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 על סדר היום: 

  
 :19.3.17ניין כמפורט במכתבם מיום דרישת חברי המועצה לזימון ישיבת מועצת עיר שלא מן המ

 
 : על סדר היום

 
 :הצעת החלטה .1

 2016 -השבת כל הכספים שנגבו מכח חוק עזר ליהוד מונוסון )שמירה, אבטחה וסדר ציבורי( התשע"ז         
 לאלתר והשהיית הגבייה עד להתבהרות המצב המשפטי. ונגבו  לידי תושבי העיר, מהם 

 

, 2016בעקבות אישור חוק העזר ליהוד מונוסון )שמירה, אבטחה וסדר ציבורי( התשע"ז  דברי הסבר:
הוצאו החודש דרישות תשלום לתושבי העיר יהוד מונוסון. קיים חשש כי דרישות התשלום שהוצאו 

הוראות החוק, ולפיכך אינן חוקיות. כך גם המשך גביית הכספים על  אינן עולות בקנה אחד עם םלתושבי
פיהן חושפת את הקופה הציבורית לאפשרות של תביעה ייצוגית/אחרת להשבת הכספים. בשים לב 
לאמור, מוצע להשיב את הכספים שנגבו עד כה לתושבי העיר ולהשהות את המשך גביית הכספים על פי 

 המצב המשפטי. חוק העזר האמור עד להתבהרות 
 

 : הצעת החלטה .2
 .2017 -חוק עזר ליהוד מונוסון )שמירה, אבטחה וסדר ציבורי( התשע"ז   

 בטל. - 2016 -מונוסון )שמירה, אבטחה וסדר ציבורי( התשע"ז -חוק עזר ליהודביטול 
 

הוגשה הצעת חוק מטעם חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, הצעת החוק  31.10.16ביום  דברי הסבר:
, על פי דברי ההסבר להצעת 2016 -יקון פקודת העיריות )ביטול אגרות והיטלי שמירה(, התשע"ז לת

החוק עצמה: "הצעת חוק זו מטרתה לבטל את הסמכות האמורה של העירייה, וזאת מתוך ההנחה כי 
נושא הסדרת הביטחון והסדר הציבורי הוא עניין שצריך להסדיר השלטון המרכזי ולא הרשויות 

ות. ביטחון הוא סמכות הניתנת לשלטון המרכזי על ידי הסכם בלתי כתוב בינו לבין האזרח, המקומי
 שכיום משלם על כך מס".

 דברי ההסבר הנ"ל יפים גם לענייננו. 
מכל מקום, שמירה ואבטחה הינם בגדר "מוצר ציבורי" קלאסי הממומן מכספי המיסים של כלל תושבי 

ביטחון והסדר הציבורי" במרחב הציבורי וגביית מיסים נוספים המדינה. משכך, אין מקום להפרטת "ה
ביטול חוק העזר נעשה בדרך של אישור חוק עזר חדש  בי העיר לצורך כך. בשים לב לאמור,מתוש

 המבטל את חוק העזר הישן. 
 

 : הצעת החלטה .3
ופן שלא ייבנו ברח' שינוי מיקום תכנון ובנייה בא -גני ילדים ברח' צוקרמן  3בניית  -שינוי/עדכון תב"ר 

 צוקרמן.
 

לה היו  -ה ללא בחינת חלופות מיקום למתחם הגנים תהחלטת המועצה לפתיחת התב"ר נעש דברי הסבר:
אמורים להיות שותפים כל חברי המועצה. בשים לב לאמור, יתוקן התב"ר על פי האמור, באופן שלא 

ן כי אם למיקום אחר עליו תורה ישמש עוד לתכנון או לבניית הגנים במיקום המוצע ברח' צוקרמ
המועצה. 
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 פרוטוקול
 

 
שלא מן המניין. על סדר היום, דרישה של  6/17ערב טוב. אני פותחת את ישיבת מועצת העיר  עו"ד יעלה מקליס:

שהתקבל בלשכה  19.3.17-חברי מועצה, לקיום ישיבת מועצת עיר שלא מן המניין, כמפורט במכתבם מיום ה 5
 . 29.3.17ביום 

 
לידי  2016 -. השבת כל הכספים שנגבו מכח חוק עזר ליהוד מונוסון )שמירה, אבטחה וסדר ציבורי( התשע"ז, 1

 תושבי העיר, מהם נגבו לאלתר, והשהיית הגבייה עד להתבהרות המצב המשפטי. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
הנושא על סדר היום הראשון בישיבה שלא מן המניין מתייחס לחוק עזר עירוני ליהוד מונוסון,  עו"ד יעלה מקליס:

מפקד  -. אני רוצה להציג את האנשים שיושבים אתנו: אלי פינטו 2016 -ר ציבורי תשע"ז שמירה אבטחה וסד
מנהל אגף שירות וביטחון במשרד הפנים, נמצאים איתנו גם מר וזאנה ויורי. אנחנו  -משטרת "מסובים", חזי רז 

  נתחיל על ידי הצגת מערך השיטור העירוני על ידי מנכ"לית העירייה, גב' שירה כץ דקל.
 

סליחה, בישיבה שלא מן המניין מי שקובע את סדר היום זה החמישה שכתבו, ואי אפשר לסטות  מר נתן בז'ה:
מסדר היום. זה החוק, אין מה לעשות. זאת לא ישיבה רגילה שבה את יכולה לעשות מה שאת רוצה. בישיבה הזו, 

 ה. סדר היום... להצבעה, ורק על זה צריך לדון, לא על שום דבר מעבר לז
 

 שרית, היועצת המשפטית, בבקשה.  עו"ד יעלה מקליס:
 

 הנושא הראשון על סדר היום שמירה אבטחה וסדר ציבורי.  עו"ד שרית קפלן:
 

 נכון.  מר נתן בז'ה:
 

 זה נוגע לזה.  עו"ד שרית קפלן:
 

 להצבעה...  מר נתן בז'ה:
 

  -בת הכספים שנגבולא, כתוב, הנושא הראשון שעל סדר היום, זה הש עו"ד הדר מימון:
 

 אין לנו בעיה עם השיטור הקהילתי.  מר נתן בז'ה:
 

 בסדר, אנחנו דנים בזה, בנושאים שהועלו.  עו"ד הדר מימון:
 

 זה רלוונטי.  עו"ד שרית קפלן:
 

זה רלוונטי אם ראשת עיר תרצה להתייחס בתור חברת מועצה מן המניין, שתתייחס בתורה  עו"ד הדר מימון:
 טה. להצעות ההחל

 
שרית, אין לנו עניין בשיטור הקהילתי. אנחנו בעד. מה הם ישכנעו אותנו, שהשיטור הקהילתי הוא  מר נתן בז'ה:

טוב? אם הייתם מביאים אנשים שישכנעו אותנו מבחינה כספית, אולי אפשר היה לדון בכלל. אבל זה לא שייך, 
 ור הוא טוב? אני בעדכם.אנחנו לא נגד השיטור הקהילתי. אז מה ישכנעו אותנו, שהשיט

 
רק על הגבייה. אין לראש העיר, עם כל הכבוד, זכות לזוז מהדיון. סליחה, בבקשה, הייתי כאן  מר יוסי בן דוד:

 עשר שנים בתור ראש עיר.
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 בני, לפי החוק דנים רק בהצעות לסדר.  עו"ד הדר מימון:
 

ת מכירה את החוק. אסור לסטות. רק על נושא אחד שרית, את יועצת משפטית הרבה זמן כאן, וא מר יוסי בן דוד:
בלבד, נושא חיוב אגרת היטל שמירה. אני אומר לך, זה לא היטל שמירה, זה מס ארנונה. פרויקט עיר ללא אלימות 

על ידי המשרד לביטחון פנים. אני התחלתי את הפרויקט הזה, רישתנו מצלמות וכל מה שצריך. כך  85%ממומן 
 שמירה, זה ארנונה. שזה לא בכלל אגרת 

 
 יוסי, רגע, שנייה.  גב' שירה דקל כץ:

 
 סליחה, תני לי לסיים בבקשה ברשותך. אנחנו מנהלים היום את הישיבה.  מר יוסי בן דוד:

 
 לפני שאתם פותחים את הישיבה, רגע, רגע.  גב' שירה דקל כץ:

 
 אני מבקש ממך.  מר יוסי בן דוד:

 
 ם, תנו לנו רגע. יש לנו אורחי גב' שירה דקל כץ:

 
 עם כל הכבוד לי לאורחים, ואני עושה להם כבוד, תני לי להביע את דעתי, מה זה שייך?  מר יוסי בן דוד:

 
  -למה לא שאלתם אותנו? סליחה, מן הנכון היה, מאחר שאנחנו מזמינים מר נתן בז'ה:

 
 אחרי זה אתם מתלוננים ש...  תקשיבו, זה שיש לכם בס, לא אומר שאתם יכולים לדבר. גב' שירה דקל כץ:

 
 זכות הדיבור את צריכה לקבל אפילו מאיתנו, אז סליחה רגע.  מר נתן בז'ה:

 
 כשאתה מנהל הישיבה?  מר בן ציון רזניק:

 
 אני לא מנהל את הישיבה. מר נתן בז'ה:

 
 אתה לא מנהל את הישיבה.  מר בן ציון רזניק:

 
 לא המנכ"לית, היו"ר.  מר נתן בז'ה:

 
 אתם הבאתם את הנושא... מאיפה הבאתם את כל השטויות האלה? ן ציון רזניק:מר ב

 
 אם אתם רוצים להזמין אנשים... בני, אתה הצבעת נגד הסיפור.  מר נתן בז'ה:

 
 )מדברים ביחד( 

 
נתן, את הפוליטיקה נשאיר לאחר כך. בוא נדבר על המהות. בואו נדבר על התושבים שהבאתם  עו"ד יעלה מקליס:

, ובואו נראה מה נותן להם השיטור העירוני. יש פה מפקד משטרת מסובים שדואג יום ולילה לביטחון שלנו, לפה
 תן לו לדבר.

 
 יעלה, אל תשכנעי את המשוכנעים. מר נתן בז'ה:
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קדימה, אז אתה לא צריך להפריע, תן לו לדבר, הוא יסביר. חלק מהחברים שלך אינם אנשים...  עו"ד יעלה מקליס:
 אמרו את זה בפה מלא. ו
 

 אבל לא על השיטור הקהילתי.  מר נתן בז'ה:
 

 אז בוא, תן להם לדבר. מה, אתה מפחד שיגידו דברים טובים? שהבאנו בשורה לתושבי העיר?  עו"ד יעלה מקליס:
 

 אני בעד.  מר נתן בז'ה:
 

 הבאנו פה בשורה של שיטור לתושבי העיר. עו"ד יעלה מקליס:
 

 ולה. מע מר נתן בז'ה:
 

 לכן אתה רוצה להעלות את זה, לפני שאתה רוצה לבטל? בוא תקשיב.  עו"ד יעלה מקליס:
 

 אני אל רוצה לבטל.  מר נתן בז'ה:
 

אז עם כל הכבוד... העליתם... אנחנו מכבדים אתכם, הגשתם בקשה לדיון שלא מן המניין,  עו"ד יעלה מקליס:
 ויש פה תושבים שרוצים לדעת מה התועלת של השיטור העירוני. אנחנו מכנסים אותו. אבל יש פה עניין מהותי, 

 
 מה תושבים שרוצים לדעת?  מר נתן בז'ה:

 
 סליחה, נתן, אתה מפחד ממה?  עו"ד יעלה מקליס:

 
 אני מפחד?  מר נתן בז'ה:

 
 שהם ישתכנעו שזה שירות יוצא מן הכלל?  עו"ד יעלה מקליס:

 
 יעלה, אל תפחידי אותי.  מר נתן בז'ה:

 
 שוטרים על חשבונה? 10שהבאנו בשורה נפלאה לתושבי העיר? שמשטרת ישראל מביאה  עו"ד יעלה מקליס:

 
 אני בעד.  מר נתן בז'ה:

 
 מה בדיוק מפריע?  עו"ד יעלה מקליס:

 
 בואו נעבור להצבעה.  עו"ד הדר מימון:

 
 סליחה הדר, אני מנהלת את הדיון, גם אם...  עו"ד יעלה מקליס:

 
 חד( )מדברים בי

 
 אני אתן לכם רמקול כשאני אתן לכם את זכות הדיבור.  עו"ד יעלה מקליס:

 
 )ג(, נקרא מה כתוב שם. 24בואי נעבור לסעיף  עו"ד הדר מימון:
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 את מביישת את המשטרה.  מר נתן בז'ה:

 
ה תיתן אתה מבייש את המשטרה. הם רוצים לדבר, תן להם לדבר. מה קרה, מה קרה? אם את עו"ד יעלה מקליס:

 לי לדבר ולא תפריע לי, אני מבטיחה לא להשתמש ברמקול. 
 

 אנחנו רוצים להציג...  גב' שירה דקל כץ:
 

 סליחה, לא, לא, לא.  עו"ד הדר מימון:
 

 )מדברים ביחד( 
 

 כולם בעד השיטור הקהילתי.  מר נתן בז'ה:
 

 אנחנו נגד הגבייה, זה הכל.  מר יוסי בן דוד:
 

. ברשותכם להציג ובבקשה תכבדו. עוד מעט האורחים שלנו יצאו, ואז יהיה אפשר... שימו .. גב' שירה דקל כץ:
 לב לסדר היום. 

 
 לא, לא, לא, לא.  עו"ד הדר מימון:

 
 יש פה הצגה של דברים... גב' שירה דקל כץ:

 
 שירה, שירה, סדר היום זה...  עו"ד הדר מימון:

 
 שנים, לא עכשיו.  8 השיטור הקהילתי התחיל לפני מר יוסי בן דוד:

 
 זה סדר ההצבעה.  עו"ד הדר מימון:

 
 אבל אפשר להציג...  גב' שירה דקל כץ:

 
 )מדברים ביחד( 

 
 יוסי, בואו נעלה את זה להצבעה, נצביע...  מר בן ציון רזניק:

 
 נתן, סדר ההצבעה זה רק לפי זה.  עו"ד הדר מימון:

 
 קודם הצבעה.  מר נתן בז'ה:

 
 .. לא, אני לא מוכן. . מר אמנון סעד:

 
 מה אתה לא מוכן?  מר נתן בז'ה:

 
 אי אפשר ככה לנהל את הישיבה.  עו"ד יעלה מקליס:

 
 .. מה, אתה מאיים עליי?  מר נתן בז'ה:
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 תיזהר על הדברים שלך. אני כבר הצבעתי פעם אחת נגד ולא אתה. אתה לא היית פה בכלל.  מר אמנון סעד:

 
 עליי? אתה צועק  מר נתן בז'ה:

 
 תנו לאיש לדבר.  מר אמנון סעד:

 
 נכון.  עו"ד יעלה מקליס:

 
אף אחד שלא יתערב, תנו לו לדבר רבע שעה ושילך. מה זה? מה, זה ימנע מאיתנו להצביע נגד  מר אמנון סעד:

 ההיטל?
 

  -תקשיבו, יש פה לגיטימציה מלאהעו"ד יעלה מקליס: 
 

 זה לא על סדר היום.  מר נתן בז'ה:
 

 זה לא מכובד, זה חלק מהדיון. תפסיקו, נו, באמת.  נון סעד:מר אמ
 

 לי אכפת ממנו יותר ממך אולי.  מר נתן בז'ה:
 

 זה לא דיון מכובד, אני מצטער.  מר אמנון סעד:
 

 אבל זה לא על סדר היום.  מר נתן בז'ה:
 

 הוא יצא, תעשה מה שאתה רוצה.  מר אמנון סעד:
 

 ששומרים עלינו יום ולילה. יש פה אנשים  עו"ד יעלה מקליס:
 

 יום. סליחה, תני לי לדבר.-אני מברך אותם יום מר נתן בז'ה:
 

 אתה מפריע?  עו"ד יעלה מקליס:
 

 את לא נותנת לי בכלל לדבר.  מר נתן בז'ה:
 

 אני אתן לך לדבר.  עו"ד יעלה מקליס:
 

 לא נתת לי.  מר נתן בז'ה:
 

 אני תמיד נותנת.  עו"ד יעלה מקליס:
 

 מה זה עוד רבע שעה...? בוא הנה, הבן אדם משרת אתכם.  מנון סעד:מר א
 

בואו נכבד את המשטרה. הם באו לפה. שנייה, אני רוצה להגיד משהו. אני מציע, מאחר שהגיעו  מר ורדי בושרי:
א לפה אנשים מכובדים. הם הגיעו, בואו נכבד רבע שעה, אחרי זה הם ילכו, נקיים דיון פנימי רבע שעה. אבל ל

 שעתיים. 
 

דקות, חצי שעה, לא שעתיים. אנחנו מכירים את הכוונה שלך, למשוך  20רבע שעה, בבקשה.  מר יוסי בן דוד:
 שעות... עשית את זה כבר פעם, אנחנו מכירים אותך.  3את הדיון 
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 חצי שעה.. אני מזהיר אותך, לא יותר.  מר ורדי בושרי:
 

שנה, ולכן, אנחנו  25אירוע של מאיר סויסה, לרגל  19:30-. יש לנו במפקד משטרת מסובים.. עו"ד יעלה מקליס:
 כולנו רוצים לסיים מהר, ולכבד את מאיר לכבוד ההישג המדהים שלו. 

 
 רבע שעה תנו לו לדבר. אחר כך תעשה מה שאתה רוצה.  מר אמנון סעד:

 
 אבל לא יהיה לך זמן להצביע.  עו"ד הדר מימון:

 
 יא תבזבז? שעות ה 4 מר אמנון סעד:

 
 היא רוצה ללכת.  19:30-היא אומרת לך  עו"ד הדר מימון:

 
 אז נצביע. מר אמנון סעד:

 
 אז תצביע עכשיו. עו"ד הדר מימון:

 
 תן לו לדבר, הוא שוטר, הוא לא חלק מהעניין אבל. משרד הפנים תגיד לי, כן. מר אמנון סעד:

 
 הוויכוח כבר רבע שעה.  מר ורדי בושרי:

 
לחוק אומר  24אני רוצה למחות על כך שהדיון היום לא מתקיים בהתאם להוראות החוק. סעיף  ימון:עו"ד הדר מ

מחברי המועצה, יהיה סדר היום כפי שיפורט בדרישה.  1/3)ג(, שבישיבה שכונסה פי דרישת 24בצורה מפורשת, 
שלך למישהו אחר, בבקשה. אנחנו מציגים את סדר היום, אנחנו מצביעים. רוצים לתת את זכות הדיבור שלך או 

. נושא השבת התשלומים הוא נושא 2אבל עוד לא הצגנו את הנושאים. נושא ביטול חוק העזר, הוא נושא מספר 
 . זה החוק. 1מספר 

 
  -אני מבינה שיש הסכמה עו"ד יעלה מקליס:

 
 אין שום הסכמה.  עו"ד הדר מימון:

 
 יאללה, אלי פינטו, בבקשה.  עו"ד יעלה מקליס:

 
 דברים ביחד( )מ
 

 אני רוצה זכות דיבור.  מר נתן בז'ה:
 

 אנחנו לא הסכמנו. אני לא הסכמתי.  עו"ד הדר מימון:
 

 אנחנו נכבד את המשתתפים, נשמע אותם.  גב' שירה דקל כץ:
 

 אני ביקשתי זכות דיבור.  מר נתן בז'ה:
 

  -אני רצה על זה, בסדר? אני חושבת שהנושא גב' שירה דקל כץ:
 

 לא כדאי לך לעשות את זה, מה שאת עושה.  בז'ה: מר נתן
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 ראש העיר נותנת זכות דיבור, לא אני. גב' שירה דקל כץ:

 
 לא, את טועה.  מר נתן בז'ה:

 
 וכרגע זכות הדיבור... להציג.  גב' שירה דקל כץ:

 
 תראי, אני מקליט את הכל, וזה יגיע למשרד הפנים.  מר נתן בז'ה:

 
 בואו...  בוא, גב' שירה דקל כץ:

 
 )מדברים ביחד( 

 
 שירה, זה לא יעזור לך.  מר נתן בז'ה:

 
 ... של עבירות תנועה... רציתי להראות לכם סרטון שבו... גב' שירה דקל כץ:

 
 )מדברים ביחד( 

 
 שום דבר פה לא חוקי...  מר נתן בז'ה:

 
 )מדברים ביחד( 

 
 אנחנו מנסים לנהל פה ישיבה מסודרת.  עו"ד יעלה מקליס:

 
 מה שאת עושה, זה גובל ב... חוצפנית.  מר נתן בז'ה:

 
אנחנו נעשה עוד ניסיון... אם לא ניתן לנהל את הישיבה המסודרת, אנחנו נידרש להפסיק  עו"ד יעלה מקליס:

 אותה. אז בבקשה מכם, נהלו את הישיבה בצורה מסודרת. אלי פינטו, מפקד משטרת מסובים. 
 

 )מדברים ביחד(
 

 שנים הייתי ראש עירייה.  10זה לא חוקי. בגלל שיש פה... אני  ד:מר יוסי בן דו
 

התנהגות ברברית איך שאתם מתנהגים. ברברית, כן. מה הוא עשה לכם? הוא נגד משהו?  הוא  מר אמנון סעד:
 רוצה לדבר, תנו לו. אחרי שהוא ילך... 

 
 . 19:30-היא הולכת ב מר נתן בז'ה:

 
 אנחנו נצביע.  מר אמנון סעד:

 
 איך נצביע?  מר נתן בז'ה:

 
 היא לא יכולה לסגור את הישיבה.  מר אמנון סעד:

 
 איך נצביע?  מר נתן בז'ה:

 
 היא ניצלה אתכם. אבל אנחנו מכבדים אתכם, תדברו.  מר יוסי בן דוד:
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 )מדברים ביחד( 

 
היום למשרד המשפטים. את וואי, כמה שזה יעלה. אני אומר את זה לפרוטוקול. שרית, התלונה תגיע  מר נתן בז'ה:

נותנת לזה יד. אני בעד המשטרה, שילכו לבני פלס ויספרו לו מי זה נתן בז'ה עם משטרת ישראל. אני חולה עליהם. 
 הם לא הכתובת, אתם גורמים לנו סכסוכים. הבעיה היא ההיטל. חוצפנים. 

 
 זה ניצול ציני. מה זה?  מר יוסי בן דוד:

 
 ותנו לאויבי המשטרה? תתביישו. אתם הופכים א מר נתן בז'ה:

 
 חברים, יש פה אנשים מבחוץ.  עו"ד יעלה מקליס:

 
 עוזי עוד לא הגיע, את מחכה שהוא יגיע שיהיה לך רוב, נכון? תגידי את זה. אל תתביישי.  מר נתן בז'ה:

 
 נתן מאמוש, למה אתה כועס?  עו"ד יעלה מקליס:

 
 כי את לא נותנת לי לדבר.  מר נתן בז'ה:

 
 חבל על הקול שלך, חבל על הבריאות שלך, באמת חבל.  ו"ד יעלה מקליס:ע
 

 דיקטטורית, החוק הוא שולי. דיקטטורית.  מר נתן בז'ה:
 

 חבל, חבל ש...  עו"ד יעלה מקליס:
 

 חבל על שרית שהיא תחטוף בגללך, חבל. שהיא לא נותנת לי זכות דיבור שהוא שלי.  מר נתן בז'ה:
 

 תן, יש פה אנשים... נ עו"ד יעלה מקליס:
 

 אני מכבד אותם...  מר נתן בז'ה:
 

 יפה, אז תכבד אותם ותן להם לדבר.  עו"ד יעלה מקליס:
 

ערב טוב לכולם. בראשית הדברים, אני רוצה רק לומר, אני מקצועי נטו. אין לי צד בוויכוח הזה  מר אלי פינטו:
ועיים נטו, ונעזוב בכבוד ללו"ז אחר שיש לי, ותעשו שלכם. אני אכבד את זה אם תתנו לי להגיד את הדברים המקצ

מאוד מחובר אליה, אני -את מה שאתם מבינים. אני פה לשירותכם, להציג לכם נתונים מה קורה בעיר שאני מאוד
מאוד אוהב את בקעת אונו, את התחנה, ובפרט את יהוד. מבחינת יהוד, היחידה לשיטור העירוני, אני רוצה -מאוד

כי חלקם כבר... בשקפים הקודמים... שזו תכנית של השיטור העירוני, מספר מטרות: הנגשת  חלק מהדברים,
שירותי משטרה, שיפור הביטחון האישי ואיכות החיים. אלה המטרות שלשמן זה הוקם. מבחינת מבנה היחידה, 

ופקחים... שיש להם  יש תצהיר ליחידה הזו כפוף אליי באופן ישיר. היחידה הזו פועלת בצוותים שכוללים שוטרים
סמכויות... הכוח הזה פועל על פי... רוצה לומר אחד כשיש אירועים, אחד כשיש... שם אני מטיל את הכוח הזה, 
כדי שיהווה שובר שוויון כנגד האיומים. יתרון גדול שיש לדבר הזה, הכוח הזה פועל ביהוד וביהוד בלבד. אם 

לשלוח אותו לירושלים לתגבור, למרחב ירקון, למרתון וכל דבר  שוטר רגיל אצלי בתחנה אני יכול לקחת אותו,
כזה, הכוח הזה לא יוצא מהעיר יהוד. כשאני אומר יהוד, אני מתכוון ליהוד מונוסון, והוא צבוע, הוא לא יכול 

 לצאת מכאן. 
 
 

 יש לי שאלה.  עו"ד הדר מימון:
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הציג את הנתונים, אני אשמח לשאלות נוספות, )מציג מצגת(. אני אשמח, תכבד אותי. תן לי ל מר אלי פינטו:

בסדר? תודה. חברים, מבחינת הסמכויות של הפקחים, הם יכולים לדרוש מאדם להזדהות, לערוך עליו חיפוש 
ולעכב אדם ללא שימוש... הפקח המסייע פועל בגנים ציבוריים, יש מקומות ייעודיים, יש גם סמכות של מפקד 

נוספים מעבר למה שכתוב פה, אבל זה... המרחב הוא ציבורי, כפי שרשום פה. המחוז... לאשר את המקומות ה
מבחינת ה... והדברים שהיא מטפלת בהם, היא מטפלת בחוק הרעש... תיכף אני אראה פה נתונים מה קורה 

ם מבחינת חוק הרעש בעיר יהוד. תופעות הוונדליזם במרחב הציבורי, עבירות של אלימות, בריונות, תופעת השוהי
שוטרים וקצין, כרגע אנחנו  9הבלתי חוקיים, העלאת תחושת הביטחון ואכיפת התנועה. מבחינת כוח אדם, אז 

ומנהל. אנחנו כרגע בתקינה מלאה מבחינת הפקחים, גם מבחינת  9שוטרים וקצין. פקחים יש  5נמצאים בפועל עם 
ביר לכם, בתחנת מסובים פועלת יחידת האמצעים, אופנועים ורכבים יש תקינה מלאה. רק לסבר את האוזן, להס

סיור. בעיר יהוד יש... חלקכם אני מכיר שמכירים אותו, יוסי אוחנה, ביחד איתו... בן עמי שהוא מפקד בסיס. יש 
קאדר של מתנדבים שפועל פה בעיר, ויחידת השיטור העירונית. המשמעות של השיטור העירוני פה בתוך העיר, 

... היא נותנת מענה 4או  3היא על כל המרחב הציבורי, אני מוציא פחות או יותר היא כזה. ניידת של סיור, ש
לאירועי תגובה שמתקבלים, מה שנקרא אירועי... לא תמיד יש פה ניידת פיזית בעיר יהוד, זה מה שאני רוצה 

, זה נטו שלכם, ניידות לניידת מידי משמרת, וזה נטו כאן 2שתבינו. הקיום של השיטור העירוני, זה אומר שיש פה 
מאוד משמעותי, חשוב שתדעו את זה. מבחינת -לא כולל... ולא כולל מפקדת בסיס... וזה מכפיל כוח מאוד

המבנה, מתוכנן פה מבנה קבע. נכון לעכשיו, מבנה קבע הוא למטה בעירייה. אלה העבירות שסך האירועים 
ה שהסברתי לכם, איך נראה עם שיטור עירוני, שמטפלים בהם. ניתן לראות פה את הכל. ניתן לראות פה... בין מ

. יש סל אירועים 24/7בלי שיטור עירוני... השיטור העירוני הוא מכפיל כוח, ניתן לעבוד פה עפ"י שעון החיים ועד 
. יש פה גם דוגמאות מה 106גדול שהוא מטפל בהם. יש פה כל הזמן ניידת שהיא זמינה לכל קריאה, גם לקריאת 

הזה מוביל מבצעים כאן בכל תחומי העשייה כפי שציינתי אותם. הכוח הזה הוא זמין להבטחת  נעשה בזה. הכוח
אירועים ביהוד, רוצה לומר תהלוכות, הכנסת ספרי תורה, כל ה... הקהילתיים שיש כאן. זה מקצר את זמן התגובה 

זה מתבטא. יש פה סל לאירועים, מעלה את תחושת הביטחון ומשפר את איכות החיים ותיכף אנחנו נראה איך 
, אנחנו רואים מה קורה. דרך אגב, זו מגמה ארצית, עלייה בנתונים בכל הארץ, 2015-2016עבירות של איכות חיים 

 4,000. אתם רואים פה את הנתונים. רכב חונה באיסור, כמעט 2016-גם ביהוד. תראו כמה אירועי גרימת רעש... ב
פה את הנתונים ולראות מה קורה באיכות החיים. הלאה. אנחנו  קריאות כאלה, חסימות מעבר, אפשר לראות

מסך כל האירועים בתחנה, וזה נתח גדול מאוד. מבחינת  21%ממשיכים לראות שיהוד מהווה מתחנת מסובים 
עבירות: התפרצות לעסק, התפרצות לדירה, גניבת רכב והתפרצות לרכב. ניתן לראות פה את  4עבירות... אלה 
בהתפרצו לדירה, ירידה בגניבות הרכב, עלייה קלה בהתפרצות לרכב, ועלייה בהתפרצות לעסק.  העלייה שקיימת

מסך כל העבירות בתחנה, מכל שטח התחנה, שזה נתח גדול. ברבעון הראשון של  20%זה ברמה התחנתית. גם כן 
, וזה מה שחשוב. החודשים האחרונים בהם פועל השיטור. אפשר לראות פה את התרומה שלו 3, 2017מול  2016

לפני כן זה היה בלי שיטור. הנתונים שאתם רואים זה עם שיטור. ושיטור שהוא לא פועל במלוא הכוח מבחינת 
שוטרים. ניתן לראות פה את הירידות בתקיפה, בעבירה של אינוס, מעשה  9במקום עם  5משטרה, הוא פועל עם 

ממשיכים... מבחינת עבירות איכות החיים. ראינו מה  מגונה, תקיפת עובד ציבור. זה רק בסל האלימות, הלאה.
קורה מבחינת עבירות איכות החיים. אפשר להתרשם מהירידות שיש פה ברכב חונה, באיסור הפרעה לתנועה, 
גרימות רעש מבית, גרימות רעש מעסק. כל זה... איכות החיים... בגניבות הרכב, בעבירות של הגניבה, אז גם כן 

מאוד גבוהים. ניתן פה לראות פעילות יזומה של -כל הפרמטרים בירידות עם אחוזים מאודניתן להבחין פה ב
היחידה בכל הפרמטרים, נוגעים בהכל, יש תוצאות ותוצאות יפות. יש פה דוגמאות למעצרים, אני לא אפרט. 

. 2015-2016בין  הלאה. אנחנו סימנו כאן איזשהו שטח שמבחינתנו אנחנו נפקיד אותו לידי היחידה, כי הוא סומן
רואים את כמויות גרימות הרעש מבית וממקום ציבורי בשטח המסומן בצהוב. זה שטח שהיחידה תיקח אותו 
לטיפול ברבעון השני, בחציון השני, ובדגש על תקופת הקיץ. הלאה. ניתן לראות גם באור יהודה, גם יש יחידה כזו 

שיטור עירוני בארץ בכלל אתם יכולים לבדוק את זה, זה וגם שם היא משפיעה. מיותר לציין, שבכל מקום שהיה 
הביא לשיפור באיכות החיים של התושבים, בתחושת הביטחון, בפחות גניבות, פחות חניות שלא כחוק, ויותר בוא 

 נאמר בשיפור התרבות של ציות לחוק. אלה הנתונים. שמחתי להיות כאן. אם הייתי לעזר, אז בכלל טוב. 
 

 אפשר שאלות לפני שאתה הולך?  עו"ד הדר מימון:
 

  -כן, זה בסדר, אני מבחינתי אין פה מר אלי פינטו:
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אני רוצה לשאול שאלה. אני לא אכניס אותך לנושא הפוליטי, חס וחלילה. אני רק רוצה לדעת,  מר יוסי בן דוד:

שנים.  4ד לפני כמעט שנים, ע 10אתה שוטר הרבה זמן ואתה קצין בכיר, מפקד התחנה. אני הייתי כאן ראש עיר 
אני התחלתי את פרויקט "עיר ללא אלימות", והיו לנו תכניות ורישתנו מצלמות וניידות סיור, בשיתוף עם 

מימן המשרד לביטחון פנים. מה ההבדל בין  80%-, וש20%-המשטרה כמובן. ואני יודע, חלק העירייה מימנה כ
 ...? זה? זה המשך פרויקט "עיר ללא אלימות" או שזה משהו

 
 לא...  מר אלי פינטו:

 
 אני אדבר על זה.  מר חזי רז:

 
 לא, לא, אין זמן. סליחה, עולים להצבעה. לא, לא, לא. ההסכמה היתה עם אחד. הוא יענה.  מר נתן בז'ה:

 
 אני שוטר הרבה שנים, מצלמה אף פעם לא הצליחה לשים אזיקים על חשוד.  מר אלי פינטו:

 
 לנו ניידות, היה לנו הכל.  אבל היו מר יוסי בן דוד:

 
 ... בין "עיר ללא אלימות" לבין השיטור העירוני. חברי המלומד כאן ישיב על זה.  מר אלי פינטו:

 
אני רוצה לדעת, האם הקנסות שאתם גובים, יתר עבירות התנועה בעיר יהוד מונוסון, בעקבות  עו"ד הדר מימון:

שוטרים פלוס קצין, אם הקנסות  9טרים, ובשלב יותר מאוחר שו 5הפעלת השיטור העירוני והכנסת בשלב זה 
 האלה הם קנסות שנכנסים לתקציב העירוני, או שמא זה הולך למשטרת ישראל? 

 
 אני מפקד תחנת מסובים. אני לא עוסק בלאן הכסף הולך.  מר אלי פינטו:

 
  -461עבירה שאתם אוכפים אותה בכביש  עו"ד הדר מימון:

 
 שוטר אוכף? כש מר אלי פינטו:

 
 ששוטר אוכף. כ עו"ד הדר מימון:

 
זה לא משנה אם זה ביהוד, באור יהודה, בסביון. האגף הכללי שמשלם לנו את הכספים, יש מרכז  מר אלי פינטו:

 גביות, זה הולך לאוצר, אני לא... 
 

 מעשה את הגבייה...הולך לאוצר, זה לא הולך לעיריית יהוד, זאת אומרת, שאנחנו מגדילים ל עו"ד הדר מימון:
 

 הדר, הוא לא הכתובת, אבל אני רוצה להגיד מילה. מר נתן בז'ה:
 

 כל מה ששוטר מוציא דו"ח, זה הולך למשטרה... הולך לעירייה.  מר יוסי בן דוד:
 

 שירה, אני רוצה גם להגיד משפט.  מר נתן בז'ה:
 

ו בזה? אתה רוצה שייגבו יותר כסף לא הולך לעירייה הוא אומר לך. נו, אז מה עשינ עו"ד הדר מימון:
 מהתושבים... נו באמת.

 
 )מדברים ביחד( 

 
שנים עבדנו יחד עם המשטרה,  10סך הכל, המטרה שלנו היא לא נגד השיטור הקהילתי. אנחנו בעד.  מר נתן בז'ה:
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זהב. הבעיה  אנחנו יודעים בדיוק מה אתם שווים. בני פלס יכול להודות, להגיד מי האנשים האלה. אתם בשבילנו
 שלנו זה התשלום אז כל מה שנעשה פה, אם נפגעתם ממשהו, אני מבקש סליחה.

 
 לא, הכל בסדר, הכל לגיטימי. שיהיה לכם המשך ערב נעים. כל טוב.  מר אלי פינטו:

 
 אנחנו צריכים לדבר לפני ההצבעה. סבב, כל אחד יגיד, אנחנו מדברים. מר אמנון סעד:

 
 )מדברים ביחד( 

 
  -2011שלום חברים. מערך האכיפה העירונית, הוחלט על ידי ממשלת ישראל בשנת  רז: מר חזי

 
 היא תגיד שהיא הולכת. היא אמרה.  19:30-לא למשוך זמן. אז מתי תהיה הצבעה? ב קהל:

 תעשי הצבעה, מה בעיה? אין לכם אנשים להצבעה? 
 

 )מדברים ביחד( 
 

אומץ קיבלת. כל הביטחון הבאת פה, אה? שומר ראש את  ... קיבלת אומץ, אה? הבאת משטרה לפה. קהל:
 צריכה. את אומרת... 

 
  בנצי, אני ביקשתי ממך משהו. אל תתייחס, ממילא היא נמצאת בחלום. קהל:

 
 )מדברים ביחד( 

 
 חברים, אני גם קצר בזמנים, אתם גם קצרים בזמנים.  מר חזי רז:

 
 אז תקום תלך.  קהל:

 
דקות שאני רוצה להסביר לכם מה זה מערך האכיפה העירוני. לשאלה שלך, זה לא  5י חברים, יש ל מר חזי רז:

  -קשור ל"עיר ללא אלימות", זה חלק נוסף ל"עיר ללא אלימות". הנושא של מערך האכיפה העירוני
 

 ... על החיים שלך בכית. קהל:
 

ינטו כבר דיבר על זה שהמשטרה , פ2011-מערך האכיפה העירוני, הוחלט על ידי ממשלת ישראל ב מר חזי רז:
  -נלקחה

 
 אני מצטער להגיד לך, כל מה שאתה אומר זה המשך של הפרויקט "עיר ללא אלימות".  מר יוסי בן דוד:

 
 אחר כך, בסדר.  מר חזי רז:

 
זה חיזוק של הפרויקט. אל תגיד שזה לא פרויקט "עיר ללא אלימות". הושקעו מיליונים בתקופה  מר יוסי בן דוד:

 לי, לא ניצלנו שום... ש
 

 אני מקבל את ההגדרה של החיזוק, אין עם זה בעיה.  מר חזי רז:
 

על ידי המשרד לביטחון פנים, את זה הציבור צריך  %80פרויקט "עיר ללא אלימות" ממומן  מר יוסי בן דוד:
  לדעת.
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 אבל אין כלום, מצלמה וזה. אבל תקשיב.  מר חזי רז:
 

 כל...היה ה מר יוסי בן דוד:
 

תקשיבו, ממשלת ישראל הבינה שהיא צריכה להשקיע יותר, וממשלת ישראל משקיעה במערך אכיפה  מר חזי רז:
עירוני. אנחנו החלטנו בתכנית רב שנתית. אני מציג לך את הממשלה, אחרי זה תחליטו פה בעירייה. הממשלה 

יות מעבר. המדינה מממנת את כל להקים מערכי אכיפה עירוניים בכל רחבי המדינה לרשו 2011-החליטה ב
 השוטרים. 

 
 ... כשאני הייתי אז ראש עיר, אתה צודק.  מר יוסי בן דוד:

 
שנייה אדוני, בסדר? המדינה מממנת את כל השוטרים. בעצם, חצי התכנית ממומנת על ידי המדינה,  מר חזי רז:

  -ניידות שמיועדות 3ים היא מממנת את השוטרים. היום, אם אתם יודעים, יש סך הכל בתחנת מסוב
 

 ... הולך אליהם?  מר נתן בז'ה:
 

ניידות שמיועדות לכל בקעת אונו. בסוף, בסוף, בשורה  3שנייה, שנייה. לא, לא, לא, תקשיבו רגע, יש  מר חזי רז:
התחתונה, המשטרה במערך של לפני מערך האכיפה העירוני, כמעט שלא נוגעת בעיר יהוד. העיר יהוד, יש לה 

 שוטרים בתוך יהוד.  10ת של תוספ
 

... משרד הפנים, צריך להגיד לה על השחיתות שהיא עושה פה. על כל היועצים וזה שהיא מכניסה והחברים  קהל:
 שלה. 

 
 13פקחים שצריכים לשים. דרך אגב, העיר אור יהודה פה שנמצאת ליד, יש  10ברגע שיש שוטרים, יש  מר חזי רז:
ל הסוציו אקונומי. זה הולך לפי הסוציו אקונומי, אתה היית ראש עיר, אז אתה מכיר פקחים, זה בגל 7-שוטרים ו

 את זה. 
 

 )מדברים ביחד( 
 

 יותר מפה, העיר הכי עשירה. לך תלמד גם את רון חולדאי, הכל אתה יודע.  %20מקבלים  מר בן ציון רזניק:
 

זה  -לכם עובדות. תרצו לשמוע את העובדות  חברים, אני לא רוצה להיכנס לוויכוח, אני רוצה לתת מר חזי רז:
לפי  2016להפוך את זה עד משרד הפנים, לפי חוזר מנכ"ל,  , זה היה... והוחלט על ידי2015בסדר. היה עד שנת 

 מ"ר. זה יותר נכון, וזה מה שאנחנו עושים, זאת החלוקה. 
 

 צב אמיתי, אני גר בבית של... מ"ר, אני מקבל יותר הגנה? אני נותן לך עכשיו מ 250-...  גר ב קהל:
 

 אני לא נכנס לזה.  מר חזי רז:
 

 דקות מסיים, תכבדו אותו. הוא נותן אינפורמציה של משרד הפנים.  3הוא עוד  עו"ד יעלה מקליס:
 

 תבדקו את ההתנהלות שלה.  קהל:
 

 *** קריאות מהקהל *** 
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 תה מפריע לדיון. חבל, חבל. אמיר, אני מזהירה אותך פעם ראשונה, א עו"ד יעלה מקליס:
 

 דברו אחר כך.  מר חזי רז:
 

 תרגיע, תרגיע, כן.  עו"ד יעלה מקליס:
 

 היא מזהירה אותך. מי את שתזהירי פה מישהו?  קהל:
 

חצי מהתכנית ממומנת על ידי כמו שציינתי, תן לי לסיים בבקשה, כי אני הולך. תנהלו פה את העניינים.  מר חזי רז:
מדינת ישראל מממנת את השוטרים, הפקחים זה על חשבון הרשות, ואתם פה תחליטו איך אתם מדינת ישראל. 

למיטב  40;60מממנים. אני רק מזכיר שהארנונה מתחלקת על עסקים ועל בתי אב. זאת אומרת, שאם יש פה 
תם רוצים. התושב אמור לעשות את זה. ואז צריך לראות את העניין הזה, ואתם פה תחליטו מה שא 30%זכרוני, 

 תודה רבה. 
 

 )מדברים ביחד( 
 

  בסדר, נכון. הדר, אתה רוצה לומר את דברך? עו"ד יעלה מקליס:
 

כן, בוודאי. חברים, אנחנו התכנסנו כאן היום לדיון, לדרישה לכינוס ישיבה שלא מן המניין. על  עו"ד הדר מימון:
הגענו לעיקר של הישיבה הזאת, הצעת סדר היום יש שלושה נושאים. הנושא הראשון, ואני שמח ומודה ש

ההחלטה היא השבת כל הכספים שנגבו מכוח חוק עזר ליהוד מונוסון, שמירה, אבטחה וסדר ציבורי, התשע"ז 
, מידי תושבי העיר מהם נגבו ולאלתר, והשהיית הגבייה עד להתבהרות המצב המשפטי. דברי ההסבר: 2016

, הוצאו החודש דרישות 2016-ירה, אבטחה וסדר ציבורי( התשע"זבעקבות אישור חוק העזר ליהוד מונוסון )שמ
תשלום לתושבי העיר יהוד מונוסון. קיים חשש כי דרישות התשלום שהוצאו לתושבים אינן עולות בקנה אחד עם 
הוראות החוק, ולפיכך אינן חוקיות. כך גם המשך גביית הכספים על פיהן חושפת את הקופה הציבורית לאפשרות 

ה ייצוגית/אחרת להשבת הכספים. בשים לב לאמור, מוצע להשיב את הכספים שנגבו עד כה לתושבי של תביע
עכשיו אני אומר  העיר ולהשהות את המשך גביית הכספים על פי חוק העזר האמור עד להתבהרות המצב המשפטי.

ר המועד לתשלום הוא במה דברים אמורים. אני, כמו יתר תושבי העיר, קיבלנו את הדרישה לתשלום  הזאת, כאש
. חשבון לתשלום ארנונה כתוב בראשו, כאשר לא מצוינת התקופה. אם מסתכלים על חוק העזר ליהוד 16.3.17

, והמשמעות 31.12.17-מונוסון על פי הסעיף הכמעט אחרון שלו, ושהטלת החיוב על פיו יכולה להיעשות עד ה
חודשים שבהם ניתן להטיל, כרגע  10, יש סך הכל 31.12.17-עד ה 1.3-היא שכרגע מיום החלתו, דהיינו מיום ה

אני לא מדבר על לגבות, אבל להטיל את החיוב. החיוב הזה למעשה הוטל, ונשלחו לתושבים הודעות דרישה ללא 
  -ציון התקופה, כך שהנושא הזה גורם לכך שהתושבים, ללא ציון התקופה, גורם לכך שהתושבים

 
 . זה מרץ אפריל מר שמואל רוטמן:

 
אתה אומר לי מרץ אפריל כרגע בעל פה. אני, כתושב שרוצה להגיש השגה, אינני מסוגל להגיש  עו"ד הדר מימון:

השגה, כי אני לא יודע בגין מה החיוב. קיבלתי חיוב כפול, אני לא יודע. ארנונה פה מחויבת פעם בחודש, נכון? 
  -282/01ני חודשים. בעתירה מנהלית באר שבע, לפי תקופות חד חודשי, והחיוב הזה הפך להיות חיוב עבור ש

 
 הדר, אתה בטוח שאתה ממהר?  מר ורדי בושרי:

 
 למה, אנחנו הולכים הביתה? אני לא מבין.  עו"ד הדר מימון:

 
 אתה רוצה לסיים את הישיבה, או אתה רוצה לתת לנו נאום בחירות עכשיו? מר ורדי בושרי:

 
ירות, סליחה. אם אתה רוצה לדעת, חברי המועצה חייבים להבין שההצבעה לא, זה לא נאום בח עו"ד הדר מימון:

שלהם חשובה, כי יכול להיות שאנחנו חושפים פה את הקופה הציבורית לתביעה ייצוגית, ויש על כך פסיקה 
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 ענפה, וצריך להסתכל על הדברים האלה. 
 

  אבל הדר... קהל:
 

 צבעה? אז אתם רוצים להעלות את זה לה עו"ד הדר מימון:
 

 לא, אני רוצה גם לדבר.  מר אמנון סעד:
 

 כן, כן, כן.  מר יוסי בן דוד:
 

 לא, אני רוצה לדבר. אני לא מבין,  מה, זה דיקטטורה? אתם מפריעים לו, תנו לו.  מר אמנון סעד:
 

יהלומית  ,282/01אם זה הרעיון, אז אני אקריא את פסק הדין בקצרה. עתירה מנהלית באר שבע  עו"ד הדר מימון:
פרץ עבודות בניין ופיתוח בע"מ נגד מנהל הארנונה בעיריית אשדוד. נקבע שם שהחובה בנסיבות אלה, כמו 
בנסיבות שלנו, של אי משלוח הודעה כדין, וההודעה שנשלחה הודעה שלא כדין, איננה פורמאלית אלא מהותית, 

ו לתקוף את דרישת הרשות הציבורית כלפיו. והפרתה מונעת מן הנישום שאינו מצוי בנבכי החוק, לממש את זכות
 לכן אני מציע, להשיב את הכספים ולהימנע מהביזיון של השבתם במסגרת של פסק דין. 

 
, ואני רוצה 5.9.16-אני רק רוצה להזכיר לכם, שהחוק הזה אושרר על ידי מליאת המועצה ב מר אמנון סעד:

הדר. בני שכנראה עכשיו שינה את דעתו, וכל  -פה מצד ימין  להזכיר לכם, מי שאז התנגד להיטל, היה ידידי הטוב
 -השאר, מי שהיה נוכח, הצביע. נעדרו כל מיני, כל אחד מהסיבות האישיות שלו. אני אזכיר לכם מה אמרתי 

אמרתי לכם ככה, עומד, ויש הצעת חוק בדרך, ויש פרוטוקול של זה, של יולה מלינבסקי, שעותרת ומבקשת 
הצעת חוק לבטל את אגרת השמירה הזאת, כי זה לא פייר, וזה להעמיס על הציבור, ואנחנו לא להעביר את זה ב

בימים כל כך טובים. עובדה, נבחרי הציבור בכנסת, מחפשים כל מיני דרכים בשביל להקל על הציבור, אם זה 
משהו, לא לקחת רף  בצהרונים, אם זה משפחתונים, אם זה בסלולאר ובכל מיני מקומות אחרים. ואמרתי לכם עוד

מאוד גבוה ולהגיד שתי ניידות וקטנוע וכו'. בואו נעשה את זה על ניידת אחת ביום, בשביל שאם יקרה מצב כזה, 
התקציב לא ייפגע ברגע שלא נוכל לגבות כסף מאנשים. יתרה מזאת, גם אמרתי לכם בספטמבר, שמקדם הארנונה 

צריך להכניס את הציבור לדבר הזה. הציבור, ובצדק, אומר  , ולא₪ 700,000-, עומד להכניס לנו כ0.75%הוא 
'חבר'ה, אנחנו מספיק משלמים מיסים. אנחנו מספיק יש לנו עומס, גם ככה קשה לנו פה, שם זה, לא יכולים, 
אפילו שזה אולי מעות וזה שקלים, תתחשבו בנו, ומה שהמדינה צריכה לתת כבדרך חוק, ולתת את זה ביומיום... 

חבר'ה, לא צריך להעמיס, לא צריך  -ה. ולכן אני מחיר אתכם לדבר הזה. היה גם מקור תקציבי, אמרנו לשלם על ז
 שתי ניידות, אנחנו לא לאס וגאס ולא,,, 

 
 בסופו של דבר השוטרים גובים את הכסף...  עו"ד הדר מימון:

 
 לא, לא, אני לא רוצה לדבר על השוטרים.  מר אמנון סעד:

 
 מה לא? ל עו"ד הדר מימון:

 
 כי הוא לא הסביר בדיוק מה שצריך.  מר אמנון סעד:

 
 לא נתנו לו.  עו"ד יעלה מקליס:

 
שוטר מגיע רק כאשר תושב מתקשר, ואם  -השוטרים דרך אגב, אם כבר מדברים, אנקדוטה קטנה  מר אמנון סעד:

 הוא סוגר מעגל תנועה או מעבר חצייה. הוא לא קבלן... 
 
 

 לא, לא. לא,  עו"ד הדר מימון:
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 שנייה, עזוב.  מר אמנון סעד:
 

 אני ראיתי פה את המחסומים בכניסה לעיר.  עו"ד הדר מימון:
 

אני לא רוצה לדבר על זה. אני מדבר על ההיטל. לכן אני אומר, בהמשך של מה שדיברנו בחודש  מר אמנון סעד:
נה, אנחנו עומדים ביעדים הפיננסיים ספטמבר, לא צריך להטיל גזרות על הציבור שלא לצורך. אנחנו עירייה אית

 8שלנו. יש אפשרות לממן את השיטור הזה, את הפקחים מכיסנו, ובא גואל על ישראל. זה הכל. מה שהצעתי לפני 
 חודשים, אני מציע היום. אני בעד לבטל את היטל השמירה, נקודה. 

 
מה שהדר אמר לנו היום, שאנחנו נקבל תביעה טוב, אני גם רוצה להגיד משהו. קודם כל, לעניין  מר בן ציון רזניק:

תביעות כאלה  3-ייצוגית ונחזיר את הכספים ונתבזה וכו'. בתור אחד שמתעסק בתחום הזה, והיה היום בבוקר ב
בבית משפט, אנחנו לא חשופים לשום סיכון בתביעה ייצוגית מסיבה פשוטה, שלפי החוק רשות ציבורית, אם 

 יום לתת הודעת חדילה ולהפסיק לגבות. 90שזה לא חוקי, יש לנו נקבל תביעה ייצוגית ונחשוב 
 

 ... חדילה... עו"ד הדר מימון:
 

לא הפרעתי לך, לא הפרעתי לך. אני גם אסביר לך מה היה בספטמבר, אם רק תיתן לי לדבר. אני  מר בן ציון רזניק:
וגית, אין פה שום בעיה ושום רסיס של הייתי שם, אתה לא היית. אני אסביר לך את הכל. אז ככה לגבי תביעה ייצ

 בעיה... עכשיו נלך...
 

 זה ... לא חוקי ואתה ממשיך לגבות?  עו"ד הדר מימון:
 

שנה. מהרגע שמוגשת  100שנים,  10שנים,  4שנים,  3חודשים, אני יכול לגבות  3... לא עוד  מר בן ציון רזניק:
 יום לתת הוראת חדילה.  90תביעה ייצוגית, יש לי 

 
 ... ישלמו תשלומים לא חוקיים, נקודה. אנחנו לא מרמים את התושבים שלנו.  עו"ד הדר מימון:

 
 לא הפרעתי לך. לא הפרעתי לך.  מר בן ציון רזניק:

 
 אני לא מסוגל לשמוע כשמעוניינים...  עו"ד הדר מימון:

 
 תצא החוצה אם אתה לא מסוגל.  מר בן ציון רזניק:

 
 וצה, הכל בסדר. תצא הח עו"ד יעלה מקליס:

 
 הדר, עזוב, עזוב.  מר נתן בז'ה:

 
לא הפרעתי לך. אתה עדיין לא בית משפט, ואף אחד לא קבע שזה לא חוקי. אמר נתן 'בספטמבר  מר בן ציון רזניק:

התנגדת'. נכון, בספטמבר התנגדתי. בספטמבר היה דיון לגבי היטל השמירה. מי שזה עניין אותו ורצה לעצור את 
. יוסי בן דוד לא בא, 5.9-ירה בתום לב, לא בשביל לעשות פוליטיקה על קהל, היה צריך לבוא לפה בהיטל השמ

קרן לאופר לא באה, משה לוי לא בא, ורדי לא בא, ערן בא ולא התנגד, אני לא מדבר על נתן, כי נתן היתה לו סיבה 
 מוצדקת, אני מוציא אותו החוצה. 

 
 הסיבה שלו? יודע אתמאיפה אתה  מר ורדי בושרי:

 
 אני לא חייב לפרט לך.  מר נתן בז'ה:

 
 מאיפה אתה יודע מה היתה הסיבה שלנו? מר ורדי בושרי:
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 : לא הפרעתי לכם...מר בני רזניק

 
 למה מה תעשה...? יא חתיכת סטייק.  מר ורדי בושרי:

 
 תתבייש לך. מאיפה אתה יודע מה היתה הסיבה שלי?  מר יוסי בן דוד:

 
 מאיפה אתה יודע מה היתה הסיבה?  י:מר ורדי בושר

 
 אני אגיד לך אחר כך באוזן, אתה תיקח את המילים שלך בחזרה. חוצפן.  מר יוסי בן דוד:

 
 תתבייש לך. מאיפה אתה יודע למה לא הגענו? מר ורדי בושרי:

 
 אתה יכול לצרוח כמה שאתה רוצה, ורדי. אני לא מתרשם מזה.  מר בן ציון רזניק:

 
 מאיפה אתה יודע אבל?  שרי:מר ורדי בו

 
 טוב, אני אחכה, יעלה. אני אחכה.  מר בן ציון רזניק:

 
 ורדי, תראה...  קהל:

 
לטובת כל מי שלא היה, ויש לו סיבות מוצדקות ונהדרות, בואו אני אגיד לכם מה היה יש לי זמן.  מר בן ציון רזניק:

אף אחד לא העלה, אפילו ברמז, שהעירייה  -נחוץ. ב'  לא היה ויכוח שהדבר הזה הוא -פה, כי אתם לא הייתם. א' 
תשלם את זה. נכון מה שאמנון אמר, שהיתה שאלה האם צריך שתי ניידות, צריך ניידת אחת. זה נכון, זה כמו 
שאמנון אמר, ואני גם הייתי בדעה, בואו נחכה ונראה אם צריך שתיים. העסק הזה יצא לדרך, הרכבת עזבה את 

ו היום שוברים וכולם התחילו לצרוח, פוליטיקאי שרוצה להוביל ולא להיות מובל, לא יכול התחנה. זה שקיבל
ניידות ולא אחת, כי אם אחת נמצאת כל יום במעצר במסובים, צריכה 2היום לחזור רברס. הסבירו לנו שצריכים 

 להיות שנייה פה.
 

 אבל הוא אמר שהניידת לא יכולה להיות.  קהל:
 

נותנת לנו. הדבר הזה נהוג  שוטרים שהעירייה 10ע לי בבקשה. יש אל תפריפקחים.  10יש  מר בן ציון רזניק:
בהרבה ערים במדינת ישראל. תל אביב, העיר הכי עשירה בישראל, לי יש משרד בתל אביב, גובה אגרת שמירה 

 יותר ממה שפה, העיר הכי עשירה בישראל. 20%
 

 נכון, אבל נותנת שירותים. קהל:
 

 גם פה נותנים שירותים. רזניק: מר בן ציון
 

 איזה שירותים נותנים? קהל:
 

אקונומי יותר נמוך מאיתנו, גם מחזיקה שיטור עירוני. עכשיו לגבי -אור יהודה, במצב סוציו מר בן ציון רזניק:
-ההחזר, הדר, מעבר לתביעות ייצוגיות והכל והכל. אם אתה עו"ד שמתעסק בדינים מוניציפאליים, אתה יודע שב

מהמקרים, בית המשפט, גם בלי קשר לתביעה ייצוגית, לא מחייב עירייה להחזיר כספים שכבר נגבו, כי הוא  99%
יוצא מתוך הנחה שהיא עשתה בהם שימוש לטובת התושבים. והראיה, בבג"צ של גב' מלינובסקי, שאתם כולכם 

המשפט שהוא לא מאשר את השמירה מסתמכים עליו, אבל אף אחד לא קרא אותו, אני קראתי אותו, גם אמר בית 
  -בחולון שהיתה על סמך החוק הקודם, אבל לא החזירו כספים גם. לכן אני אומר, אם אתם ישרים עם עצמכם
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 ... אנחנו בעיר שלנו, אנחנו לא גובים משהו שהוא לא חוקי.  עו"ד הדר מימון:
 

 אבל אתה יודע שזה לא חוקי. מר בן ציון רזניק:
 

 ואם זה לא חוקי ונגבה באופן לא חוקי, תחזיר את הכסף לתושבים. מה קרה? תחזיר את הכסף :עו"ד הדר מימון
 לתושבים. אל תעשה משהו שהוא לא חוקי. 

 
אתם הצבעתם, עוד שתי נקודות ואני מסיים. כולכם חוץ מעוזי, שלא נמצא פה, עבור תקציב  מר בן ציון רזניק:

 ר העירוני לא נמצא שם ברזרבות. תוקצב, הכסף של השיטו 2017. תקציב 2017
 

 בוודאי שלא. עו"ד הדר מימון:
 

 . 2017לכן, אתם לא יכולים היום לבוא ולהתהפך, ולהגיד שזה יהיה חלק מתקציב  מר בן ציון רזניק:
 

 לא יהיה בכלל, זה הביטול.  עו"ד הדר מימון:
 

 ו? מה הקשר? הצבענו ולא העברנו.רגע, לא הצבענו עבור הכסף למועצה הדתית ולא העברנ מר אמנון סעד:
 

 ... המשכורת של הסגן...  מר יוסי בן דוד:
 

 נכון, אמרו שהוא לא עובד.  מר אמנון סעד:
 

 אה, אתה מממן את השיטור הקהילתי.  עו"ד הדר מימון:
 

ון אישור שר עכשיו נקודה אחרונה, והדר, אתה יודע את זה יותר טוב מכולם, חוק עזר עירוני טע מר בן ציון רזניק:
 הפנים וטעון אישור ברשומות. 

 
 נכון.  עו"ד הדר מימון:

 
 מה שאתה מציע פה היום, זה חוק עזר עירוני חדש שיבטל את הקודם.  מר בן ציון רזניק:

 
 נכון.  עו"ד הדר מימון:

 
 הוא טעון אישור שר הפנים וטעון רשומות? מר בן ציון רזניק:

 
 את הגבייה. בינתיים להפסיק עו"ד הדר מימון:

 
יפה, ועכשיו אני מגיע. עכשיו תקשיב הדר, כי אתה עו"ד, וגם יקשיבו האחרים. עד שהדבר הזה  מר בן ציון רזניק:

לא מקבל אישור שר פנים ולא מקבל פרסום ברשומות, החוק הישן בתוקף. אם החוק הישן בתוקף, אתה לא יכול 
 לגבות ארנונה, כי אני רוצה להקל על הציבור. לא לגבות. זה כמו שראש עיר תגיד 'אני מחליטה לא 

 
 אנחנו נקבל את ההחלטה.  עו"ד הדר מימון:

 
 לא, אתה לא יכול לקבל החלטה. היא חייבת מר בן ציון רזניק:

 
 ונראה שהיא תמשיך לעשות גבייה.  עו"ד הדר מימון:
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רמו את התושבים, היא חייבת לגבות גם היא חייבת, גם אם תצביעו היום לבטל את זה, ואל ת מר בן ציון רזניק:
 הלאה, עד ששר הפנים עוד חצי שנה יאשר את זה ועד שיהיו רשומות. 

 
 אז היא תגבה ותחזיר.  עו"ד הדר מימון:

 
 אז תגידו לתושבים, כי הם חושבים שמחר בבוקר מפסיקים לגבות.  מר בן ציון רזניק:

 
 בעיה. אז בוא תגבה את זה בכוח, אין  עו"ד הדר מימון:

 
 תגידו את זה לתושבים.  מר בן ציון רזניק:

 
 אפשר רגע לשאול אותך משהו? קהל:

 
 לא, זה דיון מועצה. מר בן ציון רזניק:

 
 תגיד לי, איך זה ייתכן שלא קם שיטור עירוני וייגבו כסף? קהל:

 
 הקהל לא... גב' שירה דקל כץ:

 
 יטור העירוני לא היתה חוקית.לא, שיענה על השאלה הזאת. אז כל ההצבעה של הש קהל:

 
 הקהל לא יכול להתערב, אני מצטערת. גב' שירה דקל כץ:

 
 הקהל יכול להתערב... קהל:

 
 אבל רק יו"ר יכולה להוציא אותו, לא את.  עו"ד הדר מימון:

 
 רק חברי המועצה יכולים.  גב' שירה דקל כץ:

 
 מה זה, אני רוצה לשאול שאלה.  קהל:

 
 אתה לא יכול. אסור לך.  גב' שירה דקל כץ:

 
 למה?  קהל:

 
 אל תביא אותנו להוציא אותך.  גב' שירה דקל כץ:

 
 למה היא שאלה את... כל מיני דברים.  קהל:

 
 תפריע לה אחרי שאני אסיים. תודה. מר נתן בז'ה:

 
 אני מציע לך ללכת הבית לפני ש...  קהל:

 
 )מדברים ביחד( 

 
 *** קריאות מהקהל ***
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 יהיה כאילו, מה יכול להיות?  -שירה, למה לא מוציאים אותה? מה שיהיה  רזניק: מר בן ציון

 
זה לא חוקי. למה? פרסמנו  -הבקשה לביטול האגרה, היא לא רק בגלל אם זה חוקי או לא חוקי. א'  מר נתן בז'ה:

ולא נותנים אותו,  הגדול הזה X-ואם אנחנו היום גובים את ה Xפקחים. כל זה, זה סכום  10שוטרים,  10, 24/7
 10כולכם יודעים שאנחנו לא נותנים אותו, אנחנו כן יכולים להיתבע כי אנחנו גובים היום מחיר מלא, כאילו שיש 

ניידות... אין את זה. יש נתונים מדויקים מה שקורה היום. אם אתם רוצים גם לדבר, גם  10פקחים,  10שוטרים, 
 היו רק שוטרים. אז בשיטור הקהילתי שמדובר על פקח ושוטר... מבחינת שיטור לשאלתך, בניידת המשטרה י

 
 והיום בניידת משטרה מותר גם שיעלה פקח. פעם אסור היה והיום מותר. , עירוני שיטור עו"ד יעלה מקליס:

 
 : מצוין, שיעלה.מר נתן בז'ה

 
 מה אנחנו צריכים את זה, נו באמת.  עו"ד הדר מימון:

 
שוטה, יש את הכסף, אל תעשו מזה פאניקה, העירייה לא תתפרק. יש דו"חות, כל השאלה היא פ מר נתן בז'ה:

, זה הכנסה לעיר סך הכל. אתם רוצים סדר, נכון? תתחילו דו"חות. מה קורה 20, תביאי 10פקח שתביאי, לא 
הלאה.  היום? אני גר מעל פיצוציות. הפקחים עוברים 'נא להזיז את הרכבים, נא להזיז את הרכבים', וממשיכים

 שעות 'נא להזיז את הרכבים'. תנו דו"חות, יהיה כסף, העיר תהיה מסודרת.  3אחרי 
 

 איפה הדו"חות על צואה של כלבים? צואה של כלבים איפה? תל אביב עושים ים של כסף. קהל:
 

 לכן אני אומר, כסף מהפקחים שאנחנו מביאים, משטרה משלמת, הוא אמר כרגע, משטרה, היא מר נתן בז'ה:
 משתתפת בהוצאות, בהכנסות. 

 
 נתן, שתפסיק להביא יועצים...  קהל:

 
עם ההוצאות שלנו בכללי. אבל  ₪מיליון  2אני ישבתי ובדקתי עוד נושאים. אתם לוקחים היום  מר נתן בז'ה:
כפול המטרים המרובים  1.67%-יותר. הגבייה, כשאתה הולך ל 25%, זה ₪ 500,000. ₪מיליון  2.5הגבייה היא 

 . אז מה, שאלתי, אמרו לי, ואם לא נגבה₪מיליון  2.5יש ביהוד, זה מהחוברת הוצאתי את הנתונים, אנחנו גובים ש
יותר, זה  ₪בארנונה, אז נרים את המחירים עוד פעם ל... בארנונה? איזו שטות זו? אנחנו לוקחים חצי מיליון 

, זה מה שהוגש. אנחנו 1.67... 1.4את זה, במקום  בחוברת שקיבלתי, יש את זה... אם הייתם בודקים, הייתם רואים
בכל מקרה,,, לא שייך לנו, יש הנחות גם ברווחה, הארנונה לא מכסה את ההנחות, אין סיבה שההיטל יכסה הנחות. 
מה, ברגע שאתה עושה הנחות, העירייה צריכה להתמודד. מחר תעשו על כלי שאוסף קקי של הכלבים, נעשה גם 

סוף להיטלים. אני באתי ואני ביקשתי, לא מעניין כרגע, חוקי, לא חוקי, כן חוקי. האזרח משלם  היטל. חבר'ה, אין
מספיק ביהוד, האזרח צריך לקבל את השירות הזה בחינם. במיוחד כשרק אתמול שלשום היתה פה חברת כנסת. 

בסוף היא תוריד את זה  איך אנחנו ניראה? הרי מצחיקים, עד שעד שאנחנו נתחיל להזיז  את כל השטויות האלה,
החוק  2017-בכנסת. אז רבותיי, נוריד את זה, נבוא לקראת אותה חברת כנסת, שהיא מעלה את החוק, בכל מקרה ב

ז'קלין, גם פחות יועצים לא יעזור. אפשר  ,הזה נגמר. כסף לחצי שנה הזו מהדו"חות אפשר לכסות. אמרת יועצים
שאני לא יודע, הוא נולד  ,להצביע להוריד את ההיטל המצחיק הזה להוריד. יש מאיפה להוריד כסף. לכן צריך

 בחטא, היום אפשר להוריד אותו. זה הכל. 
 

 יאללה, הצבעה להחזיר את הכסף.  קהל:
 

  משה, אתה לא מעוניין לדבר? קהל:
 

 מה זה, פיליבסטר?  מר יוסי בן דוד:
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 ולנו. אני שתקתי עד עכשיו. למה, לך הקשיבו? אתה דיברת הכי הרבה מבין כ מר גד מילר:

 
 אני רק הערתי הערות ביניים. דבר.  מר יוסי בן דוד:

 
 חכי... אל תלכי. עוד מעט יצביעו, ותראי את החברים שלך איך הם מצביעים.  קהל:

 
לא נחוץ. ואני  או השאלה קודם כל, האם בכלל הנושא של הביטחון הוא נחוץ .מה שאני רוצה להגיד מר גד מילר:

שצריך להתחיל מפה, לפני שסוגרים את הכסף. בואו נפריד רגע את הנושא של הכסף. יכול להיות שאם זה  חושב
היה גם על חשבון העירייה ולא קובעים את הכסף, אולי זה מיותר. אז קודם כל, צריך להחליט אם השיטור 

 העירוני, אנחנו צריכים אותו או לא צריכים אותו. 
 

 . הלדיון בפעם הבא נביא את זה מר נתן בז'ה:
 

 לא הפרעתי לך.  מר גד מילר:
 

 בר על סדר היום. דזה לא על סדר היום. אמרת שצריך לדבר על סדר היום, אבל אתה לא מ מר נתן בז'ה:
 

 . 2חוק העזר זה מספר  עו"ד הדר מימון:
 

  אני רוצה לדבר על חוק העזר. אני רוצה לדבר. אז אני אחכה לנושא השני. מר נתן בז'ה:
 

 אם אתה מפריע לי לדבר, אני אחכה.  מר גד מילר:
 

 זה לא על סדר היום. זה הנושא השני.  עו"ד הדר מימון:
 

 כות הדיבור, ואם הוא רוצה לדבר...הדר מימון, אני נתתי לגדי את ז ,חבר המועצה עו"ד יעלה מקליס:
 

 י, צריך או לא צריך, אין בעיה. אנחנו, חוק עזר עירונ2זה לא הנושא שעל סדר היום. מספר  עו"ד הדר מימון:
 מדברים כרגע על השבת כספים שנגבו שלא כדין. 

 
 אתה החלטת שאנחנו מדברים על זה.  מר גד מילר:

 
 וצריך לבטל את זה.  מר נתן בז'ה:

 
 גדי, קדימה. אל תתעמת, תגיד מה שיש לך להגיד.  עו"ד יעלה מקליס:

 
זה קודם כל להחליט אם צריך שיטור עירוני. אם צריך שיטור עירוני, אז  ולכן, מה שאני בא ואומר, מר גד מילר:

בואו קודם כל נחליט על המהות עצמה. אם המהות שיהוד מונוסון רוצה שיטור עירוני, רוצה יותר ביטחון, רוצה 
הכסף.  יותר שוטרים, רוצה יותר פקחים, רוצה יותר סדר, אז קודם כל אני חושב שצריך אם צריך, בוא נדבר על

כשאני ישבתי בישיבות תקציב... החברים שלי פה להנהלה ולקואליציה, ושאלתי שאלה, אמרתי אני צריך יותר 
טיפה לצופים, צריך טיפה יותר לחינוך... אמרו לי 'אין כסף'. פעם אמרתי 'אולי נוריד ארנונה', משה אמר לי 'אין 

עכשיו, כשבאים ואומרים 'צריך שיטור עירוני וצריך כסף, אין אפשר ללכת להוריד'. כל אחד אמר 'אין כסף'. 
תקציב וזה חשוב לעירייה, עכשיו צריך תקציב. אז מאיפה נביא את הכסף? מאיפה? הרי אין, כי אנחנו ישבנו פה 
בישיבה, כולנו הצבענו על הנושא של התקציב השנתי של העירייה, וראו שעד השקל האחרון, כל שקל מופנה 

 עילות. וצבוע לעניין של פ
 

 כמה כסף...?  מר נתן בז'ה:



 6/17מועצה מן המניין   פרוטוקול
 26/4/17 מיום

 

 52 מתוך 24 עמוד
 

 24 
 

 תן לי לדבר, אתה מפריע לי. הפרעתי לך?  מר גד מילר:
 

 כן.  מר נתן בז'ה:
 

 לא.  מר גד מילר:
 

 כן.  מר נתן בז'ה:
 

אז אם אנחנו חושבים שזה חשוב, אז אני חושב שזה כן צריך להיות, וכן צריך למצוא את הפתרון.  מר גד מילר:
', יכול להיות שצריך להגיד איזשהו פתרון אחר. אבל 50%ון צריך להיות של לבוא ולהגיד 'רק יכול להיות שהפתר

לבוא ולהגיד 'לא', זה אומר שהשיטור העירוני הולך להתבטל, כי אין לזה תקציב, ולכן אני חושב, שלהצביע צריך 
אתה אמרת לכולם פה, שלחת  להצביע בעד, צריך למצוא איזה מקורות תקציב. אני ממליץ לחברים שלי פה. הדר,

 '. 50%ואמרת 'אני בעד אם יהיה 
 

 ... ההסכם הקואליציוני עם מונוסון, שיידעו למה אתה רוצה להצביע בעד.  עו"ד הדר מימון:
 

 אתה משנה את זה כי אתה לא רוצה שהתושבים ישמעו.  מר גד מילר:
 

 ן. תזכיר להם את ההסכם הקואליציוני עם מונוסו עו"ד הדר מימון:
 

 אתה לא רוצה שהתושבים ישמעו שאתה אמרת שאתה בעד.  מר גד מילר:
 

 ,,, ההסכם הקואליציוני ואל,,, מר שמואל רוטמן:
 

. יש לי את זה בכתוב, שאתה היית בעד, אתה אמרת %50אתה לא רוצה שיידעו שאתה היית בעד...  מר גד מילר:
 .50%-'אני בעד השמירה', אתה, אם תורידו את זה ל

 
 מדברים ביחד( )
 

לכן אני בא ואומר, אני ממליץ לחברים שלי, ככה יהוד נראית עם ההערות האלה. אני בעד הנושא  מר גד מילר:
 .50%הזה, ואני חושב להציע לחברים, ורדי, זה לך ולמשה, בואו נציע הצעה של 

 
 לא, לא, לא.  עו"ד הדר מימון:

 
 בוא נקדם את זה.  מר גד מילר:

 
 זה לא על סדר היום אבל. לא, אתה לא יכול.  מר נתן בז'ה:

 
 זה הפתרון שאני מציע.  מר גד מילר:

 
 )מדברים ביחד( 

 
 הדר, הצבעה, גמרנו. שמענו, ורוצים הצבעה. משה, הצבעה, מספיק.  מר נתן בז'ה:

 
 רגע, מה, אתם דיברתם שעה, מה קרה. למה אתם ממהרים פתאום?  מר ורדי בושרי:

 
 נו, ורדי, ורדי. די  מר נתן בז'ה:
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  ורדי, אתה לא צריך לדבר. אתה כמו מוזיאון, אתה מדבר... הצבעה. קהל:

 
 תעלה כבר להצבעה, נו. בסיבוב השני תדבר. יאללה, משה, הצבעה. כן. שמענו את כולם.  מר נתן בז'ה:

 
קודם כל, אני שמחה  -ד לפני שאני נותנת לעוד חברים לדבר, אני רוצה לומר שני משפטים. אח עו"ד יעלה מקליס:

שרוב חברי מועצת העיר מסכימים שהשיטור העירוני הוא חשוב והוא מוסיף איכות חיים והוא נדרש בעיר הזאת. 
 אני שמחה שהרוב חושב ככה. 

 
... זאת היתה התכנית מראש. "עיר ללא אלימות" 2011-אבל משרד הפנים אמרו לך שזה היה מ מר יוסי בן דוד:

 מן. הייתה... כל הז
 

 זה לא קשור.  עו"ד יעלה מקליס:
 

לא, אני לא נגד השיטור. זה כן קשור. אני נגד האגרה, לא השיטור, יש לך טעות. אני לא נגד  מר יוסי בן דוד:
 השיטור. 

 
 )מדברים ביחד( 

 
ן חברים, אין שום קשר. כמו שאמרתי, יש משרד הפנים, בין תכנית עיר ללא אלימות, לבי עו"ד יעלה מקליס:

השיטור העירוני. מדובר בשני פרויקטים, אמנם של המשרד לביטחון פנים. הנושא של "עיר ללא אלימות" 
על ידי הבת"פ. סך הכל, התקציב הכולל בשנה של "עיר ללא אלימות" עומד  70%על ידי הרשות,  30%מתוקצב 

רות, ואין שום קשר בינו ובין . נכון משה, משהו כזה? גל? צבוע כולו למשימות מוגד₪ 650,000על משהו כמו 
השיטור העירוני. לגבי השיטור העירוני, בואו חברים, אין לנו עניין להיכנס לכיס של אף אחד מכם. אנחנו לא 
עושים את זה בשמחה, זה לא מגיע אלינו. נהפוך הוא, כל הנושא של הגבייה, גם על פי החוק וגם על פי חוק 

מימון מערך השיטור העירוני, המצלמות הנוספות, המוקד הרואה, הניידות העזר, הוא משק סגור, משמש אך ורק ל
וכל מה שכרוך בזה. אין בזה שום דבר חוץ מהביטחון האישי של כולנו. צריך להיות ברור, החברים, כולם חוץ 

 מעוזי, הצביעו, כמו שאמר החבר פה, על נושא התקציב והגדירו כמה כסף אנחנו רוצים לכל,,,
 

 אני לא תמכתי בתקציב.  דוד: מר יוסי בן
 

 בסדר, לא היית בישיבה. זה בסדר, יוסי, אבל לא היית פה. אז מה שהוחלט, מחייב גם אותך.  עו"ד יעלה מקליס:
 

 זה לא על סדר היום.  עו"ד הדר מימון:
 

 אנשים הצביעו על פי התקציב.  עו"ד יעלה מקליס:
 

 לא מחייב אותי. מר יוסי בן דוד:
 

 מחייב את העירייה. מה לעשות? כן.  קליס:עו"ד יעלה מ
 

 לא אותי.  מר יוסי בן דוד:
 

אני לא נכנסת פה לויכוח מי הצביע ומי לא. צריך להיות ברור, ואני אתן ליועצת המשפטית  עו"ד יעלה מקליס:
 לדבר, שאם מבטלים את חוק העזר, מחר בבוקר אין שיטור עירוני, כי אין מקור תקציבי לממן. 

 
  ליחה... ביטחון... משטרת ישראל.ס קהל:
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סליחה, כל ההתקשרויות של כוח אדם וניידות משטרה, וכל מה שקשור במוקד, נעשה על סמך  עו"ד יעלה מקליס:

החלטה בתקציב העירייה, שגם חלק מהחברים שהעלו היום את ההתנגדות, תמכו בו. העירייה לקחה מחויבות 
בהם. לכן אתם צריכים להבין, שההחלטה לבטל את חוק העזר, משמעה והתחייבויות, ולכן היא צריכה לעמוד 

 שמחר בבוקר אין שיטור עירוני.
 

 הבנו, הבנו.  מר נתן בז'ה:
 

בואו נדבר לגופו של עניין. בתקציב העירייה, אם רוצים היום להקצות כספים לנושא של  עו"ד יעלה מקליס:
. כלומר, אם 2017ניתן, מאלו שהתחייבנו לתת על פי תקציב  שיטור עירוני, צריך לסמן איזה שירותים אנחנו לא

לנו, יירדו. כלומר, אם אנחנו  –אנחנו מורידים סעיף תקציבי מסוים, צריך להיות ברור. השירותים לכם התושבים 
, שהיום אנחנו מקדישים לו סכום מסוים של כספים, ואנחנו נחליט להוריד אותו לטובת Xמורידים מסעיף מסוים 

 ון השיטור העירוני, יקבל פחות. מימ
 

 אין בעיה.  מר נתן בז'ה:
 

אם אנחנו מדברים על חינוך, אם אנחנו מדברים על תרבות, אם אנחנו מדברים על רווחה, אם  עו"ד יעלה מקליס:
  -אנחנו מדברים על אירועים

 
 אנחנו מוכנים.  מר נתן בז'ה:

 
  -סליחה, סליחהאם אנחנו מדברים על אירועים,  עו"ד יעלה מקליס:

 
 אנחנו מוכנים לזה, מוכנים. די להפחיד אותנו.  מר נתן בז'ה:

 
 *** קריאות מהקהל ***

 
)פונה לתושב(. אני אצטרך להוציא אותך כי אתה מפריע לי לדיון. לפיכך, צריכים להבין,  עו"ד יעלה מקליס:

 שחק סכום אפס. שהשירות לתושב ייפגע או פה או פה. זאת בעצם המשוואה. אין פה, זה מ
 

 אוקיי. מחר תפרסמו שאנחנו חסרי אחריות. נו, יאללה. תעלו את זה להצבעה.  מר נתן בז'ה:
 

 נתן, אנחנו לא ככה מנהלים את העיר הזאת, חסרי אחריות. אנחנו מנהלים את זה באחריות.  עו"ד יעלה מקליס:
 

 אני יודע, אני יודע. לא נשאר לך הרבה זמן.  מר נתן בז'ה:
 

 שמוליק רוטמן רוצה לדבר.  "ד יעלה מקליס:עו
 

 רגע, מה שמוליק רוטמן?  מר ורדי בושרי:
 

  ... פחות יועצים, פחות...קהל:
 

 חיים, תוציא אותו החוצה. די, די.  גב' שירה דקל כץ:
 

 אני מבקש ממך, אני רוצה לדבר, זה הכל.  קהל:
 

 לא, אתה לא יכול, אתה לא יכול. גב' שירה דקל כץ:
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 * קריאות מהקהל *** **
 

 חיים, תוציא אותו החוצה עכשיו.  גב' שירה דקל כץ:
 

  אני לא יוצא, אני לא יוצא. אני רוצה לדבר ואני אצא. קהל:
 

 )מדברים ביחד( 
 

 *** קריאות מהקהל ***
 

 תראו מה השעה, עוד אין הצבעה.   מר נתן בז'ה:
 

 )מדברים ביחד( 
 

כננת את הפיליבסטר הזה. מה, אני לא יודע? יש לי אנשים בתוך המערכת. הכל אני הרי כל זה... ת מר יוסי בן דוד:
 יודע... 

 
דרך אגב, אני חושב שהיה צריך להצביע מיד. אבל עזוב, אני לא קובע... אבל אם כולם רוצים  מר שמואל רוטמן:

 לדבר, נא לשמור על השוויון. בבקשה, בסדר? 
 

 שאתם עושים.   זה לא דמוקרטי מה מר יוסי בן דוד:
 

 למה? ועוד איך דמוקרטי.  מר שמואל רוטמן:
 

 לא, זו דיקטטורה לשמה.  מר יוסי בן דוד:
 

 אבל אני לא אחראי על ניהול הדיון.  מר שמואל רוטמן:
 

את דיקטטורית גדולה. אני לא אוהב דבר כזה. תיאמת מולי עשרות ישיבות להתנגדויות, נתת לי  מר יוסי בן דוד:
 קיימתי דיונים עם מאות אנשים שהבאת לכאן. פתאום,,,להצביע, 

 
 אחת אמרה 'אני לא מאמינה לראש העיר', הוצאת אותה תוך שנייה. אתה היית נותן לדבר כזה?  מר בן ציון רזניק:

 
 אני לא הוצאתי אף אחד.  מר יוסי בן דוד:

 
 תוך שנייה הוצאת אותה. אני הייתי שם.  מר בן ציון רזניק:

 
 אתה משקר.  בן דוד:מר יוסי 

 
אתה משקר, אתה שקרן. אמרה 'אני לא מאמינה לראש העיר שלי', אמרת 'צאי החוצה', זרקת  מר בן ציון רזניק:
 אותה תוך שנייה. 

 
 עוד מעט גם לא תהיה פה.  מר יוסי בן דוד:

 
 ? 2009-אתה רוצה לשלוח אותי לגבעתיים עוד פעם, כמו ב מר בן ציון רזניק:

 
 אחרי הבחירות אתה לא תהיה פה יותר.  דוד: מר יוסי בן
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 בסדר, לא אהיה, אז מה?  מר בן ציון רזניק:
 

 וגם היא לא תהיה, אתה יודע את זה.  מר יוסי בן דוד:
 

 אז לא נהיה. אולי גם אתה לא תהיה.  מר בן ציון רזניק:
 

 ונחזיר את הסדר לעיר.   מר יוסי בן דוד:
 

פני שנתיים שאתה מתפטר. האמת, אם זה בשביל לראות אותך, אני מעדיף לא אתה אמרת ל מר בן ציון רזניק:
 להיות. 

 
  הצבעה, הצבעה. קהל:

 
 אני מבקש להגיד.  מר שמואל רוטמן:

 
 יש פה הודעה חשובה. יוסי אמר 'ונחזיר', זה אומר שהוא הולך לבחירות הבאות כראש העיר.  מר גד מילר:

 
 גלל הדיקטטורה שלה. אני אתמודד רק ב מר יוסי בן דוד:

 
 אוקיי. אמרתי שאתה חוזר.  מר גד מילר:

 
 . 1950-רק בגללה. הדיקטטורה שהיא מובילה בעיר, לא היה זה רע מאז יהוד נוסדה ב מר יוסי בן דוד:

 
 ... תפסיד.  קהל:

 
 אתה שומע מה אומרים פה? תתמודד ותפסיד. לא אני אומר.   מר בן ציון רזניק:

 
 גדול. הוא ינצח, אנחנו נחסל אתכם. הוא ינצח ב קהל:

 

  קהל:  ... בזכותי נשארת. לא, אתה תנצח.
 

 אתה אין לך סיכוי.  מר גד מילר:
 

 )מדברים ביחד( 
 

 תבדוק את עצמך בסקרים, אחר כך תדבר.  מר יוסי בן דוד:
 

 )מדברים ביחד(
 

 חבר'ה, זה לא מכובד, בחיי, נו.  מר שמואל רוטמן:
 

 )מדברים ביחד( 
 
... במועצת העיר... דרך אגב, אם צריך, אני מעביר התנצלות. אם נאמרו פה דברים לא בסדר ר שמואל רוטמן:מ

 לגבי אי השתתפות של אנשים. אני מכבד כל מי שלא השתתף, ש... ומתנצל בשם...
 

  יאללה, רוטמן, תן גז. קהל:
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 אתה הדובר של רזניק, יש לך ייפוי כוח? מר ורדי בושרי:

 
 אין לו.  ציון רזניק: מר בן

 
 מה אתה מתנצל בשמו? הוא צריך להתנצל.  מר ורדי בושרי:

 
 אני ממש לא מתנצל.  מר בן ציון רזניק:

 
 אל תתנצל.  מר ורדי בושרי:

 
 ממש לא.  מר בן ציון רזניק:

 
 אתה עוד שעתיים תתנצל.  מר ורדי בושרי:

 
 למה, מה יקרה עוד שעתיים?  מר בן ציון רזניק:

 
 אתה תראה.  ורדי בושרי:מר 

 
 )מדברים ביחד( 

 
אמנון, לגבי הנקודות שאתה העלית, אכן באמת... הדיון עצמו, ודיברנו על זה ארוכות. נאמר  מר שמואל רוטמן:

שם שההיקף המינימאלי... כדי לתת איזשהו ביטחון. לדעתי, אני זוכר אפילו עכשיו ש... בקואליציה, דנו, וחלק 
 י נושא התקציב... נכבד ביקשו... לגב

 
 זה חשבון ייעודי.  עו"ד הדר מימון:

 
 רוטמן, לא יעזור לך, אין שיטור במונוסון. זה פיניטו לקומדיה. אתה יצרת את כל הבלגן הזה...  קהל:

 
 ג'קלין, תעשי לי טובה, אני אוהב אותך, אז בואי לא...  מר שמואל רוטמן:

 
 שמוליק, תיצמד לנאום שלך.  ???:

 
 י מתה עליך.  אנ קהל:

 
 חבר'ה, יש פה דברים שאתם לא יודעים.  מר שמואל רוטמן:

 
  טוב שאתה מלמד אותנו. תצביעו כבר. הוא לא צריך לדבר. קהל:

 
 יאללה, רוטמן.  עו"ד הדר מימון:

 
 לגבי הנושא הכספי, אישרנו... ואם אני לא טועה... הוצאות והכנסות לשיטור העירוני... מר שמואל רוטמן:

 
 אבל מה זה קשור להשבת הכספים? נו, באמת.  ו"ד הדר מימון:ע
 

אז אני אגיד לך. קודם כל, ההצעה הזאת... אני אומר בשפה לא משפטית, הן לא חוקיות. יש  מר שמואל רוטמן:
 שם בעיה של... 
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 אז אי אפשר לבטל חוק עזר?  עו"ד הדר מימון:
 

 י מכיוון ש... החניונים... לא שאי אפשר לבטל... לא חוק מר שמואל רוטמן:
 

 )מדברים ביחד( 
 

 *** קריאות מהקהל *** 
 

הדר... הסעיף הראשון שהעלית, בשפה שלי... לא... בניואנסים המשפטיים... בשפה שלי...  מר שמואל רוטמן:
חוק  הסעיף הזה אינו חוקי, הוא צריך לרדת מסדר היום, בגלל אי חוקיות שלו, מסיבה אחת פשוטה. אם תקרא את

העזר העירוני שתוקף, הוא אומר כך "העירייה רשאית ל..." וכו', ברגע שהיא מפעילה, היא חייבת לגבות כסף. 
 זהו. ולכן זה לא... 

 
 )מדברים ביחד( 

 
 גברתי, את יכולה להעלות את זה להצבעה?  מר יוסי בן דוד:

 
 חבר המועצה, משה לוי רוצה לדבר.  עו"ד יעלה מקליס:

 
הדר, שמעתי אותך בכבוד. אני רוצה להתייחס למספר דברים שדיברו כאן בנושאים התקציביים. א'  מר משה לוי:

. ₪ 576,000-לפי התחשיב שהוגש לנו על ידי עופר בוכניק, אז... קודם כל הכנסה שתהיה לשנה, היא תגיע ל -
הוא מגיע מהתושבים ולא  מ"ר. זה מה שהוא הגיש. כלומר, רוב התקציב שאתה רוצה לגבות , 344,961דהיינו, 

 מתעשייה. כי פה כתבו כל מיני דברים,ש אני לא יודע מי כתב אותם, אבל הם ממש... 
 

 תעשייה לא אושר.  עו"ד הדר מימון:
 

 . ₪ 344,000לא מדויק.... עסקים, מלאכה, תעשייה ומסחר  מר משה לוי:
 

 משה, זה כולל את תקציב השוטרים... מר שמואל רוטמן:
 

את הארנונה.  %1.77-אז בבקשה, בוא נדייק, הכל נופל על התושב. שנית, אנחנו העלינו השנה ב לוי:מר משה 
לתושב. ואני זוכר שגם בתקציב, כשדיברנו, אני  2.77%-המדד ירד באחוז, דהיינו הנטל בארנונה כבר הגיע ל

 נושא הנטל... ביקשתי לוותר, או על העלאת ארנונה או על השיטור, כי זה עוד יותר מחמיר את 
 

 מה המשמעות הכספית של...?  עו"ד הדר מימון:
 

 . ₪מיליון  2התוספת, זה עוד  מר משה לוי:
 

 שממילא כבר נמצאים.  ₪מיליון  2עוד  עו"ד הדר מימון:
 

  -מעבר לזה, אנחנו הגדלנו את התקציב השנה מר משה לוי:
 

ל צריך להיות בשקט. אי אפשר לנהל ככה את אתה יכול להנמיך קצת? סליחה רגע. הקה גב' שירה דקל כץ:
 הישיבה, בסדר? תנו לחברי המועצה לדבר. 
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המקורי  2016, כאשר ההפרש מול תקציב ₪מיליון  7-אנחנו העלינו את התקציב השנה ריאלית ב מר משה לוי:

 , שזה המון. ₪מיליון  11.5הוא 
 

 מה אתה רצית להגיד בזה?  מר גד מילר:
 

 שכסף יש.  :עו"ד הדר מימון
 

 שיגיד לך שיש כסף. כל פעם שאני אמרתי לו שיוריד ארנונה... עשה לי טובה.  מר גד מילר:
 

 גדי, אתה מדבר...  מר משה לוי:
 

אמרתי לו להוריד לתושבי יהוד ארנונה, הוא אמר לי 'אין לי כסף, אני לא יכול', הוא, הוא. זה שבא  מר גד מילר:
 כשבאתי אליו אמרתי לו 'בואו נעשה הנחה לתושבים, הוא אמר לי 'לא'. ומתיימר פה להגיד שיש כסף. 

 
גדי, אתה רוצה להקשיב? תקשיב. אני מחזיק את הפרוטוקול של ועדת כספים שהוגש בנושא  מר משה לוי:

ועדת הכספים ממליצה למועצת  -התקציב, ואני כתבתי כך, ותקרא אותו טוב, בנושא הארנונה, תקשיב: החלטה 
אשר את צו הארנונה, למעט נושא העלאת התעריף והמקדם האוטומטי". כלומר, רציתי לחסוך... ההחלטה העיר ל

 אושרה ברוב ובהתנגדותו של החבר שמואל רוטמן.
 

 )מדברים ביחד( 
 

 משה, אל תענה, עזוב.  מר נתן בז'ה:
 

  גד, תושבי יהוד יודעים שכל הכסף הולך ל... קהל:
 

בנושא תאגיד המים, שזה הכניס הרבה כסף לעירייה. את הכסף שנכנס חילקנו לחמש  דבר שלישי... מר משה לוי:
 שנים. 

 
משה, אתה אלוף. כשאתה היית בקואליציה ו... פרויקטים... על כל דבר אמרת 'אין כסף'. פתאום  מר גד מילר:

 כסף. שיידעו. אתה אומר שיש כסף? איך אתה משנה את עורך? שהתושבים יידעו שאתה כל הזמן אמרת שאין 
 

את מוכנה להשתיק את שאר חברי המועצה? זה לא מכובד, הוא עושה הסתה, בושה וחרפה מה  מר ורדי בושרי:
 שהולך פה. 

 
 גם אתה היית ככה.  מר ורדי בושרי:

 
 , תתבייש לך. כנס מתחת לשולחן, יא חוצפן. 1אדון מונוסון, אתה מסית מספר  מר ורדי בושרי:

 
 קשקשן. סגן ראש העיר שמקבל שכר. אתה  מר גד מילר:

 
 כל היטל השמירה בגלל מונוסון...  מר ורדי בושרי:

 
 סגן ראש העיר שמקבל שכר, לא עושה כלום.  מר גד מילר:

 
 תתבייש לך, יא אפס אפסים.  מר ורדי בושרי:

 
 אתה לא עושה כלום.  מר גד מילר:
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 אתה אפס. אני לא עושה? יצאת אפס.  מר ורדי בושרי:
 

 ... מקבל כסף מהציבור.  מר גד מילר:
 

 אפס מאופס אתה.  מר ורדי בושרי:
 

 תתבייש לך.  מר גד מילר:
 

 זה מה שאתה, מסית מספר אחד, תתבייש לך.  מר ורדי בושרי:
 

 כמה שנים אתה סגן? כמה שנים אתה סגן?  מר גד מילר:
 

 יא מסית... מגעיל. שמענו אותך. חוצפן.  מר ורדי בושרי:
 

 תושבים, שתדעו לכם...  משה לוי:מר 
 

 אתה מקבל משכורת בעירייה. הוא מקבל משכורת ולא עושה כלום.  מר גד מילר:
 

 )מדברים ביחד( 
 

 אפס מאופס אתה, אמרתי לך. אתה מסית, זה מה שאתה, מסית. מגעיל.  מר ורדי בושרי:
 

עכשיו במצב החדש, הם לא ישלמו  על שמירה, ₪ 480,000... שמונוסון בשנה שעברה שילמו  מר משה לוי:
סיבות. סיבה אחת, שהמטרים שלהם לא יממנו את הארנונה ביחס אלינו. כי צו הארנונה  2-אפילו מחצית מזה מ

 שלהם... 
 

 אבל תספר שיש בג"צ.  עו"ד יעלה מקליס:
 

 יש בג"צ.  מר משה לוי:
 

 שנים שאתם מנסים...  10ואחרי  עו"ד יעלה מקליס:
 

 אתה קשקשן, אתה קשקשן. אתה אחד שלא עושה כלום.  מר גד מילר:
 

 זה בוועדת הכספים, אתה יודע יפה מאד שמשרד הפנים סירב. עו"ד יעלה מקליס:
 

 שנים אני נלחם. יש בג"צ ו...  5הבג"צ,  מר משה לוי:
 

 . 3.5. מתוכם בקדנציה שלי 10שנים, אתה נלחם  5אתה לא נלחם  עו"ד יעלה מקליס:
 

 נכון. מר משה לוי:
 

 והיה בג"צ. ועכשיו זה הלך לוועדת הכספים ואתה יודע את זה יפה מאוד.  עו"ד יעלה מקליס:
 

 והבג"צ הסתיים ועדיין ועדת הכספים לא עשתה כלום.  מר משה לוי:
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 ושהתושבים יידעו שאתה לא רצית להוזיל את הארנונה. שהתושבים ביהוד יידעו.  מר גד מילר:
 

 ת עובדות, שים את העובדות על השולחן. אמר עו"ד יעלה מקליס:
 

שם את העובדות. כספי זה לא... דבר נוסף, קיבלנו מהתאגוד של המים, והכספים האלה הם של  מר משה לוי:
 התושבים, ואנחנו... להשתמש בהם. 

 
 תספר לתושבים שכבר השתמשנו בהם. אישרת תקציב מאוזן, כולל ההכנסה של המים.  עו"ד יעלה מקליס:

 
אז הנה אני נותן לך פתרון. אני יכול לצמצם, ואפשר גם רוחבית לצמצם. אז בואו לא ניכנס לפרטים  ר משה לוי:מ

 הנוספים. 
 

 אבל אתם לא הבאתם את זה לדיון, זה לא לדיון היום.  עו"ד יעלה מקליס:
 

 עכשיו אני מציע ל...  מר משה לוי:
 

 אנחנו רוצים להגיע להצבעה.  עו"ד הדר מימון:
 

  -תודה רבה על ההמלצה, עכשיו אני רוצה עו"ד יעלה מקליס:
 

 יאללה, הצבעה. חבר'ה, מספיק כבר.  קהל:
 

 עכשיו אני רוצה לתת לגזבר להגיד כמה מילים ואחר כך...  עו"ד יעלה מקליס:
 

 הפיליבסטר הזה זה לא לעניין, נו באמת.  עו"ד הדר מימון:
 

 יש לו דקה, דקה.  גב' שירה דקל כץ:
 
 זה ביזיון, תאמיני לי.  ו"ד הדר מימון:ע
 

 די כבר. רציתם רבע שעה, נכון? תתביישו.  מר נתן בז'ה:
 

 רבע שעה? עברו כבר שעתיים. זו בושה. ממש בושה.  עו"ד הדר מימון:
 

 אולי ייפול טיל מלמעלה ויהרוס את הבניין.  מר נתן בז'ה:
 

 הדר, תקומו ותעשו הצבעה. תקומו...  קהל:
 

 תתביישו לכם.  בז'ה: מר נתן
 

 תביא את הרמקול בבקשה.  עו"ד הדר מימון:
 

  דקה הוא אומר. מר ורדי בושרי:
 

 איזו דקה? אחרי זה היא תיתן גם למישהו אחר.  מר יוסי בן דוד:
 

 ואחריו יש את היועצת המשפטית, ואחריו...  עו"ד הדר מימון:
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 ם לדבר. רציתם לדבר. מה אתם רוצים? רצית מר שמואל רוטמן:
 

 ...  מר נתן בז'ה:
 

 נתן, נתן, תרגיע.  עו"ד יעלה מקליס:
 

 אל תגידי לי 'נתן'. ממש לא...  מר נתן בז'ה:
 

  תקומו תצביעו. קהל:
 

 הדר... להעלות את זה להצבעה.  מר יוסי בן דוד:
 

 יוסי, יוסי, שב.  עו"ד יעלה מקליס:
 

 בעה, זה פשוט פיצוץ של הישיבה. יעלה, אם הם מעלים את זה להצ מר בן ציון רזניק:
 

 חבר'ה, אתם לא... את החוק.  עו"ד הדר מימון:
 

 אני מבקשת לתת לגזבר לדבר.  עו"ד יעלה מקליס:
 

סליחה, אני רוצה רגע להגיד משהו. יעלה, חברי מועצה מדברים. זה החוק. רק חברי מועצה  עו"ד הדר מימון:
את המנכ"לית, דיברה. רציתם תושבים, דיברו. בואו נעלה  מדברים. ביקשתם שהשוטר ידבר, דיבר. רציתם

 להצבעה, אחרי זה יש עוד שני סעיפים לסדר היום. מספיק עם הדבר הזה. 
 

 אני מבינה שזה קשה. סליחה.  עו"ד יעלה מקליס:
 

 ? לא היה דבר כזה ביהוד. מה קרה לכם? 1שעתיים על סעיף  עו"ד הדר מימון:
 

 ה? איך לא הי מר אמנון סעד:
 

הדר, זה מפתיע באמת, שאין אף פעם. אתה זה שמדבר בדרך כלל הכי הרבה, תמיד יש לך מה  עו"ד יעלה מקליס:
 להגיד, אנחנו נותנים לך את הכבוד, תן גם לאחרים. 

 
 צריך לכבד את החוק. יש הצעות לסדר היום.  עו"ד הדר מימון:

 
 , רוצה להנחות... סליחה, היועצת המשפטית של העירייה עו"ד יעלה מקליס:

 
 אז היתה מנחה לפני, לא אחרי. והיה לה חודש להנחות אותנו, חברי המועצה. חודש ימים.  עו"ד הדר מימון:

 
 דקה לגל ודקה לשרית, אין להם הרבה מה להגיד, הם לא פוליטיקאים, הם דרג מקצועי והם...  גב' שירה דקל כץ:

 
 לנו.  הדרג המקצועי צריך לייעץ עו"ד הדר מימון:

 
חוצפנים. ממתי הבאתם לנו את שרית שתסביר לנו מתי אסור, מתי מותר? נו באמת. איפה היועץ  מר נתן בז'ה:

המשפטי של המועצה? שהוא יבוא לפה. הוא לא פה, היא לא היועצת המשפטית, עם כל הכבוד. אל תיפגעי, 
 שרית. 

 
 אני לא נפגעת.  עו"ד שרית קפלן:
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... פרק שלם של הוצאות של משטרה עירונית, שאמורה... שאושרה 2017כללה בתקציב  העירייה מר גל לניאדו:

בתקציב על ידי חברי מועצת העיר, שהיא תמומן מאגרת השמירה, וזה המקור המימוני היחידי שאושר בתקציב 
, תקציב העירייה, שאושרה על ידכם, שמשם ימומן השיטור העירוני. זה קודם כל, וזה מה שמחייב אותנו כיום

 העירייה המאושר, שאישרנו במועצת העיר, ואחר כך גם אישרנו... 
 

 נתקן אותו בחודש הבא.  עו"ד הדר מימון:
 

  -בהיעדר אגרת השמירה או מקור מימוני חליפי מר גל לניאדו:
 

 מבטלים את החוק, לא צריך חלופי.  עו"ד הדר מימון:
 

 -העירייה לא תוכל להפעיל את מר גל לניאדו:
 
 לא תפעיל.  ו"ד הדר מימון:ע
 

 את השיטור העירוני.  מר גל לניאדו:
 

 שלא תפעיל, לא תפעיל.  עו"ד הדר מימון:
 

 זה מה שאושר בתקציב על ידי חברי המועצה.  מר גל לניאדו:
 

  אם אתה רוצה, תביא את זה לישיבת מועצת העיר הבאה, תביא את זה לאישור תקציב.  עו"ד הדר מימון:
 

 ביחד( )מדברים 
 

  תקומו תצביעו. קהל:
 

 )מדברים ביחד( 
 

ממש מספר מילים. לגבי הסעיף הראשון, יש לנו חוק עזר בתוקף. חוק העזר קיבל את אישור  עו"ד שרית קפלן:
 הוא תקף. לטעמי העירייה אינה רשאית להחליט... -משרד הפנים והוא נמצא ברשומות 

 
 לבטל אותו?  עו"ד הדר מימון:

 
לא, אני מדברת על הסעיף הראשון. להחליט להשיב אגרות שנגבו כדין, או להקפיא את גבייתם  קפלן:עו"ד שרית 

 כל עוד חוק העזר בתוקף וחריגה מסמכות...
 

 אבל היום אנחנו מבטלים את חוק העזר גם. עו"ד הדר מימון:
 

 אבל אני מדברת על הסעיף הראשון עכשיו.  עו"ד שרית קפלן:
 

 ל אנחנו מבטלים גם היום את חוק העזר עצמו. אב עו"ד הדר מימון:
 

 אולי לא יהיה לך רוב.  מר שמואל רוטמן:
 

 אה, אז בוא נראה. בוא נראה. אין בעיה, אין בעיה, בוא נעשה את זה. בואו נצביע.  עו"ד הדר מימון:
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 עכשיו דנים לפי סדר הסעיפים. הדר, הרי אתה מבין מה אומרים לך?  מר שמואל רוטמן:

 
 זה הסדר שעשית.  בן ציון רזניק: מר

 
 זה הסדר שאתה קבעת. מה אפשר לעשות? עשית שוב פשלה. קרה.  מר שמואל רוטמן:

 
  רוטמן, אתה מפריע. קהל:

 
 אתה אל תנהל. לך אין זכות דיבור. לי מותר לדבר. כשתהיה חבר מועצה, תדבר.  מר שמואל רוטמן:

 
הראשון על סדר היום, לטעמי העירייה אינה רשאית להחליט להשיב אני חוזרת, לגבי הסעיף  עו"ד שרית קפלן:

אגרות שנגבו כדין או להקפיא את גבייתם, כל עוד חוק העזר בתוקף בנוסחו הנוכחי. ובהיעדר קביעה פוזיטיבית 
 -או חוות דעת מעמיקה

 
 אז אני אתן את חוות הדעת.  עו"ד הדר מימון:

 
 זה מסדר היום ותביא חוות דעת. עכשיו אתה נותן במקום חוות דעת? אז בואו נוריד את  מר בן ציון רזניק:

 
 יתבעו אותך.  מר שמואל רוטמן:

 
 שיתבעו אותי, שיתבעו אותי.  מר נתן בז'ה:

 
 אתה לא פוחד? מר שמואל רוטמן:

 
 לא פוחד.  מר נתן בז'ה:

 
  היא לא היועצת המשפטית. :הדר מימון

 
 ת המשפטית, היא התובעת העירונית. היא לא יכולה לדבר בכלל. בוודאי שהיא לא היועצ מר נתן בז'ה:

 
 היועץ המשפטי בחו"ל... והוא הסמיך אותי... עו"ד שרית קפלן:

 
 יש לך מכתב ממנו? יפה. אנחנו יכולים רק להקשיב לך, לא חייבים לקבל. זה הכל, תודה רבה.  מר נתן בז'ה:

 
 זה הכל פרובוקציה.  מר בן ציון רזניק:

 
 זו חוות דעתי לגבי הסעיף הראשון.  שרית קפלן: עו"ד

 
 אוקיי...  מר נתן בז'ה:

 
יעלה, נו, עכשיו תעלי להצבעה. בבקשה ממך. שלא לבייש את מועצת העיר ואת הדמוקרטיה. אני  מר יוסי בן דוד:

 מבקש, תעלי את זה להצבעה. 
 

  -צהיוסי מאמוש, תקשיב, הייתי חמש שנים אצלך במוע עו"ד יעלה מקליס:
 

 ונתתי לך להצביע.  מר יוסי בן דוד:
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 תודה באמת. תודה, באמת אני מודה לך.  עו"ד יעלה מקליס:

 
 נתתי לך להצביע, והעליתי כל סעיף שהבאתם לדיון, נתתם לכם להעלות אותו להצבעה.  מר יוסי בן דוד:

 
 גם נתת לנו להתבטא.  עו"ד יעלה מקליס:

 
 יפור הזה? אפשר... את הס עו"ד הדר מימון:

 
  -אני רוצה להציע, שלאור היעדר חוקיות ההצעה והחריגה מסמכות עו"ד יעלה מקליס:

 
לא, סליחה, מה זה חוקית? ... לטענה שהועלתה כאן, לא על ידי היועצת המשפטית, לא על ידי  עו"ד הדר מימון:

גם המועד של ביטול חוק  היועץ המשפטי של המועצה. הועלתה פה טענה, אנחנו נשיב לה. המועד היום, זה
העזר, וגם המועד של השבת הכספים. ואם את גובה שלא כדין, זה המועד גם לבטל את חוק העזר, גם להפסיק את 

 הגבייה וגם להשיב את הכספים, נקודה. את חושבת שזה לא חוקי? לא קרה כלום, אנחנו... את החוקים, זאת... 
 

 כול להצביע בעד. זאת הדמוקרטיה, אתה י עו"ד יעלה מקליס:
 

 בואו נצביע.  עו"ד הדר מימון:
 

 שמשרד הפנים יחליט אם זה חוקי או לא.  מר נתן בז'ה:
 

 אני מציעה להעלות להצבעה את ההחלטה הבאה.  עו"ד יעלה מקליס:
 

 לא, לא, זה לא על סדר היום. עו"ד הדר מימון:
 

 מותר.  עו"ד יעלה מקליס:
 

 מה. היא צריכה הסכמה, אין הסכ ???:
 

 סליחה, מה זו הבדיחה הזאת? זה על סדר היום, מה שיש לנו פה.  עו"ד הדר מימון:
 

  בוא הנה, היא עבריינית סדרתית זאת. עבריינית סדרתית. קהל:
 

 מה אתם עושים? נו, באמת. את צריכה להעלות להצבעה, מה זה הדבר הזה?  עו"ד הדר מימון:
 

 ... לשנות כלום.  מר נתן בז'ה:
 

 רים ביחד()מדב
 

לאור דברי היועצת המשפטית, התובעת העירונית, שהיא ממלאת מקום היועץ המשפטי, לאור  עו"ד יעלה מקליס:
  -היעדר חוקיות ההצעה

 
 זה לא מכובד מה שאתם עושים.  עו"ד הדר מימון:

 
 מה אפשר לעשות?  מר שמואל רוטמן:

 
 יש סעיף בחוק...  עו"ד הדר מימון:
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 אני מבקשת לא להפריע לי.  :עו"ד יעלה מקליס
 

 יעלה, ירדת לתחתית לגמרי לגמרי לגמרי.  מר נתן בז'ה:
 

 תודה נתן, תודה. הכל בסדר, כן.  עו"ד יעלה מקליס:
 

 ... מה זה הבדיחה הזאת?  עו"ד הדר מימון:
 

 לאור היעדר חוקיות ההצעה והחריגה מסמכות...  עו"ד יעלה מקליס:
 

 כדי להגיד שזה לא חוקי? תתביישי לך. חוצפנית. שעות חיכית 3 מר נתן בז'ה:
 

 . מי בעד? 1אני מציעה להוריד מסדר היום את סעיף מספר  עו"ד יעלה מקליס:
 

 את לא יכולה להוריד מסדר היום הצעה לסדר.  עו"ד הדר מימון:
 

 ... 28כתוב, לפי סעיף  עו"ד יעלה מקליס:
 

 את לא יכולה, את לא יכולה.  מר נתן בז'ה:
 
 ... מצביעים פה עכשיו על הצעה לסדר היום. מה זה הדבר הזה?  ו"ד הדר מימון:ע
 

 עזוב, עזוב. שיצביעו לנסות להוריד. עזוב, הדר. מי בעד סדר היום?  מר נתן בז'ה:
 

 מי בעד סדר היום?  מר יוסי בן דוד:
 

 לא צריך להצביע, זה קיים.  עו"ד הדר מימון:
 

 לא חשוב.  מר יוסי בן דוד:
 
 עזוב, מי בעד סדר היום? לא יעזור לך. מי בעד סדר היום?  ר נתן בז'ה:מ
 

 טוב, מי בעד להוריד את זה מסדר היום?  עו"ד יעלה מקליס:
 

 . 1,2,3 מר נתן בז'ה:
 

 שמוליק, בני, פינקר, אלי, גדי ואנוכי.  עו"ד יעלה מקליס:
 

 פינקר לא, פינקר לא.  ???:
 

 פינקר לא.  מר יוסי בן דוד:
 
 פינקר כן, הצביע.  ר גד מילר:מ
 

 פינקר לא, נמנע.  ???:
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 להוריד מסדר היום.  עו"ד יעלה מקליס:
 

 נמנע.  ???:
 

 מי בעד סדר היום?  מר נתן בז'ה:
 

 יש הצעות על סדר היום, אני לא מבין מה אתם עושים.  עו"ד הדר מימון:
 

 הלאה, מה הלאה?  מר נתן בז'ה:
 

 הוריד את זה מסדר היום? מי נגד ל עו"ד יעלה מקליס:
 

 בעד סדר היום. בעד סדר היום.  עו"ד הדר מימון:
 

 מי בעד סדר היום? נו.  מר יוסי בן דוד:
 

 השאלה היא מי בעד סדר היום? אפילו שלא צריך להצביע עליו, זו בושה וחרפה.  מר נתן בז'ה:
 

 לא חשוב. תן לה.  מר יוסי בן דוד:
 

 כתוב שחור על גבי לבן. תראה מה כתוב,  מר נתן בז'ה:
 

 יוסי, יש חשיבות לסדר היום. למה צריך להצביע על סדר היום?  מר ערן קקון:
 

 אין דבר, היא רוצה ככה.  מר יוסי בן דוד:
 

 אפשר להצביע על זה?  עו"ד הדר מימון:
 

 אסור לך להתערב.  מר נתן בז'ה:
 

בלבד, לגבי השבת הכספים בלבד,  1ם כרגע על סעיף פינקר, אני רוצה להבהיר. אנחנו מדברי עו"ד יעלה מקליס:
 . אז אתה בעד להוריד את זה מסדר היום, פינקר? 1זה סעיף מספר 

 
 כן.  ???:

 
 לא, הוא נמנע.  עו"ד הדר מימון:

 
 )מדברים ביחד( 

 
  -1,2,3 עו"ד יעלה מקליס:

 
 איפה ה... שלכם?  קהל:

 
 עוד לא הגענו לשיטור.  עו"ד יעלה מקליס:

 
 לא, לא, לא, לא.  "ד הדר מימון:עו
 

 . 2אני עוברת לסעיף מספר  עו"ד יעלה מקליס:
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 לא, לא, סליחה.  עו"ד הדר מימון:
 

 )מדברים ביחד( 
 

 יש לך רוב בכל מקרה כבר. יאללה, תן להתקדם. יש לך רוב בכל מקרה, אתה צריך את פינקר?  מר גד מילר:
 

 אתם רוצים להצביע? לא, לא, לא. חבר'ה,  עו"ד הדר מימון:
 

לפני ההצבעה, אני רוצה להגיד משפט, חברים, זה חשוב מאוד. שרית יושבת כאן כתובעת,  מר נתן בז'ה:
כמחליפה את עוה"ד שלנו. היא יודעת את החוק. החוק אומר שבישיבה שלא מן המניין, מי שקובע את סדר היום, 

 א'. זה הכל. קחו את זה בחשבון. 9ם כרגע, זו עבירה, זה מה שכתוב, אסור לאף אחד להזיז אותו. ומה שאתם עושי
 

 תעני לו, תעני לו. תסבירי.  גב' שירה דקל כץ:
 

 א'? 9את מוכנה להקריא לנו את  מר אמנון סעד:
 

 למה לא להצביע על הסעיף...? עו"ד הדר מימון:
 

לתקנות,  28חברי המועצה לסעיף נתן שאל אותי משהו, אני רק רוצה להשיב לו. אני מפנה את  עו"ד שרית קפלן:
  -שאומר שהצעה לסדר היום תובא לפני המועצה בידי חבר המועצה שמגיש אותה. היתה התנגדות לדון בהצעה

 
 זו ישיבה שלא מן המניין. נתן עשה שיעורי בית.  מר נתן בז'ה:

 
 ג'. 24 עו"ד הדר מימון:

 
 זו דעתי.  עו"ד שרית קפלן:

 
 )מדברים ביחד( 

 
 אי אפשר לשנות את נוסח ההצעה, אבל להוריד מסדר היום...  ה דקל כץ:גב' שיר

 
 אין להוריד מסדר היום.  מר נתן בז'ה:

 
  -אם יש רוב. בכל מקרה גב' שירה דקל כץ:

 
 אין רוב, אין רוב.  מר יוסי בן דוד:

 
 תתביישי לך.  מר נתן בז'ה:

 
 אנחנו נלחמנו בעיר כדי לשנות...  קהל:

 
 הוא לא מדבר, הוא לא מדבר, הוא לא מדבר.  כץ:גב' שירה דקל 

 
  שקיפות, יושר, משהו אחר. תתמודדי. למה לשנות? יש סדר יום פה. קהל:
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סליחה, אתה לא יכול. אני מצטערת, אין הבדל בינך... ואם לא, אתה צריך לצאת. אני מתנצלת.  גב' שירה דקל כץ:
 חברי המועצה היחידים שרשאים לדבר, לא קהל. 

 
 זו ישיבה שלא מן המניין. מר נתן בז'ה:

 
 אני... המועצה, אני אחראית לסדר.  גב' שירה דקל כץ:

 
 לא, לא בישיבה שלא מן המניין.  מר נתן בז'ה:

 
 אני אחראית על הסדר בכל ישיבת מועצה, מן המניין ולא מן המניין.  גב' שירה דקל כץ:

 
 סדר היום.אף אחד מכם לא יכול לשנות את  מר נתן בז'ה:

 
 אפשר להגיע להצבעה?  עו"ד הדר מימון:

 
  תראו כמה היא פוחדת מלהגיע להצבעה. ???:

 
 זו בדיחה.  עו"ד הדר מימון:

 
 אני מבקש גברתי להעלות את זה להצבעה. מי בעד, מי נגד? זהו.  מר יוסי בן דוד:

 
 מי בעד סדר היום? חוצפה.  מר נתן בז'ה:

 
 בעד סדר היום? זה על סדר היום. מה זה השטות הזאת? סליחה, אפשר להצביע? מה זה מי  עו"ד הדר מימון:

 
 )מדברים ביחד( 

 
 איזה מזל שאני מקליט ולא סומך עליכם, זה הכל הולך... לא מכירים את החוקים, אני המום, בשוק.  מר נתן בז'ה:

 
 טוב.  עו"ד יעלה מקליס:

 
 ההחלטה שלנו? אפשר לקיים את ההצבעה בהצעת  עו"ד הדר מימון:

 
 שנייה.  עו"ד יעלה מקליס:

 
 מה זה הדבר הזה?  עו"ד הדר מימון:

 
, להשבת כל הכספים שנגבו מכוח חוק העזר ליהוד 1אני מעלה להצבעה את ההצעה בסעיף  עו"ד יעלה מקליס:

  -מונוסון, שמירה, אבטחה וסדר ציבורי, לידי תושבי העיר
 

 . 2016 -התשע"ז  עו"ד הדר מימון:
 
מהם נגבו ולאלתר, והשהיית הגבייה עד להתבהרות המצב המשפטי. אני מזכירה לכם  ו"ד יעלה מקליס:ע

  שהיועצת המשפטית טענה שזה לא חוקי.
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 היא לא היועצת המשפטית, מספיק עם זה. היא לא היועצת המשפטית.  עו"ד הדר מימון:

 
יפה. מי בעד? זו פופוליסטיקה לשמה. בסדר. אבל אני מעלה את זה להצבעה, הכל בסדר.  עו"ד יעלה מקליס:

 אתם רוצים לעשות את ההצגה? בבקשה. 
 

  -גם לכנות אנשים בשמות עו"ד הדר מימון:
 

 אנשים יקרים, זו הטעיה מוחלטת.  עו"ד יעלה מקליס:
 

 אין לזה שום ערך.  ???:
 

 מי בעד?  עו"ד יעלה מקליס:
 

 : הצבעה
 

 נתן בז'ה, קרן לאופר ברנר, ורדי בושרי, משה לוי, ערן קקוןהדר מימון, אמנון סעד,    7 -בעד 
 

 יעלה מקליס, גד מילר, בני רזניק, שמוליק רוטמן, אלי גרינמן    5  -נגד 
 

  יצחק פינקר   1 -נמנע 
 

 

 נגד. ופינקר נמנע.  עו"ד יעלה מקליס:
 

 פינקר נמנע.  מר בן ציון רזניק:
 

 תודה, תודה.  עו"ד יעלה מקליס:
 

  פינקר נמנע, נמנע. קהל:
 

 ברוב קולות על השבת כל הכספים שנגבו מכח חוק עזר ליהוד מונוסון )שמירה, אבטחה וסדרהוחלט  החלטה:
  לידי תושבי העיר, מהם נגבו לאלתר, והשהיית הגבייה עד להתבהרות המצב המשפטי. 2016 -ציבורי( התשע"ז,  
 

 
 

 . 2017 -)שמירה, אבטחה וסדר ציבורי( התשע"ז אישור חוק עזר ליהוד מונוסון  - 2סעיף מס' 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 בואו נעבור להצעה השנייה לסדר היום.  עו"ד הדר מימון:

 
, שהצבעה 2. אני רוצה להבהיר, לפני שאנחנו ניגשים להצבעה לגבי סעיף 2עברנו לסעיף  עו"ד יעלה מקליס:

 לביטול חוק העזר פירושה ביטול השיטור העירוני מחר בבוקר. 
 

 . בואי נתקדם להצבעה. שעות 3הסברתם את זה  עו"ד הדר מימון:
 

 סליחה, אחרי שמשרד הפנים יאשר את הביטול. עו"ד יעלה מקליס:
 

 זה לא ביטול. יש עיר ללא אלימות.  מר ערן קקון:
 

 הצעת החלטה, תקריאי בבקשה. אפשר להצביע. עו"ד הדר מימון:
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 )מדברים ביחד( 
 

 לאור העובדה... עו"ד יעלה מקליס:
 

 ציע את ההצעה השנייה? אפשר לה עו"ד הדר מימון:
 

 אני מנסה, תהיו בשקט.  עו"ד יעלה מקליס:
 

  הדר, תן לה לדבר. קהל:
 

 היא רוצה עוד פעם לבלף באיזה בילוף, נו באמת.  עו"ד הדר מימון:
 

לאחר דברי ההסבר שניתנו כאן מטעם אנשי המקצוע, משטרה וכו', כולל גזבר העירייה  עו"ד יעלה מקליס:
וכולל אנשי המשטרה, ולאור חשיבות מערך השיטור העירוני כשירות להבטחת ביטחונם  והיועצת המשפטית

  -ואיכות חייהם של תושבי העיר
 

 זה לא על סדר היום.  עו"ד הדר מימון:
 

ובשל היעדרו של מקור תקציבי זמין למימון שירות זה, ועל מנת שלא להפסיק את פעילות  עו"ד יעלה מקליס:
יעה שחברי המועצה יסכימו להוריד מסדר היום את נושא ביטול חוק העזר, עד למציאת מערך השיטור, אני מצ

 מקור תקציבי בתקציב העירייה. 
 

 לא, לא.  עו"ד הדר מימון:
 

  לא יעזור לך, מאמי. קהל:
 

 הצעת ההחלטה בעינה עומדת.  עו"ד הדר מימון:
 

 יש כסף בעירייה.  מר נתן בז'ה:
 

  -אמירה 'יש כסף בעירייה', היא אמירהחברים, ה עו"ד יעלה מקליס:
 

 הדו"חות שאתם תעשו הפקחים, את יודעת כמה כסף זה?  מר נתן בז'ה:
 

נתן בז'ה, כממלא מקום ראש העיר, אתה אמור לדעת שאין אפשרות לממן את השיטור  עו"ד יעלה מקליס:
  -העירוני, על סמך איזשהו צפי של דו"חות. אני מציעה

 
  בלת.הצעתך לא מתק קהל:

 
 הצבעה, הצבעה.  מר נתן בז'ה:

 
אני מציעה להוריד את הנושא מסדר היום של ישיבת המועצה הנוכחית, עד למציאת מקור  עו"ד יעלה מקליס:

  תקציבי אחר לעירייה.
 

  לא מתקבלת ההצעה. קהל:
 

 לא מקובל.  מר נתן בז'ה:
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 . מי בעד? בני, שמוליק, גדי, אלי ואנוכי עו"ד יעלה מקליס:
 

 אסור לך להעלות הצעות לסדר... מר נתן בז'ה:
 

 פינקר? פינקר בעד. תודה רבה. אנחנו מדברים פה על ניהול אחראי... עו"ד יעלה מקליס:
 

 בסדר. מי נגד? מי נגד?  עו"ד הדר מימון:
 

 ? לא נגד. 2מי בעד סעיף  מר נתן בז'ה:
 

ל ישיבת המועצה הנוכחית, עד למציאת מקור הצבעה על הצעת ראש העיר, להוריד את הנושא מסדר היום ש
 תקציבי אחר לעירייה:

 
  יעלה מקליס, בני רזניק, שמואל רוטמן, גד מילר, אלי גרינמן, יצחק פינקר.  6בעד: 

 
 

 משה, אתה אישרת תקציב עירוני. בוא נדבר עכשיו על התקציב. עו"ד יעלה מקליס:
 

 זה על סדר היום. תעלו את זה להצבעה...  שירה, אתם עושים צחוק מהחוק. עו"ד הדר מימון:
 

 אדון הדר, אתה כל כך הרבה פעמים מעלה נושאים שלא רלוונטיים. עו"ד יעלה מקליס:
 

 זה לא מקובל מה שאתם עושים. לא מקובל ולא מכובד.   עו"ד הדר מימון:
 

בייה. הישג מדהים שמעולם ג %96הגיעה לאחוזי גבייה של  2016עיריית יהוד מונוסון בשנת  עו"ד יעלה מקליס:
נלקחו בחשבון כל ההכנסות, כולל כל ההוצאות שחברי מועצת העיר אישרו, כולל  2017לא נראה פה. לתקציב 

 יו"ר ועדת כספים, שאצלו עבר התקציב והוא אישר את זה והוא גם הסכים. 
 

 אפשר להגיע להצבעה?  עו"ד הדר מימון:
 

 הו, אתה לא הסברת איזה... ואני אסביר עוד מש עו"ד יעלה מקליס:
 

 יעלה, הרי זה לא יעזור. כמה תדברי?  מר נתן בז'ה:
 

 סליחה, סליחה.  עו"ד יעלה מקליס:
 

 זה לא יעזור לך.  מר נתן בז'ה:
 

בואו נדבר על השירותים הנוספים שתושבי העיר קיבלו כתוצאה מאחוזי הגבייה. בואו נדבר  עו"ד יעלה מקליס:
 ירונית שצריכה לקום לטובת כל התושבים שרוצים ומחכים לפינוי. על מינהלת התחדשות ע

 
 אנחנו יודעים, יודעים.  מר נתן בז'ה:

 
ש... התקציב. אני רוצה לדבר על  ₪ 750,000אני רוצה לדבר על תגבור לימודים... בסך  עו"ד יעלה מקליס:

 שירותים נוספים בתחומים שונים.
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 בכלל, גברתי.  זה לא על סדר היום מר יוסי בן דוד:

 
 סליחה, אני אומרת מה שאני אומרת.  עו"ד יעלה מקליס:

 
  היא עשתה חצי הצבעה. קהל:

 
גביה, והחישוב שלכם, כשאתם  %95-גבייה... הקשיבי, ל %95אני רוצה להגיד לך שאני היה לי  מר יוסי בן דוד:

 והגזבר יודע את זה. גבייה,  89%-עושים את אחוזי הגבייה בלי חובות עבר, הוא שקר. אתם ב
 

  היא בזבזה את כל הכסף. קהל:
 

  אתם מרמים בדו"חות. עכשיו היא רוצה... מיליונים... אתם מזייפים בדו"חות.  מר יוסי בן דוד:
 

 כל אחד יכול להציג את זה אחרת.  מר משה לוי:
 

 גבייה.  %88אני אומר לך...  מר יוסי בן דוד:
 

 זה כתוב?  מר בן ציון רזניק:
 

 אני אומר לך.  מר יוסי בן דוד:
 

 )מדברים ביחד( 
 

 אני אעלה את זה להצבעה.  עו"ד יעלה מקליס:
 

 אפשר להקריא את דברי ההסבר? לקדם... עו"ד הדר מימון:
 

 רק שיהיה ברור, שההצבעה שלכם לביטול חוק העזר, פירושו ביטול השיטור העירוני.  עו"ד יעלה מקליס:
 

 ול. אי אפשר לבטל. יש לך עיר ללא אלימות, יש תקציב. את לא יכולה לבטל את זה זה לא ביט מר ערן קקון:
 . 100%-ב
 

 אתה סתם אומר.  גב' שירה דקל כץ:
 

 אה, לא היה כלום? היה אפס עד היום?  מר ערן קקון:
 

 אפשר להקריא את הצעת ההחלטה בבקשה?  עו"ד הדר מימון:
 

 אני מעלה להצבעה.  עו"ד יעלה מקליס:
 

 לא, את מקריאה את דברי ההסבר קודם.  "ד הדר מימון:עו
 

 אני מעלה להצבעה.  עו"ד יעלה מקליס:
 
 

 סליחה, אפשר להקריא את דברי ההסבר?  עו"ד הדר מימון:
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 לא.  עו"ד יעלה מקליס:
 

 שיהיה בפרוטוקול, למה לא.  עו"ד הדר מימון:
 

 חה וסדר ציבורי. חוק העזר ליהוד מונוסון, שמירה, אבט עו"ד יעלה מקליס:
 

 יעלה, אפשר להקריא את דברי ההסבר?  עו"ד הדר מימון:
 

 אבל אתה אומר שאין לך זמן, אז תחליט. יש דברי הסבר כתובים.  עו"ד יעלה מקליס:
 

 יהיו גם דברי הסבר. הם מכתיבים לפרוטוקול, יהיו גם דברי הסבר.  עו"ד הדר מימון:
 

  )מדברים ביחד( 
 

חברים יקרים, בואו נשמור רגע על השקט ונשמור על איפוק. נעשה את זה בצורה חוקית  עו"ד הדר מימון:
 ומכובדת. חבר'ה, בבקשה. כב' ראש העיר בבקשה, סגל בבקשה. 

 
  הדר, הצבעה. קהל:

 
, זה 2017הצעת ההחלטה, חוק העזר ליהוד מונוסון, שמירה, אבטחה וסדר ציבורי לשנת  עו"ד הדר מימון:
ביטול חוק עזר  - 1עירוני חדש. וחוק העזר הזה, יש לו סעיף אחד בלבד, קוראים לסעיף הזה  למעשה חוק עזר

הוגשה הצעת  31.10.16ביום , בטל. דברי הסבר: 2016 -ליהוד מונוסון, שמירה אבטחה וסדר ציבורי, התשע"ז 
גרות והיטלי שמירה(, חוק מטעם חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, הצעת החוק לתיקון פקודת העיריות )ביטול א

, על פי דברי ההסבר להצעת החוק עצמה: "הצעת חוק זו מטרתה לבטל את הסמכות האמורה של 2016 -התשע"ז 
העירייה, וזאת מתוך ההנחה כי נושא הסדרת הביטחון והסדר הציבורי הוא עניין שצריך להסדיר השלטון המרכזי 

לשלטון המרכזי על ידי הסכם בלתי כתוב בינו לבין האזרח,  ולא הרשויות המקומיות. ביטחון הוא סמכות הניתנת
שכיום משלם על כך מס". דברי ההסבר הנ"ל יפים גם לענייננו. מכל מקום, שמירה ואבטחה, גם יעלה יודעת את 
זה, שמירה ואבטחה הינם בגדר "מוצר ציבורי" קלאסי הממומן מכספי המיסים של כלל תושבי המדינה. משכך, 

פרטת "הביטחון והסדר הציבורי" במרחב הציבורי וגביית מיסים נוספים מתושבי העיר לצורך כך. אין מקום לה
 בשים לב לאמור: ביטול חוק העזר נעשה בדרך של אישור חוק עזר חדש המבטל את חוק העזר הישן. 

 אני מעלה את זה להצבעה. 
 

 אתה לא יכול להעלות להצבעה. גב' שירה דקל כץ:
 

 תעלו.  עו"ד הדר מימון:
 

 אתה לא מנהל את הישיבה, עם כל הכבוד.  עו"ד יעלה מקליס:
 

 בבקשה, בואו נעלה את זה להצבעה.  עו"ד הדר מימון:
 

חברים, כל מה שכתבה הגב' יוליה מלינובסקי, אולי עושה שכל, אבל מבחן התוצאה הוא  עו"ד יעלה מקליס:
שבים אנשים שמתנדבים של המשטרה, ויודעים היטב שכרגע אין לנו מספיק ביטחון. אני רואה אפילו בקהל יו

 כמה יש מחסור בנושא של הגנה וביטחון אישי על התושבים. 
 

 השופט...  מר נתן בז'ה:
 

סליחה, השופט בסדר, כתב, אבל בפועל, אין לכם הגנה. ההסכם הבלתי כתוב הזה לא מתמלא,  עו"ד יעלה מקליס:
 ים את השיטור העירוני. ולכן מתוך אחריות ציבורית אנחנו כן רוצ
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 בסדר, אנחנו יודעים.  מר נתן בז'ה:

 
ולכן, ההצעה הזאת מבטלת את השיטור העירוני. החל ממחר, אין לשיטור העירוני מימון. אם  עו"ד יעלה מקליס:

 משרד הפנים יבטל, נתן תדע לך, שלא יהיה מימון. זה הכל. הכל בסדר. 
 

 אני יכול לענות לך?  מר נתן בז'ה:
 

לא. אמרתי לכם, זו החלטה שלכם. אם אתם לא רוצים לתת לתושבים שלכם ביטחון אישי,  עו"ד יעלה מקליס:
ואתם לא רוצים את השיטור, וראיתם את התוצאות בערים אחרות, זה בסדר. רק קחו אחריות ותבינו את 

יות, זה לא נעים, זה לא המשמעות. זה לא פוליטיקה, זה לא פופוליסטי, אני יודעת, לקחתי על עצמי את האחר
. אבל השיטור העירוני הוא שירות מצוין בשביל 100%נעים להיכנס לכיס של התושבים, זה לא נעים. אתם צודקים 

 כל אחד ואחת מכם. זה לא עניין של פופוליסטיקה, זה עניין של שירות חיוני והבטיחות של התושבים. 
 

 הבנו.  מר נתן בז'ה:
 

כל. מי שלא רוצה בטיחות, שייקח אחריות. התקציב שלנו הוא מאוד מאוזן, כולכם נתתם זה ה עו"ד יעלה מקליס:
מאוד מצומצם, וביחס לרשויות אחרות גם כמות כוח -את האצבע לטובתו, אתם יודעים יפה מאוד שהוא מאוד

 מאוד מצומצמת, ולכן, אין בעיה, תצביעו וקחו אחריות, זה הכל. -האדם בעירייה הזאת מאוד
 

 אוקיי, אני רוצה משפט.  תן בז'ה:מר נ
 

 )מדברים ביחד( 
 

אתה לא בסדר,,, ביקשה ממך... מה זה הדבר הזה... צועק פה... עוד מעט ייקח את  מר שמואל רוטמן:
 המיקרופון... 

 
  בסדר ממך. הוא יותר הוגן ויותר ישר ממך, דרדסבא.הוא יותר  :מר יוסי בן דוד

 
 )מדברים ביחד( 

 
  אני רוצה עכשיו הצבעה וזהו, עכשיו הצבעה.  מר נתן בז'ה:

 
 . 2017 -מי בעד אישור חוק עזר ליהוד מונוסון שמירה ואבטחה סדר ציבורי תשע"ז  עו"ד יעלה מקליס:

 
 זה לא הסעיף.  מר ערן קקון:

 
 הסעיף זה ביטול.  מר משה לוי:

 
 זה לא הסעיף, התבלבלת בקריאה.  מר ערן קקון:

 
 יחה חברים, זה החוק שמבטל את חוק העזר לגבי השמירה. זה הכל. סל עו"ד יעלה מקליס:

 
 לא, היטל השמירה, לא השמירה.  מר נתן בז'ה:

 
 הוא גם מבטל את השמירה, דעו לכם, הוא גם מבטל אתה שמירה.  עו"ד יעלה מקליס:
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 מבטל את היטל השמירה, לא השמירה. מר יוסי בן דוד:
 

 שאתם... תגיד לתושבים את האמת. : תעמדו מאחורי מהמר בני רזניק
 

אבל אין לך... תגיד לתושבים את האמת, תסתכל להם בלבן של העיניים.. אתה אמרת שאתה  עו"ד יעלה מקליס:
שמירה, אמרת שאתה בעד שמירה, אתה עכשיו... אין בעיה. הכל בסדר. הכל בסדר, נתן. מי בעד חוק עזר  דנג

 ? 2017עירוני 
 

  צביע.משה, יאללה, לה קהל:
 

 )מדברים ביחד( 
 

 *** קריאות מהקהל *** 
 

 הצבעה 
 

 הדר מימון, אמנון סעד, נתן בז'ה, יוסי בן דוד, קרן לאופר ברנר, ורדי בושרי, משה לוי, ערן קקון  8בעד: 
 

 יעלה מקליס, גד מילר, בני רזניק, שמואל רוטמן, אלי גרינמן   5נגד:  
 

 יצחק פינקר  1נמנע: 
 
 ( )מדברים ביחד 

 
 ורדי, תן לו לדבר.  מר ורדי בושרי:

 
 )מדברים ביחד(

 
 .2017 -חוק עזר ליהוד מונוסון )שמירה, אבטחה וסדר ציבורי( התשע"ז הוחלט ברוב קולות, לאשר את  החלטה:

  
 

 

 .21:00יצחק פינקר יצא מהישיבה בשעה 

 
 

נוי מיקום תכנון ובנייה באופן שלא ייבנו שי -גני ילדים ברח' צוקרמן  3שינוי/עדכון תב"ר בניית  - 3סעיף מס' 
 ברח' צוקרמן.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
יש עוד סעיף אחד על סדר היום. אני מזכירה לכולם שבישיבה הקודמת, לגבי גני צוקרמן, אני  עו"ד יעלה מקליס:

 עיר. אתה רוצה להקריא? בבקשה. הצוות המקצועי ברשות מנכ"לית העירייה ומהנדסת ה הנחיתי את
 

 אבל אנחנו צריכים לקבל החלטה.  עו"ד הדר מימון:
 

... תושבים יקרים... ולאחר... במועצת העיר, והוצע "ראש העיר( יעלה מקליס, )מקריא את דברי  מר נתן בז'ה:
ן את ההחלטה לבנות גני ילדים בשטח החום. ברח' צוקרמן התקבלו בקשות מתושבים מכל רחבי העיר, לבחו

ולערוך חשיבה נוספת. כמו כן, הוצעו על ידי חברי מועצת העיר, מהקואליציה והאופוזיציה, אתרים חלופיים עקב 
הקהילה, הנחיתי את מנכ"לית העירייה, הגב' שירה דקל כץ, שיתוף חשיבות הנושא, ומתוך שקיפות, פתיחות ו

וטר, צוותה, מנהלת אגף החינוך, הגב' חוה ביאלקוביץ, ביחד עם צוות מקצועי הכולל את מהנדסת העיר, שרון גל
  "לבצע בחינה נוספת של המיקום האופטימאלי של גני הילדים, בהתחשב בצרכי החינוך לשנים הבאות.
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 נתן, בוא נעלה את זה להצבעה.  עו"ד הדר מימון:
 

משוכנע שיחד נמצא את הפתרון  יום, אני 30להגיש המלצה... תוך " -אני אגיד לך למה אני קורא  מר נתן בז'ה:
 "המיטבי לעיר, שימשיך את תנופת הפיתוח והחינוך בעיר. שלכם ובשבילכם, יעלה.

 מה שרק חסר, שבצוות הזה היה צריך להיות גם חברים ממועצת העיר וזה היה מושלם. 
 

 אוקיי, אז אפשר שיהיו חברים ממועצת עיר.  עו"ד יעלה מקליס:
 

א. נצביע עכשיו שאנחנו מבטלים מעדכנים את התב"ר כמו שהצעת ההחלטה, אחר כך, לא נור עו"ד הדר מימון:
 על חשבון הזמן שלכם, תעשו את כל הצוותים שבעולם. 

 
 על חשבון הזמן של התושבים. גני הילדים זה בשביל התושבים, זה לא בשבילנו.  עו"ד יעלה מקליס:

 
 יום. 30 ראש העיר הנחתה אותנו לעשות... גב' שירה דקל כץ:

 
  ... את הגנים האלה. קהל:

 
מה שאנחנו עשינו, אני רוצה להסביר, היתה החלטה כרגע להוריד את ההחלטה לגבי צוקרמן,  גב' שירה דקל כץ:

ולהביא את החלופות לדיון לחברי מועצת העיר. אנחנו עשינו עבודה, מבחינת ניתוח כל החלופות, בהתאם 
ל ידי ליבאי. יש חלופות שאנחנו נרצה להביא בישיבת המועצה לדיון, על לתכנית האב שנעשתה לשטחי ציבור ע

 מנת שתוכלו לראות את כל החלופות, עם היתרונות והחסרונות של כל החלופות, ולקבל החלטה. 
 

 מתי? שנייה.  מר אמנון סעד:
 

 אתם רוצים עכשיו?  גב' שירה דקל כץ:
 

 לא, לא, לא, לא.  עו"ד הדר מימון:
 

 למה לא? בישיבת מועצה הבאה.  דקל כץ:גב' שירה 
 

 זה לא על סדר היום, סליחה.  עו"ד הדר מימון:
 

 אפשר להתחיל את זה בישיבת המועצה הבאה.  גב' שירה דקל כץ:
 

 אבל זה לא על סדר היום.  עו"ד הדר מימון:
 

 זה לא על סדר היום.  מר נתן בז'ה:
 

 ום. אני מבינה שזה לא על סדר הי גב' שירה דקל כץ:
 

 כמו שעשיתם פיליבסטר...  עו"ד הדר מימון:
 

 אבל מותר לה לדבר. תן לה לדבר.  מר גד מילר:
 

אבל אני אומרת... יכול להיות שגם גני ילדים אתם לא רוצים שנבנה? אני אומרת אנחנו  גב' שירה דקל כץ:
 מקצועית... 
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א, לבין זה שהיום נצביע שזה לא יהיה בגני שירה, את צודקת, אבל זה לא סותר את המכתב שיצ מר נתן בז'ה:
 צוקרמן. 

 
 נכון.  עו"ד הדר מימון:

 
 אתה מבטל את התב"ר.  עו"ד יעלה מקליס:

 
 אתה רוצה לבטל את התב"ר.  גב' שירה דקל כץ:

 
 כן...  עו"ד הדר מימון:

 
 ... נצביע על תב"ר גדול יותר למקום אחר.  מר נתן בז'ה:

 
 ה איפה תחליט לבנות...אתה צריך תב"ר.לא משנ גב' שירה דקל כץ:

 
 לא. למה לבטל את התב"ר אבל?  מר אמנון סעד:

 
 לא, זה החוק. אז העברת תב"ר, לא העברת כלום.  מר נתן בז'ה:

 
 המיקום החדש... .. קודם נבטל. :מר יוסי בן דוד

 
 אז בואו נחכה לישיבת המועצה הקרובה. מה הבעיה?  מר אמנון סעד:

 
 : אז קודם, נבטל.דודמר יוסי בן 

 
 )מדברים ביחד( 

 
 אם בישיבת המועצה הבאה יביאו חלופות, אנחנו...  מר ורדי בושרי:

 
אלוהים גדול, שיביאו את החלופות. בינתיים זה כבר יושב על שולחן המועצה חודש ימים, זה  עו"ד הדר מימון:

 סתם בלוף. 
 

 זה לא בלוף, היה חופש, הדר.  עו"ד יעלה מקליס:
 
 הדר, יש לי רעיון. אם זה יירשם שזה ירד מגן צוקרמן, אפשר לוותר...  ר נתן בז'ה:מ
 

 : לא, לא. אין להירשם. הדר מימון עו"ד
 

 מדובר בגני ילדים עבור תושבי העיר. זו שוב החלטה פופוליסטית.  עו"ד יעלה מקליס:
 

 זה על סדר היום.  עו"ד הדר מימון:
 

 פוליסטית. אין בעיה. זה לא לעניין בכלל שאתם מונעים לבנות גני ילדים. זו החלטה פו עו"ד יעלה מקליס:
 

 זאת ההצעה לסדר היום, יעלה.  עו"ד הדר מימון:
 

 סליחה, הדר, אתה יכול להיתלות בפרוצדורה.  עו"ד יעלה מקליס:
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 זו לא הפרוצדורה, זו המהות.  עו"ד הדר מימון:
 

 עדים לילדים שלנו. מדובר בגני ילדים שמיו עו"ד יעלה מקליס:
 

 זה על סדר היום, זה על סדר היום. זה מה שיהיה. זה לא מכובד. עו"ד הדר מימון:
 

נתן, בסוף איפה ייבנו את גני הילדים? אתה יודע איפה רוצים לבנות את גני הילדים? אתה  עו"ד יעלה מקליס:
 יודע יפה מאוד, בסדר, אין בעיה. אין בעיה. 

 
 )מדברים ביחד( 

 
 כן, הם יהיו במרכז יהוד. ממש הרבה. ראינו שיש הרבה. כן, המון שטחים חומים, המון.  יעלה מקליס: עו"ד

 
 )מדברים ביחד( 

 
 אפשר להצביע?  עו"ד הדר מימון:

 
 זאת החלטה פופוליסטית.  עו"ד יעלה מקליס:

 
  רוטמן, אכלת אותה. רוטמן, אכלת אותה. קהל:

 
  וסון.העיקר לא דופקים את נווה מונ קהל:

 
 )מדברים ביחד( 

 
 אין בעיה, בוא נבטל. לבטל את התב"ר לבניית גני ילדים ברח' צוקרמן.  עו"ד יעלה מקליס:

 
סליחה, יש פה הצעת החלטה. אפשר להקריא? לא, זה לא מכובד מה שאתם עושים. לא, אז  עו"ד הדר מימון:

 תקריאי את דברי ההסבר. 
 

  ... נגד, בעד? עו"ד יעלה מקליס:
 

 לא, תקריאי את דברי ההסבר. מה זה הדבר הזה?  עו"ד הדר מימון:
 

 הדר...  מר נתן בז'ה:
 

 חכה רגע. אוי. נתן, נו באמת.   עו"ד הדר מימון:
 

 מי בעד הצעת ההחלטה?    עו"ד יעלה מקליס:
 

 ... לפרוטוקול.  מר נתן בז'ה:
 

 משה, ורדי, קרן, יוסי, נתן, הדר, וקקון.  עו"ד יעלה מקליס:
 

  ואמנון. קהל:
 

 ואיפה אמנון? אמנון גם.  עו"ד יעלה מקליס:
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 הצבעה:
 

 משה לוי, ורדי בושרי, קרן לאופר ברנר, יוסי בן דוד, נתן בז'ה, הדר מימון, ערן קקון, אמנון סעד  8בעד: 
 
 

 אבל תקריאי את הצעת ההחלטה. תקריאי את זה.  עו"ד הדר מימון:
 

 ב"ר, ביטלנו את התב"ר. ביטלנו את הת עו"ד יעלה מקליס:
 

 לא... לבטל את התב"ר. תקראי מה כתוב.  עו"ד הדר מימון:
 

 טוב, אני סוגרת את הישיבה.  עו"ד יעלה מקליס:
 

 סליחה, זה לא מה שכתוב.  עו"ד הדר מימון:
 

 תצמיד את זה לפרוטוקול.  מר נתן בז'ה:
 

עדכון תב"ר. מה אתם  –שכתוב ב... כתוב  יעלה, מה את עושה? מה את עושה? זה לא מה עו"ד הדר מימון:
 עושים? את לא יכולה להקריא את זה? זו שורה אחת. 

 
 ...  עו"ד יעלה מקליס:

 
 מה זה לא... עו"ד הדר מימון:

 
 

 גני ילדים ברח' צוקרמן.  3ברוב קולות לבטל את התב"ר לבניית הוחלט  החלטה:
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