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 8/17מן המניין מס' שלא ישיבת מועצת עיר 
 באולם המליאה  17/5/21 שנישהתקיימה ביום 

 
 

 .18:47 בשעה נפתחה הישיבה
 
 

 משתתפים:
 ראש העיר  - עו"ד יעלה מקליס

 סגן ראש העיר -   אלי גרינמן 
 החבר מועצ -   דאמנון סע

 חבר מועצה -  הדר מימון עו"ד
 חבר מועצה -   משה לוי

 חבר מועצה -   שמואל רוטמן
 חבר מועצה -   גד מילר

 חבר מועצה -   ורדי בושרי
 חבר מועצה -   ערן קקון

 חבר מועצה -   בן ציון רזניק
 חבר מועצה -   יוסי בן דוד

 חבר מועצה -   נתן בז'ה
 חבר מועצה -   עוזי מאיר

 
  

 :חסרים
 חברת מועצה -  לאופר ברנרקרן 

 חבר מועצה -   יצחק פינקר
 

 :סגל
 הימנכ"ל העירי -   שירה דקל כץ

 גזבר העירייה -   גל לניאדו 
 מהנדסת העירייה -   שרון גלוטר

 יועמ"ש  - רוני חלמיש  עו"ד
 סגן מהנדסת העיר -   אדי שומכר
 מקיף יהוד מנהל תיכון -   חיים בדש
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 על סדר היום: 
 
 .העיר ראש ברד .1
  .ספר ובתי ילדים בגני 2017 קיץ שיפוצי ר"תב .2

  ח"מש 2 ר"התב סך
  הרשות קרנות: מימון מקורות

 בליווי ההנדסה אגף י"ע הוכנה בעיר החינוך במוסדות, 2017 הקיץ שיפוצי לביצוע תוכנית :הסבר דברי
 החלפה, חדשים מזגנים פתהוס  כוללות העבודות .השונים החינוך מוסדות מנהלי מול החינוך אגף

 שיפוץ לרבות נגרות עבודות, תאורה גופי והוספת החלפת, שירותים תאי שיפוץ,  אינסטלציה וחידוש
 וכן( וארז הדר, דולב) הרווחה במועדוניות עבודות השנה כוללים הקיץ שיפוצי .ילדים בגני מטבחים
 (.הלוי יהודה תחםממ במתפנים) והרווחה הפסיכולוגי השירות לשימוש כיתות התאמת

 . הדר פיני מר העבודות על המפקח המהנדסת סגן, שומכר אדי:  נוספים הסבר דברי
  .רחוב ותאורת חשמל ר"תב .3

  ח"מש  3.2 ר"התב סך
  הרשות קרנות:  מקורות

 ביצע, טיקטין אמיר המהנדס. רחוב ותאורת חשמל תשתיות את לחדש מבקשת העירייה: הסבר דברי
 ותקינות כשירות לצורך הנדרשות העבודות את הכולל בעיר רחוב ותאורת חשמל קרס יהיריהע עבור
 תאורה להגברת המלצות וכן( התאורה מרכזיות) אותו המזינה החשמל ותשתית הרחוב תאורת מערך

 (.ניכר באופן החשמל בהוצאות תחסוך) חסכונית" לד" לתאורת ומעבר נידרשים באזורים
 עבודות הכולל הבטיחותי הנושא את להסדיר' א בשלב ולבצע לצותההמ את ליישם מבקשת העירייה

 ישנים תאורה עמודי החלפת לרבות בטיחותית סכנה המהוות שנים עשרות בנות ישנות תשתיות תיקון
 .ישנות חשמל ומרכזיות נפילה סכנת בהם קיימת אשר ורקובים

, לריקבון חשש) מסוכנים תאורה עמודי 265 כ החלפת:  בטיחות ליקויי תיקון יכלול' א שלב ביצוע
 .נוספות מרכזיות 13 ל הארקות ביצוע. תאורה מרכזיות 8 החלפת (.וחלודה התפוררות

 הסביבה איכות אגף מנהל, מסר שגיא, המהנדסת סגן, שומכר אדי: נוספים הסבר דברי 
 .טיקטין אמיר מהנדס

 . 2017 כללי תשתיות פיתוח ר"תב הגדלת .4
  ח"מש 2.5 ההגדלה סך

  הרשות קרנות:  מקורות
 5 של כולל סך על שיעמוד כך נוספים ח"מש 2.5 ב זה ר"התב את להגדיל מבקשת העירייה:  הסבר דברי

 החורף כלקחי מתוכננים ניקוז פתרונות ביצוע לרבות תשתיות הסדרת לצורך נדרש ר"התב .ח"מש
 תשתיות וצוות ההנדסה גףא בניהול שהוכנה מטה לעבודת בהתאם מדרכות שיקום המשך וכן, האחרון

 .צפויים בלתי בטיחות במפגעי טיפול, חניות הסדרת, כבישים וריבוד קירצוף - יישובי מתנדבים
  העיר מהנדסת, גלוטר שרון:  נוספים הסבר דברי 

  .2017 נגישות ר"תב .5
  ח"אש 400 ר"התב סך

 הרשות קרנות: מימון מקורות
 צרכים בעלת אוכלוסייה כולל התושבים לכל שירות מתןב רבה חשיבות רואה העירייה :הסבר דברי

' דר באמצעות לנגישות האב תוכנית את העירייה משלימה אלו בימים .ציבור מוסדות ובהנגשת מיוחדים
' דר העירייה של הנגישות יועץ י"ע  שבוצע ראשוני תקציבי אומדן  פ"ע, הראשונה הפעימה .רמות אבי
 לדין בהתאם, העירוניים למבנים נגישות התאמות תבצע העירייה .ח"אש 400 -בכ מסתכמת רמות אבי
 .2021 לשנת עד תקופתיים דרך אבני י"ועפ

   רמות אבי' דר:  נוספים הסבר דברי 
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  .המקיף בתיכון והתאמות שיפוצים .6

  ח"אש 410: ר"התב סכום
  החינוך. מ הרשאת:  מימון מקורות

 והתאמות שיפוצים לביצוע הרשאה העיריה קיבלה החינוך למשרד שהוגשה לבקשה בהתאם: הסבר דברי
 העירייה מוסדות של הקיץ שיפוצי עבודת במסגרת תיכלל העבודה .₪ 410,248 הסך על המקיף בתיכון

  .בדש חיים מר,  התיכון מנהל עם שיקבע כפי הנדרשים הצרכים בתיאום וזאת
 (התיכון מנהל) בדש חיים מר ,המהנדסת סגן, שומכר אדי: נוספים הסבר דברי

 .שונות .7
הסמכת עובדי העירייה, מר נחום ליעד, מר לולבי רועי ומר הילמן גד, כפקחים לעניין אכיפת חוקי עזר  . 8

  עירוניים.
 מצ"ל אישור סיום בהצלחה של קורס פקחים עירוניים. * 
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 פרוטוקול
 

 
 .העיר ראש דבר - 1סעיף מס' 

 
 ,שלא מן המניין. אנחנו נתחיל בהספד. אתמול בבוקר נלקח מאיתנו רב העיר 78/1ישיבה  :עו"ד יעלה מקליס

 שלמה טובים. 
 

 בואו נקום.  :מר אלי גרינמן
 

 את לא צריכה רמקול, באמת, חלאס.  :עו"ד הדר מימון
 

ת מעניין שאתה אומר את זה. אין לי שום בעיה להוריד את הרמקול, שיהיה פה שקט. התחייבו :עו"ד יעלה מקליס
 להיות בשקט, אני אשמח לוותר על רמקול, בואו ננסה. אני קוראת מההספד שקראתי הבוקר על פטירתו של הרב. 

מזל, אליה, אליעזר, שרה, הנכדים, משפחת טובים, חגירה, רצאבי, ירון... קהל נכבד. אביהם של כל תושבי יהוד 
אבלה על מותו בטרם עת של רבה מזה כיובל מונוסון הלך מאיתנו הלילה באופן פתאומי. העיר יהוד מונוסון 

שנים, הרבה שלמה טובים. הרב טובים, רק בליל שבת היית בבית הכנסת כהרגלך, ובבוקר קיבלנו את הבשורה 
 המרה. 

במשך יובל שנים היית הרב הראשי של יהוד מונוסון, ורב בית הכנסת בית אל... אהוב על כולנו. התושבים 
על, ביתך היה פתוח לכל בכל שעה משעות היממה. תמיד נתת עצה טובה, תמיד אוזנך התייעצו איתך בכל צעד וש

היתה קשובה. מתן בסתר היה בראש מעיינך, עזרת לתושבים שלא היה ביכולתם להסיע את ילדיהם, דאגת לכל 
 התושבים באשר הם. לאלמנות, למשפחות מעוטות היכולת, לחילונים, לדתיים, ללא כל הבדל. 

לנו תורה מתוך חכמה ודעת, תמיד מתוך רצון לצדק, אחדות, ול... בין התושבים. חכמתך תחסר לנו הרבצת בכו
מאוד. נוח על משכבך בשלום, איש צדיק. מזל, אליה, אליעזר, שרה, משפחה יקרה. אובדנכם הגדול הוא אובדן 

לכת בדרכו למען עזרה של כל תושבי העיר, החלל שנוצר קשה, אישיותו המלכדת נצורה בלב כולנו, נמשיך ל
לזולת, קירוב לבבות, אחווה ודעת. זוהי צוואתו, ואני קוראת לכולם לנהוג על פיה. בעזרת אהבה, עזרה לזולת 

 ואחדות ננצח. 
שוחחתי עם הרבנית הבוקר, וקיבלתי אישורה לשאת את ההספד פה במועצה. היא ביקשה שאדגיש בפניכם את 

אהבת לרעך כמוך. וביקשה שאבקש מכולם להרבות אהבה, לשאוף חשיבות אהבת הזולת והמשפט הידוע ו
 לשיתוף פעולה, לעזוב את השנאה וההסתה, ולהתמקד בעשיית טוב איש לרעהו. 

הרשו לי לסיים בציטוט ממשלי "בלב נכון תנוח חכמה, ובקרב כסילים תיוודע". נוח על משכבך בשלום הרב 
 טובים, תהא נשמתך צרורה בצרור החיים. 

גם הלך מאיתנו מר לוי ויקטור, חבר וגזבר המועצה הדתית שנים רבות. בעבר הוא שימש כמזכיר בקופת  היום
חולים, בתקופה שבה היו עוד משלמים בבולים. בשנים האחרונות היה גבאי בבית הכנסת בית מאיר, ונפטר 

 בתאונת פגע וברח. תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.  97אתמול בגיל 
 

 כולם לשבת. 
 

 )מדברים ביחד( 
 

 שנולד לו נכד אתמול, מזל טוב.  ,מעגל החיים, אנחנו מברכים את משה לויבבמעבר חד  :עו"ד יעלה מקליס
 

 תגדל אותו לחופה, למצוות ולמעשים טובים. ולאהבת חינם.  :מר בן ציון רזניק
 

 אמן.  :עו"ד יעלה מקליס
 

 גם לשימי בונפיל נולדה בת.  :עו"ד הדר מימון
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 כן, נכון.  משה לוי:מר 
 

 מזל טוב גם לשימי. הוא עבד היום קשה.  :עו"ד יעלה מקליס
 

 
 .6לאור בקשת מנהל התיכון, אנחנו נתחיל בסעיף מספר 

 
 . המקיף בתיכון והתאמות יפוציםש - 6סעיף מס' 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
, מקורות מימון הרשאת ₪ 410,000כון מקיף יהוד. סכום התב"ר שיפוצים והתאמות בתי :עו"ד יעלה מקליס

 שיפוצים לביצוע הרשאה העיריה קיבלה החינוך למשרד שהוגשה לבקשה בהתאםדברי הסבר: משרד החינוך. 
 העירייה מוסדות של הקיץ שיפוצי תועבוד במסגרת תיכלל העבודה .₪ 410,248 סך על המקיף בתיכון והתאמות

נמצא איתנו חיים בדש, אם מישהו  .בדש חיים מר, התיכון מנהל עם שיקבע כפי הנדרשים כיםהצר בתיאום וזאת
 ?רוצה לשאול שאלות, זה הזמן. אתה רוצה לתת הסבר קצר

 
ראש העיר. ו התקציב התקבל לאחר עבודה שעשינו של סקר צרכים, בעזרה של שימי בונפיל :מר חיים בדש

 לשיפוצי קיץ. בטיחות קודם כל ואחר כך טיח.  ₪ 410,000קיבלנו כסף ממשרד החינוך הרשאה 
 

לא, אנחנו רוצים לדעת בדיוק באיזה... אנחנו מאשרים פה כספי ציבור, אז אנחנו נשמח לדעת פירוט  מר משה לוי:
 מלא על מה. 

 
 בראש ובראשונה... ייקבעו על ידי מהנדס הבטיחות של בית הספר, במסגרת עבודות ה... בית :מר חיים בדש

שנה. יש חלקים רבים שבהם  60הספר. תיקוני טיח בבית הספר, כפי שכולכם מכירים, בית הספר ותיק מאוד, מעל 
... אנחנו נשקיע ב... זה תב"ר שמתבסס על הרשאה יישאר נחשפו קורות הברזל ואנחנו צריכים לתקן את זה. אם

 של משרד החינוך. 
 

 הוא לא משרד החינוך.  :עו"ד יעלה מקליס
 

 משרד החינוך מאשר כל שקל שאני מוציא.   ... :חיים בדשמר 
 

 טוב, אם אין לאף אחד שאלות, אנחנו מעלים את זה להצבעה.  :עו"ד יעלה מקליס
 

 לי יש שאלה. ההרשאה הזאת...? מה זה בדיוק?  :עו"ד הדר מימון
 

 לא, זו הרשאה חדשה.  :עו"ד יעלה מקליס
 

 לא שמעתי.  :מר חיים בדש
 

 צירפתם הרשאה שפג תוקפה.  :מימוןעו"ד הדר 
 

 לא, לא. לא פג תוקפה.  :מר חיים בדש
 

 . וההרשאה היא לתוקף של חצי שנה. 1.8.16-כתוב ה :עו"ד הדר מימון
 

 הרשאות תקפות הרבה יותר מזה.  :מר חיים בדש
 

 זה מה שכתוב פה.  :עו"ד הדר מימון
 

 בוא נעשה בכפוף.  :מר נתן בז'ה
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 בכפוף למה?  :עו"ד הדר מימון
 

 בכפוף להרשאה בתוקף. :מר נתן בז'ה
 

חודשים לא יתקבלו במשרדנו  6חודשים בלבד. אם תוך  6-תוקף ההתחייבות ל)מקריא(  :עו"ד הדר מימון
המסמכים והדיווחים הנדרשים על פי הנוהל המצורף בזה, תתבטל התחייבות זו מאליה, ללא כל הודעה נוספת. זה 

 . 1.7.16-ניתן ב
 

ינוך אז יטופל. אם אנחנו לא נאשר, בסדר, אנחנו יכולים לאשר, ואם תהיה בעיה מול משרד הח :בן ציון רזניקמר 
 זה לא יתקדם. אז קודם כל אנחנו נאשר, ואם תהיה בעיה מול משרד החינוך, זה יטופל. 

 
 כן, אבל יש שאלה אחרת. כמעט שנה אחרי הזמן שהיה צריך להגיע.  :מר אמנון סעד

 
 השאלה אם זה בוצע או לא בוצע. למה זה צריך להגיע...?  :הדר מימוןעו"ד 

 
  -הנה, אומר לך מנהל התיכון :מר בן ציון רזניק

 
אז אני אסביר לך בצורה מאוד פשוטה, ההרשאה משרד החינוך במהלך הקיץ. לבית הספר  :מר חיים בדש

 ולעירייה היא מגיעה בדרך כלל כמה חודשים לאחר מכן. 
 

 . 1.8.16-לא, ה'נתקבל' אצל לשכת ראש העיר זה ה :ר מימוןעו"ד הד
 

ים את שנת , אתה לא יכול לצאת לביצוע של עבודה שכבר אנחנו מתחיל1.8.16-אוקיי, ב :מר חיים בדש
 הלימודים. 

 
 יכולתם לעשות את זה.  :מר אמנון סעד

 
חנו נעשה את החלק שלנו, ואחרים יעשו את רוצים לקדם את זה, נכון? בוא אנ ,הדר ,אנחנו הרי :מר בן ציון רזניק

 החלק שלהם. 
 

 אז רגע, בוא נעשה את זה מותנה.  מר משה לוי:
 

 אנחנו נמליץ לאשר כפוף להתחייבות בתוקף.  :מר יוסי בן דוד
 

 בסדר. מי בעד? פה אחד?  :עו"ד יעלה מקליס
 

 בכפוף לתוקף, כן?  :מר נתן בז'ה
 

 : פה אחד.הצבעה
 

 כן.  :עו"ד יעלה מקליס
 

 בכפוף לתוקף.  :עו"ד יעלה מקליס
 
 
 



 8/17מועצה מן המניין   פרוטוקול
 21/5/17 מיום

 

 68 מתוך 8 עמוד
 

  

 
 
 

 טוב, תודה רבה. חיים, משוחרר.  :עו"ד יעלה מקליס
 

  אש"ח. 410תב"ר שיפוצים והתאמות בתיכון המקיף על סך  פה אחד,  מועצת העיר מאשרת: החלטה
 . קור מימון: הרשאת מ. החינוךמ              
 .בתוקףד החינוך משרבכפוף להתחייבות *               

 
 
 

 . ספר ובתי ילדים בגני 2017 קיץ שיפוצי ר"תב - 2סעיף מס' 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
, ₪מיליון  2, גני ילדים ובתי ספר. סך התב"ר 2017אנחנו בתב"ר שיפוצי קיץ  - 2סעיף  :עו"ד יעלה מקליס

 י"ע הוכנה בעיר החינוך במוסדות, 2017 הקיץ שיפוצי לביצוע תוכנית: קרנות הרשות. דברי הסבר ,מקורות מימון
, חדשים מזגנים הוספת  כוללות העבודות .השונים החינוך מוסדות מנהלי מול החינוך אגף בליווי ההנדסה אגף

 שיפוץ לרבות נגרות עבודות, תאורה גופי והוספת החלפת, שירותים תאי שיפוץ, אינסטלציה וחידוש החלפה
 התאמת וכן( וארז הדר, דולב) הרווחה במועדוניות עבודות השנה כוללים הקיץ שיפוצי .ילדים בגני בחיםמט

 דברי הסבר נוספים, כן.  (.הלוי יהודה ממתחם תפניםהמ) והרווחה הפסיכולוגי השירות לשימוש כיתות
 

 אני רוצה להתייחס באופן כללי.  מר משה לוי:
 

יע הצעה, בסדר? היה פה צוות מקצועי שעשה עבודה מאוד רצינית. אני מציעה, אני רוצה להצ :גב' שירה דקל כץ
   -רוצה ככה להציע שתתנו לנו לסיים להציג, ואז נרכז את כל

 
 ימים מראש תציגי.  10לא, לא. זה כספי,  מר משה לוי:

 
 )מדברים ביחד( 

 
 למה כן?  :מר נתן בז'ה

 
 למה לא?  :עו"ד יעלה מקליס

 
 יש סדר בישיבת מועצת עיר.  מר עוזי מאיר:

 
 עוזי, תירגע, אל תלמד אותי.  :מר נתן בז'ה

 
 סנגור של מי אתה? יש מנכ"לית, שהיא תדבר. מי צריך ממך חוות דעת? המנכ"לית תמשיך לדבר.  :מר אמנון סעד

 
 תפסיקו...  מר עוזי מאיר:

 
שמעת? לא מעוניינים לשמוע אותך. יש  אתה אל תתערב. אתה מתערב... לא רוצים לשמוע אותך. :מר אמנון סעד

 פה מנהלת מקצועית, שהיא תדבר. אתה לא סנגור שלה. 
 

 סליחה רגע.  מר עוזי מאיר:
 

 אל תגיד לי סליחה, לא מעוניינים לשמוע אותך.  :מר אמנון סעד
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 אני גם לא רוצה לשמוע אותך.  מר עוזי מאיר:
 

 אני לא מדבר איתך.  :מר אמנון סעד
 

 אני רוצה לראות את כל ה... קודם כל.  איר:מר עוזי מ
 

 )מדברים ביחד( 
 

 תתבייש, אני רוצה לשמוע...  מר עוזי מאיר:
 

 עוזי, עוזי, עוזי. אל תגיד לי 'תתבייש'...  :מר נתן בז'ה
 

אתה רוצה להשתיק. לא, תתבייש, כן. אתה לא תשתיק אף אחד. אני... אני אשמע את ההסבר, אחר  מר עוזי מאיר:
 אני...  כך
 

 ימים.  10ימים לפני.  10אני רוצה  :מר נתן בז'ה
 

 )מדברים ביחד( 
 

 ... את אומרת ג'קלין אולי.  מר עוזי מאיר:
 

 אתה תתמודד...  :ג'קלין
 

 כן, אוקיי ... את הקולות שלך. לאמנון, לבושרי... יש לך הרבה קולות.  מר עוזי מאיר:
 

 , תירגע. 200א תביא לי קולות, אני בפלוס עוזי, אני לא צריך שהי :מר ורדי בושרי
 

 תנו למנכ"לית להציג את זה.  :מר בן ציון רזניק
 

 )מדברים ביחד( 
 

 תעמדו בסיכון, המנכ"לית תציג את הסעיף ואת התב"ר.  :עו"ד יעלה מקליס
 

 זה לא מופיע בסדר היום. זה מופיע בסדר היום.  :מר אמנון סעד
 

 יע? זה שיפוצי קיץ. מה לא מופיע? מה לא מופ :מר בן ציון רזניק
 

 מי שלא רוצה לשמוע, מוזמן לצאת. אבל המנכ"לית תציג את התב"ר.  :עו"ד יעלה מקליס
 

 יש לי הצעה. יש פה דברי הסבר בעצם לכל הסעיפים.  :מר אמנון סעד
 

 )מדברים ביחד( 
 

לשמוע על ההשקעה בגני ילדים ובתי מי שלא רוצה חברים, זו השקעה בבתי ספר וגני ילדים.  :עו"ד יעלה מקליס
 ספר, מוזמן לצאת. 

 
 את הצבעת נגד...  :מר נתן בז'ה
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 נתן, אם קשה לך, אתה מוזמן לצאת.  :עו"ד יעלה מקליס
 

 , בית ספר הרצל... את רוצה ל... מוסר. ₪ 800,000את הצבעת נגד,  :מר נתן בז'ה
 

 הציג. בסדר, נתן, אבל לא הפרענו לכם ל: מר בן ציון רזניק
 

 אתה לא חייב לשמוע.  :עו"ד יעלה מקליס
 

ימים לפני הזמן. מה לא  10נתן, גם כשהצבענו נגד, נתנו לכם להציג את הנושאים. זה נשלח   :מר בן ציון רזניק
נשלח? לא צריך לשלוח את כל המצגת. הדר, אתה רוצה לעשות מהישיבה שוק? תהיה בריא, תעשה מהישיבה 

 כלים עלינו. תעשה שוק מהישיבה. שוק. יש תושבים שמסת
 

אנחנו רוצים להראות לכם את מה שנעשה, קודם כל מה היה התהליך. מנהלות בתי הספר  :גב' שירה דקל כץ
התבקשו להעביר את רשימת הצרכים והבקשות שלהם לאגף החינוך. אגף החינוך ערך מיון ראשוני מתוך הבקשות 

הול העצמי, ואיזה בקשות אמורות להיות מתוקצבות מגופים בעירייה. האלה, איזה בקשות צריכות... במסגרת הני
מקדים בכל אחד מבתי הספר, כדי לראות בעיניים את כל מה שהמנהלות העידו זה היה ה... הראשון. בוצע סיור 

שצריך לתקן ולשפץ. בנוסף לזה, במקביל בוצע סקר בטיחות בכל גני הילדים ובתי הספר בעיר, מאחר וכמו שאתם 
 2יודעים, שיפוצי הקיץ, אחד מהנושאים בראש סדר העדיפויות זה הנושא של בטיחות. לאחר שסיימנו את 

התהליכים האלה, ישב צוות מקצועי מההנדסה, יחד עם החינוך, יחד עם מנהל הפרויקט שהוא הגורם המקצועי 
... בוצע אומדן כמו שאתם שגם סייר וראה את הכל בשטח וביצע תעדוף של כל העבודות. אחרי התעדוף, כמובן

יודעים, הצרכים בבתי הספר הם הרבה יותר גדולים. זו מציאות לא קלה, זו החלטה מאוד קשה לקבל את הצרכים 
של בתי הספר, להגיע לשטח, לראות ולהבין שיש מגבלות, והמגבלות הן בדרך כלל מגבלות של תקציב. אז... 

. כאן אתם יכולים לראות, 16%זה לטובת בטיחות, וגני ילדים  מתוכו 15%מהתקציב,  62%מתפלג, בתי הספר זה 
 מה שביקשנו לראות בצורה מאוד מפורטת. 

 
 ימים מראש.  10ביקשנו לקבל את זה  :מר נתן בז'ה

 
 שנייה נתן, שנייה.  :גב' שירה דקל כץ

 
  ת רוצה שנקרא את כל זה בשנייה? נו באמת. את צוחקת עליי?א :מר נתן בז'ה

 
 קודם כל בעבר עד היום לא הוגש פירוט כזה, בסדר?  :דקל כץ גב' שירה

 
 סליחה, זה החוק. עד כאן.  מר משה לוי:

 
שנים פה במועצה, בחיים לא היתה רזולוציה  8משה, החוק לא מחייב רזולוציה כזאת. ואני  :מר בן ציון רזניק

 כזאת. אז בוא. 
 

  ולא ביקשת. אתה מעולם לא ביקשת. :עו"ד יעלה מקליס
 

 ואתה בקדנציה הקודמת לא אמרת פעם אחת שצריך רזולוציה כזאת.  :מר בן ציון רזניק
 

 ... שלכם, הייתם...  :מר נתן בז'ה
 

 תתנו למנכ"לית לסיים ותגידו מה שאתם רוצים.   :מר בן ציון רזניק
 

 ... מופיעים כאן כל בתי הספר, גני הילדים...  :גב' שירה דקל כץ
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 ש כלכלת בחירות. זה ממ מר משה לוי:
 

שיפוץ גן תמר לטובת... הנושא של... שצריך לקחת בחשבון כל פרויקט ו... ופיקוח. אני אגיד  :גב' שירה דקל כץ
 שנמצא פה גם... ואדי סגן מהנדסת העיר, שאחראי לכל הנושא הזה. 

 
הפרטים, נדון ואז אחר כך כל זה להגיש לנו מסודר, אנחנו נבוא לוועדת כספים, נדון, נדע את כל  מר משה לוי:

 נחליט. 
 

 תן לה לסיים, תגיד מה שאתה רוצה.  :גב' שירה דקל כץ
 

 אנחנו לא נקבל ככה דברים.  מר משה לוי:
 

אל תקבל, תצביע נגד. אבל תן לה לדבר. תיכף זה יעלה ותצביע נגד. בואו ננהל דיון נורמאלי, יש  :מר בן ציון רזניק
 שלו, תצביעו איך שאתם חושבים. , כל אחד ידבר בתורתושביםפה 

 
 )מדברים ביחד( 

 
 אני ברשותכם רוצה לסגן מהנדסת העיר להתייחס מקצועית.  :גב' שירה דקל כץ

 
 אל תשאלו שאלות. כשזה יגיע לוועדת כספים, תשאלו אותי.  מר משה לוי:

 
נתבעים גם לגבי התהליך, אנחנו רוצים שתשמעו את סגן מהנדסת העיר, בסדר? והתייחסות ה :גב' שירה דקל כץ

 וגם תוכלו לשאול שאלות מקצועיות. 
 

 לא, אנחנו לא רוצים לשאול שאלות. אנחנו נשאל, אנחנו נזמין אותם לוועדת כספים שידברו.  מר משה לוי:
 

 אתה לא חייב, משה, רק אם אתה רוצה. אתה לא חייב לשאול, רק אם אתה רוצה.   :מר בן ציון רזניק
 

 אתה לא תפריע.  :יסעו"ד יעלה מקל
 

 סליחה, אל תפריע לי.  מר משה לוי:
 

 אל תפריע לנו.  :עו"ד יעלה מקליס
 

 )מדברים ביחד( 
 

 *** צעקות ***
 

 אולי בהנהלה קיבלתם הסברים, אנחנו לא קיבלנו. אנחנו צריכים את זה לקבל מראש.  מר משה לוי:
 

 )מדברים ביחד( 
 

 טעיתי. מעניין מה אתה. טעיתי,  מר משה לוי:
 

משה, יש מצב שתיתן לנו לשמוע אותו או אתה לא מסכים? אם אני הייתי יו"ר האסיפה, הייתי  :מר בן ציון רזניק
 מוציא אותך. 

 
 )מדברים ביחד( 
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. אנחנו התחלנו את התהליך מה שנקרא לפני ערב פסח בעבודת 1.9.17אנחנו... שיפוצי קיץ...  :מר אדי שומכר

רות... הן גם שיתפו פעולה... את הגננות, קיבלנו את הרשימה שלהם, מה שנקרא... מה קמטה... כל המנהלות הי
הם היו רוצים לעשות... ברמת השיפוץ, והכל לרווחת הילדים שלנו, זו המטרה. עכשיו אתם צריכים לדעת, 

חשמל, וכל ל כבאות אש, לפי מה שנקרא עשינו תעדוף, יש לנו במקביל סקרי בטיחות לפי תקנים ששאנחנו גם 
ד בסטנדרט מסוים, אנחנו צריכים לעמוד פעם, לאור זה שהמבנים שלנו הם מבנים ישנים, אנחנו צריכים לעמו

. בואו נלך אחורה, ואני לא אפרט ברמה 15.8בסטנדרט מסוים, אנחנו צריכים להכשיר אותם בלוחות זמנים של 
הייתי צריך לקבל מכם משאבים עירוניים, תקציב,  הטכנית והאחריות שאני צריך להיכנס אליה. זה אומר שאני כבר

 כדי להיערך לעבודות עצמן. 
 

 ממי?  :מר נתן בז'ה
 

 מכולם, מכולם.  :מר אדי שומכר
 

 מאיתנו?  :מר נתן בז'ה
 

 מכולם, חבר'ה.  :מר אדי שומכר
 

 תחשוב לבד.  מה שהוא מתכוון להגיד, זה כבר היה צריך לקרות מזמן, והוא באיחור. למה? :מר אמנון סעד
 

 אמנון, תן לי לסיים, בבקשה.  :מר אדי שומכר
 

 אני אתן לך לסיים.  :מר אמנון סעד
 

אני... את הלוח גאנט שאנחנו באופן מקצועי היום התאמנו בהתאם למציאות. אנחנו יודעים כל  :מר אדי שומכר
-דעת שלכולנו יש יעד משותף וזה המוסד חינוכי איך לבוא אליו, בתיאום עם המנהלות, בתיאום... אתם צריכים ל

יש לנו המון כברת דרך. בנוסף יש גם קייטנות קיץ כאלה בתוך מוסדות החינוך. תוך כדי צריך  15.8-. עד ה15.8
 תיפתח כסדרה.  1.9-לשלב עבודות בתיאום עם כולם, ולשביעות רצון, כדי ששנת הלימודים ב

 )מדברים ביחד( 
 

אני מתחיל עבודה. בסדר? אני צריך את עזרתכם, אני  21.6-לי נתיב קריטי. בלי מקצועית יש  :מר אדי שומכר
 מבקש אותה. זה הכל, זו עבודה חיונית וקריטית מבחינת אגף הנדסה. 

 
 תתחיל עבודות... בוא נתקדם בדיון... במקום כל החארטות האלה.  21.6-עד ה :עו"ד הדר מימון

 
 זה חארטה?  למה, מה שהמהנדס אומר :מר בן ציון רזניק

 
ניהול ופיקוח. אז אל  %2.74לא... ואני לא יודע לאן לייחס את זה. אני גם לא יודע איך לייחס  :עו"ד הדר מימון

 תמכרו לי את השטויות האלה, באמת, זה נראה כאילו שמייצרים פה מספרים. 
 

 ל מיני שטויות? תצביע נגד. אתה רוצה להצביע נגד, תצביע נגד. למה אתה מתחבא מאחורי כ :מר בן ציון רזניק
 

 יש למישהו שאלות לצוות המקצועי?  :עו"ד יעלה מקליס
 

 אני רוצה להגיד כמה דברים.  מר משה לוי:
, ומאותה ₪ 800,000הוגשו שיפוצי קיץ על חשבון קרנות הרשות  2013-ב  קודם כל, אני מעיר את תשומת לבכם.

זה הוגש לנו, ראשת העיר אז באופוזיציה התנגדה כתוצאה מזה סיבה שאנחנו היום מתנגדים לאשר את זה, כפי ש
 שהיא לא קיבלה את הפירוט, כמו שאנחנו גם לא קיבלנו עכשיו. 
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 זה לא אותו דבר, אני ביקשתי... לא, לא, לא.  :עו"ד יעלה מקליס

 
 מה לא, לא, לא? תני לו לדבר.  :מר ורדי בושרי

 
לא נתתם. אתם מעלים את הטענה הזאת עכשיו... בוא תמשיך, תסיים. ... את הפירוט, ואתם  :עו"ד יעלה מקליס

 משה לוי... שלי, והוא לא... מה ש... 
 

 אני אמשיך, אני אמשיך.  מר משה לוי:
 

בוא משה, תדייק. ... אני תמיד שלחתי לך בקשות לקבל מידע, ואתה לא התייחסת, כולל  :עו"ד יעלה מקליס
 בקשות שאמנון היה חתום עליהן. 

 
 אז הנה, עכשיו אנחנו מגישים. : מר משה לוי

 
 ... זכותכם, זכותכם. זהו, תצביעו נגד.  :עו"ד יעלה מקליס

 
 ... מלא, ... ראשת עיר, אין מינהל תקין...  :מר נתן בז'ה

 
   ... לענות להם בתורך, אל... ותעני להם בזמן...  מר עוזי מאיר:

 
 ם מראש. ימי 10... וקיבלנו את זה  :מר נתן בז'ה

 
 אתה נוכל, שקרן.  :מר אמנון סעד

 
 תפסיק.  מר עוזי מאיר:

 
 כן, כן, אתה.  :מר אמנון סעד

 
 ... לך הביתה.  מר עוזי מאיר:

 
 מיד הפכת להיות שליח שלה.  :מר אמנון סעד

 
 אני שליח שלה...  מר עוזי מאיר:

 
 הרסת את עיר הרסת.  :מר אמנון סעד

 
 ... אתה... לך ל מר עוזי מאיר:

 
 כן, כן.  :מר אמנון סעד

 
 יש למישהו שאלות?  :עו"ד יעלה מקליס

 
 אני לא יכול לדבר, התשתם אותי.  מר משה לוי:

 
 לא מתאים לך, עוזי.  :מר ורדי בושרי

 
 הצבעת בעד ה... איתי אתה מתחיל? אתה מתחלק איתו.  מר עוזי מאיר:
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 ן לו... אני לא רק מתחלק איתו, אני גם נות :מר אמנון סעד
 

 שנה? לך הביתה.  20מי אתה בכלל? מה עשית  מר עוזי מאיר:
 

 ... תרתי משמע. גילינו את הפרצוף האמיתי שלך. יועץ הסתרים שלה. חסר בושה.  :מר אמנון סעד
 

מה אכפת לך? ... תתבייש לך. מקבל משכורת ומחרבן על העירייה. אני מבקש רק רגע, גב' ראש  מר עוזי מאיר:
מו שאני ביקשתי שהם ייתנו לנו לשמוע ולראות את המצגת, אני מבקש, אל תיכנסי לדברים שלהם. תרשמי העיר, כ

להיות כמו איזה מונולוג... זה ככה אני למדתי. תרשמי לך מה שהם אומרים, תתייחסי כמו שצריך, כי זה מתחיל 
 ותתייחסי לזה אחר כך. 

 
 לפרוטוקול ונסגור עניין? תם רוצים שאני אכניס את זה ישר א מר משה לוי:

 
 למה מה עשה בחיים שלו?  מר עוזי מאיר:

 
 יש למישהו שאלות לצוות המקצועי?  :עו"ד יעלה מקליס

 
 דקות שלי. 10-כל עוד לא סיימתי, אז בבקשה, לתת לי את ה מר משה לוי:

 
 תמשיך אחר כך? דקות שלך. משה, אתה מוכן לוותר לנתן ואתה  10-אני אתן לך את ה :עו"ד יעלה מקליס

 
   -שח 2,650,000אישרנו  2015-אוקיי. ב מר משה לוי:

 
 אישרתי?  :מר גד מילר

 
 אישרנו. אישרנו. תקשיב טוב למילים.  מר משה לוי:

 
 אם מפריעים...  :עו"ד הדר מימון

 
 אבל להם מותר להפריע?  :מר נתן בז'ה

 
ואמרנו בגלל שיש הרבה דברים לתקן, אז בואו  ₪ 000,2,650אישרנו  2015-אה, לו מותר? אוקיי. ב מר משה לוי:

, שזה גם ₪ 1,800,000, אישרנו 2016-ניתן פעם אחת פוש גדול, ובשנים הבאות ניתן פחות. זה חזר על עצמו ב
סכום מקרנות הרשות. אנחנו כל הזמן משקיעים והבניינים נראים יותר גרוע משנה לשנה. מה שזה אומר, אנחנו 

 בניינים שאין להם תקומה. ולהמשיך להשקיע בסכומים כאלה גדולים, נראה לי שזה... משקיעים כספים ב
 

 אז לא להשקיע?  :מר גד מילר
 

 רגע.  מר משה לוי:
 

 רגע, גדי, תעזוב. זה הכל בסדר.  :עו"ד יעלה מקליס
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נו ישיבה של ועדת אני רוצה להתייחס באופן כללי לכל הסיפור הזה. ביום שלישי האחרון קיימ מר משה לוי:

כספים, בה המלצנו לחברי מועצת העיר לדחות את ההצבעה על התב"רים בישיבה זו. פה אני מצטט מישיבת 
הוועדה. "לאור העובדה שלא צירפו תמחור, פירוט מלא של הסכומים המבוקשים,  אנו מבקשים ממועצת העיר 

לא של ייעוד הכספים, עלויות השוואתיות, שתדחה את אישורם,  עד אשר יגישו לחברי מועצת העיר פירוט מ
ימים  10תמחור של הפעולות להם נועדו הכספים, פירוט הקבלנים המיועדים לבצעם... זה מפורט. וכל זאת כמובן 

מראש כמתחייב בנושאים כספיים, על מנת שנוכל לדון בהם בוועדת כספים ולתת המלצותינו לחברי המועצה 
 בטרם אישורם". 

 
 האם זה נעשה כשאנחנו...?  :מר גד מילר

 
 גדי, גדי.  :עו"ד יעלה מקליס

 
 זה נוהל אישור נושאים כספיים.   מר משה לוי:

 
 גדי, זה לא יפה מה שאתה עושה. אתה קוטע וזה לא מכובד.  :עו"ד הדר מימון

 
כספיות זה נוהל אישור נושאים כספיים כמתחייב מנבחרי ציבור, המאשרים לעירייה הוצאות " מר משה לוי:

מכספי הציבור. אנחנו מתכוונים לפירוט ברזולוציה נרחבת, כמו למשל שיפוצי קיץ, מה מתכוונים לבצע בכל אחד 
מבתי הספר, פירוט עלות כל פעולה ו/או רכישה, לו"ז לביצוע של הקבלן הנבחר, ואופן בחירתו. אנו אמורים על 

ת ונאשר. אני מסב את תשומת לבכם לכך שהיתרות כספי ציבור, וזו חובתנו לבדוק, בטרם נקבל החלטה מושכל
. רצוי שנתרכז בניצולם בטרם מאשרים עוד ועוד תב"רים, ₪מיליון  52בתב"רים שאישרנו ושלא נוצלו, עומד על 

ולחילופין אפשר לבטלם. אני חייב לציין שזו הייתה גם דרישתה של ראשת העיר לאורך כל הקדנציה הקודמת. 
ההחלטה האומרת 'מועצת העיר דוחה את הדיון על התב"רים למועד אחר, וזאת לאחר מציע להצביע על הצעת 

שחברי מועצת העיר יקבלו פירוט מלא של ההשקעות המבוקשות לפי נושאי ההשקעה, גובה ההשקעה בהם, 
 ימים 10תמחור הסכומים,  פירוט המבצעים, הסבר על נחיצותם על פני השקעה בתחומים אחרים, וכמובן כל זאת 

לפני מועד הישיבה, על מנת שתספיק ללמוד את הנושאים לאחר דיון בוועדת כספים, כדי לקבל החלטות 
 מושכלות. תודה. 

 
 כן, נתן.  :עו"ד יעלה מקליס

 
מדברים פה על המצפון שלנו. זה צריך להיגמר לטובת הילדים, לטובת הילדים, לטובת הילדים.  :מר נתן בז'ה

לא רק פה, בהרבה מקומות, לטובת הילדים של יהוד. אני מבקש מאף אחד, שלא  חברים, אני פה מספיק שנים,
ינסה לשחק לי על המצפון של לטובת ילדים, כשהעסק נראה לא טוב. ולכן, דברו אליי במספרים, איפה אתם 

די רוצים להשקיע, מה לעשות, ואל תדברו איתי על המצפון. המצפון שלי כבר... נגמר. אני כרגע באתי לכאן כ
 לעשות קצת סדר בבלגן שטוענים שיש. ויש, אין מה לעשות. ומה זה הבלגן?

 
 סוף סוף.  :מר שמואל רוטמן

 
... בשנה הראשונה קיבלנו חומר של חננאל, והצבענו כולם פה אחד בעד, כי  סוף סוף, מה לעשות? :מר נתן בז'ה

דע על הלוואות שאנחנו צריכים לקחת. מחזור ראינו על מה הולך הכסף. עכשיו אנחנו יודעים שהמצב קשה.. אני יו
הלוואות. זאת אומרת, אני צריך להכניס יד להכניס את העירייה לגירעון שהתושבים גירעון שהתושבים לא 
יודעים. התושבים לא מודעים שכל הכסף הזה שם זה בהלוואות. אין לנו אותם. כמה שלקחנו לתאורה הזו שעשו 

שנמצאים בקופה  ₪מיליון  50יש  -חבר'ה, מישהו צריך לקחת אחריות ולהגיד  עם ההצללות, זה גם בהלוואות.
שהיא צבועה כרגע ולא עושים איתה כלום, בואו אולי משם נוכל להוציא כסף, נדע על מה הולך, כמו שהצבענו 

 , גם אני הצבעתי בעד. כל השנים
 

 כן, הוא עושה סלט מהכל בכוונה. :עו"ד יעלה מקליס
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ולפחות לא אני הצבעתי נגד. ואני מכיר כן כאלה שהצביעו נגד לשיפוץ של בתי ספר, לשיפוץ של  :מר נתן בז'ה
גני ילדים, זה כל השיפוצים. כולל המבנה המפואר שאנחנו משתמשים בו... גם לזה הצבעתם נגד, איפה היה 

אתם מדברים? אז לי המצפון שלהם אז. כל המגרשים שהיום משחקים בכדורסל, כדורגל, הצביעו נגד. על מה 
רוצים לתת מוסר? אני חושב שאני הצבעתי בעד יותר בחיים שלי מכל האנשים שישבו לידה בשנים האלה. אבל 
יש גבול. אי אפשר לתת לעירייה הזו להידרדר ברמות שאנחנו נמצאים. וזהו. וכלכלת הבחירות שאתם מדברים, 

סף'. מה, שילחצו עלינו? הגיעו לפה הנהלת בתי ספר, כדי הרי מי שם... 'תבואו, תראו, אנחנו הולכים להעביר כ
טוב כולם ויודעים שכל מה שאני -שיהיה לנו קשה להסתכל עליהם בפנים? המזל שלי שהם מכירים אותי טוב

עושה זה לטובת העיר. לא תצליחי להשפיע עליהם לרגע שאם נתן יצביע נגד זה נגדם. ההיפך, אולי זה בעדם, 
 תודה רבה. 

 
 כספים צבועים, שכבר בוזבזו.  ₪מיליון  50אתה כנראה לא מבין את הבנת הנקרא. יש  :וסי בן דודמר י

 
 הם בוזבזו או שהם נמצאים בקופה?  :עו"ד יעלה מקליס

 
 ... 50-הגזבר יאמר לי בבקשה, כמה נשאר ביתרות קרנות הרשות, אחרי ה :מר יוסי בן דוד

 
 הכספים... יש המון כסף...תקרא מה קורה בוועדת  :מר שמואל רוטמן

 
 יוסי, לא קיבלת את זכות הדיבור. זכות הדיבור עכשיו לגדי.  :עו"ד יעלה מקליס

 
 אבל רק רקע, אולי הוא יענה לי.  :מר יוסי בן דוד

 
סליחה, אבל אתה כבר סתרת את עצמך. אמרת שיש כסף בקופה, אמרת השתמשו. זה דבר  :עו"ד יעלה מקליס

 סותר. 
 

 אבל זה כספים צבועים.  :דוד מר יוסי בן
 

 תעזוב, עכשיו זכות הדיבור של גדי.  :עו"ד יעלה מקליס
 

 דעת מה זה כסף צבוע? זה כסף כבר שסומן. ואת י :מר יוסי בן דוד
 

 אני מבקשת לא להפריע לגדי.  :עו"ד יעלה מקליס
 

 ... טקס, נכון? אדון שמוליק.  :מר נתן בז'ה
 

 ין. אני לא מזמ :מר שמואל רוטמן
 

 אז בבקשה, תשים לב. תסתמו לו את הפה פעם אחת ושלא יפגע בי.  :מר נתן בז'ה
 

 איזה טקס, במונוסון?  מר משה לוי:
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למען הסדר הטוב, כל הרשימה הזאת הגיעה מבתי הספר. הורידו קודם כל את מחד, קודם כל,  :מר גד מילר
ועדי ההורים וחלק לא, ועשו בשיתוף פעולה, וביקשו את הרשימות, את הבקשות לבתי הספר, למנהלות, חלק מו

הרשימות מבתי הספר מה בתי הספר רוצים לשפץ. כששמו בראש ובראשונה את הנושא של הבטיחות, ואחרי זה 
את הדברים היותר חשובים ופחות חשובים, כמו הצללה, כמו צבע, כמו דברים אחרים שכולם מכירים. אז קודם 

צריך לשים, זה לא העירייה, זה בתי הספר. אני יכול להגיד לכם, שגם בגלל שהבקשות היו כל, מי שבחר את מה ש
רבות יותר, ובגלל שאין מספיק תקציב, אז הסתפקו בהרבה פחות ממה שצריך. אני יודע, תקופת הבחירות 

. היום כולם 5 מועמדים לראשות העיר בעוד שנה וחצי, רק 5ואני גם מבין שסביב השולחן הזה אולי יש  9מגיעה,
מאוחדים, אבל עוד מעט יתפצל. אני חושב שצריך לעשות את מה שטוב לילדים, ולא מה שטוב לפוליטיקה. 

  -וכרגע, מבחינת הזמן, נחוץ שנשחרר את הכל. ואני רוצה להגיד לך משה לוי
 

 ספים. תעבירו לנו את החומר, אנחנו נשב ואנחנו נדון ונביא. תעבירו לנו לוועדת כ מר משה לוי:
 

 משה, אתה ביקשת שלא יפריעו לך, אל תפריע.  :עו"ד יעלה מקליס
 

 סליחה, הוא פנה אליי.  מר משה לוי:
 

 אז מה?  :עו"ד יעלה מקליס
 

 ז שלא יפנה. אם הוא פונה, אני צריך לענות. א מר משה לוי:
 

 משה, סליחה. אתה לא צריך לענות.  :עו"ד יעלה מקליס
 

שנים בקואליציה.  3אני אסיים לדבר. אני רוצה להגיד לך משהו אחד. אני נמצא איתך ... אחרי ש :מר גד מילר
 כשאתה היית יו"ר... מעולם לא ביקשת את מה שביקשת היום.

 
 אתה כנראה לא היית בוועדת כספים.  מר משה לוי:

 
 ולא ביצעת אותו. זאת אומרת שעד עכשיו, תקשיב לי טוב, עד עכשיו אתה עשית חטא לתפקיד שלך  :מר גד מילר

 
  -לא, החטא אצלך שאתה הולך מר משה לוי:

 
 משה, אל תענה לו.  :עו"ד יעלה מקליס

 
 סליחה, הוא מדבר נגדי. לא, לא. אני אענה כי הוא מדבר נגדי.  מר משה לוי:

 
 אתה תמתין בסבלנות.  :עו"ד יעלה מקליס

 
 אני אצעק כי את עם רמקול.  מר משה לוי:

 
 סליחה, משה.  :עו"ד יעלה מקליס

 
 תורידי את הרמקול אני אדבר...  מר משה לוי:

 
 סליחה, אל תפריע. סיכמנו שאנחנו לא מפריעים אחד לשני.  :עו"ד יעלה מקליס

 
  -אתה מעולם לא ביקשת לקבל :מר גד מילר
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 שקר.  מר משה לוי:

 
 אל תגיד לי שקר, אתה קבלן.  :מר גד מילר

 
 השקרן לכל אורך הדרך. הוא תה שקרן. שקר, אתה שקרן. א מר משה לוי:

 
 אתה ביקשת שלא יפריעו לך, אז אל תפריע. :עו"ד יעלה מקליס

 
אני שקרן... ואני ממליץ לך שתלך לכל הפרוטוקולים. הרי אתה כותב את הפרוטוקולים האלה,  :מר גד מילר

י את הבקשות שלך שביקשת... והוצאת את הפרוטוקול של ועדת כספים. בוא נלך לפרוטוקולים אחורה, ותמציא ל
 שאתה היית בקואליציה. תראה לי איפה ביקשת... 

 
 כשהייתי בקואליציה, קיבלתי את החומר.  מר משה לוי:

 
אתה לא ביקשת, אני אגיד לך למה. כי איפה שאתה יושב בכסא שלך, זה מה שמעניין אותך, לא  :מר גד מילר

 הילדים. כי אמרו לך שאתה... 
 

 כשהייתי בקואליציה, בהנהלה הביאו לי את החומר...  מר משה לוי:
 

 ... בפרוטוקולים הקודמים, ואף אחד לא היה... שליש ממה שהיה.  :מר גד מילר
 

 אוקיי, היום, עכשיו... אני לא בהנהלה, אז אני רוצה לשמוע...  מר משה לוי:
 

 יעלה, אפשר משפט?  :קהל
 

 רנו. סליחה, אנחנו עוד לא דיב :עו"ד הדר מימון
 

 א, לא. ל :עו"ד יעלה מקליס
 

 לא, לא, סליחה, סליחה. מספיק עם הפרופגנדה הזאת.  :עו"ד הדר מימון
 

 חבר מועצת עיר רוצה לדבר. דנה, בואי לפה אם את רוצה להגיד משהו.  :עו"ד יעלה מקליס
 

 אנחנו עוד לא סיימנו לדבר. אני לא מבין את הדבר הזה.  :עו"ד הדר מימון
 

 בני, זכות הדיבור שלך.  :לה מקליסעו"ד יע
 

 למה? יש פה סדר, לא?  :מר אמנון סעד
 

משפט ממש קצר, אפשר? בבקשה. אני לא מתייחסת להתנהלות של אף אחד פה, אתם נבחרי ציבור, כל  :קהל
ה אחד אני מקווה יודע מה הוא עושה. עניינים של שקיפות ושיתוף פעולה, זה ביניכם, אני יושבת ומשתאה, צופ

הורים. -מערכת חינוך-מן הצד, אחסוך  מכם את חוות דעתי על ההתנהלות. אני רוצה כן לדבר על המשולש רשות
  -שנים,  קצר 3אני מדברת כרגע בתור נציגת הורים, אני יו"ר הנהגת ההורים העירונית, אוקיי? לפני 

 
 אי אפשר, דנה.  :גב' שירה דקל כץ

 
 מה להגיד?  דנה, דנה. יש לך :עו"ד יעלה מקליס
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 תמיד יש לי מה להגיד.  :קהל

 
 ה נכון. ז :עו"ד יעלה מקליס

 
 כרגע יש לי מה להגיד בנוגע להקצאת הסכומים.  :קהל

 
 סליחה, דנה.  :עו"ד יעלה מקליס

 
 אין לאף אחד מאיתנו...  :קהל

 
 דנה, דנה. תני לחברי מועצת העיר.  :עו"ד יעלה מקליס

 
 )מדברים ביחד( 

 
אני חושב שהחברים פה קצת מפספסים את העניין. אני, בגלל שהחברים שלי פה, אני ביקשתי  :דמר אמנון סע

ים פה על כל הדברים. תראו, מסיתדווקא כמו ששירה עשתה, להציג את כל הדברים ולדבר בסוף, ולהצביע בסוף 
פר היום, בעיקר לכם את הנושא, את השיחה, למקום שהוא בעצם לא... בכל אופן מבחינתי. מבחינתי מה שקורה 

חברי מועצה מהקואליציה, זה חוסר אמון שלנו במערכת ובמי שעומד בראש המערכת. זה כל העניין פה עכשיו. 
 אתם יכולים לדבר על פוליטיקה. 

 
 אז למה אתה לא מתפטר מהתיק שלך?  מר עוזי מאיר:

 
 מדבר.  אני תיכף אסיים לדבר. אני עם אנשים כמוך ברמה שלך לא :מר אמנון סעד

 
 לא, אמרת שאני מושחת, נכון? למה אתה לא מתפטר?  מר עוזי מאיר:

 
 אתה לא שווה שאני אענה לך, באמת. :מר אמנון סעד

 
 לא, לא. אני מצפה שכן תתפטר... ותתמודד מול... מר עוזי מאיר:

 
 עוד מה להגיד? חובות. יש לך  ₪מיליון  100-אל ת... חתיכת אפס. הבאת את העיר הזאת ל :מר אמנון סעד

 
 עובדים.  300אני פיטרתי  מר עוזי מאיר:

 
כן, פיטרת. הכנסת... אל תפריע. תודי לעוזר שלך שהוא בא להפריע לי, תודי לו, שכרת איזה עוזר  :מר אמנון סעד

 חדש. 
 

 אתה עוזר.  מר עוזי מאיר:
 

 אל תפריע לי. חיים, תוציא אותו.  :מר אמנון סעד
 

 ני לא עוזר שלה. ... א מר עוזי מאיר:
 

 למה  את נותנת לו להפריע לו, באמת.  :עו"ד הדר מימון
 

 כשמשה הפריע אתה לא רצית להוציא.  :עו"ד יעלה מקליס
 



 8/17מועצה מן המניין   פרוטוקול
 21/5/17 מיום

 

 68 מתוך 20 עמוד
 

  

 
 )מדברים ביחד( 

 
 חתיכת אפס מאופס. הרסת את העיר.  :מר אמנון סעד

 
 אמנון.  :עו"ד יעלה מקליס

 
 לא, תשתיקי אותו.  :מר אמנון סעד

 
 רגיע גם אתה. ת :ליסעו"ד יעלה מק

 
 את היועץ החדש שלך.  :מר אמנון סעד

 
 עוזי, עוזי...  :עו"ד יעלה מקליס

 
 חכה, אל תקדים את המאוחר. אתה יכול להטיף לי מוסר?  :מר אמנון סעד

 
 אמנון, אתה תפסיק עם זה. גם אתה עכשיו מפריע. דבר לגופו של עניין.  :עו"ד יעלה מקליס

 
 אותך. שואל  :מר אמנון סעד

 
 אמנון, עם כל הכבוד, אתה רוצה לדבר?  :עו"ד יעלה מקליס

 
 הוא מפריע לי, תוציאי אותו, אל תפני אליי... :מר אמנון סעד

 
 סליחה, אני פונה אליך גם.  :עו"ד יעלה מקליס

 
 כנראה שהדברים לא היו נעימים לך. אני ממשיך.  :מר אמנון סעד

 
 ה מחזיק התיק שלה. אני עוזר שלה. אני הצבעתי... אני לא עוזר שלה. את מר עוזי מאיר:

 
 עוזי, די.  :עו"ד יעלה מקליס

 
 כן, אבל תגידי שאני לא עוזר שלך.  מר עוזי מאיר:

 
 בוודאי שאתה לא עוזר. מה אני צריכה להתייחס לכל שטות שמישהו אומר.  :עו"ד יעלה מקליס

 
 הוא מחזיק התיק שלך.  מר עוזי מאיר:

 
 ( )מדברים ביחד

 
 התגלחת...?  :קהל

 
 כן, התגלחתי.  מר עוזי מאיר:

 
 אני אוציא מה שיש לו.  :קהל

 
 מה שיש לך, תפסיקי כבר. מה? היית משקה גינות אצלי, את תוציאי?  מר עוזי מאיר:
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 עוזי, חבל.  :עו"ד יעלה מקליס

 
 שנה...  40היית משקה גינות אצלי. אני... ככה.  מר עוזי מאיר:

 
 עוזי, תרגיע. חברים, יש פה קהל, לא ככה מתנהגים.  :קליסעו"ד יעלה מ

 
 ... מועמדים לרשות העיר.פ . מר משה לוי:

 
 משה, עכשיו אתה מפריע? כן, אמנון. אני מבקשת שתדבר, ותדבר לגופו של עניין.  :עו"ד יעלה מקליס

 
אני אתחיל את ה... שלי מהתחלה. לא אני מדבר רק לגופו של עניין, גם אם זה לא נעים לך. אז לכן  :מר אמנון סעד

 נעים לך, את תקשיבי. 
 

 אמנון, לגופו של עניין ולא לגופו של בן אדם.  :עו"ד יעלה מקליס
 

מי שהפריע לי, זה עוזי, אם לא אכפת לך. בכל מקרה, אם נתעלם ממה שנאמר פה, הסיפור פה,  :מר אמנון סעד
בראש המערכת. ג'קלין, אני מודה לך מאוד על מה שאת עכשיו מדובר פה באי אמון מוחלט במערכת הזאת ו

תם רוצים בסוף שרון, אדי, כולכם, להציג לנו איזו תכנית, למה עד עושה היום, ממש מודה לך. בכל מקרה, אם היי
עכשיו לא מצאתם לנכון אף פעם להציג לנו את התכניות האלה? מה קרה הפעם? מה ההתגייסות הכללית הזאת? 

חנו בימים כתיקונם באים, אני ניגש לגב' המהנדסת, שאין לי שום דבר אישי נגדה, ואומר לה איפה אתם כשאנ
'גברתי, אני יכול לקבל את הפרוגרמה לשטחי ציבור?', 'לא, לא, לא, זה משק סגור, זה שייך רק לרשות העיר. 

נגמר. אין לנו אמון בך. 'אתם לא יכולים להביא לנו לפה דברים שאנחנו נצביע באופן אוטומאטי. הסיפור הזה 
חברי מועצת עיר שהיו בקואליציה, זה בהכרח אומר שמשהו רע קרה איתך. אנחנו  5תסתכלי מה קורה פה, יש פה 

לא באנו פה לעשות פוליטיקה שנה וחצי לפני בחירות. את יכולה לעשות ככה, את יכולה לעשות איך שאת רוצה. 
נו באנו להגיד לך 'גברת, עד כאן. את רוצה שנאשר כסף, תביאי את פוליטיקה עושים חצי שנה לפני בחירות. אנח

גב'... פה, לפני שנתיים הבטחתי להם מתקן בבית ספר רמז. אנחנו הצבענו זה, נבדוק שאת באמת עושה את זה'. 
כמו טאטא'לה, כל מה שביקשו מאיתנו, הצבענו עבור בית ספר רמז. ואני סופג קיטונות איפה שאני לא הולך 

ת הספר. למה? ללעג ולקלס עשית אותנו. אנחנו מאשרים לך תקציבים וזה לא קורה בפועל. עכשיו אני אעבור מבי
. ₪מיליון  2.5על כל מה שביקשת פה. אל תפריעו לי. את רוצה כסף לתשתיות? לפני חודשיים וחצי אישרנו פה 

 חד. תגיד לי, איזה בור בעיר תיקנתם מאז דצמבר? מהגשמים לא תיקנתם בור א
 

 עוד מעט תשמע.  :גב' שירה דקל כץ
 

 אני לא צריך לשמוע, אני צריך לראות.  :מר אמנון סעד
 

 עוד מעט תראה ותשמע.  :גב' שירה דקל כץ
 

אני יודע שמה שקרה פה זה מחדל עצום. אני נוסע בכבישים, תראי את כל מה שאת רוצה להראות  :מר אמנון סעד
, וכל מה שאדי רוצה להראות לי, אתם  לא יכולים להראות לי. אני מכיר את העיר לי, וכל מה ש... רוצה להראות לי

 הזאת מלפני ולפנים, הכל אני מכיר. אני יודע מה נעשה מה לא נעשה. 
 

 יראו לך מה נעשה.  :גב' שירה דקל כץ
 

התשתיות. יש  אנחנו לא יכולים לתת לכם שיק פתוח. אתם לא מתנהלים כמו שצריך, זה בעניין :מר אמנון סעד
 2.5-בפברואר. זה לא קרה בתקופה של יוסי ב ₪מיליון  2.5המון דברים שפשוט לא נעשים. אז קיבלתם -המון

 , משה היה עושה פה לא יודע מה, בונה פה אוטוסטראדה. סליחה, משה ויזן, לא אתה.₪מיליון 
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 תחזיר את משה.  :עו"ד יעלה מקליס
 

י צריך לבקש סליחה גם ממנו וגם משוורץ. יש פה בזבוז בלי אחראי של כסף. אני אחזיר, כן. אנ :מר אמנון סעד
כמה כסף שמת בכדורגל, בספורט. התעקשת. אמרנו לך, את שוכרת כל מיני יועצים. ורדי הוא מומחה לספורט 

 וזה לא אכפת לך.  ₪את הולכת לשים פה מעל מיליון  -אומר לך ברחל בתך הקטנה 
 

 ן, זה לא נאום בחירות עכשיו. אמנו :עו"ד יעלה מקליס
 

 לא, לא, זה נאום...  :מר אמנון סעד
 

 זה לא נאום בחירות.  :עו"ד יעלה מקליס
 

 את רוצה שנאשר לך כסף?  :מר אמנון סעד
 

 אתה רוצה להתייחס ל...  :עו"ד יעלה מקליס
 

ת כל הכספים, ראוי את אישה לא אחראית, את רוצה לבזבז אזה כואב לך לשמוע את האמת.  :מר אמנון סעד
 שהציבור יידע ש... 

 
 שב, שב. . בסדר :עו"ד יעלה מקליס

 
 לא, לא. אני רוצה לעמוד.  :מר אמנון סעד

 
 אז תדבר לגופו של עניין.  :עו"ד יעלה מקליס

 
 אני מדבר לעניין.  :מר אמנון סעד

 
 א, אתה לא. ל :עו"ד יעלה מקליס

 
 אילו אין מחר. יעלה, השיק נגמר. את רוצה לבזבז פה כספים כ :מר אמנון סעד

 
 אמנון, תודה רבה.  :עו"ד יעלה מקליס

 
מעכשיו, תקשיבי ותקשיבי טוב, את לא לבד פה, העיר הזאת לא שלך. לא קיבלת את זה בירושה,  :מר אמנון סעד

כאלה, זה כסף ציבורי, את משתגעת. את תספרי פה לציבור שביקשת מאיתנו בדרכים עקיפות ואיימת בפיטורים ו
 , מעניין בגלל מי, היא רוצה עוד הלוואות. 2021, לא מספיק העיר הזאת משועבדת עד ₪מיליון  12היא רוצה עוד 

 
 כן, זה דבר חכם מאוד... :מר שמואל רוטמן

 
 רוטמן, רוטמן.  :עו"ד יעלה מקליס

 )מדברים ביחד( 
 

להיות נגד והם ובדות נביא, הרי הם יודעים חברים, הרי לא משנה מה נגיד, ולא משנה איזה ע :עו"ד יעלה מקליס
 רוצים לקלקל, אז תנו להם לגמור לדבר. 
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לא, לא, לא. אנחנו נסיים. כואב לך לשמוע אותי, אז עכשיו אני רוצה להגיד לך. כשאת תביאי את  :מר אמנון סעד

מרכזיות שאני הבאתי את זה  זה בצורה מסודרת, שאנחנו נדע לאן הולך כל שקל, ולא עכשיו יבוא... יספר לי על
לקואליציה בפניכם גד ורוטמן, על המרכזייה פה לפני שנתיים, בתוך בניין העירייה שהיא מסוכנת, ולא אישרתם 

. איזו מן אחריות זאת? למי את מספרת סיפורים? למה לא סידרתם ₪מיליון  3ומשהו. פתאום עכשיו  ₪ 100,000
ייתי בקואליציה. עכשיו תקשיבי טוב, אנחנו נקבל את החומר לידינו, פעמים כשה 3את המרכזיות? באתי אליך 

נדע לאן הולך כל שקל, אם זה לבית ספר רמז, אם זה לבית ספר יגאל אלון שלא קיבל כספים. את לא יכולה לקבל 
פה שיק פתוח. כשזה יקרה, ואנחנו נאשר אחרי שנראה מה שאתם מביאים, זה יהיה בפיקוח של אחד מחברי 

צה שלנו. איבדת את הלגיטימציה. ועכשיו, משהו בשביל האדון הזה שחושב שהוא המציא משהו. מכיוון המוע
אני מתפטר גם  -שכך, אז אני מודיע לך ולמליאה, הוא הקדים אותי, הוא כנראה בכל זאת יש לו איזו חכמת רחוב 

משהו. הפרעת לי לאורך כל הדרך, מהקואליציה וגם מהתפקיד שלי. ו... התפקיד שלי, אני רוצה להגיד לך עוד 
 בכל צעד שעשיתי. ריסקת את האגף הזה. 

 
 טוב, נגמר לך הזמן, אמנון.תודה רבה.  :עו"ד יעלה מקליס

 
דקות. לא נעים לך לשמוע. את אשמה  5לא, לא, לא, את תתני לי לדבר. אני יכול לקחת גם מורדי  :מר אמנון סעד

 בכל מה שקרה לך עכשיו. את ורק את. 
 

 יוסי נתן לך את הזמן שלו.  :מר נתן בז'ה
 

 יפה, יפה. הם רוצים לשמוע, יש לי עוד משהו להגיד.  :מר אמנון סעד
 

 .. כל העובדים... . :גב' שירה דקל כץ
 

 תנו לו לסיים אבל. לא, לא.  מר עוזי מאיר:
 

לקבל פרוגראמה, אני לא שירה, איפה הם היום? למה עכשיו הבאתם אותם? כשאני פונה לשרון  :מר אמנון סעד
 מקבל. מה זה פה, צפון קוריאה? למה אני לא מקבל? תעני לי. 

 
 רגע.  :גב' שירה דקל כץ

 
 תעני לי.  :מר אמנון סעד

 
 אני אענה לך, אבל אני רוצה להגיד לך, נמצאים פה עובדים.  :גב' שירה דקל כץ

 
ם תביאו כל שקל, ואנחנו נאשר בפיקוח של הדר, של את תעני לי. אנחנו גמרנו, אין פה בובות. את :מר אמנון סעד

 יוסי, של נתן, של כל מי שנמצא פה. 
 

 תנו לנו לסיים את החלק המקצועי.  :גב' שירה דקל כץ
 

 הם אנשי ביצוע ואנשי עבודה, ואתם אין לכם...  :מר אמנון סעד
 

 אתה לא צריך לצרוח, אני שומעת אותך.  :גב' שירה דקל כץ
 

 אז תורידי את הרמקול.  :וןעו"ד הדר מימ
 

דקות את פה, את רוצה להטיף לנו  3... את הכסף של הציבור. אנחנו לא יודעים לאן הכסף הולך.  :מר אמנון סעד
 מוסר? נו באמת. 
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  -לא רוצה להטיף לך מוסר, אני רוצה להגיד לך :גב' שירה דקל כץ

 
בכל העיר, אדון רוטמן. את בית ספר לס שמתם אותם קודם כל תשימו את המתקן ברמז, ללעג ולק :מר אמנון סעד

 אורנים סיימו, אבל ברמז לא שמו את המתקן. בכל דבר שהבאתם, אתה עושה ככה. אתה צריך קצת להתבייש. 
 

 ני גאה בכל מה שאני עושה. א :מר שמואל רוטמן
 

 כספים כאילו אין מחר.אתה גאה, בטח שתהיה גאה. איך לא תהיה גאה כמו ההוא. מבזבזים  :מר אמנון סעד
 הלוואה. אין כסף מהיטלי השבחה.  ₪מיליון  12
 

 אמנון, אמנון.  :עו"ד יעלה מקליס
 

דקות שלי, אני אצטרך הרבה פחות. רק ל... כל  10-ברשותכם, ורדי, אני לא צריך את כל ה :מר בן ציון רזניק
דבר פה זה לא מהלוואה, הכל זה מכספים הכספים שפה למיטב ידיעתי, תתקן אותי המנכ"לית וראשת העיר, שום 

 שלנו, זה דבר ראשון. דבר שני, העיר לא נמצאת בשום גירעון, זה הכל סיסמאות. 
 

  , מה זה אומר?₪מיליון  12אתם רוצים רק ליטול הלוואה של ? ירעוןגמי אמר  :מר אמנון סעד
 

 לא הפרעתי לך.  :מר בן ציון רזניק
 

 וצים לפתח את העיר? רגע, אולי ר :מר שמואל רוטמן
 

 רוטמן, מספיק. די, נו.  :מר אמנון סעד
 

 אולי ראש העיר הבא יעשה, זה החשבונות הקטנים שלך. תתביישו...  :מר שמואל רוטמן
 

 )מדברים ביחד( 
 

שמוליק, שמוליק. זה לא נושא הדיון עכשיו, הוא מנסה להסית את הדיון לדבר לא ריאלי. אז  :עו"ד יעלה מקליס
 גרר לזה, חבל. ניתן לבני. אל תי

 
 רוצה מכתב שקיבלתי?  :מר נתן בז'ה

 
 נתן, תגיד לכולם שהיית בישיבת קואליציה והסבירו לך את הכל. אבל בואו ניתן לבני לדבר.  :עו"ד יעלה מקליס

 
 נתן, ברשותך.  :מר בן ציון רזניק

 
 סליחה.  :מר נתן בז'ה

 
, עוד פעם, אני אדבר קצר. הכסף שיש כאן היום, לא משום הלוואות, זה הכל בסדר. אז קודם כל  :מר בן ציון רזניק

 12דבר אחד. דבר שני, העיר לא נמצאת בגירעון. כל מה שעושים פה, יש לו תקציב. עכשיו דיברו על הלוואה של 
 , זה נכון. ₪מיליון 

 
 רגע, איפה זה נכון? לא ראיתי.  מר עוזי מאיר:

 
  רגע, חכה. :מר בן ציון רזניק
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 אני לא תומך בשום הלוואה.  מר עוזי מאיר:
 

 דקה, עוזי. זה לא עומד היום על הפרק.  :מר בן ציון רזניק
 

 אז איך אתם יודעים ואני לא? מר עוזי מאיר:
 

 לא, לא, לא. זה עוד לא על סדר היום.  :מר שמואל רוטמן
 

 זה לא עומד על הפרק.  :מר בן ציון רזניק
 

 אתמוך בשקל אחד הלוואה. אני לא  מר עוזי מאיר:
 

הלוואות. קודם כל העניין עוד לא  ₪מיליון  12בסדר, עוזי. הכל בסדר. לגבי מה שמדברים על  :מר בן ציון רזניק
  -הגיע

 
 אבל זה לא על סדר היום, חבר'ה. בואו נדון בתב"רים.  :עו"ד הדר מימון

 
 אתה אומר. הדר, תן לו לסיים. הוא בדיוק אומר מה ש :עו"ד יעלה מקליס

 
הלוואות. אז בוא, תן נתן אמר שיש גירעון, שממחזרים כסף כאילו אין מחר. אמנון אמר שכל זה  :מר בן ציון רזניק

 משפטים.  להגיד שני
 

 אני לא אמרתי...  :מר אמנון סעד
 

ה יבוא סליחה, אז לא הבנתי, אני מתנצל. מה שמדובר, ויש מחשבה, וכשהיא תהיה בשלה ז :מר בן ציון רזניק
אליכם, זה לקחת הלוואות כדי לסדר דברים שלא מטופלים פה כבר עשרות שנים, ושמה לעשות, התקציב של יהוד 
כמו שכולכם יודעים, הוא משועבד למשכורות, לפנסיות תקציביות, להחזר מלוות. והשפיל שנשאר שם לעשות 

ה דברים כמו עמודים חשמל שלא... עשרות מאוד קטן. לכן שזה יגיע, ידברו על זה. ז-טוב לתושבים, הוא מאוד
שנה, ומזמן היה צריך להחליף  30שם שלא עשו אותו לא יודע,  PVC-שנים. פרקט באולם ששון. לא פרקט ה

 אותו. 
 

 ... תקציב... לפני שנה ומשהו...  :מר נתן בז'ה
 

 את הפרקט שם? אני לא חושב.  :מר בן ציון רזניק
 

 אני אומר לך.  :מר נתן בז'ה
 

 אבל אם כן, אני אשמח...  :מר בן ציון רזניק
 

 תב"ר... ולא עשיתם.  :מר נתן בז'ה
 

י במגרש, זה דברים שאם וכאשר הם יבשילו, הם יבואו לכאן, ואם תרצו נתט, הדשא הסיPVC-ה :מר בן ציון רזניק
 להתנגד... 

 
 לפה.  ,פהלא, אל תביא את זה ככה. לא, אתה לא תביא הלוואה, תגיד ל מר עוזי מאיר:

 
 עוזי, דקה, אני לא ראש העיר.  :מר בן ציון רזניק
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 עובדים עליך, עוזי, אתה לא מבין? עובדים עליך.  מר משה לוי:

 
 שרוצים להיות ראש העיר, שנמצאים פה. אני לא רוצה...  5אני לא ראש העיר, ואני לא מאותם   :מר בן ציון רזניק

 
 שהם לא על סדר היום. היפותטי.  יםל דברלא משנה. אתה מדבר ע מר עוזי מאיר:

 
 זו תשובה.  :מר בן ציון רזניק

 
 שעשה... נכון?  -שהיא תעשה, ואם יבוא חדש  -... הלוואה... ראש עיר, אם היא תמשיך  מר עוזי מאיר:

 
א מדויק. אפשר חצי דקה, עוזי? לכן כל הדברים שנאמרו פה על גירעונות והלוואות, זה פשוט ל :מר בן ציון רזניק

 100לגבי הרזולוציות של הדברים. ככה זה תמיד היה פה, גם בקדנציה הקודמת, ואי אפשר לשלוח מצגת של 
עמודים ולהראות לאן כל שקל הולך. מי שרוצה, כשאנחנו היינו באופוזיציה, ואמרה יעלה וזה נכון, שהיינו 

 99%-ומבקשים מידע, וב ישר מכתב מקבלים את סדר היום, וחשבנו שמשהו לא נראה לנו, היינו שולחים
היו כמה דברים כמו מלון אויה שהפריעו לנו  9מהפעמים הצבענו בעד. 90%-מהפעמים לא קיבלנו. ועדיין, ב

והתנגדנו. היתה העדפה של ברוך קופל שהפריעה לנו והתנגדנו. אבל לבתי ספר למיטב זכרוני תמיד הצבענו בעד. 
ראה בגלל שאנחנו... ולא קיבלנו תשובה. לכן, אי אפשר להשוות בכלל מה ואם פעם אחת לא הצבענו בעד, זה כנ

 שקורה פה היום למה שקרה כשאנחנו היינו באופוזיציה, וזה הכל, תודה רבה לכם על ההקשבה. 
 

 ... על מה אתה מדבר?  :מר נתן בז'ה
 

 ככה זה היה.  :מר בן ציון רזניק
 

 ה החלפתם אותנו? ... הרבה יותר גרוע. בשביל ז :מר נתן בז'ה
 

 כן, בשביל זה.  :מר בן ציון רזניק
 

 . כן, רוטמן. ₪ 800,000בשיפוצי קיץ ולא  ₪מיליון  3לא, החלפנו אתכם כדי להשקיע  :עו"ד יעלה מקליס
 

 התייחסות לדיון בוועדת כספים. אני מבקש, בניגוד  -דברים קצרים. אחד  שניאני מבקש  :מר שמואל רוטמן
שנים האחרונות, הושקעו משאבים ניכרים בשיפוץ בתי הספר לצרכים  3-במשך השנאמרו שם. דבריי סיכום לל

חיוניים. לא זכור לי שבעבר ועדת הכספים דרשה פירוט כנ"ל. הנתונים לדעתי הוגשו כחוק לקראת הדיון במועצת 
ערכת החינוך. כמו כן, ים ופופוליסטיים בקידום שיפוצים חיוניים במיהעיר. הוא מציע לא לערב שיקולים פוליט

מדובר בשיפוצים חלקיים ודחופים, שאם לא יאושרו עתה, ייפגעו שיפוצי הקיץ עקב קוצר הזמן לעשות אותם 
לפני תחילת הלימודים. בנושא המצב הכלכלי הכספי של העיר, אני רוצה להקריא רק את ההחלטה שהתקבלה פה 

, 31.12.16עצת העיר לאשר את הדו"ח הרבעוני ביום אחד על ידי ועדת הכספים: "הוועדה ממליצה לחברי מו
 ומודה לגזבר". 

 
 אבל... בתב"רים, לא בביצוע.  :עו"ד הדר מימון

 
לא, לא, לא. הדר, אני לא הפרעתי לך. ובניגוד להרגלי, אני אדבר בקצרה, בסדר? אני מקריא  :מר שמואל רוטמן

אחד: "הוועדה ממליצה לחברי מועצת העיר לאשר את ההחלטה שהוצאה על ידי היו"ר משה לוי, והתקבלה פה 
שנים  3". דרך אגב, מי שירצה לעיין בו, העיר התקדמה בכל הפרמטרים במשך 31.12.16את הדו"ח הרבעוני ליום 

לגזבר ולצוותו על המאמץ שהשקיעו בהכנתו, ועל ניהול כספי תקין "בצורה ממש מרשימה, זה לידיעה. הוא מודה 
לחברי מועצת העיר בראשות ראש העיר, על ההחלטות שקיבלו, אשר . הוועדה מודה ואחראי לאורך  השנה

 אפשרו להעשיר את קופת העירייה, ולעובדי העירייה על תרומתם לתוצאות הדו"ח". ההחלטה התקבלה פה אחד. 
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 איפה שמגיע...  מר משה לוי:
 

 אז יש כסף.  :מר שמואל רוטמן
 

 . אז לא צריך הלוואה :מר ורדי בושרי
 

 למה אתה לא ממשיך ומקריא על התב"רים? מה קרה?  :מר נתן בז'ה
 

 וא כבר הקריא, הוא כבר הקריא.ה :מר שמואל רוטמן
 

 כמו שהצבעתי כל השנים בעד...  :מר נתן בז'ה
 

 חבר'ה, לא נעים לשמוע את העובדות.  :מר שמואל רוטמן
 

 ... והצבענו בעד.  :מר נתן בז'ה
 

 י. עוז :עו"ד יעלה מקליס
 

קודם כל אני אומר שכל השמועות האלה, הלוואות לא הלוואות, אני לא אתמוך בשום הלוואה  מר עוזי מאיר:
מהסיבות שלי. אני עברתי קדנציה מאוד קשה. כל אלה שמחלקים לי ציונים, צריכים להגיד מה הייתי  ,שתהיה

עובדים ולצמצם  220משהו. חוץ מלפטר אמור לעשות, שיידעו יותר טוב ממני לעשות, שיגידו לי אולי טעיתי ב
 את כל ההוצאות שלנו גם בגינון וגם ב... 

 
 זה בסדר... זה לא צריך...? :מר אמנון סעד

 
 קדנציה שלמה לא הכנסתי עובד אחד.  מר עוזי מאיר:

 
 אמנון, למילים שלך יש צליל נפלא.  :עו"ד יעלה מקליס

 
הם השאירו ליוסי  ₪מיליון  200ים שלך עכשיו מדבר על עצמו... תגידי... אמנון... שהיועץ סתר :מר אמנון סעד

 בן דוד... 
 

יועץ סתרים? אתה מפחד שאני אתמודד? אני מתמודד לראשות העיר אולי. אל תצחק. תפסיק,  מר עוזי מאיר:
 שנה. אני אמרתי לה אולי אני אתמודד, אני לא צבוע כמוך. אני  אמרתי לה.  20אתה... 

 
 כן?  :מר אמנון סעד

 
 כן, אני אמרתי לה.  מר עוזי מאיר:

 
 עוזי, אל תגיב, תגיד מה שיש לך להגיד.  :עו"ד יעלה מקליס

 
 כן, בטח, כי זה מתאים לך. :מר אמנון סעד

 
 אמנון, אני מבקשת ממך שתירגע.  :עו"ד יעלה מקליס

 
 מה את מבקשת?  :מר אמנון סעד

 
 שתירגע.  :עו"ד יעלה מקליס
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 ני רגוע. את צריכה להיות... לא אני. ... יועץ כזה שהרס את העירייה. א :מר אמנון סעד

 
 אמנון.  :עו"ד יעלה מקליס

 
 כן?  :מר אמנון סעד

 
 אתה רוצה בכוח?  :עו"ד יעלה מקליס

 
 מה?  :מר אמנון סעד

 
 אתה מוכן להיות בשקט?  :עו"ד יעלה מקליס

 
 בבקשה, אני רוצה בכוח.  :מר אמנון סעד

 
 בשקט.  :קליסעו"ד יעלה מ

 
את מתה לפוזה כזאת, איך לא, אני רוצה בכוח. תראה מי מאיימת. רכיכה, רכיכה. כמאמר... איך  :מר אמנון סעד

שנים. אנחנו  5מאה אחוז. ייקחו אותך לסיירת מטכ"ל...  -הפכת לבן אדם כזה? איך? איך עבדת עלינו. הצבעה 
 נעשה שקיפות, אנחנו נעבוד ביחד. 

 
  -גברתי ראש העיר :מר עוזי מאיר

 
מיליון. יוסי, למה אתה לא מדבר? איפה היינו?  200ולקחה יועץ סתרים, את עוזי, ש... גירעון של  :מר אמנון סעד
 יוסי, תגיד לו. 

 
 תן לי לדבר. תן לי, תן לי. אני לא הוצאתי עיתונים על יוסי.  מר עוזי מאיר:

 
 למה...? הרבה יותר.  :מר יוסי בן דוד

 
 אמנון, אני קוראת אותך לסדר פעם ראשונה.  :עלה מקליסעו"ד י

 
 אני רוצה לראות מי יוציא אותי בכוח. אותך צריך להוציא...  שימי את המפתחות ותתפטרי.  :מר אמנון סעד

 
שנה  40שנה כמעט בעירייה,  30אני רק רוצה להגיד לך, גברתי ראש העיר, שכולם ישמעו. אני  מר עוזי מאיר:

 ם לא מחקו לי מיסים. זה ניקיון כפיים שלי, והמבין יבין. עכשיו בואו נמשיך. בעיר, מעול
 

 חתיכת אפס אתה. תשמע...  :מר אמנון סעד
 

 אמנון, אני קוראת אותך לסדר פעם שנייה.  :עו"ד יעלה מקליס
 

 ... כזה קטן.  :מר אמנון סעד
 

 אותך. אמנון, אני אצטרך להוציא אותך החוצה. כן,  :עו"ד יעלה מקליס
 

 אני רוצה שמישהו יוציא אותי.  :מר אמנון סעד
 

 בבקשה. בסדר, יוציאו אותך, אם אתה ממשיך להפריע  לדיון.  :עו"ד יעלה מקליס
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תוציאי, אני רוצה שמישהו יוציא אותי. את צריכה ללכת. שימי את המפתחות ולכי הביתה. הרסת  :מר אמנון סעד

 את העיר הזאת. שימי. 
 

 ה שהישיבה תתפוצץ...היא מת :קהל
 

 אני מכבד, אני מכבד את אמנון שהוא התפטר מתיק איכות הסביבה, והתפטר מהקואליציה.  מר עוזי מאיר:
 

 )מדברים ביחד( 
 

 דקות שיירגע.  2תני לו  מר עוזי מאיר:
 

 חתיכת אפס מאופס... איש קטן.  :מר אמנון סעד
 

 . אני הייתי רגוע, אתה משגע אותי :מר ורדי בושרי
 

אני מכבד את אמנון שהתפטר מתיק איכות הסביבה והקואליציה. באמת, אי אפשר להיות גם בפנים  מר עוזי מאיר:
 וגם בחוץ, אי אפשר, זה לא מכובד גם. 

 
 כמה אתה פתטי, כמה אתה פתטי.  :מר אמנון סעד

 
 אני לא הפרעתי לך, אמנון. לא הפרעתי לך.  מר עוזי מאיר:

 
 ה לך חגיגה בפייסבוק......  היום נעש :קהל

 
 היא תעשה לי חגיגה בפייסבוק. די, אל תתני לי לפתוח את הפה. הכל נטו נקי.  מר עוזי מאיר:

 
 כן, נקי.  :מר אמנון סעד

 
 התחלתם לרדת לפסים אישיים, נו.  :מר ורדי בושרי

 
 שלי.  שנה אני בעירייה, בגלל היושר 30בגלל זה נבחרתי גם לרשות העיר,  מר עוזי מאיר:

 
 כן.  :מר אמנון סעד

 
שנה  30לא בגלל מושחתים שאני לא רוצה לפתוח את הפה. מה שאני כן רוצה להגיד באמת, אני  מר עוזי מאיר:

כמעט בעירייה, לא קרה פעם אחת שהתנגדנו לשיפוצי קיץ, שנתנגד שלא לשפץ את בתי הספר לפני פתיחת שנת 
שיש כסף, גם הושקעו  והשקענו פחות כספים. גם כשהיה כסף ואמרו הלימודים. אז נכון שלא היה לנו הרבה כסף

פחות כספים. יכול להיות שאני אתמודד לראשות העיר, אבל אני צריך להיות גם ממלכתי. זו העיר שלנו, באמת. 
 אל תצחק. 

 
 .. קשור לתב"רים...  :מר אמנון סעד

 
 יה מוטרד. אני אחליט. זה עוד לא הרבה זמן, אז אל תה מר עוזי מאיר:

 
 חוץ מזה, אתה עוזר, אתה לא יכול להתמודד.  :מר אמנון סעד

 
 אל תהיה מוטרד.  מר עוזי מאיר:



 8/17מועצה מן המניין   פרוטוקול
 21/5/17 מיום

 

 68 מתוך 30 עמוד
 

  

 
 עוזר ראש העיר לא יכול להתמודד.  :מר אמנון סעד

 
... לעמוד מול כל ההורים עם פתיחת שנת הלימודים, ולהסביר להם שבגללו קיבלו הסבר, בגלל  מר עוזי מאיר:

בעירייה, בראש העירייה או בעוזר של ראש העירייה, בגלל זה אין שיפוצי קיץ. אני אומר לך  שאין להם אמון
שהסיפור לא... לעולם. הילדים שלנו זכאים ללכת לבית הספר כפי שצריך. פוליטיקה... שיתחילו בחירות אין לי 

 בעיה. אולי גם אני אתחיל. אבל ממלכתיות צריכה להישמר. 
 

 וד. פייר, כפיים.כל הכב :מר נתן בז'ה
 

 זהו.  מר עוזי מאיר:
 

אפשר גם להשחיל מילה עם כל הצרחות והצעקות? קודם כל, רציתי להגיד, החבר'ה שצועקים  :עו"ד הדר מימון
מהטריבונות, בפרוטוקול של מועצת העיר, רואים את זה כ'קהל', איזה תחילת משפט ושלוש נקודות. גם חלק 

מוצאים את ביטויים כמשפט וללא המשך, אבל התשובות של יעלה הן תמיד  גדול מאוד מהדברים שאני אומר,
 מלאות והדברים של הדר תמיד עם שלוש נקודות, ותמיד יש את הקהל מתערב. 

 
 גם שלי.  :???

 
אז עכשיו, אני מבקש ראשית בעניין של הפרוטוקולים, להקפיד וממש, אם יש תמלולים, אם  :עו"ד הדר מימון

גם נוכל לבוא ולתקן  ו בפרוטוקולים או לא עוקבים אחרי תמלול, תיידעו אותנו, כדי שאנחנואתם מתקנים משה
בהתאם. ולמה אני אומר את הדברים? אני אומר אותם בגלל ששמעתי את הדברים של סגן מהנדסת העיר, ואני לא 

לדי העיר או תושבי . אני לא חושב שיש פה מישהו שהוא נגד י21.6-חושב שהוא לא יתחיל לבצע את העבודה ב
העיר או נגד שיפוצים או משהו בסגנון הזה. אין דבר כזה, אלה טענות דמגוגיות, וזה לא מתאים. אם הרעיון היה 
איזשהו אלגוריתם שמה שלטובת העיר שווה הצבעה, אז לא צריכים את חברי מועצת העיר. לא צריכים. תטענו 

נעשה. אבל זו לא המערכת הדמוקרטית, זה לא המבנה של משהו בכתב, תגידו זה, אנחנו נגיד קדש ועשה, ו
ולכן אני אומר כזה מועצת העיר, זה לא מאזן הכוחות שאמור להיות כדי לייצר איזשהו גוף שהוא באמת מבוקר. 

 50דבר, ניהלנו ישיבה מאוד רצינית בוועדת הכספים, עברנו על כל התב"רים שהיום פתוחים בעירייה. יש בערך 
  -₪מיליון 

 
 . 52 מר משה לוי:

 
, אני מתנצל, שהם לא מנוצלים בתב"רים. חלקם באופן מוחלט, שאפשר לראות ₪מיליון  52 :עו"ד הדר מימון

, שאין להם שום כתובת. ועכשיו, מה שאנחנו ביקשנו, זה לעשות סדר. ₪מיליון  10-ל 5אותם שם, בסכום של בין 
משה עמד בצורה רצינית ומקצועית ועשה עבודה ביחד עם הן תוצאות טובות, בגלל ש 2016אכן, התוצאות של 

ועדת הכספים והגזבר שיושב כאן, ועשו עבודה וניתחו את המהלכים, ניתחו את ההלוואות, ועשו את מה שצריך 
לעשות. היום הוגשו תב"רים, ולפני שהוגשו התב"רים גם פורסם בפייסבוק מה רוצים לעשות, והביאו גם את 

ם ולהראות מי נגד ומנסים להציג את זה כאילו שהכל נגד. אז שום דבר לא נגד, השיפוצים הטלוויזיה כדי לצל
ייצאו במועד. אתם תמסרו את החומר במועד, בהתאם לחוק. תעבירו את החומרים, את כל מה שאתם שולחים לי 

ד התב"רים. בעבר הלוח, זה הרי נראה בלוף הדבר הזה. למה זה נראה בלוף? כי לנו היתה תהייה לגבי אחפה על 
לטובת תכנון מעגלי תנועה גם ליד בית הספר אורנים וגם ליד בית הספר יגאל  ₪מיליון  1.5אישרנו סכום של 

דברים עם שם מעניין, ואומרים לנו 'חבר'ה,  2אלון. ואני רואה פה עוד פעם את עטיפת הממתק הזה, שבה עוטפים 
-ליגאל אלון, כפוף ל 5%או  10%דק את התב"ר, אז אתה רואה זה תב"ר לטובת זה וזה ביחד', ובפועל כשאתה בו

 במקום אחר.  95%
 

 אתה ממשיך לגלות בורות ושרלטנות. אתה לא יודע על מה אתה מדבר.  :מר שמואל רוטמן
 

 אל תפריע לי, אל תפריע לי.  :עו"ד הדר מימון
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 . אני ארצה שאתה תבוא ותגיד אחר כך לקהל את העובדות :מר שמואל רוטמן

 
 אל תפריע לי.  :עו"ד הדר מימון

 
 חתיכת משמיץ.  :מר שמואל רוטמן

 
 שמוליק, בבקשה.  :עו"ד יעלה מקליס

 
 תתבייש.  :מר שמואל רוטמן

 
 שמוליק, זה לא בריא לך.  :עו"ד הדר מימון

 
 זה לא ראוי ל... שלך.  :עו"ד יעלה מקליס

 
 מה היא אמרה?  :מר אמנון סעד

 
אנחנו רואים כאן, תקציב שאמור להיות תב"ר שברור שהוא תב"ר שהוא מעין בלוף כזה. מה ש :עו"ד הדר מימון

 תשתיות.  ₪מיליון  3שיפוצי קיץ,  ₪מיליון  2זרקו מספר, 
 

 הדר, זו לא פוליטיקה.  :עו"ד יעלה מקליס
 

 סליחה, אני אסיים.  :עו"ד הדר מימון
 

 לא מקובל עליי.  אתה מטיל רפש בעובדי העירייה, וזה :עו"ד יעלה מקליס
 

 אני אסיים.  :עו"ד הדר מימון
 

 לא, אז תשתמש בלשון לפחות עדינה.  :עו"ד יעלה מקליס
 

 סליחה, סליחה.  :עו"ד הדר מימון
 

אתה לא מטיל רפש בי, אתה מטיל בעובדי עירייה, וזה לא יעלה על הדעת. ואני בטוחה שגם  :עו"ד יעלה מקליס
תדבר בכבוד. אתה דיברת על כבוד, תוכיח שאתה מדבר בכבוד. זה אנשים  נתן בז'ה לא היה מסכים לזה. אז

 רציניים, זה אנשים מקצועיים. נאה דורש, נאה מקיים. 
 

 אז תני לי לסיים.  :עו"ד הדר מימון
 

אל ת... תשב ככה ושכולם יהיו מכובדים, ורק אתה רשאי להטיל רפש בעובדי עירייה. זה לא  :עו"ד יעלה מקליס
 הדעת. זה לא יעלה על הדעת. יעלה על 

 
 היא צודקת אבל, אתה מדבר לא יפה.  :מר גד מילר

 
 את קוטעת אותי, ואת מפריעה לי לדבר.  :עו"ד הדר מימון

 
 אבל אתה משמיץ עובדי עירייה.  :מר גד מילר
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יש לך ביקורת  בדי העירייה ללא ידיעה, מתוך פוליטיקה זולה ותו לא. אםאתה משמיץ את עו :עו"ד יעלה מקליס
 עניינית, כולנו מוכנים לשמוע. אבל זה לא לעניין. 

 
 יעלה, זה יותר גרוע. הוא יודע איך ל... את הציבור.  :מר שמואל רוטמן

 
 רוטמן, אני לא רוצה להתרגז. אל תתרגז, אני מבקשת.  :עו"ד יעלה מקליס

 
 דברי הסתה.  :מר שמואל רוטמן

 
 ציתי להגיע לכדי זה. האמת היא שלא ר :עו"ד הדר מימון

 
 אה, לא רצית? לפחות תגיד את האמת. אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה בלי לעוות את האמת.  :מר שמואל רוטמן

 
 רוטמן, בבקשה.  :עו"ד יעלה מקליס

 
האמת שממש לא רציתי להגיד לכדי זה. אבל מחמת היותי גם יועץ משפטי לרשויות מקומיות  :עו"ד הדר מימון

  -ן בעניינים האלהוקצת מבי
 

 ממש.  :מר שמואל רוטמן
 

)א(, קובע שהדבר הזה, זה עבירה 2אז אני יכול להגיד לך שחוק הבחירות, דרכי תעמולה, בסעיף  :עו"ד הדר מימון
 פלילית. 

 
 איך עברת נושא עכשיו?  :מר גד מילר

 
 הוא רוצה לעזור לה.  :מר אמנון סעד

 
תמונות שלך בחוברת הזאת, דו"ח כביכול  6. זאת עבירה. ₪מאות אלפי על העסק הזה יצאו  :עו"ד הדר מימון

 לתושב, בעת הזאת... 
 

  הדר, שוב אתה מטעה בכוונה.  :עו"ד יעלה מקליס
 

אז אנחנו נראה מה יהיה הגורל של הדבר הזה. ואני מציע שהדבר הזה לא יופץ בעיר, כי זו עדיין  :עו"ד הדר מימון
עצור את ההפצה של הדבר הזה. אז אם כבר מדברים על כסף ועל תב"רים, אני לא עבירה לא לעשות את זה, ול
 אני גם לא רואה איזה ביסוס יש בחוק לדבר הזה. אין דבר כזה. ראיתי מתי העסק הזה אושר. 

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

 
 זו הוצאה לא חוקית.  :עו"ד הדר מימון

 
 קשה, אני מבינה... זה  :עו"ד יעלה מקליס

 
 ה... לא חוקית, ההוצאה חוקית. אתה אישרת את ההוצאה... התמונות שלה, כן.  מר עוזי מאיר:

 
 תודה רבה, תודה רבה.  :עו"ד יעלה מקליס
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 אני רוצה לסיים.  :עו"ד הדר מימון
 

 אז תסיים לדבר לגופו של עניין.  :עו"ד יעלה מקליס
 

 ך להתנצל בפני עובדי העירייה כמו שדיברת. אני חושב שאתה צרי :מר גד מילר
 

 אוי, נו.  :עו"ד הדר מימון
 

 אל תגיד לי 'אוי', אל תגיד לי 'אוי'.  :מר גד מילר
 

 גדי, אתה סתם יוצר.  :עו"ד הדר מימון
 

 אתה אמרת שהעבודה שלהם היא לא רצינית.  :מר גד מילר
 

 י מונוסון, על לא עוול בכפם. גדי, אתה יוצר אנטגוניזם כלפי תושב :עו"ד הדר מימון
 

 איך הגענו למונוסון? איך הגענו?  :מר גד מילר
 

 אתה דוחף את עצמך, אתה דוחף את עצמך. ... לך תוכיח את עצמך.  :עו"ד הדר מימון
 

 תתנצל לפני העובדים היקרים על הדיבור. אל תעשה לי ככה עם היד.  :מר גד מילר
 

 ת ההתנצלות. די, לא צריך אג :עו"ד יעלה מקליס
 

 אתה איש שמדבר לא יפה. אתה עו"ד שמדבר לא יפה לעובדים. אתה כאילו עובד עירייה.  :מר גד מילר
 

 סליחה, הוא מפריע לי.  :עו"ד הדר מימון
 

... אני מפריע לך. תתנצל בפני העובדים. את המדבר עליהם לא יפה, הם עשו פה עבודה. אתה לא  :מר גד מילר
 אל תגיד שמטילים בך רפש, אל תבוא ותדבר אליהם בצורה לא נעימה. חייב לקבל אותם. 

 
 הוא גמר להפריע לי? סליחה.  :עו"ד הדר מימון

 
האנשים האלה עשו עבודה, ואתה כאיש עובד ציבור, שטוען שעובד בעירייה ועו"ד, לא צריך לדבר  :מר גד מילר

 ככה אל העובדים. תתבייש לך. 
 

 ר למה זה בלוף. אני אסבי :עו"ד הדר מימון
 

 תתבייש לך. אתה אומר שזה בלוף.  :מר גד מילר
 

 אני אסביר לך למה זה בלוף. אתה לא מבין למה זה בלוף.  :עו"ד הדר מימון
 

 גל עושה בלוף? גל עושה בלוף?  :מר גד מילר
 

 תקרא מה כתוב שם.  :עו"ד הדר מימון
 

 תגיד להם שהם עשו בלוף. תגיד להם.  :מר גד מילר
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 ?₪ 300,000בוא תראה לי איפה הבטיחות  :ו"ד הדר מימוןע
 

 תגיד להם שהם עושים בלוף. תגיד להם, לא לי. הם כתבו את זה. תגיד להם שהם עשו בלוף, הדר.  :מר גד מילר
 

 אז אני אומר לך.  :עו"ד הדר מימון
 

 גדי, בוא לא נעצים את ה... יותר ממה שצריך.  :עו"ד יעלה מקליס
 

הסכום  ₪ 300,000-סכום עגול? לאיזה בית ספר הולך ה ₪ 300,000לא, תסבירו לי, על מה  :ימוןעו"ד הדר מ
 , סתם כדי להכניס? ₪ 300,000העגול? תסבירו לי, אני רוצה לדעת. לאן זה משויך? סתם בטיחות 

 
עתך על וקיי. יש סימן שאלה בסוף? אם יש סימן שאלה בסוף, גם תקבל תשובה. מה דא :עו"ד יעלה מקליס

 הסידור הזה?
 

 תני לי לסיים.  :עו"ד הדר מימון
 

 תשים סימן שאלה בסוף, תקבל תשובה.  :עו"ד יעלה מקליס
 

 )א( לא מתקרב למה שאתה אומר. 2רק הערה, סעיף  :מר בן ציון רזניק
 

 אז תקרא אותו עוד פעם.  :עו"ד הדר מימון
 

 עיף, לא מתקרב למה שאתה אומר. אז תחשוב שכולם מטומטמים. הנה הס :מר בן ציון רזניק
 

 הוא יודע רק לקרוא סעיפים, אבל הוא לא יודע מה כתוב בהם.  :מר גד מילר
 

 אנחנו למדנו משהו. בוא, הדר, גם אנחנו למדנו משהו בחיים שלנו. גם  אל תזרוק ככה סעיפים. :מר בן ציון רזניק
 

 בוא תקרא אותו.  :עו"ד הדר מימון
 

 א מתקרב למה שאתה אומר. ל :מר בן ציון רזניק
 

 אני מבינה שסיימת.  :עו"ד יעלה מקליס
 

 עוד לא סיימתי.  :עו"ד הדר מימון
 

דרך אגב, ראש עיר גם צריך להגן על חברי עירייה... מה שפה נעשה זה חד צדדי כל הזמן. אבל  :מר נתן בז'ה
 שיהיה לך בריאות, לא נשאר לך הרבה זמן. שנה וכמה חודשים. 

 
אני רוצה רק לסיים את דבריי. אני מקריא את הסעיף שיהיה ברור. לא ייעשה שימוש בקשר עם  :עו"ד הדר מימון

 תעמולת בחירות. 
 

 זה תעמולת בחירות? :מר בן ציון רזניק
 

 אין לך זכות דיבור, אתה לא מדבר לגופו של עניין. אבל זה לא...  :עו"ד יעלה מקליס
 

 סעיף. תקרא את ה :עו"ד הדר מימון
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 קראתי. זו תעמולת בחירות? אתה אומר שזו תעמולת בחירות.  :מר בן ציון רזניק

 
 תמונות של ראשת העיר... זו תעמולת בחירות. תקרא את הפסיקה.  6תקרא את הפסיקה,  :עו"ד הדר מימון

 
 הדר יקר, תתעסק בתלמידים ולא בפוליטיקה.  :מר גד מילר

 
 ייחס רגע לנקודות המקצועיות שעלו בלבד. כמה נקודות. קודם כל... אני רוצה להת :גב' שירה דקל כץ

 
 גדי, אתה עושה צחוק.  :עו"ד הדר מימון

 
 לא, אתה עושה צחוק מעצמך כשאתה משמיץ פה תושבים.  :מר גד מילר

 
 )מדברים ביחד( 

 
והים ישמור, למה ... משרד הביטחון, שיש פה פצצה, כי הבאתם לפה את השיטור העירוני. אל :מר נתן בז'ה

 הגעתם? לא חבל להם על הזמן? 
 

 נתן, נתן.... למה הם לא...  :קהל
 

את לא יכולה לדבר, אני מצטערת. אני... ואז תוכלו להעלות את זה להצבעה. הדר... תהליך...  :גב' שירה דקל כץ
היא החברה שנותנת לנו אין פה שום דבר שהוא לא חוקי. לגבי הבטיחות, אני יכולה להגיד לך שחברת "לבטח", ש

ייעוץ בנושא של בטיחות, עברה בית ספר בית ספר. זה תהליך ארוך, והוציאה סקר שלם, שבמסגרתו זה אומדן 
הנושא של הבטיחות. אוקיי? אבל אנחנו יודעים שאין... מה שהיה לפני זה, ומעבר לזה, חשוב לי להגיד, התהליך, 

, אם אנחנו רוצים לסיים את שיפוצי הקיץ בזמן, אנחנו צריכים לוחות הזמנים שמופיעים פה, רק כדי שתבינו
להתחיל את התהליך היום, ואנחנו כבר באיחור קצת האמת. מאחר וצריך לאשר את התב"ר במשרד הפנים, 

 כשהוא חוזר צריך לעשות את כל התהליך. 
 

 ... תב"ר...  :מר נתן בז'ה
 

, בסדר. אני רק אומרת את הנתונים, אני רוצה שתדעו אותם. גע, אני רק אגיד, אתם תחליטור :גב' שירה דקל כץ
אם אנחנו לא מצליחים, אנחנו לא נצליח לצאת לדרך, ובאמת שנעשתה פה עבודה מאוד יסודית... בבתי הספר, 

 כדי לפתוח את שנת הלימודים. 
 

 אני הצעתי איזושהי הצעה.  מר משה לוי:
 

 אני מעלה להצבעה.  :עו"ד יעלה מקליס
 

 רגע, אני רוצה להגיד משהו.  :רדי בושרימר ו
 

 לא, לא, תעלי.  :גב' שירה דקל כץ
 

 אני רוצה להגיד משהו. אני צרוד.  :מר ורדי בושרי
 

 ז תבקש מהחברים שלך שיהיו בשקט. א :עו"ד יעלה מקליס
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דל בקצרה, ממש חבר'ה, תהיו בשקט, היא תביא לי את המיקרופון. ערב טוב לכולם. אני אשת :מר ורדי בושרי
בכמה נושאים להתמקד. אני חושב שכל הדיון הזה יצא מפרופורציות. אף אחד לא טען פה לרגע, גם לא ברמיזה, 
שהוא נגד שיפוצי הקיץ או תב"ר כזה או אחר. בסך הכל אני חושב, שירה, ואני רואה פה שנעשתה עבודה יסודית. 

ימים מראש. אתם  10בל את כל החומר הזה על פי דין, לפחות היה נכון ורצוי, מאחר שאנחנו חברי מועצת העיר נק
פשוט אל תטיפו לנו מוסר שאנחנו נגד שיפוצים שניות נלמד ונהיה פה גאוני הדור.  4-לא מצפים שאנחנו עכשיו ב

ואנחנו נגד הילדים. כל הילדים הם שלנו, כמו שלכם, והכל בסדר, באמת. פה הגזמתם. אם אנחנו פה נעשה 
ם, אנחנו נאבד פרופורציות, ולצערי אנחנו נתעסק בסופו של יום בכלכלת בחירות. ויש דברים שזה מלחמת אחי

מעבר לבחירות. ואני בנקודה הזאת דרך אגב מסכים עם עוזי, שפה צריך לגלות ממלכתיות. בסך הכל במקום כל 
היינו היום מאחורי זה. אבל ההרצאה שאת נותנת לנו פה, אם היית מעבירה לנו את זה בזמן, יכול מאוד להיות ש

כנראה השיקולים שלכם, העובדה שאתם עשיתם קמפיין ממומן בפייסבוק, על חשבון העירייה, זאת עובדה. 
הזמתם את כל תושבי העיר לראות את חברי המועצה הסוררים שאמורים להצביע נגד. אני לא רואה פה את הכמות 

ך טיפש, הוא מבין עניין. ומי שצופה פה בדיון הזה, מבין שחשבתם שתהיה, אבל מסתבר שהציבור הוא לא כל כ
 לאן הולכת הרוח. 

את  ₪מיליון  2. למה רק ₪מיליון  4? אני רוצה ₪מיליון  2עכשיו שאלה על שיפוצי הקיץ, מי אומר שצריך רק 
? אתם ₪ מיליון 3רוצה, גברתי? תציגי לנו תכנית, מה סדרי העדיפויות, נעשה תעדוף. מי אמר שלחשמל צריך 

שנה? איפה אתם הולכים? לאן אתם הולכים? מי אמר?  70כל העוולות של העיר הזאת במשך רוצים לתקן את 
תביאו את כל הדברים בצורה מושכלת, בצורה מסודרת, כמו שגברתי ראש העיר דרשה בקדנציה קודמת, לבקש 

ם בקופת הרשות. ואחרי זה, אם את כל התב"רים מראש, בצורה מסודרת, נקבל החלטה על כל הכספים שנמצאי
והיה ונקבל החלטה שצריכים עוד, אולי נשתכנע גם שצריך הלוואה. מה את אומרת? מי אמר שלא? אבל אתם 

תשתיות, וכהנה וכהנה. אני רק  ₪מיליון  2.5חשמל,  ₪מיליון  3, ₪מיליון  8.5באים בשושו, באים תב"רים 
לתשתיות, ועם כל הצניעות והכבוד, וכמו  ₪מיליון  6.6שרנו מזכיר לאגף התשתיות, שבשנה שעברה אנחנו אי

שאמנון סעד אמר, אני לא ראיתי פה איזשהו מהפך בתשתיות. אז הגענו למצב שנתנו לכם איזשהו קרדיט לצוות 
המקצועי, הצוות הניהולי, הצוות הפוליטי. הגענו למצב שכנראה העסק לא עובד נכון, ואנחנו רוצים להיות יותר 

ם. מכוח זה מחובתנו כחברי מועצת העיר. איפה הבעיה פה? מי אמר שהוא לא רוצה לאשר תב"ר כזה או מעורי
 אחר? מישהו אמר את זה פה? לא. רוצים לקבל נתונים בצורה מוסדרת ומושכלת. 

 
אגב, הם גם ידעו שהם התבקשו לתת את הפירוט, עוד בישיבה של ועדת כספים. רוטמן הלך  :עו"ד הדר מימון

 פר לה את זה, והם החליטו לא להעביר את החומר. אז עזוב. לס
 

 אתה ראית.  :מר שמואל רוטמן
 

 שקט רגע, אני מבקש, אל תפריעו לי.  :מר ורדי בושרי
 

 הוא מפריע לך.  :מר שמואל רוטמן
 

 הוא מפריע לך, לא שמוליק.  :עו"ד יעלה מקליס
 

פה סביב השולחן הזה שהוא נגד העיר שלו. כולנו חברי  אני לא חושב שיש פה אדם אחד שיושב :מר ורדי בושרי
מועצה בדיוק כמוך וכמו כל אחד שנמצא כאן, ורוצה את טובת העיר. תעזבו רגע לשנייה את הפוליטיקה. יש עוד 
שנה וחצי, השם ירחם עד אז. אני מציע לקיים דיון עקרוני על כל הכספים שיש בעירייה, כל התב"רים שרוצים 

 2.5לחשמל, ועוד  ₪מיליון  3.2ה פה, אם אנחנו נאשר היום ל הדברים העתידיים. הרי מה שקורלהוציא, כול
לתשתיות, מחר תבוא גב' שירה בצדק, תגיד 'חבר'ה, אנחנו צריכים עוד. יש לנו להחליף את הדשא,  ויש  ₪מיליון 

המצב כרגע, כדבר שבעובדה, לנו להחליף את הפרקט, ויש לנו להחליף דברים נוספים. ומי מתעדף מה? חברים, 
לסיים אותו. כאשר אחת השאלות  ₪מיליון  4.5בית ספר יהודה הלוי נכון לרגע זה, ככל שאני יודע, חסרים 

-400מקומות, או  200-250-הקשות שעולות בנושא הזה, היא האם אולם הספורט שאמור להיבנות שם, יהיה ב
 ומשהו.  400
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 . 9-ו :מר שמואל רוטמן
 

. מי מחליט שהנושא של החשמל ₪מיליון  2.5מקומות. יש פה הבדל, אם אינני טועה של  409 :בושרי מר ורדי
, נניח במיליון, לעשות את הדברים החשובים והדחופים, ואת שאר הכסף להעביר X-היום לא יכול להסתפק ב

 לאישור סופי. 
 

 תלוי בנאום של הבחירות, בחייך.  :עו"ד הדר מימון
 

 תלוי במקור התקציבי, אם אתה כבר רוצה לדייק.  :כץ גב' שירה דקל
 

 יש צוות מקצועי שבודק את הדברים האלה.  :מר בן ציון רזניק
 

 זה מקור תקציבי שונה לגמרי.  :גב' שירה דקל כץ
 

 זה בית ספר יהודה הלוי.  :מר ורדי בושרי
 

 אנחנו צריכים לתעדף.  מר משה לוי:
 )מדברים ביחד( 

 
 ... זה סעיפים שונים לגמרי.  :מר שמואל רוטמן

 
  תן לי רגע. הרי מה יקרה?ב סופו של יום הכל זה אותה קופה. אל תבלבל לי את המוח.  :מר ורדי בושרי

 
 לא אמרתי שאתה מבלבל.  :מר שמואל רוטמן

 
 זו ממש לא אותה קופה.  :עו"ד יעלה מקליס

 
 זו אותה קופה.  :מר ורדי בושרי

 
 ורדי, חבל. , לחב :מר שמואל רוטמן

 
 זו לא אותה קופה.  :עו"ד יעלה מקליס

 
 של החשמל... אפשר להעביר כסף מהתב"ר  :מר ורדי בושרי

 
 ... את החשמל... להוריד אותו. ולעשות תב"ר... שיפוצי קיץ?  :מר נתן בז'ה

 
 בוודאי שאפשר. הכל אפשר.  :מר ורדי בושרי

 
 יר. לא, לא. הוא יסיים ואני אסב :גב' שירה דקל כץ

 
אבל שירה, מה יש לך להסביר? את רוצה לסיים את הישיבה הזאת או שאת משועממת ואת רוצה  :מר ורדי בושרי

 לישון פה? 
 

 יש לי מלא מה לעשות.  :גב' שירה דקל כץ
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 4-בואי נסיים. אבל תעבירו לנו מסודר, כולם ילמדו את זה, וחבל. אף אחד לא ילמד את זה ב :מר ורדי בושרי
 תאמיני לי.  שניות,

 
 מי בעד מי נגד, זהו.  מר עוזי מאיר:

 
 אף אחד אפילו לא...  :גב' שירה דקל כץ

 
 טוב, אני רואה שלצערי אני לא מצליח פה לשכנע.  :מר ורדי בושרי

 
 ימים.  10יעלה, תורידי את זה מסדר היום. תביאי את זה בעוד  :עו"ד הדר מימון

 
מצליח לשכנע, לדעתי טעות בידכם, אני מציע להעלות הצעת החלטה כפי במידה וכך, אני לא  :מר ורדי בושרי

 שמשה ניסח והקריא אותה קודם. תודה רבה. 
 

ולפי , בגני הילדים ובבתי הספר. לפי הסקר 2017טוב, אני מעלה הצבעת החלטה לשיפוצי קיץ  :עו"ד יעלה מקליס
, אני חושבת שהצוות ₪מיליון  2בסך של ההצעה של הצוות המקצועי, שהפירוט שלו נמצא על הלוח מולכם 

המקצועי פה עשה עבודה מאוד משמעותית. יש פה חלוקה של הכספים לכל בתי הספר בעיר. סליחה הדר, אני 
 מדברת. דברי ההסבר כן הוגשו לכם. 

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

 
 הדר.  :עו"ד יעלה מקליס

 
 אפשר להקריא את ההצעה ולהצביע?  :ימוןעו"ד הדר מ

 
 אולי לא תפריע?  :עו"ד יעלה מקליס

 
 הדר, לראש העיר יש זכות לסכם. עוד שנייה תצביע.  :מר בן ציון רזניק

 
לא תפריע, לא תפריע. ואם הצוות המקצועי או הצוות של חברי מועצת עיר ימצא לנכון  :עו"ד יעלה מקליס

ועי הורה או המליץ לאשר את יד פתוחה בפנינו הדרך להגדיל אותו. הצוות המקצבהמשך להגדיל את התב"ר, תמ
זה כבר היום, כדי שאפשר יהיה לצאת לעבודה ולבצע את זה בזמן, ולכן אני מעלה את זה להצבעה. מי בעד 

ני, אלי, ? מקור מימון, קרנות הרשות. בעד: גדי, שמוליק, ב₪מיליון  2, גני ילדים ובתי ספר, 2017שיפוצי קיץ 
 בגני ילדים ובתי ספר?  2017עוזי ואני. מי נגד שיפוצי קיץ 

 
 תקריא את הצעת ההחלטה.  :מר ורדי בושרי

 
 מי נגד? סליחה, קודם כל הצבעה. מי נגד? סליחה, מי נגד? אתם נמנעים?  :עו"ד יעלה מקליס

 
 אנחנו רוצים להציע הצעה.  :מר ורדי בושרי

 
ם? סליחה, אתם צריכים להצביע בעד או נגד. ... הצעה נגדית. רגע, תעצור שנייה. אתם נמנעי :עו"ד יעלה מקליס

 . 2017אתם צריכים להצביע על ההצעה הזאת. מי נגד? נגד שיפוצי קיץ 
 

 כולנו נגד.  :מר אמנון סעד
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נגד שיפוצי קיץ,  -הדר מימון, אמנון סעד, נתן בז'ה, יוסי בן דוד, משה לוי, ורדי, ערן קקון  :עו"ד יעלה מקליס

 בהרצל, ברמז, ב... ביובל... בגני הילדים. 
 

 )מדברים ביחד( 
 

 ***  צעקות ***
 

לכי הביתה, גברת, שימי את המפתחות ותלכי. אנחנו לא מאשרים בגלל ההתנהלות של ראש העיר.  :מר אמנון סעד
 הצוות המקצועי נפלא. היא מפריעה להם בעבודה. אנחנו דורשים... 

 
 יש לנו הצעה נגדית.  :ז'המר נתן ב

 
 יעלה, לא הבנת, ההצבעה היתה נגדך.  :עו"ד הדר מימון

 
תוציאי את עצמך, תעשי טובה לעצמך. תעשי טובה לתושבי העיר הזאת, שימי את המפתחות ולכי  :מר אמנון סעד

 הביתה.
 

 )מדברים ביחד( 
 

 חברים, אני מציע להצביע על הצעת החלטה...  :מר נתן בז'ה
 

 רגע, רגע, בודקים את זה.  וזי מאיר:מר ע
 

 מכוח איזה סעיף, הדר? :מר בן ציון רזניק
 

 )מדברים ביחד( 
 

אמנון, אני מזהירה אותך פעם שלישית. אמנון, אם אתה לא נרגע, אני איאלץ להוציא אותך  :עו"ד יעלה מקליס
 החוצה. 

 
 אני רגוע.  :מר אמנון סעד

 
  ה.אתה מפריע לישיב :עו"ד יעלה מקליס

 
 )מדברים ביחד( 

 
  "... וזאת לאחר שחברי מועצת העיר יקבלו פירוט מלא..."הצעת ההחלטה אומרת:  :מר נתן בז'ה

 
 ... מכוח מה? מכוח מה?  מר עוזי מאיר:

 
 נתן, הוא לא שומע אותך.  :קהל

 
ון בוועדת הכספים ימים לפני מועד הישיבה, שנספיק ללמוד את הנושאים לאחר די 10... כל זאת  :מר נתן בז'ה

 ונקבל החלטות מושכלות. מי בעד? 
 

 רגע, באיזה פרוצדורה?  :מר בן ציון רזניק
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  מי בעד? :מר נתן בז'ה
 

 מכוח איזו פרוצדורה?  :עו"ד יעלה מקליס
 

 רוני, אפשר להגיד לך איפה? אני אמצא לך. אל...  :מר אמנון סעד
 

 . 3"ר מספר תודה רבה, אנחנו עוברים לתב :עו"ד יעלה מקליס
 

 לא, לא, לא. מי נגד? מי נגד?  מר משה לוי:
 

 )מדברים ביחד( 
 

 מה זה? הצעת החלטה, מה הבעיה? :מר ורדי בושרי
 

 אין פרוצדורה כזאת.  :מר בן ציון רזניק
 

 הביאו פה הצעה ל...  מר משה לוי:
 

 כזאת.  לא, אין פרוצדורה. מכוח מה? איזה סעיף? אין פרוצדורה :מר בן ציון רזניק
 

 נה, היועץ המשפטי... ה מר משה לוי:
 

 הדר, מכוח איזה סעיף? :מר בן ציון רזניק
 

 זה מכוח מעשה מגונה בפרהסיה.  :מר שמואל רוטמן
 

 )מדברים ביחד( 

 
 

  .רחוב ותאורת חשמל ר"תב - 3סעיף מס' 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 תב"ר חשמל ותאורת רחוב.  - 3טוב, אנחנו עוברים לסעיף  :עו"ד יעלה מקליס

 
 מי בעד? מי נגד?  מר עוזי מאיר:

 
נתן, תודה. אנחנו בתב"ר חשמל ותאורת רחוב.  ותאורת רחוב.  חשמל - 3אנחנו בתב"ר מספר  :עו"ד יעלה מקליס

 סקר יהיריהע עבור ביצע, טיקטין אמיר ,המהנדס. רחוב ותאורת חשמל תשתיות את לחדש קשתהעירייה מב
     -הכולל בעיר רחוב ותאורת חשמל

 
 ...  :מר נתן בז'ה

 
 תך. סליחה, סליחה. נתן, אני לא רוצה להוציא או :עו"ד יעלה מקליס

 
 
 

 .עהלא נערכה הצב
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 *** מדברים ביחד*** 

 
 נתן מאמוש, תשב, הכל בסדר. אנחנו בתב"ר חשמל ותאורת רחוב.  :עו"ד יעלה מקליס

 
 יעלה, העמדה שהובעה פה היא עמדה כוללת...  :עו"ד הדר מימון

 
 הדר, אני מסבירה לך את זה...  :עו"ד יעלה מקליס

 
 בואי נעלה להצבעה.  :עו"ד הדר מימון

 
ולכן אתה יודע שאנחנו צודקים. אז בוא ... המלצה שלך בישיבה קודמת, בסדר? בוא ניזכר :מקליסעו"ד יעלה 

 עבור ביצע, טיקטין אמיר ,המהנדס. רחוב ותאורת חשמל תשתיות את לחדש קשתנרגיע, בוא נרגיע. העירייה מב
 תאורת מערך קינותות כשירות לצורך הנדרשות העבודות את הכולל בעיר רחוב ותאורת חשמל סקר יהיריהע

 חסכונית" לד" לתאורת ומעבר נדרשים באזורים תאורה להגברת המלצות אותו המזינה החשמל ותשתית הרחוב
 בצורה משמעותית.  החשמל בהוצאות תחסוךש
 

 נגד.  :מר נתן בז'ה
 

 כוללה הבטיחותי הנושא את להסדיר' א בשלב ולבצע ההמלצות את ליישם מבקשת העירייה :עו"ד יעלה מקליס
 ישנים תאורה עמודי החלפת לרבות בטיחותית סכנה המהוות שנים עשרות בנות ישנות תשתיות תיקון עבודות

: בטיחות ליקויי תיקון יכלול' א שלב ביצוע .ישנות חשמל ומרכזיות נפילה סכנת בהם קיימת אשר ורקובים
 מרכזיות 8 החלפתוהתחשמלות.  , חלודההתפוררות, לריקבון חששבשל  מסוכנים תאורה עמודי 265 כ החלפת
 .נוספות מרכזיות 13 ל הארקות ביצוע. תאורה

 
 העמדה שלנו עקרונית, והעמדה שלנו עקרונית לגבי כל ה...  :עו"ד הדר מימון

 
 לא נתתי לך את זכות הדיבור.  :עו"ד יעלה מקליס

 
 תפסיק להפריע. :מר גד מילר

 
בטיחותיים, על דברים שיש בהם חיסכון חשמל משמעותי של אנחנו מדברים פה על דברים  :עו"ד יעלה מקליס

 תאורת לד. 
 

 קודם היא אמרה היא תיקח את זה מההלוואה.  :מר ורדי בושרי
 

 א, לא. ל :???
 

 מה אתה אומר לי לא?  :מר ורדי בושרי
 

 ם לאף אחד אין שאלות, אנחנו נעלה את זה להצבעה. א :עו"ד יעלה מקליס
 

 יעלה.  :מר גד מילר
 

 אה, סליחה. כן, בבקשה.  :עו"ד יעלה מקליס
 

 אין צורך בהסברים, בואו נעלה להצבעה. :עו"ד הדר מימון
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 אני רוצה לקבל הסבר. :מר גד מילר
 

 הסברים.  20אתה קיבלת בקואליציה  :עו"ד הדר מימון
 

 הדר... אין בעיה. אז אני רוצה לקבל הסבר. כי אני ממונוסון, אז אני צריך הסבר,  :מר גד מילר
 

 תפסיק להתנהג כמו... די, זה מכוער.  :עו"ד הדר מימון
 

מדבר לא, זה שאתה... מונוסון, זה מכוער. תעשה לי טובה, די להתיפייף. אתה ראש הכנופיה פה.  :מר גד מילר
 שקט שקט... 

 
לות. זו המטרה, ... המהנדס אמיר טיקטין. הזמנו אותו והוא נמצא כאן, ואם תרצו לשאול שא :גב' שירה דקל כץ

 הוא כאן כדי לענות על כל השאלות. 
 

 אנחנו נזמין אותו לוועדת כספים כשיגיע החומר.  מר משה לוי:
 

 ליקויים עיקריים בכל העיר.  4הסקר מצביע על  :גב' שירה דקל כץ
 

 אנחנו נזמין אותו לוועדת כספים, לשמוע אותו, כשתביאו לנו את החומר.  מר משה לוי:
 

 משה, משה, אז בואו תשמעו עכשיו, בסדר?  :דקל כץגב' שירה 
 

 איזה חומר? אתה רוצה נשלח לך עמוד חשמל הביתה? מה? איזה חומר אתה רוצה?   :מר בן ציון רזניק
 )מדברים ביחד( 

 
 שנים עמודים ללא הארקה... 3.5 :מר נתן בז'ה

 
 כן, אז עכשיו רוצים לסדר את זה.  :מר בן ציון רזניק

 
 עכשיו פתאום רוצים לסדר את זה? :המר נתן בז'

 
 כן, עכשיו רוצים לסדר.  :מר בן ציון רזניק

 
 , יחזיק עוד שנה וחצי. 3.5אם החזיק  :מר נתן בז'ה

 
 אז עכשיו רוצים לסדר את זה. :מר בן ציון רזניק

 
תה רוצה גם אז עכשיו אתה לא רוצה לתקן את זה. אתה רוצה להשאיר את  סכנת הנפשות, וא :עו"ד יעלה מקליס

 שייפלו עוד עמודים ולסכן חיי אדם. מאוד הגיוני, מאוד. היגיון צרוף. אתה ראוי להיות ראש עיר.
 

 שהעברנו לך...  ₪מיליון  50יש לך  :מר נתן בז'ה
 

 גם בזה אתה לא מבין.  :מר שמואל רוטמן
 

 וע? אתה יודע נתן, אתה יודע מה, אני מציעה לך, אתה רוצה לשמ :עו"ד יעלה מקליס
 

 לא.  :מר נתן בז'ה
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אני מציעה לך, אתה רוצה זמן להציג זמן שזה יתבצע? ברגע שזה יאושר, זה יתבצע. תשאל  :עו"ד יעלה מקליס
 נכון?את אמנון, הוא מחכה לזה כבר הרבה זמן. 

 
 כן... היא תעשה את זה...  :מר אמנון סעד

 
 ... ₪מיליון  51...  :???

 
 המצגת?  אפשר לראות את :מר גד מילר

 
 עמוד. -בשביל מה? אני אקח אותך, אני אראה לך עמוד :מר אמנון סעד

 
אמנון, תראה, חוץ מעמודים, יש גם עניין של מרכזיות, גם מרכזיות ישנות והרוסות, וגם כאלה  :גב' שירה דקל כץ

ם, גינות חשוכות, שללא הארקה... סכנת התחשמלות. אנחנו מדברים על... וכל מי שיושב פה מכיר רחובות חשוכי
שהנושא של החלפת תאורה הוא באמת בין הדברים הראשונים שצריך להיות. רק בחודש וחצי האחרונים נפלו 

עמודים, שכשאנחנו הגענו לבדוק אותם, אז הבנו שמדובר בקורוזיה מאוד חמורה, שכנראה  2במרחב העירוני 
 מאפיינת אזורים נוספים. אתם יכולים לראות... 

 
 שנים לא לעשות.  3...  וי:מר משה ל

 
 כמה שנים זה ככה?  :מר ורדי בושרי

 
 משה, זה פשע לא לעשות. ולהשאיר את זה עכשיו זה בסדר?  :מר בן ציון רזניק

 
 אפשר לעשות את זה בשוטף, לא צריך...  :מר נתן בז'ה

 
 )מדברים ביחד( 

 
 תנו לי רגע.  :גב' שירה דקל כץ

 
 עד כדי כך מפגרים אתם לא רואים שהיא עושה פוליטיקה?  אתם לא מבינים ש... אתם :קהל

 
ביצענו סקר חשמל ותאורה. לאחר מכן קיימנו ישיבה, למדנו את הסקר, ביקשנו לעשות סדר  :גב' שירה דקל כץ

פעימות, אתם תיכף  4-עדיפויות. לקחנו את הדברים הכי חמורים שיש ולהכניס אותם. חילקנו את כל הסקר ל
תכנית רב שנתית, שהתפקיד שלה הוא להתחיל מהדברים החמורים ביותר ולעבור אחר כך במדרגות תראו, ונבנתה 

 לדברים. אז הנה, שתבינו שאנחנו לא מדברים... 
 

 א, לא. ל :מר נתן בז'ה
 

נתן, אני אגיע לזה. מבטיחה, הנה, רגע. אנחנו... מבנה תאורה... שמות רחובות אם אתם  :גב' שירה דקל כץ
 ... הנה, אני עוברת לזה. 65גינות,  6רחובות...  4ראות משם. מצליחים ל

 
 גיורא בן צבי ישי. על מה את מדברת? ... מתעצבן יותר...  :מר נתן בז'ה

 
אז בוא תן לי לסיים ואז תשאל שאלות. נמצא פה גם היועץ המקצועי וגם אני יכולה לענות.  :גב' שירה דקל כץ

 בסדר? 
 

 ון פארק חדש. מילי 3...  :מר נתן בז'ה
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על הגינות מדובר פה על... ברחובות האלה שהם... בדרגת מסוכנות... הכי גבוהה. מדבור  :גב' שירה דקל כץ
 פעימות, כדי שנגיע לכל ה...  4-האלה... אנחנו מדברים, שימו  לב, רק על גינה א'. כל התכנית התחלקה ל

 
 )מדברים ביחד( 

 
מר שאתם מקבלים לפני. מתי אתה מקבל חומר... זו בדיוק המטרה של נתן, זה לא חו :גב' שירה דקל כץ

 הישיבה... הבאנו את אנשי המקצוע, כדי שתוכלו לשאול שאלות. עשינו את כל העבודה בצורה מאוד יסודית. 
 

 שירה, אני מכבד את העבודה שעשיתם. תאמיני לי... פשוט אתם גורמים...  :מר נתן בז'ה
 

 נו. תעבירו את החומר... זלזלתם ב מר משה לוי:
 

 משה, זו לא הבעיה שלכם.  :גב' שירה דקל כץ
 

 זו  כן הבעיה שלכם.  מר משה לוי:
 

המרכזיות, גם הכי ישנות ועמוסות, וכאלה שאין להן הארקה,  8אוקיי, אז רק תנו לי לסיים...  :גב' שירה דקל כץ
מרכזיות נוספות. סך הכל  3נו מדברים גם על אנח 3. בסעיף 2זה המרכזיות שאתם רואים, אתם רואים בסעיף 

 פעימות, שאם יש שאלות מקצועיות, אני אשמח.  3חוץ מזה יש פה עוד מדובר על הסכום הזה. זהו, 
 

 לי יש שאלה מקצועית.  :עו"ד הדר מימון
 

 אז הנה, אמיר פה לידך.  :גב' שירה דקל כץ
 

 ועית, אבל אליך. יש לי שאלה מקצועית, באמת אבל מקצ :עו"ד הדר מימון
 

 בחשמל?  :מר שמואל רוטמן
 

 אליך, לא אליך. אליה. :עו"ד הדר מימון
 

 רק תגיד לי אם זה בחשמל.  :מר שמואל רוטמן
 

אליה, לא אליך. והשאלה המקצועית שלי אומרת כזה דבר, אנחנו פה היום רואים כאן באדום  :עו"ד הדר מימון
ה. כל זה כדי לבוא ולדבר עלינו סרה בעיר על ההצבעה שלנו. ואני ובמובלעת שמות רחובות של מרכזיות וכל ז

  -אומר לך
 

 איפה השאלה?  :מר גד מילר
 

 סתום את הפה, אתה מפריע לי.  :עו"ד הדר מימון
 

אל תעשה פה נאום לא, לא רוצה לסתום את הפה. לא רוצה. אתה לא עונה לשאלה, תתייחס לעניין.  :מר גד מילר
 פוליטי.

 
 תצביע בעד, לא ידברו סרה.  :ון רזניקמר בן צי

 
 אל תעשה נאום פוליטי.  :מר גד מילר
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 למה אתה חייב להצביע נגד?  :מר בן ציון רזניק

 
סליחה, כרגע מה שאנחנו מבקשים, ביקשנו את זה, וזה יחזור ויחזור שוב ושוב לאורך כל  :עו"ד הדר מימון

שה כללית, בקשה אמיתית, להעביר את כל החומר שאתם ההצבעה היום, לאורך כל הסעיפים. הבקשה היתה בק
 -ימים מראש. תעבירו את זה לוועדת כספים. אנחנו מבטיחים 10הנדסתם היום לקראת הישיבה בצורה חוקית 

  -רזמבטיחים
 

או איזה מידות  12על  9אתה רוצה את זה עד הרזולוציה של ה...? הבסיס של הפנס? אם זה  :מר בן ציון רזניק
 ? יש...

 
 ברזולוציה הזאת, הרצל, רמז, ויצמן, כצנלסון. כן, ברזולוציה הזאת אני רוצה לראות את זה.  :עו"ד הדר מימון

 
 עמודים לפני ש...?  1,000אתה רוצה לקבל  :מר בן ציון רזניק

 
 זה מעולם לא היה.  מר עוזי מאיר:

 
 היה. אבל זה מה שיהיה. הנה, זו האמת, זה מעולם לא  :עו"ד הדר מימון

 
 לא היתה רזולוציה כזאת מעולם.  :מר בן ציון רזניק

 
 בני, זו בושה.  :עו"ד הדר מימון

 
 בחיים לא היתה רזולוציה כזאת.  :מר בן ציון רזניק

 
 אז למה אתה מעלה את זה כאן?  :עו"ד הדר מימון

 
 סדר. תסתכלו לאנשים בעיניים ותגידו 'אנחנו עושים פוליטיקה, זה ב :מר בן ציון רזניק

 
 אתה עושה פוליטיקה זולה.  :עו"ד הדר מימון

 
 אתה... על מה שעשינו...  :מר אמנון סעד

 
 נכון, נכון. ואני עומד מאחורי הפוסטים.  :מר בן ציון רזניק

 
 אז תלך אתה הביתה... שלא בא לך...  :מר אמנון סעד

 
 אני לא מתרגש...  :מר בן ציון רזניק

 
 מנון...אמנון, א :עו"ד יעלה מקליס

 
 עונה לו והוא עונה לי. אני  :מר אמנון סעד

 
 סליחה, אבל זה לא לגופו של עניין.  :עו"ד יעלה מקליס

 
 מדברים פה על החשמל. מה את צוחקת? מה את צוחקת?  :מר אמנון סעד

 
 כי אתה מצחיק אותי.  :עו"ד יעלה מקליס
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 הרסת את העיר, הרסת את העיר.  :מר אמנון סעד

 
 אמנון מותר, אתה יודע...  :מקליס עו"ד יעלה

 
 אנחנו נראה מי ילך הביתה.  :מר אמנון סעד

 
 ... אחרונה שאני מזהירה אותך. בסדר, אז פעם אחרונה.  :עו"ד יעלה מקליס

 
 תצאי את.  :מר אמנון סעד

 
 אני מבקשת שתוציאו אותו. אני אחליט את מי אני מוציאה.  :עו"ד יעלה מקליס

 
 , לא, לא.לא :מר אמנון סעד

 
 יעלה, יעלה, זה לא מכובד.  :עו"ד הדר מימון

 
 זה לא מכובד? אתה מגבה...?  :עו"ד יעלה מקליס

 
 יעלה, זה לא מכובד.  :עו"ד הדר מימון

 
 ... עכשיו את האומר לא מכובד.  :עו"ד יעלה מקליס

 
 יעלה, זה לא מכובד.  :עו"ד הדר מימון

 
כל, אני רוצה להגיד לך משהו. למרות כל הוויכוחים, ולמרות כל מותק, תקשיב. קודם  :עו"ד יעלה מקליס

 הדיונים, ולמרות כל הפוליטיקה הקטנה שאתם עושים פה, חבריי לאופוזיציה. 
 

 זה הפוסל במומו פוסל.  :עו"ד הדר מימון
 

שלחתי אל תפריע. כשאני הייתי באופוזיציה של יוסי בן דוד, וכשאני רציתי מידע, אני  :עו"ד יעלה מקליס
 מכתבים, הפצצתי את יוסי במכתבים. 

 
 מכתבים, לא קיבלתי עד היום תשובה.  15אני שלחתי כבר  :עו"ד הדר מימון

 
 כאחראי על התשובות כבר מה לעשות. עד כדי כך שמשה לוי לא ידע  :עו"ד יעלה מקליס

 
 גם היום אני עדיין...  מר משה לוי:

 
 משה לוי, יו"ר ועדת הכספים. עכשיו בואו נדבר על  :עו"ד יעלה מקליס

 
 מה זה קשור? בואו נעלה את זה להצבעה.  :עו"ד הדר מימון

 
משה לוי היקר, בוא, תן לי לדבר, אני מבינה שזה קשה. אבל תן לי לדבר. עכשיו אני שמחה  :עו"ד יעלה מקליס

 שלמדת ממני, ואני אגיד לך עוד פעם. 
 

 עה. דבר מאוד פשוט. תעבירו את החומר, אנחנו נשב. אבל למה שלא תעלי את זה להצב מר משה לוי:
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 יעלה, תפסיקי עם זה.  :עו"ד הדר מימון
 

מאמוש, תקשיב לי טוב, אתה תתפלא. תן לי לדבר. אולי אני אפתיע אותך, בסדר? אני שמחה  :עו"ד יעלה מקליס
נוהג להוציא פרוטוקול של שלמדתם, אבל אני ממליצה שתלמדו את כל התורה. ודבר נוסף, אדון משה לוי, אתה 

  16:00ישיבת ועדת הכספים באותו יום בלילה, משום מה, הישיבה הזאת הפרוטוקול יצא ביום חמישי בשעה 
 אחרי צהריים. יפה. 

 
 ... מה לעשות. נולד לי נכד, הייתי בבית חולים, מה קרה?  מר משה לוי:

 
 קשה לשמוע, קשה לשמוע.  :עו"ד יעלה מקליס

 
 יעלה, זו סתם פרנויה.  :מוןעו"ד הדר מי

 
אני לא מקבל שכר, דרך אגב. לא מקבל שכר. אני עושה את זה בהתנדבות. גם לא לוקח מזכירת  מר משה לוי:

 ועדה, אני עושה את זה בהתנדבות. 
 

 משה, אתה מפריע לי.  :עו"ד יעלה מקליס
 

 לא, כי את אומרת...  מר משה לוי:
 

 אתה מפריע.  :עו"ד יעלה מקליס
 

 בואו נעצור...  :עו"ד הדר מימון
 

 אתה מקבל מגל הגזבר. כל מידע. עוד משהו, כל מידע שאתה רוצה  :עו"ד יעלה מקליס
 

 איפה, איפה הסקר?  :עו"ד הדר מימון
 

אם היית מבקש בזמן, היית מקבל. חברים, אני מבינה שיש פה התנגדות להחליף עמודי תאורה  :עו"ד יעלה מקליס
 רקובים...

 
 לא, בכלל לא. בכלל לא. לא הבנת.  :הדר מימון עו"ד

 
ולטפל בחיסכון כספי כתוצאה מתאורת לד. אני מבינה, הבנתי. אתם לא רוצים זה בסדר. אז  :עו"ד יעלה מקליס

 אני מעלה את זה להצבעה. מי בעד תב"ר חשמל... 
 

 רגע, רגע, אמנון.  מר משה לוי:
 

 ן? למה אני צריכה את אמנו :עו"ד יעלה מקליס
 

 הוצאת אותו החוצה.  מר משה לוי:
 

 סליחה, על פי החוק, היא חייבת להחזיר אותו להצבעה.  :מר יוסי בן דוד
 

 בסדר, בסדר.  :עו"ד יעלה מקליס
 

 היא לא יודעת את החוק. תלמד את המנכ"לית...  :מר יוסי בן דוד
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ל ותאורת רחוב, החפת עמודי תאורה, בסדר, בסדר. הוא יחזור להצבעה. טוב, תב"ר חשמ :עו"ד יעלה מקליס

. מי בעד? בעד: גדי, רוטמן, ₪מיליון  3.2החלפת תאורה ללדים, לפי הסקר שעשה טיקטין מהנדס החשמל, בסך 
נגד החלפת עמודי  –בני, עוזי, אלי ואנוכי. אוקיי. מי נגד? יפה. הדר, אמנון, נתן, יוסי, משה, ורדי וערן קקון 

 רה ללדים. תאורה רקובים והחלפת תאו
 

 הצעה נגדית.  מר משה לוי:
 

 אין הצעה נגדית. מה לעשות, זו ישיבה שלא מן המניין. תשאלו את הדר...  :עו"ד יעלה מקליס
 

 )מדברים ביחד( 
 

 *** צועקים ***
 

 היועץ המשפטי, תגיד אתה.  :מר אמנון סעד
 

 רגע, יועץ משפטי, תן תגובה.  :מר ורדי בושרי
 

 ובה, תן תשובה. תן תש מר משה לוי:
 

מה אומר, אני שואל אותך שאלה. אל תצחקי, חכי, זה לא  28אני רוצה שתיתן לי חוות דעת לפי  :מר אמנון סעד
 יישאר שלך עוד הרבה זמן. את לבד... 

 
 .4טוב, סעיף מספר  :עו"ד יעלה מקליס

 
 לא, לא, לא. אנחנו רוצים חוות דעת.  :מר אמנון סעד

 
 ייתן תשובה.  לא, הוא מר משה לוי:

 
 הוא ייתן לכם חוות דעת בכתב.  :עו"ד יעלה מקליס

 
 א, לא, לא, לא. ל :מר אמנון סעד

 
 לא.  מר משה לוי:

 
אתה תנהל בוועדת כספים, אני אנהל את מועצת העיר. זו החלוקה בינינו. הגדלת תב"ר פיתוח  :עו"ד יעלה מקליס

 . 2017תשתיות כללי 
 

 יקטטורה. דיקטטורה, ד :מר אמנון סעד
 

 אמנון מאמוש...  :עו"ד יעלה מקליס
 

 את פוחדת, פוחדת.  :מר אמנון סעד
 

 אני מזמינה אותך פעם הבאה להצטרף...  :עו"ד יעלה מקליס
 

תני חוות דעת, תני חוות דעת. אני  יצאתי לבד, את לא יכולה... אף אחד לא יכול להוציא אותי. אני  :מר אמנון סעד
 ני עכשיו. אנחנו רוצים להעלות סעיף כנגדי. מותר  לנו על פי חוק. רוצה חוות דעת של רו
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 זו ישיבה שלא מן המניין.  :עו"ד יעלה מקליס

 
 אתה רוצה שאני אקרא לך? תקרא את זה.  :מר אמנון סעד

 
 )מדברים ביחד( 

 
ודמת. תוציא תשאל את היועץ המשפטי באר טוביה לשעבר, זה מה שהוא אמר גם בישיבה הק :עו"ד יעלה מקליס

 את אמנון. 
 

 פעמים.  3לא, את לא יכולה, את צריכה עוד פעם  :מר אמנון סעד
 

 אז אני מתריע בך פעם ראשונה.  :עו"ד יעלה מקליס
 

 יפה מאוד. עכשיו אני רוצה חוות דעת של היועץ המשפטי.  :מר אמנון סעד
 

 אתה יכול לרצות. זה בסדר. תקבל. לא עכשיו.  :עו"ד יעלה מקליס
 

 מתי? מתי?  :מר אמנון סעד
 

 פעם שנייה אני מתריעה בך.  :עו"ד יעלה מקליס
 

 לא, לא, זה לא ילך לך. אני לא מפריע, אני מבקש התייחסות לסעיף הזה.  :מר אמנון סעד
 

. סך 2017אתה מפריע. חיים... תוציא אותו. אנחנו בהגדלת תב"ר, פיתוח תשתיות כללי  :עו"ד יעלה מקליס
 ... קרנות הרשות. ₪מיליון  2.5התב"ר  

 
 )מדברים ביחד( 

 
 אבל למה היועץ המשפטי...  :עו"ד הדר מימון

 
 יש יועץ משפטי.... מה לעשות. מה שטוב בשבילך אז, לא טוב בשבילך עכשיו?  :עו"ד יעלה מקליס

 
 מה היה כל כך קשה פעם שעברה?  :עו"ד הדר מימון

 
 החוק לא השתנה.  :עו"ד יעלה מקליס

 
 איפה הפרוטוקול? איפה הפרוטוקול?  :ד הדר מימוןעו"

 
 ... 2017בעניין תשתיות פיתוח כללי  :עו"ד יעלה מקליס

 
 את עושה צחוק שוב פעם מהעניין הזה. זאת פוליטיקה זולה להראות את זה.  :עו"ד הדר מימון

 
 מגעילה.  מר משה לוי:

 
שיצביע נגד. אנחנו בעד לאשר, אבל אחרי שהדברים להראות את זה בצרוה הזאת, שאת יודעת  :עו"ד הדר מימון

 יובאו בפנינו בצורה מסודרת. תפסיקי לעשות צחוק מהתהליך הזה, בואי תכבדי את חברי המועצה שלך. 
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 ... כמה הגיבו... תקרא מה כתבו לה...  :מר נתן בז'ה
 

 אף אחד לא מאמין בה.  מר משה לוי:
 

 ת שום הסבר, עד שזה לא יעבור בוועדת הכספים. אני מבקש לא להעלו :עו"ד הדר מימון
 

 אני מבקש להעלות.  :מר גד מילר
 

 אתם סתם עושים צחוק מאנשים.  :עו"ד הדר מימון
 

 למה, מה הבעיה, הדר? אתה לא עומד מאחורי ההצבעה שלך?  :מר בן ציון רזניק
 

 כי זו פוליטיקה זולה, וזו דמגוגיה...  :עו"ד הדר מימון
 

 אתה הצבעת, תעמוד מאחורי ההצבעה שלך.  :רזניק מר בן ציון
 

 זו דמגוגיה לשמה.  :עו"ד הדר מימון
 

 . ה הבעיה? תעמוד מאחורי ההצבעה שלךתעמוד מאחורי ההצבעה שלך. מ :מר בן ציון רזניק
 

 זו בדיחה.  :עו"ד הדר מימון
 

 הצבעת, תעמוד מאחורי ההצבעה שלך.  :מר בן ציון רזניק
 

ימים כמו  10אין בעיה, אתה תראה שכל העסק הזה ייפול היום, ואתם תמסרו את כל החומר תוך  :עו"ד הדר מימון
 ילדים טובים. 

 
 ביקשת משהו? :מר בן ציון רזניק

 
 ואנחנו נדון בזה ונביא את זה עוד פעם להצבעה.  :עו"ד הדר מימון

 
 ביקשת משהו? ביקשת משהו?  :מר בן ציון רזניק

 
 כן.  :עו"ד הדר מימון

 
 מתי ביקשת?  :מר בן ציון רזניק

 
 תעבירו את החומר בצורה מסודרת.  :עו"ד הדר מימון

 
 אחר הצהריים...  16:10ביום חמישי בשעה  :עו"ד יעלה מקליס

 
 הפרוטוקול שלך זו לא בקשה, אדון משה. פרוטוקול זו לא בקשה.  :מר בן ציון רזניק

 
 אין שום בעיה.  תקבל. -.. שתרצה שהדר מימון יגיד לי... כל. :עו"ד יעלה מקליס

 
 זה לא הניסיון שלי עד היום.  :עו"ד הדר מימון
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 ביום רביעי... מר משה לוי:

 
 פרוטוקול זו לא בקשה.  :מר בן ציון רזניק

 
 חוץ מזה, ועדת כספים אין לה מעמד...  :מר שמואל רוטמן

 
 תב. אני אקליד לך. אם זה כל כך חשוב לך, הדר, תשלח בקשה בכ  :מר בן ציון רזניק

 
 אף אחד לא נתן תשובה.  :עו"ד הדר מימון

 
 איפה הבקשה שלך? היום זה היום שלה, זה הגורו שלהם.   :מר בן ציון רזניק

 
  )מדברים ביחד( 

 
 

 . 2017 כללי תשתיות פיתוח ר"תב הגדלת - 4סעיף מס' 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
כלומר, י? ... ברמת התשתיות, המענה שאנחנו נותנים בהיקפים רוחביים, אוקיאני אתחיל לדבר :מר אדי שומכר

כשאני מדבר על האגף ההנדסה ואנחנו מבקשים את התב"ר הזה ואת התקציב, זה בכדי שבחורף נמזער את כל 
ההצפות. העיר כמובן בשפה המקצועית... משטח. בעיות הניקוז פה הן חמורות. שרון מהנדסת העיר ואנוכי היינו 

צריך לתת פה שירות לציבור. אוקיי? זו האחריות  אצל רשות הניקוז. יש פה עבודה של עשרות שנים, ותוך כדי גם
היו  2016שלנו. אנחנו צריכים לזה משאבים. אתם צריכים להבין שהאקלים פה הוא בעייתי בארץ, כלומר בדצמבר 

גשם.פ אבל עוצמות הגשם פה מטורפות. עובדתית, להבדיל ממה שהיה בשנים קודמות, כי השקענו  20לנו לפחות 
עם צוותים וכוננות לפני, זה דרש מאיתנו תשומות והיערכות לכך. וגם בסופו של שדבר  בכך ונערכנו בהתאם

פגעים קיצוניים. החיים פה עברו בשלום וטוב שכך. על משגיא, ביחד עם שיתופי פעולה עם חברת חשמל, לא היו 
ות שאנחנו רוצים כן אנחנו מבקשים הגדלת תב"ר, היערכות לחורף, עושים את זה בקיץ, ביחד עם תשתיות עילי

להטמין אותם לתת קרקעי. ואתם רואים את זה בעצמאות, שדרה ראשית. דברים שלא קרו פה, ביחד עם תאגיד מי 
 אונו שיש לו תכנית עבודה. 

 
 אני רוצה לשאול שאלה. מר משה לוי:

 
 ,,,, עם המון המוןבאמת ,רגע, אני מסיים, בסדר? ובנוסף, הקמנו מערך התנדבותי :מר אדי שומכר

 
 יש חומר מאחורי המצגת הזאת? או שזה סתם...  :עו"ד הדר מימון

 
 הדר, תהיה בשקט. אחרי המצגת תוכל לדבר.  :עו"ד יעלה מקליס

 
שתורם, יושב, מיפה את העיר ונותן עבודה ברמת שיפור  ,מה שנקרא ,יש צוות התנדבותי, צוות :מר אדי שומכר

שים. אני מעביר את הדיבור ליובל. יובל יציג את זה, הוא עבד פה על מדרכות, והחזון מה שנקרא להיכנס גם לכבי
 מצגת מאוד מקצועית, אז בבקשה, תנו לו. 

 
 
 
 

 .לא נערכה הצבעה
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  -תשתיות צוותטוב, ערב טוב לכולם.  :מר יובל

 
 התשתיות, אפשר לעבור לגופו של עניין?  צוותאנחנו מכירים כבר את  :עו"ד הדר מימון

 
 ד. הדר... תכב :עו"ד יעלה מקליס

 
 למה הפיליבסטר הזה? :עו"ד הדר מימון

 
 תכבד.  :עו"ד יעלה מקליס

 
אני יודע שאתה מתנדב, ואני יודע שאתה עושה עבודת קודש, ואנחנו הכרנו אותך בפעם  :עו"ד הדר מימון

 הקודמת.
 

 אבל תן לו לדבר, תן לו לדבר.  :מר רועי כהן
 

 דש. עם הקבוצה שלך, שעושים עבודת קו :עו"ד הדר מימון
 

 למה אתה מפריע לו?  :מר גד מילר
 

 אבל זה פיליבסטר.  :עו"ד הדר מימון
 

 עוד אחד עובד, מישהו שעושה ויש לך תלונות עליו? אני ממונוסון, סליחה.  :מר גד מילר
 

 נוסון על לא עוול בכפם. ואתה מושך אש למ :עו"ד הדר מימון
 

 ... אנחנו מתנדבים...  :מר יובל
 

 נדבים. ם אנחנו, גם אנחנו מתג :מר ערן קקון
 

 גם אנחנו הרבה שנים.  :עו"ד הדר מימון
 

 חשוב לציין את זה, חשוב לציין את זה.  :מר ערן קקון
 

 למה אתה מפריע לו תן לבן אדם לסיים.  :???
                                         

 ... חשוב לדעת שגם אנחנו מתנדבים.  :מר ערן קקון
 

אז אנחנו מתנדבים וגם אתם. והרצון שלנו לסייע ל... של העירייה... כל תשתיות העיר כמה שאנחנו רק  :מר יובל
טווחים. בטווח המיידי... מה שנקרא תיקוני...  2-יכולים. המטרה שהצבנו בפנינו... זה שיפור הכבישים ביהוד ב

לכל רחובות העיר  "דאטה בייס"איזשהו  כדי למנוע חבלות ומכשולים מיידיים. ובטווח הבינוני והארוך, ליצור
ומתן המלצה ותעדוף לעבודות. רצוף, ריבוד... וכו'. לפני כן אני רוצה לחזור על מה שהדר ציין, שאתם מכירים 
אותנו כבר, על פרויקט אחר שלקחנו על עצמנו, וזה היה בעצם שיפור מדרכות העיר. גם כן לטובת מניעת תאונות 

 המעורבות שמצטיירת יחד עם העירייה היתה מלאה. של הולכי רגל... כאשר 
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עשינו מיפוי של המפגעים, עשינו תעדוף... יצאנו לשטח בעצמנו, על הזמן החופשי שלנו, כמו שאתם פה. סיימנו 
באומדן הכספי, הכנו יחד עם מחלקת ההנדסה תכנית עבודה. .... בקרה על תכנית העבודה, ראינו שהיא... ביצענו 

על העבודות בשטח, ואפלו בסופו של דבר התרוצצנו ובדקנו את האזורים שטופלו, כדי לתת את האישור פיקוח 
 136. מיפינו 2016הסופי מטעם התושבים שהתחילו את התהליך. בסופו של דבר, התחלנו את התהליך ביולי 

ים חמורים. הבאנו את ממצא 85ממצאים, מתוכם  124הצדדים... מספר כפול. מצאנו  2-רחובות וכל המדרכות ב
 . אני חושב שאתה לא היית, אז יכול להיות ש... ₪ 600,000זה לכאן אליכם לאישור לקבל תב"ר, שאז אושר 

 
 אני רק רוצה להפריע לך.  :מר יוסי בן דוד

 
 בבקשה, יוסי.  :מר יובל

 
 אני שואל שאלה עכשיו מקצועית.  :מר יוסי בן דוד

 
 אישרנו. היא הנותנת,  :עו"ד הדר מימון

 
 אתה מחליף בעצם את הפיקוח המקצועי שצריך לאשר את העבודות?  :מר יוסי בן דוד

 
 א. יוסי, חכה בסבלנות, תהיה תשובה. ל  :עו"ד יעלה מקליס

 
 יעלה...  :מר יוסי בן דוד

 
ים ... תכנית החלפת הריצוף, המדרכות, עברה את הבקרה שלי. אפילו מה שנקרא במעגלים... משאב :מר יובל

 יותר גדולים. ואנחנו הגדרנו שלב הכרחי... 
 

 ... שנפרסם את שמות הרחובות.  :???
 

 רגע, רגע, אבל סבלנות, סבלנות.  :עו"ד יעלה מקליס
 

 אנחנו לא צריכים להיות מוזנים מהפייסבוק. אנחנו חברי מועצה...  :מר ערן קקון
 

 )מדברים ביחד( 
 

טוק ומיפיתי את הרחובות כשאתם קשקשתם והשמצתם. אני הלכתי, אני הסתובבתי בביאליס :מר שמואל רוטמן
 אני מיפיתי את הרחובות של ביאליסטוק. 

 
שמוליק, אני מבקשת. אין פה הערכה לעבודה... אז תקשיבו עד הסוף.פ יש פה צוות של  :עו"ד יעלה מקליס

בור. אז לפחות בשבילם תנו את תושבים שעשה עבודה. לא פוליטיקאים, לא מרוויחים כלום, רק עושים למען הצי
 הכבוד. גם אתה ערן, גם אותך מעריכים, זה בסדר. אבל בואו ניתן לצוות הזה לומר את דברו. 

 
 תמשיכי ברעל שלך.  :מר נתן בז'ה

 
 את עושה בהם שימוש פוליטי וזה לא טוב.  :עו"ד הדר מימון

 
 . במקום שהם יראו לנו את החומר ונהיה איתם ביחד :מר נתן בז'ה

 
 



 8/17מועצה מן המניין   פרוטוקול
 21/5/17 מיום

 

 68 מתוך 54 עמוד
 

  

 נה, אני  נותן לך את החומר. ה :מר יובל
 

 לא, סליחה, זה לא נקרא לתת.  :מר נתן בז'ה
 

 אתה לא אשם.  מר משה לוי:
 

 מנצלים אותך לתעמולה פוליטית.  :עו"ד הדר מימון
 

 מי שלא יודע את החומר, זה הם, לא אנחנו.  מר משה לוי:
 

 ל יהיה בסדר. ימים לפני והכ 10למסור את זה  :עו"ד הדר מימון
 

  אתם נופלים לידיים שלה. זה רעל. :מר נתן בז'ה
 

 אתם משחקים לידיהם, זה הכל.  מר משה לוי:
 

 עושים בכם שימוש וניצול ציני.  :עו"ד הדר מימון
 

 תקשיב, הדר, טוב? הוא מתנדב, תנו לו לסיים, אחרי זה, באמת. :גב' שירה דקל כץ
 

 די עם ה'אחרי זה'.  :מר נתן בז'ה
 

 חרי זה תרצה להצביע נגד, תצביע נגד. אבל תנו  לו להציג לכם מה הם עשו. א :גב' שירה דקל כץ
 

 אתם עושים שימוש ציני ופוליטי.  :עו"ד הדר מימון
 

 ין בעיה, הדר, תקשיב, תגיד לו 'כל הכבוד' ואחרי זה תגיד 'אני לא רוצה לאשר'. א :גב' שירה דקל כץ
 

 ני כן רוצה לשמוע. שירה, אותם א :מר נתן בז'ה
 

 אתה רוצה ש...  :גב' שירה דקל כץ
 

 )מדברים ביחד( 
 

חברים, מי שלא מתאים לו להקשיב, מוזמן לצאת החוצה, וכשתהיה הצבעה נקרא לכם  :עו"ד יעלה מקליס
 להצביע, זה בסדר. אבל אם אתם לא רוצים לשמוע, אל תפריעו. 

 
 אני לא מפריע...  :מר נתן בז'ה

 
 סליחה. אני אמרתי שאם זה מפריע לך, אז תצא. זה כל מה שאמרתי.  :מקליסעו"ד יעלה 

 
 את מפריעה, לא הם. הם עושים עבודת קודש.  :מר נתן בז'ה

 
 אז אם אתה רוצה לשמוע, בוא נסכם ש... בסדר?  :עו"ד יעלה מקליס

 
כמו שאת עושה בזמן  רגע, עכשיו הודיעו ששלמה מת. אז את רוצה ללכת ללוויה לעשות שם פוליטיקה :קהל

 האחרון? 
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 איזה שלמה?  :???
 

 בר סימנטוב.  ???:
 

-, וכרגע נותר לנו מה2017, הסתיימה העבודה במאי 2016המקרים החמורים... התחילו באוקטובר  38-ב :מר יובל
 מפגעים נוספים.  47-לטפל ב 85
 

 ש בהתנדבות. הוא יושב ומתפוצץ מצחוק. אנשים עשו פה עבודת קוד :מר שמואל רוטמן
 

 רוטמן, די, די.  :עו"ד יעלה מקליס
 

 רוטמן, אתה פתטי.  :עו"ד הדר מימון
 

 יש גבול, יש גבול.  :מר שמואל רוטמן
 

 מי קבע אותו, אתה?  :מר נתן בז'ה
 

 בואו נגיע לשמות רחובות.  :עו"ד הדר מימון
 

 )מדברים ביחד( 
 

. תביאו את זה בצורה הזאת כבר מתארכת מעל ומעברשיבה יאפשר להגיע להצבעה כבר? ה :עו"ד הדר מימון
אנחנו נבחן את זה. גדי, אתה לא מוסיף לעצמך כבוד עם ההערות האלה. אתה לא ובהתאם לחוק, מסודרת לפני,

 מוסיף לעצמך כבוד. אתה מתנהל כמו ילד, נו באמת. די, זה מביך. 
 )מדברים ביחד( 

 
פעולת מיפוי...  של כל רחובות העיר... וכו', עשינו איזושהי בעצם מה שעשינו כאן, עשינו מיפוי :מר יובל

... ליד בית 118-ו 77ראשוניים, ואחר כך הכנסנו את זה לתכנית עבודה. אם שמת לב, בוא נקפוץ ל... יש פה את 
היה מפגע חמור. תכנית העבודה שבה עשינו בקרה ופיקוח ואישור, הנה  118, היה מפגע חמור, וליד בית 77מספר 

אלה, אפילו עם הערה באיזה תאריך זה תוקן. כלומר ממש הלכנו עקב בצד אגודל, לראות  2אתה רואה פה את 
 ... בוצעו. 85-... מתוך ה38-שכל הדברים החמורים מתבצעים, וה

 
 כמה כסף הוצע על הפרויקט הזה הקודם? :עו"ד הדר מימון

 
 . ₪ 600,000 :מר שמואל רוטמן

 
 היה התב"ר...  , זה₪ 600,000 :מר יובל

 
 יישר כוח.  :עו"ד הדר מימון

 
 דרך אגב, חלק מתב"ר תשתיות שאתם לא יודעים לאן הלך.  :מר שמואל רוטמן

 
 יישר כוח, אני מציע להביא את זה אלינו ואנחנו נבחן.  :עו"ד הדר מימון

 
 אפשר לקבל את הפירוט הזה?  :מר ערן קקון

 
 . בטח, זה אצל התושבים :גב' שירה דקל כץ
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 ערן, תשלח מייל, תגיד בדיוק מה אתה רוצה.  :עו"ד יעלה מקליס

 
 בשמחה.  :גב' שירה דקל כץ

 
אני חוזר חזרה למה שהתכנסנו אן הערב בעניין הזה, זה... הכבישים יהוד מונוסון, ושוב, על ידי אותו  :מר יובל

חלקים, עשינו את  4-לקנו את העיר לצוות תשתיות שייתן לנו... כאשר בעצם את העבודה הזאת כבר ביצענו. חי
המיפוי. כל זוג מתנדבים קיבל אזור, מיפה אותו, נסע ברכב, תיעד וצילם וסימן על גבי מפת העיר את הכשל. נכון, 

... של תקלות, 3וי. שוב, רחוב, ויש אזורים שלקחנו על עצמנו. זה טופס המיל 4אנחנו עובדים לחלוקת האזורים, 
דוגמאות בלבד,  3בירוק.  צילמנו את הליקויים פה,  -משנית בצהוב,  -באדום, פחות חמורה  -של ליקויים. חמורה 

 זה בור, זו תעלה. 
 

 ... קיים.  מר משה לוי:
 

 כן, נכון, זה ממרץ האחרון.  :מר יובל
 

 רוצים לתקן, רוצים תקציב.  :מר שמואל רוטמן
 

מפת העיר, כך שיהיה קל למערכת ההנדסה ולקבלני יש לנו פה מספר קשיים, וגם סימנו את זה על  :מר יובל
המשנה ולפקחים אחרי כך וגם לנו אחר כך, וגם לכן, לבוא ולראות שהדברים האלה טופלו. ריכזנו את כל הנתונים 
בקובץ, כאשר מהקובץ הזה שוב, עם הטכנולוגיה המהוללת של האקסל, אפשר לקבוע את הדרגה של החומרה 

עבודה. ככה רוכזו כל הנתונים. וביצירת סדרי עדיפות לטיפול, נלקחו בחשבון חומרת ולהקיש ממנה את תכנית ה
הכשל וסטטוס הכביש. כלומר, אם הכשל הוא רציני... זה הכי חמור, ומיד, מיד... כמובן שהמטרה היתה לטפל 

הלאה. פה  קודם בכבישים הראשיים. למשל להבדיל בין מוהליבר לאצ"ל, לקחנו את מוהליבר ראשון בעדיפות,
אנחנו רואים טופס שמועבר בסופו של דבר למחלקת ההנדסה עם ההמלצה שלנו לאחרי תעדוף, של איזה כשלים 

ממצאים, מהם  258הם החמורים ביותר. ובסופו של דבר... הראשונים שלנו אחרי מיפוי של רחובות העיר, מצאנו 
ים בסוגריים הם כמות הרחובות הראשיים או ברחובות משניים. המספר 39-ברחובות ראשיים ו 27חמורים,  66

זו ההמלצה שלנו של האזרחים, אבל יש פה את הצוות המקצועי, שייקח  -כמות הרחובות המשניים. תכנית עבודה 
את זהה לשלב הבאה. ישנה... יהפוך, יתייעץ אתכם, תצביעו על זה. תקבלו, לא תקבלו, אבל בטווח המיידי ולא 

בסיירת התשתיות ממליצים לתקן את כל הקשיים שדורגו בדרגת חומרה גבוהה, כדי  , אנחנו2017יאוחר מסוף 
 שלא תהיינה לנו  נפילות של הולכי רגל... 

 
 מה הסכום שאתם רוצים?  :עו"ד הדר מימון

 
 אני לא יודע. אתמול סיימתי את ה...  :מר יובל

 
 מה הסכום אבל?  :עו"ד הדר מימון

 
 ך הוא לא יודע.פ הוא אומר ל :עו"ד יעלה מקליס

 
 אתם לא יודעים מה הסכום?  :עו"ד הדר מימון

 
 אני עוד לא יודע.  :מר יובל

 
 למה אתם מביאים את זה לפה?  :עו"ד הדר מימון

 
 אנחנו מביאים את זה לכאן כדי ל... את זה מבעוד מועד.  :מר יובל
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: והם היו רוצים לבצע עבודה, לדוגמא ברק שאלה. אני הבנתי שיש הרבה מאוד עבודה בעיר,  :עו"ד הדר מימון

 מיליון. נכון?  2.5-מיליון, וכרגע הצוות המקצועי מגביל אותם ל 4-5
 

 א, לא, לא. רגע, רגע. זה לא מדויק. ל :גב' שירה דקל כץ
 

  -אז אני אל מבין. עשיתם תכנית בלי ה :עו"ד הדר מימון
 

 רגע, רגע.  :גב' שירה דקל כץ
 

 אין אומדן, אז על מה אנחנו מצביעים, באמת. אם  :עו"ד הדר מימון
 

לא סיימתי. אמנם רציתי שיובל יסיים ואז אני אתייחס לזה, אבל אני אענה על השאלה. קודם  :גב' שירה דקל כץ
 2.5-כל תב"ר תשתיות, מה שאנחנו מבקשים לאשר, כמעט לא נשאר בו כסף כבר. אנחנו מבקשים להגדיל אותו ב

 התקציב הזה ייועד למטרה הזאת, ולמה?, שרק חלק מ₪מיליון 
 

 איזה חלק? זאת השאלה.  :עו"ד הדר מימון
 

אני אסביר. רגע, הנה, אני עונה לך הדר. תב"ר תשתיות, למי שיושב כאן, יודע, ובעיקר אתם,  :גב' שירה דקל כץ
  -שמחר אם יש נזילה, צורך לתקן משהו באופן מיידי, תב"ר תשתיות

 
 לה זה תאגיד המים והביוב. נזי :עו"ד הדר מימון

 
לא נזילה המו הנזקים שצריך לתקן. בסדר? תב"ר תשתיות הוא התב"ר השוטף שאתה משתמש  :גב' שירה דקל כץ

 וזה נגמר.  ₪מיליון  2.5בו אד הוק לכל מיני צרכים שצצים, ועובדה שהיו 
 

 מה הטרחתם את האזרח הנאמן הזה? אז ל :עו"ד הדר מימון
 

 הדר, די.  :סעו"ד יעלה מקלי
 

 ... הסכום.  :עו"ד הדר מימון
 

  -אני אסביר. קודם כל, הוא אומר לך יובל :גב' שירה דקל כץ
 

 יובל אמר לי שהוא לא יודע באיזה סכום הוא מתוקצב.  :עו"ד הדר מימון
 

 אתה רוצה לתת לי רגע לסיים? לא, זה לא מה שהוא אמר לך.  :גב' שירה דקל כץ
 

 מה ששמעתי, שאין אומדן.  זה :עו"ד הדר מימון
 

 הדר, אתה מפריע.  :עו"ד יעלה מקליס
 

... הם סיימו את התעדוף. כמו שעשינו עם החשמל שראיתם לפני רגע, עכשיו יגזרו את : גב' שירה דקל כץ
הדברים האדומים, בדרכת החומרה הגבוהה, יעשו אומדן תעדוף, ואז נדע בכמה מדובר. קרוב לוודאי שאי אפשר 

 1עשות את הכל, ונצטרך לעשות כמו בכל דבר מה בא קודם. הרעיון הוא שסדר גודל... ואני אומרת, בין יהיה ל
, ילך לטובת המטרה הזאת, כי הכבישים, התיקון עולה יותר ממדרכות, ואנחנו יודעים את ₪מיליון  1.5-מיליון ל

גדר ברח' מקלב, אמנון יצא, יש כל מיני זה. יחד עם זאת, יתרת הסכום חייבת להישאר, כי על כל דבר שלא קורה, 
 צרכים שצצים כל הזמן. תב"ר התשתיות מיועד לזה, וכרגע אין בו כמעט כסף. 
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 לתשתיות. מה נעשה בהם? ₪מיליון  2.5שירה, שאלה. לא מזמן אישרנו  מר משה לוי:

 
אחת לסיים ואז אדי יענה  הנה. אתה רוצה לשמוע מאדי? בבקשה. רק אולי ניתן ליובל שנייה :גב' שירה דקל כץ

 על השאלה. 
 

 אבל יובל זה רק... ממה שכתוב פה.  :עו"ד הדר מימון
 

 רגע, חכה.  :עו"ד יעלה מקליס
 

 בוא תעזור, בוא תצטרף. אני מיפיתי חלק, בוא תצטרף גם אתה.  :מר שמואל רוטמן
 

זו ההמלצה שלנו של האזרחים.  לבצע... מלא של מספר כבישים... שוב, 2017אנחנו גם... עד סוף  :מר יובל
. וכמובן צריכה להיות פה עבודה של אדי ושרון בעניין של סנכרון 2018הלאה, רמת החומרה הבינונית... במהלך 

 עם עבודות של רשויות נוספות, אם זה מי אונו, חברת חשמל וכו'. 
 

 אפשר להחזיר שקף אחד אחורה לראות את הכבישים ש...  :עו"ד הדר מימון
 

  -מקלב, וינהוז, שבזי, בר סימנטוב וכו'. אלה כבישים שלפי חוות הדעת המקצועית האישית שלנו :יובל מר
 

 לפני תעדוף אבל של ההנדסה.  :גב' שירה דקל כץ
 

 לפני התעדוף, כן. זו ההמלצה שאנחנו הגשנו למחלקת ההנדסה.  :מר יובל
 

שהם לפני התחדשות עירונית, קח למשל את מקלב. אתה אני חייב להעיר הערה. יש כאן רחובות  :מר יוסי בן דוד
אתה מדבר מסעדיה חתוכה למקלב. מתחילה שם בנייה עכשיו יודע, כשתתחיל הבנייה עכשיו במגדלי לוגאנו... 

 בצד שמאל, לא יישאר כלום מהתשתיות. 
 

 בסדר, אגף הנדסה יחליט.  :מר שמואל רוטמן
 

 רים. אנחנו עשינו קרצוף פשוט במקומות זמניים בכדי למנוע... אני קורא ורואה את הדב :מר יוסי בן דוד
 

 נכון, נכון.  :מר שמואל רוטמן
 

 בדיוק זה מה שאנחנו...  :עו"ד יעלה מקליס
 

  יוסי, אותו דבר. :מר שמואל רוטמן
 

 יוסי, לא באמת מבצעים את זה לפי משהו... אלא זה חלק מה...  :עו"ד הדר מימון
 

 ה הבסיס. ז :עו"ד יעלה מקליס
 

 זה המידע, והוא מעבד אותו.  :מר שמואל רוטמן
 

 זו הכסות לכל הסיפור.  :עו"ד הדר מימון
 

 .. ושידוע לנו שחלק מהרחובות כבר יש להם עבודה מסוימת או מותנית. . :מר יובל
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צועית. נאמר גם שבזי, יש שם תכנית סדורה מזמן. עוד דבר אחד, אני באמת מעיר לך הערה מק :מר יוסי בן דוד

לא היתה שום הזנחה. הכבישים היו  הזנחה של עשרות שנים, הזנחה של עשרות שנים. וזה מכוון. -פה כל רגע 
 במצב מצוין. 

 
 הוא לא אמר, הוא לא אמר.  :מר שמואל רוטמן

 
 2רגע נאמר כל הזמן, גם בתי ספר, גם אתה אומר את זה. אני רק רוצה להעיר. אתם הראיתם כ :מר יוסי בן דוד

תמונות הראיתם הרגע, זה כבישים שפתחתם עכשיו, ממש עכשיו. פתחתם אותם באמצע הכביש  2תמונות. 
והשארתם אותם בצורה שהשארתם אותם. זה לא כבישים שטופלו אחרי פתיחה כמו שצריך. אני גם רוצה להעיר 

  -עוד הערה אחת
 

 אבל יוסי, הוא לא הבן אדם.  :עו"ד יעלה מקליס
 

 זה לא הוא.  :רוטמן מר שמואל
 

 זה לא משנה, הוא יועץ שלך. אני רוצה להעיר...  :מר יוסי בן דוד
 

 הוא לא יועץ.  :מר שמואל רוטמן
 

 בסדר, שלי, של כולם.  :מר יוסי בן דוד
 

 הוא שלך גם.  :עו"ד יעלה מקליס
 

 גם אני עוזר שלך, אני עובד בהתנדבות.  :מר יוסי בן דוד
 

 א גם שלך. הוא גם שלכם. הו :עו"ד יעלה מקליס
 

אני רק רוצה להעיר הערה מקצועית. ברח' העצמאות ביצעו חפירה לביוב ודברים. בסדר, זה  :מר יוסי בן דוד
תסתכל, ברח' בגין נעשתה בזמנו חפירה. אני כשנכנסתי לתפקיד על ידי  ,דברים לגיטימיים. תראה, אני אומר לך

סגנון הזה, אני דאגתי שיפסיק את העבודה, בגלל שהוא עמד על זה קבלן שקראו לו 'אחים חממה', או משהו ב
לרצף את הכביש באספלט שקט, שאני ביקשתי אספלט שקט... עמדתי על זה שייעשה תיקון ולא נקרצף ונרצף 
אותו אותה שנה אחרי חורף אחד לפחות. סביון לא עשו את זה, נכנעו  לקבלן הזה, למה הוא צעק... ואני לא 

פעמים תיקון, מילוי, מילוי, ובסוף עשינו קרצוף ואספלט... ועד היום  4או  3, ואני חיכיתי... הוא ביצע נכנעתי לו
זה לא שקע. וכל סביון מהקטע של סביון שקע. ברח' העצמאות ביצעו כאן חפירה וביוב, ואחרי חודש עשו קרצוף 

אני לא רוצה, אין לי מה להגיד. חייבים  וריצוף וריפוד וכל הכביש שקע, וזה בזבוז כספים בצורה לא אחראית.
חורף וחצי, ואחר -ש של תושבים, ולחכות שזה ישקע, חורףעאחרי תיקון להשאיר שנה, לתקן יפה... ולא לפחד מר

 ואני רואה שזה לא נעשה.כך לגרד ולרצף. 
 

 אני אישית מקבל את ההמלצה שלך, אני מניח ש...  :מר יובל
 

 י אשמח. הלוואי. אנ :מר יוסי בן דוד
 

אני רק רוצה משפט אחד, אני זוכר, אני הרי חדש פה. אני נכנסתי, לא הבנתי מה זה פוליטיקה,  :מר שמואל רוטמן
אני זוכר את מערכת הבחירות הקודמת. יוסי, השמיצו אותך שפותחים את הכביש וסוגרים את הכביש. כולנו 

זה בדיוק, איך אומרים, בעניין הזה, אני לא חושב  מקבלים את העונש הזה. והכבישים שקעו, אני זוכר את הכל.
 שאתה... 
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 אבל אצלו לא עשו מדרכה במקום כביש.  מר משה לוי:
 

ש תמונה מאוד יפה בתוך המצגת. מחלקת הנדסה תיקח את הנתונים, תכין תכנית עבודה, תעביר לכם... י :מר יובל
 . יוסי, מה אתה אומר? זו התמונה..המלצה... לבצע את תכנית העבודה... לבצע... 

 
 המדיניות שלנו זה... באופניים...  :עו"ד הדר מימון

 
 זה חצי... כשאני עשיתי עשרות רבות.  :מר יוסי בן דוד

 
 יעלה, תסבירי  לו.  :עו"ד הדר מימון

 
אני מעדכנת את כולם שבזה הרגע נפל עמוד ברח' שבזי. לכל אלה שמנהלים פוליטיקה על  :עו"ד יעלה מקליס

 שבון הבטיחות והביטחון... ח
 

 עכשיו יגידו שאנחנו הפלנו אותו.   :מר בן ציון רזניק
 

 אני רוצה שכל צוות התשתיות יקום. כל חברי הצוות יקומו. לגבי תב"ר תשתיות,,,  :עו"ד יעלה מקליס
 

 תפסיקי לפרפר אותם.  :עו"ד הדר מימון
 

ות כפיים של כולם, ללא הבדל של קואליציה או אני חושבת שמגיע להם תודות ומחיא :עו"ד יעלה מקליס
 אופוזיציה. הם השקיעו פה עבודה לטובת תושבי העיר. יישר כוח לכם, תודה רבה. 

 
 והכל בזכות שמוליק.  מר משה לוי:

 
ואני רוצה להגיד לכם עוד משהו. אני  בטוחה שכולם... כל ביקורת זה עליי. בסדר? תודה. נתן,  :עו"ד יעלה מקליס

 רוצה להגיד משהו? אתה 
 

 משה, תגיד להם. תגיד...  :מר שמואל רוטמן
 

  -חשוב לציין :מר ורדי בושרי
 

 ... של שמוליק.  מר משה לוי:
 

 שמואל רוטמן, בזכותו יש גם את הסיירת.  :מר ורדי בושרי
 

 למה לא קמת?  :עו"ד יעלה מקליס
 

 קמתי.  :מר שמואל רוטמן
 

 ייחסת אליו. הוא קם, אבל לא הת מר משה לוי:
 

 שמואל רוטמן עשה מעשה חיובי בעירייה הזאת. אל תתלהבו.  ,סוף כל סוף :מר ורדי בושרי
 

 ורדי, תודה.  :עו"ד יעלה מקליס
 

 יישר כוח באמת.  :עו"ד הדר מימון
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 )מדברים ביחד( 
 

מה. במקום שנקבל אני מרגיש... שאני מתבזה מכל מה שקורה פה. יש פה חבר'ה שעשו עבודה מדהי :מר נתן בז'ה
 את העבודה שלהם ונברך אותם ונשב איתם. יש לנו פה ערימות של תקציבים שנשאר, ועל הרחובות... 

 
 זה לא קשור לעבודה שלהם. נתן, מה זה קשור? זה לא קשור לסדר היום.  :עו"ד יעלה מקליס

 
 מה זה לא? :מר ורדי בושרי

 
 קשור לתב"רים. זכותו.  :עו"ד הדר מימון

 
 ועוד איך זה קשור, כי אני בא לדבר על התב"רים שכאן.  :תן בז'המר נ

 
אבל אנחנו מדברים על תשתיות. על מדרכות וכבישים שאנחנו רוצים תקן את כל הכבישים  :עו"ד יעלה מקליס
 והתשתיות בעיר. 

 
 אני רוצה יותר ממך.  :מר נתן בז'ה

 
 אני מבינה שזה קשה, אבל...  :עו"ד יעלה מקליס

 
 צריך לעדכן אותם.  :הדר מימוןעו"ד 

 
 ... המדרכות והכבישים בכל העיר.  :עו"ד יעלה מקליס

 
טוב. תאמיני לי, יותר ממך, כי הם עשו עבודת -... אני יודע מה יהיה הלאה, והם מבינים אותי טוב :מר נתן בז'ה

ים בשקט לתת יותר כסף אפילו קודש, והם היו צריכים מהעבודה שלהם... יש פה סעיפים על... כבישים. היינו יכול
 ולהתקדם... 

 
 ועכשיו לא ניתן?   :מר בן ציון רזניק

 
 אז עכשיו לא ניתן?  :עו"ד יעלה מקליס

 
 תביא את זה לישיבה הבאה.  :???

 
 לא, זה מאושר.  :מר ורדי בושרי

 
 ... למה לא לקבל...? :מר נתן בז'ה

 
 אפשר להגדיל את התקציב.  :גב' שירה דקל כץ

 
 הגדלה לתשתיות?  ₪מיליון  5נתן, יש לי הצעה. אתה רוצה לתת  :יעלה מקליס עו"ד

 
 ... לפני חודש...  :מר נתן בז'ה

 
 ? וגם הקואליציה תסכים. כולנו נסכים. 2.5, לא 5אולי אתה רוצה  :עו"ד יעלה מקליס

 
 מליץ. יעלה, אנחנו נשב בוועדת כספים, נראה את הדברים, נדון בהם ואנחנו נ מר משה לוי:
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משה, שמענו, הבנו בפעם הראשונה. אם אין לאף אחד מה לומר לגבי התב"ר הזה, אני אעלה  :עו"ד יעלה מקליס
אותו להצבעה. אנחנו מדברים, כמו שדיברנו על תיקון מדרכות, כבישים בכל העיר. פתרונות של ניקוז, של בעיות 

ות לטיפול במפגעי בטיחות בלתי צפויים. בכל השנים שהתגלו בחורף האחרון, קרצוף ריבוד כבישים, הסדרת חני
שאני פה, כולל בשנים שלא הייתי ראש עיר, תמיד היה תב"ר תשתיות, שהיה מיועד לטיפול בבעיות, מבלי 
שמראש נקבע הייעוד שלו. מכיוון שברור לכולנו שהעיר הזאת חיה ונושמת, והעיר של התשתיות צריך תקציב כדי 

 2.5-הגדלת התב"ר ב .2017עה את הנושא של תשתיות כללי וטף. אז אני מעלה להצבלטפל בבעיות באופן ש
 מי נגד?  הרשות. מי בעד? גדי, רוטמן, בני, עוזי, אלי ואני., מקור מימון קרנות ₪מיליון 

 
 אנחנו נמליץ אחרי שנשב ונדון.  מר משה לוי:

 
 -נגד תשתיות: אמנון, הדר מימון, נתן :עו"ד יעלה מקליס

 
 נגד הצעת ההחלטה שלך.  :ד הדר מימוןעו"

 
  נגד תשתיות. יוסי בן דוד, משה לוי, ורדי בושרי וערן קקון. :עו"ד יעלה מקליס

 
 הצבעה: 

 

 שמואל רוטמן, עוזי מאיר.יעלה מקליס, אלי גרינמן, גד מילר, בני רזניק,   6 -בעד 
 

 לוי, ורדי בושרי, ערן קקון. אמנון סעד, הדר מימון, נתן בז'ה, יוסי בן דוד, משה  7 -  נגד
 

 הצעת ההחלטה שלנו.  מר משה לוי:
 

 הצעת החלטה נגדית.  :מר נתן בז'ה
 

 הצעת החלטה נגדית, מה שהגשנו.  מר משה לוי:
 

 סליחה. אבל אין... הצעה נגדית, מה לעשות.  :עו"ד יעלה מקליס

 
 
 

  .2017 נגישות ר"תב - 5סעיף מס' 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
, מקורות מימון קרנות הרשות. ₪ 400,000, סך התב"ר 2017אנחנו עוברים לתב"ר נגישות  :עו"ד יעלה מקליס

 מיוחדים צרכים בעלת אוכלוסייה כולל התושבים לכל שירות במתן רבה חשיבות רואה עירייהדברי הסבר: ה
 .רמות אבי' דר באמצעות לנגישות האב תוכנית את העירייה משלימה אלו בימים .ציבור מוסדות ובהנגשת
 מסתכמת רמות אבי' דר העירייה של הנגישות יועץ י"ע  שבוצע ראשוני תקציבי אומדן  פ"ע, הראשונה הפעימה

 עד תקופתיים דרך אבני ועפ"י לדין בהתאם, העירוניים למבנים נגישות התאמות תבצע העירייה .ח"אש 400 -בכ
 .2021 לשנת

 
 
 

 לא אושר. -מש"ח  2.5דלת תב"ר תשתיות בסך של הג: החלטה
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כמו שיעלה אמרה המחויבות של הרשות, בהתאם גם לחוק שוויון הזכויות לאנשים עם  :שירה דקל כץגב' 
לא אם לעשות את זה וגם לא  מוגבלויות... כמו שאתם יודעים, הנושא של הנגשה... הוא חובה. אין לנו בחירה

יתנו, אחרי שיצאו ככה מתי. בעצם נציגות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות במשרד המשפטים, דרשה מא
מהמבנים, אמורה  35%פעימות. הפעימה הראשונה שהיא  3-הנחיות מאוד ברורות להנגיש את מוסדות העירייה ב

. כמו שאתם מבינים, זה לא יכול לקרות עת התאריך הזה. אבל אנחנו פנינו אליהם בבקשה 22.6.17-להיות עד ה
לעמוד לפחות בשלב הראשון בפעימה הראשונה. סך הכל יש להכניס את זה במסגרת שיפוצי הקיץ, כדי שנוכל 

מבנים יש פה את הרשימה המוצעת  22מבני ציבור, שמתוכם הפעימה הראשונה מדברת על הנגשה של  65לנו 
בלבד אני אגיד שהעלות שלה מסתכמת בסכום שמופיע כאן. אני אגיד רק שמה שצבוע בצהוב זה דברים שהונגשו 

יודעים שאנחנו יכולים להנגיש. זו רק ההתחלה. יהיה צורך להגדיל את התב"ר הזה בעתיד כאן. מה שכאן, אנחנו 
מהמבנים.  30%עוד  2019, עד 100%להדגיש  2021כי כמו שראיתם, בלוחות הזמנים הקודמים אנחנו נידרש עד 

י ברור היום שבכל יש שאלות לגבי הנושא של הנגשה. אני חושבת שזה דזהו, זה די קצר, די תמציתי. אם למישהו 
המדינה. אני מאמינה שאין פה מישהו שלא שמע את נושא הזה של הנגשה. וזהו, הסיכוי היחידי לעמוד בזה, כדי 

 לא להתחיל לקבל צווי נגישות, זה באמת להתחיל להיכנס לעבודה במסגרת שיפוצי הקיץ. 
 

היתה  %35ההנגשה, ההנגשה הזאת של אני רוצה להעיר הערה. עד כמה שאני מכיר את נושא  :עו"ד הדר מימון
פעימה ראשונה, היתה צריכה להיעשות כבר  35%-צריכה להיעשות על פי חוק כבר לפני שנתיים כמדומני. ה

 . 22.6.17-מזמן. זה כנראה הערכות מועד, אבל אתם לא תספיקו לעשות את זה עד ה
 

 זה בטוח שלא.  :גב' שירה דקל כץ
 

הציבור ביהוד, לא תעשו את זה. גם לא תעשו את זה אם התב"ר יאושר היום, או  מוסדות %35 :עו"ד הדר מימון
 ימים.  10שהוא יאושר בעוד 

 
 אז תאשר אותו.  :עו"ד יעלה מקליס

 
 ימים.  10או שהוא יאושר בעוד  :עו"ד הדר מימון

 
 אם נאשר אותו בעוד חודש בטוח...  :מר בן ציון רזניק

 
 פיק אם תאשר אותו ביוני. כן, בטוח נס :עו"ד יעלה מקליס

 
 בין כה ובין כה אתם לא עומדים במועדים שקבע המחוקק.  :עו"ד הדר מימון

 
 אז מה אתה רוצה להגיד?  :עו"ד יעלה מקליס

 
 אז אתה לא רוצה לאשר?   :מר בן ציון רזניק

 
מוסדות הציבור,  אתה רוצה לא לדאוג לאנשים בעלי מוגבלויות, אתה לא רוצה להנגיש את :עו"ד יעלה מקליס

אתה רוצה שאנשים עם כסאות גלגלים ימשיכו להתקשות להגיע למוסדות הציבור בעיר. אחרי שהנגשנו בבתי 
 הספר ובנינו... של מעלית, בסדר, הבנו, זכותך. 

 
 אז את לא עשית את זה שנתיים אחורה, אז את הזנחת את האוכלוסייה הזאת? זאת האמת.  :עו"ד הדר מימון

 
 אז תצביע נגד, תצביע נגד.   :ון רזניקמר בן צי

 
 ... להצביע נגד. אז בבקשה, תצביע נגד, אין בעיה.  :עו"ד יעלה מקליס

 
 אז למה כל הדיבורים? תביאי להצבעה.  :ו"ד הדר מימוןע
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 ₪ 400,000למוסדות הציבור בעיר  2017-אני מעלה את זה להצבעה. מי בעד תב"ר הנגשה ל :עו"ד יעלה מקליס
 הרשות. גדי, רוטמן, בני, עוזי, אלי ואנוכי. כן. קרנות 

 
 לא להאמין שאתם מצביעים נגד אנשים מוגבלים.  :מר גד מילר

 
 . ווהו :עו"ד הדר מימון

 
 תן להם, גדי.   :מר בן ציון רזניק

 
 מי נגד הנגשה? ....  :עו"ד יעלה מקליס

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

 
 הדר, יוסי, משה, ורדי, ערן קקון ואמנון.  :עו"ד יעלה מקליס

 
 הצבעה: 

 

 יעלה מקליס, אלי גרינמן, גד מילר, בני רזניק, שמואל רוטמן, עוזי מאיר.  6 -בעד 
 

 אמנון סעד, הדר מימון, נתן בז'ה, יוסי בן דוד, משה לוי, ורדי בושרי, ערן קקון.  7 -  נגד
 

 תתביישו...  :מר נתן בז'ה
 

 אני שמחה...  :סעו"ד יעלה מקלי
 

 לא להאמין שלא הנגשתם עד היום. :עו"ד הדר מימון

 
 
 
 
 

 סמכת עובדי העירייה, מר נחום ליעד, מר לולבי רועי ומר הילמן גד, כפקחים לעניין אכיפת חוקי ה - 8סעיף מס' 
  עזר עירוניים.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
ש עוד נושא על סדר היום, וזאת הסמכת עובדי עירייה: מר נחום ליאב ומר לולבי חברים, י :עו"ד יעלה מקליס

 רועי והילמן גד, כפקחים לעניין אכיפת חוקי העזר העירוניים. אני מבקשת להעלות את זה להצבעה. 
 

בה אני רוצה להעיר הערה. אני האמת חש ממש מבוזה שעד היום אין עדיין פרוטוקול של הישי :עו"ד הדר מימון
 הקודמת שבו אושר חוק העזר החדש שמבטל את חוק העזר בעניין היטל השמירה. 

 
 הוא מבטל את השיטור העירוני.  :מר שמואל רוטמן

 
 הוא מבטל את השיטור.  :עו"ד יעלה מקליס

 
 לא, השיטור העירוני. אל תרמה את הציבור.  :מר שמואל רוטמן

 
 היטל השמירה.  :עו"ד הדר מימון

 
 

 לא אושר. - 2017 נגישות ר"תב : החלטה
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אתה גרמת לזה שיעבירו פה החלטה על ביטול השיטור העירוני. תגיד את האמת לציבור. אל  :רוטמן מר שמואל

 תעבוד על אנשים, הם לא מטומטמים. אתה יודע בדיוק מה שעשית. אתה עובד על כולם. 
 הדר... את השיטור גם בישיבה. אתה אמרת.  :עו"ד יעלה מקליס

 
 אז תנו לי לסיים.  :עו"ד הדר מימון

 
 אני חייבת להגיד, נתן לא... את השיטור, אבל אתה...  :ו"ד יעלה מקליסע
 

 אתה כבר מרמה את עצמך.  :מר שמואל רוטמן
 

 רוטמן, חבל על הבריאות. מי בעד?  :עו"ד יעלה מקליס
 

 )מדברים ביחד( 
 

 סליחה, מה זה? אני רוצה לדבר.  :עו"ד הדר מימון
 

 יין. דבר לנושא. אבל אתה לא מדבר לענ :עו"ד יעלה מקליס
 

 תורידי את המיקרופון. אני מדבר. מה זה הדבר הזה?  :עו"ד הדר מימון
 

 הדר, אני לא מתכוונת ל... על זכות הדיבור.  :עו"ד יעלה מקליס
 

 תן לי בבקשה את המיקרופון. מה זה הדבר הזה?  :עו"ד הדר מימון
 

 אתה רוצה להגיד משהו, אז...  :עו"ד יעלה מקליס
 

 אז תפסיקי עם המיקרופון הזה.  :ר מימוןעו"ד הד
 

הדר, סיכמנו שוב, כשאף אחד לא מפריע, אני מורידה. זה ביזיון שאתם מתנהגים כמו שאתם  :עו"ד יעלה מקליס
 מתנהגים. 

 
עוד לא השלמתי מילה, תנו לי רגע מילה. יוסי, תן לי מילה, אחר כך תגיד מה שאתה רוצה. אני  :עו"ד הדר מימון

 י. קפץ רוטמן וקטע אותי, היא קפצה עם הרמקול. לא דיברת
 

 )מדברים ביחד( 
 

 השיטור בוטל. :מר יוסי בן דוד
 

 הדר, אתה מוותר לו?  :עו"ד יעלה מקליס
 

בצורה אלימה  ,יעלה, אני לא מוותר על שום דבר. כרגע קטע אותי אדון רוטמן, את אחריו :עו"ד הדר מימון
 וברוטאלית עם הרמקול הזה. 

 
הדר, סליחה, 'אלימה וברוטאלית' לא מקובל עליי. באמת. מה זה הדיבור הזה? אתה יותר  :יעלה מקליס עו"ד

 טוב? 'אלימה וברוטאלית'. בוא... 
 

 אז תני לי לסיים את הדברים שלי.  :עו"ד הדר מימון
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 אמרתי, שיהיה פה שקט, אני אוריד את הרמקול ואז אני אדבר.  :עו"ד יעלה מקליס

 
 השקיפות שהיתה, תראה מה קיבלנו. הביאה מיקרופון בשביל להשתיק אותנו. :סעדמר אמנון 

 
 )מדברים ביחד( 

 
חברים, סליחה רגע, אני מרגיש, ולא אמרתי את זה לחינם, ואני אומר את זה בכוונה אמיתית, אני  :עו"ד הדר מימון

מירה, והנושא הזה היום שוב עולה מרגיש מבוזה. אנחנו לפני כחודש בערך הצבענו על ביטול חוק העזר שלה ש
להצבעה. עדיין לא נשלח החומר ממשרד הפנים למשרד המשפטים, בהתאם להוראות הדין. עדיין לא קיבלנו 

 פרוטוקול בעניין הזה, ועדיין ממשיכים כאילו לא נתקבלה החלטה של מועצת העיר. אל תפריעי לי, אני אסיים. 
 

 ל עניין. אבל זה לא לגופו ש :עו"ד יעלה מקליס
 

 אני אסיים. אם חוק העזר בוטל, אז על מה את ממנה אותו...?  :עו"ד הדר מימון
 

 זה לא לגופו של עניין? הוא רוצה... גברתי.  :מר אמנון סעד
 

 אמנון, אני לא חושבת שהדר צריך את עזרתך.  :עו"ד יעלה מקליס
 

 ... שכן.  :מר אמנון סעד
 

  אני חושבת שלא. :עו"ד יעלה מקליס
 

 מסתבר ש...  :מר אמנון סעד
 

 אמנון, אני שוב מתריעה בפניך.  :עו"ד יעלה מקליס
 

 אין לך יכולת להתמודד עם...את אישה אלימה ובוטה.  :מר אמנון סעד
 

אמנון, אני מתריעה בך פעם ראשונה. אני מתריעה פעם שנייה. אם אתה תמשיך, אני אצטרך  :עו"ד יעלה מקליס
 להוציא אותך. להתריע פעם שלישית ו

 
 את אלימה, את בוטה.  :מר אמנון סעד

 
 אמנון, אמנון.  :עו"ד יעלה מקליס

 
 אל תגידי לי אמנון...  :מר אמנון סעד

 
פעם שלישית. עכשיו אם לא  פעמים. אז אני מתריעה 3חיים, בבקשה, תוציא אותו, התרעתי לו  :עו"ד יעלה מקליס

 תפסיק...
 

 ר? את יודעת לספו :מר אמנון סעד
 

 אני יודעת... :עו"ד יעלה מקליס
 

 ... כמה דברים את לא יודעת.  :מר אמנון סעד
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 תוציא אותו.  :עו"ד יעלה מקליס
 

 את לא יודעת לכבד את עצמך ואת המושב הזה שאת יושבת. הוא שואל שאלה רלוונטית...  :מר אמנון סעד
 

 חיים, תוציא אותו.  :עו"ד יעלה מקליס
 

ם, חיים. חוץ מאשר לא לענות לעניין ולנסות להוציא אותי בגלל שאין לך תשובות. את פתטית, חיי :מר אמנון סעד
 פתטית. 

 
 תוציא אותו בבקשה, קח אותו מפה.  :עו"ד יעלה מקליס

 
 אם אתה מוציא אותו, כולנו יוצאים.  מר משה לוי:

 
 . ... אנחנו צריכים עכשיו להצביע בעד או נגד הסמכת פקחים :מר אמנון סעד

 
 )מדברים ביחד( 

 
 יעלה, יעלה...  :מר שמואל רוטמן

 
 לא, לא, לא. שתביא את זה להצבעה.  :???

 
 עכשיו הצבעה, הצבעה.  :מר שמואל רוטמן

 
 ... תודה רבה.  :עו"ד יעלה מקליס

 
 לפי החוק תקראי לנו להצבעה.  :מר יוסי בן דוד

 
 אני אקרא לכם להצבעה.  :עו"ד יעלה מקליס

 
 הנה, עכשיו הצבעה.  :רוטמןמר שמואל 

 
 תצאו, תצאו, זה בסדר, תודה. יש למישהו מה להוסיף? :עו"ד יעלה מקליס

 
 אנחנו מברכים על זה.  :מר שמואל רוטמן

 
 פה אחד.  מר עוזי מאיר:

 
 אתם מברכים על הסמכת הפקחים... :עו"ד יעלה מקליס

 
 אל תדאג, אתה עוד תבכה...  :מר נתן בז'ה

 
 תם רוצים לחזור להצבעה? א :יסעו"ד יעלה מקל

 
 אני רק יכול להגיד לך...  :מר נתן בז'ה

 
 אתה רוצה לחזור להצבעה?  :עו"ד יעלה מקליס

 
 מה הבטיחו לכם?  ?קיץה שיפוצים כל כך רוצים את הכסף של אתם יודעים למה הרבותי,  :מר נתן בז'ה
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 נתן, תצא, תצא בבקשה.  :עו"ד יעלה מקליס

 
 וציאו אותי.   ת :מר נתן בז'ה

 
 )מדברים ביחד( 

 
 אני מעלה להצבעה הסמכת עובדי עירייה: נחום ליאב, לולבי רועי והילמן גד.  :עו"ד יעלה מקליס

 
שיפוצי קיץ, כל הכסף הולך אליהם, ליובל... אני אראה לכם את המכתב. חתיכת נחש ארסי. אתם...  :מר נתן בז'ה

 את זה. 
 

הפקחים האלה לאכיפת חוקי העזר העירוניים? גדי, רוטמן, בני,  3בעד הסמכת  מי בעד? מי :עו"ד יעלה מקליס
 מי נגד הסמכת הפקחים? עוזי, אלי ואני. 

 
 נגד.  :מר נתן בז'ה

 
 אנחנו נגדך.  :מר אמנון סעד

 
 ההחלטה היא נגדך.  :עו"ד הדר מימון

 
 גד? נתן.הדר, אמנון, יוסי, ערן, ורדי ומשה. נתן, גם אתה נ :עו"ד יעלה מקליס

 
 הצבעה: 

 

 יעלה מקליס, אלי גרינמן, גד מילר, בני רזניק, שמואל רוטמן, עוזי מאיר.  6 -בעד 
 

 אמנון סעד, הדר מימון, נתן בז'ה, יוסי בן דוד, משה לוי, ורדי בושרי, ערן קקון.  7 -  נגד

 
 ניהול כושל, הביתה מיד.  :מר אמנון סעד

 
 רב טוב. תודה רבה לכם, ע :עו"ד יעלה מקליס

 
 , לכי הביתה מהר. הרסת את העיר. הרסה את העיר. פאתט :מר אמנון סעד

 
 )מדברים ביחד(

 
 .21:30 בשעה ננעלה הישיבה

 
 
 

 
  

 
 

16803 

 סמכת עובדי העירייה, מר נחום ליעד, מר לולבי רועי ומר הילמן גד, כפקחים לעניין אכיפת חוקי ה : החלטה
 לא אושר. - עזר עירוניים

 


