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: מר משה משה ועו"ד 1הצהרת אמונים של חברי המועצה שטרם נשבעו בישיבה מס'  א.

 איציק ברוורמן". 

 

אנחנו פותחים ישיבת מועצה. הצהרת אמונים   עו"ד ר. גרינברג:

 פתחנו ואמרנו, קדימה, נוסח בבקשה. 

 

ונים למדינת אני משה משה, מתחייב לשמור אמ  מר משה משה:

 ישראל, ולמלא באמונה את שליחותי במועצה. 

 

אני איציק ברוורמן, מתחייב לשמור אמונים   עו"ד א. ברוורמן:

 למדינת ישראל, ולמלא באמונה את שליחותי במועצה. 

 

אני רוצה לברך את איציק ומשה, שנבצר מהם   עו"ד ר. גרינברג:

הבאים. וגם אתכם, כמו  להישבע פעם קודמת, נשבעים עכשיו, אז ברוכים

 בישיבה החגיגית שלא הייתם. 

 

זו גם הזדמנות לאחל הצלחה לכל הנבחרים,   עו"ד א. ברוורמן:

 להנהלה, למועצה, לראש העיר, ושגשוג ופריחה לעיר פתח תקווה. 

 

 אמן.   עו"ד א. אהד:

 

 תודה. אחרי ההשבעה, נעבור לסעיף ב', שאילתות.   עו"ד ר. גרינברג:

 

 יש לך פה תיקון פרוטוקול.   :ישראלמר א. 
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 תיקון פרוטוקול לא מופיע אצלי פה.   עו"ד ר. גרינברג:

 

 זו הבעיה, שזה לא מופיע.   עו"ד א. אהד:

 

שרית, האם  אתה רוצה שאני אקריא לך את זה?  :מר א. ישראל

  ?תיקון פרוטוקול זה הנושא הראשון לתחילת המועצה

 

לפני שאתה שואל. יש בקשות לתיקון  דקה, דקה  עו"ד ר. גרינברג:

  למי הגשת בקשת פרוטוקול? פרוטוקול?

 

.  עו"ד א. אהד:   טלי

 

  טלי, קיבלת מהם?  עו"ד ר. גרינברג:

 

.  מר א. ישראל:   כולם קיבלו, כולם קיבלו

 

  אף אחד לא קיבל, מי קיבל?  עו"ד ר. גרינברג:

 

.  מר א. ישראל:   כולם קיבלו

 

י. פרידמן:   מנהלי ישיבות. 4נחנו לא אשמים שהחלפת א  הרב 

 

  למי הפנת את זה?  עו"ד ר. גרינברג:

 

  לכלל חברי המועצה.  מר א. ישראל:
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.  עו"ד א. אהד:   בול בזמן

 

  כולל רמי גרינברג ראש העירייה.  מר א. ישראל:

 

  עזוב, למי? למרכזת לטלי אביב הפנת את זה?  עו"ד ר. גרינברג:

 

  לחתי את זה לכל הפקידות המקצועית.ש  מר א. ישראל:

 

י. פרידמן:   טלי אביב טרם מונתה למרכזת.  הרב 

 

  ללשכת מנכ"ל שלחת?  עו"ד ר. גרינברג:

 

 שלחתי ללשכת מנכ"ל.  מר א. ישראל:

 

  איפה? תראה לי את המייל בבקשה.  עו"ד ר. גרינברג:

 

  בוא, בבקשה בוא.  מר א. ישראל:

 

  לי את המייל. תראה  עו"ד ר. גרינברג:

 

  תרשום. תבדוק את המיילים שלא רימו אותך.  עו"ד א. אהד:

 

אולי זה הסיבה שאני לא מקבל התייחסות, כי אני   מר א. ישראל:

שולח את המיילים לכל חברי המועצה ולפקידות וגם לרמי גרינברג ואני לא 

  מקבל תשובות?
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ישהו רלוונטי, אתה שולח לאלף אנשים, תשלח למ  עו"ד ר. גרינברג:

 ומקצועי.   תתחיל להיות נקודתי

 

  רלוונטית. הטלי סנה, לפחות בתקופה ההיא היית  עו"ד א. אהד:

 

 מתאמת ישיבות המועצה.  :מר א. ישראל

 

אבל אתה רואה שאתה לא מקבל תשובות מטלי   עו"ד ר. גרינברג:

 סנה. 

 

  קיבלתי תשובה, קיבלתי תשובה.  מר א. ישראל:

 

ו  רינברג:עו"ד ר. ג   ?-נו 

 

  טלי השיבה, היא השיבה.  עו"ד א. אהד:

 

  מטלי סנה קבלתי תשובה.  מר א. ישראל:

 

  ואיפה התשובה שלה?  עו"ד ר. גרינברג:

 

.  מר א. ישראל:   היא השיבה שזה יתוקן

 

  איפה התשובה?  עו"ד ר. גרינברג:

 

יא היא לא פה, מה אני צריך את כל המיילים להב  מר א. ישראל:

  סליחה שניה. ,רמי ,לך? לא, לא, לא, זה לא עובד בצורה כזאת
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שניה, אז אני אומר, אל תגיד לי איך זה עובד, אני   עו"ד ר. גרינברג:

  אגיד לך איך זה עובד.

 

  אה באמת? אז בוא תסביר לי איך זה עובד.  מר א. ישראל:

 

א יגיד אבל רמי, אם אתה לא יודע איך זה עובד, הו  עו"ד א. אהד:

  לך איך זה עובד.

 

  אתה גם לא יודע איך זה עובד. ,אורי  עו"ד ר. גרינברג:

 

 ו, מה לעשות.ה  עו"ד א. אהד:

 

יודע איך הדברים עובדים.אורי, אתה   עו"ד ר. גרינברג:  בטח לא 

 

עוד הפעם, היועצת המשפטית קיבלה את המייל   מר א. ישראל:

  מייל הזה גם כן.הזה גם כן. מנכ"ל העירייה קיבל את ה

 

.  עו"ד ר. גרינברג:   בוא אני אגיד לך משהו

 

מתאמת ישיבות המועצה קיבלה את המייל הזה גם   מר א. ישראל:

  כן.

 

 אין בעיה.   עו"ד ר. גרינברג:

 

רגע, יש לך מישהו אחר שאתה רוצה שאני אשלח   מר א. ישראל:
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  לו?

 

  ייחסות?אתה שלחת למישהו, קיבלת הת  עו"ד ר. גרינברג:

 

  קיבלתי התייחסות.  מר א. ישראל:

 

.  עו"ד א. אהד:   כן

 

  איפה ההתייחסות?  עו"ד ר. גרינברג:

 

ההתייחסות זה במייל. אתה רוצה שאני אשלח לך   מר א. ישראל:

  את זה במייל?

 

  תשלח. ,כן  עו"ד ר. גרינברג:

 

  תקבל את זה עכשיו במייל.  מר א. ישראל:

 

  אתה משחק בנדמה לי?  עו"ד ר. גרינברג:

 

  אין בעיה, תקבל, תקבל את זה במייל.  מר א. ישראל:

 

  רוצה להתקדם, תביא את המייל.  עו"ד ר. גרינברג:

 

 ? רמי יש לך כזאת מערכת גדולה, אף אחד לא מטפל  עו"ד א. אהד:

ך, הכול בסדר. רק נדע שאתה ראש העיר, לא אין בעיה, נדע שהכול מגיע אלי

הכול לגיטימי רק נדע שזה  .פקידה, עוזר ראש העיר, עוזר המנכ"להמנכ"ל, ה
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  הכול אלייך, אין בעיה.

 

אני רק אומר שבמקום לעשות רוח וצלצולים,   עו"ד ר. גרינברג:

  תעבדו מקצועית.

 

.  מר א. ישראל:   לא, זה מקצועי

 

 .םיאלף אנשים לא רלוונטי 15-לשלוח את זה ללא   עו"ד ר. גרינברג:

 

 הו, רמי, המילים הם לא יהפכו את העובדות.   א. אהד:עו"ד 

 

  מי מכותב? אתה מכותב שם?  מר א. ישראל:

 

ע  עו"ד ר. גרינברג:   ם עוד אלף אנשים.כן, 

 

  אתה מכותב?  מר א. ישראל:

 

.  עו"ד ר. גרינברג:  עם עוד אלף אנשים. כן

 

ך כמה חברי מועצה יש ל יפה. אתה ראש העירייה?  מר א. ישראל:

 אלף תושבים. 260העיר בכל העיר הזאת? בכל 

 

  .263  עו"ד א. אהד:

 

אפ אתה עונה? -סלכל הודעת וואלכל פייסבוק,   מר א. ישראל:

  לחבר מועצה אתה לא מתייחס.
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תקשיב טוב, אתה תמשיך לצעוק פה, אתה לא   עו"ד ר. גרינברג:

  תדבר.

 

  אה באמת?  מר א. ישראל:

 

 אני אומר לך עוד פעם.  .כן  עו"ד ר. גרינברג:

 

  מה אתה אומר? בוא תנסה, בוא תנסה, בוא תנסה.  מר א. ישראל:

 

  אני מודיע לך, אל תצעק.  עו"ד ר. גרינברג:

 

  רמי, רמי, רמי, לא צריך לפחד, לא צריך להילחץ.  עו"ד ר. גרינברג:

 

  בוא תנסה.בוא תנסה,   מר א. ישראל:

 

מים, תירגע, ננהל את זה כמו רמי בוא, תשתה   עו"ד א. אהד:

  שצריך. תשתה מים תירגע.

 

הנה המייל, הנה המייל. יש פה מייל, שלום איציק,   מר א. ישראל:

ההערות התקבלו ויתוקנו בהתאם לגבי המיילים שלא מופיעים במקרה בפנקס 

 העירוני.

 

 איציק, איציק, שניה רגע.   עו"ד ר. גרינברג:

 

  הוא עכשיו הסתכל בטלפון. ...שלח לו,   עו"ד א. אהד:



  - הותק-עיריית פתח -

  2018.12.30, מיום 2ן מס' פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי

 

 12 

 

  אתה רוצה שאני אשלח לך את המייל?  מר א. ישראל:

 

.  עו"ד א. אהד:   אתה רוצה עכשיו? או לעוזר, למנכ"ל, תגיד למי

 

.  עו"ד ר. גרינברג:   אורי, אורי, אל תפריע לו

 

לא, אתה רוצה את המייל? הנה ביקשת, הנה   עו"ד א. אהד:

  ההוכחה.

 

  הנה המייל, הנה המייל.  מר א. ישראל:

 

אני מודיע לך, אתה מתנהל בצורה ילדותית  ,איציק  עו"ד ר. גרינברג:

  ולא רצינית.

 

  אתה מתעלם מהמיילים שאני פונה.  מר א. ישראל:

 

 דקה, דקה.  עו"ד ר. גרינברג:

 

.  מר א. ישראל:   על פי חוק מגיע לי זכויו

 

  אתה צועק סתם.אבל   עו"ד ר. גרינברג:

 

  אתה מתעלם מהזכויות של חברי המועצה.  ר א. ישראל:מ

 

 . אני לא מתעלם  עו"ד ר. גרינברג:
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אבל מתעלם  ,אפ טאתה רץ לכל פייסבוק ולכל ווא  מר א. ישראל:

עד לפני חודשיים היה  ,מחברי המועצה. אתה עושה את מה שהיה לך טענות

  לך טענות להנהלת העיר הקודמת, זה בדיוק מה שאתה עושה.

 

  תקשיב. ,איציק תקשיב, בוא איציק  עו"ד ר. גרינברג:

 

  אל תתעלם מאתנו וזה הכול.  מר א. ישראל:

 

הנה עכשיו נרגעת, אני אדבר. אני איציק תקשיב,   עו"ד ר. גרינברג:

אבל שניה, תן לי  .משתדל לכבד אותך למרות שאתה לא מכבד את עצמך

חילת הישיבה צועק וצווח, אף להשלים. כן, אתה לא מכבד את עצמך, אתה מת

  אחד לא שומע מה אתה אומר, כמו ילד קטן ומתלהם.

 

אל תתעלם  אתה מתעלם מהזכויות שלנו.כי   מר א. ישראל:

 מהזכויות. 

 

אז אני אומר לך עוד הפעם, לא מתעלם. שאלתי   עו"ד ר. גרינברג:

ומר אותך שאלה ואתה לא מפסיק לצעוק  ולהתלהם כמו ילד קטן. אז אני א

 בעיה. אתה יכול להגיד לי שקיבלתי. לך, עזוב קיבלתי, אין 

 

.  עו"ד א. אהד:  תן לו לענות, בוא נראה, כן

 

שניה רגע, שניה רגע, אתה יכול להגיד לי קיבלת   עו"ד ר. גרינברג:

  .ברוגע אבל את מתחילת הישיבה נובח סתם. בוא תקשיב
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  ות שמגיעות לי.לא נובח, אתה לא נותן לי זכוי  מר א. ישראל:

 

זה מה שאתה יוצר פה, אתה כי עזוב אני אגיד לך,   עו"ד ר. גרינברג:

  נכנסת.שלא מפסיק לצעוק מ

 

  .אתה מתעלם מהזכויות  מר א. ישראל:

 

 שניה, לא מתעלם מכלום, אני רוצה לענות לך.   עו"ד ר. גרינברג:

 

ה לא דיקטטורה, זה רמי, אתה מתבלבל. ז  מר א. ישראל:

 קרטיה.דמו

 

  לא דיקטטורה, אני רוצה לענות לך, אבל תקשיב.  עו"ד ר. גרינברג:

 

רגע, עוד לא הגעת לוועדת הביקורת ששם מרוב   עו"ד א. אהד:

נו .לחץ הוא הכניס רק חברי קואליציה   עוד לא הגעת. ,עזוב 

 

איציק אתה לא מפסיק לצעוק מאז שנכנסת לפה.   עו"ד ר. גרינברג:

לך, יש סדר שבו מנהלים ישיבות מועצה ואני מתכוון לעמוד  עכשיו אני מודיע

שאתה מפריע כמה פעמים  אתרה בךואם אתה תפריע, אני  .על הסדר הזה

  שאתה צריך על פי חוק ואתה לא תפריע פה יותר.

 

  ?רמה אתה אומ  מר א. ישראל:

 

.  עו"ד ר. גרינברג:   הנה אתה שומע, כן
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  בסדר.  מר א. ישראל:

 

אם אתה רוצה להיות ליצן החצר ולהמשיך להפריע   גרינברג: עו"ד ר.

  .כמו ילד קטן

 

  אתה לא עובד לפי הסדר, אתה לא עובד לפי הסדר.  מר א. ישראל:

 

אל תצעק, אבל אל תצעק, למה אתה צועק? למה   עו"ד ר. גרינברג:

  אתה צועק? אתה לא יכול לדבר בנחת? דבר בנחת.

 

  הסדר, תעבוד לפי הסדר.תעבוד לפי   מר א. ישראל:

 

 למה אתה צועק?   עו"ד ר. גרינברג:

 

  למה אתה לא עובד לפי הסדר?  מר א. ישראל:

 

  למה אתה צועק אבל?  עו"ד ר. גרינברג:

 

כדי שאתה תקשיב  ,כי אני נאלץ להרים את קולי  מר א. ישראל:

  לי.

 

, אל תצעק. לא, הקשבנו גם מקודם. אתה צועק  עו"ד ר. גרינברג:

  אתה מתלהם סתם.

 

קודם לא אפשרת לי לשאול שאלה את היועצת   מר א. ישראל:

  המשפטית.
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אל תתלהם, אל תתלהם. שאל שאלה, תקבל   עו"ד ר. גרינברג:

  תשובה.

 

  אין בעיה.  מר א. ישראל:

 

שאלתי אותך למי שלחת, אמרת טלי סנה, ענית. אל   עו"ד ר. גרינברג:

  ק פה.תצעק, אני לא אתן לך לצעו

 

  אין בעיה.  מר א. ישראל:

 

ואני אתרה בך, אתה גם  אתה תצעק אתה תפריע,  עו"ד ר. גרינברג:

  תצא החוצה. שמעת? 

 

  בסדר נו, רמי בלי דמגוגיה, יאללה בוא נמשיך.  מר א. ישראל:

 

  לא הבנתי, אתה מאיים על חברי מועצה? ,רמי  עו"ד א. אהד:

 

  תמשיך הלאה. בוא, בוא, בוא,  מר א. ישראל:

 

אני מודיע לך. ראש המועצה לא מאיים, יש חוק,   עו"ד ר. גרינברג:

  לפקודת העיריות. את התוספת השנייהיש 

 

 הו, הו, יופי.   עו"ד א. אהד:

 

תנהג לפי החוקים. אתה לא נוהג לפי החוקים,  בוא  מר א. ישראל:
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נוהג לפי החוקים.   אתה לא 

 

י החוקים. אני לא אתן לך פה לנהל ותעבוד לפ  עו"ד ר. גרינברג:

  קרקס, נקודה.

 

אתה מנהל את הקרקס הזה. אתה לא עובד לפי   מר א. ישראל:

  חוקים.

 

ות וגם תצא החוצה, אאתה תפריע, תקבל התר  עו"ד ר. גרינברג:

  נקודה.

 

 פי החוקים, תעבוד לפי החוקים.אתה לא עובד ל  מר א. ישראל:

 

ים. עוד מעט נראה לך את החוקים שלך איך כן, חוק  עו"ד ר. גרינברג:

 התנהלת. חוקים. 

 

עכשיו עוד הפעם, פרוטוקול ישיבת המועצה זה   מר א. ישראל:

נידון.   הנושא הראשון שצריך להיות 

 

  אתה עוד הפעם צועק, אתה עוד פעם צועק.  עו"ד ר. גרינברג:

 

  בסדר.  מר א. ישראל:

 

אני עוד ריע, אני אתרה בך. הנה אתה תצעק, זה יפ  עו"ד ר. גרינברג:

 חלתי להתרות בך, אני רק מבקש ממך. הת לא
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אתה מתרה על ההתראה שתתרה? זאת עוד לא   עו"ד א. אהד:

 רק רציתי לדעת. התראה, זה התראה על התראה לפני ההתראה, אוקיי.

 

ז  עו"ד ר. גרינברג:   .ישיבת מועצה ראשונה ואני עוד לא מתרה. כרגע 

 

  אין בעיה.  אל:מר א. ישר

 

נו נעבוד בצורה מסודרת, מה אני אומר לכם שאנח  עו"ד ר. גרינברג:

  .ךשצרי

 

  על סדר וכללים אין לי בעיה.מצוין,   מר א. ישראל:

 

לא להפריע, אין  לא לצעוק, הסדר הראשון זה  עו"ד ר. גרינברג:

  סיבה.

 

, אין לי לא, לא להפריע זה כי תיתן לנו את הזכויות  מר א. ישראל:

  בעיה.

 

 אבל אתה צועק.  ,אני נותן לך לדבר  עו"ד ר. גרינברג:

 

  אין בעיה.  מר א. ישראל:

 

  נגמר הצעקות. ,זהו  עו"ד ר. גרינברג:

 

  תיתן לנו את הזכויות, סבבה.  מר א. ישראל:
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זכויות אין בעיה, יש לך את הזכויות, כל מה שאתה   עו"ד ר. גרינברג:

  צריך.

 

  עכשיו אכפת לך לענות למהות?  אהד:עו"ד א. 

 

  פרוטוקול. תיקוןהלאה, עכשיו לגבי הנושא של   עו"ד ר. גרינברג:

 

 הו.   עו"ד א. אהד:

 

 לתיקוןהתשובה שקיבלת, מה הבקשה שלך   עו"ד ר. גרינברג:

  ?לתיקוןהפרוטוקול? יירשם, ייבדק, קדימה, מה הבקשה 

 

ול כתבתי לטלי ולכלל חברי עוד הפעם, לגבי פרוטוק  מר א. ישראל:

נפלה טעות מהותית ויש עוד  1המועצה. בבדיקה של פרוטוקול ישיבה מס' 

  שגיאות נוספות.

 

  דבר. ,כן  עו"ד ר. גרינברג:

 

  ,57בעמוד   מר א. ישראל:

 

 את רושמת את זה, טלי?   עו"ד ר. גרינברג:

 

רגוני. היה דיון בנושא מבנה ארגוני. אישור מבנה א  מר א. ישראל:

לאשר פה אחד שינוי של מבנה ארגוני. יש לציין כי  8נרשמה החלטה מס' 

ביקשתי מראש הבהרות מה המבנה הארגוני של כל יחידות העירייה? מי 

המליץ על המבנה החדש? מה הסיבות לשינוי המבנה הארגוני והאם שינוי זה 
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  ישפיע על תקני כוח אדם או שכר, אך למעשה לא התקיימה הצבעה.

 

  לא הבנתי, מה התיקון? לא, לא, לא.  עו"ד ר. גרינברג:

 

  אני אסביר, עוד הפעם אני מסביר.  מר א. ישראל:

 

  .לא, לא, אל תסביר. אתה עכשיו נותן לי הרצאה  עו"ד ר. גרינברג:

 

  יש לך את ההעתק מהדף הזה, תן לי לסיים.  מר א. ישראל:

 

מה הפרוטוקול לא היה תגיד אתה מה התיקון,   עו"ד ר. גרינברג:

  טוב?

 

הוא אח"כ תגיד ש ?סותם לו את הפה הלמה את  עו"ד א. אהד:

  , תן לו לסיים, תן לו לסיים.צועק

 

  רמי ייקח לך עוד דקה בדיוק.  מר א. ישראל:

 

 בבקשה.   עו"ד ר. גרינברג:

 

רגע, רגע, בוא נסכם רגע, שרמי יבין. אתה   עו"ד ר. גרינברג:

תגיד לו, סיימתי. הוא יבין שסיימת, הוא יענה לך, לאט כשתסיים להקריא 

  לאט.

 

  עוד דקה. ,עוד דקה, קדימה  עו"ד ר. גרינברג:
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נרשם לכאורה שאושר מבנה ארגוני. למעשה לא   מר א. ישראל:

התקיימה הצבעה. ראש העירייה אף הצהיר שהוא רק הציג את המבנה ויביא 

  את זה לאישור בצורה יותר יסודית.

 

  הגשת את ההערות בכתב אתה אומר לטלי?  ו"ד ר. גרינברג:ע

 

  כן, שניה תן לסיים, עוד דקה.  מר א. ישראל:

 

  אני רוצה להקל עליך. ,שניה, דקה, לא  עו"ד ר. גרינברג:

 

  אתה לא חוסך.  מר א. ישראל:

 

ייבדק. שניה ייבדק. טלי אביב פה, היא תבדוק,   עו"ד ר. גרינברג:

  את זה עדיין.היא לא קיבלה 

 

  אז תן לי שניה.  מר א. ישראל:

 

  לא, אין צורך. אף אחד לא יודע מה ביקשת בדיוק.  עו"ד ר. גרינברג:

 

  אז אני אגיד לך בדיוק.  מר א. ישראל:

 

לפרוטוקול היא תבדוק, אין בעיה, היא תגיד את זה   עו"ד א. אהד:

  לפרוטוקול.

 

כרגע ייבדק כדי לקבל תשובה,  הגשת את זה בכתב,  עו"ד ר. גרינברג:

 לא בדקו את זה. 
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רמי, רמי, אתה דיברת קודם, רגע שניה, דיברת על   עו"ד א. אהד:

מוגבלים בזמן, בהערות  חוק וזה מצוין וזה לא רע בכלל. מאחר ופה

 -לפרוטוקול

 

  אין בעיה, קדימה, אני ממשיך.  עו"ד ר. גרינברג:

 

כשיו אבל להקריא אז אל תאשר את זה ע  עו"ד א. אהד:

  לפרוטוקול הוא צריך.

 

 זה.אין טעם להקשיב לאין טעם לשמוע,   עו"ד ר. גרינברג:

 

  לא, לא, לא נכון.  מר א. ישראל:

 

אח"כ תגידו שהוא לא אמר את זה בזמן. אז תן לו   עו"ד א. אהד:

  להקריא את זה.

 

י אין בעיה, לא, לא, דקה. אתה לא מקריא. אנ  עו"ד ר. גרינברג:

  אומר ככה,

 

 אין לי בעיה, תשאל את היועץ.  מר א. ישראל:

 

  אתה לא מקריא.  עו"ד ר. גרינברג:

 

אבל שניה, אני לא מקריא, אני לוקח עוד דקה, חבל   מר א. ישראל:

שרית, יש נוהל, תשאל את שרית.  אתה מבזבז את הזמן אבל לא משנה. שרית,
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פרק זמן של שבוע ימים, הנוהל אומר שאם אין הערות לפרוטוקול תוך 

  הפרוטוקול לכאורה מאושר.

 

ואתה הערת בזמן. אין בעיה, אז ההערות שלך   עו"ד ר. גרינברג:

 ייבדקו. 

 

 נכון לרגע זה, מתברר שזה לא הגיע לאף אחד.   :מר א. ישראל

 

 ההערות ייבדקו והזמן לא ייפסל.   עו"ד ר. גרינברג:

 

 שר. אז הפרוטוקול לא מאו  :מר א. ישראל

 

 קדימה, הלאה.   עו"ד ר. גרינברג:

 

 הפרוטוקול לא מאושר. מי ייתן לי תשובה?   :מר א. ישראל

 

 טלי אביב.   עו"ד ר. גרינברג:

 

מאחר ואנחנו מבינים שמיילים פה נשלחים   עו"ד א. אהד:

לגורמים עלומים, מה שאני מציע, תפיץ בין כל חברי המועצה מי אחראי על 

ועצה חדשים, הם לא יודעים. כדי לא להכשיל, שלח מיילים מה. יש פה חברי מ

מסודרים מי אחראי על מה יחד עם המייל. לא תעשו את זה, ימשיכו 

 הטעויות, או שאתם רוצים  שיהיו טעויות בכוונה, זו גם אופציה. 

 

 

 



  - הותק-עיריית פתח -

  2018.12.30, מיום 2ן מס' פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי

 

 24 

 שאילתות. ב.

 

 

שאילתות. שאילתא א' של ברוכי, לאחר סאגה   עו"ד ר. גרינברג:

ונית ארוכת שנים... בקדנציה הקודמת בהסדרת הכביש משפטית ותכנ

נתיבים לכל  2והתוואי החוקי של רחוב מנחם בגין בחלקו המזרחי הכולל 

כיוון והוחל בהרחבת הכביש על ידי אגף התנועה ואגף הדרכים העירוני 

בתיאום משטרת ישראל. לצערנו, לאחרונה נעצרה העבודה. ברצוננו לשאול 

ודה, ואם נכונה השמועה כי תוואי הדרך ייפגע משינוי האם ומתי תימשך העב

ביצוע זה או אחר בהפחתת נתיבית תנועה ומדרכה... הצהרת התוואי יפגע 

קשות באלפי המשפחות המתגוררות באזור. בברכה בכבוד רב, אליהו ברוכי 

וישראל פרידמן. קיבלתם גם תשובה בכתב, אני אתייחס בקצרה לתשובה 

הכביש הזאת תוכננה על ידי כשהייתי ראש העיר שרשמתי לכם. הרחבת 

מיליון שח. הגענו גם  1.5תב"ר של  2012-. תקצבנו ב2012-הקודם אוחיון ב

לא נעשה שום דבר, כל  2012לסיכום עם התושבים שם להרחבת הכביש. אחרי 

נעלמו, בכלל לא היו  מיליון שקל 1.5-האחרונות. ההיפך, השנים  5-ה

חירות עלה שם טרקטור ועשה בכאילו עבודות בשטח. בתקציב. חודש לפני הב

בפועל בתב"ר של הכביש הזה כרגע אין אפילו את המינימום התקציבי שנדרש 

לעבודה, וזה סתם היה איזשהו משהו שהוא יותר למראית עין. כרגע אני נתתי 

את ההנחיה לבוא ולתקצב את הפרויקט כמו שצריך ולהמשיך אותו, ואנחנו 

בהמשך להרבה מאוד פרויקטים תנועתיים שאנחנו  הו חיונימש זה נפעל כי

מבצעים בכלל העיר. זו תשובה לשאילתא הזאת. אין עוד שאילתות, נעבור 

 לסעיף הבא. 

 

 זו לא הייתה השאילתא.   הרב א. ברוכי:
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 זו השאילתא.   עו"ד ר. גרינברג:

 

 לא.   הרב א. ברוכי:

 

 עניתי לך.   עו"ד ר. גרינברג:

 

 האם בוצעו שינויים תכנוניים?  השאילתא הייתה  ברוכי:הרב א. 

 

ים? אין שום שינויים איזה שינויים תכנוני  עו"ד ר. גרינברג:

 . 2012-כביש, כמו שאני התחלתי את הביצוע שלו בתכנוניים. ה

 

 כמו שהיה עכשיו בחצי שנה האחרונה.   הרב א. ברוכי:

 

ון המקצועי של מינהל הכביש מותאם בהתאם לתכנ  עו"ד ר. גרינברג:

 ההנדסה. הלאה. 

 

 אני שאלתי האם נעשו שינויים.   הרב א. ברוכי:

 

 עניתי לך. לא יודע.   עו"ד ר. גרינברג:

 

יודע? הייתה תכנית אחת שיצאו אליה   הרב א. ברוכי: מה אתה לא 

 לפני חצי שנה. 

 

התכנית הוגשה על ידי מינהל הנדסה וזה אושר   עו"ד ר. גרינברג:

 אם לתכנית המקצועית שהם הגישו, נקודה. בהת
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יודע אם יש שינוי.   עו"ד ר. גרינברג:  אני לא 

 

יודע?   עו"ד א. אהד:  אתה לא 

 

.   עו"ד ר. גרינברג:  אין שינוי מבחינתי

 

 צמצמו נתיב.   :מר א. ישראל

 

אין שינוי, לא צמצמו שום נתיב. אל תזרוק סתם   עו"ד ר. גרינברג:

 דברים באוויר. 

 

 ביטלו מדרכות, ביטלו חניות.    הרב א. ברוכי:

 

לא צמצמו שום נתיב, אתה סתם זורק כרגיל   עו"ד ר. גרינברג:

 באוויר סתם. הלאה.

 

 ובכל זאת?   :מר א. ישראל

 

 בכל זאת לא צמצמו נתיב. הנה, זו התשובה.   עו"ד ר. גרינברג:

 

 מדרכה ביטלו?   הרב א. ברוכי:

 

 , מה פתאום? איך אפשר לבטל מדרכות? לא  עו"ד ר. גרינברג:

 

 חניות, המפרצים של החניות?   הרב א. ברוכי:
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 יהיו מפרצים של חניות.   עו"ד ר. גרינברג:

 

שאלתי שאלה מאוד לא שאלתי אם יהיו. רמי, אני   הרב א. ברוכי:

 מדויקת, האם נעשה שינוי מהתכנית שרצה בחצי שנה האחרונה. 

 

נעשה שינוי מהתכנית שאני עוד התחלתי גם כן לא   עו"ד ר. גרינברג:

 . 2012-ב

 

 במליאה שאתה... היו הליכים משפטיים.   הרב א. ברוכי:

 

 בתכנית לא נעשה שינוי. קיבלת תשובה, הלאה.   עו"ד ר. גרינברג:

 

 ? 2018-או מ 2012-ממה, מ  הרב א. ברוכי:

 

 התכנית שנדרשת במינהל הנדסה.   עו"ד ר. גרינברג:

 

 ? ממתי לא נעשה שינוי? 2018-או מ 2012-מ  א. ברוכי:הרב 

 

 ניתנה תשובה.    עו"ד ר. כץ:

 

 נעשה שינוי או לא נעשה שינוי?  2018-מ  הרב א. ברוכי:

 

 אליהו, ראש העיר נתן תשובה, נתן תשובה.    עו"ד ר. כץ:

 

 )מדברים ביחד( 
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 למה אתם צועקים? אני לא מבין.  עו"ד ח. דב מילביצקי:

 

, רון, בבקשה, הצעה לסדר.   ו"ד ר. גרינברג:ע  סעיף ג'

 

 דיברתם על נועם, למה? לא מבין, למה צעקות?  עו"ד ח. דב מילביצקי:

 

.   :מר א. ישראל .  במועצה הקודמת כעסת.

 

 עזוב, עזוב, אל תתייחס.   עו"ד ר. גרינברג:

 

לא, אני דווקא רוצה להגיד משהו, ברשותך, ראש    מר א. סופר:

 ר החדש. העי

 

 למה לקחו מיקרופון?   :מר א. ישראל

 

 לא לקחו, חולקים במיקרופון משותף.    מר א. סופר:

 

יגיעו עוד מיקרופונים, הזמינו, זה יגיע. לכל חבר   עו"ד ר. גרינברג:

 מועצה יהיה מיקרופון. 

 

 אצלנו אין בעיה.    עו"ד ר. כץ:

 

לשבת. אני אומר, באופוזיציה היה לי מספיק זמן    מר א. סופר:

אני מברך את חברי המועצה החדשים. אני רוצה לבקש מהם לא להתרגש 

מחלק מהסגנון שבמועצה הקודמת יכול להיות שלעיתים קרה, אבל אני חושב 

שכולנו ניסינו בכל מיני נקודות זמן שהוא לא יקרה. אני רואה שאנחנו 
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אותנו למקומות  חוזרים מה שהיה הוא שיהיה, למרות שראינו שזה לא מוביל

 יותר מידיי טובים. 

 

 למה לא? למה לא?   :א. אהדעו"ד 

 

לא בגלל זה. ראש העיר נבחר בזכות יכולתו, לא    מר א. סופר:

 בזכות הצעקות שלו בישיבות המועצה. 

 

 ... תלמד שום דבר.   מר משה משה:

 

אני לא יודע מה תלמד, משה. בינתיים כל אחד    מר א. סופר:

חשבונות שלו, אני לא נכנס לזה. לענייננו, הכל בסדר, אופוזיציה יעשה את ה

 לגיטימית זה חלק מהדמוקרטיה, כולנו מכבדים, אנחנו גם מכירים היטב. 

 

.   :מר א. ישראל .  אבל דמוקרטיה זה הזכות.

 

ר, דמוקרטיה כרגע זה הזכות להקשיב. אני מדב   מר א. סופר:

מדבר, אז תכבד. יחד עם זאת, אין הקשבתי לך, תקשיב אתה לי. אני כרגע 

 צורך לצרוח. כאילו דברו חופשי, תגידו את כל מה שאתם רוצים, הכל בסדר. 

 

 נותנים לך אפשרות, אתה לא מפסיק לצרוח.   עו"ד ר. גרינברג:

 

איציק, יש לנו מספיק ניסיון. אנחנו היינו יחד פה    מר א. סופר:

 במספיק ישיבות. 

 

 ציק, אתה צווח בלי הפסקה. תדבר. אי  עו"ד ר. גרינברג:
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 זו התעלמות מחברי מועצה.   :מר א. ישראל

 

אני מדבר כרגע על הטונים והסגנון, לא על התוכן.    מר א. סופר:

 תוכן חופשי. 

 

 לא צריך להתעלם מחברי המועצה.   :מר א. ישראל

 

 עזוב, חבל על הזמן, אביהו. רון, בבקשה.   עו"ד ר. גרינברג:

 

 אני הצעתי זה הכל. אני מציע.    ופר:מר א. ס

 

 (". 2018-1964דיון  בהצעה לסדר של עו"ד רון כץ בנושא: "הנצחת רונה רמון ז"ל ) ג.

 

 הצעה לסדר, קדימה רון.   עו"ד ר. גרינברג:

 

 רמי, מי הוציא את הזימון לסדר היום הזה?   עו"ד א. אהד:

 

 הוציאו בלשכת מנכ"ל.   עו"ד ר. גרינברג:

 

טוב, אז שרית, לצערי אני צריך להפריע לך עוד   ד א. אהד:עו"

פעם. אם אני לא טועה, לפי התוספת השנייה, ההצעות לסדר הראשונות הן 

 דווקא של חברים שהם לא בהנהלת העיר. 

 

 מי אמר?   עו"ד ר. גרינברג:

 

 אמרתי לפי מה שאני זוכר.   עו"ד א. אהד:
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 משנה? בוא נדון.  גם אם כן, מה זה  עו"ד ר. גרינברג:

 

 כן, מה זה?    עו"ד ר. כץ:

 

זה מאוד משנה. אתה לפני שנייה הקפדת על  -א'   עו"ד א. אהד:

 החוק. 

 

 לפי סדר הגשתם.   :גרינבאוםעו"ד ש. 

 

שרית היועצת המשפטית ענתה לך, לפי סדר   עו"ד ר. גרינברג:

 הגשתם. הלאה, רון, תמשיך. 

 

ר, הנצחת רונה רמון ז"ל. רונה טוב, הצעה לסד   עו"ד ר. כץ:

רמון, אם לטל, יפתח, נועה ואסף ז"ל טייס בחיל האוויר, ואלמנתו של אל"מ 

לאחר מאבק  54אילן רמון ז"ל האסטרונאוט הראשון, הלכה לעולמה בגיל 

ממושך במחלת הסרטן. רונה יזמה והיתה שותפה לעשרות מיזמים חינוכיים 

ויות מקומיות, תמכה בחינוך ובקידום וחברתיים, בשיתוף משרדי ממשלה ורש

אל, וייסדה את עמותת קרן רמון, בה היא גם כן נשיה. רבני הנוער ביש

הפרויקטים של הקרן הופצו בכל הארץ והם מאופיינים בדגש על הרוח והערים 

של אילן ואסף רמון, ועל האיכות והמצוינות של חיל האוויר ונאס"א, כולל 

המלוות את חטיבות הביניים. מספר חודשים  יוזמות, בהן טיסות מבצעיות

ה את יומניו וקראה בו משפטים שלמים שהפך להיות חלאחר מות בנה, פת

המוטו של קרן "חונכתי אחי ואני לשאוף להגשמת חלומותינו, על בסיס 

האמונה שכל אחד צריך למצוא את ייעודו בעצמו". רונה רמון, ממדליקי 

תה אישה אצילית, מלח הארץ, אשת למדינת ישראל, היי 68-ות ההמשוא
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חינוך יוצאת דופן ואם מכילה ומיוחדת. רונה רמון הייתה אישה נדיבה, דמות 

מעוררת השראה, סמל ומופת להתמודדות עם קושי וכאב. לאור האמור, 

אבקש להנציח את שמה במוסד חינוכי בפתח תקווה, וראוי לחנך תלמידים על 

 אתה רוצה להעלות להצבעה?דרכה, דמותה ומורשתה. ראש העיר, 

 

 רמי, אגב, אין ועדת שמות. נכון?   עו"ד א. אהד:

 

 הייתה ועדת שמות.   עו"ד ר. גרינברג:

 

 לא, עכשיו אין?  עו"ד א. אהד:

 

עוד לא הקמנו ועדת שמות. אבל בהקשר הזה, זה   עו"ד ר. גרינברג:

 כבר עבר ועדת שמות בפעם הקודמת. 

 

קודמת? היא רק עכשיו נפטרה, לא מתי בפעם ה  עו"ד א. אהד:

 עלינו. 

 

 תקשיב עד הסוף. עוד פעם אתה קופץ?   עו"ד ר. גרינברג:

 

 למישהו יש התנגדות להנצחה?   עו"ד ר. כץ:

 

 לא, אני רוצה להבין.   עו"ד א. אהד:

  

אתה רוצה תשובות או אתה רוצה לקפוץ?  רגע,  עו"ד ר. גרינברג:

 שאלת, אני עונה לך. 
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 אני אשמח להבין. איך עבר לפני?  אהד: עו"ד א.

 

אל תקפוץ, תקשיב. לסגור את הפה ולפתוח את   עו"ד ר. גרינברג:

האוזניים. הייתה ועדת שמות בעבר, שאישרה על שם אילן רמון והבן שלו 

אסף, אושר בוועדת שמות, וזה בא לאשרר את זה ולהוסיף את רונה. כי בכל 

 מקרה אנחנו לא נקים. 

 

 לא, זה לא זה.   :ראלמר א. יש

 

רמי, אולי נתחלף? אולי לא, זה לא מה שכתוב פה.   עו"ד א. אהד:

ויותר תקשיב? כי זה לא מה שרשום פה, רמי.   אתה פחות תדבר 

 

 אורי, אמרתי לך עוד פעם.   עו"ד ר. גרינברג:

 

 אבל זה לא מה שרשום פה.   עו"ד א. אהד:

 

 לא יודע מה רשום.   עו"ד ר. גרינברג:

 

אם אתה לא יודע, זו הצעה שיכלה להיות מאושרת   עו"ד א. אהד:

 בחצי שנייה, יש עליה קונצנזוס. 

 

 עוד פעם אתה מפריע.   עו"ד ר. גרינברג:

 

 אתה מצליח להפוך אותה על דבר פשוט.   עו"ד א. אהד:

 

אורי, גם בהצעה לסדר על רונה רמון אתה מפריע?   עו"ד ר. גרינברג:
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 וד מינימאלי? אין לכם טיפת כב

 

זה בדיוק העניין, קונצנזוס שאתה מצליח לבלגן   עו"ד א. אהד:

 אותו. 

 

 למה להפריע בהצעה לסדר בנושא הזה?   עו"ד ר. גרינברג:

 

 איפה זה קשור אליהם? זה לא מוזכר ברמז.   עו"ד א. אהד:

 

 ראש העיר, נעלה להצבעה?    עו"ד ר. כץ:

 

 ד הצעה לסדר? הצבעה. מי בע  עו"ד ר. גרינברג:

 

רגע, רגע. אז זה אומר שההנצחה היא לא של רונה   עו"ד א. אהד:

 רמון?

 

 שלושתם ביחד.   עו"ד ר. גרינברג:

 

 של אסף, אילן ורונה רמון?  הנצחה אלא  עו"ד א. אהד:

 

 כן.   עו"ד ר. גרינברג:

 

 הבנתי, כי זה לא מה שכתוב פה.   עו"ד א. אהד:

 

  בסדר.  עו"ד ר. גרינברג:
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רון, אז מתקנים את ההצעה. הבנתי. עכשיו אתה   עו"ד א. אהד:

 מבין למה חשוב ועדת שמות? 

 

י. פרידמן: אני יכול לשאול את היועצת המשפטית? מה זה   הרב 

 הצעקות האלה? 

 

 תשאל את החברים שלך.   עו"ד ר. גרינברג:

 

י. פרידמן:  מה זה? תן לי לשאול את היועצת המשפטית שאלה.   הרב 

 

 ישראל, ישראל.   עו"ד ר. גרינברג:

 

 פה אחד?    עו"ד ר. כץ:

 

 לא, רגע, הוא רוצה לשאול שאלה.   עו"ד א. אהד:

 

בי יתקשלא, לא, לא. דקה, את לא עונה לו. ישראל,   עו"ד ר. גרינברג:

 טוב, אם אתה מתכוון להשתולל. היא לא תענה לך אם אתה לא תדבר. 

 

י. פרידמן: לשאול את היועצת המשפטית... שאנחנו אני רוצה   הרב 

מכבדים את רונה רמון ואת בעלה ובנה, אני רוצה לשאול האם אפשר להצביע 

 בלי ועדת שמות? 

 

ישראל, אני שואל אותך שאלה עוד פעם, אם אתה   עו"ד ר. גרינברג:

 רוצה לשאול, לא צריך להשתולל, לא צריך להתפרץ. 
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י. פרידמן:  ת הפה לאנשים. אז תפסיק לסגור א  הרב 

 

 לא סוגר. תבקש בצורה מכובדת.   עו"ד ר. גרינברג:

 

י. פרידמן: .. אנחנו מבקשים יפה, אתה  הרב  . 

 

לא ביקשת. באנו להצביע, תגיד 'רמי, אני רוצה   עו"ד ר. גרינברג:

 לשאול שאלה'. 

 

י. פרידמן:  אני מבקש את היועצת המשפטית שאלה.   הרב 

 

,   עו"ד ר. גרינברג: יפה, בצורה מכובדת. תן לו בבקשה אור אדום הו

יוכל לשאול. מה יש לכם אתם מאיפה באתם? תתנהגו בצורה  ברמקול שהוא 

 נאותה, מה זה ההשתוללות הזאת? הנה, עכשיו תשאל בשקט וברוגע. 

 

י. פרידמן: הגב' היועצת המשפטית, אני רוצה לשאול, שאל פה   הרב 

ל בן אדם שלא עבר עדיין ועדת שמות, חברנו, האם אפשר להצביע על הנצחה ש

 ועם כל הכבוד ועם כל ההערכה לאישה ולפועלה.

 

 לא, יש גם עניין של כללים.   :מר א. ישראל

 

  -אני רק רוצה לפני שהיועצת עונה, כמו שאמרתי  עו"ד ר. גרינברג:

 

י. פרידמן:  שאלתי אותה, אני רוצה ממנה תשובה.   הרב 

 

בל זכותי לדבר, נכון? אתה רוצה גם להשתיק כן, א  עו"ד ר. גרינברג:
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 אותי? 

 

י. פרידמן:  אז תבקש את רשות הדיבור ממנה.   הרב 

 

כשיו לא צריך לבקש רשות דיבור. הנה,ע לא, אני  עו"ד ר. גרינברג:

ישראל, תקשיב, בוא תרים את המיקרופון ששברת שברתם לו את המיקרופון. 

 דם, לא כמו פרא אדם. עכשיו, ותתחיל להתנהל בצורה כמו בן א

 

י. פרידמן: היה פה מישהו שהזיז כסא, כי הרבה מנהלים היו   הרב 

 צריכים להזיז את הכסא. 

 

תתנהג בצורה מכובדת, אל תעשה פה נזקים לציוד.   עו"ד ר. גרינברג:

 עם כל הכבוד, תתחילו להירגע. מה זה הדבר הזה? 

 

גע זה אתה. אנחנו רמי, נראה לי היחיד שצריך להיר  עו"ד א. אהד:

 מאוד רגועים, כמו שאתה רואה. מאוד רגועים. 

 

 מאוד, ראיתי כמה.   עו"ד ר. גרינברג:

 

הוא מתרגש וזה טבעי. כשסותמים לו את הפה הוא   עו"ד א. אהד:

 מתרגש. 

 

שנה, לא מתרגשים  20אורי, אנחנו מכירים אותך   עו"ד ר. גרינברג:

אומר עוד פעם, תתנהל, מה אתה שובר  ממך, אף אחד פה לא מתרגש ממך. אני

 את המיקרופון? עכשיו אני רק רוצה להגיד לך משהו אחר. 
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קרופונים בעייתי, רמי. ילא, התחזוקה פה של המ  עו"ד א. אהד:

 קח את זה לתשומת לבך. 

 

אני מוכן להביא אותך לשעות התנגדות פה לתחזק.   עו"ד ר. גרינברג:

 דת שמות אסף ואילן ז"ל. אני אומר עוד פעם, זה עבר וע

 

 זה לא עבר.   :מר א. ישראל

 

י. פרידמן:  זה לא עבר ועדת שמות.   הרב 

 

 אסף ואילן עבר ועדת שמות.   עו"ד ר. גרינברג:

 

 אבל זה משהו אחר.                  עו"ד א. אהד:

 

.   :מר א. ישראל  אבל הוצג פה משהו אחר, רמי

 

ני מוסיף. הוא הציג, אני מוסיף למה שנייה, אז א  עו"ד ר. גרינברג:

 שהוא הציג. אסף ואילן עבר ועדת שמות. אנחנו מוסיפים את רונה, זה הכל. 

 

 יכול להיות שראוי.   :מר א. ישראל

 

עכשיו שרית, לשאלתו הרגועה כרגע בשלב זה של   עו"ד ר. גרינברג:

צה רגע אני רו הרב פרידמן, בבקשה התייחסותך על זה שזה עבר אסף ואילן,

אותם, זה ל, אנחנו רוצים להנציח ז"אנחנו מוסיפים פה את רונה  לענות לו.

פה לא מכבדים את המעמד. לא ראיתי פה שהשתוללו  מכובד. חבל שהחברים

באותה השתוללות שרצו פה לקרוא כל מיני שינויי כבישים על שם רבנים 
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שם רונה  כאלה ואחרים, לא השתוללת שזה לא היה ועדת שמות. אז פה, על

וזה, זה משתולל אותך, זה מקומם אותך. אז בוא, תדע את מקומך גם כן. 

 שרית. בבקשה אנחנו לא ראינו פה שהבאתם פה שינויים והתנגדנו. 

 

אוקיי, כמו שאמרו קודם, ועדת שמות אכן היא   :גרינבאוםעו"ד ש. 

ף הוועדה שראוי שהיא תדון קודם במקרים מהסוג הזה. לכן באמת אילן ואס

היה ה שגם רונה תעבור ועדת שמות. אם רמון עברו קודם ועדת שמות. ראוי הי

הסכמה של כל חברי המועצה ללא ועדת שמות, זה יכול לעבור. אם אין, אז 

 ראוי שזה יעבור קודם ועדת שמות. 

 

 הסיפא.לא שמעתי את                  עו"ד א. אהד:

 

מה או אין הסכמה. אז השאלה אם יש פה הסכ  עו"ד ר. גרינברג:

 כן.בבקשה, איציק. 

 

לעצם העניין, הכל מתחיל מעניין של עבודה   :מר א. ישראל

מסודרת. ועדת שמות יש לה כללים מסוימים. חלק מהכללים מתייחסים לכך 

שיש פרק זמן מסוים מהרגע שיש מישהו שנפטר ועד השלב שבו מכריזים על 

צעה של רון זה ראוי אפילו הנצחה כזאת או אחרת. יכול להיות מאוד שהה

של  רבין יותר, זאת אומרת, הנצחה של רונה. רונה, כמו שיש את בית ספר

לאה רבין, אותו דבר במקרה הזה הנצחה של בית ספר על שם רונה רמון ראוי 

 לא פחות ואולי בלי כל קשר כרגע. 

 

מה אתה מציע? לא הבנתי את ההצעה. אתה בעד זה   עו"ד ר. גרינברג:

 כמו שהיועצת המשפטית אמרה או שאתה מתנגד?  עכשיו  לאשר

 



  - הותק-עיריית פתח -

  2018.12.30, מיום 2ן מס' פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי

 

 40 

 על זה בדיוק דיברנו אבל, איציק.    עו"ד ר. כץ:

 

 רון, דקה. אתה מתנגד או בעד? מה התשובה?   עו"ד ר. גרינברג:

 

 זה לא קשור להתנגדות.   :מר א. ישראל

 

 אנחנו לא רוצים עכשיו שתבוא לחנך אותנו.   עו"ד ר. גרינברג:

 

 אה, עכשיו מחנכים?   :ישראל מר א.

 

 יש יועצת משפטית שאמרה לך שאפשר לאשר.   עו"ד ר. גרינברג:

 

 אתה בעד?יש כללים, אתה אמרת כללים.   :מר א. ישראל

 

אבל היועצת המשפטית אומרת לך שעל פי הכללים   עו"ד ר. גרינברג:

 אפשר לאשר. 

 

 איציק, לפי הכללים אפשר לאשר.    עו"ד ר. כץ:

 

אתה רוצה לאשר או שאתה מתנגד. מה התשובה   "ד ר. גרינברג:עו

 שלך? 

 

 אבל אתה משנה, זו הצעה נוספת.   :מר א. ישראל

 

אבל לפי הכללים אפשר לאשר, זה מה שהיועצת    עו"ד ר. כץ:

 המשפטית אמרה.  
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י. פרידמן: רמי, אני מתנגד, אני רוצה לעשות ניהול תקין, אני   הרב 

 ה למועצה הבאה ולהביא מסודר. רוצה לדחות את ז

 

 אין בעיה, חבר המועצה ישראל פרידמן מתנגד.  עו"ד ר. גרינברג:

 

י. פרידמן: מכבד את זכרה, ומבקש, לא לפי המינהל התקין   הרב 

 ולהביא את זה למועצה הבאה. 

 

חבר המועצה מהאופוזיציה מתנגד, לכן אנחנו   עו"ד ר. גרינברג:

 זה על שם אסף ואילן, ואחרי זה נאשר.  נאשרר את ההצעה לקרוא את

 

 לא זה לא על סדר היום, אתה לא יכול לאשר.   עו"ד א. אהד:

 

 למה לא?   עו"ד ר. גרינברג:

 

שרית, זה על סדר היום? מה זה נאשרר? זה על סדר   עו"ד א. אהד:

 היום? זה לא נמצא על סדר היום. 

 

 מית. אני מבקש להביא את זה להצבעה ש   עו"ד ר. כץ:

 

  -אתה לא יכול. שרית אמרה שברגע שמתנגד  :מר א. ישראל

 

.    עו"ד ר. כץ:  אין בעיה, אין בעיה. שרית אומרת שכן

 

 היא אומרת שברגע שיש מתנגד אחד, נגמר הסיפור.   :מר א. ישראל
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 אין בעיה, אני רוצה להצביע מי מתנגד.   עו"ד ר. גרינברג:

 

 הצביע גם. כן, אני רוצה ל   עו"ד ר. כץ:

 

 בבקשה, מי בעד?   עו"ד ר. גרינברג:

 

 אני יכול לדבר בבקשה?   עו"ד א. אהד:

 

 )מדברים ביחד( 

 

 צדוק בעד, ענת בעד.    עו"ד ר. כץ:

 

 צריך הסכמה כדי לבצע את ההצבעה.   :מר א. ישראל

 

 רמי גרינברג, צדוק בן משה, ענת זנזורי.   עו"ד ר. גרינברג:

 

 יך הסכמה כדי לבצע את ההצבעה. צר  :מר א. ישראל

 

 אני רוצה הצבעה להסכמה.   עו"ד ר. גרינברג:

 

 זה בדיוק השיקולים מי בעד ומי נגד.    עו"ד ר. כץ:

 

 זה מה שאמרה היועצת המשפטית.   :מר א. ישראל

 

 אני עונה לך למה שאתה שואל, איציק.   עו"ד ר. גרינברג:
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 ההצבעה אפשר לדבר? תודה. לפני רמי אפשר לדבר?   עו"ד א. אהד:

 

הוא לא נותן אפשרות לדבר. אני רוצה לדבר בשקט,   :מר א. ישראל

 שיאפשר לי לדבר. 

 

 )מדברים ביחד( 

 

איציק, אתה צועק. עכשיו אורי ביקש יפה, אישרתי   עו"ד ר. גרינברג:

 לו לדבר, אתה מפריע לו. 

 

 אין בעיה.   :מר א. ישראל

 

י. פרידמן: ל המינהל התקין שיקפצו לו על האצבע. פתאום כ  הרב 

 התנהלות לא מכבדת. בונים בית ספר בחודש הקרוב? 

 

 אני אחכה ואז אני אדבר.   עו"ד א. אהד:

 

ישראל, אורי ביקש זכות דיבור, קיבל, אל תפריע   עו"ד ר. גרינברג:

 לו.

 

.   :מר א. ישראל .  אתם מבזים את הכבוד.

 

י. פרידמן:  .. פוסט בפייסבוק.  הרב 

 

ישראל, אתה מפריע. פעם ראשונה אתה מפריע.   עו"ד ר. גרינברג:
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 אורי ביקש זכות דיבור, תן לו לדבר. 

 

חבר'ה, לפעמים יש נטייה מאוד גדולה, ולצערנו   עו"ד א. אהד:

מתחילת הישיבה הזאת היינו עדים לה לפחות פעמיים, לנושא של התנהלות 

ת העיריות ובפקודת לפקוד תקינה שגם הוסדרה בחוק, בתוספת השנייה

לא לחינם יש התנהלות כזאת. וראינו את זה כרגע העיריות עצמה. עכשיו 

 רון, שיש עליה קונצנזוס.   ספק בכלל  בהצעה, שאין לי

 

 מצוין, אז בוא נצביע.    עו"ד ר. כץ:

 

 רגע, אחד. יש עליה קונצנזוס, אף אחד לא חולק.   עו"ד א. אהד:

 

 אבל שנייה, אורי. גע, ר  עו"ד ר. גרינברג:

 

 תן לי לסיים. לא, רמי. לא   עו"ד א. אהד:

 

  לא לא. דקה, אורי, ברשותך.  עו"ד ר. גרינברג:

 

.   עו"ד א. אהד:  אתה לא יכול לקטוע אותי

 

 לא, אני כן יכול.   עו"ד ר. גרינברג:

 

.   עו"ד א. אהד:  אתה לא יכול לקטוע אותי

 

 אגיד לך למה. שנייה, אני   עו"ד ר. גרינברג:

 



  - הותק-עיריית פתח -

  2018.12.30, מיום 2ן מס' פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי

 

 45 

 אתה קוטע אותי, אתה לא יכול.   עו"ד א. אהד:

 

 סוגריים קטנים.   עו"ד ר. גרינברג:

 

 בוא נראה כמה קטנים יהיו הסוגריים הקטנים.   עו"ד א. אהד:

 

אם זה עכשיו הצעה לסדר ואתה עוד פעם, שנייה,   עו"ד ר. גרינברג:

, כי אתה לא רוצה שנדון זכותך ובבקשה. זו לא הצעה לסדר -רוצה להתייחס 

בה בכלל. אז תן לי רגע לראות, וזה מה שעשיתי את ההצבעה, וזה עונה לך, 

 איציק. בוא נעשה הצבעה. 

 

 לא, זו הצעה לסדר.   עו"ד א. אהד:

 

 אפשר לקיים את ההצבעה.  יאהיא אמרה ש  :מר א. ישראל

 

 ר. תן לי רגע להסביר. אתה לא נותן לי להסבי  עו"ד ר. גרינברג:

 

 אם יש מתנגד אחד, אי אפשר לקיים את ההצבעה.   :מר א. ישראל

 

 אבל אנחנו לא יודעים מי מתנגד אם לא מצביעים.    עו"ד ר. כץ:

 

 אני מתנגד כרגע.   :מר א. ישראל

 

 אין בעיה, תצביעו את זה.    עו"ד ר. כץ:

 

אני לא מבין, למה כשאני התחלתי לדבר על   עו"ד א. אהד:
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ינהל התקין, בדיוק החלטת לקטוע אותי? עד הרגע שדיברתי על חשיבות המ

 מינהל תקין, הכל היה בסדר. 

 

אורי, אני לא רוצה להביך אותך כשאתה מדבר על   עו"ד ר. גרינברג:

 מינהל תקין. 

 

בשביל זה קטעת אולי אתה מפחד להיות מובך,   עו"ד א. אהד:

 את הדברים. אותי. אז בוא, תביך אותי חופשי, תן לי להשלים 

 

 מבקשים רק הצבעה של מי שמתנגד.   עו"ד א. דוידאי:

 

 לא, לא.   :מר א. ישראל

 

 הם מבקשים הצבעה שמית, זכותם.   עו"ד א. דוידאי:

 

זה לא נכון, אורנה. היועצת המשפטית אומרת   :מר א. ישראל

 מתנגד אחד, אין הצבעה.  יק שאםשמספ

 

את ההצבעה לא על ההצעה  איציק, אני עושה  עו"ד ר. גרינברג:

לסדר, בגלל זה אני מנסה לענות לך כמה דקות ואתה לא מקשיב. אני עושה 

 לסדר.  להצעה את ההצבעה, אם אפשר להעלות את זה

 

 לא, אבל אמרו לך שיש מתנגד.   :מר א. ישראל

 

 למה לא? אני רוצה לראות מי מתנגד.   עו"ד ר. גרינברג:
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מות ממליצה למועצה, לא חייב שרית, ועדת ש   עו"ד ר. כץ:

 אותה. 

 

.   עו"ד ר. גרינברג:  אתה מפריע לי עכשיו

 

תראה, אתה לא נותן אפשרות להגיב לך, אתה   :מר א. ישראל

 אומר את מה שיש לך להגיד. 

 

 גם אותי קטעת באמצע.   עו"ד א. אהד:

 

לאורי אני רוצה לענות כי  תן תגיב רגע. אבל  עו"ד ר. גרינברג:

 . הפסקתי

 

 רגע, ראש העיר, שנייה.    עו"ד ר. כץ:

 

לא, אני הפסקתי את אורי, אני אמרתי עוד פעם,   עו"ד ר. גרינברג:

 היועצת המשפטית אמרה אי אפשר לדון בזה. 

 

 לא, אפשר לדון בזה.    עו"ד ר. כץ:

 

אל תפריע לי דקה. היועצת המשפטית אמרה אם   עו"ד ר. גרינברג:

לדון בזה, נכון? אז אמרתי, אני רוצה לראות מי  שרמישהו מתנגד, אי אפ

אחרי זה, במידה ויחליטו שיש מתנגדים מתנגד כד לדון בזה, זאת ההצבעה. 

 ..  ולא דנים בכלל, אף אחד לא מדבר על.

 

 רק רגע, רמי, רמי.   :מר א. ישראל
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 לא, דקה, דקה.   עו"ד ר. גרינברג:

 

 תקתי. אמרת לי דקה, ש  :מר א. ישראל

 

 .אני רוצה להצביע, לראות מי מתנגד, לדון בנושא         :ד ר. גרינברגעו"

 

 אני יכול להגיב למה שאמרת?                 מר א. ישראל:

 

 ביע. צלא, אני רוצה לה  עו"ד ר. גרינברג:

 

לא? אתה רואה, עוד פעם, אתה עושה את אותו   :מר א. ישראל

 יך להרים את הקול שלי. הדבר ואחר כך אתה בא בטענות למה אני צר

 

..?   עו"ד ר. גרינברג:  מי בעד.

 

אתה בא אחר כך בטענות למה אני צריך להרים את   :מר א. ישראל

אתה ממשיך לעשות את אותן פעולות, ואנחנו לא נוותר על זה, כי הקול שלי. 

 יש עניין של מינהל תקין, ואתה פועל לא במינהל תקין, זה הכל. 

 

.  עו"ד ר. גרינברג: . רון ... ענת, רפי, ניבה, אורנה, רועי, אדי, סרחיו.

  חנוך

 

אמרה היועצת המשפטית שמספיק שיש מתנגד   :מר א. ישראל

 אחד. 
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.   עו"ד ר. גרינברג: . גילה, איציק דיעי, שוקר, בוסו, צבי, אביהו.

 וגינת. 

 

חבר המועצה פרידמן אמר את זה מפורש, הוא כרגע   :מר א. ישראל

 עניין העקרוני, ואתם מתעלמים מזה, זה הכל. מתנגד על ה

 

עכשיו מי  מתנגד לדון בזה? מישהו מתנגד?   עו"ד ר. גרינברג:

 תצביעו. 

 

 רגע, תן לו לדבר.   עו"ד א. אהד:

 

 אנחנו אמרנו בצורה ברורה.   :מר א. ישראל

 

מי מתנגד? לא, להצביע. לא דיון, מי מתנגד לדון   עו"ד ר. גרינברג:

 בזה. 

 

 רגע, הוא מדבר.   "ד א. אהד:עו

 

 לא לדון. תגיד מתנגד או לא.   עו"ד ר. גרינברג:

 

 מתנגד.  -הוא אמר  עו"ד א. אהד:

 

 אתה מתנגד?              עו"ד ר. גרינברג:

 

למה אתם מפילים את זה על ישראל? אל תפילו על    עו"ד ר. כץ:

 ישראל את ההתנגדות. 



  - הותק-עיריית פתח -

  2018.12.30, מיום 2ן מס' פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי

 

 50 

 

 , אתה מתנגד? רגע, ברוכי  עו"ד ר. גרינברג:

 

י. פרידמן:  אני מבקש להביא את זה למועצה הבאה.   הרב 

 

 אתה יכול לבקש. ברוכי, אתה מתנגד?   עו"ד ר. גרינברג:

 

י. פרידמן: ביחד עם הנצחתו של עמוס עוז ושייע גלזר. גם   הרב 

 צביקה לוי, אבי החיילים הבודדים. 

 

 ברוכי מתנגד.   עו"ד ר. גרינברג:

 

רמי, אומרת היועצת המשפטית שוועדת שמות    עו"ד ר. כץ:

 ממליצה למועצה. אפשר לדון בזה פה, תשאל אותה. 

 

 אמרנו, אם מישהו מתנגד.   עו"ד ר. גרינברג:

 

 לא, היא אומרת שלא. עכשיו היא אמרה.    עו"ד ר. כץ:

 

 לא, היא עושה 'לא' עם הראש באופן מאוד ברור.   עו"ד א. אהד:

 

  -רי, אם אתה מתנגד להנציח את רונה רמוןאו   עו"ד ר. כץ:

 

 איך הצלחתם לפוצץ כזה נושא, רק אלוהים יודע.   עו"ד א. אהד:

 

כי אתה מתנגד להנציח את רונה רמון ז"ל. פשוט    עו"ד ר. כץ:
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 מאוד. 

 

.   עו"ד א. אהד: .  איך הצלחתם לקחת קונצנזוס.

 

 כי אתם מתנגדים. קל.    עו"ד ר. כץ:

 

.   עו"ד א. אהד:  איזה בושה לקחת נושא בקונצנזוס ולפוצץ אותו

 

,    עו"ד ר. כץ: אם אתם מתנגדים להנציח אישה כמו רונה רמון

 זה באמת לרדת מאוד נמוך. 

 

 מה שאתה עושה זו בושה.   :מר א. ישראל

 

 מאוד נמוך, מאוד.    עו"ד ר. כץ:

 

 

צדוק, אצלך הכל בסדר. הנושא שלך אין בעיה   עו"ד א. אהד:

 יתו. א

 

 פה אחד, פה אחד.   :מר א. ישראל

 

 לא, הנושא שלך פה אחד, הלאה.   עו"ד א. אהד:

 

 ההצעה לסדר שלך.   :מר א. ישראל

 

נושא חשוב, ראוי. אני אזכיר לך, הנושא הבא זה   עו"ד א. אהד:
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שלך. אני אעשה לך סדר בדברים. רכבים נטושים צדוק, אני חושב שכולם 

 בעד. 

 

 על פי המלצת היועצת המשפטית, לאורחברים,   רג:עו"ד ר. גרינב

ההתנגדות של האופוזיציה לנושא כל כך חשוב, וסך הכל חבל שהם מבזים את 

 עצמם. 

 

 שעלה בצורה לא מסודרת.   :מר א. ישראל

 

 אתם מבזים את עצמכם.   עו"ד ר. גרינברג:

 

 שעלה לא לפי החוק.   :מר א. ישראל

 

אות מה זה נבחרי ציבור ולא להתעסק זה הזמן להר   עו"ד ר. כץ:

 בשטויות האלה. 

 

רון כץ מעלה נושא אחד, רמי גרינברג מקריא נושא   עו"ד א. אהד:

 שני, ואנחנו לא יודעים. 

 

המתנגד להנציח את רונה רמון זכרה  האורי, את   עו"ד ר. כץ:

 לברכה, זה מה שאתם עושים, יש לאשר ויש לא לאשר. 

 

 ריך להתרגש מדמגוגיית פייסבוק, הכל בסדר. ולא צ  עו"ד א. אהד:

 

 או שמצביעים כן או לא.    עו"ד ר. כץ:
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לאור ההתנגדות הדווקאיסטית והילדותית של   עו"ד ר. גרינברג:

אנשי אופוזיציה לכזה דבר חשוב, על פי היועצת המשפטית, אנחנו נבקש 

להוסיף  עכשיו להצביע על הוספה לדיון הזה. לגבי אותו דיון אני אבקש

ת בית הספר על שם אסף ואילן רמון, שזה כן להצביע את האפשרות להנציח א

עבר ועדת שמות בעבר. עכשיו אני מצביע כדי להוסיף את הנושא הזה 

. מי בעד להוסיף את זה לסדר היום של אסף ואילן של ההצבעה להחלטה

 רמון? 

 

 תסביר מה אתה מוסיף, לא הבנתי.   עו"ד א. אהד:

 

 הנצחת של משפחת רמון בבית הספר.    כץ: עו"ד ר.

 

.   עו"ד ר. גרינברג: .  . מי נגד?20, 19, 18.

 

 אה, נושא חדש? אין בעיה.   עו"ד א. אהד:

 

אנחנו נמצא את הפתרונות. אתם רואים? אנשי    עו"ד ר. כץ:

 ציבור גדולים כמו ראש העיר מוצא את הדרך. 

 

הוספה של זה, אנחנו כן אין מתנגדים. לאור ה  עו"ד ר. גרינברג:

נבקש להצביע להנציח את בית הספר על שם אסף ואילן רמון כמו שעבר ועדת 

 שמות, ובהמשך אנחנו נוסיף את רונה גם לאותו בית ספר, וככה זה יהיה. 

 

 רמי, יכול להיות שראוי יותר, באמת.   :מר א. ישראל

 

שלך לא  לא, לא, אל תגיד מה ראוי. ההתנהלות  עו"ד ר. גרינברג:
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 ראויה. אל תחנך אותי. 

 

נו באמת.  :מר א. ישראל למה  אתה רואה אח"כ אתה שואל אוי, 

 אנחנו מרימים את הקול שלנו. 

 

 זו ההצעה, מי בעד ההצעה הזאת?   עו"ד ר. גרינברג:

 

כי אתה עושה בושה וחרפה, אתה מבזה אותם,   :מר א. ישראל

 תתבייש לך.

 

 י נגד? בעד. מ 19  עו"ד ר. גרינברג:

 

י. פרידמן:  פה אחד.    הרב 

 

 אתם כולם בעד?   עו"ד ר. גרינברג:

 

אז אפשר להנציח את רונה רמון ז"ל כמו שראוי לה    עו"ד ר. כץ:

 במועצה הזאת. 

 

מתנגד כנגד הנצחת  פרידמן לא, חבר המועצה  עו"ד ר. גרינברג:

נובע מהמקום הזה. חבל.   אישה, אולי זה 

 

י. פרידמן:  ס וחלילה. ח  הרב 

 

ההצעה עברה. ההצעה לסדר הבאה. בבקשה, בואו   עו"ד ר. גרינברג:

 נראה לפי הסדר. 
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י. פרידמן: אני מבקש מראש העיר פעם נוספת לכבד את השיח   הרב 

 ולא להכניס מילים על דברים שאני אמרתי. 

 

אם הוא יכבד את השיח, מה הוא יעשה בפייסבוק?   עו"ד א. אהד:

 את השיח? אחרת מה הוא יפרסם? איך הוא יכבד 

 

 :             הצעה לסדר של צדוק בן משה בבקשה.עו"ד ר. גרינברג

 

אתה יכול לחזור רק מההצעה שלי שנוכל להעביר    עו"ד ר. כץ:

 אותה? 

 

י. פרידמן: .   הרב   אני רוצה מינהל תקין

 

 בסדר, אל זה שלי.    עו"ד ר. כץ:

 

 לגמרי, הדיון היה התנהלות. הדיון היה אחר   :מר א. ישראל

 

איזה מינהל תקין? מה הקשר בינך לבין מינהל   עו"ד ר. גרינברג:

מה הקשר בינך לבין מינהל תקין? תסביר  –אני אומר לך לפרוטוקול תקין? 

 לי. 

 

בערך מה שהקשר בינך לבין מינהל תקין, אותו   עו"ד א. אהד:

 קשר. 

 

אתה תשב בשקט. אתה האחרון  אורי, אורי, אורי.  עו"ד ר. גרינברג:
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 שתדבר על מינהל תקין. 

 

רמי, לא צריך להתרגש. רמי, חשבתי שייקח לך   עו"ד א. אהד:

 כמה מועצות להתרגש. 

 

.   עו"ד ר. גרינברג:  אורי, אתה האחרון שתדבר על מינהל תקין

 

 בסדר, בוא, אנחנו לא מתרגשים.   עו"ד א. אהד:

 

 בעולם שתדבר על מינהל תקין.  אתה האחרון  עו"ד ר. גרינברג:

 

 בסדר. קח, תשתה קצת מים קרים, תירגע.   עו"ד א. אהד:

 

 הכל בסדר.   עו"ד ר. גרינברג:

 

 )מדברים ביחד( 

 

 
 זה דיון לוועדת  שמות בכלל, זה לא דיון למועצה.   :מר א. ישראל

 

.    עו"ד ר. כץ:  איציק, עזוב נו

 

 ת. עשית פשוט בושה, באמ  :מר א. ישראל

 
כמו  ז"ל הנצחת בית הספר על שם אסף ואילן רמוןלאשר    :12החלטה מס' 

גם לאותו בית  ז"ל  רונההנצחת  שעבר ועדת שמות, ובהמשך אנחנו נוסיף את

 ספר
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 ד. דיון בהצעה לסדר היום של מר צדוק בן משה בנושא: "רכבים נטושים".

 

 שה. ההצעה לסדר של צדוק בן משה, בבק  עו"ד ר. גרינברג:

 

ערב טוב, כידוע לכולם אני אמון על נושא מראה   מר צ. בן משה:

העיר והניקיון וכל היוצא בכך. בהמשך הדרך תראו ממני הצעות שקשורות 

נוגעת בנושא זה בצורה ישירה.  לנושא סדר וניקיון בעיר. וההצעה שלי היום 

ימוש. מדובר על חוק עזר עירוני בנושא חניית רכבים נטושים או שאינם בש

חניית רכבים נטושים גם פוגעים במראה העיר, וגם פוגעים במספר החניות 

הפנויות שיש בכל רחוב. לא תמיד אנחנו יודעים מה זאת מכונית נטושה, רק 

אחרי כמה חודשים שאנחנו רואים שמצטבר לכלוך מסביב, אנחנו מבינים את 

ש, יכול כל זה. ולצערי הרב, נכון להיום, מי שמשאיר את הרכב שלו נטו

חודשיים להזיז אותו מטר והוא הופך אותו ללא נטוש לעוד חודשיים. בדקתי 

  -)ח( לא יעמיד אדם ולא יחנה6בחוקי העזר של עיריית תל אביב, סעיף 

 

 )ח( לאיזה חוק? 6סעיף   עו"ד א. אהד:

 

י. פרידמן: יודע, ככה כתבו לו.   הרב   הוא לא 

 

ל  עו"ד א. אהד:  דעת איזה חוק. לא, לא, לא. צריך 

 

 למה אתה מזלזל? למה?  עו"ד ר. גרינברג:

 

 למה לזלזל? אני שאלתי.   עו"ד א. אהד:
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אורי, לא אתה. אתה שאלת שאלה לגיטימית,   עו"ד ר. גרינברג:

. למה? למה  ופרידמן מזלזל בצדוק 'כתבו לו, הוא לא יודע מה מדובר'

 ההתנהגות הזאת? 

 

י. פרידמן:  חה מצדוק. אני מבקש סלי  הרב 

 

 אורי, מה שאלת?   מר צ. בן משה:

 

 איזה חוק?   עו"ד א. אהד:

 

זה לא סובל דיחוי השאלה הזאת לסוף הדברים   מר צ. בן משה:

 שלי?

 

 לא, הוא שואל שאלה לגיטימית, בסדר.   עו"ד ר. גרינברג:

 

 הכל סובל דיחוי.  –א'   עו"ד א. אהד:

 

 ז תן לי לסיים לדבר. אם זה סובל דיחוי, א  מר צ. בן משה:

 

 צדוק, תהיה איתי רגע.   עו"ד א. אהד:

 

לא, תן לי אני לסיים לדבר. אני לא מוכן. אני מוכן   מר צ. בן משה:

 אחרי זה תשאל אותי שאלות, אני אענה לך. 

 

  -רגע, כשאתה מקריא סעיף, תקריא גם את ה  עו"ד א. אהד:
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ת מה קורה, כשאתה אבל תן לי לגמור לדבר. ראי  מר צ. בן משה:

 מדבר, הוא מעיר, כולם מתחילים לצעוק. 

 

 צדוק, הוא שאל שאלה לגיטימית.  עו"ד ר. גרינברג:

 

 מה זה, חוק עזר לתל אביב חניית רכב? מה?   עו"ד א. אהד:

 

"לא יעמיד אדם ולא יחנה בדרך רכב שרישיונו   מר צ. בן משה:

של  והכי מהיר בנושא חנייהפקע". הדבר הזה יכול לגרום לפתרון הכי נכון 

, יש כאל שמחזיקים גם רכבים לשם עיסוק, רכב נטוש, שברגע שאין לו טסט

 40כעסק. הם משאירים את הרכבים ויש אחד כזה באם המושבות שמשאיר 

רכבים אחרים להחנות  40-ובעצם מונע ממכוניות כאלה ברחובות השכונה. 

הרכבים שלו כל שבוע רכב או בשכונה באותו אזור. מספיק שהוא מזיז את כל 

רכבים בשבוע, ומבחינתו אין שום בעיה, הכל בסדר, הוא יכול להמשיך  2

להחנות. חלק מהרכבים אין בהם מנוע, אין בהם כסאות, כי הוא מוכר את 

החלקים. ובעצם משתמש בשטח הציבורי ובמרחב הציבורי כעסק. ולנו אין 

נגד זה. לכן אני מבקש לחוק ק ולהכניס לתוך חוק העזר הרבה מה לעשות 

העירוני שלנו בפתח תקווה סעיף דומה, ובעצם להילחם בכל הכוח בנושא 

 חניית רכב נטוש. אורי, עכשיו אתה יכול לשאול. 

 

 קודם כל צדוק, חשוב מאוד.    עו"ד ר. כץ:

 

רגע, צדוק, על מה אתה רוצה להצביע, לחוקק חוק   עו"ד ר. גרינברג:

 עזר? 

 

 כן, לחוקק חוק עזר.   מר צ. בן משה:
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לא, להצביע על זה שהמחלקה המשפטית תנסח את   עו"ד א. אהד:

 הסעיף. אף אחד לא מתנגד לו. 

 

 כן, ברור, ברור.   מר צ. בן משה:

 

אני רק רוצה בהקשר הזה, צדוק, איזה חוק אתם   עו"ד א. אהד:

יודע,  תמצאו, אני מניח שזה חוק עזר לתל אביב, החניית רכב. אבל אני לא

ואם לא קיים בחוק הזה, המקום להוסיף בזמן שעובדים על ההצעה של צדוק, 

יש גם תופעה שכולנו מכירים אותה, של רכבים שמחנים בכל מיני צירים 

 .  מרכזיים וכתוב עליהם 'למכירה'

 

 יש, קיים, עשינו את זה.   מר צ. בן משה:

 

 ם להוסיף. זה המקו –יופי. אם לא  –אם זה קיים   עו"ד א. אהד:

 

 שנים.  10קיים, קיים. עשינו את זה לפני   מר צ. בן משה:

 

 טוב, צדוק, תעלה להצבעה.    עו"ד ר. כץ:

 

אני רוצה להגיד איזו מילה. בהמשך להצעה לסדר    מר א. סופר:

היום של סגן ראש העירייה צדוק בן משה, המבצע שכרגע מובילה פתח תקווה, 

 איך נקרא? 

 

.   מר צ. בן משה:  שינוי הנקי
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מסתבר, וצדוק ואני יושבים באותן ישיבות, ואנחנו    מר א. סופר:

רואים שחלק גדול מהמרכיב של הניקיון בעיר פתח תקווה, הוא תלוי גם 

בהתנהגות התושבים. אני חושב שאנחנו צריכים להוביל איזושהי דוגמא 

מוציאים את בנושא הזה, ובכלל להביא לאיזשהו תהליך חינוכי, מתי אנשים 

הזבל, מתי הם מוציאים את הגזם, האם זה בימי הפינוי, האם רכבים מוחנים 

בכל מיני מקומות וכן הלאה. יש מקומות שבהם ניתן לחנות האם מגיעים 

ומנצלים את החנייה לכל היום. יש פה הרבה תהליכים שהם לא קשורים לאיך 

אלא קשורים  הרשות המקומית מנקה או לא מנקה או מפנה או לא מפנה.

בעיקר להתנהגות התושבים. ופה אני חושב מוטל עלינו כנבחרי ציבור להוביל 

 קו, שידאג באמת לניקיון ולסדר. 

 

 מה לעשות? גב' ע. ישראלוב לוין:

 

מה זאת אומרת, מה לעשות? מי כמוך גב' אשת    מר א. סופר:

פשר לאכוף חינוך, יודעת שאכיפה זה צד אחד. הצד השני זה צד החינוך. אי א

 כל היום. אבל מצד שני, תושבים לא מחונכים, מובילים למצב של עיר. 

 

 איך אתה מחנך תושבים?       :   גב' ת. יערה ז'יטלני

 

אתה מייצר דעת קהל, שלהוציא זבל בזמן לא נכון    מר א. סופר:

סוף אותה, זה לא מקובל. שתיים, לצאת עם הכלב וצואת כלבים וכו' בלי לא

 שהוא לא מכובד.  זה דבר

 

יודע.  :גב' ת. יערה ז'יטלני  זה מתחיל בבית ספר, אתה 

 

אז עכשיו חזרנו לחינוך. אני שמח שגברתי שהיא    מר א. סופר:
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אשת חינוך מסכימה איתי שהתהליך החינוכי הוא לא פחות חשוב מאכיפה. אי 

 . ₪ 265,000תושבים, כמעט  264,000אפשר להעמיד פקח ליד כל תושב. יש פה 

 

מסכימה איתך לגמרי. מי כמוני יודעת שחינוך הוא  :גב' ת. יערה ז'יטלני

 חלק מהעניין. אבל גם וגם. 

 

צדדים  2אני מסכים איתך, אין ויכוח. אמרתי, יש    מר א. סופר:

לתהליך. לכן אני אומר שבכלל זה נושא שהוא חוצה, אורי ואחרים, 

כים לחזק את ראש העיר בניסיון קואליציה, אני חושב שאנחנו צרי-אופוזיציה

ניקיון, כי אנחנו יודעים שפתח תקווה לא מככבת גבוה  להוביל מהפיכה של 

 במדדי הניקיון ובמצב תחזוקה ותברואת העיר. בבקשה, צדוק. 

 

 צדוק כבר שכח מה הוא רצה להגיד.   עו"ד א. אהד:

 

 משה משה רצה להתייחס, בבקשה.   עו"ד ר. גרינברג:

 

 חד( )מדברים בי

 

 ... הערות שובניסיטיות.  גב' ע. ישראלוב לוין:

 

מה זה שייך לשובניסטיות? אני שואל מה לא הבנת.    מר א. סופר:

 זו מועצה ראשונה, תגידי מה לא הבנת. זה הכל. 

 

 לא הבנתי מה אתה רוצה שנעשה.  גב' ע. ישראלוב לוין:

 

 תושבים.  לא הבנת? אני מדבר על תהליך של חינוך   מר א. סופר:
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 מה אתה רוצה שנעשה?  גב' ע. ישראלוב לוין:

 

אנחנו כרגע מובילים קו מסוים. העירייה, וראש    מר א. סופר:

העיר בראשותו, מובילים קו, שמטרת הקו הזה לשנות את הנורמות 

הציבוריות בתחום הניקיון והתברואה בעיר פתח תקווה. את מסכימה איתי 

 שהעיר לא נקייה? 

 

 מאוד.  ישראלוב לוין:גב' ע. 

 

יופי, אז יש לזה חלק לעירייה. העירייה מנסה לצד    מר א. סופר:

הפעולות שהיא עושה, כמו לתגבר תקנים, להוסיף משאיות איסוף זבל, לשנות 

את האזורים, להחליף תהליכים ארגוניים. יש גם תושבים בעיר הזאת, 

חראית, באופן שבו הם התושבים בסופו של דבר, אם הם ינהגו בצורה יותר א

מתייחסים לעיר, כך גם תיראה העיר. זה הכל. אני רוצה שאנחנו כאן נבחרי 

 ציבור כמועצת העיר, נוביל קו מסוים וניתן דוגמא. זה הכל. 

 

עידית את רוצה  עידית, אביהו, משה ביקש ראשון.  עו"ד ר. גרינברג:

 משה ואחרי זה רפי. להתייחס? 

 

אני מברך על היוזמה. באמת אני יודע  קודם כל,  מר משה משה:

. אני מברך על היוזמה הזאת לתקן את שזה מטרד שנמצא בהרבה שכונות

החוק הזה. השאלה איך אתה מתקן אותו. הרי יש איזה חודשיים אתה אומר? 

 מה אתה אמרת? לא הבנתי, תסביר לי. מה אתה רוצה לתקן? 

 

.   מר צ. בן משה: .  אני רוצה להוסיף.
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 אתה לא יכול לתת לבן אדם. כמה זמן תיתן לו?  משה: מר משה

 

 מה זה כמה זמן?   מר צ. בן משה:

 

נגמר לי הטסט עכשיו, מה, תיקח לי האוטו מחר   מר משה משה:

 בבוקר, תגרור לי אותו? 

 

 לא, אתה מקבל התראה.   מר צ. בן משה:

 

משה, מדובר על הרכבים האלה שעומדים שנים    מר א. סופר:

 . ברחוב

 

רגע, אני רוצה לדעת באמת. אני מבין מה אתה   מר משה משה:

אומר, אני מבין גם מה הוא אומר. אבל זה יכול לפגוע באזרחים באמת, שאחד 

 אין לו טסט, אז אולי הוא איחר שבועיים, שלושה. 

 

 לא מדובר מהיום למחר.    מר א. סופר:

 

 זה מה שהוא שואל.   עו"ד א. אהד:

 

 אני שואל.   מר משה משה:

 

אנשים גם נוסעים בלי טסט, אף אחד לא יבדוק   הרב א. בוסו:

 אותם. 
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 חבר'ה, כולם עונים חוץ מהבן אדם שהציע.   עו"ד א. אהד:

 

דבר ראשון, ברור לכולם שקורה ואנשים שוכחים   מר צ. בן משה:

 לעשות לפעמים או לא שמים לב. 

 

 כמוני למשל.   מר משה משה:

 

כן, כמוך. זה לא נורא, זה בסדר. איפה הבעיה?   מר צ. בן משה:

בעיה הראשונה ששוכחים, אין ביטוח. פג תוקף הביטוח גם, כשפג תוקף ה

רישיון הרכב, שזו הסכנה הראשונה, בוא נודה על האמת. עכשיו הבעיה עם 

הרכבים הנטושים, שבדרך כלל הם גם מפורקים. זאת אומרת, כל מיני 

, לקבל מכה, להישרט מאיזו חתיכת פח. הרי לא חלקים. מישהו יכול לעבור

מטפחים אותם, לא מטפלים בהם, לא מתקנים אותם. יש ילדים שאולי ישחקו 

וייגעו במשהו, אין לרכבים האלה ביטוח. לכן המחיר שאולי אתה תשלם בגלל 

שאתה משאיר את האוטו שלך ללא טסט, הוא קטן לעומת היתרון לעיר. זה 

יודע מה, אולי זה גם יגרום לאנשים כמוך, אני לא בכלל, באופן כללי. א תה 

 חושב שזה דבר נורא. 

 

 צחקתי, די.   מר משה משה:

 

יודע מה,   מר צ. בן משה: אנשים שכחנים כמוך, לא לשכוח. ואתה 

שים את האוטו שלך, אם אתה יודע שאתה שכחן, שים את האוטו שלך בחנייה 

 הפרטית. 

 

 ק הזמן? חודשיים אתה אמרת? היום כמה זה פר  מר משה משה:
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זנזורי צדוק מדבר על רכבים נטושים. אף     :גב' ע. 

אחד לא יעבור ויבדוק רכבים שחונים עכשיו אם יש לו טסט או אין לו טסט. 

 מדובר ברכבים נטושים בלבד.

 

 צריך לאשר את החוק בסופו של דבר, נכון?   מר משה משה:

 

נות   מר א. קואז: נים התראות חודש ועוד משה, על כל מיני 

 חודש. 

 

זה לא דוח מיידי, זה בעצם גורם לנו אפשרות   מר צ. בן משה:

 לאכוף את הרכבים הנטושים. 

 

 :            רפי ביקש להתייחס גם.עו"ד ר. גרינברג

 

אני רוצה להוסיף עוד משפט אחד, זה עניין שמלווה    מר ר. דהן:

קי, מי שמכיר את הרחוב, הוא רחוב אותי גם ברחוב באופן ספציפי. באורלנס

מכוניות עומדות שם, ואני הולך  5לא ארוך, נאמר את זה בלשון המעטה, 

 8לבית הכנסת בשבת, אז יוצא לי לבדוק ולראות. הם עומדים נדמה לי כמעט 

חודשים, הם תופסים חניות. הם סיכון ביטחוני. אבל מה שאני רוצה להוסיף, 

הוסיף, בגלל זה אורי שאל את השאלה. יש משה, מילה אחת. אני רוצה ל

התייחסות משפטית לעניין, חודשיים. בשביל זה יש יועצים משפטיים שינסחו 

את החוק, יראו מה קורה בתל אביב, בכל מקום אחר. אני רוצה לנצל את 

ההזדמנות הזאת, משום שהספיצ' הראשון שלי והקצר, אני רוצה להגיד שאני 

אבל אני רוצה להגיד שגם אני הייתי באופוזיציה שמח לחזור למועצת העיר. 

וישבתי שנים, ואני רוצה להגיד לאורי ולישראל ולכל החברים הטובים שהם 

חברים טובים, בואו ניתן קרדיט למועצה, להנהלה החדשה, ובמיוחד לראש 
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יודע, אניהעיר.  מכיר את זה, ישבתי באופוזיציה. יו"ר האופוזיציה, יו"ר  אני 

יודע את זה. אני יודע, ועדת הביקו רת, מכיר את זה מכל הצדדים. אורי גם 

אני מכיר את הסיטואציה הזאת. בואו חברים, באמת, ניתן לפחות בישיבה 

שנייה. לאחר מכן בטח שיהיו לנו ביקורות כולנו. ורק מילת סיכום. -הראשונה

אמרו חכמנו דברי חכמים לא בנחת חכמים, דברי חכמים בנחת, נשמעים. 

 . תודה

 

עוד מישהו רוצה להתייחס להצעה לסדר? כן   עו"ד ר. גרינברג:

 איציק, בבקשה. 

 

לגבי הנושא של ההתראות, שמים את ההתראות   :מר א. ישראל

בדרך כלל על כלי הרכב. השאלה אם מתכוונים לתת גם התראות לבעל הרכב 

אם מאתרים את בעל הרכב. זאת אומרת, ההתראה צריכה גם להגיע לביתו. 

חנו מדברים כרגע לא על אלה נזה חלק מהבעיה, כי בדרך כלל כשבעל רכב א

שהם הסוחרים שצדוק התייחס אליו מקודם, אנחנו מדברים על מקרה של בעל 

רכב שיש לו רכב שכרגע לא בשימוש. פג תוקפו של הרישיון, והרכב עדיין 

 3כב שוכב שם בחנייה בחוץ ואולי גם שמו עליו איזה כמה מדבקות, וזה שו

חודשים עם המדבקות והוא לא ראתה את זה. השאלה אם במסגרת ההסדרה 

 הזאת, הוא אמור גם לקבל הודעה לביתו. 

 

ימי וזה מה שאיציק אומר, זה בהחלט לגיט –א'   עו"ד ר. גרינברג:

לא רק על האוטו. כי הבן אדם יכול להגיד  צריך להיות, שההתראה תגיע

. זה יושב שם חודשיים ולא 'שמתי את האוטו ולא ראיתי את ה  התראה'

הגעתי לחודשיים. אז אין ספק, ברגע שמאתרים על פי הלוחית רישוי של 

האוטו את בעל הרכב, הוא מקבל גם התראה הביתה לביתו, כדי שבאמת זה 

יהיה אפקטיבי. כי בסוף המטרה היא לא לתת לאנשים קנסות. המטרה שבן 
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ויידע לבוא לפנות את הרכב, כדי שבאמת הכבישים  אדם יקבל את ההתראה 

 יהיו בטיחותיים וטובים. עוד מישהו רוצה להוסיף להצעה לסדר הזאת? 

 

ופינוי, נכון?   :מר א. ישראל  אגב, כשמדובר על התראה, זה התראה 

 

 כן, זה לפי ההליך.   עו"ד ר. גרינברג:

 

 התראה ופינוי?  :מר א. ישראל

 

 לסדר? פה אחד, תודה רבה. כן. מי בעד ההצעה   עו"ד ר. גרינברג:

 

 לחוקק חוק עזר שיצטרף לחוק עזר קיים בנושא חניית רכב נטוש.לאשר    :13החלטה מס' 

 

 ה. דיון בהצעה לסדר היום של הביצועיסטים, עו"ד אורי אוהד, מר איציק ישראל וד"ר תמי 

 ז'יטלני, בנושא: "תכנית עבודה מתוקצבת להחלפת החול בגני הילדים".     

 

דיון בהצעה לסדר בנושא  –עכשיו לגבי סעיף ה'   ו"ד ר. גרינברג:ע

להוריד את ההצעה מסדר היום, אני  28ביצועיסטים. אז אני רוצה לפי סעיף 

.גם אסביר למה.   הצעה לסדר סעיף ד'

 

 לפני שאתה מוריד, אני צריך לנמק למה להשאיר.   עו"ד א. אהד:

 

 גד ואז אתה תסביר. אני מסביר, מי שמתנ  עו"ד ר. גרינברג:

 

לא, אני קודם כל צריך להציג את ההצעה, כדי שאז   עו"ד א. אהד:

 תעלה בכלל להוריד אותה. היא כרגע לא על השולחן. 
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 אין בעיה, בבקשה, אורי.   עו"ד ר. גרינברג:

 

הנושא שאנחנו ביקשנו להעלות היום לסר היום   עו"ד א. אהד:

תכנית מתוקצבת ומסודרת, שבמהלך  להצבעה של מועצת העיר, זה שתודגש

כל החול בגני הילדים שעיין לא הוחלף בהם החול, אנחנו מעריכים  2019שנת 

, ₪מיליון  4 -ב 2019תתוקצב בתקציב  –גני ילדים  200-ל 170את מספרם בין 

גני ילדים. ומועצת העיר תקבל  200שזה העלות הכוללת של המקסימום של 

 סו יעצרו. אני אחכה שרמי ובו תכנית.

 

 אני מקשיב לך, שמעתי כל מילה.   עו"ד ר. גרינברג:

 

-נקבל תכנית מסודרת, ששם נדע בדיוק בתוך ה  עו"ד א. אהד:

גני ילדים, מתי כל גן או כל קבוצת גנים יוחלף בה  200-ל 170-, בין ה200

, כל 1.9.19-החול, יוצא החול מהגן ויוחלף במשטח של דשא סינתטי, כי שב

דים בפתח תקווה, יהיו עם דשא סינתטי או משטח אחר שכשיר. למה גני היל

ביקשנו להעלות את זה לסדר היום? כי אין בכלל מחלוקת בין כל מה שיושב 

כאן, שהחול שנמצא בגני הילדים מסוכן לבריאות הילדים. זה החל מהדברים 

הקלים במרכאות כפולות ומכופלות של עקיצות וגירודים שאנחנו עדים 

וגירודים בכל הגוף, וזה מגיע לילדי ם קטנים עם תמונות של עיניים דומעות 

עד לבעיות קשות הרבה יותר של מחלות מעיים מסוכנות זיהומיות ואשפוז 

ממושך בבתי חולים. אין אחד שלא מכיר את זה כאן. מאחר ובמשך שנים 

, 2018הנושא הזה נדחה. ולפי הנחיות משרד החינוך חוזר מנכ"ל ממרץ 

, האחריות לטיפול בנושא החול בגני הילדים, אך ורק על 86קבע  הוראת

הרשות המקומית. הרשות המקומית היא זאת שאחראית על זה. היא לא 

חברי מועצת  29יכולה להעביר את האחריות לגורם אחר. לכן אנחנו כולנו, כל 
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זה קודם בהקשרים שאף אחד לא מזלזל בהם, העיר, בלי קשר, וידעו לדבר על 

קריאת בית ספר על שם אדם ראוי כזה או אחר? ידעו לדבר על זה שפה  כמו

אין קואליציה ואופוזיציה, אלא יש אחריות ציבורית גם בנושא הזה, כדי שכל 

  -אחד מה

 

 אתה אופוזיציה, אתה התנגדת.    עו"ד ר. כץ:

 

 אל תפריע לו, רון. תן לו לסיים.   עו"ד ר. גרינברג:

 

לנו הצבענו בעד. בדיוק על זה, ואתה יכול כו ףבסו  עו"ד א. אהד:

להתנגד, ראש מינהל החינוך, להחלפת החול בגני הילדים, אם זה מה שאתה 

 חושב. 

 

 חלילה.    עו"ד ר. כץ:

 

לכן, כדי שאנחנו ניקח אחריות בצורה מסודרת ו  עו"ד א. אהד:

ולא בצורה דקלרטיבית והצהרתית, ומועצת העיר תקבל החלטה שאומרת 

 2מתוך תקציב של כמעט  ₪מיליון  4יאושרו לפחות  2019התקציב בשנת 

, אבל מבטא אחריות ציבורית. לכן, אין שזה פינאץ, זה שום דבר ₪מיליארד 

כאן עניין של קואליציה ואופוזיציה. ההצעה שלנו, רמי, שאותה אתה מבקש 

משפטים. מועצת  3-להסיר מסדר היום, היא מאוד פשוטה. אני אגיד אותה ב

להחלפת כל משטחי החול בכל גני הילדים לטובת  ₪מיליון  4עיר תקציב של ה

, תכנית 2019בריאות הילדים ותקבל מהנהלת העיר כחודש לפני תקציב 

מסודרת ומאורגנת, שתנקוב בשמות כל גני הילדים, והמועד שבו יוחלף בהם 

צעה , כל גני הילדים ייפתחו ללא משטחי חול. זאת הה1.9.19-החול, כדי שב

לסדר שאנחנו רוצים להעלות. אני לא מבין למה צריך להוריד אותה מסדר 
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 היום, אבל אני הייתי מעלה את זה לדיון פתוח בפני חברי המועצה. 

 

אז אני אענה לך. קודם כל, מי שהעלה כמה וכמה   עו"ד ר. גרינברג:

פעמים את ההצעה הזאת להחליף דשא סינתטי בחול במהלך הקדנציה 

 בר מועצה, זה הייתי אני.הקודמת ח

 

 אז תתמוך.   עו"ד א. אהד:

 

, כל הזמן מי 2017, 2016, 2015, 2014במהלך   עו"ד ר. גרינברג:

שהעלה ודרש, אז בסוף באמת מועצת העיר החליטה באמת להחליף, וזה 

בעקבות ההצעות לסדר שאני הגשתי בקדנציה הקודמת כחבר מועצה. ובאמת 

ם להחליף וקצב אולי שלא היה מספק, לא יודע התחילו באיזשהו קצב מסוי

מאיזה שיקולים. ולכן כבר העברנו את ההחלטה הזאת, מה שאני הצעתי 

בקדנציה הקודמת והתקדמנו. נכנסתי לתפקיד לפני חודש וקצת, וכבר בחודש 

וקצת הזה, בהתאם לחוות דעת מקצועית של מינהל החינוך, תקצבנו החלפה 

בחודש אחד, מה שלא עשו תקופות ארוכות ובכלל. גנים בדשא סינתטי,  50של 

לכן ההצעה לסדר הזאת היא לא רלוונטית. היא סתם דמגוגיה שמתלבשת, 

יותר פופוליסטית, כי היא באה להתלבש על מה שאנחנו כבר עושים. אני אומר 

עוד פעם, אנחנו כבר עובדים בתכנית עבוד המסודרת בהמשך להצעה לסדר 

 קודמת. שאני הגשתי בקדנציה ה

 

 כשיו היה? ערמי, מאיפה הכסף שעד   עו"ד א. אהד:

 

.   עו"ד ר. גרינברג:  עכשיו אתה מפריע לי

 

 לא, רק תסביר מאיפה הכסף.   עו"ד א. אהד:
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 עכשיו אתה מפריע לי. אני לא הפרעתי לך. לא,   עו"ד ר. גרינברג:

 

 תמשיך, רק תגיד איפה הכסף.   עו"ד א. אהד:

 

אני לא הפרעתי לך, זה לא הדיון עכשיו. זה לא   :עו"ד ר. גרינברג

 הדיון.

 

 הכי דיון.   עו"ד א. אהד:

 

לא, זה לא הדיון. באנו ותקצבנו את הנושא הזה,   עו"ד ר. גרינברג:

כדי באמת להחליף מתוך משהו שאני הובלתי עוד בקדנציה הקודמת, והיום, 

נחנו פועלים, לכן כראש עיר שיש לו יכולת לממש, אנחנו מממשים את זה. א

אין טעם להעלות את זה  לסדר, זה כבר בביצוע. אנחנו נשלים את כל הגנים 

בעזרת השם במהלך השנה הקרובה כמו שהתחלנו כבר לבצע. אז אין טעם 

לבוא ולשמוע שאנחנו פועלים להחליף, ולהביא את זה הצעה לסדר כפופוליזם 

 שכבר קורה.  זול. אז אין טעם, זה משהו שכבר מתבצע, זה משהו

 

 אז למה אתה לא מצביע בעד?   עו"ד א. אהד:

 

 אין צורך, כי זה מתבצע.   עו"ד ר. גרינברג:

 

 אז תצביע בעד.   עו"ד א. אהד:

 

.   עו"ד ר. גרינברג:  לא, אתה מפריע לי. רגע, אורי, אורי
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תראה אחריות כלפי גני הילדים. אבל אתה יודע   עו"ד א. אהד:

 שזה מחייב. 

 

 זה כבר מתבצע, זה כבר מתבצע.   ר. גרינברג: עו"ד

 

בניגוד לדיבורים, הצעת מועצה היא מחייבת. בוא   עו"ד א. אהד:

 תתחייב. 

 

זנזורי:  אורי... הצעה שלו.   גב' ע. 

 

 ההצעה שלי כבר אושרה.   עו"ד ר. גרינברג:

 

 אז שיצביע בעד.   עו"ד א. אהד:

 

 ענת, ענת.   עו"ד ר. גרינברג:

 

פה זה עובר, זה מחייב, זה ענת, ההבדל הוא שאם   . אהד:עו"ד א

 כמו חום. 

 

 זה לא חוק.  –א'   עו"ד ר. גרינברג:

 

אני אוציא,  –הצעה אחרת שאומרת: כשיש לי   עו"ד א. אהד:

 אני לא אוציא, היא לא מחייבת.  –וכשאין לי 

 

מאחר שאנחנו כבר מבצעים את מה שאני העברתי   עו"ד ר. גרינברג:

צעה לסדר בקדנציה הקודמת, אין מקום להצעה הזאת, היא סתם הצעה כה
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טרמפיסטית ופופוליסטית. זה כבר מתבצע. אז אני מבקש להוריד את זה 

 מסדר היום, ולכן אני מבקש להצביע על זה. מי בעד? 

 

אני מבקש הצבעה שמית על מי שמוריד את ההצעה   עו"ד א. אהד:

 נגד ההצעה?  הזאת מסדר היום. הצבעה שמית, מי

 

  -1,2הלאה,   עו"ד ר. גרינברג:

 

 לא, לא, רמי, הצבעה שמית.   עו"ד א. אהד:

 

 שמית, שמית.   :מר א. ישראל

 

גם קודם עשיתי שמית, גם עכשיו שמית. מי בעד   עו"ד א. אהד:

להוריד את הנושא של החלפת החול בגני הילדים מסדר היום. אני רוצה 

 הצבעה שמית. קחו אחריות. 

 

 זה היום, אורי.  כבר עושים את   עו"ד ר. כץ:

 

תסתכלו לאנשים בעיניים ותיקחו אחריות. אם   עו"ד א. אהד:

 אתם רגועים, תצביעו. 

 

אורי, על מה מצביעים? על משהו שעושים כבר    עו"ד ר. כץ:

 היום? 

 

אין בעיה. תיקח אחריות, ראש מינהל החינוך נגד   עו"ד א. אהד:

 ההחלפה. 
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אתה יודע מי היה ראש מינהל החינוך שהיה נגד    ר. כץ: עו"ד

 הדשא? 

 

 כל הצבעה שמית.   :מר א. ישראל

 

צדוק נגד החלפת החול, ענת זנזורי נגד החלפת   עו"ד א. אהד:

 החול, רפי דהן, ניבה. 

 

.   עו"ד ר. גרינברג: .  . מי נגד? 15.

 

 אורנה דוידאי, משה.   עו"ד א. אהד:

 

 בר מועצה שמית. מה זה קשור אחד לשני?ח  :מר א. ישראל

 

 אני רוצה הצבעה שמית.   עו"ד א. אהד:

 

ההצעה ירדה מסדר היום. הלאה. הצעה לסדר   עו"ד ר. גרינברג:

 הבאה. 

 

 רגע, לא עשית מי נגד.   עו"ד א. אהד:

 

 היתה הצבעה.   עו"ד ר. גרינברג:

 

 ואיפה נגד?   עו"ד א. אהד:
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 י נגד, הצבעתי. אמרת  עו"ד ר. גרינברג:

 

 לא, תגיד עוד פעם מי נגד, שמות.   עו"ד א. אהד:

 

נגד?   עו"ד ר. גרינברג:  אני אומר עכשיו, מי 

 

נגד ההצעה להוריד מסדר היום: משה משה, איציק   עו"ד א. אהד:

ברוורמן, עידית ישראלוב לוין, ישראל פרידמן, ברוכי, תמי, איציק ישראל, 

 ן.אורי אוהד, ואיתי שונשיי

 

 נגד. הלאה, הצעה לסדר הבאה. קדימה.  8  עו"ד ר. גרינברג:

 

 להוריד את ההצעה מסדר היום.לאשר    :14החלטה מס' 

 

 ו. דיון בהצעה לסדר היום של הביצועיסטים, עו"ד אורי אוהד, מר איציק ישראל וד"ר תמי 

 ז'יטלני, בנושא: "תקצוב ותכנון חיזוק מבני מוסדות חינוך".    

 

דיון בהצעה לסדר בנושא תקצוב ותכנון חיזוק   ר. גרינברג:עו"ד 

 מבנים במוסדות חינוך, מי מציג את זה? מי מציג את ההצעה?

 

 אנחנו, אנחנו.   עו"ד א. אהד:

 

 מי, מי מכם?   עו"ד ר. גרינברג:

 

 אני אתחיל. מה חשבת, אחרת?   עו"ד א. אהד:
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מדברים עליה, זה דימה. ההצעה לסדר שאנחנו ק  עו"ד ר. גרינברג:

  -נושא

 

  -אני אגיד לך כבר מראש, גם זאת הצעה  עו"ד ר. גרינברג:

 

 שאתה רוצה להוריד אותה מסדר היום.   עו"ד א. אהד:

 

לא, לא, לא מוריד, ההיפך. גם זה כבר לא היה   עו"ד ר. גרינברג:

טעם, כי זאת עוד הצעה פופוליסטית. אבל אתה יודע, ניתן לך, ישיבת מועצה 

 ראשונה ליהנות מהספק. בבקשה. 

 

 זהו, יצאת גבר? אפשר להמשיך?  עו"ד א. אהד:

 

 דבר, קדימה. דבר.   עו"ד ר. גרינברג:

 

לא, אם אתה רוצה לצאת גבר, אני לא אפריע לך.   עו"ד א. אהד:

 בוא נמשיך.  

 

אני יכולה להגיד משהו? אני פעם ראשונה פה. אני  גב' ת. יערה ז'יטלני:

טים כמו שאתם יודעים, ושתי ההצעות שאנחנו מעלים פה כרגע, מהביצועיס

זה לא פופוליסטי ולא פוליטי, זה אמיתי חינוכי. אני איש חינוך המון שנים,  

עברתי בעיריית רמת גן כמנהלת מחלקה, החלפת החול בגנים היא לא 

 פופוליסטית. 

 

עברנו לא, לא, את לא דנה על החלפת החול בגנים.   עו"ד ר. גרינברג:

 את זה. 
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 בסדר, תן לי לסיים.  גב' ת. יערה ז'יטלני:

 

לא, לא. את לא מדברת על החלפת החול בגנים.   עו"ד ר. גרינברג:

 סיימנו את הדיון הזה. 

 

.  גב' ת. יערה ז'יטלני:  אני מדברת ברמת העיקרון

 

 תקשיבי, אני מכבד אותך.   עו"ד ר. גרינברג:

 

 ני לא אדבר, אין בעיה. טוב, א גב' ת. יערה ז'יטלני:

 

 אני מכבד אותך, את רוצה לדון?   עו"ד ר. גרינברג:

 

 אתה לא מכבד אותך.  גב' ת. יערה ז'יטלני:

 

.   עו"ד ר. גרינברג:  אני מכבד אותך, אבל את לא מכבדת אותנו

 

נותן לי לדבר.  גב' ת. יערה ז'יטלני:  אתה לא 

 

ים הלאה. זה זמן יקר דנו בנושא, אנחנו מתקדמ  עו"ד ר. גרינברג:

 שלכולנו. את רוצה לדבר על מוסדות החינוך. 

 

אני פעם ראשונה מדברת פה ואתה לא נותן לי  גב' ת. יערה ז'יטלני:

 לדבר. 
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עברנו את על מוסדות החינוך דברי, יש סדר.   עו"ד ר. גרינברג:

 ההצעה ההיא. 

 

 אתה נהנית מזה והיא לא.   :מר א. ישראל

 

כי אני באופוזיציה, מה לעשות. חבל. אתה מפספס  יטלני:גב' ת. יערה ז'

 אותי, רמי. 

 

ז'ילוטני, אני מאוד מכבד אותך.   עו"ד ר. גרינברג:  ד"ר 

 

.  גב' ת. יערה ז'יטלני: ז'יטלני בבקשה. זה מה יש, זה מה התחתנתי איתו

 חבל, נורא נעלבתי ממך. 

 

 אל תיעלבי, בבקשה. יש סדר.   עו"ד ר. גרינברג:

 

 זה לא יפה. ' ת. יערה ז'יטלני:גב

 

 אני אסביר לך אחרי זה.   עו"ד ר. גרינברג:

 

אני אדם מאוד תמים, תמי התמימה. ובאתי לפה  גב' ת. יערה ז'יטלני:

 לתרום ואתה לא מאפשר לי. זה הכל, למרות שאני באופוזיציה. 

 

 אל תיעלבי.  –תמי, א'   עו"ד ר. גרינברג:

 

 , אני לא נעלבתי ברמה של נעלבתי ילדה קטנה. לא גב' ת. יערה ז'יטלני:
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לא, חס וחלילה, לא חשבתי ילדה קטנה. אל תיעלבי   עו"ד ר. גרינברג:

 ממני, כי אין לי כוונה להעליב אותך או לפגוע בך. 

 

נותן לי לדבר.  גב' ת. יערה ז'יטלני:  אתה לא 

 

צעה, אני מוכן לתת לך לדבר. עכשיו אפילו יש ה  עו"ד ר. גרינברג:

תדברי. אבל אני רק אסביר לך למה שלא תיפגעי. אם הסתיים דיון בנושא 

 מסוים, ועכשיו את פותחת אותו שוב זה לא ייגמר. 

 

אני מבינה את זה. אני לא רציתי לפתוח אותו.  גב' ת. יערה ז'יטלני:

 רציתי להגיד משפט. 

 

ליו, את לא רוצה לפתוח אותו, אבל את מתייחסת א  עו"ד ר. גרינברג:

 ההוא התייחס אליו, ההוא יתייחס אליו, זה לא ייגמר. 

 

חבל שאתה לא מקשיב לי, חבל, רמי, היו לי כוונות  גב' ת. יערה ז'יטלני:

 טובות, אבל חבל מאוד. 

 

שיש לך כוונות טובות, אני לא מפקפק אני בטוח   עו"ד ר. גרינברג:

 בכך. 

 

מקצועי, והצטרפתי אני באה באמת מההיבט ה גב' ת. יערה ז'יטלני:

 לביצועיסטים כדי לבצע, ואתה לא מאפשר, זה הכל. 

 

 תמי, אין ספק, אבל התייחסנו לזה.   עו"ד ר. גרינברג:
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 טוב, עזוב, עזוב.  גב' ת. יערה ז'יטלני:

 

אורי, ברשותך, תמשיך. ובאמת לא להיפגע, כי זה   עו"ד ר. גרינברג:

 לא אישי. 

 

מאמינה בלהיפגע אישית, אני לא ילדה  אני לא גב' ת. יערה ז'יטלני:

 קטנה. 

 

 לא, אין פה משהו אישי.   עו"ד ר. גרינברג:

 

הייתי חברת מועצה ברמת גן, ואני יודעת בדיוק מה  גב' ת. יערה ז'יטלני:

זה, אני חוויתי את זה. אבל אני רוצה מאוד לתרום לעיר הזאת, ואתה לא 

 מאפשר לי. 

 

ח שתתרמי, ואני אאפשר לך כמה שתרצי אנחנו נשמ  עו"ד ר. גרינברג:

 לתרום. 

 

 תזכור, זה מוקלט.  גב' ת. יערה ז'יטלני:

 

כן, חד משמעית. אבל לא להיעלב ברמה האישית,   עו"ד ר. גרינברג:

 זה פשוט סדר מסוים. 

 

הכל בסדר, אני לא ילדה קטנה. סליחה אורי  גב' ת. יערה ז'יטלני:

 שהפרעתי לך. 

 

  -פרעת לי, את פשוטלא ה  עו"ד א. אהד:



  - הותק-עיריית פתח -

  2018.12.30, מיום 2ן מס' פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי

 

 82 

 

 חבל שלא מנצלים את היכולות של האנשים פה.  גב' ת. יערה ז'יטלני:

 

 אנחנו נמצה, בשמחה. נאפשר, כן.   עו"ד ר. גרינברג:

 

תמי, את לא היית בקדנציה הקודמת, אז את לא   עו"ד א. אהד:

ראית פשוט מה רמי עשה שהסתיים הנושא והוא התחיל אותו מחדש. חבל 

א נותנים להתבטא, אבל זה מעיד על לחץ מסוים, בואו נעבור לנושא. מאוד של

, והרוב 1980בתי ספר שנבנו לפני שנת  40או  35יש בפתח תקווה משהו כמו 

של  50-בסביבות שנות ה 1980הרבה לפני -המכריע שלהן, אני מדבר על הרבה

הקודמת, שלומדים שם גם היום מאות תלמידים, ובסך הכל מצטבר  100-ה

עשרות אלפי תלמידים לומדים במבנים מסוכנים. כשאני אומר מסוכנים, 

הכוונה מבנים שחד משמעית לא יעמדו ברעידת אדמה, וכל מי שחושב 

יולי  , לפני 2018שרעידות אדמה זה משהו ערטילאי, אז אם ניקח רגע את 

 6או  5חודשים, אז בפרק זמן של פחות משבוע, היו בארץ משהו כמו  5בערך 

ות אדמה בעוצמות שונות, חלקן הורגשו גם כאן בפתח תקווה. אנחנו רעיד

היינו כמובן אז בחופש הגדול, אז הסכנה לא היתה אולי מיידית, אבל היא 

בהחלט ברורה. הנושא הזה של רעידות אדמה ושל מבני חינוך, נמצא לפתחנו, 

כשבעצם יש ועדה בין משרדית שמטפלת בנושא של רעידות אדמה. מי שהיה 

ראש הוועדה עד לפני כשנה בערך, ותרשו לי לצטט כדי שנבין על מה אנחנו 

מדברים, ד"ר אבי שפירא, אומר בצורה מאוד ברורה, היה ראש הוועדה הבין 

משרדית לטיפול ברעידות אדמה. הוא אומר ככה. הורי התלמידים בישראל 

 לא מודעים לכך שהם שולחים את ילדיהם מבית בית למלכודת מוות. הוא

מתייחס לנושא של מבני החינוך בישראל, והעמידות שלהם בפני רעידות 

אדמה. חבר'ה, אני מבקש שקט, אני לא יכול ולא מתכוון לדבר ככה. ביולי 

, בתזמון מפחיד הייתי אומר, פרסם מבקר המדינה דוח על היערכות 2018
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 המדינה לרעידת אדמה. ובדו"ח הזה התייחס מבקר המדינה שפירא גם לנושא

של מבנה החינוך והתייחס גם למחלוקות שקיימות בין המשרדים השונים 

לרשויות המקומיות מי אחראי. אז בואו בהקשר הזה תיכף ניגע במה אומר 

מבקר המדינה. רמי תהיה איתי. בשורה הסופית, עיריית פתח תקווה הם אלה 

ת שנושאים, לפחות מבחינת האחריות שלנו כחברי מועצה, כמי שצריכים לגש

אל ההורים ואל הילדים ולהגיד לכל אלה שלומדים בהוברמן וביסודות ובהס, 

ויש לי רשימה ארוכה שאפשר להראות אותה פה,  וביובלים לשעבר, שהילדים 

שלהם, שהילדים שלהם לא לומדים במקומות בטוחים. יש לנו אחריות לבוא 

הזה, שמי  ולטפל בנושא הזה. ואומר מבקר המדינה באופן מאוד ברור בעניין

שצריך לבצע את הדבר הזה, הם הרשויות המקומיות, כי הם בעלות השטח. 

ובמקרים רבים, הם גם הבעלים של המבנים. לא בכל המקרים, ברוב המקרים 

הם גם הבעלים של המבנים. אומר מבקר המדינה "חיזוק בתי הספר מפני 

תלוי רעידות אדמה", אני מצטט את דוח מבקר המדינה, "הוא פרויקט ה

במידה רבה ברשויות המקומיות שהמוסדות המיועדים לתחזוק פועלים 

בתחומן, בבעלותן הקרקעות והמבנים. הרשות המקומיות", אומר מבקר 

המדינה באופן ברור, היא האחראית לבצע את זה בפועל". גם משרד האוצר, 

עלות של חיזוק מבנה מוסד חינוכי גם משרד החינוך אומרים את אותו דבר. 

פי הגיל שלו, כל כמובן שכל אחד הוא שונה בבעיות שלו לפי הוותק שלו, לו

בר על המוסדות, לא על האנשים. כל אחד ממוסדות החינוך אחד שונה, אני מד

שונה גם בגודל שלו הפיזי. הערכה ממוצעת שמבנים הגדולים יותר, לתקן 

ה אותם, לשפץ אותם, לתחזק אותם ולהכין אותם מפני רעידות אדמה, ז

למוסדר. מדינת ישראל הקימה קרן שעד היום  ₪מיליון  30-בסביבות ה

. רשויות מקומיות לא ₪מיליון  300הצטברו בה בשנים האחרונות משהו כמו 

  -מבקשות אותן. ופיני, אני שמח לדעת עוד מעט האם פתח תקווה

 

 אורי, רק ברשותך, הזמן מסתיים.   עו"ד ר. גרינברג:
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פ  עו"ד א. אהד: תח תקווה ביקשה והגישה בקשה לקרן האם 

 2הזאת. אבל עיר כמו פתח תקווה, ואני אגיד עוד פעם, עם תקציב של 

השנים הקרובות צריך לתעדף ולתקן את בתי  5-, בהערכה שב₪מיליארד 

הספר עם דרגת הסיכון הגדולה יותר. ההערכה שלנו, סכום כסף לא מבוטל. 

, אם עיריית פתח תקווה תקצה ₪מיליון  300אנחנו לא מקלים בזה ראש. 

שנים,  5לפחות מחצית מזה, משרד החינוך יקצה את המחצית השנייה במשך 

אפשר יהיה למגן מפני רעידות אדמה את כל בתי הספר שנמצאים בסכנה 

 מיידית, ולאחר מכן להמשיך. 

 

זנזורי:  אורי, על כמה מוסדות מדובר?   גב' ע. 

 

 . 45-יש יותר. יש כ במיידי, אבל 10זה   עו"ד א. אהד:

 

 נגמר הזמן.   עו"ד ר. גרינברג:

 

לכן, האחריות היא לא לבוא ולגלגל עיניים ולהגיד   עו"ד א. אהד:

'זה לא אנחנו, זה משרד ממשלתי כזה או אחר'. כי מי שיעמוד מול ההורים 

זו  ומי שעומד מול הילדים, ומי שצריך לתת דין וחשבון בסוף, זה אנחנו. 

, ועיריית פתח תקווה היא חזקה מספיק. ההצעה שלנו היא האחריות שלנו

לתקצב בתכנית חומש, לא שנה אחת, אפשר לחבר לזה את החברה לפיתוח 

פתח תקווה, את חלד. לא הכל צריך להיות בתקציב שוטף. יש תב"רים לנושא 

שנים, לתעדף את בתי הספר. זו ההצעה שלנו. רמי, לפני  5הזה. בהחלט במשך 

 יכול להיות שיש פה עוד חברי מועצה שרוצים להתייחס.  שאתה עונה,

 

בסדר, אני אענה בכל מקרה. קודם כל, לגבי ההצעה   עו"ד ר. גרינברג:
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הזאת, כידוע, הצעה שגם הוגשה על ידי בקדנציה הקודמת כמה פעמים. 

לצערי, לא נעשה שום דבר בנון, לא על ידי ראש מינהל החינוך שהיה בזמנו 

ל, וגם לא על ידך, אורי, שהיית פה כמה זמן כראש עיר, לא מר איציק ישרא

התעסקתם בזה. אני לשמחתי הרבה, בחודש וחצי שאני בתפקיד, כבר קיימתי 

דיון בנושא עם משרד החינוך. ישבנו אני ורון כץ, ראש מינהל החינוך לפני 

 שבוע וחצי במשרד החינוך בירושלים. 

 

חסתם, כי ההצעה הוגשה מצוין, זה אומר שהתיי  עו"ד א. אהד:

 קודם. 

 

 אורי, אתה מפריע לי עכשיו, לא הפרעתי לך.   עו"ד ר. גרינברג:

 

צריך לתקן עיוות היסטורי. רמי, אני לטובתך, אני   עו"ד א. אהד:

צריך לתקן עיוות היסטורי. היו פה כמה הצעות שאמרת בצדק שהעלית אותן 

ח תקווה, היא גם שלך. אם קודם . גם ההצעה לקרוא את העיר פתח תקווה פת

תחפש את זה בפרוטוקולים, תמצא. לא, חייבים לתקן, זה עיוות היסטורי. 

 איך זה לא מופיע? 

 

 אורי, אורי, אתה רואה, אתה לא מכבד.   עו"ד ר. גרינברג:

 

נו ברור שאני   עו"ד א. אהד: רמי, כשאתה מגוחך, אני לא מכבד. 

 לא מכבד. 

 

גיחוך  ולא הפסקת לדבר  דקות. 5ך לדבר נתתי ל  עו"ד ר. גרינברג:

זה אולי השם השני שלך. תדבר בכבוד. אל תדבר בצורה ילדותית שום דבר. 

 לא לאבד את העשתונות. 
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 נתנו לך לדבר. היחידי שנתנו לו לדבר.   מר צ. בן משה:

 

 20צדוק, לא להפריע. אתה נמשך עם האשליות שלך   עו"ד ר. גרינברג:

ה הגעת. תנחת, תנחת על המציאות, כי כבר כולם רואים שנה, וראינו לאיפ

דקות, אל  5בדיוק מה ומי. אבל תדבר בצורה מכובדת. לא נתנו לך לדבר 

אני אומר עוד פעם, הצעה לסדר שהעלינו, לא אתה ולא ראש תפריע עכשיו. 

 מינהל החינוך לידך שהיו בתפקידים שלכם, לא עשיתם כלום בנדון. 

 

 2012-עשית כעוזר מנכ"ל? האם כעוזר מנכ"ל במה   עו"ד א. אהד:

 אתה הצעת את ההצעה? 

 

לא, אורי, אי אפשר להפריע לראש העיר כל פעם    עו"ד ר. כץ:

 שהוא מדבר. 

 

ב  עו"ד ר. גרינברג: שנה שהיית חבר מועצה  20-אנחנו בחודש וחצי, 

נו לא דיברת על זה, ותמשיך להיות במועצה ותמשיך לדבר פופוליסטיות, היי

בפגישה אצל סמנכ"ל משרד החינוך, סמנכ"ל בינוי שמתעסק בזה. לפני 

שבועיים אפילו. ושם לאור המחויבות של הנושא הזה, כבר בדקנו את העניין, 

מה שעשינו בחודש. ושם נאמר עוד פעם, משרד החינוך יש לו תקציב מסוים 

  -לא גדול, שהוא בא ואומר אני

 

 מיליון.  300  עו"ד א. אהד:

 

,   ו"ד ר. גרינברג:ע לא, לא, ממש לא. הוא אומר 'יש לו תקציב מסוים'

ותקשיב עד הסוף. כי אתה זורק דברים באוויר בלי לדעת. אנחנו היינו שם 
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אנחנו בעיקרון כן רוצים לבוא  –אצל אנשי המקצוע. ומשרד החינוך אומר 

צועי . אבל אנחנו עושים את זה על פי חוות דעת מק1980ולחזק מבנים לפני 

של המכון הססמוגרפי ואנשי המקצוע בנושא. מבחינתנו פתח תקווה לא 

נמצאת ברמת סיכון. אם אנחנו מתקצבים, מתקצבים יישובים באזור בקעת 

עמק בית שאן, איפה שיש את השבר הסורי האפריקני, והראה לנו דוחות 

פתח תקווה כרגע בכלל לא נמצאת בסיכון, לכן אתם לא  –מסודרים שאומר 

כלל בעדיפות לתקצב אתכם בנושא הזה כרגע בכלל. אין לנו הרבה כסף ב

לתקצב, אבל גם אם אנחנו מתקצבים, זה מוסדות חינוך ויישובים שנמצאים 

בתוך הסיכון. אז אני אומר קודם כל, לא צריך בשביל כל הצעה כזאת או 

אחרת לזרוע פחד פה בקרב ההורים בעיר, וליצור איזשהו סוג של פאניקה 

ם. ולכן אני אומר, ישבנו, דנו בזה עם משרד החינוך, אני וראש מינהל סת

החינוך, רון גם הכין יחד בלי שום קשר, בגלל הממצאים, אנחנו נשב איתם 

נגיש להם את ההצעות. אנחנו נבדוק באמת  וננהל איתם דיונים בנושא הזה, 

 איפה שיש בעיה, אנחנו מתקצבים את הבטיחות של של בית הספר בצורה

מהירה ובאופן קבוע כל התקופה, כל מה שצריך. לא באים ומזלזלים בנושא 

של בטיחות בתוך בתי הספר. נושא של רעידות אדמה על פי המדינה, על פי 

משרד החינוך, אנחנו אפילו לא במקום של סיכון. לכן הם החליטו שאנחנו לא 

כן, זו הצעה חוות דעת מקצועי. לכרגע בכלל מבחינת תקצוב, להגיע לשם לעוד 

  -כרגע שהיא פשוט מיותרת, כי בסופו של יום

 

 אתה רגוע, רמי?   עו"ד א. אהד:

 

 כן.  –א'   עו"ד ר. גרינברג:

 

 אתה יכול להסתכל להורים בעיניים?   עו"ד א. אהד:
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וגורמי המקצוע רגועים. לא רמי רגוע.    עו"ד ר. כץ:  רמי 

 

  לא, אני צריך את רמי רגוע.  עו"ד א. אהד:

 

 לא גורמי המקצוע רגועים.    עו"ד ר. כץ:

 

ראינו מה קורה כשהוא לא רגוע. אני צריך אותו   עו"ד א. אהד:

 רגוע. 

 

בניגוד אליכם שלא עשיתם עם זה כלום, אני ישבתי   עו"ד ר. גרינברג:

עם גורמי המקצוע במשרד החינוך, ושמעתי את חוות הדעת המקצועית, ואמרו 

ינה מקצועית של אנשי המקצוע במדינת ישראל, לא אתם מבח -חד משמעית 

נמצאים ברמת סיכון. לכן אין מקום לבוא ולתקצב אתכם בנושא הזה. והיינו 

שם לפני שבועיים, ישבנו עם הסמנכ"ל, הביא לנו את חוות הדעת המקצועית, 

 הביא לנו את הכל והיינו שם. 

 

גישה? אפשר לקבל את חוות הדעת ואת סיכום הפ  עו"ד א. אהד:

 יש סיכום פגישה?

 

 כן, יש.   עו"ד ר. גרינברג:

 

אפשר לקבל אותו? למה לא הבאתם אותו למועצה   עו"ד א. אהד:

 היום?

 

 כי הסיכום דיון עסק בעוד הרבה נושאים.   עו"ד ר. גרינברג:
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.   עו"ד א. אהד:  וזה סודי הסיכום דיון? אז תביא אותו

 

ר הצהיר את זה מה סוד? הרגע ראש העי   עו"ד ר. כץ:

 לפרוטוקול. 

 

תביאו אותו, חבר'ה. אני רוצה לראות סיכום   עו"ד א. אהד:

 פגישה. אפשר לראות? 

 

 נכתוב אותו, אין בעיה.    עו"ד ר. כץ:

 

זו   עו"ד א. אהד: לא, אל תכתוב אותו. אם הוא לא כתוב עד עכשיו 

 בעיה. 

 

 הוא רשום.    עו"ד ר. כץ:

 

 את סיכום הפגישה.  אז תביאו  עו"ד א. אהד:

 

יודע שאנחנו עובדים ולא   עו"ד ר. גרינברג: אורי, בניגוד אליך, אתה 

ואני מביאים דיבורים. אז אני אומר לך שהייתי בפגישה במשרד החינוך. 

 אומר את זה לפרוטוקול.

 

, רמי, ההערות האלה רק מראות, לא מוסיפות לך  עו"ד א. אהד:

 מההצעות שלנו. רק מראות על זה שאתה בהיסטריה 

 

 בהיסטריה ממי, אורי?    עו"ד ר. גרינברג:
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יודע ממי, זה לא טיפול שלי.   עו"ד א. אהד:  אני לא 

 

..  20  עו"ד ר. גרינברג:  שנה.

 

שנה שלי מלחיצות אותך. כי במקום  20-כנראה שה  עו"ד א. אהד:

 להעלות נושאים, אתה רק מתנגח איתי וחבל. 

 

שנים, עשינו מה שלא עשית  5ת, אנחנו אחרי ראי  עו"ד ר. גרינברג:

 שנה.  20

 

תסתכל פה, אף אחד מחברי המועצה לא בדיוק חש   עו"ד א. אהד:

 שנה האלה מלחיצות.  20-עם זה בנוח. כנראה שה

 

 מי לא חש בנוח?   עו"ד ר. גרינברג:

 

אני מבקש את סיכום הפגישה עם משרד החינוך,   עו"ד א. אהד:

 אפשר לקבל אותו?

 

 לא, לא.   עו"ד ר. גרינברג:

 

 למה, כי הוא סודי?   עו"ד א. אהד:

 

ככה. לא סודי. אבל אני אומר את זה פה   עו"ד ר. גרינברג:

 לפרוטוקול. 

 

לא לפרוטוקול, אני רוצה לראות סיכום פגישה.   עו"ד א. אהד:
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 )א( לפקודת העיריות, אני מבקש את סיכום הפגישה. 140שרית, לפי סעיף 

 

נגדית.   ר. גרינברג: עו"ד  אני רוצה להעלות הצעה לסדר 

 

 רגע, הוא עוד לא דיבר.   עו"ד א. אהד:

 

אין בעיה, כל אחד יקבל. הצעה לסדר נגדית שיעלה   עו"ד ר. גרינברג:

  -חבר המועצה רון כץ בהקשר הזה, שבאה ומשמעותה שבאמת העירייה

 

 אותך כל הזמן?  למה הוא ממנמך  עו"ד א. אהד:

 

 הוא ראש מינהל החינוך.   "ד ר. גרינברג:עו

 

אני ורמי זה צוות טוב, אל תדאג, אורי, להרבה    עו"ד ר. כץ:

 שנים. 

 

.   עו"ד א. אהד:  אני לא דואג, זה אתה צריך לדאוג, חביבי

 

 אל תדאג, אני לא דואג.    עו"ד ר. כץ:

 

אני  ממה הוא צריך לדאוג? תסביר לו. בוא, עכשיו  עו"ד ר. גרינברג:

 נותן לך להתבטא. כן. 

 

רגע, כשתראה את הפרוטוקול אני אסביר לו למה    עו"ד א. אהד:

 הוא צריך לדאוג. 
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למה לא לפרוטוקול? אתה מפחד? תגיד לו   עו"ד ר. גרינברג:

 לפרוטוקול מה הוא צריך לדאוג. 

 

ההיפך, תן לשמור קצת דברים הלאה. רמי, גם אתה   עו"ד א. אהד:

 ם בשרוול, תן לשמור הלאה. היה לך דברי

 

איזה הלאה? את הקשקושים האלה אנחנו שומעים   עו"ד ר. גרינברג:

שנה, אורי, ולא הגעת לשום מקום. תסביר לרון למה הוא צריך לפחד.  20

 תסביר לו. זה איום? 

 

 אני אסביר לו.   עו"ד א. אהד:

 

יר לו תסביר לו לפרוטוקול. למה אתה מפחד? תסב  עו"ד ר. גרינברג:

 לפרוטוקול. 

 

רמי, אני אסביר לך למה. רון, כשיש לך ראש עיר   עו"ד א. אהד:

שמפחד לחשוף סיכומי פגישות שטוען שהיו עם משרד החינוך, מפחד לתת 

  -לחברי מועצה

 

 אורי, גם אני אומר את זה, אני גם הייתי שם.    עו"ד ר. כץ:

 

 אבל תן לי, אני אסביר.   עו"ד א. אהד:

 

 לא, תסביר לו למה הוא צריך לפחד.   . גרינברג:עו"ד ר

 

 מזה צריך לפחד?    עו"ד ר. כץ:
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 מזה הוא צריך לפחד?   עו"ד ר. גרינברג:

 

 זה מטריד.   עו"ד א. אהד:

 

 רגע, לזה התכוונת?   עו"ד ר. גרינברג:

 

 כן, לזה התכוונתי.   עו"ד א. אהד:

 

 מזה הוא צריך לפחד?   עו"ד ר. גרינברג:

 

 שראש עיר מפחד לחשוף דברים.   ד א. אהד:עו"

 

מזה רון צריך לפחד? חשבתי שיש לך משהו. אמרת   עו"ד ר. גרינברג:

 שאתה רוצה לשמור משהו הלאה. 

 

שמור, אני יש הלאה, יש הלאה. אבל אם אני רוצה ל  עו"ד א. אהד:

 ? לא אגיד. רון, יש סיכום

 

 יש סיכום, כן.    עו"ד ר. כץ:

 

 אני יכול לקבל אותו?  :עו"ד א. אהד

 

 לא, לא, לא.   עו"ד ר. גרינברג:

 

או שאתה צריך לקבל אישור מרמי. אני יכול לקבל   עו"ד א. אהד:
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 את הסיכום? 

 

הוא לא אמר למה אתה מפחד? הוא אמר שהוא   עו"ד ר. גרינברג:

 שומר את זה הלאה. 

 

 אני יכול לקבל את הסיכום?   עו"ד א. אהד:

 

 אורי, בוא, תתנהל בצורה רצינית.   רג:עו"ד ר. גרינב

 

 אני יכול לקבל את הסיכום? רון, אתה מפחד לדבר?   עו"ד א. אהד:

 

ראש העיר נמצא פה. לא, אני אומר לך, סעיף    עו"ד ר. כץ:

 )א( תבקש תקבל. 140

 

 אז אם היה סיכום, תראו לי אותו.   עו"ד א. אהד:

 

נגדית.   עו"ד ר. גרינברג:  הצעה לסדר 

 

בהמשך לדברים שאמר ראש העיר, ואני גם אוסיף    עו"ד ר. כץ:

שאגף הביטחון בעירייה התקין מערכת לגילוי רעידות אדמה בכל בתי הספר 

הרלוונטיים. אנחנו מציעים כהצעה שלנו של מינהל החינוך, להפסיק עם 

הפופוליזם הזה ולתת לנו לעבוד. אנחנו נקים צוות מקצועי בראשות ראש 

חינוך. יישב פה פיני דקטר שאחראי על הנושא, אלעד לוין, יועץ ראש מינהל ה

העיר לענייני מבנים, שגיא רכש, והוועדה תתכנס ותייעץ לראש העיר כיצד 

 לפעול. 
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 עכשיו הוא יכול לדבר?   עו"ד א. אהד:

 

ברור. אנחנו עובדים מסודר. אנחנו לא דמגוגים.   עו"ד ר. גרינברג:

 עדיין ממה אתה צריך לפחד. בבקשה. אבל לא הבנתי 

 

יודע.    עו"ד ר. כץ:  גם אני לא 

 

 איציק, בבקשה.   עו"ד ר. גרינברג:

 

דיברת מקודם על הדרך. כמעט כל משפט שאנחנו   :מר א. ישראל

פונים פה ושואלים שאלות, מגיע לאיזה מצב של עימות. אני אתייחס לנושא 

וז ה מיותר. כשרוצים להעלות אבל רק משפט לפני זה. מגיע למצב של עימות 

דברים ואפשר להעלות את הדברים בצורה מסודרת, אפשר גם להקשיב אחד 

. אפשר לעלות את הנושא בלי לנסות לפגוע אחד בשני ובלי לנסות להעליב לשני

אחד את השני ברמה האישית, כי זה מה שקורה פה. לעצם העניין, יש פה 

על אותו דיון, אין בעיה, שיגיד את דיונים. אחד חושב שיש לו זכויות יוצרים 

זה,  יאשר, לא יאשר, זה עניין שלו. תקיים את זה על פי הכללים ולפי 

או במהירות, זה מגיע החוקים, והכל יהיה מצוין. כשהדברים נעשים במחטף 

לשלב של עימותים, וכל האווירה פה קצת פחות נעימה, זו הערה מקדימה. 

ות שלך לגבי ראש מינהל החינוך הקודם, לעצם העניין, לנושא של גם ההער

שדרך אגב, הוא היה מצוין. אבל פיני דקטר, הייתי כן רוצה לקבל ממנו 

מאוד יסודית בנושא הזה, לגבי -התייחסות, כי פיני דקטר עשה עבודה מאוד

דקות, ואחרי זה אני אסיים  3כלל בתי הספר בעיר. והייתי רוצה סקירה של 

אחזקת מבנים, שבקיא בנושא הזה ומטפל גף את זה. פיני דקטר, ראש א

 בנושא הזה במשך שנים רבות. 
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.   עו"ד ר. גרינברג:  עוד פעם, אנחנו לא רוצים למרוח את הדיון

 

 דקות.  2לא למרוח,   :מר א. ישראל

 

כל הנתונים, הגיש אותם פה רון כץ. הוא ישב עם   עו"ד ר. גרינברג:

 אנשי המקצוע. 

 

 כן, אבל אנחנו חברי המועצה.   :מר א. ישראל

 

אין בעיה, עכשיו אני רוצה שהוא יציג בפניך אותם.   עו"ד ר. גרינברג:

 יתם, בבקשה. שבבקשה רון, תציג את המכתב והנתונים לגבי מה ע

 

 איפה המכתב? אנחנו קיבלנו אותו?   עו"ד א. אהד:

 

ריכז לא, רון ריכז את הנתונים. לא כמכתב, הוא   עו"ד ר. גרינברג:

 נקודות. 

 

 לא קיבלנו את זה?   עו"ד א. אהד:

 

 הוא ריכז את זה כנקודות.   עו"ד ר. גרינברג:

 

 אין בעיה לא קיבלנו?   עו"ד א. אהד:

 

לא מכתב, זה נקודות. אתה רוצה כל התכתבות   עו"ד ר. גרינברג:

 שאני רושם פה?
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אני זה אני כתבתי לעצמי, זה הנקודות אחרי דיון ש  :כץעו"ד ר. 

עשיתי, אנשי המקצוע שלי, אחרי המכתב שלכם, בעקבות ההצעה שרמי הציע 

 מזמן ששוחזרה, הכל בסדר. 

 

אתה רואה, זה הערות ביניים, אבל לא משנה. בוא   :מר א. ישראל

 נמשיך. 

 

מתנצל. אז כמו שאמרתי, עשינו סקירה לגבי בתי    עו"ד ר. כץ:

כת לגילוי רעידות אדמה. יש תקן , בכולם מותקנת מער1980הספר שנבנו לפני 

שדיברנו עליו. התקן הזה מתייחס לאזור השבר הסורי האפריקאי. מדינת  413

ישראל מסווגת את זה עמק החולה, בקעת הירדן, בקעת ים המלח ואזור אילת 

כתעדוף. כמו שראש העיר אמר, בפגישה שהתקיימה עם תמיר, סמנכ"ל משרד 

ו שקיים התקן. עיריית פתח תקווה מעולם לא החינוך לענייני בינוי, נמסר לנ

פנתה למשרד בבקשה לסיוע כלשהו. אני לא מאשים אף אחד, זה הדברים 

שהוא אמר. מעולם לא פנתה למשרד בבקשה לסיוע כלשהו, אבל זה לא משנה, 

כי המשרד מתעדף את פתח תקווה מאוד נמוך, אחד לפני האחרון. כלומר, 

דקו, כולל אנשי המקצוע שלנו, פיני דקטר אנשי המקצוע במשרד החינוך שב

פה עשה באמת עבודה מאוד רצינית, מאוד טובה, איש מקצוע נהדר. אין חשש 

ו אנשי המקצוע שלנו ישנים בשקט, כי הם יודעים שאין באמת חשש אמיתי 

מרעידות אדמה. עם זאת, אנחנו עושים בידוק לגבי כל מבנה באופן שגרתי, 

סודות או לטפל במבנה, אנחנו מטפלים במסגרות ובכל מקום שצריך לחזק י

השונות, החל משיפוצי קיץ ועד לפרויקטים מסוימים, שאיציק, את זה אתה 

 מכיר. 

 

מכיר, רק שאלה אחת. אם כרגע אתה תתקצב   :מר א. ישראל

מיליון שח לטובת העניין. האם לפיני דקטר  2לטובת העניין, מצב היפותטי, 
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 ה בבתי הספר השונים? יהיה מה לעשות בנושא הז

 

אני אגיד לך משהו לגבי הנושא של תקצוב. כל מה   עו"ד ר. גרינברג:

שקשור להתנהלות, עם כל כסף שתביא... דוגמא, אתה מדבר איתי על 

בטיחות. יותר חשוב לעשות כיכרות ליד בתי ספר, שלא נעשו בכלל כל השנים 

 . ולעוד בתי ספר, אין כיכר. , ליד בית ספר יסודות, 5האחרונות. לדוגמא, ב..

 .  וזה נושא הרבה יותר בהול ודחוף, מאשר לבוא ול..

 

אפשר להגיד שאיציק ישראל הציע את זה לפני   עו"ד א. אהד:

 בערך חודשיים? רק אומר. 

  

אני הצעתי את זה לפני שנים, אורי. אני הבאתי את  מר ס.  חביאר גולצמן:

 יכר. יעקב בן שמחון לשם בשביל לעשות את הכ

 

 בשותף,  כמו שאומרים הילדים, בשותף.   עו"ד א. אהד:

 

 מי שהגה את זה, זה סרחיו גולצמן.  :ס. חביאר גולצמןמר 

 

מבחינת התקציבים, אם עכשיו היית אומר שהכסף   עו"ד ר. גרינברג:

בכל העיר מספיק להכל, במובן שתעשה מה שאתה יכול לעשות. קח לדוגמא 

מיליון שח, כמו אגם  20קודמת, שנשארו בחוסר של פרויקטים עוד מקדנציה 

לדוגמא, או כמו דברים אחרים. או כל מיני פרויקטים. אין פה כסף מיותר, 

ראות איפה אתה מקצה את הכסף בצורה הכי יעילה, הכי נכונה, צריך לבוא ול

על פי סדרי עדיפויות. ועכשיו, לאור מה שרון אמר, ומה שאמרו אנשי 

ן חשש, זה בסדר העדיפויות פחות. אנחנו לדוגמא כן המקצוע, כרגע אי

מתקצבים הרבה יותר קריטיים. בטיחות בתי ספר, תנועתיות. לכן שאלת אם 
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 יתקצב, מה לעשות עם זה? 

 

 לא, זו הייתה שאלה היפותטית.   :מר א. ישראל

 

מיליון שח בזה, הוא יבוא  200אם אני אתן לפיני   עו"ד ר. גרינברג:

 יעשה. 

 

.  :. ישראלמר א  זו הייתה שאלה היפותטית לרון

 

 אז למה שאלות היפותטיות?   עו"ד ר. גרינברג:

 

מקודם ביקשתי כן את ההתייחסות של פיני. כי   :מר א. ישראל

 פיני בעבר עסק בזה. איזה בית ספר זה היה שעסקנו? 

 

אני שואל אותך, אתה בזמנך תקצבת רעידות   עו"ד ר. גרינברג:

 אדמה? 

 

 כן, פיני, פיני. פיני עשה חיזוק מבנים.   :. ישראלמר א

 

 חיזוק מבנים עושים כל הזמן. זה לא קשור.   עו"ד ר. גרינברג:

 

 לא, לא נכון. אתה תקצב נושא של רעידת אדמה?   :מר א. ישראל

 

 לא שיפוץ, רמי, לא שיפוץ.   עו"ד א. אהד:

 

זברית, יש אני לא זוכר תב"ר של רעידות אדמה. ג  :מר א. ישראל
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 תב"ר של רעידות אדמה בעירייה? אז אין תב"ר, כנראה שלא עשיתם. 

 

אני לא אומר עשיתי, עשיתו, עשינו או מישהו אחר   :מר א. ישראל

 עשה. 

 

רמי, על כל דבר שלא היה אז נמשיך אותו? הרי זה   עו"ד א. אהד:

 ותם. בדיוק היה העניין. יש דברים שלא היו טובים ואנחנו באים לשנות א

 

 אתה לא יכול לשנות כלום.   עו"ד ר. גרינברג:

 

באים הרי לשנות את הדברים. עכשיו כל דבר לא   עו"ד א. אהד:

נו, אז מה לא עשיתם?   עשיתם. 

 

אורי, לא משנה, אתה תופס טרמפ על הדברים   עו"ד ר. גרינברג:

 שנעשים כבר, זה לא נקרא לשנות. 

 

את השם פתח תקווה, בוא  כן, כן. מי שהמציא  עו"ד א. אהד:

 נמשיך. 

 

זה נקרא להיות טרמפיסט, זה לא נקרא לשנות. אני   עו"ד ר. גרינברג:

אומר עוד פעם, עובדתית, גם אתה כשהיית אז, לא תקצבת את זה. למה? כי 

 אמרת מבחינת סדרי עדיפויות. 

 

 עוד פעם, אתה טועה קצת, אתה טועה.   :מר א. ישראל

 

 יכול להיות, אבל אני שאלתי אם יש תב"ר.   עו"ד ר. גרינברג:
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אז אתה לא יודע את הנתונים, שנייה. ואתה מציג   :מר א. ישראל

 את זה לכאורה כאילו לא טופל. 

 

לא, אני אומר אין תב"רים. יש תב"רים של   עו"ד ר. גרינברג:

 בטיחות, תב"רים של דברים כאלה יש גם היום, והוא עושה עבודה. 

 

יודע, אין בעיה, אבל אם אתה לא יודע,   :מר א. ישראל אם אתה 

 אז תקשיב. 

 

אנחנו יודעים בדיוק שאין תב"ר של חיזוק מבנים,   עו"ד ר. גרינברג:

 ולא הגשתם בקשה למשרד החינוך לקבל תקצוב לרעידות אדמה. 

 

 גם זה לא מדויק.   :מר א. ישראל

 

י  עו"ד ר. גרינברג: כול להציג איפה התקצוב? קיבלת תשובה? אתה 

 את זה? 

 

 לא, לא היה תקצוב.   :מר א. ישראל

 

 היה תקצוב.   עו"ד ר. גרינברג:

 

 לא קיבלנו תקצוב.   :מר א. ישראל

 

אז לא הגשת ולא פנית אליהם. אז אל תגיד לי   עו"ד ר. גרינברג:

 שקיבלתם. 
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 כל פעם תיקח את זה אחורנית.   :מר א. ישראל

 

 נית, בסדר. אני ההיפך, מקצועית אומר. כן, אחור  עו"ד ר. גרינברג:

 

 רמי, בוא תנסה לדון בזה קצת.   :מר א. ישראל

 

דנו ואמרנו לך תשובה וענינו לך, שאין כרגע צורך   עו"ד ר. גרינברג:

 בזה. 

 

תראה, אתה לא מנסה לדון בזה, אתה כל הזמן   :מר א. ישראל

 מנסה לבוא ולהטיל אשמה על אלה שהיו לפניך. 

 

איציק, בוא, אף אחד לא מטיל אשמה. אורי הציג   . גרינברג:עו"ד ר

 דקות, ענה לך, התייחסנו לדברים. אל תגיד אשמה, אל תגיד סתם.  5את זה 

 

ביקשתי התייחסות של פיני דקטר, מנהל אגף   :מר א. ישראל

 אחזקת מבנים, שעוסק בזה ביומיום. 

 

 ענה לך רון כץ. אבל   עו"ד ר. גרינברג:

 

אבל הוא ביקש של איש המקצוע. תגיד שאתה לא   אהד: עו"ד א.

 רוצה לתת לו לדבר. 

 

.   עו"ד ר. גרינברג:  נכון
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 הו, בדיוק.   עו"ד א. אהד:

 

כי אני לא מתכונן למרוח את הזמן. רון כץ שהוא   עו"ד ר. גרינברג:

 ראש מינהל החינוך, ישב עם אנשי המקצוע, ביקש תשובה ונתן לך תשובה. 

 

ב  :שראלמר א. י  5-אתה מרחת את הזמן. פיני היה מסיים את זה 

 דקות. 

 

 אתה כבר הצגת.   עו"ד ר. גרינברג:

 

 לא, יש הצעת החלטה, אבל או תן לכולם לדבר.   עו"ד א. אהד:

 

 אתה הצגת ועבר הזמן.   עו"ד ר. גרינברג:

 

 מה זה הצגתי?   עו"ד א. אהד:

 

 ת, נגמר הזמן. דקו 5אורי, אתה הצגת   עו"ד ר. גרינברג:

 

רמי, המטרה היא לאשר כאן תקציב ייעודי, זו   עו"ד א. אהד:

 ההצעה שעולה להצעה. 

 

 נגמר הזמן. יש עוד חבר מועצה שרוצה להתייחס.   עו"ד ר. גרינברג:

 

 האם לאשר תקציב ייעודי כן או לא?   עו"ד א. אהד:

 

 סליחה רגע, אתה מפריע.   עו"ד ר. גרינברג:
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 אני לא מפריע, אני מדבר.   :עו"ד א. אהד

 

 אתה מפריע כרגיל.   עו"ד ר. גרינברג:

 

אני לא מפריע, אבל זה בסדר גמור. אתה מפחד.   עו"ד א. אהד:

 אתה פשוט מפחד. אנחנו מציעים להקצות תקציב ייעודי. 

 

פעם בישיבה  50אורי, אתה חוזר על המילה 'פחד'   עו"ד ר. גרינברג:

שנה פה ולא  20ממך אין מה לפחד, אתה  -פעם האלף הזאת, ואני אסביר לך ב

הוכחת את עצמך אפילו פעם אחת, אז למה שנפחד ממך? עכשיו תן לישראל 

 פרידמן לדבר. 

 

י. פרידמן: אני רוצה רק להוסיף משפט אחד ולשאול, ראש   הרב 

העירייה אמר קודם לפרוטוקול וסגנו רון כץ הוסיף אחריו שמשרד החינוך 

מאוד נמוך לגבי רעידות אדמה. -קווה נמצאת באזור סיכון מאודטוען שפתח ת

אני שואל אם חוות הדעת הזאת תקפה גם לגבי משרד השיכון ומשרד הפנים, 

 . 38לגבי כל התמ"א 

 

לא שאלנו את משרד השיכון ואת משרד הפנים לגבי   עו"ד ר. גרינברג:

ל סיכון. באופן הנושא הזה. אני לא ידוע מה ההתייחסות שלהם לגבי הנושא ש

עקרוני, מבחינת המדינה לגבי הנושא של התחדשות עירונית, זה משהו שהוא 

, כמו שאתה יודע, 38נקבע, שמקודם. הנושא של ההתחדשות העירונית ותמ"א 

זה לא תמיד דווקא מבחינת רק חיזוק. זה משהו שנעשה על ידי יזמים, זה מה 

לא קשור בכלל, לפעמים  תקציבים פרטיים שאפשר לעשות אותם וזהשנקרא 

גם זה הוספת מעלית, לפעמים זה גם הגדלה של דירות. יש הרבה נימוקים, זה 
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 .  לא קשור, מין שאינו במינו

 

אפשר לשאול על הרבה דברים. הנושא של  עו"ד ח. דב מילביצקי:

התחדשות עירונית, בכל הכבוד, קודם כל, אני לא ראיתי פה הצעת החלטה 

 -ית או סדר יום או משהו כזה, לכן זה לא רלוונטי. ב' לגבי התחדשות עירונ

זה הרבה יותר מידיי חשוב לגורל העיר הזו בכלל, בשביל להעלות את זה בתור 

ונוציא פה איזשהו משהו. נורא פשוט, זה  איזשהו אמצעי ניגוח שקשור ואולי 

, אתה יכול לפנות, 140לא רלוונטי בכלל, בכלל. אתה רוצה, יש לך סעיף 

הפנים, יש תהליכים, ישראל, ש. לא ייתנו לך? אתה יכול לפנות למשרד לבק

שנים. ביקשתי בקשות, הגשתי  5תבוא אליי אני אסביר לך, עשיתי את זה 

 עתירות. כל הדברים האלה עשיתי. 

 

 אבל למה שלא ייתנו? אתם לא מסתירים.   :מר א. ישראל

 

 שו. אז תעשו, תפסיקו ליילל ותע עו"ד ח. דב מילביצקי:

 

 אתם מסתירים משהו?   :מר א. ישראל

 

 תנו לרפי להתייחס.   עו"ד ר. גרינברג:

 

אני רוצה להגיד לאורי ולאיציק ולכולנו, זה בדיוק    מר ר. דהן:

 כמו הסעיף הראשון, עם הסיפור של הדשא הסינתטי. בדיוק גם הסעיף הזה. 

 

אתה הורדת את זה מסדר היום, אתה הפסקת   :מר א. ישראל

 אותה באמצע. 

 



  - הותק-עיריית פתח -

  2018.12.30, מיום 2ן מס' פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי

 

 106 

 לא דן, לא דן.    מר ר. דהן:

 

 הוא דן על הסיפור הזה, לא על החול.   עו"ד ר. גרינברג:

 

 את תמי הפסקת.   :מר א. ישראל

 

 איציק, אנחנו חברים, תן לי להגיד.    מר ר. דהן:

 

 אבל אותה הפסיקו בגלל שהיא אמרה משפט אחד.   :מר א. ישראל

 

סינתטי, לא, בסדר. אני רוצה להגיד,  חוזר בי, לא   מר ר. דהן:

זה סעיף אורי בדיוק פרופר לדיון תקציבי ולא לדיון מועצה. אתה יכול 

 להעלות את זה. 

 

 דיון תקציבי זה מועצה.   :מר א. ישראל

 

 לא, לא, ממש לא. יש דיונים תקציביים.    מר ר. דהן:

 

 הוא צודק ואני אענה.   עו"ד א. אהד:

 

דיון תקציבי מובהק ולא לדיון במועצה. ואתה זה    מר ר. דהן:

יכול להציע ולהגיד 'חברים, במסגרת דיון התקציב שלכם, בבקשה קחו את 

 . '  העניין הזה בחשבון

 

רפי, ההערה שלך היא מאוד נכונה. מאחר וחברי   עו"ד א. אהד:

  -המועצה שהם לא מחזיקים תיקים לא מכינים את התקציב
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 מקצועית שמראה, אורי, תסתכל פה רגע. מפה   עו"ד ר. גרינברג:

 

 כדאי שתסתכלו מה שראש העיר מראה.    עו"ד ר. כץ:

 

הצעת ההחלטה הזאת כמו הצעת ההחלטה   עו"ד א. אהד:

. זאת הייתה 2019הקודמת, הייתה כדי להנחות לכלול את זה בתקציב 

 המטרה, ולכן רפי, אין מחלוקת ביני לבינך. 

 

יש פה מפה מקצועית, שמוכיחה את רמת  רפי,  עו"ד ר. גרינברג:

, נמצאת ברמת הסיכון X-הסיכון בפתח תקווה, כמו שרואים פה, שמסומנת ב

הכי נמוך. אז בהמשך לזה, אני מבקש עכשיו להצביע, אם אף חבר מועצה אין 

 . לו התייחסות, אני רוצה להעלות את ההצעה לסדר של רון

 

 תגדיר את ההצעה.   עו"ד א. אהד:

 

 רון יגדיר את ההצעה.   ר. גרינברג: עו"ד

 

תעלה הצעה מול הצעה. אני אגדיר את ההצעה   עו"ד א. אהד:

 שלנו. 

 

 אורי, אתה כבר הגדרת אותה, לא להפריע.   עו"ד ר. גרינברג:

 

 לא, לא הגדרתי אותה.   עו"ד א. אהד:

 

 הגדרת אותה.   עו"ד ר. גרינברג:
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 י? אתה יכול להגיד לי מה  עו"ד א. אהד:

 

 היא גם רשומה.   עו"ד ר. גרינברג:

 

 תגיד לי אותה, תציע להצבעה.   עו"ד א. אהד:

 

.   עו"ד ר. גרינברג:  קודם כל רון יעלה את ההצעה שלו

 

 הוא לא יכול קודם. קודם כל מגיש ההצעה. שרית.   עו"ד א. אהד:

 

 אבל אורי, הצגת אותה כבר.    עו"ד ר. כץ:

 

ם אני כמגיש ההצעה צריך להגיש את שרית, הא  עו"ד א. אהד:

 ההצעה שלי קודם? 

 

 תן לו להעלות אותה קודם כל?    עו"ד ר. גרינברג:

 

אני צריך להציג את שלי קודם ואחר כך ההצעה   עו"ד א. אהד:

 השנייה? 

 

 אבל אתה הצעת כבר.   עו"ד ר. גרינברג:

 

 אומרת כן. מה אתה מתווכח?   עו"ד א. אהד:

 

 אבל אתה הצעת כבר.   ג:עו"ד ר. גרינבר
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ניגש להצבעה.   עו"ד א. אהד:  לא, אבל עכשיו אתה 

 

 לפני ההצבעה, אני רק חוזר על ההצעה שלי.    עו"ד ר. כץ:

 

לפני ההצבעה, יש בדיוק מה לומר. אני צריך להגיד   עו"ד א. אהד:

 את ההצעה שלי ואז את שלך. 

 

זה להמשיך  ההצעה שלי שוב, אני חוזר עליה,   עו"ד ר. כץ:

ולעשות בדיוק את מה שעשינו עד עכשיו, בפגישה שראש העיר תיאר ובעבודה 

עד וכל גורמי המקצוע, בוועדה אצלי, להביא שאנחנו עושים עם פיני ועם אל

את זה להמלצת ראש העיר לענייני ההמשך. אורי, לא צריך להגיד היפותטית 

בחינוך, זה הדבר הכי  מיליון או כל דבר אחר. ראש העיר לא מגביל אותי 2

 חשוב לו. זו ההצעה שלי, להמשיך בדיוק מה שאנחנו עושים היום. 

 

 . 2019ההצעה שלי לתקצב את זה בתוך תקציב   עו"ד ר. גרינברג:

 

 מי בעד ההצעה לסדר של חבר המועצה רון כץ?   עו"ד ר. גרינברג:

 

 הצבעה שמית, וקודם כל את ההצבעה של אורי.   :מר א. ישראל

 

.   עו"ד ר. גרינברג: .7 ,8 ... 

 

 הצבעה שמית.   :מר א. ישראל

 

ממציאים חוקים, אתה לא יכול, אתה מתעלם   עו"ד א. אהד:
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 מהיועצת המשפטית. 

 

 אתה מתעלם, אתה מתעלם.   :מר א. ישראל

 

 אתה מתעלם מהיועצת המשפטית.   עו"ד א. אהד:

 

 מי נגד ההצעה של רון כץ?   עו"ד ר. גרינברג:

 

היא מנסה להגיד לך שאתה לא צודק. אתה מתעלם   ו"ד א. אהד:ע

מהיועצת המשפטית. היא מנסה לדבר ואתה מתעלם ממנה. אתה עושה צחוק 

 מהחוק ומהתושבים. שרית, אני יכול לקבל הצעה. 

 

 אנחנו רוצים התייחסות של היועצת המשפטית.   :מר א. ישראל

 

  שרית, אני רוצה התייחסות.  עו"ד א. אהד:

 

 מי בעד ההצעה לסדר?   עו"ד ר. גרינברג:

 

 התייחסות של היועצת המשפטית.   :מר א. ישראל

 

 לא, לא, לא.   עו"ד ר. גרינברג:

 

כן, כן, כן. עוד פעם, יש נוהל. אתה עובד בניגוד   :מר א. ישראל

 לנוהל. 

 

  מי בעד ההצעה לסדר של  אורי אהד?  עו"ד ר. גרינברג:
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 גוד לנוהל. בני  :מר א. ישראל

 

 תגיש מכתב.   עו"ד ר. גרינברג:

 

י. פרידמן: רמי, תכבד את חברי המועצה ותיתן ליועצת   הרב 

 המשפטית להביע דברה. 

 

בשביל זה היא נמצאת פה, למה אתה לא נותן לה   :מר א. ישראל

 להגיב? 

 

היא תתייחס. מי בעד ההצעה לסדר של אורי אהד?   עו"ד ר. גרינברג:

 נגד ההצעה לסדר של אורי אהד?  אף אחד. מי

 

עוד פעם, אתה פועל בניגוד לחוק, בניגוד לנהלים.   :מר א. ישראל

אתה עושה פה מחטפים, אתה עושה את זה, ביקשנו הצעה שמית. אתה ממשיך 

 להתעלם מההוראות. רמי, אתה מתעלם מהוראות החוק. 

 

 י נמנע? נגד. אני חוזר עוד פעם, מי בעד? מ 17  עו"ד ר. גרינברג:

 

 הצעה שמית נדרשה, התעלמת מזה.   :מר א. ישראל

 

על פי ההצבעה, ההצעה לסדר של רון כץ אושרה,   עו"ד ר. גרינברג:

 ההצעה לסדר של הביצועיסטים לא עברה. 

 

אתה ממשיך להתעלם מהוראות החוק. אתה   :מר א. ישראל
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 מתעלם מהוראות החוק ומהיועצת המשפטית. 

 

אין בעיה. אני כל הזמן מתייעץ עם היועצת   עו"ד ר. גרינברג:

 המשפטית. כשאתה מדבר, אני שואל אותה מה צריך לעשות. 

 

 דרשתי הצעה שמית, מותר לי לדרוש הצעה שמית?   :מר א. ישראל

 

 לא, לא.   עו"ד ר. גרינברג:

 

 בטח שמותר לך.   :מר א. ישראל

 

 לא חייב, לא חייב.   עו"ד ר. גרינברג:

 

..?   :אלמר א. ישר  לא חייב? רק שנייה. שרית, חייב.

 

 לא, לא חייב, הלאה.   עו"ד ר. גרינברג:

 

י. פרידמן:  אפשר לתת ליועצת המשפטית מיקרופון?   הרב 

 

.   עו"ד ר. גרינברג:  לא חייב סעיף ז'

 

לתקנון קובע במפורש שההצבעה תהיה  43סעיף   :גרינבאוםעו"ד ש. 

  -רי המועצה הנוכחים באותה ישיבהמחב 1/3בהרמת ידיים, זולת אם 

 

 מחברי המועצה.  1/3אז הנה, יש לנו פה   :מר א. ישראל
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 החליטו על ההצבעה השמית.   :גרינבאוםעו"ד ש. 

 

 . 1/3אין פה   עו"ד ר. גרינברג:

 

 תספור. תספור.   :מר א. ישראל

 

 ? 1/3. איפה 5  עו"ד ר. גרינברג:

 

י. פרידמן:  איתי. משה.   הרב 

 

 . 1/3איפה   "ד ר. גרינברג:עו

 

 כמה אתם?   :מר א. ישראל

 

 כמה יש במועצה עכשיו?   עו"ד א. אהד:

 

י. פרידמן:  תספרו כמה יש.   הרב 

 

 שליש מהנוכחים.   :מר א. ישראל

 

 , לא, אין לך.  3חלקי  24  עו"ד ר. גרינברג:

 )מדברים ביחד( 

 

 חברי המועצה, לא מהנוכחים.    מר א. סופר:

 

 לא נכון, מהנוכחים.   :א. ישראל מר
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 . קדימה, הלאה. 1/3, אין לכם 8. אתם 24  עו"ד ר. גרינברג:

 

 , תראה לי. 16רגע,   :מר א. ישראל

 

יש לך פה אשר שוקר. הוא ספר, תשאל את איציק   עו"ד ר. גרינברג:

יודע לספור.   הוא 

 

ת אופוזיציה חלשה. אין לה חוט שדרה. לא לעשו   מר א. סופר:

 עליי רושם, אני המצאתי את זה. 

 )מדברים ביחד( 

 

הנה, התחזקנו, חזר איציק דיעי, מהימין החדש.    מר א. סופר:

 הוא הלך להתראיין על הימין החדש. 

 

 תוקם ועדה בנושא שתעביר המלצותיה לראש העיר.שלאשר    :15החלטה מס' 

 

 ז. אישור שכר מנכ"ל העירייה. 

 

אישור שכר מנכ"ל, בהתאם  -ף הבא, סעיף ז' סעי  עו"ד ר. גרינברג:

 לחומר המצורף שקיבלתם. מי בעד? 

 

תוך כדי שמצביעים, זה זמן לאחל הרבה הצלחה    עו"ד ר. כץ:

 למנכ"ל. 

 

 לא להפריע. פה אחד? אין בעיה, פה אחד.   עו"ד ר. גרינברג:
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 לאשר כאמור לעיל   :16החלטה מס' 

 

 של ראש העיר, בהתאם לסמכות המוקנית לו מכוח ח. אישור האצלת סמכויות חתימה 

 ל"חוק הרשויות המקומיות, בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם", לרבות    17סעיף     

 חתימה על שוברים, הזמנות, חוזים מכל מין וסוג שהוא, תשלומים לספקים, לעובדי     

 ניב בניטה. עירייה, שיקים וכל תשלום על פי דין למנכל העירייה, מר י    

 

אישור האצלת סמכויות חתימה של ראש  -סעיף ח'   עו"ד ר. גרינברג:

ל"חוק הרשויות  17העיר, בהתאם לסמכות המוקנית לו מכוח סעיף 

המקומיות, בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם", לרבות חתימה על שוברים, 

ייה, הזמנות, חוזים מכל מין וסוג שהוא, תשלומים לספקים, לעובדי עיר

סעיף ח', מי  שיקים וכל תשלום על פי דין למנכל העירייה, מר יניב בניטה.

 בעד? פה אחד. 

 

 לאשר כאמור לעיל   :17החלטה מס' 

 

 . ₪ 25,000, 580058212ט. אישור חלוקת תמיכות, תבחין אומנות, עמותת אמני פ"ת ע"ר 

 

בחין אישור חלוקת תמיכות, ת  -הלאה, סעיף ט'   עו"ד ר. גרינברג:

 . ₪ 25,000, 580058212אומנות, עמותת אמני פ"ת ע"ר 

 

 רמי, אני לא משתתף בסעיף.   עו"ד א. אהד:

 

אין בעיה. אורי לא משתתף. מי בעד? פה אחד.   עו"ד ר. גרינברג:

 הלאה. 
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 לאשר כאמור לעיל   :18החלטה מס' 

 

 י. אישור עוזרת מנכ"ל ומנהלת לשכת מנכ"ל ושכרן.

 

י'   רג:עו"ד ר. גרינב אישור עוזרת מנכ"ל ומנהלת לשכת  -סעיף 

י'.   מנכ"ל ושכרן, כמצורף בסעיף 

 

 הן לא נוכחות.   :גב' ש. גרינבאום

 

 הן לא נוכחות. מי בעד? פה אחד.   עו"ד ר. גרינברג:

 

 לאשר כאמור לעיל   :19החלטה מס' 

 

 יא. אישור מרכזת ישיבות המועצה, גב' טלי אביב. 

 

אישור מרכזת ישיבות המועצה, הגב' טלי אביב,    :עו"ד ר. גרינברג

 סעיף י"א. מי בעד? פה אחד. 

 
 לאשר כאמור לעיל   :20החלטה מס' 

 

 יב. אישור מינויים ושכרם של מנהלי לשכות של סגני ראש העיר ושל נהג ראש העיר. 

 

אישור מינויים ושכרם של מנהלי  -סעיף י"ב   עו"ד ר. גרינברג:

 אש עיר ושל נהג ראש עיר. מי בעד? פה אחד. הלאה. לשכות של סגני ר
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 לאשר כאמור לעיל   :21החלטה מס' 

 

 יג. אישור שינויי תקציב. 

 

 סעיף י"ג. מי בעד? פה אחד.  -אישור שינויי תקציב   עו"ד ר. גרינברג:

 

 לאשר כאמור לעיל   :22החלטה מס' 

 

 יד. אישור תב"רים ושינויי תב"רים. 

 

 אישור תב"רים. בבקשה  -סעיף י"ד   ג:עו"ד ר. גרינבר

 

כן. קודם כל, היום שלחתי מייל. רמי, תגיד לי למי   :מר א. ישראל

 לשלוח מייל כדי שזה יגיע ליעדו. אני שואל שאלה רצינית, אמיתית. 

 

.    עו"ד ר. כץ:  עכשיו, הנה טלי אושרה עכשיו

 

 טלי אביב.   עו"ד ר. גרינברג:

 

 ב? טלי אבי  :מר א. ישראל

 

 כן.   עו"ד ר. גרינברג:

 

 כל הערה שיש לי בכל נושא שהוא?   :מר א. ישראל

 

 לא, בכל מה שקשור לישיבות המועצה.   עו"ד ר. גרינברג:
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ישיבות המועצה, ואם אני שולח ישירות לראש   :מר א. ישראל

 העירייה, יש לו איזה מזכירה או מישהו או דודי? 

 

 וב. בורוככן, סטלה   עו"ד ר. גרינברג:

 

 סטלה? אין בעיה. תודה רבה, קודם כל.   :מר א. ישראל

 

 בבקשה.   עו"ד ר. גרינברג:

 

דבר שני, שלחתי היום בקשה ליועצת המשפטית,   :מר א. ישראל

יים דיון בוועדת הכספים. הדיון בוועדת כספים כדי לדעת. ושבוע שעבר התק

תי לקבל את מתייחס והוא חלק בלתי נפרד מישיבת המועצה. ביקש

 הפרוטוקול. 

 

 פרוטוקול שלמה?   עו"ד ר. גרינברג:

 

של ועדת הכספים. כל חברי המועצה למעשה,   :מר א. ישראל

צריכים לקבל את הפרוטוקול של ועדת כספים לפני שמתקיימת ישיבת 

  -מועצה, כי זה חלק מהדיון. אם יש הערות

 

 בה כזאת בחוק. היועצת המשפטית אומרת שאין חו  עו"ד ר. גרינברג:

 

דקה, שרית. אולי אין חובה, וזכותי לדרוש את זה   :מר א. ישראל

 ולקבל את זה, זה דבר אחד. 
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  תגיד אתה מבקש, אל תגיד יש חובה.   עו"ד ר. גרינברג:

 

עולים לא, אני מסביר את עצמי. מאחר ובמועצה   :מר א. ישראל

עולים בישיבת ועדת נושאים תקציביים, ומאחר וכל הנושאים התקציביים 

הכספים. ושם בוועדת הכספים מתקיימים דיונים ועולות שאלות ויש תשובות 

ויש הערות ויש דברים שכן נכנסים לסדר היום או יוצאים מסדר היום בגלל 

נושאים תקציביים, יש מקום לבוא וכן להכניס את הפרוטוקול של ועדת 

פים, ואני כן מבקש לקבל כספים. אני לא קיבלתי את הפרוטוקול של ועדת כס

את הפרוטוקול של ועדת כספים לפני כל ישיבת מועצה. לאור העובדה שזה 

 נושא מאוד מהותי. כתבתי את זה היום, ביקשתי, קיבלתי התעלמות מוחלטת. 

 

 ביקשת היום וקיבלת התעלמות מוחלטת?   עו"ד ר. גרינברג:

 

 -יד קיבלתינכון. עוד פעם, לא, אפשר לבוא ולהג  :מר א. ישראל

 

אז אל תגיד התעלמות מוחלטת. איך קיבלת   עו"ד ר. גרינברג:

 התעלמות מוחלטת? רשמו לך 'התעלמות מוחלטת'? 

 

כן. כי אם היו באים וכותבים לי 'קיבלנו את   :מר א. ישראל

המייל, הנושא בטיפול', עוד אפשר היה ניתן להבין שזה בסדר, שמישהו קיבל 

ילים שאני שולח. המיילים שאני שולח פה, גם אתה ויש איזה יעד כלשהו למי

 קיבלת חלק מהמיילים. 

 

אז אני רק רוצה להדגיש בפניך, באמת. אם אתה   עו"ד ר. גרינברג:

, לא מספיק 00:00בבוקר עד  05:00-רוצה, פשוט מרוב שאנחנו עובדים פה מ

ב תמיד לעקוב אחרי מיילים. באמת, אני אומר לך בכנות, אם יש מייל חשו
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 שאתה רוצה להסב את תשומת ליבי, או שתתקשר אליי. 

 

 כתבת אלי 'אני עונה לך', ולא ענית לי.   :מר א. ישראל

 

או שתתקשר אליי, אני אומר לך בכנות אם אתה   עו"ד ר. גרינברג:

רוצה. או תתקשר אליי, או תתקשר ללשכה לסטלה, ותעיר את תשומת לבה 

 ת זה לידיעתו, כי אני רוצה תשובה'. 'שלחתי מייל חשוב לרמי, נא תביא א

 

 כתבת לי 'אני בודק וחוזר אליך', לא חזרת.   :מר א. ישראל

 

לא הספקנו כי אנחנו עסוקים. אני אומר לך, אם   עו"ד ר. גרינברג:

 אתה רוצה משהו דחוף, תתקשר אליי ישירות. 

 

אני לא אפריע לך, אני אשלח לך הודעה שנשלח   :מר א. ישראל

 מייל. 

 

לא, לא, תתקשר גם ללשכה. תתקשר גם ללשכה,   עו"ד ר. גרינברג:

 תדבר עם סטלה. 

 

בנוסף אין בעיה. זה לגבי נושא של ועדת כספים.   :מר א. ישראל

לכ, בנושא שבאמת לא קיבלתי התייחסות, שלחתי את זה וזה לא מהיום, 

 ושלחתי את זה עם הרבה מאוד תזכורות, זה בנושא של תב"רים. ביקשתי

לדעת, גם בישיבת כספים האחרונה, שבה אתה נכחת, ביקשתי לדעת את 

  -הסטטוס של התב"רים. אני חושב שלפני שדנים

 

 איציק, זה לא רלוונטי.   עו"ד ר. גרינברג:
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 תן לי לסיים, זה רלוונטי.   :מר א. ישראל

 

לא, זה לא רלוונטי. יש לך שאלות על התב"רים   עו"ד ר. גרינברג:

 ה? שמוצגים פ

 

נתייחס לתב"רים. אני אסביר למה זה חשובה   :מר א. ישראל

 להתייחס לשאלה שלי, למרות שמתעלמים ממנה באופן מופגן. 

 

 עוד פעם מופגן?   עו"ד ר. גרינברג:

 

 אבל גם אתה וגם המנכ"ל.   :מר א. ישראל

 

למה אתה אומר מופגן, ואתה סתם עכשיו גם אומר   עו"ד ר. גרינברג:

 ת. להם לא אמ

 

 לא אמת?  :מר א. ישראל

 

כן. לא התעלמנו ממך. שאלת שאלה בוועדת   עו"ד ר. גרינברג:

אתה  רגע, אני שואל אותך שאלה, הכספים ועניתי לך. לא התעלמתי ממך.

 היית בוועדת כספים איתי? 

 

 כן.   :מר א. ישראל

 

 שאלת את השאלה הזאת?   עו"ד ר. גרינברג:
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.   :מר א. ישראל  נכון

 

 עניתי לך עליה?   "ד ר. גרינברג:עו

 

ומה ענית? ענית שאתה לא מתכוון לתת לי את   :מר א. ישראל

 הסטטוס של זה. 

 

בוא אני אז לא, לא, לא. לא, למה שאני אתן לך.   עו"ד ר. גרינברג:

אנחנו עובדים עכשיו על כל הנושא של  -כיר לך מה שעניתי לך. אמרתי לך זא

 כל התכנית. תב"רים, וברגע שנכין את 

 

אבל לא רוצה תכנית, לא ביקשתי תכנית. ביקשתי   :מר א. ישראל

 לדעת סטטוס. 

 

 סטטוס עבר.   עו"ד א. אהד:

 

.   :מר א. ישראל  סטטוס, מה היה עד עכשיו

 

אז קודם כל, לא התעלמתי. עניתי לך בוועדת   עו"ד ר. גרינברג:

 ים. כספים ישירות שאנחנו מכינים את כל מה שקשור לתב"ר

 

.   :מר א. ישראל  נכון

 

,   עו"ד ר. גרינברג: כשזה יהיה מוכן נציג אותם. כרגע זה עוד לא מוכן

 זה מה שעניתי לך. לא התעלמנו. 
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אבל מה שאתה אומר, אתה תציג את זה בעוד חודש   :מר א. ישראל

 או חודשיים, אין בעיה, זה לגבי תכנית עבודה. 

 

, כל מה שקשור לתב"רים. מה היה, לא, לגבי הכל  עו"ד ר. גרינברג:

 מה אין. 

 

 אני מדבר על סטטוס. סטטוס זה מצב קיים.   :מר א. ישראל

 

איציק, אבל עניתי לך על זה ולא התעלמתי,   עו"ד ר. גרינברג:

 והתשובה לא שונה. 

 

 עוד פעם, זכותי לקבל את הסטטוס על פי חוק.   :מר א. ישראל

 

 טטוס כשיהיה מוכן. תקבל את הס  עו"ד ר. גרינברג:

 

טטוס זה לא שיהיה מוכן, לא, לא כשיהיה מוכן. ס  :מר א. ישראל

 סטטוס זה מצב קיים. 

 

 מצב עדכני, מצב נכון לרגע זה. זה באנטר עושים.   עו"ד א. אהד:

 

אני אגיד לך למה אני שואל את השאלה, אני   :מר א. ישראל

 השאלה.  אסביר. למה זה קשור לתב"רים ולמה אני שואל את

 

 קדימה, תשאל.   עו"ד ר. גרינברג:

 

 למה זה קשור אם אפשר, תדאג שיהיה קצת שקט.   :מר א. ישראל
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חברים, תנו לו בבקשה לדבר. כבר נהיית צרוד   עו"ד ר. גרינברג:

 מהצעקות. רוצה דבש?

 

לא, לא, לא צרוד. למה זה חשוב וזה משמעותי   :מר א. ישראל

כי יש תב"רים שלכאורה נמצאים בקנה, זאת  .יין התב"רים הקיימיםלענ

אומרת, תב"רים שאושרו בעבר בעשרות מיליונים ואנחנו לא יודעים את 

 הסטטוס שלהם, יש תב"רים אחרים שנמצאים. 

 

אני זוכר בישיבות מועצה, דרשת את זה מחברך   עו"ד ר. גרינברג:

 לסיעה ברוורמן. לא קיבלת? 

 

 חברי לסיעה.  לא, לא, הוא לא  :מר א. ישראל

 

.   עו"ד ר. גרינברג:  היה, בזמנו

 

 שנים.  3היה עד לפני   :מר א. ישראל

 

 ולא קיבלת את זה ממנו בסוף?   עו"ד ר. גרינברג:

 

.   :מר א. ישראל אתה יודע בדיוק מה כן קיבלתי ומה לא קיבלתי

 היינו ביחד באותה אופוזיציה. עזוב, רמי. 

 

אמת, שנייה, הוא כל ישיבה אמר 'אני אני שואל ב  עו"ד ר. גרינברג:

 אתן לך את זה'. אני שואל, נתן לך או לא נתן? 
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.   :מר א. ישראל  לא קיבלתי את זה. ואתה, אל תעתיק אותו

 

אני שואל, אם קיבלת ממנו, אין שינוי גדול   עו"ד ר. גרינברג:

 לעכשיו. 

 

ההנהלה הקודמת לא נתנה לך מסמכים, גם לא   :מר א. ישראל

 נה לי מסמכים. אני מצפה שההנהלה הזאת תיתן לי מסמכים. נת

 

 איציק, בוא נתקדם.   עו"ד ר. גרינברג:

 

תן לי רק לסיים. חבל, אתה נכנס עם ויכוחי סרק.   :מר א. ישראל

אם אפשר רק שקט. לעצם העניין, הדו"ח של התב"רים, הסטטוס של 

רו עד לפני התב"רים הוא משמעותי, כי יש הרבה מאוד תב"רים שאוש

חודשיים בעשרות מיליונים, ויש תב"רים אחרים שהם לכאורה מותנים. אנחנו 

 לא יודעים מה הפרויקטים ומה סך ההתחייבות שלנו. 

 

אני עכשיו שואל שאלה עקרונית באמת. אם יש דיון   עו"ד ר. גרינברג:

בוועדת כספים, זה כדי לעשות דיון הכנה, כדי ששם נקבל את התשובות, 

 לת את התשובות. וקיב

 

 תפנה למשרד הפנים.  -אמרת לי   :מר א. ישראל

 

לא, קיבלת את התשובות ועכשיו אתה חוזר על   עו"ד ר. גרינברג:

אותה שאלה. זה לא בזבוז זמן? אני שואל אותך בהכי הגינות. אני טרחתי 

 לבוא לוועדת כספים ולתת לך תשובות. 
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 בר בוועדת כספים. גם אני טרחתי ואני לא ח  :מר א. ישראל

 

 אז למה אתה שואל את אותה שאלה עוד פעם?   עו"ד ר. גרינברג:

 

 כי אני לא קיבלתי תשובות.   :מר א. ישראל

 

 קיבלת תשובות ממני. אני עובר לתב"רים, עזוב.    עו"ד ר. גרינברג:

 

אני חושב שבלי סטטוס של תב"רים, יש בעיה עם   :מר א. ישראל

 התב"רים. 

 

  -74658תב"ר ראשון    גרינברג: עו"ד ר.

 

 כמה יש בקרן בבקשה?   :מר א. ישראל

 

מיליון שח. פיתוח שצ"פ אריה  11.2בקרן יש   עו"ד ר. גרינברג:

 בראון. 

 

 רגע, כמה כסף מוציאים עכשיו?   :מר א. ישראל

 

 שח.  500,000  עו"ד ר. גרינברג:

 

 מיליון שח.   6.8 רו"ח ח. גולדשטיין:

 

 5זאת אומרת, נשארו בתב"רים עוד  6.8עכשיו   :אלמר א. ישר

 מיליון שח? 
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 פחות.   עו"ד א. אהד:

 

 שאלת שאלה קיבלת תשובה.   עו"ד ר. גרינברג:

 

לא, הוא שואל שאלה אחרת. תקשיבו. במקום   עו"ד א. אהד:

 להגיד 'לא' כל הזמן. 

 

'לא'. תשאל.   עו"ד ר. גרינברג:  אף אחד לא אמר לו 

 

 זה בדיוק מה שאמרת.   הד:עו"ד א. א

 

 מיליון שח?  4.5אם יש יתרה בתב"רים של   :מר א. ישראל

 

.  רו"ח ח. גולדשטיין: .  מיליון שח.  6.

 

 מיליון שח אחרי האישורים של היום יש יתרה?  6  עו"ד א. אהד:

 

 לא, כמה יתרה?   :מר א. ישראל

 

 יש יתרה.  רו"ח ח. גולדשטיין:

 

 ? של כמה  :מר א. ישראל

 

 11אם אני אמרתי לך שיש לי בסך הכל יתרת קרן  רו"ח ח. גולדשטיין:

 מיליון שח.  6רק  המיליון ואני מגיש
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ייעוד לתב"רים  5.2אז   :מר א. ישראל מיליון שח נשארו יתרה? יש 

 האלה? ליתרה? 

 

 עזוב, בוא נתקדם.   עו"ד ר. גרינברג:

 

ייעוד, זה בסדר.  עו"ד א. אהד:  אז אין 

 

הלאה תב"ר שצ"פ אריה בראון, כדי לפתח את   ר. גרינברג: עו"ד

פים בשכונת אם המושבות החדשה שהוזנחו במהלך כל התקופה השצ"

 שח. מי בעד? פה אחד.  500,000האחרונה הקודמת, 

 

י. פרידמן:  למה, אני רואה שיש פה כבר מיליון שח.   הרב 

 

קרה שם כלום. ולך תראה בשטח שלא  74561תב"ר   עו"ד ר. גרינברג:

 , הרחבת דרך מנחם בגין. 74561הלאה, תב"ר 

 

 אפשר לקבל את התכניות שם?   :מר א. ישראל

 

אנחנו נבדוק בהנדסה את התכניות. מתכננים עכשיו   עו"ד ר. גרינברג:

 את התכנית, דרך אגב, אין עדיין תכניות. 

 

 לא, כתוב המשך עבודות.   :מר א. ישראל

 

ן עדיין תכניות. אתה מכיר את המקום, אין שם אי  עו"ד ר. גרינברג:

 ודות עשו? כלום. איזה עב



  - הותק-עיריית פתח -

  2018.12.30, מיום 2ן מס' פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי

 

 129 

 

זאת אומרת, אם אני פונה למהנדסת העיר, אני   :מר א. ישראל

 אקבל את התכניות? 

 

תפנה אליי מה שאתה רוצה ואנחנו נדאג. הרחבת   עו"ד ר. גרינברג:

את דרך מנחם בגין, תוספת לשאילתא ששאלתם, זה באמת להרחיב שם 

 שח.  500,000הכביש שבאמת לצערי כבר היה צריך להסתיים, לא הסתיים 

 

י. פרידמן:  ראש העירייה אמר קודם שאין שם כסף לתב"ר.  הרב 

 

לא אמרתי שאין כסף, אל תבוא. אמרתי שאין כסף   עו"ד ר. גרינברג:

מספיק לביצוע פרויקט. טענתם שאתם רוצים לסיים אותו  תוך חודש. 

 שח.  500,000מיליון שח. תוספת של  5-זה קרוב להפרויקט שם 

 

 ? 2אבל אתה אומר שאין תכניות והשקיעו   :מר א. ישראל

 

יודע בדיוק איך זה, התב"ר יכול להיות זה   עו"ד ר. גרינברג: אתה 

נגעו בו.   ולא 

 

 אה, בסדר.   :מר א. ישראל

 

 - 3. תב"ר מספר 2אושר פה אחד תב"ר מספר   עו"ד ר. גרינברג:

גנים, פיתוח של שכונה 74620 , פיתוח מתחם הרב פינצ'י, כנ"ל בשכונת הדר 

שח. מי  250,000חדשה שם, של אזור חדש, התכנון של השצ"פ תוספת של 

 .74696 4הלאה, תב"ר מס' בעד? פה אחד. 
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 שח?  250,000  :מר א. ישראל

 

 כן.   עו"ד ר. גרינברג:

 

ר זה שגוי, נכון טלי? כי זאת אומרת, שבדברי ההסב  :מר א. ישראל

י, נכון. כתוב סכום מבוקש  500,000כתוב   שח.  500,000שח. בפינצ'

 

 אתה מתכוון בטופס עצמו?   גב' ט. אביב:

 

 כן. אז ביקשתי לתקן אם אפשר את הטפסים האלה.   :מר א. ישראל

 

כידוע לכם, , פארק הירקון. 74696 - 4תב"ר מס'   עו"ד ר. גרינברג:

, גם פארק 5צפון לפתח תקווה, בין שכונת אם המושבות לכביש כל האזור מ

שנים, והיה יכול לשדרג פה את העיר פתח תקווה מכל  10שמתוכנן כבר 

ינות, להפוך אותה באמת לעיר הובילה. היה צריך להיות תכניות לעשור. חהב

לצערי שוב לא קודם. אנחנו מתחילים לקדם את הנושא הזה לטובת כלל 

 , תוספת של חצי מיליון שח לתכנון. מי בעד? 74696תב"ר  בי העיר.שתו

 

דברים, אחד את  2רק שנייה, הייתי מבקש   :מר א. ישראל

 התכניות, כי אתה אמרת שיש תכניות. 

 

איך תכניות? עכשיו לוקחים מתכננים, עושים, אין   עו"ד ר. גרינברג:

 תכניות. 

 

כזאת, בעבר  עכשיו השאלה שלי היאאין בעיה,   :מר א. ישראל

 דובר על זה שהמדינה תשתתף בעלות לא קטנה. 
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 משתתפת.     דובר:

 

 אנחנו עוד לא קיבלנו את ההקצבה מהם.   עו"ד ר. גרינברג:

 

 צריך להגדיר את זה בהגדרות.   :מר א. ישראל

 

לא, לא, לא. אנחנו מתחילים לתכנן. ברגע שהיא   עו"ד ר. גרינברג:

 ף. תשתתף, אם היא תרצה להשתת

 

 5בתכנון זה בסדר, כי כתוב כאן עלות כוללת   :מר א. ישראל

 מיליון שח.  5מיליון שח. זה לא יהיה 

 

 תכנון.   עו"ד ר. גרינברג:

 

 מיליון שח?  5לא, תכנון   :מר א. ישראל

 

 ברור. אתה יודע איזה פארק?   עו"ד ר. גרינברג:

 

 מיליון שח?  5על תכנון   :מר א. ישראל

 

 דונם, על מה אתה מדבר?  100 ב מילביצקי:עו"ד ח. ד

 

 דונם.  6,000  עו"ד ר. גרינברג:

 

 כמה העלות הכוללת של הפרויקט?   :מר א. ישראל
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 הרבה מאוד כסף.   עו"ד ר. גרינברג:

 

 לא הרבה מאוד. כמה העלות הכוללת של הפרויקט?   :מר א. ישראל

 

.  עו"ד ר. גרינברג:   עכשיו מתכננים להגיע לאומדן

 

 מיליון? 200מיליון,  100  :מר א. ישראל

 

איציק, בוא, עכשיו מעבירים כסף לתכנון. אחרי   עו"ד ר. גרינברג:

 שמתכננים מה רוצים, נדע להציג אומדן. 

 

.   :מר א. ישראל  אבל גם שאתה מתכנן, אתה יודע מה אתה מתכנן

 

ברור שלא. עכשיו אנחנו רוצים לשים תכנית   עו"ד ר. גרינברג:

ראשונית מה אנחנו רוצים שם. מה אתה מחזיק את הראש כאילו אתה יומיים 

 פה במועצה? 

 

מיליון שח כשאתה לא יודע מה עלות  5אתה מגדיר   :מר א. ישראל

 הפרויקט? 

 

. מדינת איציק, למדינת ישראל זה בסדר לתת כסף עו"ד ח. דב מילביצקי:

 . ישראל יודעת לתת כסף על הדבר הזה, כי היא מבינה

 

 אבל מה העלות הכוללת?   :מר א. ישראל
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.  עו"ד ח. דב מילביצקי:  לא יודעים, בשביל זה צריך לתכנן

 

 מיליון?  100  :מר א. ישראל

 

מיליון, אני כבר אומר  100-לא יודע, הרבה יותר מ עו"ד ח. דב מילביצקי:

 לך. 

 

 מי בעד? פה אחד.   עו"ד ר. גרינברג:

 

 דונם, כמה אתה חושב יעלה?  010 עו"ד ח. דב מילביצקי:

 

 דונם.  6,000דונם?  100איזה   עו"ד ר. גרינברג:

 

 דונם.  100בתור התחלה  עו"ד ח. דב מילביצקי:

 

פיתוח כיכר  - 5, מספר 74714הלאה, תב"ר   עו"ד ר. גרינברג:

.. גם עבודת בטיחות חשובה, כמו שרוב עבודות הבטיחות הוזנחו  פה בזינגר.

כשיו מקדמים. יש פה השתתפות של משרד התחבורה, שהתחלנו שנים, אנחנו ע

כמו שאתם יודעים להיפגש עם משרדי הממשלה, להביא כספים, להביא 

תקציבים, וזה נותן את אותותיו כבר בישיבת המעוצה הראשונה. מקורות חוץ 

 6שח. מי בעד? פה אחד. תב"ר מספר  285,000שח, השתתפות עירייה  665,000

ב תכנון צומת הרב יחבוב, כנ"ל מבחינה בטיחותית, יש הרשאה , שו74744 -

 225,000שח משרד התחבורה, השתתפות עירייה  525,000של משרד התחבורה, 

 שח. 

 

י. פרידמן:  מאיזה תאריך הרשאת משרד התחבורה?   הרב 
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 לא יודע, צריך לראות אותה.   עו"ד ר. גרינברג:

 

י. פרידמן:  . 2018מאוגוסט   הרב 

 

ישראל, אז למה לא דאגת להביא את זה למועצה?   "ד ר. גרינברג:עו

 ההיפך, כשאתה אומר את זה עכשיו, עדיף שתשתוק. 

 

י. פרידמן:  כי לא היה ישיבות מועצה.   הרב 

 

היה ישיבות מועצה. דאגת להעביר הרבה מאוד   עו"ד ר. גרינברג:

תנועה לא  ות בישיבת המועצה של אוגוסט. אבל אתה בתור ראש אגףאהקצ

 דאגת. 

 

י. פרידמן: . אגף התנועה דאג לזה, וההרשאה הגיעה   הרב  ..

 באוגוסט. 

 

ישראל, חבל, אתה יודע מי קופץ בראש. אתה בתור   עו"ד ר. גרינברג:

ראש אגף תנועה זלזלת בזה, השארת את זה על המדף בתוך המגירה, ולא 

 לפחות.  דאגת להביא את זה למועצה. אנחנו עושים את זה, תעריך

 

י. פרידמן:  אני מכבד אותך, תרשה לי לא להגיב.   הרב 

 

 - 7פה אחד לגבי הרב יחבוב? פה אחד. תב"ר   עו"ד ר. גרינברג:

י  3, 81580 גני ילדים ומועדון קהילתי ברחוב טרומפלדור האורים, לטובת גנ

 - 8שח. מי בעד? פה אחד. תב"ר מספר  1,244,370ילדים. תוספת של הרשות 
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 , בית ספר בית יעקב, הקטנת תב"ר. 81630

 

י. פרידמן: אני יכול להתייחס לתב"ר הזה? לתב"ר קוראים   הרב 

בית ספר יעקב מרכז העיר, יש שם תכנית שעבדו עליה הרבה שנים, להוסיף 

-עוד כיתות לבית ספר. הבית ספר נמצא במצוקה. אנחנו רואים כעת ש

מהגזברות שיש יתרה בקרן. אני  שח מורידים מהתכנון. שמענו קודם 212,000

מבקש מהחברים להוריד את זה מסדר היום. לא כדאי לעשות את זה. ואני 

 מבקש לראות את חברי המועצה, כיצד הם מצביעים על זה. 

 

 לגבי תיכון בית יעקב.   עו"ד ר. גרינברג:

 

י. פרידמן: .   הרב   בית ספר, לא תיכון

 

 . בית ספר, שש שנתי  עו"ד ר. גרינברג:

 

י. פרידמן:  יסודי.   הרב 

 

בית ספר יסודי בית יעקב ברוטשילד. עכשיו אני   עו"ד ר. גרינברג:

יכול להגיד לך דוגמא, קיבלנו גם הרשאה של סכום כסף לא מבוטל. עכשיו, 

אולי נכניס את זה מחוץ לסדר היום ונראה אם תאשר את זה, לגבי הנגשה. אז 

בלנו עוד תקציב. כרגע לתוספות בעתיד אנחנו דואגים לבית ספר. ועכשיו קי

שצריך לעשות, עדיין אין פרוגרמה מאושרת, אין תקציב מאושר. ברגע שזה 

 . 8יגיע ונבחן את הצורך ונראה שבאמת צריך, נטפל בזה. הלאה, סעיף 

 

י. פרידמן: אבל כדי להביא את זה אחר כך, אני מבקש הצבעה   הרב 

 על זה. 
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 ? מי נגד? 8אנחנו מצביעים. מי בעד סעיף  כל דבר  עו"ד ר. גרינברג:

 

י. פרידמן: חברי סיעת ש"ס  מצביעים בעד הפחתת תב"ר   הרב 

 פר בית יעקב במרכז העיר. סלהרחיב את בית 

 

. הנה, תראה, הם גם הצביעו 65081 - 9אושר. סעיף   עו"ד ר. גרינברג:

יופי. הם לא עושים איפה ואיפה.  את זה אתה על נאות מרגלית, תראה איזה 

 מצלם? 

 

י. פרידמן:  כשהם פוגעים בציבור שלהם, אנחנו יודעים.  הרב 

 

הם לא פוגעים באף אחד. אתה זה שפוגע בינתיים,   עו"ד ר. גרינברג:

 כי אתה זה שלא קידמת שם את הדברים. 

 

י. פרידמן:  קידמנו, קידמנו. למה אתה אומר?   הרב 

 

 יים זה נפל, אה? מה שקיבלת, קיבלת מהשמ  הרב א. ברוכי:

 

 אה, אתה?   עו"ד ר. גרינברג:

 

 שנה עבודה שלנו, אתה חושב שזה בא משמיים.   הרב א. ברוכי:

 

 לא הבנתי, אתה הלכת למשרד החינוך ודיברת?   עו"ד ר. גרינברג:

 

י. פרידמן:  כן.   הרב 
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 כל הכבוד.   עו"ד ר. גרינברג:

 

יודע כמה פעמים?   הרב א. ברוכי:  אתה 

 

אז כאילו מה שאתה אומר, שבקדנציה קודמת מי ש   ד ר. גרינברג:עו"

ניהל את העניינים זה אתם במשרד החינוך? טוב. מעניין לשמוע. הלאה. סעיף 

, הרב אוריאל בוסו לא 478כנ"ל, בית ספר נאות מרגלית, הפחתה.   - 9

נגד גם כן. או  משתתף. מי בעד? ישראל, מה אתה אומר עכשיו? תצביע 

 ם אתה לא אכפת לך.שספרדי

 

י. פרידמן: .   הרב  .  אני מתנגד להפחתה.

 

אה, חשבתי שמספרדים לא אכפת לך. הלאה, סעיף   עו"ד ר. גרינברג:

 1.3קומות, מבצע דקל. מורידים  2גני ילדים,  4, 81683 - 10אושר. סעיף  9

מיליון שח כתוצאה מסיום הפרויקט, ומוסיפים ממפעל הפיס הרשאה 

 מיליון, אחד מול השני להצטיידות, מי בעד?  1.3שקיבלנו 

 

.     דובר: . .700 . 

 

מיליון שח, כי ההרשאה ממפעל הפיס  1.3לא, זה   עו"ד ר. גרינברג:

 מיליון, עדכנו את זה. מי בעד?  1.3היא 

 

.   :מר א. ישראל  העלות הכוללת משתנה גם כן

 

 1.3הפיס.  לא, קיבלנו עכשיו על הצטיידות ממפעל  עו"ד ר. גרינברג:
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, בית ספר יסודי פאול קור 81414 - 11מיליון. הלאה, פה אחד. תב"ר מספר 

. מי בעד? פה אחד. סעיף ררבקה גובר, כנ"ל סיום הפרויקט, הפחתה של התב"

מיליון שח  1כיתות, תוספת של  24-, הרחבת יסודי בר לב ל81697 - 12

טיבה במתחם ראשון ח, הקמת 81738 - 13לפרויקט. מי בעד? פה אחד. סעיף 

 מיליון שח. מי בעד?  1לציון, תוספת של 

 

אני רק אעיר את ההערה שהערתי בישיבות   :מר א. ישראל

טיבה בנפרד מהתיכון. אבל הקודמות, שזו טעות לבנות בצורה כזאת את הח

אני לא אפתח כרגע דיון על הנושא הזה. אמרתי רק את ההערה שלי ואני 

 ממשיך הלאה. 

 

, 1.9-זה מצב נתון שקיבלנו, צריך להיות מוכן ב  רינברג:עו"ד ר. ג

 ולכן מתוך אחריות של מה שקורה. 

 

 רמי, אני מכיר. אני רק אומר זו טעות.  :מר א. ישראל

 

נגד?   עו"ד ר. גרינברג:  אז אתה בעד או 

 

אני בעד התב"ר, אני באופן עקרוני חושב שזו   :מר א. ישראל

 טעות. 

 

 – 14כרגע אתה מצביע בעד? פה אחד, הלאה. סעיף   עו"ד ר. גרינברג:

. מי ₪מיליון  1בהדר גנים, תוספת של  68גני ילדים, מגרש  6, הקמת 81744

גני ילדים ברח'  5, הקמת -81747 – 16בוטל. סעיף  – 15בעד? פה אחד. סעיף 

, זה התקציב ₪ 357,000שח... פיתוח  647,000בן גוריון כפר גנים תוספת של 

בית ספר יסודי אריק איינשטיין,  – 17סעיף לזה. מי בעד? פה אחד.  שמוגדר
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 הפחתה מקרנות הרשות.. פיתוח, הקטנת תב"ר כתוצאה מסיום הפרויקט. 

 

י. פרידמן:  בית הספר גמור כבר?   הרב 

 

אריק איינשטיין? כן. כבר מאוכלס, עובדים. מי   עו"ד ר. גרינברג:

 ם ספורט גולדה. , אול82378 – 18בעד? פה אחד. סעיף 

 

. אין פה 523-זה רק עדכון מקורות מימון, מ  גב' ט. אביב: ..

 שינוי. 

 

זה עדכון מקורות מימון, אין פה שינוי. פה אחד.   עו"ד ר. גרינברג:

, השלמת שש שנתי בן גוריון, תוספת מקורות חוץ שקיבלנו 81702 – 19סעיף 

 – 20פה אחד. סעיף  , מקורות מימון משרד החינוך. מי בעד?₪ 366,000

גן ילדים שכונת בלינסון. עדכון מקורות מימון ממשרד החינוך 81671  ,29,036 

גני ילדים פלוס קומה נוספת אריה  3, 81659 – 21. מי בעד? פה אחד. סעיף ₪

, דוגן 81409 – 22. מי בעד? פה אחד. סעיף ₪ 429,841בראון, גמר חשבון סופי 

, הקטנת תב"ר סיום פרויקט. מי ₪ 350,000 שלקומה בשמואל הנגיד, הפחתה 

, תכנון וביצוע הרחבת המוקד, כנ"ל הקטנת 74668 – 23בעד? פה אחד. סעיף 

, שיפוץ בית ספר הס, אנחנו מתקנים פה את 81730, פה אחד. ₪ 78,000תב"ר 

 ₪מיליון  1התקצוב, בית ספר הס במרכז העיר, עם כל החשיבות שיש לזה, 

הפיס, זה בעקבות פגישה שלי ושל רון אצל הסמנכ"ל,  תקצוב קיבלנו ממפעל

אותה פגישה לגבי מוסדות חינוך. קיבלנו במקום אישור שלא היה מתוכנן של 

 לשיפוץ בית ספר הס, ופה ההזדמנות באמת להודות למשרד החינוך.  ₪מיליון 

 

 לא, לא, רמי.   :מר א. ישראל
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קרן, מיליון ממפעל עדכנו את זה, עדכנו. לא מה  עו"ד ר. גרינברג:

 הפיס. 

 

 לא, בסדר. אבל יש את ההרשאה של מפעל הפיס?   :מר א. ישראל

 

.   עו"ד ר. גרינברג:  אז לא הצגת לנו

 

 כן, כן. יש, יש אותה.    עו"ד ר. כץ:

 

 בסדר, את צריכה להציג לנו.   :מר א. ישראל

 

באמת רוצים להודות למשרד החינוך על שיתוף   עו"ד ר. גרינברג:

הפעולה, וכמובן למשרד האוצר, שפה אני חייב גם לציין את זה, משרד האוצר 

גם נעתר לבקשתי. ברגע שהוציאו אותנו מהתקצוב של משרד האוצר, העירייה 

-כמעט עמדה פה בפני שוקת שבורה, לא יכלה לעמוד בהקמת מוסדות חינוך ב

ב ביילסקי הקרוב. אחרי מאמצים ופגישות, גם עם השר כחלון, גם עם זא 1.9

וכל גורמי משרד החינוך, הצלחנו מה שנקרא לחדש את הקשר שנותק 

בקדנציה הקודמת, ורם נזק כבד מאוד פה למוסדות החינוך בעיר. וקיבלנו פה 

את ההרשאות גם מהם ולכן אנחנו כן בעזרת ה' ובעזרת העובדים המקצועיים 

, ממ"ד יסודי 81758 – 25, פה אחד. סעיף 24שלנו, נעמוד ביעדים האלה. סעיף 

 . מי בעד? ₪ 750,000עמיטל, קידום תכנית... 

 

איציק דיעי, כמה כיתות זה ביסודי עמיטל? תוספת   :מר א. ישראל

 ? 6של עוד 

 

.  6כיתות פלוס  24  עו"ד א. דיעי:  כיתות..
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 כיתות יהיו בבית ספר?  30  :מר א. ישראל

 

 כן.   עו"ד א. דיעי:

 

 אישור. , הכל ב30   עו"ד ר. כץ:

 

, בית ספר ממ"ד מורשה 81649 – 26פה אחד. סעיף   עו"ד ר. גרינברג:

של ממ"ד מורשה בנות, מי בעד? פה אחד.  ₪ 750,000בנות. הקטנת תב"ר 

. מי בעד? פה אחד. סעיף ₪ 58,000, מועדון שעריה הקטנה, 82189 – 27סעיף 

גיזום ובטיחות, תחזוקת מתקני משח74573 – 28 וונדליזם, , פיתוח גנים  קים, 

וגומי,   ..  . ₪ 500,000תיקוני.

 

י. פרידמן: הגיעה לנו בקשה של כמה מיליונים, מה סדר   הרב 

 העדיפויות? 

 

 איזו בקשה?   עו"ד ר. גרינברג:

 

. דיברנו על הדבר ₪מיליון  2הבקשה עצמה היא על   :מר א. ישראל

. הפירוט הזה בעבר. רמי, אתה מכיר את זה? כל הנושא של בנק תב"רים

, ₪מיליון  2שאינו תואם לסכום שאושר. זאת אומרת, הפירוט מדבר על 

 . ₪ 500,000הסכום שאושר הוא רק 

 

י. פרידמן:  התקצוב יהיה עכשיו לפי הפוסטים בפייסבוק.   הרב 

 

 לא, בסדר, ברור.   :מר א. ישראל

 



  - הותק-עיריית פתח -

  2018.12.30, מיום 2ן מס' פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי

 

 142 

, הוא ₪ 100,000גם אם אני אתקצב אותו עכשיו   עו"ד ר. גרינברג:

 ל לבצע? יכו

 

אני עדיין צריך לדעת מה אתה הולך לתקצב? כי   :מר א. ישראל

 סופו של דבר אני מאשר פה. 

 

וונדליהוא רושם לך   עו"ד ר. גרינברג:  זם. תחזוקה ומתקני כושר, 

 

, ואתה ₪מיליון  2רמי, הוא נתן פה פירוט על סך   :מר א. ישראל

 ? ₪ 500,000על  . האם אפשר לקבל את הפירוט₪ 500,000מאשר רק 

 

יציג את זה מנהל אגף גנים ונוף, ייקח את התקציב.   עו"ד ר. גרינברג:

 ייקח עכשיו, אחרי שזה יאושר, יעשה אצלו בדיוק מיפוי מה הכי חשוב. 

 

אין בעיה, את היכול להגיד לו שהוא רשאי לשלוח   :מר א. ישראל

 לי את התכנית? 

 

 אחרי זה... לי בקשה  אתה תשלח  עו"ד ר. גרינברג:

 

 אשלח לך בקשה, אין בעיה.   :מר א. ישראל

 

 , תיחום שביל אופניים. 74605 – 29הלאה, תב"ר   עו"ד ר. גרינברג:

 

 הוא יכול לתת לו הוראה ואני יכול לקבל את זה.   :מר א. ישראל

 

קיבלנו עכשיו הרשאות ממשרד התחבורה שוב   עו"ד ר. גרינברג:

ואים, אנחנו כבר עובדים מהר. עוד לא חודש בעקבות חידוש הקשר. אתם ר

בתפקיד, נפגשים עם כל משרדי הממשלה, מקבלים הרשאות, מקבלים 
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תקציבים. קיבלנו פה הרשאה תקציבית ממשרד התחבורה לביצוע שביל 

אופניים מאם המושבות דרך קרול למרכז העיר, דבר שהוא חשוב, נותן מענה 

 . גם מבחינה סביבתית, גם מבחינת פקקים

 

 שנייה, לא מוצאים את זה פה.   עו"ד א. אהד:

 

 לא, זה מחוץ לסדר היום. אני מביא את זה עכשיו.   עו"ד ר. גרינברג:

 

י. פרידמן:  ... איזושהי הסכמה.   הרב 

 

 חולק?   :מר א. ישראל

 

 לא, עכשיו קיבלנו את זה.   עו"ד ר. גרינברג:

 

 ה? אז למה אנחנו לא מקבלים את ז  :מר א. ישראל

 

 אין בעיה. אני שואל את זה.   עו"ד ר. גרינברג:

 

לא, אין בעיה, אבל איפה המסמך? מחוץ לסדר   עו"ד א. אהד:

 היום זה בסדר, אבל איפה המסמך?

 

 בבקשה.   עו"ד ר. גרינברג:

 

י. פרידמן:  נאשר את זה כוועדת כספים?  הרב 

 

 כן.   עו"ד ר. גרינברג:

 

 אתה לא מאמין?    מר ר. דהן:
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 לא, לא קשור לאמונה.   :מר א. ישראל

 

 זכותו. רפי, מיותר ההערות.   עו"ד ר. גרינברג:

 

רפי, זה ממש לא לעניין, זה לא עניין של אמונה, זה   :מר א. ישראל

 עניין של סדר נכון. אפשר לבוא ולעצור, אפשר לבוא וללמוד. 

 

 ... אתה נותן להם הזדמנות להמשיך עכשיו ל  עו"ד ר. גרינברג:

 

.   :מר א. ישראל  במקרה הזה לא נכון

 

אמרתי לו לא להעיר, מספיק. קדימה, זה מחוץ   עו"ד ר. גרינברג:

לסדר היום. שביל אופניים מאוד חיוני, שמאוד חיוני לעיר, גם שבילי אופניים 

נות יותר מידיי. ישבנו עם משרד התחבורה, לא קודמו פה בשנים האחרו

משרד התחבורה מתחיל לתקצב אותנו, מה שלא דרשנו הרבה מאוד דברים. 

.. עושים את זה דרך פרק זמן קצר של חודש ימים. אנחנו  היה כאן בשנים.

. שביל אופניים ₪ 969,000רוצים לאשר פה את שביל האופניים. תקצוב של 

 מרח' אם המושבות ראשון לציון לכיוון מרכז העיר לקרול. 

 

חנו מבחינת הרשות יש לנו המשמעות חני, זה שאנ  :מר א. ישראל

 ומשהו. זה גם כן צריך להופיע בתב"ר הזה.  ₪ 400,000התחייבות של 

 

 . ₪ 415,342מופיע,   עו"ד ר. גרינברג:

 

 בסדר, לנו את זה.   :מר א. ישראל
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 הלאה, מי בעד? פה אחד.   עו"ד ר. גרינברג:

 

ל  :מר א. ישראל  , חני? לקזז את זה מהיתרה? 5-זה בנוסף 

 

 בתוך התב"רים?   "ד א. אהד:עו

 

 ... משרד התחבורה.  רו"ח ח. גולדשטיין:

 

 לא, החלק שלנו.   עו"ד א. אהד:

 

 . ₪ 400,000-לא, ה  :מר א. ישראל

 

.  רו"ח ח. גולדשטיין: .  לנו יש.

 

 זה פחות ממה שאמרת לאיציק בהתחלה.   עו"ד א. אהד:

 

 . ₪פחות חצי מיליון   :מר א. ישראל

 

 מהנתון ההתחלתי?  ₪חני, אז זה פחות חצי מיליון   ד:עו"ד א. אה

 

 כן.  רו"ח ח. גולדשטיין:

 

 אוקיי. תודה. רק שיהיה מסודר.   עו"ד א. אהד:

 

תב"ר  – 1הלאה, אישור תב"רים חדשים. מספר   עו"ד ר. גרינברג:
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, קידום, תכנון וביצוע כולל ₪ 58,000, יסודי שביעי אם המושבות, 81768

, מרכז יום לתשושי נפש, מרכז 84039מי בעד? פה אחד. תב"ר  היתר בנייה.

 שיקומי. 

 

 ברח' יבנה.   :מר א. ישראל

 

 איזה רחוב זה?   עו"ד א. דיעי:

 

 כתוב פה רח' דנמרק.   הרב א. ברוכי:

 

 זה מחוץ לסדר היום, רמי?   עו"ד א. אהד:

 

 לא, לא.   הרב א. ברוכי:

 

ת לא קיבלת? תב"ר לבנייה אז למה את אומרת? א  עו"ד א. אהד:

 של מועדון לתשושי נפש. מרכז יום לתשושי נפש. 

 

 זה ברח' דנמרק, כמו שאמרתי.   :מר א. ישראל

 

בדנמרק. איפה זה, ליד היכל הספורט מול בית   עו"ד א. אהד:

 הספר? סליחה, זה אמסטרדם, את צודקת, טעות שלי. 

 

 די המכירות. לא, דנמרק זה ממול, איפה שמשר  :מר א. ישראל

 

 שנייה רמי, נתאפס על המקום.   עו"ד א. אהד:
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 דנמרק זה איפה שמשרדי המכירות, לא?   :מר א. ישראל

 

 איפה שבריכת נווה עוז.  גב' ת. יערה ז'יטלני:

 

 איפה שאסיה.  :לוין גב' ע. ישראלוב

 

 אה, זה דנמרק.   :מר א. ישראל

 

 נתי. בסדר, הבדלק? האיפה שתחנת   עו"ד א. אהד:

 

 )מדברים ביחד( 

 

 הלאה, מי בעד? פה אחד, הלאה.   עו"ד ר. גרינברג:

 

 כן, אין בעיה.   עו"ד א. אהד:

 

פיתוח מתחם יבנה, שכונה חדשה  – 74760סעיף   עו"ד ר. גרינברג:

.. המשך הפיתוח שגם הוזנח במשך שנים רבות שם.  באזור של יוספטל, מתחם.

.. ירוק ברח'  – 74761ף . פה אחד. סעי₪ 500,000מי בעד?  הסדרת רמזורים ו.

גיסין. שוב, הרשאות שמתקבלות מבחינת משרד התחבורה, להקל על 

ממשרד התחבורה,  ₪ 490,000הפקקים, להקל על זיהום אוויר. קיבלנו 

 . מי בעד? פה אחד. הלאה. זה סיימנו. ₪ 210,000הוספה שלנו של 

 

 לאשר כאמור לעיל   :23החלטה מס' 

 

 , 69/2018, 68/2018שור שינויים בתקן העובדים ומבנה ארגוני כמפורט בטבלאות טו. אי
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     70/2018 ,71/2018 ,75/2018 ,77/2018 . 

 

אישור שינויים בתקן העובדים ומבנה  –סעיף ט"ו   עו"ד ר. גרינברג:

, 75/2018, 71/2018, 70/2018, 69/2018, 68/2018ארגוני כמפורט בטבלאות 

77/2018 . 

 

רמי, שאלה רק בעניין הזה. קודם כל, אני חושב   ו"ד א. אהד:ע

שאין פה חבר מועצה אחד שלא מבין שבלי עובדי העירייה הדיבורים שלנו 

יישארו על הנייר או לפרוטוקול, לכן אני חושב שזה המקום, בייחוד אחרי 

שבשבועות האחרונים היתה הרגשה של מתקפה עליהם. רק אמרתי מתקפה, 

 אורות. חשבתי אווירה רומנטית. כיבו את ה

 

אורי, אם יש לך משהו רלוונטי להגיד, תגיד.   עו"ד ר. גרינברג:

 דמגוגיה אין מה להגיד. הלאה. 

 

 למה דמגוגיה? אני חושב להודות לעובדי העירייה.   עו"ד א. אהד:

 

זה לא קשור לסדר היום. הלאה, יש לך שאלות על   עו"ד ר. גרינברג:

 הטבלאות?

 

 יש שאלות.   א. אהד: עו"ד

 

אז תשאל. אם אתה לא שואל, אני מעלה להצבעה.   עו"ד ר. גרינברג:

 אין דמגוגיה. קדימה. לא דמגוגיה, שאלה על הטבלאות, בבקשה.

 

אני שואל שאלה מאוד פשוטה. בהקשר הזה   עו"ד א. אהד:
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 התפרסם שבוצע קיצוץ, השאלה אם זה משפיע על הטבלאות האלה. 

 

-לא, הטבלאות האלה צריך להעלות אותן אחת  ינברג:עו"ד ר. גר

 אחת. 

 

רגע, אני שואל. אתה לא שמעת את השאלה, אתה   עו"ד א. אהד:

יודע את התשובה.   כבר 

 

.   עו"ד ר. גרינברג:  נכון

 

כי לכן השאלה לא מעניינת אותך. אני שואל עוד   עו"ד א. אהד:

 . 30%-היה קיצוץ בפעם, נושא של השעות הנוספות לעובדי עירייה, ש

 

 מה זה רלוונטי לטבלאות?   עו"ד ר. גרינברג:

 

 אני אשאל את השאלה.   עו"ד א. אהד:

 

 אז אני אענה לך, טבלאות של כוח אדם.   עו"ד ר. גרינברג:

 

 רמי, אין פה תוספת.   עו"ד א. אהד:

 

 חבל.  אורי, חבל,  עו"ד ר. גרינברג:

 

 ה לא נותן אפילו לשאול? אורי, אתה שם לב שאת  עו"ד א. אהד:

 

 אני עונה לך.   עו"ד ר. גרינברג:
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 לא, לא שאלתי.   עו"ד א. אהד:

 

אתה שואל בטבלאות יש ביטוי של השעות   עו"ד ר. גרינברג:

.. טבלאות של כוח אדם, מביאים ביטוי  20הנוספות. אחרי  שנה כחבר מועצה.

 של שעות נוספות. 

 

 מקשיב?  אתה רואה שאתה לא  עו"ד א. אהד:

 

 נו באמת, תעשה לי טובה. זה מה שאלת, תשאל.   עו"ד ר. גרינברג:

 

זה לא מה ששאלתי, תודה רבה. בהקשר הזה של   עו"ד א. אהד:

השינויים בתקנים, בכוח האדם, כל מה שקשור בזה, אני שואל על שאלה, על 

ות הנוספות. ולכן אני אשאל עוד פעם, האם הקיצוץ בשעות עהקיצוץ בש

ספות לעובדי העירייה הוא לכולם או שיש כאלה שדווקא בחודש האחרון הנו

קיבלו תוספת בשעות הנוספות? זאת השאלה שלי, ולכן אתה רואה שלא זה 

 מה שענית. 

 

  -מאחר והשאלה שלך כרגיל לא רלוונטית לנושא  עו"ד ר. גרינברג:

 

 אז אתה לא רוצה לענות?   עו"ד א. אהד:

 

 , זה לא רלוונטי. עכשיו חושך בחוץ? לא  עו"ד ר. גרינברג:

 

  -לא, אני שואל אותך שאלה. האם היו עובדים  עו"ד א. אהד:
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אז אני שואל אותך שאלה נגדית, מי האדם הראשון   עו"ד ר. גרינברג:

 שנחת על הירח? 

 

לא היו. עצם זה שאתה  –רמי, תענה לשאלה, תענה   עו"ד א. אהד:

 מפחד לענות לשאלה פשוטה. 

 

 מה זה קשור? מה זה קשור?   "ד ר. גרינברג:עו

 

האם היו עובדים שקיבלו תוספת של שעות נוספות   עו"ד א. אהד:

 בניגוד לאחרים? 

 

ב  עו"ד ר. גרינברג:  5-אז בוא אני אענה. האם אתה הוספת, כשהיית 

דקות שהיית ראש עיר, האם הוספת תקנים, שעות נוספות, כוננויות 

 תענה על זה, אני אענה לשאלה שלך.למקורבים שלך? כשאתה 

 

 אז אתה מפחד לענות?   עו"ד א. אהד:

 

 לא מפחד, כי אתה דמגוג זול.   עו"ד ר. גרינברג:

 

כנראה שיש מקורבים שקיבלו תוספת של שעות   עו"ד א. אהד:

 נוספות. 

 

 לא, ההיפך. אורי, אתה דמגוג.   עו"ד ר. גרינברג:

 

 ני צודק או לא צודק? זאת השאלה. האם א  עו"ד א. אהד:
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 אתה לא צודק, כרגיל.   עו"ד ר. גרינברג:

 

זאת אומרת, שמקורבים לא קיבלו תוספת של שעות   עו"ד א. אהד:

 נוספות?

 

 אתה דמגוג זול. אתה האחרון, אני אענה.   עו"ד ר. גרינברג:

 

צדוק, לא קיבלו? זאת אומרת, שמנהלת לשכת ראש   עו"ד א. אהד:

שעות בניגוד למנהלת לשכת ראש  30סטלה, לא קיבלה עוד העיר הנוכחית, 

 העיר הקודם?

 

 הלאה מי בעד הטבלאות?   עו"ד ר. גרינברג:

 

זה אומר שארז בן חמו לא קיבל תוספת של שעות   עו"ד א. אהד:

 נוספות כוננות? האחראי על התמיכות. 

 

.  עו"ד ר. גרינברג: .  מי בעד? אני מבקש להצביע.

 

קיבל כוננות ורטרואקטיבי. לאוניד, האם קיבל   עו"ד א. אהד:

שעות ביקשו לאשר לו כוננות רטרואקטיבי. יש פה  200רטרואקטיבי? 

 מקורבים שמקבלים עוד תוספות והטבות לא חוקיות. 

 

 הלאה, פה אחד, סעיף הבא.   עו"ד ר. גרינברג:

 

.   עו"ד א. אהד:  ואתה רמי, לפני דקה אמרת שלא קיבלו
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 סעיף הבא.   ברג:עו"ד ר. גרינ

 

י. פרידמן:  רמי, מה פה אחד?   הרב 

 

 מי נגד? הלאה.   עו"ד ר. גרינברג:

 

הוא אמר שלא קיבלו, ואנחנו יודעים שקיבלו. גם   עו"ד א. אהד:

שמות, ויש עוד שמות. אנשים שמקבלים כוננות. על מה? על  2אמרתי 

הלילה יהיו תמיכות, אחראי על תמיכות הוא צריך כוננות? אולי באמצע 

 תמיכות. וקיבל רטרואקטיבית. 

 

לא, לא, אורי, אי אפשר לנקוב באנשים. אתה יכול    עו"ד ר. כץ:

 לדבר בכללי, אבל לא על עובדי עירייה שהם לא פה ולא יכולים להגיב. 

 

שעות כוננות רטרואקטיבית.  200... שהוא יקבל   עו"ד א. אהד:

 . 80שעות, ואישרת לו כנראה  200

 

 אתה כנראה דמגוג זול.   ד ר. גרינברג:עו"

 

 אחרי שלפני דקה אמרת שלא אישרת למקורבים.   עו"ד א. אהד:

 

דקות שהיית ראש עיר, ביטלת  5-להזכיר לך שב  עו"ד ר. גרינברג:

 תקנים ש... פוליטי שלך ועובדי עירייה. 

 

רמי, אתה כרגע שיקרת לפרוטוקול, זה מאוד   עו"ד א. אהד:

רגע שיקרת לפרוטוקול. זה שתלך אחורה עד לימי יואל משה פשוט. אתה כ
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סולומון, זה לא יעזור. אתה נשאלת האם הוספת, אמרת שלא. שיקרת 

 לפרוטוקול. מקורבים שלך קיבלו כוננות, בניגוד למה שאתה אמרת. 

 

 אורי, אנחנו לא מושחתים כמוך.   עו"ד ר. גרינברג:

 

האגפים של אם המושבות  תקנים של מנהלי 2נתת   מר צ. בן משה:

 וכפר גנים למקורבים שלך. למה אתה מבלבל את המוח? 

 

דקות  5גם ברמה הפלילית לפרוטוקול, שאתה היית   עו"ד ר. גרינברג:

 ראש עיר, ביטלת תקנים של שכונת אם המושבות. 

 

 שני תקנים, של כפר גנים ואם המושבות לקחת.   מר צ. בן משה:

 

כת בזה. אתה תמכת בזה, צדוק, זה שאתה תמ  עו"ד א. אהד:

יודע בדיוק למה זה היה.   נעשה על דעתך, בשיתוף פעולה שלך, צדוק, ואתה 

 

 אתה שאלת אותי אם לעשות את זה או לא?   מר צ. בן משה:

 

 ואתה יודע ש... את זה.  עו"ד א. אהד:

 

תקנים או  2אתה יודע מה? אני תמכתי בזה. לקחת   מר צ. בן משה:

 לא? 

 

 ברור שתמכת בזה.   "ד א. אהד:עו

 

 תקנים לקחת?  2  מר צ. בן משה:
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..?   עו"ד ר. גרינברג:  מי תמך.

 

 הוא תמך.   עו"ד א. אהד:

 

למה? הייתי חבר מועצה באותו זמן? לא, הייתי   מר צ. בן משה:

 תקנים או לא.  2אזרח רגיל. לקחת 

 

צה העובדות הן פשוטות. רמי, בישיבת המוע  עו"ד א. אהד:

 הראשונה שלו שהוא מנהל, שיקר לפרוטוקול. לקחתי, ודאי שלקחתי.

 

.  עו"ד ר. גרינברג: . .. מינויים פוליטיים. . תוספות.  גם הוסיף..

 

גם אתה תמכת בזה. רמי כרגע שיקר לפרוטוקול.   עו"ד א. אהד:

אפשר לתת כוננות כל הצעקות לא... את זה. נתן כוננות רטרואקטיבית. 

 שרית? רטרואקטיבית, 

 

 זה לא בסדר היום, שרית, לא, לא, לא.  עו"ד ר. גרינברג:

 

.  עו"ד א. אהד:  כי זו הבקשה שהוגשה לגבי ארז בן חמו

 

 אתה האחרון שיכול לדבר על שחיתות.   עו"ד ר. גרינברג:

 

עד הרגע הזה לא הכחשת את מה שאמרתי. אם   עו"ד א. אהד:

מסתבר שאתה עכשיו לא  אמרתי משהו לא נכון, תכחיש. הכחשת קודם,

 מכחיש את זה. 
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.. בשחיתויות הכי  5  עו"ד ר. גרינברג: דקות היית ראש עיר, ו.

 גדולות. 

 

די, די, רמי, תפסיק להתבכיין כשאני הייתי ראש   עו"ד א. אהד:

עיר. היום את הראש העיר ועושה דברים שאתה משקר לפרוטוקול. אל 

 תתבכיין, בחייך. נו, אל תתבכיין. 

 

.  ו"ד ר. גרינברג:ע .  מה שאני עושה, לא עשית כל.

 

שינויים בתקן העובדים ומבנה ארגוני כמפורט בטבלאות לאשר    :24החלטה מס' 

68/2018 ,69/2018 ,70/2018 ,71/2018 ,75/2018 ,77/2018 . 

 

 טז. אישור מינוי הסמכת פקחים. 

 

 . מי בעד? סעיף ט"ז –שינוי מינוי הסמכת פקחים    עו"ד ר. גרינברג:

 

י. פרידמן:  צריך להקריא את השמות עם תעודות זהות.   הרב 

 

 הוא כבר מקריא.   עו"ד א. אהד:

 

 גדאישור להביא למועצת העיר פקח רב תכליתי   עו"ד ר. גרינברג:

יונתן. מי בעד?  פה אחד מאושר? מאושר. אישור להביא למועצת העיר 

ונווהוני באגף הביטחון. פקחי... חוקי עזר עיר  יהודאי. מי בעד?  אביחי כהן 

 

י. פרידמן:  פה אחד.   הרב 
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 פה אחד.   עו"ד ר. גרינברג:

 

 לאשר כאמור לעיל   :25החלטה מס' 

 

 אב בית מ. אבות בית, בית  –יז. בקשה לאישור עבודה נוספת: מר אלכסנדר גלובוצ'נסקי 

 י. פקח מ. אגף פיקוח רב תכלית –ספר יסודי, מר רועי נשיא      

 

 –בקשה לאישור עבודה נוספת  –סעיף י"ז   עו"ד ר. גרינברג:

 אלכסנדר גלובוצ'נסקי אב בית, כמפורט בסעיף, מר רועי נשיא. 

 

י. פרידמן:  פה אחד.   הרב 

 

 אבל לפחות את התעודות זהות תקריא.   :מר א. ישראל

 

אני לא הייתי מקריא, אני הייתי מעביר את זה. אני   עו"ד א. אהד:

. לא .  רואה שתעודות זהות.

 
 הלאה, סעיף י"ז, פה אחד.   עו"ד ר. גרינברג:

 

רק שיהיה ברור שרועי נשיא צריך לחתום על הסדר   :גרינבאוםעו"ד ש. 

 ניגוד עניינים. 

 

 לאשר כאמור לעיל   :26החלטה מס' 

 

 . 2019יח. אישור עדכון למשלמים ארנונה בהסדרי תשלום לשנת 
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אישור עדכון למשלמים  –ין בעיה, סעיף י"ח א  עו"ד ר. גרינברג:

 . מי בעד? 2019ארנונה בהסדרי תשלום לשנת 

 

י. פרידמן:  פה אחד.   הרב 

 

 פה אחד.   עו"ד ר. גרינברג:

 

 לאשר כאמור לעיל   :27החלטה מס' 

 

 . 1-9/2018יט. הצגת דוח כספי לתקופה 

 

 . 9/2018-1הצגת דוח כספי לתקופה  –סעיף י"ט   עו"ד ר. גרינברג:

 

כן, רמי, בגלל זה דיברתי מקודם על הפרוטוקול של   :מר א. ישראל

ועדת כספים. בוועדת כספים דיברנו על זה, וגם חברי המועצה צריכים לדעת 

את הדברים האלה. בוועדת כספים היה דיון, והגזברית אמרה שאין גירעון 

תקציב בשנת התקציב הקיימת. זאת אומרת, אנחנו מסיימים את שנת ה

רעונות של יהקיימת ללא גירעון. מצד שני, יוצאות פה הודעות שלכאורה על ג

 רעונות. יג ₪מיליון  80

 

אתה טועה, אתה טועה. בוא אני אגיד לך  –א'   עו"ד ר. גרינברג:

משהו. קודם כל, עובדתית יש גירעון. כי עובדתית התמיכות המותנות לא 

 הצליחו לשלם כי לא היה כסף, זה אחד. 

 

 יש לך כרגע בתב"רים שאתה יכול להעביר.   :מר א. ישראל
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עזוב תב"רים, תמיכות, מה קשור תב"רים, זה   עו"ד ר. גרינברג:

 אחד. 

 

יודע   :מר א. ישראל לא, בתב"רים מותר לך להעביר לשוטף. אתה 

 את זה או לא יודע את זה? 

 

 לא, לא, אין כסף.   עו"ד ר. גרינברג:

 

 , אתה לא יודע את זה? אה  :מר א. ישראל

 

 אין כסף לתמיכות, הלאה. פה אחד, פה אחד.  עו"ד ר. גרינברג:

 

יודע או לא יודע? אני שואל שאלה אמיתית.   :מר א. ישראל אתה 

 בתב"רים ניתן להעביר. 

 

מתב"רים אתה רוצה להעביר לשוטף? זו ההתנהלות   עו"ד ר. גרינברג:

 הראויה שאתה רוצה? 

 

 לא, לא, לא, רק שנייה.   :מר א. ישראל

 

גנים   עו"ד ר. גרינברג: לקחת כספי פיתוח של אם המושבות, של כפר 

גן.   גנים, של נווה 

 

 כשיש יתרות תב"רים.   :מר א. ישראל
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 זה לא משנה.   עו"ד ר. גרינברג:

 

אל תציג את זה בצורה כזאת, כי אתה בעצמך, אתה   :מר א. ישראל

 שלך. רוצה? אני אביא לך ציטוטים 

 

לקחת כספי פיתוח לטובת השכונות החדשות,   עו"ד ר. גרינברג:

 והשכונות הוותיקות שמוזנחות. 

 

  -כשיש יתרות בתב"רים  :מר א. ישראל

 

ולהעביר את זה לכל מיני דברים שוטפים? זו   עו"ד ר. גרינברג:

 ההצעה שלך. 

 

  -על פי הנוהל משרד הפנים  :מר א. ישראל

 

 אני לא מוכן להתנהל בצורה קלוקלת.  עו"ד ר. גרינברג:

 

.  :מר א. ישראל  אני לא הצעתי דבר כזה, אל תדבר בשמי

 

אז אל תציע, למה אתה מציע? מה זה לא הצעת?   עו"ד ר. גרינברג:

 אתה מציע לקחת כספי פיתוח של השכונות החדשות לטובת דברים אחרים. 

 

יודע אני לא מציע שום דבר, אתה מדבר בש  :מר א. ישראל מי. אני 

 לדבר לבד, אני לא צריך שתדבר בשמי. 

 

 עזוב, אז גמרנו, הלאה.   עו"ד ר. גרינברג:
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רק אמרתי שיש נוהל של משרד הפנים, שמתייחס   :מר א. ישראל

  -לכך

 

 אתה בעד הנוהל הזה? לא הבנתי. מה אתה מציע?   עו"ד ר. גרינברג:

 

עם יתרת אם אתה מסיים את שנת העבודה   :מר א. ישראל

 תב"רים, יש לך את האפשרות להשלים את התקציב החסר לך בתקציב השנתי. 

 

לא, אני שואל אותך שאלה, מה אתה מציע? תראה   עו"ד ר. גרינברג:

 .  כמה אתה דמגוג זול. לפני דקה באת ו... לקחת כסף לטובת..

 

לעצם העניין, אתה מדבר כרגע על זה שיש גירעון   :מר א. ישראל

 . ₪יליון מ 80של 

 

 הלאה, יש שאלות לדוח הכספי?   עו"ד ר. גרינברג:

 

 גירעון?  ₪מיליון  80יש   :מר א. ישראל

 

  -כן, לגבי הגירעון  עו"ד ר. גרינברג:

 

 מיליון? 80יש   :מר א. ישראל

 

.   עו"ד ר. גרינברג:  כן, כן, כן

 

 בוא תסביר.   :מר א. ישראל
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 בגירעון?  2018ימים את רגע, חני, אנחנו מסי  עו"ד א. אהד:

 

  -כן, ברגע ש  עו"ד ר. גרינברג:

 

.   עו"ד א. אהד:  תן לה לענות, תן לה לענות. אתה גם חני? אה, רמי

 

 עזוב, עזוב.   עו"ד ר. גרינברג:

 

 לפי החוק, הגזברית מציגה, נכון?   עו"ד א. אהד:

 

 לא. לא.   עו"ד ר. גרינברג:

 

 ציגה? אה, לא הגזברית מ  עו"ד א. אהד:

 

 לא.   עו"ד ר. גרינברג:

 

אין בעיה. אז אני רוצה לשאול שאלות מקצועיות   עו"ד א. אהד:

 את הגזברית. 

 

אז אתה יכול לשאול שאלה, תקבל תשובה. אני   עו"ד ר. גרינברג:

. בתקציב ₪מיליון  8אומר עוד פעם, הדו"ח הכספי שהוצג לכם, גירעון של 

לטובת תמיכות מותנה. הכסף הזה  ₪מיליון  7.5שהוצג, הוצג  2018העירייה 

לא היה, סימן שההתנהלות התקציבית לא היתה נכונה. כי אם היו מתנהלים 

 נכון, היה בה כסף. 
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 זה אין לנו בעיה.   :מר א. ישראל

 

, שזה אתה מדבר, גירעון 2019. לגבי 2018זה לגבי   עו"ד ר. גרינברג:

לאור ההתנהלות הקלוקלת של כל מי , על פי צרכי היחידות, ₪מיליון  80של 

שהיה פה בעבר, ראשי ערים שאישרו פה תוספות שכר וניפוחים של מקורבים, 

דקות שהיית ראש עיר, הוספת בלי סוף. אנחנו  5-גם אתה אורי מה שעשית ב

נזכיר לך פה עשרות שמות, ואני לא אגיד את זה, כי היום אני ראש עיר. אז 

לל שאתה היית קלוקל, אני לא צריך לפגוע מחובתם של אותם עובדים, בג

בהם. אני אתן לך פה עשרות שמות, שדחפת אנשים, שעבדו במטה הבחירות 

 שלך בצורה פלילית, עם הרכבים של העירייה בצורה פלילית. 

 

 רמי, אתה פשוט פתטי.   עו"ד א. אהד:

 

.   עו"ד ר. גרינברג:  עזוב, אורי

 

 ים. אתה פשוט מעורר רחמ  עו"ד א. אהד:

 

 הכל ידוע והכל מוכר.   עו"ד ר. גרינברג:

 

אתה פשוט מעורר רחמים בדמגוגיה הנמוכה שלך.   עו"ד א. אהד:

 אין מאחוריה כלום. 

 

אני אומר את זה לפרוטוקול. אתה התנהלת בצורה   עו"ד ר. גרינברג:

 מושחתת. 

 

הבנתי שאתה מדבר כדי לדבר. אני רוצה לשאול   עו"ד א. אהד:
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 גזברית העירייה. שאלה את 

 

  -לא, אני אומר, ולכן  עו"ד ר. גרינברג:

 

נותן לי לשאול שאלה את גזברית   עו"ד א. אהד: אתה לא 

 העירייה? 

 

.   עו"ד ר. גרינברג:  כשאני מדבר, אתה מפריע לי, כן

 

אתה תגמור לדבר, ואני רוצה לשאול שאלה את   עו"ד א. אהד:

 גזברית העירייה. 

 

 אל תפריע.   :עו"ד ר. גרינברג

 

 עזוב, בוא ננחש, הוא לא ייתן לי לשאול.   עו"ד א. אהד:

 

. על פי 2019איציק ישראל שאל לגבי תקציב   עו"ד ר. גרינברג:

 80דרישות של היחידות, או על פי התקציב שיש, יש גירעון התחלתי של 

נובע? ₪מיליון   . מאיפה זה 

 

 רעון?יש הבדל בין דרישות לבין גי  :מר א. ישראל

 

לא, לא, לא. התחלתי בלי הדרישות, עם הדרישות   עו"ד ר. גרינברג:

פחו פה יפחו כל השנים את ההוצאות. ניזה יכול להיות אפילו יותר. למה? כי נ

 את ההטבות למקורים, נפחו פה את כל הדברים הלא... 
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לפני דקה שמענו שאתה נתת העדפות למקורבים,   עו"ד א. אהד:

 י, רמי. ועוד רטרואקטיב

 

ב  עו"ד ר. גרינברג:  דקות שהיה ראש עיר.  5-אורי אוהד, 

 

 דקות? דקה. 5למה   עו"ד א. אהד:

 

דקות האלה בתקופת בחירות, בניגוד  5-וגם ה  עו"ד ר. גרינברג:

 לחוק. 

 

 דקה, נו הלאה, בסדר. יצאת גבר. מחיאות כפיים.   עו"ד א. אהד:

 

.. ועכ  עו"ד ר. גרינברג: שיו אנחנו צריכים לאפס, אנחנו כמה שהיית.

באים ועושים צעדים מאוד מרחיקי לכת בתחום הזה. ובאים ומתקצצים. אני 

מהשכר שלי, ועשיתי את זה  10%נתתי דוגמא אישית, לפני שבאתי, קיצצתי 

 כדי לתת דוגמא אישית, לפני שכולם באים ועושים את זה. 

 

 ת. והוספת למקורבים שלך שעות נוספו  עו"ד א. אהד:

 

 לא, אורי, זה התרגילים שלך.   עו"ד ר. גרינברג:

 

 סליחה, כוננות. סליחה, כוננות.   עו"ד א. אהד:

 

מקורבים שלי לא עבדו כעובדי עירייה במטה   עו"ד ר. גרינברג:

יודע גם מי  הבחירות שלי, שזה דבר פלילי, עם אוטו של עירייה. אתה 

 לציין אותם פה?רוצה העובדים. 
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 כן.   הד:עו"ד א. א

 

?  עו"ד ר. גרינברג: .  שאחרי זה..

 

.   עו"ד א. אהד:  כן, כן, כן

 

 לא, אני לא אציין אותם.   עו"ד ר. גרינברג:

 

 בוא תציין, בוא תציין.   עו"ד א. אהד:

 

.   עו"ד ר. גרינברג: .  אני לא אציין.

 

 בוא תגיד שמות של עובדים כי אתה משקר.   עו"ד א. אהד:

 

.   :עו"ד ר. גרינברג . , אבי פרטוש. ... 

 

 ואני יודע שאתה משקר. קדימה.   עו"ד א. אהד:

 

.   עו"ד ר. גרינברג: . אבי פרטוש, עבדו אצלך במטה. עובדי עירייה עם .

 רכבים. 

 

 עם הרכב שלהם, על חשבונם הפרטי.   עו"ד א. אהד:

 

 אתה רוצה עוד שמות? אתה רוצה עוד שמות?   עו"ד ר. גרינברג:
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 לא, תמשיך, תמשיך.  ד:עו"ד א. אה

 

 אני אמשיך, כן.   עו"ד ר. גרינברג:

 

נו, גיבור גדול, תמשיך.   עו"ד א. אהד:  למה לא? נו, קדימה. 

 

 אתה רוצה אני אספר לך איזה עובדים הכנסת  עו"ד ר. גרינברג:

  בעשרה חודשים?

 

 עזוב, חוץ מלשקר אתה לא עושה שום דבר.   עו"ד א. אהד:

 

 ? אתה רוצה שאני אגיד לך איזה עובדים הכנסת  ג:עו"ד ר. גרינבר

 

 יואל משה סלומון, כולם אשמים.  עו"ד א. אהד:

 

 עובדים שעד היום לא עבדו. הלאה, הלאה.  עו"ד ר. גרינברג:

 

מי שלא עובד, זרוק אותו הביתה. תעשה הליך   עו"ד א. אהד:

 מסודר. 

 

  -אורי, הנזק שאתה עשית  עו"ד ר. גרינברג:

 

 80תגיד לי אתה, לא אישרת עכשיו לארז בן חמו   א. אהד: עו"ד

 שעות כוננות רטרואקטיבית? 

 

 לא, לא, לא, לא.    עו"ד ר. כץ:
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 אישרת או לא אישרת?  עו"ד א. אהד:

 

 אי אפשר לדבר על עובדים שהם לא פה. זה לא.    עו"ד ר. כץ:

 

ביקשת לאשר או לא ביקשת לאשר? האחראי על   עו"ד א. אהד:

 התמיכות. 

 

 רוצה עוד עובדים שהכנסת? גל לוי אתה מכיר?   עו"ד ר. גרינברג:

 

 רמי, אתה פתטי, אתה מעורר רחמים.   עו"ד א. אהד:

 

 אורי, אורי, אורי. בוא נשמור על כבוד אבל.    עו"ד ר. כץ:

 

אתה מתבכיין, אתה היום ראש עיר ואתה מתבכיין   עו"ד א. אהד:

 ולם.על ברוורמן ועליי ועל כ

 

 אורי, אתה מושחת, אתה מושחת הכי גדול שיש.   עו"ד ר. גרינברג:

 

 אתה חתיכת בכיין. פשוט בכיין.   עו"ד א. אהד:

 

רוצה אני אגיד לך עוד עובדים שהכנסת לווטרינריה   עו"ד ר. גרינברג:

 חודשים לפני הבחירות? אתה רוצה אני אזכיר לך עוד שמות?  5-ב

 

 תך, אתה בכיין. עזוב או  עו"ד א. אהד:
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הרי הכל אנחנו יודעים. אתה האחרון שתדבר על   עו"ד ר. גרינברג:

 שחיתות. 

 

כן, כן, כן. רמי, רמי, תירגע. שתה מים קרים   עו"ד א. אהד:

 ותירגע. 

 

 אל תדבר על שחיתות, אל תהיה צבוע.   עו"ד ר. גרינברג:

 

 הו.   עו"ד א. אהד:

 

ג  עו"ד ר. גרינברג:  דול עם קבלות זה אתה. המושחת הכי 

 

 עם קבלות?  עו"ד א. אהד:

 

 קבלות זה אתה.   עו"ד ר. גרינברג:

 

.   עו"ד א. אהד:  יש לך קבלות? תוכיח אותן

 

 ברור, ברור. אני אוכיח. אמרתי ואני אוכיח.   עו"ד ר. גרינברג:

 

 כן, בסדר. רמי, רמי.   עו"ד א. אהד:

 

קבלות זה אתה, אז אל  המושחת הכי גדול עם  עו"ד ר. גרינברג:

 תדבר, אל תדבר. 

 

בינתיים, עם כל הכבוד, לתת תשובות אתה לא   עו"ד א. אהד:
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 .  נותן

 

 -מה שאנחנו עשינו חודש  עו"ד ר. גרינברג:

 

שטמפפר אשם ויואל משה סולומון אשם ואוחיון   עו"ד א. אהד:

נותן. אני יכול ל דעת, אשם, וברוורמן אשם ואורי אשם. תשובות, אתה לא 

 מסתיימת בגירעון? 2018חני, אם 

 

.   עו"ד ר. גרינברג: .  לא, לא, לא.

 

זו תשובה פשוטה. לא תגידי אותה היום, אנחנו נדע   עו"ד א. אהד:

מסתיימת בגירעון? זאת  2018אותה בעוד כמה חודשים עם הפרסום. האם 

השאלה. לא מסתיימת? חני מהנהנת בראש ואומרת 'לא מסתיימת בגירעון', 

 תודה רבה. 

 

 . 2018כ. הצגת דוח מבקרת העירייה לשנת 

 

 . 2017הצגת דוח מבקרת העירייה לשנת   עו"ד ר. גרינברג:

 

פה רמי, אני חושב שעשיתם פה טעות בהכנסה של   :מר א. ישראל

הנושא הזה לדיון. דוח מבקרת בדרך כלל עולה לדיון בישיבה מיוחדת, ואנחנו 

ביקורת, אנחנו נדון בדוח מבקרת העירייה מבקשים, אחרי שתאושר ועדת ה

, להעלות את זה מחדש. זאת אומרת, או ישיבה הבאה או ישיבה 2017לשנת 

 לאחר מכן. 

 

 לא הבנתי. מה?   עו"ד ר. גרינברג:
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.   עו"ד א. אהד:  לא לדון בזה עכשיו

 

 אנחנו רוצים לדון בזה.   עו"ד ר. גרינברג:

 

 אחרי שתאושר ועדת הביקורת.  אני אומר עוד פעם,  עו"ד א. אהד:

 

. היתה ועדת 2017מה זה קשור? זה דוחות של   עו"ד ר. גרינברג:

 ביקורת. 

 

ביקורת לא דנה בזה. תשאל את אבל ועדת ה  עו"ד א. אהד:

 המבקרת, ועדת ביקורת מעולם לא דנה בזה. 

 

ועדת ביקורת לא דנה בזה. הדיון בוועדת ביקורת   :מר א. ישראל

מיוחדת, ובמקרה הזה, אנחנו עושים את זה בניגוד לנוהל. אני הוא ישיבה 

 מבקש להוריד את זה מסדר היום.

 

 נביא את זה בישיבה מיוחדת, מסודרת.   עו"ד א. אהד:

 

יש רק דבר אחד שצריך לבדוק, איילה. אם אני  עו"ד ח. דב מילביצקי:

 ן? זוכר נכון, יש משהו שמדבר על זה שצריך לדון עד סוף השנה, נכו

 

.   :רו"ח א. קדוש .  ועדת ביקורת בעיקרון צריכה לדון, אבל מאחר.

 

 לא בשנת בחירות. הדברים משתנים בשנת בחירות.   עו"ד א. אהד:
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. אז מבחינת הפרסום אפשר כבר   :רו"ח א. קדוש המועד לכאורה..

 לפרסם אותו, לכן העלינו אותו. 

 

 . אבל לדון בו, אפשר לדון אחר כך  עו"ד א. אהד:

 

צריך לאשר אותו איילה, או לא צריך לאשר אותו   עו"ד ר. גרינברג:

 עכשיו? 

 

 לא, לא, לא חובה.   עו"ד א. אהד:

 

.   :רו"ח א. קדוש .  אם הם מבקשים.

 

 להציג אותו אפשר להציג אותו?   עו"ד ר. גרינברג:

 

 אתה לא יכול לקיים בו דיון. מה זה להציג אותו?  עו"ד א. אהד:

 

 אני שואל.   גרינברג:עו"ד ר. 

 

 אתה צריך לקיים בו דיון.   עו"ד א. אהד:

 

 מה שצריך להעלות זה לדיון. אפשר לדחות את זה.   :רו"ח א. קדוש

 

 אין בעיה. את מבחינתך אפשר לדחות את זה?   עו"ד ר. גרינברג:

 

 כן.   :רו"ח א. קדוש
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 אין בעיה, לדחות.  עו"ד ר. גרינברג:

 

 ה רבה. תוד  :מר א. ישראל

 

אבל אנחנו נאפשר את זה לפרסום, אני כבר   :רו"ח א. קדוש

 אומרת. 

 

 אז אין בעיה, תאפשרו את זה לפרסום, קדימה.   עו"ד ר. גרינברג:

 

בחירות ועדות חובה. נתחיל לגבי  –סעיף כ"א   עו"ד ר. גרינברג:

 ועדות החובה שעוד לא אושרו. טלי, הפצתם את השמות? 

 

 א, הם לא הופצו. ל  עו"ד א. אהד:

 

השמות לא הופצו. גם בישיבה הראשונה, אני מבקש   :מר א. ישראל

בעתיד, יחד עם טופס הזימון, זה צריך להופיע עם טופס הזימון, כדי שניערך 

 לזה. אז אם אפשר לצרף את זה בעתיד. 

 

 )מדברים ביחד( 

 

 אני בינתיים אקריא.   עו"ד ר. גרינברג:

 

 לראות שמות.  תן לנו  :מר א. ישראל

 

 אני מקריא לך אותם.   עו"ד ר. גרינברג:
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 זה לא עוזר.   :מר א. ישראל

 

 מה זה לא עוזר? אני מקריא לך אותם.   עו"ד ר. גרינברג:

 

 רמי, רק שנייה.   :מר א. ישראל

 

 שרית, אני יכול להקריא את השמות?   עו"ד ר. גרינברג:

 

החומר היה צריך להיות אתה יכול להקריא. שרית,   :מר א. ישראל

מחולק יחד עם הניירת. אנחנו רוצים לראות את החומר הזה מול העיניים, 

 רמי. 

 

 בסדר.  :גרינבאוםעו"ד ש. 

 

 אין בעיה, בסדר. עד שיחלקו לכם, נעבור לבא.  עו"ד ר. גרינברג:

 

 כב. אישור דירקטוריון מית"ב. 

 

 אישור דירקטוריון מית"ב.   עו"ד ר. גרינברג:

 

 זה גם כן עם החומר, לא?   :א. ישראל מר

 

 זה אותו דבר.   עו"ד א. אהד:

 

זה רק עדכון. אישרנו בישיבת המועצה הראשונה   עו"ד ר. גרינברג:

אותי ואת הרב אוריאל בוסו כדירקטורים, ומאחר שנכחנו בהצבעה ולא היינו 
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ו אמורים להיות בהצבעה, אנחנו מביאים את זה לאישור נוסף. על כן עכשי

אוריאל ואני נצא. רון כץ ינהל את הישיבה,ולהצביע בעד דירקטורים של 

 לאישור שלי ושל אוריאל. מית"ב 

 

 לא, יש עוד חבר מועצה.   עו"ד א. אהד:

 

רמי, יש גם נציגי אופוזיציה, אני לא חושב שאתם   :מר א. ישראל

 צריכים לצאת החוצה. יש גם נציגי אופוזיציה. 

 

טוקול ראש העיר רמי גרינברג, וממלא מקום לפרו   עו"ד ר. כץ:

 ראש העיר אוריאל בוסו יוצאים מהחדר. 

 

חברי  3שרית, מה זה? דירקטוריון מית"ב יש   עו"ד א. אהד:

 מועצה, אחד מהאופוזיציה.

 

 תעלה להצבעה.  עו"ד ח. דב מילביצקי:

 

לא, אבל בסדר היום ההצבעה היא אישור חברות    עו"ד ר. כץ:

 ן של מית"ב. בדירקטוריו

 

רון כץ, אי אפשר, יש לך את שרית פה, רק שנייה.   :מר א. ישראל

 רון כץ, יש פה את שרית לידך, אני מבקש חוות דעת של היועצת המשפטית. 

 

ראש העיר רמי גרינברג, ולממלא מקום ראש העיר    עו"ד ר. כץ:

 אוריאל בוסו. 

 



  - הותק-עיריית פתח -

  2018.12.30, מיום 2ן מס' פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניי

 

 176 

. אתם עושים רון כץ, זה לא יעבוד בצורה כזאת  :מר א. ישראל

 מחטפים בצורה גרועה. לא יכול להיות שתאשרו ללא נציגי האופוזיציה. 

 

י. פרידמן:  שרית... דיקטטורה, מה זה צריך להיות פה?   הרב 

 

 בעד. מי נגד?  15   עו"ד ר. כץ:

 

י. פרידמן:  רון, רון.   הרב 

 

 יש יועצת משפטית, תתביישו לכם.  :מר א. ישראל

 

 ר לקבל התייחסות?אפש  עו"ד א. אהד:

 

 עבר ברוב קולות, סעיף הבא.   עו"ד ר. כץ:

 

 אין דבר כזה.   :מר א. ישראל

 

י. פרידמן:  שרית, אני רוצה התייחסות.  הרב 

 

שרית, אפשר לקבל התייחסות בבקשה? רפי, שאלת   :מר א. ישראל

מקודם למה ההתנהלות הזאת, נכון שאלת? כי עושים פה מחטפים ולא 

ראות החוק. בניגוד לחוק, בניגוד לכללים ובניגוד לנהלים. יש מקשיבים להו

פה יועצת משפטית, לא נותנים לה את האפשרות להביע את דעתה. בגלל זה 

 זו לא הדרך שלי, אבל אין ברירה.צריך לצעוק כל הזמן. 

 

תפנו אליה בכתב, היא תענה היא תביע את דעתה.    עו"ד ר. כץ:
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 בכתב. 

 

 כץ, אתה משתיק את היועצת המשפטית? רון   עו"ד א. אהד:

 

 מי שעושה את הבעיה יושב שם, זו הבעיה.   :מר א. ישראל

 

 רון כץ, אתה משתיק את היועצת המשפטית?   עו"ד א. אהד:

 

 דירקטוריון מית"ב כאמור לעיל.לאשר    :28החלטה מס' 

 

 כג. אישור דירקטוריון חלפ"ת. 

 

יו"ר הח   עו"ד ר. כץ: ברה לפיתוח רמי גרינברג. חברה לפיתוח, 

יוסי קרואני, צילה  רועי פן, החברה לפיתוח, איציק ישראל בחברה לפיתוח,

גרינהויז, אורן גולדפרב, חני שוורץ, חוה ארליך ומשה מרציאנו לחברה 

 לפיתוח. מי בעד?

 

עוד פעם, רון כץ, יש יועצת משפטית. היועצת   :מר א. ישראל

 תם מקיימים כרגע זה לא דיון. המשפטית תתייחס לבקשתנו. מה שא

 

 )מדברים ביחד( 

 

 לא שומעים כלום.   דוברת:

 

י. פרידמן:  רון, אל תשנה את כללי המשחק.   הרב 
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 רגע, מי בעד?    עו"ד ר. כץ:

 

י. פרידמן:  יש כללי משחק ברורים.   הרב 

 

 יש יועצת משפטית.   :מר א. ישראל

 

י. פרידמן:  של היועצת המשפטית. רוצים לשמוע התייחסות   הרב 

 

אתה מתעלם מיועצת משפטית. אתה מתעלם   :מר א. ישראל

מהוראות החוק. אתם מתעלמים מהוראות החוק. אתם מתעלמים מנציגי 

 האופוזיציה. 

 

 בעד. אושר ברוב קולות.  15   עו"ד ר. כץ:

 

י. פרידמן:  אורנה, את מצביעה בעד? זה דמוקרטיה.  הרב 

 

 לבוא ולאשר את נציגי האופוזיציה.  חובתכם  :מר א. ישראל

 

י. פרידמן:  זה דמוקרטיה ככה להצביע על דירקטורים?   הרב 

 

 מי נגד?   עו"ד ר. גרינברג:

 

 אנחנו לא משתתפים במחטפים.   :מר א. ישראל

 

 לא מצביעים נגד?    עו"ד ר. כץ:
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 יש פה מחטפים, מה שאתם עושים פה זה מחטפים.   :מר א. ישראל

 אושר ברוב קולות. אין פה מחטפים, יש פה הצבעה.   כץ: עו"ד ר.

  

 דירקטוריון חלפ"ת כאמור לעיל לאשר    :29החלטה מס' 

 

.   :מר א. ישראל .  היועצת המשפטית נמצאת פה כדי לתת.

 

אתה פשוט סותם את הפה ליועצת המשפטית. ממה   עו"ד א. אהד:

 ה ליועצת? אתה מפחד? ממה אתה מפחד רון כץ שאתה סותם את הפ

 

אנחנו לא מפחדים, היועצת המשפטית תכתוב    עו"ד ר. כץ:

 אליה, היא תענה לך. תודה רבה. 

בשביל מה הפקידות המקצועית נמצאת פה? כדי   :מר א. ישראל

שתסתמו להם את הפה? הם נמצאים פה על פי חוק, זה חובתם להיות פה כדי 

 וד לחוק. להביע את דעתם. מה שאתם עושים זה מחטפים בניג

 

 חבל, חבל.  עו"ד ח. דב מילביצקי:

 

אני לא מבינה, זה מקובל עליכם התנהלות    :טלנייז' .ד"ר ת

 כזאת? 

 

י. פרידמן:  שרית, אנחנו לא שמענו התייחסות.   הרב 

 

רוצים למשוך, רוצים לפוצץ, היינו שם. בואו  עו"ד ח. דב מילביצקי:

 נתקדם. 

 

 וריון בלי נציגי אופוזיציה. איך אישרו דירקט  עו"ד א. אהד:
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יש חוקית. למה היועצת המשפטית לא מביעה את   :מר א. ישראל

 דעתה? למה הגזברית סותמת? 

 

 תגיש עתירה, תגיש עתירה.  עו"ד ח. דב מילביצקי:

 

איציק, אתה היית סגן ראש עיר, עשית את אותו    מר א. סופר:

 דבר. 

 

ע עו"ד ח. דב מילביצקי: .. חול בגני הילדים. אתה צבוע היית סגן ראש  יר.

שאין כמוך, אתה צבוע, צבוע. אתה עכשיו על החול, אתה הסברת לי על החול, 

 למה חול זה טוב בגני הילדים.

 

 אני עדיין חושב שזה נכון.   :מר א. ישראל

 

אתה אמרת את זה. עכשיו אתה מגיש הצעה נגד.  עו"ד ח. דב מילביצקי:

 קטן, קטן.אתה צבוע. אתה פוליטיקאי 

 

ההבדל ביני לבינך, זה שאני יודע לעבוד, אני   :מר א. ישראל

 מקצועי. 

 

 כלומניק, כלומניק.  עו"ד ח. דב מילביצקי:

 

 אתה פוליטיקאי, אני מקצועי.   :מר א. ישראל

 

. בעירייה. במה אתה  עו"ד ח. דב מילביצקי: .. מקצועי? במה אתה מקצועי? 

יודע לכתוב ואתה יודע  מקצועי? כזה קטן אתה. כזה אתה. אפס. אפס. אתה 

 להשמיץ. העשייה שלך אפס.
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 אתה פחדן, זה מה שאתה.  :מר א. ישראל

 

 אני פחדן?  עו"ד ח. דב מילביצקי:

 

 כן, אתם פחדנים.   :מר א. ישראל

 

.. שלך  עו"ד ח. דב מילביצקי: ראינו איך ברחת להתחבא אחרי ה.

 בבחירות. אני פחדן?

 

 רו על האמת. דב  :מר א. ישראל

 

 אפס קטן, אפס. עו"ד ח. דב מילביצקי:

 

 אתם פחדנים.  :מר א. ישראל

 

יודע לנהל ישיבת מועצה?   עו"ד א. אהד: רמי, מה קורה? אתה לא 

 תראה איזה בלגן.

 

הוא צבוע שאין דברים כאלה האיש הזה. האיש  עו"ד ח. דב מילביצקי:

 דים זה טוב. הזה הסביר לי בישיבה הקודמת למה חול בגני היל

 

 אני עומד על דעתי דרך אגב.   :מר א. ישראל

 

עכשיו הוא מעלה הצבעה להחליף את החול. אתה  עו"ד ח. דב מילביצקי:

 מבין? אין גבול. 
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 לא נכון, אתה מעוות.   :מר א. ישראל

 

 ביצועיסט? מה עשית, מה עשית ביצועיסט?  עו"ד ח. דב מילביצקי:

 

שנה לא תעשה את מה  100שעשית.  ממה 100פי   :מר א. ישראל

 שעשיתי בשנתיים. 

 

... סילקו אותך. למה סילקו אותך? אתה רוצה  עו"ד ח. דב מילביצקי:

 לספר לנו למה סילקו אותך? 

 

שנה, אתה לא תעשה את מה עשיתי  100בעוד   :מר א. ישראל

 בשנתיים. אתה לא תצליח. לא תגיע לזה. 

 

ו אותך? למה בעטו אותך? למה הדיחו למה סילק עו"ד ח. דב מילביצקי:

 אותך? למה זרקו אותך? למה? 

 

 אתה פחדן, זה מה שאתה, פחדן.   :מר א. ישראל

 

 אני פחדן?  עו"ד ח. דב מילביצקי:

 

 כן.   :מר א. ישראל

 

 איציק, חנוך, בבקשה להירגע. הלאה.  עו"ד ר. גרינברג:

 

פיטרו אותך? תענה,  תסביר למה סילקו אותך, למה עו"ד ח. דב מילביצקי:

 לא הבנתי. 

 

 )מדברים ביחד( 
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י. פרידמן: היועצת המשפטית  התייחסות אנחנו מבקשים  הרב 

היועצת  התייחסות לעירייה על מינוי הדירקטורים. אנחנו מבקשים 

 התייחסות המשפטית לעירייה על מינוי הדירקטורים. אנחנו מבקשים 

 התייחסות טורים. אנחנו מבקשים היועצת המשפטית לעירייה על מינוי הדירק

 התייחסותהיועצת המשפטית לעירייה על מינוי הדירקטורים. אנחנו מבקשים 

 התייחסותהיועצת המשפטית לעירייה על מינוי הדירקטורים. אנחנו מבקשים 

 התייחסותהיועצת המשפטית לעירייה על מינוי הדירקטורים. אנחנו מבקשים 

נוי הדירקטורים בחברות העירוניות. אנחנו היועצת המשפטית לעירייה על מי

היועצת המשפטית לעירייה על מינוי הדירקטורים  התייחסותמבקשים 

היועצת המשפטית לעירייה על  התייחסותבחברות העירוניות. אנחנו מבקשים 

היועצת  התייחסותמינוי הדירקטורים בחברות העירוניות. אנחנו מבקשים 

רקטורים בחברות העירוניות. אנחנו מבקשים המשפטית לעירייה על מינוי הדי

היועצת המשפטית לעירייה על מינוי הדירקטורים בחברות  התייחסות

 העירוניות. 

 

 בדרך כלל העונש זה לכתוב את זה, לא לדבר.          :גב' א. דוידאי

 

 )מדברים ביחד(  

 

י. פרידמן: היועצת המשפטית  התייחסותאנחנו מבקשים   הרב 

מחטף שנעשה פה. מינוי הדירקטורים בחברות העירוניות ועל ה לעירייה על

על המחטף שהיה ראש העירייה, אנחנו מבקשים התייחסות היועצת המשפטית 

 פה במינוי הדירקטורים לחברות העירוניות, בבקשה. 

 

 אתה רוצה תשובה?  עו"ד ר. גרינברג:

 

י. פרידמן:  אני רוצה תשובה מהיועצת המשפטית.   הרב 
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 אני אענה לך.   ר. גרינברג: עו"ד

 

י. פרידמן: אני רוצה תשובה מהיועצת המשפטית. זכותו של   הרב 

 חבר מועצה. 

 

 אתה אמרת ראש העירייה.   עו"ד ר. גרינברג:

 

י. פרידמן: אני מבקש מראש העירייה לא להתקדם בסדר   הרב 

 היום.

 

לך שאלת, אני אומר לך עוד פעם, ההתנהגות ש  עו"ד ר. גרינברג:

מתחת לכל ביקורת. אני אומר לך אמיתי, היא גובלת במשהו שהוא לא 

 נורמאלי, אני לא צוחק. 

 

 הערה אחת אני יכול להגיד? היה לו מורה טוב.   הרב א. ברוכי:

 

י. פרידמן: .   הרב   והוא גם קיבל את המקום שלו

 

אני אומר לך עוד פעם, ההתנהלות שלך גובלת   עו"ד ר. גרינברג:

 א נורמאלית. בצורה ל

 

י. פרידמן: מי שמבזה את תושבי העיר ואת נבחרי הציבור, זה   הרב 

 יות של אנשי המקצוע. הפסתימת אתה, ראש העירייה. 

 

 אף אחד לא סתם לך את הפה.   עו"ד ר. גרינברג:
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י. פרידמן:  לא נכון, היתה פה הצבעה.   הרב 

 

ו שהוא לא אתה חוזר על אותו משפט, זה משה  עו"ד ר. גרינברג:

 נורמאלי. 

 

י. פרידמן: .   הרב   נכון

 

 לא היה פה.   עו"ד ר. גרינברג:

 

י. פרידמן: כי יש כאן חוסר התייחסות וחוסר כבוד לנבחרי   הרב 

 ציבור. 

 

אין בעיה. בבקשה, אני ממשיך. ישראל, תן לי לכבד   עו"ד ר. גרינברג:

 אותך. 

 

י. פרידמן:  היועצת המשפטית. אנחנו מבקשים התייחסות של   הרב 

 

תן לי לכבד אותך, ותתנהג בצורה נורמאלית ולא   עו"ד ר. גרינברג:

לא נורמאלית, כי זה כבר עובר גבול הטעם הטוב ואתה מבזה את עצמך. אתה 

 מתנהג בצורה לא נורמאלית. מה לעשות? 

 

 אני מתחיל לחשוב שהכסא פה בעייתי.   הרב א. ברוכי:

 

 ושינויים נוספים.  1ו שלא נבחרו בישיבה מס' כא. בחירת ועדות חובה, אל

 

 בחירת ועדות חובה.אנחנו חוזרים לסעיף   עו"ד ר. גרינברג:

 

י. פרידמן: לא, אנחנו לא יכולים להתקדם, רמי. עם כל הכבוד,   הרב 
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 אנחנו לא יכולים להתקדם לפני שאנחנו נשמע חוות דעת. 

 

 בה.סעיף כ"א בחירת ועדות חו   עו"ד ר. גרינברג:

 

הוא לא רוצה לתת לך חוות דעת. מה, אתה לא   עו"ד א. אהד:

 מבין שהוא מפחד? הוא סותם את הפה ליועצת המשפטית. 

 

 ועדה לענייני ביקורת.  עו"ד ר. גרינברג:

 

י. פרידמן: לא, אבל אנחנו רוצים לשמוע,אי אפשר להתקדם.   הרב 

יום לפני שהיועצת רמי, יש לי סבלנות. לא, אנחנו לא נמשיך הלאה בסדר ה

המשפטית תיתן חוות דעת משפטית. אנחנו לא נמשיך בסדר היום לפני 

 שהיועצת המשפטית תיתן חוות דעת משפטית. 

 

למה הפקידות נמצאת פה? יש פה פקידות מקצועית   :מר א. ישראל

 על פי חוק. 

 

 אני עכשיו מתקדם.   עו"ד ר. גרינברג:

 

י. פרידמן:  מים. לא,אנחנו לא מתקד  הרב 

 

 היה דיון, הצבעתם, אני לא הייתי פה.   עו"ד ר. גרינברג:

 

 לא, לא היה דיון.    :מר א. ישראל

 

י. פרידמן:  לא הצבענו, לא היתה פה התייחסות.   הרב 
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.  :מר א. ישראל  ביקשנו חוות דעת ולא היה דיון, לא היה דיון

 

י. פרידמן:  רמי, לא אושר.   הרב 

 

דיון וביקשנו חוות דעת של היועצת  ביקשנו  :מר א. ישראל

 המשפטית, לא קיבלנו. 

 

י. פרידמן: רמי, אנחנו לא נתקדם, אתה מוריד את הדיון   הרב 

 לרמות נמוכות וזה לא מכובד.

 

.   עו"ד ר. גרינברג:  חברי הוועדה: סרחיו גולצמן, ניבה קפלן

 

 סרחיו גולצמן לא יכול להיות חבר ועדה.   עו"ד א. אהד:

 

י. אנחנו נבקש התייחסות של היועצת המשפטית על   פרידמן: הרב 

מינוי הדירקטורים בחברות העירוניות. רמי, אתה לא מכבד את המועצה. היה 

 פה מחטף, לא היתה פה הצבעה. אחר כך אתה שואל אותי למה אני צועק. 

 

 ישראל, ישראל.   עו"ד ר. גרינברג:

 

י. פרידמן: המשפטית לא תגיד את אני לא אשתוק עד שהיועצת   הרב 

 דברה. יש לנו מספיק זמן.

 

 אני מתרה בך פעם ראשונה.  עו"ד ר. גרינברג:
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י. פרידמן:  . לא תעזור ההתראה שלך  הרב 

 

 אני מתרה בפעם השנייה.   עו"ד ר. גרינברג:

 

י. פרידמן: אני רוצה לראות שאתה לא יעזור ההתראה שלך   הרב 

 מוציא חבר מועצה נבחר כחוק. 

 

 אני מתרה בך בפעם השלישית, אתה מפריע.  ד ר. גרינברג:עו"

 

י. פרידמן: שרית גרינברג היועצת המשפטית, אני מבקש   הרב 

לשמוע חוות דעת משפטית על מינוי הדירקטורים בחברות העירוניות. אנחנו 

לא נוכל להמשיך בסדר היום לפני שהיועצת המשפטית תגיד את דברה בנושא 

 חברות העירוניות. מינוי הדירקטורים ב

 

 ... סרחיו גולצמן, ניבה קפלן.   עו"ד ר. גרינברג:

 

.   עו"ד א. אהד: . סרחיו גולצמן לא יכול להיות חבר ועדת ביקורת.

 לחוק הרשויות המקומיות.  17סמכויות לפי סעיף 

 

... ממלא מקום משה צלאח. ממלא מקום וחבר,   עו"ד ר. גרינברג:

חבר אליהו ברוכי, חברה... זנזורי, חבר צדוק בן חבר סרחיו, חבר אדי קואז, 

 משה...

 

סרחיו לא יכול להיות חבר ועדת הביקורת.ניבה   עו"ד א. אהד:

קפלן כן, אין לה תפקיד ביצועי. סרחיו גולצמן לא יכול להיות חבר ועדת 

 הביקורת. 
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יו"ר אשר שוקר, חבר... במקום גילה   עו"ד ר. גרינברג: ועדת הנחות: 

 ... בן נאים

 

 שרית, אני מבקש לבדוק את זה.   עו"ד א. אהד:

 

 הוא חבר הנהלה.   :מר א. ישראל

 

הואצלו סמכויות בהתאם לפרוטוקול ישיבת   עו"ד א. אהד:

 המועצה הראשונה. 

 

חברה גזברית העירייה חני גולדשטיין. חבר מנהל   עו"ד ר. גרינברג:

 מחלקת גבייה ניסים חנגל.

 

 תה תתפטר מהאגף. או שא  עו"ד א. אהד:

 

 הוא חבר הנהלה.   :מר א. ישראל

 

ם. סרחיו. עזוב יועצת משפטית שרית גרינבאו  עו"ד ר. גרינברג:

 אותם.

 

 או זה, או זה, אי אפשר גם וגם.   עו"ד א. אהד:

 

יו"ר   עו"ד ר. גרינברג: מנהל מחלקת רווחה גיא עפארי. ועדת שימור: 

סרחיו גולצמן, חבר מועצה איתי אוריאל בוסו חבר רמי גרינברג, חבר 

 שונשיין.
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י. פרידמן: ... מכבה לי את המיקרופון. רמי, זה לא מכובד.   הרב 

 רמי, ראש העירייה. מה זה מכבים לי את המיקרופון. 

 

.   עו"ד ר. גרינברג: .  עובד עירייה דני.

 

י. פרידמן: אנחנו מבקשים חוות דעת משפטית של היועצת   הרב 

 ה על מינוי הדירקטורים בחברות העירוניות. המשפטית לעיריי

 

ניבה אומרת שהיא סגנית של רון, היא גם לא   עו"ד א. אהד:

יכולה. אל תשתיק אותה, היא אומרת שהיא סגנית של רון. וסרחיו אנחנו 

 יודעים שהואצלו לו סמכויות. 

 

הלאה, ועדת רכש ובלאי: יו"ר שגיא חן, חבר בסדר.  עו"ד ר. גרינברג:

 קרני, חבר...  מאיר

 

 אין לה סמכויות? אז מה היא, בתפקיד בתואר?   עו"ד א. אהד:

 

 אורנה, את מפריעה לי.   עו"ד ר. גרינברג:

 

אז מה היא עושה בבתי ספר? בתור מה היא יושבת   עו"ד א. אהד:

 במינהל החינוך. היא לא יכולה, והיא צריכה לשבת שם. היא בעצמה לא ידעה. 

 

יו"ר רמי גרינברג,   :עו"ד ר. גרינברג חבר טלי שפיר. ועדת כספים: 

יו"ר וחבר אליהו גינת, חבר רפי דהן, חבר אביהו סופר, חבר  ממלא מקום 

 ניבה קפלן. 

 

אתם מבזים את חברי המועצה שלכם, לא אותנו.   עו"ד א. אהד:
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 את האנשים ששלחו אתכם אתם מבזים. 

 

נאדי בורשבסקי, חבר חברה אורנה דוידאי, חבר ג  עו"ד ר. גרינברג:

 איציק ישראל. 

 

את התושבים שהלכו והצביעו וחשבו שיהיה פה   עו"ד א. אהד:

 משהו אחר. יש פה משהו הרבה יותר גרוע ממה שהיה.

 

 מי בעד הוועדות?   עו"ד ר. גרינברג:

 

כל הדיון הזה הוא לא חוקי, יש פה אנשים שלפי   :מר א. ישראל

 י, לא חוקי. רמי, זה לא חוקי. הכללים שאתם חילקתם זה לא חוק

 

 בעד.  18  עו"ד ר. גרינברג:

 

י. פרידמן:  תמשיכו, תמשיכו. שומרי תורה.   הרב 

 

 מי נגד?   עו"ד ר. גרינברג:

 

 זה לא חוקי מה שאתם עושים.   :מר א. ישראל

 

י. פרידמן:  סיעת שומרי תורה, זה דרך התורה.   הרב 

 

 י נמנע? אין נמנעים. אין מתנגדים. מ  עו"ד ר. גרינברג:

 

 רמי, זה לא מכובד מה שאתה עושה לעצמך.  :מר א. ישראל

 

 סעיף הבא.   עו"ד ר. גרינברג:
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רמי, אתה התלוננת על הדברים האלה, איפה אתה   :מר א. ישראל

 נמצא היום?

 

י. פרידמן:  הגמרא אומרת טול קורה מבין עיניך.   הרב 

 

, כתוב בפרוטוקול, 17 זה לא קשור, יש סעיף  עו"ד א. אהד:

 . על מה אתם מדברים?17הואצלו לו סמכויות לפי סעיף 

 

אבל לא הואצלו סמכויות, אורי. אין האצלת    עו"ד ר. כץ:

 סמכויות.

 

 הועדות כאמור לעיל .לאשר    :30החלטה מס' 

 

 כד. אישור מינויים. 

 

א אישור מינויים של מנהל הרכש שגי –סעיף כ"ד   עו"ד ר. גרינברג:

. מי נגד? 17חן. מי בעד סעיף כ"ד, אישור מינויים של שגיא חן מנהל הרכש? 

 אין מתנגדים. מי נמנע? אין נמנעים. 

 

אתם מדברים שטויות בקטע הזה. כל הוועדות   :מר א. ישראל

. בצורה פשוטה, זה הכל, זה הוועדות. תביעו  אותו סיפור. דבר מאוד, בואו..

 . מה שאתם עושים פה זה טיפשי. את דעתכם, לא תביעו את דעתכם

 

כמו שאתה יודע, זה בר חלוף. אז כל אחד עושה את   עו"ד א. אהד:

 התפקיד שלו בזמן שלו. 

 
אורי, גם אם זה בר חלוף, זה בטוח לא אתה, כי   עו"ד ר. גרינברג:

ונופל. אתה כבר היסטוריה.   אתה כל הזמן מנסה 
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יודע את התפקיד של  עו"ד א. אהד:  ו, הכל בסדר. כל אחד 

 

 מינוי שגיא חן כמנהל רכש.לאשר    :31החלטה מס' 

 

 לפקודת העיריות: 338כה. אישור מחיקת חוקות לפי סעיף 

 . ₪ 3,431.00חייבים ע"ס  9( 1       

 

 338אישור מחיקת חובות לפי סעיף  -סעיף כ"ה   עו"ד ר. גרינברג:

 לפקודת העיריות. מי בעד סעיף כ"ה? 

 

 חד( )מדברים בי 

 

.  עו"ד ר. גרינברג: . ... 11כמות  72 ..., 32כפול  70 . . 32 2,040,224 

₪ ,... 77 4,723,637 , . .. 5 ...244,000 4כמות  74.. .509 ,86 ,9,3431 ₪ ...

נגד? אין מתנגדים, אין נמנעים. 17. מי בעד סעיף כ"ה? ₪ 3,041,000  . מי 

 

 לאשר כאמור לעיל   :32החלטה מס' 

 

 )א( לפקודת העיריות:339מחיקת חוב ליחיד בהתאם לסעיף  כו. אישור

 .₪ 894.56חייבים ע"ס  1( 1      

 . ₪ 6,819.12חייבים ע"ס  3( 2      

 

 339אישור מחיקת חוב בהתאם לסעיף  –סעיף כ"ו   עו"ד ר. גרינברג:

 לפקודת העיריות. מי בעד סעיף כ"ו? 

 

 רוב קולות.    עו"ד ר. כץ:
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 פה אחד.   מר א. קואז:

 

.    עו"ד ר. כץ:  פה אחד,רמי

 

לא פה אחד. הם צריכים להצביע, הם צריכים   עו"ד ר. גרינברג:

נגד? אין מתנגדים. מי נמנע? אין נמנעים. הסעיף אושר. 17להגיד.   . מי 

 

 לאשר כאמור לעיל   :33החלטה מס' 

 

 . 2.12.18ומיום  3.9.18כז. אישור הסכמי פשרה עפ"י מכתבים מיום 

 

 3.9אישור הסכמי פשרה על פי מכתבים מיום   עו"ד ר. גרינברג:

בעד. מי נגד? אין מתנגדים. מי  17. עדכון. מי בעד סעיף כ"ז? 2.12ומיום 

 נמנע? אין נמנעים. 

 

 לאשר כאמור לעיל   :34החלטה מס' 

 

 כח. הכרזת סלילת רחובות:

 .77, 104, 333, 107, 75, 76, חלקות: 6383גוש:  –( רחוב אחד העם 1       

 .103, 273, 173, 266, חלקות: 6404גוש:  –( רחוב חזון איש 2       

 .75, 73, 74, חלקות: 6379גוש:  –( רחוב רמב"ם 3       

 

סעיף כ"ח, הכרזה על סלילת רחובות, חדש. רח'   עו"ד ר. גרינברג:

ין בעד. מי מתנגד? א 17אחד העם, רח' חזון איש, רח' רמב"ם. מי בעד? 

 מתנגדים. מי נמנע? אין נמנעים. 
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 לאשר כאמור לעיל   :35החלטה מס' 

 

 הרשאת חתימה בחשבון )מחוץ לסדר היום(. ,יכט. האצלת סמכויות למר אריה ימינ

 

אני רוצה עכשיו להקריא האצלת סמכויות לאריה   עו"ד ר. גרינברג:

. מי 761בסניף  455312ימיני, הרשאת חתימה בחשבון היכל התרבות מספר 

 בעד. מי מתנגד? אין מתנגדים. מי נמנע? אין נמנעים.  17בעד? 

 

 לאשר כאמור לעיל   :36החלטה מס' 

 

יש עוד משהו לסדר היום? לא. הישיבה הסתיימה,   עו"ד ר. גרינברג:

 תודה רבה לכם. 

 

________________     ________________ 

 אביבטלי                          עו"ד רמי גרינברג 

מרכזת ישיבות המועצה      ראש העירייה   
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 ריכוז החלטות

 (". 2018-1964דיון  בהצעה לסדר של עו"ד רון כץ בנושא: "הנצחת רונה רמון ז"ל ) ג.

 

הנצחת בית הספר על שם אסף ואילן רמון ז"ל כמו לאשר     :12החלטה מס' 

נה ז"ל  גם לאותו בית שעבר ועדת שמות, ובהמשך אנחנו נוסיף את הנצחת רו

 ספר

 

 ד. דיון בהצעה לסדר היום של מר צדוק בן משה בנושא: "רכבים נטושים".

 

 לחוקק חוק עזר שיצטרף לחוק עזר קיים בנושא חניית רכב נטוש.לאשר    :13החלטה מס' 

 

 

 ה. דיון בהצעה לסדר היום של הביצועיסטים, עו"ד אורי אוהד, מר איציק ישראל וד"ר תמי 

 ז'יטלני, בנושא: "תכנית עבודה מתוקצבת להחלפת החול בגני הילדים".     

 

 להוריד את ההצעה מסדר היום.לאשר    :14החלטה מס' 

 

 ו. דיון בהצעה לסדר היום של הביצועיסטים, עו"ד אורי אוהד, מר איציק ישראל וד"ר תמי 

 ז'יטלני, בנושא: "תקצוב ותכנון חיזוק מבני מוסדות חינוך".    

 

 שתוקם ועדה בנושא שתעביר המלצותיה לראש העיר.לאשר    :15החלטה מס' 

 

 ז. אישור שכר מנכ"ל העירייה. 

 

 כאמור לעיללאשר    :16החלטה מס' 
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 ח. אישור האצלת סמכויות חתימה של ראש העיר, בהתאם לסמכות המוקנית לו מכוח 

 ניו וכהונתם", לרבות   ל"חוק הרשויות המקומיות, בחירת ראש הרשות וסג 17סעיף     

 חתימה על שוברים, הזמנות, חוזים מכל מין וסוג שהוא, תשלומים לספקים, לעובדי     

 עירייה, שיקים וכל תשלום על פי דין למנכל העירייה, מר יניב בניטה.     

 

 לאשר כאמור לעיל   :17החלטה מס' 

 

 . ₪ 25,000, 580058212ע"ר ט. אישור חלוקת תמיכות, תבחין אומנות, עמותת אמני פ"ת 

 

 לאשר כאמור לעיל   :18החלטה מס' 

 

 י. אישור עוזרת מנכ"ל ומנהלת לשכת מנכ"ל ושכרן.

 

 לאשר כאמור לעיל   :19החלטה מס' 

 

 יא. אישור מרכזת ישיבות המועצה, גב' טלי אביב. 

 

 לאשר כאמור לעיל   :20החלטה מס' 

 

 ות של סגני ראש העיר ושל נהג ראש העיר. יב. אישור מינויים ושכרם של מנהלי לשכ

 

 לאשר כאמור לעיל   :21החלטה מס' 

 

 יג. אישור שינויי תקציב. 
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 לאשר כאמור לעיל   :22החלטה מס' 

 

 יד. אישור תב"רים ושינויי תב"רים. 

 

 לאשר כאמור לעיל   :23החלטה מס' 

 

 , 69/2018, 68/2018ות טו. אישור שינויים בתקן העובדים ומבנה ארגוני כמפורט בטבלא

     70/2018 ,71/2018 ,75/2018 ,77/2018 . 

 

שינויים בתקן העובדים ומבנה ארגוני כמפורט בטבלאות לאשר    :24החלטה מס' 

68/2018 ,69/2018 ,70/2018 ,71/2018 ,75/2018 ,77/2018. 

 

 טז. אישור מינוי הסמכת פקחים. 

 
 

 לאשר כאמור לעיל   :25החלטה מס' 

 
 

 אב בית מ. אבות בית, בית  –יז. בקשה לאישור עבודה נוספת: מר אלכסנדר גלובוצ'נסקי 

 פקח מ. אגף פיקוח רב תכליתי.  –ספר יסודי, מר רועי נשיא      

 
 

 לאשר כאמור לעיל   :26החלטה מס' 

 
 

 . 2019יח. אישור עדכון למשלמים ארנונה בהסדרי תשלום לשנת 

 
 

 מור לעיללאשר כא   :27החלטה מס' 
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 כב. אישור דירקטוריון מית"ב. 

 
 

 דירקטוריון מית"ב כאמור לעיל.לאשר    :28החלטה מס' 

 
 

 כג. אישור דירקטוריון חלפ"ת. 

 
 

 דירקטוריון חלפ"ת כאמור לעיל .לאשר    :29החלטה מס' 

 
 ושינויים נוספים.  1כא. בחירת ועדות חובה, אלו שלא נבחרו בישיבה מס' 

 
 

 הועדות כאמור לעיל .לאשר    :30החלטה מס' 

 
 

 כד. אישור מינויים. 

 
 

 מינוי שגיא חן כמנהל רכש.לאשר    :31החלטה מס' 

 
 

 לפקודת העיריות: 338כה. אישור מחיקת חוקות לפי סעיף 

 . ₪ 3,431.00חייבים ע"ס  9( 1       

 
 

 לאשר כאמור לעיל   :32החלטה מס' 

 
 

 )א( לפקודת העיריות:339ם לסעיף כו. אישור מחיקת חוב ליחיד בהתא

 .₪ 894.56חייבים ע"ס  1( 1      

 . ₪ 6,819.12חייבים ע"ס  3( 2      

 
 

 לאשר כאמור לעיל   :33החלטה מס' 
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 . 2.12.18ומיום  3.9.18כז. אישור הסכמי פשרה עפ"י מכתבים מיום 

 
 

 לאשר כאמור לעיל   :34החלטה מס' 

 
 

 כח. הכרזת סלילת רחובות:

 .77, 104, 333, 107, 75, 76, חלקות: 6383גוש:  –( רחוב אחד העם 1       

 .103, 273, 173, 266, חלקות: 6404גוש:  –( רחוב חזון איש 2       

 .75, 73, 74, חלקות: 6379גוש:  –( רחוב רמב"ם 3       

 
 

 לאשר כאמור לעיל   :35החלטה מס' 

 
 

 רשאת חתימה בחשבון )מחוץ לסדר היום(.כט. האצלת סמכויות למר אריה ימינה,ה

 
 

 לאשר כאמור לעיל   :36החלטה מס' 

 
 


