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סדר היום:
סעיף  – 1הודעות ראש המועצה
סעיף  – 2הצהרת אמונים חבר המועצה יורם סויסה לפי סעיף  35ג'
סעיף  – 3ביטול מינוי אהוד שטיין כנציג ציבור בוועדת איכות הסביבה
סעיף  – 4אישור המלצות ועדת הנהלה מספר  1מיום 2.12.2018
סעיף  – 5הנחת פרוטוקול ועד הנחות מספר  20מיום 7.10.2018
סעיף  – 6הצעה לסדר היום – הנגשה בגן יבנה בכלל והקמת גן משחקים מונגש בפרט
סעיף  – 7הצעה לסדר יום – עדכון תמהיל חברי/ות המועצה במשקפיים מגדריות ומתן
ייצוג הולם לנשים לוועדות המועצה

פרוטוקול
מר דרור אהרון :אני מתכבד לפתוח סדר יום ישיבת מליאה מספר  ,2היום  20לדצמבר
.2018

סעיף  – 1הודעות ראש המועצה
מר דרור אהרון :הודעות ראש המועצה .לפני שנפתח את הישיבה אני מבקש לרשום שתי
הבהרות לפרוטוקול מכיוון שנפלו טעויות סופר .בפרוטוקול הישיבה
האחרונה  ...את הרכב ועדת מל"ח ובטחון יש להוסיף חבר נוסף ששמו
הושמט ,מר אמיר גברא שהוא מנהל אגף הפיקוח והביטחון שהוא מרכז
הוועדה .בנוסף ,נרשם בטעות כי ירון ניסים ,סגן ראש המועצה ,הוא גם
ממלא מקום .ירון ניסים הוא סגן ראש המועצה ,כפי שהובהר ,ושכרו ישולם
מתקציב  , 2019סגני וממלא מקומי עורך דין  ...יניב .חברים יקרים ,יש
למישהו הערות בעניין? מי בעד? מי נגד? מי נמנע? כולם בעד .חברים יקרים,
דוברת:

לא ,לא כולם בעד.

דוברת:

שניים נמנעים.

מר דרור אהרון :אתם נמנעים או?

"חבר" – הקלטה ותמלול

3

12583

דוברת:

ד.נ20.12.2018 .

כן.

מר דרור אהרון :שאלתי מי בעד ,אמרו .מי נגד?
דוברת:

נמנעים ,נמנעים.

מר דרור אהרון :נמנעים שניכם? שניכם נמנעים .בואו בבקשה ,חברי המועצה.
דובר:

ראש המועצה ,קהל נכבד ... ,קואליציה  ...אני רוצה לפתוח את הישיבה.

(מדברים יחד)
רוני ארביב:

תקשיב שנייה אחת .קצת אחרת ,הבאתי לכם פה עוגה .נולדו לי שני נכדים.

(מחיאות כפיים)
מר דרור אהרון :תוך כדי חיתוך העוגה ,בואו ,חברים .חברים יקרים ,אני מבקש לפתוח את
הישיבה במספר מילים מהלב .אפשר? בואו נשב .חברים יקרים ,אני מבקש
לפתוח את ישיבת המועצה במספר מילים מהלב ולאחר מכן בדקת דומיה.
השבוע התבשרנו בצער רב על כך שרונה רמון ,אלמנתו של אילן רמון זכרונו
לברכה ואמו של אסף רמון ,זכרונו לברכה ,הלכה לעולמה בטרם עת .אני
זוכר את הפעם הראשונה שפגשתי אותה בשנת  ,2004במהלך כהונתי
הראשונה כראש מועצה ,כאשר הזמנו את רונה לחנוך בית ספר יסודי החדש
שהקמנו על שם בעלה ,אילן רמון .רונה רמון אישה חזקה מעין כמותה.
דוגמה ומופת .הפיצה אור לכל אשר הלכה .בעלת אישיות מיוחדת במינה.
אצילית ,מלאת כאב אך עם זאת דבקה בחיים .זכינו להנציח את שמו של
אילן רמון בבית הספר היסודי על שמו שנחנך כאן אצלנו בגן יבנה .אני אעדכן
את המליאה כי בבית הספר כבר הגיעו להחלטה שבכוונתם לקרוא את
הספרייה החדשה בבית הספר על שמה של רונה רמון .אנחנו נסייע להם גם
בעניין הזה .אני מעוניין להביא לאישורכם וכמובן בפני ועדת שמות הצעה
לקרוא לפארק החדש בגודל  40דונם שאנחנו מקימים אותו בימים אלו
במרכז הישוב על שם משפחת רמון .אנחנו נעביר את זה לוועדת שמות .אני
חושב שבהחלט המליאה יכולה גם להביע תמיכה בעניין הזה .אילן ,רונה
ואסף זיכרונם לברכה על מנת להנציח את זכרם ובכדי להבטיח שלא נשכח
לעולם את התרומה של בני המשפחה למדינה .אנחנו כולנו נעמוד דקה
דומייה לזכרם.
(עומדים דקה דומייה)
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מר דרור אהרון :אפשר לשבת .אני אעדכן אותכם כי אנחנו ממשיכים במלוא המרץ לעשות
עשייה בישוב ואני אעדכן כמה דברים .אני פועלים אל מול חברת
האוטובוסים אפיקים ואל מול אגף התחבורה הציבורית במשרד התחבורה
בכדי לשפר את איכות התחבורה הציבורית בישוב .השגנו לאחרונה מספר
הישגים כגון אישור להקמת תחנה בבית העלמין החדש בסמיכות לקיבוץ
חצור ,הוספת קווים בקו  19בשעות אחר הצהריים ,הוספת קווים
לסטודנטים הנוסעים לירושלים בביצוע תכנית לדיוק הקווים לפי לוחות
הזמנ ים של הרכבת .יש עוד פניות רבות שמתקבלות ואנו מנסים לתת לכולן
מענה .הודעה שנייה .בשיחה שקיימתי לאחרונה עם מנכ"ל מד"א אלי בין
ובתום תהליך ארוך של חשיבה הגענו להבנות להקמת תחנת מד"א חדשה
ומשודרגת שתשפר את שירותי החירום עבור תושבי גן יבנה .התקצוב
להקמת התחנה י גיע בחציו ממד"א וחציו מהמועצה כאשר אנו נקצה עבור
התחנה את הקרקע המתאימה ,נעדכן בהתקדמות ... ,3 .בני נוער בגן יבנה
נמצאים במקומות הראשונים מבין הרשויות בישראל בשיעורי הגיוס לצה"ל.
זו תוצאה של מערכת חינוך ערכית ,בני נוער ששואפים להיות מעורבים בחיי
הקהילה והמדינה ,כבוד גדול וכולנו .רק לידיעה ,אנחנו מתקצבים את נוער
אס"א בהכנה לצה"ל ב 15-אלף שקל לכל בית ספר כך שיש לנו באמת כבוד
גדול לראות את התוצאות .קיימנו פסטיבל בתים מאירים בגן יבנה במהלך
חג החנוכה .גם השנה תושבי גן יבנה פתחו את בתיהם ,קיימו פעילויות
והראו לנו מה היא כוחה של קהילה .בנוסף ,במהלך חג החנוכה התקיימו
ברחבי הישוב מגוון אירועים ,הופעות ,פעילויות בהם השתתפו רבים
מהתושבים .בימים אלו התחלנו בפרויקט של שתילת אלפי שתילים עונתיים
בכל רחבי הישוב ,יוצר שיפור במרחב הציבורי .תודתי למחלקת שפ"ע
ולחיים .השבוע קיימנו דיון ביחד עם מנהלי המחלקות ויחד עם נציגים
בכירים של פיקוד העורף בנושא מוכנות המועצה לחירום .קיבלנו שבחים על
ההיערכות ,המוכנות ואופן הפעילות שלנו שכלל תרגול במהלך כל השנה .אנו
ממשיכים בהצבת תאורת לד חסכונית ומתקדמת בכל רחבי הישוב במקום
התאורה הישנה .הפעילות מתקיימת גם במקומות רבים בהם עד כה לא
הייתה תאורה והתושבים מרוצים 7 .מגני המועצה הוסמכו כגנים ירוקים על
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ידי המשרד להגנת הסביבה ומשרד החינוך .מרכז צפרות חדש וגינה
אקולוגית נכנסו בבית הספר בן גוריון .מדובר ביוזמה חינוכית שמקדמת
למידה משמעותית .ישר כוח לכל העוסקים במלאכה ותודה רבה לאיגוד
ערים לאיכות סביבה שנתן תרומה נכבדת .איגוד ערים חבל יבנה אשדוד.
נפגשתי עם פורום הורים לילדים בעלי צרכים מיוחדים שאת הקמתו יזמנו.
שמעתי את בקשותיהם ,אישרתי להם תקציב לקראת השנה הבאה .אנו גאים
שהמועצה פועלת בנושא בצורה אינטנסיבית ובהמשך עוד נפרט .הוצבה
מצלמה חדשה במגרש של דשא סינטטי ,איפה שהקמנו את המגרש דשא על
מנת למנוע ונדליזם ונפגעים .נמשכת הסדרת התנועה והחנייה ברחוב א.צ.
גרינברג .המועצה יוצאת בקמפיין לקראת הגברת אכיפה כנגד בעלי כלבים
שלא אוספים את צרכיהם אחר כלבים וכנגד שוטטות כלבים .גם בשבת.
במהלך כל השבוע .מדובר בנושא שתושבים רבים מתלוננים עליו ולכן יצאנו
לקמפיין ,בנוסף לפעילות ההסברה אנו בודקים אפשרות להצבת מתקנים עם
שקיות במקומות שונים ברחבי הישוב .הוצבו פחי אשפה חדשים ועמידים
ברחבי הישוב בהיקפים גדולים כדי למנוע השלכת פסולת במרחב הציבורי.
או קיי .יש לנו שתי הצעות לסדר יום.

סעיף  – 7הצעה לסדר יום – עדכון תמהיל חברי/ות המועצה במשקפיים מגדריות ומתן
ייצוג הולם לנשים לוועדות המועצה
מר דרור אהרון :הצעה מספר  – 1עדכון תמהיל חברי המועצה למשקפיים מגדריות ומתן
ייצוג הולם לנשים בוועדות המועצה .היות ויש התנגדות להעלות את ההצעה
לסדר היום אז יש לך כמה דקות להסביר למה כן להעלות אותה לסדר היום,
וכמובן שיהיה לך מענה גם.
גב' מירב אילוז :שני דברים .אחד ,קודם כל מפליא אותי כאן שיושבות נשים שמתנגדות
להצעה הזאת .נושא של ייצוג נשים,
גב' מירב אילוז :נושא של ייצוג הולם ,נושא של ייצוג הולם וערכים של שוויוניות זה ערכים
מאוד מרכזיים וחשובים וזה חוצה סיעות ,חוצה מפלגות .אין פה עניין של
להתערב בשיקול דעת שלך מי יהיה בוועדות או איזה תמהיל  ...מבחינת
המרכיבים ,רק מה שחשוב לי שיהיה ייצוג הולם לנשים בוועדות האלה על
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מנת לתת לקול של הנשים במרחבים האלה ,במיוחד בוועדות שהן
אסטרטגיות .אני ,עצוב לי לשמוע שנשים שיושבות כאן לא רוצות להעלות
את זה לסדר היום.
מר דרור אהרון :זהו?
גב' מירב אילוז :כן.
מר דרור אהרון :או קיי .אני מבקש שחברת המועצה ,יושבת ראש הוועדה תענה לך.
בבקשה.
עו"ד הדס ויצמן :טוב .אני רוצה להתייחס להצעה לסדר יום שהעלתה חברת המועצה מירב
אילוז .אני רוצה להתחיל בזה שהפורום הנאות לידון בסוגיות הקשורות
לקידום מעמד האישה הן בוועדה המקצועית האמונה על הטיפול בסוגיות
האלה ,קרי בוועדה לקידום מעמד האישה .העלאת סוגיות בישיבת המליאה
בנוגע לנושאים שבתחום מומחיות הוועדה מייתר את פעילותה של הוועדה
ומשבש את מהלך הפעילות התקינה של המועצה שפועלת באמצעות
ועדותיה .חברת המועצה מירב אילוז היא חברה בוועדה לקידום מעמד
האישה ואולם ככל הנראה איננה מבינה את מהות הפעילות בוועדה בה היא
חברה .לחילופין,
גב' מירב אילוז... :
עו"ד הדס ויצמן :לחילופין,
גב' מירב אילוז ... :של הוועדה.
מר דרור אהרון :סליחה ,בואי ,לא הפריעו לך ,בואי נכבד.
עו"ד הדס ויצמן :ל חילופין ,הטעם בהעלאת הנושאים הללו בישיבת המועצה במקום בוועדה
נוגע ככל הנראה מתוך אינטרס פוליטי צר ,כשם שאנו למדים מהצעות לסדר
יום שמפורסמות על ידי חבריה לסיעה באתר הפייסבוק עוד בטרם נדונו
הצעות אלה בישיבות המליאה כנדרש .אין לנו אלא להצר על מהלכים אלה
שלא נועדו לשרת,
עו"ד מוטי יוסף :תצרי ,תצרי.
עו"ד הדס ויצמן :את הציבור.
עו"ד מוטי יוסף :תצרי.
עו"ד הדס ויצמן :בגן יבנה אלא,
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מר דרור אהרון :אני מבקש לא להפריע.
עו"ד הדס ויצמן :אל תפריע לי בבקשה.
עו"ד מוטי יוסף :תצרי.
מר דרור אהרון :מוטי ,אני מבקש לא להפריע.
עו"ד הדס ויצמן :כולי תקווה,
עו"ד מוטי יוסף :להיות ענייניים,
מר דרור אהרון :אני מבקש ממך לא להפריע .אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה.
עו"ד הדס ויצמן :כולי תקווה,
עו"ד מוטי יוסף :אתה יכול  ...שתי פעמים.
עו"ד הדס ויצמן :פעמיים .כולי תקווה כי פנייתה של מירב,
עו"ד מוטי יוסף :פעמיים.
עו"ד הדס ויצמן :בדרך של הצעה לסדר יום נובע מחוסר הבנתה ותו לא .לגופו של עניין .אני
ממליצה להסיר את הצעתה מסדר היום ומפנה את חברת המועצה להעלות
נושאים הנתמכים בנתונים הקשורים בקידום מעמד האישה,
גב' מירב אילוז :אפשר,
עו"ד הדס ויצמן :בפורום הנאות ,לא ,סליחה ,לא סיימתי .בפורום הנאות והנכון שהוקם
במועצה ,הוא הוועדה לקידום מעמד האישה ,כאמור הוא דרך המלך .אבקש
להוסיף כיושבת ראש הוועדה כי כל אחת מחברות המועצה החברות בוועדה
לקידום האישה מוזמנות להעלות הצעות ורעיונות בוועדה .הוועדה תבחן כל
הצעה והמלצותיה יעברו לראש המועצה ולחברי המליאה .אבקש לעדכן כי
הוועדה ברשותי פועלת נמרצות מול ראש המועצה כדי לקדם נושאים בתחום
המגדרי ולשמחתי זוכה לשיתוף פעולה מלא מצד ראש המועצה .עוד שמחתי
לגלות כי הנתונים מצביעים על מגמה חיובית בקרב ייצוג נשים ,בקרב ייצוג
נשים בעמדות מפתח .במועצה המקומית גן יבנה פועלות  12ועדות ,פרט
לוועדות מקצועיות ,בהן הרכב הוועדה אינו פועל חברי המועצה .ב 11-ועדות
מוך  12ועדות נמצא ייצוג של נשים .ב 6-מתוך  12ועדות דהיינו במחצית
מוועדות המועצה נמצא כי תמהיל הוועדה נוטה באופן מובהק לטובת הנשים
ומעבר לשיעור ייצוגן במועצה העומד על  30.7אחוז כאשר בשתיים מוועדות
המועצה שחברת המועצה מירב אילוז חברה בה נמצא הרכב נשים מוחלט.
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מספר הנשים העובדות במועצה והמכהנות בעמדות ניהול בכירות עומד על 9
לעומת  8גברים ,ביניהן נוכל למצוא יועצת משפטית ,מנהלת ברווחה ,חינוך,
ועדה מקומית ,גבייה ,ספורט ,מבקרת ומשאבי אנוש ,דהיינו  53אחוז לטובת
הנשאים .יחד עם זאת ,המועצה ,באמצעות הוועדה ,מציבים יעד שאפתני
בנושא זה .יעד זה יושג באמצעות תכניות עבודה ,תכניות עבודה סדורות ולא
בדרך של העלאת נושאים באופן אקראי לשולחן המליאה .לאור האמור לעיל
אני ממליצה להסיר את ההצעה מסדר היום.
מר דרור אהרון :או קיי.
גב' מירב אילוז :אני יכולה להגיב?
מר דרור אהרון :לא ,אין דיון.
גב' מירב אילוז :למה?
מר דרור אהרון :כי את אמרת את שלך ,היא אמרה את שלה ,מצביעים .מי בעד להסיר את
ההצעה מסדר היום? מי בעד להציע להוריד את ההצעה מסדר היום? ,3 ,2 ,1
 .7 ,6 ,5 ,4מי נמנע?
מר דרור אהרון :או קיי .אז כמה אנחנו?  ,1רגע ,עוד פעם להרים את הידיים ,נספור,3 ,2 ,1 .
 8 ,7 ,6 ,5 ,4בעד להסיר .מי נגד להסיר? מי נגד להסיר?
(מדברים יחד)
מר דרור אהרון :מי נגד להסיר? שניים .מי נמנע? שלושה ,ארבעה נגד .או קיי.
עו"ד הדס ויצמן :אני רוצה שיירשם בפרוטוקול,
(מדברים יחד)
מר דרור אהרון :רגע ,סליחה .שניים נמנעים .לא הבנתי,
גב' מירב אילוז :מתי מתכנסת הוועדה?
עו"ד הדס ויצמן :הוועדה תתכנס כשאנחנו נקבע תאריך,
מר דרור אהרון :אה ,חברת המועצה הדס וייצמן המליצה שמי שמעוניין להעלות נושאים
לפנות אליה.

סעיף  – 6הצעה לסדר היום – הנגשה בגן יבנה בכלל והקמת גן משחקים מונגש בפרט
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מר דרור אהרון :או קיי ,ההצעה השנייה ,הצעה לסדר יום ,עדכון ,רגע לא .הנגשה בגן יבנה
בכלל והקמת גן משחקים מונגש בפרט .גם להצעה הזו יש התנגדות .אני
מבקש ,מוטי ,בבקשה.
עו"ד מוטי יוסף :התנגדות? טוב,
מר דרור אהרון :בבקשה.
עו"ד מוטי יוסף :אז בואו נתחיל קודם כל שעל פי הוראות הדין המועצה לצערנו לא ממלאת
אחרי הוראות הדין .כל מה שקשור לממונה הנגשה אין אותו פה .שניים
שצריכים עוד  ...ועוד דבר .אני שמח שמחלקים לי ציונים על ידי חברת
המועצה הדס וייצמן שאני אינטרס פוליטי צר .מה לעשות הנה שיש פה ילד,
אריאל המתוק ,שמחפש גן מונגש ולצערנו אין ואני שמח שהוא הגיע לכאן
בעקבות אותו פוסט שאני העליתי .אז ,שוב פעם .אם אתם מתנגדים להעלות
נושא של נגישות בגן יבנה אז קודם כל אני חייב לומר שאני פשוט מתבייש.
אתם פועלים מתוך אינטרס צר ,פוליטי ,אינטרסנטי ,שלא רואה את הילדים
האלו פה בישוב ולבוא ולהעלות פוסט ב 24-לאוקטובר שבו אתה מתפאר
בהנגשת גן פתאום אז אני יכול להגיד לך שלצערי אתה זורה חול בעיני
הציבור .לשים רמפה ולהגיד זה גן מונגש אתה צוחק .לא עלי ,לי ברוך השם,
לכולנו פה יש ילדים בריאים .בואו תסתכלו מעבר לקטע של לבוא ולהגיד זה
פוליטי או לא פוליטי .תראו לי גן אחד מונגש פה בגן יבנה .אחד .אחד .ואם
את זה אתם לא רוצים להעלות לישיבה כהצעה ,אני אישית כבן אדם
מתבייש בכל אחד מכם .אמיתי אני אומר את זה .פשוט מתבייש .זו בושה
וכלימה ואתה יכול לחייך ,ואתה יכול לחייך .לי אתה לא צריך לתת הסברים,
תקשיב .לי אתה לא צריך לתת הסברים .גברת רוחמה ...
(מדברים יחד)
מר דרור אהרון :אני מבקש ממך לא לענות .בבקשה ,תמשיך בבקשה.
עו"ד מוטי יוסף :אני מאוד אוהב את היכולת,
מר דרור אהרון :אני מבקש ממך ,תמשיך בבקשה .תמשיך בבקשה.
עו"ד מוטי יוסף :אז אני אומר .אתם יכולים פה לחייך ,אתם יכולים פה לגחך .מי שישפוט
בסופו של דבר זה הציבור.
רוחמה עזר קרן:

הציבור כבר שפט.
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עו"ד מוטי יוסף :אתה תצטרך להסתכל לציבור שלך בעיניים .אתה תצטרך להסתכל
לציבור שלך בעיניים.
מר דרור אהרון :חברים.
עו"ד מוטי יוסף :אתם תצטרכו להסתכל לציבור שלכם בעיניים וכל אחד יצטרך,
מר דרור אהרון :בוא ,תהיה ענייני.
עו"ד מוטי יוסף :לציבור בעיניים .ענייני ,הכי ענייני שיש .יש מצגת ,יש חוקים ,יש ,אתם לא
ממלאים אחרי הוראות הדין ,נקודה .ואני מתכוון לערב את נציבות שוויון,
את נציבות השוויון בעניין הזה.
מר דרור אהרון :בסדר גמור.
עו"ד מוטי יוסף :אה ,בסדר גמור?
מר דרור אהרון :סיימת?
עו"ד מוטי יוסף :אה? לא ,אני רוצה להגיד עוד דבר.
מר דרור אהרון :יש לך עוד שתי דקות.
מר דרור אהרון :יש לי עוד שתי דקות .אני אנצל את שתי הדקות שיש לי.
(מדברים יחד)
עו"ד מוטי יוסף :אני אנצל את השתי דקות שיש לי .לבוא ולהגיד אנחנו מתנגדים להצעה
לסדר יום ,לנסות לתת פה איזשהו נופך פוליטי לעניין ,בואו תניחו את הנופך
הפוליטי בצד לצורך הדיון .בואו תסתכלו מעבר .אני מאוד שמח ,סביון,
שאתה מסתכל עלי ואתה קשור ,חברי,
עו"ד סביון יניב :החלטת כבר שאני נגד.
עו"ד מוטי יוסף :חברי היקר סביון ,עורך דין סביון יניב .חבר המועצה וסגן ראש המועצה.
ו ...שזה לא נושא חשוב אז מעניין מה באמת נושא חשוב לדיון היום.
תב"רים וכולי .הקצאות למד"א .יש דברים הרבה יותר אקוטיים שאני
מסתכל עליהם כעל מצווה ,דבר ראשון .מה שאתם עושים כרגע ,אתם
הופכים את אותם ילדים מוגבלים ,שמים אותם בקרן זווית ,מענישים אותם,
הכול מתוך איזושהי ראייה פוליטית שמא מישהו ,אתה יודע מה? בוא אני
אגיד לך משהו .אני מוכן שאתה תגזור את הסרט ואני אשמח מאוד גם.
מאוד אני אשמח .מאוד אני אשמח .אתה יכול לקרוץ ,אתה יכול לקרוץ עד
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מחר ,עד מחר לקרוץ וירדנה יכולה לגחך עד מחר .אגב ,יש עוד אחת ... ,בסוף
ה...
מר דרור אהרון :הלאה.
עו"ד מוטי יוסף :אין מה לעשות,
מר דרור אהרון :סיימת?
עו"ד מוטי יוסף :לא ,לא סיימתי .יש לי עוד.
מר דרור אהרון :כי אתה כבר חורג מהזמן.
עו"ד מוטי יוסף :לא .אם אני חורג תגיד לי .אמרת לי שתי דקות,
מר דרור אהרון :עברת כבר את השתי דקות,
עו"ד מוטי יוסף :שוב פעם,
מר דרור אהרון :אני נותן לך עוד דקה.
עו"ד מוטי יוסף :אז עכשיו אני פונה לחברי הקואליציה ואני מבקש מכם .הנושא הזה הוא
נושא מאוד חשוב .תסתכלו על הילד הזה פה .תסתכלו עליו .עליו ,על אריאל
תסתכלו.
(מדברים יחד)
עו"ד מוטי יוסף :תסתכלו על אריאל .תתביישו לכם.
גב' ירדנה אוקמן :אתה תתבייש שאתה מביא אותו.
עו"ד מוטי יוסף :אני מביא אותו?
(מדברים יחד)
מר דרור אהרון :אני מבקש ,אני קורא אותך לסדר פעם שנייה.
עו"ד מוטי יוסף :ומה תעשה פעם שלישית? תוציא אותי החוצה?
גב' ירדנה אוקמן :פרובוקציות.
עו"ד מוטי יוסף :יופי ,אז מה תעשה?
מר דרור אהרון :אני רק קורא אותך לסדר כדי שתירגע.
(מדברים יחד)
מר דרור אהרון :רגע .דקה .קודם כל יהיה זמן,
עו"ד מוטי יוסף :תעשו את ההצבעה.
מר דרור אהרון :בוא .אני נותן  ...כמה אתה צריך?
מר חיים שוחמי :שתי דקות.
"חבר" – הקלטה ותמלול
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מר דרור אהרון :קח שתי דקות ואני אדבר בשאר.
מר חיים שוחמי :אני נכנסתי לתפקיד שלי לפני חודש והשאלה הראשונה שלי לגבי הגנים
פה שאלתי את חיים מה קורה פה עם הנגשה ,אחרי שהייתה לי שיחה עם
מאור ,עם דביר ,סליחה ,והגענו לגן פיתו ,שאלתי אותו מה קורה לגבי הגן
החדש .אמרתי לו תשמע ,יש פה השגות בקשר לגן .אני מקבל שהדבר הזה
הוא חשוב .צריך לקחת בחשבון שלא צריך לבוא בכותרות .אני חושב שיש פה
מספיק ,אחרי בדיקה קלה שלי ,בעלי מוגבלויות שצריך לתת להם כן פתרון
אבל להעלות את הדבר הזה עכשיו ,ואני אומר עוד פעם ,גם הדבר שמירב
העלתה יש דרך ,יש כיוון אני חושב והדס הציגה את זה כמו שצריך .גם את
מה שאתה אומר ,אתה רוצה לעשות מצגת? הכול טוב יפה ,אבל אני אומר לך
עוד פעם .אני חושב שיש גורמים שמטפלים בנושא הזה .אני מצאתי אוזן
מאוד קשבת בנושא גם אצל אילן וגם אצל חיים .גם היום כשהייתה לנו
פגישה עם האדריכל נוף זה עוד פעם עלה הנושא הזה ,זה עלה גם בקשר לגן
החדש שגם שמה זה יונגש כמו שצריך .צריך לקחת בחשבון שכשאתה מדבר
על פרובוקציות זה פרובוקציה פרופר .לא יותר מזה.
(מדברים יחד)
מר דרור אהרון :סליחה ,סליחה .רגע ,אני מבקש ממך ,אתה לא עונה .אתה לא עונה.
(מדברים יחד)
מר דרור אהרון :מוטי ,אני מבקש ממך להפסיק .הדברים שלך לא ילכו לפרוטוקול.
הדברים שלך לא יעברו את הפרוטוקול.
(מדברים יחד)
גב' רוחמה קרן עזר :אבל חיים ,יש סדר.
מר דרור אהרון :חיים ,בוא ,יש סדר .חיים,
גב' רוחמה קרן עזר :לא ... ,שתי דקות של דרור.
מר חיים שוחמי :אני מדבר אז אני אומר עוד פעם .כשאתה מדבר על הדברים האלה אז בוא
אני אזכיר לך דברים מסוימים .אני חושב שכשמדברים על נגישות צריך
להסתכל על כל הדברים .אתה גם יודע שנגישות ,למשל ,היא חנייה בחניית
נכים .אז בוא לא ניכנס לדברים האלה כדי שלא ניכנס אליהם לעומק כי זה
מיותר .תאמין לי שאני אומר לך ,כשאני נכנסתי לדבר ואין לי ,אני לא עומד
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וגוזר סרטים ואני לא עומד ו ,העלית את הדבר הזה ,אני אומר לך עוד פעם,
אני דיברתי עם דביר ,אני דיברתי עם עוד הורים .הסתכלתי ,בדקתי בגן
החדש ,ביקשתי לקבל תשובה לגביהם .הנושא יטופל תוך אחריות.
(מדברים יחד)
מר דרור אהרון :אתה לא יכול .יש נוהל ,הנוהל לא ,סליחה ,חיים,
(מדברים יחד)
מר דרור אהרון :אתם תתנהלו לפי הנוהל .רגע ,אני רוצה  ...אתם לוקחים מהזמן שלי
עכשיו.
(מדברים יחד)
מר דרור אהרון :אני מבקש .נגישות במועצה המקומית גן יבנה .מליאת המועצה מתבקשת
להסיר את ההצעה האמורה מסדר היום לאור האמור במסמך זה .1 .ההצעה
האמורה מנסה להעלות נושאים שטופלו ומטופלים באופן מיטבי על ידי
המועצה .סקר נגישות נעשה על ידי המועצה בשנת  .2016קיים רכז נגישות
ואנו פועלים,
עו"ד מוטי יוסף :מי זה? אפשר לדעת מי זה?
מר דרור אהרון :כן ,עזי רוזן.
עו"ד מוטי יוסף :עזי?
מר דרור אהרון :קיים רכז נגישות .גן משחקים מונגש הוקם רק לאחרונה בתחומי,
(מדברים יחד)
מר דרור אהרון :אני מבקש ,סליחה .גן משחקים מונגש הוקם רק לאחרונה בתחומי גן
פיטו .המועצה בוחנת הקמת גן מונגש נוסף באזור פארק הגלבוע עם מתקנים
המותאמים לנכים עם עגלות ,זה עלה בישיבתי האחרונה עם ההורים בעלי
צרכים מיוחדים .ההצעה האמורה לא בדקה מה נעשה בתחום ההנגשה כלל
וכלל .הסעיפים בה טופלו ומטופלים כפי שהובהר .ההצעה מנסה לנכס באופן
פופוליסטי למציע פעילויות שנעשו ונעשות על ידי המועצה והעומד בראשה
תוך ניסיון ליצור מצג שווא שלא נעשה דבר .המילים שנאמרו פה הינן מילים
חמורות שלא עולות בקנה אחד עם העשייה שלנו .אני חושב שיש התנהלות
ויש דרך ארץ ולא ניתן להפוך את ישיבות המליאה לפלסטר .מעבר למה
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שנאמר עד כה אני אבקש ממנכ"ל המועצה לפרט בקצרה מה נעשה מעבר
ובנוסף ,כי אני כבר התעייפתי.
מר אילן סויסה :אני אגע בכמה מילים בדברים שעשינו לאחרונה .יש לנו אתר במועצה
שהוא מונגש לכולם .הנגשנו כרגע  55תחנות אוטובוס,
מוטי יוסף:

רק ,מה אמרת? אתר המועצה מונגש?

מר אילן סויסה :אתר המועצה מונגש ,כן .אתה יכול להיכנס ולגלוש,
מר דרור אהרון :אילן ,תקריא בבקשה,
עו"ד מוטי יוסף :ואתה מחוייב,
מר דרור אהרון :אילן ,תקריא בבקשה,
עו"ד מוטי יוסף ... :להנגיש אותו .אי אפשר,
מר דרור אהרון :אילן ,תקריא בבקשה ,אני מבקש לא להפריע .אני מבקש מכם לא להפריע.
עם כל הכבוד לך אתה לא תפריע .אילן ,תסיים בבקשה.
מר אילן סויסה :יש פורום של הורים לילדים עם ,בעלי צרכים מיוחדים ,שמגיעים מעת לעת
לישיבות ול דיונים .יש לנו מעברי חצייה שהנגשנו במועצה ,למעלה משני
שליש מהם .יש חוגים שכרגע אנחנו נפעל דרך המתנ"ס לסבסד אותם לבעלי
צרכים מיוחדים .מתקיימות פעילויות רבות כמו מסיבות בריכה ,נסיעות
להצגות .חניות נכים ,חולקו בשנה האחרונה עשרות רבות שמונגשות כמובן.
הפארק החדש שנבנה בכתם הצפוני ליד בית ספר אילן רמון גם הוא יהיה
מונגש .תחנות אוטובוס דיברתי .מוסדות ציבור ,מבנה כוח אדם מונגש
מלפני ,מהשנה האחרונה .המוקד העירוני מונגש ,מבנה הוועדה מונגש.
ממתינים לתקציב  2019בכדי לממש תכנית להנגשת בניין המועצה הישן.
כיתות מונגשות ,אני יכול רגע רק לגעת במה יש לנו .גני ילדים שתי כיתות,
בית ספר רבין  6כיתות ,בית ספר שמר שתי כיתות ,בית ספר אילן רמון 2
כיתות ,בית ספר בן גוריון  2כיתות ,בית ספר מכבים כיתה ,בית ספר נופי
מולדת כיתה ,סך הכול  16כיתות אקוסטיות .סייעות צמודות ,יש לנו 56
סייעות כאלה 10 ,סייעות כיתה 4 ,סייעות תגבור .יש לנו סייעות רפואיות
בבתי הספר .סך הכול יש לנו  94סייעות סביב התחום המדובר .הצגות לבני
נוער ,הנגשת טקסים .מי שהיה ביום הזיכרון האחרון אז ראה מישהי שעושה
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שפת הסימנים .ביום העצמאות אנחנו מנגישים שירותים וכל מה שקשור
בזה .יש סקר נגישות למועצה משנת  2016שדן במבני ציבור.
גב' מירב אילוז :אפשר לראות אותו?
מר אילן סויסה :אפשר לראות אותו ,גם זה קיים .זה הדברים,
(מדברים יחד)
מר דרור אהרון :רגע ,רגע .אני רוצה להרחיב שני דברים .קודם כל מעולם בגן יבנה לא היה
פורום של צרכים מיוחדים .היוזמה להקמת פורום צרכים מיוחדים להורים
הייתה יוזמה שלנו .אני יזמתי את זה .הפורום הזה מתוקצב ב 50-אלף שקל.
שמנו שם רכזת שמרכזת את כל העניין הזה ואנחנו בקשר ישיר איתם .אני
לא צריך הטפות מוסר מחברי המועצה מה לא נעשה כי אנחנו בקשר ישיר עם
ההורים ובטח ובטח כשאנחנו גם דיברנו איתם ,בדיוק לפני שלושה ימים
הייתה פגישה איתם .ביום ראשון זה היה? באיזה יום היה הפגישה?
דובר:

יום שני.

מר דרור אהרון :יום שני הייתה פגישה,
עו"ד מוטי יוסף :אני שמח שאני מעלה ואז,
מר דרור אהרון :ממש לא .הפגישה הזאת נקבעה,
עו"ד מוטי יוסף :אני כל כך גאה בעצמי,
מר דרור אהרון :הפגישה הזו,
עו"ד מוטי יוסף :אני גאה בעצמי,
מר דרור אהרון :הפגישה הזו נקבעה כבר,
עו"ד מוטי יוסף :אני גאה בעצמי .תאמין לי שאני גאה בעצמי.
מר דרור אהרון :הפגישה הזו נעשתה ראשונה במתנ"ס הרבה לפני ,במהלך הבחירות
האחרונות.
עו"ד מוטי יוסף :כן.
מר דרור אהרון :נושאים שאני ביקשתי נקבע שמייד לאחר הבחירות תתקיים פגישה נוספת
וזאת הפגישה .הניסיון לנכס הצלחה כזו או אחרת כל כך פתטי שאני פשוט,
מי נגד ההצעה ולהוריד אותה מסדר היום לאור מה שנאמר פה?
מר רוני ארביב :רגע ,אבל דרור ,שנייה.
מר דרור אהרון :לא ,זה לא עובד ככה.
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מר רוני ארביב :אבל רגע ,שנייה דרור .בעניין כל כך רגיש,
(מדברים יחד)
מר דרור אהרון :מי בעד להסיר את ההצעה מסדר היום לאור כל העשייה שנאמרה ונעשתה
בגן יבנה? מי בעד? מי בעד? להסיר מסדר היום .9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1 .מי
נגד? מי נגד? מי נגד? שניים .מי נמנע? אחד .הרב שרביט נמנע ,שניים
מתנגדים .יפה .סגרנו את הנושא ,אפשר להמשיך.

סעיף  – 3ביטול מינוי אהוד שטיין כנציג ציבור בוועדת איכות הסביבה
מר דרור אהרון :ביטול מינוי אהוד שטיין כנציג ציבור בוועדת איכות הסביבה .הערות
בבקשה.
עו"ד מוטי יוסף :הערות? אין הערות.
דוברת:

אין הערות.

עו"ד מוטי יוסף :אתה הולך ...
מר דרור אהרון :מי בעד?
עו"ד מוטי יוסף :לא ,לא .אני חייב,
מר דרור אהרון :מי בעד להסיר,
עו"ד מוטי יוסף :תמלא אחר הוראות החוק .אני שמח שאתה פונה לשר להגנת הסביבה.
תגיד ,בואו עכשיו שכולם יידעו.
מר דרור אהרון :הלאה.
עו"ד מוטי יוסף :הואיל וראש המועצה ניסה להעביר נציג שלישי בניגוד להוראות החוק ,מה
לעשות ,אני שמח קודם כל שאתה לא מוותר עליו ,אגב ,ואתה כן פונה לשר
להגנת הסביבה בכדי להכניס אותו כנציג קבע .אני מאוד שמח שאתה באמת
מבין שאי אפשר לעגל פינות וצריך למלא אחרי הוראות החוק .ברגע שלא
ממלאים אחרי הוראות החוק לא  ...להגיד לך אדוני ,ראש המועצה,
מר דרור אהרון :מי בעד להסיר ,הלאה .מי בעד,
עו"ד מוטי יוסף :זה בדיוק מה ש,
מר דרור אהרון :מי בעד  ...כנציג ציבור בוועדת איכות סביבה? מי בעד להרים את היד?
(מדברים יחד)
מר דרור אהרון :חברים ,רוחמה.
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גב' רוחמה קרן עזר:

לא ,אני חייבת לענות לו .אני חייבת לענות,

מר דרור אהרון ... :זה מה שהוא רוצה,
גב' רוחמה קרן עזר:

לא .הוא מזלזל באנשים.

עו"ד מוטי יוסף :חס וחלילה.
גב' רוחמה קרן עזר:

יש פה ,סליחה .מה עשית  ...לי יש ,תיתן לי לסיים רגע משפט .לי יש

דין וחשבון לציבור .נתתי לפני חודשיים נתתי ועובדה שהציבור הגיע ברגליים
ובחר שוב .לבוחרים שלי וגם לא לבוחרים שלי נתתי את הכול ואת מה שאני
עושה בתוך המועצה אין לך מושג .כשתהיה פעם חבר מועצה מהצד השני את
השעות על חשבון הילדים שלנו ועל חשבון העבודה שאנחנו נותנים פה כדי
לקדם דברים ,לשם עוד לא הגעת .אז אל ... ,בכיסא ,אז אל תשפוט בלי לדעת
מי אנחנו בכלל ... .די עם הזלזול הזה.
(מדברים יחד)
עו"ד מוטי יוסף :נראה לי שלחצתי על כפתור הכעס.
גב' רוחמה קרן עזר:

לא לחצתי על שום דבר.

עו"ד מוטי יוסף :שאלתי אותך שאלה לגיטימית.
גב' רוחמה קרן עזר:

לא חייבת לענות לך בפורום הזה.

מר דרור אהרון :רוחמה.
גב' רוחמה קרן עזר:

מהתחלה התחלתם בזה.

גב' רוחמה קרן עזר:

זה היה המשפט הראשון.

מר דרור אהרון :רוחמה,
(מדברים יחד)
מר דרור אהרון :בבקשה .מי בעד ביטול מינוי אהוד שטיין כנציג ציבור בוועדת איכות
סביבה נא להרים יד ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1 .ירון? ,8
(מדברים יחד)
מר דרור אהרון :מי נגד? שניים .נגד ,שניים ,איך אתה נגד .עכשיו הגזבר ,איך אתה נגד אם
אתה נגד הוראות החוק?
גב' רוחמה קרן עזר:

אבל הוא העלה את זה.

עו"ד מוטי יוסף :אני שמח,
מר דרור אהרון :הלאה.
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עו"ד מוטי יוסף :אתה רואה? אני שמח שאתה,
(מדברים יחד)

סעיף  – 4אישור המלצות ועדת הנהלה מספר  1מיום 2.12.2018
מר דרור אהרון :אישור המלצות ועדת הנהלה מספר אחד מיום  .2.12.2018הערות? קדימה.
דובר:

איזה סעיף אנחנו?

מר דרור אהרון :חבר'ה ,הערות .אופוזיציה ,הערות.
גב' מירב אילוז :על מה?
מר דרור אהרון :או קיי .מי בעד?
(מדברים יחד)
גב' מירב אילוז :יש לי שאלה .יש פה כל מיני תב"רים ,רגע .יש פה תב"רים ש ,תב"רים
חדשים ,תב"רים ש ,הגדלה של תב"רים והייתי שמחה לדעת וחלקם כמובן
שאני יכולה גם לשאול ספציפית ,מה התכנית עבודה שעומדת מאחורי זה.
מה הסדרי עדיפויות שעומדים מאחורי זה ,מה האומדנים לכל תוספת
תקציבית פה .אם זה פרויקט אז מה ההתחלה ,אמצע וסוף שלו .איזשהו
אומדן אם יש והייתי שמחה,
גב' רוחמה קרן עזר:

האומדן זה לא תב"ר.

גב' מירב אילוז :רגע .והייתי שמחה אם אפשר לקבל את זה לפני כדי שאני אוכל ,אני ...
(מדברים יחד)
גב' מירב אילוז :ומתי הפרויקטים האלה מסתיימים והאם הם גולשים לשנת התקציב
הבאה.
מר דרור אהרון :אלון.
(מדברים יחד)
גב' מירב אילוז :רגע ,ואם אפשר עוד,
(מדברים יחד)
מר דרור אהרון :אלון ,קדימה.
מר אלון מדהלה :קודם כל לשאלה הסופית שלך ,האם הם מסתיימים בש ,2019-כפי שאת
יודעת תב"ר זה תקציב רב שנתי ,תקציב לא צריך להסתיים בשנת כספים
קלנדרית ,הוא יכול להיות רב שנתי בשנה ,שנתיים ,שלוש ,זה לא קשור.
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גב' מירב אילוז :בגלל זה אני שואלת ,מתי הוא מסתיים?
מר אלון מדהלה :תב"ר זה מתי שהעבודות מסתיימות.
גב' מירב אילוז :יש צפי לסיום הפרויקט? איזה מין פרויקט אין לו צפי לסיום?
מר אלון מדהלה :שנייה ,תני לי לסיים .יש פה פרויקט ,תגידי לי לאיזה פרויקט את מדברת,
מר דרור אהרון :אתה רוצה ,אילן ,לעזור לך?
גב' מירב אילוז :שנייה.
מר אילן רביבו :סליחה רגע ,אני רוצה רגע להגיד כדי שתביני על מה אנחנו מדברים,
גב' מירב אילוז :מירב.
מר אילן רביבו :מירב ,כן .בואי נגיד שאנחנו עושים שיפוץ של מדרכות בישוב .זה לא נגמר
בשנה או בשנתיים או בשלוש ,זה משהו שמגדילים כל הזמן אז את פעם אחת
צריכה לפתוח איזשהו תב"ר שיהיה בו כסף ולהגדיל אותו ממליאה למליאה
לצורך העניין ,בסדר? כנ"ל זה כבישים ,כנ"ל זה מוסדות חינוך ,כנ"ל זה ציוד
שצריכים לקנות וכולי וכולי .זה הסיפור בגדול של כל הנושא בגידול
התב"רים .עכשיו ,יש פה רשימה של תב"רים שלדעתי קיבלת אותם כבר
לפני,
גב' מירב אילוז :חלק זה הגדלה וחלק חדשים.
מר אילן רביבו :חלק חדשים וחלק להגדלה ,אז אם יש משהו ספציפי שלא ברור.
גב' מירב אילוז :לדוגמה .יש פה שדרוג של חצרות גני ילדים .מבורך .אני הילד שלי היום בן
 ,15אנחנו עוד ביקשנו את זה עוד בגן ,שזה היה בערך לפני  15שנה .אם יש פה
שדרוג מתי התהליך מתחיל ,מתי הוא מסתיים,
מר אילן רביבו :אני אסביר.
גב' מירב אילוז :רגע ,תן לי לסיים .מתי הוא מתחיל ,מתי הוא מסתיים ,איזה ,מה סדרי
העדיפויות .עם איזה גנים מתחילים קודם ,עם איזה מסיימים כדי להבין.
אם אני מבינה ,תקציב זה ,תב"ר זה פרויקט ולפרויקט יש תהליך שלם,
התחלה אמצע וסוף,
גב' רוחמה קרן עזר:

זה לא כל פרויקט.

גב' מירב אילוז :אין פה עניין של התקציב.
גב' רוחמה קרן עזר:

יש פרויקט שמתחיל ,נגיד שיפוץ כבישים,

גב' מירב אילוז :כן.
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גב' רוחמה קרן עזר:

זה לא פרויקט ספציפי אחד .כל פעם שיש כביש שיש איתו בעיה

הולכים ומתקנים,
גב' מירב אילוז :מעולה .אבל יש איזושהי תכנית עבודה?
גב' רוחמה קרן עזר:

אי אפשר להכין תכנית .אם הכביש ליד הבית שלי,

גב' מירב אילוז :נו?
גב' רוחמה קרן עזר:

קרה לו משהו ,בסדר? את לא יכולה לדעת את זה מראש .פותחת

תב"ר תיקון כבישים אז זה,
גב' מירב אילוז :שאלתי ,אם את הולכת לבנות בית ,נכון? יש לך ,את יודעת מתי את
מתחילה,
גב' רוחמה קרן עזר:

אז כל פרויקט,

גב' מירב אילוז :יש איזשהו צפי לסיום.
גב' רוחמה קרן עזר:

יש לכל דבר בנפרד.

גב' מירב אילוז :איפה?
גב' רוחמה קרן עזר:

כל דבר יש לו את הפירוט שלו.

מר אילן רביבו :רגע .רוצה להסביר לה?
מר אלון מדהלה :כן ,אני אסביר .לגבי שדרוג חצרות גנים ,מה ששאלת.
גב' מירב אילוז :זה לדוגמה.
מר אלון מדהלה :כן ,אני אתן לך דוגמה.
גב' מירב אילוז :כן.
מר אלון מדהלה :התב"ר הזה ,אם תשימי לב ,הוא עולה עכשיו מ 800-אלף יגדל ל 900-אלף
שקל .כל גני הילדים במועצה נלקחו כתכנית להחליף את החול בדשא
סינטטי ,לשמור על ההיגיינה של הילדים בגנים .אנחנו כבר לקראת סיום
הפרויקט .נשארו לנו עוד שני גנים בלבד ,יש הגדלה של  100אלף שקל כמו ...
 800אלף שקל כבר בוצעו.
גב' מירב אילוז :מעולה .אז אם אפשר לראות את זה לפני ,אני לא באה ל ...אני באה לשים
לך מראה .אני שואלת,
מר אלון מדהלה :אני מסביר,
(מדברים יחד)
מר אלון מדהלה :אני רוצה לענות .במסגרת ה...
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(מדברים יחד)
מר אלון מדהלה :אני יכול לענות?
גב' מירב אילוז :כן.
(מדברים יחד)
גב' מירב אילוז :הכול טוב .בואו נמשיך .כן ,מה שמך?
מר אלון מדהלה :אלון.
גב' מירב אילוז :אלון.
מר אלון מדהלה :במסגרת העשרה ימים שהוגשו לכם כל התב"רים האלה ,בעשרה ימים
הייתם פונים לראש המועצה ,מבקשים כל מה שאתם צריכים .הייתי מקבל
אישור לתת לכם .כל מה שאתם רוצים והיה מאשר לי לתת הייתי נותן לכם.
במסגרת הישיבה הזאת  ...לטפל בהם ...
(מדברים יחד)
מר דרור אהרון :חברים ,אלון בבקשה תסביר .קדימה.
גב' מירב אילוז :לא ,ברצינות ,לא נעים לי .אני באמצע השיח ואתה ...
מר דרור אהרון :תדברי עם עמיתך לסיעה שהופך את זה לפלסטר .קדימה ,אלון בבקשה.
(מדברים יחד)
מר אלון מדהלה :תב"ר  1278זה תב"ר של שדרוג חצרות גני ילדים .כבר בוצעו  800אלף
שקל ,זה תב"ר הגדלה של  100אלף שקל ,תוספת של  100אלף שקל .נשארו
לסיום ה ...לבצע עוד שני גני ילדים ואנחנו מסיימים את כל הפרויקט הזה
של שדרוג חצרות גני ילדים בשביל לשמור על ההיגיינה של הילדים .ה800-
אלף שקל בוצעו בכל הגנים ,נשאר עוד  100אלף שקל.
גב' מירב אילוז :אני שואלת שאלה פשוטה .האם אפשר להבא ,כשאתם מציעים תב"רים ,או
קיי? אם אפשר לקבל את המידע הזה לפני .לא ,זה לא פיזיקה גרעינית,
משהו מאוד מאוד פשוט.
מר אלון מדהלה :אני שוב רוצה להסביר ,בבקשה .במסגרת  ...לא סתם מגישים לכם
תב"רים עשרה ימים מראש .במסגרת העשרה ימים מה שאתם צריכים
לעשות ,לפנות לראש הרשות ,לבקש אישור ממנו שייתן לי הנחייה לבוא לתת
לכם את החומר שאתם צריכים .אם אני אקבל אישור ,תקבלו אותו.
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גב' מירב אילוז :אפשר אבל לקבל לוחות זמנים על הנתונים שהם לא יגיעו יום לפני
הישיבה?
גב' רוחמה קרן עזר:

עשרה ימים,

גב' מירב אילוז :כשאני מקבלת את התב"רים אני רוצה להבין את הצרכים ,רגע ,רגע,
(מדברים יחד)
מר דרור אהרון :עוד הערות? יש לך עוד שתי דקות.
גב' מירב אילוז :יש לי עוד שאלה .אם אפשר במסגרת העשרה ימים האלה ,כדי שלא תביאו
את המסמכי צורך האלה יום לפני הישיבה וקשה לתת לזה מענה אז אני
מבקשת שאם אפשר,
מר דרור אהרון :מה זה מסמכי צורך?
דוברת:

מה זה מסמכי צורך?

גב' מירב אילוז :של צורך של פרויקט.
מר דרור אהרון :מה זאת אומרת?
גב' מירב אילוז :צורך של פרויקט,
(מדברים יחד)
מר דרור אהרון :מה זה אומר?
גב' מירב אילוז :סלנג חדש שבדרך כלל נמצא בארגונים .כשאתה רוצה להעלות משהו אז
אתה מסביר למה אתה צריך אותו .זה לדוגמה מסמך צורך אבל בסדר.
הטרמינולוגיה כרגע לא חשובה ולא רלוונטית אבל,
מר דרור אהרון :אין דבר כזה ברשות מקומית.
גב' מירב אילוז :או קיי .אז תקרא לזה  .whateverאיזשהו צורך של הציבור ,נכון?
מר אלון מדהלה :יש ,יש .לא ,מגיע מהנדס ואומר אני צריך ואז מתקצבים תב"ר.
גב' מירב אילוז :מעולה .מצויין ,אז אם אפשר לקבל,
מר אלון מדהלה ... :על החזון ועל התקציב .לא לבחון האם המהנדס יודע את עבודתו או
לא יודע את עבודתו.
גב' מירב אילוז :לא אמרתי אם המהנדס ,אני סומכת על המהנדס שהוא יודע מצוין את
עבודתו.
מר אלון מדהלה :את רוצה לראות את המסמך צורך.
גב' מירב אילוז :לא הבנתי כאילו ,מה ההסתלבטות עכשיו?
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מר דרור אהרון :הלאה.
מר אלון מדהלה :איזה הסתלבטות?
גב' מירב אילוז :אתה מסתלבט ,כאילו ,זה לא לעניין.
(מדברים יחד)
מר דרור אהרון :מוטי ,יש לך מה לומר?
עו"ד מוטי יוסף :כמובן .ככה.
מר דרור אהרון :בבקשה.
עו"ד מוטי יוסף :אני רוצה לדעת ,אלון .אישור הגדלת תב"ר  .1109הקאנטרי ,מה שנקרא
הקאנטרי .מסכום של  ,26,555,501סכום מטורף ,הגדלה ל 26,920-כלומר
קרוב ל 370-אלף שקל כאשר פה ההסבר :גיבוי ושדרוג מערכות אנרגיה
והפרדת מערכות מים .הקאנטרי הזה קיים כמה ,שנתיים? שלוש?
דובר:

שנתיים.

עו"ד מוטי יוסף :שנתיים .כבר צריך לגבות ולשדרג מערכות אנרגיה והפרדת מערכות מים?
זה לא היה אמור להיות במסגרת התכנון הראשוני של הדבר הזה? מה? יש
פה ,המהנדס יסביר.
מר דרור אהרון :דרור.
עו"ד מוטי יוסף :בוא ,אני רוצה באמת לשמוע,
גב' מירב אילוז ... :הסביר לכם בישיבת מליאה כי אפשר בבקשה לצרף את זה לפרוטוקול,
מר דרור אהרון :דרור ,בבקשה.
מר דרור איווניר :מדובר בהפרדת רשת המים החמים והקרים במערכות המקלחות על מנת
להגדיל את חוויית המשתמש במקלחת .מדובר על טיפול במערכות חימום
המים בתקופת החורף הקרה ומדובר במערכות חימום חלל האוויר בתוך
חלל המקלחת.
עו"ד מוטי יוסף :במסגרת חוויית המשתמש של מקלחות ,אני מניח ,מתכננים  ...צריך להיות
תכלול של כל הסיפור הזה.
מר דרור איווניר :נכון להיום במקלחות.
עו"ד מוטי יוסף :אז מה ,זה לא היה? כלומר זה פתאום עכשיו צץ ככה?
מר דרור איווניר :נכון לעכשיו יש במקלחות ברז,
מר דרור אהרון :חשמלי.
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מר דרור איווניר :חשמלי שמווסת באופן אוטומטי את הטמפרטורה .נכון להיום הבנו
שהצורך של הקהל הוא בברז מכאני ש,
עו"ד מוטי יוסף ... :רגיל.
מר דרור איווניר :שכל משתמש ,אינטרפוץ רגיל שכל משתמש יוכל לכוון ,יש היבטים לכאן
ולכאן .כרגע אנו מתכוונים לבצע החלפה של ברז חשמלי לברז מכאני רגיל.
עו"ד מוטי יוסף :וזה  364אלף שקל? החלפת מחשמלי לאינרטפוץ,
דובר:

אתה לא שמעת,

(מדברים יחד)
עו"ד מוטי יוסף :ומה? ומזגנים שיחממו את החלל?
מר דרור איווניר :לא .חימום החלל יתבצע באמצעות תנורי חימום גז שנדרשים גם לתנור,
גם למערכות הולכת הגז וגם לצוברי גז ונושא נוסף ,חימום מערכות המים
לבריכת השחייה.
דובר:

גיבוי.

דוברת:

היא לא הייתה אמורה להיות,

מר דרור איווניר :היא כרגע ,בריכת השחייה כרגע ...
עו"ד סביון יניב :הבריכת שחייה מחוממת היום באמצעות חשמל .יחד עם זה ,הנצילות של
משאבות החום אינה גבוהה כאשר הטמפרטורה יורדת לארבע מעלות ,או
קיי? עוד יותר גרוע מה קורה כשיש הפסקת חשמל .במצב כזה הבריכה
תתקרר ויהיה קשה מאוד בקור שבחוץ לחמם אותה מחדש לטמפרטורה
הנדרשת ,ולכן עושים מערכות גיבוי בגז .המערכות האלה לא תוכננו
מלכתחילה,
עו"ד מוטי יוסף :למה?
עו"ד סביון יניב :כי ככה .אני לא מהנדס ,אני ,זאת אומרת אני לא מהנדס בניין ,אני לא
יודע למה לא תוכננו קודם .אתה יודע ,יש בפרויקטים גדולים ,יש הרבה
מאוד,
עו"ד מוטי יוסף :היית מנהל הפרויקט ,היית חלק מה,
עו"ד סביון יניב :אני הייתי חלק מהפרויקט ,נכון ,נכון,
עו"ד מוטי יוסף :גם היום כסגן כשכר כששאלתי אותך על מה אמרת יש פרויקטים ,יש את
הקאנטרי,
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עו"ד סביון יניב :אז אני בתור אחראי,
עו"ד מוטי יוסף :אז בוא,
עו"ד סביון יניב ... :פרויקט ידעתי ,צריך לדעת אם היה או לא היה,
עו"ד מוטי יוסף :בטח .ועוד איך אתה צריך .ועוד איך אתה צריך.
עו"ד סביון יניב :אז אתה טועה.
עו"ד מוטי יוסף :אז אני טועה.
עו"ד סביון יניב :אנחנו לוקחים מומחים,
עו"ד מוטי יוסף :ואנחנו עכשיו נשלם ,הציבור ישלם על הטעות הזאת של האינטרפוצים
האלו,
(מדברים יחד)
עו"ד מוטי יוסף :רק שנייה .אם זה לא טעות למה צריך להחליף אותם?
דובר:

מותר לך להתנגד,

(מדברים יחד)
מר דרור אהרון :כן ,חיים.
מר חיים שוחמי :אני לא חבר ולא משתמש בשירותי הקאנטרי .שאלתי את השאלה הזאת
בדיוק כמוך וקיבלתי את התשובות גם מהמהנדס וגם מאלון שיש פה בעיה
ומי שנמצא שמה נכון להיום ומשתמש בשירותי הקאנטרי סובל .אם היה
שמה ניקוי לפני ואם התכנון לאינטרפוץ ואם התכנון למנועים נוספים ואם
התכנון לחימום של המים על ידי גז לא היה לפני זה ,נכון ,יש פה בעיה.
התכנון לא היה מספיק .עכשיו זה עומד על הפרק .או שניקח את התושבים
שכן מנויים ,ואני אומר שוב ,אני לא נמצא שמה ,וניתן להם לסבול בגלל X

או שנשפר את הנושא .זאת השאלה הנכונה .עכשיו ,אפשר לבוא בטענות למי
שאתה רוצה לבוא אבל אני שואל אם צריך עכשיו לשפר או לא לשפר .זאת
השאלה,
גב' מירב אילוז :לא ,גם אפשר חיים,
עו"ד מוטי יוסף :זאת לא השאלה ,חיים,
גב' מירב אילוז :אפשר גם ,חיים ,להפיק לקחים.
עו"ד מוטי יוסף :אתה קופץ לסוף.
מר חיים שוחמי :אני לא קופץ לסוף,
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(מדברים יחד)
מר חיים שוחמי :אתה כנבחר ציבור צריך לגלות אחריות ולהחליט אם אתה ...
עו"ד מוטי יוסף :אני אגלה אחריות ,אם זה היה כסף שלך אתה בטח  ...ברגע ש...
מר חיים שוחמי :אז רגע ,שנייה אחת .אני רוצה להבין .מה אתה אומר? אתה אומר בוא
נשאיר,
עו"ד מוטי יוסף :אני לא אומר שום דבר .אני אומר את דעתי.
מר חיים שוחמי :כן.
עו"ד מוטי יוסף :אני פה כנציג ציבור בדיוק כמוך.
מר חיים שוחמי :נכון.
עו"ד מוטי יוסף :אולי הראייה שלך היא שונה מהראייה שלי וזה בסדר גמור,
מר חיים שוחמי :אני אומר מה שיש לי .אתה מבין? אני יש לי בעיה איתך שאתה בא ומנפנף
פתאום בדגלים .אמרתי לך .אתה עכשיו פתאום מנופף לי בדגל מסוים של
הנגישויות ולקויות ,הכול טוב ויפה אבל לא צריך לקחת,
עו"ד מוטי יוסף :דגל?
מר חיים שוחמי :מה? כן ,דגל .מוטי – דגל.
עו"ד מוטי יוסף :חבל שאתה קורה לזה דגל.
מר חיים שוחמי :ככה ,אני פשוט אומר לך .יש דרך לעשות דברים.
עו"ד מוטי יוסף :אתה לא מפתיע אותי בכלום.
מר חיים שוחמי :גם אתה לא מפתיע אותי בכלום בזה שאתה,
עו"ד מוטי יוסף :אני לפחות הולך בדרך שלי ולא ...
מר חיים שוחמי :בדיוק .אתה לפני מספר שנים,
עו"ד מוטי יוסף :אני  ...קוהרנטי בדרך שלי.
מר חיים שוחמי :בדיוק .אתה לפני מספר שנים חנית בחניית נכים בלי שהיה לך אישור
לנושא,
עו"ד מוטי יוסף :מה אתה אומר?
מר חיים שוחמי :כן ,חנית שמה,
עו"ד מוטי יוסף :חיים ,אני מציע שתיקח את הדברים שלך בחזרה.
מר חיים שוחמי :אני לא לוקח שום דבר בחזרה .אני הייתי שם ואני עוד דיברתי איתך,
עו"ד מוטי יוסף :חיים ,אני מציע שתיקח את הדברים שלך בחזרה,
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מר חיים שוחמי :אה ,תיתן לי גם תביעה?
עו"ד מוטי יוסף :יכול להיות.
(מדברים יחד)
מר חיים שוחמי :אני לא רוצה שזה יהפוך לניגוח אבל אני אומר,
עו"ד מוטי יוסף :זה מה שאתה עושה.
(מדברים יחד)
עו"ד מוטי יוסף :תתבייש,
מר חיים שוחמי :אתה צריך להתבייש.
עו"ד מוטי יוסף :במקום להיות ענייני,
מר חיים שוחמי :אני ענייני.
(מדברים יחד)
מר חיים שוחמי :מוטי ,כל מה שאני אומר הוא נכון .גם זה שאמרתי ש ...להצטרף למוטי,
לדרור ,זה גם נכון.
עו"ד מוטי יוסף :אני רציתי להצטרף לדרור?
מר חיים שוחמי :נכון.
מר דרור אהרון :כן ,אתה הזמנת אותי אליך הביתה ,פתחת שולחן .פתחת שולחן במכבים,
עו"ד מוטי יוסף :עם מי ישבנו?
מר דרור אהרון :אתה הזמנת אותי אליך הביתה.
עו"ד מוטי יוסף :עם מי ישבנו?
מר דרור אהרון :על מה אתה מדבר? מוטי ,אתה הזמנת אותי אליך הביתה ,למה אתה אומר
שלא?
עו"ד מוטי יוסף :מתי?
(מדברים יחד)
מר חיים שוחמי :אני העליתי את הדבר הזה ואני אומר עכשיו .אני שואל אותך עכשיו,
מר דרור אהרון :מה הבושה בזה? אתה אומר שלא?
מר חיים שוחמי :דרור ,עזוב,
עו"ד מוטי יוסף :תעשה לי טובה ,דרור .אני שאלתי שאלה .עזוב אותי,
מר דרור אהרון :מוטי ,חיים העלה פה  ...ואתה אומר שלא היה דבר כזה.
עו"ד מוטי יוסף :עזוב אותי מהשטויות האלה .זה לא  ...זה לא מעניין ,תמשיך,
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(מדברים יחד)
מר חיים שוחמי :עכשיו העניין הוא כזה .האם להקפיא את האנשים או לא להקפיא את
האנשים.
עו"ד מוטי יוסף :לא ,זה לא מה שאמרתי .אתה,
מר חיים שוחמי :אני שואל אותך .אני לא מעוות ,אני שואל.
(מדברים יחד)
עו"ד מוטי יוסף :כשחורגים ב 12-מיליון שקלים בבנייה של הקאנטרי אתם  ...לתת דין
וחשבון .כשמביאים,
דוברת:

.26

(מדברים יחד)
עו"ד סביון יניב :התקציב היה  20מיליון .עוד לא הבאנו בכלל בתוך התקציב הזה את כל
ההצטיידות הפנימית .איך  12מיליון?
מר דרור אהרון :טוב ,בואו .חברים.
(מדברים יחד)
מר דרור אהרון :טוב ,חברים .יש עוד הערות?
גב' מירב אילוז :כן ,יש לי עוד שאלה.
מר דרור אהרון :יש לך דקה ,דקה.
גב' מירב אילוז :ממש דקה.
מר דרור אהרון :אז קדימה ,בבקשה.
גב' מירב אילוז ... :תב"רים במימון פנימי של  ,2כמעט וחצי מיליון שקל ומימון חיצוני של
כמעט קרוב ל 300-אלף שקל .אני שואלת האם אפשר ,וזה נראה לי הגיוני
אבל לא יודעת ,עדיין לא מכירה לעומק אבל אני מניחה שאפשר וזה בדיוק
הזמן לפני תקופת בחירות להגדיל את הנתח של  10אחוז,
מר דרור אהרון ... :בחירות?
דובר:

אחרי תקופת בחירות.

גב' מירב אילוז :בחירות שאמורות להיות בקרוב במדינה.
(מדברים יחד)
גב' מירב אילוז :לא ,לא התכוונתי לזה .התכוונתי לבחירות של השלטון הארצי.
דובר:

יש הבדל בין שוטף,
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גב' מירב אילוז :רגע ,אני יכולה לסיים ואז תוכל לענות לי? דקה .תודה .תן לי לסיים .אני
בהגדלה של התב"רים ,בהגדלה של התב"רים יש  10אחוז,
(מדברים יחד)
מר דרור אהרון :יש שלום ,יש ערעור למחוזי ויש ערעור לעליון.
עו"ד סביון יניב :יש בקשת רשות,
מר דרור אהרון :אה ,בקשת רשות .אתה צודק ,סביון .אני יכול להבטיח לך שהתביעה
שאתה איימת על חברי מועצה בוועדה המקומית ואמרת אתה ואתה וכולכם,
אני מבטיח לך דבר אחד.
עו"ד מוטי יוסף :כן.
מר דרור אהרון :כשאתה תסיים את התביעה הזאת אנחנו נדבר .הלאה.
עו"ד מוטי יוסף :אתה מאיים עלי?
מר דרור אהרון :לא ,נדבר.
עו"ד מוטי יוסף :אתה מאיים עלי?
מר דרור אהרון :מאיים?
עו"ד מוטי יוסף :אני רוצה להבין ,אתה מאיים עלי?
מר דרור אהרון :כשנסיים את התביעה נדבר.
עו"ד מוטי יוסף :אני מבקש ממך ,אל תאיים ,תעשה.
מר דרור אהרון :נדבר .שמעת מה אמרתי? מי שמאיים עד היום זה אתה .אתה מאיים.
איימת פה על שולחן,
(מדברים יחד)
מר דרור אהרון :הכול מוקלט שאתה איימת על כל חברי הוועדה ,עובדי המועצה ,כולם,
והצבעת אתה ואתה ואתה ואתה.
עו"ד מוטי יוסף :תמשיך .אני איימתי על עובדי מועצה ,כן?
מר דרור אהרון :פרוטוקול ,יש פרוטוקול.
עו"ד מוטי יוסף :שנייה ,תענה לי ,תחזור על מה שאמרת,
(מדברים יחד)
עו"ד מוטי יוסף :בואנה ,נראה לי שאת לא שומעת.
גב' רוחמה קרן עזר:

לא ,אני לא שומעת.

עו"ד מוטי יוסף :נראה לי שאת,
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גב' רוחמה קרן עזר:

באוזן הזאת יש לי קצת בעיה.

עו"ד מוטי יוסף :את יודעת? אני אגיד לך משהו .תראי,
גב' רוחמה קרן עזר:

לא ,זה לא לעניין ,אני לא רוצה לשמוע את זה .דרור ,נו ,יאללה.

(מדברים יחד)
עו"ד מוטי יוסף :זו שאלה לגיטימית ,להפוך,
גב' רוחמה קרן עזר:
דוברת:

אבל רק שואל את השאלה,

יאללה ,מי בעד?

(מדברים יחד)
מר דרור אהרון :מירב בבקשה.
גב' רוחמה קרן עזר:

היא שואלת ואנחנו רוצים לענות לה.

מר דרור אהרון :מירב בבקשה.
גב' מירב אילוז :בהגדלה של התב"רים  10אחוז מימון חיצוני ועוד  90אחוז שהם מימון
מקרנות הרשות .האם יש אפשרות להגדיל את המימון החיצוני?
מר דרור אהרון :אלון.
מר אלון מדהלה :לא .המשרדים ,אני קודם כל לא יודע מאיפה הסכומים ,אני רק אגיד לך,
גב' מירב אילוז :סיכמתי את מה שכתבת.
מר אלון מדהלה :יכול להיות ,אני לא סיכמתי את זה .המשרדים,
גב' מירב אילוז :אז כדאי שתסכם.
מר אלון מדהלה :אני יודע את הסכומים והם אצלי אחרים אז ,משרדי ממשלה נותנים
הרשאות תקציביות פר פרויקט בהתאם למה שהתכנון שצריך לתקצב.
הלוואי והיינו יכולים להגדיל כמה שיותר את המימון החיצוני .אנחנו מנסים
לעשות כמה שיותר ,כרגע בהתאם לתב"רים האלה זה מה שהצלחנו לעשות.
גב' מירב אילוז :בהגדלה .אפשר לחשוב לנסות על ,לא יודעת ,על איזשהו יעד שכן להגדיל
את המימון החיצוני?
דובר:

 ...בפרויקט.

גב' מירב אילוז :כיעד.
מר דרור אהרון :אנחנו עושים את זה ,עשינו את זה בכיכר הגדולה ועוד מקומות שאפשר.
לא בכל פרויקט ניתן .בדרך כלל זה בהידיינות בינינו לבין המשרדים ,יושבים
איתם ו ...אנחנו עושים את זה .או קיי ,שאלה אחרונה ,קדימה.
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גב' מירב אילוז :קטן .ואותו דבר לגבי התב"רים החדשים .גם פה יש כמעט מיליון מאה,
מר אלון מדהלה :מה למשל?
גב' מירב אילוז :אני שואלת אם אפשר להגדיל את המימון החיצוני?
מר אלון מדהלה :דרור ,אני יכול להסביר? אני חייב להסביר.
גב' מירב אילוז :זה בדיוק עכשיו הזדמנות עסקית .רגע ,תן לי לסיים .זה בדיוק עכשיו
הזדמנות עסקית ,לפני בחירות לשלטון הארצי ,ללכת ולדפוק על ה,
מר דרור אהרון :ככה .יש הרשאה תקציבית.
גב' מירב אילוז :או קיי.
מר דרור אהרון :הרשאה תקציבית נבנית על ידי המשרד על פי מפתח ונותנים לך ,נניח20 ,
אחוז ואת נותנת  80אחוז .זה לא בא בתשואה .אם אתה מצליח לפני כן
לסגור איזשהו משהו אז יש ... ,סגרנו אותה לפני ,הצלחנו להביא תקציב
יותר גדול ממשרד התחבורה ונתנו השלמה .לא תמיד זה אפשרי .במקומות
שזה אפשרי אנחנו עושים את זה ,אם זה בפנייה לשרים ,אם זה בפנייה
למקומות אחרים ,אם זה פנייה לגורמי ,הרשאות .לא תמיד זה אפשרי .בדרך
כלל זה ניתן על פי מפתח אבל איפה שאפשר אנחנו עושים את זה .או קיי ,מי
בעד הפרוטוקול?
גב' מירב אילוז :אפשר,
עו"ד מוטי יוסף :שנייה ,שנייה,
מר דרור אהרון :אין ,גמרת את הזמן .קיבלת הרבה ,אין ,גמרת את הזמן.
עו"ד מוטי יוסף :סליחה ,אני רוצה לקבל תשובה על תב"ר נוסף.
מר דרור אהרון :או קיי .יודע מה ,אני אתן לך.
עו"ד מוטי יוסף :לא ,אתה לא עושה לי טובה.
מר דרור אהרון :לא ,כי סיימת את הזמן שלך .צעקת,
(מדברים יחד)
עו"ד מוטי יוסף :אני רוצה לשאול שאלה,
מר דרור אהרון :שאל.
עו"ד מוטי יוסף :ככה .העניין של המצלמות הוא ,התב"ר של המצלמות הוא מאוד חשוב
בעיני ואני כמובן שאני תומך בזה .רציתי לדעת ,מכיוון שאני לא ,אין לי
נתונים ואני לא יודע .גן יבנה נכללת בתוך פרויקט של ה ...עיר ללא אלימות?
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מר דרור אהרון :לא.
גב' מירב אילוז :למה?
עו"ד מוטי יוסף :הגשנו שתי בקשות,
גב' מירב אילוז :למה?
מר דרור אהרון :כי הגשנו שתי בקשות ונדחינו.
עו"ד מוטי יוסף :למה? מה הסיבה הייתה?
מר דרור אהרון :המשרד בוחן ,המשרד בוחן על פי הרשאה תקציבית שהוא מגיש .אתה
צריך להגיש הצעה תקציבית .ככל שההצעה התקציבית שלך יותר גבוהה
ככה הם משלמים פחות .הם לקחו ,לדוגמה ,את באר טוביה והכניסו אותה
לפרויקט כי באר טוביה הציעה הצעה הרבה יותר גבוהה .הם לוקחים כל
שנה מספר רשויות .פנינו אליהם כבר פעמיים ונדחינו ,אנחנו פונים אליהם
גם השנה שזה יפתח ,שיהיה קול קורא אנחנו נגיש שוב פעם והפעם ננסה
להשתחל פנימה.
עו"ד מוטי יוסף :עכשיו ,יש לי עוד שאלה בנושא הזה .הרי במסגרת ,אם אנחנו בתקווה
וניכנס ואני מקווה מאוד שבאמת נאושר בפעם הזאת ,בתוך הפרויקט הזה
יש גם מימון של מצלמות ,נכון?
מר דרור אהרון :לא ,יש,
עו"ד מוטי יוסף :מה שאני בדקתי,
מר דרור אהרון :יש מוקד רואה.
עו"ד מוטי יוסף :שנייה ,שנייה ,רק ברשותך ,יכול להיות שאני לא יודע אז אני שואל .אני
יודע ויכול להיות שאני שוגה ,תתקן אותי ,שבמסגרת הפרויקט הזה גם יש
תקצוב של מצלמות לנושא הזה.
מר דרור אהרון :לא .יש מוקד רואה.
עו"ד מוטי יוסף :מה זה מוקד רואה?
מר דרור אהרון :למספר רשויות מקומיות ,לדוגמה ,אם לדוגמה יש מוקד רואה בבאר טוביה
יכולים לעשות שם מצלמות ,יהיו על הבאר טוביה ויהיה מוקדן של באר
טוביה שיישב וייתן להם דיווחים מגן יבנה ,זאת אומרת זה ברמה אזורית,
לא ברמה מקומית .מה שנותנים בדרך כלל בתקצוב זה בעיקר תכניות ,סיוע
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בציוד ,חלק מזה מצלמות אבל הוא מאוד קטן ,הוא לא בהיקפים גדולים.
הוא לא בהיקפים גדולים.
עו"ד מוטי יוסף :עכשיו ,רק בנושא הזה של המצלמות שזה ,הפריסה שתהיה ,יש כבר תכנון
לגבי העניין הזה? אני חושב שגם ,מה שחשוב,
גב' רוחמה קרן עזר:

יש תכנון.

מר דרור אהרון :ישבנו וקיבלנו נתונים ,אני אסביר .קיבלנו נתונים מהמשטרה איפה בעיקר
היה הכמויות רעש וכדומה ,וכל הגנים שהיה איתם ונדליזם וכדומה ,עשינו
מיפוי ,אילן עשה מיפוי מאוד מקיף ולמעשה כשבאנו ואמרנו מה הן נקודות
הכשל ,באיזה מקומות יש בעיות ולשם אנחנו מכוונים וצירים מרכזיים.
כלומר ,גם לביטחון היישובי מבחינת צירים מרכזיים וגם בגנים ציבוריים
שיש איתם בעיות וכמובן יש את העבודה שנעשתה בעניין.
עו"ד מוטי יוסף :איזה כיף .אתה רואה? אפשר ,אני שמח מאוד שבאמת ענית לי.
מר דרור אהרון :תודה רבה.
גב' מירב אילוז :אפשר לראות  ...ממי?
מר דרור אהרון :יש את המכרז ,אפשר לראות.
גב' רוחמה קרן עזר:

יש מכרז ,הוא פורסם גם,

מר דרור אהרון :מי בעד? מי בעד? מי נגד? כולם בעד.

סעיף  – 5הנחת פרוטוקול ועד הנחות מספר  20מיום 7.10.2018
מר דרור אהרון :רגע ,הנחה ,פרוטוקול ועדת הנחות מספר  20מיום  .7.10.2018תודה רבה
לכולם.

** סוף הישיבה **
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