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מועצה מקומית גן יבנה
ישיבת מליאת המועצה מספר 1
ביום  ,21.11.2018י"ג בכסלו תשע"ט
השתתפו:
חברים:
מר דרור אהרון

-

ראש המועצה

עו"ד סביון יניב

-

סגן ראש המועצה

עו"ד הדס ויצמן

-

חברת המועצה

מר ירון ניסים

-

סגן ראש המועצה

גב' רוחמה קרן עזר

-

חברת המועצה

עו"ד מוטי יוסף

-

חבר המועצה

גב' מירב אילוז

-

חברת המועצה

מר אילן רביבו

-

חבר המועצה ומחזיק תיק הספורט

מר אלירם שרביט

-

חבר המועצה

מר חיים שוחמי

-

חבר המועצה

גב' אוקמן ירדנה

-

חברת המועצה מחזיקת תיק החינוך

מר רוני ארביב

-

חבר המועצה

סגל:
עו"ד יעל צוברי

-

יועמ"ש המועצה

הרב דוד הכהן

-

רב השכונות

מר אבי-גיל אתיק

-

מנהל לשכת ראש המועצה

מר אלון מדהלה

-

גזבר המועצה

מר אילן סויסה

-

מנכ"ל המועצה

מר עמרי ויסמן

-

עוזר אישי לראש המועצה

"חבר" – הקלטה ותמלול

2

ד.נ21.11.2018 .

11479

סדר היום:
סעיף  – 1ברכת הרב דוד הכהן
סעיף  – 2פרידה מחברי המועצה היוצאים:
מר אילן ביסמוט
מר שמעון אלגרבלי
עו"ד אביחי עוגן
גב' יהודית אלפסי
גב' עדי בכש
סעיף  – 3הצהרת אמונים של חברי המועצה הנכנסים לפי סעיף  35ג'4
סעיף  – 4קביעת מועד ישיבות המועצה בימי חמישי בשבוע בשעה 18:00
סעיף  – 5אישור פרוטוקול ישיבה מספר  1מיום 21.11.2018

פרוטוקול
אבי-גיל אתיק ... :דברי ברכה ולהיפרד מחברי המועצה היוצאים.
מר דרור אהרון :תודה רבה מקרב לב לרב דוד הכהן על דבריו .תושבים ,אורחים וחברי
מועצה יקרים .אני שמח ונרגש לפתוח את הישיבה החגיגית לכינונה של
המועצה לקדנציה נוספת של עשייה ברוכה למען גן יבנה והתושבים .תושבי
גן יבנה הביעו בי כראש מועצה אמון גדול ,פרי עשייה רבת שנים ,אהבת גן
יבנה ,יושרה ונתינה מכל הלב .על כך תודתי .תודותיי לחברי למועצה
שבלעדיהם כל מה שנעשה כאן לא היה קורה .לשמחתי הצטרפו חברים
חדשים לקואליציה החדשה ,חברים שבהחלט ראויים להערכה על כך שראו
את טובת גן יבנה לפני טובתם האישית .חברו לקואליציה חזקה שמטרתה
פיתוח גן יבנה בכל תחומי החיים .דלתי תמיד הייתה פתוחה בפני כל אדם
וכך אמשיך לנהוג .אני מצפה מכל אחד שנבחר להתנהג בהתאם
ובממלכתיות .לא התלהמות ,לא באיום ובטח שלא בהכפשה ,בתביעות סרק
כלפי תוש בים ונבחרים .חברי ,עלינו לזכור שעיני הציבור כולו נשואות
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אלינו .אנו מהווים את המנהיגות היישובית הנבחרת .כמנהיג הישוב הנבחר
אני מצפה לשיתוף פעולה מלא מכל חברי המועצה ,הן מחברי האופוזיציה
והן מחברי הקואליציה ,מתוך הבנה שטובת הישוב קודמת לכל .תושבי גן
יבנה עשו בחירה מושכלת מתוך ליבם ועל פי צו מצפונם .תושבי גן יבנה
בחרו בטוב ,בראוי ובנכון .הבחירה הזאת נעשתה על פי ערכי מוסר גבוהים
ויש בה אמירה חזקה ובלתי מתפשרת .קהילת גן יבנה היא קהילה
מאוחדת .לא ניתן מקום לתופעות של אלימות ,הכפשה ופגיעה בשמו הטוב
של הישוב או בשמם הטוב של אנשים למען השגת רווח פוליטי אישי .אנו
מצפים לערכי מוסר גבוהים ביותר .לא נתפשר ,בטח ובטח מנבחרי הציבור.
אתגרים רבים עומדים בפני הישוב שלנו בשנים הקרובות .לכן ,מתוך
אחריות לעתידו של הישוב בחרתי להרחיב את הקואליציה ,לשלב בה
אנשים ערכיים ואיכותיים ,ואני מצפה שיהיו עוד שיחפצו להיכנס פנימה.
לכל אלו אומר תודה על ההיענות לאתגר המשותף .אני מאמין ביכולות
שלנו לפעול יחד למען כל התושבים ,למען כל האוכלוסיות וכל המגזרים.
זכר ו ,להיות שליח ציבור זו זכות שנפלה בחלקנו .שליחות זו צריכה
להתבצע על ידי כל חברי המועצה למען הציבור בדרך של יושר ,אמונה,
אהבה ונתינה .זו תהיה דרכנו וזו תהיה דרכה של המועצה בהנהגתי .אני
מתכבד להזמין את עדי בחש ,חברת המועצה היוצאת .צעירה ונמרצת ,איך
אפשר בלי? תודה רבה רבה.
גב' עדי בחש:

תודה.

מר דרור אהרון :טוב .חברת המועצה  ...אלפסי לא הגיעה ,אני מבין .חבר המועצה אילן
ביסמוט ,תאמין לי  ...נמצא איתנו גם חבר המועצה רפי פרץ שנפרדנו ממנו
והייתה גם (מחיאות כפיים ברקע) אבל אני חייב לציין שרפי עשה עבודה
במהלך הקדנציה ו ...על אתנחתא בליבנו ,תודה על כל מה שעשית .אני
מתכבד לפתוח את ישיבת מליאה מספר  1מיום  .21.11.2018אני מבקש
שכל חבר מועצה,

סעיף  – 3הצהרת אמונים של חברי המועצה הנכנסים לפי סעיף  35ג'4
דובר:

קודם כל צריך להישבע ,בתחילת הישיבה.
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מר דרור אהרון :אז כל חבר מועצה יקום ,יאמר את שמו ואת ההתחייבות שלו .דרור אהרון,
ראש המועצה .אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה
את שליחותי במועצה.
עו"ד סביון יניב :אני ,סביון יניב ,מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה
את שליחותי במועצה.
מר אהרון ניסים :אני ,אהרון ניסים ,מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה
את שליחותי במועצה.
גב' ירדה אוקמן :אני ,ירדנה רוקמן ,מתחייבת לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא
באמונה את שליחותי במועצה.
גב' רוחמה קרן עזר  :אני ,רוחמה אזר ,מתחייבת לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא
באמונה את שליחותי במועצה.
מר אילן רביבו :אני ,אילן רביבו ,מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את
שליחותי במועצה.
מר חיים שוחמי :אני ,חיים שוחמי ,מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה
את שליחותי במועצה.
עו"ד הדס ויצמן :אני ,הדס וייצמן ,מתחייבת לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה
את שליחותי במועצה.
גב' מירב אילוז :אני ,מירב ילוז ,מתחייבת לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה
את שליחותי במועצה.
עו"ד מוטי יוסף :אני ,מוטי יוסף ,מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה
את שליחותי במועצה.
מר אלירן שרביט :אני ,אלירם שרביט ,מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא
באמונה את שליחותי במועצה.
מר רוני ארביב :אני ,רוני ארביב ,מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה
את שליחותי במועצה.
מר דרור אהרון :טוב .כעת אתם חברי מועצה רשמיים.

סעיף  – 4קביעת מועד ישיבות המועצה בימי חמישי בשבוע בשעה 18:00
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מר דרור אהרון :או קיי ,קבי עת מועד ישיבות המועצה בימי חמישי בשבוע בשעה שש ,מי
בעד? פה אחד ,כבר התחלה טובה .אישור מינוי ראש המועצה דרור אהרון
כדלהלן .מחזיק את כלל התיקים שאינם מאויישים עד להאצלת סמכויות
בהתאם לדין .מי בעד? פה אחד .אישור מינוי עורך דין סביון יניב כדלהלן.
א' ,סגן וממלא מקום ראש המועצה בשכר בהיקף  100אחוז משרה לפי
סעיף  14לחוק הרשויות המקומיות ,בחירת ראש הרשות לסגניו וכהונתם,
תשל"ה ,1975 ,בהתאם לזכויות המוקנות לו על פי דין בחוזר מנכ"ל משרד
הפנים .ב' ,אישור האצלת סמכויות ראש המועצה לסגן ממלא מקום ראש
המועצה לפי סעיף  17לחוק הרשויות המקומיות ,בחירת ראש הרשות
לסגניו וכהונתם תשל"ה  1975ב'  1תיק גזברות וגבייה לרבות  ...לעובדים,
ב'  2אחריות על תחומים :פיקוח ,מוקד עירוני ,שיטור משולב ופרויקטים.
עו"ד מוטי יוסף :יש לי שאלה.
מר דרור אהרון :בבקשה.
עו"ד מוטי יוסף :טוב .אני רק רוצה לדעת על איזה פרויקטים אנחנו מדברים כי פרויקטים
זה דבר נזיל .אם אפשר לקבל פירוט על איזה פרויקטים.
עו"ד סביון יניב :פרויקטים כגון הקאנטרי קלאב שהוקם לאחרונה .יש לנו שכונה שלמה
שאנחנו צריכים להקים עם מבני ציבור ,עם שטחים ציבוריים פתוחים ,עם
ישן תמורת חדש בכל רחבי הישוב .נדמה לי שזה מספיק.
מר דרור אהרון :עוד שאלות?
עו"ד מוטי יוסף :לא ,בסדר .שנבין.
מר דרור אהרון :מי בעד?  8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1בעד ,10 ,9 ,בעד .מי נגד? מי נמנע? שני נמנעים,
או קיי .אישור מינוי מר ירון ניסים א' ,סגן וממלא מקום ראש המועצה
בשכר בהיקף  50אחוז משרה החל משנת העבודה  2019לפי סעיף  15לחוק
הרשויות המקומיות ,בחירת ראש הרשות לסגניו וכהונתם תשא"ה ,1975
בהתאם לזכויות המוקנות לו על פי דין בחוזרי מנכ"ל משרד הפנים .ב',
אישור האצלת סמכויות ראש המועצה לסגן ממלא מקום ראש המועצה לפי
סעיף  17לחוק הרשויות המקומיות ,בחירת ראש המועצה לסגניו וכהונתם
תשא"ה  .1975ב'  ,1תיק חינוך ותיק סמכויות להקמת חטיבת ביניים לתיק.
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אחריות לנושא דת והחינוך הממלכתי דתי .ג' ,ממלא מקום יו"ר הנהלת
המתנ"ס.
דובר:

הערות?

עו"ד מוטי יוסף :כן .טוב ,ככה .אני ,קודם כל אני מפנה לחוזר מנכ"ל מיוחד בכותרת שכר
ותנאי שירות לנבחרי ציבור ברשויות המקומיות  .4/2017אני מפנה לסעיף
 3.6.1.2וכן סעיף  .3.6.1.3מחייב קבלת שתי חוות דעת .אחת מהגזבר שהוא
צריך לבוא ולפרט בפני חברי המועצה ,עלות השינוי והשפעתו על התקציב.
לאשר כל שינוי המוצע אם יש כיסוי תקציבי ולרשות המקומית יש יכולת
כספית לעמוד בהתחייבות הזאת ,2 .חוות דעת של היועצת המשפטית שהיא
צריכה לבוא ולקבוע ,אין מניעה משפטית למינוי ,אין במינוי חריגה או
סטייה מהוראות החוק או הנוהל וכמובן היא צריכה גם לחוות את דעתה
בנוגע להאצלת סמכויות לסגן .אין בנמצא שתי חוות הדעת הללו .בנוסף,
משמע שלא ניתן היום לקיים דיון בדבר הזה .בנוסף ,אי אפשר – מה לעשות
– לבנות בניין פנטהאוז בלי יסודות .שנת התקציב  2019טרם אושרה אז
ככה שלא ניתן לא אלון ,יכול לתת חוות דעת וכמובן גם לא יעל ,משמע
שהנושא הזה יורד מסדר היום.
מר דרור אהרון :אתה החלטת שיורד מסדר יום,
עו"ד מוטי יוסף :אני אומר .משפטית,
מר דרור אהרון :אתה יכול גם לא להשתתף,
עו"ד מוטי יוסף :תן לי ברשותך,
מר דרור אהרון :אתה רוצה לסיים?
עו"ד מוטי יוסף :כן ,אני רוצה לסיים,
מר דרור אהרון :בבקשה.
עו"ד מוטי יוסף :בוא ,איך אומרים ,בוא נכבד את תרבות הדיון,
מר דרור אהרון :בבקשה .תסיים.
עו"ד מוטי יוסף :אי אפשר משפטית להעביר היום את ההחלטה למינוי ירון ניסים ,ואין שום
דבר אישי ,אני גם הודעתי לו לפני כן .משפטית אין קונסטרוקציה כזאת.
מר דרור אהרון :סיימת?
עו"ד מוטי יוסף :כמובן.
"חבר" – הקלטה ותמלול

7

ד.נ21.11.2018 .

11479

מר דרור אהרון :יופי .קודם כל לדעתך ,תוסיף ,תלמד ,לדעתי .לדעתך.
עו"ד מוטי יוסף :לדעתי.
מר דרור אהרון :יפה .קודם כל מדובר באישור תקציב  .2019לא מדובר פה כרגע על המינוי
שלו בשכר .כמובן שכשיגיע תקציב  2019יוגשו חוות הדעת המתאימות .הרי
הוא לא נכנס היום כבר לסגן בשכר אלא בתחילת שנת התקציב .לכן כל מה
שאמרת בטל ומבוטל ולא במקום.
עו"ד מוטי יוסף :אז אני רוצה,
מר דרור אהרון :ואכן זה מותנה בתקציב  2019ובזה הסתיים הוויכוח.
עו"ד מוטי יוסף :מצוין .לא ,אני לא מתווכח .למה אתה קורא לזה ויכוח? אנחנו מקיימים
דיון מאוד מתורבת,
מר דרור אהרון :יש לך עוד מה לומר?
עו"ד מוטי יוסף :ברור שיש לי מה לומר.
מר דרור אהרון :אז קדימה.
עו"ד מוטי יוסף :עם כל הכבוד ,סדר היום שהופנה לכלל חברי המועצה ,סעיף  7הוא תחת
הכותרת :אישור מינוי מר ירון ניסים .לא יודע אם יש למישהו פה בעיה
בהבנת הנקרא ,לי לא .כתוב אישור מינוי מר ירון ניסים .משמע ,המליאה,
אתם ,אנחנו האופוזיציה ,צריכים להצביע כרגע האם ירון ניסים מאשרים
את המינוי שלו כן או לא .אז אין פה ויכוח ,יש פה נתון עובדתי משפטי יבש
שלא ניתן לבוא ולהתנות עליו בשום צורה ואופן ,אז בזה תם ונשלם העניין.
לדעתי.
מר דרור אהרון :יפה ,לדעתך ודעתך לא נקבעת בעניין הזה,
עו"ד מוטי יוסף :הבנתי.
מר דרור אהרון :כי אתה לא מקשיב למה שאני אומר .מי בעד?
עו"ד מוטי יוסף :יש לי רק ,ברשותך ,אני רק מבקש,
מר דרור אהרון :סליחה ,סליחה .לא קיבלת את רשות הדיבור,
עו"ד מוטי יוסף :שנייה .אז אני מבקש את רשות הדיבור.
מר דרור אהרון :אז תמתין רגע בסבלנות.
עו"ד מוטי יוסף :יופי ,לא .אז אני רק מבקש לומר את המילה האחרונה ,ברשותך,
מר דרור אהרון :רגע ,דקה .דקה.
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עו"ד מוטי יוסף :אני פה כדי לשמור על הקופה הציבורית.
מר דרור אהרון :אתה פה כדי לעורר פרובוקציות .התחלת.
עו"ד מוטי יוסף :סליחה? נו,
דובר:

איזה פרובוקציות? איזה פרובוקציות?

מר דרור אהרון :אני מבקש ,אני מבקש מהקהל לא להעיר,
עו"ד מוטי יוסף :עם כל הכבוד,
דובר:

איזה פרובוקציות?

מר דרור אהרון :אני מבקש ,אני מתרה בך ,אחרת אני מוציא אותך .יצאת לבד ,כבר טוב.
התחלתם ,יפה.
עו"ד מוטי יוסף :עם כל הכבוד ,ברשותך,
מר דרור אהרון :בואו ,אני רוצה ישיבה חגיגית.
עו"ד מוטי יוסף :זה מדהים.
מר דרור אהרון :עם כל הכבוד ,עם כל הכבוד ,לא להיגרר ,אנחנו נענה בכובד ראש ולא ניגרר
אחרי פרובוקציות.
עו"ד מוטי יוסף :אני חולק עליך ואני מבקש ממך להשתמש בשפה,
מר דרור אהרון :אני לא אגרר אחריך ,אני לא אגרר אחריך,
עו"ד מוטי יוסף :אני מבקש ממך,
מר דרור אהרון :התחלת את היום בצורה טובה,
עו"ד מוטי יוסף :להשתמש בשפה,
מר דרור אהרון :ותמשיך אותו הלאה.
עו"ד מוטי יוסף :אז אני מבקש ממך בכל הכבוד אל כל מול הקהל הנפלא הזה שיושב כאן,
אני מבקש ממך ובאמת ,אני פונה אליך בצורה הכי חברית שיכולה להיות.
אנא ממך ,אנחנו מנהלים שיח מתורבת .תחסוך ממני ,מאיתנו ומעצמך את
המבוכה של לבוא ולהגיד כל דבר הוא פרובוקציה .תגיד "לדעתי אתה עושה
פרובוקציה".
מר דרור אהרון :סיימת? לא לדעתי,
עו"ד מוטי יוסף :אני סיימתי.
מר דרור אהרון :לא לדעתי ,אתה עושה פרובוקציה.
עו"ד מוטי יוסף :מצוין .שיירשם בפרוטוקול.
"חבר" – הקלטה ותמלול
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מר דרור אהרון :מבחינתי,
עו"ד מוטי יוסף :מצוין.
מר דרור אהרון :יש פרוטוקול מתומלל,
עו"ד מוטי יוסף :מתומלל.
מר דרור אהרון :יש פרוטוקול מתומלל,
עו"ד מוטי יוסף :מצוין.
מר דרור אהרון :והוא יהיה כפי שהוא.
עו"ד מוטי יוסף :מצוין ,תודה רבה.
מר דרור אהרון :וכפי שעשית במשך היום ,אנחנו  ...בזה גם במועצה ואנחנו נדון בכובד ראש
במה שעשית היום ,כי מה שעשית היום יש לזה ,בוא נמשיך הלאה.
עו"ד מוטי יוסף :מה עשיתי היום? בוא תסביר,
מר דרור אהרון :או קיי.
עו"ד מוטי יוסף :מה עשיתי היום?
מר דרור אהרון :או קיי ,מי בעד?  8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1בעד .מי נגד? שניים .4 ,או קיי ,סעיף
הבא .אישור מינוי גברת ירדנה רוקמן כדלהלן .א' ,סגנית ראש המועצה ללא
שכר לפי סעיף  15לחוק הרשויות המקומיות ,בחירת ראש הרשות לסגניו
וכהונתם תשל"ה  .1975ב' ,מחזיקת תיק החינוך .מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
 3נמנעים.
דובר:

יש לנו .8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,2

מר דרור אהרון 8 :בעד ,נכון?
דוברת:

.12

דוברת:

 8בעד.

מר דרור אהרון :אז  9בעד 3 ,נמנעים .אישור שמות החברים בהנהלת המועצה כדלהלן .א',
דרור אהרון ,סביון יניב ,ג' ירדנה רוקמן ,ד' אילן רביבו ,רוחמה אזר ,חיים
שוחמי ,הדס וייצמן ,ירון ניסים ,יורם סוויסה .יורם סוויסה נמצא באילת
אז הוא שלח את ברכתו והוא ביקש לברך את המועצה הנכנסת אז אני
בשמו מברך את כולנו .הוא ישבע אמונים בישיבה הקרובה .אמרתי ,אין
טעם שתיקח מטוס ותחזור בשביל יום אחד .תישאר שם ,הכול בסדר .אז
בשמו ברכות .מי בעד?  ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1אה ,רגע 10 .בעד .מי נגד? מי
"חבר" – הקלטה ותמלול
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נמנע?  2נמנעים ,10 .אישור מינוי מר אילן רביבו כדלהלן .א' מחזיק תיק
הספורט ,ב' מחזיק תיק תרבות ואירועים .מי בעד?  ,4 ,3 ,2 ,1פה אחד.
אילן ,איתך אין בעיות .אתה,
(מחיאות כפיים)
מר דרור אהרון :אישור מינוי גברת רוחמה אזר כדלהלן .א' ,מחזיקת תיק הנוער .ב',
מחזיקת תיק מסחר תעשייה ועסקים קטנים .מי בעד? פה אחד.
(מחיאות כפיים)
מר דרור אהרון :אישור מינוי מר יורם סוויסה כדלהלן .א' ,נציג המועצה באיגוד ערים
לאיכות סביבה ,ב' ,נציג המועצה באיגוד ערים לניקוז ,ג' ממלא מקום יו"ר
הנהלה מרכז הספורט ,ד' ,מחזיק תיק התחבורה ,ה' ,מחזיק תיק קשרי
חוץ ,ו' ,מחזיק תיק הקשר עם שרי הממשלה .זה תפקיד חדש שאנחנו
נותנים לו .מי בעד?  8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1אנחנו?  .8מי נגד? שניים נגד 4 .נגד.
או קיי .אישור מינוי מר חיים שוחמי כדלהלן :תיק שפ"ע מורחב ותברואה,
א' .ב' ,אחראי תחום תנועות הנוער בתיאום ושיתוף עם מחזיקת תיק הנוער
רוחמה ,שיתוף פעולה .מי בעד?  .8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1מי נגד? מי נמנע? 4
נמנעים.
(מחיאות כפיים)
מר דרור אהרון , 14 :אישור מינוי עורך דין הדס וייצמן כדלהלן :א' ,תיק החברה הכלכלית,
מחזיקת תיק החברה הכלכלית .ב' ,חברת דירקטוריון בחברה הכלכלית .מי
בעד?  10 ,8 ,6 ,4 ,2בעד .מי נגד? אחד .לא ,אתה צריך להגיד לפני ההצבעה.
עו"ד מוטי יוסף :אז אני מבקש,
מר דרור אהרון :בבקשה .אנחנו נצביע מחדש.
עו"ד מוטי יוסף :או קיי .אני רק רוצה באמת להבין ,מכיוון שאני קורא את סעיף  14וסעיף
 ,15כאשר סעיף  14הוא תחת הכותרת תיק החברה הכלכלית ,חברת
דירקטוריון בחברה הכלכלית ויש מינוי נציגי דירקטוריון בסעיף  15ב' שגם
היא .האם התקבלה חוות דעת משפטית בנוגע לניגוד עניינים מכיוון שיש
פה אינהרנטית יש פה ניגודי עניינים בין התפקיד הזה לבין ,מחזיקת תיק
החברה הכלכלית ,סליחה,
מר דרור אהרון :אז אני אענה לך בקצרה.
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עו"ד מוטי יוסף :תענה.
מר דרור אהרון :אני אענה לך בקצרה .א' ,אין שום ניגוד עניינים ,נהפוך הוא .עצם העובדה
שהיא מחזיקת התיק ואחראית על התיק והיא חייבת להיות דירקטורית
בחברה אחרת אין שום טעם לתיק שהיא מחזיקה אותו .היא לא מחזיקה
תיק באוויר ואין לה זה ,לכן השאלה שלך היא לטעמי מיותרת היות וכחלק
מהתפקיד בתיק שלה היא חייבת להיות דירקטורית בחברה כדי להשפיע על
תהליכים ועל מה שקורה.
עו"ד מוטי יוסף :או קיי ,בסדר.
מר דרור אהרון :מי בעד?  10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1בעד .מי נגד? מי נמנע?  2נמנעים .אישור
מינוי דירקטוריון,
(מחיאות כפיים)
מר רוני ארביב :יש רק  ...אחד ,שמישהו כאן כתב שאני ראש המועצה .אין כאן אישור לזה.
(מדברים ביחד)
מר דרור אהרון :טוב .אישור מינוי נציג דירקטוריון בהנהלת ,נציגים ,זה צריך להיות נציגי
דירקטוריון בהנהלת החברה הכלכלית כדלהלן .אהרון דרור יו"ר ,עורך דין
הדס וייצמן ,מר אילן סוויסה ,מר אלון  ....עורך דין אפרת דנן ,עורך דין
שמעון מסס .מי בעד?  9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3בעד .מי נמנע?  3 ,2 ,1נמנעים.
אישור מינוי נציגי הרשות בהנהלת המתנ"ס כדלהלן .יש נציגי רשות ויש
נציגי המתנ"ס .זה שני דברים שונים .א' ,אהרון דרור יו"ר הנהלת המתנ"ס.
ב' ,ירון ניסים ,ממלא מקום יו"ר הנהלת המתנ"ס .ירדנה אוקמן חברה
בהנהלת המתנ"ס ,אילן רביבו חבר הנהלת המתנ"ס ,אולגה כגן חברה
בהנהלת המתנ"ס ,עדי בחש חברה בהנהלת המתנ"ס ,חווה הירש חברה
בהנהלת המתנ"ס ,אילן סוויסה חבר המתנ"ס ,רחמים שריר חבר הנהלת
המתנ"ס ,אמיר גבו חבר הנהלת מתנ"ס .הערה ,נציגי הציבור בהנהלת
המתנ"ס יקבעו בישיבת האסיפה הכללית של המתנ"ס וכן נציגי החברה
למתנ"סים וזאת בהתאם לתקנון.
עו"ד מוטי יוסף :שאלה.
מר דרור אהרון :בבקשה.
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עו"ד מוטי יוסף :איך נקבע התמהיל של נציגי הציבור כאשר שתי סיעות באופוזיציה ,גם
סיעת עוצמה וגם סיעת גן יבנה משנה כיוון לא זוכים כלל ועיקר נציגות,
מר דרור אהרון :אתם תקבלו,
עו"ד מוטי יוסף :שנייה .תן לי לסיים ,ברשותך.
מר דרור אהרון :בבקשה.
עו"ד מוטי יוסף :על מנת ,על מנת שאנחנו נדע איך התמהיל עובד ומי ,איך התמהיל נקבע.
אני סבור שאם יש נציגות דתית מן הסתם ,צריך שיהיה נציגות .אם יש
נציגות מהצד הזה צריך שיהיה נציגות לנציגי ציבור .אז אנא ממך ,תאמר
לנו על מנת שנבין איך נוצר התמהיל.
מר דרור אהרון :אני ,עוד פעם .הנציגי ציבור נקבעו בהתאם לגודל הסיעות ואי אפשר לתת
מפתח לכולם ,לכן אנחנו נשקול לשלב עוד נציגים מצד הנהלת המתנ"ס ,לא
מטעם ה מועצה .מטעם המועצה יש מגבלה של שליש ,שליש ,שליש .לכן אני
אומר עוד פעם ,אנחנו נשקול ,שוב פעם ,לא לכולם יהיה נציגות .כפי שאתם
נמצאים כשניים אז תקבלו ,כל אחד  ...יכול להיות ש,
עו"ד סביון יניב :יש אפשרות גם לדבר? יש הבדל בין ועדות מועצה לבין דירקטוריונים של
החברות במועצה ,או קיי? אין חובה לעשות ,למיטב הבנתי ,לעשות חלוקה
צודקת ושווה בחברות ה,
עו"ד מוטי יוסף :כלומר ,אתה אומר,
עו"ד סביון יניב :של המועצה אלא רק בלבד,
עו"ד מוטי יוסף :כאשר הדגש,
עו"ד סביון יניב :אלא רק בוועדות המועצה.
עו"ד מוטי יוסף :כאשר הדגש ,ואני לוקח מתוך הדברים שאתה אומר ,אין חובה לעשות
חלוקה ,שנייה ,אני פשוט מצטט אותך .אין חובה לעשות חלוקה צודקת,
כלומר,
עו"ד סביון יניב :למיטב הבנתי.
עו"ד מוטי יוסף :למיטב הבנתך ,משמע ,משמע,
עו"ד סביון יניב :אתה מצטט.
עו"ד מוטי יוסף :אני מצטט נכון .משמע ,חלוקה ,אם אני מבין נכון ,היא לא חלוקה צודקת.
כלומר זה הולך,
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מר דרור אהרון :רגע .בואו ,תעצרו,
עו"ד סביון יניב :לא חבר בוועדת הנהלה,
עו"ד מוטי יוסף :לא קשור .אני שואל שאלה אז אני מצפה גם לתשובה .אנחנו לא רבים,
סביון.
מר דרור אהרון :אני ,הוויכוח הוא,
עו"ד מוטי יוסף :אין ויכוח .אנחנו שואלים שאלות.
מר דרור אהרון :הוויכוח הוא מיותר .הוויכוח הוא מיותר,
עו"ד מוטי יוסף :עוד פעם ויכוח.
מר דרור אהרון :אני אתן נציגות ,חברים ,בואו .אני אתן נציגות לסיעות נוספות באמצעות
החברה והדירקטוריון של האסיפה הכללית בחברה למתנ"סים .אני יושב
ראש ההנהלה ,אני אוסיף נציגות כדי שיהיה שוויון .לא צריך להפוך כל דבר
לוויכוח.
עו"ד מוטי יוסף :לא ,אין ויכוח.
מר דרור אהרון :רגע .אתה עצבני ,תירגע רגע ,נו באמת.
עו"ד מוטי יוסף :נו באמת.
מר דרור אהרון :אני מסביר שוב במתינות וברוגע .אני אדאג שיהיה נציגות ,אני בטוח
שנציגות של הרב לדוגמה לא פחות  ...שיותר חשוב נציגות כרגע של חיים
יכול להיות או שלך .אני לא יודע .יכול להיות שאני אתן עוד נציג לרב .אז
יהיה נציגות לאופוזיציה ואנחנו נשלב אותה .לא,
עו"ד מוטי יוסף :מצוין .אני מברך על זה ו,
מר דרור אהרון :תודה רבה.
עו"ד מוטי יוסף :ורק לסיום סיומת ,מתי הדבר הזה ,אם בכלל ,יקרה? יש מועדים? אם
אפשר לקבל לוחות זמנים פלוס מינוס טנטטיבית.
מר דרור אהרון :אני אסביר .ברגע שאחליט לכנס את האסיפה הכללית האסיפה הכללית
היא זו שמאשרת את הנציגים .במסגרת האסיפה הכללית אנחנו נבחן את
זה ונו דיע .מאוד פשוט .אני מעריך שזה לא ייקח הרבה זמן .תקבלו הודעה
כמו כולם .מי בעד?  8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1בעד ,מי נמנע או נגד? נגד?
עו"ד מוטי יוסף :נמנע.
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מר דרור אהרון :נמנע .4 ,2 .או קיי .אישור המשך נציגי ציבור בוועדת בחינה לקבלת
עובדים ,גברת טובה מטלון חברה ,מר יוסי בן פורת ממלא מקום .מי בעד?
 , 4 ,2פה אחד ,אין בעיה .אישור נציגת המועצה לדירקטוריון תאגיד המים
והביוב מי ים בע"מ לעורך דין אורטל חמדני ,נציגת ציבור .הערות? כמובן
שזה  ...אישור של ועדת המינויים .מי בעד?  9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2בעד .מי
נגד? מי נמנע?  3נמנע? את בעד או נמנעת? בעד ,נגד ,נמנעת?
דוברת:

נמנעת.

מר דרור אהרון :נמנעת 3 .נמנעים .אישור מינוי יועצת לקידום מעמד האישה ,הגברת לימור
לירון סילברה מנהלת משאבי אנוש במועצה.
גב' מירב אילוז :יש לי שאלה.
מר דרור אהרון :בבקשה.
גב' מירב אילוז :שוחחתי היום ,שלחתי מייל לעורך דין,
עו"ד מוטי יוסף :שתרים את הקול כי אני רוצה לשמוע.
גב' מירב אילוז :סליחה .שלחתי היום מייל לעורך דין יעל לעניין איזשהו חשש שאני חושבת
שהוא חשש לניגוד עניינים בין תפקידה כמנהלת משאבי אנוש ,רגע ,בין
תפקידה כמנהלת משאבי אנוש לבין יועצת לקידום מעמד האישה.
בהוראות התקשיר זה רשום שאין להטיל את התפקיד הזה ,בין אם זה
עובד קבוע לתפקיד ממונה על מעמד האישה כי יכול להיווצר ניגוד עניינים.
מר דרור אהרון :איזה ניגוד עניינים?
גב' מירב אילוז :אני אתן לך דוגמה .עובדת שאתם רוצים ,מחליטים לפטר אותה מאי אילו
סיבות ,כשהיא בהריון לדוגמה .האג'נדה שלה שהיא מובילה ,מנהלת
משאבי אנוש ,זה לקדם ,להיות  ...על הדיני עבודה ,רגע ,תן לי לסיים .מצד
שני היא אמורה להיות ,לקדם את השוויון המגדרי ולהגן עליה .זה מתנגש
בשני הכובעים .א' זה כתוב בתקשיר,
עו"ד מוטי יוסף :תפני אותו לאיזה סעיף.
גב' מירב אילוז :סעיף בתקשיר  ,0.3273אפשר להתייעץ גם עם הממונה במשרד הממשלה
של קידום מעמד האישה.
עו"ד מוטי יוסף :אני רוצה שתתנו חוות דעת משפטית בעניין הזה.
(מדברים ביחד)
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גב' מירב אילוז :הכול בסדר.
מר דרור אהרון :מה הדבר השני?
גב' מירב אילוז :הדבר השני ,שגם התכתבנו עליו ,לעניין מכרז ליועצת לענייני נשים .הבנתי
שלא התקיים כזה מכרז,
מר דרור אהרון :מה זה יועצת לענייני נשים?
גב' מירב אילוז :יועצת לקידום מעמד האישה ,סליחה.
עו"ד סביון יניב :זה לא תפקיד בשכר נוסף.
מר דרור אהרון :זה לא בשכר ,זה נלווה לתפקיד .זה מה שאת לא מבינה,
גב' מירב אילוז :נכון ,אבל עדיין צריך להיות לזה מכרז כמו שהיה בחוזר מנכ"ל,
מר דרור אהרון :ממש לא.
גב' מירב אילוז 8/2015 :ו.8/2009-
מר דרור אהרון :לא ,לא .את עושה סלט.
גב' מירב אילוז :טוב.
מר דרור אהרון :שנייה .אם את ממנה ,שנייה .אם את ממנה עובד לטובת העניין הזה צריך
להיות עובד בשכר .עובד בשכר מחייב מכרז .היא כבר עובדת של מועצה.
גב' מירב אילוז :נכון.
מר דרור אהרון :אנחנו נותנים לה בנוסף לתפקיד .זה לא תפקיד ,זה בנוסף,
גב' מירב אילוז :נכון .היא מקבלת על זה תוספת שכר?
דובר:

לא.

גב' מירב אילוז :או קיי.
עו"ד מוטי יוסף :איפה זה היה כתוב? זה לא היה כתוב .זה לא כתוב על סדר היום אבל זה
כן חשוב ,אני גם אסביר את הסיבה.
דובר:

אני לא מצליח להבין אותכם .היא לא ,היא מקבלת בנוסף לתפקיד,

עו"ד מוטי יוסף :אבל אם אנחנו ,הרי היינו יכולים לחסוך את כל השאלות הללו אם היה
כתוב ברחל בתך הקטנה לא בשכר ובזה תם ונשלם העניין .ברגע שאמרת
לא בשכר,
מר דרור אהרון :כל מה שכתוב בשכר כתוב בשכר .לא כתוב בשכר זה לא בשכר.
עו"ד מוטי יוסף :אה ,יופי .או קיי.
גב' מירב אילוז :אגב ,בהרבה ארגונים ומקומות זה כן בשכר.
"חבר" – הקלטה ותמלול
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מר דרור אהרון :כתוב פה בשכר?
עו"ד מוטי יוסף :מצוין.
גב' מירב אילוז :בגלל זה אני שואלת.
מר דרור אהרון :רגע ,כתוב פה בשכר?
עו"ד מוטי יוסף :גם לא כתוב שלא בשכר.
מר דרור אהרון :איפה שכתוב בשכר,
עו"ד מוטי יוסף :איפה שלא כתוב כלום אז אי אפשר להבין שום דבר .אם יש שכר כותבים
שכר ,אם לא בשכר לא בשכר.
(מדברים ביחד)
עו"ד מוטי יוסף :זאת סמנטיקה.
מר דרור אהרון :אמרת  3דברים 2 ,עניתי.
גב' מירב אילוז :והיא ענתה לי על היתר.
מר דרור אהרון :על היתר ענתה .או קיי ,יעל ,את רוצה להתייחס?
עו"ד יעל צוברי :כן .רק לגבי הוראות התקשיר אז כמו ש ...הוראות התקשיר לא מחייבות
את המועצה שהיא פועלת בכוח דינים אחרים בחוקת העבודה .מבחינת
החקיקה שחלה על פי חוזר מנכ"ל משרד הפנים שהפנית אליו יש תנאי סף
מסוימים .אין מניעה מפורשת מבחינת הנהלים האלה שמנהלת משאבי
אנוש תשמש כיועצת לקידום מעמד האישה.
גב' מירב אילוז :כתוב,
עו"ד יעל צוברי :בנוסף ,חוזר מנכ"ל קובע שניתן למנות מקרב עובדות הרשות ורק אם לא
היה מקרה כזה ולא הייתה מי שעומדת בתנאים אז כמו שהראיתי,
לחילופין יפורסם מכרז פומבי וגם אם לא נמצאה מועמדת כזו מכרז פנימי,
סליחה ,ואם לא אז פומבי .לגבי השכר ,כמו שהסביר לך הגזבר ,הוא פנה
למרכז שלטון מקומי בעניין הזה מאחר והיא משמשת כמנהלת מחלקה זה
לא יה יה תפקיד שהוא בשכר ,את זה ציינו .בכל מקרה אני אשמח לפנות
לרשות לקידום מעמד האישה לבדוק שאין מניעה באמת מבחינת התפקיד
שלה ואין בזה ניגוד עניינים כמו ש...
גב' מירב אילוז :שאלה נוספת .האם לא פניתם במכרז לעובדות המועצה אם הן רוצות
להשתתף במכרז כזה?
"חבר" – הקלטה ותמלול
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מר דרור אהרון :זה מינוי .זה לא מכרז ,זה מינוי.
גב' מירב אילוז :כתוב פה שצריך להתייחס לזה כמכרז .רשום פה בחוזר מנכ"ל.
מר דרור אהרון :זה מינוי ,מינוי יועצת למעמד האישה.
עו"ד מוטי יוסף :בחוזר מנכ"ל מצויין מפורשות מכרז ,אלא אם כן,
מר דרור אהרון :לא ,אתם מבלבלים.
עו"ד מוטי יוסף :יעל ,כתוב או לא?
עו"ד סביון יניב :אם זה היה מכרז זה לא היה מגיע לפה.
מר דרור אהרון :אתם מבלבלים .אם לא הייתה נמצאת עובדת שיכולה לעשות היינו צריכים
לצאת למכרז פומבי ,לכן אתם מבלבלים בין הדברים .כל עוד יש עובדת
שנמצאת מתאימה מבחינת הכישורים שיש לנו במועצה ,נושאת בתפקיד
בכיר,
(מדברים ביחד)
מר דרור אהרון :אני אומר עוד פעם .כל עוד יש עובדת שמתאימה מבחינת הכישורים אין
שום בעיה למנות אותה.
עו"ד מוטי יוסף :ואיך ,עוד שאלה ,ברשותך.
גב' מירב אילוז :אבל היא ...
עו"ד מוטי יוסף :רק שנייה ,עוד שאלה ברשותך .ולמה לא לפתוח את זה לעוד עובדות
מועצה שאני מניח שיש להן את הכישורים ואת ההשכלה ואת היכולת,
מר דרור אהרון :אתה רוצה לנהל את המועצה?
עו"ד מוטי יוסף :לא ,אני שואל ,עוד פעם.
מר דרור אהרון :לא ,אם אתה רוצה לנהל את המועצה,
עו"ד מוטי יוסף :שוב פעם ,תפסיק בבקשה,
מר דרור אהרון :אני שואל אותך,
עו"ד מוטי יוסף :תפסיק להצטדק,
גב' מירב אילוז :יש עקרון של שוויון.
מר דרור אהרון :אני לא מצטדק ,אני שואל אותך,
עו"ד מוטי יוסף :תענה לי בבקשה לשאלות,
מר דרור אהרון :אני לא  ...שאלה כזו ,מה זאת אומרת .המועצה פועלת באמצעות ,בוא אני
אסביר לך כדי שתבין כי אתה לא מבין .המועצה פועלת,
"חבר" – הקלטה ותמלול
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עו"ד מוטי יוסף :תודה רבה.
מר דרור אהרון :המועצה פועלת,
עו"ד מוטי יוסף :תודה.
מר דרור אהרון :באמצעות ראש המועצה.
עו"ד מוטי יוסף :בדיוק.
מר דרור אהרון :אני בוחר את היועצת למעמד האישה.
עו"ד מוטי יוסף :מצוין .הנה תשובה.
מר דרור אהרון :אתה לא מקשיב.
עו"ד מוטי יוסף :זהו ,זאת התשובה .מצוין ,תודה רבה.
מר דרור אהרון :אתה לא מקשיב.
עו"ד מוטי יוסף :זהו.
מר דרור אהרון :לאור שלושה דברים עיקריים ,בעלת התפקיד ,הכישורים שלה והמסוגלות
שלה לנהל את התפקיד ולכן בעניין הזה התייעצנו ביחד עם המנכ"ל ,יחד
עם היועצת המשפטית .בדקנו את עצמנו ולאחר מכן קיבלנו החלטה.
עו"ד מוטי יוסף :מצוין ,תודה רבה.
מר דרור אהרון :או קיי ,מי בעד?  .8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1מי נגד? נגד אחד ,מי נמנע?  3נמנעים.
אישור מינוי יועצת לענייני אזרחים ותיקים ,גברת ימית עופר ,מנהלת
המחלקה לשירותים חברתיים .הערות? מי בעד? ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1
דוברת:

פה אחד.

דובר:

פה אחד.

עו"ד מוטי יוסף :פה אחד.
דוברת:

פה אחד.

מר דרור אהרון ,12 :יפה ,12 .או קיי  12בעד .אישור האצלת סמכויות לפי חוק רישוי עסקים
תשכ"ח  ,1968אישור האצלת סמכויות למר אבי מנצור מנהל מחלקת
תברואה/איכות סביבה לפי סעיף  17לחוק הרשויות המקומיות תשל"ה
 .1975מי בעד? פה אחד ,כולם .ברשותכם ,אנחנו נשחרר את הרב כי יש לו
שיעור אז לא ,אנחנו מודים באמת מקרב לב לכבוד הרב דוד הכהן על
העשייה המבורכת .תודה רבה.
(מחיאות כפיים)
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מר דרור אהרון :טוב ,אנחנו נמשיך .אישור מינוי ועדות המועצה כדלהלן .ועדת המכרזים.
גברת רוחמה אזר יו"ר ,גברת ירדנה אוקמן חברה ,מר יורם סוויסה חבר,
עורך דין הדס וייצמן חברה ,מר רוני ארביב חבר .אישור פתיחה ראשונה
מעטפות מכרז באמצעות יו"ר ועדת המכרזים ומנכ"ל המועצה.
עו"ד מוטי יוסף :שאלה ,ברשותך.
מר דרור אהרון :בבקשה.
עו"ד מוטי יוסף :איך נקבע תמהיל ועדת מכרזים ולמה לנו אין נציגות?
מר דרור אהרון :כי יש לך נציגות בחלק מהוועדות.
עו"ד מוטי יוסף :או קיי ,בסדר.
מר דרור אהרון :לא בכל הועדות .לפי המפתח,
עו"ד מוטי יוסף :לא ,בסדר .אותי שמת בוועדת קישוט ,זה בסדר.
מר דרור אהרון :למה אתה מתייחס ככה לוועדת המועצה?
עו"ד מוטי יוסף :אני אגיע לזה גם.
מר דרור אהרון :למה אתה מתנהג בצורה הזאת?
עו"ד מוטי יוסף :דרור ,אנא ממך ,תחסוך,
מר דרור אהרון :עוד פעם אתה מתחיל? טוב ,או קיי.
גב' מירב אילוז :יש לי שאלה קטנה להבהרה .מכרזים זה מכרזי טובין ושירותים?
מר דרור אהרון :כן .לא ,לשירותים יש ועדת שירותים .לטובין יש ועדת רכש נפרדת .זה שני
דברים שונים .או קיי ,מי בעד?  10 ,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1בעד ,11 ,כולם,
פה אחד .או קיי .ועדת הנחות .מר רוחמה אזר יו"ר ,מר ירון ניסים ממלא
מקום יו"ר .מר רוני ארביב חבר ,מירב אילוז ממלאת מקום חבר ,גזבר
חבר ,יועצת משפטית חברה ,מנהלת מחלקה לשירותים חברתיים חברה.
גב' מירב אילוז :שאלה .מה זה ממלאת מקום חבר? שאם אחד מהם לא,
מר דרור אהרון :שאם אחד מהם לא יתקשרו אליך ויגידו אליך אם את יכולה להגיע.
גב' מירב אילוז :תודה.
מר דרור אהרון :מי בעד? פה אחד .ועדה לענייני ביקורת הבנתי שכבוד הרב אלירם שרביט
לא מעוניין להיות חבר ועדת ,יושב ראש ועדת ביקורת אז מישהו ,אתה
רוצה רוני אתה?
עו"ד מוטי יוסף :רגע ,שנייה .כמובן אני עכשיו נכנס ,הואיל והרב שרביט אינו מעוניין,
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מר דרור אהרון :זה בידיים שלכם,
עו"ד מוטי יוסף :אני את היו"ר ועדת ביקורת.
מר דרור אהרון :אין שום בעיה.
עו"ד סביון יניב :חייבים שלושה חברים רק ,שתדעו .עדיין צריך מאצלכם,
עו"ד מוטי יוסף :בסדר .יש חבר ,אלירם ,הרב אלירם יורד ,לא מעוניין .אני נכנס במקומו כי
זה שמור לאופוזיציה,
מר דרור אהרון ... :אין שום בעיה ... .ועדת קישוט.
עו"ד מוטי יוסף :יפה ,או .תודה רבה.
מר דרור אהרון :אז בואו נעשה ככה .הרב אלירם שרביט חבר? אה ,רוני ארביב חבר אבל אי
אפשר.
דוברת:

אפשר.

עו"ד מוטי יוסף :למה? שלושה.
מר דרור אהרון :רגע .אז מירב אילוז חברה ואתה יושב ראש.
עו"ד מוטי יוסף :כן.
מר דרור אהרון :ברכותי.
עו"ד סביון יניב :רגע ,נצביע.
מר דרור אהרון :מי בעד? רגע ,אני יכול להיות ...
עו"ד מוטי יוסף :אתה יכול להימנע בכיף.
מר דרור אהרון :טוב .ועדת רו וחה .עורך דין רונית כהן יו"ר ,ירדנה אוקמן חברה ,עורכת דין
הדס וייצמן חברה ,מר יורם סוויסה חבר ,מר אילן רביבו חבר ,מירב אילוז
חברה ,מר אלירם שרביט חבר .מי בעד? פה אחד .ועדת שמות.
עו"ד מוטי יוסף :זה הוועדה היחידה שהתרגשתי ,באמת ,התרגשתי להיות בה.
מר דרור אהרון :ועדת שמות למקומות ציבוריים.
עו"ד מוטי יוסף :התרגשתי.
מר דרור אהרון :שים לב .שמתי את עורך דין סביון יניב יו"ר .אז מה ,הוא ועדת קישוט
יו"ר?
עו"ד מוטי יוסף :לא ,חס וחלילה.
מר דרור אהרון :אל תזלזל.
עו"ד מוטי יוסף :לא ,אבל התרגשתי ש ...הייתי היחיד שאמר,
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מר דרור אהרון :מר ירון ניסים חבר ,מר יורם סוויסה חבר ,מר חיים שוחמי חבר ,עורך דין
מוטי יוסף חבר .מי בעד? טוב .ועדת,
(מדברים ביחד)
מר דרור אהרון :ועדת מל"ח ובטחון .אני רוצה לציין ,אני חייב לציין ואני אגיד בפני כולם,
אני רוצה להודות ,חברים ,באמת .ועדת מל"ח ובטחון עשתה עבודה
מצויינת ואני רוצה להודות לאמיר גברא .מגיע לו מחיאות כפיים.
(מחיאות כפיים)
מר דרור אהרון :ולאילן סוויסה המנכ"ל על העשייה המבורכת הזאת .תשמעו ,זה לא היה
פשוט וישר כוח ,חברים .דרור אהרון יו"ר,
עו"ד סביון יניב :רגע .ועדת מל"ח ובטחון.
מר דרור אהרון :מלח ובטחון .דרור אהרון יו"ר ,יניב סביון סגן ,ממלא מקום .חיים אלימלך
ממלא מקום ,מרכז הוועדה אילן סוויסה ,מנכ"ל ...
(מדברים ביחד)
מר דרור אהרון :אלון  ...הגזבר ,לימור ,לירון  ...מכלול מנהלת כללי וכוח אדם ,אבי מנצור
מנהל מכלול כללי ותברואה ,דרור איווניר מכלול הנדסה ,אבי אסקפה
מכלול הנדסה ותשתיות מים וביוב ,עומרי וייסמן מכלול מידע לציבור
והסברה ,אזי רוזן מוקד עירוני ,רחמים שרים מכלול חינוך ,יהודי שטריק
ממלא מקום מנהל מכלול חינוך ,עוזי גרינבאום שירות פסיכולוגי חינוכי,
עמית עופרי מכלול טיפול באוכלוסייה ,שמריה דמרי מכלול לוגיסטיקה
ותפעול מזון ... ,דלק ורכש .עוזיאל מנצור פסח ,חיים אדרי אחראי שפ"ע.
מי בעד? פה אחד .ועדה למאבק בנגע הסמים המסוכנים .יו"ר יורם סוויסה,
חבר מר שרביט אלירם ,חברה ימית עופרי מנהלת המחלקה לשירותים
חברתיים ,חבר רחמים שרים מנהל מחלקת החינוך .חבר עורך דין
מוסקוביץ' אריה ,חברה מנהלת בית הספר בן גוריון הגברת רחל אילו ,חבר
 ...אבוטבול נציג ציבור ,חבר נציג הרשות למאבק באלימות ,סמים
ואלכוהול .מי בעד? פה אחד .ועדת איכות הסביבה .דרור אהרון יו"ר ,יורם
סוויסה חבר ,אילן רביבו ,חיים שוחמי ,אבי מנצור מנהל מקצועי ,חברים.
אבי מנצור מנהל מקצועי ... ,נציג ציבור ,איריס רז נציגת ציבור ,קרן שפירא
אביטן נציגת ציבור ,ליאורה ניצן רכזת בכירה לחינוך וקהילה המשרד
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לאיכות הסביבה ... ,גואטה רכזת מחזור איגוד ערים לאיכות סביבה .גד
עופר רכז פסולת איגוד ערים לאיכות סביבה.
עו"ד מוטי יוסף :שאלה.
מר דרור אהרון :כן.
עו"ד מוטי יוסף :ככה .לאור סעיף  149י' לפקודת העיריות מכוח סעיף  13ב' לפקודת
המועצות המקומיות ,הוועדות של איכות הסביבה שאני רואה את ההרכב
כאן .יש פה  4חברי מועצה ,עובד בכיר ,שני נציגי ציבור שהמועצה צריכה
לבחור אותם ,את הראשון בהתייעצות עם ארגונים מקומיים ,השני עם נציג
ארצי וכולי .אני רואה שיש פה שלושה נציגי ציבור ,בוא תאמר לי רק מכוח
ההסמכה בחוק ,מקור הסמכות להטיל את כמות חברי הוועדה שקבועים ב,
אתה יודע ,יש פרמטרים מאוד בסיסיים וברורים .לגבי כמות נציגי ציבור,
מר דרור אהרון :יש לך בעיה עם זה?
עו"ד מוטי יוסף :אני שואל שאלה.
מר דרור אהרון :אני שואל אם יש לך בעיה עם זה.
עו"ד מוטי יוסף :אני שואל שאלה ,תענה לי בבקשה .אחר כך אני אגיד לך אם יש לי בעיה
עם זה.
מר דרור אהרון :או קיי .אני רוצה להבין מה השאלה.
עו"ד מוטי יוסף :אז אני רוצה לדעת,
מר דרור אהרון :אני לא מצליח להבין מה השאלה.
עו"ד מוטי יוסף :אז שוב פעם .למה יש שלושה במקום שניים ,לצורך העניין .מנסה להבין.
דובר:

מי זה שלושת הנציגים?

עו"ד מוטי יוסף :אני מנסה להבין,
עו"ד סביון יניב :מי זה שלושת הנציגים.
מר דרור אהרון :אין בעיה ,בסדר,
עו"ד מוטי יוסף :שנייה ,אני רוצה,
מר דרור אהרון :נוריד את זה לשתיים ,אין בעיה ,צודק .נוריד ל .2-נוריד עוד  2בגללך ,מה
לעשות.
עו"ד מוטי יוסף :אני ביקשתי? סליחה ,שלושה יש .אני שאלתי איך נקבע ועכשיו,
מר דרור אהרון :הוא צודק,
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עו"ד מוטי יוסף :אתה לא מעניש אותי.
מר דרור אהרון :לא ,אני לא מעניש אותך,
עו"ד מוטי יוסף :אתה לא מעניש אותי ,אתה מעניש את הציבור ,לא אותי.
מר דרור אהרון :אתה העלית סוגיה ,אתה צודק,
עו"ד מוטי יוסף :אני שואל,
מר דרור אהרון :אתה צודק בסוגיה.
עו"ד מוטי יוסף :או קיי.
מר דרור אהרון :כמ ה נציגי ציבור יש? שניים .יש לנו שלושה ,או קיי .אנחנו בעד ,אין מה
לעשות ,נוריד את אהוד שטיין מהנציגות .מי בעד?
(מדברים ביחד)
עו"ד מוטי יוסף :לא ,סליחה .אני מבקש לפעול על פי דין .זה שכרגע על מנת שהקהל יידע,
אהוד שטיין הוא הדוד של אשתי ,כלומר הוא מנסה כרגע ליצור איזה סוג
של פרובוקציה,
מר דרור אהרון :לא נכון.
עו"ד מוטי יוסף :סליחה ,לבוא ולהגיד,
מר דרור אהרון :זה לא נכון,
(מדברים ביחד)
מר דרור אהרון :אתה העלית סוגיה,
עו"ד מוטי יוסף :אז בוא תהיה גלוי,
מר דרור אהרון :אהוד שטיין,
(מדברים ביחד)
עו"ד מוטי יוסף :בוא תהיה גלוי ותאמר מה הסיבה שדווקא אהוד שטיין,
מר דרור אהרון :אני אסביר .אהוד שטיין נציג הרבה מאוד שנים .הרבה מאוד שנים כבר
ואנחנו רוצים לרענן את השורות באנשים חדשים .חשיבה קצת שונה אולי.
היות ואני חשבתי לנכון להכניס אנשים שמבינים בתחום כמו קרן שפירא
אביטן שבאמת יש לה הבנה בתחום ואני התוודעתי לדברים החלטתי
להוסיף עוד נציגה .לא חושב שקרה אסון ,החוק לא כל כך דווקאני.
עו"ד מוטי יוסף :לא ,לא קרה אסון.
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מר דרור אהרון :לא חושב שמישהו יבוא ממשרד הפנים וישים לי אקדח על הרקה ויגיד
וואו ,מה עשית .לכן הדווקאנות שלך מכשילה אותך.
עו"ד מוטי יוסף :נקודת המוצא,
מר דרור אהרון :רגע .ולכן ,לכן באותה מידה שאתה הבנת שהדווקאנות שלך מכשילה אותך
בעוד דברים מסוימים ועשית נכון בדברים אחרים ,הפעם,
עו"ד מוטי יוסף :מספיק,
מר דרור אהרון :הפעם אני חושב שזה לא נכון הגישה .אף אחד לא יבוא ויאמר למה הוספנו
נציג ציבור? אני מוכן לקחת את הסיכון ,אתה יודע מה,
עו"ד מוטי יוסף :אז קח את הסיכון ,מצוין.
דוברת:

אז קח את הסיכון.

(מדברים ביחד)
מר דרור אהרון :אני לוקח את הסיכון עלי כראש מועצה ,אני שמתי שלושה נציגי ציבור ו,
עו"ד מוטי יוסף :בראבו.
מר דרור אהרון :מחילה ממשרד הפנים ששמתי שלושה נציגי ציבור במקום שניים.
עו"ד מוטי יוסף :יופי.
מר דרור אהרון :מי בעד? מאשרים את כולם ,פה אחד.
עו"ד מוטי יוסף :מצוין ,יופי.
מר דרור אהרון ... :לי גיבוי?
דוברת:

לא.

עו"ד מוטי יוסף :אני אתן לך יעוץ משפטי,
מר דרור אהרון :לא ,לא .את הייעוץ המשפטי שלך,
(מדברים ביחד)
עו"ד מוטי יוסף :אנחנו רק נמלא את הוראות הדין ,נקודה.
עו"ד סביון יניב :במילוי הוראות הדין דנים בבתי משפט בדרך כלל.
עו"ד מוטי יוסף :נכון ,בדיוק .אני יכול גם לסדר חתימות לתצהירים אם אתה רוצה.
מר דרור אהרון :לא ,זה לא היה במקום ואל תשפיל אנשים .מה שעשית עכשיו אני מבקש
ממך תחזור בך ממה שאמרת .תחזור בך ממה שאמרת .סביון עורך דין,
עו"ד מוטי יוסף :אני אגיד לך משהו,
מר דרור אהרון :ולא פחות טוב ממך ,אולי אפילו יותר טוב ממך .אתה תחזור במה שאמרת,
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עו"ד מוטי יוסף :אני מבקש ממך שתחזור מהדברים שאתה אמרת.
מר דרור אהרון :אני לא אחזור ,אתה תחזור מהדברים שאמרת .להשפיל עורך דין,
(מדברים ביחד)
עו"ד מוטי יוסף :לא מתכוון לנהל איתך ויכוח .חבל שאתה נגרר ואתה עושה פרובוקציות
מיותרות .חבל.
עו"ד סביון יניב ... :תצהירים זה חלק מעבודתו של עורך דין .מה לעשות.
עו"ד מוטי יוסף :חבל שאתה באמת מנסה לזרוע פה איזשהו פרובוקציות.
עו"ד סביון יניב :אני זוכר באיזה תיק שתבעו,
דוברת:

דרור ,תעצור את זה.

(מדברים ביחד)
מר דרור אהרון :ועדה להנצחת זכרם של נרצחי,
(מדברים ביחד)
מר דרור אהרון :הוא לא חזר בו וזה נרשם בפרוטוקול ... .שבישיבה חגיגית אינך מתנהל
כמצופה ממך,
עו"ד מוטי יוסף :אני מבקש,
מר דרור אהרון :אני מצפה שתחזור בך ,הוא עמית שלך למקצוע.
עו"ד מוטי יוסף :אני מבקש,
מר דרור אהרון :הייתי מצפה כחבר ועמית למקצוע תבוא ותאמר סליחה ,אבל אתה יודע
מה ,זה גדולה של אדם לומר סליחה.
עו"ד מוטי יוסף :שנייה ,אני,
מר דרור אהרון :אבל בסדר.
עו"ד מוטי יוסף :אז אני אומר לך תשובה לדברים שאתה אומר ,נאה דורש נאה מקיים.
מר דרור אהרון :או קיי.
עו"ד מוטי יוסף :אתה פה לאורך כל הישיבה ללא יוצא מן הכלל מחלק לי ציונים על שאלות
שאני שואל .מחלק לי ציונים על ההתנהגות .אני יכול להגיד לך משהו
ובאמת אני אומר את זה פה מול כל הקהל הזה.
גב' רוחמה קרן עזר  :לא ,כאן ,זו ישיבת מועצה.
עו"ד מוטי יוסף :הקהל ,ישיבת המועצה ,יש פה אנשים,
(מדברים ביחד)
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מר דרור אהרון :ועדה להנצחת זכרם של נרצחי טרור .יו"ר ,עורך דין הדס וייצמן ,חברה
גבר ת  ...נציגת ציבור הגברת אילי אמיר ,אני ,זה הבנתי שאתם רוצים את
אילי אמיר ,אין בעיה .יש איזושהי התנגדות?
עו"ד מוטי יוסף :לא ,לא .ההיפך.
מר דרור אהרון :או קיי ,מי בעד? פה אחד .לא ,פה אחד? כן .או קיי .ועדה למיגור האלימות.
יו"ר ,ראש המועצה מר אהרון דרור ,חבר מנכ"ל המועצה מר אילן סוויסה.
חבר מנהל מחלקת החינוך מערך  ...חבר מנהל אגף הביטחון מר אמיר
גברא ,חברה בוועד גברת מירב אילוז ,חבר מר ירון ניסים ,נציג משטרת
ישראל בצלאל בסאל .מי בעד? או קיי ,כולם .פה אחד .ועדה לקידום מעמד
האישה .אני חושב שבאמת שמנו פה ... ,כל חברות המועצה ,שיהיה
בהצלחה .יו"ר עורך דין הדס וייצמן ,חברה גברת ירדנה אוקמן ,חברה גברת
רוחמה אזר ,חברה גברת מירב אילוז ,חברה גברת לימור לירון סילברא .מי
בעד? פה אחד.
(מחיאות כפיים)
מר דרור אהרון :ועד מנהל מרכז ספורט ונופש גן יבנה .יו"ר מר דרור אהרון ,חבר ממלא
מקום יו"ר מר יורם סוויסה ,חבר עורך דין סביון יניב ,חבר מר אילן רביבו,
חבר מר אילן סוויסה ,חבר עורך דין שרון אוחנה נציג ציבור ,חבר מר
ישראל דיאמנט מנהל המתנ"ס ,חברה גברת מיכל שלומי מנהלת מחלקת
הספורט ,חבר מר אמיר גברא .מי נגד? כולם בעד? ועדות מקצועיות .ועדות
מקצועיות זה ועדות שבעצם על פי חוק אז אני אקריא אותן ,נאשר אותן
ואין פה הרבה  ...טוב ,ועדה להקצאת מקרקעין ,ועדת הקצאות ,ועדה
להקצאת מקרקעין בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים ,מנכ"ל ,גזבר,
מהנדס ,יועצת משפטית .מי בעד? פה אחד .ועדת תמיכות ,ועדת תמיכות על
פ י חוזר מנכ"ל משרד הפנים ,מנכ"ל ,גזבר ,יועצת משפטית מי בעד? פה
אחד .ועדה לבחינת קבלה של תרומות ,ועדה לתרומות בהתאם לחוזר
מנכ"ל משרד הפנים ,מנכ"ל ,יו"ר ,גזבר ,יועצת משפטית .מי בעד? או קיי.
ועדת שלושה והתקשרויות .ועדת שלושה והתקשרויות בהתאם לחוזר
מנכ"ל משרד הפנים ,מנכ"ל ,יו"ר ,גזבר ,יועצת משפטית .מי בעד? ועדת
רכש ובלאי .ועדת רכז ובלאי בהתאם לדין ולחוזר מנכ"ל משרד הפנים,
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גזבר ,יו"ר ,מנכ"ל ,מנהל מחלקת רכש ,מנהלת מחלקת חינוך ונציג עובדים.
מי בעד? פה אחד .הודעה בדבר קבלת תרומה על שם ראובן אוחיון זכרונו
לברכה .קיבל נו תרומה  ...בבית ספר סיני ,הקמת פרגולה ,דשא סינטטי,
אנדרטת זיכרון בבית ספר סיני .אז אני מודיע למועצה שהתקבלה תרומה,
אני מודה למשפחה שתרמה.
(מחיאות כפיים)
מר דרור אהרון :או קיי ,חברים .הגענו לסוף.
עו"ד מוטי יוסף :לא ,יש לנו שאלות.
מר דרור אהרון :נגמרה הישיבה.
עו"ד מוטי יוסף :לא ,לא נגמרה הישיבה כי אני רוצה,
מר דרור אהרון :נגמרה הישיבה .חברים ,תודה רבה לכולם,
עו"ד מוטי יוסף :אני מבקש,
מר דרור אהרון :תמה הישיבה.
(מחיאות כפיים)
מר דרור אהרון :יום טוב לכולם.
עו"ד מוטי יוסף :תמה הישיבה? יש עוד,
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