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עיריית רמת-גן
פרוטוקול מועצה מן המניין מס'  ,30מיום 8.9.2020

מר כרמל שאמה הכהן – ראש העיר ,מר ליעד אילני –
משתתפים:
מ"מ ראש העיר ,מר אדם קניגסברגר – סגן ראש העיר ,עו"ד רועי ברזילי –
סגן ראש העיר ,עו"ד מנחם דוד – סגן ראש העיר ,מר משה רווח – המשנה
לראש העיר ,עו"ד גלעד שריר – המשנה לראש העיר ,גב' מירה שנן – יו"ר
מועצת העיר ,מר אלי מוסרי – חבר הנהלת העיר ,אדר' רננה ירדני – חברת
מועצת העיר ,גב' עדנה וידל – חברת מועצת העיר ,מר ישראל זרי – חבר
מועצת העיר ,מר דני גולדשטיין – חבר מועצת העיר ,מהנדס שלומי בן
ששון – חבר מועצת העיר ,מר איצ'ה שחם – חבר מועצת העיר ,מר טילמן
עזריאל יונה – חבר מועצת העיר ,מר חגי אשר – חבר מועצת העיר ,עו"ד
אביבית מאור נמרודי – חברת מועצת העיר ,מר אביהוא בן משה – חבר
מועצת העיר ,עו"ד זוהר ישרים – חבר מועצת העיר.

מר צחי זליכה – המשנה לראש העיר ,עו"ד חיה מנע –
חסרים:
חברת הנהלת העיר ,גב' לילי שמה – חברת מועצת העיר ,גב' הגר יעקב –
חברת מועצת העיר ,מר שמואל לרמן – חבר מועצת העיר.

גב' רחלי מרום – מנכ"לית העירייה ,רו"ח גלית שניידר
נוכחים:
מימרן – גזברית העירייה ,עו"ד אירה יעקב סולוביציק – סגנית היועץ
המשפטי ,אינג' סיגל חורש – מהנדסת העיר ,גב' עמליה כהן – מנהלת
מחלקת תכנון וארגון עירוני ,גב' מירב שורץ – מתאמת פעילות הנהלת
העיר ומועצת העיר ,גב' לבנת ניזרי – מ"מ סמנכ"ל – אגף קש"ת ,מר עזרא
נחום – סמנכ"ל תפעול ,עו"ד עינב בר כהן – רמ"ט רה"ע ,מר שמעון
שומרוני – מנהל אגף ביטחון ואכיפה ,רו"ח שרון גולדמן מוטליס – סגנית
גזברית העירייה ומנהלת אגף חשבות ,מר אייל קורן – סגן גזברית העירייה
ומנהל התב"ר ,מר שמוליק פרקש – מנהל אגף מ שאבי אנוש ,גב' אורית
איתיאל – מנהלת אגף החינוך ,עו"ד שחר בן עמי – איגוד וטרינרי ,גב'
נורית דיין – מנהלת אגף הנכסים ,עו"ד אביבית דוד – השירות המשפטי,
עו"ד דפנה מרכוס – השירות המשפטי ,עו"ד אביבה לוי – השירות
המשפטי ,מר קובי נח – מנהל אגף מערכות מידע.

מוזמני ם נוספים :עו"ד ליה פרנקל בן יורם – מנהלת לשכת התאגידים,
מר רוי שפירא – עוזר מנכ"לית העירייה ,מר רוני יהודה – עוזר ראש העיר,
עו"ד מרינה קובאני – עוזרת סגן ראש העיר רועי ברזילי ,גב' אורית אמיתי
– משקיפה מטעם תושבים עם צרכים מיוחדים.
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הקראת פרק תהילים.

 .1עדכונים:
א .רפורמת ההיסעים – עדכון ראש העיר ומנכ"לית העירייה.
ב .רפורמת הצהרונים -עדכון מ"מ ראש העיר.
 .2שאילתות:
א .שאילתה של מר אביהוא בן משה חבר מועצת העיר בנושא:
"המבנה ברחוב קריניצי פינת ביאליק"
ב .שאילתה של מר אביהוא בן משה חבר מועצת העיר בנושא:
"שכירת מבנה עבור מקלט ציבורי מס'  59שכונת רמת השקמה"
ג .שאילתה של מר חגי אשר חבר מועצת העיר בנושא:
"תנאי השכר של העובדים"
ד .שאילתה של מר חגי אשר חבר מועצת העיר בנושא:
"הנחות וקיצוץ בתשלום הארנונה לעסקים"
 .3הצעות לסדר:
א .הצעה לסדר של מר חגי אשר חבר מועצת העיר בנושא:
"מועצת העיר מתבקשת לדון בעדכוני יושב ראש האופוזיציה"
ב .הצעה לסדר של עו"ד אביבית מאור נמרודי חברת מועצת העיר בנושא:
"סוף מעשה במחשבה תחילה פרק "10
ג .הצעה לסדר של מר אביהוא בן משה חבר מועצת העיר בנושא:
"מועצת העיר מחליטה לקיים דיון בעקבות הטינופת והאשפה הפזורים ברחבי העיר"
ד .הצעה לסדר של מר יונה טילמן חבר מועצת העיר בנושא:
" מועצת העיר מתבקשת לדון בהנצחת מגרש הספורט בבית ספר ערמונים ע"ש
הראל איתן ז"ל"
 .4סדר יום:
א .אישור הצטרפות רמת-גן לאיגוד ערים לשירותים וטרינרים אזור דן והמרכז (אישור
ההסכם וצו ההקמה).
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ב .אישור העסקה ניל גולדשטיין כנציג שירות מוקד עירוני ומוקד צופה באגף קש"ת.
ג .נכסים:
 .1אישור הסכם פינוי מפעל בטון רדימקס וחניון צמוד ממתחם מסובים,
חלקות  33 ,32 ,13 ,12ו  53בגוש 6173
מצ"ב חוות דעת והסכם
 .2השבת החלקות המוגדרות כמתרוכות הכלולות בשטח תוכנית תמל,1023/
הרשומות ע"ש רמת אפעל ,לידי מדינת ישראל ,בכפוף להתחייבות רמ"י
מצ"ב מכתבו של צחי דוד ,מנהל מרחב עסקי ת"א
 .3ביטול הסכם חכירה בשטח של כ  145מ"ר ( 5חניות) ברח' הצבי  9רמת גן-
חלקה  635בגוש  ,6128בכפוף לתשלום לעירייה בהתאם לחוו"ד שמאית
מצ"ב שטר חכירה ופרוטוקול ועדת משנה לתכנון ובנייה
 .4ביטול הסכם חכירה בשטח של כ  123מ"ר ( 4חניות) ברח' אבנר מאיר 5
רמת גן חלקה  271גוש  ,6181בכפוף לתשלום לעירייה בהתאם לחוו"ד
שמאית
מצ"ב שטר חכירה ופרוטוקול ועדת משנה לתכנון ובנייה
 .5אישור המרת זכויות חכירה בבעלות ליזם לצורך הקמת פרויקט בניה ברח'
פנחס רוטנברג  ,79-85רמת גן ,חלקות  514 ,513בגוש  ,6182בכפוף לחוות
דעת שמאית מעודכנת
בהתאם להחלטת ועדת שיכון מקרקעין ,נקבע כי על היזם לשלם לעירייה את
התמורה עד ליום  ,1.7.20בהתאם לחוות דעת שמאית של לבנה אשד מיום
.25.12.18
בחלוף המועד ומשלא שולמה התמורה ,יש לאשר חוות דעת שמאית מעודכנת.
 .6אישור בקשה לרישום צו קיום צוואה מיום  ,10.2.20של המנוח ,יצחק
זליכה ז"ל ,ת.ז מס'  074601832ברח' פנחס רוטנברג  81רמת גן ,דירה 13
חלקה  513/29בגוש 6182
מצ"ב צו קיום צוואה
 .7אישור הסכם המרת זכויות חכירה בבעלות ברח' שד' העם הצרפתי ,54
רמת גן ,חלקה  113תת חלקה  4בגוש  ,6203לחוכרת זבדה זיו אורית
מצ"ב חוות דעת משפטית והסכם
 .8אישור הסכם המרת זכויות חכירה בבעלות ברח' פנחס רוטנברג  79דירה
 11רמת גן ,חלקות  513-514תת חלקה  11בגוש  ,6182לחוכרת הורוביץ הר
לב איבון
מצ"ב חוות דעת משפטית
 .9אישור הסכם המרת זכויות חכירה בבעלות ברח' פנחס רוטנברג  79דירה 7
רמת גן ,חלקה  513תת חלקה  7בגוש  ,6182לחוכר אילן מגן
מצ"ב חוות דעת משפטית
ד .כספים:
 )1רשימה מס'  7תקציב בלתי רגיל.
 )2רשימה מס'  13תקציב רגיל.
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ה .מדיניות אכיפה ויישום חוק עזר בדבר שיפוץ חזיתות.
ו .אישור העסקה מעל גיל  - 70מר שגב אריה -מורה למתמטיקה בישיבה התיכונית.
ז .אישור העסקה מעל גיל  - 70מר דנינו חיים -מורה לפיסיקה בישיבה התיכונית.
ח .אישור העסקה מעל גיל  - 70מר וקס ברוך -מורה לביוטכנולוגיה בתיכון "אוהל שם".
ט .אישור תוספת תקן לתובע עירוני בשירות המשפטי.
י .אישור מינוי עו"ד מרינה קובאני כעוזרת לעו"ד רועי ברזילי סגן רה"ע במשרת
אמון בטווח שכר בין  30%ל 40%-משכר מנכ"ל (מצ"ב קו"ח).
יא .אישור נציג העירייה בוועדת הבחירות לבחירת רב לעיר.
יב .ועדות רשות:
 )1ועדה לתשלום פיצויים לניזוקים במסגרת השתתפות עצמית:
מינוי מר עזרא נחום ,סמנכ"ל תפעול כחבר בוועדה במקום מר אריה אעבודי
מנהל המוסך העירוני.
 )2ועדת שמות:
מינוי גב' לילי לביא ,מנהלת מח' קשרי חוץ כחברה בוועדה במקום אינג' סיגל
חורש מהנדסת העיר.
 )3ועדת קניות:
מינוי אייל ברכה ,סגן מנהל אגף מערכות מידע ומחשוב כחבר בוועדה במקום
חזי בן יעקב.
יג.

ועדות אד הוק:
 )1מועצה לאכיפה עירונית:
א .מינוי שמעון שומרוני ,מנהל אגף ביטחון ואכיפה כחבר בוועדה.
ב .מינוי חיים קאפח ,סגן מנהל אגף ביטחון ואכיפה כחבר בוועדה.
ג .מינוי אבי סרוסי ,מנהל מח' ביטחון המרחב הציבורי כחבר בוועדה.
ד .מינוי אבי הבה ,מפקד השיטור העירוני כחבר בוועדה.
ה .מינוי עו"ס גילה טאושטיין ,מנהלת אגף שירותים חברתיים כחברה בוועדה.
ו .מינוי אינג' סיגל חורש ,מהנדסת העיר כחברה בוועדה.
ז .מינוי אלברט אוחיון ,מנהל אגף שפ"ע כחבר ועדה.
ח .מינוי ברוך סרור ,מנהל המח' להתמכרויות ושיקום תעסוקתי כחבר בוועדה.
ט .מינוי עו"ס אביגיל גמזו ,מנהלת מח' שת"י כחברה בוועדה.
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י .מינוי בני זמיר ,מנהל מחלקת תנועה כחבר בוועדה.
יא .מינוי ליאת אטדגי ,מנהלת המוקד העירוני כחברה בוועדה.
יב .מינוי סנ"צ יאיר וייצנבורג ,מפקד תחנת ר"ג  -ב"ב כחבר בוועדה.
יג .מינוי יוסי צעדה ,את"ן משטרה כחבר בוועדה.
 )2ועדת המשנה העירונית לאכיפה:
א .מינוי שמעון שומרוני ,מנהל אגף ביטחון ואכיפה כחבר בוועדה.
ב .מינוי חיים קאפח ,סגן מנהל אגף ביטחון ואכיפה כחבר בוועדה.
ג .מינוי אבי סרוסי ,מנהל מח' ביטחון המרחב הציבורי כחבר בוועדה.
ד .מינוי אבי הבה ,מפקד השיטור העירוני כחבר בוועדה.
ה .מינוי יוסי שושנה ,מנהל מח' פיקוח במרחב הבורסה כחבר בוועדה.
ו .מינוי ליאת אטדגי ,מנהלת המוקד העירוני כחברה בוועדה.
ז .מינוי סנ"צ יאיר וייצנבורג ,מפקד תחנת ר"ג ב"ב כחבר בוועדה.
ח .מינוי יוסי צעדה ,את"ן משטרה כחבר בוועדה.
ט .מינוי אריק ברק ,שיטור בורסה כחבר בוועדה.
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הקראת פרק תהילים.

אנחנו רוצים להתחיל .סדר יום לישיבת
גב' מירה שנן:
מועצת העיר מן המניין מספר  . 30פרק תהילים .בבקשה ,חבר המועצה יונה
טילמן.

*** הקראת פרק תהילים על ידי חבר המועצה יונה טילמן ***

בהזדמנות זאת ,אני מאחל לכולם שנה טובה,
מר יונה טילמן:
שנה של בשורות טובות ,עשייה ,ושבעז רת השם נצא מהמגפה .ואני מאחל
לכולם גזונט ,פרנוסה ,נחת והצלחה.

אנחנו נתחיל ,סעיף ראשון – עדכונים.
גב' מירה שנן:
רפורמת הצהרונים .בבקשה ,מ מלא מקום ראש העיר ,מר ליעד אילני.
מישהו יודע מה קורה עם ראש העיר?

מר ליעד אילני:
לעדכונים.

תתחילי מירה בשאילתות ,ולאחר מכן נחזור

.2

שאילתות:

א.

שאילתה של מר אביהוא בן משה חבר מועצת העיר בנושא:
"המבנה ברחוב קריניצי פינת ביאליק"

טוב ,אנחנו נתחיל בסעיף  ,2עד שראש העיר
גב' מירה שנן:
יצטרף אלינו .שאילתא מספר  1של מר אביהוא בן משה ,המבנה ברחוב
קריניצי פינת ביאליק .התשובה :ב ,08/2019-הוצע לשכור שטח של 402
מ"ר בבניין לתקופה של עד  10שנים ,החל מה ,1.9.19-עד  ,31.8.29בדמי
שכירות  , ₪ 27,495כולל מע"מ ,למטרת מרכז נוער .ההצעה לא הבשילה
לידי הסכם בשל מגבלות שימור .ככל שהבעלים ישלים תיק תיעוד ,יתכן
והעסקה תושלם ותיחתם .שכן ,היא מגלמת תועלות מרובות.
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מר אביהוא בן משה:

רגע ,סליחה.

גב' מירה שנן:

כן ,כן ,סליחה ,אביהוא .בבקשה ,עזרא ,תן לו.

ערב טוב ,קודם כל ,אני מאוד מתפלא שראש
מר אביהוא בן משה:
העירייה מאחר לישיבת מועצה .אחת לחודש יכול כבוד ראש העירייה לכבד
את חברי המועצה ולהג יע בזמן לישיבת המועצה.

מר ליעד אילני:
העיר נסע-

אביהוא ,אני בטוח שזה ירגש אותך ,ראש

זה לא מעניין אותי .לא שאלתי ולא פניתי
מר אביהוא בן משה:
אליך .בהקשר לשאילתא .קודם כל ,גברתי ,אני יודע שבקדנציות הקודמות
היה היו"ר יושבים על השאילתות ובודקים אחת לאחת .א ני שואל שאלות,
אתם בוחרים על מה כן לענות ועל מה לא לענות .לא ברור לי למה זה ככה,
למה מדלגים פה על שאלות ולא עונים על כל השאלות אחת-אחת כפי
שהתבקשתם בשאילתא .מעבר לזה ,המידעים שאתם יושבים פה ,הם לא
מדויקים .כי בישיבת המועצה ,כשאני מתייחס אליה בשאילתא שלי ,ניתנו
מספרים שונים שלא מופיעים בשאילתא פה .אז אחת מהשתיים ,או
שמישהו מטרה את ראש העירייה ,או שראש העירייה מנסה להטעות אותי.
ושאלתי היא מאוד -מאוד ברורה .כיוון שראש העירייה לא נמצא פה ואני
אומר את זה לפרוטוקול ,וגם לאוזניים שקשורות במיוחד ליועמ"ש ,איפה
היועמ" ש או שגם הוא לא נמצא .לא נמצא? אה ,ממלאת המקום .שאלתי
היא כזו ,האם אתה ,אדוני ראש העירייה לא רואה בעיה בכך שהעזת
להביא למועצת העיר בקשה לשכור מבנה מוזנח ,בגלל ההקשר שמר לגזיאל
הוא בעליו של המקום? מדוע לשאלה הזו לא התייחסת ,ואני מבקש גברתי,
בשבתך כיו"ר המוע צה ,לקבל תשובה לשאלה הזאת .תודה.

דבר ראשון ,אני בטוח שכל חברי המועצה,
מר ליעד אילני:
למעט אביהוא בן משה ,ישמחו על כך שחבר המועצה הוותיק איצ'ה שחם
משתתף היום בישיבה .ראש העיר מאוד התרגש ונסע להביא אותו ברכבו
הפרטי .הם עוד  10דקות יהיו כאן ביחד ,הלך לאסוף אותו מהבית .אפשר
שגם אביהוא מידי פעם יתנדב למשימה החשובה הזו.
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עו"ד אביבית מאור נמרודי:

צריך לצאת לפני הזמן.

זה נכון ,אבל כשאיצ'ה אמר ב' 17:30-עכשיו
מר ליעד אילני:
אני בא' ,אז ראש העיר נסע לאסוף אותו .הכל בסדר .בכל אופן ,הייתה
הנהלה וועדת כספים ,יש דבר כזה .בכל מקרה ,לגבי השאלה של אביהוא בן
משה ,קבל תשובה בכתב מראש מטה ראש העיר לעניין הזה .שאילתא
הבאה.

ב.

שאילתה של מר אביהוא בן משה חבר מועצת העיר בנושא:
"שכירת מבנה עבור מקלט ציבורי מס'  59שכונת רמת השקמה"

שאילתא מספר  – 2שכירת מבנה עבור מקלט
גב' מירה שנן:
ציבורי מספר  , 59שכונת רמת השקמה .מענה לפנייתך .המקלט מושכר על
פי כל דין ,ועומד לשימוש עיריית רמת גן בשעת חירום ,יחד עם 130
מקלטים נוספים .בבקשה ,אביהוא.

גם פה ,גברתי היו"ר ,אני שאלתי  4שאלות,
מר אביהוא בן משה:
קיבלתי תשובה מזלזלת ,לקונית .אינני יו דע מי ניסח אותה .על פי דין,
בעיריית רמת גן ,עם כל הכבוד ,על פי דין ,מי שכתב אותה ,שיחשוב
פעמיים לגבי המשפט 'על פי דין' .ובכל זאת אני מבקש לשאול לפרוטוקול
את כב' ראש העירייה ,זה שלווה ב 2013-כספים ממר עופר ארליך ,ולהלן
שאלתי ,שעליה אני מבקש גברתי לקבל תשובה בכתב תוך שבועיים או
בישיבה הבאה .ולהלן שאלתי :האם מר עופר ארליך ,מי שכיהן או מכהן,
או לא יודע מה מצבו היום כיו"ר האיגוד של עירוני רמת גן כדורסל ,האם
הוא קשור לעניין שכירת המקום הזה באופן ישיר או באופן עקיף? תודה.
ועדיף לך ליעד לא לענות תשובה לשאלה הזאת ,לטובתך.

תשובה תימסר בכתב על ידי ראש מטה ראש
מר ליעד אילני:
העיר לעניין הזה .שאילתא הבאה.
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ג.

שאילתה של מר חגי אשר חבר מועצת העיר בנושא:
"תנאי השכר של העובדים"

שאילתא של מר חגי אשר – תנאי השכר של
גב' מירה שנן:
העובדים .התשובה – העירייה פעל ה בהתאם להסכם הקיבוצי המחייב
אותה ,כמו כל רשות מקומית אחרת .חגי.

קודם כל ,ערב טוב .גברתי היו"ר ,אני ביקשתי
מר חגי אשר:
ממך לפני הישיבה ,על פי פקודות העירייה ,אנחנו לא מעוניינים שתקריאו
את התשובות שלכם ,אנחנו נקריא את השאילתות ובהמשך נשאל שאלות
הבהרה .התש ובות שלכם מונחות מול עינינו ,אז אין צורך שתקריאו אותם,
גם ככה הן ריקות מתוכן .שוב ,בהמשך לדברי חברי ,אביהוא בן משה,
שאלתי  3שאלות ולא קיבלתי תשובה .קיבלתי תשובה כזאת לקונית .אז
אני אחזור ואשאל .מה מספר העובדים שיצאו לחל"ת בתקופת הקורונה,
מה סך הסכום שהצלחת ם לחסוך בכך ולאן הסכומים האלה עברו .והאם יש
בכוונתכם תכנית עתידית שתגן על העובדים במידה והקורונה תפרוץ שוב
בחורף ויהיה סגר כללי נוסף?

גלית ,יש לך מה לענות או שהוא יקבל תשובה
מר ליעד אילני:
מפרקש? גלית ,בבקשה ,תנו לה מיקרופון.

רו"ח גלית שניידר מימרן :מה שאני יכולה לענות ,אין לי את הנתונים
מול העיניים ,אבל חסכנו קרוב ל 6-מיליון  ₪בשכר כתוצאה מדברים
שעשינו ברבעון השני ,רק ברבעון השני ,כתוצאה מכל מיני דברים ,גם
קיצוץ בשעות נוספות ,גם כל מה שיכולנו לעשות ,ולהתארגן .אני מזכירה
לכם שמדובר על עירייה ,רשות מקומי ת שלא יכולה להוציא עובדים לחל"ת
ולא יכולה כמו גוף פרטי להתארגן בצורה מהירה לעשות את הדברים.
ועדיין ,התוצאות מראות על חיסכון מאוד-מאוד משמעותי .זה מה שיש לי
להגיד.

מר ליעד אילני:

תודה רבה ,גלית .שאילתא הבאה.
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ד.

שאילתה של מר חגי אשר חבר מועצת העיר בנושא:
"הנחות וקיצוץ בתשלום הארנונה לעסקים"

גב' מירה שנן:

שאילתא של מר חגי אשר.

מר חגי אשר:
התשובה.

אני מבקש להקריא את השאילתא ולא את

גב' מירה שנן:

אני לא קוראת .ביקשת ,אנחנו נדון בזה.

מר חגי אשר:

נדון ,מתי?

חגי .שמענו אותך ,נעלה את זה לדיון ,אנחנו
גב' מירה שנן:
יכולים להסכים או לא להסכים.

מר חגי אשר:

אוקיי ,בסדר גמור.

אני לא אמרתי שלא ,אבל נדון .הנחות וקיצוץ
גב' מירה שנן:
בתשלום הארנונה לעסקים .התשובה :כל החלטת ממשלה תבוצע ותתוקף
לפי כל דין .בבקשה ,חגי.

אז ככה ,שוב לא ענו לי ע ל כל השאלות .על פי
מר חגי אשר:
החלטת הממשלה על הנחות וקיצוץ בתשלום ארנונה לעסקים החל מיוני
 2020עד יוני  , 2020אני שאלתי מתי בכוונת העירייה לבצע את החלטת
הממשלה .לבצע בפועל ,לא כשהממשלה תחליט .כיצד העירייה מתארגנת
על תקציב  2021לאור ההחלטה הזאת .איזה קיצוצים עומדים על הפרק כדי
לעמוד בתקציב של  2021לאור הקיצוצים שהממשלה דורשת מהרשויות.
שאלה רביעית ,האם לאור זאת ,המדינה מבינה את הקושי שיעמוד בפני
עסקים ,האם בכוונת ראש העיר להוריד כבר עכשיו את ההצעה לשנת .2021
גלית ,את רוצה לענות?
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מר ליעד אילני:

מה שאלת ההמשך שלך?

שאלת ההמשך שלי ,שלא ענו לי .קודם כל,
מר חגי אשר:
שאלת ההמשך שלי היא  4השאלות הראשונות שלא ענו לי ולא קיבלתי
תשובה.

מר ליעד אילני:

עונים על שאלה אחת.

ואני רוצה לד עת כיצד העירייה מתארגנת על
מר חגי אשר:
תקציב  2021לאור החלטת הממשלה.

עונים על שאלה אחת .נתייחס לעניין
מר ליעד אילני:
הממשלה .כל החלטת ממשלה תבוצע ותתוקף לפי כל דין .הצעות לסדר,
בבקשה.

.3

הצעות לסדר:

א.

הצעה לסדר של מר חגי אשר חבר מועצת העיר בנושא:
"מועצת העיר מתבקשת לדון בעדכוני יושב ראש האופוזיציה"

אנחנו עוברים לסעיף  – 3הצעות לסדר .א' –
גב' מירה שנן:
הצעה לסדר של מר חגי אשר :מועצת העיר מתבקשת לדון בעדכוני יו"ר
האופוזיציה .בבקשה ,יש לך  10דקות.

מר חגי אשר:

רגע ,אני אפעיל לי שעון ,ברשותך.

גב' מירה שנן:

הפעלתי את שלי ,זה בסדר .אתה סומך עליי.

סומך עליך לגמרי ,אני רק מפעיל שעון .אתה
מר חגי אשר:
מפעיל שעון? אז ככ ה ,המיעוט של החברים פה ,לא יודע על מה זה מעיד,
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והחסימות בדרך לפה ,בטח מהחשש מההפגנה על הווטרינריה וכו' ,זה
מזכיר לי קצת משטרים אפלים אחרים .אבל בכל זאת אני אפתח בראש
העיר וחבל שהוא לא פה .ראש העיר ,כרמל שאמה ,שלפני הבחירות וגם
ע כשיו ,מדברים גבוהה -גבוהה על שקיפות ,על מינהל תקין ,ואדם ידידי
שלא נמצא איתנו כאן ,שהיום באמת אפשר כבר להגיד אדם מגדלים
שמאשר פה כל דבר ,היקף ה בנייה פה בעיר חוצה רף שמעולם לא היה פה
בעיר .אותו מר שקיפות שדיבר על זה שהוא משתף את היומן שלו בפני
הציבור ,עד היו ם הוא לא עשה את זה ,והשבוע אני הבנתי למה ,ואני אספר
לכם .ראש העיר ,שדיבר על שקיפות ודיבר על מינהל תקין ,יושב ונפגש עם
קבלנים ,וקבלנים גדולים מאוד ,מכל מיני הודעות ,מידעים ,תמונות
שאנחנו מקבלים מאנשים שפוגשים אותו .אז מר אדם מגדלים שלא נמצא
פה וצופה מהבית ,זה מינהל תקין? בזה אתה לא נלחם? הרי אתה צעקת
והשתוללת שראש העיר ,חשדת בו שהוא נפגש עם קבלנים .אתה אדם,
מהבית ,חבל שאתה לא פה ,אתה בעצמך חותם היום על דברים ,שיום יבוא
ואתה תיתן את הדין .ולמר ראש העיר שלא נמצא פה ,אצל צבי בר זה לקח
הרבה זמן ,אצלך זה יהיה יות ר קצר ,ואני אומר את זה לפרוטוקול .עכשיו
אני אגע בנושא של פתיחת שנת הלימודים .אתם יודעים ,רובנו אנשים
מתנדבים ,לא בשכר ,חלקנו בשכר ,עובדים במקומות ,בארגונים ,אנחנו
יודעים איך ארגונים אמורים לעבוד .בעיריית רמת גן יש ראש עיר שהוא
השליט העליון .מצד אחד הוא נות ן לאנשים להחזיק תיקים ,ומצד שני הוא
מנהל אותם מלמעלה ,ואני מדבר על תיק החינוך .הבאת אשת מקצוע
שתחזיק את תיק החינוך ,ואתה מנהל את תיק החינוך .אפילו יש ממלא
מקום שחושב שהוא מנהל את תיק החינוך ,ואתה מחזיק את תיק החינוך
בפועל .כל אלה שסביבך שכביכול מחזיקים את תיק החינוך ,אפילו תי ק
בית ספר אתה לא נותן להם להחזיק .ואני עכשיו אגע במחדל ההסעות.
מחדל ההסעות ,שהשבוע היה אחד החמורים שידעה העיר ,אני אמתין
שראש העיר ייכנס .תעצור לי את הזמן ,אביהוא.

מר ליעד אילני:
אחד לא מפריע לך.

הזמן לא עוצר ,אתה יכול להמשיך לד בר ,אף

מר חגי אשר:
סדרי הדין במועצה .תודה.

רגע ,רגע .יו"ר המועצה היא זו שקובעת את

גב' מירה שנן:

חגי ,תדבר ,נו קדימה.
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מר חגי אשר:

אני מחכה שראש העיר ייכנס.

גב' מירה שנן:

הוא שומע ,גם כשהוא הולך.

הוא במתח ,אמרו לו שמנכ"ל מייקרוסופט
מר ליעד אילני:
בישראל מגיע לתת הרצאה על ניהול ,הוא משתוקק כבר יומיים.

נחזור למחדל ההסעות .מחדל ההזעות שקרה
מר ליעד אילני:
פה השבוע ,זה דבר שלא היה ולא נברא בתולדות העיר רמת גן .אנחנו
באמת התאפקנו באופוזיציה ,לא תקפנו בשום מקום ,לא העברנו ביקורת
בשום מקום .כי אמרנו – נגיע לישי בת המועצה ונגיד את הדברים .וגם
אנחנו יודעים שהחליפו פה חברה ,וראש העיר אפילו באחד הפוסטים או
אחת ההודעות לתושבים כתב ש 20-שנה הייתה פה חברה שהחזיקה .אבל
כרגיל ,ראש העיר לא בודק את העובדות ,הוא יודע לדבר רק בסיסמאות.
אז ראש העיר ,בוא אני אגיד לך .ב 2015-היי תה התקשרות לחשכ"ל ,הזכיין
היה תור בוס .ב ,2015-זה לא  30שנה 2016 .עד  , 2018מכרז של משכ"ל .וב-
 2019נכנס מכרז חדש שמנוהל על ידי מחלקת המכרזים ועל ידך .וכשאני
אומר על ידך ,זה על ידי יד ימינך ,מנכ"לית העירייה .אף אחד מהגופים
הרלוונטיים המקצועיים שאמורים להיות קשורים להסעות ,לא מעורב
בתהליך המכרז .אני ,כחבר ועדת מכרזים ,כשמגיע המכרז הזה ושואל
שאלות – האם ככה עושים את מערך ההסעות ,האם חותכים ביום אחד את
כל המערך ומחליפים אותו ,האם אל לקחת  2קווים בנפרד ,לנסות רק צד
אחד של העיר ,צד שני של העיר? שום דבר .הכל מונחה מלמעלה .ואתה
יודע ,אדוני ראש העיר ,לא היו לנו טענה וחצי דבר ,אם לא היית עונה
להורים כמו שאתה עונה להם .אני לא יודע מאיפה החוצפה הזאת שלך
כנבחר ציבור ,כמי שמקבל את השכר שלו מהציבור שבחר בך בחלקו ,לענות
להם בצורה הזאת שאתה עונה להם .ואני אקריא חלק מהתגובות ,כי אני
רואה שהזמן שלי מתקצר' .אין חדש תחת השמש' ,כותבת אחת האמהות,
'זה כבר כמה שנים שוכחים ילדים בבתי הספר ,ואף אחד לא נותן את הדין.
מה שקורה השנה בהסעות ,זה פשוט לא תקין בשום צורה .בושה לעיריית
רמת גן ,בושה וחרפה לראש עיריית רמת גן .לצערי ,חבלי הלידה הקשים
מאוד ,וכולי תקווה שיהיה טוב יותר בשבוע הבא' .ראש העיר עונה להם
'עוד יומיים -שלושה של חבלי לידה ותיקון טעויות ואמור להיות יותר טוב
מבעבר'' .התקשרתי לנהג והוא לא יודע מי המלווה ,,אני מבקש שהדבר
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יטופל אחרת .אחרת הילד יישכח ,וגם ככה יש לו עדיין הלם מאתמול'.
ר אש העיר אומר ,הרי ראש העיר הוא כל יכול בעירייה ,הוא מבטל מכרזים
בהינף יד' .אם כך – יעפו ,לא יהיו פשרות' .כרגע מאחר ,וגם אנחנו לא
היינו מושלמים ,אז הם נהנים מזה שאי אפשר לשפוט אותם' .אמא אחרת
'לנו הודיעו להגיע ב , 19:30-התכוננו בהתאם .הבוקר התקשרו אליי ב-
 07:00שהם כבר למטה .שאלתי את המלווה – אתה בעצמך אמרת לי
 . 07:30לא ,עדכנו אותי מהעירייה ב 01:00-לפנות בוקר שאני צריך להגיע
ב 07:00-בבוקר ,שהשם לא נכון .בהסעה יש  12ילדים ,איך יכול להיות
מלווה אחד? הילד שלי גם ככה לא רוצה לעלו ת להסעה ,הוא בוכה כבר
כמה ימים ,הוא ילד קטן ,הוא לא ילד גדול ,והם שמים בהסעה ילדים
גדולים .בהסעה שמים בני  4עם ילדים בני  .' 13וזה ממשיך וזה ממשיך ,מר
כרמל שאמה .זה ממשיך ,ואתה עונה להם.
מפאת כבוד מועצת העיר ,אני לא רוצה להגיד אפילו מה ענית להם .מי
שירצה ,שייכנס לקבוצות האלה ,אתם חברים בהם .הפעילים שלך חברים
בהם ,הפעילים שלך עונים בחוצפה להורים' ,רב אלופים ,ראש העיר הכי
גדול בעולם' .לפעמים אני שואל את עצמי אם אתה כותב לבד את התגובות
האלה או שאתה מכתיב להם .והדבר שהכי הקפיץ את ההורים באותו יום,
אני בטוח שאתה היית עד ,כי זה היה מקרה ממש מזעזע .נשאר ילד
באיזשהו אזור ,לא אגיד איפה .וההסעה  3שעות לא מגיעה בחום של כמעט
 50מעלות בחוץ ,ומה ראש העיר אומר לאותו הורה ,תקשיבו טוב-טוב 'לא
מכיר את הנסיבות והמגבלות של כל הורה וילד ,אבל במקרה של תקלה,
הייתי נוסע בעצמי להביא את הילד ,ככל שהדבר אפשרי ,זו תשובת ראש
העיר .זה העיסוק של ראש העיר .ראש העיר ,שעסוק כל הזמן בסרטונים,
בפוסטים יפים .והדבר המהמם האחרון שראיתי ,יש ריב של קרדיטים בין
הממלא מקום לראש העיר ,מי עשה את הקופסאות של ארוחת הצהריים,
אני עשיתי את הקופסאות של כיתה א' או הוא עשה את הקופסאות של
כיתה א'  .זה מפרסם 'אני עשיתי את הקופסאות' ,ההוא מפרסם 'אני עשיתי
את הקופסאות' .אחרי זה הוא שולח פלאייר על הראש של הממלא מקום
שלו .אחרי זה הממלא מקום שולח את הפעילים שלו להגיד שזה הוא עשה
את זה אחרי זה ראש העיר שולח בקבוצות שאני עשיתי את זה .אדוני ראש
העיר ,מינהל תקין .היה מכרז לקופסאות האלה? ואולי במקום הקופסאות
היית עושה מזגנים בבתי הספר כמו שהבטחת שאתה עושה? אבל כרגיל,
היה מכרז ,לא היה מכרז ,מה זה משנה .מה זמן?

גב' מירה שנן:

יש לך עוד דקה.
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לא .היה מכרז ,לא היה מכרז .אבל יש פה את
מר חגי אשר:
כל אבירי שלטון הח וק שיושבים פה ,חברי המועצה היקרים ,שגם אתם
יושבים במכרז חוות הסוסים המפורסם.

גב' מירה שנן:

חגי ,תתחיל לסיים ,אתה לא יכול להאריך.

כן ,כן ,אני לקראת סיום ,אני לקראת סיום.
מר חגי אשר:
יש לי יותר מדקה .במכרז חוות הסוסים ,שזה מר כרמל שאמה עוד ייחקר
בוודאות ועוד ידובר על זה .כל מי שהיה חבר בוועדה ,ידע וראה מה
שקורה ,איך ראש העיר נכנס לוועדה לפתע ,וראש העיר מנהל משא ומתן
עם מתמודדים בווטסאפ 'ההוא הציע לי ככה ,זה הציע לי ככה' .אז אנחנו
מיותרים  ,ועדת מכרזים מיותרת .חברי המועצה ,אביהוא בן משה קר א
לכם בפעם הקודמת תיאטרון בובות ,זה יותר גרוע מתיאטרון בובות,
מפעילים אתכם .אתכם לא שואלים ,לא מפעילים .מה שהוא מחליט ,הוא
מחליט .ובגלל שהזמן קצר ואני ממש אסיים ,אני אגע במחלקה
הווטרינרית ,אנחנו עוד נעשה על זה דיון בהמשך .אני באמת שואל אותך,
איך ב 2018-ידעת שאתה סוגר את המח לקה? איך? עוד לפני שעשית עבודת
מטה ,עוד לפני שהכנת את הכל מה ,תכננת על השטח הזה? יש שם איזה
מגדלים שצריכים להיבנות שאנחנו לא יודעים עליהם? יש איזו הבטחה
למישהו ,לאיזה קבלן ,לאיזה מקורה על השטח? השבוע ,קודם כל עשית
סרט יפה היום עם תנו לחיות ,ואני בטוח שהסרט הזה הגיע ,אין לי ספק
בכלל .אתמול אני רציתי לבקר במחלקה הווטרינרית ,כי שלחת כמה חברי
מועצה בפעם הקודמת ,ואמרתי 'אני אלך לראות מה קורה שם'.

גב' מירה שנן:

חגי ,זו דקה אחרונה ,זהו.

מר חגי אשר:

אני מסיים ,אני מסיים.

מר ליעד אילני:

לא ,הוא כבר ב 12-דקות .מה דקה אחרונה?

התקשרתי לרפאלוביץ ,ואמרתי לו 'תשמע,
מר חגי אשר:
משה ,אני רוצה להגיע ,אני רוצה באמת לראות את התנאים ,מה קורה
אצלכם באיגוד' .אמר לי 'תשמע ,אין בעיה ,אני לא רוצה להיכנס בין
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העירייה לזה' .אמרתי לו 'תקשיב ,אתה בכלל לא עירייה ,על מה אתה
מדבר אית י? אתה האיגוד ,אתה גוף חיצוני ,ממי אתה צריך לקבל אישור?'.
היום ,עם הסרטון שלך הבנתי למה הוא היה צריך להתקשר אליך ולקבל
אישור ,אם מותר לי להגיע או לא מותר לי להגיע ,שזה דבר הזוי .אני
מסיים מירה ,עוד שנייה .תני לי לסיים.

גב' מירה שנן:

 14דקות .מעבר.

מר חגי אשר:

מסכם ,מבטיח.

גב' מירה שנן:
די.

אני מצטערת ,היה לי הרבה אורך רוח ,אבל

מר חגי אשר:

אני גם חיכיתי לראש העיר.

גב' מירה שנן:

אתה לא צריך לחכות ,הישיבה התחילה.

מר חגי אשר:

אז אני רוצה רק לסכם.

גב' מירה שנן:
מעבר לזמן.

חגי ,זה לא לעניין .זה סתם מיותר ,קיבלת

טוב ,אני רוצה לומר כמה מילים ,התייחסת
מר ליעד אילני:
באמת להרבה מאוד נקודות .אבל חשוב להיצמד לעובדות .אביהוא ,אתה
פותח לי  5דקות? תודה .אומר יו"ר ועדת המכרזים ,סגן ראש העירייה רועי
ברזילי ,שהשאלות שמעלה פה חבר המועצה אשר הן מאוד חשובות ,רק
חב ל שהוא לא השתתף בכלל בדיון בוועדת המכרזים ולא שאל את השאלות
האלה אז.

מר חגי אשר:

שקר וכזב .שיגיד את זה לפרוטוקול בבקשה.
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מר ליעד אילני:
בנושא של ההיסעים.

דבר שני ,אומר חגי אשר ,אנחנו לא התבטאנו

מר ליעד אילני:

מי?

מר ליעד אילני:

אתה וחבריך .אז אני אומר ככה.

מר חגי אשר:

אתה וחבריך( ... .במגה פון)

מר ליעד אילני:

סליחה ,היי ,מה זה צריך להיות?

חגי ,זה לא דיאלוג עכשיו ,זה לא לעניין.
גב' מירה שנן:
דיברת  14דקות ,עכשיו עונים לך .גם אם זה לא מוצא חן בעיניך .גם מה
שאמרת לא תמיד מצא חן .זה לא בסדר.

עו"ד רועי ברזילי:
מכרזים?

חגי ,הייתה לך איזושהי טענה בתוך ועדת

מר חגי אשר:

אתה ברשות דיבור ,תגיד את זה לפרוטוקול.

רועי ,תיכף תדבר על זה .נושא ההיסעים הוא
מר ליעד אילני:
מאוד -מאוד מורכב .קודם כל ,נתחיל מהסוף .הלב של אביהוא בן משה או
הלב של חגי אשר ,לא יותר רגיש מהלבבות של מי מאיתנו.

מר אביהוא בן משה:

 ...שמות( ...מגה פון)

רגע ,אני מבינה שכשא תה תדבר ,גם אנחנו
גב' מירה שנן:
נפריע לך ככה? לא .אתה רוצה שזה יהיה אותו דבר? אז נפריע גם לך.
אנחנו לא מבינים ולא שומעים את המיקרופון ,חבל על הזמן.
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מר ליעד אילני:

תנסו לנהל דיון ענייני.

מר אביהוא בן משה:

אתה לא יכול להזכיר שמות.

מר ליעד אילני:

אני יכול להזכיר .מה ,איפה זה כתוב? טוב.

מר אביהוא בן משה:

שתהיה אפשרות לבעל השם שהוזכר...

מר ליעד אילני:

נכון .דקה.

מר אביהוא בן משה:

לא בסוף ,עכשיו.

מר ליעד אילני:

לא עכשיו ,בסוף תגיש פתק.

מר אביהוא בן משה:
הכל בסדר והכל מצוין.

אל תזכיר את שמי ואחרי זה תמשיך כאילו

גב' מירה שנן:

ליעד ,אל תנהל איתו דיאלוג.

הלבבות שלנו לא פחות רגישים מהלבבות
מר ליעד אילני:
שלכם .כל מקרה שקורה ,כואב לנו מאוד ומתוחקר .אבל אני רוצה להסביר
גם לכם וגם לציבור .במשך  30שנים עבדה פה חברת הסעות אחת שניהלה
את כל בסיס הנתונים אצלה.

מר חגי אשר:

זה לא נכון.

מר אביהוא בן משה:

( ...בלי מיקרופון)

מר ליעד אילני:

לא הפרענו לכם .זה לא יימשך ככה ,זה לא
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יימשך.

כב' היו"ר ,אני חושב שצריך להיות כלל ,מי
מר כרמל שאמה הכהן:
שמפריע ,לא יקבל את ההצעה לסדר שלו .תדלגו אחריה ושיצעקו עד מחר
במיקרופון .עוד פעם ,אתה תראה שלא תקבל את ההצעה לסדר .תנסה
ותראה.

מר אביהוא בן משה:

בריון( ...מגה פון)

גב' מירה שנן:
עם המיקרופון הזה?

אתה חושב שתקבל רשות דיבור אם תמשיך

תמשיך לקלל עד מחר .כל הציבור רואה מי
מר כרמל שאמה הכהן:
הבריון .כשחגי דיבר ודיבר הרבה שטויות ושקרים ,אף אחד לא הפריע לו.
ישבנו והקשבנו לו.

מר אביהוא בן משה:

בריון ,נקודה .ישבנו והקשבנו לו.

גברתי היו"ר ,אני אומר לך שאת תאבדי את
מר כרמל שאמה הכהן:
השליטה על הישיבות אם אנשים יתנהלו כך ותתני להם זכות דיבור .צריך
לתת להם לצעוק עד מחר ולהצביע.
(מדברים ביחד)

מר חגי אשר:
העיר .אתה התערבת במכרז.

אתה חתום על כישלון ההיסעים ,אדוני ראש

אתה הולך לקבל  20מנדטים בזכות זה .תהיה
מר כרמל שאמה הכהן:
מבסוט ,יהיו לך  20מנדטים ולא עוד  30מנדטים .ואתה  50%לרשות העיר,
ואתה  80%לרשות העיר .הציבור מאוד אוהב אתכם ,מאוד מעריך את
העשייה שלכם ,מאוד מעריך את הענייניות שלכם.
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מר אביהוא בן משה:

תתבייש ,תתבייש.

(מדברים ביחד)

מר ליעד אילני:

סליחה ,סליחה.

אני אומרת לכם בכנות ,לא תקבלו רשות
גב' מירה שנן:
דיבור כשאתם מדברים לא ברשות דיבור עם המיקרופון.

מר ליעד אילני:

דיברתם  14דקות ,הקשבנו .יש תרבות דיון.

עו"ד מנחם דוד:

ליעד...

גב' מירה שנן:

די ,לא ,מנחם ,תפסיק.

יש תרבות דיון .הרי כל כך כואב לכם ,אני
מר ליעד אילני:
בט וח שהתייסרתם על כל ילד וילד .אז גם להורים שצופים בנו כרגע,
תאפשרו לשמוע את התשובות ,ולא רק את הטלת הרפש שלכם .אני בדקתי,
כתבתי את זה היום ,ביקשתי מהמוקד העירוני להוציא לי את כמות
התלונות בנושא ההיסעים בין  2013ל . 2018-אז היה מחזיק תיק חינוך
אחר 2 ,במשותף ,אחד מהם יושב פה איתנו .בשבוע הראשון ,בשבועיים
הראשונים .אחרי  30שנים התעקשנו להפוך את עיריית רמת גן לעירייה
שהיא עירייה של ה 121-בתחום הזה .המנכ"לית תרחיב עוד מעט בדיוק מה
ביקשנו לשנות ,שבסופו של דבר כל דבר פה הוא לטובת הילדים .צריך
להבין ,אף אחד מאלה שיוש בים פה ומאלה שיושבים בבית ,אני לא מכיר
מישהו ששיפץ בית ,שיפץ את הדירה שלו ,ובתקופת השיפוץ של הדירה לא
היה לכלוך בבית .אז אני לא רוצה להתייחס לחבלי לידה.
אנחנו עושים פה מהלך שבעשרות שנים קדימה ישרת את הילדים היקרים
האלה ואת המשפחות שלהם .כשכל הורה יוכל לדע ת בזמן אמת איפה הילד
נמצא ומתי הוא מגיע ומתי הוא יורד ומתי ההסעה צריכה להגיע .אני שם
את כל הפרק של החיסכון הכספי בצד .דאטה בייס שלא התנהל בכלל
בעירייה ,כאילו אסור היה לנו לדעת מי הילדים ומה המסלול ,ומי זכאי
ומי לא זכאי .הכל מתנהל אצל איזו חברה פרטית שלוקחת אותנו .זו לא
עירייה שיש לה חברת הסעות ,זו הייתה חברת הסעות שיש לה עירייה30 .
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שנים .אתה  17שנים חבר מועצה ,את  12שנים חברת מועצה .עכשיו תראו,
מאוד -מאוד קל ,ראש העיר ,אני אגיד לך מה ,זה לא מה שאני ממליץ לך,
אבל אני אתן לך כרגע  2אפשרויות ,אתה יכול להיות אחד שיושב על
הכסא ,אל תריב עם אנשים .אל תעשה את הסבבוס בשבת ,אל תעשה סדר
אחרי  30שנים עם חברת הסעות .סדר גם בכספי ציבור ,אבל סדר לטובת
הילדים בסוף .אל תעשה רפורמה בצהרונים ,שההורים זעקו על זה
בבחירות האחרונות .תשב ,שב ואל תעשה .שב ,תקבל משכורת ואל תעשה.
זה מא וד פשוט .כי כשלא עושים ,לא טועים .אבל לא ,עוד אומרים שלא
כתבו .מה ,לא כואב לנו על כל ילד ועל מה שקרה? יושבים ומטפלים ,וראש
העיר והמנכ"לית ועוזרי ראש העיר ומירה ואורית איתיאל ,לילות וימים.
בחמ"ל של אגף החינוך ,חמ"ל שאף פעם לא התנהל אצלנו ,היה חמ"ל ב...
למה שזה לא יהיה אצלנו? זה הילדים שלנו ,אנחנו רוצים לדעת מה קורה
איתם .אבל יש מי שכמו אוכל נבלות ,קפץ על העניין הזה ,רקד על הדם ,כי
זה מה שמעניין.

בן אדם שמשתמש בשפה

מר אביהוא בן משה:
בשוק...

אתה

מר ליעד אילני:

אלי ,אני קראתי לו אוכל נבלות?

מר אביהוא בן משה:

אדוני ,בווטסאפ של רמת חן כתבת...

מר ליעד אילני:

אל תפריע.

של

תגרן

אל תהיה ...אתה אדם עם שפה מכוערת,
מר אביהוא בן משה:
תתבייש לך .על הביטוי ...תתבייש.

מר ליעד אילני:

תודה ,חנה בבלי ,רשמתי לפניי.

גב' מירה שנן:
רהוטה מה שנקרא.

אני לא זוכרת שאתה כל כך בשפה אנגלית

31

עיריית רמת-גן
פרוטוקול מועצה מן המניין מס'  ,30מיום 8.9.2020

מר אביהוא בן משה:
הזה מדבר .תתבייש.

אני לא מדברת בסגנון של נבלות כמו שהאיש

מר ליעד אילני:

אתה אוכל נבלות ,רוקד על דם של ילדים.

מר אביהוא בן משה:
הנחש מתחת לקש.

אתה בייבי -פייס שמקרין תמימות ,אבל אתה

פשש ,מדהים .חברים .ו אני אומר מפה ,אנחנו
מר ליעד אילני:
גם נתייחס לזה עוד מעט .הרפורמות שאנחנו עושים הן רפורמות נדרשות,
הכרחיות ,אחרי שנים ארוכות של קיפאון ,של שב תקבל משכורת ואל
תעשה ,שב תן הנחה בארנונה ושלח מכתבים לתושבים שנתת להם הנחה
בארנונה ,שהחלטת לתת להם הנחה בארנונה ,ויש הרבה מכתבים כאלה,
חנה בבלי .אז אנחנו באנו לעשות ,באומץ .ואנחנו נעשה ולא נירתע ,לא
ממך ולא ממנכ"ל מייקרוסופט ישראל שלצידך .אנחנו נעשה ואנחנו
עומדים באומץ מול ההורים ,לוקחים אחריות ,מטפלים .אבל אני מבטיח
לכם ,ואני מוקלט ומצולם ,שב , 1.9.21-מערך ההיסעים ייפתח כפי שמעולם
ה וא לא נפתח בתקופות שאתה היית מחזיק תיק חינוך .אני מבקש להוריד
את ההצעה הזאת מסדר היום ,עזרא.

גב' מירה שנן:

מי בעד להוריד את ההצעה?

מר עזרא נחום:
ידו בבקשה 12 .בעד להוריד.

בבקשה .מי בעד להוריד את ההצעה? ירים את

גב' מירה שנן:

מי נגד?

מר עזרא נחום:

.4

גב' מירה שנן:

מי נמנע?
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מר עזרא נחום:

אין נמנעים .ההצעה ירדה מסדר היום.

(מדברים ביחד)

מר עזרא נחום:
בעד 4 ,נגד 1 ,נמנע.

אנחנו נסיר אותך מאלה שהצביעו בעד .אז 11

גלעד ,אתה הסתפרת? לפרוטוקול .אני אומר
מר ליעד אילני:
לך שלא שמתי לב שזה אתה .אני בלי משקפיים.

אני מבקש ,בפעם הבאה כשיש הצבעה ,תרימו
מר עזרא נחום:
את הידיים למעלה ,ככה אני אוכל לספור.

החלטה:
הוחלט ברוב קולות - 11 ,בעד - 4 ,נגד - 1 ,נמנע ,להוריד את ההצעה
מסדר היום.

הרמת כוסית.

טוב ,רבותיי ,אנחנו נעשה הפסקה קצרה,
גב' מירה שנן:
פשוט נרים כוסית לקראת ראש השנה .ראש העיר ,בבקשה.

שלום לך מר טילמן ,תהיה באמת קצר ,כדי
מר כרמל שאמה הכהן:
שלא נעכב ,ושהישיבה הזאת צריכה להיות כמה שיותר יעילה וקצרה .אם
ראיתי אתמול שיש המלצה לקצר בתפילות מחשש להידבקות ,אז גם את
ההתקהלות שלנו רצוי לפזר היום כמה שיות ר מהר .אבל אי אפשר שלא
לברך אחד את השני ואחת את השנייה והשנייה את האחד .וכך כיסינו את
כל האפשרויות .ובעצם כולנו נברך את כולם ,ואת העיר רמת גן ואת
תושביה בשנת בריאות השנה קודם כל ,זה האתגר המרכזי .אבל גם שנת
פרנסה טובה לכולם ,עשייה מבורכת ,אחווה ,רעות ,שקיפות ,כל הדברים
שאנחנו מאמינים בהם ורוצים בהם .ושעיריית רמת גן ,עובדותיה ועובדיה
יחד עם החברות הבנות ,על שלל האנשים שגם מתנדבים בתוך המערכת
העירונית ואנשים שעובדים איתם ,גופים אחרים כמו המורים והמורות,
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המנהלים והמנהלות במשרד החינוך ,ושוטרי משטרת ישראל שנותנים לנו
שירות בעיר ,ואנשי כיבוי אש ומד"א .לכולם נאחל את הברכות כפי שאנחנו
מברכים ומאחלים לעצמנו .בריאות לכולם ושנה טובה ומתוקה.

עו"ד מנחם דוד:
פרי הגפן.

ב.

ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם ,בורא

הצעה לסדר של עו"ד אביבית מאור נמרודי חברת מועצת העיר
בנושא" :סוף מעשה במחשבה תחילה פרק "10

עזרא ,תן בבקשה לאביבית .הצעה לסדר של
גב' מירה שנן:
אביבית מאור נמרודי .הצעה לסדר של אביבית מאור נמרודי – סוף מעשה
במחשבה תחילה ,פרק  .10עכשיו .18:55

האמת שלא תכננתי גם לדבר על מערך
עו"ד אביבית מאור נמרודי:
ההיסעים ,אבל בכ ל זאת ,אני כן אדבר על זה .אגב ,ליעד ,חבלי לידה והכל,
לא בכל זה יכול לקרות מה שקרה ,לא בכל נושא ,גם כשעושים שינויים .יש
דברים שצריך להיות ערוכים אליהם ,אין מה לעשות ,בטח כשעובר שבוע.
אם יש סיבה שהגעתי לכאן היום ,למרות שלא הייתי אמורה להגיע ,זה
באמת הנושא הז ה ,ובגלל לא מעט הורים שיצרו איתי קשר בשבוע הזה,
שהילדים שלהם פשוט חיכו להסעה ,וכאלה שגם אם ההסעה הגיע ,אז לא
הגיע מלווה .אבל הדבר שבאמת הכי ככה גרם לי באמת לבוא ולהגיד לכם,
לא ממקום של עכשיו לתת בראש ולהתחיל להתנגח ולריב על זה.
התקשרה אליי ביום שישי אמא ל ילדה עם צרכים מיוחדים ,ילדה עם
שיתוק מוחין .והיא פשוט בכתה לי ,אבל בכתה אמיתי ,וזה הרבה יותר
עמוק ממה שלפחות אני חשבתי שזה .הילדה הזאת כבר כמה ימים ,מאז ה-
 , 1.9לא נמצאת בשום מסגרת ,בגלל שאין לה הסעה .אגב ,ביום הראשון אף
אחד לא בא ,לא התקשר .לפני כן ,האמא ה תקשרה מספר פעמים לפני
תחילת הלימודים .כי גם כשיש שינויים כאלה ,בואו ,אנחנו יודעים
שברשויות אחרות גם משנים את ההיסעים ,זה לא דבר שקרה רק ברמת גן.
חרות ,שמחליפים .יש תחלופה .האם הזאת בגלל הילדה ,בגלל שהילדה
יושבת על כסא גלגלים ,ילדה שהיא כבר שוקלת היום  50קילו ,היא כבר
נערכה ,היא כבר לא ילדה ,התקשרה לעירייה כדי שייצרו איתה קשר ,כדי
לבוא ולהסביר למי שאמור לאסוף אותה ,איך מתנהלים עם ילדה כזאת,
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איזה רגישויות יש שהנהג צריך לשים לב .אף אחד לא ענה ,אף אחד לא
דיבר איתה .לא הגיע אף אחד ביום הראשון ,לא הגיע אף אחד ביום השני.
ביום השלישי ,בשעה  07:00בבוקר ,התקשר הנהג לאמא ואמר לה 'אני
כאן ,תגידי לילד לצאת החוצה' .וואלה? באמת? ילד? בדקת את מי אתה
מסיע? מישהו הדריך את הנהג? אגב ,אין לי טענות לנהג ,מישהו הדריך
אותו למי הוא אמור לגשת ,איך בכלל לוקחים ילדה כזאת ,איפה המלווה.
יותר נכון מלווה שאמורה להיות .שום דבר .אתם לא יודעים ,וגם אני לא,
תודה לאלה ,אבל מה זה עבור ילדים עם צרכים מיוחדים ,לשנות הסעה,
לשנות מלווה ,לשנות נהג .צריך לעשות הכנה מאוד-מאוד רצינית,
וברגישות ,תוך שיתוף ההורים ,כדי שהם יידעו בכלל מי הנהג ,שיוכלו
להסבי ר לו איפה הקשיים ,מה משפיע על הילד הזה .סתם ,היא מספרת לי,
היא אומרת לי 'אביבית ,מספיק שהנהג עצר ככה בפתאומיות ,הילדה
יכולה לבכות יום שלם' .עכשיו כשהילדה בוכה יום שלם וקמה בלילה
מהדבר הזה ,היא מעירה את כל הבית .עכשיו היא מספרת לי את הדברים
האלה ,אני גם לא מודעת ,אבל אתם צריכים להיות ,אתם הייתם צריכים
לעשות את ההכנה הזאת במשך חודשים .ברגע שראש העיר כתב את הפוסט
המפוצץ ,שהוא הולך להחליף את ההיסעים ,והנה פירקתי את המונופול,
הכל בסדר .אבל היה לכם חודשים ,ואני מסתכלת המנכ"לית כי זה גם את,
בעיקר את.
הייתם צריכים לעשות את ההכנה הזאת .מה זה ליעד אתה אומר ,אולי לא
הבנתי אותך נכון ,לא ידעה ,לא נתנה לנו את השמות והטלפונים .וואלה?
החברה צריכה לתת? איך לכם אין את זה? אתם מחליפים חברה בלי לדעת
את הדברים האלה? זה מקומם אפילו לשמוע את זה .סליחה שאני אומרת.
עכשיו רגע ,איפה מנהלת אגף החינוך ,אין לי שום תלונה למנהלת אגף
החינוך ,אני חושבת שהיא נהדרת ,אגב .וגם אין לי שום תלונה לעוזי
פינטו ,מנהל מערך ההיסעים כי כשהיה לו את הכלים ,הוא עשה את זה
בצורה מושלמת במשך עשרות שנים ,אבל לא היה לו את הכלים.

מר ליעד אילני:

הוצאנו היום דו"ח פניות מהמוקד...

רגע ,אני תיכף אגע בזה .באמת ,האשמה היא
עו"ד אביבית מאור נמרודי:
רק עליכם .קחו אחריות ,קחו אחריות ,כי זה לא נראה שאתם לוקחים
אחריות .אמנם חגי הקריא פה כמה מהתשובות ,אבל רוב האנשים לא
מקבלים תשובה ,כי כנראה באמת יש לכם המון-המון פניות .או שהנה אתה
אומר 'אני לא שמעתי ,לא יודעת אם לא שמעת על פניות ,אז תפתחו
פייסבוק ,תקראו .אבל התשובות הן באמת לא מכבדות ,או שאין תשובות.
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אני רוצה להגיד לכם ,זה כישלון מה שהיה פה .אני לא אתייחס גם מה
שחגי אמר ,איך ענית ראש העיר להורים ,כי צריך פה באמת-באמת רגישות.
אתה צריך לדעת לנהל ,והסיפור הזה ,ואגב זה לא מתקשר רק לזה ,לעוד
המון התנהלויות גם פה ,אפס ביחסי אנוש .אפס ביחסי אנוש ראש העיר.
כשמשהו לא נראה לך ,קצת ביקורת ,אתה שוטף את התושבים .לא מדברת
עלינו ,אנחנו בסדר ,מגיע לנו ,אוקיי .שוטף את התושבים ,כולם הזויים,
כ ולם שקרנים ,כולם שקרנים ,כולם לא מבינים ,ורק האמת אצלך30 .
שנים לא היה כזה בלגן ,ואין אפילו קצה של חוט .העובדים מיואשים,
וההורים בכלל .גם אגב ,אני רק אציין פה ,יש לי גם אחיינית שאמורה
להיות בגן שפתי .איפה? מי יצר קשר בכלל .לא משנה ,תודה לאל אח שלי
יכול לקח ת אותה לגן .אז פירקת את המונופול ומה קרה? בום ,אין הסעות,
זה הסיפור של רמת בקדנציה הזאת .הרבה דיבורים ,אפס מעשים ,אפס
עבודה .אגב ,עדיין אתם חיים על כל מה שאנחנו עשינו ,תיכף נראה את זה
גם בהמשך .אבל כן צל"ש ללבנת הדוברת ,היא יודעת לדבר על הכישלונות
שלכם ,לה ציג אותם הכי טוב שאפשר .אבל אנשים לא טיפשים ,ומחכים
לתשובות ,ומחכים לפתרונות ,ואין להם זמן לחכות עד ה .1.9.21-הם
צריכים את זה כאן ועכשיו .אין מה פה להעלות לסדר .אני מקווה שאתם
לוקחים את הדברים ,ושלא תהיה עכשיו איזו תשובה מזלזלת .פשוט תפיקו
את הלקחים ותעשו את זה מהר .הילדים האלה לא הולכים לבית ספר.

תודה ,אביבית .אני אשיב לך בקצרה באמת,
מר ליעד אילני:
אני אנצל את הזמן שיש לנו לפי חוק .קודם כל ,אביבית ,באמת ,תענוג
לדבר איתך ,בניגוד לאחרים .כי את רואה ,לא מפריעים לכם ,אל תפריעו
גם לנו כדי להשיב .אני מחיל שוב ,וגם ראש העיר עוד מעט יתייחס לזה,
אנחנו לא עוברים על מה שקרה לסדר היום .אם היינו מחזירים את הגלגל
לאחור ,עדיין היינו עושים אותו דבר בדיוק .אבל אנחנו נפיק לקחים,
ואנחנו נעשה הכל כדי שתקלות מהסוג הזה לא יקרו .אבל אני רוצה לומר
לך משהו ,הציבור אמר את דברו לפני שנה ו 8-חודשים .הוא יאמר את
דברו גם בעניין שלנו ,גם במקרה שלנו .אני משוכנע ובטוח ,שבעוד  3שנים
ו 4-חודשים ,המהלכים האסטרטגיים ארוכי הטווח שאנחנו עושים באומץ
רב ,יזכו לאמון מאוד גדול מהציבור ,זה מה שאני מאמין .רק רגע ,שנייה.
יכול להיות שאני טועה ,ימים יגידו.
אבל אני חושב שצריך קצת ענווה .באמת ,כשמישהו מדבר ,אני לא הבאתי
את זה היום ,הוציאו לי את זה ,אמרתי אני לא אבוא להתנגח אני גם על
גבם של ילדים .הוצאתי דו"ח ,ראש העיר ,אפילו לא הראיתי לך אותו .עם
כל הפניות שהיו בשבוע הראשון ללימודים לפני שנתיים ,כשכבר הייתה
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מנהלת אגף כמה שנים ולא שנה אחת ,כשכבר היה מנכ"ל  30שנה בארגון ו-
 4שנים מנכ"ל .הוצאתי כמויות גדולות מאוד .תיכף גם הנציגה של
המשפחות עם הצרכים המיוחדים תאמר גם היא ,ואנחנו נקבל ביקורת
ממנה ,בשביל זה היא פה .אני רוצה להתייחס איתך לעניין הקבוצות ,כי
לטוב מת רגלים מהר מאוד ,לטוב מתרגלים מהר מאוד ,ראש העיר .חבריי
באופוזיציה ,איזה תושבים יכלו להתכתב עם מר ישראל זינגר או עם מר
צבי בר בווטסאפ כפי שהם מתכתבים עם כרמל שאמה הכהן? באמת ,בואו
רגע נהיה גם הוגנים .זה קשור ,זה קשור .כי יש פה תלונות ,כותבים לך
ואת הלא עונה .אני לא רוצה להתייחס לכל מקרה ספציפי.
אבל אני אומר תמיד ,יש את מוקד  109שעדין פעיל ,הוא עדיין עובד דרך
אגב ,עושה שירות מצוין .ויש לפנות בקבוצות .ולאוכלוסייה הזאת של
משפחות לילדים עם צרכים מיוחדים ,הוקמה קבוצת ווטסאפ עוד לפני שה
ו 8-חודשים ,עם קשר ישיר בא מת בכל שעה של היום והלילה ,וכמעט כל
קברניטי העירייה נמצאים בקבוצה הזאת מתוך החשיבות שאנחנו רואים
לדבר .אני רק חושב ,אפשר לקבל ביקורת ,אנחנו לא חפים מטעויות,
ואנחנו נלמד ונתקן ונשפר .אבל דווקא כן מה שהיה פה ,זה ניסיון על ידי
חברים שלך ,לא על ידך ,להציג אותנ ו כאילו לנו לא אכפת מילדם עם
צרכים מיוחדים .ככזה מתבטא בהודעות וזה לא הוגן ,תודה.

עו"ד אביבית מאור נמרודי:
כשזינגר היה ראש העיר.

( ...בלי מיקרופון)  ...שריחמת על מישהו

מר חגי אשר:

בדיוק .וכשאתה בודק את ...109

(מדברים ביחד)

החלטה:
עו"ד אביבית מאור נ מרודי הסירה את ההצעה מסדר היום.

ג.

הצעה לסדר של מר אביהוא בן משה חבר מועצת העיר בנושא:
"מועצת העיר מחליטה לקיים דיון בעקבות הטינופת והאשפה
הפזורים ברחבי העיר"

גב' מירה שנן:

די ,סיימנו אנחנו עוברים הלאה .סעיף ג' –
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הצעה לסדר של מר אביהוא.

מר אביהוא בן משה:

רגע ,רגע .מה.

היא ביקשה שלא .הצעה לסדר של מר אביהוא
גב' מירה שנן:
בן משה – מועצת העיר מחליטה לקיים דיון בעקבות הטינופת והאשפה
הפזורים ברחבי העיר .ותסלח לי אביהוא ,בגלל שכל כך הפרעת ,תקבל רק
 7דקות ולא .10

מר אביהוא בן משה:

אין לך סמכות.

גב' מירה שנן:

יש לי.

מר אביהוא בן משה:

סליחה ,אין לה סמכות .אין לך שום סמכות.

גב' מירה שנן:

ולך יש סמכות להשתולל עם המיקרופון?

מר אביהוא בן משה:
העיריות.

אין לך סמכות לקצץ לי .תראי לי בפקודת

גב' מירה שנן:

אוקיי ,תתווכח איתי ,תתווכח.

מר אביהוא בן משה:
הכבוד לך.

לא ל התווכח איתך ,אין לך סמכות ,עם כל

גב' מירה שנן:

אתה לא תשתלט .לא יעזור.

אין לך סמכות לקצץ בזמן שמגיע לי .תיכף
מר אביהוא בן משה:
תענישי אותי גם לעמוד בפינה .בואי נעמוד שם ליד המיקרופון .מה את
אומרת? עם כל הכבוד לך .את לא בבית ספר ואת לא המנהלת שלי ,נקודה.
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אני אקבל את מלוא הזמן שמגיע לי ,נקודה .זה הכל .אני מבקש ,לפני שאני
קורא את ההצעה שלי-

גב' מירה שנן:

טוב ,עכשיו .19:05

מר אביהוא בן משה:
מבקש לא להפריע לי.

סליחה ,אני עכשיו קורא את ההצעה שלי ,אני

גב' מירה שנן:

אולי ניקח מיקרופון ונפריע לך.

מר אביהוא בן משה:
היו"ר.

את אמורה להגן עליי ,לא להפריע לי ,גברתי

גב' מירה שנן:

לא ,אבל אתה מפריע ,אתה לא מתנהג יפה.

מר אביהוא בן משה:
כולל מהאופוזיציה.

את אמורה להגן ,לא להפריע לחברי המועצה,

גב' מירה שנן:

אתה לא מתנהג יפה.

מר אביהוא בן משה:

אל תמ עלי בתפקידך .תודה.

גב' מירה שנן:

לא ,אתה מועל בתפקידך .אתה.

תרשי לי בבקשה לחזור לשגרת ההצעה לסדר,
מר אביהוא בן משה:
אבל אני לא יכול שלא להתייחס לדברים המכוערים של ממלא מקומך אדון
ליעני ,עם כל הכבוד לו .ואני רוצה כן להתייחס ל 2-הסוגיות שדיברתם פה.
סוגיה אחת בהרחבה וסוגיה אחת שרק הוזכרה .אחד – לגבי ההיסעים ,אף
אחד ,ותקשיב טוב ליעד ,אף אחד לא פתח את הפה ,לא ביום שלישי ,לא
ביום רביעי ,לא ביום חמישי ,לא ביום שישי 4 .ימים כרמל ,תקשיב טוב,
גם אתה תאזין טוב ,תיכף נספר על התרגיל שעשית בבוקר לקבוצות של
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ההורים ,אי ך האכלת אותם בכל מיני שטויות 4 .ימים שתקנו .קיבלנו
מידעים על מה שקורה בהיסעים .ואתה  ,מה עושה? מפיץ סרטון ,סרטון
תעמולה של הלל ושבח לגדול המנהיגים כרמל שאמה .מה עשית? ומספר
סיפורי סבתא להורים .פעם ראשונה בהיסטוריה של העיר הזו ,שלא נוגעים
בכספי הארנונה .כל השיפוצים רק מהתב"רים ,קשקשן .אתה משקר,
מעולם לא נגעו בכספי הארנונה לשיפוצים .למה אתה משקר כל הזמן .ועוד
בסרטון ,אין לך בושה .במקום לבוא ולטפל בילדים האלה  4ימים ,אתה
שותק ,לא מגיב להם ,לא עונה להם .הם זועקים אליך ,אתה משיב לה
בצורה מכוערת ,מדבר על תשובות' ,תיקחו מוניות' .אתה התחרפנת על כל
הראש ,אתה השתגעת .זה ראש עיר מתפקד? מה ,אתה בכנסת? מה ,זה
הצהרות דקלרטיביות? יש פה ילדים שנקעו שעות עם הצוותים בחום,
המטורף של סוף אוגוסט-תחילת ספטמבר.
ומה אתה עשית ,מה עשית? בוא אני אספר לכם מה הוא עשה .היום בבוקר,
אחרי שהיתה כתבה בידיעות ,האיש הזה כותב להורים שכן טיפלו בהם
'הורים יקרים ,מי שטיפלו בו ,מוכן לכתוב שטיפלו בו' ,וההורים לא
מבינים מה האיש הזה עושה .מניפולאטור ,מפעיל אותם ,מצלם את
ההודעות ואז שולח לכל מקום ששואלים אותו על ההסעות .הוא אומר 'מה
אתם רוצים? תראו מה כותבים לי ההורים' .תגיד ,מה אתה חושב? שאתה
באיזה קרקס ותיאטרון בובות? אנחנו לא בתיאטרון בובות שלך פה .אלה
פה הם גם לא תיאטרון בובות שלך .אני אגלה לך סוד ,כרמל ,הם יותר
גרועים מהמועצה של צבי בר שקראת לה תיאטרון בובות ,ויותר גרועים
מהתיאטרון של זינגר .תקשיב טוב ,כרמל ,תקשיב טוב.

עד לפה ,כל השקרים כן .יותר חותמת גומי
מר כרמל שאמה הכהן:
ממך לא הייתה בהיסטוריה של העיר.

מר אביהוא בן משה:

גברתי ,הוא מפריע לי.

מר כרמל שאמה הכהן:

אם תיתן לו משכורת-

מר ליעד אילני:

אביהוא ,אני יוצא רגע לשירותים.

מר אביהוא בן משה:

רגע ,לשירותים .למה אתה הולך?
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אני אסביר לך קצר .כשאתה מתחיל להסביר
מר ליעד אילני:
איך עושים עיר נקייה ,תקראו לי ,אני בא .תסביר לי איך עשית את זה
בקדנציה הקודמת.

אני אקליט לך את זה ,אל תדאג .אני אגיד לך
מר ליעד אילני:
דבר אחד ,עם כל הכבוד לך ,באמת ,במקום שתבוא והבושה תכסה את
פניך ,שלא תעז בכלל לרשום דבר הזה .הצעה לסדר היום ,אינפורמציה על
עדכונים .סיפרת לתושבים שחברת שאשא בכלל לא הגישה מועמדות
להיכנס למכרז הזה? על מה את המספר ,כמה שטויות ,כמה שקרים ,כמה
הנפצות שאין להם שום בסיס .והיום זה היה השיא ,שבי קשת מההורים
לשתף פעולה איתך ,להביא לך חומרים שתוכל להפיץ בקבוצות ,שאתה
עושה הכל .אני אגיד לך מה אתה כן עושה ,תושבים יקרים ,כ רמל שאמה
שחרר אתמול ברבורים בפארק הלאומי ,הידד ,האח ,הידד ,האח ,כל הכבוד
לך .זה מה שאתה עושה כשילדים בחוץ בשרב הכבוד הזה אין להם מלווים,
אין להם הסעות .משחר ברבורים .על מי אתה עובד בעיניים? איך הבושה
לא כיסתה אותך מלמטה עד למעלה.

גב' מירה שנן:
לאשפה.

אתה לא רוצה לחזור לאשפה? אביהוא ,תחזור

עוד נושא אחד ,אני מבקש אדוני ראש
מר אביהוא בן משה:
העירייה ,תקשיב טוב .אתה הלכת והפצת לפני שבו ע ,ואני מברך אותך על
זה ,על העלאה של שוברים לעובדים .באמת ,תקופה קשה של קורונה,
תקופה קשה .אבל אתה יודע מה? אני מגלה בך כל מיני דברים ,שדברים
שהם טובים לך – אתה מפרסם בפייסבוק הציבורי שלך .דברים שלא טובים
לך ,שיכלים לצייר אותך בצורה נבזית ובצורה רעה ציבורית – אתה שולח
או את חברי המועצה הקטנים ,או את הסגנים שלידך ,או שאתה שולח את
הפקידים .חברים ,היום עובדי מפעלי בית עמנואל ,מנהלי המועדוניות של
הגמלאים ,הסייעות המובילות של הצהרונים שהן הפנים היפות כלפי
האוכלוסיות חסרות הישע ,הילדים והזקנים .הוא ,האיש הזה ,כרמל
שאמה הכהן ,ראש העירייה הקשוב ,הרחמן בן רחמן .מה עשה? הוריד להם
 ₪ 1,000מהמשכורת מהביגוד .תתבייש ,בתקופת קורונה ,תתבייש לך ,איך
אתה בכלל העזת להוריד להם  ? ₪ 1,000תוריד מהמיליוני  ₪של היח"צ
והפרסום שלך .בושה עליך ,איך אתה בכלל העזת היום ,ואלה שיש להם
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משכור ת מינימום ,מינימום ,לקחת להם את ה ,₪ 1,000-את כבשת הרש
גזלת .ערב ראש השנה ,ערב החגים אתה בא ולוקח להם מהלחם ,מהדברים
הבסיסיים שלהם?איך לא התביישת לעשות את זה היום? איך לא התביישת
לבוא לפה היום עם כזאת גזירה שהציבור לא יכול לעמוד בה .אתה מדבר
על מהפך .איך אמרו בזהו? מהפך פח .אתה הבאת לפה פח אשפה בדבר
הזה ,אתה רק צריך להתבייש לך ,להתבייש כל כך ,שבכלל העזת לגעת
בעובדות המסורות האלה ,במובילות הצהרונים .תתבייש לך .אני מתבייש
בך בכלל שאתה נמצא פה היום עם כאלה דברים רעים שעשית ב 8-ימים
האחרונים .עכשיו אני מבקש לד בר על העניין של האשפה ,כי באמת האשפה
והטינופת בעיר הזו באמת מקטינים את כל הנושאים האלה לעומת הנושא
שרציתי לדבר עליו ,בכל זאת אני אדבר עליו .גברתי היו"ר ,חבריי חברי
מועצת העיר ,רמת גן  .רמת גן של כרמל שאמה מטונפת .זה לא סוד,
חברים ,שלעיר רמת גן יש שגריר בשם כרמל שאמה ,שבמקום להתעסק
בתפקידו ,העדיף על חשבון הציבור לעשות מבוקר ועד ערב בעיר ,במקום
להיות שגריר הוא מתעסק בעיר.
ומרוב הדאגה שלו לשלומה של העיר ,היה השגריר שאמה כותב בכל פוסט
או טוקבק כמה העיר רמת גן מלוכלכת ומטונפת .זה גם לא סוד שהשגריר
שאמה ,אתה יודע  ,צריך למצוא ,אולי השגריר שאמה הראשון בפריז,
שהשגריר שאמה האשים מפריז את העירייה וקברניטיה בזוהמה ובלכלוך,
כשהוא מצביע על חוסר פיקוח ואכיפה .וזה גם לא סוג שהשגריר שאמה
האשים אותי כמי שהחזיק בתיק במשך כ 3-שנים ואף כינה אותי בתואר
כבאי .למה כבאי? כי הטיפול ה אישי שהענקתי לשיטתו ,היה בו כדי
להנציח את המצב הקיים .וזה גם לא סוד שלימים המועמד לרשות העיר
כרמל שאמה הבטיח מתחת לכל עץ רענן ובכל חוג בית ,כי רמת גן בראשותו
הולכת להיות בין  5הערים הנקיות ביותר בארץ .אבל מה קרה לשגריר
שאמה כשהוא נהפך להיות ראש עיר? או יותר נכון מה קר ה לשגריר שאמה
שהוא לא רק נהפך להיות ראש עיר ,אלא גם מחזיק תיק שפ"ע .אז בואו
אני אגיד לכם מה קרה לו ,ראש העירייה כרמל שאמה השמיע קולות
בתחילת כהונתו כמה הוא דואג לניקיון העיר ,ואף טרח להוציא פלאייר
פרי יצירת חברת סוסנקו ,הזכורה לכולנו כחברת הפרסום שלו מהבחירות.
לצד סרטון שאותה חברת סוסנקו הפיקה לו ,והכל כמובן במקרה ,שהעיר
רמת גן עברה מהפך בניקיון .בכל תיבות הדואר של הבתים ברמת גן בדיווח
ישיר ,צצו להם פלאיירים עם האמרה 'רמת גן נקייה'.

גב' מירה שנן:
מצטערת.

בחרת לדבר על דברים אחרים וזמנך תם .אני
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מר אביהוא בן משה:

 10 ...דקות ,סליחה.

אתה ממילא מדבר עם מיקרופון ,מה זה
גב' מירה שנן:
משנה? אתה רוצה שנעלה את זה להצבעה?

מר אביהוא בן משה:
השורה האחרונה של ההצעה.

אני אגיד מה ההצעה שלי .אני קורא את

גב' מירה שנן:
אפילו.

לא ,אין שורה אחרונה ואין שורה שנייה

מר אביהוא בן משה:
בוודאי.

בוודאי שאני קורא את ההצעה שלי לסדר,

גב' מירה שנן:
דברים אחרים.

אני מצטערת ,בחרת לדבר בכל הזמן הזה על

מר חגי אשר:

 ...מה הוא מציע לסדר.

גב' מירה שנן:

לא ,אני מצטערת.

מר אביהוא בן משה:

מירה ,את לא יכולה לעצור אותי באמצע...

מר כרמל שאמה הכהן:
הישיבה.

אל תפריעו לישיבה ,אל תפריעו לסדר של

גב' מירה שנן:

אתם הבאתם את זה על עצמכם.

מר אביהוא בן משה:

מי שחושב שניקיון העיר...
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מר כרמל שאמה הכהן:
ההצעה מסדר היום?

טוב ,נצביע .מי בעד? מי בעד להסיר את

 . ..הוא תפקיד במשרה מלאה ,כרמל ,המקיים
מר אביהוא בן משה:
פעילות יומיומית לצד תקציבים רבים כד לשמור על צביון העיר .אבל
חברים יקרים ,זה יותר מידיי בשביל כרמל ,עבודה מאומצת יומיומית...

מר עזרא נחום:

.12

מר כרמל שאמה הכהן:

מי נגד?

מר עזרא נחום:

מי בעד להעלות את זה?

מי נגד ההורדה מסדר היום? אין נגד .מי
מר כר מל שאמה הכהן:
נמנע? ההצעה ירדה מסדר היום .לעבור לסעיף הבא בבקשה.

החלטה:
הוחלט ברוב קולות - 12 ,בעד ,להסיר את ההצעה מסדר היום.

ד.

הצעה לסדר של מר יונה טילמן חבר מועצת העיר בנושא:
"מועצת העיר מתבקשת לדון בהנצחת מגרש הספורט בבית ספר
ערמונים ע"ש הראל איתן ז"ל"

גב' מירה שנן:
בבקשה.

מר אביהוא בן משה:

אני עוברת להצעה לסדר של מר יונה טילמן,

אז איך הופכים את רמת גן( ?...לא שומעים)
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גב' מירה שנן:

תיתן ליונה טילמן.

מר כרמל שאמה הכהן:

יונה ,יש לך  10דקות מעכשיו ,בבקשה.

(מדברים ביחד)

גב' מירה שנן:

יונה ,בבקשה .עזרא ,נתת לו מיקרופון?

מר חגי אשר:

מירה ,הוא לא מנהל את הישיבה.

(מדברים ביחד)

ליונה טילמן .זה מגוחך מה שאתם עושים .אני
גב' מירה שנן:
לא שומעת ,אני מצטערת .אתה צועק והוא צועק איתך ,לא שומעת ,יש לי
בעיות.

מר חגי אשר:
לא מנהל את הישיבה.

מירה ,צריך הצבעה על ההצעה לסדר .כרמל

גב' מירה שנן:

טוב ,בבקשה ,יונה.

מר חגי אשר:

לא הייתה הצבעה ,מירה.

עו"ד רועי ברזילי:
פאנץ' ליין ,מה הבעיה?

חגי ,התרגלנו להצעות שלכם שבסוף היה

מר חגי אשר:

אני אותך ...במקום אחר.

איזה מקום אחר? תפסיק כבר עם הערפל שלך,
ע ו"ד רועי ברזילי:
בוא דבר .די ,די ,די .תפסיק לספר סיפורים כל היום.
(מדברים ביחד)

45

עיריית רמת-גן
פרוטוקול מועצה מן המניין מס'  ,30מיום 8.9.2020

חברים ,אני מבקש לדבר .הנושא שאני רוצה
מר יונה ע .טילמן:
לדבר הוא חשוב מאוד ,ואני מבקש הקשבה ,נושא רגיש מאוד .אני מבקש
להזכיר לחברים הי קרים שאני עומד לדבר על אסון גדול שקרה ברמת גן.
ילד על סף הגיוס שלו לצבא ,ילד שלמד בית ספר ערמונים ובתיכון בליך,
ילד רמת גן ,שעל סף גיוסו לצה"ל עבד להרוויח כמה לירות בקניון ברמת
גן ,נסע עם אופניו ונדרס למוות .הובטח למשפחה בסמכות מהנהלת העיר
הקודמת ,שמאחר וה ם גרים בגני ערמונים ,והוא למד בבית ספר ערמונים,
הוא היה חובב ספורט ,מגרש הספורט שישימו לו גג להצללה ,הוא יונצח על
גבי הגג הזה .האישור היה בסמכות.
אני לא סמכתי על הדברים של פוליטיקאים ,התקשרתי ל 2-פקידים
בכירים בעירייה .שאלתי אותם – אחד אישר לי להשתמש בשמו והשני לא.
התקשרתי שלשום לבודאגה ,שאלתי אותו 'בודאגה ,אתה מודע לעניין הזה?
הוא אמר לי 'כן' .הייתה ישיבת הנהלת העירייה ,הוחלט שהילד הזה יונצח
במגרש הספורט כי הספורט היה כל חייו .הובטח למשפחה ,ומשום מה,
בגלל שזה היה סמוך לבחירות ,העניין התמסמס .סליחה ,רבותיי ,אלי
מוסרי ,אתה מפריע לי עם החברים האלה .אנא מכם ,זה מישהו שקרוב
אליך ,אז אנא .פניתי לגורם נוסף בעירייה שלא אישר לי להשתמש בשמו,
לחשוף אותו .אמר לי 'אכן כן היה' .הנהלת העירייה אישרה .לדעתי הוא
אומר התקיים טקס בבית ספר על מגרש הספורט ונאמר 'אם וכאשר הגג
הז ה יוקם ,יהיה רשום שם מגרש ספורט של בית ספר ערמונים על שם
הראל איתן זכרונו לברכה' .אני חושב ראש העיר ,כמו שאת הבאת להנהלת
העיר ומועצת העיר בקשה ל תת תואר דוקטור קרוב לניצול השואה ירוחם,
והזכרת שהנהלת העירייה הבטיחה לו ולא קיימה .אל תפריעו לי ,תעשו לי
טובה .ת נו לי לדבר .אתם קוטעים לי את חוט המחשבה .הנושא הזה עכשיו
הוא יותר מידיי חשוב מאשר כל הדברים .ואתה רואה כבר הפרעת לי.
ואמרת שהנהלת העירייה הבטיחה ולא קיימה ,ואתה עכשיו מיישם .נאה
דורש ,נאה מקיים.
מה שדרשת מאחרים שלדעתך לא עשו ,אתה צריך לקיים את זה .ואם
הבט יחו ואמר לי בודאגה בשמו והוא מוכן להזדהות ,אם הבטיחו למשפחה
את הדבר הזה ,הנהלת העירייה הנוכחית צריכה לקיים .יכול להיות שצריך
להגיד הנצחה כן או לא .אפשר לקיים דיון לגבי העתיד ,אבל לגבי המקרה
הזה ,חייבים לאשר את הדבר הזה .אני יודע שאנשים מתוך הקואליציה,
אנשי ם שלך מרגישים לא נוח ,חלק מהם יצאו עכשיו מהדיון כדי לא לזוע
באי נוחיות בכיסאות .לאן אני קורא לכולם ,אני מבקש מכם לאשר את
הבקשה הזאת.
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גב' מירה שנן:

תודה ,יונה.

הנושאים של הנצחה יש דרך מסודרת ,למעט
מר כרמל שאמה הכהן:
במקרים חריגים .הנושא הזה הוא גם מוכר ,היה בוועדת שמות ,היו כמה
דיונים בעניין הזה ,כולל אצלי בלשכה .יש חבר קואליציה בכיר שטיפל
בזה ,יש גורמים שמתנגדים בתוך בית הספר התנגדות נחרצת לתהליך .אני
לא רוצה להיכנס ,אלה דברים רגישים שאי אפשר לפרוט אותם את כולם
כאן ,ואנחנו מכבדים מאוד את זכר הילד ומכבדי ם מאוד את כאב המשפחה
ובמיוחד כאב האם .אבל צריך להבין שאין לאף אחד איזו אג'נדה נגד .אין
פה שום עניין פוליטי .זה לא דבר להביא אותו להצעה לסדר .אני יודע שיש
לך אלף כוונות טובות ורק כוונות טובות .אבל אני בטוח שזה במקרה הזה-

מר יונה ע .טילמן:

אבל הייתה פה הבטחה...

שנייה ,בוא .אתה יודע ,אתמול היה בבית
מר כרמל שאמה הכהן:
משפט גם דיון על הבטחה של עיריית רמת גן .יום אחד הופיע לי בן אדם
ורוצה כסף ,רוצה כמה עשרות אלפי ' . ₪מי אתה ,מה עשית?' ',אני יועץ
אסטרטגיה ,פרסום .זינגר הבטיח לי ,עבדתי בשבילו' .אתמול זה היה בבית
משפט ,זינגר העיד ונחקר .ואנחנו מסרבים לשלם את זה .כי יש ,אתה יודע,
לא כל התחייבות...

מר יונה ע .טילמן:

 ...הנהלת העירייה( ...בלי מיקרופון)

מר כרמל שאמה הכהן:

לא משנה.

מר חגי אשר:
שנהרג?

לכיכר סביח אתה קורא על שם של ילד

אז אני א ומר לך ,אמרתי לך את הכלל ,שהכלל
מר כרמל שאמה הכהן:
הוא שאין חובה .זה לא דהוריי תא ואפילו לא דרבנן ההחלטות של ההנהלה
הקודמת .אם אתה חושב שההחלטות הן לא נכונות .זה לא מחייב ,זה
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העיקרון .לא אמרתי שההחלטה במקרה הזה היא לא נכונה ,תפריד בין
הדברים .אחרי זה טיפלנו בזה בשיא הרגישות .זה נושא שעלה כמה פעמים
בשולחן ההנהלה ,בין אם מצומצמת ,בין אם אצלי .אני חושב שאפילו גם
נציג המשפחה היה אצלי בדיון ובבקשה בנושא ,ופעל לאחרונה מישהו עם
הרבה ניסיון והרבה רגישות ,בניסיון לגשר בין הצדדים השונים .יש פה 2
צדדים שלא נמצאים פה באולם .יש את האמא מצד אחד שרוצה ,ויש את
בית הספר שמאוד לא אוהב את הרעיון ,שרואה את ההנצחה הקיימת
כהנצחה מספיקה .ויש גם השלכות רוחב.
יש הנצחה קיימת ,תלך לשם .יש הנצחה שמנציחה אותו .יש שם שלט
שמנציח אותו .אז אני אומר לך שכולם פה בעד ,כולם אוהבים את הילה,
אני לא רוצה להיכנס לפרט ים ,מי לא אוהב אותה? כולם אוהבים אותה ,מי
לא כאב? אני מחו"ל כתבתי לה דברי תנחומים ונקרע לנו הלב ,גם מחו"ל
מאלפי קילומטרים .אבל בואו ,זה לא מתאים לפה ,ובטח לא בדרך הזו ,כי
זה כבר היה בתוך התנור ,טיפלו בזה ,זה מאוד רגיש .אני לא רוצה להכניס,
לא רוצה להגיד מי מתנגד ,למה מתנגד ,איך מתנגד .תאמין לי שעסקנו בזה
ברוח חיובית ,זה יושב לכולנו על הלב .זהו.

גב' מירה שנן:

אפשר להסיר את זה ,טילמן?

מר חגי אשר:

הצבעה ,הצבעה.

מר כרמל שאמה הכהן:
הופכים את זה לפוליטי.

ברגע שאתם עושים על זה הצבעה ,אתם

קראת לכי כר סביח ,אתה לא מתבייש? לכיכר
מר חגי אשר:
אתה קורא סביח ואתה לא רוצה להנציח ילד?

יונה ,זה לא להצבעה .שמע לי ,קבל את עצתי.
מר כרמל שאמה הכהן:
אתה יודע שאני מעולם לא הטעיתי אותך .אתה בעיניי שונה מהם .אתה
בעיניי לא שייך לחבורת הליצנים.

מר אביהוא בן משה:

תתבייש ,תתבייש לך.
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מר כרמל שאמה הכהן:

יונה ,מה החלטתך? אני המלצתי.

מר יונה ע .טילמן:

מוריד.

מר כרמל שאמה הכהן:

מוריד מסדר היום .מעריך מאוד.

גב' מירה שנן:

מוריד .תודה ,יונה.

יונה ,תבוא אליי ,אני ב 4-עיניים אסביר לך
מר כרמל שאמה הכהן:
את הכל .חגי ,אל תאיים עליו.

מר יונה ע .טילמן:

( ...לא שומעים)

מר כרמל שאמה הכהן:

בדיוק .חגי ,אל תאיים ,תחזור לכסא שלך.

מר חגי אשר:

בניגוד אליך ,אני לא מאיים על אף אדם...

מר כרמל שאמה הכהן:

תחזור לשולחן.

גב' מירה שנן:

חגי ,נו באמת .חגי ,די.

החלטה:
מר יונה טילמן הסיר את ההצעה מסדר היום.

.1

עדכונים:

א.

רפורמת ההיסעים – עדכון ראש העיר ומנכ"לית העירייה.

גב' מירה שנן:

אנחנו

חוזרים

49

לסעיף

מספר

א',

רפורמת

עיריית רמת-גן
פרוטוקול מועצה מן המניין מס'  ,30מיום 8.9.2020

ההיסעים .עדכון ראש העיר והמנכ"לית ,בבקשה.

טוב ,אני אתחיל והמנכ"לית תשלים ,ואני
מר כרמל שאמה הכהן:
קצת אעשה סדר ואמת בדברי ם ,אחרי בליל השקרים ואי הדיוקים בלשון
עדינה שנשפכו כאן מצד האופוזיציה .אני מביט אל תושבי ותושבות העיר
ולמועצת העיר ,ומספר על הירושה שירשנו מהמנהלים הדגולים ,שלקחו
עיר עשירה והביאו אותה לפשיטת רגל .במסגרת הדיונים-

מר אביהוא בן משה:

אתה עוד מעט מתחיל ?...א תה משקר...

במסגרת הדיונים עם גזבר העירייה ומנכ"ל
מר כרמל שאמה הכהן:
העירייה שמונו על ידי קודמי ,שאמרו לי 'אדוני ראש העיר ,אם לא תקבל
החלטות קשות – העיר הזו על פי תהום'.
*** אביהוא ברקע עם מגה פון ***

ואז עברנו סעיף-סעיף בספר התקציב ,וסעיף
מר כרמל שאמה הכהן:
ההסעות מעל  20מיליוני  .₪הציעו לי  2הצעות בעניין הזה 2 ,הצעות.
הצעה ראשונה .אמרו לי 'אדוני ראש העיר ,חלק גדול מההסעות האלה ,זה
בכלל לא הסעות חובה על פי חוק .זה הסעות שניתנו פה למגזר הדתי
מהסכמות קואליציוניות ולחצים קואליציוניים .אמרתי  -אני לא נוגע בזה,
לא אפגע בילדים של המגזר הדתי בצעד הראשון שלי בעיר בשנה הראשונה.
יש לזה זמן ,גם אם זה נכון .והורדנו את זה מסדר היום .הדבר שני אמרו
לי אדוני ראש העיר ,יש פה חברה שיש לה סוג של מונופול בעיר .מי
החברה? שאשא .שאשא כבר  30שנים בעיר ,אין לנו בקרה על הקווים ,כל
הנתונים אצלו ,כל החשבונות אצלו .בהערכות גסות אנחנו יכולים לחסוך
מיליוני  ₪ולקבל גם שירות יותר טוב .אמרתי – את זה אני רוצה .עכשיו
כדי שתבינו ,חברות וחברים ,שאשא חבר קרוב שלי ,שאשא תרם לי
לקמפיינים פוליטיים למיטב זכרוני .לפחות עזר פוליטית ,זה בוודאות,
תמ שך .שנייה .היה לי את כל הסיבות בעולם להגיד – רגע ,מה שהיה פה 30
שנים ,שיימשך.
למה אני צריך לריב בכלל עם שאשא? למה אני צריך? יש לי איזה פטור
ממכרז בסיפור הזה? נמשיך כמו שהמשיכו כל השנים .אבל כשמדובר על 5
עד  7מיליוני  ₪בשנה כספי ציבור לחסוך ,שמדובר שנקבל רכבים
שמתקינים עליהם את ה GPS-שאנחנו יודעים בכל שנייה נתונה איפה
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נמצא הרכב ,שאנחנו מחברים באפליקציה להורים ,שאנחנו מקבלים
שליטה בחזרה אלינו .אנחנו נותנים הוראה לצאת למכרז ,זה לעבור את ים
סוף .שוק ההובלה וההסעות עם מאפיינים קרטליסטים ברורים .הארץ
מחולקת ,תחר ות נראית כמתואמת ובתוך זה פעלו אנשי העירייה להוציא
את המיטב לטובת האינטרס הציבורי .נבחרו  12חברות .יש בכל שנה,
ועכשיו לא נתחרה מה יותר ומה פחות ,אני אגיד אחרי זה את המסקנה
שלי .בכל שנה בכל עיר בתחילת שנה ,יש בעיות עם ההסעות ,יש מה שנקרא
חבלי לידה .אני אומר לכם שהשנה היה יותר .ואל תתחילו להתווכח .הנה,
אני אומר לכם מראש ,השנה יותר .אבל מה היה השנה שלא היו בשנים
שעברו ,ומה עוד הצטלב לזה? השנה יש משהו קטן-קטן ,הכי קטן בעולם,
שקוראים לו קורונה .ששיבש את כל מערכת ה חינוך ,שמערכות השעות
נקבעו חלקן בלילה שלפני פתיחת שנת הלימודים ,שעברנו מכיתות
לקפסולות ,שחלק מהימים הילדים כן נוסעים לבית ספר וחלק לא לבית
ספר .וכל זה משליך על הקווים עצמם .פתחים לימודים ,לא פותחים
לימודים ,איזה כיתות לומדות ,איזה ילד לומר ,מאיפה הוא עולה ,איפה
הוא יורד .למי שלא עוסק בזה ,זה נראה פשוט .ל מה אין הסעה? מה כל כך
פשוט להניע את הרכב ,לקחת את הילד ולהחזיר אותו .זה דבר שהצטרפה
הקורונה .הדבר השלישי שהצטרף ,שאחרי  30שנים אתה יוצא לדרך
עצמאית .שמעתי את החכמולוגיה שאמרו שהיו פה חברות אחרות .בסוף
תמיד זה היה שאשא .גם שנה כשעברה כשיצאנו למכרז ביניים כי לא היה
לנו מספיק זמן ,והשתמשנו לדעתי בחשכ"ל או במשרד החינוך ,זכו לנו 4
חברות ,פתאום כולם משכו את ההצעות ,ביום של ההפעלה ,בשבוע הראשון
של ההפעלה .מי הופיע? שאשא .הכל בסדר ,הכל לגיטימי .כולנו חיים
בעולם הזה ומבינים את הכל .ושאשא העביר לי מסר מאוד ברור – הלכת
למכרז ,אתם עוד תחזרו אלינו על  , 4כי יהיו לכם בעיות ותבקשו שנוא
לעזור .יש כאלה שנשבעים שיש יד לא נעלמה שמפריעה לנו היום .אבל לא
משנה ,יש ,אין – נתגבר.
יש כאלה שנשבעים שיש יד לא נעלמה שמפריעה לנו היום .אבל לא משנה.
יש ,אין ,נתגבר .אנחנו עירייה ,אנחנו הריב ון ,אנחנו במדינת חוק ,אנחנו
ננצח .אני יודע שבטווח של עוד ימים ,לחלק אולי קטן ,קצת יותר ימים,
תהיה הסעה ברמה הכי טובה ,ובסוף יישארו לגילה טאושטיין לאורית
איתיאל עוד מיליוני  ₪לעזור באמת .לא שזה הולך ומחלק לבעלי הון.
ועכשיו אני מדבר על החלק הכי חשוב .זה רק ה רקע ,עוד מעט ניתן לכם
פרטים ,ותענה לכל שאלה המנכ" לית ,לשאלות ענייניות .ואני אומר לכם,
שהתחיל ה , 1.9-ואתם יודעים שיש לנו מיליון משימות .זיהיתי מיד שיש
פה בעיה .אתם יודעים שלטוב ולרע ,הכל היום בווטסאפ ,במיוחד אצלי.
אני לא קורא מיילים ,לא כותב מיילים .נדיר ,אולי שלחתי  3מיילים בכל
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הקדנציה .אני כל היום בווטסאפ .כלומר ,גם השיחות שלי עם אורית ,עם
המנכ"לית ,עם העוזרים ,עם הגזברית ,עם ליעד – הכל מתועד ,מי כתב
ובאיזו שעה .אז אני אספר לכם פחות על ההתכתבויות בינינו אבל הם כל
אחד יודע בלב כשהוא שמע אתכם ,כמה שטויות דיברתם ,שאמרתם – ראש
העיר מנותק ולא התייחס להורים .אני אספר לכם שרק אתמול ,אני אתן
לכם דוגמא אחת ,עכשיו אני צריך את המשקפים ,תסלחו לי .כותב לי הורה
שאני לא מכיר אותו כותב לי בשעה  , 19:12אני נותן את המקרה דווקא
שאולי הכי יקרע את הלב .אני טיפלתי במאות פניות ,חל קן חוזרות על
עצמן ,אבל במאות ,באמת של אנשים שהביעו כאב גדול ותסכול גדול ואי
ודאות .וזה אני מבין אותם לגמרי .אבל הפנייה אתמול זה ילד גם עיוור
וגם על הספקטרום .והוא בכלל צריך להגיע ,לא קרית אונו בתוך רמת גן
ומורשת משה ,הוא צריך להגיע עד ירושלים ולחזור .פונה האבא ואומר לי
'אני צריך את עזרתך ,אדוני ראש העיר .אין לנו וככה' ,וכל הסיפור .באמת
קורע לב .אני לא אקרא ,כדי לא לעשות את האווירה פה רעה .אבל אני
אומר ,פנייה קורעת לב .אבל ראש עיר של כמעט  200,000תושבים ,ואני
מעיד כאן ,והכל ניתן להוכחה ,ואני בטוח שכל אחד מכם מכיר ,יכיר,
הורים שיגידו מה שראש העיר אמר – דברי אמת הם .אין היום תושב בעיר
שלא יודע שטיפלתי לפחות באחד מהשכנים שלו או הקרובים שלו .כי
כשאתה עונה ל 200-300-איש ,זה נוגע בכל העיר .ואני עונה לו ,הוא כותב
לי ב 19:12-דקות ,אני עונה לו ב 22:30-בלילה ,שעת עבודה רגילה של ראש
עיר .אני אומר לו 'ערב טוב ,אני שואל אם הסתדר' .הוא אומר לי 'לא,
אקח מחר חופש מהעבודה ואסיע אותו מחוסר ברירה' .אני שואל אותו
'החזר למונית יעזור לך?' ,הוא אומר לי 'תודה ,אבל זה לא העניין הכספי.
ילדים מהסוג הזה צריכים את האנשים מסביבם שאכפת להם את
היציבות' ,והוא צודק לגמרי .רק יש מקרים שההחזר למונית עזר .לקחת
את ההצעה של החזר למונית ולעשות את המניפולציה שכאילו מי שלא היה
לו פתרון אמרנו לו 'סעו במונית' ,זה אתם מבינים כמה זה שחצי אמת
גרועה משקר .אמרנו ופנינו ,בגלל המצב שנוצר ,מי שזה עוזר לו ,כי
לפע מים אנשים אין להם את הפרוטה בכיס .אני גם פגשתי איזה שאמרה
לי ,אמיתי 'עוזר לי המונית ,תודה ראש העיר ,אבל מאיפה אני מקבלת את
הכסף?' ,אמרתי לה 'תאספי את הקבלות ,תביאי לי ,אני אדאג שהחינוך
יחזיר לך' .אמרה לי 'אבל אין לי את ה ₪ 30-לשלם עכשיו למונית' ,שכך
יהיה ל י טוב .תשאלו ,אני הפכתי את העולם כדי למצוא לה פתרון .אמרתי
לה 'אין  ? ₪ 30אמרתי לה ,אז ממה אתם אוכלים?' ,וכבר אני עוזר לה בכל
מה שצריך מעבר לזה .אבל אותו אבא ,תבינו ,אני כותב לו שאני מבין
לגמרי ומסביר לו שהמערכת כרגע לא בתפקוד מלא ,וזה עלול להימשך עוד
כמה י מים .והוא אומר שהוא מ קווה שלא ,וזה הקסם של אדם ,וזה אני

52

עיריית רמת-גן
פרוטוקול מועצה מן המניין מס'  ,30מיום 8.9.2020

רוצה להציג מול כל הרוע פה .דווקא אדם שנפגע ,תבינו שזה תלוי איך
מסתכלים על דבר .הוא אומר 'אני אעשה מהלימון לימונדה' ,כותב לי
האבא' ,יהיה לי זמן איכות איתו ,עם הילד שלי .אני אקח ,אסע איתו ואני
אחזור אי תו' .הוא לא חייב בזה ,אבל אותו רגע אתה אומר  -אני אהפוך
את העולם לעזור לו .בשעה  23:00בלילה ,אני כמובן כבר מעביר מטפל,
הוא כותב לי 'העניין הוסדר'.
אנחנו ממשיכים להתכתב ואני אומר לו 'אני רוצה לארח את הילד שלך
ולפצות' ,באמת ,ואני אפצה הורה-הורה .כי אם עיריי ה גורמת עוגמת נפש,
היא צריכה לפצות את ההורים .ואני אדאג לפיצוי הזה ,לפיצוי שאף אחד
לא היה דואג לזה ,כל השנה יהיו את התקלות האלה .אנחנו ניתן לכולם
לצאת עם חיוך ,כולם .תראו ,תמיד בסוף יש אחד שגם לא קיבל מענה.
כולנו גם בני אדם ,שיש שטף בתוך המבול הזה ,גם אצלי יכולה לברוח
הודעה ,וגם במוקד וגם בין הכיסאות .אבל אני כל בוקר בשבוע האחרון,
בניגוד למה שנאמר כאן ,זה פשוט לשון הרע .אני קם ב 05:00-בבוקר ,ומי
שלא מאמין יכול לבוא לראות את זה פה .עונה לאנשים ,חלקם לא מבינים,
חושבים שזו טעות ,שואל אותם ,כי לפעמים מסתדר בליל ה .אם הסתדר,
אם לא הסתדר .אורית ,כמה הודעות העברתי לך? הגזברית יום אחד אמרה
לי 'אני רוצה לעזור ,ראש העיר ,אני מבינה שיש בעיה ,תן לי ,תעביר אליי'.
אחרי שהעברתי לה חלק קטן ,הנה ,היא שמה יד על המצח ,חלק קטן ממה
שהגיע אליי ,היא גם אמרה לי 'זה לא נראה לי כזה' .כאילו היא לא הבינה
את גודל האירוע .אחרי שהעברתי לה חלק קטן ממה שהגיע אליי ,אמרה לי
'ראש העיר ,אתה צודק בכל' .למה אתה צודק בכל? – כי אני התחלתי
להפעיל לחץ מאוד כבד ,שזה דבר שצריך לטפל בו בכל מה שקשור בזה.
עכשיו לא נברח משום דבר .אנחנו כרגע מרוכזים בלתפעל את העניין,
בלהסדיר את כל אלה שאתם דואגים להם .אחרי שנגמור והספינה תשוב או
המטוס ימריא או איך שאתם רוצים ,אנחנו נבדוק בדיוק מה שקרה .ואני
אמרתי – לא נחמוק גם ממסקנות אישיות כלפי מי שצריך ,אם מישהו כשל.
אין שום פרח מוגן בעיריית רמת גן .אבל לבוא ולהגיד עכשיו ,כמו האבא
שתיארתי לכם ,אני יכול להראות לכם מאות התכתבויות .בגלל שאני עובד
רוב היום ,נכון שלפעמים אתם רואים אותי גם פה בישיבה עניתי להורים,
אז את רוב הדברים אני עושה מ 21:00-22:00-בלילה עד  00:00ו01:00-
בלילה ,ומ 05:00-בבוקר עד שאני מתחיל את הישיבות .על מה עוד
מניפולציה שנעשתה כאן ,האגף כל הזמן אומר לי והעביר לי גם דו"חות
סטטיסטיים שיש ירידה של  90%בפניות ,בתלונות .יש לי את המספרים.
שימו לב כמה אביהוא באופסייד .אני בתחושה שלי ,והיא יכולה להטעות,
אני רואה מזווית מאוד מסוימת ,בתחושה שלי זה לא ירד ב .90%-אז אני,
כדי למדוד דופק ,חושב בגלל הכתבה ,אני מצפצף על הכתבה הזו .שאלתי
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הורים ,באמת כדי לדעת אם הנתונים שחברת מ.ג.ע.ר שהיא מפעילה את
המוקד הייעודי לעניין הזה ,מוסרת לחינוך ,האם אלה נתוני אמת .אני
שואל בתוך הקבוצה של הורים עם צרכים מיוחדים ,שזה הכי מעניין אותי,
רצית י לאמוד ,כמה מכם כבר בסדר ,לא בשביל להשתמש בזה ,לא בשביל
לעשות בזה .ורציתי לראות.
אם אף אחד לא עונה שבסדר ,אז יכול להיות שמושה מזייף לנו דו"חות,
ולראות איפה עוד נשארה לנו החולשה .אני כתבתי להורים בצורה ברורה,
וכתבתי את זה גם בהודעות לתקשורת  -לא על הטיפול הטקטי ,ההכנה
תהיה תפארתנו של עיריית רמת גן בסיפור הזה .זה לא הביצוע הכי מושלם
שלנו ולא אותו ילמדו .המהלך האסטרטגי של הנהלה והנהלה ששוברת
מסגרת של  30שנים ,שראש עיר בא ושם את כל השיקולים שכולם בני
אדם ,האישיים .הרי אני אפגש עוד עם שאשא .לא מדבר על זה שיעזור לי
פוליטית ,לא יעזור לי פוליטית .להסתכל לו בעיניים .הוא בא אליי כמה
פעמים ואמר לי ' 30שנה עבדתי פה ,רק אתה נהיית ראש עיר זה יוצא
למכרז .אמרתי לו 'כן ,למה?' ,כי אני לא רואה אף אחד מול העיניים מול
האינטרס הציבורי .זה יכול להיות שאשא.

עו"ד אביבית מאור נמרודי:

 ...האינטרס הציבורי.

אני אגיד לך מה האינטרס הציבורי .אני
מר כרמל שאמה הכהן:
הסברתי בתחילת דבריי ,אולי פספסת .אחד – הדבר האחרון אבל הוא
ראשון ,כי הוא נוראה ברור .אם אומרים לי שיש חיסכון של בין  5ל7-
מיליון ,תסכימי איתי שזה אינטרס ציבורי שאי אפשר להתעלם ממנו.
שנייה .אמרתי הדבר האחרון ,אבל אמרתי אותו ראשון .הדבר החשוב
ביותר ,שאני בא ואומרים לי 'תשמע ראש העיר ,שאשא מנהל את זה ,אנחנו
לא יודעים מה קורה ,אנחנו בחושך' .מה זאת אומרת בחודש? – זה מנוהל
אצלו הכל ,הוא מסרב לשתף פעולה.

מר יונה ע .טילמן:

( ...בלי מיקרופון)

לא ,אני אסביר .הרי כל זה ,זה מערך של
מר כרמל שאמה הכהן:
נתונים ,תחשוב ,שיש לך אלפי ילדים שאתה מסיע למסלולים שונים .טילמן
חשוב שהציבור יבין ,אתה לא שולח לכל ילד מונית .חלקם נוסעים
במוניות ,חלק זה מה שנקרא וואנים ,חלק זה אפילו אוטובוסים .אוטובוס
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אוסף מכמה נקודות .יש חישובים של זמן ,יש חישובים של כיוונים .אתה
גם לא יכול לקחת ילדים טיול שעתיים עכשיו בעיר .אתה צריך צרכים
מיוחדים ,מלווים ,איפה עולים ,איפה חוזרים .אתה גם לא יכול לעשות מה
שנקרא שירותי לימוזין ,כי אז תגיע להוצאה של  100מיליון .שתבין,
שא נחנו עיריית רמת גן ,וגם את זה תיארו לי אנשי המקצוע של העירייה
ואנשים שמבינים כמו מירה ואחרים ,נחשבים הכי לארג'ים ,הכי נדיבים,
כי יש דברים שהחוק מחייב אותך ,וגם המשרדים משפים אותך על חלק
מזה .ויש שדבירם שנתנו מה שנקרא באמת פינוק ,כי רצינו להקל .אמרתי
לפנינו.

מר אביהוא בן משה:

( ...בלי מיקרופון)

חברים ,הסברתי את זה בדיוק כמו שזה .כל
מר כרמל שאמה הכהן:
זה אתה חייב לעשות בצורה מסודרת .כשאומרים לך שאשא מחזיק את הכל
כמונופול ,אנחנו לא יודעים על הקווים ,אנחנו לא יודעים אם הוא באמת
עושה אופטימיזציה של הקווים .ה וא מבחינתו מה שאשא מרוויח ,מחזור
יותר גדול באופן טבעי .הוא מסדיר את זה ,אמרו לי הוא בניגוד עניינים.
היום מי עושה לנו את זה? לקחנו חברה חיצונית שזו מומחיותה ,היא
מרוויחה מזה שהיא תייעל אותנו ,כי אחרת נגיד לה 'אנחנו לא צריכים
אותך' .היא לא קשורה לחברות ההסעה  ,אנחנו משלמים על שירותי ניהול,
גם כדי שהעסק יקבל שירות איכותי ,וזה לא יימדד בימים .אם יבוא
אביהוא או חגי או אתה או כל מי שלא יהיה ,ואני בטוח שאני אקדים
אתכם .אבל אם יהיה מצב שעוברים שבועות ארוכים ,חודשים ומתמשך
מצב כמו בימים האלה שאנחנו נמצאים ,מה אני אגי ד לכם? זה באמת כבר
אי אפשר לתפוס איזה ש.ג .או מנהל .זה צריך להגיע מישהו פה נרדם
למעלה ,אפילו בכסא ראש העיר.

מר חגי אשר:

אבל למה לא ל( ?...בלי מיקרופון)

עכשיו צריך להבין .בואו ,מקשיב לנו גם
מר כרמל שאמה הכהן:
הציבור ,אתה חבר ועדת מכרזים ואתה יודע יותר מאחרים תהליך .זה
מכרז מורכב מאוד ,תהליך של חודשים ארוכים .עד לפני כמה ימים ,לא
יודע אם הסתיים ,אבל אחרי תחילת שנת הלימודים ,יש עדיין ועדות
השמה שמחליטות איפה ילד ילמד ,אם הוא זכאי להסעה ,כל הדברים
האלה .מאותו רגע שהוא מוסיף לך ,הוא מתחיל לשנות לך את כל המערך.
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אני אומר ,כל ההסברים שנתתי ,הם לא פוטרים אף אחד מאחריות .אין
ספק שהיו מקרים שיכלו להימנע .אבל יש פה אנשים מקצועיים שעבדו,
מיש היה בחמ"ל של אגף החינוך ,עבדו באמת מסביב לשעון ,לא כהגזמה,
לא כקלישאה .עבדו מסביב לשעון ,עשו כל מה שאתה יכול .הגענו לנקודה
שהצט לבו נסיבות של החלפה אחרי  30שנה ,של קורונה ,של חברה שיצאה
שלא עשתה לפי מה שדווח לי איתנו העברת מקל מסודרת ,וסירבה להעביר
את הנתונים .אני אומר ,לא הכל מושלם ,אני כעסתי על החינוך .אמרתי
'למה לא אמרתם לי ש -שאשא לא מעביר את הנתונים ,אולי היינו מגישים
נגדו עתיר ה ,אולי היינו פועלים ,הייתי שם התראה בתביעה .הייתם
צריכים להתריע ש -שאשא לא מעביר את הנתונים .אני יודע שהייתי קורא
ל -שאשא לבדיקה והייתי מוציא ממנו את הנתונים ,דוגמא אחת .אבל שום
דבר לא נעשה בכוונה .יש פה אנשים שאתם לא יכולים לחשוד בהם .זה לא
פוליטיקאים ,זה אנשי מקצוע .ובסוף המבחן יהיה בימים שבאים לפנינו.
בדרך כלל ,ואמרו לי ,אני אין לי הרבה ניסיון בזה ,וגם הייתי אצל ראשי
ערים אחרים ,הייתי גם באשקלון ודיברתי גם עם בת ים ודיברתי גם עם
ראשון לציון וגם בירושלים.
יש חבלי לידה ,באמת ,זה לא איזה מושג שאומרים סתם .כ מובן שגם לזה
יש מידה ,וגם זה צריך לראות את הגרף ,אם באמת היה  1,200או 1,300
פניות למוקד ביום הראשון ,וזה ירד ל 140-כבר אתמול ,לא יודע כמה היה
היום ,אתם יודעים כמה היה היום? שלשום כבר ירד ל 140-בדיווח
שקיבלתי .אז אתה רואה לפחות לפי הנתונים .אני מניח שלא מרמים אותי.
זו ירידה דרסטית בכמות התלונות .עדיין כל תלונה אחת ,ואני אומר תלונה
אחת של הורה שנשאר ברחוב או חלילה ילד שמחכה ,ואני אמרתי להם -
פחות מעניין אותי עכשיו מחיאות כפיים .ישר נדלקו לי הנורות האדומות,
ואני אומר שיש בזה סכנה שעומדת מלווה על המדרכה בפתח תקווה ,עם 4
ילדים עם צרכים מיוחדים ומחכה שעה להסעה שלה ,ילד עלול לברוח
לכביש .יש לה רק  2ידיים ,אין לה רק  4ידיים .איפה תתפוס אותם?
ומישהו רב ומישהו נלחץ ,וזה ילדים עם צרכים מיוחדים .זה החשש
היחידי.

עו"ד אביבית מאור נמרודי:

( ...בלי מיקרופון)

אתם נוגעים בעוד נקודות ,יש קושי השנה גם,
מר כרמל שאמה הכהן:
נגזרת של הקורונה ,טילמן ,זה שאנשים היום מעדיפים לשבת בבית .למה?
הממשלה אמרה להם 'יש לכם שכר עד יוני  ,'2021אז ככל שהמשכורת יותר
נמוכה ,לאדם אין מה להפסיד .אז הוא יושב בבית ,ממשלה עם טעות קשה,
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מבזבזת מיליארדי ם ופוגעת בכלכלה במקום להמריץ את הכלכלה .המודל
האירופי הוא הרבה יותר חכם ,שנותנים למעסיק  70% ,60% ,50%מהשכר,
ואומרים לו 'תעסיק את הבן אדם ,פר העסקה' .ואז יש קושי ,ואז יש
חוסרים בסייעות .אבל עשו פה גם עבודה מסביב לשעון כדי לפתוח את
הצהרונים ופתחו אותם גם בצ ורה אפילו יותר טובה משנה שעברה .לא בכל
מצליחים באופן מושלם .אבל עשו פה באמת את המיטב .אי אפשר לזהות
באמת שום טעות ,שתגידו שזו טעות של שחור ולבן .ועדיין התוצאה-

מר אביהוא בן משה:

( ...בלי מיקרופון)

מר כרמל שאמה הכהן:
נכון.

לא ,אני הקשבתי לך .אמרת שהנושא חשוב,

גב' מירה שנן:

זו הודעה ,וזכותו המלאה.

כן ,הודעה .אני לא יודע למה אתה ,כשראש
מר כרמל שאמה הכהן:
עיר נותן הסבר לציבור ומשף את הכל ,הרי אני כאופוזיציה הייתי רוצה
שראש העיר ידבר כמה שיותר.

מר אביהוא בן משה:

יש פה שאלות.

שנייה  ,אני אתן לכם שאלות ,אם יהיו שאלות
מר כרמל שאמה הכהן:
ענייניות .אני אענה לכל שאלה עניינית ,אני מבטיח.

מר אלי מוסרי:

זה בסדר היום.

כן .אני אענה לכל שאלה עניינית .אבל אני
מר כרמל שאמה הכהן:
אומר גם כאופוזיציה .הרי לפעמים אתם עושים דברים שהם נגד ההיגיון.
אופוזיציה הרי נשמת אפה זה ישיבות כאלה .לא לבוא לישיבה בלי לעשות
לפחות איזה סיפור סביב זה ,זה נגד האינטרס של האופוזיציה .לתת לראש
העיר לדבר על נושא שאתם חושבים שהוא נמצא מה שנקרא בנקודת
נחיתות והוא פעל לא נכון ,תנו לו לדבר כמה שיותר.
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(מדברים ביחד)

אתה יו דע ,התאפקת עד הסוף ,אז בוא תהיה
מר כרמל שאמה הכהן:
מה שנקרא עד הסוף בסדר .אתה היית כמעט מושלם .אני יש לי עוד דקה
שתיים ואני מסיים .יש לי הרבה חובות .הרי גם נשאר ילד ברחוב ,אני
אשם .נכון ,אני אחר אי ואני אשם .שנייה .אבל יש לי גם זכות ,אני יכול
לדבר כמה שאני רוצה במועצה .אתה יו דע ,זה הבלאנס .אתה יכול להגיד
מה שאתה רוצה ,אתה יכול לכתוב שיקים ,עם כיסוי ,בלי כיסוי .אם אני
אומר לגוף שאני צריך לספק גם את התקציב ,אבל זה היתרון ,גם אני
הייתי באופוזיציה .יש יתרונות להיות באופוזיציה ,יש חסרונות להיות
באופוזיציה ,יש יתרונות להיות ראש עיר ויש לזה מחיר להיות ראש עיר.
אבל זה העניין .בסיפור הזה של ההסעות ,זה סיפור שאנחנו באמת צריכים
להתאחד סביבו .היו תושבים שהתקשרו ושלחו הודעות ,אמרו 'ראש העיר,
אנחנו רוצים להתנדב' ,תושבים לא רוצים להרוויח .רוצים להתנדב כי
שמעו על המצוקה .יפה מאוד .יש עובדים מא גפים אחרים ,בכירים מאוד,
אמרו 'אנחנו רוצים להתגייס למטה ,ללכת לנסות לעזור'.
אם כל אחד יבוא עם איזו משימה ,יגיד לי 'יש משפחה שיש מקרה כזה',
אנחנו יצירתיים ,יודעים לפתור הכל .ואורית אמיתי ,שהיא נציגה שאי
אפשר לחשוד בה ,היא לא פוליטיקאית והיא בשר מבשרם של הורים
למשפחות של ילדים עם צרכים מיוחדים .היא רואה והיא יודעת שמה
שהיא מעבירה ,עושים כל מאמץ לטפל .היא רואה את המאמץ של כל אחד
מאיתנו ואת הזמינות של כל אחד מאיתנו ,ואת שיא הרגישות .ובצדק ,יש
הורים שמדברים אלינו גם לא יפה .אני הקראתי דוגמא של אב שדיבר יפה,
ואנ חנו מקבלים את זה באהבה .אין ברירה אחרת למעט אם אחת שהשוותה
את הימים האלה ואת מה שקורה כאן למשטר של היטלר ,שזה היה הדבר
היחידי שהערנו ,גם ההורים האחרים בקבוצה של הצרכים המיוחדים אמרו
לה ...אבל זה גם מדם ליבה .ומיד מחלנו ועברנו לסדר היום .למעט זה ,גם
כשתקפו אותנו ,גם כשכתבו דברים לא נכונים ,גם כשאיבדו את הסבלנות-

מר חגי אשר:

דברים שאתה...

מר כרמל שאמה הכהן:

בוא ,בוא ,תן לי.

מר חגי אשר:

כי יש לי את ההודעה...
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בוא ,אל תהיה פרשן לענייני הודעות .אני
מר כרמל שאמה הכהן:
אמרתי את מה שאני אומר ,אתה תגיד את מה שאתה רוצה .זה הדברים שי
שלי לומר .אני ממליץ לכם לסיכומם של דברים ,כל מי מכם מעבר
לפוליטיקה ,שיש לו פנייה של משפחה ,של ילד ,של ילדה ,שהוא חושב
שהוא התפספס איפה שהוא במערך של הטיפול הזה-

מר חגי אשר:

לפנות אליך?

שנייה ,למי שאתה רוצה ,אתה לא חייב לפנות
מר כרמל שאמה הכהן:
אליי .שלא תגיד שאני אקח לך מצביע.

מר ליעד אילני:

אביבית יכלה לפנות אליי.

יש לך את אורית איתיאל ,תפנה אליה .יש לך
מר כרמל שאמה הכהן:
את אורית אמיתי ,תפנה אליה .תפנה למי שאתה רוצה ,באמת .יש לך את
עוזי מההסעות ,אתה בטוח מכיר אנשים בחינוך .אין פה פוליטיקה ,תפנה
למי שאתה רוצה ,אם הרצון הוא לעזור .הרבה פעמים אני תוקף את
הביקורת ,כשאני רואה בה ביקורת לא עניינית .הביקורת נניח שאביהוא
עשה כתבה עם ההסעות ,למרות שזה באמת נזק לתדמית של העיר ,באמת.
אבל זה לגיטימי .רגע ,זה תפקידה של האופוזיציה ,להקים רעש ,לפעול
בלחץ .הרי הוא לא יודע באמת כמה אנחנו מתאבדים על זה .הוא הרים את
הזעקה בשופר של התקשורת ,ועל זה אני אומר לו באמת יישר .-זה בסדר
גמור .להבדיל מדברים אחרים ,שלא נערבב עכשיו דבר בדבר .כמו שגם
טילמן לפעמים מעלה דברים.
הפעם השעון הראה את השעה הנכונה ,ואני מקווה שתמשיכו כך .לא,
באמת ,אני מקווה שתמשיכו כך .אבל בסך הכל ,אני אומר לכם ,בהנחה
והדברים מסתרים בימים הקרובים ,מתיישרים ,ונשארו רק מקרי קצה וגם
הם יטופלו .אני חושב בהנחה והתחשיבים הכלכליים שעשו היועצים מטעם
המנכ"לית והיא גם תיתן לכם תשובות לחלק מהש אלות שבטח אולי יהיו
טכניות מאוד .ויהיה חיסכון של  5-7מיליון  ₪כל שנה ,שזה עשרות
מיליונים בקדנציה ,ואולי חגי אתה תהיה ראש העיר בפעם הבאה ,אולי
אתה תהיה ראש העיר ,אביהו .אתם תברכו ,כי על כל פעולה טובה של
חיסכון והתייעלות ,שאנחנו שותלים היום את העצים ,והפירות יבשילו
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לעד ,וזה יהיה עץ שנותן פרי כל שנה ,אתם תגידו 'כל הכבוד להם' .אולי אז
תרימו טלפון ותגידו 'כל הכבוד על מה שעשיתם' .עכשיו שאלה בבקשה ,מר
אביהוא.

אתה יודע ,ראש העיר ,אני מציע שהמנכ"לית,
מר ליעד אילני:
רגע ,ייתנו לכם .תנו לה רגע ,אולי היא תענה לכם על חלק מהשאלות.

מר כרמל שאמה הכהן:

רחלי ,בבקשה.

מר ליעד אילני:
זמן לשאלות

המנכ"לית ואורית אמיתי ,ואחרי זה יש לכם

ערב טוב לכולם .בהמשך לדברים שנאמרו על
גב' רחלי מרום:
ידי ראש העיר ,על ידי ליעד ואחרים ,אני רוצה לחבר כמה עובדות ביחד,
כדי לשקף את תמונת המצב שאני אציג אותה בפניכם אחד לאחד .אליך
אביבית .אני יכולה להגיד לך שגם אם היינו מתחילים בינואר השנה בנייה
מאפס של מערך היסעים ,הדאטה בייס עצמו לא היה זמין נכון לאותו
מועד .אנחנו במצב ש 30-שנה הייתה חברת הסעות שהיתה לה עירייה ולא
עירייה שיש לה חברת הסעות .ולמ ה אני מכוונת? עיקר העיקרים הוא שכל
הדאטה בייס ,כל המידע לגבי כמה ילדים מוסעים ,באיזה רכבים הם
מוסעים ,איזה בעיות שירות יש – הכל שמור אצלה .ואני לא מתווכחת אם
קוראים לו שאשא או בון תור ,או בון תור שמכסה את שאשא ,זה ממש לא
חשוב .עיקר העיקרים לפני קרטל ,לפני תחרות ,זה שהעירייה לא מנהלת
בעצמה את השירות ,אין לה שום מידע .יש לה קיר ברזל ,יש לה חומת
ברזל בצורה שגם אם היא רוצה לעזור בבעיות שירות ,היא לא מכירה
אותן ,כי זה לא מגיע אליה ,כי אין לה את המידע .להבדיל ממה שאמר חגי,
חגי ,לאגף החינוך ,מאז ומעולם לא היו הנתו נים ,לא היו המסלולים .אנחנו
דרשנו במכרז האחרון דרך משכ"ל ב . 2019-לשאלתך ,אנחנו ביקשנו לחייב
שום פעם את רכיב ה GPS-שעל רכבי האוטובוסים .וגם הפעם הזאת לא
קיבלנו ,כי אין לך שום דרך להשפיע על תלונות שמגיעות מהורים מימים
ימימה בדבר הזה ,אם אין לך את הדבר הטריוויאלי הזה .ולהבדיל,
אביבית ,מעיריות אחרות שמחליפות חברות אוטובוסים ,ההבדל הוא
דרמטי .להן יש דאטה בייס יסודי ,יש להן נקודת ייחוס ,כך שאם ישתנה
מפעיל ,הם יודעים להעריך אם הם בכיוון או לא בכיוון .וזה הבדל מאוד-
מאוד גדול ,זה לגבי זה .ואני אשלים ואומר את הדבר הז ה .אנחנו בסופו
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של דבר הולכים למהלך מוצלח ,למהלך שיבטיח את המצוינות שלנו ב5-
גזרות .דבר ראשון – שליטה ובקרה על המידע ועל איכות השירות ,פיקוח
ובקרה על הנהגים .כבר היום היה תהליך הפיקוח הראשוני .אנחנו נבטיח
את איכות המסלולים ,את הבטיחות ואת התקציב של ההיסעים .ואני
מסיימת בתקציב של ההיסעים ,כי הוא כרגע לא הראשון במעלה .את
ההצלחה של הרפורמה הזאת ,אנחנו נראה בשבועות הקרובים ,ותיכף אני
אציג לכם את השלביות שתהיה על מנת להבטיח את אותה מצוינות .כי
המצוינות לא תגיע בכמה ימים ,בטח לא עם נתוני הפתיחה ,ואני אציג
בפניכם איך התחלנו ואנא פנינו.
בואו נתחיל עם נתוני הפתיחה .קודם כל ,מבחינת נותני השירותים עצמם,
היינו כן השנים בתלות מוחלטת בנותן שירותים אחד ,במפעיל אחד.
מבחינה תפעולית כפי שאמרתי קודם ,אין לנו מערכת מידע ,ויותר מזה,
לאורך כל השנים – אין מאגר נתונים ,לא קיים בשום צורה .אין שליטה על
מסלולים או קבלנים .אתה לא יודע מהו אורך המסלול ,כמה תלמידים
עולים על כל מסלול ומסלול ,מהי כמות הרחבים ,מה סדר המסלולים .אתה
לא יכול לייצר גמישות או שינויים ושיפורים ,כי אין לך דאטה בייס .אם
אתה לא יודע ,אז אתה לא יודע לשפר .אין לך תשתית שתאפשר חדשנות
ושיפורים טכנולוגיים ,ונדבר על זה בסוף ,לאן אנחנו הולכים .המטרה
מאוד -מאוד ברורה .מבחינת שירות ובטיחות ,אתה לא יכול לבקר את
איכות השירות ולקבל פידבקים בשום דרך שהיא .ומבחינת התקציב ,הכל
בסופו של דבר נשפך ליכולת שלנו לגבות ממשרד החינוך את החלק היחסי
שלהם .ועם זה היו ועדיין יש הרבה מאוד פערים שנגזרים מחוסר השקיפות
של הנתונים האלה של נתוני היסוד .שאלו פה למה לא נערכנו ,למה לא
הלכנו לפיילוט של  2קווים.
אז בואו נספר מה עשינו .קודם כל ,כמו שראש העיר אמר ,אנחנו הבנו
בשנה שעברה שאנחנו הולכים לשנות את כל הגישה של העירייה לתחום
מערך ההיסעים מ 2-מניעים .אחד – שיפור השירות ,שתיים – פירוק
והגברת התחרות .אז מה שעשה אגף החינוך בהובלת מנהלת אגף החינוך,
הלכנו ללמוד מרשויות אחרות ,עשינו בנצ'מרק בערים מובילות במדינה,
ערים גדולות ,ערים מטרופוליניות ,ללכת וללמוד מודלים ,בעצם מה
ששימש את הבסיס להחלטה שלנו .והיו כמה אפשרויות :אפשרות אחת –
להישאר עם משכ"ל ,אבל זה לא הובל אותנו לשום מקום .אפשרות שנייה –
להתבסס על מחלקת ההיסעים של אגף החינוך ,אבל זו לא אופציה במצב
שאין לך נתונים .אתה לא יכול להתחיל משם .והאופציה השלישית ,לצאת
לחברה מנהלת .אז אכן ,בתוך תקופת הקורונה ,כפי שאתם רואים ,ב,26.4-
נקבעה זוכה לחברה מנהלת למערך ההיסעים ,היא חברת מגער ,שמלווה את
הפרויקטים הגדולים של מערך היסעים בארץ .מיד התחילה הטמעה
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לראשונה של מערכת מידע ממוחשבת שאוספת מידע ,קובעת מסלולים,
מטייבת נ תונים ומכינה מכרז לחברות האוטובוסים ,זה מה שהם עשו .אני
אומרת לכם דבר אחד ,נתונים שהחברה הזאת מקבלת היום ,לא רלוונטיים
מחר .כי כל זמן שמצבת התלמידים כל הזמן משתנה בגלל מתווה משרד
החינוך והקפסולות ,בגלל ועדות ההשמה בגלל ילדים שעוברים מהעיר
החוצה או כאלה שמצ רפים ,בגלל עררים ,כל אחד ממה שציינתי קודם
אומר שאנחנו פותחים את מערכת המידע-

דובר:

 ...בחינוך המיוחד..

גב' רחלי מרום:
ההיסעים.

לא בחינוך המיוחד ,אני מסתכלת על כל מערך

מר ליעד אילני:

יש מחוננים.

גב' מירה שנן:
שמצטרפים כל יום.

המיוחד

ובחינוך

יש

לך

ועדות

השמה

יש קפסולות ,אני אסביר .בהלל יש קפסולות,
גב' רחלי מרום:
יש ילדים שמגיעים מ 08:00-עד  11:30אורית ,משהו כזה ,ויש מ 11:30-עד
 , 13:30יש גם בזה .בואו נתקדם .מכרז ההיסעים היה המכרז היחיד לפי
מה שנאמר לי ,מישהו הקפיץ לי שקף אחורה ,מכרז ההיסעים היה המכרז
היחיד שטופל בתקופת הקורונה .הזוכים נקבעו ב , 15.7-ואני אגיד לכם מי
השתתף בוועדה המקצועית של המכרז הזה :עוזי פינטו ,אורטל שקולניק
מהגזברות ,עו"ד חיצוני שנשכר לצורכי ליווי הפרויקט הזה ,רועי ברזילי
יו"ר ועדת מכרזים ,נציג חברת מגער שהם הגורם המקצועי עם הכי הרבה
ניסיון ,ולפי מיטב ידיעתי חגי ,גם אתה הוזמנת .מסירת המסלולים
לקבלנים הייתה החל מהזכייה במכרז ועד היום בהתאם לשינויים .אני
מודיעה ,יש עד עכשיו שינויים .יש  25ועדות השמה שעוד צפויות לנו
השבוע הזה .עוד פעם ,פותחים את המסלולים ועושים רה-פיל של כל
הילדים האלה ,של כל הכתובות ,של כל המטריצה המורכבת והכל כך
מדויקת ,כדי לענות על כל הצרכים .הדרכת מלווים בנושא בטיחות הייתה
לפני כמובן תחילת שנת הלימודים.
ומה שהוספנו לזה ,זה שהמלווים קיבלו אפליקציה שאנחנו נדאג ליישום
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שלה המלא ,שבעצם כל ילד שעולה להסעה ,ידווח אונליין ,המלווה תדווח
אונליין על עלייתו .זה בעצם הכיוון שאנחנו התחלנו לטפל בו לפני תחילת
שנת הלימודים .עשינו ביצוע פיילוט חלקי להרצת המסלולים בימים
האחרונים של אוגוסט ,ובפתיחת השנה יצאנו לדרך .כל זה במקביל
לקורונה ,למערכות שעות משתנות ,ואני אעדכן אתכם.ב מוצאי שבת
ה אחרון ,אנחנו עוד עשינו סבב של עדכון מערכת שעות .אתם מבינים
שכשמעדכנים מערכת שעות ,שעת הפיזור משתנה .זה אומר שאתה צריך
שנות את הכל ולהביא את חברת ההסעות לעמוד בלוחות הזמנים האלה,
מה שיצר פערים בשטח ללא כל ספק .הגבלת מספר התלמידים בהסעה,
בידוד ,מחלת נהגים .ר אש העיר ציין את החל"תים ,צמצום עלויות של
חברות האוטובוסים ,רגישות והוראות בטיחות בהקשר של הקורונה .אבל
זה קרה בכל הרשויות .כל הרשויות התמודדו עם העניין של הקורונה .אלא
מאי ,שזה מצטרף בעצם ,הבעיה ,האתגר הכי גדול פה שבגינו נחוו כשלי
שירות ,היה השילוב שבין הי עדר המידע ,הזמן שלוקח לעשות דברים
כאלה ,קצב השינויים בתוך המידע הזה והקורונה .לגבי המכרז ,יש לא
מעט אנשים שטוענים שהמכרז הזה יש בו הרבה מאוד זכיינים ,אז בוא
נדייק .המכרז הזה של היסעים הוא לא מכרז עצמאי של עיריית רמת גן
מנותק ממשרד החינוך ,זה מכרז שמותווה ו מונחה בהתאם להוראות משרד
החינוך ,שעיריית רמת גן השיגה בו  3הישגים :ממקום שבו המכרז היה
אמור להיות מכרז פר מסלול ,העירייה השכילה ,איחדה מסלולים והפכה
אותם לאשכולות .התחרות הייתה בין אשכולות .הליך בחינת היכולת,
הוסף הליך שבעצם הוועדה המקצועית שציינתי את שמות האנשים .אנחנו
בדקנו את היכולת של כל קבלן לעניין ההתארגנות שלו ,ויצרנו בתוך חוקי
המכרז גמישות תפעולית ,שבו אם מפעיל מסוים הוא לא טוב ,יש לי
אפשרות לקחת את הבאים בתור בכל קטגוריה .במכרז הזה השתתפו 22
חברות 12 ,מפעילים בסופו של דבר ,כאשר אחד מהם לקח  37%מהקווים.
נתונים :מוסעים במערך  740תלמידים בחינוך המיוחד 543 ,תלמידים
בחינוך הרגיל ,ב 242-מסלולי נסיעה.
כאשר עד נכון לאתמול היה ייצוב יחסי של התלמידים המשובצים בחינוך
המיוחד ,יש עדיין תקלות .אנחנו מטייבים אותן כל יום ,כל היום .הוקמו
והופעלו מסלולי הצהרונים ביו ם ראשון האחרון ,ותופעל באופן מלא מערך
מלווים וקבלנים ,משל"ט ייעודי בין חברות ההיסעים לחברה המנוהלת,
מוקד טלפוני ייעודי לראשונה בעיריית רמת גן לעניין הזה ,ומערכת מידע
אחודה .מה הם הפערים המרכזיים :יש לנו כ 30-תלמידים לא משובצים.
מה זה לא משובצים? הם קיימים ,הם מוסעים על ידי מוניות שאנחנו
הצבנו לדבר הזה .אבל לנו חשוב שהם יהיו משובצים בתוך המסלולים על
מנת להבטיח את איכות השירות .מערכות השעות והקפסולות עדיין לא
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יוצבו .אנחנו יודעים שיש מנהלי בתי ספר שבעברה יו פונים ישירות לחברת
שאשא ומודיעים להם על שינויים .אנחנ ו הודענו להם שכרגע אנחנו
מייצבים את המצב .ולמרות שיש צורך חוזר ונשנה לעדכון מערכת השעות.
אנחנו חווים כרגע עדיין חוסר במלווים .אנחנו חושבים שזאת אחתה
נקודות אנחנו חייבים להסתער עליה כרגע .וראש העיר הוציא פוסט ,ואם
אתם מכירים מלווים שמוכנים לסייע לנו במערך ה היסעים ,אתם יותר
ממוזמנים לפנות למנהלת גף החינוך ,כי אין ספק שהסיפור של המלווים
יכול לייצר שובר שוויון .אנחנו עוד לא התחלנו בתכנית בקרה ,אכיפה
ושיפור איכות השירות ,כי אנחנו קודם כל מייצבים את המערך הזה.
נשלים ונטייב את הפערים במערכת המידע ,ונתגבר עוד יותר את המענה
במוקד השירות הייעודי .מבחינת הנתונים :שחברת מגער מיפתה אירועים
חריגים ,ואירועים חריגים זה לא רק מה שמגיע למוקד מגער ,זה גם מגיע
באמצעים אחרים דרך מידע שמוזרם מראש העיר ואחרים או מי מטעמו.
אני מדברת על אירועים חריגים שאתם ציינתם את הפירוט שלהם ,אביבית,
אביהוא ,חגי.
אנחנו רואים את הנתונים הבאים ואנחנו רואים שאנחנו קודם כל נמצאים
במגמת ירידה משמעותית .שאתם רואים למטה את סך הכל הפניות
הפתוחות שטיפולן לא הסתיים  , 102זה נוגע לקטגורית שירות  .2זאת
אומרת ,למקומות שבהם הורים מבקשים לאחר או להקדים את מועד
ה איסוף של הילד שלהם ,שהם רוצים לשנות משהו במסלול .אנחנו נגיע
לזה ,אבל קודם כל נדאג לייצב את המערכת הזאת ,והיא בדרך לשם כפי
שאתם רואים .את הגורמים לפערים אני חושבת שמנינו ,פערי המידע,
כניסת קבלנים חדשים .גם להם יש עקומת למידה ,ואין מקום לפיילוט של
מסלול או  , 2זה בשוליים .אנחנו הולכים פה למהלך שאנחנו מתגברים.
אנחנו הולכים ומתמודדים עם  242קווי היסעים .אף עירייה לא יוצאת עם
פחות מזה .נגיף הקורונה כפי שאמרנו ,נתן את אותותיו ,והשילוב של הכל
יחד הביא אותנו למצב הנוכחי ,שכפי שאמרתי ,נמצא במגמת שיפור .בוא
נסתכל אנא פנינו ובזה נסיים .בשבוע עד עשרת הימים הקרובים ,אנחנו
עובדים על ייצוב המערך .מה שזה אומר ,זה שכל הילדים הלא משובצים,
ואני אומרת הילדים הלא משובצים זה ילדים שיוצאים מוועדות השמה ,זה
ילדים עם מקרים מיוחדים ,עם בקשות מיוחדות ,כולל כאלה שזכאותם
נבדקת ,אבל אנחנו עדיין לוקחים אותם ,כי יש מקרים די קשים .אנחנו
רוצים לייצב את המערך ,לייצוב מלא של ההסעות בחינוך ה רגיל ,להשלים
פערי מידע ,להשלים את הסיפור של הפערים במערך של המלווים ,ולטפל
בבעיות של בטיחות קריטיות .זה מה שנעשה ראש העיר בשבוע עד עשרת
הימים הבאים .בוא נתקדם הלאה ,בבקשה.
רמת השירות הבאה במקביל למה שהראיתי לכם בשקף הקודם ,היא לשפר
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את רמת השירות ואת בקרת הבטיחות .אנחנו נדאג להטמיע את
אפליקציית המלווים שכבר נמצאת בסלולארי של המלווים .זה לא היה
באף פעם בהיסטוריה של מערך ההיסעים של האגף .אנחנו נטמיע את זה,
כדי לש לוט במיקום המלווים ובתלמידים המוסעים .נפעיל מערך בקרה
ואכיפה כולל הטלת קנסות על הקבלנים ,נתכנס לרמת  SLAשמוגדרת,
אנחנו יודעים מה היא ,אבל אנחנו נדאג ליישם אותה ,נשלוט שליטה מלאה
ושקיפות מלאה בפיצויי קבלנים ,ואנחנו רוצים לייצר פיתרון קבע לנושא
המלווים .ואני אסביר למה הכוונה .לנו ברורה המטרה ,המטרה היא לייצר
לכל ילד של החינוך המיוחד מלווה קבוע .חשוב שמי שלוקח את הילד
בבוקר ,ייקח אותו גם אחרי הצהריים .היום זה לא המצב .אני אסביר,
אביבית .אנחנו נחשפנו בין היתר גם למצב הזה .יש הרבה פעמים ,אנחנו
משתדלים שזה יהיה ה מצב ,רק של החינוך המיוחד אני מדברת ,זה לא
אחד לאחד מבוצע ככה ,ולשם אנחנו מכוונים .בואו נסיים .בסופו של דבר,
התמונה הסופית מאוד ברורה לנו .אנחנו שואפים ופועלים להגיע למערך
שליטה אונליין על מיקומי הרכבים .איפה נמצא כל רכב כדי לראות שאין
פולישטיקים .להקים פור טל מוסדות ,שכן גם למנהלים יש הרבה מידע
להזין למערכת הזאת .כל שינויי המערכות ,כל העדכונים ,חייבים להיכנס
לאותה מערכת אחודה .יהיה לנו פורטל קבלנים כדי שגם הם יזינו את
הנתונים שגם הם חשוב שהם יעבירו.
ובסוף בסוף אפליקציה להורים שתגדיר ותיתן להורה בזמן אמת .אבל שוב,
אנחנו לא מגיעים לזה מחר בבוקר .היא תאפשר לנו לדעת איפה הילד נמצא
בכל נקודת זמן .אני אסיים בדבר הזה ,אין ספק שהמטרה מאוד ברורה
לכולנו .על כל השלבים האלה ותהליך הייצוב ,אני רוצה להגיד  2דברים.
אחד – כל מקרה של כשל בשירות הוא מקרה מאוד-מאוד מתסכל ,קודם כ ל
אותי כאמא .אני כדודה לילדה שסובלת מאוטיזם קשה ,אנחנו סובלים,
המשפחה סובלת ,נכון .ומעבר לכך ,אני חושבת שהפניות האל המטופלות
ברמת רגישות מאוד גבוהה בחמ"ל שיושבים בו בכל רגע נתון למעלה מ15-
אנשים שהם אנשי אגף החינוך וחברת מגער ומטפלים ברגישות רבה בכל
מקרה ומקרה .אנחנו פועלים אל מנת להבטיח בסופו של יום את התוצאה
המיוחלת הזאת ,וזאת מטרה ראויה לשמה ,שפי שאמרתי ,היא תהיה
מדורגת עד ינואר  2021כדי להגיע לסט הפעולות שמופיע לפניכם .תודה
רבה.

תודה ,רחלי .יינתן לכם זמן לשאלות .אורית
מר ליעד אילני:
אמיתית ביקשה ,בו או נכבד אותה .תנו לה מיקרופון רק ותדליקו את
האור.
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אני מדברת פה בתור אמא של דוד רפאל
גב' אורית אמיתי:
שמשתמש במערך ההסעות של רמת גן ,וגם כמשקיפה מטעם התושבים עם
הצרכים המיוחדים .קודם כל ,אני רוצה לדבר על זה שבמועצה הקודמ ת
שהיתה לפני חודש ,עמדה פה מנהלת אג ף החינוך והציגה איזושהי תכנית
לקראת התכנית של אגף החינוך .ודיברה על  3אבני יסוד בתוך התכנית
הזאת ,ואחד מאבני היסוד היה הנושא של מענה לתלמידים עם צרכים
מיוחדים ,מענה של החינוך המיוחד ,ואת זה אני מוסיפה לכמות היוזמות,
החשיבה ,הרעיונות שמקדמים באגף בהקשר הזה ,שאני חושב ,ובהוויה שלי
לא היה כמותו .אני חושבת שזה שדרג לחלוטין את הנושא הזה שנקרא
בכלל חינוך מיוחד .רמת השקיפות ,הנגישות למנהלת אגף החינוך ,מעולם
לא הייתה .ואם אנחנו כבר מדברים על קבוצת הווטסאפ של ראש העיר,
כדאי לקרוא הודעות אחרות ונוספות שבהם באמת עולות שאלות ויש מי
שעונה ,יש מנהלת אגף חינוך שעונה ,ויש מנהלת מחלקת פרט שעונה ,ויש
ראש עיר שמעורב ועונה ,ויש ממלא מקום ראש העיר .אז צריך להסתכל על
התמונה כולה .וגם אני בעצמי מכירה את הקושי והתסכול שהיו בימים
הראשונים במערך ההסעות.
כמו שאמרתי ,אנחנו בעצמנו משתמ שים במערך הזה .באמת ,גם אני
שמעתי ,גם המנכ"לית וגם מנהלת אגף החינוך ,על הרצון והמטרה לשפר
באופן יסודי את מערך ההיסעים בעיר .אני חייבת לציין שהסוגיה הזאת
שנקראת היסעים ,היא סוגיה בעייתית ,כלל ארצית .ואני אומרת את זה
מתוך גם ישיבה בוועדת חינוך בכנסת ,שדיברנו על תקנות ההיסעים והיו
שלל נציגים משלל הערים .והבעיה היא קיימת .וגם פה בעיר הייתה בעיה,
במפגשים שהיו עם אגף החינוך ,דיברנו ,ובהחלט ה יו קשיים אובייקטיביים
בנושא הזה של היסעים .אני מאמינה ,קודם כל אי אפשר לראות פה מישהו
שמתעלם מהקשיים והתסכולים שקיימים ,מישהו שמתנער מאחריות .יש
פה תכנית סדורה שאני מאמינה לה ,אני מאמינה בשינוי הזה ,אני מאמינה
שהוא במטרה טובה ,ואני מאמינה באנשי המקצוע שעומדים כאן .אני
יודעת שגם ראש העיר מעורב אישית בפניות .וגם אני באופן אישי הייתי
בקשר עם מיטל העוזרת של מנהלת אגף החינוך ,ועם הו רים .אני נמצאת
בתווך שבין הקשר עם ההורים ובין הקשר עם הגורמים העירוניים .ואני
יכולה להגיד שפניות שהעברתי לטיפול ,קיבלתי עליהן גם מענה ,כלומר לא
שלי ,אלא של הורים אחרים שהעברתי .קיבלתי עליהן מענה גם בשעה
 01:00ו 02:00-לפנות בוקר .זאת אומרת ,המאמץ פה הוא בטירוף לנסות
לתת מענה ולייצב .אני גם רוצה לציין ,שגם לי ידוע שעד היום יש ועדות
חריגים וועדות חינוך וועדות השגה .יש הורים שעדיין לא קיבלו מענה אם
הם מאשרים להם בכלל ועדות חריגים או לא .יש כאלה שכבר ישבו
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בוועדות חריגים .כל אלה ועדות של משרד החינוך ,ועדיין לא קיבלו
תשובות ,ושזה גם קשה מאוד .כל המערך הזה של ההיסעים ,הוא חתיכת
סודוקו בפני עצמו ,כל השיבוצי .אני מאוד מברכת גם על האפליקציה
ההורית .זה דבר שמאוד מרגיע וחשוב גם בוועדת החינוך בכנסת שזה נכון.
אז באמת הורים מאוד מאוד רצו את מוקד השליטה הזה ואיפה הילד
נמצא .אני חייבת גם לציין שהיה איזה שלב שככה התחלנו מול אגף החינוך
שותפות של הורים בתוך הדרכות של הנהגים .אני חושבת שהמהלך הזה של
השותפות יחד עם הורים ,הוא מהלך משמעותי וחשוב ,יכול לתת עוד פן
לתוך התהליך הזה שבאמת הוא מבורך בעיניי .אני מברכת על התהליך הזה
ומאמינה  .יש כאן אנשי מקצוע אחראיים ,לוקחים אותנו למקום טוב יותר.

אורית ,תודה .אביבית ,חגי ואביהוא ,אז יביא
מר ליעד אילני:
לכם מיקרופון .אתם אותה קפסולה ,לא? אני אומר רגע בינתיים עד שהוא
יגיע אליכם ,רק בשביל הנושא של האפליקציה ,שכל הורה יכול לדעת בכל
רגע נתון אי פה הילד ,רק זה .2020

עו"ד אביבית מאור נמרודי:
זה גם לא כתוב פה.

בכמה ילדים מדובר בסך הכל? אני לא רואה,

גב' מירה שנן:

אורית ,אולי תגידי את 1,500 .ילדים.

גב' רחלי מרום:

 242קווים.

אוקיי .למה אני שואלת את זה? בוא נגיד אני
עו"ד אביבית מאור נמרודי:
מניח ה שתרצו לעשות עוד רפורמות בעוד תחומים ועוד שינויים .בואו ,לא
מדובר פה במידע מודיעיני שצריך להפעיל פה מוסד ושב"כ .את הנתונים
האלה פשוט להבא ,לפני שיוצאים למכרז ,לפני שמפרסמים פוסטים,
אוספים לפני .כולנו כאן פוליטיקאים ,גם המנכ"לית ,גם את היית
פוליטיקאית .כשה יינו צריכים לאסוף דאטה בייס לבחירות ,אנחנו ידענו
כמה אנשים יש בכל משפחה ,וגם מה הם אוכלים ושותים .הנושא הזה של
הדאטה בייס היה צריך למרות שזה היה אצל שאשא וכל הדברים האלה,
אתם צריכים לדעת לפני ,פני שיוצאים למכרז.
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גב' מירה שנן:

אביבית ,אביבית.

גב' רחלי מרום:

את רוצה שאני אענה לך?

מה שהיה אצל שאשא זה מסלולים .נתונים
גב' מירה שנן:
לגבי ילדים יש לנו ,אבל ועדות השמה אנחנו מחליטים ,זה ועדת השמה.

אביבית ,רגע ,אני אנסה לענות לך אם את
גב' רחלי מרום:
תרשי לי .יש  2סוג ים של נתונים שאת צריכה להבדיל ביניהם .גם רשימות
התלמידים ,אלה של ינואר לא רלוונטיות או פברואר או מרץ לא רלוונטיות
לאלה של ה . 1.9-בנוסף לזה יש את ועדות ההשמה ,את העררים ,בחלק
מהמקומות איפה שיש קפסולות ,אז את יודעת ,זה משתנה.

רחלי ,אנחנו לא העיר היחידה שיש שינויים
עו"ד אביבית מאור נמרודי:
בין התלמי דים .תלמיד עולה לכיתה א'...

נכון .רגע ,זה אחד .אבל מסלולים זה העיקר.
גב' רחלי מרום:
כי הרי את מסכימה איתי שאת אלה שהם עוברים משנה לשנה ,יש לך
אותם .אבל אין לך אפילו קצה קצהו של מסלול .א זעם כל הבלשות אין
לנו ,אין לנו את המסלולים האלה ,לא היה לנו .זה היה יכול לחסוך זמן
מאוד משמעותי שיש לך נקודת ייחוס ... ,מתוך המסלולים הקיימים ועושה
את השבצורים .פה לא אהיה לך כלום ,אביבית.

אדוני ראש העיר ,יפה דיברת ,הכל טוב ויפה.
מר חגי אשר:
אתה יודע ,גם מהנתונים שרחלי פה הקריאה ,והיא מדברת על 30-40
תלמידים מתוך  1,300-1,400תלמידים שאמרת ,זה מוכיח דבר אחד ,שלא
נעשתה פה עבודת מטה .לא נעשתה פה שום עבודת מטה להבין האם אני
צריך את הדאה בייס שקראת לו שהוא קיים בעירייה .רחלי ,אני אגלה לך,
הוא קיים באגף החינוך .את מדברת על ילדים בודדם של החינוך המיוחד
שעדיין לא עברו ועדות ,שעדיי ן אולי חוזרים לחינוך הרגיל ,שהגישו ערר,
שלא הגישו ערר וזה בודדים ,ואת יודעת שזה בודדים .אני אגיד לך עכשיו
למה זה נכשל ,אני יכול לתת לך את המסקנות .המסקנות הן מאוד
פשוטות  .מתקיים מכרז ,ורחלי ,השתתפתי כחבר ועדת מכרזים במכרז
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הזה .מתקיים המכרז ,והחברה של הניהו ל של המכרז נבחרת במקביל
למכרז על ההיסעים .אם הייתה פה מחשבה מקדימה ,רחלי ,או ראש העיר,
אם הייתה פה באמת עבודת מטה והכנה כמו שצריך ,אז חברת מגער הייתה
נכנסת הרבה לפני לתמונה ,ולא חודש לפני ההיסעים .עכשיו לגב'
המשקיפה אורית אמיתי ,הסיטואציה שאת נמצאת בה היא קשה מאוד,
ואני יודע ,ואני לא מדבר על הסיטואציה האישית ,אני מדבר על
הסיטואציה שלך כמשקיפה .הפחד של ההורים לדבר ,ואת יודעת את זה
בדיוק כמוני ,הורים מפחדים מנקמות ,מפחדים שייקחו להם מוניות,
מפחדים שיורידו אותם ממסלולים .ואת מקבלת את הפניות האלה בדיוק
כמוני ,כ י הפניות מגיעות אליי ואליך ביחד ואת יודעת .עכשיו אני אומר
דבר אחר.

מר כרמל שאמה הכהן:
על הורים.

הוא אומר שמאיימים ,שאגף החינוך מאיים

מר חגי אשר:
שאגף החינוך.

לא ,לא אמרתי שאגף החינוך .לא אמרתי

מר כרמל שאמה הכהן:

אז מי ,מי עוסק במתן קווים?

מר חגי אשר:

תקשיב ,זה לא מקום לדמגוגיה זולה.

מר כרמל שאמה הכהן:

מי ,ליעד מאשר קווים ,מירה מאשרת קווים?

מר חגי אשר:
אישרת קווים.

לא .קודם כל ,גם ליעד אישר קווים וגם אתה

מר כרמל שאמה הכהן:

ליעד אישר קווים?

מר ליעד אילני:

איזה קו אני אישרתי?

69

עיריית רמת-גן
פרוטוקול מועצה מן המניין מס'  ,30מיום 8.9.2020

מר חגי אשר:
טקסי ואני אשלם'.

כשאתה ביקשו ממך מונית ,אמרת 'תיקחו גט-

מר כרמל שאמה הכהן:

זה משהו אחר.

מר חגי אשר:

היה או לא היה?

מר ליעד אילני:

זה קו?

מר חגי אשר:
מאשר'.

גם ליעד עזר באותו רגע ואמר 'קחו ואני

מר כרמל שאמה הכהן:

זה אנחנו גאים ,זה אנחנו גאים.

מר חגי אשר:

אז יופי ,אז יש אוכלוסייה שלמה-

מר כרמל שאמה הכהן:

אמרת ייקחו לאנשים קווים.

יש אנשים ,כן ,כן ,כן .כשאתה שולח את
מר חגי אשר:
הפעילות שלך שעובדות כמלוות בקו להגיד כמה ראש העיר בקבוצה
הנהדרת הזאת של הווטסאפ ,כמה ראש העיר הוא אדיר ונהדר ,זו בעיה
חמורה מא וד .ושוב אני אחזור ואסכם ,גם המאגר של בניית הנתונים,
רחלי ,לא נעשתה פה שום עבודת מטה ,לא נעשה פה שום דבר ,והכל על גב
הילדים .כי לא התכוננתם כמו שצריך ,רציתם לפתוח את המכרז כמה
שיותר מהר ,לחסוך את הכסף הזה כמה שיותר מהר ,במקום להכניס את
החברה הזאת לעבודה .מ גער ,אני מזכיר לך ,והנה אני מזכיר לך-

עו"ד רועי ברזילי:

חגי ,בוא תן לי להבין.

מר חגי אשר:
שהם נבחרו חודש-

יו"ר ועדת מכרזים יושב לידך ,והוא יודע

70

עיריית רמת-גן
פרוטוקול מועצה מן המניין מס'  ,30מיום 8.9.2020

מה היינו צריכים לעשות? אה ישבת בוועדת
עו"ד רועי ברזילי:
מכרזים ,ידעת שנניח הולך להיות בלגן כזה .נניח שידעת ,למה לא אמרת
כלום?

מר חגי אשר:

אני אענה לכל הערה שלך אם תיתן לי לסיים.

עו"ד רועי ברזילי:

למה לא אמרת 'בוא נישאר עם שאשא'?

מר חגי אשר:

אני אענה לכל הערה שלך.

עו"ד רועי ברזילי:
שאשא'?

מדוע לא שמעתי אותך אומר 'בוא נישאר עם

חשוב לי להגיב למה שאתה אומר ,כי הדברים
מר חגי אשר:
שלך מקוממים מאוד ,אבל אני רק אסיים .אם הייתה נעשית פה עבודה
רחלי כמו שצריך ולא צ'יק -צ'ק כי אנחנו רוצים להחליט ,כי אנחנו רוצים
להגיד שאנחנו עושים טוב – זה לא היה קורה .עכשיו תגיד את מה שרצית
להגיד ,מר ברזילי.

חג י ,אתה ישבת בוועדות המכרזים ,ישבת
עו"ד רועי ברזילי:
בדיוק כמונו ,אישרנו את המכרז הכי טוב שיש .פתחנו את העסק הזה ל12-
חברות חדשות שהיום נותנות לנו שירות ,ובהמשך ייתנו לנו שירות מאוד-
מאוד מיוחד וממוקד בעניין הזה .יכולת לבוא ולהגיד – רבותיי ,אנחנו
נמצאים חודש לפני ,חודשיים לפנ י .אני גם מזכיר לך שאני כינסתי את
הישיבה במהירות ובבהילות ,אתה עוד אמרת 'למה הדברים לא מסודרים?
למה זה לוקח זמן?'.

מר חגי אשר:

אמרתי או לא אמרתי?

עו"ד רועי ברזילי:
את זה'.

אמרת 'למה עושים את זה דחוף? בואו תדחו
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מר חגי אשר:

תודה.

עו"ד רועי ברזילי:

ל א ,יכולנו לדחות את זה עוד ,נכון?

מר חגי אשר:

נכון.

לבקשתך .היינו צריכים לעשות את זה במועד
עו"ד רועי ברזילי:
ולא דחוף כמו שאני רציתי .תגיד לי רגע ,מה האלטרנטיבה?

מר חגי אשר:

אני אגיד לך.

אנחנו ...נגמר ,פעלנו ללא מכרז ,חייבים לצאת
עו"ד רועי ברזילי:
ל מכרז .למה לא שמעתי אותך אומר 'בואו נחזור ל-שאשא ,אולי זה יות ר
טוב ,בואו נוותר על מגער'? למה לא באת ואמרת 'אני לא רוצה את מגער'?

מר חגי אשר:

זו ההצעה שלך? אתה לא רציני.

עו"ד רועי ברזילי:

לא ,אני שואל אותך .תגיד לי מה ההצעה.

מר חגי אשר:

אני החזקתי ממך בחור טיפה יותר רציני.

מילא אביהוא או אנשים אחרים שלא ישבו
עו"ד רועי ברזילי:
בוועדה .ישבת בוועדה ,עכשיו אנחנו שומעים דברים הפוכים לחלוטין180 ,
מעלות מהדברים שיכולת לומר בוועדה .יכולת להגיד 'אני לא מוכן למגער'.

מר חגי אשר:
להגיד בוועדה.

קודם כל ,זה יפה שאתה משער מה יכולתי

עו"ד רועי ברזילי:

'לא מוכן לצאת למכרז לאוטובוסים ,אני
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רוצה להישאר עם שאשא'.

קדם כל ,רועי ,כל מה שאתה אומר פה ואת
מר חגי אשר:
היודע ואני אמרתי את זה בחודש אוגוסט האחרון שהוספתם מסלולים,
מהר -מהר הוספתם למכרז הזה מסלולים ורציתם להגדיר שני ושלישי
ורביעי ,ואגב ,גם עדנה הייתה במכרז זה .אני התנגדתי ואני אמרתי – איך
יכול להיות שהם יספיקו לעשות את זה ,כשאנחנו באוגוסט בכלל?
וכ שדיברו על מגער ואני שואל אותך במכרז איך מגער נכנסים חודש לפני.

אני לא מבקש שתשאל ,אני מבקש שתגיד לי
עו"ד רועי ברזילי:
מה האלטרנטיבה .אני שואל אותך את אותה שאלה ששאלתי אותך שם.

כשאני ארצה להיות סגן ראש עיר או ראש
מר חגי אשר:
עיר ,אני אעשה את זה הרבה יותר מסודר ממך ולא דמגוג ,כי אתה כיו"ר,
לא הרמת דגל .הבנת? אתה היית צריך להרים את הדגל ,לא אני .תודה.

מר ליעד אילני:

מה ז ה ,חברות בוועדת מכרזים זו אופוזיציה?

מר חגי אשר:

במקרה של רועי – כן.

מר ליעד אילני:

לא ,לא במקרה .אביהוא.

מר חגי אשר:

במקרה של רועי ,כן.

מר אביהוא בן משה:

שומעים אותי? תודה.

גב' רחלי מרום:
וחברות האוטובוסים הגיעו-

רק שנייה ,סליחה ,חגי .מגער נכנסה ב26.4-

אל תגידי את זה לפרוטוקול ,כי את יודעת
מר חגי אשר:
מתי היה המכרז .לפחות אל תגידי את זה.
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לא ,מה זאת אומרת? אלה התאריכים .אני לא
גב' רחלי מרום:
יודעת כי אתה היית בוועדה ,לא אני.

מר אביהוא בן משה:

נקודה מעניינת ,רחלי .תודה לך על המידע.

מר חגי אשר:

כדאי לבדוק מתי מגער זכו במכרז.

זה תבדוק אתה בזמנך החופשי ,כי באמת
מר אביהוא בן משה:
נקודה מעניינית שזכו אחרי האמירה שכרגע אמרה המנכ"לית שנכנסו לתוך
העירייה .אני רוצה להגיד רק הערה ואז שאלה לכרמל ,כי הוא אמר כמה
וכמה דברים שאני רוצה לשמוע מה הרציונאל ,אם יש רציונאל.

עו"ד רועי ברזילי:

הם נכנסו במאי.

קודם כל ,אין בדבריי שום מילה על אגף
מר אביהוא בן משה:
החינוך ועל אורית איתיאל מנהלת האגף .אני חושב שאורית ,אני מקוו ה
שאני לא עושה לך נזק ,אורית ,באמת מקצועית ,אני מכיר אותה שנים ואני
מברך שהיא מנהלת את האג ף .שלא יובן פה שהדברים שלי לגבי האגף או
לגבי ההתנהלות שלה כמנהלת האגף ,אני חושב שהיא עשתה עבודה
מצוינת ,ובאמת מצוינת ,מקצועית וחדה .אבל הביקורת שלי הייתה על
נבחרי הציבור ,ובמיוחד עליך ראש העירייה .וזאת השאלה שלי ,שאני רוצה
לשמוע מה הרציונאל שלך .ואני לוקח דווקא ,אני עושה דווקא השוואה בין
שפ"ע לבין החינוך .אגף שפ"ע לפני כמעט חודשיים-שלושה יצא למכרז
בנושא של אותה חברה שאמורה לנקות את העיר ,וזכו  2חברות .ואני אומר
לך את זה ,למרות שאני לא אהבתי את החברה שזכתה ב 50%-בגלל
ההיסטוריה שלה .אבל אמרתי – אני יכול להבין את הרציונאל .אתה לוקח
 50%חברה שכבר פעלה בעיר 50% ,חברה חדשה שאתה מכניס אותה לעיר,
ואתה אומר – בוא נראה איך מתפקדים.אם במידה ויש פה תפקוד מצוין,
אתה יכול אחרי שנה או שנתיים בהתאם למכרז בעצם לתת לחברה
הוותיקה לצאת החוצה ,כי היה לך איזשהו סוג של כיסוי ,איזושהי חברה
שהיא מכירה את המטריה ,נמצאת בה ,יכולה לעזור לך במקרה ויש תקלה
כזאת או אחרת ,על ידי החברה החדשה שלא זיהיתם במכרז שהיא לא
מסוגלת לנקות את העיר .וזו הייתה פעולה נכונה .לקחת  2חברות שזכו,
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 50%;50%וככה יש לך כיסוי במידה וחברה אחת מזייפת .ואני שואל,
כרמ ל ,לפעמים יש לך כאילו אטרף של לחסוך ולחסוך ,ואני אומר לעצמי –
לפעמים האטרף הזה יכול גם לפגוע בשירות .מה היה קורה ,באמת ,אם
היית מכניס למכרז ,שכרגע המכרז הוא על  50%ממערך ההיסעים .אני לא
מכיר את ההיסטוריה של שאשא ,לא מכיר את ההיסטוריה 30 ,שנה .הוא
אמר שהיה מכרז ב , 2015-לא נכנס לזה.אני שואל ברמה עכשיו של ראש
עירייה שמקבל החלטה בעניין הזה ,למה לא לקחת במקרה כזה  2חברות,
אתה יודע מה ,לא שאשא 2 ,חברות אחרות ,50%;50% ,ולראות איך הן
מתפקדות? וכל אחת שיש לה את היכולות שלה ,תוכל מה שנקרא לתגבר
במידה וחברה אחת מזייפת.

עו"ד רועי ברזילי:

אביהוא ,התשובה נורא פשוטה.

רגע ,לסיים ,אני אשמח את התשובה .אבל
מר אביהוא בן משה:
לקחת חברה אחת ולהסתכן בכמות אדירה של הסעות בתחילת שנה ,אנחנו
היום נמצאים כבר ב , 8.9-זה נראה לי ,לא יודע ,או לא מקצועי ,או חוסר
הבנה שלך .אני אשמח לשמוע.

עו"ד רועי ברזילי:

אביהוא ,אני אסביר לך.

שנייה ,אחרי זה תסביר .הוא שאל אותי
מר כרמל שאמה הכהן:
שאלה ,אני אתן לך .אני לא מבין בכלל את הרציונאל של השאלה .א' – אני
לא זה שהרכיב את המכרז ,יש יועצים למכרזים כאלה .ואם היינו הולכים
ל 2-חברות ,נניח ,אני לא יוד ע איך נולדה החלוקה.

מר ליעד אילני:

סליחה ,זה מכרז של משרד החינוך.

מר כרמל שאמה הכהן:

מכרז של משרד החינוך.

עו"ד רועי ברזילי:

זה המתווה.

מר כרמל שאמה הכהן:

הלכנו על מתווה של מכרז של משרד החינוך.
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בסדר ,השאלה מה רוצים לומר .נניח שהיו  2חברות והיינו מגיעים למצב
הזה .היה בא עכשיו חבר אופוזיציה בשם אביהוא בן משה והיה אומר
'ראש העיר ,למה עיר כזו ענקית ,כבר יצאת למכרז ,למה הפלת את כל
המטלה הזו רק על  2חברות ופיזרת ,שמת פחות או יותר את הביצים רק ב-
 2סלים? למה לא לקחת ויוצר תחרות וגם פחות עומס ,במיוחד במעבר
אחרי  30שנים ,ולקחת  10חברות?' .אותו דבר .כלומר ,זה כמו עם היהודי
שמקבל בסוף את הסטירה בכל מקרה .יש לו כובע ,אין לו כובע ,מקבל את
הסטירה ,כי הרצון לתת לו סטירה .אבל בכלל ,אתה היית סגן ראש עיר,
וממלא מקום ראש עיר ,לא יודע .היית מעורב תקופה ארוכה .מה ,ראש עיר
מתערב בכל מכרז בעיצוב שלו ובמכרזים גדולים? ההחלטה שלי הייתה
אסטרטגית שאמרתי – יש לכם גיבוי ,צאו למכרז ,אחרי הסקירה שנתנו לי,
צאו למכרז ,קחו ,לא מוגבלים ,קחו יועצים תלמדו ,תעשו ,ואני יודע
שהושקעו כאן ,אני לא אגזים ,מאות שעות הכנה רק ברמה של מנכ"לית.
לא מדבר על כמות האנשים שהשתתפו בדיונים ,כל הזמן הייתי שומע,
איפה אתם? – בדיון על ההסעות .איפה אתם? – חזרנו מדיון על ההסעות.
והיו הרבה קשיים בדרך ,והיו הרבה מכשולים בדרך ,והם התמודדו עם זה.
אני לא חושב שהיה ,אני לא חושב שהיה ,אני אומר ,זה שוק מאוד בעייתי,
זה שוק מ אוד מורכב .מי שהתעמק בו ,אני ביומיים באחרונים הרמתי
טלפונים לאנשים בענף הזה כדי להבין .אמרתי רגע ,אולי נבחרו במכרז,
רועי חבר שלך בחר חברות שזה באמת גדול עליהן .התקשרתי ,אמרתי את
השמות ,אמרו לי 'השמות המובילים ,המרכזיים אצלנו במערך' .אמרו לי
'חברות רציניות .אמרתי ,יש סיכוי שיש פה תיאום ,יש פה דברים ,שרוצים
מה שנקרא להראות לעיריות אחרות למען יראו וייראו 'אל תצאו מהמתווה
הלא מכרזי ,הפטור מכרזי .אמרו לי 'לא פוסלים את זה ,אבל אין לנו מידע
להגיד לך' .זה הסיפור סביב המכרז הזה .אני הקשבתי לשאלה שלך ,ניסיתי
להבין לא ן הרציונאל יורד לשורש העניין .באמת ,לא מצאתי איפה ,כאילו
מה אתה מנסה ל תקוף פה במובן איפה הכשל.

עו"ד רועי ברזילי:

באמת איפה הכשל?

לא ,אביהוא ,לתקוף לא במובן של תקיפה
מר כרמל שאמה הכהן:
שלילית ,לתקוף במובן תקיפה של טענה.

מר אביהוא בן משה:
הכל.

אני אומר פשוט לייעל את המערך הזה ,זה
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גם עניינית ,אף אחד לא התבייש לשים את
עו"ד רועי ברזילי:
הקלפים על השולחן ולהגיד איפה טעינו ואיפה לא .הבחירה ב 12-חברות
לא קשורה בכלל לכישלון כזה או אחר בתחום ההיסעים בשבוע הראשון.
אין שום קשר .חברת מגער ניהלה את החברות האלה בצורה מצוינת,
הקווים פעלו מצוין .זה ממש לא שינה שזו חברה אחרת .אנחנו נתנו דגש
מיוחד על המכרז הזה ,לא הסתפקנו בקביעת האיכות של היועץ המיוחד,
אלא אמרנו בואו נעשה ועדת איכות פנימית שלנו ,של ועדת המכרזים ,כדי
לה בטיח שלא תהיה פאשלה ,שלמרות הכל לא תהיה פאשלה ,שבחרנו אולי
חברה שלא תדעה לספק את זה ,לא תהיה מספיק רגישה ,לא תהיה מספיק
מעורבת מול האגף .ומצאנו את כל החברות ,כולל חגי שישב שם בישיבה
וראיין ,ויכל לשאול את סופה ,ויל לשאול את כל החברות האחרות שהגישו
את המועמדות ,איך הן מרגישות ,אם הן מסוגלות לקחת את האחריות ,לא
מסוגלות לקחת אחריות .ולא הייתה בעיה עם אף אחת מהחברות באופן
ספציפי .זה גם לא הבעיה .אנחנו נמצאים שבוע אחרי ,העסק ירד ,התלונות
ירדו באופן משמעותי חד וברור .הצלחנו להגיע ליעילות בהיקף של 5-7
מיליון  ₪שזה הישג אני חושב פנ טסטי ,וזה עומד רק להשתפר בהמשך.
ואנ חנו נחזור ואת הכסף הזה אנחנו נשקיע במקומות אחרים שצריכים.

מר ליעד אילני:

תודה רבה ,רועי .גלעד ,ונסיים.

ערב טוב לכולם .האמת שלא התכוונתי לדבר,
עו"ד גלעד שריר:
אבל אנחנו כבר חצי שעה מדברים על נושא או אפילו קצת יותר ,שהוא
סופר חשוב ומשמעותי ,ואני מקשיב ול א מבין .כלומר ,אני מבין את
התפקיד של האופוזיציה ,הייתי שם .ונכון לבקר ולבחון ולאתגר .אבל
בחייאת ,לא הייתי מעורב בתהליך ,לא הייתי מעורב בשינוי .כך שאני לא
מגן על איזושהי החלטה שלי .אבל עשו פה מהלך נכון ,מהלך ארוך טווח,
מהלך טוב ,ערכי ,טוב .יעשה שינוי כמו ש חלק מהאנשים כבר ציינו ,עם
היכולת של ההורים לראות ולשמוע .והעניין התקציבי .נעשו טעויות ,זה
שינוי שנעשה אחרי שנים רבות .ברור שנעשו טעויות ,ברור שייעשו טעויות,
אפילו טעויות קשות .ואתה יודע מה ,כל אלה שיושבים מאחוריי ,אי אפשר
להגיד שאני חבר בסיעתו של ממלא מקום ראש העיר ,למרות שהתחלתי
להגיד את זה ,נזכרתי שהיינו גם חברים במפלגה אחת פרק זמן מסוים.
אבל הוא אמר אמרה נכונה קודם ,ואני חושב שבאמת ,אני לא מצליח
להבין מה האמרה .תקפתם את זה שהוא אישר מונית .שזו החלטה שצריך
לקבל מנהיג .באמת ,אתה בסוף נתקל בבעיה וילדים תקועים ונמצאים
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בשמש .טוב מאוד שקיבל החלטה ,וחבל שלא קיבל עוד  20כאלה ,ואני
מקווה שקיבל עוד  20כאלה .בסוף היו טעויות ,למרות מהן ,אני חושב שהם
כבר תוקנו ,ואם הן לא תוקנו ,הן יתוקנו .ובסוף יש  1,500ילדים שיקבלו
שירות יותר טוב ,עד  3,000הורים שיקבלו שירות יותר טוב ,ועשרות אלפי
תושבים שיסמכו יותר על הניהול העירוני .ולא יודע ,אולי מאות אלפי
תושבים ,שיהיה עוד תקציב פנוי לתת להם שירות .אני חושב שעל זה צריך
להגיד יישר כוח .כן ,צריך להגיד – חבר'ה ,תתקנו.
אבל בסוף אנחנו מברברים פה שעה וחצי על תקלה בשינוי של משהו שקרה
אחרי  30שנה ,ויכול להיות שהיתה סכנה להתייבשות לילדים ,ויש כאן
סכנה לבריאות הילדים ,וילדים עם צרכים מיוחדים ,ושמעתם את נציגת
חלק מהורי הילדים עם צרכים מיוחדים ,אומרת פה מה היא חושבת על
התהליך ,והוא נכון .עם זה שלכל תהליך חדש יש חבלי לידה .ובאמת ,אני
לא חשוד כא יזשהו יסמן של מישהו או משהו .ואמרתי ,לא הייתי שותף
להחלטה ,וכשאני חושב שההחלטה ,גם כשמקבל ראש העיר היא לא נכונה,
אני אומר לו ,וגם פה בישיבת מועצת העיר לא פעם .אבל באמת ,צריך
לבחור את הקרובות .פה נעשו טעויות ,עמדו ביושר ואמרו 'פ ה טעינו ,פה
אפשר היה לנהל את זה יותר נכון ,פה צריך לתקן .אבל השורה התחתונה,
המהלך הוא נכון ,המהלך הוא ערכי .בואו נתעסק בלתקן את הדברים
שצריכים תיקון ולא דברים שלא צריכים תיקון .תודה.

גלעד ,תודה .ואני אמרתי את זה מקודם ועם
מר ליעד אילני:
זה נסכם .אנחנו יותר מנשמח שהציבור ישפוט אותנו בעניין הזה ב.2023-
אוקיי? בדקה ה 90-של המשחק ולא בדקה החמישית .מנהלת בית הספר.

קודם כל ,אני חושבת שזה דבר מבורך לא
גב' עדנה וידל:
לשים את כל הביצים בסך אחד .והרעיון במכרז ודיברנו על זה ,היה שי
שלנו חלופות ,ואם חברה מסוימת לא עומדת בתנאים שמעמידים לה ,אז
אנחנו מחליפים את זה בחברה אחרת וזה נתון במכרז .וחגי ,אני גם אזכיר
לך שדיברנו על זה ,במכרז ולהיפך ,אני העליתי את זה ואתה הצטרפת
לדעתי ,שחברה שנמצאת  30שנה בסוף נרדמת בשמירה ,זה לא יעזור ,כי זה
הופך להיות סוג של חתונה קתולית .ולכן ,כשעוברים מחברה אחת שנותנת
שירות לכל העיר ,שזו עיר גדולה יחסית ,למספר חברות ,ודיברנו על זה
ואתה הסכמת עם זה ,אז אני לא כל כך מבינה.

מר חגי אשר:

 ...לא התנגדתי...
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נכון .אתה לא התנגדת .אז אני לא מבינה למה
מר עזרא נחום:
עכשיו צצו כל כך הרבה בעיות פתאום .ולא תמיד צריך לבוא ורק בשם
ה אופוזיציה ,כדי להיות אופוזיציה ,לעשות את הדברים האלה .זה לא נכון.
כי באמת ,בכל דב התחלתי יש חבלי לידה .וגם צריך להיות מספיק עם
הגינות אישית להבין את זה ,ולא לעשות מזה כזה ...באמת ,כמו שאמר
גלעד ,אנחנו שעה וחצי על זה ,ויש בזה משהו שהוא לא מן ההגינות .זהו.

אגב ,לא היינו חייבים לקיים את הדיון הזה
מר ליעד אילני:
כרגע ,יכולנו לחכות להצעה לסדר בישיבה הבאה או לשאילתא בישיבה
הבאה .אנחנו מאמינים באמת בשקיפות ,והדו"ח הזה שנמסר כרגע לציבור
במשך למעלה משעה על ידי ראש העיר ועל ידי ,ובמצגת מאוד מפורטת של
המנכ"לית ,זה ה כי לקיחת אחריות שיש.

*

הארכת הישיבה עד סיום סדר היום.

חבריי לאופוזיציה ,אני רוצה עדכון של 2
מר ליעד אילני:
דקות על הצהרונים ,כי זה חשוב גם לציבור ,לא רק לכם .אנחנו לא נפתח
את זה לדיון אחרי זה .אם תרצו בישיבה הבאה ,בשמחה .בסדר? שנייה
לפני כן אני מבקש לה צביע על הארכת הישיבה של המועצה עד סיום סדר
היום .מי בעד? פה אחד .תודה רבה.

החלטה:
הארכת הישיבה עד סיום סדר היום.
הצבעה:
אושר פה אחד.

ב.

רפורמת הצהרונים  -עדכון מ"מ ראש העיר.

חברים ,לפני שנתיים הבטחנו ,רבים מאיתנו
מר ליעד אילני:
שיושבים פה באולם ,הב טחנו לציבור שנקיים רפורמה משמעותית בכל
התחום של הצהרונים .הבטחנו ואנחנו מקיימים .אני אמנה ממש בנקודות
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את השינויים שהתבצעו .הדבר הראשון ,האחריות הניהולית והפדגוגית,
עברה לאגף החינוך מתוך התפיסה שהשעות  08:00עד  17:00הן שעות
חינוך לכל דבר ועניין .ואני רוצה ש מנהלת אגף החינוך תהיה אמונה באופן
אישי וישיר על התחום הזה .העובדות של בית עמנואל ,עובדות הצהרונים
נשארו עובדות של בית עמנואל .הן מקבלות את השכר מבית עמנואל .היות
ולא אלי מוסרי היה מסכים ,אבל גם לא משרד הפנים שנקלוט  600עובדות
בעירייה ,כולכם ודאי יודעים שזה משפיע על יחס פעולות אל מול הוצאות.
אנחנו מייצרים רצף פדגוגי וחינוכי אמיתי שמנוהל כאמור בשיתוף פעולה
הדוק בין אגף החינוך לבין מב"ע .בגני טרום-טרום חובה ,המובילה של
הצהרון מגיעה כבר ב 12:30-לגן ,מכירה את הילדים קודם לכן ,חווה איתם
באמצע היום שלהם ולא ב , 14:00-וזה יוצר וזה ייצור רוגע ממשי בגן .ב54-
גנים של טרום חובה וחובה ,גננות הבוקר ,עובדות משרד החינוך ,הסכימו
להישאר שעה נוספת בתשלום כמובן ,כדי ללוות את הצהרון בשעת ארוחת
הצהריים ,שזו השעה הכי קריטית ביום ,וגם זה צעד מאוד-מאוד גדול.
הדבר השלישי ,אנחנו מקיימי ם החל מהשנה בחני אישיות בשיתוף פעולה
עם מכון מידות ,על ידי פסיכולוג ,לכל מועמדת לתפקיד של סייעת
בצהרונים ,במעונות היום שלנו .והגברנו גם ב כל מיני תהליכים את הפיקוח
על כל מה שקורה.
אבל הבשורה המשמעותית היא הגדלת שכר משמעותית לעובדות .גם
לעובדות חדשות ,כי יש לנו תחרות בתחום הזה אל מול גבעתיים ותל אביב
וקרית אונו ,וגם לעובדות הוותיקות והמסורות שעובדות במערכת הרבה
מאוד זמן ,מתוך אמונה מאוד פשוטה :עובדת מרוצה – זה ילד מרוצה – זה
הורה מרוצה .זו התפיסה .אנחנו נמצאים בימים מאוד-מאוד קשים ,מצד
אחד קורונה ,עם ההשלכות הכלכליות של הקורונה ,לרבות מה שראש העיר
אמר ,גם פגיעה כלכלית בהכנסות של כל גוף במשק ,ביניהם גם עיריית
רמת גן ,וגם קושי גדול לגייס עובדים ,בגלל ההחלטה השערורייתית של
ממשלת ישראל לתת דמי אבטלה עד יוני .אנשים הולכים לים או נשארים
בבית ,ומעדיפים מאשר לבוא לעב וד .זה יוצר מחסור ממשי בכוח אדם,
בסייעות בוקר ,בסייעות בצהרונים ,במלווים בהסעות ,בכל תחום שהוא
כמעט .וגם לצערנו הרב ,בחודש האחרון הרבה מאוד מקרים מצערים של
חשד לאלימות בפעוטונים ובמעונות יום כאלה ואחרים.
אני רוצה להסביר ,במצב שהיה ,יכולנו לדחות את הרפורמה הזאת בעוד
שנה .קורונה ,אין עכשיו כסף .אבל לא ,התחייבנו לעובדות של בית עמנואל
בצהרונים ,שאנחנו נשפר את תנאי ההעסקה שלהם .כבר בכניסה שלנו
לתפקיד ,השכר שלהן עלה על ידי ראש העיר ,שהיה אני חושב בשבועיים
הראשונים .אבל זה לא מספיק ,אנחנו הולכים להגדיל את השכר שלהם
כבר מהשבוע הבא ,החל מה , 1.9-אבל בשבוע הבא הם יקבלו עדכון,
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מינימום  5%לכל עובדת ,זה יכול להגיע ל 50%-תוספת בפעימה אחת.
הדבר השני שקורה ,זה שראש העיר הודיע לפני כשבועיים שבגלל המצב,
הוא נותן תווי שי לעובדי העירייה ,אני חושב ב ₪ 400-יותר ,במקום ,600
 . ₪ 1,015בא יאיר דמארי ,מנכ"ל בית עמנואל ,ואמר 'אני לא נותן
שהעובדות אצלי בבית עמנואל ירגישו שהן חלילה סוג ב' ,אני מוכן לתת
להם כמו בעירייה .מי שעובדת  100%משרה –  , 1,000אותו גידול .אבל לצד
זה הוא אמר ,ההכנסות של בית עמנואל נפגעו בצורה משמעותית,
אובייקטיבית .בוט לו חוגים בגלל הקורונה ,בוטלו צהרונים ,בידודים,
בוטלו קייטנות בידודים .אז אני ממליץ לוותר השנה על הסוגיה הזאת של
הביגוד ,שזה משהו שהוא זכות ולא חובה ₪ 600 .חד פעמי.

 ...התארגנות ,התאגדות של ועד עובדים ,אתה
מר אביהוא בן משה:
לא יכול להוציא חוקית דבר כזה ,לא יכול.

מר ליעד אילני:
בצד.

טוב .חוקית אפשר ,אבל נשים את זה כרגע

מר אביהוא בן משה:

אי אפשר.

כאשר עובדת ,ואתם מנופפים בפייסבוק שלכם
מר ליעד אילני:
כמוצאי שלל רב 'מקצצים לעובדות' ,לפני ראש השנה אמרת .מעלים
לעובדות באלפי  ,₪ולחלקם בעשרות אלפי  ₪את השכר ,וזה ישפיע להן גם
לפנסיה .על זה אתם לא מדברים .פה לא שמעתי ברכה.
אופוזיציה לפעמים צריכה להגיד שאפו על מהלך כזה ,כל הכבוד ,איפה
אתם .איפה האופוזיציה העניינית שמברכת גם על דבר שהוא? במקום
לטפל בסוגיה של הבידוד ,יכולנו ללכת למהלך אחר ,לצמצם  15משרות
בבית עמנ ואל .לא רצינו .אנחנו לא נפגע בעובדות של בית עמנואל.
העובדות מקבלות תוספת .אביהוא ,אני לא יודע איפה למדת חשבון ,אבל
אלפי  ₪זה הרבה יותר מ.₪ 600-

אני לא יודע מה אתה למדת ,דיני עבודה ...לא
מר אביהוא בן משה:
יכול לפגוע בעובדים ולהוריד מהם את תוספת הביגוד .מי שמך? מי נתן לך
את הסמכות הזאת?
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מר ליעד אילני:

מה אתה ממליץ לעשות?

מר אביהוא בן משה:

לא יודע מה אני ממליץ ,תחזיר את הכסף.

ממליץ?

מר ליעד אילני:
ההסתדרות.

מה

אתה

מר אביהוא בן משה:
קוראים לה?

...

ג'ובים...

מר ליעד אילני:

מי זו מנהלת האגף העסקי?

מר אביהוא בן משה:
אותה?...

מנהלת האגף העסקי של העירייה ,אתה מכיר

מר ליעד אילני:

יש לנו אגף עסקי? לא משנה .חברים .כרגע-

מר אביהוא בן משה:

 ...את האגף הזה...

מר ליעד אילני:
ההזיות ,אין אגף כזה.

אין אגף כזה ,אביהוא .אביהוא ,די ,עם

מר כרמל שאמה הכהן:

ממציא לנו אגפים?

מנהלת

רצית

להיות

יו"ר

האגף

העסקי,

איך

הזיות?  ...באמת ,אתה משתמש בביטויים
מר אביהוא בן משה:
מאוד -מאוד פוגעניים .אני מבקש ממך...

מר ליעד אילני:

אל תיפגע ,אביהוא.
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מר אביהוא בן משה:
אומר...

אני מבקש ממך ,תחזור בך מהדברים שאתה

מר ליעד אילני:

אביהוא ,אל תיפגע.

מר אביהוא בן משה:

אני לא נפגעתי...

מר ליעד אילני:

אני מצטער אם נפגעת ,אביהוא ,אתה בסדר?

מר אביהוא בן משה:

באמת ,אני לא ...משחקים של ילדים קטנים.

מר ליעד אילני:

לא ,תגיד לי.

תריב איתו ,תשלים איתו .עוד פעם תריב
מר אביהוא בן משה:
איתו ,עוד פעם תשלים איתו...

גב' מירה שנן:
תענה לו.

למה אתה עונה לו כשהוא עונה במגה פון? אל

מר כרמל שאמה הכהן:
יחסינו מתחזקים.

מריב לריב אהבתנו מתחזקת .מריב לריב

מר אביהוא בן משה:

עד שהוא ילמד זה יהיה כבר מאוחר.

מר כרמל שאמה הכהן:

כשהוא ילמד הוא יהיה ראש עיר ,אל תדאג.

חברים ,אנחנו גאים בדאגה שלנו לעובדות בית
מר ליעד אילני:
עמנואל ,שהולכות לקבל תוספת בצהרונים של אלפי  ₪לשכר שלהם כבר
מהשבוע .תודה רבה.
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(מדברים ביחד)

ניסיתם לעשות שביתה ונכשלתם .ניסיתם
מר כרמל שאמה הכהן:
לעשות שביתה ונכשלתם .ניסית ם להשבית את מערך הצהרונים ונכשלתם
כישלון חרוץ .ברחו לכם באמצע היום ,התכנית התפרקה .קשרתם קשר
לפגוע בילדים ,רציתם לפגוע בילדים ובילדות של העיר ונכשלתם ,גם בזה
אפילו נכשלתם.
(מדברים ביחד)

*** חגי ואביהוא במגה פון ***

.4

סדר יום:

א.

אישור הצטרפות רמת-גן לאיגוד ערים לשירותים וטרינרים אזור דן
והמרכז (אישור ההסכם וצו ההקמה).

סעיף על סדר היום ,סעיף  – 4אישור
מר ליעד אילני:
הצטרפות רמת גן לאיגוד ערים לשירותים וטרינריים ,אזור דן והמרכז.
אישור ההסכם וצו ההקמה .נודע לי שחגי אשר ,ראש העיר ,הביא מידע
שלא היה בישיב ה הקודמת .הביא משהו חדש.

סעיף  4א' לסדר היום ,אישור הצטרפות רמת
מר כרמל שאמה הכהן:
גן לאיגוד ערים לשירותים וטרינריים אזור דן והמרכז .אישור ההסכם וצו
ההקמה ,נושא שמוכר לחברות וחברי המועצה עד דק כמו שאומרים .אושר
ברוב מוחץ בישיבה.

מר חגי אשר:

רק בוא ...את הדיון ,איך הולך הדיון?

אני כבר מסביר .היה דיון ארוך ,גם ציבורי,
מר כרמל שאמה הכהן:
גם במועצה .הייתה הצעה ,המועצה אישרה ברוב מוחץ את ההצעה .הוגשה
עתירה.
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מר אביהוא בן משה:

היה רוב( ...לא שומעים)

מר כרמל שאמה הכהן:

רוב מוחץ ,רק  2התנגדו.

מר ליעד אילני:

מוחץ ,מוחץ.

מר כרמל שאמה הכהן:

תבדוק את הפרוטוקול.

מר חגי אשר:

טילמן ,אביבית ,אני ואביהוא זה .4

מר כרמל שאמה הכהן:

אני חושב שלא היו ,תבדוק.

מר חגי אשר:

מי לא היה?

אחד מהשמות שציינת לא היה .מה זה משנה
מר כרמל שאמה הכהן:
מי לא היה? אם אני אומר רוב מוחץ ,זה ...80%

מר ליעד אילני:

ראש העיר ,זו ראיה חשה.

 . 16-3בבקשה .אני אולי חלש ,אבל זוכר טוב
מר כרמל שאמה הכהן:
מכם .תן להם .אמרו זיוף ,אמרו שאנחנו נוכלים וההוא נוכל וההוא גנב.
מה לעשות ,אנחנו חיים בעולם ההזיות והמרמור.

מר אביהוא בן משה:

מי אמר גנב?

הגנב

מר כרמל שאמה הכהן:
העמותה שלך תגי דלי?

אמר

מר ליעד אילני:

חברים ,יש לנו שבוע הבא הרמת כוסית של
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העמותה למאבק בגנבי הדעת ,כולכם מוזמנים.

מצוין,

ליעד,

הכל

מצוין.

פשוט

2

מר אביהוא בן משה:
תינוקות.

הכל

מר ליעד אילני:
אתה ארכי נוכל.

אני יכול עוד משהו ,אביהוא? בא לי לפגוע בך.

(מדברים ביחד)

גב' מירה שנן:
גננת?

תשמע ,גננת לא הייתי אף פעם .מורה ,אבל

טוב ,הנושא הגיע לבית המשפט ,עתירה כנגד
מר כרמל שאמה הכהן:
ההחלטה של המועצה .יש פה גם עו"ד שייצג אותנו ,עו"ד שחר בן עמי.
התקש רו אליי מאולם בית המשפט ,אמרו  -השופטת אמרה שלא היו
מספיק חומרים או לא מסודרים בצורה מסוימת הנספחים ,והיא מבקשת
שהחומר הזה ינוח בפני חברי המועצה ,ותיערך הצבעה חוזרת .חוות הדעת
של כל עורכי הדין ,גם של האיגוד ,גם שלנו ,גם של היועץ המשפטי שלנו
שנכח באולם ,שהש ופטת שוגה .כן ,שוגה ,מותר.

גב' מירה שנן:

היא גם בן אדם.

לא מעט פסקי דין מתהפכים ,כולל של העליון,
מר כרמל שאמה הכהן:
שבהרכב מורחב הופך את ההחלטה שלו .להגיד שוגה בכבוד זה בסדר.
ואנחנו כמובן מכבדים .עשינו שיקול מאוד ברור ,ללכת להחלטה שאין ספק
הייתה הסתברות לזכייה בעליון .אבל אמרנו ממילא הצו עדיין לא הגיע
לחתימה של השר בממשלה ,הצו עוד ייקח תקופה עד שהוא יבשיל .אז יש
לנו ישיבת מועצה קרובה ,נחזיר את זה ונחזור לבית המשפט עם ההחלטה
בצורה מסודרת .אני בטוח שהדעות כאן מגובשות ,אני אופתע מאוד אם
מישהו ישנה את הצבעתו  .אין פה איזה חומר חדש ,אין פה איזו דרמה .יש
פה איזו היצמדות לפרוצדורה שאני חושב שזו התערבות שיפוטית מרחיקת
לכת .אבל בתי המשפט הם מעלינו ,שלטון החוק הוא מעלינו .וגם אם
אנחנו בטוחים שבית המשפט טועה ,אנחנו עדיין כפופים אליו ומקיימים
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את הוראותיו .ולכן ,אנחנו נציג את החומרים החדשים ,החברות והחברים
יוכלו לשאול שאלות .יש כאן גם את הווטרינר ומי שמנהל את האיגוד
שנמצא איתנו ,יש את עורכי הדין ,יש כאן את ראש המטה שלי שהיא
ריכזה וגזברית העירייה.

גב' מירה שנן:

תיכף ,אני אציג את כל מי שנוכח.

הרוצח ממסובים .לא ,זה מה שאומרים עליו,
מר כרמל שאמה הכהן:
השותפים למאבק .אני רוצה לומר ,שלשום ביקרנו באשקלון במרפאה .עד
עכשיו ראיתי רק מרפאות כאלה באינטרנט ובהדמיות .אני מזמין את
כולכם לנסוע לאשקלון ,שווה את הנסיעה ,יש שם גם מסעדת דגים טובה
במרינה ,ניסו אני חושב ,הוא ראש הדייגים ש ם .כשר ,בטח .תתחילו פה,
תעצרו במסובים ,וסלחה על הביטוי בפח האשפה שלנו ,שעשרות שנים לא
מכבד אפילו את הכלבים ולא את החתולים .ולא מי שהסכים רגע ...ותיסעו
מיד לשם .ולכו תראו ,ותגידו איפה היינו ומה עשינו ,שאנחנו מתנגדים
למהלך ,לעבור ממה שקיים כאן ,משנות ה 60-של תאילנד ,ככה שמים אולי
כלבים וחתולים בתאילנד ,ככה מטפלים בהם שם אולי ,לא בטוח .אמרתי
אולי .ותלכו תראו באשקלון ,יישוב לא סוציו אקונומי  ,8לכו תראו
באשקלון ,מי שרוצה לראות בסרטון ,אני לא מגזים ,כמו בית חולים שלנו,
של בני אדם .תראו את התאים ,אמריקאים ,ברמה גבוהה .לא אסבסט ,לא
חלודה ,לא בטון חשוף .הכל עם ויטרינות שקופות ,שקיפות מלאה .אתה
בא לחדר הקבלה ,כמו למלון  5כוכבים .ככה זה צריך להיראות .אנחנו
מחויבים לקחת את זה רק בסיס ,את הסטנדרט הזה ,ולעשות אפילו משהו
יותר משובח ,משהו שבעתיד לא רמת גן תיסע ללמוד מאשקלון ,יבואו מל
הארץ ללמוד מרמת גן .יכול להיות שגם מהעולם ,למה לא? אנחנו הרבה
דברים עושים פריצות דרך גם ברמה עולמית .הלכנו למדנו ,אמרתי להם
תודה רבה על המסע הלימודים ,והיה באמת גם באמת מרחיב את הלב וגם
מה שנקרא מעורר השראה .ואמרנו בדיוק ,יצאנו משם עם מה שאנחנו
רוצים .ואני אומר עוד פעם ,העסקה שאנחנו עושים ,למרות שאנחנו
הולכים לבחון גם זוויות כלכליות ,היא לא עסקה כלכלית .אנחנו לא
עושים רווחים לא על חתולים ולא על כלבים.
אנחנו רוצים את השירות הכי טוב לבעלי החיים ,לבעלי-בעלי החיים,
ולבעלי החיים שחיים ברחובות העיר .ג ם התשתיות שאנחנו נפתח עבורם,
גם בשירותים שאנחנו נותנים ,וגם בטיפול בהם וביחס אליהם .וחיכו פה
כמה מפגינות נחמדות ,הפעם אני חייב לציין נחמדות ,שלא קיללו ולא
ניבלו את הפה ,ושאלו אותי ודיברו ...כועסות ,הן לא מסכימות ,עמדו גם
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עם שלט שאני לא מסכים איתו ,אבל ביקו רת לגיטימית .לא לקרוא לבן
אדם 'רוצח'' ,נאצי' ,אלה הדברים שהיו ליד בית רוזן .והוא ,אתה אמרת לי
נכון ,אתה ממשחה של ניצולי שואה .הוא היה צריך לשמוע את זה .ואני
מסתובב בכל הארץ ,וכבר מזהים את המהלך ,ובכל מקום שעולה שמו ,רק
תשבוחות .איך זה יכול להיות? רק תשבוחו ת .זה לא רק פה ככה .מסתבר
שיש חבורה ,גם אנחנו חשבנו שזה רק פה .בהתחלה הייתי בטוח ,אמרתי –
אלוהים ,מאיפה מכל המדינה הבאת את כל ההזויים האלה עליי? מסתבר
שהם עוברים מעיר לעיר .מסתבר ,מאנשים שמכירים את העניין לעומק,
שמטפלים בנושאים ברמה הלאומית ,כן אביהוא ,תקשיב ,זה לא אני
המצאתי ,זה אנשים שמבינים בעניין .אני לא מתעסק כל היום בנושא הזה
של פעילים .יש פעילים רדיקליים שמוציאים את כל תסכולי חיים ואת
ההזיות שהם רואים מול העיניים ותוקפים .אתה יודע ,יש את העיקרון
שאומר לך – מה אתה צריך את זה? אל תיפול בפה .אתה מכיר את זה
שאומרים 'אל תיפול בפה של מישהו' ,אלה עם הפיות הגדולים? וגם אם
משהו צדוק ,תהיה חכם ,אל תיכנס להם לפה .מה אתה רוצה? למה אתה
רוצה לעשות שינוי כזה? מה אכפת לך ,שה כלבים ימשיכו לנשום אסבסט,
ושהחתולים ימשיכו לטפל בהם על נירוסטה משנות ה 40-עקומה ,ובחדרים
לא חד רים .לכו תראו .סע לאשקלון ,סע ותראה את זה ,ותחזור ותגיד לי
אם זה בכלל דומה.

דובר:

( ...לא שומעים בלי מיקרופון)

לא ,אני אגיד לך למה לא .אני אגיד לך למה
מר כרמל שאמה הכהן:
לא .חזרנו לאותה שאלה .אני באסטרטגיה שלנו ,שהיא אסטרטגיה של
העיר רמת גן ,אנחנו בעד איחוד ערים כמה שיותר .איחוד ערים זו מטרה
רחוקה ,יש הרבה פוליטיקה בדרך לצערי ,שאיחוד ערים אומר – פחות
ג'ובים ,פחות סגנים ,פחות ראשי ערים ,וכל אחד עוצר ושומר על ליטרת
הבשר שלו .אני אומר לך ,כראש עיריית רמת גן ,אני מוכן לבחון איחוד,
כולל אפילו עם תל אביב .לבח ון מה היתרונות שזה מביא לעיר שלי ,איזה
התייעלות זה מביא ,ואז לקבל החלטה .אבל אני לא מאלה שחוסמים את
זה מראש .בדרך צעדי ביניים זה להקים אשכולות של שיתופי פעולה
ואיגודים ,בגלל זה גם הממשלה תומכת בזה .כמו שציינתי ,משרד הפנים
תומך תמיכה מלאה .זה פוגע באינטרסים בדרך .כשאתם מפרסמים נניח
שאיגוד הרופאים הווטרינריים ,לא יודע איזה ארגון ,כי ברור שאתה סוגר,
כל אחד רוצה את הממלכה שלו .כשיש איגודים ,יש פחות ממלכות .זה כמו
עם תאגידי המים ,למה מתנגדים עכשיו לאיחוד תאגידי המים? כי כל אחד
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רוצה את הדירקטוריונים שלו ,הוא מחלי ט לאן נוסעים ,הוא מחליט איזה
יועץ משפטי מעסיקים ,הוא מחליט אצל מי מפרסמים .אנחנו מכירים את
העולם ואת החיים .אבל אם רוצים להסתכל ,ל התרומם טיפה למעלה ,עם
מבט ממעוף הציפור לטובת הציבור ויעילות ,לא תמיד זה טוב אני אומר,
אבל זה הכיוון ,זו דרך המלך שאני רואה אות ה .ולכן ,להחזיק מחלקה,
למרות שרמת גן זה לא קרית אונו ,ואני מכיר גם את הטיעון הזה שלכם,
ואנחנו לא מועצה קטנה ,ואנחנו גם יכולים להחזיק לבד מחלקה .אבל אי
אפשר לעשות עם המחלקה הזאת מה שאפשר לעשות עם איגוד גדול וחזק.
היתרון לגדול פה הוא דרמטי ,בין אם אתה רוצה ל עשות מבצעים גדולים,
בין אם יש לך קרייסס בעיר ,בהרבה דברים .בין אם אתה רוצה לבנות בית
חולים ומרפאה באמת גדולים ושיכולים לתת שירות ,כולל מכשיר רנטגן,
ואולי בעתיד מכשיר סיטי .זה עולם מלא ,תתעמקו בזה.
ואם אתה רוצה לעשות את זה באמת ,ולא רק בתכניות ,כי שנים דיברו,
נבנה ,ונבנה ונעשה .מה בנו? מה נבנה? עכשיו כשאנחנו הולכים לבנות,
אמרתי מרוויחים גם מכל הכוונים .א' – אנחנו הולכים להיות חלק מאיגוד
חזק ואחרי ההצטרפות של רמת גן ועוד ערים ,הוא הופך להיות סופר חזק,
מקצוען .ב' – היתרון שלנו ,שהאיגוד הזה יושב בעיר רמת גן ,אנחנו אפילו
לא מפסידים את המיקום .האיגוד הזה מסכים לקלוט את כוח האדם ,שאני
לא אמרתי שלא .מי שטוען שהוא מצוין ,רק מחזק אותנו ,כי אנחנו
שואבים אותו לתוך האיגוד .יותר מזה ,אנחנו לוקחים איגוד שהוא
פיננסי ת גוף יציב מאוד ,והופכים להיות דייר שלנו שמשלם לנו על נכס
שלנו שכירות כל חודש .מה לעשות שאנחנו צריכים לנהל מו"מ ולנהל
הסכמים ,לפעמים לא רואים עד הסוף ולא שוקלים עד הסוף.

מר חגי אשר:

 ...קריסה( ...לא שומעים בלי מיקרופון)

קריסה? אתה אומר את זה אולי כי אתה חושב
מר כרמל שאמה הכהן:
שיש לך הגנה מלשון הרע .אני לא זי היתי שיש פה קריסה.

מר חגי אשר:

לא ברמה האישית ,ברמת האיגוד.

אני יודע שהוא מאוזן .הוא עוד מעט יענה אם
מר כרמל שאמה הכהן:
הוא קורס ,אני לא זיהיתי שהוא קורס .אם תוכיח לי שהוא קורס ,נדבר על
זה .עד עכשיו אני שאלתי אותו את השאלות ,וגם אני יודע שבדקו את זה.
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א מר לי שלא רק שהוא לא קורס השנה ,שיש לו יציבות לאורך עשור.

מר חגי אשר:

אחרי שאנחנו העברנו לו  ₪ 800,000או לפני?

עוד לא העברנו לו כלום ,ההסכם לא אושר.
מר כרמל שאמה הכהן:
העברנו לך שקל? בינתיים רק עלינו לו כסף .כי הרכבים שלו בהתנדבות,
עזרו לנו ,סייעו לנו בגל הראשון לחלק אוכל לחתולי הרחוב בעיר
ולמאכילים הנפלאים שלהם .בזה הוא עזר לנו ,גם בכוח אדם ,גם ניהול
למופת וזה גם היה מבחן בשבילי ,שירותיות ברמה הכי גבוהה ,ניהול ברמה
הכי גבוהה ומסירות ואהבת האנשים שעוסקים בכך ואהבת בעלי החיים.
אז אני אומר ,אנחנו צריכים ע וד פעם את האשרור הזה ,אני מבקש
מהמועצה-

גב' מירה שנן:

רגע ,רגע.

ברור לי .אחרי הדיון שיתקיים ,המלצתי
מר כרמל שאמה הכהן:
הברורה היא לתמוך בכך ונעשה משהו טוב נוסף.

תודה ,ראש העיר ,לגבי סדר הדברים ,אני אתן
גב' מירה שנן:
לעו"ד שחר בן עמי לדבר .מי שרוצה לדבר זה בסדר.

 ...בית המשפט בעתירה מנהלית קבע ואמר,
מר אביהוא בן משה:
וזה כתוב שחור על גבי לבן לא לשאול שאלות ,אלא שיינתן זמן למתנגדים
להביע את עמדתם.

גב' מירה שנן:
הבנו אותך ,די.

אז תביע ,תביע .אביהוא ,תביע ,אין בעיה.

יש לך זמן בסעי ף בסדר היום ,תגיד מה שאתה
מר כרמל שאמה הכהן:
רוצה .וגם אתה תגיד מה שאתה רוצה.
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בכל מקרה ,אם למישהו יש משהו ,לא בצורה
גב' מירה שנן:
כזאת .אתה נרשמת ואני יודעת .אם לא תדברו בצורה מסודרת ,אז גם זה
לא יקרה .לגבי דברים שקשורים בנושא ,עינב תוכל לענות ,וכמובן נושאים
כספיים .עו"ד שחר בן עמי ,בבקשה.

מר חגי אשר:

את יכולה להציג אותו?

חיצוני

שייצג

את

העירייה

מר כרמל שאמה הכהן:
המשפטי ,שמייצג עדיין.

עו"ד

מר אביהוא בן משה:

למה לא?...

מר אלי מוסרי:

זה למדנו מהקדנציה הקודמת.

מר אביהוא בן משה:

מכיר את שרקון?

מר כרמל שאמה הכהן:

אני מכיר את שרקון ,כן.

מר אביהוא בן משה:

...

בהליך

לא ,אין לי שום ניגוד עניינים עם שרקון .אני
מר כרמל שאמה הכהן:
אגיד לך ,בדבר אחד עליתם על נקודה .היועץ של המכרז של חוות הסוסים,
מסתבר בן דודה של אמא שלי מצד אבא שלי.

מר אביהוא בן משה:

במקרה .במקרה.

מר כרמל שאמה הכהן:

כן ,כן.

מר אביהוא בן משה:

 ...אז תבטל את המכרז.
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אבל בדק את זה היועץ המשפטי ,שאל אותי
מר כרמל שאמה הכהן:
מה הקרבה? – אמרתי לו בן דודה של אמא מצד אבא .כן .הוא אומר לי –
ברמת קרבה כזאת זה לא יוצר ניגוד עניינים .תעשה את הזה ,הוא בן דודה
של אמא שלי מצד אבא שלי ועכשיו מפה תעשה את החשבון.

מר יונה ע .טילמן:

 ...שלך...

מר כרמל שאמה הכהן:

לא ,בן דודה של אמא שלי מצד אבא שלי.

מר עזרא נחום:

אין דבר כזה.

גב' מירה שנן:

זה לא ברור.

מר כרמל שאמה הכהן:
שלי .מה לא ברור?

אני מדייק ,בן דודה של אמא שלי מצד אבא

מר אביהוא בן משה:

תגיד ,אתה מסתלבט?

תגידו ,אני לא הסברתי ברור? את מכירה ,בן
מר כרמל שאמה הכהן:
דודה של אמא שלי שולה ,שתהיה בריאה עד  , 120מצד אבא שלי.

גב' מירה שנן:

לא הבנתי ,גם אני.

מר כרמל שאמה הכהן:

תגידו ,אתם מדברים ברצינות?

מר עזרא נחום:

אין דבר כזה.

מה אין דבר כזה? זה הבעיה ,שאין דבר כזה.
מר כרמל שאמה הכהן:
אני לא מכיר את הבן אדם ,בחיים לא ראיתי אותו .אז מגישים לי שאילתא
מה הקשר המשפחתי .כמה פעמים דיברתי איתו בשנה .לא מכיר את הבן
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אדם.

מי הגיש לך שאילתא בכלל? אף אחד לא הגיש
מר חגי אשר:
לך שאילתא על זה ,על מה אתה מדבר?

מר כרמל שאמה הכהן:

הגישו ,הגישו .תבדוק.

טוב ,עו"ד שחר בן עמי ,בבקשה .כי אם לא
גב' מירה שנן:
נתחיל ,זה לא ילך .חגי ,ביקשת לדבר ,תקבל רשות ,די .אי אפשר לדבר גם
בלי רשות וגם עם רשות ,זה לא הולך יחד .אני אתן לך א ת כל הזמן ,אבל
לא עם מגה פון .בבקשה ,עו"ד שחר בן עמי.

כפי שאמר ראש העיר ,כך התנהלו פני הדברים
עו"ד שחר בן עמי:
בבית המשפט ,וצריך להזכיר ,היו פה לא דיונים במועצה ובהנהלה נדמה לי
כ 6-דיונים ,אלא נעשתה עבודת מטה של כמעט שנתיים ,ובאופן חריג
המועצה לא רק ביקש ה להצטרף ,שזה בעצם ההליך הרגיל ,אלא גם הכינה
חוזה .החוק לא מחייב את המועצה להכין חוזה כדי להצטרף .הדברים
האלה הוצגו לבית המשפט ,ולבית המשפט הייתה הערה פרוצדוראלית אחת
מרכזית ,הדברים שהוצגו ,לא היו בכתב .דהיינו ,בחוות דעת הגזברית או
העבודה שבוצעה על ידי עינ ב בר כהן ראש המטה ,לא הוצגו חוות דעת
בכתב ,ועל זה הייתה הערה .בדרך כלל אין חובה להציג חוות דעת בכתב,
אבל בית המשפט אמר שהוא חושב שזה הדרך הנאותה בעניין הזה .אנחנו
בסופו של דבר קיבלנו את העמדה ,לא התקבל פסק שין של בית המשפט,
אלא בהסכמה .כלומר ,אנחנו ניסחנו איזושהי הסכמה שזה יובא .הסוגיה
הפרוצדוראלית הזאת תובא לפה וההסכמה אומרת שההחלטה תובא שוב,
החומר יחולק  48שעות קודם לכם לפחות ,וגם הגזברית וגם ראש המטרה
יוכלו להציג את הדברים .וכמובן חברי מועצה שמסכימים וגם מתנגדים,
כפי שאומר הנוהל ,התקנון של רשויות מקומיות  ,יכולים להביע את דעתם.
זה בעצם פני הדברים .נקודה פרוצדוראלית .ולכן זה עולה היום שוב לדיון.
זו הזדמנות של כולם לשאול שאלות.

גב' מירה שנן:
לא ביקש .מי שיבקש ,שיגיד.

חגי ביקש רשות דיבור .מעבר לזה ,אף אחד
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קודם כל ,האופוזיציה ממשיכה לעשות את
מר חגי אשר:
עב ודתה הנאמנה ולייצג את תושבי העיר ,ובזכות מכתב שאני שלחתי
להנהלת העיר ,שביקשתי לראות את עבודת המה שנערכה ולא נערכה,
בזכות זה העתירה הזאת הצליחה בבית המשפט .אני מבקש רגע מאנשי
המחשוב ,קובי .אני אתייחס לעבודת המטה ,אני אתייחס לעבודה שנעשתה
על ידי עינב .יש לנו הערות שאנחנו נשמח לקבל תשובות ,אם את רוצה
סעיף-סעיף.

עינב ,תרכזי את כל השאלות ואז תעני בבית
גב' מירה שנן:
אחת ,כי אחרת זה הופך לבלגן.

אין בעיה ,יש לנו שאלות על כל הדו"ח ,כל
מר חגי אשר:
אחד מחברי האופוזיציה ישראל ונקווה שנקבל מענה .וגם לעניין הכספי,
גל ית ,יש לנו כמה שאלות שאני בטוח שנקבל מענה .אני רוצה רגע להקרין
לכם סרטון קצר לפני הדיון .זה לא  5דקות ,עזרא.

מר ליעד אילני:

אני אמרתי 5 ,דקות לכל אחד.

לא ,לא .החלטת השופטת ,יינתן זמן .עזוב ,זו
מר חגי אשר:
הפרה של מה שנאמר בבית המשפט.

גב' מירה שנן:
במגה פון ,לא תקבל.

אב יהוא ,אתה תקבל זכות דיבור .אם תדבר

מר חגי אשר:
את הדברים.

יהיה לנו כמה זמן שאנחנו צריכים כדי להציג

אביהוא ,אמרו לי שאתה מוכר ארטיקים בים
מר ליעד אילני:
עם המגה פון בשבת ,זה נכון?

לפני שאתה מתחיל ,אני רק אתן הקדמה.
מר חגי אשר:
רציתי שבאמת ,אתה יודע ,ראש העיר ,יש לך נטייה להציג את כל פעילי
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בעלי החיים ברמת גן כהזויים ,כלא שפויים.

מר כרמל שאמה הכהן:
מציג כהזויים.

לא ,אל תשקר ,לא את כולם ההזויים אני

מר חגי אשר:

אל תגיד לי 'אל תשקר' ,לא יפה .לא לכבודך.

מר כרמל שאמה הכהן:
מציג כהזויים.

אז אל תכניס לי מילים לפה .את ההזויים אני

את

זה

היום,

דיברת,

ראיתי

את

מר חגי אשר:
התכתובות.

אמרת

מר כרמל שאמה הכהן:

אתה ,הנה אני אומר לך,על הגבול ,מתנדנד.

מר חגי אשר:

על הגבול של מה?

מר כרמל שאמה הכהן:
הנגיעות האלה.

יש לך את הדברים ,אתה יודע שיש לך את

בקיצור ,הלכנו לפגוש את האנשים המשטח,
מר חגי אשר:
ואפשר להקרין את הסרטון .אני אתן להם שכל חברי המועצה ישמעו את
הדברים שלהם ואז אני אמשיך .בבקשה.

*** מקרינים סרטון ***

תודה .אז כמו שראית ,ראש העיר ,לא מדובר
מר חגי אשר:
בהזויים ,מדובר בתושבים תושבי העיר שאכפת להם.

מר כרמל שאמה הכהן:

אני אתקן .ההזויים אלה ההזויים .אני לא
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אמרתי שום דבר לגבי מי שדיבר כאן .אמרתי ההזויים.

למה צילמת דווקא אותם? יש דמויות אחרות,
מר ליעד אילני:
למה לא צילמת את הקבועות?

אם אני עושה חיפוש בווטסאפ בשיחות שלי
מר כרמל שאמה הכהן:
עם אריה מזרחי ,אני מוציא לך גם תלונות של תושבים שהמחלקה
הווטרינרית לא עונה להם ,ושמעתי איך הם מדברים על המחלק
הווטרינרית שעושה ועושה ועושה ,ולמה להזיז אותה מהמקום ,למרות
שהאיגוד יושב באותו מקום ואמרנו שאותם אנשים נשארים .ודיברו על
המחלקה הווטרינרית .האנשים לא מבינים ,מדובר בווטרינרית אחת ועוד
 3,4,5,6עובדים ,ודיברו על זה על זה כאילו זה נושאת המטוסים ...מה
אנחנו סוגרים? מה סוגרים? אם היו סוגרים את הפעילות ,מילא .הפעילות
לא נסגרת ,היא רק עוברת לתשתית אחרת ,לתשתית רחבה יותר ,חזקה
יותר .זה הכל.

מר חגי אשר:
רואים-

אני

יכול

להמשיך?

דיברת.

כפי

שאנחנו

אתה כבר תמשיך .אלה אנשים תמימים
מר כרמל שאמה הכהן:
יכולים להיות ,שמכניסים להם לראש ,חושבים שלא ייתנו להם יותר
כדורים ,שלא ייתנו להם יותר טיפולים .אז בטח הם מפוחדים.

מר חגי אשר:
לי.

ראש העיר ,זה זמן הדיבור שלי ,אתה מפריע

מר כרמל שאמה הכהן:

אבל כן ,תרשום לך פתק.

מר חגי אשר:

אבל אני לא הפרעתי לך.

אני יודע .תרשום פתק שאני ראש העיר ,ראש
מר כרמל שאמה הכהן:
העיר מדבר ,מותר לו בכל שלב.
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מר חגי אשר:

למי לרשום את זה?

מר כרמל שאמה הכהן:

לך ,לעצמך ,שיהיה לך מולך.

מר חגי אשר:

אה ,אוקיי.

אז אני מסביר ,האנשים האלה ,יכול להיות
מר כרמל שאמה הכהן:
שהם הכניסו להם לחרדות שמשהו הולך להשתנות לרעה .הרי ההסכם עם
האיגוד מבוסס שכל שירות שקיים היום ,יתקיים גם לפחות לאחר מכן או
יותר .מה הבעיה? שכל השקרים והגל הזה שאתם מנסים לטפס עליו
ולעשות פופוליזם ,יפגוש את המציאות .אם המציאות שד"ר רפאלוביץ יידע
לספק לתושבי רמת גן תהיה פחות טובה ממה שהיה להם עד היום ,אז
אנחנו נשלים מחיר .ואם הוא יספק את אותו שירות או טוב יותר ,כפי
שאני יודע שהוא יודע לספק ,כי גם בחודשים האחרונים ,מי שטיפל
במקרים הבעייתיים בעיר ,בשעה שהמחלקה הווטרינרית שלנו ישנו בבתים
שלהם ,זה היה ד"ר רפאלוביץ שהוא זמין ,הוא פשוט אוהב את העבודה
שלו .הוא זמין כל המן והוא עובד מבוקר עד לילה ובשיא המקצועיות.

אוקיי .אז כפי שראית ,מדובר בתושבי העיר,
מר חגי אשר:
גם על פי כל עבוד ת המטה שלכם שנעשתה על ידי עינב ,אתם בעצמכם
אומרים שהמעבר לאיגוד לא ישפר ,לכל הפחות ישמר את המצב .אנחנו
כרגע נתייחס ,על פי סעיפי עבודת המטה-

מר כרמל שאמה הכהן:
דברים .ברור שלא ,שקר.

עינב ,את אמרת דבר כזה? לא .מייחסים לך

אוקיי .זה כתוב במסמך עבודת המטה של
מר חגי אשר:
הרמ"טית שלך .מיד אני אגיד מילה במילה את מה שאת אמרת.

גב' מירה שנן:

עינב ,את צריכה מיקרופון ,לא שומעים אותך.
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מר כרמל שאמה הכהן:

נא לתת מיקרופון לעינב.

לא ,לא ,אנחנו נשמור על כללי הדיון .עינב,
מר חגי אשר:
אני אגיד לך איך זה הולך להיות .יש לנו הערות על כל עבודת המטה ,את
יכולה לרשום לך בצד ולהגיב לנו אחר כך במרוכז .אז אני אפתח בהערות
כליות .המסמך הזה נבנה לאחר הדיון בבית המשפט המחוזי בתל אביב,
במסגרת העתירה בפני כב' השופטת ברקאי .כפי שהודה בא כוח העירייה
בהליך המשפטי ,ואני מצטט "לא הוכן מסמך כאמור להצגה לחברי
המועצה/הנהלה טרם לכך .ואי לכך ,הוכן מסמך כאמור בעקבות הדיון
המשפטי והמלצת בית המשפט" .הסקירה איננה סקירה השוואתית נכונה,
על בסיס ההשוואה הזה .תסלחי לי שאני עם הגב אליך ,בסדר? בהרבה
קטגוריות אין השוואה בין מצב קיים באיגוד לבין מצב קיים במחלקה .או
לחילופין ,מצב עתידי מבוקש באיגוד ,למצב עתידי במחלקה .בהתחשב
בתכניות הפיתוח הקיימות למחלקה ,בגינן אף אושר תקציב .כך למשל
נכתב לגבי ,הדגשה שלך וסעיף שלך ,המצב הקיים של המבנים במחלקה
לאומת מצב המבנים באיגוד בעתיד ,לאחר פיתוח של מיליוני  ,₪וזאת ללא
צי ון מה המצב המבני כיום באיגוד .כאשר בכלביה הינו אותו מבנה של
המחלקה ,ואילו המשרדים באיגוד קיים מבנה יביל או לחילופין המצב
העתידי במחלקה בהתקיים הפיתוח הייעודי לרמת גן ,לעומת הפיתוח
לאיגוד ,אותה רמת גן אגב תשלם במלואה ,אך יועמסו עליה שירותים לעוד
 38יישובים ולא יהיה ייעודי כמו היום .הסקירה של עבודת המטה לא
כוללת את העלויות המדויקות של היקפי ההשקעה במיליוני השקלים של
רמת גן במבנה האיגוד ,לעומת החלופה הייעודית להשקעה בביטוח
המחלקה .כמו כן ,היא גם לא כוללת כיצד נבנו הסכומים המוזכרים
בעבודת המטרה .הסקירה אינה מפר טת בחלק מהקטגוריות את כוח האדם
שיקצה האיגוד באופן ייעודי לרמת גן ,אלא באופן חלקי .הסקירה אינה
כוללת את שביעות הרצון של תושבי העיר משירותי המחלקה ,כמו גם אינה
מביאה סקירה של פרמטרים שירותיים קיימים כיום באיגוד .מכלול
המסמכים חסרים התייחסות של חוות דעת משפטי ת ביחס לטיוטת
ההסכם ,ובכלל זה התייחסות לגורלו של המקרקעין ,אשר כפי שנראה
מהנושא הבא ,הנושא הבא ז ה הכוונה על סדר היום ,בעניין רדמיקס ,צפוי
להיות מפונה/קיימת תחזית על פניו כי יפונה .הסקירה אינה כוללת
התייחסות משפטית לפערים בין צו ההקמה לחוק איגוד ערים לבין
ה הסכמים .הסקירה אינה כוללת את היקפי הכלבים הרשומים ברמת גן,
לעומת אופן הרישום וכמות הכלבים עליהם אמון האיגוד .לא שומעים
אותי בשידור ,אפשר לבדוק את זה? יש הוראה לא להשמיע אותי?
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מר ליעד אילני:

חברים ,תטפלו בזה .הציבור-

מר כרמל שאמה הכהן:

בשעה זו מניית פיי סבוק צונחת בוולסטריט.

מר ליעד אילני:

זו גזירה שהציבור לא יכול לעמוד בה.

יטפלו ,נו .אמרת ,יטפלו  .נראה לך שסגרנו
מר כרמל שאמה הכהן:
אותו? אנחנו רוצים שכמה שיותר תושבי העיר ישמעו את חגי אשר.

מר חגי אשר:

אני מאוד מודה לך.

מהיום ועד הב חירות הבאות .אם היה אפשר
מר כרמל שאמה הכהן:
שהוא ידבר לכל אחד לאוזן ,שישמעו את דברי הטעם שלו ,אני בעד.

אז אני אחזור שוב ,כדי שאתה תשמע.
מר חגי אשר:
הסקירה אינה כוללת את היקפי הכלבים הרשומים ברמת גן ,למעלה מ-
 10,000כלבים ,לעומת אופן הרישום וכמות הכלבים עליהם אמון האיגוד.
הס קירה איננה מתייחסת לחסרונות האיגום ,השתת עלויות המשרתות
רשויות אחרות ,חברי מועצה יקרים שלי ,על רמת גן .הסקירה אינה כוללת
חוות דעת של אנשי מקצוע מתחום הווטרינריה ,אשר יתמכו בעבודת המטה
שעשתה עינב .לא ברור גם מהו ניסיונה המקצועי בלבד של ראש המטה ,של
ראש העיר ייה ,ומהם ידיעותיה בתחום הווטרינריה .הסקירה מסתיימת
במשפט ,ופה אני מצטט במדויק ,תקשיבו טוב חברי המועצה ,למרות
שאתם במשמעת קואליציונית ואתם תצביעו בעד ,אין לי ספק בכלל.
כותבת ראש המטה "אני סבורה כי המעבר לאיגוד ישמר לכל הפחות את
סטנדרט השירותים הקיים ,ושיפ ורם בשירותים שונים" .האמירה הזו
מחדדת כי השקעת המיליונים עבור רשויות אחרות ואובדן השירותים
הייעודיים הקיימים כיום לכל היותר תשמר את הקיים .אני מעביר לחברתי
את רשות הדיבור.

גב' מירה שנן:

רגע ,רגע .לא ,לא ,יש סדר .יונה ,אתה ביקשת
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לשאול שאלה.

מר חגי אשר:
יש לנו סדר.

יש לנו סדר ,שיהיה לה יותר קל להגיב לדוח.

את רוצה לדבר? אביבית ,דברי .יונה ,זה
גב' מירה שנן:
בסדר? פשוט היא לא אמרה לי ,אז אני לא ידעתי.

טוב ,אנחנו באמת עשינו עבודה רצינית כדי
עו"ד אביבית מאור נמרודי:
לא לחזור אחד על דברי השני ,ולהתייחס לדוח של עינב .עינב ,את כתבת
את הדו"ח ,נכון? על בסיס מה? את רוצה לענות לי אחר כך?

עו"ד עינב בר כהן:

...

לא חשוב ,אז בסוף .את רואה? מקשיבים לי
עו"ד אביבית מאור נמרודי:
בסוף ,עינב ,לא לך .אני רוצה לעבור רגע על הסעיפים ומקסימום אחר כך
עינב תענה לי.

אני אגיד רגע שנייה על המסמך באופן כללי,
עו"ד עינב בר כהן:
כי כן חשוב לי לתת איזושהי תמונה .תראו ,המסמך הזה הוא בעצם מזקק
את העבודה ,אבל לא רק אני הייתי זו שניהלה את עבודת המטה .היו את
כל הגורמים הרלוונטיים ,גם מהמחלקה ,גילי שפרה התייחסת לגבי
הווטרינריה .קודם כל זה נכתב ,אבל בסוף צריך להבין שצריך להביא לכאן
תמצית .אני אתייחס לזה ,כי חגי ,אתה שאלת שאלות נקודתיות .שומרוני,
בנושא האכיפה וכל הנושא של חוקי העזר ,הגזברית שגם היא הציגה מסמך
כלכלי נוסף ,אגף כוח אדם לגבי כל נושא השאלת העובדים ,שאמנם לא
סיכמתי אותו פה ,כי זה ע וד כמובן תלוי ברצונם גם של העובדים ,וגם
עניתי לך והשבתי לך על זה במועצה הקודמת .אבל צריך להבין שבסוף,
המטרה של המסמך הזה ,היא לזקק את כל הפעולות עצמן ,ולהביא את
התמצית ,יחד עם ההסכם ,יחד עם הצו .זאת אומרת ,מונחים פה הרבה
מסמכים לפתחם של חברי המועצה ,וזו מטרת המסמך.

עו"ד אביבית מאור נמרודי:

עינב ,את מסכימה שהדוח הזה נעשה אחרי
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שקיבלתם את ההחלטה? הדו"ח הזה לא נעשה לפני שקיבלתם את
ההחלטה ,אלא אחרי.

אז אני אומרת .טוב ,אני אתייחס לזה גם
עו"ד עינב בר כהן:
בהמשך .אבל חלק מהמסמכים וגם הנושאים כולם מסמנים לי ,אז אני
אתייחס לזה בסוף .אב זה דברים שנעשו במעלה הדרך .צריך גם להבין
שהיה נספח שירות נפרד.

עו"ד אביבית מאור נמרודי:

לפני שראש העיר נהיה ראש העיר?

עו"ד עינב בר כהן:

לא ,אני אומרת-

עו"ד אביבית מאור נמרודי:
העיר.

כי הוא החליט את זה לפני שהוא נהיה ראש

אני אומרת לך ,מהרגע שאני לצורך העניין
עו"ד עינב בר כהן:
הגעתי לנושא הזה ,וקיבלתי את המשימה הזו ,נעשו הרבה שינויים .אני
ריכזתי את אותם שינויים ,כדי שאת ם תבינו מהו התהליך .בסוף ,לשקף
את התהליך שנעשה עם חברי מועצה .יש פה חברי מועצה שהשינויים שלהם
מופיעים פה במסמך ,הם יכולים להגיד את זה .יש פה מנהלי אגפים
שהשפיעו על התוכן של המסמך.

עו"ד אביבית מאור נמרודי:

רק אל תחשבו לי את זה בזמנים שלי.

נספח ה שירותים המפורט שהיה בנוסף ,נעשה
עו"ד עינב בר כהן:
יחד עם המחלקה ,כדי לוודא באמת את מצב השירותים הקיים אל מול
המעבר לאיגוד .וחגי ,אני כן אגיד לך משהו על ההערה ,סליחה ,כי זה
חשוב לי מאוד .המשפט שאמרתי הוא שלכל הפחות זה המצב ,אי אפשר
לתרגם אותו לאחר מכן ולהגיד שלכל ה יותר המצב יהיה כזה .זאת אומרת,
הייתי מאוד ברורה בניסוח .יש סעיף גם בחוזה עצמו שמופיע פעם אחר
פעם שאומר שהמעבר עצמו לכל הפחות ישמר את המצב הקיים וירחיב
שירותים רבים של הווטרינריה.

101

עיריית רמת-גן
פרוטוקול מועצה מן המניין מס'  ,30מיום 8.9.2020

אני אחדד את מה שאמרת ,אם את רוצה
מר חגי אשר:
להתייחס בדיוק למשפט הזה ואני א סביר .מה את אומרת במשפט שלך? את
אומרת ככה ,אני מקריא – אני סבורה כי המעבר לאיגוד ישמר לכל הפחות
את סטנדרט השירותים הקיים ושיפורם .לא 'וירחיבם' ,לא כתוב ,ושיפורם
בשירותים השונים .עכשיו אני אסביר ,אמירה זו אך מחדדת כי השקע ת
מיליונים עבור רשויות אחרות ,ואובדן השירותים הייחודיים לנו ,לכל
היותר תשמר את הקיים.
(מדברים ביחד)

מישהו פספס בשיעור לשון את צמד המילים
מר כרמל שאמה הכהן:
'לכל הפחות' .זה בדיוק ,זה כל העניין 2 .מילים שמראות את ההבדל.

מאחר ועדיין מתנהל משפט ,חשוב לנו שהכל
עו"ד אביבית מאור נמרודי:
הייה ל פרוטוקול .אני רוצה להתייחס למספר סעיפים שאת כתבת בדו"ח,
למשל הקמת בית חולים חדשני לטיפול בחיות הקהילה .עכשיו אני בעצם
רוצה לעשות סקירה מול האיגוד ומול מה שהיה לפחות עד היום במחלקה
הווטרינרית .בדו"ח שלך עדיין חסר תיאור מצב קיים .כתוב שם – תיאור
מצב עתידי .כ יום מה שיש שם זו מרפאה קטנה עם יכולות מצומצמות ,עם
ציוד אשר אינו יכול ,ואני גם אתייחס לזה תיכף בהמשך .שאינו יכול לתת
מענה לבעלי חיים במקרים מורכבים .יש לי דוגמאות ,אני גם לא עכשיו
אתחיל עם דוגמאות .לעומת המחלקה הווטרינרית שזה במרפאה שיש בה
מכשור ,יש שם ציו ד .הציוד הזה הוא כן ראוי לעזרה לחיות פצועות ,מה
שלא קיים שם .וכבר כיום קיים מענה לחתולי הקהילה וכל הטיפולים
שדרושים להם .כבר כיום קיימת במחלקה הווטרינרית ניסיון קליני,
והחתולים מטופלים על ידי גורמים עם ניסיון קליני ,מה שאין היום
באיגוד .המינוח 'בית חולים ו טרינרי מתקדם' ,הוא לא נכון .זה מוגדר
במפורש ,המדובר בך הכל במרפאה וטרינרית .האיגוד מסכים לשדרג את
המרפאה בציוד נוסף ,אשר מרביתו אגב כבר עכשיו קיים במחלקה
הווטרינרית .ובהסכם הוא מתחייב למעשה רק לטיפול הראשוני .הוא לא
בא ואומר 'אני מתחייב גם לטיפולים מתקדמים ' ,וכמובן טיפולים
מתקדמים יצריכו עלויות נוספות ,מה שאין כרגע במחלקה הווטרינרית,
שם כן נותנים את הטיפולים המתקדמים ,ולא יהיה התחשבנות אחרי
הטיפול הראשוני .עוד פעם ,באיגוד היום אין רופאים מומחים ,אין להם
למשל כירורגים ,אין אורתופדיה ,קרדיולוג ,ועוד כל מיני מומחים שבעצם

102

עיריית רמת-גן
פרוטוקול מועצה מן המניין מס'  ,30מיום 8.9.2020

מה שזה אומר ,שזה מרפאה ולא בית חולים .כל מה שציינתי כרגע רק
מראה שזה עדיין ,היום לפחות זו מרפאה ולא בית חולים ,והכל רק עתידי
ולא מצב נתון .חילוץ חיות קהילה פצועות וחולות – אין תיאור של המצב
הקיים .כל מה שמתואר פה זה מה שיקרה בעתיד .אין באיגוד גם כיום
מחלצים ייעודיים ,ובמצב העתידי לא מפורט כמה מחלצים ייעודיים יהיו.
חיסון כלבים נגד כלבת ,אני בכוונה עוברת סעיף-סעיף ,מאחר וזה חשוב גם
לדיון .המצב המתואר כיום באיגוד ,לגבי מוקדי חיסונים ,איננו מתקיים
הלכה למעשה בכל אחת מ הרשויות החברות באיגוד .יותר ממוקד אחד או
שניים ברשות ,אם בכל .במחלקה מתקיימים חיסונים ביותר מ 4-מוקדים,
גם לא אגב קיים ביקוש ,ולא הוכח שצריך מעבר לכך .אבל רק ברמת גן יש
 4מוקדים ,והאיגוד כידוע הוא הרבה -הרבה יותר גדול .עיקורים וסירוסים
לחתולי הקהילה .חסרה התייחסות שוב למצב הקיים ,אין פרוט לכמות
סירוסים ביחס לגודל האוכלוסייה ביישובים אלו .אני רק אומר שהאיגוד
לא מעקר יותר מ 3,000-או  4,000חתולים לשנה על אוכלוסיה שהיא מונה
מעל  480,000תושבים .ברמת גן למשל ,אני יכולה למנות לכם לפי שנים,
 1,314 – 2015עיקורים .1070 – 2018 ,1,761 – 2017 ,1,500 – 2016 ,זאת
אומרת ,אנחנו הרבה יותר קטנים מכלל האיגוד ,ואנחנו מבצעים הרבה
יותר .אז ברור שיש כאן הרעה ולא הטבה .לגבי המצב העתידי ,מדברים
כאן על מימון ,קול קורא באיגוד בעבור רמת גן ,כל מיני דברים שהם
בוודאי לא מתבצעים כרגע .אז לא ברור לי איפה ההטבה כאן ,אלא בדיוק
הפוך .אני אשמח להתייחסות באמת לעניין הזה של העיקור .זהו ,זו
ההתייחסות שלי כרגע לנושאים שאת העלית בדו"ח .עכשיו אם אפשר ל...

רגע ,יש לי בקשה .רגע ,סליחה ,אני רוצה
גב' מירה שנן:
לעשות תיקון .אני מבקשת מעינב להציג את העקרונות התפעוליים באופן
עקרוני של הד ברים ,ואחר כך גלית את ההיבטים הכספיים .אוקיי? ואחרי
זה נמשיך .

אז להתייחס באפן כללי לעבוד המטה? בסדר
עו"ד עינב בר כהן:
גמור .אני אתייחס באופן כללי לעקרונות של המסמך .חלק מהדברים כבר
נשאלו ,אז אני כבר אתייחס תוך כדי ,ומה שאני לא אתייחס ,אני אשיב עוד
פעם ב סוף הדברים .אז קודם כל ,לגבי הרקע של המסמך ,נתנו כאן
איזושהי התייחסות כללית גם לעבודה שנעשתה ,חלקכם גם ראיתם את
העתירה ,דיברנו גם על הדיונים השונים גם בעתירה הזו שנעשו .אני חייבת
להגיד לכם שנעשו פה הרבה מאוד דיונים גם פנימיים .אני ביקשתי לרכז לי
את כל הדיו נים שנעשו מאז שאני התחלתי לרכז את עבודת המטה ,והגעתי
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לעשרות דיונים עם כל הגורמים בעירייה .אני אומרת את זה שוב ,כי בסוף
צריך להבין שאני ריכזתי את העבודה הזו ,אבל היו שותפים לה כל מנהלי
האגפים הרלוונטיים ,והתייחסתי לזה גם פה .מישהו שאל לגבי הסיפור
הזה ,זה מו פיע בסעיף  . 2גם לגבי ההשלכות הכלכליות יחד עם הגזברית,
גם איכות השירות יחד עם הווטרינריה .בזמנו גם ישבתי עם שי מילמן עוד
בטרם הוא עזב ,גם לשמוע אותו .שיתופי פעולה נדרשים ,אכיפה שומרוני,
וכמובן כוח אדם לגבי כל הסוגיות .זה לגבי הסעיף השני שהוא גם מופיע
כאן כח לק מעבודת המטה .בהמשך באמת עשינו איזושהי טבלה השוואתית,
שמדברת בסופו של דבר על ההסכם וההשלכות שלו .ברור שהוא מציג את
המצב שבו העירייה מייצרת הסכם ,מעמידה תנאים אל מול האיגוד ,גם
בסוף הדו"ח שאני אתייחס אליו בסוף ,גם אנחנו מדברים על המסקנות
שנעשו תוך כדי עבו דת המטרה ,והמטרה היא לצפות פני עתיד ,ולהגיד
בשנה שבה אנחנו נבצע את המהלך הזה של המעבר ,איך ייראו הדברים
מבחינת השירות בכל הקריטריונים ,אלה הקיימים היום .וזו הטבלה הזו
שבאה להשוות את המ צב הזה אל מול המצב של סטטוס מעבר לאיגוד .חלק
מהדברים התבצעו מיד עם אישור המועצה ,נצא לתהליך תכנוני כדי באמת
להקדים את הדברים כמה שיותר ולתת מענה .כמובן אם אחר כך יהיו עוד
דברים נוספים .ב סוף ,כשעושים עבודה מקצועית ומביאי ם לכם את שיקול
הדעת ,אנחנו צריכים להגיד מה ההתחייבויות של  2הצדדים ,שהובילו את
השינוי הזה שאנחנו מתארים פה.אב יהוא ,עכשיו אנחנו בסקירה .אחר כך,
לאחר מכן ,נשאל עוד שאלות .עכשיו אני סוקרת כי זה מה שביקשה ממני
מירה .לאחר מכן ,אני גם אתייחס לכל השאלות .זה לגבי הטבלה שהוגה
כאן באופן כללי .לגבי הקמת בית חולים ,אז בהחלט יש לנו את המצב
הקיים שכולכם מכירים אותו במחלקה .השא יפה היא להקים בית חולים
חדשני .הלכנו וכבר התחלנו להסתכל ,כמו שראש העיר ציי ,כבר השבוע
היינו בבית חולים באשקלון .אנחנו מתכוונים לעשות ממש בחינה של כל
המקומות הנוספים שנותנים מענה רחב של בתי חולים גדולים ,ולהביא את
הציוד המתקדם ביותר ,והטוב ביותר לקהילה .אני אמרתי ,אני אשיב לכל
השאלות.

עו"ד אביבית מאור נמרודי:

( ...לא שומעים)

קודם כל ,גם מבחינת ההצטיידות ,לנו תהיה
עו"ד עינב בר כהן:
השפעה גדולה על הנושא הזה של המרפאה ושל בית החולים .אגב ,זה גם
מופיע בהסכם .כדי לאפשר באמת סטנדרט שירות מאוד גבוה .זה חלק
מהק ריטריונים ,ומהדברים שאנחנו רוצים להביא כעירייה ,ולתת מענה
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לתושבים שלנו .זה לגבי בית החולים .יש כאן התייחסות בנושא הזה
בטבלה .לאחר מכן ,יש את נושא חילוץ חיות וקהילה לעומת הדברים
שנאמרו פה ,אגב כן מופיע כאן כוח האדם הייעודי .התעקשנו על זה שיהיה
כוח אדם ייעוד י עם המעבר לאיגוד לגבי מחלצים ומפקחים .יהיה כמו
שקיים היום  2ב 2-מ שמרות .זאת אומרת ,מחלץ ב 2-משמרות .אחד
לפחות עבור העיר רמת גן .מעבר לכונן נוסף שיהיה במידה של צורך
באיגום משאבים .אני לא מדברת כאן על העובדה שהאיגוד עצמו תמיד
יאפשר לנו גם איגום משאבים של כ וח אדם נוסף ,אבל זה כן מופיע כאן
בהשוואות ,וצריך להבין שזה גם אחד היתרונות הגדולים של מעבר לאיגוד,
עם כוח אדם יותר גדול .אבל לצד זה גם מופיע פה בצורה מאוד ברורה
לגבי כוח האדם הייעודי של רמת גן .חיסול כנגד כלבים ,היום באמת יש 4
מוקדים ,אביבית ,כמו שאמרת .אבל עם המעבר לאיגוד ,ההתחייבות היא
לפחות ל 16-מוקדים ברחבי העיר רמת גן .צריך להבין שכל ההשוואות
שמדובר כאן ,זה הכל לגבי העיר רמת גן .כן ,בהחלט .כל ההשוואה הזאת,
כל הטבלה מדברת על התחייבות עבור העיר רמת גן .עיקורים וסירוסים
לחתולים –  .4זה מופיע.

עו"ד אביבית מאור נמרודי:

למה ...התחייבות?

אני אומרת ,כל השאלות שלכם ,אגב ,נאמרו
עו"ד עינב בר כהן:
פה גם הרבה דברים על מנתחים קליניים וכו' .אני אבקש שרפאלוביץ
יתייחס לכל הדברים האלה .זה קיים היום באיגוד .אבל רפאלוביץ יידע
לענות יותר בהרחבה .אז אמרתי –  4היום יש בעי רייה ,ויש  16ברמת גן.
בסוף ,זה שמתבצעים עוד ימי חיסון נוספים ,מבחינתי ,כשאנחנו בוחנים
את הדברים האלה ,אנחנו בוחנים בשטחה של העיר רמת גן ,מה הם
השירותים שקיבלו תושבי העיר רמת גן וחיות הקהילה .מהבחינה הזאת יש
הרחבה .כן ,גלעד.

עו"ד גלעד שריר:
קיימים...

( ...לא שומעים ) הם פשוט לא נכונים ,לא

נכון .אז אני אשיב ,פשוט עכשיו ביקשו ממני
עו"ד עינב בר כהן:
לעשות קודם סקירה ,אז עניתי חלקית על מה שהיה .אבל בוא ננסה להיות
מרוכזים .לגבי הסירוסים והעיקורים ,כן נעשתה השוואה ל 3-השנים
האחרונות .אני חושבת שזו השוואה שהיא גם מראה את מה שקורה בסופו
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של דבר בשטחה של העיר ב 3-השנים האחרונות ,לא רק בשנה האחרונה.
 2019נעשו ...עיקורים ,ב .1,076 2018-ואכן בשנת  2017היה  1,700ואולי
טיפה יותר .פשוט הנתון לא מופיע מולי ,אבל הוא בהחלט היה במהלך
עבודת המטה .גם נרשם מדוע .זה מופיע בתכנית הכלכלית .שנייה ,אביבית,
בואי נסיים שלב-שלב .לגבי  , 2017זה אכן מופיע כאן כל נושא הקול קורא.
בשנה הזאת העירייה זכתה בקול קורא והצליחה לבצע יותר עיקורים .אבל
אנחנו מבחינתנו התחייבנו גם בהסכם ,גם כאן בעבודת המטרה ,לפחות ל-
 1,500עיקרים .זה יותר ממה שהיה בפער ב שנתיים האחרונות .לגבי
עיקורים וסירוסים לכלבים ביתיים ,לא קיים היום בעיריית רמת גן .אכן
יהיה קיים אחר כך באיגוד בעקבות קול קורא ממשלתי שמאפשר לנו לממן
את זה .מערך אימוצים ,נעשה על זה גם שיח ,גם ימי האימוצים ,גם המצה
הקיים ,ואני גם מעריכה שאעם אמצעים יותר טו בים גם בכלבייה וגם ימי
אימוצים שאנחנו נעשה בשטח ,יהיה גם בזה איזשהו שיפור .שיקום שירות
רפואי והתנהגותי .היום לא קיים במחלקה הווטרינרית שיקום התנהגותי.
כן קיים שיקום רפואי ,ואני כן אומרת שהמצב הזה קיים היום באיגוד
ויחד עם המעבר .לגבי הכלבייה החדשה ,זה דובר כאן .אנחנו מבחינתנו
רוצים לבצע שדרוג דרמטי ,גם בנושא הזה של הכלבייה ,דובר רבות על
העניין הזה .אני גם אשמח שהגזברית לאחר מכן תתייחס לעניין הכלכלי
וליכולת שלנו גם לקבל דמי שימוש .רשמתי את זה במעט ,אבל בהחלט יש
לזה הרחבה בנספח הכלכלי .קו חם למזון ,היום לא קיים ,זה שירות
ש מאפשר גם לתת לתושבים וגם לעסקים עוד אופציות נוספות לבדיקה של
כל מיני טענות ,וזה שירות שיינתן לנו על ידי האיגוד .חיות גדולות וסוסים
משוטטים .אני אגיד לכם שזה דווקא סעיף שבוצע בו שינוי בעקבות
ההערות של החברים .אנחנו השווינו את זה באופן מוחלט למצב הקיים
במחלקה היום .סוסים שיגיעו שאפשר יהיה לזהות אותם לבעלים ,יוחזרו
ללא תשלום נוסף מבחינת רמת גן ,וזה משהו שהוא השתנה אולי במעלה
הדיונים שהיו פה ,עוד בטרם אני נכנסתי לתפקיד .אותו דבר גם בנושא
פינוי בעלי כנף .אחרי שיחות שלי עם המחלקה זה נושא נוסף שהוספנו
אותו ,השארנו אותו בחלקו גם ביכולת האכיפה וחוקי העזר .זה מופיע
בנפרד בהסכם ,וגם בהקשר של אם באמת מדובר בחיות ,במספר בעלי כנף,
עשרות בודדות ולא לוכד מקצועי שצריך לבצע את זה ,זה יתבצע ללא עלות
על ידי האיגוד .מפקחים ייעודיים ,גם כן עלה פה כל נושא כוח אדם ,גם
מאביבית וגם מחגי .מופיע פה גם הנושא הזה בצורה ב רורה .גם נושא
 , 24/7גם כוננות סוף שבוע .זה גם מופיע בסיכומים בצורה מסודרת ,אבל
גם בטבלה עצמה .לגבי הנקודות המרכזיות ,לא התייחסתם לזה בכלל
ביניכם בדיון ,אבל כן חשוב לי להגיד את זה .בסוף היה חשוב לתמצת את
הדברים הדרמטיים והמרכזיים שישנו יחד עם המעבר הזה ,וזה הסעיפים
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האלה .ההתמקצעות ,היכולת להתמקצע של ארגון מאוד גדול ,של חלק
מהרופאים בנושאים ספציפיים .העובדה שאי אפשר לאגם משאבים .לא
התייחסתי לפה לכלי רכב ,ונושאים נוספים שעלו גם עם המעבר .בחרתי
בנושא ההשוואתי להתיי חס לדברים גדולים ודרמטיים ,אבל יש עוד
השוואות נוספות .יש הליך של רישוי עסקים של תכנון מוקדם שלא קיים
אצלנו במחלקה הווטרינרית ,זה לא מופיע פה בדו"ח .אבל כן היה לי חשוב
להגיד שבסופו של דבר ,כשיש לנו איגוד שהוא גדול בעל משאבים יותר
גדולים ,תהיה לנו את האפשרות גם לאגם משאבים במקרים מסוימים וגם
להתמקצע .זה לא המצב הקיים .וגם גלעד אגב אמר לגבי המחלקה
הווטרינרית דברים נכונים ,שגם לנו זה לא קיים היום ,אבל אחר כך אני
אתייחס בהרחבה .הקמת בית חולים חדש ,התייחסנו לזה רבות ,אני לא
ארצה להרחיב על זה ,וגם שדרוג הכלבייה .ה תייחסנו לזה ,אני חושבת שזה
 2דברים דרמטיים לעיר ,ואני מציעה שניקח את חברי המועצה להתרשם
גם כן באשקלון ולהבין איזה אפקט מאוד גדול יכול להיות לדבר הזה ,על
העיר ועל החיות בעיר .והנושא הנוסף זה הביקורת ,ועדה שתוקם פה
לראשונה ,הצעה שצריך להגיד של גלעד שריר ועדנ ה וידל ,של יכולת פיקוח
של העירייה בשוטף גם על ההסכם ,גם הדברים שמטרידים הרבה אנשים,
ואני מבינה את זה ואני חושבת שזה חשוב שזה קיים הנושא של הביקורת,
ולכן הוועדה הזאת היא חשובה .היא תוקם פה ,יציגו לה את המסמכים
באופן רבעוני ,יש סעיף בחוזה שמדבר גם על הדבר הז ה ,גם על השותפות
של האיגוד לוועדה הזאת ,וגם המסמכים שיוצגו לוועדה ,שזה מעבר לנדרש
על פי חוק ,שמבחינתנו הם יידרשו לתת דין וחשבון לכל חברי המועצה
והגורמים המקצועיים בעיר .ריכזתי בסוף את הסכום והמסקנות ,אני לא
אתייחס לכולם ,אבל מדובר פה גם על נושא העיקורים ,ג ם על טיפול בחיות
גדולות שסקרתי ובעלי כנף ,גם על ההתחייבות לביצוע ימי חיסונים ,גם
נושא הפקחים הייעודיים ,סופי השבוע ,כוננויות ,כל הדברים שאמרתי
כאן .גם ההקמה של הוועדה ,גם שמירת הבלעדיות על האכיפה בנושא
הקנסות של כלבים משוטטים ,שיש לזה משמעות גדולה גם על הנושא
הכלכלי שתתייחס אליו הגזברית ,וגם הנושא של האכיפה על מטרדים בעלי
כנף ,נושא ה DNA-של צואת כלבים שחשוב מאוד כחלק מהמדיניות שלנו,
שנשאר בצורה בלעדית אצלנו בעירייה .ואני אגיד שהדבר המרכזי והחשוב
הוא שיש התייחסות בכל עת לנושא העזיבה של האיגוד והפרישה ממנו
וה סדרת הנושאים האלה .מבחינתנו ,זה היה חלק מהעניין ,זה גם חלק
מהדברים שעלו ונוספו להסכם .כולל גם נושא השאלת העובדים .אמנם זה
לא מופיע פה ,אבל יש סעיף נוסף שחשוב לי להגיד שהוא קיים ,וזה גם
נעשה יחד עם עבודת מטה ,יש עוד דברים שצריך לעשות בהמשך .זה בגדול
הסקירה שלי .גלית ,שלך.
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(מדברים ביחד)

רו"ח גלית שניידר מימרן:
זה קצר.

טוב ,אז אני מתחילה .אני אנסה לעשות את

(מדברים ביחד)

גב' מירה שנן:
כי כולם אוכלים .חבל.

אתם יודעים מה ,בואו נעשה  5דקות הפסקה

*** הפסקה ***

רבותיי ,בואו בבקשה כולם להתכנס חרה.
גב' מירה שנן:
הדיו ממשיך .גלית ,תתחילי לדבר.

רו"ח גלית שניידר מימרן:

להתחיל?

גב' מירה שנן:

כן .יש לך מיקרופון? בבקשה גלית.

רו"ח גלית שניידר מימרן :אז אני אנסה לקצר .בעצם כל המידע נמצא
אצלכם בתוך המסמך שהגשתי .בכל מקרה ,חשוב לי לציין כמה דברים
מאוד משמעותיים .דבר ראשון ,באמת נתנו פה פירוט מלא לגבי כל
הסעיפים .וצריך לזכור ,חגי אמר קודם שהדברים לא הוגשו .אז כל
המספרים האלה וכל הנתונים היו עוד קודם ,רק הפירוט הזה ,בעצם
המסמך הזה יצא כרגע .אבל כל המסמכים ,המספרים נשארו כמו שהם היו
קודם .מה שאמרו פה ,המטרה במעבר נוב עת בעצם משיפור השירות
ומיתרון לגודל ואשכולות ,ובעצם המטרה הכלכלית ,אני כשלקחנו את
העבודה הזאת ,בעצם רצינו לוודא שלא תהיה פה פגיעה כלכלית ,וזה מה
שעשינו .אז לקחנו שנה מייצגת אל מול שנה שבה אנחנו רואים מה קורה
אם אנחנו לא עוברים לאיגוד ומה קורה אם אנחנו עוברים לאיגוד .אז עוד
פעם אני חוזרת ,אנחנו בעצם השווינו בין שנה שבה אנחנו אומרים אם
נשארת המחלקה הווטרינרית בעירייה לבין שנה שבה אנחנו בעצם מראים
מה קורה אם אנחנו עוברים לאיגוד .ולסיכומו של דבר ,אנחנו רואים שיש
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פעם של כ ₪ 600,000-במעבר .הסעיפים בעצם מורכבים מהוצאות ,שבך
הכל בעת המעבר אנחנו מדברים על הקטנת עלויות של מעט  1.7מיליון ₪
בשנה .וכנגד ,לגבי ההכנסות ,אנחנו מדברים כפי שניתן לראות בחוות
הדעת ,על הקטנת הכנסות של  1.098מיליון  . ₪סך הכל הגידול ברווח הוא
 . ₪ 580,000עינב ביקשה ממני לציין את הסיפור גם של הכלבייה וגם בית
החולים מבחינה כלכלית .אין פה ספק שיש פה השקעה בנכס מניב ,נכס
תב"רים ,שבסופו של כמובן ייתן שירות מעולה לתושבים ,אבל גם מייצר
הכנסה שוטפת לרשות ,ורואים את זה במספרים .לסיכומו של דבר ,כפי
שכתבתי בחוות הדעת ,המעבר יביא לעליית מדרגה בשירות הווטרינרי
ה ניתן בעיר ,באמצעות מערך שירותים מקיף ובית חולים חדשני לחיות.
זאת בנוסף לחיסכון כלכלי של כ ₪ 600,000-לשנה .לגבי יתר הסעיפים
אתם מוזמנים לשאול אותי שאלות.

אוקיי ,תודה רבה .מאחר ויונה לא כאן ,אז
גב' מירה שנן:
אביהוא וזהו .מי? טוב שאתה אומר.

מר עזרא נחום:

תחליטו .זוהר ישרים.

טוב ,ערב טוב .לפני הכל ,אני מבקש לחזק את
עו"ד זוהר ישרים:
תושבי המדינה ,למעלה מחצי מיליון איש ,חרדים ,ערבים ותושבים
מהמגזר החופשי והכללי ,שנכנסו עכשיו לסגר כללי .תחושת הסגר היא
קשה בכל מקרה ,ואנחנו מתפללים ומייחלים שהנגיף יעבור וכמה שיותר
מהר .אנחנו עשינו פה את ההשוואה בהמשך למה שאביבית דיברה וחגי,
ואביהוא ידבר וטילמן .עשינו השוואה בין האיגוד העירוני למחלקה .אז
לגבי עיקורים וסירוסים לכלבים בינתיים ,לגבי המחלקה ,לא הוצגה
אפשרות מקבילה למימון עתידי לקול קורא ,אם וכאשר יתחיל משרד
החקלאות בחלוקתו לרשות כלשהי .לגבי האיגוד העירוני ,עדיין בנושא
עיקורים וסירוסים ,בניגוד למוצע בסקירה ,אין כיום לאיגוד מימון של קול
קורא לעיקורים וסירוסים לכלבים ביתיים מטעם משרד החקלאות .לכן,
המדובר באלמנט ספקולטיבי ,הן ביחס לעצם המימון ,והן ביחס לשיעורו ,
שכן עד כ ה לא ניתן לאיגוד מימון כאמור .לגבי נושא של מערך ואימוצים,
לגבי האיגוד העירוני ,השירות הניתן כיום באיגוד ,איננו ייעודי לרשות
מקומית החברה בו .האיגוד העמיד כלבים רבים שלא אומצו בשל שיקולי
מקום .בכל מה שקשור למחלקה ,עדיין במסגרת מערך האימוצים ,קיים
שירות ייע ודי וממוקד מטרה לעיר רמת גן ,עם אחוזי אימוץ גבוהים ,כולל
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בעבור כלבים זקנים או שהינם פחות אטרקטיביים לאימוץ וכולל גורי
חתולים ,אפס המתות בשל שיקולי מקום .זה ההבדל בין האיגוד העירוני
למחלקה בכל מה שקשור למערך האימוצים .אנחנו ממשיכים .לגבי נושא
של שיקום רפואי והתנהגותי .בניגוד למוצג בסקירה ,ברמת גן אין שיקום
רפואי ואין שיקום התנהגותי .בכל הנוגע לשיקום ההתנהגותי ,מתקיים
הדבר בכפר הירוק ,או על ידי מתנדב המומחה בשיקום התנהגותי אשר
מגיע לכלבייה .נושא של כלבייה חדשה .בהתייחס לאיגוד העירוני כמובן,
כלבייה חדשה באיגוד העירוני ,חסרה התייחסות למצב הקיים באיגוד.
כלבייה מיושנת ומחסור קשה בתאים 20 .תאים ל 38-יישובים ,אוכלוסייה
של  480,000איש ,עשרות אלפי כלבים .האיגוד נאלץ להשכיר תאים נוספים
בכלביות חוץ :בפתח תקווה ,ברעננה ,ועד לאחרונה גם באחיסמך הידוע
לשמצה .כל התכנית העתיד י המפורטת בסקירה איננה בנמצא .לא קיימת
תכנית בינוי למפרט עבור מבנים חדשים לאיגוד .מספר התארים העתידי
הינו  0תאים בכלבייה עבור אוכלוסייה של כ 600,000-איש ב 39-יישובים.
בכל הנוגע לדמי שימוש ,או ...דמי השימוש בשמאות מוסכמת ,עלול
להוביל לשיק פתוח ולהיעדר כדאיו ת כלכלית .כלבייה חדשה במחלקה.

מר כרמל שאמה הכהן:

זוהר ,תהיה כנה .מי כתב לך את זה?

עו"ד זוהר ישרים:

כתבנו ביחד.

מר כרמל שאמה הכהן:

אה ,ביחד כתבתם?

עו"ד זוהר ישרים:

כן ,למה לא?

לא ,כי רואים שאתה מקריא ,כמו שיעור
מר כרמל שאמה הכהן:
ראשון לבר מצווה ל דרשה .אתה קורא את זה ,זה לא מעצמך ,אתה קורא
את זה טכנית .אבל בסדר ,תמשיך.

לא ,לא ,לא .קודם כל ,כתבנו את זה ביחד,
עו"ד זוהר ישרים:
עשינו ישיבה ביחד כל האופוזיציה.

מר כרמל שאמה הכהן:

מה זה 'כתבנו'? ישבתם ליד מקלדת ואחד לחץ
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א'?

גם

תי אומים

עו"ד זוהר ישרים:
האופוזיציה.

יש

מר כרמל שאמה הכהן:

אסטרטגיים?

עו"ד זוהר ישרים:

כן ,הכל ביחד.

מר כרמל שאמה הכהן:

טוב ,תמשיך ,תמשיך.

עו"ד זוהר ישרים:

זה מעניין אבל.

מר ליעד אילני:

זוהר ,שוב הביתה .זוהר.

עו"ד זוהר ישרים:

מעניין ,נכון?

מר כרמל שאמה הכהן:

כן.

שנעשים

במסגרת

אז בוא נמשיך .האמת שאני רציתי לקרוא
עו"ד זוהר ישרים:
קטע יותר קצר ,אבל החלפתי עם טילמן .טוב ,נמשיך בכל מה שקשור
למחלקה .הכלבייה ברמת גן ...כיום נתנה מענה מלא לתושבי רמת גן ולא
נתקלה מעולם בבעיית מיקום .נהפוך הוא ,רמת גן השכירה תאים בכסף
עבור ח ולון וסביון ,אשר הניבו לעיריית רמת גן הכנסה נוספת של למעלה
מ ₪ 120,000-בשנ ה .חסרה התייחסות לתכנית הבינוי העתידית לכלבייה
הייעודית לרמת גן 40 .תאים רק עבור רמת גן ולצרכיה .קו חם למזון ,זה
הנושא .קו חם למזון באיגוד העירוני .המתואר בסקירה איננו נכון ,האיגוד
ל א מפעיל קו חם בכל אחת מהרשויות כיום ,זהו מידע שאינו נכון.לגבי
המחלקה ,כיום כל עסקי המזון מן החי עוברים בקרות תקופתיות כולל על
בסיס דיווחים מצד תושבים ותלונות ביחס לעסקים בשטח המוניציפאלי
של רמת גן .אין כל תועלת בדגימה של מזון מן החי בבתי התושבים ,מקם
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בו המ זון מן החי נרכש מבית העסק ברשות אחרת ,ולפיכך הבקרה מצד
משרד הבריאות באמצעות הווטרינר הרשותי ,מבוצעת בבתי העסק ולא
אצל התושב .לגבי חיות גדולות ,סוסים משוטטים וסוסים פצועים,
למחלקה יש התקשרות ישירה עם הגורמים המטפלים ,ונענים ישירות
לקריאת התושבים בעניין זה ,והמנוהל על ידי המחלקה .פינוי בעלי כנף
הגורמים למטרד ,חסרה התייחסות למצב כיום באיגוד ,אשר אינו מטפל
בבעלי כנף .לגבי המצב העתידי ... ,באופן כלי ומעורפל מתי אפילו קבלן
חיצוני בעלות נוספת .לגבי המחלקה הווטרינרית ,בעניין של פינוי בעלי כנף
הגורמים למטר ד ,המחלקה הווטרינרית מטפלת בעצמה בבעלי הכנף
והעברתם לחוף מבטחים מכבישים או ממקומות המסוכנים לבעלי הכנף,
ללא עלות נוספת .בית החולים הווטרינרי בספארי ,מעניק שירותים
רפואיים במידת הצורך בחלק מן המקרים .קודם כל ,אני שמח שהקשבתם,
תודה רבה.

מר כרמל שאמה הכהן:

זה היה מרתק ,מרתק.

תודה .לסכום ,ממה שהבנתי ,וממה שאני
עו"ד זוהר ישרים:
רואה וממה שאני מתרשם ,מדובר במחלקה וטרינרית שבאמת נמנית מן
המחלקות הטובות שבעיר .אני אומר את זה בלשון המעטה ,בעיר ,בארץ.
אני לא באמת מוצא סיבה להחליף אותה במשהו שאנחנו עדיין לא יודעים.
ולכן ,אנחנו באופוזיציה נתנגד.

גב' מירה שנן:

יונה ביקש.

אנחנו ממשיכים בעבודה שלנו .כפי שנאמר,
מר יונה ע .טילמן:
רשום שמפקחים ייעודיים יהיו מפקחים ייעודיים לעיר רמת גן .כיום
בפועל במחלקה הווטרינרית של העירייה קיימים פקחים ייעודיים וכל
ההכנסות גם הולכות לקופת הע ירייה .בעבודה שביצעה הרמ"טית ,לא צוין
מה המצב כיום באיגוד ,וכיום לאיגוד אין רשות של מפקחים ייעודיים.
במצב עתידי לא מפורט כמה מפקחים ייעודיים יהיו בעיר רמת גן ,ולאן
ילכו ההכנסות של פקחי האיגוד .לגבי מינהל תקין ,מינהל תקין הדבר הזה
חסר לחלוטין בסקירה של הרמ" טית .לעומת זאת ,אנחנו מצאנו שהיו
דו"חות ביקורת לא קלים-
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יונה ,סליחה שאני קוטע אותך .מה שכתוב לך
מר ליעד אילני:
בדף שכתבת מבעוד מועד ,רשום שזה חסר בסקירה של הרמ"טית מלפני 20
דקות?

מר יונה ע .טילמן:

היא לא הגישה-

מר ליעד אילני:

לא ,היא הציגה עכשיו אבל.

מר חגי אשר:

היא לא הציגה דו"חות.

מר כרמל שאמה הכהן:

טוב ,לא משנה ,בסדר.

מר חגי אשר:

אתה באופסייד ,היא לא הגישה דו"חות.

מר יונה ע .טילמן:

אוקיי ,יש דו"חות ביקורת.

מר כרמל שאמה הכהן:

זה שחקן רכש חזק.

יש דו"חות ביקורת של משרד הפנים ,יש
מר יונה ע .טילמן:
ביקורת לא קלה של מבקר המדינה ,ויש גם חוות דעת של משרד החקלאות
על פעילויות נוספות שמבוצעות במיקור חוץ ,שלטענתם זה לא חוקי .וגם
הדו"חות הכספיים ,יש שאלה לגביהם .לגבי המבנה ,שגם כן לא מופיע
בסקירה של העירייה ,כיום יש מחלקה ייעודית עצמאית שנשלטת על ידי
גופים אורגניים לרשות ,ולכן המדיניות הישירה של העירייה יש לה שליטה
מלאה .בפועל באיגוד ,אנחנו לא רשות סוברנית ,אלא באיגוד שאין
במסגרתו יכולת לממש מדיניות של רשות אחת ,כי אור יהודה יש לה
אינטרס אחר ,ולעיריית רמת גן יש אינטרס אחר ,ולקרית אונו יש אינטרס
אחר ,ו הן במסגרתו יכולות לממש מדיניות של רשות אחת ,שהינה אחת
מיני מספר רשויות המרכיבות אותו .האיגוד עצמו הוא רשות בפני עצמו,
והוא לא יכול להיות מחויב כלפי רשות אחת שמרכיבה אותו .אין לראש
עיריית רמת גן משקל יתר במתכונת היום .יש לו קול אחד מתוך  10או
כמה שותפים שיש שם באיגוד.
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מר כרמל שאמה הכהן:
יתר.

אני דווקא יכול להגיד לך שאני סובל ממשקל

אין בעיה .אבל אתה לא יכול להטיל וטו .היום
מר יונה ע .טילמן:
ברמת גן אתה ראש העיר ,זו המחלקה שלך ,על פיך יישק דבר.

ההבדל בין להיות מפקד מחלקה לבין להיות
מר כרמל שאמה הכהן:
במט כ"ל ,להיות סביב שולחן המטכ"ל .נכון שאתה לא מחליט ,אבל אתה
אלוף במטכ"ל.

תאמין לי ,הייתי סגן אלוף במטכ"ל ,החיים
מר יונה ע .טילמן:
לא קלים .רק סגן אלוף .אין לך גם זכות וטו .רמת גן יכולה להעלות בפני
האיגוד כל מיני דברים ,להגיע איתם להסכמים חוזיים .אבל בפועל בצו
ההקמה של האיגוד ,אין לזה ביטוי .עכשיו יש לי שאלה מכרעת לד"ר
רפאלוביץ' ,שאלה שמפריע לי יותר מכל הדברים .הגללים שבעיר ,שאנשים
לא אוספים ,יש מצב שאתה לוקח אותם ויש לך בדיקת  DNAואתה אומר
מי הפושע הזה?

ד"ר משה רפלוביץ:

לא.

מר יונה ע .טילמן:

זו השאלה.

בוא אני אקצר לך .היינו בכמה ישיבות
מר כרמל שאמה הכהן:
ועבודת מטה בעניין ,ועם גורמים שמפתחים כל מיני מיזמים .אין היתכנות
כרגע ,חבל.

מר יונה ע .טילמן:

אוקיי.

גב' מירה שנן:

אוקיי ,אביהוא.
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טוב ,אני אבקש להתייחס קודם כל לסוג של
מר אביהוא בן משה:
מבוא ,לפני שאני אומר את הדברים באופן עקרוני ,ובהתייחס לדברים
שדיברה גזברית העירייה .קודם כל ,כרמל-

מר כרמל שאמה הכהן:

ראש העיר.

אתה דיברת מקודם על המצב הקשה של
מר אביהוא בן משה:
הכלבייה ,וממש ביכית ,ראיתי פה דמעות זלגו מעיניך .לרגע פתאום אמרתי
לעצמי – רגע ,רגע ,אני רואה טוב או שאני צריך משקפיים? כי כמו
שאמרתי לך ,היה לך כבר תקציב של כסף תב"ר צבוע ,הייתה לך תכנית
שכבר אושרה בוועדה מקומית ,והיה לך הכל מוכן .אבל משהו קטנצ'יק מ-
 2003שמהבהב בשאילתא שאז ענית לי ,כנראה עיכב אותך .אז אל תנסה
לספר סיפורים והמצאות ושקרים ,כאילו אתה יודע ,הופתעת מהמצב ולא
יכולת לשנות .יכולת ,לא רצית.

גב' מירה שנן:

בוא'נה ,אתה צורח ,תרחיק את זה מהפה.

מר ליעד אילני:

אביהוא ,אתה משבש הליכים.

קודם כל ,לגבי העניין עצמו ,על זה שאת הכל
מר אביהוא בן משה:
כך חמלת על הכלבים עם האסבסט לפחות תאמר את האמת כהרגלך ,אתה
לא אומר ,אבל לפחות גם פה ,לפני כולם שיש פרוטוקול ובית המשפט חייב
אותך להביא את הדבר הזה לדיון נוסף ,תאמר את האמת ,ואל תספר כל
מיני דברים שיהיה לך יותר נוח לספר לצופים בבית על הסיפורים הלא
נכונים האלה .אז לא שיפצת .היית צריך לפנות אותם ,יש פסק דין שהיית
צריך לפנות אותם .אני אומר לך באמת ובתמים ,אני לא יודע למה זינגר
בקדנציה הקודמת ,ואני אמרתי לו 'תפנה את האיגוד ,נקודה ,תפנה אותם'.

מר כרמל שאמה הכהן:

למה לא פיניתם?

מר אביהוא בן משה:

אני לא הייתי ראש עיר.
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מר כרמל שאמה הכהן:

היית פקיד זוטר.

אני לא הייתי ראש עיר ,ואתה יודע בדיוק ,כי
מר אביהוא בן משה:
אתה ראש עיר ואתה יודע בדיוק איך אתה מסרס את סגנים שלך ואת כל
מחזיקי התיקים .אני רוצה לראות סגן אחד-

מר כרמל שאמה הכהן:

כן ,רועי? האיש מהפיל .אתה מסורס?

מר אביהוא בן משה:
מדבר.

מה זה מסורס ,א תה לא שומע אותו עכשיו

מר כרמל שאמה הכהן:

רועיקי?

מר אביהוא בן משה:
הוא אומר מילה?

רועיקי ,כן .אתה שומע אותו מדבר משהו?

מר כרמל שאמה הכהן:

רועיקי?

מר אביהוא בן משה:
סירסת אותו ,תתבייש.

הוא אומר מילה? מילה הוא לא אומר ,בגללך,

מר כרמל שאמה הכהן:

אתה ראית את הבן שלו הקטן?

מר אביהוא בן משה:
שלו הקטן.

אני מקווה שהוא לא יהיה כמו הסנדק ,הבן

מר כרמל שאמה הכהן:
המסונדק שלו.

אני אגיד לך מה הבעיה ,שהגדול יצא כמו

מר אביהוא בן משה:

מירה ,מירה ,אני מבקש לדבר.
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גב' מירה שנן:

תרחם עלינו.

היכולת שלך באמת לבוא ולפנות את האיגוד,
מר אביהוא בן משה:
לו היה לך אינטרס ,ואת הרי אלוף האינטרסים ,כשאתה לא עושה משהו,
כרמל ,יש אינטרס מאחורי זה .אתה לא סתם לא עושה החלטות .אז די
לסמות ולפזר ולזרות חול על הציבור .די כבר.

מר ליעד אילני:

לסמא.

מר כרמל שאמה הכהן:

בדיוק ,לסמא.

מר ליעד אילני:

לסמא ,אביהוא.

מר כרמל שאמה הכהן:
הציבור .בסדר?

ולזרות

מר אביהוא בן משה:
המשפט-

בסדר .צילי וגילי .אני מבקש ,יש פסק של בית

מר כרמל שאמה הכהן:

פסק דין.

מר אביהוא בן משה:
יתערבו לי בבקשה.

שהמתנגדים יביאו את עמדתם במ לואה ,שלא

גב' מירה שנן:
שמפריעים לך באמצע.

תביע,

חול

תביע.

לא

על

תראה

הציבור,

כמה

זה

אלא

לא

בעיני

נעים

אני רוצה להמשיך בדברים ,ותקשיב ,כמו
מר אביהוא בן משה:
שהקשבנו למלל שלך שדיברת ולא הפרענו לך.
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מר כרמל שאמה הכהן:

הפרעתם ,הפרעתם בלי הפסקה.

לא הפרענו לך .לא הפרענו לך .אני רוצה
מר אביהוא בן משה:
להגיד משהו לגבי הדברים שנאמרו על ידי ראש המטה שלך .קודם כל,
כרמל ,קיבלנו את החומרים ואת השינויים בישיבה עצמה ,במועצת העיר
שדנה בעניין של ההסכם ,קיבלנו באותו הערב את השינוי .אני שואל לגבי
הפקחים ,אמרו לי – לא ,כבר קיבלנו את התיקונים .אבל סליחה חברים,
אתם הגשתם לנו  48שעות לפני את החומרים בצורה מסוימת ,ופתאום
בערב עצמו ,אתם מספרים על כל מיני שינויים שקרו .ככה מגישים חומרים
לישיבת מועצה? ככה מעבירים? זה המינהל התקין שאתה רוצה להראות
לכולם? ואל תספר לי סיפורים שאתה לא מסכים עם בית המשפט .בית
המשפט אומר לך בצורה מאוד ברורה – אתה פעלת בצורה לא תקינה.
מינהל תקין במקרה לא רק הזה ,בעוד הרבה מקרים ממך והלאה.

מר כרמל שאמה הכהן:

אז אתה מספר לציבור שעצרת את התהליך?

אני מבקש לדבר לגבי הליקויים החמורים
מר אביהוא בן משה:
שהיו לך בהגשת הנתונים .אני רוצה רק להזכיר לך שנשאלו שאלות בישיבה
ההיא ,ואף תשובה לא קיבלנו ,שום תשובה .אנשי המקצוע שלך ,עזוב שלא
הגשתם את ה מסמכים כתובים והכל היה ניירת שכל אחד מקריא ממה
שהוא רוצה .לא הוגש דו"ח כלכלי .אתה לא פעלת כמו שצריך ,וקשה לך עם
האמת .אבל האמת תיאמ ר פה לפרצוף שלך ,ותהיה כאן אמת ברורה ,אתה
לא פעלת כנדרש ממך כדי לקבל את האישור כפי שכולנו היינו צריכים
לראות את זה מבעוד מועד ,ובית המשפט גרם לך להחזיר את זה חזרה
לדיון .אני לא מדבר בכלל על כל העניין של ההקצאות ,אתה הרי יודע מה
זה נוהל הקצאות ,יש הרי פעמיי ם פרסום שצריך להיות .קודם כל להודיע
לציבור .ולאחר מכן כשמקצים לעמותה ,לאיגוד כזה או אחר ,צריך להעביר
איזשהו נוהל .לא זוכר שראיתי פרסום ,לא זוכר.

מר כרמל שאמה הכהן:

תעתור ,תעתור.

מר אביהוא בן משה:

אני עכשיו מדבר ואתה מקשיב.
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מר כרמל שאמה הכהן:

אני אומר לך ,אם יש לך נקודה כזו ,תעתור.

אני מדבר ואתה מקשיב עכשיו .אני לא כל כך
מר אביהוא בן משה:
מכיר את כללי ההקצאה של למה הם לא פועלים פה .ואני שואל את
השאלה ,ואני מבקש ממך לשמוע תשובה גם לשאלה הזו .ואל תשלח אותי
לבית המשפט.

מר כרמל שאמה הכהן:

ההתקשרות נעשי ת על פי כל דין.

אבל לא עכשיו ,תפסיק עם הקלישאות שלך על
מר אביהוא בן משה:
פי דין .תפסיק עם הקלישאות.

מר כרמל שאמה הכהן:

אתה נגד לפי כל דין?

אני בעד כל דין ,אבל שהדין הזה ייאמר פה
מר אביהוא בן משה:
עכשיו ,ולא שנגיע לבית המשפט ,שאז תצטרך להסביר לנו למה התכוון
המשורר בשירו.

מר כרמל שאמה הכהן:

נסביר ,נסביר ,ובסוף הכל יקרה.

מר אביהוא בן משה:

ברור ,ברור .אני מבקש עכשיו לגעת-

מר כרמל שאמה הכהן:

איך אומרים ,יש מי שנובח ,ויש מי שעושה.

כרמל ,אתה יודע מה ,אני מבין דבר אחד .ככל
מר אביהוא בן משה:
שאתה מגיב ב צורה כזאת ,זה אומר שכנראה – פאק ,נגעתי לך בעצב
הרגיש .כואב ,אפשר אקמול ,אפשר משהו אחר ,אבל תירגע .עכשיו אני
מבקש לעבור לעניינים שדיברה הגזברית .גברתי הגזברית ,אני אשמח
שתרשמי ,ואחרי זה גם נקבל תשובות ,שלא יקרה מצב שכמו בפעם
הקודמת ,שאלתי שאלות ותשובות לא נ ענו .קודם כל ,לגבי דמי חבר –
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מופיע פה בביאור מספר  6שלך ,בדברים שכתבת ,שדמי החבר עומדים על
 ,₪ 320,000שזה מספר מאוד -מאוד מעניין .אבל למי שלא יודע ,הסכום
הזה לא מעוגן ,לא כתוב בהסכם ההתקשרות עם האיגוד ש ,₪ 320,000-זה
מה שנקרא בצו ההקמה ,זה הסכום ואין בלתו ,יותר מזה לא יקרה בצורה
כזו או אחרת .זאת אומרת ,שבמילים אחרות ,יכול לבוא האיגוד בעוד
חודשיים ולהגיד 'חבר'ה ,מנדט שלי ,יאללה חרקירי,500,000 ,400,000 ,
 .' 600,000ואני מזכיר לך ,אנחנו רק  2קולות בתוך האיגוד הגדול הזה .אז
מאיפה הביטחון הזה שה ₪ 320,000-האלה זה מה שיישאר ,אם זה לא
הוטמע בתוך צו ההקמה? עכשיו אני רוצה לדבר לגבי דמי השימוש במתקני
האיגוד .אני לא יודע ,ראש העירייה התבטא מקודם ,ממש מתחילת הדיון
ואמר לראש האופוזיציה ,שמעת מה הוא אמר? – הוא אמר 'אני ראש
עירייה של כמעט  200,000תושבים' .בדקנו בתוך רשות האוכלוסין ,ואנחנו
מבינים שכמות התושבים ברמת גן שגדלה כל שנה ב 2%-פחות או יותר,
עומדת היום על  176,000תושבים.

כי אתה לא סופר את החתולים והכלבים ,אני
מר כרמל שאמה הכהן:
רואה אותם כתושבים שלי .עם הכלבים והחתולים אנחנו .200,000

מר אביהוא בן משה:

כרמל ,לקחת אוויר ,לקחת אוויר.

זה ההבדל בינך לביני ,אני רואה את החתולים
מר כרמל שאמה הכהן:
והכלבים לא שונים מבני אדם.

מר אביהוא בן משה:
קרח עליי.

לקחת אוויר ,לנשום ,לשתות כוס מים קרים,

מר כרמל שאמה הכהן:

יש לי  200,000לקוחות לטפל בהם.

לשתות ולה ירגע ,להירגע .אני באמצע הדברים
מר אביהוא בן משה:
שלי ,אל תפריע לי .אז אני רוצה קודם כל לעשות תיקון מהותי ,קרדינאלי
למספרים שלכם .לא  ,160,000אלא לפי  .176,000ותבדקו את הנתונים
האלה מול משרד הפנים ,אל תיקחו .הנתון של כמות התושבים הוא קריטי
לסכומים שאתם כרגע מזכירים פה .ואני אציין כמה וכמה עובדות
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שקשורות לדבר הזה .אז כמו שאמרתי ,דמי השימוש ,הגעתם מה שנקרא ל-
 , ₪ 110,000אני לא יודע כאילו איך הגעתם לדבר הזה ,לפי איזה חישוב של
מה ,ולמה אתם מתעקשים לעמוד על סכום של  160,000תושבים במספרים
שלכם .יש פה עניין שקשור לעניין של שמאות .אגב ,זה משהו שרץ לאורך
כל הדו"ח שלך מידיי פעם ,שכל מיני דברים שאתם משאירים ,יוכרע
בשמאות .אני לא מכיר דו"ח כלכלי של גזברית מכובדת ,שמביאה לחברי
המועצה לדיון החלטה כל כך מרכזית וקריטית שמדברת איתי ואומרת
לשכנע אותי 'בוא תצביע בעד' ,כשאת מספרת לי שעדיין אין לך שמאי ואת
לא יודעת מה תהיה ההכרעה שלו .תלכי ,תעשי שיעורי בית ,תביאי שמאי
מכריע ,תבדקו ,תגיעו למסקנות .תבואו אלינו עם מספרים עגולים
וסגורים ,לא בשמאות נכריע .הרי את יודעת מה זה שמאות ,את יכול ה
להתחיל מאפס  , ₪במקרה שכרמל מכיר אותו ,והופ – לקפוץ לכמעט 1.1
מיליון  ₪בחסות בית המשפט .אז למה אתם מביאים לנו פה משהו שהוא
לא עשוי ,לא בשל ,לא מבושל ,לא אפוי ,ומספרים לי שבהמשך יגיע איזה
שמאי אחד מכריע שיכריע? ואם הוא יכריע פחות מזה ,מה תעשי? אם הוא
יכריע יותר מזה? למה אתם מביאים את זה לא אפוי? למה לא לבוא
ולבדוק את זה מ ראש את כל הנתונים האלה? למה להשאיר ליד הגורל
איזשהו שמאי מכריע ,שאולי רמת גן תבוא לו טוב בעין ,אז הוא בעצם
יגזור לטובתנו את אותה שומה שהוא רוצה להכריע בין האיגוד לבין
העירייה.

גב' מירה שנן:

אביהוא.

שנייה ,אני קורא פה דברים ,יש פה כמה וכמה
מר אביהוא בן משה:
דברים .פשוט אני לא הבאתי משקפיים ,אני לא רואה את מה שכתבתי ,אני
נורא מצטער .אני רוצה לדבר לגבי דמי טיפול בחיות בקהילה .זה כן קריטי
לרשות האוכלוסין .שוב ,אנחנו מדברים פה בביאור מספר  .8דמי הטיפול
בקהילה הולך לפי  ₪ 1לתושב .ופה למשל משהו שהוא קריטי .אם אני
מחשיב את התושבים לפי  160,000תושבים ,זה  .₪ 160,000אם אני הולך
לפי מה שרשות האוכלוסין דיברה על  ,₪ 178,000הופ  ₪ 28,000קפצו לנו
למעלה .איך את לא מבררת דבר כזה ,כשאת מביאה לנו מספרים לגבי
כמות התושבים בעיר? לא ברור לי .עכשיו אני גם לא מסתכל על הכמות,
שב גלל הבנייה הענפה של התמ"א ,שכרמל אמר שהוא נגד ובונה יותר ,אני
גם לא ראיתי שום איזשהו אומדן שלך לגבי אחוזים .ב 2021-זה עוד ,2%
 2022זה עוד  . 2%כלומר ,איזשהו עניין של סיכום איך זה הולך ועולה .למה
את גם לא מדברת על השנים הקרובות ,ל 3-4-שנים הקרובות ,או לפחות ל-
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 20שנה הקרובות ,מה הולך להיות בעיר ,איזה כמות של תושבים אמורים
להיות פה? יש לזה משקל ברמת הכספים .כי אם היום לשיטתך יש
 ,160,000ולשיטת משרד הפנים  178,000תושבים ,בעוד שנתיים יהיו
 , ₪ 200,000אז זה הופ – מ ₪ 160,000-ל . ₪ 200,000-עוד פעם ,יש לנו
כאן בור של  ₪ 40,000שילך לאיגוד .ולכן ,כשאני מסתכל על הסך הכללי,
לי בביאור שלי יוצא שהאיגוד ,רק בעניין התפעול ,עומד על כמעט 60,000
 , ₪ובביאור מספר  1לשיטתך זה עומד על  , ₪ 559,000כשאני הורדתי את
התוספת הזו של ה ₪ 100,000-על הרכב .לא הבנתי מה הוספת פה את
הרכב שגם לא ה יה ואיפה הוא .לא הבנתי את העניין הזה של הרכב עצמו.

אביהוא ,זה כבר מייגע ,אנשים כבר איבדו
גב' מירה שנן:
אותך .תסתכל מה הולך מסביב.

מר אביהוא בן משה:
המשפט נתן לי את ה-

זה לא מעניין ,אני מדבר על הדברים שבית

מר ליעד אילני:

אף בית משפט לא יגיד לך שתדבר  25דקות.

מה זה קשור לבית משפט עכשיו? זה לא קשור
גב' מירה שנן:
לבית משפט ,אביהוא .די ,אתה צריך לסיים.

מר אביהוא בן משה:

אני מבקש לאפשר לי בבקשה לדבר.

גב' מירה שנן:

אבל באמת ,אנשים חיכו באורך רוח .תראה.

מר כרמל שאמה הכהן:

דקה לסכם .דקה לסכם.

מר אביהוא בן משה:
לדבר.

לא ,אני לא מסכם דקה ,אתם תאפשרו לי

מר ליעד אילני:

דקה לסכם ,אנחנו עולים להצבעה.
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מר כרמל שאמה הכהן:

לך לבית משפט.

מר ליעד אילני:

דקה ,אנחנו עולים להצבעה.

מר אביהוא בן משה:

ממש לא ,ממש לא.

מר ליעד אילני:

דקה ,אנחנו עולים להצבעה.

אל תאיים עליי .מי אתה בכלל? מי אתה
מר אביהוא בן משה:
בכלל? אין לך זכות דיבור בכלל .אתה חבר מועצה כמו כולם ,רק היו"ר
מדבר ,לא אתה .אני מבקש לקבל-

אביהוא ,באמת עכשיו אני אומרת .אנשים
גב' מירה שנן:
כבר לא מסוגלים ,זה מייגע. .

מר אביהוא בן משה:

זה לא מעניין אותי .אני מדבר-

גב' מירה שנן:

מה ,החלטת ערב שלם לדבר?

אדוני עוה"ד ,אתה יודע בדיוק מה אמרה
מר אביהוא בן משה:
השופטת שלא מאפשרים לדבר ,ותשים לב ,הם לא מאפשרים לי להביע את
עמדתי הנחרצת בדבר הזה.

גב' מירה שנן:

זה לא יכול להיות ערב שלם.

מר אביהוא בן משה:
 10דקות.

זכותי המלאה .לא ערב שלם ,אני מדבר בדיוק

מר ליעד אילני:

יש לך  5דקות ,אתה כבר  20דקות 100 .יח"ד
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לדונם.

אני מבקש לדבר לגבי דמי הטיפול בעיקור
מר אביהוא בן משה:
חתולי הרחוב .תראו ,יש פה בביאור מספר  , 9באה הגזברית היקרה
ומציינת לנו-

טוב ,להתחיל לקרוא לחברות וחברי המועצה
מר כרמל שאמה הכהן:
שבחוץ להיכנס לקראת הצבעה.

אני באמצע לדבר ,אתה מפריע לי לדבר .אתה
מר אביהוא בן משה:
לא מנהל את הישיבה ,היו"ר מנהל את הישיבה.

מר כרמל שאמה הכהן:
מנחם.

משה רווח ,רועי ברזילי ,שלומי בן ששון ,דוד

מר אביהוא בן משה:
הוא נכנס לי לתוך הדברים.

מירה ,אני מבקש לדבר ,הוא מפריע לי לדבר,

גב' מירה שנן:

אי אפשר ,באמת .אמרתי לך ,בלתי נסבל.

מר אביהוא בן משה:
לאפשר למתנגדים לדבר.

לא ,מה אי אפשר? בית המשפט חייב אתכם

בית המשפט מכבד את החוק .פקודת העיריות
מר ליעד אילני:
ל א ...כמה זמן יש לך לדבר .הצבעה ,חברים ,תכניסו את כולם.

מר אביהוא בן משה:

אני רוצה לומר על דמי הטיפול.

גב' מירה שנן:

לא ,לא ,זה לא הגיוני.
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מר אביהוא בן משה:

אני מבקש לדבר.

גב' מירה שנן:

אז חבל ,כי אני לא שומעת.

מר אביהוא בן משה:
חתולים.

מירה ,אני מבקש לדב ר על העניין של עיקור

גב' מירה שנן:

לא ,ביקשתי ממך לסכם ואתה לא מקשיב.

מר ליעד אילני:

אף אחד לא מעל החוק.

מר אביהוא בן משה:

אני מבקש לדבר.

גב' מירה שנן:

אתה לא קיבלת מנדט להשתלט על כל הערב.

מר אביהוא בן משה:
את ההתנגדות.

לא קיבלתי מנדט .קיבלתי מנדט לדב ר ולהביע

גב' מירה שנן:
שעה.

ממש לא בלי הגבלה .אבל אתה מדבר כבר חצי

מר אביהוא בן משה:
לא-

איזה חצי שעה? תפסיקי לומר דברים שאת

גב' מירה שנן:

אנשים כבר נשברו כאן.

מר אביהוא בן משה:
כולם יצאו החוצה לאכול.

מה זה אנשים נשברו? אף אחד לא נמצא פה,
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גב' מירה שנן:

הם לא מסוגלים יותר לשאת.

מר אביהוא בן משה:

אני מבקש לדבר לגבי עיקור חתולים.

מר ליעד אילני:

חיים ,תקראו לכל החברים.

גב' מירה שנן:

תסיים אבל ,שיהיה סיכום.

אני מבקש לסיים ,את נכנסת לתוך דבריי ,וגם
מר אביהוא בן משה:
הברנש נכנס לתוך ד בריי .עיקור חתולים.

מר ליעד אילני:

כולם פה? אוקיי ,מירה ,נוסח להצבעה.

סליחה ,מירה ,אני מבקש לדבר .אתם תגיעו
מר אביהוא בן משה:
לבית משפט עם הדבר הזה .אתם לא מאפשרים לנו לדבר את ההתנגדות
שלנו.

 ...בית משפט ...לא התקיים דיון ולא ענו
מר חגי אשר:
תשובות .הגזברית לא ענתה וראש המטה שלך לא ענתה ,וזה יגיע שוב לבית
המשפט.

גב' מירה שנן:

טוב ,די ,מספיק .עברתם כל גבול.

אני מבקש לדבר עכשיו על עיקור חתולים.
מר אביהוא בן משה:
תראו ,במספרים שהועברו אלינו כממוצע בשנה בעיר רמת גן ,אנחנו
מעקרים כ 1,500-חתולים .אני רו צה להגיד משהו לגבי עלות עיקור
חתולים .האיגוד מעקר חתולים ,שימו לב ,ב ₪ 200-לעיקור ,מטורף .כפול
 ₪ 300,000 ,₪ 1,500מהכספים של תו שבי העיר רמת תגן אמורים ללכת
לאיגוד 1,500 .כפול  . 300בעיר רמת גן הייתה מחלקה נפלאה .כרמל ,כואב
לך לשמוע ,הייתה מחלקה נפלאה ,תכניס טוב לראש ,כל עיקור עלה .₪ 115
תכפיל את זה כפול  , 1,500מה בראש שלך עובר להעביר את זה?
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הייתה מחלקה נפלאה,עד כדי כך שיחידת
מר כרמל שאמה הכהן:
עיל ית של משטרת ישראל פשטה על המחלקה.

מר אביהוא בן משה:

אני שואל ,ואתה מפריע לי לדבר.

מר כרמל שאמה הכהן:

ואחד ה עובדים נכנס לכמה שנות בית סוהר.

מר אביהוא בן משה:

אתה מפריע לי לדבר.

מר כרמל שאמה הכהן:

המחלקה המפוארת ,כן .המפואר.

מר אביהוא בן משה:

תקשיב עד הסוף ,את המפריע לי לדבר.

מר כרמל שאמה הכהן:

לא ,לא ,לא ,לא.

מר אביהוא בן משה:
ככה.

אתה נכנס לתוך דבריי .אני לא יכול לדבר

גב' מירה שנן:

אביהוא ,הדקה האחרונה שלך ,זהו.

מר אביהוא בן משה:
סליחה ,הוא מפריע לי לדבר.

אני לא יכול לדבר ככה .הוא מפריע לי לדבר.

גב' מירה שנן:

אביהוא ,די ,לא הפריעו .אתה לא מסיים.

אני עכשיו רוצה לומר לכם ,בא האיגוד ,ומה
מר אביהוא בן משה:
עושה תרגיל ,שימו לב מה התרגיל ,הוא אומר  ₪ 200לחתול עיקור לעומת
 ,₪ 115כפול  . 300,000 – 1,500ואז הוא מספר לנו סיפור האיגוד 'אבל אל
תדאגו ,אני לא אקח לכם  , ₪ 300,000אתם יודעים למה? כי אני אקבל
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מהמדינה ככה וככה סבסוד לעיקורים'.

גב' מירה שנן:

תודה רבה .גלעד ,בבקשה.

ואני אומר לך – תגיד לי ,אתה יכול להסתמך
מר אביהוא בן משה:
על איזשהו עניין שהוא עתידי?

גב' מירה שנן:

לא ,זה לא ייגמר ,נתפס לי הסטרטר.

מר ליעד אילני:

תנו מיקרופון לגלעד שריר.

מר אביהוא בן משה:

סליחה ,אתם מפריעים לי לדבר.

גב' מירה שנן:

אתה יכול לסגור אותו.

מר ליעד אילני:

גלעד ,בבקשה.

מר אביהוא בן משה:

סליחה ,מירה ,אתם מפריעים לי.

גב' מירה שנן:

די ,נתפס לך הסטרטר ,אי אפשר ככה.

מר אביהוא בן משה:
הדברים שלי.

אתם מפריעים לי לדבר .אני לא אומר את

מר כרמל שאמה הכהן:

חצי שעה אתה מ דבר ,זה טו מאצ'.

מר אביהוא בן משה:

אתם פועלים בניגוד למה שאמר בית המשפט.

מר חגי אשר:

 ...חבל ,זה יגיע ...עתירה( ...מגה פון)
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מר אביהוא בן משה:

אתם פועלים כמו בריונים.

גב' מירה שנן:

גלעד ,תתחיל לדבר .עזוב ,תתעלם ותדבר.

מר אביהוא בן משה:

שיתקיים פה ד יון .אתה ,אדוני עוה"ד...

מר חגי אשר:
הדברים.

 ...שלא מאפשרים לנו לדבר ולהציג את

מר ליעד אילני:
'אני הולך'.

שוקו בננה ,שוקו בננה .אביהוא ,תעשה רגע

מר כרמל שאמה הכהן:

יש תותי פרוטי.

(מדברים ביחד)

מר חגי אשר:

 ...ולא ניתן לחברי האופוזיציה...

גב' מירה שנן:

גלעד ,תתחיל לדבר ,כי זה לא ייגמר הרי.

עו"ד גלעד שריר:

אני לא יכול לדבר ככה.

גב' מירה שנן:
במה? נו באמת ,תדבר.

אז מה ,תחכה שהם יפריעו? אתה נותן להם

(מדברים ביחד)

גב' מירה שנן:
ואחרי זה עם המגה פון.

אתה רואה מה קורה? אתה מדבר חצי שעה
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אבל גלעד ,או שאתה מדבר ,או שאנחנו
מר כרמל שאמה הכהן:
עוברים הלאה .אנחנו לא נהיה שבויים שלהם.

גלעד ,דבר .גם בבית משפט יש סופיות לדיון.
מר ליעד אילני:
לא מדברים חצי שעה ,גם לא בבית משפט .יש פקודת עיריות ,תלמד אותה,
תכבד את החוק .אתה לא תעבור על החוק .פקודת העיריות אומרת כמה
זמן יש .בית המשפט לא התכוון לא לכבד את הוראות המחוקק .משפטן
דמיקולו .אתה משפטן דמיקולו .אותי לא פיטרו ממוסד חינוכי .לא פיטרו
אותי ממוסד חינוכי .מי אמר שפיטרו אותך? אותי לא פיטרו ממוסד
חינוכי.

מר כרמל שאמה הכהן:

איך שהוא עזב את העירייה ,גוגל לקחו אותו.

גב' מירה שנן:

גלעד ,בבקשה ,תתחיל לדבר ,זה לא ,עזוב.

(מדברים ביחד)

מר ליעד אילני:

איפה אני יושב עכשיו ואיפה אתה?

מר אביהוא בן משה:

...

גב' מירה שנן:

די ,תנו לו לדבר .גלעד ,בבקשה.

עו"ד גלעד שריר:
חשוב לי להגיד אותם.

לי יש מעט מאוד דברים להגיד ,האמת ,אבל

מר אביהוא בן משה:

( ...לא שומעים)

מר ליעד אילני:
שותף ,למי תגיד שותף?

שותף של צבי בר ושל זינגר .למי אתה תגיד
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גב' מירה שנן:

ליעד ,ליעד די.

(מדברים ביחד)

גב' מירה שנן:
וגם לא ברשות .זה הכל.

אתם פשוט מנסים הכתיב את הכל ,גם ברשות

מר אביהוא בן משה:

את יו"ר המועצה...

גב' מירה שנן:
עושה מה שאתה רוצה פה.

אתה לא יכול להתנהג באנרכיה ,אתה לא

מר אביהוא בן משה:

 ...חברי האופוזיציה...

כשאת המדבר ,הכל בסדר .אבל כשאין לך
גב' מירה שנן:
זכות דיבור ,פתאום מונעים ממך זכויות .סליחה.

מר אביהוא בן משה:

 ...תתביישי לך.

אני לא מתביישת ,אין לי על מה .אולי אתה
גב' מירה שנן:
צריך להתבייש ,ויש לי רשימה ארוכה על מה אתה צריך להתבייש.

מר אביהוא בן משה:

 ...אני אסיים את המשפט ,תתביישי.

אתה צריך להתבייש ,אני אין לי שום סיבה
גב' מירה שנן:
להתבייש .אני ג אה בכל מה שאני עושה.

מר כרמל שאמה הכהן:

ממש אלטע-זאכן.

אני רוצה ברשותכם ,באמת ,מעט מאוד יש לי
עו"ד גלעד שריר:
להגיד על הדבר הזה .היה לי הרבה מאוד בדיון הקודם .שמענו ,מי
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שמתעניין בדעתי ,דעת הסיעה שבראשה אני עומד ,מוזמן לפנות לפרוטוקול
של הישיבה .עשינו ע ל זה חשיבה עמוקה ,בחנו ,ראינו .אני לא אכנס לזה.
אני רק אגיד שראיתי את הסרטון של כמה תושבים שאני רוצה להניח שהם
כולם תושבי רמת גן ,בשונה ממובילי המאבק שהם לא כולם תושבי רמת
גן .אני רוצה להאמין ולקוות שהם תושבי רמת גן ,ושמעתי אותם אומרים
דברים טובים על המחלק ה .לא שמעתי אותם אומרים דברים לא טובים,
לא על המהלך ,לא על המחשבה ,לא על האיגוד אליו אנחנו רוצים להצטרף
אמרו דברים טובים על המחלקה .ואני דווקא לוקח אותנו לדיון שלפני
שעה ,שהתקיים פה ,על ההסעות .אני לא יודע ,אולי יש פה נציגי פניות
ציבור שיידעו לענות במהירות  ,כמה תלונות הוגשו על ההסעות מטעם
הילדים עם הצרכים המיוחדים בשנים האחרונות .האם הוגשו ,כמה? אני
לא יודע .ויחד עם זאת ,עדיין מצאנו לנכון שיש ללכת לאיזשהו מהלך של
שינוי ,שיכול שהוא טומן בחובו שינוי חיובי ,שיעשה טוב לעיר ,יעשה טוב
לתושבים .ואני מסתכל על זה בא ותם עיניים ,מאותה זווית ואומר – יש
מחלקה שכנראה אין עוררין על כך שהיא נותנת שירות טוב במגבלות שיש
לה .בין יתר המגבלות שיש לה הן :שאין לה יכולת לטפל קלינית ,רפואית
מרפאתית ,בניגוד למה שאמרו פה חלק מחבריי ,והיה חשוב להם שז ה
יירשם בפרוטוקול שהם אמרו .אבל בפוע ל ,מי שנתן להם את הנתונים ואת
המידע ,קצת טעה .אני לא טועה ,ביקרתי ,ישבתי ,ראיינתי את הווטרינר,
ואחר כך את הווטרינרית .אין לנו ניתוחים במחלקה הווטרינרית ,גם
עיקורים וסירוסים נעשים באאוט סורסינג ,לא בתוך המחלקה .גם המחיר
שאתם מדברים עליו ,הוא לא המחיר שאנחנו משלמים .בדקנו את זה
לעומק .אם הייתם נותנים לגזברית את הזמן ,היא גם הסבירה את זה אגב
בישיבה הקודמת בצורה מפורטת ,נתנה בדיוק את המספרים ,אם אני זוכר
נכון .אני לפחות ראיתי את המספרים ,כולל מה הוצאנו בועל על כמה
עיקורים.וזה בכלל לא הדיון .ואמר את זה עו"ד זוהר ישרים ,בסוף ,אם יש
משהו טוב ,אז בואו לא נבדוק הרפתקה חדשה .אותו דבר היה אפשר להגיד
גם על ההסעות ,כל הילדים הגיעו לבתי הספר בשנים האחרונות ,אז לא
כדאי לשנות .זה שיש שם מונופול ושזה  30שנה ,וזה לא השתנה ואולי
כספי ציבור הולכים לפח ,זה לא מעניין .זה בסדר ,אז בואו לא נשנה.
הגישה הזאת לא נראית לי גישה נכונה לניהול ,ואפשר תמיד לאתגר ולבחון
ולבדוק דברים חדשים ,ואין בזה שום רע .אני אגיד רק דבר אחד ,ראש
העיר ,שיש לי כן ביקורת עליו .כבר הבאנו את הנושא הזה עוד פעם לדיון,
הוא כבר הגיע לפה לישיבה למועצה הזאת .היה נכון וראוי להכניס לסדר
היום כבר את מינוי הוועדה שדיברנו עליה ,שהיא תהיה .אין לי חשש שלא
תמנה ועדה ,אל תטעה.
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מר כרמל שאמה הכהן:

אני מבטיח לך.

עו"ד גלעד שריר:

לא ,לא ,אין לי חשש.

מר כרמל שאמה הכהן:
ועדה .התחייבות שלי.

שאעצור את כל התהליך אם לא תהיה לך

ראש העיר ,אין לי חשש שלא תמונה ועדה .אני
עו" ד גלעד שריר:
רק אומר ,שאם כבר הבאנו את זה עוד פעם ,ובניגוד להחלטה אז שקרתה
יום וחצי לפני-

אם תשיג את הסכמת האופוזיציה שיש להם
מר כרמל שאמה הכהן:
אינטרס גם בוועדה הזו ,להכניס את זה עכשיו מחוץ לסדר היום.

עו"ד גלעד שריר:
להתנגד.

אגב ,בשמחה .אני לא רואה לכם שום סיבה

מר אביהוא בן משה:

( ...לא שומעים)

גב' מירה שנן:

גלעד ,אל תפתח לי עכשיו דיון איתם.

תפסלו את זה ותפנו לבית המשפט .אני לא
עו"ד גלעד שריר:
חושב שזה יהיה מוצדק ושזה יעבור ,אבל זו זכותכם הדמוקרטית,
החוקית  ,הכל בסדר .מה שאני שאלתי ,זה בלי קשר להצבעה עכשיו.
כשנגמור את הנושא בסדר היום ,האם מסכימים כלל חברי מועצת העיר
שנוכחים פה במאה אחוז ,להכניס לסדר היום מינוי ועדה שתטפל-

מר חגי אשר:

( ...לא שומעים)

זה לא חשוב לך ,כי עכשיו הוא מציע פה
עו"ד גלעד שריר:
להו סיף לסדר היום מינוי ועדה לטיפול בחי ובבעלי החיים ובטבע בעיר.
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האם יש לנו מאה אחוז הסכמה ,נוסיף את זה לסדר היום .ראש העיר
פספס ,הוא בן אדם ,הוא טעה ,אחלה .עכשיו יש לכם הזדמנות להרים את
הכפפה .רוצים ,תרימו .זהו ,אני גמרתי את דבריי ,תודה רבה.

מר כרמל שאמה הכהן:

אל תסכימו .אל תסכימו.

רבה.

גב' מירה שנן:
ההחלטה.

תודה

מר עזרא נחום:
שאלות.

סליחה,

אני

מירה,

רוצה

לקרוא

שהגזברית

רק

את

תענה

נוסח

ל2-

רו"ח גלית שניידר מימרן :אני אעשה את זה קצר .לגבי נתוני הלמ"ס לפי
הלשכה המרכז לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בסוף  ,2019זה
 , 163,000אני אשלח לך את זה אחרי זה .בכל מקרה ,אני לא מבינה את
הטענה שלך ,כי בסך הכל מה שאתה אומר ,מרע את מצבי .דבר נוסף ,לגבי
שמאות – אני עוד לא יודעת איך שמאות ,איך ניתן-

מר אביהוא בן משה:

( ...לא שומעים)

רו"ח גלית שניידר מימרן:

אל תפריע לי ,אני עונה לך עלה שאלות.

מר אביהוא בן משה:

 ...מלא כמה...

מר ליעד אילני:

גלית ,תמשיכי ,לא להפסיק.

רו"ח גלית שניידר מימרן :לגבי שמאות ,אני לא מכירה שמאי שיכול
לעשות שמאות לכלבייה ולבית חולים חדש לפני שהם הוקמו ,ולכן אישרנו
את הנושא פתוח .כן אבל לקחנו הערכה אחרי התייעצות עם שמאים כמה
מקובל לקחת .לגבי הצפי קדימה ,הצפי קדימה ,ברור שככל שיש יותר
תושבים ,אז יש יותר שירותים ויש יותר עלויות .אבל גם במצב של מחלקה
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וטרינרית ,יש יותר תושבים ויותר עלויות .אז אין פה משמעות להשוואה
הזאת .ולגבי העיקורים ,אני חושבת שההנחה היא סבירה ,לקחת הנחה
שלאור זה שאנחנו יודעים שזכו בקול קורא האיגוד ,שהאיגוד יזכה גם
בפעם הבאה ,ונוכל להסתמך על זה ,ואת הייתה ההנחה בחישוב שלי.

גב' מירה שנן:
להצבעה.

תודה

רבה,

עינב,

בבקשה.

קצר

ונעבור

קצר ,רק כמה נקודות שלא התייחסתי אליהן
עו"ד עינב בר כהן:
בסקירה בהתחלה .אחד – לגבי הנושא של כוח אדם ייעודי ,אמרתי זה
מופיע בצורה ברורה גם בהסכם בנספח ,וגם לאחר מכן בעבודת המטה לגבי
המשמרות ,לגבי הכוננות ,לגבי סופי שבוע .חוות דעת משפטית ניתנה
בישיבה הקודמת כבר של סהר פינטו .נאמר פה שלא הייתה חוות דעת כזו,
היא קי ימת ,סהר גם ליווה את כל עבודת המטה והיה שותף כמעט לכל
הישיבות המקצועיות .צו ההקמה נאמר לכם כבר בישיבה הקודמת העלית
את זה ,מדובר פה בתיקון ולא בצו הקמה .סהר התייחס לזה גם בישיבה
הקודמת .לגבי גורמים מקצועיים ,אז ציינתי את המחלקה הווטרינרית
שהיתה שותפה ,גם על הנספחים ,גם השירותים והשוואה נעשתה מולה,
מול ד"ר גילי שפר ,וחשוב להגיד שככה הם הדברים .לגבי הרופאים
והיכולות ,אני רוצה רק שרפאלוביץ יתייחס לזה .יש כאלו ,יש התמחויות,
הדברים שנאמרו פה הם לא נכונים .לגבי העיקורים והסירוסים,
מתקיימים כרגע עיקורים וסירוסים בי תיים על בסיס הקול קורא גם לזה,
רפאלוביץ ,אם תרצה אחרי זה תתייחס .חיסונים ,נאמר פה  16ברחבי
העיר ,אביבית שאלה על זה ,ביחס ל 4-שמתקיימים היום במצב הקיים
ברמת גן .גם לנושא העיקורים התייחסתי בסקירה ,ביחס ל 2-השנים
האחרונות ,יש פה פער דרמטי של התחייבות ל .1,500-זה יותר ממה שנעשה
גם ב 2018-וגם ב . 2019-לגבי הנושא של בעלי כנף שעלה כאן והמטרדים,
יש לזה גם סעיף נפרד בהסכם ,גם מופיע בנספח שירותים ,וזה גם נעשה
אגב ,ההגדרה ,אני כבר לא זוכרת .נראה לי זוהר התייחס לזה .יש שם
הגדרה שהיא מסבירה את זה בדיוק בהתאם גם למה שניתן היו במחלקה
הווטרינרית .אלה הדברים המרכזיים שעלו ולא התייחסתי אליהם
בסקירה.

גב' מירה שנן:

תודה רבה ,ואני רוצה שנעבור להצבעה.
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מר ליעד אילני:

רפאלוביץ רק ,מירה.

מר עזרא נחום:

לקרוא בבקשה לגלעד מבחוץ.

גב' מירה שנן:
אנחנו רוצים להצביע.

אתה יכול לעשות את זה בקצר מאוד אבל?

מר ליעד אילני:

הנקודה שעינב התייחסה אליה.

לגבי
עו"ד עינב בר כהן:
וההתמחויות בנושאים מסוימים.

ה...

הווטרינרי

והניסיון

הקליני,

אז אני אתייחס רגע לעניין הניסיון הקליני,
ד"ר משה רפלוביץ:
דיברו פה על ניסיון קליני של הרופאים שלנו לעומת הרופאים של רמת גן.
שמי ד"ר משה רפלוביץ ,אני המנכ"ל של האיגוד ואני מנהל אותו מזה כ25-
שנים ,ואני רוצה רגע להתייחס לכמה נקודות שעלו כאן.
אחד – לגבי ניסיון קליני ,שזה דבר מאד חשוב – צריך להגיד שבאיגוד יש
במצטבר ,לסך הכול הרופאים ,עשרות שנים של ניסיון קליני .אם אנחנו
נשווה את זה למחלקה הווטרינרית של עיריית רמת גן ,שהעסיקה בממוצע
שני רופאים לאורך כל השנים ,אז עד שהגיע ד"ר גילי שפר ,היה שם אפס
ניסיון קליני ,אפס שעות של ניסיון קליני ,לא אפס ימים ,אפס שעות ,אם
לא מחשיבים עבודה בבית מטבחיים בתור ניסיון קליני של אחד הרופאים
שהיה שם.
דובר פה על קריסה כלכלית שהאיגוד נמצא בה – האיגוד אין לו ,חוץ
מהלוואה אחת שהוא לקח לאורך כל השנים לבניית המבנה שלו ,אין לו
חוב באף בנק ולאף אדם בעולם .לא רק שלא קריסה כלכלית ,אלא זה
ארגון מאוד מאו ד יציב וזה השמצות שאני לא יודע מאיפה הן באות בכלל.

גב' מירה שנן:
ההחלטה:

תודה

רבה.

אני

רוצה

לקרוא

את

נוסח

מועצת העיר מחליטה לאשר את הצטרפות הרשות לאיגוד ערים לשירותים
ווטרינריים אזור דן והמרכז ,בהתאם לניסוח צו ההקמה והסכם
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ההתקשרות עם האיגוד .מי בעד אישור ההסכם? בבקשה.

מי בעד? ירי ם את ידו בבקשה 14 .בעד .מי
מר עזרא נחום:
נגד?  5נגד .מי נמנע? אין נמנעים .אושר.

גב' מירה שנן:

ההחלטה התקבלה.

החלטה:
מועצת העיר מחליטה לאשר את הצטרפות הרשות לאיגוד ערים לשירותים
וטרינרים ,אזור דן והמרכז בהתאם לניסוח צו ההקמה והסכם ההתקשרות
עם האיגוד.
הצבעה:
הוחלט ל אשר ברוב קולות - 14 ,בעד - 5 ,נגד.

ב.

אישור העסקה ניל גולדשטיין כנציג שירות מוקד עירוני ומוקד צופה
באגף קש"ת.

אני עוברת לסעיף ב' – אישור העסקה של ניל
גב' מירה שנן:
גולדשטיין כנציג שירות מוקד עירוני ומוקד צופה באגף קש"ת .דנו בסיפור
הזה כבר ,אז רק הצבעה.

הצבעה – מי בעד? ירים את ידו בבקשה19 .
מר עזרא נחום:
בעד .מי נגד? אין נגד .מי נמנע? אין .אני ספרתי ,מאחר ונדרש שני שליש
מקרב חברי המועצה ,לכן ספרתי.

גב' מירה שנן:

או קיי ,תודה רבה.

מר עזרא נחום:
בהצבעה.

אני רוצה לציין שדני גולדשטיין לא השתתף
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מר כרמל שאמה הכהן:

יצא מהאולם.

החלטה:
מאשרים העסקת ניל גולדשטיין כנציג שירות מוקד עירוני ומוקד צופה
באגף קש"ת.
הצבעה:
הוחלט לאשר ברוב קולות - 19 ,בעד  .מר דני גולדשטיין לא השתתף
בהצבעה.

אני רוצה לתת סקירה על נושא חשוב וזה
מר כרמל שאמה הכהן:
ההיערכות של העיר לקראת חגי תשרי.
אתם יודעים שהקורונה מייצרת הרבה אתגרים והרבה אילוצים ,וחגי תשרי
הם מועדים מאד חשובים ,לא רק למי שדתי ומקיים את כל המצוות וחוגג
את כל המועדים שקבועים בלוח השנה היהודי ,אלא לכל יהודי באשר הוא,
כולל חילוניים .ולכן העירייה התגייסה והקימה צוות שיתגבר ויגשר על
הפערים שהקורונה יוצרת גם במובנים האלה .אנחנו רוצים בחגי תשרי
שלנו לראות גם השנה כמה שיותר תושבים ותושבות שזו הפעם היחידה
שהם מגיעים לבית הכנסת או לתפילה או לאירוע דתי ומתחברים למסורת.
כי יש משהו בחגי תשרי שמאחד את כולנו .אנחנו יכולים להיות כל השנה
חילוניים לגמרי או מסורתיים ,לא משנה איפה נמצאים על הקשת של רמת
האמונה ושמירת המצוות ,אבל יש קונצנזוס שלם ,למעט שאולי מאד צרים
סביב מועדי תשרי .והקשיים של התקהלות ושל מציאת מקומות בשטחים
הפתוחים וכל האופרציה שזה יוצר סביב ,אם היינו משאירים את זה
לקהילות באשר הן ,או רק לבתי הכנסת ,אני מניח שרק חלק מהם היו
מסתדרים.
ולכן ,הצוות בראשות כבוד הרב כץ ,יחד עם סגני דוד מנחם ,יחד עם יונה
טילמן חבר המועצה ,ויחד עם עזרא נחום על הצד האופרטיבי ,ושמעון
שומרוני על הצד המיגוני של הקורונה .משה רביבו היה הזרוע המבצעת.
אבל זה הצוות שפעל ויצר מתווה שעליו מדברים ,לא בכל העולם ,אבל
בהרבה מקומות בארץ .לא שמעתי עוד מהעולם ,אולי נשמע .לא שמעתי
עוד ,מהארץ שמעתי .ואני אגיד לכם מה הצוות הכין ,וכל זה עם אפס סיוע
של המועצה הדתית הלעומתית שיש לנו בעיר.
העירייה רכשה  2,000כיסאות שיחולקו בין  20ל 50-לכל בית כנסת2,000 .
כיסאות לטובת בתי הכנסת .שימו לב 132 ,מצננים מקצועיים ,סוג של
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קולרים באיכות טובה 132 ,העירייה רכשה ,מהחשיבות שאנחנו רואים
למועדים האלה ,כי יכול להיות שהשימוש הבא בהם ,לך תדע מתי יהיה.
אבל הנושא חשוב ואמרתי לכבוד הרב כץ ולצוות שלו – יש לכם צ'ק פתוח
בלתי מוגבל .הדברים נאמרו וגם גובו במספרים ובביצוע בפועל.
גרנלדות – הרי יצטרכו להתפלל בחוץ או לחגוג בחוץ ,חושך ,הקורונה
עדיין לא עצרה את השקיעה של השמש ולשמחתנו גם לא את הזריחה
שלמחרת בבוקר .והגרנלדות ,אז יש לנו  60גרנלדות שהוזמנו למי שצריך
את התאורה החיצונית.
 250אוהלי גזיבו ,כאשר כל בית כנסת יכול לקבל עד  , 4זה לקירוי גם
מהשמש ,גם אם יהיה טפטוף קל ,מאפשר עדיין למאמינים ,לחוגגים ,למי
שבא ליהנות מהחוויה הנפלאה הזו של חגי תשרי ,ליהנות מהחוויה גם
בתנאי הקורונה.
עד כה ,למרות הקריאות של להחרים ,לא להשתתף ,לא לתת לזה יד,
קריאות ,לא אמרתי מי ,היו קריאות הכול בכתובים ,מעל  90בתי כנסת ,לא
כולל שטחים פתוחים 91 ,בתי כנסת השתתפו במבצע ומקבלים סיוע מהעיר
רמת גן לטובת חגי תשרי.
יחד עם זאת ,גם נערכנו לימי הסליחות המרכזיים ,שהם מהאירועים
החשובים בע יר שלנו במהלך השנה .גם האשכנזי וגם הספרדי .האשכנזי
ייערך בבית הכנסת הגדול וישודר לכל הארץ ,וזה יהיה במוצאי שבת ממש
שלפנינו ב 11-בלילה .ערב הסליחות על פי מנהג הספרדים ייערך שבועיים
לאחר מכן ,בבית הכנסת בשעה טובה ,שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה,
לבית הכנסת החדש של הרב פלח בשכונת הגפן .תבואו ותיהנו ותתמוגגו.
כמה זה סימבולי שזה ייחנך שעות לפני טקס הסליחות הגדול ,או ימים
ספורים ,ששנה אחר שנה כולנו שמענו את ההבטחות שהשנה הוא נבנה.
ואז ,זכה לבנות את זה פרעה.

מר אביהוא בן משה:
לפניך ...

למה אתה מספר סיפורים? הרי זה בנוי כבר

מר כרמל שאמה הכהן:
פלח.

תקשיבו ,זה לא אמיתי .אנחנו נשאל את הרב

מר אביהוא בן משה:

(באמצעות המגאפון) תפסיק לספר שקרים ...
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גב' מירה שנן:

אל תתייחס ,ראש העיר ,בוא נתקדם.

מר אביהוא בן משה:

אל תהיה שקרן .אל תהיה שקרן.

ועל זה נאמר שאתה מדבר יפה .ואתה מעיר
גב' מירה שנן:
לאחרים .איזו שפה זאת? מה זה השפה הזאת? זה לא בסדר .זה לא בסדר.

עזבי אותו .הצוות הנפלא דאג לדבר חשוב
מר כרמל שאמה הכהן:
מאד –  8מיקומים לתקיעת שופר ,שבו הציבור הרחב יכולים לבוא למסורת
הנפלאה הזו ,אב ובן ,אב ובתו ,אם וילדיה ,סב ונכדיו ,ולשמוע תקיעת
שופר בפארק הלאומי ,על שפת האגם; בשדרות הילד ,ליד המזרקה; בפארק
בשיכון הוותיקים על יד מועדון הכדורת;
מלמדוביץ במרום נווה;
בקרית קריניצי בפארק קונביץ (זה אני אוכל לשמוע מהמרפסת); רמת
אפעל ,ליד בית הכנסת במרכז המסחרי ,ממש פה לידינו; רמת השקמה בגן
ויצ"ו ,ליד מפל המים; ורחבת דובב עוז .ובכל מקום כזה ,א' ,הביאו גם
אנשי ,מה שנקרא ,מקצוע ,ברמה גבוהה לביצוע .ובכל מקום מונה,

מר אביהוא בן משה:

...

תוקע .זה מקצוע ,מקצוענים .ויש אחראי
מר כרמל שאמה הכהן:
מטעמנו ,מטעם העירייה ,שאחראי על הסדר ועל הניהול של האירוע.
כמובן גם גויסו מתנדבים ,מוכן גם מהלך פרסומי כדי להנגיש את
האירועים האלה לכולם .וכמובן גם ייערכו תפילות במקומות מרכזיים.
אנחנו יודעים שבימים האלה יש ,מה שנקרא ,בגלל שכולם רוצים להיות
חלק ,או הרבה יותר מאשר בימים רגילים ,התשתיות לא מספיקות ,בטח
הם לא יספיקו בזמן הקורונה .ולכן ,הצוות סימן והכין  13אולמות ספורט
– אורה מודיעים ,מרום נווה חזון איש ,רמת אפעל – זה שאנחנו נמצאים
בו כרגע ,תיכון דתי בנות החדש ,שהרב קמפינסקי אמר ש 30-שנים אף אחד
לא ענה לו לבקשתו לשפץ את האולם .בית ספר יהלום.

מר אביהוא בן משה:

ובאמת ...
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מר כרמל שאמה הכהן:
גם הוא שקרן.

אז עכשיו אתה עושה מהרב קמפינסקי שקרן.

אביהוא ,אין משהו טוב שאתה רואה בחיים?
גב' מירה שנן:
הכול אתה רואה שחור ורע? אתה תהיה אומלל פשוט .איזו אומללות.

מר כרמל שאמה הכהן:

בית ספר אושה.

בחיי שאתה אומלל .איך אפשר? איך אפשר
גב' מירה שנן:
לראות שחור הכול? כל הזמן רק כל כך רע לך .אין לך טיפת עיניים טובות
למשהו?

אולם  ...ברמת עמידר .בית ספר שלום .בית
מר כרמל שאמה הכהן:
ספר מכלל .בית דורון .אולם הספורט של בית ספר עתיד .ואולם הספורט
של בית ספר מתמיד .ואולם ה ספורט החדש של בית ספר ויצמן .כמו
שאמרתי 13 ,מיקומים לתפילות גדולות לתת מענה לכולם.

מר יונה טילמן:

יישר כוח.

מר כרמל שאמה הכהן:

תודה רבה.

גב' מירה שנן:

הנה אדם שרואה גם טוב.

אותו דבר לגבי חג הסוכות שיבוא עלינו
מר כרמל שאמה הכהן:
לטובה .אותו דבר ,הקפ ות שניות יחלו השנה במוצא"ש ,10.10 ,בסימן 10
שיהיה לכולנו .טרם פורסמו ההנחיות של משרד הבריאות ולאחר שיתקבלו
תתכנס הוועדה שוב ותקבל החלטה גם לגבי ההקפות השניות וכל
האירועים.
אני רוצה להודות לכבוד הרב כץ ,באמת ,שלא נמצא איתנו כאן .ואני רוצה
להודות ליונה טילמן  ,ידידנו היקר ,על אף שהוא חבר אופוזיציה .מנחם
דוד ,סגני ויד ימיני לכל ענייני הדת בעיר .ועזרא נחום ,שמקבל תשבחות
שבלעדיו ,כמו שאומרים ,זה לא היה קורה .ומשה רביבו ,שכל חברי הצוות
141

עיריית רמת-גן
פרוטוקול מועצה מן המניין מס'  ,30מיום 8.9.2020

יוצאים מגדרם ומתפעלים מיכולת הביצוע שלו ,על אף שהוא לא סמנכ"ל
העירייה ,הוא לא ע ובד כזה בכיר ועדיין מגלה אחריות ויכולת ביצוע .אלה
אנשים שבזכותם העיר רמת גן יכולה להיות גאה על חודש תשרי ועל
האירועים שיהיו בה .העיר רמת גן ,ואיך אמר הרב כץ אתמול בויעוד ,אמר
– אני מסתובב ואני מדבר עם הרבה מקומות בארץ ,מה שקורה בעניין הזה
ברמת גן לא קורה ב שום מקום אחר בארץ .זו גאוותנו וזו באמת גם
אחריותנו ,מורשת ישראל ,מסורת ישראל זה הבסיס עליו כולנו עומדים.

גב' מירה שנן:

תודה רבה .אני עוברת לסעיף ג',

מר אביהוא בן משה:

(באמצעות המגאפון) ...

גב' מירה שנן:
מתחילים נכסים.

לא ,אתה לא חייב להגיב ,לא .נורית ,אנחנו

מר אביהוא בן משה:

זה לא בסדר.

גב' מירה שנן:

זה בסדר גמור.

מר אביהוא בן משה:

את יושבת ראש המועצה.

סליחה ,אני לא פותחת דיון עכשיו .יש סדר
גב' מירה שנן:
יום ואני מתקדמת בסדר היום.
(אביהוא בן משה וחגי אשר צועקים באמצעות המגאפון)
תקשיב טוב ,אין ל י מה לשאול .ראש העיר רצה למסור הודעה ,זו זכותו,
אתה לא חייב להגיב על זה .כשיש לך זכות דיבור אני אעמוד על זכותך .אין
לך .יונה ,הם מתנהגים בצורה מחפירה .הם לא יכולים להגיד משהו טוב,
כי הם אומרים רק רע.

עו"ד רועי ברזילי:
דקות .די.

חגי ,דיברתי מספיק .מה יקרה? תורך עוד 5
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מר חגי אשר:

מירה ,אני רוצה למסור מסר של אחדות.

ביקשתי למסור הודעה? אתה לא יכול עכשיו
גב' מירה שנן:
להתפרץ לסדר היום ולומר את הדברים .ראש העיר כן ואתה לא .זה
ההבדל .חגי ,אתה רוצה למסור הודעה? אחר כך .יש פה עוד הרבה דברים
ולא.

מר חגי אשר:

אנ י רוצה למסור הודעה אישית.

גב' מירה שנן:

אז לא עכשיו .בסוף הישיבה.

מר חגי אשר:

בסוף הישיבה.

גב' מירה שנן:

אין בעיה .ברצון .נורית ,בבקשה.

ג.

נכסים:

.1

אישור הסכם פינוי מפעל בטון רדימקס וחניון צמוד ממתחם מסובים,
חלקות  33 ,32 ,13 ,12ו  53בגוש .6173

נכסים – סעיף  – 1אישור הסכם פינוי מפעל
ג ב' נורית דיין:
בטון רדימקס וחניון צמוד ממתחם מסובים ,חלקות  33 ,32 ,13 ,12ו53-
בגוש .6173

גב' מירה שנן:

צריך הצבעה על כל סעיף ,אז בבקשה.

מר חגי אשר:

אני רוצה לומר משהו.

מר אביהוא בן משה:

גם אני רוצה לומר משהו.
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אין בעיה .כשמגיע ,אני לא אתווכח .עזרא ,תן
גב' מירה שנן:
לחגי בבקשה .אבל דבר לעניין הזה.

גב' נורית דיין:

רגע ,אבל קודם נציג את הנושא.

או קיי ,תציגי .אם אתה מתחיל אני אסגור לך
גב' מירה שנן:
את המיקרופון .חגי ,אתה רוצה הודעה אישית? בסוף .עכשיו לא תמסור
הוד עה אישית .אם אתה רוצה להתייחס לעניין ,בבקשה.

אני עכשיו מציג את הנושא הזה ואתה תקשיב.
עו"ד רועי ברזילי:
אם תרצה לדבר – אחרי זה תדבר.

מר חגי אשר:

תודה ,רועי .בהצלחה.

תודה .יופי .זה נושא ארוך ,יש פה גם את עו"ד
עו"ד רועי ברזילי:
לפלר שליווה אותנו בפרויקט הזה ,גם נורית כמובן .מדובר במפעל בטון
שישב בעבר באזור של גיבור ספורט ונאלצנו להעביר אותו בשעתו ,כאשר
ההסכם היה ל 5-שנים בלבד .יש ויכוח ,אולי זה  ,5אולי זה  ,10אבל זה
היה  5לפחות בכתובים .ומאז ועד היום למעשה ,או בתום  5השנים האלה,
הוא יושב כנראה ללא הרשאה ,ללא אישור ,ללא היתר תקין ,ללא רישיון
עסק .ואני יכול להגיד ששתי הקדנציות הקודמות זנחו את הטיפול בדבר
הזה .יושב לנו נכס במקום אסטרטגי חשוב בעיר ,במשך שנים ,ללא
הרשאה ,תוך שהוא מזהם את הקרקע ,מזהם את הכול ולא עושה את
ההסדרים הנכונים ואנחנו במשך שנים ,צבי בר ואחרי זה גם זינגר ,כמעט
והתעלמו מהעניין הזה .לפני כשנה וחצי ,שנתיים ,התחלנו לפעול מול
רדימקס ,גם בהליכים וגם במקביל כדי לסלק את ידם מהקרקע .ואני יכול
לספר לכם שעכשיו ,ממש לאחרונה ,הצלחנו סוף סוף להגיע להסכם ,הסכם
שנותן לנו בעצם  8שנים ,זה יוצא  7שנים ממרץ  7 ,2019שנים לאחור דמי
ישיבה שם ,שכר הדירה שם ,על פי הערכה שמאית שלנו ,על פי הערכה
שעשינו ,כאשר הדלתא של ההערכה תהיה נתונה למחלוקת במידת הצורך,
אבל לכל הפחות הם ישלמו סכום שבין  3מיליון ל 4.2-מיליון שקל בגין
חוב עבר .והחל מהשנה הזו ,למעשה כל שנה במהלך  3ה שנים הקרובות,
שהם לכל היותר יכולים להישאר על פי ההסכם החדש ,על פי ההסכם
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שמוצג בפניכם ,הם ישלמו סכום של  ,750בין  560ומשהו אם אני זוכר
נכון ,רשום לכם בהסכם ,ל 750,000-שקל לשנה .ותוך שנתיים ההסכם
הזה ,בהנחה ואנחנו מקדמים את התוכנית הירוקה שיש במתחם וצריכים
ל פנות אותם ,תוך שנתיים ההסכם הזה יסתיים והם ייצאו החוצה .אם
אנחנו לא נספיק לקדם עד אז את התוכנית הירוקה ,הם יכולים להישאר
לעוד שנה.
נורית ,יש עוד משהו שאני צריך להוסיף בעניין הזה?
אני יכול לומר לכם שאני חושב שזה סך הכול הישג ,גם עורכי הדין
מסכימים ,גם עורכ י הדין של המחלקה המשפטית עברו על ההסכם לא מעט
כדי להגיע ולעשות לו את ה . fine tuning-אבל בסופו של דבר אנחנו
מימשנו כספים שכנראה לא היו מגיעים אלינו אם רדימקס היו מסתלקים
סתם .אף אחד לא פתח נגדם הליך לפני כן ואנחנו מקבלים  4.2בקירוב
מיליון שקל כבר לשנה הזו.

מה שאני רוצה להוסיף בנושא הזה ,זה
גב' נורית דיין:
שמדובר בהסכם שהוא מצוין ,מבחינת לוחות הזמנים שהמקום יתפנה
מהמתחם ,שהמפעל יתפנה .אם היינו הולכים להליך משפטי ,אז ההליך
המשפטי גם היה גורר אותנו לשנים נוספות וגם אני מאמינה שבית המשפט
לא היה מפנה אותם בפסק דין מיידית .וכמובן שלא היינו גם מקבלים א ת
שכר הדירה שאנחנו דורשים כרגע .אז אני אומרת שהוא טוב גם מהבחינה
הזאת שאנחנו השגנו לוח זמנים קצר לפינוי ,שיש לצידו גם שכר דירה.

עו"ד רועי ברזילי:

מאיר ,אולי תגיד גם אתה איזו מילה?

מר חגי אשר:

לפני מאיר ,מי זה מאיר?

לא ,לא ,מאיר הוא עורך הדין ,הוא ממשיך
עו"ד רועי ברזילי:
להציג את הנקודות שאולי אנחנו ,נורית ואני ,לא העלינו.

ההסכם הזה באמת הוא תוצאה של מו"מ די
עו"ד מאיר:
ארוך מול רדימקס ,שבאמת לוו על ידי משרד ש .הורוביץ והערימו הרבה
קשיים .ההסכם הוא טוב בשתי רמות :פעם אחת ,הוא גם מקבע פינוי תוך
שנתיים .השנה הנוספת היא לשיקול דעתה של העירייה .רועי אמר שאם לא
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תקודם תוכנית המרחב הירוק אז הם מקבלים שנה נוספת ,זה לשיקול
דעתה של העירייה .והדבר השני ,זה באמת הנושא של הגביה ,כי המפעל
הזה יושב שם שנים ארוכות ולא שילם דבר על החזקה בקרקע .אנחנו לא
צריכים ,זה הועבר אלינו ב 2017-להגשת תביעת פינוי ,בסופו של דבר
ההסכם הזה מביא גם פינוי וגם גביה בגין הקרקע .ואם היינו צריכים
להידרש להליך משפטי ,היינו צריכים להגיש תביעה נפרדת לגבי דמי
ההרשאה .אז פה אנחנו באמת משיגים ,גם מעגנים את מוע ד הפינוי וגם
משיגים את התשלום .ההסכם הוא מצוין .בהמשך למה שנורית אמרה ,בית
המשפט בוודאי היה קובע תקופת התארגנות לפני פינוי ולא היה נותן פינוי
מיידי .אז יש פה באמת הישג מאד טוב לעירייה.

עו"ד רועי ברזילי:

מי רצה לשאול?

מר אביהוא בן משה:

אני ,אני רוצה בבקשה.

מר חגי אשר:

רגע ,רגע ,אני ביקשתי.

עו"ד רועי ברזילי:
שם ולא עשה את ה - -

אבל אני מזהיר אתכם מראש ,בתור מי שישב

מר חגי אשר:

אל תזהיר .הכול בסדר.

עו"ד רועי ברזילי:

אז תחשבו מה אתם אומרים.

מר חגי אשר:

ראשית ,ראש העיר,

גב' מירה שנן:
אישית – בסוף.

חגי ,אני מזהיר ה אותך ,אתה רוצה הודעה

מר חגי אשר:
גם בסוף.

זו לא הודעה אישית .הודעה אישית תהיה לי
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גב' מירה שנן:

בסוף הודעה אישית .עכשיו לעצם העניין.

לעצם מה שאני רוצה להגיד ,כי זה מה שמותר
מר חגי אשר:
לי על פי חוק .ראש העיר מקום התייחס לחגי תשרי .אני ציפיתי,

עו"ד רועי ברזילי:
הנכסים?

רגע ,לא מעניין

אותך

הנושא עכשיו

של

עכשיו אנחנו דנים על משהו אחר ,חגי ,אתה
גב' מירה שנן:
מתחכם .אז או קיי ,תסגור לו את המיקרופון.

מר חגי אשר:
בזמן דיבור שלי ואני,

את לא סוגרת לי .אני בזמן דיבור שלי .אני

גב' מירה שנן:

אין לך אוטומאטית רשות דיבור.

מר חגי אשר:

יש לי ,יש לי ,תבדקי.

(צועקים ביחד)

עו"ד רועי ברזילי:

תתייחס קודם לזה.

היא העלתה נושא ,אנחנו דנים בנכסים ,יש לך
גב' מירה שנן:
זכות לשאול אותה שאלות ולהעיר הערות .אתה לא תדבר על גידול חסה
בשטחים.

עו"ד רועי ברזילי:
תדבר על הנושא עצמו.

יש מישהו שמעוניין לדבר על הנושא? אביהוא,

גב' מירה שנן:

אמרתי לך ,הודעה אישית בסוף – אין בעיה.
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מר חגי אשר:

אני מדבר על הנושא.

עו"ד רועי ברזילי:

קדימה.

קודם כל ,אני ממליץ בחום ללמוד את פקודות
מר חגי אשר:
העירייה .רועי ,שמענ ו את ההטפות שלך ושמענו את כל השנתיים ושנה
ועבודה ,אבל על מי אתה עובד בעיניים? קודם כל ,אני רוצה לדעת ,הם
יפעלו עם היתר ועם רישיון עסק בזמן הזה ,בתוקף תפקידך?

אנחנו לא נותנים להם שום רישיון שלא צריך
עו"ד רועי ברזילי:
לתת .אם הם צריכים לקבל – הם יקבלו .ואם לא – אז לא.

רגע ,רגע ,תן לי לסיים ,אחר כך תענה אם
מר חגי אשר:
אתה רוצה .קודם כל ,הנושא קודם בקדנציה הקודמת ואתה יודע את זה
יפה מאד ,ואז גילו שאין להם רישיון עסק ואין להם היתר .ה-תב"ע לא
מאפשרת וזה היה המכשול העיקרי .רועי ,וסיגל מהנדסת העיר ,יש לכם
פיתרון לנושא הזה? לא נראה לי.

עו"ד רועי ברזילי:

אתה רוצה תשובה?

כן ,כן ,בסוף תענה לי על הכול ,בטוח יש לך
מר חגי אשר:
תשובות .איך אתם נותנים להם רישיון והיתר? כי אז ,איך אתה בתור חבר
ועדה ,יו"ר ועדת תכנון ובנייה בעתיד ויו"ר רישוי עסקים ,תסכים להסכם
הזה בכלל? ה הסכם לא מתייחס לזה .איך סיגל מהנדסת העיר מתכוונת
להתמודד עם זה? ואני מבקש לשמוע תשובה שלך ותשובה של מהנדסת
העיר .תודה.

אז בוא אני אגיד לך בפשטות
עו"ד רועי ברזילי:
מתייחס לזה ,ואפילו קיימנו דיון והבהרנו את זה .תשב
תסתובב לי עכשיו .את ה רוצה לשמוע תשובה? ההסכם מדבר
לא מעט זמן ושעות כדי להבהיר לנציגים של רדימקס שאין
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ההסכם הזה לבין איזו שהיא חובה או תלות כלפינו שתחייב אותנו לתת
רישיון עסק או רישיון בנייה .הדברים האלה צריכים להתנהל בלי קשר
להסכם הזה .בסך הכול מדובר בהסכם שימוש במקרקעין ,כמו שהייתי
עכשיו משכיר נכס של העירייה למסעדה או למשהו אחר והם כמובן צריכים
לעמוד בחוקי העירייה ובחוקים האחרים שיש .ולכן ההסכם הזה לא מתיר,
ואני אומר את זה כאן במפורש ,לא מתיר ולא נותן ולו ברמז רישיון עסק
או רישיון בנייה .והם צריכים ל השיג את הרישיונות האלה בכל מקרה.

אתה לא עונה לי ,מה הבהירות לגבי מתן
מר חגי אשר:
ההיתרים? אתה לא עונה לי .אתה הולך איתי מסביב ליד.

אז אני אסביר .תשמע ,הדבר הזה מופיע גם
עו"ד רועי ברזילי:
בהסכם כמחלוקת .אני יכול להגיד לך מה עמדת העירייה .עמדת העירייה
שכ יום כאמור יש היתר ,אבל לא לכל הבנייה שיש שם היום בפועל .ורישיון
עסק מן הסתם אין.

מר חגי אשר:
לי.

כלומר ,אין לך תשובות ,זה מה שאתה אומר

שניה ,תגיד ,מה לא היתה תשובה במה
עו"ד רועי ברזילי:
שאמרתי? חגי ,לא אמרתי את המילה אולי .אמרתי במפורש – ההסכם נוצר
ברק ע של מחלוקת ,כאשר רדימקס טוענים שיש להם הסכם לצמיתות
והיתר בנייה ,אנחנו כמובן טוענים שאין להם לא היתר בנייה ולא רישיון
עסק ,ואנחנו דורשים מהם לעשות את המוטל עליהם בהיבט הזה של
להכשיר את המקום הזה במהלך השנתיים האלה .וכמובן שההסכם הזה לא
כובל את ידינו מלפעו ל גם בדרך פלילית כנגד המחזיקים.

מר חגי אשר:
נגדם.

כלומר ,במהלך השניים אתה הפעלת מהלכים

עו"ד רועי ברזילי:

בוודאי .כולנו הפעלנו.

מר חגי אשר:

יפה.
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עו"ד רועי ברזילי:

יש עוד שאלות?

טוב ,אני אבקש לשאול שני דברים :קודם כל,
מר אביהוא בן משה:
בהתייחס למה ש שאל חגי ,אני רוצה יותר לחדד את הדברים .אני לא כל כך
מכיר את התיאוריה שלך בעולם המשפט ,אני מכיר פסק דין אחד של בית
המשפט המקומי ,אם אינני טועה בקפה גידי ,על סגירת החורף שעשו
וקיבלו על זה את האישור בכלל למשהו קבוע של רישיון העסק .רישיון
העסק אמר שמותר להם לב נות עד המדרכה .ואז באה הוועדה המקומית
ואמרה – סליחה ,אין לכם היתר לדבר כזה .ואמר בית המשפט – ברגע
שאתה קיבלת רישיון עסק ,מבחינתנו העירייה לא יכולה לבוא ולפעול
מהצד השני ולומר – אין רישיון עסק .אתה לא יכול לבוא עם הסכם שאתה
מכשיר את השרץ הזה ,ומצד שני אומר – אבל אני לא מסכים כי אתם בלי
רישיון עסק .זה לא הולך ביחד .אם אתה ,גם אם תרשום את זה בתוך
ההסכם עצמו ,זה לא יעזור לך ,כי אתה לא יכול לחתום עם עבריין,
להמשיך שיישאר שם ,למרות שאין איתו שום הסדר ושום הסכמה .לכן לא
ברור לי הטיעון המשפטי הזה ,שהסכמנו אבל כתבנו שזה לא מחייב אותנו
לרישיון עסק .זו שאלה ראשונה.

עו"ד רועי ברזילי:

אתה רוצה שאני אענה עליה?

שניה ,אני רוצה בבקשה לשאול שאלה נוספת.
מר אביהוא בן משה:
תראו ,ההארכה הזו של החוזה בין רדימקס לבין העירייה של שנה וחצי,
ככה מדליק לי נורה אדומה .למה מדליק לי ככה פרוז'קטור אדום יותר
נכון ,לא נורה אדומה אלא פרוז'קטור ,כי זה מזכיר לי שהייתי חבר בוועדת
המכרזים של מהנדסת העיר הנבחרת ,אינג' סיגל חורש .ואני ,ברשותכם,
לא אומר דברים מהראש שלי ,אני מקריא מתוך עיתון גלובס ,שפורסם ב-
 . 2018חברה שלך ,שלומית צור ,שאתה מכיר אותה טוב מאד ,ותראה מה
היא כותבת ,וזה לא מכבד את השנה וחצי הכול כך ,אתה הרי לוחם צדק,
רועי ,שנה וחצי נותן להם ככה "על העיני ועל הראסי" קחו שנה וחצי .וככה
כותבת שלומית צור בגלובס .עזבו את ההיסטוריה הקצרה שעד  2004היה
להם היתר ואחרי זה הם לא עמדו בקריטריונים שהו ועדה קבעה להם ,והיו
בלי היתר ,בלי רישיון עסק ,ואז היא אומרת שבשנת  ,2009במרץ ,2009
בדיוק עשור לאחר קבלת ההיתר המקורי לשימוש חורג לתקופה של 10
שנים ,שלח המפקח על הבנייה בעיריית רמת גן יוסי מזרחי ,מכתב לחברת
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רדימקס ,ובו ציין כי החברה אחראית לביצוע עבודות בנייה ללא הית ר
כדין .ציטוט :בניגוד לתוכנית בניין עיר ,הנכם מפעילים מפעל תעשייתי
לבטון בשטח המוגדר כציבור פתוח .בנוסף ,התקנתם בשטח המפעל תחנת
דלק ללא היתר .במכתב הורה מזרחי לחברת רדימקס להפסיק לאלתר את
ביצוע העבודות ולפרק את אלה שכבר בוצעו .ופה מגיע הטוויסט ,רועי,
לוחם הצדק,

עו"ד רועי ברזילי:

אני מכיר את הכול.

אני מקריא לכולם ,הציבור לא מכיר .אלא
מר אביהוא בן משה:
שכמה ימים אחר כך ,הפתעה – נשלח מכתב לחברת רדימקס על ידי
המהנדסת אינג' סיגל חורש ,שהיתה אז מנהלת המחלקה לפיקוח על
הבנייה ,בו צוין כי מכתב ההתראה ש נשלח בעניין ,של אדון מזרחי ,בעניין
הבנייה ללא היתר ,מבוטל .ממש פלא פלאים .אני בוועדת המכרזים,
כששאלתי אותה ,היא אמרה לי שהיא לא זוכרת ,כי זה היה מ.2018-
אני רוצה לדעת האם יש קשר בין הדבר הזה לבין השנה וחצי  ...לוחם
הצדק ,נותן להם עוד שנה וחצי ,בעוד שאתה יו דע ,שאתה הרי יודע שהם
יושבים  ...איך אתה מעז בכלל להציג דבר כזה פה בישיבה?

תקשיב ,זה לא אתגר מה שעכשיו אמרת,
עו"ד רועי ברזילי:
בסדר? זה לא אתגר גדול .כי אני אמרתי לך בתחילת הדברים שלי ,שכל
המבנים האלה ,לטענתנו ,וזה גם מופיע בהסכם ,הם ללא היתר .אביהוא
תקשי ב לי רגע טוב ,כי אתה חוזר על זה אחרי זה .המבנה ,לדעתנו ,וגם זה
מופיע בהסכם ,ולא משנה מה נאמר או לא נאמר ,אנחנו טוענים שהמבנה
הזה בנוי ללא היתר ,והעסק פועל ללא רישיון עסק .אמרתי לך שוב,
הטענות שלהם הן אחרות .ולכן ,מהטעמים האלה ,הם עדיין יצטרכו
להוציא רישיון עסק ורישיון בנייה .זו העמדה שלנו והיא תישאר כך גם
אחרי שנחתום את ההסכם .אז אני לא חושב שצריכה להיות בעיה עם
העניין הזה ,והיא לא סותרת את הדברים שלך .ולהיפך ,מה שאתה אומר,
בהנחה וזה נכון ,או לא נכון ,או אני לא יודע מה היה המצב אז ,אתה רק
מחזק את הטענות של רדימקס ומחליש את הטענות של העירייה .ולמעשה
הדברים האלה פוגעים במובן מסוים באינטרס העירוני.
עכשיו ,אני אומר לך ,לגבי השנה וחצי ,אנחנו ביקשנו להחיל את ההסכם
הזה מהמועד שבו התחלנו לנהל את המו"מ ,קרי ,מרץ  .2019כלומר,
כשאנחנו מדברים על  3שנים קדימה ,אנחנו מדברים על  3שנים ממרץ
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 , 2019מה שמשאיר לנו עוד שנה וחצי ,שנתיים לפינוי .כך שאנחנו הגדרנו
את לוחות הזמנים וגם הרווחנו שנה אחת נוספת של התיישנות שלא היינו
מקבלים שכר דירה בבית המשפט .אז אני חושב שההסכם הזה מכול
הבחינות ,אביהוא ,מכל הבחינות ההסכם הזה הוא טוב והוא גם משקף את
הדברים שאתם אומרים .אז קדימה ,אני מבקש,

קובי,
מר עזרא נחום:
מבחוץ ,אנחנו ניגשים להצבעה.

אני

מבקש

לקרוא

לחברי

גב' מירה שנן:

תקראו לכולם מבחוץ בבקשה.

מר עזרא נחום:

על זה אפשר להצביע.

מר חגי אשר:

רגע ,על מה אתה מקיים הצבעה?

מר עזרא נחום:

הצבעה על מספר  ,1אנחנו מצביעים,

עו"ד רועי ברזילי:

זה הסכם שמספיק רוב רגיל.

מר עזרא נחום:

זה לא רוב רגיל .צריך .13

עו"ד רועי ברזילי:

זה לא נכסים.

המועצה

חברים ,מי בעד? ירים את ידו 7 .בעד .מי נגד?
מר עזרא נחום:
אין .מי נמנע? אין נמנעים .יש נמנעת אחת – עדנה .או קיי ,אז  7בעד1 ,
נמנע ,אין מתנגדים.

החלטה:
מאשרים הסכם פינוי מפעל בטון רדימקס וחניון צמוד ממתחם מסובים,
חלקות  33 ,32 ,13 ,12ו  53בגוש .6173
הצבעה:
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הוחלט לאשר ברוב קולות - 7 ,בעד - 1 ,נמנע.

.2

השבת החלקות המוגדרות כמתרוכות הכלולות בשטח תוכנית
תמל , 1023/הרשומות ע"ש רמת אפעל ,לידי מדינת ישראל ,בכפוף
להתחייבות רמ"י.

גב' מירה שנן:

אני ממשיכה.

סעיף  2יורד מסדר היום ,הולכים ל .3-רק
מר עזרא נחום:
לקרוא לכולם פנימה בבקשה .כל חברי המועצה מתבקשים להיכנס פנימה.
נורית ,בבקשה ,סעיף .3

החלטה:
הנושא ירד מסדר היום.
.3

ביטול הסכם חכירה בשטח של כ 145-מ"ר ( 5חניות) ברח' הצבי 9
רמת גן – חלקה  635בגוש  , 6128בכפוף לתשלום לעירייה בהתאם
לחוו"ד שמאית.

ביטול הסכם חכירה בשטח של  145מטרים
גב' נורית דיין:
עבור  5חניות ,ברחוב הצבי  9רמת-גן ,חלקה  635בגוש  ,6128בכפוף
לתש לום לעירייה בהתאם לחוות דעת שמאית .מאשרים?

גב' מירה שנן:

מי בעד?

מר עזרא נחום:

פה אחד.

אני ביקשתי מהאופוזיציה להצביע ,כי יש פה
גב' נורית דיין:
מספר עסקאות של תושבים שמכרו את הדירות שלהם או רוכשים את
זכויות החכירה שלהם.
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גב' מירה שנן:

נורית ,אבל קדימה ,א יזה סעיף את ,נורית?

אנחנו מדברים על סעיף  – 3ביטול הסכם
מר עזרא נחום:
חכירה בשטח כ 145-מ"ר 5 ,חניות ,ברחוב הצבי  9רמת-גן .מי בעד? ירים
את ידו .אני סופר ,לא פה אחד ,צריך לספור  14 .13בעד .מי נגד? אין .מי
נמנע? אין נמנעים.

אני רק רוצה לח דד ,שבשני הסעיפים
מר כרמל שאמה הכהן:
האחרונים ,זה שאישרנו עכשיו וזה הקודם ,כתוב – מכירת  5מקומות
חניה ,אבל ההסכמה גם היתה בוועדת נכסים ,שזה כרגע השימוש בשטח.
השווי שלו צריך להיות לפי השווי המיטבי של הקרקע והזכויות שנגזרות
ממנה.

גב' נורית דיין:

כתבתי שזה בהתאם לחוות דעת שמאית.

מר כרמל שאמה הכהן:
 5מקומות חניה.

כן ,אבל שהשמאי לא ייצמד לכותרת שמראה

גב' נורית דיין:
מקרקעין.

לא .אנחנו נביא את השומה לוועדת שיכון

החלטה:
מאשרים ביטול הסכם חכירה בשטח של כ  145מ"ר ( 5חניות) ברח' הצבי
 9רמת -גן  -חלקה  635בגוש  , 6128בכפוף לתשלום לעירייה בהתאם
לחוו"ד שמאית.
הצבעה:
הוחלט לאשר ברוב קולות - 14 ,בעד.

.4

ביטול הסכם חכירה בשטח של כ  123מ"ר ( 4חניות) ברח' אבנר מאיר
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 5רמת גן חלקה  271גוש  , 6181בכפוף לתשלום לעירייה בהתאם
לחוו"ד שמאית.

מר עזרא נחום:

סעיף  ,4בבקשה.

גב' נורית דיין:
עבור  4מקומות חניה,

ביט ול הסכם חכירה בשטח של  123מטרים

מר עזרא נחום:

לא לצאת ,חברים ,צריך  ,13חברים.

 4מקומות חניה ,ברחוב אבנר מאיר  5רמת-גן,
גב' נורית דיין:
חלקה  ,271גוש  , 6181בכפוף לתשלום לעירייה בהתאם לחוות דעת שמאית.

גב' מירה שנן:

או קיי ,מי בעד?

מר עזרא נחום:
מי נמנע? אין נמנעים.

מי בעד? ירים את ידו 13 .בעד .מי נגד? אין.

החלטה:
מאשרים ביטול הסכם חכירה בשטח של כ  123מ"ר ( 4חניות) ברח' אבנר
מאיר  5רמת גן חלקה  271גוש  , 6181בכפוף לתשלום לעירייה בהתאם
לחוו"ד שמאית.
הצבעה:
ה וחלט לאשר ברוב קולות - 13 ,בעד.

.6

אישור בקשה לרישום צו קיום צוואה מיום  , 10.2.20של המנוח ,יצחק
זליכה ז"ל ,ת.ז .מס'  074601832ברח' פנחס רוטנברג  81רמת גן,
דירה  13חלקה  513/29בגוש .6182

גב' נורית דיין:

אישור בקשה לרישום צו קיום צוואה מיום
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 , 10.2.20של המנוח ,יצחק זליכה ז"ל ,ברח' פנחס רוטנברג  ,81דירה 13
חלקה  513/29בגוש .6182

גב' מירה שנן:

בבקשה ,מי בעד?

מר עזרא נחום:

מי בעד? ירים את ידו.

מר כרמל שאמה הכהן:

פה אחד.

גב' מירה שנן:

לא ,הוא צריך לוודא שיש מעל .13

מר עזרא נחום:

 13בעד .מי נגד? אין .מי נמנע? אין נמנעים.

גב' מירה שנן:

הלאה.

החלטה:
מאשרים בקשה לרישום צו קיום צוואה מיום  , 10.2.20של המנוח ,יצחק
זליכה ז"ל ,ת.ז .מס'  074601832ברח' פנחס רוטנברג  81רמת גן ,דירה 13
חלקה  513/29בגוש .6182
הצבעה:
הוחלט לאשר ברוב קולות - 13 ,בעד.

.7

אישור הסכם המרת זכויות חכירה בבעלות ברח' שד' העם הצרפתי
 , 54רמת גן ,חלקה  113תת חלקה  4בגוש  , 6203לחוכרת זבדה זיו
אורית.

אישור הסכם המרת זכויות חכירה בבעלות
גב' נורית דיין:
ברח' שד' העם הצרפתי  54רמת גן ,חלקה  113תת חלקה  4בגוש ,6203
לחוכרת זבדה זיו אורית.
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גב' מירה שנן:

מי בעד? עזרא ,לספור.

מר עזרא נחום:

 13בעד .מי נגד? אין .מי נמנע? אין נמנעים.

מר כרמל שאמה הכהן:

כמה יצא פה הכסף?

גב' נורית דיין:

זה היה בוועדה.233,800 .

מר כרמל שאמה הכהן:

או קיי.

החלטה:
מאשרים הסכם המרת זכויות חכירה בבעלות ברח' שד' העם הצרפתי ,54
רמת גן ,חלקה  113תת חלקה  4בגוש  , 6203לחוכרת זבדה זיו אורית.
הצבעה:
הוחלט לאשר ברוב קולות - 13 ,בעד.

.8

אישור הסכם המרת זכויות חכירה בבעלות ברח' פנחס רוטנברג 79
דירה  11רמת גן ,חלקות  513-514תת חלקה  11בגוש  ,6182לחוכרת
הורוביץ הר לב איבון.

אישור הסכם ה מרת זכויות חכירה בבעלות
גב' נורית דיין:
ברח' פנחס רוטנברג  79דירה  11רמת גן ,חלקות  ,513-514תת חלקה 11
בגוש  , 6182לחוכרת הורוביץ הר לב איבון.

גב' מירה שנן:

מי בעד?

מר עזרא נחום:

מי בעד?

מר כרמל שאמה הכהן:

פה אחד ,נו , 13 ,יש לך פה אחד.
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 13בעד .מי נגד? א ין .מי נמנע? אין נמנעים.
מר עזרא נחום:
הנושא אושר .ראש העיר ,אני חייב לספור .13

החלטה:
מאשרים הסכם המרת זכויות חכירה בבעלות ברח' פנחס רוטנברג 79
דירה  11רמת גן ,חלקות  513-514תת חלקה  11בגוש  ,6182לחוכרת
הורוביץ הר לב איבון.
הצבעה:
הוחלט לאשר ברוב קולות - 13 ,בעד.

.9

אישור הסכם המרת זכויות חכירה בבעלות ברח' פנחס רוטנברג 79
דירה  7רמת גן ,חלקות  513תת חלקה  7בגוש  ,6182לחוכר אילן מגן.

אישור הסכם המרת זכויות חכירה בבעלות
גב' נורית דיין:
ברח' פנחס רוטנברג  79דירה  7רמת גן ,חלקה  513תת חלקה  7בגוש ,6182
לחוכר אילן מגן.

גב' מירה שנן:

מי בעד?

מר עזרא נחום:
אושר.

מי בעד?  13בעד .מי נגד? אין .מי נמנע? אין.

גב' מירה שנן:

או קיי ,תודה רבה.

החלטה:
אישור הסכם המרת זכויות חכירה בבעלות ברח' פנחס רוטנברג  79דירה 7
רמת גן ,חלקות  513תת חלקה  7בגוש  ,6182לחוכר אילן מגן.
הצבעה:
הוחלט לאשר ברוב קולות - 13 ,בעד.
.5

אישור המרת זכויות חכירה בבעלות ליזם לצורך הקמת פרויקט בניה
ברח' פנחס רוטנברג  ,79-85רמת גן ,חלקות  514 ,513בגוש ,6182
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בכפוף לחוות דעת שמאית מעודכנת.
בהתאם להחלטת ועדת שיכון מקרקעין ,נקבע כי על היזם לשלם
לעירייה את הת מורה עד ליום  , 1.7.20בהתאם לחוות דעת שמאית של
לבנה אשד מיום .25.12.18
בחלוף המועד ומשלא שולמה התמורה ,יש לאשר חוות דעת שמאית
מעודכנת.

אישור המרת זכויות חכירה בבעלות ליזם
גב' נורית דיין:
לצורך הקמת פרויקט ברח' פנחס רוטנברג  79-85ברמת גן ,חלקות ,513
 514בגוש  , 6182בכפוף לחוות דעת שמאית מעודכנת .פה ,במקרה הזה,
אנחנו ביטלנו חוות דעת שמאית ישנה בשווי נמוך ואנחנו עכשיו מעדכנים
את השומה ,והתשלום יהיה בהתאם לשומה.

מר כרמל שאמה הכהן:

פה אחד.

גב' מירה שנן:

מי בעד?

מר עזרא נחום:
נמנעים .הנושא אושר .תודה.

מי בעד?  13בעד .מי נגד? אין .מי נמנע? אין

החלטה:
מאשרים המרת זכויות חכירה בבעלות ליזם לצורך הקמת פרויקט בניה
ברח' פנחס רוטנברג  ,79-85רמת גן ,חלקות  514 ,513בגוש  ,6182בכפוף
לחוות דעת שמאית מעודכנת.
בהתאם להחלטת ועדת שיכון מקרקעין ,נקבע כי על היזם לשלם לעירייה
את התמורה עד ליום  , 1.7.20בהתאם לחוות דעת שמאית של לבנה אשד
מיום .25.12.18
בחלוף המועד ומשלא שולמה התמורה ,יש לאשר חוות דעת שמאית
מעודכנת.
הצבעה:
הוחלט לאשר ברוב קולות - 13 ,בעד.
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ד.

כספים:

)1

רשימה מס'  7תקציב בלתי רגיל.

סעיף ד' – כספים ,סעיף  – 1רשימה מס' 7
גב' מירה שנן:
תקציב בלתי רגיל .מי פותח? בבקשה ,אלי.

ראשית ,שלום לכולם .אנחנו צריכים להוסיף
מר אלי מוסרי:
נושא לסדר היום ,באישור האופוזיציה ,איפה חגי?

מר עזרא נחום:

מי שנמצא פה.

לא ,לא ,חגי הסכים ,אני חייב להגיד ,זה לא
מר אלי מוסרי:
מופיע בסדר ה יום ואנחנו מוסיפים את זה .איפה שרון? שרון ,את מאחורי?
יופי ,בואי קדימה .ראשית תגידי מה הנושא שאנחנו מוסיפים אותו לסדר
היום ,מה שדיברנו ,כדי שזה יירשם ,ואז נתחיל בדיון.

אנחנו מבקשים אישור מתן כתב הוראה בלתי
רו"ח שרון גולדמן:
חוזרת ואוטונומית לידי הרשות לב יקורת תקציבים באיגוד הכדורסל ,עבור
שתי עמותות :אחת – עבור עמותת ידידי מכבי רמת חן ,על סך של ,450,000
לתקופה מ 1-בינואר  21ועד  1באוקטובר  .21והשניה – עבור עמותת מכבי
עירוני רמת גן ,גם ,על סך של  ,450,000לתקופה מה 1.1.21-ועד .1.10.21

מירה ,ה צבעה על זה ,להוסיף לסדר היום את
מר אלי מוסרי:
הנושא הזה .רק להוסיף לסדר היום ואז נדון.

גב' מירה שנן:
פה אחד.

או קיי ,מי בעד להוסיף את זה לסדר היום?
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החלטה:
אושר פה אחד לעלות מחוץ לסדר היום.

מר אלי מוסרי:

רשימה מספר  7עכשיו .אייל ,בבקשה.

חברי המועצה  ,אני מבקש שכל אחד יתיישב
מר עזרא נחום:
במקומו ,לא למעלה ,אני לא יכול לספור ככה .רועי ,שלומי ,תרדו למטה,
תשבו בכיסאות שלכם ,חברים.

רשימה מספר  – 7תב"ר  – 4836עבודות פיתוח
מר אייל קורן:
בבית צבי ,תוספת תקציבית בסך של  200,000שקל ,בגין תוספת עבודות ה-
תב"ר שנפתח על  600,000שקל לטובת בניית קונסטרוקציה חדשה ומיזוג
במבואה הראשית לקפיטריה .התוספת הינה בגין עדכון אומדן עלויות
קירוי עקב תכנון מפורט ,עבודות חשמל בקפיטריה ,ריצוף ואיטום מרצפות
במתפרה וקירוי גג בבית הספר למניעת נזילות.
ה-תב"ר השני – תב"ר  – 4504שיקום גן שאול ,תוספת תקציבית של 7
מיליון שקל והעמדת ה-תב"ר כולו על  14מיליון שקל .מדובר באומדן
ראשוני של אדריכלית הנוף בפרויקט .המקור המימוני להגדלת ה-תב"ר
יתבצע דרך רשות מקרקעי ישראל ,דרך הסכם הגג.
תב"ר  – 4830הצטיידות בתקופת קורונה וחירום – תוספת תקציבית בסך
של מיליון שקל בגין הצטיידות ועבודות פיתוח בתקופת הקורונה וחירום.
תב"ר רביעי זה תב"ר " – 4847סקייט -פארק" בפארק הלאומי .תב"ר חדש
בסך מיליון שקל ,לטובת תכנון הקמת "סקייט-פארק" בפארק הלאומי
לאורך שדרות הצבי ,מול מגרשי הכדורגל .תקציב הפרויקט מתוכנן לעמוד
על כ 10-מיליון שקל וזה גם במימון רשות מקרקעי ישראל.

מר חגי אשר:

שאלות? חגי ,בבקשה.

מר עזרא נחום:

אלוף אתה.

מר חגי אשר:

כן ,כן ,יש לי שאלות על ה-תב"רים.

תב"ר בית צבי – איך כל פעם אנחנו מגיעים בעבודות האלה לעוד תוספת
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ועוד תוספת .זאת אומרת ,מה האומדן? מי העריך את האומדן לפני ואיך
הגענו לתוספת של עוד  200,000שקלים?

מר אייל קורן:

זו לא תוספת .בית צבי נתן לנו,

מר חגי אשר:

כתוב תוספת תקציבית בסך .200,000

כן .אבל זו לא שהתחילו עבודה ואז גילו והיה
מר אייל קורן:
צריך להוסיף כסף .העבודה עדיין לא התחילה.

מר עזרא נחום:

תוספת תקציב ,לא לעבודה.

בדיוק .אנחנו עשינו אומדן ראשוני ,היה
מר אייל קורן:
 600,000שקל ,עשו עוד סיור ,רצו לעשות עוד עבודות לשפר את בית צבי
והחליטו שרוצים עוד  200,000שקל לעבודות נוספות ,כמו שרשמתי.

מר חגי אשר:
התוספות?

אבל

אנחנו

תמיד

נופלים

בזה.

מה

היו

לא ,זו עבודה שונה .היה  600,000שקל
מר אייל קורן:
לקפיטריה ,לקירוי של הקפיטריה .בנוסף לזה עכשיו רוצים לעשות את
הריצוף של המתפרה ורוצים לעשות,

מר עזרא נחום:

זו לא אותה עבודה.

מר אייל קורן:

בדיוק ,זו לא אותה עבודה.

מר חגי אשר:

ומראש לא ידעו את זה?

מר אייל קורן:

לא .החליטו שרוצים לעשות עוד עבודות.
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הבנתי .הצטיידות בקורונה – אנחנו כל ישיבת
מר חגי אשר:
מועצה עוד מיליון ועוד מיליון ועוד מיליון ועוד מיליון – כמה תב"רים יש
לנו בינתיים על הקורונה? כמה מיליונים?

מר אלי מוסרי:

נכין להם .נכין להם.

מר אייל קורן:

אנחנ ו נכין לכם ונשלח לכם ,אין בעיה.

אלי ,יופי של תשובה ,אבל אני רוצה ,אם אתה
מר חגי אשר:
עייף – אתה יכול ללכת .חשוב לי להבין ,אנחנו אישרנו כבר כמה מיליונים
טובים.

קורונה

מר אייל קורן:
 2,250,000שקל,

בהצטיידות

מר חגי אשר:

לא ,יותר ,יותר ,יותר.

אישרנו

בסך

הכול

לא .אישרנו שני דברים שונים :הצטיידות
מר אייל קורן:
קורונה –  ; 2,250,000ויש תב"ר של הכנה והצטיידות לחירום כללי.

מר חגי אשר:
בתקופת חירום בקורונה?

מה זה הדברים האלה? מה זה עבודות פיתוח

עבודות פיתוח בתקופת חירום בקורונה זה
מר אייל קורן:
למשל שגם עושים את הפאר קלטים ברחבי העיר ,מרחיבים מדרכות ובתי
קפה .בתי ספר – צריכים לרכוש מחשבים ללמידה מרחוק ,למידה מקוונת.
לכל הדברים האלה,

אמרת
מר חגי אשר:
נרכשו ,אז אנחנו מאשרים בדיעבד?

מחשבים,
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מר אייל קורן:

לא .אנחנו כל הזמן,

מר חגי אשר:

עכשיו נרכשו קרוב ל 400-או  500מחשבים.

מר אייל קורן:

זה על חשבון היתרה של ה-תב"ר ,בדיוק.

מר חגי אשר:
את מה שקניתי?

עכשיו אתה אומר לי – בוא תאשר לי בדיעבד

לא ,לא .היה תב"ר של  ,2,250,000רכשנו
מר אייל קורן:
מחשבים ,עכשיו לא נשארה יתרה ב-תב"ר ,זאת אומרת ,אנחנו צריכים
להגדיל אותו למקרה שיקרה עוד מקרה ואנחנו צריכים עוד מחשבים
שיהיה לנו מאיפה להוציא.

עכשיו,
מר חגי אשר:
מחשבים ואתה יודע את זה במדויק.

מר אייל קורן:

בתקופה

הזאת,

נרכשו

400-500

נכון .יצאו הזמנות.

אני לא שואל על ההליך איך נקנה ,זה במקום
מר חגי אשר:
אחר .אני שואל – האם אתה מבקש ממני אישור בדיעבד אחרי הרכישה?

אז אני עונה – לא .עוד פעם ,נפתח תב"ר,
מר אייל קורן:
 . 2,250,000זאת אומרת ,שיש לך להוציא  . 2,250,000בכסף הזה רכשנו
 400-500מחשבים ,עשינו פארקלטים וכדומה .נשארה יתרה ב-תב"ר ש ל
 800,000שקל .אנחנו רוצים להגדיל אותו ,שלא ייצא מצב שעוד פעם
נצטרך לרכוש מחשבים לתושבי העיר ,או לתלמידים ולמוסדות החינוך,
למוסדות רווחה ,ולא יהיה לנו את הכסף הזה.

מר חגי אשר :או קיי .עכשיו יש תב"ר של ה"סקייט-פארק" מיליון שקלים.
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מר אייל קורן:

כן.

מר חגי אשר:

התכנון מיליון שקלים?

מר אייל קורן:

כן.

מר חגי אשר:

תכנון ,לתכנן את זה עולה מיליון שקלים?

מר אייל קורן:

התכנון כרגע ,לפי עלויות החברה הכלכלית,

מר חגי אשר:
פארק"?

רננה ,זה המחירים בשוק לתכנן "סקייט-

מר אייל קורן:

זה אומדן ראשוני .כן.

מר חגי אשר:
חוות דעתך?

רננה ,בתור אשת מקצו ע ,אפשר לשמוע את

אדר' רננה ירדני:

מעולם לא תכננתי "סקייט-פארק"?

מר חגי אשר:
מיליון שקלים?

זה המחירים אבל בתחום? ככה מקובל? תכנון

אדר' רננה ירדני:

אני לא יודעת להגיד לך.

מר אייל קורן:
למי שמבצע את זה.

בכל מקרה ,זה לא שאתה נותן את הכסף הזה

167

עיריית רמת-גן
פרוטוקול מועצה מן המניין מס'  ,30מיום 8.9.2020

אייל ,זה מול הצעות מחיר? מול מה הדבר
מר חגי אשר:
הזה ,מול הערכה? מול הצעת מחיר? מול מה?

ניתנה לנו הצעת מחיר של החברה הכלכלית.
מר אייל קורן:
היא אמרה שזה העלויות של התכנון של ה"סקייט-פארק" כרגע.

מר חגי אשר:
רננה?

יש פרויקטור ,פרוגרמאתור כמו שאומרים,

מר אייל קורן:
הפיקוח של אגף תשתיות.

יהיה .החברה הכלכלית ימנו מישהו ,תחת

אז הם מבקשים מיליון עוד לפני שיש
מר חגי אשר:
פרוגרמאתור ולפני שיש פרויקטור ,הם כבר יודעים שהתכנון יעלה מיליון
שקלים?

הם יודעים כמה בערך עלויות תכנון של דבר
מר אייל קורן:
כזה עולה .אם הפרויקט עולה  10-12מיליון שקל ,הם יודעים שבערך זה
הכסף שהם צריכים לטובת תכנון וייעוץ וכל הדברים שכרוכים בכך.
התהליך עובד ,זה לא שהם מוציאים הזמנה וזהו ,אף אחד לא בודק את זה
וזה נזרק .יש אגף תשתיות ,יש את אריה קוטלר ,שאול לניאדו ,שהם
בודקים כל הזמנה מה נעשה ואיך נעשה ,ובהתאם לזה מאשרים ,וזה עובר
סבב חתימות בעירייה.

אלי ,תקשיב טוב טוב ,זה למדתי ממך .אתה
מר חגי אשר:
מבקש ממני תב"ר ואתה רושם לי – מימון ה-תב"ר הינו מרשות מקרקעי
ישראל עקב תקבולים מהסכם הגג שעוד לא נחתם ואתה עוד לא יודע אם
תקבל אותו?

עו"ד רועי ברזילי:

נחתם הסכם גג.

מר חגי אשר:

הוא לא נחתם .העירייה חתמה ,הממשלה לא
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אישרה אותו .הוא לא מאושר .הוא גם לא יאושר.

שניה ,אז אני אענה על זה .אני יודע שההסכם
מר אייל קורן:
נחתם .בכל מקרה ,אנחנו בדיונים,

מר חגי אשר:

אתה מול מי?

אנחנו בדיו נים מול רשות מקרקעי ישראל על
מר אייל קורן:
סכום קדם המימון של  60מיליון שקל ,ואנחנו למעשה צריכים לפתוח את
ה -תב"ר הזה בשביל להציג להם – תראו ,פתחנו תב"ר במועצה ,אנחנו
עכשיו מבקשים את הכסף .זה ההליך של רשות מקרקעי ישראל ,בגלל זה
כל כך חשוב לפתוח תב"ר ,לא משנה הסכום ,אפילו על מיליון שקל ,בשביל
להראות להם שיש תב"ר ומתכוונים לבצע את העבודה וככה נקבל את
הכסף.

מר חגי אשר:

או קיי ,תודה .אני מעביר לאביהוא בן משה.

רגע ,אביהוא ,משפט אחד לחגי .חגי ,לא יהיה
מר אלי מוסרי:
ביצוע של שום פרויקט אם לא יהיה את הכסף ,או קיי? שיהיה ברור .זו רק
הכנה .זה ,מה שנקרא ,פתיחת התיק ,סימון ,לצבוע את הסעיף הרלוונטי.
כשיהיה כסף – יהיה פרויקט.

אני מבקש לשאול מספר שאלות על ה-
מר אביהוא בן משה:
תב"רים .חבל לי שראש העיר מחליט לנהל מו"מ על ה'ברוך' שהוא יצר
בבוקר ,במקום להיות בתוך המועצה ולהשיב את השאלות ,אז אני אשאל
את השאלות  ,אם אדוני מחזיק התיק יוכל לענות אז הוא ישיב ,ואם כבוד
סגן ראש העיר שמדבר עם המנכ"לית יוכל להשיב – אז גם אני אשמח
לשמוע את תשובתו.
לגבי תב"ר  – 4836עבודות פיתוח בית צבי – ואולי היועמ"שית ,איפה
היועמ"שית? יש פה תב"ר שאמור להיות מופנה ל בית צבי .כידוע ,ואני פה
אסייע לחברי מנחם דוד ,שתמיד תוקפים אותו על זה שהעמותה של הרב
ניסן מקבלת כספים .ואני שואל עכשיו שאלה בתום לב – תגידי ,גברתי
היועצת המשפטית ,האם בית צבי הוא לא עמותה שמקבלת תקציב? ואם
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כן ,מדוע מעבירים לו עכשיו תוספת תקציב של  200,000שקל באמצעות
תב"ר ולא באמצעות הוועדה שאמורה לתת תקציבים לעמותות?

עו"ד רועי ברזילי:

אביהוא ,אני אשיב לך על זה ,בסדר?

מר אביהוא בן משה:

אני שואל שאלה ,כי לדעתי הם קיבלו כסף,

אביהוא ,בוא ,תן לי להשיב לך .כמוצא שלל
עו"ד רועי ברזילי:
רב ,שוב אתה טועה .כי יש ה בדל גדול .קודם כל ,כשאנחנו תקפנו את
הסיפור של מנחם ,יש את חוק נהרי שהבהיר בזמנו ,לפני שהוא השתנה,
בצורה ברורה מה מותר לתת ומה אסור לתת .פה מדובר על עמותה
שמחזיקה נכס שחלקו הוא נכס בבעלות העירייה .ולכן אנחנו משקיעים
במבנה.

מר אביהוא בן משה:

אני שואל משפטית.

אז אני אומר לך ,אנחנו משקיעים במבנה
עו"ד רועי ברזילי:
ששייך לעירייה .אנחנו משביחים.

מר אביהוא בן משה:
עקיפה בסגנון הזה,

כן ,זו תמיכה עקיפה ,אני שואל – האם תמיכה

מר עזרא נחום:
במועצה.

אין דבר כזה תמיכה עקיפה אם היא מאושרת

מר אביהוא בן משה:

יש תמיכ ה ישירה ,יש תמיכה עקיפה,

מר אלי מוסרי:

אביהוא ,אני יכול לענות לך?

רגע ,רגע ,דקה ,יש פה יועצת משפטית שאני
מר אביהוא בן משה:
שואל אותה .האם לדעתך התמיכה הכספית הזו ב-תב"ר לבית צבי היא
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תמיכה עקיפה או ישירה? ואם היא כזו ,הם אינם ראויים להידון כאן אלא
בוועדת התמיכות של היועמ"ש ,מנכ"ל וגזברית.

מר אלי מוסרי:

אביהוא ,אני יכול לענות לך כמחזיק התיק?

מר אביהוא בן משה:

לא יודע ,זו שאלה משפטית ,זו לא שאלה,

מר אלי מוסרי:

עד שהיא תענה ,אני אענה לך ,בסדר?

מר אביהוא בן משה:

כן ,בבקשה.

אני מכיר את העירייה הזו כ 21-שנה .מה עשו
מר אלי מוסרי:
לפני  3שנים? לפני  5שנים? לפני  10שנים? אותו דבר .אז מה קרה היום,
אביהוא?

מר אביהוא בן משה:

אז אני שואל שאלה – האם,

באמת ,מה קרה היום? זה נכס של העירייה.
מר אלי מוסרי:
אתה משפטן? אתה עכשיו עורך דין? מה אתה עכשיו? באמת ,אני רציני.

יש לי שאלה ,אם אתה חושב שהיה משהו לא
מר אביהוא בן משה:
חוקי לפני שנה או לפני עשר שנים ועכשיו זה שוב מגיע לדיון ולאישור,
אתה תגיד אני תומך כי תמכו בזה  10שנים?

מר אלי מוסרי:
חוקי.

לא ,לא ,חס וחלילה .לא נעשה שום דבר לא

שאלתי שאלה ,את ה אדם ישר והגון ,האם
מר אביהוא בן משה:
תתמוך במשהו שהוא לא חוקי?
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מר אלי מוסרי:
העירייה.

לא נעשה שום דבר לא חוקי .אבל זה נכס של

שאלתי שאלה – האם זה מוגדר כתמיכה
מר אביהוא בן משה:
עקיפה או ישירה? זה הכול .ואם כן – למה זה פה ולא בוועדת ההקצבות?

מר אלי מוסרי:

יועצת משפטית ,את רוצה לענות?

מר אביהוא בן משה:

בבקשה ,או הגזברית או יועמ"שית?

מר אלי מוסרי:
רוצה תשובה – תני לו.

את רוצה לענות לו את? בבקשה ,גלית ,הוא

אני שאלתי האם זה מוגדר כתמיכה ישירה או
מר אביהוא בן משה:
עקיפה? אם כן ,זה לא יכול לבוא לדיון פה אלא לוועדת התמיכות
העירונית .נקודה .תשובה לשאלה הזו ,והיא תיבחן אחרי זה במשרד
הפנים ,אני כבר מודיע לכם שזה יועבר למבקר משרד הפנים וגם לממונה
על המחוז.

מר אלי מוסרי:

טוב ,או קיי ,אז תעביר.

מר אביהוא בן משה:
משפטית.

שאלתי שאלה משפטית ,אני מבקש תשובה

עו"ד רועי ברזילי:

אבי הוא ,זה נורא פשוט.

מר אביהוא בן משה:
משתיהן.

שאלתי את היועמ"שית או את הגזברית ,אחת

אז תקבל את זה גם בכתב .נסתפק אז בתשובה
עו"ד רועי ברזילי:
שקיבלת אז ,לפני שנתיים ,כשהצבעת בעד.
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מר אביהוא בן משה:
עכשיו.

לא נסתפק בתשובה שקיבלתי אז .אני שואל

מר עזרא נחום:

טוב ,הלאה.

גב' מירה שנן:

יש עוד?

כן .לגבי תב"ר  – 4504שיקום גן שאול – אני
מר אביהוא בן משה:
אומר לכם את האמת ,כשמאשרים תקציב וזה קורה ,ואני אומר לכם ,פה
זה כבר מטורף ,כשמאשרים תקציב לפיתוח גן ,אני יכול להבין שיש לנו
כרגע ,אישרו  10מיליון ,אתם מבקשים תוספת של  1.5מיליון ,נו ,בסדר2 ,
מיליון ,אבל תקשיבו ,חברים ,אתם מאשרים פה סך הכול  14מיליון
לתוספת תקציבית של עוד  7מיליון .מישהו פה לא עשה אומדן אמיתי ונכון
בפתיחת התהליך הזה ,שעכשיו  7מיליון? מה זה? אלי ,אתה זוכר בזמנו
שהיית חבר ועדת מכרזים איתי ביחד ב ,2003-שהיינו פותחים עיניים –
איך יכול להיות כאלה פערים בין האומדן לבין מה שבפועל קורה?

אז אני אשיב לך .א' ,לגן שאול אין תוכנית
מר עזרא נחום:
מפורטת מה הולכים בדיוק לבצע .יש אומדן אצבע ,אומדן ראשוני בלבד.
כרגע ,בשלב זה ,אחרי שהיו מספר חלופות ונבחרה חלופה ,המתכננים
מתכננים תכנון מפורט .השאלה אם אנחנו הולכים לעשות את גן שאול רק
את החלק העליון או גם את החלק התחתון .פה אין תוספת תקציב מאחר
והתחלנו בביצוע עבודה ולא גילינו דבר כזה או אחר .בכלל לא התחלנו
בביצוע .אנחנו קיבלנו עכשיו ,במסגרת חדש מול ישן ,מ-רמ"י ,קרוב ל7-
מיליון שקל על  . 2020רמ"י ,יש לה קריטריונים ,אתה צריך להשקיע את זה
בישן .במקום להשקיע את זה במספר דברים ,באנו ואמרנו – כל הכסף הזה
ילך לגן שאול .יכול מאד להיות שאנחנו ,כשנסיים את התכנון ויוכן אומדן
ו  ...יבדוק אותו ואנחנו נציג אותו בפני ההנהלה ואם צרי ך גם בפני
המועצה ,נדע בדיוק מה העלויות של גן שאול .יכול להיות שתחליט הנהלת
העיר לעשות בשלב ראשון רק את החלק העליון ,או את החלק העליון
והחלק השני .יכול מאד להיות שאנחנו נצטרך לבוא לפה ,למועצה ,אם
יוחלט,

מר אביהוא בן משה:

עוד כסף?
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דקה .אם יוח לט לשקם את כל הגן ,יכול
מר עזרא נחום:
להיות שיעלה עוד קצת כסף ,או יעלה פחות.

טוב .שאלה אחרונה ל-תב"ר  – 4847ה"סקייט
מר אביהוא בן משה:
פארק" בפארק הלאומי .נראה לי שאף אחד מהאנשים שנמצאים פה לא
יכול לתת תשובה לשאלה ,אבל אני אשאל אותה עבור הפרוטוקול ואני
אשמח לקבל תשובה לשאלה הזו .האם קיימת תוכנית סביבתית של כל
הראה הירוקה הזו? כי נראה לי ,ואני אומר תא זה פה ,אולי ראש העיר
שומע את הדברים מבחוץ ,נראה לי שיש פה איזה בן אדם שקוראים לו
כרמל שאמה ראש העיר והוא מחליט פה החלטות על דעת עצמו .לא שואל,
זה לא מעניין אותו .מישהו ישב פה ותכנן פה את כל המתחם הירוק ,הראה
הירוקה של החווה ,הספארי והפארק הלאומי ,ועל בסיס זה הוא קבע שפה
יהיה את ה"סקייט פארק" ,כי לפני פחות משנה היה פה איזה ילד אחד
שאמר לי שיש פה רעיון להקים "בית הליצן" .אז אני כבר לא יודע ,יש פה
רעיונות שהם הזויים ,למדו תוך כ די תנועה ,יש פה רעיונות שעכשיו נולדו
וימותו בעוד שבועות מספר .אני שואל שאלה ,האם ,גברתי המנכ"לית,
אולי את שמתכללת את כל הפעילות התכנונית הזו בעיר וגם אדוני
הסמנכ"ל ,יודעים או יכולים לומר לי שיש פה תכנון עקרוני מהותי לראה
הירוקה ,ולא איזה ראש עירייה בקפריזה שבא לו כי הוא יושב בתו ר
סטודנט ,ואללה ,נעמי שמר ,חורשת האיקליפטוס .יאללה ,חורשת
האיקליפטוס.

עו"ד רועי ברזילי:
עכשיו תקשיב.

אביהוא ,בסדר ,שמענו ,שמענו את זה ,בסדר,

מר אביהוא בן משה:

מה זה ההתנהלות הזאת?

עכשיו תקשיב .תקשיב .הראה הירוקה היא
עו"ד רועי ברזילי:
שצ"פ על פי התוכנית שכבר שנים לא עבר פיתוח ולא עבר איזו שהיא
תוכנית סטטוטורית שמאשרת ,שניתן מכוחה להוציא אפילו היתרי בנייה.
אנחנו שכרנו לאחרונה את אדריכלית נעמה מליס ,לקדם את כל המרחב
הירוק ,משז"ר ועד מסובים ,עד כביש  . 461אני הייתי איתם בסיור לפני
שבו ע והם הולכים עכשיו לקדם את זה ,והם יציגו לנו תוכנית בסוף
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שתאושר סטטוטורית ותיצור את השימושים .השימושים בפארק ,אם זה
יהיה "סקייט -פארק" או כל דבר אחר ,זה תואם את השימושים שיש
בפארק הלאומי וניתן להתאים את השימושים האלה גם בלי תוכנית .לא
צריך את התוכנית בשביל זה .ולכן השימושים האלה תואמים את מה
שמותר לעשות בפארק הלאומי ואפשר לעשות פארק ,ואפשר לעשות שדרה,
ואפשר לעשות בית קפה קטן .אין שום בעיה עם הדברים האלה .מה שאנחנו
מדברים על התוכנית ,המתחם הירוק ,כבר ייתן לנו מענה למה שלא נתנו
שנים ,ואת זה אנחנו מקדמים עכשיו.

גב' מירה שנן:

סיימת?

שאלה אחרונה ,לגבי התקציב הנזיל של ה-
מר אביהוא בן משה:
תב"רים .האם הקורונה פגעה בהכנסות העירייה בכל מה שקשור ל-
תב"רים?

מר אלי מוסרי:
היא כן.

אני אענה על זה .התשובה היא כן .התשובה

מר אביהוא בן משה:
מיליוני השקלים?

ועדיין אתם עומדים מאחורי התכנון הזה של

תעשה הפרדה בין תכנון לבין ביצוע .כל
מר אלי מוסרי:
התכנון הוא נחמד .הביצוע הוא פונקציה של אם יש כסף או אין כסף .אם
יש כסף – יהיה ביצוע ,אם אין כסף – אין ביצוע.

לא רק זה ,אני רוצה להגיד שבמסגרת הסכם
מר עזרא נחום:
הגג של עיריית רמת גן עם רמ"י ,יש במסגרת הסיוע לתשתיות על ,הוקצו
כ 60-מיליון שקל מכספי רמ"י לפרויקטים בפארק הלאומי .עיריית רמת גן
תגיש את הפרויקט הזה למימון במגרת הסכם הגג תשתיות העל מול רמ"י.

גב' מירה שנן:

טוב ,עזרא ,בוא נתקדם.
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מר עזרא נחום:

בואו נצביע על אישור רשימה מספר .7

גב' מירה שנן:

רשימה מספר  , 7בבקשה ,מי בעד?

מי בעד? ירים את ידו 7 .בעד .מי נגד?  .2מי
מר עזרא נחום:
נמנע? אין נמנעים .הרשימה אושרה.

החלטה:
מאשרים רשימה מס'  7תקציב בלתי רגיל.
הצבעה:
הוחלט לאשר ברוב קולות – 7 ,בעד – 2 ,נגד.

)2

רשימה מס'  13תקציב רגיל.

גב' מירה שנן:

רשימה מספר  13תקציב רגיל ,בבקשה.

יש פה רשימה של סעיפים תקציביים ,תקציב
רו"ח שרון גולדמן:
רגיל בעצם הגדלה והקטנה של סעיפי הכנסות והוצאות שונים ,אחד כנגד
השני וכנגד הרזרבה ,הקטנת הרזרבה ב , 1,661,000-אתם יכולים לראות
בסוף .בתוך הרשימה הזאת יש גם את המלצת ועדת התמיכות לחלוקת
התמיכות בקטגוריות שעדיין לא חולקו ,שזה קטגוריות החינוך ,הרווחה,
הדת ונשים .אני אפרט תיכף את כל הסעיפים .תקציב קטגוריות החינוך –
 ,500,000הרווחה –  ,500,000דת –  ,110,000נשים –  ,50,000וביחד זה
 . 1,160,000עשינו פה כמה שינויים ברשימה משתי סיבות :אחת –
קטגוריות בעלי חיים שאנחנו מבקשים בשלב זה להוריד מסדר היום ונחלק
את זה בהמשך.
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מר חגי אשר:

איזו קטגוריה?

בעלי חיים –  80,000שקלים ,נחלק בהמשך,
רו"ח שרון גולדמן:
ואנחנו מורידים את זה מסדר היום .אני אגיד לכם ,זה סעיפים  53 ,51ו55-
שיורדים מסדר היום ,זה שלושת העמותות של בעלי החיים ,אנחנו נחלק
בהמשך.

מר חגי אשר:

סליחה ,סליחה?55 ,54 ,53 ,

 53 ,51ו . 55-שלושה סעיפים אנחנו מבקשים
רו"ח שרון גולדמן:
להוריד מסדר היום .ויש פה עוד עמותה אחת "איגי" שבטעות נשמטה
מהרשימה ויצרה פה בעצ ם איזה שינוי בכל הקטגוריה של החינוך ,ולכן אני
אקריא גם את הסעיפים עם התיקונים .אני מתחילה .זו בעצם ההמלצה של
ועדת התמיכות ,בהתאם לקריטריונים ,זו החלוקה המוצעת.
אנחנו בעצם בסך הכול מפחיתים  1,160,000מסעיף של התמיכות ואנחנו
מחלקים ליד טבנקין  3,200במקום  ,3,900זה תיקון.

מר חגי אשר:

איפה הסעיפים בבקשה?

רו"ח שרון גולדמן:

מסעיף  27והלאה ,אני עוברת עכשיו.

מר חגי אשר:

אהה ,את מקריאה אחד אחד ,או קיי.

אני אקריא אחד אחד ,כי יש פה כמה תיקונים
רו"ח שרון גולדמן:
קטנים שאנחנו רוצים לתקן בגלל ההוספה של "איגי".
יד טבנקין –  3,200במקום  ;3,900ניצן –  ;41,100נעמ"ת –  ;20,500ויצ"ו
–  ; 17,500מרכז להתפתחות האישה –  ;4,000שדולת הנשים בישראל –
 ;4,000דורשי תורה –  ; 4,700ישיבה תיכונית –  ;12,500מדרשת באר שבזי
–  ;5,300קהל קדושים –  ; 6,500מדרשת חמדת רעות –  ;9,000עמותת ידי
חיים –  ; 6,800מרכז התחברות רמת גן –  ; 5,300צעירים חושבי יהדות ,זה
צח"י –  ; 20,200ישיבת ההסדר 'להאיר את העיר' –  ;24,000נהורא –
 ;5,600מכון ניר דוד –  ; 10,100מרכז קהילתי ענבלים ,זה בית לזרוס –
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 ; 232,700מרכז קהילתי עמותת ארנונים –  ; 46,400מרכז קהילתי עמותת
רמת חן –  ;49,400חברותא –  ;65,400מופת קרית קריניצי – ;46,100
עמותת ידיד לחינוך –  ,13,400זה במקום  14,800שרשום פה; סעיף 51
אנחנו מורידים מסדר היום; אל עמי אל עצמי –  3,500במקום  ;3,900את
 53מורידים מסדר היום .עמותת 'פוש' –  3,600במקום  ;3,900סעיף 55
יורד מסד ר היום; ארגון נוער מגן דוד אדום –  , 5,500זה במקום ;4,900
שלבים ,העצמה וקידום אישי –  3,200במקום  ;3,900עמותת חוגי סיירות
של קק"ל –  3,200במקום  ;3,900לגעת ברוח –  3,600במקום ;3,900
אטיוד לקידום ענף השחמט –  3,200במקום  ; 3,900יסודות לצמיחה דרור
–  3,200במקום  ; 3,900עמותת בנות יעקב בתיה –  5,900במקום ;5,200
אילן ספיבק –  ; 44,700קו לחיים ילדים חולי סרטן –  ;4,400מסגרת
שמעיה –  ;9,100איחוד והצלה –  ; 10,000מרכז יום לתשושי נפש –
 ;45,000מיכה –  ;6,600אגודת אקי"ם –  ;19,000יד שרה –  ;22,100אנוש
–  ;15,300שמחת הלב –  ;8,800אנשים –  ;10,600בית מעשים טובים –
 ;58,500תפארת משה –  ; 54,500עמדה חולי אלצהיימר –  ;9,600רוח נשית
–  ;4,000אלו"ט –  ;9,800עמותת נאמן –  ; 14,600עמותת פעמונים –
 ; 15,000שמע לחינוך ושיקום לקויי שמיעה –  ;8,700ששי שמח – ;6,300
עמותת יד ,זה ילדים ויתו מים ניצולי שואה –  ;11,900מרכז סיוע לנפגעות
תקיפה מינית –  ;26,600ואהבת –  3,200במקום  ;3,900המרכז הישראלי
לנפגעי כתות –  ; 4,000ארגון אלמנות ויתומי צה"ל –  ;5,300עזר לחיים –
 ;4,500יום אחד תיקון עולם –  ; 10,100איגוד סיסטיק פיברוזיס – ;4,800
מרכז ספורט הרכיבה –  – 13,000ופה אני רוצה להגיד שהעירייה נמצאת
בהליך משפטי מול העמותה ולכן התמיכה שתועבר תועבר רק לאחר
השלמת ההליך המשפטי וסגירת כל חובות העמותה.

מר חגי אשר:

למה זה מופיע?

כי הם עומדים בקריטריונים ובהתאם
רו"ח שרון גולדמן:
לקריטריונים זה מה שמגיע להם .הכ ול כפוף להשלמת ההליך המשפטי.

מר חגי אשר:

לא הבנתי ,זה על סמך חוות דעת משפטית?

רו"ח שרון גולדמן:

כן .כן.
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מר חגי אשר:

של מי?

רו"ח שרון גולדמן:

של סהר .הכול בתיאום עם סהר.

זאת אומרת ,סהר פינטו נתן חוות דעת
מר חגי אשר:
משפטית בגלל הליך משפטי ,למרות שהם עומדים בקריטריונים הם לא
יקבלו את הכסף.

לא ,אני אמרתי שהוועדה אישרה להם ,אבל
רו"ח שרון גולדמן:
החלוקה ,הם יקבלו את הכסף רק אחרי שהם יסדירו את כל נושא החובות
שלהם כלפי העירייה.

כלומר ,לעולם לא .אז למה משריינים את
מר חגי אשר:
הכסף הזה אגב ,אם אתם צריכים כסף ואני רואה את כל הקיצוצים האלה?
אלי ,אם אתה רוצה לענות על זה.

רו"ח שרון גולדמן:
חגי.

זה בהתאם לקריטריונים ,זה מה שמגיע להם,

מר חגי אשר:

הבנתי.

אנחנו לא נחלק לעמותה שחייבת לנו ,שעומדת
רו"ח שרון גולדמן:
איתנו בבית משפט וצ'קים שלה חזרו .אז אחרי שהם יסדירו את התשלום,
את כל החובות שלהם ,אז נוכל להעביר להם את התמיכה .ברור שלא נעביר
תמיכה למי שחייב לנו כספים.

עו"ד רועי ברזילי:

שרון ,אפשר לקדם?

אני ממשיכה .ארגון יד לבנים – ;6,100
רו"ח שרון גולדמן:
ו"איגי" ,זו עמותה שהוספנו –  . 5,300אני אקריא את הסעיף של "איגי" כי
הוא לא מצוין פה – זה .1826100787
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מר חגי אשר:

כמה התמיכה?

רו"ח שרון גולדמן:

.5,300

גב' מירה שנן:

יש הערות?

מר חגי אשר:

מה זה "ששי שמח"?

עו"ד רועי ברזילי:

"ששי שמח" בביאליק ,מה שיש.

מר עזרא נחום:

לא ,לא.

מר חגי אשר:

עדיף שלא תענה ,אתה יודע ,לפעמים אתה,

עמותה

של

מתנדבים

שמתנדבים

רו"ח שרון גולדמן:
השומר לשמח חולים.

זו

גב' מירה שנן:

זה בתל השומר ,גם אני מכירה את זה.

בתל

אני רואה פה את התמיכה הגדולה ,הגדולה
מר חגי אשר:
מאד אפילו ,בכל מוסדות הדת למיניהם .אברכים דורשים תורה יש לי פה.
למי זה שייך אברכים דורשי תורה 4,700 ,שקלים? למי זה שייך ,שרון,
אנחנו יודעים?

רו"ח שרון גולדמן:

אני לא יודעת.

או קיי .יש פה ישיבה תיכונית –  .12,500יש
מר חגי אשר:
פה מדרשה באר שבזי –  5,300שקלים .יש פה קהל קדושים –  6,500שקל.
יש פה מדרשת חמדת רעות –  9,000ש קל .יש פה עמותת ידי חיים – 6,800
שקל.
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רו"ח גלית שניידר:
אחר.

חגי ,הכול לפי הקריטריונים .אין פה שום דבר

צעירים חושבי יהדות –  20,000שקלים.
מר חגי אשר:
ישיבת ההסדר –  24,000שקלים .יש לנו פה את חברותא ,מי זה חברותא,
זה שלך דוד מנחם? גם  65,000שקלים .זאת או מרת ,כל התמיכות פה
הולכות למוסדות דת ,נכון? לא רלוונטי אם זה שלו או לא שלו .הכול הולך
פה למוסדות דת בעיר ,והעיקר אתם תולים דגלי גאווה בעיר כאילו אתם
עושים משהו ,ול"איגי" בסוף אתם נותנים  5,300שקל .תתביישו.

גב' מירה שנן:

בבקשה ,בואו נצביע ,מי בעד?

מר עזרא נחום:

מי בעד? ירים את ידו.

מר חגי אשר:

יש שינויים תקציביים עדיין.

גב' מירה שנן:

נו ,מה הבעיה? מי בעד האישור,

לא ,בשינויים התקציביים יש לנו גם שאלות,
מר חגי אשר:
על ההוצאות ,על ההכנסות ,על הקיצוצים .את לא יכולה להעלות להצבעה,
סליחה ,יש לי פה שאלות ש עוד לא ענו לי עליהן .אני מדבר כרגע על
התמיכות בינתיים.
אני רוצה לדעת בבקשה ,אני לא יודע ,נראה לי,

גב' מירה שנן:

מה קרה ,חגי ,אין לך לאן לחזור?

יש הקטנה בתקציב ,ברזרבות השכר ,של
מר חגי אשר:
 42,000שקלים .את רוצה לדעת את הסעיף ,סעיף ?5

רו"ח גלית שניידר:
אחד עם השני.

זה קשור למעבר של הרב ל-מב"ע .זה מתקזז
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מר חגי אשר:

איפה ,באיזה סעיף?

רו"ח גלית שניידר:

יש לך רזרבת שכר מול עובד קורונה.

מר חגי אשר:
.42

לא ,זה לא אותו סעיף .זה  20,000שקל וזה

רו"ח גלית שניידר:

איפה אתה? באיזה סעיף אתה?

מר חגי אשר:

אני בסעיף מספר .5

או קיי ,אני אסביר .סליחה ,טעיתי ,זה לא
רו"ח גלית שניידר:
היה קשור לזה .החינוך – בעצם הופנו עובד כדי שיעשה ,יעזור לנו בנושא
מחקרים ,כאשר קורה מקרה קורונה ,לבדוק בדיוק את הסיבות .אורית
איתיאל,

גב' מירה שנן:

זה לוקח ,אגב ,רק תני לי להסביר ,חגי,

מר חגי אשר:

את עונה לי על רזרבת השכר?

רו"ח גלית שניידר:

כן.

חגי ,זה לוקח שעות,
גב' מירה שנן:
האפידמיולוגי  ,לפעמים לילות ,ויש הרבה מקרים.

מר חגי אשר:

פשוט,

התחקיר

לא ,אני שואל למה יש הקטנה פה של  42,000שקל.

בגלל הסעיף הזה .אז אני אסביר .בגלל
רו"ח גלית שניידר:
שהוספנו עובד ,אנחנו בעצם צריכים עד סוף השנה ,בשכר של  42,000שקל
עד סוף שנה ,היינו צריכים ,נגענו ברזרבת שכר.
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תודה .תגבורים ב-שפ"ח – קיצוץ – 35,550
מר חגי אשר:
למה? מה זה הקיצוץ הזה? רוצה את הסעיף התקציבי? .1713000757

רו"ח גלית שניידר:

היתה ש ם יתרה תקציבית שיכולנו לקזז.

מר חגי אשר:

שנותרה מאיפה ,ממה?

רו"ח גלית שניידר:
ואנחנו,

שנוצרה

בתקופת

הקורונה,

שלא

נוצלה,

לא יכול להיות .בתקציב הרגיל את לא צפית
מר חגי אשר:
את הקורונה ,אז ממה קיצצת?

רו"ח גלית שניידר:

לא ,לא הבנת .אני יודעת היום,

מר חגי אשר:
עזרא ,אל תתערב.

הבנתי ,היא עונה לי שזה קוצץ מהקורונה.

אני עונה לך ,חגי ,אני עונה לך .יש לנו,
רו"ח גלית שניידר:
התקציב המקורי היה מיליון שקל .עכשיו אני יודעת ש 35,000-אני לא
ניצלתי אותם .אני יודעת .אני רואה את זה בספרים .ולכן אני מקזזת
אותם ,כדי ל הגדיל דברים אחרים שאני יכולה להגדיל.

על מה את מקצצת אותם? זה נשמע לי כאילו
מר חגי אשר:
מצוץ כי צריך להעביר את זה לסעיף אחר .על מה? מה אנחנו לא נקבל?

העברות כספיות עושים בהתאם לביצוע
רו"ח גלית שניידר:
בפועל .אם אני רואה במהלך השנה שלא ניצלתי יתרה ,אז אנחנו מעבירים
יתרות מסעיף לסעיף.

מר אלי מוסרי:

יש לך מקום שצריך יותר,
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הבנתי .תודה .השכרת חנויות – פה אמר רועי
מר חגי אשר:
ברזילי ,תפתח את האוזניים ,הבנתי שעיריית רמת גן החליטה להחיות את
ביאליק אחרי שביאליק מת וקברתם את ביאליק .אז העירייה עכשיו,
הבנתי ,שוכר ת חנויות על חשבונה ומשכירה את זה לגוף שלישי .זה 40,000
השקלים האלה?

רו"ח גלית שניידר:

למה להשכיר לגוף שלישי?

את

משכירה

ב40,000-

שקל

חנויות

מר חגי אשר:
ואיפה?

למי

רו"ח גלית שניידר:
לקחת ולתת את זה ...

א' ,אנחנו כרגע אישרנו סעיף תקציבי ,כדי

מר חגי אשר:

בביאליק קיימות חנויות ,למי לתת?

רו"ח גלית שניידר:

אז אני אסביר .שניה ,זה חניות.

מר אלי מוסרי:

לא חנויות.

רו"ח גלית שניידר:

לא חנויות ,זה חניות.

מר חגי אשר:

חניות 40,000 ,שקלים.

אז ככה ,עזרנו לעסקים עם הפרקלטים שעשו
רו"ח גלית שניידר:
בביאליק .עזרנו מאד לעסקים .החיינו את הרחוב מחדש ,מצד אחד .מצד
שני ,רצינו לדאוג לציבור לחניות ולכן אנחנו לוקחים לתקופה מאד קצרה
השכרת חניות בביאליק.
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מר חגי אשר:

למי?

רו"ח גלית שניידר:

לטובת הציבור.

מר חגי אשר:
להיכנס בחינם ולהחנות שם?

זאת אומרת ,יש חניון בביאליק שהציבור יכול

אני אסביר לך .יש את בניין בזק ,יש לו חניות
מר עזרא נחום:
משלו .אנחנו שוכרים את החניות האלה ,עושים את זה כחול לבן ,שיהיה
לתושבי העיר מקום להחנות.

מר אלי מוסרי:

במקום המפרצים האלה של בתי הקפה.

מר עזרא נחום:

בבזק יש  10מקומות ועוד .6

רו"ח גלית שניידר:

בבזק ,ממש  100מטר מהרשות ,מהעירייה.

יש ג'וב חדש ,אני רוצה שתסבירי לי עליו,
מר חגי אשר:
בחינוך – מתאם הזנה רשותי ,התקציב דרך מב"ע ,פורסם קול קורא ב-
מב"ע.

רו"ח גלית שניידר:

מירה תסביר.

לא ,לא מירה ,אני רוצה שהגזברית תסביר.
מר חגי אשר:
את הצורך תסביר לי מירה ,אני רוצה שאת תסבירי כגזברית מה זה הסכום
הזה.

או קיי ,אני אסביר לך את הכסף .מירה תעזור
רו"ח גלית שניידר:
לי בנושא של הצורך .זה משהו שנולד מהצורך של אגף החינוך ולכן אני
מבקשת את עזרתה של מירה.
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חגי ,מדובר במישהו שמלווה את כל נושא
גב' מירה שנן:
ההזנה ,גם בצהרונים ,גם במפעלי בית עמנואל במועדוניות ,כל הנושא של
איזה אופי של אוכל ,תזונה בריאה ונושא של אלרגיות וכל מה שנדרש ,הוא
בעצם אמון על העניין הזה.

מר חגי אשר:
למה זה נהיה ג'וב בשכר?

היה אבל מישהו שעשה את זה בהתנדבות,

גב' מירה שנן:

אני לא מכירה בהתנדבות.

מר חגי אשר:
בנושא האוכל בהתנדבות.

היה .ראש הסיעה שלך הציג מישהו שיעץ לו

גב' מירה שנן:

מה שהוא עשה בינו לבינו אני לא יודעת.

הבנתי .אני רואה פה מאות קיצוצים ברווחה.
מר חגי אשר:
ברווחה יש ,אם אני מאחד את כל הסעיפים 1.7 ,מיליון שקלים קיצוץ.

רו"ח גלית שניידר:

לא ,לא ,הפוך ,יש גידול ברווחה.

מר חגי אשר:
עשית איחוד סעיפים.

איפה? עשית איחוד סעיפים ,אני אעזור לך,

רו"ח גלית שניידר:

תראה 400 ,ועוד  300זה .700

מר חגי אשר:

נכון.

רו"ח גלית שניידר:

ועוד  400ועוד  . 600כמה זה יוצא?
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מר חגי אשר:

.1,700,000

 . 1,700,000וסך הכול יש הגדלה של
רו"ח גלית שניידר:
 . 2,700,000זאת אומרת ,סך הכול יש הגדלה של  1,000,000שקל .וברווחה,
אני חייבת להגיד ,זה אחד המקומות שבתקופת הקורונה הצריכו מאיתנו
יותר משאבים .מצד שני ,גם יש שינוי בהכנסות למעלה ,אבל עדיין יש
הגדלה ולא הקטנה.

לא ,אין הגדלה ,כי מה שעשית ,את לקחת
מר חגי אשר:
מסעיפים אחרים ,הורדת מסעיף של מפעלי תעסוקה ושיקום ,טיפול באדם
עיוור בקהילה ,חסות הנוער ,שירותים לאדם – והעברת את כל זה למעונות
יום שיקומיים .אם לזה את קוראת הגדלה ,אז אני לא יודע מהי הגדלה.
הגדלה היא לא שלוקחים מהסעיף התקציבי,

רו"ח גלית שניידר:

לא לקחתי מהסעיף התקציבי.

מר חגי אשר:

לקחת .עשית הקטנה,

רו"ח גלית שניידר:

אני אסביר .ההכנסות,

אבל רגע ,רגע ,גלית ,זה לא עובד ככה ,את
מר חגי אשר:
רוצה לשמוע את כל השאלה? את לקחת ממפעלי תעסוקה ושיקום באנשים
 400,000שקל? לקחת .טיפול בעיוור – לקחת  300,000שקל מתוך 400
תקציב ,לקחת  ,300נשאר  .100,000חסות נוער – היה  500,000שקל ,לקחת
 ,400נשאר  . 100מתוך שירותים לאדם – היה  2מיליון ,לקחת  .600העלית
אותו לתקציב למעלה ונהיו  , 2,700,000תוספת של המיליון האלה ל-
 1,700,000שקיצצת מסעיפים אחרים .אז את לא הגדלת.

הגדלתי במיליון .אני אמרתי ,גדל הסך הכול
רו"ח גלית שניידר:
במיליון ,היו שינויים בסעיפים בהתאם - -

מר חגי אשר:

איך קורה שבתקופת הקורונה דווקא מקצצים
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ברווחה במקום להגדיל?

רו"ח גלית שניידר:

אני מדברת רגע .יש גידול של מיליון.

מר חגי אשר:

אין.

אין קיצוץ .יש גידול של מיליון .אז לא
רו"ח גלית שניידר:
מקצצים בתקופת הקורונה ,אלא מעלים במיליון שקל.

או קיי .ושאר השירותים האלה שקוצצו פה,
מר חגי אשר:
הם לא רלוונטיים יותר לרווחה ,בגלל זה הם קוצצו?

ל א ,אז אני אסביר .ישבו גילה והחשב ובשמת
רו"ח גלית שניידר:
ועשו שינויים בין התקציבים השונים לאור הפעילויות שהשתנו והעברות
כספיות בין הסעיפים.

מר חגי אשר:

אני סיימתי .החבר אביהוא.

בחלק מהמקרים ,דרך אגב ,פה אלי מעיר
רו"ח גלית שניידר:
בצדק ,חלק מהתקציבים לא נוצלו ,בחלק היה צ ריך לתת תוספת ,ולכן
עשינו שינויים.

עו"ד רועי ברזילי:

אפשר להתקדם בבקשה? יש עוד משהו?

מר חגי אשר:
שנאשר אותה?

למה אתה מחכה? אתה מחכה לעובדת שלך,

(צועקים ביחד)

מר אביהוא בן משה:
לשעבר ,רננה?

לאן את הולכת ,גברתי אדריכלית מחוז מרכז
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מר עזרא נחום:
חברים – הישיבה ננעלת.

רגע ,חברים ,סליחה ,אם יהיו פחות מ5-

אם יש סיבה שאני עוזבת עכשיו ,זה בגלל
אדר' רננה ירדני:
שעתיים שאתה פשוט ניצלת את הזמן שלי ולא מעבר לזה.

מר אביהוא בן משה:
ליל מנוחה ,רננה.

טוב ,תודה לך ,תודה .שלום ,שלום ולילה טוב.

עו"ד רועי ברזילי:

מה עכשיו? קדימה ,אביהוא.

מר אביהוא בן משה:

רננה ,את לא הולכת?

עו"ד רועי ברזילי:

אביהוא ,קדימה.

אני מבקש לשאול לגבי ,אני לא ארד
מר אביהוא בן משה:
לרזולוציות שירד יו"ר האופוזיציה ,חברי המלומד ,שנתן לכם עבודה כמו
שצריך .אבל אני רוצה לשאול ,השעה כבר  12בלילה ,אלי ,או-טו-טו,

עו"ד רועי ברזילי:

תמשיך ,קדימה.

מר אביהוא בן משה:

מנחם דוד ,איפה הוא?

עו"ד רועי ברזילי:

הוא לא פה ,קדימה.

מר אביהוא בן משה:

איך הוא יכנס לבני ברק?

עו"ד רועי ברזילי:

אביהוא ,בלי סיפורים.
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מר אביהוא בן משה:

ליבי עליו .איך הוא ייכנס לבני ברק?

עו"ד רועי ברזילי:

אביהוא ,בלי סיפורים .אביהוא ,דבר ,תמשיך.

אני מבקש לשאול שאלה ברמת הקציב הכללי,
מר אביהוא בן משה:
כמו ששאלתי לגבי ה -תב"רים .האם יש איזו שהיא היערכות מבחינת
השינויים התקציביים שכרגע הבאתם וההוצאות ,בעקבות הקורונה? בשונה
ממך  ,אני חולק מאד על מה שאמרת לגבי החייאת רחוב ביאליק .אני
מסתובב בביאליק מדי פעם ,רואה עשרות של חנויות סגורות .האם אתם
נערכים ,ברמה הכלכלית העירונית ,לכך שחנויות שנסגרות ברמת גן,
משרדים שכנראה יהפכו להיות ריקים כי אנשים יתחילו לעבוד בבית,
היערכות ברמת אי תשל ום ארנונה או חוסר יכולת לשלם ארנונה? ושתיים
– ברמה העקרונית ,המדינה אישרה ביוני האחרון ,לפני כמעט חודש וחצי,
פטור מארנונה לכל העסקים עד יוני  , 2021ושיפוי שהמדינה תתן לא על
,100%

עו"ד רועי ברזילי:
עכשיו לנושא הזה?

אלי ,סליחה ,לפני שאתה עונה ,זה בכלל קשור

מר אביהוא בן משה:
יש פה הערכות.

אני שואל על התקציב הרגיל .אני שואל האם

מר אלי מוסרי:

אני אענה לך .אביהוא ,אפשר לענות?

האם יש פה הערכות? והאם אתם יכולים היום
מר אביהוא בן משה:
לומר לי שאכן יש ירידה דראסטית בהכנסות העירוניות? ארנונה עסקית
וארנונה מגורים.

אני אענה לך .קודם כל ,השאלה במקומה,
מר אלי מוסרי:
ואני הייתי בטוח שזו השאלה הראשונה שתהיה בתחילת הערב .הקורונה
זה משבר .זה לא משבר אישי בלבד ,אלא זה משבר של העירייה .ושיהיה
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דברים ברורים – ההכנסות של העירייה נפגעו מאד ממשבר הקורונה,
בעיקר בעסקים .אנחנו ע כשיו קיבלנו את הדו"ח הרבעוני השני ,יצאנו שם
מאוזן עם פלוס קטן ,אבל הוא לא רלוונטי .בסך הכול יש ,אני נותן לך
מספר בגדול ,אל תתפוס אותי במילה ,יש לנו אומדן של מעל  30מיליון
שקל ירידה בהכנסות מעסקים .לקחת את זה בחשבון .הגזברית והצוות
שלצידה – שרון ,בשמת וכל ה שאר ,שעובדים על התקציב הרגיל ,בקפידה
עוברים כל יום מול דודי מנהל מחלקת הגביה ,לדעת איפה אנחנו עומדים.
זה דבר אחד.
דבר שני – תקציב  2020נפגע בשורת ההכנסות ואנחנו התאמנו את עצמנו
בסעיף ההוצאות .לא תמיד בהצלחה .יש לנו כמעט  4חודשים מלאים עד
סוף השנה ,אני מאד מקווה שנצליח לצמצם את הפער בין ההכנסות שהיו
אמורות להתקבל לבין ההוצאות בפועל.
עכשיו תראה ,מה שקרה הוא ,שהממשלה יצרה אווירה בקרב העסקים,

מר עזרא נחום:

אלי,

לא ,לא ,זה חשוב שהכול יירשם בפרוטוקול.
מר אלי מוסרי:
הממשלה יצרה אווירה בקרב בעלי העסקים ,שיהיה פטור גם מתשלום
הארנונה לחודשים יוני ,יולי ואוגוסט .נכון להיום ,זה לא אושר .עדיין לא
אושר .בעלי העסקים שמעו שהולך להיות מצב שלא תהיה גביה של ארנונה,
הפסיקו לשלם ארנונה .ברגע שהמצב הזה יתבהר ,או לפני החגים או מיד
אחרי החגים ,נדע גם אנחנו איפה אנחנו עומדים.
י חד עם זאת ,כבר
עושים עם 2020
אנחנו מתמודדים
נערכים לאור זאת

בשבוע הבא יש פגישה חשובה אצל ראש העיר ,שתדון מה
לאור אירועי משבר הקורונה והירידה בהכנסות ,איך
עם זה בסעיף ההוצאות ,גם כוח אדם וגם פעולות ,וגם
ל .2021-אני מקווה שעניתי.

תודה ,אל י .אנחנו מעלים להצבעה את כל
עו"ד רועי ברזילי:
הסעיפים של השינויים בתקציב הרגיל.

רשימה מספר  13תקציב רגיל .מי בעד? ירים
מר עזרא נחום:
את ידו 9 .בעד .מי נגד?  2נגד .אושר.
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החלטה:
מאשרים רשימה מס'  13תקציב רגיל.
הצבעה:
הוחלט לאשר בקוב קולות – 9 ,בעד – 2 ,נגד.

ו.

אישור העסקה מעל גיל  – 70מר שגב אריה – מורה למתמטיקה
בישיבה התיכונית.

גב' מירה שנן:
הסעיפים שלך.

אני עוברת לסעיף ו' .פרקש ,בבקשה ,תציג את

מר עזרא נחום:

מה עם מדיניות אכיפה?

גב' מירה שנן:

אני דילגתי ואני אחזור.

יש לנו  3סעיפים בנושא אישורי העסקה מעל
מר שמוליק פרקש:
גיל  : 70מר שגב אריה מורה למתמטיקה בישיבה התיכונית.

גב' מירה שנן:

מי בעד? פה אחד.

החלטה:
מאשרים העסקה מעל גיל  – 70מר שגב אריה – מורה למתמטיקה בישיבה
התיכונית.
הצבעה:
אושר פה אחד.

ז.

אישור העסקה מעל גיל  – 70מר דנינו חיים – מורה לפיסיקה בישיבה
התיכונית.
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דנינו

חיים,

מר שמוליק פרקש:
התיכונית .פה אחד?

מר

גב' מירה שנן:

מי בעד? פה אחד.

מורה

לפיסיקה

בישיבה

החלטה:
מאשרים העסקה מעל גיל  – 70מר דנינו חיים – מורה לפיסיקה בישיבה
התיכונית.
הצבעה:
אושר פה אחד.

ח.

אישור העסקה מעל גיל  – 70מר וקס ברוך – מורה לביוטכנולוגיה
בתיכון "אוהל שם".

ברוך,

מורה

מר שמוליק פרקש:
"אוהל שם" ,פה אחד?

וקס

גב' מירה שנן:

מי בעד? פה אחד.

לביוטכנולוגיה

בתיכון

החלטה:
מאשרים העסקה מעל גיל  – 70מר וקס ברוך – מורה לביוטכנולוגיה
בתיכון "אוהל שם".
הצבעה:
אושר פה אחד.

ט.

אישור תוספ ת תקן לתובע עירוני בשירות המשפטי.

יש לנו בקשה של השירות המשפטי לתוספת
מר שמוליק פרקש:
שני תקנים לתביעה העירונית .אנחנו לפני כשנה הוספנו ,הכפלנו את כמות
המפקחים בעיר ושילשנו את כמות המפקחים האדומים .זה הביא לגידול
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משמעותי בטיפול בפיקוח העירוני וגם הביא לגי דול משמעותי בתביעה
העירונית .משכך ,צריך עוד שני עורכי דין לתביעה העירונית .אני מבקש
לאשר.

גב' מירה שנן:

מי בעד?

ההשתוללות שיש בשירות המשפטי מאז שהגיע
מר חגי אשר:
היועץ המשפטי לעירייה ,ואני מדבר אליכם ,חברי המועצה ,אתם הולכים
להצביע ,מאז שנכנס היועץ המש פטי לעירייה ,נכנסו פה יועצים על גבי
יועצים על גבי יועצים על גבי יועצים ,שבקדנציה הקודמת היועץ המשפטי
הקודם השתמש בשני יועצים חיצוניים ,וזה בדוק .היום התקציב הזה
מגיע ,איפה הגזברית? הלכה .חבל .גלית ,אני מבקש ממך שתסבירי לחברי
המועצה בכמה אנחנו משתמשים בייעו ץ המשפטי בתקציב עבור המחלקה
המשפטית ,עבור תשלום של נותני שירות חיצוני .ואני שואל את עצמי,
האם זה בגלל שעיריית רמת גן קלטה יועץ משפטי שהוא לא מוכשר בדיני
עיריות והכול יוצא החוצה ,ופתאום אני מגלה ,מר פרקש ,שהתובע העירוני
מבקש עוד תקן לעורך דין.

גב' מירה שנן:
את לא חייבת.

גלית ,עשית שיעורי בית? את יכולה לענות?

מתי אנחנו נעצור את הגלגל הזה? בקדנציה
מר חגי אשר:
הקודמת היה פה את דוד שואקה ,שהשתמש בשתי חברות חיצוניות .היום
אנחנו משתמשים ב 20-ו 30-חברות חיצוניות .גלית ,אני אשמח לדעת
תשובה.

רגע ,אתה מתקיל אותה עכשיו בשאלה שהיא
גב' מירה שנן:
לא הכינה שיעורי בית על זה.

גב' רחל מרום:

חגי ... ,תובע עירוני?

אני מדבר על אישור תוספת תקן לתובע עירוני
מר חגי אשר:
בשירות המשפטי ,רחלי .אין לי בעיה,
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עו"ד רועי ברזילי:

אני אענה על זה.

מר חגי אשר:
לי בעיה,

אל תענה לי ,אני לא ביק שתי שתענה לי .אין

(רועי ברזילי וחגי אשר צועקים ביחד)

מר כרמל שאמה הכהן:

אתה כל הזמן רב .למה אתה רב כל הזמן?

תקשיבי ,מירה ,אין לי בעיה שהגזברית תעביר
מר חגי אשר:
לי תשובה במייל עוד יום יומיים .אין לי בעיה .אני לא מבקש את זה
עכשיו.

גב' מירה שנן:
צריכה להתכונן אליה.

בסדר .אני חושבת שאתה שאלת שאלה שהיא

מר חגי אשר:
למה רועי קופץ?

אין בעיה .שתביא לי את זה עוד יום יומיים.

עו"ד רועי ברזילי:

אני רוצה לתת לך תשובה עכשיו ,טוב?

מר חגי אשר:

אני לא רוצה שתענה לי.

עו"ד רועי ברזילי:

אתה יכול לא לרצות.

( רועי ברזילי וחגי אשר צועקים ביחד)
בואו נעשה הצבעה ונגמר.

מר חגי אשר:
המיקרופון.

אתה לא מנהל את הישיבה .תירגע .תוריד את
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עו"ד רועי ברזילי:

 ...נגמר הסיפור .תעלי את זה להצבעה.

גב' מירה שנן:

לא ,הוא רוצה לשאול עוד ,מותר לו.

עו"ד רועי ברזילי:
סיבה.

הוא לא יקב ל גם תשובה בכתב עכשיו .אין

גב' מירה שנן:

אפשר לתת לאביהוא מיקרופון?

מר כרמל שאמה הכהן:

העוזרת שלך אושרה?

עו"ד רועי ברזילי:

לא.

מר כרמל שאמה הכהן:

לא רוצים לאשר אותה?

גב' מירה שנן:
בסדר ,נגיע לזה.

עוד רגע ,עוד רגע ,נגיע לזה .ראש העיר ,הכול

אני רוצה גם כן להצטרף לגבי סעיף ד'/ט' .א',
מ ר אביהוא בן משה:
לא שמענו מה התקן ,איזה סוג של עורך דין,

מר שמוליק פרקש:

מר אביהוא בן משה:

מר שמוליק פרקש:

מר אביהוא בן משה:
מסיבותיך שלך.

לתביעה.

תביעה באיזה עניינים ,אזרחיים? פלילי אזרחי?

תכנון ובנייה .פלילי.

א תה,

כרמל,
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מר כרמל שאמה הכהן:

מי זה?

גמרת על היועמ"ש את ההלל ,בזמנו אמרת
מר אביהוא בן משה:
שהוא המוכשר והגדול מכולם .מסתבר שכל דבר שהוא רוצה ועושה ,הוא
הולך ופונה לשרקון חברך ,או לכל מיני משרדי עורכי דין שאני לא יודע
מ איפה הקרצת אותם והבאתם אותם.

מר כרמל שאמה הכהן:

שרקון לא חבר שלי.

מר אביהוא בן משה:

אתה אמרת שאתה מכיר אותו.

מכיר .אתה יודע כמה אני מכיר? יקירי ,אם
מר כרמל שאמה הכהן:
אתה היית עובר את מה שאני עברתי בחיים ,היית מכיר פי אלף אנשים .אני
מכיר את שרקון – של ום ,שלום ,לא יותר מזה.

מר אביהוא בן משה:

שלום ,שלום ולא תבוא לי בחלום.

עו"ד רועי ברזילי:

זה במכרז ,מה הבעיה?

מר כרמל שאמה הכהן:
להנהלת העיר הקודמת.

אם אתה רוצה רק לחדד ,שרקון היה מקורב

מר אביהוא בן משה:
דבר ,סך ההוצאות,

אני לא מחדד ,אני שואל שאלות .בסופו של

(רועי ברזילי וחגי אשר צועקים ביחד)

גב' מירה שנן:

רועי ,רועי ,הוא מדבר.

עו"ד רועי ברזילי:

לא ,הוא לא ידבר ככה .שרקון לא עשה לו
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כלום .אף אחד לא עשה לו כלום .שיפסיק לחשוד בכשרים ... .ישבת בוועדת
מכרזים ,תגיד לו שהוא נבחר כדין במכרז.

אני רק רוצה לסיים את הדברים שלי ,שאני
מר אביהוא בן משה:
אומר לך ,כרמל ,שהיועמ"ש שלך ,על כל צעד ושעל מביא לו איזה שהוא
כוח תגבור ,כי כנראה שהוא לא כזה גדול ומבין בענייני המשפט ,כנראה.

גב' מירה שנן:

או קיי ,בבקשה ,הצבעה ,ראש העיר .מי בעד?

מר עזרא נחום:
נמנע? אין נמנעים.

מי בעד? ירים את ידו 8 .בעד .מי נגד?  .2מי

רק לשם הבהרה לפרוטוקול – יש לנו את
מר כרמל שאמה הכהן:
היועמ"ש ,נהיה צנועים ,אחד מהשלושה הכי טובים במדינת ישראל.

מר אביהוא בן משה:

בארץ .בארץ.

מר כרמל שאמה הכהן:

בישראל.

החלטה:
מאשרים תוספת  2תקנים לתובעים עירוניים בשירות המשפטי.
הצבעה:
הוחלט לאשר ברוב קולות – 8 ,בעד – 2 ,נגד.

י.

אישור מינוי עו"ד מרינה קובאני כעוזרת לעו"ד רועי ברזילי סגן רה"ע
במשרת אמון בטווח שכר בין  30%ל 40%-משכר מנכ"ל (מצ"ב קו"ח).

גב' מירה שנן:

פרקש ,בבקשה ,סעיף י'.
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אישור מינוי עו"ד מרינה קובאני כעוזרת
מר שמוליק פרקש:
לעו"ד רועי ברזילי סגן רה"ע במשרת אמון בטווח שכר שבין  30ל40%-
משכר מנכ"ל (מצ"ב קורות חיים).

מר עזרא נחום:

מי בעד? פה אחד .תודה.

גב' מירה שנן:

תודה רבה ,פרקש.

החלטה:
מאשרים מינוי עו"ד מרינה קובאני כעוזרת לעו"ד רועי ברזילי סגן רה"ע
במשרת אמון בטווח שכר בין  30%ל 40%-משכר מנכ"ל.
הצבעה:
אושר פה אחד.

יא .אישור נציג העירייה בועדת הבחירות לבחירת רב לעיר.

אני עוברת לסעיף י"א – אישור נציג העירייה
גב' מירה שנן:
בוועדת הבחירות לבחירת רב לעיר .אני רוצה לקרוא רק את נוסח
ההחלטה:
מינוי אינג' סיגל חורש כנציגת הרשות המקומית בוועדת הבחירות לבחירת
רב העיר .מי בעד?

רגע ,רגע ,אני רוצה להגיד כמה מילים .בכל
מר כרמל שאמה הכהן:
זאת מדובר להערכתי באירוע חסר תקדים בעיר ,שממונה אישה לוועדה
לבחירת הרב הראשי לעיר ,זו אמירה נוספת של מועצת העיר רמת גן .סיגל
היא אישה רבת זכויות בעירייה ,אני בטוח שהיא תעשה עבודה עם הרבה
ניסיון ,עם הרבה שיקול דעת .ודרך אגב ,מותר לי גם למנות נציג אישי
שהוא במקומי ,וגם לשם אני שוקל למנות אישה.

גב' מירה שנן:

או קיי ,אפשר להצביע?
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רגע ,לא ,אני מבקש לדבר .קודם כל ,אני
מר חגי אשר:
מברך ,האופוזיציה מבקשת להציע הצעה נגדית ולהעלות אותה להצבעה.
אנחנו מבקשים למנות בוועדה לבחירת הרב את יונה טילמן ,כנציג של
העירייה .אנחנו רוצים להעלות את זה להצבעה.

מר כרמל שאמה הכהן:

אתה לא רשאי להציע.

מר חגי אשר:
החוק .איפה אירה?

לא ,זו הצעה נגדית ומותר לי ,תלמד את

מר כרמל שאמה הכהן:

אין הצעה נגדית.

מר חגי אשר:

יש .יש .יש הצעה נגדית.

מר כרמל שאמה הכהן:

אין .תגיש הצעה לסדר.

מר חגי אשר:

לא ,לא ,לא הצעה לסדר .אתה מתבלבל .הצעה נגדית.

עו"ד רועי ברזילי:

קודם מצביעים על זה עכשיו אבל.

מר חגי אשר:
מציע הצעה נגדית,

קודם הצבעה על ההצעה שלך .אחרי כן אני

מר כרמל שאמה הכהן:

שום הצעה נגדית ,זה לא תקציב.

מר חגי אשר:
כנגד ההצעה של,

לא ,לא ,איזה תקציב? אני מציע הצעה נגדית

רגע ,סליחה .אירה ,אנחנו רוצים להעלות כאן
גב' מירה שנן:
משה ו להצבעה ,על מינוי של סיגל חורש לחברה בוועדה לבחירת הרבנים.
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מר כרמל שאמה הכהן:

נציגת מועצת העיר בוועדה לבחירת הרב הראשי.

גב' מירה שנן:
יש דבר כזה?

בדיוק .האם הוא רשאי להציע הצעה נגדית?

עו"ד רועי ברזילי:
הזאת נופלת.

אם ההצעה הזאת נופלת .רק אם ההצעה

גב' מירה שנן:

רגע ,אני רוצה לשמוע את חוות דעתה.

מר כרמל שאמה הכהן:

מי בעד? מי נגד?

גב' מירה שנן:

בינתיים אתה יכול לדבר.

אני רוצה לנצל את ההזדמנות ,חגי ,יוצא לך
מר ליעד אילני:
מפעם לפעם לומר לי – גם אתה כשהיית באופוזיציה התנהגת,

מר חגי אשר:

לא אמרתי לך מעולם.

מר ליעד אילני:

או קיי .מעולם.

מר חגי אשר:
מאיפה אתה מציין את זה.

לפרוטוקול – לא אמרתי לך .אני לא יודע

אז אנחנו נוציא את הפרוטוקול .אבל בוא ,אני
מר ליעד אילני:
מרשה לעצמי לתת לך עצה ,כמי שהיה באופוזיציה ,אתה לא חייב כמובן
לקבל .חברי אופוזי ציה ,אם הם רוצים שהציבור יתעניין בהם ,צריכים
לעסוק רק בנושאים שבאמת מעניינים את הציבור .לא במשהו שלא מעניין
את הציבור.
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מר חגי אשר:
השעה?12:11 ,

מה אנחנו ,בשעת הטפת מוסר? לא הבנתי .זו

(מדברים ביחד)

יו"ר האופוזיציה של העיר רמת גן ,שהולך
מר ליעד אילני:
למ ועצת העיר בגדרה כדי להלך אימים על יועץ משפטי של העירייה ,ללכת
אליו לישיבת מועצה ,לעמוד ,להקליט ,עזוב את זה ,אני שמעתי ,גם לי יש
כמה,

מר כרמל שאמה הכהן:

זה מעשה מביש.

יש לי כמה מכרים בגדרה ,לא רק מהצד של
מר ליעד אילני:
סהר פינטו .את הכינויים שהם נתנו לך ולהיא שהיתה לידך ,אני אחסוך
ממך .אבל אני אומר לך ,אנחנו לא נאפשר,

מר חגי אשר:

מי היה איתי?

מר כרמל שאמה הכהן:

אחת לא הזויה בכלל.

מר ליעד אילני:

אחת לא הזויה.

מר כרמל שאמה הכהן:

בכלל.

מר חגי אשר:

מי?

זאת שהגיעה פעם אחת לבית משפט עם
מר ליעד אילני:
תיקייה של גדעון האוזנר במשפט אייכמן .השופט עד היום לא נרגע.

מר כרמל שאמה הכהן:

הכי מאוזנת.
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הכי מאוזנת .אבל ,לבוא אליו ,להלך עליו
מר ליעד אילני:
אימים במקום שהוא מתנדב ,כשהוא בסך הכול עושה פה את עבודתו לפי
חוק .אם יש לכם ספק – תגישו עתירות .תיקחו את עו" ד אמנון יוסף,
תיקחו את עו"ד דנה וולונובסקי ,את עו"ד אלי רפלין ,תיקחו את אחד
מאלה ,תגישו עתירה לבית משפט נגד החלטת יועץ משפטי ואז נדע אם הוא
טוב או לא טוב כפי שאתה אומר .ללכת אליו לגדרה ,להיכנס לישיבת
מועצה – תשמע ,זה ,אני אוותר על איך כינו אתכם בגדרה .אבל באמת ,זה
לא תורם שום דבר לתושבי רמת גן .הם לא אמרו – ואללה ,יש לנו יו"ר
אופוזיציה תותח ,עושה עבודה ,הוא ראוי להיות ראש העיר הבא .זה לא
שם.

טוב ,בדקתי עם היועצת המשפטית ,אתה לא
גב' מירה שנן:
יכול להציע הצעה נגדית .אני מצטערת.

מר חגי אשר:

תודה.

גב' מירה שנן:

אני חוזרת להחלטה.

הטפות מוסר ,רק לפרוטוקול ,הטפות מוסר,
מר חגי אשר:
האחרון בערך בעיר רמת גן הטפות מוסר אני אקבל ממך .דבר שני,
לפרוטוקול ,אני הוזמנתי על ידי ראש הרשות להגיע לשם והיה מאד מאד
נחמד לראות את ההטפות המשפטיות של היועץ המשפטי פה שהן לא
תופסות בגדרה,

מר ליעד אילני:

מר חגי אשר:

הלך הזרזיר אצל העורב.

מי זה הזרזיר ומי זה העורב – אני אשמח שתגיד.

(מדברים ביחד)

עו"ד רועי ברזילי:
אתה עושה יותר נזק.

לא משעמם לי .תפסיק עם הקשקושים שלך.
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גב' מירה שנן:

רועי ,מספיק ,די.

עו"ד רועי ברזילי:

נזק.

ההחלטה :מינוי אינג' סיגל חורש כנציגת
גב' מירה שנן:
הרשות המקומית בוועדת הבחירות לבחירת רב העיר .מי בעד?

מר עזרא נחום:

 8בעד .מי נגד?  1נגד.

מר כרמל שאמה הכהן:
האופוזיציה.

ברכות לסיגל חורש .נבחרה למרות התנגדות

רק הערה אחרי ההצבעה .אני מבקשת לציין
גב' מירה שנן:
לפרוטוקול – ראש העיר מינה את מר עזרא נחום ,סמנכ"ל התפעול ,כנציג
הרשות המקומית בוועדת הבחירות לבחירת רב העיר.

החלטה:
מאשרים מינוי אינג' סיגל חורש כנציגת הרשות המקומית בוועד ת
הבחירות לבחירת רב לעיר.
הצבעה:
הוחלט לאשר ברוב קולות – 8 ,בעד – 1 ,נגד.
לפרוטוקול :ראש העיר מינה את מר עזרא נחום כנציג הרשות המקומית
בוועדת הבחירות לבחירת רב העיר.

ה.

מדיניות אכיפה ויישום חוק עזר בדבר שיפוץ חזיתות.

אני חוזרת עכשיו לסעיף ה' – מדיניות אכיפה
גב' מירה שנן:
ויישום חוק עזר בדבר שיפוץ חזיתות .רועי ,בבקשה.

עו"ד רועי ברזילי:

יש חוק עזר ,שב 2018-חוקק ,ולמעשה איגד כ-
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 16חוקים אחרים שהיו .בין היתר ,חוק שעסק בשיפוץ חזיתות .אבל מה,
החוק הזה למעשה לא יושם ולא נוצרה איזו שהיא מדיניות או איזה שהוא
נוהל שמסדיר איך עושים שימוש בחוק העזר שבסופו של יום נועד לקבוע
או לייצר חזיתות הרבה יותר אסתטיות בעיר ולטפל בחזיתות שהוזנחו
במשך שנים וכל מיני בעיות אחרות שיש בחזית ובחצרות של בתים.
ולכן ,כדי להתחיל לעבוד לפי חוק העזר ,ולייפות את העיר הזאת ,וליצור
חזיתות איכותיות ,אותן חזיתות גם שהוזכרו פה היום בביאליק פינת
קריניצי ,ואני לא מדבר רק על מבנים מסוכנים ,אני מדבר בכלל על חזיתות
שנראות מוזנחות ,ובאירופה זה מאד מאד מקובל שעיר יודעת לדרוש
מהבניינים ,מהמחזיקים בבניינים לשפץ את הבניין תוך זמן מסוים,
ובמידה ולא גם מופעלת סנקציה ,ובמידה ולא גם העירייה בעצמה יכולה
להיכנס ולעשות את הדברים .זה מופעל טוב בתל אביב .לקחנו את עורכי
הדין שעשו את הפעולה הזאת בתל אביב ויצרנו איתם מדיניות שמתיישבת
עם חוק העזר .עורכת הדין שהיתה פה וליוותה את הפרויקט הזה כבר
עזבה בגלל השעה .אבל דפנה כאן והיא יכולה לתת מענה .אז אנחנו נותנים
מענה לסעיפים  69עד  73לחוק העזר ,בכל ההיבט הזה ,לרבות איך אנחנו
מסדירים מקרים שבהם אנחנו צריכים להיכנס כעירייה ולשפץ בעצמנו,
כאשר יש סירוב מצד הבעלים לפעול.
ברגע שתופעל המדיניות הזו ,הפיקוח שיעשה את זה ,וזה פיקוח משולב
כזה ,גם פיקוח של שפ"ע וגם פיקוח של הבנייה וגם מבנים מסוכנים ,יוכלו
להתחיל להפעיל את סמכותם ,אנחנו נסמיך אותם בהתאם להנחיות של
ההנדסה ,של אדריכל העיר ,המחלקה שלו ,ואנחנו נוכל להתחיל לפעול
ולהסדיר את החזיתות ,את כל העניינים של החזיתות.

גב' מירה שנן:

רועי ,נדרשת הצבעה כאן?

כן ,בטח .אז אנחנו מבקשים לאשר את
עו"ד רועי ברזילי:
המדיניות שמוצגת בפניכם ואני לא חושב שיש סיבה להתנגד לה .עד היום
לא נעשה שום דבר עם העניין הזה ואנחנו מנסים סוף סוף להניע את
התהליך הזה.

גב' מירה שנן:

יש הערות?

מר אביהוא בן משה:

אני לא יודע כאילו לאן אתם חותרים עם
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הסעיף הזה מבחינת התושבים .כל ומר ,הוצאתם את ההוראות המרחביות
שקשורות לשילוט ובאתם ונכנסתם בחנויות ובכל מיני מרכזים מסחריים
שהשלט הזה גדול מדי .אני אומר ,יש מציאות ,שוב ,אם זה משהו יותר
אסתטי – אני מבין אותו .אבל תזכרו שהמצב היום ,לבוא לתושבים היום
ולדרוש באמצעות חוק עזר כזה או אחר לשפ ץ דברים בתקופה הזו ,זה
נראה לי לא שייך למציאות של התקופה של הקורונה .והשאלה ,שוב ,מה
הבסיס שלכם כרגע לפעול? כי אתם רוצים היום לחייב דיירים לשפץ את
החזיתות בתקופה הקשה הזו הכלכלית? או שאתם רוצים שיהיה לכם מה
שנקרא בארסנל את האפשרות בבוא היום לחייב? אני חושב שכרגע,
במציאות הכלכלית שלנו היום ,לבוא לתושבים מכוח חוק כזה שהיום
תאשרו אותו ,לדרוש מהם לשפץ – לא פייר.

טוב .קודם כל ,כן ,זה חייב להיות בארסנל
עו"ד רועי ברזילי:
שלנו .ללא מדיניות ,אנחנו לא יכולים לפעול ,בטח לא להתחיל לפעול ,כי
אם אני אופן מקרי אשלח פקח עכשיו לאכוף איזה צבע מתקלף באיזה בניין
או איזה חומה שנפלה ,ישר יבואו ויגידו – רגע ,תראו לנו שאתם מתחילים
בכל מקום .אז אם אנחנו יוצרים מדיניות – אנחנו יוצרים איזו שהיא
אחידות .כרגע אני לא יכול לפעול בכלל על פי חוק העזר .אני יכול לפעול,
אבל ישר ניתן לתקוף את זה .ולכן אנחנו חייבים את הכלי הזה בארסנל.
לגבי המצב הכלכלי – זה שיקול דעת שלנו ,עוד הפעם .לא מדובר בסופו של
דבר עכשיו בכניסה לשיפוצים משמעותיים,

מר אביהוא בן משה:
לי בעיה לתמוך בדבר
של העיר .אני שואל
הקורונה לא תכפו על

עו"ד רועי ברזילי:

אבל אני שואל שוב – האם אתם מוכנים ,אין
הזה כי זה דבר שהוא נכון וראוי ,במיוחד לאסתטיקה
שוב ,האם אתם מוכנים להתחייב שעד סיום תקופת
תושבים ,שאין להם אפשרות כלכלית,

לא מתחייבים לכלום.

לא ,אני שואל שאלה ,כי ברגע שיהיה לכם את
מר אביהוא בן משה:
זה ביד תוכלו כן לנצל את הכוח.

אני מבין מה אתה אומר ,אבל המדיניות היא
עו"ד רועי ברזילי:
מדיניות .מתוך המדיניות נגזרת תוכנית עבודה.
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מר אביהוא בן משה:

אבל ,רועי ,שאלתי שאלה פשוטה.

עו"ד רועי ברזילי:

שניה רגע ,אתה לא מקשיב ,תקשיב לי דקה.

מר אביהוא בן משה:

אני הבנתי את העניין של המדיניות.

אבל מה שיקבע את סדרי העבודה ומתי
עו"ד רועי ברזילי:
מתחילים ואיך מתחילים ועם איזה רחוב מתחילים ועם איזה בניין
מתחילים – זה הנוהל שייצרו הפקחים ,מחלקת הפיקוח שתטפל בדבר הזה.
כרגע יצרנו את המדיניות כדי שתהיה שיטה .אנחנו יודעים באיזה רחובות
אנחנו נפעל בה ם ,אנחנו יודעים איך אנחנו נרצה לגבות את הכסף כשנצטרך
לעשות את זה ,איזה תמריצים יש בתוך התוכנית הזאת .הכול מופיע כאן.
כשנרצה לפעול ומתי לפעול ואיפה לפעול קודם ,זו תוכנית העבודה ,ושם
בדיוק ייבחנו הטענות שאמרת קודם לגבי הקורונה ולא קורונה .זהו .אני
לא חושב שי ש סיבה לסרב לנוהל הזה.

מר חגי אשר:
נמצאת פה.

אני קראתי את זה ,אבל עורכת הדין לא

עו"ד רועי ברזילי:

היא פה ,מאחוריך.

סעיף  23מדבר – במקרים בהם נמסר מכתב
מר חגי אשר:
הדרישה כדין ובעל הנכס לא מילא אחר הוראות מכתב הדרישה ,רשאית
העירייה לבצע את העבודות בעצ מה תוך השתת מלוא העלויות על בעל
הנכס והכול בהתאם להוראות הדין .זה נראה לי יותר מדי דרקוני .אני
מבין את החשיבות של שמירה על חזיתות העיר בצורה אחידה ,אבל זה
נראה לי משהו יותר מדי דרקוני.

חגי ,תיכף דפנה תצטרף אלי .אבל ,חגי,
עו"ד רועי ברזילי:
ההוראה הזאת כתו בה בחוק .היא בדיוק ככה בחוק .החוק מאפשר לנו
היום ,בנכס שלא שיפצו אותו והוא מוזנח לדעתנו ,היא תגיד את זה עכשיו,
הנה.
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עו"ד דפנה מרכוס:

אני מצטרפת למה שרועי אמר .למעשה ,אנחנו

יכולנו  from day oneלפעול .זאת אומרת ,גם בחקיקה הקיימת לפני
החקיקה של חוק איכות הסביבה ב , 2018-גם לפני זה ,שנים משנת  1971ו-
 , 1973היו לנו כלים בארסנל שלנו .אלא שההנהלה הנוכחית רואה צורך
כנראה יותר לשמור על חזות העיר ולכן רצו לשתף ולייצר איזה שהם כלים
כלפי הציבור ,גם כלפי העירייה פנימה איזה נהלי עבודה וגם כלי הציבור
החוצה ,להראות את הדרך ,להנגיש אותה לציבור .המדיניות הזאת לא
מחדשת ,היא בוודאי לא סותרת ,היא רק נותנת איזה סדר פעולה ואופן
ביצוע ויישום לאחר שהנושא הזה לא היה כל כך חזק בשנים הקודמות .זה
הכול.

גב' מירה שנן:

או קיי ,עזרא ,אפשר לעבור להצבעה?

אני רק רוצה לגבי סעיף ה' – סדרי עדיפות
מר אביהוא בן משה:
לקביעת הסדרי שמירת החזיתות .אני מבין שאתם בסעיף  13מתמקדים
ברחובות – ביאליק ,ז'בוטינסקי ,קריניצי ,הרצל ,אבא הלל ,ארלוזורוב,
נגבה ,הרא"ה ,שדרות ירושלים ,עוזיאל וצמתים ראשיים בעיר ומרכזים
מסחריים .שוב אני אומר ,אני מבין שאתם רוצים בתקופה הזו גם לייפות
את העיר ברמה האסתטית ואני לא מתנגד לזה ,אני חושב שזה נכון וראוי
וחשוב .יחד עם זאת ,ברור לי שמי שנמצא על הכוונת זה אותם דיירים,
אותם עסקים ,ואני אומר שוב ,אנחנו נמצאים בתקופה,

עו"ד רועי ברזילי:
עכשיו.

אין כוונת .אין כוונת לאף אחד בעיניים

מר אביהוא בן משה:

אבל רשמתם פה.

עו"ד רועי ברזילי:

אבל אנחנו בסך הכול,

(צועקים ביחד)

אביהוא ,זה נושא שלא צריכה להיות עליו
מר ליעד אילני:
מחלוקת .אני אגיד לך משהו ,אביהוא ,יש לנו רחוב ,אנחנו אומרים את זה
לא מהיום ,גם אתה יודע את זה ,רחוב ז'בוטינסקי למשל ,זה הרחוב הכי
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מכוער בישראל ,הכי מכוער בישראל .לא צריך לדאוג שישפצו שם חזיתות?
שער של העיר .מה זה קשור לקורונה בכלל?

אני מסכים אתכם ,אני לא חולק .אני רק
מר אביהוא בן משה:
אומר שבתקופה הקשה הכלכלית הזו ,לכפות על עסקים או בניינים,

אבל הס ברתי לך שאת זה יקבע הנוהל .אנחנו

עו"ד רועי ברזילי:
נקבע נוהל עבודה.

חברים ,מי בעד? ירים את ידו בבקשה 6 .בעד.
מר עזרא נחום:
מי נגד? אין .מי נמנע?  2נמנעים.

החלטה:
מאשרים מדיניות אכיפה ויישום חוק עזר בדבר שיפוץ חזיתות.
הצבעה:
הוחלט לאשר ברוב קולות – 6 ,בעד – 2 ,נמנעים.

יב.

ועדות רשות:

)1

ועדה לתשלום פיצויים לניזוקים במסגרת השתתפות עצמית.
מינוי מר עזרא נחום ,סמנכ"ל תפעול כחבר בוועדה במקום מר אריה
אעבודי מנהל המוסך העירוני.

גב' מירה שנן:
ברצף ואז מצביעים על הכול.

סעיף י"ב – ועדות רשות .אני קוראת הכול

ועדה לתשלום פיצוי ים לניזוקים במסגרת השתתפות עצמית .מינוי מר
עזרא נחום ,סמנכ"ל תפעול כחבר בוועדה במקום מר אריה אעבודי,

מר עזרא נחום:

גב' מירה שנן:

מי בעד? פה אחד.

רגע ,רגע ,לא ,זה לא עובד ככה .את כל הסעיפים,
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מר עזרא נחום:

לא ,לא ,אי אפשר.

גב' מירה שנן:

כל אחד בנפרד?

מר עזרא נחום:

כל ועדה בפני עצמה ,כן .מי בעד? פה אחד.

החלטה:
וועדה לתשלום פיצויים לניזוקים במסגרת השתתפות עצמית:
מאשרים מינוי מר עזרא נחום ,סמנכ"ל תפעול ,כחבר בוועדה במקום מר
אריה אעבודי מנהל המוסך העירוני.
הצבעה:
אושר פה אחד.

)2

ועדת שמות:
מינוי גב' לילי לביא ,מנהלת מח' קשרי חוץ כחברה בוועדה במקום
אינג' סיגל חורש מהנדסת העיר.

 – 2ועדת שמות – מינוי גב' לילי לביא ,מנהלת
גב' מירה שנן:
מחלקת קשרי חוץ כחברה בוועדה במקום אינג' סיגל חורש מהנדסת העיר.

מר עזרא נחום:

מי בעד? פה אחד.

החלטה:
וועדת שמות:
מאשרים מינוי גב' לילי לביא ,מנהלת מח' קשרי חוץ כחברה בוועדה
במקום אינג' סיגל חורש מהנדסת העיר.
הצבעה:
אושר פה אחד.
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)3

ועדת קניות:
מינוי מר אייל ברכה ,סגן מנהל אגף מערכות מידע ומחשוב כחבר
בוועדה במקום חזי בן יעקב.

 – 3ועדת קניות – מינוי אייל ברכה ,סגן מנהל
גב' מירה שנן:
אגף מערכות מידע ומחשוב כחבר בוועדה במקום חזי בן יעקב.

מר עזרא נחום:

מי בעד? פה אחד.

החלטה:
וועדת קניות:
מאשרים מינוי מר אייל ברכה ,סגן מנהל אגף מערכות מידע ומחשוב,
כחבר בוועדה במקום חזי בן יעקב.
הצבעה:
אושר פה אחד.

יג.

ועדות אד הוק:

)1

מועצה לאכיפה עירונית:

א.

מינוי שמעון שומרוני ,מנהל אגף ביטחון ואכיפה כחבר בוועדה.

ב.

מינוי חיים קפח ,סגן מנהל אגף ביטחון ואכיפה כחבר בוועדה.

ג.

מינוי אבי סרוסי ,מנהל מח' ביטחון המרחב הציבורי כחבר בוועדה.

ד.

מינוי אבי הבה ,מפקד השיטור העירוני כחבר בוועדה.

ה.

מינוי עו"ס גילה טאושטיין ,מנהלת אגף שירותים חברתיים כחברה
בוועדה.

ו.

מינוי אינג' סיגל חורש ,מהנדסת העיר כחברה בוועדה.

ז.

מינוי מר אלברט אוחיון ,מנהל אגף שפ"ע כחבר בוועדה.

ח.

מינוי מר ברוך סרור ,מנהל המח' להתמכרויות ושיקום תעסוקתי
כחבר בוועדה.

ט.

מינוי עו"ס אביגיל גמזו ,מנהלת מח' שת"י כחברה בוועדה.
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י.

מינוי בני זמיר ,מנהל מחלקת תנועה כחבר בוועדה.

יא .מינוי ליאת אטדגי ,מנהלת המוקד העירוני כחברה בוועדה.
יב.

מינוי סנ"צ יאיר וייצנבורג ,מפקד תחנת ר"ג-ב"ב כחבר בוועדה.

יג.

מינוי מר יוסי צעדה ,את"ן משטרה כחבר בוועדה.

אנחנו בוועדות אד-הוק .כאן זה על הכול,
גב' מירה שנן:
נכון? או קיי ,אני אקרא ברצף.
מועצה לאכיפה עירונית:
א .מינוי שמעון שומרוני ,מנהל אגף ביטחון ואכיפה כחבר בוועדה.
ב .מינוי חיים קפח ,סגן מנהל אגף ביטחון ואכיפה כחבר בוועדה.
ג .מינוי אבי סרו סי ,מנהל מח' ביטחון המרחב הציבורי כחבר בוועדה.
ד .מינוי אבי הבה ,מפקד השיטור העירוני כחבר בוועדה.
ה .מינוי עו"ס גילה טאושטיין ,מנהלת אגף שירותים חברתיים כחברה
בוועדה.
ו .מינוי אינג' סיגל חורש ,מהנדסת העיר כחברה בוועדה.
ז .מינוי מר אלברט אוחיון ,מנהל אגף שפ "ע כחבר בוועדה.
ח .מינוי מר ברוך סרור ,מנהל המח' להתמכרויות ושיקום תעסוקתי כחבר
בוועדה.
ט .מינוי עו"ס אביגיל גמזו ,מנהלת מח' שת"י כחברה בוועדה.
י .מינוי בני זמיר ,מנהל מחלקת תנועה כחבר בוועדה.
יא .מינוי ליאת אטדגי ,מנהלת המוקד העירוני כחברה בוועדה.
יב .מינ וי סנ"צ יאיר וייצנבורג ,מפקד תחנת ר"ג-ב"ב כחבר בוועדה.
יג .מינוי מר יוסי צעדה ,את"ן משטרה כחבר בוועדה.
מי בעד?

מר עזרא נחום:

פה אחד.

214

עיריית רמת-גן
פרוטוקול מועצה מן המניין מס'  ,30מיום 8.9.2020

החלטה:
ועדת אד הוק ,מועצה לאכיפה עירונית:
א .מאשרים מינוי שמעון שומרוני ,מנהל אגף ביטחון ואכיפה כחבר
בוועדה.
ב .מאשרי ם מינוי חיים קפח ,סגן מנהל אגף ביטחון ואכיפה כחבר
בוועדה.
ג .מאשרים מינוי אבי סרוסי ,מנהל מח' ביטחון המרחב הציבורי כחבר
בוועדה.
ד .מאשרים מינוי אבי הבה ,מפקד השיטור העירוני כחבר בוועדה.
ה .מאשרים מינוי עו"ס גילה טאושטיין ,מנהלת אגף שירותים חברתיים
כחברה בוועדה.
ו  .מאשרים מינוי אינג' סיגל חורש ,מהנדסת העיר כחברה בוועדה.
ז .מאשרים מינוי מר אלברט אוחיון ,מנהל אגף שפ"ע כחבר בוועדה.
ח .מאשרים מינוי מר ברוך סרור ,מנהל המח' להתמכרויות ושיקום
תעסוקתי כחבר בוועדה.
ט .מאשרים מינוי עו"ס אביגיל גמזו ,מנהלת מח' שת"י כחברה בוועדה.
י .מאשרים מינוי בני זמיר ,מנהל מחלקת תנועה כחבר בוועדה.
יא .מאשרים מינוי ליאת אטדגי ,מנהלת המוקד העירוני כחברה בוועדה.
יב .מאשרים מינוי סנ"צ יאיר וייצנבורג ,מפקד תחנת ר"ג-ב"ב כחבר
בוועדה.
יג .מאשרים מינוי מר יוסי צעדה ,את"ן משטרה כחבר בוועדה.
הצבעה:
אושר פה אחד.

)2

ועדת המשנה העירונית לאכיפה:

א.

מינוי מר שמעון שומרוני ,מנהל אגף ביטחון ואכיפה כחבר בוועדה.

ב.

מינוי מר חיים קפח ,סגן מנהל אגף ביטחון ואכיפה כחבר בוועדה.

ג.

מינוי מר אבי סרוסי ,מנהל מח' ביטחון המרחב הציבורי כחבר
בוועדה.

ד.

מינוי מר אבי הבה ,מפקד השיטור העירוני כחבר בוועדה.
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ה.

מינוי מר יוסי שושנה ,מנהל מח' פיקוח במרחב הבורסה כחבר
בוועדה.

ו.

מינוי ליאת אטדגי ,מנהלת המוקד העירוני כחברה בוועדה.

ז.

מינוי סנ"צ יאיר וייצנבורג ,מפקד תחנת ר"ג-ב"ב כחבר בוועדה.

ח.

מינוי מר יוסי צעדה ,את"ן משטרה כחבר בוועדה.

ט.

מינוי מר אריק ברק ,שיטור בורסה כחבר בוועדה.

גב' מירה שנן:

 - 2ועדת המשנה העירונית לאכיפה:

א .מינוי מר שמעון שומרוני ,מנהל אגף ביטחון ואכיפה כחבר בוועדה.
ב .מינוי מר חיים קפח ,סגן מנהל אגף ביטחון ואכיפה כחבר בוועדה.
ג .מינוי מר אבי סרוסי ,מנ הל מח' ביטחון המרחב הציבורי כחבר בוועדה.
ד .מינוי מר אבי הבה ,מפקד השיטור העירוני כחבר בוועדה.
ה .מינוי מר יוסי שושנה ,מנהל מח' פיקוח במרחב הבורסה כחבר בוועדה.
ו .מינוי ליאת אטדגי ,מנהלת המוקד העירוני כחברה בוועדה.
ז .מינוי סנ"צ יאיר וייצנבורג ,מפקד תחנת ר"ג-ב"ב כחבר בוועדה.
ח .מינוי מר יוסי צעדה ,את"ן משטרה כחבר בוועדה.
ט .מינוי מר אריק ברק ,שיטור בורסה כחבר בוועדה.
מי בעד?

מר עזרא נחום:

פה אחד.

החלטה
ועדת המשנה העירונית לאכיפה:
א .מאשרים מינוי מר שמעון שומרוני ,מנהל אגף ביטחון ואכיפה כחבר
בוועדה.
ב .מאשרים מינוי מר חיים קפח ,סגן מנהל אגף ביטחון ואכיפה כחבר
בוועדה.
ג .מאשרים מינוי מר אבי סרוסי ,מנה ל מח' ביטחון המרחב הציבורי כחבר
בוועדה.
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ד .מאשרים מינוי מר אבי הבה ,מפקד השיטור העירוני כחבר בוועדה.
ה .מאשרים מינוי מר יוסי שושנה ,מנהל מח' פיקוח במרחב הבורסה
כחבר בוועדה.
ו .מאשרים מינוי ליאת אטדגי ,מנהלת המוקד העירוני כחברה בוועדה.
ז .מאשרים מינוי סנ"צ יאיר וייצנבורג ,מפקד תחנת ר"ג-ב"ב כחבר
בוועדה.
ח .מאשרים מינוי מר יוסי צעדה ,את"ן משטרה כחבר בוועדה.
ט .מאשרים מינוי מר אריק ברק ,שיטור בורסה כחבר בוועדה.
הצבעה:
אושר פה אחד.

.1

סעיף מחוץ לסדר היום:
אישור מתן כתב הוראה בלתי חוזרת ואוטונומית לידי הרשות
לביקורת תקציבים באיגוד הכדורסל ,עבור עמותת ידידי מכבי רמת
חן על סך של  450,000שקל לתקופה של מ 1.1.2021-עד .1.10.2021

חברים,
מר עזרא נחום:
להעלות שני נושאים מחוץ לסדר היום:

במהלך

הישיבה

אתם

אישרתם

הסעיף הראשון זה אישור מתן כתב הוראה בלתי חוזרת ואוטונומית לידי
הרשות לביקורת תקציבים באיגוד הכדורסל ,עבור עמותת ידידי מכבי רמת
חן על סך של  450,000שקל לתקופה של מ 1.1.2021-עד  .1.10.2021מי בעד?
פה אחד.

החלטה:
אישור מתן כתב הוראה בלתי חוזרת ואוטונומית לידי הרשות לביקורת
תקציבים באיגוד הכדורסל ,עבור עמותת ידידי מכבי רמת חן על סך של
 450,000שקל לתקופה של מ 1.1.2021-עד .1.10.2021
הצבעה:
אושר פה אחד.
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.2

סעיף מחוץ לסדר היום:
אישור מתן כתב הוראה בלתי חוזרת ואוטונומית לידי הרשות
לביקורת תקציבים באיגוד הכדורסל ,עבור עמותת מכבי עירוני רמת
גן על סך של  450,000שקל לתקופה של מ 1.1.2021-עד .1.10.2021

אישור מתן כתב הוראה בלתי חוזרת
מר עזרא נחום:
ואוטונומית לידי הרשות לביקורת תקציבים באיגוד הכדורסל ,עבור
עמותת מכבי עירוני רמת גן על סך של  450,000שקל לתקופה של מ-
 1.1.2021עד  .1.10.2021מי בעד? ירים את ידו 5 .בעד .מי נגד? אין .מי
נמנע? אין נמנעים.

החלטה:
אישור מתן כתב הוראה בלתי חוזרת ואוטונומית לידי הרשות לביקורת
תקציבים באיגוד הכדורסל ,עבור עמותת מכבי עירוני רמת גן על סך של
 450,000שקל לתקופה של מ 1.1.2021-עד .1.10.2021
הצבעה:
הוחלט לאשר ברוב קולות – 5 ,בעד.

גב' מירה שנן:

הישיבה ננעלת .חג שמח.

________________
גב' רחל מרום
מנכ"לית העירייה

___ _______________
גב' מירה שנן
יו"ר מועצת העיר
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