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 1 פרוטוקול

 2 . אישור העסקת מהנדס העירייה בחוזה בכירים1

 3שלום לכולם וערב טוב, אנחנו רוצים להתחיל, נתחיל עם הסעיף  ר ע. לוין:מ

 4הראשון על סדר היום, אישור העסקת מהנדס העירייה בחוזה 

 5בכירים. בהמשך לזה שיוסי לוין הודיע לנו שהוא רוצה לעזוב אנחנו 

 6קיימנו מכרז וועדת המכרזים לבחינת עובדים בכירים התכנסה, 

 7מועמדים  6ונציג של האופוזיציה. ראיינו כולל נציג משרד הפנים 

 8וב, ובסוף בחרנו באדם בשם , אחד לא הגיע, אחד היה מהיש7מתוך 

 9תאים ביותר. כמה הקה פה אחד, הוא נראה לכולנו ביחד מייק ס

 10, הוא היה 94מלים עליו רק בשביל לתאר מי מגיע, מהנדס עיר משנת 

 11הקמה של מהנדס העיר ביוקנעם בהפיכתה מישוב לעיר עם כל ה

 12השכונות החדשות ושל אזור התעשיה, משם עבר לעכו על ידי משרד 

 13שנים האחרונות.  9-הפנים ואחרי זה היה מהנדס העיר בהרצליה ב

 14יש לו ניסיון רב גם בהסכם גג שאנחנו בתוכו, גם בכל הנושא של 

 15ושל פיתוח של השכונות ושל אזורי התעשיה ובאמת עם  38תמ"א 

 16מים שהעלינו שאנחנו נכנסים. יש לו תואר ניסיון אמיתי בכל התחו

 17ראשון באדריכלות מהטכניון ותואר שני במדיניות ציבורית 

 18מאוניברסיטת תל אביב. לגבי השכר, מייק ביקש ששכרו יהיה כמו 

 19, בזכויות שצברכדי שלא נפגע לו בפנסיה ו 95%בשנים האחרונות 

 20 90%-אנחנו אמרנו שזה מאוד קשה, סיכמנו שאנחנו נתחיל איתו ב

 21. בעצם מה 95%-ואחרי שנה אם הכל יהיה בסדר אנחנו נעלה ל

 22שאנחנו מבקשים זה בעצם את האישור של ההעסקה שלו ואת 

 23 אישור ההעסקה שלו.

 24לפני שאלות ובקשות והתנגדויות אם יהיו כאלה שני דברים, אחד,  ע:"מר א. פומרנץ, רה

 25לאחל אני רוצה להגיד שאנחנו ישיבה לפני ראש השנה, אני רוצה 

 26לכולם באמת שנה טובה, מתוקה, מבורכת, באמת שיהיה לכולם, 

 27כמה שאפשר שתהיה גם משגשגת, וגם הדבר השני, אני מבקש מכל 

 28מי שלא קשור לישיבת המליאה, אין לנו שום בעיה שתהיו כאן, תהיו 
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 1איתנו, תשמעו, אבל בבקשה לא להפריע. ברגע שתפריעו ואם תזרקו 

 2מת מפריע נצטרך לעצור, לבקש מכם הערות ביניים באמצע זה בא

 3לצאת, תוכלו ליהנות מהישיבה דרך הפייסבוק כי אנחנו מקליטים 

 4 את הכל. כן חברים, הבמה שלכם. 

 5 אפשר שאלה? נתוני השכר של יוסי לוין אפשר לדעת מה היו?  מר כ. עודה:

 6-ייתה כוונה כי הוא כבר די הרבה שנים, להעלות אותו ל, ה85%היו  מר ע. לוין:

90% . 7 

 8 אפשר לדעת כמה שנים הוא היה? מר כ. עודה:

 9 שנים. 9ומשהו שנים? לא, בעירייה  20 ע:"מר א. פומרנץ, רה

 10 שנים. 7 טואף: עו"ד א.

 11 . 85%-בשלהי התקופה שלו הגיע ל מר כ. עודה:

 12 . 90אישרו לו  ד א. טואף:"עו

 13 לא, לא אושר במשרד הפנים. מר א. שנאתי:

 14 ה אישור.לא מומש, הי ד א. טואף:"עו

 15 לא אושר, משרד הפנים לא אישר. מר א. שנאתי:

 16 לא, המליאה אישרה את זה בקדנציה ... מר י. ברדה:

 17 המליאה אישרה  ד א. טואף:"עו

 18אחוז, זה לא הוגש למשרד הפנים ולכן לא  90המליאה אישרה ליוסי  מר ע. לוין:

 19 אושר.

 20 אפשר לדעת למה זה לא הוגש למשרד הפנים? מר כ. עודה:

 21זה לא בתקופתנו היה, מאותה סיבה שזה לא הוגש לאורית ולעוד  ע. לוין:מר 

 22 אנשים.

 23 מדוע מהנדס, למה זה לא עובד חבר'ה? לא עובד הרמקול. מר מ. בן דוד:

 24 עובד, עובד מוטי. מר ע. לוין:

 25 אתה נשמע טוב. דובר:

 26 נשמע טוב? או.קי. מדוע מהנדס העיר התפטר, יוסי לוין? מר מ. בן דוד:

 27 תשאל אותו.  ע:"פומרנץ, רהמר א. 

 28 אתה האיש שבגללו הוא התפטר, אז תגיד לנו למה.  מר מ. בן דוד:
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 1 אתה עכשיו משהו זורק אשמה והיא לא במקום. ע:"מר א. פומרנץ, רה

 2 בסדר, אז תן תשובה. מר מ. בן דוד:

 3 אז אני מסבביר לך, תשאל אותו, הבן אדם התפטר, לא פיטרו אותו. ע:"מר א. פומרנץ, רה

 4 מה הסיבה? מר מ. בן דוד:

 5 תשאל אותו. ע:"מר א. פומרנץ, רה

 6 לא דיברת איתו? מר מ. בן דוד:

 7אני חושב שזה לא רלוונטי בכלל לישיבה. יש לך שאלות תשאל  ע:"מר א. פומרנץ, רה

 8 מהנדס למה הוא התפטר. 

 9 מהנדס כל כך הרבה שנים בעירייה פה  מר מ. בן דוד:

 10 ש, אני מבין שיש לך הערות ביניים.אני מבק ע:"מר א. פומרנץ, רה

 11 התפטר מר מ. בן דוד:

 12 מי בעד?  ע:"מר א. פומרנץ, רה

 13 רגע, רגע, סליחה, יש לי משהו לשאול.  מר י. ברדה:

 14 אז תיקח את הרשות דיבור אם יש לך משהו לדבר. ע:"מר א. פומרנץ, רה

 15יום שכך ככה, לגבי הנושא, קודם כל אני מסתכל על ההצעות לסדר ה מר י. ברדה:

 16העליתם, זאת לא הפעם הראשונה, מדי חודש בחודשו אנחנו מגיעים 

 17לפה וכל הנושאים חוזרים על עצמם. אם אני מסתכל סעיף ראשון, 

 18מפנה אותנו  2אישור העסקת מהנדס בחוזה בכירים, סעיף 

 19לפרוטוקול ועדת כספים שם אנחנו רואים העסקת סמנכ"ל 

 20אישור העסקת מנהלת משאבי פרויקטים בחוזה בכירים, סעיף נוסף, 

 21אנוש בחוזה בכירים, עוד סעיף עדכון שכר בכירים, יועמ"ש העירייה, 

 22 זה מה שיש לכם לעשות בעירייה?

 23 קודם כל  ע:"מר א. פומרנץ, רה

 24מעל שנה עברה, ואנחנו רק מגיעים לפה פעם אחרי פעם כדי להעלות  מר י. ברדה:

 25 5ובכירים ומצד שני  שכר לבכירים, כדי לקלוט עוד בכירים ובכירים

 26 מיליון שקל גירעון בתקציב, עובדים לא קיבלו את המשכורת בזמן.

 27 יוסי, יוסי, סליחה שאני קוטע אותך ע:"מר א. פומרנץ, רה

 28 פנסיה לא חודשה בזמן. מר י. ברדה:
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 1 סליחה שאני קוטע אותך ע:"מר א. פומרנץ, רה

 2 אני לא יודע מה אתם עושים.  מר י. ברדה:

 3 אבל זה לא לסדר היום, כשיגיע לסדר היום הדבר הזה  ע:"ץ, רהמר א. פומרנ

 4 ...הגשתי מר י. ברדה:

 5 אתה יכול לכתוב את זה בפייסבוק, יש לך שם במה, אין שום בעיה. ע:"מר א. פומרנץ, רה

 6 אני מתייחס עכשיו לסדר היום. מר י. ברדה:

 7 אז סדר היום כרגע  ע:"מר א. פומרנץ, רה

 8 כירים, בכירים ובכירים. בכירים, ב מר י. ברדה:

 9 הבנתי, מי בעד בבקשה? ע:"מר א. פומרנץ, רה

 10 סליחה ארקדי, אני רוצה להעיר.  מר א. שנאתי:

 11 אבל חבר'ה, תעירו מה שאתם רוצים.  ע:"מר א. פומרנץ, רה

 12 קשה לשמוע... מר מ. בן דוד:

 13עובדים אני הייתי נציג האופוזיציה בוועדה לאיתור ובוועדה לבחירת  מר א. שנאתי:

 14בכירים, אכן המהנדס שנבחר אני הצבעתי בעד מהטעמים שהוא 

 15מקצועי ואני התרשמתי ממנו. אבל אני הערתי קודם וחוזר ואומר, 

 16אנחנו, זה לא סוד, זה נראה שחור על גבי לבן, העירייה נמצאת במצב 

 17גירעוני ואני אמרתי לקלוט עובד בכיר, מהנדס, זה נחוץ, נחוץ ביותר, 

 18יר את העירייה שעה אחת בלי מהנדס עיר, מצד שני אי אפשר להשא

 19 אחוז אני חושב שזה חוסר אחריות כלפי הציבור. 90להתחיל עם 

 20 אני זוכר  ע:"מר א. פומרנץ, רה

 21 אתה היית שם בישיבה. מר ש. בן נעים:

 22 הייתי  מר א. שנאתי:

 23 אחוז... 95-אתה אפילו אמרת מוכן ל ע:"מר א. פומרנץ, רה

 24אמרתי, מה שכתוב בפרוטוקול כתוב, אני הצבעתי בעד המינוי, אני  מר א. שנאתי:

 25הערתי לגבי גובה השכר ואני חוזר ומעיר כי אני חושב שזה חוסר 

 26 אחריות, אני אמרתי לכם. 

 27 -אחוז, מה זה מדובר ב 90אפשר לשאול מה זה  מר ט. נחלה:

 28 בכסף?  מר ע. לוין:
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 1 צריך להוסיף לזה עלות העסקה. מר א. שנאתי:

 2 מה השאלה? ₪, אלף  45, 40-בוודאי, קרוב ל לוין:מר ע. 

 3 39,248-השכר כולל עלות מעסיק כ ח פ. אנדראוס:"רו

 4 ורכב מר י. ברדה:

 5כולל שווי שימוש בגלל שהועמד לו,  אבל הברוטו לעובד)₪(  39,248 ח פ. אנדראוס:"רו

 6)אלף  25שווי שימוש. זאת אומרת בערך  3,300שזה כולל )₪(  28,710

 .)₪ 7 

 8 יש עוד חברים שאלות? ע:"א. פומרנץ, רהמר 

 9אני עשיתי גוגל פשוט על מהנדס העיר, אני מציע שתראו, היו מחאות  מר מ. בן דוד:

 10 בהרצליה של הרבה מאוד תושבים עבור דברים שהוא עשה ולא

 11 היום גם הייתה מחאה, בסדר ע:"מר א. פומרנץ, רה

 12 סליחה, אני יכול לדבר? אה מר מ. בן דוד:

 13 זה לא לעניין. ע:"מרנץ, רהמר א. פו

 14ולא היה לרוחם של התושבים והתוכניות האלה ירדו כמו איים וכל  מר מ. בן דוד:

 15 מיני דברים כאלה שלא היו רלוונטיים והם לא עברו, אז תבדקו. 

 16בחירת מהנדס העיר נעשית משיקולים מקצועיים ורק מקצועיים  מר ש. בן נעים:

 17שים שהם לא מקצועיים יש לך ואם אתה חושב שאנחנו נביא לפה אנ

 18 טעות אחת גדולה. 

 19 אני הפניתי  מר מ. בן דוד:

 20 אני לא מתעסק עם הפייסבוק ולא מתעסק עם מה שאתה מתעסק. מר ש. בן נעים:

 21 אני הפניתי  מר מ. בן דוד:

 22 ישבנו פה צוות שלם כולל  מר ש. בן נעים:

 23 אני הפניתי לחיפוש, אני הפניתי  מר מ. בן דוד:

 24 חלקם מהאופוזיציה, תן לדבר, תן לדבר.  נעים:מר ש. בן 

 25 בשמחה רבה.  מר מ. בן דוד:

 26 חלקם  מר ש. בן נעים:

 27 בשמחה מר מ. בן דוד:

 28 מהאופוזיציה מר ש. בן נעים:
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 1 כן מר מ. בן דוד:

 2ואתה יודע מה הייתה האמירה, כולם אמרו שמגיע לו מעל מאה  מר ש. בן נעים:

 3 אחוז, זאת הייתה האמירה. 

 4 אבל שמעון, שמעון  אתי:מר א. שנ

 5 מאיפה? מאיפה? מר מ. בן דוד:

 6 בין זה אני... מר א. שנאתי:

 7 10-אחוז, לא משנה, אבל אמרת שאתה שם את ה 95אמרת על  מר ש. בן נעים:

 8 אצבעות שלך 

 9 אמרתי הבן אדם מוכשר  מר א. שנאתי:

 10 בבחירה שלך. אדם מוכשר ביותר מר ש. בן נעים:

 11 דבריי  בפתח, בפתח מר א. שנאתי:

 12 באמת אני  מר ש. בן נעים:

 13שמעון, אתה צריך להבדיל, אתה צריך להבין אותי עד הסוף, בפתח  מר א. שנאתי:

 14דבריי אמרתי, אני הצבעתי בעד, שאלתם אותי, אני מדבר על 

 15שנה בעירייה  29האחריות כלפי הציבור ואמרתי שיוסי לוין עובד 

 16 . 85%מקבל 

 17 .לא בעירייה ע:"מר א. פומרנץ, רה

 18אמרתי, בעירייה ובוועדה, זה אחד משלים את השני, מבחינת ותק  מר א. שנאתי:

 19לא פחות ותק יש לו מהאדם שנבחר, ואני חושב שהוא מילא את 

 20התפקיד שלו על הצד הטוב ביותר וכולכם במליאה האחרונה 

 21 היללתם ושיבחתם אותו. 

 22 אין לנו טענה, מי שרוצה להתפטר מר ש. בן נעים:

 23 ... לפני שהוא נכנס.  מר ט. נחלה:

 24 אני באתי והבאתי נתונים  מר מ. בן דוד:

 25 מה אתה רוצה שנעשה לו, נחזיק אותו בכוח?  מר ש. בן נעים:

 26 הוא מתפטר תחת מחאה.  מר א. שנאתי:

 27 איזה מחאה? מר ש. בן נעים:

 28 המכתב שלו יצא בפייסבוק וכולם ראו למה הוא מתפטר. מר א. שנאתי:
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 1 ין, אני מבין מיוסי שהוא רצה להתפטראני מב מר ש. בן נעים:

 2 לא, יוסי מר א. שנאתי:

 3 קיבלנו את המכתב שלו של התפטרות, זה מה שאני מבין ממנו. מר ש. בן נעים:

 4 יוסי...  מר א. שנאתי:

 5כשאדם מבקש להתפטר מה אתה רוצה שנעשה, שנחזיק אותו בכוח?  מר ש. בן נעים:

 6 אמר לי. אני יכול להגיד לך בארבע עיניים מה הוא 

 7 תודה רבה. ע:"מר א. פומרנץ, רה

 8אני רוצה רק להתייחס ברשותכם למכתב שהובא לידיעתנו, מכתב  מר י. ברדה:

 9 שהפנה יוסי לוין, מהנדס העירייה ליועצת המשפטית אורית.

 10 סליחה, סליחה יוסי  ע:"מר א. פומרנץ, רה

 11 משהו חשוב, אני מדבר  מר י. ברדה:

 12, אני לא יכול, לא יכולים, זה לא על סדר היום. יוסי לוין... סליחה ע:"מר א. פומרנץ, רה

 13 , מי בעד? 1סליחה, אני מבקש, על סעיף 

 14 שקיפות אדוני, שקיפות. )מדברים ביחד, לא ברור(  מר מ. בן דוד:

 15 מי נגד? מי נגד? ע:"מר א. פומרנץ, רה

 16 מה השקיפות? מה השקיפות? מר מ. בן דוד:

 17 , תודה רבה, הסעיף הבא. אין נגד ע:"מר א. פומרנץ, רה

 18 סליחה רק רגע מר ט. נחלה:

 19 אתה יכול להתבייש לך. מר מ. בן דוד:

 20 מוטי  מר ט. נחלה:

 21 תתבייש לך. מר מ. בן דוד:

 22 מוטי, סליחה רגע מר ט. נחלה:

 23 אתה לא נותן לאנשים לדבר, חזרת לשנות השבעים. מר מ. בן דוד:

 24 ה.אתה מדבר, לא סותם את הפ ע:"מר א. פומרנץ, רה

 25 ככה אתה מנהל את העיר. מר מ. בן דוד:

 26 אתה לא סותם את הפה.  ע:"מר א. פומרנץ, רה

 27 )יוצאת מהאולם( טואף: עו"ד א.

 28 אני אדבר כמה שאני רוצה מר מ. בן דוד:
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 1 הסעיף הבא בבקשה. פומרנץ, רה"ע: מר א.

 2 אני נציג ציבור, אדוני, אני אדבר כמה שאני רוצה. מר מ. בן דוד:

 3 אין שום בעיה, אני לא אומר לך, בבקשה.  ע:", רהמר א. פומרנץ

 4את תושבים ישקלו האתה יכול להתבייש שאתה לא נותן שקיפות וש מר מ. בן דוד:

 5 הכל. 

 6 זורק סיסמאות   עכשיולמה אני לא נותן שקיפות? אתה  ע:"מר א. פומרנץ, רה

 7 זה שקיפות. מר מ. בן דוד:

 8 אתה. מי שצריך להתבייש זה  ע:"מר א. פומרנץ, רה

 9 תן לנו לדבר מר מ. בן דוד:

 10 טוב, סליחה פומרנץ, רה"ע: מר א.

 11 בן אדם רוצה לדבר בן דוד: מר מ.

 12 הסעיף הבא. ע:"מר א. פומרנץ, רה

 13 תתבייש בן דוד: מר מ.

 14 הסעיף הבא.  מר א. פומרנץ, רה"ע:

 15 דיברנו על המהנדס, למה זה לא רלוונטי שנגיד את הדברים? מר י. ברדה:

 16 הסעיף הבא.  ע:"רה מר א. פומרנץ,

 17 כי זה לא נוח. מר י. ברדה:

 18 המהנדס כתב מכתב ליועצת משפטית  מר מ. בן דוד:

 19 מי בעד הסעיף הבא? אישור פרוטוקול  ע:"מר א. פומרנץ, רה

 20 סליחה מר י. ברדה:

 21 אין סליחה, אתם מבזבזים את הזמן שלכם, זה זכותכם.  ע:"מר א. פומרנץ, רה

 22 ישיבה, סליחה, מגיע לנו  ככה לא מנהלים מר י. ברדה:

 23 זכותכם. ע:"מר א. פומרנץ, רה

 24 דיקטטורה לא, הלו!  מר מ. בן דוד:

 25 

 26 . אישור פרוטוקול ועדת כספים 2

 27 פרוטוקול ועדת כספים, מי בעד? ע:"מר א. פומרנץ, רה

 28 אני אפנה לממונה על המחוז... מר י. ברדה:
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 1 מי נגד? זכותך ע:"מר א. פומרנץ, רה

 2 כן אותו איך אתה מתנהג. ואעד מר י. ברדה:

 3 תתבייש לך. מר מ. בן דוד:

 4 מי נגד? כמיל נגד, השאר בעד.  ע:"מר א. פומרנץ, רה

 5 תתבייש לך. מר מ. בן דוד:

 6 לא, אנחנו לא  מר א. שנאתי:

 7 אתם רוצים? אני לא יודע, אני שאלתי מי נגד. ע:"מר א. פומרנץ, רה

 8 לא מנהלים ככה ישיבה.  מר י. ברדה:

 9 תתבייש לך.  וד:מר מ. בן ד

 10 אז מי  ע:"מר א. פומרנץ, רה

 11 ככה לא מנהלים ישיבה. מר י. ברדה:

 12אז תצאו, תצאו. אין שום בעיה. הסעיף הבא, עמית, בבקשה הסעיף  ע:"מר א. פומרנץ, רה

 13 הבא. 

 14 בושה וחרפה, אתה יודע מה?  מר י. ברדה:

 15 אתה תמשיך ככה נמשיך גם סעיף הבא.  ע:"מר א. פומרנץ, רה

 16 תתבייש לך, תתבייש לך. . בן דוד:מר מ

 17 עמית, הסעיף הבא בבקשה. ע:"מר א. פומרנץ, רה

 18בושה, הרסת את העיר, קום ותצא מפה, לך מפה, אתה עושה רק  מר מ. בן דוד:

 19 בעיות לעיר הזאת, תתבייש לך. 

 20 מוטי, די עם ההצקות שלך.  מר ט. נחלה:

 21אני הייתי פה חבר באופוזיציה אל תעיר לי, אל תגיד לי מה זה, אם  מר מ. בן דוד:

 22 בבחירות האחרונות הייתי מדבר. 

 23 מינוי מהנדס מר ט. נחלה:

 24 מיליון שקל גירעון, מה הוא עשה? מה הוא עשה בחצי שנה? 5הרסת,  מר מ. בן דוד:

 25 עמית בבקשה, הסעיף הבא.  ע:"מר א. פומרנץ, רה

 26אחוז ליועצת  15כלום לא עשה, עכשיו מאשר מיליון שקל, מאשר  מר מ. בן דוד:

 27 משפטית, בושה.

 28  -או שמנהלים ישיבה כמו שצריך או ש מר י. ברדה:
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 1 אתה לא תגיד לנו אתה כמו שצריך לא מנהל ישיבה.  ע:"מר א. פומרנץ, רה

 2 תתבייש. מר מ. בן דוד:

 3 מה זה להרים יד בלי לדבר על הסעיפים? מר י. ברדה:

 4 

 5 נושא ביטול שמות רחובות . הצעה לסדר יום מאת חבר המועצה מוטי בן דוד ב3

 6 כפולים במעלות תרשיחא.     

 7 . 3סעיף  ע:"מר א. פומרנץ, רה

 8 ארקדי, לא, לא מר א. שנאתי:

 9 הצעה לסדר  ע:"מר א. פומרנץ, רה

 10 זה לא עובד ככה.  מר י. ברדה:

 11זה לא הולך, אתם רוצים להגיד משהו, תדברו. חברים שלך לא  ע:"מר א. פומרנץ, רה

 12 נותנים לך לדבר.

 13 להתייחס 2-אני רוצה ב מר א. שנאתי:

 14. הצעה לסדר יום. עמית, 3, סעיף הבא, סעיף 2לא חוזר לסעיף  ע:"מר א. פומרנץ, רה

 15 . 3תקרא בבקשה סעיף 

 16 )יוצא מהאולם(  מר י. ברדה:

 17הצעה לסדר יום שהוגשה על ידי חברי המועצה מוטי בן דוד בנושא  מר ע. לוין:

 18ביטול שמות רחובות כפולים במעלות תרשיחא, מוטי, אתה רוצה 

 19 להגיד על זה משהו? 

 20כי אתה, כי יש פה ראש עיר  אני אגיד את הנושא שלי ואני ארצה, מר מ. בן דוד:

 21 כדיקטטור, אין מלה אחרת. שמתנהל

 22תשמע, יש בסדר יום נושא שלך, אתה רוצה לדבר עליו או שאתה  ע:"מר א. פומרנץ, רה

 23 רוצה

 24 להרים יד על זה, תרים כבר, מהגם אתה רוצה  מר מ. בן דוד:

 25 על פי בקשת חבר מועצת העיר מוטי בן דוד, מי בעד? ע:"מר א. פומרנץ, רה

 26 תתבייש לך. מר מ. בן דוד:

 27 לך? או.קי. זכותך.מי נגד? מוטי, אתה נגד הסעיף ש ע:"מר א. פומרנץ, רה

 28 אתה לא נותן לדבר, תתבייש לך. מר מ. בן דוד:
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 1 עמית, בבקשה, הסעיף הבא. ע:"מר א. פומרנץ, רה

 2 ארקדי, אתה ביזיון? מר מ. בן דוד:

 3 שמעתי אותך, זהו.  ע:"מר א. פומרנץ, רה

 4 

 5 . הצעה לסדר מאת חבר המועצה יוסי ברדה בנושא הסעות לתושבי העיר שהינם 4

 6 ים של מרכז כוכב. משוקמ     

 7הסעיף הבא בבקשה, לגבי הצעה לסדר היום של חבר מועצת העיר  ע:"מר א. פומרנץ, רה

 8 יוסי ברדה. 

 9 בושה של ראש העיר. מר מ. בן דוד:

 10 העירייה נראית כמו הישיבה שלכם, גועל נפש. :משקיפה ושבתת

 11 תודה לכולם. ע:"מר א. פומרנץ, רה

 12 עודה, מר איימן שנאתי( מר מוטי בן דוד, מר כמיל )יוצאים מהדיון:

 13 .שגועל נפ :משקיפה ושבתת

 14 יג לנו יוסי ברדה, בבקשה לדון עליו ותחזרו בבקשה. הצסעיף הבא ש ע:"מר א. פומרנץ, רה

 15 לא נותן לדבר. :משקיפה ושבתת

 16תכניסו רק בבקשה את היועמ"ש בסעיף הבא לגבי הצעה לסדר יום  ע:"מר א. פומרנץ, רה

 17 של חבר מועצת העיר יוסי ברדה. 

 18 )חוזרת לדיון(  טואף: עו"ד א.

 19יוסי ברדה העלה נושא לגבי הסעות לתושבי העיר שהינם משוקמים  מר ע. לוין:

 20של מרכז כוכב. הנושא הזה, אני לא יודע, אולי כוכי תיתן איזשהו 

 21 רקע ואם אפשר ככה בקיצור

 22לפני שכוכי תיתן רקע תרשו לי להגיד שהגשה של נושא לסדר יום  ע:"מר א. פומרנץ, רה

 23לחודש אם אני לא טועה, ממש לפי כל דין, אומנם  19-ב הוגשה

 24קיבלתי אותה רק אתמול אבל בסדר, הסתכלנו, דיברתי עם מנהלת 

 25מחלקת הרווחה כוכי, וביקשנו גם תשובה בכתב וגם אני מבקש 

 26שכוכי תספר לנו בדיוק על העניין כדי שנוכל להציג לציבור שבסך 

 27נושא שגם ככה מנוהל הכל ההצעה לסדר היום היא סוג של חטיפת 

 28על ידי אותה מחלקת רווחה שכוכי מנהלת אותה כבר אם אני לא 



  04-8666313ישיבת מועצת עיריית מעלות תרשיחא                                                          חברת איגמי,
 2019 בספטמבר 23                                                                                                התשע"ט  כ"ג באלול

 

13 

 1 טועה, כוכי, תתקני אותי, מאפריל או ממרץ.

 2עמותת כוכב מטפלת באנשים המוגדרים כאנשים עם עיכוב  כ. חזן: 'גב

 3התפתחותי שכלי. עמותת כוכב מטפלת באנשים המוגדרים כאנשים 

 4וכב הצפון ויש את כוכב מעלות. מעוכבים שכלית במעלות, יש כ

 5החניכים שלנו, המושמים שלנו הם מושמים גם במעלות וגם 

 6במסגרות מסביב ובאמת לפנים משורת הדין כל השנים עמותת כוכב 

 7הסיעה את האנשים על חשבון עמותת כוכב כיוון שבאמת היו 

 8לעמותת כוכב תרומות מגורמים חיצוניים. בשנים האחרונות 

 9ועמותת כוכב הודיעה במרץ שהיא תפסיק  התדלדלו התרומות

 10להסיע את החניכים ממעלות, כל החניכים שמגיעים ממקמות 

 11אחרים מוסעים על ידי העיריות ובעצם זה זכותם של אנשים להגיע 

 12 למסגרות האלה. 

 13 במרץ או בספטמבר? מר י. ברדה:

 14י במרץ היא הפנתה אלי, אני פניתי עם המכתב הזה לחשבת, ביקשת כ. חזן: 'גב

 15שתדון בזה עם הגזבר והתנהלו כמה מפגשים עם הגזבר אני מבינה, 

 16עם המבקר, היו כמה בדיקות של הנושא. ביולי פנו שוב במכתב 

 17לראש העיר ובמכתב הזה, המכתב הופנה אלי ואני ביקשתי מיד 

 18שנתכנס עם הגזבר לפגישה כי באמת ראינו שאין פתרון לכל 

 19 הסעתם.המושמים שמתכוונים בספטמבר לסיים את 

 20סליחה שאני קוטע אותך, תחזרי בבקשה לפרוטוקול מתי דיברו  ע:"מר א. פומרנץ, רה

 21 איתי פעם שניה ופעם הפניתי את המכתב אלייך עוד פעם.

 22 כשהוגש אליך מכתב ביולי הוא הופנה אלי.  כ. חזן: 'גב

 23שעם  אני בכוונה מדגיש את הנושא הזה לפרוטוקול כי גם אני חושב ע:"מר א. פומרנץ, רה

 24כל ההצגה הזאת של חבר מועצת העיר, יוסי ברדה, מה שנקרא 

 25לעניין והעירייה מטפלת  CASEלכאורה, מזה שהוא יודע שאין לו 

 26בנושא הזה ספציפית עשה סוג של רעש וצלצולים ויצא מהישיבה, כן 

 27 כוכי, סליחה.

 28 אני רוצה להדגיש שאנשים מתלוננים על זה שהם צריכים להסיע את כ. חזן: 'גב
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 1הילדים שלהם. היות והמכתב הופנה במרץ אלי וגם הופנה אליך 

 2ביולי ואני פניתי לגזברות כשאנחנו יודעים שבספטמבר יפסיקו 

 3לאנשים את ההסעה חזרה לביתם. אבל כיוון שאנחנו לא הגשנו את 

 4זה בהצעת התקציב אז אנחנו חשבנו על פתרונות יצירתיים על פי 

 5זה פתרונות ומה שיופסק בשנת החלטת הגזבר, מה שבמיידי נמצא ל

 6אנחנו נגיש את זה להצעת התקציב. אני רוצה להדגיש שמשרד  2020

 7זה הוצאה של  25%, 75%-הרווחה נושא במימון ההסעות האלה ב

 8העירייה שצריכה להיות מועמסת על העירייה. מדובר פה באנשים 

 9שצריך להסיעם ברכבים מיוחדים עם מעלונים, באמת הסעה 

 10כל הנושא של העלויות נבדק. הייתה לי גם פגישה עם  מיוחדת ולכן

 11המפקחת, העליתי את זה בפניה. אנחנו מצד אחד יש זכות מאנשים 

 12לקבל את השירות הזה, מצד שני אין חובה על פי חוק להסיע, זה לא 

 13חוק חינוך חובה, אבל אנחנו לא יכולים להתעלם מזה שאנשים 

 14 צריכים את המסגרות האלה. 

 15 אז אני ... ע:", רהמר א. פומרנץ

 16אנשים פנו להתלונן, גם אלי התלוננו ולי אין פתרון, גם אני, אנשים  כ. חזן: 'גב

 17כן פנו להתלונן, אני רוצה להדגיש את זה, אני לא מתערבת בנושא 

 18של פרובוקציה, לא פרובוקציה, אנשים מתלוננים ואחת המטופלות 

 19מתלוננת.  שלנו אמרה שהיא תלך לעיתונות ותלך לפייסבוק, היא

 20אנחנו הפתרון שיצרנו זמנית זה שאלה שיש להם הסעה יש להם רכב 

 21שממומן בחלקו על ידי ביטוח לאומי שאם זה עם מעלון הם יסיעו 

 22כרגע את הילדים שלהם ואלה שאין להם רכב ינתן פתרון של מימון 

 23מונית ספיישל כשהם יקבלו החזר על ההוצאה שהם יביאו את 

 24כרז, יש פה הליך מאוד מסודר שצריך לעבור המונית כי לא יצאנו במ

 25 אותו מבחינה משפטית וחוקית. 

 26 מה זה העלויות כוכי סדר גודל?  מר ט. נחלה:

 27 8-לא בחנתי את זה במדויק, מה שעמותת כוכב כתבה לגבי ה כ. חזן: 'גב

 28אני מניחה ₪, אלף  300-מוסעים האלה שעכשיו הפסיקו להם זה כ
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 1לא רוצה, אני רוצה לדייק את זה  שהעלויות תהיינה גבוהות, אני

 2 כשנצא למכרז.

 3 את מדברת על ההשתתפות של העירייה? מר ט. נחלה:

 4 לא, זה ביחד, זה ביחד.  כ. חזן: 'גב

 5 אני חוזר על דבריי  ע:"מר א. פומרנץ, רה

 6 300עמותת כוכב לא מקבלת החזר ממשרד הרווחה, אז לה זה עלה  כ. חזן: 'גב

 7אחוז  25של משרד הרווחה זה יהיה לנו בגלל שיש החזר ₪. אלף 

 8שהפסיקו להם כרגע, השאר  8-מהסכום הזה. אבל דיברתי רק על ה

 9זה עלויות גבוהות, אנחנו נצטרך לבדוק את זה כי אנשים שמוסעים 

 10 משומרה, מכל מיני מקומות, מהוסטלים. 

 11 שוב, אני רוצה מה שנקרא לדייק בזה שאתם, מחלקת הרווחה של ע:"מר א. פומרנץ, רה

 12עיריית מעלות תרשיחא וכמובן אנחנו כחברי ההנהלה אתם כן 

 13-נותנים פתרונות יצירתיים בלי שום קשר, העירייה כן משתתפת ב

 14מהזה, זאת אומרת אנחנו כן נותנים פתרון כמה שאפשר  25%

 15 מהאפשרויות של העירייה, זאת אומרת כן יש 

 16את גע להסיע עדיין יש אנשים שהטלנו עליהם את האחריות כר כ. חזן: 'גב

 17ילדיהם בחזרה, דיברתי על זה שאם לאנשים יש רכב שבחלקו 

 18 ממומן 

 19ברור שלא יכולים לרצות את כולם... גם כשפתחנו שנת לימודים היו  ע:"מר א. פומרנץ, רה

 20הורים שהתלוננו במקומות כאלה ואחרים שיש כאלה בעיות, בטח 

 21התלונות מאה אחוז אי אפשר לפתור, אבל רוב הבעיות פתרנו, רוב 

 22 שיש לך ובטוח שיש לך כמה הורים שבוודאי 

 23 קשה כ. חזן: 'גב

 24שקשה להם גם עם זה. אני חוזר ואומר שוב, לפי המכתב שקיבלתי  ע:"מר א. פומרנץ, רה

 25לפני שעה ממך, שעתיים, המכתב הזה אומר שכן נותנים פתרונות 

 26יצירתיים, כן עובדים לטובת התושבים, כן מנסים לחפש את 

 27 מתקציב  25%ואנחנו בעיקרון כעירייה משלמת  הפתרונות

 28 מקרים שהחלטנו לתת לאנשים  כ. חזן: 'גב
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 1 חד משמעית. ע:"מר א. פומרנץ, רה

 2אני רוצה לדייק את זה כיוון שבאמת יש אנשים שעדיין לא קיבלו  כ. חזן: 'גב

 3פתרון ונדרשו להסיע את הילדים שלהם והם הם שלא מרוצים. ברגע 

 4 ם... שאנחנו בשנת אלפיי

 5 כוכי, כמה, את יכולה לתת לנו ע:"מר א. פומרנץ, רה

 6ארקדי, תראו רגע, יש פה נושא שהועלה על ידי יוסי ברדה, מה  מר ע. לוין:

 7שאנחנו צריכים להגיד זה את הדבר הבא, אנחנו מטפלים בנושא 

 8 הזה ממאי

 9 בהחלט  כ. חזן: 'גב

 10 לקת הרווחה יטופל במח - ההחלטה שאנחנו רוצים שהנושא  מר ע. לוין:

 11 על הצד הטוב ביותר. ע:"מר א. פומרנץ, רה

 12 בהחלט, אני מתחייבת שכל  כ. חזן: 'גב

 13 בדיוק כמו שזה מטופל עכשיו.  מר ע. לוין:

 14 בהחלט כן, בהחלט כן.  כ. חזן: 'גב

 15בתקציב הזה על מנת לתת אנחנו בתור עירייה ניתן מענה ונשתתף  מר ש. בן נעים:

 16 ת ה...לאנשים האלה את השירות וא

 17 לא רק שנשתתף אלא  ע:"מר א. פומרנץ, רה

 18 ממה שהבנתי...  מר ש. בן נעים:

 19אני חושבת שאנחנו צריכים באמת לעשות את הכל כדי לתת לאנשים  כ. חזן: 'גב

 20את הפתרון כיוון שגם ככה הם עמוסים בבעיות מאוד קשות. מי 

 21 שמגדל ילד עם מועכבות שכלית 

 22 .2020כניס את זה לתקציב שנת אנחנו נשתדל לה מר ש. בן נעים:

 23 כן, שהוא לא נייד והוא לא  כ. חזן: 'גב

 24 אני גם בקשר עם העמותה כאן.  מר ש. בן נעים:

 25 נשקול, נשקול... ע:"מר א. פומרנץ, רה

 26 נכון כן לעזור ולבוא גם לקראת. מר ש. בן נעים:

 27 בהחלט כן.  כ. חזן: 'גב

 28 הוא באמת עושה המון למען מר ש. בן נעים:
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 1 ציינתי ש...  כ. חזן: 'גב

 2שמעון, אם חסר לכם עוד קצת אני אעזור עוד קצת, עוד כמה  מר ש. בן נעים:

 3 חודשים קדימה אני מוכן לעזור. 

 4 . 2020אז אולי כדאי שהם יקחו את זה לפחות עד שנת  כ. חזן: 'גב

 5 אז בואי אני אגיד לך את זה, הוא אמר לי  מר ש. בן נעים:

 6 לבדוק את זה. אנחנו ננסה  כ. חזן: 'גב

 7אני בשיחה איתו, הוא אמר שמעון, אם תפנו אלינו נמשוך את זה עד  מר ש. בן נעים:

 8 .2020סוף דצמבר 

 9אז אם יש אפשרות לנהל, כי אני ניהלתי מו"מ עם רותי גופר על  כ. חזן: 'גב

 10העניין הזה והיא אמרה שכרגע העמותה בגירעונות אבל בכל זאת 

 11נו הרבה שנים מזה שמרכז כוכב הסיע אני רוצה להגיד שאנחנו נהני

 12, זה היה לפנים משורת 25%-את האנשים ולא הצטרכנו להשתתף ב

 13מול ההוצאה  FACEמול  FACEהדין והיום כשאנחנו צריכים לעמוד 

 14הזאת אנחנו צריכים למצוא מקורות מימון, כמובן שנעשה הכל כדי 

 15ווחה שאנשים יקבלו את השירות, לדעתי חובתנו גם כקהילה וגם כר

 16 ועירייה.

 17 כל ההסעות בתוך העיר? מר ש. בן נעים:

 18לא, לזה צריך לצאת למכרז, זה מה שפואד אמר. יש הסעות, אני  כ. חזן: 'גב

 19אומרת את הפירוט תקבלו במדויק, יש אנשים שמוסעים משומרה, 

 20 יש אנשים 

 21 למה אנחנו צריכים להסיע אותם משומרה? מר ש. בן נעים:

 22 חזיר אותם לשם, אין מה לעשות.כי צריך לה כ. חזן: 'גב

 23 שייכים לנו? מר ש. בן נעים:

 24בוודאי, שלנו, שלנו שמוסעים למרכזי תעסוקה, כל אחד על פי  כ. חזן: 'גב

 25ההתאמה של המגבלה שלו, כל אחד לפי המגבלה שלו, לכל אחד 

 26 מותאמת לו מסגרת, יש הוסטלים, יש מסגרות תעסוקה. 

 27 זה תושבים שלנו. מר נ. חמד:

 28 עכשיו יש עוד שאלות לגבי  ע:"פומרנץ, רה מר א.
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 1 זה אחד הדברים שביקשתי אולי  מר ש. בן נעים:

 2שאלה נכונה, אם יש ילדים שהם ממועצה אזורית מעלה יוסף אז  מר י. ברדה:

 3 למה אי אפשר לפנות למעלה יוסף? 

 4 למה מעלה יוסף לא משתתפת? מר ט. נחלה:

 5 . כל ישוב מסיע את האנשים שלו כ. חזן: 'גב

 6 זה אנשים שלנו, נכון?  מר נ. חמד:

 7 רק על אנשים שלנו.  כ. חזן: 'גב

 8 רק תושבים שלנו. מר נ. חמד:

 9כל עיר מסיעה את התושבים שלה, אבל אנחנו נהנינו הרבה שנים  כ. חזן: 'גב

 10 מזה שעמותת כוכב הסיעה גם את האנשים שלנו. היה נהג ורכב.

 11 רות כאלה בתוך הישוב.צריך לדאוג שיהיו לנו מסג מר ש. בן נעים:

 12 יש לנו, יש לנו. כ. חזן: 'גב

 13אבל ממש אני אמרתי את זה לכלול כמה מסגרות של הילדים עם  מר ש. בן נעים:

 14המוגבלויות, אולי ליצור בעתיד אפילו להעביר את בי"ס ארזים 

 15לראשונים, ונחשוב אולי להקים שם איזה מוסד מסודר, לחסוך את 

 16 וך את הטרטור להוריםאותן עשרות הסעות שיש, לחס

 17 צריך לקיים על זה חשיבה. כ. חזן: 'גב

 18את הטרטור לילדים. אני חושב שאנחנו חושבים גם בכיוון הזה,  מר ש. בן נעים:

 19דברים גם על זה. העליתי את זה השבוע בפני המנכ"ל וראש אנחנו מ

 20 העיר.

 21 צריך לקיים חשיבה מסודרת גם פרטנית וגם כוללת. כ. חזן: 'גב

 22 כן ן נעים:מר ש. ב

 23 ולקבל החלטות  כ. חזן: 'גב

 24יש שם הרבה ילדים שיוצאים החוצה, העלויות גבוהות מאוד,  מר ש. בן נעים:

 25הטרטור להורים ולילדים חבל על הזמן, מאוד קשה, אני מקווה 

 26 שנגיע לאיזשהו 

 27או.קי. אז מה שמבינים מדברייך, שוב, אנחנו כן מטפלים בילדים,  ע:"מר א. פומרנץ, רה

 28חנו כן נותנים להם מענה עד כמה שניתן בתקצוב של הרווחה, אנ
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 1 בתקצוב של העירייה. או.קי. הבנתי ואני רוצה לחזור 

 2מטופל וכרגע עדיין יש משפחות שלא קיבלו פתרון כיוון שיש להן  גב' כ. חזן:

 3 רכב, אני מדגישה את זה, והם לא מרוצים.

 4 ת הפרט כוכי, בכל דיון שאת צריכה ברמ ח פ. אנדראוס:"רו

 5 כן חזן: גב' כ.

 6 את מגיעה לדיון של ועדת חריגים.  ח פ. אנדראוס:"רו

 7 נכון גב' כ. חזן:

 8 להגיד עכשיו שיש בעיות  ח פ. אנדראוס:"רו

 9 לא חזן: גב' כ.

 10 במליאת מועצת העיר, מן הראוי שהנושא הזה יבוא על ידכם לדיון  ח פ. אנדראוס:"רו

 11 בוודאי חזן: גב' כ.

 12 בהנהלת המועצה עם כל המשמעויות של זה  ח פ. אנדראוס:"רו

 13 אנחנו טיפלנו בזה  חזן: גב' כ.

 14 כי אתם מטפלים בזה כבר ממרץ  ח פ. אנדראוס:"רו

 15 נכון  חזן: גב' כ.

 16 ומרכז כוכב ח פ. אנדראוס:"רו

 17 נכון  חזן: גב' כ.

 18 קיבל החלטה חד צדדית ובמהלך השנה הוא חזר בו, נכון? ח פ. אנדראוס:"רו

 19 כוןנ חזן: גב' כ.

 20 ובקטע הזה הוא לא חזר  ח פ. אנדראוס:"רו

 21 נכון חזן: גב' כ.

 22אז מן הראוי לראות למה מרכז כוכב כשהוא רוצה הוא מעלה  ח פ. אנדראוס:"רו

 23מחירים וכשהוא לא רוצה הוא לא משתתף, מן הראוי לראות ולא 

 24 לגלגל כל דבר לפתחה של העירייה. 

 25 אז צריך לשבת. חזן: גב' כ.

 26לכן אני אומרת, הוחלט לדון, הכל נדון, צריך להגיע עם הדבר הזה  ס:ח פ. אנדראו"רו

 27עם כל המורכבות של זה כי אני חושב שמרכז כוכב כאילו עכשיו 

 28בהעלאת תעריפים וכל מיני דברים הוא, נכון שהוא לא עמותה 
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 1עירונית אבל, ומנצל את זה שהוא המוסד היחידי שנותן שירות 

 2בעיה של העירייה. איזה נושא  בעירייה, אבל זה לא אומר שזאת

 3 ברווחה לא קיבל מענה מתחילת השנה?

 4לא, בהחלט אני לא קבלתי על זה. הנושא מטופל. הנושא מטופל, זה  חזן: גב' כ.

 5 לא אומר שיש פתרון לכל בעיה, הנושא מטופל פואד. 

 6 בהמשך נטפל בזה אנחנו, זה בסדר.  דובר:

 7בזה באמצעות הרווחה בצורה אנחנו מבקשים שהעירייה תטפל  מר ע. לוין:

 8פרטנית ועניינית ובכל נושא שצריך מענה אנחנו נעשה הכי טוב 

 9שאפשר בשביל לתת לו מענה ועד היום אני חושב שזה קורה די טוב 

 10 ולכן ההצעה היא שאנחנו נמשיך באותה דרך. 

 11 או.קי. ע:"מר א. פומרנץ, רה

 12 ?מי בעד  מר ע. לוין:

 13ו.קי. אין מתנגדים, כל המתנגדים כנראה יצאו. עכשיו אני מי בעד? א ע:"מר א. פומרנץ, רה

 14. עקב כך 2רוצה גם שיירשם לפרוטוקול גם כן לגבי ההצבעה בסעיף 

 15שחברי המועצה באופוזיציה החליטו לעשות מהדיון קרקס וצעקות 

 16ופרובוקציה ורעש מיותר הצטרכנו להצביע בעד ולא לתת יד לכל 

 17ום. אין לנו יותר סעיפים, הפרובוקציות וכל הצעקות שאינן במק

 18 תודה רבה לכולם, הישיבה נעולה. 

 19 ישיבה נעולה

 20 


