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סדר היום:
 .1בקשה של חברי מועצת העיר לקיים דיון בנושאים דלהלן:
א .דיון בנושא תהליך מינוי מנכ"ל "מקום בלב"
החלטה  -להורות לדירקטוריון להתכנס בתוך  7ימים ולקבל החלטה לצאת למכרז
חדש למנכ"ל "מקום בלב".
שינוי בתקנון כי לא יתמנה מנכ"ל ו/או כל תפקיד בתאגיד "מקום בלב" שהוא קרוב
משפחה לראש העירייה ו/או ליו"ר הדירקטוריון.
"קרוב משפחה"  -בן זוג ,בת זוג ,הורה ,בן ,בת ובני זוגם ,בן ,ידועה בציבור וידוע
בציבור .אחר או אחות וילדיהם ,גיס ,גיסה ,דוד ,דודה ,חותן ,חותנת ,חם ,חמות,
חתן ,כלה ,נכד או נכדה ,לרבות חורג או מאומץ.
ב .להציג בפני המועצה את התכנית הכלכלית להפעלת הצהרוניות באמצעות משכ"ל
כמו כן ,האם ההפעלה ע"י משכ"ל מוזילה עלויות ועדיפה על מכרז פומבי?
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שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :טוב שלום לכולם אנחנו מתחילים את ישיבת מליאת
המועצה שלא מן המניין מיום  28/8/17בשעה ,18:45
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :איך אפשר להתחיל ישיבה בלי יועצת משפטית לדעתי אי אפשר
אסור.
עומר רצון ,חבר מועצה :בלי מבקר בלי יועץ משפטי ,בלי כלום,
שלום בן משה ,ראש העיר :איפה כתוב אסור?
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :אסור מה היא חייבת להיות נוכחת זה פקודת העיריות.
שלום בן משה ,ראש העיר :רגע סליחה רגע סליחה זה כתוב פקודת העיריות? שאסור
לפתוח ישיבה בלי יועץ המשפטי?
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :אסור מה זה תוקף,
שלום בן משה ,ראש העיר :כתוב כתוב?
עומר רצון ,חבר מועצה :כן כן כן,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :עד כמה (לא ברור)
עומר רצון ,חבר מועצה :אני בטוח אני בדקתי,
שלום בן משה ,ראש העיר :תן לי שנייה סליחה סליחה לא כשאתה אומר לפי פקודת
העיריות תראה לי בקשה,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :אני אראה לך .שנייה.
עומר רצון ,חבר מועצה :לא זה כתוב כתוב,
שלום בן משה ,ראש העיר :כן?
עומר רצון ,חבר מועצה :אז בזמנו אני זוכר שפרומה העוזרת שלה באחת הישיבות,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :נכון,
שלום בן משה ,ראש העיר :תתקשר לאחד החברה שלה תגיד לה שתבוא לכאן שתפסיק את
הבירור ,הוא הלך לקרוא לה.
עומר רצון ,חבר מועצה :מה שלום בשולחן של פוליטיקאים אם צריכים לקבל החלטה שהיא
לא משפטית אוי ואה ואי ,ואז זה חייב להיות משפטית שירים דגל,
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :אפשר לעשות דיון בלי החלטות,
שלום בן משה ,ראש העיר :הם נקראים שומרי הסף,
עומר רצון ,חבר מועצה :הם מכשירים מה שהסף רוצה,
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שלום בן משה ,ראש העיר :כן.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :היא אומרת אני באה אבל זה לא נכון,
(מדברים יחד)
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אבל היא כבר מצטרפת בינתיים נקריא את הנוכחים,
שלום בן משה ,ראש העיר :כשהיא תבוא נראה מה החוק אומר,
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :אוקי אם היא אומרת אז היא יודעת כן.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אוקי אז פרוטוקול ישיבה מספר  80/13משתתפים שלום בן
משה,
שלום בן משה ,ראש העיר :כן,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :בנגה,
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :נמצא.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :מיכאל איננו אדמוני איננו אבטליון איננו ,סיגל,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :כן.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :עומר שכטר איננו ,רזי?
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :נמצא,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :עדי,
משתתף בדיון :עדי ישנו נמצא,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :משה סיני איננו עומר רצון ,עומר תשמיע קול,
עומר רצון ,חבר מועצה :נמצא,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :איתן תם,
איתן תם ,חבר מועצה :כן,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אלכס?
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :נמצא.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :חנוך עוז איננו ,עוזי אשוואל ,עוזי?
עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :כן.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :נוכחים מנכ"ל העירייה ,הגזבר חולה ,פרומה בינתיים לא
נמצאת ,ומשה (לא ברור) לא נמצא .על סדר היום אנחנו מדברים על הזמנה לישיבה שלא
מן המניין אהה,
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שלום בן משה ,ראש העיר :הנה הגזבר הגיע,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אוקי הגזבר הצטרף.
שלום בן משה ,ראש העיר :בוא בוא שב בוא שב,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :כן בקשה של חברי מועצת העיר לקיין דיון בנושאים להלן
א' דיון בנושא תהליך מינוי מנכ"ל מקום בלב ,החלטה להורות לדירקטוריון להתכנס תוך
ש בעה ימים ולקבל החלטה לצאת למכרז חדש שנקרא מקום בלב ,שינוי בתקנון כי לא
יתמנה מנכ"ל וכל תפקיד במקום בלב שהוא קרוב משפחה לראש העירייה או ליושב ראש
הדירקטוריון ויש פה הגדרה של מה זה קרוב משפחה והנושא השני זה להציג בפני המועצה
את התוכנית הכלכלית להפעלת הצהרונים באמצעות משכ"ל כמו כן עם ההפעלה של
המשכ"ל מזילה עלויות ועדיפה על מכרז פומבי,
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :שלמה עוד שם נוסף רק דיברנו עליו,
שלום בן משה ,ראש העיר :עוד משהו?
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :זהו.
עומר רצון ,חבר מועצה :בבקשה של מי שלמה לא שמעתי בקשה של מי? אמרת חברי מועצה
לא שמעתי מי כנראה פספסתי מי המבקשים,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :שאלה טובה,
עומר רצון ,חבר מועצה :מי המבקשים?
שלום בן משה ,ראש העיר :מי ביקש,
(מדברים יחד)
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :הוא אומר (לא ברור) חבר מועצה זה לא כתוב לי כאן,
עומר רצון ,חבר מועצה :מי מי ביקש מי הוציא את הזימון שלמה לפרוטוקול חברי מועצה
זה,
עוזיאל אשואל ,חבר מועצה :מה שחשוב זה המהות,
עומר רצון ,חבר מועצה :זה חשוב לדעת.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אני לא יודע לתת לך את התשובה כי היא לא רשומה לי
כרגע,
עומר רצון ,חבר מועצה :אז שלמה אלכס ועומר הוציאו את הבקשה ,וגם אתה רזיאל? אלכס
עומר ורזיאל חשוב לא סימנתי כאן.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אוקי והצטרפו אליה עוד מספר,
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עומר רצון ,חבר מועצה :והצטרפו אליה עוד משה סיני אבל זה הבקשה חשוב מי ביקש את
הבקשה חשוב,
שלום בן משה ,ראש העיר :טוב תראו אני ברשותכם רוצה להתחיל בעניין אחר דקה ,דקה
סליחה ,רגע רגע,
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :רגע סליחה סליחה ,זה לא תוכנית כבקשתך .עולה מה שאני
מבקש,
פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :אני רוצה לעשות פה סדר,
עומר רצון ,חבר מועצה :רגע רגע רגע,
פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :עשו פה סלט מכל ה,
עומר רצון ,חבר מועצה :מה עשו?
שלום בן משה ,ראש העיר :כן בקשה,
פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :אז אני רוצה לעשות סדר ,תראו אהה יש נושאים שהם
בסמכות מועצת העירייה אוקי ובאמת יש את הסעיף שכולנו מכירים על פי דרישה חתומה
בכתב יד של שלוש מחברי מועצה אפשר לבקש ...
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :תוך כמה זמן פרומה?
פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :בנושאים(לא ברור) ואתם מכירים את הסעיפים,
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :אוקי,
פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :זה לא פעם ראשונה שנשאלתי ואפשר להשיב גם שוב ,אז
זה בהקשר הזה של ישיבות מועצה מה שהתבקש פה אני פשוט הייתי בחו"ל ראיתי את זה
רק עכשיו אבל לא משנה ,מה שהתבקש פה כינוס ישיבה של מועצת העירייה בנושאים
שנוגעים לתאגיד עירוני נכון שמדובר בתאגיד עירוני שהוא בשליטה מלאה של העירייה אבל
מדובר בגוף משפטי עצמאי בפני עצמו ונכון שההרכב הפרסונאלי של האסיפה הכללית שלו
זהה להרכב של מועצת העירייה אבל עדיין זה גוף משפטי אחר שאגב גם יש לו יועץ משפטי
אחר שזה לא אני אני מכבדת נשארתי פה באתי לישיבה אני לא מתחמקת משום דבר אבל
אני לא היועצת המשפטית של,
עוזיאל אשואל ,חבר מועצה :אז אולי סליחה אולי הניסוח לא נכון,
פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :שנייה ,שנייה,
עוזיאל אשואל ,חבר מועצה :לא צריך,
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פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :אני לא אומרת (לא ברור)
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :סליחה תנו לה בקשה לסיים,
פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :כן חשוב לציין באיזה פורום באיזה גוף,
עומר רצון ,חבר מועצה :שאת לא היועצת המשפטית פה,
פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :יותר נכון הנושא שכרגע ביקשת הוא נושא שצריך לידון על
ידי אסיפה כללית של התאגיד העירוני מקום בלב שנכון שההרכב הפרסונאלי שלו זהה
להרכב של מועצת העירייה אותו דבר אגב גם בוועדה המקומית לתכנון ובנייה ההרכב
הפרסונאלי של הוועדה במלואה זהה להרכב הפרסונאלי של חברי מועצת העירייה אבל זה
גוף משפטי שונה בעל זהות משפטית שונה עכשיו גם התקנון בהנחיות לכינוס ישיבה של כל
גוף הם שונים ,למשל בנושא של תכנון ובנייה כל חבר וועדה זה אומר כל חבר מועצה יכול
לבקש לדון בכל נושא שנדון בוועדת המשנה אין צורך בחתימה של שליש מחברי,
עומר רצון ,חבר מועצה :זה מה שהיה,
פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :נכון,
עוזיאל אשואל ,חבר מועצה :זה לא נושא שנדון בוועדת המשנה,
פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :אז אתם יכולים לבקש זה שיקול דעת של יו"ר הוועדה,
עוזיאל אשואל ,חבר מועצה :מה הוא הבלעדי להחליט?
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :אם זה היה בר' ר'?
פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :ר' ר' אין סמכות סמכות של ר' ר' ועל ההחלטות של ר' ר'
יש זכות לפנות לוועדת ערר ,אנחנו לא עושים (מדברים יחד) וגם כינוס של ישיבה של אסיפה
כללית של דירקטוריון של מקום בלב של אסיפה כללית שתהיה של מקום בלב גם הוא
מוסבר (לא ברור)
עוזיאל אשואל ,חבר מועצה :אני סליחה דקה אני רוצה לומר משהו,
עומר רצון ,חבר מועצה :רגע עוזי לא כל הזמן עושה את זה,
עוזיאל אשואל ,חבר מועצה :אם אנחנו מנסים,
עומר רצון ,חבר מועצה :שלום (לא ברור)
עוזיאל אשואל ,חבר מועצה :של מינוי מנכלים ודירקטורים,
עומר רצון ,חבר מועצה :די נו,
שלום בן משה ,ראש העיר :עוזי ,עוזי אתה מוכן
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עוזיאל אשוואל ,חבר מועצה :על כל,
שלום בן משה ,ראש העיר :עוזי תמתין שנייה תן לה קודם לסיים,
עומר רצון ,חבר מועצה :שלום היות וביקשנו את הבקשה ואני מתייחס ברצינות ובכובד
ראש וברצינות ליועצים המשפטים ולבקר העירייה וחבל שהוא לא פה ולמה אני אומר את
זה למבקר העירייה משהו אחר לא קשור לזה ,אני שואל שאלה פרומה משפטית,
פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :כן,
עומר רצון ,חבר מועצה :על מנת שאני איישר קו ואצליח להבין מה שאמרת אולי אני אסביר
ואני אבקש הברות עירית המועצה היא יכולה לדון בסוגיות שקיימות בחברה העירונית או
אסור לה לדון בסוגיות האלה? זה החוות דעת (לא ברור) שמעניין אותה.
פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :אין איסור לדון,
עומר רצון ,חבר מועצה :תודה רבה,
פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :אבל אין (לא ברור) בנושא הסמכות,
עומר רצון ,חבר מועצה :בוודאי בוודאי אין ביטוח ,שאלתי אם אפשר לדון?
פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :שנייה הרבה יותר נכון לדון,
עומר רצון ,חבר מועצה :שאלתי לא מה נכון אני שואל משפטית אפשר לדון?
פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :חוות הדעת שלי,
עומר רצון ,חבר מועצה :במליאה,
פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :חוות הדעת שלי שניתנה בהסתמך על חוות דעת שקיבלתי
לפני שנים רבות ממשרד הפנים שאם חברי מועצה מבקשים אנחנו מכנסים נושאים שלא
בסמכות ולא צריך ליישם לכן יותר נכון לעשות את זה בגוף הנכון שגם שם יש חלוקה בין
הסמכויות ,קצת קראתי את החומר לפני הישיבה לא היועצת כמו שאמרתי לכם של
התאגיד .אז יש סמכויות של הדירקטוריון יש סמכויות של אסיפה הכללית למשל מינוי
מנכ"ל למקום בלב זה בסמכות של דירקטוריון מקום בלב,
עומר רצון ,חבר מועצה :אין ויכוח,
פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :אוקי בסדר,
עומר רצון ,חבר מועצה :אף אחד אין לו ויכוח על זה ,אז פרומה מבקר העירייה מביא כאן
ביקורת על מקום בלב במיוחד שהיא חברה עירונית זה מותר ואז היא הייתה חברה
סוכנותית אבל לבוא לדון בסוגיות של חברה עירונית גם אם יש שמונה חברי מועצה או
חמישה את אומרת שאסור לדון?
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פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :לא אמרתי שאסור,
עומר רצון ,חבר מועצה :אהה,
שלום בן משה ,ראש העיר :היא לא אמרה שאסור,
עומר רצון ,חבר מועצה :חברים אני שואל רגע ,אני שואל ,אז אפשר לדון ,תודה רבה.
פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :לא מנענו את הדיון,
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :מינוי אפשר לעשות אבל אין להם סמכות לקבל החלטות,
פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :אני עניתי קודם,
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :את הכינוס הזה (לא ברור)
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :רק דקה,
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :אני צירפתי לבקשה שלהם הערה,
עומר רצון ,חבר מועצה :מה זה שלהם?
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :של עמיתי ,והמילה עמיתי זה כולל גם את אלכס ,שלא יחשבו
שרק עומר ומעכשיו גם רזי וגם עמית,
עומר רצון ,חבר מועצה :אתה יכול להגיד גם שלום,
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :וצירפתי הערה בבקשה שאם רוצים לעשות את הדיון בנושא
הזה זה מחייב לאסוף את האסיפה הכללית ושם לעשות את הדיון אני ביקשתי כתבתי הערה
לזימון הזה,
שלום בן משה ,ראש העיר :טוב,
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :אז הערה שלי לא נקלטה,
שלום בן משה ,ראש העיר :בקשה עוזי.
עוזיאל אשואל ,חבר מועצה :בהקשר לסעיף בסיפא של סעיף א' שינוי בתקנון כי לא יתמנה
מנכ"ל או כל תפקיד ותגיד וכולה וכולה לדעתי אפשר למחוק את זה ותגיד מקום בלב כאילו
לא לקבל החלטה רק על מקום בלב שלא ימנו קרובים בקרבה ראשונה או שנייה וכולה
וכולה בואו נקבל החלטה גורפת ואז אגב בשביל זה לא צריך את האסיפה הכללית כי אסיפה
כללית של כל התאגידים בעירייה נקבל החלטה גורפת של כל התאגידים של העירייה לא
יתמנו כל הקרובים שמיננו פה לעיל חותן חותנת חם חמות אם הם חיים כמובן כן,
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :נכדים כן אבל ,נכדים אפשר,
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עוזיאל אשואל ,חבר מועצה :ואז ממילא לא צריך את האסיפה הכללית בשביל זה בהקשר
למנכל למקום בלב יכול להיות שהוא אומר שצריך בגלל שמדברים על נושא ספציפי על
חברה העירונית אז עירונית צריך את האסיפה הכללית בזימון נפרד אבל על הסיפא של
סעיף א',
פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :מינוי מנכ"ל סמכות דירקטוריון,
עוזיאל אשואל ,חבר מועצה :בסדר אני אומר ,אבל בשינוי תקנון של כל התקנונים של כל
העמותות של כל התאגידים העירוניים לדעתי בכובע הזה של מועצת העיר אפשר לדון כי
אנחנו לא דנים על משהו ספציפי על מקום בלב אלה על ספורט למשל על מורשת תימן על
הקקל על השתנו הרבה שעדיין אנחנו (לא ברור) אני מצטט ,ויש כאלה עצמאים,
שלום בן משה ,ראש העיר :עוזי עוזי,
עוזיאל אשואל ,חבר מועצה :מה?
שלום בן משה ,ראש העיר :עוזי המחוקק קבע בדיוק מה זה נקרא קרבה ,זאת אומרת
העירייה לא יכולה עכשיו להחליט או כל אחד יכול להחליט מה זה נקרא קירבה המדינה
קבעה מה זה קירבה אז מי קבע יש הגדרה בדיוק מה זה קירבה ,זה אח אחות בן בת,
עוזיאל אשואל ,חבר מועצה :להוסיף...
שלום בן משה ,ראש העיר :לא לא לא ,תרשה תרשה לי,
עוזיאל אשואל ,חבר מועצה :אנחנו לא יכולים לבטל,
שלום בן משה ,ראש העיר :תרשה לי רגע אחד ,תרשה לי אם תגיד למשפטית שכל עיר
יכולה להחליט לעצמו זה קרובי משפחה זה עניין אחר,
עוזיאל אשואל ,חבר מועצה :כן כן תתפלא לשמוע כן.
שלום בן משה ,ראש העיר :חכה רגע אחד.
עוזיאל אשואל ,חבר מועצה :אתה סובר מלהחליט (לא ברור)
שלום בן משה ,ראש העיר( :לא ברור) אם כרגע נניח ש,
עוזיאל אשואל ,חבר מועצה :כשאתה אומר שנניח גם פעיל בחירות הרי לא כתוב את זה אגב
בחוק,
שלום בן משה ,ראש העיר :עוזי אבל עוזי,
עוזיאל אשואל ,חבר מועצה :אתה יכול לבדוק ,פעיל בחירות נניח דוגמא מזוהה ככה וככה
אסור לדוגמא,
שלום בן משה ,ראש העיר :עוזי,
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עומר רצון ,חבר מועצה :גם אחד שהצביע שלום בבחירות,
שלום בן משה ,ראש העיר :עוזי,
עומר רצון ,חבר מועצה :נבטל את הדמוקרטיה בכלל,
שלום בן משה ,ראש העיר :עוזי אני מציע לעשות שאילתא ליועצת המשפטית ,האם רשות
יכולה להחליט מה זה קרובי משפחה ,המדינה נתנה את דעתה ש,
עוזיאל אשואל ,חבר מועצה :אם אני אגיד לך שאני חולק על דעתה,
שלום בן משה ,ראש העיר :אז אתה יכול לחלוק על דעתה ,אבל היא קובעת לא אתה דקה,
אתה יכול לחלוק זה בסדר גמור,
עוזיאל אשואל ,חבר מועצה :אני מודיע לך שאנחנו מסוגלים לקבל החלטה ספציפית,
שלום בן משה ,ראש העיר :עוזי שמעתי אותך נו אפשר לקבל כל דבר,
עומר רצון ,חבר מועצה :שלום בוא ניכנס לדיון,
שלום בן משה ,חבר מועצה :אני רוצה לגמור ניכנס לדיון דקה,
עומר רצון ,חבר מועצה :בסדר,
שלום בן משה ,ראש העיר :המדינה שהיא רגישה לעניין הזה לפחות כמוך היא הגדירה מה
זה קרבת משפחה יש הגדרה בלוח במפורש לאחרונה דרך אגב המדינה החמירה את העניין
וקבעה שלעניין ראש עיר או סגן ראש עיר אז לא רק אבא אמא אח אחות אישה וכדומה אלה
גם בן אח או בן אחות עד כמה שאני זוכר נכון פרומה? זאת אומרת היא הרחיבה את העניין
המדינה הרחיבה את העניין ואמרה אני רוצה להיות באותו צד שזה גם אם מישהו לא
מקרבה ראשונה שמה שיודעים מה זה קרבה ראשונה גם משום שקרבה לא ראשונה לעניין
זה אם הוא נניח רוצה להתקבל לעירייה בתפקיד כזה או אחר אז הוא לא יכול להתקבל
והיה לנו מקרה פה אצלנו בעירייה מקרה של מישהו שהתקבל לתפקיד מסוים הוא היה בן
אחיו או בן אחותו של סגן ראש העיר ומזכיר ראשי אמרו לו הבחור לא התקבל לעבודה ,לכן
בעניין הזה אני מבקש להעביר את זה אליך ותני תשובה אם לא עכשיו בפעם הבאה נגיד
האם פשוט כל שהיא יכולה להחמיר ולהגדיר שקרוב משפחה,
עוזיאל אשואל ,חבר מעוצה :לא להחמיר להגדיר ,להחמיר זה נשמע כאילו אנחנו יותר טוב
מאפיפיור זה לא נשמע טוב ,להגדיר,
שלום בן משה ,ראש העיר :לא לא לא ,אתה לא צריך עכשיו על כל מילה להעיר תוך כדי,
זה בסדר זה ברור לגמרי הרי בדרך כלל רוצים להחמיר ולא להגדיר להגדיר להחמיר,
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עוזיאל אשואל ,חבר מועצה :זה בסדר זה נקרא לא להחמיר כי בינינו אף אחד לא ייקח
עכשיו את החותמת שלו אתה מבין בואו נהיה אנשים מציאותיים לא לקוחים .לוקחים
דווקא את אלו שלא כתובים,
שלום בן משה ,ראש העיר :טוב,
עוזיאל אשואל ,חבר מועצה :אבל עדיין נמצאים בראש של כולם,
שלום בן משה ,ראש העיר :אוקי ,בסדר,
עוזיאל אשואל ,חבר מועצה :תודעה של קרבה,
שלום בן משה ,ראש העיר :אוקי בסדר,
איתן תם ,חבר מועצה :אהה ראש העיר רק דבר קטן ברשותך,
שלום בן משה ,ראש העיר :בקשה,
איתן תם ,חבר מועצה :נשלחה בקשה ואני מבין שזה אי אפשר (לא ברור) כי אנחנו לא (לא
ברור) לא של קביעת תכנון ובנייה,
שלום בן משה ,חבר מועצה :אני אתייחס אליה ,לבקשה שלך ,אני אתייחס אליה,
איתן תם ,חבר מועצה :אוקי,
שלום בן משה ,ראש העיר :נשלחה בקשה ,נשלחה הודעה נשלחה בקשה שלך לפני,
איתן תם ,חבר מועצה :שבעה ימים,
שלום בן משה ,ראש העיר :שבעה ימים בבקשה לדון בעניין של,
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :הפעוטונים הפרטיים,
שלום בן משה ,ראש העיר :כן ,נכון .עכשיו הבקשה הזאת היא לא עולה בפורום הזה היא
צריכה לדון בפורם הזה היא צריכה לידון בפורום של וועדה המקומית,
איתן תם ,חבר מועצה :ששמה היא תיתן את ההחלטה
(מדברים יחד)
עוזיאל אשואל ,חבר מועצה :שלום צודק (לא ברור)
שלום בן משה ,ראש העיר :רק רגע,
עומר רצון ,חבר מועצה :שלום אתה צודק (לא ברור)
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :רגע אתם מוכנים? סליחה סליחה רק רגע ,קודם כל הבקשה,
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רזיאל אחרק ,חבר מועצה :שאלה פרומה שאלה מי שמינה את וועדת המשנה זה מליאת
הוועדה ,וועדת המשנה זה בעצם זרוע קטנה של מליאת הוועדה עכשיו מליאת הוועדה יכולה
לחלוק על וועדת המשנה היא יכולה גם לשנות החלטת של וועדת המשנה,
שלום בן משה ,ראש העיר :נכון,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :אז איפה הבעיה,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :נכון צריך לזמן אותך,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :לא שאלתי אותך סיגל ,תני לי אני רוצה שתגיד לפרוטוקול כן לא
תהנהן בראש אני רוצה שזה ישמע,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :אין בעיה.
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :לי זה חשוב למה כי כל הזמן אומרים זה בסמכות וועדת המשנה
בסמכות וועדת המשנה חברה מליאת המועצה,
פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :שנייה אני רוצה ל,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :כן,
פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :קודם כל במקור ונדמה לי בתיקון 43
עומר רצון ,חבר מועצה :כן,
פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :העבירו למעשה את כל הנושאים לדיון בוועדת המשנה וזו
דרך המלך זאת אומרת אתה לא יכול פעם ראשונה להביא נושא אלא כן באמת נגיד מדובר
ב תוכנית הכוללנית ,בחוק מדברים על הדברים האלה להביא את זה לדיון בוועדת המשנה,
כל בר כמו שאני אמרתי קודם ואני חוזרת על זה זה לא פעם ראשונה כל חבר,
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :גם מי שלא חבר בוועדת המשנה,
פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :כל נושא,
(מדברים יחד)
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :אני לא מדבר עכשיו על היגיון אני מדבר על החוק ,מבחינת החוק
מבקשת המועצה ,שנייה רגע אני לא מדבר עכשיו על היגיון על הסדר לא תמיד יש הרבה
פוליטיות אני מדבר על מש הו אחר עכשיו ,בא (לא ברור) מועצה להיכנס לוועדה מקומית
בנושא מסוים יכולה,
שלום בן משה ,ראש העיר :לא ככה,
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רזיאל אחרק ,חבר מועצה :שנייה שלום ,שלום אני שואל את היועצת המשפטית תן לי
שאתה היא ילדה גדולה היא כבר  30שנה יועצת משפטית,
פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :אז אמרתי כל נושא צריך להידון בוועדת משנה כל חבר
בהחלטת וועדת המשנה יכול להביא אותה למליאה לצד זה (לא ברור) לצד זה בנושא בעל
משקל של מדיניות ,גבולות וכו' ,לקבל החלטה לדון ישירות לדלג על וועדת המשנה ולדון
ישירות אני מניחה שזה יעמוד במבחן המשפטי.
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :אהה דקה ,אז אני צריך לומר שוועדת משנה תכנון ובנייה היא
סטטוטו רית היא לא קיבלה את הסמכות לא ממך ולא ממני היא וסטטוטורית המדינה נתנה
לדון בעניינים כאלה ואחרים כאשר יש מישהו מהאנשים שלנו מחברי המועצה חילוקי דעות
או רו צה לחלוק על החלטה של וועדת משנה הוא יכול לכל המיותר של וועדת המליאה שהיא
מעליה וועדת המליאה,
איתן תם ,חבר מועצה :תוך כמה זמן צריך,
שלום בן משה ,ראש העיר :דקה איתן איתן,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :תוך שבוע מבקשת ,תוך שבוע מבקשת ועדת המשנה הוא צריך
(לא ברור)
שלום בן משה ,ראש העיר :איתן איתן,
פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :צריך להגיש לעניין הכינוס אני לא זוכרת שיש איזה הודעה
אבל זה חייב להיות תוך זמן סביר,
שלום בן משה ,ראש העיר :אוקי ,איתן איתן ,עכשיו צריך להתייחס רק לגוף העניין בלי
לקבל שום החלטה מכיוון שאנשים נמצאים כאן מתוך חוסר ידיעה חשבו שהנושא ידון
עכשיו הוא לא ידון עכשיו בנושא שנוגע והוא נושא עקרוני וחשוב מאוד שנוגע לנושא מעונות
יום אני מבקש תנו לי כרגע בכמה דקות,
עומר רצון ,חבר מועצה :זה לא נושא אבל
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :לא תתקבל על זה החלטה אבל אני חושב שהם כבר הגיעו לכאן
שישמעו כאן את עמדתנו ,אחד,
עומר רצון ,חבר מועצה :גם על שבירו (לא ברור)
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שלום בן משה ,ראש העיר :אחד אחד,
עומר רצון ,חבר מועצה :לא מצחיק יש פה אנשים ,שלום בן משה ,ראש העיר :אחד
המדיניות שלי במדיניות של המדינה לאפשר בעיקר נשים אבל לא נשים גם גברים אבל
בעיקר נשים לצאת לשוק העבודה להשתתף בשוק העבודה כדי שיוכלו לעשות את זה צריך
למצוא להם פתרון בדרך כזו או אחרת לילדים שלהם הקטנים לכן לפני מספר שנים משרד
התמ" ת שהוא בעצם זה שמופקד לשוק העבודה ומעודד את שוק העבודה אהה קיבל תקציב
מהמדינה והמדינה בונה מעונות יום אומנם לא במקומות כמו שאצלנו כי בדרך כלל נותנים
עדיפויות לפריפריה ולרשויות במעמד סוציו-אקונומי נמוך ונותנים ובונים מעונות יום כדי
לאפשר לנשים לשים את הילדים שלהם או לגברים סלחו לי גברים,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :לגברים אתה אני שותקת עכשיו
שלום בן משה ,ראש העיר :לא לא בסדר את מכירה אותי,
עומר רצון ,חבר מועצה :שלום צודק מבחינה היסטורית,
שלום בן משה ,ראש העיר :גם על גבר עוד מעט אני אדבר,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :בסדר אבל הגבר גם יכול (לא ברור) לא רק אישה צריכה
עם כל הכבוד,
שלום בן משה ,ראש העיר :גם הגבר בסדר עוד מעט אני אדבר ב...
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :לא לא ביקשתי,
שלום בן משה ,ראש העיר :בסדר ,דקה דקה ולכן בונים מעונות יום וגם מסבסדים בחלק
מהמקרים את המעונות לשלם במקום לשלם סכום שלם מסבסדים אותם לאלה שמגיעות
להם והכול מתוך כוונה לעודד לצאת לשוק העבודה אבל מה כמו שאומרים ברוב המדינה,
המדינה לא אחראית על זה חלק מה שאמרתי לכן כל הנושא של משפחתונים ומעונות יום
למיניהם נמצאים בשוק העבודה הפרטי וזה לגיטימי לחלוטין ולכן בכל מקום פותחים
מעונות יום או משפחתונים כאשר משפחתון עד עשרה ילדים לא מחייב אישור של אף אחד
מעל זה מחייב אישור של הרשות המקומית באותו מקרה שבו לוקחים בית שהוא בית פרטי
שהדין שלו והיעוד שלו הוא בית פרטי ורוצים לעשות לו שינוי ייעוד זה (לא ברור)
פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :שימוש חורג,
שלום בן משה ,ראש העיר :בקשה?
פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :שימוש חורג.
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שלום בן משה ,ראש העיר :שימוש חורג סליחה ,שימוש חורג ,אתה צריך לבוא לפרסם
להגיש בקשה יש תהליך מסוים אתה בא לוועדת משנה תכנון בנייה היא בודקת את העניין
והיא מאשרת לך שימוש חורג אתה יכול לעשות את זה ,ואם לא אז לא .אנחנו גם יודעים
דרך אגב לצערי הרב או לא לצערי הרב כעובדה שיש לא מעט מקומות גם בארץ ואולי גם פה
שאנשים גם פותחים מעונות יום מעל עשרה ילדים גם בלי אישור בבתים פרטים עכשיו
המדיניות שלי היא לאפשר כמעט בכל מקום בעיר סליחה ,עכשיו כל שימוש בבית פרטי
כמעון יום זה אוי למצרי או למי יוצרי מצד אחד יש רצון לספק מקומות כמו שאמרתי
למקומות עבודה שיהיה לילדים מצד שני כל מקום כזה שנמצא בתוך שכונה בשכונה הזאת
גרים תושבים וחלק מהתושבים מתנגדים חלקם מתנגדים ענייני כי זה מפריע להם זה מציק
להם מ פריע להם לתנועה מפריע להם לרעש וכדומה וחלקם מסיבות אחרות ולכן הוועדה
ביושבה לדון בעניין צריכה לקחת בחשבון גם את זה וגם את זה ,אנחנו הגדרנו כשאנחנו
רואים שהנושא הזה יהיה על סדר היום לקבוע כמה כללים בעקבות הישיבה האחרונה כללי
יסוד שאומרים באיזה מקרים יש למי שרוצה להגיש בקשה שידע מלכתחילה באיזה מקרים
הוא יכול להגיש בקשה והוא על דרך המלך .מעבר לנוהל הקבוע כמה זמן ופרסום וכולה
וכולה למשל למי ש...
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :אתם הגדרתם את זה בוועדה כבר?
שלום בן משה ,ראש העיר :לא עוד לא אנחנו( ,מדברים יחד) דקה ,תן לי שנייה דקה אני
אתייחס להגבלה דקה (מדברים יחד) רק רגע למשל משהו על פנוי ברור לגמרי שמי שרוצה
להקים מעון יום בתוך רחוב שהוא רחוב ללא מוצא משולב וללא מוצא ששם יש בדיוק
חמישה מקומות לחנייה עכשיו מגיע לשם שלושים הורים להחנות שם יש בעיה ,במקומות
ש בהם המקום יותר פתוח יש מקומות חנייה אין בעיה של בטיחות כן ,למשל דבר זה
הדוגמא הכי קלאסית שכרגע דנו בה עכשיו הנושא הזה על השולחן של הוועדה ועדה משנה
ונדון נדונו כמה בקשות שמבחינה זו עברו כמה תהליך ואפשר לדון בהם תוך כדי הדיון היה
פה דיון די סוער בין חברי הוועדה שחלק חשבו ככה וחלק חשבו אחרת בסופו של דבר הגיעו,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :וגם היועץ המשפטי חשב אחרת ,לא רק חברי הוועדה,
שלום בן משה ,ראש העיר :והתקבלה החלטה סוג של החלטת פשרה שאומרת שבנסיבות
שנוצרו שאנחנו נמצאים ממש ערב תחילת שנת הלימודים וכולה וכולה הוועדה קיבלה
החלטה שהיא מאפשרת לאותם גופים שנדונו באותו זמן שהגיעו לפרקן שהם יכולים לקבל
הרשעה למשך שנה ל 25ילדים בלבד ,עכשיו היה פה ויכוח אחד אמר  25אחרים אמרו 30
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וכולה אני לא השתתפתי בוועדה אבל הוועדה החליטה בפה אחד או ברור עמדו על פי הדין
שנותנים אישור על  25שנמצאים שם עכשיו להגיד לכם זה מדעי  ,25כמו שאומרים  25יכול
להיות גם  30לא יודע התקבלה החלטה אותה החלטה הוועדה המליאה שתתכנס בשבוע
הבא יכולה בהחלט לדון בסוגיה הזאת ולהגיד רבותי אנחנו חושבים ש 25זה מעט אולי
אפשר להגדיל ל 30תזכרו דבר אחד כשמישהו רוצה להביא  60ילדים במקום אחד כמובן זה
צריך להיבדק שהמקום מתאים מעבר לעניין של מקומות חנייה ובטיחות שהמקום אכן
מתאים הוא ראוי הוא מספיק רחב שלא יכניסו את כל הילדים לתוך איזה מכלאה וכולם
צפופים אחד בשני אבל כשמדובר על  30או על  25זה בהחלט מספר סביר כשמישהו שיש לו
בית ויש לו גן חצר.
עומר רצון ,חבר מועצה :זה אומר שיש מענה עירוני אחר ,זה נכון,
שלום בן משה ,ראש העיר :רגע דקה דקה ,אני אתייחס לנושא,
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :דקה לא עושים קריאת ביניים בקשה מהציבור ,אני רוצה לומר
לכם שאני נפגשת י לא מעט פעמים עם התושבים ועם רוב האומנים ברוב (לא ברור) וקראתי
לתושבים שנמצאים בבניינים של  20קומות כל בניין  20קומות זה גן ילדים זה מעון יום,
ואמרתי רבותי כל מי שמכן רוצה לפתוח בדירת הגן שלו שזה קלאסי מתחת לבניין רוצה
לפתוח מעון יום אני מעודד אותו ובשני תנאים אחד הוא צריך לקבל הסכמה של דיירים כי
אחרת בלי הסכמה מכיוון שזה בית משותף צריך הסכמה של הדיירים,
עומר רצון ,חבר מועצה :ושימוש חורג,
שלום בן משה ,ראש העיר :ודאי .ודבר שני שימוש חורג ודבר שלישי לראות האם הבית הזה
נמצא על הרצוג או על וייצמן או שהוא נמצא כרגע בנגיד איזה רחוב שם מתפתל,
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :יונתן רטוש,
שלום בן משה ,ראש העיר :יונתן רטוש כן ,ובאיזה מקום הוא נמצא ,ולכן אני באופן אישי
מעודד אני חושב שזה דבר נכון ואני קורא לכל מי שרוצה לפתוח אגב זה גם דבר עסקי
מבחינה כלכלית זה עסק יפה מאוד זה בסדר גמור ,זאת המדיניות שהייתה לסיכום הסוגיה
הזאת לבקשתך תידון לישיבת המליאה הבאה,
משתתף בדיון :אין תאריך עדיין?
שלום בן משה ,ראש העיר :אני אומר זה בשבוע הבא ,ואז אתם יכולים לדון בה בשני
נושאים אפשר לדון בה על כל נושא,
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עומר רצון ,חבר מועצה :לא אבל שלום יש פתיחה של שנת הלימודים ב 1לספטמבר חשוב
לציין את הנקודות האלה יחד עם זאת אני כחבר וועדה ואתה דווקא הגעת ואתה יש
אפ שרות אני אומר בכנות חשוב גם לדעת שיש את התושבים שקיימים ויש פסיקות של בית
המשפט העליון לגבי משמעויות של שימוש חורג ובניינים,
שלום בן משה:התושבים שגרים באזור?
עומר רצון ,חבר מועצה :אני אומר שני דברים בואו לא נעמת את התושבים עם התושבים
ונדון בזה בנפרד ,אבל הפתרון שגם אתה הובלת אותו ראש העיר אני גם שוחחתי איתך
ואתה הובלת אותו שחברה כלכלית תיקח שטח במנהלת תיישר אותו תשים שמה מבנים אין
מחלוקת ואפשר גם לעשות את זה מחר בבוקר,
שלום בן משה ,ראש העיר :א',
עומר רצון ,חבר מועצה :למצוא פתרון לא לשים תושבים מול תושבים ,אני כתושב ותיק
לכאורה אני אומר לך שוב הוא נתקל בפקקים הוא נתקל באלף ואחד דברים שהגידול הזה
הוא מבורך אבל הוא מייצר גם דברים נוספים כי לוקח זמן גם לעיר הזאת לגדול,
שלום בן משה ,ראש העיר :אבל אני מסכים אני אמרתי שצריך,
עומר רצון ,חבר מועצה :אבל בואו צריך לראות יש גם וועדות ערר יכול להיות גם ש,
שלום בן משה ,ראש העיר :אני אמרתי שצריך בעניין הזה לשכון מצד אחד לטובת
האימהות שרצות שיהיה מקום לילדים שלהם מצד שני את טובת התושב שנמצא
עומר רצון ,חבר מועצה :ולתת (לא ברור)
איתן תם ,חבר מועצה :שלום הוגשה בהקשר לפני  7ימים לא יכול להיות שיעברו יותר מ15
יום ולא תתכנס למנהל כתכנון ובנייה ולא (מדברים יחד) אני מבקש (מדברים יחד) מה
שאני מבקש שאולי (לא ברור) כבר השבוע שאולי תצא משם החלטה שתעזור לתושבים
ולתת החלטה עוד לפני פתיחת שנת הלימודים שלפחות תהיה מענה מינימאלי שהעירייה
צריכה לתת והיא תסייע כמה שהיא יכולה בהתאם לכל הנורמות שאמרת אני מקבל את זה
אבל בואו נעשה ,אנחנו יום שני היום הבקשה שלא הוגשה (מדברים יחד)
עומר רצון ,חבר מועצה :אני מציע וחולק על חברי (מדברים יחד) אני אומר לכם שהקרבות
שיהיו פה יועצים משפטים כבר מתפרנסים יפה מהשיח הזה אני אומר לך יועצים של
השכונות הקיימות יועצים של התושבים החדשים,
(מדברים יחד)
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עומר רצון ,חבר מועצה :שהרשות תיתן מענה לשאר הדברים כי למה התושבים יפנו לוועדת
ערר וועדת ערר תעצור דרך אגב כל מה שהובא לוועדה מקומית היה תחת כבר וועדת ערר
והיה תחת הגבלה של עשרה ילדים כל מי שבא לוועדה מקומית וחלקה יכולים להמשיך את
התהליכים האלה וחלקם לדעתי נחושים להמשיך ואז תושבים סתם מסתכסכים עורכי דין
מרוויחים,
שלום בן משה ,ראש העיר :אגב יש בזה משהו,
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :דקה קודם כל מה שאמר עומר הוא צודק אבל תקשיבו קודם כל
צריך לזכור( ,מדברים יחד) איתן איתן ,איתן ,אתם מפריעים לי סליחה ,עומר בקשה80 .
אחוז מהפתרונות מדינת ישראל מעונות יום הם במגזר הפרטי בואו ונשאל את עצמנו
המדינה ברשות לא יכולה לעשות את זה בשום פנים ואופן וכמה שהיא תעשה תמיד יהיה
מה שכן אנחנו החלטנו החלטה ברמה העקרונית לקחת שטחים ציבוריים באזור המנהלת
שלנו שם ולתת אותם לחברה הכלכלית שתעשה סוג של פעילות יזמות כזאת או שתעשה
פעולה שתבנה ותזכיר אותו דבר כן אבל אני כבר אומר לכם כמה שלא נעשה זה לא יפתור
את ה ,זה יכול להקטין את העניין זה לא יפתור את העניין עדיין בסקטור הפרטי בבתים
הפרטים תחת הגבלות שדיברתי עליהם ותחת התניות זה דבר נכון והוא קיים בכל הארץ
בכל מקום בארץ,
איתן תם ,חבר מועצה :אבל אני רק רוצה תאריך לישיבה לא יכול להיות שאני כחבר מועצה
או (לא ברור) לא מקבל תאריכים לישיבה כשמגישים בקשה (לא ברור)
פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :אז אני רוצה לחזור עוד פעם בעניין הזה למיטב זכרוני צריך
לכנס לא נקבע מועד בחקיקה עד כמה שאני זוכרת ולכן אני אומרת שזה צריך להיות תוך
זמן סביר זה דבר אחד ,דבר שני שקטעת אותי ולא הצלחתי להשלים קודם ,לא קרה כלום,
זה בסדר הזימון עצמו צריך לצאת ברגיל ובסדר עבודה רגיל שבעה ימים לפני הישיבה שבעה
ימי לוח בהבדל ממועצת העירייה שזה הסדר אחר בגלל זה אני אומרת אוקי אלא אם כן
תחליטו כולכם שאתם מסתפקים בפחות אוקי,
איתן תם ,חבר מועצה :עכשיו במעמד זה?
פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :כי יש מעט חברים עכשיו לפי מה שאני רואה (לא ברור)
(מדברים יחד)
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רזיאל אחרק ,חבר מועצה :אם המחוקק נתן לחבר מועצה תוך שבוע להגיש את הבקשה זה
אומר שזה דחוף וזה אומר ניתן עוד שבוע וניכנס למועצה תרגיע,
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :עוזי דקה אני בנסיבות האלה ,סליחה אלכס .אני בנסיבות האלה
מוכן לקיים את הפגישה ביום חמישי הקרוב אם אתם תסכימו לעניין הזה נעשה מה שנקרא
כינוס לפנים משורת הדין עוד לפני פתיחת שנת הלימודים יש למישהו התנגדות לעניין הזה?
משתתף בדיון :לא כולם מסכימים,
שלום בן משה ,ראש העיר :אוקי,
עומר רצון ,חבר מועצה :כולם מסכימים השאלה אם הוועדה תהיה רשאית לקבל החלטות,
(מדברים יחד)
פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :לפי מה שאני זוכרת יש אפשרות או להחזיר לוועדת משנה
או להחליט לדון כשמקבלים החלטה זו החלטה מקורית בכל מקרה אני שוב אומרת כשאתה
גם אמרת אני חוזרת על זה זה כפוף לזכות להגיש ערר ע"י המתנגדים ובכל מקרה החלטה
כזו יש בה תנאים שצריך למלא אותה וזה לוקח זמן עד שמוציאים היתר בכל מקרה,
שלום בן משה ,ראש העיר :דקה דקה הערה של פרומה אתם לא שמעתם ,הערה של פרומה
היא חשובה אנחנו יכולים אהה אלכס
עומר רצון ,חבר מועצה :שלום אולי ביום חמישי
שלום בן משה ,ראש העיר( :מדברים יחד) אלכס אלכס( ,מדברים יחד) דקה דקה,
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :אני רוצה לעשות לכם תיאום ציפיות דרך אגב( ,,מדברים יחד)
אלכס אני לא יכול להתמודד איתכם,
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :אוקי.
שלום בן משה ,ראש העיר :אני רוצה לעשות לכם תיאום ציפיות אנחנו יכולים לדון ,ביום
חמישי הקרוב רק מאותם בקשות שעברו את התהליך החוקי זאת אומרת,
עומר רצון ,חבר מועצה :אז כולם יבואו לפה,
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :רגע רגע רגע שמעתי ,ודבר שני תזכרו שגם אם וועדת המליאה
מחליטה החלטה מסוימת יש זכות ערר על החלטה שלהם לא רק במשנה אני מקווה רק שזה
לא יקרה אבל אנחנו נעשה את הפגישה ב,
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פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :ועוד דבר שיהיה ברור החלטה זה לא ההיתר עצמו זה
החלטה בתנאים כדי למלא אותה זה לוקח זמן ורק אז תינתן ההיתר ובכל מקרה היא כפופה
לזכות ערר,
שלום בן משה ,ראש העיר :אוקי בסדר גמור .אמרתי .אהה רצית לומר משהו גברתי?
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :כן אני רציתי לומר זה סיטואציה מאוד לא נוחה כי בעיני
המליאה מליאת הוועדה צריכה לדון על המדיניות ועל הקריטריונים ולבוא ולהגיד באמת
את מה שהתחלת בהתחלה המליאה צריכה לבוא ולומר אהה איפה אנחנו מוכנים לפתוח
גנים עד כמה הילדים ולקבוע את המדיניות זה מה שצריכה להיות המליאה עכשיו מה
שאנחנו הולכים לעשות,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :סיגל את לא יושב ראש אגף החינוך,
שלום בן משה ,ראש העיר :רגע רגע,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :ואז,
(מדברים יחד)
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :ואז מה שיקרה בישיבת מליאה הבאה יצא שאנחנו דנים
בנושא אחד פרטני (לא ברור) אחד( ,מדברים יחד) רגע רגע שנייה,
שלום בן משה ,ראש העיר :איתן תן לה לסיים,
עומר רצון ,חבר מועצה( :לא ברור) היא לא יושבת ראש אגף החינוך,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :לא אתה ביקשת לדעת מה הקשר,
(מדברים יחד)
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :זה בדיוק מה שאני אומרת שמליאת וועדה צריכה לשבת
ולבחון מה עיר יכולה ואיך להכיל את כל הגנים ואת כל הצרכים של התושבים זה התפקיד
של המליאה באופן כללי עכשיו בעיריית תל אביב נתקלו באותו סיפור והם עשו שינוי הם
עשו שינוי בחוקי העירייה יש לי אפילו את כל העבודה אני הלכתי ללמוד את זה יש לי את כל
החומר של עיריית תל אביב איך הם עשו את כל השינוי בחוקי העזר על מנת לתת את המענה
שגם בבתים משותפים לא רק פרטים יוכלו לתת מענה לגני ילדים וכן הלאה,
עומר רצון ,חבר מועצה :אז מה (לא ברור)
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :אני לא אמרתי שלא,
עומר רצון ,חבר מועצה :אהה בסדר,
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סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :אני לא ממש לא מתנגדת מה שאני באה ואומרת שבעיני
הדיון צריך להיות הרבה יותר רחב ולא דיון (מדברים יחד) אני אגיד לכם למה כי לאותו
דיון גם יגיעו אני יודעת כי אותו דיון יגיעו גנים אחרים והמתנגדים יגיעו שהגיעו כבר לבית
משפט אז הבעיה היא אחרי אותה (מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :סיגל אין סתירה בין הדברים מליאת הועדה יכולה לדון גם
בנושאים פרטים,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :נכון נכון,
שלום בן משה ,ראש העיר :שנדונו בוועדת משנה ועולים אליה לא רק ברמה של מדינה,
סיגל שיינמן ,ראש העיר :חד משמעית אני יודעת.
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :שלום הנושא הזה של ה ,אני לא רוצה להרחיב את זה אני אגיד
את זה בכמה משפטים הנושא הזה של המעונות יום זה לא רעם ביום בהיר,
עומר רצון ,חבר מועצה :גם צהרונים רזי זה הדיון הבא,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :הדיון הבא,
עומר רצון ,חבר מועצה :גם אגף החינוך,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :בדיוק כמו הצהרונים זה לא משהו שאנחנו לא ידענו אנחנו
קולטים ארבעת אלפים תושבים,
עוזיאל אשואל ,חבר מועצה :אגב למה המנהלת לא חשבה על כך אני לא מבין ,מרכז מנהלת,
עומר רצון ,חבר מועצה :לא לא זה פוליטית ,עוזי זה פוליטית מה שאתה עושה עכשיו,
עוזיאל אשואל ,חבר מועצה :מי שאחראי
עומר רצון ,חבר מועצה :זה פוליטי,
עוזיאל אשואל ,חבר מועצה :לא לא ,מי שאחראי על האכלוס הוא יודע כמה,
עומר רצון ,חבר מועצה :עוזי,
עוזיאל אשואל ,חבר מועצה :אנחנו אין לנו פרטים כמה תושבים עומדים להגיע ,וכמה מספר
נפשות ,הם היו אמורים,
עומר רצון ,חבר מועצה :עוזי עוזי,
עוזיאל אשואל ,חבר מועצה :לתת את הפרטים לראש העיר למנכל,
עומר רצון ,חבר מועצה :זה בית ספר (לא ברור)
שלום בן משה ,ראש העיר :למה אתה מפריע לו באמצע הדיבור?
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :אני רק רוצה לסיים  2משפטים אני לא ,שלמה,
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שלמה שילה ,ראש העיר :בקשה כן,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :עכשיו מה מה ש ,אנחנו חברי מועצה אנחנו לא אנשים שמקבלים
פה משכורות יושבים כל היום וצריכים לצפות את האירועים האלה בשביל זה אנחנו
משלמים לגורמים מקצועיים באגף החינוך באגף הנדסה ובכל האגפים למיניהם עכשיו לא
יכול להיות שאנחנו מקבלים כל פעם (לא ברור) של כעס מכל התושבים כאן כאילו אנחנו
חברי המועצה לא בסדר קודם כל אנחנו הולכים בבוקר לעבודה כמו כל אחד מכאן להביא
פרנסה הביתה מקבלים את התושבים ככה בבית לפעמים פה לפעמים שם מקשיבים להם
אבל הגורמים המקצועיים נכשלו צריך להגיד להם חברה,
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :איפה הם נמצאים,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :אלכס אל תפריע לי ,אני לא יכול להיות שאני אקבל מתושב מיל
ואני אצטרך להתייחס אליו במהירות האור אם לא הוא לא יבחר בי אבל כשאני שולח
לפקיד כאן וגם אליך לפעמים אני לא מקבל גם תשובה שבועיים עכשיו זה הזוי כי אני בסך
הכול הנציג שלהם הם שלחו אותי לבדוק להם עכשיו אני לא מוכן לקבל במקום אף אחד
מצידי לעלות לשימוע כאן את כל העובדים שלא תכננו את הגדילה של העיר( ,מדברים יחד)
אבל אני לא מוכן לקבל את הכעס עכשיו אני אגיד לכם עוד משהו תראה עכשיו מה אנחנו
עושים אנחנו בעצם לוקחים תושבים כנגד תושבים יש פה תושב שיש לו בית שבה לגור בבית
פרטי פתאום נופלים עליו שישים ילדים כשאנחנו (לא ברור) יש מבנה ציבור שהיום כבר לא
גנים ממזמן למה לא מוציאים את האנשים משם ונותנים להורים האלה שיהיה להם
פעוטונים אנחנו נשכיר את זה ,יש יש כל מיני מבנה ציבור יש מבנה למשל יש לך במצע דני,
במבצע דני מירב אל תפריעי לי
מירב :אני עוד לא דיברתי,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :אז אוקי מי שמאחורה אני עוד לא הפרעתי לאף אחד ,למשל
במבצע דני שלוש גני ילדים היו שם שלושה גני ילדים שלחתי מכתב לשלמה בסוף באמת
לקחו שתים יש עדיין אחד שהוא משמש למזרונים בשביל הספורט כך את הגן הזה קח
תשמש אותו להורים האלה ואני לא צריך לסכסך תושבים תושבים עכשיו אין לי את כל
מבנה הציבור אין לי רשימה פה אני מציע שלום ממחר בבוקר תגיד למנכל שלך לשלמה
שיזהה את כל מבנה הציבור שאפשר היום לפנות אותם כמו המבנה הזה במצע דני הגן הזה
עומר רצון ,חבר מועצה( :לא ברור) במבנה,
שלום בן משה ,ראש העיר :רבותי,
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רזיאל אחרק ,חבר מועצה :ובלי שום קשר ביום חמישי הקרוב כמו שאתה ביקשת נעשה את
הדיון תקרא לכל הגורם המקצועי פה שזה לא יקרה בשנה הבאה עוד פעם,
שלום בן משה ,ראש העיר :דקה דקה כדי שלא נתעסק כל אחד בבעיטות של אחד על השני
אני רוצה לומר דבר כזה באופן הכי ישיר והכי ברור לגמרי המדינה לא הגדירה ולא תגדיר
אף פעם שנושא מעונות יום זה ברשות באחריות העירייה בשום פנים ואופן אין שום יכולת
לעירייה לתת מענה לכלל הדרישות האלה לכן המדינה והרשויות מאפשרות לאנשים פרטיים
לפתוח מעונות יום כמובן תוך משפחתונים למיניהם יש מאות אלפים של ילדים שנמצאים
ולכן זה לא באחריות של העירייה בכלל מה שאתה אומר לגבי גני ילדים בתי ספר אתה צודק
מאה אחוז אחריות של העירייה לצפות מעונות יום בכלל לא זה לא באחריות של העירייה
נכון,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :גם (לא ברור) זה לא באחריות של העירייה (לא ברור) זה לא
נכון שלום אני לא מקבל את זה,
שלום בן משה ,ראש העיר :תן לי להשלים אתה לא חייב לקבל את זה,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :בסדר לא,
עוזיאל אשואל ,חבר מועצה :וועדת התכנון והבנייה שבאחריות העירייה,
שלום בן משה ,ראש העיר :רגע לא קשור,
עוזיאל אשואל ,חבר מועצה :שמישהו היה צריך (לא ברור) מספרים,
שלום בן משה ,ראש העיר :זה לא קשור,
עוזיאל אשואל ,חבר מועצה :זה קשור,
שלום בן משה ,ראש העיר :עוזי,
עוזיאל אשואל ,חבר מועצה :יושבים אנשים במנהלת היה להם צפי כמה אנשים היו אמורים
להגיע,
שלום בן משה ,ראש העיר :עוזי,
עוזיאל אשואל ,חבר מועצה :לא מגיעים אנשים בני שבעים,
שלום בן משה ,ראש העיר :עוזי,
עוזיאל אשואל ,חבר מועצה :מגיעים זוגות צעירים,
שלום בן משה ,ראש העיר :אבל,
עוזיאל אשואל ,חבר מועצה :היה צריך להיערך בוועדה מקומית עם קריטריונים,
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שלום בן משה ,ראש העיר :עוזי,
עוזיאל אשואל ,חבר מועצה :לקחת תבחינים לבנות תבחינים ברורים,
שלום בן משה ,ראש העיר :אני מציע,
עוזיאל אשואל ,חבר מועצה :חצי שנה קודם,
שלום בן משה ,ראש העיר :דקה עצור,
עומר רצון ,חבר מועצה :מחיר למשתכן,
שלום בן משה ,ראש העיר :אני מציע דקה עצור אני מציע כדי שיהיה לנו אחר כך מה לדון
בישיבה הבאה אנחנו בואו נשיר לישיבה הבאה סליחה סליחה דקה רגע רגע,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :הם צריכים לחייב,
שלום בן משה ,ראש העיר :רגע רגע,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :זה מה שהמליאה צריכה לבוא ולומר,
שלום בן משה ,ראש העיר :רגע.
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :גנים,
(מדברים יחד)
עומר רצון ,חבר מועצה :תכף נגיע עם שבירו (לא ברור) נזכרו ב  2015לעשות דיור למשתכן
ואז רוצים שדירה תעלה מיליון מאה איך הגיוני אני לא יודע,
שלום בן משה ,ראש העיר :רגע רגע ,סליחה,
עומר רצון ,חבר מועצה :בעיה.
שלום בן משה ,ראש העיר :עכשיו הנושא הזה הסתיים אבל כיוון שפה יש קהל גדול של (לא
ברור) עו"ד מירב יש לך הזכות התגובה קצרה אבל .בקשה,
עו"ד מירב ,תושבת :אני אשתדל ,קודם כל אנחנו,
שלום בן משה ,ראש העיר :לא תגובה התייחסות,
עו"ד מירב ,תושבת :כן התייחסות והשלמה של כמה דברים אנחנו הגשנו בקשה לאישור
לשימוש חורג בבית ברחוב איילון,
שלום בן משה ,ראש העיר :לא אל תתעסקי ב (לא ברור)
משתתף בדיון :לא בנושא הפרטי,
עו"ד מירב ,תושבת :בסדר.
שלום בן משה ,ראש העיר :לא פרטי,
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עו"ד מירב ,תושבת :בקשר באיזשהו רחוב קודם כל יש אצלי איזשהו הבדל בין ההחלטה
הגורפת הזאת שנקראת פעוטונים יש פעוטונים שנפתחו בצורה מאוד מסוימת אחד זה
לדרישת התושבים שבאמת יש אכלוס מאוד גדול של התושבים וחייבים למצוא להם
פתרונות אני לא יו דעת מי החייב אבל אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו כשכל האוכלוסייה
תישאר חצי מהאוכלוסייה תישאר בבית או שנוציא אותם לראש העין אני בכל אופן
כתושבת מאוד לא אוהבת את האג'נדה הזאת שתיים יש פעוטונים שנפתחו במטרה מסוימת
חינוכית מסוימת ששום מעון של (לא ברור) נעמת וכל היתר לא נותנים לזה מענה ואלה
תמיד יי שארו פעוטונים פרטים אף אחד לא ייתן לזה מענה בצורה אחרת ככל שאנחנו עולים
ברמה שלנו האינטלקטואלית אנחנו גם דורשים את הדה-בסט לילדים שלנו אנחנו רוצים
לתת להם את כל ה ,מה שאנחנו יכולים לשחק יותר יפה וללמוד יותר טוב ולעשות את כל
מה שאפשר יותר ויותר ממה שאנחנו קיבלנו עכשיו גם לאלה יש דרישה אבל לא של 25
ילדים וגם אם אני בכלל לא מתייחסת ל 25ילדים ואני לא מתייחסת להכול אנשים (לא
ברור) אין לנו מקום לילדים בראשון לספטמבר זה קשה מאוד,
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :רבותי תודה רבה לכם ,התושבים היקרים אתם יכולים ללכת
שיהיה לכם כל טוב ,מי שרוצה ללכת כן,
עוזיאל אשואל ,חבר מועצה :אתם לא חייבים אתם יכולים להישאר,
עדי אביני ,חבר מועצה :אדוני ראש העיר קצת מוזר שאנחנו לא מקיימים דיון על (לא ברור)
ובזבזנו שעה שלמה אז בואו נדון בזה ונגמור את הסיפור,
שלום בן משה ,ראש העיר :דנים ביום חמישי .כן,
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :רגע רגע,
עומר רצון ,חבר מועצה :רגע ראש העיר (לא ברור) יכול להיות שהוא לא מסכים,
שלום בן משה ,ראש העיר :קודם כל שבי בקשה שבי סליחה לא הבנתי מה אתם רוצים
בנושא שבירו,
עומר רצון ,חבר מועצה :הייתה התייחסות (לא ברור) תושבים (לא ברור)
שלום בן משה ,ראש העיר :אני אתייחס לזה,
עומר רצון ,חבר מועצה :אבל לא נפתח בדיון,
שלום בן משה ,ראש העיר :לא לא ,דקה,
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עומר רצון ,חבר מועצה :לא נפתח לדיון ראש העיר,
שלום בן משה ,ראש העיר :אני אתייחס לזה ברמה הכללית והמערכתית תקשיבו ,אחרי
שתשמעי אותי לא תצטרכי לדבר תקשיבי החברות שזכו שזוכות במזכרים במחיר למשתכן
הם זוכות במסגרת מכרזים של משרד השיכון אחד ,משרד השיכון הוא מאשר והוא קובע
את התוכנית של הבנייה למינה ומהרגע שחברה מסוימת זוכה במכרז אין יכולת מבחינה
חוקית למי שזכה לעשות שינוי של התוכנית הזאת ,עכשיו אחר כך כשהוא מגיע לוועדה
וועדת משנה תכנון ובנייה אז מציג את התוכנית היותר מפורטת וכולה וכולה,
פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :תכנית בינוי,
שלום בן משה ,ראש העיר :זה אחד .שתיים יש פה בהחלט סוג של קונפליקט בין מה
שהתכוון המחוקק כאשר הוא קבע שמחיר למשתכן יהיה מחיר קטן ככל האפשר כדי
לאפשר לתושבים שיש להם זכאות בדרך כלל זה כאלה מי שזכאי למחיר למשתכן אז מצבו
כזה או אחר ואז רצוי שהדירות תהיינה יותר זולות לכן גם המדינה גם נותנת לקבלנים את
הקרקע כמעט במחיר אפס ,זה לא אפס אבל מחיר נמוך כדי שהמצב כדי שתהיה הצדקה
כלכלית לחברה ללכת למכרז הזה ואכן חברה זכתה והלכה לעניין הזה עכשיו בתוכנית
שאושרה על ידי משרד השיכון התוכנית היא מדברת על זכויות שיש לקבלן לפי מטרים לא
כמה חדרים וכמה דירות אלה על פי מטרים ,אני אתן לכם דוגמא על תקן אבסורד חברה
מסוימת לא אזכיר את שמה כרגע היא זכתה ב  136יחידות דיור והיא ישבה פה לפני חצי
שנה,
עוזיאל אשואל ,חבר מועצה :דיור או מטרים?
שלום בן משה ,ראש העיר 135 :יחידות דירות סליחה ,בדירות שהציג הקבלן היו דירות
קצת ארבע חדרים וחמישה חדרים ושישה חדרים והדירות עצמם דירות גדולות מאה
עשרים מאה שלושים מטרים וכולה וכולה שאלתי את בעל החברה מנכל החברה למה אתה
לא מבקש עכשיו מאיתנו שניתן לך אפשרות לבנות דירות יותר קטנות אמר לי זה לא
משתלם לי אני מצידי צריך לראות כל החמש למצות את כל זכויות הבנייה שלי עם דירות
גדולות כי כל פעם שיש דירה נוספת גדולה יותר זה עוד ממד וזה עוד מטבח וזה עוד הוצאות
נוספות,
עוזיאל אשואל ,חבר מועצה :הוא היה צריך להיות ראש העיר שלנו,
שלום בן משה ,ראש העיר :בקשה?
עוזיאל אשואל ,חבר מועצה :הוא היה צריך להיות ראש העיר פה,
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עומר רצון ,חבר מועצה :למה ביקשת (לא ברור)
עוזיאל אשואל ,חבר מועצה :הוא מבין ככל שאתה מגדיל פה דירות אתה פשוט לא פתרת
את בעיות התשתיות או תחבורה,
שלום בן משה ,ראש העיר :רגע רגע תן לי,
עוזיאל אשואל ,חבר מועצה :המדינה לקחה אותנו כקורבן במרכז הארץ להביא דירות ללא
תשתיות,
שלום בן משה ,ראש העיר :אבל למה אתה לא נותן לי להשלים למה אתה מפריע לי באמצע
הדיבור? למה? אתה לא יכול להפריע אין לך מחסומים,
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :עכשיו דקה יש דילמה מובנת ,כדי לחייב קבלן כזה שזכה במכרז
השיכון ,אין דרך לחייב אותו ,כדי לחייב אותו צריך לבוא איתו לסוג של משא ומתלן כדי
שהוא יסכים שאם  40יחידות דיור עכשיו הוא קיבל הוא ואתה רוצה שלא תהינה ארבע
מאות יחידות דיור אהה ארבעים יחידות דיור אלה מאה הוא זכה בחמש מאות יחידות דיור,
משתתף בדיון :חמש מאות ארבעים,
שלום בן משה ,ראש העיר :אני יודע אני בכוונה לא צריך להגיד שזה שבירו אני מכיר גם את
המספר המדויק כדי שהוא יסכים להגדיל את הדירות של ארבע חדרים הוא צריך סוג של
משא ומתן איתו כי בלי זה הוא לא יסכים המשא ומתן,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :הממוצע הוא מאה שישים ואחד מטר ליחידת דיור זה הזוי,
שלום בן משה ,ראש העיר :דקה דקה,
משתתף בדיון :אבל ראש עיר אני רוצה לדייק את המילים שלך אם אפשר?
שלום בן משה ,ראש העיר :אני אתן לך תדייקי אחר כך אני לא רוצה להתייחס לשבירו
עכשיו ,שבירו זה משל ,דקה דקה באמת אל,
משתתף בדיון :אנחנו לקוחות שבויים של שבירו עכשיו.
שלום בן משה ,ראש העיר :דקה רק שנייה ולכן צריך להגיע איתו לסוג של הבנה והסכמה
בלי זה הוא לא חייב יש לו תוכנית עם תב"ע היא (לא ברור) לבנות לא שואל אף אחד,
עומר רצון ,חבר מועצה :אבל העמידו אותך במציאות בעייתית ראש העיר?
שלום בן משה ,ראש העיר :נכון נכון נכון,
עומר רצון ,חבר מועצה :זה נראה לי הצוללת שתיים עכשיו,
שלום בן משה ,ראש העיר :לא לא דקה,
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עומר רצון ,חבר מועצה :מה לא לא אתה לוקח על טאבה של מאתים עשרים כמו שרזי
אומר שנות התשעים מאה שישים מטר ליחידת דיור תגידו מה הפעלתם את הקבלים על
איזה קופי ואז אתה אומר לו היום אני רוצה דיור למשתכן זוגות צעירים זוגות צעירים
אתה מכפיל פה דירות גם אם תוסיף פה דירות ואתה צודק כי אין לך זה המצב הנתון שאתה
נמצא,
שלום בן משה ,ראש העיר :הדילמה,
עומר רצון ,חבר מועצה :מצד שני העומס אז שיוריד מבנה (לא ברור)
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :רגע עומר רק שנייה,
עוזיאל אשואל ,חבר מועצה :במקום (לא ברור) שיהיה איזה איזון,
שלום בן משה ,ראש העיר :רגע,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :הוויכוח שלנו הוא משהו נכון הוא לא שייך למה שאת
אומרת הויכוח הוא נכון לחלוטין.
משתתף בדיון :את לא שומעת אותי .אפשר שנייה דקה?
שלום בן משה ,ראש העיר :את מוכנה לשבת שנייה אחת בקשה? הדילמה היא שאם אתה
רוצה להקטין את הדירות לגודל שלהם אתה צריך להגדיל בתוך זכויות בנייה של הקבלן
יותר דירות ,והשאלה עכשיו שאתה שואל את עצמך גם ככה יש לנו מספיק דירות קיבלנו
אלינו בתחילת הדרך Aו Bשמונת אלפים וחמש מאות יחידות דיור שאושרו בזמנו כבר
באלפיים ועשר ,אנחנו אגב מתמודדים היום חוץ מאי שהתחלנו להתמודד עכשיו מתמודדים
כרגע עם מציאות שקיבלנו אז שואלים אותי אם זה היה על שולחננו עכשיו  Bבחיים לא
היינו מסכימים על התכנון הזה אני מדבר על  Bמכיוון שיש שם צפיפות עצומה  Aמצבו יותר
טוב .אגב כשהתחלנו להיכנס לעובי הקורה בסוגיה הזאת אני יכול לומר לכם שאני דרשתי
ממשרד השיכון לבטל ב Bשלוש מאות יחידות דיור שכבר אושרו שנמצאות כרגע מזרחית
לתדהר ואלף יחידות דיור ב.F
משתתף בדיון :אז אתה מבין שכל הישג הזה,
שלום בן משה ,ראש העיר :דקה דקה,
משתתף בדיון :אין לנו מקום (לא ברור)
שלום בן משה ,ראש העיר :דקה רגע,
(מדברים יחד)
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שלום בן משה ,ראש העיר :ולכן השאלה הזאת היא שאלה חשובה מאוד,
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :לא למה (לא ברור) זה שאלה לגיטימית,
שלום בן משה ,ראש העיר :אלכס אלכס,
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :לא כל פעם אתה מדליק אותי כמו שאתה רוצה
שלום בן משה ,ראש העיר :היכולת להשפיע עכשיו
עומר רצון ,חבר מועצה :זה עובר פוליטיקה (לא ברור) מה שהיה פעם,
שלום בן משה ,ראש העיר :היכולת להשפיע על (לא ברור) הדירות עכשיו הוא יכול להיות
על דירות שעדיין לא שווקו והקבלים כבר זכו בהם יש יכולת כזאת,
עומר רצון ,חבר מועצה :אבל שלום יש פה משהו מעוות קבלן זכה בשמונה עשרה יחידות
דיור המשמעות שהוא זכה בשמונה עשרה יחידות דיור הוא יודע שוועדה מקומית בעיריית
ראש העין תספר סיפור שזה כאילו לזוגות הצעירים של ראש העין שבסופו של יום אם הוא
זכה בשמונה עשרה הוא פתאום מקבל יכול להגיע למצב של עשרים ושש דירות ,עשרים ושש
דירות אם היה יוצא מכרז מראש יכול להיות שהתנאים היו שונים באין איזה כדאיות אני
לא רואה ,ואני מבין את חברי חנוך דרך אגב למה הוא אומר לי עומר תקשיב כל פעם הוא
משגע אותי מחיר למשתכן עכשיו אני קראתי אמרתי די מספיק לי עם חנוך גם ככה יש לי
איתו לפעמים אי הבנות הלכתי קראתי המדינה מעוותת מציאות ויוצרת מציאות מעוותת
כמה פעמים עכשיו אם המדינה רוצה זה לא בסמכות בכלל של ראשות עיר מה אתם שמים
לי את זה בוועדה מקומית? זה יועצים משפטים גופי תכנון לא יתכן שזכיתי בשמונה עשרה
יחידות דיור בתוצאה הסופית אני יוצא עם עשרים ושש אולי עשרים ושמונה דירות חברה
זה מעוות מצד שני מה אומרים הדיירים שזוכים אני רוצה דירה במיליון חמישים מיליון
מאה זה מה שאני יכול לעמוד תביא לי במיליון שלוש מאות אני כבר לא מסוגל תביא לי
במיליון מאתים אני גם לא יכול,
עוזיאל אשואל ,חבר מועצה :מה שעומר אומר שהאינטרס עם (לא ברור) וכחלון הוא נוגד
לאינטרס שלנו,
משתתף בדיון :יכול להיות,
עוזיאל אשואל ,חבר מועצה :הוא טוב אינטרס לחברות הבנייה ,של רמי של ממשלה של ביבי
של כחלון זה נוגד ניגוד מוחלט,
שלום בן משה ,ראש העיר :לא,

31

פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין מס'  80/13מיום 28/8/2017

עוזיאל אשואל ,חבר מועצה :עד כדי מצוקת העיר העתיד של ראש העין פה אתה צריך (לא
ברור)
שלום בן משה ,ראש העיר :עוזי עוזי קודם כל אתה צודק אבל אני אגיד לך מה אתה לא
מדייק המדינה
עומר רצון ,חבר מועצה :השאלה מה האינטרסים של (לא ברור)
שלום בן משה ,ראש העיר :דקה דקה דקה אני אגיד עוד משפט בזה אסיים דקה ,המדינה
רוצה מחיר למשתכן עכשיו המדינה תוצאה ממחיר למשתכן היא מפסידה,
עוזיאל אשואל ,חבר מועצה :היא לא מפסידה כלום ,
שלום בן משה ,ראש העיר :תן לי שנייה,
עוזיאל אשואל ,חבר מועצה( :לא ברור) על חשבון אגף של ראש העין,
שלום בן משה ,ראש העיר :תן לי שנייה דקה רגע עזוב את ראש העין,
עוזיאל אשואל ,חבר מועצה :אבל אנחנו מדברים על ראש העין,
שלום בן משה ,ראש העיר :רגע רגע רגע ,המדינה נותנת לקבלנים קרקע שלפני זה היא
גבתה מהם המון כסף והיא לא גובה את זה למה היא אומרת כדי שהקבלן יוכל לעשות
חישוב כלכלי אז היא מוותרת לו על חלק נכבד ממחיר הקרקע כי זה המקום היחידי שמדינה
יכולה להתערב ,היא לא יכולה להתערב במחיר של הפיתוח היא לא יכולה להתערב במחיר
של כמה הוא מרוויח כסף והיא לא יכולה להתערב במחיר של המכירה היא יכולה להיטיב
רק במחיר הדירה ולכן המדינה כן עושה מהלך כזה אלה מה,
עוזיאל אשואל ,חבר מועצה :אם המדינה הייתה רוצה לעזור לראש העין הייתה אומרת
אוקי אנחנו משאירים את זה באותו (לא ברור) של גודל של הדירות ואנחנו מחליטים דוגמא
שהקבלן של הדירות האלה יעלו במחיר איקס או חלק מהדירות חלק מהמתחם של הדירות
הולך דוגמא למסחר כי בעתיד ייקחו ארנונה בסוף זה ייקח מהתושבים הם עושים ניגוד
עניינים גם מצד אחד מחיר למשתכן גם בשתי מיליון גם מאה שישים הרי זה לא ילך מי
בסוף צריך לבוא לפתור את הבעיה שתמיד לרעתנו הועדה המקומית פה אנחנו נמצאים כדי
להגיד למדינה עד פה.
שלום בן משה ,ראש העיר :אוקי מה רצית להגיד בקשה ואחר כך אתה ובזה נסיים .בקשה,
מוריה ,תושבת :אני רציתי להגיד על מחיר למשתכן באמת אני ספציפית באמת מה שבירו
עבד,
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שלום בן משה ,ראש העיר :מה שמך?
מוריה ,תושבת :אני מוריה,
שלום בן משה ,ראש העיר :מוריה.
מוריה ,תושבת  :כן .רוצים לגור בקרית אונו הרבה זוגות צעירים,
שלום בן משה ,ראש העיר :קריית אונו?
מוריה ,תושבת  :אנחנו מקרית אונו אנחנו רוצים לגור בראש העין הרבה זוגות צעירים גם
חברים שלי הרבה זוגות צעירים איכותיים מהאזור רוצים לעבור לראש העין ,עכשיו אני
הייתי פה בשעה האחרונה ראיתי מחסור בגן ילדים אין מענה עכשיו מה שאני רואה שכל
הב תים של מחיר למשתכן רוצים להוסיף יחידות דיור לא שיש לי בעיה עם זה ,הבעיה שלנו
והדגש שאתם עכשיו בזמן האמת אתם המקבלים של ההחלטות של מה שישאלו אתכם כל
אחד מכם מה איפה אתם הייתם כששאלו אתכם מה הצפי על הגידול איפה מה יהיה איפה
אתם הייתם ואתם ישבתם ואתם אישרתם ואיזה מענה נתתם (לא ברור)
עוזיאל אשואל ,חבר מועצה :תשאלו את המנהלת אגב,
מוריה ,תושבת :לגינות לחניות לשבילים לגני ילדים לבתי ספר
(מדברים יחד)
מוריה ,תושבת :שנייה שנייה רגע שנייה עכשיו אם מוסיפים עוד יחידות דיור לא שיש לי
בעיה עם זה אנחנו חייבים לדאוג לכל שאר ה (לא ברור) עכשיו מה למה התחיל כל הסיפור
הזה זה באמת שיש דירות גם בשני מיליון עכשיו החברה הצעירים התלוננו איך יכול להיות
שנותנים לי לקנות דירה בשני מיליון שאמרו באו אפשר (לא ברור) לשנות את המתווה,
אנחנו דיברנו גם עם משרד השיכון והבינוי גם עם כחלון הנציגים של כחלון הוא אומר
שהועדה המקומית (מדברים יחד) האמת היא הוא אחלה גבר (מדברים יחד) הוא קשוב ויש
לו מטרות ויש לו יעדים והוא באמת לטובת הצעירים והוא הולך על זה ככה ,הוא אמר
תקשיבו אנחנו עכשיו נכנסים גם אנחנו רוצים (מדברים יחד) מה אנחנו רוצים לדעת בדיוק
מה קורה שהפרויקט הזה ילך הכי הכי טוב עכשיו אין בעיה שיוסיף יחידות דיור לא עשרות
ומאות שאנחנו אחר כך נהיה (מדברים יחד) משרד השיכון ובינוי והאוצר אמרו שהועדה
המקומית לכן אנחנו (לא ברור) פה (מדברים יחד) הועדה מקומית מאשרת תוספת ומאשרת
את המתווה,
עוזיאל אשואל ,חבר מועצה :והם צודקים,
מוריה ,תושבת :ואם זה לא נכון,
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עוזיאל אשואל ,חבר מועצה :הם צודקים,
עומר רצון ,חבר מועצה :תאמין לי כחלון הוא תותח עשה אקזיט על המדינה,
מוריה ,תושבת :רגע עומר אתה טוען שהוא טועה?
עומר רצון ,חבר מועצה :אני לא טוען (לא ברור)
שלום בן משה ,ראש העיר :סליחה סליחה,
משתתף בדיון :אהה שלום תן לנו לדבר,
שלום בן משה ,ראש העיר :סליחה,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :עומר עומר,
שלום בן משה ,ראש העיר :תודה רבה שבי בקשה,
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :סליחה סליחה עומר סליחה,
(מדברים יחד)
משתתף בדיון :כבר  25שנה בראש העין (לא ברור) הסיכוי שאני אקנה פה דירה זה כזה
אפסי וזה כזה לא פייר בהגרלה מספר שלושים ,שלושים הגרלות סוף סוף זכיתי בראש העין
שמחתי קפצתי עד שהבנו את הפח הזה של שבירו,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :זה יתוקן זה יתוקן,
משתתף בדיון :של דניה סיבוב וגיא ודורון לוי ועוד קבלנים לא קיימים הדברים האלה למה
אני כתושבת ראש העין  25שנה צריכה לאכול את החרא הזה.
שלום בן משה ,ראש העיר :טוב תודה רבה .אוקי (לא ברור) אחר כך,
עדי אביני ,חבר מועצה :יש פה אנחנו כל הזמן מדברים על זה שצריך לדבר יש פה מצד אחד
(לא ברור) כלפי תושבים הפרויקט הזה אסור לו היה להיות דיור למשתכן ואסור לנו גם
אסור לנו לגרום לזה שכל הדירות בראש העין תהיה  4/3חדרים זו תהיה דחייה לדורות
צריך דירות של חמישה שישה שבעה צריך דירות יוקרה כי אנחנו עיר לכל דבר אנחנו לא
איזה שיכון מעברה אסור היה אנחנו נכנסים למצב ועכשיו בשביל (לא ברור) לתושבים שלנו
אנחנו אנשים שזכו בגלל שיש פה איזה עיוות עכשיו אנחנו עושים איזה ביצוע ,ביצוע זה
בסוף עובד לרעתנו כי אם הוא כמו שנאמר פה לא יהיה מעונות לא יהיה גנים ולא יהיה בתי
ספר,
(מדברים יחד)
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עדי אביני ,חבר מועצה :לא אנחנו לא אומרים לפתור תב"עות של כל המדינה אנחנו שמים
מעט ועוזרים צריכים יותר זוגות צעירים אבל יהיה פה דחייה לדורות אם יהיה לנו דירות
של שלושה או ארבע חדרים בעוד עשר שנים יהיה פה אין סוף של בקשות להרחיב את
הדירות ואנשים יחלקו בתוך שלושה ארבעה חדרים וראש העין תראה ממש סלמס ולכן
אנחנו צריכים לפעול לא להגדיל יחידות דיור אנחנו רואים את כל הפקקים וכל הבלגן שיש
ולרווח כמה שאפשר ולהוסיף כמו שאתה פועל באמת ויותר יש לנו פה אחריות אנחנו לא
יכולים בשביל לדאוג את לכמה ראשי ראש העין בלית ברירה לפצל את עצמנו בצורה אין
סופית.
בן ציון בית אור ,חבר מועצה:אני שלום קצר,
שלום בן משה ,ראש העיר :אתה ואחר כך (לא ברור) בסדר,
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :אני חושב,
שלום בן משה ,ראש העיר :כן ,אהה רבותי סליחה סליחה לא לא סליחה סליחה,
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :מפריעים לי,
(מדברים יחד)
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :רציתי קצר,
שלום בן משה ,ראש העיר :כן בקשה,
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :קודם כל אני מסכים עם עדי,
שלום בן משה ,ראש העיר :כן,
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :קודם כל אני מסכים עם עדי אני (לא ברור) אחד .שתים אני
חושב שההישג של ביטול שש מאות ותשע יחידות ביטול שלוש מאות עשרים יחידות
במגרשים מאה ומאה ואחד במתחם  Bהם הישגים גדולים מאוד והשטחים האלה
מאפשרים עוד בנייה מבנה ציבור וצרכים של תושבים במקום יחידות דיור פנאי וספורט
שעומר נלחם בכיוון הזה וכולה,
עומר רצון ,חבר מועצה :שלוש שנים לוקח לעשות למנהלת איזשהו דבר,
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :אני לא ביקשתי שאתה תדבר,
עומר רצון ,חבר מועצה :כשאמרת עומר,
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :אתה מפריע,
עומר רצון ,חבר מועצה :שלוש שנים לקח (לא ברור)
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בן ציון בית אור ,חבר מועצה :לא ביקשתי חלקתי לך מחמאה ,אז תשתוק.
עומר רצון ,חבר מועצה :מה?
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :חלקתי לך מחמאה אל תפריע לי,
עומר רצון ,חבר מועצה :אהה,
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :עכשיו ,חלקתי לך מחמאה זה
משתתף בדיון :תהיה יפה ותשתוק.
עומר רצון ,חבר מועצה :תתנהג יפה אולי (לא ברור) או (לא ברור)
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :שלח הוא מרגיש שלח כשאני מדבר .עכשיו אני נגד הוספת יש
פה הישגים הפחתת יחידות דיור זה הישג ענק שלך במקרה אישית אני נגד הוספת יחידות
דיור בכל מתחם אחר .זה הכול אני סיימתי,
שלום בן משה ,ראש העיר :בקשה,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :אני הקשבתי פה לכולם אבל אתה יודע אני כל הזמן אמרתי,
קודם כל כל הכבוד לכחלון אני מסכים איתם יכולים לחלוק עליו כן,
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :אתה מ"כולנו" במקרה?
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :כן אני מ"כולנו".
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :איזה מקרה.
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :ויותר מזה כולם מתלוננים שהוא לא הוריד או הוריד עובדתית
הוא עשה מה שאף אחד לא עשה( ,לא ברור) אבל אני רוצה להיכנס עכשיו למה שאמר (לא
ברור) גם אנחנו כל הכבוד לנו שאתה ביטלת שש מאות יחידות דיור,
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :לא לא שש מאות,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :אלף אלפיים יחידות איך הגענו בכלל למצב ש ,איך הגענו בכלל
שהפרויקט של שבירו יוצא עם מאה שישים ואחד ממוצע של דירות איפה אנשי המקצוע,
משתתף בדיון :מטר,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :מטר סליחה מאה שישים ואחד מטר לדיור תגיד אנחנו עכשיו
אנחנו הכנסנו את עצמנו לתוך אותו תהליך איפה הוא היה המהנדס או מי שהיה אמור על
כל השטחים שיוצאים למכרז,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :לא (לא ברור)
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :אל תפריעי לי,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :למה שמו את שבירו,
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רזיאל אחרק ,חבר מועצה :סיגל סיגל,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :כמחיר למשתכן,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :סיגל אבל,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :זאת הבעיה,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :את רוצה לדבר דברי,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :זאת הבעיה,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :סיגל תצעקי בקול תני לדבר ,את יושב ראש אגף החינוך תרבות
אין לך תני לסיים,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :מעניין,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :אבל תני לי לדבר אני לא הפרעתי לך,
שלום בן משה ,ראש העיר :סיגל אני מבקש אל תעני אני אוציא אותך החוצה,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :אני כל הישיבה,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :אבל הוא אומר,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :אני אגיד דברים שלא מתאים לך,
משתתף בדיון :רזי אבל זה מקומם אותה זה בלילה,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :בליבה אז היא הייתה צריכה לעשות את זה קודם ,אני רק אומר
זה עוד פעם תכנון מוקדם אנחנו לא עיר של מכולת אנחנו עיר צריכים כמו עיר רצינית לפני
שמשווקים מגרש לפני שמשווקים מתחם לשבת לראות מה הולך להיות לא להגיע למצב
שזה עוד פעם מגיע לשולחן שלנו ואנחנו עוד פעם צריכים לכבות שריפות ועוד פעם אנחנו
צריכים ,להיות גדולים שביטלנו אלף יחידות דיור ואני אומר לך עוד פעם שלום אתה צריך
לצאת מפה היום ולא לחכות לשבירו הבא לשבת על כל המכרזים שהולכים לצאת למשוך
דגל אדום להגיד אדוני שר השיכון שר הבינוי שר האוצר בואו לכאן אנחנו עוצרים את הכול
אל תעשו למה אני צריך שהילדים האלה לא יגיעו בחיים לדירה אי אפשר ואנחנו מכירים
את זה אנחנו כולנו זוגות צעירים התחלנו איפשהו אז אני אומר עוד פעם קודם כל זה יתוקן
אנחנו לא ניתן לזה לקרות לפחות לא בסמכות שלנו ואני מבקש שלום כמו שאמרתי קודם
אנחנו מצידי שיהיה בישיבה הבאה שישב פה גורם מקצועי יגיד זה הצפי של הגידול של
התושבים ככה צריך מעונות איך פותרים את זה יוצאים למכרז לספקים שיפתחו בבתים
פרטיים שניים כל המגרשים שעומדים לצאת למכרזים לבדוק מי במחיר למשתכן מי יכול
גודל יחידות הדיור לבקש הנה ישיבת מועצה בואו נעשה את זה לשיבה הבאה לא ניתקל בזה
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עוד פעם.
שלום בן משה ,ראש העיר :אני רוצה להזכיר לך דבר אחד שהמכרזים במחיר למשתכן יצאו
על ידי משרד השיכון,
משתתף בדיון :הם לא של מחיר למשתכן מכרז (לא ברור)
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :מכרז (לא ברור) כן.
שלום בן משה ,ראש העיר :לא לא לא לא,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :כן.
שלום בן משה ,ראש העיר :המכרזים עכשיו יצאו במחיר למשתכן יצאו על ידי משרד
השיכון והבעיה העיקרית זה נכון הבעיה העיקרית ששם מדובר שוב כדי למצוא דרך איך
שהקבלן ישתכנע לבוא,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :שלום אבל ביקשתי משהו פשוט בואו ננהל את העתיד שלא ינהל
אותנו מה ש קורה עכשיו כל הזמן אנחנו מנוהלים על ידי בגים מה שקורה העתיד מנהל
אותנו אנחנו (לא ברור) אותנו( ,לא ברור) המכרז הזה לא יוצא עד שיתקן את התב"ע שלו,
שלום בן משה ,ראש העיר :לא לא לא דקה,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :אבל שלום יכולנו להביא את זה פה לוועדה לתקן את התב"ע,
שלום בן משה ,ראש העיר :זה לא ככה דקה עכשיו אפשר לעשות,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :אבל לפני,
שלום בן משה ,ראש העיר :לא.
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :אבל הוא יוצא למכרז תעצור תגיד לו אתה לא יוצא למכרז או
בתנאי למכרז לקבלן ,אומרים לקבלן אתה הולך לזכות דע לך ששמה לא יהיה לך 530
יחידות דיור ואתה צריך לעשות  750ואנחנו נבטל למשרד השיכון יחידות דיור במקום אחר,
כדי שלא יהיו עוד דירות בראש העין ,אבל רגע שנייה זה אבל רגע זה היה צריך לעשות
מהנדס העיר או לא יודע מישהו,
שלום בן משה ,ראש העיר :עכשיו עכשיו,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :אבל זה היה צריך לפני שיוצא למכרז עכשיו חנוך הולך אליו
מתחנן אליו אולי תפצל לי את זה עוד כמה יחידות לא צריך להגיע למצב הזה,
עומר רצון ,חבר מועצה :לקחת תב"ע ולא החתמת אותנו למדינות החדשה לקחת תב"ע
ישנה שמכירה נגיד  160מטר ליחידת דיור והוצאת אותה למחיר למשתכן אז מה אתה אומר
לקבלן בוא עכשיו תעזור לי? הקבלן (לא ברור)
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שלום בן משה ,ראש העיר :אין תב"ע כזאת של ,160
עומר רצון ,חבר מועצה :מה זה אין? אז אל סמך מה יצא מכרז?
שלום בן משה ,ראש העיר :אין מושג כזה,
חנוך עוז ,חבר מועצה :שלום תן לי להגיד משהו,
שלום בן משה ראש העיר :כן?
חנוך עוז ,חבר מועצה :אני קודם כל שמח שכמה חברים החליטו להביא את הדיון הזה
למועצת העיר אז ככה אפשר לדעת לפעמים מה אנשים חושבים כי בדרך כלל הם לא יודעים
הם רק קוראים את מה שהם אומרים בוועדות לתכנון ובנייה ששמה זה מוקלט והכול אבל
אין לזה זה לא פומבי אנחנו הגענו למצב הזה היום בגלל שאנחנו כבר צועקים הרבה זמן
בו ועדה לתכנון ובנייה שצריך להוסיף יחידות דיור ואנשים לא מבינים נבהלים מהמילה
תוספת יחידות דיור והיום אני שמח שעומר כבר הבין איפה אנחנו,
עומר רצון ,חבר מועצה :אבל עדיין אני נגד,
חנוך עוז ,חבר מועצה :רק שנייה אתה לא יכול להיות נגד,
עומר רצון ,חבר מועצה :נגד תוספת יחידות דיור,
שלום בן משה ,ראש העיר :רגע רגע רגע,
(מדברים יחד)
חנוך עוז ,חבר מועצה :היום עומר הבין ואני חושב שגם רזי הבין בין השורות מה שאני שומע
מהם שאם היינו פועלים אחרת לא היינו מגיעים למצב הזה ראש העין,
עומר רצון ,חבר מועצה :זה מאוד סלקטיבי מה שהוא עשה,
חנוך עוז ,חבר מועצה :רגע גם עדי גם עדי,
שלום בן משה ,ראש העיר :תן לו שיסיים,
עומר רצון ,חבר מועצה :לא (לא ברור) זה לפרוטוקול,
שלום בן משה ,ראש העיר :תן לו שימשיך,
חנוך עוז ,חבר מועצה :אני לא עברתי שום ציטוט שלך ראש העין (לא ברור)
(מדברים יחד)
חנוך עוז ,חבר מועצה :לא לא זה לא מלחמה (לא ברור) הציבור יודע מה עושה בשבילו,
הראש העין
(מדברים יחד)
חנוך עוז ,חבר מועצה :אני שתקתי וכשאני מדבר כולכם מפריעים,
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שלום בן משה ,ראש העיר :נכון,
חנוך עוז ,חבר מועצה :זה הסיפור זאת הישיבה לא להפריע( ,מדברים יחד) ראש העין
התחילה את השיווקים שלה קודם כל לפני זה ראש העין החדשה תוכננה בלי שום קשר
למשתכן בלי שום חלום כזה אף אחד לא חלם שיהיה כזה דבר והיא תוכננה כפי שהיא
תוכננה היא תוכננה כצפוף כי היא מרווח היא תוכננה בלי שום קשר אלינו כבר לפני חמש
עשרה שנה התחלנו את התהליך עכשיו התחילו השיווקים וזכו האנשים ובודדים בני
המקום שהצליחו לרכוש דירות עוד לפני משתכן במה ששווק בדירות שעוד לא נגעו בהם
בודדים בני המקום שהצליחו להשתלב למעלה הגיעה הנושא של המשתכן הצלחנו לעשות
את זה בדניה סיבוב ובגינדי כי שם מתחם  Bאין לנו איסור של תוספת יחידות ב Eוב Aעשו
לתו תכנון שפה צפוף ושם מרווח יותר היום ברגע שהמדינה הוציאה את המכרזים על ואם
היא לא הוציאה אל Aאז זה אותו דבר כל שאר הערים אותו דבר אז מה לראש העין לא
נעשה משתכן יותר אי אפשר אין לנו משהו אחר זה מה שיש לנו עכשיו ברגע שהם הוציאו
את זה על  Eבא הבאג הזה שהוא לא קשור ליזם והוא לא קשור לקבלן וזה (לא ברור) יצא
לו ככה אז זה לא מראש תלוי בו והוא מסדר את זה ,זה הכול מקריות התוכניות כפי שהן,
מה אתה חושב שהוא קובע את התוכניות ,הוא קובע את התב"ע עדי? (מדברים יחד)
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :חנוך מה שאני אמרתי לפי שיוצא השיווק למחיר למשתכן היה
צריך לבוא מישהו לומר לקבלן אדוני זה שהתב"ע מאפשרת  534דע לך כשאתה תזכה אתה
תבוא לוועדה
חנוך עוז ,חבר מועצה :אבל יש (לא ברור) בתב"ע
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :אז משנים תב"ע,
חנוך עוז ,חבר מועצה :אבל תן להסביר,
(מדברים יחד)
חנוך עוז ,חבר מועצה :רזי רזי שמע ,רזי אי אפשר,
שלום בן משה ,ראש העיר :רבותי תתנו לו בקשה להמשיך ,איתן,
חנוך עוז ,חבר מועצה :רזי אתה צודק במקרה אחר שאפשר לעשות את זה במקרה פה אי
אפשר גם אם היו אומרים פה במשרד השיכון תדע לך שאתה מקבל  500אבל אם תזכה אתה
תצטרך להוסיף התב"ע אוסרת למשרד השיכון תב"ע היא מעל משרד השיכון מעל כולם,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :אבל יכולנו להשאיר אותה אצלנו,
חנוך עוז ,חבר מועצה :לא,
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רזיאל אחרק ,חבר מועצה :מה לא?
חנוך עוז ,חבר מועצה :ואז ישבתי עם שלום יצרנו מצב של הליך של לבטל את האיסור הזה
התחלנו אותו אתה לא זוכר איזה לפני חודשים שהצבענו על ביטול האיסור?
רזיאל אחרק ,חבר מועצה:

כן,

חנוך עוז ,חבר מועצה :ביטלנו את האיסור אנחנו בהליך של לבטל אותו .אנחנו נסיים לבטל
אותו ואז יהיה מותר לקבל.
עומר רצון ,חבר מועצה :לא הבנתי מה הוא אומר,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :זה בתב"ע,
עומר רצון ,חבר מועצה :רגע תסביר לי שוב מה אתה אומר?
חנוך עוז ,חבר מועצה :אני אסביר לך,
עומר רצון ,חבר מועצה :רגע רגע,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :משנים את התב"ע,
חנוך עוז ,חבר מועצה :אני אסביר,
שלום בן משה ,ראש העיר :רגע ,רגע זה בוועדה
חנוך עוז ,חבר מועצה :קפצת,
(מדברים יחד)
חנוך עוז ,חבר מועצה :אמרתי התחלנו את התהליך הזה עם שלום ואחר כך הבאנו את זה
לוועדה .ובוועדה אישרנו,
משתתף בדיון :שמה?
עומר רצון ,חבר מועצה :אז איך הם הגיעו ל,
חנוך עוז ,חבר מועצה :רגע רגע שנייה עומר ,יש  543דירות עומר תסתכל עלי  543דירות.
הדירה  543הוא  160מטר.
עומר רצון ,חבר מועצה :אוקי.
חנוך עוז ,חבר מועצה :מה אתה רוצה שנעשה איתה?
עומר רצון ,חבר מועצה :מה אני רוצה?
חנוך עוז ,חבר מועצה :כן? אתה רוצה שנעשה אותה  4חדרים ו 4חדרים עם  8חדרים?
עומר רצון ,חבר מועצה :אתה שואל אותי בכנות?
חנוך עוז ,חבר מועצה :כן.
עומר רצון ,חבר מועצה :זה הבעיה שלי אגב,
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חנוך עוז ,חבר מועצה :אז מה אפשר לעשות?
עומר רצון ,חבר מועצה :אני אגיד לך מה אפשר לעשות זה בדיוק הבעיה שלי הפכנו להיות
משרתים של משרדי ממשלה,
חנוך עוז ,חבר מועצה :תקשיב לי,
עומר רצון ,חבר מועצה :במקום לשרת את התושבים זה בדיוק הבעיה שלי איתך,
חנוך עוז ,חבר מועצה :אתה עכשיו משרת תושבים ,יש (לא ברור)
(מדברים יחד)
חנוך עוז ,חבר מועצה :תענה לי רגע על השאלה אתה עונה פוליטי
עומר רצון ,חבר מועצה :אז אני אומר אני לא פוליטי עינייני,
חנוך עוז ,חבר מועצה :יש  160מטר בדירה  543מה לעשות בה?
עומר רצון ,חבר מועצה :אני אגיד לך.
חנוך עוז ,חבר מועצה :לחלק אותה לשניים?
עומר רצון ,חבר מועצה :לא זה בכלל לא פרויקט של מחיר למשתכן מראש,
(מדברים יחד)
חנוך עוז ,חבר מועצה :יש נתון אבל הילדים האלו זכו אחרי שלושים שנה,
עומר רצון ,חבר מועצה :זה בולשי...
(מדברים יחד)
חנוך עוז ,חבר מועצה :אתה גולש אחר,
עומר רצון ,חבר מועצה :למה?
חנוך עוז ,חבר מועצה :יש נתון ,יש פה ילדה שאחרי שלושים פעם זכתה בסדר?
עומר רצון ,חבר מועצה :כן כן,
(מדברים יחד)
חנוך עוז ,חבר מועצה :תענה לי רגע על השאלה אנחנו לא נשב פה כל הלילה היא במקום 543
הדירה של ה 160מטר מה ניתן לעשות?
עומר רצון ,חבר מועצה :לא אומר אין לך דירה .אני מסתכל לה בעיניים ואומר לה אין לך
דירה ואני בונה דרך חברה (לא ברור)
חנוך עוז ,חבר מועצה :מה יעשו אבל?
עומר רצון ,חבר מועצה :תקשיב אדון חנוך תפסיק להישאר במסגרת,
חנוך עוז ,חבר מועצה :מה יעשו במכרז?
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עומר רצון ,חבר מועצה :אתה לא גורם ממשלתי
חנוך עוז ,חבר מועצה :תקשיב לי,
עומר רצון ,חבר מועצה :צא מהריבוע הממשלתי,
חנוך עוז ,חבר מועצה :מה יעשו במכרז אבל?
עומר רצון ,חבר מועצה :העיר חברה כלכלית ראש העיר,
חנוך עוז ,חבר מועצה :מה יעשו במכרז אבל?
עומר רצון ,חבר מועצה :חברי המועצה (לא ברור) משא ומתן,עם כחלון
חנוך עוז ,חבר מועצה :מה יעשו במכרז תגיד לי אתה משוגע?
עומר רצון ,חבר מועצה :ועם משרד השיכון וימצאו פתרונות לילדים האלה לזוגות צעירים,
חנוך עוז ,חבר מועצה :מה יעשו במכרז אבל?
עומר רצון ,חבר מועצה :גם אני זוג צעיר,
חנוך עוז ,חבר מועצה :מה יעשו במכרז?
עומר רצון ,חבר מועצה :זה מה כל זה ממשלתי,
חנוך עוז ,חבר מועצה :מה יעשו במכרז,
עומר רצון ,חבר מועצה :פה לא מייצגים את הממשלה,
חנוך עוז ,חבר מועצה :תגיד לי מה יעשו במכרז,
(מדברים יחד)
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :המדינה עשתה טעות,
חנוך עוז ,חבר מועצה :שנייה רגע ,עומר עומר אם היית בעד לבטל להם את המתחם אז חבל
שתחתום על נייר בשביל לפתור את בעיית שבירו הייתם כותבים לבטל את המכרז,
עומר רצון ,חבר מועצה :אני לא הייתי (לא ברור)
(מדברים יחד)
חנוך עוז ,חבר מועצה :אבל זה לא יעזור אתה לא מקשיב זה לא יעזור כי הסברתי לך
שב Aוב Bובשאר המתחמים זה אותו פלונטר זה אותה הבעיה המקום היחידי שנייה רגע רגע
המקום היחידי שהיה בו את הגמישות הזאת זה ,B
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :ותראה מה קרה,
חנוך עוז ,חבר מועצה :רגע שנייה שנייה,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :ותראה מה קרה,
(מדברים יחד)
43

פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין מס'  80/13מיום 28/8/2017

חנוך עוז ,חבר מועצה :קודם כל עכשיו בוא נראה בוא נראה גם בכלל אם יש היתכנות
ש Eיהיה  Bאין היתכנות כזאת למה,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :אבל זה הולך ל,
חנוך עוז ,חבר מועצה :שנייה  Bיושב רגע שנייה רגע עומר אל תפריעו רגע Bיושב על 600
דונם בסדר וב Eבסה"כ הכללי יש  2400יחידות דיור,
משתתף בדיון :הרבה.
חנוך עוז ,חבר מועצה :שנייה,
עומר רצון ,חבר מועצה :כמה זה לדונם?
חנוך עוז ,חבר מועצה :זה עשר יחידות לדונם .זה לא צפוף
שלום בן משה ,ראש העיר :בהשוואה (לא ברור) זה כלום,
חנוך עוז ,חבר מועצה :זה עשר יחידות לדונם,
עומר רצון ,חבר מועצה :אבל עדיין לא פתרת את הבעיה של זוגות צעירים של ה...
חנוך עוז ,חבר מועצה :עומר אתה רוצה להפריע?
עומר רצון ,חבר מועצה :של יחידת דיור נוספת,
חנוך עוז ,חבר מועצה :עומר אתה שם לב איך אתה מפריע?
עומר רצון ,חבר מועצה( :לא ברור) לעשרה,
חנוך עוז ,חבר מועצה :עומר אתה לא שם לב איך אתה מפריע? אתה מפריע לי לדבר,
(מדברים יחד)
חנוך עוז ,חבר מועצה :רזי רזי שנייה
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :רגע בואו נעביר את זה ליום חמישי
חנוך עוז ,חבר מועצה :רזי רזי אתה מפריע לי,
חנוך עוז ,חבר מועצה :רזי אתה מפריע לי באמצע ,אתה מפריע לי באמצע,
שלום בן משה ,ראש העיר :תן לו לסיים,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :אתה צודק אבל חנוך (לא ברור)
(מדברים יחד)
חנוך עוז ,חבר מועצה :יש  600דונם,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :זה (לא ברור)
חנוך עוז ,חבר מועצה :יש  600דונם בכל מתחמים זה  600דונם מתוכו  250דונם זה למגורים
על  2400זה בערך יוצא עשר נקודה ארבע יחידות לדונם,
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רזיאל אחרק ,חבר מועצה :חנוך,
חנוך עוז ,חבר מועצה :רזי אתה מקשיב?
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :כן רק לך.
חנוך עוז ,חבר מועצה :אם לא אין טעם ביום חמישי.
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :רק לך.
חנוך עוז ,חבר מועצה :יש צפיפות של עשר יחידות לדונם אם אנחנו מוסיפים נותנים לו את
השבס של עוד עשרים אחוז עוד שלושים אחוז אנחנו מגיעים לסביבות של שלוש עשרה
יחידות לדונם זה לא עושה כלום ברמת הצפיפות זה לא יכול להיות לעולם  Bכי זו האפשרות
החוקית שלנו לא יכולים יותר מזה ,אנחנו לא באים,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה( :לא ברור) עד ארבע עשרה יחידות דונם אתה צודק (לא ברור)
(מדברים יחד)
חנוך עוז ,חבר מועצה 13 :יחידות לדונם בכל קנה מידה זה לא צפיפות גבוהה ,עכשיו
האפשרות היחידה שהקבלן שילם על המטרים האפשרות היחידה שהוא יסכים להוריד
לשנות אותו ככה שגם את תוכלי שהוא יגדיל את העצה עד  300יחידות דיור לדוגמא זה אם
אנחנו מוסיפים לדירות שהוא יצוק להם את החדרים שהוא מוריד מ 6ל 5מ 4ל 3הוא לא
ייקח את החדר הזה של ה 4יהפוך אותו ל 3ויזרוק את החדר הזה לים אז מה אני אומר אז
מה עושים מוסיפים לו מספר יחידות,
שלום בן משה ,ראש העיר :רגע רגע סליחה סליחה,
חנוך עוז ,חבר מועצה :הם סתם מעלים את זה ל,
שלום בן משה ,ראש העיר :סליחה סליחה,
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :תן לו לסיים את זה בקשה כן,
חנוך עוז ,חבר מועצה :הלוואי ולא יהיה לך בעיות בחינוך ככה ,עכשיו האפשרות היחידה
אם לקבלן יש לו  543יחידות הוא לא יהיה מחויב לשנות אותם הוא יכול להגיד לך תשמעי
יש לי תב"ע בטוח זה  6000איש יתמודדו הבאים בתור יכנסו בסדר עכשיו אם בכל זאת
הצלחנו להגיע יקרה מצב לא כמו שיקרה בנתניה שהוא לא מסכים פה הוא כן מסכים אז יש
לו  543כדי שאני אקח את ה  160מטר שלו במקום פנטהאוז נהפוך אותם לשתי דירות של
שמונים שמונים אני בהכרח צריך (מדברים יחד) צריך להביא לו עוד יחידה בשביל השמונים
האלה הוא לא יזרוק את השמונים מטר ,זה הכוונה של תוספת יחידות
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(מדברים יחד)
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :חנוך שאלה התוספת היא אחד לאחד?
חנוך עוז ,חבר מועצה :מה?
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :התוספת היא אחד לאחד?
חנוך עוז ,חבר מועצה :לא אתה צריך לתת לו אם אתה תעשה אותם אחד לאחד אז הוא
מפסיד למה כי צריך עוד ממד ועוד זה ועוד זה אז אתה צריך לתת לו קצת אחוזי בנייה,
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :השאלה כמה נותנים?
חנוך עוז ,חבר מועצה :יפה ,אם אתה מותר לתת לו עד עשרים אחוז אבל,
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :לא לא כמה אתה נותן כדי שהוא (לא ברור)
חנוך עוז ,חבר מועצה( :לא ברור) נכון על זה אנחנו מדברים,
(מדברים יחד)
חנוך עוז ,חבר מועצה :לא מבטלים זכייה לאף בנאדם.
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :איך?
חנוך עוז ,חבר מועצה :לא מבטלים זכייה לאף בנאדם.
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :אני לא מבטלת
(מדברים יחד)
חנוך עוז ,חבר מועצה :אתה צריך לתת לו אחוזי בנייה
עומר רצון ,חבר מועצה :אני אומר לך בניגוד אליך אני לא פוליטיקאי,
חנוך עוז ,חבר מועצה :איזה פוליטיקאי,
עומר רצון ,חבר מועצה :לא רוצה שהיא תקנה שם,
חנוך עוז ,חבר מועצה :תגיד לי זה פוליטיקה?
עומר רצון ,חבר מועצה :יבנו פרויקטים (לא ברור) זוגות צעירים,
חנוך עוז ,חבר מועצה :אי אפשר,
עומר רצון ,חבר מועצה :חנוך,
חנוך עוז ,חבר מועצה :אי אפשר,
עומר רצון ,חבר מועצה :אני אומר לך כן אפשר,
חנוך עוז ,חבר מועצה :אי אפשר מי אתה? איך אתה אומר לי אפשר?
עומר רצון ,חבר מועצה :אז אני אגיד לך אתה לא,
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חנוך עוז ,חבר מועצה :אני אראה לך שאפשר ,אני משלם (לא ברור) תגיד לי אתה משוגע
בחורה צחקה עלי שלושים פעם,
עומר רצון ,חבר מועצה :סיימת?
(מדברים יחד)
עומר רצון ,חבר מועצה :סיימת?
חנוך עוז ,חבר מועצה :אני משלם (לא ברור)
עומר רצון ,חבר מועצה( :לא ברור) כי בפרויקט שיצא כמו שהוא יצא בתב"ע הנוכחית שלו
אין (לא ברור) מענה,
חנוך עוז ,חבר מועצה :אין מה לעשות,
עומר רצון ,חבר מועצה :כי אלה פרויקטים שבאמת (לא ברור)
חנוך עוז ,חבר מועצה :אין מה לעשות זה מה שיש,
עומר רצון ,חבר מועצה :זה לא פרויקטים של (לא ברור)
חנוך עוז ,חבר מועצה :זה מה שיש ,זה מה שיש ומשפרים עמדה.
(מדברים יחד)
עומר רצון ,חבר מועצה :אני רואה בזה קומבינה זה קומבינה,
(מדברים יחד)
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :השאלה אם במכרזים של משרד השיכון להכריז ולהעביר גם
(לא ברור) על דירות האלה,
(מדברים יחד)
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :השאלה האם מותר להעביר במכרזים ארבעים (לא ברור)
אחוזים דירות שלושה חדרים איקס אחוזים דירות ארבע חדרים
(מדברים יחד)
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אז יהיה לך דירות דירות יוקרה
(מדברים יחד)
חנוך עוז ,חבר מועצה :אי אפשר להגדיר אותו למשרד השיכון,
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :למה?
חנוך עוז ,חבר מועצה :צריך להגדיר אתו בתב"ע,
(מדברים יחד)
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חנוך עוז ,חבר מועצה :עכשיו זה בידיים שלנו לקחת את התב"עות הנוספות ולשנות שמה
את (לא ברור)
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :רבותי אני מבקש לעצור את העניין הזה אני מבקש להפסיק,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :כחלון אמר (לא ברור)
שלום בן משה ,ראש העיר :גבירתי איך קוראים לבחורה הזאתי?
מוריה ,תושבת :אני מוריה.
שלום בן משה ,ראש העיר :פעם הבאה אני אוציא אותך החוצה תפסיקי זה לא (לא ברור)
סליחה דקה ,תקשיבו הדיון הזה כשאני שומע אותו יש פה אצל חלק מהאנשים חוסר ידע
מוחלט ויש פה ניגוד אינטרסים מובנה בכל אחד (לא ברור) בשני אני מציע לעצור כאן את
העניין זה לא עניין של לדון לתושבים כל אחד ישלוט ב...
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :רק רגע הדיון הזה יתקיים במליאה ,דקה זה דיון מקצועי ענייני
אני רק נותן לכם עוד דוגמא קטנה שתדעו שדרשתי לפני שנה ואמרתי שהעובדה שהדירות
אצלנו כולם משווקות במחיר למשתכן יוצר בעיה ודרשתי שעשרים אחוז מתוכם ימכרו
בשוק החופשי הדרישה הזו התקבלה אמרתי את זה משתי סיבות אחד מכיוון שקבלים
במחיר למשתכן הטווח הרווח שלהם הוא יחסית נמוך ואז יוצר מצב שהתכנון שלהם
אדריכלי והרבה דברים נעשה הרבה יותר מצומצם אבל אם מאפשרים להם למכור במחיר
למשתכן אז הדירות יותר גדולות ויקרות ,בשוק החופשי ימכרו בשוק החופשי והדירות יותר
זולות ימכרו לדיור למשתכן ואז אפשר להגיע למחירים יותר סבירים כן ,עכשיו אנחנו
עוצרים את העניין תודה רבה תושבים שיהיה לכם כל טוב.
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :יום חמישי יהיה פה דיון תבואו יום חמישי,
(מדברים יחד)
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :טוב לפרוטוקול חנוך עוז נכנס בשבע וחצי( ,מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :כן הנושא הבא.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :טוב הנושא הבא זה הנושא הראשון,
שלום בן משה ,ראש העיר :כן,
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.1א .דיון בנושא תהליך מינוי מנכ"ל מקום בלב.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :הנושא תהליך מינוי מנכ"ל מקום בלב אני מציע שאתה
תתייחס לזה ראש העיר,
שלום בן משה ,ראש העיר :רבותי סליחה מכיוון שעכשיו הדיון הזה הוא כמעט פוסט אני
אומר לכם ככה בקיצור נמרץ אם אתם רוצים שנחזור על כל התהליך שעל בחירת ממלא
מקום מנכל וכדומה כולם כבר דנו בזה ,דנו בוועדה דנו את זה כרגע בדירקטוריון שהוא
הסוברני ל קבל החלטות והוא דן ובסופו של תהליך אחרי שמשרד הפנים לא אישר את
ההצבעה של הדירקטוריון שהייתה פעמים הצבעה כמעט פה אחד בגלל שהוא טען
שלדירקטוריון אין סמכות לקבל החלטה ולמנות מישהו שלא הומלץ על ידי הוועדה ,וועדת
איתור,
עומר רצון ,חבר מועצה :ע"י וועדת איתור.
שלום בן משה ,ראש העיר :וועדת איתור .ואכן קיבלנו את זה בסופו של דבר בישיבה
אחרונה סיכמנו שבישיבה שתהיה אחרי שהיא התקיימה אנחנו נבחר ממלא מקום ואנחנו
נצא למכרז וזה הסיכום שהיה אנחנו בחרנו בישיבה אחרונה ממלא מקום את דוקטור (לא
ברור) שיראו אותך ,כן הוא נבחר פה אחד ,למלא מקום לשלושה חודשים וסיכמנו באותה
ישיבה (לא ברור) להחליט החלטה כזאת שאנחנו יוצאים למכרז ואכן זה מה שיהיה יש
ממלא מקום ויוצאים למכרז זה לעניין של הבחירה עכשיו הנושא השני בקשה,
(מדברים יחד)
עומר רצון ,חבר מועצה :אנחנו דרשנו משתי סיבות,
שלום בן משה ,ראש העיר :את מה מה דרשת?
עומר רצון ,חבר מועצה :את הדרישה שדרשנו בבקשה,
שלום בן משה ,ראש העיר :לדון במה?
עומר רצון ,חבר מועצה :בבקשה לדון,
שלום בן משה ,ראש העיר :כן,
עומר רצון ,חבר מועצה :סוגיות שמדוברות כרגע קודם כל זה היה טרם באמת קבלת
החלטות וגם אני אומר צריך לדעת להגיד מילה טובה ויש פה לדעת להגיד לך גם אתה בסופו
של דבר יושב ראש הדירקטוריון אני (לא ברור) שבחרת בסופו שלך יום לא להתעקש צריך
לך מילה טובה נכון הוא יכול להיכנס לסגה הזאת את הסגה הזאת אני חושב (לא ברור)
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בן ציון בית אור ,חבר מועצה :זה לא סופו של יום ,זה סופו של חודשים
עומר רצון ,חבר מועצה :אני לא יודע אם התפטרת או לא אבל מה שאתה רוצה אתה שומע,
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :לא אותך אני תמיד שומע
עומר רצון ,חבר מועצה :מצוין,
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :זה לא בסופו של יום זה בסופו של חודשים,
שלום בן משה ,ראש העיר :בנגה בנגה,
עומר רצון ,חבר מועצה :אני רוצה להגיד מילה טובה לראש העיר אתה רוצה להפריע לי?
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :לא.
עומר רצון ,חבר מועצה :אז יפה.
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :אז תמשיך,
עומר רצון ,חבר מועצה :שלום אני רוצה דווקא לומר באמת מילה טובה חבל באמת
שהארגון ספג ולדעתי הוא ספג בתקופה הכי קריטית שלו וזה חלק מהעניין חודשים מאוד
קריטי להכנת שנת הלימודים ובפתיחה חברה עירונית היא נפתחת בדיוק כמו שנת
הלימודים על זה אנחנו מצהירים אבל אני שמח על ההחלטה וצריך להגיד את זה זה דבר
אחד דבר שני אני חושב שבכלל אנחנו כראשות חינוך הוא קרוב לליבנו במיוחד בקמפיינים
בתקופת בחירות כולם תגידו חינוך חינוך חינוך חינוך אני חושב שנכון לפני פתח שנת
לימודים להביא סטירה כמו מערכת תקינה ואז סוף סוף נשמע את יושב ראש וועד ההורים
היישובי ק צת או הנהגת ההורים דווקא זה מקום (לא ברור) בעבר זה היה אני חושב שזה
דבר יפה ,זה דבר שני הדבר השלישי אנחנו נדון תכף זה מה שיש לצהרונים וכל ההתנהלות
של פתיחת שנת הלימודים שזה יותר קריטי כרגע אבל החלק הראשון ביקשתי ואני רוצה גם
להודות לכם גם אם אחרים לא אוהבים לשמוע את זה בואו נמשיך את החלק השני,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :אני רוצה להתייחס לחלק הראשון תראה שלמה כולם שותקים
אף אחד לא רוצה לשים את זה על השולחן אבל אני דווקא מתייחס לסעיף ארבע
בהתייחסות של משרד הפנים של דודי ספיר או של היועצת המשפטית (לא ברור) אנחנו
ביקשנו לשנות את התקנון אולי בשביל להצהיר שבפעם הבאה זה לא יקרה המכרז הבא אני
יכול להגיד לך שמבחינה תדמיתית אני מרגיש שלפחות כחבר מועצה שנפגעתי מהתעקשות
שלך למנות אותו נפגעתי מזה שאנשים,
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :לא (לא ברור)
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רזיאל אחרק ,חבר מועצה :אל זה אלכס ,אני נפגעתי שאנשים באו אמרו איך זה זה נקוטיזם
אהה ממנים קרובי משפחה וכל מיני כאלה ביקשנו לשנות את התקנון כדי שפעם הבאה לא
תוכל לעשות את זה אתה לא תוכל לעשות את זה ולמה עכשיו הוא לא מתייחס רק על קרבת
משפחה אבל אני מנסה לעלות בדעתי שאני יוצא עם מישהי עכשיו אני יוצא איתה ויש לי
מועמד לדירקטוריון בתאגיד המים ואני ממנה את ההיא יוצא איתה אנחנו לא חברים לא
ידועה בציבור יוצא איתה לבלות חצי שנה נראה לך רק מה ...לא בגלל שהיא בת זוג שלי רק
מתוקף פקודת החוק תקנה של ניגוד עניינים אי אפשר היה למנות אותו אי אפשר זה בלתי
אפשרי אני לא רוצה להיות במקומך אפילו לו דקה אבל אני רוצה להגיד לך קודם כל זה לא
על דעת אף אחד מאיתנו אני לא נמצא שם אני לא חלק מהסגה הזאתי והסגה הזאתי גרמה
להרבה מאוד נזקים בתאגיד הזה שנקרא תאגיד מקום בלב וכולם רצינו להיות נחמדים אני
לא נחמד אם זה היה קורה לי היו תולים אותי בכיכר העיר כמו שניסו לעשות עכשיו בחידוש
מינוי של של הדירקטוריון אז אני רוצה ש,
עומר רצון ,חבר מועצה :הוא מתכוון לפוליטיקאים,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :אני רוצה שאתה תבהיר את הנקודה הזאתי אתה חושב שאין
פה ניגוד ע ניינים אתה חושב ש ,שאתה יכול למנות כל אחד מהמשפחה של זוגתך באיזה
מקום שתרצה בתוך מבנה העירייה אני רוצה שתגיד לי אם זה חוקי? פרומה ,פרומה אני
מדבר עכשיו על דברים,
עומר רצון ,חבר מועצה :היא לא היועצת משפטית במקרה (לא ברור)
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :קודם כל אני רציתי את ההתייחסות שלה כי היא כן היועצת
משפטית במקרה הספציפי הזה,
עומר רצון ,חבר מועצה :לא היא טוענת שלא,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :תן לי רגע ,כי היא תענה לי אחרי שאני אשאל אותה ,הניגוד
עניינים נובע לא מזה שהוא יושב ראש דירקטוריון מזה שהוא ראש עיר והיא כן צריכה
עכשיו להתייחס לזה,
עומר רצון ,חבר מועצה :אהה אוקי .לא יודע,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :ואני רוצה את ההתייחסות שלה כאן לפרוטוקול שאת תבואי
ותגידי לי ואל תגידי לי זה לא (לא ברור) הוא ראש העיר מכהן כיושב ראש הדירקטוריון
ניגוד עניינים שלו הוא לא על יושב ראש הדירקטוריון אלה מזה שהוא מכהן כראש עיר יש
ניגוד עניינים לדעתך כן או לא? זה הכול,
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אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :אבל רזי למה?
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :אלכס למה? ככה אני רוצה.
(מדברים יחד)
עומר רצון ,חבר מועצה :אין ספק שהוא צודק (לא ברור) את הפוליטיקאים פה (לא ברור)
שהם שומרים על השומרים של הסף ואתה לא אומר שום מילה,
פרומה פורת ,חבר מועצה :אני רוצה להשיב?
עומר רצון ,חבר מועצה :בקשה,
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,חבר מועצה :רגע רגע קודם כל מכיוון ש...
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,חבר מועצה :סליחה שמעתי אותך.
פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :יש הבדל אגב בין תאגיד המים והביוב שהוא תאגיד נפרד
מוסדר בחיקוק נפרד לבין תאגיד עירוני קלאסי נקרא לזה לצורך הבחנה שמוכר על פי
פקודת העיריות זה פעם אחת בסדר ,פעם שנייה אנחנו דנים פה בסוגיה אני רק רוצה לראות
שהבנתי כי באמת ל א הקשבתי בהתחלה אני מתנצלת נשאלתי פה שאלה ואין לי פיצול קשב
כנראה מספיק טוב אתה שואל האם יש ניגוד עניינים מובנה בין התפקידים? זו השאלה?
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :לא אני שואל משהו אחר הוא מכהן כיושב ראש התאגיד מקום,
(מדברים יחד)
פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :בין ראש העיר לבין אותו יושב ראש הדירקטוריון,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :סליחה לא התכוונתי אני פשוט רוצה למנוע את התקלה הבאה,
פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :בין תפקיד ראש עיר לתפקיד יו"ר דירקטוריון זאת
השאלה נכון ,על זה אני יכולה לענות ,יש חוות דעת,
(מדברים יחד)
פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :בוא נתחיל ככה קודם כל יש את נוהל ההסדרה אהה של
אני אענה לך כי יש גם חוות דעת,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :אין בעיה,
פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :אבל אני מתחילה דווקא מהפשוט שבפשוט,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :אני קראתי (לא ברור)

52

פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין מס'  80/13מיום 28/8/2017

פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :שנייה שנייה ,יש נוהל הסדרה של משרד הפנים כשעשיתי
פה הסדרה של תקנונונים צירפתי לכם את הנוהל שתראו וגם בהתאמה אנחנו הכנסנו את
הסעיפים מה קובע נוהל ההסדרה שיושב ראש של תאגיד עירוני יהיה ראש העירייה,
(מדברים יחד)
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :רזי בוא נדבר על מחר מה אתה מסכם מה היה אתמול?
רזיאל אחרק :זה דקה,
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :זהו נגמר ,לא התקבל די מספיק,
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,חבר מועצה :תנו לו בקשה כן.
פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :אני לא בדקתי אני מתייחסת לשאלה העקרונית,
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :בנגה אתה יכול לשאול את השאלה אתה .אתה לא צריך אותו,
כן בקשה?
פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :אז תקנון נוהל הסדרה קובע שבתאגידים עירונים יו"ר
התאגיד יהיה ראש העירייה במידה ויש יותר משלושה תאגידים יכולה מועצה למנות מישהו
א חר זאת אומרת אין ניגוד מובנה נוסף על זה בכלל שאלה האם חבר מועצה יכול להיות חבר
בדירקטוריון יש על זה חוות דעת גם חבר ולגבי יושב ראש אמרתי נוהל ההסדרה של משרד
הפנים קובע את זה באופן מובנה ודרך המלך שראש העירייה יושב ראש אלא אם כן יש יותר
משלושה תאגידים אמרתי לגבי חבר אני מרחיבה יש חוות דעת של הוועדה למניעת ניגוד
עניינים של חברי מועצה כידוע מאוישת על ידי משרד המשפטים ששם נאמר וגם ככה זה
פועל אוקי שאין שום בעיה שחבר מועצה יהיה דירקטור בתאגיד עירוני אוקי כנושא הזה
מוסדר בחקיקה סעיף  249א' רבתי לפקודת העיריות קובע לגבי תאגיד עירוני קלאסי
שחובת הנאמנות לעירייה לעולם קודמת לחובת הנאמנות לתאגיד וזה אנומליה בשונה
מתאגיד רגיל,
(מדברים יחד)
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :אני חושב שצריך למנוע שיקרו מקרים כאלה בעתיד עכשיו
(לא ברור)
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רזיאל אחרק ,חבר מועצה :יפה ,עכשיו אני שואל שאלה אחרת .ראש העיר אסור לו למנות
קרובי משפחה (מדברים יחד) אסור לו זה ניגוד עניינים ,הוא מכהן כיושב ראש
הדירקטוריון אז יכול להיות במקרים אחרים שאת אומרת שזה נתון לידיו של היועץ
המשפטי עופר שפיר זה בסדר ,במקרה הספציפי הזה בגלל זה שהוא ראש עיר והמינוי של
לכאורה קרוב שמה יש ניגוד עניינים שאלתי רק לעניין הזה לא עם חבר מועצה יושב או לא
יושב האם קיים ניגוד עניינים בין ראש העיר לבין זה שהיה אמור להיות ממונה זה הכול זה
מה שהייתי ,זה השאלה שלי הפשוטה,
(מדברים יחד)
פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :אני בגדול מי שצריך לתת יעוץ אני עדיין חוזרת זה עו"ד
עופר שפיר הוא נתן את הייעוץ בכל מקרה יש בעניין הזה חוות דעת של משרד הפנים שנתנו
לי לראות אותה לא קיבלתי וזה מה שנאמר שם,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :נאמר שם שיש ניגוד עניינים.
(מדברים יחד)
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :אז מה נאמר ,פרומה בואי תסבירי אם יש או לא,
(מדברים יחד)
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :שלום תן לי רגע ,אני לא רוצה שזה יקרה אני אגיד לך גם למה,
שלום בן משה ,חבר מועצה :אבל (לא ברור)
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :אתה מתעסק רק במקרה אחד יש עוד ארבעה מקרים.
שלום בן משה ,חבר מועצה :בסדר גמור.
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :יש עוד ארבעה מקרים כאלה.
שלום בן משה ,חבר מועצה :דקה דקה סליחה,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :אז אני רוצה לעשות סדר לחזור לזה בסוף,
(מדברים יחד)
פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :אני לא מפרשנת חוות דעת של משרד הפנים ואם משהו לא
ברור אתם יכולים לפנות אליהם.
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :הבקשה שלכם משותפת לדון בזה,
(מדברים יחד)
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רזיאל אחרק ,חבר מועצה :אני רוצה התייחסות של פרומה לא לנושא ספציפי אלה כללי
בעיריית ראש העין אם היא יכולה להניח את הדעת ולהגיד שעיריית ראש העין מה שעיר (לא
ברור) בן גת שהיה סגן ממלא מקום ראש העיר אומר לך היום בעמדנו של רזיאל (לא ברור)
אחר כך הוא תומך בעמדתו השאלה מה עד היום אין ניגוד עניינים הוא לא בדק אותו (לא
ברור)
שלום בן משה ,ראש העיר :יש יש יש יש,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :יש לי תחושה כאילו זה לא רלוונטי,
שלום בן משה ,ראש העיר :סליחה רגע יש ,יש,
פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :לא זה (לא ברור)
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :זה מה שאני מבין.
פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :לא אתה מבין מה שאתה מבין,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :בגלל זה ביקשתי הבהרה את צודקת,
שלום בן משה ,ראש העיר :עומר אתה תיתן לו לדבר
(מדברים יחד)
פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :חברים אני לא אדבר בסוגיה ספציפית באופן כללי,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :ואם אני אתן לך דוגמאות גם (לא ברור)
פרומה פורת ,חבר מועצה :אני אתייחס רק באופן כללי ובזה אני אוקי,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :אפשר (לא ברור) אליך גם (לא ברור) לגבי מקרים איפה החוות
דעת (לא ברור)
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :אהה רבותי סליחה ,דקה,
פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :לתאגיד עירוני שהתבקשתי להיות היועצת המשפטית שלו
כי ההיקף הפ עילות שלו מאוד קטן ואין הצדקה למנות לו יועץ משפטי אני נעתרתי לבקשה
למרות שאני לא אמורה לעשות את זה וגם ככה יש עומס שיוצא מגדר הרגיל אבל בתאגיד
שהוא יש לו היקף פעילות שמצדיק מינוי ויש לנו שניים כאלה אחד זה החברה הכלכלית
והשני זה מקום בלב יש להם ייעוץ משפטי נפרד.
רזיאל אחרק ,חבר מועצה( :לא ברור) לא התייחסתי (לא ברור)
פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :לעירייה בוודאי שאני נותנת חוות דעת,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :אוקי,
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פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :זה בכלל לא שאלה זה מובן מאליו בשביל זה אני יושבת
פה,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :אבל החוק קובע שאדם שהוא קרוב משפחה או של ראש
העירייה או של אחד מסגניו לא יתקבל לעבודה בעירייה ולא מ...
פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :נכון,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :כתוב,
פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :סעיף מפורש לפקודת העיריות,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :אז יש ניגוד עניינים ,למה דברי פשוט תוציאי,
פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :מה לא,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :דברי ברור שישמעו,
פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :יש סעיף ותקרא את כל הסעיף ותקרא את ההגדרה של
קרוב משפחה עד הסוף.
שלום בן משה ,ראש העיר :סליחה סליחה סליחה רגע,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :אגב לא רק עניין של קרוב משפחה פרומה לא חייב להיות קרוב,
גם שותף.
פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :אני ,שנייה שנייה,
שלום בן משה ,ראש העיר :סליחה סליחה,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :זהו אני אחרי זה בואו נעבור לסעיף הבא.
שלום בן משה ,ראש העיר :לא לא ,תבוא,
פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :יש הגדרה לקרוב משפחה מעבר לזה יש (לא ברור) זה
הכול,
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :סליחה רגע דקה דקה,
עומר רצון ,חבר מועצה( :לא ברור) צריך לתת לו להתייחס נאמרו פה דברים לא פשוטים.
שלום בן משה ,ראש העיר :דקה הדברים שאתה אומר במסווה של רצינות,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :במסווה?
שלום בן משה ,ראש העיר :כן .כן אני אגיד לך מה,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :אני כאילו מסווה? פששש
שלום בן משה ,ראש העיר :אני אגיד לך מה,
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רזיאל אחרק ,חבר מועצה :אני לא קיבלתי פעמים תשובה שלילית והתעקשתי למנות אתה
התעקשת,
שלום בן משה ,ראש העיר :תן לי לסיים,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :אז אל תגיד מסווה.
שלום בן משה ,ראש העיר :כשאתה דיברת אני לא הפרעתי לך.
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :לא אני לא כינתי אותך בכינויים ולא אמרתי,
שלום בן משה ,ראש העיר :אני לא כינתי אותך בכינויים,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :מסווה .יעני כאילו,
שלום בן משה ,ראש העיר :מסווה .תקשיב יש הגדרה ברורה ,בנגה גם אתה תשמע .יש
הגדרה ברורה מה זה קרבת משפחה,
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :דקה דקה ירדת מתחת לחגורה וזה לא מתאים לך אתה יודע גם
לך (לא ברור) כאלו תיזהר,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :אין לי בעיה אני לא ראש עיר,
שלום בן משה ,ראש העיר :דקה דקה,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :כשאני אהיה ראש עיר אין לי בעיה,
שלום בן משה ,ראש העיר :רק שנייה סליחה ,דקה,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :אתה (לא ברור) מתחת לחגורה כל הזמן,
שלום בן משה ,ראש העיר :יש הגדרה ברורה אל תבהיל אותי ואל תאיים עלי,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :אני איימתי עליך? אתה אמרת שאני מסווה.
שלום בן משה ,ראש העיר :דקה,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :בסדר.
שלום בן משה ,ראש העיר :אל תבהיל אותי ואל תפחיד אותי,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :לא מבהיל מישהו יכול להפחיד אותך?
שלום בן משה ,ראש העיר :כדאי לך להיזהר כי (לא ברור) ברשת ,דקה,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :יש לי מלא אבל אני לא ראש עיר.
שלום בן משה ,ראש העיר :אבל אתה גם נציג ציבור תיזהר לך ,דקה,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :אל תאיים עלי לך תתלונן איפה שאתה רוצה ,כבר עשית את זה
אז תמשיך אז תמשיך תמשיך,
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שלום בן משה ,ראש העיר :אני חוזר בי.
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :ולא הלך.
שלום בן משה ,ראש העיר :אני חוזר בי אני חוזר בי.
חנוך עוז ,חבר מועצה :אנחנו לא מסכימים שתבוא עם לפטופ זה קורה לך כשאתה בא עם
לפטופ,
שלום בן משה ,ראש העיר :דקה ,תקשיבו יש הגדרה של המדינה שאומרת מה זה ניגוד
עניינים ומתי,
חנוך עוז ,חבר מועצה :נכון.
שלום בן משה ,ראש העיר :אם ראש עיר או כל אחד אחר ממנה קרוב משפחה שלו ,יש
הגדרה מה זה קרוב משפחה ,יש הגדרה ברורה .ולכן האמירה הזאת שהיא חברה של גיסה
היא לא מן העניין הנושא הזה נדון,
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :עומר ,עומר זה נושא רציני סליחה,
עומר רצון ,חבר מועצה :אני מאוד רציני.
שלום בן משה ,ראש העיר :זה נושא רציני ,יש הגדרה ברורה הנושא הזה עלה בוועדה
בוועדת האיתור ונציגת משרד הפנים כשהיא דנה בסוגיה של הקרבת משפחה של נתי
שאשתו היא אחות של חברתי גיסי גיסי אמרה רבותי זה לא מן המניין לא דנים בזה זה לא
קשור בכלל זה לא קרבת משפחה וזה לא כלום,
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :דקה ,למה אתה מפריע לי סליחה ,הנושא הזה עלה היועץ
המשפטי נדרש לעניין,
עוזיאל אשואל ,חבר מועצה :יש פה גם ניגוד עניינים של שמות משפחה דומים,
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :רבותי סליחה ,סליחה ,סליחה אני לא העליתי את העניין הזה,
ולכן הנושא הזה (מדברים יחד) דקה ולכן העלית הנושא הזה בצורה של המחזור של העניין
היא לא מן העניין היא לא ראויה היא לא מתאימה והיא מבזה את מי שהעלה את זה .אין
ניגוד עניינים אין פה קרבת משפחה הנושא הזה היה דיון שאל עומר את השאלה הזו את
היועץ המשפטי אמר היועץ המשפטי וטרם הצבעה אמר היועץ המשפטי אדוני אין פה שום
קרבת משפחה אין פה שום ניגוד עניינים בזה נגמר העניין זה הכול.
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רזיאל אחרק ,חבר מועצה :אתה יכול להגיד את זה הרבה פעמים.
שלום בן משה ,ראש העיר :הלאה בקשה.
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :רבותי אתם רוצים להמשיך את הדיון?
עומר רצון ,חבר מועצה :כן בוודאי (לא ברור) צהרונים,
שלום בן משה ,ראש העיר :בקשה,
עומר רצון ,חבר מועצה :פתיחת שנת הלימודים זה אוטוטו אם זה לא מעניין שלום אפשר
לסיים?
שלום בן משה ,ראש העיר :זה מעניין מאוד ,אגב זה הכי מעניין עכשיו.
עומר רצון ,חבר מועצה :נכון ,אנחנו דרך אגב
שלום בן משה ,ראש העיר :זה (לא ברור) כזה או אחרת אוקי כן,
עומר רצון ,חבר מועצה :למה אתה לא זוכר את החלק הטוב שבדבר שאני אמרתי לך תודה
גם?
שלום בן משה ,ראש העיר :ההיפך,
עומר רצון ,חבר מועצה :לא אל תשכח את זה גם.
שלום בן משה ,ראש העיר :ההיפך.
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :כבר אמרתי לך אגב שזה נושא הכי מרכזי וחשוב,
(מדברים יחד)
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :אני תומך בהצעתו של עומר על כל שנה (לא ברור)
שלום בן משה ,ראש העיר :נכון.
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :אני תומך בהצעתו,
עומר רצון ,חבר מועצה :תודה.
(מדברים יחד)
חנוך עוז ,חבר מועצה :ביקשתי במייל יש לנו בעיה בוועדה ביקשתי שימנו לתת לנו (לא
ברור) במליאה למה לא הבאתם את זה?
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :אהה רבותי,
(מדברים יחד)
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.1ב .הצגה בפני המועצה את התכנית הכלכלית להפעלת הצהרוניות באמצעות משכ"ל כמו
כן האם ההפעלה ע"י משכ"ל מוזילה עלויות ועדיפה על מכרז פומבי_____________
שלום בן משה ,ראש העיר :צהרונים בקשה .צהרונים תנו להקשיב כן,
עומר רצון ,חבר מועצה :שלום נושא הצהרונים גם הוא עלה טרם לפחות חלק מהדברים
היום נראים קצת אחרת אבל כשהוא עלה וביקשנו לעלות את זה זה טרם עם הפתרונות או
חלק מהמהלכים שנעשו לאחרונה של מהלכים מתבקשים אבל זה עלה מסבה מאוד פשוטה
קרה אירוע או רצו כולם להתייחס לדוח המבקר אני מאוד שלום עם דוח המבקר דרך אגב
של שנת  2015וחבל שהמבקר לא פה לדעתי הוא חלק רק מחמאות לי ולאלכס ,יש בחור
לקחת את ז ה למקומות אחרים אבל עדיין אני אומר ואני מתייחס לזה ברצינות שבאו
וקיבלנו פה כמועצה החלטנו שאנחנו ממצאים את מסקנות המבקר וכולם הרימו את היד
ואמרו כן אדוני המבקר וכולם חושקים בביקורת ,אבל מה בדצמבר  2016קמה חברה חדשה
אני גם מוניתי למלא מקום שלך בדירקטוריון מוסיף נוסיף גם מורשה חתימה אנחנו מעלים
גם מינואר היות והפקנו לקחים מהתהליך הקודם שקרה אנחנו בעצם מבקשים לעשות
תהליך מסודר אומרים אולי יקלטו יועץ שהוא יועץ מקצועי לתהליך הזה ואמור להיות יועץ
ש מכיר את גיל הרך כי כל אותם ממלא מקום הם עובדי עירייה ברובם היו באותה עט לפחות
שאין להם הבנה לדעתי לגיל הרך ולא מבינים בכלל את התחום הזה אמרו כולם כן כן כן
הוצאתי מיילים יש (לא ברור) מיילים שאתה קיבלת אותם כל הגורמים פה קיבלו כולל
פרומה כולל מבקר העירייה כולל כולם תיעדתי את כולם הגענו לזמן של (לא ברור) ביקשנו
גם את שיתוף ועדת הנהגת ההורים אולי אפילו לעשות כינוס בסימפוניה ולהביא את כל
החברות כבר (לא ברור) אותה שהלכה למשרדו של עו"ד עופר שפיר במרץ  2017שכבר
הוציאו טיוטה מכרז שלנו מטעם החברה העירונית וזאת לאחר באמת התעקשות שלנו שיש
קושי של גיוס כוח אדם בצהרונים כי היו מי שאמרו שזה מונופול של מקום בלב ,את החוגים
פעילות החוגים נפריד אבל צהרונים זה מקום בלב רק מקום בלב יקבל את זה כמונופול
בעיר לש מחתי ובאמת בתמיכה שלך אתה אמרת חברים צריך לצאת החוצה אי אפשר לקחת
כי יש פה גידול שהוא לא פרופורציונאלי לעומת לאור כל התהליך שאני מציג לך שום דבר
לא קרה בעצם ופעם אחר פעם אנחנו מרימים דגלים אדומים ואנחנו אומרים איך יכול
להיות לא נערכים ,הגענו לחודש יולי ,חודש יולי אומרים תמתינו שוב יש קורה משהו גדול
בתוך המדינה לגבי כל הנושא של מחירי הצהרונים בסופו של יום אומרים הגעתם למצב
שאין ברירה ונצטרך להתמודד עם מצב שאין ברירה לי כל מה שמפריע בכל התהליך א' שלא
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הייתה שקיפות בכל תהליך בריאתי ואני ממלא מקום שלך ראש העיר יתרה מכך נוצרו שני
ערוצים,
(מדברים יחד)
עומר רצון ,חבר מועצה :אני מתנצל שהקדמתי חנוך,
חנוך עוז ,חבר מועצה :אתה אומר שאתה מדבר ובסוף שום דבר לא יוצא ,אתה אוהב לדבר
ולעשות לא יודע מה,
עומר רצון ,חבר מועצה :מצוין ,הממלא מקום סגן ראש העיר עוד שבועיים ,עוד שבועיים
תמתין עוד שבועיים,
חנוך עוז ,חבר מועצה :דבר,
עומר רצון ,חבר מועצה :עכשיו מה שאני אומר שלום זה דבר מאוד פשוט,
חנוך עוז ,חבר מועצה :אל תסתכל עלי ככה אתה (לא ברור)
(מדברים יחד)
עומר רצון ,חבר מועצה :רגע חנוך גם אתה תקבל תשובה ,שלום,
שלום בן משה ,ראש העיר :כן .בקשה,
עומר רצון ,חבר מועצה :אני שמח על השאלה שאם כבר פעם שלישית היום על חברי בנגה
ואני מקווה (לא ברור) שהוא צודק חברי בנגה,
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :אתה יודע אני (לא ברור)
עומר רצון ,חבר מועצה :רגע רגע אל תספר לי אל תספר ,היום יוכח התנהלות ואני אציג את
העובדות הוא צודק מר בנגה (לא ברור) ידידי המלומד חבר מועצה הוא לא דרג מקצועי,
והקומבינה פה של עיריית ראש העין ממש (לא ברור)
(מדברים יחד)
עומר רצון ,חבר מועצה :חברים יש רצון ,אני מבין את חברי פה נסערים ואני מבין גם למה
אדון בנגה אני לא דרג מקצועי,
בן ציון בית אור ,חבר מועצה( :לא ברור) אתה חתמת (לא ברור)
(מדברים יחד)
עומר רצון ,חבר מועצה :שלום כשבנגה יסיים אני אדבר.
(מדברים יחד)
עומר רצון ,חבר מועצה :שלום אני יכול להתייחס?
שלום בן משה ,ראש העיר :כן.
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עומר רצון ,חבר מועצה :אתה רוצה לתת לי להתייחס,
חנוך עוז ,חבר מועצה( :לא ברור) מה הקומבינה (לא ברור)
(מדברים יחד)
עומר רצון ,חבר מועצה :חנוך מצד אחד שתפסנו אותו בוועדה תוספת יחידות דיור שאני לא
מסכים איתו,
חנוך עוז ,חבר מועצה :לא תפסת אותי על כלום ,מה הקומבינה אדוני (לא ברור) מה יש
לקומבינה,
עומר רצון ,חבר מועצה :זה הרמה שלו,
חנוך עוז ,חבר מועצה :מה הקומבינה אני רוצה להבין?
שלום בן משה ,ראש העיר :סליחה סליחה ,סליחה שמעתי אותך דקה,
חנוך עוז ,חבר מועצה :לא הוא אומר עכשיו שיש קומבינה (לא ברור)
שלום בן משה ,ראש העיר :שמעתי אותך ,דקה יש לי בקשה אליכם ,יש לנו עכשיו עוד חצי
שעה דיון עכשיו מה שאני מבקש ממכם לתת כל אחד לדבר,
חנוך עוז ,חבר מועצה :אבל לא צריך דיבורי סרק שלום,
שלום בן משה ,ראש העיר :תן לי שנייה,
חנוך עוז ,חבר מועצה :דיון בלי החלטות (לא ברור) הם רוצים את זה רק בשביל התקשורת,
שלום בן משה ,ראש העיר :שמעתי,
חנוך עוז ,חבר מועצה :מספיק עם זה,
שלום בן משה ,ראש העיר :שמעתי,
חנוך עוז ,חבר מועצה :לא דיברנו על זה כמה פעמים מביאים דיון אנחנו מתאמצים להגיע
(לא ברור)
שלום בן משה ,ראש העיר :שמעתי,
חנוך עוז ,חבר מועצה :דיון (לא ברור) מה שכל אחד ידבר (לא ברור)
שלום בן משה ,ראש העיר :שמעתי ,אהה חנוך ,חנוך אני מבקש מכם עכשיו לתת לכל אחד
לדבר ומי שיפריע בזמן הדיבור של השני אני אוציא אותו בחוץ עכשיו אני מבקש עוד דבר
אחד,
משתתף בדיון :יפה מאוד ,אתה מבטיח?
שלום בן משה ,ראש העיר :אני מבטיח לעשות זה כן כבר עשיתי את זה פעם אחת ,דקה
דקה דקה אני רק מבקש ,כן מישהו רוצה ללכת אני רק מבקש אני מבקש לסייג משהו ולומר
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אנחנו פה אנשים מאוד רציניים אם מישהו חושב אני אומר את זה עכשיו באופן הכי גלוי
והכי ברור אם מישהו חושב כל אחד שנמצא כאן חושב שיש חלילה לכאורה איזה מהלך
שהוא מהלך אחד מגדיר אותו קומבינה השני מגדיר אותו משהו אחר והוא חושב שיש פה
נניח חלי לה לא עבירה או מעבר נוהל כי נוהל לנו אבל אם חלילה יש פה איזה לכאורה עבירה
או מעבר על חוק או עשייה על משהו שלא בסדר אני מזמין אותו ללכת למשטרה ולהגיש
תלונה,
עומר רצון ,חבר מועצה :נכון ,נכון.
שלום בן משה ,ראש העיר :אל תפריעו לעומר בקשה.
עומר רצון ,חבר מועצה :שלום אני קודם כל מקבל את הערה של בנגה והוא צודק אז רק
להעיר לעיניו של בנגה שהוא אמר שאני ממלא מקום (לא ברור) והוא צודק הוא צודק אז
אני אגיד לך שני דברים ראש העיר אתה לא תתכחש לזה ,יושב ראש הדירקטוריון זה ראש
העיר? ומורשה החתימה בחברה הם שלושה הם היו ארבעה אבל עכשיו הם שלושה עכשיו
יצטרף מאיר צרויה לפני זה היה מאיר דורון אנוכי ראש העיר וגזבר אתה צודק בנגה אני
יכול לתפוס ולבקש את כבודי ,כבודי זה לא האישו פה על פי חתימה של שני חברי של שני
חברים אם זה ממלא מקום מנכל או ראש העיר או גזבר אפשר שני חתימות החוזה תקף לא
צריך יותר אם הייתי זכות חתימה יחידה כל מה שאתה אומר אני מקבל את מה שאתה
אומר זה פעם אחת ,זה חשוב לדעת בשביל שתדע את זה אני הייתי מתנהל אחרת ,ב' מי
שהביא את הדיון הזה לפה זה אנוכי אני מסתכל על זה כשליחות ציבורית אני לא מסתכל על
זה כשעכשיו א ני לא דרג מקצועי ואם מינואר אני מעלה ומעלה פעם אחר פעם מעלה את
הנושא הזה וראש העיר בישיבת מליאה פה מוקלט לפני כארבעה שבועות אל תתפסו אותי
בדיוק על הזמן אני יש לי תירוץ של הישיבה,
חנוך עוז ,חבר מועצה :תתפטר,
עומר רצון ,חבר מועצה :שנייה רגע תשתוק מי אתה שתגיד לי להתפטר,
חנוך עוז ,חבר מועצה :תתפטר,
עומר רצון ,חבר מועצה :לא רוצה להתפטר רוצה להשמיע מבפנים,
חנוך עוז ,חבר מועצה :תתפטר (לא ברור)
עומר רצון ,חבר מועצה :אל תתערב,
(מדברים יחד)
עומר רצון ,חבר מועצה :עכשיו דבר נוסף,
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שלום בן משה ,ראש העיר :רגע ,בקשה בקשה,
עומר רצון ,חבר מועצה :שלום שים לב כמה רוצים שאנחנו נתפטר,
שלום בן משה ,ראש העיר :בקשה,
עומר רצון ,חבר מועצה :אנחנו לא מתפטרים אנחנו מעשייה ,אני אומר בכל זאת שלום,
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :רק לא רואים אותה.
עומר רצון ,חבר מועצה :בסדר לא נורא אתה צודק בנגה ,בנגה אתה יודע מה בנגה(לא ברור)
ואז נראה מי רואים ואת מי לא רואים מי השאיר את מנהלת משרדים אין מבנה ציבור אין
מגרשים (לא ברור)
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :יש מבנה ציבור וגני ילדים,
עומר רצון ,חבר מועצה :אתה צודק ,אתה צודק .אז התפטרת או לא ,אתה כבר התפטרת,
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :בקשה,
עומר רצון ,חבר מועצה :הכול מושלם במנהלת,
חנוך עוז ,חבר מועצה :רק זה לא אמרתי,
עומר רצון ,חבר מועצה :אוקי,
(מדברים יחד)
עומר רצון ,חבר מועצה :הייתה פה מליאה ובמליאת המועצה נאמר שיוצאים למכרז חיצוני,
יוצאים למכרז חיצוני עוד הוסבר מה היתרונות של המשכן והוסבר שבעצם,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :דוח הביקורת גם,
עומר רצון ,חבר מועצה :לא עזוב דוח הביקורת נגיע לזה,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :אהה אוקי,
עומר רצון ,חבר מועצה :ואז יש ישיבת מועצה נאמר שיש בעייתיות בהסכם של משכל
ואנחנו מחזיקים (לא ברור) שיציר שהוא יושב ראש הדירקטוריון שיוצאים למכרז חיצוני
והיה מי שבחר בנגה בכוונה אני אומר לך לא לפרוש לא לעשות את הדברים אם אתה מצפה
שאני כל בוקר צריך לבוא ולהיות דרג מקצועי למה אותו ממלא מקום לא עושה את
הפעולות שה דירקטוריון החליט או וועדות של הדירקטוריון החליט אז אני חושב שאתם
טועים לפחות בתפקיד של חבר מועצה וזה ראייתי,
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :זה לא חבר מועצה זה ממלא מקום,
עומר רצון ,חבר מועצה :דירקטור ,אין לא קיימו עובדתית לא קיימו,
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(מדברים יחד)
עומר רצון ,חבר מועצה :שלום אז אני אומר דבר מאוד פשוט אני מסכים שיש זלזול
בדירקטורי ם אני אגיד לך מעבר אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה ,אני אומר שלום אנחנו
נמצאים בסוף והגענו למסקנה יום שלישי שעבר רק הוחלט הייתה אי הבנה לדעתי של
הדירקטור שהוא מנכ"ל העירייה שטען שכבר אישרנו ללכת עם משכ"ל ולחתום איתם על
חוזה דבר שלא נאמר התבצע בזכות חברי איתן הצבעה נוספת לאשר את הדברים אבל מה
אנחנו מגלים שכבר שלושה שבועות קודם כל הנתונים עוברים לזכיין שעדיין לא נחתם איתו
הסכם גבייה מתבצעת ורק לפי שעתיים תקנו אותי אם אני טועה נחתם ההסכם במקביל
הנהגת ההורים רצה ואולי בודקת איזה הזנה או אין הזנה שאני מכבד באמת את פעילות
הנהגת ההורים אבל עדיין היא לא החליפה דירקטורים או מורשה חתימה כל זה במסלול
מאוד עצמאי שלשכת מנכ"ל מראיינת עובדים לחברה עירונית וכל התהליכים האלה שאני
מדבר עם היועצת המשפטית שאין מקום בלב ליאת היא מטעם של עו"ד שפיר ,אומרת לא
הובא יש להם מילת קסם לא הובא לידיעתי אמרתי חברים ואני אומר את זה שוב אותי מה
שמעניין בסופו של דבר זה שירות לתושב אני מסכים אבל גם יש לי מחויבות לחברה לא
ייתכן ואני אגיע בדיוק לסוגיות האלה ששלוש מאות אלף שקל זה תקציב הספורט לפעולות
ובכיית החלטה ארבע מאות אלף שקל הולכים בשנייה בלי תוכנית עסקית בלי כלום למשכל
כמתווך ככה אני רואה אותו כמתווך על פעילות שבעצם דוח המבקר כותב עליה וכולם
אישרו את זה שהיא פעילות שאמורה להיות עוגן כלכלית מה קרה הפלא והפלא,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :אבל אתה (לא ברור) את זה לספק חיצוני אמרת את זה
לפני (לא ברור)
עומר רצון ,חבר מועצה :זה ממש לא ככה,
חנוך עוז ,חבר מועצה :אבל זה לא יגמר,
עומר רצון ,חבר מועצה :שלום אתה רוצה תראה ,שלום שלום,
חנוך עוז ,חבר מועצה :אבל אני רוצה לדבר גם אנחנו מה זה לא לא לא ,אז אני אומר לך
עזוב אותי מה זה גם אני רוצה לדבר כמה זמן (לא ברור) מה קרה פה,
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :סליחה סליחה רגע עומר כבר אמרת את מה שאתה אומר ארבע
פעמים,
(מדברים יחד)
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עומר רצון ,חבר מועצה :אחרי החלטה שהתקבלה ביום שלישי האחרון ואתה נותן לזה גיבוי
אז כנראה אתה חלק מהעניין ,עד היום אני יודע שאתה לא שם ואם אתה אומר (לא ברור)
גם במצב שאין ברירה ארבע מאות אלף שקלים הולכים למשכל שהייתה לנו הכנסה של שש
מאות אלף שקל על אותה פעילות תגיד לי מה אתם רגישים,
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :עומר רגע רגע רק שנייה אני רוצה לדייק,
עומר רצון ,חבר מועצה :כן דייק,
שלום בן משה ,ראש העיר :תקשיב א' אתה מדבר על דברים שהם נכונים אבל לא
מדויקים ולא מלאים,
עומר רצון ,חבר מועצה :בוא דייק אני מוכן (לא ברור)
שלום בן משה ,ראש העיר :לא כן כן ,אפשר
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :עומר תמשיך בקשה,
עומר רצון ,חבר מועצה :שלום אני אומר (לא ברור)
שלום בן משה ,ראש העיר :תן לו בקשה לדבר מה אתה רוצה,
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :סליחה סליחה חנוך אני מבקש תן לו לסיים,
חנוך עוז ,חבר מועצה :לא אבל אתה מכניס אותנו לרזולוציות שהם מתאימות לדירקטוריון
שם,
שלום בן משה ,ראש העיר :תן לו לסיים כן.
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :חנוך תקשיב לו אתה לא חבר דירקטוריון ,כי מי שלא יצא לא
מכיר מה קורה שם,
(מדברים יחד)
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :אבל תן לו להסביר,
שלום בן משה ,ראש העיר :בפעם השלישית שאני אעיר לך אני אוציא אותך החוצה.
עומר רצון ,חבר מועצה :שלום,
שלום בן משה ,ראש העיר :כן בקשה ,סליחה סליחה,
עומר רצון ,חבר מועצה :גם הניסיון,
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שלום בן משה ,ראש העיר :סליחה סליחה,
עומר רצון ,חבר מועצה :שלום תאמין לי שהעליתי את הנושא הזה ידעתי שיבואו ויגידו
אתה נמצא שם אבל אתה קשור שם אבל אתה מורשה חתימה אז מתוך ארבעה אני מורשה
חתימה ושתי מורשה חתימה הם מספקים .עכשיו אני אגיע לתובנות הסופיות,
שלום בן משה ,ראש העיר :כן.
עומר רצון ,חבר מועצה :מבקר העירייה מציין ומציג וכולנו אישרנו את מה שמבקר העירייה
אומר שהפעילות של הצהרון היא סוג של עוגן פתאום אנחנו עכשיו לא נמצאים בעוגן עו"ד
עופר שפיר כיועץ משפטי של הדירקטוריון ,מציין הוא אומר אני לא אתן לכם פטור ממכרז
לא אתן לכם מפאת הזמן כי ידעתם שאתם הולכים להגיע לחודש ספטמבר עכשיו אני לא
מכיר ואני אומר שוב אפשר לעשות קבוצה דרך פוליטי לא צריך לעשות קבוצה על ההורים
ולא על הילדים היקרים אני אגיד למה אני אומר את זה אולי זה הניסיון בכלל להרשות את
עומר שעומר לא יצליח בספורט למרות שיש תוכנית בנגה התכנס פה למרות שיש שתים
עשרה מיליון שקל רק להתכנס פה הכול בסדר אם זה הדרג הפוליטי הוא יזוז הצידה רק
תעשו את זה .ואני אומר לך שלום כרגע גם הניסיון הזה כרגע שלוקחים היום את (לא ברור)
ולפני שעתים ושמישהו יתקן אותי כי שלמה (לא ברור) לא היה בתוך השיחות האלו חתמו
על חוזה לפני שעתים עם קיטו מרום כל עוד שבהסכם גם לכאורה אם רוצים להסתמך עליו
כל הגבייה צריכה להיעשות למקום בלב והגבייה אסורה שהיא תתבצע לקיטו מרום,
תקשיב טוב מה שאני אומר לך בנגה מחר תבוא ותגיד לי אתה מורשה חתימה אתה אחראי,
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :בסדר,
עומר רצון ,חבר מועצה :למרות שבהסכם בבסיסו של משכ"ל זה דברים חשובים זה יכול
להיות מחר סיפור,
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :תמשיך בקשה,
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :עומר תמשיך בבקשה
עומר רצון ,חבר מועצה :שלום אני אומר דבר מאוד פשוט
שלום בן משה ,ראש העיר :עומר תסיים בקשה,
עומר רצון ,חבר מועצה :אני יכול להמשיך יש לי זמן של אלכס וגם (לא ברור) אני יכול
לבדוק גם של פרומה (לא ברור)
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שלום בן משה ,ראש העיר :דבר בקשה נו,
עומר רצון ,חבר מועצה :אני אומר בסופו של יום .היום אנחנו עומדים במצב שבעצם יש
סיכון מאוד גדול אני אומר לך לאור הדברים ששנת הלימודים לא תיפתח בצהרונים אני לא
מקובל עלי וחברי צודקים שמקום בלב יהיה בו מעורבות של גורמים שאינם מורשה חתימה
אין להם שום חוות מקצועית אין להם שום חוות משפטית והם מכניסים את היד מקום בלב
ומכשילים את הפעילות של החברה הזו לאור דוח המבקר שנאמר אני חושב שאנחנו פועלים
באופן חד וקיצוני ושונה למרות שאמצנו באמת בעצם את ההחלטות של מבקר העירייה זה
לא קורה עכשיו אנחנו מתמודדים עם מצב שאין לנו לחינוך המיוחד לצרכים המיוחדים אין
לנו פתרון ואני נוגח שלום עכשיו בסוגיות שמעניינות את הציבור אין לנו כרגע מענה
לאוכלוסיות חלשות לא רק לאוכלוסיות למרובת ילדים אין לנו עכשיו כי קיטו מרום נותן
איקס וזה המכרז שיש ויש לנו אובדן הכנסות בעכבות ההחלטה הזו ואני חושב שיש דבר
כזה עם חשיבה מוקדמת עם תכנון עם התייחסות ברצינות לגורמים ולדירקטורים ואני
מסכים איתך סיגל אני רואה את ההתייחסות אני יכול להיפגע וללכת ואני מחליט להישאר
כרגע אני אומר לך את זה בכנות,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :אני לא,
משתתף בדיון :עזבי אותו,
עומר רצון ,חבר מועצה :ואני אומר לך במצב הזה היה כדאי וצודק חנוך בתחום הצהרונים
אין צורך בחברה העירונית בתחומים אחרים אין צורך איפה שיש ערך מוסף ולהחזיר אותם
לאגף החינוך ושאגף החינוך יבוא וינהל אותם והוא יכול לעשות את זה ,וזה היה מצוין
שלום כי החברה עירונית העברנו (לא ברור)
שלום בן משה ,ראש העיר :זה לא היה באגף החינוך,
עומר רצון ,חבר מועצה :שלום אני אומר מה אפשר תבדוק בערים אחרות שרוצים לראות
יום לימודים ארוך,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :נכון,
עומר רצון ,חבר מועצה( :לא ברור) ואומרים להורים (לא ברור)
(מדברים יחד)
עומר רצון ,חבר מועצה :שלום אני אומר מאוד פשוט,
שלום בן משה ,ראש העיר :טוב ,אוקי אוקי,
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עומר רצון ,חבר מועצה :אני אומר מאוד פשוט השיטה הזאתי שלהגיע לדקה ה  99בהרבה
מקרים שקורים פה בעיר ואז להכשיר הליך מזוהה והיועצים המשפטים אומרים אין ברירה
מה אתם רוצים לעשות,
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :כולל החוגים,
עומר רצון ,חבר מועצה :אמור להיפסק הין בהשאיים שיש בעיריית ראש העין הן בתלם והן
בצהרונים ,לא יתכן שלום לא יתכן שאתה תגיע בדקה ה 99במקום לייצר תהליכים לפני,
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :נכון היות ומקום בלב לא יתארגן בזמן אז עשו פה פעולת
חירום,
עומר רצון ,חבר מועצה :נכון,
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :מה שקוראים לזה,
עומר רצון ,חבר מועצה :מי זה מקום בלב מנכ"ל העירייה (לא ברור) ממלא מקום כבר
ממאי ,2016 ,2015
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :בצבא קוראים לזה פעולה דחופה,
עומר רצון ,חבר מועצה :אתה צודק,
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :קוראים מעצורים זה פעולה דחופה,
עומר רצון ,חבר מועצה :אתה צודק ,נכון,
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :מקום בלב שאתה שמה מהבחירים לא יתארגן אז יעשו פה
פעולה דחופה ומצילים את המצב,
עומר רצון ,חבר מועצה :מי מציל,
(מדברים יחד)
עומר רצון ,חבר מועצה :סגן גזבר ממלא מקום ומונחה מנכ"ל עירייה בוודאות אני אומר לך
(לא ברור) מה שאני אומר הם עצרו את הכול,
שלום בן משה ,ראש העיר :איתן בקשה,
איתן תם ,חבר מועצה :אני אתייחס גם למה שעומר אומר אני נכנסתי לתאגיד ממש לפני
שלושה חודשים,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :מקום בלב חברה חושבים שזה תאגיד המים תגידו מקום בלב.
איתן תם ,חבר מועצה :בסדר אז מקום בלב ,רזי צודק ,וכאחד שלפני שנכנס קראתי את כל
הסערות שקורות שם וכל הספינה מטלטלת אם זה באמת נכון מה שחברי עומר אומר
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שהייתה החלטה לצאת ,ולצאת בכלל זה (לא ברור) את הצהרונים על ידי חברה על ידי
מקום בלב שזה לא נעשה ,אני יכול להגיד לכם ברגע שנכנסתי היה שמה תחושה שאין שם
קברניט לא לוקח את (לא ברור) אצלי כשאני מדבר לא באתי על דירקטוריון באתי על
תפקיד מקצועי (לא ברור) לדירקטוריון מה שאני כרגע בא ואומר אני חושב ואני גם סומ..
ואני כאחד שמתנגד לחוזה משכל ומתנגד לחוזה משכל ותמכתי בחוזה משכ"ל אני הרגשתי
שאני היום מתנהל כמו שעומר אומר במצב של חוסר ברירה כמו שבנגה אומר צריך לנצל את
המצוי כרגע,
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :נכון.
איתן תם ,חבר מועצה :אני כן חושב שחייבים להחזיר את המושכות האלה לידיים עומר
אומר פה על ליקו ים שעולים בפייסבוק וברשתות החברתיות חדשות שאני קורא על אנשים
שהם לא בחברי הדירקטוריון שבאים לישיבות שבאין וקובעים תוכניות שבאים ומאשרים
דברים שאני כחבר דירקטוריון לא מודע להם ולא מאשר אותם ואני לא יודע מי הסמיך את
האנשים האלה לה גיע אין לי בעיה עם עמדת ההחלטה שמועברת בישיבה בין אם זה לגבי
תפריטים בין אם זה לגבי אישורים זה לא תפריטים הצהרונים אני מתכוון מה שמוגש (לא
ברור) הדירקטוריון לא נותנים לו הדירקטוריון לא צריך לקבל את הכוח יש לו כוח אבל
כשגורמים אחרים יכול להיות עומר יש פה איזשהו איזה נושא הסחתה שהוא צודק יש פה
תחושה שחברי דירקטוריון לוקחים מהם את הסמכויות למרות שאין כזה דבר אי אפשר
לקחת מאיתנו את הסמכויות אנחנו אלה שמובילים את הספינה אז אני בא ואומר ניצלנו פה
את המצב בחמת חוסר ברירה ואישרתי חוזה כי הרגשתי שאני חייב לנצל את המצב ולתת
מענה להורים אני לא שלם עם מה שעשינו אני לא שלם אני כן יודע שמהחלטה שהעברנו
שתוך חצי שנה לצאת למכרז אחר ולקחת את החברה לידיים במצב שהוא עדיין אפשרי אבל
אני כן מסכים עם הנקודה הקטנה שאומרת שאני מרגיש פה שיש פה גורמים או כוחות
אחרים שנכנסים פה להחלטה שלנו זה מוציא מאיתנו את הניהול,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :איזה גורמים?
(מדברים יחד)
איתן תם ,חבר מועצה :תן לי לענות לסיגל,
(מדברים יחד)
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :סליחה אפשר לשמוע את איתן,
(מדברים יחד)
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שלום בן משה ,ראש העיר :איתן ,סליחה ,דקה איתן תענה לה אחריך תגיד אתה בקשה,
איתן תם ,חבר מועצה :אני לא קטנוני בלקחת תפקידי סמכויות זה לא מעניין אותי זה לא
(לא ברור) מטעם הדירקטוריון לא מטעמי אבל אני כן קורא ברשתות פתאום אני קורא
עדכונים שלא הייתי מודע אליהם בין אם זה רמות הגשות תפריטים בין אם זה אפילו כיתום
מרום שהוא (לא ברור) לפני שבכלל אושר חוזה או בין אם ישיבות של אנשים היינו עם
אנשים עם ככה וככה וככה והחלטנו ככה וככה שזה לא עלה בכלל בישיבות עם דירקטוריון
לא מזכיר שמות כי זה לא מעניין אותי,
(מדברים יחד)
איתן תם ,חבר מועצה :לא קשור פחדן זה קשור לרמה שאני לא מחפש כותרות ואני לא
מחפש להיות בפרום זה לא מעניין אותי מעניין אותי רק שדירקטוריון (לא ברור) מעניין
אותי רק שיהיה מי שיוביל את החברה אותו אחד שאנחנו נותנים את הכוחות זה מכוח
החלטת הדירקטוריון שלא יסבכו אותו אנשים מהצד זהו מפה תמשיכו הלאה,
שלום בן משה ,ראש העיר :בקשה (לא ברור) אחר כך שרון ,כן בקשה,
חנוך עוז ,חבר מועצה :אני האמת לא יודע איפה מקום בלב יושב ולא יודע
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :שרון בבקשה ,שרון בקשה,
שרון בנד ,דירקטוריון מקום בלב :אני חייבת להגיד לכם שאני יושבת פה ואני נפעמת
מהדיון באמת בלשון (לא ברור) יושבים פה אנשים שחושבים שהם דוגמנים ,בתפקידים
שלהם יושב ראש דירקטוריון,
(מדברים יחד)
חנוך עוז ,חבר מועצה :אני אגיד לך משהו,
שלום בן משה ,ראש העיר :כן,
חנוך עוז ,חבר מועצה :אני אגיד לך למה התעקשתי לדבר לפני שהיא מדברת,
שלום בן משה ,ראש העיר :בקשה,
חנוך עוז ,חבר מועצה :לא מקובל עלי שהיא איך קוראים לשנייה (לא ברור)
(מדברים יחד)
שרון בנד ,דירקטוריות מקום בלב :אבל אני לא כתבתי על חברי מליאה ולא דיברתי על
הדברים האלה ואם אתה תצטט אותי במדויק אני כתבתי שבעיני עומר רצון ואלכס (לא
ברור) זה מה שכתבתי ואם אתה רוצה לדבר על מה שכתבתי אז אני אגיד לך מה שכתבתי
71

פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין מס'  80/13מיום 28/8/2017

ואני כתבתי שהם אחראים לפיאסקו שהולך להיות למקום בלב,
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :למה לא טריוויאלי למה?
שרון בנד ,דירקטוריות מקום בלב :כי בעיני לכם צמד חמד שמנהל את הדירקטוריון יש
אחריות (לא ברור)
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :אני מבקש לדבר לגופו של עניין לא לדבר לגופו של משפט,
שרון בנד ,דירקטוריות מקום בלב :אנחנו בהנהגת (לא ברור)
שלום בן משה ,ראש העיר :ובלי ציונים,
שרון דירקטורית מקום בלב :אנחנו בהנהגת (לא ברור) הבנו שהמצב הוא מצב של משבר
הבנו שצריך לשלב ידיים עם העירייה ולהירתם על מנת לעזור הכי קל לשבת בתוך הנהגת
(לא ברור) וללוו ת את הרוחות (לא ברור) בעיר במצב כזה שהר הגעש הזה אי אפשר היה
להשתלט עליו בכלל האחריות של הנהגת הורים יישובית אחראית זה לבוא לשלב ידיים עם
המערכת ולעזור למערכת להתמודד התמודדות מאוד לא פשוטה גם אם בנייה ואכלוס בקצב
מטורף וגם עם הכשלים שהיו והיו כשלים בתהליך ואמרתי את זה לעומר בישיבת
הדירקטוריון היחידה שבה נכחתי שאני חושבת שצריך לעשות תחקירים מקיפים על מה
שקרה טרם התקופה של שילוב קיטו מרום אבל את התחקירים אנחנו נתחיל בראשון
לאוקטובר עם כל הכבוד כי זה הזמן לעשות אותה עכשיו אנחנו במצב של משבר ובמשבר
צריך לטפל כמו משבר ולפתור את הבעיה כי בסוף יש שירות לתת לתושבים עכשיו הנהגת
הורים יישובית ואני אומרת את זה עכשיו בתוקף חברות שלי בהנהגת הורים היישובית
ואלוהים עד שלי שאני מבזבזת על זה זמן ואני הולכת לשלם עליה מחיר גם משפחתי גם
מקצועי כל מה שאתם רוצים .אני נמצאת פה לפחות פעם ביומים במערכת ואני חייבת
להגיד לכם שמי שרוצה להיות מעורב לא צריך שיפרשו לו שטיח אדום הוא צריך פשוט לבוא
ולהתייצב בדיונים האלה זה הכול לא שמעתי מישהו שאמרו לו לא לבוא לדיונים האלה אבל
הנהגת ההורים היישובית שהחליטה להירתם אמרה אוקי אנחנו ויש פה איזה חברה חדשה
שהיא בתוך פעם ראשונה בקונסטלציה הזאת פעם ראשונה שמנהלת צהרונים עם משכל
שפעם ר אשונה שעושים את זה כי זה תוכנית חדשה של המדינה עם העבודה שצריך להירתם
למה שקורה במקום בלב אנחנו באים לעזור אנחנו נשקף את הצרכים למערכת והמערכת
תתכונן בצורה הרבה יותר טובה .והרבה יותר אחראית מאותו יום אנחנו עושים ישיבות
קבועות לפחות פעם בשבוע אם מקום בלב עם משכל ועם כיתום מרום אני חושבת שזה
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קודם כל תהליך יוצא דופן ברמה הזאת של שיתוף ציבור והקטע הזה של להבין מה הצרכים
של הציבור ולדייק ולהתאים את השירות של המערכת שנותנת ואנחנו באים ומשקפים
למערכת מה צריך להיות מבחינתנו מה הציפייה של ההורים והמערכת מתכווננת אנחנו לא
מחליטים שום דבר ואנחנו מקפידים לא לכתוב שאנחנו החלטנו אלה מערכת החליטה
ואנחנו משקפים את ההחלטות של המערכת להורים והמגמה היא להנמיך כל הזמן את
הלהבות ואת החששות ואת הפאניקה ולהרגיע את השטח זה נעשה מתוך אחריות שלנו כלפי
ההורים בראש העין אנחנו מלווים את הבנייה בגני הילדים עכשיו (לא ברור) תאמינו לי הכי
פופוליסטי בעולם זה שאנחנו נוציא פוסטים ונפוצץ את המערכת.אתם לא מבינים מה אנחנו
יכולים לעשות,
(מדברים יחד)
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :שרון אני רוצה להגיד עוד משהו כל הנושא של הטעימות,
שרון בנד ,דירקטוריות מקום בלב :אגב נושא של הטעימות בשנה שעברה הכניסו לפה את
מבושלת הזמינו אז עומר ואלכס הזמינו אני לא יודעת הם היו מעורבים בתהליך הזה נתנו
להורים לבוא למבחני טעימה,
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :בלי מכרז,
שרון בנד ,דירקטורית מקום בלב :היה להם מכרז (לא ברור) בלב ,ואחר כך במכרז התעלמו
מהמלצות,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :היה מכרז,
שרון בנד ,דירקטורית מקום בלב :בסוף לקחו לפי מחיר אני לא יודעת איך הם קבעו את
הכללים של המכרז ,והתעלמו מזה והמכרז הזה נחל כישלון חרוץ מבושלת גורשו מפה
בבושת פנים עם איכות זוועתית של אוכל לאורך כל השנה.
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :וטענות כל הזמן.
שרון בנד ,דירקטורית מקום בלב :אנחנו שילמנו את המחיר .השנה התעקשנו התעקשנו
להיות מעורבים בזה התעקשנו לבוא ולראות את זה ולשמחתנו מנכל העירייה נענה לזה
ואמר חברים יקרים אני רוצה שתהיו מרוצים בואו תשמעו את הספק חקרנו עליו ביחד
הבאנו חוות דעת הרמנו טלפון לאבי קמינסקי שניהל את אגף החינוך באשקלון והם היו
הספק שלו שמענו ממנו המלצות ותשבחות דיברנו עם דיאטנית של משכל עשינו עבודת מטה
ובין היתר הרגענו את חששות של ההורים בזה שהגיע השף של דליקט שזה הקייטרינג ישב
אתנו הסביר לנו הראה תפיסת עולם הראה כמה חשוב לו הוא בכלל תזונאי מוסמך נתן לנו
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לעשות טעימות הרגיע את המערכת זה כל מה (לא ברור) עכשיו אני חייבת להגיד משהו
אלכס ועומר ישבו בחדר הסמוך הם ראו את (לא ברור) מה הבעיה להיכנס לטעימות האלה
ולחוות את זה יחד איתנו? אותי לא גירשו משום ישיבה לא שלמה ולא אף אחד אחר אני
עושה את זה על חשבון זמני הפנוי בהתנדבות מוחלטת אין לי אפילו ילדים בצהרונים
תקלטו מה אני אומרת מישהו אמר אלכס תצא? אני לא מבינה את זה אני לא מבינה אני
יכולה להשקיע את הזמן ה פרטי שלי ואני אומרת לכם שאני מדברת על עשרות שעות שאני
משקיעה בזה .מישהו אמר לו אל תעשה את זה אל תיקח אחריות על מה אנחנו מדברים
בכלל,
שלום בן משה ,ראש העיר :תודה רבה.
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :אני רוצה רגע לומר משהו ,אהה אני רוצה רגע לומר משהו
תראו אחד הפלוסים או אחד החזקות הגדולות ביותר שיכולה להיות לחברה עירונית זה
שיתוף הקהילה כשמנהלים אותו דבר זה כשהיה את החברה למתנסים אותו דבר היה לנו
דירקטורים אבל השותפות ומה שאנחנו יצרנו עם הקהילה וקראנו להם פנימה זה מה שיצר
את החוזקה של הקהילה בסופו של דבר עכשיו דירקטורים הם לא יכולים בתוך עצמם
אנחנו נעשה את הטעימות ואנחנו נחליט ואנחנו מזה לא תיבנה חברה עירונית שהיא קשובה
לצרכים וחברה עירונית שנותנת מענה לצרכים וזה אחד הדברים שהיה באחד הבגים שהיו
בצהרונים שהיו מי שכאילו החליט ובשטח השטח געש ורכש עכשיו זה הדבר הנכון כך
עובדים נכון הדירקטורים חייבים לקבל את ההחלטה האחריות היא של הדירקטורים הם
קובעים את המדיניות הם צריכים לקבל את ההחלטות הם חותמים על החוזה ,הכול הכול
מה שאתה אומר אם היה דילגו עליהם יכול להיות שדילגו עליהם בגלל הטווח זמן הקצר,
אין ברירה כולם בזמן פציעות כולם בזמן פציעות אבל גם אני הייתי בהתחלה בתהליך ביחד
עם ההורים של הגנים עד שאמרו לי סליחה סליחה לא לא אל תזמינו את סיגל אז אחר כך
לא יכולים לבוא אלי בטענות למה אגף החינוך לא שותף ,אז אני לא שותפה סילקו אותי אני
לא שותפה אם ירצו את העזרה אז בשמחה רבה אז הילדים שלנו כי בסופו של דבר כשיש
בעיה בצהרונים באים אלינו אל אגף החינוך שאני לא יודעת מה לענות לי אין את המענה אני
לא שותפה לזה בכלל ולכן ככל שמשתפים יותר את ההורים את הורי הגנים ככה הם נותנים
את האינפוטים שלהם ואנחנו בונים צהרון שהוא תפור לחליפה של האוכלוסייה החדשה
שהגיעה ,שהגיעה אוכלוסיה חדשה עם צרכים שונים וככה צריך לעבוד אם רוצים חברה
עירונית חזקה,
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(מדברים יחד)
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :עכשיו אני רוצה להגיד משהו נוסף בנושא של ההורים אני
מצהירה על כך ,תראו לצערי הרב באמת לצערי אני רואה שהחברה העירונית עד היום ואני
בטוחה שכשמאיר כאן וכשיבחר מנכל אני בטוחה שזה ישתנה כי הגישה של מאיר היא גישה
קהילתית עד היום מה שקרה שהחברה העירונית הזה הפכה לחברה שגוזרת קופונים זה מה
שמעניין אותה כל הדברים שהם קהילתיים דברים שהחברה יצרה נעלמו לחלוטין גם היום
(לא ברור) שלם שהייתה בתוך החברה העירונית הבנתי שהרכזת מתפטרת כי היא לא יכלה
יותר לעבוד וכי לא היה לה עם מי לעבוד וזה נזק גדול לקהילה לפעילות הקהילתית
המדהימה שנעשתה בעיר של התנדבות של מבוגרים במקום בלב בכל המסגרות הקהילתיות
פרויקט מדהים והיא פשוט התפטרה והדבר הזה ירד לטמיון כמו הרבה דברים אחרים ומה
שהחברה העירונית הזאת הפכה להיות זה גוזרת קופונים עכשיו זה שויתרו כל כך בקלות
על,
משתתף בדיון :למה קופונים?
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :למה קופונים אני אגיד לך למה,
(מדברים יחד)
סיגל שיינמן סגנית ראש העיר :כל מה שפעילות שדורשת עשייה חשיבה בנייה יצירה
נעלמה מהחברה העירונית מה שלוקחים היום ומשאירים זה אותה תחומים שאנחנו יכולים
לקבל על זה עמלה לקבל עמלה עכשיו זה בכלל לא מעניין אם החברה יודעת לעשות את זה
אם היא מתמחה בזה,
שלום בן משה ,ראש העיר :טוב סיגל,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :זה לא משנה אם אני יכולה לקבל על זה עמלה אני לוקחת
את זה,
שלום בן משה ,ראש העיר :סיגל סיגל זאת הצגה,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :לא זה לא הצגה ,בסדר תן לי לסיים,
שלום בן משה ,ראש העיר :לא לא שאת מציגה הצגה של הדברים שלך היא הצגה שגורמת
הרבה עוול להרבה דברים שנעשים בחברה עירונית מצוינים בלי עמלה בלי כלום,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר :רגע שנייה שנייה ,סליחה אני מדברת על מגמות כל מה
שאני לא מכירה חוץ מאשר נכון אדלר שהגיעה שהוא פועל באמצעות מקום בלב חוץ מזה
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אני וא ם יש אני אשמח לדעת לא מכירה אף דבר נוסף שקם פעילות והיא קיימת זה היה
מקודם תקשיבו זה גם היה קודם ,כל הדברים האלו היו גם קודם היום כבר איננו ואין
משהו חדש אין משהו חדש וכל הזמן נשאבים לזה שלהעביר את כל מה שקיים בעיר תחת
מקום בלב כדי שיגזרו עמלה אבל וגופים אחרים סובלים מזה ובאמת סובלים מזה אבל זה
מה שחש וב ואני על זה מצירה כי בסופו אני עוד משפט אחד כי בסופו של דבר מה שיקרה זה
יוצר נתק בין הקהילה לבין מקום בלב כי הדבר החשוב ביותר זה הקשר ואני מקווה עם נזק
תדמיתי הכול ,ובסופו של דבר נזק כלכלי ואני באמת מקווה כי אני מאמינה באמת במקום
בלב אני חושבת שזה אחד הדברים החשובים והגופים הכי מעוטים שצריכים להיות בעיר
הזאת כדי לתת את כל המענה הערכי החברתי הקהילתי בעיר ואני באמת מאמינה במאיר
באמת מאמינה בו שבשלושה חודשים האלו יעלה את עד יציאת המכרז (לא ברור) אני
מ אמינה בו אני מאמינה ביכולות שלו ובהקשבה שלו זהו זה אני מאמינה,
(מדברים יחד)
איתן תם ,חבר מועצה :סיגל שלא ישתמע שאני נגד שיתוף פעולה אני חושב שמה (לא ברור)
שרון עשה בקודש (לא ברור) אני פשוט צייני את זה כי זה דבר שלא הייתי מודע אליו אבל
מה שאז העירו שהחלטות של דירקטוריון כמו לצאת עם מכרז לא מתקבלות זה מה שמפריע
לי ואני לא הייתי אז בדירקטוריון ונכנסתי איך יכול להיות הכרזה של לצאת למכרז ולמצוא
ספק לא עובדת עד שמגיעה למצב שאין ברירה זה אני לא הבנתי (לא ברור) ואני לא הבנתי.
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :אני דווקא רוצה להתחיל ממשהו טוב אני לא חבר דירקטוריון
(לא ברור) מקום בלב ,חבל אבל אני חייב לעדכן במשהו שקיבלתי אני באימייל וגם
בפייסבוק כותב לי יזהר שיטרית עדיין אין לי ילד בצהרון כי כל חיוב שלא יכובד בחברת
קיטו מרום יחויב באלף שקלים פלוס כנס שכר טרחת עו"ד מה נסגר עכשיו תגידו לי אני
לא ראיתי את ההסכם שכיתום מרום חותם את (לא ברור) נתחיל בזה,
שלום בן משה ,ראש העיר :הורידו את זה
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :אהה הורידו את זה? מי הוריד את זה ומתי?
שלום בן משה ,ראש העיר :הורידו את זה אתמול,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :מתי?
שלום בן משה ,ראש העיר :אתמול,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :מתי נחתם ההסכם?
עומר רצון ,חבר מועצה :היום הוא נחתם רזי,
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רזיאל אחרק ,חבר מועצה :שנייה,
עומר רצון ,חבר מועצה :בהנהגת ההורים (לא ברור)
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :שנייה רגע קודם כל,
שלום בן משה ,ראש העיר :עומר סליחה רגע,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :קודם כל,
עומר רצון ,חבר מועצה :שלום קודם כל מותר לי לצאת מתי שבא לי,
שלום בן משה ,ראש העיר :לא,
עומר רצון ,חבר מועצה :ומותר לי לחזור מתי שבא לי,
שלום בן משה ,ראש העיר :מאה אחוז,
עומר רצון ,חבר מועצה :עם כל הכבוד,
שלום בן משה ,ראש העיר :אבל אל תפריע בקשה,
עומר רצון ,חבר מועצה :אני לא מפריע,
שלום בן משה ,ראש העיר :דיברת מספיק,
עומר רצון ,חבר מועצה :אני לא מפריע,
שלום בן משה ,ראש העיר :זה הכול,
עומר רצון ,חבר מועצה :אל תתעצבן אני לא מפריע אני אומר את העובדות,
שלום בן משה ,ראש העיר :בסדר ,בסדר,
עומר רצון ,חבר מועצה :אם העובדות קשות,
שלום בן משה ,ראש העיר :לא לא קשה לי כלום,
עומר רצון ,חבר מועצה :זה קשה,
שלום בן משה ,ראש העיר :זה עובדות חלקיות מה שאתה מציג זה הכול,
עומר רצון ,חבר מועצה :אני לא מציג חלקיות כי לא קיבלנו זימונים,
שלום בן משה ,ראש העיר :שמעתי בקשה כן .הלאה,
עומר רצון ,חבר מועצה :קליקה היום נחשפה קליקה,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :אז קודם כל,
עומר רצון ,חבר מועצה :קליקה נחשפה (לא ברור) אותי ולקחו הנהגת הורים,
שלום בן משה ,ראש העיר :עומר עומר,
עומר רצון ,חבר מועצה :וצודק אדון בנגה,
שלום בן משה ,ראש העיר :עומר אל תצדיק אותו אתה מדבר על קליקות ,ועל,
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עומר רצון ,חבר מועצה :הוא צודק,
שלום בן משה ,ראש העיר :סליחה ועל קליקות ,ועל קומבינות מספיק כבר מהמושגים
האלה,
עומר רצון ,חבר מועצה :אני רוצה (לא ברור) תסביר לי הפוך תראה לי את זה הפוך,
שלום בן משה ,ראש העיר :אני אסביר לך,
עומר רצון ,חבר מועצה :אני ככה זה נראה לי,
שלום בן משה ,ראש העיר :סליחה,
עומר רצון ,חבר מועצה :אם אתה מוציא ממרץ,
שלום בן משה ,ראש העיר :קליקות,
עומר רצון ,חבר מועצה :אם אתה מוציא אפשרות לצאת למכרז עצמאי (לא ברור)
שלום בן משה ,ראש העיר :גם זה לא מדוייק,
עומר רצון ,חבר מועצה :למה?
שלום בן משה ,ראש העיר :כי זה לא מלא מה שאתה אומר,
עומר רצון ,חבר מועצה :אתה הסכמת איתי,
שלום בן משה ,ראש העיר :כי זה לא מלא מה שאתה אמרת.
עומר רצון ,חבר מועצה :אתה הסכמת איתי,
שלום בן משה ,ראש העיר :כי זה לא מלא,
עומר רצון ,חבר מועצה :אתה הסכמת איתי,
שלום בן משה ,ראש העיר :רק דקה,
עומר רצון ,חבר מועצה :אהה לא מלא? טוב נשמע (לא ברור)
שלום בן משה ,ראש העיר :לא מלא,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :אני יכול לדעת באמת עכשיו שאלה ,מי אשם בזה שהמכרז לא
יצא,
(מדברים יחד)
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :בנגה בנגה תעצור בנגה אני חבר,
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :מה שלא נעשה קודם,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :בנגה אני שואל אני חבר מועצה אני באמת לא יודע ,עומר אומר
משהו שרון אומרת משהו,
עומר רצון ,חבר מועצה :מי ניהל את התהליך קודם בנגה?
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חנוך עוז ,חבר מועצה :אני לא מבין (לא ברור)
שלום בן משה ,ראש העיר :בקשה בקשה בקשה,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :אתה מוכן ש
חנוך עוז ,חבר מועצה :אבל (לא ברור) למה צריכים להיות מעורבים בזה?
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :שנייה שנייה ,אני יכול עכשיו משא ומתן עם קיטו מרום ולמה
המכרז לא יצא מישהו יכול להסביר לי?
חנוך עוז ,חבר מועצה :מה זה קיטו מרום בכלל,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :חנוך שנייה ,למה מבקר העירייה כותב בדוח שהוא קטל את
הדירקטוריון הקודם שגם אלכס ועומר היו שם עכשיו תראו אם רוצים לבחור באלכס ועומר
כשעיר לעזא זל זה בקלות אפשר לעשות אבל התקלה חזרה לעצמה והם לא חלק מהתקלה
תראה יש דברים שאני יכול להגיד שהם אחראים אבל במקרה הזה של מכרז למה מכרז לא
יצא אורי אתה היית שם למה מכרז לא יצא במרץ ואנחנו בלחץ,
(מדברים יחד)
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :שנייה רגע אלכס אתה מפריע לי,
(מדברים יחד)
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :את בחרת (לא ברור) איתם ביחד,
(מדברים יחד)
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :לא שומעים אתכם זה לא שווה אתם סתם צועקים,
(מדברים יחד)
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :למה באמת לא יצא מכרז במרץ ולא קיים דוח המבקר שכתוב
שמה שתיים ,פרומה שלמה הוא דירקטור והסמכויות שלו הוא רק של דירקטור לכאורה
יכול להיות שזה נכון יכול להיות שזה היה נכון באותו מקרה ויכול להיות שזה היה מתבקש
ולא היה מי שינהל את מקום בלב הוא לקח את המושכות יש לו סמכויות בכלל לנהל את כל
הדיל הזה של המשא ומתן עכשיו להפריד אני חושב ומסכים שהנהגת ההורים או הורים
שהם הלקוח בעצם צריכים להיות שותפים לבחירה וזה לגיטימי וזה נכון וגם עומר ואלכס
לא מתנגדים זה לדעתי כן (לא ברור) הלקוח בסוף זה התושבים שלנו והילדים שלנו אז אני
חושב ש ,אני אגיד לכם מה היתרון הזה כשהורים שותפים אז הם לוקחים אחריות,
(מדברים יחד)
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רזיאל אחרק ,חבר מועצה :שנייה חברה הם דיברו שעה אני בקושי שלוש דקות אז אני מנסה
לתמצת,
חנוך עוז ,חבר מועצה :לא כי אתה תחליטי אתה לא צריך הרבה,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :אז תן לי,
חנוך עוז ,חבר מועצה :אתה מדבר איכותי ,אתה לא צריך יותר,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :רגע עכשיו ההסכם הזה הדירקטוריון ראה אותו מישהו מחברי
הדירקטוריון ראה,
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :לא לא לא,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :אלכס לא שאלתי אותך ,עכשיו תראו אני אגיד לכם למה מצד
אחד מאשימים את הדירקטוריון ואמר בצדק בנגה אתה יש לך מורשה חתימה
(מדברים יחד)
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :אני שכחתי דבר אחד קודם כל אני רוצה לברך את מאיר צוריה
ואני מאחל לו שיהיה דירקטורים שיתנהגו בצורה מקצועית כי הוא קודם כל אנחנו תולים
עכשיו את כל מהוונו בוא ואני יכול להגיד מניסיוני איש יקר איש רגוע איש מקצוע איש
שיודע לחבק ואני לא מחמיא לו כי אני לא סתם אני אומר מה שאני מכיר אותו ואני מכיר
אותו עשרים שנה,
(מדברים יחד)
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :שאלה נוספת,
חנוך עוז ,חבר מועצה :אני רוצה לברך את דוקטור מאיר צרויה אני חושב שהוא יודע לנגן
על צילו ועל קלרינט ועל כל מה שהוא שומע פה הוא ינגן מנצח על התזמורת,
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :רבותי רבותי ,רזי אני רוצה לסיים,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :רגע עכשיו המכרז של הצהרונים,
שלום בן משה ,ראש העיר :כן,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :אנחנו בתלם אמרתם שאי אפשר שמקום בלב יעשו את זה
עירייה לקחה סמכות והוציאה את המכרז של תלם גם פה היה אפשר אם יש קצת בלגן שאין
מנכ"ל ואני חושב שכן כאסיפה כללית כחבר מועצה שחלק מהאסיפה הכללית ההורים בסוף
נופלים עלינו עוד פעם הם לא מכירים את מקום בלב הם נופלים על ראש העיר הם נופלים
עלינו אני רוצה באמת שמישהו יעשה תחקיר אמיתי גורם חיצוני שיעשה תחקיר אמיתי איך
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זה קרה כי לא יכול להיות שאחרי דוח המבקר הדבר הזה קורה עוד פעם ,שנייה רגע,
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :ארבע שנים אין מנכ"ל,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :לא לא בנגה אל תפריע לי.
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :שאלה נוספת שאני רוצה לשאול עכשיו המכרז שזקוק קיטו
מרום זה צהרונים רק הפעלה או כולל הזנה או לא כולל הזנה? אם זה רק הפעלת הצהרונים
בלי הזנה אז מכוח מה הם קיבלו את ההזנה אני באמת לא יודע אני רק שואל שסגרו איתם
הסכם האם סגרו איתם את האזהרה בהסכם במשא ומתן אני לא מדבר על הסכם עכשיו,
האם ההתקשרות הראשונה עם קיטו מרום ואני לא מכיר אותם לא יודע מי הם יכול
להיות שהם טובים ההתקשרות הראשונה הייתה איתם הפעלת צהרונים לא הזנה בהסכם
הוכנס גם הזנה האם זה לא פטור מחובת המכרזים האם צריך ללכת למכרזים לא יודע אני
שואל ,שתים אני יודע שהתקורה שאנחנו נשלם למשכל היא ארבע מאות אלף שקל שזה
המון המון כסף זה רק מה שנקרא הם גוזרים קופון תקראו לזה ניהול תקראו לזה מה
שאתם רוצים אם היינו יוצאים למכרז אז היינו חוסכים את הארבע מאות אלף שקל האלה
וה יה יכול לתת לילידם האלה לסבסד גם אחרים ולעשות עוד חוגים עכשיו אני רוצה תשובה
על כל השאלות האלה מי מוסמך לענות? היושב ראש הממלא מקום הגזבר,
שלום בן משה ,ראש העיר :רגע רגע,
חנוך עוז ,חבר מועצה :שלום אני רק רוצה להגיד משפט לפני זה ,שלום אני רוצה להגיד
משפט שלום,
(מדברים יחד)
חנוך עוז ,חבר מועצה :שלום שלום ,שלום ,אני רוצה להגיד משפט,
שלום בן משה ,ראש העיר :בבקשה כן.
חנוך עוז ,חבר מועצה :רזי לא מכיר את העניין אבל הוא מכיר את הכול מהלפטופ,
שלום בן משה ,ראש העיר :בקשה,
חנוך עוז ,חבר מועצה :הוא הכול מסודר אצלו,
שלום בן משה ,ראש העיר :בקשה בקשה,
חנוך עוז ,חבר מועצה :אני הבנתי (לא ברור) שהפעילות נעשתה ,תקשיב רזי
שלום בן משה ,ראש העיר :אין ארבע מאות ולא כלום בקשה,
חנוך עוז ,חבר מועצה :אני הבנתי בתוך הדיון פה שהפעילות שמדברים עליה רגע שנייה
שזרים אותה וזה,
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(מדברים יחד)
חנוך עוז ,חבר מועצה :אלכס תקשיב,
שלום בן משה ,ראש העיר :כן,
(מדברים יחד)
חנוך עוז ,חבר מועצה :אלכס תקשיב אני הבנתי מכל הדיון פה אני לא מכיר את הדיון שם
אני הבנתי ממה שקרה פה שהדיון נעשה אנשים בני סמכות מחליטים פה ושם והם מיחסים
הכול לשמלה אני שמח אם זה שלמה אני מוחה על הדיון הזה בכלל כנגד המנכל או כנגד
התערבותו הוא מנכל העירייה,
(מדברים יחד)
חנוך עוז ,חבר מועצה :אני לא הבנתי בכלל שאתם מדברים על (לא ברור)
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :הוא אמר (לא ברור)
חנוך עוז ,חבר מועצה :לא קשור בגלל שיהיה (לא ברור) אני מוחה על זה לא יכול להיות
שאנחנו מערערים על פעולת מנכ"ל העירייה ,אם הוא לא טוב לשם הוא לא טוב גם לפה.
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :אז אסיפה הכללית מאשרת את מה שהוא עשה?
חנוך עוז ,חבר מועצה :הוא לא טוב גם לפה ואם אנחנו סומכים עליו לפה אז אני שמח שזה
הוא ולא מישהו אחר,
עומר רצון ,חבר מועצה :אבל המבקר (לא ברור)
חנוך עוז ,חבר מועצה :אז אני אסביר לך אם אתה רוצה עכשיו לשמוע תשובות הוא בטוח
(לא ברור)
עומר רצון ,חבר מועצה :שב תשמע את התשובות,
שלום בן משה ,ראש העיר :רבותי אני רוצה ל ,דקה,
עומר רצון ,חבר מועצה :שב תשמע את התשובות,
שלום בן משה ,ראש העיר :אני רוצה לתת סליחה ,אני רוצה להשלים את התיאור שעומר
דיבר עליו כדי להשלים אותו מכיוון שהוצג חלק מהדברים שהוא הציג הם נכונים אבל הם
חלקיים כדי שהתמונה תהיה מלאה,
עומר רצון ,חבר מועצה :אבל למה לא לשאלות שלי קודם?
שלום בן משה ,ראש העיר :ואחר כך אענה על השאלות האלה,
עומר רצון ,חבר מועצה :טוב,
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שלום בן משה ,ראש העיר :קודם כל נסתכל על התמונה במקרו ,נכון שמקום בלב מזה 4
שנים אין לו מנכ" ל בפועל נכון היו לו עד לפני שנה דירקטורים והיה לו ממלא מקום והיה לו
מישהו שניהל א חד ממלא מקום ועשו דברים טובים ועשו דברים פחות טובים ואני כבר
אומר לכם באותה הזמנות אנחנו זוכרים כולנו את דוח המבקר ולא נחזור אליו כרגע
עכשיו .וגם איבדתי את עמדתי בעניין ולכן החוכמה כרגע להטיל כרגע על מה שהיה בעבר
רפש ולהגיש הכול לא בסדר וכולה וכולה היא שגויה והיא לא נכונה נעשים דברים טובים
במקום בלב כל,
בן ציון בית אור ,חבר מועצה :אבל יש הרבה לקחים,
שלום בן משה ,ראש העיר :נכון,
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :נכון נכון רק רגע ,סליחה סליחה,
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :בנגה רגע רגע,
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :רגע רגע סליחה רגע,
(מדברים יחד)
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :מי מנע תענה עכשיו?
שלום בן משה ,ראש העיר :אבל למה אתה צועק עליו?
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :כי זכותו להגיד מי מנע,
עומר רצון ,חבר מועצה :מספיק עם השטויות האלה מי מנע?
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :מי מנע אם לא יורשה את הבלגנים (לא ברור) אז היה נמשך
עוד שנה.
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :סליחה סליחה,
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :אלכס תפסיק לצעוק אני אתן לך תשובה שמעתי אותך,
עומר רצון ,חבר מועצה :תיתן תשובה,
שלום בן משה ,ראש העיר :דקה דקה,
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :תיתן תשובה.
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שלום בן משה ,ראש העיר :דקה ,עכשיו,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :התהפך לך השלט,
שלום בן משה ,ראש העיר :דקה ,עכשיו אני רוצה להתייחס לנושא הצהרונים אכן בסביבות
חודש ינואר פברואר דובר על כך שצריך להתארגן להוציא מכרז לצהרונים אכן נכון לא
הייתה (לא ברור) מספיק טובה ולא חשוב כרגע אנחנו נעשה תחקיר על זה וכדומה ,העובדה
היא,
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :יש לי תשובות,
שלום בן משה ,ראש העיר :לך יש את כל התשובות לי אין,
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :אתה רוצה שאני אגיד אותם פה לפרוטוקול?
שלום בן משה ,ראש העיר :לך יש ,רגע רגע
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :למה לא יצא את המכרז?
שלום בן משה ,ראש העיר :למה?
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :למה? עדיף שאני לא (לא ברור)
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :זאת אמירה חצופה ולא מדויקת אני אגיד לך מדוע,
עומר רצון ,חבר מועצה :בואו נשאל את רויטל (לא ברור)
שלום בן משה ,ראש העיר :אני אגיד לך מדוע,
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :סליחה אני דיברתי איתך על ינואר פברואר הממלא מקום עוד
לא היה בכלל,
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :הוא היה מועמד עוד ב 2013היה,
שלום בן משה ,ראש העיר :עוד לא היה בכלל,
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :אוקי בסדר ,תמשיך שלום,
שלום בן משה ,ראש העיר :סליחה סליחה אלכס סליחה תרשה לי אתה ממש עברת את כל
הגבולות הטוב,
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :בסדר גמור,
שלום בן משה ,ראש העיר :זאת חוצפה בלתי רגילה,
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :כשאתה נותן (לא ברור) אני אעבור את כל הגבול (לא ברור)
עומר רצון ,חבר מועצה :את האמת שלום רק את האמת,
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(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :עומר אתה דיברת אני לא הפרעתי לך ,עומר עומר אתה דיברת
אני לא הפרעתי לך אני עכשיו רוצה להשלים,
(מדברים יחד)
עומר רצון ,חבר מועצה :אתה הפרעת לי במקום אחר אבל לא נורא,
שלום בן משה ,ראש העיר :אני רוצה להשלים,
עומר רצון ,חבר מועצה :הפרעת לי לאורך כל השנה מסתבר עם המנכ"ל מאחורי גבי אבל לא
נורא הכול בסדר שלום ,הפרעת לי ,עובדתית הפרעת לי ואל תאשר את ה(לא ברור) תקפיאו
תקפיאו הכול ,אבל אתה יודע בסוף כולם מפסידים גם הציבור בעיקר,
שלום בן משה ,ראש העיר :אתה רוצה (לא ברור)
עומר רצון ,חבר מועצה :בוודאי תעשה דוח מבקר אחד שתים שלוש האמת בסוף תוצג
לציבור אני מהיום (לא ברור) רק פוליטיקה,
שלום בן משה ,ראש העיר :אני מציע אל תפחיד אותי עם הציבור כל הזמן,
עומר רצון ,חבר מועצה :לא מפחיד אותך אתה כל כך גיבור שאני לא מפחיד אותך בכלום.
שלום בן משה ,ראש העיר :לא אתה מפחיד את כל הציבור,
עומר רצון ,חבר מועצה :נו באמת שלום אתה גיבור גדול,
שלום בן משה ,ראש העיר :אתה מדבר רק על ציבור,
עומר רצון ,חבר מועצה :אתה גיבור גדול,
שלום בן משה ,ראש העיר :לא לא אתה מדבר רק על ציבור רק אתה מדבר על ציבור,
עומר רצון ,חבר מועצה :תודה שטעית מספיק (לא ברור) טעית אז די טעית,
שלום בן משה ,ראש העיר :גם אתה טעית הרבה.
עומר רצון ,חבר מועצה :אני ברור אני כל הזמן אומר.
שלום בן משה ,ראש העיר :אז מה אתה רוצה ממני? גם אני טעיתי,
עומר רצון ,חבר מועצה :אבל אני לומד שלום,
שלום בן משה ,ראש העיר :גם אני לומד ,תפסיק,
עומר רצון ,חבר מועצה :צודק גם אני טועה,
שלום בן משה ,ראש העיר :שמעתי אותך ,מספיק לא מדבר על ציבור,
(מדברים יחד)
אלכס קפלונוביץ ,חבר מועצה :גם לפני חצי שנה הוא דיבר,
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שלום בן משה ,ראש העיר :עומר תן לי להשלים,
עומר רצון ,חבר מועצה :הוא אמר לך (לא ברור) הוא אמר לך שקרן בפנים פה במליאה,
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :אני יכול להמשיך?
עומר רצון ,חבר מועצה :אתה תמיד יכול להמשיך אתה ממשיך אתה לא שואל אותנו,
שלום בן משה ,ראש העיר :אני יכול להמשיך? אתה דיברת אני לא הפרעתי לך.
עומר רצון ,חבר מועצה :אתה מפריע לי כל הזמן שלום מסתבר שאתה הפרעת לי כל הזמן
זה העובדות דוח המבקר לא נתת תגובה,
שלום בן משה ,ראש העיר :שמעתי אותך כבר,
עומר רצון ,חבר מועצה :המנכ"ל שאתה נותן זה יד ימינך משרד (לא ברור) פועל באופן,
שלום בן משה ,ראש העיר :שמעתי אותך,
עומר רצון ,חבר מועצה :פועל באופן עצמאי אז סימן שמה שמדברים איתך בלשכה למה
שיוצא בפועל זה עולמות שונים חבל ,חבל אני מכבד אותך קצת יותר,
(מדברים יחד)
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :הנה חנוך שותק הכול יהיה בסדר,
(מדברים יחד)
עומר רצון ,חבר מועצה :שלום אני קשוב,
שלום בן משה ,ראש העיר :אני מצער על הדברים שאתה אומר,
עומר רצון ,חבר מועצה :למה אתה מצער יש עובדות,
שלום בן משה ,ראש העיר :אתה לא חייב להגיב תן לי להגיד משפט בלי שאתה שותק אתה
יכול לשתוק?
עומר רצון ,חבר מועצה :טוב.
שלום בן משה ,ראש העיר :תן לי להגיד משפט בלי שאתה מגיב .אתה מגיב כל הזמן.
עומר רצון ,חבר מועצה :נכון.
שלום בן משה ,ראש העיר :תשתוק,
עומר רצון ,חבר מועצה :אוי ואה ואוי אם הייתי במקומות אחרים לא הייתי מבין.
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :אתה מוכן לתת לי לדבר?
(מדברים יחד)
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שלום בן משה ,ראש העיר :אני יכול לדבר אם לא אני אפסיק את הישיבה הזאת,
עומר רצון ,חבר מועצה :לא לא עד פה,
שלום בן משה ,ראש העיר :בבקשה תן לי לסיים,
עומר רצון ,חבר מועצה :עד פה.
שלום בן משה ,ראש העיר :מספיק באמת יש גבול,
עומר רצון ,חבר מועצה :בכבוד שלום( .לא ברור)
שלום בן משה ,ראש העיר :אין לכם דרך ארץ מינימאלי,
עומר רצון ,חבר מועצה :למה יש פה מישהו פה דרך ארץ?
שלום בן משה ,ראש העיר :כן לי יש אין לכן כן,
עומר רצון ,חבר מועצה :אני לא חושב.
שלום בן משה ,ראש העיר :הרבה מאוד,
עומר רצון ,חבר מועצה :עובדתית,
שלום בן משה ,ראש העיר :ואתה מפריע לי עוד פעם,
עומר רצון ,חבר מועצה :משרד אמון שלך,
שלום בן משה ,ראש העיר :אתה מפריע לי עוד פעם,
עומר רצון ,חבר מועצה( :לא ברור) פוליטית,
שלום בן משה ,ראש העיר :אתה מפריע לי עוד פעם,
עומר רצון ,חבר מועצה :וקומבינה פוליטית עלינו,
שלום בן משה ,ראש העיר :אתה מפריע עוד פעם אתה עוד פעם משתמש בקומבינה מה
אתה רוצה,
סיגל שיינמן ,סגנית ראש העיר( :לא ברור) עם כל הכבוד המנכ"ל יושב עכשיו בנושא של
הצהרונים כמעט כל יום כדי שנוכל לפתוח שנה,
(מדברים יחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :רבותי ,עומר,
(מדברים יחד)
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :אני אומר מה שקורה פה זה ביזיון ממש רוצה להגיד לכם אני
מאוכזב עד עומק נשמתי,
עומר רצון ,חבר מועצה :אין תשובות,
רזיאל אחרק ,חבר מועצה :אין לי תשובות.
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מליאת המועצה מסכימה על זימון ישיבת מליאת הוועדה לתכנון ובניה בנושא
שימוש חורג לפעוטונים פרטיים בהתראה קצרה משבעה ימים ליום חמישי הקרוב
(.)31/8/2017

___________________
שלום בן משה
ראש העיר

____________________
שלמה שילה
מנכ"ל העירייה
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