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על סדר היום:
 .1שאילתה שהוגשה ע"י חבר המועצה מוטי בן דוד בנושא פינוי מזבלה בקרית חינוך.
 .2אישור פרוטוקול ישיבת הנהלה  3/2021מיום .28.4.21
פרוטוקול
א .פומרנץ ,רה”ע :ברשותכם אנחנו נתחיל את הישיבה .אני לפני הישיבה אני רוצה להגיד
חג שמח לחברינו הנוצרים .אבל לפני אפילו חג שמח ,לפני חג שמח אני
רוצה להגיד לכל שאנחנו מזדהים עם המשפחות השכולות שקרה מה
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שקרה בהר מירון ויהיה זכרם ברוך ,לילדים ,למשפחות.
ואני חוזר שוב ,אני רוצה לאחל חג שמח ,בכל זאת אנחנו חיים ,אנחנו
רוצים לאחל חג שמח לחברינו הנוצרים על פסחא .ועכשיו אנחנו גם
נמצאים בחודש הקדוש לאוכלוסיה המוסלמית ,חברינו גם כן
המוסלמים שיהיה צום קל ,מועיל ורמאדן כרים .אמנון בבקשה.
 .1שאילתה שהוגשה ע"י חבר המועצה מוטי בן דוד בנושא פינוי מזבלה בקרית חינוך
א .אסולין:

טוב .בסדר היום יש לנו שאילתא של חבר מועצה מוטי בן דוד בנושא
פינוי המזבלה בקרית חינוך .בזמנו נתנו תשובה והוא שאל שאלות
נוספות אז אני אענה פה ביחס לשאלות שהוא שאל.
אז במענה למכתב שהוא כתב בנוגע לפינוי האשפה בקרית החינוך ,אני
התחייבתי על שני דברים שאז,

עו”ד א .טואף:

אתה צריך להעלות את השאלה .להקריא את השאלה ולהקריא את
התשובה.

א .אסולין:

להקריא גם את השאלה?

עו”ד א .טואף:

כן.

כ .עודה:

אם בכלל זה עדיין נשאר על סדר היום.

א .אסולין:

השאלות שמוטי שאל באיזה תאריך יפונו כלל הררי הגזם מהמזבלה
בקרית חינוך .זאת שאלה אחת.
שאלה שנייה באיזה תאריך תפונה פסולת הבניין ושאר הפסולת הגושית
מהמזבלה בקרית חינוך .והאם יש רישיון ,גם אם זמני ,למשרד לאיכות
הסביבה להפוך את קרית החינוך למזבלה העירונית .אלו שלושת
השאלות.
לגבי הררי הגזם עדכנתי בישיבה הקודמת .אנחנו עדיין בהליך של כ300-
עצים שמגוזמים בעיר .זה מתבצע יחד עם יערנים מרשות שמורות הטבע
וקק"ל .המבצע די בסיומו ,מתוך מה שהורדנו בעיר כבר  40אחוז סדר
גודל קיצצנו והפך להיות סוג של דישון ופיזרנו ברחבי העיר .יש לנו עדיין
ערימות בחלק מהמקומות בעיר.
בקרית חינוך ברגע שישלימו את המבצע למעשה מבחינה כלכלית לא
כדאי לו להביא את המגזזת עד שהוא לא משלים את כל הכמויות ואז
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לרכז את זה ליום עבודה אחד .אנחנו לוחצים את הבחור כדי שיסיים את
התהליך ואז הוא יביא את המגזזת ויסיים את הפינוי של הגזם .אז זה
לגבי הסעיף הזה.
לגבי המזבלה העירונית אני רק לצורך העניין מזכיר שזה מזבלה שלעניות
דעתי והותיקים יותר מכירים את זה ,מתנהלת במשך שנים רבות ללא
רישיון .אנחנו ראינו את המפגע הזה וניסינו (נקטע) ויש לנו שתי הצעות
מחיר שהנמוכה ביניהן היא  85אלף שקל כדי לפנות את כל קרית חינוך.
ראש העיר הנחה מבחינתו במיידית לטפל בזה ולמצוא את המקור
התקציבי .אנחנו מנסים למצוא מקור תקציבי .אני עדכנתי בפעם
הקודמת שאנחנו מנסים דרך קול קורא לפינוי של סביבות ציבוריות
ומשרד איכות הסביבה.
אנחנו נעשה את הדברים ,ננסה לעשות אותם במקביל .הצעה כזאת היא
לא פשוטה לעירייה של כ 85-אלף שקל לפני מע"מ .הטוב ביותר מבחינתנו
שזה יהיה על חשבון הקול קורא .אבל אם זה יתמהמה אנחנו נקבל
החלטה מאיפה למצוא את המקור התקציבי ובהחלט לפנות את המפגע
הזה שאנחנו רואים אותו.
לגבי השאלה השלישית אז אמרתי אין שמה רישיון למזבלה ,לא זמנית
ולא ,מאיכות הסביבה גם לא מאף אחד .אנחנו ערים לזה ומטפלים
בסוגיה הזאת בהתאם ליכולות ולאפשרויות .אז זה לגבי הדבר הזה.

 .2אישור פרוטוקול ישיבת הנהלה  3/2021מיום .28.4.21
א .אסולין:

הסעיף השני זה אישור פרוטוקול ישיבת הנהלה שבוצעה בשבוע שעבר.
צירפנו את הפרוטוקול .ביחס לפרוטוקול אני מעדכן שבסעיף מס' 4
שלומי בן דהן הובא כנציג הדירקטוריון ,נציג העירייה בדירקטוריון
בתאגיד המים ובפרוטוקול לא כתוב את השם שלו ,אז אני מציין ששלומי
בן דהן הוא המועמד וזהו .כל יתר הסעיפים כלולים בתוך הפרוטוקול.
אם יש שאלות או הערות ביחס לפרוטוקול כפי שהוא,

י .ברדא:

לפרוטוקול כן.

א .אסולין:

כן.
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י .ברדא:

טוב .אז קודם כל אתם מציגים במסגרת הפרוטוקול את החוברת של דוח
לתושב .קודם כל החוברת מאוד מאוד יפה .אני חושב שאפשר היה
לחסוך באמת את הכסף הזה ולהשתמש בו באמת לעשיה ולא רק להצגת
עשייה כביכול ,כי אני כתושב קודם כל של העיר הזאת אני אומר לכם
שלא מורגש שיש קוראלציה בין מה שכתוב פה בחוברת לבין מה שאנחנו
רואים בפועל ומרגישים את המצב בפועל ,והמצב לא טוב.
אני אגע רק בכמה נקודות כי באמת אפשר לדבר שעות על מה שכתוב פה
בחוברת .כמה נקודות מרכזיות .קודם כל לגבי הישגים מרכזיים של
מינהל חינוך .אתם מציגים כל מיני פרויקטים מרכזיים שעשיתם ,כמובן
שצריך להגיד את האמת שמרבית הפרויקטים ולדעתי כל התקציבים זה
מקדנציה קודמת ,גם נתוני הזכאות לבגרות במעלות תרשיחא אנחנו
רואים ירידה בזכאים לבגרות משנת  2018עד  2019מ 80.5-ל 76-אחוז.
אגב אני לא רואה את הנתונים לגבי שנת  ,2020זה משהו שלדעתי היה
צריך לציין כי היא נגמרה כבר לפני  5 ,4חודשים.

א .אסולין:

לא ,לוקח זמן ,נכון וג'די?

וג’די:

לוקח זמן עד שזה מתעדכן.

א .אסולין:

וג'די ,לוקח זמן עד שמקבלים את,

י .ברדא:

בסוף שנה אמורים כבר לקבל תמונה של אותה שנה.

וג’די:

לא ,אבל הפרסומים תמיד שנתיים אחורה.

י .ברדא:

אוקי .רואים ירידה באחוזי הבגרות ,זה משהו שאתם מציינים בעצמכם.
לגבי הפרויקטים בשנת  2020בין היתר מדובר על חלוקת העיר לשלושה
אזורי ניקיון .אני אומר לכם שהמצב בעיר מבחינת ניקיון קטסטרופה.

א .פומרנץ ,רה”ע :יוסי ,אני מתנצל .זה אתה אומר כמישהו אחד ספציפי.
י .ברדא:

אני אומר ,לא ,לא ,לא ,אני אומר לך כנבחר ציבור שמקבל אינספור
פניות ,יום יום מתקשרים אלי לטלפון הנייד ותופסים אותי ברחוב
ותופסים אותי בסופר ,העיר לא נקיה ,העיר במצב מאוד מאוד לא טוב.
אתה בטח גם רואה את זה בעצמך.

א .פומרנץ ,רה”ע :עוד פעם אני אומר לך זה משהו שממש סובייקטיבי מבחינתך.
י .ברדא:

טוב ,אני אומר את דעתי.
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א .פומרנץ ,רה”ע :אתה חושב .אתה אומר את דעתך ,זה בדיוק העניין.
ח .נעים:

סליחה ,למה אנשים פונים אליך? יש סגן ראש העיר ,יש ראש העיר ויש
מנהל שפ"ע ,פונים .זה שטויות ,אף אחד לא פנה אליך ,אני בטוח בזה.

י .ברדא:

אוקי.

ח .נעים:

והעיר נקיה.

י .ברדא:

העיר נקיה?

ח .נעים:

כן.

י .ברדא:

אתה מתחייב על זה שהעיר נקיה?

ח .נעים:

אני מתחייב שהעיר נקיה והכול בסדר.

(מדברים ביחד)
ח .נעים:

העיר נקיה והכול בסדר.

י .ברדא:

אם אתה אומר שהיא נקיה אז אתה צריך משקפיים.

ח .נעים:

הפוסט שאתה הוצאת בחג אם היית חושב קצת לא היית מוציא אותו.
אני אגיד לך למה,

(מדברים ביחד)
י .ברדא:

לגבי יעדים שאתם מדברים על אגם מונפורט ,אתם מדברים על שדרוג
מרכז החלקרח .אני יודע שאתם כבר שנתיים ,למעלה משנתיים המרכז
לא פועל .הורים פנו אלי ,הורים שנאלצים להוציא את הילדים מחוץ
לעיר ,גם לנתניה ,ואני מבין שיש לכם כוונה בכלל לסגור את המקום.

א .פומרנץ ,רה”ע :יש לך נתון כמה הורים ,כמה יש ילדים בהחלקה על הקרח?
י .ברדא:

כרגע אין כי המקום סגור.

א .פומרנץ ,רה”ע :לא ,כמה ילדים היו?
י .ברדא:

כשהמקום היה פעיל המקום היה מאוד ,נתן שירותים לכל הילדים שרצו,

א .פומרנץ ,רה”ע :כמה?
י .ברדא:

להחליק על הקרח.

א .פומרנץ ,רה”ע :כמה?
י .ברדא:

תגיד לי אתה ,אתה ראש העיר.

א .פומרנץ ,רה”ע :הבנתי.
י .ברדא:

למה סגרת את המקום?
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א .פומרנץ ,רה”ע :אני סגרתי מקום?
י .ברדא:

כן.

א .פומרנץ ,רה”ע :זה דווקא קיבלתי ירושה מקודמי ,אבל בסדר.
י .ברדא:

המקום היה פעיל.

א .פומרנץ ,רה”ע :ממש לא היה פעיל .כשקיבלתי אותו לא היה פעיל.
י .ברדא:

יש את הבחור,

א .פומרנץ ,רה”ע :חד משמעי לא היה פעיל.
י .ברדא:

יש את הבחור,

א .פומרנץ ,רה”ע :אוקי .יוסי .הלאה.
י .ברדא:

אוקי .הלאה .אתם מדברים גם על הסדרת תנאי השכר של עובדים
קיימים .כרגע אנחנו עדים רק לקיצוץ בשעות של עובדים ,פיטורין של
עובדים .אני לא יודע איזה תנאי שכר אתם מדברים ,באמת ,לא כל כך
ברור לי.
לגבי הנושא של פעילות מחלקת הקהילה בתקופת הקורונה .קודם כל יש
פה ,מה שאני רואה זה הפקת סרטון שיווקי בשפה הרוסית ,ביקורים של
קונסול רוסיה ,טיפול פרטני בתושבים דוברי רוסית ,יום הנצחון הרוסי,
יום העלייה הרוסית ,הפקת חוברות בשפה הרוסית.
הדברים האלה הם חשובים וטוב שהם נעשים כי באמת יש קהילה מאוד
מכובדת וגדולה פה בעיר דוברת רוסית ,אבל אני חושב שקליטה וקהילה
צריכה לשים דגש גם על האוכלוסיות האחרות ,גם בני מנשה .בני מנשה
אם מדברים על קליטה גם הם נקלטו בעיר ,לא ראיתי שום דבר
שמתייחס לסוגיה הזאת.
ודבר אחרון אתם דיברתם על פעילות שעשיתם ,הגברת המעורבות
בטלוויזיה הקהילתית .מישהו יודע על הטלויזיה הזאת? אני לא ידעתי
שיש טלוויזיה בעיר ,טלוויזיה קהילתית .תגיד לי איזה מעורבות נעשתה,

(מדברים ביחד)
י .ברדא:

הגברת המעורבות בטלויזיה הקהילתית .תבדקו את עצמכם ,אני לא
מכיר טלוויזיה כזאת .אבל זה באמת על קצה המזלג ,אם תרצה,

א .פומרנץ ,רה”ע :אתה צודק ,זה ממש על קצה המזלג למה הפעילות ,אנחנו נוציא חוברת
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ונעשה בכלל פסטיבל ענק (נקטע) אנחנו נוציא את זה .פה אני מקבל את
הערתך ,זה ממש אפילו לא על קצה המזלג כל מה שנעשה בעירייה ,לא
רק אצל דוברי רוסית ,כל הקהילה הייתה מעורבת .וצר לי שאתה לא
יודע על הטלויזיה למה היו מוציאים ביום כמה פעמים .אבל בסדר ,אני
שמח שקצת קראת את,
י .ברדא:

קראתי בעיון.

א .פומרנץ ,רה”ע :קראת ואני שמח שאתה אומר שזה על קצה המזלג .עוד משהו?
י .ברדא:

הטענות שלי על קצה המזלג ואני מקווה שבשנה הבאה אנחנו נראה
חוברת קצת יותר משכנעת מהחוברת הזאת.

א .פומרנץ ,רה”ע :אני אומר לך אתה עוד תראה השנה פסטיבל שלם מה נעשה.
י .ברדא:

עוד דבר ,לגבי הפרוטוקול של ישיבת הנהלה נאמר ,יש התייחסות בסעיף
 9שמדבר על הזנחה של בית העלמין החדש ,סגן ממלא מקום ראש העיר
באמת התייחס לזה והוא גם דיבר באמת שהאחריות בצדק היא של
המועצה הדתית ושיצאו עשרות מכתבים מלשכת הסגן למועצה הדתית.
עכשיו אני לא רוצה לקחת פה באמת צד בסיפור הזה ,יש מי שמטפל בזה
ויודע את העבודה מצוין .אני רק שואל שאלה פשוטה ,לפני למעלה משנה
זכור לי ,אני ישבתי פה ומועצת העיר אישרה חברים ,נציגים חדשים
במועצה הדתית ,נכון?
אתם בעצם הסיעות של הקואליציה כל אחד בא ואמר נציגים חדשים,
כמובן שיש עוד נציגים שצריך להביא גם רב הישוב וגם שר הדתות ,לא
מדובר בנציגים בלעדיים .אבל עברה שנה ואני לא ראיתי ששום דבר
מיושם .אז אתם מקבלים החלטות והן לא מיושמות.

א .פומרנץ ,רה”ע :שני דברים.
י .ברדא:

רגע .מצד שני יש טענות כאלה ואחרות כלפי המועצה הדתית או חברים
או יו"ר או אני לא יודע מה .למה לא פועלים בנושא הזה?

א .פומרנץ ,רה”ע :אז יש לך שתי שאלות .אחד זה קודם כל לא שנה ,ההחלטה התקבלה
באוגוסט ,אולי אורית תתקן אותי מתי זה היה באוגוסט .או אוגוסט או
יולי .זה אחד.
שני ,כמו שעכשיו גם אני אשמח שחברי ממלא מקום שמעון יספר קצת
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על מה נעשה לגבי גם בית עלמין וגם אני וגם שמעון וגם הרבה מאוד חברי
מועצה רצו בשביל להסדיר את הדברים .אבל שוב ,שמעון ,אני אשמח
שתדבר גם על המסמכים שאתה שלחת לנו ואנחנו שלחנו גם לשרים.
ש .בן נעים:

כן ,בהחלט .קודם כל אני אתייחס לנושא של חברי מועצה דתית .אנחנו
שלחנו את השמות של החברים ,אישרנו אותם פה .זה עובר למשרד
הדתות .מי שאחראי על זה משרד הדתות.
בגלל כל מערכות הבחירות שהיו לצערי הרב משרד הדתות לא דן באותם
יישומים שצריך ליישם אותם בפועל ,אז כל פעם זה להאריך אוטומטית.
גם עכשיו לפני כמה ימים האריכו ליו"ר עוד  4חודשים ,וכל פעם זה
הארכה עוד  6חודשים ,עוד  4חודשים.
לצערי הרב כל הקדנציה הקודמת של יו"ר מועצה דתית ,צריכים להיות
שם  7חברים כולל יו"ר ,אבל נשארו שמה בסך הכול  3כי ראו את
ההתנהלות שהיא לא תקינה ולא בסדר.
מה שאני עשיתי בשנה האחרונה ,שנה וחצי אחרונים זה ,יש פה ,אני אתן
לכם גם את כל החומרים ,כל המכתבים שהוצאתי גם לארקדי ,גם
למנכ"ל ,גם לעמית ,גם ליו"ר מועצה דתית ,גם לרב אסייג ,למזכיר
המועצה .יש פה תכתובת מלאה.
והתחלתי מנושא התחבורה ,אנחנו מתעתדים לפתוח את בית העלמין
בעוד  Xחודשים .משרד התחבורה צריכים להקצות לנו שיהיו שמה
אוטובוסים ,גם של האנשים שיבואו .גם אחרים יבואו יגיעו לשמה
בצורה מסודרת.
התרעתי על הנושא של הסככה והנושא של בית הטהרה ושירותים .לצערי
הרב מועצה דתית ,אני יכול להגיד אפילו יש לה כסף ,היא לא יודעת
לתפעל את עצמה .מי שיושב שמה לא יודע להזיז את הדברים עד כדי כך
בצורה כזאת ,ממש אני מתבייש .זה רק מכתבים.
אני יכול להגיד לכם שנעשו עשרות ישיבות ללא פרוטוקולים אחרים ,גם
בקדנציה הקודמת אבל זה לא עזר .טלפונים ,כמעט כל יומיים יש
טלפונים כי אני חרד ואני יודע מה המצב של בית העלמין הישן ,מה המצב
של בית העלמין החדש .לא בגלל הכתבה שהוציא ראש המועצה הקודם
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אז אני מתייחס .לא.
יש פה ,אתם תראו פה את התאריכים ,תבדקו את התאריכים .אני מודיע
לכם ,הודעתי לראש העיר ולמנכ"ל העירייה שאני הולך לגייס תרומות
בשביל לבנות את הסככה ,את הבית טהרה ואת השירותים .תודה לריבון
עולם שסייע בידי וגייסתי את התרומות האלה וכל זה היום נבנה ,תוך
שבועיים הולך להסתיים ונבנה בעצם מתרומות.
יש עוד תרומות אחרות שיהיו בדרך שגייסתי אותם למטרות אחרות.
מצב הממשלה כולם יודעים אותו .מה אני עוד יכול לבקש? מה אני עוד
יכול לעשות?
(קריאות ביניים)
ש .בן נעים:

לא ,לא ,לא .אני רוצה שאנשים ידעו ,לא ,בסדר ,בכל זאת אני ממלא
מקום רא ש העיר ,אני מחזיק תיק הדת .לא יכול להיות שפה יכפישו את
השם שלנו .מי שלא עושה ומי שצריך לעשות יעשה .הנושא של הגינון,
אני אראה לך ,כל מה שהם מבקשים אני עושה להם .אני לא רוצה להגיד
פה דברים ,אני יכול להגיד את זה במסגרת אחרת ,כי אם אני אבוא להגיד
את הדברים זה פשוט בושה .אין תפקוד בכלל של מועצה דתית בנושא
של בתי העלמין ובנושא המקוואות .אין .יש פה מקווה שנבנה לפני 61
שנה ,לא נותן את המענה.
התקדמנו ,אנחנו בשנת  ,2020התקדמנו ,אבל בעזרת השם עד סוף השנה
אני מבטיח לכם אתם תראו פה מקווה אחד מהיפים ביותר וגם זה
מתרומות .יעלה כ 1,4-מיליון שקלים ,אבל זה מתרומות למען הקהילה,
למען התושבים ,למען רווחת כולם.
בית העלמין הישן אני מודיע לכם ,אני אשפץ אותו ,עוד פעם אני אומר
שהם לא יודעים לדחוף ,אני דוחף אחריהם .גם הסיפור הזה יותר מחצי
שנה קיבלו תקציב ,לא יודעים להזיז אותו .אני יכול להגיד עוד משהו
שלי אסור לכפות על מועצה דתית משהו מסוים ,כאילו בואו אני אדחוף
אתכם לאיזשהו מכרז ,אסור לי להתערב .אבל אני מנסה בצורה חוקית
לעשות על מנת שיביאו את השירות ,יתנו את השירות הטוב לעיר.
ראש העיר עשה ואני אומר לך תודה רבה לך שלפני  3או  4חודשים בגלל
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כל הניקיון שלא היה ,למרות שבבית העלמין החדש עוד לא התחלנו
לקבור ,רבותי ,אז העלו כתבה .נו מה הכתבה הזאת? עוד לא התחלנו
לקבור שמה.
מישהו אמר שקברנו וזה לא ראוי לחיים ולמתים .זה בושה וחרפה להגיד
דבר כזה .יש כבוד גם למתים ,יש כבוד גם לחיים .אני רוצה להגיד לכם
במקרה הזה אני עובד בהתנדבות ימים ולילות ,בשבועיים האחרונים גם
חזרנו באחד בלילה ללא תאורה מבית העלמין הישן וכל זה שייך לראש
העיר הקודם.
אני לא רוצה ,הוא עשה הרבה למען העיר הזאת ,אין לי עניין להתכתש
איתו ,להתעמת איתו .אבל לפני שכותבים משהו ,רבותי ,צריך לשקול.
קרה לנו אסון כבד וקשה ,אסון קשה שאנחנו באמת צריכים לבוא
ולהתחנן אחד לשני ,לעזור אחד לשני למען העיר הזאת ,גם מעלות ,גם
תרשיחא ,למען המדינה ,למען האחוה הזאת ,זה מה שהמדינה היום
זקוקה .זה הכול ,זה מה שאנחנו זקוקים לכבד אחד את השני ,לעזור אחד
לשני וגם אם יש תלונות ,יש בקשות ,אנחנו פה גם באופוזיציה ,גם
בקואליציה לתמוך אחד בשני על מנת שיהיה טוב רק לתושבים .זה מה
שאני רוצה.
א .פומרנץ ,רה”ע :יותר מזה ,גם הוצאנו לו מכתבים ולא אחד ,אני פשוט אומר את זה גם
לך ,יוסי ,וגם לאלה שמנסים לקחת איזשהו קרדיט ,אני אקרא לזה
אפילו עם ריח לא מתאים.
י .ברדא:

איזה קרדיט? על מה אתה מדבר?

א .פומרנץ ,רה”ע :שכאילו הוציא פוסט בהתחלה שמזניחים ואחר כך אותו בן אדם ,אני לא
רוצה להגיד את שמו ,באמת רק בגלל כאילו כבוד בשבילו ,שהוא אחר
כך כתב שבגלל שאמרו להוריד לי את הפוסט מההנהלה ואמרו שתוך
חודשים קרובים יעשו ולא יעשו ואני ימשיך לראות ,קיבלנו את המקום
הזה,
ש .בן נעים:

אבל הייתה לך תשובה ,אנחנו התחלנו את זה לפני.

א .פומרנץ ,רה”ע :זה בדיוק מה שאני אומר.
ש .בן נעים:

התחלנו את הבניה לפני ,לא חיכינו לביקורת שלו ואנחנו לא מחכים
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לביקורת של אף אחד .מה שאני יכול בנושא הדתי אני חושב שאני עושה
את העבודה.
א .פומרנץ ,רה”ע :זה מה שאני רוצה להגיד עשינו עד עכשיו עבודה בבית עלמין מצוין.
פתחנו אפילו בית עלמין לאוכלוסיה שאינה יהודית ,אזרחי ,ומטפלים גם
בחלקה .יותר מזה ,יש חבר'ה צד"לניקים שאנחנו כרגע עובדים גם כן
מולם והם הולכים לגייס גם כן ראשי רשויות כי זה בית עלמין משותף
לכל אזור הצפון לאנשי צד"ל.
התחלנו את הגיוס של ראשי רשויות ויצאו מכתבים .אני אישית ,אני
פשוט לא זוכר תאריכים ,אורית אולי תגיד אותם .שלחתי מכתבים
ודיברתי גם עם יועצת משפטית או יועץ משפטי או עם לשכה יועצים
משפטיים לגבי זה שאנחנו למה עד עכשיו לא נותנים להיכנס לחברי
מועצה דתית חדשים.
כל הסיפורים שם שיש ויכוח בין יועץ משפטי לשר ושר לא יכול להחליט
וכרגע נותנים הארכה ועוד הארכה .זה בדיוק כמו ששמעון אמר אנחנו
לא מחכים לאף אחד.
י .ברדא:

יש בג"צ .אתה מכיר את המושג הזה? אפשר להגיש עתירה לבג"צ ,זה
היה נפתר לדעתי .אין דבר כזה שמורחים החלטה של מועצת העיר.
מועצת העיר קיבלה החלטה כדין,

ש .בן נעים:

זה בכל הארץ.

א .פומרנץ ,רה”ע :זה בכל הארץ ,זה לא רק בעיריית מעלות תרשיחא .זה בכל הארץ.
ש .בן נעים:

התחדש לכם אוטומטית בכל הארץ.

(מדברים ברקע)
ש .סויסה:

אנחנו הגשנו לפני עכו .אנחנו הגשנו לפני עכו.

ש .בן נעים:

שלמה ,אתה נציג ש"ס ,קח את הכפפה לידיים.

א .פומרנץ ,רה”ע :תן להם בראש ,אנחנו נשמח.
ש .סויסה:

אין לי את הכלים להגיש עתירה,

א .פומרנץ ,רה”ע :אבל אנחנו הגשנו מכתבים ,כתבתי אני אישית מכתבים ,הוצאנו הכול.
אבל במשרד החליטו מה שהחליטו .ושוב אני אומר אנחנו לא מחכים
לאף אחד ,יש לנו כבוד גם למתים ,גם לחיים ואנחנו עושים הכול לא בגלל
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שכל אחד כזה או אחר שמתחיל להעלות פוסטים ורוצה לעשות רוח בכוס
מים ,רוח לכאלה ואחרים .אז יש לך עוד משהו להגיד ,יוסי?
ש .בן נעים:

אני חושב שאנחנו כאילו גם יכולים לקבל ביקורת ,רק אם הביקורת
נכונה ואמיתית.

א .פומרנץ ,רה”ע :אם היא נכונה כן.
ש .סויסה:

נקבל כל ביקורת לעשות ונעשה ונקדם את זה .אני מקבל את מה שיש
אבל שזה באמת כאילו,

א .פומרנץ ,רה”ע :מה שנוצר בן אדם פשוט מתפרץ בדלת פתוחה .ממש מתפרץ לדלת
פתוחה ,יודעים שעושים למען בית העלמין ,יודעים הכול ואותו בן אדם
יודע איזה בור הוא השאיר שם .הוא יודע איזה בור הוא השאיר שם.
י .ברדא:

ארקדי ,אני חושב שהטענות האלה אתה לא צריך להפנות אותן אלי.

א .פומרנץ ,רה”ע :לא ,אתה אומר יש דברים ,דברים טובים שהם נעשו אתה אומר קיבלנו
מאז .אני אגיד ל ך כמעט אפסי קיבלנו דברים טובים מאז כי כל מה
שאנחנו היום מתקנים,
י .ברדא:

דיברתי על תקציבים של מוסדות החינוך .על זה דיברתי ,על תקציבים
של מוסדות החינוך ,אם זה באורט,

א .פומרנץ ,רה”ע :אגורה ,אגורה אחת הוא לא הביא .מה שעשינו עכשיו גם באורט ,גם בבית
ספר אורני ם שבאו ואמרו לנו שזה תקציב מאז ,אנחנו ישבנו עם כל
הגורמים המקצועיים מול סמנכ"ל כספים וחינוך ,הוא אמר אתם לא
רשומים אפילו בפרוגרמה .לא רשומים בפרוגרמה ,מה אתה מדבר איתי
על תקצוב? ואותו דבר הייתה לנו בעיה ,אני אגיד לך כמה פרויקטים ,בית
ספר שאנחנו בעזרת השם בונים עכשיו גם כן של באר חיים ,שנה שלמה
אנחנו מטורטרים על המסמכים שלא הגישו נכון ,יש בעיות כאלה
ואחרות.
בית כנסת שנבנה אז בזמנו והשאיר לנו בור כלכלי בגבעת הזיתים ,עד
היום אנחנו לא יכולים לקבל כסף כי בנו כמו פיראטים ולא עשו את זה
בדרך הנכונה ויש לנו בלגן .יותר מזה ,אמרו שאנחנו הבאנו כסף חצי
מיליון שקל לגנים ,עד היום בגלל שלא גילו נתונים נכון ,הנה יושב פה גם
סגן גזבר ,יגיד לך עד עכשיו חצי מיליון שקל מנגב גליל אתה לא יכול
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לקבל .כי למה? כי עשו הכול נעשה אחר כך נקבל .נעשה הכול אחר כך
נקבל ובגלל זה דרך אגב אנחנו היינו צריכים לבוא ולקבל את הסיוע
לבנות בתי הספר.
אז אני אומר כל מה שאתה אומר פרויקטים בודדים שאנחנו קיבלנו
מהם,
י .ברדא:

אני יודע על כמה תקציבים שהיינו אמורים לקבל אותם ,למשל הספריה,
אבל לא מיניתם מנהל ספריה חדשה .כל מיני דברים שלא הגשתם ולא,

א .פומרנץ ,רה”ע :יוסי ,אתה מעוות נתונים .לא מינינו ,הוצאנו מכרז ,היו תנאים קשים
מאוד ועכשיו למען ,בגלל,
י .ברדא:

אבל פספסנו את התקציב,

א .פומרנץ ,רה”ע :לא פספסנו .לא .אני מקבל עכשיו תקציב  300אלף שקל ,על מה אתה
מדבר?
י .ברדא:

מה שהיה,

א .פומרנץ ,רה”ע :יוסי ,על מה אתה מסתמך כשאתה אומר פספסנו תקציב?
י .ברדא:

אני אגיד לך.

א .פומרנץ ,רה”ע :תגיד.
י .ברדא:

היה צריך להגיש קול קורא,

א .פומרנץ ,רה”ע :הגשנו.
י .ברדא:

לא .כדי לקבל,

א .פומרנץ ,רה”ע :אתה אומר לי לא?
י .ברדא:

אז אני אומר לך שלא ,אתה לא הגשת בזמן ולא קיבלת תקציב,

א .פומרנץ ,רה”ע :יוסי ,סליחה על הביטוי ,אתה עכשיו מדבר שטויות.
י .ברדא:

תן לי בבקשה להשלים.

א .פומרנץ ,רה”ע :לא ,אבל אתה מדבר שטויות .ההשלמה שלך לא נכונה,
י .ברדא:

ארקדי ,אתה כנראה לא יודע מה קורה פה בעירייה שאתה אמור לנהל,
סליחה.

א .פומרנץ ,רה”ע :זה שזורקים לך באוזן שקרים ,זה שיש לך פה אנשים בעירייה שמביאים
לך לאוזן שקרים זה לא אומר שזה נכון.
י .ברדא:

טוב .אני מציע שתעשה שיעורי בית,
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א .פומרנץ ,רה”ע :אל תציע .תציע שיעורי בית אתה ,אתה פרופסור עוד מעט ,אז אתה
תתחיל ללמוד לפני שאתה מדבר.
י .ברדא:

יש לי עוד כמה שלבים עד,

א .פומרנץ ,רה”ע :אז תהיה ד"ר לפני זה ,אז תתחיל ללמוד מה שאתה מדבר .אתה מדבר
על ההתחלה דברים שגויים ,לא נכונים .בגלל זה אני אומר לך היה פה,
אצלנו בעיר היה פה מנהל של כל האזור של הספריות ,לא רק שביטלו לנו
כמו שאתה אומר הקודם ,אלא הוסיפו לנו ובגלל שביקשנו כי קשה לאתר
מנהל עם התנאים שהם מביאים ,נתנו הקלה למנהלת שמספיק להביא
את התארים ,לא רק ספרנית עם כל הכבוד ,אז להיפך ,קיבלנו הקלה.
אז מי שמזין לך כל מיני דברים באוזן תגיד לו שיתחיל לתת לך את
האינפורמציה הנכונה ולא בשביל להתייפייף ולהיראות מול הציבור,
תסלח לי ,מדבר שטויות.
י .ברדא:

לא ,לא ,ארקדי,

א .פומרנץ ,רה”ע :מדבר שטויות ואין אח ורע,
י .ברדא:

אני חושב שאתה יש לך,

א .פומרנץ ,רה”ע :זה שאתה חושב זה כבר חשוב.
י .ברדא:

סריה של יועצים ,אתה צריך לבדוק ,לעשות בדק בית מי היועצים
שיועצים לך באוזן וכמה אתה משלם על העצות שהם נותנים לך ,כי עד
עכשיו לא נראה שהם נותנים את הסחורה.

א .פומרנץ ,רה”ע :עוד פעם זה רק הרגשה שלך.
י .ברדא:

יום רביעי אני נמצא פה ,אתה מוזמן גם להצטרף ,אני הולך לעשות
בדיקה מ-א' ועד ת' של כל היועצים שאתה משלם להם כסף.

א .פומרנץ ,רה”ע :אני כבר מאשר ,אישרתי לך.
י .ברדא:

בסדר.

א .פומרנץ ,רה”ע :אישרתי לך.
י .ברדא:

ארקדי ,החוק מאשר לי ,לא אתה מאשר.

א .פומרנץ ,רה”ע :לא ,אני מאשר לך.
י .ברדא:

החוק מאשר לי.

א .פומרנץ ,רה”ע :אתה מבקש,
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י .ברדא:

לפי פקודת העיריות,

א .פומרנץ ,רה”ע :בסדר.
י .ברדא:

אני מבקש ואתה חייב לאשר .זה לא משהו שיש לך שיקול דעת.

א .פומרנץ ,רה”ע :יוסי ,תחפור איפה שאתה רוצה .אני חושב שאין במדינת ישראל עירייה
יותר שקופה משלנו .ותאמין לי אני אישית ישן כמו תינוק .כמו תינוק.
י .ברדא:

אז אני רוצה להזכיר לך שמנהל המחוז היה צריך כמה פעמים להתערב,

א .פומרנץ ,רה”ע :אל תזכיר לי .אל תזכיר לי.
י .ברדא:

כי אתה הסתרת,

א .פומרנץ ,רה”ע :אל תזכיר לי.
י .ברדא:

נתונים.

א .פומרנץ ,רה”ע :אני מסתיר ממך נתונים? הכנו לך ככה חבילה .תשב ותלמד אותה כמו
שלמדת את הספרון .בכיף.
י .ברדא:

אין בעיה.

א .פומרנץ ,רה”ע :כן ,הלאה.
א .אסולין:

יש התייחסויות נוספות לפרוטוקול?

א .פומרנץ ,רה”ע :כמיל ,כן.
כ .עודה:

אדוני ראש העיר וחברי הטוב יוסי ברדא ,אני חושב שדבריו של הזקן
שבקרבנו לא צריכים למנוע את הוויכוח ,אני האחרון שייעץ ליוסי ולראש
העיר .אני חושב שאנחנו בסוג דברים שנמצאים על סדר היום שאפשר גם
לשמוע אנשים ,כן להסכים ,לא להסכים .אני חושב שמדובר באווירה
טובה .הדברים המסכמים שסיים בהם (מקוטע) קדנציה קודמת,
השלטון הקודם ,מה חלקו של השלטון הקודם בהישגים ,בכישלון.
אני סבור שלפעמים כדאי להשאיר את הכול מאחורינו ,לחשוב קצת
קדימה .אני כן מה שמעניין אותי היום לשמוע התייחסות ,קודם כל
התבשרנו בהחלטה לעניין הקמת בית ספר בתרשיחא .אני רוצה להודות
לכל מי שהיה מעורה בדבר הזה ,החל מראש העיר ,סגנים ,נחלה,
המנכ"ל ,הסגן שמעון בן נעים (קריאות ביניים) תיכף ,תיכף ,אנחנו גם
נגיע לאורגן שיש לו את הפעילות בסופו של יום.
ואני מבקש לשמוע דברים לעניין זה איפה אנחנו נמצאים ,האם הדברים
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ערטילאיים ,מה משך הזמן שהדברים עוברים מכותרות לעשיה .אם
אפשר לשמוע דברים והתייחסות,
א .אסולין:

אני אתייחס ווג'די ירחיב .רציתי להגיד את זה אחרי זה .קודם כל
הבשורה היא שבמידה כזאת או אחרת החינוך בשנה ,שנתיים הקרובות
עבור מהפיכה משמעותית מבחינת תשתיות .שני בתי ספר חדשים שכבר
אנחנו נמצאים בשלבים שאני מקווה שאחד מהם בחודש הקרוב והקבלן
יקבל צו התחלת עבודה.
באורנים אנחנו מתחילים לפנות שמה את כל הגבעה שנוצרה שמה כדי
להביא את זה למצב רכס ואז הקבלן גם יקבל צו תחילת עבודה .והבית
ספר שוג'די ירחיב עליו עכשיו שאושר לנו בתרשיחא לבניה וזה אומר
שמבחינה תשתית החינוך במקום אחר.
בנוסף גם שני מוסדות חינוך שאושרו לנו לשיפוץ עמוק עם השקעה מאוד
גדולה של משרד החינוך .אני חושב שזאת תהיה בשורה משמעותית
בעולם החינוך.

א .פומרנץ ,רה”ע :אני רוצה עוד להוסיף לגבי המהפכה כרגע בחינוך ,יש עוד כמה דברים
אחרים .אנחנו עכשיו מסיימים שיפוצים גם כן בבניין הצופים שלוקחים
את זה כמובן מאליו ,אבל זאת הייתה מלחמה.
יתרה מכך קיבלתי ,כשנכנסתי ישר לרשות קידמתי וקיבלתי אחרי
מאמצים לא פשוטים תיקון ,שיפוץ ,זה אפילו לא תקין ,משמעותי מ-א'
עד ת' בבית ספר ראשונים ,בית ספר שלא הושקע שם אגורה ,קיבלנו שם
כמעט  700אלף שקל לשיפוץ ,רק לבית ספר ספציפי זה.
בנוסף עשינו שיפוצים ,לא טיח ודברים כאלה קטנים ,ב 7-מיליון שקל
בכל מוסדות החינוך ,כולל גנים ,כולל בתי ספר וחלק גם בבלתי פורמאלי.
אז זה ככה לגבי העשייה בענייני חינוך .ווג'די ,כן ,אני אשמח לשמוע
אותך.
וג’די:

לפני יותר משמונה שנים אנחנו התחלנו במסע הזה של לאשר בניית בית
ספר יסודי בתרשיחא .כידוע לכולכם בתרשיחא יש בית ספר יסודי אחד
שלומדים בו  500תלמידים בממוצע מדי שנה .השנה יש לנו  507תלמידים
ובית הספר ,המבנה הזה נבנה בתחילת שנות ה 60-בשני חלקים :אחד ב-
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 ,1961השני בסוף שנות ה ,60-תחילת שנות ה.70-
ומי שמכיר את בית הספר הוא נמצא גם במבנה בעייתי ,גם במיקום
בעייתי בלב הכפר ,כאשר משלושה כיוונים הבתים שמסביבו הם ממש
במרחק אפס ,כאילו הקיר של הבית ממש על הקיר של בית הספר .בעיות
של נגישות ,בעיות של בטיחות בדרכים מחוץ לבית הספר כי פשוט הכפר
ישן והמדרכות צרות.
ואנחנו מזה שנים פנינו למשרד החינוך ,אבל משרד החינוך יש לו
קריטריונים משלו לאישור בתי ספר .הוא מבחינתו מסתכל על מבנה
מתאים ,מאכלס את מספר התלמידים אז אנחנו לא זכאים לבניית עוד
בית ספר.
כל הנסיונות שלנו להביא את זה לאישור נכשלו .כל ניסיון להגיד להם אז
תיקחו עוד  200אלף שקל תשפצו ,קחו תעשו גג למגרש ,אבל לבנות בית
ספר חליפי לא הצלחנו.
יותר מזה ,לפני שלוש או ארבע שנים פנינו למשרד בהצעה של פדיון מבנה
מה שנקרא .כלומר לוקחים מעריך ממשלתי ,שמאי ממשלתי ,בודק מה
הערך של המבנה הנוכחי ,אם הערך שלו מיליון שקל ועלות בניית בית
ספר חדש היא  7מיליון שקל אז אומר לך אין לי  ,6לך תבנה בית ספר.
ההערכה של הבית ספר הזה הייתה  7 ,6מיליון שקל ,כלומר הרשות
המקומית צריכה להביא מהכיס שלה לפחות  8 ,7מיליון שקל בהתחלה.
כשבונים גם יש פערים גדולים ולרשות המקומית לא היה שום סיכוי
ללכת על היגיון כלכלי כזה.
ולכן כשהלכנו למשרד החינוך אמרו לנו תגידו ,אתם רציניים? במדינת
ישראל יש שתי רשויות שהצליחו לעשות בהיגיון כזה ,רק תל אביב
וראשון לציון .אנחנו לא חושבים ,בוא ,התחלנו ובאמת לא עבד.
ואז לפני שנה וחצי ,שנתיים גם ראש העיר נכנס חזק לתמונה והסגנים
ונחלה וכולם התחילו ללחוץ וללחוץ וללחוץ והגענו לשלב שמשרד החינוך
אשר לנו לחזק את המבנה הזה בעדיפות א' מפני רעידת אדמה.
ואז אמרנו אוקי .בואו נתחיל לתכנן .התחלנו לתכנן ושכנענו את המשרד
לאחר התכנון הראשוני שאגב הוא כולו על חשבון המשרד ,כלומר גם
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בדיקת התכנון הראשונית ממומן במאה אחוז מהמשרד .הצלחנו
להראות להם שהעלויות של שדרוג בית הספר מרעידת אדמה די גבוהות
ושווה לחשוב במקום להשקיע את הכסף בבית הספר הזה אז בואו תתנו
את הכסף ונבנה בית ספר חדש.
גם בזה לא השתכנעו .ואז הלכנו לעוד דיון מאוד ,בירושלים עם ראש
העיר ונכנסנו לסמנכ"ל והצלחנו לשכנע אותו ,לקחנו לו את המפות,
הראינו לו את הגבולות של בית הספר ,את העובדה שעוד 50 ,30 ,20
תלמידים שיש סיכוי שיגדל אין להם לאן ללכת .את המציאות שאי אפשר
להנגיש אותו ,גם אם תתנו לנו מיליונים ,כאילו אי אפשר .הבתים שם
חוסמים אותו .אי אפשר לפתור את בעיית החניה שבסביבה ,אי אפשר,
אי אפשר ,אי אפשר ולאחר מספר דיונים מרתוניים משרד החינוך אישר
לנו פורמאלית לקדם ולבנות בית ספר חדש גדול ,מלא כמו שאומר ביבי,
מלא מלא.
כלומר אנחנו מעתיקים את בית הספר ,בונים בית ספר חדש של  18כיתות
אם ושתי כיתות חינוך מיוחד ובמימון מלא של משרד החינוך ,כאשר
אנחנו כרגע בשלב של להגיש את מסמכי הקרקע למשרד החינוך .בשלב
שני משרד החינוך מוציא לנו פרוגראמה ייעודית ואז הרשות המקומית
צריכה לבחור מתכננים ,לתכנן את בית הספר .ברגע שמתכננים ,מגישים
את התכנונים למשרד החינוך ,מאשרים אותם ואז אוטומטית מתקצבים
את זה.
כ .עודה:

אז השלב הראשון אני מבין עכשיו להגיש את מסמכי הקרקע .נכון?
כלומר נבחר מקום.

וג’די:

יש מקום ,בטח .כשאנחנו פנינו למשרד החינוך אנחנו הצבענו,

א .אסולין:

יש מקום .זה היה התנאי הבסיסי.

כ .עודה:

עכשיו אני רוצה להתייחס לעניין הזה .כלומר אני יכול להבין שמשרד
החינוך,

(מדברים ביחד)
כ .עודה:

חברים ,אני מבין שיש התניה ובצדק רב של משרד החינוך לאשר בכפוף
לכך שיש מקרקעין שאפשר לבנות שם .ואני מבין שהמקרקעין שנבחרו
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זה בשכונה הדרומית ,נכון?
חבר'ה ,אני אישית בא לי חדש ,לא יודע למה ,כי שנים על גבי שנים אני
מסוג אלה שסברו שהמקרקעין שמול בית הספר התיכון בתרשיחא
שייכים למעלה יוסף .מסתבר ועפ"י בדיקה,
דובר:

שטח מינהל.

כ .עודה:

אני בשבילי זה היה חדש .אני חושב שאם כך הם פני הדברים כדאי
לשקול שוב אם זה לא המקום היותר טוב לבנות שם את בית הספר .האם
זה לא המקום היותר טוב .חברים ,אני רק רוצה להגיד לכם דבר מאוד
פשוט ,בית ספר נחוץ מאוד בתשיחא ,אי אפשר להמשיך ככה עם כל מה
שפירט וג'די .יחד עם זאת אם אין ברירה בשכונה הדרומית כי אין
מקרקעין ואין חלקות אדמה אחרות אז אין ברירה .אבל אנחנו עלולים
שם גם להגיע למצב שזה עדיין בית ספר בתוך שכונת מגורים ,אמנם יותר
מפותחת ,אמנם יותר רחבה אבל עדיין שכונת מגורים.
אני מבין גם שהשטח שם לא יותר מ 6,5-דונמים .צריך לחשוב על
מקומות חניה ,צריך לחשוב מה משמעות הדברים אסטרטגית ,כי לא
יכול להיות מצב שנבנה שם בית ספר חדש ובעוד עשור נבוא ונגיד נקלענו
לאותו ברוך שבתוך שכונת מגורים.

א .פומרנץ ,רה”ע :אני שמח שאתה כבר לא מדבר על זה שפעם אמרת קודם כל יהיה הישג
אם יהיה בית ספר .עכשיו אנחנו אומרים יש בית ספר אז אתה כבר נכנס
למשהו שנקרא,
(מדברים ביחד)
כ .עודה:

חברים ,חברים,

א .פומרנץ ,רה”ע :אבל תראה ,תסתכל במעלות למשל כל בתי הספר בשכונות.
כ .עודה:

ארקדי ,ארקדי ,הצעד כשלעצמו הוא צעד היסטורי ,עד כדי כך אני מגדיר
אותו ,שאפו ,כל הכבוד לכל הנוגעים בדבר החל מראש העיר והסגן
והאורגן ומי לא .אבל אם כבר צריך לחשוב ,רק לחשוב .יכול להיות,

וג’די:

אנחנו חשבנו על זה מול בית ספר תיכון ,זה טוב ,שמה יותר טוב
מהשכונה הדרומית בגלל מה שאמרת זה מחוץ ,יעני בצד .רק יש לנו שמה
בעיה באדמה שזה אדמה קרן קיימת ,יש גם חלק שמה לקרן קיימת.
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א .פומרנץ ,רה”ע :יש דברים שהם בעייתיים,
וג’די:

עכשיו אנחנו רוצים לעשות את המקסימום ,אם אנחנו מצליחים ,קודם
כל אנחנו רוצים בית ספר .אם אנחנו מצליחים להעביר ,אנחנו מעבירים
בשמחה .זה המצע הפוליטי שלנו שאנחנו ניקח בית ספר לתרשיחא,
לקחנו ועכשיו נחשוב על האדמה ,אם הצלחנו נעביר את זה.

א .פומרנץ ,רה”ע :ההישג כבר הושג.
וג’די:

ברוך השם.

ח .נעים:

טוב .כמיל ,קודם כל אני חושב לא הזכיר וג'די שאנחנו יש לנו בית ספר
קיים ,הוא מסוף שנות ה .60-המצב של בית הספר נמצא בכביש ראשי,
כשאני מדבר על כביש ראשי הכביש שמוביל תחבורה לכרמיאל אפילו
בתוך הכפר .יש בעיות רציניות מבחינה תחבורתית.
אני פשוט מאוד רוצה להודות רק במילה קטנה לראש העיר ,למנכ"ל ,לכל
עובדי מערכת העירייה שעבדו ,מחלקת חינוך ,מחלקת הנדסה שהם עבדו
קשה ,ולסגן חמד נעים שאנחנו נסענו ביחד גם לירושלים כמה פעמים
ולחצנו ולחצנו עד שהגענו ,אני חושב זה הישג מאוד חשוב.
ופשוט מאוד מה שאתה דיברת בקשר למקום אתה צודק במאה אחוז,
אנחנו בדקנו את הנושא הזה .יש עניין של להעביר תב"ע ,שם זה עניין של
זמן ואני חושב שטווח כמעט של שנים .אבל אנחנו לא מוותרים ,צריך
לבדוק מול מוסדות ממשלה .אם הצורך שהוא נחוץ ,שאנחנו חייבים
לבנות ומבינים את העניין שלנו והם יכולים לעזור לנו בתהליך ,לזרז את
התהליכים אז אנחנו נלך גם על זה .אין שום בעיה.

כ .עודה:

חבר'ה ,אני לא מומחה למקרקעין ,חלילה .אני לא מבין במקרקעין עד
כדי כך ,אבל קיבלתי היום תשובה משני עו"ד המבינים בתחום הזה.
אומרים עפ"י המסמכים דרך גוגל מאפ וכו' זה בשליטה בלעדית של
מועצת מעלות תרשיחא .עיריית מעלות תרשיחא.

א .פומרנץ ,רה”ע :כמו שאמר חמד ברגע שיש בניה שיכולה לעשות לנו ,להאריך לנו את
ההליך לעוד כמה שנים קדימה ויש לנו משהו עכשיו פה לבנות במיידית.
לבנות במיידית .אז אנחנו הולכים על תוצאה לבנות במיידית .כרגע
תוצאה של מקום איפה שבחרנו זה לבנות במיידית ,הכול מאושר,
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תב"עות ,הכול שם תקין ,תבוא ותבנה .במקומות אחרים יש לנו בעיות
שיכולות להוביל אותנו ,להביא אותנו לעוד כמה שנים שאתה לא תראה
בית ספר .כאילו הוא יהיה תלוי כמו גזר אבל בפועל יצא או לא יצא,
כ .עודה:

מה שאני אומר למצות ,למצות לגמרי ובצורה מוחלטת את עניין
הבדיקה .אם זה יארך מספר שנים ברור שאתם צודקים .אבל אם יסתבר
לאחר בדיקה מקצועית,

א .פומרנץ ,רה”ע :נכון לעכשיו זה המקום הכי אידיאלי ואין שום בעיה ,כמעט מחר אפשר
להתחיל לבנות .כמעט מחר בעזרת השם ,הכול בעזרת השם.
א .אסולין:

הברכות שלך ,נחלה אמר מקבלים אותם כהצבעה בעד,

א .פומרנץ ,רה”ע :לפני שבאמת סוגרים ,לפני שאנחנו ,לא תהיה חריגה ,כל מה שאנחנו
עושים היום מה שמזל ובאמת אני מקבל את זה ואני לא רוצה להיות
צנוע ,משרד הפנים היום אנחנו מקבלים הרבה תשבוחות על כך שעובדים
כמו שצריך ,גם בענייני כוח אדם ,גם בעניינים כלכליים ,בגלל זה שאנחנו
עובדים נכון עם הכספים היום משרד הפנים נתנו לנו אישור תוספת
הלוואה לשני בתי ספר ,לא זה בא לנו ככה מהשמים.
ואני רוצה להגיד פה באמת לכל הפורום ולכל תושבי מעלות תרשיחא
ועוד פעם אני אומר לא רוצה להיות צנוע ,אני לא חושב שיש הרבה ,אם
לא בכלל ,במדינת ישראל ראשי רשויות וחברי מועצה שעובדים באמת
ימים כלילות כדי להביא בקדנציה אחת לבניה שלוש בתי ספר ,חרדים,
ערבים ,יהודים ,לא יהודים כי שם יכולים ללמוד גם אוכלוסיות לא
דתיות ולא זה .אז יש לי ,אולי לישיבה הבאה תהיה לנו עוד איזה הפתעה,
אבל עד שלא סגרנו אני לא אוהב להבטיח.
אני אף פעם לא הסתרתי ,אני אמרתי תמיד אני רוצה שלוש קדנציות ,חד
משמעית ובעזרת השם אנחנו יחד עם התושבים הטובים נצליח.
א .אסולין:

אם אין עוד הערות או שאלות אז,

א .פומרנץ ,רה”ע :טוב .מי בעד הפרוטוקול? מי נמנע? יוסי .מי נגד?
י .ברדא:

לגבי כל הפרוטוקול?

א .פומרנץ ,רה”ע :כל הפרוטוקול .כל הפרוטוקול .כל הפרוטוקול ,יוסי ,אין בעיה.
י .ברדא:

קודם כל אני יכול לסייג ולהגיד שאני בעד סעיפים מסוימים.
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א .פומרנץ ,רה”ע :תגיד.
י .ברדא:

אני בעד .לגבי הדיווח של הדוח,

א .פומרנץ ,רה”ע :הבנתי שחוברת לא מצאה חן בעיניך .הבנתי .אמן שזה יהיה הבעיות של
העיר .אמן.
 .3שונות
א .אסולין:

לגבי סעיף אחר לפני שסוגרים את הישיבה ,בשבוע הבא במסגרת לקראת
חג השבועות אנחנו חוגגים ועושים פה איזושהי מסיבה קהילתית לפני חג
השבועות ב 12-לחודש שהדבר המרכזי שם זה הוקרה למתנדבים
בקהילה בתקופת הקורונה.
אז אני בהזדמנות הזאת מזמין את כל חברי המועצה ,זה יהיה בפארק
המים וכמובן חשוב שכולם יגיעו .אנחנו גם נוקיר שמה את המתנדבים
וגם את מצטייני העירייה והמתנ"ס וכל הארגונים שחלק מהעירייה .אז
כולם מוזמנים.

י .ברדא:

יקיר העיר כבר אין?

א .אסולין:

לא ,אנחנו לא עושים את זה עכשיו ,אבל זה על הפרק .ביקשנו גם את
מנכ"ל מד"א שסייע לנו רבות,

א .פומרנץ ,רה”ע :אני חושב שיקיר העיר ,אני אגיד גם למה החלטנו ,חשבנו והחלטתי
והחלטנו לא לעשות יקיר העיר ברמה כי היום כל תושבי העיר הם יקירי
העיר כי ברגע שאנחנו היינו בקורונה ונכנסנו לעיר אדומה ,ראינו את
ההתגייסות ,ירדנו לירוקה ועוד פעם אדומה ועוד פעם ,התושב ,כל תושב
אחד אחד לדעתי בשנה הזאת הוא יקיר העיר.
שנה הבאה אנחנו אולי יהיה עוד פעם ,נחזור לפעילות מבורכת ,נכון
להיום אני אומר שוב כל תושב מעלות תרשיחא או יקיר העיר .תושבות
כמובן גם.
א .אסולין:

מעבר להוקרה זה הופעה בסוף הערב של שמעון בוסקילה כך שזה יהיה
ממש הפנינג קהילתי .תודה רבה.

א .פומרנץ ,רה”ע :תודה רבה.

סוף הישיבה

