פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין מס'  40/13מיום 27/7/2015

עיריית ראש – העין
פרוטוקול
ישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין
מס' 40/13
מיום שני ,י"א באב תשע"ה
27/7/2015

הפרוטוקול המלא ימצא בלשכת מנכ"ל ,לשכת ראש העיר וכן באתר האינטרנט
שכתובתו www.rosh-haayin.muni.il

1

פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין מס'  40/13מיום 27/7/2015

השתתפו:
 .1שלום בן משה

-

ראש העיר

 .2יעקב אדמוני

-

סגן ראש העיר

 .3אבטליון בצלאלי

-

חבר מועצה

 .4סיגל שיינמן

-

חברת מועצה

 .5רזיאל אחרק

-

חבר מועצה

 .6עדי אביני

-

חבר מועצה (הצטרף בשעה )19:00

 .7עומר רצון

-

חבר מועצה

 .8אלכס קפלונוביץ -

חבר מועצה

 .9חנוך עוז

-

חבר מועצה

 .10עוזיאל אשוואל

-

חבר מועצה

חסרים:
 .1בן ציון בית אור

-

ס/מ"מ ראש העיר

 .2מיכאל מלמד

-

סגן ראש העיר

 .3עומר שכטר

-

חבר מועצה

 .4משה סיני

-

חבר מועצה

 .5אביבה שקד

-

חברת מועצה

נוכחים:
 .1יגאל ינאי

-

 .2עו"ד פרומה פורת -

מנכ"ל העירייה
יועמ"ש העירייה

 .3רחבעם חיים

-

גזבר העירייה

 .4משה כהן

-

מבקר העירייה
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סדר היום:
 .1אישור תבחינים למתן תמיכות לשנת .2016
 .2אישור מינוי אורית חדד כדירקטורית בתאגיד מים וביוב "עין אפק" ,במקום רויטל
יהודה (המסיימת את תפקידה) ,עפ"י חוק תאגיד מים וביוב ,התשס"א –  ,2001כפוף
לאישור הוועדה לבדיקת מינויים שהוקמה לפי סעיף 18ב לחוק החברות הממשלתיות
התשל"ה .1975 -
 .3אישור מינוי אבנר אייזיק כדירקטור בתאגיד מים וביוב "עין אפק" ,עפ"י חוק תאגיד
מים וביוב ,התשס"א –  ,2001כפוף לאישור הוועדה לבדיקת מינויים שהוקמה לפי סעיף
18ב לחוק החברות הממשלתיות התשל"ה.1975 -
 .4אישור מינוי חבר המועצה חנוך עוז כדירקטור בתאגיד מים וביוב "עין אפק" ,עפ"י חוק
תאגיד מים וביוב ,התשס"א –  ,2001כפוף לאישור הוועדה לבדיקת מינויים שהוקמה לפי
סעיף 18ב לחוק החברות הממשלתיות התשל"ה.1975 -
 .5אישור מינוי חבר המועצה עומר רצון כדירקטור בעמותת הספורט העירונית לקידום
וטיפוח תרבות הספורט והפנאי בראש העין ,במקום חבר המועצה רזיאל אחרק.
 .6אישור תוספת מס'  2להסכם הקצאה לקופת חולים מאוחדת אגודה עותומנית ,להסדרת
תשלום תמורה על פי שומה מוסכמת ,בהתאם למתווה שנקבע על ידי משרד פנים ואושר
במועצת העירייה ,כפוף לאישור משרד הפנים ,ככל הנדרש.
 .7א ישור הסכם הקצאה למתן זכות שימוש במבנה עירייה לעמותת "אגודת יד שרה" ע"ר
מס'  58-003-010-4ברחוב יהודה הלוי בראש העין גוש  4274חלקה .189
 .8אישור חוזה למתן זכות חזקה ושימוש בלעדיים לחברת החשמל לישראל בע"מ ,למטרת
התקנת אחזקת והפעלת מתקן טרנספורמציה לאספקת חשמל בקרקע כמפורט בסעיף 4
בחוו"ד יועמ"ש העירייה.
 .9דיון בדו"ח הממונה על תלונות הציבור מס'  6לשנת .2014
 .10אישור מינוי העובדים הר"מ כפקח/מפקח עפ"י חוק העזר של עיריית ראש העין:
עמרי בדש ,ערוסי נעימה ,עמרן דניאל.

תב"רים שהועלו מחוץ לסדר היום:
 .11אישור תב"ר מס'  1478עבור הנגשת  3כיתות לליקויי שמיעה בי"ס ממלכתי אפק ,ע"ס
 ₪ 90,000במימון משרד החינוך.
 .12אישור תב"ר מס'  1479עבור הנגשת שתי כיתות לליקויי שמיעה ממ"ד אוהל שרה ,ע"ס
 ₪ 60,000במימון משרד החינוך.
הצעה לסדר היום של חבר המועצה רזיאל אחרק בנושא" :העירייה תקלוט עובדים זמניים
ועובדות המועסקות כסייעות בחוזה מתחדש עם העירייה ושלוחותיה לאורך שנים,
כעובדים מן המניין".
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שלום בן משה  -ראש העיר :רבותיי ,אני רוצה להתחיל.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :לפני התחלת הישיבה אני מבקש להביא  2סעיפים לסדר היום.
שלום בן משה  -ראש העיר :נוספים.
משתתף בדיון :כן.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :נוספים.
תב"ר  1478עבור הנגשת  3כיתות ללקויי שמיעה בבית ספר ממלכתי אפק על סך  90אלף
שקל במימון משרד החינוך ותב"ר מספר  1479עבור הנגשת  2כיתות לליקויי שמיעה ממ"ד
אוהל שרה על סך  60אלף שקל במימון משרד החינוך.
שלום בן משה  -ראש העיר :יש למישהו התנגדות?
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :ועוד נושא?
שלום בן משה  -ראש העיר :מה?
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :הנושא שלי לא על סדר היום .הנושא של הסייעות.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :ראש העיר אמר שהייתה ישיבה,
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :חייב לעבור ,זה לא קשור לישיבה .זה חייב לעבור.
שלום בן משה  -ראש העיר :בסדר.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :חייב.
שלום בן משה  -ראש העיר :בסדר.
משתתף בדיון :איפה מנהל אגף שפ"ע?
(מדברים יחד)
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אז אני מבקש לפתוח את ישיבת המועצה שלא מן המניין
מספר ,40/13
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 .1אישור תבחינים למתן תמיכות לשנת .2016
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אישור תבחינים למתן תמיכות לשנת  .2016קיבלתם את
התבחינים ,היו שינויים קלים לעומת הפעמים הקודמות.
שלום בן משה  -ראש העיר :פרומה?
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אם תרצה ,בבקשה פרומה.
שלום בן משה  -ראש העיר :תבואו רגע אחד ליד השולחן ,גם אתה תבוא ליד השולחן.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אגב ,חלק מהדגשים זה אתם ביקשתם בפעם הקודמת
להכניס .בסדר?
(מדברים יחד)
שלום בן משה  -ראש העיר :כן ,בבקשה.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :תגידי רק את השינויים.
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :בסדר .התבחינים שמונחים בפניכם הם אותם תבחינים
שאושרו לשנת  2016בשינויים הבאים.
משתתף בדיון :איפה השוני?
סיגל שיינמן  -חברת מועצה :הנה ,היא אומרת.
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :בפרק שעוסק בתבחינים לתמיכה בספורט ,או קיי? עמוד 7
למטה ,בספורט עממי ,אנחנו שינינו במקום  500ל ,300-זה קריטריון שקובע עמותה מקיימת
פעילות למען הקהילה בהיקף משתתפים שלא יפחת במצטבר מ 300-במקום  ,500שהיה
נראה לנו שזה מספר גבוה מדי,
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :במקום .500
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :במקום  ,500שהיה נראה לנו שזה מספר גבוה מדי,
משתתפים בשנה ,בתיאום עם מחלקת הספורט .זה שינוי ראשון.
אלכס קפלונוביץ  -חבר מועצה :פרומה ,אם מ 500-ירד ל,300-
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :נכון.
אלכס קפלונוביץ  -חבר מועצה :למה לא  ..גם בכמות הקבוצות באותה פרופורציה?
משתתף בדיון :דנו בסוגיה הזאת.
שלום בן משה  -ראש העיר :אנחנו כבר דנו בזה.
אלכס קפלונוביץ  -חבר מועצה :כן?
שלום בן משה  -ראש העיר :כן.
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אלכס קפלונוביץ  -חבר מועצה :ומה?
שלום בן משה  -ראש העיר :דנו בזה ונתנו תשובה .דנו בזה .הלאה.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :איפה האופוזיציה? אין אופוזיציה היום?
שלום בן משה  -ראש העיר :כן.
רזיאל אחרק  -חבר ועדה :הם לא עושים את העבודה שלהם.
שלום בן משה  -ראש העיר :אביבה הודיעה שהיא לא יכולה כי יש לה איזה בעיה אישית.
כן.
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :או קיי ,שינוי נוסף זה התמיכות שבעבר הוגדרו בתחום
תרבות ,כרגע אנחנו הגדרנו את זה כתרבות ומורשת ישראל .שינינו את הפתיח כדי שהוא
יתייחס גם לנושא של מורשת.
סיגל שיינמן  -חברת מועצה :איזה עמוד?
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :עמוד  10למעלה .שינינו את הפתיח בהתאמה לשינוי
הכותרת וההוספה של התחום של מורשת ישראל כדלקמן .תינתן תמיכה לעמותה המקיימת
פעילות תרבותית קבועה בעיר לטובת ולרווחת הרווחה תושבי ראש העין ,כגון
תיאטרון/הצגות ,מופעי מוזיקה ,מופעי ספרות ,סדנאות/הרצאות ,מורשת ישראל לגווניה.
בתנאי הסף,
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :מה הכוונה מורשת ישראל? למה לא תורת ישראל? אני לא
צוחק.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :זה בסעיף דת.
סיגל שיינמן  -חברת מועצה :יש לך דת.
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :יש פרק דת שלא נגענו בו.
שלום בן משה  -ראש העיר :מורשת ישראל זה,
עוזי אשוואל  -חבר מועצה ... :פרשנות כאילו,
שלום בן משה  -ראש העיר :לא ,זה מורשת ישראל,
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :תראה ,אצל כמה דתיים למשל יום ירושלים זה לא,
שלום בן משה  -ראש העיר :נכון ,נכון.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :הם לא באים.
שלום בן משה  -ראש העיר :כדי שאפשר,
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אבל הדתיים החרדים לא באו.
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שלום בן משה  -ראש העיר :מורשת ישראל זה מושג הרבה יותר רחב.
(מדברים יחד)
שלום בן משה  -ראש העיר :בבקשה ,כן.
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :בתנאי הסף ,בתנאי הסף העלינו את מספר האירועים
במקום פעמיים בשנה לחמש פעמים בשנה .מספר המשתתפים בממוצע באירוע לא יפחת מ-
 ,50זה היה  .35העלינו כאן את המספר .בסכום התמיכה לגוף לא יעלה על  20אלף שקל ,לא
רשום לי מה היה קודם אז קשה לי לומר.
שלום בן משה  -ראש העיר :טוב.
חנוך עוז  -חבר מועצה :פרומה ,זה רק מדובר על עמותות שהמטרות שלהן ?..
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :ברור.
שלום בן משה  -ראש העיר :בוודאי.
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :אנחנו בודקים את התקנון.
שלום בן משה  -ראש העיר :בוודאי .טוב ,להצבעה.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :מי בעד?
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :שנייה ,שנייה ,לא סיימתי .עוד נושא אחד .עוד נושא אחד.
(מדברים יחד)
שלום בן משה  -ראש העיר :כן בבקשה.
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :או קיי ,בפרק שעוסק בתבחינים לתנועות נוער וארגוני
נוער ,החלק הראשון נתנו לו כותרת כללי ,החלק השני הדן בתנועות נוער ארגוני נוער 85
אחוז מהתקציב נשאר ללא שינוי כאשר גזרנו ממנו את החלק שעוסק בנוער בעלי צרכים
מיוחדים וקבענו לו,
משתתף בדיון :רגע,
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :שנייה ,אני אציג ואחר כך שאלות .וקבענו לו תבחינים
אחרים מהטעם שאם אנחנו נקבע לו תבחינים כפי שנקבע ליתר תנועות הנוער ,אז למעשה
ייצא מצב שהוא לא יוכל לקבל תמיכות מכיוון שמספר הפעילים המשתתפים בפעילות של
תנועות נו ער של בעלי צרכים מיוחדים ,הוא הרבה יותר קטן וגם הפעילות נושאת,
שלום בן משה  -ראש העיר :אופי מיוחד.
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פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :נושאת אופי מיוחד ,היא לא ,עושים מאמץ שהיא תהייה
עד כמה שיותר דומה לפעילות של תנועת נוער רגילה ,אבל כמובן בהתאמה ובהלימה לקהל
היעד שמשתתף בפעילות ,ולכן אם אנחנו משאירים את אותן אמות מידה ,הפועל היוצא
שהם לא יוכלו לקבל תמיכה ,ולכן הוספנו פרק .הפרק הזה קבע ,אני אומר בקצרה כי הכול
כתוב ,שמספר החניכים תושבי ראש העין עד גיל  21לא יפחת מ.20-
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :מה השוני? כאילו איפה השוני?
סיגל שיינמן  -חברת מועצה :לא ,זה חדש.
שלום בן משה  -ראש העיר :חדש .עד עכשיו לא היה.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :בעלי צרכים מיוחדים.
שלום בן משה  -ראש העיר :עד עכשיו נתנו תמיכות לתנועות נוער רגילות .יש לצערי הרב
כמה בני נוער שהם עם צרכים מיוחדים שאם היו מבקשים לא היו מקבלים א' כי המספר
שלהם קטן ולא מספר גדול ,כמו למשל קרמבו ,איך זה נקרא?
סיגל שיינמן  -חברת מועצה :כנפיים של קרמבו.
שלום בן משה  -ראש העיר :כנפיים של קרמבו ,שזה סוג של פעילות יוצאת מן הכלל של
ילדים שהם בעלי צרכים מיוחדים.
סיגל שיינמן  -חברת מועצה :זה ארגון נוער.
שלום בן משה  -ראש העיר :בוודאי ,הוא ארגון נוער ,אבל אם משאירים אותו במספרים
שעשינו קודם ,הוא בכל לא יגיע.
סיגל שיינמן  -חברת מועצה :אבל בישיבת הנהלה,
שלום בן משה  -ראש העיר :בתנועת נוער רגילה קבענו נדמה לי  150או משהו כזה,
סיגל שיינמן  -חברת מועצה :כן ,אבל בישיבת הנהלה,
שלום בן משה  -ראש העיר :פה יש עשרות.
סיגל שיינמן  -חברת מועצה :אבל בישיבת הנהלה,
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :הם פשוט לא עמדו בתנאי הסף.
שלום בן משה  -ראש העיר :הם לא עמדו בתנאי הסף.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :אני מציע לכתוב  ,..לא לקבע את זה ל ,100-על פי שיקול
הוועדה.
סיגל שיינמן  -חברת מועצה :לא.
שלום בן משה  -ראש העיר :לא ,לא ,אי אפשר ,אי אפשר.
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סיגל שיינמן  -חברת מועצה :אי אפשר.
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :אי אפשר .הקריטריונים צריכים להיות ברורים.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :כמו שאמרת הרגע המשרד ייתן לאנשים שהם באמת זה
ונגיד הם רק  ... 50אבל הם לא נתפסו באיזה,
שלום בן משה  -ראש העיר :אז בכוונה הורדנו את זה.
סיגל שיינמן  -חברת מועצה :הנה ,אז תסתכל מה כתוב בסעיף .1
שלום בן משה  -ראש העיר :בכוונה הורדנו את המספר.
משתתף בדיון :הורדנו את זה ל.20-
שלום בן משה  -ראש העיר :תסתכל,
סיגל שיינמן  -חברת מועצה :זה .20
שלום בן משה  -ראש העיר :הורדנו ל.20-
סיגל שיינמן  -חברת מועצה :לא יפחת מ.20-
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :תפתח את הדף בצד השני.
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :בעמוד הבא.
שלום בן משה  -ראש העיר :לא יפחת מ 20-ככה שזה מספר סביר.
סיגל שיינמן  -חברת מועצה :לא יפחת מ .20-זה ממש המינימום.
(מדברים יחד)
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :להפך ,לא .20 ,50
שלום בן משה  -ראש העיר :בכוונה עשינו את זה.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :לא ,הוא התייחס לסעיף הקודם.
שלום בן משה  -ראש העיר :או קיי ,הלאה.
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :בסדר .היקף הפעילות לא יפחת משעתיים בשבוע .הגוף
פועל שנתיים לפחות.
שלום בן משה  -ראש העיר :זה בסדר.
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :בסדר .התנועה מחנכת ברוח ערכי המדינה וחשוב מה
שהזכרת קודם ,המדינה מכירה בתנועה כתנועת נוער או כארגון נוער.
סיגל שיינמן  -חברת מועצה :או קיי ,אבל אני רוצה רגע להעלות ,אני רוצה רגע להעלות,
שלום בן משה  -ראש העיר :מה את רוצה לומר?
סיגל שיינמן  -חברת מועצה :למה את עצבנית?
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(מדברים יחד)
שלום בן משה  -ראש העיר :בבקשה ,בבקשה .סיגל בבקשה.
סיגל שיינמן  -חברת מועצה :תודה .העלינו בישיבת הנהלה את הנושא של הכנפיים של
קרמבו .הכנפיים של קרמבו לא יכול לעמוד בקריטריונים כאלה ואמרת שתבדוק את הסוגיה
איך לתקצב את הכנפיים של קרמבו מתקציב העירייה.
שלום בן משה  -ראש העיר :אז בדקתי ,אז בדקתי ואין אפשרות לתקצב אותם מתקציב
העירייה ,רק עמותה ,כעמותה.
סיגל שיינמן  -חברת מועצה :מעולה ,אז אני רוצה רגע לומר משהו שיש לי בעיה עם
הסעיפים האלה .בואו תגידו מה אפשר לעשות.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :רגע ,אבל השאלה הנשאלת האם אנחנו,
סיגל שיינמן  -חברת מועצה :אם לא תיתן לי לסיים,
שלום בן משה  -ראש העיר :כן בבקשה.
סיגל שיינמן  -חברת מועצה :עם כל הכבוד,
שלום בן משה  -ראש העיר :מה השאלה? מה השאלה? מה הבעיה?
(מדברים יחד)
סיגל שיינמן  -חברת מועצה :לא ,אני אסביר רגע.
שלום בן משה  -ראש העיר :סיגל בבקשה.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :הסעיף הזה מותאם לכנפיים של קרמבו.
סיגל שיינמן  -חברת מועצה :לא ,אני אגיד לך למה לא.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :למה? אז תגידי.
סיגל שיינמן  -חברת מועצה :מכיוון שבכנפיים של קרמבו אנחנו אמורים לחתום איתם
חוזה שאנחנו מחויבים ,הפעילות בסך הכול עולה בסביבות ה 200-אלף שקל וההשתתפות של
הרשות המקומית היא ב 60-אלף שקל .זאת אומרת אנחנו צריכים להתחייב פה על סכום.
יבוא רחבעם ויגיד כמו שהוא אומר,
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :זה לא חוקי להתחייב.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אי אפשר להתחייב.
סיגל שיינמן  -חברת מועצה :אז זה בדיוק מה שאני אומרת.
שלום בן משה  -ראש העיר :אבל אי אפשר להתחייב.
סיגל שיינמן  -חברת מועצה :אז בכל עיר אחרת ,היא לא תוכל להיות פה.
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שלום בן משה  -ראש העיר :סליחה ,דקה,
משתתף בדיון :זה לא סעיף תמיכות.
שלום בן משה  -ראש העיר :אני לא יודע מה קורה בערים אחרות.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :מחר יקום גוף אחר ,שיבוא הסכם אחר ,נביא אותו.
(מדברים יחד)
שלום בן משה  -ראש העיר :דקה ,סיגל,
סיגל שיינמן  -חברת מועצה :זה פעילות דרך אגב של נוער,
שלום בן משה  -ראש העיר :הוא יודע ,הוא יודע ,הוא יודע.
(מדברים יחד)
סיגל שיינמן  -חברת מועצה :מי שטיפל בזה השנה ,הם לא רצו לשלם את זה ,זה אני צריכה
 ...עם כל הכבוד.
(מדברים יחד)
משתתף בדיון :יש אפשרות אולי דרך העמותה לשירותים חברתיים ,זה שאלה לפרומה
היועצת המשפטית ,שיכולה אולי לחשוב לעשות הסכם איתם ,אם זה עומד במבחן של כל
הקריטריונים ,אז יכול להיות שהעמותה לשירותים חברתיים יכולה להתחייב ואז יש לך את
קרמבו .עכשיו מעבר לזה ,מעבר לזה,
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :לא התייחסו רק לקרמבו פה .מחר יקום ארגון אחר ,הוא יוכל
לקבל תמיכה.
משתתף בדיון :זה מה שרציתי להוסיף.
שלום בן משה  -ראש העיר :לקחנו את קרמבו כמשל.
עומר רצון  -חבר מועצה :אם אתה לוקח סכום שלום ואתה מגדיר סכום ,אני יכול להגיד לך
שהפעילות מאוד מבורכת,
סיגל שיינמן  -חברת מועצה :נכון.
עומר רצון  -חבר מועצה :שלא יהיה אי הבנות.
שלום בן משה  -ראש העיר :היא מאוד חשובה.
עומר רצון  -חבר מועצה :חשובה ואני אומר תראה ,כשאתה מחלק מהעוגה ,בסופו של דבר
יש לנו  ...ואנחנו מחלקים ומתחלקים וצריכים לחיות ביחד .יש צרכים של תרבות ,יש צרכים
של ספורט ,יש כל מיני צרכים .אני בכלל מזהה שאנחנו הולכים לקראת מצוקה תקציבית
לצורך העניין .אז אני אומר תשמע ,אם אנחנו כבר בחלוקה ,שהכול ייכנס בכל מכלול
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השיקולים .ברגע שאתה צובע תקציב ,אם אתה לא צובע תקציב ואתה אומר לי עומר אני
בונה נוסחה,
שלום בן משה  -ראש העיר :אני לא צריך להגיד .סליחה,
עומר רצון  -חבר מועצה :אני אמרתי את עמדתנו.
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :אני רוצה.
שלום בן משה  -ראש העיר :כן בבקשה.
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :רק להיבט המשפטי .קודם כל מה שעירייה לא יכולה
לעשות ,היא לא יכולה להעביר לתאגיד עירוני כדי שהוא יעשה כי זה לעקוף את הוראות
הדין .עכשיו ,לגבי ,שנייה ,שנייה ,תן לי עד הסוף.
עומר רצון  -חבר מועצה :שיתוף פעולה.
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :שיתוף פעולה .אתה יודע ,תיכף אני אומר .השאלה אם זה
שיתוף פעולה או תמיכה ,זה שאלה בפני עצמה שצריך לתת עליה את הדעת ,אבל ,אבל,
(מדברים יחד)
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :אבל ,לפי תקנון נוהל ההסדרה של עמותות עירוניות,
שאנחנו עושים הסדרה של תקנון של העמותה לפיתוח שירותים חברתיים ,משרד הפנים דרש
את זה וממש במקרה אני הכנתי תקנון ,תיקונים לתקנון והתאמה לנוהל ,העברתי את זה
לפרה-רולינג במשרד הפנים והיום קיבלתי על זה אישור ,אני מניחה שזה יעלה בישיבה
הבאה או זו שאחריה ושם יש התייחסות לתמיכה לפי הנחיות משרד הפנים .אז ככה ,אם
התקצוב בא מהעירייה ,יחולו אותם נהלים כמו שחלים על העירייה ,או קיי? זה מה שזה.
אתם תראו את זה כשזה יגיע לשולחן .אם המקור התקציבי הוא אחר ,זה יהיה צריך להיבחן
לגופו ,או קיי?
עומר רצון  -חבר מועצה .. :על המסלול של הסכם של שיתוף פעולה.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :מי בעד?
עומר רצון  -חבר מועצה :פרומה ,ברגע  140 ...אלף שקל ויש לך הסדרה של ,60
רחבעם חיים  -גזבר העירייה :אני רוצה לענות את הנושא של שיתוף פעולה.
במידה ונעשה הסכם של שת"פ קבוע עם כל עמותה ,אז למעשה אנחנו מאיינים
את כל התמיכות ,נעשה שיתוף פעולה עם בני עקיבא ,נעשה שיתוף פעולה עם הצופים ועם
כולם .שיתוף פעולה בדרך כלל זה משהו נקודתי .יש איזה אירוע נקודתי ,באם שני גופים,
עושים אותו .אבל אם אתה רוצה לתמוך גם כן בהוצאות תקורה ,מחייב דרך תמיכות.
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שלום בן משה  -ראש העיר :באופן קבוע.
רחבעם חיים  -גזבר העירייה :זה כבר לא .זה יש כבר תמיכות.
שלום בן משה  -ראש העיר :שוטף.
רחבעם חיים  -גזבר העירייה :זה אתה לא יכול.
שלום בן משה  -ראש העיר :אני רוצה להוסיף משהו ,דקה .כשזה מקרה חד פעמי,
סיגל שיינמן  -חברת מועצה :אבל זה ,תקשיב ,אני קיבלתי תשובות,
שלום בן משה  -ראש העיר :דקה ,דקה,
עומר רצון  -חבר מועצה :לגבי הכספים.
סיגל שיינמן  -חברת מועצה :אבל תקשיב,
שלום בן משה  -ראש העיר :דקה.
סיגל שיינמן  -חברת מועצה :התשובות ,אני קיבלתי תשובות ואני מכירה את התשובות.
בכל עיר אחרת בארץ שכנפיים של קרמבו עובדת שם ,הכול עובד ,הכול עובד שם כמו שצריך
ואצלנו צריך להוציא את הנשמה עד שאחר כך חותמים איתם על חוזה.
(מדברים יחד)
סיגל שיינמן  -חברת מועצה :אז על מנת שנגיע לרגע הזה ונראה מה יהיה.
שלום בן משה  -ראש העיר :סיגל ,סיגל,
סיגל שיינמן  -חברת מועצה :ואז אני מקווה שתעזור לנו.
שלום בן משה  -ראש העיר :סיגל ,סיגל ,סיגל,
חנוך עוז  -חבר ועדה :ואז תעשי ...
סיגל שיינמן  -חברת מועצה :נו באמת ,באמת חנוך.
שלום בן משה  -ראש העיר :סיגל ,סיגל ,הכנפיים של קרמבו זה לא בעיה ,זה לא עניין רק
שלכם ,זה של כולנו.
סיגל שיינמן  -חברת מועצה :נכון.
שלום בן משה  -ראש העיר :אבל כאן זה אישי .תקשיבי ,אם את עכשיו כרגע ,את לא
מבקש כרגע מראש העיר לאשר משהו לא חוקי ,זה החוק.
סיגל שיינמן  -חברת מועצה :ממש לא.
שלום בן משה  -ראש העיר :אם את מוצאת עכשיו כרגע בעיר כזאת או אחרת שבה,
סיגל שיינמן  -חברת מועצה :אצל רחבעם יש את כל הרשימה.
שלום בן משה  -ראש העיר :רק שנייה אחת ,שיש לך מודל כזה שהוא חוקי,

13

פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין מס'  40/13מיום 27/7/2015

סיגל שיינמן  -חברת מועצה :כן,
שלום בן משה  -ראש העיר :אנחנו נבחן אותו .בינתיים זה מה שאפשר לתת .בעתיד כשנגיע
למצב הזה ,אם אפשר לעזור להם דרך גוף אחר ,להם ,כדי שיהיה להם יותר כסף ,אני אשמח
מאוד שחנוך יוכל לעשות את זה.
סיגל שיינמן  -חברת מועצה :בספטמבר אנחנו ניפגש.
שלום בן משה  -ראש העיר :הלאה.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :מי בעד? שלום בן משה?
שלום בן משה  -ראש העיר :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :בן ציון בית אור איננו .מיכאל איננו .אדמוני?
יעקב אדמוני – סגן ראש העיר :בעד.
שלום בן משה  -ראש העיר :מיכאל יש לו עניין אישי.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אבטליון בצלאלי?
אבטליון בצלאלי  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :סיגל?
סיגל שיינמן  -חברת מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :עומר לא נמצא .רזיאל?
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :עדי אביני לא נמצא .משה סיני לא נמצא .עומר?
עומר רצון  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אביבה לא נמצאת .אלכס?
אלכס קפלונוביץ  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :חנוך?
חנוך עוז  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :עוזי?
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :בעד.
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החלטה מס' 1
סעיף  1שבסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד תבחינים למתן תמיכות לשנת
.2016
בעד )9( :שלום בן משה ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי ,סיגל שיינמן ,רזיאל אחרק,
עומר רצון ,אלכס קפלונוביץ ,חנוך עוז ,עוזיאל אשוואל.
 . 2אישור מינוי אורית חדד כדירקטורית בתאגיד מים וביוב "עין אפק" ,במקום רויטל
יהודה (המסיימת את תפקידה) ,עפ"י חוק תאגיד מים וביוב ,התשס"א –  ,2001כפוף
לאישור הוועדה לבדיקת מינויים שהוקמה לפי סעיף 18ב לחוק החברות הממשלתיות
התשל"ה – _______________________________________________ .1975
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :סעיף  – 2אישור מינוי אורית חדד כדירקטורית בתאגיד מים
וביוב עין אפק במקום רויטל יהודה המסיימת את תפקידה .עפ"י חוק תאגיד מים וביוב
התשס"א  ,2001-כפוף לאישור הוועדה לבדיקת מנויים שהוקמה על פי סעיף 18ב' לחוק
החברות הממשלתיות התשל"ה –  .1975מי בעד?
עוזי אשוואל  -חבר מועצה :שלום אני רוצה.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :בבקשה.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :היא עובדת פה?
שלום בן משה  -ראש העיר :היא בגזברות.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :עובדת אחת מחליפה עובדת אחרת.
שלום בן משה  -ראש העיר :אחת הייתה  4שנים ,עכשיו מחליפים אותה כדי לתת לה
הזדמנות 6 .שנים ,סליחה ,היא כבר  6שנים.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה 3 :ו.3-
שלום בן משה  -ראש העיר :היא כבר שתי קדנציות והיא גם נמצאת במקומות אחרים,
היא בחורה לעניין.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :לא ,גם תמה התקופה.
שלום בן משה  -ראש העיר :תמה התקופה שלה ,אמר לי הגזבר שהוא מבקש לשים מישהי
אחרת במקומה ,אמרתי בשמחה רבה .היא בחורה מצוינת.
עומר רצון ,חבר מועצה :יש מקרים דומים למקרה שלה שלום? לדעתי יש מקרים דומים
ומזהים בדיוק על תום תקופה.
שלום בן משה  -ראש העיר :שמה?
עומר רצון  -חבר מועצה :דיברנו בנושא ואני דווקא קיבלתי את עמדתך ואני חושב שהיא
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ראויה.
שלום בן משה  -ראש העיר :יש עוד מקרה אחד .יש עוד מקרה אחד שגם הוא נמצא ,שגם
הוא בבדיקה.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :המינוי שלה ,בוא נגיד שבעצם מחליפים היום את כל דור
המקימים אני אקרא לזה ,שזה אורית ,על פי התקנון שתי קדנציות דירקטור יכול לכהן 3 ,ו-
 ,3התקופה של,
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :איך ,סליחה ,מה כתוב בתקנון?
רזיאל אחרק  -חבר מועצה 3 :ו 3-שנים 3 .שנים ו 3-שנים ,שתי תקופות מקסימום.
שלום בן משה  -ראש העיר :שתי קדנציות ,כן.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :עכשיו ככה ,משה דניאל הסתיימה לו התקופה ,דח"צ .סיגל
הסתיימה לה התקופה ,דח"צ.
שלום בן משה  -ראש העיר :לא סיגל הזאת ,סיגל אחרת.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :סיגל אחרת .היא לא דירקטורית .סיגל טל לוי ,עורכת דין סיגל
טל לוי .כנ"ל רויטל ואורי דורון .אורי דורון הוא מעמדו בדיוק כמו רויטל .המינוי שלו על פי
ועדת ברנר מתאריך ה 12-לספטמבר  ,2012המינוי שלו אמור להסתיים ב 11-לספטמבר
 ,2015זה אומר עוד חודש .אז הוא גם כן ,רק לא מינינו ,לא מינינו מישהו במקומו ובישיבה
הבאה אני מעריך שנמנה כבר מישהו במקומו.
שלום בן משה  -ראש העיר :אז זה לשאלתך עומר ,זה התשובה .בבקשה.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :מי בעד?
שלום בן משה  -ראש העיר :אגב ,הבחורה הזאת שהיא בגזברות ,היא,
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :אורית ראויה.
שלום בן משה  -ראש העיר :בחורה ראויה ורצינית ביותר.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :אני רוצה להגיד לכם שאורית,
שלום בן משה  -ראש העיר :אגב זה גם נכון ,זה גם נכון לעשות כי הריענון הזה,
(מדברים יחד)
שלום בן משה  -ראש העיר :אגב ,רויטל נמצאת בעמותות נוספות מעבר לזה ,גם היום.
בבקשה.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :מי בעד? שלום בן משה?
שלום בן משה  -ראש העיר :בעד.
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יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :בן ציון בית אור איננו .מיכאל מלמד איננו .יעקב אדמוני?
יצא.
(מדברים יחד)
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אבטליון בצלאלי?
אבטליון בצלאלי  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :סיגל שיינמן?
סיגל שיינמן  -חברת מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :רזיאל?
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :בעד.
מר יגאל ינאי ,מנכ"ל העירייה :עדי אביני לא נמצא .משה סיני לא נמצא .עומר רצון?
עומר רצון  -חבר מועצה :נמנע.
סיגל שיינמן  -חברת מועצה :על מה אתה נמנע?
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אביבה שקד לא נמצאת .אלכס?
אלכס קפלונוביץ  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :חנוך עוז?
חנוך עוז  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :עוזי אשוואל?
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :בעד.

החלטה מס' 2
סעיף  2שבסדר היום :מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות מינוי אורית חדד כדירקטורית
בתאגיד מים וביוב "עין אפק" ,במקום רויטל יהודה (המסיימת את תפקידה) ,עפ"י חוק
תאגיד מים וביוב ,התשס"א –  ,2001כפוף לאישור הוועדה לבדיקת מינויים שהוקמה לפי
סעיף 18ב לחוק החברות הממשלתיות התשל"ה – .1975
בעד )7( :שלום בן משה ,אבטליון בצלאלי ,סיגל שיינמן ,רזיאל אחרק ,אלכס קפלונוביץ,
חנוך עוז ,עוזיאל אשוואל.
נמנע )1( :עומר רצון.
יצא )1( :יעקב אדמוני.

יגאל ינאי ,מנכ"ל העירייה :סעיף שלוש,
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שלום בן משה  -ראש העיר :רגע ,שנייה ,איפה מר אדמוני?
משתתף בדיון :הוא ייכנס.
שלום בן משה  -ראש העיר :תגיד לו שייכנס ,הוא גמר להתפלל.
עומר רצון  -חבר מועצה :שלום אני יכול להגיד הערה קטנה? לא ייתכן שאנשים שלא יכלו
להיות בקואליציה ויישארו בהצבעות ויביאו ...
שלום בן משה -ראש העיר :אני שמעתי.
עומר רצון  -חבר מועצה :מאשר שאנשים יבואו,
שלום בן משה  -ראש העיר :אני שמעתי,
עומר רצון  -חבר מועצה :וייצאו במיוחד כשאנשים,
שלום בן משה  -ראש העיר :אני שמעתי את מה שאמרת .הנה הוא נכנס והוא יישאר
לתשובה.
יעקב אדמוני – סגן ראש העיר :הייתה לי שיחת טלפון .אסור לדבר?
עומר רצון  -חבר מועצה :לא קשור אליך .זה כולם .זה ארבעה חברי אופוזיציה.
שלום בן משה  -ראש העיר :סליחה ,סליחה ,סליחה,
(מדברים יחד)
שלום בן משה  -ראש העיר :סליחה.
עומר רצון  -חבר מועצה :סגנים וממלאי מקום ,אתה כן יכול ...
שלום בן משה  -ראש העיר :סליחה,
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :יש להם עניין אישי ,מה אתה רוצה?
שלום בן משה  -ראש העיר :סליחה,
עומר רצון  -חבר מועצה :איזה עניין אישי.
שלום בן משה  -ראש העיר :סליחה ,אדמוני ,רויטל,
(מדברים יחד)
שלום בן משה  -ראש העיר :סליחה ,תראו ,תקשיבו ,אתם לא רוצים עכשיו כרגע שאני
אספר לכם .חברי מועצה שלא מגיעים לכאן מתקשרים אלי ומקבלים אישור .אחד בחוץ
לארץ בחופשה ,השני יש לו בעיה אישית ,השלישית מאחר  ,...מי עוד חסר? זה הכול.
עומר רצון  -חבר מועצה :כולם בעד.

שלום בן משה  -ראש העיר :בוודאי שכולם בעד .אף אחד אין לו במקרה הזה שום ,אני גם
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מכיר את השיטה הזאת .אגב ,זה גם בכנסת מתבצע ,כשלא רוצים להצביע יוצאים החוצה.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :הייתה את העלייה של העסקים והיו כאלה שלא היו .עכשיו ,אף
אחד לא אוהב לעלות לעסקים ,אף אחד לא רוצה להיכנס לכיס שלהם והיו חברי מועצה
שלא היו .מן הראוי היה ששבוע אחר כך שיגידו שהם בעד.
שלום בן משה  -ראש העיר :אגב ,לדוגמה,
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :אני חושב שזה נכון ,שזה ייעשה ואתה היית צריך לעשות את
זה.
שלום בן משה  -ראש העיר :אגב ,הדוגמה שאתה אומר הייתה דוגמה שלילית ביותר .אני
מצפה מחבר מועצה,
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :לא ,מה עושים ,הצבעה אחר כך ,שהוא מודיע,
שלום בן משה  -ראש העיר :לא ,לא ,לא ,לא מודיעים דבר כזה.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :שמודיעים לפרוטוקול שהוא גם תומך.
שלום בן משה ,יו"ר ,ראש העיר :לא ,השאלה אם זה אפשרי.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :ברמת הצהרה כן.
שלום בן משה  -ראש העיר :או קיי.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :ברמת הצהרה זה רשום.
חנוך עוז  -חבר מועצה :מה שרזי אומר זה לסגנים וממלאי מקום שיכבדו את התפקיד
שלהם.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :לא ,מה אתה אומר עומר ,מה שאתה אומר עומר ,אם הוא לא
יכל להגיע מסיבות אישיות זה לגיטימי,
עומר רצון  -חבר מועצה :בסדר.
שלום בן משה  -ראש העיר :והשני יש לו בעיה אישית.
(מדברים יחד)
שלום בן משה  -ראש העיר :לא ,השני יש לו בעיה אישית.
עומר רצון  -חבר מועצה :אני לא דיברתי נקודתית.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :זה נכון.
עומר רצון  -חבר מועצה :אני אזכיר לך שוב ולצערי בצורה באמת עניינית ,עזוב את
הנקודות הקטנות ,אני באמת לא נמצא שם.
שלום בן משה  -ראש העיר :גם אני לא רוצה להיות שם.
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עומר רצון  -חבר מועצה :ממש אני לא שם.
שלום בן משה  -ראש העיר :גם אני לא רוצה להיות שם.
עומר רצון  -חבר מועצה :אני אגיד לך מה אני כן ,שהקואליציה,
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :מה אתה לא רוצה להיות שם ,אנחנו שם .מה אתם משחקים
אותה בפוליטיקה .כולכם פה פוליטיקאים ,מה זה בושה? תפסיקו עם זה.
עומר רצון  -חבר מועצה :אני מכיר את הקטע עכשיו שאתה עושה ,השור הזה.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :איזה שור .אומרים ,אומרים ,כל אחד עונה מהמקום שהוא
חושב .כנראה שאתה עושה שור ואתה חושב שגם אני עושה שור .אני לא עושה שור.
שלום בן משה  -ראש העיר :עומר ,מה רצית להגיד?
עומר רצון  -חבר מועצה :רזי ,מכל מלמדיי השכלתי.
שלום בן משה  -ראש העיר :אומרים מתלמידיי,
עומר רצון  -חבר מועצה :אני לא לומד ,אני רק שומע.
שלום בן משה  -ראש העיר :אבל החלק השני של הפסוק ,רגע ,תלמד להקשיב שנייה.
(מדברים יחד)
שלום בן משה  -ראש העיר :לא ,לא ,לא ,אומרים מכל ,תקשיב ,תקשיב ,אומרים מכל
מלמדיי השכלתי ומתלמידיי יותר מכולם .זה החלק היותר חשוב.
עומר רצון  -חבר מועצה :או קיי.
שלום בן משה  -ראש העיר :מה רצית להגיד עכשיו?
עומר רצון  -חבר מועצה :אני בינתיים יש לי רק שני מורים.
שלום בן משה  -ראש העיר :כן.
עומר רצון  -חבר מועצה :בכל אופן אני אומר אנחנו הולכים לקראת תקציב  .2016אני אומר
לך ,גם היה לי שיחות אם מנכ"ל העירייה ,עם יגאל ,הנה יגאל פה ... ,למציאות מסוימת.
העירייה היא אותה עירייה .נצטרך כנראה למתוח אותה לכאן או לשם ,כל אחד עם
ההישגים שלו ואז תהייה פוליטיקה רזי .אני אומר הכול מתחיל  ,..שאנשים לא היו פה ולא
הביעו את העמדה ובסוף אנחנו מתמודדים עם התוצאות,
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :אז הצעתי הצעה עומר.
עומר רצון  -חבר מועצה :מה?

רזיאל אחרק  -חבר מועצה :ההצעה שלי אמרה כזה דבר .מי שלא היה בהצבעה ,עומר ,מי
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שלא היה בהצבעה ,ישיבה אחר כך הוא ייתן הצהרה שהוא תומך בכל ההצבעות.
אבל קורה שבן אדם לא מגיע עומר.
עומר רצון  -חבר מועצה :לא מגיע ,אני מדבר על המהות.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :אז הוא יצהיר .מי שלא הצביע עבור,
עומר רצון  -חבר מועצה .. :בתאגיד המים.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :שנייה ,שנייה.
עומר רצון  -חבר מועצה :כל הזמן אנשים צריכים לבוא לשים כסף ...
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :שנייה עומר ,חבר מועצה שלא היה בהצבעה,
עומר רצון  -חבר מועצה :אני לא מדבר על זה.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :אני לא הבנתי.
שלום בן משה  -ראש העיר :רבותיי נתקדם ,בבקשה.
עומר רצון  -חבר מועצה ... :פופוליסטיות ,זה מה שקורה.
(מדברים יחד)
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :כתבתי הצטרף ב.19:00-
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :סעיף  3מי בעד?
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :מה זה?
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אישור מינוי אבנר אייזיק כדירקטור בתאגיד מים ביוב.
עומר רצון  -חבר מועצה :אני רוצה לשאול יגאל.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :הלאה ,כבר נגמרה ההצבעה.
שלום בן משה  -ראש העיר :החלפנו את רויטל ואורית מתאגיד המים.
(מדברים יחד)
שלום בן משה  -ראש העיר :סליחה ,סליחה ,סיימה את תפקידה שתי קדנציות ,מחליפה
אותה בחורה אחרת בתאגיד.
עדי אביני  -חבר מועצה :הצבעתם?
שלום בן משה  -ראש העיר :הצבענו ,כן.
עדי אביני  -חבר מועצה :בסדר ,יש רוב ,גם אני מצטרף.
שלום בן משה  -ראש העיר :גם אני.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :רק שזה לא חוקי ,רק שתדעו.
שלום בן משה  -ראש העיר :לא חשוב ,אתה מצהיר שאתה מצטרף.
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פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :הוא לא הצביע והוא לא תומך.
שלום בן משה  -ראש העיר :אתה תומך ,אתה תומך ,אתה לא יכול להצביע.
 .3אישור מינוי אבנר אייזיק כדירקטור בתאגיד מים וביוב "עין אפק" ,עפ"י חוק תאגיד
מים וביוב ,התשס"א –  ,2001כפוף לאישור הוועדה לבדיקת מינויים שהוקמה לפי
סעיף 18ב לחוק החברות הממשלתיות התשל"ה______________________.1975 -
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אישור מינוי אבנר אייזיק כדירקטור בתאגיד מים וביוב עין
אפק .אותו הדבר כפוף לאישור הוועדה לבדיקת מינויים .מי בעד?
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :מי זה?
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :יש לכם את הקורות חיים.
שלום בן משה  -ראש העיר :יש לכם את קורות חייו אצלכם.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :זה קשור להסכם.
שלום בן משה  -ראש העיר :אייזיק בחור,
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :זה נציג,
שלום בן משה  -ראש העיר :הוא נציג ,הוא בחור יוצא מן הכלל ,תושב העיר ,אדם רציני
ביותר ,נכבד ביותר.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אתם רוצים אני אקריא.
שלום בן משה  -ראש העיר :אתם רוצים ,לא צריך לקרוא ,לא צריך לקרוא ,מי שרוצה
שיקרא.
עוזיאל אשוואל  -חבר ועדה :לא ,צריך.
שלום בן משה  -ראש העיר :אז תקרא ,תקרא .תקרא אצלך ,החומר אצלך.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :לימודי משפט באוניברסיטת בר אילן  BAבלוגיסטיקה ,בוגר
בית הספר לקציני ים ,בוגר קורס חובלים ,יועץ ביטחון מיוחד במשרד הביטחון ,יושב ראש
העמותה לשימור מורשת יהדות הודו ,ייעוץ והדרכה בשב"כ ,פנסיונר של משרד ראש
הממשלה ,מנהל משאבי אנוש בשב"כ.
שלום בן משה  -ראש העיר :בקיצור בחור רציני ביותר.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :אני ישבתי אתו ואני יכול להגיד לכם,
(מדברים יחד)
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :הוא לא נציג אף אחד.
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שלום בן משה  -ראש העיר :הוא נכנס במקום ,הוא נכנס במקום מישהו אחר שסיים
קדנציה.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :הוא יעבור לוועדת ברנר .אם ועדת ברנר לא תאשר,
שלום בן משה  -ראש העיר :הלאה ,בבקשה.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :מי בעד?
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :אני יכול להגיד לכם שאני ישבתי אתו ואני התרשמתי ממני
מאוד ,ואני אומר את זה כאן לפרוטוקול .האיש הוא איש שקול ,הוא איש חכם ,הוא יכול
לתרום לתאגיד המון.
שלום בן משה  -ראש העיר :בבקשה.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :שלום בן משה?
שלום בן משה  -ראש העיר :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :בן ציון בית אור לא נמצא .מיכאל מלמד לא נמצא .יעקב
אדמוני?
יעקב אדמוני – סגן ראש העיר :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אבטליון בצלאלי?
אבטליון בצלאלי  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי -מנכ"ל העירייה :סיגל?
סיגל שיינמן  -חברת מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :עומר שכטר לא נמצא .רזיאל?
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :עדי אביני?
עדי אביני  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :משה סיני לא נמצא .עומר רצון?
עומר רצון  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אביבה לא נמצאת .אלכס?
אלכס קפלונוביץ  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :חנוך עוז?
חנוך עוז  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :עוזי אשוואל?
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רזיאל אחרק  -חבר מועצה :בעד נגד או נמנע?
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :לא ... ,ניגוד עניינים כמו הנציג של ה..
שלום בן משה  -ראש העיר :אין ניגוד עניינים ,אין.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :אני בעד.
החלטה מס' 3
סעיף  3שבסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד מינוי אבנר אייזיק כדירקטור
בתאגיד מים וביוב "אין אפק" ,עפ"י חוק תאגיד מים וביוב ,התשס"א –  ,2001כפוף
לאישור הוועדה לבדיקת מינויים שהוקמה לפי סעיף 18ב לחוק החברות הממשלתיות
התשל"ה – .1975
בעד ) 10( :שלום בן משה ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי ,סיגל שיינמן ,רזיאל אחרק,
עדי אביני ,עומר רצון ,אלכס קפלונוביץ ,חנוך עוז ,עוזיאל אשוואל.

שלום בן משה  -ראש העיר :הלאה ,הנושא הבא.
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :לציין לפרוטוקול,
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אני מציין לפרוטוקול חנוך עוז יצא.
שלום בן משה  -ראש העיר :הנושא הבא.

 .4אישור מינוי חבר המועצה חנוך עוז כדירקטור בתאגיד מים וביוב "עין אפק" ,עפ"י חוק
תאגיד מים וביוב ,התשס"א –  ,2001כפוף לאישור הוועדה לבדיקת מינויים שהוקמה
לפי סעיף 18ב לחוק החברות הממשלתיות התשל"ה___________________.1975 -
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אישור מינוי חבר המועצה חנוך עוז כדירקטור בתאגיד המים,
על פי חוק התאגידים ,כפוף לאישור הוועדה לבדיקת מנויים.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :אפשר להפוך את הסדר? אפשר להתחיל מעוזי?
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :מי בעד? שלום בן משה?
שלום בן משה  -ראש העיר :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :בן ציון בית אור לא נמצא .מיכאל מלמד לא נמצא .יעקב
אדמוני?
יעקב אדמוני – סגן ראש העיר :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אבטליון בצלאלי?
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אבטליון בצלאלי  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :סיגל?
סיגל שיינמן  -חברת מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :עומר לא נמצא .רזיאל?
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :עדי אביני?
עדי אביני  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :משה סיני לא נמצא .עומר רצון?
עומר רצון  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אביבה לא נמצאת .אלכס?
אלכס קפלונוביץ  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :חנוך?
עוזיאל אשוואל  -חבר מועתה :חנוך יצא.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :עוזי אשוואל?
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :בעד.
החלטה מס' 4
סעיף  4שבסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד מינוי חבר המועצה חנוך עוז
כדירקטור בתאגיד מים וביוב "עין אפק" ,עפ"י חוק תאגיד מים וביוב ,התשס"א – ,2001
כפוף לאישור הוועדה לבדיקת מינויים שהוקמה לפי סעיף 18ב לחוק החברות הממשלתיות
התשל"ה – .1975
בעד )9( :שלום בן משה ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי ,סיגל שיינמן ,רזיאל אחרק,
עדי אביני ,עומר רצון ,אלכס קפלונוביץ ,עוזיאל אשוואל.
יצא ולא השתתף בהצבעה )1( :חנוך עוז.

אלכס קפלונוביץ  -חבר מועצה :אני צריך לצאת?
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :לא,
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סיגל שיינמן  -חברת מועצה :לא.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :זה תאגיד עירוני ,אתה לא צריך לצאת.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אישור מינוי חבר המועצה עומר רצון כדירקטור בעמותת
הספורט לקידום וטיפוח תרבות הספורט.
מר עוזי אשוואל ,חבר ועדה :חנוך היה חייב לצאת.
מר רזיאל אחרק ,חבר ועדה :לא ,חנוך אתה היית חייב.
(מדברים יחד)
 .5אישור מינוי חבר המועצה עומר רצון כדירקטור בעמותת הספורט העירונית לקידום
וטיפוח תרבות הספורט והפנאי בראש העין ,במקום חבר המועצה רזיאל אחרק
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אישור מינוי חבר המועצה עומר רצון כדירקטור בעמותת
הספורט לקידום וטיפוח תרבות הספורט והפנאי בראש העין .מי בעד? שלום בן משה?
שלום בן משה  -ראש העיר :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :בן ציון בית אור לא נמצא .מיכאל מלמד לא נמצא .יעקב
אדמוני?
יעקב אדמוני – סגן ראש העיר :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אבטליון בצלאלי?
אבטליון בצלאלי  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :סיגל?
סיגל שיינמן  -חברת מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :עומר לא נמצא .רזיאל?
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :בעד.
שלום בן משה  -ראש העיר :איזה עומר תגיד.
סיגל שיינמן  -חברת מועצה :עומר שכטר.
שלום בן משה  -ראש העיר :כן.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :עדי אביני?
עדי אביני  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :משה סיני לא נמצא .עומר רצון יצא .אביבה שקד לא נמצאת.
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אלכס?
אלכס קפלונוביץ  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :חנוך?
חנוך עוז  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :עוזי אשוואל?
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :בעד.
החלטה מס' 5
סעיף  5שבסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד מינוי חבר המועצה עומר רצון
כדירקטור בעמותת הספורט העירונית לקידום וטיפוח תרבות הספורט והפנאי בראש העין,
במקום חבר המועצה רזיאל אחרק.
בעד )9( :שלום בן משה ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי ,סיגל שיינמן ,רזיאל אחרק,
עדי אביני ,אלכס קפלונוביץ ,חנוך עוז ,עוזיאל אשוואל.
יצא ולא השתתף בהצבעה )1( :עומר רצון.
(מדברים יחד)
שלום בן משה  -ראש העיר :למה הוא היה צריך לצאת?
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :עומר לא היה צריך לצאת.
שלום בן משה  -ראש העיר :גם חנוך לא היה צריך לצאת.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :חנוך כן.
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :חנוך כן,
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :אני עברתי את הסגה הזאת,
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :השופט ברנר שאומנם החליפו אותו ,אז מי יושב היום?
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :יש מישהו חדש.
(מדברים יחד)
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אישור תוספת מספר ,2
שלום בן משה  -ראש העיר :רבותיי ,לשמחתי כצפוי נבחרת פה אחד .היה ספק אבל אנחנו
התגברנו.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :תדע לך שראש העיר נלחם בשבילך.
(מדברים יחד)
שלום בן משה  -ראש העיר :רבותיי ,רבותיי סליחה ,סליחה ,אני בהזדמנות זאת,
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בהזדמנות זאת רוצה להודות לרזי על הפעילות שלו הנרחבת בפעילות הספורט במשך כל
התקופה.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :תודה רבה.
שלום בן משה  -ראש העיר :אני רוצה לבקש ממנו עוד פעם ,פעם נוספת.
עומר רצון  -חבר מועצה :אז בוא נעשה לו אירוע.
(מדברים יחד)
שלום בן משה  -ראש העיר :בבקשה.
 .6אישור תוספת מס'  2להסכם הקצאה לקופת חולים מאוחדת אגודה עותומנית ,להסדרת
תשלום תמורה על פי שומה מוסכמת ,בהתאם למתווה שנקבע על ידי משרד הפנים
ואושר ב מועצת העירייה ,כפוף לאישור משרד הפנים ,ככל הנדרש_______________.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אישור תוספת מספר  2להסכם ההצעה לקופת חולים
מאוחדת על פי שומה מוסכמת בהתאם למתווה שנקבע על ידי משרד הפנים ואושר במועצת
העיר ,כפוף למשרד הפנים ככל הנדרש .פרומה בבקשה.
שלום בן משה  -ראש העיר :פרומה.
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :חוות דעת מפורטת צורפה להזמנה לישיבת מועצת
העירייה על כל הנספחים ועל כל ההיסטוריה .אנחנו מדברים על הסדרה של הקצאה
שהתחילה בתחילת שנות ה.90-
שלום בן משה  -ראש העיר :שמתם לב ממתי? בתחילת שנות ה.90-
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :באותה תקופה היה מקובל להקצות קרקע לקופות חולים
ללא תמורה .ההליך הזה נמשך מספר שנים .כשאנחנו הגענו למשרד הפנים לבקש את אישור
ההקצאה ,משרד הפנים סירב לאשר את ההקצאה בנימוק שאין להקצות לקופות חולים
שלא בתמורה ובכלל יש לעשות את זה במסגרת מכרז .אנחנו התדיינו מול משרד ,זו העמדה
של משרד הפנים.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :מכרז למה? קופת חולים ספציפית מבקשת,
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :אם יש קרקע צריך לצאת למכרז וההקצאה צריכה להיות
בתמורה .זאת העמדה של משרד הפנים ,זה גם היום .אנחנו פנינו,
(מדברים יחד)
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :חברים שנייה ,פנינו למשרד הפנים וביקשנו למרות
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האמור לאשר ,לאור העובדה שמדובר בהקצאה היסטורית ,כאשר ההליך החל וכן היה
תקדים ונעשו דברים בשטח ולא ניתן להתעלם מהרקע .בעקבות זה קיבלנו מכתב ממשרד
הפנים שבמקרה הספציפי הזה יש לנו עוד מקרה אחד שאני מקווה שגם יגיע להסדרה ,יגיע
למועצת העיר ,של קופת חולים אחרת .אנחנו מדברים על דברים שהתחילו באמצע ,אפילו
בתחילת שנות ה .90-המתווה שמשרד הפנים מוכן לאשר ,יהיה לשקול לאשר הוא מתווה של
להעביר את זה להקצאה בתמורה .כפועל יוצא מזה אנחנו ניהלנו משא ומתן,
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :זה ל 5-שנים ,לא?
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :ל 5-שנים.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :ל?5-
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :ל 50-שנים ,ל 50-שנה ,סליחה.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :אז עשינו ל.25-
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה 25:ואופציה לעוד  25ואנחנו מדברים על סך הכול  50שנה.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :אז מה עושים?
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :עכשיו זה  25נוספות.
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :אם תתנו לי להשלים ואחר כך תשאלו זה יהיה יותר טוב.
אתם קוטעים אותי ,קוטעים את הרצף ,זה פחות מוצלח ,בסדר? אני אענה על כל שאלה ,אין
בעיה .יכול להיות שאם תשמע הכול לא יהיו שאלות .משרד הפנים כאמור אמר שאם זה
יעבור למתווה של הקצאה בתמורה ,הוא יהיה מוכן לאשר את זה .כפועל יוצא מזה ניהלנו
משא ומתן עם קופת חולים מאוחדת והגענו איתם להסכמה לעבור למסלול של הקצאה
בתמורה ,כאשר ההסכם הזה אושר בשנת  ,2012זה מצורף לכם כאן ,בישיבת מועצה מ16-
בינואר  2012אושר במועצת העיר המתווה של השמאות ,כשהמתווה היה שהם נותנים
שמאות מצידם ,אנחנו מצידנו ושני השמאים מנסים להגיע להסכמה ובמידה ולא יגיעו
להסכמה ,ימונה שמאי שלישי .שני השמאים של הקופה ושלנו הצליחו להגיע להסכמה ,היא
גם כן מצורפת לכם השומה המוסכמת,
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :כמה זה כסף?
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה 300 :אלף שקל ואם יחול מע"מ ,המע"מ גם ישולם על ידי
קופת חולים מאוחדת.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :ל 25-שנה?
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :ל 50-שנה.
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רזיאל אחרק  -חבר מועצה :זה אומר שאם אני,
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :מהמועד המקורי.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :זה אומר שאם אני היום רוצה לקחת מעיריית ראש העין קרקע,
אני משלם  300אלף שקל ואני מקבל ל 50-שנה?
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :שנייה ,שנייה ,שנייה.
(מדברים יחד)
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :ברקע אני מוסיפה ,הם נתנו לנו ,הם בנו עבורנו תחנה
לבריאות המשפחה בשטח  200מטר ועשו עוד עבודות פיתוח .כל זה ,כל זה,
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :אני שואל כמה סך הכול.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :תוספת ?300
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :לא ,השאלה האם זה מותר,
סיגל שיינמן  -חברת מועצה :תוספת למה שהם כבר בנו.
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה 300 :זה הסכום שנדרש כדי לאזן את זה לשווי הקרקע.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :אז כמה השווי ,זה מה שאני רוצה לדעת ,סך הכול .מה זה
אומר? אז כמה?
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :זו השומה המוסכמת.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :כמה זה כסף?
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :אני יכולה להגיד לך.
רזיאל אחרק  -חבר מועהצה :לא ,כמה בסוף?
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :בסוף,
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :כמה הם שילמו בסוף בכסף או שווה ערך לכסף?
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :הם צריכים לשלם .ברגע שההסכם הזה כבר אושר
בהנהלה של מאוחדת ,ברגע שהוא אושר ,אנחנו נקבל  300אלף  ₪ואם יחול מע"מ ,הם
ישלמו.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :שאלתי משהו אחר .סך הכול הכסף או שווה הכסף שקיבלה
עיריית ראש העין לטובת ההקצאה ל 50-שנה ,כולל המבנה ,כמה זה כסף שווה?
סיגל שיינמן  -חברת מועצה :כולל מה שבנתה.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :ומתי בנו את זה?
עומר רצון  -חבר מועצה :רזי ,אני רוצה להוסיף לאמירות שלך .כמה השטח ,גודל השטח
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במטראז'?
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :זה  2דונם.
עומר רצון  -חבר מועצה 2 :דונם זה  300אלף?
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :גם אני רוצה.
סיגל שיינמן  -חברת מועצה :לא ,אבל הוא בנה ,הוא בנה תחנה לבריאות המשפחה.
(מדברים יחד)
שלום בן משה  -ראש העיר :רגע ,רגע ,רגע,
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :הכול מופיע .סך הכול שווי הקרקע  ,₪ 1,294,894או קיי?
אחר כך יש את השווי של התחנה לבריאות המשפחה וכו' מה שהם עשו .סך הכול 1,641,760
 . ₪זה פחות או יותר ,זה מביא פחות או יותר לתוצאה הזאת וזה הסכום.
סיגל שיינמן  -חברת מועצה :מה גודל שטח האדמה?
(מדברים יחד)
שלום בן משה  -ראש העיר :אגב ,בהקצאה הזאת,
עומר רצון  -חבר מועצה :יעשו לתושבים שירות  ..שהם יבנו את ה ..ונגיע.
שלום בן משה  -ראש העיר :אגב ,ההקצאה הזאת אושרה ב .2012-רבותיי ,ההקצאה הזאת
אושרה ב.2012-
עומר רצון  -חבר מועצה :אז בשביל מה אתה מביא את זה עכשיו?
שלום בן משה  -ראש העיר :לא ,ומאז יש משא ומתן ,שמאי א' ,שמאי ב' ,זה מה שהגיעו
בסוף.
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה 1.694 :מיליון  .₪הכול כתוב בחומר.
עומר רצון  -חבר מועצה 700 :מטר אדמה.
שלום בן משה  -ראש העיר :דונם וחצי.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה 1.600 :דונם.
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :אמרתי לכם במדויק .1,694
רזיאל אחרק  -חבר מועצה 1.700 :דונם.
עומר רצון  -חבר מועצה 1.700 :דונם?
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :כן.
שלום בן משה  -ראש העיר 1,694 :דונם.
משתתף בדיון :באיזה רחוב זה?
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שלום בן משה  -ראש העיר :מה?
עומר רצון  -חבר מועצה :מיליון שקל?
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :לא ,דונם.
עומר רצון  -חבר מועצה :כן ,כן ,אבל כמה קיבלנו?
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :אבל זה הקצאה.
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה.900 :
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אבל יש לך את המבנה.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :חבר'ה ,זה  2,600שקל לשנה.
עומר רצון  -חבר מועצה :לכל הגנים ולכל ההקצאות שלנו זה,
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :פעם היו מקבלים בחינם.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :שלום ,זה  2,600שקל לשנה.
שלום בן משה  -ראש העיר :דרך אגב ,להזכירכם שבעבר נתנו את זה בחינם.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :לא משנה ,רק אני אומר,
שלום בן משה  -ראש העיר :זה לכל הציבור ,זה לא עסק פרטי עכשיו.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :זה  2,600שקל לשנה ,אתה רוצה גם הקצאה של קרקע.
(מדברים יחד)
שלום בן משה  -ראש העיר :רבותיי,
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :מי בעד?
שלום בן משה  -ראש העיר :רבותיי ,רבותיי,
עומר רצון  -חבר מועצה :גן ילדים ומעון,
שלום בן משה  -ראש העיר :רבותיי ,זה יוצא להצבעה.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :מי בעד? שלום בן משה?
שלום בן משה  -ראש העיר :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :בן ציון בית אור לא נמצא .מיכאל מלמד לא נמצא .יעקב
אדמוני?
יעקב אדמוני  -סגן ראש העיר :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אבטליון בצלאלי?
אבטליון בצלאלי  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :סיגל?
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סיגל שיינמן  -חברת מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :עומר שכטר לא נמצא .רזיאל?
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :עדי אביני?
עדי אביני  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :משה סיני לא נמצא .עומר רצון יצא .אביבה שקד לא נמצאת.
אלכס?
אלכס קפלונוביץ  -חבר מועה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :חנוך?
חנוך עוז  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :עוזי אשוואל?
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :בעד.
(מדברים יחד)
מס' 6
סעיף  6שבסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד תוספת מס'  2להסכם הקצאה
לקופת חולים מאוחדת אגודה עותומנית ,להסדרת תשלום תמורה על פי שומה מוסכמת,
בהתאם למתווה שנקבע על ידי משרד הפנים ואושר במועצת העירייה ,כפוף לאישור משרד
הפנים ,ככל הנדרש.
בעד )9( :שלום בן משה ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי ,סיגל שיינמן ,רזיאל אחרק,
עדי אביני ,אלכס קפלונוביץ ,חנוך עוז ,עוזיאל אשוואל.
יצא )1( :עומר רצון.

 .7אישור הסכם הקצאה למתן זכות שימוש במבנה עירייה לעמותת "אגודת יד שרה" ע"ר
מס'  58-003-010-4ברחוב יהודה הלוי בראש העין גוש  4274חלקה 189
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יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :סעיף  – 7אישור הסכם הקצאה למתן זכות שימוש במבנה
עירייה לעמותת אגודת יד שרה .הם עברו ממקום למקום .אנחנו חייבים לתת להם את
ההקצאה.
עומר רצון  -חבר מועצה :יד שרה?
שלום בן משה  -ראש העיר :כבר מיקמו את המקום ,זה כבר קיים.
עומר רצון  -חבר מועצה :זה צריך לעשות להם בפחות כסף.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :הם בלי כסף.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :מי בעד? שלום בן משה?
שלום בן משה  -ראש העיר :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :בן ציון בית אור לא נמצא .מיכאל מלמד לא נמצא .יעקב
אדמוני?
יעקב אדמוני – סגן ראש העיר :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אבטליון בצלאלי?
אבטליון בצלאלי  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :סיגל?
סיגל שיינמן  -חברת מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :עומר שכטר לא נמצא .רזיאל?
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :עדי אביני?
עדי אביני  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :משה סיני לא נמצא .עומר רצון?
עומר רצון  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אביבה שקד לא נמצאת .אלכס?
אלכס קפלונוביץ  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :חנוך?
חנוך עוז  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :עוזי אשוואל?
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :בעד.
(מדברים יחד)
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רזיאל אחרק  -חבר מועצה :יד שרה זה אחד הגופים שצריך לעזור לו ולתרום לו ,תאמין לי.

החלטה מס' 7
סעיף  7שבסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד הסכם הקצאה למתן זכות שימוש
במבנה עירייה לעמותת "אגודת יד שרה" ע"ר מס'  58-003-010-4ברחוב יהודה הלוי
בראש העין גוש  4274חלקה .189
בעד ) 10( :שלום בן משה ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי ,סיגל שיינמן ,רזיאל אחרק,
עדי אביני ,עומר רצון ,אלכס קפלונוביץ ,חנוך עוז ,עוזיאל אשוואל.
 .8אישור חוזה למתן זכות חזקה ושימוש בלעדיים לחברת החשמל לישראל בע"מ ,למטרת
התקנת אחזקת והפעלת מתקן טרנספורמציה לאספקת חשמל בקרקע כמפורט בסעיף 4
בחוו"ד יועמ" ש העירייה___________________________________________
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :מתן זכות חזקה שימוש בלעדי חברת החשמל .מטרת התקנה
ואחזקה,
(מדברים יחד)
שלום בן משה  -ראש העיר :רגע ,סליחה ,סליחה ,אני מבקש ,אני מבקש שקט.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :מתן זכות חזקה ,זה מתקן טרנספורמציה לאספקת חשמל
בקרקע כפי שמופיע בסעיף  4בחוות הדעת של היועצת המשפטית.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :אני רוצה להגיד משהו לגבי,
עומר רצון  -חבר מועצה :אם אנחנו לא מאשרים את זה יגאל?
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :אני רוצה להגיד,
עומר רצון  -חבר מועצה :לא ,באמת ,סתם ,אני אגיד לך גם למה .אני חושב שראש העין
הוותיקה ,עם כל התשתיות התלויות האלה וכל חבלי הכביסה שיש לנו ,אני חושב שאנחנו
פה ,אני טוען שכולנו פה לא שמים דגש לסביבה .אפשר לשים לנו תשתיות מוטמנות .כל העיר
הוותיקה יש לה,
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אתה צריך לשלם על זה כסף.
עומר רצון  -חבר מועצה :חברת החשמל הייתה מוכנה לעשות.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :הבעיה היא חיבורי ,לא ,לא ,הבעיה היא חיבורי הבתים,
עומר רצון  -חבר מועצה :מה לא?
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אתה תיאלץ את כל התושבים להטמין את הזה תת קרקעי.
עומר רצון  -חבר מועצה :יגאל ,ברחוב צה"ל ,התבצע פרויקט ברחוב צה"ל חצי מהרחוב ...
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שאני גם מכיר אותו ואין שום בעיה ,לא הורידו ולא חיברו אף אחד,
שלום בן משה  -ראש העיר :עומר ,מה זה קשור כרגע לעניין הזה?
עומר רצון  -חבר מועצה :אם אתה נותן לחברת חשמל ,לפחות תוציא מהם משהו.
(מדברים יחד)
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :שלום בעניין הזה ,יש לי משהו להעיר גם לפרומה ,יש לי משהו
להעיר לפרומה .תראה ,אני אז העליתי שגם הדואר צריך לשלם שכירות על מתקני הדואר
שלו ,גם הגז .עכשיו ,חברת החשמל ,נכון שאתה לא צריך לשלם על הכבלים ועל העמודים,
היה איזושהי פסיקה נדמה לי בעניין הזה .טרפו זה עניין אחר .טרפו ,אני חושב שחברת
חשמל ,נכון שצריך להקצות להם שיהיה חשמל ,אבל העירייה כן יכולה לקחת ארנונה,
לקחת ארנונה על החדר טרפו הזה.
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :מי אמר שלא?
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :לא כתוב כאן .כתוב זכות,
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :אתה לא עוסק כאן בתשלומי ארנונה.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :אבל אנחנו מקבלים ארנונה על זה?
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :כן ,כן ,גובים.
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :כן .חדרי טרפו מאז ומתמיד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :מי בעד? שלום בן משה?
שלום בן משה  -ראש העיר :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :בן ציון בית אור לא נמצא .מיכאל מלמד לא נמצא .יעקב
אדמוני?
יעקב אדמוני – סגן ראש העיר :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אבטליון בצלאלי?
אבטליון בצלאלי  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :סיגל?
סיגל שיינמן  -חברת מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :עומר שכטר לא נמצא .רזיאל?
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :עדי אביני?
עדי אביני  -חבר מועצה :בעד.
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יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :משה סיני לא נמצא .עומר רצון?
עומר רצון  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי מנכ"ל העירייה :אביבה שקד לא נמצאת .אלכס?
אלכס קפלונוביץ  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :חנוך?
חנוך עוז  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :עוזי אשוואל?
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :בעד.
החלטה מס' 8
סעיף  8שבסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד חוזה למתן זכות חזקה ושימוש
בלעדיים לחברת החשמל לישראל בע"מ ,למטרת התקנת אחזקת והפעלת מתקן
טרנספורמציה לאספקת חשמל בקרקע כמפורט בסעיף  4בחוו"ד יועמש העירייה.
בעד ) 10( :שלום בן משה ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי ,סיגל שיינמן ,רזיאל אחרק,
עדי אביני ,עומר רצון ,אלכס קפלונוביץ ,חנוך עוז ,עוזיאל אשוואל.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :דיון בדו"ח הממונה על פניות הציבור מספר .6
שלום בן משה  -ראש העיר :בבקשה.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אדוני המבקר.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :אני חושב שכולם יסכימו שנדון בדו"ח זה בהמשך.
(מדברים יחד)

 . 10אישור מינוי העובדים הר"מ כפקח/מפקח עפ"י חוקי העזר של עיריית ראש העין:
עמרי בדש ,ערוסי נעימה ,עמרן דניאל______________________________
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יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :מינוי פקח מפקח על פי חוק עזר של עיריית ראש העיר .עומרי
בדש ,ערוסי נעימה ועמרן דניאל .זה חבר'ה שנבחרו לשיטור העירוני ולכן צריך אישור
שלהם כמפקחים .מי בעד? שלום בן משה?
שלום בן משה  -ראש העיר :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :בן ציון בית אור לא נמצא .מיכאל מלמד לא נמצא .יעקב
אדמוני?
יעקב אדמוני  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אבטליון בצלאלי?
אבטליון בצלאלי  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :סיגל?
סיגל שיינמן  -חברת מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :עומר שכטר לא נמצא .רזיאל?
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :עדי אביני?
עדי אביני  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :משה סיני לא נמצא .עומר רצון?
עומר רצון  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אביבה שקד לא נמצאת .אלכס?
אלכס קפלונוביץ  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :חנוך?
חנוך עוז  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :עוזי אשוואל?
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :בעד.

החלטה מס' 9
סעיף  10שבסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד מינוי העובדים הר"מ
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כפקח/מפקח עפ"י חוקי העזר של עיריית ראש העין:
עמרי בדש ,ערוסי נעימה ,עמרן דניאל.
בעד ) 10( :שלום בן משה ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי ,סיגל שיינמן ,רזיאל אחרק,
עדי אביני ,עומר רצון ,אלכס קפלונוביץ ,חנוך עוז ,עוזיאל אשוואל.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :סעיף .9
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :רגע ,רגע ,לפני זה ,בוא נעלה את הנושא של הסייעות ,אחר כך
נגמור אותו.
משתתף בדיון :רגע ,את התב"רים.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אה ,את התב"רים.
שלום בן משה  -ראש העיר :תב"רים עשינו.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :או קיי.
 .11אישור תב"ר מס'  1478עבור הנגשת  3כיתות לליקויי שמיעה בי"ס ממלכתי אפק ,ע"ס
 ₪ 90,000במימון משרד החינוך.
 .12אישור תב"ר מס'  1479עבור הנגשת שתי כיתות לליקויי שמיעה ממ"ד אוהל שרה,
ע"ס  ₪ 60,000במימון משרד החינוך__________________________________.
יגאל ינאי ,מנכ"ל העירייה :אני מציע להצביע כמקשה אחת על מה שאישרנו .תב"ר מספר
 1478ותב"ר מספר  .1479מי בעד? שלום בן משה?
רזיאל אחרק ,חבר ועדה :רק תגיד מה זה.
יגאל ינאי ,מנכ"ל העירייה :כיתות הנגשה לליקויי שמיעה בבתי ספר 3 .כיתות לליקויי
שמיעה בבית ספר אפק בסך  90אלף שקל ו 2-כיתות אוהל שרה על סך  60אלף שקל .אנחנו
מצביעים על שני התברים .תבר מספר  1478ותבר  ,1479מי בעד? שלום בן משה?
שלום בן משה  -ראש העיר :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :בן ציון בית אור לא נמצא .מיכאל מלמד לא נמצא .יעקב
אדמוני?
יעקב אדמוני – סגן ראש העיר :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אבטליון בצלאלי?
אבטליון בצלאלי  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :סיגל?
סיגל שיינמן  -חברת מועצה :בעד.
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יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :עומר שכטר לא נמצא.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :רזיאל?
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :עדי אביני?
עדי אביני  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :משה סיני לא נמצא .עומר רצון?
עומר רצון  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :אביבה שקד לא נמצאת .אלכס?
אלכס קפלונוביץ  -חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :חנוך?
חנוך עוז  -חבר מועצה :כן ,בעד.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :עוזי אשוואל?
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :בעד.
החלטה מס' 10
תב"רים שהועלו מחוץ לסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את התבר"ים
כמפורט להלן:
 .11אישור תב"ר מס'  1478עבור הנגשת  3כיתות לליקויי שמיעה בי"ס ממלכתי אפק ,ע"ס
 ₪ 90,000במימון משרד החינוך.
 .12אישור תב"ר מס'  1479עבור הנגשת שתי כיתות לליקויי שמיעה ממ"ד אוהל שרה,
ע"ס  ₪ 60,000במימון משרד החינוך.
בעד ) 10( :שלום בן משה ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי ,סיגל שיינמן ,רזיאל אחרק,
עדי אביני ,עומר רצון ,אלכס קפלונוביץ ,חנוך עוז ,עוזיאל אשוואל.
שלום בן משה  -ראש העיר :טוב ,אנחנו נעבור עכשיו כרגע ,רבותיי,
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :רגע ,הסייעות.
(מדברים יחד)

הצעה לסדר של חבר המועצה רזיאל אחרק בנושא" : :העירייה תקלוט עובדים זמניים
ועובדות המועסקות כסייעות בחוזה מתחדש עם העירייה ושלוחותיה לאורך שנים,
כעובדים מן המניין"_____________________________________________ .
שלום בן משה  -ראש העיר :אדוני הגזבר בבקשה.
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רזיאל אחרק  -חבר מועצה :הייתה את ההצעה שלי בנושא,
שלום בן משה  -ראש העיר :הייתה הצעה של רזי לגבי השוואת תנאים של הסייעות,
בבקשה הגזבר.
רחבעם חיים  -גזבר העירייה :השאילתה שאתה מדבר ומה שאני מבין על הסייעות,
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :הצעה של רז? מה רז רוצה?
שלום בן משה  -ראש העיר :הנה ,הגזבר יגיד.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :יש לך בהצעה כתוב.
שלום בן משה  -ראש העיר :יש לכם כתוב .הגזבר ,כן?
רחבעם חיים  -גזבר העירייה :כיום יש בעירייה שלושה סוגים של סייעות .יש סייעות
קבועות שהן עובדות שוטף משעה שמונה עד סיום הגן ,יש את הסייעות בסבב ויש את
הסייעות הטיפוליות שהן צמודות לכל תלמיד ,אישיות,
שלום בן משה  -ראש העיר :למקרים קשים,
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :ילדים שזקוקים לסייעת.
רחבעם חיים  -גזבר העירייה :עד היום ,עד לפני שנתיים אז מעמדן לא היה ,זאת אומרת
הוא היה זמני מאוד כי זה פונקציה של צורך .לפני שנתיים זה הוסדר שהם יעבדו 10
חודשים .היום על פי ההסכם הקיבוצי,
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :תיקון להסכם.
שלום בן משה -ראש העיר :תיקון להסכם.
רחבעם חיים  -גזבר העירייה :תיקון להסכם ,תעבודנה שנה שלמה.
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה 12 :חודשים.
רחבעם חיים  -גזבר העירייה 12 :חודשים ,לכן למעשה ,לכן ההסכם הקיבוצי למעשה נותן
מענה לשאילתה של רזי.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :זה לא שאילתה ,זה הצעה לסדר.
שלום בן משה  -ראש העיר :הצעה לסדר.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :זה הצעה לסדר ,זה לא שאילתה.
רחבעם חיים  -גזבר העירייה :כן ,הצעה לסדר.
שלום בן משה  -ראש העיר :או קיי ,בסדר גמור.
(מדברים יחד)
שלום בן משה  -ראש העיר :אנחנו דנו על זה בישיבת הנהלה באריכות רבה מאוד והוא
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הציע הצעה וההצעה הזאת התקבלה .גם לא השתנה שום דבר.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :יש הצבעה ,אנחנו בעד ,לא?
(מדברים יחד)
שלום בן משה  -ראש העיר :אמרתי כרגע ,שאלת ,קיבלת תשובה.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :אין מה להצביע.
שלום בן משה  -ראש העיר :אין מה להצביע.
סיגל שיינמן  -חברת מועצה :הסכם קיבוצי של המדינה.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :עכשיו אני אגיד לכם משהו .בהזדמנות הזאת ,יש פה את מבקר
העירייה ,הוא הוציא מכתב שהפיטורים שלה לא היה תקין .אתם מכירים את זה?
אלכס קפלונוביץ  -חבר מועצה :כן ,זה היה בפייסבוק.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :כן .אחת בשם אירית ,אורית עובדיה ,היה בפייסבוק?
אלכס קפלונוביץ  -חבר מועצה :כן.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :אז תגיד לי מה בדיוק ,אתה יכול להסביר לי מה היה שם?
סיגל שיינמן  -חברת מועצה :זה כתוב בדו"ח.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :זה בדו"ח?
סיגל שיינמן  -חברת מועצה :כן.
שלום בן משה  -ראש העיר :זה מופיע בדו"ח ,כן.
עומר רצון  -חבר מועצה .. :הפייסבוק ?...
סיגל שיינמן  -חברת מועצה :בדיוק.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :קודם כל כן ,אנחנו צריכים להתייחס למה שכתוב שם .הציבור
מעלה ,אם הציבור מעלה משהו,
עומר רצון  -חבר מועצה :מה שנוח לך אתה מעלה,
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :לא,
עומר רצון  -חבר מועצה :נאמרו דברים  ..אז בוא נתייחס לזה.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :כל אחד יעלה ,כל אחד יעלה מה שנוח לו ,אבל אם כל אחד
בוחר את הציבור שלו ,כל אחד כמו שאדמוני מייצג את הציבור שלו,

רזיאל אחרק  -חבר מועצה :רגע ,אם בפייסבוק עולה טענה שיש לה משקל וחבר המועצה
חושב שהוא רוצה עוד ,תעלה אותה .מה לא בסדר?

42

פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין מס'  40/13מיום 27/7/2015

סיגל שיינמן  -חברת מועצה :אבל העניין הוא שהדבר הזה לא עלה בפייסבוק .זה כתוב
בדו"ח של המבקר והמבקר התייחס לזה .הוא התייחס בצורה מאוד מכובדת ועניינית ,עם
כל הכבוד הראוי.
שלום בן משה  -ראש העיר :רגע ,דקה,
(מדברים יחד)
שלום בן משה  -ראש העיר :דקה ,תקשיבו ,הפייסבוק כבודו במקומו מונח .הנושא הזה על
ידי המבקר,
סיגל שיינמן  -חברת מועצה :בדיוק.
שלום בן משה  -ראש העיר :יצא גם מכתב מיוחד שמורה ומבקש שבנסיבות שנוצרו צריך
לבחון את החזרתה לעבודה ואכן הנושא הזה נמצא בבירור אצל המנכ"ל ואם יימצא
הדברים שכתב המבקר ,היא תחזור לעבוד ,אם קרתה טעות בפיטוריה ,יתוקן .זה הכול.
סיגל שיינמן  -חברת מועצה :נכון.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :יישר כוח .יישר כוח אדוני ראש העיר.
עומר רצון  -חבר מועצה :אם יש מקרים דומים?
שלום בן משה  -ראש העיר :אם יש מקרים שבהם המבקר קובע שפיטוריה היו לא חוקיים
או לא על פי הכללים ,הנושא יתוקן ,זה הכול.
עומר רצון  -חבר מועצה :עד  ...שנים?
שלום בן משה  -ראש העיר :עד  60שנה .בבקשה .בבקשה אדוני המבקר.
(מדברים יחד)
שלום בן משה  -ראש העיר :תראה ,מכיוון שכל הציבור שמע את העניין הזה,
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :תן לנו,
שלום בן משה  -ראש העיר :כן ,אתה ממש ככה ...
(מדברים יחד)
שלום בן משה  -ראש העיר :בבקשה.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :רגע ,מישהו מפטר אותה בלי שהיא תדע?

אבטליון בצלאלי  -חבר מועצה :כבוד ראש העיר ,אני רוצה להגיד משהו .יש פה איזה בעיה
עם קו  217שרשום פה חוף הים הנפרד .עכשיו מה קורה שם ,יש שם בעיה ,הן כולן עולות ,לא
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יודע מאיפה הן באות ,אף חרדי לא עולה לאוטובוס הזה.
סיגל שיינמן  -חברת מועצה :מעולה .נהדר ,אוטובוס לנשים.
אבטליון בצלאלי  -חבר מועצה 217 :עשו אותו לחוף הנפרד מיוחד,
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :למה לך מותר להגיד שגברים לא יעלו? אם אני אגיד שנשים לא
יעלו ,מה יקרה?
סיגל שיינמן  -חברת מועצה :זה נהדר ,זה נהדר ,אפליה מתקנת.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :איזה אפליה מתקנת?
סיגל שיינמן  -חברת מועצה :נכון.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה ... :להגיד שגברים לא יעלו לאוטובוס .איזה מין דבר זה? מה
זה? גברים לא עולים לאוטובוס?
סיגל שיינמן  -חברת מועצה :אני ממש,
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :תתביישי לך.
סיגל שיינמן  -חברת מועצה :אני ממש לא אחזור.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :מה זה? אם אני אגיד שנשים לא יעלו לאוטובוס ,אתה יודע מה
יקרה?
אבטליון בצלאלי  -חבר מועצה :אף אחד לא עולה לשם.
(מדברים יחד)
אבטליון בצלאלי  -חבר מועצה :אני עולה.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :שלום ,אני דורש מחברת המועצה שתחזור בה .לא יכול להיות
שהיא אומרת שגברים לא יעלו לאוטובוס.
סיגל שיינמן  -חברת מועצה :סיגל שיינמן לא אמרה שגברים לא יעלו .סיגל שיינמן אמרה
איזה יופי שיש אוטובוס לנשים .זה ההבדל.
(מדברים יחד)
שלום בן משה  -ראש העיר :רגע רבותיי ,רבותיי,
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :שלום ,חברת המועצה אמרה איזה יופי שגברים לא עולים
לאוטובוס.
סיגל שיינמן  -חברת מועצה :אבל אני לא אמרתי את זה.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :יש לך פרוטוקול ,אנחנו נחזיר את ההקלטה.
(מדברים יחד)
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שלום בן משה  -ראש העיר :סליחה ,סליחה ,סליחה,
סיגל שיינמן  -חברת מועצה :אתה יכול להחזיר.
שלום בן משה  -ראש העיר :סליחה ,אני רוצה שנפסיק לדבר עכשיו .אני מבקש להפסיק
להפריע .אני מבקש להפסיק להפריע .אדוני המבקר בבקשה.

 .9דיון בדו"ח הממונה על תלונות הציבור מס'  6לשנת .2014
משה כהן – מבקר העירייה :ערב טוב .מאחר ולמעשה  ..כולם אם אני לא טועה ומי שלא
היה  ...אז רק למען הפרוטוקול נאמר שזה מתוקף סעיף  15לחוק הממונה על תלונות
הציבור ... .לדיון במליאת המועצה .הדו"ח הזה הוא ברשותכם ,הוא מחולק לשני חלקים.
פרק אחד מתייחס לפניות מוקד וזה הדו"ח השישי שמצטרף לחמישה דו"חות קודמים
ולצערי אותן תובנות נשארו .יש כאן אדוני המנכ"ל ואתה התחלת עם זה ,לכנס את הפורום
ולקחת את כל התובנות שישנן פה כי את העסק הזה צריך לקחת קצת יותר ברצינות .העניין
הזה  ,...באשר לנושא של התלונות ,אני חייב להודות ש ,קודם כל הציבור נותן אמון במוסד
הזה ,לא כל הציבור ,יש חלק שיש להם  ,...אם שמתם לב יש פה מדי פעם  15 ,12 ,10תלונות,
מרביתן צודקות .זאת אומרת אלה מקרים באמת מובהקים ,וגם חשוב לתת את הדעת ,כי
האמינות גם לטובת התושב היא ראויה .אני רוצה להדגיש ואולי אז לא הדגשתי קודם כמו
שצריך ,אני רוצה להדגיש עוד פעם את הנושא של ה ,את הנושא של דרישת תשלום הארנונה
בתלונה מספר  .6מה שחשוב בעניין הזה ,הסכום הוא כל כך שולי וזניח ועברו שם ככה ,עברו
שם  ..בסעיף הקטן הזה .קודם כל מדובר בחוב של  120שקל שהפך ל 288-שקלים ומה קרה
מאז ,זה משנת  2005שסגרו את החשבון.
שלום בן משה  -ראש העיר 2000 :ו?
משה כהן – מבקר העירייה :משנת  .2005סגרו חשבון ,אמרו שלום וכו' ,ופתאום נזכרו
אחרי  9שנים .צריך לראות את זה בכל מקרה .חוקיות החיוב קודם כל חוק שהתיישן על
פניו.
שלום בן משה  -ראש העיר :כלומר זה לא חוקי בכלל לעשות את זה.
משה כהן – מבקר העירייה :את כל המוטיבים אני אומר לכם.
שלום בן משה  -ראש העיר :כן.
משה כהן – מבקר העירייה :חוקיות ריבית דה-ריבית בוודאי שזה לא ,כי אם תחשב היום
ריבית דה-ריבית לא צריכה להיות ,זה בוודאי צריך להיות פי  1.81ולא פי  240אחוז .הפעלת
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מכבש של הרשות באמצעים של אכיפה ... ,אכיפה מנהלית ,אי התייחסות לפניית המתלונן
לא אחת ולא שתיים ולא שלוש ,עד שאני באמת התערבתי בעניין הזה .חשוב לקחת את
ההמחשה הזאת.
שלום בן משה  -ראש העיר :מי לא התייחס?
משה כהן – מבקר העירייה :בעירייה.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :למה אתה לא נותן לנו שמית? אפילו נסגור את ה ,לא נקליט
את הישיבה ,כי חשוב לנו לדעת במה דברים אמורים.
שלום בן משה  -ראש העיר :שמית?
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :הוא אומר התייחסות ,שהעירייה ,...
שלום בן משה  -ראש העיר :הוא דיבר ,הוא דיבר,
משה כהן – מבקר העירייה :קודם כל זה לא העירייה.
שלום בן משה  -ראש העיר :הוא דיבר כרגע על תלונה נקודתית .אם אתה רוצה לדעת מי
זה,
משה כהן – מבקר העירייה :לא בהכרח זה גרוף.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :אבל איך הגדרת את זה?
משה כהן – מבקר העירייה :הגדרתי את זה,
שלום בן משה  -ראש העיר :מכבש ,מכבש,
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :מכבש  ..איומים על תביעה מנהלית,
שלום בן משה  -ראש העיר :מכבש,
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :הוא אמר ש,
שלום בן משה  -ראש העיר :אז הוא אמר את זה שזה לא בסדר .זה לא בסדר.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :אנחנו החברים מותר לנו לדעת מי ...
(מדברים יחד)
שלום בן משה  -ראש העיר :דקה ,דקה ,דקה,
משה כהן – מבקר העירייה :אתה לא רוצה אכיפה מנהלית?
שלום בן משה  -ראש העיר :דקה ,דקה,
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :הוא על המכבש ,על המכבש הוא שואל.
(מדברים יחד)
שלום בן משה  -ראש העיר :עוזי אני אתן לך תשובה ,דקה ,אם תרצה לקבל פרטים מי מה,
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תפנה אליו והוא ייתן לך תשובה שמית .עניינית עכשיו כרגע ,תדעו לכם ,עכשיו אני אומר
משהו ברמה המערכתית .יש שני סוגים של נקיטת אמצעים באכיפה .יש אכיפה פלילית ויש
אכיפה מנהלית .אכיפה פלילית היא גרועה מאוד מכל בחינה ,מכיוון שהיא נמשכת עד
אחרית הימים ,היא לא אפקטיבית,
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :מה זה אכיפה פלילית?
שלום בן משה  -ראש העיר :הולכים לבית משפט,
פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :משפטית.
שלום בן משה  -ראש העיר :משפטית ,כן .יש אכיפה מנהלית שהיא הרבה יותר אפקטיבית
מכיוון שבאים במשא ומתן עם האיש ,אומרים לו תשמע ,תעשה א' ב' ג' ד' ,אם לא  ..כמו
למשל מורידים לו איזושהי אפשרות מסוימת .אכיפה מנהלית גם בממשלה היא יותר
אפקטיבית ,היא יותר קצרה והיא לא עוסקת בבעיות משפטיות בהוכחות וכדומה .לכן
עושים את זה .המקרה הספציפי הזה ,הייתה טעות מההתחלה עד הסוף ,העלה אותה
המבקר ,היא תילקח לתשומת הלב ותטופל ,זה הכול.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :אני אגב ,אני רוצה לומר משהו.
שלום בן משה  -ראש העיר :רגע ,אני סיימתי ,עוד משהו?
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :כן ,כן.
שלום בן משה  -ראש העיר :כן.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :אני רוצה לומר משהו.
שלום בן משה  -ראש העיר :כן.
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה .. :ארנונה,
שלום בן משה  -ראש העיר :אגב ,עכשיו זה שיחה עכשיו חופשית .אנחנו סיימנו את הדיון
הזה.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :תנעל ,תנעל את הישיבה.
שלום בן משה  -ראש העיר :אז בואו ננעל את הישיבה .בואו ננעל את הישיבה.
רזיאל אחרק  -חבר מועצה :תנעל את הישיבה חוקית.
שלום בן משה  -ראש העיר :בוא ננעל את הישיבה ואני אתן לך .רק שנייה.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :ישיבה  40/13הסתיימה.
שלום בן משה  -ראש העיר :הסתיימה.

47

פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין מס'  40/13מיום 27/7/2015

** סוף הישיבה **

דף ריכוז החלטות
החלטה מס' 1
סעיף  1שבסדר היום :אישור תבחינים למתן תמיכות לשנת .2016
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החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד תבחינים למתן תמיכות לשנת .2016
בעד )9( :שלום בן משה ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי ,סיגל שיינמן ,רזיאל אחרק,
עומר רצון ,אלכס קפלונוביץ ,חנוך עוז ,עוזיאל אשוואל.
החלטה מס' 2
סעיף  2שבסדר היום :אישור מינוי אורית חדד כדירקטורית בתאגיד מים וביוב "עין אפק",
במקום רויטל יהודה (המסיימת את תפקידה) ,עפ"י חוק תאגיד מים וביוב ,התשס"א –
 ,2001כפוף לאישור הוועדה לבדיקת מינויים שהוקמה לפי סעיף 18ב לחוק החברות
הממשלתיות התשל"ה – .1975
החלטה :מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות מינוי אורית חדד כדירקטורית בתאגיד מים
וביוב "עין אפק" ,במקום רויטל יהודה (המסיימת את תפקידה) ,עפ"י חוק תאגיד מים
וביוב ,התשס"א –  ,2001כפוף לאישור הוועדה לבדיקת מינויים שהוקמה לפי סעיף 18ב
לחוק החברות הממשלתיות התשל"ה – .1975
בעד ) 7( :שלום בן משה ,אבטליון בצלאלי ,סיגל שיינמן ,רזיאל אחרק ,אלכס קפלונוביץ,
חנוך עוז ,עוזיאל אשוואל.
נמנע )1( :עומר רצון.
יצא )1( :יעקב אדמוני.
החלטה מס' 3
סעיף  3שבסדר היום :אישור מינוי אבנר אייזיק כדירקטור בתאגיד מים וביוב "אין אפק",
עפ"י חוק תאגיד מים וביוב ,התשס"א –  ,2001כפוף לאישור הוועדה לבדיקת מינויים
שהוקמה לפי סעיף 18ב לחוק החברות הממשלתיות התשל"ה – .1975
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד מינוי אבנר אייזיק כדירקטור בתאגיד מים
וביוב "אין אפק" ,עפ"י חוק תאגיד מים וביוב ,התשס"א –  ,2001כפוף לאישור הוועדה
לבדיקת מינויים שהוקמה לפי סעיף 18ב לחוק החברות הממשלתיות התשל"ה – .1975
בעד ) 10( :שלום בן משה ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי ,סיגל שיינמן ,רזיאל אחרק,
עדי אביני ,עומר רצון ,אלכס קפלונוביץ ,חנוך עוז ,עוזיאל אשוואל.
החלטה מס' 4
סעיף  4שבסדר היום :אישור מינוי חבר המועצה חנוך עוז כדירקטור בתאגיד מים וביוב
"עין אפק" ,עפ"י חוק תאגיד מים וביוב ,התשס"א –  ,2001כפוף לאישור הוועדה לבדיקת
מינויים שהוקמה לפי סעיף 18ב לחוק החברות הממשלתיות התשל"ה – .1975
החלטה :מליאת המ ועצה מאשרת פה אחד מינוי חבר המועצה חנוך עוז כדירקטור בתאגיד
מים וביוב "עין אפק" ,עפ"י חוק תאגיד מים וביוב ,התשס"א –  ,2001כפוף לאישור
הוועדה לבדיקת מינויים שהוקמה לפי סעיף 18ב לחוק החברות הממשלתיות התשל"ה –
.1975
בעד )9( :שלום בן משה ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי ,סיגל שיינמן ,רזיאל אחרק,
עדי אביני ,עומר רצון ,אלכס קפלונוביץ ,עוזיאל אשוואל.
יצא ולא השתתף בהצבעה )1( :חנוך עוז.

החלטה מס' 5
סעיף  5שבסדר היום :אישור מינוי חבר המועצה עומר רצון כדירקטור בעמותת הספורט
העירונית לקידום וטיפוח תרבות הספורט והפנאי בראש העין ,במקום חבר המועצה רזיאל
אחרק.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד מינוי חבר המועצה עומר רצון כדירקטור
בעמותת הספורט העירונית לקידום וטיפוח תרבות הספורט והפנאי בראש העין ,במקום
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חבר המועצה רזיאל אחרק.
בעד )9( :שלום בן משה ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי ,סיגל שיינמן ,רזיאל אחרק,
עדי אביני ,אלכס קפלונוביץ ,חנוך עוז ,עוזיאל אשוואל.
יצא ולא השתתף בהצבעה )1( :עומר רצון.
החלטה מס' 6
סעיף  6שבסדר היום :אישור תוספת מס'  2להסכם הקצאה לקופת חולים מאוחדת אגודה
עותומנית ,להסדרת תשלום תמורה על פי שומה מוסכמת ,בהתאם למתווה שנקבע על ידי
משרד הפנים ואושר במועצת העירייה ,כפוף לאישור משרד הפנים ,ככל הנדרש.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד תוספת מס'  2להסכם הקצאה לקופת חולים
מאוחדת אגודה עותומנית ,להסדרת תשלום תמורה על פי שומה מוסכמת ,בהתאם למתווה
שנקבע על ידי מ שרד הפנים ואושר במועצת העירייה ,כפוף לאישור משרד הפנים ,ככל
הנדרש.
בעד )9( :שלום בן משה ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי ,סיגל שיינמן ,רזיאל אחרק,
עדי אביני ,אלכס קפלונוביץ ,חנוך עוז ,עוזיאל אשוואל.
יצא )1( :עומר רצון.
החלטה מס' 7
סעיף  7שבסדר היום :אישור הסכם הקצאה למתן זכות שימוש במבנה עירייה לעמותת
"אגודת יד שרה" ע"ר מס'  58-003-010-4ברחוב יהודה הלוי בראש העין גוש  4274חלקה
.189
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד הסכם הקצאה למתן זכות שימוש
במבנה עירייה לעמותת "אגודת יד שרה" ע"ר מס'  58-003-010-4ברחוב יהודה הלוי
בראש העין גוש  4274חלקה .189
בעד ) 10( :שלום בן משה ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי ,סיגל שיינמן ,רזיאל אחרק,
עדי אביני ,עומר רצון ,אלכס קפלונוביץ ,חנוך עוז ,עוזיאל אשוואל.
החלטה מס' 8
סעיף  8שבסדר היום :אישור חוזה למתן זכות חזקה ושימוש בלעדיים לחברת החשמל
לישראל בע"מ ,למטרת התקנת אחזקת והפעלת מתקן טרנספורמציה לאספקת חשמל
בקרקע כמפורט בסעיף  4בחוו"ד יועמש העירייה.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד חוזה למתן זכות חזקה ושימוש בלעדיים לחברת
החשמל לישראל בע"מ ,למטרת התקנת אחזקת והפעלת מתקן טרנספורמציה לאספקת
חשמל בקרקע כמפורט בסעיף  4בחוו"ד יועמש העירייה.
בעד ) 10( :שלום בן משה ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי ,סיגל שיינמן ,רזיאל אחרק,
עדי אביני ,עומר רצון ,אלכס קפלונוביץ ,חנוך עוז ,עוזיאל אשוואל.

החלטה מס' 9
סעיף  10שבסדר היום :אישור מינוי העובדים הר"מ כפקח/מפקח עפ"י חוקי העזר של
עיריית ראש העין:
עמרי בדש ,ערוסי נעימה ,עמרן דניאל.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד מינוי העובדים הר"מ כפקח/מפקח עפ"י חוקי
העזר של עיריית ראש העין:
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עמרי בדש ,ערוסי נעימה ,עמרן דניאל.
בעד )10( :שלום בן משה ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי ,סיגל שיינמן ,רזיאל אחרק,
עדי אביני ,עומר רצון ,אלכס קפלונוביץ ,חנוך עוז ,עוזיאל אשוואל.

החלטה מס' 10
תב"רים שהועלו מחוץ לסדר היום :אישור התבר"ים כמפורט להלן:
 .11אישור תב"ר מס'  1478עבור הנגשת  3כיתות לליקויי שמיעה בי"ס ממלכתי אפק ,ע"ס
 ₪ 90,000במימון משרד החינוך.
 .12אישור תב"ר מס'  1479עבור הנגשת שתי כיתות לליקויי שמיעה ממ"ד אוהל שרה,
ע"ס  ₪ 60,000במימון משרד החינוך.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את התבר"ים כמפורט לעיל.
בעד )10( :שלום בן משה ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי ,סיגל שיינמן ,רזיאל אחרק,
עדי אביני ,עומר רצון ,אלכס קפלונוביץ ,חנוך עוז ,עוזיאל אשוואל.

________________
שלום בן משה
ראש העיר

________________
יגאל ינאי
מנכ"ל העירייה
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