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פרוטוקול
דני אורן:

ברשותכם ,אנחנו רוצים להתחיל ,יש קוורום .אברהם נמצא באיזה
שהוא אירוע ,טלילה חולה ,לא כולם פה ,אבל יש פה מספיק כדי
להתחיל קוורום .אנחנו פותחים ישיבת מליאה מן המניין מס׳  ,41סעיף
מס׳  1זה תיקון החלטה ממליאה מס׳  ,39כלל מבני החינוך בישוב
ישמשו לטובת....

מוטי פרנקו:
דני אורן:

 ...מחזיקה תיק הנוער והצעירים כמו שצריך.
כן ,אז מקובל על כולם? כולם מצביעים בעד?

מוטי פרנקו:

כן .רק אם אפשר בנושא הזה ,זה יכול להיפתר בפשטות .ראש העיר
יחד עם עידית ואיתי ,עם מנהל מחלקת חינוך ,אומר שלום ,בתי הספר
הם של באר יעקב ,תנועות הנוער רשאיות להיכנס מתי שהן רוצות,
שיחזירו אותם נקיים ,תודה .נכון?

דני אורן:

תוסיף לזה רק בתיאום.

עידית גינדי:

רק שנייה ,אין בעיה .בתיאום הם יצלמו לפני והם יצלמו אחרי ,רגע,
ושלא יחתימו אותם על שום מסמך ערכים או לא יודעת מה ,אם
וכאשר או מסמך מאיים.

מוטי פרנקו:

הזוי.

דני אורן:

אין בעיה ,בסדר .אתם הפורום שקובע ,אתם קבעתם את זה ,זה בסדר.

ניסים גוזלן:

אין שום מסמך ,שום כלום ,פירטו את הנושא ...אנחנו ,המבנים נועדו
אחר הצהריים לפעילות העשרה תרבותית קהילתית גם.

עידית גינדי:

אני מסכימה ,עד היום החתימו את מנהלי תנועות הנוער ,מנהל...

מוטי פרנקו:

נקסט ,הלאה.

דני אורן:

ההצעה של טלילה לא נמצאת ,מורידים את טלילה .יש לנו אישור
פרוטוקול ,נושאים של סדר היום .אישור פרוטוקול ,ישיבה שלא מן
המניין מס׳  ,40מאשרים כולם?

מוטי פרנקו:

כן ,הלאה.

דני אורן:

יש פה רשימת בתי כנסת אשר לא הגישו בקשה להקצאה ,אני אתן איזו
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סקירה של  2דקות .אנחנו בנושא של הקצאות נכשלים ,אני לוקח את
זה בעיקר גם עליי ,אבל זה לא רק אני ,אבל הואיל ואני אחראי על
הנושא ,אז הנושא עליי .יש לנו רשימה של נכסים ,בערך כ 40 -נכסים
שעשינו סקירה ואנחנו מנסים להתחיל תהליך של הקצאות מסודרות.
אני אומר לכם ,לא כל כך הולך לנו טוב,
מוטי פרנקו:

למה?

דני אורן:

אני לא רוצה לפרט עכשיו ,אני חושב שזה קצת עניין של ניסיון שאין
לנו מספיק ,קצת של ניהול הנושא בצורה לא נכונה ואיזה שהוא עיכוב
שהוא לפעמים ,אאשים קצת את הקורונה ,בסדר?

ניסים גוזלן:

לא ,לא צריך להאשים אף אחד ,דני .אני מבקש שיהיה רשום
לפרוטוקול ,הצעה שאני חושב שכולם צריכים להיות אחראים ,אני
מבקש להוציא מכתבים לכל הרשימה הזו שיש להם שבועיים מהיום,
כל מי שלא בא יש לנו את הסנקציה ואת האופציה להחזיר את הנכס
אלינו ,כל מי שלא ישתף פעולה .עוד פעם ,לפרסומים ,פנו אליהם ,לא
רצים יותר אחרי אף אחד ,אתה אוחז בנכס ,אתה חושב שאתה יכול
להמשיך להתנהל איתו בצורה הזו? צריך להפוך לצו נשכני ,אני מבקש
שהיועצת המשפטית תנסח מכתב שאומר לכל עמותה כזו ,פשוט...
להם שכל מי שלא משתף פעולה תוך  21ימים ,המועצה יכולה להפקיע
את הנכס לאלתר פיזית ,נקודה .זאת ההחלטה.

דני אורן:

אני רק רוצה להסביר שאין לך למי לתת את המכתב.

ניסים גוזלן:

הנמען זה המבנה עצמו .אם כן ,אחרי זה אנחנו יכולים לבוא ולסגור
אותו ולקחת את המפתח ,להדביק על הדלת .מה זה? הם יבואו אלינו.
שנייה ,אני אומר לכם ,אם לא נהיה אגרסיביים ,אנשים יצפצפו עלינו.
אנחנו צריכים ,אחרי שמיצינו את הפרסומים ואת מפה לאוזן ולרדוף,
אתה אחרי כל מבנה מדביק מכתב שאילנית תנסח .תקשיב 21 ,ימים
לתת להם ,לבוא למצות את המהלך מול המועצה ,כל גוף שיבוא ויראה
נכונות ,אנחנו נתקדם איתו .מי שלא יראה נכונות ,אם אין מענה,
אילנית תפעל על פי חוק לעשות להם הפקעה מסודרת דרך בית
המשפט .אין בעיה בכלל .יודעים ,סליחה ,תקשיבו ,אם אנחנו לא נראה
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לכולם ,לא נגמור עם הדבר הזה .זה דבר שאנחנו מוכנים לתת לאנשים
לנהל את זה ,אנחנו לא רוצים את הנכסים האלה אלינו ,לא רוצים
להחליף את ההתנהלות ,רוצים רק שיתוף פעולה .עכשיו ,יכול להיות
גם שיש בעיות שכאלה שאין להם עמותה או לא יכולים עמותה או,...
אנחנו נמצא ,אבל אף אחד לא יכול לא לבוא ולשתף פעולה איתנו,
שאנחנו הריבונים .אילנית תכין מכתב נשכני שמאיים ,שאומר ,נדביק
על הדלתות ,כל מי שישתף פעולה ,נזרום איתו .כל מי שחושב שהוא
בעל הבית של המבנה ,אילנית תפעל איתו על פי חוק במסגרת בית
המשפט ואם נפעל בבית המשפט ,תאמין לי שכולם ירוצו אלינו ואנחנו
נסייע לכולם ונעזור .אין לנו עניין לא להחליף את הרב הזה ברב הזה,
או לא להחליף את בית הכנסת הזה בבית הכנסת הזה ,הרי אנחנו
רוצים ,אבל בואו נעביר הילוך ,לעשות הליך מסודר שאנשים יבינו
שאנחנו יותר לא צוחקים ואי אפשר לצחוק עלינו ,הבנת ,בצורה של
שנים בצורה הזו .זו דעתי .מקובל עליכם?
דני אורן:

זו החלטה של כולם?

ניסים גוזלן:

זו ההחלטה של כולם?

דובר:

חד משמעית.

דודי לוין:

זה א׳-ב׳.

ג׳קי גונגרדי:

אני רק שואל אם אתה לא רואה שום תגובה מהצד השני ,מה אנחנו
עושים?

ניסים גוזלן:

אנחנו לא הוצאה לפועל .אתה בא ,אתה לא הוצאה לפועל ,אתה בא
לבית כנסת שלא יודע לנהל ...ציבור ויש שם אולי כמה אנשים
שחושבים שהמבנה של אבא שלהם ,הבנת? זה לא ככה.

מוטי פרנקו:

תגיד לי ,את מירון לא סגרו?

ג׳קי גונגרדי:

אחרי  30שנים.

ניסים גוזלן:

ג׳קי ,אתה יכול להוציא צו ,כמו שאתה עושה צו סגירת עסק ,אתה יכול
לבוא מחר ,לבוא ולהגיד,

ג׳קי גונגרדי:

אבל אין מטרה לסגור.

ניסים גוזלן:

צו פינוי ,יכול להיות ששני בריונים ,סתם ,או שלושה שמנהלים את זה
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שחושבים שזה רכוש שלהם אולי והוא רכוש ציבור ,אז להחליף את
אותם אנשים ,מה קרה? אנחנו לא נרתעים מאף אחד ,שום דבר.
תקשיב ,אתה רוצה להסדיר את זה? בוא נסדיר את זה .אתה רוצה
להתקשקש? בוא נמשיך להתקשקש עוד .מוטי ,כשאתה ...את המהלך,
יש לך סקר נכסים ,פרסמת ,אמרת להם בואו ,לא רוצים לבוא ,קחו 21
ימים אחרונים ,מי שלא רוצה לשתף פעולה ,יש יועצת משפטית,
שתעשה פינוי מהנכס ואז נמצא אולי אנשים שפויים שכן ישתפו פעולה,
מה לעשות? אנחנו לא נשנה את הייעוד ,אם זה בית כנסת ששייך ,נגיד
לטריפוליטאים או שייך למצריים או שייך למישהו אחר ,אנחנו לא
הולכים עכשיו להתחשבן ולהפוך את זה למישהו אחר ,אנחנו רק רוצים
שאנשים ישתפו איתנו פעולה.
(מדברים ביחד)
דני אורן:

ברשותכם ,בואו נתקדם .את סעיף  ,3זה אישור המליאה לאמנת
השירות ,אני מעביר את זה לסוף כי זה  5דקות אחרונות .אני אתן לכם
בקצרה .יש  13מתוך כמעט .40

דודי לוין:

זאת אומרת ,שליש לא הגישו.

דני אורן:

כן ,שליש לא הגישו .זה לא  ,40זה שלושים ומשהו.

דודי לוין:

אבל כ.13 -

דני אורן:

לא כ 13 ,שפרסמנו את הנכסים ואף אחד לא הגיש.

דודי לוין:

 13הגישו או לא הגישו?

דני אורן:

לא הגישו .נכסים שלא הוגשה בגינם 13 ,לא הגישו .בסדר?

עידית גינדי:

יש לנו את הרשימה הזו?

דני אורן:

כן ,היא גם בסדר יום שלכם ,כן .טוב ,ברשותכם ,אני אתן בקצרה
סקירה על אמנת השירות ואני אחזור אליה בסוף .אמנת השירות,
אנחנו התחלנו תהליך בערך באוקטובר 21׳ כדי ליצור פה איזו שהיא
אמנת שירות בינינו לבין התושבים ובינינו לבין עצמנו .כלומר ,גם
שירות פנים-ארגוני וגם שירות חיצוני .בדקנו את הנתונים שהיו לנו
במוקד ,בדקנו ערים סביבנו ,בדקנו ערים דומות לנו ,ישבנו עם כל
מנהלי המחלקות הרלוונטיים ,ישבנו בעיקר עם השפ"ע ,שזה שם
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מרבית הבעיות ויצרנו איזה  Sessionשל אמנת שירות ,גם ג׳קי עבר
עליו בסוף התהליך כממונה על אגף השפ"ע ואנחנו רוצים לצאת לדרך,
ליצור בינינו לבין התושבים ובינינו לבין עצמנו איזה סוג של מחויבות,
עם  ,Check listעם הכל .זה הוצג לכם ,לא במוצג ,אלא העברנו את זה
אליכם ,אני בטוח ששכחתם מאז .מי ששלח הערות ,שלח הערות ,גם
מבנה ארגוני ,אבל מבנה ארגוני זה לא היום .ברשותכם ,אם יישאר לנו
זמן ,אנחנו נציג לכם ,אבל אני מבקש לאשר את אמנת השירות כדי
שנצא לדרך ,כי אנחנו כבר באיחור של חודש וחצי .אני רציתי ב1/1/22 -
להתחיל את זה ,בסדר? תקבלו את זה גם מסודר ,גם מדוברר וגם
מצגת מסודרת ,עוד פעם.
מוטי פרנקו:

אני חושב שצריך להוציא את זה לכל בית ,על הדלת ,אמיתי.

דני אורן:

נחשוב על זה ,כן.

מוטי פרנקו:

אמנת שירות ,מכתב מראש העיר ,מאגף השפ"ע.

דני אורן:

בסדר ,אז אנחנו מאשרים את אמנת השירות ,ברשותכם .הלאה.

ניסים גוזלן:

אמנת שירות זה גם מחייב את הארגון ...כי בואו ,קחו בחשבון שאם
לא נעמוד ,זו חרב פיפיות ,אבל אנחנו חייבים לעמוד בזה ,כי זה גם
יעמיד אותנו בסטנדרטים שגם אפשר לשפוט אותנו.

דני אורן:

אין שום בעיה ,אני לא פוסל את זה שנחלק את זה גם לבתי אב.
ברשותכם ,סעיף  ,4אישור פרוטוקול ועדת שמות מה.7/11/21 -
מאשרים? עכשיו ,לגבי ויצ״ו ,סעיף  .5עידית תפסה אותי בכניסה
ואמרה לי שיכול להיות שהסעיף הזה מיותר,

ניסים גוזלן:

באמנת שירות ,שקשור למוקד ,יכול להיות שכל פנייה שפונים למוקד,
אנחנו צריכים שהמוקדנים ידעו את פרק הזמן,

ג׳קי גונגרדי:

הם יודעים ,ניסים.

ניסים גוזלן:

אבל הם יגידו גם לאותו אחד שפונה אליהם ,תקשיבו ,בנושא תקלה,
זה עד חצי שעה ,זו אמנת השירות.

דני אורן:

אתה תדברר עכשיו בפייסבוק וביח״ץ ,הם ידעו את זה.

ניסים גוזלן:

ניתן להם גם ,חשוב שהמוקד ידקלם את זה גם.

דני אורן:

עידית ,לגבי ויצ״ו ,להוריד מסדר?
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עידית גינדי:

אני מסיימת את התפקיד שלי ,בסוף התפטרתי מויצ״ו ,מסיימת בסוף
החודש.

דני אורן:

טוב ,אז סעיף  5מיותר.

עידית גינדי:

מבקשת שתאשרו ליגאל כבר,...

דני אורן:

טוב ,אז אנחנו מוותרים על סעיף  .5הלאה.

עידית גינדי:

אפשר להוריד.

דני אורן:

סעיף מס׳  .6בואו ,ברשותכם ,נשאיר אותו לסוף רגע? אישור המליאה
לתוספת,

ג׳קי גונגרדי:

דני ,מחילה ,לגבי אמנת השירות ,סליחה שאני חוזר אחורה .חשוב
מאוד שכמו שניסים אמר ,אם העובדים לא יהיו כל כולם בדבר הזה,
זה ברמת ההצהרה בלבד ואנחנו...

דני אורן:

לא ,אבל אנחנו רוצים להתחיל.

מוטי פרנקו:

תעשה טקס ,תזמין את העובדים ,תעשה ארוחת בוקר ,תחתים אותם
על זה ותעשה מזה...

ג׳קי גונגרדי:

צריך לעשות התלהבות שמשהו חדש בא.

עידית גינדי:

אמנה זה טררם ואמנה צריך לזכור שאתם צריכים ,אתם בעיקר ,לזכור
לעשות כל הזמן מדדים ובקרה ולעדכן אותה ,אחרת היא תלך לאיבוד.

ניסים גוזלן:

אפשר גם להגיד שאמנת השירות הזו כרגע היא תקפה לתקופה של 3
חודשים ...אתה יכול להגיד  3חודשים ניסוי וטעייה ולאחר מכן,
לפרסם...

דני אורן:

טוב ,אישור המליאה לתוספת לנוהל הקצאת חנייה לנכה אפוטרופוס
על קטין נכה עד גיל  .18אני אסביר לכם מה הבעיה ,זה כבר היה פעם
במליאה ואתם הורדתם את זה מסדר היום ,כי לא רציתם להתעסק
עם זה ,לא ידעתם איך לאכול את העניין הזה .אנחנו שלחנו לכם הצעה
לתוספת לנוהל שבעיקרה ,תתקני אותי פה אם אני טועה ,אילנית,
המדד המרכזי שבו בעצם רצינו לתת חנייה למישהו שאחראי על קטין,
במידה שאין ברשותו במקום החנייה הנמצא בשימושו הבלעדי באופן
קבוע .כלומר ,יש מצב שלאותו קטין למעשה יש חנייה ,כן? היא
מסומנת כחניית נכה ,אבל או שהוא צריך להתחייב שהיא לא רק
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לשימושו הבלעדי ,או שהיא מראש לא לשימושו הבלעדי .אז אני לא כל
כך הבנתי ,אילנית ,את הניסוח פה ,את רוצה את הדף? יש לי אותו
מודפס פה ,קחי אותו.
דודי לוין:

לא הבנתי ,מי שיש לו חנייה ,בגדול ,מי שיש לו חנייה ,הוא זכאי גם
לחניית נכה?

דני אורן:

ועדה עם שיניים.

דודי לוין:

אתה סגור על זה?

דני אורן:

שיש ועדה עם שיניים?

דודי לוין:

תגיד לי שם ,שאני אפנה אליו מחר.

דני אורן:

למה? ליוסי ,אליי.

דודי לוין:

ואז אנחנו נראה איפה יש שיניים ואיפה אין שיניים.

מוטי פרנקו:

אגב ,אני אומר פה ...ואני אגיד לזכותו של יוסי ,גם מקרים שהיו נראים
לי שהמועצה פועלת לא כדין או לא פייר או לא הוגן ,פניתי לאילנית
ויוסי ,הלכתי פיזית למקום ,אמרתי לבן אדם ,תקשיב ,נכון ,אשתך
באמת נכה ,אבל תסתכל ,אם אתה נכנס ברוורס ,היא יכולה להיכנס
לחנייה .אין מה לעשות.

דני אורן:

אני אגיד ,אני רוצה לא להתעכב על זה הרבה ,אני אגיד לכם מה היה
כי העברנו לכם את החומר .היה הצעה להוסיף סעיף  22שאומר ,תושב
שהוא אפוטרופוס טבעי או על פי דין של קטין נכה עד גיל  18המתגורר
עמו זכאי לקבל חנייה שמורה לרכב הנושא תג נכה ליד מקום מגוריו,
בתנאי כי אין מקום ברשותו חנייה הנמצא בשימושו הבלעדי באופן
קבוע ,ובכלל זה חנייה צמודה לדירת מגוריו ובלבד שמקום חנייה זה
מותאם לצרכיו וזאת אם ...בקטין התנאים האלה.

מוטי פרנקו:

זה מכסה אותנו .אם הוא גר בגני מנחם ,הוא לא יקבל כי יש לו חנייה
צמודה לבית.

דני אורן:

בסדר ,אתם צריכים אבל לאשר את זה.

שלומית שלסקי:

רגע ,אני מבינה .אני רוצה להבין למה זה הובא,

מוטי פרנקו:

כי אנחנו החרגנו את זה לפני שנתיים-שלושה ,כשזה הגיע למליאה
בקדנציה הקודמת ,אנחנו אמרנו לא ,יש הרבה ילדים נכים ,אל תיתן
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גורף ,נכון ,דני? ואז ,עלו מקרים שבאו ילדים שהם נכים ,אבל אין להם
חנייה ליד הבית ,נגיד בגני מנחם לי יש  2חניות  ,Double parkingאני
לא יכול לבקש חניית נכה.
ניסים גוזלן:

מוטי ,אני רוצה לחדד את זה .שנייה ,חשוב שתבינו את כל ההליך .אני
יושב ראש ועדת התמרור על פי חוק .מינינו את דני כיושב ראש המועצה
לגבי כל נושא החניות ,כי בעבר היו כאלה ,אני אומר ,בוא נגיד חוסר
שוויון ,באנו גם למשה ואז החלטנו ,החוק נכנס לתוקף ב 2018 -ואז
מינינו את דני כיושב ראש הוועדה ,נמצאים חברי ועדה ,מנהל הפיקוח,
יוסי ,דני ,אילנית ומשה ,קצין משטרה ,דני ,אילנית ,יועץ תנועה ומשה.
הם היחידים .ישראל גם כמהנדס.

דודי לוין:

וכל חנייה כזו ...לדבר הזה.

ניסים גוזלן:

כן ,הם באים .שנייה ,דקה ,אין פוליטיקאים בכוונה.

דודי לוין:

אתה יודע איפה אני גר? קפוץ אליי אם אתה יכול.

ניסים גוזלן:

יראו לך ,מאה אחוז ,הוא יקפוץ אלייך ,דקה.

דודי לוין:

אני רוצה לראות את הפרוטוקול.

ניסים גוזלן:

אז תקשיב דקה ,זה חשוב שתראה ,דודי .אין פוליטיקאים,

דודי לוין:

אל תגיד לי סיפור אחר.

ג׳קי גונגרדי:

מה ,עם חדר האשפה? עם חדר האשפה ,לא ,לא ,דודי ,אני ישר מכיר
את הסיפור הזה.

ניסים גוזלן:

דודי ,אני מדבר בהליך ,חשוב לי שתדעו איך העסק הזה מתנהל .אין
פוליטיקאי מסיבה אחת ,לא רציתי שאף פוליטיקאי ,דודי ,אף
פוליטיקאי לא יושב בוועדה הזו ,שום חבר מועצה ,גם לא אני כראש
מועצה לא נמצא בוועדה הזו ,זו ועדה נטו נטו של אנשים מקצועיים.
לכן ,כל חנייה שכל אחד מגיש ,כל החבורה הזו של  8האנשים האלה,
זה פסיכי ,אין את זה בשום רשות בארץ ,קופצת לראות פיזית את
החנייה במקום ,כל החלטה של הוועדה מתקבלת בעיקרון ,רגע ,עכשיו
מה שקרה במקרה הזה ובמקרים אחרים ,מדובר בילדים בעיקר
מהחינוך המיוחד ,ילדים בחינוך המיוחד מקבלים זכאויות אחרות
בגלל סעיפי ליקוי גם של  150אחוזים ו ,170 -הם לא בקריטריונים של
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ביטוח לאומי שאתם מכירים של נכים קלאסיים שצריכים להיות מעל
 90אחוזים על כיסא גלגלים או משהו כזה .מדובר בילדים שאני אומר
עוד פעם ,זו השליטה המוטורית שלהם וכל מיני בעיות אחרות שיש
להם ,אם זה בעיות רגשיות או בעיות אחרות ,הן לא ברובן בעיות
פיזיות ,הן בעיות שגם קורה להם כתוצאה מ ...תקשורת או ילדים
אחרים ששייכים לגנים האלה או בתי הספר ופה ,לקחנו החלטה גורפת
לפני שנתיים כי אמרנו ,אם עכשיו יש לי  200ילדים בחינוך המיוחד של
גני תקשורת ,אני לא אתן להם עכשיו  200חניות בצורה כזו ואז
לתושבים בכלל לא יהיו חניות מבחינה .לכן ,אמרנו שאנחנו כגורף לא
עושים את זה ,אבל מתברר שבתקופה האחרונה ,העלו מספר מקרים
שאמרו בואו ניתן לגמישות ,עכשיו זה לא אומר ,עוד הפעם ,זה לא
אומר שהוועדה תתכנס ורק היא תחליט מבחינתה לגבי כל מקרה
ומקרה ,זו המשימה ,לשם הולכים .ברור שאנחנו אולי ,אני אומר עוד
פעם ,נשנה את התקנה ב ,15 ,2 ,1 -לא יודע להגיד כמה ,אבל לא גורף,
זה מה שחשוב .הבנת ,שלומית? ככה זה מנוהל ,חשוב שתדעו .כל
מקרה בכלל ,כל  3השנים האלו ,מקרה לוועדה ,הוועדה מתכנסת ,הכל.
כולל החריגה הזו ,כולל כל בקשה של הורה שהוא שייך למסגרות האלו
יכול להגיש ,וכמובן הם ישבו לגופו של עניין.
עו״ד אילנית הומינר :אפשר להעיר כמה הערות? אחת ,המליאה צריכה להבין שבעצם
הקריטריונים שאנחנו קובעים פה הם מגדילים את שיקול הדעת של
הוועדה לתת לאשר חניות גם למי שלא זכאי לפי החוק היבש ,ולכן
חשוב היה להפנות את שיקול הדעת .עכשיו ,חשוב לי להעיר כמה
הערות .אחת ,בקשות של עובדי עירייה לקבל חניות הנכה מטילים על
הוועדה נטל כבד יותר ,לעובדים יש גישה יותר למקבלי ההחלטות ,ולכן
הוועדה בבואה לאשר ,מי שלא זכאי בחוק לחניות כאלו ,יש נטל כבד
יותר לנמק את הסטייה מהנוהל .זו הערה כללית אחת .דבר שני,
ג׳קי גונגרדי:

לא הבנתי מה הסטייה פה .עובד עירייה ,אם מגיע לו ,אז הוועדה
צריכה,

עו״ד אילנית הומינר :כי לעובד עירייה ,הוא חמור יותר ,יש לו גישה יותר למקבלי
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ההחלטות.
ג׳קי גונגרדי:

אנחנו לא נעניש עובד עירייה.

משה מזרחי:

מי שלא עובד עירייה מגיש בקשה ... ,לא ,הוא הולך הביתה.

ניסים גוזלן:

משה ,גם תושב רגיל לא הולך הביתה ,הוא מתקשר אליי והוא משגע
אותי וצריך לחזור,

ג׳קי גונגרדי:

הממשק הוא יום-יומי.

ניסים גוזלן:

אני מסכים עם דבר אחד ,שכל בקשה בכל תחום של עובד עירייה,
צריכה להישקל ,איך אומרים? בתשומת לב וברגישות הרבה יותר
גדולה.

שלומית שלסקי:

רגע ,אני רוצה להבין משהו .זה אומר שלוועדה היום יש שיקול דעת
יותר רחב ,שהיא יכולה להגמיש,

עו״ד אילנית הומינר :קודם כל ,היום הוועדה בכלל ,בגלל שהמליאה הסירה מסדר היום
את הנושא הזה בזמנו ,הוועדה בכלל לא דנה בבקשות כאלה .מי שבא
והוא לא זכאי לפי חוק ,דחינו את זה על הסף ,אוקיי? זה אחת .זו
התוצאה של זה שהסרתם .היום אתם באים והעירייה ביקשה לדון
בזה ,זה קריטריונים שגיבשנו ביחד ,אבל צריך להבין שהם פותחים
פתח והערתי את מה שהערתי .בנוסף ,צריך לשים לב לנושא של החנייה
הנמצאת בשימוש בלעדי באופן קבוע .מניסיוננו ,זה אחד הקריטריונים
שלרוב דוחה את הבקשות .למי שיש חנייה שהיא קבועה והיא נמצאת
בשימושו הבלעדי באופן קבוע ,לפי החוק הטווח של המרחק הוא 200
מטרים ואם אין במרחב  200מטרים ... ,ולכן ,הנושא הזה של חנייה
צמודה המתאימה לצורכיו ,כאן הוועדה ,זה לא משהו פיזי בחנייה ,כדי
לאשר למישהו שיש לו חנייה ,צריך פה נימוקים ...תיתן את זה לאחד,
אנחנו נתקשה מאוד .תתנו לאחד ,ניסים ,אנחנו נצטרך לתת ...ולכן,
צריך להתייחס לזה מאוד ברצינות .אלו ההערות שלי.
מוטי פרנקו:

כמו תמיד ,אני מקבל את ההערות שלך .אני רק אומר לך ,אבל מעבר
לזה ,מעבר למילים יש חיים וילד שהוא לא יכול ללכת  200מטרים כי
יש לו את המוגבלות הקשה שלו ,אז יופי שכתוב  200מטרים ,זה לא
מציאותי .זה לא מציאותי בגשם ,זה לא מציאותי שילד בעייתי ,זה לא
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מציאותי שיש תנועה ואתם כוועדה ,חלה עליכם חובה לגלות ,לצאת
מעבר למילים של  200מטרים .אני עם הילד שלי לא יכול ללכת 200
מטרים ,עם הילד שלי שאני אחזיק אותו ביד והוא לא חולה.
דודי לוין:

אתה צודק ,אבל יש עוד אנשים .ברגע שיש שיקול דעת ,אנחנו כבר
בבעיה.

שלומית שלסקי:

מה אומר שיקול הדעת הזה? איך זה?...

ג׳קי גונגרדי:

אתה לא רוצה לתת את הסמכויות לוועדה.

עו״ד אילנית הומינר :יש פה קריטריונים ,הם צריכים למלא את אחד הקריטריונים
שאנחנו קבענו כשגם הכנסנו חוות דעת מקצועית של ועדת תנועה
כשאני חושבת שהרעיון הוא למנות את הקב״סית ,כי היא המומחית
בנושא הזה ,היא מכירה את המשפחות .הרעיון פה הוא לדלות פה
באמת קומץ של משפחות שהן בהכי קיצון ועדיין ,למשפחה שיש חנייה
צמודה קבועה ,עדיין אנחנו נראה מה נעשה עם זה.
מוטי פרנקו:

אני מסכים איתך ,אם יש חנייה צמודה קבועה ,אבל לא  200מטרים.
צמודה קבועה  200מטרים זו לא חנייה.

דודי לוין:

אין כזו סיטואציה.

מוטי פרנקו:

אם יש חנייה צמודה בתוך הבניין ,סליחה ,לא מגיע.

(מדברים ביחד)
דודי לוין:

אני לא רוצה להכיר ,כי לא התפקיד שלי ,התפקיד של הוועדה .זה לא
התפקיד שלי .סורי לא בגלל הסיטואציה של הילד שמגיע לו ,סורי כי
יש גם עוד...

מוטי פרנקו:

אני רוצה עכשיו ...ילד ,אין לו רגליים ויש לו חנייה בבניין ,אבל זה
רחוק מהכניסה ,מה קורה לך ,מה זה סורי? בשביל מה אתה מחוקק?
אתה יושב פה כמחוקק.

דודי לוין:

אני קניתי דירה והסיטואציה כבר הייתה קיימת .עכשיו ,זה המצב ,זו
החנייה ,אוקיי? היא קרתה לפני ,הוא זכאי או לא זכאי? הוא היה גר
בתל אביב ,הילד בכיסא גלגלים,

מוטי פרנקו:

אני עונה לך ,לא כיסא גלגלים .יש מקרים ,אני לא רוצה ...שאתה לא
מכיר.
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דודי לוין:

בן אדם הגיע עם מצב קיים ,הוא הגיע ,קנה שם בבאר יעקב דירה
חדשה ,מצב קיים .הקבלן אמר לו ,החנייה שלך היא חנייה מס׳  ,28ה-
 28הזו לא מונגשת ,הוא זכאי או לא זכאי? יפה ,אבל הוא הגיע עם
המצב הזה .עכשיו ,יש בן אדם שקנה בדיוק אותו דבר את הדירה שלו
ועכשיו אין לו חנייה כי הוא לקח חנייה בחוץ ואותו אחד שקנה ,יש לו
רק חנייה אחת ,עכשיו הוא צריך לחפש בגלל שההוא שקנה את הבית
וידע מה הסיטואציה שלו,

יוסי בוארון:

אתה נותן לו בשטח הציבורי .שהוא מוכר את הבית ,החנייה,

דודי לוין:

לא .לא ,אתה לא הבנת אותי .יכול להיות שהבן אדם קיים ,עכשיו ,הוא
גר בבאר יעקב ,השכנים שלו שאין לו חנייה ,הם לא יכולים לחנות
בחוץ .כי הוא ,כשהוא קנה ,הוא בא ואומר ,אני עכשיו קונה בית ,חנייה
עולה כסף ,נכון? אני יכול לבוא לקבלן ,תעשה לי הנחה ,אל תיתן לי
חנייה ,הרשות המקומית תתכבד לתת לי חנייה בחוץ.

דני אורן:

מה אתה מציע כפתרון? תיארת סיטואציה ,עכשיו תן את הפיתרון.

דודי לוין:

כשאני אומר שזה בתוך הבית ,צריך ליצור פתרון בתוך הבניין.

(מדברים ביחד)
ניסים גוזלן:

שנייה .זה בין מה שהוא אומר למה שאתה אומר ,רק צריך להיות טיפה
יותר ממוקד ,שנייה .תראו ,אנחנו החלטנו לא סתם לא לענות לכל
הבקשות כדי להדוף את הכל כי אחרת ,לא יחנו ברחובות תושבים אלא
יהיו לנו רק נכים וכל מיני בעיות כאלו שיש .זו הייתה ההחלטה ,הלכנו
לחומרה .בסדר? עכשיו ,אני בא ואומר ,אתם צריכים לדעת ,במקרה
שאתה מכיר ובמקרה שאתה אומר ,בדרך כלל כשבאים ,איפה הבעיה
שלנו? הבעיה שלנו זה לא מי שקונה מקבלן .מי שקונה מקבלן ויש לו
את הצרכים ,הוא יודע לקנות חנייה מותאמת .ברוב המקרים ,אני
אומר לכם ,לא פנה אליי אחד שקנה מקבלן שיש לו סיטואציה כי הוא
קונה בהתאם למצב הקיים שלו היום ,של הילד והמשפחה ,אין לנו
בעיות עם הבניינים,

דודי לוין:

זה בדיוק מה שאמרתי.

ניסים גוזלן:

דודי ,שנייה ,אין את המצב שמישהו בא לחסוך כסף ,אני אומר לך ,יש
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את המצב שאנשים קונים חנייה מותאמת בגלל שהילד שלהם מגיע עם
נכות מסוימת והם מראש קונים מקבלן ,ולכן ב 99 -אחוזים מהמקרים
בבניינים החדשים ,אנחנו ,אין לנו בעיה .למה? כי האבא או האמא
קונים מראש ,עושים התאמה עם הקבלן ,פתרנו את הבעיה .הבעיה
היא כזו ,במקרה ספציפי אחד ,שניים או ארבעה ,זה כאלה שקנו יד
שנייה .כשאתה קונה יד שנייה ,לדוגמה ,והדירה זולה ,אתה בא ואומר,
זו המציאות שלי כרגע ,היה אחד שבע ,אחד שמונה ,אתה אומר עם זה
קניתי כי זה הכסף שלי ,הבנת? אם קנו כבר ,היא לא יכולה להחליף
את החנייה נגיד שבמרחק  200מטרים ,היא לא מותאמת ,זו
סיטואציה ,בגלל זה צריך לבחון,
דודי לוין:

אמרתי ,שהמצב היה קיים.

מוטי פרנקו:

לא ,אבל הוא אמר משהו חכם.

דני אורן:

שכירות.

ניסים גוזלן:

גם שכירות וגם קנייה במקרה הזה ,יש להם חנייה ,הם קנו חנייה לא
מותאמת לסיטואציה של הילד ,שנייה ,ולכן נוצר פער .עכשיו ,צריך
לתת לוועדה בשיקול דעת גם את הקב״סית ,גם את שיקול הדעת ,מתי
קנו את הדירה ,אם היא מותאמת או לא מותאמת ,לראות אם מישהו,
איך אמרת? בא לעשות קופה ולחסוך חנייה ,גם את זה לבדוק .אני בא
ואומר ,בואו ניתן לחברי הוועדה ,לחברי הוועדה המקצועית שלא
מורכבת מפוליטיקאים ואני אומר פה את זה לאילנית ,פוליטיקאים
אין להם שיקול ,זה שמחר עובד בא מטרטר לי או תושב מטרטר לי,
כולם מטרטרים וכולם רוצים שתהיה להם חנייה ליד הבית .לכן ,אני
בא ואומר ,בואו ניתן לחברי הוועדה ואתם יודעים מה? אני גם בעד
שחברי הוועדה יחליטו שנייה ונקבע שכל ,כמה חברי ועדה אתם?

משה מזרחי:

אני רק משקיף.

ניסים גוזלן:

בוא נקבע שזה יהיה ברוב של  75אחוזים,

מוטי פרנקו:

זו ועדה  ,שיחליטו לבד.

ניסים גוזלן:

או פה אחד .אם זה לא פה אחד ,לא נאשר .בואו נקבע .לא ,כן ,אבל אני
רוצה שזה יהיה רוב שלא ישען לך על אחד .אתם יודעים מה? הם
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ממליצים ,אנחנו נשקול ,תחליטו ,אני אין לי בעיה לקחת את ההמלצה,
להעביר לכם ,בואו נחליט יחד ,אין לי בעיה ,אני לא מוכן גם להעביר
את ההחלטה .כן ,אני לא מפריע.
ג׳קי גונגרדי:

אני לא רוצה להתעסק בזה.

ניסים גוזלן:

חבר׳ה ,בואו ניתן להם את שיקול הדעת ,תנו להם שיעשו עבודה.
קבענו? סומכים עליכם ,בואו נתקדם.

מוטי פרנקו:

אילנית ,סומכים עליכם? מתי הוא קנה את הבית ,לא קנה את הבית.

(מדברים ביחד)
דודי לוין:

לא ,אבל זה מעבר לחוק.

עו״ד אילנית הומינר :החוק היבש של חניית נכים לא מתייחס היום ...הם מקבלים
גמלאות של  ...100למי שיש לו מגבלה רפואית .עכשיו ,יש הורים ובאים
ויש לנו מקרים של בקשות של ,הייתי אומרת ,נכויות קוגניטיביות.
מוטי פרנקו:

נכון ,הילד בורח לכביש.

עו״ד אילנית הומינר ... :בוועדה האחרונה ,הם אומרים שיש להם חנייה צמודה ,אבל זה
מקטין את המרחב בבית והילד ,יש לו את הנכויות שלו והוא צריך...
דודי לוין:

לבית פרטי?

עו״ד אילנית הומינר :בית פרטי ,כן .אתה מבין?
(מדברים ביחד)
ניסים גוזלן:

מדובר במקרים בודדים.

עו״ד אילנית הומינר :הוא הוסיף פה לחוק עוד קריטריונים שיאפשרו לתת גם לכאלה.
יוסי בוארון:

אילנית ,התוספת של הנוהל מתייחסת בעצם לקטינים שלא מופיעים
בחוק ,קטין לא מופיע בחוק ,בגלל זה ביקשנו...

ניסים גוזלן:

ג׳קי ,הרחובות שלנו ,אני רוצה שתבינו גם .הרחובות שלנו לא מפוצצים
בנכים ,כי אנחנו באמת שלא ,אני ביקשתי גם ,אני רוצה שתדעו ,בכל
רחוב להציב חנייה כדי להוריד את הלחץ ,להוריד את הלחץ מהחנייה
הפרטנית .נתנו חניות כלליות שכל מי שיש לו תו נכה ,שהרגיש,
שסירבנו לנו ,שהרגיש ויש לך  5באותו רחוב .אם נציב חנייה אחת
כוללנית ,אז פעם אחת זה נהנה ,פעם שנייה זה בא מוקדם ,פעם
שלישית זה ,כדי לרצות ,לא כדי לתת לכל החמישה .אתם מבינים? זה
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מה שביקשתי ,להציב אחד בכל אזור .בדוד הכהן הצבנו  ,2כמה הצבנו?
 .3למה? יש שם  70חניות.
דני אורן:

אתם גם צריכים לדעת שאנחנו מסירים לאנשים חניות ,מלא.

ניסים גוזלן:

חבר׳ה ,אני אומר לכם שאנחנו פה ,חברי הוועדה פה מתמודדים עם
בעיות לא קלות ,אבל קחו בחשבון שהפתרונות הקולקטיביים האלה,
הם נותנים פתרון .מוטי ,קח את רחוב הבנים ...הצבנו חנייה מול
כאלה ,מול  4שסירבנו להם 4 .סירבנו ,הצבנו חנייה אחת קולקטיבית,
אתה צריך לראות ,כל פעם הם רבים ,מי שפנוי ,שיחנה .אין לך שלט,
כל נכה יכול להשתמש ברחוב בזמנו החופשי ואז לא כולם נהנים ,נכון,
אבל הם נהנים בחלק מהזמן.

דני אורן:

טוב ,זה פה אחד? דודי?

דודי לוין:

אין לי בעיה ,אני רק רציתי להציע האם אפשר להגביל את זה לשנה
הקרובה ,לשנה ולבחון אחר כך מה היה.

מוטי פרנקו:

יש להם סמכות לבחון מתי שהם רוצים .אתה אומר לבחון?

דודי לוין:

שכל העסק הזה ,שיעבוד לשנה ,בסדר ,יש אישור ובעוד שנה ,בואו נבחן
כמה פנו.

דני אורן:

ניתן לכם דיווח בסוף 22׳ מה התוצאות ,אני אתן לכם של ועדת תנועה,
בסדר?

ניסים גוזלן:

משה ,בוא נגביל את זה לשנה ,תן לנו סקירה בעוד שנה ולראות איפה
אנחנו עומדים ,אין בעיה.

דודי לוין:

אבל אם אין כלום ,אין לי בעיה שזה ימשיך.

מוטי פרנקו:

דני.

ניסים גוזלן:

ג׳קי ,אתה פותח כל שנה  5-6מסגרות תקשורת ,תחשוב שמחר כולם
באים אליך .אתה פותח את הסכר ואתה חוטף מכולם אחרי זה
בעשרות .בואו נבחן את זה בעוד שנה.

מוטי פרנקו:

.7

דני אורן:

סעיף  ,7סגירת חשבונות גני ילדים בבנק הפועלים .אנחנו עברנו לעבוד
עם הגנים בזה ,אתם מאשרים? אתם אומרים הלאה ואז כל אחד רוצה
להעיר הערה .אישור החלטת ועדת מכרזים לבחירת עובדים,
16

דודי לוין:

מה זה סגירת חשבונות?

דני אורן:

אנחנו בגני ילדים עבדנו עד עכשיו עם חשבונות בבנק הפועלים ,עלה לנו
עמלה חודשית של  75שקלים לכל חשבון ,בין אם הייתה פעילות ענפה
ובין אם לא ,עברנו לכרטיסי אשראי ,טוקנים כאלה ,זה הוזיל
משמעותית .סתם החשבונות יושבים פתוחים ,צריך לסגור אותם,
משלם עמלות .הכרטיסים החליפו את חשבונות הבנק ,אנחנו צמצמנו
את העמלות שהיום אנחנו משלמים לבנקים.

מירי לוין ,רו״ח:

זה כרטיס נטען ,לכל גן את מקבלת תקציב אחת לחודשיים ...לך את
הכרטיס ,המועצה מטעינה את הכרטיס.

ניסים גוזלן:

בסדר ,אנחנו סוגרים את החשבון ,חבל סתם.

דני אורן:

סתם אנחנו משלמים עמלות.

ניסים גוזלן:

אין בעיה ,הלאה.

דני אורן:

אישור החלטת ועדת מכרזים לבחירת עובדים בכירים בפקודת
העיריות ,מינוי ד״ר שני אבן כרופאה וטרינרית רשותית ,הצעת
ההחלטה לאשר את המינוי כווטרינרית רשותית בהתאם להחלטת
ועדת המכרזים לבחירת עובדים בכירים ,מאשרים?  .9אישור מינוי
ממלא מקום ראש העירייה ומחזיק תיק החינוך,

מוטי פרנקו:

אישרנו את זה בעבר.

דני אורן:

לא יודע ,לא ,כחבר ועדת המכרזים לבחירת עובדים בכירים במכרז
למינוי מנהל אגף החינוך ,הצעת ההחלטה היא לאשר אותה.

מוטי פרנקו:

אם אפשר בבקשה באותו ,כי מצביעים ,לניהול אגף חינוך ,פסיק,
מנהל/ת תיכונים ,פסיק ,וכל בחירה שיש עושים בתחום החינוך.

דני אורן:

מה שתחליטו.

עו״ד אילנית הומינר :רגע ,מנהלת תיכונים זה לא מכרז של ועדת בכירים ,זה מכרז של
משרד החינוך ,בסדר? איזה עוד מכרזים?
מוטי פרנקו:

לא יודע ,מה שקשור לחינוך.

עו״ד אילנית הומינר :אנחנו כאן דנים בוועדת מכרזים לבכירים ,בסדר? יש ...לפי התוספת
החודשית.
מוטי פרנקו:

אין עוד משהו שקשור לחינוך?
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עו״ד אילנית הומינר :זה לפי התוספת...
דני אורן:

טוב ,מאשרים.

ניסים גוזלן:

רגע ,דקה .אילנית ,שנייה .מוטי חבר ומצביע כמחזיק תיק .אני מבקש
אם אפשר לצרף  2-3משקיפים כי אני אסביר לך ,המכרז הזה הוא
מכרז חשוב .יש את ועדת חינוך ,שזה אבנר וטלילה שהיא יושבת ראש
ועדת חינוך ,שאני רוצה שיהיו משקיפים וג׳קי ,כסגן שרוצה להיות .מה
הבעיה שיהיו משקיפים? הם יהיו משקיפים שהם לא משפיעים על
כלום.

עו״ד אילנית הומינר :כי זה לא תקין ,זה לא תקין .יש הרכב קבוע בחוק ורק להם מותר
להיות בחדר .יש גם תקנות של עובדים ,יש משקיפים שקבועים בחוק,
זה מבקר ואני ,היועץ המשפטי של הרשות.
מוטי פרנקו:

אז לא קריטי ,ניסים ,בסדר.

(מדברים ביחד)
ניסים גוזלן:

את אומרת חוקית לא ניתן?

עו״ד אילנית הומינר :יש מכסה של  3נבחרי ציבור בוועדה ,שלא תטעו .זה לא ש ,יש את
ראש העיר ,יש את מי שלא חבר בוועדת הנהלה וחבר מועצה נוסף
ג׳קי גונגרדי:

מי זה חבר המועצה הנוסף?

עו״ד אילנית הומינר :מוטי ,במכרז הזה .כלומר ... ,יש עוד מנכ״ל ויש,
ניסים גוזלן:

סליחה ,אם אנחנו ,יש הזדמנות להרחיב את זה לחמישה במקום
שלושה? למה לא?

(מדברים ביחד)
ניסים גוזלן:

אם רוצים לעשות עוד  2חברי מועצה ,מה הבעיה? שיהיו גם חברי
מועצה.

עו״ד אילנית הומינר :כי אנחנו פועלים לפי החוק ,זו התשובה.
ניסים גוזלן:

שניים ועוד זה?

עו״ד אילנית הומינר :לפי החוק ,לפי ההרכב שקבעה הפקודה.
מוטי פרנקו:

ניסים ,אם זה קריטי ,תן את המקום שלי למישהו אחר .אז עזבו,
חבר׳ה.

ניסים גוזלן:

אם זה החוק ,נעמוד בחוק ,ברור .טוב ,הלאה .אם את אומרת שזה
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המצב ,אני מבחינתי,
ג׳קי גונגרדי:

הלאה.

טלילה מזרחי:

שאלה רק לגבי הסעיף של הצעת החוק ,אתם רוצים לחזור רגע ,לדלג
על זה?

ניסים גוזלן:

שנייה ,עוד דקה .נגיע לזה ,טלילה ,נחזור .אז הוחלט שמוטי פרנקו
מצטרף ביחד עם ניסן וביחד איתי לחברי ועדה .נכון ,אילנית ,זו
ההחלטה?

מוטי פרנקו:

עוד הערה אחת בבקשה .המליאה קיבלה החלטה לפני חודשיים שאני
מורשה חתימה בתיק החינוך ,מה קורה עם זה?

מירי לוין ,רו״ח:

יש עם זה בעיה ,הסברתי לך ,עם המטרו .איך קוראים לו? תמיר מטפל
בזה.

אדר׳ ישראל בן ישראל:

את לא יכולה להגיד מטרו .מטרו זה אצלי Underground

שם.
עידית גינדי:

אילנית ,סליחה רגע .אני חוזרת רגע לסעיף הקודם .בחוק כתוב נציגי
הנהלה או נציגי הקואליציה? אם זה קואליציה ,סבבה .אם זה הנהלה,
אני רוצה להיות שם.

עו״ד אילנית הומינר :זה יפתור לך את הדילמה 2 ,חברי מועצה שיבחרו על ידה אשר
לפחות אחד מהם נציג סיעה שאינה מיוצגת בוועדות הנהלה ,זה לא
חבר המועצה .את לא בהנהלה ,אבל הסיעה שלך כן.
ניסים גוזלן:

עשינו את זה כבר .דרך אגב ,ניסן גם היה פעם שעברה במכרז של
הווטרינריה.

ג׳קי גונגרדי:

יושב ראש ועדת חינוך לא נמצאת שם ,אז למה יש יושב ראש ועדת
חינוך בכלל?

ניסים גוזלן:

סתם ,זה החוק ,לך אני אומר ,אתה שואל אותי?

ג׳קי גונגרדי:

בכזו משרה קריטית לישוב שלנו ,לצורך העניין בחרת את טלילה,
מחרתיים זה אבנר או אני .יושב ראש ועדה לא נמצא שם ,טלילה ,אל
תהיי יושב ראש ועדת חינוך ,זה סתם .אני בכוונה מקצין את זה ,אבל
אתה יודע ,לבחור כזו אישיות ,לא ,כמשקיפה.

(מדברים ביחד)
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ניסים גוזלן:

ג׳קי ,הפחד במכרזים כאלה ,מספיק שהנוכחות של אותם אנשים
יכולה כאילו להשפיע על רוח ההכרזה ,זה הראש.

מוטי פרנקו:

אם ג׳קי נמצא ,אז אני מושפע לגמרי.

דני אורן:

טוב ,אז אנחנו מאשרים את מוטי ,כן? הלאה ,סעיף  .10הכרזה על
רחובות כרחובות ציבוריים לעניין חיוב המדינה בהיטל סלילת
רחובות ,זה נושא שכבר עשינו אותו כמה פעמים ,במסגרת הייעוץ
המשפטי שאנחנו מקבלים לצורך ניסיון לחייב ארנונה את משרד
הביטחון בעיקר או את משרד הבריאות,

עו״ד אילנית הומינר :היטלי פיתוח.
דני אורן:

סליחה ,היטלי פיתוח .אנחנו כבר הכרזנו בעבר ,ב 28 -באוקטובר ,2019
על רחובות כאלו בתמ״ל  ,1019למשל .אנחנו רוצים עכשיו להעביר את
זה גם על תמ״ל  ,1018כלומר אנחנו מכריזים על רחובות כרחובות
גובלים ואנחנו מנסים באמצעות זה ,ולדעתי גם מצליחים,

מוטי פרנקו:

תוקף את משרד הביטחון.

דני אורן:

אישרנו בעבר ,אנחנו מבקשים לאשר גם עכשיו .תודה .סעיף  ,11אישור
בקשה לעבודה נוספת ,דוקטור דבי כהן ,מנהלת השפ״ח.

מוטי פרנקו:

איך יכול להיות? היא ממשרד הים.

עו״ד אילנית הומינר :היא ביקשה אישור לעבוד בפרויקט ...הפיקוח אישר את זה ,זה
שלוש שעות שבועיות ,מאשרים עד  120אחוזים .היא נותנת כתף...
מוטי פרנקו:

היא בחורה מדהימה.

עו״ד אילנית הומינר ... :אישור של המפקחת והמפקחת העבירו אליי.
ג׳קי גונגרדי:

זו הזדמנות להגיד לה תודה רבה .רק שתדעו ,בשנה האחרונה כמעט
 1500ילדים נעזרו בשפ״ח שלא היו מוכרים לשפ״ח לפני ,בתקופת
הקורונה .שתכירו.

עידית גינדי:

זה מנפלאות הקורונה ,זה אומר שהשפ״ח עובד טוב כי זה כבר מישהו,
חבר מביא חבר ,במרכאות.

ניסים גוזלן:

אני חושב שב 5 -שנים שהיא פה היא באמת עשתה מהפכה ,יש לה
כמעט  20עובדים ועובדות ,מדהים.

ג׳קי גונגרדי:

כן ,האמת שהיא גם מאוד נעימה.
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דני אורן:

טוב .סעיף  ,12אנחנו נדרשים לאשר את תקציב מבקר העירייה בנפרד
מתקציב המועצה .טוב .מאשרים כולם? הלאה .סעיף  ,13ברשותכם,
סעיף  .13אני מבקש רגע ,זה קצר .סעיף  ,13אישרנו את העדכון של
הסכם הגג שהייתה תוספת של כ 264 -מיליון שקלים .כשזה הגיע
לרמ"י  ,היה שם איזה שהוא שינוי מינורי שלא שינה את הסכומים
הכלליים ,אלא הקטין ,שלחנו לכם טבלה ואני יכול לתת אותה ,הקטין
באיזה שהוא תב״ר אחד  918,000שקלים ופיזר אותם בין עוד 4
תב״רים .לא השתנה כלום ,לא הייתי חייב להביא את זה ,אבל רציתי
להיות שקט ,שלא יהיה יום אחד שנגיד ששינינו בתב״רים ואתם לא
יודעים .לא קרה פה שום שינוי ,שינוי מינורי ,לא קרה כלום ,אבל אני
מבקש לאשר את זה במליאה.

דודי לוין:

אבל אמרת אז שאפשר להעביר מתב״רים.

משה מזרחי:

דני ,ממטלה למטלה.

דני אורן:

כן ,אני אגיד לך מה קרה .אתם החלטתם פה על החוזה והוא הלך
לחתימות .עכשיו הוא חזר .אני לא רוצה ,ברגע שנחתום ,אם יהיו
עכשיו עדכונים ,לא נצטרך להביא עוד פעם ,אבל ברגע שאנחנו חותמים
עכשיו ,אני לא רוצה שיהיה מצב שאתם אישרתם מסמך חתום והנספח
שלו השתנה ,הוא לא מדויק .רציתי להוריד את הספק הזה .אוקיי,
סעיף  14יורד מן הפרק ,ועדת משנה עוד לא ערוכה ,כמו שאמרתי .סעיף
 15זה אישור תב״רים שעברו ועדת כספים .ברשותכם ,אני אקריא
אותם ברצף והואיל והם עברו בוועדת כספים ,אני מניח שזה על דעת
כולכם ,בסדר? תב״ר  ,1441מיליון שקלים .תב״ר  3 ,1440מיליון
שקלים .תב״ר  ,1442מיליון 3 ,1443 .מיליון 2 ,1444 .מיליון4 ,1445 .
מיליון 2 ,1446 .מיליון .הגענו לזמנים טובים ,אני לא מאמין שאני
מקריא ככה ,יש את הכסף ,יש את הכיסוי התקציבי ,1447 .מיליון.
 2 ,1448מיליון ,1449 .מיליון ושמונה מאות .זה ייתן לנו אופק ניהולי
ואופק ביצועי שקט .נראה לי שזהו ,שסיימנו את סדר היום.

ניסים גוזלן:

רגע ,טלילה ,הצעה לסדר.

דני אורן:

כולם בעד התב״רים ,נכון?
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טלילה מזרחי:

אני העלתי את זה בגלל השנתיים האחרונות ובגלל שבאר יעקב עברה
איזה שהוא שינוי מהותי גם בתפיסה העירונית ,גם היא הולכת
ומתפתחת וגם בגלל שיש נוכחות של בעלי חיים ...שאנחנו לא שמים
לב אליהם כל כך אבל יש לנו קהילה מאוד פעילה שחיה את זה ביום
יום ,יש כל הזמן חתולים פצועים ...לפני שבועיים ,יש כלבים שהולכים
לאיבוד ,יש פה להקות שמתגבשות.

ג׳קי גונגרדי:

 2500כלבים ,רשום פה.

טלילה מזרחי:

אין לנו כלבייה עירונית שבעצם יכולה לגבש את כל הנושא הזה ולקבל
את הכלבים גם מפה ,גם כאלה שננטשו פה.

מוטי פרנקו:

מה כלבייה ,כלבייה של העיר?

טלילה מזרחי:

כלבייה של העיר .יש כלבייה עירונית ,כמו שיש בלוד ,כמו שיש
בראשון ,ואפשר לעשות גם אצלנו ,אני חושבת שזה מאוד מכבד ומאוד

ניסים גוזלן:

טלילה מזרחי:

נכון.
הכלבייה בכניסה ללוד מצד שמאל ,של העירייה .כשאתה מגיע דרך
בגין ,ליד חברת חשמל .גם אנחנו נצטרך ,טלילה ,אני חושב ,דקה .כולנו
מברכים ,נחליט שאנחנו רוצים להתחיל להקים כלבייה .אנחנו כרגע
מקדמים ביחד עם שני ,הווטרינרית החדשה ,יש מבנה בשפ"ע שאנחנו
מייעדים אותו כרגע למרפאה של הווטרינרית ,כדי לעשות סירוסים
ועיקורים גם לחתולים ,שהן הריוניות ,שלא ,אני אומר שכרגע ,לא
מסרסים אותם ,החברות הפרטיות .שני ,בתור וטרינרית ,רוצה לעשות
בעצמה עיקורים וסירוסים ,הגישו רשימה למירי ,נקנה לה את הציוד,
נפתח את המרפאה ,זה אחת .כל הפתרון של עזרה ראשונה ,שני תיתן,
כולל בקרוואן ,הם הגישו כרגע תוכניות לעשות מה שנקרא תחנת
מעבר ,זאת אומרת כלב משוטט ,יביאו לשם ,לא ישר ניקח אותו
ונשלם .לא ישר נשלם  1,000שקלים ללוכד וללכת לשלם סכומים,
ישימו אותו  24שעות לאתר את הבעלים ,אם איתרו את הבעלים
נותנים לו קנס ,מחזירים לו את הכלב בלי לשלם את כל ההוצאות של
ההסגר והכל .במידה ויש כלב משוטט ,לוקחים אותו להסגר בלוד ,אני
חושב שאנחנו ,יש לנו הסכם זמני כדי שיקראו לבעלים .אני בא ואומר,
אנחנו ללא קשר צריכים להקים בית ,בית לאימוץ ,להכניס תוכניות
למערכת החינוך .אנחנו ,יש לנו את שני היום ,רמית עזבה ,יש פה רוח
חדשה ,היא מדהימה ,אנחנו עושים איתה שת״פים ,גם להקים מרפאה
שתיתן מענה מיידי ,היא יודעת ,היא רוצה לעקר ולעשות סירוסים ,מה
שרמית לא עשתה כל השנים .אנחנו נפעיל ספקים ,אבל גם היא תיתן
מענה ,אני אומר עוד הפעם ,המטרה היא לתת ... .קולטים כרגע פקח
וטרינרי עם כלוב ,עם אמצעים.
אבל בוא נעלה את זה ברמה הרעיונית... ,
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ניסים גוזלן:

הרמה הרעיונית ,אנחנו צריכים לאתר מקום ,להקים כלבייה עתידית
ולהקים בית ,אנחנו רוצים בחוטר ב׳ ,כרגע קיבלנו אישור כתוצאה
מהסכם הגג ,להקים פארק טבע עירוני בחוטר ב׳ ,שביטלנו את הבנייה
שם .אוקיי ,ושם אפשר להקים ,אני אומר בית מחסה לחתולים,
לכלבים ומשם ,לצאת עם בשורה לאימוץ ,חשוב שיבואו לשם
מתנדבים .לי יש כזה ילד בבית שהוא עם חיות ועם בעלי חיים ,זה
טירוף ,אני אומר לך עוד הפעם ,הם רוצים להקים בית מחסה ,לאמץ
את כל החתולים שיהיו שם ,לטפל בהם ומשם ,ההחלטה עקרונית,
אנחנו מקבלים את ההחלטה שלך ונתחיל ליישם אותה .נאמץ את זה
ונכין תוכנית מסודרת עם שני ,תכינו את ושני תוכנית מסודרת ,פרטנית
יותר ונאמץ אותה .אז תציגו לנו ,בהמשך להחלטה היום ,תכינו תוכנית
לביצוע...

דני אורן:

טוב .כולם בעד?

ג׳קי גונגרדי:

חד משמעית ,בטח.

 -הישיבה ננעלה -
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