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השתתפו:
 .1שלום בן משה

-

ראש העיר

 .2ישי אדוארד

-

ס/מ"מ ראש העיר (הגיע בשעה )19:20

 .3עדי אביני

-

סגן ראש העיר

 .4עומר שכטר

-

חבר מועצה

 .5מיכל סופרין דיסטניק

-

חברת מועצה (הגיעה בשעה )19:10

 .6שלום מעוז

-

חבר מועצה

 .7דורון אמסלם

-

חבר מועצה (הגיע בשעה )19:15

 .8עופר גבאי

-

חבר מועצה (הגיע בשעה )18:53

 .9עומר רצון

-

חבר מועצה

 .10בני אנניה

-

חבר מועצה

 .11יעקב אדמוני

-

חבר מועצה

 .12ד"ר יוכבד פנחסי אדיב

-

חברת מועצה

 .13רז שגיא

-

חבר מועצה

 .14חנוך עוז

-

חבר מועצה

 .15בני בנגה בית אור

-

חבר מועצה

חסרים:
 .1מיכאל מלמד

-

סגן ראש העיר

 .2משה בן טובים

-

חבר מועצה

סגל:
 .1אילן הררי

-

מנכ"ל העירייה

 .2עו"ד פרומה פורת

-

יועמ"ש העירייה

 .3רו"ח רחבעם חיים

-

גזבר העירייה

 .4ניר אבנון

-

מבקר העירייה

 .5שפרה סטרוסקי

-

מנהלת אגף חינוך נוער וספורט
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סדר יום:
בתחילת ישיבה זו יינתן מענה לשאילתה של חבר המועצה רז שגיא בנושא:
השתתפות עיריית ראש העין בתשלום מסיבות הסיום של בתי הספר.
 . 1אישור התב"רים כמפורט להלן:
א .אישור תב"ר מס'  1733עבור סקר טבע עירוני ,ע"ס  ₪ 58,500במימון
המשרד להגנת הסביבה ו  ₪ 58,500 -במימון עירייה ,סה"כ תקציב
.)₪ 117,000
ב .אישור הגדלת תב"ר מס'  1953עבור תכנית "ביטחון לרווחה והבראה",
ע"ס  ₪ 54,000במימון משרד הביטחון (תקציב קודם ,₪ 648,500
תקציב מעודכן .)₪ 702,500
ג .אישור תב"ר מס'  1618עבור נגישות פיזית פרטנית בבי"ס פסגות ע"ש
גורי ,ע"ס  ₪ 254,183במימון משרד החינוך.
ד .אישור הגדלת תב"ר מס'  1297עבור החלפת תאורת רחובות ללדים,
ע"ס  ₪ 1,000,000במימון עירייה (תקציב קודם ,₪ 16,000,000
תקציב מעודכן .)₪ 17,000,000
ה .אישו ר תב"ר מס'  1345עבור שדרוג תשתיות עירוניות ,ע"ס
 ₪ 40,000,000במימון עירייה.
ו .עדכון הצמדת תב"רים שעברו אישור מליאה למדד :
תב"ר  1301ביצוע קירות תמך במגרשי חינוך וציבור .התקציב צמוד
בחלקו למדד תשומות הבניה חודש בסיס  11/2015וחלקו לחודש בסיס
. 5/2018
 . 2אי שור קבלת הלוואות לפיתוח בסך כולל של  45מיליון  ₪כמפורט:
  40מיליון  ₪לשדרוג כבישים ומדרכות ברחבי העיר( סעיף  1ה' שלעיל).
  5מיליון  ₪עבור שדרוג מוסדות חינוך וציבור.ריבית
שם הבנק סכום ההלוואה תקופה
שנים
10
 15מיליון ₪
מרכנתיל
.1
p + 0.65%
 15מיליון ₪
הפועל ים
.2
 10שנים p + 0.65%
הבינלאומי  15מיליון ₪
.3
 10שנים p + 0.65%
(ריבית הפריים נכון להיום ) 1.60%
דמי טיפול בגין העמדת ההלוואה  3,500 -ש"ח
 . 3אישור חוק עזר לראש העין (העמדת רכב וחנייתו) ,תשפ"א . 2021 -
 . 4אישור המלצת ועדת הקצאות למתן זכות שימוש ב מבנה לעמותת "ויצ"ו -
הסתדרות עולמית לנשים ציוניות" ,ע"ר מס'  580057321לעשיית שימוש
במקלט ברחוב עירית  29בראש העין ,הידוע כגוש  5487ח"ח  273מגרש
 , 3028מקלט מס'  3למטרת פעילות העמותה בהתאם להסכם הרשות
המצ"ב כנספח א'.
 . 5אישור מינוי שי חסיד כפקח עירוני עפ"י חו קי העזר של עיריית ראש העין.
 . 6אישור מינוי אמור קוסטה כפקח עירוני עפ"י חוקי העזר של עיריית ראש
העין.
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 . 7אישור מינוי רז הלל כפקח עירוני עפ"י חוקי העזר של עיריית ראש העין.
 . 8אישור הארכה לכהונה שנייה לרותי נצר כדירקטורית מקרב נציגי ציבו ר
בעמותת הספורט העירונית לקידום וטיפוח תרבות הספורט והפנאי בראש
העין ,בכפוף לאישור הוועדה לבדיקת מינויים של דירקטורים בתאגידים
העירוניים.
תוספת לסדר היום :
בקשה של שליש מחברי המועצה לדון בנושא שינו י אזור רישום של רחוב
דליה רביקוביץ  -לבית הספר חיים גורי.
 . 9הסבר  :מליאת המועצה בישיבתה מיום  9/3/21אישרה לעמותת "ששון
ושמחה" הקצאה למתן זכות שימוש במבנה למטרת פעילות בית הכנסת
לתקופה של שנתיים.
מנכ"ל העמותה במכתבו מיום  14/3/21הגיש בקשה לאשר תקופת הקצאה
ארוכה יותר בשל ההשקעה הרבה של העמותה במבנה
אי לכך ,מתבקשת מועצת העיר לדון שוב בתקופת ההקצאה ל  10 -שנים +
 5שנים למתן זכות שימוש לעמותת "ששון ושמחה" ,ע"ר מס' 580597474
לעשיית שימוש במבנה בית כנסת ברחוב גרטרוד עליון  16בראש העין,
בגודל של  150מ"ר הידוע כג וש  5581ח"ח  125מגרש  803למטרת פעילות
העמותה.
 . 10אישור מינוי רו"ח מירב משולם כדירקטורית מקרב עובדי העירייה
בעמותת הספורט העירונית לקידום וטיפוח תרבות הספורט והפנאי בראש
העין (במקום רויטל יהודה שהתפטרה מתפקידה) ,בכפוף לאישור הוועדה
לבדיקת מינויים של דירקטו רים בתאגידים עירוניים.
 . 11אישור מינוי סיון קוחלני כדירקטורית מקרב נציגי ציבור בתאגיד המים
והביוב "עין אפק" בע"מ ,עפ"י חוק תאגיד מים וביוב ,התשס"א , 2001 -
בכפוף לאישור הוועדה לבדיקת מינויים שהוקמה לפי סעיף  18ב' לחוק
החברות הממשלתיות התשל"ה . 1975 -
. 12אישור מינוי שוש רבן כדירקטורית מקרב נציגי ציבור בתאגיד המים
והביוב "עין אפק" בע"מ ,עפ"י חוק תאגיד מים וביוב ,התשס"א , 2001 -
כפוף לאישור הוועדה לבדיקת מינויים שהוקמה לפי סעיף  18ב' לחוק
החברות הממשלתיות התשל"ה 1975 -
. 13אישור בקשה לעבודה נוספת לעובדת מ.מ.כ (אגף לש ירותים חברתיים).
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שלום בן משה ,ראש העיר :אנחנו מתחילים את הישיבה ,בפתח הדברים אני רוצה לומר
לכם שלבקשתי ,לבקשתנו היינו אמורים לדון להתחיל לדון בנושא של התב"ר של הרחובות
ומבנה הציבור והחינוך כיוון שהנושא הזה נדחה למועד אחר ,כי יש עוד דברים שצריך לברר
ולבדוק אנחנו ביקשנו שהנושא הראשון שהוא ככלל צריך להיות כאשר יש שאילתה או הצעה
לסדר והאופוזיציה ,שליש מחברי המועצה ביקשו ,ובסוף לבקשתנו הסכימו לקיים דיון בסוף
הדיון אבל כיוון שאנחנו לא עוסקים בעניין נחזיר את זה בחזרה לתחילת הדיון כמו שצריך
להיות .לכן אנחנו מתחילים בסוגיה הראשונה שעל סדר היום שנתבקשנו לדון בה והיא נוגעת
בשאלה של התלמידים שנמצאים או בקשה של הורים בעניין של שיבוץ התלמידים שצריכים
להיות ,לבקשתם הם צריכים להיות בבית ספר על שם חיים גורי הם ילמדו בבית ספר C
צומח  .Cלפני שנציג את העניין אנחנו נפתח באופן פורמלי בישיבה וניכנס לדיון עצמו.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :ערב טוב ישיבת מועצה  50/14תאריך  15/6/21משתתפים:
ראש העיר ,עומר שכטר ,עופר גבאי ,עומר רצון ,בני אנניה ,יעקב אדמוני ,יוכי פנחסי ,רז
שגיא ,משה בן טובים ,חנוך עוז ,בני בנגה בית אור .אני רק בפתח הדיון אנחנו נוריד מסדר
היום את סעיף  11ונדון בנושא בפעם הבאה.
סעיף  11בסדר היום  :אישור מינוי סיון קוחלני כדירקטורית מקרב נציגי
ציבור בתאגיד המים והביוב "עין אפק" בע"מ ,עפ"י חוק תאגיד מים וביוב,
התשס"א  , 2001 -בכפוף לאישור הוועדה לבדיקת מינויים שהוקמ ה לפי סעיף
 18ב' לחו ק החברות הממשלתיות התשל"ה  – 1975 -ירד מסדר היום .
בקשה של שליש מחברי המועצה לדון בנושא שינוי אזור רישום של רחוב
דליה רביקוביץ  -לבית הספר חיים גורי__________________________
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :נתחיל בנושא של בקשת חברי המועצה בקשה של שליש מחברי
המועצה לדון בשינוי אזור רישום ,של רחוב דליה רביקוביץ לבית הספר חיים גורי .אני
למרות שזה לא מחויב הכנו תשובה כתובה אני אקריא אותה ולאחר מכן שפרה מנהלת
החינוך תיתן את ההסבר שלה .בחוברת הרישום לבתי הספר בעיר המתפרסמת מידי שנה,
ובה מופיע פירוט אזורי הרישום של בתי הספר ישנה הערה לפיה ציטוט :יתכנו שינויים
באזורי הרישום" כך מפורסם מידי שנה במהלך  4שנים האחרונות ,וזאת לאור הגידול
המשמעותי באוכלוסיות התלמידים בעיר ,ההחלטה על השינוי באזורי הרישום נעשתה על
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סמך שיקולים של צפי מספר התלמידים המעומדים להירשם לכיתה א' ,יכולת הקליטה של
בתי הספר מבחינת כמות התלמידים והכיתות .צפי גידול באוכלוסיית התלמידים העתידה
להשתלב בבתי הספר ,מרחק מגורים שלא יעלה על  2קילומטר מבית הספר ,רצף גיאוגרפי
של אזור הרישום .2 .במסגרת קביעת אזורי הרישום החדשים ,נבחן כל אזור הרישום של
בית ספר פסגות גורי וכן הוגדרו הרחובות הסמוכים ביותר למיקום בית הספר החדש צומח
 Bשעתיד להיות ממוקם במתחם ( 116 Cלהלן :בית הספר החדש) .הרחובות הסמוכים
והקרובים ביותר למבנה בית הספר החדש שויכו לאזור הרישום של בית הספר החדש זה.
 .3אחד הקרטריונים להגדלת אזור הרישום של בית הספר החדש הינו רצף גיאוגרפי של
רחובות הנמצאים בסמיכות זה לזה .כך לעניין זה רחוב דליה רביקוביץ הנמצא בסמוך
לרחוב חנה רובינא ולרחוב יונתן רטוש ,הרחובות המרוחקים מבית הספר כבר שייכים לבית
הספר פסגות גורי והינם רחוקים גאוגרפית ממקומו של בית הספר החדש .4 .אנו ערים
לעובדה שרחוב דליה רביקוביץ קרוב יותר לבית ספר פסגות גורי אך בשל שיקול של ריבוי
תלמידים ורצף גיאוגרפי התקבלה ההחלטה כאמור .5 .קריית החינוך במתחם  116 Cנועדה
מלכתחילה לתת מענה לריבוי התלמידים במתחם  Bולכן תלמידים הגרים היום במתחם B
לומדים בבית ספר צומח  Cשבמגרש  ,116 Cוכן ילמדו בבית הספר Bהחדש שבמתחם C
 .6 .116מבדיקה שנעשתה על ידי אגף החינוך ,עם המנהלת התברר כי אכלוס המשפחות
במתחם  ,Bכמעט הסתיים וכי צפויות להתאכלס עוד כ –  250משפחות בפרויקט שפיר
שתלמידיו משובצים מבחינת אזור הרישום לבית ספר צומח  .7 .Cלאור האמור לעיל
ההחלטה בדבר חלוקת אזורי הרישום התקבלה בכובד ראש ,עומדת באמות עמידה הנדרשות
מגוף ציבורי ,ואושרה על ידי מנהלת המחוז במשרד החינוך המשמשת כרשם המחוזי לעניין
זה.
רז שגיא ,חבר מועצה :אני מתנצל אנחנו ביקשנו לדון בסעיף הזה במליאה לא לשמוע
נאומים ,לא איכפת לי לקבל נאומים ולא לקבל נאום ממנהלת האגף ,אנחנו ננהל קודם דיון
ומנכ"ל העירייה רוצים להוסיף דברים יכולים להוסיף אנחנו מנהלים דיון בסעיף שביקשו
ששת חברי האופוזיציה ואתם לא מכתיבים לנו מה לעשות.
שלום בן משה ,ראש העיר:

מי שמכתיב את סדר הדיון זה אני ולכן נמצאת פה מנהלת

האגף היא תציג לכם את השיקולים השונים ,בתום ההצגה שלה נקיים דיון פתוח בכל
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השאלות.
רז שגיא ,חבר מועצה :ראש העיר סליחה אנחנו דנים במשהו גיאוגרפי ,מנהלת אגף חינוך
היא לא מומחית  GISלמי שלא יודע באנגלית  ...היה צריך להיות שם ,בתיאורה מפה של
ראש העין עם  Bו –  Cו –  Eוהיינו מבינים מה זה אומר ,כי אין לי ספק שהגברת שפרה
סטרוסקי מבינה היטב בשיבוץ תלמידים ובחינוך ,אבל אנחנו מדברים על מרחקים מבית
הספר .עצם העובדה שמזכיר לנו מלמד אותנו מזכיר הועדה שלבית הספר שמקימים במתחם
 Cקוראים צומח  Bכבר בעייתי זה כמו שאני אלמד אתכם ערבית בסינית אתם מבינים,
אנחנו מדברים על גיאוגרפיה ואתם מדברים איתנו על משהו אחר.
שלום מעוז ,חבר מועצה :זה לא נכון.
שלום בן משה ,ראש העיר :מעבר לגיאוגרפיה יש שיקולים נוספים .מעבר לגיאוגרפיה ,רגע,
יש פה שיקולים נוספים ,יש פה גם מגבלות מסוימות אובייקטיביות לכן בואו תשמעו אותה
שהיא אמנם לא מבינה בגיאוגרפיה היא קצת מבינה.
רז שגיא ,חבר מועצה :לא אמרתי שהיא לא מבינה בגיאוגרפיה אמרתי שהיא לא מומחית
.GIS
שלום בן משה ,ראש העיר GIS :הוא לא הדבר היחידי.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :הערה אחת חברים הנושא הזה הוא לא בסמכות
מועצת העירייה לנהל דיון אפשר ברגע ששליש מחברי המועצה מבקשים צריך לנהל על זה
דיון יש על זה פסיקה גם אם הנושא לא בסמכות וגם אם הוא לא חוקי ,עד כדי כך זה
הפסיקה וכל החלטה שתתקבל היא אולי בגדר המלצה כי זה לא נושא בסמכותכם זה לא
שנמנע חלילה דיון.
שפרה סטרוסקי ,מנהלת אגף חינוך נוער וספורט :יש לשמחתנו במתחם  Bובכלל בפסגות
ריבוי תלמידים ,ואנחנו שמחים על כך ,מברכים על כך ,בית ספר חיים גורי בנוי ל –  24כיתות
נכון להיום יש בו  25כיתות ,הצפי לתשפ"ב היה כיתות א' בין  8ל –  9כיתות ,סליחה בין  7ל
–  8כיתות בסיכומו של מצב היינו מגיעים מצב שיש שם  29 ,28כיתות שזה ריאלי וצריך
לפתוח עוד בית ספר ,גם בתכנון לטווח ארוך שנעשה כאן תוכנן שב  -תשפ"ב עבור מתחם B
ולכן הוא נקרא צומח  Bואני מבינה מה שאתה אומר אבל הוא צומח בסמנטיקה עבור
אוכלוסיית  .Bתוכנן להיפתח בית ספר נוסף עבור  .Bאזור הרישום כולו היה שייך לחיים
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גורי כאשר צריך היה לחתוך מתוך ה –  9 ,8כיתות שיהיו לחלק  4ו –  4בין גורי שיכול לקלוט
 4לצומח  Bוהיה צריך למצוא את האוזר שחלק מהתנאי זה רצף גיאוגרפי כלומר אני לא
יכולה לקחת רחוב מכאן ורחוב מכאן ,ולגבי הגיאוגרפיה והמרחקים אנחנו כן מסתכלים על
המפות וכן חייבים למדוד את המרחקים ,אבל צריך היה איפה שהוא לחתוך ולחתוך באזור
הקרוב ביותר למבנה בית הספר שהוא יהיה ב –  116 Cולמעשה כל הפינה המזרחית כולל
דליה רביקוביץ הועברה לצומח  .Bדבר נוסף חשוב לציין שבדליה ,מה שקרה בתהליך של
שיבוץ תלמידים לכיתות א '/זה פועל יוצא זה לא הנושא של אזורי הרישום אבל זה נושא
שהוא לידו וזה יצא איזה שהוא פתרון שלא לשמו בא לשמו .הייתה בקשה לאיחוד אחים
בכל הפסגות ,זה לא פשוט לעשות איחוד אחים בפסגות והצלחנו הצלחנו למצוא את הדרך.
בזכות האיחוד אחים מתוך  30ילדים של דליה רביקוביץ  15ילדים קיבלו איחוד אחים
כלומר אנחנו ככה אבל אני אומרת זה לא בא כדי לפתור את אזורי הרישום אבל זה נתון
שחשוב שכן תדעו שכן בחיים גורי נכון .כמו שנאמר כאן אנחנו בעצם מתכננים גם על פי
היכולת של בית הספר לקלוט גם על פי צפי האכלוס ואנחנו בודקים כל הזמן לפי יחידות
דיור את צפי האכלוס ומה שמאוכלס ומה שעתיד להתאכלס כלומר גם אם עכשיו בגינדי
יגיעו תלמידים ל – ג' ,ד' ותפתח לנו עוד כיתה ג' אנחנו צריכים לקחת בחשבון גם את זה.
מאוד חשוב לדעת שאנחנו עובדים בשיתוף עם כל הגורמים וכל הנושא של קביעת אזורי
הרישום .אני ראיתי בפניה שלכם ללא שיתוף הנהגת הורים הכל נעשה בשיתוף מלא של יו"ר
הנהגת הורים וגם יו"ר של הנהגת הורים של חיים גורי בשיתוף עם מחזיק תיק החינוך
כמובן באישור מנכ"ל ראש עיר ובסופו של דבר את כל הדבר הזה היינו צריכים להציג
למנהלת המחוז שממש שואלים אותנו אם היועצת המשפטית של משרד החינוך שאלות
ברחל בתך הקטנה ובסופו של דבר היא מאשרת או לא מאשרת .אני יכולה להגיד שעבורי
זאת הייתה ישיבה ראשונה ,אריאלה איטקיס שמנהלת מחלקת בתי הספר הציגה את זה
בצורה מאוד ,מאוד מקצועית ,נעשתה חשיבה מאוד מדויקת עם מדידה של מרחקים וכל
המשתמע ,ובאמת הם אמרו שכזאת ישיבה מדויקת ,מוכנה אחרי המון חשיבה ושיתוף מלא
הם מזמן לא ראו .אז זה מה שחשוב ,זה מה שיש לי להוסיף.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :שאלת הבהרה את אמרת שאמור לקום עוד בית ספר
במתחם  Bזה נכון?
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שפרה סטרוסקי ,מנהלת אגף חינוך נוער וספורט :מדובר על בית ספר ,אנחנו פותחים
השנה .עבור תלמיד  Bיש לנו גם את חיים גורי ,גם מה שנקרא היום צומח  Cהוא נמצא מול
תדהר על חיים הרצוג ו – .110 C
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :אני מכיר אבל ב –  Bמתוכנן עוד בית ספר יסודי נוסף לפרס
וחיים גורי?
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :לא ,ב –  Bלא.
שפרה סטרוסקי ,מנהלת אגף חינוך נוער וספורט :ב –  ,116 Cחוץ מזה לא.
שלום בן משה ,ראש העיר :המרחק בין  Bלבין  Cזה כביש אחד של חיים הרצוג בית הספר
הזה קרוב יותר לקבוצה של הרחובות האלה שבחלק הדרום מזרחי של  Bשהם נמצאים שם
זה הכל .מקימים בית ספר נוסף ל –  Bב – .C
שלום מעוז ,חבר מועצה :יש לי שאלה במתחם  Dליד גני ילדים ב –  ,205מאחורי החווה
הפרסית אמור להיות בית ספר.
שלום בן משה ,ראש העיר :לא  ,לא.
עומר רצון ,חבר מועצה :באופן אובייקטיבי גם אם אין תשובה אפשר לקבל תשובה אחר כך,
היום המצב הנתון היום שבעצם יש בית ספר שהוא לא מאוכלס בית ספר יסודי זה לא סוד
במתחם  Aיש בית ספר שהוא לא מאוכלס לצורך העניין ,חסר לנו אנחנו עומדים היום עם
מינוס בראייתי שוב מינוס בית אחד יסודי .העיר נותנת מענה לאותם זה אז מה עושים,
שיטה של מי יותר קרוב למה יותר קרוב ומי יותר קרוב מה קורה ,זה כמו רכבת יכול להיות
שאני טועה ואומר דברים שהם ממש לא מדויקים ברגע שאני עומד במינוס בית ספר ,יסודי
מעבר לזה שתופסים את החללים ששוב אני אגיד שלחינוך הבלתי פורמלי ו ..ודברים נוספים
תופסים זה א' ,ב' .אבל אני שואל אם בגלל אי אכלוס של בית ספר הזה זה בא על חשבון בית
ספר פרס כי שמים יותר פרס ושמים יותר בחיים גורי.
שפרה סטרוסקי ,מנהלת אגף חינוך נוער וספורט :לא אנחנו נמצאים היום במצב שיש לנו
את רונה רמון ואת בית ספר שעכשיו יתאכלס ואנחנו מסודרים מבחינת בתי ספר יסודיים ל
–  5שנים הקרובות עוד  5שנים נצטרך עוד בתי ספר.
עומר רצון ,חבר מועצה :זה בשורה כל הכבוד.
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רז שגיא ,חבר מועצה :אמרת שאנחנו כתבנו במכתב שלנו שלא שיתפתם את הנהגת הורים
אנחנו לא השתמשנו במילה הנהגה ,אנחנו כתבנו במפורש ואנחנו יודעים מה כתבנו שלא
שיתפתם את ההורים ועכשיו אני אסביר לך מדוע .אני מאוד מעריך את יו"ר הנהגת הורים
של בית ספר גורי ואת יו"ר ההורים הנהגת ההורים היישובית רק שניהם בעלי ניגוד עניינים,
שניהם כתובים כי הם רשומים בבית ספר גורי.
שפרה סטרוסקי ,מנהלת אגף חינוך נוער וספורט :אבל כתוב הנהגת הורים אני עניתי על
המכתב הנה המכתב כאן ליד .כתוב הנהגת הורים.
חנוך עוז ,חבר מועצה :אני רוצה לשאול שאלה לפני זה את פרומה ,פרומה שאת אומרת שזה
לא הסמכות שלנו לדון באזורי רישום הסמכות של מי זה? אם רוצים ההורים לערער על זה
למי הם צריכים לפנות?
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :הם יכולים לערער למשרד החינוך ונגדנו.
חנוך עוז ,חבר מועצה :הם יכולים לערער למשרד החינוך ונגדנו וזה לא סמכותנו.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :איך עירייה פועלת? עירייה פועלת באמצעות ראש
העירייה יש לו סמכות שיעורית אני חושבת שאמרתי את זה הרבה פעמים במיוחד נושאים
שייחודו בהוראות הדין לגופים אחרים במקרה הזה אין סמכות שיוחדה בהוראות הדין
למועצת העיר לעניין אזורי הרישום .אני חושבת שיש היגיון בעניין הזה אבל אפשר לדון.
שלום בן משה ,ראש העיר :לשאלתך ההורים יכולים לערער למשרד החינוך זה זכותם הם
צריכים לפנות למשרד החינוך ולערער.
חנוך עוז ,חבר מועצה :אנחנו מה שהביא אותנו להגיש את הבקשה זה תושבת בשם עו"ד
ליטל בסיס סעדיה שהיא התכתבה עם המערכת ב –  14/1קיבלה תשובה ב –  31/1כתבה עוד
פעם מכתב ומפברואר לא ענו לה ,שהיא הביאה את זה לתשומת ליבנו אמרנו שנעלה את זה,
אנחנו מבינים שיש בעיה ב –  Bאין לנו מספיק כיתות שם נכון? אין לנו מספיק בתי ספר?
שפרה סטרוסקי ,מנהלת אגף חינוך נוער וספורט :זה לא מה שאמרתי אנחנו מלכתחילה
תוכנן להיפתח עוד בית ספר עבור תלמידי  Bוזה צומח  Bבית ספר שנפתח עכשיו .פיזי נמצא
באזור שאתם מגדירים  Cאבל נמצא לאזורי רישום  .Bיש שניים כאלה.
שלום בן משה ,ראש העיר :המרחק בין  Bל –  Cמפריד בינו חיים הרצוג בלבד כביש.
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רז שגיא ,חבר מועצה :סליחה אדוני ראש העיר אתה מטעה את הפורום וזה נכון שבין  Cל –
 Bמפריד רק רחוב הרצוג ,אם אתה גר בהרצוג אבל אם אתה גר בחנה רובינא בקצה הצפוני
שלו או אם אתה גר ביונתן רטוש בקצה הצפוני שלו ואם אתה גר ברב גורן בקצה הצפון
מערבי שלו ,אתם החלטתם שהוא ישויך לחיים גורי אבל אם תלך ברגל מהרב גורן הוא אגף
ב –  Bותלך עד הגבול של  Cאתה תלך קילומטר.
שלום בן משה ,ראש העיר :אתה יודע שעל פי הכללים המרחק שמותר הוא עד  2קילומטר,
המרחק הוא פחות מקילומטר אפילו.
שפרה סטרוסקי ,מנהלת אגף חינוך נוער וספורט :יש תלמידים סליחה בבתי הספר אפילו
בעיר הקיימת שלומדים במרחק של כמעט  2קילומטר שנים רבות מאוד.
חנוך עוז ,חבר מועצה :יש אנשים שאין ברירה אז הם לומדים במרחק של  2קילומטר .יש
פה דבר בסיסי אם את אומרת שאתם פותחים לפי רצף רחובות ,אתם הולכים על רחובות
שלמים אתם אומרים אלה ילמדו פה.
שפרה סטרוסקי ,מנהלת אגף חינוך נוער וספורט :זה לא מחויב רחובות שלמים סליחה
יכול להיות שמתוך חצאי רחובות אבל צריך להיות רצף גיאוגרפי.
רז שגיא ,חבר מועצה :ראש העיר אתה רוצה להציג משהו גיאוגרפי אתה מציג לנו מסך לבן
וברבורים ,תביא לנו מפה.
שלום בן משה ,ראש העיר :קיבלתם תשובה מפורטת מקצועית אתה רוצה זה בסדר נמצא
מפה.
רז שגיא ,חבר מועצה :צריכה היות פה מפה.
עומר רצון ,חבר מועצה :זה שאלה משפטית אם זה אקסזוריס ודברים השאלה אם אני
באמת מעלה שאלה מחייב אותך שתדבר איתי עם מפה ואביזרים.
רז שגיא ,חבר מועצה :אתה צעקת כל חייך מאז שאני זוכר אותך כל חייך במועצה ,אתה
שצעקת אין מגרש כדורגל איך יתאמנו התלמידים איך יתאמנו המתאמנים ,אתה זה שתוקף
את הבקשה לראות מפה מוקרנת לא ביקשתי אפילו פיזית.
עומר רצון ,חבר מועצה :שאלתי אם מחויב .מה קשור מגרש הכדורגל לרצון שלך להמחשה
כמו שאני מכיר אותך עם נעלי הספורט שלך אתה מכיר ברדיוס כל פינה שהסתובבת אז למה
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אתה מתחכם .זה מייצר זילות באינטליגנציה בנגה מכיר לא פחות טוב ממך הוא היה יו"ר
המנהלת.
שלום בן משה ,ראש העיר :חנוך מפה זה רצוי לא חובה דבר שני קיבלתם הסבר מנומק
ובשיקול דעת רציני מאוד שהסבירו לכם את העניין.
עומר שכטר ,חבר מועצה :נאמרו שמות הרחובות אפשר ללכת לפתוח מפה אין בעיה.
חנוך עוז ,חבר מועצה :שלום יכולנו להגיש שאילתה ובשאילתה יכולת לענות ולא לדבר
איתנו ביקשנו דיון ,אז אם אתם ככה מקיימים דיון עזוב שאתה נעלם בדיון אתה לא בא
לדיון ומסביר איפה זה .202
(מדברים ביחד)
חנוך עוז ,חבר מועצה :אנחנו עוד לא התחלנו את הדיון זה לא הערה אחרונה זה מראה
שאתה לא מתייחס ברצינות לבקשה .דווקא שבגלל שפרומה אמרה שאין לנו סמכות להחליט
מה איכפת לך שנקיים דיון .תשים מפה תעלה מפה בבקשה שאנשים יבינו .למה אני רוצה
להעלות מפה? אי אפשר להתחבא תחת המרחב והתמרון הזה של  2קילומטר שעד 2
קילומטר מותר לנו לעשות ,זה כשאין ברירה כשאין ברירה מודדים  2קילומטר ,אין פה אדם
שיושב בשולחן שהוא נגד התושבים אין אדם כזה כולם רוצים את טובת העניין אבל צריך
להעלות את הנקודות מה יכול לשפר את העניין 2 .הקילומטר זה ההכרחי אם אין לי ברירה
אני צריך לשלוח מישהו  2קילומטר אני אשלח אותו אבל אם דליה רביקוביץ מדוד  250מטר
מהבית ספר בגורי ,שאר הרחובות שאתה מייחס אותם לגורי הם  800בקילומטר מה למה
הילדים האלה יכולים לקבל ואלה לא יכולים לקבל למה אתם עושים את זה ,אתם נהנים
שכל שנה יש אזורי רישום החלפה מה הסיפור פה? וחוץ מזה גם יצרתם ,אתם גם יצרתם
מצב ,יצרתם מצב גם שאתם מעבירים אותם למקום באופן זמני ואחר כך הם יעברו עוד פעם
יכול להיות שאם יתקיים דיון וחברי עירייה יראו את בתי הספר מול העיניים ,את הרחובות
את הדברים יכול להיות ששווה להגיד להם תעברו ל Cצומח ממלכתי לא לממלכתי דתי,
עומר רצון ,חבר מועצה :אתה טוען שלא נעשתה בדיקה כזאת חנוך?
חנוך עוז ,חבר מועצה :לא ,יש הרבה פניות .גם אם אנחנו לא יכולים להחליט על אזור
רישום כן אזור רישום אני יודע שצריך להפנות את ההורים למחלקת החינוך לעשות את
העתירות אבל יכול להיות שאנשים פתאום כן יראו שיש מקום לבנות עוד בית ספר שמה,
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כמו שכתבנו לכם פה וזה בסמכות חברי הועדה זה בסמכות המליאה,
עומר רצון ,חבר מועצה :לבנות בית ספר?
חנוך עוז ,חבר מועצה :כן למה לא ,כמו שאומר לך  205אני לא יודע מה זה  205יכול להיות
שבנגה יודע ועוד כמה יודעים אבל לא כולם יודעים ,יש את הגבעה ממול שהיא בגלל רשות
העתיקות היה שם סלט בקדנציה שעברה ,בקדנציה שעברה עשינו תב"ע שניקתה את כל
המגרשים מכל העתיקות אתה זוכר בנגה ועשינו מגרשים יפים שם ,שהם בלי עתיקות ,אפשר
בלי כלום לבנות שם משהו ,אפשר לנקות אולי את המתחם של בית ספר הזה חיים גורי ואת
שאר המעבדות להזיז הצידה ,ולעשות עוד שתי כיתות עוד  4כיתות עוד  6כיתות מה הבעיה.
שלום בן משה ,ראש העיר :מה זה להזיז את המעבדות ,חנוך תן לי להגיד לך משהו.
חנוך עוז ,חבר מועצה :זה שלא נערכו ,זה שלא נערכו לעוד  5000יחידות דיור ב –  Bואתה
עוד לא אכלסת את שפיר ,שפיר זה האבסורד שפיר זה בוותיקה הוא רואה את הבית ספר
והוא מניע את האוטו לשם אני לא יודע אם חשבתם מה יהיה בחיים ויצמן שם בשמונה
בבוקר שכל אלה יצטרכו לבוא .אם אני יכול ב –  Bבגלל הצפיפות שיש בה ובגלל התנועתיות
שיש בה ו –  60אחוז גידול אוכלוסיה יש שירותים שהם יוכלו לקבל אותם ברגל אני יעודד
את זה אני לא אגיד אלה שממול ייסעו לשם ואלה שממול ייסעו לשם ואלה שמרחק ייסעו
עד לשם ,כל התנועתיות אני לא יודע אם מישהו שם לב אליה ,זה מהביט של התכנון זה לא
קשור לאזור הרישום אבל אתם לא עושים דיון ולא מראים לאנשים אפילו את השכונה.
עומר רצון ,חבר מועצה :אולי זה מתקיים מה שאתה אומר.
חנוך עוז ,חבר מועצה :חיים ויצמן הם יהרגו אותו.
שלום מעוז ,חבר מועצה :אני קודם כל חושב שמה שחסר פה זה להסביר ,זה להסביר לחברי
המועצה איך מתבצע תהליך הרישום באופן כללי איך הוא מתקיים ,למה אני אומר את זה?
אני אומר את זה כי אני לא חושב שיש מישהו פה שהילדים שלו בגיל ,בשכונה ובאזור ,גם
תכנון אזורי הרישום וגם התהליך עצמו שכן מתבסס על מיקום ,וכן המערכת והשיבוצים הם
נעשים אם המרחק הקצר ביותר לבית הספר שקרוב אליך עד שהבית ספר מתמלא או חורג
מכמות הכיתות שיכול להכיל .יש הרבה תלמידים ,יכול להיות שיש הרבה .יכול להיות
חנוך עוז ,חבר מועצה :שם אין מספיק.
רז שגיא ,חבר מועצה :לא מספיק גיאוגרפית אתה לא תיקח אנשים מ –  Bותעביר אותם ל
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–  808לא תעביר .זה לא הגיוני,
שלם מעוז ,חבר מועצה :אתה לא תצטרך .מה שאני אומר זה שקודם כל מאוד יכול להיות
שגורי ופרס הם סוחבים תלמידים שאזורי הרישום שלהם הם קצת יותר רחוקים ולא
בהכרח הם שייכים לשם בגלל שהם היו  2בתי ספר היחידים במתחם  Bובגלל ההיסטוריה
הזאת בפרס אין איחוד אחים בכלל ובגורי הצליחו לעשות השנה ,ובגלל ההיסטוריה הזאת
נוצר לך מצב שהוא קצת מתגלגל אבל הוא מתאזן עם הזמן אבל הוא קצת מתגלגל לזה שיש
לך יותר מידי כיתות בשני בתי ספר האלה וזה גורם לך לקחת חלק מהרחובות שקרובים
לגורי ולהעביר אותם לבית ספר אחר.
עומר רצון ,חבר מועצה :ולקחת את החללים לחברה העירונית ולחינוך הבלתי פורמלי.
חנוך עוז ,חבר מועצה :אתה אומר שיש יותר מידי כיתות וגם עדין זה לא מספיק.
שלום מעוז ,חבר מועצה :רגע ,שניה זה המשפט השני והאחרון שלי.
רז שגיא ,חבר מועצה :מה ששלום אמר וזה דבר נכון אי אפשר להתעלם מזה שפרס הוקם
היה בית ספר יסודי אחד בכל ,לקחו אנשים גם מ –  Aמה שנקרא מהיקב ומהגורן והעבירו
אותם לשם לא משנה מה המרחק מה רציתם להביא אותם לנווה אפק הבית הספר היחידי
שהובל לנווה אפק זה בגלל שסגרו את  ,808שסגרו את  50 ,808תלמידים האלה נסעו לבית
ספר ענבלים הוותיק ולמדו שם.
עומר רצון ,חבר מועצה :מה זה שונה?
רז שגיא ,חבר מועצה :לא הייתה ברירה 808 ,זה בית ספר שחשבו שיש בו חשמל.
עומר רצון ,חבר מועצה :לכאורה ,לכאורה מחושמל.
רז שגיא ,חבר מועצה :אני מסכים עם מה שאומר שלום יש דברים שנותרו ואני מבין
ששפרה קיבלה לידיים את בית ספר פרס המצוין שיש בו תלמידים שלמדו שם מ –  Aלא
יגידו לילד בכיתה ד' שאחותו נכנסה לכיתה א' שניכם תעופו הבית ותלכו ללמוד ב ...אני
מסכים איתך אבל תקשיבו לא רק למנגינה אלא לתווים שאמר חנוך.
חנוך עוז ,חבר מועצה :בן אדם קונה בית הוא מסתכל על התכנית הוא רואה בית ספר מול
הבית אומרים לא ,לא אתה לא לומד פה.
עומר רצון ,חבר מועצה :זה המחירים ששילמת חנוך שלא פתחת בתי ספר ,זה המחירים
ששילמת שלא פתחת בתי ספר.
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חנוך עוז ,חבר מועצה :בן אדם קנה בית  2קילומטר מאה ואז אמרו לו לא ידעת שזה 2
קילומטר מאה.
עומר רצון ,חבר מועצה :אם היית פותח את בית הספר הל  -כאורה מחושמל שלא פתחת מה
אתה מצפה.
רז שגיא ,חבר מועצה :מה שקורה במשולש בויצמן איינשטיין זה עניין של זמן אני אומר
לכולנו בכאב ובחשש יהיו שם  3בתי ספר ענקיים.
חנוך עוז ,חבר מועצה 4 :לפי מה שהם שרטטו זה .4
רז שגיא ,חבר מועצה :יחד עם התיכון אתה צודק שהתיכון יקום זה יהיה  ,4אבל הוא קצת
יותר על איינשטיין זה פינה שלא יכולה לשאת את כמות התעבורה היומית השעתית הרי
בסוף מדברים על שעה שבין  7:30ל –  8:30נצטרך לעשו שם דירוג יותר גדול מאשר של
החטיבות גוונים ויובל שמתחילות ב –  ,8:30 ,8:15זה לא נורמלי מה שקורה שם בבוקר,
הביאו אותי לשם כמה פעמים הנהגות ההורים של בתי הספר השונים זה משוגע מה שקורה
שם זה משוגע ,יש שם פקק של רבע שעה בבוקר ,בתוך פינה של ראש העין זה כאילו לא
הגיוני צריך לתת לזה פתרון לא חשבנו .עכשיו המצב הנתון ואף אחד לא מתמודד איתו מהל
עשות זה לא החצר שלנו בפרס לומדים מי שלומד בפרס ובגורי לומד מי שלומד בגורי,
דיברתם קודם על הנהגת ההורים אני אגיד לך מה היתרון שיו"ר הנהגת הורים שגר מטר שם
לקח את ההורים של הילדים שלו הילדים שלומדים בפרס ויו"ר הנהגת ההורים בגורי הוא
חלוקת אזורי משנה שלו מסודרים יפה אנחנו מדברים על הורים וגם כתוב הנהגת הורים לא
אליה התכוונו ,התכוונו להורים אותם ההורים ,הם באים איתנו חשבון מהסיבה הפשוטה,
שפרה סטרוסקי ,מנהלת אגף חינוך נוער וספורט :אני אתן הסבר לעניין הזה.
רז שגיא ,חבר מועצה :אני אל אומר לך יש בעייתיות שלוקחים ילדים ממש ,ממש רואים
את הבית ספר מימין והם צריכים ללכת את כל הדרך עד ל – .C
שפרה סטרוסקי ,מנהלת אגף חינוך נוער וספורט :חברים אנחנו לא העיר היחידה שהילד
רואה את בית הספר מול העיניים והולך לבית ספר אחר.
חנוך עוז ,חבר מועצה :זה גרוע זה עיר חדשה ,זה מקום חדש.
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שפרה סטרוסקי ,מנהלת אגף חינוך נוער וספורט :א' אנחנו לא העיר היחידה ,אנחנו לא
העיר היחידה תראו אי אפשר גם לצפות בגידול כזה מסיבי ,וגם בגידול כמו שתיארת שיש
למשל בתי ספר כמוש עמון פרס וחיים גורי שהם היום כוללים תלמידים שהם לא באזורי
הרישום שלהם ,מה שקורה אנחנו נתייצב עם הסיטואציה הזאת יותר ויותר ,מכיוון שכל
שנה אנחנו מחדש בוחנים את אזור הרישום .זה לא אומר אם עכשיו גזרנו כך שנה הבאה לא
תהיה גזירה אחרת מאוד ,מאוד חשוב.
רז שגיא ,חבר מועצה :על זה אנחנו מלינים אני מבין למה רק לא מסכים .לפני שאת
מסבירה אני אגיד לך משהו היסטורי יושבים מימיני חנוך עוז ובני בנגה שפה על השולחן הזה
עוד בטרם המינוי שלך ועוד בטרם שאני הייתי חבר מועצה ,זעקו שלושה מנכ"לים אמרו ב –
 Bלא יהיו מספיק מוסדות חינוך גם האיש הזה וגם האיש הזה ,אגב שניהם היו בקואליציה
הקודמת ואמרו את זה ואחר כך אמרו את זה אחרי שנה וחצי ואני הצטרפתי לדעתם
והסבירה לנו היושבים בראש השולחן הסבירו לנו באותות ובמופתים שב –  Bיהיו מספיק
בתי ספר ולהיפך בגורי יש עוד מקום רצו לשים את החטיבה הצומחת שכן עברה לאיינשטיין
לא עבר לאיינשטיין שנה שעברה .מה שאני אומר לך זה שאת תוצאתי ולכן את לא זאת
שצריכה לענות לנו ,מי שצריך לענות סליחה מי שצריך לענות לנו זה היושבים שם כי התכנון
לקוי לא היישום את לא משנה כמה תנסי לסדר עם הידיים שלך זרועות של תמנון לא
תצליחי כי יש לך עצמות בידיים ומי שבנה את העצמות יושב שם ולא מוכן להסביר לחברי
השולחן הזה מדוע הוא בנה מבלי לתכנן כמו שצריך עם חוסר עם פער עצום של מבנים
שבסוף מביאים לפורום הנכבד וקוראים לבית ספר שקם ב –  Cצומח  Bטוב שלא קראתם
לו צומח  Wאבל זה לא משנה את העובדה ש –  Bחסר בית ספר ומי שצריך לתת תשובות על
זה הוא לא את גברתי אלא שניהם וכל עוד הם לא יענו את האמת יקומו ויגידו טעינו ,חטאנו
פשענו לא חשבנו כמו שצריך לא תכננו לעתיד כשלנו עד שהם לא יעשו את זה לא משנה איזה
פליק פלאק תעשי לאחור זה לא יעזור.
שלום מעוז ,חבר מועצה :משהו אחד שהבסיס שלך ,משפט אחד .רז הבסיס של מה שאמרת
עכשיו תחשוב שבתוך  Bצריכים להיות כל בתי הספר ,מה לעשות לפני שנים רבות לפני זמננו
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תוכננו  Xיחידות דיור ואין לך מספיק מקומות לבתי ספר ,אי אפשר לעצום את העיניים
להגיד לא בוא נוריד את הבניין ונבנה בית ספר אין לך איפה.
רז שגיא ,חבר מועצה :אתה צודק אנחנו פה כדי לתקן את הטעות הזאת .התכנון הוא שחלק
מ –  Bיורדים ל –  .Cהם ילמדו ב –  Cעצם זה שיש את המנהרה מוכיח לך שחלק מ –B
אמור ללכת ל –  Cזה התכנון.
חנוך עוז ,חבר מועצה :אנחנו מסכימים שיש ב –  Bחסרים של מבנה ציבור אבל יש שטחים
למבנה ציבור אפשר לבנות עליהם.
ישי אדוארד ,ס/מ"מ ראש העיר :אני חייב לומר מספר משפטים בנושא הזה קודם כל
המדובר אם מסתכלים על זה נכון מדובר רק על דליה רביקוביץ ומדובר על  30ילדים ,מי
שהעלה את הנושא הזה וזה חנוך אני לא יודע אם הוא הסתכל על כל ראש העין באמת אתה
בדקת שיש לנו ילדים ברמב"ם שגם הולכים  800מטרים במרחק מרמב"ם.
עומר רצון ,חבר מועצה :לפני שהגעת העלו את זה.
ישי אדוארד ,ס/מ"מ ראש העיר :אני לא הייתי פה היה נכון להסתכל על הנושא באופן
קולקטיבי ,לכן זה לא הכצעקתה ,וגם אם חשבנו על זה,
חנוך עוז ,חבר מועצה :אתה מתפרץ לדיון ואין לך את הרקע.
ישי אדוארד ,ס/מ"מ ראש העיר :אתה צריך לדבר לכל אלה שתכננו שהוסיפו עוד דירות,
ועוד היתרים ,ולא בדקו אם יש להם בתי ספר אבל לטעמי יש בתי ספר זו לא הבעיה ,אנחנו
לא מדברים על סטנדרטים שחורגים ממשרד החינוך ,בוא נשים את זה כאן על השולחן.
מדובר על  30ילדים שאולי ילכו פחות מקילומטר ולא עכשיו.
עומר שכטר ,חבר מועצה :תכניתה בינוי של מסודות החינוך נמצאת באגף נותחה על ידי
האגף עוד הרבה לפני שאני נכנסתי לאגף והוגשה גם למשרד החינוך עוד לפני שהתבצעו
האכלוסים אני נמצא אני יכול להגיד אני שנתיים וחצי נמצא בתוך האגף .מה שאני מנסה
להגיד ,תן לי לדבר חנוך ,תן לי לדבר עד הסוף גם סיגל עשתה עבודה מעולה .האופן שבו
משרד החינ7וך עובד והאופן שבו בעצם נבנות כיתות במדינת ישראל וחנוך את המכיר את זה
היטב יש הוכחת צורך מול משרד החינוך שאת הוכחת הצורך הזה עשינו לפני  5ו 6 -שנים
וזה לגבי כל בתי הספר בעיר ,אחרי זה יש אישור פרוגרמה מול משרד החינוך אחרי זה יש
ועדת שיפוט ,במשרד החינוך אחרי זה יש אישור תכנון אדריכלי ובסוף בסוף ,בסוף ושם
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אתה יודע שנמצא שיבר זה הרשאה תקציבית ,ובשנתיים וחצי האחרונות עד לפני אתמול,
שלשום ,שלשום במדינת ישראל התקציב עבד על פי תקציב  ,2018והדבר הזה השפיע והדבר
הזה השפיע על בניית כיתות בבתי ספר בישראל בין היתר גם על ראש העין .עכשיו בתי ספר
התכנון שלהם קיים ,התכנון שלהם אגב קיבל שבחים מכאן ועד להודעה חדשה במשרד
החינוך אבל התקציבים שהיו אמורים להגיע חלקם בלפני חצי שנה לפני שנה הגיעו באיחור
ובגלל הסיבה הזאת הרבה פעמים תלמידים מחכים לבית ספר ולא להיפך ,אנחנו להיפך
היינו רוצים להגיע למצב שבתי ספר מחכים לתלמידים אבל לצערי לא רק בראש העין
בהרבה מאוד ערים שבהם יש הסכמי גג ככה זה קרה ,כי שנתיים וחצי לא היינו ,ככה זה
עובד.
חנוך עוז ,חבר מועצה :מה זה מוכיח שהערכת הצורך היתה בחסר .אם לא צפו עוד  60אחוז
מהאוכלוסייה ממה שהיתה הערכה והגידול לפיו זה עוד  60אחוז מי שעשה את זה ,לא עשה
את זה נכון.
עומר רצון ,חבר מועצה :זה לא מה שאומר אגף חינוך תגיד אתם יוצאים בהנחת יסוד עם
מפה בלי מפה זה מפתיע להגיד את זה שפרה אומרת שיש לה ל –  5שנים הבאות בספטמבר
הקרוב היא פותחת  2בתי ספר אולי לא הבנתי כלום ,צריך לדייק ,הויכוח הוא על מרחקי
ההליכה ועל המבטים כמוש אתה אומר שבית ספר ל ...ואני לא רשום לבית הספר זה מה
שאתם מעלים פה אין פה חוסר של כיתות מה שאומרת שפרה אם לא הבנתי את הדיון.
שלום בן משה ,ראש העיר :אין חוסר.
עומר רצון ,חבר מועצה :אז לא הויכוח זה חוסר ושכטר לא הבנתי מה קשור  2018גם אם
היית מקבל ב –  2018את כל הכסף אתה לא בונה בית ספר כי אין לך צורך ,אין לך צורך
לבנות בית ספר נוסף .היסטורית יש הרבה בעיות .אמיר לירן שהפך לרונית זה בחירה שלו
נפלו בעתירה הזאת עם סי פי אם אתה זוכר ו -סי פי אם תוכנן מי שמכיר את המקור
מקומות לקומות לקומות ואחר כך באה התקופה שהחשיבה הייתה מצמודי קרקע לקומות
מקומות לקומות ובניה רוויה והגיע תוספת שבס ותוספת כחלון ,שחנוך מאוד התחבר לזה
והוביל אג'נדה של זוגות צעירים מכל הארץ וגם בראש העין אתה יודע זה ראיה שלו וזה היה
בליבו ונתנו עוד תוספות עוד תוספות אף אחד לא שינה את מבנה הציבור ,למרות הנאמר
אומרת פה מנהלת אגף החינוך ,שפרה אני חושבת שכולם חושבים שהיא מקצועית ,אומרת
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לך אין לי בעיה ל –  5שנים הקרובות אין לי בעיה של בתי ספר .אני חשבתי שבגלל הבית ספר
המחושמל לכאורה ,שלא אוכלס בגלל זה .לגבי המרחקים יכול להיות שיש השפעה יכול
להיות חנוך כמו שאתה אומר שיכלנו לייצר מרחבים אפקטיביים יותר של  100מטר150 ,
מטר יכולנו במקסימום אומרת לך יש לי פה בלת"ם אותם אכלוסים הקודמים בגלל בת
הספר המחושמל לכאורה העברנו ילדים ,עכשיו הוא בכיתה ג' ,ד' אני לא אהרוס לו את
הרצף זה יוצר לי קצת צמתים לא בטוח שהייתי יכול לתת לכולם או לחלקם ,אומר ישי אני
לא יודע מאיפה יש לו את הנתון הזה לי אין את הנתון הזה ,אבל אומר ישי ואני מקווה שהוא
בדק מדובר ב –  30משפחות יכול להיות שאם בפרס ,נשארו  15משפחות זה כל הסיפור אתה
נותן מענה אני מסכים איתך.
חנוך עוז ,חבר מועצה :אנחנו ביקשנו בבקשה לדבר על מתחם  Bלא אמרנו שיש בעיה בכל
ראש העין לא אמרנו אנחנו יודעים שמתכננים  2בתי ספר ואמרנו רק למה מעבירים את
האנשים פעם אחת את אלה.
עומר רצון ,חבר מועצה :זה  15משפחות.
חנוך עוז ,חבר מועצה :זה לא משנה 15 ,אל תעביר אותם תשאיר אותם.
שלום בן משה ,ראש העיר :אין מקום שם.
חנוך עוז ,חבר מועצה :אין מקום כי יש שם צפיפות.
שלום בן משה ,ראש העיר :אין מקום מכיוון שמספר הכיתות כבר מלאות ,בשנה הבאה
חנוך תקשיב.
עומר שכטר ,חבר מועצה :ידענו את זה ,זה מתוכנן נבנה בית ספר הדבר היחידי אתה יודע
מה באמת אני אומר לך הדבר היחידי שהייתי רוצה שיקרה זה לא בלת"ם הילדים בדליה
רביקוביץ היו צריכים ללמוד מהתחלה בצומח  Bהם מהתחלה היו צריכים ללמוד שם ,הדבר
היחידי שהייתי רוצה שיהיה ,הדבר היחידי שהייתי רוצה שיהיה ואני אומר זה השינוי
היחידי שהייתי רוצה שיקרה זה שבית ספר קבע שלהם שיהיה מוכן שנה הבאה יחכה כבר
השנה ולצערי היתה פה ממשלה שהיתה עסוקה בהרבה דברים אחרים ולא היתה עסוקה
לבנות בתי ספר.
חנוך עוז ,חבר מעצה :תסתכלו מה ביקשנו בפניה שלנו זה בית ספר חיים גורי ,אלה
הבניינים בדליה רביקוביץ ,המרחק שלהם מהדתיים מי שרוצה לבדוק שיבדוק גם הוא
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המרחק הליכה  200מטר בסדר ,את אלה הוציאו אומרים להם תבואו לבית ספר ממ"ד
ממלכתי דתי באופן זמני.
עדי אביני ,סגן ראש העיר :מה המרחק.
חנוך עוז ,חבר מועצה :קילומטר.
עומר שכטר ,חבר מועצה :תמדוד.
שלום מעוז ,חבר מועצה :זה לא המרחק היא לא גרה ,אני יודע איפה היא גרה ,ההיא
שהעבירה את הבקשה.
עומר שכטר ,חבר מועצה :איפה להעביר את הקו תגיד איפה להעביר את הקו.
חנוך עוז ,חבר מועצה :היושר שלה של אותה עו"ד היא באופן אישי עם איחוד אחים נפתרה
הבעיה.
שלום מעוז ,חבר מועצה :אני מכיר אותה אני רק אומר שהיא לא גרה איפה שאתה מסמן זה
הכל.
חנוך עוז ,חבר מועצה :המרחק לפה הוא לא המרחק לפה זה אתם מבינים נכון .לא יכול
להיות שאת אלה אתם מעבירים את אלה לפה באופן זמני ואחר כך הקבע שלהם יהיה פה.
שלום בן משה ,ראש העיר :זה לא נכון זה לא זמני זה הקבוע שלהם .בונים בית ספר לידו,
בונים לידו בית ספר קבוע שלו.
עומר שכטר ,חבר מועצה :בית ספר הקבוע שלהם הוא פה לא בנו אותו הם נמצאים פה
השנה באופן זמני.
חנוך עוז ,חבר מועצה :זה לא פה זה ממלכתי דתי פה.
עדי אביני ,חבר מועצה :כן אל תכעס עליו התשובה היא כן.
חנוך עוז ,חבר מועצה :למה לא העברתם את זה מפה למפה.
שלום בן משה ,ראש העיר :אם אתה מדבר על מרחק המרחק מפה לפה הוא קצר.
חנוך עוז ,חבר מועצה :המרחק של האנשים האלה ,אתם רואים או לא ,חברה אתם רואים,
הוציאו מביתה ספר הזה את מי שגר פה מול הבית ספר ופה בסוף המפה פה רשומים הילדים
לבית ספר הזה ,לא יודע זה מה שהם עשו .אלה שבאו.
עומר רצון ,חבר מועצה :אתה אומר את זה בוודאות מתוך ידיעה? זה נכון שפרה הוא מדבר
על שינוי דרמתי.
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שלום בן משה ,ראש העיר :זה עוד  100מטר זה הכל באמת.
חנוך עוז ,חבר מועצה :בן אדם שגר פה ,רחוב בשושנה דמארי מי שגר פה לא הולך דרך
השצ"פ .המרחק שלו פה
שלום בן משה ,ראש העיר :הם יכולים ללכת בשצ"פ.
חנוך עוז ,חבר מועצה :ילד בכיתה א' לא הולך ברגל לוקחים אותו באוטו .לוקחים את הבית
ספר הזה את הרחובות האלה ורושמים פה ואת אלה מוציאים אותם מכאן ורושמים אותם
שם ,המרחק פה מהרחוב הזה לפה לפרס יותר קצר.
שפרה סטרוסקי ,מנהלת אגף חינוך נוער וספורט :פרס מלא ,בפרס יש  28כיתות.
שלום בן משה ,ראש העיר :פרס מלא.
חנוך עוז ,חבר מועצה :אם את רוצה לסדר את זה את לא רוצה להיות פה רק שנה את רוצה
להיות הרבה שנים נכון ,ואת לא רוצה כל רגע להזיז את האנשים נכון?
שלום בן משה ,ראש העיר :לא מזיזים את האנשים.
שפרה סטרוסקי ,מנהלת אגף חינוך נוער וספורט :אתה מגיע למצב אוטופי.
חנוך עוז ,חבר מועצה :הדבר השני ,תסתכלו כאן במקום הזה יש מבנה ציבור יש רואים את
הצללית של רשות העתיקות ,עכשיו פה כל זה ,כל המגרשים פה הם מבנה ציבור הם צבועים
מבנה ציבור ,זה מבנה ציבור.
שלום מעוז ,חבר מועצה :בנו אותם.
חנוך עוז ,חבר מועצה :לא בנו אותם.
שלום מעוז ,חבר מועצה :זה החווה פרסית אתה לא יכול לבנות יש את השטח הזה יש לך
 302גישה לחווה הפרסית שצ"פ ,כאן יש גני ילדים וכאן יש שטח שאמור להיות בית ספר .אני
לא יודע מה הוא אמור להיות אבל זה בתכנון המקורי אבל הוא בית ספר קטן הוא בשטח
קטן מאוד בית ספר של  12כיתות.
חנוך עוז ,חבר מועצה :אם השתמשת לשימושים אחרים במקום בית ספר זה לא בסדר.
שלום בן משה ,ראש העיר :זה לא מתאים פה החווה הפרסית זה שביל לפי התב"ע ,אין
מקום .פה יש גנים .יש מתחם לגני ילדים .רבותיי האם מישהו רוצה להוסיף משהו.
עומר רצון ,חבר מועצה :חצי משפט אני חשוב שהמלל היה פה מלל רב ,אני מסכים עם
חברתי יוכי יכלו להציג את זה בפשטות אגף החינוך רוב המשימות בוצעו והדיס אינפורמציה
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והוא אמר וזה ככה וככה זה יוצר בלבול הנה אמרו  15משפחות השאלה האמיתית שצריכה
להישאל ,האם לקחו את כל המרחקים והדאגה שחנוך העלה את המינמאליים שיצרו לכל
משפחה.
שלום בן משה ,ראש העיר :עשו את כל הבדיקות באופן יסודי ביותר.
שפרה סטרוסקי ,מנהלת אגף חינוך נוער וספורט :אתה לא יכול להחליט על פי מרחק
מינימלי אתה צריך לראות כמה בית ספר יכול להכיל.
עומר רצון ,חבר מועצה :בן אדם שקרוב  100מטר את לא תקחי בן אדם ש –  800מטר
תשימי אותו ותעבירו אותו.
חנוך עוז ,חבר מועצה :עומר מילה אחרונה אתה רואה פה ,הולכים להתאכלס  128משפחות
זה הכיכר זה הבית ספר אותם לא רשמו פה רשמו פה.
שלום בן משה ,ראש העיר :הם עוד לא נמצאים.
שלום מעוז ,חבר מועצה :חנוך זה רצף לימודי אתה לא יכול לקטוע ולהעביר אותם
עדי אביני ,חבר מועצה :אני רוצה לומר למרות שנאמר פה אבל בבליל הדברים אני רוצה
לחזור על הדברים שוב אנחנו בונים פה עיר שלמה קצב האכלוס משתנה ,בשמעון פרס למדו
בהתחלה כל הילדים כולל הילדים מ –  Aזאת אומרת גם היינו חוזרים בוא נניח שהיינו
הולכים בחוכמה שבדיעבד והולכים אחורה ומאכלסים שוב את אותם ילדים מן הסתם היינו
מאכלסים אותם בדיוק באותם מקומות ,ולכן הבלגן הזה ברגע שכל השכונות תהיינה
מאוכלסות אזורי הרישום יהיו מאוזנים ומאורגנים ,צריך להבין שיושבים אזורי הרישום זה
לא משהו שמישהו יושב באיזה חדר ומשרטט ומשהו כזה יושבים על אזורי הרישום עם
הפיקוח ,יושבים החברה של אגף החינוך עם הפיקוח עם היעוץ המשפטי של משרד החינוך
ומאשרים את אזורי הרישום ,אזורי הרישום משתנים לפי קצב האכלוס ולפי האכלוס ואם
שמעון פרס לא היה מקבל באופן מה שנקרא אגרסיבי שינויים של אזורי הרישום אז היה
צריך להיות בו לא  24כיתות לא  28כיתות  40כיתות ,ולכן אין מה לעשות כעיר חדשה זה
חלק מהעניין אגב בגנים זה קורה ובגנים זה הרבה יותר דרמתי כי ברגע שמתאכלסים אזורי
הרישום משתנים ואז יכול להיות מצב שילד שנמצא בטרום חובה וצריך לעלות לחובה
השתנה לו אזור הרישום וזה הרבה יורת דרמתי כי הילד לא עולה עם הילדים שהיו איתו כי
הוא היה מה לעשות  8רחובות רחוק ועכשיו התאכלסו אז אי אפשר להגיד בגלל שהוא נמצא
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שם ,בקיצור יש פה אילוצי מערכת.
עומר רצון ,חבר מועצה :עדי בוא תספר לי הילד שלי עבר כל שנה גן כל שנה.
שלום בן משה ,ראש העיר :לפי דעתי מיצינו אני רוצה לומר משפט אחד כללי.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :אני רוצה לתזכר שני נושאים לפני שאתה ממשיך בסדר יום
רגיל ,אנחנו אחרי מבצע שומר החומות דיברנו פה אז אני אומר או מתזכר תושבי גבעת טל
עדיין ממתינים למפתחות למקלטים ,המקלטים עדיין סגורים ולתושבים אין מפתחות מה
שדובר שיהיו .דבר שני אני מאוד סקרן לדעת איך מקודם נושא הממ"דים שהועלה על ידך
והצעת שהנושא יפתר ודיברנו על זה שצריכה להיות התארגנות ריכוזית חכ"ל או משהו כזה.
שלום בן משה ,ראש העיר :אני רוצה לומר לכם שלא מובן מאליו שעיר בונה מעל  1000גני
ילדים אף ילד כל הילדים נמצאים בגני ילדים ,יש  7בתי ספר שבנינו אין לזה אח ורע וכולם
נמצאים בכיתות שלהם והמרחקים הם מרחקים סבירים ביותר ,בתי ספר של  Aהילדים
נמצאים ממש מתחת לבניינים עצמם אותו דבר בבניינים ב –  Bבבית ספר ראשון על שם
פרס ,וגם גורי מה לעשות השכונה של גינדי שהתאכלסה בשנה האחרונה אין יותר אכלוסים
לא ב –  Bולא ב –  Aחוץ משפיר ובשפיר לא מתאכלסים עד עכשיו קבוצה ראשונה אני
מקווה בשבועות הראשונים ,איפה שהבניינים עומדים .אני לא עושה הסכמים עם משרד
השיכון ,שמרד השיכון עשה הסכם עם החברה והחברה בנתה מתוך תקציבה,
חנוך עוז ,חבר מועצה :אני אומר שבניין עובד שיווקו מגרש למשתכן המסחר עובד והמשתכן
אפילו לא נכנסו לדירות זה משהו שהוא לא נורמלי.
שלום בן משה ,ראש העיר :זה שאלה מצוינת ,שאלה מצוינת ,שאלה מצוינת איך משרד
השיכון עשה הסכם עקום איתם ,עקום מלכתחילה לנו אין שליטה על ההסכם עם משרד
השיכון הם לא גבו מהתושבים שקל אחד בנו הכל על חשבונם.
חנוך עוז ,חבר מועצה :אין לכם הסכם עם משרד השיכון אבל שלכם יש אינטרס מסוים
צריך לעצור אותם שיגמרו את זה.
שלום בן משה ,ראש העיר :אני רוצה לומר לכם שנעשתה עבודה מאוד יסודית יש לנו בתי
ספר ל –  5 ,4שנים הקרובות וגם ב –  Bוגם ב C -בונים בית ספר נוסף ,לגבי תיכון אמורות
לקום שתי קריות חינוך שנמצאות ב –  ,116 Cב –  110 Cובעתיד תיבנה עוד קריית חינוך ב –
 Eוב –  Aהולכת להסתיים עוד שנתיים בעזרת השם בית ספר תיכון חדש ,וחטיבת ביניים או
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אחת או שתיים או שזה יהיה בית ספר יסודי לפי העניין ,כל העניין הזה נמצא בשליטה,
בבדיקה ,באישור מלווה אותנו כל הזמן נציג מטעם משרד החינוך שבודק את המספרים ואת
האוכלוסיות ואת המתאכלסים יש הרבה תנועה ,אנשים מוכרים בתים ונכנסים במקומם,
אנשים באים לשכור בתים ונכנסים במקומם ואצלנו כל הזמן יש רישום .מסתכלים על זה כל
הזמן אתה לא יודע מי מגיע ,שמישהו מתאכלס או מוכר את הבית שלו או משכיר ,מגיעה
משפחה עם  3ילדים אתה צריך לתת לו פתרון .תודה רבה על מה שעשיתם .נושא המקלטים
הישיבה האחרונה שבה השתתפת בוועדת משנה לתכנון ובניה ,דנתם בסוגיה הזאת כדי
לבנות את המודל שהוא המודל הכי פשוט ,הכי קצר פחות הפניות כדי לאפשר למי שרוצה,
אני מדבר על ממ"דים אתה הצעת הצעה לרכז את כל העניין בחברה הכלכלית ברגע שנגבש
את התהליך הזה ניתן לחברה הכלכלית שתבדוק את העניין ונתרכז ואז הפניות יהיו אליה
והיא תפנה באופן מרוכז כדי לקבל ,מי שירצה לפנות באופן עצמאי יכול לפנות הוא לא צריך
אף אחד שיעשה לו טובה בעניין .לגבי המפתחות של המקלטים זה נראה בעיניי הסיכום הוא
שיש לתושב שהוא שכן שנמצא במקום שיהיה לו מפתח ,בנוסף לזה,
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :לא סיכמנו את זה סופית ראש העיר אמרנו שזה נושא
שבודקים אותו.
עומר רצון ,חבר מועצה :בנגה אתה יודע על משפחות שניגשו ולא ניתן להם מענה ,אתה יודע
בוודאות שמשפחות בגבעת טל היה להם מקלט סגור ולא יכלו להיכנס?
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :באזעקה הראשונה שמדינת ישראל לא אמרה לא הנחתה
לפתוח את המקלטים באזעקה הראשונה מי שזוכר ראש העיר היינו חלקנו בטקס בסימפוניה
ואנחנו יום לפני זה ביקשנו אישור לפתוח את המקלטים ולא קיבלנו ואני מתנצל שנענינו
לבקשה של פיקוד העורף לא לפתוח את המקלטים באותה אזעקה של  9בערב באותו יום
המקלטים היו סגורים באזעקה השניה זה היה פתוח.
עומר רצון ,חבר מועצה :הוא אומר בגלל פיקוד העורף.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :אותי מעניין שיהיו מקלטים בזמן אזעקה פתוחים.
עומר רצון ,חבר מועצה :פיקוד העורף אמר לו לא.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :לא מעניין אותי פיקוד העורף יש אזעקה והמקלטים סגורים
מה איכפת לי מפיקוד העורף .מה לעירייה הזאת אין סמכויות.
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שלום בן משה ,ראש העיר :לא צריך להצביע.
רז שגיא ,חבר מועצה :העלינו הצעת החלטה.
עומר רצון ,חבר מועצה :אתה יכול להתיר את זה בגדר המלצה.
שלום בן משה ,ראש העיר :אם אתה מתעקש לעלות נעלה את זה אבל זה בגדר המלצה
בלבד .תקריא את ההמלצה.
חנוך עוז ,חבר מועצה :אני לא יודע כמה ילדים חסר להם מקום ,לבית ספר גורי אתה אומר
אין מקום לילד אחד להכניס אותם?
שלום בן משה ,ראש העיר :חיים גורי יש  25 ,24כמתוכנן זה הכל.
חנוך עוז ,חבר מועצה :אי אפשר להכניס את השאר האלה?
שלום בן משה ,ראש העיר :אי אפשר.
עומר שכטר ,חבר מועצה :אני רק רוצה להבין מה שמבוקש בהמלצה זה להשאיר את שיוך
הילדים המתגוררים ברחובות דליה רביקוביץ וחנה רובינא באזור רישום לבית ספר חיים
גורי.
רז שגיא ,חבר מועצה :נכון.
עומר שכטר ,חבר מועצה :כמה תלמידים לדעתך חנוך סביר שילמדו בבית ספר? איפה לעצור
בכיתה  30 ,28איפה אתה רוצה .אתה לא חושב על כל הרחובות .הוא לא חושב על הכל ראש
העיר.
חנוך עוז ,חבר מועצה :עומר אם היית לוקח ברצינות את הבקשה של  6חברי מועצה כאילו
זה היה הדחה שלך אתה היית אומר לנו כמה יש ילדים כמה כיתה ,מה עושים שם .לא
דיברתם על הבית ספר בכלל.
עומר שכטר ,חבר מועצה :אני לא יודע איפה היית בשעה האחרונה חנוך.
חנוך עוז ,חבר מועצה :אתה לא יודע להגיד לי כמה ילדים יש בדליה רביקוביץ בעקבות
השינוי שהם צריכים ללכת.
עומר שכטר ,חבר מועצה :היא אמרה לך  ,15איפה אתה עוצר את זה ,אתה רשמת גם דליה
רביקוביץ גם חנה רובינא נכון למה אתה עוצר שם? אני שואל אותך למה אתה עוצר שם ,יש
את יונתן רטוש למה אתה עוצר שם?
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חנוך עוז ,חבר מועצה :מי שקרוב ליונתן רטוש קרוב לחדש.
עומר שכטר ,חבר מועצה :לא יונתן רטוש יש את הדרומיים יותר שקרובים יותר לחיים גורי.
חנוך עוז ,חבר מועצה :אתה אומר שיש  15ילדים ,אתה אומר שסך הכל יש  15ואין מקום ל
– ?15
עומר שכטר ,חבר מועצה :אני אומר אתה רוצה להביא הצעה תביא הצעה כמו שצריך אל
תכתוב פה  2רחובות ותגיד  2הרחובות האלה כל הילדים ,כל הילדים שגרים ברחובות
האלה ,תעשה עבודה מקצועית תגיד איפה אתה עוצר כמה ילדים צריכים ללמוד בבית ספר
שמיועד ל –  24כיתות כמה צריך לעצור בכיתה  ,28 ,27 ,26תגיד איפה.
חנוך עוז ,חבר מועצה :זה לא קשור .דיברנו על מי שסמוך .עומר הטענה שלנו היתה למה לא
לדון במי שקרוב .למה העדפתם אנשים מרחוק ואנשים שסמוכים לבית ספר לא.
עומר שכטר ,חבר מועצה :אתה רוצה באמת לשמוע אני לא קבעתי את אזורי הרישום זה לא
תפקיד שלי אבל לא הייתה שום העדפה לתלמידים כאלה ואחרים לא על פי רחובות,
הקביעה היא קביעה גיאוגרפית בראש ובראשונה וניתנה אפשרות לאיחוד אחים אני כאן לא
מבין את ההתעקשות הזאת לצרף עכשיו את רחוב חנה רובינא ואת דליה רביקוביץ.
חנוך עוז ,חבר מועצה :כי הם גרים על הכיכר.
עומר שכטר ,חבר מועצה :גם רטוש גרים על הכיכר.
שלום מעוז ,חבר מועצה :היא אמרה לך שבבית ספר אמורות להיות  24כיתות ,וכרגע יש 28
כיתות היא אמרה זאת אומרת יש לך נתונים .יש לך  4כיתות יותר אתה לא יכול להכניס עוד.
שלום בן משה ,ראש העיר :עולה להצבעה בבקשה.
(מדברים ביחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :לפי דעתי מיצינו את העניין.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :חברים אנחנו מעלים להצעה .שכטר קראת את ההצעה אני
אקריא עוד פעם ראש העיר .אנחנו מעלים להצבעה את הצעת ההחלטה של הבקשה של חברי
האופוזיציה.
עומר שכטר ,חבר מועצה :אני לא מבין היועצת המשפטית אמרה לפני בתחילת הדיון
שלמועצה אין שום משמעות אם היא מאשרת אם היא לא מאשרת המועצה היא לא גוף
שיכול להחליט.
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עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :לא חייבים ליישם.
עומר שכטר ,חבר מועצה :מה זה לא חייבים ליישם זה חוסר אחריות באמת איך אני יכול
להצביע על משהו שאני לא יכול ליישם מה המשמעות של ההמלצה .אתה מעלה משהו שאי
אפשר ליישם נו באמת.
עומר רצון ,חבר מועצה :המלצה אני לא מחויב.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :חברים אני עוד פעם אומרת זה לא סמכות של חברי
המועצה אני שוב פעם אומרת אם יש בקשה של  1/3מחברי האופוזיציה לקיים דיון עם
הצעת החלטה צריך לקיים דיון וצריך לקיים הצבעה אין חובה ליישם זה בגדר המלצה.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :אנחנו מצביעים על הצעת החלטה המועצה מחליטה להשאיר
את שיוך התלמידים המתגוררים ברחובות דליה רביקוביץ וחנה רובינא באזור הרישום לבית
הספר חיים גורי ,הסמוך לביתם.
עומר רצון ,חבר מועצה :בכפוף ל  -רשמת .אני רוצה הצעה נגדית ,הצעה שלי ראש העיר אני
מקבל את הצעת כל החברים של האופוזיציה הקואליציה אני מקבל אותה בכפוף לבדיקתה
המקצועית ואישורה של הרשמת על פי החוק .אני רוצה שתצביע על זה אני רוצה שתצביע על
זה ,כמו שהוא רוצה להצביע האופוזיציה אני רוצה להצביע על הצעה נגדית .הוא רוצה
להעלות הצעות של המלצות אני רוצה הצעה נגדית בכפוף לשפרה.
עומר שכטר ,חבר מועצה :ראש העיר באמת כולנו הרי מבינים ,כולנו הרי מבינים ,אני אומר
לך ראש העיר בתור מחזיק תיק חינוך ממלכתי כמחזיק תיק חינוך ממלכתי אני לא קובע את
אזורי הרישום אף אחד פה מחברי המועצה בדרג פוליטי לא אמור לקבוע את אזורי הרישום
זה דרג מקצועי ולכן אני מציע שהצעת החלטה שלנו יהיה שאזורי הרישום יקבעו על פי
החלטות הדרג המקצועי ועל פי שיקולים מקצועיים בלבד .זה הכל אני לא חושב שצריך
להיות פה עכשיו איזה רחובות מחר רחוב עפרוני ילך לאפק ורחוב גזית ילך לטל.
שלום בן משה ,ראש העיר :זה ברור בגלל שזה המלצה בלבד.
עומר רצון ,חבר מועצה :שכטר אני נבחר ציבור ולא פופוליסט כשאתה אומר לי מקצועי אז
אתה לא רלבנטי אני מייצג ציבור ,מה אתה אומר לי אני מייצג ציבור אני לא יכול ל...
שלום מעוז ,חבר מועצה :פרומה אומרת לך שחוקית אין לך סמכות אין לך סמכות על מה
אתה מצביע.
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עומר רצון ,חבר מועצה :אני מביא הצעה נגדית.
חנוך עוז ,חבר מועצה :לגבי מה שעומר שכטר אמר זה לא הצבעה פוליטית אמרנו
עומר שכטר ,חבר מועצה :אני רוצה להסביר את המשמעות ,אני רוצה להסביר את
המשמעות של הדבר הזה אם ההחלטה הזאת עוברת אני מסביר לחנוך אם ההחלטה הזאת
עוברת וחנה רובינא יהיו בחיים גורי ונגיד כן המועצה אני כן הולך איתך נגיד וכל מה
שפרומה אמרה אני לא מקבל והמועצה כן יכולה להחליט מחר יבוא תושב יונתן רטוש שגר 2
מטר מרחוב חנה רובינא ויגיד חברים אני תובע את העירייה על זה שאני רוצה ללמוד גם
בחיים גורי ,הוא יכול לעשות את זה הוא רשאי .היום יש לך סטנפה ממשרד החינוך שבא
ואומר שמשרד החינוך הוא זה שנותן את הסנטפה .זה קרקס הרי.
רז שגיא ,חבר מועצה :אני חושב אנחנו מעלים להצבעה כי זה הנוהל לא משנה יכול להיות
שאני אצביע נגד ההצעה שלנו אבל ההצעה שלנו הייתה מאוד ברורה .בסך הכל מונחת על
שולחן המועצה החלטה שאומרת שבקרבה גיאוגרפית לבית הספר הגיוני שהתלמידים ילמדו
בבית הספר הזה .הסבירה לנו ראש אגף החינוך שפרה את השיקולים ואת התכנית שכנעה
אותי פתאום שפתחנו את המפה אחרי שצעקנו רבות שהיא לא פתוחה פתאום נזכרתי שלא
גרעו מהשטחה זה רק שטח אחד אלא שני שטחים גדולים שוודאי עליהם היו צריכים לקום
מבנה ציבור נוספים ובמצב הנוכחי לא משנה כרגע מה נעשה נטפס על הקירות אי אפשר
לבנות שם  2בתי ספר ,ולכן זה הגיוני זה מעצבן אותי שקוראים לבית ספר צומח  Bוהוא
נמצא ב –  ,Cאבל זה שזה מעצבן אותי זה לא משנה .אני לא אצביע בעד להזיז ילדים מבית
לבית אבל להצביע נצביע גם אם נצביע נגד ההצעה שאנחנו העלינו.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :יש שתי הצעות המועצה מחליטה להשאיר את שיוך
התלמידים .הצעה אחת .אוקיי
שלום בן משה ,ראש העיר :נגד אני נגד ההצעה של חברי האופוזיציה.
ישי אדוארד ,ס/מ"מ ראש העיר :נגד.
עומר שכטר ,חבר מועצה :נגד.
עדי אביני ,סגן ראש העיר :נגד.
מיכל סופרין דיסנטיק ,חברת מועצה :נגד.
שלום מעוז ,חבר מועצה :נגד.
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דורון אמסלם ,חבר מועצה :נגד.
עופר גבאי ,חבר מועצה :נגד.
עומר רצון ,חבר מועצה :נגד.
בני אנניה ,חבר מועצה :נגד.
יעקב אדמוני ,חבר מועצה :נמנע.
רז שגיא ,חבר מועצה :נגד.
ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה:נגד.
חנוך עוז ,חבר מועצה :בעד.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :בעד.
החלטה מס' :1
הצעת החלטה של שליש מחברי המועצה להשאיר את שיוך התלמידים המתגוררים
ברחובות דליה רביקוביץ וחנה רובינא באזור הרישום לבית הספר חיים גורי הסמוך לביתם
 נדחית ברוב קולות.בעד )2( :חנוך עוז ,בני בנגה בית אור
נגד )12( :שלום בן משה ,ישי אדוארד ,עומר שכטר ,עדי אביני ,מיכל סופרין דיסטניק,
שלום מעוז ,דורון אמסלם ,עופר גבאי ,עומר רצון ,בני אנניה ,רז שגיא ,ד"ר יוכבד פנחסי
אדיב.
נמנע )1( :יעקב אדמוני.

בני אנניה ,חבר מועצה :לפני שנתחיל את סעיף  2רציתי לשאול אם כמה החלטות המועצה
בעצם תקפות ,האם אחרי החלטת המועצה הדרג המקצועי יכול לפעול בניגוד להחלטות.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :אם זה נושא שבסמכות המועצה צריך לפעול על פי
החלטת המועצה.
בני אנניה ,חבר מועצה :אז השאלה הבאה באישור תקציב אחרון ,באישור תקציב אחרון.
שלום בן משה ,ראש העיר :אתה פותח דיון אחר עכשיו.
בני אנניה ,חבר מועצה :זה קשור לארנונה אני לא הולך לאשר את הארנונה אם הולכים
בניגוד לעדכון תקציב שאישרנו במועצה .אני רוצה לדבר.
שלום בן משה ,ראש העיר :כשנגיע לזה תדבר .זה לא הנושא עכשיו .תקשיב רגע ,תקשיב
רגע ,אחד השאלה שלך טובה ונכונה ,אנחנו בנושא ארנונה כשנסיים את הדיון.
בני אנניה ,חבר מועצה :נהפוך הוא אני לא רוצה לסיים אני רוצה לפתוח את הדיון ולהתחיל
בזה ולשאול אם באישור ,זה לא ישיבה נפרדת כי אני לא מדבר על התקציב אני מדבר על
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עניין של החלטות מועצה שהמועצה מקבלת החלטה והצוות המקצועי פועל בניגוד להחלטה.
אני אביא דוגמא .בישיבת המועצה בישיבת תקציב אני שאלתי במפורש את הגזבר ואת
המנכ"ל ברגע ששנה אחרי שנה מקזזים  10%מהתקציב רוחבית אני ביקשתי ושאלתי האם
גם השנה יקזזו  10%בתקציב שלי לנוער לדוגמא זה  124אלף  ₪בתקציב העיר זה מליונים
שאלתי במפורש ענו לי שני האדונים הנכבדים לא שום דבר לא יקוזז ,ויש לי את הפרוטוקול
אם אתם רוצים .אני מקבל הודעה שלפני כמה שבועות היה קיזוז של  10%יש קיזוזים מה
אתה אומר לי שאין.
רו"ח רחבעם חיים ,גזבר העירייה :אני אשיב .תקציב העירייה בנוי מהכנסות והוצאות כל
עוד שאין לי את כל ההכנסות אי אפשר להוציא את כל ההוצאות לכן אנחנו בשלב הראשון
מתנהלים ,בניצול של  90%מהתקציב עד שהתמונה התקציבית מתבהרת נכון להיום למשל
בדרך כלל.
בני אנניה ,חבר מועצה :הקיזוזים הקודמים אישרת אותם?
רו"ח רחבעם חיים ,גזבר העירייה :בוודאי ,נכון להיום עכשיו.
בני אנניה ,חבר מועצה :אצלי בנוער לא ,שנתיים לפחות לא אל תגידו דברים אל נכונים אל
תגידו דברים לא נכונים ,אני חווה את זה שנה אחרי שנה .אתה יכול להגיד שאתה לא מקזז
 10%כי קיזזת שנה שעברה ולפני שנתיים  10%ואל החזרת אותם לא החזרת אותם זה לא
היה הקפאה זה היה קיזוז.
רו"ח רחבעם חיים ,גזבר העירייה :ברגע שאני רואה שתחזית ההכנסות הם על פי תחזית
התקציב אנחנו אומרים לכולם נכון להיום למשל על פי תחזית של הארנונה אנחנו נמצאים
במינוס של  16מיליון  ₪שנתי אז אי אפשר לומר אוקיי ההוצאות ירוצו בנפרד ,והכנסות לא
נורא יהיה פחות  16מליון זה לא עובד.
בני אנניה ,חבר מועצה :בכל מקרה גם אם יהיה קיזוז למה לא לאשר קיזוז הזה לפני למה
לא לפני אני רוצה לדעת מה התקציב לא כל שנה לאשר תקציב אני יודע ש –  10%ירוד לי.
שלום בן משה ,ראש העיר :לא ,לא.
בני אנניה ,חבר מועצה :אני מצטער אם כל שנה יש קיזוז ואנחנו מגיעים עכשיו סליחה שורה
תחתונה זה פוגע בתקציב כרגע יש תקציב קיץ  10%ממנו מקוזז אתה תגיד לי יאושר
מסתכלים זה לא משנה  10%עכשיו בקיץ  10%מקוזז לי אז הלכה למעש היש קיזוז.
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רו"ח רחבעם חיים ,גזבר העירייה :תוציא אותו בספטמבר נובמבר.
בני אנניה ,חבר מועצה :אני אומר לך מה שקורה כרגע ,מה שאני מנסה להגיד .אני ל רוצה
גירעון מה שאני מנסה להגיד ושאלתי את זה אדוני הגזבר תבוא ותגיד לחברי המועצה יש
סיכוי שיהיה קיזוז של  ,10%הקפאה לא יודע איך תקרא לזה ובישיבת תקציב צריך להצביע
על זה שהולך להיות עוד  10מיליון קפאה /קיזוז אני לאיכול להילחם שנה אחרי שנה על
הדבר הזה וזה בניגוד להחלטות המועצה.
רז שגיא ,חבר מועצה :זה עבר אישור של המליאה זה לא בסמכותך ולא בסמכותו לשנות
את זה ,לקזז לקצץ להקפיא אין כזה אישור זה צריך לחזור לחדר הזה והאנשים שיושבים
פה סביב צריכים להצביע.
בני אנניה ,חבר מועצה :פרומה זה בדיוק מה שאני שואל מה החלטת המועצה ומה מותר
לעשות .אני רוצה תשובות.
שלום בן משה ,ראש העיר :הוא אומר לך שאין קיזוז ,השימוש של זה הוא מלכתחילה
 90%בלבד .כשבודקים את התקציב.
בני אנניה ,חבר מועצה :אבל שאלתי שאלה אם שמאשרים את התקציב יודעים הרי זה שנה
אחרי שנה קורה יודעים שיהיה סיכוי שיהיה  10%קיזוז נכון הקפאה? לא משנה איך
שתקראו לזה.
שלום בן משה ,ראש העיר :לא ,לא יודעים.
בני אנניה ,חבר מועצה :למה לא באישור תקציב אנחנו כחברי מועצה אבל הנה זה מה
שקורה עכשיו שנה אחרי שנה זה קורה ,שנה אחרי שנה אני מגיע לקיץ ו –  10%מקוזז
יודעים מה לא יודעים .עם כל הכבוד זה דבר שחוזר על עצמו פעם אחרי פעם .פרומה אני
רוצה לדעת אם משפטית,
(מדברים ביחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :שר הפנים ,שר הפנים בני סליחה ,בני שאלת שאלה מה שעשית
עכשיו זה לא לעניין.
בני אנניה ,חבר מועצה :זה לא לעניין לעלות משהו שכואב לי שנה אחרי שנה מה לא לעניין.
שלום בן משה ,ראש העיר :זה לא המקום ולא הזמן.
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בני אנניה ,חבר מועצה :זה כן המקום וכן הזמן כי אם הייתי מקבל מענה מהגזבר או
מהמנכ"ל לא הייתי מעלה את זה פה.
רו"ח רחבעם חיים ,גזבר העירייה :זה התשובה שלי הקבועה בכל שנה ושנה .אותה תשובה.
אני מעולם לא אומר שיש קיזוז אני אומר ,אגב גם על פי פקודת העיריות ,שימוש של 90%
מהתקציב.
בני אנניה ,חבר מועצה :למה לא מאשרים באישור תקציב.
שלום בן משה ,ראש העיר :זה מופיע באישור תקציב .
בני אנניה ,חבר מועצה :שאלתי במפורש ורציתי לדעת שיהיה רשום שאלתי יהיה קיצוץ
רוחבי של  10%או של משהו אז היית אומר.
רו"ח רחבעם חיים ,גזבר העירייה :אין קיזוז.
בני אנניה ,חבר מועצה :ידעת הרי למה אני מתכוון שזה חוזר על עצמו שנה אחרי שנה למה
לא להגיד פה שיש סיכוי שיהיה הקפאה או איך שאתם קוראים לזה ,של  105ואז אני יודע
וכל אחד ממחזיקי תיקים יודעים להתנהל פחות  ,105למה אני צריך להגיע לקיץ ואז
העובדים צריכים להתחנן לנחמיה ואין פה עבודה תקינה.
שלום בן משה ,ראש העיר :בני מה שנאמר שהניצול הוא  90%עד שמגיעים לתקופה
מסוימת שבה בודקים הכנסות מול הוצאות ,אי אפשר כרגע להתנהל בלי לדעת.
בני אנניה ,חבר מועצה :כל פעם זה משתנה.
שלום בן משה ,ראש העיר :בסביבות אוגוסט.
בני אנניה ,חבר מועצה :אנחנו לא באוגוסט,
עומר שכטר ,חבר מועצה :חשוב לי להגיד משפט אחד .בני אני איתך.
בני אנניה ,חבר מועצה :מי קובע למה יש בעיה ולמה לא מעלים את זה.
שלום בן משה ,ראש העיר :העלית את הנושא שכואב לך וזהו נגמר העניין.
בני אנניה ,חבר מועצה :לא נגמר יש לי עוד דבר .יש לי עוד נקודה ,יש לי עוד נקודה יש לנו
פה עניין של עוד החלטה של המועצה שאני ישבתי פה בישיבת תקציב כמו חבריי פה הצבענו
על כל התקציב וגם על המשרות נאמר לי במפורש שלמחלקת נוער יש  8.5משרות ,אני יודע
איפה כל אחד ואחד התקנים ,שנתיים וחצי מאז שאני חבר מועצה יש  2תקנים שלא
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מגייסים אליהם עובדים מסיבות כאלה ואחרות שנתיים שלמות .אני שאלתי על חצי תקן
שנכנס אלינו שאמור לעבוד במדור קהילה שאלתי אפה החצי תקן הזה ,גם המנכ"ל וגם לואי
אמרו לי שהחצי תקן הזה ודיברנו על זה בישיבת תקציב שהחצי תקן הזה זה באגף הכללי,
אנחנו רוצים לגייס כוח אדם מה אנחנו מגלים אפרת מנהלת משאבי אנוש יש לי את המייל
שכולם מכותבים אומרת שחצי משרה הזאת בכלל נלקחה מהנוער ,זאת אומרת אנחנו
מצביעים על  Xובפועל קורה עם זה  Yהאם יש עוד משרות ותקנים שלא אוישו ומשתמשים
בתקציב שלהם לתקנים אחרים? זה השאלה שלי כי לדעתי זה מה שקורה בשני תקנים שלא
מאוישים הם מאושרים תקציב אחרי תקציב שנתיים וחצי ועד היום  2תקנים לא מאוישים
ועכשיו גיליתי שחצי תקן נלקח מאיתנו בלי להגיד והמנכ"ל יודע את זה ולואי לוקח מפה
ושם מפה ויש לי חשש ,אדוני המבקר אני אשמח שתהיה איתי פה אם יש ניהול תקין אם יש
ניהול תקין שאני מבקש .אני שואל שאלה כי אם אני בא לסגן של המנכל ואומר לו אדוני
איפה המשרה הזאת ומנהלת משאבי אנוש עונה לי שהחצי תקן הזה נלקח ממחלקת נוער .יש
דברים שאני בא זועק מדם ליבי אליך אל המנכ"ל לכולם לא מקבל לא מעניין אותי
אופוזיציה קואליציה בסופו של דבר מי שנפגע פה זה הנוער אני מייצג את הנוער אליי הם
באים בטענות במשך שנתיים אין פה שתי משרות וחצי וכולם פה תקציב אחרי תקציב
מאשרים את זה אבל אף אחד לא סופר לא סופרים פה ואני באתי אליך אישית באתי אל
המנכ"ל אישית כולם יודעים זה לא הגיוני ,או שהמנהלת משאבי אנוש משקרת או שלואי
משקר מישהו פה משקר לכן זה לא ניהול תקין נקודה ואני מדבר על זה מאפריל ועד היום
לא קיבלתי תשובה לא מהמנכ"ל לא מלואי לא מהגזבר לא מאף אחד .הייתי בישיבה איתו
ואיתו ואיתו אני רוצה שידעו בעיר איך מתנהלים פה כי לי נמאס .סליחה עומר אתה לא
תקבע עומר עם כל הכבוד שאתה יוצא ובאת בטענות לראש העיר אף פעם לא אמרתי לך
שאתה באופוזיציה אל תגיד לי מי אני ומה אני אל תהיה דובר שלי.
עומר רצון ,חבר מועצה :אתה הכנסת רכז בניגוד עניינים .בניגוד אליך אני אשמור על קווים
בניגוד אליך.
בני אנניה ,חבר מועצה :עומר אם אני אגיד איך הולכת הועדה כוח אדם של מקום בלב שרק
נכנסתי אליה.
(מדברים ביחד ,צועקים)
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רז שגיא ,חבר מועצה :אני אמרתי משהו מאוד ברור שיש תקציב עירייה שאנחנו הצבענו
עליו ש ...סעיפים שחבר המועצה בני אנניה שמישהו עושה לעצמו ,עושה לעצמו להעביר
כספים שלא אנחנו אישרנו להעביר תקנים שלא אנחנו אישרנו וזה לא חוקי זה אומר במילים
אחרות שיש פה פושעים.
שלום בן משה ,ראש העיר :רז אני מתאפק כרגע אתה תגיד פושעים תגיד לעצמך פושע לא
לאחרים אתה לא בקיא בכלל אתה כל פעם מעיר הערות שאין להם שום יסוד ,אתה לא
בקיא בהצעות החוק אתה לא בקיא ,אתה לא בקיא.
רז שגיא ,חבר מועצה :זה אומר ששני התקנים האלה שאנחנו הצבענו שיהיו בנוער  2.5מי
נתן זכות להעביר אותם למקום אחר .מי שנתן הוא נקרא פושעים.
שלום בן משה ,ראש העיר :הם לא הועברו לשום מקום ,הם נמצאים בנוער ,לא עברו לשום
מקום.
בני אנניה ,חבר מועצה :היה חצי תקן שלקחו מהנוער למקום אחר.
רז שגיא ,חבר מועצה :אמרתי פושעים והתכוונתי אליך אתה אמור לוודא שתקציב העירייה
שעליו הצביעה המליאה הזאת זה אתה זה באחריותך ואותה סמכות שיעורית שעליה דיברה
היועצת המשפטית אתה צריך לפקח על הגזבר אתה זה שצריך להנחות את המנכ"ל אם אתה
לקחת  2.5תקנים שאנחנו אישרנו פה על חוק והעברתם אותם למקום אחר בהנחיה של לואי,
או בהנחיה של אילן או בהנחיה של רחבעם אתה פושע.
שלום בן משה ,ראש העיר :סליחה קודם כל מבחינת העובדות לא לקחו שום תקן לשום
מקום א' ולכן אם אתה לא מתנצל אתה תתבע להוצאת דיבה ותלך לבית משפט עוד פעם
שיתבעו אותך .אתה תגיד פושע לעצמך אני לא רוצה להגיד את זה אני מאופק ממך אתה
תגיד לראש עיר פושע תתבייש לך חצוף,
רז שגיא ,חבר מועצה :אני אמרתי שאם העברת תקנים אתה פושע.
שלום בן משה ,ראש העיר :אמרתי לך שלא העברתי תשתוק כרגע חצוף שכמוך אין לך דרך
ארץ בסיסית אתה אומר על ראש עיר פושע מי אתה בכלל.
רז שגיא ,חבר מועצה :אם ראש העיר פושע הוא פושע כבר היה לנו ראש ממשלה פושע ישב
בכלא היה לנו שר פנים פושע ישב בכלא היו מספיק פושעים שישבו בכלא אולי גם אתה
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צריך.
שלום בן משה ,ראש העיר :אני מציע לך שתשתוק חצוף אין לך דרך ארץ מינימאלי חצוף
שכמוך .חצוף שכמוך .אני מבקש כרגע סליחה ,אני מתבייש שראש האופוזיציה מדבר בצורה
כזאת תתבייש לך אין לך בושה.
רז שגיא ,חבר מועצה :אני לא לקחתי החלטות של מליאה ושניתי אותם אם אתה עשית את
זה אני אחזור ואומר ואם עשית את זה אתה פושע.
שלום בן משה ,ראש העיר :אם תמשיך לנהוג ככה אני מציע לך ,אני מציע לך לשתוק רגע
אחד מי שיש לו חמאה על הראש שיזהר יותר ,שמעת יש לך חמאה על הראש גדולה ואני
במשך שנים מתאפק לא להתעסק איתך כי זו לא דרכי אין לך מושג אתה מדבר ,חצוף אתה
מדבר על ראש עיר שהוא פושע חצוף שכמוך.
רז שגיא ,חבר מועצה :למה לא היו ראשי עיר שישבו בכלא אני יכול להזכיר לך את לחיאני
מבת ים ואני יכול להזכיר לך ראשי עיר כמו ראש עיריית רמת גן מח"ט לשעבר שגם הוא ישב
בכלא.
שלום בן משה ,ראש העיר :אני מציע לך שתיזהר שאתה לא תגיע לשם אם תמשיך ככה ,אם
תמשיך תגיע לשם.
ישי אדוארד ,ס/מ"מ ראש העיר :רז אם יש לך רעיון בבקשה אבל זה לא נכון להגיד ככה.
שלום בן משה ,ראש העיר :אני מתבייש שראש האופוזיציה שלכם מדבר ככה ואתם לא
משתיקים אותו.
חנוך עוז ,חבר מועצה :אני לא חושב שאתה פושע הלוואי והיית פושע.
ישי אדוארד ,ס/מ"מ ראש העיר :אני לא הייתי עובר על זה לסדר היום.

תום הישיבה.

___________________
שלום בן משה
ראש העיר

____________________
אילן הררי
מנכ"ל העירייה
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