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סדר היום :
 . 1הזדהות סיעות חברי המועצה  -רשימת השמות של הסיעה היוצאת מספר
חברים ושמותיהם של בא כוחה ושל מ"מ ,למנהלת הבחירות הילה חאיק .
 . 2בחירת ועדת בחירות ובחירת יו"ר לוועדה .
 . 3דיווח על מיקום קלפיות  -ע"י מנהלת הבחירות הילה חאיק .
 . 4אישור התב"רים כמפורט להלן:
א .אישור תב"ר מס'  1436עבור עוז לתמורה תיכון בגין ,ע"ס ₪ 632,500
במימון משרד החינוך .
ב .אישור תב"ר מס'  1214עבור סימון כבישים והתקני בטיחות
 , 2013ע"ס  ₪ 50,000במימון משרד התחבורה ו  ₪ 21 ,429 -במימון
עירייה ,סה"כ תקציב .₪ 71,429
 . 5רקע  :אגף חינוך ונוער יצא למכרז פומבי של הסעות תלמידים בחינוך
המיוחד/רגיל לשנת הלימודים תשע"ד .המכרז כלל  30מסלולי הסעה
שונים .היציאה למכרז בא ה לאחר סיום  3שנות התקשרות עם קבלני
הסעות ועפ"י חוזה ההתקשרות כפי שנוסח ע"י משרד החינוך יש לצאת
למכרז פומבי חדש.
המכרז פורסם בחודש יוני ונפתח ע"י ועדת מכרזים בתאריך . 2/7/13
בישיבה נוספת של ועדת מכרזים שהתקיימה בתאריך  , 17/7/13הוחלט
לאמץ את המלצות הגורמים ה מקצועיים ולאשר זכייה בחלק ממסלולי
ההסעה שנמצאו כשירים לאישור הזכייה .יתרת המסלולים (  ) 25מחייבים
הליך של מו"מ מהיר.
לאור האמור ,מתבקשת מליאת המועצה לאשר התקשרות בחוזי הסעות
תלמידים ללא מכרז עפ"י סעיף  22ח' לתקנות העיריות בענייני מכרזים
במסלולים בהם לא נקבעה הצעה זוכה ,על מנת להבטיח קיום הסעות
סדיר עם תחילת שנה"ל הקרובה העומדת בפתח.
 . 6דיון בדו"ח הממונה על תלונות הציבור מס'  4לשנת . 2012
תוספת לסדר היום :
 . 7אישור התב"רים כמפורט להלן:
א .אישור תב"ר מס'  1437עבור צ ביעת בתי ספר – רב שנתי ,ע"ס
 ₪ 1,500,000במימון עירייה .
ב .אישור הגדלת תב"ר מס'  1421עבור תכנון מבני חינוך בשכונות
החדשות ,ע"ס  ₪ 1,525,000במימון משרד החינוך ו ₪ 4,600,000 -
במימון עירייה (תקציב קודם  ₪ 400,000ת קציב מעודכן 6,525,000
.)₪
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 . 8הקמת בית מורשת יהדות תימן על ידי עיריית ראש העין
א .העירייה תקדם את החלטתה משנת ( 2009החלטת מליאת מועצה מיום
 4/5/2009פרטיכל מס'  ,) 9/12להקים בית מורשת ליהדות תימן לנצח
נ צחים ,לאחר פסיקת בית המשפט המחוזי בנושא.
ב .העירייה תקצה את כל המשאבים הנחוצים (הערכה כ  10 -מיליון )₪
ובכלל זה יוחל בתכנון המבנה במסגרת תב"ר של כ  1.7 -מיליון ₪
שאושר בעבר.
ג .העירייה תקים ועדת היגוי בה יכללו אנשי רוח ,ספרות ,אמנות
שתסייע ותלווה את הקמת ב ית המורשת בתוך  24חודשים מהעברת
מפתח הבניין על פי פסיקת בית המשפט ,ותזמין את חברי עמותת
המורשת להשתלב בוועדה ציבורית זו .כאמור בהחלטה מ , 4/5/2009 -
משה בן טובים מתוקף היותו מחזיק תיק התרבות העירוני ,ירכז את
הפעילות בנושא.
 . 9אישור תבחינים למתן תמיכות לשנת . 2014
 . 10אישור חוזה למתן זכות חזקה ושימוש בלעדיים למטרת התקנת אחזקת
והפעלת מתקני טרנספורמציה לאספקת חשמל לחברת החשמל לישראל
בע"מ ,לשכו נת פסגת טל.
הצעה להוספת נושאים לסדר היום של חבר המועצה רזיאל אחרק :
 מדוע לא בוצעה בדיקת גז הראדון בבתי הספר בעיר ? מדוע לא מוחזר ים יתרת תשלומי הורים ומדוע נעשה שימוש שלא ליעודשבגינם שולמו ?
 . 11דיון בבקשת  6חברי מועצה בנושא :דיון מחודש בעניין ההקצאה
לעמותת "בית מורשת יהדות תימן" ע"ש ר' שלום שבזי זצ"ל ראש העין
מרח' שבזי  41ראש העין ,גוש  4272חלקה  141ומתן תוקף להחלטת
מועצת העיר מיום  13/4/2000והוחלט על הקצאת המבנה והשטח הנ"ל.
כמו כן ,החלטה על ביטולה של ההחלטה מיום  4/5/2009בדבר ביטול
ההחלטה לעיל .
הצעה להוספת נושא לסדר היום של חברי המו עצה :עופר בביוף ושרי סלע
בנושא :תוספת כ"א לסייעות לגני הילדים בשכבת גיל שלוש.
הצעה להוספת נושא לסדר היום של חברי המועצה :שרי סלע ,עופר בביוף
ומרגי עוזר בנושא  :תחבורה ציבורית

אירית נתן – מנכ"לית העירייה :רגע שנייה אני עושה רישום ,משה פה ,רזי פה ,רזי ,רזי ,רזי,
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רזי תענה לי ,בני רזי תענה ,בני ,אמיר ,אמיר  ,אמיר ,מרגי אתה פותח בבקשה קלטת ,מרגי
פה נכון?
הקלטה אתה צודק .סיון סיגל פה ,שרי ,שרי ,יעקב אדמוני פה ,מיכאל פה ,עופר פה ,מתי,
מתי ,ארנון ארנון ,נתי ,אבינועם טובים נמצא .כולם נמצאים ראש העיר אפשר התחיל את
הישיבה.
 . 1הזדהות סיעות חברי המועצה  -רשימת השמות של הסיעה היוצאת
מספר חברים ושמותיהם של בא כוחה ושל מ"מ ,למנהלת הבחירות
הילה חאיק________________________________________

משה סיני – ראש העיר :יסגרו את אחת הדלתות ברשותכם ,טוב חברה קודם כל ערב טוב
לכולם ,חברי המועצה שלנו הפעם נמצאים פה בהרכב מלא .חברים עומר ,המועצה יש פה
עובדי הרשות המקומית אורחים בחוץ תושבים ,חברים .אנחנו נעשה מתקרבים לסיומה של
הקדנציה משימה של פעילות מועצת העיר הנוכחית וזאת אחת הישיבות לדעתי שקודם כל
אני שמח שכולם ככה כל חברי המועצה נמצאים פה ביחד והיא מתחייבת גם מתוקף הנחיות
הדין והמשפט על תהליכים שונים שאמורים לקרות ברשות המקומית לקראת מערכת
הבחירות הבאה עלינו לטובה ובמסגרת זאת יש הליכים שמשרד הפנים קבע אותם ואנחנו גם
מחויבים להליך הזה .אנחנו כאן נתחיל באמת ,מתי ,אתה מזדהה עם מישהו? טוב אז אנחנו
כאן באמת נכנסים להליך של פעילות לקראת הבחירות .הנושא הראשון הוא כמובן על פי
המתחייב את הנהלים זה יהיה הנושא של ההזדהות ,הנושא של הבחירות אחר כך הבחירה
של יושב ראש ועדת הבחירות
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :ועדת הבחירות יושב ראש לועדה
משה סיני – ראש העיר :יושב ראש לוועדה וכל מה שמתחייב
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :ודיווח על מיקום הקלפיות
משה סיני – ראש העיר :דיווח על מיקום הקלפיות .אני שמח שפה חברים סליחה תראו אני
שמח שנמצאת פה יחד אתנו הילה שהיא הייתה גם בפעם שעברה ,נכון מנהלת הבחירות
ובבקשה אני מעביר לך את שרביט הדיבור

שרי סלע – חברת מועצה :משה רק אנחנו לא אמורים קודם להצביע על סעיפים שצריך
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להוסיף
משה סלע :נצביע על כל הסעיפים
משתתפי הדיון :כל הסעיפים
משה סיני – ראש העיר :בבקשה הילה
הילה חאיק – מנהלת הבחירות :שלום אני שמי הילה אני  ...חלק מכירים חלק לא ,אני
מטעם המפקח הארצי על הבחירות שנה ראשונה שלנו אז החלטנו ישיבת  ...כל אחד אומר
קודם כל שקט בלי ...של הקהל או משהו בבקשה מכולם .אני רוצה לסיים את העבודה שלי
פה וללכת
משה סיני – ראש העיר :אני לא שומע אותה אז
הילה חאיק – מנהלת הבחירות :אני רוצה לבצע את העבודה שלי באתי לפה לעשות וללכת
אחרי זה אתם יכולים
משתתף בדיון :משה היא תמיד הייתה שקטה
משה סיני – ראש העיר :לא היא לא כל כך שקטה ,היא פלפל ,בבקשה כן
הילה חאיק – מנהלת הבחירות :אני ככה ישרה הולכת את העבודה שלי .סעיף ראשון אנחנו
קודם כל זה בחירות זה מה שאני רוצה לומר לכם ,נכון שיש מאבקים וזה אבל בסוף כולכם
נשארים כאן לגור .ראש העין ניפגש ביחד אז בבקשה שכמה שאפשר שהכל יהיה על טהרת
הרגוע וטוהר המידות בבקשה
מתי יצחק – חבר מועצה :רציתי לקבל הסבר אולי לפני הסעיף השלישי לגבי דיווח על
מיקום קלפיות
הילה חאיק – מנהלת הבחירות :קודם כל בוא נלך סעיף סעיף
מתי יצחק – חבר מועצה :בסדר אבל
הילה חאיק – מנהלת הבחירות :אחרי זה תשאל שאלה
מתי יצחק – חבר מועצה :כי זה מאד חשוב הנושא הזה
הילה חאיק – מנהלת הבחירות :אחרי זה אין לי בעיה קודם כל בוא נראה מי פה בועדת
בחירות ואז אותו אחד ,עכשיו בואו נעשה ככה ,הודאות זה מאד חשוב כפי שכבר יודעים זה
אומר שאותו אחד שהוא נציג יכול להגיש את עצמו או בשם הבא כח אותו בא כח יכול להציג
בתור רשי מה יוצאת ,לא צריך תומכים הוא לא צריך זה ,זה בעיקר ההזדהות .עכשיו נעבור
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אחד אחד לפי התור ,כל אחד יאמר לי מאיזה סיעה הוא ,יכול גם לאמר לי אותיות אבל
אותיות זה לא מה שקובע ,מה שקובע זה הבא כח .אותו בא כח כמה שיש לו פה אנשים יהיה
לו גם כח למימון בחירות יהיה לו את היחסי לפי הזה וגם נציגים בועדת קלפי .זה הולך לפי
הסיעות שייצגו .אם יש לו חמישה יהיה לו יותר יהיה לו שניים יהיה לו פחות הכל לפי היום,
לפי ,אז בוא נלך ככה אני אקריא את השמות שכבר רשמתי וזה .משה סיני
משה סיני – ראש העיר :רשימת משה סיני ,אני בא כח הסיעה וממלא מקומי זה ציון רהב
הילה חאיק – מנהלת הבחירות :מספר זהות שלו אני צריכה
משה סיני – ראש העיר :אתה יכול להגיד את מספר זהות שלך
ציון רהב058253105 :
הילה חאיק – מנהלת הבחירות :יבגני
יבגני מלמוד – ס/מ"מ ראש העיר :רשימה של משה סיני ,בא כח משה סיני ממלא מקום
ציון רהב.
הילה חאיק – מנהלת הבחירות :אותו דבר ,אמיר
משתתף בדיון :אמיר פוריאן.
אמיר פוריאן – חבר מועצה :משה סיני ,תרשמי אותו דבר מה שהוא אמר ,גמרנו ,מה
הילה חאיק – מנהלת הבחירות :אוקי .רזיאל
רזיאל אחרק – חבר מועצה :כן
הילה חאיק – מנהלת הבחירות :רק אני רוצה לראות אם...
רזיאל אחרק – חבר מועצה :הכרזה ,יחד ,את אמרת להגיד את השמות ביחד ,יחד עם רזיאל
יחד זו הרשימה
הילה חאיק – מנהלת הבחירות :סליחה ,זוהר מה?
רזיאל אחרק – חבר מועצה :יחד עם רזיאל יחד זו הרשימה
הילה חאיק – מנהלת הבחירות :זה רשימה חדשה
רזיאל אחרק – חבר מועצה :רשימה חדשה
משתתפי הדיון :יחד כן
הילה חאיק – מנהלת הבחירות :הוספתם לי ככה לא הבנתי ,בא כח,
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אני
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הילה חאיק – מנהלת הבחירות :רזיאל ,אין לך ממלא מקום?
רזיאל אחרק – חבר מועצה :לא
הילה חאיק – מנהלת הבחירות :ממלא מקום ,מרקי,
רזיאל אחרק – חבר מועצה :רגע אותיות ,רז
הילה חאיק – מנהלת הבחירות :סליחה,
רזיאל אחרק – חבר מועצה :רז כן
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אותיות שלנו זה כן
הילה חאיק – מנהלת הבחירות :מרגי
מרגי עוזר – חברת מועצה :אני ,יש עתיד סיעת בת של יש עתיד .בא כח עופר שלח
הילה חאיק – מנהלת הבחירות :אני צריכה אחרי זה את המספר תעודת זהות שלך ,ממלא
מקום
מרגי עוזר – חברת מועצה :שי פירון .האותיות זה פה
הילה חאיק – מנהלת הבחירות :יעקב אדמוני
יעקב אדמוני – סגן ראש העיר :ש"ס ,רשות יעקב אדמוני אותיות ש"ס כמובן ,אדמוני יעקב,
ובא כח בעז גטקה ,תעודת זהות שלו 053559178
הילה חאיק – מנהלת הבחירות :בסדר ,סיגל
סיגל שיינמן – חברת מועצה :אני ,סיגל שיינמן ,בא כח ממלאת מקום מאיה אור ממלאת
מקום תעודת זהות שלה  ...האותיות מרץ
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :מה שאני מבקשת מי שאין לו תעודת זהות תעבירו לי
אפילו מחר בצורה מרוכזת
הילה חאיק – מנהלת הבחירות :שרי
שרי סלע – חברת מועצה :שרי סלע ראש העין הירוקה .בא כח זו אני ,יש לך את התעודת
זהות? והממלאת מקום אביגיל שמלה
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :אביגיל שמלה
שרי סלע – חברת מועצה :תעודת זהות 54953351
הילה חאיק – מנהלת הבחירות :אוקי .מיכאל מלמד
מיכאל מלמד – חבר מועצה :מיכאל יושב ראש רשימת ישי מזדהה עם רשימתו,
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הילה חאיק – מנהלת הבחירות :ככה זה נקרא ישי?
מיכאל מלמד – חבר מועצה :ישי דגל התורה.
הילה חאיק – מנהלת הבחירות :כן בא כח
מיכאל מלמד – חבר מועצה :אני מזדהה עם רשימה ,לא בא כח ,רשימה חדשה
הילה חאיק – מנהלת הבחירות :דגל התורה?
מיכאל מלמד – חבר מועצה :לא ,לא ,אני היום יושב ראש רשימת ישי דגל התורה ואני
מצטרף מזדהה עם רשימת שלום בן משה
הילה חאיק – מנהלת הבחירות :מה אתה רוצה להיות לא מה היית
משתתף בדיון :לא מה רוצה ,מה יהיה ,הוא רוצה עתידי
משתתף בדיון :רשימה של שלום בן משה
מיכאל מלמד – חבר מועצה :רשימתו של שלום בן משה
הילה חאיק – מנהלת הבחירות :אז זה לא יחד
מיכאל מלמד – חבר מועצה :מי אמר יחד?
הילה חאיק – מנהלת הבחירות :שלום בן משה ,ככה זה נקרא הרשימה
משתתף בדיון :שלום בן משה אל תתבלבלי ,זה מה שהוא אמר
הילה חאיק – מנהלת הבחירות :הרשימה איך נקראת?
מיכאל מלמד – חבר מועצה :הרשימה נקראת לב
משתתף בדיון :בא כח הסיעה אבינועם משה תעודת זהות את צריכה?
הילה חאיק – מנהלת הבחירות :כן
משתתף בדיון057228371 :
הילה חאיק – מנהלת הבחירות :אוקי .ממלא מקום של אבינועם
משתתף בדיון :אבינועם
הילה חאיק – מנהלת הבחירות :אין לו ממלא מקום? אתה בא כח
משתתף בדיון :לא ,אבינועם משה
הילה חאיק – מנהלת הבחירות :הלאה ,עופר

עופר בביוף – חבר מועצה :עופר בביוף ,חברים נכונים לעשיה בראשות עופר בביוף אותיות
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זט א ותיות זט בא כח הסיעה עופר בביוף ,ממלא מקום אני אעביר בהמשך
הילה חאיק – מנהלת הבחירות :מתי?
מתי יצחק – חבר מועצה :כן ,ליכוד מח"ל .ממלא מקום ניסים מנצורה
הילה חאיק – מנהלת הבחירות :לא בא כח קודם כל
מתי יצחק – חבר מועצה :מתי יצחק
הילה חאיק – מנהלת הבחירות :ממלא מקום,
מתי יצחק – חבר מועצה :ניסים מנצורה
הילה חאיק – מנהלת הבחירות :סליחה איך השם?
מתי יצחק – חבר מועצה :ניסים מנצורה
הילה חאיק – מנהלת הבחירות :אחרי זה תביאו לנו מספר זהות .ארנון בן עמרם
ארנון בן עמרם – חבר מועצה :כן ראש העין אחת מלוכדת .האותיות זה מע וסיעת בת של
הליכוד ואני ארנון בן עמרם
מתי יצחק :תרשמי לפרוטוקול זה סיעת בת של הליכוד
ארנון בן עמרם – חבר מועצה :היא רשמה
הילה חאיק – מנהלת הבחירות :לא אבל זה לא אומר לי עכשיו כלום
ארנון בן עמרם – חבר מועצה :אני יודע
הילה חאיק – מנהלת הבחירות :זה לא אומר לי הרבה שהוא יגיש הוא יביא לי את היפוי כח
אז אין לי בעיה
ארנון בן עמרם – חבר מועצה :בסדר
הילה חאיק – מנהלת הבחירות :ממלא מקום שלך
ארנון בן עמרם – חבר מועצה :ממלא מקום מנגדי יחיאל
הילה חאיק – מנהלת הבחירות :גדי יחיאל
ארנון בן עמרם – חבר מועצה :מנגדי יחיאל תעודת זהות אני אעביר לך
הילה חאיק – מנהלת הבחירות :בסדר אין בעיה .משה בן טובים
משה בן טובים – חבר מועצה :כן תנועת מצטרף לתנועת יוזמה שמצטרף לתנועה של בן
משה שזה לב
הילה חאיק – מנהלת הבחירות :אז אתה עכשיו לב
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משה בן טובים – חבר מועצה :לב ,נכון.
הילה חאיק – מנהלת הבחירות :מה שהייתם עכשיו זה כאילו הכל חדש
משה בן טובים – חבר מועצה :לב
הילה חאיק – מנהלת הבחירות :בא כח
משה בן טובים – חבר מועצה :אבינועם משה
הילה חאיק – מנהלת הבחירות :ממלא מקום
משה בן טובים – חבר מועצה :ממלא מקום בהמשך
הילה חאיק – מנהלת הבחירות :בסדר אין בעיה .נתנאל בן יוסף.
נתנאל בן יוסף אחרק – חבר מועצה :יוזמה ,אותו דבר כמו בן טובים
הילה חאיק – מנהלת הבחירות :לב?
נתנאל בן יוסף אחרק – חבר מועצה :כן.
הילה חאיק – מנהלת הבחירות :אבינועם משה ,בסדר ,אחרון אבינועם טובים
אבינועם טובים – חבר מועצה :כן ,אבינועם.
הילה חאיק – מנהלת הבחירות :אמת .בא כח,
משתתף בדיון :לא שומעים
הילה חאיק – מנהלת הבחירות :שמעון.
משתתף בדיון :מסווג
הילה חאיק – מנהלת הבחירות :אז תעבירו לי אחר כך את המספר זהות
משתתף בדיון :יש כאן את תעודת הזהות של עופר שלח
הילה חאיק – מנהלת הבחירות :בבקשה רק רגע ,כן שלח
משתתף בדיון56148976 :
הילה חאיק – מנהלת הבחירות :בסדר .ושי פורז
משתתף בדיון :גם של שי פורז את צריכה?
הילה חאיק – מנהלת הבחירות :ממלא מקום
מאיה אור:

מאיה אור 052168812

הילה חאיק – מנהלת הבחירות :בסדר .אוקי אז כל אחד
רזיאל אחרק – חבר מועצה :הילה חשוב לי משהו אחד ,מה שהכרזנו פה זה מה שיהיה
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כתוב על הפתק הצבעה?
הילה חאיק – מנהלת הבחירות :לא ,החשוב הוא הבא כח .הבא כח הזה מה שהבא כח קודם
כל יש לו מספר נציגים שעל פי זה הוא הולך יהיה לו את הנציגים בקלפי לפי הקלפי באופן
יחסי והוא יכול להגיש רשימה חדשה שהיא לא תהיה עם תומכים ותהיה רשימה יוצאת .זה
נקרא סיעה יוצאת .זה כאילו ההבדל שצריכים להגיש תכנית רשימות אז יש כאלה ,חדשה
לגמרי שצריכים להביא ערבות בנקאית צריכים להביא לי תומכים ,רשימה שהיא עכשיו
נרשמה היא כאילו סיעה קיימת ,כאילו שהיא הייתה כבר במועצה .זה ההבדל,
רזיאל אחרק – חבר מועצה :לא ,אבל לגבי השמות שהכרזנו פה זה מה שיהיה כתוב על
הפתק.
הילה חאיק – מנהלת הבחירות :לא ,זה יכולים לשנות ויהיה עדיפות לרשימה שעכשיו
נרשמה מאשר רשימה חדשה.
מתי יצחק – חבר מועצה :אני רוצה לתקן משהו ,לב זה האותיות זה לא הרשימה.
משתתף בדיון :אז תן לי אולי בשביל זה ,תקריאי מההתחלה,
הילה חאיק – מנהלת הבחירות :אבל אמרתם לי לב אני לא יודעת,
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :הם אותיות ,הם לא היו בטוחים שזה שם הרשימה,
הילה חאיק – מנהלת הבחירות :בסדר את זה אפשר לשנות,
משתתף בדיון :אפשר לשנות,
הילה חאיק – מנהלת הבחירות :הרשימה עכשיו אני לא מאשרת אותה יש מה זה חשוב
שלאבינועם יש פה אבינועם רוצה ,עכשיו בואו אתם רוצים ,משה סיני רשימת כן הבא כח
משה סיני .ייבגני בא כח משה סיני .אמיר בא כח משה סיני למה אני אומרת עכשיו את הבא
כח למה זה בעצם החשוב .רזיאל הבא כח רזיאל .מרגי הבא כח עופר שלח ,אדמוני בא כח
בועז,
יעקב אדמוני – סגן ראש העיר :לא ,אדמוני יעקב,
הילה חאיק – מנהלת הבחירות :אדמוני יעקב ,כן סליחה .לא ,לא ,בסדר .סיגל בא כח סיגל,
שרי ,בא כח שרי ,מיכאל מלמד בא כח אבינועם משה ,עופר בא כח עופר בביוף .מתי יצחק
בא כח מתי יצחק ,ארנון בן אברהם?
ארנון בן עמרם – חבר מועצה :בן עמרם
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הילה חאיק – מנהלת הבחירות :בן עמרם סליחה ,סליחה .אני כבר קוראת
ארנון בן עמרם – חבר מועצה :אם את רוצה את התעודת זהות אז יש לי של
הילה חאיק – מנהלת הבחירות :ארנון הבא כח מרגית
ארנון בן עמרם – חבר מועצה :לא ,הבא כח זה ארנון ,בא כח זה ארנון בן עמרם
הילה חאיק – מנהלת הבחירות :ארנון בן עמרם
ארנון בן עמרם – חבר מועצה :עכשיו אם את צריכה את התעודת זהות אני יכול להשלים לך
הילה חאיק – מנהלת הבחירות :אחרי זה .משה בן טובים בא כח אבינועם משה .נתנאל בן
אחרק הבא כח אבינועם משה .אבינועם טובים בא כח אבינועם טובים .הכל בסדר?
משה סיני – ראש העיר :זהו כולם שמעו .תודה רבה נעבור לסעיף
 . 2בחירת ועדת בחירות ובחירת יו"ר לוועדה .

הילה חאיק – מנהלת הבחירות :רגע ,עכשיו בחירת ועדת קלפי ,ועדת בחירות .בבקשה .כל
אחד יגיד את מי הוא רוצה מטעמו.
משתתף בדיון :לא כדאי לעשות הצבעה? למה בואו נעשה הצבעה וזהו
משתתף בדיון :מה זה הצבעה ,כל אחד אומר את השם שלו
הילה חאיק – מנהלת הבחירות :חברי ועדת קלפי הבחירות זה כמו מספר הנציגים של
הרשימה
משתתף בדיון :כמה חברים בועדת ?...
הילה חאיק – מנהלת הבחירות 16 :אותו דבר כמו ועדת בחירות אז כל אחד יעבור ויגיד אם
הוא רוצה או שהוא ...ועדת הבחירות זה אפשר יכולים אחר כך להביא את זה ...יושב ראש
ועדת קלפי ,הבחירות בוחרים אותו ועדת ,אתם בוחרים אותו ,לא בתוך ועדת בחירות בתור
חברי מועצה.
משתתף בדיון 15... :חברי מועצות
הילה חאיק – מנהלת הבחירות :זה  .15כל אחד אומר לי אני רוצה להיות אומר לי לא ,אני
שם א' ב' ג'
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :בוחרים את יושב ראש ...
משתתף בדיון :מי היושב ראש

13

פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מן המניין מס'  85/12מיום 12/8/2013

אירית נתן – מנכ"לית העירייה :יושב ראש לועדה
הילה חאיק – מנהלת הבחירות :תיכף ועדת בחירות .כן משה מי
משה סיני – ראש העיר :משה סיני
יבגני מלמוד – ס/מ"מ ראש העיר :ייבגני
אדמוני יעקב – סגן ראש העיר :יעקב
עופר בביוף – חבר מועצה :עופר בביוף
שרי סלע – חברת מועצה :עדנה שטי
משתתף בדיון :מה עדנה שטי
שרי סלע – חברת מועצה :לא אני לא חייבת להיות אני יכולה להגיד מישהו
(מדברים יחד)
שרי סלע – חברת מועצה :שטי
משתתף בדיון :תמיד אפשר לשנות
הילה חאיק – מנהלת הבחירות :אפשר גם לבחור מחליף ממלא מקום מי שרוצה
משתתף בדיון :אפשר להוסיף אחרי זה ממלא מקום ,נכון
הילה חאיק – מנהלת הבחירות :אפשר גם עכשיו לומר .כן בבקשה
משתתף בדיון :את יכולה להוסיף ממלא מקום
הילה חאיק – מנהלת הבחירות :אחרי זה תגידו לי כל אחד לרשום ,כן בקשה מי אחרי
נתנאל בן יוסף אחרק – חבר מועצה :נתנאל אחרק
משתתף בדיון :יש לכם שניים לשים
נתנאל בן יוסף אחרק – חבר מועצה :משה סיני
משתתף בדיון :מה משה סיני אתה לא יכול ... ,חבר ועדת בחירות
אמיר פוריאן – חבר מועצה:

אמיר פוריאן

הילה חאיק – מנהלת הבחירות :אמיר אתה? אתה יכול או אתה או מישהו אחר אבל לא מי
שכבר נבחר.
משתתף בדיון :רגע סליחה למה את מקריאה את השמות שאני אבין
משתתף בדיון :כולם מועמדים עכשיו ,מה?
הילה חאיק – מנהלת הבחירות :כל אחד אומר  ...חבר ועדת בחירות או שהוא שם ...עכשיו
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בוחרים ועדת בחירות .כן בבקשה
רזיאל אחרק – חבר מועצה :רזיאל אחרק
הילה חאיק – מנהלת הבחירות :כן בקשה
מיכאל מלמד – חבר מועצה :מיכאל מלמד
הילה חאיק – מנהלת הבחירות :אחרי זה כל אחד יכול לצרף לי מחליף
ארנון בן עמרם – חבר מועצה :ארנון בן עמרם
הילה חאיק – מנהלת הבחירות :היום מחר
ארנון בן עמרם – חבר מועצה :ארנון בן עמרם
הילה חאיק – מנהלת הבחירות :בן בקשה
מתי יצחק – חבר מועצה :אני יכול לציין עכשיו את המחליף שלי
הילה חאיק – מנהלת הבחירות :כן
מתי יצחק – חבר מועצה :אז יוסי יעקב
הילה חאיק – מנהלת הבחירות :קודם מי אתה?
מתי יצחק – חבר מועצה :מתי יצחק ממלא מקום יוסי יעקב
הילה חאיק – מנהלת הבחירות :יוסי יעקב ,אוקי .בבקשה
מרגי עוזר – חברת מועצה :מרגי עוזר
(מדברים יחד)
אבינועם טובים – חבר מועצה :אבינועם טובים ממלא מקום שמעון הלוי
סיגל שיינמן – חברת מועצה :אבי שיינמן
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :תרשמי את עצמך
סיגל שיינמן – חברת מועצה :אני סיגל
משתתף בדיון :סיגל זה לא ניגוד עניינים
סיגל שיינמן – חברת מועצה :מסתבר שלא תשמע
משתתף בדיון :אפשר לספור את הקולות ...
משתתף בדיון :הוא יודע כבר בעל פה את העבודה
משתתף בדיון :נספור את הקופה ביחד
הילה חאיק – מנהלת הבחירות :טוב.
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יעקב אדמוני – סגן ראש העיר :אצלי תעשי אבטליון בצלאל
הילה חאיק – מנהלת הבחירות :נראה לי אני צריכה גם אחרי זה מספרי תעודת זהות
משתתף בדיון :מחר תביאו מחליפים לא חייבים עכשיו...
הילה חאיק – מנהלת הבחירות :אדמוני יעקב מי
יעקב אדמוני – סגן ראש העיר :הממלא מקום של יעקב אבטליון בצלאל
הילה חאיק – מנהלת הבחירות :אם זה ככה אז רובכם ככה חוץ מאשר סיגל
משתתף בדיון :תעודת זהות
הילה חאיק – מנהלת הבחירות :אחר כך .שלך יש לי .עכשיו בבקשה אנחנו צריכים לבחור
יושב ראש .מי שרוצה להציג את עצמו ואחרי זה נעשה הצבעה .בואו נראה מי מציג את עצמו
משה סיני – ראש העיר :אני רוצה להציג את עצמי
הילה חאיק – מנהלת הבחירות :בחירת יושב ראש ,משה סיני ,יושב ראש .סליחה מי עוד
רוצה להציג את עצמו
מיכאל מלמד – חבר מועצה :מיכאל מלמד
הילה חאיק – מנהלת הבחירות :עוד מישהו? אז בואו נעשה הצבעה,
שרי סלע – חברת מועצה :אני רוצה להתייחס לזה ,אפשר
משתתף בדיון :אפשר להתייחס
שרי סלע – חברת מועצה :אפשר להתייחס לזה?
משתתף בדיון :בואו נעשה הצבעה
שרי סלע – חברת מועצה :אני רוצה להתייחס לזה
משתתף בדיון :מה יש לכם
הילה חאיק – מנהלת הבחירות :על מה להתייחס
שרי סלע – חברת מועצה :לעצם ההצעה של ראש העירייה להיות יושב ראש ועדת הבחירות
משה סיני – ראש העיר :כל אחד יכול ,תציעי את עצמך גם
שרי סלע – חברת מועצה :זה נכון אבל אפשר להתייחס לזה או שאתה לא רוצה לשמוע את
ההתייחסות ,אולי תחזור בך ,לא? אני חושבת שיש לך עדיין לנהל פה את העירייה ,את העיר,
את העירייה ,את המועצה ,ועדת הבחירות זה עיסוק מהיום ועד לבחירות זה עיסוק .אני
חושבת שראוי ואתה כאן כרגע הסיעה הגדולה ביותר שיימצא מישהו שיחליף אותך לתפקיד
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הזה .אם יש לך את הזמן לנהל גם את זה אז כנראה שמשהו יבוא על חשבון משהו .זו דעתי
משה סיני – ראש העיר :תודה רבה הקשבתי לך
הילה חאיק – מנהלת הבחירות :בואו נלך להצבעה בבקשה.
משה סיני – ראש העיר :בואו נעבור אחד אחד
משתתף בדיון :תעברי אחד אחד הכי טוב
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :אני אקריא ברשותכם .משה סיני  ,1רזי?
רזיאל אחרק – חבר מועצה :מיכאל מלמד
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :רזי אחד מיכאל מלמד ,רזי רשמת? ייבגני
יבגני מלמוד – ס/מ"מ ראש העיר :משה סיני
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :ייבגני משה סיני .אמיר
אמיר פוריאן – חבר מועצה :משה סיני
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :אמיר משה סיני ,מרגי
מרגי עוזר – חברת מועצה :משה סיני
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :משה סיני ,סיגל
סיגל שיינמן – חברת מועצה :משה סיני
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :משה סיני ,שרי
שרי סלע – חברת מועצה :מיכאל מלמד
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :מיכאל ,יעקב אדמוני
יעקב אדמוני – סגן ראש העיר :משה סיני
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :משה סיני ,רגע שרי ,שניה סליחה .מיכאל מלמד
מיכאל מלמד – חבר מועצה :מיכאל
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :מיכאל ,עופר
עופר בביוף – חבר מועצה :מיכאל מלמד
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :מיכאל ,מתי
מתי יצחק – חבר מועצה :מיכאל מלמד
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :מיכאל .ארנון
ארנון בן עמרם – חבר מועצה :אחר כך
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אירית נתן – מנכ"לית העירייה :משה בן טובים
משה בן טובים – חבר מועצה :מיכאל מלמד
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :מיכאל .נתי
נתנאל בן יוסף אחרק – חבר מועצה :משה סיני
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :משה ,אבינועם
אבינועם טובים – חבר מועצה :מיכאל מלמד
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :מיכאל ,ארנון
ארנון בן עמרם – חבר מועצה :זהו? כמה יש,
משתתף בדיון :מה זה משנה כמה יש תגיד דעתך ,אתה סופר להיות בתיקו אז אולי
ארנון בן עמרם – חבר מועצה :מלמד
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :מלמד
משתתף בדיון :איזה מהפך אלוהים ישמור
הילה חאיק – מנהלת הבחירות :אוקי ,אז למיכאל יש את רזי ,את שרי  ,2את מיכאל ,עופר,
מתי ,ארנון ,משה בן טובים ואבינועם טובים אז כמה זה  8מיכאל
משה סיני – ראש העיר :מיכאל ברכות
משתתף בדיון :יש אנשים שיודעים להיות עצמאים
מיכאל מלמד – חבר מועצה :הילה אפשר למנות גם ממלא מקום או סגן
הילה חאיק – מנהלת הבחירות :ודאי ודאי אחרי זה גם נעשה גם
מיכאל מלמד – חבר מועצה :אז אוקי.

החלטה מס' 1
סעיף  2שבסדר היום :בחירת יו"ר וועדת בחירות
משה סיני  -בעד )7( :משה סיני ,יבגני מלמוד ,אמיר פוריאן ,מרגי עוזר ,סיגל שיינמן,
יעקב אדמוני ,נתנאל בן יוסף אחרק.
מיכל מלמד  -בעד )8( :רזיאל אחרק ,שרי סלע ,מיכאל מלמד ,עופר בביוף ,מתי יצחק,
ארנון בן עמרם ,משה בן טובים ,אבינועם טובים.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות מינוי מיכאל מלמד כיו"ר וועדת בחירות.
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 . 3דיווח על מיקום קלפיות  -ע"י מנהלת הבחירות הילה חאיק .
הילה חאיק – מנהלת הבחירות :עכשיו אני רוצה להמשיך את העבודה שלי ,מה שעכשיו
אנחנו כאילו פה בועדת בחירות ואנחנו רוצים לקצר את ההזמנה ואת הכל ,מה שדבר ראשון
הקלפיות ,אני רוצה להעביר לכל אחד את המיקום של הקלפיות
משתתף בדיון :זה לא לפי הנתונים שנמסרו לנו בדיסק?
הילה חאיק – מנהלת הבחירות :לא ,מה שידוע שבאותו יום אין שבתון .בבחירות לרשויות
אין שבתון .כל בתי הספר צריכים לעבוד ותלמידים אז אנחנו החלפנו ,בבקשה אם אפשר,
אמיר סליחה ,לא,
משתתף בדיון :לדבר אי אפשר סיגל תזיזי קצת לשם הוא כל הזמן מדבר אי אפשר לשמוע
כלום
משתתף בדיון :דמוקרטיה אמיר
הילה חאיק – מנהלת הבחירות :רגע הוא צריך לשנות
משתתף בדיון :אבינועם אתה מוזמן לכאן ,אבינועם אולי תעבור לשם
הילה חאיק – מנהלת הבחירות :רגע מה עכשיו? הקלפיות לכנסת אתם רואים
(מדברים יחד)
משתתף בדיון :כמה  3חברי מועצה הלכו לסיעה של שלום בן משה ,מה?
הילה חאיק – מנהלת הבחירות :הקלפיות בואו נתחיל את הזה הראשון אני אעביר לכולכם.
מה ששיננו ,סליחה מלמד אתה עכשיו יושב ראש אתה צריך ,אז בבקשה אתה צריך לשמוע.
אז השכן שלך .לכנסת שבתון היה אז כל הקלפיות היו בגני ילדים ,בית ספר וזה .השנה ,זה
לא השנה זה תמיד הבחירות לרשויות
משתתף בדיון :זה שונה מפעם שעברה הילה
הילה חאיק – מנהלת הבחירות :זה שונה קצת ,גם ציינתי כל אחד ליד איך היה בכנסת
כולכם קיבלתם או שמישהו חסר לו .למי חסר? סליחה .פשוט מאד השארנו את הכנסת רק
איפה שהיה גן ילדים ובתי ספר החלפנו אותם פינינו למקום כדי שלא יהיה
מתי יצחק – חבר מועצה :כמה נגישות יש?
הילה חאיק – מנהלת הבחירות :נגישות צריך להיות לנו חמישה .היו ארבעה והחליטו ...זה
רשום
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משתתף בדיון :רשום ליד כל אחד בסוגריים
משתתף בדיון :לא ,גם לא בסוגריים למעלה בעמוד האחרון
הילה חאיק – מנהלת הבחירות :אז גם זה רשום ,לכנסת היה ארבעה פה הוסיפו לנו עוד
אחד .נגישות זה לא אנחנו מתערבים זה לא אנחנו אחראים ,יש את הכנסת ,ועדת הכנסת
שמה שהיא  ...יושב ראש ועדת הבחירות יש לך משהו להגיד ,ועדת הזה,
משתתף בדיון :בבקשה מיכאל
מיכאל מלמד – חבר מועצה :אני חושב שהועדה הזאת היא ועדה מאד חשובה .היא ועדה
שצריכה לשמור איך אומרים כמו שצריך על כל נבחר ציבור פה על הזכויות שלו ,על החובות
שלו ,ואני מתכוון בעזרת השם לקיים את זה כמו שצריך יחד בשותפות איתך .אם אפשר
למנות ממלא מקום אז אני רוצה להציע ממלא מקום.
הילה חאיק – מנהלת הבחירות :אתה יכול .אהה ,ממלא מקום ליושב ראש?
מיכאל מלמד – חבר מועצה :סגן או ממלא מקום או מה שהחוק מאפשר
הילה חאיק – מנהלת הבחירות :אני חושבת סגן יש
מתי יצחק – חבר מועצה :לא יש ממלא מקום
מיכאל מלמד – חבר מועצה :מה שהחוק מאפשר ניתן
מתי יצחק – חבר מועצה :לא אני אומר לכם ממלא מקום
מיכאל מלמד – חבר מועצה :בסדר ,ממלא מקום
משתתף בדיון :אין שום בעיה ,מצוין
משתתף בדיון... :ממלא מקום
מיכאל מלמד – חבר מועצה :ממלא מקום או סגן
משתתף בדיון :סגן ממלא מקום
משתתף בדיון :או שאנחנו נצביע לאיש ואחרי זה נחליט אם הוא ממלא מקום
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :אתה יודע נחלק לכם ,בואי נחלק להם גם את החוברות
הילה חאיק – מנהלת הבחירות :כן עכשיו ,החוברות של ,סך הכל יש את האתר של
האינטרנט של המפקח הארצי על הבחירות יש שמה את כל הנתונים ,כל החוזרים שאנחנו
מקבלים ,כל אחד יכול להיכנס ,מימון קלפיות ,באמת שמה זה ,על הכספים איתי לא
מתערבת ,אל תתקשרו אלי ,אני כסף ,איך אני מקבלת איך אני זה ,כסף אני לא מתערבת
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בכלל .תעמולה גם אני כמעט כאילו זה הסתה ,תעמולה למה זה ככה ,תלונות ,משטרה
בעיקרון.
משתתף בדיון :למה היא לא יושבת פה בשולחן?
הילה חאיק – מנהלת הבחירות :המפקח על הבחירות ,המפקח על הבחירות זה גם תלוי אם
זה היה לפני ,אם זה בוצע לפני המעשה או אחרי ,יש כל מיני נתונים תסתכלו יש כל מיני
חוקים כאלה
משתתף בדיון :והטלפון שלך?
הילה חאיק – מנהלת הבחירות :הפלאפון שלי אני יכולה למסור לכולם גם עדיף לי אבל
במייל בבקשה.
משתתף בדיון :אז תני לנו גם מייל
משתתף בדיון :למה לא ...לנו
הילה חאיק – מנהלת הבחירות :עכשיו אנחנו עובדים בביומטרי ...אז זה קצת לחץ
משתתף בדיון :חבל שלא הבאתם את זה עם...
הילה חאיק – מנהלת הבחירות :כן חבל שלא רשמתי את זה .זה הילה .המייל
 hilach@biba.gov.ilהפלאפון שלי אבל בבקשה עם אני לא עונה סימן שאני עם קהל ועם
זה הודעות ,זה הכי אני אוהבת את זה
משתתף בדיון :הודעות קוליות או SMS
הילה חאיק – מנהלת הבחירות050-6204547 SMS :
משתתף בדיון :יש פה  ...מפעם שעברה
הילה חאיק – מנהלת הבחירות :רגע בואו נראה אם כולם פה מי שפה נבחר ,לא אבל יש
כאלה שאמרו מישהו אחר ,סליחה ,תנסו אמרתי לכם שאני יכולה אז אין לי בעיה .רגע מי זה
עדנה שטי לא של
שרי סלע – חברת מועצה :זה של שרי
הילה חאיק – מנהלת הבחירות :אז תביאי לה את החוברת את הספר זה בעקרון צריך
להיות שלה
שרי סלע – חברת מועצה :בוודאי ,יש לה כבר את הקובץ הכל בסדר ,הקובץ נמצא באתר
לא?
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הילה חאיק – מנהלת הבחירות :את זה אני לא יודעת
שרי סלע – חברת מועצה :אני אספר לך...
הילה חאיק – מנהלת הבחירות :אני בספרים .עוד משהו ,יש לכם משהו לאמר ,להוסיף.
יושב ראש הועדה ,אתה אני אעביר אותך מקום.
משתתף בדיון :את מי אתה מציע כסגן?
משתתף בדיון :הילה את רוצה את התעודת זהות של שי פירון?
הילה חאיק – מנהלת הבחירות :כן
מיכאל מלמד – חבר מועצה :אני מעלה את ארנון בן עמרם עורך דין מלומד ,כמה שנים
ארנון בן עמרם – חבר מועצה15 :
מיכאל מלמד – חבר מועצה 15 :שנה כעורך דין יהיה ממלא מקומי או סגן מה שהחוק מתיר,
ממלא מקום את רוצה עכשיו להעלות הצבעה או שאני יכול למנות אותו בלי הצבעה
הילה חאיק – מנהלת הבחירות :תראה אני ארשום את זה ואני גם אבדוק
מתי יצחק – חבר מועצה :לא ,בואו נצביע
(מדברים יחד)
הילה חאיק – מנהלת הבחירות :זהו אני סיימתי
משתתף בדיון :תעלי להצבעה
(מדברים יחד)
הילה חאיק – מנהלת הבחירות :רגע סליחה לאט לאט
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :תרשמי ארנון בן עמרם ממלא מקום יש למישהו התנגדות
או פה אחד כולם בעד
החלטה מס' :2
סעיף  2שבסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד מינוי ארנון בן עמרם כמ"מ יו"ר
וועדת בחירות.
בעד )15( :משה סיני ,רזיאל אחרק ,יבגני מלמוד ,אמיר פוריאן ,מרגי עוזר ,סיגל שיינמן,
שרי סלע ,יעקב אדמוני ,מיכאל מלמד ,עופר בביוף ,מתי יצחק ,ארנון בן עמרם ,משה בן
טובים ,נתנאל בן יוסף אחרק ,אבינועם טובים.

הילה חאיק – מנהלת הבחירות :אחרי זה אנחנו נבחר יותר מאוחר ועדת משנה או שאתם
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רוצים כבר עכשיו
משתתף בדיון :עכשיו כי אנחנו
הילה חאיק – מנהלת הבחירות :עכשיו ועדת משנה שהם שילכו להביא את הקלפיות של
החיילים .זה אני לא אשכח מה עשיתם לי בפעם שעברה.
משתתפי הדיון :מה עשינו לך?
הילה חאיק – מנהלת הבחירות :שאני הבאתי בעצמי את הקלפיות מרמלה
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :נכון ,אני זוכרת
הילה חאיק – מנהלת הבחירות :עשיתי את המעשה הזה בכל הבחירות בכל הדברים האלה
שלא היה לי כזה דבר ,אני הבאתי את זה סגור מרמלה
(מדברים יחד)
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :תבחרי כבר ועדת משנה
הילה חאיק – מנהלת הבחירות :בואו נבחר ועדת משנה ,בואו נבחר ארבעה ,חמישה
משתתף בדיון :חמישה שיהיה
מיכאל מלמד – חבר מועצה :רגע הועדה יכולה להתכנס לבד ולהחליט על ועדת המשנה
הילה חאיק – מנהלת הבחירות :הנה זה הרוב פה
(מדברים יחד)
משתתף בדיון :אבל היא יכולה להחליט
משתתף בדיון :הילה ,בטוח שהיום ועדת המשנה או ב ...השני
(מדברים יחד)
מיכאל מלמד – חבר מועצה ... :הסב את תשומת ליבי שזה רק בפעם הבאה ,בשלב הבא
הילה חאיק – מנהלת הבחירות :אפשר היום אפשר ...
(מדברים יחד)
משתתף בדיון :היום זה לא שתי דקות תן להם ,זה לא שתי דקות
הילה חאיק – מנהלת הבחירות :מנחם ,מספר זהות אחרי זה אני רוצה שתעבירו...תודה
רבה לכם .בהצלחה .לחייך ושנעבוד רק לפי ...
משתתף בדיון :את בדרך כלל יושבת איפה ,בירושלים?
הילה חאיק – מנהלת הבחירות :ברחובות ,להתראות
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משתתף בדיון :תודה רבה לך
הילה חאיק – מנהלת הבחירות :אני עבדתי עם אמיר שנים עם ברמלה
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אני רוצה להגיד משפט אחד ככה לסיום .קודם כל ברכות
למיכאל
הילה חאיק – מנהלת הבחירות :לסיום ולהתחלה
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אני משתתף באכזבתו של ראש העיר משה סיני שלא נבחר.
אני באמת מבקש מכולנו ...מערכת בחירות לשמור על איזה שהוא קו חברי ,שנגמור את
מערכת הבחירות הזאת בלי הכפשות אישיות ,בלי מריבות ,לא תלישת שלטים וכל זה ,באמת
באווירה טובה כי בסוף בסוף אנחנו ב 23-לחודש נשב פה כולנו ביחד מי כן מי לא אבל נשב
נ צטרך לקבל החלטות שקשורות לכל התושבים שיושבים כאן באמת אני באמת מבקש
מכולנו שנעבור את מערכת הבחירות ,החודשיים האלה לעבור אותם בצורה הכי חברית
שאפשר.
משה סיני – ראש העיר :טוב תודה רבה על המילים החמות ,אני גם כן באמת בשמי ובשם
חברי המועצה מאד מברך את מיכאל באמת אנחנו מאחלים לך בהצלחה .תפקיד מאד רגיש
שבוודאי אתה תמלא אותו בצורה טובה ,בטוח אני סומך עליך
משתתף בדיון :למה לא בחרת בו?
משה סיני – ראש העיר :חברה ,אחרי שבן אדם נבחר אני חושב שזה מן ההגינות קודם כל
לברך אותו ,זה לא עניין לצחוק ואני חושב שאנחנו עושים בחירות זה בסך הכל קודם עם כל
ההומור שיש בזה זה גם עניין רציני יש לנו אחריות כבדה לתושבי העיר ואני בטוח שמיכאל
וכל חברי הועדה ימלאו את התפקיד בצורה הטובה ביותר.
מיכאל מלמד – חבר מועצה :תודה רבה
הילה חאיק – מנהלת הבחירות :סך הכל התפקיד ,החוק לפי הזה ,מי שקובע זה מנהל
הבחירות .כל דבר זה בהתיעצות עם ועדת בחירות ,עם כל  ...שבדבר
משה סיני – ראש העיר :אנחנו עושים שינוי קטן בסדר היום ,אנחנו נעלה את הנושא של
בית מורשת יהדות תימן קודם כל ובהיבט הזה עלתה הצעה
עופר בביוף – חבר מועצה :אני רוצה רק אם אפשר ,יושבות פה נשים עם ילדים בקשר
לסייעות אני חושב שמן הראוי שנתחיל איתם כדי שהילדים  ...לא תודה רבה  ...ילדים זה
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ילדים
משה סיני – ראש העיר :מיד אחר כך ,טוב חברים ,דקה ,חברים ,שניה ,הילה עוזבת
אותנו
הילה חייק – מנהלת הבחירות :תודה רבה לכם ,ניפגש עוד אני מקווה ,למה שלוש
שנים אוטוטו ,שבוע הבא

הצעה להוספת נושא לסדר היום של חברי המועצה :עופר בביוף ושרי סלע
בנושא  :תוספת כ"א לסייעות לגני הילדים בשכבת גיל שלוש .

משה סיני – ראש העיר :חברים ,חברים ,סליחה ,אי אפשר לנהל ככה ,רזי עם כל הכבוד .יש
לנו עכשיו סדר יום עמוס ,סדר יום עמוס יש בו הרבה מאד אנשים והרבה מאד נושאים מה
שאני מבקש כמו שהנושא הזה עבר על מי מנוחות אנחנו נמשיך לדון בנושאים הבאים בצורה
עניינית ובהסכמה של חברי המועצה יש כאן הצעה של חברי מועצת עיר לדון בנושא הסייעות
נכון .סייעות בגנים ,מי העלה את ההצעה הזאת?
משתתפי הדיון :יחד ,שנינו
משה סיני – ראש העיר :בבקשה תסבירו מה אתם רוצים.
שרי סלע – חברת מועצה :בסדר .מהרגע שהתקבלה החלטה ,החלטת מדינה אמנם להתחיל
את החינוך בגיל חובה החל מגיל  3קיבלנו על עצמנו כרשות מקומית ואפילו הקדמנו עוד
מעבר ללוח הזמנים אבל מסתבר שחינוך בגיל  3דורש יותר ממה שמשרד החינוך מקצה.
ואנחנו כרשות שאני חושבת שאנחנו רשות איתנה ורשות שיכולה לתת ולהשלים את החסר
ובעיקר על רקע העובדה שסימנו את החינוך בראש סדר העדיפויות ,אז אני חושבת שיהיה
נכון ויהיה ראוי שנעניק את החינוך הטוב ביותר החל מגיל  3שהמשמעות היא לפחות הוספה
של סייעת אחת נוספת לכל הכיתות שבהם יש ילדים מגיל  3ולא משנה מה מספר הילדים.
הנושא הובא פה לישיבת המועצה .הנושא הובא על ידי ההורים כבר לפני חצי שנה .הנושא
הובא פה לשולחן המועצה פעמיים .פעם אחת גם הבטיחו לנו עבודת מטה .עד עצם היום הזה
לא ראינו את המוצר המוגמר .אני בעצמי פניתי וביקשתי לא ראיתי את המוצר המוגמר .כל
מיני אמיר ות ושיחות היו .בסופו של יום אותה התחייבות שניתנה להורים בדבר  11סייעות
גם היא לא מעוגנת בתקציב ולפיכך אנחנו ביקשנו את הישיבה הזאת כדי אחת ולתמיד
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ועכשיו שבועיים לפני פתיחת שנת הלימודים שמועצת העירייה תאשר מימון תוספת סייעות
לכל אחד מגני הילדים בה הם ילמדו בשנת הלימודים הבאה ומימון הסייעות על חשבון מה,
ברגע שנאשר את זה אנחנו נמצא את הסעיף המתאים.
משתתף בדיון :למה לא למצוא את הסעיף עכשיו?
שרי סלע – חברת מועצה :הסעיף עכשיו ,יש סעיף  ...בשום פשרה מעבר לזה אני חושבת שזה
הנושא ואיתו אנחנו צריכים ללכת עד הסוף אם אנחנו רוצים חינוך טוב הוא מתחיל בגיל
אפס
משה סיני – ראש העיר :מצוין .עופר אתה רוצה להוסיף?
עופר בביוף – חבר מועצה :ודאי .אני רוצה להשלים את הדברים.
משה סיני – ראש העיר :אני מבקש באמת כל אחד בתורו ,אני אתן את רשות הדיבור
לכולם ,נעשה את זה בתמצית .בבקשה
עופר בביוף – חבר מועצה :שני דברים בקשר לנושא הזה כדי להשלים את מה ששרי אמרה.
עד היום ,עד היום ,בכל הישיבות והדיונים שערכנו גם פה במועצת העיר בעצם לא אתה
כראש עיר ,לא אגף החינוך ,לא הציגו מספרים ברמה תקציבית מה באמת ,מה העלות
האמיתית של הוספת סייעת בכל גני הילדים .הנתון הזה משום מה נעלם למרות בקשות
שלנו .אנחנו בזמנו בקשנו עבודת מטה לראות אם אתה זוכר בישיבת מועצת העיר האחרונה
שנמשכה אל תוך הלילה ,אמרת שישנה עבודת מטה שהושלמה .ביקשנו אותה ,לקח זמן של
מספר שבועות שקיבלתי נייר שהוא בעצם מהווה תמצית של סיפור עבודת המטה .עד רגע זה
לא ראינו באמת עבודת מטה עם כל המסמכולוגיה הנדרשת שהוגשה לנו כחברי מועצה
לראות ואני אומר עדיין כפי שאמרנו גם שרי וגם אני בעבר וגם ההורים ,להערכתנו עד רגע
זה ההחלטות שנתקבלו בעירייה לתת  11סייעות ולא את כל ה 24-הם בעצם נגזרות ,הם
נגזרות ,חברה אם אפשר טיפה ,אנחנו לא כרגע בטיילת 24 .ולא  24הם נגזרות מתוך כנראה
חשיבה תקציבית מה העירייה יכולה לעשות ולא מה הפתרון המקצועי הנכון .פתרון
המקצו עי הנכון מי שקרא מאמרים ומי שקרא חומרים ומי שבדק מה עשו בערים אחרות
בארץ ויש דוגמאות טובות ,שמה ידעו לבוא ולהצדיק מדוע צריך סייעת בכל גן ילדים מגיל .3
אנחנו היום ביקשנו להעלות הצעת החלטה מצד אחד לבוא ולהוסיף סייעת לכל אחד מגני
הילדים ,למצוא את המקור התקציבי .ודרך אגב אנחנו יודעים מקור תקציבי שקיימים עוד
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לפני שנניח את זה על השולחן .דיברנו על זה גם בתקציב של  2013בתחילת שנה .ישנם מספר
תחומים שניתנו להם תוספות תקציב השנה כמו תימן ,הקשרי חוץ ,עיתונות ויחצנות שאפשר
להוריד ולתגבר את הנושא הזה בהינף יד ולא להמתין יותר .אנחנו שבועיים לפני פתיחת שנת
הלימודים .אני מרשה לעצמי כרגע לא להתייחס לעבודת המטה לכאורה שהוגשה לי על ידי
אגף החינוך כי היא מעלה תהיות שאני כתבתי אותם למנהל אגף החינוך והתשובות לא היו
תשובות אמיתיות ,אבל מי שקרא את עבודת המטה לכאורה הזו צריך להרים גבה איך
נקבעה החלטה על כמות הסייעות בגני הילדים ואנחנו מבקשים להעלות את זה אחר כך גם
להצבעה ,החלטה בפני חברי המועצה שהם מאשרים את הנושא הזה או שהם לא מאשרים
את הנושא הזה כדי שנבין אם החינוך הוא בראש מעייננו באמת .תודה רבה.
מרגי עוזר – חברת מועצה :על איזה סכום מדובר?
עופר בביוף – חבר מועצה :תיכף נגיע לזה כשנעבור בהמשך.
משתתף בדיון :איך נקבל החלטה?
שרי סלע – חברת מועצה 1,300,000 :לפי הערכה ראשונית שנתן לנו אבי קמינסקי בהתייחס
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :זה  100,000לכל סייעת
משה סיני – ראש העיר :טוב שניה לפני שאנחנו ,יש שני חברי מועצה מכובדים שהעלו את
הנושא הזה ,לפני שאני אתן לסיגל וגם לאבי להתייחס אני רוצה את היועצת המשפטית רק
שתגדיר לנו שתחדד לנו מה המשמעות של הצעה של שני חברי המועצה המכובדים העלו .כן.
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :נושא תקציבי כמו שאתם יודעים יכול להעביר ראש העיר
עופר בביוף – חבר מועצה :שראש העיר יצטרף להצעה
משה סיני – ראש העיר :רגע חברים זה לא עובד ככה ,לא דקה חברים
עופר בביוף – חבר מועצה :אנחנו נשמח שראש העיר יצטרף.
משה סיני – ראש העיר :רגע ,דקה ,חברים אתם רוצים שאני אנהל את הישיבה ,אני לא
רוצה לחזור למה שהיה כאן בעבר .יש פה אנשים מכובדים אנחנו כולנו עוסקים בנושא
חינוך .אחד הדברים החינוכיים ביותר זה לא להיכנס לדברי אחד עם השני .אז אני נתתי את
רשות הדיבור ליועצת המשפטית שלנו והיא תאמר את דברה .בבקשה.

פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :נושא תקציבי יכול ליזום ראש העיר להביא לאישור ראש
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העיר יחד עם הגזבר.
עופר בביוף – חבר מועצה :שאלה
משה סיני – ראש העיר :רגע דקה.
עופר בביוף – חבר מועצה :שאלה
משה סיני – ראש העיר :שנייה .מה המשמעות של הדבר הזה?
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :המשמעות שמי שמביא את הנושא הזה לדיון זה ראש
העיר
משתתף בדיון :אנחנו לא יכולים להביא?
רזיאל אחרק – חבר מועצה :שאלה יש לי שאלה ,אם רוב חברי המועצה ,שניה רגע פרומה,
אם רוב חברי המועצה מבקשים ממועצת העיר ,מהנהלת העיר לבקש לקחת סעיף מסוים
להעביר כספים מסעיף לסעיף לטובת ,לא יכולים? בעצם מועצת העיר לא יכולה להחליט
להביא שום נושא תקציבי למועצת העיר זה המשמעות אלא אם יש דרך אחרת תסבירו
אנחנו נעשה את זה משפטית.
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :נושאים תקציביים באישור ראש העיר
(מדברים יחד)
רזיאל אחרק – חבר מועצה :עופר דקה לא סיימתי .שאלה עכשיו אנחנו כמועצת עיר
רוצים לעלות נושא תקציבי מסויים .איך הדרך לעשות את זה?
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :אפשר כשעולה נושא תקציבי כהצעה נגדית כמו שאתה
יודע במסגרת האישור של תקציב העירייה השנתי אפשר גם לבקש אישור
מתי יצחק – חבר מועצה :ואם יהיה בתקופת ביניים כמו להיום
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :זה יוזמה לשינויים תקציביים של ראש העיר
משה סיני – ראש העיר :דקה דקה ,בהיבט הטכני קיבלנו תשובה .אני רוצה רגע עכשיו
העלית את הנושא יש גם היבט תוכני לא רק היבט טכני .אני מבקש מאבי קמינסקי
עופר בביוף – חבר מועצה :אבל לפני אבי לשאלה שאתה העלית לפרומה שאלה להבנה .אתה
אדוני ראש ,סליחה רגע ,רק שאלה אדוני ראש העיר ,מה קרה? אתה קיבלת את הנייר של
שרי ושלי כבקשה להוספת הנושא לסדר היום .בתוך הנייר עצמו כתוב הנושא התקציבי ,זאת
אומרת זה לא דבר שהפתענו פה את הנוכחים .אתה הבאת את זה לשולחן והסכמת שזה
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יעלה לסדר היום ,כלומר אתה יזמת את הנושא יחד אתנו אז למה אי אפשר להצביע על זה
משה סיני – ראש העיר :השאלה שלך היא לא רלבנטית
עופר בביוף – חבר מועצה :היא מצוינת אפילו
משה סיני – ראש העיר :מאד מאד טכנית ,זה כל נושא שעולה לסדר היום הוא טכנית
יכול  ...לא הבאתי אותו,
עופר בביוף – חבר מועצה :אבל מוזכר בתוכו תקציב ,היית יכול להגיד אני לא מאפשר לכם
לעלות את הנושא.
משה סיני – ראש העיר :זה התפלמסות ,זה לא אני הבאתי אותו
עופר בביוף – חבר מועצה :זה פירוש החוק
משה סיני – ראש העיר :חברים סליחה ,ביקשת את רשות הדיבור ,בבקשה תציג...
רזיאל אחרק – חבר מועצה :סיני לפני  ...תכנית ,בעניין התקציבי ,לא שאלה בעניין
התקציבי ,אתה מתנגד להוסיף סייעת תקציבית?
משה סיני – ראש העיר :אני יש לי תשובה שאני אתן אותה אחרי שאבי יאמר את זה.
בבקשה
מתי יצחק – חבר מועצה :אבל אבי אין ויכוח ויש רצון לתת תוספת כח אדם בוא נשאיר את
התקציב בצד ... ,הנגזרת כמובן מזה זה תקציב ,בוא נדון על העקרון זה מה שאני אומר ...
משה סיני – ראש העיר :זה מה שביקשתי שאבי יציג ואני מבקש לתת
מתי יצחק – חבר מועצה :אוקי אם כך אין בעיה אחר כך ...
משה סיני – ראש העיר :אבי בבקשה
אבי קמינסקי – מנהל אגף החינוך והנוער :אני ברשותכם אני רוצה לאמר כמה דברים.
הנושא של החלטת הממשלה החלטת הממשלה לקליטת ילדים מגילאי  ,4 ,3היא קודם כל
אינה חוק חינוך חובה ,אינה חוק חינוך חובה ,זאת החלטת ממשלה שבמהלך של  3שנים
יכנסו לתוך תהליך במהלך של קליטת כל התלמידים בגילאי  3בתוך מערכת החינוך
הציבורית .כל הורה שירצה את זה בגיל  4 ,3לא בגיל חובה והרשות המקומית והמדינה
כמובן תסבסד את עלות גני הילדים האלה ללא תשלום הורים .זה היה בעקבות החלטת
ועדת טרכטנברג בעקבות המחאה החברתית .אנחנו כרשות מקומית במהלך כל השנים,
לפחות ב 9-שנים שאני נמצא בראש העין קלטנו את כל גילאי  3ו ,4-כל מי שרצה להירשם
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לתוך גני הילדים .זאת אומרת לא יצא מצב שילדים ישארו בחוץ .היו מקרים כאלה בערים
אחרות אבל בערים ,אבל בראש העין מאז החלטת ,נדמה לי מהשנה הראשונה של ראש העיר
בקטע הזה הייתה החלטה שכל מי שנרשם נקלט גם אם צריך לפתוח גם ילדים בחודש יוני
או בחודש מאי או גם באמצע חודש יולי כשהיה צריך הדבר נבע גם ממבנה שהיו צריכים
למצוא אבל כמובן גננת ,סייעת וכל העלויות שעולה גן ילדים בשוטף במהלך שנת הלימודים.
כך שהנושא של ועדת טרכטנברג לא תפס אותנו כרשות מקומית כמישהו שלא מכיר את
המטריה ולא מכיר את העניין ולא מכיר את הנוסחאות הקיימות במינונים כאלה ואחרים
של מספר גילאי ,מספר תלמידים בגילאי  .3פעם זה היה  15ופעם זה  20כל פעם לפי מינון
דמוגרפי כי זה גם מינונים דמוגרפיים כאלה ואחרים שישנם בכל רחוב ורחוב .העבודה,
נעשתה במהלך ,במהלך כל השנים
משתתף בדיון :חברים הוא מדבר
אבי קמינסקי – מנהל אגף החינוך והנוער :זה באמת קשה לי .מה גם שאני מורה אז בכלל
זה קשה שיש בכיתה רעש .העבודה נעשתה במהלך כל השנים ובשנתיים האחרונות כולל
השנה הזו ייפתחו עוד  12כיתות גן חלקם הם גילאי  ,4 ,3חלקם הם גילאי חובה .כך שיש
בסך הכל את כל ,את כל קשת הגילאים שישנם בתוך גילאי גני ילדים ככלל .אנחנו עשינו
עבודה ,עשינו ,בדקנו ברשויות אחרות ,בדקנו עם פיקוח
עופר בביוף – חבר מועצה :איזה רשויות בדקתם?
אבי קמינסקי – מנהל אגף החינוך והנוער :אני בדקתי ברשויות גם עם גני ילדים ,גם עם
פיקוח וגם עם עמיתים שלי ,גם עם אקדמיה ובסופו של דבר הצעתי לרשות המקומית 3
הצעות
מתי יצחק – חבר מועצה :סליחה מה עוד בדקת לא הבנתי מה בדקת
אבי קמינסקי – מנהל אגף החינוך והנוער :בדקתי מה עושים ,איך נקלטים תלמידים ,מה
התפקיד של הסייעת הנוספת ,מה ההשלכה ,מה ההשלכה של רמת האחריות של הסייעת
והגננת הקבועות בגן לסייעת נוספת שנכנסת ומה זה עושה בתוך המערכת
מתי יצחק – חבר מועצה :זה המקרה שלנו?
אבי קמינסקי – מנהל אגף החינוך והנוער :חלקם כן ,חלקם כן.
מתי יצחק – חבר מועצה :אגב דיברת על ועדת טרכטנברג .יש שם גם נושא חריג
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אבי קמינסקי – מנהל אגף החינוך והנוער :של מה
מתי יצחק – חבר מועצה :נושאים חריגים במקרים כאלה
משה סיני – ראש העיר :מתי אני לא יכול לנהוג איפה ואיפה ,תרשמו את הערות אחר כך
אבי קמינסקי – מנהל אגף החינוך והנוער :בסופו של דבר לאחר עבודה שאנחנו עשינו יחד
עם הפיקוח וזכה ,וזכה גם לתמיכה של הפיקוח אותו הפיקוח הכוונה היא הפיקוח מפקחות
גני הילדים של משרד החינוך בעיר .נתנו לרשות המקומית  3אלטרנטיבות ,אפשרויות
לשיבוץ ס ייעות בגני הילדים .לאחר דיון שהתקיים בלשכת ראש העיר בנוכחות ראש העיר
והנהלת העיר סוכם והוחלט על האפשרות הרחבה ביותר שאנחנו הצענו ,כאגף חינוך ונוער
בתוך המערך הזה של גני ילדים .בנוסף ביקשנו ואמרנו שאנחנו מבקשים מהרשות המקומית
את האפשרות להיכנס לתוך העבודה תחילת השנה ולראות באותם גני ילדים שאם יהיו
קשיים ואני אומר לכם בשנה שעברה היה לפחות גן אחד שהיו לו קשיים .היו לו קשיים של
תפקוד ברמה של  24שעות גם העירייה נתנה פתרון לעניין הזה .זאת אומרת העירייה נתנה
מספיק חוט ארוך לבוא ולאמר רבותי היקרים אני צריך שם במקום  3ימים נגיד סייעת אני
צריך שם  5ימים סייעת לתקופה איקס אני לא ידוע כמה והנושא הזה זה ייבחן .עשינו את
זה בשנים שעברו .כל השנים לא רק בשנה שעברה ,אנחנו בודאי נעשה את זה גם השנה.
פתאום אנחנו נגלה שבגן ילדים שיש כרגע סייעת שלמה אבל ויש שמה זה"ב בגן ויש
תרפיסטית ויש סייעת מלווה של תלמיד ויש עוד כח אדם כזה או אחר שזה יותר מידי גם
עמוס .לכן אנחנו חושבים שהמינון שאנחנו הצענו והצגנו לפני הרשות המקומית ובמקרה זה
גם הנהלת העיר החליטה את האפשרות הרחבה ביותר
שרי סלע – חברת מועצה :זה לא הנהלת העיר ,סליחה זה היה ראש העיר
עופר בביוף – חבר מועצה :ראש העיר החליט
שרי סלע – חברת מועצה :זה לא הובא בכלל להנהלת העיר
עופר בביוף – חבר מועצה :הנהלת העיר לא הגיעה ...
אבי קמינסקי – מנהל אגף החינוך והנוער :סליחה ,סליחה אני לא מתכוון למינון הפורמלי,
מבחינתי הנהלת העיר זה ראש העיר ,מחזיקת תיק החינוך גלית ,גזבר,
שרי סלע – חברת מועצה :לא ידענו ,אחרי  5שנים לא ידענו
אבי קמינסקי – מנהל אגף החינוך והנוער :סליחה ,אני מתנצל לא התכוונתי למושג של
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...בחלק הנבחר שלו
יבגני מלמוד – ס/מ"מ ראש העיר :המושג הוא נכון זאת לא ועדת הנהלה זאת הנהלת
פרפקט
אבי קמינסקי – מנהל אגף החינוך והנוער :אוקי
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אין לה שום סמכויות
משתתף בדיון :צור ,זה עבודה בעניים
אבי קמינסקי – מנהל אגף החינוך והנוער :זאת המלצה ,אם אתם רוצים לשמוע את
ההמלצה אז אני אומר לכם .אנחנו חילקנו את זה למספר קטגוריות כאשר הקטגוריה
המרכזית הבסיס לקטגוריות היה כמובן מספר ילדים בגן ילדים בשנתון גילאי  .3ואז מצאנו
שיש לנו  4כיתות גן שיש להם  22ילדים .זאת אומרת ,קודם כל נתחיל מזה שמשרד החינוך,
משרד החינוך נתן לנו סיוע ,יצר קריטריון שכל גן ילדים על פי יכולות שלו כמובן אבל כל גן
ילדים שיש לו מעל  25ילדים בגילאי  3הוא יסייע בבת שירות לאומי .אז הקריטריון הראשון
נקבע פורמלית על ידי משרד החינוך ואמר רבותי היקרים פה אנחנו מוצאים לנכון לנסות
ולסייע בעניין הזה .יש לנו  3כיתות גן ברמה של  25ילדים בגילאי  3ומעלה .הכוונה 25
תלמידים ומעלה ולא גילאי  3ומעלה ומשרד החינוך סייע לנו ב 2-תקנים של שרות הלאומי
שאמורים להגיע ,אמורות להגיע לעיר .בנוסף יש לנו גן אחד של  22ילדים ומעלה 22 ,ילדים
סליחה שנמצאים בגילאי  3גן ילדים מתון ואז הנהלת העיר הכניסה את הגן הזה לתוך
הקריטריון של  25ילדים ,כלומר נתנו את אותו פתרון של סייעת מלאה לגן הילדים בצורה
פורמלית לחלוטין .אחר כך עשינו מגילאי מ 15-ילדים מ 15-תלמידים עד  21תלמידים
שלומדים בגילאי  3באותו גן ילדים ונתנו שם סייעת ,חצי סייעת זאת אומרת  3ימים בשבוע
סיוע לגננת כמובן שאנחנו נשתדל שביום שבו הסייעת הקבועה איננה .יש הרי סייעת
מחליפה .נעשה את התמרון של כולם ביחד שיהיה איזה שהוא כח אדם שהוא יהיה מוכר
לכולם במסגרת גן הילדים כי גם זה חלק מיציבות ותפקוד של גן ילדים ,ונתנו  3ימים סייעת
ומ 15-ילדים ומטה יומיים סיוע .יומיים סיוע לגן הילדים כאשר אני חוזר ואני אומר בשנה
שעברה מצאנו דווקא בגן ילדים שהיו שמה כ 20-ילדים היה צריך שמה צורך ביותר מסייעת
מיומיים שלושה סייעת ועזרנו מראש בהתחלה ותגברנו את זה כך שהיעד שלנו בקטע הזה
ת היה יד על הדופק כדי לבוא ולתת את התשובות לגננות במקרים שאנחנו נצטרך.
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משתתף בדיון :אדוני ראש העיר
משה סיני – ראש העיר :רגע חברים אי אפשר ככה ,לא ,סליחה ,סליחה חברים
הישיבה הזאת קודם כל מדברים חברי מועצה ,ראש העיר ייתן את זכות הדיבור להורים ,אין
בעיה אבל ...חברים .לפני זה סיגל את רוצה להעיר משהו ,...אחר כך ,בבקשה מרגי,
מרגי עוזר – חברת מועצה :אני רוצה אבי רק שאלה להבנה .כשאתה אומר נגיד נתת פחות
מ 15-יומיים סייעת 15 ,עד  21שלושה ימים סייעת ,אז  2שאלות .אחת ברמה העקרונית,
האם זה לא להיפך משבש בכלל את הנורמה של הגן שיש להם יום סייעת יום לא ...וב' מה
הם אמורים לעשות בימים שאין להם סייעת? אם חצי מקבלים אז מה הם יעשו בימים שאין
סייעת
(מדברים יחד)
משה סיני – ראש העיר :יש מקרים ,סליחה אי אפשר לנהל ככה דיון .מרגי שאלה את אבי
קמינסקי אז למה אתם עונים במקומו ,בבקשה.
אבי קמינסקי – מנהל אגף החינוך והנוער :בגן הילדים יש מינונים שונים של אנשים
מבוגרים שנכנסים כל פעם .יש ריתמוזיקה ,יש אולי סייעת יש סייעת אישית לגן ילדים ,יש
לפעמים זה"ב בגן ,יש לפעמים הרבה אנשים מבוגרים שנכנסים סביב גן ילדים אנחנו מנסים
לשבץ את כל הדברים האלה ביחד גם אם יהיו שם ארבעה מבוגרים זה כבר מיותר כולם
נכנסים לכולם בין הרגליים
מרגי עוזר – חברת מועצה :כלומר כשאתם נותנים את הסייעת זה כשאין את כל היתר?
אבי קמינסקי – מנהל אגף החינוך והנוער :אנחנו מנסים ,אני לא יכול להבטיח במאה אחוז,
אנחנו מנסים שבאותו יום כשיש ריתמוזיקה אז לא תהיה סייעת באותו יום אם יש סייעת
נוס פת בגן ילדים עם ילד ברמה האישית אז בודאי שאין צורך שיהיה את הסייעת הזו אבל
היא תוכל להשתלב בתוך המערכת יש זה"ב בגן אז היא נמצאת שם בין  3ל 4-שעות בתוך גן
הילדים .זאת אומרת אנחנו מנסים לשלב כך שיש עזרה נוספת .עכשיו אני אתן לך את זה
בהגבלה נוספת
מרגי עוזר – חברת מועצה :אוקי

אבי קמינסקי – מנהל אגף החינוך והנוער :למשל יש למשל לגן ילדים סייעת בהרכב של 10
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שעות לילד מסוים .אז השאלה
מרגי עוזר – חברת מועצה :סייעת אישית,
אבי קמינסקי – מנהל אגף החינוך והנוער :סייעת אישית ,יכולה להיות סיטואציה שאותה
שאלה בדיוק אתה יכול לשאול גם רגע אחד אז מה עושים עם אותו ילד שצריך סייעת
אישית  ...הוא ב 10-שעות למה לא נותנים לו את כל הזמן .התשובה היא שבסופו של דבר
מסתדרים על כל המערכות האלה וזה המשאב שקיים .אותו דבר גם למשל בסייעת בחינוך
המיוחד בכיתה לחינוך מיוחד .המדינה מקצה  24שעות לגן לכיתה בכיתות א' או ב' או ג' בגן
היסודי  24שעות אבל לפעמים הכיתה עובדת  30שעות אז מה עושים בתוך זה .משתבצים
נושאים נוספים רואים איך מחברים את כל הדברים האלה ואז יוצרים איזה שהיא מערכת
שבסופו של דבר יוצרת גם את האיזונים .עכשיו עוד פעם ,גם גננות בשורה התחתונה וגם
סייעות לא כל כך גם אוהבים שכולם מסתובבים להם בין הרגליים כל הזמן ,זה גם לא
עופר בביוף – חבר מועצה :זה לא רלבנטי
אבי קמינסקי – מנהל אגף החינוך והנוער :זה לא חלק ,זה חלק מתוך המשאב של אוירה
החיובית בתוך גן ילדים והתחושות והרצונות והקיימות של הגן והגננת הסייעת בתוך
העבודה הזו היא מאד משמעותית ומאד חשובה .לפעמים גם כשיש  4אנשים אז  4דיעות וזה
משמעותי .מי שמוביל בסופו של דבר זה הגננת והסייעת.
שרי סלע – חברת מועצה :מה שאתם נותנים עונה על הצורך של...
אבי קמינסקי – מנהל אגף החינוך והנוער :לגמרי
נתנאל בן יוסף אחרק – חבר מועצה :אני חושב שאפשר ללכת על בנק של שעות .יש מה
שנקרא בנק של שעות שיש שמאושרות פלוס איזה שהוא עזרה חיצונית של בנות שרות
לאומי .ללכת לכלכל את הדברים .נכון שאולי לא יהיה מ 8עד  4סייעת אבל ברוב היום יהיה
אפשרות לקיים את המעון עם סייעת ולדעת לכלכל את זה נכון .זה לא שחור לבן ועם עושים
ואם תציגו עכשיו איזה שהיא עמדה שאומרת שבכל המעונות תהיה סייעת ולא משנה מה מ-
 8עד  2אז אנחנו נדע שאנחנו מתקדמים
עופר בביוף – חבר מועצה ... :אבל זה לא קורה
נתנאל בן יוסף אחרק – חבר מועצה :השאלה אם אפשר
רזיאל אחרק – חבר מועצה :זה הצעה שלי כבר עכשיו הוא קיבל אותה

34

פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מן המניין מס'  85/12מיום 12/8/2013

נתנאל בן יוסף אחרק – חבר מועצה :אני לא שמעתי את ההצעה שלך אבל
משה סיני – ראש העיר :יש מישהו שעוד לא דיבר ורוצה להתייחס לזה
רזיאל בן יוסף אחרק – חבר מועצה:

כן,

משה סיני – ראש העיר :אני חוזר לאותה בקשה ...
רזיאל אחרק – חבר מועצה :קודם כל חשוב שאתה כל הזמן אומר הייתה ישיבת הנהלה,
קודם כל זה בלוף אחד גדול ,כשאני הייתי בקואליציה חשבתי שיש ועדה כזאת עבדת על
כולנו אין דבר כזה.
משה סיני – ראש העיר :אני אמרתי...
רזיאל אחרק – חבר מועצה :תקרא את הפרוטוקולים...
משה סיני – ראש העיר :תמשיך,
רזיאל אחרק – חבר מועצה :שניים ,תראה אני
משה סיני – ראש העיר :אני מבקש רק לא להכניס מילים לפה שלי מה שלא אמרתי ,בסדר.
בבקשה
רזיאל אחרק – חבר מועצה :זה כתוב.
משה סיני – ראש העיר :אני אמרתי עכשיו משהו
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אני אראה לך את בפעם הבאה
משה סיני – ראש העיר :אני אמרתי עכשיו משהו ,בישיבה הזאת אני אמרתי משהו
רזיאל אחרק – חבר מועצה :לא בישיבה הזאת
משה סיני – ראש העיר :בסדר אז תחזור בך ,בבקשה.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :לגבי הנושא של החינוך בכלל ,כל נושא של הגני ילדים
והסייעות ,חש תפיסה מסוימת .היה לנו בית ספר בנוה אפק שהיו שם  20ילדים בכיתה
שאני חושב שזה הכי טוב לתלמידים ,הכי טוב למורים ,חינוך הכי טוב שאפשר .הלכת סגרת
בית ספר הכנסת בכיתות כל כיתה  30ילד .העלית את זה למה? אין לי מושג .אותו דבר גם
כאן .התפיסה הזו זה לא ממשרד החינוך נותן או לא נותן ,מה אתה נותן ,מה אנחנו כמועצת
עיר נותנים .אל תיקח לי את הקריטריון .אם אנחנו נשים את מערכת החינוך על פי
הקריטריונים של משרד החינוך הם לא יקבלו פה כלום ,באחת וחצי ילכו הביתה ויסגרו את
הבסטה .השאלה מה אנחנו כמועצת עיר שמים את החינוך למעלה ואומרים אנחנו כן רוצים
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מגיל  3שיהיה תשומת לב שכל ילד יקבל דווקא בהתחלה את המירב ועוד סייעת נוספת כמו
שנהוג בערים אחרות זו אמירה ,לא לבוא ולהגיד מה משרד החינוך נותן אז אנחנו נותנים את
 ...לאף אחד .אז בסך הכל מה ביקשו ההורים ,דבר לגיטימי תן לנו עוד סייעת נוספת
והשאלה אם אתה רוצה לתת או לא ,כל הסבר פה בשולחן למה אי אפשר ,למה משרד
החינוך אמר ,ואיך הוא אמר ,ולמה אז לא צריך תשלום מההורים ,אז בוא נחזיר להורים את
כל התשלומים גם ככה ההורים מממנים את הכל מתשלומי הורים .נשאר בבית ספר בגין
 300,000שקל ,לבית ספר גוונים  ,200,000שקל תשלומי הורים ,לבית ספר נווה 210,000
שקל .רק מתשלומי הורים אתה לוקח מאתנו כסף ומממן את מערכת החינוך עוקף ארנונה.
אז ההורים נמצאים פה ,כולה כמה סייעות ,מאה ,מאתיים אלף שקל ,תן את זה תוסיף עוד
סייעת אחת ושלום על ישראל .אז אני מבקש ממך ,אני מבקש ,תצא פה בהצהרה ,תבוא
תגיד אני שם את הנושא של הילדים מגיל  3על השולחן ואני באמת רוצה לתת לחינוך את מה
שצריך ואתן סייעת נוספת .שלום על ישראל .אז כמו שהצענו קודם וכמו שהוסיף פה נתי מ9-
עד  2תהיה סייעת נוספת שלום על ישראל .זה הכל
משתתף בדיון :מתי שצריך
משה סיני – ראש העיר :תודה רבה ,מתי בבקשה
מתי יצחק – חבר מועצה :כמו שאמרתי קודם בתחילת דברי גם נכנסתי בהערת ביניים ,אני
מציע להיצמד להצעת ההחלטה של החברים שהגישו אותה ושאלה תקציבית תדון במועד
אחר .עכשיו למה ,כי אבי נשען יותר מידי על ועדת טרכטנברג ואני מציע לך ,אתה הצגת את
זה ונשענת לאור מה שהייתה בועדת טרכטנברג כך וכך ,בועדת טרכטנברג בכלל בכל
התחומים במדינה ישנה ועדת חריגים .לכל נושא ,נושא חינוך ,תשתיות ,מים ,אנרגיה מה
שאתה לא רוצה .אבל זה לא הנושא ,זה לא המשענת ,המשענת היא כזאת שאם אנחנו
הריבון קובעים מדיניות קביעת סדרי עדיפויות להוסיף תוספת ממה נפשה ,מה הבעיה? מה
צריכה להיות בעיה פה ,לא צריכה להיות בעיה ,עכשיו אם המדיניות של ההנהלה או של
חברים שנוגעים בדבר לא זו שאלה אחרת .אבל כרגע מונחת בפנינו הצעה ,בוא ניצמד אליה.
השאלה התקציבית תדון במועד אחר.
משתתף בדיון :מה מועד אחר ,ספטמבר עוד מעט איזה מועד אחר?
מתי יצחק – חבר מועצה :אני מדבר עוד שבוע ,עוד שבועיים ,אני לא ,דקה ,דקה ,אני
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חושב שרוב הדברים היא טענה על הכל .כמובן שגם ההורים צריכים להבין שיש פה דד ליין
מבחינת זמן .אי אפשר פה לתמרן הרבה ולכן צריכים לדעת מה קורה אתם .לכן השאלה
שלה ,עוד דקה .אתם בהנהלה ,אני לא בהנהלה ,אתם צריכים לגרום להביא את זה לדיון
ועדת הכספים ולשבת עם הגזבר על סעיף תקציבי שהוא יכוון אותנו בנושא הזה ואני לא
חושב צריכה להיות בעיה בנושא .זה הצעה שלי
משה סיני – ראש העיר :משה בן טובים עוד לא דיבר
משה בן טובים – חבר מועצה :לאבי אני רוצה לדעת את דעתך כלומר ,האם אתה חושב
שחוב שאנחנו צריכים אחרת עצה שלישית ואם כן אנחנו נעשה את התקציב .אבל האם אתה
מבחינת מנהל האגף מקצועית ,מבחינה מקצועית חושב שאכן חובה לתת סייעת שלישית
אבי קמינסקי – מנהל אגף החינוך והנוער :לא ,לא חובה
משה בן טובים – חבר מועצה :רגע ,שנייה אחת ,לכל הגנים? רגע ברשותך ,לכל הגנים או
לחלק מהם
משה סיני – ראש העיר :רגע מה קורה פה ,משה בן טובים שואל שאלה את אבי ואז יש
תגובות בקהל א ז תנו לו לדבר ,אבי מנהל אגף החינוך בעיריית ראש העין יושב ראש אגפי
החינוך בשלטון המקומי ,הוא יגיד את תשובתו אם מי שמקובל עליו מקובל עליו לא מקובל
עליו לא מקובל עליו ,מה כל כך קשה בזה ,בבקשה.
משה בן טובים – חבר מועצה :אני מבין אבי
משה סיני – ראש העיר :רגע אחד ,שאלת אותו
משה בן טובים – חבר מועצה :אני צריך לחדד את זה .אני מבין שיש גנים של  20ילדים ויש
גנים של  35ילדים .האם אתה חושב שגם  20וגם  35לא צריכים לקבל סייעת שלישית או 35
ילדים אכן צריכים לקבל ו 20-לא צריכים לקבל.
אבי קמינסקי – מנהל אגף החינוך והנוער :אני אמרתי שנתנו ,עשיתי דירוג של מספר ילדים
בגן ילדים בגילאי  3לפי מספר ילדים באותם גני ילדים .אני חושב שהפתרון שנתנו לדבר הזה
הוא טוב .הוא לא מניח את הדעת הוא טוב.
משה בן טובים – חבר מועצה :בגן של  35ילדים צריך סייעת שלישית ברחל בתך הקטנה
למלך ,שאלתי אותך כן או לא .אם אתה אומר כן
אבי קמינסקי – מנהל אגף החינוך והנוער :קודם כל לא ,אם אתה רוצה את התשובה
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התשובה היא לא
משה בן טובים – חבר מועצה :כן אני רוצה תשובה ברורה
אבי קמינסקי – מנהל אגף החינוך והנוער :התשובה היא לא
עופר בביוף – חבר מועצה :הוא אידיאולוגית הוא לא מאמין בצורך ,הוא אידיאולוגית לא
מאמין בצורך .מנהל אגף החינוך
משה סיני – ראש העיר :לא ,לא ,אני לא אנהל פה דיון כזה .חברים עם כל הכבוד זה דיון
בנושא חינוך ונתנהג כמו אנשים מחונכים .אנחנו לא באים לשפוט אף אחד פה .אבל אנשים
מחונכים לא נכנסים אחד לדברי השני .אמר את מה שאמר מי שמקובל עליו מקובל עליו מי
שלא מקובל עליו לא מקובל עליו
משה בן טובים – חבר מועצה :רגע אז אני רוצה לחדד את התשובה ,לחדד את התשובה של
אבי .אתה למעשה אומר שגם בגן של  35וגם בגן של  20לא צריך להביא סייעת שלישית.
אבי קמינסקי – מנהל אגף החינוך והנוער :אתה שואל שאלה שאתה צריך להגיד באיזה
גילאים .אם אתה ,אני רוצה לאמר לך
משה בן טובים – חבר מועצה :גיל  ,3לא?
אבי קמינסקי – מנהל אגף החינוך והנוער :לא רגע ,אז זה לא לגילאי  ,3הייתי ,אני חושב
שיש מקום לפחות בתחילת שנת הלימודים לסייע בגן ילדים שיש שם  35ילדים בגילאי 3
לסייע .אני מעריך שאם בגיל  3בקליטה של גילאי  3בחודש ,חודשיים ,בשלושה החודשים
הראשונים צריך לתת את הסיוע  ...הזה אם וכאשר לא בטוח שצריך לכולם.
משה בן טובים – חבר מועצה :אז אני מבין,
אבי קמינסקי – מנהל אגף החינוך והנוער :ואני רוצה לאמר לך שכאן בראש העין בשנה
שעברה היו גם גנים של  30תלמידים בגילאי  3ולא היה צריך עזרה ,והגננת והסייעת נעזרה
כאשר היה ,ריתמוזיקה מצד אחד והיה גן מוזיקלי מצד שני ,והיה זה"ב בגן מצד שלישי.
זאת אומרת היה איזה שהוא קשר שזה לא רק הסייעת והגננת.
משה בן טובים – חבר מועצה :אז אני מבין מדבריך שבגן של  35ילדים אכן צריך עזרה
לשלושה חודשים ראשונים ,כן או לא? כך אתה ,מדבריך ,אני מצטט אותך.
(מדברים יחד)
משה סיני – ראש העיר :חברה אמירה אחרונה לעופר
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משתתף בדיון :אני מבקשת שריבה מטעם ההורים תציג
משה סיני – ראש העיר :עופר עכשיו אני קובע מכיוון שיש לנו עוד אג'נדה מלאה .עופר,
סיגל ,נציג מטעם ההורים ומסכמים את הנושא .ולא להתערב יותר
עופר בביוף – חבר מועצה :אני ברשותך רוצה להציג כמה שאלות לאבי כתוצאה גם
מהסקירה שהוא נתן שאנחנו שומעים אותה כבר פעם שנייה באותו עיקרון וגם ,סליחה
חברים ,רחבעם בבקשה .תראו ,אתה ציינת קודם שנעשתה עבודת מטה ובין היתר התייעצת
עם רשויות כאלה ואחרות ,בפעם העשירית אני שואל מי הרשויות ולא קיבלתי תשובה אז
אני אשאל אותך כרגע למשל התייעצת עם תל אביב או רעננה או הרצליה על עצם העקרון
האם צריך סייעת שלישת בכלן גם ללא תלות במספר הילדים בגילאי  ,3לא .כי הם שמה
קיבלו החלטה שמוסיפים בכל גני הילדים .איך הם? הם לא מבינים בחינוך בישראל ,אין
קשר לבעיה תקציבית ,אני מדבר על העקרון .קודם כל על הרמה האידיאולוגית ,האם צריך
בכל גן או לא.
נתנאל בן יוסף אחרק – חבר מועצה :גם פה הוספנו
עופר בביוף – חבר מועצה :שנייה אחת ,ממש לא נתי תקרא את החומר
שרי סלע – חברת מועצה :ממש לא ,אם היו מוסיפים אז ההורים לא היו פה
עופר בביוף – חבר מועצה :שתיים,
שרי סלע – חברת מועצה :גיל  3זה תינוקות ,כך צריך להסתכל עליהם
עופר בביוף – חבר מועצה :שאלה ראשונה .שאלה שנייה ,אני שנייה חברים.
משתתף בדיון :זה לא חברי המועצה
עופר בביוף – חבר מועצה :זה לא משנה אבל הם עושים רעש .לא זה אנשים אחרים זה לא
הילדים .תראו אני קודם לא רציתי לקרוא קטעים מתוך סיכום עבודת המטה .זה לא עבודת
המטה ,זה סיכום עבודת המטה ,זה תקציר ,ובין היתר אני שאני קורא פה משפט אחד זה רק
מאושש לי אבי שהמגמה הייתה יש תקציב מסוים שעד רגע זה לא אמרו מה התקציב .אני גם
מבקש לדעת מה התקציב רחבעם של אותו ,של אותם איקס עיירות שאושרו וגם היכן הוא
נמצא דרך אגב .אבל אני רוצה לחזור באחד המקומות יש פה סיכום של עבודת המטה נקבע
את הדבר הבא .איך קבעו את עבודת המטה בין היתר ,שיח עם גננות בראש העין וגננות
נוספות ,כאשר הגננות נבחרו על פי היכרות אישית של מספר בעלי תפקידים .תקשיבו
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חברים ,אני גם הסתובבתי בקרב גננות בעיר ומה שהם מדברות זה אחר לחלוטין ממה
שכתוב פה .הם צריכות את הסייעת השלישית ברחל ביתן הקטנה .וכאשר אומרים לי הגננות
שנשאלו ותושאלו נבחרו על פי היכרות אישית של מספר בעלי תפקידים כאילו מישהו הזמין
את הגננות האלה לשיחות ואולי כיוונו אותן לדברים .אני אומר את זה אולי לכאורה אני לא
אומר במפורש ,ולכן אני רוצה לאמר את הדבר הבא ,לנו חשוב להבין מה התקציב שאושר
לפה ולראות מה הפער מול התקציב הכולל בשביל זה יש גם גזבר העיר שאני מניח שגם פעם
קודמת נשאל ויוכל לשים את התשובות על השולחן .שתיים ,מה הייתה התייעצות עם עיריית
תל אביב ,רעננה לדוגמא והרצליה ,מה למדת מהם אבי ,אם למדנו מהם כי הם החליטו
החלטה עקרונית ואת זה לא שמענו כבר חודשיים .ושלוש ,יש הרי גידול זה קשור מאד
מתי יצחק – חבר מועצה :מה זה קשור ,מה אכפת לנו מה חושבות רשויות אחרות
עופר בביוף – חבר מועצה :הוא הביא ארגומנט שכאורה יש רשות מסויימת שלא מוכנה
שיהיה  ...ודבר שלישי אנחנו יודעים ,הוא ידוע טוב מאד מה שאני שואל .ודבר שלישי ,יש
גידול בכמות הילדים בגילאי  3בגנים משנה שעברה ,מדוע לא פותחים את העיניים ולא
רואים בעצם שאי אפשר להשוות את שנה שעברה לשנה ולהגיד שנה שעברה הסתדרנו .יש
גידול בכמות הילדים בגילאי  .3זה פקטור שונה
(מדברים יחד)
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אתה לא צריך לשכנע אנחנו בתור חברי מועצה צריכים לקבל
החלטה ...המועצה רוצה רוב אתה לא מבין את זה ,בוא נביא את זה להצבעה
משה סיני – ראש העיר :חברים ,מספיק עם זה ,מספיק עם זה ,די .אי אפשר לעבוד ככה.
אנחנו לא ,אני לא אמשיך ככה את הישיבה ,לא ייתכן שיהיו גם מהקהל צעקות וגם פה
צעקות של חברי מועצה ,יש פה אדם אחד שמנהל את הדיון ,זה אני ואני מבקש לאפשר לי
לנהל את הדיון ברוח חינוכית ,נבונה ונכונה.
עופר בביוף – חבר מועצה :ושאלה אחרונה שלא הספקתי להשלים בגלל הרעש
משה סיני – ראש העיר ... :פה ואני לא מתכוון אם ככה להתעמת פה עם חברי מועצה ,כל
אחד זכותו להגיב ואני אתן לו את רשות הדיבור .ככה מתנהלת ישיבת מועצה.
עופר בביוף – חבר מועצה :ורק שאלה אחרונה אדוני ,סליחה ,ושאלה אחרונה ,כאשר אנחנו
בררנו וק יבלנו אינפורמציה מתברר שלסייעות שעומדים לגייס נאמר להן שהן מועסקות עד
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חנוכה .גם להבין את הסוגייה הזאת כאילו לא יודע ...קדימה
משה סיני – ראש העיר ... :חברה ביקשתי עם יש עוד חברי מועצה ,אז בקשה קצר וזהו.
מיכאל מלמד – חבר מועצה :שני דברים ,אני רוצה להודיע לך ,אתה מנהל את הישיבה
שישנם הורים מספר לא מבוטל של הורים שמחכים כבר שעה וחצי בחוץ לעניין נושא
ההסעות של החינוך  ...קח את זה לתשומת לבך .שתיים ,אני חושב שאתה צריך להחליט
אתה רוצה או לא רוצה ,פרומה אומרת אי אפשר ,שנייה רגע אני מדבר עכשיו נכון ,אני מדבר
זכותי לומר מה שאני חושב
משתתף בדיון :מה שהוא מדבר עכשיו זה לא לעניין? הוא מדבר מה שהוא רוצה
מיכאל מלמד – חבר מועצה:

אני מדבר אליך בנימוס אל תגרור אותנו לוויכוח לא נעים.

פרומה אומרת שאי אפשר ,אני חושב שכן אפשר .את העניין הזה אנחנו נבדוק משפטית,
אתה רוצה ,א נחנו רוצים להעלות הצעה עכשיו לסדר על פי שני חברי המועצה שהעלו את זה
לסדר היום ,אתה רוצה להצביע בעד ,תצביע .אתה רוצה להציע הצעה משלך וזהו בוא נגמור
את הדיון הזה .אנחנו מבינים שאתה לא רוצה
משה סיני – ראש העיר :תודה רבה .אני עכשיו רוצה לתת את רשות הדיבור לאבי ,שאלו
אותך כמה שאלות אתה רוצה תענה ,אתה לא רוצה אל תענה...
עופר בביוף – חבר מועצה :מה זה אתה לא רוצה אל תענה
אבי קמינסקי – מנהל אגף החינוך והנוער :אני אגיד לך למה אני לא רוצה לענות מכיוון
שאני לא חושב שאני צריך להיות בתחקיר עם מי דיברתי ועם מי לא דיברתי ,עם כל הכבוד
פה.
עופר בביוף – חבר מועצה :סליחה ששאלתי.
משה סיני – ראש העיר :רגע ,רגע ,עופר אי אפשר לעבוד בצורה כזאת
עופר בביוף – חבר מועצה :אבל איזה תשובה זה שלו ,עובד ,
משה סיני – ראש העיר :התשובה לא מוצאת חן בעיניך ,קודם כל תשמע אותה,
עופר בביוף – חבר מועצה :זה שערורייה
משה סיני – ראש העיר :תשמע אותה .אם זה ממש שערוריה אבל תשמע אותה.

אבי קמינסקי – מנהל אגף החינוך והנוער :אני דיברתי עם מספר רשויות בגדלים שונים של
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מספר הכיתות גן ובגדלים שונים גם מועצות אזוריות וגם מועצות מקומיות וגם עיריות .לא
ד יברתי עם עיריית הרצליה .עיריית תל אביב קיבלה החלטה השנה אני הבנתי ,השנה ,קיבלה
החלטה להוסיף סייעות לגני הילדים .כשאני טיפלתי בעניין הזה הם דנו עדיין בכלל בעניין
הזה כי התקשרתי לעיריית תל אביב ,אבל הם דנו ולא הייתה עדיין תשובה.
(מדברים יחד)
משה סיני – ראש העיר :רגע ,רגע ,חברים ,דקה אחת
שרי סלע – חברת מועצה :זה פשוט התעללות במה שאנחנו עושים פה להורים ולילדים .זה
חד משמעית
משה סיני – ראש העיר :לא מתעלל ,בבקשה
שרי סלע – חברת מועצה :זו התעללות מה שנעשה כאן
ריבה :קודם כל באמת אחת השאלות ששאלו עכשיו ושאלתי אותך וגם אותך כבוד ראש
העיר מספר פעמים זה מדוע אומרים לסייעות ...שהמשרה היא עד חנוכה ,לא הצלחתי להבין
כי אתה וקמינסקי כשהצגתם לנו את התכנית דיברתם על  11סייעות מקצועיות ,לא דיברתם
על בנות שירות לאומי .אנחנו ביקשנו תוספת של בנות שירות לאומי ,אבל  11סייעות
אבי קמינסקי – מנהל אגף החינוך והנוער :נכון ,זה הסיכום
ריבה :מה קמינסקי אמר שהוא לא אוהב את זה אבל אני מבינה שהייתה איזה התגלשות
בעניין הזה ואני רוצה לדעת האם תוספת בנות השירות בנוסף ל 11-הסייעות המקצועיות
שאתה הודעת לנו ההורים שאתה נותן .למה אומרים להם שזה עד חנוכה ,האם בנות
השירות שנתנה המדינה הם בנוסף ל 11-הסייעות שאתה הבטחת לנו ,זה קודם כל השאלות
הראשונות שכבר שאלתי אותם מספר פעמים ועדיין לא קיבלתי תשובה ,אני חושבת שאי
אפשר לחזור אחורה ממה שהבטחתם ומהתשובות שאני מקבלת כן שאני מצליחה לקבל
מכם ככה זה נראה ,זה דבר אחד .דבר נוסף ,שוב אנחנו אני קוראת היום על תכנית חדשה
בתיכונים על ביטולי מיצב על כל מיני דברים שקורים במערכת החינוך ,ואני שואלת אתכם
באמת אתם בונים בית אולי מאד יפה אבל אתם שוכחים להשקיע ביסודות .היסודות זה גיל
 ,3זה הגיל הרך ,זה יותר חשוב מ ...את הבגרויות ולהוסיף עוד משהו ב ...לא יהיה להם את
הבסיס הטוב ,את הביטחון ואני לא מדברת על  ...אני מדברת בתוך החינוך ,תשקיעו
ביסודות זה הדבר הכי חשוב .כל מה שדיברתי דיברתי היום עם כתבת החינוך של חדשות
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ערוץ  2דפנה ליאל שאבי קמינסקי מכיר אותה טוב ,דיברתי איתה ,היא אומרת לי אבל כל
הרשויות כבר נותנות ונותנות ונותנות אני מקבלת כבר פחות פניות מהורים ,אמרתי לה ,את
יודעת מה נתנו בראש העין ,סיפרתי לה .אז היא אומרת לי מה זאת אומרת יומיים בשבוע
סייעת זה פשוט פתרון
אבי קמינסקי – מנהל אגף החינוך והנוער :רגע היא צריכה להגיע לפה?
ריבה :לא מתקבל על הדעת .הפתרון הזה של יומיים בשבוע הוא ממש ממש לא נראה לנו,
אנחנו רוצים פתרון כל יום ,יכול להיות ואמרתי את זה כבר בעבר ,שבאיזה שהוא שלב אנחנו
נסכים יחד שאין כבר צורך כי הילדים הסתגלו ,כי הם קצת גדלו ,כי הם כבר לא בני  ,3ועם
מוצצים וחיתולים וכו' ויכול להיות שנסכים יחד אנחנו לא ,אמרתי לך את זה בעבר ,אנחנו
לא אנשים חמדנים ,אנחנו רק רוצים את טובת ילדינו ושבאיזה שהוא שלב אבל בתחילת
השנה סייעת מלאה 5 ,ימים בשבוע בכל הגנים זה דרישה כל כך בסיסית ,אני באמת לא
מצליחה להבין ע ל מה הוויכוח .אני גם חושבת שבאמת יש לנו פה בעיה רצינית עם ראש אגף
חינוך בעירייה חושב בניגוד לכל אנשי המקצוע שאני דיברתי איתם ודיברתי עם המון,
פסיכולוגים ,גננות ,הורים כמובן ואנשים שבקיאים מאד בעניין הזה ,אף אחד לא חושב,
חושבים אולי בסדר שזו הייתה יכולה להיות תשובה לגיטימית עם הייתם נותנים לנו שאין
כסף ,אבל להגיד שלא צריך ,זה פשוט תשובה מביכה ,אני מצטערת.
משה סיני – ראש העיר :טוב ,דקה סליחה ,אבי ביקש את רשות הדיבור ואחרי זה סיגל ואני
סוגר
אבי קמינסקי – מנהל אגף החינוך והנוער :אני קודם כל מבקש להגיד לך שאנחנו משקיעים
כרשות מקומית הרבה מאד בנושא של הגיל הרך .בניגוד להרבה מאד רשויות מקומיות
למשל השירות הפסיכולוגי שלנו לא מעורב רק בכיתות חובה עד גילאי  5אלא הוא נכנס לכל
גני הילדים ,גילאי  .3ויש תקנים מיוחדים לעניין הזה שהרשות המקומית מקצה להם ...
ברשות כ מו של ראש העין יש לנו מרכז ,רזי אתה מפריע לי בזוית .יש לנו מרכז לגיל הרך .לא
מזמן הייתה גם מנכ"לית העירייה וראש העיר במרכז לגיל הרך ודיברנו על החיבורים ואיזה
מתנה מקבלים כאן ילדי בגיל הרך בנושא של המרכז בגיל הרך ומשקיעים שמה לא פחות
מחצי מיליון שקל לפחות במהלך של שנה .יש לנו את הגן המוזיקלי ,יש מערך ,יש לנו גם,
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אנחנו מדברים על הסייעות...
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משתתף בדיון :חברה ,זה לא קמפיין בחירות
(מדברים יחד)
אבי קמינסקי – מנהל אגף החינוך והנוער :רזי ,מכיוון שנאמרים כאן דברים של הפירמידה
בעניין הזה של הגיל הרך היה חשוב לי להביא לתשומת ליבך וגם לתשומת ליבך כרגע רזי
שאלה הם הדברים
רזיאל אחרק – חבר מועצה :כן ,אבל הגן המוזיקלי ההורים משלמים לתשומת לבך ,אתה
לא מביא שקל ,הם משלמים.
משה סיני – ראש העיר :סליחה חברה ,זה לא פינג פונג ,סליחה
רזיאל אחרק – חבר מועצה :בוא נשים את הדברים על השולחן
משה סיני – ראש העיר :זה לא פינג פונג בינך ובין רזי ובינך ובין ריבה ,אתה מקבל את
רשות הדיבור אני מבקש שלא תתייחס ,תדבר ואחרי זה סיגל .בבקשה.
אבי קמינסקי – מנהל אגף החינוך והנוער :אני בעצם אמרתי את הדברים כדי שגם הדברים
יהיו יסתכלו על הפן הכולל של מערך גני ילדים ולאו דווקא מה ...של הפירמידה ...
משה סיני – ראש העיר :סליחה ,סליחה ,עכשיו סיגל מדברת.
משתתף בדיון :אנחנו חברי מועצה ,ביקשת קודם כל לקצר ,נכון...
משה סיני – ראש העיר :עכשיו סיגל ,סליחה .סליחה אני מבקש לא להפריע לה ,ואז אני
אומר את דברי ונמשיך הלאה .בבקשה
עופר בביוף – חבר מועצה :והצעת החלטה שאינה ...
משה סיני – ראש העיר :הצעת החלטה ,אני אתייחס גם להצעת החלטה
עופר בביוף – חבר מועצה:

מה זה אנחנו מעלים אותו להצבעה

משה סיני – ראש העיר :חברים אני אתייחס ,אבל הבנתי ,אני אתייחס בדברי גם להצעת
החלטה ,בסדר .בבקשה
סיגל שיינמן – חברת מועצה :טוב ,תראו בשבילי כל הסיפור הזה הוא סיפור שלא קל ,מאד
מאד לא קל ,דווקא ממקום שלי של אשת חינוך ואני יודעת בדיוק מה זה להשקיע
שרי סלע – חברת מועצה :סיגל זה לא סיפור זה מציאות

משה סיני – ראש העיר :אני לא ראיתי דבר כזה ,אני מבקש ממך ,לא תעצרי ,אל תדברי,
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עכשיו נשתוק,
סיגל שיינמן – חברת מועצה :שרי
משה סיני – ראש העיר :לא אל תדברי ,אני אומר אל תדברי .חברים זה לא עובד ככה .היא
התחילה משפט ,אני לא מבין,
(מדברים ביניהם)
משה סיני – ראש העיר :סליחה סיגל ,סליחה ,אין דבר כזה ,מה זה פה ,חברת מועצה
מתחילה לדבר עוד לא הוציאה משפט אחד ,מיד נכנסים בדברים שלה ,מה קורה פה
שרי סלע – חברת מועצה :זה לא סיפור עם כל הכבוד.
משה סיני – ראש העיר :סליחה ,סליחה ,סליחה ,עם כל הכבוד לך
שרי סלע – חברת מועצה :זה מציאות וזה שעה וחצי ...זה לא סיפור
משתתף בדיון :נגמרה הדיקטטורה ... ,עזבה אותך רזי עזב אותך ,כולם עזבו אותך די
מספיק.
משה סיני – ראש העיר :עזבו אותי בסדר .תודה רבה .בבקשה
סיגל שיינמן – חברת מועצה :אני מציעה שלא תנסי לתפוס אותי על כל מילה שאני אומרת
ותנסי לקלוט את הקונטקסט הכללי של הדברים שלי.
שרי סלע – חברת מועצה :הקונטקסט הזה ...כבר חצי שנה ,מה אתם חושבים כאגף החינוך,
סיגל שיינמן – חברת מועצה :שרי,
שרי סלע – חברת מועצה :הועבר אלינו ,אחרת המועצה הייתה מבזבזת את זמנה כל כך
הרבה שעות
סיגל שיינמן – חברת מועצה :הבנו אותך ורשות הדיבור גם ניתנת למישהו אחר .אני שתקתי
כשאת דיברת.
משתתף בדיון ... :אחד לשני בכבוד ,לא להתפרץ אחד לשני
שרי סלע – חברת מועצה :חבל שלא נותנים כבוד להורים ולילדים פה ,שעה וחצי
משה סיני – ראש העיר :קודם כל טלי קורה מבין עיניך ותהיי אחראית על עצמך .בבקשה
סיגל.

סיגל שיינמן – חברת מועצה :אני חוזרת ,שהסיטואציה הזאת היא מאד לא פשוטה ,אוקי,
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היא מאד לא פשוטה .כאשת חינוך שאני חושבת שכל מה שנותנים למערכת החינוך וכל מה
שאפשר הוא לא מספיק .הוא לא מספיק מכיוון שתמיד שאני מגיעים למקום מסוים ,לרמה
מס ויימת אנחנו תמיד רוצים את הרמה הבאה כי זה מה שצריך להיות לילדים שלנו .ותמיד
אנחנו רוצים יותר .עכשיו כשאני מסתכלת על מערכת החינוך ,כשאנחנו מסתכלים על
מערכת החינוך מגן הילדים ועד התיכון אנחנו רואים תמונה כללית ואנחנו מסתכלים על
המערכת ואומרים מה אנחנו צריכים לתת לילד מהגיל הקטן ביותר על מנת שיוכל בסופו של
דבר למצות את הפוטנציאל שלו ,את היכולות שלו שיהיה לו טוב שיהיה לו הכל גם בתיכון.
בכל ,כשהוא מגיע לתיכון לממש את מה שהוא למד במשך כל השנים .אם את שואלת אותי
(מלל לא ברור)
סיגל שיינמן – חברת מועצה :לא חושבים כמוני ,לא צריך ,זה בסדר אתם לא חייבים
משה סיני – ראש העיר :סליחה סיגל ,את לא חייבת ,תסיימי מה שרצית לאמר,
סיגל שיינמן – חברת מועצה :ופה אני רוצה להתייחס גם אבי קצת התייחס לזה אבל למה
שאת אמרת .בכל הסיפור הזה ,הסיטואציה הזאת ,המהלכים של החודשים האחרונים אחד
הדברים שהכי באמת כואבים זה שהתחושה היא ששופכים את התינוק עם המים .זאת
אומרת שיש עכשיו את הסייעת שאני אתייחס עוד מעט לסייעת אני לא מתעלמת מזה ,יש
את הסייעת ,זו גולת הכותרת של החינוך הגיל הרך ,ועליה ייפול או יעלה איכותה של מערכת
החינוך הגיל הרך ומה שהילדים שלכם מקבלים.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :למה לא?
סיגל שיינמן – חברת מועצה :רגע .בעיני לא .בעיני לא ,שנייה ,עכשיו ופה זה הפספוס .פה
זה הפיספוס
רזיאל אחרק – חבר מועצה :בעיניך.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :הכל מה שאני אומרת זה מפי ובעיני .רק בעיני ברור שלא
בעיניך.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אנחנו לא מסכימים.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :עכשיו ,אין בעיה ,יש לנו מערכת חינוך בגיל הרך כמו שאבי
אמר מצטיינת ,מצטיינת .כאשר הדגש על כל ילד ובהיבט הפרטני ,פרטני כדי לראות אם
לילד יש בעיה ,אם יש איזה שהוא צורך מיד מטופל לא רק הוא גם ההורים שלו בתוך
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הסיטואציה הזו .עכשיו ,כאשר אנחנו בכל שנה יש לנו כל שנה ילדים של בני  ,3כל שנה כאשר
אנחנו בתחילת שנה מגלים ,רואים שיש בעיות בגן וזה קורה אני רוצה לספר לכם לא בגלל ,3
זה קורה גם בגילאי  4ו 5-של ילדים שאנחנו בכלל לא מכירים אותם כי הם באים פעם
ראשונה אלינו ,ואנחנו פתאום מגיעים ילד שהוא אלים ,או ילד שיש לו קושי נוראי ,באותו
הרגע כעבור יום אנחנו מקבלים סייעת נוספת אישית על חשבון העירייה ,מתוך התקציב
שישנו אצל נחמיה על מנת לתת מענה לגן.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :תן לי לסיים.
משה סיני – ראש העיר :למה אתה לא נותן לה לסיים?
סיגל שיינמן – חברת מועצה :תן לי לסיים ,תן לי לסיים .לא הייתה שנה אחת ,סליחה
משה סיני – ראש העיר :חברה אנחנו מדברים על בעיות קשב אז בואו ניתן ,בואו תקשיבו
אלינו ,באמת.
משתתף בדיון :שמענו אותה.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :לא הייתה שנה אחת ,שנה אחת שהיה איזה שהוא קושי בגן
שגננת באה ואמרה קשה לי ,אני לא יכולה ,יש בעיות עם ילדים כאלה וכאלה והיא לא
קיבלה תמיכה ועזרה מיידית .בנוסף לזה ,לא באותה מסגרת של שיחות עם גננות מוזמנות
כמו שטענת ,אני נפגשתי בערב ,לא אני אומרת את זה בציניות על מה שאתה אומר
משתתף בדיון :סיגל יש תושבים בחוץ תתחשבי בהם
סיגל שיינמן – חברת מועצה :אני ,סליחה ,זה לא מעניין אותי,
משתתף בדיון :לא מעניין אותך?
סיגל שיינמן – חברת מועצה :כרגע לא ,מה שמעניין אותי זה ...
משתתף בדיון :לא מעניין אותך?
סיגל שיינמן – חברת מועצה :כרגע לא .אני אנצל את...
משה סיני – ראש העיר :כרגע ביזבזת עוד דקה
(מדברים יחד)
סיגל שיינמן – חברת מועצה :אני אתייחס אליהם בדיוק כשיסתיים הדיון הזה את אותה
תשומת הלב הם יקבלו .לא אמרתי שהם לא מעניינים אותי ,כרגע...
משה סיני – ראש העיר :מיכאל תרשה לי להעיר לך ,סליחה אני לא מסכים לזה .כיושב
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ראש ועדת הבחירות רק לאחרונה שנבחרת המילים בושה וחרפה  ...לא מתאימים
מיכאל מלמד – חבר מועצה :בושה וחרפה שחברת מועצה אומרת לא מעניינים אותי ...
(מדברים יחד)
משה סיני – ראש העיר :מותר לה להביע את דעתה והיא לא בושה ולא חרפה  ...די עם זה.
בבקשה
סיגל שיינמן – חברת מועצה :אני חוזרת שוב ,אני חוזרת שוב .ברגע זה מה שמעניין אותי
זה הציבור של ההורים שנמצא פה כי הדיון הוא על זה .ברגע שהדיון הזה יסתיים יכנסו
ההורים האחרים ומלוא תשומת הלב תינתן להם וזה הכבוד שאני נותנת לכל ציבור שמגיע.
עכשיו ,בואו נשים ,לפני רגע רזי אמר נשים את הפוליטיקה בצד ,אז בוא נשים את
הפוליטיקה בצד ובואו נהיה ענייניים בבקשה .אז באותה פגישה שבמקרה גם שרי הייתה
באותו ערב נפגשתי עם ,ראיתי שם את אחת הגננות ופניתי אליה ואמרתי לה לא ידעתי כמה
ילדים בגן ילדים היו לגילאי  3והאם בכלל היו לה ילדים בגילאי  3בגן שלה ,ושאלתי ,היה לך
בשנה שעברה מה גיל הילדים שהיו אצלך ,היא אמרה לי  3ו .4-אמרתי כמה ילדים בני  3היו,
היו לי  22ילדים גילאי  3ו 8-ילדים שהיו גילאי  .4איך הסתדרת ,מה הייתה הבעיה? היו
ילדים לא גמולים? היא אומרת כן ,2 ,ומה קרה איתם? הילד הראשון כעבור יומיים ,אני
חושבת שזו אפילו ילדה היא אמרה לי ,כעבור יומיים אני גמלתי אותה הכל היה בסדר .הילד
השני היה יותר קשה ,היה ילד שהוא יותר מורכב אז זה לקח שבועיים והצלחנו לגמול אותו.
אז אך הסתדרתם? היא אומרת ,תקשיבי ,אנחנו מתחלקים עם הסייעת שישנה ועם הכוח
הנוסף שישנו אנחנו לא נמצאים  40ילדים או  30 ,35ילדים לא  40אף פעם לא ,תמיד יש
חלוקה של גננת שיושבת בחוץ עם מספר ילדים ,היא נכנסת לגן עם הקניה של מספר ילדים,
אדם נוסף שנמצא בגן  ...עוד ילדים ,היא אומרת הסתדרנו והכל היה בסדר ,לא הייתה בעיה
בכלל .עכשיו אני תפסתי את הגננת הזאת סתם ,באמת ,לא
ריבה :היא ידעה מי את?
סיגל שיינמן – חברת מועצה :סליחה ,איך?
ריבה :היא ידעה מי את?
סיגל שיינמן – חברת מועצה :בוודאי שהיא ידעה מי אני.
עופר בביוף – חבר מועצה :אז איך היא תגיד לך את האמת ,רועדים ,אני אומר לך רועדים
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סיגל שיינמן – חברת מועצה :נו באמת ,באמת ,ריבה שנייה ,שנייה ,אני ,רגע באמת ,אני לא
אגרר ,אני רוצה רגע לאמר משהו .חבריה ,אחד הדברים היפים ,אחד הדברים אני חושבת
במערכת החינוך שלנו ,היחסים שלנו עם עובדי ההוראה גם הגננות וגם מנהלות וגם מורות
בתי הספר ,אני לא מוכנה לקבל את זה בשום פנים ואופן אפילו לא בציניות ,אין כאן אף
אחד שחושש לו מר את האמת ,הדלת שלנו פתוחה .מה שאני שמעתי ממורים וגננות דברים
שהיו מסמרי שיער שהגעתי אחר כך לשולחן הזה ,בודאי תמיד יש והשתנו ,כך שיודעים
להגיד ,אף אחד לא מפחד מאף אחד ,הכח אדם שלנו הוא סופר מקצועי ואני מבקשת לא
להוריד מערכו .שנייה ,לא אני אומרת לך דוגמא.
משה סיני – ראש העיר :סליחה ריבה אני מבקש ממך זה לא פינג פונג בינך ובין חברי
המועצה .נתתי לך לדבר ,מעכשיו נגמר העניין .שמענו אותך .בבקשה.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :אוקי.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אנחנו הבנו הכל
סיגל שיינמן – חברת מועצה :הפתרון שניתן ,הפתרון ואני רוצה להזכיר את השיחה
הראשונה שהייתה עם האמהות שבאו בכלל ואמרו אנחנו רוצות ,אנחנו צריכות רק עד
דצמבר ,זה היה הבקשה שלכם וההצעה שלכם
ריבה :לא נכון
סיגל שיינמן –חברת מועצה :כן נכון ,ועוד ההצעה שלכם
משה סיני – ראש העיר :לפני שנייה אמרתי שאני לא...
ריבה :אבל היא מדברת,
משתתף בדיון :משה מה אתה ...היא מדברת אליה...
(מדברים יחד)
סיגל שיינמן – חברת מועצה :רגע ,והדבר הנוסף שנאמר והבקשה עוד שהייתה בואו תעזרו
לנו ,בואו נמצא ,תלכו ואני אתן לך אפילו כתובות של שירות לאומי ,של כח אדם עזר ,וכן
הלאה וכן הלאה .עכשיו הסיבה היא שהפתרון שניתן עכשיו הוא עד דצמבר זה לא בגלל
שאנחנו לא חושבים שהפתרון שניתן הוא לא יהיה עד סוף השנה ,מבחינתי הוא יהיה עד סוף
השנה כי יש תקציב  2013ויש תקציב 2014
משתתף בדיון :עד סוף השנה?
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סיגל שיינמן – חברת מועצה :בתקציב  2014זה עולה לדיון ובדיון הזה כל בקשה שאנחנו
נגיש גם אם זה יהיה סייעת לכל גן או  3סייעות לכל גן וזה מה שמועצת העיר תחליט שזה
מה שיהיה אז זה מה שיהיה .אנחנו לא יכולים
(מדברים יחד)
שרי סלע – חברת מועצה :את לא בוחרת  ...לארבעה חודשים  ...תבחרי סייעת לארבעה
חודשים
סיגל שיינמן – חברת מועצה :אני לא בוחרת סייעת לארבעה חודשים
שרי סלע – חברת מועצה :אבל זה מה שאת אומרת
מתי יצחק – חבר מועצה :סיגל ,תתני פתרון כרגע לשלב הזה
עופר בביוף – חבר מועצה :אין לה
סיגל שיינמן – חברת מועצה :בוודאי שיש לי ,בוודאי שיש לי,
(מדברים יחד)
משתתף בדיון :משה תעזור לה
סיגל שיינמן – חברת מועצה :הוא לא צריך לעזור לי
משתתף בדיון :להחליט מה אנחנו עושים בסוף
סיגל שיינמן – חברת מועצה :אני יודעת בדיוק מה אני
משתתף בדיון :נו אז מה עושים בסוף
סיגל שיינמן – חברת מועצה :הפתרון שאנחנו ,אני חושבת ,סליחה,
משה סיני – ראש העיר :כל מעורבות כזאת עוד חמש דקות ,בשביל מה? תשבו ,תקשיבו,
היא תסיים ונמשיך הלאה .אבל אתם מתערבים כל שנייה .אחרי זה אתם אומרים שאנשים
מחכים בחוץ .בבקשה
סיגל שיינמן – חברת מועצה :בנקודה זמן זו שאנחנו בסוף תקציב  ,2013בנקודת זמן זו
שאנחנו בסוף תקציב  2013הפתרון שניתן
משתתף בדיון :יש עוד רבעון
סיגל שיינמן – חברת מועצה :הפתרון שאנחנו נתנו הוא פתרון טוב מאד .ואני אומרת למה
מכיו ון שאני אמרתי את זה גם להורים .כאשר אנחנו ואמרנו תנו לנו את יכולת הגמישות
והמשחק בדיוק נתי על מה שאתה דיברת ,יכול עוד להיות מצב שאנחנו נראה גן מסוים
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שהוא לא צריך את הסייעת הזאת  3ימים בשבוע כי יש שמה כח נוסף ,אנחנו נתעדכן ,אנחנו
ניקח את הסייעת ונחזק מקומות שצריך .עכשיו השעות שאנחנו קיבלנו בסך הכל של כל
הסייעות ואנחנו מקווים שאנחנו נקבל עוד כח אדם של שירות לאומי .ברגע שיהיה לנו את
כל הפול הזה אנחנו נעשה ,ניצור את המשחק בין כל גני הילדים על מנת לתת את המענה
המיטבי לכל גן ואני מצהירה פה עכשיו חד משמעית ,חד משמעית ,בכל גן שתהיה בעיה
נקודתית בתחילת השנה ,גם אם זה מעבר ל 11-סייעות האלה שנלקחו אנחנו נדאג שיהיה
שם כח אדם ולא מעניין אותי מאיפה יביאו אותו כי זה יהיה בדיוק כמו שנעשה בשנים
קודמות .מה שאני אומרת ,ואני קוראת לאמהות האלה חד משמעית ,מה שאני אומרת,
ומבקשת ,תנו לנו להתחיל את השנה מכיוון שאנחנו יודעים מה לעשות כי הילדים האלה
משתתף בדיון :אבל יש לנו מצוקה
סיגל שיינמן – חברת מועצה :מערכת החינוך יודעת מה לעשות ולתת את המענה .אני
בטוחה ,אני בטוחה שאחרי שבוע אתם תראו שאין בעיה ,פשוט אין בעיה.
משה סיני – ראש העיר :מספיק עם הזלזול
סיגל שיינמן – חברת מועצה :תנו לנו שבוע ,אחרי השבוע הזה תהיה בעיה נחזור הנה נמצא
פתרון .תנו לנו להתחיל את השבוע הזה עם הפתרון שנתנו כי אנחנו באמת חושבים שהוא
פתרון טוב הוא יענה על הצורך.
משתתף בדיון :משה אני רוצה להעיר הערה
משה סיני – ראש העיר :רק משהו אחד
שרי סלע – חברת מועצה :את מי את מייצגת סיגל,
סיגל שיינמן – חברת מועצה ... :ללא פוליטיקה עם כל הכבוד כי אם היום לא היינו לפני
בחירות הדיון הזה לא היה ולא,
עופר בביוף – חבר מועצה :מה את מדברת שטויות
סיגל שיינמן – חברת מועצה :סליחה למה לא העלית את זה לתקציב  ,2013שאלה ,למה?
עופר בביוף – חבר מועצה :למה ...לא ידענו,
סיגל שיינמן – חברת מועצה :אבל גילאי  3היו לנו כל השנים ,עופר .לא כי לא היו מצוקות
וגני גילאי  3היו לנו כל השנים ,לא הייתה שום בעייה.
עופר בביוף – חבר מועצה :אדוני ראש העיר אני מוחה על כך שאומרים לתושבת שישבה
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איתה שהיא משקרת
סיגל שיינמן – חברת מועצה :אני לא אמרתי לה שהיא משקרת ,סליחה ,בחיים אני לא
אגיד את זה.
(מדברים יחד)
משתתף בדיון :חברה למה לרדת לביבים ,למה אתם יורדים לביבים
סיגל שיינמן – חברת מועצה :מה הדבר הזה
משתתף בדיון :בשביל מה זה צריך להיות ,מה זה ,למה לרדת לביבים ,למה ...מה יש לכם
די כבר נו,
סיגל שיינמן – חברת מועצה :אני אמרתי שהיא משקרת? זה מה שאני הבנתי מדבריה .זה
מה שאני שמעתי ,אבל מה זה משנה ,לחלוטין לא ואל תכניס  ...מילים אני בחיים לא זלזלתי
בתושב ואני גם לא אזלזל בהמשך.
משה סיני – ראש העיר :בבקשה ארנון
ארנון בן עמרם – חבר מועצה :אני האמת לא תכננתי ,שמעתי פה את החברים ,אני חושב
שרובם פה העלו והביעו את דעתם כל אחד בצורה כזו או אחרת .אני כן ...אני החלטתי כן
לדבר בעקבות זה ששמעתי את סיגל .סיגל ,בסיכומים שלך את אמרת דבר אחד שיצא כגולת
הכותרת למול כל מה שאמרת ,יש צורך .את אמרת אין תקציב .כל הנאום שאת אמרת ואני
ישבתי והקשבתי לך קשב רב ,את אמרת יש צורך רק אין תקציב
סיגל שיינמן – חברת מועצה :לא אמרתי
ארנון בן עמרם – חבר מועצה :את אמרת את זה .הפרשנות שלך היה ,הפרשנות של מה  ,די
רגע די חברה אני לא צריך...
(מדברים יחד)
ארנון בן עמרם – חבר מועצה :אני שמעתי אותך ואת אמרת תנו לנו להתארגן ,תנו לנו לבחון
את זה ,התקציב של  2013נסגר ונבדוק את זה בתקציב  2014וככל שהמשכת לדבר ואני אומר
לעצמי ואללה ,אני לא מאמין,
סיגל שיינמן – חברת מועצה :לא ,סליחה ארנון ,לא אמרתי את זה
ארנון בן עמרם – חבר מועצה :תני לי לסיים עכשיו ,תני לי לסיים .אני אומר לעצמי וואלה
אני לא מכיר ,ראש אגף מסוים או אדם שיש לו תפקיד על עניין מסויים שאומר בכל כך
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מפורט מגיע לא לקבל את מה שנותנים לו ,אני לא מכיר דבר כזה .את אמורה לנהל את נושא
החינוך .אם היו אומרים לי מחר בבוקר לי קח עוד עשרה סייעות ,אני ...
סיגל שיינמן – חברת מועצה :אני לוקחת ,אני לוקחת
ארנון בן עמרם – חבר מועצה :רגע שנייה ,אני האחרון שאתנגד לזה ולכן אני לא מבין את כל
העמידה שלך ושל אבי קמינסקי כי זה פארסה .זה התפקיד שלך בכלל להגן .אם אני אתן לך
עוד מורה לבית ספר ואני אתן לך עוד הוראה ועוד זה עזבי את  ...ואני אגיד לך בואי קחי
תקציב ,אני חושב שאת צריכה לחבק אותו בחום.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :אני אקח.
ארנון בן עמרם – חבר מועצה :אני לא מבין
סיגל שיינמן – חברת מועצה :אני אקח ,ארנון
ארנון בן עמרם – חבר מועצה :רגע ,שנייה ואני מבין לכל ההתנהלות אני לא מבין ,תקשיבי
שנייה ,אני רוצה לסיים ,תנו לי אני רוצה לסיים .אני רק אומר דבר אחד ,לראות אותך מגינה
בחירוף נפש על זה שאת לא צריכה אנשים
סיגל שיינמן – חברת מועצה :אני לא אמרתי את זה
ארנון בן עמרם – חבר מועצה :שנייה ,אני רואה אותך ,אני אומר לך מה באופן סובייקטיבי
אני רואה אותך ,ולראות אותך אומרת גוואלד על זה שאין לך תקציב ,לא נתת לי פתרון
כהורה ,אני אין לי ילדים קטנים בגיל של שמוש ,אבל אני יושב פה הורה מהצד ושומע אותך
וולאק ,אני לא מבין אותך .נותנים לך תקציב ,נותנים לך ,אומרים לך שיש בעיה מסוימת,
ונותנים לך אולי גם את הפתרון לגביה ואת אומרת כן יש לי את הבעיה הזאת אבל את
עומדת איתן על עמדתך שהיא לא מוסברת בכלל ,אני לא מבין מה העמדה שלך .ולכן אני
חושב שהאמירה שלך האחרונה ,ההתבטאות שלך בעשר דקות האחרונות רק יצרו לי איזה
תהודה בראש שיותר לא מבין אותך ואת אבי מאשר כל ההסברים שנתתם עד עכשיו.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :אני רוצה רגע
עופר בביוף – חבר מועצה :סיכמת את זה הכי טוב שיכול להיות
סיגל שיינמן – חברת מועצה :ארנון סליחה ,אני רוצה רגע לומר
משה סיני – ראש העיר :חברים אי אפשר להמשיך ככה.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :סליחה ,אני רוצה רגע לאמר משהו.
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משה סיני – ראש העיר :אמירה אחרונה ומסיימים
סיגל שיינמן – חברת מועצה :ארנון תקשיב ,זה לחלוטין לא מה שאמרתי אוקי ,ואני רוצה
רגע לו מר משהו .תראה ,אני יכולה לתת לך היום כשאנחנו מסתכלים על התקציב מתוך
אחריות ומתוך הצרכים שלנו יש הרבה מאד צרכים למערכת החינוך ,אוקי ,אני כבר יכולה
להגיד לך עכשיו ,שנייה .אני אגיד לך כבר עכשיו שעוד אין לי את הפתרון הסופי של הסייעות
של החינוך המיוחד לבתי הספר .עכשיו ,אם הדבר הזה שזה יהיה
ארנון בן עמרם – חבר מועצה :תציפי את זה ,אנחנו פה ,תציפי את הדברים
סיגל שיינמן – חברת מועצה :רגע ,עובדים על זה ,עובדים על זה .עכשיו ,מה אני באה ואני
אומרת ,שכשאנחנו בודקים וזה אחריות חבריה לא פופוליזם אלא אחריות ,והאחריות של
כולנו היא גם אחריות על תקציבים והמשחק בתוך התקציב
ארנון בן עמרם – חבר מועצה :סיגל אני לא  ...תדברי איתם ותגידי  ...נותנת עוד סייעת,
תגיד לך לא אני לא צריכה
סיגל שיינמן – חבר מועצה :אבל בוודאי ,תקשיב רגע,
ארנון בן עמרם – חבר מועצה :אבל את מספרת את זה ,נפגשת איתה,
סיגל שיינמן – חברת מועצה :ארנון ,אם אני באה היום ואתה נותן לי עוד מיליון שקל
להכניס לבתי הספר אני גם שמחה .הכסף נעלם ככה ,הוא נעלם ככה .אבל לקחת ולהפוך את
הדברים שלי
ארנון בן עמרם -חבר מועצה :סיגל הבנו אותך ,הבנו ,בוא משה,
משה סיני – ראש העיר :טוב חברה ,אני רוצה לעשות סיכום של ...ברשותכם ,תראו היה
כאן תהליך של החלטה של משרד חינוך ,הרשות המקומית ,היה לה ניסיון  ...ילדים גילאי 3
עוד מלפני כן ,לא חיכינו להחלטה של משרד החינוך ואני חושב שבאמת לנו מערכת חינוך
שהיא מע רכת למופת ,מערכת איכותית ,טובה שנותנת מענה להרבה מאד צרכים בגיל הרך
לכל אורך הקשת לכל אורך הגילאים .ואני גאה במערכת החינוך שיש לנו .אני חושב שכל
אחד מחברי המועצה לא חשוב אם באופוזיציה או בקואליציה צריך להיות שותף לגאווה
אמיתית למערכת חינוך איכותית שיש לנו כאן בעיר .זה לא אומר שיש נקודות שלא צריך
לשפר ,שלא צריך לקדם ותמיד החינוך זה מערכת שתמיד צריך להשקיע יותר וכמה שנשקיע
לא יהיה לזה סוף .ואני חושב שזה אתגר גדול לכל אחד מאתנו כמערכת חינוך עומדת באמת
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במוקד של עשייה עירונית גם מבחינת המשאבים ,התקציבים ותשומת הלב וגם היא משתנה.
אני גם שומע חדשות לבקרים על שינויים במערכות חינוך ,הנה רק היום קיבלנו הודעה
שביטלו בכלל את בחינות המיצב אחרי שגם המקום הזה היה עד לוויכוחים סוערים לטוב
ולרע על בחינות המיצב ,סליחה על תפריעו לי ,לטוב ולרע אם זה טוב או לא טוב ומה זה
אומר ,באה המערכת של משרד החינוך ובאה ואמרה חברים יקרים בגלל עיוותים כאלה או
אחרים אנחנו פוסלים את כל הנושא הזה ולא מתייחסים אליו .אז מה עשינו עד עכשיו ,אז
דנו באיזה שהוא דבר שהוא כרגע משרד החינוך החליט לבטל והייתה החלטה של משרד
החינוך שאני מברך עליה ,אחת ההחלטות הבודדות בכלל שנעשתה בעקבות המחאה
החברתית ,היה כאן מחאה של מיליון איש שיצאו לרחובות והדבר המרכזי שעשו זה הנושא
של גני ילדים ב ...טרכטנברג ואני חושב שאנחנו גאים על התיקון בנושא הזה ,קידמנו,
הקמנו ,כולל ויכוחים שהיו פה ,הקמנו גני ילדים ,ונערכנו להחלטה הזאת וקיבלנו במאה
אחוז את כל ,נכון אבי אני לא טועה ,במאה אחוז את כל הילדים שרצו להיקלט לגני הילדים
בגילאי  3ועשינו עבודת מטה ויש כאלה שיכולים להגיד שזה לא עבודת מטה או לכאורה או
שאפשר לעשות אותה יותר טוב .אני לא מתווכח בכלל בנושא הזה .נעשתה עבודה מקצועית
של אגף החינוך שלנו ,שהוא אגף נפלא ויש בו אנשים איכותיים ויש בו סליחה ,מנהל אגף
חינוך שהוא מהטובים במדינת ישראל ,מוערך על ידי שר החינוך בעצמו ועל ידי כל הצוות
המקצועי של משרד החינוך ,ובעקבות עבודת המטה שלקחו בחשבון את כל השיקולים,
נשאלה,
(מדברים יחד)
משה סיני – ראש העיר :לא חברים אל תפריעו לי ,אני מבקש לא להפריע לי ,לא ביקשתי
שאף אחד יעזור לי רק אל תפריעו לי .נעשתה כאן עבודת מטה אני חשוב רצינית ומקצועית
ואני גאה שגם בעבודת המטה אף אחד לא יכול לבוא ולהגיד שלא שמענו את ההורים ,אולי
לא קיבל נו את כל עמדתם ,אבל שמענו אותם .הם היו אצלי כמה וכמה פעמים בדיונים ,הם
היו באגף החינוך ,כל אימת שהם רצו לבוא למועצת העיר הם הגיעו לפה ושמענו אותם ,ונתנו
להם את רשות הדיבור והקשבנו להם ולא הפרענו להם ובאמת כי אנחנו מעריכים את
ההורים ,ההורים אצלנו הם שותפים .אנחנו מתייעצים אתם ,אנחנו שומעים אותם ,אנחנו
אוהבים אותם ,הם חלק מאתנו .אנחנו לא עומדים משני עברי המתרס ,אני חושב שבסך הכל
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ביחד אפשר לקדם את העיר ואת מערכת החינוך שלנו .וגם פה גם בדיון עצמו כאן יש הורים
וגם פה שמענו אותם .אבל יש בסופו של דבר המלצה של דרג מקצועי ואנחנו קיבלנו את
ההמלצה הזו .ההמלצה הזו הייתה על חלופה אני קיבלתי לפחות וגם סיגל שהיא שותפה
נאמנה למערכת החינוך שלנו ועושה לילות כימים וימים כלילות למען קידום המערכת הזו
ואפשר לבקר תמיד אבל אני מנצל את ההזדמנות גם להודות לך על הפעילות שלך בעניין
הזה .כי התקבלה החלטה .ההחלטה הזאתי על פי מיטב שיקולנו המקצועי אמורה לתת
מענה לפתיחת השנה ואם היא לא תיתן מענה לפתיחת השנה נדע להתמודד מול אתגרים
ובעיות שיהיו כפי שהתמודדנו גם בשנים שחלפו .זאת ההחלטה .היא התקבלה ,זכותכם
כחברי מועצה להעלות כל הצעה שאתם רוצים ,אין לי שום בעיה עם זה ,אני רק אומר לכם
שכפי שהבהירה היועצת המשפטית כל החלטה עם משמעות תקציבית בסופו של דבר מי
שנותן עליה את הדין וחשבון ומי שמביא אותה ומי שמחוייב לה זה  ...ואני לוקח את
האחריות על עצמי ,לא בורח משום אחריות זה ראש העיר ,וגזבר העירייה .אלה שני
הגורמים שעל פי החוק התקין במדינת ישראל הם מחוייבים לניהול התקין של העירייה בפן
התקציבי .ובהיבט הזה אם זה לא עניין של תקציב זה או אחר זה עניין של המלצה של דרג
מקצועי על פתרון איכותי ,מיטבי של המערכת ואנחנו דבקים בהחלטה שבראייתנו נותנת את
הפתרון הטוב שאנחנו יכולים לתת למערכת הזאת .כל מי שרוצה להעלות הצעה אחרת יכול
להעלות אותה ,יכול להצביע עליה ,אני לא מתכוון להשתתף בהצבעה כזו ,זה לא החלטה
שמחייבת את מועצת העיר
משתתף בדיון :אנחנו מעלים,
משה סיני – ראש העיר :סליחה ,סליחה ,אני מסביר לכם ,אתם יכולים להעלות כל החלטה
שאתם רוצים ,אתם יכולים להצביע על מה שאתם רוצים ,הפתרון שיהיה בתחילת השנה זה
הפתרון המקצועי ואין כאן שום שיקולים ...
עופר בביוף – חבר מועצה :אתה מתעלם מהצעת החלטה של המועצה
משה סיני – ראש העיר :אל תפריע לי ואל תפרשן אותי ,לא פרשנתי אותך ,סליחה ,לא
פרשנתי אותך ,לא הכנסתי מילים לדבריך ,אל תפרשן אותי ,אמרתי בבירור את מה שאני
חושב ,אתם יכולים להעלות כל החלטה שאתם רוצים ,הפתרון המקצועי שניתן הוא הפתרון
שיהיה .נקודה .תעלו את ההחלטה
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עופר בביוף – חבר מועצה :אני מבקשים להעלות את הצעת ההחלטה להצבעה
משה סיני – ראש העיר :בבקשה ,תעלו...
עופר בביוף – חבר מועצה :אנחנו נשמח מאד שתאמץ את זה אתה ...
(מדברים יחד)
משתתף בדיון ... :יש הורים בחוץ ,יאללה.
שרי סלע – חברת מועצה :אז אני אקריא אותו ,מועצת העיר
יבגני מלמוד – ס/מ"מ ראש העיר :פרומה ניתן להעלות הצעה ...
(מדברים יחד)
משתתף בדיון :אנחנו רוצים להצביע ,גם זה אסור לנו?
עופר בביוף – חבר מועצה :יש מקורות תקציביים  ...יש מקור תקציבי
(מדברים יחד)
משה סיני – ראש העיר ... :רגע ,דקה ,זה לא עניין ,חברה מספיק עם הוויכוחים האלה,
סליחה
משתתף בדיון :זה לקבל אחריות על הנושא
משה סיני – ראש העיר :סליחה חברים וחברות ,פרומה סליחה היועצת המשפטית תביא
עוד פעם את העניין ,סליחה אני כבר אומר ,על פי חוות הדעת של היועצת המשפטית זו
החלטה שמבחינתנו לא מחייבת ,היא לא חוקית כי היא לא באה לידי הגזבר ולידי ראש
העיר .בבקשה
משתתף בדיון :תעלו עוד פעם  ...שרי,
שרי סלע – חברת מועצה :ההחלטה שתיפול פה בעקבות הבעד
(מדברים יחד)
אבינועם טובים – חבר מועצה... :היועצת המשפטית אומרת שזה לא תקף בשביל מה
להעלות?
משתתף בדיון :תעלי,
אבינועם טובים – חבר מועצה :את עושה צחוק מעצמך ,הוא אומר לך היועצת המשפטית
שזה לא תקף ,את עושה מאתנו בדיחה ליד האנשים האלה ,תרדי מזה בואי נמשיך הלאה.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אבינועם אני חולק עליך כי אני רוצה להגיד לך משהו ,אנחנו
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פה ,תן לי רגע ...זו אמירה שלנו כחברי מועצה ,זה שראש העיר לא רוצה ,זו דעתו .אני יכול
להביא גורם מקצועי שיגיד הפוך.
(מדברים יחד)
משה סיני – ראש העיר :חברים יש אנשים בחוץ ,אנחנו רוצים ...סליחה רבותי ,מה שאתם
רוצים תעשו ,עופר בביוף ושרי סלע תעלו מה שאתם רוצים.
שרי סלע – חברת מועצה :מועצת העירייה מאשרת מימון תוספת סייעת לכל אחד מגני
הילדים בהם ילמדו בשנת הלימודים הבאה ילדים משכבת גיל
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :אני לא כתבתי כלום
שרי סלע – חברת מועצה :אז תכתבי בבקשה .את מזכירת המועצה .מועצת העירייה
מאשרת מימון תוספת סייעת
אבינועם טובים – חבר מועצה :את סתם עושה צחוק מעצמך
שרי סלע – חברת מועצה :מעבר
אבינועם טובים – חבר מועצה :אמרו לך שזה לא חוקי
משתתף בדיון :אתה מוכן בבקשה להשתיק ...
אמיר פוריאן – חבר מועצה:

אתה תירגע ...עוד כמה  ...מהחברה שיצביעו בשבילך מעלה

את זה ,זה סתם חבל על הזמן
שרי סלע – חברת מועצה :מועצת העירייה מאשרת מימון תוספת סייעת מעבר לסייעת של
משרד החינוך לכל אחד מגני הילדים בהם ילמדו בשנת הלימודים הבאה ילדים משכבת גיל
 3מימון הסייעות ,זה לא צחוק  ...אתה יכול לא לקבל.
משתתף בדיון :אני מבקש ממך גם את  ...את מתחילה להתווכח עליה ,תגמרי אותה.
שרי סלע – חברת מועצה :מימון הסייעות
רזיאל אחרק – חבר מועצה :מה מפריע לכם אני לא מבין אם זה לא חוקי אז תבקשו ממנו
 ...אני לא מבין נתי אז שיהפוך את זה לחוקי שישים את הכסף,
(מדברים יחד)
שרי סלע – חבר מועצה :מימון הסייעות יבוא על חשבון סעיף אירועי תימן או אם
יימצא סעיף תקציבי חלופי אחר על ידי הגזבר .זו ההצעה וחברי המועצה ,סליחה לחברי
המועצה יש
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יבגני מלמוד – ס/מ"מ ראש העיר :שאלת  ...בלי תלות ב ...העירייה ,ילד אחד...
שרי סלע – חברת מועצה :כן
סיגל שיינמן – חברת מועצה :ילד אחד בגיל  3יהיה לו סייעת ,שרי ,ילד אחד בגיל  3בגן
יהיה לו סייעת ...אני שואלת
שרי סלע – חברת מועצה :היה לך  8חודשים ...
סיגל שיינמן – חברת מועצה :אני שואלת שאלה תגידי כן או לא,
שרי סלע – חברת מועצה :היה לך  8חודשים
סיגל שיינמן – חברת מועצה :אני שואלת שאלה תגידי כן או לא,
שרי סלע – חברת מועצה :זו האחריות שלי
סיגל שיינמן – חברת מועצה :זו האחריות ,זו הרצינות ,ההצעה פופוליסטית ,את מוליכה ...
שרי סלע – חברת מועצה 8 :חודשים משכת אותם
משתתף בדיון :די קבלי את ההצעה שלה...
(מדברים יחד)
שרי סלע – חברת מועצה :אני מעלה את ההצעה שלי להצבעה
(מדברים יחד)
נתנאל בן יוסף אחרק – חבר מועצה :אני מציע לפני ההצבעה ,אני מציע לחברתי שרי סלע
למשוך את זה ,זהו .אני מציע בחברות לשרי סלע למשוך את ההצעה ולא לקיים הצבעה .זה
מה שאני מבקש ,אני מבקש
משתתף בדיון :אני גם רוצה לבקש ,אני גם רוצה להציע משהו שמי שרוצה יצביע.
משתתף בדיון :כמה הצעות אני יכול לקבל...
משתתף בדיון :יאללה הצבעה ,תתחילי אירית תתחילי בהצבעה
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :אני מתחילה בהצבעה ...
משה בן טובים – חבר מועצה :אם ההצעה הזו לבטל מיליון מאתיים מהתימנה רבותי כבר
נסגרו הסכמים עם כל האומנים וזה לא לעניין
(מדברים יחד)
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :אני מעלה את ההצעה של שרי ...
(מדברים יחד)
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משה סיני – ראש העיר :חברים ,חברים ,אני מבקש ,סליחה ,אי אפשר ככה די מספיק אנחנו
רק בנושא הראשון ,חברים ,יש גם מחר ,עוד מעט תזרח השמש ,מספיק .קדימה.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :משה סיני
משה סיני – ראש העיר :אני לא משתתף בהצבעה כי היא לא חוקית
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :לא משתתף .רזי
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אני בעד
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :בעד .ייבגני
יבגני מלמוד – ס/מ"מ ראש העיר :לא משתתף
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :לא משתתף .אמיר
אמיר פוריאן – חבר מועצה :לא משתתף .מרגי
מרגי עוזר – חברת מועצה :לא משתתפת .סיגל
סיגל שיינמן – חברת מועצה :לא משתתפת
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :לא משתתפת .שרי
שרי סלע – חברת מועצה :בעד
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :בעד .אדמוני
יעקב אדמוני – סגן ראש העיר :אותי לימדו כלל ,שיש הלכה  ...לא משתתף
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :לא משתתף .מיכאל
מיכאל מלמד – חבר מועצה :בעד
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :בעד .עופר
עופר בביוף – חבר מועצה :בעד
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :בעד .מתי
מתי יצחק – חבר מועצה :לא משתתף
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :לא משתתף .ארנון
ארנון בן עמרם – חבר מועצה :נגד
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :נגד .משה בן טובים
משה בן טובים – חבר מועצה :נמנע
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :נמנע .נתי
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נתנאל בן יוסף אחרק – חבר מועצה :לא משתתף
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :לא משתתף .אבינועם
אבינועם טובים – חבר מועצה :לא משתתף
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :אוקי חברים
עופר בביוף – חבר מועצה :יש רוב בכל מקרה להצעה
(מדברים יחד)
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :אין רוב
שרי סלע – חברת מועצה :יש רוב ... ,השתתפתם בהצעה ,יש רוב
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :זה לא משנה,
עופר בביוף – חבר מועצה :זה החוק ,היא חייבת לאמץ החלטות של המועצה זה החוק
שרי סלע – חברת מועצה :יש רוב
(מדברים יחד)

החלטה מס' 3
הצעה להוספת נושא לסדר היום של חברי המועצה :עופר בביוף ושרי סלע
בנושא  :תוספת כ"א לסייעות לגני הילדים בשכבת גיל שלוש
החלטה  :מליאת המועצה מאשרת מימון תוספת סייעות ,מעבר לסייעות של
משרד החינוך לכל אחד מגני הילדים בהם ילמדו בשנה"ל הבאה ילדים
בגילאי שלוש.
מימון הסייעות יבוא ע"ח אירועי התימנה או אם ימצא סעיף תקציבי חלופי
אחר ע"י גזבר העירי יה .
בעד  ) 4 ( :רזיאל אחרק ,שרי סלע ,מיכאל מלמד ,עופר בביוף.
נגד  ) 1 ( :ארנון בן עמרם.
נמנע  ) 1 ( :משה בן טובים.
לא משתתפים בהצבעה  ) 9 ( :משה סיני ,יבגני מלמוד ,אמיר פוריאן ,מרגי
עוזר ,סיגל שיינמן ,יעקב אדמוני ,מתי יצחק ,נתנאל בן יוסף אחרק,
אבינועם טובים.

הסעות תלמידים/ות בוגרי כיתות ח' בבתיה"ס בחינוך התורני
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משתתף בדיון :יש פה הורים שמחכים...
עופר בביוף – חבר מועצה :הרבה פעמים אני אראה לך שלא דנו ...
משתתף בדיון :מי מחכה?
משתתף בדיון :אבל להורים יש ילדים או שאין ילדים
משתתף בדיון :בטח שיש להם ילדים
משתתף בדיון :אבל יש גם  ...למבוגרים זה אותו דבר
מיכאל מלמד – חבר מועצה :לא לא אנחנו במועצת העיר האחרונה  ...שמביאים פה לדיון.
אני רוצה לדיון תרבותי בעניין  ...לעלות את ...
משה סיני – ראש העיר :אין דבר כזה עם כל הכבוד מיכאל אני שמעתי את דבריך ,יש ...
ילדים הלכנו לקראת ההורים ,עכשיו נמצאים פה רק אנשים מבוגרים ...
מיכאל מלמד – חבר מועצה :יש פה הורים צעירים שיש להם ילדים ...
משה סיני – ראש העיר :זה מחוץ לסדר היום,
עופר בביוף – חבר מועצה :אבל לא מימשו את זה מרגי ,הייתה החלטה וראש העיר לא
מימש אותה.
מרגי עוזר – חברת מועצה ... :הסעות...
עופר בביוף – חבר מועצה :תקשיבי ,זה בדיוק  ...העירייה אחר כך תביני למה זה עולה עוד
פעם .החלטות מועצה לא מסתיימות.
(מדברים יחד)
משה סיני – ראש העיר :חברים אנחנו רוצים להמשיך על סדר היום  ...בבקשה אבי
קמינסקי בוא תיכנס ,אבי .בבקשה מיכאל
מיכאל מלמד – חבר מועצה :אנחנו קיימנו דיון בישיבת מועצת עיר הקודמת משה סיני,
והעלינו את נושא ההסעות .נושא ההסעות כידוע לך נושא ההסעות של החינוך התורני זה
מספר שנים רב לא קיבל פתרון שראוי ועל פי חוק והעלינו הצעה לסדר על ידי חברי מועצה,
קיימנו פה דיון פורה מאד ,קיבלת תמיכה מלאה מכל חברי המועצה לתת לפה לישיבה הבאה
פתרון ומימון ובדיקה של אגף החינוך תורני כמה ,בכמה עלויות מדובר .בפועל הנחית את
סגן ראש העיר שלך מר יעקב אדמוני לתת פתרון
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משה סיני – ראש העיר :שלנו ,לא שלי ,שלנו ,בוא ניתן כבוד אחד לשני
מיכאל מלמד – חבר מועצה:

שלנו ,לא יודע אם שלי ,של העיר והנחית אותו לפתור את

הבעיה .יצאת בכתבה בעיתון מוקד ,אתה מפרגן לו והוא מפרגן לך שפתרת את הבעיה
והורים התקשרו אלי שוב ואמרו לי תשמע קיבלנו מכתב ממר יעקב אדמוני הביתה על סדר
של מסלול ההסעות שייצא באיזה רחובות הוא יעבור ומאיפה יצא ולאן הוא יחזור ,ואת
הפתרון הוא ,הפתרון הוא רק לכיוון אחד ,זאת אומרת התעלמת לצערי .אני מקווה מאד
שבישיבה הזאת כן תיתן פתרון להחלטת מועצת העיר כשאנחנו העלינו את ההצעה וגם אתה
לדעתי תמכת בהחלטה הזו והנחית את יעקב אדמוני לפתור את הבעיה בכיוון אחד לפי ראות
עיניו .אני מבקש ממך
משתתף בדיון :תסביר ,תסביר מה זה בכיוון אחד
רזיאל אחרק – חבר מועצה :מה זה טרנספר ,תלכו ואל תחזור
מיכאל מלמד – חבר מועצה :יש כיוון אחד הלוך
משה סיני – ראש העיר ... :את דבריך
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אני מכבד
משה סיני – ראש העיר :חזור בך מהמילה טרנספר
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אני לא חוזר ,לא חוזר בי
מיכאל מלמד – חבר מועצה:

גם לפתרון הזה שנתתם אני לא אם אתה יודע מה יעקב

אדמוני נתן ,אם בשתוף פעולה ,בוא נימנע ב ,אתה יודע שבכביש הזה
משתתף בדיון :איפה מחזיקת תיק החינוך?
מיכאל מלמד – חבר מועצה :אתה יודע שבתיכון רננות אפיקים בפתח תקוה יעקב אדמוני
נתן פתרון שיסעו בכביש מכבית אתה בטח יודע איפה זה ובאמצע הכביש המהיר הזה ישנו
איזה שהוא מפרץ ,שביל ובהם הם יחצו את הכביש ,את השביל הזה עד לבית הספר .בשביל
הזה יש אתר בנייה ,יש פועלים זרים או ערבים אני לא יודע מה יש שם כאשר אני יודע שעל
פי חוק הסעה צריכה להגיע למיפתח בי הספר ,לבדוק ולוודא שהתלמידים האלה ירדו
בביטחה ,ואני צילמתי לך פה תמונות אתה רואה נסעתי לשם ,תסתכל על אתר הבנייה
הנחמד הזה ,בחורף יש שמה בוץ ואני לא יודע ,אני לא ידוע כאילו איפה סף הרגישות ואני
לא רוצה להיכנס פה לפוליטיקה ,יתחיל להיות עם כל מיני משפטים בומבסטיים ממך מול
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יעקב אדמוני ,אני מבקש ממך באמת תכנס להחלטה  ...מועצת העיר הקודמת אני מבקש
לדעת מספרים במה מדובר ולאשר את החזור .ואם צריך שהאוטובוס הזה יגיע לבית הספר
אז הוא לא יוריד אותם בכביש מכבית כי ככה לא נוהגים באף ...גם לא בכפרים ערביים לא
נוהגים בצורה הזאת .לכן אני מבקש ממך בוא נהיה עניניים ,תן לי תשובתך בעניין .מבחינתי
לא מדובר במיליונים ,מדובר בטח במאה ,מאתיים אלף שקלים אלא עם בני חלבי יאיר את
עיני נו שהסכומים הם אחרים גם אם זה יותר אנחנו יכולים לקצץ למרות שנעשו הסכמים,
אני לא מבקש מיליון שקל מהתימנה ,או שאתה תמצא את הפתרון ,אני לא מתערב לך
בסיכומים ובראייה שלך לגבי התקציב.
משה סיני – ראש העיר :תודה רבה .אבי אתה רוצה להשיב.
מיכאל מלמד – חבר מועצה :ומשה באמת ,אבי,
משה סיני – ראש העיר :אני לא מנוע ולא אמרתי לך ,נתתי לך להציג את דבריך
מיכאל מלמד – חבר מועצה :משפט אחד ,אל תשלח אותנו למשרד החינוך ,ולמה ,כי פה
החלטנו שאנחנו נממן את זה מהתקציב של העירייה גם אם משרד החינוך לא נותן לך פה
החלטנו כן לתקצב את זה .בסדר? אז אם אבי רוצה לנאום
אבי קמינסקי – מנהל אגף החינוך והנוער :תראו עוד פעם ,אני רוצה לאמר כמה דברים
סביב העניין הזה .הנושא ההסעות הוא נושא מורכב ,נשוא ההסעות הוא יכול להיות רחב
ככל היותר והוא יכול להיות בין הרמה שאפילו נגיד אתה גם שולח גם חזור אז אלף בשעות
חזרה יש מיונים שונים של שעות חזרה כי יש תלמיד אחד שמסיים בשעה שתיים או
תלמידה ,ובשעה שלוש ובשעה ארבע ובשעה חמש ,יש מקרים כאלה ורבים .הנושא הנוסף
שאתה צריך לקחת אותו בחשבון זה מה קורה אם הילד נוסע לטיול שנתי או לגיחה או לכל
פעילות אחרת חבר תית כזו או אחרת ,זאת אומרת יש איזה שהוא משהו בנושא של החזור
שהוא נתון ללוח זמנים מאד מאד מדורג במסגרת בתי הספר .כל נשוא ההסעות בחינוך
התורני אמרתי אותו,
משתתף בדיון :כולל הממלכתי
אבי קמינסקי – מנהל אגף החינוך והנוער :כולל הממלכתי ודאי תיכף ,כל נושא ההסעות
בחינוך התורני כבר אמרתי איך זה עובד ומה זה קורה למרות החלטה של מועצת העיר ,זה
בסדר ,זה לגיטימי לגמרי .זה לא על שולחנה של הרשות המקומית ויותר מכך זה בעצם לנצל
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את שולחנה של הרשות המקומית מכיוון שאותם בתי ספר מקבלים בגין אותם תלמידות
כספים ,כספים.
מיכאל מלמד – חבר מועצה :מה זה קשור להסעה?
אבי קמינסקי – מנהל אגף החינוך והנוער :לא אני אומר את זה כדי שהדברים יהיו ברורים,
על אותם הסעות .זה יוצר ניצול לא פשוט בעניין הזה .בנוסף כך גם פועל החינוך הממלכתי
והממלכתי דתי .זאת אומרת אנחנו בהחלט נותנים את ההסעה באותם מקומות שאנחנו
נותנים הסעה לתלמידים בחינוך הממלכתי דתי אנחנו נותנים הלוך ובחזור כל אחד עובד,
עושה את זה לפי לוחות הזמנים שלו .יש מקרים בודדים במהלך של שנה שאולי ילד אחד
יכול לחזור עם הסעה של חינוך מיוחד או משהו כזה אם אפשר לעזור אנחנו בודאי עוזרים
אנחנו לא נמצאים מנגד .אבל כך אנחנו פועלים ,זאת רמת השירות זאת רמת השירות
שהעירייה מקציבה ככלל לכלל לתלמידי הרשות המקומית בהם גם כמובן תלמידי הממלכתי
דתי ,על זה אני אמון לאורך השנים.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :אני רוצה מילה ,מיכאל ,שנייה
משה סיני – ראש העיר :סליחה אין כרגע ,אדמוני
מיכאל מלמד – חבר מועצה :אני רוצה רק לענות לאבי
משה סיני – ראש העיר :אבל זה לא פינג פונג
מיכאל מלמד – חבר מועצה :זה לא פינג פונג ,באמת נו
משה סיני – ראש העיר :סליחה ,דקה .אדמוני ביקש ,אתה דיברת ,העלית את ההצעה ,אבי
נתן תשוב ה מסויימת ,אדמוני ידבר ,אירית תדבר ,אחר כך תקבל אם תרצה לדבר עוד פעם,
בבקשה
יעקב אדמוני – סגן ראש העיר :בקשר למסלול של ההסעות שדיברנו  ,...מיכאל הזכיר
כעקרון המרחק לפי התמונות זה לא מדוייק אבל זה לא משנה ,בעקרון אם יש שמה איזה
בעיה שאני לא העלינו את הבעיה הזו יכול  ...לכיוון הבית ספר אבל המרחק מהתחנה לשם
זה מרחק של  100מטר 150 ,מטר
מיכאל מלמד – חבר מועצה :זה לא קשור זה ...
יעקב אדמוני – סגן ראש העיר :רגע ,כעיקרון  150מטר זה לא בנות של כיתות א' וב' זה בנות
שהם 15 ,14
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מיכאל מלמד – חבר מועצה :מה זה קשור?
יעקב אדמוני – סגן ראש העיר :ואם יש איזה בעיה נפתור את הבעיה הזאת ,אבל בכל אופן
הנקודה הנקודתית שזה בצומת ורוצים שלא יהיה סיבוב המון לבנות שהראש שלהן יסתובב
לכן היה המחשבה הייתה שפחות שבנות יסתובבו בסיבובים בתוך העיר ושיגיעו בזמן
משתתף בדיון :מה זאת אומרת הראש שלהן יסתובב?
משתתף בדיון :שזה יהיה הרבה סיבובים כי זה קו ...
יעקב אדמוני – סגן ראש העיר :סיבובים
משתתף בדיון :ואז הם יצאו מוקדם
יעקב אדמוני – סגן ראש העיר :אז לכן זה הנקודה הזאת לכן אם יש בעיה באמת השביל
שמה לא יתוקן עד שנת הלימודים יכול להיות שאפשר שיעשה סיבוב ,ייכנס בחזרה זה
הנקודה הזאת .דבר שני ,אני קטונתי אבל ויכולנו גם כן שיהיה חזור ,גם כן התלמידות
האלה ,אבל מכיוון שהממלכתי דתי והממלכתי שהעירייה נותנת לגופים מסויימים שלומדים
מחוץ למקום שהיא נותנת הלוך ולא נותנת חזור אז איך אני יכול לאמר לחרדים כן יתנו
חזור ,הלו ואי והיה אפשר לעשות את זה אני הייתי הראשון שקופץ .תודה.
משה סיני – ראש העיר :טוב ,אירית
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :אני רוצה רק משפט ברשותכם ,מיכאל ,אנחנו השווינו
בעצם את ההסעות של החינוך התורני לחינוך הממלכתי והממלכתי דתי בלי שום רגע ,בלי
שום איפה ואיפה למרות ,למרות שהשוני הוא מאד משמעותי ואני ,אמר אבי ,משרד החינוך
מעביר לבתי הספר של התורנים בלבד של הרשתות שיש להם את המיפוי מעביר להם כספים
עבור ההסעות ובתי הספר אמורים לתת להורים את ההסעות .מה שקורה היום הם מקבלים
כאילו כפל תקציבים .הוא השתמש במילה אחרת אני
מיכאל מלמד – חבר מועצה :יתכן שההורים מקבלים ,אנחנו נבדוק את זה
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :שנייה ,שנייה ,אני לא אומרת שהם מקבלים ,יכול להיות
שהבית הספר לא נותן להם בפועל ,לכן הרשות לקחה על עצמה את זה והיא נותנת היום
לתלמיד ות האלה את ההסעות גם לפתח תקוה גם לבני ברק כמו החינוך הממלכתי
והממלכתי דתי .לגבי המסלול ,מיכאל אפשר לשנות אותו ,המסלול זה לא קודש ואם יש
בעיה ואפשר לקצר ,להאריך זה באמת נתון לשיקולים ש ...אז באמת אם יש בעיה אנחנו
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נתקן אותה .אבל אני חושבת שהבשורה היא בשורה טובה להורים שיושבים פה שבאמת
יהיה לילדים מ 26-לאוגוסט הסעה בבוקר ואמרתי שוב לאלעד זה מראש היה גם בשנה
קודמת הוספנו את פתח תקוה והוספנו את בני ברק .אני חושבת שזה בשורה של חברי
המועצה להורים
מיכאל מלמד – חבר מועצה :אני אתחיל מסוף דברייך ,לגבי המיפוי היום רק אלעד במיפוי,
נכון?
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :נכון
מיכאל מלמד – חבר מועצה:

ייתכן ועיריית אלעד או הבית ספר באלעד נותן להם כספים

בחזרה .בסדר ,זה נושא שאנחנו נבדוק .עכשיו ,מה גרוע ,שאתם עדיין לא יודעים אם הכסף
הזה כן ניתן להם או לא ניתן להם .זאת אומרת ,שנייה רגע,
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :אני אומרת שניתן לבית הספר
מיכאל מלמד – חבר מועצה:

תני לי לדבר .זאת אומרת שאם מבקשים ומחליטים במועצת

העיר לעשות בדיקה אמיתית של העניין אתם לא בודקים אם קיבלו או לא קיבלו .דבר נוסף,
אני אתמול צריך ללכת את איתי ,אני צריך ללכת לשם פיזית ,לצלם את האתר בנייה הזה,
זה אומר שגם פה הקלתם ראש ולא בדקתם איך האוטובוס הזה נוסע ,איפה הוא מוריד
אותם ,זאת אומרת שהדברים נעשים בצורה שלומיאלית ,תסלחי לי על המילה .עכשיו,
מגדיל אבי קמינסקי ואומר שהוא נותן הסעות לממלכתי .לממלכתי דתי לממלכתי יש פתרון
בעיר ,דברנו על זה ולהפסיק להטעות את התושבים פה ואת האנשים שיושבים פה .לתורני
אין פתרון בעיר .זאת אומרת שעיריית ראש העין צריכה לדאוג להם על פי חוק ,אנחנו בסוף
ניגרר לבית משפט על פי חוק להסעה ,לאגרת חינוך הלוך וחזור .עכשיו עוד יותר אני אגיד
לך ,אמר אבי שישנה בעיה בחזור ,ישנם ילדים שמסיימים בשעה כזאת ,ישנם ילדים
שמסיימים בשעה אחרת ,מישהו עשה בדיקה ,אולי  40 ,30 ,20ילדים מסיימים באותה שעה,
זאת לא סיבה לא לאשר.
אבי קמינסקי – מנהל אגף החינוך והנוער :רק אחרי החגים יודעים
מיכאל מלמד – חבר מועצה :עכשיו לגבי טיול תאמיני לי שההורים פה יוותרו לכם על הטיול
השנתי וידאגו שהתלמידה תחזור לבד ,לא כל מה שאני מעלה פה אני רק מסביר לך
שהדברים נעשים בצורה חלמאית ,בצורה שלומיאלית לא מתוך רצון אמיתי לפתור את
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הבעיה .עכשיו אם החוק כן אומר שילדי החינוך התורני צריכים את ההסעה אני מבקש
לקיים את לשון החוק.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :אז אני אענה לך.
מיכאל מלמד – חבר מועצה :תדייקי בדבריך כי בדקתי את הדברים
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :אני אדייק בדברי כמו שאני מדייקת כל הזמן למרות שלא
תמיד אתה מקבל את דבריי .הילדים שיוצאים בממלכתי מחוץ לעיר הם ילדים שלא
מתאימים לבתי הספר הזה ,אין להם בעצם פתרון בעיר
מיכאל מלמד – חבר מועצה :ועדות השמה ,זה ועדת השמה?
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :לא רק אבל זה ילדים שלא מתאימים לבתי הספר בעיר
ולכן זה כמו שאין להם בעצם פתרון אותו דבר כמו לחינוך התורני.
מיכאל מלמד – חבר מועצה :יכול להיות שגם להם צריכים לתת חזור
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :לכן ,עכשיו הדבר הנוסף אתה לא מחוייב להסעה ,לא
מחוייב להסעה .משרד החינוך מקצה מחיר לכרטיס ואנחנו נותנים רק בהלוך יותר כסף
מאשר לכרטיס הלוך ושוב .העירייה יכולה באותה מידה והנה רחבעם פה לתת להורים מחיר
כרטיס של חודשי חופשי זה מה שמחייב החוק ולתת להם וזה עלות שלנו הרבה יותר גבוהה
מאשר לתת להם את הכסף הזה .אז היא לא מחוייבת בהסעה היא מחוייבת באותו תשלום
מיכאל מלמד – חבר מועצה :אז את רוצה לתת להם תשלום חזור
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :לא ,אני אומרת שלא
מיכאל מלמד – חבר מועצה :למה לא?
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :התשלום של הלוך ושוב אנחנו כבר נותנים בבוקר
ומוסיפים על זה עוד כסף.
מיכאל מלמד – חבר מועצה :איך אבל אין להם פתרון בחזור ,את אומרת לי שאת משלמת
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :כמו בממלכתי וממלכתי דתי
מיכאל מלמד – חבר מועצה :סליחה ,את אומרת לי שאת מוציאה
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :ההסעה בבוקר עולה יותר מאשר הכרטיס הלוך ושוב של
ההורים וכמו שהממלכתיים מכפר סבא ולהוד השרון הממלכתי הם חוזרים בכוחות עצמם
הילדים אותו דבר התורנים.
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מיכאל מלמד – חבר מועצה:

אני יודע שהחוק אומר דבר פשוט ,כל עירייה צריכה לדאוג

לבית ספר למסגרת בית ספר לימודית לכל ילד ואם פה עכשיו בחוק מגודר בראש העין זה עד
כיתה י' העירייה הזאת צריכה לפתור את הבעיה של הלוך וחזור .עכשיו אם אתם תרצו
לתקצב את זה ,מדובר ב 200 ,100-אלף שקלים אז הבאנו איזה פתרון ,אם לא אני אקח עם
ההורים האלה לצערי אתם תגררו אותנו ,נעשה תביעה ייצוגית ,ניקח עורך דין ונגיע לבית
משפט.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :מילה ,רק באמת לחדד את הדברים שלך חוק חינוך חובה
זה עד י' ואנחנו נותנים גם עד יב'
מיכאל מלמד – חבר מועצה :ואני אחדד את דברי ואני אומר לך שגם בראש העין זה יגדל עד
יב'
(מדברים יחד)
משה סיני – ראש העיר... :משה בן טובים ...
משה בן טובים – חבר מועצה :נאמר פה למעשה ,אני מבין שלא צריך לפתוח תקדים כלומר
זה לא קיים בחינוך הדתי ולא קיים ב ...עכשיו אני שאלה פשוט את אבי ,האם התקציב של
החינוך של הדתי והחרדי זה אותו תקציב ,זה אותו אחד לאחד ,זה אותו תקציב? אני כמה
שזכור לי זה לא אותו תקציב מבחינת .לכן אני אומר במקרה הזה ,לא זה כן
(מדברים יחד)
משה בן טובים – חבר מועצה :רגע ,אני מדבר על המצ'ינג שלי ,ההשתתפות שלנו ,האם זה
אותו דבר? זה אותו דבר? זה לא אותו דבר
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :אותו דבר ,אותו דבר
משה בן טובים – חבר מועצה :אבי לא עונה ,את עונה במקומו ,אבי לא עונה
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :אבי לא צריך לענות
משה בן טובים – חבר מועצה :לכן אני אומר אם יש פה מקום ולא צריך להתייחס לדתי
הלאומי או לדתי הלאומי או לחילוני ,צריך פה להתייחס נקודתית למקרה הזה ואם יש
אפשרות פה ואכן לתת להם מענה גם לחזור אז לתת להם גם לחזור.
משה סיני – ראש העיר :כן בבקשה עופר
עופר בביוף – חבר מועצה :אני מיכאל ,אני מעלה סוגייה מסויימת שמטרידה אותי עכשיו
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בשולחן בלי קשר למה שמיכאל אמר כרגע .בהחלטה הקודמת קיבלנו שנקבל היום נתונים
גם מספריים וגם תקציביים כדי שנבין .שניה רגע ,חבל שהנתונים לא מוצגים לפני חברי
המועצה שנייה אחת אתה זוכר בעל פה אבל אנחנו חברי מועצת העיר שנקיים החלטה של
המועצה עצמה שאנחנו החלטנו
יעקב אדמוני – סגן ראש העיר :זה לא היה בדיונים ... ,היה בדיון אז לא הביאו את החומר
אבל אני זוכר בעל פה
עופר בביוף – חבר מועצה :שנייה ,רגע ,אדוני ראש העיר ,שנייה ,מיכאל ,אני רוצה להבין
נקודה שזה גם קשור לנושא שניהלנו קודם על נושא של הסייעות .התקבלה החלטה
שמבצעים הסעות ואני מברך עליה .בסדר מברך עליה באמת .ופה כתוב שגם יש היבטים
תקציביים ואני מבין שיש מצ'ינג של העירייה .למה לא עולה לדיון היום ואישור כי אמרו
עקרונית שכן אבל לא עול ה לדיון ואישור סעיף תקציבי שמוסיפים כסף לטובת ההסעות
האלה .אולי זה רק באויר ואם זה לא באויר אדוני ראש העיר למה לא שמת את זה על
השולחן אוקי .למה לא שמת ,ביצעת פעולה ואישרת הסעות שאני מברך עליהם בלי שיש
אישור של המועצה וועדת כספים?
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :זה במסגרת סעיף הסעות שקיים במסגרת התקציב
עופר בביוף – חבר מועצה :אני לא יודע ,אני לא יודע
מיכאל מלמד – חבר מועצה:

כל ההחלטות שקיבלתם הם לא חוקיות

עופר בביוף – חבר מועצה :ואת אומרת קודם שסייעות לגני ילדים ההחלטה שקיבלנו לא
חוקית ולא תקפה ,חברה זה פארסה.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :קודם כל נראה לי הזוי שמורידים ילדים באיזה מפרץ בכביש
מהיר ואומרים להם תכנסו בשביל ,כשאני רואה את התמונות האלה אני ...
יעקב אדמוני – סגן ראש העיר :זה לא מדוייק.
מיכאל מלמד – חבר מועצה :מה זה לא מדוייק ,זה מדוייק
(מדברים יחד)
משה סיני – ראש העיר :תן לו לדבר הוא הוא יסיים אתה תדבר.
מיכאל מלמד – חבר מועצה :אני לא מבין מה זה  ...בכלל ,מה זה כיתה א' כיתה ב' ,אתה
מוכן שהילדה שלך תלך באתר בנייה מלא ערבים ,מה אתה מזלזל בעניין ,מה אתה מקל
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ראש?
משה סיני – ראש העיר :רזי בבקשה
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אדמוני בהמשך למה שהתפרצת הפרעת לי אתה יכול להגיד לי
אם זה נכון שהן יורדות במפרץ או לא?
יעקב אדמוני – סגן ראש העיר :זה לא מפרץ
מיכאל מלמד – חבר מועצה :לא בטיחותי
רזיאל אחרק – חבר מועצה :הם עוברים ,רגע סליחה ,הם עוברים דרך ,סיני הוא הפריע לי
אני אשאל אותו שאלה ,הם עוברים דרך אתר הבנייה הזה?
יעקב אדמוני – סגן ראש העיר :היה שמה שביל ואם עכשיו הרסו את השביל הזה לא ידענו
מזה...
(מדברים יחד)
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אתה אומר בעצם אנחנו שולחים את הילדים ...אני רוצה פשוט
להתמקד בתהליך של העבודה ועבודות המטה שסיני עושה עם הגורמים המקצועיים שלו
באופן שיטתי .אני אמשיך הלאה אני עוד לא סיימתי .הדבר השני אחרי שאתה מעביר אותם
דרך השביל דרך אתר בנייה שמיכאל מלמד צריך לנסוע בשביל לצלם שזה חמור שאתה לא
עושה את זה ,זה הציבור שלך .ואני אמשיך את מה שאמר מקודם חברי ,אמר פה רגע ,רוצים
לתת לך כסף למה אתה לא לוקח ,זה הציבור שלך .אבל אני אמשיך משמה ואני אשאל
שאלה מקצועית ,אבי ,כמה תלמידים כאלה צריכים הסעה בבוקר ,מספרים תן לי ,תן לי
שנייה
אבי קמינסקי – מנהל אגף החינוך :של מה החינוך הממלכתי ...
רזיאל אחרק – חבר מועצה :כן כל ההורים שיושבים פה ,החינוך הממלכתי שאנחנו דואגים
להם להסעות ,כמה תלמידים כאלה יש,
משתתף בדיון :התורני ,לא לדייק
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אני מדבר על כל מי שקיבל אישור ללמוד בחוץ
אבי קמינסקי – מנהל אגף החינוך והנוער :כמה תלמידים יש?
אירית נתן – מנכ"לית העירייה152 :
משתתף בדיון :כל העיר?
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רזיאל אחרק – חבר מועצה :לא ,לא ,התורני
בני חדד – מנהל מח' הסעות :התורני  ,60בין  50ל 60 ,60-בנות
רזיאל אחרק – חבר מועצה :תקשיב לי אבי ,ה 60-האלה ,אל תפריעו לי רגע אני מנסה
למצוא פתרון .ה 60-האלה
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :לא ,לא ,רגע ,אני רוצה לתקן אותך בני ,יש לי כאן את
המספרים ,מדובר בסך הכל ב 152-תלמידי חוץ
רזיאל אחרק – חבר מועצה :מה התורנית?
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :בנות
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אני מדבר על התורנים
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :תורנית  ...וסליחה ,שיש לי כמה שנים ,שנתון תש",...
סה"כ 152
(מדברים יחד)
בני חדד – מנהל מח' הסעות :לא את טועה ,לא בהסעות ,הסעות ,הסעות זה  ...60בהסעות
זה  60בנות שנוסעות לפתח תקוה ,בני ברק,
רזיאל אחרק – חבר מועצה :כשתחליטו כמה ילדות יש תגידו לנו
בני חדד – מנהל מח' הסעות :אני אומר לך
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אם הייתם מביאים לנו פה את הניירות היינו רואים
יעקב אדמוני – סגן ראש העיר :זה לא עלה לדיון היום ,זה לא עלה לדיון ,אתה מקבל נתון
רזיאל אחרק – חבר מועצה :מה נתון ,אני מקבל  60או  ,150אז כמה הנתון?
יעקב אדמוני – סגן ראש העיר :נתון  60שנוסעות לפתח תקוה שמגיע להם הסעה לפתח
תקוה ,בני ברק  60בנות
רזיאל אחרק – חבר מועצה :יפה .כמה ,איך הגעת אירית ל ,150-מה זה ה150-
יעקב אדמוני – סגן ראש העיר :זה
רזיאל אחרק – חבר מועצה :תן לאירית על תענה לה ,שאלתי אותה
יעקב אדמוני – סגן ראש העיר :בוא אני אגיד לך ,זה כוללן
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אבל מה אתה עונה במקומה
יעקב אדמוני – חבר מועצה :זה כולל ...
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רזיאל אחרק – חבר מועצה ... :אל תפריע לי ,סיני אני מבקש ,סיני אני יכול לדבר,
יעקב אדמוני – סגן ראש העיר :זה כולל בנות אלעד,
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :רגע,
רזיאל אחרק – חבר מועצה :מה אני שואל שאלה כולכם קמים מהכסאות,
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :שניה ,אני אגיד לך ,אני אגיד לך איפה האי הבנה.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :טוב
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :יש לנו  152כמו שאמרתי זה המספר .מה שאדמוני,
המספר של הבנות שלומדות מחוץ לעיר .אלעד ,פתח תקוה ובני ברק
רזיאל אחרק – חבר מועצה :מצוין.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :מה שאמר רגע תנו לי לחדד .מה שאמר הרב אדמוני הוא
הוריד את אלעד כי אלעד הייתה להם הסעה מראש .לאלעד יש  73הם באלעד לכן הוא הגיע
לסביבות ,מאחר ואלעד היה כבר בשנה שעברה אז כאילו הוריד אותם .אני מדברת על 152
אלעד ,פתח תקוה ,בני ברק.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :יפה ,יש לנו  60ילדים לפתח תקוה ובני ברק
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :שצריך להוסיף כן.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :צריך להוסיף .עכשיו נראה לי הזוי ששולחים ילדים ולא
מחזירים אותם .עכשיו אם היינו שולחים אותם ,תנו לי לסיים רגע ,אם לוקחים אותם
באוטובוסים של  50ילד נכון זו בעייה להתחיל לחכות לכל אחד אבל אם היית לוקח את ה-
 60ילדים האלה שמחולקים כולה ל 2-בתי ספר ,לוקח מיניבוסים
משתתף בדיון 4 :בתי ספר
רזיאל אחרק – חבר מועצה 4 :בתי ספר
יעקב אדמוני – סגן ראש העיר 8 :בתי ספר
רזיאל אחרק – חבר מועצה 8 :בתי ספר 10 ,בתי ספר ,תן לי לסיים .אני יכול להציע משהו
(מדברים יחד)
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אני רוצה לא נותנים לי.
משה סיני – ראש העיר :תציע ,מה אתה רוצה להציע?
רזיאל אחרק – חבר מועצה :טוב שקט ,אני יכול לדבר .יש לך  60בנות ,אפשר לעשות הסעה,
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תצא כל חצי שעה אוטובוס קטן ,הלא לא יכול להיות שילד אחד גומר ב 1-בצהרים והשני
גומר ב 8-בערב ,טווח הסיום של לימודים הוא שעה ,שעה וחצי ,בשעה וחצי עושים  3 ,2נגלות
של מיניבוסים קטנים ובזה נגמר הסיפור.
משתתף בדיון :אתם גם לא יודעים
רזיאל אחרק – חבר מועצה :רגע ,אתה לא מושך את זה .אם היית מביא לי פה את הנתון,
אומר תשמע יש לי  30בנות בבית ספר כזה 20 ,בנות בבית ספר כזה 10 ,בנות בבית ספר כזה,
אז יודעים צפי של שעות ,תכנית ראשונה עד החגים מתי מסיימים ,משנים את התכנית
לקבוע אחרי החגים אנחנו מכירים את זה אנחנו לא נולדנו אתמול ,אנחנו גם חברי מועצה
אנחנו גם הורים לילדים ואנחנו מכירים פה את כולם .אז אי אפשר ,אני לא חושב ,לא נכון,
אסור להשאיר את הילדים האלה ,זה לשלוח אותם ,זה טרנספר ,אני שולח אתכם אל תחזרו.
מה זה  ...אני לא מחזיר אתכם ,לקחת אותם ,תחזיר אותם .תמצאו את הפתרון אתם,
תמצאו אתם את הפתרון ,אתם אנשי המקצוע ,כמה ילדים יש בכל שעה אז בשעה אחת וחצי
ייצא מיניבוס של  10או מונית מצידי ,בשעה  3תצא עוד  ...של  10אנשים ,תעשו איסוף.
כשהוא עושה את האיסוף גם ככה הם מחכים ,זה לא שהם מחכים הילדים והם בתוך בית
הספר...
משה סיני – ראש העיר :טוב .שרי סלע ואחר כך ההורים ואנחנו מסכמים ומרגי ,סליחה,
חברים אנחנו עכשיו אנחנו קובעים את סדר הדוברים וזהו .שרי ,מרגי ,נציג ההורים ואני
מסכם .בבקשה.
שרי סלע – חברת מועצה :הנושא הזה והאמירות כאן סביב השולחן מזכירים את הדיון של
קודם שאנחנו בעצם צריכים לדון במדיניות ולא מה אנחנו מקבלים או לא מקבלים ממשרד
החינוך וזה יעביר אותי בהמשך לדיון על תחבורה ציבורית ובכלל הסעות תלמידים .השאלה
שצריכה להישאל סביב השולחן היא מה אנחנו רוצים לעצמנו ,איזה איכות אנחנו קובעים
לעצמנו ,זו השאלה ,לא רלבנטי לחלוטין מה נותנים או לא ,מה נותנים ,רלבנטי מה אנחנו
רוצים ומה הדלתה שאנחנו מוכנים להשקיע וזו השאלה .כבר התקבלה ,התקבלה כבר
ההחלטה בישיבה הקודמת
משה סיני – ראש העיר :שמה?
שרי סלע – חברת מועצה :מה שלא התקבל כבר היה צריך להיות עכשיו
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משה סיני – ראש העיר :לא ,אבל אני רוצה לחדד
שרי סלע – חברת מועצה :לא סליחה
משה סיני – ראש העיר :מה ההחלטה שהתקבלה ,את יכולה לחזור עליה
משתתף בדיון :הסעות
משה סיני – ראש העיר :לא ,לא ,לא ,אל תפריע ,אל תעזור לה ,מה ההחלטה שהתקבלה.
אמרת שהתקבלה החלטה בישיבה הקודמת .בבקשה תגידי לי מה
שרי סלע – חברת מועצה :אתה מוכן לעזור לי להקריא
משה סיני – ראש העיר :לא ,לא,
שרי סלע – חברת מועצה :מזכירת הועדה ,את מוכנה להקריא את ההחלטה? אני לא רוצה
(מדברים יחד)
משה סיני – ראש העיר :תקריאי לי מה ההחלטה ,בבקשה ,מה ההחלטה?
שרי סלע – חברת מועצה :אני אלך בכל אופן מהסוף .ההחלטה
משה סיני – ראש העיר :תקריאי את ההחלטה
שרי סלע – חברת מועצה :אתה רוצה שאני אקריא את ההחלטה
משה סיני – ראש העיר :מה אתה עושה ...
(מדברים יחד)
משה סיני – ראש העיר :לא ,אני רוצה להבין כדי לקדם את הדיון
שרי סלע – חברת מועצה :הוא רוצה לבזבז את הזמן
משה סיני – ראש העיר :אני רוצה להבין כדי לקדם את הדיון בדיוק מה ההחלטה
שהתקבלה
משתתף בדיון :אני אגיד לך,
משתתף בדיון :הוא יגיד לך ,מה זה משנה לך הוא יגיד לך זה אותו דבר ,אולי היא לא
זוכרת ,הוא יגיד לך מה
(מדברים יחד)
משה סיני – ראש העיר :רגע עם כל הכבוד ,אתם שואלים פה  200שאלות ,אני שאלתי
שאלה אחת את שרי סלע ,אני מבקש שהיא תענה לי.
שרי סלע – חברת מועצה :אני אענה
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(מדברים יחד)
משה סיני – ראש העיר :אל תעזרו לה .אבל אני רוצה להבין ,היא אמרה בשטף דבריה ,רגע
אני לא מבין את הדבר הזה ,מה קרה לך ,אני שאלתי אותה שאלה ,סליחה ,אל תעזור לה,
שאלתי אותה .אני לא הבנתי אתה סנגור שלה .סליחה אני לא הפרעתי לך ,היא אמרה ...אני
לא זוכר אותה והיא ביקשה ...תזכירי לי את ההחלטה ומפה תמשיכי כדי שאני אדע על מה
את מדברת
שרי סלע – חברת מועצה :מליאת המועצה ,אגב זה הייתה החלטה מספר  2סעיף  3שבסדר
היום ,מליאת המועצה החליטה פה אחד כי עד לישיבת המועצה הקרובה תוכן עבודת מטה
עם נתונים של מ ספרי התלמידים והתלמידות הלומדים מחוץ לעיר כולל היבטים תקציביים,
והנה הגענו לישיבת המועצה ואלמלא מיכאל העלה את הנושא הסעיף הזה לא היה מתקיים.
פעם אחת .פעם שנייה ,אני חוזרת ואומרת שוב הדיון וכל האמירות שנשמעו עד עכשיו הם
אמירות האם אנחנו עומדים במה שמשרד החינוך היקצה או לא ,האם אבי קמינסקי מייצג
את התורני או לא מייצג את התורני .האם אדמוני מתאים את עצמו לחינוך הממלכתי או
הממלכתי דתי או לא ,לא רלבנטי עוד פעם השאלה היא מה אנחנו רוצים לתת לתלמידים
שלנו ,לילדים וכמה אנחנו מוכנים להשקיע .זה הנושא ולשם אתה אדוני ראש העירייה צריך
לכוון את הדיון הזה .כך היה צריך להתקיים הדיון בנשוא הסייעות ,מה צריך להיות ורק
אחר כך להבין אם אפשר לעמוד ביעדים או לא ,כך זה צריך להיות וכך אני מצפה שיהיה
הדיון עוד מעט בנושא הסעות התלמידים וכל התחבורה הציבורית .וזו קריאה לסדר אליך כי
בידך עכשיו לקבל את ההחלטה הנכונה.
משה סיני – ראש העיר :טוב ,עכשיו הבהרת את עמדתך ,הבנתי בדיוק מה הייתה ההחלטה
 ...דבריך ,ועכשיו נעבור לדובר הבא ,ביקשתי שמרגי תדבר .כן.
מרגי עוזר – חברת מועצה :אני מצטרפת ,רציתי ,זה בדיוק מה שרציתי להגיד שבישיבה
הקודמת שדיברנו על הנושא הזה אז אנחנו דיברנו על הסעות לאו דווקא על החינוך התורני
משתתף בדיון :אלא בכלל
מרגי עוזר – חברת מועצה :אלא באמת על בכלל על כל התלמידים
מיכאל מלמד – חבר מועצה :בסוף ההחלטה הייתה רק על החינוך התורני
מרגי עוזר – חברת מועצה :לא
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סיגל שיינמן – חברת מועצה :ממש לא ,אנחנו אמרנו שאם נותנים מענה נותנים מענה לכל
התלמידים
משתתף בדיון :סליחה ,תקרא את הפרוטוקול ,חברים,
מיכאל מלמד – חבר מועצה :אתה אמרת שאתה לא מוכן לפתוח את העניין הזה
משה סיני – ראש העיר :זה לא ויכוח ביני לבינך
מיכאל מלמד – חבר מועצה :מבחינתי אפשר לקרוא לזה ראש העין
סיגל שיינמן – חברת מועצה :יש לנו קבוצות ראשונות של ילדים גם המחוננים שנוסעים,
גם ילדים שנוסעים ולומדים בחוץ,
מיכאל מלמד – חבר מועצה :זה לא הדיון אבל
סיגל שיינמן – חברת מועצה :לא זה בדיוק אותו הדבר
מיכאל מלמד – חבר מועצה :זה לא אותו הדבר
סיגל שיינמן – חברת מועצה :זה אותו הדבר .מדיניות ...
(מדברים יחד)
סיגל שיינמן – חברת מועצה :גם ילדים של החינוך המיוחד
מיכאל מלמד – חבר מועצה:

את משקרת פה בשולחן הזה ,אין לילדים האלה פתרון

סיגל שיינמן – חברת מועצה :אני לא אמרתי שיש אז אני לא משקרת
מיכאל מלמ – חבר מועצה :אז מספיק עם ההצגה הזאת
סיגל שיינמן – חברת מועצה :גם לילדים מחוננים שיוצאים החוצה אין בית ספר
מיכאל מלמד – חבר מועצה :לא ,לא  ,סיגל
משה סיני – ראש העיר :אני חושב שמתבטאים בצורה כזאת במועצת עיר בכלל לא צריך
להגיב .בכלל לא צריך להגיב
מיכאל מלמד – חבר מועצה :אז אל תגיבי
משה סיני – ראש העיר :אל תגיבי בבקשה
מיכאל מלמד – חבר מועצה :תגידי שהתושבים האלה לא מעניינים אותך כי הם מחכים
עוד שעה בחוץ

משה סיני – ראש העיר :התושבים מאד מעניינים אבל כל הנושא של שקר ואמת וכל
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הדברים האלה
מיכאל מלמד – חבר מועצה :אתה אל תטיף ...
משה סיני – ראש העיר :סליחה ,אני לא מטיף לך אני מטיף  ...סליחה עם כל הכבוד
משתתף בדיון :סיני אתה שיקרת פה פעם שעברה עם האשה  ...מה אתה מלמד אותנו ,אתה
אמרת שהוא בא בשכר בהתנדבות אז אתה מדבר על שקרנים
משה סיני – ראש העיר :בבקשה ,כן
נציגת הורים :אירית היקרה ,אני אמא לשתי בנות באלעד וקודם כל אני מברכת על
ההסעות בבוקר זה עוזר לנו מאד וזה מציל אותנו ואנחנו  ...אבל יש לי שאלה אליך ,אם זה
היו בנותייך ,ובסיום הלימודים הם מחכות שם לפעמים שעה ,חצי שעה ,ארבעים דקות,
שיהיה להם אוטובוס ובכלל אין להן תחבורה ציבורית לראש העין ,איפה הן יורדות? בכביש
הראשי בקיבוץ עינת ,בקיץ ,בחורף הן הולכות ברגל את כל הדרך ולא משנה איפה כל אחת
גרה .זה פשוט זה דבר מינימלי אירית ,רגש ,חוק ,דפים ,עזבי את זה רגע בצד ,אין לנו פה,
תני לי עכשיו בית ספר תוך שנה שנתיים אני אחכה בסבלנות אבל אין משהו באופק ,אנחנו
כבר כמה שנים ככה ,מינימלי ,רגש ,אנחנו בני אדם .עזבו שנייה את כל החוקים ,את כל
התקציבים ,את כל הדברים ובוא נהיה אנושיים .אין לנו פה מענה .אין לנו פה מענה ,אנחנו
 100 ,50בנות ,זהו
משתתף בדיון :תחבורה ציבורית
נציגת הורים :אנחנו  ...אנחנו קשוחים ,אנחנו כסף קטן לפיצוחים ,אנחנו ,על מה אני
מרגישה שאנחנו צריכות לבוא  ...אני שעתיים  ...מחכה ,זה כולנו ככה ,בני ברק קבוצה קטנה
של בנות צריכות לעבור את כל ז'בוטינסקי ,פשוט מזעזע מה שקורה שם בדרכים ,מינימלי,
אנחנו שו מרים על הבנות שלנו כמו על העיניים שלנו ואנחנו מוציאים אותם ככה ...
רזיאל אחרק – חבר מועצה :הרב אדמוני תזרוק אותם בדרך שמה ,תזרוק אותם ,חבל על
הזמן
נציגת ההורים :תעזרו לנו ,זה היפך החינוך שלנו ,זה גם היפך החינוך שלנו יש לנו דרך
מסויימת ,אנחנו פה פורצים כל גבול הם מוציאים אותם ככה ,אז שלום על ישראל ,אז בוא
נוריד את הכל  ...תעזרו לנו בבקשה .וגם זו אחריות הבנות שלנו אני לא מדברת על טיולים,
אנחנו נסתדר פה ושם ,ואת יודעת מה ,יותר מזה גם המצב הזה שנכון יש דירוג של סוף
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היום ,אני מוכנה וכולם פה מוכנים שהבנות יחכו גם שעה ויעשו שיעורים שם וישחקו שם
ויחכו להסעה בסבלנות ואמא תהיה שקטה בבית ולא שאני לא יודעת בכלל ואם דקה אחת
הם יפספסו את האוטובוס שעה שלמה הם יחכו ועוד יצטרכו לעצור להם בכיוון בכביש ראשי
ולבוא עוד איזה רבע שעה עשרים דקות ברגל ,חורף ,קיץ .בבקשה תעזרו לנו.
משתתף בדיון :יישר כח.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :זה מה שהצעתי ,זה מה שהצעתי הסעה של הסבב ,אני מציע
לקבל אותה .מה?
נציגת הורים :לקראת הבנות העיקר שיהיה הסעות חזור .ההנהלה
רזיאל אחרק – חבר מועצה :ושלא יעברו דרך אתר בנייה.
משה סיני – ראש העיר :שנייה חברים ,דקה ,דקה ,אדמוני אתה רוצה לאמר עוד משהו?
משתתף בדיון :תגיד אני לא  ...אדמוני
יעקב אדמוני – סגן ראש העיר :למעשה ,אלה שלומדות באלעד יש את הבעייה הזאת של
חזור
משתתף בדיון :גם בני ברק
יעקב אדמוני – סגן ראש העיר :רק שנייה אני אומר את המציאות ,איפה הבעיה האמיתית
שנמצאת .באלעד יש את הבעיה של חזור שאליהם כביכול הם יש  2דרכים להגיע לראש העין,
קו  79שיורד בצומת שמה או בקו  276שנכנס עד לרחוב שבזי אבל זה כל
משתתף בדיון :פעם ביום
משה בן טובים – חבר מועצה :פעם ביום ,מה אתה מדבר זה פעם ביום
יעקב אדמוני – סגן ראש העיר :נכון ,זה לא פעם ביום זה  6ביום אבל עוד פעם אני אומר יש
את הבעיה הזאת ולכן האמא שאמרה כביכול שהן מוכנות שמה לחכות שעה ודברים כאלה,
אז צריך לנצל
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אז רגע ,אז למה לא הבאת את זה לדיון במכתב שלך,
יעקב אדמוני – סגן ראש העיר :מה זה?
רזיאל אחרק – חבר מועצה :למה לא כתבת גם חזור?
יעקב אדמוני – סגן ראש העיר :מפני שהייתה
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אתה יודע מה הבעייה גם אז הייתה אותה ,אתה יודע מה
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הבעיה
יעקב אדמוני – סגן ראש העיר :רק רגע
רזיאל אחרק – חבר מועצה :הכתיבו לך את המכתב ,אתה אפילו לא כתבת אותו
יעקב אדמוני – סגן ראש העיר :רק רגע ,מכיוון שאף אחד לא העלה את הבעיה שהבנות
יהיו במקום מרוכז
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אתה צריך לדעת ,אני הצעתי לך קודם ,אתה תעשה את זה נו.
יעקב אדמוני – סגן ראש העיר :אתה לא הצעת.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :הצעתי שיעשו סבב
יעקב אדמוני – סגן ראש העיר :אתה לא הצעת ,אתה לא הצעת
מיכאל מלמד – חבר מועצה :אתה בעד או נגד
(מדברים יחד)
משתתף בדיון :אד מוני ,ההבדל בינך לביני שאני הפסדתי את הסגן בשביל הציבור שלי .אתה
יושב על הכסא מקבל משכורת רק בשבילם תפסיק להיות בובה ,תפסיק להיות בובה,
תילחם ,פתאום אתה מגלה שצריכים ...איפה היית קודם ,אני צריך לעשות את המלחמה
...אתה תקום מהכיסא ותגיד אני רוצה הסעות אם לא אני אתפטר
משתתף בדיון :בדיוק .ככה
משתתף בדיון :למה הוא צריך להתפטר ...תוספות הסעות להגיד זה לא אדמוני
משתתף בדיון :זה רק הוא,
(מדברים יחד)
משתתף בדיון :פוליטיקה ,לא פוליטיקה ,תדאג לציבור שלך
יעקב אדמוני – סגן ראש העיר :לשלי בבקשה ,אתה הראשון שהצעתי אותו ...אתה הראשון
משתתף בדיון :אני העליתי את זה אדמוני לא אתה ,מתי תגיד לי איפה ,תראה לי איפה...
(מדברים יחד)
משתתף בדיון :אדמוני זה לא אישי ביניכם ,זה לא קשור לאף אחד ,בוא נמצא פתרון,
(מדברים יחד)
משתתף בדיון :אדמוני צריך לגבש הצעת החלטה וזהו
משתתף בדיון :כולה  60בנות ,מה הבעיה ,אני לא מבינה
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(מדברים יחד)
משה סיני – ראש העיר :אני לא שומע שום דבר
משתתף בדיון :אני אומרת שאמנם זה לא הנושא העיקרי כאן בדיון אבל זה מאד קשור
לנושא הזה ששמעתי שכנראה שיש איזה שהוא דיון בנושא של קוים אם הם ימשיכו או לא
תיכנס כנראה ,ואני ממש מבקשת לדאוג גם לנו כציבור ,אני למשל לצערי כבדת ראייה לא
יכולה לנהוג וכשאני רוצה לנסוע לאיזה שהוא מקום חוץ מלפתח תקוה אני לא יכולה לנסוע
לשום מקום ,ראש העין קיימת על המפה למעלה מ 60-שנה וזה משפיע גם על הבנות שלנו
שלא יכולות לחזור
משתתף בדיון :צריך לקחת את זה בחשבון
משתתף בדיון 6 ... :שנים נוסעות באוטובוסים מ ...ומאלעד ומאבדות שם לפחות שעתיים
בדרך כזו קצרה שזה לא הגיוני .אז אני ממש מבקשת שזה אפילו שזה לא הנושא עכשיו שאם
בעזרת השם באמת יהיה לנו
שרי סלע – חברת מועצה :זה הנושא בהמשך הערב
משתתף בדיון :לקחת בחשבון אנחנו לא נהיה פה עוד פעם
שרי סלע – חברת מועצה :למה אתם מוזמנים ,זה הערב
משתתף בדיון :שלקחת בחשבון אותנו כציבור גדול ולא לכולם יש מכוניות ...ולפעמים זה
שיקולים אחרים ,והתלמידות שלנו לא יכולות לנסוע ,אז לפחות שיהיה לנו תחבורה הולמת
לבני ברק ,לאלעד ,אני לא מבקשת כבר לירושלים ,כל התחבורה שלנו מתנקזת דרך אלעד,
זה לא הגיוני שאנחנו  60שנה על המפה וחוץ מלפתח תקווה אי אפשר לנסוע לשום מקום .אז
באמת הגיע הזמן שמישהו ידאג לנו כציבור שאפשר יהיה לנסוע לכל מקום בארץ בצורה
נורמלית בלי להגיע ללא יודעת לאן.
משה סיני – ראש העיר :טוב חברה ,בואו נסיים .אני עושה סיכום עכשיו באמת בואו
נתמקד ,בסדר ,קודם כל
יעקב אדמוני – סגן ראש העיר :קו  79במחלף של  2014היה לי ישיבה עם אסי ממשרד
התחבורה בשנת  2014ייכנס משרד ,קו  79ייכנס דרך ראש העין ולכיוון
משה סיני – ראש העיר :זה חלק מעבודת מטה
משתתף בדיון :אסי סוזנה זה המלצה זה לא החלטה

81

פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מן המניין מס'  85/12מיום 12/8/2013

משה סיני – ראש העיר :לא לזלזל באסי ולא לזלזל
משתתף בדיון :אני אמרת הוא חלק מהתהליך הוא לא החלטה
משה סיני – ראש העיר :חברים ,אני דווקא רוצה קודם להתחיל בסוף כמו שאמרה הגברת
הנכבדה שמה ,יש לנו באמת מצוקה בתחבורה בקוי תחבורה אצלנו בעיר ,יש קוים שצריך
להוסיף אותם ,גם ראש העין השתנתה ,גם ראש העין הצרכים שלה גדלו ,היא עיר מתפתחת,
היא גם תתפתח גם בעתיד .אין ספק שצריך לשנות את מפת קוי התחבורה כאן אצלנו בעיר
ואחד הכבישים שאנחנו ניתן עליהם את הדעת זה באמת אותם קוים לבני ברק ולמקומות
נוספים שהציבור כאן שנמצא פה במקום הזה זקוק להם ,ראוי להם ואם זה לא עלה לפני 5
או  6שנים בדיאלוג שהיה אז במקומו ,אגב לא היה כל כך דיאלוג אז ,עם משרד התחבורה
ואנחנו ניסינו לעשות כמה שינויים לא כל כך הצלחנו ,במכרז החדש שייפתח בסוף השנה,
בהתחלת השנה הבאה אנחנו לוקחים בחשבון את הצרכים האלה ואני גם קיבלנו איתותים
חיוביים ממשרד התחבורה יהיה מוכן ללכת בכיוון הזה ואני מקווה שבסיוע של כולם ,של כל
החברה שיושבים פה אנחנו נמצא גם לדברים האלה פתרון .לגבי הנושא שעלה כאן ,שוב אני
חושב שצריכה להיות מודל ודוגמא ,אני אומר לכם ואני אומר לכם את זה באמת מעומק
ליבי כי אני מאמין בזה .לדיאלוג עם הורים ועם תושבים זה לא פעם ראשונה שאתם באים,
אני מאד מעריך שאתם הגעתם לפה ,אני חושב שיש פה הורים שאני רואה אותם כבר פעם
שלישית ורביעית ואני ברור לי לחלוטין שזה כואב וזה מציק ויש דאגות ויש בעיות כי אחרת
לא הייתם נמצאים פה .ואנחנו כרשות מקומית אמורים להיות קשובים גם לבעיות וגם
למצוקות וגם לראות את המכלול הכולל של ההסעות שיש לנו כאן ברשות המקומית של
החינוך הדתי ,הממלכתי דתי ,החילוני והתורני ולהסתכל על זה בראייה כוללת למרות שיש
שוני בין המגזרים ולמרות שחלק מהנושאים של החינוך התורני הם בכלל לא בשליטה של
העירייה ,א לא יש נתיבים מסויימים של העברת כספים ומשאבים שהם בכלל אנחנו לא ברור
לנו בכלל מה קורה שם ואני אומר את זה בלשון המעטה ,אל תעשה לי ככה לא.
מיכאל מלמד – חבר מועצה :זה לא נכון
משה סיני – ראש העיר :סליחה ,זו דעתי בסדר ,דעתך היא אחרת ,בסדר? זו דעתי .ואם כל
זה נערך כאן דיון לפני מספר שבועות ובדיון הזה שמענו גם את המצוקה שלכם ,אני חושב
שההורים פה היו ושמענו אותם והקשבנו להם ,ולאחר מכן הרב אדמוני שאני באמת מנצל
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את ההזדמנות ואני לא עושה כאן שום דבר פוליטי ,סליחה אל תפריעו לי ,אני רוצה לאמר לו
מילים טובות ,הרב אדמוני העלה את הנושא הזה כמה וכמה פעמים ,לא רק השנה הזאת גם
בשנים עברו והנושא הזה נבדק ונבחן והיו בעיות ,סליחה היו גם בעיות מול הרשתות ואנחנו
השנה מאחר והנושא הזה באמת עלה במלוא עוזו ,ניסינו לתת איזה שהוא פתרון
שבראייתנו ,זה לא פתרון המלא וזה לא הפתרון הטוב ביותר אבל במסגרת השיקולים
שאנחנו שקלנו ובראייה של כל ,סליחה ,של כל המגזרים והרצון באמת ליצור שיווין לקחנו
בחשבון את העבודה שאין מסגרת לחינוך תורני לבנות בעיר ראש העין ,לצערי הרב אני אומר
את זה .וזה אחד הנושאים וגם אנחנו מערכת שלומדת ומפנימה וקשובה לצרכים של
התושבים זה אחד הנושאים שפה שמנו על השולחן ואני חושב שאף אחד לא יתנגד לא משנה
אם אתה באופוזיציה או בקואליציה לבוא ולאמר שזה יעד מרכזי בשנים הקרובות להקים
את אותו מוסד חינוכי לבנות שיהיה לתפארת העיר שלנו ,סליחה .וכמו שעשינו והחזרנו
ושיקמנו את האמון של התושבים גם בחינוך הממלכתי דתי שהיה באמת לא במיטבו ואני
אומר את זה בלשון המעטה ואני זוכר מה היה בית ספר תיכון לפיד ואני זוכר מה היה
באולפנה ויש פה חברי מועצה שזוכרים את הבעיות ואת הקשיים והצלחנו בעמל רב
ובדיאלוג עם ההורים ובהשקעת משאבים לבוא ולשפר ולשדרג ולהפוך אותם למוסדות
שבראייתי היום הם תפארת החינוך אצלנו בעיר ראש העין .וכשאנחנו שמים לעצמנו מטרה
אנחנו נדע גם בשנים הקרובות למקד את המשאבים ואת הכיוון הנכון ולעשת את הפעולה
שתביא בסופו של דבר להקמת אותו מוסד לבנות שיהיה פה בראש העין אבל אז כשאנחנו
נשים את המשאבים האלה אנחנו נתעקש אני אומר את זה פה ,נתעקש שהתלמידות ילמדו
פה ולא יהיו יציאות החוצה.
מיכאל מלמד – חבר מועצה :אתה לא צריך להתעקש ,אתה צריך לקיים ...
משה סיני – ראש העיר :סליחה ,אנחנו נתעקש על זה
מיכאל מלמד – חבר מועצה :אם יש מסגרת
משה סיני – ראש העיר :אבל אתה נכנס לדברי ,אתה חוזר על דברי...
מיכאל מלמד – חבר מועצה:

אם תהיה מסגרת זה לא  ...לקבל פתרון ,אין להם מסגרת

אתה חייב לתת להם פתרון.
משה סיני – ראש העיר :סליחה ,זה מה שאמרתי
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מיכאל מלמד – חבר מועצה :הוא עכשיו מורח אותך ,מה עושים השבוע
משה סיני – ראש העיר :אתה מפריע לי,
מיכאל מלמד – חבר מועצה :חזון למועד
משה סיני – ראש העיר :סליחה ,מאחר ואין מסגרת כזו אנחנו בדקנו את המסגרות ואת
הנהלים הקיימים ,מרחב הרישום של הבנות בראש העין הוא אלעד ,נכון,
מיכאל מלמד – חבר מועצה :אנחנו מכירים את זה
משה סיני – ראש העיר :סליחה וגם ההורים יודעים את זה
משתתף בדיון :אבל לא מקבלים ...
משה סיני – ראש העיר :סליחה ,דקה ,דקה ,לגבי בני ברק ופתח תקוה ,משרד החינוך מוכן,
יהיה מוכן ,לא קיבלנו את התשובה ,עוד לא קיבלנו תשובה ,יהיה מוכן להגדיר רק אזור אחד
נוס ף ,כנראה פתח תקוה ולא בני ברק .בני ברק היא בכלל מחוץ לתחום של החשיבה של
משרד החינוך ואנחנו כפופים לנהלים שלו .אף על פי כן ולמרות שלא קיבלנו תשובה נעשתה
כאן עבודה שבאה מצד אחד לקראת ההורים והדאגות שלהם ואמרנו שלפחות  ...כמו
שאנחנו נותנים במגזרים האחרים בבוקר נמצא פתרון להורים גם בפתח תקוה וגם בבני
ברק .וזה הפתרון המיטבי שהוצג על ידי המערכת ונכון שאין בו פתרון חזרה .אבל יש הרבה
פתרונות שלא רצינו ללכת אליהם ,כלומר לתת כרטיס חודשי חופשי גם בבוקר וגם בערב או
בצהרים היה לנו יותר זול מאשר לדאוג רק להסעה בבוקר .סליחה והרשות המקומית באה
ונותנת את ההסעה בבוקר לכל מי שזקוק ,גם בפתח תקוה וגם בבני ברק ,וזה היה הסיכום,
זה היה סיכום שהוא נכון ,זה היה סיכום אני אומר מפנים משורת הדין וזה היה סיכום
משתתף בדיון :אבל עוד פעם ...
משה סיני – ראש העיר :אל תפריעי לי ,וזה היה הסיכום שאנחנו חשבנו ומצאנו לנכון לתת
אותו .אני גם מאמין  ...סליחה ,ואם יש בעיה ואני ...את ההורים אני לא מסתתר מאחורי
שום דבר ,אם יש בעיה בחזור ויכול להיות שיש בעיה אני לא פוסל את זה ,אני שומע כאן את
המצוקה מהשטח .יכול להיות שיש בעיה ,סליחה ,חברים גם יש בעיות דומות במגזרים
אחרים ,אנחנו לא עושים איפה ואיפה והנושא הזה יכול להיפתר במסגרת גם מימון של
ההורים ,אני אומר לכם את זה פה בפנים ,אני לא חושש משום דבר .אם הדאגה היא כל כך
גדולה ואם אתם חושבים שאפשר לרכז את כל התלמידות בהסעה אחת יש גם להורים את
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האפש רות להוציא מכיסם ולשלם את זה כמו שעושים הורים אחרים במערכת החינוך בראש
העין .לא קרה שום דבר.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :איזה הורים ספר לנו
משה סיני – ראש העיר :יש ,יש
רזיאל אחרק – חבר מועצה :איזה הורים ,ספר לנו שאנחנו נדע,
משה סיני – ראש העיר :חברה אני אמרתי את שלי חברים ,ויש מסגרות כאלה .יש למשל
מסגרות של מחוננים שההורים דואגים לחזרה  ...אז רגע אז מיכה עם כל הכבוד ,עם כל
הכבוד ,סליחה חברים אתם יכולים לא לקבל את דעתי זה בסדר גמור ,אני לא כועס עליכם
רזיאל אחרק – חבר מועצה :סיני אבל מאיפה הבאת את הכסף להסעה  ...זה מעניין אותי
משה סיני – ראש העיר :זה מתוך הסעות של הגזבר סעיף הסעות הגזבר מצא את...
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אז אם אתה מעלה את זה ,אם אתה מעלה תכנית תקציבית
משה סיני – ראש העיר :סליחה ,לא מעלה סעיף של ...
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אז איך אתה מעלה
(מדברים יחד)
משה סיני – ראש העיר :חברים עם כל הכבוד ,אני אומר ,סליחה רזי אתה מפריע לי עכשיו.
חברים ,סליחה ,אתה תסביר איך זה במסגרת התקציב הקיים...
רחבעם חיים – גזבר העירייה :סעיפי הצעות הם נמצאים בסכומים גלובליים גם בחינוך
התורני וגם בחינוך ,כאשר גם בשנה שעברה כאשר התחלנו עם אלעד לא הבאנו את זה
לעדכון תקציב כי היה איזה יתרה תקציבית שאפשר היה להשתמש בה ,כנ"ל גם כן עכשיו,
עוד לא הבאנו ,על תשכחו שמדובר רק על חודשיים עד סוף השנה ככה שיש יתרה תקציבית
עבור  2הסעות האלה בהלוך.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :רגע שנייה ,אז אם אתה עכשיו עושה העברה מתקציב מסויים
או לוקח ,רגע רגע,
רחבעם חיים – גזבר העירייה :משתמש באותו סעיף תקציבי
רזיאל אחרק – חבר מועצה :תקציב ייעודי שנועד לאן? כתוב הסעות לאן
רחבעם חיים – גזבר העירייה :כללי
רזיאל אחרק – חבר מועצה :ונשאר שם עודף תקציבי?
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רחבעם חיים – גזבר העירייה :אני אומר...
רזיאל אחרק – חבר מועצה :רגע ,כמה יש ,נגמר הכסף?
רחבעם חיים – גזבר העירייה :מצאתי שם עבור ההסעות האלה...
רזיאל אחרק – חבר מועצה :וזה בדיוק בשביל זה?
רחבעם חיים – גזבר העירייה :זה לא,
רזיאל אחרק – חבר מועצה :לא זה לאל ,זה חשוב ,סיני זה חשוב כי אם זה  ...תקציב ...
את זה לכאן ,שאלתי שאלה כמה כסף ,סיני
משה סיני – ראש העיר . :לצרכים אחרים ,חברה אל ...
רזיאל אחרק – חבר מועצה :עכשיו אני מדבר
משה סיני – ראש העיר :לא ,לא ,לא,
רזיאל אחרק – חבר מועצה :סליחה אדוני ,זה כסף ,זה כסף אתה תענה לי עם כל הכבוד.
משה סיני – ראש העיר :הגזבר ענה לך
רזיאל אחרק – חבר מועצה :הוא לא ענה לי  ...אתה מפריע לי סיני
עופר בביוף – חבר מועצה :תשאל אותו האם זה בדיוק היתרה שנשארה ...
רזיאל אחרק – חבר מועצה :זה לא כסף שלך זה כסף של התושבים ,זה לא שלך
עופר בביוף – חבר מועצה :אז מה הוא שאל אותו שאלה,
רזיאל אחרק – חבר מועצה :שאלה פשוטה ,בסעיף הזה נשאר כסף?
(מדברים יחד)
רזיאל אחרק – חבר מועצה :את זה הבנתי ,השאלה אם נשאר כסף בתקציב או לא
משתתף בדיון :זה סוגייה אחרת אם נשאר או לא
רזיאל אחרק – חבר מועצה :לא אם נשאר אז תחזור,
(מדברים יחד)
רזיאל אחרק – חבר מועצה :תקשיב ,תקשיב ,הוא מצא שם כסף להלוך ,שאלתי אם נשאר
כסף גם לחזור.
(מדברים יחד)
רזיאל אחרק – חבר מועצה :יפה ,בסעיף ההסעות שאלי שאלה ,בסעיף ההסעות יש כסף?
רחבעם חיים – גזבר העירייה :אין לי מושג.
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רזיאל אחרק – חבר מועצה :מה אין לך אתה ,אתה בדקת לפני שנייה ...רוצה לדעת כמה
יש בסעיף הזה כסף
רחבעם חיים – גזבר העירייה :לא יודע
רזיאל אחרק – חבר מועצה :מה אתה לא יודע?
רחבעם חיים – גזבר העירייה :לא
עופר בביוף – חבר מועצה :אתה גזבר ,אתה לא יודע?
רזיאל אחרק – חבר מועצה :מה אתה לא יודע?
רחבעם חיים – גזבר העירייה :לא
(מדברים יחד)
רזיאל אחרק – חבר מועצה :סיני ,אני רוצה לדעת כמה כסף ומאיפה הוא הביא את הכסף,
סעיף תקציבי ,אני רוצה לדעת .מחר אנחנו נבדוק כמה כסף היה שם
משה סיני – ראש העיר :בבקשה מיכאל ,רגע אחרון ואנחנו ממשיכים הלאה.
מיכאל מלמד – חבר מועצה :רציתי לומר לך פה כמה דברים ,כדאי שתתייחס אליהם
ברצינות .מבחינתי התעלמת מקבוצת מועצת העיר הקודמת
עופר בביוף – חבר מועצה :בדיוק
מיכאל מלמד – חבר מועצה:

מבחינתי זה הליך לא חוקי ,אלא אם פרומה תאיר את עיני

שמועצת העיר מחליטה החלטה לקיים איזה שהוא דיון ולבצע פעולה הרי אותו תהליך שאגף
החינוך התורני היה צריך להביא לפה וזה לא מתקיים והוא מבצע פעולה עם עצמו ובהחלטה
שלו ,אני חושב שזה מצב לא חוקי שזה
עופר בביוף – חבר מועצה :אבל זה לא חדש
מיכאל מלמד – חבר מועצה :שנייה ,זה מצב
עופר בביוף – חבר מועצה :זה לא חדש
מיכאל מלמד – חבר מועצה:

אז אם לא חדש אז או ואבוי .זה מצב חמור מאד

עופר בביוף – חבר מועצה :בואו נלך לבג"ץ כולנו
מיכאל מלמד – חבר מועצה:

ואני מתכוון ,פרומה אני מודיע לך פה בשולחן הזה לקחת

עורך דין
עופר בביוף – חבר מועצה :היא נותנת לזה גיבוי
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מיכאל מלמד – חבר מועצה :וללכת עם כל ההורים האלה לבית משפט .אני מאמין באמונה
שלמה שעירייה צריכה לתת פתרון לילדים שאין להם בית ספר ,מסגרת בית ספר בעיר ובגלל
שאין תיכון דתי לבנות העירייה הזאת חייבת לתת פתרון של הלוך חזור ולשלם אגרת חינוך.
יבגני מלמוד – ס/מ"מ ראש העיר :אבל תוסיף  ...לכל דבר,
משתתף בדיון :נכון
יבגני מלמוד – ס/מ"מ ראש העיר :תוסיף ,תוסיף
מיכאל מלמד – חבר מועצה :אתה לא מקשיב מה אני אני אומר.
משתתף בדיון :הוא ענה
יבגני מלמוד – ס/מ"מ ראש העיר :אני רוצה לשמוע שאתה מוסיף את זה
משתתף בדיון :תקשיב משהו ,כשעירייה ,עירייה צריכה לתת פתרון לכל תלמיד בעיר הזאת,
עכשיו אם אין לילד הזה אין מסגרת שהיא מתאימה לו כמו החינוך התורני ,אין פה תיכון
היא חייבת לדאוג לו ללימודים שיסע לאילת שיסע לאלעד שיסע לאן שאתה רוצה .בסדר,
אתה צר יך להחזיר אותו ,לשלם אגרת חינוך הלוך וחזור .פרומה אני מבקש ממך תשובה
פשוט בעניין ואם לא אנחנו הולכים לבית משפט
משה סיני – ראש העיר :פרומה את רוצה להעיר משהו ,בבקשה
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :לפי מה שאני בדקתי מה שצריך לממן זה חודשי חופשי,
חוץ מזה באלטרנטיבה שהרשות נתנה הכל הוסבר פה ,אין לי מה להוסיף.
משה סיני – ראש העיר :אוקי ,תודה רבה
מיכאל מלמד – חבר מועצה :רגע ,רגע ,את אומרת שהעירייה צריכה לתת חודשי חופשי,
הלוך חזור ,שימי לב ,שמעת היא אומרת שצריך לתת הלוך חזור ,רגע ,שנייה רגע
(מדברים יחד)
מיכאל מלמד – חבר מועצה :בית המשפט משה,
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :לחרדי ,אבי תקן אותי ...המוסדות חינוך ...
רזיאל אחרק – חבר מועצה .:עד כיתה י' זה גם החינוך התורני ואנחנו נבדוק את העניין
הזה.
משתתף בדיון :אבל הייתה החלטת מועצה
יבגני מלמוד – ס/מ"מ ראש העיר :עצם הצעתך מורידה תקציב של הסעות של חינוך החרדי
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לפחות ב 70%-ושכולם יודו לך
מיכאל מלמד – חבר מועצה :שני נושאים אני מודיע לך שאני הולך פה לבית משפט .אחד
בעניין של ההסעות  ...ומזה שהתעלמת מהחלטת מועצה
משתתף בדיון :בסדר גמור
משה סיני – ראש העיר :מיכאל אתה יכול ללכת לבית המשפט ,נכבד כל החלטה של בית
המשפט ,בסדר ,אין שום בעיה .הנושא הבא ,כן.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :מורשת
משה סיני – ראש העיר :מורשת,
(מדברים יחד)
משתתף בדיון :הסעות ,הסעות
משה סיני – ראש העיר :הסעות ,כן.
(מדברים יחד)

 . 5אישור התקשרות בחוזי הסעות תלמידים ללא מכרז עפ"י סעיף  22ח'
לתקנות העיריות בענייני מכרזים במסלולים בהם לא נקבעה הצעה זוכה,
על מנת להבטיח קיום הסעות סדיר עם תחילת שנה"ל הקרובה העומדת
בפתח___________________________ ________________ _____.

משה סיני – ראש העיר :סליחה ,חברים ,אמרנו את דעתנו ,אמרתי את  ...וזהו ,קדימה.
סליחה לא להפריע אנחנו עוברים לשלב הבא .הסעות בבקשה פרומה ,תתחילי .בסדר אחרי
זה  ...בבקשה פרומה ,בבקשה
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :העירייה פרסמה מכרז פומבי לביצוע הסעות של
תלמידים וב 25-מסלולים לא היו לנו זוכים כי ההצעות היו מאד יקרות ובפער מאד גדול
מהאומדן וזה לא פעם ראשונה שזה קורה .כפי שכבר נהגנו בעבר המליאה מתבקשת לאשר
התקשרות ,חוזה הסעות לתלמידים ללא מכרז על פי סעיף /22ח' תקנות העיריות .במסלולים
בהם לא נקבעה הצעה על מנת להבטיח קיום הסעות סדיר בתחילת שנת הלימודים שעומדת
בפתח .בפסיקה ,הסעיף בתקנות קובע ,רשאית עירייה להתקשר בחוזה ללא מכרז לאחר
שמועצת העירייה החליטה על כך ברוב חבריה ולאחר שנוכחה שבצורות העניין ,עריכת מכרז
לא תביא תועלת .מהי תועלת ,הפרשנות שניתנה בפסיקה שתועלת יכולה להיות כספית אבל
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היא גם יכולה להיות תועלת מינהלית וגם תועלת לציבור .במקרה הזה גם הכל נחשף ,גם יש
לנו קוצר זמן לקראת פתיחת שנת הלימודים ולכן בהחלט  ...לעשות מכרז חדש עכשיו זה לא
משהו שהוא אפשרי ,מועצת העיר מתבקשת לאשר את זה.
עופר בביוף – חבר מועצה :למה זה קורה פעם אחרי פעם
שרי סלע – חברת מועצה :כל פעם אחרי פעם אנחנו מגיעים לדקה התשעים
בני חדד – מנהל מח' הסעות :גם בעיריית פתח תקוה  ...המכרז הגדול ...
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :כי ועדת השמות ... ,בני ועדת השמות פשוט מגיעה ,תמיד...
עופר בביוף – חבר מועצה :אבל למה תמיד גם המכרזים ,שנייה רגע ,זה הצעות גבוהות את
אומרת,
משה סיני – ראש העיר :חברה ,יש מכרזים שנכשלים ויש ועדת משא ומתן ,מה קרה כאן ,נו
באמת ,תאשרו את הועדת משא ומתן ונגמר הסיפור
שרי סלע – חברת מועצה :בסדר ,אנחנו שומעים כאן שזה ההצעות גבוהות מהאומדן .האם
אפשר לקבל באיזה חריגה תקציבית אנחנו מדברים שנדע,
אירית נתן – מנכ"לית העירייה 25 :קוים יש שהם..
שרי סלע – חברת מועצה :אז תתרגמי את זה רק שנדע באיזה סכום כסף מדובר ,הרי זה
שינוי מהתקציב ,נכון ,ואז רגע ,לא,
עופר בביוף – חבר מועצה :לצורך משא ומתן אין בדיוק על מה שאנחנו רוצים
אמיר פוריאן – חבר מועצה :מה זה חשוב לך מה הסכום?
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :יש הרבה  50% ...זה...
שרי סלע – חברת מועצה :רגע ,לפני שאני מאשרת אני מבקשת לקבל נתונים ,באיזה סכום
ההצעות שהוגשו כדי שנדע מה המקסימום חריגה שנהיה ואת הגזבר לשאול
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :למה צריך חריגה אם אפשר במשא ומתן להוריד את זה
שרי סלע – חברת מועצה :כי אתם אמרתם שזה חורג מה...
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :במשא ומתן להוריד
נתנאל בן יוסף אחרק – חבר מועצה :אפשר להגיד משהו,
(מדברים יחד)
משה סיני – ראש העיר :לא על כל נושא צריך להפוך אותו לאוניברסיטה
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שרי סלע – חברת מועצה :אני עדיין מבקשת לדעת מה גובה החריגה ואני מבקשת לדעת
במידה ולא תצליחו להוריד מה המקסימום זה שתיים רגע ,אם נגיע למצב של מקסימום
מתוך איזה סעיף תקציבי זה יילקח .אני מבקשת לקבל את הנתונים רגע לפני ההצבעה .מה
לא בסדר בזה? כל כך הגיוני שחבר מועצה יידע מזה ,לא?
נתנאל בן יוסף אחרק – חבר מועצה :אני יכול להגיד משהו? יש פה חוות דעת משפטית
שאומרת שהליכי המכרז נכשלו מכמה סיבות .יש דברים מסויימים שגם אנחנו כחברי
מועצה צריכים לנהוג על פי הכללים .עכשיו ,נכון ,יכול להיות שאם היינו מתחילים את זה
לפני כך וכך זמן יכול להיות שזה היה נגמר .במצב של עכשיו,
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :לא אבל אי אפשר ,נתי ,זה יחזור על עצמו גם בעוד  ...שנים
נתנאל בן יוסף אחרק – חבר מועצה :אנחנו צריכים הסעות,
שרי סלע – חברת מועצה :אבל התשובה שלך ...לשאלתי אתה יודע
נתנאל בן יוסף אחרק – חבר מועצה :כן ,תראי ,עכשיו המצב שנוצר שאנחנו צריכים להסמיך
איזה שהיא ועדה ,אף אחד פה לא לוקח שום דבר לעצמו ,להסמיך איזה שהיא ועדה שהיא
מקובלת על המליאה .עשינו את זה גם בתקופה הקודמת ,את זוכרת
שרי סלע – חברת מועצה :אני לא ,נתי ,אני מבקשת לדעת מה היה המקסימום
נתנאל בן יוסף אחרק – חבר מועצה :היא אמרה לך שרי,
שרי סלע – חברת מועצה :לא היא לא אמרה לי,
נתנאל בן יוסף אחרק – חבר מועצה :היא לא אמרה לך מספרים ,היא אמרה לך את
הסיבות
שרי סלע – חברת מועצה :את הסיבות שמעתי ,אני יכולה לדקלם לך את הסיבות כי אני כבר
עשר שנים בערך כל שנתיים הסיפור הזה מונח לפתחנו שבועיים לפני פתיחת שנת הלימודים
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :זה ימשיך אבל להיות כך
שרי סלע – חברת מועצה :בסדר ועדיין אחריותכם להגיע עם נתונים .כרגע אני מבינה שיש
מקסימום ,מה המקסימום ,מה הבעיה להגיד את זה ,מאה אלף ,חמש מאות אלף ,עשרים
אלף ,מה הבעייה
משה סיני – ראש העיר :בואו חברים ,בסך הכל בואו נמנה ,בואו  ...הצעות ,קדימה.
(מדברים יחד)
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אירית נתן – מנכ"לית העירייה :סיני
משה סיני – ראש העיר :בעד
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :רזי
רזיאל אחרק – חבר מועצה :בעד
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :יבגני
יבגני מלמוד – ס/מ"מ ראש העיר :בעד
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :בעד ,אמיר
אמיר פוריאן – חבר מועצה:

בעד

אירית נתן – מנכ"לית העירייה :בעד ,מרגי
מרגי עוז – חברת מועצה :בעד
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :בעד ,סיגל
סיגל שיינמן – חברת מועצה :בעד
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :בעד ,שרי
שרי סלע – חברת מועצה :אני בעד עם הסתייגות שלא קיבלתי נתונים
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :אדמוני
יעקב אדמוני – סגן ראש העיר :בעד
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :מיכאל
משתתף בדיון :יצא
שרי סלע – חברת מועצה :רשמת את ההסתייגות?
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :עופר
עופר בביוף – חבר מועצה :בעד
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :עופר בעד .מתי
מתי יצחק – חבר מועצה :בעד
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :מתי בעד .ארנון
ארנון בן עמרם – חבר מועצה :בעד
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :בעד .משה בן טובים בעד ,נתי
נתנאל בן יוסף אחרק – חבר מועצה :בעד
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אירית נתן – מנכ"לית העירייה :בעד .אבינועם טובים
אבינועם טובים – חבר מועצה :בעד
החלטה מס' :4
סעיף  5שבסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד התקשרות בחוזי הסעות תלמידים
ללא מכרז עפ"י סעיף  22ח' לתקנות העיריות בענייני מכרזים במסלולים בהם לא נקבעה
הצעה זוכה ,על מנת להבטיח קיום הסעות סדיר עם תחילת שנה"ל הקרובה העומדת
בפתח.
בעד ) 14( :משה סיני ,רזיאל אחרק ,יבגני מלמוד ,אמיר פוריאן ,מרגי עוזר ,סיגל שיינמן,
שרי סלע (בהסתייגות) ,יעקב אדמוני ,עופר בביוף ,מתי יצחק ,ארנון בן עמרם ,משה בן
טובים ,נתנאל בן יוסף אחרק ,אבינועם טובים.
יצא )1( :מיכאל מלמד.
(מדברים יחד)

שרי סלע – חברת מועצה :אדוני ראש העירייה ,אני מבקשת
משה סיני – ראש העיר :בואו נתקדם ,התחלנו להזיז ...
שרי סלע – חברת מועצה :אני מבקשת רגע ,אני מבקשת היות ,סליחה ,היות וביקשתי את
זכות הדיבור בתחילת הישיבה עוד לפני שהייתה נציגת משרד הפנים ואמרתם לי אחר כך
בהמשך ,אני מבקשת עכשיו לאמר משהו לגבי סדר הנושאים .אני מבקשת לומר איזה שהיא
הערה ברשותכם .נכון שיש כאן תב"רים ונכון שיש כאן מורשת ונכון שיש כאן דיון בדו"ח של
המבקר ,ועוד מספר נושאים .ועדיין יש נושאים שאין כרגע בנקודת הזמן הזאת חשובים יותר
ולנושאים האחרים אם לא ,אם נגיע לשעה מאוחרת מידי אפשר לתאם ישיבה של מועצה
אחרת .הנושא של התחבורה הציבורית הוא אקוטי וצריך עכשיו לרבות נושא ההסעות .אני
מבקשת ש...
משה סיני – ראש העיר :אני רוצה לדון בנושא של המורשת לפי הסיכום שהיה מראש.
בבקשה העליתם הצעה נוספת של המורשת ,בבקשה
ארנון בן עמרם – חבר מועצה :יש לי פה איזה הצעה .יש דברים שאנחנו צריכים לגמור אותם
משתתף בדיון :התב"רים גם
ארנון בן עמרם – חבר מועצה :ויש דברים שהם גם נושאים שניתן לשבת עליהם בשבוע הבא.
אני פה מציע באמת לנסות ולראות איזה נושאים אנחנו צריכים לגמור אותם היום ואיזה
נושאים אפשר ,אני לא,
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רזיאל אחרק – חבר מועצה :אני הייתי ממשיך את מה  ...שביקשתי לעלות לסדר ,אני
הייתי אומר ככה ,בוא נדון במורשת בת"ברים ,נקבע יום שני הבא
שרי סלע – חברת מועצה :למה המורשת לא יותר חשוב מהתחבורה הציבורית שיש עכשיו
מכרז ,יש עכשיו מכרז ,אנחנו צריכים לתת תכנית עוד שבוע שבועיים.
מרגי עוזר – חברת מועצה ... :בואו נדון בתחבורה הציבורית ,המורשת שבוע הבא ,גם
בתחבורה יש ...
משה סיני – ראש העיר :טוב בבקשה ,אני מקבל .אנחנו  ...חברים עם כל הכבוד חברה יש
גמישות מסויימת שאפשר ,סליחה ,מרגי ,יש גמישות שאפשר לעבוד עליה ,יש דברים שאנחנו
רוצים לדון בהם על פי סדר היום ,גם אם זאת הישיבה ,סליחה ,וזה היה סיכום מוקדם ,לדון
במורשת ,ואנחנו עכשיו נדון במורשת .בבקשה
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אני מציע שאת סעיף  9נשאיר לשבוע הבא
משתתף בדיון :מה זה סעיף ?9
רזיאל אחרק – חבר מועצה :סעיף  10נשאיר לשבוע הבא,
משתתף בדיון :כן הוא צודק
רזיאל אחרק – חבר מועצה :תב"רים נעשה השבוע .את הנושאים שאנחנו ביקשנו להעלות
לסדר היום נעשה בשבוע הבא
שרי סלע – חברת מועצה :לא את התחבורה
רזיאל אחרק – חבר מועצה :חוץ מהתחבורה ,תחבורה נעשה השבוע וכל השאר נעשה שבוע
הבא .חבל
משה סיני – ראש העיר :חברים ,אני  ...עם כל הכבוד ,אין בעיה ,אני לא עייף
רזיאל אחרק – חבר מועצה :בואו נעשה הצבעה.
משה סיני – ראש העיר :אתה עייף ,אני לא עייף ,סליחה ,אני לא עייף ואני רוצה לקדם את,
סליחה אני אבקש לקיים את הדיון כפי ,על פי סדר היום ,זה הפריוילגיה שניתנת לי כיושב
ראש הישיבה הזאת ואנחנו עכשיו מדברים על המורשת .בבקשה הייתה הצעה על המורשת
תעלו אותה.
משתתף בדיון :טוב ,אוקי.
 . 8הקמת בית מורשת יהדות תימן על ידי עיריית ראש העין
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א .העירייה תקדם את החלטתה משנת ( 2009החלטת מליאת מועצה
מיום  4/5/2009פרטיכל מס'  ,) 9/12להקים בית מורשת ליהדות תימן
לנצח נצחים ,לאחר פסיקת בי ת המשפט המחוזי בנושא.
ב .העירייה תקצה את כל המשאבים הנחוצים (הערכה כ  10 -מיליון )₪
ובכלל זה יוחל בתכנון המבנה במסגרת תב"ר של כ  1.7 -מיליון ₪
שאושר בעבר.
ג .העירייה תקים ועדת היגוי בה יכללו אנשי רוח ,ספרות ,אמנות
שתסייע ותלווה את הקמת בית המורשת בתוך  24ח ודשים מהעברת
מפתח הבניין על פי פסיקת בית המשפט ,ותזמין את חברי עמותת
המורשת להשתלב בוועדה ציבורית זו .כאמור בהחלטה מ , 4/5/2009 -
משה בן טובים מתוקף היותו מחזיק תיק התרבות העירוני ,ירכז את
הפעילות בנושא.
. 11דיון בבקשת  6חברי מועצה בנושא :דיון מחודש בעניין ה הקצאה
לעמותת "בית מורשת יהדות תימן" ע"ש ר' שלום שבזי זצ"ל ראש העין
מרח' שבזי  41ראש העין ,גוש  4272חלקה  141ומתן תוקף להחלטת
מועצת העיר מיום  13/4/2000והוחלט על הקצאת המבנה והשטח הנ"ל.
כמו כמן ,החלטה על ביטולה של ההחלטה מיום  4/5/2009בדבר ביטול
ההחלטה לעיל __________________________________________ .

רזיאל אחרק – חבר מועצה :יש פה  6חברי מועצה 8 ,שחתמו והגישו בקשה לשר הפנים
להקצות את בניין המורשת לעמותת מורשת יהדות תימן .כמו כן חתמו  6חברי מועצה לפי
החוק צריך  5להביא את הנושא הזה לדיון ,מצד שני ראיתי שגם ראש העיר העלה פה הצעה
שקשורה במורשת יהדות תימן וכל הנושא של בית המורשת ,יש לי כמה דברים לאמר בנושא
הזה ,אני בטוח שגם לחברים שלי יש מה לאמר .הייתה החלטה בשנת  2000להקצות את בית
המורשת ,את בית הבניין ברחוב שבזי  41לעמותת מורשת יהדות תימן ,מסיבות כאלה
ואחרו ת ההקצאה לא הושלמה .בשלב מסויים התחלף השלטון ,סיני אתה נבחרת כראש עיר
בקדנציה הראשונה אני לא הייתי שותף לקדנציה הזאתי והארכת את הפעילות של המורשת,
נתת להם גושפנקא הם פעלו שם תחת חסותך תקופה ארוכה ,אפילו קיבלו שמה עובדים
תעודת הצטיינות כאלה ואחרות ואז הייתה ישיבה ב 2009-שאני הייתי שותף לה והייתה
החלטה של בית מורשת יהדות תימן ,כל הבניין בשבזי  41יעבור לניהול המועצה ,כל הניהול
של המורשת ברשותו של חבר המועצה משה בן טובים .מאז ועד היום הנהלת העירייה
לטעמי לא נעשה שום דבר לשמר את המורשת .ההיפך הוא הנכון .תחת חסותך משה ,שינית
את סמל העירייה של תימן ,של העיר הזאת שלא נעשה באף מקום במדינה הזאתי הפכת
אותו לאיזה פצפון כזה ,הנה הדף שאנחנו מקריאים כולם יכולים לראות את הסמל של
המורשת ,סמל המורשת סמל  ...סליחה ,סמל העיר הוא פחות מ 5-אגורות .מצד שני שמת
לך פה איזה שהוא סמל שלטעמך הוא היה טוב אבל עוד פעם אתה כמו דיקטטור עושה
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דברים בלי להביא לישיבת המועצה ,החלטת עם הגורמים המקצועיים שלך שאתה יכול
לעשות מה שאתה רוצה ... .לעצמך שעכשיו שבא עכשיו ביבי נתניהו משנה את סמל המדינה
כי ככה הוא רוצה ,נראה מי היה נותן לו .אבל פה החלקת את זה ככה אף אחד אפילו לא
הרגיש .בתימנה ,פעם זה היה תימנה ,היום יש לך מחזמר מזרחי ,איך אמרה לי אירית לפני
שנתיים במדרגות של המתנ"ס אתם כבר לא רוב .זה מחזמר מזרחי ,אני רואה את השלט
מונח בכניסה למתנ"ס כתוב מחזמר ,אני אומר לה מה זה מחזמר ,היא אומרת לי אתם כבר
לא רוב .אז זה כבר לא תימנה ,זה מחזמר מזרחי .אתה לאט לאט נוגס בסמלים .הרגישות
שלך לסטטוס קוו בשכונה הותיקה ,בכיכר רחוב ה ,...אני באתי אליך ,אמרתי לך ביקשתי
פה דיון בהנהלה ,אמרתי לך הרסו את הסמלים סיני ,הם לא רוצים ,הרסו את הפסלים הם
לא רוצים אותם ,העיר לא אוהבת  600חתימות  ...להביא לך פה חתימה .אמרתי לך תשים
משהו אחר ,אמרת כלום שילמדו שנה שלמה העמדת כיכר הענשת שכונה שלמה בלי אף פסל,
אבל אני אזכיר לך משהו שאני הייתי סגן ראש עיר מה עשית בשכונת נוה אפק היה את
הכיכר שמה שהיה בה פסנתר ,קיבלת טלפון משכן ועוד שכן ,אחרי שבועיים בא מנוף לקח
אותו ,גרס אותו ושם אותו ברחוב מלכי ישראל .יש לך רגישות כנראה לסקטורים מסויימים.
שירים חברים ,מורשת יהדות תימן ,אתה יכול להראות לי איך הכנסת בשירים חברים את
המורשת של יהדות תימן ,איזה פעילות עשית של שירה ,של מוזיקה למורשת יהדות תימן,
נאדה ,כלום ... .לגבי המוזיקה .מורשת יהדות תימן ,מה לעשות יש פה אנשים  60שנה גדלו
בבית הזה ,הם בנו ,יש להם שורשים ,יש להם ערכים ,יש להם מורשת ,זה נחמד לבוא להציג
אותנו באיזה עיר בחוץ לארץ תנו לי תרומה כי יש פה תימנים להלביש אותם באיזה חליפה
ולרקוד איתם איזה מעגל להגיד להם תשירו  ...גם על זה לא הצלחת כל הכספים שהבאת
במשך  10שנים זה אולי  2מיליון שקל ,זה הכל .גם את בית העם ,בית המתנ"ס נבנה
מתרומות ,מיליון שקל 300 ,אלף שקל ,משפחה אחת שהתרים אותה יגאל יוסף .אז אני יכול
להגיד לך שנכון שהייתי שותף להצבעה ב ,2009-נכון שהיה לי מחלוקות עם אדון נפתלי אבל
נפתלי מבחינתי זה לא מורשת יהדות תימן נפתלי הוא יושב ראש של איזה עמותה שיכול
להיות גם מחלוקות לגבי צורת הניהול שלו .אבל אני יכול להגיד לך שזו פעם ראשונה
בהיסטוריה שראש עיר אומר אני רוצה להיות לנהל במקום העמותה .שאני אמרתי לך בוא
ניקח את הכדורסל ונעביר אותו אלינו עמותת הכדורסל בוא נעביר אותה לניהול של
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העירייה ,אנחנו ניקח אותה אלינו במקום שההורים ישלמו  420שקל לילד ישלמו  280שקל
גם הכנתי דו"ח תכנית עסקית ,אמרת לי אנחנו לא רוצים להתערב בעמותות ,כל עמותה
תעשה את מה שהיא רוצה ,אנחנו נותנים לה את התקציב .במקרה של מורשת יהדות אתה
מכניס את הראש ואת הגוף ,אתה רוצה לעשות טרנספר תרבותי ,לא מתאים לך שהם
מנהלים את זה 20 .שנה הם עובדים שם בחינם ,בהתנדבות ,מחזיקים בשיניים את הנכסים,
תן להם ,מה הבעיה ,תן להם שהם ינהלו את זה .כולנו פה ניתן להם את העשרה מיליון ...
שקל שרצית להשקיע ,מה הבעיה שלך ,שליטה .אתה רוצה להיות הבעל בית של הנכסים
האלה .תן להם ,רצית משה בן טובים מחכה לך  4שנים וחצי שתיתן לו פעילות .אם רצית
מועצת יהדות תימן בינתיים היית לוקח מבנה ,שם שם את מורשת ,עזוב את המלחמה אתם.
תפעיל בינתיים  4.5שנים ,תן לו משרד ,תן לו עבודה ,כל יום שעובר התושבים האלה הולכים
לעולמם ,שים לב ,כל שבוע יש לנו  3 ,2הלוויות של המסורת הזאת של השורשים האלה .מה
שצריך סיני זה לא אגו ,זה לא כח ,דיברתי אתך בטלפון אתמול ,תן להם ,תן למורשת ,אתה
רוצה תהיה מעורב ,תהיה שותף ,תכניס אותנו כחברי מועצה שנהיה מעורבים שיהיה לנו
השפעה שמה ,שיהיה שקיפות ציבורית .אף אחד לא נגד שקיפות ציבורית אבל אל תיקח להם
את מה שיש להם במשך  20שנה .אי לכך ,ישבנו חברי המועצה גיבשנו הצעת החלטה שהיא
כפופה למה שאתה רוצה פחות או יותר .היא אפילו לא סותרת את מה שאתה אומר .את כל
מה שאמרת עשיתי קופי פייסט ,אפילו את הצורה שב 2009-ביטלת את ההחלטה של .2000
ואני אסביר לך איך עשית את זה ,כתבת ככה ,אישור פורמלי ,אישור מטולא פורמלי של
החלטת מליאת מועצת העיר משנת  2000שבקי בית מורשת יהדות תימן ינוהל באחריות
ובניהול העירייה כאשר הניהול העירייה חבר המועצה משה בן טובים מתוקף תפקידו,
מתוקף היותו מחזיק תיק התרבות העירוני ירכז את הפעילות בנושא ,ירכז את הנושא ,ירכז
את הפעילות בנושא להקצאת מבנה לעמותת בית מוש יהדות תימן .עכשיו ,זו החלטה
שאנחנו קיבלנו ב ...פורמלי של החלטה שנת  .2000מה שאנחנו מבקשים היום ,אותו הליך
משפטי שהיה תקף בשנת  2009להכיל אותו על החלטה של  2009פשוט לעשות ,סליחה,
משפטית .אם זה תפס הביטול הפורמלי של  2009את ההחלטה אז אנחנו נבקש פה היום את
ביטול הפורמלי של ההחלטה של  ,2009זה אפשרי סיני
משתתף בדיון :ביטול של הביטול
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רזיאל אחרק – חבר מועצה :כן ,כמו שביטלת את  2009אנחנו מבקשים לבטל את 2009
ואני בטוח שאתה תסכים כי בסך הכל מורשת יקרה לך אתה לא רוצה לקחת להם את
הסמלים ואת הניהול .אפשר לתת להם כסף .אם היינו משפצים להם את המבנה לפני
שנתיים או שלוש תאמין לי שהיה תורמים והיה כסף וכולם היו מגיעים ולבוא ולהאשים
אותם באי ניהול תקין ,משה הכדורסל ,כבר שנה בלי ניהול תקין ,הוצאת עכשיו מהאולם
אתה נותן להם את האולם ,הם עושים פעילות שמה לא ,אתה נותן להם תמיכה ,אתה נותן
להם לעשות פעילות שמה באופן ,ועוד אני לא רוצה להגיד סקטורים פה בעיר הזו שיש להם
מבנה שנוהגים כבעלים ולוקחים כסף על הפעילות שם ,מפאת כבודם של המגזרים האלה אני
לא אומר אותם כאן אבל אתה נוהג איפה ואיפה .אז אנחנו גיבשנו פה הצעת החלטה ואני
אקריא אותה .1 .מועצת העיר מתחייבת כי בית מורשת הנוכחי ברחוב שבזי  41ראש העין
ישמש לדורותיו למען מורשת יהדות תימן לנצח נצחים .זה הניסוח שלך ,כמבנה קבוע בו
תתבצע פעילות תרבותית קהילית ,חברתית ומורשתית שתכליתה חיזוק המורשת המפוארת
של יהדות תימן .זה סעיף קופי פייסט של מה שאתה כתבת ,אחד לאחד ,אפילו נצח נצחים.
 . 2אישור מטולא פורמלי של החלטת מליאת המועצה ,מועצת העיר מיום ה4/5/2009-
שמספרה  912כי בית המורשת ינוהל באחריות העירייה כאשר בניהול העירוני חבר המועצה
משה בן טובים מתוקף היותו מחזיק תיק התרבות העירוני ירכז את הפעילות בנושא
להקצאת מבנה לעמותת בית מורשת יהדות תימן כאמור תבוטל החלטה זו לאלתר .אנחנו ...
לבטל אותה . 3 .כתנאי העמותה תקדם ועדת היגוי שתיתן רעיונות והצעות לקידום מורשת
יהדות תימן בה יכללו אנשי רוח ,ספרות ,אומנות שתסייע ותלווה את שדרוג בית יהדות
תימן באופן ,אגב זה העתקה של מה שאתה כתבת בהצעה שלך של היום מסעיף  8אלא
שהוספנו יותר מזה כן ,העמותה תמנה את נציגיה ותשלב בועדה הציבורית כיושב ראש ועדת
ההיגוי את חבר המועצה משה בן טובים שיצא לרגע עכשיו שהוא מחזיק תיק התרבות .בין
חברי הועדה יהיו חברי מליאת המועצה כולם .בועדת היגוי שאתה רצית אני אהיה שם ,רזי
אחרק ,מיכאל מלמד ,מתן יצחק ,עופר בביוף ,אבינועם טובים ,ארנון בן עמרם ,שרי סלע,
ראש העיר משה סיני ,מרגי עוזר ,אדמוני יעקב ,נתנאל אחרק ,ייבגני מלמוד ,סיגל שיינמן
ואמיר פוריאן .כולם יהיו בועדת ההיגוי ככה שמבחינתך השגת את מטרתך .4 .אישור
החלטה כי העירייה תמשוך דרישה לפינוי מיידי של מבנה מורשת יהדות תימן ברחוב שבזי
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 . 5 .41מתן תוקף להחלטת מועצת העירייה להקצות לעמותת יהדות תימן משנת  2000את
המבנה ברחוב שבזי  41ראש העין ו/או הקצאה מחודשת למורשת יהדות תימן ,זה מתברר
שאולי אי אפשר .6 .העירייה תקצה את כל המשאבים הנחוצים ,זה משפט שלך ,הארכה שלך
כ 10-מיליון שקל ,עוד פעם אתה מקצה מספרים מבלי להראות תקציבים ,בלי תכנית סדורה
שיאשרו לך ובכלל זה יוכל בתכנון המבנה במסגרת תב"ע של כמיליון  700שאושר בעבר .זו
היא הצעת ההחלטה שלנו .לטעמי אתה צריך להסכים איתה כי אתה לא מחפש שליטה
ואתה לא מחפש אגו ,בסך הכל אתה רוצה לחזק את מורשת יהדות תימן ,אני מניח שזה
קרוב לליבך ,ואני מניח ש 20-שנה אנשים האלה פועלים בחינם הגיע הזמן שיעשו את
העבודה נאמנה .זו הצעה שלנו .אני מקווה שאנחנו נזכה לתמיכה של כל חברי המועצה כי
בסך הכל כולם שותפים לועדת היגוי ,אם יש למישהו מה להוסיף ,בבקשה.
משה סיני – ראש העיר :טוב תודה .פרומה את רוצה להעיר משהו?
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :אני רוצה רק להתייחס להיבטים המשפטיים ולא למה
שמסביב ,אוקי ,לעניינ ים המשפטיים בלבד .אז קודם כל אני רוצה להבהיר שהחלטת הביטול
משנת  2009התקבלה רק מטעמי זהירות ,זאת אומרת לטעמי בכלל לא היה צריך אותה ,זה
נעשה מטעמי זהירות .זה הביא לידי ביטוי פורמלי ומאוחר מציאות משפטית ועובדתית
שהייתה קיימת בפועל כבר שנים רבות ואני אסביר מה .כתבתי את זה בחוות הדעת בזמנו
אני אחזור על זה עכשיו
מתי יצחק – חבר מועצה :מה זה מציאות ועובדתית לגבי מה?
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :אני רוצה להסביר .בשנת  2000הייתה החלטת מועצה
להקצות .בפועל אחר כך ההצעה הזאת לא יצאה לפועל ,ולמה היא לא יצאה לפועל מכיוון
שהעירייה קיבלה תקציבים להשקיע במבנה .עכשיו מבנה שניתנה לגביו הקצאה לעמותה
חיצונית העירייה לא יכולה להשקיע בו באופן ישיר ולכן
רזיאל אחרק – חבר מועצה :רגע ,לא בטוח ,עשינו את זה
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :ולכן בתיאום עם העמותה ,אני לא מכירה את זה בטח לא
 ...חוות דעת שאישרה את זה ,בוא נאמר כך.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :כן אבל עושים את זה בפועל
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :זה לא תקין
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רזיאל אחרק – חבר מועצה :אני אקריא אותו
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :טוב זה לא תקין ,לא תקין ...
רזיאל אחרק – חבר מועצה :יש הרבה דברים לא תקינים
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :בסדר ,אסור לעשות ואני אז הלכתי לראש העיר וראש
העיר שהיה אז יגאל יוסף שהיה גם יו"ר העמותה ,הכל אגב התברר גם במשפט שהיה
ואמרתי שצריך לקבל החלטה או שהולכים במסלול הזה או שהולכים במסלול הזה ואז
הוחלט בתיאום עם העמותה שאנחנו לא מוציאים לפועל את ההקצאה אלא העירייה
משקיעה .ולכן הנושא הזה לא קודם ואני גם בעניין הזה נחקרתי ,העדתי בבית משפט .יתר
על כן לכן ,הביטול וכל הנושא הזה זה נגמר זה היה פורמלי ומטעמי זהירות זה נאמר
בהחלטה ,זה נאמר בחוות הדעת שלי .עכשיו ,לגבי החלטת ההקצאה ,היא עברה מהעולם
מאליה אז אי אפשר היום להחיות אותה .יתר על כן ,מה שרציתי לאמר
משתתף בדיון :איזה החלטה ...
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :על זאת שבשנת  .2000עכשיו
רזיאל אחרק – חבר מועצה :למה?
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :יתר על כן ,הסברתי ועם זה לא מובן אני אחר כך אחזור
על זה רק תן לי להמשיך ברצף .יתר על כן ,גם בשנת  2009הובאה ההצעה כשהובאה ההצעה
לביטול אותה הצעה משנת  2000גם אז אם לא הייתה מובאת ההחלטה הזאת להצבעה והיו
רוצים לאשר שוב את ההקצאה היה צריך לעשות הליך לפי נוהל הקצאות .זאת אומרת
שהיום אני גם אמרתי לכם את זה בטלפון מי ששאל אותי ,הדרך היחידה היום לתת הקצאה
לעמותה ותיכף אני אתייחס לנושאים נוספים היא בדרך של נוהל הקצאות שבפסיקה ,יש את
פסק דין בלומנטל ויש פסקי דין שכבר ,אני מדברת רק על פסיקה של בית משפט עליון ,ודאי
שגם יש פסיקה מחוזית בעניין הזה .עכשיו דבר נוסף שאני רוצה לאמר ,והוא שעמותה הזאת
ואני כבר בדקתי היום באתר האינטרנט של רשם העמותות כמו שבדקנו את זה בעבר,
לעמותה הזאת אין אישור ניהול תקין על פי נוהל הקצאות בכלל על פי הכללים שחלים על
גוף ציבורי ,לא ניתן לתת הקצאה לגוף שאין לו אישור ניהול תקין
מיכאל מלמד – חבר מועצה :הוא מתנה את זה
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :וזהו תנאי סף.
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עופר בביוף – חבר מועצה :זה  2מסלולים אין בעיה
רזיאל אחרק – חבר מועצה :מתנים את זה ,מה הבעיה?
עופר בביוף – חבר מועצה :מתחילים הקצאה מחדש ,הם מארגנים ניהול תיקון ונפגש תוך
כמה חודשים ,אין שום בעיה
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אגב ,פרומה בפועל יש מבנים,
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :אם תוגש בקשת הקצאה ,יתבצע נוהל ,יידון הכל כפי
שיידון ,זה יעבור
רזיאל אחרק – חבר מועצה :בדיוק ,נכון
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :וכמובן שכדי ש...
עופר בביוף – חבר מועצה :אנחנו רוצים לאמץ הצעת החלטה
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה... :לא ,צריך להיותך אישור ניהול תקין  ...בדרך הזו שאתה
הצעת אי אפשר
רזיאל אחרק – חבר מועצה :למה ,הצעתי ,למה ,כתבתי הואיל ,סליחה ,אני הצעתי כך
בוא י אני מקריא לך עוד פעם ...,אני אחזור ,מתוקף ,מתן תוקף להחלטת המועצה להקצות
לעמותת מורשת יהדות תימן משנת  2000את המבנה ברחוב שבזי  ,41ראש העין ו/או
הקצאה מחודשת  ...תימן
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :אז...
רזיאל אחרק – חבר מועצה :נתתי שתי אפשרויות ,תקשיבי ,משפטית זה התברר אם
אפשר ככה או ככה .את טוענת שההצבעה משנת  2009היה ...
עופר בביוף – חבר מועצה :אנחנו לא רוצים להשאיר לעירייה את ההחלטה אם להעדיף
הקצאה או לא ,אנחנו מבקשים מהעירייה ומורים לה לקבל את בקשת ההקצאה ,זה הכל.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :את אמרת שההחלטה,
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :אתה לא יכול היום לכבול את כל ההליך של נוהל הקצאות
ואת השיקול של ועדת הקצאות ,הכל צריך ...
עופר בביוף – חבר מועצה :אבל השיקול שלה אולי ...אחר
רזיאל אחרק – חבר מועצה :את אמרת ,רגע ,את אמרת שבעצם ב 2009-ההחלטה שלנו
הייתה ,רגע ,את אומרת שההחלטה שלנו ב 2009-הייתה סתם כאילו לא צריך אותה
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פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :היא הייתה מטעמי זהירות...
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אז אנחנו מטעמי זהירות ,את טוענת שזה מטעמי זהירות,
בבית המשפט לא טענתם שזה מטעמי זהירות ,זו החלטה ,ככה אמרתם ,אז את לא יכולה
לרקוד על שתי חתונות ,בבית המשפט לאמר הייתה החלטת מועצה ולהחזיק בזה כדגל
ופתאום פה בבית המשפט קראתי
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :לא נכון ... ,כלשונה ...בבית המשפט...
רזיאל אחרק – חבר מועצה :בדיוק ,כראייה בבית משפט .אז אם את מסתמכת על זה
בבית המשפט הסתמכתם על זה שמועצת העיר ויש פה אפקט ציבורי .מועצת העיר רוצה
והיא רוצה לנהל את זה אז על אותו משקל ,אותה חרב שהיא פעילה היא גם אותה חרב
שתפיל גם עכשיו ,זה הכל.
משה סיני – ראש העיר :טוב ,הבנו  ...סליחה ,אני עכשיו קובע את סדר הדיון ,דקה אחת
מיכאל ,מרגי אחר כך נפתלי אחרי זה ישראל יקבל את רשות הדיבור וככה זה יהיה .בבקשה
סיגל שיינמן – חברת מועצה :אני אחרי ישראל
משתתף בדיון :ואני אחריך סיגל
משה סיני – ראש העיר :בבקשה... ,תקצר ואתם אחרי  ...בבקשה ,כן מיכאל
מיכאל מלמד – חבר מועצה :יש לי שאלה פרומה ,יש מניעה  ...הקצאה ,חדש לטובת מורשת
יהדות תימן ,כן או לא
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :הרי כל עוד אין להם אישור ניהול תקין...
רזיאל אחרק – חבר מועצה :עוד פעם... ,עזבי את הניהול התקין זה שולי מאד
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :זה לא שולי
מתי יצחק – חבר מועצה :זה שולי מאד הניהול התקין ,אנחנו אשרנו תקציבים ,אשרנו
תקציבים...
משה סיני – ראש העיר :רגע מה זה הדבר הזה מתי ,הרי לפני דקה קבענו את סדר
הדוברים ,אז מה עכשיו ...לא נגמור ככה ,סליחה מיכאל שאלת שאלה ,בקשה תשאל עוד
פעם אם אתה רוצה ,פרומה תעני וזהו.
מיכאל מלמד – חבר מועצה :מעולם לא פסלנו תמיכה לאף עמותה כי אין לה אישור תקין
משתתף בדיון :לא היה ...
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מיכאל מלמד – חבר מועצה :סליחה ,אני אתקן אותך ,התנינו
משתתף בדיון :היה בהתניה
מיכאל מלמד – חבר מועצה:

התנינו ואמרנו כאשר יתקבל הניהול התקין יקבלו את הכסף,

הצבענו פה
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :אני רוצה להזכיר לך ...
מיכאל מלמד – חבר מועצה :סליחה רגע ,תני לי לדבר.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :כדורסל לא קיבלו
עופר בביוף – חבר מועצה :לא קיבלו כי לא היה ,אבל היה אישור שאמר שרק אם הם יביאו
ניהול תקין עד מועד מסויים הם יקבלו ,למה לעשות אפליות
מיכאל מלמד – חבר מועצה:

בוא לא נתעסק בסיפורים ,באמת אני שואל אותך שאלה

פשוטה ,החברה האלה יביאו אישור ניהול תקין ,אני שואל שאלה עכשיו ,אם יש את האישור
הזה פה ,אישור ניהול תקין אפשר לבקש הקצאה למורשת כן או לא
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :הם יכולים להגיש בקשה
מיכאל מלמד – חבר מועצה :תודה רבה
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :בבקשה ,אמרתי לך גם קודם .בשביל זה לא צריך  ...על זה
 6פעמים.
מיכאל מלמד – חבר מועצה :אז אנחנו רוצים לפתוח בהליך הזה
משה סיני – ראש העיר :אוקי ,נפתלי ,רגע ,רגע ,מרגי רצתה להגיד קודם משהו ,אחר כך
אתה ,בסדר? מרגי...
מרגי עוזר – חבר מועצה :את רציתי לשאול גם את רזי וגם את מיכאל מה שונה עכשיו ממה
שהיה עד עכשיו כלומר,
רזיאל אחרק – חבר מועצה :מפנים אותם
מרגי עוזר – חברת מועצה :רגע ,תן לי לשאול בבקשה
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אני אתן למיכאל שיענה
מרגי עוזר – חברת מועצה :מה שונה עכשיו ממה שהיה עד עכשיו ,הרי עד עכשיו המורשת
יהדות תימן התנהלה על ידי העמותה בצורה כזו או אחרת .עכשיו אני שואלת אתכם שתי
שאלות ,אחת האם אתם חושבים שבאמת איך שזה נראה היום זה ראוי וככה צריך להיראות
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בית מורשת יהדות תימן שאלה ראשונה ,שאלה שנייה ,רגע ,שאלה שנייה היא ,מה השתנה,
נגיד שאוקי יאשרו וכו' מה השתנה לעומת מה שהיה עד עכשיו.
מיכאל מלמד – חבר מועצה :אז אני אענה לך,
ניסים מנצורה :זה השטח העדתי ,זה  ...העדתי  ...סליחה רגע ,אני רוצה לדבר
מיכאל מלמד – חבר מועצה:

המצב השתנה ,כיום עומד צו פינוי שאני אומר לך כחבר

מועצת עיר  10שנים את יכולה לקרוא פרוטוקול שלי בעניין מורשת יהדות תימן איך כל
המאבק מול האיש הזה לא מול המורשת ,זאת אומרת יש פה משחקי אגו .הדברים שלי
נאמרו בצורה בוטה וברורה ,אני לא רוצה לדבר ,כל מי שעשה פה את השינוע לאיש הזה
חרצו את גורלו כי כנראה התגלו דברים ,לא רוצה להיכנס פה לדיון הזה .שתיים ,יש פה
מוצגים של תושבים שאספו אותם במשך עשרות שנים ,מוצגים האלה אומר סיני תפנו
אותם ,לאן זה ילך ,זה ערכים מאד יקרים לעדה שלי כבן תושב המקום ואני לא מוכן לסבול
את זה שראש העיר נהוג בצורה כזאת .ולכן ,אם פה מדברים מתיפיפים בלשון החוק ,אנחנו
נטפל בחוק .אם החוק אומר צריך אישור שיהיה אישור ,נפעל בפרוצדורה הנכונה ונאשר את
זה
משה סיני – ראש העיר :תודה מיכאל ,בבקשה
מיכאל מלמד – חבר מועצה :הנה הוא הביא תקציב עכשיו ,את יודעת למה ,כי הבחירות
בפתח ... ,את זה למשה בן טובים לפני  5שנים?
ניסים מנצורה :סליחה על ההערה,
מיכאל מלמד – חבר מועצה :בפוליטיקה,
משתתף בדיון :תן למלמד לגמור לדבר
משה סיני – ראש העיר :הוא גמר ,בבקשה
ניסים מנצורה :סליחה על ההערה שאמרתי ,אבל ככה מזלי הטוב יושב פה כל הפורום שישב
איתי ב 2006-עם עוד בן אדם שקוראים לו אברהם סעיד .סיגל ,אירית ,פרומה ,הגזבר.2006 ,
אנחנו העמותה היינו מוכנים להעביר את זה לעירייה באיך אומרים בהסכמה מלאה .היה
חוזה גמור כבר .העמותה הביאה תיקון לחוזה ב 3-סעיפים ,אירית כתבה סעיף תקציבי,
תכתבי בכמה כסף ,כתבה ניהול מקצועי תוך כמה זמן ,אולי יהיה איזה חצי חדר לעמותה
שהיא תחיה קצת על ההתנהלות 2006 .זה התחיל בעוד ,בקיץ ,יש לי את המסמכים וב2011-

104

פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מן המניין מס'  85/12מיום 12/8/2013

לא אירית הגיבה ,לא פרומה ,לא הגזבר ,סיגל הייתה עניין פוליטי לא הצד המקצועי ובזה
נגמר כל העניין 2007 .זכיתי לקבל תעודת הוקרה ,עכשיו אני אגיד לכם ,אני לא צריך מורשת
בשבילי באופן אישי ,נקראתי לזה ,אני ידידו הטוב של משה סיני ,כשהוא  ...את הכסא
בתחילת הקדנציה אמר לי נפתלי יש איזה עמותה תימנית ,ככה הוא אמר ,עוד לא הבנתי מה
זה ,שיגאל יו סף התפטר ממנה ,אחרי שבוע אמרתי לו אני אכנס לקחת את התפקיד יש ...
ציבורי ,הייתי חבר מועצה פעמיים ,אמרתי אם אעשה משהו אחד בחיים דיינו לטובת
היישוב וזה היה בית המורשת והקמנו אותו ואנחנו רוצים את העירייה .אני מדבר דווקא על
החדשים שלא מכירים ,תראו זה בנפשנו .אנחנו  ...מייסדים ,ניסים ,שלום מנצורה אתם לא
יודעים לאן באתם בראש העין ,אבא שלו נלחם עם בן גוריון דרך ויצמן דרך אבא של גלי
עטרי להקים את ראש העין .בן גוריון לא התקבל  ...אבא שלו נלחם על ברכי אביו הוא גדל,
הוא מכיר את ההיסטוריה .אנחנו בני המקום ,אנחנו לא רוצים כלום ,את חלקת אלוהים
הקטנה שלנו להציג אותה בכל העולם .שנת מורשת ,שנת תרבות .אנחנו תיכנסי מחר
ליוטיוב ,תרשמי מורשת תימן נפתלי  ...את תראי  7 ,6סרטים את תתקשרי אלי ואת תגידי
אני מצדיעה לך .אז ,ראית אותם? אז אני אומר אם הצלחתי להרגיש  ...אם ראית ,ראית את
זה ,אם שוויצרית רוקדת שבאה אני גמור ,אני לא רוצה כלום ,שוויצרית לבנה שאני לא יכול
לדבר את המילה ,אם עשיתי חינה לאמריקאית ,חברה זה המורשת .זה לא ,אנחנו בני יהדות
תימן אין לנו את הבעיה ,אנחנו חיים בתוך מורשת ,אבל להעביר אותה  ...לילדים שלי,
הילדים שלי כבר לא יודעים מה זה ,הילדים שלי צוחקים עלי ,אתה בהתנדבות עשר שנים
שם ,בוקר ,ערב ,אני רוצה לשתף את העירייה ,אני אשמח ,תשמעי ,אני עברתי  5שנים משפט
לא קל
מרגי עוזר – חברת מועצה :אבל נפתלי זה נראה לך בית מורשת מכובד היום
נפתלי שמחי :תקשיבי ,זה העניין שלנו
רזיאל אחרק – חבר מועצה :זה העירייה לא משתתפת.
נפתלי שמחי :זה שלנו ,זה שלנו ,לא אני אענה לך ,אני אענה לך ,באמת את יודעת ,סליחה,
אי אפשר לרדוף אחרי ,לא לתת לי לעשות ניהול תקין ,לרדוף אחרי כל חברי העמותה אחד
אחד .יש כח לעירייה ,אני לא רוצה לדבר פה ב ...תגיד לעמותה תנהלו ניהול תקין או ...
תקציבים .התורם שלי אלי דרומי ,חברה תשמעו ,אני מספר לכם זה סיפור מזעזע .אלי
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דרומי תימני מלאס וגאס אם יש פה מישהו עוד מתקופת יגאל
משתתף בדיון :מכירים אותו
נפתלי שמחי  :הביא  200אלף שקל בתקופת יגאל ,הביא לי  12,000שקל אחרי שנתיים
הוראה של סיני בקשר שיחזירו תרומה ,תימני מארצות הברית ,את יואב יצחקי ,את יואב
אדוארד ,את איציק בן שלום להחזיר לו  ,12,000אחרי שנתיים ,רבותי אמרתי לו אלי אתה
לא מגזים ,את מבינה לאן זה הגיע? כל מי שרצה לתרום לא יכל לתרום ,אנחנו היינו באמת
מלחמת הישרדות עד שאחרי המועצה הבינו שהמנדט של  2009נגמר ,מביאים את זה לרשות
לעשות שם פשרה עירונית של כל התושבים ,זה לא עם נפתלי ,אני הולך ,אני היום פה אני
מחר לא פה ,זה לא אני ,זה לא האישיו אני אומר זה תפקיד בכל מקום בעיר ,אני דיברתי עם
רחובות ,הם מוכנים ל קחת אותם הם אומרים ב ...את רחובות ,דיברתי עם גדרה ,מוכנים
לקחת אותם ... ,אני מגלה עכשיו לכולם ,רציתי שייקרא מוזיאון רחובות ראש העין ,הם
אומרים מה פתאום אמרתי אני מביא לכם מעל  2000מוצגים ,זה לא פשוט חברה ,זה
הנכסים שלנו ,אז זה לא הכסף ,זה לא תאוות הבצע ,זה לא השד העדתי של אמנון לוי ,אם
תשימו לב זה לא הוויכוח אין לנו וויכוח עם אף אחד ,אין לי וויכוח עם סיני ,אנחנו אכלנו
ושתינו ,תסלחו לי על הביטוי בין גברים גם חירבנו ביחד אז תבינו לאן זה הגענו ,הבן אדם
לא היה לו גבול כדי לדרוס אותי ,על מה? על המורשת? זה סגנון ,לכן אני אומר לכם חברי
מועצה ,במיוחד אלה שהם לא מכירים ,חושבים ,פגשתי את פוריה לא יודע בכלל מי אני ,גם
את לא מכירה אותי ,הוא מדבר עם יגאל יוסף  ...אמרתי לו אתה לא מתורבת ,תושיט יד לבן
אדם שעומד לידך ,הוא הושיט ליגאל יוסף .שאלתי אותו למה הצבעת נגד המורשת ,ואני
אומר לכם בדם ליבי ,הוא לא יודע אפילו למה ,הנה הוא ,הוא לא יודע למה הוא הצביע נגדי,
נגד המורשת ,תגיד למה זה מעניין אותך  ...חברה אני אומר לכם תרדו מהעניין ,בוא נוריד,
זה סולם טוב בשבילך לרדת בתקופה הזאת משה סיני ,אני אומר לך כחבר.
משתתף בדיון :ירידה לצורך עלייה.
נפתלי שמחי :אם זה זה יוריד לך לפני בחירות זה יכול להיות מצב לא נעים ,תרדו מהעניין,
תיישר את ההדורים ,נפעל ביחד ,נבנה את בית המורשת לתפארת כולנו ,למען ילדינו
המשותפים כולנו ולמען העיר ולמען המדינה ואני אומר לכם אנחנו  ...את חטיבת גבעתי,
חטיבה צבאית שלמה הייתה אצלנו ,תבינו ,זה מקום שיכול להביא תיירות גדולה וזה תלוי
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בכם 5 .שנים גמרנו משפט ,הפסדנו זה לא נורא ,אבל גם ניצחנו ,נכנסנו למודעות של הציבור
ולא בצורה טובה .לכן אתם בידכם היום כל חברי המועצה כולל אמיר פוריאן שלא יגיד,
שלא יעש ה מה שסיני אומר לו ,אתה ילד גדול ,אל תגיד סיני אמר לי ,אתה אין לך כלום נגד
המורשת ,זה בטוח אני גם מאמין ,גם את אין לך כלום .לכן לא צריך להרים את היד ...
משה סיני – ראש העיר :סליחה ,ישראל ביקש
ישראל בשארי :קודם כל ערב טוב לכולכם ,אני מוכרח להגיד לכם שאני מתפלל להצלחה
שלמה של הנושא הזה .קודם כל אני מודה לכם ומבקש להודות פעם נוספת על שניתנה לי
הזכות  ...בחיי...נבחרי ציבור שאני
רזיאל אחרק – חבר מועצה :ישראל אתה חבר נו במורשת?
משה סיני – ראש העיר :סליחה ,הוא תושב מותר לו לדבר כמו ש...
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אני רק שאלתי
משה סיני – ראש העיר :כל הכבוד
משתתף בדיון :מותר לו לדבר
ישראל בשארי :היתרון שלי לא קוראים לי ברקוביץ ,אז אני מכיר כל אחד ואחד מכם פה
מסביב לשולחן הזה ,אני חבר של כולכם כולל את כל חברי העמותה .אז תן לי את הכבוד
המגיע לי לפחות ,פעם בחמש שנים,
(מדברים יחד)
רזיאל אחרק – חבר מועצה :שאלה טכנית
ישראל בשארי :טכנית ,מה ,אני לא מבין מה שאלת
משתתף בדיון :תמשיך ,תגיד מה שאתה רוצה להגיד ,עזוב ,מה
ישראל בשארי ... ,4 ,3... :מה שיש לי להגיד .טוב אני גר בעיר הזאת כבר  60שנה ,החודש
מלאו לי  60וכמו שאתם מבינים המורשת ...לאף אחד אין מנדט לא ביושבים כאן ,לא מחוץ
למבנה הזה ,לא מהעיר הזאת ,לא מחוץ לעיר הזאת ,לנכס לעצמו את המורשת .או שזה דבר
פנימי כמו שהזכיר נפתלי ,זה דבר בתוכנו אבל לכל אחד מאתנו יש את המורשת שלו ,ולכן יש
לחבק את המורשת כדבר ערכי ,קודם כל נתחיל מזה שזה דבר ערכי .על אחת כמה וכמה
כשמדובר במורשת יהדות תימן שכאן חמישים אחוז מהאוכלוסייה היא אוכלוסיית יהודי
תימן שלמורשת שלה יש עבר מפואר ,יהיה לה גם עתיד מפואר .אז בוא נתחיל מזה שקודם
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כל הנחת יסוד שלנו לאף אחד אין מנדט על המורשת .אני לא מדבר ברמה רגשית עכשיו אני
מדבר ברמה עובדתית ורציונל .הזכירה פרומה את הנושא המשפטי ,חוות דעת משפטית.
כולכם פה נבחרי הציבור היות ואתם יושבים במוסד שנקרא שלטון ,מוסד שלטוני אנחנו
מחויבים לפעול על פי חוק ,גם אני כתושב מחוייב לבחור על פי חוק .זאת אומרת יש חוקים,
יש נ הלים ,יש תהליכים שככה צריך לפעול .מהי נקודת המבט שלי על נושא המורשת ומי
כמוני בקיא בכל רזי התהליכים שהיו פה במהלך כל השנים גם מאז שחתמתי על האמנה,
חתמו עליה לפני הרבה מאד שנים .ואני אגע רק בכמה נקודות .ראשית ,מדברים כאן על
מבנה ציבור ,בכלל לא קשור לעמותה ,יש פה מבנה ציבור
רזיאל אחרק – חבר מועצה :באיזה כובע אתה? סליחה סיני אנחנו חברי מועצה ,זה זילות,
אתה רוצה להגיד משהו על המורשת על תיכנס ל ...סליחה סיני שלא ייכנס אלי ,לא ילמד
אותי מה החוקים שלי ,אין לי בעיה לכבד את ישראל אני מכבד אותו שיגיד מה דעתו
על המורשת שלא ילמד אותנו  ...זה הכל ,זה הכל ,סיני
משה סיני – ראש העיר :נתתי לו את רשות הדיבור
רזיאל אחרק – חבר מועצה :כל הכבוד אז בוא תן לו לדבר עד הבוקר
משה סיני – ראש העיר :בינתיים הוא ידבר
רזיאל אחרק – חבר מועצה :סליחה עם כל הכבוד ,אופוזיציה יש לך  5דקות ,הוא עובר
אותה
משה סיני – ראש העיר :הוא לא עובר  5דקות
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אני אסתכל על השעון
משה סיני – ראש העיר :בבקשה
רזיאל אחרק – חבר מועצה :מספיק עם זה ,די .ישראל תקצר בבקשה
ישראל בשארי :ברשותכם ,אני לא פוגע באיש
רזיאל אחרק – חבר מועצה :לא פוגע בך מכבד אותך מאד,
ישראל בשארי :לא אפגע באיש ,גם אם תגידו מה שתגידו .אני מחווה אך ורק את דעתי וכל
מה שאומר באחריותי בלבד ,אני לא מייצג אף אחד פה .אני מייצג רק את עצמי ,את נקודת
המבט שלי של תושב
(מדברים יחד)
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שרי סלע – חברת מועצה :לכן אתה לא יכול להציג פה את הדברים כי אתה מייצג רק את
עצמך ,באיזה מנדט ,אתה מייצג רק את עצמך ישראל ,לא אז למה אנחנו צריכים לשמוע
רזיאל אחרק – חבר מועצה :מכח מה? אבל מכח מה? סיני אני יכול להביא עוד שלושה
שידברו?
משה סיני – ראש העיר :לא ,אני נתתי ...
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אין לי בעיה שידבר ,אני אכבד אותו
משה סיני – ראש העיר :אז תנו לו לדבר
(מדברים יחד)
שרי סלע – חברת מועצה :משה הוא מייצג את עצמו ,זה לא תקין .הוא אמר שהוא מייצג
את עצמו.
ישראל בשארי :כפי שיש אנשים שמדברים על נקודת מבט של מורשת ,נקודת מבט שונה,
שאנשים ושכמותי שחושבים כמוני
שרי סלע – חברת מועצה :למה הם לא הגיעו לכאן לדיון?
ישראל בשארי :תגידי ,מה אני צריך להביא אותם?
שרי סלע – חברת מועצה :לא אבל אתה לא יכול לייצג...
(מדברים יחד)
רזיאל אחרק – חבר מועצה :הוא לא הולך לבחירות כדי להביא את האנשים האלה...
משה סיני – ראש העיר :רגע ,רגע ,חברים ,אני לא ...חברים זה לא עובד ככה ,זה לא עובד
ככה ,עם כל הכבוד ,יש פה הרבה עוד אנשים שעוסקים בתחבורה ציבורית גם אם הם לא
חברים בפורום התחבורה הציבורית ושיש פה אנשים כאלה אני אתן להם לדבר ,ואם יבואו
אנשים אחרים אני גם אתן להם לדבר ,אז מה שמוצא חן בעיניכם אתם רוצים לשמוע מה
שלא רוצים לשמוע ,הוא ידבר נקודה כמו שאחרים דיברו פה .מה זה סתימת הפיות האלה,
בבקשה.
ישראל בשארי :רבותי אני מבקש מכם לכבד אותי כישראל...
(מדברים יחד)
משה סיני – ראש העיר :סליחה אתה לא נותן לו שוב לדבר.
ישראל בשארי :וכשמדברים על מורשת זה לא מועדון קטן זה מפעל חיים שהמורשת
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במהותה היא דבר גדול ומורכב ומסובך .להערכתי הצנועה היום במצב הנתון היום ,היום ,לא
יעלה על הדעת שעמותה במצבה הנוכחי כיום ,כיום להערכתי לא יכולה להרים מפעל כזה.
אני כתושב ש...חשובה לו ביותר כמו שאר התושבים ,כמו כל האנשים ולא רק תימנים גם
אחרים חושב לדעתי שמי שיכול לנהל כיום זה הריבון ,זה אתם נבחרי הציבור שבכוחכם
לקבל החלטות על נושא תקציבי ,על נושא ניהולי ,על נושא ארגוני עם פיקוח ,הדרכה ,הכוונה
וכו' וכו' .במילים פשוטות ,כל מה שאני מנסה להגיד גם בנושא של המוצגים ככה במאמר
מוסגר ,המוצגים נתרמו כהקדש על ידי תושבים מהמקום ומחוץ למקום למרכז מורשת ,לא
לעמותת .מעולם לא נתרמו לעמותה ,לא הייתה עמותה ,אלא למרכז מורשת .במילים
פשוטות ,פניתי בכתב ,אני גם פונה פה ,תנו לנבחרי הציבור ,כל התושבים שומעים ,המוצגים
הם מוצגים של כולנו ,של כל התושבים ,של המורשת לא שייכים לעמותה ,לא שייכים לאיש
והם יישארו במבנה .באשר להתנהלות ולניהול ,באשר להתנהלות ולניהול ,אני מבקש בכל
לשון של בקשה ואני פונה פה לנבחרי הציבור כיוון שמדובר פה במפעל מאד מאד יקר ואדיר,
לתת כפי שקי בלתם החלטה נכונה ברוב קולות ,לא אף אחד שנמנע ,לא אף אחד שהיה נגד
משתתף בדיון :אתה כבר משדל אותנו ,נו באמת,
(מדברים יחד)
משתתף בדיון :תן לו לסיים ,הוא כבר היה מסיים
ישראל בשארי :אני מתנצל ...רגשות ,אני מדבר רק ברמה
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אתה בחמש השנים האחרונות לא היית במורשת בכלל ,על
מה אתה מדבר
משה סיני – ראש העיר :אדוני אתה לא קיבלת את רשות הדיבור
רזיאל אחרק – חבר מועצה :על מה אתה מדבר
משתתף בדיון :ישראל תסיים ,נו.
ישראל בשארי :להביע את דעתי
רזיאל אחרק – חבר מועצה :הוא היועץ הקהילתי של סיני וגם אולי ברשימה שלו,
ישראל בשארי :לכן אני מאד פונה לכל אחד ואחד מכם לא  ...את הרגש בודאי לא בתקופת
בחירות אלא לבחור על פי רציונל ,דבר מאד מאד בסיסי ,מי יכול להרים מפעל אדיר כזה,
הריבון ואתם נבחרי הציבור למען ציבור אני מאמין ,זאת המורשת שאני רוצה לראות ...
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(מדברים יחד)
רזיאל אחרק – חבר מועצה :למען הגילוי הנאות ,למען הגילוי הנאות ישראל בשארי הוא
היועץ הקהילתי שלך אז הוא לא בא לפה כנציג ,אל תפריע לי ישראל ,ישראל הוא היועץ
הקהילתי שלך אתה לא חבר מועצה עדיין ,אתה אולי ברשימה שלו אבל עוד לא עדיין.
ישראל הוא היועץ הק הילתי .מן הראוי שהיית אומר הוא היועץ שלי ,הוא האיש שלי
בשכונות הותיקות ,הוא עושה לי את כל הפעילויות ,לא זה חשוב ,שהדעה שהוא מציג זה לא
דעה שלו ושכמותו ,זו דעה שלך ולמען הגילוי הנאות אני מציע שתגיד את זה.
(מדברים יחד)
רזיאל אחרק – חבר מועצה :תגיד את זה ,הוא לא תושב ,רגע סליחה ,ישראל אתה סיימת,
לא אל תענה לי לא דיברתי אליך ,אבל הוא עונה לי
משה סיני – ראש העיר :סליחה ,הוא לא עונה לך .ישראל אני  ...אל תיגרר אתו לעימותים
בכלל,
ישראל בשארי :יש  ...באמת שקיבלתי אותם ביושר זה לא  ...שמגיע לי
משתף בדיון :יש לי מכתבים חתומים עם הטייטל הזה אני אביא לך אותם ,מכתבים שלך
חתומים עם הטייטל ,מה לעשות
משה סיני – ראש העיר :חברים ,סליחה ,מאחר והנושא הזה
רזיאל אחרק :אז למען הגילוי הנאות ,סיני אתה ,מה הקשר שלך אליו?
משה סיני – ראש העיר :אני לא בחקירה עכשיו
רזיאל אחרק – חבר מועצה :לא בחקירה ,תגיד מה הקשר שלך
משה סיני – ראש העיר :סליחה עם כל הכבוד לך אני ארצה אני אענה על מה שאני ארצה.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אוקי .אין טענות
משה סיני – ראש העיר :אנחנו ,מאחר והנושא הזה חשוב אנחנו רוצים להמשיך אותו
ואנחנו מתקרבים לשעה
משתתף בדיון 4 :שעות
משה סיני – ראש העיר .. :בערך ,אני מבקש את ההסכמה שלכם להמשיך בדיון אז בבקשה.
(מדברים יחד)
משה סיני – ראש העיר :בבקשה אמיר ,בבקשה
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אמיר פוריאן – חבר מועצה :חברים ,יש לי את הזכות לדבר על נושא כל כך חשוב כאיש
שהייתי  10שנים יושב ראש ארגון יוצא איראן והיום הגענו תודה לאל למצב כזה שכל שנה
אנחנו מחלקים  40,000דולר לסטודנטים עם כל דברים נוספים אחרים
רזיאל אחרק – חבר מועצה :נתנו לך לעבוד
אמיר פוריאן – חבר מועצה :גם זה היה.
משה סיני – ראש העיר :סליחה חברה אל תתערבו
אמיר פוריאן – חבר מועצה:

לפני שפנו לבית המשפט ישבתי בדיוק פה והתחננתי תתנו לי

חודשיים להיות עם נפתלי לדבר אתו ,אולי נגיע להסכם יחד .אני מבקש תקשיב אדון רזי,
תקשיב .אמנם אנחנו לקראת הבחירות וצבעי טמבור משחקים יפה מאד אבל תקשיב .מי
שהתנגד שאני אדבר אתך זה כל חברה שלך שהיום מדברים גבוה גבוה ,שוב חזרתי ואמרתי
על תפנו לבית משפט תתנו לי חודשיים לדבר אתו אני ידוע את השפה מה זה ארגון .אני יודע
מה זה ,איך להקים בית ,לצערי הרב לא נתנו לי לעשות את זה ודווקא כל זה ששוב מדברים
היום גבוה גבוה .אבל אני רוצה לחזור ולאמר לכם חברים לכולכם ,המורשת זה דבר קדוש
זה דבר חשוב ,זה לא דבר אישי ,זה לא דבר פרטי ,זה לא דבר של עכשיו .אני לא בטוח
שבעוד חודשיים אחרי הבחירות כל אלה שדיברו עכשיו ידברו אותו הדבר .אל תחשבו על
בחירות ,על תחשבו על עצמכם אל תחשבו על ההצבעה ,זה דבר קדוש ,תבנו אותו יחד .תבנו
את ,תרשה ל י ,אל תפריע לי ,אתה יודע שאני בדרך כלל לא מדבר הרבה ,תבנו יד אחד לבני,
תהיו שזורים ,תבנו משהו יפה ,איש לא שלל אותו ,לא סיני ולא אחרים ,שללתם את הניהול.
עכשיו הגעתם למצב שאפשר לנהל את זה בצורה מסודרת .בואו יחד תנהלו את זה .אני לא
יהיה אתכם אחרי הבחירות .בואו תנהלו את זה יחד לתפארת .ראש העין שייך לכולנו ,זה לא
אתם ואנחנו .אתה כל הזמן אומר אתם ואנחנו ,אין אתם ואנחנו ,אני גאה לגור בראש העין,
כן כיוצא איראן ולא כתימני ,אני גאה ,המורשת זה שלי לא רק שלך ,תחשבו
רזיאל אחרק – חבר מועצה :לא המורשת היא לא שלך ,אתה לא תימני ,מה לעשות... ,
מורשת של תימני תספר לי על זה ,אתה תימני?
אמיר פוריאן – חבר מועצה :תעזוב את השטויות שלך,
(מדברים יחד)
רזיאל אחרק – חבר מועצה :סליחה סליחה ,בוא ,אמיר ,תקשיב ,תקשיב לי רגע ,אתה לא
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מדבר על העמותה ,אתה מדבר כאילו אתה ...
אמיר פוריאן – חבר מועצה :העיר שלי בדיוק כמו שלך והעמותה הזאת שלי בדיוק כמו שלך,
משתתף בדיון :בדיוק ,נכון
אמיר פוריאן – חבר מועצה:

אני גאה בזה שדבר כזה קיים

משתתף בדיון :בזה אתה צודק ,כולם מה זה
אמיר פוריאן – חבר מועצה :אל תפריד ביננו ,אל תפריד ביננו ,תחשבו יחד איך מתקדמים.
מה שהיה על פאת מאת ,מת ,בואו יחד תשבו עם ראש העיר ותלבנו את זה בצורה מסודרת.
משה סיני – ראש העיר :תודה אמיר
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אגב אמיר ,הצעתי לו את זה אתמול בשיחת טלפון של חצי
שעה
משתתף בדיון :ואני עוד לא דיברתי
עופר בביוף – חבר מועצה :הכי טוב הוא ידבר אחרון הוא אמור להיות אחראי על התשלום
משה בן טובים – חבר מועצה :לפני כ 5-שנים מוניתי על ידי חבר מועצת העיר ועל ידך
להוביל את הקמת בית המורשת .אנחנו פה שורה תחתונה אני מדבר ,שורה תחתונה ,חלפו כ-
 5שנים ועד עכשיו אין לנו בית מורשת ,אין לנו קצה של בית מורשת ,אין לנו פה כלום .ונכון
שהיינו במשא ומתן עם העמותה ונכון שהעירייה יש לה חלק בזה ,אבל בשורה תחתונה אני
חושב שלא נעשה מספיק בשביל שהיום יהיה לנו בית מורשת .והיום לבוא ולהגיד אני מקצה
 10מיליון שקלים שאני ביקשתי את זה אבל זה לא עבר בועדת הכספים ,זה לא עבר בתב"ע,
בכלום ,אני רואה בזה כביכול גימיק כל שהוא .מצד הזה של הנה אנחנו עושים ,לפני שאנחנו
לוקחים את ההצעה של  10מיליון שקלים זה היה צריך לעבור דרך הגזבר ,זה היה צריך
לעבור דרך ועדת כספים ,להביא תב"ע ואז זה יותר רציני .ולשלוף  10מיליון שקלים בשביל
כאילו להקים את בית המורשת מבחינתי זה לא ,זה לא ,ככה לא ייבנה בית המורשת .מה
שאני מבקש היום זה נושא חשוב מאד ולא יודע אם העירייה עשתה מספיק בשביל בית
המורשת ,זה הזמן לקבל החלטה חד משמעית שאכן יוצאים ואני מקבל את ההחלטה של את
ההצעה של מלמד ,מלמד או רזי ,לא חשוב,
מיכאל מלמד – חבר מועצה :זה של כולנו
משה בן טובים – חבר מועצה :בתוך באמת תוך  24חודש יהיה פה בית מורשת לתפארת
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העיר ,המדינה והעדה.
עופר בביוף – חבר מועצה :טוב אני קודם כל רוצה להגיד כמה דברים .קודם כל אמיר אמרת
דברים חכמים ונכונים וחשיבה רזי זה מורשת של כל העיר ,נכון שהיא באה מעדת בני תימן
אבל כולנו תושבי העיר וצריך לראות את זה באמת כמורשת של כולנו וזה צריך להיות גאווה
כן לכולנו ללא קשר בעצם מי בן עדת תימן ומי לא.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אני אבהיר את זה אחר כך כנראה הבינו אותי לא נכון
עופר בביוף – חבר מועצה :טוב בסדר ואני אומר לא היה צריך אפילו לקפוץ על אמיר ,אמיר
אמר באמת דברים קודם כל מהלב וחכמים ובלי שום קשר .זה אחד .שתיים ,אני יכול להעיד
על עצמי שלפני שנה וחצי היו לי מספר שיחות עם נפתלי ואנשים נוספים בעמותה ואני באמת
ניסיתי בשיחה או שתיים עם האנשים שיושבים פה בשולחן לנסות לפשר ולמצוא איזה שהוא
פתרון כי השורה התחתונה שאמיר אמר כרגע בואו נראה איך כולם עובדים יחד ,בוא נראה
איך עושים פתרון אחד מושכל על ידי כולם .לצערנו נידחה .אני מקווה שאולי עכשיו אפשר
יהיה לעשות את הדברים האלה כי באמת טובת הנושא,
יבגני מלמוד – ס/מ"מ ראש העיר :נידחה על ידי מי?
עופר בביוף – חבר מועצה :אני אעצור פה ברשותך ,בסדר ,אני לא בא ,לא האשמתי אף אחד
ספציפי אמרתי נידחה מהכיוון הזה ,עכשיו,
יבגני מלמוד – ס/מ"מ ראש העיר :לא איזה כיוון ,אמיר או מהעמותה
עופר בביוף – חבר מועצה :שמאלי שלי ,פה .עכשיו ,אני רוצה אחד ,הנושא של מורשת יהדות
תימן חשובה ואני מבין שאם היום ראש העיר באמת הצעת פה הצעה כדי ללכת ולקדם את
הנושא הזה ולהשקיע במורשת יהדות תימן ומצד שני חברי המועצה ששמו פה הצעת החלטה
רוצים גם לעשות את אותה פעולה ,אותה פעולה בדיוק ולשים באמת את האגואים בצד ,את
הפרסונות בצד כי טובת העניין חשובה ,אני חושב שזה באמת העיתוי הנכון לתת אפשרות
לעמותה לבקש ההקצאה מחדש אבל בתמיכה של כל השולחן הזה כי אם יגישו הצעת בקשה
להקצאה מחודשת וזה יגיע לועדת הקצאות ולא תהיה פה רוח גבית ולא תהיה רוח המפקד
יעיפו אותם תסלחו לי אתם יודעים לאן מהשולחן
מיכאל מלמד – חבר מועצה :לא ,לא בטוח ,לא בטוח,
עופר בביוף – חבר מועצה :אני אומר את דעתי כרגע אתה יכול להגיד בטוח או לא בטוח אני
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מיכאל מלמד – חבר מועצה :לא בטוח
עופר בביוף – חבר מועצה :אני בוטח רק במשהו אחד ,שרוח ההחלטה שתהיה פה היום
תוביל את ועדת ההקצאות בחשיבה .זה דבר חשוב אחד .דבר נוסף ,אדוני ראש העיר ,אני
חייב להעיר הערה אחת שקשורה ולא קשורה לנושא הזה כי זה שוב אני לא רואה את
היועצת המשפטית ששומרת על עקביות בעצם החשיבה בהחלטות כאלה ואחרות שברצותה
היא אומרת דברים מסוימים וברצותה היא לא אומרת .ואתה מעלה הצעת החלטה פה
ובתוספת לסדר היום שבין היתר מנחה שהעירייה תקצה כ 10-מיליון שקל דבר שלא עבר לא
ועדת כספים ,לא עבר שום דבר ,ובא לשולחן הזה פה וזה בסדר ,זה חוקי .אבל כשדיברנו
וביקשנו לאמץ הצעת החלטה שהצבענו בעדה בנושא של סייעות זה לא חוקי וראש העיר ועוד
מספר אנשים פה בשולחן לא מצביעים מכיוון שזה לא חוקי .חברים איפה ואיפה לא עושים
בשולחן הזה ויועצת משפטית זה לא קשור ,אפילו עצם ההכרזה
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :זה לא מה שכתוב ,סליחה ,אז תקרא מה שכתוב
עופר בביוף – חבר מועצה :אני קראתי טוב מאד
משה סיני – ראש העיר :פרומה אל תפריעי לא להמציא את הדברים.
עופר בביוף  -חבר מועצה :אדוני ראש העיר אני לא ממציא ,אתה כתבת ,בסדר גמור תמשיך
עם ההחלטות האלה ,בכל מקרה צריך לפתור את מורשת יהדות תימן.
(מדברים יחד)
נתנאל בן יוסף אחרק – חבר מועצה :אני חושב שנחשפנו לנושא של המורשת לפני המון שנים
ומועצת יהדות תימן זה מילה שהיא בעלת משמעות לכל מי שחי את ,כל מי שחי את ההווי,
כל מי שחי את העיר הזאת כל כך הרבה שנים וכל מי ששייך בעשייה של העיר הזאת כל כך
הרבה שנים .ו אני חושב שהיה לה ימים מאד מאד יפים ,היה לה ימים משגשגים ,אין לא
צריך ללמד אותנו מה היא המורשת או מה המשמעות של המורשת ,מורשת יהדות תימן היא
עמוקה ,יש בה חלק תורני עמוק מאד ,יש בה חלק אמפירי והיא ,דברים שאנחנו למדנו אותם
בנושא של המורשת אי אפשר לקחת ,זה נכסי צאן וברזל .לצערי הרב בתקופה האחרונה ואני
באתי ,אני חושב שנפתלי אישיות עם הרבה הרבה רצון אבל אני אמרתי לו ,היה לנו כמה
וכמה שיחות ואני אמרתי שלטעמי בתקופה האחרונה המורשת ואני לא רוצה לדעת למה
ואיך והמורשת לא פורחת ,לא ,היא לא מה שהייתה .זה לא המקום המכבד היום של

115

פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מן המניין מס'  85/12מיום 12/8/2013

המורשת כמו שהיה לנו פעם .ואני לא רוצה ,ואני אמרתי את זה בצורה מפורשת ,זה לא
משנה הפרסונה כזו או אחרת אם צריך לעשות שינו כדי שהמורשת יהדות תימן יותר גדולה
מכל אחד מאתנו ,יותר גדולה מכל איזה פרסונה יותר ממני ,יותר מכל האנשים שפה .מה
שחשוב ,מה שצריך לדעת איך אנחנו גורמים לכך שהמורשת הזאת תהיה מורשת טובה,
תהיה מורשת יפה ,תהיה מורשת אמתית ,תהיה מורשת שמכבדת .לצערי בזמן האחרון זה
לא ככה וזה מצער מאד לא רק אני אומר ,לא רק אותי אני מכיר את החברים ,זה מאד מאד
מצער שזה בעצם הדבר שאמור לסמל את העומק של יהדות התימנית שאנחנו מאד מאד
אוהבים אותה ואנחנו חיים אותה יום יום .לדעתי אם יהיה אפשר לעשות איזה שהוא מהלך
שהעירייה תוכל אני לא יודע אם זה חוקי אבל היועצת המשפטית שהעירייה תוכל לעשות
שיתוף פעולה ואני לא פוסל פה אף אחד חלילה וחס ,כי הם בשיתוף פעולה של השקעה כזו
או אחרת ,אם זה חוקי ואם זה נכון למצוא איזה שהוא קו של פשרה שבסופו של יום
המורשת יותר גדולה מאתנו ולא משנה מי יעמוד שמה ומי יהיה שמה שבסופו של יום תהיה
לנו מורשת שנגיע לשם ונכבד את עצמנו בה אני מעריך שהדבר הזה יכסה על כל המחלוקות
הפרסונליו ת שהם לא מעניינות בכלל מי ומה ואיך ,מה שחשוב שיביאו הצעה שבסופו של יום
בתוך שנתיים או שלוש נעשה מורשת שכל אחד מאתנו התימני או פחות  ...עם אחד ,עיר
אחד וברור שיהיה לנו חלוקה אתנית כזו או אחרת שיהיה גאווה לעדה התימנית לעדה שלנו,
שיהיה גאווה לראש העיר רבתי ואני חושב שגם ראש העיר גאה בזה בעבר ואני חושב שגם
יעשה המון לטובת העניין הזה של מורשת יהדות תימן תהיה על תילה .אני מעריך שאפשר
לגשר בין המחלוקות האלה ואחרות ,אני מעריך שיש רצון טוב אבל הכל צריך להיעשות
בהידברות.
משה סיני – ראש העיר :בבקשה ארנון
ארנון בן עמרם – חבר מועצה :אני דווקא רוצה לקחת את הדוגמא של המורשת כדוגמא של
חלם .חלם אני אומר זה על כולנו ,אבינועם ,חלם זה כולנו אני אומר גם מבחינת העמותה
וגם מבחינת העירייה .אנחנו  5שנים לא זזנו לשום מקום ,נעמדנו באותו מקום שהתחלנו בו
לפני  5שנים .מה המשמעות של זה ,שהייתה מטרה נכונה לכל הצדדים אבל אף אחד לא הגיע
למטרה הזאת .זה יכול להיות המורשת היום וזה יכול להיות דבר אחר .וכשאתה מנתח וזה
השאלה שצריך לשאול אותה את עצמנו ,למה המורשת נמצאת היום כפי שהיא אם לכולם
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היה את הרצון לקדם אותה ולהביא אותה למקום אחר .חושב שצריך לשים אותה על
השולחן ,ולטעמי ישבו פה דברים שאינם נוגעים למורשת  ...משני הצדדים שאינם נוגעים
למורשת ,אף אחד לא ראה את המורשת כגולת הכותרת וכנושא שצריך להביא אותו לקדמת
הבמה ובגלל זה אנחנו יושבים  5שנים במאבקים משפטיים שלא הוסיפו ל ...שלנו .בכלל לא
הוסיפו ל ...שלנו לא כבוד ולא הדר ועיר שרוב תושביה או התושבים הראשונים שהגיעו אליה
מגיעים לתחושה שאני קורא היום ואני רואה גם כשאני מנקה אותה מהצבעי טמבור שדיבר
עליהם זה ,מגיעים לציבור למן תחושה של דיכוי של זה לא המקום שלנו .אני חושב
שהישיבה הזאת הי יתה צריכה להיות הרבה הרבה כבר לפני ,כל תהליך המשפטי היה מיותר
ועם כל הפעימות קדימה איך מטרה מפוספסת בגלל שאנשים לא ידעו להוריד את הראש
ולראות את המטרה .במקום לראות את המטרה של מורשת יהדות תימן ראו את המטרה של
איך אחד מוריד את היד של השני.
עופר בביוף – חבר מועצה :אגו
רזיאל אחרק – חבר מועצה :זהו ,אמרתי את זה בהתחלה.
משה סיני – ראש העיר :בבקשה ,מתי
מתי יצחק – חבר מועצה :טוב ,אני לא רוצה לחזור על כל הדברים שנאמרו אבל אני מזדהה
עם רוב הדברים שנאמרו ,וב2009-
שרי סלע – חברת מועצה :גם עם מה שאמר ישראל
מתי יצחק – חבר מועצה :כן גם לא קשור לישראל ,בחלק מהדברים כי הוא אמר דבר שלא
מצא חן בעיני אבל אני לא רוצה כרגע להתייחס נקודתית אבל אני אומר ב 2009-כשאני
העליתי את הנושא וזה בפרוטוקול ,לא נאמר לי ולא עלה על השולחן שרק מטעמי זהירות
מביאים את ההחלטה הזאת .ההיפך ,נאמר לי בהסבר ,יכול להיות שאני טועה או שתתקנו
אותי ,דקה ,אני פרומה לא מתנגח איתך חלילה אני אומר את מה שאני זוכר ,תגידי
לפרוטוקול את מה שדיברתי .דקה ,נאמר ,אני אומר  ...משפטים עם כל הכבוד ,אני עורך את
הדיון בשביל להגיע לאיזה סיכום מסוים.
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :אז מה קורה שברקורד שנאמר ...
מתי יצחק – חבר מועצה :אני  ...אמרתי לא נאמר ,נאמר לנו במפורש שמשרד הפנים הוציא
נוהל מתוקן לכמה נושאים בנושא ועדת ההקצאה .ולכן הבאנו את זה לדיון .למרות שהייתי
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נגד ההצעה ,היו שתי הצעות ,יש גם פרוטוקול כי ראיתי את המורשת כקדושה כמו שאמר
אמיר פוריאן ,זה נכון .דבר קדוש .אני לא צריך לאמר לכם .ואני חולק על כל אלה שדיברו5 .
שנים פה אנשים עובדים קשה באופן אישי זה ניסים מנצור ,יוסי יעקב ,נפתלי ,אחיעזר ,עוד
כמה שעובדים מקדישים בלי שקל ,שורדים ,מביאים את הפעילות שלה תחת  ...משפטי... ,
משפטי כל מה שצריך ולא משנה כמה שאמרנו מי אשם לא אשם זה לא הנקודה כרגע כי
אנחנו רוצים לפתוח דף חדש ,בכל אופן אנחנו לקראת החגים ,ראש השנה יש איזה שעת רצון
ופה אני רוצה להגיע לעצם שקלענו לדעת חכמים ,הרי מה גרם לכך שרזי או החברים אנחנו
חתמנו להביא את זה לדיון,
משתתף בדיון :כולנו
מתי יצחק – חבר מועצה :דקה ,ראש העיר הגיש הצעה ,אמנם הוא  ...את הפסק דין ,אני לא
מתייחס לפסק דין בכלל מבחינתי כי לא הוא האישיו מבחינתי בכלל ,הריבון זה העירייה.
אבל אני מעריך שאנשי מקצוע שישבנו ותכננו או ליטשו את הסעיף הזה סעיף  8שאני לטעמי
הוא פשוט לא מובן לא מובהר ואני צריך לקבל הבהרות ,אבל בכל זאת גם אם אני אקבל
הבהרות אני אלך ,אתמוך בהצעה שנאמרה פה על ידי רזי שבעצם בקו שמנחה ,חבל שראש
העיר לא נמצא פה ,שישמע ,אבל מה כתוב ,אני מפנה אתכם לסעיף ג' ,שימו לב איזה משהו
הזוי שאני גם לא מבין אותו ,נכון ראש העיר נכנס .וכתוב ככה ,בסעיף ג' ,העירייה תקים
ועדת היגוי ,אז פעם יש לנו ועדת היגוי ואחרי זה באותה שורה בשורה שנייה היא תזמין את
חברי עמותת המורשת ,אני מבין שחברי עמותת המורשת של נפתלי ואחיעזר וניסים ויוסי
ואני לא יוד ע מי אלה ,ואחר כך כותבים להשתלב בועדה ציבורית .זאת אומרת שיש לנו
שלושה גופים .אני לרגע מנסה לאמר ואני אומר אני מעריך את הרצון של ראש העיר שהעמיד
את זה לדיון באמת בלי כרגע פוליטיקה ,אין פה פוליטיקה ,כי אם יש החלטות צריך לייצר
אותן עכשיו ואיך אמר אמיר פוריאן ,מצווה ...חברה בוא נתעלה על עצמנו ,לא באתי על
נפתלי ,נפתלי ישכח את החיים שלו שמה וישקיע גם אם ישאר גם אם הוא לא יהיה אני
מעריך
רזיאל אחרק – חבר מועצה :זה כולנו ,כל חברי ה...
מתי יצחק – חבר מועצה :כמו שניסים מנצורה בשביל ראש העין  ...ממשיך להשקיע לתרום
מעצמו ,אני מעריך את האנשים האלה .ואני  ...אני חרד למורשת .עוד בתקופה של יגאל יוסף
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עשו הרבה מהלכים .אבל אני בא ואומר תקשיבו ,אתם צריכים להבין ,אתם צריכים להבין,
הולכים לקבל פה החלטה בלי פילמוס ,בלי כל מיני דקויות כאלה  ...לשים דברים על השולחן
ואני דע תי מה שרזי הקריא קולע לדעת חכמים לדעתי אבל אתם צריכים להבין את האמת,
ראש  ...מיליון בואו ננצל את זה
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אני בעד
מתי יצחק – חבר מועצה :דקה .דקה .דקה .אני פה לא
רזיאל אחרק – חבר מועצה :הכנסנו את זה להצעה
מתי יצחק – חבר מועצה :הקשבתי אני מדבר כרגע ברצינות ,עזבו את הפוליטיקה עזבו את
הבחירות אני מתעלם מהבחירות מי שצריך להיבחר הוא יבחר זה לא משנה איך וכמה ולמה,
אנשים יודעים בדיוק מה הם רוצים לעשות .אבל למען המורשת ,למען העדה התימנית,
באמת ,אני רוצה לאמר פה שבאמת ברחוב ,בותיקה אתה שומע הרבה מירמור בנושא הזה,
איפה שלא תופסים אותי או את אמנון מתקיפים אותנו ,מ ה אתם לא יכולים ,אתם חברי
מועצה ,אנחנו אומרים עם כל הכבוד אנחנו לא יכולים הכל ,אבל היום גם שמעתי עוד מושג
וזה מישראל ולכן גם לא הסכמתי לחתום ,שיש מושג שנקרא מרכז מורשת .אז מה זה עוד
איזה עמותה ,עוד איזה עוד איזה פורום מסויים .ולכן תתעלמו מכל הדברים האלה ,יש פה
עמותה ,יש פה העירייה כמו שאמר רזי כולנו פה נהיה מעורבים מראש העיר ועד אנשי
המקצוע שלו ואין לי בעיה עם זה.
משתתף בדיון :תהיה רגולציה
מתי יצחק – חבר מועצה :יהיה רגולציה ויהיה ביקורת שלנו ומה שאתם לא רוצים יהיה פה,
מה אני צריך לחפש פה כרגע את העמותה ,היא התנהלה טוב ,התנהלה מה זה מעניין בכלל,
מה ,אני לא רוצה להיכנס לנושא הזה בכלל
יבגני מלמוד – ס/מ"מ ראש העיר :מה מבטיח לך שהעמותה תדע לנהל את זה כמו שצריך?
מתי יצחק – חבר מועצה :אנחנו הריבון ,העירייה נותנת ,עם ראש העיר הסכים ,אני הולך
בקו ,בעצם אתה שם לב אני הולך בקו של ראש העיר ,אני לא סוטה אפילו ממנו ,להיפך אני
אומר ...מיזוג ,עכשיו ,ראש העיר אומר תשמע אני יש לי כמו בחברה הכלכלית ,דירקטור,
כולם נכון ,ומגיע אלינו דיווח ,נקבל דיווח אנחנו ,תרצו צוות מצומצם אני גם מוכן ,תרצו ...
אני גם מוכן ,אבל בואו נהיה תכליתיים לעזוב את כל הנושא המשפטי מבחינת שהוא לא
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קיים ,זה לא האישיו זה מבייש אותנו הנושא הזה ,זה לא מוסיף לנו שום דבר .אנשים
מוציאים מכספם האישי ותדע מה אני לא יודע אם לא צריך לפצות אותם בנושא הזה ,עם כל
הכבוד כי זה כי זה נון של נבחרי ציבור שלא השכלנו לתת את הפתרון הנכון בזמן הנכון,
בעיתוי הנכון .אבל כמו שאמר אמיר נגרר מה שנגרר כל אחד החזיק והאמין בדרך שלו ,אני
לא פוסל את זה אבל היום בואו ניצמד ,אני אומר אפילו משה  ...בקשה מפוראין ,לשבת
לקחת את ההצעה הזאת ללטש אותה בדרך כזו או אחרת ,לגרום שהגזבר אכן יאבטח
שהדברים האלה כן ובא לציון גואל .נעשה שם הרמת כוסית לקראת השנה החדשה ,נעשה
איזה קמפיין גדול
רזיאל אחרק – חבר מועצה :יאללה ,אני מדבר ברצינות ,יאללה,
מתי יצחק – חבר מועצה :להראות שיש  ...אני אגב מקבל את התפיסה של אמיר ושל עוד
מישהו פה ,אמרו  ...של כולם לא רק של התימנים
עופר בביוף – חבר מועצה :נכון ,בטח
מתי יצחק – חבר מועצה :יהיה  ...של כולם .אני אוקי.
משה סיני – ראש העיר :מרגי קודם בקשה ,כן
מרגי עוזר – חברת מועצה :ככה ,ממה שעולה ומה שכולם אומרים הרי יש הסכמה לגבי
הנושא הזה של בית מורת תימן .עכשיו ,אני חושבת שבכלל צריך להגדיר את זה כפרויקט,
אני לא יודעת אם זה יעלה  10מיליון או מיליון  700או  5מיליון או  50מיליון ,אני גם חושבת
שזה צריך להיות מנוהל על ידי אנשי מקצוע ולכן
משתתף בדיון :לא פסלנו ,לא
מרגי עוזר – חברת מועצה :רגע ,אני אומרת מה אני חושבת ,אני אמרתי שפסלת? רגע ,תשמע
עד הסוף
מתי יצחק – חבר מועצה :גובה התקציב קובע את הרמה של המוזיאון ,לא שנייה ,אם עשינו
מוזיאון מוזיקה ב 30-מיליון שקלים לא יתכן ,אני חושב שמן הראוי לעשות בית מורשת
תימן גם ב 30-מיליון שקלים ולא ב 5-מיליון שקלים ולא
(מדברים יחד)
מתי יצחק – חבר מועצה... :צריך לעשות את זה ברמה הכי גבוהה 200 ... .מטר מרובע ,יש
פה  1000מטר מרובע אז צריך לעשות  1000מטר מרובע
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(מדברים יחד)
מרגי עוזר – חברת מועצה :משה ,כשאני אמרתי  10מיליון ,משה כשאני אמרתי  10מיליון או
 5מיליון אגב זה יכול להיות או  20מליון ,פשוט מה שאני אומרת זה שעד שבראייתית אין
צוות מקצועי שבודק ,רואה את בית יהדות בבל ובית יהדות לוב וכל מיני ,צוות מקצועי
שבודק ורואה איך זה צריך להיות ,מה זה כולל ,מה העלויות ,מה המפרט וכו' ,אגב את הכל
בשיתוף נפתלי ובשיתוף כל האנשים .לאנשים האלה יש הרבה מאד ידע ,אין בכלל בעייה
לעשות את זה בשיתוף איתם .אבל אני כן חושבת שצריך איזה שהוא צוות מקצועי שקודם
כל יגדיר מה הצרכים .עכשיו אני גם חושבת אגב שמי שיכול להעמיד את זה זה באמת
הרשות ,כי לרשות יש את האמצעים ,לרשות יש את הכסף .לעשות את זה יחד בשיתוף עם
רזיאל אחרק – חבר מועצה :זה מה שאנחנו מציעים ,מרגי
(מדברים יחד)
משה סיני – ראש העיר :חברה ,הבנו
(מדברים יחד)
מתי יצחק – חברת מועצה :אם זה בכנות לא צריכה להיות בעיה ,אם זה בכנות.
עופר בביוף – חבר מועצה :אם זה בידיים נקיות .אם זה בידיים נקיות.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :סיגל ,ההצעה שהחברים הציעו על דעתי כאילו זו ההצעה של
סיני כמעט פרט לפרט ,לקחתי את ההצעה שלו ,מילה במילה ,עשיתי קופי פייסט למעט דבר
אחד ... ,בניהול העמותה ,בוא ...
(מדברים יחד)
סיגל שיינמן – חברת מועצה :זה לא כי הוא לא ,לא ,לא,
רזיאל אחרק – חבר מועצה :למה?
סיגל שיינמן – חברת מועצה :אני אגיד לך למה
משה סיני – ראש העיר :הבנו ,חברה ,שמענו את ההצעות ויש עוד כמה אנשים שרוצים
לדבר ,נסכם ונמשיך הלאה .בבקשה ,כן.
יעקב אדמוני – סגן ראש העיר :האמת היא  ...תימן הם שכנים שלי .בכל אופן אני
רזיאל אחרק – חבר מועצה :מלל לא שייך
יעקב אדמוני – סגן ראש העיר :תן לי לסיים ,תן לי לדבר ,בכל אופן ,אני מזדהה עם עורך
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דין נתי אחרק ,מה שהוא אמר אני מצטרף אליו וכל דבר מה שיוחלט אני,
משתתף בדיון :מה הוא אמר שונה מאחרים?
יעקב אדמוני – סגן ראש העיר :מה שנתי אחרק דיבר אני,
משתתף בדיון :מה הוא אמר שונה מאחרים?
יעקב אדמוני – סגן ראש העיר :אני ממש מצטרף אליו.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :מה הוא אמר?
יעקב אדמוני – סגן ראש העיר :מה שאמר אמר אני מצטרף אליו ,עזוב,
רזיאל אחרק – חבר מועצה :סיני יש לי מה לאמר ,עוד משפט אחד
משה סיני – ראש העיר :אתה כבר דיברת ,אנשים עוד לא דיברו
רזיאל אחרק – חבר מועצה :רק משפט אחד,
משה סיני – ראש העיר :ייבגני,
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אוקי אחרי.
יבגני מלמוד – ס/מ"מ ראש העיר :חברים א' כל אני רוצה להצהיר אני בעד מרכז מורשת
יהדות תימן הכי מפואר והכי גדול בעולם .אני אומר את זה בכנות .יחד עם זאת יש לי מספר
הסתייגויות .ההסתייגות הראשונה הקשבנו ליועצת המשפטית ומה אנחנו מה אתם מציעים
להגיד היום ,אם דרך הפעולה זה ועדת ההקצאות אנחנו כמועצת עיר צריכים להגיד עכשיו.
אנחנו צריכים להנחות את ועדת ההקצאות לבחור את העמותה המסויימת הזאת לקבל את
ה ...ועם במקביל עוד שלוש עמותות יגישו בקשה ,אנחנו יכולים להכתיב לועדה מה היא
תבחר ,אם זה לא איפה ואיפה? זה פעם אחת
(מדברים יחד)
משה סיני – ראש העיר :תנו לייבגני לדבר
יבגני מלמוד – ס/מ"מ ראש העיר :לא נתנו לי לדבר אבל עכשיו רק על מנת לא לקלקל את
היוזמה המצויינת הזאת אני מציע שנהיה זהירים .דבר שני ,כדי שאותו מרכז יהיה באמת
מפואר והגדול והמוצלח יש רק דרך אחת לנהל אותו וזה דרך העירייה .זאת דעתי .העמותה
יש לה תפקיד מאד חשוב ,היא יכולה לשמש ולתרום כועדה ציבורית ,כועדת היגוי שמלווה
את פעילות המרכז .הלא מה זה המרכז הזה ,הוא מתחלק בעיני לשתי  ...זה בית מוזיאון
ובית תרבות .שני התחומים שדורשים ניהול מקצועי ואני מכיר חלק יותר טוב חלק פחות
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טוב את האנשים שיושבים כאן גם את  ...וגם את נפתלי וגם את ניסים .עם כל הכבוד ,הלב
פתוח ורצון טוב אין להם את הכלים המקצועיים האלה ביד.
מיכאל מלמד – חבר מועצה :אבל יהיה ,יהיה
משה סיני – ראש העיר :רגע סליחה ,אל תפריעו לו
יבגני מלמוד – ס/מ"מ ראש העיר :אני חושב שבשילוב הנכון ,זאת דעתי
מיכאל מלמד – חבר מועצה ... :לקבל את דעתנו ,בסדר  ...מדברים אותה שפה ,בוא לעזור
להם.
יבגני מלמוד – ס/מ"מ ראש העיר :תן לי אני אשלים .אתה מדבר כרגע על העברת המבנה
ואני לא חושב שזו הדרך .הדרך היא להשלים את המבנה לפעילות בתוך העירייה ולעמותה
תפקיד בועדת היגוי ,תפקיד חשוב ומלווה את הפעילות.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :זה משחק ...
יבגני מלמוד – חבר מועצה :ממש לא .גם יש  ...וזאת הדרך היחידה תוך זמן קצה לראות את
המרכז הזה פועל.
משה סיני – ראש העיר :טוב תודה .מנצורה ,אחר כך ביקש עוד מישהו  ...ואחר כך ...
נפתלי מנצורה :טוב ,אני באמת מודה לך שאתה מרשה לי למר כמה דברים .אבל היות
והעניין באמת חשוב ,קודם כל אני מודה שאתה כראש עיר עכשיו קיימת דיון די טוב והלוואי
ואת הדיון הזה היית מקיים אותו לפני כמה שנים טובות .תאמין לי היינו הרבה דברים היו
נפתרים .מלכתחילה כל הנושא של המשפט להגיע לבתי משפט זה לא היה כבוד גדול .ברור
שלא לעירייה וברור שלא לי ולחברים .בכלל לא .כל הנושא להגיע על בית מורשת .בית
מורשת זה דבר באמת משותף ואם יש משהו שכל אדם יכול להיות חלק זה בית מורשת .אבל
אני ניסיתי לדמיין לעצמי מה היה קורה לו אני ומשה בתפקיד ראש עיר והיה פה בית מורשת
יהדות אוסטריה ואני הייתי זה שבא ואומר ,תובע בבית משפט לגמור עם העסק .אז אני
מודיע לכם שכל כלי התקשורת במדינה מה היו כותבים ,אני נותן לכל אחד איך אומרים כיד
הדמיון מה היו כותבים .אנחנו איך אומרים היינו מאד מאד מאופקים בקטע הזה ואני חושב
שאני לעניין הזה תרמתי הרבה לא להגיע למעשים חלילה שיתפרשו כמעשים לא יפים בוא
נאמר ככה .וניסינו להתנהג בצורה מאד תרבותית .הזמינו אותנו לשימוע ,באנו לשימוע,
היינו בבית משפט שלום השופטת שם מתוך ראיית כל מה שכתוב הציעה הצעה ואמרה מה
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הבעיה שהעירייה תביא  2נציגים העמותה תביא  2נציגים והייתה שם שאלה והם ינהלו את
העסק והייתה שאלה מה יקרה אם יהיו חילוקי דיעות ,אמרה נביא לכם איזה שופט בדימוס
שהוא הוא יפתור את המחלוקת .באמת יכולנו להגיע ,באמת אני עד היום לא מבין למה
המשכנו את המשפט הזה ,אותה שופטת שנתנה את ההצעה שהייתה באה ונתנה איך
אומרים את הקייס יותר לעירייה ואיך אומרים אנחנו בעניין הזה הפסדנו .הלכנו לבית
משפט מחוזי ,קיבלו את הערעור שלנו ואנחנו לאחרונה בעצת השופטת ביקשה למשוך את
הערעו ר באמת יצאנו החוצה ,התייעצנו ,אמרנו בואו נמשוך את הערעור .אולי זה יביא
למשהו ,איך אומרים ,להרהור ,כי בואו נאמר ודוגרי אני אומר לכם ,לו רצינו להמשיך את
המשפט יכלנו להמשיך ,וזה לא האינסטנציה האחרונה שהיינו יכולים להגיע אליה .אבל
אמרנו בואו בדרכי שלום ,אין יותר טוב מדרכי שלום ואני אומר לך ידידי הטוב משה סיני,
עדיף דרכי שלום .כל דרך שאתה יכול לפתוח איזה צוהר והיום נפתח צוהר של דרכי שלום.
לך בכיוון הזה ,אתה תצליח וכולם יצליחו .ותעזבו את המחלוקות .המחלוקות האלה
הטובות ביותר .בוא לחפש את הדרך הטובה ביותר ,כן ,שהיא תביא מה שנקרא שיתוף .בסך
הכל אני אומר לך מה רוצה העמותה אם אני ככה מבין את חברי .הם רוצים להיות שותפים
בעניין .אי אפשר איך אומרים ,אני אומר לך  4שנים באו מבקרים במאות .אני יכול להגיד גם
אלפים ,תלמידי בתי ספר .לקחתי על עצמי את החלק התוכני של העניין ,להדריך אותם
במובן מה זה מורשת יהדות תימן.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :כל זה בלי כסף
משתתף בדיון :זה ברור שזה בהתנדבות .חלילה וחס אני אגורה אחת  ...מי שדיבר פה על
ניהול תקין עד  2009יש לנו אישור של ניהול תקין נדמה לי והשנים הבאות לא היה איזה
תקציב ,סך הכל פה היה איזה  ...עם הרואה חשבון שהוא כל הזמן אמר אנחנו ניתן לכם,
והאמת אפשר תוך שבועיים שלוש אפשר להוציא ניהול תקין עד סוף כל התקופות .זה לא
הבעיה .הבעיה היא במקור למצוא את הדרך של הפשרה .חז"ל אומרים פשרה קודמת לדין.
ובמיוחד כאשר שופטת אמרה רבותי ,בואו תתפשרו .אז אפשר לעמוד על עקרונות ואפשר
איך אומרים ללכת עם חרבות אבל איך אומרים ,מי המפסיד ,כולם.
משתתף בדיון :הציבור מפסיד
משתתף בדיון :אין מנצחים פה ,אין מנצחים .זה מה שאני ...
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משה סיני – ראש העיר :תודה רבה
(מדברים יחד)
משתתף בדיון :יש כאן מישהי שביקשה לדבר
משתתף בדיון :אני רוצה להגיד לכם מתחילת הערב אני אחרי עבודה ,אני מותשת ,אני
מקנאה בך ,אני לא מקנאה בכם ,סליחה .אני מוותרת מכל הלב ולקראת הסיום זה העוקץ,
אני פשוט גאה בכם ,אני מרגישה שאתם כאילו עולים ,גם אתה דיברת יפה .מה שאני באה
להגיד לכם בעצם אני אולי הפה של אלה שאופים במטבח או ליד הטלויזיה עם גת ,זה מה
שהם יודעים הם אלופים ,אז אני הפה שלהם מהסלון .כל המלחמה הזאת לדשדש ,אני
ממשיכה בקו של מנצורה ,מיותרת ,אבל מה לעשות גם בין בני זוג אנחנו לא בונים את
החיים ולראות זה להחליף את המשקפיים .תודה .לראות זה להחליף את המשקפיים באיזה
משקפיים אני בוחר לראות .לא הגודל עושה את המקום .מה שעושה את המקום זה האנשים
והרוח
משתתף בדיון :יפה מאד
משתתף בדיון :לפני שלוש שנים אמרתי נפתלי מאיפה לך הכוחות ,אני במקומך הייתי
מוותרת מזמן .אני גאה שהוא נמצא ואני גאה שלקראת סוף הערב אני מרגישה שיש פה רוח
טובה ועלינו כיתה .אני יודעת בוודאות שזוג שהולך לאיכסה של חיים אז כל האיכסה יוצא
החוצה וזה מה שקרה פה וזה לא שאלו אתכם ,פשוט נוצר .החכמה היא ללכד את השברים,
להסתכל קדימה ולתת לקהל לאנשים את מה שהם רוצים ,את מה שהיה לו .אסור שזה
יעלם לנו מבין האצבעות ואני גאה בעצמי שנשארתי עד הסוף וגאה בכם.
משתתף בדיון :אנחנו גאים ,תודה רבה .זה עוד לא הסוף ,יש עוד  40דקות
רזיאל אחרק – חבר מועצה :בואו נסכם את זה ונביא את זה להצבעה
(מדברים יחד)
רזיאל אחרק – חבר מועצה :קודם כל אמיר ,אמיר
אמיר פוריאן – חבר מועצה :אני ...לגבי...יש פה שמונה באמת ...גם עליך  ...אני רק היום
....עוזר ראש העיר תימני .הלוחמים התימנים מאל קעידה כבר בסוריה שנתיים ואתם עוד
לא הקמתם מוזיאון?
עופר בביוף – חבר מועצה :בשביל זה גייסו אותנו שנבוא לעזור היום.
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אמיר פוריאן – חבר מועצה :מי שאשם זה אתם שמונה ,ומי שנתן לבן דודתי נפתלי לסבול
זה אתם השמיניה .לא אף אחד אחד.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אפשר להמשיך?
אמיר פוריאן – חבר מועצה :אם יש מישהו שצריך  ...זה ייבגני תעשה גם משהו חדר יהדות
רוסים ...
משה סיני  -ראש העיר :טוב בבקשה רזי ...
רזיאל אחרק – חבר מועצה :יאללה ,טוב אני אסכם .קודם כל אמיר לגבי מה שאמרת לגבי
המורשת וחס וחלילה אם הבנתי לא נכון ,קודם כל  ...את הדברים האלה ,ולגבי המורשת
התכוונתי לאמר כמו שיש מורשת צנחנים מי שהיה צנחן זה מורשת ,זו החבית ,אתה יודע
מה זה צניחה  ,אי אפשר להיות חלק ממישהו שחווה חוויה .לא לגבי המורשת עצמה ,המבנה,
המבנה בעצם אני חושב שכולנו עם אחד ,כולנו בית אחד ,ובסך הכל ,אין לי ,לא היה לי כוונה
חס וחלילה לאמר משהו שהוא יצא אולי מהקשרו.
משתתף בדיון :זה בדיוק מה שאמרת עכשיו.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :לגבי פרומה ,העירייה כן יכולה להשקיע במבני ציבור כמו
במתנ"ס אביב .דיון לפני חודש וחצי שישבנו כאן אמרתי לך המתנ"ס בעצם מבנה אביב
מפעיל אותו המתנ"ס שהוא גוף דואלי ,אמרת לא קשור למתנ"ס העירייה יכולה להשקיע
במבנים שלה בלי שום קשר למי שמפעיל אותו .אותו כנ"ל כאן .המבנה הוא של העירייה,
העירייה יכולה להשקיע במבנה כי הוא שלה ולא קשור
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :זה לא מה ש...
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אני אביא לך את הפרוטוקול ופעם הבאה אני  ...את הציטוט
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה .. :את ההתחלה ,אתה אומר אבל לא בדיוק ,עשיתי לך ...
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אני אגיד לך את מה שאמרת וזה בדיוק אותו דבר .העירייה
יכולה להשקיע במבנה של הצופים ,העירייה יכולה להשקיע במבנה של הנוער העובד שהיא
בנתה אותו והביאה להם ,העירייה יכולה להשקיע במבנים גם אם היא לא המפעילה .אז זה
אפשרי
עופר בביוף – חבר מועצה :זה נאמר לגבי בני עקיבא שדיברנו  ...לגבי התשתיות
רזיאל אחרק – חבר מועצה :גם בני עקיבא
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פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :מה אמרתי
רזיאל אחרק – חבר מועצה :תנו לי רגע ,משפטי ,תנו לי רגע שידעו פה הציבור ,לא
להלאות אותם
עופר בביוף – חבר מועצה :אמרנו תשתיות ,תשתיות
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :אבל זה לא מה שדיברנו
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אני דיברתי עם משה אתמול ,לפחות איזה עשרים דקות
בטלפון ,רגע שנייה חברים .הצעתי לו כי מה שקרה ,מה שקרה עם הסדר יום ,בסוף ניסו
לעשות איזה שהוא מחטף ולקחת את ההצעה שלנו ,דיברתי אתו אתמול והצעתי פשרה ,ממי,
ישבתי עם משה עשרים דקות אמרתי לו משה ,פרוש לא יגיע מחר לדיון הארוך הזה בוא
נשב ,תיקח את נפתלי ,נשב אני ואתה ונפתלי והמורה שלו ,נגיע לאיזה שהוא סיכום
שרי סלע – חברת מועצה :וזה לא צלח?
רזיאל אחרק – חבר מועצה :שניה רגע ,עשרים דקות דיברנו ,אמרתי לו משה ,עזוב בוא
נביא את הדיון הזה ,נטריח פה את כל הצוות ,סך הכל הכוונה שלך לפחות על מה שכתוב כאן
אתה מתכוון שהמורשת תעבוד ושתהיה מפוארת ,מפוארת ,מפוארת ,בסך הכל הדבר היחידי
לתת לאנשים שהשקיעו  20שנה את מרצם ואת דמם ,תן להם להמשיך .עכשיו אי אפשר
לנהל מורשת יהדות תימן כשאתה תחת עננה משפטית במשך  5שנים כשאתה מוציא כסף
מהכיס הפרטי שלך בשביל לנהל את המאבק הזה ,אז בטח שהמורשת לא תוכל להתנהל
והמבנה בצורה של יד קמוצה ,היא צריכה כסף.
מרגי עוזר – חברת מועצה :אבל רגע ,לא מקובל עליך שיהיה ניהול מקצועי ...
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אני בעד ,כתוב את זה כאן ,אז אני אקריא אני מעלה את
ההצעה .אני מעלה לגבי הניהול המקצועי אני מעלה את ההצעה עכשיו .אחד .אני אחזור על
הנוסח של ההצעה
משה סיני – ראש העיר... :אתה דיברת על ההצעה,
רזיאל אחרק – חבר מועצה :לא ,אני רוצה לעלות אותה עכשיו
עופר בביוף – חבר מועצה :הוא מעלה אותה כהצעת החלטה
משה סיני – ראש העיר :אבל אני עוד לא דיברתי
משתתף בדיון :תן לו לדבר
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רזיאל אחרק – חבר מועצה :אוקי ,דבר
עופר בביוף – חבר מועצה :אז אולי תאמץ את הצעת ההחלטה
שרי סלע – חברת מועצה :אולי הוא יאמץ את ...
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אולי ,הלוואי ,בוא בבקשה
משה סיני – ראש העיר :חברים .טוב ,קודם כל אני הקשבתי קשב רב ושמעתי את הדברים.
עם חלק מהדברים אני רוצה לאמר לכם שהסכמתי ,היו דברים שאני לא מסכים ,אני חושב
שמציגים א ת הדברים לא חשוב באיזה שהוא נושא גם אם הוא נושא רגיש כמו מורשת
יהדות תימן שהוא לדעתי נושא שמשותף כאן לכולנו כולנו חיים במורשת עם ישראל ,עם
ישראל הוא קיבוץ גלויות ,כל חולייה מחזקת את השני וכל אחד מאתנו אני חושב הוא בעד
המורשת ,אוהב את המורשת ,פועל למען המורשת ,זה חלק בלתי נפרד מהעיר שלנו ,זה ערך
אמיתי שפועם כל הזמן בליבנו ואני יכול לפחות לתת לכם פה היסטוריה שלמה ,שאני לא
אעשה את זה כרגע בגלל שאנחנו בקוצר זמן של פעילות של עשרות רבות של ימים ולילות
שלי יחד עם חברי מועצה אחרים ,אני לא לוקח את כל הקרדיט לעצמי כדי שתהיה כאן
מערכת של בית מורשת שמפארת את עם ישראל לא רק את העיר ראש העין .ואני אזכיר גם
למתי שבשנת  2006הלכנו לביבי נתניהו שנינו וביבי נתניהו אמר לנו שהוא נותן לנו  3מיליון
שקל למורשת ,אתה זוכר?
מתי יצחק – חבר מועצה :כן
משה סיני – ראש העיר :ואמר לנו שהוא אחר כך כעבור כמה ימים שהוא לא יכול לתת לנו
את ה 3-מיליון שקל ,הוא לא יכול ,הממשלה מגנה ,לא יכולה לתת את זה לעמותה כמו
שהרשות המקומית לא יכולה לתת את זה לעמותה .והוא הקצה לנו כבר ממשרד האוצר,
שנינו היינו שם
מתי יצחק – חבר מועצה :היה מספר סעיף
משה סיני – ראש העיר :היה מספר סעיף שאפשר היה ב 3-מיליון שקל להרים את בית
המורשת ,רק מה זה נפל על ההיבט שהעמותה ישבה שם ולא נוהל על ידי הרשות ,הוא אמר
לנו בפירוש .הוא אמר לי את זה שאם הרשות המקומית הייתה מחזיקה את הבניין הזה ה3-
מיליון שקל היו מגיעים למורשת והיינו יכולים לעשות כבר בשנת ... 2006לפני די הרבה שנים
יכולנו להקים את המורשת וזה היה אינטרס שלנו ואני הייתי גאה באותו יום שביבי נתניהו
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הגעתי לכאן וסיפרתי בהתרגשות רבה לכל החברים פה תראו איזה הישג הגענו ,אני הייתי
בדמעות באותו רגע 3 ,מיליון שקל ב 2006-זה לא היה קל להשיג ,העירייה הייתה במצב אחר
לגמרי ,היינו עדיין לא יצאנו מהזה ,החשב מלווה עזב ב ,2005-במרץ  2005אבל עדיין היינו
במצב מאד מאד קשה .ו 3-מיליון שקל זה נתפס סכום אגדי בכלל באותם תקופות .ולצערי
הרב אי אפשר היה להשקיע שום דבר במורשת הזאת .עכשיו אני אומר לכם אני האחרון
שמתעסק בנושא ,אין לי שום עניין של אגו ,אני אדם שבהשכלתי אני מאמן אישי ,אני מגשר,
אני יודע להגשים לאחרים ,אני יכול לשבת פה עד השעות הקטנות של הבוקר להקשיב לכל
אחד וגם אם אני לא מסכים עם דעתו אני אסכים לו .ואני גם לא מתכוון לענות לכל אחד
איזה שהיא תשובה גם אני חושב שיש לי תשובה יותר טוב .זה לא העניין שלי .אני באמת
מקשיב ,אני חושב שאפשר כל דבר לסגור במשא ומתן ,ניהלתי משאים ומתנים בחיי ,אני
יודע להסתכל כמו שאת אמרת במשקפיים אחרות ,באמפתיה לצד השני ,אין לי פה איזה
אינטרס צר ,אינטרס אחר .האינטרס של כולנו פה הוא להביא לבניין מורשת לתפארת מדינת
ישראל ,לנצח נצחים .לא שום קשר עם נולד ברומניה ,ברוסיה ,בתימן ,באתיופיה או
באנטרקטיקה ,מה זה משנה בכלל ,כולנו ,אנחנו כולנו אנשים ,אני חושב שכל אדם לא חושב
איפה שהוא נולד צריך להיות לו אינטרס בסיסי להתפאר במורשת של כל קהילה יהודית
במיוחד בעיר כמו ראש העין שהיא בירת יהדות תימן וזה הערך המוסך שיש לנו בפן
התרבותי ,אנחנו מעצימים את זה וזה מרגש אותנו .אנחנו אוהבים את זה וזה ערך מוסף של
העיר שלנו .מה זה קשור איפה אנחנו נולדנו בכלל .אבל על השאלה שאני שואל את עצמי זה
לא אם יש לי יריבות עם משהו כזה או אחר ,אין לי יריבות פה עם אף אחד ,גם אם הוא לא
פועל בהתאם למה שאני מצפה ממנו .בסדר ,כל בן אדם בחשיבה שלו ,האינטרסים שלו,
האסטרטגיה שלו ,הרצונות שלו והעתיד שלו .אין לי שום בעיה עם העניין הזה .אני לא מצפה
שיתיישרו לדום .אני מסתכל על המטרה ,מה המטרה ,האם המטרה שלנו ללא שום קשר
לפוליטיקה או לבחירות .האם המטרה שלנו זה להביא סוף סוף להקמת בית מורשת בטווח
זמן הנראה לעין שהעירייה ,הרשויות ,הסמכויות השלטוניות יש להם יכולת להרים את
הבניין הזה בשתוף פעולה עם כל עמותה שתרצה ,עם כל מי שירצה ,עם כל אומן ,עם כל איש
רוח ,עם כל משורר ,עם כל פואטיקן שירצה לעשות את זה ,או שאנחנו מסיבות כאלה
ואחרות שאני ממש לא נכנס אליהם ,זה לגיטימי ,זה פוליטיקה וזה בחירות וזה רגשות והכל
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בסדר ,ואני מקבל את הכל ,הכל לגיטימי .האם המטרה שאנחנו יכולים להשיג להקים בית
מורשת או שאנחנו לא יכולים לעשות את זה .ואני הגעתי למסקנה ,הגענו למסקנה כבר לפני
 5שנים ,כבר לפני  5שנים שהדבר היחידי שיכול להרים את בית המורשת הזה זה שזה יעבור
לניהול העירייה והעירייה תוכל להשקיע את המשאבים ,לא בגלל שאני ברוגז עם מישהו ,לא
בגלל שאני רוצה לנקום במישהו ,אין לי ,אני אוהב את נפתלי,
משתתף בדיון :באמת:
משה סיני – ראש העיר :סליחה אל תפריעו לי ,אני אוהב את האנשים ,אני מעריך את
מנצורה ,אני מכיר את היסודות ,אני באמת ,אין לי שום עניין לריב עם אף בן אדם ,העניין
הוא המטרה המרכזית ולפני  5שנים הגענו למסקנה כאן במועצת העיר ,כולכם הגעתם,
רובכם המכריע ,אולי לא כולם.
עופר בביוף – חבר מועצה :אני לא הייתי בחדר ,אני רק קיבלתי את ההחלטה המוטעית
הזאת
משה סיני – ראש העיר :סליחה ,אוקי .רובכם המכריע ,סליחה ,אמרתי רובכם
מתי יצחק – חבר מועצה :היה רוב ,מה זה משנה
משה סיני – ראש העיר :סליחה ,רובכם הגיע למסקנה שהדרך היחידה וזה לא משנה ,אין
פה צדק ,המשורר יהודה עמיחי פעם אמר שבמקום ששני צדקים נפגשים יש רק שדה שרוף.
צדק שורף את הצדק ,אני לא מחפש פה את הצדק אני מחפש פה את היכולת להניע וסוף סוף
ובהתרגשות אני אומר לכם ,אני חושב שאחת המטרות של כל אחד מאתנו לא משנה אם
אנחנו מעדה כזאת או אחרת זה להקים בית המורשת והדרך היחידה שכבר בשנת  2009הבנו
גם על רקע הלקחים שהיו לנו מזה שהממשלה לא יכלה לתת לנו כספים ,סליחה ,ושום רשות
ציבורית לא יכלה להשקיע ,שאנחנו חייבים לקחת את זה לניהולנו בשתוף פעולה ,באהבה,
עם חבר מנהלים ,לא נכנס לזה בכלל ,זה ממש לא מעניין .אבל זה צריך להיות בשליטת
העיר .ולכן הגענו למסקנה ב ,2009-סליחה ,ב 2009-להגיע להחלטה ולקבל ,ולהביא את
המבנה לניהול העירייה עכשיו ,ואז התחיל מאבק משפטי לא פינו את הבניין מסיבות כאלה
או אחרות ,רצו לשמור עליו ,באו וטענו שהעמותה צריכה להמשיך לפעול ,אבל אני אומר
לכם שבמצב הנוכחי ולא משנה מה קרה שם אי אפשר היה להשקיע ומבחינת האחריות
הציבורית שלי לא יכולנו לקדם בית מורשת לתפארת מדינת ישראל .והיה הליך משפטי ובא
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בית המשפט ופסק ,וזה ממש לא חשוב באיזה שהוא שלב ,יכול היה לפסוק היום .סליחה זה
מפריע .הוא יכול היה לפסוק היום ,מחר ,יום לפני הבחירות ,יום אחרי הבחירות ,זה לא
משנה בכלל .בא בית במשפט ואמר את דברו שעל פי המינהל התקין הבניין צריך לחזור
ניהול ,סליחה ,לניהול העיר ראש העין כדי שאנחנו
מתי יצחק – חבר מועצה :מה זה ניהול ראש העין ,זה ניהול שלנו
משה סיני – ראש העיר :כדי שאנחנו נוכל לקדם ולהקים שם את ה ...שאנחנו רוצים .ואז
מה באנו ואמרנו ,שאנחנו מאשררים את ההחלטה מ 2009-בדיוק מה שהחלטנו ,אנחנו רוצים
להשקיע כסף בבניין ועכשיו יש את האפשרות לעשות את זה ,יש לנו את האפשרות ,אנחנו
יכולים  ...משאבים ,לא שמתי פה תב"ר כמו שנאמר פה ל 10-מיליון שקל ,יש כבר תב"ר של
 1.7מיליון שנמצא ,הוא כבר אושר .אפשר להשתמש בזה לתכנון אותו בניין שצריך להשקיע
בו  10מיליון 20 ,מיליון 30 ,מיליון ,סליחה .אבל זה כסף עירוני שקיים ומחר בבוקר בלי שום
אישורים נוספים לוקחים מתכנן ,לוקחים אדריכל,
רזיאל אחרק – חבר מועצה :יש כסף ...
משה סיני – ראש העיר :סליחה ,יש כסף,
(מדברים יחד)
משתתף בדיון :אבל לפני חודש לא היה
עופר בביוף – חבר מועצה :לפני חודש הודיעו לנו בועדת הכספים שאין אגורה לשום דבר
משתתף בדיון :אבל מה זה משנה ,ראש העיר מצהיר שיש ,מה אתה...
רזיאל אחרק – חבר מועצה :לא אני אגיד לך איפה הבעיה סיני ,אתה ,סליחה רגע ,יש את
הכסף של  ...אתה זורה חול בעיני אנשים ,הייתה פה ישיבת מועצה ,צביעת בתי ספר ,אמרת
שאין כסף 600 ,אלף שקל
עופר בביוף – חבר מועצה :אז מה אם הוא מצהיר
משה סיני – ראש העיר :אני אומר שיש כסף להתחיל ממחר בבוקר ,סליחה אל תפריעו לי,
אני לא רוצה כתרים לעצמי ,הכתרים האלה זה יהיה לרשות מועצת העיר ולרשות האנשים
שאני חושב שאנחנו יכולים לשתף פעולה אתם ביחד .לא פסלתי פה אף אחד חס וחלילה ,זה
אנשים יקרים .אני חושב שממחר בבוקר
משתתף בדיון :עוד היום בערב
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משה סיני – ראש העיר :עוד היום בערב אנחנו יכולים ,חברה ,סליחה ,סליחה ,אנחנו
סליחה ,אנחנו יכולים לקבל החלטה היסטורית להשקיע ,להתחיל לעבוד ,להקים את
המורשת ,משהו בעין ,משהו אמיתי ,משהו עכשיו לא על הקרח ,לא על הים ,לא על
האוקי ינוס ,פה ,כאן ועכשיו .מה שאני מבקש זה ,סליחה ,זאת ההחלטה שאני ביקשתי
להביא לפה .עכשיו מול זה בואו נשים את הדברים על השולחן ,חברה,
מרגי עוזר – חברת מועצה :רגע מה שאתה מבקש זה ניהול  ...בשתוף ...
משה סיני – ראש העיר :בוודאי ,כי אחרת אני לא יכול להשקיע לא  1.7מיליון ,לא את ה5-
מיליון ,לא את ה 10-מיליון ולא את ה 20-מיליון.
(מדברים יחד)
משה סיני – ראש העיר :ולכן ,מפה אני פונה ,חברה ,מפה אני פונה ,סליחה ,סליחה ,בואו
נשים את האגו בצד
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אין לי שום אגו
משה סיני – ראש העיר :אל תפריעו לי ,אל תפריעו לי ,אני רוצה לסיים את הנושא הזה.
בואו נשים את האגו בצד ,אני פונה מפה לבחירי העמותה ,תבינו שהדרך היחידה ,סליחה זה
מפריע כבר ,די ,מספיק .החלופה האמיתית ואנחנו יודעים לדעת ולהבחין בין החלופות,
האמיתית הריאלית היחידה והאפשרית מבחינת החוק להתחיל היום בביצוע מורשת
במהלך שיהיה משותף לכל חברי מועצת העיר יחד אתכם זה שאתם יחד אתנו נגיע לסיכום
שאתם נותנים לנו לרשות המקומית להתחיל לעבוד ,נעשה את הכל בשתוף אתכם,
בה תיעצות אתכם ... ,משותפת ,נעשה בורד משותף ,אבל זה חייב לחזור לעירייה .חברה זה
החלטה היחידה ,אף אחד לא רוצה להוציא אתכם ולדחוק אתכם ולעשות לכם טרנספר,
ההיפך ,אתם אנשים אהובים ,אני מעריך את מה שאתם עשיתם ,אני יודע שאתם התכוונתם
תמיד לדברים טובים ,גם אם לפעמים היו חיכוכים וגם אם הלכנו לבתי משפט ,אבל היום
הצורה היחידה ,המתכונת היחידה החוקית והאפשרית והדרך הנכונה לעשות את זה ,אם לא
הייתי מאמין בזה לא הייתי אומר את זה .חברה זה אין כאן מה אני יכול להרוויח ממנגנון
גדול ,אני רוצה יחד אתכם להקים סוף סוף את אותו מבנה ללא שום קשר לשום דבר אחר.
בואו תעזרו לנו ,סליחה .בואו תעזרו לנו ,יש החלטה יש פסיקה של ביתה המשפט ,נכבד את
ההחלטה הזאתי ויחד אתכם העירייה תתחיל להשקיע כספים מחר בבוקר ,אתם תהיו
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שותפים מלאים למהלך הזה ובא לציון גואל .זה כל הסיפור אחרת ,כל החלטה אחרת ,שעוד
פעם ועדת הקצאות ועוד פעם  ...ועוד פעם ,סליחה ,ועוד פעם ,סליחה אל תפריעו לי
(מדברים יחד)
משה סיני – ראש העיר :ועוד פעם ,אני אדבר כמה שאני ארצה ועוד פעם ועוד פעם ,סליחה
ושוב הולכים למאבקים משפטיים ושוב הולכים לבית משפט ,סליחה ,אנחנו מגיעים למצב
בוא נשים את זה על השולחן ,בית מורשת לא יהיה .בית מורשת לא יהיה ומישהו צריך
להיות אחראי לעניין הזה
עופר בביוף – חבר מועצה :אז עכשיו או העירייה או כלום
משה סיני – ראש העיר :סליחה ,לא גמרתי .ההצעה כפי שאנחנו הנחנו על השולחן
משתתף בדיון :לא הוא אומר אם נלך ...
משה סיני – ראש העיר :אין בעיה חברה ,ההצעה כפי שהונחה ...
רזיאל אחרק – חבר מועצה :סיני אבל מתי  ...משפטית,
משה סיני – ראש העיר :אתה אל תגיד לי מה אני יכול...
רזיאל אחרק – חבר מועצה :במתנ"ס השקעת  30מיליון שקל מופעל על ידי רשת
המתנ"סים אז למה רשת המתנ"סים יכולה ,למה הנוער העובד יכול ,למה כי זה מורשת
יהדות תימן ,מה הם ...
משתתף בדיון :למה אתה כל הזמן לוקח את זה למקום הזה
רזיאל אחרק – חבר מועצה :כי הוא לא נותן להם ,...הבניין יהיו שלו ,אבל הבניין יישאר של
העירייה ,הבניין יישאר של העירייה ,אני בעד,
משתתף בדיון :אפשר להעיר ,רגע דקה ,אולי אפשר להגיע...
(מדברים יחד)
רזיאל אחרק – חבר מועצה :משה אתה אומר שהבניין יישאר בידי העירייה ,יפה ,העמותה
תנהל את כל העניינים
משה סיני – ראש העיר :מה זה תנהל?
רזיאל אחרק – חבר מועצה :מה אתה רוצה שהם יעשו?
משה סיני – ראש העיר :חברה ,אמרתי  ...הרשות המקומית...
(מדברים יחד)
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מתי יצחק – חבר מועצה :משה ,דיברנו על צוות ניהולי משותף העמותה והעירייה .יש מצב,
(מדברים יחד)
משתתף בדיון :צוות ניהולי משותף ,זה מה שהוא מדבר כל הזמן.
(מדברים יחד)
משתתף בדיון :משה ,גם ה ...מסכים ,כולם מסכימים ,צוות ניהולי משותף ושלום על
ישראל.
(מדברים יחד)
משה סיני – ראש העיר :חברה אני רוצה אחרי שנגמרה המסיבה ,אני רוצה לחדד את מה
שאמרתי ,תראו ,ברור לכולם היום וכולם מסכימים על זה
(מדברים יחד)
משתתף בדיון :יאללה בואו נעלה את זה להצעה ,חבל על הזמן ,יאללה.
(מחלקים אוכל)
(מדברים יחד)
משה סיני – ראש העיר :חברה ,ארנון עדיין לא דיבר ,בבקשה
ארנון בן עמרם – חבר מועצה :אני רוצה להציע הצעה שלישית ואני מקווה שההצעה הזאת
תסתום את הגולל על העניין הזה ונצא לדרך חדשה ,הבניין חוזר לעירייה ,יוקם צוות ,איך?
מיידי .יוקם צוות נ יהול משותף ,רגע שנייה ,יוקם צוות ניהול משותף לעירייה ולעמותה,
העמותה ,איך?
משתתף בדיון :ניהול או תכנון?
משתתף בדיון :ניהול ,אתה...
ארנון בן עמרם – חבר מועצה :כאשר חברי העמותה יהיו בהתנדבות ולדעתי בא לציון גואל
משתתף בדיון :רגע ומי מנהל...
משה סיני – ראש העיר :לא רגע ,דקה ,סליחה ,מספיק די ,אנחנו באמת עומדים בפני
החלטה קריטית כאשר באמת כולנו פה אני חושב כל מי שנמצא פה ואני מאד מעריך את זה
גם הדיון היה סך הכל דיון מאד מאד ענייני ,גם כשאנחנו נמצאים חודשיים לפני בחירות וגם
כשיש פה ,סליחה זה מפריע די ,גם כשיש פה קצת התלהטות וגם כשכל אחד כמובן סליחה,
עם האינטרסים .אני כן רואה בדיון הזה אני רוצה לאמר לכם פה דיון חשוב ואפילו דיון
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היסטורי .ואני כן רואה רצון של התגמשות מכל הצדדים בנושא הזה ועזבו את הפוליטיקה
בצד .אנחנו סך הכל אנשים בסופו של דבר שרוצים אני חושב שגם  ...בזכות המועצה הזאת
שהיא קיבלה את הכיוון הנכון להקים את בית המורשת והקמת בית המורשת תהיה כבר
ברשות ,בידי המועצה הבאה ואני מקווה שכולנו נשב פה בעתיד .אני מאחל את זה לכולם.
ולכן ,כל אחד צריך קצת להתגמש אני רוצה לקבל ,לא עשיתי התיעצות פה ובאמת לא ,אני
חושב שההצעה שלך הצעה הגונה ,היא פשרה נכונה ,היא ראויה ,היא עומדת גם במבחן
החוק ובוא נלך סביב הנושא הזה ובא לציון גואל
(מדברים יחד)
משה סיני – ראש העיר ... :חברי המועצה מסכימים  ...חדש ...תודה רבה...
רזיאל אחרק – חבר מועצה :רגע ,נקבל החלטה מסודרת,
משה סיני – ראש העיר :כולם בעד
(מדברים יחד)
רזיאל אחרק – חבר מועצה :סיני ,אני רוצה פה רק הצהרה שעוצרים את תהליך הפינוי
משה סיני – ראש העיר :מה זה עוצרים תהליך ,הם ...
רזיאל אחרק – חבר מועצה ... :לא מפנים את המוצרים
(מדברים יחד)
משה סיני – ראש העיר :די מספיק כבר ,כל אחד יוסיף עוד משהו  ,...אל תקלקלו סוף סוף
הגענו  ...אל תקלקלו ,יש פה באמת...
(מדברים יחד)
משה סיני – ראש העיר :מי בעד ההצעה  ...אני מנסח את זה במתכונת שניסח את זה ארנון,
ארנון בן עמרם – חבר מועצה :אני ככה מציע ככה ,שיהיה לפרוטוקול
משתתף בדיון :שירשם,
ארנון בן עמרם – חבר מועצה :אני אומר את זה לפרוטוקול,
עופר בביוף – חבר מועצה :מיכאל בוא להצביע
ארנון בן עמרם – חבר מועצה :ההצעה כדלקמן ,המבנה בו מצוייה העמותה כיום ברחוב
שבזי  41ראש העין יוחזר לעיריית ראש העין לחזקת עיריית ראש העין .יוקם צוות ניהול
משותף שווה בשווה בין העירייה לבין העמותה כאשר חברי העמותה מתנדבים בצוות הזה.
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המוצגים נשארים במבנה ,לא לא בידי העמותה .המוצגים נשארים במקום בבעלות משותפת.
משה סיני – ראש העיר :תודה רבה ,כולם בעד
משתתף בדיון :כולם בעד.

החלטה מס' 5
סעיף  11שבתוספת לסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד כי מסירת המפתחות של
בניין מורשת תימן תהיה מיידית .החזרת מבנה המורשת ברחוב שבזי  41לחזקת עיריית
ראש העין ,בהתאם לפסיקת בית המשפט .כמו כן ,יוקם צוות ניהול משותף שווה בשווה
בין העירייה לעמותה ,כאשר חברי העמותה מתנדבים בצוות זה .המוצגים נשארים במבנה
בבעלות משותפת.
בעד ) 13( :משה סיני ,רזיאל אחרק ,אמיר פוריאן ,מרגי עוזר ,סיגל שיינמן ,שרי סלע ,יעקב
אדמוני ,מיכאל מלמד ,עופר בביוף ,מתי יצחק ,ארנון בן עמרם ,משה בן טובים ,אבינועם
טובים.
יצאו )2( :יבגני מלמוד ,נתנאל בן יוסף אחרק.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :יש עוד נושאים לאן אתם הולכים
(מדברים יחד)
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :אבינועם שב ,לאן אתה הולך ,יש תבר"ים ציבוריים ,ייבגני
היה בהצבעה? ארנון  ...תבר"ים תשבו ...אנחנו חייבים להמשיך את הדיון ,עופר ,אדמוני
בוא ,יש עוד כמה נושאים ,אדמוני ,ארנון ,מרגי,
עופר בביוף – חבר מועצה :מה עכשיו:
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :התבר"ים ברשותכם ,ותחנת  ...לפי הסדר חברים אנחנו,
אישור תב"ר  1436עבור עוז ותמורה תיכון  ...על סך  632,500במימון משרד החינוך .להקריא
כל דבר בנפרד או אפשר
שרי סלע – חברת מועצה :כל דבר בנפרד ,לא כל דבר בנפרד
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :שאתם בעד ונעשה ביחד
שרי סלע – חברת מועצה :לא אני ..כל דבר בנפרד

 . 4א .אישור תב"ר מס'  1436עבור עוז לתמורה תיכון בגין ,ע"ס
 ₪ 632,500במימון משרד החינוך_________________ _
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אירית נתן – מנכ"לית העירייה :תב"ר  1436כולם ביחד,
שרי סלע – חברת מועצה :בהזמנה הראשונה
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :ביחד כולם ,כן זה נראה בכלל מי נשאר שם ,סיני ,רזי,
ייבגני יצא ,אוי אני צריכה לרשום שיצא ,אמיר ,מרגי ,סיגל ,שרי ,אדמוני ,מיכאל יצא ,עופר,
מתי פה ,ארנון פה בעד ,בן טובים יצא ,נתי יצא ,אבינועם טובים ,נתי חזר ,נתי אתה בעד,
נתנאל בן יוסף אחרק – חבר מועצה :אני לא יודע בעד מה
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :אבינועם טובים יצא ... ,מימון משרד החינוך ,תב"ר 14
ארנון בן עמרם – חבר מועצה :לא  ,1את אמרת  1לפני ,זה 4א'

החלטה מס' 6
סעיף  4א' שבסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד תב"ר מס'  1436עבור עוז
לתמורה תיכון בגין ,ע"ס  ₪ 632,500במימון משרד החינוך .
בעד  ) 11 ( :משה סיני ,רזיאל אחרק ,אמיר פוריאן ,מרגי עוזר ,סיגל שיינמן,
שרי סלע ,יעקב אדמוני ,עופר בב יוף ,מתי יצחק ,ארנון בן עמרם ,נתנאל בן
יוסף אחרק.
יצאו  ) 4 ( :יבגני מלמוד ,מיכאל מלמד ,משה בן טובים ,אבינועם טובים.

. 4ב .אישור תב"ר מס'  1214עבור סימון כבישים והתקני בטיחות –
 , 2013ע"ס  ₪ 50,000במימון משרד התחבורה ו ₪ 21,429 -
במימון עירייה ,סה"כ תקציב ________________.₪ 71,429

אירית נתן – מנכ"לית העירייה :תב"ר 1214עבור סימון כבישים ...
ארנון בן עמרם – חבר מועצה :את עושה ברדק ,זה 4א' ו4-ב' לא 1
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :אמרתי תב"ר  ,1436זה קראתי קודם עכשיו אני בתב"ר
 1214עבור סימון כבישים ,האם כולם בעד
משתתפים בדיון :בעד
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :רגע ,אז  ...בני יצא ,אמיר ,מרגי ,סיגל ,שרי ,אדמוני,
מיכאל יצא ,עופר ,נתי ,ארנון ,בן טובים יצא נכון ,תעזרו לי ,נתי פה ,אבינועם יצא.
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החלטה מס' :7
סעיף  4ב' שבסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד תב"ר מס'  1214עבור
סימון כבישים והתקני בטיחות –  , 2013ע"ס  ₪ 50,000במימון משרד
התחבורה ו  ₪ 21,429 -במימון עירייה ,סה"כ תקציב .₪ 71,429
בעד ) 11( :משה סיני ,רזיאל אחרק ,אמיר פוריאן ,מרגי עוזר ,סיגל שיינמן ,שרי סלע ,יעקב
אדמוני ,עופר בביוף ,מתי יצחק ,ארנון בן עמרם ,נתנאל בן יוסף אחרק.
יצאו ) 4( :יבגני מלמוד ,מיכאל מלמד ,משה בן טובים ,אבינועם טובים.
. 7א .אישור תב"ר מס'  1437עבור צביעת בתי ספר – רב שנתי ,ע"ס
 ₪ 1,500,000במימון עירייה________________________.

אירית נתן – מנכ"לית העירייה :תב"ר  ,1437חברים צביעת בתי ספר
שרי סלע – חברת מועצה :אני מבקשת רגע להבין משהו פה בזה .לפני שבוע ,שבועיים
הודיעה סיגל לועד ההורים היישובי שיש תקציב  ...כרגע בשנה הזאת .אז נקווה שייבנה
תקציב רב שנתי לשנים הבאות .אז אני מנסה להבין אם התב"ר הזה הוא לשנת הלימודים
הזאת או ל זאת כבר יש את התקציב .ואם זה להבאה ,רגע ,אם זה להבאה אז זה היה כנגד
תכנית ,אז בואו תציגו את אותה תכנית גם.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :כולם נצבעים ,כל בתי הספר נצבעים
שרי סלע – חברת מועצה :אז רגע ,אז שנייה ,אז למה אנחנו ממהרים לאשר את זה עכשיו
בלי תכנית שועד ההורים מאשר אותה
רזיאל אחרק – חבר מועצה :סיגל ,כל בתי הספר נצבעים?
משתתף בדיון :כן
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אז בשביל מה צריך תכנית ,כולם נצבעים?
שרי סלע – חברת מועצה :יש שני שלבים .שלב אחד זה לצבוע השנה הזאת עכשיו בשבועיים
הנוכחיים ויש תב"ר שסיגל דיברה עליו שיהיה מעכשיו שלא כל שנה נדבר עליו
רזיאל אחרק – חבר מועצה :זה כתוב עליו ,הנה
שרי סלע – חברת מועצה :אז עכשיו אני שואלת ,למה לא נמתין עם הסעיף הזה כדי שסיגל
תציג תכנית שועד ההורים הישובי יאשר אותו ,זה מה שאני שואלת
סיגל שיינמן – חברת מועצה :אין שום בעיה ,תקשיבי ,לא אז אני
שרי סלע – חברת מועצה :זה מה שאני שואלת
עופר בביוף – חבר מועצה :רק הערה אחת בוועדת הכספים קבענו זה תקציב ל 3-שנים ...
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למה לחמש ,קבענו...
שרי סלע – חברת מועצה ... :זה יותר הגיוני
סיגל שיינמן – חברת מועצה :אלף אמרתי שיש כאן תקציב ...
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :אז אני אסביר . ,אז ל 5-יש יותר זמן ,תעשו  3אז זה
יתבטל אחרי  3שנים
שרי סלע – חברת מועצה :אם יש לך שנה כסף...
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :השנה אנחנו עשינו את זה...
סיגל שיינמן – חברת מועצה :אני רוצה להגיד ,אני רוצה להגיד כזה דבר שרי ,בעיני
המשמעות של התב"ר הזה עכשיו היא מיותרת ,היא מיותרת .חשוב שהתב"ר הזה יגיע
בצמידות לתקציב כי ברגע שהוא יגיע בצמידות לתקציב ומצהירים בישיבת תקציב שזה
התב"ר שישנו לצביעת בתי ספר בדיוק כמו שעשינו לשיפוצי קיץ אז הוא גם ,ומזגנים ,אז
הוא גם ממומש .ככה אני יכולה להגיד לך יש לי תב"ר של  10מיליון  ₪של תחזוקת מוסדות
חינוך ,נו אז מה? אז הוא יתמלא ב 10-מיליון שקל?
מרגי עוזר – חברת מועצה :אז למה מעלים את זה עכשיו?
סיגל שיינמן – חברת מועצה :אני אגיד לך למה העלו את זה ,אני העליתי ,לא זה לא העניין,
ההבטחה לועד ההורים היה לצבוע ,לראות איך אנחנו צובעים את בתי הספר עכשיו .אני
העליתי שלקראת התקציב אנחנו צריכים לפתוח תב"ר שיהיה רב שנתי לקראת התקציב,
עופר ביקש להעלות את זה בישיבת התקציב ,בישיבת ועדת כספים ולכן זה עלה .בעיני זה
מיותר עכשיו ,באמת שזה מיותר .אבל אין בעיה ,אפשר לעלות את זה
עופר בביוף – חבר מועצה :ועדת הכספים אישרה את זה ...
סיגל שיינמן – חברת מועצה :אין בעיה ,אין לי שום בעיה  ...אבל אני אגיד התכנית אומרת
עופר בביוף – חבר מועצה :אירית אני בעד להעלות את זה להצבעה...
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :אבל למה ,אתה טועה ,אני מסבירה לך למה
סיגל שיינמן – חברת מועצה :כי אז כל ...
מרגי עוזר – חברת מועצה :אם לא צריכים את הכסף הזה ...
(מדברים יחד)
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :אז כולם בעד 5 ,שנים כולם בעד .אוקי כולם נמצאים אלה
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שנשארו.
שרי סלע – חברת מועצה :אם אפשר להוסיף כל בתי הספר.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :כל בתי הספר
שרי סלע – חברת מועצה :לא ,לא כתוב פה .אני מבקשת שיתווסף כל בתי הספר
עופר בביוף – חבר מועצה :תעשי ככה ,עבור צביעת כל בתי הספר
שרי סלע – חברת מועצה :אני רוצה לשמוע את זה ממנה .למה אתה מפריע ,הוספת את
המילה כל
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :כל בתי הספר ,למבני חינוך זה לא רק בתי ספר ,זה גם גני
ילדים
עופר בביוף – חבר מועצה :זה ברור.
החלטה מס' 8
סעיף  7א' שבתוספת לסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד תב"ר מס'  1437עבור
צביעת כל בתי ספר – רב שנתי ,ע"ס  ₪ 1,500,000במימון עירייה.
בעד ) 11( :משה סיני ,רזיאל אחרק ,אמיר פוריאן ,מרגי עוזר ,סיגל שיינמן ,שרי סלע ,יעקב
אדמוני ,עופר בביוף ,מתי יצחק ,ארנון בן עמרם ,נתנאל בן יוסף אחרק.
יצאו ) 4( :יבגני מלמוד ,מיכאל מלמד ,משה בן טובים ,אבינועם טובים.

 . 7ב  .אישור הגדלת תב"ר מס'  1421עבור תכנון מבני חינוך בשכונות
החדשות ,ע"ס  ₪ 1,525,000במימון משרד החינוך ו ₪ 4,600,000 -
במימון עירייה (תקציב קודם  ₪ 400,000תקציב מעודכ ן 6,525,000
_______________________________ ___________ ______.)₪

אירית נתן – מנכ"לית העירייה :אוקי ,אז כן ,עכשיו אישור הגדלת תב"ר  1421עבור תכנון,
זה תקשיבו ,עבור תכנון מבני חינוך בשכונות החדשות על סך מיליון  25,000במימון משרד
החינוך ו 4-מיליון  600במימון העירייה .תקציב קודם שהעירייה שמה זה  400אלף ותקציב
מעודכן זה  6מיליון  525אלף .בהסבר כתוב שזה בעצם אנחנו עושים הקדמת מימון ומשרד
החינוך יחזיר את זה בשלב
רזיאל אחרק – חבר מועצה :לא הבנתי 4 ,מיליון  ,600מי יביא אותם?
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :אנחנו
רזיאל אחרק – חבר מועצה :ואנחנו מקבלים את זה בחזרה?
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אירית נתן – מנכ"לית העירייה :כן
רזיאל אחרק – חבר מועצה :מתי?
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :כשנתחיל להגיש הכל למשרד החינוך
משתתף בדיון :יש זוכים?
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :עוד אין בכלל
משתתף בדיון :זה רק התחלת תהליך
(מדברים יחד)
מרגי עוזר – חברת מועצה :יש זוכים? אתה יכול להגיד לנו מי זכה
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :היו כאן כמה אדריכלים
מרגי עוזר – חברת מועצה :אריה אתה זוכר מי ...
(מדברים יחד)
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :אבל הם הציגו כאן ,מרגי הם הציגו כאן ,היו כאן לא מעט,
אז הם הציגו ,היה גם אבי וגם סיגל וגם מירי שפר שהפרויקט הוא שלנו של מבני חינוך,
ישבנו והם הציגו ,הציגו בתי ספר שהם בנו כבר ,הם התפיסה שלהם ,באמת היה כאן ממש
כמה שעות מצוינות ואז קבענו כמה,
סיגל שיינמן – חברת מועצה :כולם היו ברמה מאד מאד גבוהה
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :ברמה גבוהה ,ממש כולם היו טובים .אז תב"ר ,1421
שרי סלע -חברת מועצה :אני רוצה שניה הערה לפני זה ,אני ביקשתי
(מדברים יחד)
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :לא כל מי ש ...היו שניים שהיו מאד יקרים ,זאת אומרת
התקציב ...שרי בבקשה כי אני רוצה להעלות את זה להצבעה
שרי סלע – חברת מועצה :לא אני יודעת יש עוד הרבה נושאים חשובים אבל עדיין אי אפשר
לעבור על זה,
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :רז בבקשה.
שרי סלע – חברת מועצה :אנחנו מתקרבים לסיום ה 5-שנות כאן כהונה .אושרו בשנה
שנתיים האחרונות אין ספור תבר"ים .מצד שני בישיבת מועצה קודמת או שניים לפני כן
אמר הגזבר שנכנסים המון כספים ,אני זוכרת ששאלתי להתייחס למושג הזה ההמון הזה
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מה זה אומר המון ,אז זה היה המונח .עכשיו ,אני עדיין אומרת ,באמת אנחנו מדברים פה
עכשיו על ואוו 4.6 ,מיליון שקלים ,הגם שנקבל את זה בעוד מספר שנים חזרה ממשרד ,אני
לא יודעת לא כתוב פה כלום ,ועוד כל מיני סעיפים שאושרו כאן לאורך השנים האחרונות
ובעצם אף אחד מאתנו לא מחזיק לא ריכוז של הכנסות ולא ריכוז של הוצאות ומה
המקורות לתקציביים ואיפה אנחנו נמצאים ביחס לאישור התבר"ים ,ואנחנו בעצם צריכים
לסכם תקופה .אני חושבת שראוי שזה יוצג וזה יושם כי  4.6מיליון לא מגיעים אין מאין ואני
ביקשתי מהגזבר ,ואוו ,אתם החלטתם להפריע ,אדוני ראש העירייה אני יכולה ,אפשר לנהל
פה את הדיון ,לא אף אחד לא
משה סיני – ראש העיר :כולם בקשב
שרי סלע – חברת מועצה :ממש לא ,אני לא שומעת את עצמי
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אני כבר מאבד את ,היא שואלת שאלה היא אומרת מאיפה
אתה מביא את ה 4-מיליון למימון ,היא שואלת שאלה נכונה
שרי סלע – חברת מועצה :ביקשתי מהגזבר לקבל את הנתונים ,לא קיבלתי אותם .זה
מספרים שאתם סיפקתם וזה מספרים שכולנו פה מאשרים ומאשרים בעצם על הקרח כנגד
אמירה של הגזבר
רזיאל אחרק – חבר מועצה :שיש כסף
שרי סלע – חברת מועצה :המון כסף ,לא סתם ,המון כסף .אני מבקשת ,באמת אני מאד
נוטה לקבל ולאשר את הסעיף הזה אבל אני לא יודעת מה המקור הכספי שלו.
נתנאל בן יוסף אחרק – חבר מועצה :אבל מה ,אני מאד מכבד את שרי ,מה לא מספיק
שהגזבר אומר ...
שרי סלע – חברת מועצה :ממש לא...
רזיאל אחרק – חבר מועצה :לא נתי ,לא ,אני אגיד לך למה ,כי כל פעם ש ...את הצביעה
אמרו אין כסף והסיכוי שיהיה כסף הוא אולי יכנס כסף 200 ,אלף שקל ,פתאום עכשיו יש 4
מיליון שקל ,זה הזוי ,מה אנחנו לא יודעים...
נתנאל בן יוסף אחרק – חבר מועצה :אני יכול להגיד מאיפה ,אחרי כל כך הרבה שנים
בעירייה .גם הכה אותי כמבקר וגם פרגן לי כגזבר בהתקפות שלי ,אני אומר לכם שהקטע
הזה של הנושא של קבלת כסף או מקור תקציבי שאחראי עליו הגזבר ,ואם הוא אומר,
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רבותיי ,יש לי מקור תקציבי ,יש כסף ,אז מה רוצים שנגיד שאין כסף?
שרי סלע – חברת מועצה :אני רוצה לדעת מה המקור הכספי.
משתתף בדיון :הוא צריך להראות איך פתאום נהיה כסף .האם לא ידעת עד אז?
(מדברים יחד)
שרי סלע – חברת מועצה :מנכ"לית העירייה ,מה המקור הכספי של ה 4.6 -מיליון שקלים?
משתתף בדיון :חברים ,רזי ,השעה  ,11:45בואו נתמקד –
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אמרתי לך ,שבוע הבא ,רגע ,מה יהיה עם הדיון של המבקר?
משתתף בדיון :די ,רזי.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :תב"ר  1421אני מעלה להצבעה –
שרי סלע – חברת מועצה :לא ענית לי אבל,
(מדברים יחד)
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :מההשבחות -
שרי סלע – חברת מועצה :האם יש כאן כספים של משרד השיכון?
משתתף בדיון :זה יהיה ,לא עכשיו ,הוא אומר ייכנס.
שרי סלע – חברת מועצה :נבנה כאן אולם ספורט ואני לא יודעת מאיזה מקור.
(מדברים יחד)
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :אמרו לך שזה ממשרד השיכון,
שרי סלע – חברת מועצה :לא אמרו לנו שום דבר ולא הציגו.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :אמרו לכם ,תראי את זה בהסבר ,כתוב לך שזה ממשרד
השיכון.
שרי סלע – חברת מועצה :היה יותר פשוט להעביר לי נתונים,
רחבעם חיים – גזבר העירייה :באו אליי לפני  3שבועות המתכננים ,בעוד שנתיים וחצי יש
אכלוס בשכונות החדשות .אם לא נתחיל היום בתכנון של מבני החינוך ,התושבים יגיעו ללא
מבני חינוך .עדיף היום לרוץ עם כל הדברים הללו.
משתתף בדיון :חבל שלא התחלנו לפני –
רחבעם חיים – גזבר העירייה :לכן חייבים היום למצוא מקורות תקציב ל 4.6-מיליון שקל.
עכשיו אנחנו מקבלים ,כל חודש-חודשיים מקבלים מהשבחות או מהיטלים ,מקבלים
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כספים .אז היות ומדובר במטרה ראויה חשובה מאוד כדי שאלפי התושבים שיגיעו ,שיגיעו
לבתי ספר ,אנחנו חייבים לקחת את הכספים הראשונים ולהקדיש את זה עבור התכניות.
מדובר על מימון ביניים ,לתקופה של חצי נמשך .זהו.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :כולם בעד –
שרי סלע – חברת מועצה :ברצינות ,כולם בעד ,גם אני בעד ,הנה אני מכריזה .ועדיין
באחריותנו לדעת בדיוק כמה נכנס השבחות לאורך ה 5-שנים ,כמה כסף יצא מתוך
ההשבחות .גם לחלק את ההשבחות כי גם להשבחות יש כל מיני מקורות שונים .אני לא
מצליחה להבין למה חברי מועצת העירייה לא מסוגלים לקבל טבלה כזאת.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :קודם כל ,שרי ,אני רוצה לתקן אותך .אני לפני לדעתי 3
חודשים,
עופר בביוף – חבר מועצה :חצי שנה,
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :או חצי שנה ,יכול להיות ,ביקשת וקיבלת בצורה מפורטת –
עופר בביוף – חבר מועצה :ומאז עברו הרבה מים בירדן.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :חצי שנה ,לא עברו הרבה מים ,בחצי שנה לא עברו הרבה
מים בירדן.
משתתף בדיון :מה הבעיה? תבקשי ותקבלי.
שרי סלע – חברת מועצה :ביקשתי ,לא קיבלתי ,יעיד הגזבר אם לא ביקשתי.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :לפני חצי שנה העברתי לכל חברי המועצה את המסמך על
התב"רים ,מה אושר ,מה לא אושר ,ואני חושבת שהתמונה הייתה טובה,
שרי סלע – חברת מועצה :אני מתנצלת ,לא זוכרת.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :אני חושבת שהתמונה הייתה טובה.
עופר בביוף – חבר מועצה :משהו אחד אולי הערה כדי לעשות סדר ,סליחה רגע ,רזי ,רק
הערה כדי לעשות סדר כדי לא ,אין פה מה להתעצבן כולם .תראו ,אנחנו ישבנו בוועדת
כספים לפני  3שבועות ועלו שם כל מיני צרכים .לא משנה ,עלו כל מיני נושאים .כולל שאלה
שלי שלפ ני חודשיים אישרנו לטפל בבני עקיבא במבנה בנושא של שיפוץ ,ואז אמרו ,מעבר
לכל דבר ,אנחנו עוד לא יודעים אם יש כסף ,אם יהיה כסף ,הכול טוב ויפה .עכשיו את
הצהרת בשולחן שם ,ולכן אני כל פעם שואל את השאלה הזאת מחדש ,הצהרת שאין כספים.
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שאין צפי כרגע לקבל כספים ואולי יהיה לקראת אוקטובר נובמבר ,אולי בהשבחות ,ואז היה
דיון בישיבה שאמרנו ,יש עכשיו הרבה מאוד תב"רים שלכאורה אישרנו באחרונה ,שלא היו
כספים עבורם מוקצים .ואז איפה סדרי העדיפויות?
שרי סלע – חברת מועצה :מי מחליט?
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :המועצה צריכה להחליט.
שרי סלע – חברת מועצה :לא ,את טועה לכל אורך הדרך -
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :בני עקיבא לפני בתי ספר.
החלטה מס' :9
סעיף  7ב' שבתוספת לסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד הגדלת תב"ר מס'
 1421עבור תכנון מבני חינוך בשכונות החדשות ,ע"ס  ₪ 1,525,000במימון משרד החינוך
וכ ₪ 4,600,000 -במימון עירייה (תקציב קודם  ₪ 400,000תקציב מעודכן .)₪ 6,525,000
בעד ) 11( :משה סיני ,רזיאל אחרק ,אמיר פוריאן ,מרגי עוזר ,סיגל שיינמן ,שרי סלע ,יעקב
אדמוני ,עופר בביוף ,מתי יצחק ,ארנון בן עמרם ,נתנאל בן יוסף אחרק.
יצאו ) 4( :יבגני מלמוד ,מיכאל מלמד ,משה בן טובים ,אבינועם טובים.
. 10אישור חוזה למתן זכות חזקה ושימוש בלעדיים למטרת התקנת אחזקת
והפעלת מתקני טרנספורמציה לאספקת חשמל לחברת החשמל לישראל
בע"מ ,לשכונת פסגת טל__________________________________ .

אירית נתן – מנכ"לית העירייה :הטרפו.
שרי סלע – חברת מועצה :למה הטרפו קודם לתחבורה ציבורית?
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :כי זה ככה קודם בסדר היום.
שרי סלע – חברת מועצה :אבל את קבעת את סדר היום .אני שואלת למה הטרפו יותר
חשוב מתחבורה ציבורית?
אירית נתן:

בסדר ,אז תעלה את זה ,אריה ,סעיף .10

אריה גלברג – מהנדס העירייה :תת קרקעי היא מסבכת את העניינים כי חברת חשמל
מחזירה כסף רק עבור עילי ,לא עבור –
רזיאל אחרק – חבר מועצה :מחזירה כסף למי?
אריה גלברג – מהנדס העירייה :ליזם שבונה את זה.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :שלא תחזיר לו.
אריה גלברג – מהנדס העירייה :בסדר אבל הבקשה של המועצה הייתה להכשיר את הקרקע
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לחברת חשמל .אז זאת ההקצאה .והטרפו ייבנה אחרת.
עופר בביוף – חבר מועצה :לא הבנו את השאלה .קבענו החלטה –
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :אנחנו מבקשים שתשקלו שוב לבטל את זה כי אין שום
יתרון,
בעז פרידמן – מנכ"ל החכ"ל :העניין הוא שאנחנו הבאנו אישורים ,כל האישורים ,כל
התכנון הוא לתכנון עילי .כל ההגשות שהיו לחברת חשמל היו עיליות .כל החדרים האלה הם
חדרים מאושרים מבחינת איכות הסביבה ,כמו שהם .להכניס אותם בתוך האדמה דורש
קודם כל שטח יותר גדול ,דורש עלות יותר גדולה,
עופר בביוף – חבר מועצה :למי?
בעז פרידמן – מנכ"ל החכ"ל :כרגע לפי הנוהל של חברת חשמל ,חברת חשמל את הסטנדרט
מממנת .את היתרה מי יממן,
משתתף בדיון :שיממן הקבלן.
שרי סלע – חברת מועצה :אבל אין סיבה –
(מדברים יחד)
שרי סלע – חברת מועצה :תביא את זה לשולחננו –
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :את יכולה לתת לו להשלים בבקשה?
בעז פרידמן – מנכ"ל החכ"ל :והדבר הנוסף שהיום לגבי חלק גדול מ ...הטרפו ,אם זה
פסגת טל ,אם זה מתחם  Aו ,B-אם אנחנו עכשיו מתחילים לגלגל את הגלגל אחורה ,אנחנו
שוב נגיע למצב שי היו בשטח יזמים ,שיהיו בשטח קבלנים שקנו ושילמו ובונים ולא יהיה
להם חשמל.
עופר בביוף – חבר מועצה :אז הם לא יבנו.
שרי סלע – חברת מועצה :אתה רוצה שאני אספר לך משהו יותר חמור ,בועז? אם לא נקבל
בתחבורה ציבורית –
(מדברים יחד)
בעז פרידמן – מנכ"ל החכ"ל :מה היתרון בלשקע אותם?
רזיאל אחרק – חבר מועצה :יתרון אחד ,חזותי ויזואלי .אתה מכניס את כולו מתחת
לאדמה ,שניים ,האלמנט של קרינה ,של נגיעה ,אתה יודע מה ,אתה יכול להגיד איכות
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סביבה ,היום התקן הוא כזה ,מחר התקן הוא אחר .עם ההגנות ,עוד  10שנים ההגנות האלה
נחלשות ,מה אכפת לנו ,אם אנחנו רוצים עיר ירוקה ,אסתטית ,עם קרינה שתהיה מתחת
לאדמה ,ואם זה עולה הרבה כסף שישלמו .עם כל הכבוד ,אני לא מכיר את הדיירים שיגורו
שם ,אני לא יודע מי אלה ,אני רוצה פשוט לתקן את הטעויות שנעשו בעבר ,כל סיפור
החניות .אם אפשר להכניס מתחת לאדמה שיהיה מתחת לאדמה .למה אני צריך להקל על
מישהו? שיכניסו מתחת לאדמה.
(מדברים יחד)
רזיאל אחרק – חבר מועצה :בועז ,אני ביקשתי חניה של שניים ,משה לא הסכים.
אירית נתן  -מנכ"לית העירייה :זה עשה בעיה ליזם והיזם לא השקיע את הכסף,
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אז לא השקיע .אירית ,עיריית ראש העין אף קבלן לא יאיים
עליה .אף קבלן בעולם ,יגיד אני בונה ,לא בונה ,שיבנה .מה זה ,מה אנחנו ,לא יהיה להם
חשמל?
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :אבל אין בזה שום יתרון.
משתתף בדיון :אין בזה שום יתרון.
משתתף בדיון :התכנון המקורי מה היה שם?
משתתף בדיון :למעלה ,עילי.
(מדברים יחד)
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אבל למה היה צריך להביא את זה לאישור אם זה עבר? אני לא
מבין את זה ,בועז ,אם זה בא לפה זה לא עבר.
בעז פרידמן – מנכ"ל החכ"ל :תבדיל בין הליך תכנוני לבין הקצאתי .את ההקצאה צריך
לעשות פה ,את תהליך התכנון זה הנדסי.
אריה גלברג – מהנדס העירייה :אבל אנחנו מבקשים הקצאה –
רזיאל אחרק – חבר מועצה :תודה רבה ,מה הכוונה? הקבלן היה צריך לעשות טרפו אצלו
בתוך הבניין .אין לו מקום –
משתתף בדיון :לא ,לא,
רזיאל אחרק – חבר מועצה :סליחה רגע ,אז למה כשתכננו את הבניינים לא תכננו מראש
והצמידו לו שטח ,למה היה צריך ,מה ,פתאום נפלה טעות?
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בעז פרידמן – מנכ"ל החכ"ל :באיזה בניין אתה עושה ,בצמוד קרקע איפה אתה עושה
בחדר שלו ,בממ"ד? נו באמת ,רזי ,אתה היית מנהל אגף הנדסה .בזמנך כל התכניות עברו
את האישורים.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :יפה ,ואני אמרתי קרקעי ,לא עילי .עם כל הכבוד .תת קרקעי.
אני אמרתי את זה והיתה פה הצבעה ואמרנו תת קרקעי ,בועז .בזמני לא הסכמתי.
בעז פרידמן – מנכ"ל החכ"ל :בזמנך הסכמת .התכניות עברו את האישורים בזמנך.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :לא כתוב עילי ,כתוב טרפו.
בעז פרידמן – מנכ"ל החכ"ל :כתוב טרפו אז זה לא תת קרקעי .גם בבניין כתוב  11קומות,
סליחה ,כתוב גובה  .00בתכניות שמאושרות כתוב גובה  00חדר טרפו 117.0 .בתכניות.
המגרשים הצמודים .118,120
רזיאל אחרק – חבר מועצה :תודה רבה ,יפה.
בעז פרידמן – מנכ"ל החכ"ל :אז זה עבר עם הגובה ולא תת קרקעי –
רזיאל אחרק – חבר מועצה 00 :לא בהקצאה 00 .במגרש.
בעז פרידמן – מנכ"ל החכ"ל :גם כשאתה מקצה עכשיו את מורשת תימן אתה מקצה להם
את המקום אתה לא קובע,
רזיאל אחרק – חבר מועצה . :של הקבלן כמו בכל בניין.
בעז פרידמן – מנכ"ל החכ"ל :ממש לא ,בפסגת טל שיש צמודי קרקע זה לא יושב בשום
מגרש של שום קבלן ,זה יושב בשצ"פ.
משתתף בדיון :זה מעכב בחצי שנה –
בעז פרידמן – מנכ"ל החכ"ל :אבל אם רוצים להפוך את התורה –
משתתף בדיון :אבל אתה נכנס לנישה שאתה לא צריך להיכנס.
(מדברים יחד)
שרי סלע – חברת מועצה :אני מבקשת להתייחס .הנושא חשוב מדי מכדי ש –
בעז פרידמן – מנכ"ל החכ"ל :אני רוצה להגיד לך עוד משהו .לגבי מתחם הקבלנים ,אני
מכיוון שראיתי שזה הולך לכיוון הזה ,אני כבר מצאתי פתרון אחר .אני מחליף שנאי על עמוד
ועושה חדר שנאים ,חדר שעונים זמני ולא מחכה לטרפו .אתה יודעת למה? כי אם אני
אחכה לטרפו ולמה שקרה פה עכשיו ,אז ייכנסו הקבלנים ולא יהיה חשמל ואז יתבעו את
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הצורה של החברה הכלכלית .אבל אני כבר פתרתי את זה .לכן אני אומר לכם שימו לב ,יש
מספיק קבלנים בשטח ,לא נעמוד בלוחות הזמנים.
שרי סלע – חברת מועצה :בועז ,סליחה,
בעז פרידמן – מנכ"ל החכ"ל :אני אומר את זה מדם ליבי .תעשו עם זה מה שאתם רוצים.
שרי סלע – חברת מועצה :בועז ,גם אני הולכת להגיד עכשיו משהו מדם ליבי.
(מדברים יחד)
בעז פרידמן – מנכ"ל החכ"ל :מזה אני מתעצבן,
משתתף בדיון :אז אל תתעצבן,
משתתף בדיון :מתחילים להתפתח פה כל מיני דיונים צדדיים.
משה סיני – ראש העיר :חברים ,סליחה ,אני מבקש ,ארנון ,חברי המועצה שנשארו עד
השעה הזאת ,בבקשה להישאר .אני מבקש משרי שתמקדי את מה שאת רוצה לומר ,ואחרי
זה ננסה לראות איך אנחנו פותרים את הבעיה ביחד.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :ואני מבקשת לשמוע עוד פעם את ההסבר .ממוקד.
שרי סלע – חברת מועצה :הדבר האחרון שנכון שיקרה זה שמעמידים לך אקדח לרקה,
ואומרים לך ,אם לא תעשה עכשיו אז הכול יתחרבש.
משתתף בדיון :אין אקדחים לרקה.
שרי סלע – חברת מועצה :אני מדברת עכשיו ,ברשותך.
משתתף בדיון :כן ,בבקשה.
שרי סלע – חברת מועצה :אני אומרת ,הדבר האחרון שמוביל ,צריך להוביל הליכי תכנון זה
אמירות מהסוג הזה .עם אמירות מהסוג הזה אז נעשו כבר המון טעויות ועוד פעם ,תחבורה
ציבורית עוד מעט במלוא הדרה על השולחן ,כל מה שהיה בה .אז אחד ,לנושא הזה .מדם
לבך ,מה שאני אומרת ,עומדת להגיד עכשיו זה מדם ליבי פי כמה וכמה .הנושא כולו של
שמירה על הסביבה ,בנייה ירוקה ,נושא של קרינה ,לא טופל פה בעירייה בצורה רצינית ,שלא
לדבר שאנחנו עומדים בפני הקמה של  14-15-18,000יחידות דיור ,לא הקדשנו לזה את הזמן
הנכון והראוי .וזה דוגמא לתוצאה שלא התנהל הליך תכנון והגדרות מה אנחנו רוצים
מעצמנו .זה כולל את אותו תקן קרינה שלא עשינו לעצמנו ,וזה כולל איך אנחנו רוצים
לראות א ת מבני הציבור ,וזה כולל איך אנחנו רוצים לראות את התשתיות וכן הלאה .וזה
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יחזור לפתחנו עכשיו ,רק התחלנו .רק יצאנו לדרך עם שכונת פסגת טל שהיא הדבר
הקטנצ'יק ביותר בכל הבינוי הזה העתידי .אנחנו לפני דברים דרמתיים הרבה יותר .ואנחנו
צריכים לקבל פה החלטות הרבה יותר עקרוניות ,הרבה יותר מסודרות והרבה יותר
מקצועיות מהתשובות שקיבלנו כאן ,עם כל הכבוד .ואני לא מזלזלת לא באריה ובוודאי שלא
בבועז .אבל צריך איזשהו קו מנחה שיוביל אותנו .וצריך לבוא ולהגיד ,עלות כזאת חברת
חשמל מכסה ,זו הדלתא לתת קרקעי או בואו נעשה את זה שלושת רבעי או נעשה את זה
רבע .אבל אנחנו כל הזמן לוטים בערפל .אנחנו כל הזמן במן תשובות מעורפלות.
אריה גלברג – מהנדס העירייה :תקן ישראל זה לא מספיק טוב?
שרי סלע – חברת מועצה :לא ,לא מספיק כי אתה יכול לקבוע תקן לראש העין פרפקט של
הפרפקט ,דוגמא למדינת ישראל .בואו נעשה את זה .אנחנו עומדים בפני הקמה של עיר
חדשה.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אבל בועז ,היא אומרת מה הדלתא.
שרי סלע – חברת מועצה :נכון ,גם על הכיוון הזה הלכתי ,אני עבדתי על זה לפני שנתיים.
אני לא מחכה לדקה ה 90-כמוכם .אני עובדת הרבה שנים קודם.
בעז פרידמן – מנכ"ל החכ"ל :שרי ,התכניות האלה –
שרי סלע – חברת מועצה :גם תכניות תחבורה ציבורית מבחינתי היו צריכות להיות לפני 5
שנים ,לא עכשיו.
בעז פרידמן – מנכ"ל החכ"ל :אבל שרי ,התכניות של חדרי הטרפו והכול ,אושרו אצל כל
הגורמים בכל המקומות על פי כל חוק ,לא אתמול ולא שלשום,
שרי סלע – חברת מועצה :סליחה ,עוד משפט אחד כדי להגדיר למה אני מתכוונת .אמר פה
בועז ,זרק כאן בועז לרז ואמר לו ,אתה היית בתקופה שאישרנו .ואני רוצה לומר על המשפט
הזה משהו .יכול להיות ,יתכן ויתכן שהוא לא היה ערני מספיק ,אבל גם יתכן שאנשי מקצוע
לא העירו את תשומת לבו מספיק לנתונים ,ובתכנון מותר לטעות ,מותר לסגת .כל עוד לא
יוצקים את קוביית הבטון הראשונה ואם יודעים שטועים ,רצוי לסגת ורצוי לתקן ולכן
האמירה הזו לא רלוונטית.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :קיבלנו החלטה לפני חודשיים פה.
שרי סלע – חברת מועצה :היא לא רלוונטית ,אני באמת מצטערת ,בועז ,אני מבינה את לוח
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הזמנים ,אני מבינה את הצרכים ,אני רוצה עיר איכותית .פעם אחת ולתמיד .כל הזמן כאן
אנחנו סותמים פרצות.
בעז פירדמן – מנכ"ל החכ"ל :קודם כל אנחנו לא סותמים פרצות,
שרי סלע – חברת מועצה :כל הזמן אנחנו סותמים –
בעז פרידמן – מנכ"ל החכ"ל :כי התכנון הזה ,מדבר על הגבעות המזרחיות .זה לא משהו
שנולד היום .אם היו רוצים להכניס את זה ,היו צריכים להכניס את זה גם בקרקע.
(מדברים יחד)
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :סליחה ,בועז מסביר משהו .אפשר שקט?
בעז פרידמן – מנכ"ל החכ"ל :כשאת אומרת ,טעיתם בזה ,אותנו לימדו בצבא ,כשיש אצבע
אחת לפה יש שלוש לכאן .אז את כחברת מועצה היית צריכה לדבר על זה באמת לפני שנה.
שרי סלע – חברת מועצה :לי אתה אומר את זה? אני מרימה את הדגלים  10שנים .לי אתה
אומר את זה?
רזיאל אחרק – חבר מועצה :שר הבריאות רופא? אתה צריך לבוא ולשים על השולחן ,זה
יהיה למעלה ,יש קרינה .מה נראה לך ששר הבריאות רופא?
בעז פרידמן – מנכ"ל החכ"ל :יש אישור של השר להגנת הסביבה של האם זה תקין או לא
תקין .אני צריך להיות –
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אם אנחנו מדברים על טעויות היסטוריות –
בעז פרידמן – מנכ"ל החכ"ל :אני צריך –
רזיאל אחרק – חברת מועצה :החלפת  4קבלנים –
שרי סלע – חברת מועצה :רזי ,אל תכניס דברים שהם לא רלוונטיים .אני רוצה להגיד ,בועז
בעז פרידמן – מנכ"ל החכ"ל :אפשר לעשות תמיד יותר טוב .אפשר לעשות בתוך כל העיר
כבישים מגומי שיהיו שקטים ,אפשר לעשות הכול .אבל בסוף סביב השולחן הזה –
רזיאל אחרק – חבר מועצה :השאלה היתה פשוטה ,כמה הדלתא .כמה עולה הכסף
להטמנה -
אריה גלברג – מהנדס העירייה :מאה אחוז.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :כמה בכסף? אריה ? 100,000 ,מדובר על מבנה בטון –
בעז פרידמן – מנכ"ל החכ"ל :צריך אבל לנקז אותו,
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סיגל שיינמן – חברת מועצה :אני יכולה לדעת מה המשמעויות ,סליחה –
(מדברים יחד)
סיגל שיינמן – חברת מועצה :רגע ,חבריה ,רזי,
משה סיני – ראש העיר :חברים ,בואו ,אני רוצה לקדם ,הרי לא נסיים –
סיגל שיינמן – חברת מועצה :אני רוצה לדעת מה המשמעויות –
משתתף בדיון :מה העלויות.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :לא רק עלויות.
(מדברים יחד)
סיגל שיינמן – חברת מועצה :מה המשמעות מעבר לזה –
בעז פרידמן – מנכ"ל החכ"ל :אם צריך לעשות עבודה היום ולטפל בזה ,אז צריך לטפל.
במתחם  .C,D,Fאבל במתחם  B,Aכשהוציאו היתרים ,אני חושב שאנחנו קצת הרכבת
יצאה מהתחנה–
משה סיני – ראש העיר :הייתם צריכים לעורר אותנו לפני חצי שנה .אתה בא היום
בעז פרידמן – מנכ"ל החכ"ל :אם אנחנו חושבים שהחדרי טרפו האלה על פי הנהלים של
חברת חשמל ועל פי אישורים של משרד איכות הסביבה עומדים בתקנים הישראלים,
משתתף בדיון :אבל אנחנו יש לנו תפיסת עולם
(מדברים יחד)
שרי סלע – חברת מועצה :אתה יכול למגן את זה טוב יותר .אבל העילי הוא מפגע חזותי.
בעז פרידמן – מנכ"ל החכ"ל :לא תמיד .הוא יכול להיות מצד אחד עם קיר,
עופר בביוף – חבר מועצה :איזה גודל זה? בועז ,מה הגודל הפיזי של?
רזיאל אחרק – חבר מועצה :זה ענק.
עופר בביוף – חבר מועצה :כמה?
רזיאל אחרק – חבר מועצה 6 :על  6 ,3על .4
שרי סלע – חברת מועצה :העיקרון הוא אחר ,שאם הולכים,
עופר בביוף – חבר מועצה :כדי לשים  6על  6 ,4על 5
משה סיני – ראש העיר :סליחה ,אני רוצה להגיע ,מספיק ,חבר'ה ,מה שאני רוצה ,דקה,
(מדברים יחד)
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עופר בביוף – חבר מועצה :זה לא צעצוע ,זה מזדקר מול בתים של תושבים .במקום שיהיה
תת קרקעי ,אנחנו מחפשים איכות חיים.
משתתף בדיון ... :עצים.
עופר בביוף – חבר מועצה :עזוב עצים ,נו באמת.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :אבל זאת ההזדמנות שאנחנו בונים עיר חדשה ,זאת הזדמנות
לבנות אותה בדרך שאנחנו היינו רוצים לגור שם.
משתתף בדיון :אבל זה נעשה בכל מקום.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :אז מה אם זה נעשה בכל מקום? אפשר לעשות אחרת .מה
שאנחנו רוצים.
עופר בביוף – חבר מועצה :אנחנו מבקשים להישאר עם ההחלטה הקודמת ,אדוני ראש
העיר .פעם קודמת מועצת העיר התכנסה ,הצביעה,
משתתף בדיון :יש עיכוב של חצי שנה,
עופר בביוף – חבר מועצה :העיכוב לא בגללנו.
(מדברים יחד)
אריה גלברג – מהנדס העירייה :אני רוצה להגיד ,עוד  6חודשים יבואו עשרות משפחות
לאולם הזה,
עופר בביוף – חבר מועצה :לא בגללנו ,אנחנו,
סיגל שיינמן – חברת מועצה :זה לא נכון כי התכניות אושרו בעבר על ידי הוועדה.
עופר בביוף – חבר מועצה :הייתם צריכים להביא את זה לשולחן הוועדה מזמן.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :לא משנה ,עופר ,יש לך אחריות.
בעז פרידמן – מנכ"ל החכ"ל :זה הליך סטנדרטי שישב בו צוות מתכננים עם יועץ שקבע את
זה ,זה תוכנן ,זה עבר לוועדה פה ,זה אושר ,לא כל דבר מביאים .לא כל בית שרוצים לעשות
אותו עגול מביאים פה למועצה לאשר.
עופר בביוף – חבר מועצה :אבל כשמביאים צריך לשמוע דעה.
בעז פרידמן – מנכ"ל החכ"ל :אבל עופר ,אין בזה כלום .זה הליך סטנדרטי שקורה יום-יום
שעה-שעה בכל עירייה .עכשיו אם רוצים באמת לעשות מחשבה אז צריך ללכת ולראות מה
עושים ובאמת לראות עלויות ומשמעויות ועל מי להטיל את זה וגם מה תהיה התוצאה בקצה
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השני .ואני אומר עוד פעם ,המלצתי-
עופר בביוף – חבר מועצה :בתוך הפסגה איפה זה ממוקם?
בעז פרידמן – מנכ"ל החכ"ל :המלצתי לחשוב,
עופר בביוף – חבר מועצה :איפה זה ממוקם בתוך פסגת טל?
בעז פרידמן – מנכ"ל החכ"ל :בשצ"פ .4002
עופר בביוף – חבר מועצה :איפה? מיקום?
בעז פרידמן – מנכ"ל החכ"ל :אתה נכנס ,יש לך את הקשת הימנית,
עופר בביוף – חבר מועצה :השמאלית.
בעז פרידמן – מנכ"ל החכ"ל :הימנית .יש ציר מרכזי ויש שמאל והם נפגשים .איפה שהוא
באמצע בירידה,
עופר בביוף – חבר מועצה :איפה שהכיכר באמצע?
בעז פרידמן – מנכ"ל החכ"ל :לא ,בצד ימין בצד .יש שם מבנה ציבור ויש שם שצ"פ.
נתנאל בן יוסף אחרק – חבר מועצה :יכול להיות שהדעה של טרפו עילי או טרפו שהוא
בתוך האדמה הוא ממ ש עקרוני לאיכות הסביבה .יכול להיות .אבל היום אנחנו נמצאים
בנקודה שיש לנו אחריות גם על העיר הזאת .אנחנו לא יכולים עכשיו לעצור את כל ההליך
בגלל טרפל.
(מדברים יחד)
משה סיני – ראש העיר :אני רוצה להגיע לסיכום ,דקה ,חברים ,אי אפשר ככה .שנייה.
חבר'ה ,אני רוצה באמת ,אף אחד לא מזלזל פה בשיקולים של איכות הסביבה ,אנחנו לא
אומרים את זה מהשפה ולחוץ ,אנחנו מאמינים בזה .סך הכול גם בנושא של איכות הסביבה.
העיר הזאת התקדמה עשרות צעדים מאיפה שהיא היתה קודם ואני לא רוצה לפרט פה את
כל הנושאים שהתקדמנו כי זה לא המקום ולא הזמן.
משתתף בדיון :התקדמנו ועצרנו.
משה סיני – ראש העיר :בסדר ,התקדמנו ועצרנו אבל התקדמנו .סך הכול אנחנו בקדמה.
אז אני אומר ,בגדול יש פה מצב נתון שבו נסתכל בראייה יותר כוללת ,נאמר פה ,היה תב"ע,
היזם עבד על פי התב"ע ,יש אישורים של איכות הסביבה .חשוב לנו לקדם את הנושא הזה,
יש פה חשש שכל עצירה תושת עלינו מבחינת פיצויים ,על הקופה של הרשות המקומית .אני
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לא פוסל שבעתיד אנחנו נעשה חשיבה קצת יותר עמוקה בעניין הזה .נבדוק את כל ההיבטים
הטכניים אם בכלל אפשר לעשות טרפו בתוך האדמה ,מעל לאדמה ,נבדוק איפה צריך לשים
אותם .אני בעד העניין הזה .אבל בואו בנקודה הנקודתית הזאת שיש לנו תושבים שאמורים
להיכנס עוד חצי שנה ואני אומר לכם ,בן אדם שאמור להיכנס עוד חצי שנה וכבר עשה את
ההכנות וכבר נמצא בהוצאות ,וכבר יודע שהוא צריך לבוא ,אני לא חושב שאנחנו צריכים
לקחת את האחריות הז את היום ,כשאין לי משהו שאומר ,יש סיכון בריאותי .אלא יש את כל
האישורים .אז אני מבקש מכם ברמת ההיגיון ,בואו נאשר את הנושא הזה כדי לקדם את
הפתרונות בסוגיה הזאת .להבא ננחה פה על עבודה מקצועית שתבוא ותעשה חשיבה מה זה
טרפו תת קרקעי ומה זה על קרקעי ועל מי אפשר להשית את זה מבחינה משפטית ,מבחינה
מקצועית ,האם זה לא עלול להביא נזקים גם ,וגם אם זה עלול להביא נזקים ,אם זה נכון
מבחינה בריאותית אז ניקח את האחריות .אבל בנקודת הזמן הזאת אני מבקש מכם לאשר
את הנושא.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :סיני בעד ,רזי יצא ,אמיר בעד ,מרגי בעד ,סיגל בעד ,שרי,
שרי סלע – חברת מועצה :אני נמנעת.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :אדמוני בעד ,עופר,
עופר בביוף – חבר מועצה :נמנע.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :מתי יצא ,ארנון,
משתתף בדיון :הוא נבצר ,הוא בנבצרות.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :יש עוד מישהו שלא קראתי? אה ,נתי.
שרי סלע – חברת מועצה :משה ,אני באמת מאחלת לך ,אתה רוצה להיות ראש העירייה
הבא ,שכך יהיה גם .יחד עם זאת בשנתיים האחרונות דנו בתכניות בינוי עיר ,עשרות תכניות
בינוי עיר,
משה סיני – ראש העיר :אני חייב לעצור אותך ולהגיד לך תודה רבה .על המשפט הזה.
שרי סלע – חברת מועצה :חן חן.
(מדברים יחד)
שרי סלע – חברת מועצה :עסקנו בתכניות בינוי עיר של מתחמים  B,Aמאות ,אלפי יחידות
דיור ,ועדיין לא קיימנו דיון .אתה אמרת להבא ,ולכן אני אומרת ,הלהבא הזה ,אני באמת
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מקווה שיום אחרי אתה תזכור את הלהבא הזה.
(מדברים יחד)
משה סיני - -ראש העיר :זה לא נהוג אבל אני אומר באמת בעצה אחת,
משתתף בדיון :אבל אתה רוצה הצבעה,
משתתף בדיון :הייתה הצבעה והיו רק,
משתתף בדיון :אה ,זה מותר? לפרוטוקול ,זה מותר?
משה סיני – ראש העיר :לא אמרתי מותר ,אמרתי אסור .זה מותר בהסכמה .אם אתם
מסכימים .אם אתם לא מסכימים אז בסדר ,לא צריך .אבל אני מבקש מכם לעשות שיקול
נוסף ,אנחנו עדיין נמצאים בדיון ומבחינה משפטית זה בסדר ,אם כולם מסכימים על העניין
הזה,
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :אם אתם כולכם מסכימים על זה אז בסדר ,אם לא אז לא.
משה סיני – ראש העיר :אז אני רוצה לבקש מכם לאפשר לאנשים להיכנס ,כדי לקדם את
הנושא הזה .לעשות חשיבה נוספת ולתת לנו את האפשרות לקדם את הנושא ולהצביע בעד.
שרי סלע – חברת מועצה :יש אפשרות בתוך שבוע ימים לקבל את הדלתא ממהנדס
העירייה ,אבל לא כשליפה של מיליון שקלים אלא תוצאה של כתב כמויות מסודר ,לרבות
עבודות חפירה,
רזיאל אחרק – חבר מועצה :בואו נסכים על סכום שאם הוא עובר אותו אז אנחנו נחליט
עכשיו,
(מדברים יחד)
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :אני צריכה עוד שניים ,חברים ,כדי לעבור.
שרי סלע – חברת מועצה :אתה מאשר באופן אוטומטי את הסעיף הבא של תחבורה
ציבורית? בואו נעשה עכשיו מו"מ .אם אתה מאשר את הכול אני בעד .אם יש אישור לכל
הנייר הזה ,אני בעד.
משה סיני – ראש העיר :בואו לא נעשה התניות .אני מבקש מכם שיקול מחודש.
שרי סלע – חברת מועצה :אני רוצה הסכמה מראש לכל הדף הזה.
עופר בביוף – חבר מועצה :אני לא משנה את דעתי .מה שאני מאמין אני לא הולך לעשות
עכשיו מסחרה לשנות דברים בגלל שראש העיר לוחץ.

156

פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מן המניין מס'  85/12מיום 12/8/2013

משתתף בדיון :זה לא העניין.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אני בדרך כלל סומך על,
אמיר פוריאן – חבר מועצה :ההבדל ביני לבינך ,אני יותר מבוגר עם הרבה יותר ניסיון .אני
בהחלט הייתי איתה יחד בנושא הזה שהיא צודקת .אבל אין לנו ברירה,
עופר בביוף – חבר מועצה :יש מספיק חברים שיצביעו ,מה אתה רוצה ממני?
אמיר פוריאן – חבר מועצה :אתה אומר ,אני לא משנה את דעתי.
עופר בביוף – חבר מועצה :כי אני מאמין במה שאני,
אמיר פוריאן – חבר מועצה :אני שיניתי את דעתי כי יש לי בעיה .אנשים שקנו דירה בעוד
חצי שנה צריכים להיכנס.
עופר בביוף – חבר מועצה :אף אחד לא עצר אותם עד היום.
אמיר פוריאן – חבר מועצה :אומרים להם ,או קיי ,אנחנו טעינו,
שרי סלע – חברת מועצה :אבל זה הליך לטובתם .אנחנו מחפשים את איכות החיים שלהם.
(מדברים יחד)
רזיאל אחרק – חברת מועצה :אפשר להגיד הרבה דברים על אריה אבל אני החלפתי מילה
או שתיים ,יש מצבים שאתה אומר ,איזה חלופות יהיו לנו למיגון הזה .נכון שאסתטית זה
לא יפה שהוא למעלה .אני גם אמרתי שזה לא יפה .אני חושב שזה לא נכון .אבל המקרה
הזה ,אני לא רוצה להיתקל במקרה כמו שהיה לנו בבניין הזה של נווה איתנים בשבזי שבסוף
אנשים נכנסו,
שרי סלע – חברת מועצה 10 :שנים.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :ועכשיו מה שקורה ,נוצר מצב ,עופר ,אנשים יכולים לשנות
את דעתם .כשמונחת לך באמת סוגיה ,עופר ,זה לא בטוח ,אני לא יודע מה הוא יחליט
ולדעתי ארנון יהיה לו את שיקול הדעת .כשמונחת על השולחן החלטה שאתה יודע מה ,אי
אפשר להגיד מישהו בדרך איפה שהוא בדרך היה צריך לעשות משהו אחד ולא עשה אותו.
אתה מסתכל על ההתנהלות של הדברים ,קרה איזשהו מצב שיכול להיות שלגבי הנושא הזה
אנחנו נבוא ונתגמש ,אבל נדרוש אולי מיגון עילי לטובת הקרינה ,אולי חזות יותר אסתטית.
ולפעמים הבאות ,מתחמים הבאים,
משתתף בדיון :זה יהיה תנאי.
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רזיאל אחרק – חברת מועצה :אבל אנחנו מרוויחים פה משהו .זה יהיה תנאי ,כמה שזה
יעלה ,יעלה .אבל כשעומדים לך על הפרק קרוב לכמה יחידות דיור ,לפחות  100יחידות דיור,
 118יחידות דיור ,אני חושב שאנחנו יכולים במקרה הזה לבוא ולהתגמש עם אגף ההנדסה.
באמת ,אני לא רואה את החברה הכלכלית רק זרוע מבצעת ,הוא לא מחליט כלום ,מבחינתי
יש לי את אריה .ואריה בדרך כלל אני סומך על חוות הדעת שלו .אריה לא מתגמש כל כך
מהר .לאריה חשובה הנראות לא פחות מאשר לנו .אני מקבל את דעתו של המהנדס ,דווקא
אני לא חושב שזה קשור למשה .אני גם מסתכל על זה שאולי אפשר להצמיד את זה לצלע
ההר או לעשות מיגון מבטון .תסתכל ,עופר .אריה ,מה שאני מבקש באמת ,בתנאי שהטרפול
הזה יהיה ,תציגו לנו תכנון ,תראו שהשקעתם קצת יותר מסתם להעמיד איזה מבנה מרובע
מעל פני האדמה .בסדר?
שרי סלע – חברת מועצה :ושלהבא הזה יהיה בתכנון .אז רזי ,אני מבינה שאתה בעד,
רזיאל אחרק – חבר מועצה :מתחילים מחדש את ההצבעה.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :סיני בעד ,רזי בעד ,אמיר בעד ,מרגי בעד ,סיגל בעד ,שרי,
שרי סלע – חברת מועצה :נמנעת.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :אדמוני בעד ,מיכאל יצא ,עופר,
עופר בביוף – חבר מועצה :אני עדיין נמנע.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :נמנע .מתי יצא ,ארנון,
ארנון בן-עמרם – חבר מועצה :בעד.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :בעד .משה בן טובים יצא ,נתי בעד ,אבינעם יצא .או קיי.

החלטה מס' 10
סעיף  10שבתוספת לסדר היום :מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות חוזה למתן זכות
חזקה ושימוש בלעדיים למטרת התקנת אחזקה והפעלת מתקני טרנספורמציה לאספקת
חשמל לחברת החשמל לישראל בע"מ ,לשכנות פסגת טל.
בעד ) 8( :משה סיני ,רזיאל אחרק ,אמיר פוריאן ,מרגי עוזר ,סיגל שיינמן ,יעקב אדמוני,
ארנון בן עמרם ,נתנאל בן יוסף אחרק.
נמנעים )2( :שרי סלע ,עופר בביוף
יצאו )5( :יבגני מלמוד ,מיכאל מלמד ,מתי יצחק ,משה בן טובים ,אבינועם טובים.

משה סיני – ראש העיר :תודה רבה.
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 . 9אישור תבחינים למתן תמיכות לשנת . 2014

אירית נתן – מנכ"לית העירייה :רגע ,ברשותכם ,יש את נושא התבחינים ,רגע ,שנייה,
שאנחנו על פי חוק עד ה 01.09-חייבים לאשר אותו .ולכן ,זה כמו שנה שעברה בדיוק .אז אין
זמן.
משה סיני – ראש העיר :של התבחינים? לא יודע מה שנה שעברה,
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :בדיוק כמו שנה שעברה .לא תיקנו שום דבר .אחרת תהיה
בעיה לתת את התמיכות השנה,
משתתף בדיון :השאלה מה קורה עם התמיכות השנה ,אדוני ראש העיר.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :כשהארנונה תאושר,
משתתף בדיון :למה אי אפשר לעשות את זה עכשיו?
אירית נתן – מנכ"לית העירייה ...:לאשר את זה .אחרת אי אפשר לקבל תמיכות בשנה
הבאה .רזי ,תאשרו את זה,
(מדברים יחד)
משה סיני – ראש העיר :טוב ,חברים ,הנושא של התבחינים .תראו ,אנחנו נמצאים בלוח
זמנים מאוד צר .כדי שהעמותות יוכלו לקבל את התמיכות אנחנו חייבים היום לאשר את
התבחינים אחרת לא נוכל לאשר את כל העמותות שעומדות בקריטריונים לקדם את
התמיכות עבורן.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה.2014 :
משתתף בדיון ,2014 :לא עכשיו.
משה סיני – ראש העיר :כדי להימנע ,סליחה ,חבר'ה ,כדי להימנע,
משתתף בדיון :איך אנחנו יודעים שלא שונה?
משתתף בדיון :אם לא נותנים אמון אז,
משה סיני – ראש העיר :זה מפריע לי ,רזי ,ארנון ,מאחר ולא שינינו ואני מצהיר את זה פה
על פי מה שהדרג המקצועי אמר לי ,מאחר ולא שינינו כמלוא הנימה חוץ מהתאריך ,כדי
למנוע עכשיו פתיחה של עוד פעם ויכוחים ,נאשר את זה כמו שזה היה בפעם שעברה.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :כולם בעד? או קיי .סיני ,רזי ,סיגל ,שרי ,אדמוני,
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משתתף בדיון :שנייה אחת לפני שאני מצביע ,אני לא הצבעתי,

החלטה מס' 11
סעיף  9שבתוספת לסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את התבחינים למתן
תמיכות לשנת .2014
בעד ) 10( :משה סיני ,רזיאל אחרק ,אמיר פוריאן ,מרגי עוזר ,סיגל שיינמן ,שרי סלע ,יעקב
אדמוני ,עופר בביוף ,ארנון בן עמרם ,נתנאל בן יוסף אחרק.
יצאו )5( :יבגני מלמוד ,מיכאל מלמד ,מתי יצחק ,משה בן טובים ,אבינועם טובים.

משתתף בדיון :די ,באמת ,מספיק .גם הם מחכים,
משתתף בדיון :אבל זה לפי הסדר .דקה אחת.
משתתף בדיון :אתם הייתם צריכים להעלות את התחבורה הציבורית כמקום ראשון .אני
אשמה שלא הכנסתם את זה לסדר היום? זה היה אינטרס שלך עוד לפניי להכניס,
משתתף בדיון :אבל את,
(מדברים יחד)
ליזי אורון – מנהלת אגף שפ"ע :חבר'ה ,היתה שאילתא,
רזיאל אחרק – חבר מועצה :לפני זה ,משה ,מה לגבי הכספים של התמיכות?
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :כשהארנונה תאושר ,אני עניתי על זה.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :מתי הארנונה תאושר?
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :אנחנו לא יודעים ,הלוואי וידענו.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :יכול להיות שהיא לא תאושר,
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :אנחנו לא יודעים.
משה סיני – ראש העיר :בואו נתקדם.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :תרים לו טלפון מחר ותשאל אותו.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אני לא מתקשר אליו.

הצעה להוספת נושא לסדר היום של חבר המועצה רזיאל אחרק:
 מדוע לא בוצעה בדיקת גז הראדון בבתי הספר בעיר?160
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ליזי אורון – מנהלת אגף שפ"ע :עלתה שאילתא למה לא לעשות בראש העין במוסדות
החינוך בדיקות גז רדון.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :זה לא נוסח השאילתא.
ליזי אורון – מנהלת אגף שפ"ע :אתה רוצה להקריא את הנוסח?
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אין לי את זה אצלי אבל זה לא הנוסח .תקריאי בבקשה את
השאילתא.
ליזי אורון – מנהלת אגף שפ"ע :אבל זה לא שאילתא ,זה נושא לסדר היום.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :סליחה ,זה נושא לדיון.
ליזי אורון – מנהלת אגף שפ"ע :זה לא היה שאילתא.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :נכון ,זה לא שאילתא.
(מדברים יחד)
רזיאל אחרק – חבר מועצה :יש לי מה לומר בנושא הזה והמבקר לא נמצא כאן ,אי לכך
ובהתאם לזאת הייתי רוצה שהמבקר יגיד כי הוא עשה את הבדיקה .אז אני מבקש לנהל דיון
בשבוע הבא כי המבקר לא נמצא כאן .המבקר היה אמור ,אני מצטט את דברי המבקר מספר
המבקר .בגלל זה גם אמרתי לך ,דיון בשבוע הבא .כי המבקר לא נמצא כאן,
משה סיני – ראש העיר :קודם כל ,חברים ,מי שרוצה דיון בשבוע הבא שיביא חתימות,
יהיה דיון בשבוע הבא.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :למה חתימות? זה כל כך חשוב,
משה סיני – ראש העיר :אני אסביר לכם למה .דקה .בדרך כלל כשמבקר עירייה כותב דוח,
אין טעם לדון בכל פרק בדוח לגופו .אלא לוקחים ,יש דיון מסודר ,ואתה היית פה  5שנים,
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אני מקבל את זה ,כתוב כאן,
משה סיני – ראש העיר :דקה ,יש דיון מסודר,
רזיאל אחרק – חבר מועצה :הנה ,כתוב,
משתתף בדיון :זה יהיה במסגרת הדיון של הוועדה לענייני ביקורת.

משה סיני – ראש העיר :סליחה ,לקחת שני נושאים ,כאשר הדוח כולל הרבה יותר משני
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נו שאים .על פי הנוהג המקובל ,וככה זה נהוג בכל העיריות במדינת ישראל,
רזיאל אחרק – חבר מועצה :לא מכיר את כל העיריות ,אתה אומר.
משה סיני – חבר מועצה :תתחיל להכיר .נהוג לעשות דיון ,על הדוח המלא של מבקר
העירייה ,ועל פי מה שכתוב בדוח דנים בכל נושא שכתוב בדוח .יש הרבה נושאים .מה שאני
ממליץ ,הנושא הזה כבר עלה ,יש תשובות .הכינו לך תשובות .אז אני ממליץ שתשמע אותן
וכשיהיה הדיון בדוח מבקר העירייה ,נדון במלוא הדוח .ככה זה עובד בחיים.
רזי אחרק – חבר מועצה :ככה זה עובד אצלך ,לא אצלי .אני אסביר לך מה .קודם כל הנושא
הזה עלה כשמבקר העירייה אמור להיות כאן בסעיף  ,6דיון בדוח הממונה על תלונות הציבור
שהוא מבקר העירייה .ציפיתי שהוא נמצא פה היום בדיון ,שהוא גם ייתן מענה לזה .גז רדון
זה לא משהו בשלוף .כתוב ,כתב המבקר שזה הגורם השני למחלות סרטן הריאה בעולם .גז
רדון זה לא איזה ספריי או אפטרשייב ,זה גז מסוכן .בראש העין ,רוב בתי הספר הם צמודי
קרקע,
משתתף בדיון :אז בוא תשמע את התשובה,
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אני לא רוצה לשמוע תשובה ,אני רוצה לקיים דיון שכל אחד
יגיד את מה שיש לו לומר .כתוב,
משה סיני – ראש העיר :יש שאילתא,
רזיאל אחרק – חבר מועצה :זו לא שאילתא ,אתה טועה,
משה סיני – ראש העיר :יש תשובה מטעמנו ,נקודה .מה אתה מתלונן ,שמבקר העירייה לא
נמצא פה? זה הבעיה שלך?
רזיאל אחרק – חבר מועצה :כשתסיים תגיד לי.
משה סיני – ראש העיר :לא ,אני שואל אותך.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :כשתסיים תגיד לי.
משה סיני – ראש העיר :בבקשה תעלה את ההצעה.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :יפה .את הנושא ,אנחנו דנים בנושא .אני קראתי את דוח
המבקר .הגעתי לפרק של גז הרדון בנושא שישבנו בוועדת הביקורת ,אני וארנון ,נכון ,ארנון?
ארנון ,מתי ומיכאל ,ישבנו בוועדת הביקורת ואז עלה הנושא של גז הרדון .כתוב כך ,שב-
 ,2008חשוב שתקשיבי ,מרגי.
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מרגי עוזר – חברת מועצה :אני מקשיבה.
משתתף בדיון :היא בעד דיון בנושא הזה.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :מנהלת אגף איכות הסביבה הגישה בקשה ל 12,000-שקלים
לאגף החינוך ב 2008-לבצע בדיקת גז רדון במבני ציבור ,בבתי ספר וכו' .הועבר לאגף החינוך.
מאז ועד היום לא הוקצה שקל לטובת העניין .לא נעשתה בדיקה ,לא הוקצה שקל ,לא ראיתי
תוצאות של בדיקה .אמרו שעשו באופן עצמאי בבי"ס כזה ,לא עשו .עובדתית מבקר העירייה
מפעם אחרי פעם אומרים ,יכול להיות שהוא לא דייק ,הוא לא מבין .אם הוא לא מבין והוא
לא מדייק ,בואו נעיף אותו מהעירייה ,כי אי אפשר שהוא כותב ואומרים לו שמע ,כל פעם
שאנחנו דנים והוא זה ,אז הוא לא בדיוק ולגבי המתנ"ס זה לא נכון .אז אם המבקר עושה
עבודה סתם אז אולי שווה לפטר אותו .כי הוא סתם מטריח אותנו ,אנחנו יושבים .אז הוא
כותב חד משמעית שנעשה פה מחדל ,לא הקצו את ה 12,000-שקלים האלה בשביל לעשות
בדיקת גז רדון.
עופר בביוף – חבר מועצה :מי עצר את זה?
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אין לי מושג .ראש העיר אמר שהוא משקיע בחינוך ,והחיים של
הילדים שלנו חשובים לו ,הוא קיבל פרס על זה שהוא מבקר בבתי ספר,
נתנאל בן יוסף אחרק – חבר מועצה :יש לנו במה להתגאות,
רזיאל אחרק – חבר מועצה :שנייה ,נתי ,אל תפריע .אתה לא על תקן סניגור של סיני .תן
לי לדבר .אז אני קודם כל רוצה שחברי המועצה יידעו את זה .אני מדבר עכשיו על זה שמרגי
לא ידעה את זה ,מנהלת מחלקה,
מרגי עוזר – חברת מועצה :אני יודעת את זה.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :ולמה לא קיבלנו כסף? אני רוצה לדעת למה לא העבירו את
הכסף ,זה מה שאני רוצה לדעת.
משה סיני – ראש העיר :טוב ,תודה רבה.
ליזי אורון :קודם כל ,צריך לקחת בחשבון שעל פי ,המשרד לאיכות הסביבה בתקופה שנושא
גז הרדון עלה ,עזה איזשהו מיפוי ארצי על אזורים בארץ שהם פוטנציאליים להמצאות גז
רדון .ראש העין לא היתה בין האזורים האלה .ירושלים לדוגמא עם פוטנציאל מאוד גדול לגז
רדון .צריך לדעת שגז רדון הוא גז נדיף .אני פותחת סוגריים של משפט ,במקלטים ,הוא
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בדרך כלל נמצא במקומות תת קרקעיים .כמעט ואין מוסדות חינוך שיש בהם מקלטים תת
קרקעיים .באותם מקלטים שקיימים במוסדות החינוך ומתקיימת פעילות ,אז גם מן הסתם
הם מאווררים ואז הפוטנציאל להיווצרות גז רדון בהם הוא אפסי .כל המקלטים עיליים והם
כולם מאווררים בגלל זה.
ארנון בן-עמרם – חבר מועצה :למה צריך להסביר במקום להגיד ,פעלנו ו,
(מדברים יחד)
משה סיני – ראש העיר :מה הבעיה לתת לבן אדם לסיים את דבריו?
ליזי אורון – מנהלת אגף שפ"ע :שני משפטים ואני סיימתי .נעשו בדיקות מדגמיות ב 4-בתי
ספר ולא נמצאו חריגו ת ולכן ראו בזה נושא לא מספיק חשוב בשביל להמשיך ולבדוק .למרות
זאת ,מאחר ועלתה פנייה ועלתה הבקשה ועלה הנושא ,נקבעה החלטה ,הנחיה של ראש העיר
ב 2014-להכניס את זה בתכנית העבודה ,להשלים את הבדיקות בכל מוסדות החינוך,
כשהשנה דרך אגב ניתנה עדיפות לנושא קרינה .אנחנו מסיימים את נושא הקרינה ,ב2014-
נסיים את גז הרדון ונדע שיש לנו שקט.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אז לתשובה שלך ,קודם כל ,סיני כל הזמן אומר אני מקשיב
לדעתם של גורמי המקצוע .גורמת מקצוע שלו ,אמרה ,אני רוצה  12,000שקל .אז לא קיבלת
את ההמלצה שלה ,סיני?
ליזי אורון – מנהלת אגף שפ"ע :אני כגורמת מקצועית,
רזיאל אחרק – חבר מועצה :לא דיברתי אליך ,דיברתי אל סיני .לא קיבלת את ההמלצה
שלה? זה אחד .קודם כל ,סיני ,למה לא אישרת לה את ה 12,000-שקלים .אני אשמח לשמוע
למה לא אישרת .כי זה הגורם המקצועי שלך .אני אשמח מאוד לשמוע ,נתי ,לא צריך עזרה.
דבר שני ,ליזי ,בבגין לומדים שם במקלטים ,במרתף למטה .ומה לעשות שלא משאירים את
החלונות פתוחים בלילה .ביה"ס הוא סגור וכשיש מזגן אז סוגרים את החלונות ,אז המקום
לא כל כך מאוורר .אז קמים בבוקר ,מגיעים לביה"ס ,אלא אם כן תעשה קרינה בשעה 13.00
שהכול פתוח או בדיוק כשמנקים ,אז לא יהיה לך גז רדון .זה בדיוק כמו הקרינה ,שעושים
אותה כשאין עומס ,ליזי ,את לא יודעת ואני לא יודע מתי יש גז רדון .המקום הוא סגור והוא
לא מאוורר ,אני סותר את מה שאמרת ,הוא לא מאוורר ,המקום הוא סגור כי בלילה לא
משאירים את בתי הספר פתוחים כי יפרצו אליהם .אז קודם כל המקום,
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ליזי אורון – מנהלת אגף שפ"ע :רזי ,במשך היום כשהדלת פתוחה זה מתאוורר.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אני רוצה לדעת למה לא אשרת את ה,12,000-
משה סיני – ראש העיר :קודם כל אני בא ,סליחה ,מרגי ,בואו נתקדם .אני כבר חוזר ואומר,
מאחר ודובר כאן על מערכת החינוך ,אני באמת חושב ככה באמונתי ,שהמערכת הזו טובה
ומיטבית ,בואו נשים את הדברים על השולחן ,המערכת שלנו ,לפי מיטב אמונתי נותנת הרבה
לילדים .שתיים ,מאחר,
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אל תעשה מזה צחוק.
משה סיני – ראש העיר :אני לא עושה מזה צחוק .אני מתייחס לזה ברצינות ואני לא רוצה
להיכנס לרמה האישית אבל נדמה לי שיש פה כמה אנשים שיש להם מקלטים בבית ואני
הייתי מצפה מכל אלה שדואגים לילדים של כולם שגם ידאגו לילדים שלהם .ואני רוצה
לראות באמת ,כל אלה שיש להם מקלטים פה שהם עשו בדיקת רדון.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :תתפלא ,גם קרינה וגם גז.
משה סיני – ראש העיר :מצוין .דבר שלישי,
רזיאל אחרק – חבר מועצה :למה לא אישרת ,זו השאלה.
משה סיני – ראש העיר :דבר שלישי ,אם יש למישהו אשליות ,ואני שם את זה פה על
השולחן ,שראש העיר יודע על כל  10,000או  5,000שקל שמגיע לשולחני ,אני כבר אומר לכם
שאין דבר כזה .וצריך לשים את זה פה על השולחן .לא צריך להתבייש בזה .יש מהלכים
בסכומים כאלה שמגיעים לדרגים המקצועיים ,נשקלים בסדר עדיפויות ואם יש שיקול ענייני
כזה או אחר זה אפילו לא מגיע אליי .אני אומר את זה פה על השולחן .אז לא ידעתי שיש
דבר כזה ,בקשה של  12,000שקל .ואם היתה מגיעה אל שולחני הקשה כזאת יכול להיות
שהייתי שוקל .הייתי שואל ובודק כי זה נושא רציני ,מה השיקולים לפה ,מה השיקולים
לשם .אבל ההנחה היא,
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אתה מרים לי להנחתה.
משה סיני – ראש העיר :אני לא מרים לך להנחתה ,אני אומר את האמת .אני לא מרים לאף
אחד פה להנחתות ,כל אחד שיעשה מה שהוא רוצה .אין לי פה הנחתות .יש לי פה שולחן
מועצה .ולכן אני מניח שאם יש גוף שאומר שהיו בדיקות ,קודם כל אנחנו לא באזור סיכון.
זה השיקול הראשון .שתיים ,היו בדיקות ב 4-בתי ספר ,לא מצאו כלום .זה השיקול השני .אז
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יכול להיות שבסדר העדיפויות ובחשיבה המקצועית של מי ששקל את ההחלטה ,הוא החליט
שלא צריך להשקיע את ה 12,000-שקל בנושא .בא מבקר העירייה ,בדק ,אמר ,היה שיקול
כזה ושיקול כזה ,בשביל זה יש מבקר .הוא יכול להאיר זווית אחרת .בא ואומר שהוא ממליץ
על כיוון כזה או אחר .יצא הדוח ,יש חשיבה של מבקר ,אנחנו גם יודעים לשנות את זה .גם
שזה לא הגיע אליי או כן הגיע אליי ,בא המבקר ,אמר את דברו ,אנחנו נאמץ את ההחלטה
שלו ,ב 2014-נעשה בדיקות מדגמיות של גז רדון בעוד כמה מקומות .אני מקווה שלא נמצא
כלום ואם נמצא נסיק את המסקנות .זה הכול.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :ואני אומר לך שאתה ידעת .למה ,כי אתה קיבלת את הדוח
והערת עליו הערות כבר לפני  5חודשים וההזמנה יצאה ב 25-לחודש .אם ראית ,בוא תקשיב,
את הדוח אתה ראית כבר לפני  5חודשים .אם ראית אז ידעת ,למה באותו רגע לא הוצאת?
כי זה לא חשוב לך.
משה סיני – ראש העיר :או קיי ,אתה טוען שלא חשוב לי .הבנתי.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אז אל תגיד לא ידעתי ואני לא יודע על  12,000שקל.
משה סיני – ראש העיר :הנושא הבא.
(מדברים יחד)
הצעה להוספ ת נושא לסדר היום של חבר המועצה רזיאל אחרק:
 מדוע לא מוחזרים יתרת תשלומי הורים ומדוע נעשה שימוש שלא ליעודשבגינם שולמו? _________________________________________

משה סיני – ראש העיר :מי שאל על כספי הורים? רזי ,כספי הורים.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :כספי הורים .כל שנה ,לפי דוח המבקר ,אני אומר את
התמצית שישבנו בוועדת הביקורת ,על פי דוח המבקר ,אבל אי אפשר ככה שהמבקר לא
נמצא כאן .באמת ,זה דיון עקר ,המבקר צריך להיות כאן.
שרי סלע – חברת מועצה :למה לא מובא כל ההחלטות של ועדת הביקורת?
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אני אגיד לך למה .יש דברים שאתה יכול להביא אותם בעוד
חודש .יש דברים שיש להם השלכה ,אני אגיד לך למה ,שרי .לגבי גז הרדון אני לא אחכה
שיהיה דוח המבקר ובינתיים אפשר לעשות את הבדיקה .יש דברים שאתה יכול להגיד ,אני
דוחה אותם בעוד חודש ,בעוד חודשיים ,ויש דברים שחשוב לדון בהם עכשיו .לגבי תשלומי
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הורים ,שיש לזה השלכה בעוד פחות מחודש ,חשוב מאוד שהנושא הזה יבוא לדיון .ולמה? כי
בדרך עקיפה גובים מההורים מה שנקרא עוקף ארנונה .למשל ,גובים עבור המזגנים  30שקל
לשנה ,מכל הורה שמכניס את הילד שלו ,אחזקה של המזגנים .אבסורד ,לא חוקי .לא חוקי,
כתב שזה בניגוד לתקנות ,בניגוד לנהלים .אסור לגבות את זה .אותו כנ"ל גם ה 100-שקלים
שלוקחים על המזגנים.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :אבל למה הם גובים? אמרנו להם שלא יגבו ואמרנו,
משה סיני – ראש העיר :ועד ההורים גובה את זה?
סיגל שיינמן – חברת מועצה :כן.
אבי קמינסקי – מנהל אגף החינוך והנוער :זו החלטה של ועד ההורים הבית ספרי,
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אם המבקר היה חושב שזה לא מעניינה של העירייה הוא לא
היה מעלה את זה בדוח המבקר .אז אל תשאלו אותי שאלות כאלה .מרגע שזה עלה בדוח
המבקר מבחינתי לעירייה יש אחריות מיניסטריאלית ,נקודה .מכאן תספרו איזה סיפור
שאתם רוצים .זה הכול .אז לגבי ה 30-שקלים וה 100-שקלים זה עלה בדוח המבקר ,יש לזה
השלכה על העירייה .אחרת לא היה עולה .מקצועית ,פרומה ,אני צודק?
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :אני אמרתי לך גם בישיבה של הוועדה לענייני ביקורת וגם
עכשיו שזו לא היתה החלטה של העירייה ולא גבייה של העירייה.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אבל ברגע שדוח המבקר האיר את זה והתייחס לזה ,זה קשור
אלינו בדרך כלשהי?
משתתף בדיון :אין לנו שליטה על ההורים.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :לא שאלתי אם יש שליטה .אני שואל,
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :מי שצריך לעשות את העניין זה מנהלי בתי הספר שרובם
הם ,אגב ,עובדי משרד החינוך והם לא כפופים לנו.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :בקיצור ,זה כן שייך לעירייה( .צוחקים) פרומה ,אני שואל
שאלה ,אם זה לא נדון שימחק את זה מדוח המבקר ,אם זה לא קשור .שגובים מההורים
כסף ,אז רגע ,הוא עשה עבודה שהוא לא צריך? זה לא קשור?

אבי קמינסקי – מנהל אגף החינוך והנוער :מותר למבקר לבקר כל מה שהוא מוצא
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לנכון,
רזיאל אחרק – חבר מועצה :הוא יכול לבקר אותי?
אבי קמינסקי – מנהל אגף החינוך והנוער :אני לא יודע.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :שאלתי אם הוא יכול לבקר אותי .אין לו סמכות .אותי כבן
אדם פרטי,
אבי קמינסקי – מנהל אגף החינוך והנוער :אני אענה לך את התשובות .החשבונות שמנהלים
בתי הספר ,יש שני חשבונות .יש חשבון אחד שהוא חשבון של הרשות והוא חשבון שבו אנחנו
גובים את הכסף בגין שני נושאים .שניים בלבד .זה תכנית קרב וביטוח תלמידים.
רזיאל אחרק – חבר מועצה 34 :שקלים.
אבי קמינסקי – מנהל אגף החינוך והנוער :שנייה ,תן לי לסיים .אלה הדברים שהם בתוקף
תשלומי החובה .גם קרב נמצא בתשלום רשות כזה או אחר ,ותשלום החובה היחידי בחוק,
על פי ועדת החינוך של הכנסת ,זה ביטוח תלמידים .כל שאר ,תן לי לסיים,
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אמור להתנהל בחשבון נוסף.
אבי קמינסקי – מנהל אגף החינוך והנוער :תן לי לסיים .יש חשבון נוסף .חשבון נוסף הוא
חשבון של ההורים .והוא חשבון שאנחנו כרשות מקומית ,אנחנו בעלי החשבון שלו .כי בית
הספר הוא לא ישות משפטית ,אלא הוא נמצא בתוך התחום המוניציפלי.
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :יש תקנות שמגדירות,
אבי קמינסקי – מנהל אגף החינוך והנוער :אבל כל מה שגובים מנהלי בתי הספר בתיאום
עם יו"ר ועדי ההורים ,או ועדי ההורים ,כל אחד לפי איך שהוא פועל ,מקבל גם אישור משרד
החינוך .זאת אומרת שאחרי שאתה מסיים את כל הפעולה אתה מכניס את זה לאיזושהי
תוכנת מחשב כזו או אחרת שהולכת ,תוכנה אינטרנטית שבה משרד החינוך בסופו של דבר
מאשר את הגבייה .שם נמצאים מוקדי העניין .הוא יכול להחליט שהוא גובה עבור הטיול
במקום  800שקלים שמאושר על ידי ועדת החינוך של הכנסת ,הוא יכול לגבות  801שקלים.
אם ועד ההורים מאשר את זה וההורים משלמים את זה ,זה עניינם של ועד ההורים ושל
מנהל ביה"ס .לנו כרשות מקומית ,אינני נכנס למקום הזה ככלל .הדבר היחידי שאני נכנס
ואני גובה את הכספים האלה ,כי זה אני משלם אחר כך למרכז השלטון המקומי או לחברה
למשק וכלכלה ,זה בגין הביטוח ואני מתקזז עם משרד החינוך בגין תכנית קרב .כל שאר
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הפעולות ,אם זה סל תרבות ,ההורים יכולים להחליט שאין סל תרבות.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :זה אני יודע ,לא על זה דיברתי.
אבי קמינסקי – מנהל אגף החינוך והנוער :כל הדברים האלה .עכשיו למה המזגנים?
המזגנים ממה שאני מסוגל להבין ,שהרשות המקומית החליטה ,העירייה החליטה בסופו של
דבר שמחליפים את המזגנים על בסיס זה שמגיע ,משמיש ,לא משמיש .אבל פעולות מזגנים
ב רמה ראשונה של להחליף גז ,שיש אולי קצר חשמלי או משהו מהסוג הזה ,העירייה לא
נותנת את השירות הזה,
רזיאל אחרק – חבר מועצה :זה לא חוקי לגבות כסף מההורים.
רחבעם חיים – גזבר העירייה :העירייה נותנת כחלק מהתקציב השוטף,
אבי קמינסקי – מנהל אגף החינוך והנוער :אבל בית הספר,
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אבל השאלה הנשאלת ,מי חותם על הצ'קים של החשבון של
ועד ההורים?
אבי קמינסקי – מנהל אגף החינוך והנוער :יכולים להיות מזכירה ומנהלת ,יכול להיות
מזכירה וועד הורים,
רזיאל אחרק – חבר מועצה :האורגן שחותם קשור לעירייה?
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :על פי התקנות מנהל בית הספר ,מזכירה או עובד של
הרשות ונציג של ועד ההורים .חתימה של שניים מבין השלושה ,כאשר מנהל חייב לחתום,
היא מה שמחייבת.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :יפה .מה שאומר שכן המבקר והמנהל כפוף באיזושהי דרך
לעירייה ,ובגלל שהמנהל חותם על הצ'קים והחשבון ,פתחה אותו העירייה,
אבי קמינסקי – מנהל אגף החינוך :המנהל לא כפוף לעירייה,
רזיאל אחרק – חבר מועצה :ברגע שהוא חתם ,אוטומטית מבקר העירייה נכנס לתמונה,
כספי הורים ,גוף ציבורי ,אז המבקר עשה את עבודתו נאמנה ,אז גמרנו את הסוגיה אם
המבקר כן יכול או לא יכול לבקר .מצאתי להם את הקשר,
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :סליחה ,אני לא אמרתי ש,
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אז תגידי שזה קשור לעירייה והמבקר עשה את העבודה שלו.
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :מה שאמרתי,
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(מדברים יחד)
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :בואו נמשיך את הדיון אחרי,
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אני עצרתי.
הצעה להוספת נושא לסדר היום של חברי המועצה :שרי סלע ,עופר בביוף
ומרגי עוזר בנושא  :תחבורה ציבורית ___________________________

משה סיני – ראש העיר :עוברים לנושא הבא .עכשיו דנים בתחבורה הציבורית ,לאחר מכן
אנחנו חוזרים לדון בנושא הזה ואני מקווה שעד הבוקר נגמור( .צוחקים)
רזיאל אחרק – חבר מועצה :סיני ,אני הייתי מצפה ממך שאתה תחלק את זה לשתי
ישיבות,
משה סיני – ראש העיר :בסדר גמור ,תודה על העצה .בבקשה ,שרי.
שרי סלע – חברת מועצה :אני מבקשת לפתוח ולציין ולהודות על הצטרפותם עכשיו לתמיכה
להעלאת הנושא של עופר בביוף ושל מרגי עוזר ,ואני מרגישה פתאום לא לבד .כי במשך
 8,7,6,5שנים , 3,2 ,כשהייתי מול הנושא הזה לבד ,כל השנים היו תחנות ביניים ,הייתי לבדי
לחלוטין בנושא .בשנה האחרונה יש תגבור ועל כך אני מודה ותורם באמת לנושא כולו .ואגב,
לנושא המאוד עקרוני שהיה כאן על סדר היום ומתחבר לדיון שהיה כאן קודם על
הטרנספורמציה ,אבל ברמה הרבה יותר גדולה ,לפני  3שנים ו 4-שנים נלחמו בעיריית ראש
העין ,בוועדה המחוזית ובבית המשפט ,כאשר אני ביקשתי להקדים ולהכין תכנית אב
לתחבורה ציבורית לפני שיוצאים בשיווקים .אז נלחמו בי ,ואחד הטיעונים בבית המשפט
היה שאני מעכבת את תכניות השיווק .אני ,שדורשת תכנון אב לתחבורה ציבורית ,מעכבת
את השיווק של השכונות החדשות העתידיות ,מעכבת את כל הדירות לזוגות צעירים והכול
כתוב בתצהיר בבית המשפט .דירות ודירות לזוגות צעירים .על כל פנים ,לו אז לא היו
נלחמים בי והיו מתחילים את התהליך ,היינו היום כולנו במצב הרבה יותר טוב ,עם תשתיות
מוכנות לתחבורה ציבורית .אז זה למה צריכים לעשות דברים בזמן וזה למה לא לקבל את
ההחלטות תחת לחץ .לפני  7שנים נערך המכרז הקודם לבחירת מפעיל לתחבורה ציבורית.
וזה קרה ,אדוני ראש העירייה ,במשמרת שלך .זה קרה ,זה היה,
משה סיני – ראש העיר :גם בשלך ,לא?
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שרי סלע – חברת מועצה :כן אבל אני לא החזקתי את תיק התחבורה הציבורית אז.
משה סיני – ראש העיר :הבנתי .לא ,אבל זה היה גם במשמרת שלך שהיית חברת מועצה,
שרי סלע – חברת מועצה :הייתי חברת מועצה,
(מדברים יחד)
שרי סלע – חברת מועצה :לא נותנים לי להשלים .תן לי להשלים.
משה סיני – ראש העיר :אל תשפוט אותי פה ,אני רק תיקנתי שזה היה גם במשמרת שלה.
אמיר פוריאן – חבר מועצה :למה השנאה הזו? כל מילה שלך,
שרי סלע – חברת מועצה :אמיר ,אתה מייד תתבקש להתנצל.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אני יוצא להגנתה של שרי ,עם סיני אי אפשר לעבוד ,כל מי
שהחזיק תיק לא יכול לעשות כלום.
משה סיני – ראש העיר :חברים ,כולם שותפים ביחד ,ועכשיו תנו לשרי להמשיך את דבריה.
שרי סלע – חברת מועצה :באותה תקופה שהיה מכרז מי שהיה יו"ר ועדת תחבורה ותנועה
היה פיני דניאל .ואני לא החזקתי ולא נגעתי בנושא הזה כהוא זה ,והדברים הובאו לידיעתי
בדיעבד ,שהיו דיונים בין משרד התחבורה לבין עיריית ראש העין .השורה התחתונה ,מה
שקרה בסופו של דבר זה שעיריית ראש העין לא שמרה על האינטרסים של התושבים בכל מה
שקשור לתחבורה ציבורית .עיריית ראש העין לא וידאה שמשרד התחבורה ערך את הסקרים
הנכונים ונתן תכנית שעונה לצרכים של התושבים .ובסופו של דבר שבע שנים בעצם מי
ששילם את המחיר ,ומחיר כבד מאוד ,היו התושבים .התושבים שמשתמשים בתחבורה
הציבורית והתושבים שאינם משתמשים בתחבורה הציבורית כי היא בעצם לא נותנת להם
מענה לצרכים .והטוב ביותר אנחנו יכולים,
רזיאל אחרק – חבר מועצה :חבר'ה ,אתם לא מכבדים את שרי ,זה ממש לא בסדר.
שרי סלע – חברת מועצה :אתם לא מכבדים את הנושא.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :באמת ,אי אפשר ככה.
(מדברים יחד)
שרי סלע – חברת מועצה :על אותו מחדל שלא שמרנו בשעתו על המכרז שניהל משרד
התחבורה ,ואנחנו לא היינו שם כדי לשמור על האינטרסים של התושבים שלנו ,שילמו
כאמור כולם .אלה שמשתמשים בתחבורה ואלה שלא משתמשים ,כי התכנית לא ענתה על
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הצרכים והתוצאות באו לידי ביטוי בצבעים ,איך הגדיר את זה כאן פרופ' דגני ,בצבעים
אדומים מאוד בסקר הצרכים שנערך עכשיו .בדיוק מה שקרה לנו לפני  7שנים .והנה אנחנו
מגיעים עכשיו למכרז הבא .ופה אני רוצה רגע ברשותכם לעצור ולקחת את הדברים עכשיו
שנה אחת אחורה .אני רוצה ברשותכם להקריא את מה שכתבתי כדי להיות מדויקת וגם כי
אני באמת כבר קצת עייפה .אז לפני כשנה בישיבת מועצה חגיגית ,היא היתה מאוד חגיגית,
מוניתי על ידי המועצה להחזיק את תיק התחבורה הציבורית ,לשמש כיו"ר הוועדה העירונית
לתחבורה ציבורית ,ואתה ,אדוני ראש העירייה ,הכרזת כי הנושא חשוב בעיניך וכי הוא יקבל
עדיפות בין שלל הנושאים בהם עוסקת העירייה .חברי הוועדה ,נציגי הציבור שבהם ,שינסו
מותניים ופעלו בחריצות רבה לקידום הנושא .אין ספור ישיבות התנהלו ,בין אם ישיבות
רשמיות ובין אם ישיבות בבתים ובכל מיני פורומים ,כדי להציג ולקדם ניירות עמדה ,והוצגה
בסופו של דבר ,כאן הוצגה לך תכנית עבודה מנחה בינואר ,ובפברואר היא עודכנה .מספר
נושאים שקידמנו בשנה האחרונה ,וזה באמת ,אני חושבת ,אני רואה את זה כסוג של הישג
שעשינו את הכול די בדחיפות ,זה הנושא של פתיחת מדור תחבורה ציבורית ,שלא היה ולא
נמצא גם בערים אחרות ברחבי הארץ ,זה שבסופו של יום הבאנו לידי מימוש הסקר ,גם זה
היה תהליך שהוועדה ליוותה וקידמה ,והדיון בכלל והזמנת החברות נעשה על ידי הוועדה
וביוזמת הוועדה .הנושא של הוספת רכבות אל תוך הלילה ,זה היה תוצאה של עבודת
הוועדה ,וכל הפורום העירוני ,הוספת יועץ חיצוני לעבודתו של אגף ההנדסה היה תוצאה של
הפעילות שלנו ,טיפול בקידום,
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אז איפה הבעיה? אני לא מבין.
ארנון בן-עמרם – חבר מועצה :היא עוזרת מאוד .היא רוצה לפרגן ,אסור לה?
שרי סלע – חבר מועצה :טיפול בקידום תכנית אב לתחבורה ציבורית ,קידום נושא השאטל
לאזור תעשייה אפק ,לנוסעי השאטל אמנם יש שיחלקו ויגידו לא אמור להיות מתוך תקציב
העירייה ,אנחנו חשבנו שזה נכון ,זה ראוי וזה משפר את כל מערך התנועה באזור התעשייה,
מצמצם רכבים ובעיקר מקל על כל התושבים בכניסות וביציאות לעיר ולכן אנחנו כן מברכים
וחושבים שזה היה הליך נכון .וזה רק באמת חלק מהדברים שנעשו בשנה ,נעשו עוד כל מיני
פעולות אבל הן מתגמדות לעומת העיקר .חשוב לציין שבמרבית מישיבות הוועדה נכחו
התושבים .אנשי המקצוע נעדרו מהישיבות .ושוב אני חוזרת ,היום אנחנו ערב המכרז
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לתחבורה הציבורית ,מכרז שהולך להיות ל 7-שנים.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :ל 12-שנים.
שרי סלע – חברת מועצה :על אחת כמה וכמה .אז דווקא בימים אלה ,ודווקא ברגעים
הקריטיים ביותר לתושבי העיר ולעירייה כולה ,ערב הכנת תכנית היסעים לקראת מכרז
מפעיל תחבורה ציבורית חדש ל 12-שנה ,שזה נודע לנו רק עכשיו ,משהו התהפך פה בעירייה
ובאמצעות מנכ"לית העירייה או ראש העירייה ,הגישה כולה לנושא קידום התחבורה
הציבורית היא ,דווקא הגישה של העירייה והתנהלות ההנהלה ,היא זו שפוגעת ומחבלת
בעבודתה של הוועדה ובעיקר בכל הנושא של התקדמות התחבורה הציבורית בעיר .על מנת
לעצור את הסחף הזה ,בעיניי ובעיני חברי הוועדה שנכחו כדי לעצור את אותה חבלה שאנחנו
מרגישים שמתנהלת בנושא ,אז באמת ביקשתי לקיים את הדיון הזה .ועד כאן זה באמת היה
המבוא לדברים .אני חוזרת ואומרת ,תוצאות הסקר הראו ,ואני חושבת שכולם קיבלו את
הקבצים ,הראו מה שנקרא באדום ,בבורדו לוהט ,את הבעיות שיש בתחבורה הציבורית
בעיר ראש העין .בעיות שנובעות מהסתכלות לא נכונה של משרד התחבורה כלפינו ,בעיות
שנובעות מזה שאנחנו לא שמרנו על הדברים ,בעיות שנובעות מכך שלא העריכו נכון את
מספר התושבים שירצו להשתמש בתחבורה הציבורית ,ובסופו של יום ,שוב אני אומרת,
הסימפטום הזה ,כמו שפרופ' דגני כתב ,זה מצב מאוד לא סביר ביחס גם לרשויות אחרות,
וזה אני אומרת ככה בקצרה .בעדינות ובקצרה .כדי לקצר באמת את התהליך וכדי באמת לא
למשוך ,אפשר עו ד לדון על הדברים לאורך הערב ,קרו כאן כמה דברים באמת בתקופה
האחרונה שבלמו ,עצרו ואפילו גרמו לחלק מהוועדה להרים ידיים ולפרוש ,בעיקר על הרקע
הזה שהם הרגישו ששיתוף התושבים הוא לא שיתוף אמיתי .ואני שוב מזכירה שכל הדברים
וכל ההישגים שהגענו אליהם בשנה האחרונה ובתוך שנה ,היו בזכות התושבים .ואפשר היה
לקדם את הדברים בהחלט רק בזכותם .כי אחרת אי אפשר היה לקדם את התהליכים .אז
לאור כל הדברים האלה אני מבקשת להוביל עכשיו אל הסעיפים הבאים .הסעיף הראשון
באמת מתייחס לנושא של הסעות תלמידים והוא בהחלט מתחבר לנושא שדנו בו קודם
ומרחיב אותו ,וזה נושא שאני חייבת לציין פה בקול רם .עוד בדיונים שהיו של הפורום ,עוד
לפני שנתיים ושנתיים ומחצה ,אנחנו כחברי פורום ,כנציגי ציבור ,סימנו את נושא הסעות
תלמידים כנושא ראשון במעלה .אחד ,כי זה באמת קריטי וחשוב ,בעיקר לאור הציפוף
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שעומד להיו ת עכשיו באזור בתי הספר ובעיקר בגין .אבל שתיים ,כי זה הפתרון קודם כל
הראשון הישים ביותר שאפשר לעשות .תכנית אב ,סקר ,לפני שנתיים שלוש היו דברים
גדולים ונעלמים .הנושא של הסעות התלמידים היה הדבר הפשוט ,הקל ביותר ,והנה חלפו 3
שנים ועדיין אין לנו פתרון .עכשיו בשנה האחרונה הצטרפו אלינו גם ועד הורים ודנו בנושא,
אני רוצה להזכיר לכם ,גם פה בישיבת הנהלה .עופר העלה את הנושא .אני כבר הייתי על סף
ייאוש ועופר החזיר את הנושא לסדר היום .והתקבלה החלטה שאנחנו עושים את זה.
והתקבלה החלטה שזה יהיה על חשבון ההורים והעירייה רק לוקחת את האחריות ואת
הניהול .והנה הגענו לסוף השנה ,שבועיים לפני תחילת שנת הלימודים ,ואין לנו הסעות
תלמידים .ולכן הסעיף הראשון שאני אבקש מהמועצה פה לאשר זה שהעירייה תצא בקול
קורא ,בתוך שבועיים ימים לכל המאוחר ,על מנת שנהיה מוכנים לאחרי סוכות לחברות
ה סעה ,להציע הצעתן להסעות תלמידים במימון ההורים וסבסוד חלקי של הרשות
המקומית .הסבסוד יהיה בגובה הפרש עלות בין הנסיעה בפועל לבין עלות נסיעה שתלמיד
אמור להוציא .עלות נסיעה בהסעות ,על פי בדיקות ראשוניות שעשינו ,ככל הנראה יעלה מעט
יותר מכרטיסיית תלמיד שתלמיד קונה מחברת האוטובוסים ,ולכן הפנייה,
משתתף בדיון :מה הדלתא ,את יודעת להגיד?
שרי סלע – חברת מועצה :כמה הייתה הדלתא ,שרון? לא זוכרת ,בדקנו את זה .נדמה לי -10
 15%ממחיר העלות ,בתחשיבים הראשוניים שעשינו .זה הסעיף הראשון שאני ארצה
שהמועצה תאשר ולא תדחה את זה אפילו לא רגע אחד נוסף.
משה סיני – ראש העיר :רגע ,יש הצעה קונקרטית של מסיעים?
שרי סלע – חברת מועצה :אני אומרת ,יש קול קורא,
משה סיני – ראש העיר :אבל איך הגעת לדלתא של ?10-15%
שרי סלע – חברת מועצה :עשינו מספר בדיקות ונפגשתי עם מספר חברות הסעה ,ולמדתי
את הנתונים והם נתנו לי מינימום ומקסימום איך הם מעריכים ביחס למספר האוטובוסים,
ביחס למספר התלמידים וקיבלנו איזושהי עלות .ובאיזשהו סקר לא מעמיק ,אבל סקר
ראשוני שעשינו ,לפי התוצאות ,ולכן הגעתי למסקנה.
משתתף בדיון :בין בתי הספר בעיר הסקר נעשה.
שרי סלע – חברת מועצה :הנושא השני שאני ארצה לקבל את אישורה של המועצה ,זה
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להחזיר את הדברים קודם כל לקדמותם על מנת שאפשר יהיה להמשיך ולעבוד בצורה
מסודרת בוועדה ,וזה שמנכ"לית העירייה תעביר הודעה בכתב לאגף הנדסה להעביר לי
ולחברי הוועדה כל מסמך רלוונטי לעבודתה של הוועדה .וגם זה ,אי אפשר פשוט להתקדם.
אני מקבלת ,אגב ,היום את המסמכים .אבל רק אחרי שאני מתכתבת עם היועצת המשפטית.
רק אחרי התכתבות הלוך ושוב ועוד פעם ,אז אני מקבלת את המסמכים .זה חבל על הזמן
של כולם .הנושא השלישי שאני ארצה שהמועצה ,שאני אבקש מכם ,זה שהמועצה,
(מדברים יחד)
משה סיני – ראש העיר :את רואה שכולם שותקים ,לא מפריעים ,והנושא מאוד חשוב,
שרי סלע – חברת מועצה :אבל אני מבקשת לסיים ,להעלות את כל הנושאים .הנושא
השלישי שאני אבקש מהמועצה ,זה שהמועצה כולה תקרא למנחם יבלונסקי ולתמיר
אפשטיין וליעל קצנשטיין ולאליעזר קצנשטיין ולטלי שחורי ,לחזור בהם מהחלטתם ולשוב
לתרום לוועדה העירונית לתחבורה ציבורית .שרון בנד באופן רשמי היא לא חברה בוועדה
אבל היא הצטרפה אלינו בפורום ולכן אני קוראת לשמות האלה כי אלה שמות שמונו על ידי
מועצת העירייה ,וזו הסיבה.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :תבקשי עכשיו למנות אותה ,אנחנו נצביע ונמנה.
שרי סלע – חברת מועצה :אנחנו נצביע ונמנה ,נכון.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :למה לא?
שרי סלע – חברת מועצה :אני רוצה לעדכן אתכם שתוך כדי תהליך אנחנו דיברנו אמנם
כפעולה חיובית בכך שצירפנו יועץ חינוכי לאגף הנדסה על מנת שישמש כפרויקטור להנעת
התהליכים של הסקר ולתכנית אב לתחבורה ציבורית ופרויקטים נוספים .תוך כדי תהליך
התברר שהבן אדם שנבחר על ידנו לא עונה על אותם תהליכים ועל אותן דרישות שנדרשים
כאן בעבודת העירייה .וההסכם שלו מראש נחתם לחצי שנה בלבד .ואז צריך היה להאריך
את ההסכם.
משתתף בדיון :או לא להאריך.
שרי סלע – חברת מועצה :להאריך או לא להאריך ,על כל פנים לדון בהמשך העסקתו .ודיון
בהמשך העסקתו היה צריך להיעשות לדעתי באופן מוסדר ,מקצועי ,רשמי ,ואז להחליט אם
הולכים בכלל למכרז או לא .על כל פנים ,בניגוד להמלצת הוועדה ,בניגוד גם לעמדה אישית
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שלי שאני פה הרשיתי לעצמי לנקוט ולומר שיש מקום בשלב הזה לצאת למכרז ,האריכו את
ההסכם שלו על דעתו של מהנדס העירייה בלבד .לחלוטין .המשיכו את זה בעוד חצי שנה.
אני חושבת שזו תקלה שפוגעת בנו בעבודה המקצועית של התקדמות התחבורה הציבורית.
ולכ ן אני אבקש מהמועצה שייערך מכרז בתוך שבועיים לבחירת יועץ לתחבורה ציבורית
לעיריית ראש העין שילווה את מהלך המכרז ומהלך כתיבת תכנית האב לתחבורה ציבורית.
משתתף בדיון :מה עם זה שקיים?
שרי סלע – חברת מועצה :הוא בהסכם זמני ו,
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :את יכולה לפרט במה הוא לא בסדר?
משתתף בדיון :כן.
משתתף בדיון :לא ,היא שאלה אותה בבקשה .אחר כך ניתן לך לדבר.
שרי סלע – חברת מועצה :אני ברשותך אפרט את הדברים בעוד רגע .בחירת חברה להכנת
תכנית אב לתחבורה ציבורית .תכנית אב לתחבורה ציבורית היא פרויקט שיכול להימשך בין
שנה לשנתיים ,גם אם מגבילים אותו בזמן קצר יותר .כי הדברים פה הם מאוד מורכבים.
וכרוכים בעוד כל מיני סקרים ואנחנו יודעים שיתכנו סקרים נוספים תוך כדי עבודתם .זה
מכרז של הרבה מאות אלפים ובסופו של יום הבחירה של החברה שבחרו בה ,נעשית שלא על
פי ,אחד ,לא על פי הליך מכרזים ,אבל גם דרך קבלת ההצעות נעשתה באופן שלא תקין
לכספי ציבור .לביתי הפרטי לא הייתי בוחרת בזו הדרך ,על אחת כמה וכמה למקום ציבורי
כשלא מדובר בכספנו שלנו.
משה סיני – ראש העיר :לא הבנתי ,תחזרי על הנקודה הזו מה לא היה תקין פה?
שרי סלע – חברת מועצה :הליך בחירת החברה להכנת תכנית אב לתחבורה ציבורית .הליך
בחירת חברה להכנת תכנית אב לתחבורה ציבורית התחיל עוד כנראה לפני שנה וחצי,
שנתיים ,במכתב ראשוני שאריה הוציא לחברה או שתיים והחזיק הצעה .היועץ שאנחנו
מחזיקים עכשיו במקום להתחיל ,כשהתחיל את תפקידו מ-א' ,ופה אולי אני באמת אענה לך
על השאלה שלך הקודמת ,במקום להתחיל מנקודת אפס לבנות מפרט ולהתחיל את
הדרישות להכנסת תכנית אב לתחבורה ציבורית ,לקח הצעה שהוא קיבל שנתיים קודם לכן,
פנה לחברות אחרות עם נייר מפרט שני ,לחברה שלישית הוא פנה עם נייר מפרט בנוסח אחר,
ואז ישבנו כולנו כאן לראיין והבנו שאנחנו מראיינים ומקבלים תשובות שהאחד לא תואם
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את השני כי ההגדרות לכל אחד היו הגדרות אחרות בזמן אחר ,בהיקף אחר .אני רוצה
להזכיר לכם שבאותה נקודת זמן ביקשתי לעצור את הכול וללכת להליך של קול קורא כדי
ללמוד מהן כל האופציות שקיימות במדינת ישראל לגבי תכנית אב לתחבורה ציבורית ,שלא
נדע שלא הרמנו שום אבן בקבלת התשובות הטובות ביותר .ההתנגדות לכך היתה מהצד
המקצועי ,ההתנגדות לכך היתה גם שלך ,אירית .ההתנגדות היתה גם של היועץ .כל אנשי
המקצוע התנגדו ,ואז בכל זאת החליטו להוציא מפרט אחיד לכל החברות כדי ליישר קו .יצא
מפרט אחיד אחר כך לכולם? התשובה היא שלילית .לא .ובסופו של יום בחרו חברה .מי בחר
את החברה? אין לי מושג .ככל הנראה זה היה מהנדס העירייה והיועץ החיצוני .זה לא הליך
ראוי ,פעם אחת ,וזה בדיוק המפתח לכישלונות עתידיים .ואני מדברת אתכם על תכנית אב
לתחבורה ציבורית שאנחנו מחכים לה כבר  10שנים והיא אמורה לשרת אותנו ל 50-השנה
הבאות .אז זה הליך רע מאוד .אני מבקשת אם כך שהיום ,ויפה שעה אחת קודם ,ואל תגידו
לי ,אנחנו כבר בתהליך ,כי אני יכולה שוב ושוב להוכיח לכם למה בכל רגע נתון עדיף לעשות
עכשיו ולא בעוד שנתיים .אז אני מבקשת עכשיו שהמועצה תאשר שהעירייה תצא בקול
קורא לבחירת חברת ייעוץ להכנת תכנית אב לתחבורה ציבורית .הנושא הבא שאני מבקשת
זה הנושא של הסקרים .תוך כדי עבודה אנחנו נפגשנו בשעתו עם  3חברות סקרים והוועדה,
ביחד עם אנשי המקצוע ,המליצה על אחת החברות לעבודה מסוימת .היום מסתבר שהעבודה
הזאת ,כבר אז הסתבר ,אבל היום הולכים למהלך של סקרים נרחבים ועמוקים הרבה יותר,
שהעלויות הכספיות הן הרבה יותר גבוהות מהעלויות שהיו קודם .ולכן בנקודת זמן זו צריך
לצאת למכרז .בניגוד לפעם הקודמת ,ששמענו כולנו את החברות .ולכן הנושא הנוסף שאני
אבקש את אישורה של המועצה זה שייערך מכרז לבחירת חברת סקרים לביצוע השלמות
נדרשות לגיבוש תכנית האב .הנושא הבא שאני מבקשת ,וזה תוך כדי עבודה ,בעצם כבר
אנחנו נערכים למכרז למפעיל הבא לתחבורה ציבורית .זה נושא שהונחת עלינו .אנחנו ידענו
בספטמבר שנה שעברה ,ישבנו בפגישה אירית נתן ואני ,עם נציג בכיר של משרד התחבורה,
ועל בקשה שלי להגדיל את המכרז הוא אמר ,אי אפשר ,והמכרז ייצא רק בסוף ,2014
לקראת  . 2015אז ידענו שיש לנו זמן לבנות תכנית אב ולעשות כל מיני עדכונים ונגיע מוכנים
למכרז .ואופס ,לפני מספר חודשים הגיעה הבשורה שמשרד התחבורה מקדים את המכרז,
בעצם תופס אותנו לא כל כך מוכנים ,אבל אין ברירה מכיוון שזה מכרז שלא נקבע על ידנו
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ולכן צריך בכל זאת להיערך לכך .אז חברי הוועדה הגישו נייר עם מספר נושאים עקרוניים
שמבחינתם חשוב שיגולם בתוך התנאים שלנו למשרד התחבורה .אבל הצוות המקצועי פה
בעירייה התחיל לכתוב ניירות משלו ,הוא לקח חלק מהדברים שלנו ,הוא הרחיב ,אבל בעצם
היות והוועדה היום לא מקבלת מסמכים ולא שותפה לתהליכים ,אז בעצם אנחנו לא יודעים
מה יציגו למשרד התחבורה .לאור זאת ולאור העובדה שאתה רואה חשיבות היום בשיתוף
תושבים ,משה ,פעם כנראה ראית פחות אבל היום אתה מבין את החשיבות הרבה שיש
לנושא ,אז אני מבקשת שתכנית המסלולים וכל מערכת ההיסעים ,תאושר בוועדת התחבורה
הציבורית ובמועצת העירייה בטרם תועבר למשרד התחבורה .תוך כדי בעצם ,ואם אנחנו
הולכים למכרז ואנחנו ידענו שאנחנו יוצאים למכרז של  7שנים ,והיום המכרז בכלל ,כמו
ששמענו הוא ל 12-שנים ,זה בכלל קשה ביותר ,יש מספר נושאים שלא היו במכרז הקודם
והמועצה לא עצרה לדון בהם ,אבל אני חושבת שזה הזמן לעצור ולדון בהם .ואם יש נושאים
נוספים שחושבים ,חברי הוועדה או חברי המועצה ,שכן צריכים להיכנס גם הם למכרז של
התחבורה הציבורית ,אז זה הזמן לומר אותם .אבל אני על כל פנים רוצה להמליץ ,לפחות על
שני נושאים שחייבים לדון בהם ,וחייבים לדון בהם באיזשהו דיון מקדמי בטרם מקבלים
את ההחלטה .אחד מהם זה נושא מעבר של אוטובוסים ברחוב כרמל ,שלפני מספר שנים
היה קונצנזוס בשכונה שלא יעברו משם אוטובוסים ,אבל אופי השכונה השתנה והיום אני
מקבלת יותר ויותר פניות של כן להחזיר את התחבורה הציבורית לרחוב כרמל .אבל היות
ואנחנו נותנים שירות לתושבים ולא הולכים לכפות עליהם שום דבר ,אז צריך להתקיים
איזשהו הליך של שיתוף תושבים שגרים בשכונה ,לקבל החלטה עקרונית האם במכרז
מכניסים את האוטובוסים דרך שם או לא.
נתנאל בן יוסף אחרק – חבר מועצה :אני רוצה בכל השכונות לעשות סקר.
שרי סלע – חברת מועצה :יכול להיות.
נתנאל בן יוסף אחרק – חבר מועצה :בכל השכונות לעשות סקר.
שרי סלע – חברת מועצה :יכול להיות .שתיים,
נתנאל בן יוסף אחרק – חבר מועצה :בכל השכונות יעשו סקר.

שרי סלע – חברת מועצה :רגע ,אתה תקבל את זכות הדיבור .פשוט שם יש לנו את הסקר,
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אז אם לא הובנתי נכון ,חלק מהכנת תכנית האב זה עריכת סקרי עומק .ולכן ייעשה .אבל אני
מדגישה עכשיו את הנושא הזה היות והפנייה הגיעה מהתושבים .לא המצאתי שום דבר .אני
לא ממציאה את הגלגל ,זה הגיע ומונח על השולחן.
משתתף בדיון :כל הרחוב רוצה אוטובוסים?
שרי סלע – חברת מועצה :את זה צריך לבדוק .הנושא הבא הוא נושא של תחבורה ציבורית
בשבת.
משתתף בדיון :אנחנו לא שם.
משתתף בדיון :מה נסגר אתכם?
משתתף בדיון :חבר'ה ,תקשיבו ,מה כולם קופצים?
שרי סלע – חברת מועצה :אנחנו נציגי ציבור ,וההחלטות שצריכות להתקבל כאן זה
החלטות עבור התושבים .ויש לתושבים צרכים מסוימים .יש שרוצים תחבורה ציבורית
בשבת ויש שלא רוצים .א' אנחנו לא העיר הראשונה שהנושא מונח על שולחנה ועל פתחה.
שתיים ,אנחנו למדים מהסקר ומנתונים אחרים ,שיש לנו כאן בריחה המונית של צעירים.
ואחד הנושאים של בריחת הצעירים זה תחבורה ציבורית והיעדר תחבורה ציבורית בשבת.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :כמה בנתונים יש לך כאלה?
שרי סלע – חברת מועצה :שנייה ,אני לא נכנסת ,תנו לי לסיים ברשותכם ואחר כך תגיבו.
אין לי את התשובה באופן אישי .לי שרי סלע ,כמי שמובילה את נושא התחבורה הציבורית,
אין לי לשים פה על השולחן את התשובה החד משמעית מה צריך להיות .כן תחבורה
ציבורית בשבת או לא תחבורה ציבורית בשבת .כן שירותי הסעות של מוניות פרטיות או לא.
אין לי את התשובה .אבל אני יודעת להגיד ,ומתוך החלטה של הוועדה האחרונה שהתכנסה,
שההמלצה היא שהנושא יובא לשולחנה של המועצה ,המועצה תדון ותקבל החלטה ,וזה
חשוב שזה ייעשה במסגרת המכרז העתידי .זה הזמן כי אם ההחלטה תהיה כן ,הזמן הוא
לשלב את זה במכרז .ואם ההחלטה תהיה לא ,אז נחשוב על פתרונות אחרים למי שרוצה
ולמי שצריך .אז שוב אני אומרת ,אני לא לוקחת לא את הקרדיט בהעלאת הנושא ולא
לוקחת כאן אחריות על פלוס מינוס ,אבל אני כן מבקשת שיתקיים דיון בנושא ושהמועצה
היא זו שתקבל את ההחלטה .זו החלטה עקרונית .אז אני מבקשת לאשר את כל הסעיפים,
את כולם אחד-אחד .כולם חשובים לקידום הנושא,
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משתתף בדיון :שרי ,תעלי אותם אחד-אחד.
(מדברים יחד)
משה סיני – ראש העיר :השעה  1:15בלילה ,הנושא חשוב ,רציני ,נקיים עליו דיון .מי
שרוצה מחברי המועצה להתבטא ,בבקשה.
נתנאל בן יוסף אחרק – חבר מועצה :אני לא מכיר את הנושא לעומק לכן אני לא מתיימר
להבין בכל ההליכים שעברתם ,חזקה עליכם שעשיתם עבודה טובה .אני לא רוצה חלילה וחס
להטיל דופי בעבודת הוועדה ,אני מעריך שנקבל חומר ,נתעמק בזה ונבין מה עשיתם ולאן
אתם הולכים וכל מה שקשור לתקציבים ,אם צריך גם נאשר .נושא של תחבורה ציבורית
בשבת לא שייך לצרכים .זה קשור לצביונה של עיר .מה צביונה של העיר שלנו ,לאן אנחנו
לוקחים את העיר שלנו? הצביון של העיר שלנו הוא עיר הטרוגנית ,עיר שמנסה לגשר על
פערים כל הזמן ,עיר שאנחנו מנסים לעשות בה אינטגרציה ברמה באמת נקייה .אנחנו לא
רוצים להכניס פה דברים שחלילה וחס יהיו לבה רותחת .אני מציע לוועדה ,אני מציע גם לך,
להוציא את הסעיף הזה מסדר היום .לתת לנו לדון ברמה של תחבורה ציבורית עניינית ,כי
זה ייקח את כל הזה וזה יכול להפיל את כל עבודת הוועדה .אני מציע להזיז את הסעיף הזה
מסדר היום ,ולדון בסעיפים האחרים .אני חושב שתעשי נכון בדיון הזה כרגע.
שרי סלע – חברת מועצה :אנחנו נעשה אותו בכל מקרה אחד-אחד.
נתנאל בן יוסף אחרק – חבר מועצה :אני לא אצביע לשום דבר אם זה יהיה חלק מהעניין.
שרי סלע – חברת מועצה :או קיי.
ארנון בן-עמרם – חבר מועצה :שרי ,השעה  ,01:15נושא כל כך חשוב מגיע לשעה כזו,
משתתף בדיון :מה אשמתה של שרי שהדיון ב?01:15-
ארנון בן-עמרם – חבר מועצה :אתה לא שמעת מה אני הולך להגיד ,אני מציע שתמתינו גם
אתם בסבלנות .נושא כזה ,במיוחד שאת מבקשת להעלות אותו במליאת מועצת העיר ,אין לי
מושג מה אמרת בסעיף  ,1ואין לי מושג את התוכן שאמרת בסעיף ג' ,מה גם שלא העברת לי
איזה נייר כתוב ,או נייר עמדה לפני כן ,כמו שאת נוהגת לעשות כל הזמן .לאור חשיבותו של
הנו שא הזה ,היה מן הנדרש ,אלמנטרי ,להוציא נייר בו את כותבת את כל הבקשות שאת
רוצה להעלות ,ולא מצפה ממני ,גם אם זה היה ב 21.00-בערב ,סעיפים כאלה קרדינליים
וחשובים ,שאני יושב פה ואני כבר לא זוכר מה אמרת בסעיף  ,1ואני לא יודע לנתח את
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הסעיפים פה ,אני לא יודע את ההשלכות של הסעיפים האלה .אני יודע שאת בחורה שעושה
עבודה לעומק ,אז לבוא ולהגיד לי שיש דלתא של  ,15%את לא מצפה ממני שאני אסכים
לדבר כזה .גם את לא היית מסכימה לדבר כזה .כלומר יש הרבה סעיפים שעדיין נמצאים
בעבודת פיתוח .בעבודת הכנה שלכם .זאת אומרת ,הסעיף הראשון אם אני זוכר אותו ,יש
דלתא כלשהי .למה לא קיבלתם את הדלתא? למה לא לקבוע את הדלתא עד  ?15%להביא
לנו ,לא יודע ,אני אומר ,למה לא להביא את הדברים האלה בצורה,
שרי סלע – חברת מועצה :תציע הצעה.
ארנון בן-עמרם – חבר מועצה :אני לא יודע להגיד לך .אני לא נוסע באוטובוסים לצערי הרב.
אבל הילדים שלי כן נוסעים בתחבורה ציבורית וכן ייסעו בתחבורה ציבורית לביה"ס וזה
נושאים שבאמת נוגעים לכולנו .אני לא יודע מה להגיד לך ,את העלית נושאים קרדינליים
חשובים שאני לא יודע לתת לך תשובות לגביהם היום .לא ראיתי שום ,אני לא יושב בוועדה.
אני לא יודע מה העניינים שנדונו בתוך הוועדה .הוועדה לא מוציאה איזה דוח מסודר לחברי
מועצת העיר .דווקא את חלופות המכתבים כן ראיתי .זה כן הצלחתם להעביר בינינו לבין כל
חברי מועצת העיר .אבל ישבתם ,עשיתם עבודה נכבדה ,למה אני צריך להוציא קול קורא
למישהו יתפטר? או לבוא,
שרי סלע – חברת מועצה :זה קול קורא לחברה,
ארנון בן-עמרם – חבר מועצה :לא ,אמרת לקרוא להם,
משתתף בדיון :בתור אחד שלא מבין את הסעיפים אתה שולט( .צוחקים)
ארנון בן-עמרם – חבר מועצה :לקרוא ליעל ,אני צריך להגיד לה ,תחזרי מההתפטרות שלך?
שרי סלע – חברת מועצה :למה לא?
ארנון בן-עמרם – חבר מועצה :למה כן? תקשיבי ,אני לא יודע למה הם התפטרו ,אין לי
מושג על מה הם התפטרו ,יכול להיות ,תקשיבי,
(מדברים יחד)
משתתף בדיון :הוא אומר את דעתו,
שרי סלע – חברת מועצה :אני לא מתווכחת איתו.

ארנון בן-עמרם – חבר מועצה :תשמעי ,אנחנו מכירים לא יום ולא יומיים .אני רואה את
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העבודה ,ייאמר לשבחה של שרי שכשהיא לוקחת נושא היא יודעת לעשות את העבודה .אבל
לא הוצג בפנינו כלום .ממש לא הוצג בפנינו כלום .אין לי מושג על מה אלה התפטרו .אני
ראיתי חלופות מסמכים ,מה אני צריך לקרוא להם עכשיו? אולי הם התפטרו כי לא בא להם
לעבוד?
משתתף בדיון :די,
ארנון בן-עמרם – חבר מועצה :מה זה די? אתה יודע?
משתתף בדיון :בוודאי.
(מדברים יחד)
משתתף בדיון :אי אפשר לתת לבן אדם לסיים?
ארנון בן-עמרם – חבר מועצה :אולי הם התפטרו כי יו"ר הוועדה לא מצא חן ביניהם? אני
לא הולך לקרוא לאף אחד שיחזור מאיפה שהוא התפטר.
משתתף בדיון :אבל יש סעיפים הרבה יותר קריטיים מאשר ההתפטרות.
ארנון בן-עמרם – חבר מועצה :נושא של מהנדס או מומחה לענייני תחבורה שהוא כן מתאים
או לא מתאים ,כן המשיכו ,לא המשיכו ,גם כן ,זה נושא עלום .היא ,לדעתה הוא לא מתאים.
יושב פה מהנדס העיר ,אני צריך לשמוע ממנו עכשיו ב 1.30-בלילה למה הוא כן מתאים.
אתה חושב שיש לי קליטה עכשיו לזכור למה פה ולמה זה ככה? זה נושאים שהם קרדינליים.
משה סיני – ראש העיר :למה את מפריעה לו? שמענו אותך ,אני הסתכלתי 25 ,דקות דיברת,
אף אחד לא הפריע לך ,וזה נושא חשוב.
ארנון בן-עמרם – חבר מועצה :אני אפילו מנסה להיזכר בנקודות שהעלית,
שרי סלע – חברת מועצה :זה מופיע במכתב.
ארנון בן-עמרם – חבר מועצה :איזה מכתב?
שרי סלע – חברת מועצה :הוספת נושא לסדר היום.
ארנון בן-עמרם – חבר מועצה :אז אני לא קיבלתי אותו .למי העברת אותו?
שרי סלע – חברת מועצה :לחברי המועצה .אבל על כל פנים ,אתה יודע למה בעצם אתה לא
מקבל את כל החומר? כי אני לא מקבלת בעזרה בפעילות,
(מדברים יחד)
שרי סלע – חברת מועצה :אני לא רוצה לשים הכול על השולחן ,שמתי רק חלק.
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ארנון בן-עמרם – חבר מועצה :שרי ,אמרתי לך ,ייאמר לשבחך בנושא הזה ,אני חושב שכל
השולחן הזה תמים דעים שצריך לעבוד על נושא התחבורה וכולם רוצים לעשות את זה .אין
פה איזה מישהו שמתנגד לזה .השאלה איך עושים את זה .אז העלית הרבה נושאים ,עכשיו
חלק מהדברים ,וכולנו יודעים את זה ,שתפסת מרובה לא תפסת .חשבתי שאת הולכת
להעלות  2-3סעיפים קרדינליים לביה"ס,
שרי סלע – חברת מועצה :הכול קרדינלי.
ארנון בן-עמרם – חבר מועצה :קרדינליים לביה"ס ,תחילת הלימודים ,ופתאום נכנסנו
לשבת ונכנסנו לתכנית אב ,אני לא מבין ,כבר מתוך כל הסעיפים שהעלית אני כבר לא מצליח
להבין מה סדרי העדיפות שלך .כאילו איזה נושאים ,האם כל הנושאים עכשיו עומדים
לפתחה של השנה הזאת שאוטוטו מתחילה ב ?01.09-מה קשור שבת למשל ל?01.09-
עופר בביוף – חבר מועצה :כי יש מכרז ,המכרז בתוך חודש ומשהו צריך להיות מוכן וכל מה
שאתה לא מעלה במכרז לא יקרה ב 12-שנים הקרובות.
שרי סלע – חברת מועצה :והפיתוח העתידי של השכונות קורה יום-יום שעה-שעה וככל
שמקדים תכנית אב כן ייטב.
ארנון בן-עמרם – חבר מועצה :רגע ,שנייה ,תני לי להמשיך .ולכן עם כל הכבוד ,ואני באמת
רוחש כבוד לעבודה שלכם ,אני באמת לא יודע איך להגדיר את המיצג שעשית לנו היום אבל
זה לא מיצג ,זה לא עבודת מטה שצריכה להגיש לנו תכנית ,נאה דורש ,נאה מקיים .מגישים
עבודת מטה ,חוברת ,הסברים והכול .אין לי כלום .אני אומר לך ,אני יושב ,הדבר היחיד
שאני קורא פה זה הצעה לסדר היום ,אפילו שאלתי את רזי ,אולי אני לא קיבלתי והוא קיבל,
הייתי מוכן ,הדבר היחיד שאני רואה פה זה הצעה להוספת נושא לסדר היום של חברי
המועצה ,נושא ,תחבורה ציבורית.
שרי סלע – חברת מועצה :לא ,אני הפצתי נייר עם פירוט .אבל ארנון ,אני רוצה רגע לעזור
לך,
(מדברים יחד)
רזיאל אחרק – חבר מועצה :קודם כל ,עוד פעם ,אנחנו ,סיני ,אתה עובד בשיטה של הלחץ.
קודם כל פתאום התברר ביום אחד בהיר ,שהנושא של התחבורה הציבורית חשוב .אבל
בשביל להביא את זה לשולחן ולהקים ועדה ,לעשות הפגנות ,איך אמרת קודם ,על הסעות של
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הבי"ס התורני ,אנחנו כל שנה דנו .אבל עד שלא צעקתם לא הבנו כמה זה בעיה .ולמה? כי
אתה לא עובד בתהליכים .אתה מעולם לא עבדת בתהליכים .אתה כל מי שלוחץ עליך יותר
חזק אתה משפריץ.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אמיר ,תקשיב לי טוב .אני אדבר איך שבא לי .אתה רוצה לחנך
אותי ,תחזור לכיתה א' .אל תפריעו לי,
אמיר פוריאן – חבר מועצה :השעה  ,1.30עכשיו נזכרת לתקוף אותו? באמת דבר לעניין לגבי
שרי ,מה קרה?
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אני ביקשתי לדחות את הישיבה ,את ההמשך שלה לשבוע הבא.
אמיר ,יכולת להרים את היד והיינו עושים את זה כשכל חברי המועצה נמצאים כאן ,ולא
כשחברי המועצה מותשים .אז אני מודה לאלוהים כנבחר ציבור שיושב פה בחינם בשביל
לדאוג לציבור הזה ,שיש לי כוח לדבר ,אמיר .הבנת?
אמיר פוריאן – חבר מועצה :כשתגיע לגיל שלי לא יהיה לך כוח לשבת פה.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אז אני לא הכרחתי אותך להישאר .יכולת להסכים להצעה,
לדחות את הישיב ה לשבוע הבא .אני מכבד את גילך ואת הזמן שאתה טורח פה לחינם .אני
לא סיימתי ,תן לי לדבר .זה הזמן שלי ,תן לי לדבר .אני אתמקד בנושא תחבורה .אני
ביקשתי ממך ,בהמשך למה שאמרתי קודם ,תכנית אב לתחבורה ,תכנית מתער ,ביקשתי
ממך כבר לפני  40שנים ,כשנכנסתי לתפקיד .ולמה? אמרתי לך ,סיני ,ראש העין משתנה.
במיוחד בשכונות הוותיקות .כשאתה הולך להרים שם בתכנית זה  2500יחידות דיור ,ואתה
הולך את אפרידר להכניס לשם ,והולך להיות לך בניין עירייה שאני מקווה מאוד שבקדנציה
הבאה נבטל את מיקומו במרכז העיר ,וזה אחד התנאים כנראה שיבואו לך על השולחן ,ואת
כל הבית המוזיקה ,ואתה לא ממהר להכין תכנית אב לתחבורה .אנחנו מסתמכים על
התכנית שלפני עשרות שנים .אבל בשביל זה היה צריך לעשות הפגנות והיה צריך לעשות
עצומות והיה צריך להביא את כולנו ,ואז ראה פלא ,שרי היתה מוכנה לוותר על  4שנים
באופוזיציה  ,להיכנס לקואליציה בשביל להוביל את הנושא של התחבורה הציבורית .עכשיו
אני הקשבתי לה .הקשבתי ופתאום אתה גם מגלה ,משה ,וכל חברי המועצה פתאום מגלים,
איך לא ראינו? יש לנו ילדים שנוסעים בתחבורה ציבורית והם לא יכולים .אבל זה בדיוק
אותו סיפור עם הזוגות הצעירים .אתה יושב לך שם באוורסט ,אתה לא חש מה קורה בשטח.
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אתה גם לא רוצה להקשיב .אתה לא מקשיב לאנשים הקרובים אליך ,וזה מביא אותך
למקומות האלה של חוסר שיתוף הציבור .אתה מחליט שהקאנטרי יהיה מאחורי רחוב
רביבים ,ואחרי שאתה משקיע  700,000שקל ,אתה הולך ,מזיז אותו למקום אחר .למה? אם
היית משתף את התושבים ,יכול להיות שלא היית מגיע למצב הזה .אותו כנ"ל לגבי גבעת טל.
אתה יושב שם ,מקבל את ההחלטות שלך עם הגורמים המקצועיים שלך ואתה מחליט
להציב תכנית ואתה אומר לוועדה ,את בובה .זה שאת צריכה מסמכים ,לכי לבית משפט .את
עובדת בחינם .תוציאי מהכיס שלך  2500שקל אגרה לבית משפט ,תגישי עתירה .וככה אתה
מנהל את העירייה ,אתה מתיש את חברי המועצה שיושבים כאן בחינם ומייצגים את
התושבים .אין להם את האמצעים שלך יש .וזה שהיא יושבת כאן אחרי שהיא הקריבה את
הכבוד שלה ,יושבת כאן ,נכנסה לקואליציה ,שיקרת גם אותה .נתת לה אגוזים בלי שיניים.
נתת לה להיות יו"ר ועדה אבל מה ,אירית מנהלת אותה ,ואגף הנדסה מחליט בשבילה איזה
יועץ יהיה .שום שקיפות אין .נתת לה יו"ר ועדה ,יש חברי ועדה שעושים את עבודתם נאמנה,
תן להם את הכוח .הנה שיתוף הציבור ,הציבור שותף בחינם .אנחנו צריכים להתחנן אליהם
שיחזרו וישבו בוועדה בחזרה .כי הם הקטליזטור שלנו .הם חשים בשטח את מה שקורה,
מביאים לנו את הנתונים .אנחנו נציגים שלהם .אנחנו לא נציגים של עצמנו .אנחנו לא חיים
בתוך אוטו ואומרים ,ואו ,איזה כיף לנו ,הכול קר .בחוץ אנשים עומדים בתחנת האוטובוס,
חם להם .צריך לרדת לשטח ,להרגיש אותם .ואת התחושות שלה אני מבין .את ההרגשה
שהיא מרגישה אני מבין .עכשיו אני באמת מסכים שהיא צריכה באחד הסעיפים לקבל,
הוועדה ,לא היא .שרי כשרי ממש לא חשובה .חשובה עבודת הוועדה .לא היא אישית ,אני
מדבר כחברת ועדה ,אם היא חשובה אז היית נותן לה ,היא לא צריכה להתחנן ליועצת
המשפטית שתיתן לה את המסמכים .זה דמגוגיה .אז קודם כל היא חשובה .שניים ,הסעות
לים .ביקשתי ממך בתחילת הקדנציה ,בחופש הגדול ,בוא נעשה הסעות.
עופר בביוף – חבר מועצה :יש .יש קן  217אוטובוס לים,
רזיאל אחרק – חבר מועצה :בוא נעשה הסעות שלנו לים ,כל השבוע.
משתתף בדיון :חוץ משבת.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אבל אלה דברים שאם לא –
משתתף בדיון :לחבר'ה הצעירים בסוף שבוע –
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משתתף בדיון :לא ,אנחנו מדברים –
משתתף בדיון :למה לא?
רזיאל אחרק – חבר מועצה :עוד דבר .עכשיו נסגר ביה"ס ,יש ירידה בעומס באזור מסוים.
מישהו הכין תכנית? מישהו בדק? קו אחד נהיה ריק ,לנייד אותו למקום אחר? כלום ,אתם
פשוט עושים בשלוף .לוחץ שם ,שמים פלסטר ,לוחץ שם ,אין תכנית חומש בעיר הזאת .אתה
עובד בשיטת השלוף ,בשיטת יש לחץ פה ,אנחנו נעשה .אפילו בצביעת ביה"ס ,מה ביקשו
ממך ,תכנית חומש ,היה צריך לעשות דיונים ולחץ של ועד ההורים ולאיים ,כדי שתכין תכנית
חומש לצביעת בתי הספר .אז קודם כל אני מסכים עם כל מה שהיא אמרה .היא תעלה את
זה סעיף-סעיף ,יכול להיות שסעיף אחד אני אמנע מסיבות כאלה ואחרות ,אבל את רוב
הס עיפים שהיא העלתה הם צורך .הייתי שותף בחלק מהוועדות ,מהישיבות .באתי ,ראיתי,
עושים ,התושבים עושים עבודתם נאמנה ועל זה צריך להגיד להם שאפו .תודה רבה.
משה סיני – ראש העיר :תודה לך .בבקשה ,אדמוני .אה רגע,
אמיר פוריאן – חבר מועצה :אני לא אעסוק בדמגוגיה ,אני רוצה להעלות הרהורים כדי שכל
אלה שייבחרו בקדנציה הבאה ,יתחשבו במה שאני הולך להגיד .כאשר קיבלתי את התפקיד
של יו"ר או נציג ,ועדת תחבורה ,יו"ר ועדת תחבורה ,עסקתי בזה בהתחלה ואתה עד לזה
שראית את ההתרוצצויות שלי בזמנו של קווים ,משרד התחבורה בתל אביב .וראיתי
שה עבודה היא רבה מאוד ולא נתנו מספיק את המחשבה ,לא השקענו מספיק מחשבה,
וראיתי את שרי באופוזיציה יושבת ,אף אחד כמוה לא הכין את העבודה לקראת כל ישיבה.
ראיתי אותה כל כך עובדת יפה ,וכל הזמן הרהרתי לעצמי ,חבל שהיא יושבת באופוזיציה .לא
שחס וחלילה אני אומר שהאופוזיציה לא עושה עבודה טובה ,אבל עשיתי אצלי חושבים כיצד
מביאים אותה לקואליציה לעבודה ,לביצוע .ואז באתי אליה בהצעה ,אמרתי ,את יודעת מה?
בואי קחי את הנושא של תחבורה את ,כי אני רואה שאת מתרוצצת ,את עובדת ,את הולכת
למשרדים .בואי קחי את זה אצלך כמשהו מבצעי שלך ,ובואי תיכנסי לקואליציה ותנהלי את
זה .היא אמרה ,אני אתן לך תשובה .אחרי זמן מה נתנה לי תשובה ,הלכתי לראש העיר,
שכנעתי אותו ,שאני מוותר על חצי ,בוא נהפוך ,וזה אני אומר לגבי הקדנציה הבאה שלכם,
תחבורה פנימית בנפרד ,תחבורה ציבורית בנפרד .צריכות להיות שתי ועדות נפרדות לגמרי.
ואז באמת ראש העיר קיבל את הצעתי וביקשתי משרי והיא קיבלה את זה ונכנסה
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לקואליציה .היא עשתה עבודה נהדרת ,ואני אומר לכם בכל הרצינות ,היא עשתה עבודה מעל
ומעבר לכל אחד מאיתנו .בלי לפגוע בכבודו של אף אחד אחר .נדמה לי ,שרי ,יצאתם קצת
מהמסגרת ש ל ועדת תחבורה ציבורית .כי כל אחד מאיתנו ,בעיקר חברי מועצת העיר ,אנחנו
צריכים להיות הרבה יותר מפקחים על עבודת ,איך אומר ראש העיר ,אנשי מקצוע .יש אגף
הנדסה ,יש מהנדס העיר שהוא אחראי על כל הנושא הזה .זה בדיוק כמו שאני עוסק בנושא
תחבורה מקומית אבל במסגרת של הנדסה ויעקב נציג שלו שעוסק בזה וכו' .ונדמה לי ,או
אני אגיד את זה אחרת ,אנחנו לא מטרופולין של עיריות .בלי לזלזל בראש העין ,בלי לזלזל
שאנחנו הולכים להכפיל את מספר האוכלוסייה ,אני חושב שאנחנו יותר מדי הרחבנו את
היריעה .מה היית רוצה ,שלא מהנדס העיר יקבע מי מתאים להיות בתפקיד  Xאו  ,Yכאשר
אני מביא מישהו ,יועץ מבחוץ? ברור שהוא צריך לעשות את זה .לא אמיר ולא שרי ,זה לא
נכון .אני פשוט ראיתי את החבר'ה המתנדבים שלך ,נהניתי מרחוק לראות איך הם עושים
עבודה נהדרת .ותאמיני לי ,כל מילה שלך ששלחת לי ,קראתי מ-א עד ת' .לא השתתפתי
בהרבה ישיבות ,ואנשים כאלה אין הרבה בראש העין .אותם צריך באמת להעלות על הראש
שלנו .הם עשו עבודה פנטסטית בהתנדבות על חשבונם .אבל מאחר ואנחנו יצאנו מהעירייה
גם אותם גררנו אחרינו .כתוצאה מכך יש התנגשות .יש התנגשות בינינו לבין מהנדס העיר,
בינינו לראש העיר ,בינינו למנכ"לית העירייה ,ובצדק .להם יש מסגרת קבועה כתובה ,נכונה,
איך לנהל את העיר .אני אנהל את הוועדה שלי בנושא של תחבורה ,במידה ושלט במקום X
לא בסדר ,מחר בבוקר אני אגיד ליעקב ,אם זה לא הולך ליעקב אני אגיד למהנדס העיר,
אדוני ,שם את השלט לא החליפו .זה כן .אבל אני לא אכתיב למהנדס העיר ,אלא אני אבוא
ואומר ,תראה ,ההערה שלי א' ב' ג' ד' ,הוא במסגרת האחריות שלו יצטרך לחשוב ,יכול
להיות שאני טועה ,יכול להיות שאני באמת מגזים .כתוצאה מכך הוא לא יקבל את ההצעה
שלי ,את הדעה שלי .למשל ,מה את מעלה תחבורה ציבורית בשבת? את זה תעלי בישיבה
רגילה ,בואו נדון על נושא תחבורה ציבורית בשבת.
שרי סלע – חברת מועצה :המלצתי שהמועצה תדון בזה ,זה ההמלצה שלי.
אמיר פוריאן – חבר מועצה :לא ,לא היית צריכה להכליל בתוך זה כי זה לא במסגרת
האחריות שלך.
שרי סלע – חברת מועצה :לא ,אבל זה צריך להיות במסגרת המכרז.
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(מדברים יחד)
שרי סלע – חברת מועצה :אני אומרת שהמועצה בפני עצמה צריכה לדון בזה כנושא עקרוני,
והתוצאה של זה תיכנס למכרז .עובדה שאני לא דנתי בזה .ההמלצה שלי שהמועצה תדון
בזה כי זה באמת דבר עקרוני.
עופר בביוף – חבר מועצה :קווים יש לה זיכיון לקו  ,27היא יכולה מחר להפעיל את זה .מחר.
אף אחד לא מבקש מהם ,למה שהם יפעילו?
משתתף בדיון :זה לא ככה.
משתתף בדיון :רגע ,שהוא יסיים.
אמיר פוריאן – חבר מועצה :או למשל לגבי הסעת תלמידים .את לא יכולה לעשות את זה
לבד .בזמנו התרוצצתי בחינוך ,התרוצצתי אצל ,איך קראו לו ,דוד ,ישבתי ועשיתי כל מיני
סקרים והבאתי נתונים .ראיתי ,בנתונים האלה אנחנו לא נצליח .לכן אל תיקחי,
שרי סלע – חברת מועצה :הבאתי מכרז דוגמא מערים אחרות.
אמיר פוריאן – חבר מועצה :אל תיקחי את הכול על הכתף של ועדת תחבורה ציבורית .זה
לא נכון .להם לא פחות אחריות על נושא של הסעת תלמידים מאשר את.
עופר בביוף – חבר מועצה :אבל זה לא קורה .החינוך יש לו אחריות אבל זה לא קורה.
אמיר פוריאן – חבר מועצה :אם זה לא קורה ,תעלה את זה.
שרי סלע – חברת מועצה :אז אני מעלה את זה.
אמיר פוריאן – חבר מועצה :לא במסגרת שלך.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :אין לו אחריות.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אבל אמיר ,אם אף אחד לא מעלה את זה ,למה שהיא לא תעלה
את זה?
אמיר פוריאן – חבר מועצה :הם חושבים אחרת ואני חושב אחרת.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אבל מה זה משנה מי מעלה את זה?
משה סיני – ראש העיר :אמיר ,סיימת?
שרי סלע – חברת מועצה :אני ארצה אחר כך להשיב לך.

יעקב אדמוני – סגן ראש העיר :בנושא של ועדת תחבורה ,אלה שמתנגדים ,הכול טוב ויפה,
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אני מודה לכל אחד ואחד ,אני רוצה לצייר לכם ,אני אחד שנוסע בתחבורה ציבורית ואני
אומר לכם שנסע תי באיזה שעות שאתם רוצים ,נסעתי באוטובוס .גם כן ביום ,גם כן בערב,
גם בחזור ,אין נוסעים.
מרגי עוזר – חברת מועצה :אין נוסעים כי אין אוטובוסים ,אז אין נוסעים .לאן הם ייסעו?
יעקב אדמוני –סגן ראש העיר :רק שנייה,
(מדברים יחד)
יעקב אדמוני – סגן ראש העיר :אני נסעתי לפני שבוע ,כמה היינו 6-7 ,נוסעים באוטובוס?
אבל אני לא מדבר ,אני מדבר עכשיו בגדול .לנו ברוך השם ,בעיר ראש העין כמעט בכל בית
יש  2-3רכבים .יחסית .אני אומר דבר אחד ,אני מסתכל על הנקודה העיקרית .הנקודה
העיקרית ,שאני כל הזמן אמרתי אוטובוס לאלעד ,היו צוחקים פה בעירייה .אמרתי ,תשמעו,
אנחנו צריכים חיבור לאלעד .אנשים לא מבינים את זה .רק כשבאו הורים ואמרו את
המצוקה שלהם אז פתאום מתחילים פה להזדעזע .אבל כשהייתי אומר אוטובוס לאלעד היו
צוחקים פה אנשים ,אני לא רוצה להגיד שמות .לכן אני יודע בדיוק מה המצוקה של
ה אנשים ,אבל אני יודע גם עוד דבר אחד .שבהחלטה האחרונה שהיינו בישיבה ,ואני בין אלה
שבאים לפה כנציג ציבור ולא חבר ,השתדלתי להשתתף כמה שאני יכול ,והשתתפתי,
והישיבה האחרונה שהיתה כביכול להביא את זה לפה ,היינו בהתחלה  3איש .אני ושרי ועוד
אחד ,כבר לא זוכר מי היה השלישי.
משתתף בדיון :יערה היתה.
יעקב אדמוני – סגן ראש העיר :הוא הלך ,בא חבר שלנו עופר ,ובסוף היינו  ,4ששרי העלתה,
אמרה ,מחתימים צעירים ,פוליטיקה עכשיו ,תחבורה בשבת .כדי להחתים צעירים .תשמעו
רבותיי ,אנחנו צריכים לכבד את העיר הזאת .שמעתם איך העיר הזו נוסדה .אני אומר,
משרד התחבורה בכבודו ובעצמו לא יכול לתת לכם אישור לעשות תחבורה בשבת .החוק לא
נותן לו,
משתתף בדיון :לא תחבורה ,מוניות .מוניות אפשר? יש בכל הארץ?
יעקב אדמוני – סגן ראש העיר :חוץ מחיפה ששם,
משתתף בדיון :מה פתאום ,מוניות שירות יש בכל הארץ .בכל הארץ יש.
משתתף בדיון :כבר  ,01:45חברים,
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יעקב אדמוני – סגן ראש העיר :נכבד את עצמנו ,לפני בחירות ,תורידו את הדברים האלה
שלא יעלה הנושא הזה בכלל .תעזבו .המועצה הבאה ,היא תרצה ,היא תתחיל מהתחלה ,לא
כמו שאנחנו פתאום לפני הבחירות אנחנו עכשיו מתחילים אם תחבורה בשבת .זה מה
שרציתי לומר.
משה סיני – ראש העיר :חברים ,אני קובע עכשיו,
משתתף בדיון :סיני ,עם כל הכבוד זה פשוט לא לעניין .אתם דחפתם את הנושא הזה אל תוך
הלילה ,אנחנו שמענו פה ,אנחנו ישבנו פה מתחילת היום ,אתה התעקשת לתת לכל אזרח
שרצה לדבר ,לדבר .אתה תיתן לנו לדבר.
משה סיני – ראש העיר :תקבלו את רשות הדיבור.
משתתף בדיון :תודה.
משה סיני – ראש העיר :אני רוצה אבל לתת קודם לחברי המועצה.
משתתף בדיון :בבקשה ,אני לא אמרתי מתי .אל תביא אותי ב 2-ותגיד ,מצטער ,הזמן נגמר.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :אני רוצה להגיד כמה דברים .אחד ,אני חושבת שהנושא של
התחבורה הציבורית תמיד היה על סדר היום ותמיד היה נושא מאוד חשוב .תמיד .אני
חושבת שבזמן ,ואמיר פוריאן באמת הרבה מאוד ,כל אותו זמן שהוא עסק בזה ונתן מענה
וכשהיה צריך לתת מענה מול קווים ומול אירית וכן הלאה ,באמת עשה את כל מה שנדרש.
היום בזמן הזה שאנחנו נמצאים מול הגידול הכל כך גדול של העיר שלנו ,אם לא יהיה מענה
קריטי לכל הנושא של התחבורה הציבורית ,אי אפשר יהיה להיכנס לעיר ואי אפשר יהיה
לצאת מהעיר .ולכן בנקודת זמן זו אנחנו צריכים ,ובמיוחד ,אירית ,כשאת אומרת שהתכנית
שתקבע ל 12-השנים הבאות ,צריכים לבדוק לפני ולפנים את מה אנחנו מגישים ,מהם
הצרכים ,מה צריך לעשות ,בצורה הטובה ביותר .עכשיו הנושא ,שרי ,אני רשמתי את
הדברים שהיא העלתה פה ,רשמתי כי גם אני לא מסוגלת כבר לזכור ,רשמתי את הדברים.
הנושא של הסעות של בתי ספר ,ילדים בבתי הספר .זה נושא שדנו בו כבר אין ספור פעמים.
עכשיו חד משמעית בעיניי לצאת בקול קורא עם כל מה שצריך להסעות בתי ספר הוא דבר
שהוא קריטי .יחד עם זאת ,אני רוצה שכולנו ,הגזבר איננו פה ,אנחנו צריכים ,גם אם
מקבלים החלטה ומצביעים על נושא כזה שכולנו ,אני בטוחה ,יסכימו על הסעות לבתי ספר,
השאלה שלי מי עושה את זה .מי האחריות של מי שעושה את זה ומי מטפל בזה .כי אם יש
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למישהו פה ציפייה שבני מאגף החינוך יצליח לעשות את הנושא הזה ,אין סיכוי שהוא יצליח
לעשות.
שרי סלע – חברת מועצה :זו לא היתה ההצעה.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :בסדר,
שרי סלע – חברת מועצה :ההצעה היתה ,יש היום מנהל מדור תחבורה ציבורית והקול קורא
מדבר על זה שהאחריות היא של החברות עצמן .אני הבאתי דוגמא לקול קורא שהם נותנים
הצעות.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :מצוין .מכיוון שאני לא חברה,
שרי סלע – חברת מועצה :אנחנו רק מנהלים את התהליך.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :תקשיבו רגע,
משתתף בדיון :יש מנהל מדור,
סיגל שיינמן – חברת מועצה :רגע ,דקה ,תראו ,אני לא אומרת שלא .אני אומרת ,אני לא
חברה בוועדת תחבורה לכן אני גם לא מכירה לעומק את הדברים .מה שאני מעלה ,הדברים
הם חשובים רק שלוקחים ומקבלים החלטה אז כשאנחנו מקבלים החלטה ,שלא יבואו אחר
כך ויגידו לנו אבל אי אפשר ליישם אותה כי אין לנו את זה ואת זה .אז אני מבקשת שאם
מקבלים החלטה על הסעות תלמידים ,אני מבקשת לדעת מה הנגזרות של זה ושזה יהיה
נאמר לפרוטוקול על מנת שהדבר הזה ייושם .עכשיו הדברים הנוספים,
סיגל שיינמן – חברת מועצה :זה לא משנה ,גם אם לא קוראים אותו הוא ישנו והוא קיים.
הדבר הנוסף שאני רוצה לומר ,יש לי יותר שאלה .האם באותה תכנית אב שמדברת על
תחבורה ציבורית ,יש התייחסות לרכבת קלה שנכנסת למתחמים החדשים? האם ישנה
התייחסות גם לכל ,יכול להיות שלא ,אבל האם בחנתם התייחסות של כניסה נגיד של
האוטובוסים והמיניבוסים לתוך השכונות פנימה ,אבל עם רכבים שהם רכבים חשמליים,
שהם שקטים ואז ההתנגדות אולי?
שרי סלע – חברת מועצה :זו הנקודה שבגינה אני אומרת שצריכים דווקא בנקודת הזמן
הזאת את שיתוף הציבור ברמה הגבוהה ביותר .בגלל הנושאים שאת מציעה עכשיו ולכל
אורך הדרך ,אני לא מדברת על אוטובוסים בכלל .אם תשימי לב ,אני כל הזמן מדברת על
תכנית היסעים תחבורה ציבורית כי אני לא יודעת מה הפתרונות .לכן תראי ,אני מקפידה,
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אני לעולם לא משתמשת במילה אוטובוסים .אלא בים של פתרונות.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :הדבר האחרון שאני רוצה להעלות ,ואני אבקש ,עומר אולי
יציג את זה אפילו יותר טוב ממני ,מחכים כאן בני הנוער כבר הרבה מאוד זמן ,אז אני אולי
אתחיל את זה ואני אשמח שתיתן לעומר להמשיך את הדברים שלי כי זו בעצם עשייה שלו,
זה כל הנושא של התחבורה הציבורית בשישי שבת .אני אעשה הקדמה קצרה ואני אתן
לעומר להגיד את הדברים שלו ,אבל אני רוצה לומר משהו .ולמה עכשיו .זה לא איזשהו ספין
בחירות פוליטי וכן הלאה .המטרה ,אנחנו לא מובילים את הדבר הזה רק מהיום .אני אומרת
משהו אחר .אנחנו בנק ודת זמן זו בעירק שלנו גדלנו .אנחנו לא אותה אוכלוסייה שהיתה
לפני  10שנים ו 5-שנים .גם העשייה שלנו המשותפת ,ההתקרבות של הדתיים והחילוניים,
העשייה ,ששמנו באמת את כל הנושא של הדתיים ,שמנו במשהו שהוא חשוב לנו,
משתתף בדיון :זה פוליטיקה.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :זו לא פוליטיקה .עכשיו מה שאני אומרת זה שאנחנו נמצאים
היום ,אני חושבת שאנחנו בשלים למצוא את הפתרון כדי לחלוטין לא לפגוע באוכלוסייה
הדתית .זאת לא המטרה .אבל המטרה היא לתת מענה לציבור החילוני .בשביל זה כולנו פה
בדיוק כמו שאנחנו נותנים מענה לציבור הדתי .ונכון שזה דורש מאיתנו אומץ ונכון שזה
דורש מאיתנו לוותר על דברים .אבל באחריותנו כמועצת עיר לעשות את הכול על מנת
שהדברים האלה ייעשו בצורה הטובה ביותר ולתת מענה בסופו של דבר לעיר שלנו שהיא עיר
שצריכים להתחבר בה דתיים ,חילוניים .אנחנו הולכים לגדול וזה המענה שאנחנו צריכים
לעשות .ובאמת ,עלתה כאן שאלה ,אני חושבת ,אני לא זוכרת מי שאל ,כמה בעצם רוצים,
האם בכלל רוצים תחבורה ציבורית בשישי שבת וכן הלאה .אנחנו באמת עשינו עבודה,
משתתף בדיון :זה לא קשור.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :לא ,עשינו עבודה,
משתתף בדיון :אבל הדיון הזה זה לא בשביל עכשיו.
סיגל שיינמן :סליחה ,זה חלק מ,
משתתף בדיון :למה אתם צועקים? אני יכול לקבל שקט? מה זה הצעקות האלה?

סיגל שיינמן – חברת מועצה :ולמה חלק מתכנית האב? חלק מתכנית האב מכיוון שבתכנית
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האב ניתן לבקש קו מוניות שירות .קו מוניות שירות משרד התחבורה נותן בכל הארץ והדבר
הזה ייתן מענה לאוכלוסייה שלנו.
משתתף בדיון :סתם מגיב לא במקום ,סליחה,
שרון :אני חייבת להגיד לכם ,אני מצטערת שאני מתפרצת פה לתוך הדיון הזה .התחושה
שלי היא תחושה של עלבון .אני חושבת שהנושא הזה הרבה יותר מדי קריטי בשביל התגובות
הציניות ,בשביל הצחקוקים ,בשביל השעה שבה הוא נקבע ונדחס ונדחק לסוף הדיון .אני
חושבת שזה בנפשנו כתושבים ,ומי שלא מבין את זה ולא מבין מה יקרה ב 5-השנים
הקרובות וב 10-השנים הקרובות ,ותדמיין לעצמך רק את המצב ההיפותטי של עוד 1000
מכוניות על הכביש בראש העין ,רק מהאכלוס של השכונות החדשות הקרובות ,שאמורים
לצאת מהיציאות המרכזיות של ראש העין לאותו כביש  5ולאותו  471ולאותם נתיבי
התחבורה שקיימים היום וכנראה לא יורחבו לטובת ראש העין ,אז אתם באמת לא מבינים
באיזה סרט אנחנו חיים .ואנחנו באמת תושבים מודאגים .אין לנו שום אג'נדות מעבר לזה
כרגע .מנחם ואני יושבים פה כשני אנשים מאוד מודאגים .כי חווינו תהליך שבאמת באנו
אליו עם כל הרצון הכי טוב בעולם ,בלב פתוח ובנפש חפצה ,מתוך מקום של לבוא ולעזור.
ואנשים ישבו פה והקדישו ימים ולילות כדי ללמוד את הנושא הזה ,כולל פגישות במשרד
התחבורה ,כולל פגישות עם החברה המתכננת עבוד משרד התחבורה וחברת אדליה .ושמענו
דברים מאוד קשים .וניסינו לעזור להוביל פה תהליך מתודולוגי ואיכותי שמתגבר על
המחלוקות הבינאישיות והבעיות הבינאישיות וכל מיני דברים כאלה ,אבל מביא את זה
למקום מאוד ענייני שבסופו של דבר ישפר את איכות החיים שלנו כתושבים .אז מי ששאל
את עצמו למה תושבים וכמה ועדות עד היום ,נציגי ציבור תושבים קמו והתפטרו מהן ,אני
לא זוכרת תקדים כזה בראש העין .ואם זה קרה ,בתור חברי מועצה מי שלא היה בסוד
העניינים היה צריך לשאול את עצמו למה קורה דבר כל כך דרמתי ,שאנשים מגישים מכתב
התפטרות ואומרים ,אנחנו לא רוצים להיות חלק מזה .ואני אגיד לך למה אנחנו לא רוצים
להיות חלק מזה .אנחנו לא רוצים להיות חלק מזה כי אנחנו לא רוצים לחתום או שיחשבו
שהיינו חותמת גומי על תהליך שהוא לא מקובל עלינו.
משתתף בדיון :שהוא לא ראוי.
שרון :לא מקובל עלינו ,הוא לא ראוי .הוא לא ראוי כי הוא לא באמת משתף את הציבור.
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וחבל שאנחנו מגיעים לשעה  2בלילה כדי שכל מי שהיה צריך להיות פה ולשמוע את מה שאני
אומרת עכשיו ,כבר נשבר ,קם והלך וזה לא מטריד אתכם .אבל אני אגיד לכם עוד דבר אחד.
כולכם נב חרי ציבור .מעבר לסידורי העבודה ולכבוד של להיות חבר מועצה ולקבל משכורת
וכו' ,בסופו של יום אתם תצטרכו להסתכל בראי בעוד כמה שנים ולהגיד ,אני הייתי חלק
מהתהליך הכושל הזה שהביא את ראש העין לעברי פי פחת מבחינת תחבורה ציבורית .כי זה
מה שהולך לקרות כאן .זה מה שהולך לקרות ,כי זה דומה מאוד להרבה מאוד תהליכים
שנחשפתי להם הערב שכולם סופקים ידיים ואומרים ,רגע ,לא עשינו את התכנון בזמן,
עכשיו חייבים לקבל החלטה .חייבים לרוץ ,לגמור את העניין ולסגור את הבסטה וללכת .אז
אם זה לא מטריד אתכם וזה לא מדיר שינה מעינכם ,חבל מאוד .אני יכולה להגיד לכם שאני
תושבת הרבה יותר מודאגת מהתהליך.
משתתף בדיון :בצדק.
שרון :ואני הייתי מאוד שמחה לפרט גם למה .אני חושבת שאם יושב מומחה לסקרים שעבד
באותו מכון סקרים שביצע בתור חוקר בכיר ,וישבנו אנשי הוועדה ואמרנו מתוך כבוד לפרופ'
אבי דגני ולגי או קרטוגרפיה ,יש לנו הערות עקרוניות לסקר שבוצע .אנחנו אפילו לא רוצים
להגיד לאבי דגני איך הוא צריך לבצע את הסקר שלו .אבל אנחנו רוצים להעלות את
התהיות ,את המחשבות ,את הדברים שהוא לא כיסה בסקר ושייתן לנו מענה .שיקיים איתנו
דיון מקצועי ענייני ויגיד לנו למה הוא לא חושב שצריך לשאול את זה בסקר או למה כן צריך
לשאול את זה בסקר .ואז הדרג המקצועי מתוך החלטות לא ענייניות מחליט שהוא מוסר,
משחרר את הסקר הזה לאוויר העולם בלי שמקבלים את האינפוטים של הוועדה ,אז על
איזה שיתוף ציבור אנחנו מדברים? איזה יחס זה לנו ,אנשים שמתנדבים בוועדה הזאת? ואם
יושב יועץ של עיריית ראש העין לנושא של קידום תכנית אב לתחבורה והמנטרה היחידה
שהוא אומר ליד שולחן הוועדה ,יהיה בסדר ,תסמכו עליי ,תשחררו ותסמכו עליי .אני חייבת
להגיד לך ,כל אנשי הוועדה ,נציגי ציבור הם אנשים שיש להם ניסיון ניהולי רב .אני מקבלת
חררה מבן אדם שמדבר לידי ככה .לא מקובל עליי שמישהו אומר לי ,תשחררי לי את החבל,
יהיה בסדר .תציג פרוגרמה מסודרת ,תציג תכנית עבודה מסודרת ,תציג פנייה מסודרת
לחברות ,לא יודעת .אני עבדתי בעירייה קטנה וצנועה ,קוראים לה עיריית תל אביב-יפו,
בהיקפים של  300,000שקל מקיימים מכרז או מכרז זוטא לפחות ,בין חברות עם פרוגרמה
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מסודרת .עד היום לא זכינו לראות פרוגרמה מסודרת מהבחור הזה .הוא אמר ,תשחררו לי
את החבל ,אני יודע מה אני עושה ,בואו נרוץ .וכששאלנו אותו שאלות ענייניות בכל מיני
נושאים ,ושאלנו אותו ,האם בדקת את זה או בדקת דבר אחר ,הוא לא ידע להשיב .הוא לא
ידע להשיב לנו על השאלות האלה .ואם זה לא מטריד אתכם אז סבבה .אני חייבת להגיד
לכם שאני תושבת נורא מודאגת מאז .באמת .ואנחנו מדברים עם משרד התחבורה ,ואז
מסבירה לנו חברת אדליה ,שמתכננת עבור משרד התחבורה ,שעם כל הכבוד ,אתם ראש העין
סעיף די קטן במכרז שלנו .אתה יודע מה ההיקף שלנו במכרז המתוכנן? אנחנו במקרה הטוב
בין  15-20%מהיקף המכרז המתוכנן .ואנחנו לא ממש מעניינים את חברת אדליה .והם לא
התחילו ממש לתכנן את זה ,והם מתבססים על המכרז הקודם ,והם מתבססים על ספירות
תנועה שהם ביצעו באוטובוסים .מה זה ספירות תנועה שביצעו באוטובוסים? זה כמות
האוכלוסייה שכבר משתמשת באוטובוסים אבל הם לא בדקו את הצרכים של כל אלה שלא
משתמשים .ואתה יודע מה עלה בסקר של אבי דגני? עלה בסקר של אבי דגני ,א' שראש העין
זו העיר הממונעת השנייה ב רמת המינוע שלה במדינת ישראל אחרי רמת השרון ,שזה מצב
קטסטרופלי כבר היום ,והדבר השני זה שבערך שני שליש מאוכלוסיית ראש העין משוועת
לפתרונות תחבורה ציבורית .אז אם אתם חושבים שזה לא נושא חשוב,
(מדברים יחד)
עומר :בשתי דקות אם אפשר רק להציג ,לחברי המועצה שנשארו פה .קודם כל אני מציג פה
יוזמה ואני רוצה להגיד שאנשים שמקדמים את היוזמה הזאת ,החברים שנמצאים כאן ,אני
באמת מסיר בפניהם את הכובע ואני חושב שזה כבוד גדול וגאווה באמת שנמצאים כאן ,ועד
השעות הקטנות ויצאו ממשמרות בעבודה כדי להגיע לכאן ולהעלות את הנושא הזה .לדעתי
זה רק מחדד ומראה את החשיבות והצורך שכן קיים וכן הוא מאוד הכרחי עבורנו ,עבור
הצעירים בראש העין ,שאני בטוח שגם לך ,ראש העיר ,כמו שאני מכיר ויודע ,אנחנו נמצאים
בסדר העדיפויות שלך במקום גבוה ,אני מקווה שגם לכלל המועצה .ואיך זה בעצם יבוא
מבחינתנו לידי ביטוי? עלה כאן העניין של תחבורה ציבורית בסופי שבוע .חבר'ה ,אנחנו לא
באים לשנות כאן חוקי מדינה .אנחנו לא באים להתחיל פה לעשות איזשהו לא יודע מה,
לעשות פה פרובוקציה או משהו בסגנון הזה .אנחנו באים ומעלים צורך מאוד הכרחי ,מאוד
בסיסי ,מאוד צודק לדעתי ונכון ,גם בטיחותית ,גם מבחינת זיהום אוויר ,גם מבחינת כסף.
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זאת אומרת כסף שצעירים צריכים להוציא ,עלויות שצעירים צריכים להוציא כל סוף שבוע,
שזה הזמן החופשי שלהם ,זה הזמן החופשי שלנו ,צריכים בעצם לשלם הרבה מאוד על דלק,
על לקחת את האוטו של ההורים .אני חושב הדחיפות של הנושא הזה וההכרח בו היא די
בוררה לכולם .והיא גם ברורה ל 2759-האנשים כאן ,תושבי ראש העין ,רובם הגדול צעירים,
חבר'ה שחתמו ,הן באינטרנט והן בעצומות שאנחנו עושים כבר בכמה חודשים האחרונים ,זה
כתוב בנוסח העצומה שלנו ,אדוני חבר המועצה וזה משהו שאנשים ,זה עובדה מוכחת,
ואדוני חבר המועצה ,אני גם אגיד לך שאנשים דתיים מסורתיים ומכל שכבות העיר מגיעים
לחתום לנו .אני גם אגיד את ההיגיון מאחורי זה ,חבר המועצה ,אני אגיד את ההיגיון
מאחורי החתימות על העצומה ,ולא משנה מאיזה רקע הם באים .בסופו של דבר ,חברים,
העצומה הז את ,שוב ,זה פתרון שהוא צודק ,הוא הכרחי .ואני גם חושב שבנוסח ובאופן
שהוא מוצע ,שלא יעבור בשכונות הן דתיות והן לא דתיות ,ייצא ממקומות מרכזיים בעיר
וככה ישרת בעצם את הציבור שבאמת זקוק לדבר הזה ,יצמצם את תאונות הדרכים ,יוריד
את הסיכון של המצב הקיים שאנחנו יודעים שהוא עגום ,של נהיגה לאחר שתייה .ואני חושב
שזה פתרון שמועצת העיר צריכה לקבל כרגע כהמלצה וכהחלטה ,לקחת את היוזמה להפעיל
מוניות שירות כפתרון זמני והגיוני ונכון ,עד שיהיה פתרון ברמה ,בערכאות היותר גבוהות.
להפעיל קו מוניות שירות זה לדעתי צריך להיות חלק מההחלטות שהועלו היום ,להפעיל קו
מוניות שירות בראש העין שיפעל גם בימי שישי ושבת ,זה קיים בכל אזור השרון ,זה צריך
להיות גם בראש העין.
משה סיני – ראש העיר :אני רוצה שאריה,
משתתף בדיון :רגע ,סיני ,אנחנו לא דיברנו,
משתתף בדיון :אנחנו רוצים להגיב על הדברים שנאמרו פה.
משתתף בדיון :שיגיבו בסוף אחרי כולנו.
אריה גלברג – מהנדס העירייה :קודם כל ,אין ספק שהוועדה עשתה דברים ותרמה והעלתה
נקודות .היא תרמה רבות ,תרמה למודעות ,וגם הוקם מדור של תחבורה ציבורית ,צריך
לפרגן ולהגיד שזה טוב .וזה שעזרת לנו לגייס את סטרולוב והיית חברה בוועדת המינוי שלו,
צריך לברך על זה .לא יכול להיות שב 6-חודשים הראשונים שהוא נכנס לתלם והתחיל
להביא תוצאות ,החלטת פתאום שהוא לא מתאים .אז לפחות תני לו את הכבוד שהוא יוכיח
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את עצמו גם ב 6-חודשים הקרובים .אחד הדברים החשובים,
משתתף בדיון :לדעתי כבר נגמרו.
משתתף בדיון :במאי התחיל.
אריה גלברג – מהנדס העירייה :אחת הנקודות הקריטיות שעלו מכל הדברים שאמרת זה
הנושא של המכרז שהולך להתפרסם .זה מעמיד אותנו בסיטואציה ,היום להתחיל לעשות
קול קורא ,יש פה סתירה פנימית עמוקה .חברת תמר הגישה הצעה לצד עוד שתי חברות
לתכנית אב לתחבורה כחלק מתכנית המתאר ,אם דגש גדול מאוד על תחבורה ציבורית .עם
עדיפות מבחינת לוח זמנים לנושא של תחבורה ציבורית .אבל לא לשכוח שהנושא זה תכנית
אב לתחבורה .שגם תתכלל את הנושא של הכביש הטבעתי שיש סביב העיר שישפיע על העיר
בצורה מהותית ,התייחסות לשכונות החדשות ,כל ההקשרים .נכון ,בתחבורה ציבורית יש
משהו דחוף שצץ .אלמלא היה דחוף היינו יכולים באמת לפרוס את זה על שנתיים עבודה,
להחתים את משרד התחבורה מראש ,ואז המכרז היה יוצא בדיוק על פי זה .אבל באילוצים
של הזמן להתחיל לעשות קול קורא ,אני לא רואה את ההיגיון של זה.
שרי סלע – חברת מועצה :אבל אני העליתי את ההצעה הזו במאי ,באפריל.
אריה גלברג – חברת מועצה :חברת תמר רצה בשיא המהירות להכין את כל הדברים של
משרד התחבורה תוך חודש מהיום .לפני המכרז .עכשיו תחשבי ,אם מפרסמים ב 01.01-אז
סוגרים באוקטובר.
מרגי עוזר – חברת מועצה :אריה ,אבל זו בדיוק הבעיה .הולך להתפרסם מכרז בינואר
ואירית אומרת שזה ל  12-שנים .עכשיו מה שקורה,
אריה גלברג – מהנדס העירייה :מה המסקנות?
מרגי עוזר – חברת מועצה :רגע ,שנייה .עכשיו בעצם מה שקורה זה ,ממה שאני מבינה ,בונים
את המכרז על פי סק ר קיים ,בונים על פי מצב קיים באוטובוסים היום ,מי נוסע ,מי לא
נוסע ,מי משתמש ,וזה בדיוק העניין,
שרי סלע – חברת מועצה :זו ההצעה של משרד התחבורה ,מרגי.
מרגי עוזר – חברת מועצה :מה?
שרי סלע – חברת מועצה :זה הבסיס שאתו בא משרד התחבורה.
מרגי עוזר – חבר מועצה :נכון ,זה מה שאני אומרת.
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שרי סלע – חברת מועצה :התפקיד שלנו לעצב את התכנית החלופית.
מרגי עוזר – חברת מועצה :אני מתארת מצב קיים וזה מה שאני אומרת .עכשיו מה אני
אומרת לך? מה שאני אומרת זה ,לפי כל התמונה שמצטיירת ,המכרז החדש ,ל 12-השנים
הבאות ,לא יהיה שונה משמעותית מהמצב הקיים,
אריה גלברג – מהנדס העירייה :אלא אם כן נספיק לשנות,
משתתף בדיון :אז מה עושים כדי לשנות?
מרגי עוזר – חברת מועצה :זה בדיוק,
סיגל שיינמן – חברת מועצה :מרגי,
שרי סלע – חברת מועצה :הנושא היה על סדר היום באפריל ובמאי ועדיין היה לנו זמן לטפל
בדברים נכונה ולא לחתום על הסכמים שאף אחד לא יודע מה,
מרגי עוזר – חברת מועצה :העניין הוא בדיוק ,אריה ,שנייה ,העניין הוא בדיוק,
אריה גלברג – מהנדס העירייה :זו אינפורמציה קצת,
מרגי עוזר – חברת מועצה :העניין הוא בדיוק כרגע ,בנקודת הזמן הזאת ,או קיי? בנקודת
ה זמן הזאת האחריות שלנו היא לוודא שהמכרז הבא הוא מכרז שבאמת עונה על הצרכים
של התושבים .עכשיו אם לא עשינו סקר מקיף בין התושבים ,אם לא שיתפנו אותם אז איך
אנחנו,
אריה גלברג – מהנדס העירייה :זה לא נכון .קודם כל ,הסקר המקדים הוכיח שיש בעיות
בתחבורה הציבורית בצורה חד משמעית ונמסר למשרד התחבורה ,במקביל המנכ"לית
צירפה ,או ראש העיר שלח בקשה לשר לדחות את המכרז והיה סוג של התחשבות,
מנחם :אין שום התחשבות ,זה לא נכון מה שאתה אומר.
אריה גלברג – מהנדס העירייה :אמרתי סוג של.
מנחם :אין שום סוג .זה בדיוק אותו מועד,
אריה גלברג – מהנדס העירייה :המסקנה המיידית היתה שצריך להביא להם חומר שמנחה
מה צריך להיות במכרז .ולכן זה מייד .בצורה מקצועית .ובין היתר יש גם סקר משלים.
חברת גיאו קרטוגרפיה ,משלימה את כל מה שחסר ,ההזמנה בהכנה ,תוך שבועיים גם את זה
יהיה .הנושא הרביעי זה נקודות היעד ,לאן הנוסעים מראש העין צריכים להגיע .כולל אלה
שלא משתמשים בתחבורה ציבורית.
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(מדברים יחד)
אריה גלברג – מהנדס העירייה :סקר הנוסעים מעובד יחד עם המתכנן של תכנית האב
לתחבורה הציבורית ,עם החוזה ביד ,וזה בהכנה ,תוך  3שבועות אנחנו מוציאים למשרד
התחבורה ,מביאים להם תכנית עם כל התיקונים שיכולות לשנות .אם נצליח,
(מדברים יחד)
מנחם :יש סקר שהעלה צרכים בשבת?
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :שרון ,הסקר הוא סקר של הציבור כולל,
אריה גלברג – מהנדס העירייה :יש בסקר,
מנחם :אתה אומר שבעוד  3שבועות יש כבר תשובות.
אריה גלברג – מהנדס העירייה :ההזמנה בהכנה.
מנחם :כשאפיינתם את הסקר ,יש שם שאלה לגבי צרכים בשבת?
אריה גלברג – מהנדס העירייה :אני לא יכול לענות לך כי לא נכנסתי לזה עדיין.
מנחם :אז אני שואל אותך,
משתתף בדיון :הם עוסקים בהזמנת העבודה ,לא,
שרי סלע – חברת מועצה :אז אנחנו מבקשים שתכניס את זה לסקר.
משתתף בדיון :רגע,
(מדברים יחד)
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אנחנו הסמכנו את ראש העיר בתור מועצה להחליט מה ייפתח
בשבת ומה לא .הוא יכול עכשיו לקבל החלטה,
עופר בביוף – חבר מועצה :רק למען הסדר ,תנו לי לדבר ,שנייה ,תראו ,חבר'ה ,השעה עכשיו,
עופר בביוף – חבר מועצה :אני עוד לא דיברתי.
משתתף בדיון :גם מנחם עוד לא דיבר.
עופר בביוף – חבר מועצה :אנשים עוד לא דיברו.
משה סיני – ראש העיר :תראו ,קודם כל ,חברים ,עם כל הכבוד ,עכשיו השעה  2בלילה,
צריך להעריך את האנשים שנשארו פה עד  2בלילה .ולא לבוא ולהגיד ,חבר'ה ,שזה נעשה ב2-
בלילה .ביקשה פה חברת המועצה ,אני אומר את זה קודם כל כהערה לסדר ,ומפה אנחנו
ממשיכים .ביקשה כאן חברת מועצה להכניס את הנושא הזה .אנחנו יכולנו גם לא להעלות
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את זה כהצעה לסדר ,החלטנו כן להעלות את זה .נאמר במפורש שזה יהיה בסוף סדר היום,
כך שאל תבואו בטענות על השעה .אנחנו כבר פה ,מי שנשאר פה מגיע לו יישר כוח ,אין פה
זלזול בתושבים .צריך לשים את זה על השולחן וצריך להגיד תודה לכל מי שנשאר .ולא
להגיד שזה עכשיו ב 2-בלילה והנושא הזה אי אפשר לדון בו .יחד עם זאת אני חושב שכמעט
כל מי ש  ,תיכף אני אתן לכל מי שלא דיבר ,כמעט כל מי שנמצא פה ,ואם מישהו לא דיבר אני
אתן לו את רשות הדיבור .מה שאני מבקש ,שתעשו את זה בצורה תמציתית ,אל תיכנסו אחד
בשני .עופר עכשיו מקבל את רשות הדיבור ,דבר ואחרי זה אנחנו נמשיך.
עופר בביוף – חבר מועצה :רק למען הסדר הטוב ,הערכת את כל מי שנשאר אז נזכיר מי
נשאר פה ,זה אתה ,ראש העיר ,סיגל ,מרגי ,שרי ,רזי ,עופר ואדמוני ,כדי שגם אנשים יבינו מי
הלך הביתה .ומתי ,סליחה .כי אחרים שהלכו הביתה ,מנכ"לית אני לא מתייחס ,אני מדבר
על חברי מועצת העיר.
משתף בדיון :מה עם הנוער המדהים?
משתתף בדיון :אמרנו עניינית.
עופר בביוף – חבר מועצה :עכשיו אני רוצה לומר מספר דברים .אני חושב שבאמת ,לא
שמעתי את זה מספיק על השולחן הזה ,צריך להודות קודם כל לשרי שכבר לפני הרבה שנים
זיהתה ,איך אומרים ,מי שזיהה ראשון ,היה כזה אמרה ,זיהתה ראשונה מקרב חברי
המועצה את הבעיה ואת הקריסה שעלולה להיות ,תחבורתית ,בעיר ,ובכל הנושא של
התחבורה הציבורית .קודם כל באמת על זה צריך לברך .הדבר השני ,אני יכול להגיד שבשנה
האחרונה ליוויתי את הוועדה מקרוב בהרבה מאוד דיונים ,שיחות ,תכתובות ,וצר לי שאני
נאלץ להסכים עם כל מ ה ששרי אמרה .גם על הגורמים המקצועיים ,גם על דרך התנהלות
הוועדה ,גם שרון קודם אמרה דברים שחקוקים בסלע והיא באמת הביעה תחושה שלה
כתושבת ,אבל זו גם תחושה שלי כחבר מועצה ,כאשר לאורך כל הדרך הוועדה מצד אחד
מתכנסת המון פעמים ,לא תמיד עם אנשי המקצוע ,מצד שני ,כשבאים אנשי המקצוע
לכאורה משתפים את הציבור ולכאורה משתפים את חברי המועצה שזה אנחנו גם ,אבל דה
פקטו דברים נעשים לא תמיד לפי החלטות הוועדה או לפי המלצות הוועדה ,ואלה דברים
שאסור שיקרו ,אדוני ראש העיר .עכשיו אחד הדברים ,אני אתן לך סתם קוריוז כי אני לא
אתי ש את כולם ,אבל כאשר יושבים ומקבלים החלטה על בחירת ,ואני מבין שאנחנו בלחץ
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של זמן ,תאמין לי שאני מבין שאנחנו בלחץ של זמן ואנשים עוד לא מבינים לאיזו
קטסטרופה תחבורתית נגיע ,אם אנחנו לא נבוא כמה שיותר מוכנים למכרז ,ואנחנו עדיין לא
מוכנים למכרז .אם אנחנו בתוך אחד הדיונים האחרונים יושבים ומגיעים להחלטה שאנחנו
בוחרים גורם כזה או אחר שיבצע בעצם את תכנית האב לתחבורה ציבורית או תחבורה
בכלל ,ושרי הדגישה קודם ,וזה נשמע לכם קוריוז וזה נשמע לכם אולי לא מעניין ,אבל פונים
ל 3-ספקים וכל אחד מקבל מפרט אחד ,ואריה ,אני מזכיר לך שאני גם קמתי ואמרתי ,ואדון
סטרולוב התחייב ,אנחנו ביקשנו לראות את המפרט האחיד ,טרם הפצתו לכל החברות ,לא
ראינו את זה מעולם כך שאני לא יודע מה יצא .זה שהוא אומר ש,
משתתף בדיון :אתה לא מאמין.
עופר בביוף – חבר מועצה :שנייה ,תקשיבו שנייה .אנחנו ראינו את החומרים שלכאורה הוא
קרא מפרט טכני ומפרט אחיד .והיו לנו דיונים ואנחנו הערנו ,אנחנו כולנו באנו מעולמות
שיודעים מה זה כשעושים מכרזים או הצעות מחיר ,מניחים מפרט אחיד .זה רחוק מלהיות
מפרט אחיד ובכלל רחוק מלהיות מכרז.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :מה האינטרס?
עופר בביוף – חבר מועצה :שנייה אחת ,שנייה .האינטרס הוא פשוט מאוד.
מנחם :אין שום אינטרס .חוסר מקצועיות ,שום דבר מעבר לזה.
עופר בביוף – חבר מועצה :שנייה ,רזי ,א' בדיעבד ,ואני יכול להגיד שכשעמירם הגיע אני
פרגנתי לו מפה ועד להודעה חדשה ,אני חשבתי שמגיע תותח על .אבל בדיעבד או חוסר
מקצועיות או ,יש עוד נקודה נוספת .עצם העובדה שמבינים שצריך לרוץ מהר ,אז מדלגים על
דברים ,והדילוג הזה עולה לנו ב 12-השנים הבאות שלא רק שיעזבו אותנו עוד צעירים ,אני
לא יודע כמה צעירים יישארו בעיר .אני רוצה לומר ,יש עוד הרבה דוגמאות ,אז אני יכול
להגיד ,אני האחרון שמחפש כרגע לעשות ביקורת על גורמים מקצועיים ,אני מכבד אותם
מאוד ואני מאוד שמחתי שהגיע אדם כמו עמירם .אני רק רוצה לומר שבסיכומו של דבר
האיש לא הוכיח את תרומתו המקצועית לוועדה ולעיר ראש העין לדעתי .הוא עשה קיצורי
דרך מיותרים ועו ד משהו ,אם היתה יושבת יועצת משפטית בדיונים האלה ,קיצורי הדרך
שהוא המליץ עליהם ,אני לא רוצה לחזור עליהם עוד פעם ,זה בפירוש ,אדוני ראש העיר ,ואני
אמרתי את זה באחת הישיבות ,זו עבירה על נוהל תקין של איך שעובדים ברמה ציבורית ,זה
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כספי ציבור .אני אומר את זה עוד פעם,
(מדברים יחד)
עופר בביוף – חבר מועצה :שנייה ,רזי ,מי שצריך לתת את התשובות ייתן ואולי גם אם יבוא
מבקר העירייה ויחקור את הדברים אז זה יהיה טוב לראש העין .אני לא אומר את זה ככה
כי אני חושב שבאמת נעשו שם דברים שלא מקומם יהיה במוסד ציבורי.
נתנאל בן יוסף אחרק – חבר מועצה :תפסיק להלך אימים,
עופר בביוף – חבר מועצה :אף אחד לא מהלך אימים ,נתי .תהיה בדיונים ואתה תהיה יותר
תקיף ממה שאני אומר עכשיו .עכשיו עוד דבר נוסף .נכון שבדיון האחרון נאמר שברגע
שבוחרים חברה כזו או אחרת לעריכת תכנית האב לתחבורה ציבורית ,יוצאים לסקר מפורט
ראשוני .אני לא רוצה אפילו להגיד איך יוצאים לסקר המפורט ,כי בתכל'ס אנחנו לא היינו
שותפים בכלל למה יהיה מהות השאלות ,מה יהיו הנושאים .אנחנו יודעים שהשעון מתקתק
בזמן ,ואני מניח שמה שיקרה פה כמו שהיה בסקר של גיאו-קרטוגרפיה ,יוציאו הזמנת
עב ודה ,יוציאו את הדרישה לעבודה ,ואותה חברה פשוט ישימו את השאלות שהם מבינים.
אנחנו כציבור לא נהיה שותפים ואחר כך אנחנו באמת נבכה על זה .אני חושב שהתובנות
שהיו בשולחן לאותו צוות של תושבים שישב עם שני חברי מועצה שהיו כל הזמן בדיונים ,לא
 ,OFF/ONהוא דבר שלא יסולא בפז .ואני יכול להגיד לך עוד משהו אחד .כל החברים שהיו
בפורום תחבורה ציבורית שהחלו את הפעילות שלהם לפני שנתיים וחצי ,שמו הרבה מאוד
נקודות באג'נדה של תחבורה ציבורית על השולחן .דרך אגב ,כולל נושא של תחבורה ציבורית
בסופי שבוע ,זה לא המצאה חדשה של אף אחד .עיריית ראש העין לא באמת התעמקה
בחומרים שהועברו ,במכתבים שנרשמו ,בחומרים מקצועיים שניתנו .עשו פשוט את מה
שכאילו מבינים ומה שמבינים הוא רחוק מאוד מהדרישות שראש העין צריכה .ואתה שאלת,
אדמוני ,קודם ,אמרת ,אני נסעתי בתחבורה ציבורית וכמעט היו ריקים .זה לא רק הביצה
והתרנגולת,
(מדברים יחד)
עופר בביוף – חבר מועצה :רגע ,רזי ,אני רוצה לומר משהו אחד .גם הסקר של גיאו-
קרטוגרפיה הודיע חד משמעית ששני שליש מהציבור בעיר ,אם היתה תחבורה ציבורית
נכונה והולמת ,היה נוסע בה .אל תתהדרו בסקר הזה כי הוא רק פסיק קטן בכל המערך .הוא
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פסיק קטן .כל הזמן מחייכים עליו וזה על הכיפאק,
(מדברים יחד)
עופר בביוף – חבר מועצה :אפשר לדבר?
משה סיני – ראש העיר :תסיים,
עופר בביוף – חבר מועצה :אז אני מבקש לדבר .אני אסיים כשאני אסיים .עכשיו עוד דבר
אחד .כל הנושא של הסעות בי"ס ,סיגל ,שדנו בזה ,הוא נושא שעלה במסגרת הדיונים לא
פעם ולא פעמיים ,עלה בתוך הוועדה ,היו ועדי הורים נציגים בוועדה ,עלה סקר אינטרנטי
בקרה בתי הספר ,אני יכול להגיד בשולחן הזה שלצערי הנהלת העיר ,ולא ברמה הפוליטית
אלא ברמה שאירית הובילה אותה לצערי ,חסמה את האפשרות לקדם את המהלך הזה פעם
אחר פעם .ואני חושב שאנחנו עושים פעם אחר פעם ,יורים לעצמנו ברגל .הציבור מוכן לשלם
מכספו בעד הסעות .הוא לא מבקש כסף מעיריית ראש העין .כל מה שהוא ביקש מעיריית
ראש העין ,צאו בקול קורא ,תנהלו את התהליך ,ויבוא לציון גואל .ואנחנו מתעמרים בציבור
הזה פעם אחר פעם .בשביל מה ולמה? בואו נמשיך .ואני אומר עוד דבר אחד ,אחרון כמעט.
שרי העלתה פה סדרת החלטות ואני חושב שמי שמכיר ,ואני מכיר את כל מה שהתנהל
בוועדה ,אני חושב שכל החלטה היא חשובה וקריטית ,כי לכל החלטה יש את המשמעויות
שלה למה היא מועלית .שום החלטה לא מועלית בגלל אינטרס לפגוע באדם כזה או אחר או
אינטרס אישי של כל מישהו אחר שיושב בחדר הזה .כולל אפילו הפנייה לחברי הוועדה
שהתפטרו ,לחזור ,יש פה אמירה אמיתית שאנחנו צריכים להוקיר את פעילותם ,ובצורה
הקלה ,ואני אומר לכם ,אני התביישתי ,אדוני ראש העיר ,שהחבר'ה האלה התפטרו ,שלחו
מכתב ,ואתה ,לפחות עד לפני שבועיים ,אני לא יודע מה קרה בשבועיים האחרונים ,אפילו
לא ענית להם בתור ראש עיר ולא אמרת להם ,חבר'ה ,בואו נדבר ,אני מבין את המצוקה
שלכם .הם התפטרו וזה עבר לסדר היום .זה מביש .מביש את כולנו ,ואני בתור חבר מועצת
עיר ,בטח חבר ועדה ,התביישתי בשבילם .והיו לנו שיחות עם אנשים ואני אומר ,זה לא
מכובד .אתה בתור ראש עיר היית צריך להרים כפפה ,להגיד להם ,חבר'ה ,בואו הביתה ואני
אעשה סדר בוועדה עם גורמי המקצוע .לא נעשה וחבל .ולסיום משהו אחרון .אני חשב
שבאמת ,וזה לא בשביל להתריס נגד מישהו ,נתי ,כי אני יודע שאתה תקפוץ לי בעוד רגע .אני
חושב שמה שנעשה בתחבורה הציבורית בראש העין בשנים האחרונות ,זה כשל מתמשך .אני
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חושב שמישהו צריך לבדוק איך התגלגלו הדברים ואיך אנחנו כציבור נתנו למי שניהל את זה
באותה תקופה ,וזה כולל הנהלת העיר ,להביא אותנו לעברי פי פחת ,שאנחנו נמצאים דקה
לפני הסקר ,עם כשל מתמשך .ילדים וצעירים שלנו 2 ,מטר מהעיר לא מסוגלים להגיע עם
תחבורה ציבורית ,נוסעים רק בטרמפים וברכבים של ההורים ,ובאיזשהו שלב נשבר להם
ועוזבים את העיר .ואתה כל הזמן מנפנף ,ובצדק ,כי כולנו מאמינים בכך ,להשאיר את
הצעירים בעיר ואת הדור הצעיר ,וזה אחד הכשלים ,ואחר כך אנחנו באים ובוכים .וזה כשל
מתמשך של שנים .ומישהו צריך לבדוק איך הגענו לזה ,אדוני ראש העיר.
מרגי עוזר – חברת מועצה :אני רוצה לדבר ,לא קיבלתי עוד לדבר .אני לא אחזור על הדברים
שנאמרו אבל אם אני לוקחת רגע ,ומנסה למפות מהם הדברים הכי חשובים עכשיו שצריך
לקבל עליהם החלטות ,אז אחד זה באמת הנושא של הסעות תלמידים ,כי זה עומד לפתחנו,
 01.09זה מחר בבוקר .הדבר השני זה כל עניין המכרז שהוא קריטי ומשמעותי ויש כאן
הסכמה מלאה איך אנחנו מייצרים מצב שהמכרז החדש שהולך לצאת באמת נותן מענה
לצרכים שלנו ,לצרכים של כל התושבים ,לצרכים של החבר'ה הצעירים ,תוך כדי התייחסות
לנסיעה בסופי שבוע ,למרות שזו נקודה כואבת בהחלט .אין מה לעשות ,נתי ,אין מה לעשות.
אי אפשר להתעלם מזה .אתה שומע את החבר'ה הצעירים ,אתה שומע את האמירות ,אי
אפשר להתעלם מזה .זה לא שעכשיו יתחילו להסתובב כאן אוטובוסים בשבתות.
משתתף בדיון :אף אחד לא רוצה את זה.
מרגי עוזר – חברת מועצה :אבל כן לתת מענה ,יש הרבה מאוד מענים שלא פוגעים חלילה
באוכלוסייה הדתית ולא בצביון הדתי ולא שום דבר .כלומר אפשר לחיות אלה עם אלה,
שרי סלע – חברת מועצה :המכוניות ממילא נוסעות.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :וגם הסעות,
מרגי עוזר – חברת מועצה :גם מה שקורה ,היום המענה ניתן .אבל המענה ניתן דרך כל מיני
סידורים כאלה מכפר קאסם ,מוניות וכל מיני כאלה שגם עולות כסף וגם זה ,אז זה לא שזה
לא קורה .אנחנו אומרים ,בואו ניתן מענה שהוא מענה מוסדר .והדבר הרביעי שבעיניי צריך
לתת עליו את הדעת ,זה כל הנושא של העידוד של הנושא הזה של נסיעה בתחבורה ציבורית.
לפרסם את זה דרך אתרים שלנו ,דרך ,כל דרך שיש לנו לפרסם את הנושא הזה ,כי באמת כל
הנושא ש ל התחבורה הציבורית זה הביצה והתרנגולת .ואנשים לא משתמשים כי כל כך קשה
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וכו' .ועוד דקה כשיתווספו לכאן כל כך הרבה תושבים חדשים ,אז לא יהיה מנוס .ולכן בעיניי
אלה הן  4הנקודות העיקריות שאנחנו חייבים לתת עליהן את המענה עכשיו.
משה סיני – ראש העיר :להצביע ,לא מענה.
מרגי עוזר – חברת מועצה :להצביע.
נתנאל בן יוסף אחרק – חבר מועצה :אני אמרתי מראש ,בכל הנושא של תחבורה ציבורית,
כל מה שקשור לתכנית ,כל מה שקשור לזה ,אני לא מבין בזה ,לא למדתי בזה ,אני לא
מתיימר פה לתת ,אמרתי שמה שקשור לנושא של תחבורה ציבורית בשבת ,זה לא קשור
לצרכים .זה קשור להחלטה מה הצביון של העיר הזאת .לא הייתם רוצים ,אני זוכר שניהלנו
דיונים איפה ממוקם בית כנסת ,למה צריך להיות פה .אני מציע ,כדי שלא נכניס לעצמנו
דווקא בתקופה הרגישה הזאת ,אני מציע שכל מה שקשור לנושא של הצרכים של תחבורה
ציבורית בשבת  ,זה בכלל לא יהיה חלק מהנושא של צרכים .צריך להחליט פה איזה עיר
אנחנו רוצים לראות .אם אנחנו רוצים לראות עיר עם סמל יהודי ,הילדים שלי גם נוסעים
בשבת .הילדים שלי גם,
משתתף בדיון :מה ,אתה אומר שזה לא יהודי?
נתנאל בן יוסף אחרק – חבר מועצה :אני מבקש להביע את דעתי,
מנחם :שנייה ,למה פרטי כן וציבורי לא? אני אותך לא הבנתי.
נתנאל בן יוסף אחרק – חבר מועצה :אני אסביר .ציבורי ,כל מה שקשור לנושא הציבורי ,זה
נושא של צביונה של עיר .פרטי זה כל אחד והבן אדם הפרטי שלו .אני יכול לנסוע ,לא לנסוע,
לצום ביום כיפור ,לא לצום ב יום כיפור ,זה בכלל לא הנושא .אבל לא הייתי רוצה להקצין
את העניין ,שביום כיפור יפתחו בסטה.
מנחם :איך הגעת ליום כיפור?
נתנאל בן יוסף אחרק – חבר מועצה :אני בכוונה מקצין ,שתבין מה ההבדל בין ציבורי
לפרטי .בנושא של ציבורי יש פה עניין של צביון של עיר .אם אנחנו רוצים עיר עם סמלים
יהודיים ,ושבת זה סמל יהודי שתחבורה ציבורית לא אמורה לנסוע בשבת ,או לא.
מנחם :על מה אתה מדבר ,הבת שלי מגיעה לפתח תקווה ,אני צריך לנסוע להביא אותה כי
את הלאסט מייל היא לא יכולה לעשות,
נתנאל בן יוסף אחרק – חבר מועצה :אני יכול לשבת ולדבר אתך,
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אירית נתן – מנכ"לית העירייה :בואו שנייה ,אני צריכה את שרי פה למען האמת אבל,
(מדברים יחד)
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :חברים ,הנושא של תחבורה ציבורית חשוב ,אני חושבת לא
רק לאנשים שנמצאים פה מסביב לשולחן ,וכמו שנאמר ,שנים על גבי שנים דנים בנושא הזה,
ו אני רוצה ,נאמרו כאן דברים שהם לטעמי מאוד חמורים ולכן אני כן רוצה להתייחס
אליהם .אני א' רוצה לתקן טעות .אנשי המקצוע היו בכל הדיונים של הוועדה.
עופר בביוף – חבר מועצה :לא כולם.
אירית נתן – מנכ"לית העיריה :סליחה,
עופר בביוף – חבר מועצה :בדוק .אירית ,אנחנו היינו בכל הדיונים ,את ממציאה דברים.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :אז בבקשה אל תפריעו לי ,בסוף תגידו את ההערות שלכם.
אנחנו מבחינתנו ,גורם מקצועי זה גם עמירם ועמית ,זה לא חייב להיות שמהנדס העיר חייב
להיות בכל ועדה ואני חייבת להיות בכל ועדה .יש עשרות ועדות ואני אומרת גם פה
בהקלטה ,אני לא אהיה בכל ועדה .וגם אריה יש לו עשרות ועדות ,הוא לא חייב להיות בכל
ועדה שמתקיימת כל שבועיים .ברגע שיש את עמירם ,מבחינתנו זה בן אדם שמייצג אותנו,
אנחנו יושבים ,עושים הכנות לפני ,ועמית מגיע.
עופר בביוף – חבר מועצה :היו ועדות שעמירם לא היה ,זה פשוט לא נכון מה שאת אומרת.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :אתה יודע מה ,בהגדרה באופן כללי,
עופר בביוף – חבר מועצה :בדיון האחרון לא היה אף אחד.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :כי ראש העיר ביקש ,עופר,
משה סיני – ראש העיר :לא מדובר על דיון כזה או אחר ,תמשיכי הלאה.
(מדברים יחד)
משה סיני – ראש העיר :לא יכול להיות שעכשיו על כל משפט וסעיף שהיא תגיד עכשיו
מישהו יגיד שכן היה או לא היה .היא תגיד את דברה וזהו .קדימה.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :נכון .אתה יודע מה ,כדי שאני אדייק ,ב 95%-היו ,אמרתי
שוב ,לא תמיד זה אריה ואני ,עמירם ועמית היו .הדיון האחרון ,אני לא רוצה להתייחס אליו
כי הוא חריג .אני אגיד לכם איפה היתה נקודת השבר .אני חושבת שנקודת השבר היתה
בניהול של שרי את הוועדה .ההתחלה היתה מצוינת ,לא עברה תקופה קצרה ,נושא
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השאטלים לאזור התעשייה קודם על ידי ועל ידי אריה עם הרכבת .וכשמונתה ועדה ושרי
היתה בראשה ,אני הכנסתי את שרי לתמונה ,זה אחרי שכבר ישבנו עם הרכבת והיו
סיכומים ,והחלט בשלב מסוים ששרי היתה שותפה ,להפעלת השאטל .שרי ביקשה לעצור
את כל התהליך ,עד שלא יהיה שמאלה ברמזור ,לא להפעיל את השאטל .אנחנו חשבנו שהיא
טועה .היא לא הביאה את זה לוועדה לקבל החלטה .ההחלטה היתה שלה ,אני ואריה
ועמירם חשבנו שהיא טועה ,ואמרנו ,ברגע שהרכבת מוכנה לשים כסף והעירייה מוכנה לשים
כסף ,נעשה ניסיון כן לעשות את השאטל למרות שאין פנייה שמאלה .אני ישבתי עם מפקד
התחנה ,ניסי תי למצוא פתרון שיעמוד שם שוטר ,ואז היא כעסה מה פתאום ישבנו עם
המשטרה .זאת אומרת כל משהו שניסינו זה היה קטסטרופה .בסוף החלטנו ,והשאטל עובד
גם בלי הפנייה שמאלה ,ותראו איזה פלא ,לא רק שזה מוצלח ,עוד הכפלנו אותו כי הוא
מאוד מוצלח גם בלי הפנייה שמאלה .במקביל עמירם מטפל בפנייה שמאלה מול כל הגורמים
ועל זה גם שרי כל הזמן כועסת עליו ,למה עשית ככה ולמה לא עשית ככה .אז א' יש כאן
התנהלות בעייתית גם בעינינו ,בין שרי לבין הדרג המקצועי .אני לא מדברת פה על התושבים
שזו זכותם לחשוב מה שהם רוצים .לא יכול להיות ,ואני מוחה בזה ,שכותבים בכל מקום
ואומרים ,מחבלת יש רק במקום אחד .המילה הזאת לא ראויה ולא צריך להשתמש בה,
משתתף בדיון :נכון ,היא צריכה להימחק מהפרוטוקול.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :לא רק פה ,גם בפייסבוק וגם בזה .אני אפילו לא הגבתי
אבל אני חושבת שזה לא ראוי וצריך כאן התנצלות של שרי ,כי היא אמרה שחברי הוועדה
טוענים שאני מחבלת ,אז אתם לא אמרתם את זה ,היא השתמשה בשמכם .זו מילה ,גם אם
יש טענה יש דרך ארץ .יש תרבות דיבור .וזה ששרי היא חברת מועצה היא לא יכולה להרשות
לעצמה לדבר לא אליי בצורה כזו ,לא לאריה בצורה כזו ולא לעמירם ,שהוא מבוגר ממנה גם
בכמה שנים .הוא איש מקצוע מעולה ,הוא עושה עבודה טובה ,הוא כבר מקבל חוסר ביטחון
כששרי מדברת איתו ,הוא העביר לשרי באופן אישי לא מעט חומר שאני חושבת שהיא לא
הציגה את זה בפני הוועדה וזה נאמר כאן ,והוא התעמת איתה פה באחת הוועדות
ה ראשונות .אז אני לא יודעת מה ,ואז היה סיכום עם עמירם ,אמרתי לו ,תשלח לכל חברי
הוועדה ,למה אתה צריך לעבור בכלל דרך שרי? אז א' זה .דבר שני ,מעולם ,שרי ,לא מנעתי
ממך קבלת שום חומר ממני ,למעט דברים שאסור לי לתת אותם .אני לא אתן לך שמות של
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תלמידים ,אני לא אתן לך כתובות של תלמידים כי אסור לי לתת לך אותן .לכן כמו שכל חבר
מועצה ,ולא חשוב ,גם עופר וגם נתי ,כל מי שרוצה משהו פונה דרך מנכ"לית העירייה אחרת
יש אנרכיה .וזה בסדר לפנות דרכי .את לא ,את רוצה לעבוד אחרת .אי אפשר לעבוד אחרת.
יש מנהל אחד בעיר הזאת והוא מנהל מקצועי ,זה אני ,ואת תלמדי לעבוד גם דרכי ,למרות
שלא נוח לך אולי .אז אנחנו פנינו ,עמירם לטעמי עובד מעולה ,וגם אריה לדעתי חושב ככה.
הוא מקדם ,אתם לא יודעים ,הוא כמעט כל יום פה ,הוא מקדם את זה בצורה ,אני לא
מבינה ,והוא מקבל מעט שעות והוא עובד לדעתי פי כמה וכמה יותר שעות .פנינו ל 3-חברות
בארץ מהטובות שיש ,נבחרה חברת אמאב שהיא אחת החברות הטובות שעושה תכנית אב.
שרי בוועדה השנייה או השלישית ,אני כבר לא זוכרת ,שאלה אם פנינו גם לחברות מחו"ל.
למה צריך חברות מחו"ל? החברות האלה כחול לבן ,הן חברות מעולות שעשו תכניות אב בכל
הארץ ,ויעיד כאן אריה בשם מהנדס העיר .למה צריך ללכת ,ראש העין 40,000 ,תושבים,
צריך ללכת לחברה שעשתה את ניו יורק? לא חשבנו שזה נכון.
אריה גלברג – מהנדס העירייה :חברת אמאב עשתה את התכנית הקודמת של ראש העין,
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :נכון ,היא עשתה את התכנית הקודמת,
שרי סלע – חברת מועצה :ובסוף אין לנו תכנית אב לתחבורה ציבורית .בונים עיר חדשה,
 15,000יחידות דיור ,בלי תחבורה ציבורית.
(מדברים יחד)
משה סיני – ראש העיר :סליחה ,אם ההתנהלות בוועדה היא כמו ההתנהלות כאן ,אין פלא
שהוועדה הזו נתקלת בקשיים .אני אומר לכם את זה פה על השולחן .אם ההתנהלות שכל
אחד חודר לדברי השני ,אז אין פלא שלא מצליחים להתקדם .אז אני מבקש עכשיו שהדיון
הזה יתנהל פה ותיתנו למנכ"לית העירייה לדבר .וגם מי שחושב אחרת ישמע .הוא יכול
לעשות עד מחר בבוקר ככה בראש .אבל נשמע מה שמנכ"לית העירייה אומרת .בבקשה.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :עכשיו הנושא ,באמת עלה הנושא של המכרז ,שבנוכחות
חלק מהוועדה ניסיתי לדחות אותו .דיברתי עם כל אנשי המקצוע של משרד התחבורה ,חבל
שמתי לא פה ,שהוא חבר של השר ,ואפילו ביקשתי ממנו להפעיל את קסמיו מול שר
התחבו רה .דיברתי אישית עם ראש המטה של השר ,פניתי אישית למנכ"ל המשרד ,זאת
אומרת עובדים גם לא בתוך הוועדה ,יש לנו ,אנחנו כאנשי מקצוע גם עובדים .ישבנו עם דרור
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גנון ,קישרתי אותו עם שרי מספר פעמים ,דיברתי עם דרור שהוא אחראי על התחבורה
הציבורית ,אסי סוזנה ,שהוא ברמה יותר נמוכה ,היינו אצלו מספר פעמים .שרי באחת
הפעמים הצטרפה אלינו לתל אביב .כולם מעורבים בנושא התחבורה הציבורית .מה שקרה
סביב הוועדה ,ואני אגיד לכם איפה היתה הבעיה .קודם כל ,כל אנשי המקצוע ,כולם לא
שווים .עמירם לא טוב ,אמאב לא טוב ,אריה לא טוב ואירית לא טובה ,כולם גרועים .או קיי.
אז כולנו כנראה נכשלנו .זה גם צריך לחשוב למה כל אנשי המקצוע לא טובים.
עופר בביוף – חבר מועצה :אף אחד לא אמר את המשפט שכל אנשי המקצוע לא טובים.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :אמרו שאנחנו מחבלים .אם אנחנו מחבלים אז אנחנו
כנראה לא ט ובים .עכשיו רגע ,תקשיב ,עופר ,אני בכל הוועדות שאני הייתי ,צר לי ,אני אחת
שאומרת את האמת ,וגם אם היא לא נעימה לאוזן כזו או אחרת ואתה בטח למדת להכיר
אותי לא מעט זמן,
עופר בביוף – חבר מועצה :אני לא אמרתי שאת לא אומרת את האמת.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :כאשר אני בישיבה הלפני אחרונה ,אומרת ,חברים ,זה
בדיוק מה שאמר אמיר פוריאן ,וזה מדיונים רבים שלי במשרד התחבורה ,ההחלטה בסוף
היא של משרד התחבורה .לעירייה לצערי ,ואני אומרת את זה לכל העיריות ,אין מנדט
להחליט שיהיו  20אוטובוסים לתל אביב .העירייה יכולה להילחם ,היא יכולה להפוך שולחן,
היא יכולה להפגין ,היא יכולה לעשות מה שהחוק מאשר .בסוף מי שקובע זה כסף ,והאוצר
כמה הוא מתקצב .אני אישית דיברתי עם דרור והוא אמר לי ,אירית ,התקציב השנה הוא
קשה .האוצר לא שחרר לנו כספים,
עופר בביוף -חבר מועצה :אז מה הבעיה? תרימו טלפון ליאיר לפיד ,יפתור את הכול.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :שנייה ,עופר ,מה שמרגי תוכל לעזור אני אשמח .ואני
כשאני באה ואני אומרת את זה בוועדה ,שזה המידע שיש לי ,אז תמיר אומר לשרי ,תסגרי,
כאילו התעצבן ,תסגרי את הוועדה .אם אתה חושב שתתקדם בסגירת הוועדה ,תסגור אותה.
כאילו מה יש במידע שאני מעבירה להם שזה נתון ,חברים ,וגם פה אני אומרת שלא תשלו
את עצמכם ,שעכשיו יגיע המכרז בדצמבר ,יש עכשיו  40אוטובוסים לתל אביב ,יש 80
אוטובוסים לאלעד ועוד  100לתל השומר.
מרגי עוזר – חברת מועצה :גם לא אוטובוס אחד לתל אביב,
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אירית נתן – מנכ"לית העירייה :ברור ,רגע ,ברור .המצב היום,
מרגי עוזר – חברת מועצה :ברור ,ברור .אני מה שקיבלתי הבטחה מדרור גנון ודיווחתי עליה
לשרי או לוועדה ,אני לא זוכרת,
עופר בביוף – חבר מועצה :לוועדה.
מרגי עוזר – חברת מועצה :לוועדה? שהוא מתחייב שבמכרז הקרוב יהיה לפחות  30%יותר
מאשר היום .לא בטוח שזה מספיק .לדעתי זה לא מספיק .אבל אנחנו עשינו ,בגלל לחץ של
זמן ,לקחנו את חברת אמאב ואת גיאו-קרטוגרפיה ,חברת גיאו-קרטוגרפיה עשתה סקר
שהנה ,כולם משתמשים ,שהוא בסוף היה סקר טוב למרות שהשאלות ,זה היה סקר שטחי,
הוא מראש היה שטחי ,גם תקצבנו אותו כסקר שטחי .עכשיו התהליך הבא זה סקר מעמיק
שגם עוברים רגלי באזורי התעשייה ממש מפעל-מפעל ,ממשרד למשרד ,והוא סקר יותר
מעמיק,
מרגי עוזר – חברת מועצה :ומה ,ושואלים את האנשים?
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :בוודאי.
מרגי עוזר – חברת מועצה :וגם את התושבים?
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :בוודאי ,בוודאי .לכן כשהיא אומרת שיתוף ציבור זה לא רק
הוועדה ,הציבור .הציבור זה גם האנשים שנמצאים בבית ולא בוועדה.
מרגי עוזר – חברת מועצה :ברור.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :אז א' הסקר הוא בעצמו שיתוף ציבור .הסקר היותר
מעמיק הוא ודאי וודאי שיתוף ציבור .אנחנו בסד זמן מאוד בעייתי .המשמעות ,אם אנחנו
לא עולים לרכבת ,אני צריכה להעביר את כל החומר עד אחרי סוכות .יום אחרי סוכות כי
המכרז יוצא בדצמבר .כדי שהוא ייטמע בתוך המכרז ,אנחנו צריכים להעביר את זה אחרי
סוכות .כמה שניסיתי ,גם המנכ"ל אמר ,סוף דצמבר  2014יוצא המכרז.
מרגי עוזר – חברת מועצה :אבל אם דרור אמר ש,
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :מרגי ,זה יהיה.
מרגי עוזר – חברת מועצה :סוכות זה עכשיו.

אירית נתן – מנכ"לית העירייה :זה כבר יהיה ,הם עובדים על זה .זה יהיה כבר .עכשיו
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אנחנו חייבים במחצית ספטמבר ,שזה יוצא אחרי סוכות אם אני לא טועה ,ויש חגים לא
לשכוח ,להעביר את הסקר .מה שדרור אמר לי וגם ראש המטה שדיברתי אתו באופן אישי,
אמרו שההתייחסות למתחמים המזרחיים יהיה במכרז ,לא חייב להיות היום ,כשאומרים קו
 5שיעבור דרך כביש במתחם המזרחי שעדיין אין לו שם .אם תהיה אופציה,
מנחם :מי יתקף את הסקר ,אירית?
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :גיאו-קרטוגרפיה עם אמאב.
מנחם :לא ,הם מבצעים את הסקר .מי יתקף אותו?
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :אמאב.
מנחם :אמאב יתקפו את הסקר?
שרי סלע – חברת מועצה :אמאב יתקפו את הסקר וגיאו-קרטוגרפיה יבצעו אותו .ככה אני
מבינה את הדברים.
אריה גלברג – מהנדס העירייה :ויש  ...את השאלות ששאלו,
סיגל שיינמן – חברת מועצה :אם אפשר להעביר את השאלות גם לחברי הוועדה שיסתכלו
ויגידו לפני,
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :בוודאי.
עופר בביוף – חבר מועצה :אנחנו ביקשנו את זה.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :בוודאי .הנושא של המתחמים המזרחיים ,מאחר ואפילו
אין שמות רחובות ,יהיה אופציה ,א' הוא אמר שהוא יעביר לנו את המכרז שנעבור ונקרא
ונעיר והכול בסדר .תהיה אופציית הגדלה במכרז ,זאת אומרת מה שלא היה פעם ,תהיה
אופציית הגדלה במכרז עצמו.
מנחם :יש גם בקיים אופציה כזו.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :כן אבל שם לא נתנו להם תקציבים .אני שוב אומרת ,מה
שאנחנו מיפינו ,גם היום ,אני אומרת לכם בשיא הכנות ובשיא הצניעות ,היום גם אנחנו נתנו
כל כך הרבה או פציות ,ללכת לפי גלילות ,לתל השומר ,להוד השרון ,לא השארנו לדעתי מקום
שמישהו יגיד ,אפילו אריאל ,הכול נמצא בפנים.
מרגי עוזר – חברת מועצה :לא הבנתי ,מה זאת אומרת?
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :כשהיא דיברה על המסמך שעשינו ,שהוועדה עשתה,
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שרי סלע – חברת מועצה :הוועדה בנתה נייר עקרונות בסיסי .תנאים לסקר החדש ,והנייר
הזה הולך ומתפתח,
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :מרגי ,לקחנו ,אני לא חושבת שיש איזשהו יעד ,אולי לא
לקחנו לחיפה .אבל באמת כל האזור פה נמצא בפנים .הסיכוי שנקבל הכול ,אני אומרת לכם
בכנות ,כמו שהוא אמר ,את צודקת ,זה הביצה והתרנגולת ,אבל לפי זה ,הם אמרו ,הכול
בסוף זה תקציב .וכשאני אומרת את זה לוועדה אז כולם חושבים שאני מייצגת את משרד
התחבורה .יש מישהו שחושב שיש לי התנגדות שכל רבע שעה ייצאו  4אוטובוסים לתל אביב?
למה ,זה על חשבון אבא שלי? אבל נלחמים ,גם פה אתם צריכים לדעת שבסוף המדינה היא
זו שמממנת את התחבורה הציבורית ,ואני ,העירייה ,לא יכולה להחליט לשלם אפילו ולשים
עוד קו  4על חשבון העירייה .אין לך אפשרות חוקית לעשות את זה .אז כשאומרים את זה
לוועדה אז כאילו עושה רושם ,ואללה ,היא מייצגת את משרד התחבורה .לא ,אני משקפת
לכם את הבעיות .נילחם ביחד מול משרד התחבורה .אנחנו רוצים גם לתל השומר ,גם
לאריאל ,גם וגם .להגיד לכם שאתם תקבלו את הכול ,אנחנו לא נקבל את הכול .אבל ביחד
בואו נשנס מותניים,
עופר בביוף – חבר מועצה :אלא אם כן,
(מדברים יחד)
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :לא יכול להיות שכל היום יגידו מחבלים ומחבלים ,אי
אפשר לעבוד ככה.
מרגי עוזר – חברת מועצה :אירית ,אבל גם לא יכול להיות שמסתכלים עלינו ועל הוד השרון
ותראי איזה תחבורה יש לנו ואיזה להם.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :הוד השרון יותר גדולים ממך ב 20,000-תושבים .והיא
נמצאת,
מרגי עוזר – חברת מועצה :או קיי ,אז את יודעת מה ,אני מוכנה,
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :אין בעיה ,נילחם יחד ,אני אתך ,אני לא נמצאת בצד אחר.
מרגי עוזר – חברת מועצה :כבר  5שנים מדברים על הנושא הזה ושום דבר לא מתקדם.
(מדברים יחד)
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :תהיה הצבעה,
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משה סיני – ראש העיר :מנחם ,אתה רוצה עוד להגיד משהו?
מנחם :אני רוצה להגיד מילה בכלל על התהליך .אנחנו הצבענו ,ישבנו פגישה ארוכה ודיברנו
על שורה של דברים .חלק מאיתנו אלה אנשים שחיים בעולם האמיתי .אנחנו חיים בארגונים
אחרים ,רואים תהליכים וכן הלאה .ויש הרבה מה ללמוד מהשנה הזאת .אני לא מדבר כרגע
על התחבורה הציבורית אלא מדבר שכבה מעל .הרבה מאוד מה ללמוד .על הדרך שעושים
התקשרויות ובוחרים יועצים ,ואיך מנהלים יועץ .היה סט של ,גם הסיפור של הגיאו-
קרטוגרפיה ,הסקר הזה ,אנחנו הרי דיברנו עליו שנה .הסקר עצמו לקח  12יום לעשות אותו.
אבל שנה לקח מרגע שאמרנו שיהיה סקר ,עד שהיה סקר .ובסופו של דבר עם קצת עבודה
יותר מקצועית היינו היום עם נתונים מפורטים לתכנון ולא רק עם סקר שאומר את מה
שידענו בהתחלה ,שיש בעיה מאוד גדולה .הסקר הוא נחמד ,דרך אגב ,אריה .הוא כימת לנו,
אנחנו יודעים את גודל הקטסטרופה .אבל כמידע לתכנון אנחנו כרגע לא יודעים.
אריה גלברג – מהנדס העירייה :כשאתה מביא את זה למשרד התחבורה ,הכותרת גיאו-
קרטוגרפיה זה משפיע.
מנחם :אבל אין שם שום נתון.
אריה גלברג – מהנדס העירייה :לא היו מודעים לאי שביעות רצון,
מנחם :אנחנו ערב בחירות פה אז זה קצת חסר משמעות לדבר על זה ,אבל אני חושב שיהיה
חשוב ,אני אומר למי שנשאר פה מהסיעות ,אני לא יודע מי ייכנס למועצה הבאה ,אם
המועצה הזאת לא תלמד איך לשתף באמת תושבים לאורך זמן ,תושבים שיודעים לתרום,
שרוצים לתרום ,אתם מפסידים המון .מעבר לזה שאתם תפספסו ביג טיים כי זה נושא שכבר
 5-6שנים רוחש פה בציבור וכאילו לא מבינים שיש פה בעיה .בעניין השני לגבי הסיכום של
לקרוא לתושבים לחזור חזרה וכן הלאה ,זה לא עניין של לקרוא חזרה .אנחנו העלינו סט
מאוד מוגדר של בעיות ,בסך הכול רצינו תשובה .עופר אמר את זה יותר יפה ממני ,אבל אני
בכל זאת רוצה לחזור על חלק מהדברים האלה .אני חושב שמגיעה לנו תשובה .לא כדי להגיד
לנו תודה ,בגלל שתרמנו פה שנה עם הרבה עבודה מקצועית,
שרי סלע – חברת מועצה :שנתיים ,למה שנה.
מנחם :בסדר ,אני מדבר מיום שזה הפך לוועדה עירונית.
שרי סלע – חברת מועצה :לרשמי.
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מנחם :אנחנו בעולם האמיתי מקבלים הרבה כסף על השעות האלה .והעירייה פה קיבלה את
השעות האלה ,אני לא מדבר רק על השעות שלי .היו עוד כמה אנשים שיודעים לגבות כסף על
סוג העבודה שעשינו פה ,וזה היה קצת מעליב שבסוף זה לא מעניין את אף אחד שהלכנו .אני
חושב שזה קצת מעליב גם שהדיון נדחף לשעה הזאת אבל זה כבר סיפור אחר.
משה סיני – ראש העיר :אנחנו נשארנו פה בשביל זה.
מנחם :תודה רבה ,באמת תודה.
(מדברים יחד)
יעקב אדמוני – סגן ראש העיר :לא כל חברי המועצה ידעו שיש עניין בנושא התחבורה ,לא
הודיעו את זה.
משה סיני – ראש העיר :משפט אחרון ואני רוצה לסכם.
שרי סלע – חברת מועצה :טוב ,הדברים שאני אמרתי ,שמחבלים פה בעבודת הוועדה ,ואני
באמת התכוונתי למנכ"לית העירייה ,מכיוון שהיא בעצם מנהלת את כל הגורמים
המקצועיים פה ,לא נאמר על ידי בוועדה ,נאמר על ידי חברי הוועדה .אני כתבתי את זה
כסיכום ומאז ,כי אני מסכמת את הישיבות ,ומאז אני מודה ומתוודה שאני השתמשתי
בביטוי הזה .אם פגעתי בך אני בהחלט מתנצלת .יכול להיות שהמונח היה קיצוני מדי ,חמור
מדי .יחד עם זאת בהחלט ,וסיכם את זה עכשיו מנחם כשאמר ,יש איזושהי מערכת יחסים,
היתה כאן עבודה של לתקן סיטואציה של  30שנה בשנה ,עשינו והשקענו והיינו פה לכל אורך
הדרך ,ומשהו בקשר היה לא הוגן ולא מתאים ולא נכון .את ענית כאן על כמה דברים
בהתנהלות שלי .אני באמת לא אתיש פה את החברים בפרטים ומה באמת היה ומה באמת
היה נכון .מה אמת לאמיתה ומה לא ,אבל אני כן מרשה לעצמי וכן אני אומרת לכם ,אני כן
מתכוונת להתייחס לדברים בכתב ולשלוח את זה כתוספת ,רק כדי לא להתיש אבל לשים את
הדברים אמת לאמיתה על השולחן .ולסיכומו של נושא ,כדי באמת לחתוך פה איזה עניין.
יעקב אדמוני ,אתה באמת השתתפת בוועדות ,אבל חבל שבסופו של יום אתה לא קראת את
זה .כי אם היית קורא את זה היית חוסך מאיתנו את האמירה ,האוטובוסים ריקים.
יעקב אדמוני – סגן ראש העיר :את זה לא קיבלתי.
שרי סלע – חברת מועצה :כולם קיבלו את החומר הזה.
יעקב אדמוני – סגן ראש העיר :אני לא קיבלתי.
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שרי סלע – חברת מועצה :כולם קיבלו .זה כבר יצא מאגף ההנדסה .לא ממני ,מאגף
ההנדסה .אני העליתי כאן נושאים רבים וכמו שנאמר כאן ,לכל אחד מהם משקל סגולי רב
בקביעת האיכות שאנחנו רוצים לתחבורה הציבורית לעתיד לבוא .לכל אחד ואחד מהם .יחד
עם זאת בגלל  ,והפעם אני אומרת מה שלא אמרתי קודם עם החדר טרנספורמציה ,אותו
שעון חול שהולך ואוזל לנו ואנחנו חייבים בתוך שבוע שבועיים להציג טיוטה של תכנית ,כדי
שבעוד שבועיים נהיה מוכנים עם טיוטה למשרד התחבורה ,אז מאותה סיבה אני אולי לא
אתעקש על הצבעה של קול קורא וחברת סקרים ומכרז לבחירה ,למרות שאני בטוחה שזה
הליך שהיה נכון ואני מאוד מצרה על כך שבאותה נקודת זמן שדיברתי על הקול קורא לא
הרמתם את הכפפה ולא לקחתם את זה ,כי זה מה שהיה נכון .ולגבי החברות מחו"ל ,מה
שאני אמרתי זה קול קורא כדי שנשמע על כל האופציות הקיימות .כדוגמא ,אמרתי ,אחד
המתכננים נעזר ביועץ חו"ל ,כדי שיפתח לנו דברים שאנחנו לא מכירים .כי תכנית אב
לתחבורה כמו שאנחנו רוצים ,אין כרגע בשום עיר אחרת .אבל אנחנו לא עיר כמו כל הערים,
אנחנו רוצים להיות מיוחדים .ולשאלתך ,סיגל ,או להערה שאת ציינת ,בגלל התהליך הזה
ובגלל שנבחרה חברה איך שנבחרה ובגלל שאריה פה הדגיש וחזר ,והוא גם אמר את זה
בוועדה ,דבר שהוציא את כולנו מכלינו ,שבעצם הם הזמינו תכנית אב לתחבורה ,והחלק של
התחבורה הציבורית הוא מזערי .זה מחזיר אותנו למה שקרה לפני  15שנה .תכננו 15,000
יחידות דיור בלי תכנית אב לתחבורה ציבורית .אנחנו חוזרים על אותה תקלה שוב ושוב .וזה
אסור היה שזה יקרה .אסור היה לחתום על כזה מכרז עם אמאב ובכל זאת חתמו .אז
להערתך האם התייחסו לתחבורה ירוקה ,לתחבורה מודרנית ,לתחבורה מתקדמת ,צר לי
לומר לך שאם זה הכיוון זה בכלל לא מוגדר במכרז .הבחינה של אמצעי התחבורה לא
מוגדרים שם בכלל .לדאבוני ולדאבונך .ולכן כדי לסכם,
(מדברים יחד)
שרי סלע – חברת מועצה :אני מבקשת לקדם עכשיו  3החלטות מאוד עקרוניות שמכילות
בתוכן את הדברים ,אני חושבת .א' הנושא של קול קורא לחברות הסעה להסעות תלמידים.
אין בזה בכלל ,אין מה לדחות את זה .יש דוגמאות,
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :את חייבת להביא מקדם ,שרי ,תקשיבי,
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שרי סלע – חברת מועצה :הוד השרון עשו את זה ,רמת השרון עשו את זה ,די ,אירית ,אנחנו
כבר שנה כל ישיבה דנים על זה .כבר החלטנו שוב ועוד פעם,
עופר בביוף – חבר מועצה :היא מעלה הצעת החלטה ,אנחנו סוברנים כחברי מועצה להחליט,
ואחר כך אתם כגוף מבצע צריכים לקדם החלטות .זה א'-ב'.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :בני חדד לא יהיה מסוגל לעשות את זה.
עופר בביוף – חבר מועצה :אז לא בני חדד ,נו באמת .אנחנו מנהלים את החיים שלנו בעיר
לפי בני חדד?
(מדברים יחד)
שרי סלע – חברת מועצה :הסעיף שאמרתי,
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :יש  15%לפחות של העירייה .במילים אחרות העירייה היא
המבטחת מול ההצעות,
שרי סלע – חברת מועצה :העירייה מבקשת תכנית ,אירית ,אני חושבת שאת פספסת נקודה
חשובה .הקול קורא ש אני מדברת עליו זה להזמין חברות לתת הצעה שלהן לניהול ההסעות.
הן לוקחות את האחריות .אבל ועד ההורים לא יעשה דבר כזה ,אני אישית לא אעשה את זה,
מנחם לא יעשה את זה ,זה תפקידה של הרשות המקומית .ולשאלתך ,סיגל ,זה לא אגף
החינוך .יש לנו עכשיו מדור תחבורה ציבורית ,שם הכתובת .הוא יכול להיעזר באנשי מקצוע,
הוא יכול ללמוד את הנושא .זו הכתובת וזה הכיוון .והנושא השני זה של תכנית המסלולים,
וכל מערכת ההיסעים ,בין אם הוועדה עכשיו הציבורית תתכנס או לא תתכנס ,אנחנו בהחלט
נכנסים לסד של זמן שאני לא יודעת גם אם יחזרו ,גם אם יהיה שיתוף פעולה עם הצוות
המקצועי ,אני לא יודעת ,אני אומרת מראש ,אם יהיה לנו את הזמן .יחד עם זאת כן חובה
להציג את תכנית ההיסעים ,בכל אופן תתכנס הוועדה ואחר כך למועצת העירייה ,לפני
שעובר למשרד התחבורה .זה תנאי שבלעדיו אי אפשר,
משתתף בדיון :אז מה את מעלה להצבעה? אני לא הבנתי.
(מדברים יחד)
שרי סלע – חברת מועצה :להציג את תכנית המסלולים ,תכנית למשרד התחבורה ,לוועדה.
והוועדה תמליץ למועצה לפני שעובר למשרד התחבורה .על זה אי אפשר,
עופר בביוף – חבר מועצה :אפשר לזמן לוועדה את חברי המועצה הנוספים שלא חברי ועדה
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לאותו אירוע ,אם לא תוכלי לכנס את מועצת העיר .חד וחלק.
שרי סלע – חברת מועצה :ולנושא התחבורה הציבורית בשבת ,אני משאירה את זה להחלטה
שלך האם להביא את זה לדיון מיוחד במועצת העירייה ,כהחלטה עקרונית אסטרטגית
שתיכנס אחר כך לתוך המכרז .אני באופן אישי ממליצה ,הוועדה המליצה,
יעקב אדמוני – סגן ראש העיר :איזה ועדה? היו שם  ,3אולי ,4
שרי סלע – חברת מועצה :מי שהגיע זה הוועדה.
יעקב אדמוני – סגן ראש העירייה :שניים התנגדו,
שרי סלע – חברת מועצה :אירית הודיעה,
יעקב אדמוני – סגן ראש העיר :סליחה ,בוועדה היינו  4בסוף .את והוא ואני ו,
שרי סלע – חברת מועצה :אתה יודע מה? המלצה שלי .בסדר?
(מדברים יחד)
יעקב אדמוני – סגן ראש העיר 2 :נגד  ,2אין שום ועדה.
משה סיני – ראש העיר :קודם כל להוריד את הכובע ,אני אומר לכם ,החבר'ה הצעירים
שהגיעו לכאן ויושבים ב 3-בלילה ,מראה עד כמה זה חשוב לכם .אני חושב שגם למדתם קצת
מה זה דמוקרטיה .ולמדתם גם קצת,
(מדברים יחד)
משה סיני – ראש העיר :אני באמת חושב שאתם רואים מזוויות הראייה של כל אחד ,כל
אחד מציג את הנקודות שלו .יש סרט ,שלא נהיה אבל זה רק בסרטים ,רצח מ 10-זוויות.
אתה זוכר את זה? הרצח מוצג מ 10-זוויות שכל אחד שראה את הרצח ,כל אחד ראה רצח
אחר .תמונה אחרת וכל אחד מפתח בזה שלו .אז אני לא מדבר על דברים כאלה .אבל מטבע
הדברים אנחנו אנשים שונים .לא כולנו נולדנו לאותם אבא ואמא ,כל אחד מאיתנו יש לו את
הרקע ,כל אחד רואה את הזווית שלו .לגיטימי .את האג'נדה שלו ,הכול בסדר .תמיד אני
שואל את עצמי בסופו של דבר מה המטרה .כבר אמרתי לכם ,המטרה שלנו שכל מי שיושב
פה יקדם את התחבורה הציבורית בעיר .זה הדבר המרכזי שלשמו התכנסנו בערב חגיגי זה,
ואנחנו מתחילים עוד מעט את הבוקר ,זה הדבר שלשמו הקמנו את הוועדה ,זה הדבר שלשמו
יושבים פה חברי מועצה ,מהקואליציה ,מהאופוזיציה ואנשי הדרג המקצועי שרוצים ,זה
בנפשם .ואני כבר אומר לכם שאני לא רוצה לעשות עכשיו ניתוח פוסט מורטום על מה היה
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ב 7-שנים האחרונות .אני תמיד אומר ,ניסינו ,עשינו ,יכול להיות שהיינו צרכים לעשות את
זה יותר טוב .אני לא נכנס מי ניהל את זה ,מי לא ניהל את זה ,איזה חברי מועצה היו
במעטפת האסטרטגית ,ומה הם ידעו ומה הם לא ידעו .חברים ,אנחנו היום בנקודת מצב
מסוימת ,מפה השאלה המרכזית היא איך מתקדמים הלאה .ולא עכשיו לעסוק בחלוקת
האשמות מי היה יותר טוב ומי היה פחות טוב .זה כל אחד יראה את זה מזווית הראייה שלו.
זה בסדר גמור .אני שואל את עצמי היום ,בנקודת הזמן הנוכחית ,שמה שנשאר לנו זה בדיוק
חודשיים ,אפילו פחות ,להגיש איזשהו מסמך מגובש תפור על אופניו ,מובנה ,כמה שיותר
מקצועי ,כמה שיותר בהיר ,כמה שיותר נכון ,למשרד התחבורה .זאת המטרה המרכזית כדי
שמשרד התחבורה יבין מה צרכי העיר .עם סקר כזה ,עם תכנית אחרת ,עם חברה כזאת,
מומחה כזה ,לא מעניין כרגע .בסופו של דבר המטרה המשותפת של כולם שיהיה מסמך אחד
שנסכים עליו ברובנו ,אי אפשר יהיה אולי להסכים על כל דבר ,שהמסמך הזה יועבר למשרד
הת חבורה ,ואחרי זה המהלך הבא צריך להפעיל את כל מה שאנחנו יודעים ויכולים לעשות
כדי להביא שמרבית הבקשות ימומשו .ב ,80%-ב ,50%-ב ,30%-מה שנוכל .זה המטרה
המרכזית לדעתי .זה מחייב אותנו ,אם אתם שואלים אותי ,לשים את כל משקעי העבר
מאחור .לחשוב אחרת .לבוא ולהגיד באמת שכולנו שותפים .ואנחנו לדעתי ,אם אנחנו נרצה
אנחנו כן נדע לנהל נכון את העבודה יחד עם התושבים ,יחד עם הוועדה ,למרות התקופה
שאני מסכים שהיא רגישה והיא קשה והיא מסובכת והיא מורכבת ואין לנו זמן ויש לנו זמן,
אבל אם זה נושא שחשוב לנו ,לכל אחד מאיתנו ,כל אחד קצת ימחל על כבודו ,קצת יסתכל
על זווית אחרת שהוא לא הסתכל עד היום וביחד נוכל לממש את המטרה הזאת .אבל זה
מחייב גם אותנו להבין שאנחנו צריכים להתמקד .שם המשחק זה התמקדות .כבר דיברתי
עם האנשים בעניין הזה .אם המטרה העיקרית זה להביא באמת לשינוי אסטרטגי של 12
שנה ,חבר'ה .אפשר להתווכח למה זה  12ולא  4ולא  .5אבל זה כנראה הנתון 12 .שנה שאנחנו
היום בחודשיים צריכים להפעיל את כל הראש החושב של כל אחד מאיתנו ,איך להגיע למצב
שבחודשיים האלה אנחנו ממוקדים כדי להביא את התוצאה שב 12-השנים הבאות יהיה לנו
יותר טוב אצלנו בעיר .יש תרחישים אופטימיים ויש תרחישים פסימיים ,הכול בסדר ,בואו
נעשה את הכול כדי שנגיע למטרה הזאת .ואני חושב שאם אתם שואלים אותי מה הצעדים
האופרטיביים שצריך לעשות עכשיו ,הצעד הראשון זה לחדש את פעילות הוועדה .אני קורא

218

פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מן המניין מס'  85/12מיום 12/8/2013

לחברים פה שיצטרפו חזרה ויגיעו לפעילות ויגיעו לעבודה ,כמו שאני אומר ,ויחדשו את
פעילות הוועדה ממחר בבוקר אם צריך .הדבר השני ,אני מבקש ,חברים ,אני לא רואה את
עצמי כבורר וכשופט .אתם מכירים גם את סגנון הניהול שלי ,זה לא ניהול שהתחיל מאתמול
בבוקר .לטוב ולרע אני נותן לאנשים לעבוד .אני לא לוקח שליטה ,אני סומך על אנשים ואני
סומך עליכם גם שתדעו לנהל את זה כמו שצריך .עכשיו אם תדעו לנהל ביניכם דיאלוג מובנה
ונכון ותשמעו אחד את השני ,אין לי שום ספק שהוועדה הזאת תתקדם .למה לא? יושבים
כאן מיטב האנשים ש 18.20( ...בעיה בהקלטה –לא שומעים עד דקה  )18.24לא טוב או כן
טוב ,אין לנו זמן כרגע לדברים האלה .אנחנו צריכים כמו שיש את הדגל האדום ממלחמת
ששת הימים ,נגמרה בששת הימים ,זה היה נוע-נוע-קדימה אז  18.35( ...בעיה בהקלטה של
כמה שניות) עם כל ה ...שיש פה לאנשים שאפשר לעשות את הדברים יותר טוב ומצוין
ומעולה ,בואו ת נועו כדי להשיג את המטרה הזאת .הדבר השלישי שאני בא ואומר ,כל
דבר אפשר במסגרת פעילות הוועדה ,לחשוב עליו ,ולדון עליו .כל דבר .אני לא פוסל פה שום
נושא .אני לא אומר שנקבל כרגע החלטה אבל בואו ,כל נושא שמישהו חושב שהוא ראוי,
ואני מדבר על המכרז עכשיו של הזה ,שראוי להעלות אותו .אם זה קו שירות כזה ואם זה
מוניות ואם זה צרכים כאלה ,תדברו עליו בשים שכל ,תחשבו עליו .כי גם אנחנו פה דיברנו,
אין כאן וטו על להעלות נושאים לסדר היום .אבל בואו תחשבו ,תבדקו את הצרכים ,תגיעו
לאיזו חשיבה משותפת ,תבואו ותגידו ,תשמעו ,יש פה דילמה .אנחנו חושבים שזה נכון אבל
זה בעיה מסובכת ,בואו נעשה חשיבה אחרת בנושא הזה .אני לא פוסל שום דבר .יש פה
צרכים ,יש פה ציבוריים שונים .יכול להיות שלא נצליח להגיע,
עופר בביוף – חבר מועצה :מה עמדתך?
משה סיני – ראש העיר :אז אני אומר,
עופר בביוף – חבר מועצה :מה עמדתך כראש עיר?
משה סיני – ראש העיר :עמדתי ,כמו שאמרתי גם בעבר ,עמדתי מאוד ברורה .אתם נתתם
לי את היכולת להחליט על שישי שבת .אני אומר לכם היום ,בנסיבות הקיימות של חודשיים
לפני בחירות ,אני חושב שזה יהיה קצת הזוי להגיע להחלטה כזאת האם אנחנו עכשיו
ה ולכים למהלך ששני דברים אני לא יודע ,אחד ,אני לא יודע בכלל אם זה אפשרי מבחינה
חוקית ,צריך לבדוק אותו,
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סיגל שיינמן – חברת מועצה :בואו נקבל החלטה שנבדוק.
משה סיני – ראש העיר :אני לא יודע ,אולי נתווכח פה עד מחר בבוקר ויסתבר שיבוא משרד
התחבורה ויגיד,
סיגל שיינמן – חברת מועצה :מוניות שירות,
משה סיני – ראש העיר :תנו לי לסיים .עם כל הכבוד ,אתם יכולים עד מחר בבוקר לבקש
את זה ,זה לא הפריבילגיה שלכם .כמו שעשו לתל אביב .תל אביב עשו רוח וצלצולים ,דנו
בזה כל כלי התקשורת,
סיגל שיינמן – חברת מועצה :זה תחבורה ציבורית ,זה לא על מוניות שירות .מוניות שירות
יש בתל אביב.
משה סיני – ראש העיר :אבל אני מדבר ,אתם לא שומעים אותי עד הסוף.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :אנחנו שומעים.
משה סיני  -ראש העיר :אז אני אומר ,זה דבר אחד .דבר שני ,מוניות שירות .תבואו ותעלו,
תגידו ,יש צורך ,אי ן צורך ,כן אפשר לפנות למשרד התחבורה ,נושא של בדיקה פרלימינרית
באיזה אזורים ,איפה אפשר לעשות .כי היום אין בעיה לבן אדם להזמין בכל שעה של היום,
סיגל שיינמן – חברת מועצה :זה לא אותו דבר .וזה יקר.
משה סיני – ראש העיר :רגע ,אני אומר לכם ,היום אין שום בעיה לבן אדם להרים טלפון
להזמין מונית ,אבל תבואו ותגידו ,חברים ,במסגרת החשיבה והבדיקה שעשינו והסקרים
שעשינו ,מסתבר אולי שיש צורך באיזה קו מסוים של מוניות .נעלה ,נשאל את משרד
התחבורה ,נבדוק אם זה אפשרי .נבדוק אם יש מפעיל שרווחי להפעיל את הדבר הזה .יכול
להיות שא ין דבר כזה .יכול להיות שאנחנו נבוא ונגיד ,אנחנו רוצים ,ואף אחד לא ירצה
להפעיל כי לא משתלם לו.
עופר בביוף – חבר מועצה :אבל אם זה נכנס למכר,
משה סיני – ראש העיר :המכרז הוא לאוטובוסים ,לא למוניות כרגע .אבל אני אומר ,כל
נושא ,אני בעד לדון ,לשים על השולחן ,לא לברוח משום נושא .לדון זה לא עולה לנו בשום
דבר .ולהציף נושאים לא צריך לפחד .גם פה ,לא צריך לפחד משום דבר.

מנחם :סיני ,ברמה הפרקטית ,תהיה החלטה של מליאת העיר או שאתה אומר שאתה
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סוברני לקבל את ההחלטה הזאת? זו החלטה שצריכה להתקבל חודש בערך מהיום.
משה סיני – ראש העיר :בסדר,
משתתף בדיון :על שבת אתה מדבר?
מנחם :כן .רק ברמה האינפורמטיבית ,חברת קווים רכשה את הזיכיון של קו המוניות שעבד.
עכשיו היא לא עושה את זה כי משרד התחבורה לא דורש ממנה לעשות את זה .עכשיו על
הקו הזה ,על הקו של  27אפשר להפעיל את המוניות מחר בבוקר .אם משרד התחבורה יגיד
לה לעשות את זה ,ידרוש את זה ממנה .עכשיו כדי שמשרד התחבורה יעשה את זה ,העירייה
צריכה להגיד לו תעשה את זה .בעצמו הוא לא יעשה את זה .אנחנו אחרי בירור של הדבר
הזה .אנחנו ביררנו את זה .מה שאני נותן לך זה פרטים אינפורמטיביים-
משה סיני – ראש העיר :אז תציפו את הנתונים,
מנחם :לא ,אלה הנתונים .השאלה אם אפשר כרגע לקבל פה החלטה שאומרת-
יעקב אדמוני – סגן ראש העיר :אי אפשר לקבל,
מנחם :סליחה רגע ,אדמוני ,הוועדה רצתה לדון בנושא הזה,
(מדברים יחד)
שרי סלע – חברת מועצה :זה היה בזימון.
משה סיני – ראש העיר :דקה ,חברים ,אני שם לכם את זה פה על השולחן .אני מבקש מכם,
תנו לי לשים את הדברים שלי ,מספיק עם כל זה .אני לא רוצה להיכנס עכשיו למי כתב מה
ומי אמר מה .אני יכול לקרוא לכם נספחים שיושבים פה היום חברי מועצה שהתחייבו בכל
מיני הסכמים לשמור על סטטוס קוו בשבת .בקדנציה הנוכחית .אני לא רוצה להתעסק עם
זה כרגע כי אני אביך אותם.
משתתף בדיון :מישהו אמר להם לא לנכוח הישיבה הזאת?
(מדברים יחד)
מנחם :אנחנו חיים את העניין הזה כבר שנתיים פלוס,
משתתף בדיון :סליחה ,נתנו לך להביע את העמדה שלך,
משה סיני – ראש העיר :מה שניתן לי ,גם החלטת המועצה בזמנו זה נוהל פריבילגיה ,אני
רוצה לתקן את זה פה ,רק למקומות מסחר .ולא לקווי אוטובוסים .אין לי פריבילגיה היום
להחליט בשם המועצה האם אני רוצה קו כזה ,סליחה ,אני רוצה לשים את הדברים על
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השולחן שלא יתפרשו אחרת ,שראש העיר יכול להחליט .הוא לא יכול להחליט .א' אני לא
יכול להחליט ,אין לי את הפריבילגיה להחליט .שתיים ,אני אומר ,כדי לא להביך את
החברים שנמצאים פה ,יש פה חברים שחברי המועצה שנוכחים פה ,לאו דווקא מהסיעות
הוותיקות ,חתמו שהם בעד הסטטוס קוו בשישי שבת ולא רוצים לשנות את זה .אני לא רוצה
לפתוח את זה כרגע כי אני לא רוצה עוד פעם לפתוח כאן ויכוחים ,כן אמרנו ,לא אמרנו ,אבל
יש פה ניירות בעניין הזה .אז בואו נוריד פרופיל בעניין .אני חושב שזה כן לגיטימי לדון בכל
נושא .לדון בכל נושא .תדונו בנושא הזה בוועדה .אני לא יכול לפסול לדון בנושא .תדונו
בנושא ,תבחנו ,תחשבו עליו ,תעשו איזושהי חשיבה בסוגיה הזאת ,תראו אם אפשר ליצור
אופציות חלופיות ,אולי לא ציבורי ,אולי משהו אחר .אולי המועצה תחשוב לנכון ללכת
לכיוון שכן ייתן מענה בימים ,בדרך אחרת ,אבל תדונו בעניין ,אני בעד דיון בכל דבר .אבל
א ני חושב שהמטרה המרכזית בסופו של דבר זה לחדש את פעילות הוועדה .לבוא בשיתוף
פעולה ,בתיאום,
שרי סלע – חברת מועצה :הוועדה עובדת ,היא רק צריכה,
מרגי עוזר – חברת מועצה :אבל מכל הנושאים ששרי העלתה אנחנו לא מצביעים לכלום?
שרי סלע – חברת מועצה :למה ,למה לא על הסעות?
(מדברים יחד)
משה סיני – ראש העיר :היא העלתה מלא נושאים,
עופר בביוף – חבר מועצה :היא צמצמה ל,3-
שרי סלע – חברת מועצה :צמצמתי,
משה סיני – ראש העיר :חברים ,אני רוצה ,אתם שואלים אותי ,אני חושב שהוועדה צריכה
להתמקד בנושא אחד .בנושא הזה של הכנת הסקר לקראת האתגר האסטרטגי של  12השנים
הבאות .כל נושא אחר,
עופר בביוף – חבר מועצה :הוועדה מתמקדת,
משה סיני – ראש העיר :סליחה ,כל נושא אחר אני חושב שכרגע צריך לשים אותו בצד.
עופר בביוף – חבר מועצה :אבל למה?

שרי סלע – חברת מועצה :אבל הסעות תלמידים זה תוצאה של עבודת ועדה ,לא לש שנה,
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של שנתיים וחצי.
משה סיני – ראש העיר :אי אפשר מצד אחד לבוא ולהגיד,
שרי סלע – חברת מועצה :זה לא כספים,
משה סיני – ראש העיר :חברים ,אי אפשר מצד אחד ,סליחה ,אי אפשר לבוא מצד
אחד להגיד שצריך עבודת מטה וצריך,
שרי סלע – חברת מועצה :אבל נעשתה עבודה.
משה סיני – ראש העיר :סליחה ,לא נעשתה אצלנו,
שרי סלע – חברת מועצה :לא נכון.
משה סיני – ראש העיר :אצלנו לא נעשתה שום עבודה מקצועית.
שרי סלע – חברת מועצה :לא נכון .המשאב היחידי זה פרסום המכרז,
שרי סלע – חברת מועצה :את רוצה שנרד מהסבסוד ,נרד מהסבסוד.
משתתף בדיון :החברה מנהלת –
שרי סלע – חברת מועצה :לא ,היא מנהלת את זה עבור עצמה .היא לוקחת לעצמה את
הרווח שלה .זה הקול קורא שיצא בהוד השרון.
משה סיני – ראש העיר :אני מציע ,הנחת העבודה ,גם בשיחות שלי עם שרי בעבר,
שהעירייה לא תוסיף כסף .אם הוועדה מוצאת לנכון,
שרי סלע – חברת מועצה :היא מצאה.
משה סיני – ראש העיר :סליחה ,תתכנסו עוד פעם ותדונו בזה ,בסדר?
(מדברים יחד)
משה סיני – ראש העיר :סליחה ,אני לא סיימתי .אם הוועדה ,תעשו כינוס ראשוני ,אם
הוועדה תמצא לנכון,
שרי סלע – חברת מועצה :אני יו"ר הוועדה ,הוועדה ב 8-9-מהפגישות שלה,
משה סיני – ראש העיר :סליחה ,תעשו עוד פגישה.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :בשביל מה עוד פגישה? שרי ,במקום לטחון מים את מוכנה
להעביר לאירית את המכרז הזה ,תורידו את ה ,15%-תעבירי את המכרז של הוד השרון,
שרי סלע – חברת מועצה :אבל למה,
(מדברים יחד)
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שרי סלע – חברת מועצה :העירייה תצא בקול קורא בתוך שבועיים ימים לחברות הסעה
להציע הצעתן להסעות תלמידים במימון ההורים ,נקודה .זה הקול קורא בהוד השרון.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :יפה ,מעולה,
משה סיני – ראש העיר :אז אנחנו ,כדי לסכם את הנושא ,אנחנו נסכם שני דברים .אחד,
פעילות הוועדה מתחדשת,
שרי סלע – חברת מועצה :היא לא הפסיקה לרגע.
מנחם :סליחה ,סיני ,אני לא יודע למה אתה מתכוון.
שרי סלע – חברת מועצה :היא לא הפסיקה לרגע .אני עובדת.
משתתף בדיון :הוא מתכוון שאתם תחזרו.
מנחם :אני לא מתכוון לחזור .אני לא יודע מה עם שרון ,יש עוד  4שצריך לשאול אותם.
שרון :אני חייבת להגיד לכם שאנחנו איבדנו אמון ביועץ המקצועי .ואנחנו חושבים שעד שזה
לא ישתנה אין טעם,
משה סיני – ראש העיר :אז שרון ,עם כל הכבוד ,יש גם קווים אדומים,
שרון :אין בעיה,
משה סיני – ראש העיר :אז אם זה קו אדום שלכם לפטר את היועץ המקצועי,
שרון :זה לא לפטר,
משה סיני – ראש העיר :סליחה ,אני חייב להיות ישר ,כן עם עצמי ,אני אומר לכם עם כל
הכבוד והסימפטיה ,ואתם לא חייבים להסכים .אני לא אתן לפטר יועץ מקצועי על ידי
תושבים .זה לא עובד ככה.
מנחם :אפרופו התלהמויות ברשת ,אז ראינו לאן זה הגיע .כל מה שצריך זה להפסיק
משה סיני – ראש העיר :סליחה,
מנחם :סיני.ITS UP TO YOU ,
משה סיני – ראש העיר ITS UP TO ME :ואני ההחלטה שלי ברורה לחלוטין .אני קורא
לכם לחזור ,אני חושב שאתם צריכים לחזור .אבל אני אומר מצד שני ,יש עקרונות שגם אני
צרי ך כראש עיר לעמוד עליהם ואני לא אתן לפטר פה אף גורם מקצועי על ידי תושב כזה או
אחר ,עם כל הכבוד שאני רוחש לתושבים .אז זה ,צריך לשים את זה על השולחן .זה העיקרון
שלי,
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אירית נתן – מנכ"לית העירייה :דרך אגב ,בזכותו החומר יהיה מוכן למכרז.
מרגי עוזר – חברת מועצה :אפשר יהיה לראות את החומר לפני שהוא?
משתתף בדיון :הוא יוצג לוועדה ותבואו לוועדה.
משה סיני – ראש העיר :תעשו מה שאתם רוצים ,תדברו איתו,
שרי סלע – חברת מועצה :אנחנו מיישרים קו גם בנושא העברת המסמכים ,נכון? מה אני
מבקשת ,את ההסכם על הכור האטומי? מכרז ל,
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :כל חברי המועצה,
שרי סלע – חברת מועצה :לא כל חברי המועצה ,סליחה ,מרגי בנושא שפע חשופה למסמכים
בשפע ,אני צריכה להיות חשופה למסמכים בנושא תחבורה ציבורית .זה מאוד פשוט .באמת,
לא ביקשתי לראות את תלוש המשכורת של אריה .את מונעת מהם לדבר איתי.
אירית נתן – מנכ"לית העירייה :לא ,לא .בואו לא נחזור אחורה ,אפשר לקדם את הנושא של
הסעות לבתי הספר?
שרי סלע – חברת מועצה :בואו נצביע ,העירייה תצא בקול קורא,
(מדברים יחד)
משה סיני – ראש העיר :את תעבירי ,אין שום בעיה ,תעבירי את החומר .אני לא רואה שום
בעיה ,אחרי שתעבירי את החומר ,החומר ייבחן תוך שבועיים ,בהנחה ,אם זה לא מחייב,
שרי סלע – חברת מועצה :שעות העבודה של עמית,
משתתף בדיון :עמית זה עמית,
משה סיני – ראש העיר :סליחה ,שעות עבודה אנחנו נדבר על שעות עבודה.
עופר בביוף – חבר מועצה :אז אנחנו רוצים תוך  3שבועות לצאת למכרז ,קול קורא.
משה סיני – ראש העיר :אז אנחנו נצא בקול קורא,
עופר בביוף – חבר מועצה :תוך  3שבועות מהיום.
משתתף בדיון :שהיא תעביר את זה ,אין שום בעיה.
משה סיני – ראש העיר :והדבר השני ,אנחנו מבקשים שהפעילות תתחדש,
עופר בביוף – חבר מועצה :היא התחדשה ,היא היתה תמיד,
שרי סלע – חברת מועצה :היא עובדת ,היא לא עצרה לרגע.
משה סיני – ראש העיר :אנחנו מבקשים מהתושבים שהחליטו לעזוב ,לחזור לעבודתם.
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(מדברים יחד)
שרי סלע – חברת מועצה :משה ,אני מבקשת שתוסיף לסיכום שבכל מקרה התכנית לא
תעבור למשרד התחבורה לפני ש,
(מדברים יחד)
סוף הישיבה-
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דף ריכוז החלטות
החלטה מס' 1
סעיף  2שבסדר היום :בחירת ועדת בחירות ובחירת יו"ר לוועדה.
בחירת יו"ר וועדת בחירות
משה סיני  -בעד )7( :משה סיני ,יבגני מלמוד ,אמיר פוריאן ,מרגי עוזר ,סיגל שיינמן,
יעקב אדמוני ,נתנאל בן יוסף אחרק.
מיכל מלמד  -בעד )8( :רזיאל אחרק ,שרי סלע ,מיכאל מלמד ,עופר בביוף ,מתי יצחק,
ארנון בן עמרם ,משה בן טובים ,אבינועם טובים.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות מינוי מיכאל מלמד כיו"ר וועדת בחירות.
החלטה מס' :2
סעיף  2שבסדר היום :בחירת ועדת בחירות ובחירת יו"ר לוועדה.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד מינוי ארנון בן עמרם כמ"מ יו"ר
וועדת בחירות.
בעד )15( :משה סיני ,רזיאל אחרק ,יבגני מלמוד ,אמיר פוריאן ,מרגי עוזר ,סיגל שיינמן,
שרי סלע ,יעקב אד מוני ,מיכאל מלמד ,עופר בביוף ,מתי יצחק ,ארנון בן עמרם ,משה בן
טובים ,נתנאל בן יוסף אחרק ,אבינועם טובים.

החלטה מס' 3
הצעה להוספת נושא לסדר היום של חברי המועצה :עופר בביוף ושרי סלע
בנושא  :תוספת כ"א לסייעות לגני הילדים בשכבת גיל שלוש.
החלטה  :מליאת המועצה מא שרת מימון תוספת סייעות ,מעבר לסייעות של
משרד החינוך לכל אחד מגני הילדים בהם ילמדו בשנה"ל הבאה ילדים
בגילאי שלוש.
מימון הסייעות יבוא ע"ח אירועי התימנה או אם ימצא סעיף תקציבי חלופי
אחר ע"י גזבר העירייה .
בעד  ) 4 ( :רזיאל אחרק ,שרי סלע ,מיכאל מלמד ,עופר בביוף.
נגד  ) 1 ( :ארנון בן עמרם.
נמנע  ) 1 ( :משה בן טובים.
לא משתתפים בהצבעה  ) 9 ( :משה סיני ,יבגני מלמוד ,אמיר פוריאן ,מרגי
עוזר ,סיגל שיינמן ,יעקב אדמוני ,מתי יצחק ,נתנאל בן יוסף אחרק,
אבינועם טובים.
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החלטה מס' :4
סעיף  5שבסדר היום :אישור התקשרות בחוזי הס עות תלמידים ללא מכרז עפ"י
סעיף  22ח' לתקנות העיריות בענייני מכרזים במסלולים בהם לא נקבעה
הצעה זוכה ,על מנת להבטיח קיום הסעות סדיר עם תחילת שנה"ל הקרובה
העומדת בפתח.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד התקשרות בחוזי הסעות תלמידים ללא מכרז
עפ"י סעיף  22ח' לתקנות העיריות בענייני מכרזים במסלולים בהם לא נקבעה הצעה זוכה,
על מנת להבטיח קיום הסעות סדיר עם תחילת שנה"ל הקרובה העומדת בפתח.
בעד ) 14( :משה סיני ,רזיאל אחרק ,יבגני מלמוד ,אמיר פוריאן ,מרגי עוזר ,סיגל שיינמן,
שרי סלע (בהסתייגות) ,יעקב אדמוני ,עופר בביוף ,מתי יצחק ,ארנון בן עמרם ,משה בן
טובים ,נתנאל בן יוסף אחרק ,אבינועם טובים.
יצא )1( :מיכאל מלמד.
החלטה מס' 5
סעיפים  8ו 11 -שבתוספת לסדר היום:
סעיף  : 8הקמת בית מורשת יהדות תימן על ידי עיריית ראש העין
א .העירייה תקדם את החלטתה משנת ( 2009החלטת מליאת מועצה מ יום
 4/5/2009פרטיכל מס'  ,) 9/12להקים בית מורשת ליהדות תימן לנצח נצחים,
לאחר פסיקת בית המשפט המחוזי בנושא.
ב .העירייה תקצה את כל המשאבים הנחוצים (הערכה כ  10 -מיליון )₪
ובכלל זה יוחל בתכנון המבנה במסגרת תב"ר של כ  1.7 -מיליון  ₪שאושר
בעבר.
ג .העירייה תקים וע דת היגוי בה יכללו אנשי רוח ,ספרות ,אמנות שתסייע
ותלווה את הקמת בית המורשת בתוך  24חודשים מהעברת מפתח הבניין על
פי פסיקת בית המשפט ,ותזמין את חברי עמותת המורשת להשתלב בוועדה
ציבורית זו .כאמור בהחלטה מ  , 4/5/2009 -משה בן טובים מתוקף היותו
מחזיק תיק התרבות העי רוני ,ירכז את הפעילות בנושא.
סעיף  :11דיון בבקשת  6חברי מועצה בנושא  :דיון מחודש
בעניין ההקצאה לעמותת "בית מורשת יהדות תימן" ע"ש ר' שלום שבזי
זצ"ל ראש העין מרח' שבזי  41ראש העין ,גוש  4272חלקה  141ומתן תוקף
להחלטת מועצת העיר מיום  13/4/2000והוחלט על הקצ את המבנה והשטח
הנ"ל .כמו כמן ,החלטה על ביטולה של ההחלטה מיום  4/5/2009בדבר ביטול
ההחלטה לעיל.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד כי מסירת המפתחות של בנין מורשת תימן
תהיה מיידית .החזרת מבנה המורשת ברחוב שבזי  41לחזקת עיריית ראש העין ,בהתאם
לפסיקת בית המשפט .כמו כן ,יוקם צוות ניהול משותף שווה בשווה בין העירייה לעמותה,
כאשר חברי העמותה מתנדבים בצוות זה  .המוצגים נשארים במבנה בבעלות משותפת.
בעד ) 13( :משה סיני ,רזיאל אחרק ,אמיר פוריאן ,מרגי עוזר ,סיגל שיינמן ,שרי סלע ,יעקב
אדמוני ,מיכאל מלמד ,עופר בביוף ,מתי יצחק ,ארנון בן עמרם ,משה בן טובים ,אבינועם
טובים.
יצאו )2( :יבגני מלמוד ,נתנאל בן יוסף אחרק.
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החלטה מס' 6
סעיף  4א' שבסדר היום :אישור תב"ר מס'  1436עבור עוז לתמורה תיכון בגין ,ע"ס
 ₪ 632,500במימון משרד החינוך.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד תב"ר מס'  1436עבור עוז לתמורה תיכון
בגין ,ע"ס  ₪ 632,500במימון משרד החינוך .
בעד  ) 11 ( :משה סיני ,רזיאל אחרק ,אמיר פוריאן ,מרגי עוזר ,סיגל שיינמן,
שרי סלע ,יעקב אדמוני ,עופר בביוף ,מתי יצחק ,ארנון בן עמרם ,נתנאל בן
יוסף אחרק.
יצאו  ) 4 ( :יבגני מלמוד ,מיכאל מלמד ,משה בן טובים ,אבינועם טובים.

החלטה מס' :7
סעיף  4ב' שבסדר היום :אישור תב"ר מס'  1214עבור סימון כבישים והתקני
בטיחות –  , 2013ע"ס  ₪ 50,000במימון משרד התחבורה ו ₪ 21,429 -
במימון עירייה ,סה"כ תקציב .₪ 71,429
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד תב"ר מס'  1214עבור סימון כבישים
והתקני בטיחות –  , 2013ע"ס  ₪ 50,000במימון משרד התחבורה ו 21,429 -
 ₪במימון עירייה ,סה"כ תקציב .₪ 71,429
בעד ) 11( :משה סיני ,רזיאל אחרק ,אמיר פוריאן ,מרגי עוזר ,סיגל שיינמן ,שרי סלע ,יעקב
אדמוני ,עופר בביוף ,מתי יצחק ,ארנו בן עמרם ,נתנאל בן יוסף אחרק.
יצאו ) 4( :יבגני מלמוד ,מיכאל מלמד ,משה בן טובים ,אבינועם טובים.
החלטה מס' 8
סעיף  7א' שבתוספת לסדר היום :אישור תב"ר מס'  1437עבור צביעת בתי ספר – רב
שנתי ,ע"ס  ₪ 1,500,000במימון עירייה.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד תב"ר מס'  1437עבור צביעת כל בתי ספר – רב
שנתי ,ע"ס  ₪ 1,500,000במימון עירייה.
בעד ) 11( :משה סיני ,רזיאל אחרק ,אמיר פוריאן ,מרגי עוזר ,סיגל שיינמן ,שרי סלע ,יעקב
אדמוני ,עופר בביוף ,מתי יצחק ,ארנון בן עמרם ,נתנאל בן יוסף אחרק.
יצאו )4( :יבגני מלמוד ,מיכאל מלמד ,משה בן טובים ,אבינועם טובים.
החלטה מס' :9
סעיף  7ב' שבתוספת לסדר היום :אישור הגדלת תב"ר מס'  1421עבור תכנון מבני חינוך
בשכונות החדשות ,ע"ס  ₪ 1,525,000במימון משרד החינוך וכ ₪ 4,600,000 -במימון
עירייה (תקציב קודם  ₪ 400,000תקציב מעודכן .)₪ 6,525,000
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד הגדלת תב"ר מס'  1421עבור תכנון מבני חינוך
בשכונות החדשות ,ע"ס  ₪ 1,525,000במימון משרד החינוך וכ ₪ 4,600,000 -במימון
עירייה (תקציב קודם  ₪ 400,000תקציב מעודכן .)₪ 6,525,000
בעד )11( :משה סיני ,רזיאל אחרק ,אמיר פוריאן ,מרגי עוזר ,סיגל שיינמן ,שרי סלע ,יעקב
אדמוני ,עופר בביוף ,מתי יצחק ,ארנון בן עמרם ,נתנאל בן יוסף אחרק.
יצאו ) 4( :יבגני מלמוד ,מיכאל מלמד ,משה בן טובים ,אבינועם טובים.
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החלטה מס' 10
סעיף  10שבתוספת לסדר היום :אישור חוזה למתן זכות חזקה ושימוש בלעדיים
למטרת התקנת אחזקת והפעלת מ תקני טרנספורמציה לאספקת חשמל
לחברת החשמל לישראל בע"מ ,לשכונת פסגת טל.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות חוזה למתן זכות חזקה ושימוש בלעדיים
למטרת התקנת אחזקה והפעלת מתקני טרנספורמציה לאספקת חשמל לחברת החשמל
לישראל בע"מ ,לשכנות פסגת טל.
בעד )8( :משה סיני ,רזיאל אחרק ,אמיר פוריאן ,מרגי עוזר ,סיגל שיינמן ,יעקב אדמוני,
ארנון בן עמרם ,נתנאל בן יוסף אחרק.
נמנעים )2( :שרי סלע ,עופר בביוף
יצאו ) 5( :יבגני מלמוד ,מיכאל מלמד ,מתי יצחק ,משה בן טובים ,אבינועם טובים.

החלטה מס' 11
סעיף  9שבתוספת לסדר היום :אישור תבחינים למתן תמיכות לשנת . 2014
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את התבחינים למתן תמיכות לשנת .2014
בעד ) 10( :משה סיני ,רזיאל אחרק ,אמיר פוריאן ,מרגי עוזר ,סיגל שיינמן ,שרי סלע ,יעקב
אדמוני ,עופר בביוף ,ארנון בן עמרם ,נתנאל בן יוסף אחרק.
יצאו )5( :יבגני מלמוד ,מיכאל מלמד ,מתי יצחק ,משה בן טובים ,אבינועם טובים.

_____________________
משה סיני
ראש העיר

_____________________
אירית נתן
מנכ"לית העירייה
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