציג את זה לוועד ההורים ,וועד ההורים בשמחה
יהיה שותף לדיאלוג הזה .אני לא נכנס לתוך הדיאלוג בוועד ההורים ,וועד ההורים שיחליט
מה שהוא רוצה .קדימה ,בואו.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :אוקי ,אנחנו נכנסים ,אישור תב"רים.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :רגע ,רגע ,אירית ,אם אנחנו ממשיכים את הישיבה משבוע
שעבר ,אנחנו צריכים להמשיך מאיפה שהפסקנו ,אני חושב ככה ,אני לא רוצה ,אני אגיד לך
מה ,אני לא רוצה,
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אירית נתן – מנכ"לית העירייה :אז בואו ,זה בסך הכל שלושה תב"רים,
משה סיני – ראש העיר :חבר'ה ,אני מציע,
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :אני יכולה להעלות את כולם יחד ,לדעתי אתם תאשרו את
זה.
(מדברים יחד)
עופר בביוף – חבר מועצה :רגע ,אבל אני מבקש ,לא הניחו על השולחן ,הבנתי ששלחו במייל,
לא ראיתי ,לא הניחו את הסיכום של וועדת הכספים,
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :אה ,שלחו את זה.
משתתף בדיון :כן שלחו ,אני ראיתי את זה.
עופר בביוף – חבר מועצה :אבל בדרך כלל נהוג שיהיה פה על השולחן,
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אבל נהוג ,בדיוק ,זה מה שבאתי לומר,
עופר בביוף – חבר מועצה :ואני העליתי שמה נושא ,סיני ,העליתי את הנושא של התב"ר,
הנוסף,
משה סיני – ראש העיר :אבל כתוב שמה נדמה לי משהו ,לא?
עופר בביוף – חבר מועצה :אוקי ,יכול להיות ,לא ראיתי ,וחשוב שתודיע על זה ,מה התהליך
שהולכים לעשות ,ושזה מוכר כצורך ,ונמשיך הלאה.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אבל לפני זה ,עופר ,למה פרומה לא פה?
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :היא במשהו אישי ,היא תגיע ,היא תגיע עוד מעט.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :מה זה לא צריך? צריך.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :לא.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :יש לי שאלות.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :אז היא תגיע ,היא תאחר,
רזיאל אחרק – חבר מועצה:

לגבי הדו"ח של וועדת הכספים.

אירית נתן – מנכ"לית העירייה :אז היא תגיע עוד מעט.
משה סיני – ראש העיר :סיני,
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :היא במשהו אישי ,והיא תגיע עוד מעט.
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רזיאל אחרק – חבר מועצה:

לא ,אין לי בעיה שהיא לא תהיה ,שתהיה נציגות של

המחלקה המשפטית ,לא יכול להיות ישיבה בלי נציגות של המחלקה המשפטית.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :היא תגיע.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :חייבת להיות על פי חוק.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :היא תגיע.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :על פי חוק חייב להיות ,הישיבה לא תקנית.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :אוקי ,ממש לא ,אוקי ,לא חשוב.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :תבדקי אותי .לגבי התב"רים ,סיני ,עלה נושא שאני ביקשתי אז
בהצעה שלי  32%לתת למבנה של בני עקיבא ,לשיפוץ ,לקחת את התב"ר ,לחלק אותו
לשניים ,שאתה לא הסכמת עם זה ,לא משנה ,אני רואה שזה עלה בוועדת הכספים להעלות
תקציב,
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :עופר העלה את זה.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :עופר העלה את זה ,הסיבה שאתה טענת שאי אפשר להקצות
להם את הכסף ,תקן אותי אם אתה טועה,
משה סיני – ראש העיר :אתה טועה ,אני לא ,בכלל לא התייחסתי לסיבה.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :כתוב ככה ,נושא מועדון ,סיני ,צריך לבדוק אם יש הקצאה,
מתי מסתיימת ההקצאה ,ורק אז אפשר אולי לתקצב אותה.
משתתף בדיון :ואז הבינו שאין הקצאה.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אין לי רגע .בני עקיבא,
משתתף בדיון :רגע ,משה ,אתם הולכים לפי סדר היום?
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :תכף.
משתתף בדיון :זה לא סדר היום.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :רזי ,רזי ,רק מילה.
(מדברים יחד)
אירית נתן – מנכ"לית העיריה :רזי ,מילה.
משה סיני – ראש העיר :סליחה,
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אירית נתן – מנכ"לית העירייה :אני רוצה לענות לו שנייה ,רזי ,הנושא הזה של בני עקיבא
עלה גם על ידך וגם על ידי עופר באמת ,אנחנו עדיין בודקים את זה ,ביקשנו נסח כי יכול
להיות שהבניין הוא של המפד"ל ,ולא שלנו ,ואז לא נוכל לגעת בו .אז לכן אני מתחייבת,
ברגע שנדע סופית,
משה סיני – ראש העיר :ביקשנו לבדוק את זה ,זה כל העניין.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :אמרת לי ,אנחנו בודקים את זה ,אם זה יהיה אפשרי,
משה סיני – ראש העיר :אין שום בעיה ,אנחנו בשמחה ניתן לבני עקיבא.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :נעלה את זה בפעם הבאה.
משה סיני – ראש העיר :אם יש אופציה חוקית ,אנחנו נעשה תב"ר וניתן להם.
עופר בביוף – חבר מועצה :השקיעו כספים במבנה הזה.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :הם לא השקיעו.
משה סיני – ראש העיר :לא ,יש הבדל בין שיפוצים,
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :לא בחדשה ,בוותיקה ,מעט .מעט .אנחנו בתנועות הנוער
במבנים כמעט ולא.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אני אתן לך מספר,
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :לא בטוח שזה מבנה שלנו.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אני אתן לך מספר מבנים שאנחנו עשינו פה ואישרנו בוועדת
הכספים,
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :אין בעיה.
משה סיני – ראש העיר :חבר'ה ,אנחנו ,אין לנו ויכוח ,אם יש אפשרות משפטית ,בשמחה
נשקיע שם.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אנחנו דנים בתב"רים?
משה סיני – ראש העיר :אבל לא בתב"ר ההוא ,אנחנו דנים בתב"רים אחרים.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :רגע ,אבל,
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :אבל זה יעלה בפעם הבאה ,אם אין בעיה וזה לא של
המפד"ל ,נעלה את זה.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אנחנו חייבים לדון,
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משתתף בדיון :בישיבת המועצה הבאה אנחנו מעלים את זה.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :מה? אם זה לא של המפד"ל ,אם זה של המפד"ל אז,
רזיאל אחרק – חבר מועצה :יש פה וועדת כספים ,פרוטוקול ,אני רוצה להתייחס אליו.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :אין בעיה.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :מה ,אני לא מבין למה ,אני לא נגד ,אני מאמין שכולם רוצים
לעזור לבני עקיבא ,אין פה רק הדרך .עכשיו ,לגבי ההקצאה ,המתנ"ס הוא לא שלנו ,מי
שצריך לשפץ את המתנ"ס ומי שצריך להשקיע את הכספים במתנ"ס ,וזה ,בגלל זה אני צריך
פה את פרומה ,כי פרומה טענה ,סליחה ,כי פרומה טענה בטענה שלה פה שמי שצריך לדאוג
לשיפוץ של המבנה הוא זה שמחזיק בנכס ,אי לכך ,המתנ"ס הוא של המחזיק בנכס,
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :לא ,היא לא אמרה את זה.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :סליחה ,אני יכול להקריא לך מה היא אמרה,
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :היא דיברה על משהו מהותי ,אם זה משהו מהותי ,זה
העירייה ,אם זה נזילה וכאלה ,זה בעל ההקצאה.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אני מקריא לך מה שהיא אמרה ,אני לא יודע ,אני מקריא
מהפרוטוקול,
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :אז אני אומרת לך מה היא אמרה.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :לא מעניין אותי מה היא אמרה ,יש לי פרוטוקול,
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :אז רגע ,רזי ,אז יכול להיות ,אז תמתין שהיא תגיע ,היא
תגיע יותר מאוחר ,ותחזור לזה ,אפשר לחזור לזה.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אז אי אפשר לדון בתב"רים.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :לא לעכב את כולם ,אבל אלה ,התב"רים לא קשורים
לתב"ר הזה ,מה זה קשור? אתה לא רוצה,
משה סיני  -ראש העיר :אתה לא רוצה לדון בתב"רים? לא ,אין בעיה ,אני לא רוצה
להתווכח איתך ,אתה לא רוצה לדון בזה?
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אני רוצה לדון יחד עם זה.
משה סיני – ראש העיר :אני לא יודע מה אתה רוצה לדון יחד עם זה.
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משתתף בדיון :הפרוטוקול של ישיבת ,מה שמעניין אותנו זה ישיבת הפרוטוקול ,הפרוטוקול
מדבר על שלושה,
משה סיני – ראש העיר :נכון ,זה הכל.
משתתף בדיון :כל הפרשנות של מעבר לזה ,על פי חוק ,אתה לא צריך לדון בה ,היא לא
קשורה לתב"רים ,אם היא קשורה לתב"רים אתה מתייחס אליה ,לא קשורה לתב"רים,
משה סיני – ראש העיר :אוקי ,אם הוא לא רוצה לדון בזה ,אני מוריד את זה מסדר היום,
אתה לא רוצה לדון?
רזיאל אחרק – חבר מועצה :סליחה ,לא ,אני רוצה לדון,
משה סיני – ראש העיר :אין בעיה ,אז בוא נדון.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :סליחה ,אמר ארנון בן עמרם שעל פי חוק ,שיביא את החוק.
ארנון בן עמרם – חבר מועצה :אני צריך להביא לך את החוק?
משה סיני – ראש העיר :אל תביא לו את החוק ,עזוב ,אני ,פעם אחרונה ,אני רוצה להעלות,
חברים ,סליחה ,סליחה ,סליחה,
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אני רוצה להבין,
(מדברים יחד)
משה סיני – ראש העיר :סליחה ,פעם אחרונה ,אנחנו עוברים לסעיף הבא ,יש הסכמה
להעלות את התב"רים ולהצביע עליהם? אני שואל פעם אחרונה.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :כן.
משה סיני – ראש העיר :תעלי אותם.
 . 3אישור התב"רים כמפורט להלן:
א .אישור תב"ר מס'  3411עבור ציוד וריהוט לכיתות חדשות נתיבות
משה ,ע"ס  ₪ 8/1,58/במימון מפעל הפיס.
ב .אישור תב"ר מס'  3414עבור אופק חדש אולפנת זבולון ,ע"ס 54,8//
 ₪במימון משרד החינוך.
ג .אישור תב"ר מס'  3415עבור אופק חדש תיכון דתי עתיד ,ע"ס 54,8//
 ₪במימון משרד החינוך_____________ ________ ___________.

אירית נתן – מנכ"לית העירייה :תב"ר  ,1333 ,1333 ,1333כולם בעד?
משה סיני – ראש העיר :כן.
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אירית נתן – מנכ"לית העירייה :כולם בעד .אוקי ,כולם בעד .סיני ,רזי ,אמיר ,סיגל,
אדמוני ,מיכאל ,עופר ,ארנון ואבינועם.

החלטה מס' 3
סעיף  3שבסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את התב"רים כמפורט להלן:
א .אישור תב"ר מס'  3411עבור ציוד ורי הוט לכיתות חדשות נתיבות משה,
ע"ס  ₪ 8/1,58/במימון מפעל הפיס.
ב .אישור תב"ר מס'  3414עבור אופק חדש אולפנת זבולון ,ע"ס ₪ 54,8//
במימון משרד החינוך.
ג .אישור תב"ר מס'  3415עבור אופק חדש תיכון דתי עתיד ,ע"ס ₪ 54,8//
במימון משרד החינוך.
בעד )9( :משה סיני ,רזיאל אחרק ,אמיר פוריאן ,סיגל שיינמן ,יעקב אדמוני ,מיכאל מלמד,
עופר בביוף ,ארנון בן עמרם ,אבינועם טובים.
יצאה )3( :שרי סלע.

עופר בביוף – חבר מועצה :יש חברי מועצה שלא מעניין אותם דברים.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :סיני ,הצעות לסדר.
עופר בביוף – חבר מועצה :אני רק רוצה שיהיה לפרוטוקול שאמנון בן עמרם יצא ,כי זה לא
מעניין אותו הישיבה ,רק שיהיה כתוב.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :אה ,הוא יצא?
סיגל שיינמן – חברת מועצה :סליחה ,עופר ,עופר ,ממש לא מכובד מה שעשית.
עופר בביוף – חבר מועצה :אני לא מכובד?
סיגל שיינמן – חברת מועצה :הוא לא יצא כי לא מעניינת אותו הישיבה ,והוא גם לא אמר
את זה.
עופר בביוף – חבר מועצה :הוא אמר.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :לא ,הוא אמר שלא מעניין הפוליטיקה שאתם עושים.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :הוא אמר שלא מעניין אותו הנושאים.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :סליחה ,לא מעניין הפוליטיקה שאתם עושים.
(מדברים יחד)
משה סיני – ראש העיר :טוב.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :אל תגיד שזה לא מעניין אותו המועצה.
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משה סיני – ראש העיר :חוץ מזה ,אני מציע ,רגע ,אני מציע ,סליחה ,אני מציע שמישהו
אומר משהו ,שאף אחד לא יפרש את דבריו ,אמר ,אמר ,ולא להגיד ,אני הבנתי שאתה אמרת
ככה וככה וככה ,אמר .בסדר? אל תעשו פרשנויות למה שאנשים אומרים .זה נטייה שאני
חושב שצריך לשים אותה בצד .המבין יבין .בבקשה.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :אוקי ,יש הצעות לסדר ,אנחנו מתחילים מההצעה של רזי,
ואחר כך הצעות של עופר ,זה להעביר את המחלקה הווטרינרית מרחוב זכריה משה לרחוב
המרד במקום רשות החנייה ,ואת רשות החנייה להעביר למשרד המחלקה הווטרינרית.
משה סיני – ראש העיר :כן ,בבקשה ,רצית להעלות את זה ,כן.
הצעה לסדר היום של חבר המועצה רזיאל אחרק :להעביר את המחלקה
הווטרינרית מרחוב זכריה משה לרחוב המרץ במקום רשות החניה ואת
רשות החניה להעביר למשרדי המחלקה הווטרינרית  -הצרחה_________ .

רזיאל אחרק – חבר מועצה:

קודם כל ,אני רוצה לספר על חוויה שחוויתי פה במסגרת

הישיבה הראשונה שבוטלה ,22612 ,שהייתה אמורה להיות ב /.3-עד כמה שאני זוכר ,ואתה
ביטלת אותה ,אתה במו ידיך ,בלי שום סיבה .אתה היית כאן במקום ,אתה ויבגני ,שהיה פה
קוורום,
משה סיני – ראש העיר :זה קשור להצעה לסדר הזאת?
רזיאל אחרק – חבר מועצה:

כן ,כן.

משה סיני – ראש העיר :אוקי.
רזיאל אחרק – חבר מועצה:

ההצעה הזאת עלתה ,ואני אסביר גם למה זה קשור .אני

הגעתי לכאן ארבע שעות ,הגעתי לכאן ,ומתברר לי שזה ארבע שעות קודם שלחתם ביטול
לישיבה ,או דחייה של הישיבה ,תקרא לזה איך שאתה רוצה .הגעתי לכאן ולתדהמתי אני
מגלה פה קבוצה של העדה האתיופית ,מחכה למטה ,איזה  13חברים ,אני שואל אותם  ...לא
רוצים לדבר איתי ,טוב .אני עולה למעלה ,אומרים לי ,הישיבה בוטלה .תמי נמצאת כאן,
המזכירה שלך ,אנחנו ,היא שואלת אותם מי קבע אתכם? אף אחד לא קבע אתכם .אז הם
אומרים ,לא קבעו איתנו ,אמרו לנו לבוא .אמרה לו ,סיני דיבר אתכם? לא .נילי דיברה
אתכם? לא ,אז מי קבע אתכם? עושים טלפון ,מתברר שעומר ,יום קודם ,אמר להם תגיעו ,כי
יש קצת בלגן ,רזי רוצה לקחת לכם את המועדון.
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משה סיני – ראש העיר :מה שלא נכון.
רזיאל אחרק – חבר מועצה:

ככה הם,

משה סיני – ראש העיר :אבל זה לא נכון.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :ככה נאמר פה על ידי הנציגים ,אני אומר לך מה נאמר,
עובדה ,הם לא הגיעו סתם.
משה סיני – ראש העיר :בוודאי שאתה לא רוצה ,אף אחד לא חושב שאתה רוצה לקחת
להם את המועדון.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :מישהו קרא להם ,הם לא באו בעצמם ,הם לא יודעים את סדר
היום.
משה סיני – ראש העיר :מישהו מעלה על הדעת שאתה רוצה לקחת להם את המועדון?
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אז אני אסביר ,ואז,
משה סיני – ראש העיר :מה פתאום?
רזיאל אחרק – חבר מועצה:

ואז אני לתומי יושב כאן בחוץ ,אתה עם יבגני כאן ,לא רוצים

לקיים את הישיבה ,אתה רואה שאני לא הולך ,אתה מכניס אותם כאן לחדר הישיבות ,הם
יושבים ,אני נכנס ,יושב יחד איתם ,ואז אתה פתאום אומר להם ,תשמעו ,אנחנו לא נקיים
היום את הישיבה ,אני מצטער שהגעתם ,רזי העלה הצעה ,לקחת לכם את המועדון ,ובמקום
זה לשים שם את הווטרינריה ,אני לא אתן לזה לקרות ,יש כבר צו ,המועצה החליטה,
והמועדון יהיה שלכם ,והמבנה יהיה שלכם .ואני שלחתי לך שאילתא בנושא הזה ,השאילתא
מתייחסת להצעה שלי לסדר היום ,אני אשמח אם תקריא אותה בהמשך להצעה ,כדי שזה
יעשה קורלציה ,ואני אמשיך משם.
משה סיני – ראש העיר :סיימת?
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אני אמשיך ,אני מחכה לשאילתא.
משה סיני – ראש העיר :לא ,אז תמשיך ,תגמור את הדברים שלך ,ואז אני ,אתה לא נותן לי
את זכות ,אני נתתי לך את זכות הדיבור ,תסיים וזהו ,ואחרי זה אני אענה לך.
רזיאל אחרק – חבר מועצה:

אוקי ,אני אמשיך הלאה .הווטרינריה ,כשאני נכנסתי

למועצה ,נבחרתי למועצה ,הדבר הראשון שהציק לי בעין זה היה מכולת הבשר שעמדה שם
במרכז המסחרי ,שכולם זוכרים אותה ,הווטרינר היה מגיע לשם משאיות ,זורקים את הבשר
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שמה ,והיה סירחון במרכז העיר ,ואז היה לי דין ודברים עם אירית ,והוחלט להוציא משמה
את המכולה ,היא באמת פונתה משם ,אבל הווטרינר נשאר שם .עכשיו ,מה שקורה בפועל
שם ,זה מרכז העיר ,ושום עיר מתוקנת ,או לא מתוקנת ,ווטרינר ובטח בדיקות בשר לא
נעשות במרכז עיר ,בלב ליבה של העיר ,אני מנסה לדמיין לעצמי מה היה קורה אם זה היה
בשכונה אחרת ,מה היה קורה .אז אני הצעתי הצעה ,שלא ידעתי שאתה הולך ,או הענקת
לעדה האתיופית את המבנה באזור התעשייה ,לטובת אולם חתונות שלהם ,או אולם
שמחות ,או אין לי מושג מה הבטחת להם שם ,את המבנה הזה ספציפי ,יכול להיות
שהבטחת להם ,אני זוכר שאנחנו הצבענו על תב"ר לשפץ להם איזשהו מבנה שיהיה להם
לשם הפעילות שלהם התרבותית ,במקום לקחת את המקום ברש"ש ,במקום זה ,ופה נוצר
מצב שכאילו אני אויב העדה האתיופית ,רוצה לקחת להם את המקום .אז אני מבקש ,אחד,
המבנה הזה הוא יקר מאוד ,המקום באזור התעשייה ברחוב המרץ ,צמוד לאולמי אופיר,
יקר מאוד ,ואפשר לעשות בו פעילות ענפה ,מעבר לקומה אחת .אני דורש עדיין להעביר את
המחלקה הווטרינרית ,אני מבקש ,מה זה דורש ,אני מבקש להוציא אותה משם ,מהמרכז
המסחרי בעיר ,בשכונה הוותיקה ,כבר לאלתר להוציא את זה משם .את רשות החנייה
להעביר לשם ,או לכל מקום אחר ,ואם ברצונך בכל זאת לתת מענה לעדה האתיופית ,אז אני
מבקש כאן שיהיה מענה גם לעדה התימנית לאירועים ,למועצת הנוער שיהיה להם אולם,
סוף סוף לעשות חגיגות ,לעדה הרוסית שיהיה להם אולם משלהם לעשות חגיגות ,אולי נעשה
איזשהו אולם גדול ,קומפלקס ,שישרת את כל העדות ,או תבנה לך שמה חמש קומות ,צמוד
לאולמי אופיר ,זה גם יכול להיות מטבח שישתף את כולם ,ואנחנו נבנה להם ,ניתן לעדה
האתיופית ,לעדה התימנית ,לעדה הקווקזית ,לעדה ,וניתן לכולם מענה ,כל העדות פה
צריכות לקבל מענה לאולם שלהם .זהו ,זה פחות או יותר הבקשה שלי .ואני מבקש להעלות
אותה להצעה .במקום הזה הספציפי ,אני אנסח את ההצעה ,אם תרצה ,ואני אשמח מאוד
אם תקריא לי את השאילתא שנוגעת לזה .תודה.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :השאילתות בסוף.
משה סיני – ראש העיר :השאילתות זה בסוף ,לא?
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :כן.
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רזיאל אחרק – חבר מועצה :לא ,אבל היא קשורה ,אדוני ראש העיר ,לבקשה הזאת ,אני
מבקש שתענה לי כדי שאני אוכל ,לא נחזור לדיון,
משה סיני – ראש העיר :אתה ,רגע ,מה אמרת ,שאתה לא ידעת שזה הוקצה לקהילה
האתיופית?
רזיאל אחרק – חבר מועצה :לא.
משה סיני – ראש העיר :לא ידעת שיש שם עבודות וכלום?
רזיאל אחרק – חבר מועצה :דיברנו על תב"ר לשיפוץ מבנה ,ביקשנו לדעת איפה ,לא נתתם,
כמו תמיד ,אין שום תשריטים ,אין שום דבר .אף אחד לא ידע איפה הולכים,
משה סיני – ראש העיר :אז אני מקריא לך ,אני מקריא לך,
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :אתה מקריא את השאילתא?
משה סיני – ראש העיר :את השאילתא.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אני רוצה שתראה לי איפה זה נאמר.
משה סיני – ראש העיר :אני מקריא לך את השאילתא ,מענה לשאילתא,
רזיאל אחרק – חבר מועצה:

סיני ,שאלת אותי שאלה,

משה סיני – ראש העיר :לא ,אבל אתה שואל אותי,
רזיאל אחרק – חבר מועצה :שאלת אותי שאלה ,תענה לי,
משה סיני – ראש העיר :אתה שואל אותי ואתה עונה?
רזיאל אחרק – חבר מועצה:

לא ,שאלת אותי שאלה אם ידעתי ,תראה לי באחד

הפרוטוקולים שאתה אמרת ,במקום איקס הולך להיות המועדון.
משה סיני – ראש העיר :טוב ,תב"ר מספר  ,1222עבור שיפוץ מועדון באזור התעשייה הישן
לאוכלוסייה האתיופית בניהול העירייה ,אושר במועצת העיר בפרוטוקול מספר ,22612
מתאריך  ,29.12.2212חבר המועצה רזיאל אחרק הצביע בעד.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :נכון.
משה סיני – ראש העיר :אין צורך בהקצאת המבנה משום שמדובר בבניית מועדון בניהול
העירייה .שלוש ,בקשות להצעת מחיר למכרז  ...נשלחו לשישה קבלנים בתאריך ,11.3.2213
קרי ,לפני שלושה חודשים .ארבע ,צו התחלת עבודה לקבלן הזוכה נחתם בתאריך ,13.3.2213
מצ"ב העתק .זה אתה תקבל.
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עופר בביוף – חבר מועצה :רגע ,בתב"ר עצמו ,סליחה רגע ,בתב"ר עצמו,
רזיאל אחרק – חבר מועצה :תן לי להשלים.
עופר בביוף – חבר מועצה :לא נאמר איפה אפילו.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :תן לי ,השאלה היא שלי ,אני שאלתי.
עופר בביוף – חבר מועצה :סליחה ,לא ,אני פשוט אומר.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אני עכשיו חוזר ואומר,
משה סיני  -ראש העיר :הוא שאל ,הוא שאל אותי שאילתא.
רזיאל אחרק – חבר מועצה:

רגע ,אדוני ראש העיר ,סליחה ,אני לא הכחשתי בתחילת

דבריי שאישרנו פה תב"ר .אני רק אמרתי,
משה סיני – ראש העיר :נאמר לפרוטוקול שהגיעה היועצת המשפטית.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אוקי ,היועצת המשפטית ,פרומה ,שלום .סיני ,אני אמרתי ואני
חוזר על מה שאמרתי ,מעולם לא הגדרת מקום ,אישרנו לך תב"ר מתוך הנחה שתגיד איזה
מקום זה ,לא קיבלת צ'ק פתוח לעשות מה שאתה רוצה ,לקחת  ,להחליט שמבנה כזה או
אחר הולך להיות לעדה כזאת או אחרת ,קיבלת צ'ק פתוח לתב"ר ,כמו שאתה עושה כל
הזמן ,אתה לוקח אותו ואחר כך אתה תגיד ,אם אנחנו לא נתמוך בתב"ר ,אז אתה תבוא
ותאמר ,אנחנו נגד התב"רים ,נגד פיתוח העיר ,נגד אוכלוסיות ,אז אנחנו קצת יותר
מתוחכמים ממך אולי ,אז אישרנו את התב"ר ,אבל מן הסתם ,תביא למועצה את השימוש
לעדה האתיופית ,ויכול מאוד להיות שחבר מועצה כזה או אחר ,שהוא בן עדה אחרת ,או
סתם רוצה להיטיב עם הנוער ,כמו שעופר רוצה לתת מועדון נוער ,או במקום שילכו וינדדו
למועדונים אחרים ,שלמועצת הנוער שלנו יהיה אולם משלהם לעשות אירועים ,לילדים
הקטנים ,שיצאו מחוץ לעיר ,לחסוך להם הסעות ,אז במקום זה היית לוקח את התקציב,
והיינו מוסיפים לך עוד קצת ,בונה שמה שלוש קומות ,אני לא נגד.
משה סיני – ראש העיר :אני כבר אומר לך ,אדרבא ואדרבא ,אני חושב ,אני הנחיתי,
סליחה ,הנחיתי ,נדמה לי בדיונים שהיו על בניין העירייה ,נכון? הנחיתי שיהיה שם אולם
גדול שיעמוד בחינם לרשות כל הקהילות בעיר.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :לא על זה דיברתי.
משה סיני – ראש העיר :כל מי שרוצה ,כל המשפחות שיש להם קושי מסוים ,הם יוכלו
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לעשות אירועים באולם בבניין העירייה ,בלי שניקח שקל מהם ,אני כבר אומר את זה פה.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :קודם כל,
משה סיני – ראש העיר :ואני חושב שזה מאוד מאוד חושב ,לכל העדות ,התימנית ,ההודית
והאתיופית ,כל מיעוט יכולת.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :קודם כל ,זה בסדר,
משה סיני – ראש העיר :אני חושב שזה אחד הדברים ,זה במסגרת הצדק החברתי ,אני
חושב שזה הדבר הכי חשוב שאפשר לעשות.
רזיאל אחרק – חבר מועצה:

סיני ,אנחנו נוהגים ככה גם היום ,גם במחלקת הספורט ,אני

הכנסתי לשם ,אנחנו הבאנו את אולמות הספורט לשימושים ,גם של העדה האתיופית ,וגם
לעדה התימנית ,מי שרצה עשה שימוש ,תמורת סכום סימלי ,אבל ,בלי שום קשר ,במנותק
לבניין העירייה שיקום אולי בעוד שש שנים,
משה סיני – ראש העיר :אבל אני רוצה לענות לך גם ,לא ,אבל אתה שאלת אותי ,תראה ,גם
בהיבט הזה ,תראה ,לקהילה ההודית יש מקום של התכנסות ,ואנחנו עכשיו נכנסנו ,אנחנו
אמורים להיכנס לשיפוצים ,שלא תגידו שלא תדעו ,יש שיפוצים ,יש כבר מכרז לקהילה
ההודית ,אני אומר את זה פה ,כדאי שתדעו את זה ,כן ,והנושא הזה נמצא בטיפול ,חשוב
שזה יהיה במועצת העיר ,שנייה .הקהילה ,מוזיאון מורשת יהדות תימן ,אנחנו מזמן רצינו
להיכנס לזה ,אני חושב שצריך להיות בית מכובד ,סליחה ,זה בית מכובד ,מאוד מכובד,
מורשת יהדות תימן ,אני בשמחה הייתי נכנס לשיפוצים ,ברגע שייגמר ,תיגמר הסאגה
המשפטית סביב בניין המורשת ,אין ספק שהעירייה תוכל להשקיע משאבים רבים ותהפוך
אותו למוזיאון ולבית מורשת מפואר ,בית תרבות שיהיה תוסס ומגוון ,ואני חושב שזה מאוד
,סליחה ,אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב לקהילה התימנית ,וברגע שזה יוחזר לציבור ,אני
חושב שאנחנו נוכל לעשות שמה ניסים ונפלאות ,כמו שאנחנו עושים בכל פרויקט אחר.
הנושא של המועדון לרוסים ,יש מועדון לקהילה הרוסית ,בשכונת דניה ,יש מועדון פעיל,
חבל ,אני לא יודע אם היית שמה ,ואם לא היית שם ,כדאי שתבקר שם ,יש שם שני
מועדונים ,יש שם פעילות מאוד מאוד תוססת ,מאוד מאוד יפה ,וככה שנתנו מענה גם
לקהילה הזאת .ומועדון לקהילה האתיופית ,אני חושב שאין ,אני לא חושד באף אחד פה
שהוא נגד מועדון לקהילה האתיופית ,אני בטוח שכל חברי המועצה מאוחדים ,ביחד,

22

פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין מס'  21/38מיום 31/2/8/31

עופר בביוף – חבר מועצה :לא ,הוא רק שאל ,למה התב"ר לא אמר מה המקום,
משה סיני – ראש העיר :אז יכול להיות שהוא לא אמר ,ואני מקבל ,אני לא יודע ,אני צריך
לבדוק ,יכול להיות שהוא לא אמר.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :תבדוק בפרוטוקול.
משה סיני – ראש העיר :יכול להיות שהוא לא אמר ,אבל ,אני כבר אומר לכם שאני לא
חושב שיש פה מישהו אחד ,פה מבין חברי מועצת העיר ,שיתנגד למועדון לקהילה האתיופית,
גם אם זה נאמר בפרוטוקול ,וגם אם זה לא נאמר בפרוטוקול ,זה כבר שאלה טכנית .אבל
כולנו ביחד בעד הנושא הזה .אז הנה ,יש פה גם לקהילה ההודית ,גם התימנים ,גם הרוסים,
גם האתיופים ,אני חושב,
רזיאל אחרק – חבר מועצה ... :האתיופים היום ,אתה יודע?
משה סיני – ראש העיר :יש להם גם ,סליחה ,סליחה,
(מדברים יחד)
משה סיני – ראש העיר :בסדר ,אבל זה מועדון ייחודי ,זה מועדון קצת אחרת מהמועדון
שיש להם היום ברש"ש ,ואני חושב שגם אנחנו בהבנה ,צריכים להבין ,שיש איזה שהם
טקסים מיוחדים לקהילה האתיופית ,שהם לא יכולים לקיים אותם שמה ,ובסך הכל אנחנו
נותנים להם איזשהו עוד מענה .אני חושב שכל מועצת העיר ,ללא ,בכלל בלי שום קואליציה,
אופוזיציה ,יכולה להיות גאה במענה שאנחנו נותנים לכל הקהילות ,ובא לציון גואל ,ואני
מציע שנעבוד בזה.
רזיאל אחרק – חבר מועצה ... :אתה מעביר משם את המחלקה הווטרינרית.
משה סיני – ראש העיר :זה שאלה בפני עצמה,
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אני כשהעליתי את ההצעה שלי ,זה היה לפני שהתב"ר עלה.
משה סיני – ראש העיר :אוקי ,אנחנו לא נכנסים עכשיו ,רזי ,בוא,
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אני שלחתי את זה,
משה סיני – ראש העיר :אנחנו רוצים להתקדם ,אנחנו לא נכנסים עכשיו להצדקה מתי,
הבנו ,הבנו ,סליחה ,אבל אני איתך ,הבנתי שלא ידעת ,הבנתי ,הבהרת את עמדתך ,אנחנו
מקבלים את זה ,אנחנו ,אף אחד כאן לא נגד המועדון של הקהילה האתיופית ,אנחנו מבינים
היום שלא ידעת ,סליחה ,מבינים ,עכשיו אנחנו נוגעים בנקודה של העברת הנושא של
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המחלקה ,ואני מסכים ,אני מסכים שזה לא מקום,
רזיאל אחרק – חבר מועצה :עבודת מטה?
משה סיני – ראש העיר :לא יודע עבודה ,אני חושב שאת עושה עבודת מטה ,כן ,לא צריך
לזלזל בעבודת מטה.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :לא ,אני לא מזלזל.
משה סיני – ראש העיר :אני חושב שכל הדברים היפים שאנחנו עושים זה בגלל עבודת
המטה שאנחנו עושים ,שהכנסנו כאן ,שהכנסנו פה סטנדרטים חדשים ממה שהיה קודם,
קודם לא הייתה עבודת מטה.
(מדברים יחד)
משה סיני – ראש העיר :זה אתה אמרת ,זה הגישה שלך לעניין .אני לא חושב שצריך לזלזל
בעבודת מטה מקצועית ,בואו נמשיך הלאה ,ברוח טובה ,בסך הכל אנחנו בתקופה יחסית
שקטה ,אז בואו נמשיך איתה .בסדר?
רזיאל אחרק – חבר מועצה :טוב ,בואו ,אני רוצה לחזור רגע ,פרומה הגיעה ,לפרוטוקול ,כי
דנו בתב"רים ,ומן הסתם הפרוטוקול דן בתב"רים .פרומה ,את כתבת כך ,שברגע שיש
הקצאה ,הגוף שהוקצה לו צריך לתחזק כמו שכירות ,גם לנזק הנגרם צריך לתקן והעירייה
אחראית על התשתיות ,זה לגבי בני עקיבא .המבנה ההודי ,אל תפריע לי ,המבנה ההודי,
אנחנו השקענו שמה כסף.
עו"ד פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :אין שם הקצאה ,זה פעילות של העירייה.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אנחנו אבל משקיעים שמה כסף.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :זה פעילות של העירייה ,זה לא מועדון של ההודים.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :הוא אמר לפני דקה ,סליחה ,הוא אמר לפני דקה,
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :אבל לתושבי ,למועדון ,אבל העירייה מתחזקת ,כמו
ההודים ,כמו האתיופים ,כמו הרוסים ,זה בניינים של העירייה ,אנחנו מתחזקים ,אנחנו
בונים ,אני רוצה לחדד את הדברים שלך ,פרומה אמרה שבניין שגם אם הוא ניתן בהקצאה,
תחזוקת שבר עושה זה שנתנו לו את ההקצאה ,אם צריך לשפץ ,או משהו גדול ,זה הבעלות
שזה אנחנו ,גם אם זה ניתנה הקצאה .זה ,פרומה ,תגידי אם אני ,תתקני אותי .אז בני
עקיבא ,רגע ,פרומה ,עוד מילה ,רק שתדעי שבני עקיבא ,ייתכן שהמבנה הוא של המפד"ל
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ולא שלנו ,שאול אמר לנו ,אנחנו בודקים את זה בנסח טאבו .אז עניינית ,ניתן תשובה ,אני
מקווה ,בישיבה הבאה.
משה סיני – ראש העיר :טוב ,בואו נתקדם ,חבר'ה.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :תגידי ,פרומה ,המתנ"ס ,הוא גוף חיצוני ,הוא עושה פעילות
במועדון הזה ,ישיבה קודמת אושר פה  222,222שקל ,אתה מפריע לי ,אבינועם ,די ,מספיק.
מושקעים שם  222,222שקל מכספי העירייה ,לפעילות של המתנ"ס ,למה אנחנו צריכים
להשקיע את זה?
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :אני רוצה להגיד ,לא ,לא ,היא לא יודעת ,אתה מטעה
אותה.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אני מבקש שהיא תענה לי ,אבל אני לא שאלתי אותך ,אירית.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :לא ,רזי ,סליחה,
רזיאל אחרק – חבר מועצה :סיני אמר קודם ,תפסיקו להגן אחד על השני.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :אני לא מגנה.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אז תני לה שתדבר ,היא ילדה גדולה.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :אוקי ,אז פרומה ,במקום הזה מתנהל,
רזיאל אחרק – חבר מועצה :זה דיקטטורה ,את מבינה? זו דיקטטורה,
משה סיני – ראש העיר :סליחה ,חבר'ה ,בוא תרגיע ,תרגיע.
(מדברים יחד)
רזיאל אחרק – חבר מועצה :שתענה ,יועצת משפטית,
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :רזי ,מי שהמנהל הכללי בעירייה זה אני ,ולא פרומה.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :תודה רבה ,דיקטטורה.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :שתיים ,יפה ,כדאי שתחזור בך מהסגנון הבוטה שלך.
(מדברים יחד)
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :אני לא יורדת לרמה שלך ,שתיים ,אתה צריך להגיד ,אם
אתה לא רוצה להטעות את פרומה ,להגיד לה שמנהל שם גם מועדון נוער של העירייה ,זה לא
בדיוק  122%של מתנ"ס ,זה שילוב שם ,אז העירייה פועלת שם ברוב הזמן ,המתנ"ס גם ,אבל
גם מועדון הנוער ,יגיד לך גם סיגל וגם עופר.
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עופר בביוף – חבר מועצה :השאלה שלך ,הנכונה יותר הייתה ,ואתה קודם העלית את זה,
סליחה רגע ,לפני שפרומה הגיעה אתה התחלת לשאול את השאלה יותר נכונה ,ולא זאתי,
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אוקי.
עופר בביוף – חבר מועצה :השאלה מדברת על מתנ"ס קימרלינג ,שהוא בעצם מבנה ,יש לו
הקצאה למתנ"ס שמה ,או רק לעירייה? אני רוצה להבין.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :מה זה ,איפה? אין הקצאה למתנ"ס .המתנ"ס הוא כמו
תאגיד עירוני ,הכל של העירייה.
עופר בביוף – חבר מועצה :אין שום הקצאה לרשת המתנ"סים וכלום.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :לא.
עופר בביוף – חבר מועצה :זאת אומרת ,מחר בבוקר אם רוצים ,רשת המתנ"סים מפנה וזה
של העירייה?
אבינועם טובים – חבר מועצה :אין שם אפילו עובד ,המנהל הוא מתוקצב על ידי העירייה
שמה.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :לא על ידי העירייה,
משה סיני – ראש העיר :חוץ מהמנהל.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :הרשי לי לתקן אותך ,המתנ"ס היום נמצא בבית משפט העליון,
כבר הפסיקה עובדת הרבה זמן ,שאסור לשנות את הסטאטוס קוו במערכת היחסים
שקיימת ,לא להוסיף שום פעילות ,אלא אם כן לגרוע ,בגלל המצב הדואלי שנמצא בו
המתנ"ס .מה שעשיתם לאחרונה ,השקעתם עשרות מיליוני שקלים במבנה של המתנ"ס,
לפעילות של המתנ"ס,
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :זה מבנה עירייה.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :ושיניתם את הסטאטוס שוב ,אבל בסדר .פרומה ,את יכולה
לענות לשאלה שלי?
עו"ד פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :כל המבנים שהמתנ"ס עושה בהם שימוש ,א' ,הם
מבנים של העירייה ,והם בבעלות העירייה ,למעט הבריכה ,הבריכה לא ,עד כמה שאני יודעת,
יכול להיות שיש עוד איזה אחד שלא ,ובגדול ,כל המבנים הם מבנים של העירייה.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :הקרקע של מי?

32

פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין מס'  21/38מיום 31/2/8/31

עו"ד פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :הקרקע ... ,המקרקעין ,מי שהבעלים של הקרקע ,גם
הבעלים של מה שבנוי עליה ,אין ,הסוכנות בפעם הקודמת ,להזכירך ,אנחנו אישרנו להם
חכירה ,ולמה? כי אנחנו הפקענו את זה ואנחנו הבעלים של הקרקע .מי שהבעלים של
הקרקע ,לפי חוק המקרקעין הישראלי ,הוא גם הבעלים של כל מה שבנוי על הקרקע .אז
הנכסים הם נכסי עירייה ,הם בשימוש על פי אותם הסדרים שהיו בעבר ,של המתנ"ס,
להקשר הזה ,בעקבות הדו"ח של מבקר העירייה ,לא יודעת אם אתם זוכרים ,היה דו"ח
שבעצם ביקש להסדיר את יחסי הגומלין בין העירייה לבין המתנ"ס ,בעקבות זה אנחנו
גיבשנו נוהל שמצוי ממש בשלבים סופיים ,שהוא מסדיר את ההתחשבנות ואת כל הנושאים.
עכשיו ,בקשר למעמד של המתנ"סים ,זה יושב על המדוכה במשרד הפנים .אבל מה שאנחנו
נוהגים זה כפי שנוהג בכל הארץ ,וכפי שנהג בעבר.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אני אגיד לך משהו ,מה שקורה ,בגלל מה שקורה ,שעכשיו ...
משקיעים את זה מכספי התושבים ,נוצר מצב שהמתנ"ס מקבל מבנים בחינם ,ולא מאפשר
תחרות של חברות שיכולות לתת מענה ,תרבות ופעילות לילדים ,במחיר אולי יותר טוב .מה
שאנחנו עושים ,אנחנו לכאורה,
עו"ד פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :זה לא נושא הדיון כרגע.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אבל זה הנושא.
משה סיני – ראש העיר :מה עוד יש לנו?
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :טוב ,עכשיו עופר.
משה סיני – ראש העיר :כן ,בבקשה .מיקי לא קיבל ,רגע ,מיקי עוד לא קיבל את רשות
הדיבור ,כן ,בבקשה.
מיכאל מלמד – חבר מועצה :המועדון שמיועד לאתיופים ,הועבר וועדת הקצאות?
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :הוא לא צריך.
מיכאל מלמד – חבר מועצה :שנייה רגע,
עו"ד פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :הוא לא עבר וועדת הקצאות ,מפני שזה שימוש
עירוני בהפעלה עירונית.
מיכאל מלמד – חבר מועצה :מה ההגדרה של המבנה הזה? מה ההגדרה של  ...האתיופית
מול המגרש ,זאת אומרת ,מה,
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משה סיני – ראש העיר :אין עמותה.
עו"ד פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :אין עמותה ,אני לא מכירה עמותה ,אלא אם כן אני,
משה סיני  -ראש העיר :אין עמותה ,זה כמו בית הכנסת ,אין עמותה.
מיכאל מלמד – חבר מועצה :המבנה הזה הוא מבנה של העירייה ,העירייה משפצת אותו,
עו"ד פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :העירייה מפעילה אותו ,מתחזקת אותו ,המפתחות,
השליטה ,הכל של העירייה ,היא עושה פעילות ,כמו שהיא עושה פעילות בכל מקום ,היא
עושה פעילות גם לעדה האתיופית.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :מי שיפעיל אותו זה ציפי מהרווחה.
עו"ד פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :זה הרווחה ,הנה ,אירית יודעת ,כן.
מיכאל מלמד – חבר מועצה :יפה ,והעדה האתיופית תשתמש בו ,נכון?
משתתף בדיון :לא ,הוא נתן דוגמא ,כמו במועדון נוער.
מיכאל מלמד – חבר מועצה :חבר'ה ,אבל למה אתם עושים סלט?
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :כי היא לא מכירה את הנושא ,היא יועצת משפטית ,היא
לא .אתם לא מפנים את השאלות לאדם המתאים.
מיכאל מלמד – חבר מועצה :מה זה השוק הזה? באמת.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :מיכאל ,היא לא הכתובת.
רזיאל אחרק – חבר מועצה:

שהיא תגיד שהיא לא הכתובת ,למה את צריכה להגיד

במקומה? שהיא תגיד שהיא לא הכתובת.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :כי היא אמרה לכם.
משה סיני  -ראש העיר :מה השאלה ,טוב ,חבר'ה ,עכשיו אתם,
רזיאל אחרק – חבר מועצה :לא ,סיני ,תקשיב ,יש  ...שגורם מסוים לא יכול להיות ,אם
אנחנו כחברי מועצה שואלים גורם מסוים ,יגיד לא רוצה לענות ,יגיד זה לא בתחום
אחריותי ,לא יכול להיות שהמנכ"לית שלך תקפוץ כל שנייה ,עם כל הכבוד ,היא לא חברת
הנהלה.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :כי אתם מטעים את היועצת המשפטית.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :היא לא חברת קואליציה ,היא פקיד שיושב שם ,כשאנחנו
מדברים ,שלא תפריע לנו.
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אירית נתן – מנכ"לית העירייה :נכון ,פקיד בכיר אבל.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :סליחה ,בכיר עד כמה שלא תהיי ,את לא נבחר ציבור ,את
מקבלת משכורת.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :אבל פקיד בכיר.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :את בסך הכל לא נבחרת ,את פקיד בכיר ,זהו .פקיד.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :זהו ,בכיר.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :בלי לפגוע במעמדך ,אל תפריעי ,אנחנו שואלים,
משה סיני – ראש העיר :תגידו ,זה נראה לכם הקטע הזה,
רזיאל אחרק – חבר מועצה :לא ,סליחה ,זה נוהל אצלה ,כשאני מדבר ,את לא תפריעי לי,
ואם אני שואל מישהו ,את לא תפריעי לו לענות.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :אבל אל תטעה את המישהו.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :סליחה ,היא לא,
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :אתה מטעה.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אני אעשה מה שאני רוצה.
משה סיני – ראש העיר :אולי תשמרו ,חבר'ה ,אולי ,רזי ,אני מציע,
רזיאל אחרק – חבר מועצה:

אני יכול לשאול מה שאני רוצה ,את לא תפריעי לי ,שמעת מה

שאני מדבר? כשאני מדבר את שותקת ,נקודה.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :לא ,ממש לא.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אל תפריעי לי ,אני אשאל אותה ,והיא תענה לי.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :היא תענה לך בתחום שלה.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :את מתנהגת בחוצפה ,את כוחנית ,כמו שאמרת באחד
העיתונים ,תפסיקי עם זה.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :רזי ,יועצת משפטית עונה,
משה סיני  -ראש העיר :מה קרה לך ,רזי ,נו די.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :לא ,אני לא אוהב את הסגנון הזה,
משה סיני – ראש העיר :מה קרה לך? נו ,גם אם אתה לא אוהב,

33

פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין מס'  21/38מיום 31/2/8/31

רזיאל אחרק – חבר מועצה :את גם קוראת לחבר מועצה חצוף ,אף אחד לא חבר שלך כאן,
את כותבת לו.
משה סיני – ראש העיר :מה קרה לך?
רזיאל אחרק – חבר מועצה :לא ,תקשיב ,סיני ,אתה החלטת לוותר לה ואני מחלתי ,אבל
היא ממשיכה עם זה.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :חבר מועצה לא רשאי להגיד הכל ולהשתמש גם הוא
במילים לא יפות.
(מדברים יחד)
רזיאל אחרק – חבר מועצה:

אפילו שימוע לא העלית אותה .אבל עובד זוטר מסכן שהלך

לקחת את הילד שלו לבית חולים ,העליתם אותו לשימוע.
עו"ד פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :תראה ,קודם כל ,גם לצורך העניין הזה,
מיכאל מלמד – חבר מועצה :שנייה ,שנייה,
עו"ד פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :לא ,אני רוצה עכשיו שתי דקות.
מיכאל מלמד – חבר מועצה :תדברי כמה שאת רוצה ,בואי נענה רגע לאירית ,האם את
יודעת מה קורה עם המועדון הזה ,או לא? שהיא לא תפריע עוד פעם.
עו"ד פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :אני לא יודעת ,אני לא עוסקת בזה ,ונכון שברמת
העובדות היא יודעת ,אני ברמת העיקרון מסבירה לכם ,אולי טיפה תנו לי להסביר מה
ההבדל בין הקצאה להפעלה עירונית ,ואז הכל יהיה יותר ברור .כשאנחנו מדברים על
הקצאה ,אנחנו נותנים מבנה לגוף שהוא חיצוני ,זכות שימוש במבנה לגוף שהוא חיצוני
לעירייה ,והוא עצמאי לעשות שם שימוש ,כמובן למטרת השימוש ,כפי שהוגדרה בחוזה.
אוקי? אני לא יכולה להיכנס לפעילות שלו ,אני לא אחראית על הפעילות שלו ,אני לא מממנת
את הפעילות שלו ,אני לא מפעילה ,אני לא מפקחת עליה ,רמת הפיקוח היא שזה משמש
למטרת ההקצאה ,שלא הורסים את המבנה ,לא עושים נזקים וכיוצא בזה .זה ברור לפי נוהל
הקצאות ,את זה אתם יודעים ,רק לגופים שפועלים ללא  ...כאשר אנחנו מדברים על הפעלה
עירונית ,זה נעשה תחת אחד האגפים ,המחלקות ,המדורים של העירייה ,הם מפעילים,
המימון של העירייה ,הבקרה של העירייה ,המבנה של העירייה ,השליטה במבנה היא של
העירייה ,וכולי וכולי ,אלה פחות או יותר ההבדלים .עכשיו ,מה קורה עובדתית ,זה באמת
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שאלות לאירית ולא אלי ,לפעמים אני יודעת ,אז אני עונה.
מיכאל מלמד – חבר מועצה :ופה אני אשאל את אירית ,ואולי גם  ...כי בטח הוא אחראי על
עבודת המטה שנעשתה מול העדה האתיופית ,שבעקבותיה החלטתם את ההחלטות הבאות.
את אומרת שאתם החלטתם שאתם נותנים את המבנה הזה ,שהוא עירוני ,ואתם משקיעים
כספי העירייה לעדה האתיופית ,נכון?
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :קודם כל אנחנו משקיעים.
מיכאל מלמד – חבר מועצה :אני אומר ,אתם השקעתם ,העירייה משקיעה מכספיה לטובת
הפעלת מועדון,
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :הסביר לכם ראש העיר ,כמו ההודים ,כמו הרוסים ,כמו,
מיכאל מלמד – חבר מועצה :עזבי אותי כמו,
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :גם לתימנים ,גם להם יש מועדון.
מיכאל מלמד – חבר מועצה :אבל עזבי אותי ,אני שואל ,מה את קופצת? רגע .זאת אומרת
שאתם החלטתם ,אתה איתי ,משה?
משה סיני – ראש העיר :אני כולי אוזן ,נו.
(מדברים יחד)
משה סיני – ראש העיר :אני מפריע לך?
מיכאל מלמד – חבר מועצה :לא ,תהיה איתי.
משה סיני – ראש העיר :אני איתך ,אני מולטי טאסק ,גם אוכל אבטיח וגם שומע אותך.
מיכאל מלמד – חבר מועצה :את יכולה לספר לי מה היקף הפעילות שיהיה במועדון הזה
מול העדה האתיופית?
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :קודם כל ,מי שאחראי על המועדון הזה ,זה אגף הרווחה
אצלנו ,ציפי תשב איתם ותבנה איתם תוכנית עבודה ,תוכנית פעילות ,ואני חושבת שזה
באמת כבוד לכם סביב השולחן הזה שיש ,בכל עיר יש לאתיופים מועדון ,כמעט בכל עיר.
ואני חושבת,
עופר בביוף – חבר מועצה :לא ,לא ,אני רוצה לחדד,
מיכאל מלמד – חבר מועצה :לא ,אתה מפריע לי.
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עופר בביוף – חבר מועצה :שנייה רגע ,אני מבקש .המטרה העיקרית ,הרי שנועד המקום הזה
במקום רשות החנייה שמה,
משה סיני – ראש העיר :זה לא במקום ,זה ליד.
עופר בביוף – חבר מועצה :ליד ,אוקי ,נועד בעיקר ,ובואו נשים את זה על השולחן ,לא שאני
נגד ,או בעד ,אבל שאנשים יבינו ,זה לא סתם מועדון לפעילויות ,זה לטובת עריכת אירועים
שאי אפשר לעשות בתוך השכונה שמה ,איפה שנמצא היום המבנה שלהם .ואני הייתי עד
בישיבה כזאת גם.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :לדעתי זה שילוב של הדברים ,כולל פעילויות יזומות של
האגף.
מיכאל מלמד – חבר מועצה :משה ,אתה עסוק עם האבטיח ,אבל מי שיפריע לי בפעם
הבאה לדבר אתה תשתיק אותו ,אם לא ,אני אשתיק אותו ,בסדר? ואז יהיה מופע תרבותי
מאוד נעים .זאת אומרת ,מה את אומרת לי עכשיו ,את איתי? או שגם את עסוקה עם
האבטיח?
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :אני איתך ,ואני חושבת שהסברתי את עצמי.
מיכאל מלמד – חבר מועצה :ציפי ,מה היא תעשה עם העדה האתיופית ,תשב איתם ותשאל
מה הצרכים שלהם?
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :היא יודעת גם היום ,בוודאי ,היא תשב גם איתם.
מיכאל מלמד – חבר מועצה :את יכולה לספר לי מה ציפי קרבני הביאה ...
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :ציפי עורקבי ,אם לא אכפת לך .שהיא זה ,היא תשב איתם,
היא יודעת מזה ,היא ,זה לא דבר חדש לה ,יבנו להם תוכניות ,ברגע שזה יהיה מוכן ,ירהטו
את המקום ותתחיל פעילות.
מיכאל מלמד – חבר מועצה :עכשיו ,אם עדה אחרת תרצה את המקום הזה לשימוש ,מה
יהיה? לא עדה ,תושב העיר ,מה זה עדות?
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :לא יקבל.
מיכאל מלמד – חבר מועצה :תושב העיר שרוצה עכשיו להשתמש באולם הזה ,האם הוא
יוכל לקבל רשות להשתמש בו?
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :בעיקרון לא ,לא מיועד לזה.
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מיכאל מלמד – חבר מועצה :מדוע?
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :כי זה לא מיועד לזה.
מיכאל מלמד – חבר מועצה :שנייה רגע ,עופר ,אל תפריע ,נו ,באמת.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :אנחנו מקפידים,
מיכאל מלמד – חבר מועצה :למה התושב הזה לא יכול לקבל,
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :אנחנו מקפידים ,העירייה,
מיכאל מלמד – חבר מועצה :אני אחדד לך את השאלה,
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :אתה לא צריך לחדד ,הבנתי.
מיכאל מלמד – חבר מועצה :אין פה הקצאת קרקע ,למה אני כתושב לא יכול לקבל את
המבנה הזה ליום אחד.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :כי המדיניות של העירייה שנקבעה כאן ,לפחות עשר שנים,
לא נותנים מבני עירייה לצרכים שאתה מדבר עליהם ,לעיתים ,אם באמת יש איזושהי בעיה
כזאת או אחרת שידועה לרווחה ,אז קיבלו אולם ספורט כזה או אחר לאירוע בשבת ,אבל
בהגדרה זה לא מיועד לזה.
מיכאל מלמד – חבר מועצה :את יכולה להסביר לי ,מה החוק קבע שיש ,שראש עיר יכול ,או
אירית נתן יכולה לקבוע מדיניות איזה תושב יקבל ,איזה תושב לא?
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :לא ,לא שמעתי ,בעיקרון ,אמרתי ,בהגדרה ,אין ,מבני
עירייה לא מושכרים לטובת העניין לאירועים שאתה מדבר עליהם ,ואמרתי ,חוץ מאולמות
שמידי פעם מי שפונה ,וגם נדמה לי פרסמנו את זה ,אבל זה אני לא בטוחה.
מיכאל מלמד – חבר מועצה :פרומה פה שומעת ,את לא יכולה להגיד לתושב כזה או אחר ,זה
לא משנה מה עדתו או מה צבע מינו ,אתה כן תשתמש ,או אתה לא תשתמש .ב' ,זה נכס
עירייה ,שתיים ,את השקעת את הכסף ,העדה האתיופית לא הביאה שום כסף לעניין הזה,
ואין פה שום הקצאה לעמותה.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :נכון.
מיכאל מלמד – חבר מועצה :אני חושב שראש העירייה ,אתה פה צריך לבדוק את העניין
הזה ,ועכשיו אולי פרומה תיתן תשובה ,אני מאמין שהיא יודעת לענות על זה ,אין מצב כזה
שאת תיקחי מבנה עירייה ,תשקיעי מכספך ותגידי ,זה ייתן מענה רק לעדה הזאת ,או לתושב
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כזה או אחר .אני רוצה תשובה בעניין הזה.
רזיאל אחרק – חבר מועצה:

אני רוצה להמשיך את שלך ,בהמשך שלך.

מיכאל מלמד – חבר מועצה :עוד לא סיימתי.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אבל זה המשך שלך .במבנה של ההודים ,אמרתם שהוא לא
הקצאה ,גובים שמה כסף.
מיכאל מלמד – חבר מועצה :אני אפרוש מהאופוזיציה ,אני אומר לך ,אני אפרוש.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אבל מיכאל ,תן לי .גובים שמה כסף ,פרומה ,על אירועים,
ההודים משכירים את המקום לכל מי שרוצה ,לטובת אירועים ,ולוקחים את הכסף אליהם.
אני עוד פעם אומר ,אין לי שום דבר נגד ,סליחה ,לא תקין ,מה אמרת ,פרומה?
עו"ד פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :לא תקין.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :לא תקין ,רגע ,בוא נמשיך הלאה .אני בכוונה ,זה בדיוק המשך
לדברים של מה שאמרת .מה שאני בא ואומר ,אם עירייה,
עו"ד פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :אם אלה העובדות,
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אלה העובדות לאשורן ,מה שאני בא ואומר ,מה שאני בא
ואומר ,תראו ,אני חושב שאוכלוסיות חלשות צריך לתת להם מענה ,צריך לעזור להם ,אנחנו
האוכלוסייה אולי קצת יותר חזקה ,אנחנו צריכים לקלוט אותם ,לחבק אותם ,אם זה העדה
האתיופית ,אם זה העדה ההודית ,רק לא ,בואו לא נהפוך את זה לאיזשהו אבן פוליטית
לבחוש בה ,או לקנות פה איזה קולות פוליטיים ,מה שאני בא ואומר ,יש חוק ,אף אחד לא
מעל החוק ,לא ראש העיר ,לא מועצת העיר ,אם החלטתם להקצות את המבנה הזה ,ולא
לקרוא לו הקצאה ,לטובת העדה האתיופית ,מן הסתם ,זה מבנה שהוא רכוש עירוני ,ואנחנו
משקיעים בו כסף ,מן הסתם ,המבנה הזה צריך להיות פתוח ,כמו שמיכאל מלמד אמר ,חבר
המועצה מיכאל מלמד ,חבר וועדת הביקורת מיכאל מלמד ,אמר ,צריך בעצם לתת אפשרות
לעשות שימוש במבנה עירוני ,שהוא לא מוקצה ,לכולם .אם מחר צריך לעשות מסיבה לנוער
שם ,אז עושים מסיבה לנוער ,אם צריכים למרוקאי או לתימני ,נותנים .רוצים פעילות ,גם
מבקר העירייה יאשר את מה שאני אומר ,זה הנוהל ,כנ"ל לגבי מועדון שעושים שימוש בו
העדה ההודית ,שוב פעם ,אין לי עניין לפגוע בבן אדם כזה או אחר ,כי בסך הכל עלות
האחזקה של הבניין ,עולה אחזקה ,חשמל וכולי ,אבל אי אפשר להגיד שהמבנה לא הוקצה
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לעדה ההודית ,הם מחזיקים בו ,המפתחות אצלם ,הם משכירים את המקום,
משה סיני – ראש העיר :יש להם בית כנסת שם.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :סליחה ,בוא ,אני לא מדבר על בית כנסת ,לא דיברתי,
משה סיני – ראש העיר :זה חלק מהמבנה.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :המבנה ,אתה משקיע בבית כנסת?
משה סיני – ראש העיר :זה חלק מהמבנה שלהם.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אז למה הם משכירים ,זה מבנה עירוני ,למה הם משכירים את
זה בכסף? תענה לי.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :אבל זה בית כנסת עם האולם הזה.
משה סיני -ראש העיר :לא יודע.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :למה הם משכירים ,אתה,
משה סיני – ראש העיר :אני לא יודע ,מה אתה שואל אותי? אני לא יודע מזה.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אה ,אתה לא יודע מזה?
משה סיני – ראש העיר :לא.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אז א' ,אני כאן מבקש ,תענו למיכאל ,ואחר כך אני אמשיך ,אני
רק חיזקתי את דבריו.
מיכאל מלמד – חבר מועצה :פרומה ,אני שואל שאלה פשוטה ולצערי ,אין תשובה .האם
תושב כמוני יכול ,אם אני במצב אקונומי קשה ,ואני עומד בתנאים וביכולת וברצון ,ברמה,
לקבל את האולם הזה לאירוע ,למה אני לא יכול לקבל אותו ,כי אני לא אתיופי?
עו"ד פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :אני לא מבינה את השאלה ,אבל אני אנסה לענות,
מיכאל מלמד – חבר מועצה :אומרת פה אירית,
עו"ד פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :לא ,השאלה ,כמו שהיא מנוסחת,
מיכאל מלמד – חבר מועצה :אם אני לא אתיופי ,אני לא יכול לקבל את האולם.
עו"ד פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :בנקודת המוצא ,כמו שהיא מנוסחת ,היא לא מספיק
בהירה ,אבל אני אנסה לכוון לדעתך .בוא נאמר ככה ,מבנים שהם בבעלות העירייה הם רכוש
הציבור .לגבי השימוש בהם ,זה עניין של הניהול השוטף ,והניהול השוטף של העירייה,
בדברים שהם לא במפורש בחוק נכנסו למועצת העיר ,או לגופים אחרים ,נתון לראש
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העירייה .עכשיו ,בהקשר הזה של השימוש ,ומתוך הנחה שהשליטה במבנה היא של העירייה,
לשאלה הקודמת כבר עניתי לך ,אז צריך לקבוע אמות מידה סבירות לעניין הזה ,בגדול
העירייה לא אמורה להעמיד לתושבים באופן רגיל אולמות חינם ,כן? הדברים האלה ,אם יש
אולם שמחליטים שמאפשרים בו אירועים כאלה ואחרים ,בכפוף לזה שהייעוד התכנוני
מאפשר את זה ,כי חינות זה לא ,בסדר?
מיכאל מלמד – חבר מועצה :מה זה חינות זה לא?
עו"ד פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :הזכרת חינה ,חינה זה אירוע שעושים אותו במקום
שהוא על בסיס מסחרי ,הוא לא אמור להיות בשטח שייעודו שטח לבנייני ציבור.
מיכאל מלמד – חבר מועצה :אבל היא מדברת על אירועים כאלה.
עו"ד פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :אבל מתוך הנחה שאנחנו מדברים באירועים שכן
אפשר לעשות אותם מבחינת הייעוד התכנוני,
מיכאל מלמד – חבר מועצה :זה לא מה שאירית אמרה.
עו"ד פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :אני לא יודעת מה אירית אמרה ,אני יודעת מה אני
אומרת.
מיכאל מלמד – חבר מועצה :שלא יטעו אותך.
עו"ד פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :טוב ,אני יותר לא משיבה לך .אני ,כששאלת ,ישבתי
בשקט ,אני לא יכולה לדבר שני משפטים בלי שאתה קוטע אותי.
מיכאל מלמד – חבר מועצה :אבל לא ,סליחה ,גברתי ,אם אירית פה אומרת ,והיא
המנהלת הכללית ,פקידה בכירה ,שעושים פה אירועים משפחתיים ,חתונה וכדומה ,אז את
צריכה להקשיב למה שהיא אומרת ,אחרי זה היא אומרת שאנחנו מטעים אותך .אז אם היא
מטעה אותך ,אז את תגידי לה ,גברתי ,את מטעה אותי ,ואסור לקיים אירועים כאלה.
תחליטו מי מטעה את מי.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :מתי שמעת אותי אומרת את זה?
עו"ד פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :היא לא אמרה את זה.
מיכאל מלמד – חבר מועצה :היא אמרה שמדובר באירועים ,יש אירועים מסוימים שלא
מסוגלים לעשות ברש"ש ,כי זה נמשך לשעות הקטנות ,כנראה של הלילה ,או יש להם כל מיני
מסורת מסוימת שלא יכולה להתבצע שם ,ולכן מקצים להם אולם .אז תחליטו מה אתם
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רוצים.
משה סיני – ראש העיר :טוב ,סיימנו את הדיון ,בואי תעברי לסעיף הבא .
מיכאל מלמד – חבר מועצה :לא ,ממש לא.
משה סיני – ראש העיר :למה אתם חותרים ,אני רוצה להבין ,מה אתם חותרים?
אבינועם טובים – חבר מועצה :שתהיה הסכמה כללית שכל תושב,
משה סיני – ראש העיר :לא ,רגע ,למה אתה מפרש אותי? אני שאלתי למה אתה חותר ,מה
השורה התחתונה? אבל מיקי ,אני רוצה להבין מה השורה התחתונה.
מיכאל מלמד – חבר מועצה :אני אגיד לך מה אני רוצה,
משה סיני – ראש העיר :מה השורה התחתונה ,כן ,עוד פעם טוחנים וטוחנים וטוחנים ,מה
השורה התחתונה?
מיכאל מלמד – חבר מועצה :זה מבנה עירוני,
משה סיני – ראש העיר :אוקי,
מיכאל מלמד – חבר מועצה :זה לא מבנה שניתן בהקצאה לאף עמותה.
משה סיני – ראש העיר :נכון.
מיכאל מלמד – חבר מועצה :זה מבנה שיכול לשמש כל תושב העיר?
משה סיני – ראש העיר :מקבל.
מיכאל מלמד – חבר מועצה :לא אתיופי ולא סיני,
משה סיני – ראש העיר :מקבל ,המדיניות ,מקובל ,המדיניות היא לתת את זה לאתיופים,
כי אנחנו חושבים שיש צורך.
מיכאל מלמד – חבר מועצה :מה זה מדיניות?
משה סיני – ראש העיר :סליחה ,המדיניות של הרשות המקומית,
מיכאל מלמד – חבר מועצה :למה ,באיזה סמכות אתם קובעים מדיניות?
משה סיני – ראש העיר :אז אני מסביר לך ,סמכותי כראש העיר,
מיכאל מלמד – חבר מועצה :יש לך טעות ,אם אני אלך לעתירה,
משה סיני – ראש העיר :אז תלך לעתירה.
מיכאל מלמד – חבר מועצה :אני אחייב אותך לתת ...
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משה סיני – ראש העיר :לך לעתירה .המדיניות שלנו ,על סמך עבודת המטה שערכנו ,שיש
צורך לקהילה האתיופית,
מיכאל מלמד – חבר מועצה :בוא תסביר לי.
משה סיני – ראש העיר :אז אני מסביר לך ,יש ,למשל ,אבל ,שאין מקום בבית משפחה
אתיופית ,שזה דירה של שני חדרים ,והיא מבקשת לקיים את שבוע האבל באותו מקום ,אז
יתכנסו שמה ויעשו את שבוע האבל ,מה רע בזה? מה רע בזה? מה ,לא הבנתי ,רגע ,לגבות
כסף על שבוע אבל? מאיפה לקחת את זה?
מיכאל מלמד – חבר מועצה :אני שואל אותך.
משה סיני – ראש העיר :מה אתה שואל אותי? יש נוהל כזה? לא הבנתי ,מה אתה שואל
אותי? אתה שואל אותי אם יש נוהל לקחת כסף בשבוע אבל? לא שמעתי על דבר כזה בחיים.
מיכאל מלמד – חבר מועצה :אני רוצה לשאול אותך,
משה סיני – ראש העיר :אז אל תשאל אותי שאלות כאלה בכלל.
מיכאל מלמד – חבר מועצה :אני אשאל אותך מה שאני רוצה ,תגיד לא רוצה להתייחס.
משה סיני – ראש העיר :אז בסדר ,אז אני לא יודע ,לא מכיר דבר כזה שלוקחים כסף על
שבוע אבל .לא מכיר .לא מכיר דבר כזה.
מיכאל מלמד – חבר מועצה :ואם זה לא אבל?
רזיאל אחרק – חבר מועצה :רגע ,רגע ,סיני ,בוא תן לעשות סדר .קודם כל ,שאתה כועס זה
בסדר,
משה סיני – ראש העיר :לא כועס ,אני רק אומר ,מה ,אתה מבין? על זה ,לגבות כסף על
אבל?
רזיאל אחרק – חבר מועצה :לא לשם הוא כיוון .הכוונה הייתה שונה והוא מכוון למשהו
אחר לגמרי ,אתה לקחת מבנה עירוני,
משתתף בדיון :אנחנו רוצים לשמוע מה הוא אמר ,לא מה אתה מפרשן אותו.
מיכאל מלמד – חבר מועצה :אני אגיד לך ,אתה רוצה שאני אגיד לך? תהיה סובלני.
לקחתם מבנה ,בתקופה ,לדעתי ,לא כל כך ראויה ,כי הבחירות בדרך ,זה לא הרבה זמן,
וייעדתם אותו לקהילה האתיופית ,למען פתרונות מסוימים שהם נראים מאוד ערכיים ,ואני
בעד .ועשית שני דברים ,לדעתי ,זה לא אתי ,זה לא נכון ,זה לא מוסרי ,שתיים ,לתת לעדה,
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ולהגיד ,זה מוגדר כמבנה עירוני ,שאתה משפץ אותו מכספי כל התושבים ,אתה מייעד אותו
לעדה מסוימת ,אתה אומר לי שאתה לא תוכל לקבל את זה ,זה לא תקין ,זה פסול.
משה סיני – ראש העיר :אני פוסל מכל וכל את הזה ,אתה שואל אותי? רגע ,סליחה ,סליחה,
אני קודם כל ,סליחה,
(מדברים יחד)
משה סיני – ראש העיר :חברים,
מיכאל מלמד – חבר מועצה :רוב התושבים פה הם תימנים ,אין לעדה התימנית פה אולם.
תספר לי איזה אולם יש לעדה התימנית ,בוא תספר לי.
משה סיני – ראש העיר :אז אני מסביר לך ,אתה לא היית פה שהסברתי את זה.
מיכאל מלמד – חבר מועצה :אתה מספר לי שיש סכסוכים במורשת?
משה סיני – ראש העיר :לא ,אני הסברתי לך ,מורשת יהדות תימן זה מקום מאוד מאוד
חשוב ,שאני ,באמת ,אנחנו כולנו רוצים להשקיע בו ,אנחנו כבר שנים,
מיכאל מלמד... :
משה סיני – ראש העיר :רגע ,סליחה ,סליחה ,אל תעשה לי כאן פוליטיקות ,עם כל הכבוד.
מיכאל מלמד – חבר מועצה :אל תענה לי תשובה,
משה סיני – ראש העיר :אל תעשה לי כאן ,מי שעושה פוליטיקה זה אתה ,זה לא אני.
סליחה ,אני לא רוצה להתווכח איתך ,לא ,אני לא רוצה להתווכח איתך.
מיכאל מלמד – חבר מועצה :אני רוצה אולם לעדה התימנית.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אני רוצה להמשיך.
משה סיני – ראש העיר :לא ,אני עכשיו לקחתי את רשות הדיבור ,סליחה .אני שולל מכל
וכל את כל התפישה הזאת ,אנחנו נמצאים בעשייה ,עשייה לא מתחילה בבחירות ,לא ,לא
נוח לך לשמוע ,לא נוח לך לשמוע? לא ,אבל אני מדבר ,אל תפריעו לי.
מיכאל מלמד – חבר מועצה :אתה מוריד את הרמה.
משה סיני – ראש העיר :אז אני מוריד את הרמה ,אז אל תשמע ,אתה יכול לצאת אם אני
מוריד את הרמה .אני ,אם אני מוריד את הרמה ,אל תשמע אותי ,אתה לא חייב לשמוע
אותי .סליחה ,אני עכשיו מדבר ,מר מלמד ,אני מדבר עכשיו.
מיכאל מלמד – חבר מועצה :ואני מתכוון להוציא הודעה לכל תושבי העיר,
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משה סיני – ראש העיר :תוציא הודעה למה שאתה רוצה.
מיכאל מלמד – חבר מועצה :שיש לכל תושב זכות ללכת לאולם הזה.
משה סיני – ראש העיר :אין שום בעיה ,אין בעיה .תוציא ,תוציא הודעה לכל מה שאתה
רוצה.
מיכאל מלמד – חבר מועצה :בסדר? נעשה אותה פוליטיקה.
משה סיני – ראש העיר :תעשה מה שאתה רוצה .אני אומר לך דבר מאוד פשוט ,אני אומר
לך דבר מאוד פשוט .להציג כצורך בחירות כזה או אחר ,אני חושב שזה לא ראוי ,העשייה
בעיר הזאת נמשכת עשר שנים בתקופת כהונתי ,עשינו כאן עשרות פרויקטים ,עשרות
מועדונים ,לא כיוונו שום דבר למועד של בחירות ,ואני רואה את זה כממש פגיעה ,מה שאתה
אומר ,אני אומר לך את האמת ,רואה את זה כפגיעה.
מיכאל מלמד – חבר מועצה :תגיד לי ,אתה לא  ...האתיופית במשך תשע שנים? נו ,באמת.
משה סיני – ראש העיר :סליחה ,סליחה.
(מדברים יחד)
משה סיני – ראש העיר :הקמנו בית כנסת לאתיופים ,ויש מועדון לאתיופים ,ויש מועדונים
לנוער ,ויש שם מרתף ,ויש יהודה הלוי ,ויש צוות .הכל לבחירות ,אז חבר'ה ,אז מספיק עם
זה ,די ,מספיק עם כל השטויות שלכם .אז רגע ,אז דקה ,סליחה.
(מדברים יחד)
משה סיני – ראש העיר :אז אני עכשיו אומר לכם את זה חד וחלק ,המדיניות העירונית היא
שיש צורך במועדון לקהילה האתיופית ,על רקע זה אנחנו משפצים את המקום ,סליחה ,אי
אפשר להקצות ,כי הם לא עמותה.
מיכאל מלמד – חבר מועצה :למה לא?
משה סיני – ראש העיר :הם לא עמותה.
מיכאל מלמד – חבר מועצה :שיפתחו עמותה.
משה סיני – ראש העיר :אז שיפתחו עמותה ,בסדר ,אז תגיד להם לפתוח עמותה ,בסדר
גמור .תציע ,תמליץ להם לפתוח ,תמליץ להם לפתוח עמותה .ולכן ,סליחה,
(מדברים יחד)
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רזיאל אחרק – חבר מועצה:

שנייה ,שאלה ,פרומה אמרה שכל מבנה שייך לכלל הציבור,

עכשיו ,מתוך שאתה רוצה לכוון ,ואנחנו רוצים לכוון לתת לעדה האתיופית לעשות שימוש
באולם הזה ,אז העדה האתיופית עושה שימוש בחינם בימי אבל ,עושה שימוש כשיש לה
ערב ,יש ימים ריקים וזמנים ריקים שהאולם עומד ,רגע ,שהאולם עומד ,אני רוצה לדעת,
עופר בביוף – חבר מועצה :אין מקום ,במקום ביער,
רזיאל אחרק – חבר מועצה :תן לי ,עופר ,תנו לי רגע .אני רוצה לדעת מי האורגן העירוני
שהמחלקות של,
משה סיני – ראש העיר :מחלקת הרווחה,
רזיאל אחרק – חבר מועצה:

תן לי רגע.

משה סיני – ראש העיר :אמרתי לך ,מחלקת הרווחה.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :לא סיימתי אבל .האורגן העירוני ,אני צריך פה שם ,שאליו אני
מתקשר ואני אומר לו ,תשמע ,אני צריך את האולם לאירוע בתאריך כך וכך ,אני רוצה
שתיתן לי אותו לנוער ,לעדה התימנית ,לעדה הרוסית ,וכך גם לנהוג לגבי האולם של העדה
ההודית ,כי גם הוא לא מוקצה ,וגם הוא לא עמותה .ככה לגבי כל האולמות .אלא אם כן,
אנחנו נקבל החלטה שאנחנו בונים קומה לכל עדה ,אנחנו נגיע כמו מגדל בבל ,איזה 12
קומות ,ואנחנו נעשה לכל קומה ,ואחר כך כל עדה תבוא לאולם שלה.
משה סיני – ראש העיר :טוב ,חברים .קיבלת את זה.
(מדברים יחד)
רזיאל אחרק – חבר מועצה:

סיני ,אני לא סיימתי .אני אומר כאן ,שאסור ,פרומה ,ופרומה

אמרה את זה ,אסור להקצות לקבוצה ,כמו ליגת השכונות ,שאז הייתה פה מלחמה ,שאסור
לתת להם שום תקציב,
משה סיני – ראש העיר :מה עכשיו אתה נוגע בליגת השכונות עכשיו?
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אני אסביר לך,
משה סיני – ראש העיר :גם זה לא בסדר?
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אז אני מקיש ,מבקר העירייה כתב על זה דו"ח במשך חמש
שנים ,עד שאנחנו פתרנו את זה .אותו דבר גם כאן .אם אתה מביא בכסף ,או שאתה מביא
מבנה לאוכלוסייה שלא מאוגדת כעמותה ,היא לא יכולה לעשות בנכס ,הוא לא שלה ,והיא
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לא יכולה לעשות בו שימוש .מה שאני מבקש כאן ,הכרזה ,שהמבנה הזה ,כמו שפרומה
אמרה שהוא של כולם ,של כל התושבים ,העדה האתיופית יכולה לעשות שם שימוש כמו כל
עדה אחרת,
עו"ד פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :אתה מצטט דברים שלא אמרתי.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אז מה? אז אולי לא הבנתי ,תסבירי ,כדי שאני לא אטעה
בלשוני.
עו"ד פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :לא אמרתי ,אמרתי שמבנים הם מבנים של העירייה,
רכוש העירייה ,העירייה ,כמובן ,על קרקע ציבורית ,היא נאמן הציבור ,והנושא של חלוקת
השימוש ,קריטריונים לשימוש ,אופי השימוש ,אלה נושאים שנוגעים לניהול שוטף ,כאשר
מי שמנהל את העיר ,לפי פקודת העיריות ,זה ראש העיר ,אלא אם כן ,והדברים האלה רק,
הם צריכים לעמוד במידה של סבירות ,של קריטריונים סבירים וכולי ,למשל ,אפשר לקבוע
אמת מידה שמתייחסת ,למשל ,למצב סוציו אקונומי .זה אמת מידה,
עופר בביוף – חבר מועצה :כלומר ,ההמלצה שלך היום למנכ"לית העירייה וראש העיר,
להכין קריטריונים ואמות מידה לכל המבנים הציבוריים הפתוחים ,על מנת להציג אותם
למועצה ולאמץ אותם.
עו"ד פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :אין פסול ,עופר ,אין פסול בלייעד לפלח אוכלוסייה
מסוים מבנה כזה ומבנה אחר לפלח אחר ,בסופו של יום ,כשמסתכלים לא רק על מבנה אחד
בודד ,זאת אומרת ,גם הוא בפני עצמו ,אבל צריך להסתכל,
רזיאל אחרק – חבר מועצה :לפרוטוקול ,הדבר שאמרת חמור ,הווה אומר שראש העיר
החליט להקצות לעדה האתיופית את האולם ,מבלי שהוא,
עו"ד פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :אני לא אמרתי,
רזיאל אחרק – חבר מועצה :נקבעו קריטריונים.
עו"ד פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :אל תפרש אותי ,אל תגיד דברים שלא אמרתי.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :סליחה ,ראש העיר הקצה ,סליחה ,נובע מדבריך ,סליחה ,ראש
העיר אמר ,לא ,סיני ,תקשיב ,זה חמור .אתה הקצת את האולם ,את המבנה לאתיופים ,מבלי
שתקבעו תבחינים שהם יכולים לקבל את האולם ובאיזה קריטריונים ,ככה פרומה אומרת.
משה סיני – ראש העיר :זה אתה אומר.
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רזיאל אחרק – חבר מועצה :אומרת שאם ראש העיר החליט להקצות את האולם לאדם כזה
או אחר ,אתה עשית את זה ,במערכת ,חצי שנה לפני בחירות ,שנה לפני בחירות ,מבלי
שקבעת קריטריונים ,נתת להם את זה ככה ,נתת להם את האולם ,לא קבעת קריטריונים,
לא עשית כלום.
משה סיני – ראש העיר :א' ,לא נתתי להם אולם ,זה,
רזיאל אחרק – חבר מועצה :פרומה ,בנית קריטריונים ,עברת על תבחינים? שנייה ,כוועדת
תמיכות ,הקצאות ,מה שלא יהיה?
עו"ד פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :לא קשור ,אתה לוקח את הדברים שלי לקצוות
אחרים.
(מדברים יחד)
משה סיני – ראש העיר :רגע ,אתה מתנגד לזה? לא הבנתי.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אני ממש לא מתנגד ,אני רק רוצה,
משה סיני – ראש העיר :אז יאללה ,בואו נמשיך הלאה ,נו.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אז אני רוצה קריטריונים על השולחן.
משה סיני – ראש העיר :מצוין ,הקריטריונים הם ,שהתבצעה עבודת מטה על ידי מנכ"לית
העירייה ,הוכר הצורך במועדון האתיופים ,התקבלה החלטה על ידי הגורמים המוסמכים,
כמדיניות ,להקצות את המועדון הזה לקהילה האתיופית ,ומזה נגמר הסיפור .מי שמנהל את
זה ,זה אגף הרווחה.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אפשר לקבל את התבחינים ועבודת המטה ,אירית ,שעשית?
ובאיזה תאריך זה נעשה ,ועם מי ישבת?
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :אין תבחינים ,הצורך במועדון של אתיופים הגיע גם מאגף
הרווחה.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :תקשיבו איך אתם מסתבכים ,סיני אומר שאת עשית עבודת
מטה,
משה סיני – ראש העיר :זה עבודת המטה ,מה זה עבודת מטה לדעתך?
רזיאל אחרק – חבר מועצה :סיני ,עבודת מטה זה לא אדם אחד.
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משה סיני – ראש העיר :עבודת מטה ,טוב ,אתה תסביר לנו מה זה עבודת מטה ,יאללה ,נו,
באמת נו .אדוני,
רזיאל אחרק – חבר מועצה :סיני ,זה פלילי.
משה סיני – ראש העיר :אתה ,זה פלילי ,ממש פלילי ,כן ,זה פלילי ,מה ,אתה מפחיד אותי?
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אם אתה חושב שאתה יכול לעשות ככה לאנשים בהינף יד
מועדון ,בלי תבחינים,
משה סיני – ראש העיר :זה לא מקצה.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אני רוצה את העבודה שנעשתה שם.
עו"ד פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :זה לא הקצאה,
משה סיני – ראש העיר :לא ,הוא משתמש במילה הקצאה ,הוא משתמש במילה הקצאה,
וחבל סתם שהוא ...
(מדברים יחד)
עופר בביוף – חבר מועצה :אתה השתמשת בטעות אולי.
משה סיני – ראש העיר :לא אמרתי,
עופר בביוף – חבר מועצה :פרומה אומרת ,השתמשת.
משה סיני – ראש העיר :אז יכול להיות ,אבל לא זה.
(מדברים יחד)
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אני מבקש את עבודת המטה שראש העיר ביקש.
משה סיני – ראש העיר :שום דבר ,אתה יכול לבקש עד מחר בבוקר.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אמרת שעשית עבודת מטה,
משה סיני – ראש העיר :עבודת המטה הייתה בדיונים פנימיים ,בדיונים עם הקהילה
האתיופית ,והיה צורך ,וזה מה שיהיה ,נקודה .הלאה .בסדר? תעשה מה שאתה מבין,
רזיאל אחרק – חבר מועצה :זה יטופל.
משה סיני – ראש העיר :תטפל במה שאתה מבין .כן ,בבקשה.
אבינועם טובים – חבר מועצה :אני רוצה רק להתייחס לנושא של האתיופים ,באמת ,הצורך
של האתיופים ,אני זוכר שהרווחה תמיד ,אנשים שהגיעו לרווחה לבקש את הסניף שלי ,שלא
ידעו להגיע אלי ,אחת הבעיות שלהם שזה דירות קטנות ,ומשפחות מאוד גדולות.
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מיכאל מלמד – חבר מועצה :אנחנו בעד ,אנחנו רק אומרים ,תעשה את זה נכון ,נורמאלי,
חוקי.
משה סיני – ראש העיר :זה הכי נכון והכי נורמאלי והכי חוקי.
מיכאל מלמד – חבר מועצה :ובלי אפליה .יש לי שאלה אחרונה ,לא נעמיס מידי .המבנה
הזה ,והאזור הזה ,והאדמה שיושבת שם ,היא אדמה מאוד יקרה ,נכון?
משה סיני – ראש העיר :תעשה הערכת קרקע ,אני לא יודע.
מיכאל מלמד – חבר מועצה :האדמה היא אדמה יקרה מאוד ,כי היא יושבת באזור תעשייה,
בשטח מאוד יקר .באיזשהו שלב ,או אתה ,או מי שיחליף אותך ,יצטרך לבוא לעדה
האתיופית ולהגיד להם ,חבר'ה ,אני מזיז אתכם ,יש לי מה לעשות ,זה נדל"ן ,אני לא יכול
להשאיר נכס ציבורי כזה יקר ,שאתם תעשו שמה את הפעילות שלכם ,ואני צריך להזיז
אתכם.
משה סיני – ראש העיר :אתה רציני?
מיכאל מלמד – חבר מועצה :עכשיו ,רגע .זה יבוא ,זה יבוא מהר מידי .ואוי ואבוי אם זה לא
יבוא מהר מידי ,אתה צריך לכלכל את מעשיך .כמה כסף השקיעו ,כמה כסף השקיעה
העירייה במבנה הזה?
משה סיני – ראש העיר :כמה כסף השקיעה העירייה?
מיכאל מלמד – חבר מועצה :אישרנו תב"ר ,מה מספר התב"ר?
אירית נתן – מנכ"לית העירייה.222,222 :
מיכאל מלמד – חבר מועצה 222,222 :שקל העירייה השקיעה,
עופר בביוף – חבר מועצה :בלי הצטיידות.
מיכאל מלמד – חבר מועצה :רגע ,יש עדיין הצטיידות בדרך?
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :כן.
מיכאל מלמד – חבר מועצה :כמה כסף?
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :עדיין לא,
רזיאל אחרק – חבר מועצה :שיטת הסלאמי.
עו"ד פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :אבל גם אם יהיה שימוש אחר ,זה לא יורד לטמיון.
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מיכאל מלמד – חבר מועצה :רגע ,רגע ,את עושה עבודת מטה לקהילה האתיופית ,את
קובעת  222,222שקל תקציב כי עשית בחינה מה הם צריכים ואת,
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :עשו ,לא אני עשיתי.
מיכאל מלמד – חבר מועצה :עשו ,לא משנה מי שעשה ,את סומכת על מי שעשה.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :כן.
מיכאל מלמד – חבר מועצה :הרי זה אנשים שאת מפעילה ,וצריך גם להצטייד ,וזה גם
בהקשר של העדה האתיופית ,ואני מאמין ש 322,222 ,222 ,122-שקל ,תגיעי למיליון שקל
בקלות ,ואת עדיין לא יודעת,
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :מיליון על מה? כמה עולה הצטיידות?
מיכאל מלמד – חבר מועצה :הצטיידות 222,222 ,שקל,
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :אה.
מיכאל מלמד – חבר מועצה :לא ,כמה ,את יודעת?
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :הצטיידות ,קודם כל ,ציפי הונחתה לשבת עם העדה,
לראות את הצרכים,
משה סיני – ראש העיר :לקבל תרומות אולי גם ,כן.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :וישבו ,ברגע שישבו יעשו גם תוכניות ,גם הצטיידות,
הצטיידות לא עולה הרבה כסף.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :את מבינה מה את אומרת ,אירית?
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :כן ,אני מבינה מה אני אומרת.
רזיאל אחרק – חבר מועצה:

אתם לא יודעים בכלל,

משה סיני – ראש העיר :חברים ,חבר'ה ,או אתה או הוא ,תחליטו.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :הוא.
מיכאל מלמד – חבר מועצה :אני ,אני מדבר עכשיו ,כשיעבור רשות הדיבור אליו הוא ידבר.
 222,222שקלים ניתנו לשיפוץ מבנה ,בעקבות זה שאת צריכה ,ותיאמת עם העדה האתיופית
מה הם רוצים ,ועכשיו עוד הצטיידות בדרך ,וכל זה,
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :הצטיידות לא אמורה לעלות הרבה כסף.
מיכאל מלמד – חבר מועצה :מה?
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אירית נתן – מנכ"לית העירייה :הצטיידות לא אמורה לעלות הרבה כסף.
מיכאל מלמד – חבר מועצה :עכשיו ,כל זה מתי נעשה? באיזה תקופה? מתי החלטת שאת
צריכה ,והעברתם החלטה,
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :אתם אישרתם.
משה סיני  -ראש העין :עניתי על התשובה ,יש לך שאילתא שרזי קיבל אותה.
מיכאל מלמד – חבר מועצה :מתי זה היה?
משה סיני – ראש העיר :אבל אמרתי את זה ,הקראתי את זה ,עוד פעם לחזור לזה?
הקראתי את זה ,היה פרוטוקול,
מיכאל מלמד – חבר מועצה :כמה זמן? חצי שנה ,שנה? זה לא מסובך.
משה סיני – ראש העיר :היה פרוטוקול ,יש לך בשאילתא ,קיבלתם את התשובה ,נו מה ,עוד
פעם לחזור לזה? לא הקשבת לתשובה?
מיכאל מלמד – חבר מועצה :אני לא יודע מה כתבת בתשובה.
משה סיני – ראש העיר :אבל לא הקשבת? נו מה זה?
מיכאל מלמד – חבר מועצה :יכול להיות שלא שמעתי.
משה סיני – ראש העיר :נו ,בסדר.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אתה יכול להביא לי אותה? אתה צריך להביא לי אותה.
משה סיני – ראש העיר :נקריא לך את זה עוד פעם.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :תביא לי אותה ונגמור עם זה.
(מדברים יחד)
מיכאל מלמד – חבר מועצה :זאת אומרת שבערך  ,222עד מיליון שקלים אתם משקיעים,
ובעוד שנה שנתיים ,שיצטרכו לפנות אותם משם,
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אבל אני אומר את זה עוד פעם לפרוטוקול כאן ,אירית ,אתם
עושים דברים לא חוקיים ,אתם עושים כאן דברים ,לא מתקצבים אותם,
משה סיני – ראש העיר :טוב ,חברים ,אנחנו רוצים לעבור לנושא הבא ,קדימה .פתרון
מצוקת החנייה.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :לא ,לא ,איפה? אה ,כן .רגע ,יש לי בקשה ,אריאלה ואבי
צריכים להיות בבית ספר בגין ,ויש את הנושא שלך ,של מיצב ,עופר ,של מיצ"ב ,אז בואו.
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רזיאל אחרק – חבר מועצה:

רגע ,רגע ,חבר'ה ,אתם צריכים להבין דבר אחד ,אתם

הפסקתם את הישיבה הקודמת בנושא שלי ,אני יש לי מה לומר בנושא הזה ,אז אני מבקש
לא לדלג עליו.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :כי הם יצטרכו לעזוב ,יש להם בשמונה בבגין.
משתתף בדיון :לא ,יש לנו בשמונה אנחנו צריכים להיות בבגין.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :גם לי יש ,גם אני צריך להיות שם.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :יש מסיבות סיום .סיגל ,גם אני הוזמנתי ,אז עם כל הכבוד.
אבל בהמשך ,לא ארחיב את זה ,אבל הנה ,הנה התנהלות שלך ,אירית ,כמנכ"ל העירייה ,עוד
פעם מקצים כסף בלי תכניות 222,222 ,שקל ,צ'ק פתוח את מקבלת ,ובסוף יתברר שזה גם
בלי הצטיידות ,ומי יודע מתי ואיפה זה ייגמר .כמו בית המוזיקה ,התחיל בשבע32 ,12 ,
והגיע ל ,32-ועוד לא עוד קם המתנ"ס .ככה מתנהלת,
משה סיני – ראש העיר :זה ייגמר טוב כמו שבית המוזיקה והכל ייגמר טוב ,אל תדאגו.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אפילו צבעת אותו בלבן 32 ,מיליון שקל.
משה סיני – ראש העיר :לא צבעתי ,זה חיפוי ,שים לב.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :בצבע לבן 32 ,מיליון שקל .אותו דבר גם כאן ,המועדון לעדה
האתיופית 222,222 ,שקל תקציב ,בלי תוכניות ,בלי לדעת איזה מבנה,
משה סיני – ראש העיר :זה אתה אומר ,טוב.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אנחנו לא קיבלנו את זה כאן.
משה סיני – ראש העיר :בסדר.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :שואלים אותה כמה הצטיידות ,לא יודעים .עשיתם תבחינים?
לא עשינו .עשיתם עבודת מטה? לא הייתה עבודת מטה .אבל אתה אומר שכן.
משה סיני – ראש העיר :טוב .אין שום בעיה.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אם יש לך משהו לסתור את מה שאמרתי תגיד ,כי אתה תישאל
על זה ,אתה אומר שהייתה עבודת מטה ,היא אומרת שלא הייתה עבודת מטה.
משה סיני – ראש העיר :אתה יכול לשאול מה שאתה רוצה ,אתה לא מאיים פה על אף
אחד ,עלה צורך ,הייתה עבודת מטה שמבחינתי.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :איפה היא?
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משה סיני – ראש העיר :אני מסביר לך ,אתה רוצה לדעת מה זה עבודת מטה?
רזיאל אחרק – חבר מועצה :כן.
משה סיני – ראש העיר :עבודת מטה זה שמנכ"לית העירייה יושבת עם מנהלת אגף
הרווחה ,ומדברים גם עם הוועד של הקהילה האתיופית ,והם פונים אלינו ,ואנחנו דנים
בצרכים ,ואנחנו בודקים מה חסר להם ,ועבודת המטה הזאת נמשכה די הרבה זמן ,הצורך
עלה כבר לפני כמה שנים ,ואנחנו אמרנו להם שאנחנו נבדוק ונבחן ,ועשינו בית כנסת,
והסתבר שבית הכנסת לא מתאים לצורך הזה ,לא מספיק להם ,ככה שעבודת המטה הייתה
די הרבה זמן ,ולפני למעלה משנה אושר התב"ר בנושא הזה ,עד כמה שאני זוכר ,נכון?
רזיאל אחרק – חבר מועצה :לא למעלה משנה.
משה סיני – ראש העיר :אז פחות ,אז בערך ,קצת פחות ,כן.
רזיאל אחרק – חבר מועצה 113 :משהו ,לא?
משה סיני – ראש העיר :לא ,יכול להיות ,נדמה לי בספטמבר  ,2212לא משנה .אבל זה
העבודה שנעשתה ,זה הצורך שקיים ,הכל נעשה על פי החוק ,זכותך ללכת לכל מקום ולערער
על זה.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אפשר לקבל את עבודת המטה ,את הפרוטוקולים?
משה סיני – ראש העיר :עבודת מטה היא לא מחייבת פרוטוקול ,כן ,זה גם דיבורים ,זה גם
דיונים בעל פה ,זה עבודת מטה.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :הבנתי.
משה סיני – ראש העיר :עבודת מטה זה גם דיונים בעל פה.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אתה יודע מה זה חובת הנמקה? אתה יודע מה זה,
משה סיני – ראש העיר :אז אני מסביר לך שעבודת מטה,
רזיאל אחרק – חבר מועצה :מה ,אני יכול להגיד ברחוב למישהו ,אני נותן לך?
משה סיני – ראש העיר :כן ,אז אני אומר לך ,עבודת מטה זה גם דיונים בעל פה ,נקודה ,זה
הכל .אל תסביר לי מה זה עבודת מטה.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אני יכול לקבל את סיכום הדברים שהמטה כתב.
משה סיני – ראש העיר :עבודת מטה זה מכרזים ,עבודת מטה ,כל הדברים יש ניירת ,זה
עבודת מטה .אתה יכול לקבל את כל הניירות תב"ר ,סליחה ,תב"ר ,הכנת תב"ר זה עבודת
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מטה ,מה אתם כאן עושים לי כאן תילי תילים ,מאיימים עלי באימת כל מיני גורמים .אז אני
מבקש מכם קצת להירגע ,יש מסמכים ,יש עבודת מטה ,יש תב"רים ,יש מכרזים ,יש הכל
מונח על השולחן ,ותפסיקו להלך פה אימים על אף אחד .הבנתם את זה? מספיק עם זה.
יאללה ,תמשיכי הלאה.
(מדברים יחד)
משה סיני – ראש העיר :מצוקת החניה.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אני לא מבין מה אתה כועס ,אתה אמרת ששנים ...
משה סיני – ראש העיר :קדימה.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :מצוקת החנייה.
משה סיני  -ראש העיר :חבר'ה ,מצוקת החנייה.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :טוב ,יאללה ,סיכמנו ,רק שתדע שהמבנה שם עמד שנים,
משה סיני – ראש העיר :מצוקת החנייה .מצוקת החנייה עכשיו ,בבקשה.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אני אמשיך ,אני לא אמשיך מאיפה שהפסקתי,
משה סיני – ראש העיר :תמשיך מאיפה שאתה רוצה ,רק תעשה את זה בקיצור.
רזיאל אחרק – חבר מועצה:

אני אתחיל מההתחלה ,פעם שעברה אתה זלזלת בכל מי

שהגיע לכאן ופירקת את הישיבה ,אני אתן פה סקירה לחברי המועצה המעטים שנשארו כאן,
מה הולך להיות במרכז העיר .מרכז העיר הוותיקה הולך לעבור שינויים אדירים.
(מדברים יחד)
רזיאל אחרק – חבר מועצה :מרכז העיר הוותיקה הולכת לעבור שינוי,
משה סיני – ראש העיר :אתה מוכן ,אני שואל שוב ,המיצ"ב הוא מאוד חשוב ,וגורמי
החינוך צריכים ללכת ,אתם מוכנים לאפשר להם לדבר על זה?
רזיאל אחרק – חבר מועצה :בשביל מה ,שתפוצץ את הישיבה עוד פעם?
משה סיני – ראש העיר :לא ,אני אין לי בעיה ,אני נשאר פה איתך עד הרגע האחרון ,אני
מבקש ,אל תגיד לפוצץ את הישיבה ,ותפסיק להתנהל בצורה כזאת ,אף אחד לא פוצץ
ישיבות ,תתחיל להתנהג בצורה רצינית ,ואני מבקש מכם ,אם אתם רוצים לשמוע את
החינוך ,אז תשאירו אותם פה ,אם אתם לא רוצים ,תפסיקו להלך פה אימים ,פיצוץ ישיבה,
אתה יכול לכתוב מה שאתה רוצה ,זה לא מעניין .אז בבקשה,
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רזיאל אחרק – חבר מועצה :פעם אחרונה שביקשת ממני לעשות את זה ,העלית לכאן
איזשהו יועץ,
משה סיני – ראש העיר :אוי ,באמת ,נו ,מספיק עם כל השטויות האלה ,די ,חבר'ה ,נו,
מספיק עם כל הפוליטיקה הזולה הזאת ,מספיק עם זה ,די .וואלה ,אני לא אבזבז את הזמן
שלי עליך עכשיו ,קדימה .או שאתם רציניים ,חבר'ה ,אנחנו לא נבזבז את זמננו פה עליכם,
בסדר? עם כל הכבוד לך ולחברים שלך.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :עופר ביקש משהו ,אני מכבד את האופוזיציה.
משה סיני – ראש העיר :אז קדימה ,נתחיל הלאה ,ותפסיקו עם כל השטויות שלכם.
עופר בביוף – חבר מועצה :אוקי ,אני ברשותכם ,אדוני ראש העיר ,אפשר להתחיל בהצעה
לסדר שלי ולהמשיך?
משה סיני – ראש העיר :בבקשה.
עופר בביוף – חבר מועצה :ערב טוב לכולם ,ברוכים הבאים ,גם אבי וגם אריאלה ,ותודה על
הזמן שלכם,
רזיאל אחרק – חבר מועצה :סיני ,אני ברשותך ,אני אפסיק אותו,
משה סיני  -ראש העיר :חבל על הזמן ,תן לו.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :ברשותך ,אני אשמח לדון בנושא של החנייה בישיבה הבאה ,כי
באמת,
משה סיני  -ראש העיר :אתה עכשיו מפוצץ את זה?
רזיאל אחרק – חבר מועצה :לא ,אני אגיד לך למה,
משה סיני – ראש העיר :לא ,אתה מפוצץ  ...לא ,אני רוצה לדון על זה עכשיו,
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אין בעיה ,תדון בזה.
משה סיני – ראש העיר :עכשיו אני רוצה לדון בזה ,מה זה ,אני לא אפוצץ את זה עכשיו.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :נדון בזה עכשיו.
משה סיני – ראש העיר :בבקשה ,קדימה ,תמשיך עופר .לא ,אני אומר,
רזיאל אחרק – חבר מועצה :תחליט.
משה סיני – ראש העיר :עכשיו ,אחרי שנתת את רשות הדיבור ,אנחנו נדון בחנייה.
משתתף בדיון :רזי ,חבל על הזמן ,באמת.
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עופר בביוף – חבר מועצה :חבר'ה ,אני ממשיך עכשיו ,שאני אבין את הסדר.
משה סיני – ראש העיר :כן ,תמשיך.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :עופר ,קדימה.
הצע ה לסדר היום של חבר המועצה עופר בביוף :דיון וניתוח תוצאות מבחני
המיצ"ב בעיר ראש העין _____________________________________

עופר בביוף – חבר מועצה :טוב ,אני בתחילת מאי פניתי אליך ,אדוני ראש העיר ,במטרה
לקיים דיון דחוף בוועדת החינוך העירונית ,בכל נתוני המיצ"ב בעיר ראש העין ,כמו שאנחנו
יודעים ,השנה פורסמו לציבור ,פעם ראשונה,
(מדברים יחד)
משה סיני – ראש העיר :דבר ,כן.
עופר בביוף – חבר מועצה :אפשר להמשיך? תודה .ב 13-למאי פניתי אליך ,אדוני ראש העיר,
בבקשה לקיים דיון דחוף בוועדת החינוך ,חבר'ה ,תחליטו ,כל אחד,
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :תמשיך.
עופר בביוף – חבר מועצה :לא ,ההפרעות האלה מפריעות ,אני רוצה שקט בבקשה ,זה הכל.
פניתי לקיים דיון דחוף בוועדת החינוך העירונית ,בכל נתוני המיצב ,אירית ,תודה .כמו
שאתם יודעים ,השנה פורסמה ,פעם ראשונה פורסמו תוצאות המיצ"ב ברמה הארצית
כתוצאה מפסיקה של בית הדין העליון ,אחרי שהרבה שנים זה היה ,נקרא לזה ,חבוי,
במירכאות ,בתוך בתי הספר ואגף החינוך והציבור לא נחשף אליהם ,לפחות מרבית הציבור.
ביקשתי ,אדוני ראש העיר ,לכנס את וועדת החינוך ,שלצערי לא התכנסה במהלך כל
הקדנציה הזו ,וכמו שאתה יודע ,יושבת פה היועצת המשפטית ,אי כינוסה של וועדת החינוך
זה עבירה על חוק העיריות .לא שאני מחפש שתעבור על חוקים ,אבל זו עבירה על חוק
העיריות ,והעיקרון הוא שיש חובה לקיים את הוועדה הזאת כוועדת חובה ולערוך בה את כל
הדיונים לאורך כל הקדנציה .גם כשפניתי אליך לגבי נושא של נתוני המיצ"ב בוועדת החינוך,
כמובן שלא נעניתי ,כמו לצערי ,אדוני ראש העיר ,הרבה מאוד פניות שלי אליך בשנה
האחרונה .בהמשך ,כשראיתי שבעצם אנחנו לא נענים לבקשתי ,אני פניתי אליך לקיים דיון
היום ,במועצת העיר ,בנושא של דיון וניתוח תוצאות מבחני המיצ"ב בעיר ראש העין ,ואני
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רוצה להתייחס לשני דברים כרגע בבקשה שלי ,ואחר כך לעשות איזושהי סקירה קצרה ,אני
מניח שאחר כך אבי יתייחס ,ואני אשמח גם להגיב .כמובן אחרים גם להגיב .הנתונים
שפורסמו ,לטעמי ,פעם ראשונה ,חייבים להביא אותנו לידי ניתוח של המידע ,ולא בתוך אגף
החינוך בלבד ,לנתח טוב טוב ולהעמיק בנתונים ,כי אני רוצה להציג עוד מעט רק על קצה
המזלג מספר נתונים ,אני לא יודע מי מכם באמת קרא על כל בית ספר ,בחומר שנמצא באתר
משרד החינוך ,יש קרוב ל 122-עמודים על כל בית ספר ,מעמיק וניתוח מפורט לגבי כל
האקלים בית ספרי ונתוני המבחנים ,ואותו  122עמודים ,גם על שנת  ,2212שזה היה החצי
הראשון של מבחני המיצ"ב ,הרי זה פרוס על פני ארבע שנים פעמיים 2212 ,ו .2212-אז אני
מניח שכל אחד מהנוכחים פה ,כולל כל הצוות המקצועי ,קרא את ה 222-עמודים על כל בית
ספר ,כפול  13והוא בקיא בכל נתון .עכשיו ,מתוך ההבנה שלי של החומר שקראתי ,ושוב ,אני
לא אכנס ,כמובן ,לכל פרט ,כי לטעמי עדיין ראש העיר ,אדוני ,אני רואה שהחלטה מרכזית
שצריכה להתקבל מהישיבה היום צריכה להוביל לכך שוועדת החינוך תכונס לשני מפגשים
מעמיקים ,שאחד ידון בכל ניתוח נתוני הציונים כתוצאה מהמיצ"ב והדיון השני ,אנחנו ננתח
ונדון בנתוני האקלים הבית ספרי ,אני חושב שראוי שהעיר תכבד ותנתח את המידע הזה ,לא
רק בתוך אגף החינוך ,אלא ברמה של וועדת החינוך העירוני ,כולל חברי מועצה שרוצים
להשתתף ,אני במקרה חבר גם בוועדה שלא התכנסה ,אמנם ,אבל אולי גם אחרים שיכולים
לבוא .לנתח את הדברים לעומק ,להגיב על דברים ,לגבש מדיניות כתוצאה מניתוח מבחני
המיצ"ב ,ולא לעשות את זה בשושו בתוך אגף החינוך כנראה .אני לא אומר את זה לגנאי ,אני
אומר את זה כדבר בונה ,אמיתי ,מתוך ,באמת ,לא התנגחות אלא על מנת שסוף סוף נדון
בדברים וננתח אותם .בין היתר ,אחד הכלים החשובים ,ואני חושב שגם אולי עושים את זה
חלקית באגף החינוך ,אבל גם ננתח את ההבדלים בין המבחנים לאורך השנים ,כמו שאבי
גם הסביר פעם ,כל שנתיים יש מבחנים בחלק מהמקצועות ,חלק בוחנים עוד פעם אקלים
בית ספרי ,ויש ניתוח של התוצאות ולראות ,א' ,שיפורים ,ואיך אנחנו עומדים גם ברמה
הארצית ,מול בתי ספר אחרים ,ולא רק מה אנחנו משפרים את עצמנו .והדבר הכי חשוב,
לדעתי ,מאותם שני דיונים שאני מצפה להם ,לפחות ,בהגדרה ,זה שוועדת החינוך תיתן
המלצות ,רזי ,וועדת החינוך תיתן המלצות,
משה סיני  -ראש העיר :עוד לא השלמת עם המזגנים?
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(מדברים יחד)
עופר בביוף – חבר מועצה :אני מבקש לתת לי להמשיך ,אני מבין שהנושא לא חשוב,
משה סיני – ראש העיר :זה אתה מבין ,למה אתה אומר שהוא לא חשוב?
עופר בביוף – חבר מועצה :תנו רגע ,אנחנו בתוך העניין ,אז,
משה סיני – ראש העיר :בבקשה תמשיך.
עופר בביוף – חבר מועצה :תודה .הבקשה שלי העיקרית ,ואני שם אותה על השולחן ,ואני
מבקש גם שהיא תאושר בסיום הדיון הזה ,לערוך שני דיונים בוועדת החינוך ,כמו שאמרתי,
אחד בנושא הציונים ,אחד בנושא האקלים הבית ספרי .להסיק ולהביא המלצות מקצועיות
משולחן הוועדה לצורך המשך הפעילות העירונית כתוצאה מניתוח המידע ,ואם צריך לכך
להסיק מסקנות ברמה של תקציבים או שינויי עדיפויות ,אז כמובן שאני חושב שצריך להביא
את זה על השולחן .סיגל ,אני יודע שהנושא הזה משעשע והוא לא מעניין,
סיגל שיינמן – חברת מועצה :לא ,לא ,הוא ממש לא משעשע הנושא ,עוד מעט אני אגיד מה
שאמרתי ,אז תבין מה שעשע אותי.
עופר בביוף – חבר מועצה :בסדר גמור ,עכשיו ,אני נתתי פה דוגמאות בחומר שצירפתי
לפרוטוקול ,הצגתי פה שלושה עמודים ,אחד של ריכוז נתוני המיצ"ב על פי דו"ח של חברת
מדלן ,שמה שהיא עשתה בין היתר ,וגם אם מקבלים את זה או לא מקבלים את זה ,חלק
מהאנשים פה ,היא לקחה את המידע מכלל בתי הספר במיצ"ב שהיה ,והביאה אותו לידי
מכנה משותף כלשהו ,שהוא מכנה משותף שהוא מאפשר ,בר השוואה בין ערים ובין בתי ספר
באותם תחומים .הדף השני,
משתתף בדיון :לכאורה סרגל אחיד.
עופר בביוף – חבר מועצה :לכאורה סרגל אחיד ,אני אומר ,אני שוב אומר ,ברור שיכול
להיות אי דיוקים ,אבל אלה כלים בשביל להתחיל ולנתח את המידע .חברים ,אני מבין
ששוב ,אם מפריעים באמצע ,אז כנראה שהנושא הזה לא מעניין .הנושא ,הדף השני ,ריכוז
של נתוני המיצ"ב על פי הדו"ח של משרד החינוך ,קרי ,אותם  122עמודים על כל בית ספר
וכל שנה ,ציונים והדף האחרון מתייחס לנושא של אקלים בית ספרי בדברים .עכשיו ,אני
רוצה לומר פה ,כמות הנתונים והפרמטרים שיש בדוחות האלה ,גם של משרד החינוך ,הם
כמעט אין סופיים ,אני אומר בכוונה ,אני קראתי את כולם ,אבל בחרתי לשים ,לאו דווקא
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דברים רעים או טובים ,אלא בחרתי לשים מספר דוגמאות.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :מה זה המספרים האלה ,עופר?
עופר בביוף – חבר מועצה :אני תכף אסביר ,אני עוד לא התחלתי ,שנייה .בחרתי לשים מספר
דוגמאות כדי לשקף מספר דברים ,ושוב ,לאו דווקא את הדברים הרעים ,אלא גם דברים
שאני חושב שיש התקדמויות בדברים ,אבל ,המעט מידע שאני מציג פה מתוך ,באמת ,עשרות
ויותר פרמטרים על כל נושא ,בא להגיד את הדבר הפשוט ,אוסף המידע הוא עצום ,הוא
מעניין ,צריך להעמיק בו ,וחייבים לעשות את זה בוועדת חינוך ולא להחליט שמדלגים על
הנושא .ואני רוצה רגע להציג מספר דברים ,לגבי העמוד הראשון ,כדי שלכולם יהיה ברור
מניתוח המידע .העמוד הראשון ,חברת מדלן באמת,
סיגל שיינמן – חברת מועצה :יש לך לתת לי כזה?
עופר בביוף – חבר מועצה :בוודאי ,מה זה.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :מה ,לא קיבלת את זה?
עופר בביוף – חבר מועצה :ביקשתי להעביר לך ראשונה .ראש העיר,
רזיאל אחרק – חבר מועצה :סיגל ,לא עשית עבודת מטה ,סיגל?
סיגל שיינמן – חברת מועצה :אני עשיתי את העבודה שלי .תאמין לי ,אנחנו עושים עבודות
מטה כל הזמן.
עופר בביוף – חבר מועצה :מלמד ,ברשותך .עכשיו חברים ,אני רוצה רגע ברשותכם ,נתתי,
האמת ,בסדר ,נתתי שלושה לאגף החינוך ,אז אין לי .שנייה.
משתתף בדיון ... :להסביר על מה קיבלנו פרס חינוך.
עופר בביוף – חבר מועצה :זה תכף ,שנייה ,אני לא נכנס כרגע לזה ,זה אני משאיר לך ,אבל
אני רוצה קודם כל ,שנייה ,שנייה ,בעמוד הראשון אנחנו רואים ,למעשה ,שני פרמטרים
עיקריים שרציתי לנתח ולהבליט ,אחד ,בדו"ח מדלן שניתנו ציונים על פי ניתוח המידע
מדוחות שהופיעו במשרד החינוך ,מדל"ן לא באו והמציאו משהו חדש מהאוויר ,ושמו סרגל
אחיד ,בוא נגיד ,בין ישובים שאני רוצה להשוות את עצמי אליהם גם ,אוקי? לפחות אני ,לא
יודע ,אולי פה אנשים אחרים מחפשים שאנחנו נהיה שווים לישובים פחות איכותיים .ראש
העין קיבלה ציון של דירוג  22בהיבט הכללי של נתוני המיצ"ב ,שזה שקלול של הרבה דברים,
אוקי? זה גם ציונים וגם אקלים וכולי וכולי ,כאשר ערים קרובות אלינו ,או סמוכות אלינו,
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שאני חושב שאנחנו ,אדוני ראש העיר ,עושים כל המאמצים ,כל הזמן ,באמת ,ברמה
העירונית ,להיות ד ומים לפחות להם ,בכוונה לא לקחתי ערים של  132או  222,222אנשים,
כי לקחתי ערים שהם או בגודל שלנו ,או שגדולים מאיתנו בהיבט של מה שאנחנו נהיה
בעשור הקרוב.
משה סיני – ראש העיר :באיזה אשכולות הם עומדים?
עופר בביוף – חבר מועצה :לא כולם באותו אשכול שלנו ,אני אומר ,תקשיב ,אני לא אומר
שכולם באותו אשכול שלנו ,אבל חלק מהם כן.
משה סיני – ראש העיר :כמו?
עופר בביוף – חבר מועצה :ואני שוב,
משה סיני – ראש העיר :כמו ,בוא ,איזה חלק כן?
סיגל שיינמן – חברת מועצה :אף אחד.
עופר בביוף – חבר מועצה :אף אחד לא באשכול שלנו הסוציו אקונומי.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :שזה אומר?
משה סיני – ראש העיר :לא ,אני רק רציתי לשאול ,אמרת חלק מהם כן.
עופר בביוף – חבר מועצה :אני חשבתי שקריית אונו גם ,אבל יכול להיות שטעיתי ,אוקי?
משה סיני – ראש העיר :טעית.
עופר בביוף – חבר מועצה :אנחנו שבע ,שש.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :מה זה קשור?
משה סיני – ראש העיר :זה סוג האוכלוסייה ,בוודאי.
עופר בביוף – חבר מועצה :יכול להיות .אני ,שנייה ,שנייה ,אבי,
אבי קמינסקי – מנהל אגף החינוך :בתי ספר מדורגים לך לפי,
עופר בביוף – חבר מועצה :אבי ,שנייה .אתה יכול לקחת את זה לאשכול כרגע סוציו
אקונומי ,אבל זה לא מדויק רק לבחון את זה בהיבט הזה ,ולהתנער מכל הנושאים שיש,
רזיאל אחרק – חבר מועצה :פרדיס המצב הסוציו אקונומי שלהם נמוך ,והם בציונים הכי
גבוהים בארץ ,פרדיס.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :הבדיקה של מיצ"ב היא בדיוק על האשכול ,אם לא ,אין מדד
להשוואה ,אתה לא יכול לקחת פרמטר אחד ולהוציא ,אתה הרסת את כל המדד.
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עופר בביוף – חבר מועצה :אנחנו נגיע בהמשך .אנחנו נגיע בהמשך .שנייה.
(מדברים יחד)
רזיאל אחרק – חבר מועצה :פורדיס זה ישוב קטן ,תיכון אחד ,ומעמד סוציו אקונומי חמש
או ארבע ,והם עברו את כולם ולא קיבלו פרס חינוך.
עופר בביוף – חבר מועצה :שנייה.
משה סיני – ראש העיר :אוקי.
עופר בביוף – חבר מועצה :עכשיו ,בנתונים האלה ,שקיימים ,קודם כל ,בין ערים ,שנייה,
קודם כל ,בין ערים אני אומר ,אנחנו נמצאים ,דרך אגב ,יש עוד עשרות ערים אחרות ,אני לא
נכנסתי כרגע ,נתתי דוגמא לערים הקרובות הסובבות אותנו ,אוקי? שאנחנו מתיימרים כל
הזמן לשאוף ולהגיע למקומות האלה מהרבה היבטים.
משה סיני – ראש העיר :בחלק מהם אנחנו יותר טובים מהם.
עופר בביוף – חבר מועצה :יכול להיות ,אני לא בדיוק ראיתי את זה בציונים ,אבל שנייה.
לגבי בתי הספר בתוך העיר ,אני בדקתי את הניתוח שעשו מדלן לגבי בתי ספר באותו עיר,
באותה עיר שאנחנו נמצאים ,ראש העין ,וישנם פערים בנתונים ,גם מבחינת ציונים ,בפערים
היום בין בתי ספר בחדשה ובוותיקה ,ומול בתי ספר הדתיים ,אוקי? ישנם פערים
משמעותיים ,ואני אומר קודם כל ,אנחנו כעיר שרוצה לשים את כולם על סרגל אחיד ,ולהגיע
כמה שיותר גבוה ,ולכוון לכולם בצורה גבוהה ,זה חלק מהשאלות שלדעתי בוועדת חינוך
צריך לרדת לדון ,להבין ,לנתח ולראות באמת ,גם מה ההמלצות של אגף חינוך ,מה עושים
עם הדברים האלה ,ולא באיזושהי שיחת מסדרון אקראית .דבר נוסף שחשוב שנראה ,במדלן
שמו ,שוב ,אני אומר ,ברור שיש סרגלים שהם טיפה שונים בגלל כל מיני פרמטרים ,אבל שמו
נתונים לגבי המיקום של כל אחד מבתי הספר ברמת העשירון במתמטיקה בארץ ,או ברמת
האנגלית ,או ברמת העברית ,קרי ,גורם שהציון ,למשל ,אומר ,עשירון שמונה ,קרי שאומר,
 22%מבתי הספר בארץ נמצאים בציונים יותר גבוהים מאותו בית ספר שזה אומר עשירון
שמונה ,אוקי? עכשיו אני אומר ,הנתונים האלה גם,
אבי קמינסקי – מנהל אגף החינוך :גם יכול להיות  ,12%או  ,11%כיוון  ...גם בעשירון ה.29-
עופר בביוף – חבר מועצה :אני לא אמרתי שלא .אני לא אמרתי ,אני אמרתי בגדול.
אבי קמינסקי – מנהל אגף החינוך :עד.
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עופר בביוף – חבר מועצה :בסדר ,אני מקבל את ההערה שלך.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אז איפה זה שם אותנו ,לא הבנתי.
עופר בביוף – חבר מועצה :שנייה .אני כרגע עוד לא מדבר מה זה שם ,אני רוצה שנעבור על
הנתונים ואחר כך אני רוצה להגיע לכמה מסקנות .תעברו לעמוד הבא.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :גמרנו את העמוד הזה?
סיגל שיינמן – חברת מועצה :רגע ,לא ,שאלת הבהרה.
עופר בביוף – חבר מועצה :תביני אותי בסוף ,אוקי?
סיגל שיינמן – חברת מועצה :לא ,רק שאלת הבהרה ,אני אשמח לשמוע את כל מה שאתה
אומר ,מה השאלה ,או מה המטרה ,תגדיר משהו ,כדי לכוון אותנו שנבין על מה בכלל להגיב
ומה לענות.
עופר בביוף – חבר מועצה :אני אגיד ,המטרה היא,
סיגל שיינמן – חברת מועצה :הבנתי ,וועדת חינוך ,רוצה לדון בוועדה מקצועית ,וועדת
חינוך ,הבנתי .אחד.
עופר בביוף – חבר מועצה :שנייה ,שנייה .כי אני אומר ,יש פה עוד אוסף מידע שלא מופיע
בניירות ,וצריך לנתח אותו ,אוקי?
סיגל שיינמן – חברת מועצה :הבנתי ,בוועדת חינוך ,מה הדבר השני?
עופר בביוף – חבר מועצה :אוקי ,הדבר השני ,אני רואה בתוך נתוני משרד החינוך שנמצאים
בעמודים שתיים ושלוש,
סיגל שיינמן – חברת מועצה :כן.
עופר בביוף – חבר מועצה :מספר דברים ,יש עוד אחרים שלא באתי להעלות את כולם.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :אוקי.
עופר בביוף – חבר מועצה :אחד ,רואים בבירור שמלפני ארבע שנים ,כן ,מהמיצב הקודם ,גם
בגוונים וגם ביובל ,שהבאתי רק דוגמאות ,חברים ,לא לקחתי את כל בתי הספר האחרים ,יש
ירידה של  13ו ,13%-בציוני המתמטיקה ,לעומת מקומות ,ועדיין אנחנו מעל הממוצע ,אני
לא אומר ,אבל ישנה ירידה בציוני המתמטיקה ,כאשר ברמה הארצית יש עלייה מסוימת.
אנחנו עדיין מעל הממוצע ,אבל אני רוצה להבין,
סיגל שיינמן – חברת מועצה :למה הייתה ירידה.

/3

פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין מס'  21/38מיום 31/2/8/31

עופר בביוף – חבר מועצה :בין היתר ,שנייה ,בין היתר ,ותעברו לעמוד האחרון רגע,
כדוגמאות ,ואני הבאתי דוגמאות בודדות פה ,אני אומר ,שוב ,סיגל ,יש כאלה עשרות.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :רגע ,הנתון הזה,
עופר בביוף – חבר מועצה :אני קראתי  122עמודים בכל בית ספר.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :עוד מעט נגיב על הכל.
רזיאל אחרק – חבר מועצה:

זה נכון?

עופר בביוף – חברת מועצה:

בוודאי ,זה מתוך המספרים של משרד החינוך ,לא המציא

עופר ולא מדלן.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :בסדר ,בסדר ,עופר ,נו.
עופר בביוף – חבר מועצה :לא ,חשוב .תראו ,יש עוד נקודה אחת ,אני סימנתי בעמוד השלישי
כרגע שתיים ,כי לקחתי אותם כדוגמאות ,סיני .אחד ,יש פרמטר מעניין מאוד ,שאני ראיתי
שהוא חוצה בכל בתי הספר בראש העין ,או ברובם ,וזה פרמטר שהפתיע אותי ברמה
האישית מבחינת הניתוח .במסגרת האקלים הבית ספרי ,תלמידי בתי הספר מדווחים הרי על
הסתייעות בשיעורים פרטיים ,שהם לוקחים בבית .ואני רואה שבאופן שיטתי ותמידי ,אחוז
התלמידים בראש העין ,בכל בית ספר שאנחנו עוברים ,שלוקח שיעורים פרטיים והוא מצהיר
על כך ,הוא גבוה בצורה משמעותית מהממוצע הארצי .ואני שואל שאלה ,האם אנחנו ,ברור,
זה מועתק ,סיגל ,מילה במילה.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :איפה לקחת את זה? בוא הנה ,זה חמור.
עופר בביוף – חבר מועצה :שנייה ,שנייה ,יכול להיות שדיברתם ,אבל אני קודם כל אומר,
ששוב ,בדיון מקצועי ולא על רגל אחת צריך לנתח ,אבל הדבר שאני שואל שאלה מאחורי
הקלעים ,האם היינו אומרים היום לאותם ילדים ,אל תיקחו שיעורים פרטיים ,איפה היינו
עומדים בנתוני המיצ"ב? אני חושב שזה רק סייע שנגיע לציונים בכלל ,בינוניים ומעלה.
אוקי? ולדוגמא ,עוד נתון שמטריד אותי ,לא מטריד ,יש את הנושא של שימוש בהוראה
דיפרנציאלית ,שהמורים מדווחים על מספר פרמטרים ,אני לא רוצה כרגע להלאות את
כולם ,אבל אם תרצו ,אני גם אקריא לכם בדיוק מה נבדק ,זה שלוש שאלות מסוימות
שנשאלו המורים .כן אני רואה ,ואת זה אני יודע גם מתוך היכרות ,שבגוונים הציון של /2%
של מורים שעושים שימוש בהוראה דיפרנציאלית ,לעומת הממוצע הארצי  32הוא טוב יותר
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מהממוצע הארצי ,וזה ברור למה ,כי בגוונים נותנים תשומת לב לדברים אולי מסוימים
בשיטות הוראה ,ולעומת זה ,בתי ספר אחרים בראש העין נמצאים בפער לא קטן ורחוק אל
מול הממוצע הארצי .ואני אומר ,זה שוב נקודות ,אדוני ראש העיר ,אין פה לא ביקורת ולא
מחיאות כפיים ,יש פה ,אני אומר ,ואני ביקשתי את זה לפני חודש ומשהו ,תעשו ישיבות
בוועדת חינוך ,נציג עוד נתונים ,כי אני באמת קראתי את כל הדברים ,אני אומר ,זה חשוב
בעיני.
רזיאל אחרק – חבר מועצה:

הפרס מגיע להורים שהם רוצים להוציא כסף.

עופר בביוף – חבר מועצה :יפה ,אבל זה רק דוגמאות ,אני באמת לא רוצה להלאות בפרטים,
כדי לא להלאות פה את כולם ,הבאתי דוגמאות בודדות ,אבל כשנגיע לדיון בוועדת חינוך ,יש
לי הרבה מאוד שאלות ,ואני שמה חושב שזה המקום הנכון לפתח דיון ,גם עם וועדי הורים
ועם הרבה גורמים נוספים שיבואו לדון בכל הדברים ,תודה רבה.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :אני רוצה להגיב על נושא אחד שדיברת ,אוקי?
עופר בביוף – חבר מועצה :אם אתם רוצים.
משה סיני – ראש העיר :רגע ,מישהו עוד רוצה להעיר לפני שהדרג המקצועי?
רזיאל אחרק – חבר מועצה:

כן ,רגע ,עופר ,בוא תסביר לי ,אתה אומר בעצם

שהאוכלוסייה בראש העין,
משה סיני – ראש העיר :שאלה אחת ואחרי זה אתם ,כן.
רזיאל אחרק – חבר מועצה:

אתה אומר בעצם ,עופר ,ההורים בראש העין משקיעים

בשיעורים פרטיים באופן חריג ממקומות אחרים?
עופר בביוף – חבר מועצה :זה כתוב שחור על גבי לבן.
רזיאל אחרק – חבר מועצה:

איפה ,באתר של משרד החינוך?

עופר בביוף – חבר מועצה :בכל אחד מדוחות המיצ"ב של כל בית ספר ,יש פרק נפרד
שמתייחס לנושא של שיעורים פרטיים כדיווח התלמידים ,גם מציג את הממוצע ,וגם אפילו
יש ירידה לפרטים שאני לא אכנס כרגע ,זה באמת לא ,זה המון פרטים ,חברים ,אני אומר
לכם ,אני 122 ,עמודים כפול שני מיצ"בים בארבע שנים ,כפול  13בתי ספר .לא משעמם.
משה סיני – ראש העיר :טוב ,אבי ,בבקשה תתייחסו לנקודות השונות .בבקשה ,כן.
עופר בביוף – חבר מועצה :זה מעניין אותי ,זה דבר שבדמי ,מה זה יש לי זמן?
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אבי קמינסקי – מנהל אגף החינוך :ברשותכם ,אני אומר,
משה סיני – ראש העיר :בבקשה ,כן.
אבי קמינסקי – מנהל אגף החינוך :ברשותכם אני אומר כמה דברים כלליים לגבי נושא של
כל נושא המיצ"ב הרשותי ,אני לא אתייחס לנושא של המיצ"ב הבית ספרי ,ואני אתייחס
בתהליך שאנחנו עושים ,במהלך כל השנים ולא רק במהלך שעלה עכשיו לאתר במדלן
בצורות כאלה או אחרות ,או בצורה של משרד החינוך .הדבר הנוסף שאני רוצה לומר
מבחינת התהליך ,מבחינת התהליך ,אנחנו מקבלים את תוצאות בחינות המיצ"ב מזה כמה
שנים שאנחנו נמצאים כאן ,וכל שנתיים בצורה אחרת ,יש נושאים שונים כל שנתיים ,בסך
הכל כל ארבע שנים בוחנים מתמטיקה ,כל ארבע שנים בוחנים מדעים ,כל ארבע שנים,
משה סיני – ראש העיר :הנתונים האלה נכונים מלפני שנתיים?
(מדברים יחד)
עופר בביוף – חבר מועצה.2212 :
רזיאל אחרק – חבר מועצה :כתוב .2212
עופר בביוף – חבר מועצה :מה שאני הצגתי בעמוד שתיים שלוש זה מ ,2212-בכוונה לקחתי.
משה סיני  -ראש העיר :לא ,אבל מתי,
אבי קמינסקי – מנהל אגף החינוך :שנת הלימודים הקודמת.
משה סיני – ראש העיר.2211 :
עופר בביוף – חבר מועצה.'12 :
אבי קמינסקי – מנהל אגף החינוך :שנת הלימודים הקודמת .זה התוצאות .אנחנו,
כשמקבלים את התוצאות ,קודם כל ,עד עתה מי שקיבל את התוצאות ,רזי ,זה מפריע לי .אני
יודע שזה קשור לשיעור ,אבל רק רגע .זה היה בחינות שהיו מגיעות ,התוצאות היו מגיעות
למנהלי בתי הספר ,הם היו מקבלים ,זה היה מיועד אך ורק למנהלי בתי הספר .מנהלי בתי
הספר בדרך כלל העבירו את זה גם לפיקוח וגם לאגף החינוך ,ואנחנו עשינו תהליך עם כל
בית ספר ,זימנו ,עם הפיקוח ,על פי נושא מסוים ,כולל לפעמים גם נושא ,גם הבאנו את
המפקחת לאנגלית ,או נושאים אחרים ,ישבנו עם כל מפקח ,כולל ,על כל בית ספר ובית ספר,
ניתחנו את התוצאות ,אמרנו מה המשימות ,מה הן החולשות ,מה הן החוזקות ,ומזה יצאנו
הלאה .נתנו גם הנחיה ,ולא כל מנהל בית ספר יכול היה להחליט אחרת ,שכל מנהל בית ספר
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יציג את זה גם בפני וועד ההורים הבית ספרי שלו .במקביל ,התקיים כאן דיון לפני חודש
חודשיים ,אני כבר לא זוכר מתי ,חודש נדמה לי ,התקיים כאן דיון בוועד ההורים הישובי
לאחר,
משה סיני – ראש העיר :וועד ההורים הישובי ישבתם איתם על זה?
אבי קמינסקי – מנהל אגף החינוך :וועד הורים,
סיגל שיינמן – חברת מועצה :כן ,גם עופר היה בישיבה.
עופר בביוף – חבר מועצה :אני הייתי ,זה לא הפורום היחיד ,וועדת חינוך צריכה להתכנס.
משה סיני – ראש העיר :לא ,בסדר ,השאלה אם הוועד היה.
אבי קמינסקי – מנהל אגף החינוך :וועד ההורים,
(מדברים יחד)
אבי קמינסקי – מנהל אגף החינוך :וועד ההורים הישובי ,דנו בזה כשעה ,שעה וחצי ,נתתי
הסברים לכל ההורים ,כמובן ,רק ברמה הרשותית ולא ברמה הבית ספרית ,כי לא התייחסתי
ברמה הבית ספרית לשום בית ספר ,וכמובן גם קיבלו את חלק מהעמדות ,וגם אמרנו איפה
החוזקות שלנו ואיפה האתגרים שלנו לשנים הבאות .גם זה הוצג בפני וועד ההורים הישובי.
ככלל ,ברמה הישובית ,רוב ,אני לא רוצה להגיד ,יכול להיות שיש פרמטר אחד מתוך מאות
הפרמטרים ,רוב מוחלט של הפרמטרים ,אנחנו נמצאים מעל הממוצע הארצי בבתי הספר
שהם דוברי עברית ,ובבתי הספר הדומים לנו .זאת אומרת ,אם הרמה הסוציו אקונומית של
בית ספר איקס הוא כזה ,אנחנו נבחנים גם מול בתי הספר האחרים הדומים לו בכל הארץ,
זאת אומרת ,יש שני פרמטרים לבחינה של בתי הספר ,זה ברמה של הציונים וברמה של
האקלים הבית ספרי ,גם אנחנו נבחנים מול כלל בתי הספר דוברי העברית ,כי אנחנו לא,
כמובן ,כלל בתי הספר ,כולל המגזר המיעוטים ,ובתי הספר הדומים לנו .אלה הפרמטרים.
עכשיו ,כדי שאנחנו נדע סתם כדוגמא ,ואני לא מתכוון להקריא את כולם ,כי אנחנו נתבלבל
מרוב הנתונים כאן .אם ניקח את נושא השפה ,אז בראש העין אנחנו מדברים שהציון שלנו
הוא  ,333זה משוקלל בצורות כאלה ואחרות שהפרמטר הוא  322ישיר לכולם ,בבית ספר
דוברי עברית זה  ,339ובבתי הספר ברשויות מרקע דומה ,כי זה גם על רקע דומה ,אנחנו על
 ,333זאת אומרת ,הפער פה הוא מ 333-ל ,333-זאת אומרת ,תמיד אנחנו בפרמטרים גבוהים
יותר מהרשויות המקבילות לנו .אותו דבר גם ב-ח' ,אם אני לוקח את הדוגמא ,זה  333בשפה
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ב-ח' ברשויות ברקע דומה ,לעומת  332בראש העין .כך אני יכול לחתוך את כל הנתונים מ-א'
ועד ת' .יש לנו ,במהלך השנים ,בנושא של ,למשל ,בנושא של שפה ,גם ב-ה' ,וגם ב-ח' ,כי נתנו
לזה דגש הרבה מאוד שנים ,בנושא של עידוד הקריאה ונושאים נוספים ,ובימי הדרכה ,נתנו
עלייה ,יש לנו עלייה מאוד משמעותית בנושא השפה .מצאנו בחלק מהדברים ,בחלק מבתי
הספר קשיים או אתגרים ,בנושא האנגלית ,זימנו את המפקחת לאנגלית ,ישבנו ברמה
הישובית ,לא ברמה הבית ספרית ,ברמה הישובית ראינו מה אנחנו עושים ,זימנו את המורים
לאנגלית ,נתנו את הכלים בעניין הזה ,ויצאנו לדרך של עבודה .זאת אומרת ,בהחלט האגף
עשה גם עבודה פדגוגית בתוך העניין הזה ,כמובן גם ברמה הבית ספרית ,אבל גם ברמה
העירונית .אותו הדין בנושאים אחרים ,בנושאים אחרים ,בנושאים של מתמטיקה ,יש לי
כאן דוגמאות שאפשר לתת רק דוגמא אחת ,בלבד ,שכבת גיל כיתה ה' ,בראש העין ,בכלל
בבתי הספר בארץ ,הציון הוא  ,/1אנחנו על  ,/2הבחינה המתמטיקה בכלל הייתה מאוד
נמוכה ,זה פשוט לא נעים היה לראות את התוצאות לעצמנו בכלל ,ב-ח' .ב-ח' ,למשל ,ברמה
הארצית ,התוצאה הארצית הייתה  ,32זאת אומרת ,נכשל ,מה שנקרא בעברית נכשל ,אנחנו
בראש העין זה  .32לא שזה מרנין לב ,אבל כנראה ,או שהבחינה הייתה מאוד קשה ,או
שמשהו לא הובן נכון ,אבל בכל מקרה ,זה  32מול  ,32%ובשפה ,בכיתה ח' זה  /9מול /9 .22
זה הרמה הארצית ,אצלנו  .22אני רוצה לומר עוד נקודה אחת ,ככה אני יכול לעבור על כולם,
אני לא נכנס בוודאי לא לרמות הבית ספריות ,אני גם לא יכול לבוא ולומר שישבתי עם
חטיבת ,לא יודע ,חטיבת עתיד ,או חטיבת גוונים ,או חטיבת היובל ומצאנו היכן נקודות
ההשקה וההקבלה ,אם יש ירידה ,אם אכן יש ירידה של  13נקודות ברמת ציון כזו או אחרת,
ויכולה להיות סיטואציה כזו ,אגב ,יכולה להיות סיטואציה כזו ,זה עוד לא אומר שלא ,זה
עדיין לא אומר שאנחנו ירדנו מהממוצע הארצי ,או ירדנו מתחת לממוצע הארצי ,אבל יכולה
להיות סיטואציה כזו ,במאות הפרמטרים שאנחנו בודקים אותם .לגבי הנושא של נתוני
האקלים ,נתוני האקלים הם בחלק מהדברים הם ברורים לנו ,בחלק מהדברים אנחנו
נתקעים ,ואמרתי את זה גם לוועד ההורים הישובי ,אני לא מסתיר את זה ,רק שאנחנו
כנראה לא יודעים איך להסביר את זה ,ויש לנו את ההסברים שלנו ,וגם עם זה עשינו
איזושהי עבודה פדגוגית ,כולל מנהלים ,כולל הקמת פורום לנושא של האקלים הבית ספרי.
לגבי הנושא של מוגנות ,שזה הדבר המרכזי שאנחנו מדברים עליו ,ברמת המוגנות יש במדינת
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ישראל ,הממוצע ,באותם רשויות בכלל ,בבתי ספר דוברי עברית ,2% ,בראש העין מדברים
על .2%
עופר בביוף – חבר מועצה :לא ,בין  3ל 3%-בממוצע בבתי הספר,
אבי קמינסקי – מנהל אגף החינוך :בין שלושה ל ,3%-זאת אומרת ,רמת המוגנות של
התלמידים שלנו בתוך בתי הספר הוא נמוך ,וכמובן ,יש לזה פועל יוצא גם בנושא של
אלימות בתוך בתי הספר ,שבו יש ,אני אומר לכם ,אני לא קיבלתי השנה כמעט ,אולי אחד,
כמעט,
עופר בביוף – חבר מועצה :אבל זה משנה שעברה.
אבי קמינסקי – מנהל אגף החינוך :בסדר ,אני מדבר גם על השנה ,גם על השנה ,גם שנה
שעברה לא ,אבל גם השנה ,ממה שאני ,שנה שעברה אני לא זוכר ,אני לא יכול להגיד לך
משהו ,השנה קיבלתי מעט מאוד ,מקרה אחד או שניים ,של רמת אלימות בתוך בתי הספר.
לא הפרעתי לך ,תן לי לסיים.
עופר בביוף – חבר מועצה :לא ,אני רק הצבעתי ,אם תרצה .לא.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :העשרה ילדים האלה גם,
אבי קמינסקי – מנהל אגף החינוך :לא ,זה לא קשור ,אין שום קשר לזה .אין שום קשר
למקרה ,זה לא קרה בבית ספר ,זה לא קרה בזה ,זה קרה בקיץ ,זה לא נשאר בתוך זה ,זה
גם ,המקרה הזה ,העצוב שקרה ,זה גם אחרי הבחינה עצמה בכלל ,זה היה הרי קודם ,זה
היה,
עופר בביוף – חבר מועצה :זה גם לא עשרה.
אבי קמינסקי – מנהל אגף החינוך :במעורבות באירועי אלימות ,ראש העין היא ב 2%-בבתי
הספר שלנו ,לעומת בתי הספר בארץ  .11%ביחסי קרבה בין מורים לתלמידים ,שכאן אנחנו
מוצאים את הקושי הזה לאורך שנים ,אנחנו רואים שהפרמטרים של ראש העין הוא פרמטר
נמוך יותר ,אנחנו מדברים על  32%לעומת  .3/%עכשיו ,למה זה קורה? מהסיבות שאנחנו
מבינים אותם ,הנתינה ,מי שנכנס לבתי הספר ונמצא בבתי הספר רואה את העשייה הרבה
שנמצאת בתוך בתי הספר ,את החיוך ,את קבוצות המנהיגות ,את הפעילות הבלתי
פורמאלית ,את החינוך החברתי בתוך בתי הספר .התלמידים כנראה ,התלמידים כנראה לא
יודעים לעשות את האבחנה בין מה שכבר בית הספר רוצה להכיל ולקבל ולתת ,מאשר זה
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נקרא להם מובן מאליו ,ולכן יש את הקושי ,רק שנייה ,זה מאוד קשה לי.
עופר בביוף – חבר מועצה :חברים ,תנו לשמוע שנייה.
אבי קמינסקי – מנהל אגף החינוך :מה שבתי הספר עושים לעומת מה שהתלמידים מקבלים
את הדברים כמובן מאליו .יחד עם זאת ,אנחנו לא רגועים במקום הזה ,אנחנו קראנו לכל
היועצות ,קראנו לכל המנהלים ,הקמנו פורום של מנהלים ויועצות ,במיוחד בחינוך היסודי
ממלכתי ,ששם ראיתי שיש יותר קשיים ,יותר השפיע על המדד הזה ,ועם זה יצאנו לדרך
בחודש מאי ,או באפריל ,נדמה לי ,לפגישה אחת .ויש לנו מסכת של פגישות נוספות שישבנו
כבר על זה ,לקראת שנה הבאה ,ולראות את הפרמטרים ואיך אנחנו עושים ,כדי לייצר את
האווירה של יחסי קרבה בין מורים לתלמידים בתוך בית הספר .אני חושב ,לגבי הנושא של
שיעורים פרטיים ,הטענה שלנו זה שהתלמידים הבינו ,ויש על זה טענות גם במקומות
אחרים ,אבל אין לנו את האסמכתא על זה ,שזה אישורים פרטניים ,כי כולם נמצאים
באופק חדש.
משה סיני – ראש העיר :זה העצמה ,נכון.
אבי קמינסקי – מנהל אגף החינוך :זה אופק חדש ,וזה פרטניים .עכשיו ,שאלנו את חלק
מהתלמידים ,שאלנו,
אריאלה איטקיס – מנהלת מח' בתי"ס :ניסינו להבין את זה ,גם אנחנו שאלנו את עצמנו
איך הנתונים האלה יכולים לבוא לידי ביטוי ,והבנו ,כלומר ,ניסינו להסביר,
עופר בביוף – חבר מועצה :אתה בדקת בשטח כמה ילדים באמת עושים שיעורים ,אני שומע
על המון ,אני אומר לך ,באמת ,זאת אומרת ,אם אני מדבר עכשיו עם קבוצה של אנשים ואני
מבין שיכול להיות באמת  32%מתוכם ,או  ,33או  32%באמת לוקחים שיעורים פרטיים ,אז
אני לא בטוח שהבינו פרטניים במקום פרטיים.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אני גם לא חושב.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :אני רוצה לומר משהו,
רזיאל אחרק – חבר מועצה :איפה הציונים שלהם ,הם הבינו לא טוב ,מה ,הם לא מבינים?
סיגל שיינמן – חברת מועצה :אין אפשרות במקרא,
משה סיני – ראש העין :אתה לא חושב ,זה מה שהם מסבירים.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :אין אפשרות להסביר את השאלות האלה במבחן ,כשילד
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מקבל את המבחן ,המורה בכלל גם לא נמצאת בכיתה ,כלומר ,היא יוצאת החוצה ,יש
בוחנים חיצוניים ,ואלה שלא מבינים שאלה ,עונה עליה כפי שהוא מבין אותה ,אוקי? יכול
להיות ,אנחנו נבדוק את זה ,יכול להיות שילדים לא הבינו נכון את השאלה ,והם התבלבלו
בין שיעור פרטי לשיעור פרטני.
עופר בביוף – חבר מועצה :אני לא קונה את זה,
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אבל בעברית יש עליה.
(מדברים יחד)
משה סיני – ראש העין :חברים ,הבנו ,נו ,באמת.
אבי קמינסקי – מנהל אגף החינוך :רזי,
משה סיני – ראש העיר :אתם עושים צחוק ,אנשים עונים ברצינות ואתם עושים,
סיגל שיינמן – חברת מועצה :אתה רוצה דיון רציני ,אז בוא נישאר ברמת דיון רצינית,
אנחנו עונים לך ברצינות.
אבי קמינסקי – מנהל אגף החינוך :שנייה ,שנייה,
אריאלה איטקיס – מנהלת מח' בתי"ס :פרטני זה משהו חדש ,זה תוכנית חדשה שנכנסה,
זה לא משהו שהיה לאורך שנים ,גם בחטיבות ביניים ,זה בסך הכל היה שם שנה .עכשיו,
שיעורים ,מה זה שיעור פרטני? זה כשמורה לוקחת ,אני עונה לך,
רזיאל אחרק – חבר מועצה :את יודעת איך בודקים את זה?
אריאלה איטקיס – מנהלת מח' בתי"ס :אז רגע ,שנייה,
רזיאל אחרק – חבר מועצה :בודקים שנה שעברה ,לפני שנתיים,
אריאלה איטקיס – מנהלת מח' בתי"ס :לא היה ,לא היה פרטני ,לא היה .לא היה שיעורים
פרטניים .לא היה .רזי .זה בדיוק מה שאני אומרת.
משה סיני – ראש העיר :הבנו ,חבל על הוויכוח ,נו.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :השאלה הסתייעות בשיעורים פרטיים היה?
אריאלה איטקיס – מנהלת מח' בתי"ס :לא.
רזיאל אחרק – חבר מועצה:

השאלה הזאת ,סליחה ,השאלה ,השאלה הסתייעות

בשיעורים פרטיים הייתה .רגע ,סליחה ,הייתה .ואם תבדקי אותי את תראי שגם שנה שעברה
לא הבינו,
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אריאלה איטקיס – מנהלת מח' בתי"ס :לא ,לא ,רגע ,הרי הייתה עליה בפרמטר ,זה בדיוק
מה שאני באה להסביר לך ,עכשיו ,אם לפני,
עופר בביוף – חבר מועצה :רגע ,אני רוצה שאלה אחת להבין.
אריאלה איטקיס – מנהלת מח' בתי"ס :שנייה ,אם לפני שלוש שנים ,כשעשו את זה ,לא היו
שיעורים פרטניים בבתי הספר ,והמדד היה נמוך ,הילדים הבינו שזה היה שיעורים פרטיים,
מה שקרה ,נכנסו השיעורים הפרטניים ,שזה כאילו שיעור פרטי לילד ,כי לוקחים שני ילדים
ומורה נותנת להם תגבור ,עד חמישה ,ונותנת להם תגבור ,אני גם נותנת לילד אחד ,ואז זה
בדיוק העניין ,זה לא היה קודם ,ולכן המחשבה היא שהם התייחסו לזה .עכשיו ,שווה
לבדוק את זה .עכשיו ,ברמה הארצית ,אף אחד לא מתעלם ,אלא נהפוך הוא ,רוצים לבדוק
ולתת את המענה.
עופר בביוף – חבר מועצה :אבי ,אני רוצה עוד שאלה אחת רק ,אני פשוט בהתחלה,
רזיאל אחרק – חבר מועצה :גם לי יש שאלות.
עופר בביוף – חבר מועצה :שנייה ,רגע ,אני דילגתי על משהו שאני רק רוצה לחדד ,אני יכול
להגיד לך עוד שני דברים ,וזה שוב ,מחזק כל הזמן שצריך לעשות דיון באמת יותר עמוק
מהשיחה עכשיו ,תראו ,מעבר לנושא של ,לא היה ,מעבר לנושא של מוגנות ,שאני מסכים
איתך שאנחנו באמת נמצאים ברמה נמוכה לעומת הממוצע הארצי ,באמת ,זה בין שלושה ל-
 3%לעומת  ,2%אותי באמת הטריד ,ודיברנו על זה גם בישיבת וועד הורים ישובי ,כל הנושא
שמדווח על ידי התלמידים ,אדוני ראש העיר ,בסעיף שנקרא אחוז תלמידים שקיבלו בעיטה
או אגרוף בחודש האחרון ,ואנחנו רואים שבמקומות מסוימים בעיר זה מגיע אפילו ל32-
וכמה או  32%מהתלמידים שמדווחים .עכשיו ,זה שלא מגיע לשולחנו של מנהל אגף החינוך
הדיווח הזה ,או לפעמים גם לא לשולחנה של מנהלת בית הספר ,כי אנחנו יודעים מה קורה
בחצר לפעמים ,ולא כל דבר מגיע לידי דיווח,
אבי קמינסקי – מנהל אגף החינוך :תאמין לי מגיע.
עופר בביוף – חבר מועצה :בסדר ,יכול להיות .בכל מקרה,
אבי קמינסקי – מנהל אגף החינוך :אין לך מושג כמה מגיע.
עופר בביוף – חבר מועצה :שנייה ,בסדר ,אבל לא יכול להיות שאתה מקבל אצלך דף חלק
ואתה אומר ,לא היו דברים מעולם.
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אבי קמינסקי – מנהל אגף החינוך:

לא ,אני לא,

עופר בביוף – חבר מועצה :והילדים מדווחים ,ובאחוזים לא נמוכים ,אדוני ראש העיר ,וזה
דבר שצריך לא רק להעמיק ולחקור ,אנחנו,
אבי קמינסקי – מנהל אגף החינוך :אנחנו מדברים על האווירה הבית ספרית,
עופר בביוף – חבר מועצה :שנייה ,הכל ,אני לא אמרתי שלא ,אני מנסה להציף נושאים ,כי
צריך להעמיק מעבר לטיפול ,כנראה .אנחנו נמצאים בפרויקט של עיר ללא אלימות מספר
שנים ,ואם אנחנו מקבלים שנה שעברה ,ב ,2212-נתוני דיווח שבחלק מבתי הספר זה מגיע
ל 39-או  32או  32%ילדים שמדווחים שקיבלו בעיטה או אגרוף בחודש האחרון ,אני מוטרד
ממה העשייה שלנו בתחום של עיר ללא אלימות במערכת החינוך .אני מוטרד ,לא בשביל
לתקוף.
משה סיני – ראש העיר :אתה יודע מה המשמעות של פרויקט עיר ללא אלימות בנושא הזה
של מניעת אלימות?
עופר בביוף – חבר מועצה :נו.
משה סיני – ראש העיר :זה לעודד את הילדים כמה שיותר לדווח על מקרים כאלה.
עופר בביוף – חבר מועצה :אני לא אומר שלא,
משה סיני – ראש העיר :אז זה דווקא מראה על הצלחה של פרויקט ,שילדים מרגישים
חופשי לדבר על דברים שקורים להם בבית הספר .זה המדד המרכזי להצלחה.
עופר בביוף – חבר מועצה :יכול להיות שזה המדד המרכזי ,ואני לא באתי לתקוף את
התוכנית עכשיו ,אל תתגונן שנייה ,לא ,באמת,
משה סיני – ראש העיר :לא ,אני רק מסביר לך שזה לא זה.
עופר בביוף – חבר מועצה :אני מסכים איתך שזה אחד היעדים ,אם לא הייתי אומר שזה
היעד היחידי .זה לא היעד היחידי.
משה סיני – ראש העיר :אחד היעדים המרכזיים.
עופר בביוף – חבר מועצה :אני מסכים איתך שזה מעודד שידברו יותר על זה ,ושיציפו את
הנקודות הבעייתיות ,אני מסכים ,רק מצד שני ,מדברים ועושים ודנים ,פעולות מניעה
ולעודד את הילדים גם הרי לא לעשות ,וזה מטריד אותי ששנה שעברה ,באמצע השיא של
שלוש שנים שאנחנו עושים ,וזה קורה .עוד נתון שהוא קצת מטריד אותי ,שוב ,כבן אדם
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שבאמת אכפת לו ממערכת החינוך ,זה שיש במספר בתי ספר בעיר אחוז לא קטן של מורים
או מורות שדיווחו על שחיקה .שזה מגיע לפעמים ל 32%-מהמורים ,ואני פה באמת חושב
שאני הייתי רוצה לשמוע ,ואולי שוב ,אני חושב שהמקום הוא דיון מעמיק ,כי זה לא ייגמר,
זה לא חמש דקות דיון ,להבין מה הפעולות שאגף החינוך נוקט על מנת להקטין את השחיקה
של המורים ,לרענן אותם ,כי אם  32%מהמורים בבתי ספר מסוימים מצהירים ומדווחים
שהם בעצם דיווחו על שחיקה שלהם ,אנחנו יודעים מה זה מקרין לילדים אחר כך ,ולתוך
מערכת החינוך .ודבר אחרון ,ובזה אני אגמור להיום ,בתקווה שאדוני ראש העיר ,תאשר
שסוף סוף יהיה שני דיונים בוועדת החינוך ,כמו שצריך ,אני רוצה להגיד משהו אחד ,אנחנו
אמנם נמצאים מעל הממוצע ,לפי נתוני משרד החינוך ,לא מדלן עכשיו ,עזוב רגע ,מנתוני
משרד החינוך ,אותם מאות עמודים ,אבל ,אם תנתח לעומק ,אתה תראה שני דברים שהם
פחות או יותר ,שוב ,בלי להיכנס למקצוע כזה או אחר ,כי יש הרבה מאוד פרמטרים ,שני
דברים מעניינים ,אחד ,הפער שיש לנו לעומת המיצב הקודם ,אם אנחנו משווים את עצמנו
לאותם בתי ספר דוברי עברית ,שאנחנו משווים את עצמנו אליהם,
אבי קמינסקי – מנהל אגף החינוך :או דומים להם.
עופר בביוף – חבר מועצה :או דומים להם ,ואם היה לנו פער מסוים בין הציון שלנו ,מעל
הממוצע ,לעומתם ,פעם קודמת ,הפערים האלה קטנים .קרי ,קרי ,ברמה הארצית משקיעים
אולי ומצמצמים פערים ומעלים את הממוצע ,ואנחנו ,במקרה הטוב ,שומרים על ממוצע
שהוא יותר קטן מפעם קודמת ,יותר קטן מפעם קודמת ,במקום שאנחנו ננסה לשאוף
ולעלות בממוצע למקומות שאנחנו רוצים להגיע יותר גבוה ,ולא רק ,שהמדינה תצמצם את
הממוצע למולנו ,הבנת ,בקטע הזה .וזה נושא שוב ,שאני חושב שהוא דורש חשיבה ,חשיבה,
זה ניתוחים שלי ,אדוני ראש העיר ,ואני לא מתיימר להיות פדגוג ,יושבים פה פדגוגים טובים
ממני ,אבל ,כל הדברים שאני שמתי על השולחן ,ואני ,באמת ,חברים ,השקעתי לא מעט זמן
קריאה ,אני מודה ,כי זה נושא שבדמי ומעניין אותי ,ולא בשביל חס וחלילה ,לכאורה
ולמראית עין .אני מבקש בפעם אחרונה ,אדוני ראש העיר ,ואני מבקש שגם אם בזה גומרים,
אתה תקבע שני מועדים לוועדת חינוך שנדון פעם אחת באקלים בית ספרי בנפרד ,לא לערבב,
ופעם אחת בנושא הציונים ,יבואו אנשים שנבקש מהם לפני כן לקרוא את החומרים ,מי שלא
יקרא בעיה שלו ,אוקי? ונשאל שאלות ,ואני מניח שאבי ואריאלה ישימו תובנות על השולחן,
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ואולי תהיינה מסקנות מסוימות ,שאני חושב שזה כוחה של עיר ,לשים את המסקנות
קדימה ,להצביע על כיוונים ,ואם צריך ,ואני אומר ,ואני גם מכוון לחלק מהדברים האלה,
שם כתוצאה מכך נגלה שצריך להשקיע כספים עירוניים ,מעבר למה שמשרד החינוך נותן על
פי תקן ,למשל ,אולי בשכונה הוותיקה ,אולי בבתי הספר הדתיים כדי לצמצם פערים ,כי
אנחנו יודעים שיש פערים גדולים מאוד,
סיגל שיינמן – חברת מועצה :אנחנו עושים את זה.
עופר בביוף – חבר מועצה :אנחנו עושים הכל ,אבל כנראה שהנתונים עדיין מראים שצריך
לעשות עוד.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :בוודאי.
עופר בביוף – חבר מועצה :שנייה ,ושעדיין זה לא טוב ,סיגל ,ואני לא אומר את זה ,שוב ,לא
כביקורת ,אני אומר את זה כניתוח שלי ,וקבלו את הדברים ברמה אמיתית וחברית ,אוקי?
ולא רק עכשיו להתגונן ,אלא ההפך ,אם אנחנו שמים ביקורת בונה על השולחן ,קחו את זה
קדימה ותמנפו .ואנחנו נעזור בקטע הזה כחברי מועצה ,זה הציפייה שלי מכל החברים .ואני
מצפה ,אדוני ראש העיר ,שבחודש הקרוב יהיו שני הדיונים האלה ,ובואו לא נמסמס את זה
עוד ,אני כבר מבקש את זה כמה חודשים ,תודה רבה.
משה סיני – ראש העיר :סיגל ,את רוצה לענות לו?
סיגל שיינמן – חברת מועצה :אריאלה ,את רוצה להוסיף?
(מדברים יחד)
סיגל שיינמן – חברת מועצה :שני דברים אני רוצה לומר ,האחד ,אנחנו יכולים לראות בכל
מיצ"ב ניידות של ציונים ,מכל מיני סיבות שצריכים לנתח אותם ,פעם רואים עלייה ,יכול
להיות מתמטיקה ,ופעם אחת ,מיצ"ב אחרי זה ,יכול להיות ירידה במתמטיקה ,וכל מקצוע
אחר .ההתניידות הזאת תלויה בהרבה מאוד גורמים ,גם ,כמו שאבי אמר ,שזה יכול להיות
גם שאלות שהם לא מובנות ,וגם קושי מסוים ,או אפילו שכבת,
עופר בביוף – חבר מועצה :סליחה ,פשוט ,אני חייב לקחת משהו מתוק לפה ,רגע ,סלחו לי,
בסדר?
סיגל שיינמן – חברת מועצה :יש לי חטיף אנרגיה .רוצה? וזה יכול להיות,
(מדברים יחד)
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סיגל שיינמן – חברת מועצה :שנייה ,אבינועם ,עופר ,וזה יכול להיות גם משכבת גיל חלשה,
שזה דבר שהוא קיים לגיטימי ,אני יכולה להגיד לך את זה בתור מורה ,שיכול להיות
שפתאום אנחנו מקבלים שכבת גיל ואנחנו אומרים ,ואי ,איפה הם לעומת השכבה שהייתה
לנו בשנה קודמת .אז הפרמטרים מאוד מאוד שונים ותלויים בהרבה מאוד גורמים .זה דבר
ראשון .הדבר השני שאני רוצה לומר זה שכשאנחנו מקבלים את נתוני המיצ"ב ,יושבים דבר
ראשון עם כל מנהל בית ספר ,בודקים איפה הנקודות החלשות ,איפה צריכים לתת מענה,
ואגף החינוך נותן את המענה .עכשיו ,אני יכולה לתת לך דוגמא ,בדיוק מה שאתה אמרת,
עכשיו ,אפשר לראות את העליה הזאת גם משנה לשנה ,אם אנחנו זיהינו במספר בתי ספר
שיש לנו איזשהו קושי עם ילדים שזיהינו שאם ניתן שם הוראה מתקנת לאותו פלח
אוכלוסייה ,אנחנו פשוט נקדם אותם ,אז לקחנו והשקענו שם את הכספים ויש לנו מספר
בתי ספר שזה מה שעושים ,לוקחים את הילדים מכיתות ג' ,נכון? כיתות ג' ,ד' ,מוציאים
אותם ,נותנים להם פרטני ,משהו מיוחד ,עם הוראה מתקנת שאנחנו מביאים מבחוץ ,גורם
חיצוני ,על מנת לקדם אותם .אם ישבנו וראינו,
(מדברים יחד)
סיגל שיינמן – חברת מועצה :אם אנחנו ,לדוגמא ,זיהינו שבעל יסודי ,בממלכתי דתי,
זיהינו שהציונים באנגלית נמוכים יותר ,או לא שהציונים באנגלית נמוכים יותר ,אלא שהם
ניגשים לשלוש יחידות בגרות באנגלית ,באנו ואמרנו ,בעינינו זה לא מקובל ,אנחנו לא
מוכנים שיהיה שלוש יחידות אנגלית ,כי זה פוגע להם באוניברסיטה ,בעתיד שלהם .ואז מה
באנו ועשינו ,אמרנו ,קראנו לפיקוח ,ישבנו ביחד ,אמרנו ,הילדים האלה ,הפער הוא לא
מהחטיבה העליונה מחטיבת הביניים ,הפער מתחיל מבתי הספר היסודיים ,אמרנו ,לא,
קראנו לפיקוח ואמרנו ,מה אנחנו יכולים לתת ,מבית ספר יסודי ,ומבחינתנו גם מגן הילדים,
באנגלית ,לקדם אותם על מנת שכשהם יגיעו לחטיבת ביניים ואחר כך לתיכון ,לא יהיה
פחות מארבע יחידות אנגלית ,ואנחנו מדברים על חמש יחידות אנגלית וכן הלאה .זאת
אומרת ,כל פעם אנחנו לוקחים ,רואים את הנקודה הזאת ,ומעמיקים ומשפרים ,כולל
שאריאלה לקחה ברמה העירונית פורום ,בנתה פורום של אנגלית ,כל המורים לאנגלית,
ברמה הארצית ,אין כזה פורום ברמה הארצית ,עם הפיקוח ,היה מפגשים,
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אריאלה איטקיס – מנהלת מח' בתי"ס :ימי הדרכה למורים ,מסודרים ,לאורך כל שנת
הלימודים.
עופר בביוף – חבר מועצה :מצוין ,כן יירבו ,כמה שיותר.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :בדיוק ,זאת אומרת ,זאת אומרת ,ובכל נושא ונושא שאתה
יכול לגעת בו .אני גם ,רק אגע באקלים שנייה ואז אני אחזור רגע לרמה המערכתית,
באקלים הבית ספרי ,ששם אנחנו רואים שיש לנו קושי כבר כמה שנים ,כמה שנים אנחנו לא
מצליחים לפצח את זה ,אנחנו לקחנו ובחרנו היום בתי ספר שאנחנו יודעים שיש שם נקודה
קריטית ,שאנחנו באים ואומרים ,אנחנו רואים את זה ,גם במורים ,גם במנהלים שהגיעו
לפעמים חדשים ,וכן הלאה ,מה אנחנו צריכים לתת ,איזה מענה אנחנו צריכים לתת ,ואנחנו
נותנים עכשיו נקודתית תכנית שתיגע פרופר בנושא של האקלים .עכשיו ,מה אני רוצה לומר,
עופר ,ברמה המערכתית .ובלי שום קשר לוועדת חינוך ,אוקי? העבודה המקצועית פרופר
יכולה להיעשות על ידי אנשי מקצוע ,וכשאני מדברת על אנשי מקצוע ,זה אנשי האגף,
הפיקוח הכולל ,הפיקוח המקצועי ,השירות הפסיכולוגי ,מנהלי בתי הספר יושבים אחת
לכמה זמן ,בונים את התוכניות ,סליחה ,מנתחים אותם ,בונים את התוכניות ,חוזרים
לשטח ,עושים אותם בשטח ,חוזרים למשוב ,נעשית בדיקה ,כל הזמן ,כל הזמן סביב השעון,
ואני יכולה לומר לך שאם עכשיו יש לך עליה בנקודה מסוימת ,פה ,שאנחנו רואים עליה
בעקבות ההשקעה ,בשנה הבאה זה יכול להיות גם ירידה ,או בעוד שנתיים יכול להיות
ירידה ,ויהיה משהו ,תנודתיות אחרת ,כי המיצבים האלה הם לא במאה אחוז מדויקים ,הם
נותנים לנו מגמות ,הם נותנים לנו מגמות ,בדיוק.
עופר בביוף – חבר מועצה :בדיוק ,אבל גם עם זה יש דרכים להתמודד.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :בוודאי ,ואנחנו כל הזמן עושים את זה ,כל הזמן .עכשיו ,רגע,
רגע ,שנייה ,עופר .האפשרויות שאנחנו יכולים לעשות ולהשקיע עוד במערכת החינוך ,השמים
הם הגבול ,אני יכולה ,יכולים להשקיע עשרות שעות במערכת החינוך ,זה יהיה בשמחה.
עופר בביוף – חבר מועצה :השקעה נכונה ,לא סתם להשקיע.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :אנחנו עושים רק השקעות נכונות ,עופר ,רק השקעות נכונות,
מקצועיות סופר .אגף החינוך בעיריית ראש העין ,ואני נמצאת היום במשרד החינוך ,השם
של עיריית ראש העין בחינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי ,הוא שם בלתי רגיל ,בלתי רגיל,
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יודעים ,כשרוצים לעשות,
משה סיני – ראש העיר :תראו מה אמרה מנכ"לית משרד החינוך בנושא הזה.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :נכון ,ואני אומרת לך עוד מעבר לזה ,אפילו לא המנכ"לית
משרד החינוך ,שנגיד הגיעה לביקור והיא רוצה להגיד משהו מחמיא ,אני נפגשת עם האנשים
האלה בשטח ,כשהם באים אלי ,סיגל ,אולי תיקחי את הפרויקט הזה לראש העין ,אולי
תיקחי את זה ,למה? כי הם רואים ,כל פרויקט שראש העין לוקח ,או כל תוכנית שראש העין
לוקחת ,היא מצליחה בגדול .וזה בא ממשרד ,הפיקוח יושב פה שעות על גבי שעות ,למה? כי
הוא אוהב לשבת פה ,כי הוא יודע שמה שהוא משקיע פה הוא מקבל פה ברכה ,כי הוא פשוט
נהנה.
עופר בביוף – חבר מועצה :מה זה קשור לוועדת החינוך ,לא הבנתי.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :רגע ,עוד מעט אני אגיד לך על וועדת החינוך .שזה לא,
עופר בביוף – חבר מועצה :הכל יפה ,וועדת החינוך,
סיגל שיינמן – חברת מועצה :לא ,לא ,רגע ,וועדת חינוך היא וועדת חינוך.
עופר בביוף – חבר מועצה :אז למה את מבטלת אותה?
סיגל שיינמן – חברת מועצה :לא מבטלת ,אני מבטלת וועדת חינוך? ממש לא.
עופר בביוף – חבר מועצה :ארבע שנים לא קיימת אותה.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :שנייה ,אני לא יושב ראש וועדת חינוך.
עופר בביוף – חבר מועצה :מי יושב ראש וועדת חינוך?
סיגל שיינמן – חברת מועצה :עכשיו ,שנייה רגע ,תן לי להגיד עוד משהו על המורים,
שנייה.
עופר בביוף – חבר מועצה :אני שואל שאלה ,באמת ,נו.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :אני אענה לך ,עוד דקה.
עופר בביוף – חבר מועצה :מי יושב ראש וועדת חינוך.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :רגע ,דקה ,אתה רוצה תשובות ,דקה.
(מדברים יחד)
סיגל שיינמן – חברת מועצה :אני לא ,משה יושב ראש וועדת,
עופר בביוף – חבר מועצה :חשבתי שסיגל,
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סיגל שיינמן – חברת מועצה :אני? מה פתאום אני?
עופר בביוף – חבר מועצה :אני לא הייתי בהצבעות הוועדה.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :מה פתאום? אני לא יושבת ראש וועדת חינוך ,אבל אני אגיד
לך,
רזיאל אחרק – חבר מועצה :תגידי מי יושב ראש בפועל ,הוא מתכוון.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :כן.
עופר בביוף – חבר מועצה :אז רגע ,כשאת ביקשת לקיים,
סיגל שיינמן – חברת מועצה :אני לא ביקשתי אפילו.
משה סיני – ראש העיר :אתם מפריעים לה לדבר ,שאני אדבר ,נתייחס.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :שנייה ,אני רוצה להגיד עוד משפט אחד ,ואני אגיד לך משהו
על וועדת חינוך ,שנייה .אני רוצה להגיד משהו בקשר למורים ,ובקשר לשחיקה של מורים.
תשמעו ,יש פה אבסורד שהוא מאוד מאוד גדול ,אוקי? מערכת החינוך המוניציפאלית ,היא
נמצאת תחת האחריות של מערכת חינוך ארצית ,אוקי? אנחנו כמערכת חינוך ,לא אחראיים
על המורים ,אין לנו את הסמכות ואין לנו את היכולת בכלל לבוא ולהגיד ,המורה הזה מוצא
חן בעיני ,המורה הזה לא מוצא חן בעיני ,אני רוצה להחליף אותו ,להשקיע בו ,אנחנו רוצים
שהוא ישתלם בזה ובזה ,אף אחד לא שואל אותנו בכלל ,אוקי? אחריות הפיקוח זה אחריות
משרד החינוך .ולכן זה לא בסמכותנו.
עופר בביוף – חבר מועצה :למעט התיכון.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :לא ,גם התיכון לא ,גם התיכון לא .אנחנו מעסיקים ,אבל אין
לנו אחריות פדגוגית עליהם.
אבי קמינסקי – מנהל אגף החינוך :אנחנו רק מעסיקים.
סיגל שיינמן –חברת מועצה :בדיוק ,הלוואי שהיה ,הלוואי שהיה ,שמשרד החינוך ,מה
האבסורד הכי גדול? שאנחנו ,שנייה ,חבר'ה ,האבסורד הכי גדול ,רזי,
רזיאל אחרק – חבר מועצה :מה את רוצה ממני?
סיגל שיינמן – חברת מועצה :אתה מפריע לי.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :ממש לא.
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סיגל שיינמן – חברת מועצה :כן ,זה מפריע לי .האחריות שלנו ,תראה מה קורה ,אתה
ותושבים באים לאגף החינוך ,כאילו לעירייה ,תושב ,ויבואו ויגידו ,סליחה ,מה אתם עושים
עם השחיקה ,מה אתם עושים עם המורים? אין לנו את הסמכות ,אין לנו שום סמכות ולא
אחריות ולא יכולת.
עופר בביוף – חבר מועצה :אז בשביל מה צריך אגף חינוך?
סיגל שיינמן – חברת מועצה :בגלל המון המון דברים אחרים ,זה חוק המדינה .לא ,לא,
עופר ,זה חוק מדינה .כמו שקראת את מאות העמודים בזה ,תפתח את חוק החינוך ותקרא
את חוק החינוך ויהיו לך תשובות ,בסדר?
עופר בביוף – חבר מועצה :אני יודע את חוק החינוך.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :יפה ,אז אתה יודע ,אז אל סתם תשאל את השאלות .יש
אחריות של אגף החינוך ,שאני אגיד לך על מה ,של רשות מקומית ,היא אחראית על
המנהלה ,היא אחראית על המוסדות ,זה הכל ,על פי החוק .הרשות המקומית ,האבסורד
הגדול שהיא מעבר לאחריות על פי החוק ,היא משקיעה עשרות שעות מעבר למה שהיא
מחויבת להשקיע ,למה? כי חשוב לנו לתת חינוך טוב לילדים שלנו .אוקי? עכשיו אני רוצה
להגיד לך משהו על וועדת חינוך.
עופר בביוף – חבר מועצה :אבל את אומרת ,לא ,אני רוצה רגע את המשפט שאמרת עכשיו,
אני רק רוצה ,אנחנו אחראיים על המנהלה ואחראיים על המוסדות ,כמוסדות פיזיים ,אז
בעצם,
סיגל שיינמן – חברת מועצה :לא ,אני אמרתי שחוק החינוך מדבר ,שהרשות החינוכית זה
אחריות על המוסדות ,על התחזוקה שלהם ,ועל המנהלה ,זה חוק החינוך .האבסורד היום
שזה ,אנחנו מעבר לחוק החינוך ,הרשויות המקומיות ,לא רק בראש העין ,משקיעות מעבר
למה שהחוק מחייב אותם ,עשרות אלפי שעות ומשאבים שכביכול הרשות לא הייתה צריכה,
ואנחנו עושים את זה באהבה ,ובשמחה .וזאת אנחנו רואים את זה את המחויבות שלנו
והשליחות שלנו .יפה .עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו על וועדת החינוך ,ואני לא מזלזלת.
באמת שלא .אני חושבת שכל וועדה צריכים לכנס אותה ,אני אחראית על שתי וועדות ,ואני
מכנסת את שתי הוועדות .עכשיו ,אני רוצה אבל להגיד לך משהו על וועדת חינוך,
עופר בביוף – חבר מועצה :שלא התכנסה.
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סיגל שיינמן – חברת מועצה :וועדת חינוך ,שלא התכנסה,
עופר בביוף – חבר מועצה :כל הקדנציה.
משה סיני – ראש העיר :תן לה לדבר ,נו ,באמת.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :אני אומרת לך לא התכנסה ,אז מה אתה רוצה להדגיש עוד
ועוד ועוד ועוד ועוד .לא רלוונטי .ועכשיו אני אגיד לך משהו עליה ,וועדת חינוך ,אתה יודע מי
האנשים שיושבים שם? אתה הסתכלת?
עופר בביוף – חבר מועצה :לא קשור.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :כן קשור.
משה סיני – ראש העיר :לא ,עופר ,אתה יודע מי חבר בוועדת חינוך?
עופר בביוף – חבר מועצה :אני.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :וחוץ ממך.
עופר בביוף – חבר מועצה :אני חבר ,אני רוצה שהיא תתכנס.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :לא ,אז עכשיו ,אני רוצה להגיד לך,
משה סיני – ראש העיר :מי עוד?
עופר בביוף – חבר מועצה :תקיים את החוק ,זה הכל.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :לא ,רגע ,שנייה ,עופר .אני רוצה רגע להתייחס למה שאמרת,
אתה מבקש לכנס וועדת חינוך על מנת שיערך בה דיון מקצועי.
עופר בביוף – חבר מועצה :בין היתר.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :לא ,זה מה שאמרת.
עופר בביוף – חבר מועצה :אז אני אגיד לך למה ,סליחה ,בחצי משפט ,וועדת חינוך צריכה
להתכנס לשני דברים ,שקיפות ציבורית ,דיון ציבורי ,וברור שיש בו גם פרמטרים מקצועיים,
אבל שקיפות ציבורית ודיון ציבורי ,זה א' ב' של חובת וועדות ,נקודה.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :יפה ,עכשיו ,השקיפות ,שנייה ,השקיפות המקצועית ,חבר'ה,
קיימת ,אין שום בעיה ,להפך ,מנהלי בתי הספר עוד יושבים עם וועדי ההורים שלהם
ומציגים את המיצג ,מה ,זה א' ,ב' של שקיפות ציבורית ,רגע ,תן לי לסיים.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :סיגל ,הוועדה צריכה להתכנס.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :שנייה ,רגע ,רגע.

22

פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין מס'  21/38מיום 31/2/8/31

(מדברים יחד)
סיגל שיינמן – חברת מועצה :אני לא מתווכחת אתכם ,אני רוצה רגע להגיד את מה שיש לי
לומר ,סליחה,
עופר בביוף – חבר מועצה :אבל למה תירוצים?
סיגל שיינמן – חברת מועצה :רגע ,לא תירוצים ,אני לא צריכה לכנס אותה ,שנייה.
עופר בביוף – חבר מועצה :אז תני לסיני לדבר.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :אבל אני רוצה רגע להגיד משהו.
עופר בביוף – חבר מועצה :אבל את מסבירה למה לא.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :סליחה ,אני לא אומרת למה לא,
עופר בביוף – חבר מועצה :אז תגידי כן ,תגידי ,אני רוצה לכנס.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :עופר ,שאלת שאלה ,אני שתקתי כל הזמן ,אני שתקתי ,עופר,
אני שתקתי את כל השעה שדיברת ,הייתי בדממת אלחוט ,אז אני אומרת ,בדממת אלחוט,
אני מבקשת שתיתן לי לסיים להגיד את מה שיש לי לומר ,נקודה .שנייה ,אפשר?
רזיאל אחרק – חבר מועצה :שבוע הבא יש ישיבה ,תזכור מה שאני אומר לך.
משה סיני – ראש העיר :אין שבוע הבא.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :רזי ,אפשר? אתה יכול לתת לי?
רזיאל אחרק – חבר מועצה :היושב ראש ...
(מדברים יחד)
סיגל שיינמן – חברת מועצה :שנייה ,שנייה ,אבינועם ,אבינועם ,תן לי לסיים משפט.
(מדברים יחד)
סיגל שיינמן – חברת מועצה :אני יכולה לענות?
אבינועם טובים – חבר מועצה :אבל את לא מפסיקה.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :אבל אני יכולה לענות?
אבינועם טובים – חבר מועצה :לא מפסיקה ,זאת הבעיה.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :אבינועם ,עם כל הכבוד לך ,מה זה את לא מפסיקה?
אבינועם ,שאלו כאן שאלות רציניות ,עם כל הכבוד לך ,הבן אדם דיבר ,זכותי המלאה ,לך,
אבינועם ,לך .לא חשוב לך ,לך.
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משה סיני – ראש העיר :חבר'ה ,בואו נוריד את הטון.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :נו ,באמת.
(מדברים יחד)
סיגל שיינמן – חברת מועצה :אז אני מנסה לענות לו ואתה לא נותן לי.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :לא שומעים ,סיגל ,את יכולה לצעוק?
משה סיני – ראש העיר :סיגל ,לא צריך לצעוק ,תעני לו וזה הכל ,לא צריך להעלות את
הטונים.
(מדברים יחד)
סיגל שיינמן – חברת מועצה :כאשר רוצים לעשות דיון ,אם תסתכל על הרשימה של חברי
וועדת החינוך ,אז חברי וועדת החינוך הם אנשים שנבחרו על פי מפתחות של המפלגות שלנו,
וזה לגיטימי ,וזה טוב וזה בסדר גמור .וכשרוצים לעשות דיון מקצועי ,שאתה עושה דיון
מקצועי ,אתה צריך לעשות,
עופר בביוף – חבר מועצה :דיון ציבורי ושקיפות ציבורית.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :תן לי לסיים .תיתן לי לסיים .כאשר אתה רוצה לעשות דיון
מקצועי ,אתה עושה את הדיון המקצועי בתוך וועדות מקצועיות .עכשיו ,וועדה היא קובעת
גם מדיניות ,אוקי? היא בודקת ,היא יכולה לקבוע מדיניות ,להעלות כל מיני רעיונות ,וכן
הלאה,
רזיאל אחרק – חבר מועצה :להביא יועצים ,סיגל.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :כאשר אנחנו ,כל נושא ,וכל תחום במערכת החינוך שאנחנו
הכנסנו ,אנחנו בונים את הוועדות המקצועיות שלנו ,כולל שיתוף תושבים ,כולל שיתוף
ציבור ,אני אתן לך דוגמא,
עופר בביוף – חבר מועצה :למה לא שיתוף חברי מועצה שהם בוועדת חינוך.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :שנייה ,אני אתן לך דוגמא ,אני אתן לך דוגמא ,אם לדוגמא,
היה,
(מדברים יחד)
סיגל שיינמן – חברת מועצה :אני לא עונה במקום סיני ,אני עונה במקומי ,אני לא גמרתי
לדבר ,סיני יענה במקומו ,אני לא מדברת במקום סיני .לדוגמא ,כאשר רצינו להקים מרכז
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מצוינות ,ישב פה סביב השולחן יותר ,קרוב ל 22-איש שישבו מהפיקוח ,וישבו נציגי ציבור,
וישבו אנשי מקצוע ,וכל מי שהיה צריך ,כולל מערים אחרות ,כדי לקבל ולאפיין את המרכז
הזה ,ולקבל את ההחלטות איך המרכז הזה יפעל .לכן ,כשמדברים על עבודה מקצועית של
מערכת החינוך ואגף החינוך ,אנחנו עושים את זה ,זה מתפקידנו ,כולל שיתוף תושבים ,זה
הכל .למה לא מתכנסת וועדת חינוך? זה לא להפנות אלי.
עופר בביוף – חבר מועצה :לא ,אבל את אמרת הרגע למה את לא רוצה שהיא תכונס.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :לא ,אני לא רוצה? לא אמרתי את זה .אני לא אמרתי.
עופר בביוף – חבר מועצה :את בעד דיונים בוועדת חינוך?
סיגל שיינמן – חברת מועצה :בוודאי ,זה לא נושא מקצועי.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :מה את אומרת?
סיגל שיינמן – חברת מועצה :לא ,ממש לא.
(מדברים יחד)
סיגל שיינמן – חברת מועצה :אין שום בעיה.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :למה את אומרת לא וועדה מקצועית?
סיגל שיינמן – חברת מועצה :אני לא אמרתי ,היא לא וועדה מקצועית ,אפשר ,לא ,היא לא
וועדה מקצועית ,אפשר לזמן אותה ולעשות ,ולהציג את הדברים ,היא לא וועדה מקצועית.
עופר בביוף – חבר מועצה :את יכולה לצרף לה כל איש מקצוע שאת רוצה לצורך הדיון.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :נכון ,נכון ,אבל אם אתה מסתכל על ההרכב שלה ,ועל
האנשים ,תראה שאולי בפועל יש שם שני אנשים שמבינים בחינוך.
עופר בביוף – חבר מועצה :מה זה קשור? אז תביאי את כל אנשי המקצוע שאת רוצה ,אבל
תכנסי את הוועדה .למה בורחים מזה?
סיגל שיינמן – חברת מועצה :אני לא בורחת מזה.
עופר בביוף – חבר מועצה :לא אישית את.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :סיגל ,זה עצוב שגם את נפלת למלכודת חוסר שקיפות ,כל
וועדה,
סיגל שיינמן – חברת מועצה :תירגע ,לא ,לא ,סליחה ,אל תדבר איתי על חוסר שקיפות,
אני סופר שקופה ,למה העליתי את זה לוועד ישובי ,לוועדי ההורים ,לכל מי שרצה.
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משה סיני – ראש העיר :על מה הוויכוח?
(מדברים יחד)
משה סיני – ראש העיר :טוב ,חברים ,בואו ,מיצינו את העניין ,יש פה אנשים שקצת ,בואו
נעבור לנושא הבא .מה יש לך מה לומר?
רזיאל אחרק – חבר מועצה :יש לי מה לומר.
משה סיני – ראש העיר :נו ,תגיד.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :קודם כל ,אתה יושב ראש וועדת החינוך?
משה סיני – ראש העיר :תגיד מה שיש לך לומר ,אני אענה ,אני אענה אחר כך ,אחרי
שתגמור את כל השאלות ,אני אענה לך.
רזיאל אחרק – חבר מועצה:

טוב ,אז ככה.

משה סיני – ראש העיר :אני לא בתחקיר שלך ,כן.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :לא נכון,
משה סיני – ראש העיר :לא ,אתה שואל אותי שאלות כאילו אני בתחקיר ,תשאל,
רזיאל אחרק – חבר מועצה :מי יושב ראש וועדת החינוך?
משה סיני – ראש העיר :תשאל ,תגמור את כל השאלות ,ואז אני אענה לך באופן רצוף.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :סיני ,מי יושב ראש וועדת החינוך?
משה סיני – ראש העיר :סיימת את השאלות?
רזיאל אחרק – חבר מועצה :לא ,יש לי עוד.
משה סיני – ראש העיר :נו ,אז תתחיל ,אז אני רושם.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :טוב.
משה סיני – ראש העיר :מי יושב ראש וועדת החינוך ,כן.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :מדוע לא התכנסה וועדת החינוך במשך ארבע שנים?
משה סיני – ראש העיר :אוקי.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :שלוש ,פרס חינוך ,לפי הקריטריונים שיש לי כאן במשרד
החינוך ,יש  11קריטריונים ,ואני אקריא אותם,
סיגל שיינמן – חברת מועצה :אתה לא צריך להקריא אותם ,אנחנו יודעים אותם.
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רזיאל אחרק – חבר מועצה :שנייה ,אל תפריעי לי ואל תגידי לי מה לעשות .מידת המעורבות
והתמיכה האישית של ראש העיר ,השקעה בתשתיות ,הפעלת מסגרות ופעילויות ,עידוד
מעורבות ,וועדי הורים ,ביצוע תוכניות וכולי 11 ,פרמטרים ,על איזה פרמטרים קיבלנו את
הפרס? כמה הכסף שהשקענו בתוכנית ,שילמנו את ה 122,222-שקל האלה ,עד כמה שאני
זוכר ,שהבאנו את זה פה ,את הסעיף התקציבי 122,222 ,שקל שהיה אמור להיות המסיבה
של בית ספר עשור של בגין,
משה סיני – ראש העיר :תגיד לי ,זה רלוונטי לזה?
רזיאל אחרק – חבר מועצה :שנייה ,אל תפריע לי.
משה סיני – ראש העיר :לא ,זה רלוונטי ,אתה שואל שאלות שלא בסדר היום ,תגיש
שאילתא ,תקבל תשובות .נקודה .אנחנו בנושא המיצ"ב ,סליחה .תגיש שאילתא בנושא
חינוך ,תקבל תשובה בנושא חינוך ,סליחה.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :סיני ,בוא.
משה סיני – ראש העיר :זה התשובה שלי.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אתה הרחבת חזית.
משה סיני – ראש העיר :לא הרחבתי שום חזית ,אני לא נמצא בהרחבת חזיתות ,דיברנו על
מיצ"ב ,יש לך שאלות ,תגיש שאילתא בצורה מסודרת ,זה יעלה במועצת העיר ,תקבל את כל
התשובות .נקודה .אתה לא רוצה לקבל תשובה מסודרת?
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אל תענה ,אני אשאל .אל תענה לי.
משה סיני – ראש העיר :אוקי ,תשאל.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :הרחבת ,אתה הרחבת חזית פה שדיברת,
משה סיני ראש העיר :הרחבת חזית ,מה ,אני בית משפט? הרחבת חזית.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :יכול להיות ,יכול להיות ,אתה יכול ללגלג ,אתה יכול לצחוק,
מדברים איתך בשפה משפטית ,זה אתה כנראה לא רגיל.
משה סיני – ראש העיר :תמשיך ,נו ,כן ,תמשיך בשאלותיך .כן.
רזיאל אחרק – חבר מועצה:

אבל אתה ,אתה דיברת פה עם וועדת החינוך ויכולת גם

להגיד זה לא קשור ,זה לא השאילתא ,השאילתא עסקה במיצ"ב ,אתה פתחת,
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משה סיני – ראש העיר :מי דיבר על וועדת החינוך? לא אמרתי עוד מילה בנושא הזה בכלל.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :עופר העלה.
משה סיני – ראש העיר :אני לא מבין על מה הוא מדבר בכלל ,אבל מי דיבר על זה בכלל?
עוד לא נתתם לי לדבר משפט אחד ,מה אתם מכניסים לי מילים לפה? הוא שואל שאלות.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :יכולת,
משה סיני – ראש העיר :אז מה אתם מקשקשים?
רזיאל אחרק – חבר מועצה :יכולת לעצור את השיחה על וועדת החינוך,
משה סיני – ראש העיר :יכולתי.
רזיאל אחרק – חבר מועצה:

ובחרת שלא לעשות את זה ,אם אתה מתחמק מלענות זה

בסדר ,אני אשאל את השאלות ,השאלות הן לא כל כך קשות ,אני אחזור על השאלות ,מי
יושב ראש וועדת החינוך ,למה לא התכנסה וועדת החינוך  3.3שנים.
אמיר פוריאן – חבר מועצה:

טוב ,שאלת ,תן לו לענות ,באמת ,השעה תשע ,אתה כל הזמן

מדסקס ,מדסקס ,רק מחפש איך להתנגח ,תן לו לענות.
משה סיני – ראש העיר :ולהשמיץ את העיר ,זה הבעיה .זה להשמיץ את העיר בסופו של
דבר.
אמיר פוריאן – חבר מועצה :לא חבל על הזמן?
משה סיני – ראש העיר :חבל שמשמיצים לי פה את העיר ,את העיר שלנו ,עיר שהיא עיר
חינוך ,עיר שזכתה בפרס החינוך ,עיר שעמדה בקריטריונים של משרד החינוך לקבל את
הפרס ,עיר שכל ,עיר שכל שר חינוך וכל ,סליחה ,וכל מנכ"ל של משרד החינוך משבח אותה,
אתה בוחר להשמיץ את העיר ,תשמיץ את העיר ,בבקשה.
רזיאל אחרק – חבר מועצה:

אתה מבחינתך כל דבר שמנסים לבדוק או לשאול זה

השמצה.
משה סיני – ראש העיר :זה השמצה והכפשה של העיר ,וחבל ,חבל .חבל.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אם לשאול ,אם לשאול,
משה סיני – ראש העיר :כי היית פה בתוך המערכת ,ואז התגאית בפרס החינוך ,והיום אתה
שואל ,אתה התגאית בפרס החינוך ,ותקרא את הפרוטוקולים.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אז אני אגיד לך למה,
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משה סיני  -ראש העיר :לא ידעת מה קרה אז?
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אני אגיד לך למה ,כן.
משה סיני – ראש העיר :עכשיו אתה משנה את דעתך ,התגאית בפרס החינוך של העיר.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אתה לא,
משה סיני – ראש העיר :ואתה ,לא ,אתה התגאית בזה.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אז אני אענה.
משה סיני – ראש העיר :ואתה אמרת שאנחנו עיר חינוך ,ומשקיעים בחינוך ,וכל הכבוד
לראש העיר הזה ,אז עכשיו אתה משנה את עמדתך? אז מספיק עם זה ,מספיק עם כל
הפוליטיקה הזאת ,די.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אז אני אמשיך ואני אגיד שאנחנו קיבלנו,
משה סיני – ראש העיר :אדם שהיה גאה במערכת החינוך פתאום שואל שאלות ,פתאום
באה לו איזה הארה גדולה ,מה קרה ,יש בחירות עכשיו? אתה רוצה להכפיש פה את
המערכת? אז קח את הבמה ,תכפיש ,תגיד מה שאתה רוצה .מה זה הדבר הזה פה? מה קרה
לכם?
רזיאל אחרק – חבר מועצה :כואב לי הלב שאתה לוקח את זה אישית,
משה סיני – ראש העיר :מה קורה פה? אתה מכפיש את העיר? מה זה?
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אמיר ,תחזור על זה עוד פעם ,למה אתה לא אומר לו?
אמיר פוריאן – חבר מועצה :תן לו לענות ,אבל ,תן לו לענות.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אז ככה ,סיני,
משה סיני – ראש העיר :לא ראיתי דבר כזה ,בן אדם שאומר איזה מערכת חינוך יש לנו,
איזה דבר זה.
(מדברים יחד)
רזיאל אחרק – חבר מועצה :כל מי שמעביר עליך ביקורת ,נקרא הכפשה.
משה סיני – ראש העיר :אוקי ,תמשיך.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אני אמשיך ,אתה הפרעת לי ,אני לא נבהל,
משה סיני – ראש העיר :לא ,אל תיבהל ,אני לא רוצה להבהיל אותך ,חס וחלילה שלא
תיבהל ,תמשיך את שאלותיך.
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רזיאל אחרק – חבר מועצה :כשהייתי בפנים היה לי מה לומר ,כשאמרתי השתקת אותי,
וכשביקשנו לדעת פרטים לא קיבלנו ,אם היית מספר על מה קיבלנו את פרס החינוך ,יכול
מאוד להיות שהיו נשאלות שאלות ,פרס החינוך ,כמו שרואים פה ,לפי הנתונים שעופר הציג
פה ,אנחנו לא הכי טובים ,יש ערים אחרות שלא קיבלו פרס חינוך ,אז אולי תסביר לציבור
פעם אחת ולתמיד על מה קיבלנו פרס חינוך? זה השאלה שלי ,זה לא נקרא לנגח את החינוך,
זה לא נקרא להכפיש את החינוך ,מה שאלתי? שאלתי מי יושב ראש וועדת החינוך ,שאלתי
למה לא התכנסה  3.3שנים ,אמיר ,אני חוזר על זה עוד פעם ,שאלתי ,כמה עלה התוכנית ...
את פרס החינוך ועל מה קיבלנו .אתה יכול לענות על השאלות?
משה סיני – ראש העיר :תגיש שאילתא ,אני אענה לך על כל שאלה.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אתה לא רוצה לענות.
משה סיני – ראש העיר :תגיש שאילתא מסודרת ,ותקבל תשובה ,אני אשמח לענות על כל
הפרמטרים.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :לא רק שאילתא ,אתה תקבל גם  139א' על ה 122,222-שקל
שהשקענו בפרס החינוך ,תקבל את הכל ,הכל על פי חוק ,אני מכיר את החוק.
משה סיני – ראש העיר :מצוין ,תעלה כל נושא.
רזיאל אחרק – חבר מועצה:

ואתה יודע מה ,אתה תענה את זה יותר מהר ממה שאתה

חושב .גם אם זה יעלה עוד  2,222שקל מכיסי ,אתה תענה.
משה סיני – ראש העיר :טוב ,תמשיך הלאה ,כן.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :בוא נמשיך הלאה.
משה סיני – ראש העיר :הנושא הבא ,כן.
עופר בביוף – חבר מועצה :אדוני ראש העיר ,שנייה רגע ,אדוני ראש העיר ,ביקשתי,
משה סיני – ראש העיר :מה הייתה השאילתא ,מה הוא שאל?
עופר בביוף – חבר מועצה :אני ביקשתי כחלק מהדיון בנושא המיצ"ב להעביר את זה לוועדת
החינוך לשני דיונים .מחזיקת התיק לא מתנדבת לכך.
משה סיני  -ראש העיר :תשמע ,איפה השאילתא שלו?
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :לא ,זה לא שאילתא.
עופר בביוף – חבר מועצה :זה לא שאילתא ,אני בתוך הדיון עצמו ביקשתי,
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משה סיני – ראש העיר :אתה חבר וועדת החינוך ,נכון?
עופר בביוף – חבר מועצה :אני ביקשתי לכנס אותה,
משה סיני – ראש העיר :איפה ביקשת לכנס אותה?
עופר בביוף – חבר מועצה :מספיק,
משה סיני – ראש העיר :כשהיית ,לא ,סליחה ,כשהיית בתוך הקואליציה ביקשת לכנס
אותה פעם?
עופר בביוף – חבר מועצה :אני יכול לבקש,
משה סיני – ראש העיר :לא ,לא ,עכשיו אתה מבקש ,כלומר 3.3 ,שנים היית חבר וועדת
חינוך לא ביקשת אף פעם לכנס אותה ,אתה מאשר את העובדה הזאת?
עופר בביוף – חבר מועצה :כן.
משה סיני – ראש העיר :אין בעיה ,שאתה עכשיו מבקש ,אני אכנס אותה.
עופר בביוף – חבר מועצה :אז תכנס אותה.
משה סיני – ראש העיר :בוודאי.
עופר בביוף – חבר מועצה :יפה ,שתי ישיבות.
משה סיני – ראש העיר :בשמחה רבה אני אכנס אותה .אבל היית חבר וועדת חינוך3.3 ,
שנים ,לא קיבלתי ,אף פעם לא רצית לכנס את הוועדה הזאת.
עופר בביוף – חבר מועצה :אני לא שלא רציתי,
משה סיני – ראש העיר :הכל היה בסדר .הכל היה מצוין ,אבל עכשיו ביקשת ,מהרגע
שביקשת ,אני מכבד את בקשתך ,גם אם לא ביקשת  3.3שנים שהיית בקואליציה ,שיצאת
לאופוזיציה ואתה מבקש ,אני מכבד את בקשתך.
עופר בביוף – חבר מועצה :תודה רבה.
משה סיני – ראש העיר :בסדר?
עופר בביוף – חבר מועצה :אני רק רוצה להגיד לך משפט אחד ,אדוני ראש העיר ,בגלל
המילים שאמרת בסוף ,אני כיבדתי כל הדיון הזה גם אותך ,אבל תקשיב ,אל תעשה
פוליטיקה בדיונים,
משה סיני – ראש העיר :אני עושה פוליטיקה? מה אמרתי פוליטיקה?
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עופר בביוף – חבר מועצה :תקשיב לי טוב ,אמרת בדיוק ,ואני אסביר לך משהו אחד ,אתה
יושב ראש הוועדה ,פרומה יצאה מהחדר ,על פי פקודת העיריות ,אתה צריך לכנס את
הוועדה ,לא מישהו לבקש ,ואתה עברת על החוק.
משה סיני – ראש העיר :הוועדה ,אני לא עברתי על שום חוק,
עופר בביוף – חבר מועצה :אני אוכיח לך.
משה סיני – ראש העיר :עם כל הכבוד לך,
(מדברים יחד)
משה סיני – ראש העיר :אם רצית לכנס את הוועדה ,יכולת לבקש אותה ,ועובדה שלא
ביקשת .נקודה .קדימה ,תמשיכו ,כן.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :אנחנו מעלים את נושא פתרון מצוקת החנייה .טוב ,הוא
יצא ,אתה רוצה לעובר לנושא הבא?
עופר בביוף – חבר מועצה :כנס מתגייסים.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :כנס מתגייסים ,בבקשה.
עופר בביוף – חבר מועצה :תכף פרומה תחזור ,כי ראש העיר צריך להסביר עכשיו למה הוא
לא כינס,
משה סיני – ראש העיר :אני לא צריך להסביר שום דבר ,קדימה ,תמשיכו.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :מה קשור? אני לא מבינה את זה ,הוא יודע שהוא לא כינס.
עופר בביוף – חבר מועצה :פרומה ,שאלה קטנה כדי להבהיר תשובה של ראש העיר ,שאלה
קטנה ,על פי פקודת העיריות ,וועדת חובה צריכה להתכנס במהלך קדנציה ,נכון?
עו"ד פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :נכון.
עופר בביוף – חבר מועצה :כל כמה זמן היא אמורה?
עו"ד פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :אחת לשלושה חודשים .
עופר בביוף – חבר מועצה :אדוני ראש העיר ,וועדת חינוך ,על פי חוק,
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :זה לא חוק ,פקודת עיריות.
משה סיני – ראש העיר :חבר'ה ,זה פקודת עיריות ,ויש הרבה מאוד וועדות שחברי מועצה
עמדו בראשותם ,סליחה ,שלא התכנסו,
עופר בביוף – חבר מועצה :תן לה לדבר ,היא יועצת משפטית.
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משה סיני – ראש העיר :לא ,לא ,אבל אני רוצה לדבר עכשיו ,סליחה ,אני אתן לה לדבר
כשאני אבקש ממנה ,בסדר? אז אני מסביר לך ,סליחה,
רזיאל אחרק – חבר מועצה :מה ,אתה לא נותן לה לדבר?
משה סיני – ראש העיר :סליחה ,אני אתן לה לדבר כשאני אתן לה את רשות הדיבור.
(מדברים יחד)
משה סיני – ראש העיר :אז אני מסביר לכם ,זה לא חוק ,זה דיני עיריות ,זה תקנות
מסוימות ,הרבה מאוד וועדות בהרבה מאוד רשויות מקומיות לא מתכנסות ,ויש הרבה מאוד
נושאים בחינוך שאנחנו דנים בהם ,בוועדות עיר למניעת אלימות ,בוועדות מקצועיות ,עם
וועד ההורים הישובי ,הכל שקוף ,הכל ברור ,אם מישהו רצה לכנס את הוועדה ,אף פעם לא
מנעתי את זה ,אף אחד לא ביקש ,נקודה.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :ועצם השאלה בוועדת החינוך יושבת אופוזיציה ,האופוזיציה
שלך התנהלה על ידך ,אפילו לא ביקשה לשבת ולכנס וועדת החינוך ,זה רק מלמד משהו,
תעצור כאן ,זה רק מלמד משהו,
משה סיני – ראש העיר :זה הפרשנות המשפטית שלך.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :זה רק מלמד משהו על ההתנהלות שלך.
עופר בביוף – חבר מועצה :פרומה ,אני שאלתי שאלה .חייבת להתכנס כל שלושה חודשים,
נכון?
עו"ד פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :על פי פקודת העיריות ,כן.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :תקריאי את החוק ,פרומה.
עופר בביוף – חבר מועצה :כל שלושה חודשים,
רזיאל אחרק – חבר מועצה :את מחכה לאישור של משה?
עופר בביוף – חבר מועצה :אני לא מבין ,כל שלושה חודשים הייתה צריכה להתכנס.
עו"ד פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :עניתי ,ואני לא צריכה לענות יותר מפעם אחת,
עניתי.
עופר בביוף – חבר מועצה :מי אמור לכנס את הוועדה כל שלושה חודשים?
עו"ד פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :אז תקשיב,
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עופר בביוף – חבר מועצה :מי אמור לכנס ,שנייה רגע ,רזי .מי אמור ,על פי פקודת העיריות,
לכנס את הוועדה כל שלושה חודשים? יוזמת מי?
עו"ד פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :יושב ראש הוועדה.
עופר בביוף – חבר מועצה :שזה ראש העיר ,אני חוזר שוב .עכשיו ,מה פקודת העיריות
אומרת שכשאשר לא מכנסים ,ויושב ראש הוועדה ,הוא לא צריך לחכות לעופר בביוף שיבקש
לכנס ,הוא היה צריך לכנס ביוזמתו ,מה דינו? או מה דין אי כינוס וועדה לפי פקודת
העיריות ,אני רוצה להבין .אם ראש העיר ענה לי כמו שענה לי ,אני אשאל את השאלות .לא,
אתה ענית ,תסלח לי אדוני ראש העיר ,לא לעניין.
משה סיני – ראש העיר :אני עניתי ישר לעניין ,אתה לא צריך ...
(מדברים יחד)
עופר בביוף – חבר מועצה :מה בדיוק החוק אומר?
עו"ד פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :וועדה שחובה להקימה ,לפי כל דין ,תכונס לפחות
אחת לשלושה חודשים ,לא כונסה וועדה כאמור ,יורה ראש העירייה לכנסה ,והוא יקבע את
סדר היום של ישיבת הוועדה.
עופר בביוף – חבר מועצה :אוקי ,לא התכנסה.
משה סיני – ראש העיר :אין שום סנקציה ,נקודה.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אגב ,מבקר העירייה כתב על זה בדו"ח שלו.
משה סיני – ראש העיר :נכון ,אז אוקי .בבקשה ,תמשיכו .אין שום סנקציה ,נו ,קדימה .כן.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :נושא הבא.
משה סיני – ראש העיר :ביקשת ,היא תכונס.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :מצוקת החנייה ,רזי.
משה סיני – ראש העיר :אבל לא ביקשת ,כמה שנים לא ביקשת.
עופר בביוף – חבר מועצה :אני ביקשתי את זה קודם כל באפריל.
(מדברים יחד)
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :לא ,הקרינה ,השאילתות הן בסוף ,קודם כל הצעות לסדר.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אבל איפה הקרינה?
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אירית נתן – מנכ"לית העירייה :הקרינה היא בשאילתות .מצוקת החנייה ,ביקשת ,ואחר כך
אתה ,כנס מתגייסים.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :טוב.
הצע ה לסדר היום של חבר המועצה רזיאל אחרק :פתרון מצוקת החניה
במתחם הרחובות גלוסקא ,סופר והעצמאות_______________________ .

אירית נתן – מנכ"לית העירייה :זה דיברנו וזה דיברנו ,עכשיו מצוקת החנייה.
עופר בביוף – חבר מועצה :רגע ,מי יצא מהישיבה? יצאו הרבה.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :יצאו ,מותר להמשיך.
משה סיני – ראש העיר :שרי יצאה בהתחלת הישיבה ,והשאר חיכו עד עכשיו.
עו"ד פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :שלושה זה בסדר ,אם יהיה פחות משלושה ,אי אפשר
להמשיך.
(מדברים יחד)
רזיאל אחרק – חבר מועצה :יש פה שלושה אנשים ,זה בדיחה ,למה ראש העיר לא מבטל את
הישיבה עכשיו? הוא ביטל אותה כשלא באו לו חמישה.
עופר בביוף – חבר מועצה :הוא שלח את כולם.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אז אי אפשר לקיים את הישיבה.
עופר בביוף – חבר מועצה :ומתי היא תכונס עוד פעם?
עו"ד פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :לא ,יש עדיין שלושה.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אין שלושה ,אה ,סיגל פה.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :יאללה ,בואו ,פתרון חנייה.
רזיאל אחרק – חבר מועצה:

סיני ,תשמע ,זו בדיחה ,זו בדיחה ,לקיים ישיבה כשבחדר

יושבים פה ארבע חברי מועצה ,אם אתה רוצה באמת לקיים דיון מעמיק בנושאים האלה,
ואתה מכבד את המועצה ואת מועצת העיר ,אני מבקש ממך לדחות את הדיונים בנושאים
האלה לשבוע הבא ,או לישיבת מועצה הבאה.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :סליחה ,אנחנו פה ,אנחנו מכבדים את המועצה.
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משה סיני – ראש העיר :אני מכבד אותך ,אני נשאר פה ,סליחה ,אני לא הולך לאירוע של
בית ספר בגין ,אני מכבד אתכם ,סליחה ,סליחה.
(מדברים יחד)
משה סיני – ראש העיר :גם אותך וגם את חבר המועצה עופר ,ואני רוצה להמשיך ,אתם
רוצים ללכת ,תלכו ,אין בעיה ,אתם רוצים ללכת ,תלכו.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :לא ,אנחנו לא נלך ,אנחנו נעשה את העבודה,
(מדברים יחד)
משה סיני – ראש העיר :אני ,כל הכבוד שנשארת ,כל כבוד שרזי נשאר.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אני חוזר על מה  ...מחלק לי ציונים ,אתה ,את הישיבה
הראשונה ביטלת,
משה סיני – ראש העיר :אנחנו בישיבה הזאת ,אנחנו לא בישיבה הראשונה.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :רגע ,אל תפריע לי ,את הפגישה ,אני מנהל עכשיו פה דיון על
עצם המשך הישיבה הזאת עכשיו .אתה ביטלת את הישיבה הראשונה ,כשהיה פה פורום ,את
הישיבה השנייה פוצצת באמצע ,בגלל שאיזה תושב כאן צעק ,אנחנו רוצים לקיים דיון
אמיתי,
משה סיני – ראש העיר :זה תיאוריה שלך ,תיאוריה שלך.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :זה לא תיאוריה ,יש סרט ווידיאו,
משה סיני – ראש העיר :שאת המפתח אצלך במוח.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :יש סרט ווידיאו שמתעד את ההתנהגות שלך ,תקשיב לי טוב,
ומה קרה לך ואיך נראית בכל התהליך ,תאמין לי ,אני גם אשלח לך אותו.
משה סיני – ראש העיר :תשלח לי מה שאתה רוצה,
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אם אתה חושב שאני א ומר משהו שהוא לא טוב ,אני מזמין
אותך,
משה סיני – ראש העיר :אני עכשיו בישיבה הזאת ,אתה רוצה להמשיך אותה ,או שאתה
רוצה ללכת? אם אתה רוצה ללכת ,תלך ,מה אני אגיד לך?
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אני רוצה לשים את הדברים על השולחן.
משה סיני – ראש העיר :תשים את הדברים על השולחן ,ואם אתה רוצה ,תלך.
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רזיאל אחרק – חבר מועצה :אם אי פעם ,או בעתיד ,אני אגיד משהו לא נכון ,אז תבע אותי
על לשון הרע ,אל תנסה להגיד,
משה סיני – ראש העיר :אני לא רוצה להתעסק איתך בכלל ,קדימה ,נו מה.
(מדברים יחד)
משה סיני – ראש העיר :קדימה ,נו ,בוא נעבור לנושא ,כן.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :שנייה ,עוד פעם ,אני מבקש ממך ,ואני רוצה שתענה לי ,למה
אתה לא רוצה לדחות את הדיון הזה ,שיהיו פה קצת יותר מארבעה חברי מועצה,
משה סיני – ראש העיר :אני ממשיך בדיון ,אתה לא רוצה ,אני לא חייב לתת לך דין וחשבון,
אתה רוצה לפוצץ את הישיבה ,אז תלך.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :רזי ,אני רוצה להגיד לך משהו ,באמת ,אני לא מוכנה ,אתה
יודע למה? אני אגיד לך,
רזיאל אחרק – חבר מועצה :למה  ,סיגל?
סיגל שיינמן – חברת מועצה :אני אסביר לך ,מכיוון שאני היום נמצאת פה ,אני וויתרתי על
דברים אחרים בגלל שאני ראיתי את האחריות ואת הנושאים שיש שם ,שהם היו מאוד מאוד
חשובים .אי אפשר לבזבז את זמננו .עכשיו ,אם יש כאן חברי מועצה שמצאו לנכון לא לשבת
פה ,זו בעיה שלהם .אם אנחנו פה ,אז אנחנו האנשים האחראיים ,ואנחנו ננהל דיון רציני
בנושא הזה.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :איפה היית בישיבה הקודמת?
סיגל שיינמן – חברת מועצה :פה ,פה.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :לא ,שביטלנו ,שהתבטלה.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :לא הייתי פה ,אני הייתי בפולין.
משה סיני – ראש העיר :בואי תמשיכי .חבר'ה ,מי שלא רוצה ,אני ממשיך.
(מדברים יחד)
משה סיני – ראש העיר :סליחה ,אני,
סיגל שיינמן – חברת מועצה :נכון ,הייתה מישהי שהגיעה מחו"ל להצביע פה וחזרה.
משה סיני – ראש העיר :סליחה ,אני ממשיך בישיבה ,חברים ,על פי סדר היום ,ותפסיקו
להפריע ,בבקשה.
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אירית נתן – מנכ"לית העירייה :פתרון מצוקת החנייה במתחם הרחובות גנוסק הסופר
והעצמאות ,על פי בקשתו של רזי.
משה סיני – ראש העיר :בבקשה ,רזי.
רזיאל אחרק – חבר מועצה:

לפרוטוקול ,בחדר נמצאים ,בבקשה ,עופר בביוף ,רזיאל

אחרק ,סיגל שיינמן ,משה סיני ,ארבעה חברי מועצה .ראש העיר מבקש להמשיך את הדיון,
למרות הבקשה שלי.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :רציניים שהחליטו להישאר עד הסוף.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אין לך תרבות ,אין לך טיפת תרבות,
סיגל שיינמן – חברת מועצה :יכול להיות שאין לי תרבות.
משה סיני – ראש העיר :תפסיק לחלק ציונים לאנשים ותתחיל ,דבר לעניין ,קדימה.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :תדעי לדבר.
משה סיני – ראש העיר :קדימה ,תמשיך.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אני רוצה ,ברשותכם ,לתת סקירה מה הולך בשכונה הוותיקה
בזמן הקרוב ,ולטעמי ,לא נעשה כלום בנושא הזה כדי לתת פתרון ,לפני שעושים את כל זה.
קודם כל ,בשבזי צה"ל אושרה תוכנית  ...לפני מספר שנים ,הצפי של הבנייה ברחוב שבזי
וצה"ל 222 ,יחידות דיור .שכונת משכנות המוזיקה ,התוספת ,המעמסה על מרכז העיר ,עוד
 222יחידות דיור ,אני רוצה להדגיש כי במרכז ,שכל מה שאני מדבר עליו הולך לקרות
ברדיוס של חצי קילומטר מלבייב ,מרכז העיר .גלוסקא ,יש שמה חמישה שישה בניינים ,דו
קומתיים ,שלא עומדים בתקן רעידות אדמה ,ללא ממ"דים ,ללא מעליות ,שהצפי שמה
שיתבצע שמה או תמ"א  32במקרה הטוב ,או פינוי בינוי במקרה הפחות טוב .וזה אומר
תוספת של קרוב לבין  22ל 122-יחידות דיור .שכונת רמב"ם ,שזה אומר סעדיה גאון ,כל
סמטת הרחובות שם ,יש שמה שכונה באותו מפתח ,שכונה מאוד מאוד וותיקה ,עם בניה
שלא עומדת בתקני רעידות אדמה ,ללא מעליות ,ללא ממ"דים ,אותו דבר כמו בגלוסקא,
הצפי שמה ,אם יהיה שמה פינוי בינוי ,או תמ"א  ,32המדובר בין  122ל 222-יחידות דיור.
רחוב החשמונאים מרבד הקסמים ,אותו כנ"ל ,בנייה של דו קומתיים ,בתים דו קומתיים,
לא תקני מבחינת רעידות אדמה ,אין מעליות שמה ,אין ממ"דים שם ,הצפי שמה לעוד 222
יחידות .צומת הרמזורים ,רחוב שבזי ,שדרות שלמה המלך ,הולך להיבנות שמה מגדל ,מרכז
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מסחרי למטה ,תוספת של עוד בערך  122יחידות דיור ,בין  22ל 122-יחידות דיור ,מרכז
מסחרי למטה על הצומת ,מרכז המוזיקה ,תוספת שלו 3,222 ,מטר ,בניין העירייה המתוכנן
שם ,עוד  /,222מטר ,מרכז מסחרי שמתוכנן ,עוד  /,222מטר ,וזה מבלי להכניס את רחוב
שבזי ,שהוא רחוב מאוד ראשי ,ומהווה מעבר ויציאה לעיר בחיבור לשוק ,ואת כל המעטפת
שם .אני אז ביקשתי לעשות תוכנית מתאר לפני שמאשרים את כל הבנייה שמה ,ראש העיר
לא כל כך רצה ,לא רצה בכלל ,מאז שאני שם ,בתקופה שכיהנתי כסגן ראש העיר ויושב ראש
אגף הנדסה קיבלתי לא מעט תלונות מתושבים שדיברו על מצוקת חנייה ,רחוב גלוסקא,
ברחוב העצמאות ,כמו למשל ,יניב דויד ששלח לי ,דייר רחוב גלוסקא ,איילת וליאור קרני,
מרחוב גלוסקא  ,22אורה דחבש ,מכתבים שבעצם כתבו וסיקרו את כל הבעייתיות שיש
בשכונה הזאת ,כמה שהיא שחוחה ,עם בעיות חנייה מאוד מאוד קשות .להזכיר לך ,ראש
העיר ,בשכונת נווה אפק ,בנו שם את הקניון החדש ,לא רק ששיפצו אותו ,השקעת מיליון
שקל בלגרוס הר שלם ,כדי שיהיה שם חנייה .לתת איזשהו פתרון חנייה שם ,פה ,במשך כל
השנים הם זועקים לשמיים.
משה סיני – ראש העיר :תנו לו ,אל תפריעו לו ,הוא מדבר ,אני גם ארצה לדבר ,כמו שאני
לא מפריע לו ,אני מבקש גם שהוא לא יפריע לי ,שידבר .כן ,תמשיך.
רזיאל אחרק – חבר מועצה:

ביולי  2212יצאתי לסיור עם אריה שם ,וביקשתי ממנו

למצוא פתרון ,בוועדת הכספים אישרנו כספים ,אני לפחות ,כיושב ראש ,אישרתי שם
כספים ,אחד ,לתת מענה בחלקה  ,13/וגם  322,222שקלים ,רחבעם פה יכול להעיד ,זה פעם
ביקשתי ממנו לתת פתרון לתב"ע של הספורטק שם ,שנותנת מענה יציאה חיצוני ,רחבעם,
אתה מאשר את מה שאני אומר? אני צריך להביא את המיילים ששלחתי לך .תב"ר מספר
 322,222 ,3/2שקל .אין כסף ,אין כסף ,אין כסף ,רחבעם פה מהנהן בראש ,הפרוטוקול,
לצערי רק מוקלט ,לא מצולם .אז אישרנו כספים ,כספים לא העברת לטובת העניין ,לפחות
כל השלוש שנים שאני הייתי שם .הבאתי גם פתרון ,החוכמה היא לא רק לבוא ולהגיד מה
לא בסדר ,החוכמה גם להיות יצירתי ולהביא פתרון ,ציינתי את חלקה  13/בגוש  ,3221גוש
שיש שמה בנייה רבת שנים ,בנייה חריגה ,שטח חום ,כמו שכותבת אירית נתן ,יותר מזה,
היא מוסיפה בסעיף שתיים למכתב שלה אלי ,ב ,32.3.2212-היא כותבת ,בשכונה הוותיקה
חסרים שטחים חומים רבים לבניית מבני ציבור ,כך שכל הצגת אלטרנטיבה מציגה מצג
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מטעה ,שכן בכל מקום ייבנה במקום הזה מבנה לטובת הציבור .מה שקורה עכשיו ,אתה
מוביל תב"ע בחלקה הזאת ,לבניית עוד מגדל ,ראש העיר ,יושב ראש אגף התכנון ,מחלקת
התכנון,
משתתף בדיון :איפה מגדל?
רזיאל אחרק – חבר מועצה:

המגדל שאמור להיבנות ,הוא ,אין לי את זה פה ,אם היה לי

פה את אבי אז הוא היה מסביר ,אמור להיות מול הבתים של רחוב גלוסקא ,איפה בית כנסת
של בית ג'ל ,יש פה את השרטוט ,אתה יכול לראות ,זה כל המתחם הזה ,אתה יכול לראות
כאן ,זה הבתים של רחוב גלוסקא ,אתה רואה אותם ,את החמישה בניינים ,ממול יש פה
שטח חום ,השטח החום הזה ,ראש העיר מוביל תוכנית של פינוי שם ,העברת השטח למנהל,
להפוך אותו לשטח מגורים ,שהוא שטח חום ,וכבר אירית כתבה שאנחנו חסרים שטחים
חומים .השטח הזה יכול להוות מענה ,אחד ,לגני הילדים שנבנו ברחוב  ...המוביל ,אבל ראש
העיר סרב ,הוא יכול גם לתת מענה לחנייה ,אני יכול להגיד שבשטח הזה נעשו עבירות בנייה
קשות בארבע השנים האחרונות ,תחת התנהלותו של יושב ראש וועדת תכנון ובנייה ,מר
משה סיני ,במקרה אחד האנשים ,וכבר שמעתי שהוא רוצה לתבוע אותי לשון הרע ,אז אני
אגיד את זה בקול ,אחד האנשים שהידועה בציבור שלו גרה שם ,יחד עם הילד שלו ,והוא
קבלן הקולות של ראש העיר משה סיני ,ואתה יכול גם את זה להכניס לפרוטוקול ולתבוע
אותי על לשון הרע .במשך כל התקופה הזאת ,אפילו לא טרחו לתבוע אותו ,מנגד ,היה שם
נכה ,משפחה שאמרה לשימי ,לא,
עו"ד פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :הוגש כתב אישום.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :לא ,את מפריעה לי ,פרומה.
עו"ד פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :פחות ממה שאתה מפריע לי בדרך כלל.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :את צודקת ,אבל תני לי לסיים ,בבקשה ,את רוצה להעיר הערה?
תעירי.
עו"ד פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :הוגש כתב אישום.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :מתי הוגש ,פרומה?
עו"ד פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :לפני כמה חודשים טובים.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :כמה חודשים ,חודשיים אני יכול להגיד לך.
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עו"ד פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :לא ,יותר.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :כשאני הייתי אצלך לפני שבוע ,אמרת לי חודשיים ,שלושה
חודשים ,הבנייה שנעשית שם היא קרוב לארבע שנים ,תחת דוחות פיקוח שנכנסו הלוך ושוב,
אדון שימי עמרני עלה אליך מספר פעמים ,נכה ,בנה שם איזה גדר מעץ בגובה מטר ,הוצאתם
לו צו הריסה מנהלי במהירות האור ,הדבר הוא חמור ,אני עדיין חושב שבמסגרת הכספים
שראש העין קיבלה ממשרד השיכון 232 ,מיליון שקל ,עם הצמדה ,יכולת לפצות את כולם
שם ,אפילו במיליון שקל למשפחה ,אתה מביא את זה פה לדיון ,מפצה ,מפנה אותם ,נותן
להם פינוי הולם ,ודואג לקחת את השטח החום שכל כך חסר בשכונה הוותיקה ,לטובת
חנייה ,לטובת גני ילדים ,וכל הדברים האלה .אז הנה פתרון אחד .יש לך עוד פתרון ,במקום
ללכת ולעשות רחוב חס סטרי ,את רחוב הסופר ,ולהגדיל את המצוקה שיש שם ,היית צריך
לתת מענה יותר יצירתי ולא להפוך רחובות לחד סטריים ,אני רוצה להזכיר לך ,משה ,מה
אתה כתבת ואמרת על הבניינים האלה שהיית יושב ראש האופוזיציה ,כתבת שאסור ,ככה,
כתבת ,אסור ,כל עוד לא מולאו התנאים ,אין לאפשר תוספת בנייה המבוקשת בשני הבניינים
בפרויקט המע"ר .אתה אישרת שם קרוב לחמישה או שבעה בניינים ,ביקשת שהתנאי יהיה
פריצת דרך לכביש  ,333ביקשת שתהיה אמנה שלא יבנו בתים ,ככה אתה ,מה עושים ,היום
 ...בתאריך  ,2.12.99כיום נחוצה ,לדעתי בדחיפות ,מעין אמנה ציבורית משותפת לעירייה
ולתושבים ,שעיקריה שמירת אופיה הכפרי של העיר ,לא תותר בנייה מעל שמונה קומות,
הסדרת התשתיות החסרות לתושבים בעיר כתנאי להמשך הבינוי ,בכל תוכנית חדשה יוקמו
ראשונים מבני ציבור לפני תחילת בניית יחידות הדיור ,תובטח מערכת כבישים ,גישה,
והסעת המונים כמרכיב חיוני ,טרם אכלוס שטחים  ...מכל תוכנית בנייה יצאו פארקים ,אני
מזכיר לך את מה שאתה כתבת ,ואני אמשיך ואזכיר ,כתבת ,מרוב שכל כך כעסת על
ההתנהלות של סגני ראשי הערים ,כתבת ,בנוסף ,אני קורא לקואליציה העירונית ,ובמיוחד
לסגני ראש העיר ,להפסיק ולחזור כמו תוכים על מעשיותיו של יוסף ,להזכירך ,אני
השתדלתי לא לחזור כמו תוכי על מעשיך ,זה עלה לי בזה שהדחת אותי מכיסאי ,כי ניסיתי
לעשות את מה שאתה ביקשת בעצם .אתה בעצם גם ,אתה גם מתאר מה הולך להיות
בשכונה הזאת ואתה אומר ,בפרויקט צפויים להיבנות  222יחידות דיור ,סימן קריאה,
בבניינים רבי קומות ,כ ... 3,222-היית ממש מחזאי 3,222 ,גברים ,נשים וטף ,יתגוררו בשטח
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של  12דונם ,שטחו הממוצע של רחוב אחד בגבעת טל ,או בנווה אפק ,אתה אפילו נתת
דוגמאות באיזה רווחה חיים בשכונות החדשות לעומת  ...כשהמרחק בין הבניינים יהיה לא
יותר מ 13-מטר פחות או יותר ,והמרחק שבין הוויטרינה בסלון של התושבים בשכונות
החדשות לקצה הריצוף הגרנוליט שבגינתם .ככה כתבת .להזכירך ,אתה בעצם עשית,
המשכת את אותו דבר ,אישרת את הבניינים ועשית את הכל .ואתה ממשיך עוד ,עם בעיות
תנועה וחנייה ,ואתה פותח סוגריים ואתה אומר ,כ 1,222-מרחבים חדשים יונעו באזור ,סגור
סוגריים ,וללא תשתית ראויה שיהיה פשוט כאוס שם .זה מוקד מתיחות בין דתיים
לחילוניים ,בקיצור ,זה הולך להיות בכייה לדורות .עכשיו ,את כל זה ,משה ,אתה כתבת .לא
אני כתבתי ,אתה כתבת כשהיית יושב ראש האופוזיציה ,נכון שאתה תבוא ותטען ,ותבוא
תאמר ,חבריי ,את התוכנית הזו אני לא אישרתי ,התוכנית הזאת נולדה בחטא בתקופתו של
ראש העיר הקודם ,וזה מה שאתה אומר גם  ...אני לא אשם .סיני ,אתה לא אשם עד לרגע
שנבחרת ,ברגע שנבחרת ,לפני שנבחרת ,אתה הצעת פתרונות ,אמרת שאתה לא תאשר אף
בנייה עד שלא יימצא פתרון חנייה ,עד שלא ייפרץ כביש  33ליציאה נוספת ,וכולי ,וכולי ,את
כל הדברים האלה לא עשית .עכשיו ,אני אמשיך ואומר לך ,ואני אראה לך ,למשל ,אירית,
את ,אחד הדברים שאני מבקש זה פשוט לעזוב את האנשים שם במנוחה ולא לתת להם
דוחות חנייה ,לעזוב אותם במנוחה .כמו  ...חוק אדום לבן ,זה צריך לאכוף ,סכנות צריך
לאכוף ,אבל ,אני רוצה להפנות אותך ,אירית ,למכתב שנשלח אליך על ידי ש.ח.
משה סיני – ראש העיר :קצת תתמצת ,כי זה קצת חורג מהזמנים.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :לא ,יש לנו זמן ,אני לא חורג ,אני מדבר בשם כל האופוזיציה
שלא נמצאת כאן.
משה סיני – ראש העיר :כן.
רזיאל אחרק – חבר מועצה:

ב 13-לספטמבר  ,2229בשעה שבע וחמישים קיבלת מכתב,

נילי קיבלה מכתב ,ראש העיר קיבל מכתב ,מגברת ש.ח ובוא היא כותב "בצר לי אני פונה
אליכם כי המצב נעשה בלתי אפשרי ,ונכון שאני נגלה אורך רוח ,אבל הבעיה החריפה היא
שכל יום נרשמים דוחות חנייה לתושבים ,בכל מקום שלא נחנה ,ואין לנו היכן להחנות ,גם
לא ברחוב הפעמון .וגם בקצה רחוב קשת ,הכל סומן באדום לבן ,ריבונו של עולם ,גרות שם
משפחות ,למה שיקבלו דוחות? אז אם ראש העיר כתב לנו שהבעיה תיפטר ב ,2212-אז
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תדאגו שלא יירשמו לנו דוחות חנייה של  232שקל ושל  322שקל כל יום משפחה אחרת ,כמו
רולטה .מה קורה בעירייה? מה עלינו לעשות? האם להמשיך לחיות ככה? אני מבקשת את
התערבות ראש העיר דחוף ,שעד למציאת פתרון חנייה לתושבי רחוב הקשת ,לא יינתנו
דוחות חנייה .נא תשובתכם בהול ,כי באמת כל התושבים קצה נפשם .יש לי רגשות כעס כלפי
מי שאמור לדאוג לרווחת התושבים ,שנה טובה ,ח.ש" זה נכתב ,אמרנו ,ב 13-לספטמבר .ואז
אירית ,המנכ"לית ,שולחת לה תשובה ,וואלה ,ב 29-לספטמבר ,והיא כותבת לה ככה" .ש.ח,
שלום ",להזכירכם ,היא ביקשה שלא ייתנו דוחות" .בהמשך לפנייתך ללשכת ראש העיר
מיום  ,13.9.2229הריני להשיבך .רשות החנייה הונחתה לא לבצע אכיפה ברחוב הקשת
ממחצית יולי לערך ,למעט חנייה על מדרכה המפריעה להולכי רגל ,ולכן ,תמוהה תלונתך.
אשמח מאוד אם תשלחי לי צילום של דו"ח החנייה .בברכה ,אירית נתן ".עכשיו תראי ,אני
לא ביקשתי שכן תיתנו או לא תיתנו ,אבל את מה שאתם נוהגים כאן ,תנהגו במקום אחר.
אני מבקש לבטל את כל דוחות החנייה שניתנו מחודש יולי  ,2229בכל שכונת משכנות
המוזיקה ,תחזירו לאנשים את הכסף ,כי אתם יוצרים פה אפליה .מכתב אחד של אישה
אחת ,לא יודע אם זה חוקי בכלל מה שעשיתם ,גם ביטלתם לה את הדו"ח ,זה הזוי .אני
המסמך הזה הגיע לשולחני ,הייתי בהלם ,אמרתי ,אני חייב להביא את זה לשולחן המועצה,
וצר לי וחבל לי שאין פה מספיק חברי מועצה שישמעו איך זה מתנהל .זו אפליה משוועת.
עכשיו ,יש לי פה גם את דו"ח,
עופר בביוף – חבר מועצה :מה דעתה של היועצת המשפטית על זה?
רזיאל אחרק – חבר מועצה :לא יודע ,לא יודע מה דעתה ,אני גם לא שואל עכשיו מה דעתה.
אם דעתה של היועצת המשפטית ,אם נרצה ,נשלח לה את זה במייל .יש לי גם תוכנית עבודה
של הפקחים ,איך הם עובדים ,איך פקחי עיריית ראש העין נותנים דוחות ,וזה בהמשך
למקרה הטרגי שקרה ברחוב שבזי ,במכולת של יוסי צרפתי .המיילדת פינת שבזי ,ששם סומן
אדום לבן מבלי שהייתה בקרה אפילו ,איש הישר בעיניו יעשה ,בא קבלן ,צובע אדום לבן ,לא
מאשרים צביעה ,לא יוצא עם הזמנת עבודה איפה צובעים ,אומרים לקבלן ,לך תצבע ,הוא
צובע ,לא יכול להיות ,מבקר העירייה פה יושב ,לא יכול להיות שחברה הולכת לצבוע מבלי
שיש לה אישור של וועדת תנועה ביד ,שמאשרת לצבוע ,יותר מזה גם ,יותר מזה גם ,מן
הסתם ,בגמר העבודה באותו רגע ,בגלל שזה תמרורים ,זה סכנת חיים ,לא סתם אמרו
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תמרור ,צריך להיות מישהו נוכח בעת הצביעה שיאשר את המרחקים ואת הצביעה .אבל אם
אנחנו נראה מה עשית כאן ,בתוכנית החנייה שלכם ,פנים העיר ומרכז העיר חילקתם את זה,
שיש לכם את פארק אפק ואת אזור התעשייה .ואם אנחנו נתבונן ונסתכל איך אתם פעלתם
ואיזה פרמטרים הגדרתם מה זה מרכז העיר ,מרכז העיר ,מן הסתם ,אפשר למצוא את כל
השכונה הוותיקה .ושמה נותנים דוחות חנייה בצורה מטורפת ,על כל סעיף כמעט נותנים
חנייה ,פנים העיר ,זה מן הסתם רוב השכונות החדשות ,ושמה יש הקלה ,בחניות ,ייאמר
באמת לזכותכם שבחניות של נכים אתם בדרך כלל מקפידים .מה שאני מבקש ,אני רוצה
להביא פה להצעה את ההסדרה של החנייה ברחוב העצמאות וגלוסקא,
עופר בביוף – חבר מועצה :אפשר רק שאלה אחת מנחה ,כי אני לא מכיר את כל הנושא.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :כן.
עופר בביוף – חבר מועצה :איך הגיעה מצוקת חנייה בכלל ברחובות האלה ,ממה זה נולד,
אני לא מבין? איך יכול להיות כזה דבר ,זה מקום חדש.
רזיאל אחרק – חבר מועצה:

אני חושב שאתה יכול להפנות את השאלה לסיני ,הוא כתב

את זה כבר בשנת  '99והוא אמר שבעצם האישור של התוכניות היה כנראה ,לא נתנו מספיק
חשיבה על החנייה ,והוא אמר שלפני שמאכלסים צריך לפרוץ דרכים ,צריך לתת פתרונות
חנייה ,הוא תיאר את זה.
עופר בביוף – חבר מועצה :אבל השאלה ,אני לא מכיר את הסוגיה ,בכל הבתים החדשים,
משה סיני – ראש העיר :טוב ,חבר'ה ,בואו ,שמעתי,
עופר בביוף – חבר מועצה :בכל הבתים החדשים ,אין חניונים תת קרקעיים שמספקים את
כל הפתרון?
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :יש תקני חנייה בכל הבניינים.
עופר בביוף – חבר מועצה :ועדיין יש מצוקה.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :מן הסתם ,תקן החנייה מדבר על אחד ,ארבע או חמש,
ולכל אחד יש שתי מכוניות ,או שלוש.
עופר בביוף – חבר מועצה :אז למה אישרנו כל כך הרבה בתים שם באמת.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :וצריך לתת תחבורה ציבורית.
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רזיאל אחרק – חבר מועצה:

יותר מזה ,יותר מזה ,תראה ,אני רוצה לספר לך מה שהיה

בוועדת תכנון ובנייה ,משה ,שאתה  ...באותו יום ,ומתי ניהל את וועדת תכנון ובנייה.
משה סיני – ראש העיר :זה קשור לזה?
רזיאל אחרק – חבר מועצה:

כן ,כן ,מדיניות של חנייה ,איך אנחנו ,איך החשיבה פה.

אתה ,כשאתה עשית ,אתה לפני שמשהו עולה לוועדת משנה ,יש לך ישיבת הכנה לפני זה,
ואתה דנת בבקשה של צרפתי .צרפתי ביקש לבטל בניין אחד ,להשאיר את התקן  1.3חניות
על כל בית .אני ביקשתי פה ,והעליתי הצעה בוועדת משנה ,שאם כבר אנחנו מבטלים לו בניין
אחד שלם ,מן הראוי שמתפנה שטח ,אז אמרתי ,בואו ניתן ,לא ניצור את המצב  ...בוא אתה
תהיה נאור ותבטל את ההחלטה הזאת,
משה סיני – ראש העיר :אני לא אמרתי שהוא לא נאור ,לא אמרתי שיגאל יוסף לא נאור,
למה זה? יגאל יוסף היה ראש עיר ואני מכבד אותו ,מה זאת א ומרת נאור או לא נאור?
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אני לא רוצה להקריא פה את מה שאמרת אודותיו ,כי באמת זו
תהיה בושה לך.
משה סיני – ראש העיר :כן ,אבל לא אמרתי נאור.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :לא משנה ,בוא לא נכנס לזה ,אני מנסה לדבר הכי מקצועי
שאפשר ,הכי ענייני גם .והתקבלה פה החלטה ,למרות שביקשתי ,ביטלנו בניין ,והקבלן
מרוויח מזה ,שיהיה לו אלף בריאות ,אני גם חושב שככל שהבניינים מרוחקים אחד מהשני,
זה איכות חיים .אז מוסיפים עוד קומה ,לא נורא ,זה כבר לא משנה אם זה תשע או עשר
קומות .אבל בתמורה ביקשתי מהקבלן ,בוועדה ,אמרתי בוא תן לי את המפתח חנייה ,על כל
דירה שתי חניות ,למה להשאיר את זה על פי התקן ,אירית?1.3 ,
אירית נתן – מנכ"לית העירייה.1.2 :
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אז לא,
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :במתחמים זה .1.2
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אז אני אומר לך שם  .1.3אז היה פה דיון ,את לא היית בוועדת
משנה ,די ,אירית .אמרתי לך ,תפסיקי ,איפה את ,היה פה תקן  ,1.3משה יודע את זה .מה
שאני מבקש קודם כל ,להביא את זה לדיון נוסף ,הקבלן מרוויח ,שיהיה לו אלף בריאות ,אני
לא נגד ,כי אני אומר ,זה יעלה לו את ערך הדירות ,זה יעשה טוב לתושבים העתידיים שיגיעו

123

פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין מס'  21/38מיום 31/2/8/31

לגור שם .זה לגבי זה ,וזה בקשה ממני אליך ,כיושב ראש הוועדה ,באמת ,אם אתה חפץ
באיכות חייהם של התושבים הבאים ,ולהתנהג בשונה מקודמיך ,אז בוא תן מפתח חנייה של
אחד ושתיים ,כי מה לעשות ,רמת החיים עלתה והצפיפות גדלה .עכשיו ,לעניין מצוקת
החנייה ברחוב גלוסקא ,אני מבקש כאן להקצות כבר עכשיו  1.3מיליון שקל של תב"ר,
ותקציב פתוח למשא ומתן תוך חודש חודשיים ,לנהל מול הפולשים שם ,להפעיל את כל
הכלים המשפטיים שיש לנו לפחות אותם משם ,בחלקה  ,13/לפדות את השטח החום הזה,
שחסר לנו כל כך ,לטובת חניות ,לטובת מבני ציבור ,לרחוב גלוסקא לייצר חניות ,אולי
בפארק שעשינו שם ,לצמצם אותו ,להגדיל את מספר החניות ,לחשוב יצירתי ,איך נותנים
מענה לשכונה הזאת שיהיה להם חנייה .ואני מבקש להקים וועדה ,שאני רוצה להיות חלק
ממנה כבר בשבוע הזה ,או אפילו למנות אותה עכשיו גם ,שתשב על המדוכה ,וזו ההצעה
שלי .אחד ,להקים וועדה ,שתיים ,להקים וועדה היום שאני רוצה להיות חבר בה ,תהיה אתה
אפילו יושב ראש שלה ,ראש העיר ,כבר להקים אותה היום ,שתדון בנושא הזה ותגיע
למסקנות תוך חודש תגיש את ההמלצות למועצה ,להקצות תב"ר של  1.3מיליון לטובת
פתרונות חנייה סביב המתחם,
משה סיני – ראש העיר :מה ,לפנות את המתחם של גלוסקא? מה ,לשלם לאנשים שגרים
בגלוסקא ,לזה אתה מתכוון? תבהיר לי את העניין.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :במסגרת התהליך,
משה סיני – ראש העיר :העירייה תשלם ,תפנה ותשלם לאנשים שגרים בגלוסקא ,על זה
תב"ר?
רזיאל אחרק – חבר מועצה :במסגרת ,רגע ,שנייה ,אני אסביר לך.
משה סיני – ראש העיר :את מכירה דבר כזה?
רזיאל אחרק – חבר מועצה :במסגרת ,אני אסביר לך ,במסגרת תהליך ,פרומה ,שנייה,
עו"ד פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :זה קרקע ציבורית?
משה סיני  -ראש העיר :כן.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :שנייה ,שנייה.
עו"ד פרומה פורת – יועמ"ש העיריה :אפשר לפעול לזה,
רזיאל אחרק – חבר מועצה :בטח שאפשר ,סיני ,אתה ,מה שאני,

12/

פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין מס'  21/38מיום 31/2/8/31

משה סיני  -ראש העיר :לא ,אני שואל.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :לא ,מה שאני שכחתי ,אתה לומד.
משה סיני – ראש העיר :זה של המנהל ,איך אנחנו יכולים,
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :החלק שלנו זה חום ,והרוב זה ,זה מעורב.
עו"ד פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :מה ששלנו אנחנו יכולים ,מה שלא שלנו ,לא.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :תודה רבה .אז אני מדבר על מה ששלנו ,יש שמה אנשים
שנמצאים על שטח ציבורי ,וחמור מכך ,בנו בשנים האחרונות ,והם עושים שימוש בשטח
ציבורי .המנהל כבר למד ,המנהל כבר ידע איך להוציא אנשים שישבו בשטחים ציבוריים,
ישבו בשטחים ציבוריים מבלי לשלם ,יש לנו את הכוח ,אני רק חושב שבכל זאת האנשים שם
גרים כבר קרוב ל /2-שנה ,בכל זאת מגיע להם ,אי אפשר ללכת לזרוק אותם לעזאזל ,כן
אפשר להגיע איתם למשא ומתן ,לתת להם איזשהו פיצוי ,אנחנו קיבלנו ,קיבלנו תקציב ...
יגאל יוסף עשה ב 2222-ישבנו חדש ,קיבלנו תקציב של  232מיליון שקל 122 ,והצמדה זה 232
מיליון שקל ,קיבלנו תקציב לטובת העניין הזה ,לתשתיות ,לפדות קרקעות כאלה שנמצאות
כבר שנים ,וזה בסמכותנו ,אנחנו כן יכולים לגאול את הקרקע הזאת במסגרת תהליך של
כינון ,לתת להם פיצוי פינוי תקרא לזה ,לא חייב להיות פינוי בינוי ,אפשר פיצוי פינוי ,להגיע
איתם לאיזשהו הסדר ,אם לא תהיה ברירה ,מפנים אותם בכוח .אבל זה תהליך שצריך
לקרות .אז אחד ,אמרתי עוד פעם ,אחד ,להקים וועדה מקצועית שתורכב גם מחברי מועצה,
וגם מאנשי מקצוע ,שאבי ישב בראשה ,לתת פתרונות תוך חודש ,לסיפור של פתרון החנייה
שם ,אני חושב שזה ,אתה לא צריך להתנגד ,להפך ,אתה צריך לברך על זה ,משה ,זה גם
משרת את האינטרסים שלך כראש עיר ,כיושב ראש וועדה .שתיים ,להקצות תב"ר של 1.3
מיליון ,עכשיו ,כסף זמין ,לתת פתרון ,פתרון פיזי ,לא רק ליישם את החלטות הוועדה ,הדבר
השלישי שאני מבקש,
משה סיני – ראש העיר :למה דווקא  1.3מיליון? אולי זה  3מיליון? אולי הם רוצים 12
מיליון? אז מאיפה אתה יודע?
רזיאל אחרק – חבר מועצה :לא דיברתי על הפיצוי.
משה סיני – ראש העיר :אז על מה?
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אני נוהג בשיטה שלך,
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משה סיני – ראש העיר :לא ,אז תחליט איך אנחנו ,זה,
(מדברים יחד)
רזיאל אחרק – חבר מועצה :שאלת שאלה ,שאלה נכונה.
משה סיני – ראש העיר :לא ,שאלה ,כן.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :לא דיברתי על הפיצוי ,דיברתי על ה,-
משה סיני – ראש העיר :אז לא לפצות ,עכשיו לא מפצים אף אחד.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :חכה ,זה הסעיף השלישי ,חכה .יש לי סעיף ,סעיף ראשון וועדה,
סעיף שני ,תב"ר של  1.3מיליון שקל על פי שיטתך ,מבלי תוכנית ,צ'ק פתוח ,לתת פתרונות
חנייה לפי שיטה שאתה עובד,
עופר בביוף – חבר מועצה :מה שהוועדה תמצא לנכון.
רזיאל אחרק – חבר מועצה:

מה שהוועדה תמצא לנכון ,כבר עכשיו ,אד הוק .לגבי סעיף

שלוש ,זה חלקה  ,13/וגם שזה בעיה שם ,שזה לב ליבה של הבעיה ,אני מבקש להקצות,
אפילו שלושה ,ארבעה ,חמישה מיליון שקל ,אפילו  12מיליון שקל ,כמה שנצטרך שם ,כמובן
במשא ומתן ,בתהליך משפטי ,להגיע עם המחזיקים בקרקע לאיזשהו הסדר ,לפדות את
הקרקע הציבורית חומה ,שאירית כותבת לי במו ידיה ,שראש העין הוותיקה חסרה בשטחים
חומים ,ונוכל להפוך את זה לחניונים ,אפילו בשתי קומות ,נוכל להפוך את זה ,כי יש לך שמה
בתי כנסת שהוספת ,הכנסת שמה בתי קודש שהוספת שמה ,הוספת שמה בניינים ,יש לך את
הפינוי בינוי בגלוסקא שיש שם עוד תמ"א  ,32הולך להיות שמה כאוס ,אם לא נמצא פתרון.
אז אני מבקש ,כבר שהוועדה בחודש הקרוב ,שהיא תשב על המדוכה ,היא גם תשב ותנהל
צוות משא ומתן עם המחזיקים בקרקע ,לפנות אותם ,אני מאמין ,ואני רוצה להאמין,
שאפשר לפנות אותם גם תוך חודשיים בהסדר כספי .אם לא ,תמיד האופציה הזאת פתוחה.
זהו ,זה שלושת הסעיפים.
משה סיני – ראש העיר :יפה .טוב ,מישהו רוצה להעיר על זה ,מבחינה משפטית?
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :על מה ,פיצויים?
משה סיני – ראש העיר :כן ,פיצויים ,אחזקת קרקע.
עו"ד פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :אם יש קרקע ציבורית שהופקעה על ידי העירייה,
והייעוד שלה ציבורי ,העירייה יכולה לפעול לפינוי .תהליכים ,אנחנו עושים את זה לאט לאט,
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התהליכים הם בכלל לא פשוטים ,הם ארוכים ,לא תמיד אפשר להגיע להסכמות ,זה גם כרוך
בשמאויות .עכשיו ,הרבה מאוד אנשים שיושבים ,גם אין להם באמת זכויות ,כלומר ,הם לא
יכולים לבסס זכויות ,אז זה תהליכים שצריך לעשות אותם ,ואנחנו עובדים עליהם,
משה סיני – ראש העיר :עובדים על זה כל הזמן ,לא צריך עכשיו להקים משהו חדש.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :רק לפני חודש ישבנו,
עו"ד פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :זה צורך זמן ,וזה צורך גם ,צריך לשריין לזה לא
מעט כסף.
משה סיני – ראש העיר :מצוין ,למה לא?
רזיאל אחרק – חבר מועצה :קודם כל ,פרומה ,אני מסכים עם פרומה ,אני דווקא הולך ,אני
דווקא יותר אופטימי ,אני חושב שעם פיצוי ,הלא זה עלות מול תועלת ,יש פה מצוקה של 222
יחידות דיור ,שעומדת לנו על הצוואר ,יש שם ,כתבת 1,222 ,כלי רכב ,שזה עומד על המדוכה
עכשיו ,בסך הכל אתה עושה טוב לתושבים האלה ,אתה מנסה לתקן תב"ע קודמת ,שאולי
לא היית צריך לאשר ,אבל כבר אישרת,
משה סיני – ראש העיר :עכשיו אתה מדבר לעניין.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :רגע ,אבל אתה אישרת ,אני מדבר ,תמיד דיברתי לעניין.
משה סיני – ראש העיר :לא ,עשית פוליטיקה ,כן ,הלאה.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אתה מבין ,כל מה שאני אומר זה פוליטיקה ,מה שאתה אומר
זה לא פוליטיקה ,בסדר .אני אגיד לך משהו ,סיני ,בוא נשים את זה על השולחן ,אני
פוליטיקאי ,ואני עושה פוליטיקה כל היום .אני מייצג את הציבור שלי,
משה סיני – ראש העיר :אז אתה מודה.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :בתפקיד שלי ,ואני לא מתבייש בזה .פוליטיקה זה מקצוע,
משה סיני – ראש העיר :אז אתה מודה שאתה עושה פוליטיקה.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :פוליטיקה זה מקצוע ,אנחנו עושים פוליטיקה כל היום ,גם אתה
עושה פוליטיקה ,אתה הולך לפריימריז ,אתה מפעיל קבלני קולות ,אתה עובד בשטח ,אתה
עושה הכל ,סיני ,אתה בדיוק כמוני ובדיוק כמו עופר ,על השולחן הזה יושבים פוליטיקאים,
זה לא מילת גנאי.
משה סיני – ראש העיר :לא ,לא אמרתי.
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רזיאל אחרק – חבר מועצה :גם לעשות פוליטיקה זה מקצוע ,זה עבודה ,מי שלא אוהב את
העבודה הזאת ,שלא ישב בשולחן הזה .אני אוהב את העבודה הזאת ,ופוליטיקה זה דבר
בריא.
משה סיני – ראש העיר :טוב ,עכשיו אני יכול קצת לדבר ,אחרי ש ,-אני הסתכלתי על
השעון ,אני חושב שלמעלה מ 22-דקות דיברת ,אף אחד לא הפריע לך ,נכון? מסכים איתי?
רזיאל אחרק – חבר מועצה:

מסכים ,לא יודע  22דקות.

(מדברים יחד)
רזיאל אחרק – חבר מועצה :ממה שהסתכלתי 12 ,דקות.
משה סיני – ראש העיר :נראה לי קצת יותר .לא משנה ,כן,
רזיאל אחרק – חבר מועצה :לא 12 ,דקות .לא נראה לך ,ההבדל בינך לביני שלך נראה,
משה סיני – ראש העיר :אוקי ,כשאתה נותן לי  12דקות עכשיו?
רזיאל אחרק – חבר מועצה :קח לך שעה גם.
משה סיני – ראש העיר :לא ,רק מה שאתה אומר .טוב ,קודם כל ,אני מודה לך על
ההרצאה ,על הדברים ,ואני רואה שאתה קורא כל מה שאני כותב ,ואתה מתייחס לזה
ברצינות ,ואני שמח על כך ,ממש יפה מאוד .משנת  '99אתה לומד את כל מה שאני כותב
ועושה ,יישר כוח על העניין הזה .אז תמשיך ככה ובאמת ,כל הכבוד .הדבר השני שאני רוצה
להעיר לך זה שגם אתה ישבת פה ,כיושב ראש אגף הנדסה ,אחראי על תוכניות ,ישבת פה,
וגיבשת כל מיני דברים והיית שותף להצבעות בהרבה מאוד תחומים ,בהרבה מאוד נושאים,
א ז אני מציע ככה שיש הרבה דברים נחמדים שעשית ,ויש הרבה מאוד דברים שהיום אתה
תוקף ,וחבל שאתה תוקף ,כי היית שותף להם .הדבר השלישי שאני רוצה לומר לך ,ככה,
מבחינת הראייה הכוללת ,אני הייתי נגד תכנית המע"ר ,ואני פעלתי נגדה ,והלכתי לבתי
משפט ,והייתי לבדי כמעט ,לא היו לי הרבה שותפים במהלך הזה.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :חימי היה.
משה סיני – ראש העיר :כן ,בנסיבות מסוימות הוא היה ,בנסיבות מסוימות הוא גם לא
היה .אבל כל מי שהיה שותף איתי יבורך ,בוא נאמר ככה .והלכנו ,וביקשנו לעשות תיקונים
בתוכניות ,וישבתי בבתי משפט ,וכל זה עשינו כמובן בהתנדבות רבה ,ובסופו של דבר
התוכנית הזאת אושרה ,ונכנסה לשם חברת בנייה ,וחברת הבנייה ,כמו שאתה יודע ,כי היית
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כבר גם בקואליציה באותו זמן ,חברת הבנייה לא עמדה במחויבות שלה ופשטה את הרגל ,או
משהו בכיוון הזה ,נכנסה להסדרים שונים עם הבנקים ,וכל האזור הזה נשאר כפצע פעור
בעיר שלנו ,כאתר בנייה אחד גדול ,שאי אפשר היה למעשה ,זה לא לבלוע ולא להקיא .והיה
צריך לשנס מותניים כדי לקדם את האזור ,ונכנסה חברה נוספת בנעליה של אותה חברה,
ולפי מיטב ידיעתי ,אני לא חושב שאנחנו הוספנו תוספת של דירה אחת במתחם הזה ,כל
התוכניות היו תוכניות קודמות ,לפי מיטב ידיעתי ,אולי אני טועה ,אבל זה מה שאני מבין ,כי
התוכניות היו ,והיו קיימות ,ולא אנחנו הוספנו תוספות של יחידות דיור ,ואדרבא ,היה גם
כאן איזשהו מהלך בתוך מועצת העיר ,שגם אתה היית חבר ,ואני חושב שגם אתה הצבעת
בעד ,לעשות איזשהו שינוי בתוכנית כדי ליצור איזשהו מרחב ציבורי יותר רחב בנושא הזה,
איזשהו שטח פתוח ,ואתה היית שותף למהלך הזה .ככה שבסופו של דבר ,נכנסה חברה
נוספת ,והמשיכה את פרויקט הבינוי .עכשיו ,בוודאי שיש בעיות ,הניהול של העיר הוא מחייב
אותנו כל הזמן להסתכל על השטח ,להסתכל על הסביבה ,ולתת מענה למצוקות ולבעיות
שמתעוררות בשטח בנקודת זמן כזאת או אחרת ,בוודאי שיש בעיות של תנועה ,יש בעיות של
חנייה ,ובוודאי שאנחנו גם פה שוקדים לא מאתמול על חשיבה לגבי התוכניות שיכולות לתת
מענה לבעיות של תושבי האזור .הנושא הראשון שאנחנו מנסים לקדם אותו זה הנושא של
תב"ע שתאפשר פריצה של דרך נוספת לאזור  ,333אם זה לאזור של יד יצחק ,או ל ,333-וזה
נושא שמקודם בתב"ע שאנחנו מקדמים בוועדה המחוזית .זה נקודה ראשונה ,הנושא השני,
מתקיימת עבודת מטה ,ושוב עבודת מטה ,ואני חושב שעבודת המטה היא מאוד מאוד
חשובה ,לשנות את הסדרי התנועה שם באזור וליצור אפשרויות למפרצי חנייה יותר טובים,
ולהגדלת מספר החניות במקום הזה ,אני הייתי שם אישית ,בשבועיים שלושה האחרונים,
ביקרתי שם כמה פעמים ,נפגשתי עם תושבים ,יועצי התנועה עשו שם ספירות תנועה ,בדקו
את כל הכניסה והיציאה לשכונה ,מאיפה יוצאים כלי הרכב ,מאיפה נכנסים כלי הרכב,
והעלו מספר פתרונות ,כולל הפיכת המקום ,או הלופ לאזור חד סטרי ,כולל הרחבה של
חניות ,אנחנו עכשיו עוסקים בגיבוש ההסדרים בפן הסופי שלהם ,ואנחנו נעשה כל מאמץ
להקצות כמה כסף שיידרש ,לא רק  1.3מיליון ,אם יידרשו  2מיליון ,אם ידרשו יותר ,נעשה
כל מאמץ כדי לתת אפשרות לשיפור איכות החיים בשכונה ,כי מבחינתי זו שכונה חשובה,
אנחנו רוצים בהצלחתה ,היא הייתה הרבה מאוד שנים אתר בנייה ,הוקם שם לאחרונה גם גן
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לרווחת התושבים ,ונעשה כל מאמץ כדי לשפר שם את כל מה שניתן לשיפור .יש עבודה
שמנכ"לית העירייה מובילה אותה ,גם היא הייתה בשטח כמה וכמה פעמים ,ובסופו של דבר,
אני מקווה שבאמת נוכל לתת את המענה הנכון לכל מצוקה.
עופר בביוף – חבר מועצה :יש לוח זמנים ,אדוני ראש העיר?
משה סיני – ראש העיר :בוודאי ,אנחנו כבר ,לדעתי תוך חודש ,חודש וחצי.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :מחר וועדת התנועה,
משה סיני – ראש העיר :מחר וועדת תנועה אמורה להסדיר שם שיפורים ,נכנס לחד סטרי,
נכנס לבניות חניות חדשות ,נכנס לקיצוצי מדרכות איפה שאפשר מבחינה בטיחותית לעשות
שם יותר חניות ,אנחנו בקשר עם הגורמים השונים במקום הזה ,עם תושבים שלמעשה הם
מלווים אותנו בנושא הזה ,ואני בטוח שאנחנו ניתן איזשהו כיוון מאוד מאוד חיובי לשכונה,
ככה שבסופו של דבר ,באפשרויות שעומדות לנו ,נוכל לשפר שם את איכות החיים .בנושא של
המרחב של כל האזור הזה ,בכלל ,כל מרחב העיר ,אנחנו מתכננים אותו באמת כמקום
שבמסגרת הפרויקט שאנחנו עושים ,החזרת עטרה ליושנה ,זה חידוש ושדרוג פני מרכז העיר,
אנחנו מקימים שם כמובן היכל תרבות חדש ,חשוב מאוד לתושבים שלנו ,לא חשוב באיזה
שכונה הם חיים ,שיהיה היכל תרבות נכון ,יפה ,משודרג ,שיהנו שמה ,אנחנו מקדמים שמה
גם היכל מוזיקה ,עם מוזיאון מוזיקאלי ,עם אולם של  222מקומות ,עם קונסרבטוריון חדש
שישרת תלמידים מכל שכונות העיר ,גם זה דבר חשוב ,נכנסנו גם לשדרוג הספרייה
המקומית ,בעלות של כמה 1.3 ,מיליון שקל בערך? כולל מעלית ,כולל שינוי חזיתות ,אנחנו
נשפר גם את הפארק שם שנמצא שמה באזור ,וכל זה מאוד מאוד קרוב לשכונה ,וזה מהווה
גם ,משמש גם מבנה ציבור לתושבים עצמם ,ככה שכל המרחב הזה ,אנחנו מתכננים גם,
דיברנו על מדרחוב ,שגם יאפשר תנועה בתוך המרחב בצורה יותר בטוחה לתושבים ,בניין
עירייה שיוקם ,שעליו אתה דיברת ,יש שמה מרתף חנייה ,בסביבות  322מקומות ,שאני כבר
קובע ,וכבר הנחיתי את הגורמים המקצועיים לאפשר חנייה חינם במרתף הזה ,החל משעה
מסוימת בערב ,אחרי שלמעשה נגמרת הפעילות בעירייה ,ישמש משעות הערב עד הבוקר,
למעשה ,כמקום חנייה אפשרי להרבה מאוד תושבים שיוכלו לחנות ,אם ירצו ,כמו שזה נעשה
בתל אביב ובמקומות אחרים ,ויש חניונים ציבוריים גדולים שעומדים משעה מסוימת עד
הבוקר לרשות התושבים בחינם ,בלי אפילו תשלום .כל הדברים האלה ,כמכלול ,אמורים
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להביא ,שלזה מתחברת טיילת צלילי המוזיקה ,שגם זה פרויקט אסטרטגי בינלאומי ,לדעתי,
באים לי מכל הארץ ללמוד את הפרויקט הזה ,כל הדברים האלה כמכלול ,אני חושב
שיוצרים גאווה גדולה מאוד לעיר ,גם לתושבים שגרים שם באזור ,ונכון שיש בעיות בכל
מקום ,אין כמעט שכונה שאין בה בעיות תנועה ותחבורה ,אנחנו במשאבים שקיימים ,אנחנו
מנסים לתת מענה ,כמו שנכנסנו לשכונת דניה ,זו השכונה שעופר היה גר בה ,אתה כבר לא גר
שם ,אבל גם שם נתנו.
עופר בביוף – חבר מועצה :מכיר מה קורה כל יום.
משה סיני – ראש העיר :אז גם שם ניתנו פתרונות חנייה ,באזור ,יש לנו הרבה מאוד בעיות
תנועה גם בציר ז'בוטינסקי ,אתה גם יודע על זה ,אז לאחרונה הייתי אצל קרן טרנר,
סמנכ"לית משרד התחבורה ,והיא אמרה לנו שהפרויקט הראשון שיוצא בתקציב המדינה
לשנת  2213זה יהיה הכיכר שלמעשה ,הכיכר העליונה שאנחנו רוצים לעשות שמה ,ואני
מקווה שנוכל לקדם אותה .אני ביקשתי הקדמת מימון ,לא נתנו לנו את זה כרגע ,אבל היא
הבטיחה לי במפורש שזה יהיה המוקד המרכזי.
עופר בביוף – חבר מועצה :אחרי אישור תקציב המדינה בעצם.
משה סיני – ראש העיר :כן ,כן ,זה אמור להיות בסוף יולי ,משהו באזור הזה .ולמעשה ,גם
את הנושא של פינוי המקום שרזי מדבר עליו ,אני בעד ,אני מאוד בעד ,אני אפילו מעודד את
זה ואני אשמח לעשות את זה ,ואני חושב שגם אנחנו במגעים עם המנהל בנושא ,איך אפשר
לשחרר את השטח הזה ,נשמח מאוד,
רזיאל אחרק – חבר מועצה :לא לבנות שם בניין.
משה סיני – ראש העיר :אני לא יודע ,יכול להיות שלבנות ,יכול להיות שלא לבנות.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אבל ככה צפוף.
משה סיני – ראש העיר :סליחה,
רזיאל אחרק – חבר מועצה :שטח חום.
משה סיני – ראש העיר :רגע ,דקה.
עופר בביוף – חבר מועצה :לא ,הוא רומז לך שהוא רוצה לבנות בניין.
משה סיני – ראש העיר :אז אני אומר ,יכול להיות שבמסגרת,
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עופר בביוף – חבר מועצה :במקום שנדון בזה ,מה הצרכים האמיתיים ,אז ראש העיר כבר
רומז שהוא הולך לבנות בניין.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :שטח חום אבל.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :לא הכל חום.
משה סיני – ראש העיר :לא הכל חום ,גם כשרוצים להרחיב חניות ,ניתן להרחיב חניות,
סליחה ,ניתן להרחיב חניות בכל מיני קונסטלציות ,אפשר להקים מרתפים ,אפשר לעשות
הרבה מאוד דברים ,אפשר לעשות מבנה ציבור בקומות ,הכל אפשר לעשות ,סליחה .אני לא
פוסל שום אפשרות.
רזיאל אחרק... :
משה סיני – ראש העיר :סליחה ,אני לא פוסל,
רזיאל אחרק – חבר מועצה :גם ככה רע להם.
משה סיני – ראש העיר :אבל אתה מפריע לי ,אתה רואה ,אמרתי לך ,אתה מפריע לי ,זה לא
פינג פונג של שאלות ותשובות.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :כשאתה תסיים אני אתחיל.
משה סיני – ראש העיר :דיברת את כל הדיבורים שלך ,אני עכשיו רוצה לדבר את הדיבורים
שלי ,למה אתה מפריע לי? אתה רואה ,אתה לא יכול לשבת אפילו שבע דקות.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אני פשוט המשכתי את מה שהוא אמר.
משה סיני – ראש העיר :לא ,אל תעשו לי ככה ,אתם בעצמכם לוקחים את הזמן.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :הוא אמר משהו ,אני המשכתי.
משה סיני – ראש העיר :לכן ,לכן ,מאחר והשטחים האלה הם לא רק שטחים שלנו ,אנחנו
צריכים לשבת עם המנהל בתחום הזה ,וכל פתרון יצירתי ,שגם ייתן מענה לתושבים ,גם ייתן
מענה לפתרון בעיות של חנייה ,וייתן אפשרות גם ריאלית לפנות את האנשים שם ,כי הם
יכולים גם לשבת שם הרבה מאוד זמן ולא להתפנות ,מה ,אנחנו צריכים גם ליצור איזשהו
תמריץ לתושבים שם גם להתפנות .לכן כל הדברים האלה נדונים כרגע במהלך עם המנהל,
במסגרת עבודת מטה מקצועית ,ואני חושב שבסך הכל בעוד זמן לא רב ,לאחר שנכנס באמת
לפעילות באזור ,בהשקעה של כספים עירוניים ,שאנחנו נקצה אותם ,בעיקר בתחום הזה של
הסדרי תנועה וחנייה חדשים ,אנחנו נוכל לתת כיוון חיובי לשכונה ,שבסך הכל הייתה בעבר
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שכונה של פינוי בינוי ,וכמו שאמרתי ,היא נתקעה די הרבה זמן ,היום היא נמצאת בתנופה
של בינוי ,אני מקווה שלאחר שהיא תסתיים ,נטפל גם בכל הדברים הנוספים שמתחייבים
מטבע הדברים ,והתושבים גם יקבלו את איכות החיים כמו שהם באו לפה וייחלו לאיכות
חיים כזאת .ואני חושב שבכוחות משותפים וביחד נוכל לעשות את המיטב למען תושבי
המקום הזה .והנושא הזה חשוב לנו ,הוא מהותי ,אנחנו בקשר שוטף עם תושבי המקום,
ונעשה את הכל ,נכון ,אירית? כדי שנטפל בהם בצורה החיובית והטובה ביותר ,ואני חושב
שמגוון הפתרונות ,שאגב ,גם דובר איתם ,עם תושבי השכונה ,הם בכיוון שלנו.
עופר בביוף – חבר מועצה :אז על מה קמה זעקת התושבים בחודשים האחרונים? אני מבין
שעכשיו מטפלים,
רזיאל אחרק – חבר מועצה :סיימת ,משה?
משה סיני – ראש העיר :רגע ,הוא שאל שאלה.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אבל סיימת?
משה סיני – ראש העיר :בגדול ,סיימתי.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :לא ביקשתי לדבר.
משה סיני -ראש העיר :לא ,בגדול ,אלא אם כן,
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :אני לא,
משה סיני – ראש העיר :אה ,את עוד לא דיברת ,בבקשה ,כן.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :אני רוצה רק להגיב להערה שלך ,שכאן קצת הואשמתי,
חדשה מול ישנה .אז אני מקווה שתחזור בך ,כי ההנחיה היא שבעיקרון לא נכנסים לשכונות
בכלל ,לא רק בזה ,גם בוותיקה ,ורק למעט באותם מקרים שיש ,כמו שכתבתי ,שיש תלונות
שמישהו מתלונן שיש חנייה כפולה ,או שרכב חונה על מדרכה ולא מאפשר מעבר להולכי רגל
או עם עגלה ,אלה המקרים היחידים .האכיפה היא בעיקר בצירים הראשיים ,בכל העיר .אבל
ההנחיה הזאת קיימת ,וכנראה ,אני לא מכירה את המכתב ,אבל אם אתה מקריא אותו ,הוא
כנראה מכתב קיים ,אבל כנראה שרשות החנייה פעלה בניגוד להנחיות האלה ,והגברת
קיבלה פשוט תשובה .אבל אלה ההנחיות בכל השכונות ,גם ברש"י ,וגם בעצמאות ,וגם
בשילה.
משה סיני – ראש העיר :שנייה ,עופר קיבל את רשות הדיבור.
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אירית נתן – מנכ"לית העירייה :אז רק ברשותך ,אל תנפנף בסך מכתב ,בלי שום כיסוי.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אז אני אגיד לך מה ,בואי אני אקריא לך איזה רחובות את כן
אישרת או לא אישרת,
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :אישרתי את כל הרחובות ,זה לא רלוונטי המכתב הזה.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :עצמאות ,את כל הדוחות שרק אפשר לתת ,וולפסון ,כמעט
כולם ,מלצור ,עמוסי ,אבן גבירול ,רמב"ם ,חזוני ,עליזה בגין ,שבזי ,רבי עקיבא ,סעדיה גאון,
גיבורי ישראל ,חתוכה ,השריון ,רכב ,הלח"י ,אפק ,יוסף מלאכי ,שבזי ,שלמה המלך,
החמישה ,זכריה משה ,עופרה מוזס ,מרבד הקסמים ,חשמונאים ,יבניאלי ,יהודה הלוי,
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :אתה מקריא ,אתה יודע ,אני אגיד לך מה אתה מטעה,
אתה מטעה ,כי זה הכחול לבן שבזמנו העלינו את זה לאישור המליאה.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אבל אני לא הפרעתי לך.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :לא ,אתה כן ,כי אתה מטעה ,אתה מטעה ואתה משתמש
בזה בכל העיר ,עכשיו אני מבינה על מה מדברים.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אני מקריא לך את סדר העבודה ,תוכנית העבודה,
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :שזה סדר העבודה ,שזה אתם אישרתם כחול לבן.
רזיאל אחרק – חבר מועצה:

חמישי למאי  ,2213תוכנית העבודה .זה תוכנית העבודה,

בבקשה ,זה הדו"ח שיוצאים איתו הפקחים ,עם זה תוכנית עבודה שלהם.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :אבל לא לעשות דוחות ,איפה כתוב לך לעשות דוחות? א',
זה לא שלי ,זה של רשות החנייה ,אז אל תטעה.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :את אמרת קודם,
משה סיני – ראש העיר :לא ,זה לא בסדר מה שאתה עושה ,זה ממש הטעיה של הציבור.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :הפקחים ,בדיוק ,זה הטעיה.
משה סיני – ראש העיר :אתה אמרת משפט שזה מה שהיא נתנה הנחיה ,וכדאי שתחזור בך.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אני אקריא,
משה סיני – ראש העיר :אתה תשמע את זה בפרוטוקול.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :זה שפקחים מסתובבים זה לא עושים דוחות.
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משה סיני – ראש העיר :לא ,רזי ,אני מציע לך לחזור בך ,כי אתה אמרת משפט שהוא לא
נכון ,שהיא הנחתה על פי הרחובות האלה ,ואתה מקריא דף אחר .כדאי שבאמת קצת,
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :א' ,הפקחים יכולים להסתובב ,הם לא עושים,
משה סיני – ראש העיר :לפעמים גם אתה עושה טעויות,
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אם אני אעשה טעות ,אני אתקן.
משה סיני – ראש העיר :אז בבקשה ,כדאי שתחזור בך ,לא ,אני ממליץ לך ,אני ממליץ לך,
אל תחפש רגע עכשיו לצידוקים .בוא ,תיקח את הנייר שהקראת ,אתה נתת לזה כותרת שזה
הנחיה של מנכ"לית העירייה ,וחבל ,כדאי שתחזור בך ,כי אתה פשוט הטעית פה את
האנשים ,וזה חבל ,חבל .לא ,אני אומר לך מאחר ואני רוצה בטובתך ,ואתה בן אדם שבאמת,
בוא תדבר באמת לעניין ,אז אם טעית פה ,תגיד שטעית ,אני לא התביישתי להגיד ,פשוט היה
כאן איזושהי קונסטלציה ,אם חשבתי שאני טועה ,אמרתי שאני טועה .אבל ברגע שאתה
אומר שמנכ"לית העירייה ,ואתה אומר ,הנה ,זה הרחובות שאת הנחית לתת ,זה מה
שאמרת ,זה מה שאני שמעתי ,שאת הנחית לתת דוחות ברחובות זה וזה וזה וזה ,והקראת
במרץ רב את כל הדוחות שמנכ"לית העירייה ,כאילו ,לכאורה ,הנחתה ,וזה לא כתוב ככה,
והיא לא הנחתה ככה .אז אני ממליץ לך שתחזור בך ,לא יקרה לך שום דבר ,אני חושב שזה
גדולה של בן אדם שיחזור בו.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אני לא חוזר בי.
משה סיני – ראש העיר :אז אתה רוצה להסביר את זה.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אתה ממליץ לי מה לעשות,
משה סיני – ראש העיר :אני ממליץ לך.
רזיאל אחרק – חבר מועצה:

אני לא חוזר בי ,אני מוכן שהיא תעשה עם משפט שאמרתי

לגבי ההנחיות שלה מול יניב ,ומול בועז,
משה סיני – ראש העיר :שתתבע אותך ,מה?
רזיאל אחרק – חבר מועצה :תעשה מה שאתה חושב.
משה סיני – ראש העיר :לא ,שהיא תתבע אותך אתה רוצה?
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אם היא חושבת שהוצאתי את דיבתה רעה ,האפיק המשפטי,
משה סיני – ראש העיר :בוא ,חבל ,אל תתעקש על זה.
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רזיאל אחרק – חבר מועצה :אני לא חוזר בי,
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :יש גם יושרה ,אני לא הולכת לבית משפט.
משה סיני – ראש העיר :לא ,היא לא תתבע אותך ,אבל בוא לפחות תגיד שהתבטאת בצורה
לא נכונה .תתקן ,רזי ,רק תתקן.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אני לא מתקן.
משה סיני – ראש העיר :תתקן.
(מדברים יחד)
משה סיני – ראש העיר :טיפה ,רק תתקן ,אתה הקראת כאילו זה.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :אבל אתה לא חייב ,עזוב ,סיני ,הוא לא חייב.
משה סיני – ראש העיר :חבל ,כי אני מעריך אותו ומכבד אותו ,אז בוא ,רק שיתקן את
העניין הזה.
(מדברים יחד)
משה סיני – ראש העיר :רק תתקן ,אמרת דבר אחד שלא נכון ,לא ,אבל אתה מוכן לתקן
אותו? זה לא יפה ,זה לא נכון .זה לא ראוי ,זה לא ראוי להציג מסמך ככה ,שכאילו כפקודה
של מנכ"לית העירייה ,תלכו תעשו דוחות ברחוב הזה והזה והזה ,שלא היו דברים מעולם.
אבל חבל .אבל למה אתה לא מוכן לחזור בך? אתה חבר מועצה ,חבל.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אבל זה עובדה.
משה סיני – ראש העיר :לא ,זה לא מתאים ,רזי ,זה לא מתאים ,לא מתאים כחבר מועצה,
כסגן ראש עיר ,זה ממש לא בסדר .לפחות תגיד ,לא ,מה זה לא סאגה? אתה הקראת משפט
כאילו היא נתנה הנחיה ,אחרי זה זה פוגע בדימוי של העיר ,זה חבל סתם ככה ,חבל שאתה
סתם פוגע ,חבל שאתה פוגע בעיר ,חבל שאתה פוגע בעיר ,אתה אומר ,מצטט אשת ,בעלת
תפקיד בכיר בעירייה ,לשיטתך ,שנותנת הנחיה שהיא לא קיימת ,למה אתה אומר את זה?
לפחות תגיד ,במסמך הזה טעיתי ,או לא התכוונתי ,או סליחה ,ציטטתי לא נכון .תגיד רק
את זה ,אתה תצא גדול בעניין הזה ,אני אומר לך ,חבל.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :תודה על הציונים.
משה סיני – ראש העיר :לא ,חבל .זה לא ציונים ,זה לא יפה.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :סיני ,אני חייבת גם לך ,רגע ,רגע ,עופר ,מאחר וכאן אני
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מעורבת ,רזי ,רק לידיעתך ,ואתה יודע את זה ,ושוב ,אתה פשוט מטעה ,אני יודעת שאתה
מטעה ,פה מקליטים אותך זה נהדר ,אוקי ,מי שמבטל דוחות ,ככל שמבטלים דוחות ,זה רק
התביעה העירונית ,אני לא מעורבת בשום תהליך ,לא יושבת עם שום יועץ משפטי אף פעם,
ופרומה פה ויכולה להגיד לך ,אז אל תטעה ,לא את הציבור ולא את חברי המועצה.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אני אמרתי,
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :כן ,אמרת שהיא מבטלת דוחות ,היא לא מבטלת שום
דו"ח.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :רגע ,בואו ,הפרוטוקול כאן מוקלט ,לא זה מה שאמרתי,
דיברנו על ההנחיה איפה לתת את הדוחות.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :אתה יכול לבדוק עם יניב.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :רגע ,סליחה ,אני בדקתי.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :אבל זה לא מה שהקראת ,זה לא מה שהקראת גם.
רזיאל אחרק – חבר מועצה:

הדוחות אמרתי ,לא אמרתי שהיא ביטלה ,תראי מה

הקראתי ,את כנראה לא ,אתם לא מקשיבים.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :אמרת שאני ביטלתי דוחות.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :לא ,אמרתי ,תביאי את הדו"ח ,זה מה שהיא כתבה.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :בסדר ,זה בסדר ,להעביר ליועצת.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אמרתי שביטלת? איפה זה כתוב? תראי לי איפה אמרתי .אני
אמרתי,
(מדברים יחד)
רזיאל אחרק – חבר מועצה :בואי תקשיבי ,אני אמרתי ,ואני בטוח שגם ביטלו את הדו"ח,
זה מה שאמרתי.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :ממש לא בטוח ,תבדוק את זה עם היועצת המשפטית.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אני ,תקשיבי טוב ,אני אומר ,אני בטוח שביטלת ,כי את אין לך
סמכות ,ואת לא יכולה לבטל ,את כן יכולה ,את כן יכולה להמליץ,
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :לא ,לא .הנה ,פרומה פה והיא תגיד לך.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :לא אמרתי אם את רוצה ,אמרתי את יכולה.
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אירית נתן – מנכ"לית העירייה :אני לא יכולה להמליץ ,אני לא יכולה להמליץ.
משתתף בדיון :אדוני ראש העיר ,אני יכול להגיד משפט?
משה סיני – ראש העיר :עזוב ,אל תגיד ,לא ,לא.
משתתף בדיון :עקב מצבי הסוציאלי ,נתנה הוראה לרשות החנייה לבוא לקראתי בכל מה
שהם יכולים .כן ,גם את ההנחיה הזאת היא נתנה.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :טוב ,בואו נתקדם הלאה .לגבי ההצעה שלי ,אני רוצה להעלות
אותה ,בבקשה.
עופר בביוף – חבר מועצה :רגע ,אבל לפני ההצעה.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :קודם כל חשוב ,קודם כל משה,
משה סיני – ראש העיר :לא ,אני לא חושב שאפשר להעלות הצעה באמצע דיון.
רזיאל אחרק – חבר מועצה:

זה על סדר היום ,אפשר .משה ,קודם כל ,קודם כל ,משה ,

אני רוצה שתבין דבר אחד ,שום דבר פה לא אישי ,קודם כל ,שום דבר פה לא אישי ,כל מה
שאמרתי ,אני אומר כאן על השולחן ,זה שום דבר לא אישי .באמת ,הכל ברמה העניינית,
ואני רוצה להעלות את זה להצבעה,
עופר בביוף – חבר מועצה :שנייה רגע ,אירית ,סליחה .סיני ,אני,
(מדברים יחד)
רזיאל אחרק – חבר מועצה:

זה לא שינוי ,זה הצעה לסדר.

עופר בביוף – חבר מועצה :זה הצעה לסדר ,היא יכולה להיגמר בהחלטה ,בסדר גמור .אני
רק רוצה ,סיני ,אני רק רוצה ,שוב ,אני פחות בקיא בכל הסיפור הזה ,אני הבנתי ,שמעתי ,זה
היה מעניין מבחינתי להבין את התהליכים ,אני ,סליחה רגע ,פרומה .אני רוצה אבל להבין
משהו אחד ,בכלל מכיוון אחר לאותה סוגיה ,כי מבחינתי ,מה שאני שומע פה ברקע זה דפוס
פעולה שחזור לא מעט בעיר בשנים האחרונות ,יש פה מצוקת חנייה שאתם אומרים שאתם
מודעים לה ,והיום אתם פועלים למיגורה ,בסדר? עושים וועדת,
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :בכל הארץ יש בעיות חנייה.
עופר בביוף – חבר מועצה :שנייה ,אני לא אמרתי כל הארץ ,אני בחרתי לגור בראש העין ,לא
מעניין אותי כל הארץ ,שכל הארץ תתפוצץ עם החנייה ,אני רוצה שבראש העין יהיה טוב .אני
פה .עכשיו ,גם פה יתושים ,יש בכל הארץ ,יש גם בראש העין ,גם קרפדות יש בכל הארץ,
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כנראה גם פה.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :שלנו יותר טובות.
עופר בביוף – חבר מועצה :היא עונה לי עם יתושים ,באמת ,עזבו את זה עכשיו.
(מדברים יחד)
עופר בביוף – חבר מועצה :עזבו עכשיו ,אנחנו נגיע לטיילת ונדון בה .עכשיו אני רק רוצה,
באמת משהו אחד ,אדוני ראש העיר ,כי מה שעולה,
(מדברים יחד)
משה סיני – ראש העיר :איפה אנחנו ,באיזה סעיף?
עופר בביוף – חבר מועצה :תן לי רגע לדבר.
משה סיני – ראש העיר :היינו בחנייה.
עופר בביוף – חבר מועצה :במצוקת החנייה .רגע ,אני לא מבין ,כל רגע מישהו מפריע .אני,
אדוני ראש העיר ,מבחינתי ,במה שנאמר פה ,יש חזרה על דפוס עבודה קבוע של העירייה
בשנים האחרונות ,ודפוס העבודה הזה אומר את הדבר הבא ,יודעים שישנה בעיה ,כי אתה
אומר לבד ,אנחנו יודעים שיש מצוקת חנייה ,ולא מהיום ,אנחנו יודעים שיש זעקת תושבים,
ולא מהיום ,אנחנו יודעים שמחלקים דוחות לתושבים ,ולא מהיום ,ועכשיו כינסנו ועושים
וועדת תחבורה ,ונפגשתי עם תושבים והולכים להקצות כסף והכל טוב ויפה .ואני שואל ,למה
כל פעם הדברים נכנסים לעבודת מטה ,שהיא ברוכה ,רק אחרי שהתושבים זועקים חודשים
ויותר ,רק אחרי שמופעל לחץ ציבורי ,למה לא עובדים הפוך? באים ואומרים ,יודעים שיש,
חבר'ה ,אל תבואו בכלל לדרוש ,אנחנו באים אליכם בשביל ליזום את הפעולות האלה ,למה
אנחנו עובדים תמיד רק אחרי לחץ ציבורי ,רק אחרי צעקות מהשטח.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :מי זה אנחנו?
עופר בביוף – חבר מועצה :אנחנו זה עיריית ראש העין ,אנחנו עדיין חלק מעיריית ראש העין.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אני מתכנן מראש.
עופר בביוף – חבר מועצה :אני כרגע ,כולנו בצד של העירייה .עיריית ראש העין ,בסדר?
עיריית ראש העין ,משה ,אני אומר את זה באמת עכשיו ,לא בשביל להתריס ,זה דפוס
עבודה ,אני ניתחתי הרבה מאוד מצבים ופעולות שהיו בשנתיים שלושה האחרונות ,ולא
בחצי שנה ולא בגלל בחירות ,ורואים כל הזמן שדפוס העבודה הזה חוזר על עצמו ,למה
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אנחנו לא משקימים ואומרים ,ניגש לדברים האלה ולא נחכה שבכלל הציבור יעלה אותם,
הרי אנחנו מכירים מה קורה בעיר ,אני משוכנע שאירית נתן שמסתובבת בעיר מכירה טוב
מאוד ,למה הדברים האלה מגיעים רק אחרי לחץ ,צעקות ,זעקות ,עיתונות והשתוללות
בישיבות מועצה .אני א ומר ,וזה דפוס פעולה שחוזר.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :במיוחד כשיש לך תב"רים שאישרנו אותם בוועדת הכספים
לפתרון הבעיות .אני לפחות אישרתי את זה גם ב 2212-וגם ב .2211-הפתרון של החיבור ל-
 ,333יש לך את תב"ר  ,3/2חצי מיליון שקל שאישרנו אז ,שהתחננתי לכסף בשביל למנוע את
הכאוס שהיה פה לפני שבועיים ,וגם את התב"ר שהוא מספר  322ויש גם  ...כאילו ,יכולנו
לעשות את זה ,סיני.
משה סיני – ראש העיר :אז אנחנו עובדים על התב"ע הזאת ,אתה יודע בעצמך שתב"ע זה
כמה שנים .זה לא ויכוח בינינו ,הבנתי.
עופר בביוף – חבר מועצה :אני לא נכנס לפריט כזה או פרט כזה.
משה סיני – ראש העיר :בסדר ,אז אני אענה לך ,בוא ,אתה רוצה לקבל תשובה מפי?
עופר בביוף – חבר מועצה :בוודאי.
משה סיני – ראש העיר :תראה ,הניהול של עירייה צריך בו הרבה מאוד חזון ,הרבה שאר
רוח ,הרבה יצירתיות ,הרבה דמיון ,עיריית ראש העין עושה פרויקטים בהיקפים של מאות
מיליונים של שקלים ,פרויקטים מבורכים ,עם עבודת מטה נכונה ,עם חשיבה נכונה ,את
התוצאות אתה רואה אותם בשטח ,אתה בעצמך רואה את השינויים בעיר ,אתה בעצמך,
עופר בביוף – חבר מועצה :מה זה קשור ...
משה סיני – ראש העיר :לא ,לא ,אז אני מסביר לך,
עופר בביוף – חבר מועצה :לא אמרתי כל פרויקט ,אמרתי יש פרויקטים.
משה סיני – ראש העיר :אבל אתה מפריע ,אני שמעתי אותך ,אני עונה לך ,בסדר.
עופר בביוף – חבר מועצה :לא ,אתה עונה לי על משהו אחר.
משה סיני – ראש העיר :אני עונה על מה שאני חושב שאני צריך לענות ,אתה שואל מה
שאתה שואל ,ואני עונה מה שאני עונה ,זה בסדר גמור .אתה שואל ואתה עונה] ,או שאתה
שואל ואתה לא רוצה לקבל תשובה,
עופר בביוף – חבר מועצה :אני רוצה מאוד לקבל תשובה ,אמיתית.

122

פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין מס'  21/38מיום 31/2/8/31

משה סיני – ראש העיר :אז אני ,כחלק מהתשובה ,תשמע גם את הדברים הכלליים ,כי אני
צריך להכניס אותם בפרספקטיבה מסוימת ,אני לא יכול להתייחס נקודתית ,אני צריך
להסתכל ,כי אתה שואל ,אתה שואל נקודתית על דברים כאלה ,אני חייב להרחיב את העוגה.
עכשיו ,אני בא ואומר לך שאתה בעצמך יודע ,אנחנו נותנים הרבה מאוד פתרונות ,גם בתחום
של הנוער ,נתנו פתרון למרתף ,ונתנו פתרון לתנועות הנוער ,ונתנו פתרון ,הנה ,אתה ,זה
תחום שמדבר ללבך ,ואנחנו נותנים פתרונות בנושאים,
עופר בביוף – חבר מועצה :כל תחום בעיר מדבר לליבי ,תתפלא ,אדוני ראש העיר.
משה סיני – ראש העיר :לא ,אבל אתה מפריע לי .אבל אני אמרתי משהו חיובי ,אמרתי
משהו חיובי לגביך .אז לכן ,אני אומר ,העשייה היא עשייה נמשכת ,רואים את ההצלחות,
רואים אותה בשטח ,ונכון ,כחלק בלתי נפרד מהפעילות ,סליחה ,זה מפריע ,יש פה דיון אחד,
דיון שני ,דיון שלישי ,דיון רביעי ,ארבעה דיונים ,שמונה אנשים.
(מדברים יחד)
משה סיני – ראש העיר :בכל מקרה ,מטבע הדברים ,סליחה ,אתה יכול להוכיח ,סליחה,
אנחנו לא עוסקים כאן בדיון הוכחות בבית משפט ,אתה יכול להביא ,סליחה ,אתם מפריעים
לי .אז אנחנו ,אז אני מסביר ,אנחנו באים ואומרים כדלקמן ,יש הרבה מאוד פרויקטים
שמתבצעים ,חשיבה וחזון ותכנון בראייה קדימה ,ומטבע הדברים ,גם יש נושאים שעולים
בציר הזמן ,וצריכים לתת להם פתרונות ,זה דבר מאוד מאוד טבעי בפעילות עירונית ,אני לא
מבין מה אתה זה ,ואם יש ,וזה יפה,
עופר בביוף – חבר מועצה :למה הם מתעוררים רק אחרי לחץ ציבורי?
משה סיני – ראש העיר :אבל הם מתעוררים ,סליחה ,עופר ,אנחנו לא במעבדה סטרילית,
יש תושבים ,יש דרישות ,יש שינויים ,אתה יודע בעצמך ,סליחה .יש שינויים ,העולם משתנה,
העיר משתנה ,הנסיבות משתנות ,תמיד יש דברים שבמעלה הדרך לפסגה ,אתה גם פותר את
הבעיות והקשיים במעלה.
עופר בביוף – חבר מועצה :אין ויכוח ,אבל אתה לא ענית לי על השאלה .אני אומר ,יש
שינויים זה ברור ,וצריך להתמודד איתם וזה ברור ,שנייה ,שנייה ,אבל לא יכול להיות,
משה סיני – ראש העיר :טוב ,בואו נמשיך הלאה.
עופר בביוף – חבר מועצה :לא ,אבל לא יכול להיות שתושבים באים ואומרים ,יש לנו בעיה,

123

פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין מס'  21/38מיום 31/2/8/31

מתעלמים ,רק אחרי שמופעל לחץ ציבורי,
משה סיני – ראש העיר :אז זה התיאוריה שלך ,בסדר.
עופר בביוף – חבר מועצה :אה ,זה תיאוריה?
משה סיני – ראש העיר :זה תיאוריה שלך ,בסדר ,הכל יכול להיות ,גם שעובדים יש מצוקות
ותושבים מעלים  ,וזה בסדר גמור ,ואז פותרים את המצוקות האלה ,נקודה.
עופר בביוף – חבר מועצה :רק אחרי לחץ ציבורי.
משה סיני – ראש העיר :אז גם אחרי לחץ ציבורי ,מה לעשות? יש לחץ ציבורי ,אנחנו
עירייה ,יש גם ממשלה.
עופר בביוף – חבר מועצה :אתה צריך להגיד היום לתושבים ,אתה יכול לצאת עם הבשורה
הזאת,
משה סיני – ראש העיר :אל תוציא לי מילים ,אתה תגיד מה שאתה רוצה.
עופר בביוף – חבר מועצה :בבשורה הזאת אתה יכול לבוא לתושב ולהגיד לו ,תפעיל לחץ
ציבורי ,תצליח לקבל את מה שאתה רוצה ,וזה בסדר גמור ,זה שיטה.
משה סיני – ראש העיר :אוקי ,מצוין .זה שיטה שלך ,כן .טוב ,כנס מתגייסים ,בבקשה.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :רגע ,הלו.
משה סיני – ראש העיר :כן ,מה אתה רוצה להעלות?
רזיאל אחרק – חבר מועצה :העליתי הצעה.
משה סיני – ראש העיר :כן ,מה העלית?
עופר בביוף – חבר מועצה :תקריא את ההצעה,
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אז ההצעה שלי ככה,
משה סיני – ראש העיר :רגע ,אני רוצה לרשום את ההצעה שלך ,כן.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :להקים וועדה כבר השבוע ,אני אהיה חבר בה ,אפילו שני חברי
אופוזיציה ,חברי מועצה שיהיו בה ,ותהיה מורכבת מיועץ תנועה ,נציג התושבים ,הנדסה,
ברור ,מהנדס העיר ,וועדה שתדון במכלול הפתרונות של החנייה והשטחים הציבוריים ,מענה
לשטחים הציבוריים מסביב למתחם הזה של גלוסקא ,הסופר והעצמאות.
משה סיני – ראש העיר :כן.
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רזיאל אחרק – חבר מועצה :להקים אותה כבר במהלך השבוע הקרוב ,אתה יכול לבחור את
הנציגים שלה עכשיו ,אני אקבל את זה בברכה.
משה סיני – ראש העיר :כן.
רזיאל אחרק – חבר מועצה:

תב"ר על סך  1.3מיליון שקל ,אני מבקש עכשיו להעלות,

לטובת פתרון בעיות החניות הפיזי ,עכשיו ,אד הוק ,במתחמים שכבר אפשר לתת פתרון.
משה סיני – ראש העיר :כן.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :ולהתחיל כבר השבוע במשא ומתן במסגרת הוועדה ,וועדה של
סעיף אחד ,שתנהל משא ומתן אינטנסיבי עם שלושת המשפחות שמחזיקות שם בקרקע,
משה סיני – ראש העיר :איך אתה יודע שלוש?
רזיאל אחרק – חבר מועצה :יש שם שלוש או ארבע ,אתה יודע ,אני מעריך ,זה בין שלוש
לארבע משפחות מקסימום שיושבות בקרקע הזו ,אולי אפילו אחד מהם זה משפחה אחת
שמחולקת לשניים .להגיע איתם לאיזשהו הסדר כספי ,אם אפשר ,בליווי המחלקה
המשפטית ,עם פרומה .ואם לא ,תוך חודש להתחיל בהליך משפטי לפנות את מי שאפשר ומי
שלא ,אז מי שלא יסכים להליך הפיצוי הכספי ,הפיצוי פינוי מה שנקרא ,אז להתחיל בהליך
משפטי תוך חודש ,וכך לגאול את השטח הזה בחזרה לתושבים להפוך אותו לשטח חום
לטובת גני ילדים למערכת החינוך ,לטובת חניות וכולי ,זו הצעתי.
משה סיני – ראש העיר :טוב ,אני רשמתי את ההצעה,
עו"ד פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :רק נושאים תקציביים אתה לא יכול להעלות בדרך
הזו ,ואתה יודע את זה.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אני יכול להעלות תב"ר .לא נושא תקציבי ,תב"ר.
עו"ד פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :איך אתה יכול?
רזיאל אחרק – חבר מועצה :במליאת המועצה אני יכול.
עו"ד פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :לא.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אוקי.
עו"ד פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :מי שמביא תב"רים זה ראש העיר.
עופר בביוף – חבר מועצה :אפשר לשנות את הסעיף הזה.
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עו"ד פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :אתה יכול ,כשיש תב"ר אתה יכול להציע הצעה
נגדית.
משה סיני – ראש העיר :טוב ,הבנו .אז אתה ,זה ההצעה ,פרומה ,זאת ההצעה ,אני אומר
את זה לפרוטוקול ,זאת ההצעה שלו ,ועל זה ,מאחר ואני רואה גם את ההצעה ,אז אני רוצה
להעלות הצעה נגדית ,וכל אחד בהצעתו .אי אפשר לשנות אחרי שאני אומר .ההצעה שלי היא
כדלקמן ,אחד ,מול ההצעה שאני רשמתי אותה מילה במילה ,ואנחנו נתייחס להצעה של רזי
ונתייחס להצעה שלי .ההצעה שלי היא ככה ,להסמיך את המטה המקצועי לקדם פתרונות
למצוקות החנייה של תושבי האזור ,סופר ,גלוסקא ,עצמאות ,לאלתר .ההצעה השנייה,
רזיאל אחרק – חבר מועצה :פרק זמן,
משה סיני – ראש העיר :לאלתר ,אני אמרתי לאלתר ,לאלתר זה מיידי.
(מדברים יחד)
משה סיני – ראש העיר :לקדם פתרונות למצוקת החנייה והתנועה לאלתר ,ולבצע אותם
בהקדם האפשרי.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אתה לא יכול לתחום את זה בזמן ,סיני? אני אבוא עם ההצעה
שלך ,תן לי זמן.
משה סיני – ראש העיר :סליחה ,חבר'ה ,בואו ,חבר'ה ,אתה העלית הצעה ,אני מעלה הצעה,
אתה רוצה תתמוך ,אתה לא רוצה אל תתמוך ,אני מנסח אותה ככה .להסמיך את המטה
המקצועי לקדם פתרונות למצוקות החנייה והתנועה של תושבי האזור גלוסקא ,עצמאות,
סופר ,לאלתר ,ולבצע אותה בהקדם האפשרי .ההצעה השנייה,
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :לא הצעה ,המשך.
משה סיני – ראש העיר :המשך ,ההצעה השנייה ,להקדיש תב"ר ,עד  2מיליון שקל ,אני
כראש עיר יכול להעלות את זה ,לקדם את אותם פתרונות החנייה והתנועה,
עו"ד פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :זה צריך לעבור וועדה,
משה סיני – ראש העיר :כן ,כפוף לוועדת כספים ,עד  2מיליון שקל ,בסדר?
עו"ד פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :יהיה צריך להביא את זה עוד פעם.
משה סיני – ראש העיר :ולהביא את זה לשולחן המועצה אחרי עבודת המטה שתתבצע
בנושא הזה.
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רזיאל אחרק – חבר מועצה :כדי לאשר צריך וועדת כספים? אם המועצה מאשרת לא צריך,
פרומה.
עו"ד פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :המועצה לא יכולה לאשר בלי שזה עבר וועדת
כספים.
משה סיני – ראש העיר :אני הולך על  2מיליון שקל .והדבר השלישי,
עו"ד פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :מספר תב"ר ,צריך את הגזבר שיעשה את העבודה
שלו.
משה סיני – ראש העיר :והשלישי ,לקדם את עבודת המטה מול המנהל,
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :יש.
משה סיני – ראש העיר :בסדר ,להמשיך ולקדם ,אני כותב ,להמשיך ולקדם את עבודת
המטה מול מנהל מקרקעי ישראל ,בהקשר לשטח,
עופר בביוף  -חבר מועצה :איפה נושא הבינוי?
משה סיני – ראש העיר :רגע ,שנייה ,חבר'ה ,אתם מפריעים לי ,בהקשר לשטח ,זה גם
ציבורי וגם פרטי ,נכון?
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :כן.
משה סיני – ראש העיר :הציבורי ,איך מגדירים אותו ,פרומה?
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :לשטח במתחם גלוסקא.
משה סיני  -ראש העיר :לשטח במתחם גלוסקא ,כך שהפתרון שיימצא ייתן מענה גם
למצוקות החנייה ומבני הציבור של תושבי האזור.
עופר בביוף – חבר מועצה :אבל ,משה ,רק בקטע הזה משהו אחד בעייתי ,כי אתה מתייחס
לנושא של המנהל ,איפה ההתייחסות לשטחים הציבוריים?
משה סיני – ראש העיר :לא ,לא ,זה גם קשור ,רגע .ככל ,אין בעיה ,רגע ,רגע ,סליחה ,לא
נכון ,זה גם המנהל צריך לתת שם פתרונות ,כי יכול להיות שהמנהל ,הוא יעזור לנו ,כן ,יכול
להיות.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :ממש לא ,פרומה ,השטח חום?
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :במתחם גלוסקא.
משה סיני – ראש העיר :במתחם גלוסקא ,חבר'ה.
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עו"ד פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :יש שם חלק מהשטחים שהופקעו ,אני לא מכירה,
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :יש שם חלק ,פרומה,
עופר בביוף – חבר מועצה :תקריא את הסעיפים מההתחלה.
רזיאל אחרק – חבר מועצה ...:של חלקה .13/
אירית נתן – מנכ"לית העיריה :זה שטח בנוי ,זה שלנו ושל המנהל ,אנחנו התחלנו כבר,
ישבנו גם לפני חודש עם מנהל המחוז בעניין הזה ,אנחנו מטפלים בחלקים שלנו ,של
השטחים החומים.
עופר בביוף – חבר מועצה :אבל זה לא מופיע בהצעת ההחלטה.
משה סיני – ראש העיר :בסדר .ככל שיידרש ,כן? ככל שיידרש ,גם לקדם ,העירייה תטפל
בשטחים החומים .כולל בפינוי ,כולל ,ככל שיידרש.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :כולל הפינוי השטחים החומים.
עופר בביוף – חבר מועצה :אבל אנחנו דיברנו ,אני רוצה שתקריא את שלושת הסעיפים ,כי
ברשותך ,אדוני ראש העיר ,גם בהצעתך ,וגם בהצעתו של רזי ,אני מבקש להצביע על כל סעיף
בנפרד.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :בדיוק.
עופר בביוף – חבר מועצה :ברשותך.
משה סיני  -ראש העיר :אני לא יודע אם אפשר לעשות דבר כזה ,הצעה מול הצעה .לא ,אי
אפשר  ,אני אומר לכם ,אי אפשר ,יש הצעה,
עו"ד פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :אתה יכול להציע את זה כמקשה אחת.
משה סיני – ראש העיר :אני מציע,
רזיאל אחרק – חבר מועצה :הבהרה להצעתך.
משה סיני  -ראש העיר :הצעתי היא הצעתי .הצעתי היא הצעתי.
(מדברים יחד)
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אני רוצה לתמוך אבל,
משה סיני – ראש העיר :תקריאי אותה,
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :אני אקריא לך בערך ,לא מילה במילה.
משה סיני – ראש העיר :לא ,לא ,תקריאי.
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אירית נתן – מנכ"לית העירייה :כשיציגו ,סליחה ,הכל הוקלט.
עופר בביוף – חבר מועצה :רגע ,לא רשמנו את זה?
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :רשמנו ,יש להסמיך את הגורמים המקצועיים לאלתר,
לקדם פתרונות לחנייה ולקדם בהקדם האפשרי ביצוע .להקדיש עד  2מיליון  ₪לקדם
פתרונות חנייה ,כפוף לוועדת כספים .שלוש ,ולהמשיך לקדם עבודת מטה מול ממ"י בהקשר
לשטח במתחם גלוסקא ,כך שהפתרון שיימצא ייתן מענה גם למצוקות החנייה ,ומבני
הציבור של תושבי האזור ,ככל שיידרש העירייה תטפל בפינוי השטחים החומים.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :השאלה שלי היא כזו ,מדובר על  ...ביקשה שנדייק.
(מדברים יחד)
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :אתה יכול להגיד ,אני כבר לא מאמינה לדברים שאתה
אומר.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אני דיברתי בהצעה שלי על מתחם מסוים.
משה סיני ראש העיר :אז אתה תצביע להצעה שלך ,ואנחנו נצביע להצעה שלי.
עופר בביוף – חבר מועצה :איזה מתחם?
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :מתחם גלוסקא.
משה סיני – ראש העיר :ככה אנחנו קוראים לו.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :זה המתחם של הפחונים וכל מה שיש שם.
רזיאל אחרק – חבר מועצה .13/ :שאלה לי אליך ,אתה תבנה שם בניין?
משה סיני – ראש העיר :אני אמרתי לקדם את עבודת המטה.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :תענה לי.
משה סיני – ראש העיר :עכשיו ,יכול להיות ,אני לא יודע ,אני לא יודע ,אבל יכול להיות
שבניין,
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :אין תכנית כזאת.
משה סיני – ראש העיר :כרגע אין תכנית כזאת.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אתה תעשה שינוי ייעוד? ההצעה שלך כוללת שינוי ייעוד?
משה סיני – ראש העיר :תשמע ,כתוב כאן שינוי ייעוד? אני אומר לקדם עבודת מטה מול
המנהל.
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רזיאל אחרק – חבר מועצה :תענה לי.
משה סיני – ראש העיר :אני לא יודע.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :לא ,לא ,זה שטח חום ,אתה תהפוך אותה לשטח אחר?
משה סיני – ראש העיר :סליחה ,אנחנו רוצים לפנות משמה ,אנחנו הולכים לפנות משם ,אני
מסביר ,כל תוכנית שתיתן מענה ,כל תוכנית שתיתן מענה ,סליחה ,אני אמרתי כאן ,כל
תכנית שתהיה פה תבוא לאישור וועדת משנה ,אפשר להתנגד ,אפשר להצביע בעד ,אפשר
להימנע .אני אומר שהפתרון ,אני כרגע אין לי את הפתרון ,אני מצביע על כיוון כללי .כל
פתרון שייתן מענה למצוקת החנייה ולמבני ציבור יקודם מול המנהל .זה נקודה.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אני רוצה לתמוך בהצעה שלך ,אני שואל שאלת הבהרה.
משה סיני – ראש העיר :אז אני מסביר לך.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אמור נא לי ,השטח שם ,חלקה  ,13/שטח חום ,האם אתה
תשמור עליו כשטח חום במסגרת ההתנהלות שלך מול המנהל ,או לא?
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :אין לו ברירה אחרת.
משה סיני – ראש העיר :אז אני מסביר לך,
רזיאל אחרק – חבר מועצה :תענה לי לזה.
משה סיני – ראש העיר :כל פתרון ,אני לא יכול לענות,
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אתה כן יכול.
משה סיני – ראש העיר :יכול להיות שיהיה מצב ,אני כבר אומר לך ,יכול להיות מצב שאם
לא יהיה איזשהו שינוי מסוים ,לא נוכל לפנות את האנשים ,גם זה יכול להיות .אני לא יכול
לדעת .אבל אתה אומר,
עופר בביוף – חבר מועצה :אתה אומר שלא יהיה בניין כפינוי בינוי?
משה סיני – ראש העיר :אני לא יודע ,יכול להיות שיהיה ,אני לא יודע ,אבל יכול להיות
שיבוא המנהל ויגיד ,אוקי ,אני רוצה להוציא את זה ולשנות ייעוד ,אבל אני מבטיח ,סליחה,
אני רוצה להקים שם ,היזם יכול לבנות מבנה ציבור ואולי הוא יבנה פתרונות חנייה .אין לי
מושג מה הפתרון ,אבל זה היפותטי ,אני רק בא ואומר ,אני רוצה ללכת לכל פתרון שיביא
פינוי של הדיירים שם ויאפשר הגדלה של החניות ,כן ,יאפשר ,שלא ייפגע מה שאפשר לעשות
היום מבחינת חניות ,ומבחינת מבני ציבור ,ואפשר לעשות את זה בכל פתרון ,וגם כשנוכל,
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וגם כשנוכל לפנות את הדיירים שיושבים שם.
רזיאל אחרק – חבר מועצה:

למען לא נטעה את הפרוטוקול ואת התושבים ,פרומה,

השטח החום ,בסמכות מי לפנות שם את האנשים.
עו"ד פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :עניתי לך קודם.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :תעני לי ,סליחה ,אני צריך את המנהל בשביל לפנות אותם?
עו"ד פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :לא.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :תודה רבה .אני לא צריך את המנהל.
משה סיני – ראש העיר :לא ,כי יכול להיות שהם לא יתפנו.
(מדברים יחד)
רזיאל אחרק – חבר מועצה :בוא נוציא את המנהל מתחום ההצעה ,אני איתך ,אני מוכן .אני
מוכן לקבל את ההצעה שלך.
משה סיני – ראש העיר :לא ,לא ,חבר'ה ,אני רוצה לקבל פתרון .סליחה ,אני רוצה לקבל
פתרון שמסתכל על האזור ,על כל החלקה ,ולמצוא את הפתרונות האמיתיים ,זה מה שאני
רוצה וזה מה שיהיה ,אז אתה רוצה ,תעלה ,אם המנהל יגיד שלא ,אז לא.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אבל המנהל לא קשור.
משה סיני – ראש העיר :המנהל קשור.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :היא אומרת לך זה לא קשור למנהל.
משה סיני – ראש העיר :אני לא יודע ,בשטח הזה.
רזיאל אחרק – חבר מועצה:

היועצת המשפטית אומרת לך כאן ,סיני ,אתה מנסה להטעות

את כולם,
משה סיני – ראש העיר :אתה מנסה להטעות את כולם ,היא לא אמרה דבר כזה ,סליחה,
תחזור בך ,תחזור בך.
(מדברים יחד)
רזיאל אחרק – חבר מועצה :סיגל ,אני שואל שאלה פשוטה,
משה סיני – ראש העיר :טוב ,אני רוצה להעלות להצבעה.
רזיאל אחרק – חבר מועצה:

סיגל ,אני שואל שאלה פשוטה ,אני מבקש התחייבות מראש

העיר ,זאת תהיה גם ,זה גם מה שאני רוצה ,אני רוצה התחייבות שנייה ,רגע,
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משה סיני – ראש העיר :אתה יכול לצאת החוצה עם מה שאתה רוצה ,אתה לא מפחיד אף
אחד פה ,תצא החוצה עם מה שאתה רוצה,
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אני רוצה התחייבות שמירה על השטח החום,
משה סיני – ראש העיר :אני אמרתי ,אמרתי דבר מאוד,
סיגל שיינמן – חברת מועצה :אתה ביקשת תוכנית ,הוא אומר לך שכרגע צריכים לבנות את
התוכנית הזו ,ואתה בונה בניינים באוויר .הוא נתן לך,
משה סיני – ראש העיר :כל תכנית ,אני אתמוך ,סליחה ,קיבלת את ההבהרה? כל תוכנית
שתאפשר את החניות ותאפשר מבני ציבור ותאפשר את הנוחות של תושבי השכונה ,אני
אתמוך בה ,נקודה.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :פרומה ,תסבירי לנו איך מפנים את השטח הזה ,על פי החוק,
מה ,על פי מה שאת יודעת.
עו"ד פורמה פורת – יועמ"ש העירייה :אני הסברתי קודם ,אני לא צריכה לחזור על זה.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :לא זוכר מה אמרת ,לא שמעתי ,היה אי בהירות ,סיני אומר
שצריך את המנהל בשביל לפנות ,אני אומר שלא.
משה סיני – ראש העיר :טוב ,בואו נעלה את זה להצבעה.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אני רוצה להצביע.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :היא הסבירה כבר.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :סליחה ,אני רוצה תשובה.
משה סיני – ראש העיר :סליחה ,מה אתה צועק? אבל למה אתה צועק? היא כבר ענתה לך
תשובה ,אתה רוצה להכריח אותך לדבר?
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אני לא שמעתי.
משה סיני – ראש העיר :היא אמרה שהיא נתנה לך את התשובה.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :לא ,אתה אומר,
משה סיני – ראש העיר :היא אמרה לך.
רזיאל אחרק – חבר מועצה:

אתה ממשיך בדעתך.

עו"ד פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :תקרא את הפרוטוקול אחר כך ותראה שעניתי.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אתה מחזיק את דעתך,
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משה סיני – ראש העיר :אבל היא ענתה לך ,מה אתה רוצה?
(מדברים יחד)
משה סיני – ראש העיר :אני פוחד? אז תפסיק עם זה.
עופר בביוף – חבר מועצה :הוא לא זוכר כנראה ,נו מה.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אני מבקש תשובה ברורה.
עופר בביוף – חבר מועצה :הוא לא זוכר ,זה סוף העולם?
עו"ד פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :אני חוזרת על מה שאמרתי לך קודם ,ואחר כך
תבדוק בפרוטוקול ותראה שאמרתי ,ואתה שמעת את זה מאוד ברור .שטח ציבורי שהופקע,
העירייה יכולה לפעול לפינוי מי שנמצא שם ,כי ברגע שמפקיעים מקבלים בעלות מלאה.
כמובן ,זה יכול להיות כרוך בפיצויים ,גם אני אמרתי ,ואמרתי שצריך לשריין לזה תקציבים,
וכל אחד לפי מה שהוא יוכל להוכיח אם היו לו זכויות או לא היו לו זכויות וכיוצא בזה,
אפשר לעשות את זה בהסדרים ,לפעמים צריך להגיש תביעות ולפעמים זה מאבקים ,ואלה
תהליכים ארוכים שאני גם אמרתי לך קודם שהתחלנו בהם ,ולא במתחם הזה ,אז במתחמים
אחרים ,יש לנו עבודה בעיר בעניין הזה ,ללא ספק ,זה דורש לא מעט תקציבים.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :לצורך הפינוי אני צריך את המנהל? פרומה?
עו"ד פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :כשהשטח הוא שטח ציבורי שהופקע על ידי העירייה,
לא .אני עניתי לך על זה בפעם הרביעית.
משה סיני – ראש העיר :נכון ,תעלי להצבעה בדיוק את מה שקראת ,כן.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :אני מעלה להצבעה ,אני לא מקריאה שוב מה שהקראתי.
אז סיני?
משה סיני  -ראש העיר :על איזה הצבעה?
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :שלך ,שלך.
משה סיני – ראש העיר :שלי .אני בעד.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :הצעה של ראש העיר ,סיני בעד .סיגל?
סיגל שיינמן – חברת מועצה :בעד.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :סיגל בעד ,עופר?
עופר בביוף – חבר מועצה :אני בעד ,ואני מזכיר ,לא בונים שם בניין ,אדוני ראש העיר.
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אירית נתן – מנכ"לית העירייה :עופר בעד .רזי?
רזיאל אחרק – חבר מועצה :ההצבעה שלי בדיוק כמו עופר ,שומרים על השטח החום.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :אתה בעד?
רזיאל אחרק -חבר מועצה :אני בעד ,בתנאי ששומרים על השטח החום.
משה סיני – ראש העיר :אתה בעד? אל תשים לי תנאים ,זה הנוסח.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אני שם תנאים.
משה סיני – ראש העיר :אתה בעד? אוקי ,תודה.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :בעד ,אוקי ,רזי בעד.
משה סיני – ראש העיר :תודה רבה.
רזיאל אחרק :אז אני מסיר את ההצעה שלי.
משה סיני – ראש העיר :יופי ,מצוין.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :מסיר ,רגע ,רזי.
עופר בביוף – חבר מועצה :אני שמח ,קודם כל  ,שהגענו לתמימות דעים לטובת התושבים.
משה סיני – ראש העיר :יופי ,כל הכבוד.
החלטה מס' :8
הצעת ראש העיר  -משה סיני :להסמיך את הגורמים המקצועיים לאלתר לקדם פתרונות
לחניה ולקדם בהקדם האפשרי ביצוע .להקצות עד  8מיליון  ₪לקדם פתרונות חניה
כפוף לוועדת כספים ולהמשיך ולקדם עבודת המטה מול ממ"י בהקשר לשטח במתחם
גלוסקא ,כך שהפתרון שימצא ייתן מענה גם למצוקות החניה ומבני הציבור של תושבי
האזור וככל שיידרש העירייה תטפל פינוי השטחים החומים.
בעד )4( :משה סיני ,רזיאל אחרק ,סיגל שיינמן ,עופר בביוף.

אירית נתן  -מנכ"לית העירייה :עכשיו כנס מתגייסים.
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הצעה לסדר היום של חבר המועצה עופר בביוף :עריכת כנס מתגייסים
עירוני בחודש יוני הקרוב____________________________________ .

עו"ד פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :עוד חמש דקות זה ארבע שעות ,ואז צריך
הסכמה של שלושה רבעים מהנוכחים כדי להמשיך.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :אוקי .כנס מתגייסים בשאילתות ,מקסימום תעביר להם
את התשובות כתובות.
(מדברים יחד)
משה סיני – ראש העיר :יש לנו עותק ,השארתם לנו עותק?
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :כן ,היא צילמה.
עופר בביוף – חבר מועצה :וגם אני אשמח לתשובות לשלי.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :אני אתן לך.
עופר בביוף – חבר מועצה :לפני שמשה מקריא את זה .עכשיו ככה ,טוב ,אפשר רק תשומת
לב ושקט רגע?
משה סיני – ראש העיר :טוב ,חבר'ה ,בואו נמשיך את הישיבה ,יש לנו כמה דקות ,נגמור
אותה וקדימה ,כן .ברשותכם ,בסדר?
(מדברים יחד)
משה סיני – ראש העיר :חבר'ה ,אנחנו נמשיך את הישיבה.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :באמת ,מצידי ,שיבוא מישהו אחר ,תנוח ,באמת.
משה סיני – ראש העיר :טוב ,חברים ,אנחנו כבר המשכנו עד עכשיו ,בואו נסיים ברוח
טובה .וקדימה ,עופר.
עופר בביוף – חבר מועצה :טוב ,אדוני ראש העיר ,אני מעלה את הנושא של עריכת כנס
מתגייסים עירוני בחודש יוני הקרוב ,כבר ארבע שנים .גם שימשתי בתפקידי כמחזיק תיק
הנוער והצעירים ,אתה יודע יפה מאוד שבכל הגשת תקציב ובקשת תקציב שנתית ,העליתי
את הנושא ,ולצערי נדחיתי פעם אחר פעם על ידך ועל ידי הנהלת העיר ,גם בהיבט התקציבי,
וגם בהיבט המהותי ,ליל אהבה ,מבחינתכם ,מקדש את כנס המתגייסים העירוני ,זה שחלק
מהקהל כבר מתגייס בפועל ולא נמצא באזור ,זבש"ו ,ואני פניתי גם בתחילת שנה אליך ,על
מנת להעלות לסדר היום את הנושא של עריכת כנס מתגייסים ,לא ענית לי ,פניתי אליך פעם
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נוספת,
משה סיני – ראש העיר :אני יכול לבקש התנצלות לשנייה אחת ,אני חייב לעשות טלפון
הביתה ואני חוזר ,ממש דקה ,דקה אני חוזר.
עופר בביוף – חבר מועצה :הבית חשוב יותר.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :תגידו ,השאילתות ,אפשר רק להעביר להם בלי להקריא?
עופר בביוף – חבר מועצה :אבל אני רציתי להתייחס לחלק מהשאילתות.
עו"ד פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :יש להם זכות לשאול עוד שאלה קצרה להבהרה.
(מדברים יחד)
עופר בביוף – חבר מועצה :כמו שאמרתי ,פניתי אליך לא פעם לאורך ארבע השנים ,לעריכת
כנס מתגייסים ,וגם באחרונה ,השנה .באפריל האחרון פניתי כדי להעלות את זה לסדר היום
בישיבת מועצה ,בישיבת המועצה שבמסגרתה נפגשנו עם מועצת נוער ,הנושא עלה גם
ממועצת הנוער העירונית ,אם אתה זוכר ,בבקשה לערוך כנס מתגייסים במסגרת השישה
נושאים שהם העלו .אני התייחסתי לזה וביקשתי לדון ולערוך על כך הצבעה .חברים,
משה סיני – ראש העיר :אני מחפש את השאילתא.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :חסרה לי שאילתא אחת של השינוי.
(מדברים יחד)
עופר בביוף – חבר מועצה :שנייה ,רזי ,שנייה אחת.
משה סיני – ראש העיר :כן ,דבר .איפה סיגל? היא צריכה לענות לך ,איפה סיגל?
עופר בביוף – חבר מועצה :למה היא? אני פניתי אליך.
משה סיני – ראש העיר :לא ,בסדר ,היא רוצה להתייחס.
עופר בביוף – חבר מועצה :שתתייחס ,אין בעיה.
משה סיני – ראש העיר :בגלל זה אנחנו גם ,היא נשארה פה.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :את השאילתא על הפינוי הקראנו ביום שהוא לא היה ,אז
תעבירי לו את זה.
משה סיני – ראש העיר :ליזי ,תגידי לסיגל ,היא רצתה לשמוע את עופר ולדבר.
עופר בביוף – חבר מועצה :לא ,היא הרי תענה בלי שהיא שומעת אותי.
משה סיני – ראש העיר :לא ,למה ,מאיפה אתה לוקח,
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עופר בביוף – חבר מועצה :אני לוקח ,עובדתית ,היא יצאה ,אני מדבר לקיר ,ואחר כך מישהו
ייתן לי תשובות ,כנראה שהוא בא מהקיר ,אז זה בסדר.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :מה שאני שמח היום דבר אחד ,שאין היום הצבעה  ...ולא חשוב
מה .תאמין לי ,איך אמר עופר ,אם היינו צריכים את כל הטררם הזה בשביל להביא את זה
לשולחן שידונו בזה ,זה כבר טוב.
(מדברים יחד)
משה סיני – ראש העיר :בבקשה ,כן.
עופר בביוף – חבר מועצה :אני המתנתי שסיגל תחזור .עכשיו ,גם מועצת נוער שנפגשה עם
מועצת העיר בתחילת מאי ,חברים ,בבקשה .העלו את הדרישה לעריכת כנס מתגייסים
עירוני ,אני ביקשתי באותה ישיבה ,אדוני ראש העיר ,להעלות את זה לדיון מבחינת ההצבעה,
אתה אמרת זה דורש עבודת מטה ,אנחנו צריכים וועדת כספים ,וכולי ,וכולי ,מאז עבר עוד
חודש וחצי ,ואני מניח שלהיום כבר עשית עבודת מטה ,ובדקת את הנושא התקציבי ואתה
הולך לאשר את הנושא הזה לביצוע מיידי .כי אני מניח שעבודת המטה הסתיימה .אז א' ,אני
מבקש לדון ולהבין מה עבודת המטה שנעשתה ,ולראות איך אנחנו במהלך שבוע הבא עורכים
כנס מתגייסים ביוני ,כמו שאמור להיות בעיר ,אחרי ארבע שנים שמבקשים את זה.
משה סיני – ראש העיר :טוב ,סיגל ,את רוצה להתייחס לכנס המתגייסים? בתור מחזיקת
תיק החינוך והנוער.
סיגל שיינמן – חבר מועצה :כן .טוב ,אני יכולה להגיד כמה דברים ,עופר .הדבר הראשון ,זה
שאני חושבת שהאחריות היא עליך הייתה ,ואני מדברת עכשיו ברמה העקרונית ,אם הנושא
היה מהותי וחשוב לך ,היית צריך להכניס את זה בסדרי העדיפויות ,זו חוכמה מאוד קטנה.
עופר בביוף – חבר מועצה :זה נכנס.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :לא ,היו המון דברים שעשית ,אוקי? והרבה מאוד דברים
שמחלקת הנוער עשתה ,וזה יפה וטוב ,כי זה מה שחשבתם שזה בסדרי העדיפויות .זו חוכמה
מאוד מאוד קטנה לבוא ולומר ,אני עושה את הפעילות ,אני אתן לך דוגמא מה היה,
במירכאות שורף את הכסף ,ועכשיו אני בא ואני מבקש ,עכשיו אני רוצה לעשות,

עופר בביוף – חבר מועצה :יש לחם וחמאה ,את יודעת ,את יודעת שיש לחם וחמאה בתחום
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הנוער?
סיגל שיינמן – חברת מועצה :רגע ,רגע ,הקשבתי ,תן לי.
עופר בביוף – חבר מועצה :לא ,אני רק אומר.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :תאמין לי אני יודעת.
עופר בביוף – חבר מועצה :לשרוף כסף לנוער זה משפט קשה ,ותחזרי בו.
משה סיני – ראש העיר :אבל עופר ,תן לה ,היא שמעה אותך.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :עופר ,דקה .אני שמעתי אותך ,אני אמרתי משפט לפני זה
שעשית דברים מאוד יפים.
עופר בביוף – חבר מועצה :אין קשר.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :לא ,אז כשאני אומר לשרוף ,אני לא חושבת שאתה בזבזת
את הכסף ,זה הכל עניין של סדרי עדיפויות במה שעושים ,ככה אני מתנהלת ,ואני רוצה,
עופר בביוף – חבר מועצה :גם אני.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :ברור לי ,ולכן אני באה ואני אומרת ,דבר ראשון ,האחריות
היא עליך ,למה אין כנס מתגייסים? דבר ראשון קח את האחריות עליך .תסתכל מה עשית
נכון ,לא נכון ,מה יכולת לעשות אחרת ,על מנת שהכנס הזה יהיה ,זה דבר ראשון ,זה לא
אחריות על אף אחד ,כי התיק הוא שלך היה .אחד ,הדבר השני ,וזה המקדים ,שאני העברתי,
כשאני סיימתי את הקדנציה הקודמת ,מי שקיבל ממני את תיק הנוער זה היה פיני ,אוקי?
חבר סיעתך .הוא קיבל את תיק הנוער עם מחלקה ,עם יחידת נוער ,לא מחלקה ,יחידת נוער,
עם תקציבים ,עם כוח אדם ,עם עבודה מוסדרת .מה שלא היה ,אנחנו הקמנו את יחידת
הנוער .פיני החליט בקיץ שהוא הולך ועושה ,להזכירכם ,את חוף הנוער ,שבעיני זה רעיון
מדהים ,באמת רעיון ,ואני אגיד לך למה אני מעלה את זה ,לא כדי לתקוף את פיני ,ממש לא,
אני רוצה להגיד לך למה אני מעלה את זה.
עופר בביוף – חבר מועצה :שפיני אחראי לזה שאין כנס מתגייסים.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :לא ,פיני לא אחראי לזה ,מה פתאום? אל תכניס לי מילים
לפה.
עופר בביוף – חבר מועצה :אז מה זה קשור?
סיגל שיינמן – חברת מועצה :תקשיב ,אז תקשיב רגע .אני הקשבתי ,אז תקשיב עד הסוף.
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חוף הנוער עלה,
עופר בביוף – חבר מועצה.1/2 :
סיגל שיינמן – חברת מועצה :תקשיבו רגע ,עלה  1/2,222שקל,
עו"ד פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :יש הסכמה להאריך את הישיבה?
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :כן ,כן ,עוד קודם ,והגיעו  32איש.
משה סיני – ראש העיר :ברשותכם אני מאריך את הישיבה.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :דיברנו על זה ,אמרנו את זה קודם.
עו"ד פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :כולכם מסכימים.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :כן .חוף הנוער עלה  1/2,222שקל לחמישה ימים ,מספר
האנשים שהגיעו לחוף היה מועט מאוד ,שלא הצדיק את הקמת חוף הנוער .עכשיו ,הרעיון
של חוף הנוער הוא נהדר ,הוא מדליק ,לצערי הוא נשרף עכשיו ,הוא שרוף בעיר לעוד כמה
שנים .בכסף הזה של ה 1/2,222-שקל ,רק בואו נסבר את האוזן שהיום אנחנו עושים קיץ
שלם ב 122,222-שקל ,אנחנו עושים קיץ שלם .בכסף הזה של ה 1/2-אפשר היה לעשות
פעילות קיץ ואפשר לעשות היה כנס מתגייסים ,וזה סדרי עדיפויות ,אוקי? עכשיו ,את זה
אתה קיבלת ,אתה קיבלת את זה כבר ירושה .מכיוון שגם לא הייתה פעילות של נוער בזמן
שפיני קיבל את התיק ,ולצערי ,גם נהרסו הדברים שבזמנו אני בניתי ,כולל מנהל יחידת
הנוער שעזב ,וכן הלאה ,וכן הלאה ,קיבלת גם תיק עם כסף ,היה שם כסף ,כי לא הייתה
פעילות .עכשיו ,בכסף הזה אתם בניתם פעילות מאוקטובר עד ינואר ,זאת אומרת ,את כל
הכסף שנשאר אתם בניתם,
עופר בביוף – חבר מועצה :לא נשאר ,דרך אגב ,באותה שנה.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :היה ,היה ,תקשיב ,אני יודעת את כל הסכומים ,רגע ,תן לי
לסיים ,אחר כך תענה.
עופר בביוף – חבר מועצה :לא ,רק תעשי סדר .באותה שנה ,שאני נכנסתי 222,222 ,שקל
מתוך התקציב לא שוחררו במותנים עד לסוף שנה ,בדוק ,ולמעשה אי אפשר היה להשתמש
בו ,הסכום היה קטן מאוד ולא היה כסף.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :בסדר ,תקשיב ,בסדר גמור .אבל רגע ,רגע,
(מדברים יחד)
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סיגל שיינמן – חברת מועצה :שנייה ,תקשיב רגע,
(מדברים יחד)
סיגל שיינמן – חברת מועצה :תריבו מי ביקש ,כולם צודקים ,אני רוצה להגיד משהו אחר,
רזיאל אחרק – חבר מועצה :מקשרי חוץ הוא העביר לו  ,32,222נכון?
סיגל שיינמן – חברת מועצה :מצוין ,אני רוצה רגע להגיד,
עופר בביוף – חבר מועצה :זה אחרי שנה.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :חבר'ה ,עזבו רגע ,תנו לי רגע לסיים .אני לא מקבלת את
המשפט הזה ,הכסף היה במותנה ולא שחררו אותו ,אני מאמינה שכאשר מגישים תוכנית
עבודה מסודרת ורותמים את השותפים ,גם משחררים את הכסף ,אוקי? ולכן אני אומרת,
תראה על מה אתה יכול לקחת אחריות.
עופר בביוף – חבר מועצה :אני יודע.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :וזה לא כנו ,נו ,נו ,באמת שלא ,אנחנו כאן רק בטוב.
עופר בביוף – חבר מועצה :ממש.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :חד משמעי .עכשיו,
עופר בביוף – חבר מועצה :תכף אני אגיב ואת תביני.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :תגיב הכל ,רק תן לי לסיים את הרציונל של הדברים שאני
רוצה לומר .שנייה ,עכשיו ,כלומר ,מה שאני רציתי לומר זה שאם לוקחים ובונים תוכנית,
אוקי? וחושבים מעכשיו ,מאוקטובר ,כי אנחנו על שתי שנות תקציב ,עד יולי ,ואני יודע
שצריך להיות לי ביולי ,ביוני ,מתי שאתה רוצה ,כנס מתגייסים ,זה צריך להיכנס בתוך
מסגרת התקציב ,בדיוק כמו שאני עושה ,אני אומרת את זה מתוך אחריות שאני עושה,
שכשאני קיבלתי תקציב מסוים ,אני הסתכלתי מה הם סדרי העדיפויות שלי ,ובתוך סדרי
העדיפויות האלה אני ידעתי להכניס את מה שהכי חשוב לי .עכשיו ,להגיד לך שאין לי עוד
מיליון ואחד דברים? חד משמעית היה ,אבל ברגע ,אני ידעתי שברגע שאני מכניסה את הדבר
שהוא הכי חשוב לי ,הוא כבר נמצא בצינור הזה ,אף אחד לא יוותר עליו ,אוקי? אחר כך ,כל
שנה אני אבקש תקציב נוסף לדבר נוסף ,אני אפתח את האגף שבאחריותי וכן הלאה .עכשיו,
יכול מאוד להיות שזה היה גם החוסר ניסיון שלך ,גם זה יכול להיות ,וזה בסדר ,וזה בסדר.
עופר בביוף – חבר מועצה :דברי בשם עצמך ,לא בשמי.
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סיגל שיינמן – חברת מועצה :אני אמרתי אני חושבת ,ברור שזה לא אתה .אני חושבת.
עכשיו ,לכן ,כשאני אומרת כנס מתגייסים ,עכשיו אני אחזור למה אמרתי את חוף הנוער.
אחד הכשלונות של חוף הנוער שהיה ,זה לא היה קונספציה ,כי הקונספציה היא מדהימה,
אם יכולתי לעשות אותה היום ,הייתי עושה אותה.
משה סיני – ראש העיר :עכשיו יש לך חוף של הנחל.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :מה שהיה חסר ,שנייה ,מה שהיה חסר זה התהליך ,אוקי?
אתה לא יכול לבוא ולקפוץ ולומר ,אני עכשיו עושה חוף נוער ,ותוך חודש חודשים להביא את
האנשים ,זה לא,
עופר בביוף – חבר מועצה :מה הקשר לכנס מתגייסים?
סיגל שיינמן – חברת מועצה :זה בדיוק מה שאני הולכת להגיד,
עופר בביוף – חבר מועצה :את הולכת מנתחת לי את פיני בקדנציה ,מה הוא רלוונטי עכשיו
לנושא?
סיגל שיינמן – חברת מועצה :תן לי להשלים את המשפט.
עופר בביוף – חבר מועצה :בגלל שהוא לא יושב בשולחן והוא לא יכול להגיב?
(מדברים יחד)
סיגל שיינמן – חברת מועצה :סליחה ,תן לי להשלים את המשפט.
עופר בביוף – חבר מועצה :תכבדי את פיני ,אני לא דן בו היסטורית ,ואת מנתחת דברים
שלא רלוונטיים.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :סליחה ,אבל תן לי להשלים ,אתה לא נותן לי להשלים .אני
הקשבתי לך בקשב רב ,אז תקשיב לי גם.
עופר בביוף – חבר מועצה :אבל לא פוגעים בבן אדם שלא נמצא בחדר.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :אני לא ,כוונתי לא לפגוע בו.
עופר בביוף – חבר מועצה :את עושה את זה בלי שאת רוצה.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :לא ,אז תקשיב רגע עד הסוף.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אז תחזרי בך.

סיגל שיינמן – חברת מועצה :אני חוזרת בי אם אני פוגעת ,אני מתנצלת אם פגעתי בו ,זאת
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לא הייתה הכוונה.
עופר בביוף – חבר מועצה :יפה ,קודם כל זה חשוב.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :חד משמעית ,אני רוצה להגיד עכשיו את ההמשך .צריכים
לעשות תהליך ,אוקי? התהליך,
רזיאל אחרק – חבר מועצה :עבודת מטה.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :לא עבודת מטה ,תהליך,
משה סיני – ראש העיר :אני חושב שהזלזול בעבודת מטה ,זה לא צריך להיות בשולחן הזה,
חבל.
עופר בביוף – חבר מועצה :חבר'ה ,לא דנים בעבודת מטה עכשיו ,זה ברור,
משה סיני – ראש העיר :לא ,אתה יודע ,לזרוק סתם ככה עבודת מטה,
רזיאל אחרק – חבר מועצה :חס וחלילה ,העליתי הצעה,
משה סיני – ראש העיר :וזלזול ,זה זלזול בעבודת העירייה ,למה?
סיגל שיינמן – חברת מועצה :אני לא מדברת על עבודת מטה ,אני מדברת על תהליך,
עופר בביוף – חבר מועצה :הוא מכיר מה זה.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :מבנה הנוער ,לגייס אותם ,לעשות את פעולת השיווק ,לעשות
את הפעולה שצריכים לעשות איתם.
עופר בביוף – חבר מועצה :מה זה קשור?
סיגל שיינמן – חברת מועצה :זה קשור ,תן לי להשלים.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :דעתה ,זו דעתה.
עופר בביוף – חבר מועצה :מה זה קשור?
סיגל שיינמן – חברת מועצה :במאי ,כשההצעה הזאת עלתה ,הדבר הראשון שאני הלכתי
זה לשאול את ,מעבר לזה שיש חוק ,שמותר לעשות או אסור לעשות בשנת בחירות וכן
הלאה ,ואתה יודע טוב מאוד שאסור לנו לעשות את זה עכשיו.
עופר בביוף – חבר מועצה :בולשיט ,אבל לא משנה.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :בולשיט ,הלוואי ,אם זה בולשיט ,הלוואי.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :מה אסור?
סיגל שיינמן – חברת מועצה :עכשיו,
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עופר בביוף – חבר מועצה :לעשות כנס מתגייסים.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אסור? למה ,אם עשינו כל הזמן?
סיגל שיינמן – חברת מועצה :שנייה ,לא עשינו.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :לא עשו.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :רגע ,רגע ,נו ,עזבו רגע.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :עשינו עם ליל אהבה.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :שנייה ,הדבר הראשון שאני הלכתי זה לשאול את אנשי
המקצוע ,אם אנחנו כן ,הייעוץ המשפטי יאפשר לנו לעשות כנס מתגייסים ,האם אנחנו
יכולים לעשות את זה עכשיו? אז אמרו לי לא .ואמרו לי לא ,כי הם אמרו ,זה בדיוק יהיה מה
שהיה עם חוף הנוער .מכיוון שצריך לעשות תהליך ,הדבר הראשון ,כשרוצים לעשות כנס
מתגייסים ,אתה צריך לרתום את הצעירים ,אתה צריך לרתום את בני הנוער.
עופר בביוף – חבר מועצה :למה את חושבת שלא,
סיגל שיינמן – חברת מועצה :זה לא יספיק ,שנייה ,תן לסיים ,אחר כך תגיד מה שאתה
רוצה.
עופר בביוף – חבר מועצה :אין בעיה.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :צריך לעבוד ,לא רק עם מועצת הנוער ,גם עם מועצת הנוער,
גם עם בני הנוער ,גם לשווק את זה  ,לבנות את הקונספציה של הדבר הזה ,זה שלהביא אומן,
זה לא לעשות כנס מתגייסים ,צריך לעשות עבודה שמחברת ולוקחת את בני הנוער ולשאול
אותם מה אתם רוצים? מה חשוב לכם?זה לא נעשה.
עופר בביוף – חבר מועצה :לטענתך ,תגידי לטענתך.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :לטענת הגורמים המקצועיים.
עופר בביוף – חבר מועצה :לטענתך.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :לא ,לטענת הגורמים המקצועיים.
עופר בביוף – חבר מועצה :לטענתך.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :סליחה ,אני אומרת לך שאני שאלתי את הגורמים
המקצועיים,
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אבל מי אלה?
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סיגל שיינמן – חברת מועצה :במחלקת הנוער ,אל תגיד לי מה לטענתי ,אני שאלתי,
עופר בביוף – חבר מועצה :אני אומר לך לטענתך .כי הגורמים המקצועיים הם לא הגורמים
היחידים שטיפלו בזה ,עם כל הכבוד .טיפל בזה אחד גם עופר בביוף ואני אדבר על זה עוד
מעט.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :אוקי ,בעיני הגורמים המקצועיים ,לא ,שנייה ,אחר כך תגיד.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :מי הגורם המקצועי?
סיגל שיינמן – חברת מועצה :מחלקת הנוער.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :מי מהם?
סיגל שיינמן – חברת מועצה מחלקת הנוער ,יש אנשים במחלקת הנוער שהם האמונים
לכך ,והם אנשים שצריכים להוביל את הדברים .עכשיו ,לכן ,זאת התשובה שאני קיבלתי,
וצריך לעשות את זה ,ורוצים לעשות כנס מתגייסים ,ואחד הדברים שאני אומרת לך חד
משמעית ,חד משמעית ,שגם עכשיו ,כשמתחילים לעשות מחלקת הנוער ,אנחנו עכשיו
מתחילים לבנות ,אחרי שנתחיל את הקיץ ,על בניית שנה הבאה ,בבניית השנה הבאה ,כל
התוכניות החדשות שאנחנו הולכים להכניס ,ייכנס לשם כנס מתגייסים .עכשיו ,כשייכנס
כנס מתגייסים ,ייכנס בתהליך שאני מאמינה שצריך להיות .עם שיתוף בני הנוער שקיימים,
ולא בדרך שזה נעשה .ואז אנחנו נצליח .זה אחד .הדבר השני ,אתה יודע שהיום אסור לעשות
כנס מתגייסים ,אתה נמצא לפני שנת בחירות ,אתה לא יכול לעשות את זה ,זה פופוליסטי,
הלוואי שיכולנו לעשות ,כי אני הייתי הולכת ועושה את יום המחנך ,שעשינו יום המחנך,
להבדיל ,עשינו יום מחנך ,ולא מאשרים לי לעשות את זה .ויש לי את התקציב לזה ,ואני
יכולה לעשות את זה .אז אתה יודע שאסור .אז לבוא ולהגיד תנחה עכשיו ,מחר לעשות,
וואלה ,בולשיט ,אפשר לעשות כנס מתגייסים תוך יום? לא רציני ולא אחראי.
עופר בביוף – חבר מועצה :אוקי ,אני ברשותך ,מאחר ואת הגדרת אותי כרגע כלא רציני ולא
כאחראי ,אז אני רוצה להסביר לך כמה דברים.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :לא הגדרתי אותך כלא רציני.
עופר בביוף – חבר מועצה :את אמרת בסוף ,להגיד את זה מהיום למחר,

סיגל שיינמן – חברת מועצה :לא ,אמרתי זה לא רציני ולא אחראי ,לא אמרתי שאתה לא
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רציני ולא אחראי ,יש הבדל.
עופר בביוף – חבר מועצה :א' ,אני מודה לך .ב' ,אני רוצה לומר כמה דברים .לבוא ולהציג
עכשיו ,שאנחנו ב 12-ליוני ,את כל הנושא הזה כלא רציני ולא אחראי ,אחרי שבמשך ארבע
שנים ,ובמשך כל החודשים של השנה האחרונה ,אני מעלה את זה פעם אחר פעם ,אז קודם
כל ,הדברים לא עלו ולא צצו אתמול בבוקר ,וככה שלא לבוא ולהגיד פתאום יש מאין
בדרישות של עופר .הדברים היו סדורים על השולחן במשך שנים.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :למה לא עשית את זה?
עופר בביוף – חבר מועצה :שנייה ,אני אסביר לך ,אסביר לך חד וחלק .אני כרגע לא אתייחס
למה פיני עשה או לא עשה ,כי להבדיל ממך ,אני מכבד את מה שעשו לפני ,ופיני קיבל את
ההחלטות שלו ,אני לא הייתי שותף להם ,גם בתקופה במאי שקיבלו החלטה על חוף הנוער,
אני הצטרפתי ביולי למועצה ,אם אני מזכיר לך ,וקיבלתי נדוניה לטוב ולרע ,עד לסוף השנה,
קיימת תקציבית .אני מזכיר לך שליאת נכנסה באמצע אוגוסט רק לתוך התהליך ,ולקראת
אוקטובר התחלנו לבנות תכנית ,שבעצם אפילו לא ידענו מה יהיה התקציב של  .2212לא
נכנס לזה בכלל .היעד הראשון שעמד לי מול העיניים שלי זה בכלל לבנות מאפס חזרה
מחלקת נוער ,או יחידת נוער ,עם הצוות ,עם תוכנית עבודה ,ומבחינתי זה היה הלחם וחמאה
לפני כל דבר אחר .בוא נהיה ריאליים ,אוקי? כי מקימים יש מאין ,היינו ביש מאין .רזי,
סליחה רגע .ועכשיו אני רוצה לומר ,לאורך כל השנים ,ואני אדם מסודר ,בכל תוכנית
תקציבית שהוגשה לעירייה ,לקחתי ,קודם כל ,קיים בספר התקציב שורה שנקראת כנס
מתגייסים ,13 ,השנה  12,222שקל ,נכון שזה צבוע לכאילו ליל אהבה ,אבל בגדול יש שורה
בתקציב .כלומר ,הדבר הזה לא נעלם גם מעיני בתקציב הראשון שאני הגשתי של  ,2212וגם
אז אני ביקשתי תוספת תקציב לטובת הנושא ,כי יש כבר שורה צבועה ,יש אג'נדה ,וכמו שגם
כל אחד מאיתנו יודע ,לבוא עם הזמן ולהגדיל את התקציבים לנקודות מסוימות ,אז קודם
כל אני פעלתי למען הנושא ,ולא ,זה נעלם מעיני ,ולא שיניתי סדרי עדיפויות ,כי אני גם
קבעתי את סדרי העדיפויות וביקשתי לקדם את הנושא הזה .באופן שיטתי ,אני אומר את זה
פה על השולחן ,ולא מתבייש במה שאני אומר בכלל ,בדיונים שהיו גם אצל מנכ"לית
העירייה ,ואחר כך בדיוני תקציב שישבנו עם ראש העיר בהנהלה ,הנושא הזה תמיד ירד
מסדר היום ,כשבמקביל אני תמיד היה לי קורלציה מאוד מדהימה ,אני כל שנה הצגתי את
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אותם  22,222שחסרים לתקציב ,כל האקסלים שלי ממוסמכים ,עד האחרון ,אבל מנגד ,כל
שנה הוסיפו תקציבים לתימנה ופה אמרו ,לא יתווסף תקציב לעולם ,לא במילים האלה ,אני
אומר כניתוח .ולכן ,אני ,יש שורה בספר התקציב ,שמתי סדרי עדיפויות ,ביקשתי תקציבים,
לא נענו .לא נענו ,נקודה .ואני המשכתי על זה באותה מנטרה שנה אחרי שנה ,נקודה ,מישהו
ברמה העקרונית חשב שזה לא מספיק חשוב לרמה העירונית ,וזה לא עופר בביוף ,אני לא
ראש עיר ,אני חבר מועצת עיר ,פעלתי ככל שאני יכול לצערי ,בלמו אותי בקטע הזה.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :עופר ,אפשר שאלה?
עופר בביוף – חבר מועצה :שנייה ,תן לי לגמור את הדברים .עכשיו אני רוצה לומר,
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אני זוכר שבספר התקציב יש סעיף מותנה לכנס מתגייסים.
עופר בביוף – חבר מועצה :לא ,היה ,תקשיב ,באחת הגרסאות של שנה קודמת ,או שנה
אחרונה ,אני לא זוכר ,לא ,היה בטיוטה הראשונה שהוגשה ,הגדילו את התקציב לכנס
מתגייסים במותנה ,אבל כשהגענו לגרסה הסופית ,זה נגרס ,כרגיל ,ובעצם החזיר ל ,13-או
למה שלא היה ,12 ,ובמקביל כרגיל לתימנה הוסיפו עוד .222 ,132
רזיאל אחרק – חבר מועצה :לא ,לא ,סליחה  ...מחולק לשתיים ,יש את המותנים,
עופר בביוף – חבר מועצה :אני אומר שלא.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :שבתוך התקציב ,ויש את המותנים שרק אם יתאפשר,
עופר בביוף – חבר מועצה :לא קיים ,שנייה רגע .סיני .סליחה .סיגל.
(מדברים יחד)
משה סיני – ראש העיר :כן ,דבר.
עופר בביוף – חבר מועצה :אני מדבר גם אליה ,אני הקשבתי לה והסתכלתי לפחות ,בשביל
הנימוס .עכשיו ,אני רוצה לומר שני דברים ,לפני שנתיים ,למרות כל ההתנגדויות בהנהלת
העיר ואצל ראש העיר ,לקידומו של כנס מתגייסים ,אני לקחתי יוזמה כדי לא להפריע
למחלקת נוער בפעילות הרגילה שלה ,מחלקת נוער הייתה פחות מעורבת בתהליך ,אבל אני
התחלתי לקדם את הנושא הזה ברמה המהותית ,ברמה התוכנית ,וברמה הפרטנית עם בני
נוער .אני עופר בביוף ,בתור מחזיק תיק לבד ,ואני לא מתבייש בזה ,כי ראיתי שמצד אחד לא
מאשרים ,ולמחלקת נוער הייתה הרבה מאוד עבודה ברמה האמיתית ,ואמרתי ,תשאירו לי
את זה .אוקי? היו שיחות עם שוקי ,נבדקו מתכונות של תוכניות של מה שהיה בשטח ,אני
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ישבתי עם מועצת נוער ובני נוער נוספים ,חד וחלק ,מכל מיני מחזורים שכבר סיימו ,והם לא
נמצאים כבר היום ,לגיבוש ,גם לראות אם התוכן והרעיון בכלל מדבר עליהם ,מה הדרישות
שלהם ,מה הרצונות שלהם בתהליך שיהיה ביום כזה ,אוקי? ובאירוע כזה .והדברים נבנו,
והייתה תוכנית ,ויש תוכנית מגירה ,גם אם לא רוצים להראות אותה היום על השולחן,
מטעמי ,אולי ,חוסר נעימות ,בסדר? הייתה וישנה תוכנית על השולחן ,כולל עלויות ברורות,
בגדול ,כולל מקום כזה או אחר שנבדק ,וכולל הנושאים עצמם של סדר היום שיהיה,
הדברים האלה גובשו על ידי ,לא על ידי ליאת ולא על ידי גורמים אחרים במחלקת נוער ,כי
לא רציתי להפריע להם .אני ,כמו שאת יודעת ,כשהייתי בתפקיד ,בתור מתנדב ,לקחתי על
עצמי הרבה מאוד נושאים כדי לטפל ,לקדם ,למרות שאני רק מחזיק תיק ולא עובד עירייה
בדברים האלה ,זה חלק מתפישת העולם שלי ,מהאופי שלי ,ואני לא מתבייש בזה .לכן ,לבוא
ולהגיד אין קונספט ,ולא הייתה רתימה של נוער ,זה די ,תסלחי לי ,אני לא רוצה להגיד את
הדברים בצורה יותר קשה .עכשיו ,אני אומר,
סיגל שיינמן – חברת מועצה :יכול להיות שאם היית מערב ,אז היית רואה שכן,
עופר בביוף – חבר מועצה :הם ידעו ,תקשיבי ,הם ידעו על התהליך,
סיגל שיינמן – חברת מועצה :לא ,על תהליך ,טוב,
(מדברים יחד)
עופר בביוף – חבר מועצה :הם ידעו,
סיגל שיינמן – חברת מועצה :זה שאתה בונה תוכנית ואתה לא רותם את האנשים ,ואין
עבודה בשטח ,אז הם לא מגיעים.
עופר בביוף – חבר מועצה :אז אני אומר לך ,תקשיבי טוב ,גם עם מחלקת נוער ,ידעו על
הדברים האלה וידעו על התוכנית ,והם מכירים את התפישה ואת הקונספט ,אם הם אומרים
היום אחרת ,זה רק מנימוס.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :לא ,הם לא אמרו לי ,סליחה ,לא ,אני אפילו לא שאלתי
אותם הם לא אמרו ,ממש לא .עופר ,אני לא דיברתי על זה ,יכול להיות שיש תוכנית ,אני
אפילו לא ראיתי אותה .אפילו לא שאלתי.
עופר בביוף – חבר מועצה :יש תכנית מגירה ,יפה ,אז פעם הבאה כדאי לשאול.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :לא ,זה לא מה שאני אמרתי ,זה לא העניין בכלל.
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עופר בביוף – חבר מועצה :שנייה ,והייתה רתימה .עכשיו ,אני אומר עוד דבר ,לכן אני אומר,
היה כל השנים סעיף בספר תקציב ,אני ביקשתי ,הייתה התנגדות ,היו דברים ,ואני,
(מדברים יחד)
עופר בביוף – חבר מועצה :שנייה ,ואני אומר ,סיגל ,אני לא יודע מה זה ,סליחה רגע ,אני לא
יודע מה זה אומרים אי אפשר לקיים ,כן אפשר לקיים ,כשיש שורה בספר התקציב ,אותי
לימדו ,כשיש שורה בספר התקציב ,ניתן להמשיך ליישם אותה ,נקודה .אוקי? יש שורה
בספר התקציב ,כתוב כנס מתגייסים.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :כן ,אבל אתה עושה תוכנית ב 122,222-שקל כשיש לך .12
עופר בביוף – חבר מועצה :לא יודע ,תקשיבי טוב .עכשיו ,עוד דבר ,את אומרת ,לדוגמא,
שהתפנה לך הכסף של יום המחנך ,היית מפנה את זה לכנס מתגייסים ,זה באותו אגף ,מה
הבעיה?
סיגל שיינמן – חברת מועצה :סליחה ,לא התפנה לי ,אני לא אמרתי את זה.
עופר בביוף – חבר מועצה :שנייה ,ואני רוצה,
סיגל שיינמן – חברת מועצה :אני לא אמרתי את זה.
עופר בביוף – חבר מועצה :אדוני ,סיני ,אפשר רגע?
משה סיני – ראש העיר :כן.
עופר בביוף – חבר מועצה :כל רגע יש פה הפרעות.
(מדברים יחד)
עופר בביוף – חבר מועצה :אני רוצה לומר לסיום ,ואני באמת ,אני מבין שכרגע הנושא לא
עולה ליישום ולביצוע השנה ,אני מבין ואני אשמח על כך שמחלקת נוער תעלה את זה
לביצוע לשנה הבאה ,בצורה עניינית ,ונוסיף לכך תקציב ,כי מתוך התקציב הקיים חבל לפגוע
בדברים .זה אמירה שלי לפחות,
סיגל שיינמן – חברת מועצה :בוודאי.
עופר בביוף – חבר מועצה :שנייה ,אז בוודאי על הכיפאק ,אבל עוד דבר אחד ,רזי ,סליחה
רגע.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אני איתך.
עופר בביוף – חבר מועצה :תראה ,אדוני ראש העיר ,אני רוצה לבוא ולומר לך משהו אחד,
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פרומה ,סליחה רגע.
(מדברים יחד)
משה סיני – ראש העיר :כן ,דבר.
עופר בביוף – חבר מועצה :אני רוצה לומר משהו אחד ,אני אומר עכשיו אמירה קשה ,אבל
אני אומר אותה מההיבט הביקורתי של ביקורת בונה .תראה ,אדוני ראש העיר ,כשיש
וואקום ברמה העירונית ועירייה לא מקדמת דברים מסוימים ,יש אחרים שקמים ועושים.
משה סיני – ראש העיר :כמו מי?
רזיאל אחרק -חבר מועצה :כמו הספורט.
עופר בביוף – חבר מועצה :אני רוצה לומר משהו בשתי נקודות שאני מכיר בעיר ,אני אלך
קודם לנושא עצמו ,אני ראיתי וקראתי ושמעתי שביום שישי הקרוב נערך כנס מתגייסים
בחסות של אנשים מתוך העיר ,טובים ,שהבינו שהעירייה לא יכולה למלא תוכן בדברים
מסוימים ,והחליטו שהם קמים ועושים מעשה לטובת בני הנוער והתושבים .וקודם כל ,אני
מברך על כל יוזמה כזו ,כשעירייה לא מסוגלת לעשות ,למרות שיש לה את הכספים לעשות,
אבל מעדיפה ,כמו שאמרתי לא פעם ,ואני אומר את זה לא כגנאי ,משה ,אני אומר את זה
מכל הלב ,מדמי ,בדיוק אמיתי ,שמחליטים להוסיף כספים לתימנה ,שנה אחרי שנה ,ולא
להקצות עוד כמה עשרות אלפי שקלים לכנס מתגייסים ,אז כנראה שיש תושבים שקמים
ועושים .בדיוק כמו שבנושא ספורט יש וואקום בדברים מסוימים ,כמו קבוצה ייצוגית,
והעמותה לכדורגל שערן אביב מוביל אותה ,ואני שמח ,וגם רזי ,בדברים מסוימים לבוא
ולעזור ולהירתם ולהביא כספים והכל ,שהעירייה מחליטה שזה לא בראש מעייניה לקדם
נושא ייצוגי בעיר ,יש אנשים פרטיים שקמים ועושים מעשה למען התושבים ,לטובת
התושבים ולרווחת התושבים .ואני אומר ,ככל שנשכיל להקשיב ,גם לנו כחברי מועצה,
שמעלים דברים במנטה קבועה ,ואני אומר את הדברים ,זה דברים שאני מעלה שנים ,ומשום
מה הם לא נופלים על אוזניים פתוחות באמת אמיתיות שמקשיבות ,כשבעצם בצד מזרימים
כספים ,ומעלים כספים לנושאים מאוד מסוימים שאני כל פעם אומר לך את זה ,אוקי? ואני
לא אומר שלא צריך לתגבר כל דבר בעיר ,אבל כשמעלים באופן שיטתי למקום כמו תימנה,
ובאופן שיטתי הורגים דברים אחרים מסדר היום ,כי זה פשוט לא בעדיפות עירונית ,לא שלא
בעדיפות אצל מחזיק התיק ,או היום אצל מחזיקת התיק ,אני מעריך ,אלא בגלל שיש
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עדיפויות אחרות בעיר ,אני אומר שיש בזה טעם נפגם ,והציבור ממלא את אותו וואקום
שעיריית ראש העין לא מסוגלת לקחת על עצמה בגלל שיקולים לא נכונים של סדרי עדיפויות
ועל כך אני מצר ,נקודה.
משה סיני  -ראש העיר :אוקי.
עופר בביוף – חבר מועצה :פשוט מצר ,אדוני ראש העיר .וחבל שאנחנו מגיעים לדבר כזה.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :סיגל ,מילה טובה על ההתנהלות של עופר באגף הנוער.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :אמרתי מקודם בהתחלה ,ואני אומרת את זה כל הזמן.
משה סיני – ראש העיר :טוב ,חברים ,תודה רבה.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אפשר להעלות הצעה בנושא של המתגייסים ,ערב מתגייסים?
עופר ,אני רוצה להעלות הצעה.
עופר בביוף – חבר מועצה :רגע ,אני רוצה שנייה ,אוקי ,אם זה מה שאני רוצה להגיד ,אוקי.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :רזי ,אני רוצה רגע,
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אני רוצה לקחת את התימנה  ...לטובת ליל האהבה ,ולאחד את
הנושא של כנס מתגייסים שם ,לתת להם קצת יותר .בוא תציע אותה אתה ,אתה העלית את
הנושא ,בוא תעלה הצעה ,שאתה בעצם,
עופר בביוף – חבר מועצה :אני אשמח שניקח ,למה  122,222שקל ,בוא נביא אומן ייחודי
לנוער בקיץ,
רזיאל אחרק – חבר מועצה :בוא סכום ,עזוב את האומן ,קבע סכום.
עופר בביוף – חבר מועצה :למתגייסים ,שכרגע כבר אי אפשר ביוני ,אני הייתי שמח שבוע
הבא לעשות.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :הם יבואו לתימניה.
עופר בביוף – חבר מועצה :כלומר מתגייסים ,שעד אז כבר כולם יתגייסו עד אוקטובר,
ספטמבר ,יבואו לתימנה.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :באוגוסט לא כולם מגויסים.
(מדברים יחד)

משה סיני – ראש העיר :טוב ,עופר ,אני מציע שנתמקד ,עופר ,בוא .מספיק ,בואו נעשה את
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הדיון הזה רציני.
עופר בביוף – חבר מועצה :אני לא רוצה להעלות שום הצעה ,אני חושב שזה בושה לעיריית
ראש העין שהיא לא עושה כנס מתגייסים ,ולכן אני לא מעלה שום הצעה .בושה לעירייה ,אני
אומר את זה חד וחלק.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אני יכול להעלות הצעה.
משה סיני  -ראש העיר :אתה יכול להעלות מה שאתה רוצה .כן.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :מתי ליל אהבה מתקיים?
עופר בביוף – חבר מועצה 22 :ביולי.
משה סיני – ראש העיר :מה זה ,להבה?
עופר בביוף – חבר מועצה :ליל אהבה ,ב 22-ביולי.
משה סיני – ראש העיר :כן .טוב ,חברים ,בואו ,כדי לחסוך פה,
רזיאל אחרק – חבר מועצה:

רגע ,סיימנו?

משה סיני – ראש העיר :לא ,לא ,אני רוצה גם להדגיש משהו בנושא של כנס מתגייסים.
כנס מתגייסים זה דבר שאנחנו בעד ,תמיד בעד .אני חושב שאחוזי הגיוס בראש העין הם
מהגבוהים ביותר בכלל במדינת ישראל ,אנחנו מקום חמישי בגיוס משמעותי לצה"ל ,חייבים
לשים את זה פה על השולחן ,המתגייסים שלנו מככבים בקורסי חובלים ,בסיירות השונות,
ביחידות הלוחמות ,ביחידות השירותים ,בקורסי הטייס ,אני כמעט כל קורס טייס אני זה,
במודיעין ,אני חושב שיש לנו ,לא רק זה ,הנה ,גם כל הנושא של ההתנדבות בשנת שירות ,גם
כן ,זה הולך וצובר תאוצה בגלל החיזוק,
עופר בביוף – חבר מועצה :אז למה אתה לא עשית כנס מתגייסים כל השנים?
משה סיני – ראש העיר :סליחה ,דקה ,דקה,
עופר בביוף – חבר מועצה :אם כל כך הנוער ,אנחנו באמת,
משה סיני – ראש העיר :אבל אתה מפריע לי ,עופר,
עופר בביוף – חבר מועצה :למה אתה לא משקיע בו? למה אתה משקיע בתימנה,
משה סיני – ראש העיר :שנייה ,אנחנו מדברים על חינוך ,נכון? אז אחד הדברים ,הכלים
הראשונים בחינוך זה לשמוע מה שמדברים,
עופר בביוף – חבר מועצה :אני מדבר מדם ליבי ,בדיוק כמו שדיברת פעם קודמת ,חד וחלק.
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משה סיני – ראש העיר :מצוין ,אז אחרי שגמרת לדבר ,אחרי שסיימת לדבר מדם ליבך,
עכשיו תשמע את מה שאני אומר,
(מדברים יחד)
משה סיני – ראש העיר :אתה בסדר ,תדבר מדם ליבך ,עכשיו אני מדבר מקולי ,בסדר?
עכשיו תשמע את קולי.
עופר בביוף – חבר מועצה :אל תיתן נאום פוליטי עכשיו ,תתייחס לכנס מתגייסים.
משה סיני – ראש העיר :לא ,אני אתייחס למה שאני רוצה.
עופר בביוף – חבר מועצה :עשה לי טובה ,אל תיתן נאום פוליטי.
משה סיני – ראש העיר :אני אתייחס למה שאני ארצה.
עופר בביוף – חבר מועצה :תסביר למה ארבע שנים דחית כנס מתגייסים ,תסביר לציבור.
משה סיני – ראש העיר :אז אני מסביר לך ,עופר ,אני מסביר לך שהנושא הזה,
עופר בביוף – חבר מועצה :למה דחית ארבע שנים?
משה סיני – ראש העיר :המתגייסים הם מאוד חשובים לנו ,מאוד מאוד חשובים ,גם לך,
עופר בביוף – חבר מועצה :למה דחית ארבע שנים?
משה סיני – ראש העיר :אל תפריע לי ,אתה תתנהל כמו שצריך ,בסדר? אני לא מפריע לך,
אתה כל הזמן,
עופר בביוף – חבר מועצה :אתה עונה לי תשובות ...
משה סיני – ראש העיר :לא ,לא ,אתה לא תגיד לי מה לענות ,נכון?
עופר בביוף – חבר מועצה :סליחה.
משה סיני – ראש העיר :ככה סיכמנו ,אתה תדבר על מה שאני רוצה ,ואני אענה על מה
שאני רוצה.
עופר בביוף – חבר מועצה :אני אדבר על מה שאתה רוצה?
משה סיני – ראש העיר :אתה תדבר על מה שאתה רוצה .לא ,לא ,אתה תדבר על מה שאתה
רוצה.
עופר בביוף – חבר מועצה :אדוני ראש העיר תקפיד על המילים ,אמנם השעה מאוחרת ,אבל,

משה סיני – ראש העיר :אתה תדבר על מה שאתה רוצה ,אני אדבר על מה שאני רוצה,
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בסדר? אין בעיה .סליחה ,אתם מפריעים לי אבל ,אתם מפריעים ,אני לא הפרעתי לכם .הוא
נתן פה איזה נאום של עשר דקות על כמה הוא היה מצוין ,והוא היה מצוין ,אני מסכים
איתו ,הוא היה מצוין ,הוא היה מעולה ,באמת ,אני לא אומר את זה בציניות ,אני גם כתבתי
לו כמה פעמים מכתבי הערכה על הפעילות שלו ,וזה בסדר גמור.
עופר בביוף – חבר מועצה :אל תדאג... ,
משה סיני – ראש העיר :בסדר ,אתה תעשה איתם מה שאתה רוצה.
עופר בביוף – חבר מועצה :אני מראה את עצמי לציבור ,זה מספיק ,לא צריך מכתבים.
משה סיני – ראש העיר :אין בעיה ,בסדר ,אבל למה אתה מתנצל? אתה לא צריך להתנצל.
עופר בביוף – חבר מועצה :אני לא מתנצל ,תענה לי תשובה למה ארבע שנים דחית כנס
מתגייסים.
משה סיני – ראש העיר :אז אני מסביר לך ,אתה היית פה ארבע שנים ,ואם הנושא היה כל
כך קרוב ללבך ,יכולת לשים את המפתחות ולהגיד ,זה נושא עקרוני מבחינתי ,אם לא נעשה,
עופר בביוף – חבר מועצה :שמתי ,שמתי בדצמבר האחרון.
משה סיני – ראש העיר :אתה לא שמת את המפתחות ,אתה לא שמת ,אתה חיכית ,אתה
ביקשת שידיחו אותך ,אבל לא חשוב .לא חשוב ,עזוב .זה מה שאתה ביקשת ,לא ,זה מה
שאתה ביקשת.
עופר בביוף – חבר מועצה :אני לא.
משה סיני – ראש העיר :אם בשנת  2211היה כל כך חשוב ,אם בשנת ,2212
עופר בביוף – חבר מועצה :זאת אומרת ,לך זה לא היה חשוב.
משה סיני – ראש העיר :סליחה ,לא ,אתה ,אתה ,לעצם זה ,לא ,אתה מפריע לי.
עופר בביוף – חבר מועצה :לא היה אכפת לך מכנס מתגייסים.
משה סיני – ראש העיר :אני לא רוצה להתווכח איתך ,לא רוצה להתווכח איתך .אנחנו
עושים כנס,
עופר בביוף – חבר מועצה :אתה לא עונה לי.
משה סיני – ראש העיר :אני עונה לך ,אנחנו מאוד מאוד מכבדים את המתגייסים ,זה
הילדים שלנו ,זה הילדים גם שלי .אנחנו מאוד מאוד מכבדים אותם ,ליל אהבה מבחינתנו זה
הלילה ,זה האירוע המרכזי שאנחנו עושים,
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עופר בביוף – חבר מועצה :הנה ,אמרת תשובה ,כנס מתגייסים עצמו לא מעניין אותך.
משה סיני – ראש העיר :סליחה ,סליחה רגע,
עופר בביוף – חבר מועצה :הציבור התגייס ,ואתה עושה ליל אהבה באוגוסט ,כל הכבוד לך,
אדוני ראש העיר.
משה סיני – ראש העיר :טוב ,זה ביולי .עכשיו ,רגע ,דקה .סליחה.
(מדברים יחד)
משה סיני – ראש העיר :אתה קצת לא מבין ,לצערי הרב ,אתה קצת לא בקיא בתמונה
הכללית ,אתה יודע שיש כנס מתגייסים ,או שאתה לא יודע? תענה לי.
עופר בביוף – חבר מועצה :יש בליל האהבה,
משה סיני – ראש העיר :כן.
עופר בביוף – חבר מועצה :מבחינתי ,שולחן מתגייסים .
משה סיני – ראש העיר :שולחן מתגייסים ,אוקי.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אני מסכים עם עופר.
משה סיני – ראש העיר :אבל אני שואל אותך מעבר לזה ,מעבר לזה ,מתוקף בקיאותך
בנושא של הנוער ,ואני מאוד מעריך ,אתה יודע שיש כנס מתגייסים בכלל במדינה הזאת?
עופר בביוף – חבר מועצה :ארצי ,כן.
משה סיני – ראש העיר :אתה יודע ,נכון?
עופר בביוף – חבר מועצה :נכון.
משה סיני – ראש העיר :מה עשית כדי שתושבי ,שילדי ראש העין,
עופר בביוף – חבר מועצה :אז אני אסביר לך ,לפני שנתיים ,כשהיה באזור ,נדמה לי ,פארק
הירקון ,אם אני לא טועה ,כנס גדול מאוד ,אני ישבתי עם בני נוער ,שמובילים את תחום
הנוער בעיר ,כולל מועצת נוער ,וזה לא עניין אותם כהליכה מאורגנת לשם ,תקשיב טוב.
משה סיני – ראש העיר :למה?
עופר בביוף – חבר מועצה :למה ,כי זה לא ,הם רצו משהו מקומי,
משה סיני – ראש העיר :אתה ישבת איתי ,שאלת אותי?
עופר בביוף – חבר מועצה :תקשיב,
משה סיני – ראש העיר :לא עדכנת אותי ,אולי אני הייתי מגייס אותם ומגיע לשמה? אתה
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החלטת לבד שלא מעניין אותם? עשית עבודת מטה?
עופר בביוף – חבר מועצה :אני עשיתי עבודת מטה איתם.
משה סיני – ראש העיר :איתם? למה לא שאלת אותי .אם אתה ,אם היית אומר לי דבר
כזה,
עופר בביוף – חבר מועצה :כי אני חושב,
משה סיני – ראש העיר :הייתי מתגייס לעניין הזה.
עופר בביוף – חבר מועצה :אני חושב,
משה סיני – ראש העיר :עכשיו ,רק אחרי שאתה,
עופר בביוף – חבר מועצה :לא מעניין ארצי.
משה סיני – ראש העיר :לא מעניין ארצי?
עופר בביוף – חבר מועצה :לא ,ארצי ,לא.
משה סיני – ראש העיר :לא מעניין ארצי ,הבנתי .לא מעניין אותך פן ארצי .יש כנס ארצי
במדינת ישראל ,ואתה ,לא מעניין אותך?
עופר בביוף – חבר מועצה :אני רוצה,
משה סיני – ראש העיר :הבנתי ,לא מעניין אותך ברמה הארצית לא מעניין אותך ,אתה,
עופר בביוף – חבר מועצה :ברמה הארצית שיהיה  122כנסים ,ויכולים ללכת ,אבל זה לא
מונע כנס מתגייסים עירוני.
משה סיני – ראש העיר :רק עכשיו ,אחרי שאתה ,עזבת את התפקיד שלך,
רזיאל אחרק – חבר מועצה :הוא אמר לך בפירוש ,לא רוצה כנס מתגייסים בראש העין.
(מדברים יחד)
משה סיני – ראש העיר :עופר ,אתה אל תכניס מילים לפה שלי.
עופר בביוף – חבר מועצה :אתה אמרת את זה.
משה סיני – ראש העיר :לא אמרתי דבר כזה ,אני אמרתי שכנס,
(מדברים יחד)
משה סיני – ראש העיר :חבר'ה ,אתם לא תכניסו מילים לפה שלי.
עופר בביוף – חבר מועצה :אתה אומר לבד.
משה סיני – ראש העיר :סליחה ,אתם ,עופר ,אני מציע לך גם שבאמת ,אל תכניס ,אני לא
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מכניס מילים לפה שלך ,אל תכניס מילים לפה שלי.
עופר בביוף – חבר מועצה :אתה הכנסת מילים שאני לא אמרתי.
משה סיני – ראש העיר :לא ,לא ,אז אתה לא אמרת .אתה,
עופר בביוף – חבר מועצה :תחזור בך מכל מה שאמרת.
משה סיני – ראש העיר :ממש לא.
עופר בביוף – חבר מועצה :אז אני אכניס לך מילים לפה.
משה סיני – ראש העיר :סליחה ,אל תכניס לי שום מילים בפה .עופר ,אתה ,לצערי הרב,
אפילו לא עדכנת אותי ,כראש עיר ,שיש כנס מתגייסים ארצי ,לא עדכנת אותי ,לא אמרת לי.
עופר בביוף – חבר מועצה :אתה רוצה לראות מייל על זה?
משה סיני – ראש העיר :לא אמרת לי.
עופר בביוף – חבר מועצה :תקשיב טוב ,אדוני ראש העיר ,אתה תתפטר אם אני צודק?
משה סיני – ראש העיר :לא ,לא ,אני לא מתפטר שום דבר .אתה לא באת ואמרת לי,
עופר בביוף – חבר מועצה :אני אראה לך אי מייל ,אתה עכשיו לא אומר אמת,
משה סיני – ראש העיר :לא ,למה אתה צועק?
עופר בביוף – חבר מועצה :אתה לא אומר אמת .אני עופר ,זה לא מישהו אחר.
משה סיני  -ראש העיר :עופר ,עופר ,סליחה,
עופר בביוף – חבר מועצה :אתה קיבלת ממני מייל ,ואתה אפילו שלחת לי את ההודעה
לפייסבוק.
משה סיני – ראש העיר :אבל למה אתה אומר לי ,למה אתה אומר לי,
עופר בביוף – חבר מועצה :תתבייש לך.
משה סיני – ראש העיר :אתה תתבייש לך,
עופר בביוף – חבר מועצה :אתה לא אומר אמת.
משה סיני – ראש העיר :סליחה ,סליחה ,אתה ,אתה בעבודת מטה שהיית צריך להוביל,
היית צריך להוביל את הנוער שלנו גם לכנס מתגייסים ארצי.
עופר בביוף – חבר מועצה :אני יודע מה אני עשיתי,
משה סיני – ראש העיר :ואתה לא עשית את זה ,לא עשית את זה ,וחבל,
עופר בביוף – חבר מועצה :אל תפסיק את הדיון ,למה לא עשית בראש העין כנס
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מתגייסים.
משה סיני – ראש העיר :עכשיו אני מקריא לך כנס מתגייסים ארצי ,בסדר? ואתה תגיד לי
אם זה לא צריך לעניין את תושבי העיר שלנו.
עופר בביוף – חבר מועצה :אני לא אמרתי שלא מעניין.
משה סיני – ראש העיר :אה ,בסדר ,אמרת את זה.
עופר בביוף – חבר מועצה :אנחנו רוצים כנס תושבים מקומי.
משה סיני – ראש העיר :בסדר גמור ,אתה תקבל גם כנס ,אנחנו נעשה גם כנס מתגייסים,
גם מקומי.
עופר בביוף – חבר מועצה :מתי?
משה סיני – ראש העיר :כשתהיה עבודת מטה של אגף החינוך,
עופר בביוף – חבר מועצה :שנה הבאה .ארבע שנים למה דחית?
משה סיני – ראש העיר :על פי החוק,
עופר בביוף – חבר מועצה :ארבע שנים למה דחית?
משה סיני – ראש העיר :למה דחיתי? למה אתה נשארת פה ולא אמרת שזה עקרוני
בשבילך?
עופר בביוף – חבר מועצה :אני לא אמרתי שזה עקרוני?
משה סיני – ראש העיר :אתה לא אמרת שזה עקרוני בשבילך ,אתה נשארת כחבר מועצת,
עופר בביוף – חבר מועצה :סיני ,תקרא את הניירות ואת המיילים ואת כל ההתכתבויות
שהיו לי איתך.
משה סיני – ראש העיר :נשארת כחבר מועצת עיר ,הצבעת בעד תקציב,
עופר בביוף – חבר מועצה :נכון.
משה סיני – ראש העיר :ולא הלכת הביתה.
עופר בביוף – חבר מועצה :אתה יודע למה? אני אסביר לך למה,
משה סיני – ראש העיר :כי זה לא היה עקרוני.
עופר בביוף – חבר מועצה :זה עקרוני.
משה סיני – ראש העיר :זה לא היה עקרוני ,לא ,פשוט לא היה עקרוני.
עופר בביוף – חבר מועצה :כי אני יודע שאם הייתי משאיר את הנוער באותו זמן ,לחסדיך,
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הוא לא היה מגיע לאן שהוא מגיע היום.
משה סיני – ראש העיר :טוב ,אני לא רוצה להתווכח איתך .עכשיו ,עופר ,תיתן לי לסיים,
בבקשה ,תן לי לסיים ,עופר .עכשיו ,תשמע ,עופר,
עופר בביוף – חבר מועצה :לצערי אני אומר ,פעם ראשונה ...
משה סיני – ראש העיר :עופר ,אתה ,אתה אומר ,סליחה ,אתה אומר שזה אירוע מתגייסים
ארצי לא מעניין ,עכשיו אני רוצה להקריא לך,
עופר בביוף – חבר מועצה :הוא לא מעניין ,קודם כל אירוע מקומי,
משה סיני – ראש העיר :לא ,אל תעשה לי ,כעיקרון ,בפני עצמו ,זה מעניין או לא מעניין ,זה
מה שאני שואל אותך .זה מעניין?
עופר בביוף – חבר מועצה :זה מעניין ,אני לא אשלח את הנוער לשמה.
משה סיני – ראש העיר :אוקי ,מצוין ,אתה לא תשלח ,למה שלא תשלח?
עופר בביוף – חבר מועצה :אני אסביר לך למה ,כי הנוער,
משה סיני – ראש העיר :אז אתה עכשיו אומר שלמרות שאני נתתי לך הנחיה ,אתה לא
שלחת את הנוער ,לזה אתה מתכוון?
עופר בביוף – חבר מועצה :תקשיב טוב ,לא ,אז תקשיב טוב,
משה סיני – ראש העיר :לא ,שאני אבין ,אתה אומר שאני הנחיתי אותך במייל ,עכשיו אתה
אומר לי שאתה,
עופר בביוף – חבר מועצה :לא,
משה סיני – ראש העיר :לא ,אתה עכשיו אמרת שאתה לא תשלח את הנוער לארצי ,אז מה,
בכוונה לא שלחת אותם?
עופר בביוף – חבר מועצה :תקשיב ,בוא אני אסביר לך משהו אחד,
משה סיני – ראש העיר :אה ,הבנתי .בכוונה ,זה אתה אמרת את זה .עכשיו מי משקר?
(מדברים יחד)
משה סיני – ראש העיר :עכשיו אתה אמרת בדיוק מה שקרה ,אתה לא רצית שהחבר'ה שלנו
ילכו לכנס המתגייסים הארצי ,אתה אמרת את זה כרגע.
עופר בביוף – חבר מועצה :תקשיב רגע,
משה סיני – ראש העיר :אתה חוזר בך?
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עופר בביוף – חבר מועצה :אתה ילד קטן?
משה סיני – ראש העיר :אתה חוזר בך? לא ,אתה חוזר בך? תגיד שאתה חוזר בך ,תגיד
שאתה חוזר בך.
(מדברים יחד)
עופר בביוף – חבר מועצה :איזה התנהלות זו כראש עיר?
משה סיני – ראש העיר :לא ,אתה ,אתה חבר מועצה ,ואתה ,כשהיה כנס כזה ,למה אתה
אומר שלא רצית לשלוח אותם? מה זה הדבר הזה?
עופר בביוף – חבר מועצה :אדוני ראש העיר ,אני רוצה לומר,
(מדברים יחד)
עופר בביוף – חבר מועצה :סיגל ,אני רוצה לומר משהו,
משה סיני – ראש העיר :וזה נערך ביולי ,ביולי ,לא במאי ולא ביוני ,ביולי זה נערך.
עופר בביוף – חבר מועצה :תקשיב רגע .אני רוצה להבהיר עוד פעם ,כדי שלא יהיו ספקות
מה אני אומר ,ואל תכניס מילים שלא קיימות ,כי זה לא מכובד לך כראש עיר .אני אומר לך,
אתה בחיים לא שמעת ממני את המילה ראש עיר שקרן ,אבל אתה הבאת אותי לכך ,כי אתה
באמת לא דובר אמת .אני רוצה לומר את הדברים האלה ,אני אומר את זה בדם ליבי,
אמיתי .תקשיב טוב ,אני לא נגד שנוער ילך לכנס ארצי ,ונוער בזמנו ידע על כנס ארצי ,והיו
כאלה שהלכו ברמה הפרטנית,
משה סיני – ראש העיר :אז הלכו.
עופר בביוף – חבר מועצה :שנייה ,כן .אבל אני רוצה להסביר לך משהו אחד.
משה סיני  -ראש העיר :יפה ,אז תיקנת את עצמך.
עופר בביוף – חבר מועצה :תקשיב ,אני אומר לך את העובדות ,אתה אפילו לא הקשבת לי,
תוך כדי סערת הרגשות שלך המדהימה ,אני רוצה לומר לך משהו אחד ,לאורך כל השנים אני
התעקשתי ועדיין מתעקש ,שיהיה כנס מתגייסים עירוני ,מבחינתי הוא בעדיפות לפני כנס
ארצי ,שבעדיפות פחות מעניין את הנוער ,אל תתבלבל ,רוצים כנס מקומי ,ואתה יודע את זה,
ואל תתחיל להסיט את הדיונים למקומות אחרים ,זה לא מכובד .ואני רוצה להגיד לך ,אתה
לא ענית לי עד רגע זה ,ואל תסיט את הדיונים הפוך על הפוך ,כי אני יודע לעשות הפוך על
הפוך ,אני לא פחות מתוחכם ממך ,תלמד .ואני רוצה להגיד לך משהו אחד פשוט ,לא ,אתה
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חושב שאתה מתוחכם ,אתה ,תענה לי על תשובה אחת כמו בן אדם הגון ,כמו ראש עיר ישר,
ותענה לי רק על תשובה אחת ,בצורה פרטנית ,בלי ימינה ושמאלה ,ופתאום תדבר איתי על
האגם או על הנחל .אני שואל שאלה פשוטה ,למה ארבע שנים אתה לא עזרת לי לקדם כנס
מתגייסים פה בעיר ,למרות כל הבקשות וההסברים ,כולל של מועצת נוער ובני נוער .תסביר
בפשטות ,למה לא עזרת לקדם? נקודה.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :עופר ,כמה אתה חושב שיגיעו לכנס כזה?
עופר בביוף – חבר מועצה :יש בעיר סך הכל ,עם עתיד ואולפנה ,קרוב ל 322-עד /22
מתגייסים.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :נו ,ו 322-לא יגיעו.
משה סיני – ראש העיר :טוב ,עכשיו ,ידידי עופר ,חבר המועצה עופר בביוף ,סליחה ,אחרי
נאום ,סליחה ,אני עכשיו עונה ,ואני עונה מה שאני רוצה .אחרי נאומך ,סליחה ,אל תעשה לי
תנועות כאלה של ילד קטן .אחרי נאומך ,תשמע אותי .תשמע אותי .אני שמעתי אותך בקשב,
לא עשיתי תנועות ולא עשיתי חיוכים כאלה וקריצות.
עופר בביוף – חבר מועצה :אתה עונה על מה שאתה רוצה.
משה סיני – ראש העיר :אתה אל תגיד לי מה לענות .אז את הקריצות אתה יכול לעשות
לאלה ,אבל תהיה רציני .עכשיו ,אל תעשה קריצות ,עופר,
עופר בביוף – חבר מועצה :ראש עיר לא אמור לענות על שאלות ,הוא עונה על מה שהוא
רוצה?
משה סיני – ראש העיר :סליחה ,אז אתה תשמע עכשיו ,למרות שהשעה מאוחרת ,בסבלנות
ובקשב רב ,תשמע מה שאני אומר לך .במשך ,לא ,לא ,סליחה .אתה תדבר אחר כך ,אין שום
בעיה ,תגיד מה שאתה רוצה .אתה העלית את הנושא של כנס מתגייסים כמה פעמים ,היית
חבר מועצה ,היית ,למעשה ,מחזיק תיק הנוער והצעירים,
עופר בביוף – חבר מועצה :לא למעשה ,בפועל.
משה סיני – ראש העיר :החבר פה לידינו היה יושב ראש וועדת הכספים ,שהוא גם זה
שאישר את כל התקציבים ,עזר לך ,אישר ,לא אישר ,הרי כל תקציב,
עופר בביוף – חבר מועצה :אתה מנעת ממנו לעשות,
משה סיני – ראש העיר :סליחה ,סליחה ,זה פרשנות שלך.
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עופר בביוף – חבר מועצה :זה עובדה.
משה סיני – ראש העיר :לאחר מכן התקציבים מגיעים ויש דיון תקציב ,ובדיון תקציב
אנחנו דנים בנושאים השונים ,והמסר המרכזי שהיה פה ,שנכון ,זה חשוב כנס מתגייסים,
אבל משיקולים שונים ,אנחנו מאחדים בין כנס המתגייסים לליל האהבה ,וזה היה ,זאת
האמת לאמיתה ,ואתה לא יכול להתכחש ,ואתה קיבלת את זה ,יכולת ,רגע ,סליחה ,אל
תפריע לי.
עופר בביוף – חבר מועצה :אני קיבלתי?
משה סיני – ראש העיר :אתה בעצם ההצבעה שלך,
עופר בביוף – חבר מועצה :אתה יודע שבכל ישיבה אני ...
משה סיני – ראש העיר :סליחה ,לא ,לא ,בסוף ,בסוף זה מסתכם ,ותהיה רציני ,בסוף אתה
בקואליציה ,ובסוף הרמת את היד ,ולזה התכוונתי שאתה הצטרפת לתפישה הזאת ,גם אם
לא השתלמת איתה ,הצטרפת .לא ,ואל תסביר לי עכשיו שאתה חשבת ,אבל עופר ,אני אומר
לך את זה ,ותפסיק ,נו ,מספיק עם כל המשחקים האלה .בעצם זה שאתה הרמת את היד בעד
התקציב ,כאשר כנס מתגייסים ,וחיברנו אותו לליל האהבה ,באת ואמרת שמבחינתך ,בגלל
אילוצי תקציב ,בגלל שראש העיר לא אישר ,בגלל שזה לא היה בסדר ,בגלל שנתנו את זה
למקומות אחרים ,השלמת עם זה ,בוא נשים את זה ,עזוב ,אמת לאמיתה ,בלי כחל וסרק,
זאת התמונה שהייתה ,אתה מסכים איתי? אתה מסכים איתי? זה המצב .עזוב ,עכשיו אתה
יכולת לחשוב שזה לא בסדר ,וזה ממש לא משמעותי וזה ממש לא בסדר מה שראש העיר
עושה ,אבל זה המצב .ועל זה אתה לא יכול להגיד שזה לא כך היה המצב.
עופר בביוף – חבר מועצה :לא ענית לי על השאלה.
משה סיני – ראש העיר :לא ,לא ,אז אני אומר לך ,לכן ,שנייה ,במקביל ,היו כנסים גם
ארציים ,עכשיו ,אני אומר ,אני כבר חוזר בי אם אני באמת פגעתי בך ,או מתפרש מזה
שהסתרת מידע או לא ידעתי מידע ,אבל שיש ,אז אני אומר את זה ,אבל מצד שני ,ממה שאני
מבין ממך ,ותקן אותי אם אני טועה ,כי גם אמרת את זה פה בניואנס כזה או אחר ,אתה בא
ואומר ,בשורה התחתונה ,זה לא כל כך משמעותי לתושבי העיר שלנו שיש כנס ארצי ,נכון?
עופר בביוף – חבר מועצה :לא ,אמרתי שיש עדיפות,
משה סיני – ראש העיר :יש עדיפות,
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עופר בביוף – חבר מועצה :לכנס מתגייסים עירוני ,כי זה מה שהציבור רוצה.
משה סיני – ראש העיר :אין בעיה ,אבל לא צריך ,אל תתלהם ,אנחנו עכשיו מורידים,
עופר בביוף – חבר מועצה :אתה לא שומע טוב ,כי אני כל פעם אומר את אותו דבר.
משה סיני – ראש העיר :עופר ,אנחנו עכשיו מורידים את הטון ,בסדר? אוקי ,אז בניואנס,
יותר חשוב כנס המתגייסים העירוני מאשר כנס מתגייסים ארצי.
עופר בביוף – חבר מועצה :כי זה מה שהציבור והנוער רוצים .
משה סיני – ראש העיר :אוקי ,עכשיו ,אני רוצה לספר לך קצת ,אני לא נכנס לזה ,גם זה
חשוב וגם זה חשוב ,אני חושב ,סליחה ,כל אירוע למתגייסים ,אתה אומר ,הנה ,גם יש איזה
עמותה פרטית שעושה ,גם זה חשוב ,נכון ,אני לא מזלזל בשום דבר ,מברך על הכל .אני לא
עושה סדרי עדיפויות ,חשוב הכל ,זה חשוב ,וזה חשוב וזה חשוב ,אני רוצה לספר לך ,עופר,
באמת ,לא ,אני אומר לך את זה ,לא ,זה לא כאן מדם ליבי ,אבל אני אומר לך ,אחרי שאני
מבין יותר ,מאשר הבנתי קודם ,עכשיו ,יכול להיות שקודם לא הסבירו לי נכון ,רק אמרו לי
שיש כזה כנס ,לא הבנתי כל כך מה זה ,אני לוקח את כל האחריות עלי ,בסדר? אבל ,כשאני
בודק מה כנס המתגייסים הארצי ,אז אני רוצה לספר לך ,והלכתי ובדקתי את זה ,כי עניין
אותי ,מה זה אותו כנס מתגייסים ארצי ,שזה ההוא יותר חשוב ,או זה יותר חשוב ,אני רוצה
להבין מה זה ,להיכנס לעומק של העניין הזה .ומסתבר לי שכנס המתגייסים הארצי זה
פרויקט אדיר ,רב מימדים ,מאוד מאוד חשוב ,ומאוד מאוד חשוב שמתגייסי העיר יהיו בכנס
הזה .לא ,לא ,אני רוצה להסביר לך ,לא ,לא ,אבל אתה לא נותן לי לסיים .עופר ,אני רוצה
רק לעדכן אותך שבכנס המתגייסים הקרוב ,שיהיה ביום שלישי ,ה, 2.2.2213-שאני לא יודע
אם אתה יודע עליו,
עופר בביוף – חבר מועצה :תאמין לי שאני יודע.
משה סיני – ראש העיר :אם אתה יודע זה יופי .בשעה חמש בערב ,בפארק יהושע ,כל
המתגייסים החדשים לצה"ל מוזמנים לחגוג חינם את גיוסם הקרב בפסטיבל של האגודה
למען החייל ,עם הכוכבים הגדולים ביותר .ואז יש פירוט של הכוכבים ,אני אחסוך מכם את
הפירוט ,במקום תיפתח לשכת גיוס של הבקו"ם ,עם  /2עמדות מחשב מאוישות ,המתגייסים
יוכלו לקבל במקום מידע אישי על שיבוצם בצה"ל ,סליחה ,להגיש בקשות ,לא ,לא ,להגיש
בקשות מיוחדות ,לקבל שינוי שיבוץ ולקבל תשובות מיידיות .בפארק יערך הפניניג ענק ,עם
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מתחמי אטרקציות שיוקמו במיוחד ,יהיו הופעות ,מסיבות אוזניות של חברת פלאפון,
יחולקו מתנות רבות לבאי הפסטיבל .הכל בחינם ,זה מיועד לכל המתגייסים ויש כאן את
התאריכים,
משה סיני  -ראש העיר :סליחה ,סליחה,
עופר בביוף – חבר מועצה :אתה שולח את הציבור מחוץ לעיר ,לכנס?
משה סיני – ראש העיר :סליחה ,אל תפריע לי ,אל תפריע לי .יהיה הפניניג ענק ,כולו כיף,
הופעות ,מתנות ,על הבמה יהיו מיטב האומנים ,בני הנוער ,הדג נחש ,דודו אהרון ,נתן גושן,
להקות צבאיות ,להקת השכנים של צ'יץ' ,שתי במות ,במת מוזיקה ,קריוקי ,וכולי וכולי.
שנייה ,אל תפריע לי .קבלת קהל בבקו"ם ,מתחמים חוויתיים ,אביגדור קהלני יהיה שמה,
באמת ,אני אומר לכם ,יש פה דברים שאני לא מזלזל בהם ,אני לא מזלזל בהם ,ואני חושב,
אני חושב שכדי לסגור את הנושא הזה ,אנחנו באמת צריכים לוודא שהמידע הזה מגיע לכל
חייל אצלנו בעיר ,הוא יחליט אם זה חשוב לו או לא.
עופר בביוף – חבר מועצה :ברור.
משה סיני – ראש העיר :שנייה ,רגע ,אבל אני מדבר לסיגל ,היא מחזיקת תיק הנוער ,אני
מבקש אותך ,תוודאי שזה מגיע לכל חייל וחיילת אצלנו בעיר ,ואם יש צורך גם להעמיד
אוטובוס מפה ,מראש העין ,שהם יוכלו להגיע ,למעשה למתחם חוויתי ,עם עמדות מחשב,
שהם ידעו מה השיבוץ שלהם ,ורוצים לשנות את השיבוץ שלהם ,אני חושב שזה דבר נפלא,
שאנחנו חייבים לעשות את זה למען המתגייסים שלנו ,סליחה .סליחה .ולכן ,זה מאוד חשוב
הנושא הזה ,כנס המתגייסים הארצי .אני נחשף פעם ראשונה לכל המהות של הדבר הזה,
עופר בביוף – חבר מועצה :אתה לא נחשף פעם ראשונה ,אני אומר לך ,אתה ראית את
הנושא הזה לפני,
משה סיני – ראש העיר :לא בהיבט של מה הולך להיות שם.
עופר בביוף – חבר מועצה :אתה קראת את החומר ,דיברת איתי על זה.
משה סיני – ראש העיר :סליחה ,אז אני אומר ,לא בהיבט שיש שם עמדות מחשב ,ואפשר
להיכנס לשינוי שיבוץ ,ואפשר לקבל פרטים על היחידות ,כל הדברים האלה לא ידעתי
שקיימים בכלל .אף אחד לא הביא את זה לידיעתי ,אני אומר לך ,פעם ראשונה שאני יודע
את זה .פעם ראשונה שאני יודע את זה.
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עופר בביוף – חבר מועצה :אתה יודע מה ,אני רוצה להגיד לך משהו,
משה סיני – ראש העיר :זה היה בפעם הקודמת?
עופר בביוף – חבר מועצה :אני לא זוכר אם היה עמדות מחשב ,היה הופעה אטרקטיבית
והכל.
(מדברים יחד)
עופר בביוף – חבר מועצה :זה רק מעלה בי שאלה מהותית אם אתה באמת קראת חומרים
שהעברתי בשנים האחרונות.
משה סיני – ראש העיר :אז זה שאלה ,אתה תישאר עם השאלה .בכל מקרה,
(מדברים יחד)
עופר בביוף – חבר מועצה :אולי גם לא קראת את התקציבים שלי מעולם.
משה סיני  -ראש העיר :אתה יכול להבין מה שאתה רוצה ,ולכן ,מה שאני מציע ,עוד לא
סיימתי.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :קח את הזמן.
משה סיני – ראש העיר :אני לוקח את הזמן ,אל תדאג .אישרתם את המשך הישיבה .מה
שאני מציע ,באמת ,קודם כל ,להמשיך בליל אהבה זה מאוד חשוב ,וגם מאחר וחיברנו את
זה למתגייסים ,מגיעים בני נוער ,אנחנו מכבדים אותם מאוד ,מגיעים ,באמת ,זה מאוד,
סליחה,
עופר בביוף – חבר מועצה :זה המהות.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :אתה מספר לי מה זה כנס מתגייסים?
עופר בביוף – חבר מועצה :כי את עונה לי ,אין ...
(מדברים יחד)
משה סיני – ראש העיר :חברים ,סליחה ,הדבר השני שאני מציע ,באמת ,לאחר שבאמת
תתבצע עבודה ראויה ,תהליכית ועבודת מטה ,כמו שצריך ,תבחני את האפשרות,
סיגל שיינמן – חברת מועצה :יהיה כנס מתגייסים בשנה הבאה ,מכיוון שכבר עכשיו אנחנו
מתחילים לבנות את התוכניות לשנה הבאה ,כולל הגשת תקציב,

משה סיני – ראש העיר :והדבר השלישי ,חבר'ה ,והדבר השלישי ,מאוד חשוב ,והדבר
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השלישי ,אני חושב שכל כנס שמישהו עושה למען מתגייסים הוא מבורך ,צריך לברך עליו,
אני מברך עליו מפה ,מאוד מאוד חשוב שיהיה כנס באמת איכותי ,ואני רואה בכנס הזה,
הארצי ,באמת כנס משמעותי ביותר ,שצריך לעודד את בני הנוער שלנו להגיע לשם ,מי
שירצה ויחפוץ ,יש פה הופעות מדהימות של מיטב אומני מדינת ישראל ,אני חושב שזה מאוד
מאוד אטרקטיבי,
עופר בביוף – חבר מועצה :הם מגיעים גם בלי שתגיד להם ,סיני.
משה סיני – ראש העיר :בסדר ,אוקי ,אז יפה ,אז זה לא,
עופר בביוף – חבר מועצה :אבל זה לא תחליף.
משה סיני – ראש העיר :לא אמרתי שזה תחליף ,אני אמרתי שזה אופציה וחלופה לביצוע.
תודה רבה ,כן ,בבקשה.
עופר בביוף – חבר מועצה :עוד משפט לסיכום ,רק לפרוטוקול ,פעם עשירית ,אדוני ראש
העיר ,לא ענית לי לשאלה.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :קודם כל ,סיגל ,כמחזיקת תיק הנוער ,אני באמת רוצה להגיד
תודה לעופר שהעלה את הנושא הזה ,ובזכות הדיון הזה הנוער קיבל אוטובוס ,והסעה לכנס
המתגייסים הארצי,
עופר בביוף – חבר מועצה :למה אוטובוס ,אם ירצו  322איש ,הוא יעמיד שישה אוטובוסים
ביום שלישי הבא ,חד וחלק .זה מה שהוא אמר.
רזיאל אחרק – חבר מועצה:

מה שאני אומר ,כמחזיקת תיק הנוער ,הייתי מצפה ממך,

כמו שמשה ציפה מעופר ,שתדאגי שהם ילכו לשם ,אז גם את ,תני לי ,לא סיימתי,
סיגל שיינמן – חברת מועצה :אני רוצה להודיע לך שהאוטובוסים כבר היו לפני הישיבה.
משה סיני – ראש העיר :נכון .הרי מה אתה חושב ,שהמצאנו את זה פה?
רזיאל אחרק – חבר מועצה:

סיני ,אתה עושה סדר? אי אפשר ככה ,באמת ,יש שלושה

חברי מועצה,
סיגל שיינמן – חברת מועצה :לא ,אתה אומר,
משה סיני  -ראש העיר :לא ,אתה סתם אומר .טוב ,אחרי זה את תעני לו.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :שתעני לי,
משה סיני  -ראש העיר :תשמעי כל מה שהוא אומר ,אחרי זה תעני לו.
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רזיאל אחרק – חבר מועצה :אין בעיה.
עופר בביוף – חבר מועצה :תשאל אותו למה הוא לא עונה לי כל הזמן.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :עופר ,ברשותך,
עופר בביוף – חבר מועצה :הוא מתחמק באופן שיטתי ,זה לא יאומן.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :עכשיו ,זה אומר רק דבר אחד ,שאתה זה שאחראי על התקציב,
וגם פרומה אמרה ,גם כשמנסים להעלות משהו ,אתה היחיד שיכול להחליט לאן הכסף הולך,
אתה מסדר את התיעדוף ,יש לך קואליציה מקיר לקיר ,אין מה לעשות ,אתה מתנהג כמו
שאתה רוצה להתנהג ,יש פה חשיבה של אדם אחד ,גם אם מישהו אומר לך לא ,אתה אומר
לו ,שים את המפתחות ותלך ,זה ,אצלך המשא ומתן הוא כזה .אתה לא מסכים איתי? שים
את המפתחות ותלך ,ככה ענית גם לעופר בפרוטוקול ,לא אני אמרתי .ככה גם אמרת לי,
לכולם אתה אומר ככה ,לא מתאים לך ,לך.
משה סיני – ראש העיר :מי שלא מתאים לו להיות בקואליציה ,שילך ,אני לא מחזיק אף
אחד בכוח.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :לא ,לא ,שנייה.
משה סיני – ראש העיר :אתה גם יכולת לקום וללכת.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :הכל בסדר.
משה סיני – ראש העיר :אף אחד לא החזיק אותך בכוח.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אני אגיד לך למה,
משה סיני  -ראש העיר :לא ,לא ,אל תיכנס לזה עכשיו ,כל אחד יכול לקום וללכת.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :במקרה שלי ,אני ניהלתי את המאבקים בבית ,ניהלתי את
המאבקים בקואליציה ,קיבלתי את דעת הרוב .לך היה קשה שאני אומר את מה שאני אומר,
אבל זה סגור סוגריים.
משה סיני – ראש העיר :זה כבר עברנו ,כן.
רזיאל אחרק – חבר מועצה:

סגור סוגריים ,כן ,מי יודע מה יהיה בקדנציה הבאה .עכשיו

אני בכלל הייתי זז הצידה מכנס המתגייסים ,כנס מתגייסים נעשה בחוץ ,לא בחוץ,
עופר בביוף – חבר מועצה :כנס משתחררים דיברנו.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :כן ,יפה .דיברנו ,זה אני העליתי .אז כן ,אז אני ביקשתי משהו
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אחר ,במקום כל הכנס מתגייסים ,הטררם ,כבר צה"ל עושה כנס ,וזה עושה כנס ,וכנס
מרכזי ,בוא נהיה ייחודים בראש העין ,בואו נחשוב על הילדים האלה ,שהם משתחררים בגיל
 ,21אובדי עצות ,הנה ,הילדה שלי השתחררה לפני ארבעה חודשים ,היא יוצאת לשליחות
בקנדה עוד שבוע ,לשלושה חודשים ,תקימו עבודת מטה איך אתם לוקחים את כל ה,222-
 222החיילים האלה שמשתחררים ,אנחנו ,זה לא חוכמה ליהנות מההצלחה של ההורים,
אתה בא ואומר ,הגיוס בראש העין עלה ל ,122%-מי אתה ,סיני? מי אנחנו? זה ההורים ,זה
לא בזכותך וזה לא בזכות סיגל ,וזה לא בזכות ,אל תנכסו לעצמכם,
משה סיני – ראש העיר :אני גם הורה אבל.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :רגע ,סליחה,
משה סיני – ראש העיר :מה ,אני לא הורה? אין לי ילדה שמשרתת בשנת שירות עכשיו,
שמתנדבת?
רזיאל אחרק – חבר מועצה :סליחה ,תן לי,
משה סיני – ראש העיר :אין לי ילדה כזאת?
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אתה מתפרץ ,אתה מתפרץ ,אתה לא שולט בעצמך.
משה סיני – ראש העיר :לא ,למה מתפרץ?
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אני אומר ההורים ,אל תנכס לעירייה ולמועצה,
משה סיני – ראש העיר :אל תתגונן בעניין הזה.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :זה בסך הכל יש פה אוכלוסייה,
משה סיני – ראש העיר :לא ,אתה אומר ההורים ,אני לא הורה? הפכת אותי כבר ללא
הורה?
רזיאל אחרק – חבר מועצה:

שיש שר חינוך טוב ,שנותנים ...

(מדברים יחד)
משה סיני – ראש העיר :זה בעיר ,זה העיר שלנו.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :עכשיו ,אני באמת רוצה ,אני באמת חושב שסיגל ,עכשיו את
כבר כאן ,מחזיקת תיק הנוער ,ואתה ,ראש העיר שמפנה את התקציבים ,אני מבקש כבר
עכשיו להקצות  32,222שקל לאנשים יצירתיים שישבו ,יכינו תוכנית איך לבנות כנס
משתחררים פעם בשנה ,בעיר הזאת ,אתה יודע מה ,לא הייתי עושה את זה אפילו עם
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מוזיקה,
משה סיני – ראש העיר :למה ,אבל למה להקצות  32,222שקל ,מתנדבים יכולים לעשות את
זה.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :תן לי שנייה ,תן לי,
משה סיני – ראש העיר :להקצות לאנשים  32,222שקל?
עופר בביוף – חבר מועצה :גם את התימנה יכולים לעשות מתנדבים,
רזיאל אחרק – חבר מועצה :רגע ,עופר ,ה 32,222-שקל שאני מדבר עליהם זה לצורך אנשי
מקצוע טובים ,אנחנו עשינו פה אוניברסיטה פתוחה ,ביקשתי ממך  32%לתושבי ראש העין,
כמו שאני למדתי בקריית אונו ,לא הבאת ,הבאת פה אוניברסיטה פתוחה / ,מיליון שקל
השקעת ,אם היית מחלק את זה מלגות לסטודנטים ,חמש שנים הילדים היו הולכים ללמוד
בפתח תקווה באוניברסיטה עם מלגה של  3,222שקל .אבל מה לעשות ,איך אמרת ,אני חייב
לקבל את דעת הרוב ,גם אם לא מסכימים איתה .בואו נתקדם קדימה ,בואו נסתכל מה
עושים קדימה .סיגל ,זה מופנה אליך ,תרימו את הכפפה ,תעשו כנס משתחררים ,כי בעצם
החיילים האלה יוצאים לאזרחות ,אובדי עצות ,לא יודעים לאן מכוונים אותם ,הולכים
עושים פסיכומטרי ,לאן אני מתאים ,לאן אני לא מתאים .לקחת באמת אנשי מקצוע טובים,
ואולי להביא אנשי מקצוע ,שבזכות הכנס הזה ,בזכות המאסה הזאת ,ייתנו הנחה לכל
החיילים הלאה ,והשמה ,במה הם טובים ,במבחנים ,באמת ,תאמין לי ,אין דבר כזה במדינת
ישראל ,אין דבר כזה במדינת ישראל ,לא קיים ,בואו נהיה החלוצים הראשונים ,לא חשוב מי
יהיה מחזיק התיק פה,
סיגל שיינמן – חברת מועצה :מה ,כל זה במשתחררים?
רזיאל אחרק – חבר מועצה:

כן ,שנייה רגע ,ולא צריך בעצם ,לא צריך לחשוב ,באמת ,אם

תשאל אותי ,כנס מתגייסים או כנס משתחררים ,אני מעדיף לשים את הכסף על כנס
המשתחררים ,ולראות איך אנחנו עוזרים ,
עופר בביוף – חבר מועצה :לא ,גם וגם ,יש כסף.
משה סיני – ראש העיר :הוא מעדיף על משתחררים ,זו דעתו ,אבל זו דעתו.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אני גם אומר,
משה סיני – ראש העיר :זו דעתו ,הוא אומר ,משתחררים יותר חשוב ממתגייסים ,אתה
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אומר מתגייסים יותר חשוב ממשתחררים.
עופר בביוף – חבר מועצה :לא ,אני אומר שניהם חשובים ,אל תכניס לי מילים.
(מדברים יחד)
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אני אגיד ,אל תפרשן אותי,
משה סיני – ראש העיר :לא ,אבל מה יותר חשוב ,שניהם חשובים.
עופר בביוף – חבר מועצה :יותר חשוב מהתימנה ,שניהם.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :סדר העדיפויות על השולחן אז עדיף את כנס המשתחררים,
תשמעו ,חבר'ה ,הילדים האלה בפעם הראשונה שלהם בחיים הופכים להיות עצמאיים,
פותחים את הדלת לעולם הגדול ,הם עכשיו אדונים לעצמם ,הם צריכים לקבל החלטות
כבדות משקל ,זה יעזור להורים ,זה יעלה את הילדים ,זה ייתן להם כלים להתמודד .זהו,
מכאן ואילך ,משה ,אני חושב שבאמת חשוב להשקיע שם כסף.
משה סיני – ראש העיר :טוב ,חבר'ה ,את רוצה ,מסיימת?
סיגל שיינמן – חברת מועצה :רק משפט להגיד לך רזי,
רזיאל אחרק – חבר מועצה :משפט.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :כן ,מה שאתה מבקש בכנס משתחררים זה חלק מהמהות של
מרכז צעירים,
עופר בביוף – חבר מועצה :זהו ,ויש תכנית על זה ,חברים ,אל תתבלבלו.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :שנייה ,עופר.
(מדברים יחד)
משה סיני – ראש העיר :טוב ,חבר'ה,
סיגל שיינמן – חברת מועצה :שנייה.
אירית נתן – חברת מועצה :היא אמרה ,מרכז צעירים.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :לא סיימנו ,סיני ,יש קרינה.
משה סיני – ראש העיר :קיבלתם את השאילתות.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :השאילתות הועברו אליכם ,את כל השאילתות.

עופר בביוף – חבר מועצה :אני לא קיבלתי את השאילתות ,אני לא קיבלתי שום דבר ,ואני
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רוצה לראות.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :אבל אני נתתי לך ,סליחה ,נתתי לך ביד.
עופר בביוף – חבר מועצה :אבל יש לי שלוש שאילתות שלי.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :הכל קיבלת.
משה סיני – ראש העיר :למה אתה צועק?
עופר בביוף – חבר מועצה :גם בקרינה זה לא מה שאני שאלתי.
משה סיני – ראש העיר :בסדר ,אז זכותך להגיד,
עופר בביוף – חבר מועצה :אתם החלטתם שזה מה שאתם עונים ,באמת ,אני לא מבין.
משה סיני – ראש העיר :בסדר ,אז זו התשובה שלנו.
עופר בביוף – חבר מועצה :מה השאילתא שלי ,אתה מוכן להגיד לי בבקשה? לפי החוק היה
צריך לקרוא את השאילתא ולענות לי את התשובה.
משה סיני – ראש העיר :בסדר ,נקרא ,בואו נחפש אותה.
(מדברים יחד)
עופר בביוף – חבר מועצה :אני לא קיבלתי כלום.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :עופר ,אני על השאילתא של הזה לא קיבלתי.
משה סיני – ראש העיר :רגע ,היה תיקים מוכנים ,הנה ,זה ,זה ,הוא קיבל דבר כזה?
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :נתתי לו.
עופר בביוף – חבר מועצה :אבל זה בכלל גם לא עונה לכל השאילתא שלי.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :נתתי לו.
משה סיני – ראש העיר :למה לא עונה?
עופר בביוף – חבר מועצה :מה השאילתא שלי?
משה סיני – ראש העיר :אתה שאלת על פארק הקרינה.
(מדברים יחד)
עופר בביוף – חבר מועצה :על בתי הספר אני לא קיבלתי תשובה.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :הוא לא ענה על כל השאלות.

עופר בביוף – חבר מועצה :וגם פה אני רוצה שתקריאי לי את זה ולשאול את השאלות ,אני
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לא מבין.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :דרך אגב ,גם לא הקראת לפרוטוקול את השאילתות ,אתה צריך
להקריא אותם.
משה סיני – ראש העיר :תביא ,אני אקריא אותם ,אין בעיה ,אתה רוצה? תביאי את כל
השאילתות חזרה ,אני אקריא לך ,אין בעיה.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :לא ,אמרתי ,תביא לי ונקריא.
משה סיני – ראש העיר :אז נתחיל לקרוא את השאילתות ,יאללה.
שאילת א של עופר בביוף בנוש א  :תמונת מצב  -כספים מותנים  -תקציב . 8/31

משה סיני – ראש העיר :שאילתא ,מצב הכספים ,זה השאילתא של מי זה היה?
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :של רזי.
משה סיני – ראש העיר :זה כספים מותנים ,זה לא להיום בכלל.
עופר בביוף – חבר מועצה :מה זה לא להיום ,זה להיום?
משה סיני – ראש העיר  :זה נכנס בזה?
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :כן.
עופר בביוף – חבר מועצה :איפה הקרינה?
משה סיני  -ראש העיר :קרינה אצלך.
עופר בביוף – חבר מועצה :רגע ,לא ,תתחיל עם הכספים המותנים.
משה סיני – ראש העיר :אוקי ,בבקשה ,עופר .במענה לשאילתא שלך,
עופר בביוף – חבר מועצה :אני מקבל העתק לתשובה ,אני מבקש.
משה סיני  -ראש העיר :בבקשה .עופר בביוף שאל על תמונת מצב כספים מותנים,
עופר בביוף – חבר מועצה :לא ,אבל אני מבקש שתקריא את כל השאילתא ,כי אני שאלתי
שאלות ספציפיות כדי לראות שאתה עונה תשובה תשובה ,ולא כרגיל שאתה מדבר איתי על
...

משה סיני – ראש העיר :סליחה ,אתה ,אם אני שם הערה לסדר ,אתה שואל את השאילתא,
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אתה נתת שאילתא ,אני עונה תשובה ,התשובה היא ,זאת התשובה שלנו ,ואם יש לך
תוספות ,אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה ,אבל זאת השאילתא.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :רגע,
עופר בביוף – חבר מועצה :אבל תקרא את השאילתא.
משה סיני – ראש העיר :סליחה ,אנחנו עכשיו בשאילתא .תמונת מצב כספים מותנים.
עו"ד פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :משה מקריא את השאילתא ,יש תשובה ,הוא יכול
לשאול עוד שאלת הבהרה וגמרנו.
משה סיני – ראש העיר :וזהו.
עופר בביוף – חבר מועצה :אוקי ,אבל אני מבקש,
משה סיני – ראש העיר :זה לא דיון ,חבר'ה ,זה לא דיון.
עופר בביוף – חבר מועצה :הבנתי ,אבל אני מבקש את התשובה גם בכתב ,שאני אוכל
לקרוא.
משה סיני – ראש העיר :אז אתה תקבל ,קיבלת ,קיבלת.
עופר בביוף – חבר מועצה :לא קיבלתי.
משה סיני  -ראש העיר :אז תקבל ,נו .קדימה.
עופר בביוף – חבר מועצה :אבל אני מבקש לקבל את זה לפני שאתה מקריא ,כי אני רוצה
לקרוא תוך כדי שאתה מקריא את זה.
משה סיני – ראש העיר :קח את זה.
עופר בביוף – חבר מועצה :אני לא סימולטני צריך להבין את הכל .איזה שיטות אלה ,אני לא
מבין מאיפה נולדו השיטות האלה.
(מדברים יחד)
עופר בביוף – חבר מועצה :המותנים ,וגם השאילתא לגבי הנופש לעובדים.
(מדברים יחד)
משה סיני – ראש העיר :הנה ,יש לי ,בבקשה ,רזי קיבל אותו במקום עופר.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אבל אין דבר כזה ,כולם צריכים לקבל.

משה סיני – ראש העיר :בסדר ,אז צריך לעשות עוד צילום גם כן .זה צריך להיות ב13-
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עותקים.
רזיאל אחרק – חבר מועצה:

להוציא את זה למיילים ,אני לא מבין למה ,באמת ,בינינו,

סיני ,ההתעקשות הזאת  ...מיותרת ,יש לך את התשובה לשאילתא כבר לפני ,תשלח אותה.
משה סיני – ראש העיר :אבל אחרי זה יגידו שלא עובדים על פי החוק ,השנייה הוא אמר
שלא עובדים על פי חוק.
רזיאל אחרק – חבר מועצה:

על פי חוק אתה יכול ,ברגע שיש לך שאילתא ,לשלוח אותה,

הנה ,פרומה פה ,שאלתי אותה.
משה סיני – ראש העיר :האם זה מקובל עליך?
עו"ד פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :זה לשיקול דעתך.
משה סיני – ראש העיר :לא ,אז מה ,ואם אני שולח את השאילתא אז מה קורה בישיבה?
עו"ד פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :בכל מקרה אתה תצטרך להקריא ולענות.
(מדברים יחד)
רזיאל אחרק – חבר מועצה :סיני ,הלא המטרה שלנו בשאילתא זה לקבל תשובות ,לעשות
דיון,
משה סיני – ראש העיר :נכון ,אתה צודק .אתה צודק .אבל אני חושב ,אני הולך על פי לשון
החוק ,אם אתם רוצים לסטות מלשון החוק ,בבקשה.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :תשלח לנו את זה אבל לפני.
משה סיני – ראש העיר :בשמחה ,ברגע שתהיה לי תשובה ,אני אשמח לשלוח .לפעמים זה
ברגע האחרון ,אין מה לעשות .שאילתת תמונת מצב כספים מותנים ,תקציב .2213
עופר בביוף – חבר מועצה :כן ,כן ,טעות .אתה יכול לענות על  2123אבל זה לא יהיה רלוונטי.
משה סיני – ראש העיר :אני לא אהיה פה אז .בספר התקציב בשנת ,2213
(מדברים יחד)
משה סיני – ראש העיר :ב 2123-אני מקווה שמישהו יהיה פה ,כן .בספר התקציב לשנת
 2213הוגדרו כספים מותנים בהיקף שנקבע על ידי מועצת העיר ,אני מבקש לקבל תשובה
מסודרת ,זאת לאחר פניות חוזרות ונשנות לגזבר העירייה .מה היו ההכנסות המותנות אשר
עמדו מול ההצעות המותנות בספר התקציב ,מה היו ההכנסות המותנות  ...וניתן לשחרר
מכספי ההכנסות המותנות .אבקש לקבל פירוט ,מה הן ההוצאות המותנות נכון לרגע הכנת
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התשובה ,שעבורם שוחררו הכספים וניתן אישור להוצאת הזמנה ,אבקש לקבל רשימה
מסודרת  ...האם יש הוצאות מותנות אשר עבורם שוחררו הכספים והאם ניתן אישור
כמתחייב שאין מולם מקור הכנסה מותנה שכבר התקבל בעירייה .אם כן ,מה הם הוצאות
אלה .מה הצפי על פי המידע שבידך ,נכון לרגע הכנת התשובה ,לקבל יתרת ההכנסות
המותנות .אודה לתשובתך בדחיפות ,וזאת לנוכח הזמן הרב שאני ממתין למידע זה .תשובת
גזבר העירייה .במענה לשאילתא ,תקציב העירייה מורכב מרשימת סעיפים מותנים שיופשרו
בכפוף להכנסות מותנות ,בעיקר צו ארנונה ומדידות .בהתאם לנתוני הכנסות הארנונה,
צפויים הכוללים  ...בגבייה חריגה מהכנסות ארנונה שבפיגור 3.3 ... ,מיליון שקל חדש ,מצ"ב
רשימה שאושרה .יתר המותנים ייבחנו שוב בהתאם לצפי הכנסות .לאור זאת רשימת
הסעיפים המותנים המצ"ב אושרו להוצאה .סעיף ,1/1322321
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :מה ,הוא יתחיל להקריא? זה שבע שעות.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :כן ,כן ,הוא חייב.
משה סיני – ראש העיר 3/,222 :שקל ,עד שאת תדברי ,אני אגמור ,1/13122999 .אירוח
בארץ מותנה ,122122992 .2,222 ,כיבוי אש מותנה 29,222 ,שקל 1221222999 .שמירה ...
מותנה,
עופר בביוף – חבר מועצה :אני מוותר לך על ההקראה ,אבל אני,
משה סיני – ראש העיר :אתה מוותר ,תודה רבה.
עופר בביוף – חבר מועצה :לא ,שנייה ,אבל אני רוצה רגע להבין ,סיני,
משה סיני – ראש העיר :נו ,דבר .כן .אני איתך.
עופר בביוף – חבר מועצה :אני רוצה להבין ,שנייה,
(מדברים יחד)
משה סיני – ראש העיר :שאלת הבהרה ,כן.
עופר בביוף – חבר מועצה :לא ,אני לא מבין ,עוד לפני שאני שואל שאלת הבהרה.
משה סיני – ראש העיר :אתה לא מבין ,אני לא אחראי על ההבנה שלך ,תשאל שאלת
הבהרה.
עופר בביוף – חבר מועצה :אז תמשיך לקרוא עד הסוף.
משה סיני – ראש העיר :נמשיך לקרוא עד הסוף ,בבקשה ,אין בעיה.
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עופר בביוף – חבר מועצה :ככה אני אתעמק ואני אבין מה שכתוב.
משה סיני – ראש העיר :אין בעיה ,נמשיך לקרוא עד הסוף ,בבקשה.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :עופר ,תשאל את השאלה.
משה סיני – ראש העיר :אני לא מבין מה המשחקים ,אני עובד על פי החוק.
עופר בביוף – חבר מועצה :אני לא מבין מה שכתוב.
משה סיני – ראש העיר :מה אתה לא מבין מה שכתוב? אז תשאל מה אתה לא מבין ,זו
שאלה שלך ,מה אתה לא מבין?
עופר בביוף – חבר מועצה :אני ,קודם כל ,לא ענית לשאלה אחת שלי,
משה סיני – ראש העיר :אז לא עניתי ,זו התשובה .לא עניתי ,זו התשובה ,בסדר? זה
התשובה שלי ,עכשיו תשאל מה אתה רוצה לדעת.
עופר בביוף – חבר מועצה :לא ,אני קודם כל שואל את פרומה ,במידה והוא לא ענה לי על
חלק מהשאלות האלה ,מה דין הדבר הזה? הוא לא ענה לי על שאלות .זה לא הבהרה ,זו
התשובה? הבנתי את המשחקים של עיריית ראש העין.
רזיאל אחרק – חבר מועצה:

ואז מה עושים?

עופר בביוף – חבר מועצה :אתה מעלים מידע ,ואתה,
משה סיני – ראש העיר :אתה תחזור בך מהעניין הזה.
עופר בביוף – חבר מועצה :בסדר ,אני הבנתי .אתה מעלים מידע משאלות פשוטות שלי
ובנאליות ,לא שאלות מהותיות.
משה סיני – ראש העיר :זה תשובת הגזבר ,ואני מציע שתחזור בך ממעלים מידע .אני חושב
שזה מאוד חמור מה שאמרת ,שגזבר מעלים מידע.
עופר בביוף – חבר מועצה :אני שואל,
משה סיני – ראש העיר :לא ,לא ,רחבעם ,אני מתנצל ,סליחה ,סליחה ,רחבעם ,אני מתנצל,
אני מבקש ממך שעופר יחזור בו ,וזה כבוד לך אם תחזור בך ,תחזור בך מהאמרה שהגזבר
מעלים מידע ,זה מה שאני מבקש ממך .לא ,לא ,אני מבקש,
רזיאל אחרק – חבר מועצה :מה רע במילה?
משה סיני – ראש העיר :מה רע בלהעלים מידע? אני חושב ,לא,
רזיאל אחרק – חבר מועצה :מחסיר מידע.
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משה סיני – ראש העיר :אתה יכול להגיד שהתשובה לא מלאה ,אתה יכול להגיד שלדעתך
אפשר זה ,אבל מה זה מעלים מידע? מעלים זה משהו במודע ובמכוון.
עופר בביוף – חבר מועצה :אז קודם כל אני חושב שזה במועד ומכוון ,אבל אני עדיין,
משה סיני – ראש העיר :אתה חושב ככה? זה חמור מאוד שאתה חושב ככה.
עופר בביוף – חבר מועצה :אני חוזר בי מהמילה ואני אומר ,אתה לא ענית לשאלה המלאה
שלי,
רחבעם חיים – גזבר העירייה :מה השאלה המלאה?
רזיאל אחרק – חבר מועצה:

זה לא הוא צריך לענות לך.

עופר בביוף – חבר מועצה :ראש העיר הביא תשובה,
משה סיני – ראש העיר :זה התשובה שקיבלתי לשאלתך ,וזה אני עונה לך .כן.
עופר בביוף – חבר מועצה :אני שואל מה היו ההכנסות המותנות שעמדו מול ההוצאות ,כמה
היו ההכנסות המותנות בספר התקציב?
רחבעם חיים – גזבר העירייה :זה קיבלתם כבר בספר התקציב.
עופר בביוף – חבר מועצה :למה אתה לא יכול לענות לי?
רחבעם חיים – גזבר העירייה :זה גלוי וידוע לכולם.
עופר בביוף – חבר מועצה :אתה לא רוצה להגיד את זה?
רחבעם חיים – גזבר העירייה 9 :מיליון מול  9מיליון.
עופר בביוף – חבר מועצה :אוקי,
רחבעם חיים – גזבר העירייה :אני צריך להראות לך את זה? קיבלת אותו.
עופר בביוף – חבר מועצה :כן ,בוודאי ,אבל מותר לך להגיד לי את זה? מותר לך לענות? מה
כל כך מסובך?
רחבעם חיים – גזבר העירייה :לא ,אלה דברים שקיבלתם אותם בספר התקציב.
עופר בביוף – חבר מועצה :הלאה ,מה מתוך ההכנסות כבר התקבל? זאת אומרת ,האם פה
לפי התשובה שלך התקבלו  3.3מיליון שקל בפועל?
רחבעם חיים – גזבר העירייה :כתבתי לכם,
עופר בביוף – חבר מועצה :אתה הפרשת  ,3.3אני שאלתי שאלה ,כמה התקבל בפועל?
רחבעם חיים – גזבר העירייה :לא ,לא ,אני עניתי תשובה מדויקת ,שאני צופה ,מאחר ,אני
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צופה לקבל הכנסות חריגות מפיגורים ,פלוס המדידות ,זה בסביבות ה 3.3-מיליון שקלים.
עופר בביוף – חבר מועצה :אני שאלתי שאלה ,אני הבנתי,
משה סיני – ראש העיר :אבל זו התשובה שלו.
עופר בביוף – חבר מועצה :לא ,אבל שאלה ,תקשיב ,הוא לא עונה .על פי ההבנה שלי ,ופה
יושבת יועצת משפטית ,בשחרור כספים מותנים ,צריך לדעת שיש מקור וודאי לכסף.
רחבעם חיים – גזבר העירייה :יש כסף.
עופר בביוף – חבר מועצה :אוקי ,כלומר הכסף התקבל?
רחבעם חיים – גזבר העירייה :יש ,כן.
עופר בביוף – חבר מועצה :הכסף התקבל?
רחבעם חיים – גזבר העירייה :כן.
עופר בביוף – חבר מועצה :כלומר ,מבחינתך ,אתה לפני דקה אמרת שזה צפי שלך ,האם זה
צפי או הכסף התקבל?
רחבעם חיים – גזבר העירייה :זה כסף שהתקבל כבר.
עופר בביוף – חבר מועצה :אז זה לא צפי.
רחבעם חיים – גזבר העירייה :אם יש לי עודף חריגות ,הוא התקבל.
עופר בביוף – חבר מועצה :כלומר ,ה 3.3-הם כספים שהתקבלו ,ואין פה שום צפי.
רחבעם חיים – גזבר העירייה :כן.
עופר בביוף – חבר מועצה :אין פה שום צפי .כלומר ,אם אני עכשיו מקבל לראות את ספר
הגזברות של עיריית ראש העין ,אני רואה הכנסות ב 3.3-מיליון שקל אל מול הכספים
שהופשרו ,כן או לא?
רחבעם חיים – גזבר העירייה :אני מסביר לך ,יש לי הכנסות פיגורים,
(מדברים יחד)
עופר בביוף – חבר מועצה :חבר'ה ,לא שומעים אותו.
רחבעם חיים – גזבר העירייה :גבינו מדידות ,המותנים מורכבים ממדידות ,צו ארנונה.
עופר בביוף – חבר מועצה :נכון.
רחבעם חיים – גזבר העירייה :צו ארנונה עוד לא קיבלנו .המדידות קיבלנו ,מצד שני,
עופר בביוף – חבר מועצה :מה זה קיבלת.
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רחבעם חיים – גזבר העירייה :קיבלנו כבר מדידות ,עשינו מדידות השנה.
עופר בביוף – חבר מועצה :אוקי.
רחבעם חיים – גזבר העירייה :ובנוסף ,יש לנו הכנסות מפיגורים בעודף ,יחסית לשנה
שעברה בעוד איזה  1.3מיליון ,שניים ,סך הכל,
עופר בביוף – חבר מועצה :אז אתה לבד עונה תשובה הפוכה ממה שאמרת ,זה כן צפי,
רחבעם חיים – גזבר העירייה :לא ,לא ,אל תגיד לי הפוך ,אני אמרתי ,אני חוזר על מה שאני
אומר כל הזמן .כל הזמן אני חוזר על אותם מילים ,אולי בניסוח אחרת.
עופר בביוף – חבר מועצה :האם יש אפשרות שחלק מהכסף שאתה אומר חריג ,או נתוני
מדידה ,לא ייגבה בפועל?
רחבעם חיים – גזבר העירייה :לא.
עופר בביוף – חבר מועצה :אין כזה מצב.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :יש את הכסף ,אם לא היה את הכסף לא היינו משחררים
את המותנים.
עופר בביוף – חבר מועצה :אין לו הכסף ,אוקי ,יש את הכסף ,הבנתי .בסדר ,אני שאלתי.
משה סיני – ראש העיר :טוב ,קדימה ,השאלה הבאה.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :שאילתות ,חברים ,זה שואלים,
עופר בביוף – חבר מועצה :אבל צריך להבין מה כתבו.
משה סיני – ראש העיר :בסדר גמור.
עופר בביוף – חבר מועצה :אנחנו ,לצערנו ,לא אינטליגנטים כמו אחרים על השולחן.
שאילת א של עופר בביוף בנושא :נופש לעובדים.

משה סיני  -ראש העיר :עכשיו גיבוש עובדים ,זו שאלה גם של עופר ,נכון?
עופר בביוף – חבר מועצה :תן לי לראות ,נופש לעובדים ,אתה רוצה שאני אקרא את זה
במקומך? תקרא אתה ,בסדר ,את השאילתא,
משה סיני – ראש העיר :לא ,מה שאתה רוצה ,אין לי בעיה ,אני יכול להיות פה עד אמצע
הלילה .שאילתא ,נופש לעובדים .לאחרונה הופץ מכתב ,לא מצחיק ,למה את צוחקת?
עופר בביוף – חבר מועצה :מה אתם צוחקים שניכם ,עושים מהכל בדיחה ,אני עובד קשה,
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מעלה דברים ואלה צוחקים.
משה סיני – ראש העיר :לא ,לא ,אנחנו נקרא.
(מדברים יחד)
עופר בביוף – חבר מועצה :לאחרונה הופץ מכתב של מנכ"לית העירייה בנוגע להוצאת
עובדים לנופש יזום ליוון .בסבסוד של  232דולר על ידי עיריית ראש העין ,למיטב הבנתי
הנופש לא תואם עם וועד העובדים ,וזאת בניגוד לנוהל של השנים האחרונות .במקביל יצא
וועד העובדים בפרסום נפרד על יציאה לנופש מאורגן אחר במהלך הקיץ במחיר אטרקטיבי
ומוזל .במסגרת המידע שהועבר לעובדים ולאחר ביצוע תחשיב של השתתפות העובד ,פלוס
הסבסוד של עיריית ראש העין ,הרי עלות החבילה הכוללת המוצעת נראית גבוהה לעומת
מחירי השוק .באחרונה פניתי לגורמים בעירייה ובכלל זה גזבר העירייה בשאלות סביב נושא
הנופש ,אך כרגיל לא נעניתי בתשובה כלשהי .אי לכך אבקש לקבל מענה לשאלות הבאות .מה
מקור המימון ,סעיף תקציבי ,בספר התקציב בשנת  2213של הנופש המוצע על ידי העירייה
לעובדיה .האם כל העובדים יהיו זכאים לסבסוד המוצע? האם ערכה העירייה מכרז ,או
קיבלה שלוש הצעות מחיר לפחות ,בעת קבלת ההחלטה על בחירת החבילה המוצעת
לעובדים? ואם כן ,מתי נתקבלו ההצעות ומה הן? מדוע לא תואם הנופש המוצע מטעם
העירייה? תמשיכי.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :להמשיך?
משה סיני – ראש העיר :לא ,תמשיכי,
עופר בביוף – חבר מועצה :אני צר לי שעושים בדיחה מכל שאלה שאני שואל ,אבל בסדר.
משה סיני – ראש העיר :הוא מצחיק אותי .בואו ,אני אתגבר ,סליחה ,אני אתגבר .האם לא
תואם הנופש המוצע מטעם העירייה עם נציג וועד העובדים כבכל שנה? אני מבקש תשובה
לשאילתא זו וכולי ,וכולי .גיבוש עובדים ,שאילתא.
עופר בביוף – חבר מועצה :כבר אני אומר לך בפתיח ,עוד לפני שאתה קורא ,יש פה שאלות
שלא שאלתי בכלל ,בשביל מה מכניסים אותם ,שנת ?2212 ,2211
משה סיני – ראש העיר :זה חלק מהתשובה.

עופר בביוף – חבר מועצה :זה לא שקיפות ,זה לא מעניין ,זה לבלבל את השאלה המרכזית,
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כן ,סליחה.
משה סיני – ראש העיר :טוב ,תודה על ההערה המקדימה.
עופר בביוף – חבר מועצה :אני ,תאמין לי ,יודע לשאול.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :טוב ,גיבוש  2211רומניה התקבלו שתי הצעות עבור מפרט
זהה,
עופר בביוף – חבר מועצה :רגע ,רגע ,מה,
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :בשנת  2211החלה העירייה לסבסד גיבוש עובדים גם
ליציאות לחו"ל ,התנאים לסבסוד יציאת עובדים בלבד ,ובניית מערך טיול כך שמהלך כל
הטיול תהיה אינטראקציה בין המשתתפים .גיבוש  ,2211רומניה ,התקבלו שתי הצעות עבור
מפרט זהה ,לכיש טור  /22דולר לנוסע ,אשת טורס  /99דולר לנוסע .הוחלט לקבל את
ההצעה של לכיש טורס .חוות דעת המשתתפים בסיום הטיול ,בינוני ומטה ,2212 .ברצלונה,
התקבלו ההצעות עבור מפרט זהה ,אשת טורס  239דולר ,טוס מסורת 232 ,דולר .הוחלט על
קבלת הצעת אשת טורס ,חוות דעת המשתתפים בסיום הטיול ,טובה מאוד .שנת  ,2213צפון
יוון ,לאור חוות הדעת השלילית בשנת  2211וחוות הדעת החיובית מאוד לשנת  2212לטיול
שנערך על ידי אשת טורס היה ברור שאיכות טיול לא נמדד רק בהפרשי מחירים ,מאחר
וחברת אשת טורס הוכיחה את עצמה בשנת  ,2212נוהל עימה משא ומתן לקבלת מחיר הגון
לשנת  ,2213התקבלה הצעה מאשת טורס בסך  922דולר ,באתר של החברה טיול זהה על
אותו  1,239 ,1,199דולר .איכות טיול נמדדת במספר פרמטרים ,כגון ,עמידה בתוכנית הטיול,
עמידה בזמנים ,איכותו של המדריך ,גמישות לשינויים ,מתן פתרונות לתקלות הערות ,בשנת
 2211היה שיתוף פעולה עם וועד העובדים ביציאה לגיבוש ,בשנת  ,'13 ,2212דרש וועד
העובדים כי מימון העירייה לגיבוש עובדים יחול על יציאה לחו"ל עם בני הזוג ,העירייה
התנגדה בטענה כי יציאה עם בני הזוג אינה בגדר גיבוש עובדים ואין לה סמכות לממן זאת,
בנושא זה נוצר נתק עם וועד העובדים .יש לציין שבדיון עם ארנון בר דויד ,יושב ראש
הסתדרות המעוף ,דעת העירייה התקבלה .יש להדגיש כי מדובר בסכומים הפטורים ממכרז,
העובד מעביר ישירות לחברה את מחיר הטיול בניכוי הסכום המסובסד על ידי הרשות ,מקור
המימון ,סעיף העשרה והעצמת עובדים .כל העובדים זכאים להשתתף ,גובה ההשתתפות
ייקבע בהתאם לפוטנציאל כמות העובדים המשתתפים .ניסיון השנים האחרונות מלמד כי
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עד  22עובדים משתתפים בפעילות זו .במידה וכמות המשתתפים הייתה גדולה בהרבה על
מנת לעמוד במסגרת התקציב ,מתן הזכות להשתתף הייתה אחת למספר שנים.
עופר בביוף – חבר מועצה :אוקי ,יש לי שאלת הבהרה ,כי משהו ,אני כרגיל לא מבין .אוקי,
אז אני רוצה להבין שני דברים,
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אשתי שאלה מתי מסיימים ,מתי נראה לכם מסיימים?
אירית נתן –מנכ"לית העירייה :תלוי בך.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :היא לא מאמינה שאני בישיבה ,אמרתי לה ,בואי תראי.
משה סיני – ראש העיר :צילמת אותי כהוכחה?
רזיאל אחרק – חבר מועצה:

כן.

משה סיני – ראש העיר :אה ,הבנתי ,אז תשלח לה.
(לא רלוונטי)
עופר בביוף – חבר מועצה :שני דברים שאני רוצה באמת להבין בנייר התשובה הזה ,אחת,
האם זה לא בעייתי ,שבעצם לא ניתנה שום הצעת מחיר ב ,2213-אלא נוהל משא ומתן עם
אחד הגורמים שהיה כנראה טוב? למה אנחנו לא מקבלים הצעות מחיר?
רחבעם חיים – גזבר העירייה :ההיקף הכספי ,הוא לא מחייב מכרז.
עופר בביוף – חבר מועצה :לא אמרתי מכרז,
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :לא חייב.
רחבעם חיים – גזבר העירייה :גם לא הצעות.
עופר בביוף – חבר מועצה :אוקי ,זאת אומרת ,אנחנו יכולים להתנהל בכלל בלי הדברים
האלה.
רחבעם חיים – גזבר העירייה :ההיקף הכספי הוא נמוך יחסית,
עופר בביוף – חבר מועצה :והשיטה צריכה להיות ,בעצם לא לחפש הצעות מחיר.
רחבעם חיים – גזבר העירייה :הפרמטרים פה זה לא רק ,זה לא רק מחיר,
עופר בביוף – חבר מועצה :מאה אחוז ,למה לא מקבלים הצעות מחיר מעוד גורמים?
רחבעם חיים – גזבר העירייה ... :הם מרובים .לכן צריך,

עופר בביוף – חבר מועצה :זה לא סותר ,כל חברה שתציע ,יכולים לבדוק  322פרמטרים,
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הבנתי ,זה בסדר שלא רוצים לבדוק.
משה סיני – ראש העיר :טוב ,השאלה הבאה ,קדימה.
עופר בביוף – חבר מועצה :שנייה ,והדבר השני ,האם זה שרק חלק מהעובדים משתתפים
בנסיעה ,אין בזה טעם נפגם והעדפה של חלק מהעובדים?
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :אין העדפה ,זה מופיע לכולם,
עופר בביוף – חבר מועצה :אבל זה שניתנת הטבה רק לחלק בפועל ,בפועל ניתנת העדפה
לחלק ,לא לכולם .לא אמרתי שמישהו מעדיף שדווקא עופר ייסע ולא מוישה.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :מי שלא נוסע ,אנחנו עושים בדרך כלל עוד משהו בארץ.
אנחנו מזמינים אותם לטיול בארץ.
עופר בביוף – חבר מועצה :כלומר ,בסוף שנה ,במימון העירייה ,לא מימון הוועד.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :העירייה ,הוועד לא מעניין אותו.
עופר בביוף – חבר מועצה :כל אחד מעובדי העירייה מקבל סבסוד זהה לפעילות?
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :מי שרוצה לבוא.
רחבעם חיים – גזבר העירייה ... :רק על גיבוש ,זה לא שאחד ,שעובד יבוא ויקבל צ'ק ,לא.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :לגיבוש.
עופר בביוף – חבר מועצה :אבל האם יש עובדים שלא נהנים מהזכות הזאת?
רחבעם חיים – גזבר העירייה :יש.
עו"ד פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :מי שלא רוצה לנסוע ,לא כופים עליו .אבל כן
מאפשרים.
עופר בביוף – חבר מועצה :וזה לא העדפה,
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :אין כאן העדפה ,מי שרוצה ,יכול להשתתף.
עו"ד פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :בגלל שמישהו לא רוצה לא ניתן לאף אחד? גם זאת
שאלה.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :לא ,השאלה ,אני חושב ,אירית ,השאלה היא ,אירית ,השאלה
נשאלת ,האם יש קריטריונים למי ,נאמר יש  32כרטיסים 122 ,כרטיסים ,יש רק  32מקומות,
אתם בניתם איזה שהם קריטריונים,
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :מי שרוצה לצאת ,יכול לצאת.
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רחבעם חיים – גזבר העירייה :יש לי תשובה ,מוציאים שני אוטובוסים.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אה ,אז אפשר ,אין מניעה?
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :בוודאי ,זה מפורסם לכל העובדים.
ש אילת א של עופר בביוף בנושא :קרינה בעיר ראש העין.

משה סיני  -ראש העיר :הלאה ,שאלה הבאה.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :השאלה הבאה ,נושא הקרינה .שזה נדון כבר גם בפעם
הקודמת.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אני לא קיבלתי את התשובה ,אגב ,אין לי אותה מודפסת.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :הנה ,עופר.
עופר בביוף – חבר מועצה :אני ,ברשותכם ,אני יכול לשאול את השאלה? איפה השאלה שלי?
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אני גם אין לי את השאלות כאן.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :קיבלתי את כל החומר הדרוש ,להלן התייחסותי ,זה אתה,
רגע ,אתה.
עופר בביוף – חבר מועצה :שנייה ,אירית ,ברשותך ,דקה אחת סובלנות .אני העליתי את
נושא הקרינה משני היבטים ,גם במתחם הפארק ,וגם בחטיבת ביניים גוונים ,הרי שלחתי
לכם שני שאילתות נפרדות ,גם לגבי גוונים ,
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :לא ראיתי,
משה סיני – ראש העיר :אולי אחת יותר מאוחר שלחת.
עופר בביוף – חבר מועצה :גם גוונים כבר לפני חודשיים.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :לא ראיתי ,אבל בגוונים נעשתה עבודה ,ונכנסים עכשיו בכל
בתי הספר.
עופר בביוף – חבר מועצה :אז ברשותך ,ראש העיר,
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :אני כבר אומרת ,נכנסים לכל בתי הספר לעשות בדיקות
חוזרות.

עופר בביוף – חבר מועצה :ברשותך ,אם תיתן לי דקה שתיים להציג ,כי פה חסר חלק
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מהחומר ,רק למקד כמה מדברים שאני רוצה לומר ,שגם חשוב ,ואחר כך אפשר גם לא
לענות .אני קיבלתי את הנייר.
משה סיני – ראש העיר :לא ,אנחנו חייבים על פי החוק.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :לא ,קיבלת את הנייר ואת החוברות עם כל המדידות
שבוצעו.
עופר בביוף – חבר מועצה :אני יודע ,אני רוצה להגיד שני משפטים לפני כן ,גם זה ימקד
לדברים שלא עונים פה ,כי לא עונים על הכל ,אוקי?
משה סיני – ראש העיר :עופר ,בוא ,אני רוצה מבחינת הנוהל ,תשאל את השאלה שלך ,אתה
רוצה ,אנחנו נחפש את הזה ,אבל תשאל את השאלה ,ויש תשובה ,זה ,עכשיו אנחנו לא
פותחים דיון.
עופר בביוף – חבר מועצה :לא ,אבל יש שני נושאים שאני העליתי בתחום הקרינה.
משה סיני – ראש העיר :אז בסדר ,מה העלית? העלית את הנושא,
עופר בביוף – חבר מועצה :אחד זה הנושא של הפארק ,והדבר השני זה הנושא של חטיבת
גוונים והראייה הכוללת של עריכת ביקורת,
משה סיני – ראש העיר :אז בוא נתחיל את הפארק ,בסדר? נתחיל עם הפארק.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :אבל על הפארק ,הוא קיבל את התשובה ,אני אקריא
אותה .על פי התוכניות הסטטוטוריות בישראל ניתן בפרוזדור חשמל להקים מתחמי פנאי,
דוגמת מגרשי כדורגל ,טניס ,לפעילויות שאינן ארוכות טווח .המגרש הראשון הוקם על סמך
חוות ומדידות קרינה של חברת אמפיביו מ .2222-יודגש כי לאור בדיקות כולל מחודש מאי
 ,2213אין כל סכנה בריאותית לשוהים במקום .הערכים במדידות עדכניות אלה מתחת לסף
סיכון ברמה הכי נמוכה הנדרשת .במרכז המגרש הגדול  3.2מילגאוס מתחת לרמה
המינימאלית על פי משרד הבריאות .במגרש המיני פיץ' הרמה היא  2.2מיליגאוס ,במגרש
הרולר נמדדו  1.2מיליגאוס ,במגרש האופניים נמדדו  2.2מיליגאוס .על פי חוות דעת עדכנית
של שתי חברות מובילות בתחום ממאי  2213עולה כי ,החוברות מצורפות עם כל הניתוחים.
עולה כי על פי חברת אמיפביו ,אין חריגה מהמלצות משרד הבריאות ,או הגנת הסביבה,
בפעילות ילדים ובני נוער ,ואין צורך להגביל את זמן הפעילות .על פי חוות דעת נוספת של
אינג'ניר אלברטו ברנשטיין ,לשעבר הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה ,עולה כי אין
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להגביל זמן השהייה של אנשים ,לרבות נוער וילדים ,הרוצים ליהנות מהמתקנים .במדינות
רבות בעולם מעבר לכך מצורף בזה טבלה ,ניתן אישור לשהייה ממושכת גם ברמות קרינה פי
עשר ומעלה מהרמות הנמוכות שנמצאו אצלנו.
משה סיני – ראש העיר :אני רוצה רק להוסיף ,חסר פה ,השאילתא הזאת ניתנה עוד לפני,
עופר בביוף – חבר מועצה :זליג היה ב /./-והוציא את הסיכום שלו.
משה סיני – ראש העיר :פול זליג ,ויש סיכום ,ערכים של פול זליג הם גם יותר נמוכים ממה
שמצוין כאן ,והמסקנה החד משמעית שהוצגה בוועדה לאיכות הסביבה,
עופר בביוף – חבר מועצה :שלא זומנו אליה ,למרות שביקשנו.
משה סיני – ראש העיר :לא יודע למה לא זומנתם.
עופר בביוף – חבר מועצה :אתה יודע יפה מאוד ,לא שרי ,לא אני ולא תושבים.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :אבל מרגי אמרה לכם זה את זה פה.
(מדברים יחד)
עופר בביוף – חבר מועצה :היא אמרה שיש דיון ,אבל היא לא הזמינה.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :היא אמרה גם מתי.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :היא אמרה בישיבת המועצה ,היא אמרה ,חד משמעית.
משה סיני – ראש העיר :היא אמרה ,ואתם שמעתם את זה.
עופר בביוף – חבר מועצה :אוקי ,ברור.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :אני הייתי בטוחה שאתם תגיעו.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :סיני ,השאילתא של רזי.
עופר בביוף – חבר מועצה :למען הפרוטוקול ,אירית ,אני מבין שאני לא יכול לקבל הבהרה
לשאלה נוספת ,ואני לא יכול לקבל תשובות לקרינה בנושא של חטיבת גוונים ,אני מודה לכם
שאתם עונים על הדברים ,תודה.
(מדברים יחד)
משה סיני – ראש העיר :אתה יכול כל דבר.
עופר בביוף – חבר מועצה :אני אעלה בכתב את הדברים בצורה מסודרת ,מאחר ואתה נמנע,
משה סיני – ראש העיר :לא ,אל תתחמק ,עופר ,בוא ,אל תתחמק.
עופר בביוף – חבר מועצה :אתה נמנע מלתת תשובות .אתה אפילו לא שואל.
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משה סיני – ראש העיר :בוא ,אנחנו כבר פה ,השעה מאוחרת ,קודם כל ,אנחנו בפארק
האתגרי ,תעלה כל שאלה שאתה רוצה.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :אבל מה בגוונים?
משה סיני – ראש העיר :אל תכניס מילים בפה.
עופר בביוף – חבר מועצה :אני שמח.
משה סיני – ראש העיר :אבל אתה אומר ,למען הפרוטוקול ,אני מבין שאני לא יכול לעשות,
איפה,
עופר בביוף – חבר מועצה :כי אתה סגרת את הדיון ,עברת לרזי.
משה סיני – ראש העיר :לא הדיון הבא ,אתה לא ביקשת .אתה רצית ,אבל לא פנית קודם.
בבקשה.
עופר בביוף – חבר מועצה :נו ,באמת .סיני.
משה סיני – ראש העיר :אל תכניס מילים לפה ,בבקשה ,כן ,שאלת הבהרה על הפארק.
עופר בביוף – חבר מועצה :אוקי ,לגבי נושא של הפארק ,גם מי שקרא דוחות נוספים
שהסתובבו בשטח ,כולל של תושב העיר אריאל קנר ,וגורמים נוספים שהגיעו לשולחנכם,
מבין שצריך לנקוט בעיקרון הזהירות המונעת ,שגם אתם שמעתם את פול זליג אומר את זה
באותה ישיבה לא פעם,
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :לא ,לא ,הוא אמר במקרה הזה אין צורך,
סיגל שיינמן – חברת מועצה :אין אפילו לנקוט בעיקרון הזהירות.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :אין צורך בעיקרון ,זה מה שהוא אמר פה.
עופר בביוף – חבר מועצה :אוקי ,אני הבנתי ,אני אחזור אליו ,אגיד לו שהוא משקר ,בסדר
גמור .תודה רבה .דיברתי איתו הבוקר.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :הוא גם אמר את זה ,דרך אגב ,עליך הוא גם אמר דברים,
עופר בביוף – חבר מועצה :אני הבנתי ,אדוני ראש העיר ,בקטע הזה אין לי מה לשאול ,כי
אני מבין שדבריו של פול זליג מהיום בבוקר איתי ,כנראה הם שקר וכזב ,לצערי .הוא בן
אדם ,לדעתי ,אמין מאוד .אבל אני אוציא את זה כתוב ,אבל אני רק אומר משפט אחד,

משה סיני  -ראש העיר :אני מציע שבואו ניזהר בכבודם של אנשים.
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עופר בביוף – חבר מועצה :שים לב את אירית מה אומרת לי עכשיו,
משה סיני – ראש העיר :הוא לא אמר עליה,
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :לא ,הוא אמר בוועדה שהוא ישב איתו שהוא אמר א' ויצא
ב' ,ודיברתם ביניכם.
עופר בביוף – חבר מועצה :חבל שלא הייתי באותה ישיבה ,הייתי מראה לו בכתובים .אבל
בואו,
משה סיני – ראש העיר :אל תכניס אותנו לוויכוח בינך לבין פול זליג.
עופר בביוף – חבר מועצה :אין לי וויכוח איתו,
משה סיני – ראש העיר :לא ,אז חבל ,אתה אומר ,לפני שנייה אמרתם פה לא לדבר על
אנשים שלא נמצאים פה ,נכון? דיברת ,לא ,לא ,סליחה ,עופר ,באמת ,נו ,פעם אחת ולתמיד,
אנחנו בשעה מאוחרת ,לפני רגע תקפת את סיגל שהיא דיברה על פיני דניאל ,הבחור לא
נמצא פה ,למה אתה אומר שהוא שקרן? עזוב ,יש לך משהו איתו,
עופר בביוף – חבר מועצה :לא אמרתי שהוא שקרן.
משה סיני – ראש העיר :אמרת ,זה מה שאני שמעתי.
עופר בביוף – חבר מועצה :אני אמרתי שלפי מה שאירית אומרת ,כאילו הוא משקר.
משה סיני – ראש העיר :אני לא יודע מה ,אתה פירשת כל מיני דברים ,עזוב ,הוא לא נמצא
פה ,יש לך בעיה איתו ,תסגור את הבעיה איתו,
עופר בביוף – חבר מועצה :אני ,אין לי שום בעיה איתו,
משה סיני – ראש העיר :עזוב אותנו,
עופר בביוף – חבר מועצה :אני מכבד אותו.
משה סיני – ראש העיר :בסדר ,מצוין.
עופר בביוף – חבר מועצה :אני ,תקשיב לי רגע,
משה סיני – ראש העיר :הוא לא נמצא פה ,בוא לא נדבר עליו ,עזוב ,בוא לא נדבר עליו.
עופר בביוף – חבר מועצה :אני מסכים,
משה סיני – ראש העיר :לא נדבר עליו ,עזוב ,בסדר ,הוא לא נמצא ,עזוב .חבל ,אנשים ,אתה
לפני שנייה אמרת לא לדבר על אנשים שלא נמצאים פה.
עופר בביוף – חבר מועצה :סיני ,אני לא דיברתי עליו ,אירית דיברה עליו.
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משה סיני – ראש העיר :לא ,אבל היא לא התייחסה ,היא הביאה את דבריו ,היא לא
הגדירה אותו בתואר מסוים.
עופר בביוף – חבר מועצה :רגע ,רגע ,שנייה .הוא ישב ,הכל בסדר .אני רוצה לומר שני
דברים ,אדוני ראש העיר .אחד ,גם בבדיקות שנערכו גם על ידי פול זליג ואחרים ,ישנן
נקודות קצה מסוימות ,פה מציגים את מרכז המגרש ,ישנן נקודות קצה מסוימות ,במיוחד
בנקודה הצפונית של מגרש הכדורסל ,ששם הערכים גבוהים יותר מיתר המקומות .הרבה
אנשים ,ואני אומר ,מציע שתקראו גם דוחות נוספים שקיבלתם אותם לידיים ,מציעים,
ממליצים ,כדי לנקוט בעיקרון הזהירות המונעת ,ולא הייתי פוסל את זה כל כך מהר ,אירית,
אנחנו אנשי ציבור שצריכים לדאוג לטובת הציבור לשלומם ,שנייה,
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :אין ספק ,גם אנחנו דואגים להם.
עופר בביוף – חבר מועצה :אני לא אמרתי שלא ,אני אומר ,כולנו צריכים .לבוא ולהציב
שילוט מתאים על מנת להגיד ששהייה מעל איקס שעות עשויה לגרום לבעיה ,זה אחד.
שתיים ,גם פול זליג מהיום בבוקר ,והוא לא בא לעשות שום בעיות ,אני מכבד אותו ואת
התוצאות שהוא גם אמר ,כי אנחנו הרי לא באו לחפש את אי הקרינה ,בואו לא נתבלבל ,אני,
כל מה שקמתי וזעקתי זה לעשות מדידות לפני שפותחים את הפארק ,כדי להיות רגועים,
והמדידות נעשו אחרי פתיחת הפארק ,זה הכל ,הרי לא חיפשתי שתהיה קרינה ,גם הבן שלי
משחק שמה כל יום .אוקי ,ואני דואג ,באמת ,מתוך דאגה אמיתית .ולכן אני אומר את הדבר
הבא ,ישנה המלצה גם של תושב העיר שמתמחה  22וכמה שנה בצבא במדידות אלקטרו
מגנטיות ,וגם הביא ציוד מהצבא לעשות בדיקה ,אריאל קנר ,וקיבלתם את הנייר ,והוא
ממליץ לשים שילוט בנקודה ההיא ,שתיים ,פול זליג בשיחה מעמיקה הבוקר איתו ,ואחר כך
עם סטיליאן ,שדיברתי איתם בצורה ,והם הסבירו לי מה ,פול הסביר לי מה היה בישיבה,
ואני מכבד את כל הבדיקות והדברים ,אבל ,כשאנחנו עוברים את הגדר ,אדוני ראש העיר,
של מגרש הכדורסל ,ואנחנו בעצם נמצאים מטרים ספורים בנקודות מסוימות ליד קווי
המתח ,זה אזור שאסור לשהות בו ,לא לרגע ,לשנייה .ואני אומר ,האזור הזה היום הוא
חשוף ,גם מתחת לקווי המתח ,ובאזור מסביב שהוא פתוח ,כלומר ,ילדים אם עף משהו,
יכולים להסתובב גם מתחת לקווי המתח ,ומחר בבוקר אם יעשו פיתוח סביבתי של המקום.
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אירית נתן – מנכ"לית העירייה :עופר ,זה ממש לא מה שפול אמר ,שגם מתחת לקווי
המתח,
סיגל שיינמן – חברת מועצה :זה לא נכון שאסור להיות שם.
עופר בביוף – חבר מועצה :אוקי ,תקשיבי טוב ,אירית נתן ,אני מחר דואג שפול זליג מוציא
ספציפית על קווי המתח ,ואני רוצה שתחזרי בך מהדברים,
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :לא אחזור ,אני לא אשת המקצוע.
משה סיני – ראש העיר :עופר ,אתה לא היית בישיבה.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :עופר ,אני לא אשת המקצוע בתחום.
עופר בביוף – חבר מועצה :אני ישבתי איתם גם היום לשיחה ארוכה ,ואני לא ממציא
דברים.
משה סיני – ראש העיר :הוא אמר על משהו קבע ,אבל מתחת?
(מדברים יחד)
עופר בביוף – חבר מועצה :הוא אמר בכלל לסגור את האזור שמתחת לקווי המתח .אמיתי.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :נו מה אתה צריך לכתוב? במתחם ספורט זה בית ספר?
עופר בביוף – חבר מועצה :עכשיו לגבי גוונים.
משה סיני – ראש העיר :כן.
עופר בביוף – חבר מועצה :מה קרה לך ,אני לא מבין ,הנושא חשוב ,מה אתם צוחקים? אני
לא מבין .אתה עייף ,אני מאוד מצטער.
(מדברים יחד)
עופר בביוף – חבר מועצה :גם אני עייף ,אירית נתן ,אבל הנושאים האלה חשובים .כולנו
עייפים ,הנושאים חשובים.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אנחנו הצענו לדחות את זה לישיבה הבאה ,רציתם להמשיך.
משה סיני – ראש העיר :לא ,אני לא התלוננתי.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :אנחנו פה.
עופר בביוף – חבר מועצה :אני גם לא מתלונן ,אנחנו פה בשביל לעשות את העבודה שלנו.
משה סיני – ראש העיר :נכון.
עופר בביוף – חבר מועצה :בשביל זה מקבלים כסף ,כן? עכשיו אני רוצה לומר את הדבר
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הבא ,לגבי חטיבת ביניים גוונים ,חטיבת ביניים גוונים ,מה שאני העליתי בשאילתות שלי,
ופניתי אליך בהתחלה ,ראש העיר ,זה שני דברים ,הרי נעשתה בדיקה של המשרד להגנת
הסביבה בפברואר השנה ,עיריית ראש העין דיווחה ,רק אחרי הפרסום בעיתונות ,שהיא
עשתה תיקונים כאלה ואחרים במרץ השנה ,של הנקודות החריגות במתחם של בית הספר,
אני פניתי אז בצורה מסודרת ,ישר עם פרסום הדברים בעיתון ,וביקשתי מספר דברים,
להבין מה קרה בגוונים ,שתיים ,לעשות סקר בכל מוסדות החינוך ומבני הציבור בעיר,
לעשות את זה אחר כך באופן קבוע אחת לשנה או שנתיים כדי לראות בניטור שאין שינויים,
ואם יש מסקנות כלשהם לאורך כל הדרך ,להיות שקופים לציבור ולפרסם את הממצאים,
ולא רק להגיד שאין בעיה .לפרסם את הממצאים לציבור ,בטח לשתף את וועדי ההורים
והכל .ולכן ,מעבר לשאלות האלה כרגע שאני מצפה לקבל תשובות ,אני רוצה לחדד עוד
נקודה אחת .הובהרה לי בישיבת וועד ההורים שהייתה לפני כחודש ומשהו ,באמצעות יעקב
פישר ,יושב ראש וועד ההורים בגוונים ,שבדק את הנושא הזה כשזה עלה לסדר היום,
והתברר לו שעיריית ראש העין עשתה סקר יזום ,מבורך ,מבחינתה ,בפברואר או מרץ ,2212
בבית הספר ,גם בקרינה  ...וגם בקרינה של הסלולר ,ומצאה ממצאים מסוימים בסלולר
הכל תקין ועל הכיפאק ,בנושא של  ...היו מספר נקודות חריגות עוד ב 2212-שהעירייה
מצאה .התשובות שהוא קיבל אחר כך ,שהעירייה תיקנה את זה ,או בדצמבר  ,2212או רק
אחרי הבדיקה של המשרד להגנת הסביבה ב 2213-במרץ ,ואני גם שאלה פה שאני ביקשתי
ושאלתי זה למה לעיריית ראש העין ,כשהיא גילתה ב 2212-את הממצאים שהיא עשתה
דו"ח יזום ,ואני מברך על זה ,והיא באה ואיתרה חריגות קרינה כאלה ואחרות בבית ספר,
למה העירייה ,למה אגף החינוך ,א' ,לא יידעו את וועדי ההורים בבית ספר באותו עיתוי,
אלא רק אחרי שהפרסום בעיתונות הלכו וחקרו ,ולמה לקח לפחות תשעה חודשים עד שנה
לתקן את הדברים ,ואני לא מדבר רק על המשרד להגנת הסביבה ,שנה אחורנית ,למה
להשאיר אנשים בחוסר וודאות ,בעצם עם קרינה בבית ספר? למה? זה שאלות שלי שהיו לי,
ואני מבקש על זה תשובות ,זה הכל.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :נעבור לשאילתות הבאות?
עופר בביוף – חבר מועצה :גם ,מחזיקת תיק החינוך בתחום,
(מדברים יחד)
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עופר בביוף – חבר מועצה :מה לא ראיתם?
משה סיני – ראש העיר :לא ,לא ,אל תכניס מילים לפה שלי.
עופר בביוף – חבר מועצה :לא ,אני לא אמרתי ,
רזיאל אחרק – חבר מועצה :לא הכנסתי ,אמרתי מה אני חושב.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :אני לא יודעת ,אני אבדוק את זה.
משה סיני – ראש העיר :תבדקי ,אני לא ראיתי .אני לא זוכר שאת הכמות הזאת ראיתי .כן,
בבקשה.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :עכשיו נעבור לשאילתות של רזי?
עופר בביוף – חבר מועצה :אתה לא זוכר?
(מדברים יחד)
משה סיני – ראש העיר :תראה לי ,אם אתה יכול ,תביא לי.
עופר בביוף – חבר מועצה :אין לי פה עכשיו ,אני לא זה.
משה סיני  -ראש העיר :אוקי ,אז בוא תמצא את הדברים האלה ,ונבדוק.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :תביא לי את זה.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :שתי שאלות.
משה סיני – ראש העיר :תראה לי מה העברת.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :הבדיקה שעשו לקרינה ,מן הסתם ,אתה יודע שעושים בדיקה
כשמיקרוגל עובד ,או כשהמיקרוגל כבוי ,מן הסתם תקבל ערכים שונים של קרינה .האם
הקרינה נעשתה בשעות עומס על הקו הראשי ,כי הקו הראשי ,מן הסתם ,יש לו עומס ,אני,
לדעתי ,הבדיקה שנעשתה ,אני לא ראיתי בשום ציון בדו"ח ,יש שעות שהקו עמוס ,או שהוא
מזרים ,אז יש שעות שיש עומס,
עופר בביוף – חבר מועצה :אמפיביו עשו בעשר וחצי בבוקר שזה לא עומס.
משה סיני – ראש העיר :אבל ,פול זליג עשה בארבע וחצי.
עופר בביוף – חבר מועצה :עשה בשלוש ,והוא אמר שזה בין אחד וחצי לשלוש וחצי ,ובין
חמש ומשהו ,כלומר ,לא עשו בשעות עומס ,אני לא אומר שזה משנה דרסטית ,אבל,
מקצועית צריך לעשות עד הסוף.
רזיאל אחרק – חבר מועצה:

א' ,אני חושב שזה כן משנה דרסטית ,אני אענה גם למה.
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שתיים ,יש גם הבדלים בקיץ ,בחורף ,שעות חום ,יש התפשטות ,ולדעתי ,חוות הדעת
שקיבלתם זו חוות דעת מוזמנת ,ולמה? כי אני הייתי באגף הנדסה ,לי יש חוות דעת,
משה סיני – ראש העיר :ממי קיבלנו חוות דעת מוזמנת ,מפול זליג?
רזיאל אחרק – חבר מועצה :לא משנה ממי.
משה סיני – ראש העיר :הוא הממונה על הקרינה במשרד הזה ,הוא ,אנחנו ...
(מדברים יחד)
רזיאל אחרק – חבר מועצה :תן לי אני אסביר ,אל תראה בזה דבר שלילי ,תן לי להסביר.
משה סיני – ראש העיר :אבל מה זה מוזמנת? מצד אחד אתה רוצה ,הוא שואל למה לא
הזמנו ,למה לא עשינו ,מצד שני ,מזמינים אז זה לא בסדר? מה זה?
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :מוזמנת זה לא,
משה סיני – ראש העיר :לא ,אני אומר לך באמת ,הגיוני,
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אז אני אסביר.
משה סיני – ראש העירייה :אז מה ,לא צריכים לעשות כלום?
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אתה מוכן לתת לי להסביר?
עופר בביוף – חבר מועצה :טוב שעשו בדיקות ,אחרי לחץ ציבורי עשו בדיקות.
משה סיני – ראש העיר :אז זה לא בסדר ,מזמינים ,לא עושים לא בסדר.
עופר בביוף – חבר מועצה :לא ,זה בסדר שעשיתם בדיקות ,אני אומר,
אירית נתן  -מנכ"לית העירייה :אבל עופר ,הבדיקות היו גם קודם ,רק לא קיבלתם אותם,
אז עשינו עוד פעם.
עופר בביוף – חבר מועצה :מתי עשיתם?
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :ב ,2212-כשתכננו את כל המקום.
עופר בביוף – חבר מועצה :קיבלתי את הבדיקות ,קיבלתי ,והיה אז חוות דעת של לפה
אלכסנדר שאמר שאי אפשר להקים שמה דברים ,ויש שמה חריגות בקצה של המגרש
כדורסל בצורה דרסטית ,תקראי את הדברים.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :ממש אלה לא הדברים.

עופר בביוף – חבר מועצה :אני אסביר לך ,רק במייל שהוצאת לי בנובמבר ,אמרת לי נעשה
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מדידות ,ואני אשים שילוט ,כתבת לי.
(מדברים יחד)
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :אנחנו נשים שילוט מה שצריך.
רזיאל אחרק – חבר מועצה:

סיני ,לגבי הקרינה ,סיני ,תקשיב לי רגע .תענה גם לגבי

החורף והעומס ,מה שאני מציע ,באמת ,בשביל השקט הנפשי שלנו ,ואני לא חושב שמישהו
פה בשולחן הזה רוצה מחר לקבל איזה  122ילדים ,או  1,222ילדים חולי סרטן ,ואחר כך
להגיד למה לא עשינו .או שסבלו מקרינה ,או שעברו מוטציות ,תודה רבה .אגב ,אני טעיתי
בקשר לתמי ,אמרתי ,המזכירה שלך ,התכוונתי מנהלת הלשכה שלך ,ואני חוזר בי ,כי אם
פגעתי במעמדה או בכבודה ,אז היא מנהלת הלשכה שלך ,זה אחד .לגבי הקרינה .אני מציע,
ואני התכוונתי לזה ,בוא ,שכולם יהיו שבעי רצון ,אני לא יודע כמה הייתה המדידה הזאת,
אני חושב שכדאי שבהסכמת המועצה ניקח יועץ אחד ,שמקובל על כולם ,עם פרמטרים
מסוימים ,נשאל אותו את השאלות הנכונות ,לא יקרה כלום ,זה עוד  1,222שקל ,עוד 1,322
שקלים ,אתה לא צריך לחשוש מזה ,אם אתה בטח יודע שהתוצאה תהיה זהה ,ולא יהיה
שוני ,אבל למען השקט הנפשי של כולם ,אני חושב שמן הראוי שניקח איזה יועץ טוב ,ונשאל
אותו ,עופר יהיה לו בטח איזה שהם סעיפים לשאול ,שעות עומס,
עופר בביוף – חבר מועצה :אני יודע ...
רזיאל אחרק – חבר מועצה :שנייה ,עופר ,אל תפריע לי .אפשר לשאול בחברת חשמל מתי
העומסים בקו הזה ,כי זה סותר את המדידות שלי יש מ ,2222-במשרד ,שאני הייתי באגף
הנדסה .ישבתי עם אריה והתברר שבנקודות מסוימות אכן כן ,יש בעיה .עכשיו ,זה לא
פוליטיקה ,אנחנו לא עושים פה פוליטיקה בשולחן ,אנחנו מנסים באמת סיני ,לפתור ,יכול
מאוד להיות ,ואז חשבנו אולי לעשות איזשהו מגן מתחת לכבל החשמל ,שיהיה אפשר לשהות
קצת יותר זמן .עכשיו בסך הכל ,מה אני ביקשתי ,גם בישיבה הקודמת ,סיני ,בוא תאשר
תקציב ,אנחנו ,עופר ישאל את השאלות שלו ,אני אשאל את השאלות שלי ,יבוא היועץ ,זה
לא כסף גדול ,אבל השקט הנפשי ,אם את הקאנטרי תכננו שלוש פעמים בשביל שביעות רצון
התושבים בזבזנו מיליונים ,אין שום סיבה בעולם שבשביל יועץ כזה או אחר ,שיש איזושהי
מחלוקת ,שכולם יהיו שבעי רצון ,לא נעשה .זו הבקשה שלי.
משה סיני – ראש העיר :טוב ,סיימנו? אוקי.
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רזיאל אחרק – חבר מועצה :אתה עונה לבקשה שלי.
משה סיני – ראש העיר :אז אני מסביר לכם ,חבר'ה,
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אתה יכול לענות לבקשה?
משה סיני – ראש העיר :אני עונה עכשיו לבקשה ,חבר'ה ,הבקשה ,שמעתי אותה,
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אוקי ,תחשוב על זה.
משה סיני – ראש העיר :לא ,לא ,אני לא רוצה לחשוב על זה ,אני אומר לכם ,אין לי מה
לחשוב ,אנחנו עשינו שלוש בדיקות ,כולם מגורמים מקצועיים ,מהטובים ביותר במדינת
ישראל ,כולל הממונה על הגנת הסביבה ,הממונה על הקרינה בהגנת הסביבה ,התוצאות
נותחו ,יש מסקנות ברורות של המשרד להגנת הסביבה ,המסקנות מדברות בעד עצמן ,וזה
מה שקורה ,קדימה.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אין שם התייחסות לשעות עומס.
משה סיני – ראש העיר :יש התייחסות לכל דבר .יש התייחסות לכל דבר .בבקשה ,הלאה.
עופר בביוף – חבר מועצה :רק בשביל הסדר הטוב ,כשעושים בדיקה צריך ליצור קשר עם
חברת חשמל ,לראות מה היה הזרם בפועל ,כדי להצליב אותו.
משה סיני – ראש העיר :אוקי ,אנחנו קיבלנו את חוות הדעת.
עופר בביוף – חבר מועצה :אני דיברתי עם אנשים  ...בארץ.
משה סיני – ראש העיר :בסדר ,עופר ,אז תודה על הציון ,כן.
שאילתא של רזיאל אחרק בנושא :מהם אחוזי גביית הארנונה בשכונות
החדשות בנפרד ובשכונות הוותיקות בנפרד לשנים _____ . 8/38 - 8/33

אירית נתן – מנכ"לית העירייה :מה הם אחוזי גביית הארנונה בשכונות החדשות בנפרד,
ובשכונות הוותיקות בנפרד .זו שאילתא של רזי .התשובה היא ,ככה ,בשכונות הוותיקות
בשנים  2211היו  23.//%גבייה 22.32% -2212 ,גבייה .בשכונות החדשות ב ,93.22 -221-ב-
 .9/.31 ,2212הממוצע ב 2211-זה  ,91./2ב.93.23 ,2212-
משה סיני – ראש העיר :אוקי.

אירית נתן – מנכ"לית העירייה :ברחוב המרץ עשינו .פינוי אשפה.
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רזיאל אחרק – חבר מועצה :בואי תגידי לי מה הם השכונות החדשות ,יש מפתח משהו ,לא?
איפה הקו עובר ,מה זה השכונות החדשות?
רחבעם חיים – גזבר העירייה :שכונות חדשות ,מה שנבנה אחרי .'/2
(מדברים יחד)
רזיאל אחרק – חבר מועצה:

לא ,רגע ,באמת ,מצפה אפק ,לאן היא משייכת ,רחוב רמת

הגולן ,או רחוב  ...הוא משויך חדש או ישן?
רחבעם חיים – גזבר העירייה :יש איזשהו ,עד כמה שאני זוכר ,יש שמה חיתוך.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :המספרים מאוד גבוהים גם ככה ,זה לא משנה איפה
תחתוך את זה.
(מדברים יחד)
רזיאל אחרק – חבר מועצה:

אני אגיד לך למה אני שואל את השאלה ,הייתה תחושה ,או

שהפריעה לי איזה תחושה ,כאילו בשכונות הוותיקות לא משלמים ארנונה ,וזה משהו ...
אותו לאורך תקופה מאוד ארוכה.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :לא שמעתי את זה.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :למי שאומר אני ישר אומרת שאחוזי הגבייה כל כך גבוהים,
רזיאל אחרק – חבר מועצה :שאלו אותי למה שאלתי את השאילתא הזו ,שאלה נכונה אני
חושב ,כי אני רציתי פעם אחת לשים את הדברים על השולחן ,להראות שאין פערים כמעט
בין השכונות החדשות ,שכולם בעצם משלמים ארנונה,
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :נכון.
עופר בביוף – חבר מועצה :אין פערים בגבייה ,התכוונת.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :בגבייה ,כן ,כן .וגם בתשלום.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :לא ,התשלום,
(מדברים יחד)

שאילתא של רזיאל אחרק בנושא :נושאים הנוגעים לנחל ואדי רבה .
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אירית נתן – מנכ"לית העירייה :הנושא הבא ,נושאים הנוגעים לנחל וואדי רבה.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אוקי ,את השאלה הזאת תשאלי ,כי אין לי את השאלה.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :מה עלות הקמתו של אגם המים הנמצא בצומת הרחובות
נחל רבה ודרך הציונות וערוץ הנחל שמתוכנן לזרום בו מים כל ימות השנה ,לרבות משאבות,
גידור וכל מה שנדרש להפעלתו והפעלת המפל .כמה קו"ב מים מכיל האגם וערוץ הנחל? ישנו
צינור שמזין מים לאגם בימים אלו ,מהיכן המים שמוזרמים לנחל? מה עלות אחזקתו של
אגם המים בשנה ,לרבות כוח אדם ,מספר משרות ושכר ותפקידיהם ,תוספת מים לאחר
אידוי במהלך השנה ,ביטוח ,הדברה ,חשמל ,משאבות ועוד .כמה מים צפויים להתאדות
בשנה מהאגם ,ערוץ הנחל והמפל? אני רוצה להאמין שנתונים אלה הם בגדר נתוני מדף ,כך
שלא יידרש זמן להמציא תשובות לשאלות אלו .ההשקעות בגין החייאת נחל רבה הכולל,
כתבתי ,זה כולל האגם מתחילת קיבוץ גלויות ועד יהושע בן נון ,הם בסך  2.3מיליון שקל.
האגם וערוץ הנחל מכיל כ 23,222-קו"ב כיום .כרגע המים מוזרמים לאגם הם מי מקורות
המשלימים את מי הגשמים שנאגרו בנחל .תחזוקה של הנחל והאגם זה  1/,222שקל בחודש,
התחזוקה כוללת טיפול במערכות ,משאבות ,פילטרים ,טיפול אקולוגי בכלל לערוץ הנחל,
האגם ,וצריכת החשמל שלו .המים הצפויים להתאדות בשנה מהאגם וערוץ הנחל הם כשלוש
עד  3מילימטר ביום לשטח הפנים ,כפול  132ימים בשנה .בשאר ימות השנה מפלס האגם
עולה ויורד עם הגשמים ,קליטה וניצול של מי הגשם מייתרים את הצורך בצריכה של מי
מקורות למערכת ,וכך אנו מקטינים את כמויות המים שאני צורכים .בנוסף ,אנו אוגמים
במהלך תקופת החורף עוד כ 12,222-קו"ב מים לשימוש בתקופת הקיץ.
משה סיני – ראש העיר :אוקי.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :שאלת הבהרה רגע ,לא כתוב לי כמה משרות.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :אין משרות.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :איזה משרות? ממתי אנחנו מחזיקים פה משרות?
רזיאל אחרק – חברת מועצה :אין משרות?
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :לא ,אין משרות.
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רזיאל אחרק – חבר מועצה :ביטוח ,הכל 1/,222 .זה כולל ביטוח ,כולל הכל .הבנתי .תגידי
לי ,כמה מים זה יעלה לנו בשנה ,לא כתוב כאן ,כמה עולה קו"ב ,כמה כסף? כמה זה בכסף?
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :ה 23,222-קו"ב?
רזיאל אחרק – חבר מועצה:

כן.

אירית נתן – מנכ"לית העירייה :קודם כל ,לא שאלת ,אבל כמה עולה  23,222קו"ב כרגע?
(מדברים יחד)
רזיאל אחרק – חבר מועצה 23,222 :קו"ב ,זה כל מה שהוא מכיל.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :לא ,לא ,מה פתאום ,מה שיש אידוי ,יש לך תשובה על האידוי
כמה,
רזיאל אחרק – חבר מועצה :כמה כסף ,כמה זה כסף?
סיגל שיינמן – חברת מועצה :יש לך תשובה על האידוי.
רזיאל אחרק – חבר מועצה:

.12,222

אירית נתן – מנכ"לית העירייה :לא הבנתי את השאלה.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :כמה שיעלה תעריף המים באותו זמן.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אז זו השאלה שלי.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :לא יודעת מה תעריף המים.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :על .13,222
סיגל שיינמן – חברת מועצה :מי אמר ?13,222
רזיאל אחרק – חבר מועצה 12,222 :אמרת שאוגמים אותם.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :לא ,לא ,אני לא חושבת ש 12,222-זה נכון .תראי לי את
התשובה.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :אבל מה מפסידים ,אז הגובה של המים ,זה לא יהיה בגובה,
בחורף הוא יהיה גבוה ,בקיץ הוא יהיה נמוך יותר .הגובה,
סיגל שיינמן – חברת מועצה :יש לך שלושה עד ארבעה מילימטר ביום ,כפול  132ימים
בשנה .שלושה עד ארבעה מילימטר ביום לשטח הפנים ,כפול ארבעה ,מדובר על ,בערך,
משתתף בדיון :מה שטח הפנים ,תאמרי לי.
משה סיני – ראש העיר :של כל הנחל?
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אירית נתן – מנכ"לית העירייה :אבל למה מדברים על הפסד? לא הבנתי ,המים ,מה
שמתאדה ,אנחנו לא נמלא ,בחורף המפלס גבוה ,בקיץ הוא נמוך.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :בדיוק ,בעיקרון יש לנו עודף,
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :זה בכלל לא קשור לכסף.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :אוגרים בחורף ,תקופת התוספות שיהיה לנו ,הם יהיו,
משה סיני – ראש העיר :טוב ,תעשי סיכום מדויק ,הלאה .תעשו לו חשבון כמה.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :בשלהי הקיץ ,זניח לחלוטין.
שאילתא של רזיאל אחרק בנושא :ניתוק מים לתושבים בתאריך . 1/2/31

אירית נתן – מנכ"לית העירייה :ניתוק המים לתושבי העיר בתאריך  ,3./שאילתא אחרונה.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :זה לא אחרונה ,יש עוד.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :זה שאילתא אחרונה.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :איזה עוד שאילתא יש לך?
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :לא ,אין לך עוד ,זה השאילתות האחרונות שיש לך .הנושא
של המים ,זה הועבר אליך .שאילתא ,אין זה מתפקידי לפנות ,זה אתה עונה למה שאני עניתי
לך .שנייה .טוב ,אני אענה כאן ,הוא כתב ואני עניתי לו תשובה שזה תאגיד המים ,והוא עונה
לי ,בעצם לראש העיר ,אין זה מתפקידי,
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אני שאלתי ,ותראי מה ענית לי.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :אמרתי שהפניתי אותך לתאגיד המים ,כי זה האחריות
שלו ,ואתה ענית בעקבות הפנייה שלי לראש העיר .ככה ,אין זה מתפקידי לפנות לתאגיד
המים בנושא הקשור לנזק שנגרם לעירייה ,או מי מתושביה ,על ידי גורמים הפועלים בשטח
שיפוטה של העיר ,והנתונים לאחריותך .נדהמתי מהתשובה של מנכ"ל העירייה .השאילתא
הייתה מופנית אליך ואני מצפה שתיתן לה מענה .אבקש כי תיתן דעתך גם לתשובתה
בישיבת המועצה הקרובה ,לטעמי ,שוב ,חרג מנכ"ל העירייה מתפקידו ,לעניות דעתי היה
עליה ,או מי מטעמה ,לפנות לכל גורם שפעל בשטח השיפוט של העירייה ,לשאול ,לבדוק
ולתת תשובות ,ולא לשלוח חבר מועצת עיר לעשות את עבודתה .דמיין לעצמך שרכב היה
סוטה ממסלולו ,פוגע בנכס של העירייה ,גם אז הייתי אמור לפנות ולברר מי חברת הביטוח
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ומי הנהג? הוא הדבר גם בעניין חברת חשמל ,בזק וכל גורם הפועל בשטחה של העיר .אני
עומד על דעתי שתינתן מענה לשאילתא בישיבה הקרובה .השאילתא ,התשובה שלנו היא
כזאת ,למרות שהאחריות על אספקת המים היא של תאגיד עין אפק ,נערך בירור במשרדה
של מנכ"לית העירייה ,רצ"ב פרוטוקול .זה עוד לפני שהצעת שנעשה את זה ,עשינו גם בלי
ההמלצות האלה .סיכום בירור בנושא ניתוק מים בתאריך  3./בניגוד לפרסומים .הבירור
נעשה אצלי ב ,3./-התקיים בירור אצלי ,נכחו ,אני ,ברור ,זאב מנכ"ל התאגיד ,אלי כהן
מהתאגיד ,יעקב ניצן מהחברה המנהלת מטעם משרד השיכון ,אריה גלברג ,מהנדס העיר,
ודרור מהמוקד העירוני .הבירור נדרש על מנת לברר מי אחראי למחדל החמור של סגירת
מים בתאריך  ,3./.13משעה  22:22במקום משעה  22:22כפי שפורסם לתושבים ,וכתוצאה
מכך התושבים לא נערכו לאגירת מים כנדרש .על פי דיווח תאגיד המים ,מקורות החלו
להוריד לחצים על מנת לאפשר סגירת מים בשעה  ,22:22לדברי תאגיד המים ,מקורות
הורידו יותר מידי לחצים ,ולכן הורגשו שיבושי אספקת מים כבר מהשעה  19:32לערך .יצא
מכתב לרשות המים ולמנהל המים על התקלה .לדברי התאגיד ,המפלס והלחצים חזרו כבר
בשעה  22:22ומכאן התקלה היא של קבלן משרד השיכון ,אשר סגר את המגוף בשעה ,22:13
כשעתיים לפני זמן הפרסום לתושבים .ביצוע סגירת המגוף פיזית על ידי הקבלן הינה בניגוד
להנחיות ,שכן רק התאגיד רשאי לסגור את המגוף ,ומכאן שהקבלן ביצע שתי תקלות
חמורות ,האחת ,הקדמת סגירת המים בשעתיים ,והשנייה ,סגירת המגופים בניגוד לכללים.
רק לתאגיד מותר לגעת במגופים .יעקב ניצן ,לדבריו ,הקבלן סגר את המגוף רק כחצי שעה
לפני המועד ,יש תמונות שעדיין בשעה זו יש מים בצנרת ,הקבלן הוזמן לבירור במשרד
השיכון .סיכום הדברים ,נציגי חברת מקורות יוזמנו לבירור בתאגיד ,יועבר סיכום וצילומי
הקווים בשעה נקובה 22:22 ,לחתומה מטה .הקבלן שעבד בשטח יוזמן לבירור במשרד
השיכון ,יועברו תוצאות הבירור לחתום מטה תוך שבוע .קיבלתי פרוטוקול ,רגע ,פרוטוקול
ממשרד השיכון ,שהשתתפו בו גדי רייבוך ,שהוא מנהל החטיבה הטכנית ,נציג הקבלן,
שוקת ,משהו כזה ,ויעקב ניצן מגוני הנדסה .הם כותבים ככה "בתאריך  3./.13בשעות הערב
בוצעו ניתוקי מים לצורך התחברויות צנרת חדשה למערכת המים של ראש העין ,אזור לחץ
 ,Eהפסקת המים תוכננה לביצוע לשעה  ,22:22בשעה  22:32ניתקו עובדי הקבלן קו מים /
צול בכביש  ,12קו המוביל מים למצפה אפק .כתוצאה מניתוק מוקדם מידי של הקו נגרמו
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במצפה אפק שיבושים והפסקה של אספקת מים מוקדם מהמתוכנן .הקבלן חרג מסמכותו
בשני נושאים ,סגר בעצמו מגוף של תאגיד המים בניגוד להנחיות ,וללא תיאום מוקדם עם
התאגיד .הקבלן סגר את המגוף והפסיק את אספקת המים באותו קו ,שעה וחצי מוקדם
יותר מהמתוכנן ,ועל ידי כך גרם סבל מיותר לתושבים .הקבלן קיבל נזיפה חמורה ממר גדי
רייבוך ,נציג משרד השיכון ,והתראה כי אסור שתקלה כזאת תחזור .עקב העובדה שהקבלן
גרם סבל לתושבים ומכיוון שלא ניתן לכמת סבל זה ,סוכם כי הקבלן יתקין מתקן משחקים
לטובת תושבי שכונת מצפה אפק ,כפיצוי על הסבל שעבר עליהם .מיקום מתקן המשחקים,
סוגו וגודלו ייקבעו במועד מאוחר יותר ,לאחר שיאותר שטח מתאים בשיתוף עם העירייה
להתקנת המתקן ".התאגיד "לגבי סעיף א' ,הפגישה עם מקורות תתקיים ביום ה' הקרוב ,ה-
 22לחודש בשעה  ,12:32מדובר בפגישה רבת משתתפים ולכן נקבעה במועד הנוח לכולם .יחד
עם זאת ,עולה מהבירור שערך התאגיד ,כי באותו ערב נקבע ניקוי בריכות המים ,ועל מנת
שלא לבצע הפסקת מים נוספת ,לקראת הפסקת המים בסביבות השעה  19:32החלה מקורות
להוריד את מפלס המים בבריכת מגדל צדק ,הורדת המפלס לקראת ניקוי היא נוהל מקובל
המתבצע דרך חדר הבקרה של מקורות ,קרי ,מרחוק ,ללא כניסה לבריכות .הורדת המפלס
הייתה גדולה מידי ,למרות שהבריכות לא רוקנו ,וכתוצאה מכך הופסקה זרימת המים לכל
העיר .התקלה אותרה מיידית ,דווחה על ידי התאגיד למקורות ,שמיד הרימה את המפלס
חזרה .המים חזרו לזרום לאחר כ 22-דקות .מים לא חזרו לזרום בשכונת מצפה אפק בשל
ניתוק הקו על ידי הקבלן ".אני חייבת פה להוסיף מה שלא היה כתוב ,שתאגיד המים מכיר
את הקבלן שעובד במשרד השיכון ,ולדבריהם מדובר בקבלן מצוין שעושה עבודה טובה,
שאכן זו תקלה ,אבל הקבלן הוא קבלן מצוין .אלה התשובות.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אירית ,מה שוויו של הגן?
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :אני דיברתי עם יעקב ניצן ,הוא אמר לי שאנחנו נקבע איתו,
יחד עם ניצן ,ואנחנו נגיע להבנות ,הוא מאמין ,כי באמת ,הקבלן מודה שהוא עשה טעות,
ובסך הכל נגרם באמת נזק לתושבים ,ובניגוד למה שכתבת ,אני לא אדישה ,עשיתי את
הבירור עוד לפני שכתבת .אבל מאחר ובאמת התאגיד,
רזיאל אחרק – חבר מועצה :את שולחת אותי לשאול אותם?
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אירית נתן – מנכ"לית העירייה :תראה ,אני השאילתות ,לא ,אני אגיד לך מה ,השאילתות,
למיטב הבנתי ,אמורות לתת ,למה שאני אחראית ,אני ,העירייה כאורגן ,תשובות על תקלה
או כל שאלה אחרת שקשורה לפעילות שלי ,של העירייה .אבל מישהו שעושה משהו התאגיד,
שאילתא ראויה והיא במקום ואני חושבת שהיא נכונה ,ואני חושבת שהמקרה היה חמור
מאוד ,דרך אגב ,ממש חמור.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אנחנו חווינו אותו ביחד.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :בוודאי ,והתשובות שאני נתתי לך פה ,שמעת ,שזה
מקורות ,נכון ,הם אמרו .ואלה התשובות שקיבלנו גם אחר כך ,שאכן מקורות ,כדי לתת להם
לנתק הם היו צריכים להוריד את המפלס ,אז כאן יש טעויות ,גם של מקורות שעשתה ניתוק
מהיר ,אמרתי ,זה לא קומדיה של טעויות ,כי זה לא מצחיק ,זה טרגדיה של טעויות ,שזה
יכול לקרות ,לצערי הרב ,לא תקין ,חמור מאוד ,ואני מקווה שהפיצוי הזה .א' ,לדעתי הוא
ילמד לקח ,כי יהיו עוד דברים כאלה בעתיד.
רזיאל אחרק – חבר מועצה:

ילמדו לקח ,את אומרת.

אירית נתן – מנכ"לית העירייה :נכון ,בוודאי.
רזיאל אחרק – חבר מועצה:

כל הקבלנים ילמדו שעם עיריית ראש העין לא מתעסקים,

ואני שמח ,אני אגיד לך למה ,כי ההוא מבית המוזיקה שעשה את הטעות עד היום לא משלם,
ועוד הרבה אנשים שעושים טעויות ,קבלנים ,וההוא במפל שעושה טעות לא משלם ,וחבל.
חבל שצריך את רזי שיכתוב שאילתא שמישהו ישלם.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :אז זה ,אני חושבת,
עופר בביוף – חבר מועצה :אבל לא דנו בנושא הקרפדות בסוף ,אני לא מבין.
משה סיני – ראש העיר :טוב ,תודה רבה ,חבר'ה ,להתראות.

-סוף הישיבה-
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דף ריכוז החלטות
החלטה מס' 3
סעיף  3שבסדר היום :אישור התב"רים כמפורט להלן:
א .אישור תב"ר מס'  1333עבור ציוד וריהוט לכיתות חדשות נתיבות משה,
ע"ס  ₪ 223,322במימון מפעל הפיס.
ב .אישור תב"ר מס'  1333עבור אופק חדש אולפנת זבולון ,ע"ס ₪ 33,222
במימון משרד החינוך.
ג .אישור תב"ר מס'  1333עבור אופק חדש תיכון דתי עתיד ,ע"ס ₪ 33,222
במימון משרד החינוך.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את התב"רים כמפורט לעיל.
בעד )9( :משה סיני ,רזיאל אחרק ,אמיר פוריאן ,סיגל שיינמן ,יעקב אדמוני ,מיכאל מלמד,
עופר בביוף ,ארנון בן עמרם ,אבינועם טובים.
יצאה )3( :שרי סלע.
החלטה מס' :8
פתרון מצוקת החניה במתחם הרחובות גלוסקא ,סופר והעצמאות :
הצעת ראש העיר  -משה סיני :להסמיך את הגורמים המקצועיים לאלתר לקדם פתרונות
לחניה ולקדם בהקדם האפשרי ביצוע .להקדיש עד  8מיליון  ₪לקדם פתרונות חניה
כפוף לוועדת כספים ולהמשיך ולקדם עבודת המטה מול ממ"י בהקשר לשטח במתחם
גלוסקא ,כך שהפתרון שימצא ייתן מענה גם למצוקות החניה ומבני הציבור של תושבי
האזור וככל שיידרש העירייה תטפל פינוי השטחים החומים.
בעד )4( :משה סיני ,רזיאל אחרק ,סיגל שיינמן ,עופר בביוף.

___________________
משה סיני
ראש העיר

__________________
אירית נתן
מנכ"לית העירייה
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