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 על סדר היום: 
  

 דבר ראש העיר. . 1
  

 . 2016( לשנת 4הרבעוני )רבעון  )ב( לפקודת העיריות, מצ"ל הדו"ח213בהתאם לסעיף  .2
 2016( לשנת 4הדו"ח הרבעוני )רבעון   מצ"ל:      

 31/12/16ניתוח הדו"ח הכספי ליום 
  16/5/17פרוטוקול ועדת כספים מיום 

 דברי הסבר: גל לניאדו, גזבר העירייה  
 
 ר. דיון חוזר לפי דרישת ראש העי -בגני ילדים ובבתי ספר  2017תב"ר שיפוצי קיץ  .3

 . ₪מיליון  2סך התב"ר:  
 מקורות מימון: קרנות הרשות.

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

תאי שירותים, החלפת העבודות כוללות  הוספת מזגנים חדשים, החלפה וחידוש אינסטלציה,  שיפוץ 
 והוספת גופי תאורה, עבודות נגרות לרבות שיפוץ מטבחים בגני ילדים.

שיפוצי הקיץ כוללים השנה עבודות במועדוניות הרווחה )דולב ,הדר וארז( וכן התאמת כיתות לשימוש 
 השירות הפסיכולוגי והרווחה )במתפנים ממתחם יהודה הלוי(.

 מצ"ב מסמכים רלוונטיים.  
 
 דיון חוזר לפי דרישת ראש העיר.  -7חשמל ותאורת רחוב  -יחת תב"ר פת .4

 . ₪מיליון  3.2סך התב"ר:  
 מקורות מימון: קרנות הרשות.  

 דברי הסבר: העירייה מבקשת לחדש את תשתיות חשמל ותאורת רחוב. 
הנדרשות  המהנדס אמיר טיקטין, ביצע עבור העירייה סקר חשמל ותאורת רחוב בעיר הכולל את העבודות

לצורך כשירות ותקינות מערך תאורת הרחוב ותשתית החשמל המזינה אותו )מרכזיות התאורה( וכן 
המלצות להגברת תאורה באזורים נדרשים ומעבר לתאורת "לד" חסכונית )תחסוך בהוצאות החשמל 

 באופן ניכר(.
י הכולל עבודות העירייה מבקשת ליישם את ההמלצות ולבצע בשלב א' להסדיר את הנושא הבטיחות

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

 ביצוע שלב א' יכלול תיקון ליקויי בטיחות :  
 ודה( .עמודי תאורה מסוכנים )חשש לריקבון, התפוררות וחל 265החלפת כ 

 מרכזיות תאורה  8החלפת 
 מרכזיות נוספות. 13ביצוע הארקות ל 

 מצ"ב מסמכים רלוונטיים.  
 דברי הסבר נוספים: אדי שומכר, סגן מהנדסת העיר, שגיא מסר, מנהל אגף איכות הסביבה

 אמיר טיקטין, מהנדס חשמל
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 רישת ראש העיר.דיון חוזר לפי ד - 2017הגדלת תב"ר פיתוח תשתיות כללי  .5

 .₪מיליון  2.5סך ההגדלה:  
 מקורות מימון: קרנות הרשות  

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

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

 קירצוף וריבוד כבישים, הסדרת חניות, טיפול במפגעי בטיחות בלתי צפויים. -יישובי 
 מצ"ב מסמכים רלוונטיים.  

 
 , דיון חוזר לפי דרישת ראש העיר. 2017נגישות  -פתיחת תב"ר  .6

 . ₪ 400,000סך התב"ר:  
 מקור מימון: קרנות הרשות 

דברי הסבר: העירייה רואה חשיבות רבה במתן שירות לכל התושבים כולל אוכלוסייה בעלת צרכים 
 מיוחדים ובהנגשת מוסדות ציבור.

 בימים אלו משלימה העירייה את תוכנית האב לנגישות באמצעות ד"ר אבי רמות.
שבוצע  ע"י יועץ הנגישות של העירייה ד"ר אבי רמות הפעימה הראשונה, ע"פ  אומדן תקציבי ראשוני 

 אש"ח. 400 -מסתכמת בכ
העירייה תבצע התאמות נגישות למבנים העירוניים, בהתאם לדין ועפ"י אבני דרך תקופתיים עד לשנת 

2021. 
 מצ"ב מסמכים רלוונטיים.  

 דברי הסבר נוספים: ד"ר אבי רמות, יועץ נגישות 
 

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

 מצ"ל אישור סיום בהצלחה של קורס פקחים עירוניים. 
 

  האצלת סמכויות לחבר המועצה עוזי מאיר בתיק איכות הסביבה.  .8
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 פרוטוקול
 

 
 דבר ראש העיר.  - 1סעיף מס' 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
אנחנו פותחים את הישיבה, את החלק הרשמי. אני מעדכנת את חברי מועצת העיר, שבעיר  עו"ד יעלה מקליס:

ב'. השנה גם נכנסו כיתות ג'. ובמקומות שיהיה מספיק -יהוד מונוסון פועל בית הספר של החופש הגדול. כיתות א'
הקיץ. היום גם לכבוד שבוע הספר, מתקיים  רישום, גם יהיו קייטנות לילדי כיתות ד'. אנחנו גם נערכים לאירועי

תן שילדים מארגנים, ויש שם פעילות ותיאטרון, ומכירת ספרים משומשים. -אירוע בגן אוקלהומה. יש שם שוק קח
 פעילות מאוד מבורכת, גם האיר לנו מזל האוויר, אז מאוד נעים ונחמד שם. 

א ומתן להסכם גג עם רשות מקרקעי ישראל. אחרי עוד נושא אחד שביקשו חברי מועצת העיר עדכון אנחנו במש
שלפני חודש וחצי שטח מקב"ת גני יהודה צורף בצורה רשמית לשטח השיפוט של יהוד, והגדיל את שטח 
השיפוט של העיר. נוצר לנו בסיס טוב לנהל משא ומתן על הסכם גג, שמטרתו גם לאפשר פיתוח השטח החדש, 

מתחם הקיים, הוותיק של העיר. שחסר הרבה מתקנים ציבוריים, וכתוצאה אבל בעיקר לתת תשומות משמעותיות ל
מהעובדה שרוב הפרויקטים שהתפתחו פה, היו פטורים מהיטל השבחה, גם הקופה של הקרן הזאת לא משופעת. 

 . 2אז אנחנו נתחיל בסעיף 
 

 , לומר כמה מילים. 2רק לפני סעיף  עו"ד הדר מימון:
 

  -לא ביקשת הדר, מה? עו"ד יעלה מקליס:
 

 זה לטובתך, אני עכשיו לא צד.  עו"ד הדר מימון:
 

 למה לא אמרת מקודם? עו"ד יעלה מקליס:
 

  -אני חושב שכדאי לשמוע את הדברים, אולי זה יגרום לאיזשהו עו"ד הדר מימון:
 

ה מתאים, אז אתה תגיד, אם זה לטובתי, אתה תגיד לי את זה מראש באוזן. ואם אני אחליט שז עו"ד יעלה מקליס:
 אני אתן לך לדבר. 

 
 לא, זה משהו פומבי, גם לכלל חברי המועצה.  עו"ד הדר מימון:

 
 טוב, אז לא עכשיו.  עו"ד יעלה מקליס:

 
 באוזן? מה זה, סודיות פה?  מר ורדי בושרי:

 
 

 .2016( לשנת 4הדו"ח הרבעוני )רבעון  - 2סעיף מס' 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________ 

 
. צורף לכם לסדר 2016וני לשנת )ב( לפקודת עיריות מצ"ל הדו"ח הרבע212בהתאם לסעיף  עו"ד יעלה מקליס:

היום גם הדו"ח, גם ניתוח הדו"ח, גם פרוטוקול ועדת הכספים. גל פה הגזבר, אם מישהו רוצה הסברים נוספים. 
 לא רוצים? אנחנו נעבור לסעיף הבא. 

 
 אני לא כל כך מבין את סדר הדיון הזה.  עו"ד הדר מימון:

 
 מה זאת אומרת?  עו"ד יעלה מקליס:
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 היום זה דיון חוזר. נכון? דר מימון:עו"ד ה

 
 לפי סדר היום שנשלח.  גב' שירה דקל כץ:

 
 לפי סדר היום.  עו"ד יעלה מקליס:

 
 תראה את סדר היום, יש לך אותו?  גב' שירה דקל כץ:

 
 קודם כל לילד יומולדת.  עו"ד יעלה מקליס:

 
 לא אליי, לא קיבלתי.  מר נתן בז'ה:

 
 נו סדר יום. לא קיבל עו"ד הדר מימון:

 
 לא, שלחנו סדר יום וזימון.  גב' שירה דקל כץ:

 
 אנחנו אין לנו מדפסת בבית.  מר נתן בז'ה:

 
יחד עם כל החומרים. אתם ביקשתם לא לקבל את  5.6.17-רגע, שלחנו סדר יום לדיון ל גב' שירה דקל כץ:

ל החומרים, גם בהארד קוּפי וגם נשלחו החומרים ככה, שלחנו את זה גם במייל. אז יש גם את סדר היום וגם את כ
אליכם במייל. אתם ביקשתם... בכל מקרה אמרנו גם, כתבנו לכם במייל שאנחנו לא נדפיס שוב את החומרים. אתם 

 צריכים את סדר היום? אין בעיה, נצלם לכם. 
 

 זה דיון חוזר היום אבל ב... של...?  עו"ד הדר מימון:
 

חוזר בהחלטות של המועצה הקודמת. ורק את סדר היום אני מצלמת. אני לא אצלם  כן. זה דיון גב' שירה דקל כץ:
 שוב את כל החומר, מדובר בכמות מאוד גדולה. מי שאין לו את סדר היום... 

 
 טוב. אנחנו נחכה שהמנכ"לית תביא לכל מי שחסר לו את סדר היום.  עו"ד יעלה מקליס:

 
 מדברים ביחד ***. *** ממתינים

 
 יעלה, זה לא בסדר.  בושרי:מר ורדי 

 
 למה?  עו"ד יעלה מקליס:

 
 היית צריכה להודיע לנו שיש הסרטה. היינו באים עם חולצות מתאימות.  מר ורדי בושרי:

 
 כבר פעם שלישית שיש הסרטה, ורדי.  גב' שירה דקל כץ:

 
 שיראו אותו ככה בצורה ברורה. את באת עם ורוד... מר ורדי בושרי:

 
 למה אבל ההסרטה?  ון:עו"ד הדר מימ

 
את בזמן האחרון כמו זמרת רוק, דופקת הופעות. לא יודע מה קורה פה. אני חושב שאת עובדת  מר ורדי בושרי:

עלינו. אולי את חושבת להחליף מקצוע. אנחנו כבר התבלבלנו, המק"מ שלנו... ורוטמן בכלל... את מה שאמרתי 
 עכשיו. 
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 כנות, אתה תמיד נראה טוב. אתה לא צריך ה עו"ד יעלה מקליס:
 

לא, יעלה, הסטנדרטים שלי הם גבוהים. צריך לדעת את זה. מצד שני, איפה הדיסקים שביקשתי  מר ורדי בושרי:
 לקבל? 

 
 איזה דיסקים?  עו"ד יעלה מקליס:

 
 גברתי המנכ"לית, שכחתי.  מר ורדי בושרי:

 
 איזה?  גב' שירה דקל כץ:

 
 ה לקבל את הדיסקים של הישיבות האחרונות. למה לא הבאת לי אותם?שלחתי לך בקש מר ורדי בושרי:

 
 אנחנו ענינו לך על זה.  גב' שירה דקל כץ:

 
 הן מתעכבות.  עו"ד הדר מימון:

 
 לא, לא ענית לי, לא ענית לי.  מר ורדי בושרי:

 
 עניתי.  גב' שירה דקל כץ:

 
 שלחת לטבריה? לאיפה שלחת אותם?  מר ורדי בושרי:

 
לא, לא, לא. לא אמרתי ששלחתי. אמרתי שעניתי שאנחנו בודקים לגבי הנושא הזה של לקבל  רה דקל כץ:גב' שי

 את זה אנחנו בודקים.  –את הקלטות. על פניו הן נמצאות פה, להגיע אותו לשמוע אותן. האם מותר להוציא אותן 
 

 עתק.א', אפשר לעשות ה140שירה, שירה, זו תשובה לא מכובד.  מר ורדי בושרי:
 

 החוק אומר הוצאת מסמך מהעירייה באישור ראש העיר, זה החוק אומר.  מר עוזי מאיר:
 

 זה לא הוצאת מסמך, זה צילום.  מר ורדי בושרי:
 

 זה לא הוצאת מסמך.  עו"ד הדר מימון:
 

 זה הקלטה, זה משהו.  מר עוזי מאיר:
 

  ... עוד היום תקבל תשובה. בסדר? עוד היום. גב' שירה דקל כץ:
 

 אבל רק שתדעי שאת לא שלחת לי שום תשובה, לא יודע לאן שלחת.  מר ורדי בושרי:
 

 אז אני אבדוק.  גב' שירה דקל כץ:
 

 אולי שלחת לאימייל של העירייה.  מר ורדי בושרי:
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 אני אבדוק.  גב' שירה דקל כץ:
 

 ימים.  3זה צריך להיות תוך  מר ורדי בושרי:
 

 נעלה את זה לסדר היום שיפסיקו לצלם, זה הכל. חבל על הכסף. אם לא,  מר אמנון סעד:
 

 כל מה שביקשת...  גב' שירה דקל כץ:
 

 לא, אין לי תלונות.  מר ורדי בושרי:
 

 אני שואלת אם כל מה שביקשת קיבלת התייחסות?  גב' שירה דקל כץ:
 

 כן.  מר ורדי בושרי:
 

 לא, לא, אני שלחתי וקיבלתי.  מר אמנון סעד:
 

 הוא שלח גם.  ' שירה דקל כץ:גב
 

 הוא שלח רק את זה.  מר אמנון סעד:
 

 לא, לא, הוא שלח עוד. הוא שאל אותי על הבנייה, הוא שאל על כל מיני דברים. עניתי לו.  גב' שירה דקל כץ:
 

 א'... 140לא, אבל מה שהוא ביקש לפי  מר אמנון סעד:
 

 רשמתי.  גב' שירה דקל כץ:
 

 פרוטוקול של תיקון חוק העזר, הועבר? ה עו"ד הדר מימון:
 

 נשלח.  גב' שירה דקל כץ:
 

 נשלח לאן?  עו"ד הדר מימון:
 

 למשרד הפנים.  עו"ד יעלה מקליס:
 

 פורסם באתר העירייה? ... מתי הוא נשלח?  עו"ד הדר מימון:
 

 ... משרד הפנים.  גב' שירה דקל כץ:
 

 מתי?  עו"ד הדר מימון:
 

 ול.... אתמ גב' שירה דקל כץ:
 

 רגע, אני רוצה לשאול שאלה את היועץ המשפטי.  מר ורדי בושרי:
 

 )מדברים ביחד( 
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 תהיו רגע בהאזנה, חבר'ה, זה לא יפה. זה נשלח למשרד הפנים?  מר ורדי בושרי:
 

 כן.  עו"ד יעלה מקליס:
 

 אבל איך זה בלי הפרוטוקול?  מר ורדי בושרי:
 

 עם הפרוטוקול.  גב' שירה דקל כץ:
 

אבל איך? הפרוטוקול לא אושר על ידי מועצת העיר. מה... זה צריך להיות מאושר על ידי  מר ורדי בושרי:
 המועצה. ואם הפרוטוקול לא...? איך אתם שולחים? 

 
 חשבתי שאתם רוצים שנשלח.  עו"ד יעלה מקליס:

 
אשר את הפרוטוקול במועצת יעלה, אנחנו לא סומכים עליכם מה אתם שולחים. אנחנו רוצים ל מר ורדי בושרי:

 העיר. 
 

ורדי, הפרוטוקולים פה מעולם לא אושרו חרף בקשות שלנו. אף פרוטוקול מועצת עיר פה לא  עו"ד הדר מימון:
 אושר מעולם. לא אושר. 

 
זה בסדר, זה צריך להיות מאושר. אולי... דברים שהם לא... למה לא שולחים לנו את הפרוטוקול  מר ורדי בושרי:

 הזה. 
 

 אין בעיה, נשלח.  עו"ד יעלה מקליס:
 

 שירה, אני מבקש לשלוח לכל חברי הוועדה את הפרוטוקול.  מר ורדי בושרי:
 

 אין בעיה, נשלח.  עו"ד יעלה מקליס:
 

אנחנו רוצים להביע את דעתנו בנושא. תודה רבה. ואני מבקש לא לדבר עם המיקרופון, אני מזהיר  מר ורדי בושרי:
עם המיקרופון, אנחנו הבאנו מיקרופון, די. תדברי ברוגע. באת עם חולצה ורודה, זה משדר  אותך. אם תתחילי

רוגע. אל תעלי פה הטורים לאף אחד. אף אחד לא מדבר, הדר מדבר, תדבר ברוגע, בנימוס, בלי להרים את 
 הטורים, תודה. 

 
רק יש לי בקשה נוספת, כל אחד נותן אני מסכימה לסידור. ורדי, אני מסכימה לסידור מאוד.  עו"ד יעלה מקליס:

 לשני לסיים את דבריו. 
 

 הבנת? תן לה לסיים את דבריה, בסדר?  מר ורדי בושרי:
 

 מקובל?  עו"ד יעלה מקליס:
 

בבוקר כמו לך. אני ממהר, יש לי אירוע. אני מבקש  06:00היום אני ממהר. אני אין לי זמן עד  מר ורדי בושרי:
 בבוקר, זהו.  06:00תודה רבה. למה אם לא, אני אבטל את האירוע, תישארי פה עד לסיים את הישיבה בהקדם. 

 
 ורדי, אמרנו שלא מרימים את הקול.  עו"ד יעלה מקליס:

 
 לא, אז אני אמרתי, ברוגע, יפה, יש כללים, גמרנו.  מר ורדי בושרי:
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 . 2017אנחנו בתב"ר שיפוצי קיץ  - 3 עו"ד יעלה מקליס:

 
 אפשר לפני שמעלים את זה לסדר היום להגיד כמה מילים?  עו"ד הדר מימון:

 
 מה?  עו"ד יעלה מקליס:

 
 גל קודם.  גב' שירה דקל כץ:

 
 הם לא רצו הסבר מגל. אתה רוצה להגיד כמה מילים?  עו"ד יעלה מקליס:

 
 מה שרוצים. ... מסודר לדו"ח הרבעוני.  מר גל לניאדו:

 
 ה, אז תגיד את זה בקיצור. טוב, אף אחד לא רוצ עו"ד יעלה מקליס:

 
, הדו"ח השנתי של העירייה כפי שדיווחה אותו 2016יש כאן דיווח של הדו"ח הרבעוני לשנת  מר גל לניאדו:

למשרד הפנים. הדו"ח הזה גם כמובן עבר ועדת כספים, ויש לכם פה פרוטוקול ועדת כספים שצורף פה, ויש פה 
ונים התקציביים, נתוני הביצוע התקציביים הם נתונים טובים. אני ניתוח שלי לדו"ח הזה. סך הכל הדו"ח, הנת

רוצה לציין דבר אחד עקרוני, שאנחנו לראשונה, אפשר להגיד בקטע התקציבי שזה היסטורי, סגרנו את מלוא 
הגירעון הנצבר ההוא, ההיסטורי, ההיסטורי. סגנו אותו במאזן של הדו"ח הזה. אחוז הגבייה הוא כל הזמן במגמת 

. חוץ מזה אני רוצה לציין שאנחנו שריינו את מלוא ₪מיליון  5-ב 2015ייה. הכנסות הארנונה עלו לעומת על
הכספים לסגירת, ואנחנו מתכוונים גם בהתאם להחלטת והנחיית ראש העיר בעניין, אנחנו מתכוונים כמובן גם 

נחיות הרו"ח, בליווי הרו"ח של משרד לסגור את הלוואת הביוב הקיימת בעירייה. ושוריין כסף מתאים והכל לפי ה
 הפנים על הנושא הזה, לסגור את מלוא הלוואת הביוב מכספי הלוואת הבעלים של התאגיד שיחזיר לנו. 

. תסתכלו כמה זה גדל לעומת דצמבר ₪מיליון  118.2על  31.12-אפשר לראות שיתרת המזומן בעירייה עמדה ב
ת אותו החזר הלוואת בעלים של התאגיד. אני יכול לציין, שמבחינת , בסכום ניכר. כמובן שחלק מזה בעקבו2015

. התייתר הצורך בהעברת הקרנות, הסך ₪נתוני הביצוע בתקציב הרגיל, יש לנו כאן עודף שוטף של כחצי מיליון 
לתקציב הרגיל, התייתר הצורך, הכסף הזה חזר לקרנות.  ₪מיליון  5.4שאושר בתקציב העירייה המאושר של 

ר נתוני הביצוע... בתקציב הרגיל, הם בעיקר כתוצאה מהפירות של אותה הפרדה חשובה מבחינה תקציבית ובעיק
בהכנסות מאגרות בנייה. עמידה ביעדי גבייה  2016של הפרדת משק המים והביוב מהעירייה לתאגיד. גידול בשנת 

 נוך.  בארנונה, וגם מיצוי טוב יותר של תקציבים ממשלתיים, בעיקר בנושא של החי
אני אעבור גם על כל ניתוח ביצוע מול תקציב, הכנסות והוצאות, ואם אתם מעוניינים, אני יכול לעבור על זה ממש 

 בצורה פרטנית. 
 

 למה שלא תקריא את הדו"ח של ועדת הכספים? זה עדיף. מר נתן בז'ה:
 

 לא, מה פתאום...  עו"ד יעלה מקליס:
 

 אני אומר עוד פעם...  מר גל לניאדו:
 

 כי ועדת הכספים ישבה על זה.  מר נתן בז'ה:
 

 נכון, אני ציינתי. נתן, אני ציינתי את זה.  מר גל לניאדו:
 

 אז צריך להקריא את הסיכום.  מר נתן בז'ה:
 

 רגע, שנייה. אני ציינתי שגם מצורף פה...  מר גל לניאדו:
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 ורדי אמר שאין לו זמן, אז...  מר עוזי מאיר:

 
צורף פה גם הדו"ח הרבעוני כמובן, מלוא הדו"ח הרבעוני. מצורף פה הניתוח שלי כגזבר עירייה  מר גל לניאדו:

לדו"ח הרבעוני, שממנו אני הקראתי. וצורף פה גם הפרוטוקול של יו"ר הוועדה משה לוי בוועדת הכספים, רק 
 משה לוי נעדר פה, אחרת אני מניח שהוא היה מציג את זה. 

 
 . יש את... בוועדת כספים. אין בעיה מר נתן בז'ה:

 
 זה מוצג פה, זה קיים פה, זה מצורף.  מר גל לניאדו:

 
 למה, למה צריך?  עו"ד יעלה מקליס:

 
 מה לא?  מר נתן בז'ה:

 
 בשביל מה?  עו"ד יעלה מקליס:

 
 נתן, זה לא נחוץ. גב' שירה דקל כץ:

 
מבזבזת מזמנה, מגיעים לישיבות, תורמת מה זה 'לא נחוץ'? את קובעת מה נחוץ? ועדת כספים  מר נתן בז'ה:

מזמנה, כדי שיהיה פה משה, פרוטוקול מסכם. את אומרת זה לא נחוץ? תבטלי אותנו וזהו. בשביל מה אנחנו 
 יושבים? כדי להמליץ את צריכה לדעת מה. 

 
 נתן, אני חושב שאם יו"ר הוועדה היה פה, הוא היה מציג את זה.  מר גל לניאדו:

 
 הקריאו את הסיכום. תמיד הקריאו את הסיכום של הוועדה. לא היתה ישיבה שלא.  מר נתן בז'ה:

 
 אני לא זוכרת.  עו"ד יעלה מקליס:

 
 ואתה יודע את זה.  מר נתן בז'ה:

 
 לא הקריאו.  עו"ד יעלה מקליס:

 
 והם מתעלמים מזה.  מר נתן בז'ה:

 
 לא הקריאו. מתי הקריאו? עו"ד יעלה מקליס:

 
 א החדשה, רוצה לעבוד עלינו בעיניים, אנחנו פה ותיקים. והי מר נתן בז'ה:

 
 תקרא את הסיכום אם הסיכום קצר.  מר עוזי מאיר:

 
 תפסיקי להמציא לנו חוקים.  מר נתן בז'ה:

 
 לא צריך להקריא אותו.  גב' שירה דקל כץ:

 
 סיכום קצר של ועדת כספים?  מר עוזי מאיר:

 
 דפים אי אפשר?  4-שאנחנו יושבים פה שעות זה בסדר, ופרוטוקול... מה הבעיה?  מר נתן בז'ה:
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 דפים? 4מה, לקרוא  ???:

 
 אבל קיבלנו, קראנו. קראנו, די, נו באמת.  מר עוזי מאיר:

 
 אני לא שאלתי אותך, אדון... אנחנו תמיד דנו...  מר נתן בז'ה:

 
לא צריך שיקריאו אותו עוד פעם. אתה  נתן, אני קראתי את הפרוטוקול, כמו שאתה קראת אותו, אני מר עוזי מאיר:

 לא היית... 
 

 שב לידה, למה אתה יושב פה?  מר נתן בז'ה:
 

 אין לך זכות יותר ממני אבל.  מר עוזי מאיר:
 

 אתה חושב שאתה...  מר נתן בז'ה:
 

 אתה רוצה להכתיב שיקריאו לפרוטוקול?  מר עוזי מאיר:
 

 לא.  מר נתן בז'ה:
 

 תי אותו... אז מה?שאני קרא מר עוזי מאיר:
 

 דנים בו.  מר נתן בז'ה:
 

 שיגידו את הסיכום. תעיין בו, תקרא, תעיר הערות אם יש לך.  מר עוזי מאיר:
 

 עוזי, אתה לא תקבל כלום, היא תזרוק גם אותך. היא כולם זרקה.  מר נתן בז'ה:
 

  -אף אחד לא יזרוק אותי כי אני לא מר עוזי מאיר:
 

 רר. ... תתעו מר נתן בז'ה:
 

 די, אני לא מתעורר.  מר עוזי מאיר:
 

 הוותיקים שותקים, אתה מדבר.  מר נתן בז'ה:
 

 אני לא בכיס של אף אחד. לא, לא, לא, כי אני ממלכתי.  מר עוזי מאיר:
 

 אנחנו החתמנו את כולם, השמינייה תהיה ברזל...  מר נתן בז'ה:
 

 כל אחד ומעשהו. אבל אני אומר, קיבלת פרוטוקול?  ברזלים. אין לי עניין, בוא. 4שתהיה  מר עוזי מאיר:
 

 קיבלנו גם פרוטוקול...  מר נתן בז'ה:
 

 תקרא אותו. אני לא צריך שיקראו אותו.  מר עוזי מאיר:
 

אנחנו תמיד, אדון גזבר, תמיד ישבנו והקראנו פרוטוקול ודנו בו. תמיד דנו בפרוטוקול. מה, לא נוח  מר נתן בז'ה:
 וב שם? לכם לשמוע מה כת
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 ... עמודים עכשיו?   מר בן ציון רזניק:
 

 אפילו תנו לי, אני אסכם, מה הבעיה?  מר נתן בז'ה:
 

 לא, רגע, הפרוטוקול שדן בדו"ח הכספי, הקטע שקשור לדוח הכספי, הוא לא חצי עמוד.  מר גל לניאדו:
 

 מיליון. לא הבנתי.  115-י בלחץ. איפה המיליון פלוס, אנ 115גל, אני רוצה הבהרה. הוא אמר, יש  מר ורדי בושרי:
 

 תקרא. אתה רוצה, אני אקריא לך איך הוא מחולק.  מר גל לניאדו:
 

 לא, איפה הכסף נמצא.  מר ורדי בושרי:
 

 בחשבונות בנק של העירייה.  מר גל לניאדו:
 

 בשוטף, נזיל?  מר ורדי בושרי:
 

 הוא נזיל.  מר גל לניאדו:
 

 ? הוא נזיל מר ורדי בושרי:
 

 ברובו הגדול נזיל.  מר גל לניאדו:
 

 זאת אומרת, אפשר להשתמש בכסף הזה?  מר ורדי בושרי:
 

 כן, אבל לצרכים ברורים. חלקו הגדול...  מר גל לניאדו:
 

 )מדברים ביחד( 
 

 למה אתה עונה?  מר ורדי בושרי:
 

 כי אני רוצה לעזור לך.  מר שמואל רוטמן:
 

 מיליון, זמינים? תענה לי, הם זמינים?  115-ות פשוטות. האני רוצה תשוב מר ורדי בושרי:
 

הם קיימים בחשבונות הבנק של העירייה. הם אמורים ללכת לפי הייעוד שלהם. איך זה אמור  מר גל לניאדו:
ללכת? חלק משמש בתקציב הרגיל, לפי התקציב הרגיל המאושר. חלק משוריין לקרנות הפיתוח, וחלק לתב"רים 

ללכת לביצוע לתב"רים שאושרו. וחלק נוסף, שגם כתבתי את הסכום שלו, זה כספים שקיבלנו שאושרו וצריך 
בנושא התאגוד, שחלקו הלך לסגירה גירעון נצבר, חלקו הולך לתקציב הרגיל ולכל מיני נושאים מסוימים שאפשר 

בחלק מהכסף הזה. לפי לקחת אותם ולקחנו. וחלקו שעכשיו אמרתי גם, אנחנו הולכים לסגור הלוואת ביוב גדולה 
 ה... של משרד הפנים שתקפים, מה ניתן לעשות נגד זה. 

 
 מה היתרה של ההלוואה של הביוב?  מר ורדי בושרי:

 
 . משהו כזה. ₪מיליון  11.5בערך  מר גל לניאדו:

 
 יש לנו את הכסף הזה זמין לסגור את ההלוואה?  מר ורדי בושרי:
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אותו, בוודאי. יש את הכסף הזה זמין לסגור את ההלוואה. קיבלנו את זה, את אנחנו הולכים לסגור  מר גל לניאדו:

 מלוא הכסף. 
 

 תי אתה סוגר את ההלוואה הזאת? מ מר ורדי בושרי:
 

 ימים הקרובים.  10-אני מקווה שאנחנו נסגור את זה ב מר גל לניאדו:
 

 עוזי, לך יש את הפרוטוקול של ועדת כספים?  מר נתן בז'ה:
 

 ... פרוטוקולים.  מאיר:מר עוזי 
 

 תענה לי.  מר נתן בז'ה:
 

 אני פה כל יום.  מר עוזי מאיר:
 

 אף אחד לא קיבל.  מר נתן בז'ה:
 

 אל תהיה צדיק, אל תהיה צדיק.  מר עוזי מאיר:
 

 אני ועוד איך אהיה צדיק. שיקרת שקראת.  מר נתן בז'ה:
 

 תירגע, תן לי לדבר.  מר עוזי מאיר:
 

 קיבל.  לא מר נתן בז'ה:
 

 תהיה רגוע, תהיה רגוע.  מר עוזי מאיר:
 

 שיקרת  כרגע, אתה מוקלט.  מר נתן בז'ה:
 

 תדבר איתה.  מר עוזי מאיר:
 

 הוא לא קיבל את זה בכלל, אף אחד לא קיבל.  מר נתן בז'ה:
 

 תדבר איתה.  מר עוזי מאיר:
 

 נתן, הנה זה...   מר בן ציון רזניק:
 

 לנו, גם הוא לא קיבל. אנחנו לא קיב מר נתן בז'ה:
 

 למה לא אמרת? למה לא אמרת?  מר עוזי מאיר:
 

 אני צריך להגיד? מר נתן בז'ה:
 

 כן.  מר עוזי מאיר:
 

תתבייש, היית ראש עיר. אתה צריך לדעת את זה שאני צריך לקבל, לא לבקש. תחליט, היית פעם  מר נתן בז'ה:
 ראש עיר, לא?
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ישיבה אתה רוצה לפוצץ, הכל לא מתאים לך. אתה היית חותמת גומי, ואתה  תתבייש, אתה... כל מר עוזי מאיר:

 רוצה להיות חותמת גומי... 
 

 ... לא קיבלנו.  מר נתן בז'ה:
 

מי זה לא קיבל? כולם קיבלו. כולם קיבלו. חלק ידני וכל השאר במייל. קיבלת את הדו"ח  גב' שירה דקל כץ:
 הרבעוני? 

 
 רוטוקול שאמרתם שחולק. אני מדבר על פ מר נתן בז'ה:

 
 זה צורף.  גב' שירה דקל כץ:

 
 הוא צורף לחומר.  עו"ד יעלה מקליס:

 
 בואו נתקדם. התייחסויות לדוח הרבעוני.  גב' שירה דקל כץ:

 
 ורדי.  עו"ד יעלה מקליס:

 
 אני שואל שאלות ענייניות. באמת, אני מבסוט שאנחנו בפלוס.  מר ורדי בושרי:

 
על פירעון ההלוואה תן לי להשלים. פירעון ההלוואה התעכב עד כה, לא בגלל שלא היה את  רק מר גל לניאדו:

הכסף, כי מרגע שהתאגיד החזיר לנו את מלוא הלוואת הבעלים במזומן, הכסף קיים ונשמר. ההתעכבות נבעה 
שות ומשא ומתן מחילוקי דעות... כמו שחלקכם יודעים או מעורבים בזה, גם מי שהיה... מעורב בזה. עקב התעק

 עם בנק דקסיה על נושא עמלות פירעון מוקדם. 
 

 יפה.  מר ורדי בושרי:
 

  -ועמלת פירעון מוקדם כיום, הופחתה בצורה משמעותית כזאת מר גל לניאדו:
 

 ידוע הדבר. אני יכול להגיד לך גם את הסכום... שלא תיעלב.  מר ורדי בושרי:
 

 לא, למה?  מר גל לניאדו:
 

 לא, תגיד שאתה עשית את זה, בסדר. זה לא אתה, אבל נגיד.  רי:מר ורדי בוש
 

 תגיד את האמת, שוורדי עזר לך.  מר אמנון סעד:
 

 עזוב, נו.  מר ורדי בושרי:
 

 קשה להגיד? שוורדי עזר...  מר אמנון סעד:
 

 )מדברים ביחד( 
 

 בואי נתקדם.  גב' שירה דקל כץ:
 

 כן.   טוב.  עו"ד יעלה מקליס:
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-, כמה זמין? מה הסכום הזמין? עכשיו רוצים לעשות פעולה מסוימת ב₪מיליון  115-עכשיו מה בושרי: מר ורדי
 מיליון...  10
 

 לא קשור לסכום הזה...  מר גל לניאדו:
 

 )מדברים ביחד( 
 

 אל תענה לי, אני שואל את הגזבר. אל תענה לי.  מר ורדי בושרי:
 

 רוצה.  אני יכול לענות מה שאני: מר שמואל רוטמן
 

 אל תענה לי.  מר ורדי בושרי:
 

 ורדי.  עו"ד יעלה מקליס:
 

 את הסמכת אותו לדבר בשמך?  מר ורדי בושרי:
 

 ורדי, תקשיב לי טוב.  עו"ד יעלה מקליס:
 

 אני מבקש.  מר ורדי בושרי:
 

 קודם כל תוריד את האצבע.  עו"ד יעלה מקליס:
 

 י...אני שואל שאלה, שלא יפריעו ל מר ורדי בושרי:
 

 אמרנו בשקט.  עו"ד יעלה מקליס:
 

 אין סודות. הכל שקוף.  גב' שירה דקל כץ:
 

 שירה... תתביישי לך.  מר נתן בז'ה:
 

 מה שרלוונטי לדיון... אני לא צריכה להתבייש בכלום.  גב' שירה דקל כץ:
 

 ועוד איך.  מר נתן בז'ה:
 

 בוא לא נרד...  גב' שירה דקל כץ:
 

 וא לא נרד נמוך. ב עו"ד יעלה מקליס:
 

 היא אומרת לו לא לדבר...  מר נתן בז'ה:
 

 לא אמרתי לא לדבר.  גב' שירה דקל כץ:
 

 היא לא אמרה לא לדבר, נתן. היא אמרה לדבר...  מר גל לניאדו:
 

אנחנו מנהלים דיון על הדו"ח הרבעוני. נתן, אל תגיד מה אני אמרתי. אמרתי שמנהלים דיון על  גב' שירה דקל כץ:
דו"ח הרבעוני. כל מה שלא קשור בדו"ח הרבועוני כרגע, אנחנו מתכנסים, אם יהיו שאלות אחרות, אין בעיה, ה

 אנחנו נענה עליהן. אין מה להסתיר, הכל שקוף, נתן. הכל נשלח אליכם גם. 
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בקיצור, כשהוא התחיל לגלוש קצת ולפתוח את הפה, אמרת לו 'תחזור חזרה... אל תסטה  מר נתן בז'ה:

 צדדים'. מה
 

 נתן, מספיק עם הפרנויה.  עו"ד יעלה מקליס:
 

 שירה, עם כל הכבוד לי אליך, ותאמיני לי, בחדר הזה יש לי אליך כבוד.  מר ורדי בושרי:
 

 רק בחדר?  עו"ד יעלה מקליס:
 

 מהבודדים שנשארו שיש לי אליהם כבוד.  מר ורדי בושרי:
 

 אני מודה שלי כבר נגמר.  מר נתן בז'ה:
 

 אבל זה קשור לדו"ח, מה זאת אומרת?  רדי בושרי:מר ו
 

 אם זה קשור לדו"ח, אז דיון על הדו"ח הרבעוני.  גב' שירה דקל כץ:
 

 בוודאי. אז למה זה קשור, לסבתא שלי? מר ורדי בושרי:
 

 אין בעיה.  גב' שירה דקל כץ:
 

 מדברים על הדו"ח. אני רוצה לשאול שאלות.  מר ורדי בושרי:
 

 שאל.  קליס:עו"ד יעלה מ
 

מיליון, אני רוצה לדעת האם מהסכום הזה, מה הסכום הזמין  115יש פה בשורה משמחת, יש פה  מר ורדי בושרי:
 לעשות פעולה, אני יכול?  ₪מיליון  10לביצוע. אני מחר רוצה 

 
 אני יכול?  מר גל לניאדו:

 
 כן, לא?  מר ורדי בושרי:

 
  -לאהתשובה היא לא כזאת. זה  מר גל לניאדו:

 
 מה לא? מר ורדי בושרי:

 
 הוא יסביר, הוא אמר שהוא יסביר.  מר שמואל רוטמן:

 
 אל תענה לי, אל תענה לי.  מר ורדי בושרי:

 
 הוא אמר שהוא יסביר, אני לא עונה לך.  מר שמואל רוטמן:

 
 אני כורדי, אני רוצה להקשיב.  מר ורדי בושרי:

 
 יסביר. אז תקשיב, בבקשה. תן לו להסביר.  אני אומר שהוא אמר שהוא מר שמואל רוטמן:

 
 אל תענה לי אתה. תכבד בעל מקצוע.  מר ורדי בושרי:
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 אני מכבד מאוד. הלוואי ש...  מר שמואל רוטמן:

 
 למה, אני לא מכבד אותו? מר ורדי בושרי:

 
 תן לו להסביר.  מר שמואל רוטמן:

 
 אני שואל.  מר ורדי בושרי:

 
 שהוא רוצה להסביר.  הוא אמר מר שמואל רוטמן:

 
אתם צועקים, אתם מפריעים. אני ממהר, יש לי אירוע. אני ממהר, אל תתחיל איתי, למה אני  מר ורדי בושרי:

 06:00מבטל את האירוע, אני נשבע לך. אל תתחיל איתי. אחרי זה הוא לא יהיה הדובר, אני אהיה הדובר, זה עד 
 בבוקר תהיה פה. שתוק, כן. 

 
 מילים.  2-ורדי, תראה, זו שאלה שזה לא רציני בכלל לענות על שאלה כזאת ככה ב מר גל לניאדו:

 
 אנחנו הולכים להצביע על מיליונים עכשיו. אתה אומר...? עו"ד הדר מימון:

 
 רגע, אז אני אסביר.  מר גל לניאדו:

 
 מיליון...? 200אתה רוצה שנאשר עכשיו  מר ורדי בושרי:

 
 ענות לך, ורדי. תן לו ל מר בן ציון רזניק:

 
 אבל למה הוא אומר זה לא רציני?  מר ורדי בושרי:

 
 הוא יסביר לך.  עו"ד יעלה מקליס:

 
 מילים, אתה חותך אותו. תן לו לענות.  3הוא רק אומר   מר בן ציון רזניק:

 
 לא, שידבר עניינית.  מר ורדי בושרי:

 
 ? מילים אתה יודע שזה לא ענייני 3אחרי  מר בן ציון רזניק:

 
 חבר'ה, חבר מועצה שואל שאלה את הגזבר, תנו קצת כבוד.  עו"ד הדר מימון:

 
 אז כדאי שהגזבר יענה.  מר בן ציון רזניק:

 
 נו, אז שיענה תשובות לעניין, זה הכל.  עו"ד הדר מימון:

 
 ה. חבר'ה, בואו נכבד את הגזבר, תנו לו לדבר. הדוברת בסכנה, למה רוטמן חותר תחתי מר ורדי בושרי:

 
 )מדברים ביחד( 

 
 ורדי, קדימה, תן לגזבר לדבר.  עו"ד יעלה מקליס:
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אני עוד פעם אומר, הכסף שקיים בקופת העירייה, יש לו ייעוד ברור. חלקו לשימוש התקציב  מר גל לניאדו:

, הרגיל, לפי התקציב הרגיל המאושר, בהתאם לסעיפים. יש סעיפים מה ניתן לעשות בכסף. הוצאות לפעולות
הוצאות כאלה, הוצאות כאלה. התקציב הרגיל. חלקו מיועד לתב"רים שכבר פתחנו ושאושרו פה במועצת העיר, 

שצריך לבצע, והם בתהליכי ביצוע כאלה ואחרים. והכסף  ₪הם קיימים במערכת, תב"רים בכמה עשרות מיליוני 
עיריית יהוד מונוסון תשלם לו. כמובן הזה בתב"רים מאושרים, קיים בחשבון בנק. קבלן יעבוד, יוציא חשבונית, 

אחרי תהליך הבדיקה וכאלה. חלקו מיועד לזה. חלקו זה כסף כנגד קרנות הרשות, שזה כסף זמין, למשל בחלקו 
אנחנו היום מועלים פה תב"רים לשימוש בחלק מהכסף הזה, זה הכסף של קרנות הרשות. וכנגד הכסף הזה של 

התב"רים שעולים פה,  Xכלומר, בהנחה שמועצת העיר היום מאשרת את  קרנות הרשות, יש כסף מזומן בקופה.
, משהו כזה. יש כסף בקרנות הרשות, שזה חלק ₪מיליון  8הזה, אני חושב שזה תב"רים בהיקף של  X-כנגד ה

  -מהכסף הזה. וחלקו האחרון
 

וחלקו האחרון, זה מה רגע, הדר, אל תפריע, אתה אמרת לא להפריע, אז אל תפריע אתה.  עו"ד יעלה מקליס:
שניסיתי להסביר ודיברתי. זה כסף שקיבלנו מתאגיד מי אונו, כחלק מנושא התאגוד, שיושב בקרן מיוחדת, שהיא 
קרן תאגוד, שיש לה כללים ברורים מה ניתן לעשות בכסף הזה. חלקו השתמשנו לכיסוי הגירעון הנצבר, מה 

, ₪מיליון  11.5כים לפרוע. הלוואת ביוב מאוד גדולה שתיארתי בתחילת ההסבר על הדו"ח, חלקו אנחנו הול
שיורד נטל גדול מתושבי יהוד בפירעון הזה. וחלקו יישאר בקופת העירייה, ויכול שיווסת לפי החלטת מועצה 

 בהמשך, לפי איך שיווסת בתקציב הרגיל, או לחילופין לתב"רים, או שימושים כאלה ואחרים. זה מה שיש. 
 

 ה... בקופת העירייה? מכ מר ורדי בושרי:
 

 מה זה כמה? תיארתי לך את כל הכסף למה הוא משמש.  מר גל לניאדו:
 

 ... צבוע...  מר נתן בז'ה:
 

 יש כסף לא צבוע.  מר גל לניאדו:
 

 לא צבוע?  150-כמה מתו ה ???:
 

. ₪שרות מיליוני זו היתרה של קרנות הרשות, אין לי כאן את הנייר הזה. הועבר לכולכם. כמה ע מר גל לניאדו:
 לתאריך המאזן, אני יכול להגיד לכם כמה קרנות הרשות. 

 
 רק בתב"רים כבר היו יותר... שהוא צבוע.  מר נתן בז'ה:

 
מיליון  58שאלתם אותי כמה כסף כנגד קרנות הרשות, כמה יש קרנות הרשות. לתאריך המאזן יש  מר גל לניאדו:

של קרנות  ₪מילון  58ם אנחנו כבר במאי. אבל זו תקופת הדיווח. קרנות הרשות לתאריך המאזן. כמובן שהיו ₪
 . 31.12.16-לתאריך המאזן, עדיין קרנות שקיימות בעירייה ב

 
 אבל מינואר יש פה דו"ח ביניים שבזבזתם...  מר יוסי בן דוד:

 
 נכון, נכון. אבל אני עכשיו מדבר על המאזן.  מר גל לניאדו:

 
 ום. לא נשאר כל מר יוסי בן דוד:

 
 לא, לא נשאר כלום. יצא חלק ומשוריין חלק.  מר גל לניאדו:

 
 אז בני, כמה נשאר?  מר ורדי בושרי:
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 מיליון. מה, אתה לא קורא את זה?  13 מר יוסי בן דוד:
 

 עכשיו רוצים להקצות.  8אבל  עו"ד הדר מימון:
 

 אנחנו בפלוס זמין? ₪מיליון  18 מר ורדי בושרי:
 

 ן, זמין, אחרי כל התב"רים. כ מר יוסי בן דוד:
 

 מיליון.  13...  מר ורדי בושרי:
 

 לתב"רים...  ₪מיליון  5 עו"ד הדר מימון:
 

, שלפי הנייר אתם ₪מיליון  20, זה סכום אחרי שריונים של ₪מיליון  13הסכום שנאמר פה,  מר גל לניאדו:
ואחרי אישורי תב"רים שכבר נעשו יכולים לראות למה הוא משוריין. ממש מדווח לכם למה הוא משוריין. 

 מתחילת השנה עד היום, ואחרי, בהנחה שגם התב"ר של היום כולנו... 
 

 מיליון פלוס? 13ואז אנחנו עדיין עם  מר ורדי בושרי:
 

 כן.  מר גל לניאדו:
 

 מצוין.  מר ורדי בושרי:
 

 בקרנות הרשות.  מר גל לניאדו:
 

 יפה.  מר ורדי בושרי:
 

 ? 8-או אחרי ה 8-לפני ה 13זה  עו"ד הדר מימון:
 

 )מדברים ביחד( 
 

ורדי, העירו כאן הערה נכונה, אנחנו צריכים לזכור, שגם בתוך הקרנות, שאנחנו מדברים על קרנות,  מר גל לניאדו:
גם בתוך הקרנות יש תתי חלוקה מה ניתן להשתמש בכל קרן. כשנקבע כסף מקבלן בנייה, לפי תעריפון ההיטלים, 

וועדה מחייבת כמובן לפי חוקי העזר. כסף הולך לייעודו, אמור ללכת לייעודו. סלילה לסלילה. אי לפי איך שה
אפשר לקחת כסף של היטל סלילה ולבנות איתו בית ספר. בסדר? אני נותן את זה כדוגמא קיצונית, אבל להסביר 

 את זה. כי גם בתוך הקרנות, יש חלוקה לסוגי הקרנות השונים. 
 

 זה בקרנות או בשוטף?  ₪מיליון  13-ה :מר ורדי בושרי
 

 בקרנות.  מר גל לניאדו:
 

 בקרנות, בעיקר בסלילה.  עו"ד יעלה מקליס:
 

 פלוס. בעברית פשוטה.  ₪מיליון  13אז חסכנו  מר ורדי בושרי:
 

 . 9-זה לפני ה עו"ד הדר מימון:
 

 . 8-, אחרי ה8-לא, אחרי ה מר גל לניאדו:
 



 9/17מועצה מן המניין   פרוטוקול
 6/6/17 מיום

 

 87 מתוך 21 עמוד
 

  

 
 לא אושר.  8-? ה8-אחרי ה עו"ד הדר מימון:

 
 )מדברים ביחד( 

 
 אני אומר, בהנחה, אני אמרתי בהנחה.  מר גל לניאדו:

 
 פלוס, בהנחה שמאשרים את כל התב"רים, נכון?  13אז אנחנו  מר ורדי בושרי:

 
 כן.  מר גל לניאדו:

 
 נכון?  מר ורדי בושרי:

 
להשתמש בכסף הזה, למשל לשיפוצי קיץ  אבל זה כסף שאמור ללכת לנושאים ברורים. אי אפשר מר גל לניאדו:

 לא ניתן. למשל לבניית מוסדות חינוך לא ניתן. בעיקר היטל סלילה. 
 

 זה כסף שגבית מהקבלנים, שאמור לשמש אותך לצורך הסלילה.  עו"ד רוני חלמיש:
 

 היטל הסלילה אמור לחזור לקרקע לסלילה.  מר גל לניאדו:
 

 אין כסף, זה כל הרעיון, בסדר, הבנו.  קיצר, אין כסף. אז עו"ד הדר מימון:
 

  -טוב, אחרי ההסבר המקיף הזה של הגזבר, אני רוצה עו"ד יעלה מקליס:
 

 ... אתם לא מקריאים את הסיכום של ועדת הערר.  מר נתן בז'ה:
 

 שנייה. אולי אתה, רגע, נתן, שנייה.  עו"ד יעלה מקליס:
 

 למה שהיא לא תקריא?  עו"ד הדר מימון:
 

אני לא אקריא כלום אם אני צריכה להתווכח על זכות הדיבור. אני פשוט אדבר בשקט, אולי  יעלה מקליס:עו"ד 
קרן תשמע אותי. ההזמנה לישיבת מועצת העיר נשלחה גם במייל, עם כל הנספחים שלה. וגם לאנשים שלא רצו 

ספים לא צורף, למרות שהוא לקבל את זה במייל, גם במסירה אישית. ואם אתם טוענים שהפרוטוקול של ועדת כ
 . 31.12.16-כן צורף לכולם, אני בכל זאת אקרא את החלק הרלוונטי לגבי הדיון על הדו"ח הכספי הרבעוני ליום ה

 
 אנחנו לא מעוניינים לשמוע.  מר נתן בז'ה:

 
 סליחה, אתה רוצה שאני אקריא או לא?  עו"ד יעלה מקליס:

 
 שלך. של ועדת הכספים. את רוצה להקריא רק קטע ממנו שנוח לך. אבל זה סיכום שלנו, לא  מר נתן בז'ה:

 
 לגבי הדיון.  עו"ד יעלה מקליס:

 
 זה שיא החוצפה.  מר נתן בז'ה:

 
 סליחה. עו"ד יעלה מקליס:

 
 ועדת כספים הוציא והיא מקריאה רק את הסיכום. ... כזה דבר בעולם.  מר נתן בז'ה:
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 חה. אני לא זוכרת, סלי עו"ד יעלה מקליס:

 
 תקריאי, תקריאי, זה בסדר. גם ככה צוחקים.  מר נתן בז'ה:

 
אני מקריאה את החלק של ועדת כספים שראש הפרק שלו, הכותרת שלו, דיון בנושא הדו"ח  עו"ד יעלה מקליס:

. שאומר משה: "הועברו אליכם הדו"ח הכספי, ניתוח הדו"ח על ידי הגבר וכן 31.12.16הכספי הרבעוני ליום 
על ידי. אני מניח שמאחר והחומר הועבר אליכם מראש, הספקתם לעיין וללמוד אותו. אני מציע שאם יש  ניתוחו

לכם שאלות בקשר לדוח, אשמח להתייחס. אני רוצה רק לציין שהצטרפות לתאגיד המים, עקב הדרישה של משרד 
דבר בא לידי ביטוי בכך הפנים, והחלטת המועצה להעברת משק המים לתאגיד, השאיר לנו מיליונים רבים וה

שיכולנו לאפס את הגירעון המצטבר ולהותיר בקופת העיר יתרות שיוכלו לשרת את העיר לביצוע פעולות שיפור 
ושדרוג מעבר לסכומי היטלי השבחה שנגבו השנה. הצעת החלטה: הוועדה ממליצה לחברי מועצה העיר לאשר 

לצוותו על המאמץ שהשקיעו בהכנתו, ועל ניהול כספי תקין , ומודה לגזבר ו31.12.16-את הדו"ח הרבעוני ליום ה
ואחראי לאורך השנה. הוועדה מודה לחברי מועצת העיר בראשות ראש העיר, על ההחלטות שקיבלו, אשר אפשרו 

הוועדה ממליצה  –להשאיר את קופת העירייה ולעובדי העירייה, על תרומתם לתוצאות הדו"ח. החלטה אחת 
, ומודה לגזבר ולצוותו, על המאמץ שהשקיעו 31.12.16אשר את הדו"ח הרבעוני ליום לחברי מועצת העיר, ל

בהכנתו, ועל ניהול כספי תקין ואחראי לאורך השנה. הוועדה מודה לחברי מועצת העיר בראשות ראש העיר, על 
ההחלטה  ההחלטות שקיבלו, אשר אפשרו להעשיר את קופת העיר ולעובדי העירייה על תרומתם לתוצאות הדו"ח.

נתקבלה פה אחד". זה בנושא הדו"ח הכספי. השאר לא עוסק בדו"ח הכספי לפי מיטב הבנתי. ואם אנחנו נידרש 
 לזה, אז אנחנו נתייחס בנושאים שעל סדר היום. 

 
 זה מתייחס על סדר היום. ... מינהל תקין.  מר נתן בז'ה:

 
כרת, כשאתה ניהלת את ישיבות מועצת העיר, הקראנו נקודות. אני גם לא זו 3אני רוצה להעיר  עו"ד יעלה מקליס:

 את הדו"ח, אבל הכל בסדר. 
 

 ... גרוע, החלפתם אותי... שתהיי יותר גרועה. את צריכה להיות יותר טובה.  מר נתן בז'ה:
 

 נכון, אני הרבה יותר טובה .  עו"ד יעלה מקליס:
 

 לומדים מטעויות.  מר נתן בז'ה:
 

קציב השוטף הרגיל, משוריין בעיריית יהוד, כמו ברשויות רבות אחרות, לכוח אדם. רוב הת עו"ד יעלה מקליס:
 הוא לא גמיש, הוא לא ניתן לשינוי, אלא הוא קשיח. 

 
 דרך אגב, בסיכום של הישיבה של ועדת הכספים... מהחבר שלך, שהכל מוקלט וזה כבר בטיפול.  מר נתן בז'ה:

 
 חה. נתן, אתה מפריע, סלי עו"ד יעלה מקליס:

 
 לא, אני לא מפריע. חוצפה... מבזבז זמן. חוצפנית.  מר נתן בז'ה:

 
סליחה. רצית שיקריאו את הפרוטוקול, הקראתי את הפרוטוקול לבקשתך, עכשיו אני לא  עו"ד יעלה מקליס:

 בסדר? 
 

 לא, לא הקראת את הסיכום של ישיבת ועדת הכספים האחרונה.  מר נתן בז'ה:
 

 חה, סליחה. סלי עו"ד יעלה מקליס:
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 את משקרת. ישבנו בחוץ כמו כלבים, סגרתם לנו את הדלת. עשינו ישיבה בחוץ.  מר נתן בז'ה:
 

 אף אחד לא סגר, נתן, אתה יודע את זה יפה מאוד.  עו"ד יעלה מקליס:
 

 ועוד איך, היה שם משטרות...  מר נתן בז'ה:
 

ר את הדלת. מי שסגר את הדלת זה מישהו אחר. אל תעשה רושם על אף אחד, אף אחד לא סג עו"ד יעלה מקליס:
 אנחנו בוודאי לא סגרנו את הדלת, ויכולתם ל... 

 
 עשינו ישיבה, ישיבה חוקית. תקריאי את הסיכום שלה.  מר נתן בז'ה:

 
 נתן, זו לא הישיבה הזאת. אני מקריאה את פרוטוקול ועדת כספים שהתייחס לדו"ח הרבעוני.  עו"ד יעלה מקליס:

 
 ... תתביישו. הכל מוקלט, אני אשמיע לך.  בז'ה: מר נתן

 
 מי?  מר עוזי מאיר:

 
 עוזי, די. עוזי,מספיק.  עו"ד יעלה מקליס:

 
 חבר שלך. אתה יודע איזה קללות...  מר נתן בז'ה:

 
אני רוצה רק להוסיף שחלק מהכספים שצבועים היום לתב"רים, כבר נלקחו התחייבויות  עו"ד יעלה מקליס:

שבכל מקרה זה לא כסף שהוא זמין להוצאות אחרות. וכמובן שכל מידע שיידרש, יתקבל, כמו  כנגדם, כך
שביקשתם את הדו"ח של האומדן בקרנות, קיבלתם. אני רוצה להבהיר את הנושא של היטלי הפיתוח. היטלי 

ים היום לתאגיד. פיתוח נגבים למטרות מסוימות. יש לנו היטל תיעול, היטל סליחה והיטל שצ"פ. ביוב ומים הולכ
אפשר להוציא את הכספים האלו רק לאותו שימוש. לומר, בהיטל תיעול צריך להוציא הוצאות של תיעול, 
בהוצאות סלילה צריך הוצאות של סלילה, הוצאות של שצ"פ שנוגעים לשצ"פ. המקור היחיד שבו אפשר לעשות 

ורוב הפיתוח של העיר יהוד מונוסון הוא  שימושים אחרים, או אותם שימושים עצמם, זה היטל השבחה. ומאחר
 בהתחדשות עירונית, שהיה פטור עד כה מהיטלי השבחה, הקופה של היטלי ההשבחה לא מלאה. זה הכל. 

 
 לא מלאה. ריקה.  עו"ד הדר מימון:

 
שנייה, אם בפרויקטים הבאים לא יהיה פטור מהיטל השבחה, ויהיו פרויקטים של תעסוקה  עו"ד יעלה מקליס:

 סחר, אז הקופה של היטלי השבחה תתמלא מחדש, זה הכל. ומ
 

 .. קידמתי את אזור התעשייה... . מר יוסי בן דוד:
 

 בסדר, לכן.  עו"ד יעלה מקליס:
 

דונם, ואתם לא העברתם כסף... והפרויקט נתקע... אז עכשיו את באה ואומרת, הרי  880 מר יוסי בן דוד:
-י, והפינוי בינוי יש פה עלויות. בקושי מפנים את הנתונים. גם ככה... מאודהתחדשות עירונית, יש בה בפינוי בינו

מאוד נמוך. אז היום את באה בטענה. ברור... היטלי השבחה, יש היטלים אחרים, ויש תוספות. אז אנחנו הסתדרנו 
 מצוין בתקופה שהייתי, והתקופה היתה מלאה, למרות כל ה... 

 
דה רבה על ההבהרה. אין שום שחר בדברים שאמרת מבחינת נעמה מליס. נעמה טוב, יוסי, תו עו"ד יעלה מקליס:

 מליס קיבלה הרבה כסף, אישרנו במליאת ועדת תכנון ובנייה את התכנית של אזור התעסוקה הצפוני. 
 

 ...  מר יוסי בן דוד:
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שרה תב"ע, מעולם לא לפני כחודשיים אישרנו את הפרויקט הזה. ובאזור הדרומי מעולם לא או עו"ד יעלה מקליס:

 הוכנה תב"ע. 
 

 ... על ידי נעמה מליס.  מר יוסי בן דוד:
 

 לא, לא על ידי נעמה מליס. בוודאי שלא על ידי נעמה מליס.  עו"ד יעלה מקליס:
 

 אני שכרתי את נעמה מליס.  מר יוסי בן דוד:
 

 לא לפרויקט הזה.  עו"ד יעלה מקליס:
 

 ולכל אזור התעשייה, כולל העצמאות. החלפתם אותה? אני לא יודע. ... פארק תעשיות,  מר יוסי בן דוד:
 

 לא, אתה לא שכרת.  עו"ד יעלה מקליס:
 

 לא, הם שילמו לה עוד פעם פשוט. את אותה תכנית.  מר נתן בז'ה:
 

כשתרצו לדעת את הנתונים האמיתיים, אין בעיה. אתם שכרתם אדריכל יחד עם המינהל,  עו"ד יעלה מקליס:
. ואחר כך באיזשהו שלב, מה לעשות, אני 46לא קידם כלום, מאחר והיתה בעיה עם התוואי של כביש  ואדריכל

 יודעת את העובדות בעל פה גם, מאחר והוא קיבל את העבודה בנמל תעופה בן גוריון, אז הוא עבר לעשות את זה. 
 

 ... בפרוטוקול, כל מה שאת אומרת זה לא נכון.  מר יוסי בן דוד:
 

 טוב, בסדר. הכל אמת ויציב, אבל הכל בסדר.  עלה מקליס:עו"ד י
 

 כל מה שאת אומרת לא נכון, ואפשר להוכיח את זה.  מר יוסי בן דוד:
 

 בוודאי שאפשר להוכיח.  עו"ד יעלה מקליס:
 

אני אומר לך שבדבר הזה צריך להקים ועדת חקירה... אדריכלים אחרים, אני מבין את העניין.  מר יוסי בן דוד:
, כולל רח' העצמאות, וקידום 300%-עמה מליס קיבלה כסף וקיבלה כסף לקדם תב"ע בכל אזור התעשייה לנ

פארק תעשיות. לרשות שדות התעופה היו אדריכלים נפרדים. עשינו תיאום בתשתיות, שאת התשתיות עשינו 
 שנים, אני קידמתי...   10במשותף. אז את רוצה להגיד לי? אני הייתי כאן 

 
  -כן, אבל אחרי שעזבת, האדריכל שלך קיבל עבודה מרשות שדות התעופה ציון רזניק:מר בן 

 
 והתפטר.  עו"ד יעלה מקליס:

 
 והחליט שיותר מתאים לו שם.  מר בן ציון רזניק:

 
 והוא לא קיבל שקל.  עו"ד יעלה מקליס:

 
 מה לעשות שהאדריכל שלך זה מה שהוא החליט.  מר בן ציון רזניק:

 
 אתה מדבר על אדי...?  דוד: מר יוסי בן

 
 לא.  עו"ד יעלה מקליס:
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 על מי את מדברת? על איזה אדריכל?  מר יוסי בן דוד:

 
 נו, מי היה האדריכל של פארק תעשיות?  עו"ד יעלה מקליס:

 
 מה?  מר יוסי בן דוד:

 
 איך קראו לאדריכל של פארק תעשיות?  עו"ד יעלה מקליס:

 
 עמה מליס. נ מר יוסי בן דוד:

 
 לא.  עו"ד יעלה מקליס:

 
 מי?  מר יוסי בן דוד:

 
 נו. אתה זוכר איך קוראים לו?  עו"ד יעלה מקליס:

 
 באמת. אדי, אדי. היה אדי ש... מר יוסי בן דוד:

 
 איזה אדי? טוב, בסדר. אנחנו נדבר על זה אחר כך אם תרצו.   עו"ד יעלה מקליס:

 
 נה לעבוד, כי לא שילמתם לה, והיא לא מוכנה לעבוד בחינם. נעמה מליס אמרה שהיא לא מוכ מר שמואל רוטמן:

 
 נכון, נכון.  עו"ד יעלה מקליס:

 
 ולי היא אמרה שהיא לא מוכנה לעבוד שהעירייה לא שילמה...  מר שמואל רוטמן:

 
 ... היא אישרה את התכנית שלנו.  מר בן ציון רזניק:

 
 כן, כן. הכל בסדר, הכל מתועד.  עו"ד יעלה מקליס:

 
 אני לא שילמתי? גל, אנחנו לא שילמנו לאדריכלים?  עו"ד יעלה מקליס:

 
 ם אתה לא היית מ... את העירייה הזאת, היה להם בכלל בית ספר שם? א מר אמנון סעד:

 
 )מדברים ביחד( 

 
את בהחלטה של ועדת הכספים, תרצי לא תרצי אני אקריא את זה. חברי הוועדה בישיבה. אני אקריא  מר נתן בז'ה:

 הסיכום, זה לא הרבה. 
 

 נתן, אנחנו בעניין הדו"ח הרבעוני, אנחנו לא בעניין אחר.  עו"ד יעלה מקליס:
 

החלטה: ועדת כספים ממליצה לחברי מועצת העיר להתנגד לתב"רים כפי שהם מובאים, תוך  מר נתן בז'ה:
 התעלמות... 

 
 אבל זה לא לדו"ח הרבעוני.  עו"ד יעלה מקליס:

 
 אני מקריא...  :מר נתן בז'ה
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 אבל זה לא על סדר היום, נתן. מה לעשות?  עו"ד יעלה מקליס:

 
 אנחנו הולכים להצביע על הדברים שוועדת הכספים ביקשה לא להצביע.  מר נתן בז'ה:

 
 בסדר.  עו"ד יעלה מקליס:

 
 אז איך זה לא על סדר היום? את קובעת? מר נתן בז'ה:

 
אני קובעת את סדר היום, מה לעשות. כשאתה היית פה, אתה קבעת את סדר עוד לא הגענו.  עו"ד יעלה מקליס:

 היום. 
 

 אמרתי לך, אל תלמדי מהטעויות שלי ושל יוסי.  מר נתן בז'ה:
 

 תקשיב למה שאומרים לך.  עו"ד יעלה מקליס:
 

 את הורסת את עצמך.  מר נתן בז'ה:
 

 בוודאי שאני הורסת.  בטח אני הורסת. אם אני משווה את עצמי, עו"ד יעלה מקליס:
 
 

 דיון חוזר לפי דרישת ראש העיר.  -בגני ילדים ובבתי ספר  2017ב"ר שיפוצי קיץ ת - 3סעיף מס' 
 מש"ח 2: ר"סך התב
 : קרנות הרשות מימוןמקורות 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 דים ובתי הספר. בגני יל 2017שיפוצי קיץ  - 3תב"ר מספר  עו"ד יעלה מקליס:

 
 אני לפחות יושב פה, את תהיי בחוץ. לא יהיה לך מקום...  מר נתן בז'ה:

 
 מותק, הכל בסדר. לא אתה נתת לי את המקום, וגם אתה לא תוציא אותי.  עו"ד יעלה מקליס:

 
 לא את ולא...  מר נתן בז'ה:

 
 תן, זה נכון. הוא לא נתן, אבל מי שנתן, ידאג שלא תהיי. הוא לא נ מר אמנון סעד:

 
 אני... את ההקלטה, אתה ירדת לרמה ודיברת כמו איזה אחרון הצ'חצ'חים.  מר נתן בז'ה:

 
 אפשר להתנהל בצורה עניינית?  מר בן ציון רזניק:

 
 כן, ורדי, אמרת כללים והם לא עומדים בזה.  עו"ד יעלה מקליס:

 
 טמן, הוא רוצה להתפרע. יכמנו שמתנהגים בדרך ארץ. אני שומר על רוס מר ורדי בושרי:

 
. אנחנו מדברים על תכנית לביצוע שיפוצי ₪מיליון  2אנחנו בתב"ר שיפוצי קיץ, סך התב"ר  עו"ד יעלה מקליס:

 קיץ במוסדות החינוך, שהוכנה על ידי אגף ההנדסה. 
 

 אני מחכה לגופו של עניין להגיב.  עו"ד הדר מימון:
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 . נחנו ניתן לכם לדברא עו"ד יעלה מקליס:

 
 סיכמנו, הדר הדובר שלנו. זהו.  מר ורדי בושרי:

 
בליווי אגף החינוך מול מנהלי מוסדות החינוך השונים. העבודות כוללות  הוספת בסדר גמור.  עו"ד יעלה מקליס:

מזגנים חדשים, החלפה וחידוש אינסטלציה,  שיפוץ תאי שירותים, החלפת והוספת גופי תאורה, עבודות נגרות 
ץ מטבחים בגני ילדים. שיפוצי הקיץ כוללים השנה עבודות במועדוניות הרווחה )דולב ,הדר וארז(. זה לרבות שיפו

מועדוניות רווחה שמשרתות את האוכלוסייה החלשה שמטופלת באגף לשירותים חברתיים. והתאמת כיתות 
ם מסמכים רלוונטיים. לשימוש השירות הפסיכולוגי והרווחה שאמורים להתפנות מהמתחם יהודה הלוי. צירפנו לכ

 את רוצה לפרט איזה מסמכים? 
 

כן, בעצם בהמשך לישיבה הקודמת ומה שהוצג, שלחנו גם את כל המצגת שהוצגה. בנוסף לזה  גב' שירה דקל כץ:
ביקשתם לקבל את התכנית מה הולך להיות בכל אחד מבתי הספר. שלחנו לכם גם את זה, בגלל זה היה הרבה 

ו את כל מה שביקשתם, כדי שיהיה כמה שיותר מפורט ומדוקדק לנושא הזה של שיפוצי מאוד חומר. בעצם שלחנ
אם אתם זוכרים, הנושא של לוחות הזמנים. אני כן חייבת להגיד  קיץ. דבר נוסף שדיברנו עליו גם בפעם הקודמת,

נו נמצאים בלחץ כמנכ"לית העירייה שצריכה לדאוג שזה יבוצע בלוחות זמנים לפני פתיחת שנת הלימודים, שאנח
מאוד גדול כבר עכשיו, שאם לא ניכנס לתכנית עבודה מהירה מאוד, לא נצליח לעמוד ביעד הזה של לפתוח -מאוד

את בתי הספר, אחרי שסיימנו את כל המשימות שצריך לעשות בכולן. ולכן, הדחיפות היתה להביא את זה כן היום, 
ם, וגם את הדחיפות שבנושא הזה של שיפוצי הקיץ. מתוך הכוונה שאתם תבינו גם את החשיבות של הדברי

נמצאים פה גם הצוות המקצועי כמו בפעם הקודמת, במטרה לענות על שאלות. אתם קיבלתם את החומר, אבל אם 
יש שאלות נוספות, אז נמצא פה אדי, סגן המהנדסת, שהוא אחראי על כל נושא שיפוצי הקיץ, פיני הדר שהוא 

זה. נמצאים פה גם נציגות של אגף החינוך, ... נמצא כאן אם יש שאלות מיוחדות. וכל  מנהל הפרויקט שמלווה את
 החומר נמצא לפניכם. זהו, אז שאלות? 

 
 את זה כבר ראינו פעם שעברה. בואו נקצר מהמלל.  עו"ד הדר מימון:

 
שאלות מקצועיות לפני  בסדר, אדי, אין צורך. אדי, אני מקצרת אותך רגע. אני אגיד, אם תרצו גב' שירה דקל כץ:

 החלק הפוליטי, כדי שנדע להגיד לצוות המקצועי. 
 

אני חושב שיש חשיבות אדירה להשתתפות של אדי או מהנדסת העיר בישיבה מקצועית עם  עו"ד הדר מימון:
ועדת הכספים. כאשר באמת כל החומרים נמצאים לנגד עינינו. אני חושב שכתבנו את זה בצורה מפורשת 

, ואני מקריא, החומר החסר והנדרש הינו הבקשות שהוגשו על ידי 1.6.17-ישיבת ועדת הכספים מה בפרוטוקול
בית הספר ו/או ועדי ההורים. כמו גם פירוט בדבר צרכיהם האמיתיים ורמת דחיפותם של כל אחת מהפעולות 

ה. אני חושב שלגביהם מתבקשים אנו לאשר סכומים מקופת העירייה הדלה והנמצאת במחסור בהיטלי השבח
שכך גם נאמר לנו כרגע. נוכח הדחיפות בביצוע העבודות, אנחנו מבקשים כי בשלב ראשון יישלח אלינו במייל 
הפירוט הדרוש כאמור לעיל, כמו גם הסברים מטעם מהנדסת העיר או סגנה, בדבר רמת נחיצותם, תעדוף ודירוגם 

ת היטלי ההשבחה בקופת העירייה. עם קבלת החומר, הכולל בין הדברים הדחופים כבר עתה בשיפוצי הקיץ ביתרו
תתכנס שוב ועדת הכספים לדיון בנושא. אני כשלעצמי, יש איזו תחושה שכולם שומעים, אבל לא מקשיבים. 
והייתי רוצה לנסות ובאמת לדבר על לבכם. הרי זה נראה שכאילו לא יודע, התחילה פה מערכת בחירות, וכולם 

ו פה הוא לתת שירות לתושבים שלנו. היום הועלה איזשהו פוסט של יעלה, של שוכחים באמת שהתפקיד שלנ
ראשת העיר, שזה דבר נדיר במחוזותינו, אבל זו כבר פעם שנייה שחומרים של ועדת בניין עיר דולפים לאינטרנט 

עיון הוא ומפורסמים. אבל אני מניח, התחושה היא שזה די יתפוצץ בפרצוף למי שפרסם את זה, אבל לא משנה. הר
כזה. אנחנו לא פה עושים את המהלכים האלה כדי להרוויח נקודות פוליטיות אנחנו באמת רוצים לשבת, באמת 

לשבת עם החומרים מטעם בתי הספר, לראות את הדברים ולקבל החלטה.  ובתמים לשבת עם סגן המהנדס,
חברי המועצה, להוציא עוד פעם הדברים נכתבו. אם הישיבה הזאת כאן היום היא ישיבה שבאה כדי לצלם את 

הנה חברי המועצה הצביעו נגישות, אז פנטסטי, נמשיך בדרך הזאת ומי ישורנו.  –פוסט בפייסבוק או משהו כזה 
 אבל זה לא משרת את התושבים שלנו. 
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לחוק אומר, ואני עכשיו מדבר לחברים פה גם עורכי הדין  46לחוק. סעיף  46אני מציע גם להתחשב בסעיף 
ינו, וגם ליעלה שהיא עו"ד וגם ליועץ המשפטי. דיון חוזר בהחלטה: לא תועמד לדיון ולהצבעה הצעה שבינ

חודשים ממועד ההחלטה או  3לביטול ההחלטה, או הצעה לדיון מחודש בהצעה שנדחתה, אלא לאחר שעברו 
ועצה, חתומה בידיהם. לפחות מחברי המ 1/3ממועד דחיית ההצעה לפי העניין. זולת לפי דרישת ראש העירייה או 

לא ייערך דיון חוזר בהחלטה יותר מפעם אחת. אוקיי? אז זה אומר, שאם היום אנחנו מצביעים בהתאם להמלצה 
המקצועית של ועדת הכספים, לפני שקיימנו דיון בנושא הזה, אני לא מבין לאן אתם הולכים עם הדבר הזה, אם כל 

האלה, אתם מאבדים את העניין. אם זה מה שאתם רוצים, אז הרעיון הוא להתכתש בפייסבוק על כל הדברים 
 פנטסטי. 

 
 תן לי רגע לענות.  גב' שירה דקל כץ:

 
ההצבעה תהיה הצבעת מחאה על כל התרגילים האלה. זה לא מקובל בכלל. אז תחליטו ביניכם.  עו"ד הדר מימון:
 אתם רוצים זמן? 

 
כל מה שאמרת, כולל התייחסות של היועץ המשפטי לסעיף  תן לי רגע לענות לך במסודר על גב' שירה דקל כץ:

  -שדיברת עליו. נתחיל מזה שבתאריך
 

את אגב לא חייבת לענות לי. את מנכ"לית העירייה, אני לא חושב שמינו אותך לנהל את  עו"ד הדר מימון:
 הישיבות. 

 
 הדר, אני עונה על החלק המקצועי.  גב' שירה דקל כץ:

 
 מינו אותך לנהל את הישיבות. לא עו"ד הדר מימון:

 
 סליחה מותק, כשאתה תנהל את הישיבות. אני נתתי למנכ"לית.  עו"ד יעלה מקליס:

 
 יש יו"ר, ראשת העיר, שהיא תעלה את הדברים ותגיד את הדברים.  עו"ד הדר מימון:

 
 על החלק המקצועי אני אענה לך.  גב' שירה דקל כץ:

 
 בה הראשונה שהיא התבלבלה. אני אמרתי לכם בישי מר נתן בז'ה:

 
כי המכתבים האלה שאת שולחת למשה שלוי, הם בכלל לא מוצאים חן בעיניי, כי הם מכתבים  גב' שירה דקל כץ:

 מאוד ברור. מאוד כהה. -עם גוון פוליטי מאוד
 

 על החלק המקצועי בלבד.  גב' שירה דקל כץ:
 

ם שסיכמנו בתחילת הישיבה, או שאנחנו נחכה שכולם סליחה, או שאנחנו שומרים על הכללי עו"ד יעלה מקליס:
 יירגעו. 

 
 אבל סיכמנו שנותנים לאדם לסיים.  מר ורדי בושרי:

 
 הוא לא סיים.  מר אמנון סעד:

 
 תני לו לסיים, אחרי זה תעני.  מר ורדי בושרי:

 
 חיכיתי יפה...  גב' שירה דקל כץ:
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צטרף לדבריו שהמכתב שכתבת למשה לוי, יש בו גוון פוליטי, אני גם מעיר הערה קטנטנה, אני מ מר ורדי בושרי:
 ואת אמורה להיות מקצועית. תודה, רות, סוף. 

 
 היתה שם הערה, הוא צודק. היתה הערה שלא במקום.  מר עוזי מאיר:

 
 בוודאי, היא מתבלבלת.  מר ורדי בושרי:

 
 יותר מהערה. אנחנו ישבנו פה בחוץ על המדרגות.  עו"ד הדר מימון:

 
 בחרתם לשבת על המדרגות, הדר, מספיק, אני לא נתתי לך את זכות הדיבור עכשיו.  עו"ד יעלה מקליס:

 
 סליחה, זכות הדיבור היתה בידי, עם כל הכבוד.  עו"ד הדר מימון:

 
סליחה, אני רוצה לדעת, אתה רוצה להתייחס לגופו של עניין? אין בעיה. תסיים את דבריך ואז  עו"ד יעלה מקליס:

 ענו לך. י
 

אני רוצה לסיים. אני חושב שאם הייתם נעתרים לבקשה של ועדת הכספים, וכן מעבירים את  עו"ד הדר מימון:
החומר, וכן, איך אמר, בנפש חפצה מקיימים איזשהו דיון עם אנשי המקצוע באמת, מול כל החומרים, היינו 

בשירות לתושב שלנו. נהפוך הוא. ואני חושב מקבלים החלטות באמת שהיו עושות רק טוב. אין שום כוונה לחבל 
שאם הישיבה הזאת היום היתה נמנעת ובמקומה היתה ישיבה באמת ישיבה מקצועית עם אדון משה לוי והבקשה 
לדחיית הישיבה לא היתה באיזשהו תעלול נדחית ביום אחד ולא נדחית בשבוע ימים כמו שנתבקש כדי לאפשר 

וצאות היו אחרת. אני מציע לכם באמת לנסות אותנו בעניין הזה. אבל שוב, את הזמן הזה, אז יכול להיות שהת
 הכדור במגרש שלכם. רוצים לעשות פוליטיקה, וולקאם. רוצים לקדם את העיר, גם וולקאם. 

 
 הפוך, הפוך. מי שעושה פוליטיקה, זה אתה.  מר שמואל רוטמן:

 
 כן, בדיוק.  עו"ד יעלה מקליס:

 
 יתי אליך, לא פניתי אליך. לא פנ עו"ד הדר מימון:

 
 רגע, סליחה.  עו"ד יעלה מקליס:

 
 רגע, למה ש...?  מר אמנון סעד:

 
 שנייה, שנייה. אמנון.  עו"ד יעלה מקליס:

 
 סיכמנו שנותנים לדבר.  מר ורדי בושרי:

 
 אני אמרתי לרוטמן לשתוק.  עו"ד יעלה מקליס:

 
 דיבור, אין בעיה. תני לו, שידבר. למה הוא מתערב? תני לו את רשות ה מר ורדי בושרי:

 
 קיבלת את זכות הדיבור? את רוצה שיכבדו אותך?  מר אמנון סעד:

 
 אני מנסה להתרגל לתרבותה דיון שאתם... אני לא אצליח.  מר שמואל רוטמן:

 
 רוטמן, אתה רוצה שאני אשמיע את תרבות הדיבור שלך?  מר נתן בז'ה:
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 הוא הפריע לו.  מר אמנון סעד:
 
 הוא סיים את המשפט.  ר שמואל רוטמן:מ
 

 תשתיקי גם אותו. מר אמנון סעד:
 

 בסדר, תנו להדר לסיים.  מר בן ציון רזניק:
 

 תרגיעו. עו"ד יעלה מקליס:
 

 אני חושב רוטמן, שזה לא מכובד מה שאתה עושה. לא מכובד.  עו"ד הדר מימון:
 

 שנייה, הדר.  עו"ד יעלה מקליס:
 

 לא תוקף פה אותך.  אני עו"ד הדר מימון:
 

 לא תקפתי אותך.  מר שמואל רוטמן:
 

רוטמן, אני מבקשת לא לענות. אני הערתי לך ראשון. אני מבקשת לשמור על תרבות הדיון,  עו"ד יעלה מקליס:
למרות מה שאמנון אומר, אני התריתי בך ראשון. אני מבקשת, מאחר ואני השתקתי את רוטמן, אין צורך לענות, 

 את דבריך?  זהו. סיימת
 

 סיימתי את דבריי. הכדור, כמו שאמרתי, במגרש שלכם.  עו"ד הדר מימון:
 

 תודה רבה.  עו"ד יעלה מקליס:
 

 אתם יכולים להחליט אם אתם ממשיכים.  עו"ד הדר מימון:
 

 הדר, אמרת כבר, סיימת.  עו"ד יעלה מקליס:
 

 טוב מה, תני לי לסיים.  עו"ד הדר מימון:
 

 אבל אמרת, אתה חוזר על דברים שכבר אמרת. :עו"ד יעלה מקליס
 

 את לא רוצה שאני אסיים?  עו"ד הדר מימון:
 

 משפטים לפנים משורת הדין, תסיים. 2סיימת. אבל אם אתה רוצה עוד  עו"ד יעלה מקליס:
 

 ... את הדקות שלנו.  מר אמנון סעד:
 

 אמנון, אתה מפריע.  עו"ד יעלה מקליס:
 

 פריעה. לא, את מ מר אמנון סעד:
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ראשת העיר, אני חושב שזהו קו פרשת המים גם מבחינתך. אני חושב שעד היום הצלחת להחזיק  עו"ד הדר מימון:

מעמד, ולא נגררת לפוליטיקה, לא נגררת לאותם הבלים שייעצו לך כל מיני יועצים כאלה ואחרים. היום את נכנסת 
מאוד מסוכנת, היא -שהטריטוריה הזאת זו טריטוריה מאוד לאיזושהי טריטוריה שהיא לא מוכרת לך. ואני חושב

לא תועיל לתושבי העיר. אני חושב שגם אותם אלה, או אותו אדם שנוהג להתפרץ לדבריי על בסיס קבוע, שהולך 
  -ומציג את עצמו שכאילו הוא מנהל אותך

 
 לגופו של עניין.  עו"ד יעלה מקליס:

 
 ? אז אולי תתעוררי קצת עו"ד הדר מימון:

 
 לגופו של עניין, הדר, לא לגופו של אדם.  עו"ד יעלה מקליס:

 
לגופו של עניין, גברתי ראשת העיר, את תחליטי אם את רוצה לשחק פוליטיקה או לשרת את  עו"ד הדר מימון:

 תושבי העיר שלך. ההחלטה היא כרגע בידיך.
 

 תודה רבה.  עו"ד יעלה מקליס:
 

 ההגנה הכי טובה זו התקפה.  -בעברית אומרים  מר אלי גרינמן:
 

 נכון. עכשיו שירה.  עו"ד יעלה מקליס:
 

לגופו של עניין, בישיבה הקודמת הוצגו לכם כל הנתונים. היה פה כל הצוות המקצועי,  גב' שירה דקל כץ:
שלחנו לכם את  22.5-שלצערי דרך אגב לא ניצלתם אותם לשאול שאלות. ביקשתם זמן, ביקשתם חומרים. אנחנו ב

 מה שביקשתם שיישלח.  כל
 

 לא שלחתם.  עו"ד הדר מימון:
 

 רגע, הדר, תן לי לסיים. אני הקשבתי.  גב' שירה דקל כץ:
 

הדר, הפוסל במומו פוסל. אל תבקש אחר כך את זכות הדיבור, כשאתה מפריע. אל תענה לי.  עו"ד יעלה מקליס:
 אנחנו סיכמנו. ורדי. 

 
 תכבד, שתוק. באמת. צודקת, אל תענה לה,  מר ורדי בושרי:

 
 ... אני לא מבין.  מר אמנון סעד:

 
 אני יו"ר האופוזיציה, אני עושה לכם סדר. משמעת ברזל תהיה פה.  מר ורדי בושרי:

 
 פעמים, זה עדיין לא יהיה נכון.  10גם אם תגידי את זה  עו"ד הדר מימון:

 
 זה יהיה נכון.  גב' שירה דקל כץ:

 
 תם את החומרים. כי לא שלח עו"ד הדר מימון:

 
 הדר, תן לי לסיים.  גב' שירה דקל כץ:

 
 כשאנחנו ביקשנו, שלחתם את אותו...  עו"ד הדר מימון:
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 הדר, תן לי לסיים.  גב' שירה דקל כץ:

 
 נתן, כמי שמוביל בסקרים, אני חייב לנהל את העניינים.  מר ורדי בושרי:

 
 עכשיו אתה מפריע לעצמך.  ורדי, עו"ד יעלה מקליס:

 
 לא, הוא שכח שאני מוביל בסקרים. מר ורדי בושרי:

 
 אף אחד לא שכח, כולנו זוכרים היטב.  עו"ד יעלה מקליס:

 
 אז תודיעי לפרוטוקול שאני מוביל בסקר.  מר ורדי בושרי:

 
 לא, לא, לא. אני מתנגד. אני יודע שנתן מוביל.  מר אמנון סעד:

 
 אה, כן? טוב. טעות.  מר ורדי בושרי:

 
 רים ביחד( )מדב

 
, שלחנו לכם, לא רק את מה שהוצג, כי אתם ביקשתם לדעת מה 22.5-אנחנו אחרי הישיבה, ב גב' שירה דקל כץ:

-ייעשה בכל בית ספר שלחנו גם על כל בית ספר מה הולך להיות מבוצע, בנוסף לחומר שהוצג. ואני אגיד, שמה
תרה בקרנות הרשות, כמו שציינת עכשיו בפרוטוקול, , עד קבלת הפרוטוקול, לא קיבלנו שום פנייה מעבר לי22.5

שביקשתם לקבל את בקשות המנהלות. לא ביקשתם, ואם הייתם מבקשים, הדר, הייתם מקבלים. כל מה שהייתם 
  -מבקשים

 
 אם היית מוציאה את הפרוטוקול של הדיון הקודם, היית רואה שביקשנו.  עו"ד הדר מימון:

 
לא ביקשתם. אני רגע אגיד, גם עכשיו נמצא פה כל הצוות  1.6-עד ה 22.5-ם. מהתן לי לסיי גב' שירה דקל כץ:

המקצועי, כל המידע חשוף לפניכם. אם יש משהו שאתם רוצים עוד לדעת, כולם פה בשביל זה כבר בפעם 
השנייה, כולל כל הגורמים המקצועיים. גם מהנדסים מבפנים, גם מנהלי פרויקטים, כדי שנוכל לענות על כל 

שאלות. אני חושבת ששיפוצי קיץ זה כאילו אתה יודע, מבחינתי מקצועית, אם אנחנו לא נוכל לצאת, ולכן עשינו ה
 את כל המאמצים האפשריים. 

 
 לא על המצפון שלנו. יושבת לידך...  עו"ד הדר מימון:

 
 נתן, אתה מפריע.  עו"ד יעלה מקליס:

 
 קי על המצפון שלי. נגד. אז אל תשח -בית ספר הרצל  עו"ד הדר מימון:

 
 ורדי, אתה לא שולט על נתן?  עו"ד יעלה מקליס:

 
 אין סיכוי, אף אחד.  מר נתן בז'ה:

 
 הוא אומר שהוא מוביל בסקר.  מר ורדי בושרי:

 
 )מדברים ביחד( 

 
 הצביעה נגד.  -בית ספר הרצל שיפוץ  מר נתן בז'ה:
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 זה לא היה שיפוץ.  עו"ד יעלה מקליס:

 
 . 2013-... הרצל ב יק:מר בן ציון רזנ

 
 אל תענה לי, אני לא...  מר נתן בז'ה:

 
 וזה בכלל היה הסדרי תנועה.  עו"ד יעלה מקליס:

 
 לא, מדברים על המצפון, אז איפה היה המצפון?  מר נתן בז'ה:

 
 תגיד, אנחנו נוכל לנהל פה דיון ענייני?   מר בן ציון רזניק:

 
 , דיון ענייני היה מתבצע אם היו לוקחים את ועדת הכספים... ענייני? אם הייתם רוצים מר נתן בז'ה:

 
 את הרי לא גרה פה, לא מפריע לך.  עו"ד הדר מימון:

 
 )מדברים ביחד( 

 
 שאני אענה לך לעניין? רק לעניין?  מר נתן בז'ה:

 
 שנייה, שנייה.  גב' שירה דקל כץ:

 
 אוקיי, תסיימי.  מר נתן בז'ה:

 
 דקות הפסקה.  5את הישיבה, אנחנו נעשה תעצור  עו"ד יעלה מקליס:

 
 ***  הפסקהיציאה ל - 19:50*** 
 הפסקה *** מ חזרה - 19:58*** 

 
אנשים מדברים רק בזמן שניתנה להם זכות  -אנחנו מחדשים את הישיבה. אני מזכירה לכולם  עו"ד יעלה מקליס:

. אנחנו ניתן לכל אחד את זכות הדיבור הדיבור. לא מפריעים אחד לשני, לא מדברים כשזכות הדיבור לא ניתנה
 שלו, כל מי שרוצה לדבר, יוכל לדבר. כן, שירה. 

 
אז מה שהתחלתי לענות להדר, זה לגבי החומרים, אני גם אוסיף שנעשתה פה עבודה מאומצת  גב' שירה דקל כץ:

  מאוד מדויקת.-של כל הצוותים המקצועיים שנמצאים כאן, כדי להגיע לרמת רזולוציה מאוד
 

 אני מציע שאם זאת ההחלטה, נעבור להצבעה.  עו"ד הדר מימון:
 

 סליחה.  עו"ד יעלה מקליס:
 

 איזה נימוס.  מר שמואל רוטמן:
 

 לא, כי אם...  עו"ד הדר מימון:
 

הדר, הדר, אני אצטרך להוציא אותך. אני מזהירה אותך פעם ראשונה. אל תגרום לי להוציא  עו"ד יעלה מקליס:
 אל תגרום לי. סיכמנו משהו, תכבד את זה.  אותך מהדיון.
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 את יכולה להוציא.  מר נתן בז'ה:
 

 דרך ארץ קדמה לתורה.  עו"ד יעלה מקליס:
 

בנוסף לזה, מה שאמרתי ואני רק אחזור ואגיד, מעבר לכל החומר שהיה וקיבלתם, נמצא פה כל  גב' שירה דקל כץ:
אני מאמינה שבהיקף החומר שניתן, אם יש איזושהי שאלה הצוות המקצועי, שערוך ומוכן לענות על כל שאלה. 

כזו או אחרת, הצוות פה מסוגל גם עכשיו לענות. אין סיבה לדחות את זה מעבר לזה, כי הם בעצם נמצאים ויכולים 
לענות לכם. אם לא תצליחו לקבל מענה, אם יש משוה שלא נדע לענות עליו, אז זה משהו שאפשר תמיד להשלים 

רי, מבלי לעכב את שיפוצי הקיץ. ואני אגיד רק לגבי הנושא של ועדת כספים, אם ועדת הכספים היתה אותו גם אח
שגם המהנדסת וסגן המהנדס, ומי שצריך להגיע יגיע.  מבקשת שיגיעו צוותים מקצועיים, אז אתם יודעים הרי גם,

גם הגזבר, גם סגן הגזבר היו  במקרה הספציפי הזה, מה שקרה זה אסרו חג, אני כתבתי את זה למשה, הסברתי.
בחופשת חג. אני חושבת שזה לגיטימי. ביקשנו לזוז ביום אחד קדימה, לגלות מינימום גמישות, כדי שנוכל לעזור 
לוועדת כספים לקבל את התשובה. הסיבה שעניתי למשה, זה כי הוא בעצם פנה אליי ואמר שבהתנהלות מולנו 

ל זאת ביקשנו לקיים את הישיבה במועד אחר כדי לתת לכם מענה. אני היתה בעיה. המבנה היה פתוח, אנחנו בכ
מאוד מצטערת שככה פני הדברים, ובכל זאת אני אומרת, אני מבקשת להתעסק בכאן ועכשיו. נמצאת פה כל 
הסוללה של האנשים, כל החומר לפנינו, גם לפניכם אני מקווה. ואנחנו ערוכים ומוכנים לענות על שאלות בצורה 

 ית כדי לצאת לדרך עם שיפוצי הקיץ. המיטב
 

 מישהו רוצה לשאול שאלות את אדי?  עו"ד יעלה מקליס:
 

 רוצים לדבר. כל אחד בתורו.  מר עוזי מאיר:
 

 אפשר?  מר נתן בז'ה:
 

 רגע, עוזי ביקש קודם לדבר.  עו"ד יעלה מקליס:
 

 לא, לא, בסדר, אין לי בעיה.  מר עוזי מאיר:
 

 הסדר, בסדר. נתן.  לפי עו"ד יעלה מקליס:
 

הרמתי יד לפניו, בסדר. משהו כנראה פה לא מובן, שירה. גם בישיבה שבאנו לפה, הרי כמובן מאליו  מר נתן בז'ה:
הקרנתם לנו ישר סרטים ודוגמאות. אנחנו גם בישיבה הסברנו שאנחנו לא נגד. אבל מה קרה, חשבתם שיש לכם 

ופלא, שלחת לפי מה שאת אומרת, הזמנה לדיון חוזר. בשביל מה  רוב, וההצבעה נפלה. ואז פתאום למחרת, הפלא
המשחקים האלה? הייתם מקבלים את הרעיון שלנו. את חושבת שהתורה נמצאת בצד אחד? ממש לא. אנחנו לא 
רוצים לראות את הדיאגראמות האלה ואת הגרפים האלה. אנחנו גם רוצים להגיד את דעתנו, איפה אפשר כרגע אם 

פה אי אפשר. אנחנו רוצים לשבת עם ועדי ההורים של בתי הספר. כי עובדה שעם חלק מוועדי ההורים אין כסף, אי
ישבו, ולא עם כולם. את יודעת מה? זה היה גם מצחיק שהבאתם לכאן תגבורת את ועד ההורים. וכשוועד ההורים 

חרת יש חומר. גם פה, פתח את הפה... השתקתם אותם. הכל נראה כאילו אנחנו נגדכם, מלחמה. ופתאום למ
הסברנו לכם, זה לא החומר שאנחנו רק רוצים. יש דברים אחרים שמדובר עליהם. ולכן ישבנו בוועדת הכספים, 
וועדת הכספים כתבה לכם במפורש מה אנחנו מבקשים. גם מזה את מתעלמת. יותר גרוע, כתבת לנו שאנחנו 

היה לכתוב את זה, אני קראתי את זה. אני פשוט בז למה  פוליטיקאים, שזו פוליטיקה מה שאנחנו עושים. אסור לך
 שכתבת פה. 

 
 אל תעני לו.  עו"ד יעלה מקליס:

 
בואי, אני ממשיך הלאה. ביקשנו, ואתם יודעים מה מפריע לנו. מפריע לנו שבשיפוצי קיץ בשנים  מר נתן בז'ה:

ות. מעבר לזה, גם הצבענו בדיעבד, הקודמות, העברנו תקציבים וזה לא בוצע, חלק גדול מהדברים, ויש דוגמא
 ', היו כאלה מצבים?₪ 300,000-כשעשיתם שיפוצי קיץ, ובאתם ואמרתם 'עברנו את זה ב
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 לא, הם לא אמרו.  מר אמנון סעד:

 
הצבענו, העברנו. תמיד באנו לקראתכם. אין אימון יותר. אן אמון בכסף שמתבזבז פה, אין אמון  עו"ד הדר מימון:

בעבודות שעוד  ₪מיליון  52מיליון, מהם  100, כרגע התגאיתם שיש ₪מיליון  52ושים. תראי, בעבודות שאתם ע
 אל תעשי לי עם היד.  ,,, לא בוצעו. זאת אומרת, ישנם עוד תב"רים

 
 זה לא נכון.  עו"ד יעלה מקליס:

 
 אל תעשי לי עם היד.  מר נתן בז'ה:

 
 זה לא נכון.  עו"ד יעלה מקליס:

 
 ו"ח אצלי. מה  לא נכון? הד מר נתן בז'ה:

 
 אתה יודע שזה לא נכון או שאתה לא יודע לקרוא את הדו"ח, אחד מהשניים.  עו"ד יעלה מקליס:

 
אני לא יודע, לא לקרוא את הדו"ח ולא מבין כלום, וזה מה שאני אגיד. אוקיי? זו ההשכלה שלי, זה  מר נתן בז'ה:
מתבצעות. יותר מזה, הבאתם לפה חבר'ה טובים, שעשו סקר מיליון. יש פה מלא עבודות שלא  20הלימוד שלי. 

ברחובות. באחת מהפעמים שעשיתם תיקון, אז משמיצים גם אותנו את תושבי יהוד הוותיקה, תקראי בגוגל 
 מונוסון מה ידידנו כותב, שיהוד מקטרת 'שיפצנו להם את רח' אורי מקלב'. אין באורי מקלב בכלל מדרכות. 

 
 ך תראה, לך תראה. ל מר שמואל רוטמן:

 
 הנה, עד היום אין מדרכה.  מר נתן בז'ה:

 
 יש שם מדרכה.  עו"ד יעלה מקליס:

 
 מטר וחצי.  מר נתן בז'ה:

 
 יש מדרכה. יש תמונה אפילו.  ,איפה ששיפצו עו"ד יעלה מקליס:

 
 מטר וחצי.  מר נתן בז'ה:

 
 נתן, חבל.  עו"ד יעלה מקליס:

 
 לי זמן. אל תגידו לי 'חבל', מה שאני רוצה אני אדבר. אני מדבר לעניין.תני לי לדבר, יש  מר נתן בז'ה:

 
 לא, אני רוצה להציע לך הצעה.  עו"ד יעלה מקליס:

 
לא. לא, תודה. מה שאני בא ומסביר, אנחנו בעד כל הזמן. ביקשנו להקים צוות, ועדת הכספים,  מר נתן בז'ה:

לא מתייחסים אלינו בכלל. את רואה, את לא קראת את שיבדוק את העבודות שאנחנו מצביעים עליהן. אתם 
 הסיכום. 

 
 ראתי. ק גב' שירה דקל כץ:

 
צוות מבנה שיהיה במעקב אחרי העבודות שמתבצעות. אנחנו אישרנו עד היום הרבה -כתוב שם  מר נתן בז'ה:

 תב"רים. 
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 אין בעיה. אז תאשרו ותהיו במעקב אחרי העבודות.  גב' שירה דקל כץ:

 
 סליחה, עכשיו את אומרת לי את זה? בז'ה: מר נתן

 
 מה זה קשור?  גב' שירה דקל כץ:

 
את לא רצית שנדבר בכלל על הדיון של ועדת כספים. אז פתאום כן? מה קרה לכם? יצאתם החוצה  מר נתן בז'ה:

עם יותר  ושיניתם פתאום? עוד פעם עשיתם ספירה מה המצב פה? שירה, אנחנו לא נגד, אנחנו בסוף נעביר את זה
 תקציב לאן שצריך. 

 
 אם יהיה.  מר אמנון סעד:

 
לאן שצריך. זה הכל. אתם הופכים אותנו לנגד, שתבינו. בכל התרגילים שאתם עושים, בכל  מר נתן בז'ה:

המכתבים שלכם, גורמים לנו לעבוד הפוך. לא נפגע ביהוד, כמו שלא פגענו בה עד היום. אנחנו יכולים לעשות 
 מניין, ואנחנו נעביר אולי תקציבים קצת יותר גדולים מזה, ונעביר אותם. ואז נראה שלא תבצעו. ישיבה שלא מן ה

 
 מתי?  גב' שירה דקל כץ:

 
 מתי? מיידי, מהרגע שאתם לא רוצים לשמוע אותנו בכלל, לשבת איתנו, להתייעץ.  מר נתן בז'ה:

 
 ... מי לא רוצה לשמוע אתכם? נתן, אם היית מבקש גב' שירה דקל כץ:

 
 עשיתם לנו ישיבה לפני שבוע עם מצגת, זה נראה לך? היינו צריכים להצביע על מצגת? די, נו.  מר נתן בז'ה:

 
 נתן, אם היית מבקש היינו יושבים...  גב' שירה דקל כץ:

 
 אתם ממש מלאכים קדושים. יום אחרי הראיתם בפייסבוק שהצבענו נגד. איזה רצון טוב יש לכם?  מר נתן בז'ה:

 
 מה זה קשור?  גב' שירה דקל כץ:

 
 די, נו. דוברות עיריית יהוד כתבה למחרת שאנחנו הצבענו נגד. נו, באמת. זה נראה לכם הגיוני?  מר נתן בז'ה:

 
 טוב. רוטמן. עוזי רצה, איפה עוזי? טוב, אז רוטמן. עו"ד יעלה מקליס:

 
נאומים יפים לטלוויזיה, אנחנו רואה שיש פה קודם כל, רציתי להגיד, שלא נתבלבל. היו פה  מר שמואל רוטמן:

אנשים... מתבטאים מאוד יפה. רק איך אומרים, התבלבלת, זה הפוך. מי שעושה פוליטיקה, זה מי שמסרב לאשר 
שבועות, שבועיים זה לא זמן מספיק וכו'. אז בואו קודם כל נשים את הדברים במקומם.  3שיפוצי קיץ במשך 

ואני הייתי גאה להיות חבר בה עד לפני כמה זמן. עם כל הכבוד הראוי, אין לה מעמד ועדת הכספים אני חבר בה, 
בחוק שמחייב להציג לה והיא לא קובעת. אם רוצים, העירייה יכולה. מי שקובע, זו מועצת העיר. את הנתונים 

 . מציגים למועצת העיר. הוועדה יכולה בסך הכל להגיד את דעתה, להמליץ. היא לא הפורום הקובע
 

 ... לכנס אותה.  מר ערן קקון:
 

 אני לא מכנס אותה, יש יו"ר שכינס אותה.  מר שמואל רוטמן:
 

  -אם חוות הדעת שלה לא שווה מר ערן קקון:
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 אני לא אמרתי שהיא לא שווה.  מר שמואל רוטמן:
 רוטמן, תמשיך.  עו"ד יעלה מקליס:

 
 אבל למה אתה מפריע לו?  מר בן ציון רזניק:

 
 ערן, סיכמנו שלא מפריעים.  עלה מקליס:עו"ד י

 
דקות לפני תחילת המועד הנקוב של הוועדה,  3כן, אי אפשר לסגור, וגם היה ראוי שאם אני,  מר שמואל רוטמן:

  -דקות, ומודיע ליו"ר 3אומר שאני מאחר ומתעכב 
 

 איחרת ברבע שעה.  עו"ד הדר מימון:
 

 הדר.  עו"ד יעלה מקליס:
 

 תגיד לי, יא מנומס, אתה אמרת שלא נפריע לך.  מר שמואל רוטמן:
 

 לפחות לא עובדות... איחרת ברבע שעה.  עו"ד הדר מימון:
 

 חברים, אנחנו נעצור עוד פעם את הדיון.  עו"ד יעלה מקליס:
 

 לכם אסור להפריע, לנו זה בסדר.  מר בן ציון רזניק:
 

 ן לי עניין להתריע בפניך. בפעם הבאה הדר שאתה מפריע, תהיה... אי עו"ד יעלה מקליס:
 

אני מצלצל למר משה לוי, אומר לו 'משה, אני פה בכניסה  18:03דקות,  3הייתי בטלפון  מר שמואל רוטמן:
דקות זה ועדה פשוט... זה  3לעירייה, אני מבקש, חכו כמה דקות. התחלתם?', הוא אומר לי 'הדיון ננעל, סיכמנו'. 

תי את רמת הביצועים, רמת חוות הדעת של הוועדה, כן? מה שנקרא שלושת שיא אולימפי, שיא אולימפי. גם ראי
 הלאווים, מי שזוכר את הסכמי השלום. 

שנים אני יושב פה. אני לא ידוע מה היה לפני  3.5דבר שני אני רוצה להגיד, תראו, אני חבר מועצת עיר טרי, חדש, 
ם ברמה הזאת שראיתי מוצגים לדיון הזה בשום נושא. זה, וזה גם לא כל כך מעניין אותי. מעולם לא הוצגו נתוני

מי שמסתכל באמת, ולא מה שבפייסבוק, מישהו העלה איזה דף אחד שהוצג, הוצגו פה נתונים ברמת רזולוציה 
 ₪מיליון  3.5-, סדר עדיפויות. אנחנו יודעים שמנכ"לית העירייה הוצגה לה דרישות ב₪ 2,000, ₪ 1,000של 

-החיוניים ביותר. יותר מזה, חבר מועצת העיר שדיבר לפניי, מיהר מאוד ₪מיליון  2-לוהיא חתכה בבשר החי 
 –מאוד בפייסבוק, יום אחרי שהחומר הוגש, אחרי אותה ישיבת הלאווים, מיהר מאוד והצהיר קבל עם ועדה 

צריך שום  תראו, רק ביקשנו וכבר קיבלנו את כל החומר. כתב את זה. אפשר לבדוק. אני לא צריך הקלטות ולא
תראו איזה יופי. ואני אפילו מתבייש להיות חבר מועצת עיר. למה? כי הנה, תראו, הם נתנו את כל  -דבר. כתב 

צ' בעניין, ומיד כתב בפייסבוק 'סליחה, טמה עשה החבר השני, המוח, המכונה 'המוח'? מיד הבין את הק החומר.
 נורא, אנחנו מנהלים את העיר ולא ראש העיר. לא קיבלנו את מה שרצו הנהגות ההורים...'. זה איום ו

אז בוא, המגמה היא נורא פשוטה, חברים. כל המגמה היא פוליטית, להראות מי מנהל את העיר, ועוד מעט היה 
מבקש מה ביקשו ילדות כיתות ג'. יפה. מאז עברו שבועיים. אם באמת אנחנו רוצים את טובת העיר, וזה בסדר 

וזה בסדר לריב. אבל לא לפגוע בטובת העיר. אם אנחנו רוצים, היה לילה אחד אז פנוי, להיות חלוקים פוליטית, 
היו מציגים פה את כל מה שצריך. היו מקיימים פה דיון אמיתי לגופו של עניין, ורבים ומתווכחים, והיו מקבלים 

ר, ולא להגיד מי עושה החלטה. אותו הדבר אני בטוח ישנו היום. אז בבקשה, בדברים האלה, לא לבלבל את הציבו
 פוליטיקה. אנחנו יודעים בדיוק על הסכם השמינייה, ולא חשוב מה, הם לא ישברו אותנו. 

שנה בארגונים מכובדים ומסודרים, שניהלו קצת יותר כספים  40נוסף לזה, אני בעל ניסיון, רואים עליי של מעל 
של יותר ממיליארד דולר. אני אומר פה, עם כל שנה הייתי בהנהלת תעשייה בכירה של מחזור  25מהארגון הזה. 

הכבוד המקצועי שלי והאישי, לא ראיתי נתונים יותר מסודרים מהנתונים האלה. אז בבקשה. וראינו איך התנהלה 
שנים האחרונות. ואני לא מתכוון לקפצן שקפץ מפה לשם, ואחר כך התחבק עם ראש עיר  3.5-מועצת העיר ב
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 ת המרזב ואחר כך עשה את שלו. והצטלם על הגג שלה מתקן א
 

 זה את נותנת לו לדבר?  מר נתן בז'ה:
 

 לו מותר...  עו"ד הדר מימון:
 

 זה בסדר? מר נתן בז'ה:
 

 כן, כן.  מר שמואל רוטמן:
 

 ה לגופו של עניין.ז עו"ד הדר מימון:
 

 באמת, זה בסדר?  מר נתן בז'ה:
 

 כשאתם צועקים 'חוצפנים'...   מר בן ציון רזניק:
 

 אבל אמרנו שאנחנו נהיה בסדר...  מר נתן בז'ה:
 

 כשאתם צועקים חוצפנים.   מר בן ציון רזניק:
 

 אל אני לא מתפרץ... זה בסדר, זה הבן אדם. לו מותר לדבר, קפצן ולא קפצן.  מר נתן בז'ה:
 

 קפצן זה פחות חמור מחוצפנים.  מר בן ציון רזניק:
 

 שהוא קילל אותי. אני אשמיע לך.  די נו, אני אשמיע לך מה מר נתן בז'ה:
 

 אני ארצה גם להשיב לאדון רוטמן.  עו"ד הדר מימון:
 

לגבי המצפון שמציק לנו, שמא חס וחלילה הכספים ילכו למקומות נסתרים ואפלים ולא  מר שמואל רוטמן:
. יש לעירייה השנים האחרונות 3-מנצלים, חברים, בואו נסתכל ברקורד, הרבה שנים אחורה, בואו נסתכל גם ב

הזאת, ואני חייב להגיד, מהניסיון שלי, מנגנוני בקרה, מנגנוני פיקוח,  לדעתי לפעמים מאטים את העבודה. אני 
חושב שאפשר להתקדם יותר מהר. ויש מבקר עירייה, שאני מקווה שאף אחד לא יטיל בו דופי, וכל דבר אפשר 

נחנו רוצים לבדוק אם נעשה או לא... מנכ"ל העירייה לבחון אם נעשה כמו שצריך, למי שרוצה. והסיפורים שא
זרקה כפפה ואמרה 'חברים, בואו תצטרפו לצוות בקרה'. זה ההבדל. אם אנחנו רוצים לקדם, או שאנחנו רוצים 
להחזיק את מי שבגרון. ורק אני רוצה להגיד בבקשה, מי שיכול לקרוא לחבר ועדת משנה כשהוא מדבר ויושב פה 

ל דבר מעלה נקודה שבסופו של דבר התקבלה כהחלטה בוועדה, יכול להגיד לו בפני הציבור, ציבור, ובסופו ש
 תוך כדי שהוא מדבר, מקשקש, שלא יבוא בטענות כשנכנסים בדבריו. תודה, אני סיימתי. 

 
 תודה רבה.  עו"ד יעלה מקליס:

 
 אני רוצה לדבר. אני לא התכוונתי.  מר אמנון סעד:

 
 א אתה, זה לא אתה היית. זה ל מר שמואל רוטמן:

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

 
 את שמעת אותי מדבר? את בלחץ היסטרי.  מר אמנון סעד:
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 אני לא בלחץ.  עו"ד יעלה מקליס:
 
 
 

 אני אמרתי 'אני רוצה לדבר'... את יוצרת פה מהומה על לא מאומה.  מר אמנון סעד:
 

 אתה שואל שאלה או אתה נואם נאום?  עו"ד יעלה מקליס:
 

 את נאמת.  מר אמנון סעד:
 

 היא רוצה לתת לעוזי לדבר.  עו"ד הדר מימון:
 

 את לא מבינה שאת יכולה לעשות את זה יותר קל? תמחקי את החיוך הזה שלך.  מר אמנון סעד:
 

 מאמוש, מה לעשות? אתה ממש מגוחך, אתה מצחיק אותי.  עו"ד יעלה מקליס:
 

 זה מדהים. אמרתי 'אני רוצה לדבר', תגידי לי 'לא תורך עכשיו'.  מנון סעד:מר א
 

 זה בדיוק מה שאמרתי, אם היית מקשיב.  עו"ד יעלה מקליס:
 

 לא, לא אמרת. חשבת שאני רוצה לדבר.  מר אמנון סעד:
 

 לא.  עו"ד יעלה מקליס:
 

 אמרתי 'אני רוצה לדבר'.  מר אמנון סעד:
 

 מוש, תקשיב למה שאומרים. מא עו"ד יעלה מקליס:
 

 לא, אל תגידי לי מאמוש.  מר אמנון סעד:
 

 אני אגיד מה שאני רוצה.  עו"ד יעלה מקליס:
 

 האמת זה לא מכובד להגיד לחבר למועצה...  עו"ד הדר מימון:
 

המכובד,  כשיגיע תורי תגידי לי, אני רוצה לדבר. לא רציתי, אבל לאור דבריו של חבר מועצת העיר מר אמנון סעד:
 יש לי מה להגיד. 

 
 אתה רצית?  עו"ד יעלה מקליס:

 
 אני לא רוצה.  מר עוזי מאיר:

 
 אז שאמנון ידבר עכשיו.  מר בן ציון רזניק:

 
 סעד, דבר.  עו"ד יעלה מקליס:
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א אני לא רציתי את האמת לדבר, ואני לא רוצה להתרגז, אבל אני חייב להגיד משהו. 'מעולם ל מר אמנון סעד:
נעשתה כזאת עבודה פה והכל', חבר'ה, אתם לא מבינים משהו אחד, אנחנו לא סתם השמינייה, אנחנו לא סתם 
בשמינייה. הרי התזה של החבר שלך מצד שמאל שלך וגם אני לא אענה לו בפייסבוק אבל אני אענה לו פה, 

, והוא, לא לחינם הלך הזרזיר שאנחנו לא נוותר על השכר. אתה יודע, אתה מכיר את זה, סבירות נמוכה. הנה
לעורב. ... אתם מדברים על דברים שחשבתם שתתפסו אותנו בביצים, כי ורדי לא יוותר על השכר. ואתה גם 
מתכתב עם החבר החדש שלך תוך כדי שקר. אתה יודע שורדי ויתר על השכר, זה לא בגלל שפיטרו אותו הוא 

 הולך נגד.
י אתחיל עם האדון שמשמאלי הראשון. תפנימו, יש פה מציאות חדשה, אין עכשיו להגיד גם לך וגם לך משהו. אנ

לכם שיק פתוח, הבהרנו לכם את זה. אתם פשוט ממאנים להבין את זה. זה לא משנה מה היה בעבר, זה בכלל לא 
ה . אתה יכול לעשות ככה, תקשיב. אתה אמרת, את-משנה. יש פה מציאות, אמר לכם הדר, תאמינו לי, בגדלות רוח

לא לומד מאיתנו תרבות. אבל אתה לא בדיוק מתנהג לפי מה שאתה אומר. לא נאה דורש ולא נאה מקיים. תלמד 
אל תלכי בכוח, הלכת עד עכשיו בכוח, תראי מה קרה  -להתאפק. הוא בא לגברת, ובדחילו ורחימו הציע לה הצעה 

 לך. 
 

 זה גם מה שקרה עם חוק העזר.  עו"ד הדר מימון:
 

תרשה לי. תראי מה קרה לך. זה לא ירושה מההורים או משהו כזה. אז קודם כל תפנים, כן,  עד:מר אמנון ס
מבקשים עכשיו לדעת איפה כל כסף הולך. יש פה דו"ח כספי מדאיג מאוד, מדאיג מאוד, שלך אין אותו. אני מוכן 

. אין לנו ₪ 378,000וס של עכשיו, אנחנו נכנסים למינ ₪מיליון  2-לתת לך אותו עכשיו. אם אנחנו נאשר את ה
 כסף. 

 
 זאת אומרת, ש...  מר שמואל רוטמן:

 
 תסתכל עליי, תסתכל עליי.  מר אמנון סעד:

 
 הוא לא יודע על מה הוא מדבר?  מר שמואל רוטמן:

 
 אל תענה לו. תשתיקי אותו בבקשה.  עו"ד הדר מימון:

 
 , נכון?אני קיבלתי את זה... בוא, אתה לא אוהב לדעת מר אמנון סעד:

 
 שלא יענה לך.  עו"ד הדר מימון:

 
 הנה, תראה. הוצאתי את זה ממנו. בבקשה, תראה. אתה מוכן?  מר אמנון סעד:

 
 צריך הלוואות לקחת. מר נתן בז'ה:

 
אני רוצה להמשיך, אל תפריעו לי. אני שמעתי אותם בקשב רב, אני לא רוצה להתרגז. תסתכל  מר אמנון סעד:

אנחנו מאשרים את הכסף, אנחנו נכנסים למינוס. אין כסף בהיטלי השבחה, אדון רוטמן. בעמודה השמאלית. אם 
אתה עכשיו בא להטיף לנו מוסר. לפני זה לא הייתם ככה. אני רואה את הדבר הזה פה. עד לשד עצמותיו קראנו את 

ל הוא לא השתמש מהשבחה הולך לתקציב השוטף. אצל יוסי זה לא היה. שק ₪מיליון  3.5התקציב. תסתכל, גם 
 מהתקציב שמותר להשתמש לוועדה, שקל. אל תחייך, אל תחייך. 

 
 אסור לי לחייך?  מר שמואל רוטמן:

 
 לא, אתה מחייך בלגלוג.  מר אמנון סעד:
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 אה, אסור לחייך?  מר שמואל רוטמן:

 
וע, אל תשמע. עכשיו אנחנו מבזבזים את עצמנו לדעת. לפני שזה קורה, עצרנו. אתה לא רוצה לשמ מר אמנון סעד:

אתה בני, אני אגיד לך משהו. אני אזכיר לך שיחה שהיתה לנו, אני אזכיר לך. אני לא בא להשתמש בכל מיני. אתה 
ביקשת שהגברת תהיה ברווז צולע. היתה לנו שיחת טלפון, אתה לא יכול להכחיש אותה. שאלת אותי 'אמנון, מה 

ראשונה. אמרתי לך 'בני, אני רוצה שתגרום לנו, לך היא שומעת, אתה רוצה?', כשרצינו לעשות את השמינייה ה
אתה שובר שוויון פה. היא שומעת והיא נבהלת והיא לא מבזבזת את הכסף. בוא נהיה המצפון של הקואליציה'. 
אמרת לי 'אני מקבל את זה. אתה ביקשת שהיא תהיה ברווז צולע, לא אני. והשיחה שהיתה בינינו אמרתי לך 'בוא 

, בוא נירגע, מה אתה מבקש?'. שאלת אותי, אני מסתכל עליך עכשיו. שאלת אותי, לא אמרתי לך בוא... איזה רגע
חיוך יש לך, תשמעי, או הלבנת שיניים איזה פרסומת של בר רפאלי. את לא מסוגלת להתמודד עם האמת. את לא 

 אתגר להביס אותך.  מסוגלת. גברת, יש לך בעיה, תאמיני לי. את נמצאת במצב, זה אפילו לא 
 

 אתה רוצה שאני...?   מר בן ציון רזניק:
 

 שנייה. היא חייכה חיוך כזה, חבל לי.  מר אמנון סעד:
 

 סור לחייך? א מר בן ציון רזניק:
 

 זה אפילו לא אתגר להביס אותך, זה לא אתגר. מר אמנון סעד:
 

 אבל תנו לו לסיים באמת, זה לא מכובד.  עו"ד הדר מימון:
 

 בל הוא פוגע ב... בשביל מה...?א  ן ציון רזניק:מר ב
 

 תסתכל איך היא מחייכת.  מר אמנון סעד:
 

 את לא רוצה להוציא אותו?  עו"ד הדר מימון:
 

 אמנון, לא צריך אישי.  מר אלי גרינמן:
 

לחנך  את לא מבינה שזה כבר לא הופך להיות אתגר לא להביס אותך, לא להשפיל אותך. זה אתגר מר אמנון סעד:
 אותך. תביני, זה לא כסף שלך. כן, אני מוכן לשמוע מה שיש לך להגיד. 

 
 נחנו בשלטון חדש, גם אסור לחייך בלי אישור. א מר שמואל רוטמן:

 
 פסגת הפתטיות.  מר אמנון סעד:

 
 ני לרמה כזאת נמוכה לא יורד, אני לא... א מר בן ציון רזניק:

 
 מאה אחוז. אני מסכימה איתך ב עו"ד יעלה מקליס:

 
 הנה, הבנתם? זאת רמה נמוכה. למה זאת רמה נמוכה? בוא תגיד לי.  מר אמנון סעד:

 
 אמנון, אני מתריעה בך פעם ראשונה.  עו"ד יעלה מקליס:

 
 לא שואל אותך, לא שואל אותך. למה זאת רמה נמוכה? תעני לי.  מר אמנון סעד:
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 י מה לענות לך...אני לא רוצה לענות לך. אין ל מר בן ציון רזניק:
 

 אתה לא יכול לענות לי. מר אמנון סעד:
 

 בני, די.  עו"ד יעלה מקליס:
 

 אנחנו מביסים אתכם.  ,מוסרית מר אמנון סעד:
 

 אמנון... אנשים.   מר בן ציון רזניק:
 

 מוסרית אתה מפסיד פה... אפס. אתה והגברת הזאת.  מר אמנון סעד:
 

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

 'אמנון, אמנון, אמנון'.  מר אמנון סעד:
 

 אמנון, לא אישי. בשביל מה אישי?  מר אלי גרינמן:
 

 אין לך מה לעשות. תעני לגופו של עניין.  מר אמנון סעד:
 

 מנון, פעם שלישית אני מבקשת שתצא. א עו"ד יעלה מקליס:
 

 תצאי את.  מר אמנון סעד:
 

 איפה חיים? חיים, תוציא אותו בבקשה.  ס:עו"ד יעלה מקלי
 

 הוא לא יכול להוציא אותי. ... לא אצא.  מר אמנון סעד:
 

 תצא, תצא.  עו"ד יעלה מקליס:
 

 ... צאי החוצה, צאי החוצה.  מר אמנון סעד:
 

 אמנון, ההבדל הוא שאני נבחרתי ולא אתה  עו"ד יעלה מקליס:
 

 לא מכובד. עלה, זה לא חוקי. זהי עו"ד הדר מימון:
 

 אנחנו... את הישיבה.  עו"ד יעלה מקליס:
 

 צאי, את רוצה להוציא אותי לא בסדר? ... לרדת לרמה.  מר אמנון סעד:
 

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

 סליחה...  עו"ד יעלה מקליס:
 

 את לא יכולה להתמודד עם מה שאני אומר לך.  מר אמנון סעד:
 

 לא צריך אישי.  גרינמן: מר אלי
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 פעמים, לא התרעת בו.  3לא התרעת בו  עו"ד הדר מימון:
 

 פעמים.   3התרעתי בו  עו"ד יעלה מקליס:
 

 זה מוקלט גם שאמרת לו לצאת... פעם אחת.  מר נתן בז'ה:
 

 לא...  עו"ד יעלה מקליס:
 

 אני אשמיע לך את זה? בואי נשמיע לך.  מר נתן בז'ה:
 

 , אתה מבין? 1,2,3 :מר אמנון סעד
 

 לא, היא עשתה אחד. שנייה אני חוזר אחורה, תראי. פעם אחת.  מר נתן בז'ה:
 

 נתן, די. נו.  עו"ד יעלה מקליס:
 

 דקות הפסקה.  5בואו נעשה עוד פעם  עו"ד הדר מימון:
 

 מה לעשות? מאז שאני לא מאמין לך, אז אני מקליט הכל, כולל את הקללות.  מר נתן בז'ה:
 

אי אפשר ככה לקיים את הישיבה. ורדי הלך, אף אחד לא עומד בהתחייבות שלו. אתם מצד  "ד יעלה מקליס:עו
אחד רוצים שננהל דיון מכובד, אתם רוצים שנקשיב לכם, אתם רוצים את זכות הדיבור. מצד שני, אתם לא שומרים 

 על הכללים. אי אפשר ככה לנהל דיון. 
 

 היא... אבל ההתנהלות  עו"ד הדר מימון:
 

 עכשיו תגידי לי מה היה לא מכובד? בוא נשמע מה היה לא מכובד.  מר אמנון סעד:
 

 אמנון, אתה צריך להיות בחוץ, אני לא צריכה לתת לך הסבר.  עו"ד יעלה מקליס:
 

 לא, לא, לא. אני רוצה שתגידי לי. זה מה שיש לך...  מר אמנון סעד:
 

 . אם לא יהיה פה רוגע, אנחנו לא נקיים את הישיבה. דקות 5נחנו יוצאים א עו"ד יעלה מקליס:
 

 נפוצץ את הישיבה.  עו"ד הדר מימון:
 

 הפסקה *** יציאה ל - 20:22 ***
 הפסקה *** מ חזרה - 20:31*** 

 
. ביקשו את רשות הדיבור ערן קקון ועוזי מאיר. ערן, 9/17אנחנו מחדשים את ישיבת המועצה  עו"ד יעלה מקליס:

 בבקשה. 
 

 וגם נתן ביקש.  נתן בז'ה:מר 
 

 נתן, גם אתה רוצה?  עו"ד יעלה מקליס:
 

 כן, חצי משפט. שאלו אותי בהפסקה, אני חייב לתת תשובה.  מר נתן בז'ה:
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אני חושב שדנו פה כל כך הרבה, חברים פה חזרו הלוך ושוב על כל העניין הזה שחוזר על עצמו.  מר ערן קקון:
ודה אחת. אני חושב ששימוש ציני בדוברות העירייה לטובת פוליטיקה זולה, אני דבר ראשון, אני רוצה לגעת בנק

חושב שזה דבר הכי חמור שיכול להיות, לפני שכל חבר מועצה פה מצביע בעד או נגד. אני חושב שבערכים זה 
ב'. ואני חושב שאתם צריכים לעשות אצלכם בדק בית ולחדול מלהשמיץ פה את חברי המועצה שמגלים -א'
חריות על קופת הציבור. כשאנחנו דיברנו בתחילת התהליך לגבי הנושא של היטל השמירה גם, לא היה פה עניין א

בכלל לשמוע. כשדיברנו גם על לא להעלות את הארנונה, אותו סיפור היה והארנונה עלתה. אז בעניין הזה, צריך 
 לגלות פה גם אחריות ציבורית בעניין הזה. 

תה רוצה להגיד משהו? אל תלחש ליעלה. אל תלחש, אתה יכול לדבר. אל תלחש. אתה סגן דבר נוסף, כן, אלי, א
 ראש עיר, אל תלחש. אם יש לך משהו להגיד, אתה יכול להגיד, נשמע אותך. 

 
 סליחה.  מר אלי גרינמן:

 
 ערן, תמשיך בעניינך.  עו"ד יעלה מקליס:

 
 דים לא קיבלנו את החומר, זה ראוי לציין. לגבי פירוט החומר, פירוט לגבי גני היל מר ערן קקון:

 
 למה לא ביקשת?  גב' שירה דקל כץ:

 
לגבי סעיף בני עקיבא, שהכנסתם אותו בשיפוצי הקיץ, הובטח לחניכים שכבר חודשים רבים  מר ערן קקון:

להם נמצאים בחוץ, מחוץ לסניף שלהם, שהיום כבר עובדים זרים השתלטו על הסניף הישן. הובטח להם שיהיה 
וזרים חזרה להבטחות ולאי קיום גני הילדים, גן תמר וכרכום, פתאום זה הפך להיות גן תמר. שוב אנחנו ח 2את 

ההבטחות. אז זה דבר שאני עכשיו מעלה פה, וכמחאה אני גם מצביע נגד בנושא הזה. לא מוכן לעוד שקרים 
ולעוד טיוחים בעניין הזה. מוזר לי גם שאתם מראים פרצוף מופתע, כי זה כתוב פה בחומר שהעברתם אלינו, שזה 

 גן תמר. 
 

 ע נגד ההתאמה שלהם לבני עקיבא בגלל זה? אתה מצבי גב' שירה דקל כץ:
 

 אני מצביע כמחאה.  מר ערן קקון:
 

 כמחאה? אז לא נוכל להתאים להם...?  גב' שירה דקל כץ:
 

 את מפריע לו, הוא באמצע הדיבור.  עו"ד הדר מימון:
 

 לא, אני שואלת שאלה רק להבין.  גב' שירה דקל כץ:
 

 אתה מדבר?  עו"ד יעלה מקליס:
 

 אני... תראי איך את נראית. תראי. ון סעד:מר אמנ
 

 אני לא מאמינה, איזה נמוך הוא יורד.  גב' שירה דקל כץ:
 

 איזה... שאת עושה ככה? מה זה?  מר אמנון סעד:
 

 אמנון, די.  מר אלי גרינמן:
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יה סניף חדש, אנחנו חוזרים על הסאגה הזאת כל הזמן בנושא בני הנוער. כל פעם יש הבטחות, יה מר ערן קקון:
גנים שמתפנים, בסוף זה הופך להיות גן  2לא יהיה סניף חדש, ועד שמחליטים שאין סניף חדש, אז מבטיחים להם 

, שזה לא ייתן את המענה. אז בעניין הזה, יש הרבה מה ₪ 50,000-60,000אחד, בסוף ההשקעה הופכת להיות פה 
  -מסיעת מונוסון להגיד. דבר נוסף, אני רוצה להגיד לחברנו פה רוטמן

 
 אין סיעה כזאת, אין סיעה.  מר שמואל רוטמן:

 
 לא משנה. אתה מייצג את הקריה מבחינתי.  מר ערן קקון:

 
 אתה מפריע לו.  עו"ד הדר מימון:

 
, כמובן שאין לו מה לבוא -אני בכוונה אומר קריה, כי כנראה שהיא תהיה קריה. אני חושב ש מר ערן קקון:

חדש. בינתיים אנחנו ביהוד  ךחינו המקבלים מבנ י המועצה פה, מכיוון שאצלו איפה שהוא גר,בתלונות כלפי חבר
מאוד מוזנחים. ברור שלא תהיה לך סיבה להתקומם -פה, כל התלמידים במבנים יבילים, נמצאים בבתי ספר מאוד

עות. לכן אני חושב מול ראש העיר. ברור שגם לא תהיה לך השגה לגבי ההתפלגות של הכספים בשיפוצים ובהשק
 שטבעי, טבעי לגמרי, שאתה לא תשמיע את קולך ותזעם. 

 
 אני השמעתי את קולי.  מר שמואל רוטמן:

 
 שמואל, זה לא תורם.  מר עוזי מאיר:

 
לא, לא תזעם על החלטות שבאות מטעם הנהלת העיר. זה מה שרציתי להגיד לך, חשוב לי מאוד  מר ערן קקון:

, אני רואה את זה כניצול ₪ 300,000-, הניפוח, הסעיף התקציבי של בית ספר במעלה ללהגיד את זה. דבר נוסף
ציני. זה כאילו להראות שמשקיעים בחינוך הדתי, וזה ההיפך הגמור, ממש לא מושקע. אם תסתכלו על החלוקה 

ת ספר. ואני של הכספים שם, הוכנס לשם מבנה יביל, סעיף אופק, בטיחות. בסופו של דבר, אין שום השקעה בבי
יכול להגיד שגם בפירוט שאנחנו רואים פה, זה לא בדיוק הבעיות שקיימות בבית ספר. לא הגיוני בית ספר תיכון 
דתי וגם בית ספר יסודי, נמצאים במקום כזה צפוף במתחם אחד, בשום מקום בארץ לא ראיתי דבר כזה. אין 

רש הטניס כמובן, לטובת הבנייה מחדש של יגאל אלון, מגרשי ספורט, אין כלום. וגם בעתיד אמורים להרוס את מג
 שבכלל לא יהיו מגרשי ספורט. הובטח שיהיו שם הסדרי תנועה אחרי שירחיבו את השטח. 

 
 הצבענו על התב"ר הזה.  מר נתן בז'ה:

 
 כן, הצבענו עליו. מומש התקציב.  מר ערן קקון:

 
 איפה ש...  מר נתן בז'ה:

 
 נכון.  מר ערן קקון:

 
 נתן, אתה מפריע. הוא לא צריך, הוא יודע לבד.  ד יעלה מקליס:עו"

 
 ... כסף...  מר נתן בז'ה:

 
 כן, כן, כן.  מר ערן קקון:

 
 נתן, נתן.  עו"ד יעלה מקליס:
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הצבענו פה כולנו לתב"ר לטובת הפיתוח האזורי של בית ספר במעלה ואורנים, כל הכסף הלך  מר ערן קקון:
דבר במעלה. ואם אתם מדברים על מעקב וביצוע, אז אני והחברים פה עשינו את המעקב  לאורנים, לא בוצע שום

 ואת הביצוע. 
 

 איזה, איזה?  מר שמואל רוטמן:
 

 אתה כבר פעם שלישית...  עו"ד הדר מימון:
 

 רוטמן, אתה ישבת איתנו בוועדת כספים ואנחנו דיברנו על זה, וזה גם מופיע בפרוטוקול.  מר ערן קקון:
 
 רוטמן, אל תענה לו.  ו"ד יעלה מקליס:ע
 

 ... פעם שלישית, לא?  עו"ד הדר מימון:
 

 חברים, תרגיעו.  עו"ד יעלה מקליס:
 

 אולי תוציאי אותו, זה יעזור לך.  עו"ד הדר מימון:
 

 אה, הדר, עכשיו אתה מפריע. אתה רוצה עוד התראה? אתה כבר בהתראה שנייה.  עו"ד יעלה מקליס:
 

זהו, אני מסכם את דבריי, שהחברים פה צודקים במה שהם אומרים. אנחנו לא נגד העיר, אנחנו בעד  :מר ערן קקון
העיר. עובדה שאני תקופה מאוד ארוכה עשיתי מאמצים רבים כדי לקדם פה דברים בעיר, וכל הזמן קיבלתי 

זיק תיק'. בואו, לא נחזור גלגלים. וגם כשמוניתי להיות חבר הנהלה, פרצו לי את החדר ואמרו לי 'אין חדר למח
 שנים. עוד שנה וחצי נשבור את השיניים ונלך לדרך חדשה בעזרת ה'. תודה לכם.  3.5חזרה להיסטוריה, עברו 

 
 בעזרת ה'.  מר נתן בז'ה:

 
 בעזרת ה'.  מר שמואל רוטמן:

 
 אפילו רוטמן מברך...  עו"ד הדר מימון:

 
 דות מקצועיות. אני רוצה רגע להתייחס לנקו גב' שירה דקל כץ:

 
 שנייה. נתן, אתה רוצה לדבר?  עו"ד יעלה מקליס:

 
חצי משפט. שאלו אותי בהפסקה למה אנחנו...? אז אמרתי תראו מה קורה לנו עכשיו במתנ"ס, הלכו  מר נתן בז'ה:

 למכרז חיצוני, בלי שניידע אותנו, אין לנו אמון. מה לעשות. עכשיו זכה איזשהו מישהו במכרז, להפעיל את
 הבריכה של המתנ"ס. איזה אמון יהיה לנו...?

 
 אני רוצה להגיד משהו על זה, על מה שנתן אמר. במשפט.  מר בן ציון רזניק:

 
 סיימת, נתן?  עו"ד יעלה מקליס:

 
 אני מכבד את כבוד בני רזניק ואני עכשיו שתקתי, תמשיך אתה.  מר נתן בז'ה:

 
 ריך? לא, השאלה אם סיימת את דב עו"ד יעלה מקליס:

 
 לא, לא, חתך אותי באמצע. לבריאות, סע.  מר נתן בז'ה:
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בני ימתין, אתה תסיים את דבריך, ואז בני ידבר. מה שאני אומר, וזה מה שאמרתי גם מקודם,  עו"ד יעלה מקליס:

נלך  אנחנו בעד, והיינו בעד. מי שנגדנו, זה מי שלוקח מאיתנו כל חלקה טובה של עשייה, של רצון טוב. אם אנחנו
אחורה מה קרה לנו במתנ"ס, אנחנו יודעים בדיוק מה מוביל. אנחנו רואים את זה שלב אחרי שלב, אנחנו רואים 
את זה עם השיטור העירוני שיכולנו לפתור את זה בצורה הכי טובה, בלי מלחמות. ביקשנו לדחות את הישיבה הזו 

. כאילו 6-, ב5-לא, יום אחרי הישיבה, במקום בבעוד כמה ימים כדי לסגור פינות, ואפילו בהתאמה ביחד. אז 
דווקא. ואתם אומרים שאתם איתנו. ממש לא. חשבתם או שלא יהיה, אז לא יהיה מי שידבר על הכספים. אתם 
עושים הכל בתרגילים. ולצערי, לא לצערי, בעצם לשמחתי, אתם נופלים בהם, פעם אחרי פעם. כל מה שאתם 

 עושים, אתם נופלים. 
 

 טוב. בסדר. סיימת?  לה מקליס:עו"ד יע
 

 עכשיו כן.  מר נתן בז'ה:
 

 בני. . תודה רבה עו"ד יעלה מקליס:
 

משפט אחד בקצרה... מה שנתן אמר. עשו מכרז, אני מתכוון לבריכה, בלי שיידעו אותנו. אז  מר בן ציון רזניק:
פנים הוציא. לוועדת מכרזים בתור יו"ר ועדת מכרזים, ומי שחקר את זה וקרא את כל החוברת העבה שמשרד ה

אסור להתערב, היא לא קובעת איזה מכרז הם מוציאים. אסור לה להתערב בניסוח של המכרז. התפקיד שלך 
מתחיל ברגע שפותחים את המעטפות, וכל דבר אחר שם אותה במצב של ניגוד עניינים. עוד משפט ואני מסיים. 

 להאריך, זו נקודה מספר אחת.  אני אהיה קצר, אין לי צורך לצעוק ואין לי צורך
, אתה אמרת בישיבה הראשונה, בשנייה אתה לא היית, שאתם כחברי המתנ"ס, הייתם צריכים לבוא 2נקודה מספר 

ולבדוק, ולרוץ ישר ולשאול את הסוכנות ולהפיל את כל הסיפור. בעצם אמרת במילים אחרות שאתם בניגוד 
 איתי ועם שמוליק ואישרנו את המכרז. עניינים חמור. אני שמח שבסוף ורדי הצביע 

 
 אמנון...  מר שמואל רוטמן:

 
אמנון, סליחה, נכון. זה אמנון הצביע עם שמוליק. ושהדבר הזה בא על פתרונו בדרך טובה. וכל  מר בן ציון רזניק:

 מה שאתם מבקשים בעניין הזה, זה הכל בסתירה חזיתית, זה הכל. 
 

 י דברים שאמרת. אני חייב לדייק בשנ מר נתן בז'ה:
 

 סליחה נתן, לא חייב לדייק.  עו"ד יעלה מקליס:
 

 ודאי שכן.  מר נתן בז'ה:
 

סליחה, אבל אין לך את זכות הדיבור עכשיו. אתה סיימת את דבריך, עכשיו יש לך דברים  עו"ד יעלה מקליס:
 אחרים. 

 
חקו מכם עוד פעם? כי אני מכבד את אז מה את רוצה, שאני אכתוב את התשובה בפייסבוק, ואז יצ מר נתן בז'ה:

 ועדת המכרזים. לא אמרתי שוועדת המכרזים... שהעירייה אסור היה לה להוציא מכרז. זה ה שהתכוונתי. 
 

 לא...  - לא, אמרת מר בן ציון רזניק:
 

  -... הנהלת המתנ"ס, לא הם הצביעו לך. הנהלת המתנ"ס שבה נמצא נתן בז'ה מר נתן בז'ה:
 

 לא צריכים לשאול אותך.  זניק:מר בן ציון ר
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הצבענו בעד שהבריכה תופעל עם המכרז, כי לא נעים לנו מהתושבים בלבד. אבל הסוכנות לא ידעה  מר נתן בז'ה:
 מהמכרז, המתנ"ס לא ידע מהמכרז. הוציאו מכרז... העירייה, וזה יעלה לנו הון עתק. אז אתם רוצים מימון? 

 
 ל המכרז זה יעלה... לפי התנאים ש מר בן ציון רזניק:

 
 לא, לא, לא. אתה טועה, בני, אתה טועה. ועדת הבריכות... אתמול ישבתי.  מר נתן בז'ה:

 
 יוסי, אתה עדיין רוצה לדבר? בבקשה.  עו"ד יעלה מקליס:

 
 וואלה, אני בכל הוועדות, אז אני יודע יותר טוב מכל מקום.  מר נתן בז'ה:

 
ושא הזה הוא פשוט הובא אלינו בצורה לא נכונה. אני מציע, למרות שזו ישיבה אני חושב שכל הנ מר יוסי בן דוד:

  -שלא מן המניין ולא ניתן להוסיף עוד הצעה
 

 זה מן המניין.  עו"ד יעלה מקליס:
 

 זה מן המניין, ואי אפשר להוסיף עוד הצעה שלנו.  מר יוסי בן דוד:
 

 לא כרגע.  עו"ד הדר מימון:
 

  -לההיא יכו מר עוזי מאיר:
 

 לא, לא.  עו"ד הדר מימון:
 

 סליחה רגע. היא יכולה להוסיף מה שהוא אומר להצעת ההחלטה.  מר עוזי מאיר:
 

 עוזי רגע, תן ליוסי.  עו"ד יעלה מקליס:
 

אנחנו לא נגד ההשקעות בבתי ספר. ההיפך, אנחנו בעד איזון של ההשקעות... שאלת מה זה  מר יוסי בן דוד:
חברי מועצת עיר מהשמינייה, שילוו את ההשקעות, את השיפוצים,  3או  2שיהיה לנו לפחות פיתוח. אנחנו רוצים 

ויבדקו שאכן הם מתבצעים על פי ההלוואות ועל פי הדיונים ועל פי ההחלטות. מניסיון העבר, היו בעיות מסוימות 
ם יומיים לעשות סיור בבתי שאנחנו לא רוצים שהם יעברו. אנחנו רוצים להעלות הצעה שלנו, שלהיפך, אנחנו רוצי

הספר, לדבר עם המנהלות לראות מה עושים, מה צריך לשנות, אם צריך לשנות ומה צריך להוסיף, אם צריך 
להוסיף. ולהביא הצעה מסודרת שאנחנו נצביע עליה, גם על הפיקוח שלה, על הביצוע וגם אפילו להגדיל את 

 מיליון... נכון, גל? 13התקציב. נשאר 
 

 מיליון שאתם ראיתם בדו"ח, זה בעיקר בהיטל סלילה.  13-ה יאדו:מר גל לנ
 

 כן, בהיטל סלילה, אי אפשר להשתמש בזה לשיפוצי קיץ.  עו"ד יעלה מקליס:
 

 אפשר לעשות סלילה מסביב לבית ספר.  מר נתן בז'ה:
 

 לסעיף.  אפשר לבטל תב"רים שאושרו בזמנו, שלא בוצעו. אפשר לעשות העברה מסעיף מר יוסי בן דוד:
 

 טוב, רוטמן.  עו"ד יעלה מקליס:
 

 אני מבקש בקצרה.  מר שמואל רוטמן:
 



 9/17מועצה מן המניין   פרוטוקול
 6/6/17 מיום

 

 87 מתוך 49 עמוד
 

  

אני רוצה להעיר הערה. אני מוחה באופן קטגורי, בלי להתייחס ספציפית לבן אדם כזה או  עו"ד יעלה מקליס:
כל אחד אמור  אחר, על הנימה האישית שאליה ירד הדיון הזה. הנימה האישית שאנשים מסוימים ירדו בדיון הזה.

לדעת מה הוא אמר. אין פה שום דבר שצריך להצדיק ביקורת אישית. אפשר לחלוק, אפשר לא להסכים. אני לא 
שנים. פעם אחת תקפתי אותו אישית? לא. אז מה. זו לא הדרך. זאת לא הדרך שלנו, זה  5הסכמתי עם יוסי בן דוד 

  -לא הדרך שזה צריך להתבצע. אנחנו כולנו פה משרתי
 

 יש לי גברתי את הפוסט.  מר יוסי בן דוד:
 

 אל תפריע לי.  עו"ד יעלה מקליס:
 

לא, אני אפריע לך, יש לי את הפוסט באייפון: גנב, עבריין, עבירות, חקירות משטרה. את רוצה  מר יוסי בן דוד:
 לראות אותו? זה לא אישי? 

 
 לא במועצת עיר.  עו"ד יעלה מקליס:

 
 שנה? מה זה מ מר יוסי בן דוד:

 
 אני מעולם לא כתבתי...  עו"ד יעלה מקליס:

 
 )מדברים ביחד( 

 
 אין מקום לנימה האישית הזאת ולתוקפנות האישית הזאת בישיבת מועצת העיר.  עו"ד יעלה מקליס:

 
 בכלל, בכללי. כבוד האדם במקומו כל הזמן, לא רק במועצת עיר.  מר ערן קקון:

 
 . ערן, אל תפריע לי עו"ד יעלה מקליס:

 
 אני מתקן אותך. כבוד האדם תמיד, לא רק במועצת עיר.  מר ערן קקון:

 
אני לא התייחסתי לבן אדם כזה או אחר. מי שחושב שהוא התנהג לא בסדר, יודע את זה  עו"ד יעלה מקליס:

ת, בעצמו. אני לא זאת שהולכת לחנך אותו. אני רק אומרת באופן כללי, שהנימה צריכה להיות מקצועית וענייני
 והביקורת צריכה להיות לגופו של עניין, ולא לגופו של אדם. ומותר לנו לחלוק, מותר לנו לא להסכים, זה בסדר. 

 
 אני מסכים איתך במאה אחוז.  מר יוסי בן דוד:

 
זה לגיטימי לחלוטין. וכל אחד מאיתנו צריך לקחת את זה בחשבון ולעשות את החשבון נפש  עו"ד יעלה מקליס:

רץ קדמה לתורה, כלומר, הכבוד בין אדם לחברו קדם לידע, קדם למחלוקת עניינית, קדם לשיפוצי שלו. דרך א
 קיץ, קדם לכל נושא אחר. אני מבקשת מכולם לקחת אחריות ולכבד את עצמם כל אחד, את עצמו. 

 
 נאה דורש, נאה מקיים.  עו"ד הדר מימון:

 
 ד, הדר. זה לא מכבד.אתה מפריע לי עוד פעם. זה לא מכב עו"ד יעלה מקליס:

 
 נאה דורש, נאה מקיים.  עו"ד הדר מימון:

 
 שאתה לא נותן לגמור משפט.  עו"ד יעלה מקליס:

 
 הזלזול הזה של 'מאמוש' לכל הערה של אמנון, זה גם לא מכבד, יעלה.  עו"ד הדר מימון:
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ך לא מכבד. אוקיי? זהו, זה הדר, אתה מפריע לי. אתה לא יכול לחנך אותי בזמן שאתה בעצמ עו"ד יעלה מקליס:

דבר אחד. אני מברכת על החלטת ועדת הכספים שהכירה בעובדה שהניהול הכספי המקצועי של העירייה ושל 
 כספי הציבור, מתנהל בצורה אחראית, מקצועית ורצינית. 

 
 על זה כבר הצבענו. בסדר, מותר לחזור על דברים.  עו"ד הדר מימון:

 
וות... אני מזכירה, נתן, אתה ביקשת לקרוא את הדו"ח של ועדת כספים, וזה מה יש פה צ עו"ד יעלה מקליס:

 שעשיתי לפי בקשתך. 
 

 , נו. 3אבל אני חושב שאנחנו כבר לסעיף של שיפוצי קיץ. אנחנו דנים בסעיף מספר  עו"ד הדר מימון:
 

 שנייה. הדר. אל תבקש אחר כך שיכבדו אותך.  עו"ד יעלה מקליס:
 

 אני גם צריך לדבר עוד.  מר עוזי מאיר:
 

לגבי בני עקיבא, ניתן להם פתרון ארעי במתנ"ס. העירייה גם שילמה עבור השימוש בעולם של  עו"ד יעלה מקליס:
המתנ"ס וגם בחדים נוספים, והוצעו לבני עקיבא אין סוף אפשרויות, כולל מועדון שר, שפונה לצורך העניין. 

ים, הם יקבלו לפחות גן אחד, וזה גן גדול, גן רחב ידיים. וגם לדעתי ונאמר להם שברגע שייגמרו השיפוצים בגנ
בשבוע הבא יש סיור עם ההורים, ולדעתי גם עם שימי, שהוא גם... שם בגן הזה שאמור לה... בני עקיבא. מבלי 

 שיש בכך כדי להפסיק את המאמצים למצוא פתרון של קבע במקום של קבע לבני עקיבא. 
 

 רון. יש פת מר ערן קקון:
 

רגע, שנייה. אל תפריע לי. אני לא הפרעתי לך. לגבי בנייה של בתי ספר ביהוד, אנחנו בעיצומה  עו"ד יעלה מקליס:
כיתות במרכז העיר יהוד מונוסון,  24של הבנייה בבית ספר יהודה הלוי, הולך להיות שם בית ספר מדהים של 

שבוע שעבר הודעתי בבית ספר רמז, לאור הטענות לתפארת העיר, לתפארת תושביה, לתפארת ילדיה. אני גם ב
 , סליחה, אל תפריעו. -שלהם לגבי זה שבית הספר

 
 די, מה, זה נאום בחירות? נו באמת.  מר ורדי בושרי:

 
 -סליחה. אני עונה עו"ד יעלה מקליס:

 
 . 3זה לסעיף  עו"ד הדר מימון:

 
 בלת? זה הנושאים לדיון? באמת, יעלה. מה, התבל מר ורדי בושרי:

 
 היא לא מדברת לעניין, נו באמת.  עו"ד הדר מימון:

 
 תחליפי דיסק, בחייך.  מר ורדי בושרי:

 
 אמרתם שאתם לא מפריעים.  מר בן ציון רזניק:

 
 לא מפריעים, אבל זה נאום בחירות?  מר ורדי בושרי:

 
הולך לבחירות הבאות. תן לה אבל ורדי, יש פה מצלמה, צריך לצלם, כרגע זה מה שרוצים. זה  עו"ד הדר מימון:

 לעשות פרופגנדה. 
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 הדר, תודה.  עו"ד יעלה מקליס:
 

מה זה רלוונטי לסדר היום? מה זה רלוונטי. יש פה תב"ר לבית ספר יהודה הלוי? מה זה  עו"ד הדר מימון:
 רלוונטי? 

 
 ... אנחנו נדבר רק...  מר בן ציון רזניק:

 
 ו לדבר. עוזי ביקש לדבר, תנו ל מר ורדי בושרי:

 
 ורדי, אני לא שמעתי שעצרת את ערן קקון שדיבר...  עו"ד יעלה מקליס:

 
 כשערן דיבר על בני עקיבא זה היה בסדר...  מר בן ציון רזניק:

 
 זה נושאים של השיפוצים שעלו פה.  עו"ד הדר מימון:

 
 זה נוגע לסעיף התקציבי.  מר ערן קקון:

 
 מיליון.  4.5חסר  אין לה כסף לסיים אותו. מר נתן בז'ה:

 
 תגידי שחסר לך כסף לסיים את יהודה הלוי.  עו"ד הדר מימון:

 
 תעשו קרקס במועצה...  מר בן ציון רזניק:

 
 שנים. מה אתם מתגאים?  4יהודה הלוי היה צריך להיות גמור לפני  מר נתן בז'ה:

 
גם אורנים, גם במעלה וגם יגאל  חוץ מזה, מי אישר את בית הספר? מי הביא את התקציבים? מר יוסי בן דוד:

 אלון. 
 

תודה. אני מדברת על יהודה הלוי, שיצקו עכשיו את התקרה של הקומה הראשונה. ולכן,  עו"ד יעלה מקליס:
, יהיה במרכז יהוד בית ספר חדש, רחב ידיים ומכבד. אנחנו מחכים לתקצוב של יגאל אלון, ואתה 2018בספטמבר 

 יודע את זה טוב, ערן. 
 

 . 2018הפך  2017 הדר מימון: עו"ד
 

 יש תקצוב, השר נתן אישור לבנות, אתם לא בונים.  מר ערן קקון:
 

 אין תקצוב.  עו"ד יעלה מקליס:
 

 יש תקצוב.  מר ערן קקון:
 

 אין תקצוב.  עו"ד יעלה מקליס:
 

 אתם רציתם לבטל את זה, והשר דרש לבנות במיידי.  מר ערן קקון:
 

 , אין תקצוב. סליחה עו"ד יעלה מקליס:
 

 יש, היינו פה נוכחים עם השר. יש תקציב שאושר.  מר ערן קקון:
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 לא, בוא אני אסביר.  עו"ד יעלה מקליס:
 

 שהגזבר יגיד לו.  מר עוזי מאיר:
 

 אני הייתי פה נוכח.  מר ערן קקון:
 

מוכנה לתקצוב. אמר  אבל בוא אני אסביר לך. יש הכרה בצורך, יש אישור אדריכלי. התכנית עו"ד יעלה מקליס:
 את זה השר, אמרה את זה גם הגב' אילנית. 

 
 הו, הו, איך הגלגל מסתובב.  מר נתן בז'ה:

 
אנחנו מחכים לתקצוב. היה פה גם הסמנכ"ל של משרד החינוך, מחכים לתקצוב. אם אתה  עו"ד יעלה מקליס:

 תדאג שהשר ייתן תקצוב, יש מצב. 
 

 ל הכתפיים שלי. תמנו אותי ראש עיר וזהו. כן, אני אדאג. הכל ע מר ערן קקון:
 

 אם תשתפו פעולה עם השר, אז יהיה גם תקצוב. מה לעשות?  עו"ד הדר מימון:
 

 אנחנו משתפים פעולה.  עו"ד יעלה מקליס:
 

 לטנגו כדי לאשר בית ספר, מה לעשות?  2צריכים  עו"ד הדר מימון:
 

 מכולם. שכשזה אישור אדריכלי... הדרך, אתה יודע יפה מאוד, יותר עו"ד יעלה מקליס:
 

אני יודע מצוין. כשרוצים אז עובדים מאוד קשה... כשרוצים. כשלא רוצים, זה מתנהל ככה, מה  עו"ד הדר מימון:
 לעשות. 

 
 השר אמר שלא משתפים איתו פעולה?  מר בן ציון רזניק:

 
  -השר אמר שמשתפים פעולה עו"ד יעלה מקליס:

 
 רך לאשר בית ספר. ... בד עו"ד הדר מימון:

 
 כשלא רוצים, מצביעים נגד תקציב לשיפוצי קיץ.  מר שמואל רוטמן:

 
 הדר, היו הרבה הבטחות מתחילת הקדנציה. שיפוץ במעלה, בנייתו מחדש.   מר בן ציון רזניק:

 
 . מגישים בקשה גם לבמעלה. 1.1.14-יש סיכום של ה מר יוסי בן דוד:

 
... ביגאל אלון נעשה שיפוץ במסגרת עוז ₪ 800,000לון. גמר שיפוץ של יגאל א תיכון: מקליסעו"ד יעלה 

. בקיץ שעבר ובקיץ לפני. וגם לפי הצרכים של בית ספר יגאל, יש פה גם סכום מסוים ₪ 800,000לתמורה של 
שהוקצה לעניין הזה. לגבי העניין הזה של מסמכים, אני חייבת להגיד, שאנחנו קיבלנו מכם אנשי השמינייה 

שות לקבל מסמכים, מאוד מדויקות, מאוד מפורטות, וכל מה שיכולנו העברנו לכם. נדמה לי שיש עוד משהו בק
 שדורש בדיקה שהכל... 
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רק מה שוורדי אמר על ההקלטות. הכל הועבר במועד, חוץ מהנושא של יתרה בקרנות הרשות,  גב' שירה דקל כץ:

גיטימי נראה לי. ביקשנו שהוא יחזור, ויום למחרת זה כבר היה כי גל באמת היה בחופשה משפחתית שנתית שזה ל
 במייל. 

 
 לא בא לי להתאמץ לרדת לתיק להראות לכם כמה מכתבים...  מר נתן בז'ה:

 
זה לא בקשות של שמינייה, זה בקשות לגיטימיות של חברי מועצת עיר. לא צריך לצבוע את זה  עו"ד הדר מימון:

 לגיטימיות. בצבעים פוליטיים. זה בקשות 
 

 אני אמרתי פוליטי? אמרתי חברי השמינייה.  עו"ד יעלה מקליס:
 

אמרת שמינייה. מה זה שמינייה? יש פה חברי מועצה, יש להם זכות לבקש... את צריכה להשיב,  עו"ד הדר מימון:
 זה הכל. 

 
ודעים את הדרך, כך שאם באמת רציתם מסמכים ספציפיים כאלה ואחרים, אתם בוודאי י עו"ד יעלה מקליס:

בוודאי יכולתם לבקש ולכן כל הניסיון להציג את זה כאילו לא ניתנו לכם מסמכים, בסופו של דבר הוא לא עומד 
במבחן המציאות. אני כן רוצה לבקש מגל להבהיר את הנושא של היתרות. אמנון טען שאנחנו נכנסים לגירעון. 

 אנא, התייחסותך לטענה. בקצרה אם אפשר. 
 

 תגידי, מה זה קשור עכשיו לדיון הזה? אני לא מבין.  ר מימון:עו"ד הד
 

 זה מאוד קשור.  מר שמואל רוטמן:
 

זה לא על סדר היום ההצבעה... אני לא מבין את הדבר הזה. חוזרים לנושא הראשון שהיה? אני  עו"ד הדר מימון:
 לא מבין את הדבר הזה. 

 
 אענה לך.  הדר, אתה שואל שאלה? אז אני עו"ד יעלה מקליס:

 
 . 3? אנחנו בסעיף מספר 2חוזרים נלושא מספר  עו"ד הדר מימון:

 
 תן לה, הדר. אין לה עוד הרבה זמן, תן לה.  עו"ד הדר מימון:

 
 זה לא נוח לך, אני מבינה שזה לא נוח.  עו"ד יעלה מקליס:

 
 הדר, אל תתעצבן, תן לה קצת.  מר נתן בז'ה:

 
  -ישב לידך וטען חבר מועצת עיר עו"ד יעלה מקליס:

 
 זה לעשות צחוק, אבל בסדר, בואי.  עו"ד הדר מימון:

 
 אולי אפשר לעלות את זה כבר להצבעה.  מר יוסי בן דוד:

 
דקות אנחנו נסיים, ניתן לעוזי לדבר, ואז אנחנו נעלה את זה להצבעה. חבר מועצת עיר  2עוד  עו"ד יעלה מקליס:

 בקשת להבהיר את זה בקצרה גל, על המצב ולגבי הטענה שאנחנו... טען איזו טענה, יש פה את הגזבר, אני מ
 

 אז חכה, נקרא למועצת העיר שיוכל לשמוע. אם הוא מגיב אליו.  עו"ד הדר מימון:
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 אז תקרא לו.  עו"ד יעלה מקליס:
 

 תקרא לאמנון בבקשה.  עו"ד הדר מימון:
 

 טוב, גל, קדימה. אמנון בחר לצאת.  עו"ד יעלה מקליס:
 

רק שנייה, אמנון ייכנס. אם הוא מגיב לדבריו של אמנון סעד, לפחות שאמנון ישמע תגובה. היא  ד הדר מימון:עו"
 , כדי להגיב לדברים... 2רוצה עכשיו לחזור לנושא מספר 

 
 הדר, תה מוכן להיות בשקט?  עו"ד יעלה מקליס:

 
  לא, אני מעדכן אותו.  עו"ד הדר מימון:

 
מיליון  10.5כמו שהוצג בנייר שהועבר לאמנון בעקבות השאילתא, זה  1.1.17-השבחה, ה ... בקרן מר גל לניאדו:

,חופף כמובן, אותו מספר. בסכום הזה אנחנו שריינו 31.12.16. זה גם מה שמופיע בדו"ח הרבעוני כמובן, של ₪
בניית בית ספר  להשלמת ₪מיליון  3.8. מהסכום הזה משוריין סכום של ₪מיליון  3.4באישור התקציב הרגיל 

 יהודה הלוי. 
 

 ? 3.8-זה תב"ר שאושר ה עו"ד הדר מימון:
 

 לא, זה העניין. זה משוריין.  מר גל לניאדו:
 

 משוריין, ללא החלטת מועצת עיר.  עו"ד הדר מימון:
 

ה לא, זה שילום פנימי. כמובן שאם נביא את זה למועצה, אחרת זה לא היה קיים פה, אחרת זה הי מר גל לניאדו:
 כבר מועבר כתב"ר. 

 
 יפה.  מר ורדי בושרי:

 
 זה משריינים על פי תכנית אסטרטגית, זה בסדר.  מר יוסי בן דוד:

 
תב"רים שכבר אושרו  ₪מיליון  4.5במינוס.  ₪מיליון  3עוד  2017-פתיחת תב"רים במועצה ב מר גל לניאדו:

שבחה, שאמורים ללכת למקבץ התב"רים היטלי ה ₪מיליון  1.150מתחילת השנה. כרגע, בישיבה הזאת, יש 
 300,000. אחרי כל זה, באמת היתרה הרעיונית היא מינוס ₪מיליון  2.1של  2017-המדוברים פה. יש תקבולים ב

שזה השריון. לכן, היתרה   ₪מיליון  3.8-, אבל עכשיו בואו נחזור לזה, שלמעשה בקופה יש את גם את ה₪
 בהשבחה, פלוס.  ₪מיליון  3.5עצה, בהנחה הזאת, היתרה תהיה בקופה, בהנחה שהכל יעבור היום במו

 
 בית הספר לא גמור.  עו"ד הדר מימון:

 
הסכום הזה משולם לבית הספר כמובן. להמשך בניית בית הספר. נצטרך להעלות את זה בהמשך  מר גל לניאדו:

 השנה, בוודאי, בחודשים הקרובים. 
 

 נשים פשוטים, לא כמוך. .... ובתרגום חופיש לא מר ורדי בושרי:
 

 נגמר הכסף. מר יוסי בן דוד:
 

 ומשהו לטובת...  ₪ 370,000שמשולם ליהודה הלוי, יילקח  3.8-מה מר ורדי בושרי:
 



 9/17מועצה מן המניין   פרוטוקול
 6/6/17 מיום

 

 87 מתוך 55 עמוד
 

  

 כרגע כן, כן. בתרגום חופשי כן.  מר גל לניאדו:
 

 אני מדבר עברית, הבנו.  מר ורדי בושרי:
 

 אנחנו יודעים לעשות...  מר שמואל רוטמן:
 

 רוטמן, רוטמן.  יעלה מקליס: עו"ד
 

 בחודש, חודשיים, שלושה הקרובים ייכנס סדר גודל של כזה סכום. ₪ 300,000-תחת ההנחה ש מר גל לניאדו:
 

 עוזי.  עו"ד יעלה מקליס:
 

שנה בפוליטיקה,  45איך אומרים, נער הייתי גם זקנתי, אבל תהיה הפתעה פה שאני אגיד שאני כבר  מר עוזי מאיר:
. הייתי מועמד מקום שלישי ברשימה שמישהי הפתיעה אותי, ברשימה למען אור יהודה, שבזמנו זכתה 21מגיל 

שנה אני בפוליטיקה. זו מישהי שהפתיעה אותי בבית ספר רמז פה ביהוד, יש לה תמונה איתי  45במנדט. אז בדיוק 
קוראים לה יפה עמיאל, היא שנה, והיא הראתה לי את התמונה שהיא מועמדת מקום רביעי אחריי.  45מלפני 

 30שנה. עוד קצת יהיה  30הרשתה לי גם להגיד את השם שלה. עכשיו אני פה בפוליטיקה המקומית ברשות כמעט 
 שנה. 

מעולם לא נתקלתי, אני אומר, היינו אופוזיציה לוחמת, היינו עיריות לעומתיות בזמן ליניק, מי שזוכר. מעולם לא 
טובת היישוב. שיפוצי קיץ, מוסדות חינוך, מוסדות תרבות. אין דבר כזה להתנגד התנגדנו לתב"רים של עשייה ל

בכלל לשם תב"ר אפילו. יכולה להיות ביקורת, יכולה להיות ביקורת עניינית, ביקורת לא עניינית, זה מותר הכל, 
החליף ראש עיר לכל חבר עירייה להגיד מה שהוא חושב, מה שהוא רוצה. אבל אין דבר כזה שמועצת עיר יכולה ל

ולנהל את העיר, אין דבר כזה בחוק לצערי הרב. אז גם לא מכובד שכל אחד יגיד, שאנחנו לך לבתי ספר, ואנחנו 
נדבר עם המורים ואנחנו נדבר עם הזה. צריך לדבר עם איך קוראים לה, מחזיקת תיק החינוך, לאה דויטש. היא לא 

י היה ראש עיר חזק, מרדכי ליניק, זכרונו לברכה שנתן גיבוי. נותנת לאף אחד להתקרב אפילו למוסדות חינוך, כ
לא יכולים חברי עירייה ללכת ולהתחיל לנהל שיחות ומשא ומתן עם המורים או עם המנהלים. יכולים עם ועדי 
ההורים לדבר איתם, ולהזמין אותם לאיזה כנס או בית, זה מותר. לא משנה איפה. העיקר חברי עירייה זה לא 

שלהם להיכנס לבית הספר לדבר עם המנהלת על הצרכים, כי המנהלת גם לא תדבר. המנהלת צריכה גיבוי התפקיד 
גם מהעירייה, מכל מחלקות העירייה שיעזרו לה. אסור לה גם ללכת נגד ראש עיר, שהוא הסמכות, הוא ראש 

 החינוך למעשה. 
. מה שקורה, הזמן כבר עבר, חלף, אני לא יודע אז אני אומר, לא היה דבר כזה, באמת. עברנו עיריות לעומתיות גם

אם תחליטו... מחר, אם יהיה מספיק זמן לפתיחת שנת הלימודים. איפה אני בבעיה, כי אני גר ליד בית הספר. 
מ', ואני נהנה מזה. מהשירים, מהחגיגות, מהכל. כל בוקר מעירים אותי יופי,  20בדיוק החלון שלי זה בית הספר. 

 בל מה אני אגיד להורים אם יגידו שבגללי אין ברזי שתייה או הסככה לא בסדר? נזכר בילדות. א
 

 תגיד להם בגללנו.  מר נתן בז'ה:
 

 סליחה, אני לא הפרעתי לך, אוקיי?  מר עוזי מאיר:
 

 אתה כן.  מר נתן בז'ה:
 

 לא הפרעתי לך, לא.  מר עוזי מאיר:
 

 הפרעת לי. מה אתה אומר לא?  מר נתן בז'ה:
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באמת שלא הפרעתי לך, כאילו אנחנו לא קיימים, רק אתה יכול לצעוק ולדבר, ואנחנו אסור לנו  עוזי מאיר: מר
, של מה? של להשקיע 1לדבר. אתה... לנו את הזמן. סליחה, תסתכל על השעון, שעתיים וחצי אנחנו בסעיף 

צורך קיים, ותמיד זה לא מספיק, כספים שישנם. מה היה קורה אם לא היה הכסף הזה. כסף ישנו, הכסף קיים, ה
דרך אגב. עכשיו מה אומרים? לא, אני רוצה לדעת בדיוק מה קורה פה. אף פעם זה לא היה פירוט, פרטי פרטים 
של פרטי הפרטים שנמכרו לנו. אני חושב מעל ומעבר, לא היה תקדים כזה באף עירייה, אף ראש עיר, כולל אנוכי 

 היה דבר כזה, לתת פירוט כזה מפורט בכל נקודה. וכולל קודמיי, וכולל אחריי. לא 
אז עכשיו, מי שרוצה להצביע נגד, אוקיי, עירייה לעומתית, זכותו. אבל תצדיקו את זה בצורה הזאת. תגידו 'אנחנו 
לא רוצים אותך כראש עיר, על כן אנחנו נשתק אותך, שום תקציב לא יהיה לך, שום פעילות לא תהיה', ושהיא 

ציב המאושר. יש לה תקציב מאושר, גם זה טוב, שכולכם תמכתם פה אחד, חוץ ממי שלא היה תעבוד על התק
אפילו שנה הבאה. אבל אני אומר, יש זמן.  1/12בישיבה, אני נמנעתי. נתתם לה תקציב טוב, שהיא יכולה לעבוד 

שאני איתה או שאני תתחילו את הבחירות, אין בעיה, תגידו שהיא לא בסדר. ואני אומר כבן אדם, שלא תחשבו 
מגן עליה בגלל זה. אני רוצה להיות ממלכתי, כי יכול להיות שאני אחליט עוד שבוע, שבועיים, חודש, שאני 
מתמודד לראשות העיר. דרך אגב, היא יודעת גם. אני לא שומר את זה בסוד. אני מתייעץ ואני מתלבט אם בכלל 

 כדאי לי להיכנס לזה או לא. אבל אל תחשבו... 
 
 אני אענה לך, אני מומחה בזה.  ר נתן בז'ה:מ
 

 נתן, אתה מוכן לא להפריע?  עו"ד יעלה מקליס:
 

 אני מנהל... את הבחירות.  מר נתן בז'ה:
 

 לא, לא, לא צריך.  מר עוזי מאיר:
 

 בחיי, אני מומחה בזה.  מר נתן בז'ה:
 

דרך הפייסבוק... לא משקיעים כסף. אני לא צריך. אנחנו רוצים שהציבור ינהל את זה וגמרנו.  מר עוזי מאיר:
אומר, צריכים לשקול גם מה עונים לציבור. מה להגיד, שבגלל שלא הביאה לנו את הפירוט של זה וזה, אז הילדים 
לא יהיו להם ברזיות? בגלל שהיא לא הביאה את הפירוט של הזה וזה, אז לא יהיה זה? אז אתם תענו לציבור. אבל 

ות, לתמוך, ומי שרוצה, קדימה, לצאת לבתים ולדבר נגדה, שצריך להחליף אותה, שהיא אני אומר, צריך להתעל
לא ראויה. מותר להגיד הכל בפוליטיקה. ... אני אגיד שאני רוצה להחליף אותה כי אני יותר טוב. לא בשביל 

לי כלפיי בישיבות, להשמיץ או להגיד, ואני אצביע איתה בישיבות, אני אתן לה לפעול. גם יוסי בן דוד היה לויא
 נתן לי אוויר. 

 
 תגיד לי, אתה חי בסרט?  מר נתן בז'ה:

 
 נתן. עו"ד יעלה מקליס:

 
 לא, הוא חי בסרט.  מר נתן בז'ה:

 
  -סליחה רגע, כשהייתי ראש עיר מר עוזי מאיר:

 
 אתה ישבת...  מר נתן בז'ה:

 
 סליחה, אני לא רוצה לפגוע בך.  מר עוזי מאיר:

 
 פגע. מה תפגע בי?ת מר נתן בז'ה:

 
 עזוב, אל...  מר עוזי מאיר:
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 זה מה שהיה..  מר נתן בז'ה:

 
 עזוב, עזוב.  מר עוזי מאיר:

 
 תגידי, ראשת העיר, מה זה קשור בכלל לנושאים שעל סדר היום?  עו"ד הדר מימון:

 
ון. רק הפרעת ורק אני מדבר כרגע על הסעיף הזה, סליחה. שעתיים וחצי הפרעת, עו"ד הדר מימ מר עוזי מאיר:

לכלכת, ואתה היחידי שיודע את החוקים, אנחנו לא כלום, כי אתה עו"ד ואנחנו לא. אז קח את המלכות, אבל תן 
לנו לדבר. אתם פה משחקים ברגשות הכי חזקים של ההורים, של ילדים, של נכדים שהולכים לבית הספר. אתם 

לימודים. אוקיי, תחליפו אותה, תלכו לבתים, אבל תנו  אומרים 'רגע, לא אכפת לנו שהשיפוצים יהיו תוך כדי
לעבוד. ריבונו של עולם. יכול להיות שכולנו נגיד שהיא לא מתאימה והיא לא ראויה, אוקיי? אבל תנו. יוסי הצביע 

 יתמודד. אבל היה ממלכתי.  -איתי. יוסי לא הכשיל אותי, לא בתקציבים ולא בכלום. שיתמודד 
 

 שוק. אני ב מר נתן בז'ה:
 

 אתה בשוק? אתה בשוק? המלחמה היתה על רקע אישי.  מר עוזי מאיר:
 

כשאתה היית ראש עיר, הוא כיבד אותך. כשהוא היה ראש עיר, אתמול אמרו לי במדרגות 'ימים כמו  מר נתן בז'ה:
 עם עוזי, לא היו בחיים, קללות, מכות'. 

 
  מה זה לגופו של עניין? אני לא מבין. עו"ד הדר מימון:

 
 חי בסרט.  מר נתן בז'ה:

 
 נתן, תאמין לי שאף פעם לא כתבתי בפייסבוק שהיא...  מר עוזי מאיר:

 
 אתה חי בסרט. מר נתן בז'ה:

 
 עוזי, אולי תעשה את זה מחר?  ???:

 
 ... "יש עתיד"די, די, די. תטיף מוסר ל מר עוזי מאיר:

 
 אתה חי בסרט.  מר נתן בז'ה:

 
 אותי למלחמה? לא יעזור לך, לא. אתה מכניס  מר עוזי מאיר:

 
 עם מי?  מר נתן בז'ה:

 
 אתה רוצה שאני אתווכח על מה היה? היתה אישית, המלחמה אישית היתה בינינו. אישית.  מר עוזי מאיר:

 
 . "דרס אותי, לא דרס אותי"משפטים...  מר נתן בז'ה:

 
  -נו, אז מה? הגדולה גם מר עוזי מאיר:

 
  נתן. עו"ד יעלה מקליס:
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 זו את, שאת נותנת לו לקיים פה דיון שהוא לא רלוונטי.  עו"ד הדר מימון:

 
 רגע, באמת, אולי תשתיק את החבר שלך? פתאום נהיה איזה איש גדול, עם הבנה כזאת גדולה.  מר עוזי מאיר:

 
 מה לעשות?  מר נתן בז'ה:

 
 לא, לא, לא.  מר עוזי מאיר:

 
 אנשים על בסיס אישי. זה לא מכובד.  אמרת שלא מעליבים עו"ד הדר מימון:

 
 ילעגו לך, אני אומר לך, אז אל תטיף מוסר.  מר עוזי מאיר:

 
 כותבים לי.  מר נתן בז'ה:

 
 יוסי בן דוד, כשהוא נבחר לפה, הוא קרא לי להרמת כוסית.מר עוזי מאיר:

 
 מה זה קשור אבל? נו באמת.  עו"ד הדר מימון:

 
לעוזי לברך את כולם', לסגנים הוא לא נתן לברך. אז ידע לתקן את זה, וידעתי גם אני אמר 'אני נותן  מר עוזי מאיר:

לתקן. אז אל תחזור לאחור. זה קורה, אבל צריך ללמוד גם. אתה לא לומד, אתה מתחיל לעשות את זה לאחרים. 
ך? מה כואב אתה לא נותן לה אפילו לדבר, אתה לא מכבד ראש עיר, אתה לא מכבד מנכ"לים. על מה? כואב ל

 לך? תשמור את זה בפנים. אתה לא יכול. 
 

 ילד.  מר נתן בז'ה:
 

אתה לא עשית כלום בחיים שלך ולא תעשה כלום, אז שב בצד. לא עשית לא עסקים ולא עשית  מר עוזי מאיר:
 כלום בעירייה גם. כלום. היית חותמת גומי רק. 

 
 )מדברים ביחד( 

 
י לסיים, אוקיי? שעתיים וחצי בדיוק, תסתכלו על השעון, שעתיים וחצי לקח אני אומר, באמת תן ל מר עוזי מאיר:

 . 1לך סעיף 
 

 עוזי, אבל אנחנו מדברים לגופו של עניין.  עו"ד הדר מימון:
 

 לגופו של עניין? תתבייש לך.  מר עוזי מאיר:
 

 אבל את, תנהלי את הדיון הזה כמו שצריך.  עו"ד הדר מימון:
 

 א, תתבייש לך. לא, ל מר עוזי מאיר:
 

 את מורידה את הדיון הזה לרמה אישית. זה לא מקובל. כשזה נוח לך...  עו"ד הדר מימון:
 

 לא, לא, לא. הוא מפריע לי, אני לא הפרעתי לו.  מר עוזי מאיר:
 

 לא, לא, לא.  עו"ד הדר מימון:
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  תה מפריע? לא הפרעתי לך.מה אתתבייש, אני הפרעתי לך? שעתיים השמצת, אני הפרעתי לך? ל מר עוזי מאיר:
 

 עוזי, הכל בסדר, אתה עושה את העבודה. הכל יהיה בסדר.  עו"ד הדר מימון:
 

 )מדברים ביחד( 
 

 יש לו עוד דקה. עו"ד יעלה מקליס:
 

אני אסיים כמו שכולם דיברו פה... יש לי תשובות לכל אחד. זכותי לדבר. אני שעתיים ישבתי  מר עוזי מאיר:
. הדברים לא נוגעים לי. פגעתם בכבוד של המנכ"לית, פגעתם בכבוד של ראש העיר. זה לא בשקט, שתקתי

מתאים, זה לא יפה. תצביעו נגד, תעשו. אבל אני שתקתי, אני עכשיו מדבר כמה דקות, אתה מתפרץ לי? אתה 
 את. מתפרץ לי? באמת, קצת כבוד. עליה אתם יכולים, עליי אף אחד לא יכול, לתקוף אותי בצורה הז

 
 צודק.  מר נתן בז'ה:

 
אז אני גומר משפט אחרון רק. אני אומר, לא היה תקדים כזה בעולם. זה ילדים, זה נכדים, זה  מר עוזי מאיר:

ותעזבו את כל הסיבות האלה,  ,אנשים שבאים לשמוח ממוסדות החינוך ופתאום יש תקציב שאפשר להשקיע אותו
 הכל. כולם צריכים להצביע בעד ולתת תשובה להורים. כן פה סעיף כזה, דברים טכניים, תשכחו מ

 
 ... לא שמעת שאמרתי שהצביעו פה נגד שיפוץ בית ספר מר נתן בז'ה:

 ... 
 

 זה לא היה שיפוץ.  עו"ד יעלה מקליס:
 

 אז אתה אל תהיה כמוה, תהיה הפוך, תהיה ממלכתי.  מר עוזי מאיר:
 

 למה? להפיל את יוסי.  , והצבעתם נגד.₪ 100,000... לא  מר נתן בז'ה:
 

אתה הצבעת על התקציב שלה שאני התנגדתי. אתה הצבעת על יועצים, את הצבעת על עובדים,  מר עוזי מאיר:
 אתה הצבעת על אירועים. 

 
 אני בעד העיר. אתה נמנעת.  מר נתן בז'ה:

 
 מספיק.  מר עוזי מאיר:

 
 דברים כדורבנות.  מר בן ציון רזניק:

 
תודה רבה. אני רק רוצה להגיד משהו אחד לפני שאני מעלה להצבעה. שבוע הבא, מתוכננת  עו"ד יעלה מקליס:

שנים  3.5-ישיבה, לקראת ישיבת מועצת העיר הבאה, וכל מי שירצה מידע על השיפוצים שנעשו בעבר, ונעשו ב
 . בבתי הספר, מוזמן לקבל את הפירוט המלא, כולל החשבוניות ₪מיליון  12-האחרונות שיפוצים ב

 
 איי, איי. מעייף הנושא הזה הפוליטי. בואי נצביע, נו.  עו"ד הדר מימון:

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

 
 דקות.  20מה זה הדבר הזה? הוא עכשיו נותן נאום של  עו"ד הדר מימון:
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 משפטים?  2תגיד, אתה מוכן לתת לראש עיר לדבר  מר בן ציון רזניק:

 
 אבל מה זה רלוונטי לנושא שעל סדר היום? כמה אפשר?  עו"ד הדר מימון:

 
 )מדברים ביחד( 

 
 אני יודעת שזה כנראה קשה לשמוע.  עו"ד יעלה מקליס:

 
 )מדברים ביחד( 

 
בואי נצביע, בואי. בואי נקיים את הסיבה שלשמה כינסת את מועצת העיר הזאת עם המצלמה.  עו"ד הדר מימון:

 גיה בגרוש. תתביישו לכם.בואי, בואי נצביע, בסדר. דמגו
 

 אני אסיים לסכם לפני שאנחנו נעלה את זה להצבעה. וככל שתמשיכו לצעוק, זה...  עו"ד יעלה מקליס:
 

 ... מה שאמרת כרגע, זה חמור מאוד.  מר נתן בז'ה:
 

 זה הילדים שלנו.  קהל:
 

 זה הילדים שלנו? זה חמור. אני יותר... ממך.  מר נתן בז'ה:
 

 די, די, די. :מר עוזי מאיר
 

 נשרפים פה מיליונים, לא נעשה שום דבר בפועל, כסף נגנב. לא בושה להגיד את זה.  מר ערן קקון:
 

 ... קהל:
 

 הנה.  מר ערן קקון:
 

 לא הנה, אל ת...  קהל:
 

 מבקשים עכשיו ל...: מר ערן קקון
 

 *** קריאות מהקהל ***
 

 )מדברים ביחד( 
 

 , נו באמת. אתם עושים צחוק מאיתנו? הבן אדם מפריע עו"ד הדר מימון:
 

 חיים הלך אליו, כמו שהוא ניגש גם לכל אחד...  גב' שירה דקל כץ:
 

 שיקרו אותנו כבר כמה פעמים. שום דבר, שתהיה ועדה שתלווה את זה. אין אמון במערכת.  מר ערן קקון:
 

 )מדברים ביחד( 
 

את הפרובוקציות האלה בכוונה וזה לא מכובד. זה לא  אי אפשר לנהל ככה ישיבה. אתם עושים עו"ד הדר מימון:
 מכובד. 
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 )מדברים ביחד( 
 

 אני מבטיח לך, נגדיל תקציב למתנ"ס גם.  מר עוזי מאיר:
 

 המתנ"ס לא מעניין אותו.  מר ערן קקון:
 

 אתה תהיה מרוצה, נתן. נגדיל תקציב למתנ"ס, תאמין לי.  מר עוזי מאיר:
 

 מי בעוד נאום פוליטי ונסגור את הסיפור הזה. בואי תסכ עו"ד הדר מימון:
 

בינתיים היחידי שפה מתנדב זה אני. כל אחד פה שמתלהם, יש לו טובות אישיות שלו. מדברים על  מר ערן קקון:
חוצפה. מי שתקף אותי, יודע בדיוק על מה אני מדבר. אז לתקוף אותי, אני האחרון שאפשר לתקוף אותו פה. 

 לטובת העיר.  100%ב בינתיים אני פה מתנד
 

 גם אני, גם אני.  מר שמואל רוטמן:
 

 תן לו לדבר, תן לו לדבר... שהוא לא ידבר... אני לא רוצה לדבר. מר נתן בז'ה:
 

 למה לא? על המשכורת שלו? ???:
 

 לא... זה לא יצא בחיים.  מר נתן בז'ה:
 

סנגורים. אני אין ליישום סנגורים מאחוריי, אני הכי קל זה לקנות סנגורים פה בקהל. הכי קל לקנות  מר ערן קקון:
 לבדי פה. 

 
 אבל אני מימינו,  זה בסדר.  מר עוזי מאיר:

 
 תנו לראש העיר לסכם, נו, שתעלה את זה להצבעה בבקשה.  מר יוסי בן דוד:

 
 תודה רבה, יוסי.  עו"ד יעלה מקליס:

 
 ו. לא הצבענ 1שעות. סעיף  3אנחנו כבר בסיכומים  מר ערן קקון:

 
זו ישיבה שהיא מצולמת למטרות פרופגנדה, תעמולה פוליטית ותן לה לסיים את זה. יש לה  עו"ד הדר מימון:

עצות לעשות את זה באופן זה. זה הקו התקשורתי כרגע. לא טובת התושבים והילדים כמו שאומרים. זה הקו, אז 
 בואי תמשיכי את הקו הזה, ונראה לאן זה יוביל אותך. בואי. 

 
אני רק אענה במשפט אחד, שהפוסל במומו פוסל, ואני לא ארחיב. כמו שאמרתי, אנחנו  "ד יעלה מקליס:עו

שנים האחרונות בשיפוצי קיץ. אם מישהו רוצה דיווח מלא, הוא מוזמן לגשת, הוא  3.5-ב ₪מיליון  12השקענו 
צאה. נמצא פה עיסא, שליווה את מוזמן לקבל. שיגיד בדיוק מה הוא רוצה, יקבל על השקל האחרון כל הוצאה והו

השיפוצים האלו באופן סדיר בכל קיץ לאורך כל השנה. נעשתה פה עבודה גדולה. וכל מי שרוצה להיווכח ולדעת 
-לאן יוצא הכסף, מוזמן לעשות כך, הוא יקבל את זה כמו כל מידע שקיבלתם, שביקשתם לאחרונה. היה מאוד

 מאוד ברור. זה דבר אחד. 
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אני ממליצה שכולם יאשרו את התב"ר של שיפוצי הקיץ בשבוע הבא, הנחיתי את המנכ"לית לשבת עם  דבר שני,
קואליציה, מכל גווני הקשת, לאורך כל השולחן הזה, לבוא לשאול את כל השאלות, -כל מי שרוצה, אופוזיציה

פת של העיר. היות וכבר לקבל את כל המידע, בכל נושא שרלוונטי לעניינים הנוגעים לתב"רים ולהתנהלות השוט
, להשקעה בבתי הספר ובגני הילדים. מופיע הפירוט ₪מיליון  2מאוחר, אז אני מעלה להצבעה את שיפוצי הקיץ, 

. אני מברכת על העבודה של הצוות המקצועי ועל ₪המאוד מדויק שהוצג בפני חברי מועצת עיר, ברמה של אלפי 
 יים שעשו את ה... הפירוט הרב שנעשה פה. מדוב ר באנשים מקצוע

 
את מעלה להצבעה? אז תקריא את הצעת ההחלטה, נצביע, נגמור עניין, בואי נתקדם. לא נשב  עו"ד הדר מימון:

עם המנכ"לית בעוד שבוע, או שנשב עם המנכ"לית, תלוי בכם. אבל בשביל מה את מקיימת את זה היום? בשביל 
 מה את מקיימת את זה היום? 

 
 ר, אתה מעכב את ההצבעה. הד עו"ד יעלה מקליס:

 
 אני לא מבין את העניין הזה.  עו"ד הדר מימון:

 
... את שיפוצי הקיץ, וצריכות לצאת הזמנות, כדי שיהיה בזמן, כדי שלא נגיע לחודש  עו"ד יעלה מקליס:

 ספטמבר... 
 

 עד שלא נשב עם מי שצריך לשבת. ... אם זה מה שאת רוצה, תעלי להצבעה.  עו"ד הדר מימון:
 

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

 סעיף תעלי. -סעיף עו"ד הדר מימון:
 

, בתי הספר, גני הילדים, לפי דיון חוזר, על פי הפירוט 2017אני מעלה להצבעה. שיפוצי קיץ  עו"ד יעלה מקליס:
 שהוצג על ידי הצוות המקצועי. אף אחד מכם לא טרח לשאול את הצוות המקצועי. 

 
 ביקשנו לדחות את הישיבה בשבוע כדי לשבת על זה.  ן קקון:מר ער

 
 )מדברים ביחד( 

 
 לבתי הספר כמו ש... כולל מועדונית הרווחה. ₪מיליון  2...  עו"ד יעלה מקליס:

 
 חודשים.  3לא תוכלי להעלות את זה עוד פעם  עו"ד הדר מימון:

 
 אז תצביע נגד, שלא יהיו שיפוצים.  עו"ד יעלה מקליס:

 
 אז את תחשבי מה את עושה.  "ד הדר מימון:עו
 

 תחשוב אתה מה אתה עושה.   מר בן ציון רזניק:
 

לא, היא צריכה לגלות אחריות, סליחה. אנחנו ביקשנו לדחות את הישיבה בשבוע. כדי לטפל ולדון  מר ערן קקון:
 ול...

 
 אי אפשר לדחות.  מר בן ציון רזניק:
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 ס. היא לא הסכימה לדחות בשבוע, ולכן היא הזיזה את הישיבה ביום אחד. היאהיא שמה עלינו פ מר ערן קקון:
 שמה פס על כולנו פה. לא בגלל הכבוד, בגלל שיש לנו אחריות לכסף, אנחנו ננתב את הכסף לצרכים. הבנת? 

 
 אחר כך תגיד שאין לבני עקיבא.  עו"ד יעלה מקליס:

 
ילו לא מוזכר, קיץ, חם. אתה יודע שברזיות בבית ספר יגאל אלון בפירוט הזה, תשים לב, ברזיות אפ מר ערן קקון:

לא עובדות? אתה יודע את זה? זה לא אורנים, זה לא אורנים שהכל חדש. אין לך זכות דיבור בכלל. אין לך זכות 
 דיבור. אתם שאבתם את הכסף של העירייה, אין לך זכות דיבור בכלל. אין לך זכות בכלל לדבר. 

 
 אם המנהלת היתה מבקשת ברזיות, היא היתה מקבלת.  ל כץ:גב' שירה דק

 
פעמים, עם המנכ"ל הקודם והקודמת, והקודם  10כן, כן, בסדר. את הסיפורים האלה שמעתי כבר  מר ערן קקון:

 והקודמת, הפסקתי לספור. 
 

 ערן, הגענו להצבעות, די. מר ורדי בושרי:
 

 נו. שמענו עד היום, יותר מידיי שמע מר ערן קקון:
 

 תעלי להצבעה, די.  מר ורדי בושרי:
 

מי בעד לאשר תב"ר לשיפוצי קיץ בבתי הספר השונים בעיר ובגני הילדים, כולל שיפוץ  עו"ד יעלה מקליס:
במועדוניות רווחה דולב, הדר וארז, התאמת כיתות לשימוש השירות הפסיכולוגי והרווחה, והתאמת גן הילדים, גן 

 מקרנות הרשות. מי בעד? עוזי, בני, שמוליק, אלי ואנוכי. מי נגד?  ₪מיליון  2סך תמר לשימוש בני עקיבא, ב
 

 הרעים.  מר נתן בז'ה:
 

לא  –, גני ילדים ובתי ספר 2017הדר, אמנון, נתן, קרן, יוסי, ורדי וערן. טוב, שיפוצי קיץ  עו"ד יעלה מקליס:
 אושר. 

 
 :הצבעה

 

 יר, בני רזניק, שמואל רוטמןעוזי מאיעלה מקליס, אלי גרינמן,  5 -בעד 
 

 סי בן דוד, ורדי בושרי, ערן קקוןהדר מימון, אמנון סעד, נתן בז'ה, קרן לאופר ברנר, יו 7 -נגד  
 

 לא אושר.  מר ורדי בושרי:
 

 לא אושר. כמה צפוי. באמת, כמה צפוי.  עו"ד הדר מימון:
 

 . ₪ 480,000...  מר נתן בז'ה:
 

 לסעיפים הבאים, בלי יותר מידיי. בואי נעבור  עו"ד הדר מימון:
 

 כשמגיע החורף, מגלים את כל הליקויים. מר בן ציון רזניק:
 

 )מדברים ביחד( 
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 שקט, מצביעים על הסעיף הבא.  מר ורדי בושרי:
 

 לא אושר. - בגני ילדים ובבתי ספר 2017תב"ר שיפוצי קיץ  החלטה:
 
 
 

 דיון חוזר לפי דרישת ראש העיר.  -תיחת תב"ר חשמל ותאורת רחוב פ - 4סעיף מס' 
 . ₪מיליון  3.2סך התב"ר: 

 מקורות מימון: קרנות הרשות. 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
העירייה . דברי הסבר: ₪מיליון  3.2פתיחת תב"ר חשמל ותאורת רחוב, דיון חוזר. סך התב"ר  עו"ד יעלה מקליס:

מל ותאורת רחוב. המהנדס אמיר טיקטין, ביצע עבור העירייה סקר חשמל ותאורת מבקשת לחדש את תשתיות חש
רחוב בעיר הכולל את העבודות הנדרשות לצורך כשירות ותקינות מערך תאורת הרחוב ותשתית החשמל המזינה 

ך אותו )מרכזיות התאורה( וכן המלצות להגברת תאורה באזורים נדרשים ומעבר לתאורת "לד" חסכונית )שתחסו
בהוצאות החשמל באופן ניכר(. העירייה מבקשת ליישם את ההמלצות ולבצע בשלב א' להסדיר את הנושא 
הבטיחותי הכולל עבודות תיקון תשתיות ישנות בנות עשרות שנים המהוות סכנה בטיחותית לרבות החלפת עמודי 

וע שלב א' יכלול תיקון ביצ תאורה ישנים ורקובים אשר קיימת בהם סכנת נפילה ומרכזיות חשמל ישנות. 
מרכזיות  8עמודי תאורה מסוכנים )חשש לריקבון, התפוררות וחלודה(. החלפת  265ליקויי בטיחות: החלפת כ 

מרכזיות נוספות. צורפו פה כל המסמכים הרלוונטיים, כולל סקר החשמל. נמצא פה  13תאורה ביצוע הארקות ל 
 ה לשאול אותו. הוא פה בשבילנו. אמיר טיקטין שביצע את הסקר, אם למישהו יש שאל

 
 ברשותך, כמה זמן העמודים האלה קיימים?  עו"ד הדר מימון:

 
 שנה.  20... כמעט  מר אמיר טיקטין:

 
 ? 50או  20 מר עוזי מאיר:

 
 תהליך ההזדקנות של העמוד הוא כמה? מתי הוא מתחיל להיות מסוכן?  עו"ד הדר מימון:

 
אים בתוך ה... באזור... הם גם מקבלים את הקורוזיה של הרטיבות של ה... זה עמודים שנמצ מר אמיר טיקטין:

 נאכל. החלק העליון נראה בסדר... נרד למטה, נגלה שהוא אכול גם, ולא נשאר... על כרעי תרנגולת. 
 

 כרגע יש עמודים כאלה שאתה נותן להם מכה והם נופלים?  עו"ד הדר מימון:
 

 מכה, הם נפלו.  לא נותנים להם עו"ד יעלה מקליס:
 

 אני שואל אותו.  עו"ד הדר מימון:
 

 מ'... המצב הוא כזה.  4-בחלק מהגינות... עמודי ה מר אמיר טיקטין:
 

 שנוגעים בעמוד? כמה עמודים כאלה יש? לגעת ונופלים? עו"ד הדר מימון:
 

 לא לגעת. להפעיל עליהם טיפה כוח של יד, לא יותר מידיי.  מר אמיר טיקטין:
 

 כמה עמודים כאלה יש?  הדר מימון:עו"ד 
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 לפי הסקר שכתבנו, יש מספר...  מר אמיר טיקטין:

 
 . 265 מר שמואל רוטמן:

 
 עמודים ביהוד שאני נוגע בהם?  265 עו"ד הדר מימון:

 
 לא, לא, רגע.  גב' שירה דקל כץ:

 
 

 לא, לא, שצריך להחליף.  מר עוזי מאיר:
 

 וח אולי?יש רוח, חשבת על ר מר שמואל רוטמן:
 

 אתה אל תתערב, אתה אל תתערב.  עו"ד הדר מימון:
 

 צריך להחליף לכל יהוד.  מר עוזי מאיר:
 

 אני רוצה לשמוע משהו מקצועי, לא רוצה לשמוע פוליטיקה, משהו מקצועי.  עו"ד הדר מימון:
 

 יקטין. בסדר? הדר, עם כל הכבוד, אני משהו מקצועי ואני המנהלת שהביאה את אמיר ט גב' שירה דקל כץ:
 

 סליחה, אבל אני חבר מועצה.  עו"ד הדר מימון:
 

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

 ניתנה לי זכות הדיבור, ואני אשאל את השאלות. אני לא מבין למה אתן צריכות להתערב.  עו"ד הדר מימון:
 

 ו לא תיתן למנכ"לית זכות דיבור. אוקיי? סליחה, אבל אתה לא תיתן א עו"ד יעלה מקליס:
 

 אני לא מבין את הדבר הזה.  עו"ד הדר מימון:
 

 הדר, אתה בעצמך לא מכבד. לא מכבד. לא את המינימום.  עו"ד יעלה מקליס:
 

 נתת לי את זכות הדיבור? עו"ד הדר מימון:
 

 -אל תפריע לי. סליחה, נתתי לך את זכות ה עו"ד יעלה מקליס:
 

מי מנהל את העסק הזה? אני חבר מועצה, שואל שאלה, צריך לקבל תשובה. אני לא מבין את  מימון: עו"ד הדר
עמודים ביהוד נוגעים בהם, נופלים. זו  265הדבר הזה, למה אתן קופצות...? מה קרה? שאלתי שאלה פשוטה, ענה 

 התשובה, לא? או שאת רוצה לתקן את התשובה. 
 

מוע הסבר, או אתה רוצה לשמוע רק את עצמך? רק אל תגיד אחרי שזה רצית אתה רוצה לש גב' שירה דקל כץ:
 לדעת. בסדר? 

 
 אני שואל אותו. השאלה שלי, אני חוזר על השאלה, שיהיה שקט.  עו"ד הדר מימון:

 
 אתה בעיקר עושה את הרעש. כן.  עו"ד יעלה מקליס:



 9/17מועצה מן המניין   פרוטוקול
 6/6/17 מיום

 

 87 מתוך 66 עמוד
 

  

 
 

זה  265תית באמת כמה עמודים מהווים סכנה. השאלה שלי, היא כזאת שבאה לברר בצורה אמי עו"ד הדר מימון:
 כמות שהיא קצת מוגזמת של עמוד שאתה נוגע בו והוא נופל ביהוד. אלא אם כן אני לא הבנתי את התמונה. 

 
 אז בוא אני אענה.  גב' שירה דקל כץ:

 
 לא, לא, הוא יענה.  עו"ד הדר מימון:

 
 אה, הוא יענה.  גב' שירה דקל כץ:

 
עמודים נפלו  3שנייה, אני רוצה להגיד משהו אחד לפני שאמיר אומר. לא נגעו בשום עמוד.  עו"ד יעלה מקליס:

בשבועיים האחרונים לבד. לא נגעו בהם, כולל בישיבה האחרונה שלא אישרתם את התקציב, תוך כדי הישיבה נפל 
 עמוד. 

 
 )מדברים ביחד( 

 
נכון? ועכשיו אתה מתנגד. אז בוא, בוא נשים את עמודים,  400אמנון, אתה ביקשת להחליף  עו"ד יעלה מקליס:

 הדברים על השולחן. 
 

 ... אני מתנגד, את מתנגדת.  מר אמנון סעד:
 

 מה היה קורה כשהיה נופל עמוד...? מר נתן בז'ה:
 

אני עונה. לא כולם נמצאים באותו מצב של ריקבון, זה דרגות שונות. יש עשרות מהם שנמצאים  מר אמיר טיקטין:
ממש גרוע, ויש כמות נוספת שנמצאים במצב בינוני ובדרך למצב הזה. אנחנו לא רוצים לחכות שהם יהיו במצב 

במצב מסוכן, אנחנו רוצים כבר בשלב שהם בתחום האפור, לשפר את המצב ולשפר את המצב הבטיחותי. שהם 
להגיע למצב המסוכן הזה עם  לא יגיעו למצב כמו אלה שאכולים לגמרי. פתחנו וראינו כל מיני רמות... לא רוצים

 כולם. 
 

 אפשר לרדת עם המספרים לעשות עמודים?  עו"ד הדר מימון:
 

 . 265הדר, אולי המועצה תלך ותבדוק אם זה  מר בן ציון רזניק:
 

 אני רק שואל.  עו"ד הדר מימון:
 

 ואז נוכל להצביע בצורה מסודרת.   מר בן ציון רזניק:
 

 מה הלחץ?  עו"ד הדר מימון:
 
 לא פתחתי את כל העמודים ביהוד.  ר אמיר טיקטין:מ
 

 )מדברים ביחד( 
 

 גם אם אתה לא רוצה, אני אסביר לחברי המועצה.  גב' שירה דקל כץ:
 

 אבל אני רוצה לשאול.  עו"ד הדר מימון:
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 אני אסביר. אני הנחיתי. אני אסביר, ומה שאני לא אדע, אמיר יסביר.  גב' שירה דקל כץ:
 

 הדירקטוריון... מאשר כל מה ש... רזניק:מר בן ציון 
 

 )מדברים ביחד( 
 

 אתם לא רוצים שאני אשאל יותר שאלות, כי כנראה ש... עו"ד הדר מימון:
 

 עמודים, ככה עובד גוף...  265...  מר בן ציון רזניק:
 

פיצות האלה אם לא רוצים שאני אשאל את השאלות, בואו נעבור להצבעה, אין בעיה. עם הק עו"ד הדר מימון:
 באמצע השאלת, אז זה אומר שאתם לא רוצים, לא את ולא הוא. אז זה בסדר. 

 
  אתה לא רוצה לשמוע. גב' שירה דקל כץ:

 
 אני לא רוצה לשמוע. בואו נעלה להצבעה. אני הבנתי.  עו"ד הדר מימון:

 
 תצביע נגד.  מר בן ציון רזניק:

 
 בני, בני, רגע.  גב' שירה דקל כץ:

 
 לא, לא, צריך. אין צורך, אני מוותר על השאלה.  מימון: עו"ד הדר

 
 סליחה, אתה מוותר על השאלה, המנכ"לית תדבר את זכות הדיבור.  עו"ד יעלה מקליס:

 
 אני חוזר בי מהשאלה. בואו נעלה את זה להצבעה.  עו"ד הדר מימון:

 
 תן לי לענות, תן לי לענות.  גב' שירה דקל כץ:

 
ר, את לא רוצה שהמהנדס ידבר, זה בסדר. אני סך הכל רציתי לשאול כמה שאלות פשוטות, בסד עו"ד הדר מימון:

 לא. 
 

 שהם בסדר, חבל על הכסף.  50יש איזה  מר בן ציון רזניק:
 

לא מבין למה אתם צריכים לקפוץ. אבל את גם נותנת לכולם להפריע לי, זה בסדר. אני מבין.  עו"ד הדר מימון:
 בעה. בואו נעביר את זה להצ

 
ביקשתם לקבל את הסקר, והעברנו לכם כדי שתקבלו פירוט על כל רח', כל עמ',מספר  -א' גב' שירה דקל כץ:

לשאלה שלך, שהיא מאוד חשובה. הבטיחות מתחלקת לכמה דברים ואני אחדד. הנושא הראשון זה  -עמודים. ב' 
 4ה הראשונה היתה, בוא תדרג את עמודים בסכנת נפילה, שזו באמת הסכנה. כשאמיר הגיע עם הסקר, השאל

 הדברים לפי החומרה הכי גדולה שיש. 
 

 אתם צריכים לדרג גם את התקצוב בהתאם לזה.  מר נתן בז'ה:
 

 נכון מאוד.  גב' שירה דקל כץ:
 

 ואז היה לנו קל יותר.  מר נתן בז'ה:
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 אבל זה מה שעשינו, נתן, רגע.  גב' שירה דקל כץ:
 

 רצינו לשאול כמה שאלות טכניות, נלחצו וסוף העולם.  בסך הכל עו"ד הדר מימון:
 

 לא עשיתם את זה.  מר נתן בז'ה:
 

 א, לא, כשמדברים את לא תדברי.ל עו"ד יעלה מקליס:
 

 בואו נעלה את זה להצבעה, חבל על הזמן.  עו"ד הדר מימון:
 

 הלאה, הלאה, הבנו.  מר ורדי בושרי:
 

 לא כתוב כמה...  מר נתן בז'ה:
 

 לפחות משהו מקצועי, אז בואו רגע ניגע בזה באמת.  רה דקל כץ:גב' שי
 

 מקצועי זה המהנדס ששאלתי אותו את השאלות וקפצתם כדי להפריע.  עו"ד הדר מימון:
 

 הדר, למה אתה מפריע?  עו"ד יעלה מקליס:
 

יתי לשמוע את אם החלטתם להפריע, אני חוזר בי מהשאלה, לא צריך לשמוע. אני מתנצל, רצ עו"ד הדר מימון:
הדברים טכנית ממך, אני מתנצל. ברגע שמתערבת פוליטיקה, אז אין לי שאלות, אני לא רוצה לשאול את השאלות. 
אני אשאל את השאלות ברמה של אנחנו נזמן אותך לוועדת כספים ונשב ונשמע את הדברים, ומה שצריך לאשר 

 אנחנו נאשר בצורה אחראית.
 

 שהעמודים ייפלו. בינתיים  מר בן ציון רזניק:
 

 רגע, סליחה, אני רוצה לשאול שאלה.  מר שמואל רוטמן:
 

 אתה לא שואל שאלות, לא. אמרנו גמרנו, זהו. תעלי את זה להצבעה.  מר ורדי בושרי:
 

 ורדי.  עו"ד יעלה מקליס:
 

ל לשאול מה? מה, ורדי? את רוצה שאני אתחיל לשאול שאלות? אני אומר לך, אם אני מתחי מר ורדי בושרי:
 שאלות, אין יציאות, אין, אני לא צוחק. 

 
 בסדר גמור.  מר שמואל רוטמן:

 
 הוא סיים, גמרנו.  מר ורדי בושרי:

 
 )מדברים ביחד( 

 
  -ורדי, אני רוצה לשאול מר שמואל רוטמן:

 
 רגע, שמוליק, המנכ"לית היתה באמצע.  עו"ד יעלה מקליס:

 
 אה, סליחה, מתנצל.  מר שמואל רוטמן:
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( עמודים עם 1תנו לנו רגע רק לסיים, למרות שזה... לדרג את הדברים הכי מסוכנים שיש:  ב' שירה דקל כץ:ג
סכנת נפילה, שזה בדרגה הכי גבוהה. מתוכם ביקשנו לקחת את אלה שהם ברמה הכי מסוכנת, ומה שאתם רואים 

גם את הפירוט הזה, עם מספר הרחובות, שאתם זוכרים, הכנסנו גם את השמות, קיבלתם  4פה בתכנית, אלה 
העמודים, עם איזה רחובות וכמה עמודים בכל רחוב ובכל גינה. אלה הדברים הכי מסוכנים ברמת נפילה. אבל 
רמת סיכון נוספת זה הנושא של עמודים ללא הארקה עם סכנת התחשמלות. גם עמודים כאלה נכנסו במסגרת 

תחלה מכל סדרי העדיפויות האלה, גם מרכזיות ללא הארקות, התעדוף שעשינו. מה שהגיע בסוף התכנית, נגזר בה
גם רחובות וגינות או ללא תאורה מספקת או מרכזיות ישנות ועמוסות לפי הרמה של כמה פעימות. אם אתם 

 פעימות. זאת הפעימה הראשונה שיש בה את הפירוט הזאת.  4זוכרים, הצגנו את זה בפעם הקודמת, 
 

  -שנים 3.5נת התחשמלות ולא טיפלתם בה במשך אם יש סכ עו"ד הדר מימון:
 

 אז לא נטפל גם הלאה?  מר בן ציון רזניק:
 

אז כדאי שבאמת לכו הביתה. ... עמוד אחד ביהוד או מרכזיה אחת ביהוד... יש סכנת  עו"ד הדר מימון:
 אתם צריכים לפנות את הכיסאות.  –התחשמלות ואתם לא מטפלים בה 

 
 פוליטיקה.  זה לא עו"ד יעלה מקליס:

 
 אז נלך הביתה. מר בן ציון רזניק:

 
 את כמנכ"לית העירייה.  עו"ד הדר מימון:

 
 אז תאשר את זה, הדר.  גב' שירה דקל כץ:

 
 זה לא קשור לשום דבר.  עו"ד הדר מימון:

 
 אז איך נעשה.  גב' שירה דקל כץ:

 
 אז אתה פושע אם אתה לא תאשר את זה?  עו"ד יעלה מקליס:

 
 בואו נלך הביתה, נשאיר את זה ככה.  ון רזניק:מר בן צי

 
 )מדברים ביחד( 

 
 ... סכנת התחשמלות, לא טיפלתם בה, ואתם לא מטפלים בה...  עו"ד הדר מימון:

 
 עכשיו בדקו, סקר.  מר עוזי מאיר:

 
 שנים, עכשיו נעשה סקר.  10...  מר נתן בז'ה:

 
 עכשיו עשו סקר.  מר עוזי מאיר:

 
שנים החברים שלך בשמינייה לא בדקו. אז  10שנים. אז מה אתה רוצה?  10השמינייה לא...  ק:מר בן ציון רזני

 עכשיו... 
 

 בני, מזל טוב, חבל שאתה צועק ביום ההולדת.  עו"ד הדר מימון:
 

 )מדברים ביחד( 
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 ני מצביע, אתם לא מתייחסים, פה צועקים ואתם בשקט. א מר נתן בז'ה:

 
 נגד, תצביע נגד.  תצביע מר בן ציון רזניק:

 
 לבני מותר לצעוק, זה יום ההולדת שלו.  עו"ד הדר מימון:

 
 דקות צועק כמעט לבד. אל תאשים.  20הדר, אתה כבר  מר עוזי מאיר:

 
 אני לא צועק בכלל.  עו"ד הדר מימון:

 
 דקות עכשיו... 20לא צעקת? אוקיי. מר עוזי מאיר:

 
 .. וכאילו מה. רציתי לשאול כמה שאלות. עו"ד הדר מימון:

 
 דקות שלך.  10-הדר, גמרת את ה עו"ד יעלה מקליס:

 
 עשו סקר, וזהו, זה הסקר. תכבד.  מר עוזי מאיר:

 
אני שמחה על ההבהרה של הדר מימון, שמדובר בהסרת סכנה בטיחותית ממדרגה ראשונית.  עו"ד יעלה מקליס:

ציוניים שלהם מכל הסוגים, ויתמכו בהסרת הסכנה ואני מייחלת שכולם יתגברו על השיקולים הפוליטיים והקואלי
 הזאת לטובת העיר ובטיחותם. 

 
 בשביל זה את לא צריכה תב"ר.  עו"ד הדר מימון:

 
 לא ביקשתי...  עו"ד יעלה מקליס:

 
בשביל זה את לא צריכה תב"ר, גברת. תבדקי את החוק. יש לך פה יועץ משפטי, הוא יסביר לך.  עו"ד הדר מימון:

 לא צריכה מכרז.  את אפילו
 

  -₪מיליון  3.2מאוד חכם לבוא ולהכניס סעיף ענק של -אז ככה, זה מאוד מר נתן בז'ה:
 

 עם פירוט מאוד מדויק.  עו"ד יעלה מקליס:
 

, ₪מיליון  3.2-לא סיימתי, יאללה. מאיפה אתם יודעים מה אני רוצה להגיד? בפירוט הזה של ה מר נתן בז'ה:
. כל נושא ₪מיליון  3.2ריך בטיחות. ואתם רוצים בגלל הבטיחות שאני אלך ואזרוק הכנסתם לי סעיף שבאמת צ

, בכלל אם נגיע למאות. בשביל זה אמרנו נשב, תשמעו מה ₪הבטיחות של ההארקות יכול לעלות מאות אלפי 
סגרת הבעיות שיש לנו, היינו מצביעים בקלות על חלק מהשברים שדחופים. אבל כשמכניסים לנו את זה בכזו מ

 . ..של להחליף את כל התאורה בעיר, שאנחנו לא זקוקים לזה
 

 מהתאורה בעיר.  %4זה  מר שמואל רוטמן:
 

 אני לא מבקש את העזרה של שמוליק. למה את לא סותמת לו את הפה? עו"ד הדר מימון:
 

 חבל אבל תדייק. תדייק אבל נתן.  עו"ד יעלה מקליס:
 

 ... מרכזייה.  מר בן ציון רזניק:
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 זה לא כל העיר. לא.  עו"ד יעלה מקליס:
 

 . נו באמת. 10כפול  3.2-נכון, זה הכי גרוע. זאת אומרת, אני צריך לצפות ל מר נתן בז'ה:
 

 נכון, מה לעשות. אז להשאיר ככה?  מר עוזי מאיר:
 

על מה אתה . A4עמודים. בקדנציה שלכם בחיים לא היה דבר כזה... דף  14קיבלת מסמך של  מר בן ציון רזניק:
 מדבר בכלל?

 
 לא הספיק לו שבועיים.  מר שמואל רוטמן:

 
 עמודים... תקרא את זה, תקרא.  14 מר בן ציון רזניק:

 
 ... שבועיים זה לא מספיק.  מר שמואל רוטמן:

 
 בואי נעלה להצבעה.  עו"ד הדר מימון:

 
 )מדברים ביחד( 

 
 תו הורה... די, נו, באמת, לא מתאים. השבוע כבר או מר נתן בז'ה:

 
 אני קיללתי אותך פעם? אני לא קיללתי אותך...  מר בן ציון רזניק:

 
 ...   מר נתן בז'ה:

 
 אני אוהב אותך, אבל זה מקומם מה שאתה עושה.  מר בן ציון רזניק:

 
 לא, לא, אני אומר את מה שאני חושב. אולי זה...  מר נתן בז'ה:

 
ש העיר אמרה לי לשתוק, אני שותק. ככה זה. בסדר? הנה, ליד כולם אני טוב, בסדר, אוקיי. רא מר בן ציון רזניק:

 אומר. 
 

 נתן, סיימת?  עו"ד יעלה מקליס:
 

 כל פעם סותמים לי את הפה ואומרים לי 'אתה סיימת?'. זה משהו.  מר נתן בז'ה:
 

 זה שיח מכבד.  עו"ד הדר מימון:
 

 את יודעת מה? סיימתי, לא רוצה לדבר.  מר נתן בז'ה:
 

טוב. אמיר, אתה רוצה להגיד משהו לסיכום בהתייחס מקצועית להערות שעלו פה לפני  עו"ד יעלה מקליס:
 שאנחנו מעלים להצבעה? 

 
אני רק אעבור על הנושאים שלא יחשבו שכוללים רק עמודים. יש לנו עמודים, הארקות,  מר אמיר טיקטין:

רך שמחליפים את העמוד, מחליפים גם את הפנס ללד מרכזיות, תגבור תאורה חשוכה במקומות חשוכים, ועל הד
מההספק. כלומר, זה יחזיר את הכסף החזר  50%-וזה ייצור חיסכון באנרגיה, עקב כך שהפנס לד הוא פחות מ

 השקעה אחרי מספר שנים ההשקעה הזאת. זאת לא השקעה שהולכת לטמיון. 
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ם חוסכים כסף. אז טוב, אני מעלה להצבעה, פתיחת אז לא רק שמסירים את הבטיחות, אלא ג עו"ד יעלה מקליס:
 . ₪מיליון  3.2תב"ר חשמל ותאורת רחוב, סך התב"ר 

 
 רק שנייה, אנחנו רוצים לקרוא לאנשים.  עו"ד הדר מימון:

 
 -אה עו"ד יעלה מקליס:

 
 לא, תני להם לקרוא לא, שיבואו, שיתנגדו. אני בעד שיקראו להם.  מר בן ציון רזניק:

 
 כן, בואו, תתנגדו.  ה מקליס:עו"ד יעל

שלא יגידו שעשו מחטף, שיבואו, שיתנגדו. אני בעד. זו דעתי הצנועה. שייכנסו ביחד, שיתנגדו,  מר בן ציון רזניק:
 הכל בסדר. שלא יגידו שעשינו מחטפים. הם באים, הדר? אנחנו מחכים להם בשמחה. 

 
  -טוב, מי בעד תב"ר חשמל עו"ד יעלה מקליס:

 
 אני גם רוצה רגע להשלים מילה אחת.  מימון: עו"ד הדר

 
 נגמר הדיון. עו"ד יעלה מקליס:

 
אני לא כל כך מבין למה לא ערכתם פה מכרז של חיסכון בתאורה, שעושים בהרבה ערים  עו"ד הדר מימון:

 אחרות. ואנחנו פה מוציאים כספים. 
 

 אם אתה רוצה, יש לזה תשובה מצוינת.  עו"ד יעלה מקליס:
 

 גם ענינו עליה בפעם הקודמת.  ירה דקל כץ:גב' ש
 

בלבד של עמודי  %4מדובר בהחלפה של  –וגם ענינו עליה בפעם הקודמת. התשובה היא  עו"ד יעלה מקליס:
 מאוד דחופים ואין זמן למכרז. שאר העמודים, שאר התאורה בעיר, תצא למכרז מסודר. -התאורה שמאוד

 
  למה אין זמן למכרז? עו"ד הדר מימון:

 
 כי הם נופלים על הראש.  מר בן ציון רזניק:

 
כי אנחנו לא רוצים שהעמודים האלה ייפלו למישהו על הראש, זה הכל. אבל אם אתם רוצים,  עו"ד יעלה מקליס:

 הבנו, תודה רבה. 
 

לנו אני רוצה להגיד בקצרה. אני אומר, אני עוזב את העניין של הסכנה ושל כל הסיפור הזה. יש  מר עוזי מאיר:
שזה עמודי עץ, שעוד הפנסים הישנים האלה שלא נותנים אור. תלכי לרח'  60-וה 50-עמודי תאורה משנות ה

ביאליק, כל מיני רחובות חשוכים. באמת אני אומר. אז אפילו אם זה לא מסוכן, צריך כבר לעשות תכנית רק 
מודי תאורה שעומדים באמצע... של בשביל להחליף את הכל, אנחנו צריכים להתקדם, לא להישאר תקועים. יש ע

מטר, חוסמים את הדרך... או טלפון. ... עשתה תכנית כזאת, אבל לא הצלחנו לתאם עם כל המשרדים מה העירייה 
-משקיעה, מה יהיה עם משרד התקשורת. זה צריך גוף שיעמוד... זו תכנית רב שנתית... אנחנו תקועים בשנות ה

ו מדברים פה על דברים בסיכון שאנחנו לא נתמוך? ריבונו של עולם. הארקה, , שכל הערים מתקדמות. אז אנחנ60
 אתם יודעים מה זה הארקה? 

 
 ... מה הבעיה?  מר נתן בז'ה:
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 ... תפסיקו כבר, שלא יהיה...  מר עוזי מאיר:

 
 עוזי, תודה.  עו"ד יעלה מקליס:

 
הגשנו בקשה לקול קורא לתאורת לד בעיר,  הגשנו קול קורא. -רק שתי הערות קטנות. אחת  גב' שירה דקל כץ:

ואם נזכה בו, אז כמובן נחיל את זה גם על זה וגם על מקומות נוספים, זה דבר אחד. דבר שני, לגבי השאלה שלך, 
הדר, אז בבדיקה שעשינו ואמיר עשה ואפשר להתייחס אליה, ועניתי על זה גם בפעם הקודמת, הנושא הזה של 

וני במקום שבו תשתית החשמל היא לא מאוד מיושנת, הנושא של צריכת חשמל. החלפה לתאורת לד הוא חסכ
ולכן, בלבטים כבדים, לקחנו את הרחובות הכי מסוכנים, הכי בעייתיים, וננסה לצאת על כל שאר העיר. אני לא 

ר יודעת אם אתם זוכרים, אמרנו את זה. להחליף לתאורת לד ברחוב בשכונה חדשה שיש בה תאורה חדשה, אפש
 , איזשהו מישהו שיעשה יעשה את זה. BOTכאילו בקלות להביא עכשיו 

 
 טוב, אני מעלה להצבעה.  עו"ד יעלה מקליס:

 
 מה שאפשר לעשות, להוריד את הבטיחות...  עו"ד הדר מימון:

 
לא, לא, לא. סליחה רגע, סליחה. אני רוצה להבהיר שוב. מה שמהווה סכנה את לא צריכה  עו"ד הדר מימון:

 "ר. תב
 

 בדיוק.  מר נתן בז'ה:
 

לא צריך לקבוע את זה, לעטוף את זה בפוליטיקה מטופשת. מה שמהווה סכנה, תבצעי. את לא  עו"ד הדר מימון:
 צריכה תב"ר. לא צריכה תב"ר. 

 
 בתקציב הרגיל.  ₪מיליון  3יש לה  מר בן ציון רזניק:

 
 כן? מאיזה כסף?  מר שמואל רוטמן:

 
 פנויים?  ₪מיליון  3ש לך י מר בן ציון רזניק:

 
 זה לא מהווה סכנה.  ₪מיליון  3.1-מה שמהווה סכנה, לא צריך תב"ר. ו עו"ד הדר מימון:

 
 מה זה משנה? אנחנו רוצים תב"ר, אנחנו רוצים לעשות את זה מסודר.  עו"ד יעלה מקליס:

 
 טוב, תצביע נגד.  מר בן ציון רזניק:

 
אנחנו מדברים על תב"ר חשמל ותאורת רחוב, אנחנו מדברים על השלב תצביע נגד, הדר.  עו"ד יעלה מקליס:

מרכזיות, על הארקות ועל כל מה  8עמודי תאורה, על  265הראשון שמדבר על תיקון לקויי בטיחות, על החלפת 
שכתוב פה בדברי ההסבר ובכל החומר המפורט שקיבלתם הביתה כל אחד ואחד מכם. אני חוזרת, קיבלתם הביתה 

ואחד מכם. אז בבקשה, מי בעד התב"ר הזה, חשמל ותאורת רחוב? גדי, עוזי, בני, שמוליק, אלי ואנוכי.  כל אחד
 מי נגד תב"ר תאורת רחוב? נגד תיקוני עמודי תאורה מסוכנים? 

 
 שאלת מי נגד, זה בסדר.  עו"ד הדר מימון:

 
 מרכזיות תאורה והארקות.  עו"ד יעלה מקליס:

 
 גד, כן. אנחנו נ עו"ד הדר מימון:
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 נגד.  6בעד,  6הדר, אמנון, נתן, יוסי, קרן, ורדי... רשמנו,  עו"ד יעלה מקליס:

 
 :הצבעה

 

 אלי גרינמן, שמואל רוטמן, ערן קקון, בן ציון רזניק, עוזי מאיריעלה מקליס,    6 -בעד 
 

 שריהדר מימון, אמנון סעד, נתן בז'ה, יוסי בן דוד, קרן לאופר ברנר, ורדי בו   6 -נגד  
 
 

 שבוע הבא תקבלו הזמנה לדיון על הבטיחות. מר נתן בז'ה:
 

 בסדר, אוקיי.  עו"ד יעלה מקליס:
 

 לא עובר, הלאה, לא עובר.  מר אמנון סעד:
 

 טוב.  עו"ד יעלה מקליס:
 

 ? 6;6מה זה אומר  מר בן ציון רזניק:
 

 יציה לא אישרו את התב"ר. תזכור שזה עשרות בשנים הבעיה. לא עבר, חברי האופוז עו"ד יעלה מקליס:
 

 לא צריך את כל ההערות האלה, גברתי. בואו נצביע על השאר.  עו"ד הדר מימון:
 

 קשה לך לקבל? אני מסכמת.  עו"ד יעלה מקליס:
 

 תן לה לדבר. היא מדברת לעצמה.  מר אמנון סעד:
 

 שבוע הבא יהיה דיון רק על הבטיחות ועל ארונות החשמל.  מר נתן בז'ה:
 

 נתן, אתה מפריע.  יעלה מקליס: עו"ד
 

 כשיעבירו את החומר, יהיה דיון. לא יעבירו את החומר...  עו"ד הדר מימון:
 

 קיבלתם את כל החומר.  עו"ד יעלה מקליס:
 

 נשב עם טיקטין, נראה מה צריך לעשות.  מר אמנון סעד:
 

 אנחנו נביא את זה להצבעה.  מר נתן בז'ה:
 

 החוצה בבקשה. אסור לכם להשתתף בעניינים פוליטיים. יאללה, חבר'ה מקצועי  ???:
 

 
 לא אושר.  -תב"ר חשמל ותאורת רחוב בהתאם לסקר חשמל ותאורת רחוב  החלטה:
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 דיון חוזר לפי דרישת ראש העיר. - 2017הגדלת תב"ר פיתוח תשתיות כללי  - 5סעיף מס' 

 .₪מיליון  2.5סך ההגדלה: 
  מקורות מימון: קרנות הרשות

 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
נדרש לצורך . אנחנו מדברים על הגדלת תב"ר תשתיות. התב"ר 2017תוח תשתיות תב"ר פי עו"ד יעלה מקליס:

הסדרת תשתיות לרבות ביצוע פתרונות ניקוז מתוכננים כלקחי החורף האחרון, וכן המשך שיקום מדרכות בהתאם 
ת קרצוף וריבוד כבישים, הסדר -לעבודת מטה שהוכנה בניהול אגף ההנדסה וצוות תשתיות מתנדבים יישובי 

. פעם קודמת הסברנו מאוד בפירוט. אדי פה. ₪מיליון  2.5חניות, טיפול במפגעי בטיחות בלתי צפויים. התב"ר 
 עם מישהו רוצה עוד הסבר שלא מוזכר. אם לא, אני מעלה את זה להצבעה. מי בעד? 

 
 רק שנייה, יש לי שאלה.  עו"ד הדר מימון:

 
 כן, הדר.  עו"ד יעלה מקליס:

 
 יך הגלגל מסתובב לו. הו, הו. א מר נתן בז'ה:

 
 אז אני מעלה להצבעה.  עו"ד יעלה מקליס:

 
 סליחה, אני רוצה.  עו"ד הדר מימון:

 
 כמה זמן צריך לחכות? דבר.  עו"ד יעלה מקליס:

 
אני לא מבין. אתם עכשיו ניהלתם פה שיחות שעות על גבי שעות ואני לא יכול להביע לגופו של  עו"ד הדר מימון:

 עניין? 
 

 אבל אני נותנת לך את זכות הדיבור, ואתה עסוק בדברים אחרים. קדימה.    עו"ד יעלה מקליס:
 

 עשו ישיבה בחוץ... על מגרש הספורט, הצביעו נגד. זה לא...  מר נתן בז'ה:
 

 בית ספר הרצל?  מר אמנון סעד:
 

 ... אז לא היה מצפון. ₪ 480,000אמרתי, הרצל  מר נתן בז'ה:
 

 אז לא היה פירוט לכלום. הדר, אתה מדבר, או שאני מעלה את זה להצבעה.  יס:עו"ד יעלה מקל
 

 אני רוצה לדבר.  עו"ד הדר מימון:
 

 אז תגיד לחברים שלך שישתקו.  עו"ד יעלה מקליס:
 

 )מדברים ביחד( 
 

ם אני רוצה לחזור על העמדה ולחדד את הנושא הזה, כדי שהדברים האלה באמת ישקעו לכ עו"ד הדר מימון:
מאוד מכבדים את העבודה של צוות התשתיות. אנשים -בתודעה, ומאוד חשוב שישקעו לכם בתודעה. אנחנו מאוד

מתנדבים שעשו עבודת קודש בעיר הזאת, כיתתו את רגליהם ביישוב כולו, עשו עבודה, הכינו חומר. ושוב אני 
ין שימוש פוליטי תעמולתי, וזה לא אומר, אנחנו כאן היום מביעים מחאה על כך שאתם עושים בישיבה הזאת מע

מקובל עלינו ולכן אני אומר שוב, במהלך השבוע הקרוב, ככל שיובאו החומרים שנתבקשו, אנחנו נשב על 
 ..החומרים האלה עם אנשי המקצוע. כרגע נתת אישור למנכ"לית לשבת עם חברי המועצה.
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 איפה היית...?  מר גד מילר:

 
 שרק דיברתי. כ. באת רק עכשיו ואתה מפריע, לא יפה. לא יפה. אני חטפתי בראש זה מפריע, סליחה מר נתן בז'ה:

 
אנחנו כן נהיה מעוניינים לשבת עם מי שצריך לשבת, כדי כן לבוא ולאשר את הדברים, לאשר  עו"ד הדר מימון:

המקצוע, גם אותם באופן שאנחנו נמצא לנכון בהתאם לתעדוף. אנחנו נבחן אותו, וכמובן אנחנו נשמע את אנשי 
אותך וגם את אדי, ואם צריך גם את המהנדס הנחמד שהיה פה לפני שקצת קפצתם והיה כל כך חשוב לבלום אותו 

 בדבריו כאילו מה הוא היה אומר. 
 

 הדר די, נו באמת.  עו"ד יעלה מקליס:
 

 אף אחד לא בלם אותו.  גב' שירה דקל כץ:
 

 דם מקצועי. אתה עושה פוליטיקה על בן א עו"ד יעלה מקליס:
 

 רצינו להסביר לך, נו באמת.  גב' שירה דקל כץ:
 

די. יש לך משהו ענייני להגיד, בבקשה. אם לא, אנחנו נעלה את זה להצבעה. אם סיימת, אני  עו"ד יעלה מקליס:
 מעבירה את זכות הדיבור לגדי. 

 
 תני לגדי.  כל הזמן קוטעים אותי, אבל בסדר. אם זה הרעיון, אז בסדר. עו"ד הדר מימון:

 
 ממש הקוזאק הנגזל.  עו"ד יעלה מקליס:

 
 על זה אומרים הקוזאק הנגזל.  מר בן ציון רזניק:

 
 אני רוצה להגיד לך, הדר, שהצביעות שלך היא כל כך מקוממת.  מר גד מילר:

 
יכול  אדוני, אני לא אסבול את הדברים האלה, אני לא אסבול את הדברים האלה. על זה אתה עו"ד הדר מימון:

 להיתבע בתביעת לשון הרע. שמור על הפה שלך. אתה לא נמצא אצלי בסלון... 
 

 לחוק לשון הרע.  13תקרא את סעיף  מר בן ציון רזניק:
 

אני עושה את הדברים שאני מאמין בהם. לך זה כואב, תגיד את זה בחדר של ראשת המועצה.  עו"ד הדר מימון:
יד לה... תגיד לה מה אתה באמת חושב עליה. אתה מדבר איתי על שאתה לא בחדר שלה... אתה יכול גם להג

 צביעות? תתבייש לך. תתבייש לך. 
 

 אתה רוצה עכשיו להקשיב?  מר גד מילר:
 

 סיים את הקדנציה ולך הביתה.  עו"ד הדר מימון:
 

 אתה גם לא תהיה שם.  מר גד מילר:
 

 די, מספיק.  עו"ד הדר מימון:
 

 אתה לא תהיה שם. ך. אני מבטיח ל מר גד מילר:
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מספיק. דיברנו כאן שלא מדברים. אנחנו מדברים לגופו של עניין. אתם מחפשים לתקוף ברמה  עו"ד הדר מימון:
 האישית בצורה מכוערת וזה לא מקובל. ואם זה הרצון שלך לנהל את הישיבות האלה, אז נאה דורש, נאה מקיים. 

 
 בר. מה קרה, הדר? תן לו לד: מר בן ציון רזניק

 
 אז לו מותר אני מבין? אין שום בעיה. אז אנחנו נכבד אותך באותה מידה.  עו"ד הדר מימון:

 
 אני רוצה לדבר, מותר לי לדבר?  מר גד מילר:

 
אדוני, יש פה דברים על סדר היום. תדבר לגופו של עניין, אל תהיה אסקופה נדרסת, זה לא  עו"ד הדר מימון:

 מקובל. 
 

 וצה להגיד לך שאתה צבוע מאוד. בזמן שאתה היית בקואליציה...אני ר מר גד מילר:
 

 אני לא אסבול את הדברים האלה. סליחה, אתה תחזור בך מהדברים האלה.  עו"ד הדר מימון:
 

 אני לא אחזור בי.  מר גד מילר:
 

ו הדרך אצלך מנהלים את העסק הזה ככה? ז )פונה לראש העיר( תחזור בך מהדברים האלה. עו"ד הדר מימון:
 שאת מנהלת את זה? אני בחוץ. 

 
 יפה. תצא...  מר גד מילר:

 
 גועל נפש, גועל נפש.  עו"ד הדר מימון:

 
... שאתה צבוע. למה אתם, כשאתם הייתם בקואליציה, לא... שהיה פה בקואליציה, אבל כשהיו פה  מר גד מילר:

. בוועדת הכספים לא ביקשו מהאנשים אחרים, בחיים שלכם לא הלכתם לדבר עם המנהלות בבתי הספר, בחיים
לבוא ואף פעם לא... אף אחד פה לא יודע, אבל יוסי, אני אספר לך סיפור. כשוועד ההורים רצה משהו, הם אמרו 
 'מה פתאום, ועד ההורים  הוא לא רלוונטי, ועד ההורים לא קובע. אף אחד לא קובע. אנחנו הנהלת העיר קובעים'. 

 
 א על סדר היום. זה הצבענו כבר. אבל זה ל מר נתן בז'ה:

 
משנה  -... שיפוצים ולהכל. פתאום העולם התהפך, כולם פתאום השתנו פה. מה שנקרא משנה מקום  מר גד מילר:

 דעה. פתאום השתנתה פה הדעה לחצי מהאנשים.  
 

 גם לך, גם לך. במיוחד לך.  עו"ד הדר מימון:
 

 הדר, אמרת שאתה יוצא.  עו"ד יעלה מקליס:
 
כמה אתה כי אני זוכר אותך בישיבות קואליציה, כמה ביקרת אותה. בוא תגיד את הדברים.  ו"ד הדר מימון:ע

 מאמין לה, בוא תגיד את הדברים.  
 

 נכון, ואם ביקרתי. נכון. אז מה?  מר בן ציון רזניק:
 

 וכמה אתה מאמין לה.  עו"ד הדר מימון:
 

 נכון, ואם ביקרנו....  מר בן ציון רזניק:
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 תגידו לה את זה בפנים...  עו"ד הדר מימון:
 

 ... כי אני פועל לטובת העיר, גם אם...  מר שמואל רוטמן:
 

 לא הצבענו נגד תב"רים.  מר בן ציון רזניק:
 

 תדע, תהיו מספיק ישרים לספר לה מה אתם באמת חושבים עליה. תספרו לה, שהיא תדע.  היאש עו"ד הדר מימון:
 

 )מדברים ביחד( 
 

לנו היתה ביקורת עניינית... הביקורת שלכם זה על כיסאות, על משכורות, על כבוד, על  בן ציון רזניק:מר 
פוליטיקה. בחיים לא היינו ככה. היו לנו הרבה מריבות עם יעלה, ואת הכל יישרנו. ואנחנו בחיים לא נתנגד לתב"ר 

 ש... 
 

אתם באמת חושבים עליה, על ההתנהלות שלה, על  בואו תספרו לה על יושרה. קצת יושרה, מה עו"ד הדר מימון:
 איך שהיא סטתה מדרך הישר. תספרו לה שהיא... 

 
אנחנו חושבים שהיא לא מושלמת, והיא עולה עליכם בעשרות מונים. ואוי ואבוי אם אתם תנהלו  מר בן ציון רזניק:

 יותר טובה מכם.  את זה. ראינו איך אתם ניהלתם את זה. זה מה שאנחנו חושבים. אבל היא הרבה
 

הצביעות שלך היא כל כך, אתה יודע, אתה יכול גם לתבוע אותי על לשון הרע אם זה כל כך מפריע.  מר גד מילר:
 היכולת שלך שאתה בקואליציה... 

 
 אל תהיה גיבור כל כך, אל תהיה גיבור כל כך. אני נותן לך הזדמנות להתנצל.  עו"ד הדר מימון:

 
  לא רוצה. מר גד מילר:

 
  -אני מציע שתנצל אותה. כי אחר כך עו"ד הדר מימון:

 
 בוא, תגיש תביעה, נראה אותך. תגיש תביעה.  מר בן ציון רזניק:

 
 מה אתה קופץ?  עו"ד הדר מימון:

 
 הצעות, תגיש תביעה.  30,000אתה תקבל  מר בן ציון רזניק:

 
לא להיפגש עם מנהלת בית ספר, או לא  היכולת שלכם, שאתם הייתם בתוך הקואליציה, אפילו מר גד מילר:

 להיפגש עם אף אחד, ואפילו בוועדת הכספים פעם אחת לא הזמינו לשם מישהו. 
 

 איזה, הקואליציה שאתה ישבת בה?  עו"ד הדר מימון:
 

אתם פה... 'אנחנו נשב, נדבר עם האנשים'. אני יכול להגיד שאולי יש את אמנון, שידע פה כל פסיק  מר גד מילר:
שקרה, בסדר? אחד. אבל פתאום כולם התחילו... על הגב שלו? מה קרה? אתה אפילו לא ידעת מה קורה. אתה  מה

 פתאום ואומר 'אני אלך ואתייעץ'? עם מי התייעצת כשהיית בקואליציה? 
 

 עדיין יודע יותר טוב ממך.  עו"ד הדר מימון:
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דר היום, פתאום אתה קובע מה קורה? מה קרה, בקושי ידעת מה קורה. ופתאום אתה קובע את ס מר גד מילר:
 הדר? תודה, יצאה לך איזו סיטואציה, שמקודם... ההתנהגות שלך... 

 
 אני מזכיר שלך ששנינו היינו בדעה אחת שלא מוסרים מספיק אינפורמציה לחברי הקואליציה.  עו"ד הדר מימון:

 
 אבל אני לא השתניתי.  מר גד מילר:

 
 ך לא נותנים את האינפורמציה הזאת. גם ל עו"ד הדר מימון:

 
 לא, תסלח לי, אני לא השתניתי.  מר גד מילר:

 
 

 אבל אם נותנים לך, שיבושם לך.  עו"ד הדר מימון:
 

לא השתניתי. אני מתנהג היום בדיוק כמו שהתנהגתי אז. כשאני הצבעתי בעד, זו האינפורמציה  מר גד מילר:
... ביקשתי אז. אתה לא ביקשת את האינפורמציה הזאת... תעשה לי שקיבלתי... האינפורמציה הזאת. אני לא

 וטובה.  
 

 קיבלתם את כל מה שרציתם, אני מסכים איתך, כן... זאת התחושה.  עו"ד הדר מימון:
 

 אני שמח, דרך אגב, שאתם לא תהיו פה עוד שנה וחצי, אתה לא תהיה פה.  מר גד מילר:
 

איש שיעיפו אותך לקיבינימט ואת  12,000בפייסבוק יקבעו את הבחירות. יש ואתה חושב ש...  מר בן ציון רזניק:
 כולכם. לא יודע, אולי גם אותנו, אבל גם אתכם. 

 
 דרך אגב, אני יכול להגיד לך שאני לא אהיה פה, כי אני לא רוצה, בסדר? אבל גם אתם לא תהיו.  מר גד מילר:

 
 סתם מפריע. אז לך הביתה כבר מהיום, אתה  עו"ד הדר מימון:

 
 )מדברים ביחד( 

 
 אתה דואג לאנשים שלך, זה בסדר. אין לי שום תלונות אליך.  מר גד מילר:

 
 אז אתה סתם מפריע, לך הביתה.  עו"ד הדר מימון:

 
 אתה בוגד. אתה היית הוגן מהתחלה. אין לי שום תלונות אליך.  מר גד מילר:

 
 ...  מר יוסי בן דוד:

 
ים דרך אגב, שאף פעם באף ישיבות לא מופיעים, ופתאום הם גם מופיעים. זה דרך אגב יש פה אנש מר גד מילר:

עוד אחת ה... הכי גבוהות. סליחה, למה אתם לא מתלוננים על אלה שפתאום מופיעים פה לישיבות? היו פה 
ם מאוד להכיר אנשים שלא הופיעו, יוסי לא הופיע, היא לא הופיעה, לא הופיעו אף פעם. פתאום הם מופיעים. נעי

 אתכם. לא יודע, לא מכיר אותך אפילו. אף פעם לא היית פה, פתאום את באה? בוקר טוב.
 

 אבל מה זה קשור?  עו"ד הדר מימון:
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מה זה קשור? שחברי מועצת עיר שנבחרו ואפילו לישיבה אחת לא הגיעו. תעשה לי טובה, זה  מר גד מילר:
 קשור?

 
  אל תטיף מוסר. עו"ד הדר מימון:

 
הבנתי. הפכתם להיות צדיקים. מה את עושה פה? אני לא יודע, אני לא מכיר אותך. את יכולה לספר  מר גד מילר:

 לי מה את עושה פה? לא ראיתי אותך באף ישיבה. 
 

 )מדברים ביחד( 
 

 אני הייתי פה כל הישיבות. מה אתה אומר?  מר גד מילר:
 

 רוצים לשמוע את הדברים האלה.סליחה, זה לא... אנחנו לא  מר יוסי בן דוד:
 

 אתה לא נותן פה רשות דיבור.  מר בן ציון רזניק:
 

 אבל הישיבה הזאת ירדה כבר מעבר ל... של ניהול ישיבה. תעודדי אותו...  עו"ד הדר מימון:
 

 אני יכול לבקש.  מר יוסי בן דוד:
 

 אתה יכול לבקש, אבל לא לנהל.  מר בן ציון רזניק:
 

 אני יכול לבקש.  מר יוסי בן דוד:
 

 לבקש אפשר הכל.  מר בן ציון רזניק:
 

 אז אני מבקש להביא להצבעה. אני מבקש להביא להצבעה.  מר יוסי בן דוד:
 

 אתה מתנהל בצורה לא מכובדת ולא מכבדת.  עו"ד הדר מימון:
 

 תתבייש לך, תתבייש לך. מר גד מילר:
 

 לא מכובדת ולא מכבדת.  עו"ד הדר מימון:
 

 לא מכובדת שעמודי חשמל ייפלו על אנשים. זה מכובד? באמת.  ילר:מר גד מ
 

 )מדברים ביחד( 
 

 פה ישיבה אמיתית? מה זה הבדיחה הזאת?  גברתי ראשת העיר, את רוצה לנהל עו"ד הדר מימון:
 

 אתה בדיחה, אתה מבייש.  מר גד מילר:
 

 את מנהלת פה ישיבה או שזו בדיחה הדבר הזה?  עו"ד הדר מימון:
 

 אתה עושה מזה בדיחה.  עו"ד יעלה מקליס:
 

 את עושה צחוק מהישיבה.  עו"ד הדר מימון:
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 אתה עושה צחוק. אתה עושה צחוק.  עו"ד יעלה מקליס:
 

 שמעתי את המושג הזה... עו"ד הדר מימון:
 

 פלים? אתה רוצה שזה יעבור לך בשקט, הצביעות שלך. אתה אומר שזה לא מכובד שעמודי חשמל נו מר גד מילר:
 

פעם, אם אתה לא מתכוון לרוץ בבחירות הבאות, אז אתה איבדת את  20אם תצעק את זה  עו"ד הדר מימון:
 הלגיטימיות שלך... 

 
 מה אתה אומר?  מר גד מילר:

 
 הדר, איפה זה כתוב? באיזה חוק?  מר בן ציון רזניק:

 
 אני עם אנשים כמוך לא רוצה להיות.  מר גד מילר:

 
 אם הוא לא מתכוון לרוץ, אסור לו להשתתף עכשיו בהצבעות עד סוף הקדנציה?  ניק:מר בן ציון רז

 
 הבן אדם כרגע לא מנהל דיון...  עו"ד הדר מימון:

 
 הדר, אתה ממציא את הגלגל מחדש?  מר בן ציון רזניק:

 
 אני עם אנשים כמוך לא רוצה להיות, לא רוצה להיות. מר גד מילר:

 
 י. בני, די. גדי, ד עו"ד יעלה מקליס:

 
 בשביל מה באת היום? עו"ד הדר מימון:

 
 שאתה לא תהיה פה. שאתה לא תהיה פה.  מר גד מילר:

 
 בשביל מה באת?  עו"ד הדר מימון:

 
 בשבילך, הצביעות שלך.  מר גד מילר:

 
 תראה איך אתה מתנהל, תתבייש לך.  עו"ד הדר מימון:

 
 הצביעות שלך.  מר גד מילר:

 
 אני עוצרת את הישיבה.  :עו"ד יעלה מקליס

 
 אנחנו תומכים בה, אנחנו לא מתביישים.  מר בן ציון רזניק:

 
 הפסקה *** יציאה ל - 20:28*** 
 הפסקה *** חזרה מ - 20:37*** 

 
ממשרד החינוך לגבי גני מוהליבר,  GOאנחנו חוזרים לדיון. אני רוצה לשמח אתכם, שקיבלנו  עו"ד יעלה מקליס:

כיתות הנוספות ביהודה הלוי. כן, היום קיבלנו  6-ולבנות את הגן הרביעי, וגם להמשיך את ה להמשיך את השיפוץ
 מכתב. אנחנו מעלים להצבעה. 
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רגע, לפני זה רק עוד אמירה אחת שמתייחסת לתשתיות בהמשך למה שעלה, שהצוות  גב' שירה דקל כץ:
על שאלות. התקציב של תב"ר תשתיות כמעט לא המקצועי כמו שאמרתי, גם נמצא פה היום וגם זמין ומוכן לענות 

נשאר בו כסף, והוא משרת אותנו גם לטובת סגירה של כל מיני מקרים דחופים, בורות, כבישים, להישאר בלי כסף 
בתב"ר תשתיות זה מאוד בעייתי, אני מקווה שאתם מבינים את זה. מעבר לזה, שהמשמעות של זה שהעבודה של 

 והוצגה, כולל טבלת אקסל ושליחה אליכם של כל החומר, לא תוכל להמשיך. סיירת תשתיות שכן נעשתה 
 

, בעצם מה שאת אומרת, זה שאם לא יאשרו את התב"ר הזה, אי אפשר להמשיך בעבודות עו"ד יעלה מקליס:
 התשתיות? הסדרת 

 
 נכון.  גב' שירה דקל כץ:

 
עבודה שעשה צוות התשתיות, וטיפול במפגעי כמו שאמרנו הניקוזים, שיקום המדרכות לפי ה עו"ד יעלה מקליס:

 בטיחות בלתי צפויים, שכולם מכירים מהעבודה השוטפת. אז אני מעלה להצבעה. 
 

 רגע, אני רוצה להגיד משפט אחד.  מר עוזי מאיר:
 

אני רוצה להגיד שזה השלב הראשון של העבודה הזאת, ואנחנו מתכוונים לעשות את כל : עו"ד יעלה מקליס
, מקור מימון קרנות הרשות. מי ₪מיליון  2.5בכל העיר. אני מעלה להצבעה הגדלת תב"ר תשתיות בסך העבודות 

 בעד? 
 

 נתן?  מר יוסי בן דוד:
 

 איפה הדר? : נתן בז'ה
 

 ? 6שמוליק, כמה,  עו"ד יעלה מקליס:
 

 . 6 מר שמואל רוטמן:
 

 מי נגד?  עו"ד יעלה מקליס:
 

 חכו לו. רגע, הדר בשירותים.  מר ערן קקון:
 

 לא, אי אפשר לחכות.  גב' שירה דקל כץ:
 

 מי נגד?  עו"ד יעלה מקליס:
 

 אין נגד.  מר עוזי מאיר:
 

 אי אפשר לחכות. גב' שירה דקל כץ:
 

 הלך לשירותים, לחכות, מה הבעיה? ... הפסקה.  מר נתן בז'ה:
 

 לא הפסקה.  מר עוזי מאיר:
 

 לא, לא, לא.  עו"ד יעלה מקליס:
 

 מי נמנע? מקליס: עו"ד יעלה
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 אין, אין.  מר שמואל רוטמן:
 

 מי נגד? אין. נתן, אתה נגד? ערן, אתה נגד?  עו"ד יעלה מקליס:
 

 אנחנו מחכים להדר.  מר נתן בז'ה:
 

 יוסי, אתה נגד? אמנון, אתה נגד?  עו"ד יעלה מקליס:
 

 ... הוא בשירותים.  מר נתן בז'ה:
 

 לטה התקבלה, התב"ר אושר. נגד, ההח 4סליחה,  עו"ד יעלה מקליס:
 

 סליחה...  מר יוסי בן דוד:
 

 ...  מר נתן בז'ה:
 

 אושר.  מר שמואל רוטמן:
 

 )מדברים ביחד( 
 

 . 5 עו"ד יעלה מקליס:
 

 אי אפשר...  מר נתן בז'ה:
 

 . 5אז הדר, ...  עו"ד יעלה מקליס:
 

 את לא יכולה לעשות...  עו"ד הדר מימון:
 

 . 5את הדר,  שקללנו עו"ד יעלה מקליס:
 

 היא הוסיפה את הדר.  מר גד מילר:
 

 דקות. 5יעלה, אמרת הפסקה  עו"ד הדר מימון:
 

 דקות. 10ועשינו את זה  עו"ד יעלה מקליס:
 

 דקות לא עברו.  5 עו"ד הדר מימון:
 

 . 10עברו, עברו. עברו  מר שמואל רוטמן:
 

 מחטפים, זה הרעיון?  עו"ד הדר מימון:
 

 ספרנו אותך.  עו"ד יעלה מקליס:
 

 )מדברים ביחד( 
 

 יעלה, היא לא מאמינה.  מר שמואל רוטמן:
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 תכתבי את השמות גם.  מר עוזי מאיר:
 

  -הצביעו נגד התב"ר עו"ד יעלה מקליס:
 

 . 6 מר נתן בז'ה:
 

 נתן, יוסי, אמנון, הדר וערן. אחראים באופן אישי לכל זה שלא יהיה שיפוצים.  עו"ד יעלה מקליס:
 

 אוי, נו באמת.  ר מימון:עו"ד הד
 

 זה עבר... זה עבר. תגידי שזה עבר.  מר עוזי מאיר:
 

 זה לא עבר, כי אי אפשר לצאת להפסקה ולהתגנב לפה. אי אפשר.  מר נתן בז'ה:
 

 דקות.  10עברו  מר שמואל רוטמן:
 

 יש יועץ משפטי.  מר נתן בז'ה:
 

 טי. גע, אני מבקש לשאול את היועץ המשפר מר שמואל רוטמן:
 

 אני לא מבין מה זה הדבר הזה.  עו"ד הדר מימון:
 

 ... להשתתף...  עו"ד רוני חלמיש:
 

 לא, עברה הפסקה של...  מר שמואל רוטמן:
 

 זה לא עבר.  עו"ד הדר מימון:
 

 נכון, זה עבר.  גב' שירה דקל כץ:
 

 יצאה...  מר נתן בז'ה:
 

 עה. אישרו להוסיף אותו קודם כל להצב עו"ד רוני חלמיש:
 

 בתחבולות.  8200נגמר.  מר נתן בז'ה:
 

 נתן, די, נתן, מספיק.  עו"ד יעלה מקליס:
 

 בתחבולות לא עושים מלחמות.  מר נתן בז'ה:
 

 . 2017נגישות  עו"ד יעלה מקליס:
 

 התחבולות שלכם... מר נתן בז'ה:
 

 וץ, הכל בסדר. ין בעיה, אתם בסדר גמור, אתם נגד שיפוץ העיר, נגד שיפא  עו"ד יעלה מקליס:
 

  לא אושר. -הגדלת תב"ר תשתיות  החלטה:
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 דיון חוזר לפי דרישת ראש העיר.  - 2017תיחת תב"ר נגישות פ - 6סעיף מס' 
 . ₪ 400,000סך התב"ר: 

 מקור מימון: קרנות הרשות
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
. העירייה רואה חשיבות רבה, לפחות הנהלת ₪ 400,000: סך התב"ר דברי הסבר - 2017נגישות  מר נתן בז'ה:

רואה חשיבות רבה במתן שירות לכל התושבים כולל אוכלוסייה בעלת צרכים מיוחדים ובהנגשת מוסדות העיר 
ציבור. בימים אלו משלימה העירייה את תוכנית האב לנגישות באמצעות ד"ר אבי רמות. הפעימה הראשונה, ע"פ  

אש"ח. העירייה  400 -קציבי ראשוני שבוצע  ע"י יועץ הנגישות של העירייה ד"ר אבי רמות מסתכמת בכאומדן ת
. צורפו לכם 2021תבצע התאמות נגישות למבנים העירוניים, בהתאם לדין ועפ"י אבני דרך תקופתיים עד לשנת 

 ה כבר. מסמכים שונים שמצביעים על עבודות הנגישות שאנחנו רוצים לבצע. דיברנו על ז
 

תעלי את זה להצבעה. בואי. היה חיפזון גדול. בואי נעלה את זה להצבעה. הקראת, תעלי  עו"ד הדר מימון:
 הקראת, תעלי את זה להצבעה. להצבעה. 

 
 הדר, אתה מוכן להיות בשקט?  עו"ד יעלה מקליס:

 
כאן עבודה, כמו שאתם  אני רק אגיד את מה שאמרתי לאורך כל ההצבעה, גם כאן. נעשתה גב' שירה דקל כץ:

יודעים, הועברו אליכם גם החומרים, גם הנושא של המבנים, גם הפעימה, גם  החשיבות, החוק לשוויון זכויות 
שעות אבי רמות, שחררנו אותו הביתה, זה היה  4לאנשים עם מוגבלויות. היה פה מתחילת הישיבה במשך כמעט 

שתוכלו לשאול כל שאלה שצריך. נמצאת כאן גם המהנדסת,  קצת לא נעים כבר. אבל הוא עמד פה לרשותכם כדי
גם אני ומוכנים לענות על כל שאלה. אני אומרת עוד פעם, אנחנו אמורים להנגיש. אני רק מזכירה את זה, עד יוני 

מהמבנים. ביקשנו הארכה עד סוף אוגוסט כדי לעשות את זה במסגרת שיפוצי הקיץ.  35%, 22.6.17-הקרוב, ה
 ה באמת משהו שצריך להיות. ונגישות ז

 
 אנחנו נגיש בקשה ו...  מר נתן בז'ה:

 
שימו לב, הסכום גם הוא לא סכום גדול, כי יש פה באמת תכנית מאוד ממוקדת לגבי הגנים או  גב' שירה דקל כץ:

 המקומות שאנחנו מבקשים להנגיש. 
 

 תעלי את זה להצבעה.  עו"ד הדר מימון:
 

, בהתאם 2017ש שאלה? לא? טוב, אז אני מעלה להצבעה תקציב תב"ר נגישות למישהו י עו"ד יעלה מקליס:
לדברי ההסבר. התאמה של מבנים ציבוריים לאוכלוסייה בעלת צרכים מיוחדים בהתאם לדין, ועל פי אבני דרך 

ה, . ד"ר אבי רמות שהוא יועץ הנגישות של העיריי₪ 400,000תקופתיים. אנחנו מדברים על סך הכל בשלב ראשון 
של כל המבנים שבהם תבוצע ההנגשה. אז אני מעלה  , מדויק הכין אומדן של התקציב הראשוני... פירוט מדויק

  .₪ 400,000? סך התב"ר 2017נגישות את זה להצבעה. מי בעד תב"ר 
 

 פה אחד?  מר עוזי מאיר:
 

יה עם צרכים מיוחדים בסך ילאוכלוסשמוליק, בני, עוזי, גדי, אלי ואנוכי. מי נגד תב"ר נגישות  עו"ד יעלה מקליס:
400,000 ₪ ? 

 
 בושה.  מר גד מילר:
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 יוסי בן דוד, אמנון סעד, הדר מימון, נתן בז'ה, קרן לאופר, ערן קקון. תמוה בעיניי.  עו"ד יעלה מקליס:
 

 :הצבעה
 

 יעלה מקליס, אלי גרינמן, שמואל רוטמן, ערן קקון, בן ציון רזניק, עוזי מאיר   6 -בעד 
 

 הדר מימון, אמנון סעד, נתן בז'ה, יוסי בן דוד, קרן לאופר ברנר, ורדי בושרי   6 -נגד  
 

 לא צריך להסביר.  עו"ד הדר מימון:
 

 לא שאלנו אותך.  מר גד מילר:
 

 לא שאלתי אותך.  עו"ד יעלה מקליס:
 

 הישיבה הסתיימה. תסגרי את הישיבה.  עו"ד הדר מימון:
 

 סגרתי אותה. אני אסגור אותה, לא אתה. אני לא  עו"ד יעלה מקליס:
 

 תתבייש לך.  מר גד מילר:
 

 עוד נושא על סדר היום?  עו"ד הדר מימון:
 

 תתבייש לך, אתה צריך לקום וללכת. תתבייש לך.  מר גד מילר:
 

 תלך, אתה מוזמן ללכת.  עו"ד יעלה מקליס:
 

 מצביע נגד נכים. תתבייש.  מר גד מילר:
 

 ן, ממש. כ עו"ד יעלה מקליס:
 

 תתבייש.  מר גד מילר:
 

 היית צריך לעשות את זה כבר...  עו"ד הדר מימון:
 

 הדר... לא עושים...  מר בן ציון רזניק:
 

 כל מה שאתה עושה, אתה עושה...  עו"ד הדר מימון:
 

 לא עשית כלום.  מר גד מילר:
 

 יגיד לך את זה אדון רוטמן.  עו"ד הדר מימון:
 

 גד נכים. תתבייש לך. מצביע נ מר גד מילר:
 

 לא אושר.  - 2017תב"ר נגישות  החלטה:
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 מונוסון. -תודה רבה. יום עצוב ליהוד עו"ד יעלה מקליס:
 
 
 

 .20:50הישיבה ננעלה בשעה 
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