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פרוטוקול מס' 33
מישיבת מועצת העיר מן המניין שהתקיימה ביום שלישי יד' באב תש"פ ) (4.8.20בשעה  18:00בחדר הישיבות בבניין
העיריה.
משתתפים:
 ראש העירמר איציק דנינו
 סגן ראש העירהרב שלמה עזרן
 סגנית ראש העיר בתוארה הגב' יעל שגב
הגב' פאולינה פוקס  -חברת מועצת העיר
 חבר מועצת העירמר דורון אסידון
מר צביקה בראון  -חבר מועצת העיר
 חבר מועצת העירמר יעקב דיין
 חבר מועצת העירמר טל מגרה
נעדרו:
הרב אברהם דייטש  -סגן ומ"מ ראש העיר
 חבר מועצת העירהרב ראובן פילו
 חבר מועצת העירדר' מרט גנדלר
 חבר מועצת העירמר חי סופר
 חברת מועצת העירהגב' טלי מימון
 חבר מועצת העירמר גדעון סבגי
 חבר מועצת העירמר דוד פורטל

נוכחים:
מר יורם נחמן
מר יאיר דהן
עו"ד רינת סמולניק
מר משה ברמץ
מר פנחס קיקוס

מנכ"ל העיריה
גזבר העיריה
יועמ"ש
מבקר העיריה
עוזר מנכ"ל
1

על סדר היום:
 .1אישור פרוטוקולים 31,32
 .2אישור תב"רים
 .3קבלת החלטה על שינוי יעוד מגרש המיועד לצרכי ציבור לחניה ציבורית במסגרת תכנית הרצל צפון
תב"ע 601-0854901
 .4הצעות לסדר היום של חבר המועצה מר טל מגרה בנושא:
א .העברת פיתוח שכונת רמת שקד לאחריות העיריה.
ב .שידורי מועצה בלייב.
ג .התנהלות העיריה למול מקרי קורונה בגנים.
דנינו :ערב טוב ,שמח לפתוח ישבת מועצה מס'  ,33אני מבקש לאשר לרשימת התבר"ים ,תב"ר נוסף לשיפוץ
מוסדות חינוך שהגיע בשעות האחרונות של היממה האחרונה ,האם יש התנגדות?
הצבעה :פה אחד
החלטה מס'  :153מליאת מועצת העיר מאשרת פה אחד הוספת התב"ר שהגיע ביממה האחרונה.

סעיף מס'  - 1אישור פרוטוקולים 31,32
דנינו :האם יש הערות לפרוטוקולים.
אסידון :בפרוטוקול האחרון רשום שהייתי נוכח ,אבל לא הייתי.
דנינו :נא לתקן את הפרוטוקול.
הצבעה :פה אחד
החלטה מס'  :154מליאת מועצת העיר מאשרת פה אחד פרוטוקולים .31,32
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סעיף  – 2אישור תב"רים
דנינו :יאיר בבקשה.
גזבר :נשלח אליכם  4תב"רים כולל הנוסף.
 .1תב"ר מס'  – 119שיפוצים במבני פיס – כותר פיס )הספריה( ,ע"ס ,₪ 350,000 :תקציב מפעל הפיס מיועד
לשיפוצים והצטיידות.
 .2תב"ר מס'  - 1120סיוע במימון הקמת מערכת  PVמעל גגות מבני ציבור ,הלוואה ממפעל הפיס ,ע"ס:
 ,₪ 2,049,775תנאי ההלוואה :בנק מרכנתיל דיסקונט ריבית פריים  -1%פירעון עד  7.5שנים.
 .3תב"ר מס'  – 1121מיחשוב ,חומרה ותוכנה ,ע"ס , ₪ 750,000 :תקציב משרד הפנים – תוכנית המראה.
 .4תב"ר מס'  – 1122בי"ס עמל אמירים חידוש במסגרת היערכות לפיתוח שנה ,ע"ס , ₪ 636,752 :תקציב
משרד החינוך.
דנינו :האם יש שאלות לתב"רים.
מגרה :הספריה זה בדיעבד?
דנינו :זה לא בדיעבד ,זה השלמה לתב"ר שכבר נתנו בעבר שמשלים את השיפוץ.
פאולינה :מאיזה סיבה?
דנינו :הגדלנו את התכולה ואת השותפות שיש לנו עם החברה למתנ"סים יש להם תורם הם הגדילו את החלק
שלהם ואנחנו את שלנו.
מגרה :תב"ר מס'  ,3מה התוכנית עבודה ,איזה דברים?
מנכ"ל :אנחנו במסגרת תוכנית ההמראה ,בתהליך האירגוני ניתנה לנו אפשרות לבנות את הארגון ,ולראות איך אנחנו
מתפתחים מבחינה אירגונית ,ומה נדרש לעשות על מנת לעשות את זה.
יש תהליכים שאנחנו עשנו בכ"א ,הכשרות כ"א/הדרכות ,טיפוח כ"א ,והדבר הנוסף נושא מחשוב שאנחנו
בבעיה משמעותית ,יש לנו פערים קשים ,אישרו לנו על בסיס תוכנית שבנינו  750אלש"ח ,זה לא מה שרצינו
אבל  750אלש"ח ,כל מה שקשור לתכונות ,שרות לתושב ,לדיגיטציה.
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דנינו :שילוב של חומרה ,תוכנה

ותשתיות.

דיין:

מה עושים עם החומר הישן?

דנינו:

עוד לא הגענו לזה ,אם תהיה פניה לעיריה נשמח להעביר כתרומה לאנשים או למוסדות חינוך.

מגרה :זה גם להחליף מחשבים?
דנינו :כן ,מחשבים ושרתים.
מגרה :תב"ר מס'  4זה שיפוצי קיץ או תוספת?
גזבר :זה תקציב ייעודי ממשרד החינוך לטובת ביה"ס עמל.
דנינו :אנחנו מרחבים בתיכון לעוד  5כיתות.
מגרה :אתה בונה ,או מכשיר אותו?
דנינו :אנחנו מכשירים מתחם ישן לכיתות אם ,זה מגיע ל 800 -אלש"ח ,התב"ר שאנחנו מאשרים ,זה מה שקיבלנו,
ובהמשך נאשר עוד חצי חצי אנחנו ועמל ביתרה ל800 -אלש"ח ,זה ההסכם שיש לנו עם עמל.
מעלה להצבעה.
הצבעה :פה אחד
החלטה מס'  :155מליאת מועצת העיר מאשרת פה אחד התב"רים כדלקמן:
 .1תב"ר מס'  – 119שיפוצים במבני פיס – כותר פיס )הספריה( ,ע"ס ,₪ 350,000 :תקציב מפעל
הפיס מיועד לשיפוצים והצטיידות.
 .2תב"ר מס'  - 1120סיוע במימון הקמת מערכת  PVמעל גגות מבני ציבור ,הלוואה ממפעל
הפיס ,ע"ס ,₪ 2,049,775 :תנאי ההלוואה :בנק מרכנתיל דיסקונט ריבית פריים  -1%פרעון
עד  7.5שנים.
 .3תב"ר מס'  – 1121מיחשוב ,חומרה ותוכנה ,ע"ס , ₪ 750,000 :תקציב משרד הפנים –
תוכנית המראה.
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– בי"ס עמל אמירים חידוש במסגרת

 .4תב"ר מס' 1122
היערכות לפיתוח שנה ,ע"ס:
, ₪ 636,752

תקציב משרד החינוך.

סעיף מס'  - 3קבלת החלטה על שינוי יעוד מגרש המיועד לצרכי ציבור לחניה ציבורית במסגרת
תכנית הרצל צפון תב"ע 601-0854901
דנינו :מדובר בהכנת תוכנית בשינוי תב"ע ברח' הרצל צפון בסמכות ועדה מחוזית ,שינוי היעוד משטח של מבנה
ציבורי לחניה בתוכנית באה להחלטת הועדה המקומית היות ומדובר בתוכנית ביוזמת העיריה נדרש אישור
מועצה ולכן זה על סדר היום שלנו ,רח' הרצל מחולק לשלושה תב"עות ,תב"ע ראשונה – הרצל צפון מבנק
מזרחי לכיוון היציאה לאופקים ,תב"ע שניה  -הרצל דרום מהעיריה לכיוון שכ' שפירא ,תב"ע שלשית  -לב
העיר זה כל מרכז המסחרי יחד עם בניין העיריה ,החניון כל המתחם עד למרכז הצעירים ,שלושה תוכניות
גדולות משמעותיות שישנו את פני האזור ,אחת הבעיות בתוכניות שכל הזמן למצוא פתרונות של תנועה,
תחבורה ,וחניות.
מה שאנחנו עושים בשינוי הזה שאנחנו מייצרים לטובת הרצל צפון ,גישה ותנועה אחורית למתחם של הרצל
צפון ,שזה היה פעם מעבר ציבורי וגם חניות ,כדי שזה יקרה אנחנו צריכים לפנות גן מאוד ישן )אני חושב
שאני הייתי בגן הזה(.
בר און :זה אחרי בנק מזרחי?
דנינו :מאחורי בנק מזרחי בין הרב עוזיאל לבין הרצל.
במסגרת התוכנית של לב העיר אנחנו מייצרים חילופי שטחים ,אם אנחנו נותנים שטח ציבורי בהרצל צפון,
אנחנו משלימים בתוכנית של לב העיר כחלק בהחלפת שטחים.
מיקי אם יש לך מה להוסיף ,אם יש שאלות בבקשה.
מהנדס :ראש העיר נתן סקירה דיי מלאה על רקע התכנוני ,אני אציין שמגרש החניה שמוצב במסגרת התוכנית הרצל
צפון ,נדרש כדי לאפשר התחדשות העירונית עד לרח' הרצל ,כיוון שערכי הקרקע עדיין לא מאפשרים הקמת
חניון תת קרקעי ,התרומה של החניון הזה היא חיונית לצורך האפשרות לממש את זכויות הבניה כי אם
נמתין שייבנו חניונים קרקעיים לצורך מתן פתרונות החניה ,כנראה שזה לא יתממש בשנים הקרובות וזה
הדרך לאפשר את התחלת מימוש התכנית.
מגרה :כמה חניות צריכות להיות שם?
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מהנדס :לפי תקן ארצי.
מגרה :אם זה בערך  1000מ' ,כמה

חניות?

דנינו 1000 :מ'  70חניות.
מגרה :מאיפה נכנסים לחניה?
מהנדס :מבנק מזרחי צפון.
דנינו :הכניסה לא מרח' קדש ,מהצד השני יותר צפונה ,והוא יהיה חד סטרי זה יצא מרח' קדש לכאורה.
אנחנו עוד לא בפרקטיקה של תחבורה מושלמת עכשיו אם זה חד סטרי דו סטרי ,המגרשים שם גדולים,
ארוכים יש להם חזית קטנה ועומק ,לעומק אנחנו מנסים לייצר למגרשים האלה גישה כדי שגם הם ייצרו
חניות בתוך המגרשים שלהם.
מעלה להצבעה.
הצבעה :פה אחד
החלטה מס'  :156מליאת מועצת העיר מאשרת פה אחד החלטה על שינוי יעוד מגרש המיועד לצרכי ציבור לחניה
ציבורית במסגרת תכנית הרצל צפון תב"ע .601-0854901

סעיף  - 4הצעות לסדר היום של חבר המועצה מר טל מגרה בנושא:
א .העברת פיתוח שכונת רמת שקד לאחריות העיריה.
ב .שידורי מועצה בלייב.
ג .התנהלות העיריה למול מקרי קורונה בגנים.
דנינו :אני רוצה לנסות לבהיר את הרצון שלי לגבי נושאים שמועלים בישיבות מועצה ,וזה נכון לכל חברי המועצה
באופן עיקרוני ,אני אשמח מאוד שיועלו הצעות שיש בהם דיון והחלטה של המועצה יהיה לי אפשרות לממש
אותה ,ותהיה גם אפשרות לקבל החלטה אפקטיבית ולבצע אותה שזה באחריות שלנו ,כל החלטה או ניסיון
להביא הצעות שהןפופוליסטיות ,שאין להם סמכות לא משפטית ,ולא רציונאלית ,אני ימליץ לחברי המועצה
שאין בהם סיבה וטעם לדון בהם ואפקטיביות ,מראש לא אתן סיבה לדיון ,אני מבקש מטל מגרה להציג
בפנינו את שלושת ההצעות שהוא מבקש להעלות לסדר היום.
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מגרה :דבר ראשון ,העיריה כן יכולה
הרבה זמן בעיות של פיתוח,
אחת הבעיות שאני מבין
ואז זה מתעכב.

לעשות את זה ,כפי שאנחנו יודעים שיש
האחריות היא על משרד הבינוי והשיכון,
שקבלנים פושטים רגל ,אחד אחרי השני

דנינו :ואם זה קבלן של העיריה ,הוא לא היה פושט רגל ,מה ההבדל?
מגרה :אני מחמיא לעיריה ,אני אומר שהעיריה יכולה לעשות את זה יותר טוב ,גם בעיריית דימונה היה שכונה של
משרד הבינוי והשיכון והתעכב ,העיריה אמרה תודה תביאו לנו את כספי הפיתוח ,אנחנו נפתח בעצמנו ,בטח
שהשכונה לא מתקדמת ההצעה שלי היא שהעיריה תיקח את האחריות על הפיתוח וזה אפשרי וחוקי.
דנינו :זה לא אפשרי וזה לא חוקי.
מגרה :למה לא ,מה עשו בעיריות אחרות?
דנינו :אין לי מושג מה עשו בעיריות אחרות ,ואני לא בטוח שזה אותו מקרה ובטח לא מאותן נסיבות.
מגרה :מה אתה מציע?
דנינו :תסיים את שלושת הנושאים.
מגרה :למה ,כל נושא בפני עצמו ,אתה לא מעלה את שלושתם להצבעה.
דנינו :אני מעלה את כל הנושאים.
מגרה :או שזה עולה לסדר היום או שלא ,ההצעה לסדר היום אני מציע את הסעיפים ואתם צריכים להצביע.
דנינו :טל ,אנחנו מכירים את הפרקטיקה ,אתה רוצה להמשיך להציג את הנושאים.
מגרה :אתה לא רוצה להגיב על זה?
דנינו :לא ,תמשיך אני אתייחס לכולם ביחד.
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מגרה :שידורי מועצה בלייב ,הצעה
שישדר בלייב בפייסבוק,
כדי להנגשת ישיבות מועצה ,על
הפרוטוקולים )הקלטות( לאתר העיריה ,עדיין לא עלה.
סעיף שלישי – בסוף חודש יוני התגלה מקרה של קורונה באחד הגנים ,היה כל מיני שאלות ששלחתי לכם,
השאלה המרכזית הגננת הודיעה באזור השעה  18:00שהיא חלתה.

שלי שאנחנו נתחיל לשדר ,תביאו איש
ביוטיוב ,כמו עשרות רשויות אחרות,
הדרך אני אומר שצריך להעלות את

דנינו :בשעה .19:08
מגרה :מי שאחראית על הקייטנות על הגנים במתנ"ס ,גילתה את זה בשעה  ,19:00כך טענתם במכתב של אבי ביתן,
הגיע לאבי ביתן בשעה  ,19:15ולא הודעתם להורים .
הורים לקחו סיכון ושלחו את הילדים בסוף שבוע לסבים וסבתות ,למרות שיש כאלה ברמות סיכון ,בטענה
שהגן הוא דתי ולא צריך להודיע  .1יש פיקוח נפש  .2היה רבע שעה שלמים להודיע להורים ,כדי שלא יקחו
סיכון ,הורים התלוננו שהם הלכו עם הילדים לסבים לסבתות שלהם שהם בסיכון התחבקו איתם ,בדיעבד
היו בסוף שני תלמידים מתוך הגן הזה שהיו חולים בקורונה.
הרב עזרן :מה הבעיה ,לא הבנתי?
מגרה :העיריה בשעה  19:15ידעה שיש סייעת חולת קורונה ,לא הודיעו להורים ,הודיעו רק במוצ"ש ,במקום
שההורים יכנסו את הילדים לבידוד.
הרב עזרן :מה זה משנה יום חמישי בערב.
מגרה :ערב שישי ,בשעה .19:15
דנינו :יום שישי  19:15לפני נכנס שבת.
מגרה :פעם אחת העיריה  -אגף החינוך טען שלא הודיעו כי לא היה זמן כי נכנסה השבת ,בהודעות אחרות שלכם
טענתם שחיכתם לאישור של משרד החינוך של חדר מצב ולמעשה עדכנתם במוצ"ש שגם אם כן ,יום לפני
להודיע להורים חב'רה יכול להיות שיש לילדים שלכם קורונה ,אל תשלחו אותם לסבים סבתות.
סיכנתם פה אנשים ,במקום להתחמק צריך לעשות תחקיר זה לא הוגן זה הפתרון טעינו לא קרה כלום.
יעל:

למה הגננת לא שלחה ווטצאפ להורים? זה היה הכי מהיר.
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מגרה :זה מה שאני שואל?
דנינו :תודה טל.
לגבי הסעיף הראשון ,לקחת אחריות על הפיתוח של השכונה ,כמה עובדות:
נחתם הסכם עם משרד השיכון ומינהל מקרקעי ישראל בשנת  2011לפיתוח השכונה מאז השכונה נמצאת
בשלבי פיתוח ,לשמחתי הרוכשים של המגרשים עצמם חתמו על הסכם עם משרד השיכון שהם הגורם
המפתח שרק עם אכלוס של  80%יתחילו את עבודות הפיתוח הסופיים ,יש בזה צדק רב.
מגרה :כל השכונה?
דנינו :כל השכונה ,ברגע שמגיעים לאכלוס של  80%מתחילים את העבודות הפיתוח הסופיים ,לשמחתי בגלל
עיכובים במסירת המגרשים ,זה התחיל עוד הרבה לפני בקשתי להתחיל את עבודות הפיתוח שהיינו כבר
ב 50% -אכלוס הקדמנו את עבודות הפיתוח ,התושבים לא מרגישים כי זה שכונה גדולה ,יש שם מוסדות
ציבור שנבנו ,ופיתוח בהיקפים מאוד גדולים ומשמעותיים ,היום אנחנו באישורת האחרונה של עבודות
הפיתוח בשכונה.
לצערי ,עבודות הפיתוח היו אמורים להסתיים בחודש אוגוסט השנה לפי התכנון של משרד השיכון.
מה שקרה שאף אחד לא ידע שתהיה קורונה ושהקבלן יפשוט רגל ,החל מחודש ינואר הוא התחיל לקעקע
את עצמו ולאט לאט הוא יצא מהשכונה עד היום ,בגלל ההחלטה להקדים את העבודות הפיתוח ,אנחנו
חוזרים כל הזמן על תיקונים החל מעבודות חשמל ,החלפת מנורות ועמודים ,החלפת תשתיות ואיפה שאנחנו
מצליחים לסיים ,התושבים פוגעים במקום אחר וזה רשת אחת על עשרות/מאות עמודי תאורה ,כל הדברים
האלה פוגעים בתאורה.
הסיבה העיקרית לכך שאנחנו עדיין עם משרד השיכון ,גם מבחינה משפטית זה היה אפשרי וגם מבחינת
העיריה הייתה רוצה לקחת אחריות לפיתוח השכונה ,רק להעביר זה לוקח חצי שנה בזמן הזה קבלן כבר
יסיים את כל העבודות ואין שום סיבה לקחת אחריות על משהו שהוא לקראת סיום ,זה לא נכון זה רק יפגע
בתושבים שנמצאים ובתושבים שאמורים להגיע.
מגרה :מה הצפי?
דנינו :אני לא יודע לענות על צפי כרגע ,עד שלא יהיה קבלן שיכנס ויבחר ,יש צפי ואני לא רוצה להיות אחראי עליו.
סעיף שני – לשדר את ישיבות המועצה בשידור בפייסבוק ,בהחלט אנחנו בוחנים את זה באופן חיובי  ,כמו
שהתב"ר האחרון שאושר זה חלק מלייצר את התשתיות גם לנושא הזה ,אנחנו מציירים את הטכנולוגיה.
העמדה שלי בנושא הזה ,אנחנו נעביר ישיבות מועצה שיש בהם טעם ורלוונטיות לתושבים.

9

מגרה :איזה ישיבת מועצה יש לה טעם

ורלוונטיות?

דנינו :זה פעם אחת ,וכמובן כל החלטה הזאת ,תהיה החלטה וולונטרית ובטח לא במסגרת החלטת מועצה.
סעיף שלישי – בנוגע לדיווחי העיריה למול מקרה גילוי נדבק איש צוות בגן העיריה.
העיריה פועלת עפ"י נוהלי משרד הבריאות ומשרד החינוך שהיא נגזרת מהחלטות ממשלה ,ההודעה הרשמית
מופצת ומאושרת ע"י משרד החינוך לצוות הגן ,צוות הגן צריך להעביר להורים ,אנחנו מדווחים בדיווח נוסף
פומבי נותנים לזה פומביות כתוספת להודעה הרשמית שמשרד החינוך מפרסם ובצינור כפי שציינתי קודם.
עם צאת השבת ,התכנס חדר המצב של משרד החינוך ,קיבל החלטה לפרסם ,זה לא רק טכני ,יש גם חיבור
למשרד הבריאות יחד עם משרד החינוך וכשהם מקבלים החלטה שיש אירוע קורונה זה לא רק להדבק.
מגרה :ישראל קיבלה קורונה אז תיזהרו.
דנינו :אנחנו לא זורעים פחד ,ואנחנו גם לא נקדים החלטות של משרד הבריאות לסגור גן או לא לסגור גן ,לכן אחרי
יש החלטה כזאת ,אנחנו באים עם פרסום נוסף ומפרסמים ברבים ,אבל ללא ספק שגם ההערה שלך נרשמה
ועל כך תודה רבה.
ולכן אחרי כל מה שאמרתי אני לא רואה סיבה להעלות את הנושאים לסדר היום ,אני מבקש מהמועצה
להוריד מסדר היום ,מעלה להצבעה.
הצבעה – 7 :בעד
 -1נגד )מגרה(
החלטה מס'  :157מליאת מועצת העיר מאשרת הורדת הסעיפים של חבר המועצה טל מגרה.
בר-און :בנושא הרלוונטיות של ישיבות המועצה ,אני מאוד שמחתי על ההחלטה היו כמה וכמה ישיבות מועצה
שנמנעו בדיוק על רקע נושא הקורונה ,הקורונה נמצאת כאן חיה ונושמת והיא בועטת לא נעלמת בשנה
הקרובה בטוח ,בהמשך לדברים של ראש העיר בנושא הזה ,הרבה מאוד נושאים וסעיפים בהחלטות,
החומר מובא לחברי המועצה במייל מאוד ברור קרי אין עליו הרבה שאלות ,מי שיש לו שאלות מקבל
תשובות במקום ,אני חושב שאפשר לצמצם את ישיבות המועצה ,למשל ישיבה כמו היום.
דנינו :אי אפשר ,החוק לא מאפשר לנו ,היינו עושים את זה בשמחה.
בר-און :לא נהפוך את זה טלפוני.
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דנינו :טלפוני ,אני צריך הסכמה.
בר-און :אני מדבר על הסכמה.
דנינו :האופוזיציה לא תיתן לך הסכמה מראש.
בר-און :על זה אני מדבר ,זה שהאופוזיציה לא נותנת הסכמה ,רק בשביל לתפוס במה .
מגרה :לא ,אלה ישיבות מועצה בשביל זה התכנסנו ,אפשר גם לשבת בחוץ.
בר-און :זה שהאופוזיציה תופסת במה ומנצלת את הכח שלה לא לאשר בטלפון בשביל להכריח אותנו לשבת תחת
הקורונה ולסכן את חיינו ,ואותה אופוזיציה שלפני כן רצתה להימנע מסיכון חיים ,עכשיו רוצה לסכן את
כולנו פה ,ולא כולם צעירים וגם הצעירים אין שום סיבה שישבו בבידוד לא רק בסיכון חיים ,זה דבר לא הגון
לא ישר ולא תקין זה מה שרצתי לומר.
אסידון :התייחסות לשכונת רמת שקד ,איציק בטוח מכיר את זה חשוב שתבנו בסוף הרבה מגרשים אני בתור קבלן
מכיר את זה ,התחייבו לבנות תוך  3שנים ,האם כולם היו בונים כמו שצריך היינו מזמן אחרי הפיתוח ,הרבה
אנשים לא בונים ,בגלל זה נכנסים לסיטואציות כאלה שיש מקומות שכן יש פיתוח ויש מקומות שיש פחות
פיתוח התושבים דרך אגב מכירים את זה ,איציק אני חושב אולי אפשר לחשוב על איזה הקלה בארנונה.
דנינו :החוק לא מאפשר ,זה לא קשור.
אסידון :החוק לא מאשר ,זה משהו אחר.
דנינו :החוק לא מאשר ,השרות המוניציפלי לא רק ניקיון שכרגע לא נכנס עובד ניקיון לשם ,המרכיב של ניקיון הוא
שולי בתקציב העיריה ,ולכן זה לא רלוונטי וגם אין לנו סמכות לתת הנחה בארנונה ,אם הייתה סמכות
כזאת ,בהחלט הייתי שוקל לחיוב.
אסידון :הבנתי ,דבר שני חשוב להגיד לך ולאנשים לסביבתך ,אני שומע אישית גם כל אזור התעשייה שמתחיל
להתפתח ,כל רחבת העיר ,מי ששם לב בפייסבוק ,כל ההתפתחות השיטה הזאת נותנת פה הרבה פתח לאנשים
שבאים מבחוץ וגם יזמים הם בהלם העיר עוברת שינוי גם ברחובות הישנים ,יישר כח בעוסקים בממלכה.

11

פאולינה :מצטרפת לדבריו של דורון.
הבריאות עושה טעויות ,אנחנו עדים
בקשר לקורונה ,לפעמיים משרד
לאנשים שלנו לא ילדים ,אני חושבת שהעיריה צריכה לקחת אחריות ישר ,בלי משרד החינוך והבריאות
ולהודיע למשפחות.
דנינו :אסור לנו ,עד שאין החלטה במשרד הבריאות ,לעשות מהלך מיידי בסגירת גן  ,זה החלטה משמעותית
דרמתית ועד שאין החלטה שיש הצדקה ,גם אם יש גילוי של זיהוי חולה קורונה ,עדיין עושים בדיקה באיזה
מגע הוא היה ,עושים בדיקה קודם לכן.
מגרה :זה יום שבת.
דנינו :זה לא קשור ,ברגע שאתה אומר את זה אותה סייעת בגנים יש לה שכנים איפה זה נגמר?
מגרה :מה אתה חושב ,שהיא לא עדכנה את השכנים והמשפחה שלה.
דנינו :אולי אתה מצפה שאנחנו נודיע גם לשכנים.
מגרה :לא ,אבל ילדים יש לנו אחריות עליהם.
דנינו :בוודאי ,זה הנוהל של משרד הבריאות והחינוך לפעול בנוהל הזה ,זה מונע ממך לעשות מהלכים נוספים.
מגרה :למה אגף החינוך אמר ,לא הודעתי כי נכנסה השבת.
דנינו :אני חושב שההודעה הזאת לא הייתה הודעה נכונה ,וזה לא קשור לשבת ,יכול להיות שההשפעה של שבת
שחקה קצת בתפקיד ,כי אם לא היה שבת נניח וזה היה ביום חמישי מייד היו מתכנסים לחדר המצב ותוך
שעה היו מקבלים החלטה.
אתה לא יכול בשעה  19:15לכנס את חדר המצב של משרד הבריאות והחינוך ביחד ,כי שבת וזה נדחה לצאת
השבת .דרך אגב ,כל העולם ומדינת ישראל ואופקים כל יום לומדים איך להתנהג מול הקורונה.
יעל:

מפריע לי שכל השאילתות שמגיעות לישיבות המליאה ,קודם מתפרסמות בפייסבוק ,בווטצאפ.

דנינו :זה בסדר ,לגיטימי.
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יעל:

לי זה מפריע ,כי מי שרוצה
האנשים האחראים ועם התשובות האלה  ,ולא לעשות רעש מיותר.

טובת העיר ,תבוא קודם ותציג בפני

דנינו :מסכים איתך אבל האופוזיציה מתנהגת אחרת.
מגרה :אתם מבחינתכם שלא היו ישיבות מועצה ,היינו באים  5דקות בטלפון וסוגרים מה שצריך ,לא נעים לי לא
מראים שום דבר לציבור מה שקורה בעיר.
דנינו :טל ,אם אתה רוצה שאני אדייק אותה קצת ,טיפה סבלנות ואיפוק גם מתוך אחראיות ציבורית שלך ,אחרי
שתשמע את התשובות ואז תחליט אם זה ראוי או לא ראוי ,לא כל פוסט צריך להיות בדיון במועצה.
קצת להיות מאופק לא נורא ,לא קורה כלום.
מגרה :אם לא הייתי מביא נושאים לדיון ,לא הייתה ישיבה  5דקות היינו מסיימים.
דנינו :לא קשור ,טל אני לוקח אותך ברצינות ומתייחס להערות שלך ,וכשצריך להעלות נושאים שלך לסדר היום אני
מעלה אותה בשמחה רבה ,גם אם נקבל החלטה שכן אנחנו לוקחים את הפיתוח לעיריה.
מגרה :אז אתה יכול לבצע.
דנינו :לא ,אתה לא יכול לבצע.
מגרה :כמו שעשו במקומות אחרים.
דנינו :אתה אומר דברים לא נכונים.
מגרה :טוב ,אני בודק אני לא מעלה סתם.
דנינו :אני אומר לך ,אין לזה שחר ואם כן ,אולי בתחילת הדרך של הפיתוח בשכונה שזה היה עוד זמן דמדומים
שהיה אפשר לעשות איזה שינוי ,אבל בשלב של  80-90%כבר מאוכלס האחריות כבר עליהם חסר שם
משאבים בגלל הבלגן מי רוצה להכניס את הראש למהלך כזה.
מגרה :בדיוק ,ואם יחכה שנתיים.
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זה וישמח מאוד להעביר את זה ,אנחנו
דנינו :לא ,משרד השיכון אחראי על
צריכים לקחת את האחריות שהם מביאים את התקציבים ,מאיפה תביא תקציבים ,חסר לך  10מיליון .₪
מגרה :תקציב שלהם של הפיתוח.
דנינו :לא יתנו לך ,תקציב של הפיתוח הוא  Xצריך להביא עוד  10מיליון .₪
מגרה :מה אתה מציע ,ישארו ככה.
דנינו :לא ,ההיפך ישאר ככה ויסיימו את השכונה בסיטואציה של היום ,הם מסיימים את השכונה באופן מלא הכי
מהר ויעיל ,להעביר את המקל היום אלינו מהיום עוד שנה זה לא יקרה ועוד שנה לא יהיה שום קבלן שום
דבר זה מה שאתה רוצה שיקרה.
מגרה :אני לא חושב שזה ככה ,עובדה שאנחנו כבר  3שנים הפיתוח מתעכב.
דנינו :לא נכון ,אוגוסט זה עכשיו ויש לך חצי שנה שקבלן פשט רגל ,זה היה יכול להיות קבלן שלנו בפרוייקט אחר
שהוא יפשוט רגל היום לצערי ,הנושא של פשיטת רגל זה קורה בהרבה תחומים ,אין לך על זה שליטה.
תודה רבה ,הישיבה נעולה.

בכבוד רב

יורם נחמן
מנכ"ל

איציק דנינו
ראש העיר
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