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 10/17מס'  -ישיבת מועצת עיר מיוחדת 
 באולם המליאה  11/6/17שהתקיימה ביום שני 

 
 .19:20הישיבה נפתחה בשעה 

 
 משתתפים:

 ראש העיר  - עו"ד יעלה מקליס
 סגן ראש העיר -   אלי גרינמן 
 חבר מועצה -   ורדי בושרי

 חבר מועצה -  עו"ד הדר מימון
 חבר מועצה -   שמואל רוטמן

 חבר מועצה -   אמנון סעד
 חבר מועצה -   ערן קקון

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

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

 חבר מועצה -   גד מילר
 

 חסרים:
 חבר מועצה -   משה לוי

 בר מועצהח -   יצחק פינקר
 חברת מועצה -  קרן לאופר ברנר

 
 סגל:

 מנכ"לית העירייה -   שירה דקל כץ
 גזבר העירייה -   גל לניאדו 

 יועמ"ש  - עו"ד רוני חלמיש 
 מבקר העירייה -   ישורון פרסיק 

 סגן מהנדסת העירייה -   אדי שומכר
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 על סדר היום: 

  
 דרישת ראש העיר.  , דיון חוזר לפי2017נגישות  -פתיחת תב"ר  .1

 . ₪ 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.
הראשונה, ע"פ  אומדן תקציבי ראשוני שבוצע  ע"י יועץ הנגישות של העירייה ד"ר אבי רמות הפעימה 

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

2021. 
 . 22.5.17המסמכים צורפו להזמנה מיום  

 אבי רמות, יועץ נגישותדברי הסבר נוספים: ד"ר 
  

 דיון חוזר לפי דרישת ראש העיר.  -בגני ילדים ובבתי ספר  2017תב"ר שיפוצי קיץ  .2
 . ₪מיליון  2סך התב"ר:  

 מקרות מימון: קרנות הרשות.
, במוסדות החינוך בעיר הוכנה ע"י אגף ההנדסה בליווי 2017דברי הסבר: תוכנית לביצוע שיפוצי הקיץ 

 ל מנהלי מוסדות החינוך השונים.אגף החינוך מו
העבודות כוללות  הוספת מזגנים חדשים, החלפה וחידוש אינסטלציה,  שיפוץ תאי שירותים, החלפת 

 והוספת גופי תאורה, עבודות נגרות לרבות שיפוץ מטבחים בגני ילדים.
יתות לשימוש שיפוצי הקיץ כוללים השנה עבודות במועדוניות הרווחה )דולב ,הדר וארז( וכן התאמת כ

 השירות הפסיכולוגי והרווחה )במתפנים ממתחם יהודה הלוי(.
 . 22.5.17המסמכים צורפו להזמנה מיום  

 פים: אדי שומכר, סגן מהנדסת העירדברי הסבר נוס
 

 דיון חוזר לפי דרישת ראש העיר.  -חשמל ותאורת רחוב  -פתיחת תב"ר  .3
 . ₪מיליון  3.2סך התב"ר:  
 קרנות הרשות. מקורות מימון:  

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

ברת תאורה באזורים נדרשים ומעבר לתאורת "לד" חסכונית )תחסוך בהוצאות החשמל המלצות להג
 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 תאורה ישנים 

 קובים אשר קיימת בהם סכנת נפילה ומרכזיות חשמל ישנות.ור
 ביצוע שלב א' יכלול תיקון ליקויי בטיחות :  

 עמודי תאורה מסוכנים )חשש לריקבון, התפוררות וחלודה( . 265החלפת כ 
 מרכזיות נוספות. 13מרכזיות תאורה ביצוע הארקות ל  8החלפת 

 . 22.5.17המסמכים צורפו להזמנה מיום  
 י הסבר נוספים: אדי שומכר, סגן מהנדסת העיר, שגיא מסר, מנהל אגף איכות הסביבהדבר
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 דיון חוזר לפי דרישת ראש העיר. - 2017הגדלת תב"ר פיתוח תשתיות כללי  .4
 . מקורות מימון: קרנות הרשות ₪מיליון  2.5סך ההגדלה:  

 5"ח נוספים כך שיעמוד על סך כולל של מש 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 המשך שיקום מדרכות בהתאם לעבודת מטה שהוכנה בניהול אגף ההנדסה וצוות תשתיות 

יפול במפגעי בטיחות בלתי צפויים. המסמכים קרצוף וריבוד כבישים, הסדרת חניות, ט -מתנדבים יישובי 
 . 22.5.17צורפו להזמנה מיום 

 דברי הסבר נוספים: שרון גלוטר, מהנדסת העירייה 
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 פרוטוקול
 

 
לחוק הרשויות  13לפי סעיף  10/17את ישיבת מועצת עיר, ישיבה מיוחדת  תאני פותח עו"ד יעלה מקליס:

 מחברי המועצה.  40%קומיות. בהתאם לבקשתי ולדרישת המ
 

 , דיון חוזר לפי דרישת ראש העיר.2017נגישות  -חת תב"ר תיפ - 1סעיף מס' 
 אש"ח  400 :ר"סך התב

 מקור מימון: קרנות הרשות.
 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
, ₪ 400,000, דיון מיוחד. סך התב"ר 2017הנושא הראשון על סדר היום, פתיחת תב"ר נגישות  עו"ד יעלה מקליס:

העירייה רואה חשיבות רבה במתן שירות הבקשה לאישור התב"ר נדחתה. דברי ההסבר:  אחרי שבישיבה הקודמת
לכל התושבים כולל אוכלוסייה בעלת צרכים מיוחדים ובהנגשת מוסדות ציבור. בימים אלו משלימה העירייה את 

ע  ע"י יועץ תוכנית האב לנגישות באמצעות ד"ר אבי רמות. הפעימה הראשונה, ע"פ  אומדן תקציבי ראשוני שבוצ
אש"ח. העירייה תבצע התאמות נגישות למבנים  400 -הנגישות של העירייה ד"ר אבי רמות מסתכמת בכ

. כל המסמכים צורפו להזמנה לישיבה 2021העירוניים, בהתאם לדין ועפ"י אבני דרך תקופתיים עד לשנת 
תנו גם כיום אנשי צוות מקצועי. אם . היתה הזדמנות לשאול שאלות את אנשי הצוות המקצועי. נמצאים אי22.5.17

 אין לאף אחד שאלות, אנחנו נעלה את זה להצבעה. 
 

 אין שאלות.  מר יוסי בן דוד:
 

 אין לאף אחד שאלות?  עו"ד יעלה מקליס:
 

 פעמים דנו על זה. 3 מר יוסי בן דוד:
 

י צרכים מיוחדים, או שמא בסדר, אני רוצה לוודא שאתם לא רוצים לאשר נגישות לאנשים בעל עו"ד יעלה מקליס:
 תפתיעו אותנו. 

 
 תעלי להצבעה, ואז תדעי.  מר יוסי בן דוד:

 
 לפי דברי ההסבר המפורטים?  2017מי בעד פתיחת תב"ר נגישות  עו"ד יעלה מקליס:

 
 : הצבעה

 

 וסי בן דוד, יעלה מקליס, אלי גרינמן, עוזי מאיר, ערן קקון, בני רזניק, שמואל רוטמן, ורדי בושרי, י  12 -בעד 
 ., אמנון סעדנתן בז'ה, גד מילר, הדר מימון                

 

 
  .התקבלה ההצעה. אני מודה לכם על האישור .תודה רבה. פה אחד: יעלה מקליס

 
 .2017תב"ר נגישות  -מועצת העיר מאשרת פה אחד  החלטה:

 ₪ 400,000סך התב"ר: 
 מקור מימון: קרנות הרשות.  
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 דיון חוזר לפי דרישת ראש העיר.  -בגני ילדים ובבתי ספר  2017"ר שיפוצי קיץ תב - 2סעיף מס' 

 מש"ח 2: ר"סך התב
 : קרנות הרשותמימוןמקורות 

 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
לאחר שנדחה בגני ילדים ובבתי הספר. שוב דיון בתב"ר  2017תב"ר שיפוצי קיץ  - 2סעיף  עו"ד יעלה מקליס:

, הוכנה ע"י אגף ההנדסה בליווי אגף 2017. כתוכנית לביצוע שיפוצי הקיץ ₪מיליון  2בישיבה הקודמת בסך 
החינוך. העבודות כוללות  הוספת מזגנים חדשים, החלפה וחידוש אינסטלציה,  שיפוץ תאי שירותים, החלפת 

ילדים. שיפוצי הקיץ כוללים השנה עבודות והוספת גופי תאורה, עבודות נגרות לרבות שיפוץ מטבחים בגני 
במועדוניות הרווחה )דולב ,הדר וארז( וכן התאמת כיתות לשימוש השירות הפסיכולוגי וגם התאמה של  הגן 
לפעילות של בני עקיבא. כל המסמכים צורפו לישיבה הקודמת, פורטו. גם היום בישיבה שהוזמנתם אליה על ידי 

 שאלות, אני מעלה להצבעה. מנכ"לית העירייה. אז אם אין 
 

 יש.  מר יוסי בן דוד:
 

 אני רוצה לומר.  עו"ד הדר מימון:
 

 בבקשה.  עו"ד יעלה מקליס:
 

הזמנתם אותנו היום לישיבת הכנה... שהיתה ישיבת הכנה. בישיבת ההכנה הזאת קיבלתי לידיי  עו"ד הדר מימון:
ר. כל הניסיון הרב לשבת ובאמת לפרק את העסק עמודים מפורטים של הדרישות של מנהלות בתי הספ 22כמעט 

הזה, לנסות לתעדף אותו, עלו בתוהו מבחינת קוצר הזמנים. מה שכן היה ניתן לראות, לקחנו כמקרה בוחן את 
הדרישות של מנהלת בית הספר רמז, וראינו שם חוסרים די משמעותיים, אם זה היעדרו של אותו מתקן חצר 

 תקשורת מחשבים, צביעה של כיתות הלימוד וכהנה וכהנה סכומים לא מבוטלים. שהובטח ושיפוץ כל הנושא של 
וכל הדברים האלה. אני כן אבל רוצה לומר שנראה שהתקציב  15%אני לא רוצה להיכנס לנושא של הבטיחות של 

הזה  הוא תקציב שהוא מתוקצב בחוסר. זה מקרה הבוחן לבית הספר רמז. אני מניח שהסיפור ₪מיליון  2הזה של 
, והחלטתם ₪מיליון  4יחזור בשאר בתי הספר, ברוב הגינותם של אנשי העירייה, הם מסרו לי שהדרישות היו 

 ₪מיליון  3. על פניו נראה לנו ככה בלי יותר מידיי להיכנס לדברים, שצריך פה לאשר ₪מיליון  2לתעדף רק 
, ולתעדף את הדבר הזה ₪מיליון  3כרגע  לפחות. והיינו רוצים לקבל את ההסכמה של כלל חברי המועצה ולאשר

לראות איך אפשר כן לתעדף את הדברים האלה ביחד בשבוע הקרוב, וכן לצאת  בהידברות, בשיח משותף,
האלה בהסכמה, אני חושב  ₪מיליון  1. אם תהיה הסכמה שלכם להוסיף את העוד 21.6-להתחיל עבודה ב

 יך לחשוב. אז צר שאפשר לברך על כך ברוח חיובית. ואם לא,
 

 טוב.  עו"ד יעלה מקליס:
 

שבועות חסר כסף, ולא יודעים, ואחרי דיון של  4-3אני חייב להגיד שאני מתפעם שבמשך  מר שמואל רוטמן:
שעה שאני השתתפתי בו, שעה וחצי, מעניין למה דווקא בית ספר רמז מי ששאל, מעניין למה דווקא בית ספר רמז. 

. הרי כל שקל חשוב. ואיך כשאין לנו כסף 2.75, אולי זה 3אלא  2חלט שזה לא דקות, הו 25פתאום בהבלחה של 
. אני הייתי 3בהיטלי השבחה בקרנות לנושאים האלה כי אנחנו על הקשקש. אנחנו פתאום יכולים להגיד בהינף יד 

 . 4מוכן שיהיו 
 

 רוצים שנצביע נגד?  מר נתן בז'ה:
 

 סליחה?  מר שמואל רוטמן:
 

 רגע, לא להפריע.  יס:עו"ד יעלה מקל
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לא, לא, ההצבעה היא הצבעה שמעלה ראש העיר, אני לא מתייחס כרגע, בסדר? אל תגיד לי  מר שמואל רוטמן:

. נדמה לי אם אני לא טועה, שעליה אפשר ₪מיליון  2נגד, כי ההצעה כרגע שישנה על השולחן היא הצעה של 
יפה, זה יופי לפרוטוקול ולתקשורת, כי איך אומרים, כבר היתה להצביע בעד או נגד. אז לכן אני פשוט אומר, זה 

מאוד רצינית מטעם הציבור על איך משחקים עם שיפוצי הקיץ. אז הבנתי, זה תרגיל נחמד, אבל -ביקורת מאוד
 הוא לא רציני. 

 
 צר לי שאתה שוב פעם עם הפוליטיקה, במקום לדבר עניינית.  מר אמנון סעד:

 
 רים, אנחנו לא ניכנס עכשיו לדיון כזה. חב עו"ד יעלה מקליס:

 
 לא, לא. זה לא דיון כזה. כל אחד מותר לו להגיב.  מר אמנון סעד:

 
 עמודים האלה... רק היום.  22-ה עו"ד הדר מימון:

 
 הוא גם השמיץ אותנו.  מר נתן בז'ה:

 
 אבל רגע, בז'ה, חכה.  עו"ד יעלה מקליס:

 
 כם. זה מדהים, באים לקראת מר אמנון סעד:

 
 דקות הפסקה. כולם יירגעו, תמשיכו ליהנות מהאוכל.  5שנייה. אני עושה  עו"ד יעלה מקליס:

 
 רגע, מה יש להירגע? עוד לא התחילה הישיבה.  מר ורדי בושרי:

 
 הפסקה ***יציאה ל - 19:42 ***

 

 *** מהפסקהחזרה  - 19:47*** 
 

ו התייעצנו עם הגזבר. גל, מה המצב בקרן ההשבחה של חוזרים לישיבה. בעקבות הצעה, אנחנ עו"ד יעלה מקליס:
 הרשות? 

 
טוב, תראו, חולקה פה בישיבה האחרונה, וזה אותו נייר אני מחזיק עכשיו, גם חולק לפי בקשה של  מר גל לניאדו:

יה. אמנון, נייר שבו פירוט מדויק וברור, נכון לתחילת יוני, נכון לעכשיו, של כספי כל קרנות הפיתוח של העירי
המקור של שיפוצי קיץ הוא היטל ההשבחה, שכעיקרון גם לפי הנייר הזה אנחנו רואים שהוא נמצא במצב הכי 

 1.2רגיש מבחינת הכספים של הפיתוח. אין כסף עוד בהשבחה. אנחנו מתחנו מלפני ומלפנים. זה התחיל עם 
מתחנו כמה כסף שניתן יותר למשוך . זה אחרי ש₪מיליון  2מיליון, המשיך ללא יודע כמה, בסוף זה נעמד על 

מהשבחה לטובת שיפוצי קיץ. וזאת מתוך אחריות לפרויקטים קיימים, לפרויקט מתקיים בניית בית ספר חדש 
שמתקיים בימים אלו, שאנחנו היינו חייבים ואנחנו צריכים לשריין סכום כסף לבניית אותו בית ספר, והסכום הזה 

ן, לקחת מהשריון הזה לטובת שיפוצי קיץ, לפי דעתי יש כאן חוסר אחריות משוריין פה בנייר שחולק לכם. ולכ
בית ספר בבנייה, וחייבים לשריין את הסכום, כדי להשלים את בנייתו,  תקציבית. מכיוון שבית הספר הוא כבר

ע כמו שכרג ₪מיליון  2-שלא יישאר פה חס וחלילה פיל לבן. ולכן, יש בעיה בנושא הזה של היטל השבחה, וה
מתחנו, נכון להיום, לא יודע מה יהיה בעתיד, נכון להיום, זה ה שהצלחנו למתוח את המקסימום לטובת שיפוצי 

 הקיץ. 
 

 אני רוצה לענות.  מר אמנון סעד:
 

 כן.  עו"ד יעלה מקליס:
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  -בישיבה שהדר היה עם המנכ"לית וגם היה אדון רוטמן שאמר בדיוק ההיפך מר אמנון סעד:

 
 לא אדון, אני לא אדון.  מן:מר שמואל רוט

 
 ₪מיליון  2ר רוטמן. לא משנה. מה, אני מכיר אותך? כשאמרתי לכם שאתם בעצם מבקשים פה מ מר אמנון סעד:

 ₪מיליון  3.8-וזה בחוסר, גם את וגם האדון הזה שמקודם התפרץ ואמר 'מה פתאום, הרי אין כסף', אמרתם שה
 מסוים של כסף. שירה, תני לי להמשיך, אל תעשי עיניים. שמשוריינים, אפשר לנגוס בהם כרגע סכום 

 
 אני אמרתי שאפשר לנגוס בהם?  גב' שירה דקל כץ:

 
 כן, כן, כן. מר אמנון סעד:

 
 זה לא נכון.  גב' שירה דקל כץ:

 
 אני אזכיר לך, אני אזכיר לך.  מר אמנון סעד:

 
 לא אושרו עדיין על ידינו.  עו"ד הדר מימון:

 
 לא, זה שאמרנו שהם משוריינים.  כץ: גב' שירה דקל

 
אני לא הפרעתי, אני הצבעתי. גם כשפה מנסים להתנהג בנימוס, אתם לא נותנים לדבר. שימי, אני  מר אמנון סעד:

 3.8-לא הולכים להשתמש בהם היום, ואפשר לא לקבוע שה 3.8-מבקש שתקשיב לי או שאל תפריע. אמרתם שה
ואפשר, הרי משתמשים בזה רק בהם עכשיו, במילים שלך ושל רוטמן, מש שמשוריינים, כי לא הולכים להשת

. זה מה 3.8-חודשים. עד אז היטלי ההשבחה, הקרנות יתמלאו, ואפשר יהיה להחזיר את החוסר של ה 8-9בעוד 
 , ממה שאתם ביקשתם לעומת מה שיש בקופה. ₪ 400,000שאתם עניתם לי לגבי העניין הזה שחסרים 

י הדברים, כשאתם מציעים הצעה, ואתם אומרים 'אנחנו נמלא את קרנות היטלי ההשבחה תוך כדי אז אם הם כך פנ
תנועה, עד דצמבר יש זמן, אז זה בסדר. כשאנחנו אומרים, אחרי שהדר בדק ואמר, והוא אמר את זה בצורה 

סר המון כסף לבתי ברורה, המקרה של רמז הוא מקרה בוחן, הוא לא אמר ברמז תשימו את כל הכסף. אני רואה שח
הספר, ואם זאת הגישה שלכם, אני אומר עוד פעם שלכם, מפני שעוד פעם אני חוזר על זה. אני ביקשתי מגל את 

 . מי שעשה את התקדים זה אתם. ₪מיליון  2בקופה, וביקשתם  ₪מיליון  1.6הנתונים, יש 
צאים בחוסר כזה גדול, בתי הספר, לכן, על אותו מסלול אנחנו אמרנו, חבר'ה, אם זה כבר ככה, ואנחנו נמ

. עכשיו ההצעה שלנו היא לא טובה, ₪מיליון  3, אז בואו נעשה באמצע ₪מיליון  4המנהלים והמנהלות ביקשו 
והבאתם את גל שיסביר לנו. אבל באותה נשימה, אתם מביאים לנו תקציב שהוא בחסר. אז וואנס אתם צריכים 

 להחליט על דרך. 
 

 ני רק רוצה רגע. א גב' שירה דקל כץ:
 

 אני גם מבקש.  מר שמואל רוטמן:
 

מזל שהיינו קבוצה של אנשים בחדר, ואני אדייק רק אם זה לא היה ברור, אז אני מתנצלת,  גב' שירה דקל כץ:
 לוקחת את האחריות על ההסבר. 

 
 לא, לא צריך להתנצל. מר אמנון סעד:

 
, זה ₪מיליון  2-י? אמרנו שהבקשות שהוגשו היו יותר מאני רוצה להגיד מה שנאמר, אוקי גב' שירה דקל כץ:

 נכון. 
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 . 4 עו"ד הדר מימון:

 
 . 3.9 מר שמואל רוטמן:

 
 לא חשוב, לא זה העניין, אתם סוטים מהעניין. אנחנו מדברים על זה שחסר כסף. מר אמנון סעד:

 
לגבי הקרנות וקיבלת הסבר. שאלת  אמרתי שחתכנו בבשר והיינו צריכים להוריד... אתה שאלת גב' שירה דקל כץ:

 'אין כסף?', אז גל אמר לך 'זה משוריין'. 
 

 לא, גל בא אחר כך. לפני שגל בא.  מר אמנון סעד:
 

לפני שגל בא, לא דיברנו על הקרנות, אבל זו לא הנקודה. אני אומרת, אני לוקחת אחריות אם  גב' שירה דקל כץ:
  -אני אגיד לך למהלא הבנת נכון. אני מעולם לא אמרתי. כי 

 
 אני תמיד לוקח אחריות על טעויות... גם על הטעויות של... אני הבנתי מצוין.  מר אמנון סעד:

 
, אוקיי? זה לא עוד הרבה זמן. אנחנו לא יכולים 2018יהודה הלוי צריך להיות מוכן באוקטובר  גב' שירה דקל כץ:

 להרשות לעצמנו להישאר בלי כסף לבנייה...
 

 . שנה וחצי, זה מה שאתם אמרתם סעד: מר אמנון
 

אמנון, למה אתה מפריע? למה אתה לא נותן לה לסיים את דבריה? אתם חייבים להתאפק  עו"ד יעלה מקליס:
 ולתת לה לסיים את דבריה. אתם תרצו להגיב אחר כך? אין בעיה. 

 
 ... חודש, חודש רצו... שאני לא אדבר.  מר נתן בז'ה:

 
תן, תקבל את זכות הדיבור כמו שקיבלת את זכות הדיבור בכל הדיונים הקודמים. אני נ עו"ד יעלה מקליס:

מבקשת, כדי שלא נצטרך לעצור עוד פעם את הישיבה כמו שעשיתי בישיבה הקודמת לתת לאנשים לסיים את 
 דברם, ואז לקבל את זכות הדיבור. מי שירצה לדבר, יקבל את הזכות, אבל לא ייקח אותה בכוח. תודה.

 
 אפשר? מר שמואל רוטמן:

 
משפט אחרון רק להגיד, אמנון על מה שאמרת, יש מגוון של משימות שצריך לבצע. זה  גב' שירה דקל כץ:

סיכונים. והיום להוציא כסף שנראה שהוא כביכול פנוי ומחר הוא לא יהיה, לא להשלים בית ספר, זה נראה לי 
י עכשיו מדברת על גל, אני מדברת על מערך השיקולים. סיכון מאוד כבד. אז זה ברמה המקצועית, בסדר? אנ

 מעבר לזה, ברמת העובדות, מה שאמרת זה נכון, זה כסף שמשוריין לטובת יהודה הלוי. 
 

אבל שירה, זה מה שאת עושה. את ממילא עושה את מה שאת אומרת שאת לא רוצה לעשות. יש  מר אמנון סעד:
 . את עושה את זה. ₪מיליון  2, ואת מתקצבת ₪מיליון  1.6לך 

 
 לה מותר, לך אסור.  עו"ד הדר מימון:

 
 יש חוסר בקרנות הרשות.  מר אמנון סעד:

 
 ... שנה וחצי לא ייכנס כסף...? עו"ד הדר מימון:
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 אם אפשר לעשות את זה, עושים. אם אי אפשר, אז לא עושים. צריך לקבל החלטה.  מר אמנון סעד:

 
 )מדברים ביחד(  

 
 שמוליק. סליחה, נתן ביקש קודם.  מקליס:עו"ד יעלה 

 
 שמוליק כבר דיבר פעם אחת.  מר ורדי בושרי:

 
 נתתי לנתן, לא צריך.  עו"ד יעלה מקליס:

 
 תתני אפשרות לשאר חברי המועצה לבוא לידי ביטוי.  מר ורדי בושרי:

 
 ורדי, כבר נתתי.  עו"ד יעלה מקליס:

 
 היום ממהרים, שתדעי. בצורה מאוזנת. כי אנחנו  מר ורדי בושרי:

 
 אז תן לנתן לדבר אם אתה ממהר.   מר בן ציון רזניק:

 
 אז תהיה בשקט.  עו"ד יעלה מקליס:

 
 אני היום ממהר, אז תני להם לדבר בבקשה. תודה רבה, אני מודה לך, נתן, בבקשה.  מר ורדי בושרי:

 
 אתה מבזבז את הזמן.  עו"ד יעלה מקליס:

 
 ט אותי, זה בסדר גמור. אני מבקש את זכות התגובה. ... ציט מר שמואל רוטמן:

 
 שמוליק, אחרי נתן.  עו"ד יעלה מקליס:

 
 אחרי נתן לא רוטמן, אחרים. רוטמן בסבב הבא.  מר ורדי בושרי:

 
 ורדי, תן לנתן לדבר.  מר בן ציון רזניק:

 
 הוא לוחש לסוסים, אבל הוא יהיה בסבב הבא.  מר ורדי בושרי:

 
 ורדי, אתה ממהר, ואתה תגרום לי לעצור עוד פעם את הישיבה, לצאת להפסקה. כן, נתן.  ס:עו"ד יעלה מקלי

 
כל פעם שאנחנו באים.. אני נתקף פה במין אנטי... מה מעניין עוד? עוד פעם אתם משחקים על  מר נתן בז'ה:

 ₪מיליון  1-ל הגב של ההמצפון שלנו. במקום שנמצא פתרון, בית ספר יהודה הלוי לא ייבנה, על הגב שלנו, או ע
תקשיבו, ממש לא. זה א'. ב', זה שדובר  האלה שאנחנו רוצים לתת. תפסיקו להלך עלינו אימים, זה לא מזיז לנו.

שהפייסבוק, בגלל לחץ של הפייסבוק אנחנו פוחדים ויורדים. חבר'ה, יכולנו... עוד פעם להפיל את זה. אבל אנחנו 
ת החומר. רק היום קיבל את החומר שביקשנו אותו כבר כל כך הרבה זמן. מהתחלה, כל מה שביקשנו, זה לקבל א

לזה התכוונו, לא למצגת הצבעונית הזו. לזה. ואת זה קיבלנו רק היום. אם את זה היינו מקבלים לפני חודש, 
 תאמיני לי, היו כבר אולי עובדים שם. 

 
 כן. טוב. בזמן שלומדים.  עו"ד יעלה מקליס:

 
 לא, אי אפשר להתחיל לעבוד.  מר יוסי בן דוד:
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יכלו אמרתי. אחרי החופש. אז היה קבלן זוכה, היה הכל. תתפסו אותי במילה בכיף, אבל לא יעזור  מר נתן בז'ה:

תראו, אם אין כסף, ואני עברתי קצת על  -לכם. קבלן זוכה בשבילי זה התחיל עבודה. תאריך זה ביצוע. הלאה. ב' 
יות, יכול להיות שצריכים לשנות אותם אם אין כסף להוסיף. לא חייבים לקחת את החומר שנתתם. אז סדרי העדיפו

וללכת כקדוש, וזה גם מה שדיברנו, לפי מה שאתם חושבים. כי אנחנו גם דיברנו וגם קיבלנו  ₪מיליון  1.9-ה
הכל אנטי,  חומר. יש בתי ספר שזקוקים ליותר, ויש כאלה שזקוקים לפחות. זה הצוות שביקשנו שיהיה. אבל אתם

מיליון. זה לא מזיז. אני את מה שרוצה להצביע היום,  4מיליון,  5הכל אנטי. נכנס לי עכשיו לפה מישהו ומחייך, 
אני אצביע. אולי אני אתעצבן טיפה, אני אתעצבן פחות. אבל זה באמת לא משפיע. לא משפיע עליי לא ועדי 

 ככה שזה היה כאילו ... ההורים ומה שהם כותבים נגדנו היום. אני מקבל את זה
 

לא נגדנו, גם אם כן. עליי הדברים האלה לא משפיעים. אני זקן בפוליטיקה, הדברים האלה חולפים לי. אני אומר... 
בהצבעה שלי לטובה, ניתקו איתי מערכת יחסים כל הקרובים שלי. למה אני מצביע עם  90%כשאני הצבעתי 

 ה, ואני אעשה את זה הלאה. העירייה. לא הזיז לי. המשכתי לעשות את ז
אבל כשאתם מאלצים אותנו בחוסר חומר שאנחנו מבקשים, ועכשיו ממציאים לי את המצפון של יהודה הלוי, 
שאני גדלתי שם, הבנות שלי גדלו, הנכבדים שלי שם, בגללי כאילו עכשיו לא ייגמר בית הספר? חפשו סיבות 

העולם. אנחנו רוצים לשפץ בדיוק כמוכם, לא פחות מכם. זה עכשיו למצוא, לא סוף  ₪אחרות, חברים. מיליון 
הכל, ואף אחד לא יכול. הוא יכול... ריבית, תודה לאל. אני יודע להחליט בדיוק בסוף מה לעשות. אני לא אעשה 

 שטויות. 
 

 כן. ורדי. עו"ד יעלה מקליס:
 

  -מה שרוטמן אומר מר ורדי בושרי:
 

 ם... הם יכולים להגיד מה שהם רוצי קהל:
 

 אני מבקש מוועד ההורים, לא להפריע למהלך הישיבה.  מר ורדי בושרי:
 

 הנהגת ההורים.  קהל:
 

טסאפ בזמן ישיבת מועצת עיר. אחרי אאדון גל, אני מבקש ממך לא להידבק במחלה ולשחק בוו מר ורדי בושרי:
 זה אנחנו מצלמים אותך, שמים אותך בפייסבוק, ואתה חוטף איזה זבנג. 

 
 ורדי, אמרת שאתה ממהר.  יעלה מקליס: עו"ד

 
 , החתונה נדחתה.SMSלא, לא, אני לא ממהר, לא. אני עכשיו רגוע, קיבלתי  מר ורדי בושרי:

. נכון? ₪מיליון  2.5 ,אם אינני טועה ,בזמנו אנחנו שריינו לבניית גני צוקרמן -)פונה לגזבר העירייה(  -שאלה 
 ביטלה את זה. תאמר לי בבקשה, מה עלה בגורלו של התב"ר הזה. ומועצת העיר בזמנו לפני כחודש וחצי 

 
 זה בפנים.  מר גל לניאדו:

 
 זה הכף.  מר שמואל רוטמן:

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

 
 אל תגיד לי 'שתוק'.  מר שמואל רוטמן:

 
 אל תענה. אתה לא דובר פה. יש דובר. אל תענה לי.  מר ורדי בושרי:

 
 הצגות.... העובדות... מואל רוטמן:מר ש
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 אתה לא תהיה פה דובר. סתום את הפה. מה עלה בגורלו?  מר ורדי בושרי:

 
 תהיה עוד פעם הפסקה.  מר ערן קקון:

 
 מה אתה אומר? מר ורדי בושרי:

 
 למה לא?  מר שמואל רוטמן:

 
 גברתי היו"ר, אני מבקש להשתיק את הדובר שלך.  מר ורדי בושרי:

 
 ורדי, למה לא תדבר לעניין?  ציון רזניק:מר בן 

 
 תחזור בך מהמילה 'חצוף'. מר עוזי מאיר:

 
 אמרתי 'חצוף'?  מר ורדי בושרי:

 
 תחזור בך, כן.  מר עוזי מאיר:

 
 . מה עלה בגורלו של תב"ר צוקרמן?סליחה, אני חוזר בי. אתה לא חצוף, אתה חוצפן מר ורדי בושרי:

 
 ות הרשות. הוחזר לקרנ מר יוסי בן דוד:

 
 הוחזר לקרנות הרשות?  מר ורדי בושרי:

 
 כן.  מר יוסי בן דוד:

 
 אתה רואה את זה בפנים.  מר גל לניאדו:

 
 אז למה אנחנו לא בפלוס?  מר ורדי בושרי:

 
 לא הבנו.  מר אמנון סעד:

 
 זה מה שהיה.  מר שמואל רוטמן:

 
 יכוז. אל תענה לי. תעשה לי טובה. אני יוצא מר מר ורדי בושרי:

 
 אני יודע למה לא... אולי סוף סוף יבינו...  מר שמואל רוטמן:

 
 הגזבר יענה.  מר יוסי בן דוד:

 
יש פה גזבר, אל תענה, אתה מרגיז אותי. את רואה מה קורה? מנסים לקיים פה דיון ענייני, הוא  מר ורדי בושרי:

 יה פה תקרית. מפריע. תאמין לי, אה, טוב, לא נדבר על מונוסון, עזוב, שלא תה
 

מה שאושר פה ובוטל פה ומעולם לא נשל למשרד הפנים לאישור, לא  כמו שרואים בגיליון הזה, מר גל לניאדו:
 קיים. אז לכן, אי אפשר לדבר על משהו שלא קיים, זה כבר בפנים היתרה. 

 
  -מיליון 2.5-תרגום בגוף הסרט... את ה מר אמנון סעד:
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 , אז המצב הזה היה יותר קשה. ₪מיליון  2.5-את ה אם היה צריך מר גל לניאדו:
 

 כבר נבלעו.   מר אמנון סעד:
 

 לא.  מר אמנון סעד:
 

 מה לא?  מר ורדי בושרי:
 

 אין כסף, אתה לא מבין? מר אמנון סעד:
 

 כרגע, נכון ל... מר גל לניאדו:
 

 ... הוא לא מבין.  מר שמואל רוטמן:
 

 וד פה, ורדי. התאדה, זה עיריית יה מר אמנון סעד:
 

 לא התאדה, זה עכשיו.  מר גל לניאדו:
 

 בקרנות הרשות.  ₪מיליון  2.5אם גני צוקרמן היו משוריינים, אז היה לך פחות  מר יוסי בן דוד:
 

 נכון.  מר שמואל רוטמן:
 

 נכון.  מר גל לניאדו:
 

 זאת התשובה.  מר יוסי בן דוד:
 

 סיתי להסביר לך. עכשיו זה בסדר? זה מה שני מר שמואל רוטמן:
 

 לאחר שבוטל התב"ר וחזר לקרנות הרשות, אנחנו במצב הזה?   מר ורדי בושרי:
 

 נכון.  מר גל לניאדו:
 

 נכון...  מר שמואל רוטמן:
 

 שמוליק, די. והכל לגבי היטל השבחה.  עו"ד יעלה מקליס:
 

 )מדברים ביחד( 
 

 איך היינו בונים את הגנים בלי תקציב?  מר ורדי בושרי:
 

 ורדי, עוד משהו? אנחנו גם רוצים לדבר.  מר בן ציון רזניק:
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חברים, בואו נסגור את הנקודה הזאת לפני שאנחנו ממשיכים. אני רוצה להסביר, היתרה  עו"ד יעלה מקליס:

לשיפוצי קיץ. ישבנו בהנהלת העיר, ראינו את  ₪מיליון  2-בקרנות הרשות מאפשרת השלמה של יהודה הלוי, ו
לפי המלצת הצוות המקצועי לגבי סדרי עדיפויות  ₪מיליון  2-כים, והבנו שחייבים לגלות אחריות ולתת את ההצר

ולהשאיר את היתרה ליהודה הלוי כדי שנוכל להשלים אותו במכה אחת ובשטף, ולסיים אותו ולהביא בשורה 
עם משרד החינוך, שוקלים לילדים. וכמו שאתם יודעים, גם נאמר בישיבה הקודמת, אנחנו  2018בספטמבר 

כיתות. ואז הם יקבלו בית ספר חדש, על כל  24להעביר את בית ספר רמז למבנה של יהודה הלוי החדש, של 
המשתמע מכך. לכן, יש פה חלוקה אחראית אחר מחשבה, אחר מחשבה, אחרי התייעצות עם הצוות המקצועי. 

 האפשרויות של העירייה הזאת.  אנחנו כולנו רוצים להשקיע יותר, אבל צריך להבין שאלו
 

 את מצפה ש... וילכו ברגל עד  ליהודה הלוי? מר נתן בז'ה:
 

אני כרגע לא מצפה. אנחנו ננהל דיון מאוד משמעותי גם עם משרד החינוך לגבי העניין הזה.  עו"ד יעלה מקליס:
הנו מבית ספר מבריק חדש, אני כרגע לא מצפה לכלום. אני מייחלת לילדי רמז בית ספר חדש מהניילונים, שיי

שנה, והם ייהנו באמת  70מצוחצח, עם כל המשמעויות של בית ספר חדש, אחרי שהם באמת בבית ספר שהוא בן 
מהפסיליטיס, מכל מה שקשור במרחבי למידה, ואיך שבונים היום בתי ספר חדשים. כן. זה מה שאני מייחלת. 

בל החלטה מסודרת ואז גם נוכל להביא את הבשורה. ורדי, ולאחר דיון מעמיק עם כל אנשי המקצוע, אנחנו נק
 קטעתי את דבריך באמצע. אם אתה רוצה להשלים, אתה מוזמן. אם לא, אני אתן את זכות הדיבור למישהו אחר. 

 
 כן, גם אני רוצה להגיד מילה. עו"ד הדר מימון:

 
שהיית מספיק הוגן בשביל לעצור ולתת  אתה כבר דיברת. ואם תרצה להשלים בסוף, אני אזכור עו"ד יעלה מקליס:

 למישהו אחר את זכות הדיבור. 
 

 אני אעשה הפסקה, ואני אתן לך תשובה. מר ורדי בושרי:
 

 בסדר. רוטמן.  עו"ד יעלה מקליס:
 

 אני מבקש להתייחס כי אני שוכח... דברים שאמנון אמר. ... אמנון, והוא לא אדון...  מר שמואל רוטמן:
 

 )מדברים ביחד( 
 

אני רוצה, כדי שלא נישאר באי הבנה, תיכף שירה תתייחס לדבריי. אני רוצה קודם כל לפתוח  מר שמואל רוטמן:
במשפט המפתח שאמר פה גל, ואחר כך אני אתייחס גם לאיך אנחנו מתייחסים למה שאומרים עובדים ציבור... גל 

שיו מה התשובה לגבי מה שאמנון אמר לגבי זה חוסר אחריות בניהול תקציבי. עכ ₪מיליון  2 -אמר לתת מעבר ל
החוסר? אם אתם זוכרים, בדיון הקודם, אמנון בא והראה מסמך שאני לא הכרתי, ואמר 'חבר'ה, יש לנו כבר היום 

מיליון  3.8, ולכן אנחנו לא יכולים לממן. שאלנו את גל, גל אמר שהוא שריין לא בתב"רים, ₪ 374,000גירעון של 
מבחינת תב"רים או יתרה בהיטלי השבחה יש עדיין. ואז  ת של בית ספר יהודה הלוי. ולכן,מהתכנית התקציבי ₪

 מיליון, זה ההבדל הקטן.  1. כשאתה בוחן האם אמרנו שחסר, אולי נוסיף ₪מיליון  3.4אמרנו 
 10% –יש מה שנקרא 'אחריות בניהול תזרים'. יושב פה החשב, שאין ספק שאדם מאוד אחראי, מאוד... ואומר 

חודשים שבהם  9אני יכול כרגע מה שנקרא להוריד מתוך הערכה מאוד ריאלית, מבוססת, בסדר גודל של אותם 
, זה בדיוק ההבדל. אני 40%לבין  10%אתה צריך את הכסף, או אפילו שה, אנחנו נוציא קצת יותר. ההבדל בין 
 אולי נקבל, אולי לא נגבל. זה דבר אחד. חושב שזה חוסר אחריות. אף אחד לא מרשה לעצמו לקחת, לסכן, ולהגיד 

דבר שני, כולנו ראינו, ואני מתייחס למה שאמר ורדי, הוא לקח וגירד את התחתית, וזו לא בושה, זה המצב. לא 
משנה לאן הגענו, המצב הוא שאין בהיטלי השבחה שקל אחד פנוי. אין מגני צוקרמן, אין מכלום. ולכן, מה יקרה? 

  -ד שנצטרך. ואני רוצה להגיד פה שאפו למנכ"ליתהרי זה לא הדבר היחי
 

 לא, תעשה שאפו להדר, שביטל את צוקרמן.  מר אמנון סעד:
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 מאה אחוז. דרך אגב, הוא לא ביטל את צוקרמן, אבל לא חשוב, נעזוב.  מר שמואל רוטמן:

 
 ביטל, ביטל.  מר אמנון סעד:

 
 בסדר, לא חשוב.  מר שמואל רוטמן:

 
 טל, למזלנו.בי מר אמנון סעד:

 
 עזוב, זה לא משנה. אמנון, שאפו ל...  מר שמואל רוטמן:

 
 ... כשנראה את הפרוטוקול נראה...  עו"ד הדר מימון:

 
 כל הכבוד להדר. מר אמנון סעד:

 
 אמנון, אני למדתי קצת לכבד ולא להפריע לך בדבריך, אז תן לי בבקשה, בסדר?  מר שמואל רוטמן:

 
 נותן קרדיטים למי שלא מגיע. לא, אתה  מר אמנון סעד:

 
בסדר, מאה אחוז לפחות שהוא לקח את הכסף וניהל אותו בצורה יסודית. ומה שנעשה שם, לא  מר שמואל רוטמן:

 נעשה מתוך ה... אלא מתוך פופוליסט יקה אחרת, אם כבר... לא משנה, אבל נעזוב. 
 

 לפעמים מה שלא בא לשמה, בא לשמה.  מר אמנון סעד:
 

 חבל על הזמן, הוא הורס לך.  ז'ה:מר נתן ב
 

 צדיק גדול. צדיק, נכון.  מר שמואל רוטמן:
 

 בטח שהוא צדיק.  מר אמנון סעד:
 

יפה. מה שאני אומר, לכן אני מסכים לגמרי עם מה שאומר החשב. אני רוצה להגיד שאפו  מר שמואל רוטמן:
 למנכ"לית. היא ישבה וחתכה בבשר החי. אמנון, אפשר? 

 
 סליחה.  סעד: מר אמנון

 
. אני לא ₪מיליון  2.2מיליון, אמרנו לה  2אני גם אשתדל לתקן את דרכיי, בסדר? אני זוכר  מר שמואל רוטמן:

. היא אמרה 'רבותיי, זה לא אחראי, אני לא יכולה'. אני אומר שאנחנו צריכים ₪ 200,000זוכר על מה זה היה, 
שבועות. דרך אגב, גם באותו לילה ראשון של הישיבה  4. היו לנו לכבד את זה, כולנו רוצים יותר, כולנו הסתכלנו

הראשונה, כל החומר היה מוכן, ואפשר את אותה שעה וחצי שחבר מועצת העיר הדר מימון הקדיש להיום לרמז, 
שעות לכל התקציבים, כל הפירוט, עם הרשימות של מנהלי בתי הספר שיפוצי הקיץ ולא היינו  4אפשר להקדיש 

  -אחרון, אני מוחה על זה שחבר מועצת עיר שאיננו פה כרגע שם. דבר
 

 תפסיק לחפש ריב, נו באמת. רוטמן, תפסיק.  מר אמנון סעד:
 

אני לא רב. תקשיב רגע. אני מוחה שאנחנו מעבירים ביקורת לא הוגנת, ומעמידים את עובדי  מר שמואל רוטמן:
העירייה, את המנכ"לית, ואומרים להם 'מה אתם עובדים עלינו?'. אני שמעתי את זה, 'מה אתם עובדים עלינו?', 

 הופנה אל המנכ"ל. 
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 י שאלה אחרת. בוא נדבר לגופו של עניין. אתה יודע מה, יש ל מר אמנון סעד:

 
 סיימתי את דבריי.  מר שמואל רוטמן:

 
 יש לי שאלה.  מר אמנון סעד:

 
 אמנון, אתה רוצה את זכות הדיבור?  עו"ד יעלה מקליס:

 
 הנה, אני מצביע, אני אומר יש לי שאלה. מה אמרתי?  מר אמנון סעד:

 
 בסדר, שנייה.  עו"ד יעלה מקליס:

 
 אני רק מצביע את אומרת 'אמנון'. אני מצביע. את כל כך מבוהלת, ש מר אמנון סעד:

 
 בסדר, אז תצביע, אבל אל תדבר. חכה שאני אתן לך את זכות הדיבור.  עו"ד יעלה מקליס:

 
 אמרתי 'יש לי שאלה'.  מר אמנון סעד:

 
 מצוין.  עו"ד יעלה מקליס:

 
'ששש', זה לא יפה, זה לא קופת מה את מבוהלת? תגידי 'בבקשה' או שתגידי 'לא'. גם אל תגידי  מר אמנון סעד:

חולים. אני רוצה לשאול שאלה. ורדי, איך אתה עושה הצגות כשאתה מדבר. או שתשב, או שתצא החוצה. יש לי 
שאלה. אני אפנה אליך ואליו. שמעתי מגורמים בעירייה שבעצם פאמפטרק לא יוצא לדרך. יש בעיה עם זה. 

נות לי? בוא הנה, תהיו רגע בשקט. ורדי. יש, אני אקרא לזה ? יש לי שאלה. מישהו יכול לע1.2אישרנו שם 
. אם אני ₪מיליון  1טרק, אנחנו אישרנו נדמה לי רק לא עושים. אם לא עושים את הפאמפשמועה, שאת הפאמפט

לדבר הזה. לדעתי התפנה שם כסף, כי הוא עדיין קשור בתב"ר. בואו  ₪מיליון  1.2טועה, אז תגידו לי שאני טועה, 
מאמץ, אם הוא קיים, בואו נשחרר אותו ונשים אותו לבתי ספר. אם אין פאמפטרק, אז אין, אין בעיה. הכסף  נעשה

 ישנו? בואו נעביר אותו לבתי הספר. תגידו לנו. 
 

אז א'... עוד אין החלטה שזה לא... אבל כמו שאמרתי לגבי ה... שישבנו בישיבת ההכנה, יש  גב' שירה דקל כץ:
ה של דברים שחייבים לעשות. אנחנו נביא אותם לדיון, אתם תראו. אבל זה לא קשור כרגע רשימה מאוד ארוכ

 200,000-300,000, לא הייתי מושכת את זה בעוד ₪מיליון  2-לזה. מה אתה חושב, שאם היה אפשר לשים יותר מ
₪ . 
 

 אנחנו נעזור לכם למצוא את הכסף, שירה.  מר אמנון סעד:
 

 כן.  עו"ד יעלה מקליס:
 

 אני יודע אולי משהו שאת לא יודעת. ברגע שלא מקדמים משהו, אז אין תכנית לעשות אותו.  מר אמנון סעד:
 

 יש תכנית לעשות אותו. למה אתה אומר?  עו"ד יעלה מקליס:
 

 יש תכנית לעשות אותו?  מר אמנון סעד:
 

 בוודאי, יש תכנית. היא מוכנה לביצוע.  עו"ד יעלה מקליס:
 

 ולמה היא לא מבוצעת כבר כמה חודשים? לא מפני שתקעתם את זה?  מר אמנון סעד:
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 עשו תכנית, לא. מכינים את התכנית.  עו"ד יעלה מקליס:

 
מוסדות חינוך יותר חשובים, אז אפשר... את התב"ר הזה, לחכות עם הפרויקט הזה לטובת מבני  מר ערן קקון:

 החינוך. 
 

 הכל זה לילדים.  עו"ד יעלה מקליס:
 

 בטח שהכל לילדים. אבל בתי הספר קודמים להכל. מה דעתך על כך? יש לך דעה? יש לך דעה?  מנון סעד:מר א
 

 אני אגיד את דעתי, תאמין לי. עו"ד יעלה מקליס:
 

 אה, אוקיי, מצוין.  מר אמנון סעד:
 

וזה תקציב שגל בתור , ₪מיליון  2טוב, אני גם רוצה להגיד משהו. תראו, אנחנו באנו היום עם  מר בן ציון רזניק:
הגזבר ומי שאמון על הקופה מאשר אותו. כולם פה, ואני אומר את זה לא בציניות, אלא בכוונה גדולה, כולם פה 

זה  4זה מבורך וגם  4מבורך, גם  3רוצים לתת לבתי ספר כמה שיותר... אני חושב שאין אחד שמתנגד לדבר הזה. 
ה. כרגע אנחנו לא יכולים לאשר את מה שתלוי על העץ. בואו נאשר מבורך, אם אנחנו יכולים להגיע לכספים האל

חודש שאפשר לתת עוד, ניתן עוד. אבל לא נעשה את זה כן או -, גל ימשיך ויעשה עבודה. אם נראה תוך שבועיים2
 האלה ונצא לדרך אם נמצא עוד כסף, אם נחליט לבטל תב"ר...  2-לא. בואו ניתן את ה

 
 ר לא מאמינים לכלום, הגענו למצב... מאחר שכב מר נתן בז'ה:

 
בסדר, אז אני מבקש באופן... נתן, אבל האפשרות השנייה היא שלא ניתן כלום. כי גל אין לו  מר בן ציון רזניק:

 .₪כרגע להביא לך עוד מיליון 
 

 )מדברים ביחד( 
 

שיש. נוכל לתת עוד? נשים... אני  אני מציע לסיום, נתן, שלא נהיה... קודם כל, בוא נ... את מה מר בן ציון רזניק:
 סיימתי. 

 
 נתן, בבקשה.  עו"ד יעלה מקליס:

 
מיליון להצבעה,  3בואו נגיד תיאורטית שאנחנו עושים שבוע הבא ישיבה שלא מן המניין, ומביאים  מר נתן בז'ה:
 ויהיה רוב. מה יקרה אז? תיאורטית.  ₪מיליון  3-ונצביע על ה

 
תיאורטית, אני אגיד עכשיו מעשית. ראש העיר והגזבר יצטרכו לחתום לממונה על  אני אגיד לא מר גל לניאדו:

 המחוז, שיש כסף בקרנות הרשות כנגד התב"ר הזה שהולכים לאישור. 
 

 נכון.  מר נתן בז'ה:
 

 ואז ראש העיר והגזבר, יצטרכו לחשוב ולראות את הנתונים אם יש כסף או אין כסף.  מר גל לניאדו:
 

 אוקיי. תחתמו שלא...  מר נתן בז'ה:
 

 אני אחתום את האמת. לא אחתום משהו לא אמת. אני אחתום אם יש או אין.  מר גל לניאדו:
 

 ... 2אז אנחנו נבדוק שגם  מר נתן בז'ה:
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 אין.  2אבל גם  מר ערן קקון:
 

 יש.  2 עו"ד יעלה מקליס:
 

 אין.  2 מר ערן קקון:
 

 , בואו... 2אבל הוא חותם על   מר בן ציון רזניק:
 

 הוא חותם על מה שנוח לו?  מר ערן קקון:
 

 לא, הוא חותם על מה שהוא מאמין בו.  מר בן ציון רזניק:
 

 לא, אם אין, אז לא חותמים.  מר ערן קקון:
 

 אם הוא חותם, אז כנראה שיש.  מר בן ציון רזניק:
 

 בואו נבטל את התב"ר.  מר ערן קקון:
 

שאמרתי, כולנו רצינו לתת יותר בשיפוצי קיץ. אבל כרגע היתרה בהיטל השבחה חברים, כמו  עו"ד יעלה מקליס:
בשיפוצי קיץ. לגבי הדברים האחרים, זה כרגע   ₪מיליון  2 -השלמת יהודה הלוי, שנית  -דברים. אחד  2מאפשרת 

באה לא בתוך הפול הזה של היטל ההשבחה. לפיכך, זאת ההחלטה שהתקבלה בהנהלת העיר, וזאת ההחלטה שהו
 לאישור מועצת עיר. זהו. הדר, בבקשה. 

 
קודם כל... לאורך כל הדרך. אבל שיהיה ברור, אף אחד לא יוכל להיות יותר לארג' ממני. מי  מר עוזי מאיר:

 . 5, אני אציע 4. מי שמציע 4, אני אציע 3שמציע 
 

 אז תציע.  עו"ד הדר מימון:
 

 אף אחד בדיבורים לא יכול...  מר עוזי מאיר:
 
 ...  ר נתן בז'ה:מ
 

סליחה, לא הפרעתי. אתה רוצה לדבר? אני אקשיב, אני אדבר אחריך. בבקשה. אין לי בעיה. אלא  מר עוזי מאיר:
אם כן אני אגיד לכם עכשיו... בקיצור אני אעשה את זה. לפני כמה שנים... תימני אחד... אומר לי 'המועמד הציע 

, אבל בתנאי אחד, כשתלך אליו, אל תסגור 2בעיה? אני מציע לך לי חנות בשכונה מסוימת'. אמרתי לו 'זה ה
 '. אין לזה סוף לדברים האלה. 4, תחזור אליי, אני אציע לך 3סופית. בטח הוא יציע לך 

 
 לא הבנתי כלום....  מר נתן בז'ה:

 
 מה זה, הצעת חנות בשביל שמישהו יבחר בך?  עו"ד הדר מימון:

 
 ל תפריעו. שקט, שקט. א עו"ד יעלה מקליס:
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... איפה יש תקציב, איפה יש חנויות. סליחה רגע. אני ממשיך ואני בא ואומר, אני תמיד אצביע...  מר עוזי מאיר:

מה שיש היום... מה שיש. עכשיו רוצים דברים עתידיים, תציעו הצעות. ואם תהיה בקופה של הגזבר כסף, הוא לא 
מיליון. אין כסף... בקופה, התב"ר  5מיליון פה נוספים,  2.. להגיד לו... יכול להתנגד... מה להתנגד. אבל אי אפשר.

גם לא יאושר. אי אפשר לפתוח אותו גם למעשה. אז בואו נלך באמת עם מה שיש. כולנו שואפים הרי, כולנו 
ספר יסודי  שואפים. אני כאחד בעל ניסיון שבנה את בית ספר היובל מהיסוד, אני יודע מה זה חינוך. אני בניתי בית

 לא נכשיל, מהיסודות שלו בית ספר היובל, מהיסוד, חנכתי אותו גם. אני יודע מה זה חינוך. אז בואו נלך,
 ? 3אחר כך שיהיה כסף, למה  4, אני בעד 4, 3האלה ואחר כך אלוהים גדול... לא  ₪מיליון  2-ניתן את ה

 
 ₪מיליון  5, השקענו גם 2014תחילת הדרך בקיץ כן, דברים של טעם. אני מזכירה לכולם שב עו"ד יעלה מקליס:

בשיפוצי קיץ. כך שאנחנו הראשונים להשקיע  ₪מיליון  2.7, כמעט 2.5השקענו  2015-בשיפוצי קיץ, ואחר כך ב
בבתי הספר. ופה אנחנו בעצם, את הכסף שנותר, גם משקיעים בבתי הספר. אז אנחנו מבקשים מכולם לתמוך 

, ולהשאיר את הסכום שנותר להשלמת יהודה הלוי. ובעזרת ה' ₪מיליון  2-הקיץ בבהצעה להתחיל  את שיפוצי 
בהמשך אנחנו נוכל למצוא מקורות נוספים. אז בוודאי שנשקיע בשיפוצי קיץ, וגם בכלל בבתי הספר. מזכירה 

כל לכולם שכל נושא בטיחות אש ובטיחות, הוסדר על ידינו במיליונים רבים בשנים האחרונות, גם בנוסף ל
הדברים הנוספים שעשינו. בכל גני הילדים שמו דשא סינתטי, הצללה, החלפנו מטבחים, סידרנו את החצרות, 
סידרנו את השערים, סידרנו את הגדרות, השקענו באמת הרבה כסף בשיפוצים, כך שאין כמונו שמוכנים להשקיע 

 בשיפוצי הקיץ ובבניית בתי הספר. אם אין אף אחד... 
 

רק שנייה. אני אגיד לך. צר לי שזאת התגובה למחווה של רצון טוב שבאמת היתה פה. אני חושב  ן:עו"ד הדר מימו
שזה עניין ערכי נושא של חינוך. אני חושב שזה ערכי ילדים שלומדים היום בבתי הספר והשיפוצים הם בחודשיים 

ין כסף לשום דבר. כנראה הקרובים כדי לאפשר את שנת הלימודים הבאה. אני חושב שאם אין כסף לחינוך, א
שאתם צריכים לעשות בדק בית, לעדכן את התב"רים, לבדוק את הכספים, לבדוק את התקציבים. את לא צריכה 

 לענות לי, עוד לא סיימתי לדבר. 
 

 אבל אתה שמעת מה המנכ"לית אמרה?  עו"ד יעלה מקליס:
 

ראיתי את הדרישות של מנהלי בתי הספר. היה סליחה, אני שמעתי מצוין. ראיתי את המספרים,  עו"ד הדר מימון:
, אתם החלטתם לעשות מזה פוליטיקה. אז פוליטיקה לא על הגב של הילדים שלנו. ₪מיליון  3רצון טוב לאשר 

לא ייכנס שקל בהיטלי השבחה, אז  2018, אם התחושות שלך שעד סוף 2018בית ספר יהודה הלוי זה רק בסוף 
ות עכשיו על השולחן וללכת הביתה. אם זה התחושה שלך לגבי המקורות האמת את צריכה לשים את המפתח

בעניין היטלי השבחה. לכן ההצעה שלי לחבריי, כרגע היא חד משמעית. אם לא מאשרים את ההצעה הזאת, לא 
 מאשרים שום דבר. לכו תעשו שיעורי בית ותחזרו בעוד שבוע או שבועיים. 

 
 בסדר, טוב.  עו"ד יעלה מקליס:

 
 ממש...  מואל רוטמן:מר ש

 
זו שוב פעם דמגוגיה של הדר. שוב פעם הוא ממשיך להלך אימים. שוב פעם הוא מתנהג בצורה  מר גד מילר:

שונה כל ישיבה. כשהוא היה בקואליציה, אפילו לא הסתכל על דף ועל בית ספר בשביל לראות כמה תקציבים 
 יבים. נותנים. ופתאום כשהוא באופוזיציה, הוא מבקש את התקצ

 
 למה אתה לא מדבר לגופו של עניין? בוא תדבר לגופו של עניין, לא לגופו של בן אדם.  עו"ד הדר מימון:

 
 אני לא הפרעתי לך.  מר גד מילר:

 
 זו תת רמה לדבר בצורה כזאת. . לא, לא עו"ד הדר מימון:
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 סליחה, לא הפריעו לך, אז אל תפריע.  עו"ד יעלה מקליס:

 
 דבר לגופו של עניין.  :עו"ד הדר מימון

 
 אל תפריע.  עו"ד יעלה מקליס:

 
 אמרת שלא מתייחסים לאנשים פה, לא? זה מאוד לא מכובד.  עו"ד הדר מימון:

 
 אני מבקשת לא להפריע.  עו"ד יעלה מקליס:

 
 )מדברים ביחד( 

 
של אנשים להגיד את כנראה שאתה לא מבין מה זה דמוקרטיה, וכנראה שאתה לא מבין מה זה זכות  מר גד מילר:

מה שהם חושבים. אם יש לך משהו שאתה רוצה לבוא ולסתור את הדברים שלי, אז אני אשמח לשמוע. אבל חוץ 
 מלהגיד לי כל הזמן 'זה לגופו של בן אדם ולא לגופו של עניין'. 

 
 דבר לעניין.  עו"ד הדר מימון:

 
 אבל אני מדבר לעניין.  מר גד מילר:

 
 נשמע.  בוא עו"ד הדר מימון:

 
  -תקשיב, אתה לא מקשיב. כשהיית בקואליציה מר גד מילר:

 
 אה, זה לגופו של עניין?  עו"ד הדר מימון:

 
ל אתה לא מקשיב, עוד פעם אתה מפריע. זה לא נעים לך לשמוע, אני מבין. אבל תתייחס למה בא מר גד מילר:

תקציב לבתי הספר, ולפני שנתיים, ולפני  שאני אומר ולא תנסה לסתום לי את הפה. כשהיית שנה שעברה, והיה
שלוש, לא ראיתי אותך בחיים לוקח את התקציב ואומר, דווקא כשאתה בקואליציה ויש לך חובה מוסרית, והיית 
בהנהלת העיר 'אני רוצה לבדוק לאן זה הולך, אני רוצה לבדוק באיזה בתי ספר, אני רוצה לשבת עם המנכ"לית, 

 ים ולבדוק. בחיים שלך לא עשית את זה את זה. אני רוצה לשבת בוועדת כספ
 

 תתפלא, אני יושב בוועדת כספים. אתה אולי לא יודע.  עו"ד הדר מימון:
 

  -גם בוועדת כספים, אני אספר לך מר גד מילר:
 

 אתה לא יודע.  עו"ד הדר מימון:
 

 אבל אתה מפריע לי.  מר גד מילר:
 

 הוא לא חבר בכלל.  מר ערן קקון:
 

הוא לא חבר ועדת כספים, הוא לא יודע. אם היית יודע, היית רואה שאני יושב בוועדת כספים.  ר מימון:עו"ד הד
 תדייק בדבריך, אתה מדבר דברי...

 
 )מדברים ביחד( 

 



 10/17מיוחדת   -מועצה  ישיבת פרוטוקול
 11/6/17 מיום

 

 30 מתוך 21 עמוד
 

  

 
 

 סליחה, אני מבקשת לתת לגדי לסיים את דבריו.  עו"ד יעלה מקליס:
 

 הבעיה האישית שלי, הדר.  מר גד מילר:
 

 יש לך בעיה אישית...  עו"ד הדר מימון:
 

 סליחה הדר, הדר. ביקשתי לא להפריע.  עו"ד יעלה מקליס:
 

הוא מדבר על דברים לגופו של בן אדם, ואת מאפשרת את זה. זה לא לגופו של עניין. זה מה  עו"ד הדר מימון:
 שאת רוצה? 

 
. אז "נאה דורש, נאה מקיים" הדר, סליחה, אני זוכרת שגם אתה דיברת לגופו של אדם, ולכן עו"ד יעלה מקליס:

 בוא. 
 

יש לך איזושהי תכונה, שאתה יכול להתקיף את ראש העיר אישית, וכאשר עונים לך ומתייחסים  מר גד מילר:
, זה פתאום לא מתייחס. אבל אני רוצה שהציבור יידע, שבזמן שהיית בקואליציה, שום דבר עניין אמתייםלדברים 

בחיים שלך לא... טבלת אקסל, ולא הסתכלת לראות מה יש בבית ספר רמז, מה אותך. אני רוצה שהציבור יידע ש
 יש בבית ספר יהודה הלוי, מה המורה רוצה. 

 
 כנראה לא היית איתי בוועדת כספים, אז אתה לא יודע. עו"ד הדר מימון:

 
ם הזמנת את תראה לי רק איזה ועדת כספים הזמנת את ועד הורים, תראה לי באיזה ועדת כספי מר גד מילר:

 המנהלות. תגיד לי באיזה ועדת כספים עשית? כי אני עברתי על כל הפרוטוקולים. 
 

 כן.  עו"ד הדר מימון:
 

של כל הישיבות שלכם. ומעולם, מעולם לא ראיתי... קראתי את הפרוטוקולים, בשביל שאני לא אגיד  מר גד מילר:
נמצא פה, לא ראיתי שהזמנת את המורים. לא ראיתי משהו שהוא לא נכון. לא ראיתי שהזמנת את ועד ההורים ש

שהזמנת את המנכ"לית או את המנכ"ל שהיה, בשביל להגיד להם 'חברים, אנחנו הולכים לאשר תב"ר, בואו 
תסבירו לי על מה אנחנו מדברים'. ופתאום, משנה מקום, משנה דעה. עכשיו לא היה אכפת לי שאתה תקבל את כל 

 יית עושה את זה לפני. החומר ותדע את הכל, אם ה
 

 אתה קיבלת את החומר הזה?  עו"ד הדר מימון:
 

 למה אתה מפריע?  מר גד מילר:
 

 אתה קיבלת אותו?  עו"ד הדר מימון:
 

 הדר, למה אתה מפריע?  עו"ד יעלה מקליס:
 

 די, באמת אתה לא... ג מר יוסי בן דוד:
 

 ה להצבעה. אבל זה לא לגופו של עניין. תעלו את ז עו"ד הדר מימון:
 

 יוסי והדר, אנחנו נצטרך להפסיק את הדיון, כי אני לא מוכנה ל... עו"ד יעלה מקליס:
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 ... דיונים פוליטיים.  עו"ד הדר מימון:

 
 אולי תעלי את זה להצבעה כבר, גברתי? מר יוסי בן דוד:

 
 יוסי, יוסי.  עו"ד יעלה מקליס:

 
 כל אחד דיבר כבר... די. מר יוסי בן דוד:

 
 להקשיב לשטויות שלך. ...  "ד הדר מימון:עו
 

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

 לך מותר לבקר את ראש העיר?  מר גד מילר:
 

 אוי, נו באמת.  עו"ד הדר מימון:
 

 סליחה, אני עוצרת את הישיבה.  עו"ד יעלה מקליס:
 

 ה יש לך לעצור. מ  עו"ד הדר מימון:
 

 דקות הפסקה.  5-אנחנו יוצאים ל עו"ד יעלה מקליס:
 

 עוד פעם הפסקה.  מר ורדי בושרי:
 

 אין לך אפשרות לעשות הפסקה על פי חוק.  עו"ד הדר מימון:
 

 הפסקה ***יציאה ל - 20:28*** 
 

 *** מהפסקהחזרה  - 20:37*** 
 

 

 ? ךבכיסאבישיבה  חברי מועצת העיר  מתבקשים לתפוס את מקומם. ורדי, אתה מזכה אותנו עו"ד יעלה מקליס:
 

אני חייב לשכנע את רוטמן, למה הוא לא בטוח בהצבעתו. אז שלא יעשה טעות, אני מסביר לו  מר ורדי בושרי:
 מה הוא צריך להצביע. 

 
 יש לי שאלה אליך.  מר שמואל רוטמן:

 
 אה שמוליק.  עו"ד יעלה מקליס:

 
 חבילה שלנו, מה שדיברנו קודם? רגע, רק לו מותר להתלוצץ? זה חלק מעסקת ה מר שמואל רוטמן:

 
 כן.  מר ורדי בושרי:
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אנחנו מחדשים את הישיבה. אני חוזרת ומבקשת לא להפריע לחברים המדברים, כדי לחסוך  עו"ד יעלה מקליס:

את  הצורך לעשות הפרדה ולהאריך את הזמן. כן, גדי, תסיים בבקשה את דבריך. כל מה שאני אומר, זה בנסיבה 
פשוטה, בדרך כלל יש לנו זיכרון קצר לדברים, והיה חשוב לי לציין את הדברים האלה, כי תמיד יש גם  אחת מאוד

?'. אז אני מציין -?', או 'למה לא ציינתם ש-אנשים שמפרסמים בפרוטוקול, ואומרים אחרי זה 'למה לא אמרת ש
ים, שמחר יצטרכו לבחור אחד את הדברים. כי הכל מתועד, הכל ידוע, וחשוב שאנשים יידוע, ציבור הבוחר

מהאנשים האלה, יידעו איך הם התנהגו כשהם היו בקואליציה וכשהם באופוזיציה. ואיך הם מתנהגים עם כספי 
 ציבור מהמקום שהם יושבים בו. ולכן אני מציין את הדברים. 

מדברים ככה  יש עוד הרבה דברים. כל פעם אני אוסיף עוד לקט חדש על דברים נוספים, שחלק מהאנשים פה
ועושים ככה. אבל לא הגיוני שאנשים מתנהגים או מצביעים בגלל שבמקום... אין לי בעיה שבן אדם שהוא כן עם 
עצמו, כשהוא נמצא בתפקיד הוא לאורך כל הדרך יש לו קו מחשבה, ועם קו המחשבה הזה הוא הולך. אבל שהקו 

ם. וזה לא פתאום שזה משתנה לאורך הזמן. וזה מה , הוא כנה, אכפת לו באמת מהאנשים והילדיתייאמהזה הוא 
 שרציתי להגיד ופה לציין את זה. תודה רבה על ההקשבה. 

 
 תודה רבה, גדי.  עו"ד יעלה מקליס:

 
 באמת, לגופו של עניין היה, ממש.  עו"ד הדר מימון:

 
 דרך אגב, יש כאלה שחושבים שזה לגופו של עניין...  מר גד מילר:

 
קודם כל, אני רוצה להגיד שאני מאוד גאה על התהליכים שאנחנו עושים פה לקראת שיפוצי  :עו"ד יעלה מקליס

הקיץ. ואת העובדה שאנחנו פונים למנהלי בתי הספר מידי שנה ומבקשים מהם את החומר. וכמו שאמרתי, 
  -שאנחנו גם טיפלנו בנושא

 
 הגלגל, די עם זה. זה היה כל השנים ככה. גברתי, זה היה כל השנים ככה. את לא המצאת את  מר יוסי בן דוד:

 
 יוסי, יוסי. בוא.  עו"ד יעלה מקליס:

 
 ומנהלת אגף החינוך היתה מעורבת ופה היא לא מעורבת.  מר יוסי בן דוד:

 
  -היא מאוד מעורבת. חבל שאתה סתם עו"ד יעלה מקליס:

 
 אז בואי נעלה להצבעה. מספיק עם הברברת.  עו"ד הדר מימון:

 
חבל שאתם מפריעים, כי אז אני איאלץ עוד פעם לעשות הפסקה. אני מאוד גאה בתהליך  לה מקליס:עו"ד יע

 הזה... 
 

 וההפסקות האלה הן לא חוקיות, שיהיה ברור.  עו"ד הדר מימון:
 

 דקות לדבר זה חוקי גם.  10 מר עוזי מאיר:
 

ן אדם לגמור את דבריו. יותר גרוע, זה זה לא חוקי שאתם מפריעים ומתפרצים ולא נותנים לב עו"ד יעלה מקליס:
 אפילו לא מנומס. 

 
 תראו לי את האסמכתא להפסקות האלה...  עו"ד הדר מימון:
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ויגיד לכם יו"ר המועצה הדתית, שדרך ארץ קדמה לתורה. אני מבקשת לא להפריע לי. לאור  עו"ד יעלה מקליס:

ריך להשלים את יהודה הלוי, וצריך להשתמש העובדה שאני חשה שיש הסכמה כללית פה מסביב לשולחן שצ
בתקציב שנותר כדי לממן את השלמתו ואף אחד לא רוצה לפגוע בהשלמתו, ואני חשה שיש גם הסכמה שצריך 

 2בשיפוצי קיץ ויפה שעה אחת קודם. אני מציעה בהסכמת כולם, לאשר את התב"ר של  ₪מיליון  2להשקיע 
 העיר, להנחות את הגזבר. , ובהסכמה של כל חברי מועצת ₪מיליון 

 
 לא, צריך להעלות סעיף חדש בהסכמה של כל חברי מועצת העיר.  מר שמואל רוטמן:

 
להעלות סעיף חדש בהמשך, בהסכמת כל חברי מועצת העיר, שאנחנו מנחים את הגזבר לחפש  עו"ד יעלה מקליס:

 ה אחד. נוספים. אם זה מקובל על כולם, אנחנו נצביע פ ₪מקור תקציבי למיליון 
 

כשהוא ימצא, אנחנו נסכים. כשהוא ימצא, אנחנו נסכים. אנחנו כבר לא מאמינים לשום דבר. לא  עו"ד הדר מימון:
 מאמינים, לא מאמינים 

 
הדר מימון כעו"ד יודע היטב שאי אפשר להצביע על סעיף תקציבי שאין לו מקור תקציבי,  עו"ד יעלה מקליס:

 לא אחראי. שלא להגיד שזה לא חוקי וזה בטח 
 

 אבל זה מה שאת עושה עכשיו...  מר אמנון סעד:
 

 אמנון מאמוש, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה.  עו"ד יעלה מקליס:
 

מיליון  3או  ₪מיליון  1.6... או ₪מיליון  1.6... הגזבר. אם את באמת רוצה להתנהל ככה, תאשרי  מר אמנון סעד:
₪ ... 
 

 א זוכרת שנתתי לך את זכות הדיבור. אמנון, אני ל עו"ד יעלה מקליס:
 

 אני לא זוכר שאת אלוהים. אני באמת לא זוכר.  מר אמנון סעד:
 

 לא, אני רק נותן זכות.  עו"ד יעלה מקליס:
 

 את אומרת דברים לא נכונים.  מר אמנון סעד:
 

 סליחה, אני...  עו"ד יעלה מקליס:
 

 בואי נצביע, חבל על הזמן.  עו"ד הדר מימון:
 

 אז תבטלו את התב"ר של הפאמפטרק...  מנון סעד:מר א
 

 מה זה קשור?  עו"ד יעלה מקליס:
 

. לא אישרנו ₪מיליון  3.4או  ₪מיליון  3.8השריון זה לא הצבעה של מועצת עיר. לא נתנו תב"ר  עו"ד הדר מימון:
 את זה. אין שריון. אני לא מבין את השריון. 

 
בר אחד יותר עקרוני... תושבים לא... כולל אני, כולל ראשת העיר וכולל גם... אני רוצה להגיד ד  מר בן ציון רזניק:

 אם אנחנו לא נגמור היום... נזרים חלק מהכסף. אז צריך לעשות כל מאמץ, כולנו באותה סירה, למרות...
 

 הכדור במגרש שלכם.  עו"ד הדר מימון:
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 חותם.  הוא לא יחתום לך גל, גם אני לא הייתי  מר בן ציון רזניק:

 
 לא, שייקח מה... הוא יכול לחתום לך.  עו"ד הדר מימון:

 
 , אני מניח שלא תחתום. ₪מיליון  10הדר... לחתום על שיק מהחשבון האישי שלך   מר בן ציון רזניק:

 
 ... מיליון. ₪מיליון  3.8לא...  מר אמנון סעד:

 
 על סמך מה אתם רוצים...?  מר נתן בז'ה:

 
 אי אפשר לשים אקדח ולהגיד לבטל תב"ר...  מר בן ציון רזניק:

 
 תעשו הפסקה.  מר שמואל רוטמן:

 
 )מדברים ביחד( 

 
 אין שום תב"ר מאושר, זה סתם קשקוש.  עו"ד הדר מימון:

 
 הדר, פעם הבאה...  עו"ד יעלה מקליס:

 
 האופוזיציה.  יעלה, רגע. אולי הם יעשו הפסקה? נדמה לי שמישהו מציע שתהיה הפסקה של מר שמואל רוטמן:

 
 )מדברים ביחד( 

 
 הדר, זה הזמן להתעלות, הדר. הדר, תתעלה עכשיו. חייבים לאשר היום.  מר בן ציון רזניק:

 
 תתעלו אתם.  עו"ד הדר מימון:

 
אתה יודע, הדר, אני אין לי בעיה, אני לא מפחד אם אני אבחר, לא אבחר, כן אבחר. לא מעניין  מר בן ציון רזניק:

 ם האלה. אותי הדברי
 

 גם אני לא.  מר שמואל רוטמן:
 

 די, נו בני, למה אתה יורד לפסים אישיים.  מר ורדי בושרי:
 

 אני העברתי את המנדט שלי לורדי. לא אכפת לי.  מר שמואל רוטמן:
 

 אנחנו מבקשים גברתי, להעלות את זה להצבעה. זהו.  מר יוסי בן דוד:
 

תצביעו, אני אגיד לכם תודה. ואם לא, אז פעמיים תודה. כמו שאתה לימדת  יוסי, אני אומר אם  מר בן ציון רזניק:
 אותי את המשפט הזה. 

 
 נכון. לימדתי זה טוב.  מר יוסי בן דוד:

 
 כן, אז בדיוק. אז אני זוכר את מה שאמרת.  מר בן ציון רזניק:

 
 נכון. גברתי, אני מבקש להעלות את זה להצבעה.  מר יוסי בן דוד:
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 בואו נעלה את זה להצבעה, חבל על הזמן. זה מה שאתם רוצים...?  מימון:עו"ד הדר 

 
 סליחה, אנחנו לא נצביע, לא על גזילת תקציב מיהודה הלוי ובטח לא מתקציב שאין עליו כסף.  עו"ד יעלה מקליס:

 
 אמנון, חבל, חייבים לאשר את זה.  מר בן ציון רזניק:

 
 תבטלו תב"ר.  מר ערן קקון:

 
 אתם עושים טעות גדולה.  ן רזניק:מר בן ציו

 
 )מדברים ביחד( 

 
 הדר, הדר, יש לי בקשה אליך, יוסי. תוציאו הצעה מכובדת, אפשר לנסח אותה.  מר שמואל רוטמן:

 
 שנים בפוליטיקה, אל תלמד אותי איך לנהוג.  25אני  מר יוסי בן דוד:

 
 אני לא מלמד.  מר שמואל רוטמן:

 
 עלי את זה להצבעה לפי מה שהחלטתם. גברתי, ת מר יוסי בן דוד:

 
 תעלו להצבעה.  עו"ד הדר מימון:

 
 אני לא מלמד, אני לא מלמד.  מר שמואל רוטמן:

 
 אל תלמד אותי. אני ילד גדול, תאמין לי.  מר יוסי בן דוד:

 
 מאה אחוז, מאה אחוז.  מר שמואל רוטמן:

 
 ראש בקיר, ראש בקיר.  מר ורדי בושרי:

 
 תעלו להצבעה, נו מה?  עו"ד הדר מימון:

 
 ... מה יהיה? ... אתכם? מה יקרה? תפסיקו עם השטויות שלכם כבר.  מר ורדי בושרי:

 
 מאה אחוז.  מר שמואל רוטמן:

 
 ... בוזבזו בחודש וחצי, לא שמרתם על הקופה. עכשיו אתם... ₪מיליון  2.5 מר ורדי בושרי:

 
 זה לא אישי, זה לא אישי.  עו"ד יעלה מקליס:

 
 ורדי, די. די, ורדי.  ר שמואל רוטמן:מ
 

 ורדי, זה שתצעק, זה לא יעשה אותך צודק.  מר בן ציון רזניק:
 

 )מדברים ביחד( 
 

 ... מה הבעיה? כולם בעד. תפסיקו כבר, די.  מר ורדי בושרי:
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 תפסיק אתה.  עו"ד יעלה מקליס:

 
 אתם עם הראש בקיר הולכים.  מר ורדי בושרי:

 
 אנחנו עם הראש בקיר, כן, בסדר.  מר שמואל רוטמן:

 
 אתם עם הראש בקיר.  מר ורדי בושרי:

 
 יעלה, מקסימום רוטמן יהיה נגד, בחייך.  עו"ד הדר מימון:

 
 מיליון. מה קרה?  10מה יקרה? מה? לא יהיה כסף? תאשרו... יהיה  מר ורדי בושרי:

 
 מיליון?  10בטח. איזה  מר שמואל רוטמן:

 
 ה יקרה אם תאשרו את מה שאני הצעתי? ומ עו"ד יעלה מקליס:

 
 מה יקרה?  מר שמואל רוטמן:

 
מה יקרה אם תאשרו את מה שאני הצעתי. אתם ממילא הרוב, אתם ממילא רוצים לעשות  עו"ד יעלה מקליס:

 ישיבה שלא מן המניין. אז מה הבעיה? תעשו ישיבה שלא מן המניין. 
 

 .. שם יעזור לי. אני אומר לך.ה מר ורדי בושרי:
 

אפשר להעלות את זה להצבעה? זה דיבורי סרק, יש פה אנרכיה. לא מנהלים ככה ישיבה. תעלי  מר יוסי בן דוד:
 את זה להצבעה. 

 
 )מדברים ביחד( 

 
 המנכ"לית, תראי, את תתחרטי אחר כך, אני אומר לך.  מר ורדי בושרי:

 
 ורדי, תוריד את האצבע מיד.  עו"ד יעלה מקליס:

 
 . 3יעלה, תקשיבי... תעשי  :מר ורדי בושרי

 
 תוריד את האצבע מיד.  עו"ד יעלה מקליס:

 
 צריך להצביע כבר יאללה. מה זה?   מר בן ציון רזניק:

 
 )מדברים ביחד( 

 
 טוב, אני מעלה להצבעה. ואני אומרת ככה.  עו"ד יעלה מקליס:

 
 אתם רוצים הצבעה? בואו נעשה הצבעה.  מר בן ציון רזניק:

 
 הצבעה, אין ברירה.  טמן:מר שמואל רו

 
  -לאור העובדה עו"ד יעלה מקליס:
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 לא צריך, תעלי להצבעה. לא צריך את כל ה...  עו"ד הדר מימון:

 
חברים, כשאתם תנהלו את הישיבה, תנהלו אותה איך שאתם מבינים. אני כרגע מנהלת את  עו"ד יעלה מקליס:

 הישיבה, ואני מנהלת אותה איך שאני מבינה. 
 

 ... זה כבר לא מוגזם, באמת? לא... אבל יוסי רוצה שיצביעו.  זי מאיר:מר עו
 

 אני את שלי אמרתי. לא רוצים שלא... יאללה.  מר ורדי בושרי:
 

 )מדברים ביחד( 
 

טוב, לאור העובדה שכל חברי מועצת העיר לפי מיטב הבנתי חשים שיש לשמור את הכסף  עו"ד יעלה מקליס:
לשיפוצי קיץ, אני מעלה  ₪מיליון  2חברי מועצת העיר מסכימים שצריך לפחות להשלמת יהודה הלוי, וכל 

, ובהסכמת כל חברי מועצת העיר, אנחנו מנחים את הגזבר לחפש מקור תקציבי ₪מיליון  2להצבעה תב"ר של 
  -נוסף. לפיכך אני מעלה להצבעה ₪למיליון 

 
 לא, אנחנו לא מסכימים לדבר הזה.  עו"ד הדר מימון:

 
 מי בעד ההצעה כפי שהוצעה?  יעלה מקליס: עו"ד

 
 אנחנו נתנגד, מה זה משנה?  מר יוסי בן דוד:

 
אלי גרינמן, עוזי מאיר, בני רזניק, שמוליק רוטמן, גדי מילר ואנוכי בעד הצעת ההחלטה. מי  עו"ד יעלה מקליס:

 גד? : הדר מימון, יוסי בן דוד, בז'ה, ורדי אתה נ₪מיליון  2נגד? נגד שיפוצי קיץ 
 

 אני בהפסקה.  מר ורדי בושרי:
 

 . ₪מיליון  3-אנחנו בעד ההגדלה ל מר ערן קקון:
 

 אתה נמנע?  עו"ד יעלה מקליס:
 

 לא, לא.  מר ורדי בושרי:
 

 ערן קקון נגד.  עו"ד יעלה מקליס:
 

 ורדי, נו, תפסיק עם הצחוק שלך. תרים את היד כבר. אין לנו זמן למשחקים.  מר יוסי בן דוד:
 

 ורדי, אתה נגד?  "ד יעלה מקליס:עו
 

 נגד, נגד.  מר ורדי בושרי:
 

 נגד?  6טוב. אנחנו  עו"ד יעלה מקליס:
 

 ואמנון נגד גם.  עו"ד הדר מימון:
 

 . 6נגד  6 מר בן ציון רזניק:
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 : הצבעה
 

 עוזי מאיר, בני רזניק, שמואל רוטמן, גד מילר.יעלה מקליס, אלי גרינמן,   6 - בעד
 

 .דר מימון, יוסי בן דוד, נתן בז'ה, ורדי בושרי, ערן קקון, אמנון סעדה  6  -נגד 
 

 , לא אושרו.₪מיליון  2. ההצעה לא עברה. שיפוצי קיץ 6 עו"ד יעלה מקליס:

 

 
 . ₪מיליון  3יעברו  מר אמנון סעד:

 
 למרות ההצעה.  עו"ד יעלה מקליס:

 
 . ₪מיליון  3יעברו  מר אמנון סעד:

 
 . ₪מיליון  3סדר. אז יעברו ב עו"ד יעלה מקליס:

 
 את תשכילי להבין ש... לשום מקום.  מר אמנון סעד:

 
 תודה, תודה.  עו"ד יעלה מקליס:

 
 בואו נעלה להצבעה את שאר הסעיפים.  עו"ד הדר מימון:

 
 נגמר. הצבענו, גמרנו, בואו נתקדם.  מר בן ציון רזניק:

 
 יאללה, בואי, תתקדמי. מר ורדי בושרי:

 
 לא מאשרים כלום.  מימון: עו"ד הדר

 
 רק בכוח...  מר אמנון סעד:

 
 

  דיון חוזר לפי דרישת ראש העיר. -תיחת תב"ר חשמל ותאורת רחוב פ - 3סעיף מס' 
 מש"ח   3.2: ר"סך התב

 : קרנות הרשות  מימון מקור
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
. הסברנו כבר רבות על העניין ₪מיליון  3.2 -ותאורת רחוב. סך התב"ר  פתיחת תב"ר חשמל עו"ד יעלה מקליס:

עמודי תאורה מסוכנים עם חשש לריקבון, התפוררות וחלודה,  265הזה. הבאנו גם תמונות של עמודים שנופלים, 
מרכזיות נוספות. הרחבנו בזמנו, נתנו פירוט, הבאנו תמונות  13-החלפת מרכזיות תאורה וביצוע הארקות ל

 קרנות הרשות. ₪מיליון  3.2והתב"ר לא אושר. אנחנו מעלים אותו שוב להצבעה, 
 

? יוסי בן דוד, בז'ה, ₪מיליון  3.2מי בעד? עוזי, בני, שמוליק, גדי, אלי ואנוכי. מי נגד תב"ר תאורת רחוב חשמל 
 ורדי, ערן, אמנון והדר. טוב, ההצעה נפלה. 

 
 : הצבעה

 

 , עוזי מאיר, בני רזניק, שמואל רוטמן, גד מילר.יעלה מקליס, אלי גרינמן - בעד
 

 הדר מימון, יוסי בן דוד, נתן בז'ה, ורדי בושרי, ערן קקון, אמנון סעד.  -נגד 

 .הלא אושר - בגני ילדים ובתי ספר קיץ שיפוצימש"ח ל 2בסך  גדלת תב"רה: החלטה
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 מה זה נפלה? כמה נגד כמה?  מר עוזי מאיר:
 

 . 6נגד  6 עו"ד יעלה מקליס:

 
 

 דרישת ראש העיר. דיון חוזר לפי - 2017הגדלת תב"ר פיתוח תשתיות כללי  - 4סעיף מס' 
 מש"ח  2.5סך ההגדלה 

 מקורות : קרנות הרשות
 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
. אנחנו ₪מיליון  2.5, סך הגדלת התב"ר 2017הגדלת תב"ר פיתוח תשתיות בסעיף אנחנו  עו"ד יעלה מקליס:

ת, ביצוע פתרונות ניקוז, שיקום מדרכות בהתאם לצורך הסדרת תשתיו ₪מיליון  2.5-ביקשנו להגדיל את התב"ר ב
על ידי אגף ההנדסה וצוות תשתיות, וטיפול במפגעי בטיחות בלתי צפויים. המסמכים  הוכנהלעבודת מטה ש

? גדי, שמוליק, בני, עוזי, ₪מיליון  2.5צורפו, הפירוט ניתן. אני מעלה להצבעה. מי בעד הגדלת תב"ר תשתיות סך 
. 6נגד  6? יוסי, הדר, אמנון, ורדי, בז'ה וקקון. ₪מיליון  2.5 2017הגדלת תב"ר תשתיות כללי  אלי ואנוכי. מי נגד

 ההצעה לא עברה. אין אישור תב"ר תשתיות. תודה רבה לכם, לילה טוב. 
 

 : הצבעה
 

 יעלה מקליס, אלי גרינמן, עוזי מאיר, בני רזניק, שמואל רוטמן, גד מילר.  6 - בעד
 

 מון, יוסי בן דוד, נתן בז'ה, ורדי בושרי, ערן קקון, אמנון סעד.הדר מי  6  -נגד 

 
 
 
 

 .20:27הישיבה ננעלה בשעה 
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 לא אושר. -חשמל ותאורת רחוב  -מש"ח  3.2פתיחת תב"ר בסך  :החלטה
 

 .הלא אושר - 2017פיתוח תשתיות כללי  -מש"ח  5.2הגדלת תב"ר בסך : החלטה
 


