ה' אדר א ,תשע"ט
 10פברואר2019 ,
ס55277/
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס'  4/19מיום 4.2.2019
נוכחים :עו"ד ליאת שוחט ,אברהם בורוכוב ,אלירן אליה ,הבטמו אייאיו ,ז'אנה כהן ,יחיאל
מושייב ,ימית קרקוקלי ,ליאת מועלם ,ניסים ארביב ,עוזי אהרון ,עופר בוזי ,ציון גזלה ושלמה
זלמן סויונוב.
חסרים :דוד חיון.
מוזמנים :עופר תודר – מנכ"ל העירייה ,עו"ד שלומית שפינדל – יועצת משפטית ,רו"ח גיל גבריאל
– גזבר העירייה ,רמי בן סעדון – מבקר העירייה ,דלילה אשכנזי – מנהלת אגף החינוך ,אורן
קורנפלד – דובר העירייה ,יואל לוי – יועץ לראש העיר ומלכה מיכאלי – מרכזת ישיבות מועצה.
על סדר היום:
 .1הצגת מערכת החינוך העירונית – תוכנית אסטרטגית לחדשנות בחינוך ,דלילה אשכנזי מנהלת
אגף החינוך.
 .2הצגת הדוח הרבעוני.
 .3אישור תברי"ם.
 .4אישור עבודה נוספת לעובדת סוציאלית ממחלקת הרווחה.
 .5אישור תשלום ניידות לסגני ראש העיר בשכר.
 .6אישור מועצה למינוי עו"ד רן אברון לפקיד גבייה .
 .7עדכון הרכבי ועדות המועצה.
 .8אישור המועצה להרכב ועדת חריגים בהתאם לחוק חניה לנכים.
 .9המלצת הרשות המקומית למינוי נציגי העירייה בוועדה המחוזית לתכנון ולבניה.
 .10מינוי נציגים לדירקטוריון החברה הכלכלית.
 .11אישור נוהל הגשת הצעות לסדר היום ע"י חברי המועצה.
 .12הצעות לסדר היום שהוגשו ע"י חברי המועצה ,עוזי אהרון ,ד"ר ניסים ארביב ויחיאל
מושייב:
א .שידור באתר העירייה את ישיבות המועצה.
ב .שידור באתר העירייה את ישיבות ועדת משנה לתכנון ובנייה.
ג .שידור באתר העירייה את ישיבות ועדת מכרזים.
 .13הצעה לסדר היום שהוגשה ע"י חבר המועצה עוזי אהרון:
א .הקצאת כספי הפיצויים מנתב"ג להפחתה בארנונה לשכונות מוכות הרעש ולפיתוח
הגינות ושדרוג הבניינים בשכונות הוותיקות.
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סעיף  – 1הצגת מערכת החינוך העירונית – תוכנית אסטרטגית לחדשנות בחינוך ,דלילה אשכנזי
מנהלת אגף החינוך.
ראש העירייה:
מבקשת מגב' דלילה אשכנזי להציג את התכנית האסטרטגית לחדשנות בחינוך.
דלילה אשכנזי:
מציגה מצגת בנושא מערכת החינוך העירונית
 .1הצגת מערכת החינוך העירונית:
א .חזון העיר
ב .קהילת החינוך העירונית כפורצת את גבולות הזמן ,המקום והתודעה.
ג .עקרונות מערכת החינוך העירונית.
 .2נתוני יסוד :ממיפוי לפעולות .
 .3מערכת החינוך כמקדמת תהליכי רצף רוחביים ואורכיים.
 .4הצגת התכנית אסטרטגית לחדשנות בחינוך באור יהודה:
א .ממדיניות ליישום
ב .תכלית" :עיצוב תמונת העתיד של מערכת החינוך העירונית" בשלוש השנים הבאות ,תוך
התבססות על  4ערכי יסוד המתורגמים לתכניות עבודה יישומיות כפי שנקבעו
ע"י הציבור ומאידך התבוננות מקרו על כלל תלמדי העיר בכל רצף הגילאים והמגזרים.
 .5הטמעת תכניות עבודה לצמצום פערים ומתן שוויון הזדמנויות בחינוך.
 .6קידום תכניות בתחומי היזמות ,המצוינות והחדשנות.
 .7קידום מרחבי למידה חדשניים :התחדשות וחדשנות .
יוסף סוויד הצטרף לישיבה.
ראש העיריה:
תודה דלילה ,המצגת הייתה מרשימה מאוד ,המשך עבודה ברוכה.
סעיף  – 2הצגת הדוח הרבעוני.

אלירן אליה יצא מהישיבה.
ציון גזלה יצא מהישיבה.
רו"ח גיל גבריאל  -גזבר העירייה:
הגשנו את הדוחות הרבעוניים  2 ,1ו 3-לשנת  2018למשרד הפנים שאישר אותם .דו"ח יוני אושר
על ידי רו"ח מבקר מטעם משרד הפנים .דו"ח ספטמבר מדבר על גרעון מצטבר של כ 3-מלש"ח
שנובע בעיקרו מאי עמידה ביעדי הכנסות בגביית פיגורי הארנונה .בימים אלו אנו עורכים את
הדוח הסופי השנתי של  .2018ברגע שיהיה לנו דו"ח נביא אותו להצגה במועצה ולאישור משרד
הפנים.
2

סעיף  - 3אישור תברי"ם.
ראש העירייה:
מבקשת לאשר רשימת תב"רים כפי שנשלחה אליכם  10ימים לפני הישיבה.
ועדת כספים דנה והמליצה למועצה לאשר.
ראש העירייה:
מבקשת לאשר סגירת תב"ר  1382שיקום מדרכות ותעלות ניקוז ,בסך  220,000.00מקורות מימון
– משרד הפנים – הפרויקט הסתיים.
ועדת הכספים המליצה למועצה לאשר את סגירת התב"ר.
מי בעד?
בעד :פה אחד.
החלטה :המועצה מאשרת סגירת התב"ר .1382
ראש העירייה:
מבקשת לאשר עדכון לתב"ר  1503הוספת  6כיתות בבי"ס שיזף .משרד החינוך הגדיל את
ההשתתפות בסך של  ₪ 25,289.00והקטנה מהקרנות בסך .₪ 25,289.00
ועדת הכספים המליצה למועצה לאשר את התב"ר.
מי בעד?
בעד :פה אחד.
החלטה :המועצה מאשרת עדכון לתב"ר  1503הוספת  6כיתות בבי"ס שיזף.
אישור תב"ר  1533הקמת מעון יום שיקומי בסך של .₪ .6,300,000
ראש העירייה:
בעזרת קול קורא קיבלנו תקציב להקים מעון יום שיקומי.
מבקשת לאשר תב"ר  1533הקמת מעון יום שיקומי בסך של  ₪ 6,300,000מקורות מימון :משרד
הרווחה.
ועדת הכספים המליצה למועצה לאשר את התב"ר.
ניסים ארביב:
הכל זה משרד הרווחה?
ראש העירייה:
כן.
עוזי אהרון:
לא הגיוני להקים את זה בשכונות מצוקה .יש שם מצוקת חניה.
ראש העירייה:
מי בעד אישור תב"ר?
בעד :פה אחד.
החלטה :המועצה מאשרת תב"ר  1533הקמת מעון יום שיקומי בסך של .₪ 6,300,000
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אישור תב"ר  1534שינויים והתאמות חידוש מבנים תיכון בית יעקב בסך של .₪ 785,872.00
ראש העירייה:
הוא עבר ממונטיפיורי ממה שהיה בעבר מסכים.
מבקשת לאשר תב"ר  1534שינויים והתאמות חידוש מבנים תיכון בית יעקב בסך .₪ 785,872.00
מקורות מימון :משרד החינוך.
ועדת הכספים המליצה למועצה לאשר את התב"ר.
מי בעד?
בעד :פה אחד.
החלטה :המועצה מאשרת תב"ר  1534שינויים והתאמות חידוש מבנים תיכון בית יעקב בסך של
.₪ 785,872.00
אישור תב"ר  1484שינויים והתאמות חידוש מבנים מכתב מאליהו בנים בסך של .₪ 443,170.00
ראש העירייה:
מבקשת לאשר תב"ר  1484שינויים והתאמות חידוש מבנים מכתב מאליהו בנים בסך של
 .₪ 443,170.00מקורות מימון :משרד החינוך.
ועדת הכספים המליצה למועצה לאשר את התב"ר.
מי בעד?
בעד :פה אחד.
החלטה :המועצה מאשרת תב"ר  1484שינויים והתאמות חידוש מבנים תיכון בית יעקב בסך של
.₪ 443,170.00
אישור תב"ר  1535תכנון מעונות יום בית בפארק בסך של .₪ 588,000.00
ראש העירייה:
מבקשת לאשר תב"ר  1535תכנון מעונות יום בית בפארק בסך של  .₪ 588,000.00מקורות מימון:
משרד הרווחה.
ועדת הכספים המליצה למועצה לאשר את התב"ר.
מי בעד?
בעד :פה אחד.
החלטה :המועצה מאשרת תב"ר  1535תכנון מעונות יום בית בפארק בסך של .₪ 588,000.00
אישור תב"ר  1538הקמת מועדון נוער ,בית כנסת ומרכז הדר בנווה רבין בסך של 8,000,000.00
₪
ראש העירייה:
מדובר בשלב הזה בבקשה לבנית מועדון נוער בנווה רבין.
רו"ח גיל גבריאל  -גזבר העירייה:
זה תב"ר של  2מלש"ח שהמימון  1מלש"ח מקרנות ו 1-מלש"ח המרכז לפריפריה .אנחנו פותחים
את התב"ר רק על מועדון הנוער כרגע .לגבי התב"ר הנוסף שנצטרך לפתוח אנחנו רוצים להיות
יותר בטוחים לגבי הסכומים ולכן נביא את זה לישיבה הבאה.
ועדת הכספים המליצה למועצה לאשר את התב"ר.
מי בעד?
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בעד :ליאת שוחט ,אברהם בורוכוב ,עופר בוזי ,יחיאל מושייב ,הבטמו אייאיו ,שלמה זלמן
סויונוב ,ניסים ארביב ,ז'אנה כהן ,יוסי סוויד ,אלירן אליה ,ליאת מועלם וימית קרקוקלי.
נמנע :עוזי אהרון.
החלטה :המועצה מאשרת תב"ר  1538הקמת מועדון נוער ,בסך של .₪ 2,000,000.00
ראש העירייה:
מבקשת לאשר סגירת תב"ר  1404בטיחות מבנים ,בסך  950,000.00מקורות מימון – קרנות –
הפרויקט בוצע.
ועדת הכספים המליצה למועצה לאשר את סגירת התב"ר.
מי בעד?
בעד :פה אחד.
החלטה :המועצה מאשרת לאשר סגירת התב"ר .1404
ציון גזלה חזר.
ראש העירייה:
מבקשת לאשר סגירת תב"ר  1272הקמת מועדון פיס לנוער ,בסך  ,₪ 1,438,000.00מקורות מימון
– מפעל הפיס – הפרויקט לא בוצע.
רו"ח גיל גבריאל  -גזבר העירייה:
חשוב להדגיש כי הכסף חזר אלינו ,הוא נמצא באמת מידה לשימושנו.
ועדת הכספים המליצה למועצה לאשר את סגירת התב"ר.
מי בעד?
בעד :פה אחד.
החלטה :המועצה מאשרת לאשר סגירת התב"ר .1272

אישור תב"ר  1539תכנון זרוע דרומית לצומת בן גוריון כביש  461בסך של .₪ 400,000.00
ראש העירייה:
מבקשת לאשר תב"ר  1539תכנון זרוע דרומית לצומת בן גוריון כביש  461בסך של .₪ 400,000.00
מקורות מימון :קרנות  ₪ 80,000.00משרד התחבורה .₪ 320,000.00
ועדת הכספים המליצה למועצה לאשר את התב"ר.
מי בעד?
בעד :פה אחד.
החלטה :המועצה מאשרת תב"ר  1539תכנון זרוע דרומית לצומת בן גוריון כביש  461בסך של
.₪ 400,000.00
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אישור תב"ר  1511סימון כבישים והתקני בטיחות  2018בסך של .₪ 83,285.00
ראש העירייה:
מבקשת לאשר תב"ר  1511סימון כבישים והתקני בטיחות  2018בסך של  .₪ 83,285.00מקורות
מימון :קרנות  ₪ 16,657.00משרד התחבורה .₪ 66,628.00
ועדת הכספים המליצה למועצה לאשר את התב"ר.
מי בעד?
בעד :פה אחד.
החלטה :המועצה מאשרת תב"ר  1511סימון כבישים והתקני בטיחות  2018בסך של 83,285.00
.₪
סעיף  – 4אישור עבודה נוספת לעובדת סוציאלית ממחלקת הרווחה.
ראש העירייה:
מבקשת לאשר לט.ע .עובדת מחלקת הרווחה שמועסקת בעירייה מה 10.3.13-ועבדה עד חודש
דצמבר בהיקף של  75%ובעבודה נוספת .מינואר  2019קיבלה אישור ל 100%-משרה .היא הגישה
בקשה למועצת העיר לעבודה נוספת באונ' בר אילן כמרצה מן החוץ ,בימי חמישי פעם בשבוע אחר
הצהריים ,שלא בשעות העבודה.
מי בעד?
בעד :פה אחד.
החלטה :מאשרים פה אחד אישור עבודה נוספת לעובדת סוציאלית ממחלקת הרווחה.
סעיף  - 5אישור תשלום ניידות לסגני ראש העיר בשכר.
ראש העירייה:
אני מבקשת לאשר לכל אחד מהסגנים ,אברהם בורוכוב וימית קרקוקלי  2,000קילומטר חודשי
וזאת על פי תנאי שירות שכר.
מי בעד?
בעד :פה אחד.
החלטה :מאשרים פה אחד אישור תשלום ניידות לסגני ראש העיר בשכר.
ז'אנה כהן יצאה.
סעיף  – 6אישור מועצה למינוי עו"ד רן אברון לפקיד גבייה.
ראש העירייה:
מבקשת לאשר את מינוי עו"ד רן אברון לפקיד גבייה.
עו"ד שלומית שפינדל – יועמ"ש:
מבקשים למנות את רן אברון כממונה פקיד גבייה .לפי הוראות חוזר מנכ"ל פקיד גביה צריך לקבל
את אישור המועצה ואז הוא עובר לאישור משרד הפנים .אני רוצים למנות אותו לעניין ארנונה
כללית מכוח חוק ההסדרים לגביית תשלומי עירייה על פי כל דין ,לפי חוק העונשין של קנסות
שהוטלו בשל עבירות שהן ברירת משפט ,כאמור בסעיף ( 228א) לחוק סדר הדין הפלילי ושל
קנסות שפוסק בית המשפט עניינים מקומיים לטובת העירייה.
עוזי אהרון:
מי שימש בתפקיד הזה עד היום?
רו"ח גיל גבריאל  -גזבר העירייה:
הילה מעודד הייתה ונשארת ,מבחינתנו זה חשוב לתפקוד יעיל.
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ראש העירייה:
מי בעד?
בעד :ליאת שוחט ,אברהם בורוכוב ,עופר בוזי ,יחיאל מושייב ,הבטמו אייאיו ,ציון גזלה ,שלמה
זלמן סויונוב ,יוסי סוויד ,ניסים ארביב ,אלירן אליה ,ליאת מועלם וימית קרקוקלי.
נמנע :עוזי אהרון.
החלטה :המועצה מאשרת את מינוי עו"ד רן אברון לפקיד גבייה.
סעיף  – 7עדכון הרכבי ועדות המועצה.
ראש העירייה:
אני רוצה למנות את סגנית ראש העיר ימית קרקוקלי כממונה על נושא התחבורה בעיר ולהחליף
את עופר כיו"ר ועדת תנועה בימית קרקוקלי.
כמו כן ,במסגרת נציגי ציבור שהציגו לנו פעם שעברה ,חלו טעויות בשמות ,בוועדה למאבק בנגע
הסמים יש לתקן ,במקום יהודה סיונוב ,ליהודה יוחננוב.
בוועדה להנצחת זכרם של נרצחי טרור נרשם בטעות יצחקוב שמחה וזה איסחקוב שמחה.
ז'אנה כהן חזרה לישיבה.
אני רוצה להוסיף לוועדת תנועה את סבח יוסף ומקס אילוז כנציגי ציבור.
לוועדת רווחה את שאול סלם ואבי סופר כנציגי ציבור.
לוועדת ביטחון את אבי זילכה כנציג ציבור.
מי בעד עדכון הרכבי הועדות?
בעד :פה אחד.
החלטה :מועצת העיר מאשרת את הרכבי ועדות המועצה.
סעיף  – 8אישור המועצה להרכב ועדת חריגים בהתאם לחוק חניה לנכים.
ראש העירייה:
אני מזכירה לכם ,מועצת העיר בשנים האחרונות אישרה נוהל הקצאת חניה לנכים .הנוהל הזה
מאוד ברור ,מקיף את כל העיר ,נותן אפשרויות .במסגרת מועצת העיר בשלוש השנים האחרונות
הקמנו ועדת חריגים לאותם אלו שלא מקבלים מענה בנוהל הקיים.
בישיבת מועצה מיום  1/2/16הוחלט על הקמת ועדת חריגים מקצועית לאישור חניית נכים.
חברי הועדה  :מנכ"ל העירייה ,מנהל מח' הרווחה ,יועמ"ש ,יוסי גנון מזכיר הוועדה ,נציג ציבור
מטעם הנכים.
יוסי גנון התנגד בתוקף להיות חבר בוועדה ואפי גוטמן החליף את מקומו.
נציגת ציבור שהומלצה ע"י מח' הרווחה ,ניסים מזל ,אך לא נכחה כלל בישיבות שהתקיימו.
מציעה שבמקום יוסי גנון לצרף את יו"ר ועדת תנועה ובמקום נציג ציבור לצרף את עו"ס שגית
אליאס – עו"ס שיקום.
ציון גזלה:
אפי גוטמן היה יו"ר ועדת חריגים ,הוא טען שמדובר בנושאים רפואיים שמביא התושב ודורש
לאשר לו חנית נכים .למה שלא יהיה חבר בוועדה ,כמו ד"ר ניסים ארביב ,שמבין ומתמחה
במונחים הרפואיים?
ראש העירייה:
זו לא ועדה רפואית.
עופר תודר – מנכ"ל העירייה:
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הבדיקה הראשונית היא עמידה בקריטריונים כולל אישורים על נכות גפיים וכיוצ"ב ,המלצת
מחלקת רווחה ,אישור שאין חניה פרטית לאותו מבקש במקום שלו ,במקומות שניתן היה,
אישרנו ,אני לא יודע לומר את המספר המדויק ,אבל היו אישורים.
ראש העירייה:
מי בעד אישור הרכב הוועדה?
בעד :פה אחד.
החלטה :המועצה מאשרת את הרכב ועדת חריגים בהתאם לחוק חניה לנכים.
סעיף  – 9המלצת הרשות המקומית למינוי נציגי העירייה בוועדה המחוזית לתכנון ולבניה.
ראש העירייה:
מדי  5שנים .לאחר הבחירות .מתמנים נציגים של ראשי רשויות לוועדה המחוזית לתכנון ולבניה.
חמישה ראשי ערים עם  5ממלאי מקום .על פי חוק אנחנו צריכים להמליץ בהתאם לסעיף 7.12
לחוק התכנון והבניה .אני רוצה להביא למועצה את האישור שלי כחברה בוועדה המחוזית .מי
שימלא את מקומי בוועדה זה ישראל גל ,ראש עיריית קרית אונו.
מי בעד?
בעד :ליאת שוחט ,אברהם בורוכוב ,עופר בוזי ,הבטמו אייאיו ,ציון גזלה ,שלמה זלמן סויונוב,
יחיאל מושייב ,יוסי סוויד ,ניסים ארביב ,ז'אנה כהן ,אלירן אליה ,ליאת מועלם וימית קרקוקלי.
נמנע :עוזי אהרון.
החלטה :המועצה מאשרת את ליאת שוחט – ראש העיר כחברה בוועדה המחוזית.
סעיף  – 10מינוי נציגים לדירקטוריון החברה הכלכלית.
ראש העירייה:
אחרי שנתיים של עבודה ,הוקמה חברה כלכלית .על פי חוק הרכב הועדה יהיו שליש נציגים של
חברי עירייה ,שליש עובדי עירייה ושליש נציגי ציבור.
נציגי עירייה – מנכ"ל העירייה ,גזבר העירייה ומהנדסת העיר.
נציגי חברי מועצה – ראש העירייה – ליאת שוחט ,עופר בוזי והבטמו איואו.
נציגי ציבור :עו"ד רחל קורן ,רו"ח מוטי בן אברהם ועו"ד אורן ג'רבי.
עוזי אהרון:
אני חושב שבוועדה כל כך חשובה צריך להיות נציג אופוזיציה.
ראש העירייה:
על פי תקנות העיריות (נציגי העירייה בתאגיד עירוני תשס"ו  ,)2006אין חובה למנות נציג
אופוזיציה.
ניסים ארביב:
מה ההבדל בין החברה הכלכלית לבין ההתחדשות העירונית?
ראש העירייה:
זה שני גופים שמתעסקים בדברים שונים .ההתחדשות העירונית מתעסקת אך ורק בתמ"א
והחברה הכלכלית מפעילה את כל הקבלנים בעיקר בביצוע תשתיות.
עו"ד שלומית שפינדל – יועמ"ש:
המועמדות של עובדי עירייה ונציגים מקרב הציבור כפופה לבדיקה של ועדת המינויים בהתאם
לתקנה  5ואנו נעביר את הפניה למשרד הפנים.
יחיאל מושייב:
אם על פי התקנות לא צריך אופוזיציה ,אני מצביע בעד.
ראש העירייה:
מי בעד?
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בעד :ליאת שוחט ,אברהם בורוכוב ,עופר בוזי ,הבטמו אייאיו ,ציון גזלה ,שלמה זלמן סויונוב,
יחיאל מושייב ,יוסי סוויד ,ז'אנה כהן ,אלירן אליה ,ליאת מועלם וימית קרקוקלי.
נגד :עוזי אהרון.
נמנע :ניסים ארביב.
החלטה :המועצה מאשרת את מינוי נציגים לדירקטוריון החברה הכלכלית.
סעיף  – 11אישור נוהל הגשת הצעות לסדר היום ע"י חברי המועצה.
ראש העירייה:
מאחר שאין בתקנות העיריות נוהל מסודר להגשת סדר יום על ידי חברי מועצה ,מבקשים לאשר
נוהל.
עו"ד שלומית שפינדל – יועמ"ש:
בהתאם לנוהל ,הצעות לסדר יוגשו על ידי חברי המועצה ישירות לגב' מלכה מיכאלי מרכזת
ישיבות המועצה.
ראש העירייה:
מי בעד אישור הנוהל?
בעד :פה אחד.
החלטה :המועצה מאשרת את נוהל הגשת הצעות לסדר היום ע"י חברי המועצה.
סעיף  – 12הצעות לסדר היום שהוגשו ע"י חברי המועצה ,עוזי אהרון ,ד"ר ניסים ארביב ויחיאל
מושייב:
א .שידור באתר העירייה את ישיבות המועצה.
ב .שידור באתר העירייה את ישיבות ועדת משנה לתכנון ובנייה.
ג .שידור באתר העירייה את ישיבות ועדת מכרזים.
ראש העירייה:
על פי סעיף  28לתוספת השנייה לפקודת העיריות [נוסח חדש] ,הצעה לסדר היום תובא לפני
המועצה בידי חבר המועצה המגיש אותה או מי מטעמו; היתה התנגדות לדון בהצעה ,יישמעו
דברי המציע ודברי מתנגד אחד להצעה במשך זמן שאינו עולה על עשר דקות לכל אחד; היו יותר
ממציע אחד או יותר ממתנגד אחד ,רשאים המציעים או המתנגדים ,לפי העניין ,לחלק את הזמן
האמור ביניהם; בתחום ההתנגדות רשאית המועצה להחליט אחד מאלה:
( )1שלא לכלול את הנושא בסדר היום;
( )2להוסיף נושא לסדר היום ולקיים דיון באותה ישיבה;
( )3לכלול את הנושא בסדר היום של ישיבת מועצה אחרת;
( )4להעביר את ההצעה לדיון בוועדה מוועדות המועצה.
אנחנו קודם כל מביאים להצבעה אם דנים בסעיף הזה או לא .ברגע שהחלטנו שדנים ,דנים לגופו
של עניין.
עוזי אהרון:
הבאנו הצעה לסדר יום ,צריכים לשמוע את המציעים .אני מבקש לקבל חוות דעת כתובה בעניין
הזה.
עו"ד שלומית שפינדל – יועמ"ש:
יש סעיף בפקודת העיריות בנושא .ראש העירייה הקריאה מתוך הפקודה .מביאים את ההצעה
לסדר שהציע חבר המועצה להצבעה .אם כל חברי המועצה אומרים שרוצים לדון ,אז אפשר להגיד
נדון בזה עכשיו או בישיבה הבאה.
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ראש העירייה:
קוראת את הסעיף מהפקודה.
עו"ד שלומית שפינדל – יועמ"ש:
קוראת את סעיף  28לתוספת השנייה לפקודת העיריות.
עוזי אהרון:
לפי ההסבר שלך ,רוקנת מתוכן את האפשרות של חבר מועצה להגיש הצעה לסדר יום ,שהרי יכול
להיות מצב שחבר מועצה יגיש הצעה לסדר היום ואז תוטל משמעת קואליציונית כזאת או אחרת
כדי שחברי הקואליציה לא יצביעו להכליל את ההצעה בסדר היום וממילא נשללה האפשרות של
חבר מועצה להביא את דברו בפני המועצה.
ניסים ארביב:
מציג את ההצעה לסדר.
גם הקואליציה וגם האופוזיציה שמו נר לרגלם את נושא השקיפות ושיתוף התושבים בעבודת
העירייה .יתרה מכך ,לשידור ישיבות המועצה וועדות המשנה במדיה יש ערך חינוכי ,מתקבלות
כאן החלטות דמוקרטיות ,עיין ערך ערוץ הכנסת המשדר שידורי הכנסת במשך כל היום .וכך
רשאי כל אזרח לצפות ולדעת מי הצביע בעד ,מי הצביע נגד ומי ייצג את האינטרס הציבורי ולכן,
אנחנו בעד לשדר את ישיבות המועצה במדיה.
אלירן אליה:
אם המטרה של שידור ישיבות המועצה זו שקיפות ,הרי שקיפות קיימת .מי שמעניין אותו
שקיפות ,הדלתות פתוחות ,יכול לבוא ולראות מי מצביע בעד ונגד ,יתר על המידה אנחנו
מקליטים ,יתר על המידה יש פרוטוקול ,מי שמעניין אותו שקיפות יכול להיכנס לאתר ולראות מי
הצביע בעד או נגד .לתפיסת עולמי ,אנו נציגי ציבור ולא שחקני ריאלטי ,זה לא האח הגדול.
ראש העירייה:
מי בעד הכנסת הנושא לסדר היום?
בעד :פה אחד.
החלטה :המועצה מאשרת להביא לסדר את היום את הצעות לסדר היום שהוגשו ע"י חברי
המועצה ,עוזי אהרון ,ד"ר ניסים ארביב ויחיאל מושייב:
יחיאל מושייב:
במערכת הבחירות כולם הבטיחו שתהיה שקיפות ,אני רוצה שזה יהיה מצולם ותהיה שקיפות.
ממה אתה מפחד? יש אנשים שלא יכולים להגיע לפה ,יש אנשים שרוצים לצפות מהבית ,כמו
שעושים את זה גם בכנסת.
אלירן אליה:
אני לא כוכב ריאליטי שיצפו בי מהבית.
יחיאל מושייב:
אמרת שמי שרוצה לבוא שיבוא לפה .אתה רוצה שנכים יבואו לפה?
אלירן אליה:
מה אתה עושה בחיים? אני במאי .אין דבר כזה לשים מצלמה מול בן אדם והוא יתנהג באופן
טבעי .גם בכנסת עושים את זה כדי שאורן חזן יצעק וישימו את זה אחר כך בפייסבוק.
ליאת מועלם:
אני לא מצליחה להבין את הרציונל החינוכי בהכנסת מצלמה לכאן .חלק מהתפקיד שלנו כנבחרי
ציבור ,אנחנו לא אישרנו לצלם אותנו במהלך ישיבות ,זה לא משהו שגם היה .אני מבינה שאתם
מציגים את זה בתור רציונאל שקיים ברמת גן בקבוצה הרבה יותר גדולה .כאן הקבוצה מצומצמת
וזה אוטומטית ייצר משחקים ודמויות שלא באמת קיימות כאן ולא באמת מתנהגות כך במהלך
הישיבות וזה יהפוך להיות פופוליסטי.
אני לא מצליחה להבין מה היתרון החינוכי ,בתור בן אדם שעובד עם ילדים .אתה מדבר גם על
שקיפות ,יש המון דרכים להציג שקיפות של מה שקורה כאן ,לדוגמא מה שאלירן עושה ,שמרכז
פעם בשבוע את כל מי שרוצה להקשיב ,בואו שבו ,אני אספר לכם מה קורה בישיבות .אפשר
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להנגיש את הדרכים שתהיה שקיפות ,לאו דווקא באמצעות מצלמה ,כי ברגע שתהיה מצלמה ,אף
אחד לא יתנהג באופן טבעי.
ראש העירייה:
אני רוצה להזכיר שרק בשנה האחרונה עלינו במדד השקיפות מציון  55לציון  91והצבנו רף של 100
בבדיקה הבאה .על פי חוק לא חייבים לצלם ,על פי חוק צריכים להעלות את הפרוטוקולים.
עוזי אהרון:
איפה הפרוטוקולים של ועדת מכרזים? הם לא מועלים ,אפילו לא נותנים לחברים את
הפרוטוקולים.
ראש העירייה:
מי בעד ההצעה לסדר של חברי המועצה עוזי אהרון ,ניסים ארביב ויחיאל מושייב?
בעד :יחיאל מושייב ,ניסים ארביב ועוזי אהרון.
נגד :ליאת שוחט ,אברהם בורוכוב ,עופר בוזי ,הבטמו אייאיו ,ציון גזלה ,שלמה זלמן סויונוב ,יוסי
סוויד ,ז'אנה כהן ,אלירן אליה ,ליאת מועלם ,ימית קרקוקלי.
החלטה :המועצה דוחה את הצעת חברי המועצה לשדר באתר העירייה את ישיבות המועצה ,את
ישיבות ועדת משנה ואת ישיבות ועדת מכרזים.
עוזי אהרון:
פרוטוקול של ועדת מכרזים לא.
ימית קרקוקלי:
אותך למה לא צילמו? היית יו"ר חמש שנים.
עוזי אהרון:
עזבי צילום ,פרוטוקול.
ימית קרקוקלי:
למה לא צילמו אותך? חמש שנים למה לא העלית את הרעיון הזה?
עוזי אהרון:
אף אחד לא העלה.
ימית קרקוקלי:
למה לא העלית? אתה העלית את זה ,למה לא העלית את זה פעם שעברה?
עוזי אהרון:
כי היום בא לי להעלות.
ימית קרקוקלי:
מעניין למה.
עוזי אהרון:
כי ראיתי ברמת גן.
ניסים ארביב:
לא היה ויכוח כזה ,בצורה הזאת ,לא היה קורה אם הייתה מצלמה.
ימית קרקוקלי:
מה אתה אומר? אני לא הייתי משתנה.
סעיף  – 13הצעה לסדר היום שהוגשה ע"י חבר המועצה עוזי אהרון:
הקצאת כספי הפיצויים מנתב"ג להפחתה בארנונה לשכונות מוכות הרעש ולפיתוח הגינות ושדרוג
הבניינים בשכונות הוותיקות.
עוזי אהרון:
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ראש העיר העלתה על נס את ההישג הראשון קבלת כספי הפיצויים לתושבי עוטף נתב"ג כאשר
אור יהודה זכתה אחרי עשרות שנים בקבלת נתח מכספי הארנונה .אני סבור כדי לעשות צדק
וצדק אמיתי צריך לעשות דווקא עם התושבים שמתגוררים בשכונות בהן הם סובלים מרעש
המטוסים ביום ובלילה .סיפרה גם ראש העיר כאן על רעש המטוסים ברחוב הגליל שליווה אותם.
אני מציע לעשות מיפוי של רמות הרעש ולהפחית בארנונה לאותם תושבים בשכונות מוכי הרעש
וזאת על חשבון אותם כספים שהתקבלו ויתקבלו מנתב"ג .כמו כן ,אני מציע כי יתר הכספים
ינותבו לשדרוג הבניינים והגינות הציבוריות בשכונות הוותיקות.
ציון גזלה יצא מהישיבה.
אלירן אליה:
לצד התוכניות ארוכות הטווח באיילת השחר ,בדגניה ובסחלב ,אני העליתי להצעה יוזמה לתוכנית
רחבה על איילת השחר לטווח הקצר ולצד התוכניות לטווח הארוך .הצגתי את התוכנית הזו לכל
מנהלי המחלקות בעיר ,גם לרווחה ,גם לחינוך ,גם להנדסה ,גם לגזבר ,ליועמ"ש ויצאנו לסיור ב-
 17.1.19באיילת השחר ,במסגרתו התקיים סיעור מוחות ראשוני .אין ספק שעוזי צודק ,השכונה
סובלת מרעש וגם אי אפשר כרגע לבנות שם בגלל חוקים שאני לא בקיא בהם ,אבל יש תכניות
ארוכות טווח אז התכנית שאני הצעתי היא לעכשיו 4 ,דברים שהם קורים יחד ,האחד זה הפיזי,
לחזק את המבנים ,לשפץ גינות ציבוריות .שתיים ,לעבוד ביחד עם התושבים ,להקים קבוצת
פעילים קהילתיים וראש העיר נתנה לזה אור ירוק .שלוש – ,הכנסת סטודנטים שיקבלו מלגות
למגורים בשכונה ,זה נעשה בשיתוף פעולה עם עמותת תוצרת הארץ ,כל סטודנט שיבוא לגור
בשכונה יקבל מלגת לימודים של  ₪ 16,000והוא יצטרך לתרום  4שעות שבועיות בקהילה .הדבר
הרביעי ,להקים מתחם ייעודי שיהיה בשכונה הזו ויהיה מאופיין ,אני הצעתי מרכז הורות ,כדי
לגרום לתושבים משאר השכונות ,כגון :נווה רבין ,נווה סביון ,דגניה ,סקיה א' ,לבוא לאיילת
השחר ,כי רק שם זה יקרה ואנחנו מייעדים את מועדונית שקד לצורך כך.
ניסים ארביב:
איך פתרנו את בעיית הרעש?
אלירן אליה:
לפתור את הרעש זה תכנית ארוכת טווח .אני הצעתי תכניות לעכשיו.
חולקנו לצורך כך לצוות שירותים וצוות פיזי .לאחר שיהיו ממצאים של מנהלי המחלקות זה יבוא
לאישור בוועדה לפיתוח וקידום השכונות הוותיקות ,שאני עומד בראשה ואתם חלק מהוועדה
הזאת.
ראש העירייה:
מי בעד להעלות את ההצעה לסדר היום כפי שהוגשה על ידי עוזי אהרון?
בעד :יחיאל ,ניסים ועוזי.
נגד :ליאת שוחט ,אברהם בורוכוב ,עופר בוזי ,הבטמו אייאיו ,שלמה זלמן סויונוב ,יוסי סוויד,
ז'אנה כהן ,אלירן אליה ,ליאת מועלם וימית קרקוקלי.

הישיבה ננעלה בשעה 19:45
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___________________
ליאת שוחט ,עו"ד
ראש העירייה

____________________
מלכה מיכאלי
מרכזת ישיבות מועצה
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