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סדר היום:
בקשה להוספת נושא לסדר היום של חברי המועצה אביבה שקד ,משה סיני
ועוזי אשואל בנושא :עצירת פעילות אישורי בניה חריגים בתכנית רנ.10 -
 .1אישור המלצת וועדת הקצאות למתן זכות שימוש לעמותת "הסתדרות הנוער העובד
והלומד ליד הסתדרות העובדים הכללית החדשה" ,ע"ר מס'  580297075להפעלת מבנה
ברחוב נווה אפיקים  1בראש העין ,גוש  5495ח"ח  28מגרש  1005בהתאם להסכם
הקצאה המצ"ב כנספח א'.
 .2אישור ה מלצת וועדת הקצאות למתן זכות שימוש לעמותת "ארגון מפעלי הצלה וחסד
ורפואה ומזור" ,ע"ר מס'  58046996לעשיית שימוש במקלט ברחוב כרמל  1בראש העין,
הידוע כגוש  5490ח"ח  312מגרש  ,2046מקלט מס'  30למטרת פעילות העמותה בהתאם
להסכם הרשות המצ"ב כנספח א'.
 .3אישור מינוי רחלי דוד כדירקטורית נציגת ציבור של מרכז קהילתי בראש העין ע"ש
קימרנלינג בע"מ ,כפוף לאישור הוועדה לבדיקת מינויים של דירקטורים לתאגידים
עירוניים.
 .4מתחם :E
א .הצגת מכרז תשתיות ופיתוח לשכונת ( Eלאור בקשת חברי המועצה משה סיני ואביבה שקד)
ב .אישור הגדלת תב"ר מס'  1277עבור פיתוח מתחם  ,Eע"ס  ₪ 45,069,239במימון
משרד הבינוי והשיכון (תקציב קודם  ,₪ 88,447,004תקציב מעודכן
.)₪ 133,516,243
 .5הצגת מנהלת המתחמים החדשים (לאור בקשת חברי המועצה משה סיני ואביבה שקד)

 .6התייחסות ראש העיר לפניית חברי המועצה אלכס קפלונוביץ ועומר רצון בנושא עצירת
השווקים במתחמים החדשים.
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שלום בן משה ,ראש העיר :ערב טוב לכולם.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :טוב ,שלום לכולם .אנחנו פותחים את פרוטוקול מספר
 .67/13פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מן המניין מיום  5.12.16בשעה  .18:40נוכחים:
שלום בן משה?
שלום בן משה ,ראש העיר :כן.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :בנגה?
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :כן.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :מיכאל?
מיכאל מלמד ,סג ראש העיר :כן.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אדמוני?
יעקב אדמוני ,חבר מועצה :כן.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אבטליון?
אבטליון בצלאלי ,חבר מועצה :כן.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :סיגל?
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :כן.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :עומר שכטר?
עומר שכטר ,חבר מועצה :כן.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :רזי?
רזיאל אחרק ,חברת מועצה :כן.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :עדי אביני?
עדי אביני ,חבר מועצה :כן.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :משה סיני?
משה סיני ,חבר מועצה :כן.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :עומר רצון? תגיד כן.
עומר רצון ,חבר מועצה :אני אמרתי כן ,גם בבחירות.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אביבה?
אביבה שקד ,חברת מועצה :כן.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אלכס?
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אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :כן גדול ,כן.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :חנוך עוז? חנוך לא נמצא .עוזי אשוואל?
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :כן.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :נמצאים עוד שלמה שילה מנכ"ל העירייה ,עורכת דין
פרומה פורת ומשה כהן .אנחנו ממשיכים עם סדר היום .הנושא הראשון זה אישור המלצת,
שלום בן משה ,ראש העיר :דקה ,אני רוצה לפתוח בעדכון קצר שככה ישמח קצת את
הלבבות שלנו וייתן לנו את התחושה הטובה .מתקיים אצלנו מאז אתמול גיוס יוצא מן
הכלל של הורים ובני נוער ,זה נקרא חיים לאלון ,זה ילד שהוא בן לאבא ממושב ישרש שיש
לו מחלה בלתי ניתנת לריפוי ,מחלת שרירים,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :דושן.
שלום בן משה ,ראש העיר :מחלת דושן ,וההתגייסות זה כבר שנה שנייה או שלישית של
בתי הספר וילדים ומבוגרים ,להכנת אלפי ,אלפי,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :משלוחי מנות לפורים.
שלום בן משה ,ראש העיר :משלוחי מנות ,באמת משהו יוצא מן הכלל .זה באמת ,יש לנו
נוער מצוין שמתנדב ואנשים מבוגרים וזה כמובן לתפארת העיר שלנו.
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :משלוחי מנות למי?
שלום בן משה ,ראש העיר :לכל מיני הילדים,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :לא ,לא ,זה למחקר ,זה למחקר .יש עמותה חיים לאלון,
שלום בן משה ,ראש העיר :כן.
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :שכל ההכנסות שלה הולכות למחקר עבור מחלת הדושן.
שלום בן משה ,ראש העיר :עבור המחלה הזאת ,כן.
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :לפני שלוש שנים במקרה התחברנו למשפחה ועשינו כאן
באמת ,כן ,בעיר ,הם ממושב ישרש,
שלום בן משה ,ראש העיר :הם ממושב ישרש.
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :ושנה שעברה היו ,אספו את המשלוחי מנות ,ארזו את
המשלוחי מנות שתי חטיבות הביניים ,ארזו  6אלפים,
עומר שכטר ,חבר מועצה :זה מועצת נוער.
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סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :לא ,בשנה שעברה  6אלפים משלוחים והשנה עכשיו 24
אלף משלוחים נארזו פה בעיר והמשפחה פשוט התאהבה בעיר.
משתתף בדיון :למי זה הולך?
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :למחקר .למחלת דושן .הילד הוא ילד בן .7
משתתף בדיון :המשלוח?
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :אה ,הם אחר כך מוכרים את זה .הם מוכרים את זה וכל
ההכנסות,
שלום בן משה ,ראש העיר :והכסף שיוצא,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :הולך למחקר.
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :דקה ,דקה ,דבר שני ,דבר שני ,היום ,דבר שני ,היום קיבלנו,
היום קיבלנו עבור ארגון שנקרא  ...שבו מתנדבים שהם ,בוגרת ,חונכת אם צעירה וקיבלנו
פרס יח ד עם עוד שש רשויות בארץ ,זה נקרא מגן שר העבודה והרווחה והשירותים
החברתיים ,על הפעולה של ההתנדבות הזאת .זה היה בכנסת .אני אומר לכם שאם הייתם
מגיעים לכנסת ושומעים איזה פעילויות של התנדבות נעשות בארץ שלנו ,במגוון רחב של
דברים ,זה בהחלט ,בהחלט ,כמו זה עכשיו כרגע לתפארת מדינת ישראל .לא רק לתפארת
ראש העין .אז זהו ,יש דברים יפים מאוד שנעשים אצלנו במדינה ובעיר ,ועכשיו נמשיך לסדר
היום ,בבקשה.
בקשה להוספת נושא לסדר היום של חברי המועצה אביבה שקד ,משה סיני ועוזי אשוואל
בנושאים:
א .עצירת פעילות אישורי בניה חריגים בתכנית רנ10-
ב .צילום ושידור ישיר של ישיבות המועצה________________________________
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :טוב ,הנושא הראשון זה אישור המלצת ועדת הקצאות
למתן זכות שימוש לעמותת,
משה סיני ,חבר מועצה :זה לא מופיע בסדר היום.
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :מופיע בסעיף ראשון.
משה סיני ,חבר מועצה :נכון ,הנושא של פתיחת ישיבות המועצה לתקשורת.
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אביבה שקד ,חברת מועצה :ו-רנ ,10-שני נושאים.
שלום בן משה ,ראש העיר :תראו ,אתם כבר ראיתם פעם אחת את הסוגיה הזאת.
אביבה שקד ,חברת מועצה :זה סוגיה חדשה ראש העיר.
שלום בן משה ,ראש העיר :הסוגיה הזאת,
אביבה שקד ,חברת מועצה :יש קודם כל הצעה לסדר היום,
משה סיני ,חבר מועצה :יש הצעה לסדר,
(מדברים יחד)
משה סיני ,חבר מועצה :אני אשמח אם אתה תאפשר לי לקרוא את ההצעה שלנו.
אביבה שקד ,חברת מועצה :שתי הצעות.
משה סיני ,חבר מועצה :הצעה ראשונה זה צילום ושידור ישיר,
שלום בן משה ,ראש העיר :אני קראתי ,קראתי.
משה סיני ,חבר מועצה :לא ,לא יודעים ,האנשים פה לא יודעים.
שלום בן משה ,ראש העיר :אני קיבלתי.
משה סיני ,חבר מועצה :אתה קיבלת אבל הנה סיגל לא יודעת .צילום ושידור ישיר של
ישיבות מועצת העיר הצעה לסדר .הבקשה ,הינך מתבקש להעלות את ההצעה על סדר היום
של הישיבה .הרקע הוא מאוד קצר .רשויות מקומיות רבות מעבירות בשידור ישיר את
ישיבות מועצת העיר באתר האינטרנט העירוני ,ומאפשרות לצלם את ישיבות המועצה.
עיריית ראש העין לא קידמה מהלך כזה ,בעוד פסטיבלים ואירועים מועברים כן בשידור
ישיר בהוצאה של מאות אלפי שקלים .השקיפות העירונית מהווה חלק מניהול תקין
במיוחד כשהיא ניצבת על פרשת דרכים בנושאים רבים  ..אחרי הנושאים העולים על סדר
היום ולכן שידור הישיבות באופן ישיר באתר האינטרנט  ..העברת עמדות הרשות המקומית
לצד  ,..הצעת ההחלטה קובעת שמועצת העיר א' מאפשרת להעביר בשידור ישיר את ישיבות
המועצה ומנחה להקצות תקציב הולם לכך החל משנת התקציב הקרובה  ,2017זה לא הרבה
כסף .ב' מאפשרת לתושבי העיר ולכל אזרח אחר לצלם את ישיבות המועצה .אנחנו מבקשים
להעלות את זה לסדר היום להצבעה.
שלום בן משה ,ראש העיר :אנחנו שמענו את זה,
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :לא צריך הצבעה .אתה יכול להסכים אגב,
שלום בן משה ,ראש העיר :תרשה לי,
עוזי אשוואל ,חבר מועצה... :
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אביבה שקד ,חברת מועצה :לא להצביע?
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :כן ,הוא יכול לאשר את זה.
עדי אביני ,חבר מועצה :אולי הוא יאשר ואנחנו לא רוצים.
שלום בן משה ,ראש העיר :תרשה לי ,תרשה לי,
אבטליון בצלאלי ,חבר מועצה :הבעיה שיעלו את זה בשבת ,בשידורי שבת.
שלום בן משה ,ראש העיר :קודם כל ,קודם כל דרך אגב הנושא הזה,
אבטליון בצלאלי ,חבר מועצה :יהיה לזה תקדים ואנחנו נתנגד לזה?
שלום בן משה ,ראש העיר :קודם כל העניין הזה דרך אגב,
אבטליון בצלאלי ,חבר מועצה :מצלמים אותך בשבת.
שלום בן משה ,ראש העיר :כבר הועלה פעם אחת על ידי עומר ואלכס.
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :פעמיים.
שלום בן משה ,ראש העיר :אנחנו נדון בזה בהנהלה ואני מציע שלא נדון בזה עכשיו.
משה סיני ,חבר מועצה :אנחנו מבקשים להעלות את זה להצבעה.
שלום בן משה ,ראש העיר :יש לזה השלכות תקציביות ,השלכות נוספות .אגב ,כשאתה
אומר יש הרבה רשויות,
משה סיני ,חבר מועצה :כן.
שלום בן משה ,ראש העיר :אני אגיד לך בקיצור ,תפסיק עם ה"הרבה" .בדקתי ,אין הרבה.
משה סיני ,חבר מועצה :כן.
שלום בן משה ,ראש העיר :יש לזה השלכות נוספות ולכן לא צריך לעשות מזה הרבה.
משה סיני ,חבר מועצה :שלום ,אבל אני,
שלום בן משה ,ראש העיר :דקה ,דקה ,לכן ,לכן,
עומר רצון ,חבר מועצה :אני אגיד לך מה אני רוצה.
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :אגב שלום ,אתה יכול להסכים ,אין בזה בעיה.
משה סיני ,חבר מועצה :לא ,הוא לא מסכים .תעלו את זה להצבעה.
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :עוזי ,עוזי,
עומר רצון ,חבר מועצה :שלום ,עכשיו על זה תקום מדינת ישראל,
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :שמענו.
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עומר רצון ,חבר מועצה :אבל בוא ,שלום ,אני חושב שראוי ,אני שמח גם שהאופוזיציה או
לא משנה מי מעלה את הנושא הזה .את הנושא הזה כבר העלינו אותו כבר לפני מספר
חודשים.
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :פעמיים.
עומר רצון ,חבר מועצה :יש כלי לאופוזיציה שהיא יכולה להביא את זה למליאה ,גם אם
אנחנו דנים בנושא אחר.
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :היא לא יכולה להביא את זה למליאה.
עומר רצון ,חבר מועצה :היא יכולה להביא את זה למליאה לדיון.
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :זאת הצעה לסדר.
שלום בן משה ,ראש העיר :זה הצעה לסדר.
עומר רצון ,חבר מועצה :לזה אני מתכוון.
שלום בן משה ,ראש העיר :עומר,
עומר רצון ,חבר מועצה :חבר'ה,
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :בסדר ,שמענו ,יהיו דברים שיהיו בהנהלה ,נדבר על זה.
עומר רצון ,חבר מועצה :מה שאני אומר,
שלום בן משה ,ראש העיר :נדון בהנהלה בעניין הזה.
עומר רצון ,חבר מועצה :צריך לדון בהנהלה ,בדיוק,
שלום בן משה ,ראש העיר :כן.
עומר רצון ,חבר מועצה :ואם כן ,להביא את זה שוב למליאה.
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :במליאה נדבר.
אביבה שקד ,חברת מועצה :אני מציעה להעלות את זה להצבעה.
(מדברים יחד)
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :להעלות למה?
משה סיני ,חבר מועצה :נדון בזה בישיבה היום.
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :נדון עכשיו בישיבה? אבל אין לנו נתונים.
משה סיני ,חבר מועצה :אני אביא לך את הנתונים .אני הכנתי את הנתונים ,באיזה רשויות,
כמה זה עולה ,כל הדברים האלה,
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :תעלה להצבעה.
משה סיני ,חבר מועצה :אני מוכן להציג אותם .אני רוצה להעלות את זה לדיון .זה לדיון.

9

פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מן המניין מס'  67/13מיום 5/12/2016

מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :דיון אתה לא יכול.
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :רגע ,זה לדיון בלי קבלת ...
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :סיני ,סיני,
משה סיני ,חבר מועצה :נשאר רק לדון בזה.
שלום בן משה ,ראש העיר :שמענו .מה ההצעה השנייה? מה ההצעה השנייה לסדר?
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :ההצעה השניה אין עליה ויכוח ,היא פשוט כבר רשומה ,בקשות
והוספות נושאים לסדר היום של חברי המועצה אביבה שקד ,משה סיני ועוזי אשוואל בנושא
עצירת אישור הבנייה החריגים בתוכנית רנ.10-
אביבה שקד ,חברת מועצה :עד שלא תוגש תוכנית.
עומר רצון ,חבר מועצה :שלום ,אתה יודע ,אני מופתע מהנושאים .אני אגיד לך את האמת.
אני מאוד מופתע מהנושאים .זה נושאים שעולים ,נושאים שעולים ואתה יודע ,זה כבר הופך
להיות לקונספט ולשיטה קבועה ,שאנחנו מעלים את זה ואחרי שבועיים מביאים את זה
כהצעת אופוזיציה וזה בסדר ואני דווקא מתחבר ,אני שמח שיש גיבוי לדבר הזה ,כי זה
בהחלט נושאים חשובים שצריך לדבר איתם ,אבל כל אחד מציג את ההצעה,
עומר שכטר ,חבר מועצה :עומר יותר מזה ,יש נושאים שחברי הקואליציה מעלים ולא
באים פה לדיון.
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :עומר ,נדון בזה.
עומר רצון ,חבר מועצה :אני שמח על הרוח הגבית .אביבה ,אני שמח,
אביבה שקד ,חברת מועצה :מה אתה עושה עכשיו ,עכשיו אתה עוזר לו לא להכניס את זה.
זה מה שאתה עושה.
עומר רצון ,חבר מועצה :את כבר מנתחת מערכות.
אביבה שקד ,חברת מועצה :זה מה שאמרת.
(מדברים יחד)
רזיאל אחרק ,חברת מועצה :אבל אני מזכיר לך שעומר רצון הוא בקואליציה ,אל תכעסי
עליו.
אביבה שקד ,חברת מועצה :לא ,עומר רצון הוא באותה תפיסה  ...ועכשיו אתה עוזר לו.
שלום בן משה ,ראש העיר :עומר ,עומר רצון,
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אביבה שקד ,חברת מועצה :אתה עוזר לו לא להכניס את זה.
שלום בן משה ,ראש העיר :אביבה ,אביבה,
עומר רצון ,חבר מועצה :כל אחד ודרכי הפעולה שלו.
שלום בן משה ,ראש העיר :אביבה,
עומר רצון ,חבר מועצה :כל אחד ודרכי הפעולה שלו.
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :אגב ,זאת דרך פעולה שהמחוקק אפשר לחברי מועצת העיר כדי
לא לתת לרוב ,קרי ראש העיר וחבר רעיו להשתלט על המיעוט .זה בגדול .זה כוונת
המחוקק.
(מדברים יחד)
משה סיני ,חבר מועצה :רזי ,רזי ,מה יש לדון בזה בהנהלה? מה יש לדון בזה?
שלום בן משה ,ראש העיר :רבותיי,
רזיאל אחרק ,חברת מועצה :סיני ,סיני ,הדברים האלה ...
משה סיני ,חבר מועצה :במשך שנתיים אמרתי לך משהו?
רזיאל אחרק ,חברת מועצה :ראוי,
משה סיני ,חבר מועצה :עזוב ,לא דנתי בהנהלה? לא דנתי בהנהלה ולא בקואליציה?
שילמת וזהו.
רזיאל אחרק ,חברת מועצה :קודם כל ,קודם כל זה לא,
עומר רצון ,חבר מועצה :אני אומר אמירה שלא יובן אחרת .אני בעד ואני אשמח שיצלמו
אותנו.
שלום בן משה ,ראש העיר :בסדר גמור.
עומר רצון ,חבר מועצה :אין לנו פה תקשורת תומכת.
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :גם אנחנו.
עומר רצון ,חבר מועצה :אנחנו אין לנו תמיד תקשורת תומכת .נשמח שיצלמו.
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :טוב.
עומר רצון ,חבר מועצה :אנחנו מרוצים מהמראה שלנו.
(מדברים יחד)
עומר רצון ,חבר מועצה :מי בעד לדון בהנהלה?
משה סיני ,חבר מועצה :מה יש לדון בהנהלה?
(מדברים יחד)
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משה סיני ,חבר מועצה :מה זה הנהלה?
עדי אביני ,חבר מועצה :הוא לא שומע כלום.
משה סיני ,חבר מועצה :טוב ,תעלו את זה להצבעה.
רזיאל אחרק ,חברת מועצה :לא ,אני אגיד לך משהו.
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :אני לא מוכן להצטלם בלי איפור .אני אומר לכם.
שלום בן משה ,ראש העיר :סליחה רגע,
רזיאל אחרק ,חברת מועצה :בכל מקרה ,אם תרצו לעשות פה צילומים ,אנחנו נדרוש ביגוד,
איפור.
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :איפור.
רזיאל אחרק ,חברת מועצה :חבר'ה ,זה לא מובן מאליו .פה אנחנו באים איך שאנחנו
רוצים ,כיף לנו .אנחנו כחברי מועצה נצטרך גם ביגוד.
(מדברים יחד)
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :חברים ,בנושא ,בנושא הצעות לסדר היום של האופוזיציה.
אנחנו מעלים את ההצעה של ראש העיר ,מעלים שתי הצעות.
שלום בן משה ,ראש העיר :נדון בהם בהנהלה ואחר כך נעלה את זה הלאה .הלאה.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :מעלה ,מעלה את הצעת ראש העיר להעלות,
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :לא ,סליחה דקה ,דקה,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :לדון בהנהלה,
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :מר המנכ"ל ,אדוני המנכ"ל ,גברת פרומה פה ,מה החוק אומר
לגבי תוספת לסדר היום? בואי תעזרי לנו.
שלום בן משה ,ראש העיר :כן.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :זה לא תוספת לסדר היום.
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :כתוב פה.
שלום בן משה ,ראש העיר :זה לא הצעה לסדר .זה לא תוספת.
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :פה כתוב ,תראי,
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :זה הצעה ,הצעה.
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :אני אראה לך.
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :הצעה לסדר היום.
אבטליון בצלאלי ,חבר מועצה :תוספת צריכה להיות חתומה על ידי חמישה חברי מועצה.
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עוזי אשוואל ,חבר מועצה :בבקשה.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :אתה לא צריך להראות לי את זה ,יש לי את זה.
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :בבקשה.
שלום בן משה ,ראש העיר :עזוב כרגע ,עוזי ,עוזי ,שב בבקשה.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :זה ה ..המשפטי.
שלום בן משה ,ראש העיר :עוזי ,אתה מוכן לשבת בבקשה?
עדי אביני ,חבר מועצה :עוזי ,תשב איתה מחר ותסביר לה מה שהיא לא יודעת אבל לא
עכשיו באמצע הישיבה.
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :אני מסביר לה עכשיו באמצע הישיבה.
עדי אביני ,חבר מועצה :לא ,תכינו את הישיבה קודם.
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :עוזי ,כן ,הלאה בבקשה.
עומר רצון ,חבר מועצה :שלום ,אנחנו מבקשים לדון בהנהלה הקרובה.
שלום בן משה ,ראש העיר :נדון בהנהלה ,כן.
עומר רצון ,חבר מועצה :הקרובה.
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :מה ,מה היועצת המשפטית אומרת?
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :אם חבר מועצה שיש לו סעיף לסדר היום ,זה נקרא
הצעה לסדר ,או קיי? וזה מנוסח בסדר,
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :לא שומעים.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :וזה ברור בדיוק מה הכוונה ,אחרי שהנושאים הוצגו,
הנושא הוצ ג ,יש להעמיד להצבעה את ההצעה וניתן לקבל אחת מארבע ההחלטות .בסדר?
זה מעוגן אגב בתוספת השנייה שזה תקנון ישיבות המועצה לפקודת העיריות .אפשר
להחליט לא לכלול את זה בסדר היום ,אפשר להחליט להוסיף את הנושא לסדר היום
ולקיים דיון באותה ישיבה ,אפשר לכלול את הנושא בסדר היום של ישיבה אחרת ואפשר
להעביר את ההצעה לדיון בוועדה מוועדות המועצה ,זהו .עכשיו צריך לקיים הצבעה.
שלום בן משה ,ראש העיר :לא כוללים בסדר היום.
עדי אביני ,חבר מועצה :הנהלה זה וועדה?
שלום בן משה ,ראש העיר עזוב ,זה בהנהלה ,קודם כל נדון .זה לא ייכנס לסדר.
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עוזי אשוואל ,חבר מועצה :היא אמרה לאחר שהנושא הוצג בפני חברי המועצה .פרומה,
לאחר שהנושא הוצג בפני חברי המועצה.
רזיאל אחרק ,חברת מועצה :הוצג.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :הוצג.
שלום בן משה ,ראש העיר :הוא הוצג.
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :לא ,הוא הציג רק את התקשורת .את רנ 10-הוא לא הציג.
שלום בן משה ,ראש העיר :הוא הציג גם כן .הלאה.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :מצביעים עכשיו על התקשורת.
מר עוזי אשוואל ,חבר מועצה :על הנושא רנ 10-אנחנו נציג את זה.
שלום בן משה ,ראש העיר :אני מציע שנצביע על הכול ביחד.
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :לא.
משה סיני ,חבר מועצה :אתה חייב להציג.
שלום בן משה ,ראש העיר :אז תציג.
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :אני אציג את נושא רנ.10-
שלום בן משה ,ראש העיר :כן.
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :תוכנית רנ 10-המוכרת היא אושרה כמדומני בשנת  .97היא,
אריה אתה תתקן אותי אם אני טועה,
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :הוא לא היה פה ,הוא לא היה פה ,הוא לא זוכר.
(מדברים יחד)
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :לא ,לא ,זה לגבי משהו אחר.
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :זה צריך להיות במליאת הוועדה.
רזיאל אחרק ,חברת מועצה :שלום ,נותנים לנו עכשיו הצגה של  40דקות.
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :לא ביקשנו להעלות להצבעה .ביקשנו דיון.
שלום בן משה ,ראש העיר :הדיון יהיה במליאה ,לא כאן.
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :ברמה העקרונית ,לא ברמה ..
(מדברים יחד)
עומר שכטר ,חבר מועצה :אבל רגע ,למה הוויכוח ,פרומה ,רגע ,שנייה,
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :הוא יכול לדבר  ...היות ואנחנו מדברים על נושא
תכנון ,זה צריך להיות בישיבה של הוועדה המקומית לתכנון ובנייה.
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עומר רצון ,חבר מועצה :זה מה שדרשנו שלום.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :אומנם ההרכב הפרסונלי הוא זהה אבל זה ..
שלום בן משה ,ראש העיר :בבקשה.
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :עוזי ,עוזי ,עוזי,
עומר רצון ,חבר מועצה :שלום ,בדיון במליאה דיברנו ,אמרת שנעלה ,בוא נעלה את זה.
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :תוכנית רנ,10-
שלום בן משה ,ראש העיר :אני מניח שכולם מכירים את הנושא.
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :כל רחוב שבזי ,חלק מרחוב וולפסון וחצי כמעט מרחוב צה"ל.
התוכנית הזאת היא כוללת קומת מסחר לא כולה 17 ,אחוז מגודל הקרקע ועוד  5קומות
גבוהים .בשעתו לפני כשנתיים בערך היו פה בקשות לתוספת לסדר היום ,לתוספת קומות,
הקלות למיניהן ,ודירות ,אדוני ראש העיר ,אני מאוד מצפה שתקשיב.
שלום בן משה ,ראש העיר :מקשיב לך.
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :אתה אמור לקבל את ההחלטה.
שלום בן משה ,ראש העיר :מקשיב אליך הקשב היטב ,אבל אנחנו מכירים את רנ.10-
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :לא ,לא כולם מכירים.
שלום בן משה ,ראש העיר :כולם מכירים.
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :חברי המועצה כולם.
שלום בן משה ,ראש העיר :כולם מכירים.
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :אפילו אביבה יודעת מה זה.
שלום בן משה ,ראש העיר :בבקשה.
(מדברים יחד)
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :תציג בקצרה מה אתה רוצה.
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :בשעתו ,אדוני ראש העיר אמרת בדבריך ,הם מופיעים
בפרוטוקול ,לא בפרוטוקול הפיקטיבי שיוצא החוצה אלא לפרוטוקול המוקלט ,אמרת פה
גם לתושב תגידו תודה ,קיבלתם סוכריה ,לא מתכוון לתת לכם תוספת על רנ 10-המקורית.
לפתע פתאום החלטת לשנות פאזה ,שינית את דעתך ,אגב ,ועד היום אף אחד לא יודע למה.
מה הן הנסיבות שהביאו אותך לשנות את הדעות שלך והחלטת להגדיל ,לעבות מכל הצדדים
ולגובה דירות וכו' וכו' .מן הראוי שכאשר אתה מאשר תוכנית בניין שם ,זה משליך על כל

15

פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מן המניין מס'  67/13מיום 5/12/2016

רנ 10-רבתי .הווה אומר ,תוכנית נגזרת משטחי שצ"פ ,תשתיות וכו' .כאשר אתה מחליט
לעשות תוכנית כזאת והיא משליכה על כל תוכנית רנ ,10-אתה צריך להציג בפנינו אם כל
התשתיות אכן ראויות להכיל את רנ .. 10-בעתיד בתוכנית הפיצולים שהעירייה ,אומרים
שמטפלים ,אני לא יודע כמה ,אבל בנושא תוכנית הפיצולים .אני מציע ,אגב ,ראיתי באחד
הפרוטוקולים של ועדת המשנה שכתוב שם בהסתמך גם על תוכנית מתאר וכו' וכו',
העתידית המתהווה .תוכנית המתאר ,כל עוד היא לא אושרה ,היא צריכה להיות מאושרת
בוועדה המקומית ,אחרי כן בוועדה המחוזית ,וכל עוד היא לא אושרה ,היא בעצם עורבא
פרח .אי אפשר להסתמך עליה ,על אף שהיא כבר בשלבים מתקדמים .זאת אומרת אי אפשר
לקחת כרגע לומר ,לתכנן מבנה ציבור או תוכניות כאלה ואחרות שהובאו בתוכנית המתאר
החדשה ,כל עוד היא לא אושרה ,אי אפשר להסתמך עליה .אני מציע שלא לדון על שום
תוספת מתוכנית רנ 10-עד שקודם כל נבדוק ,עד שהתוכנית תאושר ,המתאר תאושר הן פה
והן בוועדה המחוזית ,ועד שתהייה תוכנית בינוי כוללת לכל תוכנית רנ 10-ולגובלים ,כי זה
משליך גם על הפיצולים .אני מבקש ממך להקים ועדה בראשות מהנדס העירייה שהוא מאוד
מוסמך ,להכין תוכנית ,להגיש לנו אותה אך ורק בכתב ,מלווה במסמכים ובהסברים כדי
שנחליט מה יהיה בגורלה של רנ ,10-אבל עד אז לא לאשר שום תוספת .אני מניח שאתה
נוסע מעת לעת בשבזי ואתה רואה את העומס ,כאשר רק  10אחוז מתוכנית רנ 10-יצאה
לביצוע ,אז אם אנחנו נדמיין את ה 100-אחוז ונדמיין עוד את ה 100-אחוז או  70אחוז
שאתה מתכוון להוסיף ,אנחנו בעצם נימצא פה באיזשהו כלוב שלא נוכל לצאת מהחניונים.
הצעתי אדוני ראש העיר ,מה דעתך להקים ועדה ,יהיה פה גם נציג מטעם האופוזיציה על
מנת שתהייה שקיפות ,בראשה יעמוד,
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :אבל זה דיון למליאה.
(מדברים יחד)
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :לא ,למה לוועדה .אתה לא יכול בוועדה להחליט.
שלום בן משה ,ראש העיר :בוודאי שלא.
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :היא אמרה ,היא אמרה במפורש תוספת לסדר היום ,חלק
מההצעות להקים ועדה .פרומה ,אני מצטט אותך.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :טוב ,אנחנו מעלים,
משה סיני ,חבר מועצה :פרומה ,שאלה משפטית לפני ההצבעה .כל הרעיון ההזוי הזה
לדעתי להעביר לוועדה הצעות לסדר ,מה זאת אומרת? הוועדה עכשיו יכולה לעבוד  10שנים

16

פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מן המניין מס'  67/13מיום 5/12/2016

עד שהיא תקבל החלטה או שיש איזשהו זמן מוגבל ,למשל אם מעבירים את זה להנהלה,
ההנהלה צריכה לבוא עם מסקנות אחרי חודשיים ,אחרי שלושה חודשים ,אחרי  30יום ,או
שעכשיו ההנהלה תדון בזה עד סוף הקדנציה והלכה ההצעה לסדר .מה את אומרת?
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :הנושא הזה לא מוסדר בתקנון.
משה סיני ,חבר מועצה :לא מוסדר בתקנון .זה פתוח .כלומר עכשיו הוועדה תמשיך
בעבודה עד נובמבר .2018
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :תקים ועדה ותתחם אותה לפרק זמן של חודשיים.
שלום בן משה ,ראש העיר :קודם כל ,עוזי ,עוזי,
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :כמו שעשו אצלך משה ,כמו שאצלך ,בתקופה שלך.
משה סיני ,חבר מועצה :לא ,לא ,בתקופה שלי סיימו ,אל תדאג.
שלום בן משה ,ראש העיר :עוזי,
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :בתקופה שלך בנו את אפרידר בכמויות מטורפות של יחידות
דיור .לא יכולים לזוז משם היום.
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :סיני ,בתקופה שלך את אפרידר בנו מכל הכיוונים,
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :וגם אי אפשר לזוז בשבזי בגלל זה.
שלום בן משה ,ראש העיר :דקה ,דקה ,א',
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :אגב ,גם בתקופתך בנו את אפרידר.
שלום בן משה ,ראש העיר :אל תפריע עכשיו .א' תקשיבו ,א' אתה מתפרץ לדלת פתוחה.
הנושא הזה כבר עלה על ידי עומר ואלכס ולכן הנושא הזה,
עוזי אשוואל ,חבר מועצה .. :עומר רצון ,מבסוטים?
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :לא ,נו,
עומר רצון ,חבר מועצה :עוזי ,לא ,לא ,אני רוצה משפט.
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :תפסיקו להעתיק מעומר ואלכס ,באמת.
עומר רצון ,חבר מועצה :בינתיים מי שמקדם את הנושא של רנ 10-זה חבר סיעתך .תגיד
שאתה פורש מהסיעה כי אתה לא מאמין בדרך.
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :כן ,מה ,הוא לא פה.
עומר רצון ,חבר מועצה :אתה ממש חוצפן ,נו באמת.
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :עומר ...
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מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :אתה צריך להחליט שאתה פורש ,פורש.
עומר רצון ,חבר מועצה :הוא סגן יושב ראש ,למה הוא לא אומר?
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :אתה מפריע,
עומר רצון ,חבר מועצה :יושב ראש הסיעה שלו לא אומר כלום .הוא יושב בסיעה ומדבר
הפוך ,נו באמת.
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :אתה גם עריק ונכנס למלכודת של ראש העיר.
שלום בן משה ,ראש העיר :עריק תגיד על עצמך ,לא על מישהו אחר.
(מדברים יחד)
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :ראש העיר עושה טריקים ,אל תיתן לו.
שלום בן משה ,ראש העיר :עומר ,אתה תגיד לו שיגיד את זה לעצמו ,לא לך.
עומר רצון ,חבר מועצה :מה?
שלום בן משה ,ראש העיר :הוא אמר לך איזה מילה גסה.
עומר רצון ,חבר מועצה :מה הוא אמר?
שלום בן משה ,ראש העיר :אני לא מוכן .אם מישהו אומר שאתה עריק,
עומר רצון ,חבר מועצה :לא נורא .מי שרוצה שיגיד מה שהוא רוצה.
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :אגב ,אתה עושה לעצמך ,אתה לקחת עריק ,נכון? בוא על
השולחן ,פה נפרוש את זה בשפה העממית .לקחת עריק.
שלום בן משה ,ראש העיר :אני מציע לא להיכנס להגדרות כי תיכף אני אגדיר מה אותה
עושה בעצמך.
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :ההגדרה הכי נכונה ,אתה יודע ,אומרים ,...
עומר רצון ,חבר מועצה :אמרת ,אמרת ,אמרת,
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :הנושא הוא רציני ,יש מליאה ונדון בזה ,בבקשה הלאה.
אביבה שקד ,חברת מועצה :באיזה מליאה?
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :לא ,לא ,לפני שתגיע למליאה ,תקים ועדה.
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :זה רציני,
אביבה שקד ,חברת מועצה :בשנה הבאה?
שלום בן משה ,ראש העיר :אני אחליט על זה.
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אביבה שקד ,חברת מועצה :אתה תחליט על זה מתי?
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :בבקשה ,הלאה.
משה סיני ,חבר מועצה :תודה רבה חבר'ה.
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :לאן אתה הולך?
משה סיני ,חבר מועצה :המינהלת לא חשובה,
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :בבקשה ,הוא רוצה למינהלת ,הוא מדבר על המינהלת.
עדי אביני ,חבר מועצה :אולי נדחה את כל הישיבה?
שלום בן משה ,ראש העיר :בבקשה ,הלאה.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :לגבי הצעת האופוזיציה להעלות,
שלום בן משה ,ראש העיר :דקה ,דקה ,דרך אגב ,רק ככה במשפט אחד ,אל תגיבי בבקשה.
מה שאמרת הוא לחלוטין לא מדויק ,מכיוון שלא התכוונו ,לא התכוונו להגדיל מעבר ,אמרנו
כל הגדלה זה רק בשינוי תב"ע מקומית ,שינוי תב"ע ,שינוי תב"ע,
עוזי אשוואל ,חבר מועצה ... :זה  70אחוז.
שלום בן משה ,ראש העיר :אל תפריע ,אל תפריע ,רגע אחד,
אביבה שקד ,חברת מועצה :אבל זה כבר הדיון.
שלום בן משה ,ראש העיר :אמרנו זה רק ,לא ,אני חייב כרגע לפרוטוקול להגיד.
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :זה יותר חמור,
שלום בן משה ,ראש העיר :רגע,
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :תוכנית נקודתית,
שלום בן משה ,ראש העיר :רגע,
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :ופה אתה משליך על כל תוכנית רנ.10-
שלום בן משה ,ראש העיר :אתה מפריע לי עכשיו .אתה מפריע עכשיו .אתה מפריע.
בבקשה ,הלאה.
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :אתה מפריע.
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שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :בהמשך לבקשת האופוזיציה להעלות את נושא צילום
הווידיאו החי ודיון ב-רנ 10-לסדר היום ,אני מעלה את הצעת ראש העיר לדון בנושאים
האלה קודם כל בהנהלה .שלום?
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :מי בהנהלה?
עומר רצון ,חבר מועצה :בהנהלה.
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :אנחנו לא חלק מההנהלה.
שלום בן משה ,ראש העיר :זה יורד מסדר יום.
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :אתה צריך לתת לנו סמכות למליאה ,לא להנהלה.
שלום בן משה ,ראש העיר :האלה.
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :פרומה?
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :שלום?
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :סליחה דקה ,בוא נשאל את היועצת המשפטית.
שלום בן משה ,ראש העיר :אין כרגע מה להגיד.
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :יש פה ניסוח ,אתה מנסח לא נכון משפטית .אתה צריך להגיד
מה החלטת בהקשר לכל ה ,..זה לא משהו ,...
(מדברים יחד)
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :המליאה היא סוברנית לקבל החלטה ,לא ההנהלה.
עומר שכטר ,חבר מועצה :הצעת ראש העיר היא להעביר את זה לדיון בהנהלה.
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :מה אתה רוצה ,זה יבוא למועצה.
עומר רצון ,חבר מועצה :או שיבוא למועצה או שלא.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :או שמחליטים לא לדון או שמחליטים להעביר
לוועדה,
אביבה שקד ,חברת מועצה :אבל במקום זה הוא בוחר להעלות הצעה,
שלום בן משה ,ראש העיר :אנחנו לא דנים בזה עכשיו ,הלאה .זאת ההצעה.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :אז ההצעה בסדר ,בואו תחליטו ....
(מדברים יחד)
אביבה שקד ,חברת מועצה :סליחה ,לא מקבלים החלטה ככה .ראש העיר ,זה לא שכונה.
יש הצבעה .מה זה הדבר הזה?
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שלום בן משה ,ראש העיר :אני מדבר על הצבעה.
אביבה שקד ,חברת מועצה :לא ,אתה אומר לא דנים.
שלום בן משה ,ראש העיר :לא אמרתי .יש הצבעה עכשיו כרגע .אני מצביע על זה שזה יורד
מסדר היום ,זה הכול.
(מדברים יחד)
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :בסדר ,הוא מעלה ,הוא מעלה את זה להצבעה .הוא
מעלה להצבעה.
עומר רצון ,חבר מועצה :שכונת רמת אביב ג'.
שלום בן משה ,ראש העיר :מעניין מאוד.
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :זה עולה להצבעה.
שלום בן משה ,ראש העיר :מעניין מאוד,
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :שיכתבו רמת אביב ג'.
שלום בן משה ,ראש העיר :מעניין מאוד שכונה .מעניין מאוד .מעניין מאוד מה שאת
אומרת .קחי לתשומת ליבך את האמירה הזאת.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אני מעלה שוב ,ההצעה היא לא להעלות לסדר היום.
שלום בן משה ,ראש העיר :שכונת  ,..אה,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :שלום?
שלום בן משה ,ראש העיר :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :בעד .בנגה?
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :מיכאל?
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אדמוני?
יעקב אדמוני ,חבר מועצה :בעד.
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :להסיר מסדר היום.
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :לא ,יש לי הצעה נגדית ,סליחה.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :הם ביקשו להוסיף לסדר היום ומי שלא רוצה
שיצביע נגד.
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אביבה שקד ,חברת מועצה :בדיוק.
שלום בן משה ,ראש העיר :מצביעים נגד להוסיף לסדר היום.
אביבה שקד ,חברת מועצה :לא,
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :בקיצור ,אתה זורק את כל ,את כל ה,
(מדברים יחד)
עומר שכטר ,חבר מועצה :לא ,אבל מצביעים להעביר את זה להנהלה.
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :עומר שכטר אתה ואני ...
עומר שכטר ,חבר מועצה :אני מסכים איתך ,אני לא אומר לא להעלות את זה להצבעה.
רזיאל אחרק ,חברת מועצה :צריך להגיד נגד או בעד ,זהו.
אביבה שקד ,חברת מועצה :בדיוק.
רזיאל אחרק ,חברת מועצה :זהו.
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :לא רזי ,לא.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אני מעלה שוב להצבעה.
(מדברים יחד)
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :בדיוק ,על מה אנחנו מצביעים?
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :לא ,הבעיה היא עם ההצעה ,לא עם התשובות .ההצעה היא
האם להעלות לסדר היום את בקשת האופוזיציה?
עומר שכטר ,חבר מועצה :יש ארבע אופציות ,להעלות ,לא להעלות ,כמו שאלון אמריקאי,
ואחד להעביר לוועדה הבאה והרביעית להעביר ל...
עומר רצון ,חבר מועצה :לא ,אתה לא נגד הנושא .ראש העיר אמר שהוא מעלה את זה
בהנהלה אבל היא טוענת שההנהלה לא מוגדרת עדיין כוועדה ,זה הבעיה לצורך העניין.
אבטליון בצלאלי ,חבר מועצה :בסדר ,ראש העיר ,לא מעלים.
עדי אביני ,חבר מועצה :לא מעלים את זה עכשיו.
אבטליון בצלאלי ,חבר מועצה :לא מעלים את זה עכשיו.
עדי אביני ,חבר מועצה :להוציא מסדר היום ,אז זה נגד.
(מדברים יחד)
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אנחנו מעלים את ההצעה,
(מדברים יחד)
עומר רצון ,חבר מועצה :אתם לא מבינים את הפוליטיקות הקטנות?
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סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :אבל עומר ,עומר,
עומר רצון ,חבר מועצה :לא שאלתי אותך.
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :עומר ,אבל אתה כאן בהצבעה חייב להצביע בעד או נגד.
אין לך,
עומר רצון ,חבר מועצה :את צודקת ,את צודקת.
(מדברים יחד)
רזיאל אחרק ,חברת מועצה :רגע ,עומר ואלכס ביקשו את הצילום .הם לא יכולים להצביע
נגד .הם לא יכולים להצביע נגד.
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :אני לא מצביעה נגד ,גם אני לא מצביעה נגד צילום ישיבות
מועצה.
(מדברים יחד)
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :זה בדיוק מה שאני אומרת .אנחנו מצביעים נגד להעלות
הצעה לסדר היום.
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :נגד רנ.10-
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :לא.
שלום בן משה ,ראש העיר :פרומה?
עומר רצון ,חבר מועצה :רגע ,רגע ,למה אין הצעה נגדית אדוני ראש העיר?
שלום בן משה ,ראש העיר :רגע ,רגע,
(מדברים יחד)
עדי אביני ,חבר מועצה :הייתי פה ,יש לי ניסיון ,הייתי על השולחן הזה .היא תסביר לו .היא
הייתה הרבה פעמים.
שלום בן משה ,ראש העיר :בבקשה.
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :אפשר לעשות זה מול זה.
עומר רצון ,חבר מועצה :רגע ,בדיוק .מה זה ,אתה רוצה להצביע נגד ,יש נושאים חשובים,
גם לך זה חשוב.
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :אנחנו בעד.
עומר רצון ,חבר מועצה :מה פתאום ,אנחנו בעד לדון בנושאים האלה.
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :אני רוצה להעלות הצעה נגדית.
אביבה שקד ,חברת מועצה :רגע ,רגע ,תן קודם שהם יקבלו החלטה.
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(מדברים יחד)
עדי אביני ,חבר מועצה :בואו נוריד מסדר היום וזהו.
שלום בן משה ,ראש העיר :רבותיי,
עדי אביני ,חבר מועצה :בואו נוריד מסדר היום וזהו.
שלום בן משה ,ראש העיר :רבותיי ,אני מעלה את זה ,אני מעלה את הנושא הזה להנהלה
ועכשיו כרגע זה לא יידון.
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :לא ,לא ,שתי הצעות ,אני רוצה להעלות הצעה נגדית.
שלום בן משה ,ראש העיר :את שתיהן ,את שתיהן.
עדי אביני ,חבר מועצה :אין הצעה נגדית .אתה ביקשת לדון בזה ,איזה הצעה נגדית יש לך
עוזי?
אביבה שקד ,חברת מועצה :מה עולה עכשיו להצבעה ,אפשר לשמוע?
שלום בן משה ,ראש העיר :עולה להצעה עכשיו כרגע,
אביבה שקד ,חברת מועצה :כן,
שלום בן משה ,ראש העיר :הבקשה שלכם שזה יהיה בסדר היום.
אביבה שקד ,חברת מועצה :לא ,לא ,פורמלית עכשיו ,איך זה מנוסח?
שלום בן משה ,ראש העיר :אני עונה לך עכשיו כרגע,
אביבה שקד ,חברת מועצה :אתה מנסח פורמלית?
שלום בן משה ,ראש העיר :תגידי לפורמלית מה לנסח.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :הייתה הצעה להוסיף לסדר היום.
אביבה שקד ,חברת מועצה :נכון.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :את הנושא הזה .כרגע מצביעים האם להוסיף או לא
להוסיף.
אביבה שקד ,חברת מועצה :נכון.
שלום בן משה ,ראש העיר :נכון.
אביבה שקד ,חברת מועצה :יפה.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :אז מי שמצביע נגד ,הוא לא רוצה להוסיף,
אביבה שקד ,חברת מועצה :יפה.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :ומי שמצביע בעד הוא רוצה להוסיף.
שלום בן משה ,ראש העיר :בדיוק .אני מוסיף לזה שהנושא יידון בהנהלה .זה הכול.
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אביבה שקד ,חברת מועצה :על הכיפאק.
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :אני מוסיף לזה שיכולת לדון בזה לפני כן בהנהלה.
שלום בן משה ,ראש העיר :אל תפריע.
(מדברים יחד)
אביבה שקד ,חברת מועצה :שלמה ,אתה יכול לחזור עוד פעם?
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :כן .אני מעלה להצבעה,
מר עוזי אשוואל ,חבר מועצה... :
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :עוזי ,די.
עוזי אשוואל ,חבר מועצה ... :לא אתה אותי.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אנחנו מעלים להצבעה את בקשת האופוזיציה לתוספת
לסדר היום .שתי הצעות בנושא רנ 10-ובנושא הצילום החי בווידיאו .שלום בן משה?
שלום בן משה ,ראש העיר :נגד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :בנגה?
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :נגד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :מיכאל?
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :נגד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אדמוני?
יעקב אדמוני ,חבר מועצה :נגד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אבטליון?
אבטליון בצלאלי ,חבר מועצה :נגד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :סיגל?
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :נמנעת.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :שכטר?
עומר שכטר ,חבר מועצה :נמנע.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :רזי?
רזיאל אחרק ,חברת מועצה :נגד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :עדי?
עדי אביני ,חבר מועצה :נגד.
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שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :סיני יצא .עומר רצון?
עומר רצון ,חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אביבה שקד?
אביבה שקד ,חברת מועצה :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אלכס?
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :חנוך עוז לא נמצא .עוזי?
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :בעד.
עדי אביני ,חבר מועצה :נפל.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :יש לנו  7נגד,
עדי אביני ,חבר מועצה.4 :
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :וההצעה יורדת.
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :כמה בעד?
עדי אביני ,חבר מועצה.4 :
החלטה מס' 1
בקשה להוספת נושאים לסדר היום של חברי המועצה אביבה שקד ,משה סיני ועוזי
אשוואל כמפורט להלן:
א .עצירת פעילות אישורי בניה חריגים בתכנית רנ.10-
ב .צילום ושידור ישיר של ישיבות מועצת העיר.
נגד )7( :שלום בן משה ,בן ציון בית אור ,מיכאל מלמד ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי,
רזיאל אחרק ,עדי אביני.
בעד )4( :עומר רצון ,אביבה שקד ,אלכס קפלונוביץ ,עוזיאל אשוואל.
נמנעים )2( :סיגל שיינמן ,עומר שכטר.
יצא )1( :משה סיני.
החלטה :נדחה ברוב קולות.

רזיאל אחרק ,חברת מועצה :אני מזכיר ,בהנהלה הבאה ,שלום הולכים לדון בזה ,כי זה לא
שאנחנו מתנגדים לצילום,
אביבה שקד ,חברת מועצה .. :עכשיו להעלות את זה רזי.
רזיאל אחרק ,חברת מועצה :כי אנחנו לא מוכנים.
אביבה שקד ,חברת מועצה :יכולת להצביע בעד.
רזיאל אחרק ,חברת מועצה :אביבה ,אבל אביבה תראי,
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(מדברים יחד)
רזיאל אחרק ,חברת מועצה :אביבה ,אם רוצים לדון בנושא ,צריך ללמוד אותו ,להיערך,
לקבל תקדים .אגב ,אני בעד לשים פה מצלמות ,אני בעד לפתוח את רנ ,10-הכול בסדר .אבל
צריך להתכונן לזה .עכשיו ככה פתאום בלי דיון ,הייתם שולחים חומרים.
אביבה שקד ,חברת מועצה :ביקשנו מראש להציג את זה.
רזיאל אחרק ,חברת מועצה :לא אביבה ,יכולת לשלוח חומרים לפני.
עומר רצון ,חבר מועצה :אבל מיצינו רזי ,גמרנו את הדיון .זה כבר נגמר.
רזיאל אחרק ,חברת מועצה :לא עומר ,זה חשוב.
(מדברים יחד)
עומר רצון ,חבר מועצה .. :שסיגל נמנעת ,לא שלי ,לא צריך את ההצבעה שלי ,אני יודע מה
אני אומר.
שלום בן משה ,ראש העיר :בבקשה ,כן.
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :אתה רוצה להסביר את ההצבעה שלך?
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :לא להלך אימים ברמזים.
רזיאל אחרק ,חברת מועצה :חברים ,חברים ,יש לנו ישיבות הנהלה .בסוף לא יהיה לנו מה
לדון בישיבת הנהלה .תשאירו משהו גם לישיבת הנהלה .לא צריך לפתור פה את כל הבעיות.
 .1אישור המלצת ועדת הקצאות למתן זכות שימוש לעמותת "הסתדרות הנוער העובד
והלומד ליד הסתדרות העובדים הכללית החדשה" ,ע"ר מס'  580297075להפעלת
מבנה ברחוב נווה אפיקים  1בראש העין ,גוש  5495ח"ח  28מגרש  1005בהתאם להסכם
הקצאה המצ"ב כנספח א' ___________________________________________
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :הנושא הבא זה אישור המלצת ועדת הקצאות למתן זכות
שימוש לעמותת "הסתדרות הנוער העובד והלומד ליד הסתדרות העובדים הכללית
החדשה" ,ע"ר מספר  580297075להפעלת מבנה ברחוב נווה אפיקים  1בראש העין ,גוש 5495
ח"ח  28מגרש  1005בהתאם להסכם הקצאה המצ"ב כנספח א' .אנחנו מדברים למעשה על
המשך השימוש של הנוער העובד במבנה הקיים היום .אני מעלה להצבעה .שלום?
שלום בן משה ,ראש העיר :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :בנגה?
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :מיכאל?
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מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אדמוני?
יעקב אדמוני ,חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אבטליון?
אבטליון בצלאלי ,חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :סיגל?
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :שכטר?
עומר שכטר ,חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :רזי? יצא .עדי?
עדי אביני ,חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :סיני יצא .עומר רצון?
עומר רצון ,חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אביבה שקד?
אביבה שקד ,חברת מועצה :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אלכס?
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :עוזי?
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :בעד.

החלטה מס' 2
סעיף  1שבסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד המלצת ועדת הקצאות למתן זכות
שימוש לעמותת "הסתדרות הנוער העובד והלומד ליד הסתדרות העובדים הכללית
החדשה" ,ע"ר מס'  580297075להפעלת מבנה ברחוב נווה אפיקים  1בראש העין ,גוש
 5495ח"ח  28מגרש  1005בהתאם להסכם הקצאה המצ"ב כנספח א'.
בעד )12( :שלום בן משה ,בן ציון בית אור ,מיכאל מלמד ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי,
סיגל שיינמן ,עומר שכטר ,עדי אביני ,עומר רצון ,אביבה שקד ,אלכס קפלונוביץ ,עוזיאל
אשוואל.
יצאו )2( :רזיאל אחרק ,משה סיני.
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 .2אישור המלצת ועדת הקצאות למתן זכות שימוש לעמותת "ארגון מפעלי הצלה וחסד
ורפואה ומזור" ,ע"ר מס'  58046996לעשיית שימוש במקלט ברחוב כרמל  1בראש
העין ,הידוע כגוש  5490ח"ח  312מגרש  ,2046מקלט מספר  30למטרת פעילות העמותה
בהתאם להסכם הרשות המצ"ב כנספח א'_______________________________
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :הנושא הבא זה אישור המלצת ועדת הקצאות למתן זכות
שימוש לעמותת "ארגון מפעלי הצלה וחסד ורפואה ומזור" ,זה זק"א למי שלא מכיר .ע"ר
מספר  58046996לעשיית שימוש במקלט ברחוב כרמל  1בראש העין ,הידוע כגוש  5490ח"ח
 312מגרש  ,2046מקלט מספר  30למטרת פעילות העמותה בהתאם להסכם הרשות המצ"ב
כנספח א'.
(מדברים יחד)
עומר רצון ,חבר מועצה :לא משנה ,תצא ,תצא .אדמוני תצא כבר .כל דבר פה זה בוויכוחים.
שלום בן משה ,ראש העיר :מה אתם עושים סיפור מזה כרגע ,זה זק"א.
עומר רצון ,חבר מועצה :לא חשוב ,לא חשוב.
שלום בן משה ,ראש העיר :זה עניין פרטי שלו? מה זה המשחקים האלה עכשיו?
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אני מעלה להצבעה .שלום?
שלום בן משה ,ראש העיר :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :בנגה?
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :מיכאל?
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אדמוני יצא.
שלום בן משה ,ראש העיר :בן אחותו נמצא ,הוא מתנדב להציל חיי אדם .אסור לו להיות
בהצבעה?
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אבטליון?
אבטליון בצלאלי ,חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :סיגל?
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :שכטר?
עומר שכטר ,חבר מועצה :בעד.
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שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :רזי יצא .עדי?
עדי אביני ,חבר מועצה :בעד.
(מדברים יחד)
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :סיני יצא .עומר רצון?
עומר רצון ,חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אביבה שקד?
אביבה שקד ,חברת מועצה :בעד.
מר שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אלכס?
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :עוזי?
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :בעד.
החלטה מס' 3
סעיף  2שבסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד המלצת ועדת הקצאות למתן זכות
שימוש לעמותת "ארגון מפעלי הצלה וחסד ורפואה ומזור" ,ע"ר מס'  58046996לעשיית
שימוש במקלט ברחוב כרמל  1בראש העין ,הידוע כגוש  5490ח"ח  312מגרש  ,2046מקלט
מספר  30למטרת פעילות העמותה בהתאם להסכם הרשות המצ"ב כנספח א'.
בעד )11( :שלום בן משה ,בן ציון בית אור  ,מיכאל מלמד ,אבטליון בצלאלי ,סיגל שיינמן,
עומר שכטר ,עדי אביני ,עומר רצון ,אביבה שקד ,אלכס קפלונוביץ ,עוזיאל אשוואל.
יצאו )3( :יעקב אדמוני ,רזיאל אחרק ,משה סיני.

 .3אישור מינוי רחלי דוד כדירקטורית נציגת ציבור של מרכז קהילתי בראש העין ע"ש
קימרלינג בע"מ ,כפוף לאישור הוועדה לבדיקת מינויים של דירקטורים לתאגידים
עירוניים _____________________________________________________
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :הנושא הבא לסדר היום זה אישור מינוי רחלי דוד
כדירקטורית נציגת ציבור של מרכז קהילתי בראש העין ע"ש קימרלינג בע"מ ,כפוף
לאישור הוועדה לבדיקת מינויים של דירקטורים לתאגידים עירוניים.
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :אפשר לקבל קצת פרטים על הגברת.
עומר רצון ,חבר מועצה :לא ,היא במקום נציגה של ועד ההורים.
שלום בן משה ,ראש העיר :היא נציגה של ועד ההורים.
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :נציגה של ועד ההורים.
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שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :נציגה של ועד ההורים.
שלום בן משה ,ראש העיר :היא נציגה של ועד הורים.
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :זה מה שוועד הורים בוחר.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :יש לה תואר ראשון,
שלום בן משה ,ראש העיר :גם ועד ההורים בחר אותה.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :יש לה תואר ראשון במדעי החברה ,בניהול ותקשורת
מהאוניברסיטה הפתוחה .. .חברה בינלאומית לפיתוח וייצור מדפסות .היום היא מנהלת
פרויקט .יש לה אחריות על מערכת שמספקת מידע על שותפים ,לקוחות ,הוצאה לאור,
הצגת פרויקט  ..הכי גדולה באירופה .זה מקורות החיים שלה .. .בעולם הדפוס ,אחראית
לניהול חווית לקוח .לפני כן היא הייתה עוזרת מנכ"ל ,היא עזרה למנכ"ל .החברה מעסיקה
 3אלפים עובדים בארץ ומאות בחו"ל .ניהול לשכה ,עובדים ,ארגון אירועים .לפני כן היא
הייתה מנהלת אדמיניסטרטיבית ,מזכירה של חברת מיקרו  ,..חברת היי טק לייצור
מדפסות דיגיטליות .ארגנה כנסים ,סמינרים ,והיה קשר עם חברות גדולות .היא תיאמה
ישיבות לדירקטוריון .. ,יישום החלטות .על פי התשובות שלה לשאלות לא נמצא חשש
לניגוד עניינים.
עומר רצון ,חבר מועצה :יישר כוח.
עדי אביני ,חבר מועצה :מעלים להצבעה.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :או קיי ,מעלים את רחלי דוד להצבעה .שלום?
שלום בן משה ,ראש העיר :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :בנגה?
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :מיכאל?
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אדמוני?
יעקב אדמוני ,חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אבטליון?
אבטליון בצלאלי ,חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :סיגל?
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :בעד.

31

פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מן המניין מס'  67/13מיום 5/12/2016

שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :שכטר?
עומר שכטר ,חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :רזי יצא .עדי אביני?
מר עדי אביני ,חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :סיני יצא .עומר רצון?
עומר רצון ,חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אביבה שקד?
אביבה שקד ,חברת מועצה :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אלכס?
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :עוזי?
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :בעד .סליחה ,סליחה ,טעיתי ,אני נגד .לא נגדה ,נגד הקמת
התאגיד אז לכן אני לא.
החלטה מס' 4
סעיף  3שבסדר היום :מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות מינוי רחלי דוד כדירקטורית
נציגת ציבור של מרכז קהילתי בראש העין ע"ש קימרלינג בע"מ ,כפוף לאישור הוועדה
לבדיקת מינויים של דירקטורים לתאגידים עירוניים.
בעד )11( :שלום בן משה ,בן ציון בית אור ,מיכאל מלמד ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי,
סיגל שיינמן ,עומר שכטר ,עדי אביני ,עומר רצון ,אביבה שקד ,אלכס קפלונוביץ.
נגד )1( :עוזי אשוואל.
יצאו )2( :רזיאל אחרק ,משה סיני.
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :לא ,לא ,זה הצבעה עליה.
עומר רצון ,חבר מועצה :אתה צריך להיות עקבי.
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :אני הצבעתי נגד ברמה העקרונית.
עומר רצון ,חבר מועצה :אתה צריך להיות עקבי בהצבעות שלך .אני חושב שאתה אסור לך
להיות בהצבעה כזאת.
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :אני בשביל זה התנגדתי ,לא נגדה חלילה.
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :אתה נגדה.
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :אני מניח ש ..נגד הקמת התאגיד.
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :זה לא תאגיד המים.
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שלום בן משה ,ראש העיר :זה לא תאגיד המים.
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :לא ,לא,
שלום בן משה ,ראש העיר :זה לא תאגיד המים.
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :זה "מקום בלב" .זה לא תאגיד המים.
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :הוא הפך להיות כאב לב" .מקום בלב" זה היסטוריה.
שלום בן משה ,ראש העיר :אולי כאב לב שלך אתה.
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :אגב ,אתה יודע מה כואב לי ,עצוב לי שכואב לי ולא כואב לכם.
עומר רצון ,חבר מועצה :הנושא הבא.
שלום בן משה ,ראש העיר :אני מעיר לך כדי להשתעשע ,אתה יודע.
עדי אביני ,חבר מועצה :רגע ,סיימנו את ההצבעה?
שלום בן משה ,ראש העיר :בבקשה.

 .4מתחם :E
א.

הצגת מכרז תשתיות ופיתוח לשכונת ( ,Eלאור בקשת חברי המועצה משה סיני ואביבה שקד)

ב .אישור הגדלת תב"ר מספר  1277עבור פיתוח מתחם  ,Eע"ס  ₪ 45,069,239במימון
משרד הבינוי והשיכון (תקציב קודם  ,₪ 88,447,004תקציב מעודכן ₪ 133,516,243
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :טוב ,הנושא הבא לסדר היום זה מתחם  .Eמה שסוכם זה
שאנחנו נציג ,נציג את המכרז מאחר וזה מכרז מאוד גדול .אחרי שאנחנו נציג את המכרז,
אנחנו נצביע על הגדלת התב"ר .אני מזכיר לכם שזה על בסיס כסף של משרד השיכון שעובר
לעירייה והעירייה היא זאת שבסופו של דבר מפקחת על ביצוע המכרז הזה .למי שלא מכיר,
שרון הוא ראש המינהלת ,הוא יציג ,מנהל המינהלת והוא יציג את העקרונות של המכרז.
עדי אביני ,חבר מועצה :אולי עד ששרון יתארגן ,בואו נריב איזה חמש דקות ,שיהיה לו זמן
רגע להעלות את המצגת.
משתתף בדיון :או קיי ,על מה אתה רוצה לריב?
עדי אביני ,חבר מועצה :לא יודע ,אבל אנחנו טובים בזה .חסר על מה.
אבטליון בצלאלי ,חבר מועצה :עוזי יצא.
שלום בן משה ,ראש העיר :כן.
אבטליון בצלאלי ,חבר מועצה :אה ,הוא פה .סליחה.
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בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :עד ששרון יתארגן ,עד ששרון מתארגן ,עד ששרון
מתארגן אחת השאלות הייתה,
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :ראש העיר ,אתה צריך להסביר לקואליציה שלך,
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :אחת השאלות הייתה,
עוזי אשוואל ,חבר מועצה .. :נגד ..
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :רגע ,אני יכול לדבר? סליחה.
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :זה לא,
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :סליחה ,אני יכול לדבר?
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :בבקשה.
עדי אביני ,חבר מועצה :לא הדלקתם את המקרן.
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :לגבי הכנת מכרז  .Eעד ששרון מתחיל במכרז ,המכרז
הוא על בסיס חוזה מדף של משרד השיכון עם תוספות והתאמות לראש העין .עסקו בו
אריה ,פרומה ,שרון ,אנשי משרד השיכון ,רחבעם היה מעורב ,גדי ממשרד השיכון ,שרון
אמרתי ,זוהרי היועץ המשפטי של המינהלת ויעל מהנדסים שהם למעשה מנהלי הפרויקט,
עכשיו אני לא יכול לקרוא ,הם מנהלי הפרויקט של מתחם  .Eדוד עובדיה וגלעד שהוא מנהל
הפרויקט והיו מעורבים בזה גם כל צוות המתכננים על המקצועות השונים ,כולל הכנת כתבי
כמויות ,מפרטים טכניים וכו' .זה עונה על השאלה מי הכין את המכרז ,זאת שאילתה של
מי? של מי זה היה?
עומר רצון ,חבר מועצה :של סיני ואביבה.
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :זה עונה לך מי הכין ,לשאלה מי הכין את המכרז .שרון
בבקשה.
שלום בן משה ,ראש העיר :בבקשה ,כן.
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :ערב טוב .אני שרון מויאל מהנדס בהכשרתי 20 ,שנה
בעבודות הנדסה כאלה ואחרות .המכרז למתחם  36/2016 Eלמעשה הוא הושלם ואנחנו ערב
קבלות פתיחה של מעטפות .אני רוצה להציג לכם אותו בקצרה .הוא מדבר למעשה על שני
פרמטרים מרכזיים .אחד ,זה מתחם  Eעצמו  598דונם בפסגות ,בשכונות המזרחיות ,למעשה
זה החלק הכי מזרחי באזור .דבר שני ,במכרז הזה זה כביש עורפי שלמעשה נותן עוד כניסה
לפארק אפק ובכך הוא יכול לאפשר כניסה נוספת ,להגדיל שטחים ומשמעויות נוספות
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וכמובן קצת הנגשה יותר נכונה .בין היתר במכרז הספציפי הזה נעשה פה איזשהו מהלך
חשוב מאוד ,שהוא למעשה לעשות את עבודות התאגיד כקבלן ראשי ,ובין היתר אנחנו
עושים גם מאסף ביוב ,מאסף ביוב שלמעשה הוא חלק מהתניות כאלה ואחרות בין אם זה
אכלוס ,שיווק ,היתרים,
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :התניות של התב"ע.
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :לכלל המתחמים והמאסף הזה מוביל למעשה ביוב
בגרביטציה אל תחנה שנקראת תחנת ז' ומשם זה נסנק וממשיך הלאה.
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :סליחה ,זה עבודה שלכם או של התאגיד כדי שאני אבין ,כי גם
רזי הציג את זה.
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :התאגיד תכנן ,אנחנו נבצע במסגרת המכרז.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :בפיקוח של התאגיד.
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :אני שאלתי את השאלה הזאת ועניתם לי לא .כי שאלתי את זה
כשרזי אישר ,אני שאלתי אם העבודות של תאגיד המים עבור למינהלת והשבתם לי חד
משמעית לא.
שלום בן משה ,ראש העיר :אתה כנראה לא זוכר,
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :שאלת על שלמה המלך.
שלום בן משה ,ראש העיר :שאלת על שלמה המלך ,לא על זה.
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :אני שאלתי בכלל על העבודות.
שלום בן משה ,ראש העיר :לא על זה.
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :שכל העובדות של התאגיד עברו למינהלת עם  1משהו נקודה
אחוז של איזה עמלה ואמרתם לי לא.
שלום בן משה ,ראש העיר :אני לא זוכר מה ששאלת ,אבל בכל מקרה העבודה הזאת של
תאגיד המים נעשית על ידי המינהלת כדי שזה יהיה ,כשזה יהיה פרויקט משותף .אבל
הפיקוח של ,הפיקוח הוא של תאגיד המים.
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :רגע ,רגע ,רגע ,רגע,
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :נחתם הסכם בין העירייה לבין התאגיד .ההסכם הזה
אושר על הממונה על תאגידי המים וביוב.
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :רשות המים.
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שלום בן משה ,ראש העיר :רשות המים.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :על פי דין מי שאמור לבצע עבודות מים וביוב ,זה
התאגיד .אנחנו יחד עם התאגיד פנינו לממונה שיאשר כי חשבנו שזה יותר נכון שקבלן אחד
הוא שיבצע את כל העבודות ,לא אחד יגלגל על השני ויהיה טענות .ההסכם בינינו לבין
התאגיד מגדיר כך ,את התכנון עושה התאגיד ,את החלק של כתבי הכמויות ,המפרטים
והכול התאגיד הכין .הפיקוח הצמוד הוא של התאגיד .קבלת העבודות של התאגיד .ערבויות
נפרדות .תקופות בדק נפרדות .הכול זה נושאים שעבדנו עליהם הרבה מאוד זמן .על המכרז
הזה עבדנו מעל חצי שנה להכין אותו כי הוא המכרז הראשון וההסכם עם התאגיד גם עבדנו
עליו הרבה מאוד זמן .כך שהעירייה היא קבלן ראשי מבצעת את כל העבודות ,עבודות מים
וביוב במגבלות ועל פי ההסדרים של ההסכם עם התאגיד.
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :מה זה העירייה? מי מבצע את העבודות?
עדי אביני ,חבר מועצה :מי שיזכה עכשיו במכרז.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :יש מכרז ,כמו כל עבודה.
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :זה גוף מטעם העירייה שיבצע אותה?
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :הניהול ,הניהול,
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :למה זה,
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :שנייה ,הניהול בכלל,
(מדברים יחד)
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :ויותר מזה אתה אחר כך תראה את המצגת.
שלום בן משה ,ראש העיר :תמתין ,תמתין בבקשה ותשאל אחר כך.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :יש את המינהלה שהיא בעצם מנווטת את ביצוע כל
העבודות .בכל פרויקט,
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :זה פיקוח.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :בכל פרויקט ,זה יותר מזה ,בסדר? זה גם הוגדר
בהסכם הגג .או קיי? בכל פרויקט ,לכל פרויקט בנוסף יש מנהל פרויקט ש ,..או קיי? מנהל
הפרויקט שנבחר ,כפי שהציג קודם סגן ראש העירייה ,זאת חברת יהל הנדסה.
שלום בן משה ,ראש העיר :בבקשה ,כן ,הלאה.
עוזי אשוואל ,חבר מועצה .. :שמתעסקים על כל דבר.
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שלום בן משה ,ראש העיר :בבקשה ,בבקשה ,כן ,תמשיך .קשה לו להבין ,קשה לו להבין
את זה .כן.
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :יש לנו פה בקיצור נמרץ את הצוות .הצוות מכיל
למעשה ,הצוות מכיל למעשה את כל דיסציפלינות התכנון ואת כל גורמי הביצוע למעט
כמובן הקבלן שזה הזוכה במכרז .יש פה ניהול ,פיקוח ,תכנון כזה או אחר ,יש צוות ל ,E-יש
צוות לכביש העורפי וכמו שנאמר פה יש את הצוות של התאגיד שזה צוות שעושה את כל
תהליך התכנון בתאגיד.
עדי אביני ,חבר מועצה :אפשר שאלה קטנה?
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :כן.
עדי אביני ,חבר מועצה :לגבי הכביש העורפי.
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :כן.
עדי אביני ,חבר מועצה :המכרז שלו הוא צמוד ,זאת אומרת זה אותו מכרז.
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :כן.
עדי אביני ,חבר מועצה :אותו מכרז שאנחנו מדברים עליו.
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :כן.
עדי אביני ,חבר מועצה :והוא יוצא לביצוע באופן מיידי?
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :הוא נמצא בלבל של  8חודשים אחרי הביצוע של ,E
אחרי התחלת צו העבודה של .E
עדי אביני ,חבר מועצה :התכנון שלו אבל כבר מוכן.
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :התכנון שלו הושלם במלואו.
שלום בן משה ,ראש העיר :כן ,כן.
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :אנחנו עושים השלמה ובגלל זה יש את הdelay-

הזה.
שלום בן משה ,ראש העיר :כן.
עדי אביני ,חבר מועצה :או קיי.
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שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :כן .אז מתחם  ,Eזה המתחמים ,ראש העין מתחמים.
זה  ,Eאתם רואים אותו ,הצד המזרחי ביותר 598 ,דונם .המאסף ביוב הוא למעשה מאסף
שיוצא מכאן ,עוקף את מתחם  ,Dזה  ,Dעוקף אותו ומגיע לתחנת השאיבה שנמצאת בD-

לבין  . Fאו קיי ,פה תהייה תחנת שאיבה שתיבנה על ידי התאגיד .צו התחלת עבודה מתוכנן
אזור רבעון ראשון שנה הבאה .עבודות כבישים ,עבודות פיתוח במהותן אנחנו עושים שם
שזה פריצת דרכים ,עפר ,כבישים ,קירות תומכים ,תימוך ,תשתיות .כל המשק התת קרקעי,
כל מה שזורם בין אם זה בגרביטציה ,בין אם זה בלחץ והמערכות היבשות שזה חשמל,
תקשורת HOT ,וכו' ,הכול נכנס בתוכנית הזאת ,שבשלב הראשון אנחנו מגיעים למצב
שלמעשה אנחנו מייצרים כביש אספלט שכבה ראשונה ,מדרכות בשוליים,
עומר שכטר ,חבר מועצה :שבילי אופניים.
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :אספלט ,כביש אחד מלא מקצה לקצה ,זה כביש
שנקרא כביש ראשוני בשלב הזה.
עדי אביני ,חבר מועצה :זה כביש עבודה ,זה כביש עבודה.
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :ולידו מדרכות ,עמודי תאורה ,וכמובן כל מה שנמצא
מתחת לאספלט ,מערכות המים ,ביוב ,ניקוז ,חשמל וכו'.
עומר שכטר ,חבר מועצה :יש שם תכנון לשבילי אופניים?
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :בוודאי.
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :בשלב הזה המדרכות הן אספלט.
שלום בן משה ,ראש העיר :בוודאי.
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :בסוף יהיה שביל אופניים.
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :אני רוצה לחדד נקודה אחת ,להתייחס לשאלה שלו.
כשאנחנו התחלו לתכנן וניגשנו לתב"ע שהייתה פה למעשה שמשרד הבינוי עשה ,היה פה
אזורים ממותני תנועה .נכנסנו לתכנון ובין היתר ייצרנו את אותם שבילי אופניים שלא היו
במקום.
עומר שכטר ,חבר מועצה :טוב מאוד.
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :או קיי?
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :הוא מדבר כאילו הוא חברה כלכלית ,אתה יודע .המינהלת רק
לפיקוח ,מה פתאום אנחנו עושים ,אנחנו עושים,
שלום בן משה ,ראש העיר :אני מבקש,
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סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :רגע ,תן לו להמשיך.
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :אני רוצה להבין.
שלום בן משה ,ראש העיר :אתה תמיד אחד ,כשיסיים נסביר לך.
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :שלום ,זה נושא די רציני.
שלום בן משה ,ראש העיר :זה רציני אבל אתה מפריע .תן לו ,תן לו,
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :הם שייכים לפיקוח.
שלום בן משה ,ראש העיר :עוזי ,עוזי ,עוזי אתה מוכן להפסיק להפריע? תן לו בבקשה
להמשיך.
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :אתה קורא לזה להפריע ,זה חמור מאוד.
שלום בן משה ,ראש העיר :אתה מפריע ,אתה מפריע .תן לו להמשיך.
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :בסדר.
שלום בן משה ,ראש העיר :כן.
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :במסגרת הכביש אנחנו בין היתר כמובן עושים את
כל עבודות הכביש .זה כביש מלא מחתך לחתך עד הסוף ,הוא מכניס מהמחלף החדש של
כביש  5שפתחו אותו ,ראש העין מזרח ,הוא נכנס לתוך פארק אפק ,אפילו יש שם קטע של
 100מטר גשר שעושים אותו .למעשה זה כביש מההתחלה ועד הסוף בסטנדרט הכי גבוה
שיש .תכולת העבודות ,אתם יכולים לראות את הכמויות .מדובר פה על נפחים ,אני אומר
לכם ,משמעותיים 30 .אלף מטר מעוקב של בטון וקירות ,עבודות הכנה וקרצוף של ,600
אמרתי לכם זה  600דונם מילוי שנכנס לפה ,מצעים ,עבודות אספלטים של  200אלף מטר
מרובע ,עבודות ניקוז ארוכות ,תאים ,שימו לב כמה תאי בקרה ,תאי קליטה ,מספרים
גדולים .הכביש גם כן זה מאוד מכובד .התוכנית למעשה ,זאת תוכנית של מתחם  .Eפה
אנחנו למעשה בשכונות שאנחנו מכירים היום  Aו ,B-יש שתי כניסות ל ,E-כניסה אחת לפה
עם כיכר ,אפשר לראות אותה ,היא קיימת ,הכניסה הזאת עדיין לא הוסדרה .ב ,E-אחרי
שהתחלנו לעשות עבודות תכנון ,נכנסנו עם חברת רשות עתיקות והם גילו כל מיני עתיקות
והרחיבו את גבולות האחריות של העתיקות וכל האזורים הממוקמים בקו אדום חלש זה
אזור מבחינה תכנונית ,לכן אנחנו עשינו תב"ע פנימית ל E-שנקראת תב"ע לב השכונה
והחרגנו אות מהמכרז הזה .שימו לב ,יש אזור  E-1ואזור  ,E-2פה כתוב  ,E-2תב"ע לב
השכונה שהיא מוחרגת מהפרויקט .היא לא מוחרגת לעבודות עפר וכבישים ראשיים ,היא כן
מוחרגת לרמה סופית .למה? כי אנחנו נכנסים להליך תכנוני עכשיו של כשנה וחצי .אבל
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אנחנו מתמזגים עם לוחות הזמנים כך שכשאנחנו נגמור את התכנון ,למעשה תהייה פה
תשתית פיזית אמיתית שנוכל לעשות את הקפיצה הנכונה ,כמובן מתוזמנת ,ולעשות את
ההשלמה הנדרשת הן בעבודות עפר והן בעבודות השלמה .תכולת הפרויקט דיברנו .נראה לי
שאני חוזר אחורה .או קיי ,הכביש האורכי ,מחלף  ,5עורפי ,מחלף  ,5כביש ,גשר ,כניסה
לפארק אפק.
שלום בן משה ,ראש העיר :הכביש הזה יש לו חשיבות גדולה מאוד מבחינה כלכלית ,מכיוון
ש כשהוא יהיה ,מעבר לעניין הבטיחותי והביטחוני ,שהיום יש כניסה אחת רק לפארק אפק,
החשיבות שלו הגדולה היא שכאשר הוא יהיה ,אפשר יהיה להגדיל את זכויות הבנייה של
פארק אפק ובאופן כזה שאפשר יהיה כמובן לקבל יותר ארנונה מאשר המצב הקיים.
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :שטחי מסחר.
שלום בן משה ,ראש העיר :שטחי מסחר יותר גדולים ,כן.
עדי אביני ,חבר מועצה :הכניסה לכביש העורפי הזה היא מהמחלף החדש שנבנה.
שלום בן משה ,ראש העיר :נכון.
עדי אביני ,חבר מועצה :עולים על המחלף,
שלום בן משה ,ראש העיר :נכון.
עדי אביני ,חבר מועצה :כדאי להגיד את זה.
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :הכניסה והיציאה.
עדי אביני ,חבר מועצה :היציאה ,לא,
עומר שכטר ,חבר מועצה :היציאה מהמחלף הקיים.
יעקב אדמוני ,חבר מועצה :היציאה מאזור התעשייה.
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :סליחה ,טעות שלי,
עדי אביני ,חבר מועצה :רק הכניסה.
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :התכוונתי ליציאה ממחלף זה לכיוון התחנה.
שלום בן משה ,ראש העיר :כן.
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :כך נראה החתך .זה חתך ,זה חתך אופייני של
הכביש ,זה חתך בברמוד בטרסות כאלה .אפשר לראות את גובה הניצבים .זה בקנה מידה,
זה גובה של רכב וזה יהיה הניצבים של הגשר שיחזיק אותו.
עדי אביני ,חבר מועצה :מה אורך הגשר?
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שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :כ 100-מטר.
עדי אביני ,חבר מועצה :או אה.
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :כ 100-מטר .אנחנו מדברים על הקבלנים בדירוג הכי
גבוה ,בסיווגים מתאימים ,סיווג  ,200תשתיות ב 100-ודירוג כלכלי ,דירוג פיננסי  ..איתנות.
שלום בן משה ,ראש העיר :אגב ,לגבי הגשר הזה ,הגשר הזה התכנון שלו נמשך כמעט שלוש
שנים .היו לו וריאציות שונות על גשר הרב היותר ארוך וכו' וכו' ,הוא נדחה מכיוון שחלק
מהגופים ,הגופים של איכות הסביבה והגנת הסביבה הירוקים התנגדו אליו ,הוא היה צריך
לעלות בהתחלה בסכומים כמעט  150מיליון ,בסוף ,בסוף הגיע ,המתכנן עשה איזושהי
תוכנית שכולם חיים עם זה בשלום ,גם הגנת הסביבה וגם כולם ואז גם העלות שלו קטנה
יותר .בבקשה.
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :שיטת המכרז ,למעשה זה מכרז שהוכן על פי כמויות
שבו הקבלן נותן הנחה אחת על כל,
עומר רצון ,חבר מועצה :אפשר שקף קודם רק?
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :כן.
שלום בן משה ,ראש העיר :בבקשה ,כן.
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :למעשה אנחנו,
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :אגב ,סליחה ,זה יוצא לקבלן אחד או למספר קבלנים?
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :זה מכרז פומבי.
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :כל העבודות,
שלום בן משה ,ראש העיר :לא תמיד.
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :זה מכרז פומבי .קבלן ראשי אחד .זה קבלן ראשי
שרשאי לקחת קבלני משנה לעבודות מיוחדות ,כמו לדוגמה קבלן משנה לעבודות  ,...הוא
יכול להציג לנו ואנחנו נאשר אותו או לא נאשר אבל הוא יכול לקחת קבלני משנה .גם במים
וביוב.
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :זה ברור .אבל הוא לא אומר לכם מי אלה עכשיו ,כאילו במכרז.
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :בשלב עצמו לא.
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :הוא זוכה ואחר כך הוא עושה מה שהוא רוצה.
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עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :תוך  14יום ,על פי תנאי המכרז ,תוך  14יום הוא
צריך להציג את קבלני המשנה ולקבל עליהם אישור.
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :אנחנו צריכים לאשר לו.
עומר רצון ,חבר מועצה :דרך אגב ,סדר גודל של  ,100כמעט  180מיליון שקל אומדן
הפרויקט ,אתה לוקח ערבויות של  3.5מיליון שקל?
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :ערבות הגשה.
עומר רצון ,חבר מועצה :מפרויקט של  180אתה לוקח ?3.5
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :ערבות הגשה.
שלום בן משה ,ראש העיר :זה לא ערבות עבודה .הגשה.
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :לא כל קבלן יכול לשים פה ערבות הגשה  3.5מיליון
שקל.
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :זה ערבות מכרז .זה לא ערבות ביצוע.
עדי אביני ,חבר מועצה :אחרי שהוא זוכה ,כמה הוא צריך לשים?
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :יש לו סדר גודל של  5או  7אחוז.
עומר רצון ,חבר מועצה :איזה סדר גודל של קבלן כמו שאתה אומר?
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :לא ,אלה באמת השכבה המשמעותית שעובדת כאן.
עומר רצון ,חבר מועצה :יש ג' ,יש כל מיני.
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :לא זה ג' .5-איתנות פיננסית ברמה של .5
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :הם קבלנים המוכרים על ידי משרד הבינוי.
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :זה קבלן,
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :העירייה עשתה בעיקרון על פי הסכם הגג ,כל מכרז
שהוא מעל  10מיליון שקל ,תנאי הסף נבדקים וצריכים להיות מאושרים גם על ידי משרד
הבינוי והשיכון.
שלום בן משה ,ראש העיר :משרד השיכון.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :וכך היה.
שלום בן משה ,ראש העיר :כן.
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :מה זה אומר ,השורה האחרונה.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :הם משקיפים.
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עוזי אשוואל ,חבר מועצה .. :אם הקבלן ...
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :הם לא משקיפים.
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :הם משקיפים.
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :אה ,כן?
(מדברים יחד)
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :זה יהיה בהתאם לאישור התקציבי של משרד הבינוי
והשיכון.
עדי אביני ,חבר מועצה :עוזי ,יש כבר כסף מהמשרד.
שלום בן משה ,ראש העיר :בבקשה ,כן ,הלאה.
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :מה זה הסעיף הזה?
עדי אביני ,חבר מועצה :אנחנו צריכים לאשר את התב"ר הזה.
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :יש למעשה התניה שבה אנחנו אומרים אנחנו לא
נחתום עם אדון קבלן על החוזה עד שלא נוודא בווידוא מלא שיש את אישור משרד הבינוי
והשיכון.
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :יש לנו אישור.
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :יש אישור,
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :אבל זה לא רלוונטי כאילו.
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :זה לא משנה.
(מדברים יחד)
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :זה התב"ר.
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :כשתגיע לתב"ר,
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :כשנגיע לתב"ר אני אסביר.
שלום בן משה ,ראש העיר :בבקשה ,כן.
עומר רצון ,חבר מועצה :אנחנו לא מצביעים ,אנחנו מצביעים היום על הוצאת מכרז או
שאנחנו מצביעים על תב"ר?
עדי אביני ,חבר מועצה :על תב"ר ,על תב"ר.
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :הוא רק מציג את זה.
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שלום בן משה ,ראש העיר :אנחנו מציגים עכשיו כרגע ,מכיוון שזה מכרז די גדול ,וכדי
להסיר כל מיני ספקות ,יש כל מיני אנשים שיש להם ראש מיוחד,
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :למה חושדים? חשבת על זה?
שלום בן משה ,ראש העיר :לא ,לא ,תן לי ,תן לי,
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :באמת ,חשבת פעם שלום? מה ,אתה עושה מכולנו פרנואידים?
קודם כל אתה יכול להגיד פרנואיד ,אני מאשר,
שלום בן משה ,ראש העיר :תן לי שנייה,
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :אבל חשבת על זה למה?
שלום בן משה ,ראש העיר :תן לי שנייה,
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :המינהלת הוקמה לפיקוח .איך העברת לה את כל הביצוע?
שלום בן משה ,ראש העיר :מי אמר לך?
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :כל העבודות האלה עברו עד עכשיו לחברה הכלכלית.
שלום בן משה ,ראש העיר :מי אמר?
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :החברה הכלכלית גירעונית ,הוספנו לה  3.5מיליון כדי שהיא
תתאזן ואז אמרת היא תשתפר,
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :לא.
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :אז למה אתה מעביר לה כסף?
שלום בן משה ,ראש העיר :עוזי ,אתה מדבר ,עוזי ,סלח לי רגע אחד ,אני באמת משתדל
להיות מנומס אליך.
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :אני גם מנומס אגב.
שלום בן משה ,ראש העיר :תרשה לי שנייה .אתה מדבר,
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :אני לא בא להאשים.
שלום בן משה ,ראש העיר :לא ,תקשיב לי עוזי ,תקבל דברים בהבנה .אתה מדבר באמת
בנימוס הכי גדול ,אתה מה שאמרת עכשיו חוסר הבנה מוחלט.
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :יכול להיות.
שלום בן משה ,ראש העיר :תן לי שנייה אחת ,אם תרצה ,אני מוכן לתת לך פעם שיעור
פרטי.
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :לא ,לא,
שלום בן משה ,ראש העיר :תן לי שנייה.
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עוזי אשוואל ,חבר מועצה :אם כתוב,
שלום בן משה ,ראש העיר :לא ,תן לי שנייה.
עוזי אשוואל ,חבר מועצה... :
שלום בן משה ,ראש העיר :לא קשור לחברה הכלכלית .אגב ,החברה הכלכלית בכלל לא
היא ,היא בכלל לא גירעונית ,היא לא קשורה בכלל לעניין .המינהלת הזאת הוקמה לא רק
לפיקוח אלא גם לביצוע .תקרא פעם אחת מה תפקידה של המינהלת ,עשה לי טובה.
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :מה קרה שהסכמת לקחת ,למה ,תגיע העביר לכם את זה .לא
אותם כמויות ביצוע.
שלום בן משה ,ראש העיר :הסברתי לך.
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :נבחר ציבור לא מעניין אותו כמה ברזל נכנס לכביש?
שלום בן משה ,ראש העיר :הסברתי לך.
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :באמת ,אתה ...
שלום בן משה ,ראש העיר :הסברתי לך.
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :כמה ברזל יש שם.
שלום בן משה ,ראש העיר :אם אני מבזבז לך אתה יכול ללכת .סליחה.
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :זה מה שנבחר ציבור מעניין אותו כמה ברזל ,כמה טונות בטון?
שלום בן משה ,יו"ר ,ראש העיר :אז רגע ,רגע,
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :זה סתם לבזבז זמן.
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :אבל אתה ראית מה קורה שמשרד
השיכון עושה.
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :אתה יודע מה ,זה עבר מהתאגיד למינהלת .למה?
שלום בן משה ,ראש העיר :זה לא עבר.
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :היו אנשים שחשבו,
שלום בן משה ,ראש העיר :זה לא עבר,
עוזי אשוואל ,חבר מועצה.. :ואמרו בואו נעביר את זה למינהלת .יכול להיות שהיה להם ...
שלום בן משה ,ראש העיר :איזה תאגיד? על מה אתה מדבר?
רזיאל אחרק ,חברת מועצה :איזה תאגיד?
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :העבודות היו אמורות להתבצע בתאגיד.
שלום בן משה ,ראש העיר :איזה תאגיד?
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בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :איזה עבודות?
עומר רצון ,חבר מועצה :תאגיד המים.
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :תאגיד המים.
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :רק רגע ,דקה ,דקה ,עוזי ,עוזי,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :אבל עוזי ,תקשיב,
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :אמרו לך ,לא הקשבת.
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :אתה עסוק במה שאתה רוצה לשאול,
שלום בן משה ,ראש העיר :תקשיב ,תקשיב,
עוזי אשוואל ,חבר מועצה .. :את הבטון והברזל?
שלום בן משה ,ראש העיר :או קיי ,לא מעניין.
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :זה באמת לא מעניין את אף אחד.
(מדברים יחד)
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :שלום ,אומרים לך ,שלום אני אומר מה כולם חושבים ,אף אחד
לא מעניין אותו מכמויות.
שלום בן משה ,ראש העיר :עוזי ,שמענו.
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :זה רק נראה,
שלום בן משה ,ראש העיר :עוזי ,שמענו.
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :כמויות ו...
שלום בן משה ,ראש העיר :שמענו עוזי .אני מבקש ממך לא להפריע ,תן לו לסיים .אחר כך
אני מבטיח לך שנענה לך על כל השאלות.
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :אני יכול לתת תשובה על תאגיד המים?
שלום בן משה ,ראש העיר :כן ,כן.
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :עברנו לא מעט,
שלום בן משה ,ראש העיר :אגב פרומה נתנו לנו הסבר מאוד מפורט .שנה שלמה לקח
לעשות עבודה עד שרשות המים אישרה שיהיה מכרז משותף ,כדי שלא יהיו שני קבלנים
שונים ,אחד עושה ביוב ואחד זה ,בסוף הם אין בשני ,אבל הכול נעשה מבחינה מקצועית
ובאחריות כמו שהסבירה לך ואם תרצה אחר כך הסבר נוסף ,בבקשה.
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שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :עבודות מהסוג הזה עוזי,
עוזי אשוואל ,חבר מועצה .. :למועצה ,לא את הכמויות.
שלום בן משה ,ראש העיר :שמענו.
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :אבל הוא הסביר עכשיו.
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :שרון ,שרון ,אל תסביר על הבטונים.
(מדברים יחד)
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :הדרג המקצועי צריך לתת את הדברים האלה.
שלום בן משה ,ראש העיר :עוזי ,עוזי,
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :אני אתן לך תשובה.
עדי אביני ,חבר מועצה :אתה רוצה שמישהו ייפול בלי קיר תומך? מה נסגר איתך עוזי?
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :בעבודות בסדר גודל כזה,
(מדברים יחד)
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :בעבודות בסדר גודל כזה מבחינה מקצועית ואני
חושב שכל המשרדים שעוסקים בתשתיות מסכימים עם העובדה הזאת ,בסדר גודל כזה נכון
שיהיה ראש אחד .הראש הזה מתזמן את עצמו נכון יותר ,הוא בונה את עצמו באיכות נכונה
יותר ,הוא מאפשר גמישות ביצועית לעצמו ,כמובן בסוף למשתמש ,אבל כך עובד ב משרד
התחבורה ,כך עובדים במע"צ ,כך עובדים במשרד הבינוי והשיכון בחלק מהמקומות.
בעבודות בסדרי גודל שיש לך אדמה בתולה שבה כל המערכות נכנסות בפעם אחת ,זה יהיה
אווילי לעשות שתי מערכות שפה בגר של קבלן איקס ואחריו בחצי שנה מגיע בגר של קבלן
וואי שחופר את העבודה ומכניס צינור מתכת.
שלום בן משה ,ראש העיר :נכון.
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :או קיי? זה הכי בפשטות שאני יכול להציע לך את
זה .עכשיו ,אם מה שאני אומר היה מוטעה או אפילו ,כשאני אומר זה מה שאני מייצג ,זה
לא רק מה שאני אומר ,אני חושב שרשות המים לא הייתה נותנת יד לעניין הזה .רשות המים
בעצמה.
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שלום בן משה ,ראש העיר :שרון ,אני מבקש ככה הבהרה ואני מבקש ממך להקשיב טוב.
תראו ,אנחנו קיבלנו את  Aו B-כתמונה כבר שקבועה ומה שקורה ב A-ו B -לארך כל הדרך,
אנחנו אוכלים קש כולם ביחד ,גם הקבלנים ,גם קבלני המשנה,
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :גם התושבים.
שלום בן משה ,ראש העיר :וגם התושבים .אחד הלקחים באמת ,אני יכול להסביר לכם את
זה באריכות ובהרחבה .אגיד לכם ,הלקח העיקרי שלנו מהעניין הזה שקיבלנו את  Bשכבר
התוכניות אושרו וקבלן נכנס מכאן ואחד נכנס מכאן ותאגיד המים אכל קש עם זה ונכנס
אחרי זה ואין שום תיאום ,אין גוף אחד שעושה את זה ,אין תיאום של מתכנן ,נזקים
איומים.
עומר שכטר ,חבר מועצה :בסוף לתושבים אין תשתיות.
שלום בן משה ,ראש העיר :והתושבים סובלים מזה .הלקח העיקרי שלנו מזה שלקחנו
אחריות שאמרנו שמעתה ואילך אין דבר כזה יותר .גם השיווקים נעשו פעם כאן פעם כאן,
עובדים פה ,אחר כך עובדים כאן ,גומרים לעבוד כאן ,עובדים כאן .בתוכנית החדשה שלנו,
שלנו ,אנחנו לצורך העניין ,אלכס ,לצורך העניין קחו את השולחן הזה ,נניח שזה שטח .C
שטח  Cעכשיו כרגע צריך להכין אותו לבנייה .נכנס קבלן שהוא מסדר את כל השטח ,מכין
אותו עכשיו מ-א' עד ת' כדי שאפשר יהיה לעשות כבישים ,מדרכות ,חשמל ומים.
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :תאורת רחוב.
שלום בן משה ,ראש העיר :הכול .זאת אומרת הוא מיישר את כל השטח לקו אפס,
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :מכין את המגרשים.
מר שלום בן משה ,ראש העיר :מכין את המגרשים ואז הקבלנים שנכנסים ב delay-של
בערך שנה וחצי ,שנה ושמונה חודשים ,הקבלנים בבנייה שבונים את הבתים ,מגיעים למקום
שהוא כבר מסודר ,אף אחד ,יודעים בדיוק מי עשה מה ,יודעים בדיוק איפה החשמל ,איפה
המים ,איפה הביוב ,מה שב B-ו A-לא היה .ואז ב delay-מסוים כשהכול מוכן ,ייכנסו גם
אלה שבונים את מבני הציבור ,את מבני החינוך,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :את השצ"פים.
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שלום בן משה ,ראש העיר :את השצ"פים .אנחנו במצב ב B-תאמינו לי אוכלים קש עם זה.
למה? כי זה כבר עבר הכול .משרד השיכון מנהל את זה .העירייה בכלל אין לה ,אין לה בכלל
רגל בעניין בכוונת מכוון .אנחנו שנה וחצי ,אגב ,שנתיים ,מאז שהמינהלת קמה ,שנה וחצי,
אנחנו עוסקים עכשיו כרגע בדבר שבהגדרה לא תפקידנו .התפקיד של המינהלת הפיתוח
הזאת,
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :לא מופיע בהסכם הגג.
שלום בן משה ,ראש העיר :הייתה צריכה להתחיל את עבודתה רק מעכשיו ,מה
שהוא מתאר בפניכם C ,ו E-ו D-ו ,F-אבל אתם מתארים לעצמכם שאנחנו יכולים לעמוד
מנגד כשכבר תושבים גרים ולהגיד חבר'ה ,זה לא אחריותנו? הכביש כך ,המדרכה כך וכו'
וכו' .לכן אנחנו נכנסים עכשיו כרגע לזה.
אביבה שקד ,חברת מועצה :אפשר לשאול מי מנהל את הפרויקט ,מי עושה את הפיקוח?
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :תקשיבו,
עדי אביני ,חבר מועצה :הוא יגיע לזה.
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :אני ארוץ מהר .משך הביצוע  30חודשים .עבודות,
יש לנו גם בקרת איכות באחריות הקבלן .אבטחת איכות באחריות למעשה החברה ,למעשה
המינהלת .אבטחת איכות זה חברה שבודקת את המעבדות שהקבלן מזמין .אנחנו למעשה
עושים פה בדיקה כפולה בשביל להגיע למצב שלא יהיו שקיעות ,שהמוצרים שמזמינים אלה
המוצרים שיגיעו וכך הלאה .זה בדיקה כפולה .כמו שאתם רואים ,זה לוחות הזמנים באופן
גורף.
עדי אביני ,חבר מועצה :רגע ,רגע ,תראה,
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :בבקשה ,בבקשה.
עדי אביני ,חבר מועצה :אתה ממהר אבל לא עד כדי כך מהר.
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :אני פה.
עדי אביני ,חבר מועצה :מתי מסתיים ,מסתיימות עבודות התשתית?
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :תוך שנתיים.
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :עבודות התשתית של מה?
עדי אביני ,חבר מועצה 22 :חודשים?
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :סך כל העבודות,
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עדי אביני ,חבר מועצה 24 :חודשים .מתי נגמר? מתי נגמר התשתיות? מתי מסתיים כל ה,
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :התוכנית זה תוך  24חודשים.
עדי אביני ,חבר מועצה 24 :חודשים.
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :זה כביכול אמורים להוציא את ה,
עדי אביני ,חבר מועצה :ורק אז ייצאו השיווקים?
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :לא ,לא ,לא ,שאלת שאלה ,שאלת שאלה חשובה.
הנושא של  ,E-2אתם רואים ,גם פה זה החלק השני ,אמרתי לכם מה שכרגע בתכנון ,חלק
מהדברים ,חלק מהדברים אגב הם הולכים במקביל וחלק נווטו .זה רק מראה את המשכים.
כביש אורכי ,עורפי ,סליחה 22 ,חודשים ,אתם יכולים לראות בסך הכול את זה פה ,או קיי?
אני רץ על זה ,אני רק על זה,
שלום בן משה ,ראש העיר :דקה ,לשאלתך ,כל העבודות של הפיתוח שמדבר עליהם עכשיו
כרגע ,הם כ 23-חודשים .זה ההסדר שלנו עם משרד השיכון .בתום ה 23-חודשים ,אולי קצת
לפני זה ,יכול הקבלן להתחיל ,הקבלנים יכולים להתחיל לבנות את הבתים ואז עוד כשנתיים
או שנתיים פלוס כלומר התושבים הראשונים שייכנסו למשל,
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :תחילת האכלוס,
שלום בן משה ,ראש העיר :תחילת האכלוס תהייה בערך בעוד  4שנים.
עדי אביני ,חבר מועצה :ב,E-
שלום בן משה ,ראש העיר :מה שכרגע דובר ,כן.
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :כלומר ,כלומר שרבעון ראשון לשנת .2020
שלום בן משה ,ראש העיר ,2021 ,2020 :כן.
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :למעשה העבודות פה ב E-מתמצתות ,העבודות בE-
שהוא המכרז הראשון ,הם מגלמות בתוכם את כל הפקת הלקחים שעשינו ב A-ו .B-אם בA-

ו B-השיווקים הם שיווקים ספורדיים לפי איזשהו שטח ש ,אם ב A-ו B-ב A-ו B-השיווקים
היו ספורדיים וכך גם הבנייה ,ככה שיכול להיות קבלן איקס בונה במגרש וואי ולידו ,והוא
מאכלס כבר את הדיירים ולידו יש מחצבה או מגרסה או בור ,זה ב E-לא יקרה כי בE-

למעשה השיווקים ייצאו על מלוא המתחם .המכרז,
אביבה שקד ,חברת מועצה :הסתיימו השיווקים שרון?
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :מה?
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אביבה שקד ,חברת מועצה :השיווקים הסתיימו?
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :יצא שיווק ראשון של ,1,840
אביבה שקד ,חברת מועצה :הסתיים?
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :שהוא הסתיים ,שיש עכשיו חברה קטנה של עוד 40
מאותו שיווק ,של עוד  40שפשוט אנשים לא,
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :יישר כוח.
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :יש שבעה זכיינים שהם בתהליך של חתימת חוזה.
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :זאת אומרת הבנייה לא תתחיל כמו נגיד ה,
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :אני מבקש,
שלום בן משה ,ראש העיר :רגע ,רגע,
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :תן לי רק אני אסיים,
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :השכונה קיימת ,בא בן אדם לשטח ועכשיו הוא בונה ,הוא רק
מתחבר ,הקבלן מתחבר לתשתית .אני מבין נכון?
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :זאת הפנטזיה ,כן.
שלום בן משה ,ראש העיר :זה הרעיון.
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :הרעיון שלנו פה לייצר תרבות של מתחם שהמגרש
כבר ,כבר ,הקבלן הראשי כבר הוריד את ההרים ואת הגבעות ואת הקרשים ומשטח לו
אותו לרמה טובה,
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :כולל קיר תומך.
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :כולל אם צריך לתמוך אותו .אגב ,הקבלן שלוקחים
משלם ,שלא תתבלבלו ,הכול בתוך עלויות הפיתוח.
אביבה שקד ,חברת מועצה :מתי מתחיל ה ..השני של השיווק?
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :שנייה ,שנייה ,הקבלן הראשי משקע את הגבהים
הנכונים.
שלום בן משה ,ראש העיר :רגע ,רגע .. ,על הפיתוח.
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :הקבלן הבונה ,רק בשביל הטרמינולוגיה ,קבלן
הפיתוח זה הקבלן הזה .קבלן הבינוי זה הקבלן שבונה את הבניין.
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :היזם.

51

פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מן המניין מס'  67/13מיום 5/12/2016

שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :או קיי ,היזם.
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :ברור.
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :לא ,רק ש,
עומר רצון ,חבר מועצה :לא ,לא ,אנחנו לא הלכנו על קומפלקס שיבנה את הכול ,גם את
הבניינים,
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :שנייה ,שנייה ,אז הקבלן הבונה ,אותו יזם למעשה
מקבל מגרש שטוח ,הוא מתחיל את הבנייה שלו כשהמטרה היא שממש ממש ממש הוא
יחבר ביוב ,מים ,ניקוז ,חשמל לשטחים שאנחנו מכינים בעוד מועד ויוצא מצב שכשהוא
בונה ,הקבלן ,היזם ,בונה במשך שלוש שנים או  30החודש שלו את הבניין שלו ,אנחנו
משלימים את השלב השני שזה הגינות והריצופים ומבני ציבור  ..רשות וחובה ,ככה שהדייר
כשהוא נכנס לשכונה ב 20 ,20-ומשהו ,הוא למעשה מקבל שכונה מפותחת במלואה .לידו לא
יהיו מגרסות ולא יהיו מחצבות ולא יהיה כל מיני דברים כאלה כי זה פשוט השיטה
הרציונלית ופה אנחנו למעשה מקסמנו את הפקת הלקחים מ A-ו.B-
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :מבני ציבור ,בתי כנסת ומוסדות חינוך וכל זה ,ומגרשי
ספורט ואולמות ספורט יתחילו יחד עם בניית המגורים.
שלום בן משה ,ראש העיר :בדיוק.
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :זאת אומרת כשיתחילו לאכלס ,הכוונה שלנו שכבר
יהיו מבני ציבור ,אולמות ספורט ובתי ספר.
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :כדי לסבר לכם את האוזן ,דקה,
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :מתוך  2,400יחידות ,כמה יחידות כבר שווקו עד עכשיו?
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים 17 :אלף,
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :לא ,ב,E-
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים,1,700 :
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :שיווקו את זה ליזמים.
שלום בן משה ,ראש העיר :ליזמים ,לא לתושבים.
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :כדי לסבר לכם את האוזן ,דקה ,כדי לסבר לכם את האוזן,
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אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :מה זה  900לעומת .2,400
עומר רצון ,חבר מועצה :שלום ,ברגע ששיווקת וזה אחד הדברים שיש לנו שיח בנושא הזה
ואנחנו דיברנו על עצירת שיווקים ואתה באמת עצרת נכון להיום את השיווקים ,עצרת ,רק
אנחנו כבר בכדור שלג ,אני תוהה שכבר  10אלפים שווקו .ברגע ששיווקת ליזם ,אתה לא
יכול למנוע ממנו למכור את זה ללקוח הסופי .אתה חייב להיערך ולתת לתושבים ולכל
האנשים את התשתיות.
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :לא ,עד שאין לו היתרים הוא לא יכול.
שלום בן משה ,ראש העיר :עד שאין לו היתרים הוא לא יכול.
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ לראש העיר :עד שאין לו היתרים,
עומר רצון ,חבר מועצה :מה זה אין לו היתרים?
שלום בן משה ,ראש העיר :עד שלא יהיה לו היתרים.
עומר רצון ,חבר מועצה :אבל אתה חשוף.
שלום בן משה ,ראש העיר :לא ,עד שאין לו היתרים הוא לא יכול.
עומר רצון ,חבר מועצה :אתה יכול לעצור אותו?
שלום בן משה ,ראש העיר :בוודאי.
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :לא יכול לעצור אותו,
עומר רצון ,חבר מועצה :אתה לא יכול לעצור אותו.
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :עד שאין היתרים אי אפשר למכור.
שלום בן משה ,ראש העיר :הוא לא יכול למכור .דקה.
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :רגע ,דקה ,אני רוצה לחזור רגע אחד לנקודה ,דקה.
עומר רצון ,חבר מועצה :רק מחיר למשתכן.
שלום בן משה ,ראש העיר :אנחנו ב B-בעיקר שהוא ,שזה שכונה מאוד מאוד צפופה ,מאוד
מאוד צפופה ,יש לנו בתוך השטחים עצמם ,שטחים כלואים שכדי להיכנס אליהם כרגע כדי
לעשות מבני ציבור ,אנחנו צריכים קודם כל שיפתחו את המקום ,שישטחו אותו למקום
שהוא שטוח ואז רק אפשר להיכנס כרגע .אנחנו מהלקח הזה למדנו שלא נגיע למצב הזה לא
ב B-ולא ב D-ולא ב C-ולא ב .F-בבקשה.

53

פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מן המניין מס'  67/13מיום 5/12/2016

שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :כן ,שיווקנו כ ,1,800-משרד הבינוי ,משרד הבינוי,
מדינת ישראל שיווקה כ 1,800-יחידות דיור ליזמים .יש פה בסך הכול  43 .2,400כרגע
נכנסים לשיווק ,רה שיווק ,הם שווקו אבל אף אחד לא  ..אז עכשיו הם משווקים אותם עוד
פעם .באותו מה שהראיתי לכם  ,E-1מעבר לזה יש עוד  123כמדומני ,על איזושהי תב"ע
נקודתית שתיקנו איזה שהוא סיבוב של הכביש שיוצאים גם לשיווק בקרוב ,ובהמשך ,בערך
בעוד שנתיים ,כמה זה יוצא 2018 ,או  ,19אחרי שהתב"ע  E-1תיגמר ,עוד  811יחידות דיור
וזה למעשה זה מתחם  Eבלבד .אנחנו תך  21 ,23 ,18חודשים לפי הנחיית ראש העיר ,תוך 21
חודשים מחויבים לתת ליזם הבונה מגרש מפולס וזה הקבלן עושה את זה .הקבלן פיתוח
עושה את המגרש המפולס .הוא יש לו לבנות עוד סדר גודל של  30חודש והכוונה היא שכולם
ייבנו באותו זמן ביחד את כל הבניינים וביחד כל המוסדות ציבור וביחד כל הגינות וביחד כל
התושבים ייכנסו.
רזיאל אחרק ,חברת מועצה :זה לא יקרה .רגע ,רגע ,משפט ,זה לא יקרה באופן מלא ,אבל
לפחות לא ייווצר ג'ונגל כמו שיש ב A-ו B-שכאילו זה פעם ראשונה מישהו בונה פה פרויקט
ואף אחד לא חשב על זה שצריך לבנות מבני ציבור.
עומר רצון ,חבר מועצה :כמה יש לך כרגע ,מתוך ה 2,400-דיור ...
(מדברים יחד)
עומר שכטר ,חבר מועצה :השאלה שלי האם אנחנו רואים לדוגמה כאן שאנחנו לא
מצליחים לעמוד ביעדים של בניית מבני הציבור ושל באופן כללי העבודה בכל שלבי המכרז,
האם אפשר להגיד לקבלנים סטופ? האם יש אפשרות שהקבלנים לא יתחילו לבנות? האם יש
אפשרות לעכב היתרים? האם זה נמצא בידינו הבנייה של הקבלנים?
שלום בן משה ,ראש העיר :הבנייה של הבתים?
עומר שכטר ,חבר מועצה :כן.
שלום בן משה ,ראש העיר :קודם כל ,קודם כל ההיתרים,
עומר שכטר ,חבר מועצה :לא ,אני מדבר על,
שלום בן משה ,ראש העיר :רגע ,אז קודם כל ההיתרים הוא מגיע לעירייה.
עומר שכטר ,חבר מועצה :או קיי.
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שלום בן משה ,ראש העיר :אם העירייה מצאה או שיש לה סיבה מוצדקת ,זה לא שרירות
עכשיו כרגע ,יש סיבה בכלל לתת את ההיתרים ואז לכל מה שאין היתרים הקבלן לא יכול
להיכנס להתחיל לבנות ,הוא גם לא יכול למכור ,זה בניגוד לחוק .קבלן יכול להיכנס לבנות
רק כשק יבל היתר ,יכול להתחיל למכור רק אם יש לו היתר .אם אין לו הוא לא יכול .קיבל
שיווק ,אגב ,יש קבלנים שיש להם שיווק כבר חצי שנה ,עוד לא קיבלו היתר ,לא יכולים כרגע
להתחיל להיכנס.
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :ואנחנו לא נותנים היתרים עד שמבני הציבור מוכנים
ועד שהכול עומד.
(מדברים יחד)
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :הבנייה של מבני הציבור מסתיימת ...
עומר רצון ,חבר מועצה :שלום ,אני רוצה התייחסות ,אולי אני קצת מקדים את הדיון של
המינהלת,
שלום בן משה ,ראש העיר :בבקשה ,כן.
עומר רצון ,חבר מועצה :אבל תראה ,אני מרגיש שאנחנו מדברים בשתי קולות ואני אסביר,
לפחות ממה שאני מבין .יכול להיות שאני לא מבין הרבה .אני אומר מצד אחד,
שלום בן משה ,ראש העיר :למה אתה אומר שאתה לא מבין הרבה?
עומר רצון ,חבר מועצה :אני אומר יכול להיות.
אביבה שקד ,חברת מועצה :זה הדרך שלו ל...
עומר רצון ,חבר מועצה :שים לב מי מנתח אותי .סיגל ואביבה.
שלום בן משה ,ראש העיר :כן.
עדי אביני ,חבר מועצה :אביבה היא מנתחת ,היא יצאה מזה לפנסיה.
עומר רצון ,חבר מועצה :חברים ,אני רואה את זה כמחמאה ,תודה אביבה ,תודה סיגל.
עכשיו לגופו של עניין.
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :זה לא ביקורת.
עומר רצון ,חבר מועצה :עכשיו לגופו של עניין.
שלום בן משה ,ראש העיר :כן.
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עומר רצון ,חבר מועצה :אני אומר אם אנחנו מדברים ואני שמח שיש לנו איזושהי משקולת
או איזה אמירה ונכון שלום ,אתה צודק וזה נכון ,קודם כל יש פה כמה צעדים באמת שהם
יפים ,גם שרון הציג פה חומרים ,גם אם זה בטונים ,אם מישהו כן אוהב או לא ,הוא מציג
את העוצמה או את הגודל של הפרויקט ,זה בסדר גמור .אני רואה את זה משהו שהוא טכני
אבל יפה על ההצגה ואני מודה לו ,אבל אני אומר ,כשאתה אומר כרגע ,ממך אני שומע את
הקשב ,כשאתה אומר לי פעם אחת אנחנו יכולים לעצור את ההיתרים ואז בעצם אין תושב
קצה ,כי אני מעניין אותי התושבים בסופו של דבר ,גם אותך אני בטוח ,אבל קודם כל אני
לוקח את התושבים הקיימים .מה זאת אומרת? יש כבר תושבים קיימים בעיר הקיימת,
שלום בן משה ,ראש העיר :נכון.
עומר רצון ,חבר מועצה :יש תושבים קיימים שכבר רכשו מקבלן,
שלום בן משה ,ראש העיר :רגע ,סליחה ,סליחה ,סליחה ,אדוני ראש אגף הביטחון ,הוא
מפריע לך?
דניאל יצחק ,מנהל אגף ביטחון ופיקוח :לא ,לא ,הוא מפריע ואני משתיק אותו.
משתתף בדיון :אני הפרעתי?
שלום בן משה ,ראש העיר :הוא בחור מנומס ,הוא יכול לצאת החוצה .הוא לא מפריע.
הוא אומר דברים אחרים אבל הוא מפריע .כן.
עומר רצון ,חבר מועצה :אני אומר ,אני אחזור על זה .אני אומר שאנחנו צריכים להסתכל,
יש את הנושא של תושבים קיימים,
שלום בן משה ,ראש העיר :כן,
עומר רצון ,חבר מועצה :ויש תושבים שאני קורא להם כבר תושבים שלנו לצורך העניין,
שכבר התחייבו ורכשו דירה .אני יודע מה זה לחצים מול ראש עיר ,שיש כבר אנשים שרכשו
דירה ורוצים להיכנס .קרה את זה בכמה מקומות בעבר דרך אגב ,הלחץ הוא מאוד מאוד
גדול ולא פשוט .אני רוצה שהכלי הזה ,אם יש אפשרות כזאת ,גם פרומה נמצאת פה ,אולי
צריך עוד יועץ משפטי לטובת המינהלת ,לא יודע ,או שפרומה תהייה היועצת המשפטית של
המינהלת ,זה גם מעניין ,איזה כלים יש לי היום ,גם לאור  Aו ,B-גם לאור הדברים שאנחנו
לא מושלמים וקרו דברים ב A-ו ,B-וכבר יש שם תושבים ,א' איך שם אנחנו מתמודדים,
מעבר לתכנון העתידי של  ,Eזה פעם אחת .פעם שנייה ,אם אתה יכול היום מתוך ה10-
אלפים ששווקו שלדעתי זה מאוד דרמטי וטראומתי לעיר במצב הנוכחי ,לדעתי ,בגלל
שכבישים שמסביבנו שחלקם בכלל לא תלויים בראש העין ,ויש מסה של בנייה גם מהערים
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הסמוכות ,וכל הצירים האלו הופכים ל ,באמת ,לתוהו ובוהו אחד שלם שבאמת קשה
להיכנס ולצאת מראש העין .הדברים האלה אני לא רואה אותם נגמרים בטווחים לדעתי אל
מול השווקים שכבר הוצאנו .איפה הכלי שלנו לעצור ולבוא ולהגיד חברים ,עד שזה לא
קורה אני לא מוציא? האם זה אמירה ברורה?
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :זה הסעיף הבא.
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :אתה לא יכול.
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :רציתי ,אגב ,רציתי,
עומר רצון ,חבר מועצה :למה אני לא יכול סיגל?
שלום בן משה ,ראש העיר :רגע ,רגע,
עדי אביני ,חבר מועצה :אולי לפני,
עומר רצון ,חבר מועצה :אני יודע ששלום עובד על זה.
שלום בן משה ,ראש העיר :דקה ,דקה,
אביבה שקד ,חברת מועצה :זה כבר דיון .אפשר?
שלום בן משה ,ראש העיר :דקה ,דקה ,דקה ,אני מציע ,תתנו רגע אחד ,תתנו רגע אחד
לשרון לסיים.
עומר רצון ,חבר מועצה :שלום ,אז תרשום לך את זה.
שלום בן משה ,ראש העיר :אני אענה לך ,כן.
משתתף בדיון :שלום ,שלום .למדתי היום אנגלית  .B-Aאני לא הייתי מנהלת יחידת מבנים
אבל לפחות למדתי היום .B-A
שלום בן משה ,ראש העיר :יש גם .C
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :מה עם ?C
מר שלום בן משה ,יו"ר ,ראש העיר :כן ,הלאה.
משתתף בדיון :ב C-אני בורח ,את  Cאני משאיר לעמוס.
שלום בן משה ,ראש העיר :בבקשה ,כן .כן ,בבקשה ,כן.
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :דברים נוספים שרלוונטיים ,אלה לוחות הזמנים
במכרז .כמו שאתם רואים למעשה הגשת ההצעות הושלמה ב 1-לדצמבר .בגדול יש שני
פרמטרים .פרמטר ראשון זה בדיקת תנאי הסעיף ,היא נעשתה .הפרמטר השני זה פתיחה
ובדיקה ,ההצעה הכספית שזה עדיין לא נעשה .אנחנו מתכננים לעשות את זה בזמן הקרוב,
רק מי שעבר את תנאי הסף.
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בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :אני מבקש רק להזכיר ,כל זה נעשה בוועדת המכרזים
של העירייה.
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :כן.
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :פרומה ,בעניין הזה יש לי שאלה .. .ה זמנה ,גם הפסקה
קצרה לצורך בדיקת הצעות כספיות וגם קבלת החלטה .אז אנחנו אמורים בדיון אחד גם
להחליט על החברה הזוכה?
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :מה שנשאר אחרי שעוברים את הנושא של עמידה
בתנאי המכרז ,זה רק הנושא של הבדיקה של ההצעות לפי הנוסחה של משרד הבינוי
והשיכון ,זה מתמטיקה ,הדרג המקצועי יכול לעשות את זה ואחר כך אפשר לקבל החלטה.
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :הוא יכול לעשות את זה באותו רגע?
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :אמרו לי שכן ,אני שאלתי.
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :מי זה הדרג המקצועי?
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :הדרג המקצועי עושה את זה ,החברה המנהלת יחד
עם שני מהנדסים.
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :שני מהנדסים.
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :רגע ,אז בעצם הם נמצאים בוועדה אם אני מבין נכון.
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :הוועדה רואה שזה מתבצע בצורה תקינה.
עומר רצון ,חבר מועצה :עם כל הכבוד ,חברי מועצה ,אלא אם כן,
שלום בן משה ,ראש העיר :רגע ,רגע,
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :דרג מקצועי תמיד מכין חוות דעת מקצועיות,
ההחלטה היא של הוועדה ,אבל גם הוועדה לא יכולה להחליט כאוות נפשה.
עומר רצון ,חבר מועצה :ברור.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :עכשיו ,ההחלטה של הוועדה היא בגדר המלצה
לראש העי רייה ,כמו בכל מכרז אחר של העירייה .חברי ועדת המכרזים מקבלים את חוות
הדעת ,ואחר כך מצביעים.
שלום בן משה ,ראש העיר :מי שמצביע בסוף זה חברי הוועדה.
עומר רצון ,חבר מועצה :פרומה ,השאלה היא,
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :יש דרג מקצועי שמסביר את הכול.
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אביבה שקד ,חברת מועצה :הוא מביא להם את כל הנתונים.
שלום בן משה ,ראש העיר :הוא מביא את כל הנתונים.
עומר רצון ,חבר מועצה :השאלה היא כזאת,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :הוא מביא את ההמלצות.
שלום בן משה ,ראש העיר :כן.
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :הוא מביא גם את ההמלצות.
עומר רצון ,חבר מועצה :חברי הוועדה יכולים ל ,אין לי יועצים עכשיו שאני יכול לבדוק את
החוות דעת,
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :הם יושבים בוועדה.
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :הם יושבים בוועדה.
שלום בן משה ,ראש העיר :בטח.
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :היועצים יושבים בוועדה .אתה משלם ליועצים ,לקחת
יועץ לבדוק את היועצים?
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :סליחה רגע ,סליחה.
שלום בן משה ,ראש העיר :רגע,
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :עומר,
עומר רצון ,חבר מועצה :כן ,בסדר גודל של פרויקט וזה ,סיגל ,אני מקבל שתי חוות דעת.
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :יש כמה .אז אני אקח יועץ שבודק את היועץ שבודק?
שלום בן משה ,ראש העיר :עומר ,עומר,
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :עומר רק שנייה ,בנוסף,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :יש לנו יותר מיועץ אחד.
שלום בן משה ,ראש העיר :היועץ הפרטי שלנו זה משרד השיכון.
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :זה פרויקט של משרד השיכון ,זה לא שלך בכלל.
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :הוא יושב פה בוועדה.
שלום בן משה ,ראש העיר :הוא יושב ,הוא חלק מהעניין.
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :הוא חלק מהוועדה.
עומר רצון ,חבר מועצה :מצוין ,שייקח אחריות.
שלום בן משה ,ראש העיר :הוא לוקח אחריות ,הוא חלק מהעניין.
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בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :בנוסף ,בנוסף,
עומר רצון ,חבר מועצה :שלום ,רגע ,רגע ,שלום ,אני לא מכיר משפטית,
(מדברים יחד)
עומר רצון ,חבר מועצה :אבל אתה סותר משפטית .הנה פרומה פה .אם אתה חבר ועדת
מכרזים ואני במקרה חבר ועדת מכרזים,
שלום בן משה ,ראש העיר :כן.
עומר רצון ,חבר מועצה :ואני בא לוועדת מכרזים ,המינהל הוא לא פקטור בכלל ולא יכול
להיות פקטור בוועדה .הוא יכול להיות יועץ אבל לא מעבר לזה.
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :הערה ,הערה קצרה בעקבות מה שאתה מעלה פה.
עשינו פה איזשהו תקדים ועשינו השתלמות לחברי ועדת המכרזים בראשותו של מיכאל ,פה,
בשולחן הזה,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :נכון.
שלום בן משה ,ראש העיר :הייתה הצגה.
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :ועשינו להם השתלמות על המכרז.
שלום בן משה ,ראש העיר :נכון.
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :שלקח איזה ,לא יודע ,איזה שעתיים ,לא יודע ,זה
לקח הרבה זמן.
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :ושאלנו את כל השאלות.
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :והבאנו שאלות,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :וחברי הוועדה הונחו,
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :נשאלו שאלות ,שרון הציג בדיוק איך בנו ,מה בנו,
איך עשו את הכתבי כמויות.
עדי אביני ,חבר מועצה :היו שם דיווח,
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :בכדי שהוועדה תגיע לדיונים שלה ,יהיה לה יותר
השכלה והתמצאות במכרז .אנחנו נעשה את זה ,דרך אגב,
עומר רצון ,חבר מועצה :אני שמח.
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :אנחנו נעשה את זה במכרזים גדולים גם בהמשך.
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עומר רצון ,חבר מועצה :קודם כל אני שמח שאלה שכנראה שמקבלים שכר ,הצליחו להגיע
בשעות שאתם קובעים את הדיונים ,כי אם רוצים שחברי מועצה,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :עומר ,זה היה אחרי הצהריים.
עומר רצון ,חבר מועצה :לא ,חמש וחצי זה עדיין לא אחרי הצהריים.
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :זה היה חמש וחצי שש.
עומר רצון ,חבר מועצה :חמש וחצי זה לא אחרי צהריים.
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :זה היה חמש וחצי,
עומר רצון ,חבר מועצה :זה היה שעה ארבע סיגל.
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :זה היה בארבע.
עומר רצון ,חבר מועצה :ואל תגידי חמש וחצי.
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :אבל בוא נגיד,
עומר רצון ,חבר מועצה :זה לא רציני.
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :אם הייתם אומרים שאתם רוצים לבוא בחמש ,אתם לא
מגיעים אף פעם.
עומר רצון ,חבר מועצה :אנחנו אומרים .אני לא אגיע כשזה מתנהל ככה.
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :סליחה ,מה זה מתנהל ככה? מתנהל מקצועי.
שלום בן משה ,ראש העיר :תן לה להשלים.
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :שמעת מה הוא אמר? הוא לא יגיע אם זה מתנהל ככה.
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :שנייה רגע חבר'ה.
עומר רצון ,חבר מועצה :סיגל,
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :אם צריך זה יהיה בחמש וחצי,
עומר רצון ,חבר מועצה .. :עם ראש העיר וגם עם יושב ראש ,מי שיכול  ...אל תציגי ,תציגי
את העמדות שלך .ארבע ,להציג דיון בארבע זה לא רציני .עם דבר כזה אני לא ...
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :ביקשת? ביקשת?
עומר רצון ,חבר מועצה :תמשיכי.
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :ביקשת?
עומר רצון ,חבר מועצה :כן.
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :ביקשת שזה יהיה בחמש?
עומר רצון ,חבר מועצה :כן ,מספר פעמים .את רוצה להכריח אותי?
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סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :לא ,כי אתם לא מגיעים לאף ישיבה של ועדת מכרזים.
עומר רצון ,חבר מועצה :כי אני לא אגיע בארבע סיגל.
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :אבל הישיבות בחמש וחצי.
עומר רצון ,חבר מועצה :לא אגיע בארבע.
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :הישיבות בחמש וחצי.
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :די נו באמת.
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :כל הישיבות בשעה ארבע.
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :ממש לא .מי שמגיע לישיבות זה אני ,זה לא אתה .בחמש
וחצי.
(מדברים יחד)
עומר רצון ,חבר מועצה :ממש חוצפה סיגל .את מקבלת שכר ואת מגיעה בארבע.
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :גם כשאני לא קיבלתי שכר הגעתי לישיבות ואתה לא
הגעת .אז עשה לי טובה.
שלום בן משה ,ראש העיר :שרון תמשיך בבקשה.
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :כמה משפטים אחרונים.
מר עומר רצון ,חבר מועצה :סליחה ,לפני כן ,לפני כן.
עדי אביני ,חבר מועצה :לא צריך אותך ,סליחה ,יש פה מספיק אופוזיציה בתוך
הקואליציה .את יכולה,
אביבה שקד ,חברת מועצה :אני יוצאת עדי.
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :משפט מיותר.
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :עדי ,פרומה ,אני שואל שאלה .אני לא מכיר אף פעם תדהים
כזה של חישוב מתמטי או נקודות ,מעולם לא בא לפיתחי חישוב כזה להצעת זוכר ,להצעת
קבלן .האם פרק הזמן מטעם יעל מהנדסים או מי שיעשה את זה ,את מכירה דבר כזה?
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :עשינו שם אקסל .הנוסחה הזאת זה ,שוב ,כל מכרז
שהוא מעל  10מיליון ,אמרתי את זה קודם ,מעל  10מיליון שקל ,זה הנוסחה שמשרד הבינוי
והשיכון,
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :הם מעלים את הניקוד הזה על אקסל פה באיזשהו מסך
שכולם רואים?
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עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :אתם תראו,
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :כן ,כן,
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :ובאותו רגע מקבלים תוצאה?
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :מה שתרצו.
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :את חושבת שזה נכון?
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :ואם תחליטו שאתם לא יכולים ואתם רוצים לדחות,
שלום בן משה ,ראש העיר :אין שום בעיה.
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :אז או קיי ,אני חותם על הזמנה עם הסתייגות שאם אני לא
משוכנע שאני יכול לקבל החלטה באותו זמן,
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :אז לדחות בימים ספורים.
שלום בן משה ,ראש העיר :אין שום בעיה ,בוודאי .אתה יושב ראש הוועדה ,אם תגיע
למסקנה שכרגע משהו לא ברור ,תדחה את זה.
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :יש שקלול ,יש שקלול ,יש פרמטרים,
שלום בן משה ,ראש העיר :זה נוסחה מתמטית מאוד ברורה.
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :ולכל פרמטר יש משקל.
שלום בן משה ,ראש העיר :זה שקוף לכולם.
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :עוזי ,עוזי ,תן לו לסיים.
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :סדר העבודות הוא כזה שלמעשה הקבלן הזוכה הוא
מתקשר ,הוא מתקשר בחוזה בעירייה .הקבלן הזוכה מתקשר בחוזה עם העירייה .הוא
מבצע את העבודות .מי שמנהל את הביצוע ומי שמפקח על הביצוע כפיקוח על ופיקוח צמוד
זה חברת יעל מהנדסים ,חברת ניהול הפרויקט .או קיי? לכל מתחם יש חברת ניהול פרויקט
למתחם שנותנת גם את הניהול ההנדסי וגם את הפיקוח הצמוד ההנדסי .צוות ייעודי משלה.
שלום בן משה ,ראש העיר :כי גם היא נבחרה במסגרת מכרז.
אביבה שקד ,חברת מועצה :רגע ,אבל רק רגע ,שנייה.
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :שנייה ,אני אענה לך .עוד לא סיימתי ,לא סיימתי.
(מדברים יחד)
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :לא סיימתי ,לא סיימתי.
שלום בן משה ,ראש העיר :רגע ,רגע,

63

פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מן המניין מס'  67/13מיום 5/12/2016

שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :החברות נקראות חברות ניהול ופיקוח ,או קיי?
ניהול ופיקוח.
שלום בן משה ,ראש העיר :אחת החברות הגדולות שבארץ.
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :עכשיו ,לתאגיד ,לעבודות מים וביוב בלבד ,לתאגיד
יש מפקח משלה שהוא אמון עליה ובודק את הפרמטרים שרלוונטיים אליו,
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :פיקוח הנדסי.
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :פיקוח הנדסי משלה לעבודות מים וביוב בלבד .אגב,
בגלל האינטגרציה המורכבת שיש פה ,יש קודקוד אחד לסיפור הזה ,לצורך העניין זה חברת
הניהול פיקוח שמסדרת את כל לוחות הזמנים ואת שלביות הביצוע וכך הלאה ,המפקח של
התאגיד מפקח ומדווח לתאגיד ומתואם לוחות זמנים עם החברת ניהול הזאת שבסוף אם
ראש העיר או כל שאלה כזאת או אחרת ,יהיה לנו כתובת אחת לשאול את השאלה הזאת
ולא כל מיני כאלה גורמים.
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :מי זה הכתובת?
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :בפרויקט הזה חברת הניהול זה חברת יעל מהנדסים.
המינהלת ,המינהלת היא למעשה הגורם המתווך שהוא נותן תמונה רחבה יותר .אני יודע
להסתכל על  Eועל  Cשנדון בהמשך וכך הלאה ,וגם על מה שקורה ,מביאים תמונת מקרו
הרבה יותר רחבה.
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :אני רוצה לומר .קודם כל אגב כמו שהסברת את זה זה נשמע
באמת דבר עם שכל ,לגמור את התשתיות קודם ואחר כך לבנות ,זה עושה שכל.
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :עוזי ,עוזי,
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :באיזה כובע הם קיימים,
שלום בן משה ,ראש העיר :רגע ,רגע ,רגע ,סליחה.
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :אני רוצה לשאול,
שלום בן משה ,ראש העיר :תרשה לי שנייה.
עדי אביני ,חבר מועצה :בוא נסיים את הזה.
שלום בן משה ,ראש העיר :תרשה לי שנייה .שרון ,סיימת?
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עדי אביני ,חבר מועצה :ואביבה צריכה לדבר לפניך.
שלום בן משה ,ראש העיר :דקה.
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :רק רגע ,לפני השאלות ,בבקשה.
עדי אביני ,חבר מועצה :אולי ,אדוני ראש העיר ,אני יכול להציע הצעה לסדר? אולי שכל
חבר ידבר שתי דקות בצורה מסודרת ונסיים את העניינים ונצביע על התב"ר  40יום ו40-
לילה.
שלום בן משה ,ראש העיר :אני אתן קודם לגזבר.
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :משהו על התב"ר אני רוצה להעיר.
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :עוד לא דנו על התב"ר .אני רוצה לשאול שאלה עקרונית.
שלום בן משה ,ראש העיר :רגע ,רגע ,רגע,
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :למה החברה הכלכלית ,אגב ,ולא שאני חושב שהיא כזאת ועושה
חיל אבל את זה נשאיר .למה במקרה הזה זה לא עבר דרך כל הפיקוח ,כמו שאנחנו עושים
עבודות דרך החברה הכלכלית ,מה ,מה ,למה החלטנו שדווקא כרגע המינהלת תטפל בזה?
אני שואל אגב אמיתי.
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :זה תשובה לשאילתה הבאה.
אביבה שקד ,חברת מועצה :זה הנושא הבא.
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :התשובה תבוא בשאילתה הבאה.
שלום בן משה ,ראש העיר :תקבל תשובה על זה ,הלאה.
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :לא  ..ולא שום דבר.
שלום בן משה ,ראש העיר :דקה ,דקה ,אני רוצה לתת עכשיו לאביבה כרגע את ה,
אביבה שקד ,חברת מועצה :לא ,לא ,יש פה עוד אנשים.
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :גם היינו בעד.
אביבה שקד ,חברת מועצה :אני אשמח.
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :אני רוצה לומר לכם עכשיו כרגע לא בציניות ,אביבה תקשיבי,
אני רוצה לומר לכם לא בציניות .עוזי ,אני רוצה לומר לכם לא בציניות ,באמת בצורה מאוד
רצינית .אחרי שאנחנו כבר,
(מדברים יחד)
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שלום בן משה ,ראש העיר :אני רוצה לומר לכם ,אני רוצה לומר לכם,
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :רציתי לומר לכם במידה רצינית ,במידה של רצינות ,אני אומר
ככה .ש-א' אני מאוד מעריך כרגע ,אני מעריך מאוד את ההתעניינות וההתעמקות בנושאים
האלה ואני אומר לכם באמת עכשיו שאם הייתה ,אני לא יודע ,יכול להיות שהייתה ,אני לא
יודע ,אם הייתה מידת התעניינות ב A-ו B-שאנחנו אוכלים קש שם מאז שהתחלנו לקבל
אחריות על הדבר הזה ,שהתנדבנו לקחת אחריות ,יכול להיות שחלק גדול מהבעיות
שקיימות עד היום ,אפרופו אנשים שכבר גרים היום ,גרים היום ונמצאים בתוך אזור של
בנייה ולידם יש מגרסה ומחצבה וכו' וכו' ,יכול להיות שחלק גדול מהבעיות האלה לא היו
קיימות ,ולכן באמת אחד הלקחים ,אני מאוד מאוד מעריך את הניהול שלהם בעניין הזה.
עומר רצון ,חבר מועצה :אפשר לציין שלום ,תציין על היתרון בדבר .אמרתם שאתם
חוסכים ורחבעם הציג איזה יתרון לכל המכרז הזה ,תקנו אותי אם אני טועה.
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :החברה המנהלת היא גם יכולה להיות החברה המבצעת?
אביבה שקד ,חברת מועצה :שנייה רגע.
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :אני לא מבין עד עכשיו.
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :לא ,היא לא מבצעת.
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :לא עניתם לי על השאלה.
שלום בן משה ,ראש העיר :תרשה לי שנייה,
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :אתה לא עונה אבל.
שלום בן משה ,ראש העיר :תרשה לי ,תן לה כרגע,
עוזי אשוואל ,חבר מועצה .. :בכל המקומות שאתם מתעניינים,
(מדברים יחד)
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :אני אתן לך תשובה מקצועית.
שלום בן משה ,ראש העיר :רגע ,שרון,
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :אגב שלום ,אתה מביא לכולם לדבר ,אתה מפסיק אותו ,נותן
לכולם ,כשאני מדבר אתה מפסיק אותי לאורך כל הדרך .אתה צריך לענות על השאלות ,אם
לא בעל פה אז בכתב .אם לא לי ,עדיף שתענה לי ,תענה לי.
עדי אביני ,חבר מועצה :מה ,אתה אומר שיש כוונה?
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :אני שואל אותך שאלות אמיתיות,
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שלום בן משה ,ראש העיר :עוזי ,עוזי,
עדי אביני ,חבר מועצה :עוזי ,אתה אומר שזה בכוונה?
שלום בן משה ,ראש העיר :תספיק כרגע עם הטון שלך .אתה לא מאיים עלי.
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :אני איימתי?
שלום בן משה ,ראש העיר :לא עכשיו כרגע.
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :אתה ראש הרשות,
שלום בן משה ,ראש העיר :אם יש לך בעיה לך למשטרה אם אתה חושד במשהו.
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :מי דיבר על המשטרה?
שלום בן משה ,ראש העיר :הראש שלך כל הזמן,
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :לאן הלכת בכלל?
שלום בן משה ,ראש העיר :הראש שלך כל הזמן מה ,מי עושה ,מי מסדר,
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :אני אמרתי משטרה?
שלום בן משה ,ראש העיר :מי מסדר את מי ,מי מרוויח ,מי זה ,תפסיק עם זה כבר.
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :אני לא יודע ,אתה,
שלום בן משה ,ראש העיר :יש פה אנשים רציניים לא.
עוזי אשוואל ,חבר מועצה .. :פסיכולוג שלי אגב.
שלום בן משה ,ראש העיר :הלוואי והייתי הפסיכולוג שלך .הייתי מרוויח הרבה כסף.
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :בבקשה ,אביבה בבקשה.
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :את הצחוקים שלך ,פעם אתה תצטרך לתת תשובות עליהם
במקום לא כל כך נעים.
שלום בן משה ,ראש העיר :אין שום בעיה.
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :אני מציע לך שתשיב על השאלות.
שלום בן משה ,ראש העיר :אל תפריע לי עכשיו כרגע.
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :אני לא מפריע לך .אתה מפריע.
שלום בן משה ,ראש העיר :יש לך בעיה ,תתלונן איפה שאתה רוצה .אצל מבקר המדינה,
איפה שאתה רוצה .תעשה לי טובה.
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :תקשיב ,אני,
שלום בן משה ,ראש העיר :אל תפריע לי עכשיו כרגע.
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עוזי אשוואל ,חבר מועצה :אני לא מפריע לך ,אתה צריך להשיב.
שלום בן משה ,ראש העיר :אני אשיב לך .תן לה לדבר .אתה מדבר כל הזמן .תפסיק
להפריע.
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :אתה מפריע כל הזמן ,אתה מביא לכולם לדבר .כשאני מדבר,
אתה מפסיק אותי.
שלום בן משה ,ראש העיר :אביבה בבקשה.
אביבה שקד ,חברת מועצה :אני רוצה להתייחס רגע גם לסיפור אפרופו השאילתה שלנו על
מתחם  Eשהצגתם עכשיו את הנושא של המכרז ובכלל כל הפיתוח ,התשתיות וגם את
הנושא של תיכף התב"ר ,ויש פה בעיניי ,ראש העיר ובכלל גם חבריי למועצה ,בעיניי שאלות
פשוט ברמה אחרת .רמה אחת שאלות מסדר ראשון זה שאלות באמת שהן בעיניי יותר
טקטיות .מי הפיקוח ומי הניהול ואיך נעשה המכרז ואיך הוא נעשה והאם התאגיד ולא
התאגיד ,וקודם כל לי יש תחושה דווקא שכל הדברים האלה נעשים ,לי יש תחושה ברמת
השאלות שנשאלו פה שזה נראה לי שהושקעה הרבה חשיבה במכרז ונראה לי סך הכול שיש
פה באמת חשיבה מקצועית וכל הכבוד ,גם שרון וגם בנגה וכולם וכל מי ששייך פה בעירייה
לכל הנושא של תפירת המכרז הזה .אבל בעיניי אלו לא השאלות,
שלום בן משה ,ראש העיר :הכנת המכרז ,הכנת המכרז.
אביבה שקד ,חברת מועצה :הכנת המכרז ,סליחה.
שלום בן משה ,ראש העיר :הכנת המכרז ,כן.
אביבה שקד ,חברת מועצה :הכנה.
שלום בן משה ,ראש העיר :כן.
עומר רצון ,חבר מועצה :תפירה זה כבר סגור עם הקבלן.
אביבה שקד ,חברת מועצה :מבחינת ביצוע תנאי הסף למכרז,
(מדברים יחד)
אביבה שקד ,חברת מועצה :אבל בעיניי אלו לא ,ראש העיר אלו לא השאלות הנכונות וצריך
לשאול פה שאלות מסדר שני ולא מסדר ראשון ,שאלות עקרוניות ,האם בכלל לגשת וזה
בעצם המהות של מה שכתבתנו ויש כאן אמירה שהיא בהחלט לא פשוטה .האם בכלל לגשת
בכלל לעניין הזה של פיתוח התשתיות במתחם  Eואני רוצה לומר כאן .אני חושבת שאנחנו
נמצאים בצומת קריטית והיד שלנו צריכה לראות כאן ,בעיניי של כולנו ,כשאנחנו מצביעים
כרגע ,על המשך פיתוח התשתיות ,המשך השיווקים ,בכלל כל תנועה שמקדמת היתרי בנייה
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כלשהם בעיר הזאת במצב הקטסטרופלי לא פחות שהיא נמצאת בו .אנחנו היום  42אלף
תושבים ,תוך בערך  4שנים נגיע ל 70-80-אלף איש .יש היום בעיניי ,גם אם נעשה עוד שלושה
מחלפים ,ויהיה על  471מחלף ,המצב יהיה נוראי כרגע בעיניי .ולכן אני חייבת להגיד שאם
בידיים שלך,
שלום בן משה ,ראש העיר :אז מה השאלה? מה השאלה?
אביבה שקד ,חברת מועצה :שנייה ,לא שאלה ,אמירה.
שלום בן משה ,ראש העיר :מה האמירה?
אביבה שקד ,חברת מועצה :האמירה שלי וגם של סיני שאני מצטערת שהוא לא נמצא פה
יחד איתי לטעון אותה ,האמירה שלי זה שאנחנו רוצים להציע להפסיק לך ראש העיר ולנו
כולנו ,יש לנו אחריות משותפת כחברי מועצה.
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :לעצור את המחדלים של משה סיני?
אביבה שקד ,חברת מועצה :שנייה רגע ,שנייה רגע,
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :לעצור את מה שבנה ,מה שהוא עשה.
אביבה שקד ,חברת מועצה :שנייה רגע ,מלמד,
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :באמת נו,
אביבה שקד ,חברת מועצה :שנייה ,אני מבינה ,אני אתייחס למה שאתה אומר .רק רגע,
לעצור כרגע את כל ,כל המשך כלשהו שמקדם בכלל בנייה ותשתיות בעיר הזאת ,להשתמש,
להפך ,לעשות דברים שראשי ערים אחרים עשו ,לעצור כל דבר שבכלל מקדם אותנו לעבר
המשך בנייה .המצב הוא קשה ונוראי ויכול להיות שיהיו מחדלים מרמלה ואני לא ,כרגע
כולנו באותה סירה .אני מבינה שכל פעם יש לכם צורך  50אחוז מהזמן להסתיר,
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :לא צורך.
אביבה שקד ,חברת מועצה :לא ,יכול להיות שאתם צודקים.
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :אם מינהלת המחוז אומרת לראש העיר הנבחר כשהוא נכנס
בישיבה ראשונה ב הסכם הגג נרדמתם בשמירה,
אביבה שקד ,חברת מועצה :יכול להיות.
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :ואין מטר אחד של תעשייה ומסחר,
אביבה שקד ,חברת מועצה :יכול להיות שנרדמנו בשמירה.
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :זה פשיטת רגל.
אביבה שקד ,חברת מועצה :מלמד ,יכול להיות,
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מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :אבל זהו,
אביבה שקד ,חברת מועצה :אבל אני עכשיו לא מדברת על מה שהיה.
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :עכשיו הוא החליף כובע .פתאום הוא לא היה שם ,נו באמת.
אביבה שקד ,חברת מועצה :אבל יש לנו עכשיו אחריות ,תראה ,אתה יכול עכשיו להגיד לי
שאנחנו יכולים לשבת כאן,
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :אז תדברי בשמך .אל תגידי סיני,
אביבה שקד ,חברת מועצה :לא ,לא,
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :כי זה נשמע ליצני מדי ,סיני  ,..תגידי בשמך.
אביבה שקד ,חברת מועצה :אני אדבר בשמי כרגע ,בסדר? שאנחנו יכולים לשבת כאן
ולהזכיר כל הזמן את חטאי  Aו ,B-אני באמת לא הייתי מעורה ואני לא מעורה ,אבל כרגע
כולנו באותה סירה .כולנו רואים בבוקר את הפקקים הנוראיים.
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :נכון.
אביבה שקד ,חברת מועצה :יש כרגע ,היה מחדל תכנוני ,יש מחדל תכנוני ,כרגע זה בידיים
שלך ראש העיר לעצור .אני חושבת שאנחנו צריכים ללכת למשרדי הממשלה ולומר שכל עוד
שאין ,אין לא רק הבטחה בעלמא שבעתיד ,שאין הוכחה לזה ,שאין תכנון של רכבת קלה
בתוך העיר ,שאין המשך של הקו האדום מפתח תקווה לתוך ראש העין ,לקרב את תחנת
הרכבת לכאן .כל עוד שאין את הנושאים האלו ,הדרמטיים ,כמו רכבת קלה ורכבת שלא
נצטרך לנסוע אליה  40דקות בבוקר ,לא עושים שום דבר בעיר הזאת .גם לא יוצאים למכרז
וגם לא מכינים תשתיות ,כלום .זאת ההצעה שלי ולכן אני חושבת שפעם ראשונה אני
אצטרך להצביע נגד  ..כלשהו זה יהיה היום ולכן לדעתי היד צריכה לרעוד לכם היום
כשאתם מצביעים בעד הגדלת התב"ר ובעד בכלל המשך כל פעילות שמקדמת אותנו למצב
שבונים עוד משהו בעיר הזאת .אם יש לנו אפשרות לשלוט בזה ,אנא עצרו כל מהלך .זאת
הבקשה שלי.
שלום בן משה ,ראש העיר :דקה ,דקה,
אביבה שקד ,חברת מועצה :וזה לא קשור למכרז.
שלום בן משה ,ראש העיר :רגע ,רגע,
אביבה שקד ,חברת מועצה :הוא נהדר.
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שלום בן משה ,ראש העיר :עזבי את המכרז עכשיו כרגע .ברמה המערכתית עכשיו אני
רוצה להגיד ,לפי דעתי את לא יודעת את כל הנתונים .אנחנו עכשיו כרגע נמצאים ,המצב
שאנחנו נמצאים בו כרגע הוא בכלל לא קשור ב ,..המצב הנוכחי שאנחנו נמצאים בו עכשיו
כרגע זה השיווקים והפעילות שנעשית ב A-ו ,B-שבה דרך אגב ,למה את ...
אביבה שקד ,חברת מועצה :כי אני מסתכלת ,כי אני מסתכלת איתך עוד  10שנים קדימה.
שלום בן משה ,ראש העיר :את מוכנה לתת לי לדבר? תני לי.
אביבה שקד ,חברת מועצה :אמרת זה לא המצב .מה זה לא המצב?
שלום בן משה ,ראש העיר :אני מסתכל גם כן  10שנים קדימה.
אביבה שקד ,חברת מועצה :נו,
שלום בן משה ,ראש העיר :תקשיבי עכשיו כרגע.
אביבה שקד ,חברת מועצה :אנחנו לא מסתכלים שנה קדימה.
שלום בן משה ,ראש העיר :קודם כל שתדעי עכשיו כרגע ,למעלה מ 7-אלפים 8 ,אלפים
יחידות דיור כבר שווקו.
אביבה שקד ,חברת מועצה :אני יודעת ששווקו.
שלום בן משה ,ראש העיר :תני לי שנייה .אני שמעתי אותך? תקשיבי לי .שווקו כבר
ונמכרו.
אביבה שקד ,חברת מועצה :אני יודעת.
שלום בן משה ,ראש העיר :הם קשורים ל A-ו.B-
אביבה שקד ,חברת מועצה :אני יודעת.
שלום בן משה ,ראש העיר :הם לא קשורים בכלל למצב הנוכחי .תקשיבי ,עכשיו יש שתי
אפשרויות .להשאיר את המצב כמו שהיה קודם שבו אין לעירייה שום שליטה על שום דבר
והכול מתבצע על ידי משרד השיכון ,והכול מתבצע בלי שום שליטה או לקחת שליטה על
העניין .עכשיו יש הסכם גג שבהסכם הגג הזה הוגדר כמה דירות יהיו בראש העין .מה שכבר
שווק והתחיל להיבנות ומה שאמור להיות בעתיד להיעשות .יש את הסכם הגג הזה ,העירייה
הזאת שאם הוא לא היה הסכם הגג ,יכול לומר לך כרגע הגזבר תיכף מייד ,במצב הנוכחי
העירייה קורסת קריסה כלכלית מוחלטת ואני מבקש ממך עכשיו ,תיתן כרגע כמה נתונים
חשובים.
(מדברים יחד)
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שלום בן משה ,ראש העיר :לא ,לא ,לא ,לא להפריע לי.
אביבה שקד ,חברת מועצה :זה אחרי הסכם הגג.
שלום בן משה ,ראש העיר :תן לי שנייה .זה לא קשור לעצירת השיווקים .תקשיבי רגע
אחד .תהיי סבלנית עכשיו .אני סבלני אלייך ,תהיי סבלנית עכשיו כרגע .הסכם הגג בא
לפתור גם את כל הבעיות של  Aו B-מבחינת העומס הכלכלי על העירייה שהיא לא הייתה
בזה.
אביבה שקד ,חברת מועצה :אתה מסתכל רק על הכסף .אתה יודע?
שלום בן משה ,ראש העיר :לא רק כסף.
אביבה שקד ,חברת מועצה :לא ,אתה מסתכל כסף.
שלום בן משה ,ראש העיר :תני לי רגע אחד שנייה .לא רק כסף.
(מדברים יחד)
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :הוא לא יכול לתת שירות לתושב.
שלום בן משה ,ראש העיר :לא רק כסף .תקשיבי,
אביבה שקד ,חברת מועצה :דרך אגב ,זה גרוע סיגל.
שלום בן משה ,ראש העיר :את מוכנה להקשיב?
אביבה שקד ,חברת מועצה :כן.
שלום בן משה ,ראש העיר :ה ..שעשינו עכשיו במסגרת הסכם הגג בין היתר זה הרחבה של
 444שהוא בכלל לא הופיע לפני זה .זה עוקף על  444ו ..הנוספות עכשיו כרגע ,שעכשיו כרגע,
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :דקה ,דקה ,שהם עכשיו כרגע באים לתת פיתרון,
אביבה שקד ,חברת מועצה :ראש העיר ,אני רוצה להגיד משהו .אני יודעת את כל העשייה
שאתם עושים ,אני יודעת .אני רק טוענת שכל זה יהיה ,כולל הרחבת  ,444יהיו עדיין בגדר
אקמול .אני רוצה להציע לך ולכל המועצה לנקוט כרגע בטיפול דרסטי ,בהליך שהוא אפילו
יהיה הפגנתי מול מוסדות המדינה ולעצור כל התקדמות ,מה שאתה יכול כרגע ,ואני חושבת
שהיינו צריכים לעצור אפילו ...
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :אז משרד השיכון יעשה את המכרז .מה נעשה?
אביבה שקד ,חברת מועצה :זאת ההצעה.
שלום בן משה ,ראש העיר :את יודעת דרך אגב,
אביבה שקד ,חברת מועצה :לא לאפשר,
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שלום בן משה ,ראש העיר :את יודעת דרך אגב עכשיו כרגע,
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :לא ,היא מציעה להפסיק את הסכם הגג.
שלום בן משה ,ראש העיר :רגע ,רגע ,תקשיבי,
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :לא ,היא לא אומרת את זה.
שלום בן משה ,ראש העיר :מה שאת אומרת ,לא ,זה המשמעות.
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :זה מה שהיא אמרה.
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :רגע ,רגע ,רגע,
אביבה שקד ,חברת מועצה :עד שלא תהייה רכבת קלה והארכת הרכבת לראש העין.
שלום בן משה ,ראש העיר :רגע ,רגע,
אביבה שקד ,חברת מועצה :כל מיני דברים שאתה יכול עכשיו.
שלום בן משה ,ראש העיר :דקה ,דקה ,תקשיבי.
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :אבל עובדים על זה.
שלום בן משה ,ראש העיר :תקשיבי ,קודם כל עובדים גם על זה .דבר שני שתדעי ,אם
עכשיו ,זה עכשיו מצב ,זה דיון תיאורטי ,מכיוון שאנחנו חתומים על הסכם הגג אני מתכוון
לקיים אותו ,אבל נניח שאני מחליט עכשיו לא לעשות את זה .אני מפסיק לקבל תמרוץ
רשויות ,העירייה קורסת מייד ,תני לי שנייה אחת ,אני מפסיק לקבל כרגע את כל
ההשתתפות למבני ציבור ,למבני חינוך ,מי שיסבול זה התושבים .חכי רגע אחד ,ומה יעשה
משרד השיכון? הוא יעשה כמו שעשה לפני זה .הוא ישווק ,הוא יבנה ,יעשה את הכול כמו
שעשה לפני זה.
אביבה שקד ,חברת מועצה :אתה לא מכיר בכוח שלך כראש עיר,
שלום בן משה ,ראש העיר :אני יודע ,תאמיני לי שאני יודע.
אביבה שקד ,חברת מועצה :אני חושבת שאתה לא משתמש בו נכון.
שלום בן משה ,ראש העיר :תאמיני לי,
אביבה שקד ,חברת מועצה :אתה לא משתמש בו נכון.
שלום בן משה ,ראש העיר :תאמיני לי שאני יודע יותר טוב ממך מה עושה ראש העיר.
אביבה שקד ,חברת מועצה :או קיי.
שלום בן משה ,ראש העיר :תעשי לי טובה.
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אביבה שקד ,חברת מועצה :או קיי.
שלום בן משה ,ראש העיר :הרבה יותר טוב.
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :עצרו את בעיות היציאות והכניסות,
אביבה שקד ,חברת מועצה.. :
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :אחר כך תמשיך.
שלום בן משה ,ראש העיר :בזה כן.
אביבה שקד ,חברת מועצה :אתה לא כל דבר שמעלים לך,
שלום בן משה ,ראש העיר :לא ,לא,
אביבה שקד ,חברת מועצה :אתה מסביר לי שאני מוזמנת לשיעורים פרטיים ,אני לא
מכירה,
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :מי צריך פסיכולוג ,אני או אתה?
אביבה שקד ,חברת מועצה :בשביל מה לבוא לפה בכלל?
שלום בן משה ,ראש העיר :רגע ,יש דברים,
גב' אביבה שקד ,חברת מועצה... :
שלום בן משה ,ראש העיר :לא ,סליחה,
אביבה שקד ,חברת מועצה :איזה מין גישה זאת?
שלום בן משה ,ראש העיר :אגב ,יש דברים שאת יודעת הרבה יותר טוב ממני.
אביבה שקד ,חברת מועצה :לא ,אתה יודע הרבה יותר טוב הכול.
שלום בן משה ,ראש העיר :אביבה ,אביבה,
אביבה שקד ,חברת מועצה :המטרה של הדיון,
שלום בן משה ,ראש העיר :אביבה,
אביבה שקד ,חברת מועצה :זה לעשות פה שיח ודיאלוג,
שלום בן משה ,ראש העיר :בבקשה.
אביבה שקד ,חברת מועצה :ולחשוב יחד.
שלום בן משה ,ראש העיר :אז אני עונה לכם.
אביבה שקד ,חברת מועצה :אז אם אתה אומר,
שלום בן משה ,ראש העיר :כשאני אומר לך ואת לא מכירה את התשובה שלי ,אז מה?
אביבה שקד ,חברת מועצה :לא ,אתה לא עונה לי רק כשאני מדברת.
שלום בן משה ,ראש העיר :תאמין לי אני עונה לך.

74

פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מן המניין מס'  67/13מיום 5/12/2016

אביבה שקד ,חברת מועצה :אני מראה לך  ,Aאתה עונה לי .B
שלום בן משה ,ראש העיר :כן.
עדי אביני ,חבר מועצה :אנחנו מדברים על  Eבכלל.
שלום בן משה ,ראש העיר :עכשיו על  ,Eכן.
עומר שכטר ,חבר מועצה :אני רוצה להתייחס אגב להמשך לדברים שלך אביבה.
שלום בן משה ,ראש העיר :דקה ,דקה,
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :מדברים על המכרז או דיון,
עומר שכטר ,חבר מועצה :לא ,לא ,על המכרז ,על המכרז .א' אני חושב שכמו,
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :למה אתה לא מקשיב? לא עונה? אני אוציא לך מכתב הכי טוב
בתשובות .מה אנחנו צריכים לבזבז את הזמן.
עומר שכטר ,חבר מועצה :א' אני חושב ש,
אביבה שקד ,חברת מועצה :אתה גם הולך?
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :אני לא רוצה לשבת כאן.
עדי אביני ,חבר מועצה :רגע ,אז תגיד אם אתה מתנגד לתב"ר או לא.
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :חבל על הזמן .הוא אומר לך מראש שהוא לא מתכוון להקשיב
לעצור את השיווקים .דרך אגב ,למדתי בדיני החוזים ,כל חוזה מותר להפר.
שלום בן משה ,ראש העיר :תגיד לי ,אתה חושב,
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :אבל השאלה מה המחיר.
שלום בן משה ,ראש העיר :אתה חושב שזה כדאי? זה פרויקט,
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :איך אתה אומר ,חבר'ה טעינו,
שלום בן משה ,ראש העיר :עוזי ,עוזי ,זה פרויקט רציני .זה לא קרקס שאתה עוצר בנייה
של בית ,באמת.
עוזי אשוואל ,חבר מועצה :אני לא יכול לצאת מהעיר .תפתור את בעיית הכניסות והיציאות
ואחר כך ממשיכים .עושים חושבים אחרת.
עומר שכטר ,חבר מועצה :אני מתייחס ,אם אפשר להתייחס רגע לדברים בצורה באמת
רציני .ההצגה של המכרז הזה חבל שהיא לא ,חבל שלא קרה אותו הדבר ב A-וב B-כי יכולנו
למנוע הרבה כאבי ראש .כמו שגם ,כמו שגם הזכרת פה מקודם .אופן הפיתוח ,אני אומר
אופן הפיתוח בצורה הזאת ,זה אופן פיתוח נכון .השאלה שעלתה פה ואני גם העליתי בפניך
בבקשה לדון בזה בישיבה הנוכחית ,כי אני חושב שזה נכון גם להציג במקביל לאישור הזה

75

פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מן המניין מס'  67/13מיום 5/12/2016

בעצם ובמקביל לתהליך שאנחנו עושים פה,
עומר רצון ,חבר מועצה :איפה?
עומר שכטר ,חבר מועצה :גם ב ,A-גם ב B-וגם בשאר הרובעים ,לדעתי במקביל לענייני
התשתיות ,אחד מהנושאים הכי קריטיים ובסופו של דבר הכי פוגעים והכי משפיעים על
איכות החיים של התושבים פה זה עניין התחבורה .עכשיו ,העיר הזאת כבר נמצאת במצב
חירום תחבורתי .אנחנו הופכים וכבר כמו שכולנו מרגישים וציינו את זה ,אנחנו הופכים
להיות פקק אחד גדול .עכשיו ,לדעתי אין איכות חיים בלי נגישות עירונית ונגישות עירונית
יכולה להיות ,...
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :עומר ,מה קשור?
עומר שכטר ,חבר מועצה :שנייה ,אני אגיד לך ,אני אגיד לך למה זה קשור.
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :די נו.
עומר שכטר ,חבר מועצה :אני אגיד לך מיכאל למה זה קשור .אני אגיד לך למה זה קשור.
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :לא עכשיו .עכשיו אתה מכניס את נושא הארנונה?
שלום בן משה ,ראש העיר :עומר ,עומר,
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :אתה מכניס ארנונה עכשיו?
עומר שכטר ,חבר מועצה :אני אגיד למה זה קשור.
שלום בן משה ,ראש העיר :זה לא קשור למכרז של  Eעכשיו.
עומר שכטר ,חבר מועצה :אז אני אגיד לך למה זה קשור.
(מדברים יחד)
עומר שכטר ,חבר מועצה :עומר ,אני אסיים לדבר ואחר כך אתה תדבר.
עומר רצון ,חבר מועצה :לא ,אמרתי שתגיד שכטר.
עומר שכטר ,חבר מועצה :אין בעיה .אנחנו יודעים ,אל תדאג ,יש פה שלט ,אל תפחד .אני
אעזור לך אם יתבלבלו ,הכול בסדר.
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :זה לא קשור למכרז.
עומר רצון ,חבר מועצה :מתי פעם אחרונה ראית פרוטוקול?
עומר שכטר ,חבר מועצה :אם תרגיש ככה ,אתה מוזמן לפנות לאיילה ,היא תשנה את זה.
שלום בן משה ,יו"ר ,ראש העיר :עומר,
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עומר רצון ,חבר מועצה :תקרא פרוטוקול.
עומר שכטר ,חבר מועצה :אני מבקש שלום ,רק תן לי לסיים ,רק תן לי לסיים.
שלום בן משה ,ראש העיר :בבקשה.
עומר שכטר ,חבר מועצה :אני חושב שצריך להציג פה לוח זמנים ויושבת פה מיטל שעושה
עבודה מדהימה ,היא המחלקה למעשה לתחבורה והיא עושה באמת עבודה של כמה וכמה
אנשים והיא בן אדם אחד ,אבל ראוי שיוצג פה מתי יוקם מסוף התחבורה ,מתי יהיו ואיפה,
עדי אביני ,חבר מועצה :מה זה קשור?
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :זה לא קשור לנושא .זה לא נושא הדיון.
שלום בן משה ,ראש העיר :עומר ,זה לא מותנה.
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :אבל זה לא בנושא הדיון.
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :אתה ביקשת דיון בתחבורה ציבורית ,אז תקבל אותו.
עומר שכטר ,חבר מועצה :זה קשור אחד לשני.
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :מה קשור?
עומר שכטר ,חבר מועצה :זה קשור ל,E-
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :השאילתה הייתה על מכרז של מתחם  .Eלא אם
לבנות את  Eאו לא לבנות את .E
שלום בן משה ,ראש העיר :עומר,
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :הדיון הוא במכרז.
(מדברים יחד)
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :הנושא הוא מכרז  ,Eאיך הכינו אותו.
שלום בן משה ,ראש העיר :נכון.
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :זה הנושא.
עומר שכטר ,חבר מועצה :בנגה ,אני רואה את הדברים שזורים אחד בשני.
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :לא,
שלום בן משה ,ראש העיר :עומר זה לא שזור.
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :באמת ,בוא נדבר על הארנונה ,זה גם שזור.
שלום בן משה ,ראש העיר :זה לא קשור בכלל עכשיו .בבקשה.
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :יש שאילתה פה איך בנו את מכרז .E
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שלום בן משה ,ראש העיר :אני מציע שנעבור,
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :לא איך בנו את הטרמינל ,לא קשור.
שלום בן משה ,ראש העיר :עומר,
עדי אביני ,חבר מועצה :רק שאלה קטנה שרון,
שלום בן משה ,ראש העיר :זה לא נכון ,זה לא נכון .בבקשה.
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :אי אפשר להעלות פה כל נושא.
שלום בן משה ,ראש העיר :הגזבר בבקשה.
עומר שכטר ,חבר מועצה :איך האנשים האלה יגיעו לעבודה?
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :לא יגיעו לעבודה ,זה לא קשור לנושא.
שלום בן משה ,ראש העיר :זה לא הנושא של המכרז.
עומר שכטר ,חבר מועצה :זה לא מעניין.
שלום בן משה ,ראש העיר :זה מעניין.
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :זה מעניין ,מי אמר שפה ,הנושא הוא שאילתה תשובה
לאביבה איך בנו את מכרז מתחם  .Eסליחה ,לא איך בונים את הבתים.
עומר רצון ,חבר מועצה :רגע ,אבל קיבלת פרגונים.
שלום בן משה ,ראש העיר :כן.
עומר רצון ,חבר מועצה :אמרו פרגונים ,פרגנו לך.
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :עומר ,עומר ,סליחה,
עומר רצון ,חבר מועצה :אמרו מילים טובות על הגזבר.
שלום בן משה ,ראש העיר :סליחה ,בבקשה .תגיד בבקשה ,תגיד בבקשה על הנושא של E

וכדומה .סליחה ,תגיד בבקשה בשפה ברורה.
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :הנושא שעלה ,הנושא עלה ,הנושא של הסכם הגג עד כמה
הוא יעיל ,לא יעיל ,האם אנחנו רק מעמיסים ,הלוא תזכורת ,לפני כן ,לפני הסכם הגג ,נעשה
הסכם פיתוח שבו העירייה כבר התחייבה לשווק  8,700יחידות דיור וכבר שווקו .כלומר
למעשה,
שלום בן משה ,ראש העיר :עוד לפני הסכם הגג.
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עומר רצון ,חבר מועצה :כמה ,רגע ,מתוך הזה ,אפשר אולי המהנדס פה ,כמה קיבלו יתרים?
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :רק שנייה ,במסגרת הסכם הפיתוח,
שלום בן משה ,ראש העיר :בסביבות  5אלפים.
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :במסגרת הפיתוח ,במסגרת הסכם הפיתוח אז בעבר משרד
האוצר והשיכון היו מאוד  ..בנושא של מתן תמרוצים כמו שקיבלנו בסך הכול ,זה תוספת
עבור מבני ציבור במקום  5אלפים שקלים ליחידת דיור ,קיבלנו .7,500
עומר רצון ,חבר מועצה :תקשיבי אביבה.
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :במסגרת הסכם הגג למעשה שאנחנו רק המשכנו את כל
הסכם הפיתוח ושדרגנו ,אז קיבלנו תוספת של כמעט  75מיליון שקלים עבור מבני חינוך ,עוד
 80מיליון שקלים עבור מבני ציבור ,קיבלנו את הכביש העורפי ,ואת הבונבוניירה הנוספת זה
היה הנושא של התמרוץ .אנחנו ב ,2016-ב 2015-חיים על תמרוץ .בשנת  2015ניצלנו 10
מיליון שקל בתקציב השוטף ,ובשנת  2016כבר ניצלנו  18מיליון שקלים ובשנה הבאה גם כן
ננצל בסביבות ה 18-מיליון שקלים מהתמרוץ .כלומר דמיינו לכם אותנו ממשיכים עם ה-
 8,700ללא הסכם גג .מה היה מצבנו?
שלום בן משה ,ראש העיר :ללא תוספת בכלל.
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :מה היה מצבנו היום ללא הסכם גג? לכן הסכם הגג הוא רק,
הוא רק שיפר ושדרג מאוד את ההסכם הראשון ,אבל ברור שכנראה במסגרת ההסכם  ...אז
הסכמנו להמשיך את השיווקים עד  14אלף 15 ,אלף שיווקים אבל בתמורה קיבלנו את כל
התוספות הללו.
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :כשיש היום התניה ,כשיש היום התניה תב"עית לא לשווק
מעל  8,500אם אין נתיבים נוספים.
עומר רצון ,חבר מועצה :בגדול  8,500זה כבר ,...
שלום בן משה ,ראש העיר :שכבר שווקו בזמנו .כן ,בבקשה.
עומר רצון ,חבר מועצה :השאלה מה אני מתמודד מול הנתונים .זה השאלה.
שלום בן משה ,ראש העיר :כן.
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :נושא התב"ר הנוכחי ,אני רוצה להעיר שתי הערות שהערתי
בהנהלה .במצגת מודגש שההסכם ייחתם רק לאחר קבלת כל התקציבים ממשרד השיכון.
התב"ר הנוכחי שאנחנו עכשיו מאשרים ,הוא לא משקף את המכירה מקסימום של המכרז.
אלא מקסימום בסביבות ה 180-מיליון שקלים .כאשר התב"ר הוא בסביבות ה .140-הנחת
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העבודה אומר ת בשביל לקבל אחוז הנחה מאוד גבוה ,ומשרד השיכון התחייב שבמידה
ואחוז ההנחה ,התב"ר לא יספק עבור התוצאות של המכרז ,הוא ישלים.
שלום בן משה ,ראש העיר :אני רוצה להוסיף משהו בעניין הזה ,השאלה שאת שאלת
אביבה שהיא שאלה חשובה מאוד .האם במסגרת הפעולה שאנחנו עושים ,האם העירייה
יכולה להיחשף למקרה שיש משבר כזה או אחר ובהסכם הגג כתוב ,פרומה אחר כך תצטטי
את העניין הזה ,העירייה לא תיחשף מבחינה זאת ,בכלל משרד השיכון ,אם כרגע תהייה
בהמשך בעיה כזאת או אחרת ,משרד השיכון ישלם את כל המגרש ,אלא אם חלילה יתברר
כרגע שיש פה איזושהי ,מישהו עשה רשלנות,
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :מעשה זדון.
שלום בן משה ,ראש העיר :או מעשה זדון .אם אין מעשה זדון ,כתוב במפורש שכל מה
שיהיה ,העירייה לא חשופה בכלל ,אין לה שום סיכון בעניין הזה וזה לא עליה .משרד השיכון
ישלים את הכול .זה נתון מאוד חשוב.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :רוצים שאני אצטט?
שלום בן משה ,ראש העיר :כן ,כן ,בבקשה.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :קודם כל זה סעיף  3.7להסכם הגג .אני לא מקריאה
את כולו ,סעיף אחרון ,אני מקריאה את החלק הרלוונטי .אם בעקבות התקדמות התכנון או
עריכת מכרזי הביצוע יתברר שעלויות בפועל גבוהות מהאומדן ,למעט במקרים של רשלנות
רבתי ו/או זדון ו/או התנהלות חמורה שאינה תקינה מצד העירייה או הפועלים מטעמה ,או
קיי ,אשר יידונו בוועדת ההיגוי ,קבעו הצדדים כדלקמן :ראשית יפעלו הצדדים בהסכמה
לעשות כל אשר ביכולת לתיקון תקציב הפרויקט באמצעות שינויים פנימיים בין הסעיפים
השונים בתקציב ,והכול באישור ועדת פרויקטים .לא נמצא דרך לתיקון תקציב הפרויקט
באמצעות שינויים פנימיים ,כאמור בסעיף זה וזה ,לרבות על ידי שימוש בתקציב ה ,..יפעלו
הצדדים בהסכמה להגדלת סך תקציב הפרויקט בהתאם לנהלי העבודה הקבועים לעניין זה
במפרט משרד הבינוי והשיכון והכול באישור ועדת פרויקטים .הוסכם על הגדלת התקציב
כאמור בסעיף זה ,לא תחול על העירייה  /הוועדה המקומית לתכנון ובנייה האמורה לממן
את ההגדלה הזאת .זאת אומרת שבמקרים כאלה ההגדלה שתמומן על ידי משרד הבינוי
והשיכון.
שלום בן משה ,ראש העיר :או קיי ,תודה.
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עומר רצון ,חבר מועצה :שלום ,שלום ,רק התייחסות לרחבעם על האמירה שלו ,כי זה קצת,
צריך להבין גם ,אתה יודע אין עתיד ללא עבר .העבר שאני מסתכל כרגע ,זה לא בפן של
הבנייה ,כי בבנייה בעבר ,כמו שאתה אמרת ,כל האחריות ניתנה למשרד השיכון ,כמו
שאומרים עד הסוף .היה לנו שליטה כזאת או אחרת ,יש דעות לכאן ויש דעות לכאן בגישה,
אבל אני מתחבר יותר לגישה הקיימת הנוכחית ,והיא ,יש לנו יכולת לשלוט בדברים .אבל
אני מופתע כרגע כי אני קצת מכיר חלק מהדיונים שנערכו בעבר .זאת אומרת ב2012-
כשנחתם ההסכם הראשון,
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה.2010 :
עומר רצון ,חבר מועצה ,2010 :סליחה .שלום ,ב,15 ,2014-
שלום בן משה ,ראש העיר :ב ,2014-כן.
עומר רצון ,חבר מועצה :מאז לא חוויתם את זה אתם הדרג המקצועי הבכיר  /גזברות וכל
הגורמי ם האחרים? לא צפיתם את אותו פער גדול שלכאורה ,אם לא היה מקצה שיפורים,
יכול להיות חילופי שלטון או דברים כאלה ,היו כן  ..לכאורה .לא צפיתם את זה? למה אני
חושש עכשיו ,אז אולי כל הפעילות הזאת של היועצים והאמירות ,מחר אני יושב סביב
שולחן ,אני מקבל החלטה על סמך בסיס נתונים ,אפרופו דרג מקצועי ומיכאל אתה רק יושב
בוועדת מכרזים ,אתה אמור להחליט אבל הדרג המקצועי מכין לך את הנתונים ,אני לא
מטיל דופי ,אני אומר הפוך .יכול להיות שהאתגרים שלנו 10 ,מיליון שקל אנחנו לוקחים ו-
 100מיליון שקל זה נתח אחר ובמיליארד שקל זה סיפור אחר .לא צפינו את זה? זאת אומרת
אתה ישבת עם הנתונים ,ב 2010-אתה אותו גזבר,
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :כן.
עומר רצון ,חבר מועצה :אישית אני מאוד מעריך אותך.
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :לא ,לא,
עומר רצון ,חבר מועצה :אבל ב 2010-ישבת להסכם הגג לצורך העניין ,נתתם את ההמלצות
שלכם לצורך העניין ,ההסכם פיתוח ואת הפיתוח והתמורות וכל הדברים ידעתם אותם
לצורך העניין ,לא צפיתם איזה ,מישהו אחר אומר בכלל שציפית צפי של גירעון ,של פשיטת
רגל לאור הנתונים .איפה היינו? אז אני מוטרד ,אנחנו לא נהייה איתכם עוד חמש שנים,
איפה היינו?
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :לא ,לא,
עדי אביני ,חבר מועצה :סביר להניח שהגזבר יישאר.
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עומר רצון ,חבר מועצה :אני מבחינתי חשוב לי שיישאר.
שלום בן משה ,ראש העיר :רבותיי,
עומר רצון ,חבר מועצה :אני לא מתווכח.
שלום בן משה ,ראש העיר :כן.
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :א' הוצגו ,א' הוצגו כל הסוגיות הללו.
עומר רצון ,חבר מועצה :לא ,לא הבנתי .אנט ,לא להפריע.
שלום בן משה ,ראש העיר :לא להפריע ,סליחה.
עומר רצון ,חבר מועצה :אני רוצה לשמוע את המשפט הזה.
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :אני גם ,אני גם הייתי גם כן במשא ומתן עם משרד השיכון.
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :נרדמנו בשמירה ,נרדמנו בשמירה.
עומר רצון ,חבר מועצה :לא ,לא,
שלום בן משה ,ראש העיר :לא בהקשר הזה .כן ,בבקשה.
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :הנתונים הוצגו למשרד השיכון .היה ויכוח גדול ,היה ויכוח
האם ב אמת ראוי לחתום על הסכם הפיתוח ,משרד השיכון והאוצר היו נעולים שהם לא
מוכנים לתת מעבר לתוספת הבסיסית ,אבל לא אני מקבל את ההחלטות בסוף האם חייבים
לחתום על הסכם הפיתוח.
עדי אביני ,חבר מועצה :אז תגיד דברים ברורים.
(מדברים יחד)
עומר רצון ,חבר מועצה :שלום ,שלום ,זה נתון מאוד מעניין.
עדי אביני ,חבר מועצה :רחבעם ,רחבעם ,אתה התנגדת?
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :מה?
עדי אביני ,חבר מועצה :אתה אמרת גם אז ,תגיד דברים ברורים.
(מדברים יחד)
עדי אביני ,חבר מועצה :תענה לו רחבעם .אתה אמרת את הדברים?
עומר רצון ,חבר מועצה :לא ,לא ,חבר'ה ,יש לזה משמעויות רחבות .אני לא מקבל את
ההמלצות של הדרג המקצועי מעכשיו .אם ההמלצות  ,..אני אומר לך בכנות ,אני גם אבדוק
את זה משפטית מכל הכיוונים ,אני צריך עוד גורם מומחים מטעמים ,אני חבר מועצה עם כל
הכבוד ,מחר אני מקבל את האחריות ,מחר אותי תופסים ,כמו אפרופו "מקום בלב" שאין לי
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סיבה אבל לא משנה ,לא ניכנס לזה ,אני רוצה לקבל חוות דעת .אם יועץ מקצועי אומר לי
אני הנחתי על השולחן אמירה וידענו שאנחנו הולכים למקום של כישלון מראש ,ולא נאמר
את זה ברור בשולחן המועצה ,אז מחר יכול להיות שיש החלטות דומות.
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :אבל זה לא החלטה שלו.
(מדברים יחד)
עומר רצון ,חבר מועצה :הוא המכרז פה .המכרז פה נגיד ב ,180-בפועל יש לו הכנסה של 140
או  ,150יש לו פתאום פער של  30ושל  ,40הלך לי המגרש כדורגל .אני לא צוחק שלום .אני
יודע למה אתה צוחק.
שלום בן משה ,ראש העיר :אבל הוא אמר את זה.
עומר רצון ,חבר מועצה :אבל אני אומר וגם סיגל הסכימה איתי על כל הפינג פונג ביני
לבינה ,שעוד  10מיליון שקל למערכת החינוך ,יש לה מה לעשות .לי יש עוד  10מיליון שקל,
יש לי מה לעשות .אז מה אני אעשה ,אז הלך לי הכסף .יבוא שלמה יגיד לך צריך לכביש,
לכביש.
שלום בן משה ,ראש העיר :זה לא קשור.
עומר רצון ,חבר מועצה :לכביש ,אתה בגירעון .צריך לקדם את הפרויקט ואז אתה תיקח
מפרויקטים אחרים.
שלום בן משה ,ראש העיר :עומר ,תן לו בבקשה.
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :רחבעם בבקשה.
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :בכל פנייה שפנינו אליהם ,בכל שלב שפנינו וביקשנו תוספת
עבור מבני חינוך ועבור מבני ציבור ,התשובה של משרד השיכון הייתה תשתמשו ב ...השבחה
שתקבלו ותקבלו עשרות מיליונים .זאת הייתה התשובה .אז בעבר ב ..ההשבחה עבור מבני
ציבור ,מבני החינוך והכל ,בהסכם הגג לא .אמרנו שלא ,זה מיועד לנו .אנחנו רוצים כתחליף
תוספת אחרת .זה ההבדל .אבל היה מקור תקציבי .השאלה האם זה מיועד עבור בניית
תשתיות של העיר או עבור ההשלמות של בני ציבור וחינוך .הכסף היה.
עומר רצון ,חבר מועצה :אני חייב להשיב לך בזה.
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :הוא לא היה מספיק גם לזה וגם לזה.
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :ככל שקמות חברות עירוניות ,אתה קל לך לקחת תקציבים
מפה ומפה ולעשות את המיקס.
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עומר רצון ,חבר מועצה :אני אגיד לך למה הוא מתכוון.
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :רחבעם אף פעם לא עשה את זה.
עומר רצון ,חבר מועצה :אתה ב,2010-
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :הוא אמר לך שהוא לא מקבל החלטות .מה אתה רוצה
ממנו?
עומר רצון ,חבר מועצה :ב 2010-אתה אומר  ...שידוע מראש לכישלון.
שלום בן משה ,ראש העיר :לא כישלון.
(מדברים יחד)
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :התשובה של משרד האוצר,
שלום בן משה ,ראש העיר :כן,
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :של משרד השיכון הייתה ,כשביקשנו השלמות למבני חינוך
וזה ,ואמרו לנו יש לכם  8,700יחידות דיור ,תכפילו כפול  20אלף שקל ליחידת דיור ,יש
לכם  170מיליון שקל ,מזה תשתמשו עבור החינוך ,מזה תשתמשו עבור הציבור.
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :התקציב השוטף לא היה מספיק לך.
עומר שכטר ,חבר מועצה :זה היה מספיק?
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :לא שוטף לא.
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :זה העניין.
עומר רצון ,חבר מועצה :אבל זה העניין.
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :לשוטף לא.
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :הוא אמר את זה אבל ,אז למה אנחנו,
עומר רצון ,חבר מועצה :אז חייב להיות פיתרונות.
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :תעלו ארנונה ,תעלו זה ,תעלו זה.
עומר רצון ,חבר מועצה :אתה מבין שעוד פעם אני בונה עיר למדינה ,על חשבון התושבים
הקיימים ,דרך אגב ,אז היה מומחה שלקחנו אותו מ,
שלום בן משה ,ראש העיר :עומר,
עומר רצון ,חבר מועצה :אתה מכיר אותו טוב ,איך קוראים לו?
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :עומר ,עומר ,עומר ,אתה רוצה להוסיף עוד משהו?
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רחבעם חיים ,גזבר העירייה :אני רוצה עוד להוסיף ,אני רוצה להוסיף,
שלום בן משה ,ראש העיר :כן.
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :אני רוצה להוסיף  ...שמגיעה לכאן עוד חודש חודשיים בגין
הדבר הזה ,הנושא של הכביש העורפי .חלק מהביצוע זה הכביש העורפי .הוא מבוצע על פי
הסכם הגג  37.5מיליון שקל ,זה חלק ,זה בסביבות ה 25-אחוז מהעלות המתוכננת .כיום
מתוכנן בסביבות ה 50-פלוס מע"מ 51 ,פלוס מע"מ .אנחנו מקווים שההנחה המורכבת על כל
הפרויקט זה  20אחוז ואז המחיר של הכביש יגיע ל 50-מיליון .בכל מצב יש חוסר .פנינו
למשרד השיכון כדי שישלימו את זה בצורה כזאת או אחרת .במידה וישלימו אז זה בסדר,
במידה ולא ישלימו נצטרך להגיע לכאן כדי להשלים את חלקו.
שלום בן משה ,ראש העיר :או קיי.
עומר רצון ,חבר מועצה :מאיפה נשלים את זה?
עומר שכטר ,חבר מועצה :לא ,זה מהנוער ומהחינוך?
שלום בן משה ,ראש העיר :זה לא קשור לנוער.
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :אני אמרתי כרגע ואני אומר גם עכשיו כרגע,
עומר שכטר ,חבר מועצה :אבל פה אפשר להוציא התחייבות ממשרד השיכון.
שלום בן משה ,ראש העיר :דקה ,אני אומר עכשיו משהו ,אמרתי למשרד השיכון שבמידה
ויחסרו ה 15-מיליון שקלים לכביש העורפי ,אני אדרוש שמשרד השיכון הוא ישלם את זה,
לא אנחנו ,זה הכול ,חד וחלק .אמרתי להם את זה בצורה הכי ישירה וזה מה שיהיה בסוף.
עדי אביני ,חבר מועצה :אולי נצביע על התב"ר?
שלום בן משה ,ראש העיר :בבקשה.
עומר שכטר ,חבר מועצה :רגע ,אני רק רוצה להבין ,זה לא יבוא על חשבון תקציב שוטף.
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :לא.
(מדברים יחד)
עומר רצון ,חבר מועצה :עומר ,זה בכל מקרה במסגרת תב"רים.
עומר שכטר ,חבר מועצה :יש גם תב"ר תנועות נוער .אני לא רוצה שזה יבוא ,צריך להגיד
את זה.
(מדברים יחד)
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עומר שכטר ,חבר מועצה :שזה לא יפגע בתב"רים.
שלום בן משה ,ראש העיר :זה לא יפגע בכל התב"רים .בבקשה .אני אבקש להעלות
להצבעה את ה,
עומר רצון ,חבר מועצה :שלום ,אולי אפשר אחרי המינהלת להעלות להצבעה?
שלום בן משה ,ראש העיר :כן ,כן ,בבקשה.
עומר רצון ,חבר מועצה :לפני כן נעלה את המינהלת ואז אתה יכול לעשות הצבעה.
שלום בן משה ,ראש העיר :בואו נעלה את זה עכשיו.
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :לא ,תעלה את זה.
שלום בן משה ,ראש העיר :כן ,הלאה.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אנחנו מעלים את אישור הגדלת תב"ר מספר  1277עבור
פיתוח מתחם ,E
שלום בן משה ,ראש העיר :מי ששומע הגדלה צריך לזכור שזה תקציב משרד השיכון .זה לא
תקציב שלנו.
עומר רצון ,חבר מועצה .. :עוזר לך לשחק על מגרש כדורגל .אתה מבין ,זה הרמה .אבל זה
מה שנראה לשכת ראש העיר ,אתה מבין ,זה המגמה וזה מה שנראה .ממש חוצפה .אני
באמת בליבי הדבר הזה ותפסיקו עם השטויות האלה.
משתתף בדיון :תיזהר,
עומר רצון ,חבר מועצה :לא דיברתי עלייך .ממש חוצפה כי זה נושא בליבי המגרש כדורגל
שלום .זה ממש חוצפה .ממש חוצפה.
שלום בן משה ,ראש העיר :המגרש כדורגל גם בליבי.
עדי אביני ,חבר מועצה :אל תלך .גם אתה הולך? בוא הנה ,איבדנו עוד אחד .מה קורה פה.
(מדברים יחד)
עדי אביני ,חבר מועצה :חברים ,כל מי שלא רוצה להצביע עם הקואליציה יכול ללכת .אם
אתה רוצה תתכבד ותצא.
עומר שכטר ,חבר מועצה :לא ,אין בעיה ,שלא יצביע ושלא יהיה בקואליציה .מה זה הדבר
הזה.
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שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אנחנו מעלים את אישור הגדלת תב"ר מספר  1277עבור
פיתוח מתחם  Eע"ס  ₪ 45,069,239במימון משרד הבינוי והשיכון התקציב הקודם
 ,₪ 88,447,004התקציב המעודכן  .₪ 133,516,243שלום בן משה?
שלום בן משה ,ראש העיר :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :בנגה?
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :מיכאל?
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אדמוני?
יעקב אדמוני ,חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אבטליון?
אבטליון בצלאלי ,חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :סיגל?
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :עומר שכטר?
עומר שכטר ,חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :רזי יצא .עדי אביני?
עדי אביני ,חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :משה סיני יצא .עומר רצון יצא .אביבה שקד?
אביבה שקד ,חברת מועצה :נגד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אלכס יצא .חנוך עוז איננו .עוזי יצא.
אביבה שקד ,חברת מועצה :אפשר לחכות להם שנייה ,הם רוצים להשתתף.
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :כן ,הם מאוד רוצים ,אולי נחכה להם.
אביבה שקד ,חברת מועצה :הם העלו את זה.
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החלטה מס' 5
סעיף  4ב' שבסדר היום :מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות הגדלת תב"ר מס' 1277
עבור פיתוח מתחם  ,Eע"ס  ₪ 45,069,239במימון משרד הבינוי והשיכון (תקציב קודם
 ,₪ 88,447,004תקציב מעודכן )₪ 133,516,243
בעד ) 8( :שלום בן משה ,בן ציון בית אור ,מיכאל מלמד ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי,
סיגל שיינמן ,עומר שכטר ,עדי אביני.
נגד )1( :אביבה שקד.
יצאו ) 5( :רזיאל אחרק ,משה סיני ,עומר רצון ,אלכס קפלונוביץ ,עוזיאל אשואל.

שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :ההצבעה עברה .אנחנו עוברים לנושא הבא.
(מדברים יחד)
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :זה מראה על עמוד שדרה של אנשים שיודעים לעמוד
מאחורי הדברים שלהם.
שלום בן משה ,ראש העיר :רבותיי ,רבותיי ,סליחה ,סליחה,

 .5הצגת מנהלת המתחמים החדשים.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :הנושא הבא זה הצגת המתחמים .שרון יציג את המינהלת,
תפקידיה ,המבנה הארגוני שלה ,הליכי העבודה שלה ואחרי זה אנחנו נציג את התשובות
לשאלות שאת שאלת אביבה.
עדי אביני ,חבר מועצה :רגע ,מה עוד נשאר לנו?
(מדברים יחד)
עדי אביני ,חבר מועצה :מה עוד נשאר?
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :נשאר הנושא הזה.
שלום בן משה ,ראש העיר :סליחה רגע ,אנט ,זה לא עניינך דרך אגב .יש לו עניינים
משפחתיים ,מה קרה .בבקשה .סליחה ,מה קרה ,אנט סליחה .אנט את יכולה לצאת,
סליחה .סגן ראש העיר יש לו עניינים משפחתיים שלו .זה הכול .בבקשה .חוץ מזה הוא
מכיר את המינהלת ,הוא שמע עליה ,עכשיו אין יותר הצבעות.
משתתף בדיון :אז לא מצביעים?
שלום בן משה ,ראש העיר :אין יותר הצבעות אנט .בבקשה ,הלאה .נא לא להפריע בבקשה.
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :כן.
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שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :טוב ,ערב טוב .מינהלת המתחמים נכון לדצמבר
 ,2016הצגתי את עצמי מקודם .מפת התמצאות כללית .אנחנו מדברים על שישה מתחמים
מ A-עד  A .Fו B-אחריות מלאה מתכנון ואכלוס על ידי משרד הבינוי והשיכון דרך כל ..
בדרך .מתחמים  Cעד  F ,E ,D ,C ,Fבאחריות המינהלת מתכנון עד מסירות ולמעשה  ..זה
למעשה עבור ניהול כללי מלא .או קיי? בתמונה הזאת אפשר לראות ,כך אנחנו יצאנו למעשה
לדרך עם התב"עות האלה .זה תמונת המצב נכון לנניח  .2014היום ב 2016-דצמבר ,קצת
קשה לראות בגלל איכות השידור אבל זה כבר על רקע תב"עות מעודכנות .אפשר לראות פה
שמתחם  Cשינה את התצורה שלו ,מתחם  Eשינה את התצורה שלו ,מתחם  Dקיבל רביזיה
בכבישים ,ככה אני נוגע ממעוף ציפור.
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :ושטחי מסחר.
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :המשמעות של דברים שקרו פה ,שכמו שבנגה אומר,
שטחי מסחר ,הר חבת הצירים לטובת שבילי אופניים ,לטובת תנועה שהיא יותר זורמת.
במתחם  Eזה כל נושא העתיקות שמקבל תצורה ב ,...עוד דברים שאולי לא הצגתי מקודם,
אבל כביש  444שחולף פה עם המחלף העתידי ,כביש  5שנוסע פה עם המחלף שכבר קיים,
הכביש האורכי כביש  ,10התשתיות הללו שזה כביש אורכי ,תחנות השאיבה ,תחנה ז' ,תחנה
ו' שנמצאת כאן ,בריכת המים ,הם למעשה חלק מראש שטח שהם נמצאים בתקציב אחר
וזה ביצוע ,תכנון וביצוע של משרד הבינוי והשיכון .למעשה אין נגיעה לדבר הזה.
שלום בן משה ,ראש העיר :אני רוצה לומר לכם ש C-דרך אגב היה כולו מתוכנן להיות,
להיבנות ליחידות דיור.
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :למגורים.
שלום בן משה ,ראש העיר :למגורים .ואנחנו התערבנו בדבר הזה ,אני התערבתי באופן
אישי ,ואמרתי לא מתקבל על הדעת שבכל המתחם הגדול הזה אין לנו שטחים למסחר,
לשירותים ומשרדים וכדומה .כתוצאה מזה חילקו את ה C-לשני חלקים וקיבלנו  81אלף
מטר שטחי מסחר ושירותים ומשרדים.
עומר שכטר ,חבר מועצה :כולם מרוכזים ב?C-
שלום בן משה ,ראש העיר :זה משמעותי.
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :ב.C-2-
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שלום בן משה ,ראש העיר ,C-2 :כן .בבקשה.
עדי אביני ,חבר מועצה :קרוב יותר לכביש.
עומר שכטר ,חבר מועצה :יש לי שאלה .בשטחי מסחר האלה ,אם מישהו רוצה למשל
לפתוח מקומות בילוי ,זה אפשרי בשטחי המסחר האלה?
שלום בן משה ,ראש העיר :יש להניח שכן .בוודאי .בתי קפה ,מסעדות ,בוודאי.
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :תלך ליזם,
שלום בן משה ,ראש העיר :כן.
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :תשכור,
עומר שכטר ,חבר מועצה :לא ,אבל אני אומר הייעוד של הקרקע מאפשרת את זה?
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :כן.
שלום בן משה ,ראש העיר :כן ,כן .אותו הדבר ,תצביע שנייה אחת,
משתתף בדיון ... :שזה יהיה פאב.
שלום בן משה ,ראש העיר :יואל ,יואל ,סליחה יואל,
עומר שכטר ,חבר מועצה :גם פאבים ,כן ,גם פאבים.
שלום בן משה ,ראש העיר :יואל סליחה,
עדי אביני ,חבר מועצה :כשרים.
משתתף בדיון :זה לא אמרתי.
שלום בן משה ,ראש העיר F :היה מתוכנן גם הוא להיות לבנייה .גם  Fהיה מתוכן לבנייה.
כמעט  600יחידות דיור.
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר.609 :
שלום בן משה ,ראש העיר :אנחנו הודענו למשרד השיכון ש F-לא ייבנה לדבר הזה ואנחנו
רוצים לייעד את  Fלהיות תוספת לשטחי מסחר אבל בעיקר,
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :וספורט.
שלום בן משה ,ראש העיר :בעיקר ספורט ,כלומר אצטדיון כדורגל ,קנטרי כמו שצריך
להיות,
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :מגרשי טניס.
שלום בן משה ,ראש העיר :מגרשי טניס ,מגרשי ספורט למיניהם שהם אגב בכל המתחם
הזה ולא תוכננו במקור .משרד השיכון מאוד לא אהב את זה ,אבל כפינו את זה עליו.
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שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :נמשיך ,כמו שאמרתי לכם מקודם ,אפשר לראות פה
דברים נוספים שקרו ,בין אם זה טיפול במתחם שבעתיד תיבנה בית העירייה ,כל נושא אזור
העתיקות פה .גם דברים שב A-ו B-לא רלוונטיים למינהלת ולעירייה ,לצורך העניין לעירייה,
הכנסנו וצללנו ,די מהר הבנו שברגע שיש כבר תושבים והגיעו התושבים ,זה יהיה חשוב
מאוד שניכנס ונשתלט על חלק מהדברים שאפשר להשתלט עליהם .שיטת הפיתוח שנקבעה
פה היא למעשה שית פיתוח משולב .משרד הבינוי עובד לפי שיטות מרכזיות או שהמשרד
מט פל מקצה לקצה או שהרשות המקומית במימון המשרד או שבפיתוח משולב שזה מה
שנעשה פה שלמעשה המשרד עושה את  ..השטח והרשות באמצעות גורמים שהיא מחליטה,
עושה את הפיתוח של התשתיות הצמודות .נתונים כלליים מהתוכנית ,התקציב של עבודות
הפיתוח ,שיא הדרך ,אני מדבר עכשיו על שיא הדרך ,זה כמיליארד שקל .ההרשאות
התקציביות נכון להיום זה עומד על סדר גודל של  290מיליון  .₪ניצול ההרשאות
התקציביות סדר גודל של  30אחוז .ניצול זה גם החוזים שנחתמו .עלות הקמת המבנים
הפרטיים מ A-עד  Fכ 11-מיליארד שקל ,זה המבנים הפרטיים .תקצוב שהמשרד עשה  AוB-

ו ..שטח כ 2.5-מיליארד שקל ,זה נכון למספרים שהם סיפקו .עדיין מהתוכנית הכללית ,בתי
אב טרם הסכם הגג זה  .11,400תוספת יחידות הדיור זה,
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :ראש העין.
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :ראש העין ,אני מדבר על ראש העין מן הסתם.
תוספת יחידות הדיור כ .14,700-מספר יחידות הדיור שנמצאו נכון ליום של המצגת כ.2,100-
יחידות דיור זה אומר יחידות שקיבלו טופס  .4לא בהכרח,
עדי אביני ,חבר מועצה :טופס  4לאכלוס.
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :טופס  4לאכלוס,
שלום בן משה ,ראש העיר :לא בהכרח מאוכלסות.
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :חלקן מיועדות להשכרה.
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :כן.
שלום בן משה ,ראש העיר 30 :אחוז.
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :עוד לא מצאו שוכרים.
שלום בן משה ,ראש העיר :כן.
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שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :מספר התושבים טרם ההסכם  43אלף .תוספת
תושבים כ .67-מדובר על  110בסופו של דבר מקצה לקצה ,עוד פעם נכון למספרים של היום.
המשמעויות מהנתונים מהפרויקט בהיקף משמעותי כזה חייבה כפי הנראה הקמה של
מינהלה שתוכל לרכז ולשכלל את כל התמונה המלאה ולהציף ובסופו של דבר לתכנן ולמסור
מתוך כוונה שהעירייה בסופו של דבר תנהל את כל האכלוס ,למעשה תנהל את זה כעיר
שהתפתחה .אבל זה מינהלה שהוקמה עד הוק לטובת עניין המתחמים ולשחרר את הנהלת
העיר לניהול שוטף של העיר כמובן .משרד הבינוי והשיכון באירוע הזה ,תכנון וביצוע
תשתיות פיתוח ושצ"פים ב A-וב ,B-פיקוח על התנהלות הקבלנים ב A-וב .B-זה משרד
הבינוי והשיכון .מינהלת ,תכנון וביצוע תשתיות בפיתוח  Cעד  .Fתכנון וביצוע מבני רשות
וחובה ,כי זה חינוך וציבור ,ב A-עד  .Fפיקוח על קצב התקדמות הבנייה ב C-עד  .Fמעקב
תקציבי שוטף ,הניהול התקציבי למעשה מנוהל על ידי הרשות .אנחנו רק סוג של עין נוספת
או עין בדרך .בקרה וניהול לוחות זמנים שוטף ,פיקוח על תנועות הקבלנים ב C-עד  .Fיש לנו
חובה לדווח איפה נמצאים הקבלנים אל מול הבנייה שהם ,לדוגמה  30חודש ,צריכים לבדוק
שאנחנו באמת עומדים ,זאת אומרת שהם עומדים ב 30-חודש .זה אירוע שהוא מחייב
אותנו.
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :תלוי בך כל ההתנהלות שלהם בשטח.
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :הוא משמעותי .הוא משמעותי לתפיסה הכללית של
לוח הזמנים .אבטחת איכות כמו שציינתי במכרז של  .Eאבטחת איכות זה בקרה כפולה ,על
כך שנקבל את מה שהזמנו .סיוע ואיגוד הנתונים לצורך הפקת היתרי בנייה וטפסי  ,4מהנדס
העיר אחראי גם על ההיתר וגם על הטופס ,אבל אנחנו מעבדים לו את כל המידע .בדיקה
והיתכנות הפיתוח והתשתיות ביחס לאכלוס יחידות הדיור .אנחנו מוודאים שהבינוי של
היזמים ביחס לפיתו ח שאנחנו נותנים ,אכן מתקדם עקב בצד אגודל ,שלא יהיה סיטואציה
והיום אנחנו כבר מטפלים בזה ב A-ו ,B-שלא יהיה סיטואציה שמבנה יאוכלס אבל התשתית
למרגלותיו לא תושלם ,קרי לאם ולילד לא יהיה מדרכה ,עמוד תאורה ,תחנת אוטובוס
מנקודה לנקודה .ליווי תושבים וקליטתם מיום הרכישה עד קבלת המפתח ואף מעבר לכך,
זה דבר מיוחד ואני חושב שהוא ייחודי וחיובי מאוד.
שלום בן משה ,ראש העיר :הוא לא קיים בשום מקום.
אביבה שקד ,חברת מועצה :יש לי שאלת הבהרה.
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שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :כן.
אביבה שקד ,חברת מועצה :כשאתה אומר תפקידי המינהלת למשל זה ליווי התושבים
והקליטה שלהם ,אז אתה אחראי על קליטת התושבים? אתה כמינהלת,
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :אני לא יודע.
אביבה שקד ,חברת מועצה :אני שואלת מה זה תפקידים .זה האחריות שלכם? האם בנגה
ואתה אחראים על קליטת תושבים?
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :התשובה היא לא.
שלום בן משה ,ראש העיר :לא ,לא ,לא,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :התשובה היא לא.
אביבה שקד ,חברת מועצה :אז מה זה כשאומרים ,שאתם מסבירים לי שאלה תפקידי
המינהלת .האם זאת אחריות המינהלת?
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אני אסביר.
אביבה שקד ,חברת מועצה :או שזה בהתנדבות.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אני אסביר .אין פה שום דבר התנדבות.
אביבה שקד ,חברת מועצה :לא יודעת ,אם זה אחריות ,תגידו מי אחראים לדבר הזה.
שלום בן משה ,ראש העיר :שאלת ,תקבלי תשובה.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אני אסביר .כשאתה עוסק בקליטת תושבים ,יש פה
פרמטרים שהם סימני שאלה .אתה יודע שהולכים להגיע עוד איקס תושבים .התושבים
האלה עכשיו הולכים קונים דירות .אין לך מושג מה קורה איתם .הצורך במגע עם התושבים
עלה לצורכי תכנון .כלומר אתה רוצה לדעת התושבים האלה שהולכים עכשיו להגיע
ולה תאכלס בראש העין ,כמה מונה המשפחה? כמה ילדים יש להם? מה הגילאים שלהם? מה
הזרם הדתי שלהם? איך אתה צריך להיערך עם מוסדות חינוך? עכשיו ,כדי לעשות את
התכנון הראשוני ,ביחד עם משרד החינוך הלכנו על הנתונים הממוצעים הארציים .על פי
הממוצעים הארציים ניבנו או תוכננו כל מוסדות החינוך ,כמה מעונות יום ,כמה גני ילדים,
כמה בתי ספר ,כמה יסודי ,כמה חטיבה ,כמה תיכון וכו' .עכשיו ,התחלנו לייצר את הdata -

 baseשל הנתונים האמיתיים ,הנתונים האמפיריים של ראש העין .אז היו בהתחלה  100ו-
 200ו  300-ו ,500-כשהצטברו מאות לקחנו את הנתונים האלה ,כל הזמן עיבדנו אותם כדי
להבין האם התכנון שלנו הוא תואם את מה שאנחנו הולכים לקבל .ומה שגילינו זה
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שהנתונים רחוקים מאוד מהממוצע הארצי .גילינו שממוצע הגלאים,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :יש פער.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :של ההורים הוא נמוך ,הוא  ,37גילינו שהכמות של הילדים
בגילאים הקטנים הם הרבה יותר גדולים מהמוצע הארצי .מה שגילינו שהוא פי  .1.6ולכן
כל המודל של הממוצע הארצי אפשר היה לבנות עליו ,ומהרגע שהבנו שצריך ללכת על
נתונים אמפיריים ,אז למעשה שינינו את היערכות ,את כמות מוסדות החינוך שאנחנו
צריכים בעיקר גני ילדים .פתחנו עוד לפני שהגיעו התושבים ,הבנו שאנחנו צריכים לפתוח
עוד מעונות יום ופתחנו מעונות יום מבלי שנדרשנו כי ידענו,
אביבה שקד ,חברת מועצה :באחריות של מי זה?
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :שנייה,
אביבה שקד ,חברת מועצה :זה העירייה .אני מבינה את כל הפעולה הזאת ,היא חשובה.
כשעכשיו שרון מציג את זה ,הוא כותב תפקידי המינהלת כמוגדר,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אז אני אסביר.
אביבה שקד ,חברת מועצה :האם כל אלה תחומי האחריות שלהם?
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :שם גם היא יושבת.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :יש פה בנייה,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :יש כל מיני שכבות.
אביבה שקד ,חברת מועצה :על מי האחריות?
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :על העירייה ,על המינהלת ,על מי?
אביבה שקד ,חברת מועצה :יש פה  ..שיש פה אחריות.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :האחריות ,תראי ,אין דבר כזה אחריות של המינהלת .אין
אחריות של המינהלת שמנותקת מהעירייה .המינהלת היא חלק מהעירייה .מרכזי הכובד בין
הבנייה לבין תהליכי האכלוס הם עוברים מהבנייה דרך האכלוס ,ובסופו של דבר,
אביבה שקד ,חברת מועצה :אבל יש לך לכל בעל תפקיד תחום אחריות .שלמה ,אני
מתפלאת על ההגדרה הזאת שלך שהכול זה העירייה .עדיין כשיש לך אגף שפ"ע ,כשיש לך
מישהו שהוא מנהל מחלקת האגף ,יש לו תחומי אחריות .כשמשהו קורה לא בסדר ,את מי
אתה קורא לסדר? מי עולה למשפט במירכאות כמשהו לא מתממש? ברור שראש העיר
אחראי על הכול ,אבל האם ראש המינהלת או מנכ"ל המינהלת אחראי ,האם דמו בראשו
אם קליטת התושבים לא בסדר בסופו של דבר?
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סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :לא ,זה הגדרה מאוד ...
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :קליטת התושבים,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :הוא אחראי על דבר מאוד ספציפי.
אביבה שקד ,חברת מועצה :סיגל?
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :סיגל ,תני לי לענות.
אביבה שקד ,חברת מועצה :על מה הוא אחראי סיגל?
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :קליטת התושבים היא באחריות,
אביבה שקד ,חברת מועצה :על מה?
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :קליטת התושבים היא באחריות גופי העירייה
הסטנדרטיים ,בראשם עומד המנכ"ל.
אביבה שקד ,חברת מועצה :יש פה משהו שהם אחראים עליהם? האם יש פה משהו בכל
התבחינים של המינהלת שאתה יכול להגיד שזאת אחריות המינהלת?
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :בוודאי.
אביבה שקד ,חברת מועצה :מה? איזה נושא זה אחריות שלהם?
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :ניהול אבטחת האיכות זה שלהם.
אביבה שקד ,חברת מועצה :זה נושא שלהם ,אחריות.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :רגע ,הלאה ,אני אעבור שורה שורה.
אביבה שקד ,חברת מועצה :כן .מה האחריות כאן? שזה אחריות שלהם ,שאם יש משהו
לא בסדר ,הם נ קראים לדין במירכאות ,מטאפורית ,כן? שלא נעשה עוד פליטת פה .on line
באיזה נושא הם אחראים?
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אני אסביר .חשוב להבין שהמינהלת ,התפקיד שלו הוא
מתכנן .הוא עושה את התכנון של התהליך .הנושא הוא קצת מורכב וחשוב רגע להשקיע בו,
אז אני מבקש רגע שתקשיבי עד הסוף.
אביבה שקד ,חברת מועצה :כן.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :כשאתה מדבר על תהליך של בנייה של עיר ,יש את תהליכי
התכנון .כשאתה עושה את תהליכי התכנון ,הוא גם מורכב משני רבדים משמעותיים שונים.
רובד אחד זה התכנון של הפיתוח של כל המתחם שאתה מדבר עליו .ב A-ו B-מי שאחראי על
הפיתוח של המתחמים ,כשאני אומר פיתוח של המתחמים זה אומר כבישים ,מים ,ביוב,
חשמל ,מדרכות וכו' ,או קיי? תאורה .מי שהיה אחראי על כל הדבר הזה זה משרד השיכון.
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כשאנחנו עוברים עכשיו ל C-עד  ,Fמי שהיה צריך לעשות את התכנון הזה זה המינהלת.
איך? באמצעות יועצים ומתכננים שהם לוקחים .הם עושים התקשרות עם היועצים האלה,
לא הם עושים את התכנון ,אבל הם מנהלים את התהליך שמתחיל מבחירת היועצים,
אביבה שקד ,חברת מועצה :הם בוחרים?
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :את הנגזר מהתב"ע?
אביבה שקד ,חברת מועצה :הם בוחרים?
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :בוודאי.
אביבה שקד ,חברת מועצה :בראשות מי?
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אז אני אסביר .אנחנו עכשיו עושים  drill downאבל אני
איתך.
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :לדוגמה את האדריכלים למוסדות חינוך.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :ניקח עכשיו ,לא ,לא ,את מוסדות חינוך בואי נשים רגע בצד
כי זה האחריות של העירייה.
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :לא ,לא ,אבל עם המינהלת שאנחנו יושבים שם עכשיו,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :דיברנו על הפיתוח.
אביבה שקד ,חברת מועצה :השאלה מי אחראי.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :הם מחליטים עכשיו לקחת נגיד אדריכל נוף ל.C-
אביבה שקד ,חברת מועצה :כן.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :מה שהם עושים ,הם ביחד עם משרד השיכון ,ביחד עם
ההנדסה פה ,רואים מי ,בודקים מי אדריכלי הנוף שהם במרמה שנאותה ,הם לוקחים את
הזה והם יוצרים לעצמם איזשהו בנק של אדריכלים .ברגע שהם התבייתו על שלושה נגיד
שהם מתאימים להם ,הם מביאים אותם לתהליכים שהם תהליכים בתוך העירייה.
אביבה שקד ,חברת מועצה :כלומר הם לא ,הם לא בראש הוועדה שמחליטה?
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :לא .בראש הוועדה שמחליטה במקרה הזה,
אביבה שקד ,חברת מועצה :הם לא אחראים.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :במקרה הזה,
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :הם מביאים את זה לאישור.
שלום בן משה ,ראש העיר :מביאים לאישור ,בוודאי.
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אביבה שקד ,חברת מועצה :אז מה שאני מבינה ,זה שאין להם ,אני עוד לא הבנתי מה
האחריות שלהם .אני נורא מצטערת .אתם מסבירים לי שהם מתחללים ,הם מביאים ,הם
אוספים ,הם מעין מתווכים כאלה שנעים בעולם ועוזרים לעירייה .אני לא מבינה מה
האחריות שלהם.
שלום בן משה ,ראש העיר :העולם הרחב תגידי ,העולם הרחב.
אביבה שקד ,חברת מועצה :בעולם.
שלום בן משה ,ראש העיר :בעולם הרחב תגידי .בעולם ,כן.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אביבה ,את יודעת מה זה אינטגרטור?
אביבה שקד ,חברת מועצה :כן.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :הם אינטגרטור .מה האחריות של אינטגרטור?
אביבה שקד ,חברת מועצה :יש לו אחריות.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אז להם יש אחריות של אינטגרטור.
שלום בן משה ,ראש העיר :כן.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :הם צריכים לעשות אינטגרציה על כל תהליכי התשתית של
המתחמים  Cעד  ,Fמתכנון ועד ביצוע .לצורך כך הם לוקחים בעלי מקצוע ,הבחירה של בעלי
המקצוע הם בתהליכים מה שהגדרנו עכשיו ,שמי שבסוף מחליט והוועדה שבוחרת אותם זה
פה בתוך העירייה בגופים הסטנדרטיים של העירייה .אחרי זה הם צריכים למעשה לנהל את
כל העבודה כך שמהתכנון אנחנו הולכים לביצוע ,אנחנו בוחרים את קבלני הביצוע ,אנחנו
מבצעים מכרזים שבסופו של דבר לוקחים גוף של פיקוח שמפקח על הביצוע ,הם צריכים
לראות שלוחות הזמנים מתקדמים בהתאם לזה ,והם צריכים לתכנן את מוסדות החינוך
ולראות שהם משתלבים בתוך התמהיל של הבנייה ושל התשתיות ,כדי למנוע מצבים נגיד
כמו ב B-שהיום אני רוצה להקים גן ילדים שאני צריך אותו בספטמבר ,אבל משרד השיכון
עוד לא הכין לי את השטח כדי שהקבלן יעלה על הקרקע .כלומר אנחנו לוקחים את כל
הלקחים שיש מ A-ו ,B-מפיקים אותם לתהליכי האינטגרציה שאנחנו הולכים לעשות
במתחמים  Cעד  ,Fוזאת האחריות שלהם .זאת אחריות של אינטגרציה.
שלום בן משה ,ראש העיר :בבקשה .טוב,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :שרון.
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :אני ממשיך.
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שלום בן משה ,ראש העיר :הלאה ,הלאה ,הלאה.
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :למעשה הכנות לשיווק הם חלק מהמשימה .או קיי,
אז אנחנו כמו שאמרתי לכם מקודם ,אנחנו צופים בתוכנית התב"ע המלאה .אנחנו נכנסים
לתוכנית בקנה מידה של  1:500תוכנית הבינוי .מוציאים ממנה עלויות פיתוח ,קובעים ממנה
את התקציב ומנתחים עלויות פיתוח באתר זה .מזה לדוגמה אני יודע לגזור אומדים של
מתחמים שלמים וגם לצאת למכרזים קבלנים כמו שראיתם ב .E-אני  onesאני מסיים את
הכול,
עומר שכטר ,חבר מועצה .. :את האומדן.
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :כן ,בוודאי ,כשאני אומר אני,
עומר שכטר ,חבר מועצה :ב ,E-בשטח .E
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :כן ,בוודאי.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :הוא בעזרת הצוות המקצועי.
שלום בן משה ,ראש העיר :שרון תמשיך בבקשה .תמשיך ,תמשיך.
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :גם לנושא השיווק ,אז יש פה עבודה עירונית בצורה
הבאה .את יכולה להסתכל אביבה.
אביבה שקד ,חברת מועצה :כן.
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :התכנון עצמו ההנדסי ,יש בחינה משותפת כל הזמן
עירונית משרד הבינוי ,התוצאה של זה זו תוכנית הנדסית מתואמת .זה ההליך הזה שקורה
פה .מבחינה עירונית כללית מוניציפלית אז יש את האגפים השונים שמדברים ביניהם לבין
עצמם ועם המשרד כזה או אחר ,המדינה כזו או אחרת וזה קורה פה ,התוצאה של זה היא
תיאום עירוני כלל אגפי לשאלה ויש את הנושא של התקציב שגם פה יש בחינה תקציבית בין
משרד הבינוי לבין העירייה והתוצר של זה הוא אישור תקציבי מגובה בהרשאות .התוצר של
כל הדבר הזה ,ברגע שהמהלך הזה או התהליך הזה כולו מתממש ,כולו בעצם מלא ,יש
שיווק מתואם שבו למעשה ראש העיר יודע להנחות אותי ולהגיד אני מאשר לצאת לשיווק.
כשאני אומר אני מאשר ,הוא מאשר למדינה לצאת לשיווק ואני חושב שהדיאלוג הזה קיים,
אבל רק אחרי שכל התהליך הזה הושלם בצורה משביעת רצון .אני רוצה להראות לכם
איזשהו סרטון של מה שקורה היום ב A-ו.B-
עדי אביני ,חבר מועצה :סרטון זה תמיד טוב.
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :זה למי שלא בא לסיור.
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(מדברים יחד)
עדי אביני ,חבר מועצה :אם את לא באה לסיור אביבה ,הסיור בא אליך.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אביבה ,זה במיוחד בשבילך.
שלום בן משה ,ראש העיר :אביבה ,זה לא מתאים לך .את צריכה לבוא לראות מה קורה
באמת.
אביבה שקד ,חברת מועצה :אז תאמין לי שאני מדי פעם גם רואה.
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :תסתכלי ,תסתכלי שם.
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :אנחנו מסתכלים על מתחם .B
עדי אביני ,חבר מועצה :רגע ,זה הדמיה?
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :לא ,לא ,לא ,זה רחפן.
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :זה אמיתי.
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :אתה לא רואה את הצל של ה,
עדי אביני ,חבר מועצה :לא ,כדאי להגיד את זה.
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :זה מתחם  .Bתשימו לב שזה מהגבוה לנמוך .זה
יורד בגובה .זה המבנים הכי גבוהים כאן 22 ,קומות וזה יורד לכיוון הכיכר פה למטה .זה
מתחם  ,Bפה זה הקנטרי ,זה בית ספר מגרש  ,900או קיי? אתם יכולים לראות את כל,
הרחוב למטה זה רחוב יפה ירקוני.
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :תדהר ,תראה את תדהר.
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :תדהר,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :איפה המגרש חנייה בבית ספר?
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :המגרש חנייה בבית הספר נמצא כאן.
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :זה שהולכים להפוך אותו עכשיו למגרש ספורט ,נכון?
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :מבני תדהר נמצאים פה ,רבותיי ,המבנים הכי
גבוהים במתחם .זה מתחם  .Bפה זה מתחם  ,Cבהמשך זה מתחם  Dו F-איפשהו כאן ,אתם
תראו אותם עוד מעט .פה אני יכול לתת לכם אמירה ,פה הייתה תב"ע מסוימת בגלל
ההרחבה הפרסית שנמצאת ממש בנקודה האדומה,
עומר שכטר ,חבר מועצה .. :מבני ציבור.
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :יפה ,נכנסו לנעליים,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :זאת תהייה ריאה ציבורית.
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שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :ותהייה פה ריאה אחרת לגמרי ,ממש מין מרכז
קהילתי שוקק של מבני ציבור חובה ורשות שנמצאים באזור הזה ,שזה לב ליבו של המתחם.
שלום בן משה ,ראש העיר :אתה יכול לעצור את זה שנייה אחת?
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :כל הרחבה הפרסית תהייה שצ"פ.
שלום בן משה ,ראש העיר :תחזור חזרה אחורה.
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :אם הייתי יודע איך עושים את זה.
שלום בן משה ,ראש העיר :אז תעזוב ,תמשיך.
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :אני רוצה להגיד לכם שרואים יותר יפה בסרטון.
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :תראה את גבעת רננה.
שלום בן משה ,ראש העיר :כן .כי זה ממעוף הציפור.
עדי אביני ,חבר מועצה :אל תעצור שם.
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :זה גבעת רננה.
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :עכשיו תראו ,פה אפשר לראות את הקוטג'ים .אנחנו
בשיפולים .זה הכיב שהאורכי מה שראינו מקודם בתוכנית שמתפתל ומגיע לכביש  5שעובר
ככה ,או קיי? גבעת רננה ,מה שנקרא שצ"פ  ,300למעשה הנקודה הגבוהה פה ,משקיפה על
רחוב זיקו גרציאני,
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :ושומרים על הטופוגרפיה המקורית.
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :ולמרגלותיה מגרש  906של מבני ציבור ומעונות
יום.
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :בית ספר מקסים.
עומר שכטר ,חבר מועצה :יש שם תנועת נוער ,לא?
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :חברים תקשיבו ,איפה שמצביע עכשיו שרון ,שצריכים
להיות גם מעונות יום ,גם גני ילדים ,גם בית ספר,
עומר שכטר ,חבר מועצה :יש שם מבנה של תנועות נוער.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :לא ,לא ,הוא עוד לא מוכן ,הוא עוד לא מוכן לעלייה בשטח.
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :עכשיו ,זה מנובמבר.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :זה מלפני שבועיים הדבר הזה .הצילום.
שלום בן משה ,ראש העיר :אגב ,סליחה ,זו דוגמה,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :זה לא יקרה ב..
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סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :בדיוק.
שלום בן משה ,ראש העיר :זו דוגמה באמת,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :למה לעשות את .E
שלום בן משה ,ראש העיר :דוגמה באמת למה צריך לעשות ,הרי כולם יודעים שצריך
לבנות בית ספר .כשעשו את כל העבודה הזאת ,כבר היה מזמן צריך את ה חלק הזה שכרגע
עובדים עליו להכין ואז אפשר היה להיכנס כבר לבנות את בית הספר ,המעון יום וכדומה.
עכשיו כרגע משרד השיכון נתן הוראה להיכנס לזה עכשיו כרגע וזה כמובן מעכב את
הכניסה .אם זה היה מתבצע בו זמנית כמו שאמרנו שב C-צריך להיות או ב ,E-זה לא היה
קורה .זה דוגמה טובה.
עדי אביני ,חבר מועצה :זה מין הסתם גם יפגע בתשתיות.
שלום בן משה ,ראש העיר :כן.
עדי אביני ,חבר מועצה :עלול לפגוע בתשתיות.
שלום בן משה ,ראש העיר :כן.
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :מה עוד אנחנו רואים פה? אנחנו קצת מסתובבים.
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :תראה את הבית של סיגל בבקשה .רואים אותו.
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :בטח שרואים אותו.
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :אפשר לראות פה עוד גן ילדים.
עדי אביני ,חבר מועצה :את בניגוד עניינים ,תצאי.
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :כן ,בדיוק.
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :כל המתחם הזה מקבל,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :עוד כמה יצטרכו לצאת פה.
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :מקבל עוד מבני ציבור .פה זה הקנטרי ,קנטרי ובית
הספר שנמצא פה ואנחנו תיכף,
עומר שכטר ,חבר מועצה :מה עם החומה האקוסטית?
אביבה שקד ,חברת מועצה :אנחנו יש לנו עוד הרבה שאלות לענות עליהן .שלא הכול כאן
שדודים חלל כולם.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אנחנו לא עוזבים פה עד שתקבלי תשובות.
אביבה שקד ,חברת מועצה :לא .אני אשאר לבד כאן
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אני אשאר איתך.
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אביבה שקד ,חברת מועצה :לא ,אבל לא לזה זה נועד ,אתה יודע.
(מדברים יחד)
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :שרון הלאה .מספיק.
שלום בן משה ,ראש העיר :הלאה.
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :מבני ציבור ,מיפינו ועשינו הקפאת תצורה מצבית
לכל מה שקורה ב A-ו B-למעשה .מיקמנו בתי ספר ,מוסדות רשות ,מוסדות חובה ,מבני
חובה ואנחנו בתפיסה עירונית ,הכול בתיאום,
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :מועדונים.
עומר שכטר ,חבר מועצה :אני שוב לא רואה איפה תנועות נוער.
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :יש ,יש.
מר עומר שכטר ,חבר מועצה :למה לא רואים?
שלום בן משה ,ראש העיר :יש ,יש.
עומר שכטר ,חבר מועצה :אני יודע שיש .למה זה לא מופיע פה?
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :מופיע.
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :זה מופיע ואני אשמח להראות לך.
עומר שכטר ,חבר מועצה :איפה?
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :זה פשוט ברזולוציה של הצגה.
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :רגע ,אולי לא צבע תכלת.
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :זה ברזולוציה של הצגה.
שלום בן משה ,ראש העיר :יש ,יש ,יש .עומר זה מופיע.
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :נכנסו ממש לתכנון אמיתי לדברים שהיו פה קודם.
זה לדוגמה גבעת רעננה שראיתם מקודם ,למרגלות המגרש  .906נגענו ונגענו בדברים כמו
ספורט חנייה ותנועה בעוד פרמטרים שרלוונטיים .מבנה ארגוני ,המינהלת כפופה באופן
טבעי לוועדת ההיגוי בכוח הסכם הגג ,שמרכיביה זה העירייה והמשרדים השונים שהם
רלוונטיים כמו בינוי ,מינהל מקרקעי ישראל ומשרד האוצר .ליווי עירייה מלא ותיכף אני
אראה לכם קצת יותר בפירוט ,היא מורכבת משני אגפים נקרא לזה .אחד זה מטה שיש בו
צוותים שעובדים על  Aו B-על פי רוב ,בין אם זה או פיקוח הנדסי עירוני ,הנושא של הליווי
תושבים שמסייע המון במה שקורה בכל תושב שמגיע ויש עלייה לרגל ,יש קבלת קהל כל
יום ,אנשים שמדברים או שואלים .הדבר הבא שאין במטה זה כל נושא החשבות שכפופה מן
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הסתם לרחבעם ,היועץ המשפטי שכפוף לפרומה .כל מה שקשור למצב,
אביבה שקד ,חברת מועצה :ליווי תושבים זה  ..חנן?
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :כן.
אביבה שקד ,חברת מועצה :והיא שייכת למטה המינהלת?
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :כן.
אביבה שקד ,חברת מועצה :היא שייכת ,היא כפופה אליך? היא קצינת מטה שלך?
שלום בן משה ,ראש העיר :היא חלק מהמטה.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :יש חלק מהמינהלת שעובד,
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :אני יכול להגיד לך שיש לי פה פקח עירוני.
אביבה שקד ,חברת מועצה :אתה מאשר לה ימי חופש? לא יודעת .אתה מאשר לה לאיפה
ללכת ,לאן להגיע?
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :על פי רוב,
אביבה שקד ,חברת מועצה :אתה מנחה אותה?
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :היא עובדת על פי שעות .היא פרילנסרית.
אביבה שקד ,חברת מועצה :אתה מנחה אותה מה לעשות? מה לעשות בשעות האלו?
עדי אביני ,חבר מועצה :אתה המנהל הישיר שלה ,זה מה שאת שואלת.
אביבה שקד ,חברת מועצה :כן.
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :אני רק רוצה להראות לך את השקופית הבאה .אני
פשוט יודע מה השקופית הבאה ,בסדר?
אביבה שקד ,חברת מועצה :או קיי.
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :חשבות ,ייעוץ משפטי ,ייעוץ בלוחות זמנים ,דברים
שקושרים בבטיחות,
משתתף בדיון :אתה לא עונה.
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :אני אענה להכול .והחלק ההנדסי שהוא כמו
שאמרתי קודם מתכנון עד מסירות דרך הפיקוח שנמצא פה .זה שבלוני לחלוטין .בצורה
יותר מפורטת ,בצורה יותר מפורטת ,המבנה הוא מבנה ,עוד פעם ,ועדת ההיגוי יושבת פה.
בצבעים ורודים זה למעשה הכפיפות המקצועית .הכפיפות המקצועית שבו אפשר לראות את
הכפיפות בין היתר שהחשב כפוף לחשב העירייה ,היועץ המשפטי,
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בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :מונחה ,מונחה,
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :מונחה מקצועי על ידי היועץ המשפטי של העירייה,
כמובן מהנדס העיר מככב פה לאורך כל הדרך ,אנחנו מקצועית מונחים על ידי מהנדס העיר,
מנכ"ל העירייה שמנחה מקצועית את הכול וראש העיר שמתווה את התוכנית .יש פה את
נושא המטה שהראיתי לכם מקודם ,שיושב בצורה הזאת ,שהוא  ...על הכול .המתחמים,
המתחמים והפונקציות שיושבים בצורה ענקית פה אביבה ,יש את כל המתכננים למיניהם,
תנועה ,מנוף ,קונסטרוקציה .על כל מתחם למתחם זה יושב,
אביבה שקד ,חברת מועצה :אני רוצה לשאול רגע .אז אתה אומר לי שאתה בעצם המנהל
הישיר .אני רוצה לשאול .אני מבינה מכאן שיש מנחים מקצועיים ,זה על הכיפאק .מנחה
מקצועי ,אתה יודע ,יש לו ,הוא מוגבל .הוא מנחה מקצועי אבל אתה המנהל הישיר של כל
האנשים האלה.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :התשובה היא לא.
אביבה שקד ,חברת מועצה :או קיי ,תודה.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אני אסביר .יש חלק מהאנשים שהם תחת המינהלת שהם
עובדים בנושא המינהלת תחת גופים מקצועיים בתוך העירייה .למשל יש מישהו שאחראי על
בינוי ערים שעובד עם סמדר .יש אנשים שצריכים לקדם את ההיתרים שיושבים בתוך
ההנדסה .יש אדריכלית ,לא אדריכלית ,זאת שעובדת ,כן ,אדריכלית נוף שעובדת בשפ"ע.
כלומר כל התהליכים האלה שבסופו של דבר,
אביבה שקד ,חברת מועצה :המנהל שלה זה מנהל ראש אגף שפ"ע?
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :מי שמפעיל אותה .מה זה המנהל שלה? מי שמפעיל אותה
זה שפ"ע ,כן.
אביבה שקד ,חברת מועצה :זה שפ"ע.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :מי שמפעיל את האדריכל בינוי ערים זה סמדר.
אביבה שקד ,חברת מועצה :מה עושה שרון מולם?
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :שרון ,שרון מקדם את התהליך .אני אסביר .ברגע ש,
אביבה שקד ,חברת מועצה :אני לא מבינה את זה פייר שלמה .אני מבינה ,אני מבינה ,אני
שומעת את המילים ,לא מצליחה להבין את התמונה הזאת .יש כאן מצגת ,שקף שהוא יפה,
ומה שאתה אומר בעצם שיש פה בליל של יועצים ,שכל אחד מהם כפוף לאיזשהו אגף
בעירייה ויש פה איזה פונקציה שנקראת מינהלת ,שיש מתחתיה,
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שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :שהיא אחראית על התהליך.
אביבה שקד ,חברת מועצה :זה לא באמת מבנה .אין פה שום מבנה.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :תקשיבו ,ברגע שאתה מסתכל על התהליך של פיתוח של
אזור ושל בנייה של בניינים שנמצאים שם ,העירייה צריכה לעבוד בצורה מתוכננת ובסופו
של דבר להביא את כל האישורים ואת כל התוכניות בזמן כדי שהדבר הזה יקרה.
אביבה שקד ,חברת מועצה :כן.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אז שפ"ע צריך לתכנן את השצ"פים ואת פינוי האשפה ואת
המחזור ואת כל מה שקשור .אגף ההנדסה צריך לעשות את ההיתרים .הביטחון צריך לתכנן
את כל החשמל ,המתח הנמוך ואת האבטחה של הזה .כל התהליכים האלה בסופו של דבר,
מי שצריך לדאוג שהם יקרו זה המינהלת.
אביבה שקד ,חברת מועצה :כלומר אתם מנהלים אותם?
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :תוך כדי ,כן ,תוך כדי התהליך,
אביבה שקד ,חברת מועצה :לא,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :הם יבואו בטענה לסמדר או לאריה ,אם בסופו של דבר
ההיתרים האלה לא ייצאו בזמן .תוך כדי התהליך,
אביבה שקד ,חברת מועצה :מה זה לבוא בטענה? יש להם,
שלום בן משה ,ראש העיר :הם עושים למעשה את כל העבודה עכשיו כרגע .מביאים את זה
בסוף התהליך לסיכום הסופי למהנדס של העירייה שנותן את ההיתרים ,אבל כל העבודה
הזאת מתבצעת על ידם ,על ידי המינהלת ,על ידי יושב ראש המינהלת בישיבות ,בתיאומים,
באינטגרציה של הדברים .זה למעשה מאוד מאוד מורכב .בסופו של דבר ,למשל מהנדס
העירייה הוא זה שחותם כרגע על טופס  ,4אבל הוא לא יחתום על טופס  4לפני שמנהל
המינהלת יגיד לו תשמע ,בדקנו את זה ואת זה ,זה נעשה ככה וככה וככה .הם בעצם
מאפשרים לגופים ,לאנשים הסטטוטוריים  ..לעשות את העניין הזה.
אביבה שקד ,חברת מועצה :אז הבנתי שאגפי העירייה מנהלים את המינהלת.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :לא.
שלום בן משה ,ראש העיר :לא.
אביבה שקד ,חברת מועצה :בוודאי שכן.
שלום בן משה ,ראש העיר :אז הבנת לא נכון.
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אביבה שקד ,חברת מועצה :בוודאי שכן.
שלום בן משה ,ראש העיר :אז הבנת לא נכון.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אני אנסה לחדד עוד.
אביבה שקד ,חברת מועצה :הם שלוחה של אגפים העירייה ,הם נמצאים בשכונות והם
בעצם העובדים של ראשי האגפים של העירייה.
שלום בן משה ,ראש העיר :לא.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :לא ,יש להם תפקיד אינטגרציה ,תקשיבי,
שלום בן משה ,ראש העיר :לא נכון.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :הם גם ,הם גם לא אחראים אבל אם מתחללים את
הפעילות של משרד השיכון ,של גוני הנדסה של המפקח של משרד השיכון וכשאנחנו הולכים
לעשות פיתוח הם יהיו אחראים על יעל הנדסה ועל כל מי שיעשה את האינטגרציה שם
וכשאנחנו ניקח קבלנים אז הקבלנים האלה יצטרכו לעמוד ,להגיש תוכניות ואבני דרך
והמינהלת צריכה לראות שהכול מתחבר.
שלום בן משה ,ראש העיר :והיא תאשר אותם בסוף.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :זה אחריות של אינטגרציה.
שלום בן משה ,ראש העיר :כן .או קיי ,הלאה.
אביבה שקד ,חברת מועצה :אתם מפריעים מאחורה .אני רוצה אבל לטעון שהמילה
אינטגרציה היא כרגע משתמשים בה כאיזשהו שם קוד לאיזה משהו כזה שפחות או יותר
אמור להסביר שיטה מורכבת ויש פה באמת שיטה מורכבת .אני מסכימה איתך .יש פה
בכלל ,זה דרמטי מה שקורה כאן ,באמת .כאילו לא ,אני אומרת את זה באמת בלי שום
ציניות .אני רק בתחושה שלי ,מתוך מה שאתם כרגע מציגים ,זה שהמינהלת לא ברורה חוץ
מלהגיד אינטגרטורית ,לא ברור לי בדיוק האחריות שלה .עכשיו ,אני מכירה הרבה
אינטגרטורים שעבדו באמת מול גופים מוסדיים שהקימו אותם כדי לייצר משהו באמת
מיוחד ,כי היה אירוע ,אתה יודע ,נניח מעבר צה"ל דרומה ,אז הקימו מינהלות,
שלום בן משה ,ראש העיר :נכון.
אביבה שקד ,חברת מועצה :אבל נתנו להם אחריות .מתוך מה שאתה מסביר לי,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :קחי ,קחי את המינהלת של העברת צה"ל,
אביבה שקד ,חברת מועצה :לא.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :כי אני מכיר אותה במקרה.
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אביבה שקד ,חברת מועצה .. :בכל האגפים.
שלום בן משה ,ראש העיר :לא ,לא,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :זה בדיוק אותו דבר .גם המינהלת של העברת צה"ל דרומה,
היא עבדה מול החילות ,היא עבדה עם מתכננים,
אביבה שקד ,חברת מועצה :אבל היה לה אחריות,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :היא עבדה מול אגפי משרד,
אביבה שקד ,חברת מועצה :אבל היה לה אחריות.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אחריות של אינטגרציה,
אביבה שקד ,חברת מועצה :לא רק.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :זה מה שהיה לה.
אביבה שקד ,חברת מועצה :לא רק .אני יכולה להגיד לך ממעבר אמ"ן דרומה ,לא רק .היה
להם אחריות .הם קיבלו ,הם קיבלו תחתיהם,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :איזה אחריות הייתה ל ..לתכנון של העברת  8200דרומה,
תסברי לי.
אביבה שקד ,חברת מועצה :היא קיבלה ,תקשיב לי ,היה לה ,היא קיבלה באמת קציני
מטה אצלה.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :ולעשות מה? היא קיבלה קציני מטה כדי לעשות את
התכנון.
אביבה שקד ,חברת מועצה :אבל היא קיבלה כלים .כאן בעצם,
שלום בן משה ,ראש העיר :גם הוא יש לו כלים.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :גם הוא.
אביבה שקד ,חברת מועצה :זה לא אותו דבר .לא ,זה לא אותו דבר.
שלום בן משה ,ראש העיר :יש לו כלים ,יש לו אנשים.
אביבה שקד ,חברת מועצה :רוב היועצים נמצאים מפוזרים באגף,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :לא ,לא נכון .היועצים נמצאים אצלו ומפוזרים.
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :תגיד בבקשה ,כן.
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :אביבה ,אני רוצה להחליט בין שני דברים ,או קיי?
אביבה שקד ,חברת מועצה :כן.
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שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :יש דברים שקורים ,יש דברים שקורים ב A-ו B-ויש
דברים שלמעשה  ...שזה  Cעד  C .Fעד  Fשזה לב ליבה של העבודה ,היא לא ,בכלל היא לא
חלופה .זאת אומרת אני לצורך העניין והאנשים שממונים ,שעובדים יחד איתי ,אנחנו
אחראים להגיש מוצר לרשות המקומית .המוצר הוא מתחם  Eמתוכן .הוא מוצר לבחינה.
הבחינה ,שנייה בבקשה ,הבחינה היא בחינה הנדסית שמהנדס העיר יגיד מאשר אני ,ראש
העיר יגיד מאשר אני ,המנכ"ל ,כל אחד בקטגוריה שלו בודק ומאשר את המוצר הזה .הוא
יכול להגיד לי לא טוב ,תטפל בזה .אני חובתי לתת לו את המוצר הזה .עכשיו ,הדבר הזה
נכון קטגורית בעבודות פיתוח ,הוא נכון קטגורית לגבי מבני רשות ,מבני חובה .חד
משמעית .עכשיו ,זה שחלק מהיועצים שואבים את היכולות המקצועיות שלו מאגפי
העירייה ,זה לא אומר שום דבר .זה אומר דבר כזה ,שאם האדריכל שהוא המלווה התכנוני
שלי פה כבקרת איכות ,יש לי פה יועצים באופן כזה הם עובדים בצורה אנכית .פה יש לי
א בטחת התכנון שעובדת בצורה אופקית .יש לי פה למעשה מבנה  ..קלאסי שבו זה אני
ממנה ,זה גם אני ממנה אבל הם שואבים את היכולת המקצועית שלהם ברמת הניתוח
העירונית ומשרשים את זה לכאן .לדוגמה ,אני אתן לך דוגמה אביבה ,או קיי? אדריכל ,בחור
בשם אמיר ,ועוד אדריכל נוף ,בחור בשם,
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :אילן ...
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :אילן  ,...אלה האנשים שכן הם יושבים עם סמדר,
מקשיבים לצרכים העירוניים ובודקים שהצרכים האלה מתממשים לאורך כל הדרך ,לאורך
כל המתחמים ,מ A-ו B -עד  .Fאותו אילן שהוא יועץ נופי בודק שהספסל שאני שם ב C-זה
הספסל שאני אשים ב F-וזה הברזייה שאני אשים ב.E-
שלום בן משה ,ראש העיר :סליחה ,סליחה ,סליחה,
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :אותו אמיר ,אותו אמיר בודק שהשפה האדריכלית
תהייה זהה בהכול .זה שהוא יושב ,אגב ,אני אגיד לך גם משהו על סמדר ,סמדר היא
מובילה את התכנון והיא בישיבות התכנון של כל המתחמים האלה ,למה? כי עדיין יש פה
רשות שבסוף מגישים לה .אפשרות ראשונה הייתה לשים ,מטאפורית ,יוטה ולהגיד רגע,
אנחנו מתכננים ,דברו אתו עוד שנתיים ,נגיש לכם ותגידו מה אתם חושבים .אבל זה יהיה,
זה יהיה קצת מגוחך שאחרי שנתיים יגידו לנו אתם בכלל לא בכיוון .לכן הם שואבים את
המידע מסמדר ,מצרפים אותה כשצריך ,ובסוף אנחנו עושים מעשה שהוא בישול איטי אבל
טעים יותר ,או קיי?
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אביבה שקד ,חברת מועצה :או קיי.
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :עכשיו ,זה בנושא של החבר'ה שנמצאים באזור הזה.
באזור הזה האדריכל הנופי המתחמי ,הקונסטרוקטור המתחמי ,ניהול מלא של כל התכנון
ובסופו של דבר שלמסירה הסופית שנמצא פה ,פה במינהלת ,אני אומר עוד פעם ,אני חובתי
ותפקידי ואחריותי זה להגיש מוצר אחד לרשות ,שהיא תוכל להאמין בו ולהפעיל אותו אחר
כך .אני מקווה שהייתי ברור.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :או קיי ,אני רוצה רגע לסבך עוד קצת את התהליך .אביבה,
זה אלייך.
אביבה שקד ,חברת מועצה :כן.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :תדמייני,
אביבה שקד ,חברת מועצה :אתה יכול לדבר לכולם.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :תדמייני ,אבל את שמת,
עדי אביני ,חבר מועצה :את ועד העובדים שלנו.
שלום בן משה ,ראש העיר :המקצוע שלך היום הוא מקצוע כרגע,
אביבה שקד ,חברת מועצה :לא ,אני כנראה גם היחידה שלא מבינה ולא מכירה.
שלום בן משה ,ראש העיר :ההפך.
שלום בן משה ,ראש העיר :דווקא בתחום הזה את מבינה מאוד.
אביבה שקד ,חברת מועצה :לא.
עדי אביני ,חבר מועצה :אביבה ,בסוף הישיבה אני משאיר אותך ,אני אתן לך ציון על
השאלות.
שלום בן משה ,ראש העיר :דווקא בתחום הזה את מבינה מאוד.
אביבה שקד ,חברת מועצה :מבחן ,מבחן.
שלום בן משה ,ראש העיר :כן ,באמת .אני אומר.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :בתוך התהליך התכנוני והביצועי ,יש מרכזי כובד שעוברים
בסופו של דבר מהמינהלת לכיוון העירייה .אם תדמייני ,לא תדמייני ,אם אנחנו מדברים
בשלב של בניית התשתיות פיתוח ,כבישים ,ביוב ,מים ,חשמל וזה ,שם אפשר להגיד שזה
מאה אחוז המינהלת .המינהלת יחד עם תאגיד המים .כשאת מתחילה להסתכל על
התהליכים ,אז כשאנחנו מתחילים לעבור לבניינים אז כבר חלק מהתחום עובר לעירייה,
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אביבה שקד ,חברת מועצה :להנדסה.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :כי ההנדסה פה רלוונטית עם הוועדה .כשאת מדברת על
מבני ציבור ,אז עוד יותר ,אתה בונה בית ספר ,אז אגף החינוך וההנדסה ושפ"ע נמצא בכל
המתחמים האלה והביטחון .כלומר בסופו של דבר אתה מתקדם עם התהליך הזה והרובד
שנמצא מעל התכנון והביצוע ,שהוא הרובד של האכלוס של המתחמים האלה ,מעביר את
מרכז הכובד בסופו של דבר לעירייה .עכשיו תסתכלי על התהליך כולו ,אתה מסתכל על  Aו-
 ,Bתראה ,יש מקומות שהם רק,
(הערת קהל)
שלום בן משה ,ראש העיר :רגע ,סליחה,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :יש מקומות שהם כבר אוכלסו ,אז איפה שהתאכלסו הכול
עבר לעירייה .איפה שאתה עוד בתכנון הכול נמצא במינהלת .כלומר אתה מייצר פה בסופו
של דבר איזשהו תמהיל שהמורכבות שלו מאוד גדולה.
אביבה שקד ,חברת מועצה :או קיי.
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :אני רוצה להחזיר אותך לשקופית הזאת .פה זה
מראה באמת אחד התפקידים המרכזיים ,להיות פה איזשהו סוג של מחולל תהליך שבסוף
הרשות מבינה בדיוק ,קודם כל היא משפיעה בצורה טוטאלית על מה שהולך להיות ,היא
מבינה בדיוק ברמת תיאום הציפיות מה היא הולכת לקבל וזה התהליך הבינוי פה ברמה
ההנדסית שהאדריכל יושב עם סמדר ומהנדס העיר יושב איתנו וכן הרחבת כביש ולא
הרחבת שביל אופניים .פה יש את אגפי העירייה למיניהם ,שנותנים את הInput-ים שלהם,
בין היתר בבחירת,
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :כן ,אבל שרון ,אתה פה בשלב של התכנון.
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :לא ,לא,
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :גם את כל הביצוע.
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :בוודאי ,בוודאי.
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :אתה לא מציג את זה.
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :ופה יש את התקצוב של כל הדבר הזה ובסוף אני
יוצא עם איזשהו וקטור שכולם מחוברים אליו והולך ומבצע .והביצוע ,כמו שהראיתי לכם,
כמו הדוגמה מתחם  Eהיום ,זה בסוף הביצוע.
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שלום בן משה ,ראש העיר :טוב ,אני חושב ש,
עדי אביני ,חבר מועצה :אולי נחזור לסיום.
שלום בן משה ,ראש העיר :אני מבקש ,אני מציע שנסתפק בזה.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :נעבור רגע ל,
עדי אביני ,חבר מועצה :אביבה ,גם אם פה את רוצה שיעור פרטי,
אביבה שקד ,חברת מועצה :לא ,יש עוד ,יש פה שאילתה שלמה,
שלום בן משה ,ראש העיר :לא ,לא ,אני אומר שנסתפק עכשיו כרגע בהצגה ,במצגת,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :תעבור ל,
שלום בן משה ,ראש העיר :ולגבי השאלות.
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :אני עובר לשאלות.
שלום בן משה ,ראש העיר :כן .דקה דקה ,זה אתה רוצה להראות?
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :כן ,אני אראה לכם את הדבר הזה.
שלום בן משה ,ראש העיר :כן ,בבקשה.
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :זה למעשה,
שלום בן משה ,ראש העיר :זה מאוד חשוב ,כן.
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :זה למעשה איזשהו תהליך מאוד מאוד כללי על מה
אנחנו עושים מ C-עד  .Fב C-עד  Fוגם ב A-ו B-אבל זה ב A-ו B-יותר מפוזר .פה תסתכלו על
כל מתחם כפרויקט בפני עצמו ,שכל התהליך קורה על כל המתחם בבת אחת .אז יש לנו
איזשהו הליך של תכנון שנמצא כאן בהתחלה בצבע ,אני לא יודע איזה צבע זה.
עדי אביני ,חבר מועצה :כתום.
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :כתום .לאחר מכן ,כמו שהראיתי לכם מקודם עם
המינויים של הסובבים ,אנחנו מקבלים איזשהו אישור מראש העיר לשיווק ,יוצא הליך
השיווק .מתישהו בהליך השיווק שהוא נניח שלושה חודשים ,מתחילות  ..אנחנו רוצים
להתחיל את עבודות הפיתוח של שלב א' מה שיוצא היום ב .E-בחתך זמן מסוים מוסרים
מגרשים ליזמים שזכו כאן ,והם מתחילים לבנות את המגורים שלהם .יש איזושהי פאזה
מסוימת של זמן שבו אנחנו נכנסים עם שלב ב' שלנו לעבודות הפיתוח ,שזה השלמות
ריצופים וגינון והשקיה וכל מיני כאלה שלמעשה הקבלנים כבר הגיעו לצורך העניין ,לא יודע
מה ,לקומה האחרונה ועכשיו הם רק מתחילים עבודות פנים שזה פחות מזיק לרחוב .בזמן
שאנחנו עושים את שלב ה-ב' ,בונים את המבני ציבור ומוסדות החינוך והשצ"פים כאן .כך
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שבסופו של דבר כשהקבלן ,היזם מסיים את העבודה שלו פה ומוסר את הבית ,כל שאר
העבודות מושלמות .הפיתוח הכללי ,המבנים הסמוכים ,לקחנו אפילו זמן מסירות של סדר
גודל של מספר חודשים שהם מין הסתם לא הכול קורה בפעם אחת .המחולל לכל התהליך
הזה זה מחיר למשתכן .רבותיי ,מחיר למשתכן מגדיר לוחות זמנים מתי היזם ,זה נקרא
התאריך הקובע ,מתי היזם קיבל את המפתחות לדרך ממשרד הבינוי ,קרי חתם על חוזה,
הוא מחויב לתת סדר גודל של  40חודשים דירה .בזמן שהוא נותן דירה,
עדי אביני ,חבר מועצה :אחרי שיש לו תכנון ,אחרי שיש לו היתר בנייה.
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :ממצב של חתימה עד מצב של מפתח ,אל תתפוס
אותי במילה 40 ,חודש הוא צריך לעשות את זה .עכשיו רגע ,עוד לא סיימתי .הליך התכנון,
הליך הגשת ההיתר וקבלת ההיתר ,נמצא בתוך התהליך הזה.
משתתף בדיון :את הבית שלי סיימו ב 20-חודש .מה תעשה?
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :מה?
משתתף בדיון :את הבית שלי סיימו ב 20-חודשים .מה תעשה אם איפה שהצהוב הבניין
מוכן למסירה? את הבית שלי סיימו ב 20-חודשים .אתה אומר זה  40חודשים .אני אומר לך
שקבלנים מתקתקים.
עומר שכטר ,חבר מועצה :הוא שואל אם המסירות יהיו לפני,
משתתף בדיון :הקבלנים מתקתקים פה עבודה.
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :שנייה רגע ,איך אומרים ,גנבת לי את השקף.
משתתף בדיון :סליחה.
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :לא סתם אמרתי מקודם שהחתמנו קבלנים בחוברת
השיווק שהם לא יקבלו מגרש פחות מ 21-חודשים מהרגע שהם זכו .זאת אומרת הם זכו,
הם קודם כל עכשיו ב 21 hold-חודשים .שניה אחת ,הם לא עושים כלום .הם בכלל לא
מגיעים לשטח .הם מחכים .בזמן הזה אני התחלתי לבנות .שימו לב ,הוא זכה פה ,אני
התחלתי פה ,זה אני ,פה אני עובד .תסתכל מתי הוא בונה? הוא בונה פה.
עדי אביני ,חבר מועצה :אבל זה לא  21חודשים.
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :עזבו את ה ,עזבו,
מר עדי אביאני ,חבר מועצה :אה ,בסדר ,או קיי,
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :זה פרופורציות.
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :או קיי,
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שלום בן משה ,ראש העיר :פרופורציות ,כן.
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :הוא בזמן הזה כשאני בונה ,רק כאן הוא נכנס .אם
ה 20-חודש שלך ,הוא בנה פה ב 20-חודש ,בסדר? אני כבר בחודש  20שלי ,זאת אומרת נשאר
לי לצורך העניין ,אמרתי לכם  24חודשים ,בחודש ה 20-שלי הוא מתחיל לבנות ,יש לי
ארבעה חודשים ואני כבר נכנס ראש זנב לשלב הבא .עכשיו שים לב ,אתה ,לא יודע מאיפה
אתה ומה ,אבל אני מניח,
שלום בן משה ,ראש העיר :הוא תושב העיר.
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :אני מניח שאתה שייך ל F-ו.B-
שלום בן משה ,ראש העיר :הוא עוד לא תושב העיר.
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :ב A-ו B-התהליך הזה לא קרה.
משתתף בדיון :אני יודע.
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :הוא לא קרה לצערי הרב .לצערנו כולנו .זה לב ליבו
של התיקון הזה ,אז אמרנו זה מחיר למשתכן ,ואגב ,לדוגמה ב E-זה כבר קורה .ב E-זה כבר
קורה.
(מדברים יחד)
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :שנייה ,זה כמה נתונים סטטיסטיים .רגע ,שנייה
אחת ,השקופית האחרונה מבחינתי,
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :זה לא בדיוק מתאים למה שמציג שרון.
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :לפני שמתייחסים לשאלות,
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :אם הם יתחילו בעוד  20חודש מהחוזה או  21חודש,
אחרי עוד  20חודשים הם יבנו .בסדר גמור .זה מתאים בדיוק.
שלום בן משה ,ראש העיר :כן.
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :עד אז אנחנו נגמור את כל התשתיות.
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :ברשותכם ,שקופית אחרונה מבחינתי.
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :מקווים.
שלום בן משה ,ראש העיר :כן.
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :רוצים.
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שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :אנחנו גם במסגרת מה שהראיתי לכם מקודם ,מה
שהראיתי לכם מקודם עם לוחות הזמנים בצבעים ,אנחנו גם צללנו לתוך הליך הרישוי ומתי
כל יזם כזה או אחר מכניס את ההגשה שלו לאגף ההנדסה .זאת אומרת אם יש לי חמישה,
שבעה יזמים שזכו ב 2,400-ביחד יחידות דיור או שזה מחולק נניח ל 100-בניינים ,שזה 100
היתרים או מה שזה לא יהיה ,אנחנו לא רוצים להגיע למצב שכל היזמים יגיעו ברגע נתון
אחד לאגף ההנדסה ויתנו להם עכשיו  100גרמושקות .זה לא יעשה סדר כי ליד מתחם  Eיש
את מתחם  Cשגם דקה אחרי זה יגישו עוד  100גרמושקות ,וככה .למעשה בנינו לוח זמנים
עקרוני שמראה את החלון זמן לכל אחד מהיזמים מתי הוא מכניס את ההגשה שלו לרשות
המקומית .יש גם התקיימות של שלושה חודשים הגשה ,סליחה ,שלשוה חודשים היתר.
אנחנו למעשה מלווים את היזמים ,אנחנו למעשה מלווים את היזמים ולועסים את החומר
עוד פעם במינהלת ,באחריות המינהלת ,בלעדי למינהלת ,יש ליווי יזמים שבו אדריכל
התוכנית מתחם  Eיושב עם האדריכל של מבנן  Xאו  ,Yומתחיל להסביר לו מה בסדר ומה
לא בסדר בתוכנית של הבניין שלו עד למצב שבו כולנו מבינים שזה בסדר ,התוכנית בשלה
להגשה והיא נכנסת בנקודת זמן מסוימת לאגף ההנדסה והיא נכנסת בנקודת זמן ושלושה
חודשים אחרי זה מקבלת היתר.
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :רגע ,דקה ,דקה ,רק שנייה.
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :הערה מאוד חשובה.
שלום בן משה ,ראש העיר :כן.
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :שלא תבינו מההצגה של שרון שכל הבתים של כל
הקבלנים נגמרים ביום אחד ויש אכלוס באותו יום של  10אלפים איש .כל קבלן יש לו
תחילת אכלוס וזה יכול להתפרש במתחם שלו על שנה ,עד שהוא גומר את האכלוס ,או חצי
שנה או שנה .גם בין הקבלנים ,יש קבלן שמתקתק ,כמו שנאמר פה ,ויש קבלנים ,שאנחנו
כבר מכירים אותם ,שהם קצת יותר איטיים ,אז נוצרת פרישה טבעית ,באופן טבעי ,לא
שאנ חנו מכוונים את זה ,באופן טבעי נוצרת פרישה ,לא הכול מתאכלס ביום אחד.
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :אביבה ,דיברתי על אותו צוות ליווי של מדינת
ישראל שמבקר את התוכנית והכול ,אז השקופית הבאה היא ,מבחינתי אני סיימתי .למעשה
כל הנתונים שאנחנו מקבלים פה ואנחנו מקרים את עצמנו פעמיים בחודש על ידי לוחות
זמנים מאוד מורכבים ,משודרים למשל"ת ,המשל"ת זה מרכז השליטה של מרכז הבינוי
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שהוא למעשה מכיל את ראש העין ונצרת וכל זה ,קריית גת וכל הערים שבונות במחיר
למשתכן ,וברזולוציה מאוד מאוד גבוהה הם יודעים להגיד כל אחד מהמבנים איפה הוא
בתהליך .חתום הסכם ,לא חתם הסכם ,תב"ע ,לא תב"ע ,הליך בנייה  ,Xהליך בנייה  .Yאת
יכולה לראות פה שזה מה שנקרא פרימברה הרבה יותר מרוכזת וראש העיר ואנחנו היינו
בסיור שם ,זאת מערכת שנראית ממש כמו עתידני לחלוטין מרכז השליטה .אני סיימתי .אני
אענה לשאלות.
שלום בן משה ,ראש העיר :אני רוצה לומר משהו לפני שנענה על השאלות.
עדי אביני ,חבר מועצה :של מי מרכז השליטה הזה?
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :מה?
עדי אביני ,חבר מועצה :של מי הוא?
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :משרד הבינוי והשיכון.
שלום בן משה ,ראש העיר :דקה ,דקה,
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :רק רגע ,רק שנייה .קודם כל לגבי השאלה ששאלת בראיה
מערכתית .קודם כל המצב הנוכחי היום שהנושא של השיווקים ,עצרנו אותם מזה חצי שנה.
אין שיווקים בכלל .בין היתר מסיבות ,בין היתר לזה א' זה שיש לנו דרישה ממשרד השיכון
להגדיל את התמרוץ של ה ,את התקציב של התמרוץ .דבר שני ,לקבל פיצוי על חלף היטל
השבחה שכתוצאה מזה שאנחנו בונים מחיר למשתכן ,אנחנו אמורים לקבל פחות מאשר
תוכנן .כלומר בהנחות היסוד שלנו כשעשינו את הסכם הגג ,לא היה מחיר למשתכן,
עומר שכטר ,חבר מועצה :ומחיר הקרקע היה,
שלום בן משה ,ראש העיר :ומחיר הקרקע היה במצב אחר .משרד השיכון והאוצר מכירים
בעניין הזה ,ואנחנו בשלב זה עצרנו את הזה .דבר שני ,אני רוצה להזכיר לכולם שההרחבה
של  ,444יואל ,אני רוצה להזכיר שההרחבה של  444הייתה אמורה להסתיים רק בשנה
הבאה .כלומר להתחיל ,סליחה ,להתחיל את העבודה שלה במאי יוני שנה הבאה .כתוצאה
מהמהלך שעשינו ,הקדימו את העבודה שלהם ,את העבודה של  444והיא אמורה להתחיל
עכשיו,
אביבה שקד ,חברת מועצה :היא הייתה אמורה להתחיל בספטמבר ,בינתיים עוד לא
התחילה.
שלום בן משה ,ראש העיר :נכון ,נכון,
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אביבה שקד ,חברת מועצה :כן.
שלום בן משה ,ראש העיר :בסדר גמור .בסופו של דבר יש מכרז שיוצא על ידי משרד
השיכון ,יש כרגע התנהלות מול הקבלן ,אבל אנחנו קידמנו את זה למעלה מחצי שנה שבעה
חודשים .דבר נוסף ,לא היה בכלל מתוכנן לקום,
עדי אביני ,חבר מועצה :שלום ,יש צפי לזה?
שלום בן משה ,ראש העיר :הם מדברים כרגע על סיום בתחילת .2018
עדי אביני ,חבר מועצה :ומתי התחלה?
שלום בן משה ,ראש העיר :בסוף השנה הזאת.
עדי אביני ,חבר מועצה :בסוף החודש הזה?
שלום בן משה ,ראש העיר :כן.
עדי אביני ,חבר מועצה :בסוף החודש הזה?
שלום בן משה ,ראש העיר :כן.
עדי אביני ,חבר מועצה :בתחילת החודש הבא?
שלום בן משה ,ראש העיר :נכון .דבר שני ,לא היה מתוכנן בכלל מחלף.
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :סליחה ,חבר'ה אתם מפריעים .סליחה .באמת .לא היה מתוכנן
לקום מחלף .אנחנו דרשנו שיקום מחלף ,כי מחלף חשוב מאוד על  444והוא תוכנן והוא
תוקצב כמו שההרחבה ל 444-גם תוכננה וגם תוקצבה .זה מהבחינה הזאת שמסתכלים כרגע
לטווח זמן ,הדיירים הבאים שייכנסו לעיר אצלנו ,ב 2020-21-כבר כמובן תהייה ההרחבה
ויהיה גם המחלף .אז זה חשוב שתדעו את זה וגם תכתבו.
עומר שכטר ,חבר מועצה :אני הייתי רוצה לבקש ראש העיר ,אני בכוונה לא ,במפה פה של
מבני הציבור ,לא ראיתי את מועדוני הנוער ותנועות הנוער ,ואני יודע שכבר יש ,הרי כבר
נתנו ,הגענו לחוזים מסוימים עם תנועות נוער ,כבר יש שלוחות של תנועות הנוער .אני מאוד
מאוד ,אני אשמח לראות פעם אחת בהצגה הזאת גם מיקומים,
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :הוצגו לך כל המיקומים.
עומר שכטר ,חבר מועצה :אבל,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :יש שינויים ,לא?
עומר שכטר ,חבר מועצה :אז א' אני,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :אבל יש שינויים.
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בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :לא שהוצגו,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :יש שינויים.
אביבה שקד ,חברת מועצה :הדיון הזה מתמקד ,שנייה ,בנגה ,בנגה ,עומר,
שלום בן משה ,ראש העיר :עומר תקשיב.
אביבה שקד ,חברת מועצה :תקשיב בבקשה.
עומר שכטר ,חבר מועצה :אז למה זה לא מוצג כאן?
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :כי זה לא ,מה ,מציגים פה את כל מבני הציבור?
שלום בן משה ,ראש העיר :נעשה לך הכול ביחד.
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :זה יום עיון להציג לך פה את כל מבני הציבור .מה
קרה לך? אפשר במסגרת הזאת להציג את כל מבני הציבור? הציגו פה את כל בתי הספר? על
מה אתה מדבר?
(מדברים יחד)
עומר שכטר ,חבר מועצה :אני רוצה שנעשה על זה ישיבה.
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :אז זה רעיון טוב .תקבע עם אדוני ראש העיר,
שלום בן משה ,ראש העיר :כן,
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :תעשה יום עיון על מבני ציבור ואני מקווה שיבואו
חברי מועצה ולא ילכו באמצע ,אז נציג.
שלום בן משה ,ראש העיר :בהנהלה.
עומר שכטר ,חבר מועצה :אני מצטרף לתקווה שלך.
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :בבקשה.
שלום בן משה ,ראש העיר :סליחה,
אביבה שקד ,חברת מועצה :אני מבינה שעכשיו מתחילים לענות על השאלות שלנו ,נכון?
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :כן.
אביבה שקד ,חברת מועצה :אני רק רוצה אבל להגיד דבר אחד לפני שאתם מתחילים.
אחד ,כי זה משהו עקרוני ראש העיר ואני רוצה להגיד אותו ברצינות .תראה ,אנחנו מגיעים
בשעה כמעט עשרים לעשר בלילה להתחיל לענות על הדבר שאנחנו מחכים לו הרבה חודשים
וזה משהו שהוא כמו איזה בעיה ,אתה יודע ,בעיית שורש שחוזרת על עצמה כל הזמן .באופן
מפתיע תמיד מגיעים הנושאים הכי חשובים בסופי ישיבות ,כשכולם כבר מותשים .אני
כאילו החלטתי שאני אהיה גיבורת ישראל ,לא תשברו אותי היום ,אבל כעיקרון אני עייפה,
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ברצינות עכשיו,
עדי אביני ,חבר מועצה :רעבה,
אביבה שקד ,חברת מועצה :עזוב רעבה ,עייפה מאוד ,באמת ,כאילו מודאגת ממה קורה
בבית ,אז קודם כל אני חושבת שראוי ואני פונה גם למנכ"ל בבקשה הזאת ,שנושאים
חשובים תשימו אותם בהתחלה .אתה יודע מה ,את כל האישורי תב"רים ,הקצאות,
תמיכות ,תשימו בסוף .אז קודם כל אני רוצה לבקש ,כי מה שקורה שכל הזמן זה בצורה
מדהימה ,אתם מתישים ,אני חייבת להגיד ,זה התשה כזאת שהיא לעשות את כל הסיור
ולתת הסברים שכבר אתם ,קורה משהו שמערפל את המוח במשך שעתיים בנושאים שהם
מאוד חשובים ,אז בואו נעשה דיון על הדבר הזה ,אבל אם נשלחה שאילתה ויש לה מטרה
מסוימת ,תתנו לה את המקום .עכשיו מה קורה עכשיו ,שעתיים דיברנו נושאים כלליים על
המינהלת ועכשיו ברבע שעה נעשה דיווח ,אף אחד ,באמת ,ואני גם לא נעים לי אפילו
מחבריי ,אני עושה את זה בצורה הכי אמיתית ,כי אני רוצה לקבל על זה תשובות ,התכוננתי
לזה ,יש לי פה תשובות נורא ספציפיות שאני רוצה לקבל וכעיקרון זה לא בסדר מה שקורה
וזה קורה כל הזמן ככה ,שהנושאים החשובים הם בסוף הישיבה .באמת ,וגם לפני זה נותנים
הסברים לכל אלה שלא יודעים עוד שעתיים ואז בסוף הפואנטה הולכת לאיבוד .אז אני
רוצה להגיד לך את הרגשתי שהיא לא טובה .אתה האינטרס שלך לעשות את זה בצורה
מודעת או לא מודעת ,אני גם מבינה ,אבל זהו ,זה מה שרציתי להגיד.
שלום בן משה ,ראש העיר :אביבה תקשיבי ,קודם כל אני מכבד את מה שאת אומרת ואני
מבין את הרגשתך .אני רק מציע שלא תהיי מבחינת קוראת כליות ולב .אין לי שום עניין
להתיש אף אחד פה .אני כמוך בשר ודם ,יותר מבוגר ממך באיזה יומיים וחצי ,להערכתי
קמתי לפנייך ,היה לי יום עמוס מאוד ,אני נמצא כאן בדיון והדיון הזה ,דרך אגב הפעם
הנושאים שעלו לפני המינהלת והתשובות היו יחסית קצרים מאוד .אני גם לא יכול לסתום
את הפיות לכל חברי מועצת העיר שכל אחד רוצה להשמיע ,ועכשיו כל אחד רוצה להשמיע,
אביבה שקד ,חברת מועצה :זה אתה צודק.
שלום בן משה ,ראש העיר :רוצה להשמיע כי כולם רוצים לשמוע ועושים כל מיני הצגות
פה ,פוליטיות ואחרות ,ותוך כדי הדיון כאן גם שולחים פייסבוקים מפה מהחדר הזה.
מהחדר הזה ,כל האנשים שנמצאים כאן ,תוך כדי הדיון כבר שולחים פייסבוק ואומרים
הדיון הזה התקיים כך ומחלקים ציונים וכבר אומרים ראש העיר לא מבין וכולם לא
מבינים ,תוך כדי זה פה ,כולל מי שנמצא כאן ,גם חברי מועצת העיר וגם אחרים ,לא כולם.
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עדי אביני ,חבר מועצה :מי שהלך.
שלום בן משה ,ראש העיר :לא כולם .לא כולם.
עדי אביני ,חבר מועצה :מי שפה ,לא נראה לי.
שלום בן משה ,ראש העיר :לכן כל ההתנהלות הזאת בעידן ,בעידן של תקשורת מאוד
פתוחה ,ואתם שואלים למה לא להצטלם ,גם ככה יש היום תקשורת פתוחה שמשתמשים
בה בצורה צינית ,רושמים חלקי דברים ,רושמים חלק מהדברים כדי שישתמע מכך,
אביבה שקד ,חברת מועצה :אז עדיף לצלם.
שלום בן משה ,ראש העיר :עזבי לצלם ,הכול בסדר.
אביבה שקד ,חברת מועצה :עדיף לצלם ואז כולם ,ואז תראה לכולם,
שלום בן משה ,ראש העיר :הכול בסדר,
אביבה שקד ,חברת מועצה :כל מיני דברים.
שלום בן משה ,ראש העיר :אני אזמין גם את החוקרים של השב"כ שיצלמו ויראו שאין ,...
הכול בסדר .לכן ,לכן ,קודם כל באמת אף אחד לא מתכוון להתיש אף אחד .זה מתנחל.
ראית ,החבר שלך עוזי ,שנכנס ומדבר ואני משתיק אותו והוא מדבר ולא מקשיב ,בסוף
אומר שאני לא נותן לו לדבר ואחרים כאן .לכן אני מצטרף להרגשה שלך ,אני מצטער על
ההרגשה ,אין לי שום כוונה ,אגב ,אני יכול ,אגב ,על פי החוק אני יכול לסיים את הישיבה ,כי
אני מחויב לישיבה עד שלוש שעות .עד שלוש שעות .אני חייב שלוש שעות .אני יכול בתום
שלוש שעות להגיד לאנשים רבותיי ,ויהיו פה רוב שיסכימו לעזוב ,לסיים את הישיבה .אני
לא עושה את זה .את חושבת שאני ,רוב הדברים אני מכיר אותם ,אני מקשיב ,אני משתדל
להיות קשוב ,להיות מתון ,להיות זה ,ג'נטלמן .אני לא כל כך מצליח לפעמים כי יש לי פה
כל מיני עיזים כאלה מכל הכיוונים ,לכן אם את רוצה שנדון בזה עכשיו ,בבקשה .אם את
רוצה שהישיבה הבאה נפתח בתשובות גם כן .זה החלטה שלך.
אבטליון בצלאלי ,חבר מועצה :עדיף ככה אביבה.
עדי אביני ,חבר מועצה :עדיף לעשות את זה .עדיף.
אביבה שקד ,חברת מועצה :את מה?
אבטליון בצלאלי ,חבר מועצה :את השאלות.
שלום בן משה ,ראש העיר :אם תרצי בישיבה הבאה,
עדי אביני ,חבר מועצה :קודם כל אביבה,
אבטליון בצלאלי ,חבר מועצה :אנחנו נעזור לך גם.
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שלום בן משה ,ראש העיר :אנחנו נכבד את זה.
עדי אביני ,חבר מועצה :אי אפשר לשאול שאלות,
אבטליון בצלאלי ,חבר מועצה :אביבה ,נעזור לך גם בשאלות.
עדי אביני ,חבר מועצה :אפשר לפתוח בישיבה הבאה.
אביבה שקד ,חברת מועצה :יש לי שאלה אליך.
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :אני בעד לגמור.
אביבה שקד ,חברת מועצה :רגע,
שלום בן משה ,ראש העיר :בבקשה.
אביבה שקד ,חברת מועצה :אני,
שלום בן משה ,ראש העיר :אני מבין שאת כרגע באמת מותשת,
אביבה שקד ,חברת מועצה :לא ,אני החלטתי שאני אעמוד בזה.
שלום בן משה ,ראש העיר :לא ,תקבלי עיטור גיבורת ישראל.
אביבה שקד ,חברת מועצה :אני הייתי רוצה שנמשיך בדיון הזה ונציג את זה עכשיו.
שלום בן משה ,ראש העיר :בבקשה ,בסדר גמור .אנחנו נכבד את זה .בבקשה.
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :טוב.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :הלאה ,השקף הבא .למעשה יש פה תשובות לשאלות
שהעלתה,
אביבה שקד ,חברת מועצה :אני אגיד את השאלה ואתה רוצה לענות עליה? כאילו איך זה
הולך?
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :בבקשה.
אביבה שקד ,חברת מועצה :אני רוצה רגע ,זה קבוצה פה,
שלום בן משה ,ראש העיר :רגע ,רגע,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אם החסרתי משהו אז תגידי אחר כך.
שלום בן משה ,ראש העיר :זה עונה לשאלות שלך אגב ,כן.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :עברתי עליהן אחת אחת.
שלום בן משה ,ראש העיר :או קיי.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אני רוצה רגע לפני שאנחנו עונים על השאלות ,להגיד משהו
ברמה המערכתית לגבי המינהלת .אני חושב שהיה מאוד חשוב להבין איך המינהלת עובדת,
כי אם אתה לא מבין איך המינהלת עובדת ,אתה גם לא יכול להבין את התשובות שכתבתנו
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פה על השאלות של איך המינהלת עובדת .המינהלת בסך הכול היא גוף שהוא גוף של
אינטגרציה ,שהוא נשען על תהליכים שהם תהליכים סטטוטוריים של העירייה .מאחר והוא
בעצמו לא גוף סטטוטורי ,אז הוא נשען על התהליכים בעירייה .מה זה אומר על תהליכים
שקורים בעירייה? זה אומר מכרזים ,זה אומר תשלומים ,זה אומר חתימה על חוזים .את
כל זה עושה העירייה עבור המינהלת .המינהלת מתניעה את התהליכים האלה ,הם עוברים
דרך ועדת הרכש ,ועדת המכרזים ,ועדת כוח אדם ,ועדת השלושה והם אלה ,והם אלה
שבסופו של דבר,
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :סיר ומכסה.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :משלימים את התהליכים כדי שהם יקרו .לגבי למה
המינהלת הוקמה באיחור? מהרגע שנחתם הסכם הגג ,לקח כמה חודשים להקים את
המינהלת,
אביבה שקד ,חברת מועצה :שנה.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :לתקצב אותה.
אביבה שקד ,חברת מועצה :שנה וחודש.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :לקבל ,לקבל את התקציבים .הרי התקציבים לא מחכים
תוך יום ,או קיי?
אביבה שקד ,חברת מועצה :או קיי.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :לקח כמה חודשים להקים את המינהלת .זה תהליכים.
שלום בן משה ,ראש העיר :ונזכיר לך,
אביבה שקד ,חברת מועצה :שנייה רגע,
שלום בן משה ,ראש העיר :כן.
אביבה שקד ,חברת מועצה :שלמה הרי לא היה אז ולמרות שהוא עונה כאן בביטחון הרבה
שאלות ,אבל אני שואלת אותך ראש העיר גם ,מה קרה בפועל? מי ניהל בפועל? יש פה שאלה.
שלום בן משה ,ראש העיר :את מה?
אביבה שקד ,חברת מועצה :מי ניהל בפועל את מה שקורה במתחמים  Aו ,B-מהרגע
שנחתם הסכם הגג עד שתכלס מונה מנכ"ל המינהלת.
שלום בן משה ,ראש העיר :אני אסביר לך דרך אגב מה שאמרתי קודם.
אביבה שקד ,חברת מועצה :מה קרה שם?
שלום בן משה ,ראש העיר :אני אסביר לך.
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אביבה שקד ,חברת מועצה :שנה וחודש.
שלום בן משה ,ראש העיר :אני אסביר לך.
אביבה שקד ,חברת מועצה :שנה וחודשיים.
שלום בן משה ,ראש העיר :אני אסביר לך ,אני אסביר לך,
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש לעירייה... :
שלום בן משה ,ראש העיר :אני אסביר לך אני ,אני אסביר לך אני.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה... :
שלום בן משה ,ראש העיר :הרי אני אמרתי לך כבר קודם ,שהמינהלת הזאת הייתה צריכה
להתחיל לפעול עכשיו.
אביבה שקד ,חברת מועצה :כן.
שלום בן משה ,ראש העיר :לפני חצי שנה .זה התכלית שלה והיא מבחינת משרד השיכון
מקבלת אחריות על  C ,Dו F -וכדומה .אין לה שום אחריות על מה שנעשה ב A-ו.B-
אביבה שקד ,חברת מועצה :כן ,אבל שרון הציג משהו אחר.
שלום בן משה ,ראש העיר :רגע ,רק שנייה ,רק רגע ,רק שנייה.
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :רק רגע,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :זה כתוב פה.
שלום בן משה ,ראש העיר :רק רגע ,אף על פי כן ,אף על פי כן אנחנו לחצנו על משרד
השיכון שייתן תקציבים וכבר יאפשר הקמה יותר מוקדם כדי שנתמודד במה שקורה ב A-ו-
.B
אביבה שקד ,חברת מועצה :אז כשאתם אומרים לי שמי שמנהל בפועל ,פורמלית את  Aו-
 ,Bזה משרד השיכון,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :חד משמעי.
אביבה שקד ,חברת מועצה :זה אומר שמשרד השיכון לבדו למשל בוחר את היועצים ,את
המתכננים ,את מלוות קליטת התושבים,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :כן.
אביבה שקד ,חברת מועצה :אני שואלת.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :כן.
שלום בן משה ,ראש העיר :כן ,התשובה היא כן.
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אביבה שקד ,חברת מועצה :כלומר אף אחד מהעירייה לא אמור להיות,
עדי אביני ,חבר מועצה :לפי השיטה,
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :לא ,לא ,לא,
עדי אביני ,חבר מועצה :לפי השיטה הישנה,
שלום בן משה ,ראש העיר :את שואלת  Aו.B-
אביבה שקד ,חברת מועצה A :ו.B-
שלום בן משה ,ראש העיר :אף על פי כן דרך אגב ,מכיוון שאנחנו יש לנו אחריות לגבי
התושבים שכבר חיים וגרים,
אביבה שקד ,חברת מועצה :כן,
שלום בן משה ,ראש העיר :אנחנו כפינו על משרד השיכון,
אביבה שקד ,חברת מועצה :אז התערבתם.
שלום בן משה ,ראש העיר :כפינו את הלו"ז שלנו.
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :ההתערבות ,רק ברשותך ראש העיר ,ההתערבות
היא לא מי עושה מה .אנחנו לא הכרנו ,לדעתי,
שלום בן משה ,ראש העיר :כן.
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :אף אחד לא הכיר פה את האדריכל שתכנן את
המתחם הזה והזה.
שלום בן משה ,ראש העיר :נכון.
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :אף אחד לא הכיר את הקונסטרוקטור,
אביבה שקד ,חברת מועצה :או קיי.
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :לדעתי גם חלק גדול מהמתכננים אף אחד עד היום
גם לא מכיר.
אביבה שקד ,חברת מועצה :או קיי.
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :חוץ מהרציניים יותר ,התנועה וכאלה ,לא מכירים
אותם.
שלום בן משה ,ראש העיר :דרך אגב התושבים ,התושבים שכבר גרים ,שעדיין לא גרים,
אותם לא מעניין בכלל משרד השיכון ,משרד הרווחה .יש עירייה.
אביבה שקד ,חברת מועצה :או קיי.
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שלום בן משה ,ראש העיר :והם באים אלינו ואני צריך לתת להם תשובות.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אביבה ,זה משהו,
שלום בן משה ,ראש העיר :לא כולם נחמדים דרך אגב .גם מה שאנחנו עושים ,כותבים כל
מיני דברים כאלה ,לא מבינים ,כן מבינים ,לא איכפת להם .בגסות רוח בלתי נסבלת
לפעמים ,אבל זה תפקידנו ,אני מקבל את זה באהבה.
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :משהו קטן,
שלום בן משה ,ראש העיר :כן.
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :משרד הבינוי אני מכיר אותו ממקומות אחרים,
משרד הבינוי למעשה מחלק את התכנון שלו וגם את הביצוע לתתי חלקים ,הוא לקח מתחם
כמו  Eויש שם ,רק לסבר את האוזן ,כרגע ב A-ו B-משרד הבינוי מינה ובפועל עובדים 12
קבלנים שונים.
שלום בן משה ,ראש העיר :בו זמנית.
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :בו זמנית .הם מנהלים קונצנזוס של  12כלים,
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :לגבי התשתיות.
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :לגבי התשתיות .אני מדבר רק בתשתיות .אותו
הסיפור על שצ"פים .יש להם לא מעט מתכנני שצ"פים ,כל אחד מקבל שצ"פ ,אם יש לנו
שצ"פ לחשמל אז יש  4שצ"פים מתחת לקו החשמל ,אז  2מתכנן  Xואת ה 2-בהמשך מתכנן
 ,Yעוד איזה פינה קטנה מתכנן  Xלא יודע מה ,וזה מין אינטגרציה מאוד מאוד מורכבת ואני
חושב שאת התוצאה של זה בין היתר רואים היום .עכשיו ,אנחנו הבנו את זה והפנמנו ויש
צוות אחד לכל מתחם מקצה לקצה .אנחנו יכול להיות שאנחנו נחריג פה ושם אבל זה באמת
לפי הדברים איך שהם יזרמו.
שלום בן משה ,ראש העיר :בבקשה ,כן ,הלאה.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :תקשיבו ,ההבנה ש A-ו B-מנוהלים על ידי משרד השיכון
והמינהלת בסופו של דבר היום ,עם המבנה שלה ,נאלצת לעשות ,אני אקרא לזה קרב מאסף
על מה שקורה שם .כמות השגיאות שנעשו ב A-ו B-להבנתנו היא מאוד גדולה .מי שסובל
מזה זה התושבים ,המערכות העירוניות ואנחנו מוצאים את עצמנו ,אני חייב להגיד לך,
בתס כול מאוד גדול .עומדים מול תושבים שמעלים טענות בצדק ,ובמקום שמשרד השיכון
יעמוד שם בחזית ויעמוד מולם ויסביר להם הסברים ,ראש העיר עם הצוות שלו מוצא את
עצמו נותן,
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שלום בן משה ,ראש העיר :תסלחי לי אם אני מתיש אותך ,אבל אני אתן לך דוגמה ,שתי
דוגמאות .מכיוון ש B-צפוף בצורה לא נורמלית ,בלתי נסבלת ,אולי אפשר להתערב בעתיד
לשינוי .עכשיו ,הייתה לנו ,היה לנו חלון הזדמנות שכתוצאה משזה ששטח מסוים נכנס
לשינוי תב"ע בגלל,
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :הרחבה הפרסית.
שלום בן משה ,ראש העיר :הרחבה הפרסית והדרך הרומית,
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :הדרך הרומית.
שלום בן משה ,ראש העיר :והדרך הרומית ,יש לנו  320יחידות דיור שהתעכבה ,התעכב
השיווק שלהם ואני אמרתי למשרד השיכון ,אני מודיע ותפסתי טרמפ על העניין ,אמרתי
למשרד השיכון ה 320-יחידות דיור האלה לא ייבנו .יש לי מאבק איתם עכשיו כרגע ואנחנו
נכריע בסוף .זה אומר ש 320-האלה שהם צריכים להיבנות עכשיו כרגע שמצופפים את  Bעוד
יותר ,לא ייבנו והם יהיו למרחב ציבורי הרבה יותר רחב ואולי כרגע אם תהייה לנו בעיה של
מקומות לגני ילדים .זאת התערבות תוך כדי תנועה שנעשתה.
אביבה שקד ,חברת מועצה :או קיי .אני רואה את התשובות .אתה יכול רק להתמקד על
סיפור של מי עושה את הביקורת על פעילות המינהלת ,איך זה מתבצע?
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :תראי ,מי שמבקר את המינהלת זה למעשה שני
גופים עיקריים.
אביבה שקד ,חברת מועצה :העירייה,
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :זה הגורמים המקצועיים ,הגורמים המקצועיים פה,
קרי הגזבר ,אני ,היועצת המשפטית ,ראשי האגפים בתחומי האחריות שלהם ,מהנדס
העירייה בוודאי ,יש לו תפקיד דרמטי בתהליכים שקורים במינהלת ,כי בסוף הוא זה
שמאשר את כל התהליכים שזה .בנגה לא אוהב שאני אומר את זה ,אבל בפועל המינהלת
כחלק מהתפקיד שלה היא הרחבה של הגוף ההנדסי.
אביבה שקד ,חברת מועצה :היא  intentionשל האגפים.
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :בדיוק .היא  intentionשל האגפים ,אבל בדגש על
ההנדסה ,כי רוב העבודות שם הם עבודות של אינטגרציה הנדסית .אם זה היה מתחם קטן,
ההנדסה הייתה מנהלת אותו .מאחר ומדובר על מתחם ענק ,זה דבר אחד .הגוף השני
שמנהל את הבקרה ,המרכזי אני אומר ,השני זה משרד השיכון.
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אביבה שקד ,חברת מועצה :אז כל אחד עושה ,לא ,אין איזה מישהו ,אפרופו גוף
אינטגרטיבי שעושה בצורה מסודרת ביקורת נניח פעם שנה על כל התחומים שהמינהלת
אחראית עליהם?
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :מאחר והמנהלת,
אביבה שקד ,חברת מועצה :אתה מבין את השאלה?
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :כן ,מאחר והמינהלת בסוף היא גוף עירוני ,היא לא
תאגיד ,אין לה ,היא לא גוף סטטוטורי,
אביבה שקד ,חברת מועצה :אז כאילו אין מה לבקר אותם?
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :אז מבקר העירייה התפקיד שלו לבקר גם אותה .או
קיי ,זה חלק מתחומי האחריות של מבקר העירייה.
אביבה שקד ,חברת מועצה :הם כמו אגף,
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :הם כמו אגף,
אביבה שקד ,חברת מועצה :יש לי שאלה ,הם כמו אגף נוסף בעירייה?
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :הכוונה היא כן.
אביבה שקד ,חברת מועצה :מבחינתכם?
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :כן.
שלום בן משה ,ראש העיר :לצורך העניין הזה כן ,אבל זה לא אגף .זה דבר הרבה יותר גדול
מאגף .. .יותר גדולה על כל האגפים ,יש לנו הרבה אגפים.
אביבה שקד ,חברת מועצה :זאת אמירה חשובה כי לא הבנתי את זה עד עכשיו בישיבה
הזאת.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אז טוב שאנחנו יושבים .אין להם למינהלת ,למרות שהם
גוף אינטגרטיבי ,אין להם כסמויות,
אביבה שקד ,חברת מועצה :הסמכות מעבר לכל אגף אחר בעירייה,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אין להם סמכויות חתימה .או קיי? אין להם תקציבים
שלהם.
אביבה שקד ,חברת מועצה :בנגה ,אתה מבין את זה?
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :שמה?
אביבה שקד ,חברת מועצה :לא יודעת ,אתה מחובר לזה שאתה בעצם כמו עוד אגף
בעירייה?
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שלום בן משה ,ראש העיר :לא ,לא,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אבל אגף ענק .מה זה עוד אגף בעירייה.
שלום בן משה ,ראש העיר :אבל הוא לא אגף עוד נוסף בעירייה.
אביבה שקד ,חברת מועצה :מגה אגף ,מגה אגף,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :מגה אגף,
שלום בן משה ,ראש העיר :מכיוון שאין לו מעמד ,מכיוון שאין לו מעמד סטטוטורי כמו
החברה הכלכלית,
אביבה שקד ,חברת מועצה :כן,
שלום בן משה ,ראש העיר :כי בחברה הכלכלית יש לו דירקטוריון ויש לו יועץ משפטי שלו
מעצמו,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :ומבקר.
שלום בן משה ,ראש העיר :יש לו מבקר משלהם .פה המינהלת עצמה היא לא קמה כחברה
כלכלית .יכול להיות דרך אגב ,שאם ,יכול להיות שאפשר היה שיהיה ,זה לא המצב הנוכחי.
אביבה שקד ,חברת מועצה :כן ,הבנתי ,או קיי.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :לא,
אביבה שקד ,חברת מועצה :הבנתי.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :זאת תובנה מאוד חשובה כי הם לא מנהלים את הכספי של
עצמם.
אביבה שקד ,חברת מועצה :הם לא מנהלים כספים ,אין לו סמכות לחתום על כספים?
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אין לו סמכות חתימה.
שלום בן משה ,ראש העיר :אין לו סמכות לחתום על כספים ,כן.
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :הוא עושה בקרה ,הוא מעביר ובודק ובודק ,מעביר לגזבר.
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :סמכות מינהלית יש להם.
שלום בן משה ,ראש העיר :יש הם סמכות מינהלית לעניין הזה ,בוודאי.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :הם כמו מעסיק יועץ כפרילנסר שהיועץ הזה עולה ,לא יודע,
 80אלף שקל בשנה או בחודש ,הוא ברגע שהוא עשה את השעות שלו ,הוא חותם שהוא עשה
את השעות שלו,
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אביבה שקד ,חברת מועצה :אבל אתה ,אבל רגע ,אבל הוא הבן אדם מבחינתך שצריך
לעשות בקרה ולבדוק שאותם יועצים שמסתובבים,
שלום בן משה ,ראש העיר :כן ,כן ,כן,
אביבה שקד ,חברת מועצה :רק רגע ,ושהם כפופים מקצועית ועכשיו אני מבינה שלא רק
מקצועית ,גם ניהולית ,לאגפי העירייה,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :לא,
שלום בן משה ,ראש העיר :לא ,לא ,זה לא מה שאמרנו.
אביבה שקד ,חברת מועצה :שהם עובדים,
שלום בן משה ,ראש העיר :לא הבנת נכון .לא הבנת נכון.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :התשובה היא לא.
אביבה שקד ,חברת מועצה :כי אין לו שום סמכות עליהם.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :תקשיבי,
אביבה שקד ,חברת מועצה :חבר'ה ,אין לו ,זה גוף ,כמו שאני מבינה היום ,חסר סמכויות.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :לא.
אביבה שקד ,חברת מועצה :הוא גוף שעובד עם הרבה רצון ויש פה שני אנשים שנראים לי
באמת בולדוזרים ,כל אחד ומזל שלקחנו אנשים רציניים ושרון באמת ,כאילו כל הכבוד,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :מי השני?
אביבה שקד ,חברת מועצה :אבל תכלס ,אין להם באמת סמכויות,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אבל אביבה,
אביבה שקד ,חברת מועצה... :
שלום בן משה ,ראש העיר :זה לא נכון.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :את שואלת ,את לא מקבלת תשובה.
שלום בן משה ,ראש העיר :זה לא נכון.
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :זה לא נכון.
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :רגע ,רגע ,רגע ,סליחה,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אביבה תקשיבי ,אני חייב לספר לך סיפור רגע.
אביבה שקד ,חברת מועצה :מנהלי אגפים מנהלים אותם.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :לא.
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אביבה שקד ,חברת מועצה :מהנדס העירייה מאשר לו את זה והגזבר חותם לו על זה.
שלום בן משה ,ראש העיר :לא נכון.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אביבה תקשיבי,
שלום בן משה ,ראש העיר :תקשיבי,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :תקשיבי ,את לקחת את המיעוט ועשית ממנו רוב .כשאנחנו
מסתכלים ,תיכף נראה את כמות היועצים שהמינהלת מפעילה .כמות היועצים שמופעלת
ישירות על ידי האגפים היא קטנה ,היא המיעוט .הרוב מופעל על ידי המינהלת .עכשיו מה
עשית ,שאלת אותי האם כל האלה מנוהלים על ידי המינהלת ,אמרתי לך לא .יש גם אחרת
שהם מנוהלים על ידי הזה .אז לקחת את התשובה הזאת ועשית ממנה את הרוב ועכשיו
הגעת גם למסקנה שהמינהלת אין לה שום סמכות .או קיי? עכשיו נפתח את הסוגריים ואני
אספר לך סיפור.
אביבה שקד ,חברת מועצה :אני מבינה ,לא ,אתה אמרת לי,
שלום בן משה ,ראש העיר :רגע ,תני לו להשלים.
אביבה שקד ,חברת מועצה :שהיא לא סטטוטורית ואין לה סמכות לא לניהול תקציבי,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :יש לה סמכות של אינטגרציה .יש לה סמכות אינטגרטורית.
תגידי ,כשאת קוראת ליעל הנדסה ואת אומרת לו בוא תנהל פרויקט של  180מיליון שקל,
הוא גם לא חותם לזה ,הוא גם לא חותם על החוזים ,הוא מכין את המכרז אבל הוא לא
חותם עליו ,הוא עושה את תהליכי ההתקשרות אבל מישהו  ...סטטוטוריים ,הוא עושה את
המעקב אחרי ה,
אביבה שקד ,חברת מועצה :זה הניהולי.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :הוא עושה עבודה  ,..ככה עושה המינהלית.
שלום בן משה ,ראש העיר :בוודאי.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :ככה עושה המינהלת ,במקום לעשות את זה על קבלן אחד,
היא עושה את זה על כל התהליכים .התפקיד שלה הוא ענק.
אביבה שקד ,חברת מועצה :הקבלן סופר את המינהלת?
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :בוודאי.
(מדברים יחד)
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :תקשיבי לי,
אביבה שקד ,חברת מועצה :אני שואלת.
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שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :חד משמעית כן.
אביבה שקד ,חברת מועצה :הוא לא רואה בך מטרד?
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :בבקשה.
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :אני חייב ,אני חייב רק שנייה אחת להחזיר אותך
שנייה אחת לפה.
(מדברים יחד)
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :אביבה תהיי איתי .אביבה ,כל מה שאת מדברת על
אגף שפ"ע נמצאים בבודדים ,בבודדים פה וקצת פה ,בבודדים.
אביבה שקד ,חברת מועצה :סליחה.
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :בבודדים .פה ,תסתכלי כאן ,בעשרות .פה יש לי
חמישה יועצי נוף וחמישה אדריכלים ,חמישה קונסטרוקטורים ,חמישה תנועה ,חמישה
פיזית פה.
אביבה שקד ,חברת מועצה :או קיי.
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :או קיי? פה בבודדים ,פה אולי איזה ארבעה .אני
יכול להביא לך אותם בכף יד אחת .אז באמת ,בואו נשים לב.
שלום בן משה ,ראש העיר :בבקשה ,הלאה ,בואו נמשיך.
אביבה שקד ,חברת מועצה :בוא נמשיך ,כן.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :בואו נעבור מהר לפני שבנגה ...
אביבה שקד ,חברת מועצה :מה אומר השקף הזה? אתה יכול להגיד לי משפט סיכום עליו.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :זה בדיוק מסכם את מה שאמרתי קודם .הסמכות שלה היא
סמכות ניהולית לאינטגרציה .היא נשענת על הסטטוריקה של העירייה .זה מה שכתוב פה.
שלום בן משה ,ראש העיר :כן.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :או קיי?
שלום בן משה ,ראש העיר :נכון.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :וזה שאין לה סמכות חתימה על כסף ,זה רק מקל עליה ,זה
מאפשר לה להתמקד בעבודה האמיתית שהיא עבודה של האינטגרציה ההנדסית .זה מה
שהם עושים.
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אביבה שקד ,חברת מועצה :ואתה מאמין במה שאתה אומר לי.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :באמונה שלמה.
אביבה שקד ,חברת מועצה :או קיי ,כלומר אתה אומר זה שאין להם סמכות תקציבית,
באמת ,ויכולת לחתום על חוזים או על כספים,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :זה משחרר אותם,
אביבה שקד ,חברת מועצה :כלומר זה משחרר אותם לעשות עבודה ..
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :עבודה בירוקרטית מיותרת לחלוטין ואין מה לייצר שני
תהליכים כאלה באותו גוף .התהליכים האלה קיימים בתוך הגוף הסטטוטורי הקיים.
אביבה שקד ,חברת מועצה :או קיי.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :או קיי ,עברנו על כל מה שהיה קודם?
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ לראש העיר :כן.
שלום בן משה ,ראש העיר :בבקשה.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :טוב ,שאלת איך מועסקים היועצים כולם .היועצים
והמתכננים מועסקים במיקור חוץ .זה אומר שעושים איתם התקשרות ,על החוזה מולם
חותמת העירייה ,הם מפעילים אותם לפי שעות ,או אם לקחנו מתכננים אז לפי התחום של
התכנון .נגיד המתכנן הנוף של מתחם  Dאז עושים אתו התקשרות מתחם  ,Dלוקחים כמה
יועצים ,עושים ביניהם הצעות מחיר ,מביאים אותם לוועדת השלושה .ברגע שמחליטים על
מי להתקשר מתקשרים עם אחד מהם ואז המינהלת עובדת מולו על התכנון.
אביבה שקד ,חברת מועצה :הספקים היום שעובדים במינהלת ,כל הספקים ,כולם עברו
הליך של הצעות מחיר או מכרז?
משתתף בדיון :הראשונים לא.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :הראשונים,
אביבה שקד ,חברת מועצה :כמה זה הראשונים? יש לנו פה רשימה שאתם יכולים להגיד לי
מי כן ומי לא?
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :כן.
שלום בן משה ,ראש העיר :כן ,כן ,כן.
אביבה שקד ,חברת מועצה :או קיי.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :תעבור רגע ל,
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שלום בן משה ,ראש העיר :ראשונים ,ראשונים,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :תעבור לרגע לרשימה.
שלום בן משה ,ראש העיר :הראשונים שעבדו כבר ב A-ו B-יחד עם ההנדסה ,בהסכמה עם
משרד השיכון אושרו .כל האחרים עברו את כל ההליך.
אביבה שקד ,חברת מועצה :כלומר הראשונים זה כל מה שהיה בשנת ?2015
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :בשנת ההקמה כנראה.
שלום בן משה ,ראש העיר :כן.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :בואי נגיד ככה .תהליכי ,תהליכי ה,
אביבה שקד ,חברת מועצה :יש לי שאלה ,אבל איך זה קרה בשטח?
שלום בן משה ,ראש העיר :איך קרה מה?
אביבה שקד ,חברת מועצה :לא ,איך זה קורה?
שלום בן משה ,ראש העיר :איך קרה מה?
אביבה שקד ,חברת מועצה :אני שואלת ,איך זה קורה?
שלום בן משה ,ראש העיר :מה ,מה?
אביבה שקד ,חברת מועצה :שיש ,שלוקחים יועצים ,מתכננים או  what everורק אחרי
שנה וחצי מתפקחים בעירייה לחשוב שצריך להתחיל תהליך של הצעות מחיר ומכרז.
שלום בן משה ,ראש העיר :על מה את מדברת?
אביבה שקד ,חברת מועצה :אני מדברת על זה שאמרתם,
שלום בן משה ,ראש העיר :כן,
אביבה שקד ,חברת מועצה :שהראשונים לא עברו לא הצעות מחיר ולא מכרז.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :איזה ראשונים?
שלום בן משה ,ראש העיר :איזה ראשונים?
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :את מדברת על  Aו?B-
אביבה שקד ,חברת מועצה :כל הספקים.
שלום בן משה ,ראש העיר :איזה ספקים? על מה את מדברת?
אביבה שקד ,חברת מועצה :אתה אמרת לי שהראשונים,
שלום בן משה ,ראש העיר :סליחה רגע ,תרשמי לי שנייה.
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :סליחה ,סליחה,
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שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :בואי נעבור אחד אחד.
אביבה שקד ,חברת מועצה :בוא נעבור אחד אחד.
שלום בן משה ,ראש העיר :פרומה ,סליחה ,פרומה והגזבר ,תנו להם בבקשה את התשובה
הזאת ,זה הכול.
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :איפה הטבלה?
שלום בן משה ,ראש העיר :תני לה את התשובה קודם כל ,לפני הטבלה.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :יועצים,
שלום בן משה ,ראש העיר :תקשיבי,
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :יועצים וגם  ..הם פטורים ממכרז על פי תקנות
העיריות מכרזים .היה פסיקה של בית משפט עליון בעניין הצעות ,זה נקרא פסק דין הרטמן
ששם בית משפט עליון אמר גם היכן שיש פטור צריך לעשות איזשהו הליך והוא הינחה את
משרד הפנים להוציא נו הל .משרד הפנים לא הוציא נוהל ואנחנו הוצאנו ,לקח זמן ,איזשהו
נוהל פנימי שבאיזשהו שלב הוא נכנס ומאז אנחנו עושים מאמץ לעבוד על פיו .רק עכשיו,
עכשיו משרד הפנים חוזר  ,..הוציא נוהל שהוא ייכנס בתוקף באמצע שנה זאת.
אביבה שקד ,חברת מועצה :פרומה ,ברשויות מקומיות כשלוקחים יועצים ,לא צריך לעשות
נוהל הצעות מחיר?
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :זה היה פטור ממכרז שנים על שנים .שנים על שנים.
אביבה שקד ,חברת מועצה :לא,
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :זה לא חדש.
אביבה שקד ,חברת מועצה :מאיזה שנה צריך לעשות הצעות מחיר או מכרז?
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :הנוהל המחייב של משרד הפנים ,אני אומרת לך,
ייכנס לתוקף רק ב,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :הוא עדיין בלי,
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :אבל אנחנו לאור פסיקת בית משפט עליון,
אביבה שקד ,חברת מועצה :כן,
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :לקח לי זמן לגבש את הנוהל ,לאשר אותו.
אביבה שקד ,חברת מועצה :אז רק השנה?
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :אנחנו בתהליך הוצאה שלו.
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אביבה שקד ,חברת מועצה :כלומר בעצם כל הרשות המקומית ,גם כעת וגם בזמן שותפי
לסיעה,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :כן,
אביבה שקד ,חברת מועצה :וגם בשנים האחרונות ,מתנהלת בצורה שבוחרים יועצים ללא
נוהל של הצעות מחיר וללא מכרז.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אכן.
אביבה שקד ,חברת מועצה :ולא מוגבל בסכום?
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :לא.
אביבה שקד ,חברת מועצה :לא ,כי אני יכולה להגיד לך שאני ,שאני מכירה הרבה אנשים,
הרבה יועצים שעובדים בהרבה רשויות מקומיות ועוברים הליך של הצעות מחיר .זה מאוד
מפתיע אותי לשמוע את זה .באמת שזה מפתיע.
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :אבל הערה בנושא של התעריפים ,התעריפים תמיד נכתבים
על פי תעריפים של ה,
אביבה שקד ,חברת מועצה :מזל רחבעם ,מזל שזה לפי ה ,באמת מזל ,זה מפתיע .לא ,זה
מפתיע אותי,
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :מה זה מזל?
אביבה שקד ,חברת מועצה :גם לגבי העבר ,זה לא רק בשלוש שנים האלה ,זה מפתיע אותי
שהרשות המקומית הזאת מתנהלת בצורה שאני לא מכירה אותה במקומות אחרים ,שכאילו
זה בסדר ,זה בסדר וזה אפילו מגובה משפטית שלא צריך לעשות שום נוהל של הצעות מחיר
כשבוחרים יועצים .זה באמת מפתיע אותי .אני עכשיו אספר ,אני אצא עם בשורה לכל חבריי
היועצים שעובדים בכל הארץ ,להגיד להם שיידעו שיגידו למנהלים שלהם איפה שהם
עובדים ,ללקוחות שלהם שהם לא חייבים לעשות שום הצעת מחיר.
עדי אביני ,חבר מועצה :אז זהו ,אבל זה נגמר .זה נגמר .אל תספרי להם את זה.
אביבה שקד ,חברת מועצה :אבל הוא אמר שזה אפילו עוד לא פורסם.
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :זה לא היום ,לא.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :אנחנו כבר נוהל פנימי ,לא המתנו למשרד הפנים .זה
נוהל פנימי שלנו הכנו את זה ,זה מה שאני אומרת לך.
אביבה שקד ,חברת מועצה :ממש ,אני חייבת להגיד שזה מפתיע וזה בעיניי,
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רחבעם חיים ,גזבר העירייה :את צודקת.
אביבה שקד ,חברת מועצה :אני משתוממת .אין לי מילה אחרת .זהו ,בואו נעבור הלאה.
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :גם אני ,גם אני מופתע,
אביבה שקד ,חברת מועצה :כי פרומה אומרת שככה זה,
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :את צודקת .גם אני מופתע,
אביבה שקד ,חברת מועצה :אז מה יגידו עזובי הקיר?
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :גם אני מופתע.
אביבה שקד ,חברת מועצה :הם יכולים לשמוח ,הכול בסדר.
שלום בן משה ,ראש העיר :את יכולה לתת לגזבר לתת משפט?
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :גם אני מופתע.
שלום בן משה ,ראש העיר :אחרי שאת מופתעת.
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :גם אני מופתע ,גם אני מופתע מתקנות העיריות שאמרו,
שהודיעו שהם פטורים .מה לעשות .גם אני מופתע ,אבל ככה נהגנו כל הזמן .היום אנחנו
החמרנו על עצמנו ,אמרנו שעל אף שהתקנות אומרות,
שלום בן משה ,ראש העיר :נכון.
רחבעם חיים ,גזבר העירייה ... :מיוחדת שהוא פטור ,על אף כל זאת אנחנו עושים נוהל
פנימי.
שלום בן משה ,ראש העיר :נכון.
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :עשינו את זה.
שלום בן משה ,ראש העיר :או קיי.
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :אבל התקנות אמרו ,לא אנחנו פטרנו .אנחנו פטרנו? התקנות
אמרו.
שלום בן משה ,ראש העיר :התקנות של משרד הפנים פוטרות את העניין .אף על פי כן
ביוזמה שלנו ,עשינו נוהל פנימי ואנחנו מחייבים את הדבר הזה ועושים את זה .בבקשה.
הלאה.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :לא ,חשוב גם להבין אלה שנבחרו גם בהתחלה ,הם נבחרו
בהתייעצות עם משרד השיכון.
שלום בן משה ,ראש העיר :נכון.
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שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אביבה ,תסתכלי עכשיו במצגת שורה שורה על כל בן אדם
איך הוא נבחר.
שלום בן משה ,ראש העיר :עם משרד השיכון .בבקשה.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :לא ,לא סיימנו שם.
עדי אביני ,חבר מועצה :לא נורא ,בוא נגביר קצת את הקצב.
שלום בן משה ,ראש העיר :לא ,לא ,זה תשובות.
עדי אביני ,חבר מועצה :עוד רגע אנחנו יוצאים לפנסיה.
שלום בן משה ,ראש העיר :סליחה ,סליחה,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :דיברנו על זה.
שלום בן משה ,ראש העיר :על זה דיברנו ,הלאה.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :זהו ,היא שאלה איך מנהל המינהלה,
אביבה שקד ,חברת מועצה :כן.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :מנהל המינהלה זה שרון .שרון נבחר במכרז פומבי.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :שרון נבחר,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :עם פרסום בעיתון.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :בהליך מעין מכרז .אנחנו יצאנו בפרסום בעיתונות.
היו תנאי סף ,פעם ראשונה זה נכשל.
אביבה שקד ,חברת מועצה :כן.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :היו תנאי סף ,היו דרישות ניסיון ,היה מפל של
ציונים .זה מובא פה ,וגם המסמך נוסח בתיאום עם משרד הבינוי והשיכון והוא אושר על
ידו.
אביבה שקד ,חברת מועצה :אה ,אה,
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :הייתה ועדה שהיה בה גם נציג של משרד הבינוי
והשיכון ופה הצוות שלנו ,ראיינו את המועמדים ,כל אחד עשה את ה ..שלו ושרון נבחר.
אביבה שקד ,חברת מועצה :או קיי.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :כבר דיברנו על זה שבמינהלת למעשה אין מורשי חתימה.
הם מתבססים על מורשי החתימה של העירייה .תוכנית המתחמים למעשה הם תוכניות לפי
תב"ע .בנייני המגורים מתוכננים על ידי היזמים .כלומר מי שזכה במכרז השיווקי שמשרד
השיכון הוציא ,הוא זה שאמור לתכנן את בניין המגורים ,זה עובר את כל הוועדות בתוך
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העירייה כדי לקבל את האישור לתכנון שלו .כל התוכנית שהיא תוכנית הפיתוח ,למעשה
מתוכננת על ידי המינהלת ,עוברת את האישורים בתוך העירייה ואנחנו יוצאים למכרז .מי
שמאשר את זה בסופו של דבר זה גם ,זה שותף לכל התהליך ,זה משרד השיכון .זה לגבי
התכנון .המבנה הציבור ,מבני הציבור ,למעשה המינהלת עשתה עבודה מאוד אינטנסיבית
ופה אפשר להגיד שבנגה עשה פה מהלך מאוד עמוק שלקח לא מעט זה ,שלמעשה לעשות
תוכנית אב למבני חינוך וציבור .זה התוכנית שכולם מכירים אותה ועם הרבה חשיבה
מעמיקה אי פה לשים כל מוסד ולמעשה מי שאחראי עכשיו על התכנון של מבני הציבור ועל
הביצוע שלו ,זה המינהלת ביחד עם ההנדסה בעיר .השיווקים ,לגבי השיווקים הם מתוכננים
על ידי משרד השיכון ,הם מתואמים עם העירייה ובמעקב של ועדת ההיגוי .מעל המינהלת,
מעל העירייה ,מעל משרד השיכון יש מינהלת שחברים בה גם האוצר וגם משרד השיכון
שלמעשה ,והאוצר כמובן ,שהם למעשה מסתכלים ,ור"מי ,שהם למעשה מסתכלים על
ההתקדמות של התהליך של הסכם הגג .את כל הנושאים המהותיים מעלים למינהלת .היא
אמורה להיפגש אחת לשלושה חודשים,
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :ועדת ההיגוי אתה מתכוון.
שלום בן משה ,ראש העיר :ועד ההיגוי ,כן.
עומר שכטר ,חבר מועצה :רגע ,יש לי שאלה .באותו המקום הזה שאנחנו יכולים להשפיע בו
על השיווקים ,אנחנו ,כי דיברת על זה ראש העיר על העניין שב A-ו B-למעשה משרד השיכון
עשה שם ,אני אגיד את זה פשוט כעוול מסוים ,כן? יש שם ממש תלאי על תלאי ותושבים
אין להם תשתיות ויש שם הרבה מאוד מפגעים .השאלה איך אנחנו ,האם אנחנו משתמשים
במנוף לחצים הזה כדי ללחוץ על משרדי הממשלה?
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :כבר לפני כמעט חצי שנה ,עצר את השיווקים בשביל ,הוא
די בר רק על שני גורמים שהם כספיים ,אבל בשביל הרבה גורמים אחרים ,כולל נגיד ,אתם
דיברתם הרבה על תחבורה ,אנחנו הכנסנו מגבלות תחבורתיות לתוך התב"ע ,ככה שאנחנו
מגבילים את כמות ההיתרים שאנחנו נוציא עד שייפתרו כל מיני סוגיות שהם צווארי בקבוק
תחבורתיים כדי לפתור את בעיית התחבורה הנרקמת ,מתרחשת מול עינינו.
שלום בן משה ,ראש העיר :אני רוצה לומר משהו ,ברשותך דבר אחד כרגע ,לא שייך אבל
חשוב .מדברים כל הזמן על לעצור שיווקים ולעצור שיווקים .צריך לזכור שמנגד השיווקים
נחשב במחיר למשתכן הם בשורה לזוגות צעירים של העיר .כלומר אנחנו יודעים עכשיו
כרגע שברגע שהשיווקים יתעכבו ,גם המכרזים יתעכבו וגם היכולת של הקבלנים להוציא

137

פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מן המניין מס'  67/13מיום 5/12/2016

למכרז ולהוציא להגרלות אבל תזכרו דבר אחד ,כל השיווקים הבאים ,אנחנו נפגוש את
התושבים רק בעוד  4.5 – 4שנים ,אבל חשוב מאוד שאם נניח בעוד שנתיים מהיום ,תושב
ה עיר ,זוג צעיר יודע שהוא השתתף במכרז ,אפילו שהוא מקבל את הנייר בעוד שלוש שנים,
הוא כבר יודע שהוא כבר משתתף ,ולכן זה חשוב מאוד בפני עצמו .זה אני פתחתי סוגריים.
אביבה שקד ,חברת מועצה :אתה יכול לחזור רגע על ה,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :שנייה ,אנחנו נחזור עוד שנייה .אני רוצה לחדד רגע משהו
שראש העיר אמר עכשיו .יש פה בשורה שצריך לחדד אותה .יש פה  8אלפים יחידות דיור
שיישווקו במחיר למשתכן .ראש העיר במסגרת הסכם הגג דרש ש 20-אחוז מהיחידות האלה
יהיו לזוגות צעירים של ראש העין .זה אומר שה 20-אחוז מ 8-אלפים יחידות הדיור זה
 1,600יחידות דיור .כמות הזוגות הצעירים מראש העין שנרשמו לדירה למשתכן ,הם קצת
מעל  . 1,200זה אומר ,זה אומר שבסופו של דבר כל זוג צעיר בראש העין יהיה לו דירה,
בוודאות ,בהסתברות אחד ,בתוך ראש העין .זאת בשורה שצריך לחדד אותה.
שלום בן משה ,ראש העיר :בבקשה.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :כן ,אנחנו חוזרים שקף אחורה.
אביבה שקד ,חברת מועצה :אתה יכול לחזור רגע ,היה שקף של כל היועצים ,ביקשנו הרי
כאן בשאלה לראות את כל טבלת היועצים.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :תחזור לטבלה.
אביבה שקד ,חברת מועצה :היקף ההתקשרות,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :לא ,לא ,מאחורה.
אביבה שקד ,חברת מועצה :ושמות כל הספקים שיש להם התקשרות במינהלת ,מה בסיס
ההעסקה שלהם.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :עכשיו אביבה,
אביבה שקד ,חברת מועצה :כן.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :הטבלה הזאת זו טבלה שהפצנו אותה בהמשך לשאילתה
של,
אביבה שקד ,חברת מועצה :כן.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :של עוזי.
אביבה שקד ,חברת מועצה :כן.
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שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :ושלחנו אותה לכל חברי המליאה ,כולל אלייך .את הטבלה
הזאת את אמורה להכיר.
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :אין קשר משפחתי.
משתתף בדיון :בין המינהלת לבין משרד השיכון.
שלום בן משה ,ראש העיר :איזה קשר משפחתי?
משתתף בדיון :לא ,אני סתם שואל ,אתה יודע ,אני פסיכופט ,אני סתם.
שלום בן משה ,ראש העיר :אבל כל הפסיכוטים כמוך.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :מה שהכי מעניין פה זה,
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :סליחה ,סליחה ,כן.
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :זה שאילתה אחרת ,זה לא עכשיו.
אביבה שקד ,חברת מועצה :אלו כל הספקים?
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :לא ,יש עוד.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :יש עוד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :חברים ,בואו תשמרו על שקט בבקשה .אביבה ,יש שני
שקפים כאלה.
אביבה שקד ,חברת מועצה :כן.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :ליד כל שורה של ספק ,את רואה באיזה תהליך הוא נבחר,
ואת רואה שהרוב נבחרו בהתייעצות עם משרד השיכון.
אביבה שקד ,חברת מועצה :עם מי במשרד השיכון התייעצנו? אנחנו יודעים מי זה הבן אדם
שהתייעצנו אתו?
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :שאלה טובה .מישהו יודע להגיד עם מי התייעצנו במשרד
השיכון?
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :גדי ...
שלום בן משה ,ראש העיר :גדי  ..או גדי  ,..בוודאי .יש אנשים ספציפיים .יש אנשים מטעם
משרד השיכון שאחראים על העניין.
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אביבה שקד ,חברת מועצה :ומי בסופו של דבר בחר? כלומר זה בחירה משותפת של ועדה?
כלומר איך היה ההליך שנבחרו הספקים האלה? הרימו להם טלפון? הם ישבו רגע ביחד,
הסתכלו? אתה יודע איך זה היה ראש העיר? אתה היית שם.
שלום בן משה ,ראש העיר :אני לא הייתי בכל גיוס של כל אחד.
אביבה שקד ,חברת מועצה :לא ,ברור ,אבל בתקופה הזאת התכוונתי.
שלום בן משה ,ראש העיר :אדוני המהנדס ,אדוני המהנדס בבקשה .תענה בבקשה.
אריה גלברג ,מהנדס העירייה... :
שלום בן משה ,ראש העיר :הוא צרוד.
אביבה שקד ,חברת מועצה :אז עזוב ,אל תדבר.
שלום בן משה ,ראש העיר :כן ,הלאה.
משתתף בדיון :תשלימו לי עוד קצת את הפאזל.
שלום בן משה ,ראש העיר :כן.
אביבה שקד ,חברת מועצה :אפשר את העמוד הבא גם?
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :כן .מי שאחראי על העכבר זה שרון.
אביבה שקד ,חברת מועצה :שרון ,מי שלוחץ על ה,ENTER -
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :כן.
אביבה שקד ,חברת מועצה :יש לו כוח ענק.
(מדברים יחד)
אביבה שקד ,חברת מועצה :לי יש עכשיו שאלה לגבי היועצים.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :או קיי.
אביבה שקד ,חברת מועצה :קודם כל יש את ,בעיניי את היועצת לקליטת תושבים שיש לה
בעיניי את אחד התפקידים החשובים ביותר .אז פעם אחת הייתי רוצה כן לבקש ,מאחר
שאני חושבת שזה באמת ,והצגת את זה כדבר מאוד משמעותי שלמה בתחילת ההצגה ,קודם
כל איך זה מתנהל ,הרי היא מוגדרת כיועצת ראש העיר לקליטת תושבים ,כן?
שלום בן משה ,ראש העיר :והיא חברה במינהלת.
אביבה שקד ,חברת מועצה :אז אני קודם כל רוצה להבין האם ,מי למשל מאשר לה ,קודם
כל מי מאשר את החשבוניות ,יש מנהל את ה ,מי מנהל את הבקרה עליה ,ושאלה נוספת עד
סוף נובמבר  2015היא הייתה ב 50-שעות חודשים .מתחילת דצמבר עד יולי  2017יש לה
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חוזה חדש שבו ,זה קפץ פתאום ל 100-שעות .באמצע היו חודשיים שבכלל אושרו לה 135
שעות .עכשיו אני רוצה לשאול את שרון ואת בנגה מדוע המלצתם על הקפצה של כפול ויותר
של השעות .אפשר לשאול אתכם שאלה?
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :שנייה רגע ,אני רוצה לענות.
אביבה שקד ,חברת מועצה :רגע ,אבל למה הם לא עונים? שלמה ,בבקשה תן להם לענות.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אני רוצה לענות.
אביבה שקד ,חברת מועצה :אבל הם אלו שמנהלים .הם אלו שיודעים מה עושים בבטח.
הם אלו שמנחים .הם אלו שהם אינטגרטורים .אני רוצה לשאול את שרון ,מדוע את המלצת
לראש העיר ,כמי שנמצא בשטח ,להגדיל לה את השעות מ 50-שעות ל 100-שעות ,ומה קרה
כעבור חודשיים שזה היה צריך  135שעות?
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :לא שאלת מי מנהל אותה.
אביבה שקד ,חברת מועצה :אני הבנתי שהיא יועצת ראש העיר ,אבל אתם מספרים
שמנכ"ל המינהלת ויושב ראש המינהלת הם אלו שבפועל מתחללים ,מנחים ,שולחים ,אז יש
כאן מישהי שעושה תפקיד הכי ב ..של קליטת התושבים של הדבר הזה ,אז אני רוצה לשאול
מה קרה שהוקפצו לך סך השעות .תקשיבו חבר'ה 100 ,שעות בחודש לפרילנס זה המון .זה
אומר שהיא מגיעה שלושה ימים בשבוע ל 8-9-שעות כל יום למקום הזה .אז מה קרה שהיה
צריך להקפיץ את זה?
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :מדובר על חברה .זה לא היא.
אביבה שקד ,חברת מועצה :כן ,מה זאת אומרת חברה?
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :זאת חברה .ההתקשרות היא עם חברה.
אביבה שקד ,חברת מועצה :מה זה חברה?
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :החברה שהיא מנהלת היא חברת זוויות .יש לה כמה
אנשים.
אביבה שקד ,חברת מועצה :כן.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :ויש בחורה שנמצאת איתנו כמעט כל הזמן.
אביבה שקד ,חברת מועצה :כן .שמה ההכשרה שלה?
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אני לא יודע מה ההכשרה שלה.
אביבה שקד ,חברת מועצה :די נו,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אני לא יודע מה ההכשרה שלה .עכשיו,
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אביבה שקד ,חברת מועצה :אנחנו יודעים,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :את שואלת שאלה ,את לא מחכה לתשובה.
אביבה שקד ,חברת מועצה :לא ,אתה אומר לי אני לא יודע אז אני שואלת מי כן יודע.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אני לא יודע .אמרתי לך שאני לא יודע .תשאלי עוד שבע
פעמים אני עדיין לא יודע.
אביבה שקד ,חברת מועצה :או קיי.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :מה שאני יודע אני אגיד.
שלום בן משה ,ראש העיר :אתה צודק.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :מי שמנהל אותה זה לשכת מנכ"ל .בלשכת מנכ"ל אני מנהל
את הגוף הזה ,למה? כי החשיבות של הנתונים בתכנון מוסדות החינוך שאני ברמת המקרו
מנהל את התהליך הזה מול משרד החינוך ומול האגפים הרלוונטיים בתוך העירייה .ההבנה
שהדבר הזה הוא קריטי להיערכות שלנו ,היא הבנה ,היא תובנה שנפלה לי ממש בתחילת
התפקיד שלי ואני עבדתי צמוד ובאינטנסיביות יותר גדולה לקבל את הנתונים ,להביא עוד
שאלונים .בהתחלה קיבלנו רק את השאלונים שאנשים התנדבו למלא אותם .אחרי זה פנינו
אליהם באופן יזום.
אביבה שקד ,חברת מועצה :אז מה אתה אומר עכשיו,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אחרי זה ,
אביבה שקד ,חברת מועצה :שהכפלת השעות נעשתה כדי לבנות לאנשים ...
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :הכפלת השעות נעשתה,
אביבה שקד ,חברת מועצה :כן,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :כי היינו צריכים יותר תגובות לקבל מהתושבים כדי ,כדי
לקבל את הנתונים האמיתיים או היותר מבוססים לגבי מה צפוי לנו .שנייה ,כשראיתי מה
קורה במתחמים החדשים,
אביבה שקד ,חברת מועצה :כן,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :הרחבנו את התחום עיסוק שלה גם לחורשים .אני לא יודע
אם את יודעת.
אביבה שקד ,חברת מועצה :כן.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אבל בחורשים צפויים לנו עוד  1,300משפחות.
אביבה שקד ,חברת מועצה :כן.
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שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :בהתחלה חשבנו שאנחנו נראה רק  400משפחות .אחרי זה
לאט לאט הבנו שאנחנו כנראה נפגוש בקיץ  1,000 2017משפחות וההבנה שאתם צריכים,
(מדברים יחד)
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :לא ,יש  600מכורים אבל,
שלום בן משה ,ראש העיר,400 :
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה .600 :אבל נבנות כל ה  1,000-דירות .זה קבלן שהוא לא
מחכה למכו ר את הדירות לפני שהוא בונה אותם .הוא בונה אותם מתוך הבנה שהוא יכול
למכור אותם במסה מתי שהוא רוצה ובכמה שהוא רוצה .ולכן אנחנו צריכים להיערך ל-
 . 1,000גם שם היינו צריכים לקבל נתונים .לא היה נתונים .היינו צריכים לפנות למשפחות
באופן יזום ,בסקרים טלפוניים .כלומר העניין הזה של לנהל את האירוע הזה של לקבל
נתונים של המשפחות ואחרי זה הבנו שאנחנו צריכים לתקשר איתם ,אז החברה הזאת גם
עזרה לנו לתקשר עם התושבים ,לקבל מהם מידע ולהעביר להם מידע.
אביבה שקד ,חברת מועצה :לא ,אז עכשיו אז אני שואלת כאן ,גם את פרומה ,האם נראה
לכם הגיוני ש ,הרי הסתיים חוזה ואז אתם אומרים שהשנה כן הקפדתם ,כלומר מ 16-בעצם
על כן על הליך ,האם זה הגיוני?
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה .. :בכל מקרה,
אביבה שקד ,חברת מועצה :להמשיך עם אותו ספק,
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה ... :מלכתחילה.
אביבה שקד ,חברת מועצה :כן ,איזה הצעות מחיר?
שלום בן משה ,ראש העיר :היו שלוש הצעות מחיר .היו שלוש הצעות מחיר והיא נתנה את
ההצעה הנמוכה ביותר על פי הגזבר.
אביבה שקד ,חברת מועצה :היא נתנה את ההצעה הזולה ביותר.
שלום בן משה ,ראש העיר :הנמוכה ביותר.
אביבה שקד ,חברת מועצה :הנמוכה ביותר.
שלום בן משה ,ראש העיר :כן.
אביבה שקד ,חברת מועצה :או קיי.
שלום בן משה ,ראש העיר :היא נבחרה בחוזה ,במכרז.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :אנחנו יוצאים עכשיו לעוד הליך.
אביבה שקד ,חברת מועצה :או קיי .ומהבחינה הזאת,
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שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :חלק גדול מהיועצים החוזה שלהם עומד להסתיים בסוף
השנה .אנחנו בתהליך של איסוף הנתונים וחוות הדעת של המינהלת ,של ההנדסה ,של
הגופים שעובדים איתם ,כדי להביא אותם לוועדת השלושה כדי להחליט האם אנחנו נאריך
להם את החוזה ונמשיך לעבוד איתם או שאנחנו ניכנס להליך חדש של הצעות.
אביבה שקד ,חברת מועצה :או קיי ,עכשיו אני רוצה כאן להגיד את מה שאנחנו יודעים
שהוא ,שהוא על השולחן ואני חושבת שצריך לומר אותו וזה שהבעלים של החברה ,מנהלת
החברה גברת גלי חנן ,הייתה בזיקה פוליטית מאוד ישירה לראש העיר ,ואני חושבת שהיה
צריך ,אני כאילו חושבת שזה היה לא ראוי לשכור את שירותיה .אני רוצה לומר את זה כאן
על השולחן .בעיניי גם אם היא נתנה בשני שקלים הצעה נמוכה יותר ממישהו אחר ,היה
צריך להיות מספיק אמיץ כדי להגיד או קיי ,נעזור לה לקבל עבודה ברשות אחרת ולא
להביא מישהי בזיקה ועוד מוגדרת כיועצת ראש העיר ,כלומר שהכפיפות היא ישירה ,כלומר
שבעצם ראש המינהלת ומנכ"ל המינהלת לא יכולים בעצם אפילו בפועל לנהל אותה ,ועוד
לוקחים אותה שוב וגם מכפילים לה את השכר .אני חושבת שיש בזה טעם לפגם ראש העיר.
אני רוצה לשים את זה על השולחן .הפיל הלבן הזה ממילא נמצא בשולחן וצריך להסתכל על
זה .עכשיו ,צריך להימנע מדברים כאלה .צריך להימנע מזה למרות הפיתוי והיא לא בעלת
המומחיות היחידה ,אני יכולה להביא לך עוד  10אנשים שעושים את זה בערים אחרים והיה
צריך להימנע מזה .לדעתי היה צריך להימנע מזה .זה לא ,בעיניי זה לא ראוי ולא אתי
להתנהג ככה כרשות.
משתתף בדיון :אין קשר לראש העיר בנושא הזה.
שלום בן משה ,ראש העיר :בואו נמשיך הלאה.
משתתף בדיון :אין קשר לראש העיר בנושא הזה.
שלום בן משה ,ראש העיר :סיימנו את העניין.
אביבה שקד ,חברת מועצה :את העניין הזה כן.
שלום בן משה ,ראש העיר :יש עוד משהו?
אביבה שקד ,חברת מועצה :את הנושא הזה כן .השאלה הכללית היא מה היה תקציב
המינהלת בכלל בשנת .2016
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אני אסביר .בנגה יענה.
שלום בן משה ,ראש העיר :מה זה תקציב?
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :תקציב המינהלת.
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אביבה שקד ,חברת מועצה :כל התקציב ,בעצם כל ההתקשרויות.
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :מיליון שקל לחודש.
אביבה שקד ,חברת מועצה :מיליון  ₪חודשי.
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :רגע ,רגע ,רגע ,בואו רק נחדד ,נחדד .שימי לב ,אני
עוד פעם חוזר למבנה הארגוני .יש את הנושא של ניהול המינהלת שזה תב"ר  1222שהוא
למטה ולגופים כאלה ואחרים אבל לא על החלק ההנדסי של המתחמים .מתחם  ,Eיועצים
 ,Eזה תקציב אחר.
אביבה שקד ,חברת מועצה :כן.
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים C :ו D-וכך הלאה זה דברים אחרים לחלוטין .בסדר?
אביבה שקד ,חברת מועצה :כן.
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :נספח ג' להסכם הגג שמגדיר את פונקציות המינהלת
והשרון וכך הלאה ,זה שווה מיליון שקל.
אביבה שקד ,חברת מועצה :כלומר כל הפונקציות שאתה מנהל אותם ,כלומר כל ה ,אתה
עושה אבחנה בין מה שתחתיך,
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :מה שרשום שם זה הארגון.
שלום בן משה ,ראש העיר :עכשיו ,המיליון שקל דרך אגב זה התקציב הנתון ,הוא לא
בהחלט יוצא.
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :לא מנוצל במלואו.
שלום בן משה ,ראש העיר :הוא לא מנוצל במלואו .הניצול שלו זה רק ,רק מי שעושה את
זה בשעות מסוימות ויש אישור שהוא עשה את זה .זאת אומרת בחודש מסוים אפשר כרגע
לעשות את זה ב 500-אלף וכו' ,אבל מעבר לזה ,צריך לזכור דבר אחד .אני ביקשתי ממשרד
השיכון להקטין את התקציב ל 700-אלף שקל.
אביבה שקד ,חברת מועצה :כן.
שלום בן משה ,ראש העיר :אמרתי למשרד השיכון ,אומנם הכסף מגיע ממשרד השיכון
אבל אנחנו מסתפקים ב 700-אלף שקל .ביוזמתנו אנחנו.
אביבה שקד ,חברת מועצה :או קיי.
שלום בן משה ,ראש העיר :כדי לחדד את העניין .נניח שיש יועץ מסוים שיש לו עכשיו
חודש  50אלף שקל .הוא לא מקבל  50אלף שקל .הוא מקבל פר השעות שהוא עשה בפועל.
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אביבה שקד ,חברת מועצה :שהוא עשה ,כן.
(מדברים יחד)
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :נשארנו ארבעה חברי מועצה.
שלום בן משה ,ראש העיר :את גיבורה.
אביבה שקד ,חברת מועצה :גיבורת ישראל.
שלום בן משה ,ראש העיר :גיבורת ישראל.
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :כמו כל הנשים.
שלום בן משה ,ראש העיר :תקבל עיטור כמו כל הנשים.
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :חמישה.
שלום בן משה ,ראש העיר :יש חמישה.
אביבה שקד ,חברת מועצה :אבל אפשר לשמוע את בנגה קצת?
שלום בן משה ,ראש העיר :כן.
אביבה שקד ,חברת מועצה :בנגה?
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :אני מוכן ל,
אביבה שקד ,חברת מועצה :אני עכשיו באמת שואלת אותך.
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :לשיר הבא נגילה אם את רוצה.
אביבה שקד ,חברת מועצה :יש משהו שאתה לא מרוצה ממנו? כאילו באמת ,כאילו נשמע
אחלה הכול.
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :איך התרשמת?
אביבה שקד ,חברת מועצה :לא יודעת,
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :איך התרשמת?
אביבה שקד ,חברת מועצה :אתה די מבסוט .אתם מרוצים מעצמכם? גם מה שלא בסדר,
מגובה אפילו בתקנות העיריות ,הכול טוב .האמת היא פשוט אם הייתה לי איזה מחשבה
שמשהו לא בסדר ,אני בהזיות.
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :אני לא אוהב את ההגדרה שהמינהלת היא אגף של
העירייה .לא אוהב את ההגדרה הזאת.
אביבה שקד ,חברת מועצה :לא אוהב?
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :לא.
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שלום בן משה ,ראש העיר :כן ,הוא לא אוהב ,נכון.
אביבה שקד ,חברת מועצה :אה ,אתה לא ,או קיי ,כי היית מה מעדיף להיות?
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :בבקשה?
אביבה שקד ,חברת מועצה :מה היית מעדיף להיות במקום הזה?
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :תראי ,יש לי דיונים עם ראש העיר.
שלום בן משה ,ראש העיר :הוא כרגע מעדיף להיות בעל מעמד סטטוטורי ואין מעמד,
ההחלטה,
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :אין מקום בערים אחרות שהם סטטוטוריים?
שלום בן משה ,ראש העיר :עוד לא .עוד לא.
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :אבל כן מעבירים את זה,
שלום בן משה ,ראש העיר :עוד לא,
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :לחברה הכלכלית.
אביבה שקד ,חברת מועצה :לחברה הכלכלית.
שלום בן משה ,ראש העיר :אנחנו עוד לא,
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :יש עיריות שהמינהלת יושבת במעטפת,
שלום בן משה ,ראש העיר :של החברה הכלכלית.
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :הסטטוטורית של החברה הכלכלית.
שלום בן משה ,ראש העיר :נכון.
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :ראי אשקלון ,קריית גת ,באר שבע ,באר יעקב.
שלום בן משה ,ראש העיר :נכון .יש כאלה שלא.
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :יש אחרות שאני לא יודע.
אביבה שקד ,חברת מועצה :אז אני ברשותך כמה מילים ,אנחנו בוודאי אנשים באמת
מותשים ,קודם כל אני,
שלום בן משה ,ראש העיר :מה אתה רוצה?
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :אני יכול להגיד מילה ,ברשותך,
אביבה שקד ,חברת מועצה :אה ,בבקשה.
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :אני,
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :אתה עייף .תגיד שאתה עייף.
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :לא ,לא,
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אביבה שקד ,חברת מועצה :שרון ,ואתה יש משהו שאתה לא מבסוט ממנו?
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :הוא לא אוהב את היושב ראש שלו.
(מדברים יחד)
אביבה שקד ,חברת מועצה :לא ,באמת ,יש משהו שאתה לא מרוצה?
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :קודם כל אני רק רוצה ,אני רק רוצה להגיד לך
שזאת עבודה מאוד מאוד מאוד מורכבת .בחיי .אני אומר את זה בהגינות .היא מורכבת ,היא
טובענית .זה תמונה מסוימת שהראינו עכשיו ,היא המצב האמיתי ,אבל בתוך ,במיקרו של
ה management-יש פה עבודה קשה ולא הכול ורוד ולא הכול הולך חלק והתהליכים של
מינוי היועצים כאלה ואחרים אלה תהליכים שאני יכול להגיד לך שיועץ כזה או אחר ,אני
כבר בפעם הרביעית חוזר לוועדה ,זה תהליכים מורכבים .זה פעם אחת .בפן התכנוני יש לנו
פה עיוותים מול הגופים שמול המדינה ,מול הוועדה המחוזית .זה לא הכול ורוד.
אביבה שקד ,חברת מועצה :כן.
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :לא הכול ורוד .אם יש משהו שהייתי משנה ,כן
הייתי מטפל בכמה מהנושאים ,הייתי מטפל בכמה מהנושאים קצת יותר אבל בעיקר ,אני
מהנדס ,זאת אומרת אני רואה את זה בעיניים הנדסיות .אני לא נכנס לניו אנסים האחרים
אבל בעיניים הנדסיות כן הייתי מטפל בכמה דברים.
אביבה שקד ,חברת מועצה :או קיי ,אז קודם כל אני רוצה להגיד קודם כל באמת את
התרשמותי הרבה משרון .אני לא מכירה אותך,
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :נעים מאוד.
אביבה שקד ,חברת מועצה :באמת ,קודם כל הצגה שמראה גם שליטה ,גם תשוקה רבה
לתפקיד ,זה גם חשוב .אני אומרת בסך הכול תודה וזה נראה שזה ,הוכנה כאן ,הייתה כאן
עבודת הכנה וגם אני רוצה להגיד גם כל הכבוד לבנגה ואני רוצה להגיד לשניכם משהו .אני
חושבת שבעיניי אתם גיבורים שאתם עובדים בכלל במצב הזה .אני רוצה להגיד על זה כמה
דברים.
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :זה מתחלק ?50-50
אביבה שקד ,חברת מועצה :לא ,לא ,שנייה רגע ,לא ,כי,
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :אני רוצה לתת לו יותר משלי.
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אביבה שקד ,חברת מועצה :המצב הוא ,המצב הוא שיש לכם אחריות בלי סמכות .זה
כאילו המצב .תכלס כאילו אם הייתי עכשיו באה ועושה איזה שיקוף לבעיה ,יש לנו פה
אחריות בלי סמכות .המילה אינטגרציה היא נכונה אבל היא לא יכולה לכסות על הבעיה
שקיימת בעיניי .עכשיו ,אני רוצה להגיד שאנחנו נמצאים ,אנחנו ,איך אמרת ,זה ענק ,זה
באמת דרמה ענקית מה שעוברת העירייה הזאת ואני ,ראש העיר ואני לא אומרת את זה
בשביל עכשיו להגיד לך אבל ותיכף לתקוף אותך .באמת באמת כאילו ואוו להיות ראש עיר
בתקופה כז את .באמת .כי אני חושבת שיש פה משימה שהיא גדולה ,היא לא נתפסת ,היא
ענקית .עכשיו ,למה ,עכשיו כאן למה אני מוטרדת ,במקום לנקות את העירייה ,רגע,
מהפרויקט הענק הזה ,כאילו איך אפשר לנהל עיר בשוטף? באמת ,אני שואלת את עצמי.
איך אפשר לנהל עיר בשוטף ,ארנונה וביוב והגשר ,ושלמה המלך ופה ושם וגם לעשות את
המגה פרויקט הזה .אני סברתי לתומי שכל הייעוד של המינהלת ,בכלל בהסכמי הגג בכל
הערים ,ככה חשבתי ,נועד לשחרר את העירייה ,בעצם לטפל ,להמשיך לטפל בצורה תקינה
בקיום השוטף של העיר ולהקים בעצם את המינהלת ,שהיא תהיה מעין עירייה ,אתה יודע,
בתל אביב יפו יש את ה ,יש בעצם את המינהלת של יפו ,כן,
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :המשלמה.
אביבה שקד ,חברת מועצה :והמשלמה היא כמו עירייה ,אז כמובן שיש זיקה אבל יש לך
את המשלמה של יפו והיא ממש ,ויש לה ,ויש שם ,עזוב ,יש שם יחסים מורכבים אבל יש שם
משלמה .אני חשבתי שהקימו מעין משלמה כזאת עם אחריות וגם עם סמכות .מה שבעצם
אנחנו מגלים בעיניי ,זה שיש כאן בעצם מינהלת שמנוהלת בעיניי יותר על ידי אגפי העירייה.
נכון שיש פה מורכבות כי גם בלי שהיא מאשרת את החשבון ,לא מאשרים ,אני מבינה את זה
שז ה לא בדיוק חד סטרי ,אלא יש פה מורכבויות ,אבל בתכלס היא לא מבינה שהיא שואבת
את הסמכויות מהנהלת העיר .הגזבר מעדיף להתייחס אליה כאגף .אני מבינה את זה .אז יש
איזה אורית אחת שהיא יודעת ,תאמין לי רחבעם ,הגעתי אליך היום עם השאלה הזאת,
שביקשתי את השאלה על גלי חנן כי לא הצלחתי לקבל אותה מבנגה כי הוא לא יודע .כלומר
אז יש איזה אורית אחת בגזברות שהיא יודעת את כל התקציב והיא יודעת את השעות
ותכלס במינהלת לא יודעים .אז קודם כל אני חושבת שיש פה בעיה ,כי באמת אין ראיה
רוחבית אחת גדולה למינהלת .עכשיו ,אתם יכולים להגיד לי,
שלום בן משה ,ראש העיר :זה לחלוטין את לא צודקת.
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אביבה שקד ,חברת מועצה :או קיי ,אני אומרת לך שאני קיבלתי,
שלום בן משה ,ראש העיר :באופן ,בפקטור המינהלת ,המינהלת מנהלת את רוב הדברים,
גם אם אין לה סמכויות ,עד סוף הקצה.
אביבה שקד ,חברת מועצה :או קיי .אין לה סמכויות בכלל.
שלום בן משה ,ראש העיר :דקה ,לא נכון .לא נכון.
אביבה שקד ,חברת מועצה :אתה אמרת שאין לה סמכויות בכלל.
שלום בן משה ,ראש העיר :לא נכון .גם אם אין לה סמכויות ,גם אם אין לו זכות לחתום,
דקה ,גם אם אין לו סמכות לחתום על הכסף ,יש לו סמכויות רבות מאוד וזה עובר דרכו
והוא מאשר והוא אפילו גם יכול לשנות תוכניות שנשלחו למשרד השיכון ,גם אם זה לא
מובהק לגמרי .באופן מעשי יש לו הרבה סמכויות.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אביבה ,יש עשרות יועצים ואת לקחת את החמישה שישה
שמועלים ישירות על ידי העירייה ,שהם היוצאים מן הכלל והפכת אותם לכלל ופה הסקת
שהמינהלת אין לה סמכויות.
אביבה שקד ,חברת מועצה :אני שאלתי הרבה שאלות שלא קיבלתי עליהן תשובות.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אני לא רוצה להגיד שלא הבנת .אני רוצה להגיד שלא
הצלחנו להסביר לך .כנראה,
אביבה שקד ,חברת מועצה :לא ,יכול להיות שלא הבנתי .
שלום בן משה ,ראש העיר :כן.
אביבה שקד ,חברת מועצה :אני ,אני ,לא ,גם אין להם ,לא ,זה לא רק היועצים .גם אין
להם ,ועדת מכרזים של העירייה היא זאת שבעצם,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :למה הוא צריך שתהייה לו ועדת מכרזים? הוא לוקח,
אביבה שקד ,חברת מועצה :אין לו ,אין לו היום שום סמכות,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :תקשיבי ,בנגה ,בנגה לקח ביחד עם שרון,
אביבה שקד ,חברת מועצה :זה לא רק היועצים.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :תקשיבי ,בנגה לקח יחד עם שרון יועצים ועשה להם
ראיונות וקבע מה סל היועצים שלו.
אביבה שקד ,חברת מועצה :או קיי.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אחרי זה הוא לוקח מתוך היועצים האלה שלושה,
שלום בן משה ,ראש העיר :הוא בחר.
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שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :הוא אומר מתוך השלושה האלה אני רוצה אחד שיתכנן את
מתוך השלושה האלה הוא פנה אליהם להצעות מחיר,
אביבה שקד ,חברת מועצה :או קיי,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :ואז בא ואמר את זה אני רוצה ,או קיי? ואת זה והלך
למכרז.
אביבה שקד ,חברת מועצה :אתה אומר עובדים בשבילו בעירייה.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :עובדים בשבילו,
אביבה שקד ,חברת מועצה :עובדים בשבילו בעירייה.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אנחנו מנתקים אותו מתהליכים סטטוטוריים,
שלום בן משה ,ראש העיר :בוודאי.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :ואנחנו למעשה משחררים אותו מתהליכים שהם מיותרים,
הם בירוקרטיה.
שלום בן משה ,ראש העיר :והוא משחרר אותם מהרבה דברים.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :וכשהוא אמר שהוא מאשר  60שעות,
אביבה שקד ,חברת מועצה :או קיי,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :של האדריכל בנושא התכנון של מבני הציבור ,נגיד של בית
הספר ב ,A-ברגע שחתמנו זה מתחיל להיות הבעיה של אורית ושל,
שלום בן משה ,ראש העיר :הגזבר.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :רחבעם ,איך לשלם לו את הכסף ולחתום לו על הצ'ק ,וגם
אני חותם וגם ראש העיר חותם ,תלוי בסמכויות חתימה .למה זה מוריד מהסמכויות של
המינהלת שלא הם חתמו על הצ'ק? תסבירי לי .מאחר ואנחנו שנינו מכירים את ה,
אביבה שקד ,חברת מועצה :אני אומרת לך עוד פעם .אני לפי הבנתי ,אני אומרת לך לפי
איך שאני הבנתי ,וקצת מתוך מה שתחקרתי ,אתה יכול להציג את זה בצורה ,אתה יודע,
הרי כל מציאות אפשר לתאר אותה בעשר תמונות שונות את אותה מציאות .אני מבינה
מתוך מה שאתה אומר שדווקא הם מאוד תלויים באגפי העירייה ושאין להם את כל
הסמכויות כדי להתנהל בצורה שתאפשר עוד פעם לעירייה להמשיך לנהל את העירייה
בשוטף ,ומה שקורה זה שיש לנו פה עירייה שמועמס עליה ,באמת ,כל המגה פרויקט הזה,
ואני לא רואה איך המינהלת בצורה טוטאלית לוקחת את העניין הזה ורצה בצורה גמישה,
הרבה יותר מהירה ,הרבה פחות בירוקרטית ואולי באמת כמו גוף סטטוטורי ,שזה מה שאני
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חשבתי שצריך להיות או שהיא כן כזאת.
שלום בן משה ,ראש העיר :אז אני אומר לך כרגע ,אז אני אומר לך שהתהליך הזה עכשיו
כרגע נמצא בעיצומו.
אביבה שקד ,חברת מועצה :כן ,או קיי,
שלום בן משה ,ראש העיר :והמינהלת שבהתחלה לא היה לה כמעט סמכויות ,יש לה עכשיו
הרבה יותר סמכויות והם כרגע מראיינים והם מעבירים כרגע .בסופו של דבר החתימה,
מכיוון שמבחינה סטטוטורית האחריות היא על הגזבר ועל המהנדס ,זה נעשה שם ,אבל כל
ההכנה של העניין הזה נעשית על ידם.
אביבה שקד ,חברת מועצה :אתה חושב שיכולה להיות אפשרות,
שלום בן משה ,ראש העיר :דקה ,ואני אומר לך שבתוך תהליך הסמכויות של המינהלת
ילכו ויתרחבו .זאת המדיניות שלי וזה יתבצע.
אביבה שקד ,חברת מועצה :כן?
שלום בן משה ,ראש העיר :כן.
אביבה שקד ,חברת מועצה :ויכול להיות שיש מקום לשקול ,עכשיו כאן אני שואלת ,יושב
ראש המינהלת הוא גם יושב ראש החכ"ל.
שלום בן משה ,ראש העיר :כן.
אביבה שקד ,חברת מועצה :שזה כשלעצמו בעיניי צריך לברר עד כמה יש פה בעיה של ניגוד
עניינים או להפך ,למזג את זה.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :אין בעיה.
שלום בן משה ,ראש העיר :אין בעיה.
אביבה שקד ,חברת מועצה :למזג את המינהלת עם ה,
שלום בן משה ,ראש העיר :א' אין שום ניגוד עניינים.
אביבה שקד ,חברת מועצה :לא ,אז אני אומרת ,להפך ,אז אם לא ,אז נלך עם זה עד הסוף,
ואולי המינהלת צריכה להתמזג עם החברה הכלכלית.
שלום בן משה ,ראש העיר :אז אני אומר לך,
אביבה שקד ,חברת מועצה :או להיות חלק ממנה,
שלום בן משה ,ראש העיר :קודם כל אין שום ניגוד עניינים ,מכיוון שהחברה הכלכלית
פועלת ,יש לה מערכת מסודרת ,יש לה יועצים משפטיים ,היא דווקא,
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בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :זה כמו שאין ניגוד עניינים ,סליחה ,אין ניגוד עניינים,
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :נכון.
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :אין ניגוד עניינים שראש העיר הוא אחראי גם על
החכ"ל,
שלום בן משה ,ראש העיר :נכון.
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :גם על המינהלת ,גם על הגזבר ,גם על המהנדס ,גם על
המנכ"ל ואני יושב בנעליו.
שלום בן משה ,ראש העיר :נכון.
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :זה אין ניגוד עניינים ,אין מה לדבר ,לדעתי.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :פקודת העיריות שקובעת נאמנות לעירייה לעולם
גוברת וזה באנומליה מול תאגיד רגיל ששם חובת הנאמנות היא ...
שלום בן משה ,ראש העיר :נכון.
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :זה נכון.
שלום בן משה ,ראש העיר :זאת נקודה חשובה.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה .. :הסעיף הזה זה אנומליה וזה חריג וזה רק
בתאגידים  ...כדי למנוע את הסיטואציה.
אביבה שקד ,חברת מועצה :אז למה לא לאחד את המינהלת עם החברה הכלכלית?
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :בשביל מה? מה זה ייתן? איזה יתרון זה נותן לנו?
אביבה שקד ,חברת מועצה :זה נותן לגוף סטטוטורי ,המינהלת היא סטטוטורית ,נכון?
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :נו,
שלום בן משה ,ראש העיר :לא.
אביבה שקד ,חברת מועצה :החברה הכלכלית.
שלום בן משה ,ראש העיר :נכון.
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :התקציבים של משרד השיכון הוא מעביר אך ורק דרך
הרשות.
אביבה שקד ,חברת מועצה :אבל הרשויות המקומיות ששמו את המינהלת שלהם בתוך
החברה הכלכלית ,מיזגו ,נכון? הם מיזגו?
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רחבעם חיים ,גזבר העירייה :אני לא יודע איך הם עובדים.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :זה אפשר ,אני מניח שזה אפשר.
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :הם שמו אותם בתוך המעטפת.
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :נכון ,הם שמו אותם במעטפת.
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :אני יכול להגיד לכם על באר שבע,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :במקרה הזה אתה לוקח,
שלום בן משה ,ראש העיר :תקשיבי ,תקשיבי ,כן,
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :אני יכול להגיד לכם על באר שבע ששם יצא לנו
להכיר ,נפגשנו איתם גם כן.
שלום בן משה ,ראש העיר :הם באו אלינו לראות איך זה עובד.
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :הם שואבים ,הם שואבים מתוכם,
אביבה שקד ,חברת מועצה :כן.
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :מתוך החברה הכלכלית ,עם זאת,
אביבה שקד ,חברת מועצה :כן,
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :עם זאת ,ראש המינהלת ,ראש המינהלת כפוף
למנהל החברה הכלכלית ,החשב שלו כפוף ל ,זה למעשה עוד צומת.
אביבה שקד ,חברת מועצה :או קיי.
שרון מויאל ,מנהל מנהלת המתחמים :וראש החברה הכלכלית מבחינה סטטוטורית כפוף
למהנדס העיר באופן טבעי.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אתה מסרבל,
שלום בן משה ,ראש העיר :אתה מסרבל את התהליך.
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :לא ,לא ,ראש העיר,
שלום בן משה ,ראש העיר :אגב ,יש כאלה שחושבים שכרגע יש פה ניגוד עניינים ,שאם
בנגה הוא גם החברה הכלכלית אז אולי יש פה ניגוד עניינים ויש שחיתויות וכו' .כל אלה
שמספרים סיפורים כאלה מוזמנים ללכת למשטרה להתלונן .אני מזמין אותם ללכת לשם.
באופן חד משמעי יש פה מינהל שנעשה ככל האפשר באמת בצורה ,בשקיפות מלאה,
בביקורת מכל הכיוונים.
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שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אני רוצה רגע לתת קצת צבע למשקל של המינהלת.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :בגדול ארבע שעות אמורים לסיים את הישיבה.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :לא נורא .אני רוצה להכניס קצת צבע לזה .כשאני צריך גן
ילדים בעיר הוותיקה ,או קיי? התהליך שאני אישית כמנכ"ל צריך לעשות ,כולל הסיורים
בשטח ועם ההנדסה ועם החינוך ועם הזה ,אני מועסק בזה סביב השעון .כשאני צריך לפתוח
עוד  28גני ילדים שזה המספר האמיתי במתחמים ,אני אומר לשרון ובנגה אני צריך  28גנים
לספטמבר והם דואגים לקבוע את המיקומים שלהם ,לעשות את התוכניות ,להתקשר עם
מתכננים,
שלום בן משה ,ראש העיר :לאשר את המתכננים גם כן.
(מדברים יחד)
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :כדי להכין את הזה ,והם עובדים עם גופי העירייה.
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :הם עובדים צמוד אלינו.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :הסמכויות שיש להם הן דרמטיות.
שלום בן משה ,ראש העיר :כן.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :כנראה שלא הצלחנו להעביר את ה,
אביבה שקד ,חברת מועצה :כל הסמכויות הן דרמטיות,
שלום בן משה ,ראש העיר :יש להם גם סמכויות בפועל מאוד נרחבות והם ילכו ויתרחבו
ככל האפשר כד י לאפשר באמת את מה שכרגע אמרת שהעירייה תמשיך לנהל את כל העיר
הזאת,
אביבה שקד ,חברת מועצה :נכון ,כי זה מה שמטריד.
שלום בן משה ,ראש העיר :כי באמת ,נכון.
אביבה שקד ,חברת מועצה :אתם עמוסים ,אתם עמוסים.
שלום בן משה ,ראש העיר :אז אני אומר,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אבל בסוף יש תושבים .כשמרכז הכובד עובד לכיוון
התושבים ,העירייה,
אביבה שקד ,חברת מועצה :העירייה לוקחת.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :העירייה לוקחת.
שלום בן משה ,ראש העיר :נכון.
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שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אבל בדרך ,בדרך כשאתה צריך לראות שגני הילדים
מוכנים ,צריך לאכלס אותם ,שאתה מרהט אותם ,שאתה שם שם אנשים.
אביבה שקד ,חברת מועצה :עכשיו ,יש שאלה אחת מאוד חשובה.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :כן.
אביבה שקד ,חברת מועצה :השאלות האחרונות הן שאלות מאוד מערכתיות של החומר
בשאילתה ,שאני חושבת שאין עכשיו יכולת הכלה לדון בהם ,אבל אני חושבת שהנושא
למשל של איך העירייה נערכת,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :יש לנו תשובה.
אביבה שקד ,חברת מועצה :איך היא עושה תוכניות אב לגדול ,כי היא חייבת לגדול ,היא
חייבת לגדול בהתאם לכל מה שקורה בעיר,
שלום בן משה ,ראש העיר :את מדברת על האגפים של כוח אדם.
אביבה שקד ,חברת מועצה :כן ,כוח אדם שלך.
שלום בן משה ,ראש העיר :נכון.
אביבה שקד ,חברת מועצה :אתה כראש עיר ואתה כמנכ"ל,
שלום בן משה ,ראש העיר :שאלה טובה מאוד.
אביבה שקד ,חברת מועצה :איך נערכים לזה? איך מתכננים את זה בשנים הקרובות? אני
כאילו ממש מבקשת שנשב על זה.
שלום בן משה ,ראש העיר :בשמחה רבה.
אביבה שקד ,חברת מועצה :כי אותי זה מטריד.
שלום בן משה ,ראש העיר :בשמחה רבה.
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :לדעתי שווה,
אביבה שקד ,חברת מועצה :הנושא הזה הוא חשוב.
שלום בן משה ,ראש העיר :בשמחה רבה.
בן ציון בית אור ,ס/מ"מ ראש העיר :זאת שאלה הכי חשובה מכל השאלות.
שלום בן משה ,ראש העיר :תשבי עם המנכ"ל,
אביבה שקד ,חברת מועצה :לא ,לא ,זה לא לשבת ,זה צריך לדון בזה .צריך לדבר על זה.
צריך להביא הצעה.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אביבה ,אני מוכן לשבת איתך עוד שעה ,יש שקפים על כל
מה ששאלת.
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משתתף בדיון :אדוני ראש העיר ,אפשר שאלה אחרונה?
שלום בן משה ,ראש העיר :כן.
משתתף בדיון :איך אתה יודע בצינור העיקרי של המים לא עובר מים לראש העין?
(מדברים יחד)
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :תעצור את ההקלטה.

** סוף הישיבה **
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דף ריכוז החלטות
החלטה מס' 1
בקשה להוספת נושאים לסדר היום של חברי המועצה אביבה שקד ,משה סיני ועוזי
אשוואל כמפורט להלן:
א .עצירת פעילות אישורי בניה חריגים בתכנית רנ.10-
ב .צילום ושידור ישיר של ישיבות מועצת העיר.
נגד )7( :שלום בן משה ,בן ציון בית אור ,מיכאל מלמד ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי,
רזיאל אחרק ,עדי אביני.
בעד )4( :עומר רצון ,אביבה שקד ,אלכס קפלונוביץ ,עוזיאל אשוואל.
נמנעים )2( :סיגל שיינמן ,עומר שכטר.
יצא )1( :משה סיני.
החלטה :נדחה ברוב קולות.

החלטה מס' 2
סעיף  1שבסדר היום :אישור המלצת ועדת הקצאות למתן זכות שימוש לעמותת
"הסתדרות הנוער העובד והלומד ליד הסתדרות העובדים הכללית החדשה" ,ע"ר מס'
 580297075להפעלת מבנה ברחוב נווה אפיקים  1בראש העין ,גוש  5495ח"ח  28מגרש
 1005בהתאם להסכם הקצאה המצ"ב כנספח א'.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד המלצת ועדת הקצאות למתן זכות שימוש
לעמותת "הסתדרות הנוער העובד והלומד ליד הסתדרות העובדים הכללית החדשה" ,ע"ר
מס'  580297075להפעלת מבנה ברחוב נווה אפיקים  1בראש העין ,גוש  5495ח"ח  28מגרש
 1005בהתאם להסכם הקצאה המצ"ב כנספח א'.
בעד )12( :שלום בן משה ,בן ציון בית אור ,מיכאל מלמד ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי,
סיגל שיינמן ,עומר שכטר ,עדי אביני ,עומר רצון ,אביבה שקד ,אלכס קפלונוביץ ,עוזיאל
אשוואל.
יצאו )2( :רזיאל אחרק ,משה סיני.
החלטה מס' 3
סעיף  2שבסדר היום :אישור המלצת ועדת הקצאות למתן זכות שימוש לעמותת "ארגון
מפעלי הצלה וחסד ורפואה ומזור" ,ע"ר מס'  58046996לעשיית שימוש במקלט ברחוב כרמל
 1בראש העין ,הידוע כגוש  5490ח"ח  312מגרש  ,2046מקלט מספר  30למטרת פעילות
העמותה בהתאם להסכם הרשות המצ"ב כנספח א'.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד המלצת ועדת הקצאות למתן זכות שימוש
לעמותת "ארגון מפעלי הצלה וחסד ורפואה ומזור" ,ע"ר מס'  58046996לעשיית שימוש
במקלט ברחוב כרמל  1בראש העין ,הידוע כגוש  5490ח"ח  312מגרש  ,2046מקלט מספר
 30למטרת פעילות העמותה בהתאם להסכם הרשות המצ"ב כנספח א'.
בעד )11( :שלום בן משה  ,בן ציון בית אור ,מיכאל מלמד ,אבטליון בצלאלי ,סיגל שיינמן,
עומר שכטר ,עדי אביני ,עומר רצון ,אביבה שקד ,אלכס קפלונוביץ ,עוזיאל אשוואל.
יצאו )3( :יעקב אדמוני ,רזיאל אחרק ,משה סיני.
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החלטה מס' 4
סעיף  3שבסדר היום :אישור מינוי רחלי דוד כדירקטורית נציגת ציבור של מרכז קהילתי
בראש העין ע"ש קימרלינג בע"מ ,כפוף לאישור הוועדה לבדיקת מינויים של דירקטורים
לתאגידים עירוניים.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות מינוי רחלי דוד כדירקטורית נציגת ציבור של
מרכז קהילתי בראש העין ע"ש קימרלינג בע"מ ,כפוף לאישור הוועדה לבדיקת מינויים של
דירקטורים לתאגידים עירוניים.
בעד )11( :שלום בן משה ,בן ציון בית אור ,מיכאל מלמד ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי,
סיגל שיינמן ,עומר שכטר ,עדי אביני ,עומר רצון ,אביבה שקד ,אלכס קפלונוביץ.
נגד )1( :עוזי אשוואל.
יצאו )2( :רזיאל אחרק ,משה סיני.

החלטה מס' 5
סעיף  4ב' שבסדר היום :אישור הגדלת תב"ר מס'  1277עבור פיתוח מתחם  ,Eע"ס
 ₪ 45,069,239במימון משרד הבינוי והשיכון (תקציב קודם  ,₪ 88,447,004תקציב מעודכן
)₪ 133,516,243
החלטה :מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות הגדלת תב"ר מס'  1277עבור פיתוח מתחם
 ,Eע"ס  ₪ 45,069,239במימון משרד הבינוי והשיכון (תקציב קודם  ,₪ 88,447,004תקציב
מעודכן )₪ 133,516,243
בעד ) 8( :שלום בן משה ,בן ציון בית אור ,מיכאל מלמד ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי,
סיגל שיינמן ,עומר שכטר ,עדי אביני.
נגד )1( :אביבה שקד.
יצאו ) 5( :רזיאל אחרק ,משה סיני ,עומר רצון ,אלכס קפלונוביץ ,עוזיאל אשואל.

__________________
שלום בן משה
ראש העיר

__________________
שלמה שילה
מנכ"ל העירייה
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