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 .2אביבה שקד

-

חברת מועצה
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סדר יום :
 . 1אישור התב"רים כמפורט להלן:
א .אישור הגדלת תב"ר מס'  1033עבור מעון יום מתחם  Aמגרש  , 803ע"ס
 ₪ 27,024במימון משרד הבינוי והשיכון (תקציב קודם ,₪ 3,185,851
תקציב מעודכן .)₪ 3,212,875
ב .אישור הגדלת תב"ר מס'  1455עבור בי"ס יסודי  24כיתות מתחם B
מגרש  , 900ע"ס  ₪ - 7,000,000במימון משרד החינוך ו ₪ 7,500,000 -
במימון מפעל הפיס (תקציב קודם  ,₪ 23,000,000תקציב מעודכן
.)₪ 23 ,500,000
ג .אישור תב "ר מס'  1483עבור  3כיתות גן מתחם  Aמגרש  , 804ע"ס
 ₪ 3,000,000במימון משרד החינוך.
ד .אישור תב"ר מס'  1486עבור התקנת והפעלת מערכת התרעה מפני
רעידות אדמה ,ע"ס  ₪ 80,000במימון משרד החינוך.
ה .אישור תב"ר מס'  1484עבור הנגשת כיתה לליקוי שמיעה בגן לילך,
ע"ס  ₪ 30,00 0במימון משרד החינוך.
ו .אישור תב"ר מס'  1485עבור נגישות פיזית פרטנית חט"ב גוונים ,ע"ס
 ₪ 241,000במימון משרד החינוך.
ז .אישור תב"ר מס'  1271עבור השלמת מימון הוצ' תכנון "לב ישראל"
ע"י החכ"ל ,ע"ס  ₪ 2,000,000במימון עירייה.

תוספת לסדר היום:
 . 2הסבת מרכז קהילתי בראש העין ע"ש קימרלינג בע"מ (חל"צ) ח.פ51 - .
( 076638 - 9להלן" :החברה") לתאגיד עירוני:
א .אישור הסדרת מעמד החברה כתאגיד עירוני ,בהתאם לנוהל האסדרה
שנקבע ע"י משרד הפנים
ב .אישור הסכם מכירה/העברת מניות החברה ע "ש העירייה ללא תמורה,
באופן שלאחר העברה תהיה העירייה הבעלים של כל הון המניות
המונפק של החברה.
ג .אישור נוסח תקנון החברה (החלפת תקנון החברה).
 . 3אישור תב"ר מס'  1487עבור בי"ס יסודי מגרש ( P 6חורשים) ,ע"ס
 ₪ 15,000,000במימון משרד החינוך.
בישיבה זו יינתן מענה לשאילתה של חברי המועצה אביבה שקד ומשה סיני
בנושא :
אצטדיון ספורט בגבעת טל  -קריאה לבדיקה מחדש ושאילתה".
שונות
בהתאם להוראות סעיף  149ד (ה) לפקודת העיריות ,מצורפות החלטות ועדת
הנחות לידיעת חברי מועצת העיר( .החלט ות הועדה אינן טעונות אישור
המועצה אך יונחו על שולחנה).
נושא מחוץ לסדר היום:
אישור אורי דורון – סגן גזבר העירייה כמרכז ישיבת מליאת מועצה מן המניין מס' 48/13
הקבועה ל.11/1/2016 -
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נושא מחוץ לסדר היום :אישור אורי דורון – סגן גזבר העירייה כמרכז ישיבת מליאת
מועצה מן המניין מס'  48/13הקבועה ל______________________.11/1/2016 -

שלום בן משה – ראש העיר :ערב טוב לכם אני רוצה לפתוח את הישיבה .לפני זה אני
מבקש למנות את אורי דורון ,כפי שעשינו בפעם הקודמת שהוא יהיה המרכז של הישיבה.
בבקשה .הנוכחים,
אורי דורון – סגן גזבר העירייה :כן .שלום בן משה?
שלום בן משה – ראש העיר :בעד.
אורי דורון – סגן גזבר העירייה :בן ציון בית אור?
אורי דורון – סגן גזבר העירייה  :יצא .יעקב אדמוני?
יעקב אדמוני – סגן ראש העיר :בעד.
אורי דורון – סגן גזבר העירייה :אבטליון בצלאלי?
אבטליון בצלאלי – חבר מועצה :מה זה?
משתתף בדיון :למנות את אורי דורון,
אבטליון בצלאלי – חבר מועצה :בעד.
אורי דורון – סגן גזבר העירייה :סיגל שיינמן?
סיגל שיינמן – חברת מועצה :בעד.
אורי דורון – סגן גזבר העירייה :עומר שכטר?
עומר שכטר – חבר מועצה :בעד.
אורי דורון – סגן גזבר העירייה :עדי אביני?
עדי אביני – חבר מועצה :בעד.
אורי דורון – סגן גזבר העירייה :משה סיני?
משה סיני – חבר מועצה :בעד.
אורי דורון – סגן גזבר העירייה :עומר רצון?
עומר רצון – חבר מועצה :בעד.
אורי דורון – סגן גזבר העירייה :אביבה שקד? לא נמצאת.
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אורי דורון – סגן גזבר העירייה :אלכס קפלונוביץ?
אלכס קפלונוביץ – חבר מועצה :בעד.
אורי דורון – סגן גזבר העירייה :חנוך עוז?
חנוך עוז – חבר מועצה :בעד.
אורי דורון – סגן גזבר העירייה :עוזיאל אשוואל?
החלטה מס' 1
נושא שהועלה מחוץ לסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את אורי דורון
סגן גזבר העירייה כמרכז ישיבת מליאת מועצה מן המניין מס'  48/13הקבועה ל.11/1/2016
בעד ) 11( :שלום בן משה ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי ,סיגל שיינמן ,עומר שכטר ,עדי
אביני ,משה סיני ,עומר רצון ,אלכס קפלונוביץ ,חנוך עוז ,עוזיאל אשוואל.
יצא )1( :בן ציון בית אור.

עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :אתה לא יכול למנות באופן אוטומטי?
משתתף בדיון :ממלא מקום.
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :ממלא מקום וזהו.
אורי דורון – סגן גזבר העירייה :תודה רבה.
אלכס קפלונוביץ – חבר מועצה :שלום ,אפשר להתייחס למשהו?
שלום בן משה – ראש העיר :להתייחס למה?
אלכס קפלונוביץ – חבר מועצה :בהמשך לשיחה שהייתה לנו בהנהלת העיר ,אני רוצה שתתן
ממש התייחסות לגבי הנושא של הארנונה.
עומר רצון – חבר מועצה :למרות שהוא לא בסדר היום להיום ,להיום זה באמת לא בסדר
היום אבל מה שתחליט.
שלום בן משה – ראש העיר :זה לא בסדר היום ולא יכולים לקיים על זה דיון בישיבה הבאה
או בישיבה אחרי זה באופן יסודי .הנושא הזה נמצא על הפרק אצלנו.
אלכס קפלונוביץ – חבר מועצה :תודה רבה.
שלום בן משה – ראש העיר :אני בטוח שהוא מעסיק את כולם ,וגם את החברים שלנו
מלמעלה .ואנחנו נקיים דיון .שני נושאים על הפרק ,שני נושאים על הפרק .שיש לנו עכשיו,
אחד זה אישור תב"רים ,והנושא השני זה בעצם אישור של החברה למתנסים ,כחברה
עירונית שהיא בעצם ,מתפקדת כחברה דה פקטו ,נהפוך אותה לדה יורה ,אחרי שקיבלנו
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איש ור ממשרד הפנים ,לשמחתי ,אחרי המתנה של הרבה זמן ,אנחנו נציג את העניין ,ואני
אבקש אם תרצו ,ממלא המקום להראות את המצגת .אלה שני הנושאים .בבקשה.
אורי דורון  -סגן גזבר העירייה :טוב .אז אני א' מקווה לפתוח את הישיבה,
שלום בן משה – ראש העיר :דקה ,דקה ,עדכון .היה לכם איזה נושא אחד שהיה אמור
לעלות בישיבה הזאת והוא הדיון בדוח,
משתתף בדיון :בישיבה הבאה ,בישיבה הבאה.
שלום בן משה – ראש העיר :אני אומר ,מכיוון שהוא לא יהיה בישיבה הבאה ,כי החלטתי
להוריד את הדיון עליו מכיוון שאביבה שהיא יושב ראש וועדת הביקורת לא נמצאת ,וגם
סיני ביקש לדחות  ...חשבתי שלא נכון לקיים דיון על נושא ששייך לוועדת הביקורת כשיו"ר
וועדת הביקורת לא נמצאת כאן .זה נראה לי לא לעניין וגם לא מכובד.
משתתף בדיון 2014 :או ?2013
שלום בן משה – ראש העיר .2014 :לכן החלטתי לדחות את זה .יש לה איזה עניין אישי ואני
מכבד את זה .בבקשה.
אורי דורון – סגן גזבר העירייה :על סדר היום יש לנו את הישיבה מס'  48/13וגם תוספת
לסדר היום מה שראש העיר אמר את הנושא של המתנ"ס ואישור תב"ר מס'  ,1487שגם כן
נידון בסדר היום .אז בבקשה.
 . 1אישור התב"רים כמפורט להלן:
א .אישור הגדלת תב "ר מס'  1033עבור מעון יום מתחם  Aמגרש , 803
ע"ס  ₪ 27,024במימון משרד הבינוי והשיכון (תקציב קודם
 ,₪ 3,185,851תקציב מעודכן .)₪ 3,212,875
ב .אישור הגדלת תב"ר מס'  1455עבור בי"ס יסודי  24כיתות מתחם B
מגרש  , 900ע"ס  ₪ - 7,000,000במימון משרד החינוך ו ₪ 7,500,000 -
במימון מפעל הפיס (תקציב קודם  ,₪ 23,000,000תקציב מעודכן
_______________________________________ .)₪ 23,500,000

רחבעם חיים – גזבר העירייה :טוב ,אישור תב"רים כמפורט להלן ... ,בסעיף  ,1בעצם זה רק
סעיף  1שמחולק לסעיפי משנה.
עומר שכטר – חבר מועצה :אפשר התייחסות רק לגבי וועדת כספים אביני לתשומת לבך,
 ...אז באופן כללי קודם כל הוועדה לא מתכנסת בימי שלישי אלא בימי רביעי והפעם זה
התקיים ביום שלישי ויש ,אנחנו עובדים ,חלקנו לומדים,
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משתתף בדיון :מה זה קשור?
עומר שכטר – חבר מועצה :אפשר פשוט לשמור על זה באופן כללי על הישיבות ,לדבר על
הישיבות,
משתתף בדיון :דבר אתו לבד ,דבר אתו לבד.
(מדברים ביחד)
סיגל שיינמן – חברת מועצה :בדיוק זה משהו של המועצה ... ,בבקשה ,אנחנו שיריינו את
ימי שני לכל ישיבות המועצה כל ישיבות ועדות משנה,
שלום בן משה – ראש העיר :סיגל ,אפשר את העניין הזה אפשר לסכם עם ההנהלה בנפרד,
זה לא קשור.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :אבל סיכמנו ולא נעשה.
שלום בן משה – ראש העיר :בסדר .שמענו .בבקשה.
רחבעם חיים – גזבר העירייה :נעבור תב"ר תב"ר? או הכל ביחד?
שלום בן משה – ראש העיר :תסביר תסביר.
רחבעם חיים – גזבר העירייה :אוקי .ישנו תב"ר מספר  1033עבור מעון יום מתחם  Aמגרש
 , 403זה עדכון זה תוספת תקציב ממשרד השיכון עבור הצמדה למדד בלבד .בסך הכל
התקציב המעודכן הוא .₪ 3,212,875
אורי דורון – סגן גזבר העירייה :זה תב"ר קיים?
רחבעם חיים – גזבר העירייה :תב"ר קיים .קיבלנו עידכון.
בן ציון בית אור – ס/מ"מ ראש העיר :רחבעם? זה שלושה חדרי מעונות ילדים .זה לא מעון
אחד.
רחבעם חיים – גזבר העירייה :כן כן ,זה מעון יום מורכב משלושה.
(מדברים ביחד)
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :כל התב"ר הזה הוא בסך הכל  27,000שקלים.
רחבעם חיים – גזבר העירייה :לא .לא זה הגדלה ,הווה אומר שישנו מספר קודם.
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה 27,000 :שקלים.
משתתף בדיון :לא יכול להיות.
רחבעם חיים – גזבר העירייה :תסתכל.
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שלום בן משה – ראש העיר :בבקשה .הלאה.
רחבעם חיים – גזבר העירייה :אה ,ב' .אישור הגדלת תב"ר מס'  1455עבור בית ספר יסודי.
יש פה תנאי הסבה ,הסבה,
שלום בן משה – ראש העיר :זה במתחם  ,Bגם כן.
רחבעם חיים – גזבר העירייה :מתחם  ,Bמגרש ,900
שלום בן משה – ראש העיר :מתחם  ,Bזה רובע האומנים .כן?
רחבעם חיים – גזבר העירייה :הסבה של  7מיליון שקלים ,שבעבר אישרנו את זה אל
מול מ שרד החינוך .כיום ההרשאה התקבלה במפעל הפיס .בסך הכל יש פה ,צריך לתקן .בסך
הכל תקציב המעודכן ,23,500,000 ,זה כולל התקציב הנוסף ,שקיבלנו ממפעל הפיס .כידוע
לכם יש איזה שהוא הסכם בין האוצר לבין מפעל הפיס .חלק מהתקציבים שלו מועברים
עבור מבני חינוך.
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :אגב ,זה לא תואם נראה לי למה שכתוב פה ב,
רחבעם חיים  -גזבר העירייה :עכשיו תעבור תבדוק כמה שאני יודע ,כל מה שאני אומר פה,
כל מה שהיה בעבר רשום פה ,אבל,
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :התב"ר הראשון לא רשום פה .בדקתי .התב"ר השני ,הוא לא
תואם במחיר שלו.
רחבעם חיים – גזבר העירייה :אני אמרתי שאני אעשה את זה ...לפני כן היה ,המחיר שלו 23
מיליון ,קיבלנו תוספת של עוד  500אלף שקל .בסך הכל היום  23,500,000שקל.
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה ... :פה תקציב ,אני מסתכל על מה שכתבת פה,
רחבעם חיים – גזבר העירייה :אני לא ,עדיף ,בזה נתמקד אחרי כן אם תרצה ,נעבור תב"ר
תב"ר אני מוכן לעבור.
שלום בן משה – ראש העיר :כן .הלאה?
רחבעם חיים – גזבר העירייה :אישור תב"ר מספר  ,1483עבור שלוש כיתות גן ,מתחם ,A
מגרש  ,804על סך  3מיליון שקלים במימון משרד החינוך.
שלום בן משה – ראש העיר A :זה חתני פרס נובל,
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רחבעם חיים – גזבר העירייה :כן .זה ג' ד' .אישור תב"ר מס'  1486עבור התקנה והפעלת
מערכת התרעה מפני רעידות אדמה על סך  80אלף שקל ,גם כן במימון משרד החינוך .ה'.
אישור תב"ר מספר  ,1484עבור הנגשה לליקויי שמיעה בגן לילך ,על סך  30,000שקלים
במימון משרד החינוך .וו' ,אישור תב"ר מספר  ,1485עבור נגישות פיזית פרטנית ,חטיבת
ביניים גוונים על סך  241אלף שקלים,
שלום בן משה – ראש העיר :זה מעלית .יש שם ילד אחד נכה.
רחבעם חיים – גזבר העירייה :זה מעלית פלוס פיר ,ואחרון זה לא משרד החינוך זה מתב"ר
עירוני .אישור תב"ר  ,1271עבור השלמת גימור רצועת לב ישראל על ידי החכ"ל .יש פה
הסבר כשהחכ" ל בעבר תכננו את לב ישראל .ההוצאות עבור התכנון הסתכמו בעשרה
מיליון שקלים .עד היום ... ,מ 4.2 -מהמינהל ועוד  3מילון שקלים על ידי העירייה ,עדיין
נותרו כספים .נותרו יתרות שהם לא מצליחים ל ...החכ"ל אינה יכולה לספוג את כל
ההוצאה הזאת ,ולכן העירייה תעביר לה ,אנחנו רוצים להעביר לחכ"ל עוד  2מיליון שקלים,
ואת היתרה בערך מיליון שקלים ,הם יספגו לבד.
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :מה? זה לא אמור לעשות היזם?
רחבעם חיים – גזבר העירייה :לא .היזם בעבר התוכנית המקורית של לב ישראל ,היה שהכל
נופל על החברה הכלכלית ,היא מנהלת והיא משווקת והיא מרוויחה .חל שינוי .ומי ששיווק
זה המינהל ולכן נותרה ,עם ההוצאה ביד ,ללא הכנסה.
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :היה צריך לבדוק שזה מהיזם כאילו? כחלק מ,
רחבעם חיים – גזבר העירייה :היזם העביר את ה 4.2 -מיליון שקלים זה הועבר
לחברה הכלכלית,
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :ואנחנו בגלל תקלה של שינוי מדיניות ,ספגנו איזה  4או 5
מיליון.
רחבעם חיים – גזבר העירייה :שינוי מדיניות של המינהל ,כן .הוא שינה .הוא שינה
את הזה ,בהתחלה היה אפשר לשווק לפי המדיניות,
שלום בן משה – ראש העיר :זה החלטה ,זה החלטה של,
(מדברים ביחד)
משתתף בדיון :אנחנו סומכים שיהיה לנו 800 ...אלף שקל הם יכולים לספוג.
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משתתף בדיון :סביר להניח שלא יהיה.
משתתף בדיון :יהיה .יהיה לנו.
משתתף בדיון ... :אנחנו סומכים שהיא תספוג  800אלף שקל.
שלום בן משה – ראש העיר :טוב .יש למישהו שאלות?
(מדברים ביחד)
משתתף בדיון :יש תב"ר ח' ,בית ספר יסודי  15מיליון שקלים.
משתתף בדיון :איפה?
רחבעם חיים – גזבר העירייה :לא ,זה  387שלא על סדר היום .אז נאשר אותו ,בסדר.
משתתף בדיון :אז נאשר אותו.
רחבעם חיים – גזבר העירייה :בסדר .מה שאתם מחליטים.
אורי דורון – סגן גזבר העירייה :מאשרים עד ז' .רחבעם רק שאלה קטנה.
שלום בן משה  -ראש העיר :רק רגע ,רק רגע ,רק רגע ,תקרא את התב"ר הזה,
(מדברים ביחד)
עדי אביני – חבר מועצה ... :אבל הוא לא נמצא ,
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :בגלל שלא היה  10ימי עבודה .אז צריך כאן לאפשר
להסכים לדון בזה .ואם כן ,אז אפשר לאשר את זה.
משתתף בדיון :תב"ר ח'?
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :זה התב"ר שבתוספת ...
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :סליחה דקה ,זה הגדלה או תב"ר חדש?
רחבעם חיים – גזבר העירייה :זה תב"ר חדש ,עבור בית ספר יסודי בחורשים ,בחורשים .על
סך  15מיליון שקלים מול משרד החינוך.
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :רחבעם רציתי  ...א' ב' ,להרים עליהם הצבעה בנפרד מאחר
וזו הגדלה .ולא ידוע לי מה נעשה ביתרה .עוד לא קיבלנו שום זה ,אחד מהתב"רים ,אל מופיע
בכלל ברשימת התב"רים שקיבלתי ,בכלל המספר שלו .והשני המספר אינו תואם למה
שקיבלתי .אז אני מציע שתרים להצבעה את א' ב' בנפרד .ואת השאר כמקשה אחת.
רחבעם חיים – גזבר העירייה :מסכימים להעלות,
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שלום בן משה – ראש העיר :דקה ,דקה ,מעלים להצבעה .יש מישהו שמתנגד שנדון כרגע
בתב"ר של  15מיליון ממשרד החינוך לבית ספר יסודי?
(לא ברור)
משתתף בדיון :אף אחד לא מתנגד,
משתתף בדיון :לא ,צריך לרשום,
משתתף בדיון :בהצבעה ,כולם בעד,
שלום בן משה – ראש העיר :רחבעם ,בבית ספר יסודי במתחם חורשים.
עדי אביני – חבר מועצה :רחבעם ,לגבי סעיף ב' ,אתה אמרת  23מיליון וחמש מאות?
רחבעם חיים – גזבר העירייה :נכון .בסך הכל ,כן.
עדי אביני – חבר מועצה :אצלנו מופיע  23וזה מה שאמרנו בוועדת הכספים.
רחבעם חיים – גזבר העירייה :לא ,לא ,חיבור חיסור .זה תיקון טכני,
עדי אביני – חבר מועצה :מינוס  7פלוס  ,7נכון?
רחבעם חיים – גזבר העירייה :אם התב"ר הקודם היה  23מיליון כאשר מתוכו 7
מיליון שקל ממשרד החינוך.
עדי אביני – חבר מועצה :אין בעיה .יש פה טעות? יש פה טעות?
רחבעם חיים – גזבר העירייה :כן .כן.
עדי אביני – חבר מועצה :יש פה טעות במשותפות,
משתתף בדיון :נכון .ראינו.
עדי אביני – חבר מועצה :למעלה.
משתתף בדיון :הוא אמר את זה.
רחבעם חיים – גזבר העירייה :אני אמרתי שיש פה טעות גם כן ב,
משתתף בדיון :כשהוא הקריא את זה,
משתתף בדיון :לא ,הוא אומר שהביא לוועדת כספים,
משתתף בדיון :לגבי ועדת כספים  ...שמישהו ראה את החומר וטעו בחיבור,
שלום בן משה – ראש העיר :נכון ,נכון .הסכום המעודכן הוא לא  23וחצי אלא  23ו.15 -
רחבעם חיים – גזבר העירייה :בדיוק.
שלום בן משה – ראש העיר :בסדר .זה טעות בסדר .עוזי ,מה אתה ,לגבי ההצבעה,
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עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :א' ב' להעלות את זה בנפרד .את שני הסעיפים האלה.
שלום בן משה – ראש העיר :מדוע? שוב ,מדוע?
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :לא ,אני אסביר ,כשבאתי לעבור בישיבות ,זה תוספת לתב"ר,
עכשיו קיבלתי חוברת שהיא לא כל כך נראית לי סבירה .אבל בהתחשב במה שיש לי ,סעיף
א' מספר  , 1033לא מופיע לי פה בכלל בחוברת שקיבלתי .זה לא אומר ,אני לא יודע מה עלה
בגורלו של התקציב הקודם של התב"ר .סעיף ב' ,סך הכל התקציב של התב"ר זה אכן מופיע
לי  ,1455אבל הוא לא זהה ,מספרית למה שקיבלתי .אז אני מציע להעלות את שני הסעיפים
האלה בנפרד ואת היתרה ,את השאר כמקשה אחת.
עומר שכטר – חבר מועצה :רגע ,מה שאתה מחזיק שם ,זה טבלה של כל התב"רים,
שלום בן משה – ראש העיר :לא ,הוא ביקש ,כל מי שביקש קיבל .אז הוא רואה כנראה שיש
פה איזה אי התאמה של המספר של התב"ר?
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :בתב"ר סעיף ב' זה בתב"ר אחד ,א' לא מופיע בכלל ברשימה.
שלום בן משה – ראש העיר :אז מה הבעיה?
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :כל עוד אני לא יכול ,אין לנו מידע מה עלה בגורלו של ,
משתתף בדיון :הוא רוצה להפריד את ההצבעה כי הוא לא רוצה להצביע עליהם.
שלום בן משה – ראש העיר :אתה יודע להסביר את זה?
רחבעם חיים – גזבר העירייה :עכשיו לא.
שלום בן משה – ראש העיר :עכשיו לא .אוקי .טוב .קודם כל נעלה את זה לפי בקשתך
להצבעה בנפרד ,מכיוון שפה מדובר יכול להיות בטעות של סופר כזו או אחרת .באופן מהותי
טעות סופר ,באופן מהותי מדובר בזה שאנחנו מביאים לכם עכשיו כרגע לאישור תוספת
תקציבית שהמדינה מוסיפה כרגע עבור בתי הספר שלנו.
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :בסדר .אין אין התנגדות לאף אחד ב ,בטח לא לי ,ואני מניח
שלכולם פה שאנחנו שמחים שמגיעים לנו עוד תב"רים ועוד תב"רים כן ירבו .אבל לבוא
ולאשר תקציב כאשר אנחנו לא יודעים מה עלה בגורלו של הקודם ,אינפורמציה .מה עלה
בגורלו של התקציב הקודם.
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שלום בן משה – ראש העיר :טוב .תראו ,יש שתי אפשרויות .להעלות את זה להצבעה עכשיו
כרגע ,ואם אתה תתנגד או תמנע אז זה נדחה .אפשרות שניה שנוריד את הסעיף הזה שהוא
לא ברור עכשיו כרגע ,דקה דקה ,אמרתי שתי אפשרויות ,אני מציע שנעלה את זה להצבעה
מכיוו ן שאני רואה בזה כרגע יכולת טעות טכנית לחלוטין לא מהותית .בבקשה תעלה את זה.
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :המהותית שאני לא מתייחס דווקא לטעות הטכנית של ה2 -
מיליון או  2מיליון מאתיים .במהות אין לנו מידע על מה שעלה בגורלו של התקציב הקודם.
לא קיבלנו פה ,לדעתי צריך להגיש את זה ,כל דבר צריך להגיש ,מה עלה בגורלו של התקציב,
לא בתב"ר חדש.
שלום בן משה – ראש העיר :דקה ,דקה ,ממילא דרך אגב ,ממילא עוזי ,ובזה אני אסיים.
כשאתה אומ שלא יודעים מה עלה בגורלו של התב"ר הקודם ,הרי מהכסף הזה ,ממילא הוא
צבוע ,הוא נמצא באותו מקום שהוא נמצא,
משתתף בדיון :הוא נמצא ב,
משתתף בדיון :בדיוק.
שלום בן משה – ראש העיר :הוא נמצא באותו מקום .הוא לא יכול להשלח למקום אחר.
אם הוא שייך לבית ספר איקס שנמצא באזור  ,Aבמגרש ספציפי,
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :אז לא צריכים ,בואו נפזר את המליאה.
שלום בן משה – ראש העיר :לא ,לא ,לא לא ,זו זכותך,
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :זו שקיפות שאנחנו ...
(מדברים ביחד)
שלום בן משה – ראש העיר :דרך אגב ,אגב ,זה גם לא רלוונטי ואני אגיד לך מדוע ,מכיוון
שאם כרגע יתחילו להשתמש בו ,ויש תוספת ,נהפוך הוא התוספת זה מה שישתמשו .בנקודת
הזמן הזאת אני בונה את בית הספר ,עכשיו נמצאים לי במצב איקס ,אבל אם אתה לא רוצה,
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :לא ,מוכר לי הטענה ,יש פה חוסר שקיפות של מה עלה בגורל
הכסף .הכסף הקודם.
שלום בן משה – ראש העיר :לא .המילה שקיפות היא,
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :היא לא מילה גסה,
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שלום בן משה – ראש העיר :לא .המילה שקיפות במקרה הזה יכולה להתפרש כאילו
שהולכים להסתיר משהו ,התקציב הזה הוא צבוע .הוא שייך לגן ילדים,
(מדברים ביחד)
שלום בן משה – ראש העיר :דקה ,דקה ,עוזי ,עוזי הבנו את העניין .בבקשה.
אורי דורון – סגן גזבר העירייה :אני מבקש להעלות להצבעה את אישור תב"רים סעיף ,1
חנוך עוז – חבר מועצה :רגע ,רק שניה ,באחד  ...תוספת של  27אלף שקל?
רחבעם חיים – גזבר העירייה :כן .נכון.
משתתף בדיון :זה הצמדה.
רחבעם חיים – גזבר העירייה :זה לא תוספת
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :זה לא קשור לכמה כסף ,זה קשור לטענה איפה הכסף,
אורי דורון – סגן גזבר העירייה :מעלים להצבעה את אישור תב"רים סעיף  ,1סעיפים א' ב' ג'
ד' ה' ו' ז' ,ובנוסף גם תב"ר  ,1487שהוא תוספת לסדר היום.
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :הוא ביקש לפצל את ההצבעה ,תעמיד קודם כל את  1א'
וב'.
שלום בן משה – ראש העיר :כן .תפצל 1 .א' וב' .כן .הוא ביקש.
אורי דורון – סגן גזבר העירייה :אוקי .אוקי .אז אישור תב"ר  1סעיף א' וב' .שלום בן משה,
שלום בן משה – ראש העיר :בעד.
אורי דורון – סגן גזבר העירייה :בן ציון בית אור?
בן ציון בית אור – ס/מ"מ ראש העיר  :בעד.
אורי דורון – סגן גזבר העירייה :יעקב אדמוני?
יעקב אדמוני -סגן ראש העיר :בעד.
אורי דורון  -סגן גזבר העירייה :אבטליון בצלאלי?
אבטליון בצלאלי – חבר מועצה :בעד.
אורי דורון – סגן גזבר העירייה  :סיגל שיינמן?
סיגל שיינמן – חברת מועצה :בעד.
אורי דורון – סגן גזבר העירייה :עומר שכטר,
עומר שכטר – חבר מועצה :בעד.
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אורי דורון – סגן גזבר העירייה :רזיאל ,לא נמצא .עדי אביני?
עדי אביני – חבר מועצה :בעד.
אורי דורון – סגן גזבר העירייה :משה סיני?
משה סיני – חבר מועצה :בעד.
אורי דורון  -סגן גזבר העירייה :עומר רצון?
עומר רצון – חבר מועצה :בעד.
אורי דורון – סגן גזבר העירייה :אביבה שקד ,לא נמצאת .אלכס?
אלכס קפלונוביץ – חבר מועצה :בעד.
אורי דורון – סגן גזבר העירייה :חנוך עוז?
חנוך עוז – חבר מועצה :בעד.
אורי דורון  -סגן גזבר העירייה :עוזיאל אשוואל?
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :נגד.
החלטה מס' 2
סעיף  1א ו -ב' שבסדר היום :מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות את התב"רים כמפורט
להלן:
סעיף  : 1א .אישור הגדלת תב"ר מס'  1033עבור מעון יום מתחם  Aמגרש
 , 803ע "ס  ₪ 27,024במימון משרד הבינוי והשיכון (תקצי ב
קודם  ,₪ 3,185,851תקציב מעודכן .)₪ 3,212,875
ב .אישור הגדלת תב"ר מס'  1455עבור בי"ס יסודי  24כיתות
מתחם  Bמגרש  , 900ע"ס  ₪ - 7,000,000במימון משרד החינוך
ו  ₪ 7,500,000 -במימון מפעל הפיס (תקציב קודם 23,000,000
 ,₪תקציב מעודכן .)₪ 23,500,000
בעד )11( :שלום בן משה ,בן ציון בית אור ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי ,סיגל שיינמן,
עומר שכטר ,עדי אביני ,משה סיני ,עומר רצון ,אלכס קפלונוביץ ,חנוך עוז.
נגד )1( :עוזיאל אשוואל.
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 .1אישור התב"רים כמפורט להלן:
ג .אישור ת ב"ר מס'  1483עבור  3כיתות גן מתחם  Aמגרש  , 804ע"ס
 ₪ 3,000,000במימון משרד החינוך.
ד .אישור תב"ר מס'  1486עבור התקנת והפעלת מערכת התרעה מפני
רעידות אדמה ,ע"ס  ₪ 80,000במימון משרד החינוך.
ה .אישור תב"ר מס'  1484עבור הנגשת כיתה לליקוי שמיעה בגן לילך,
ע"ס  ₪ 30,000במימון משרד החינוך.
ו .אישור תב"ר מס'  1485עבור נגישות פיזית פרטנית חט"ב גוונים,
ע"ס  ₪ 241,000במימון משרד החינוך.
ז .אישור תב"ר מס'  1271עבור השלמת מימון הוצ' תכנון "לב ישראל"
ע"י החכ"ל ,ע"ס  ₪ 2,000,000במימון עירייה
 . 3אישור תב"ר מס'  1487עבור בי"ס יסודי מגרש ( P 6חורשים) ,ע"ס
 ₪ 15,000,000במימון משרד החינוך__________________________ .

אורי דורון – סגן גזבר העירייה  :אוקי .מעלים להצבעה את אישור מה שעל סדר היום סעיף
 1סעיפים ג' ד' ה' ו' ז' ואישור תב"ר,
משתתף בדיון :ו -ח'.
אורי דורון – סגן גזבר העירייה :ו -ח' .אוקי נכון.
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :ואת סעיף שלוש בתוספת לסדר היום.
אורי דורון – סגן גזבר העירייה :סעיף  3בתוספת לסדר היום .בסדר .שלום בן משה?
שלום בן משה – ראש העיר :בעד.
אורי דורון – סגן גזבר העירייה :בן ציון בית אור?
בן ציון בית אור – ס/מ"מ ראש העיר  :כן
אורי דורון – סגן גזבר העירייה  :יעקב אדמוני?
יעקב אדמוני – סגן ראש העיר :בעד.
אורי דורון – סגן גזבר העירייה :אבטליון בצלאלי?
אבטליון בצלאלי – חבר מועצה :בעד.
אורי דורון – סגן גזבר העירייה  :סיגל שיינמן?
סיגל שיינמן – חברת מועצה :בעד.
אורי דורון – סגן גזבר העירייה :עומר שכטר?
עומר שכטר – חבר מועצה :בעד.
אורי דורון – סגן גזבר העירייה :רזיאל אחרק ,לא נמצא.
משתתף בדיון :אתה בעד .רזיאל אחרק נכנס.
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רזיאל אחרק – חבר מועצה :שלום לכולם.
משתתף בדיון :רזיאל מה אתה?
רזיאל אחרק – חבר מועצה :לא יודע על מה מדובר.
אורי דורון – סגן גזבר העירייה :עדי אביני?
עדי אביני – חבר מועצה :בעד.
אורי דורון – סגן גזבר העירייה :התב"רים ,התב"רים.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :מה שהיה בישיבת הנהלה .בעד.
אורי דורון – סגן גזבר העירייה :משה סיני?
משה סיני – חבר מועצה :בעד.
אורי דורון – סגן גזבר העירייה :עומר רצון?
עומר רצון – חבר מועצה :בעד.
אורי דורון – סגן גזבר העירייה :אביבה שקד לא נמצאת .אלכס?
אלכס קפלונוביץ – חבר מועצה :בעד.
אורי דורון – סגן גזבר העירייה :חנוך עוז?
חנוך עוז – חבר מועצה :בעד.
אורי דורון – סגן גזבר העירייה :עוזיאל אשוואל?
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :בעד.
החלטה מס' 3
סעיף  1ג'-ז' שבסדר יום וסעיף  3שבתוספת לסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד
את התב"רים המפורטים להלן:
סעיף  : 1ג .אישור תב"ר מס'  1483עבור  3כיתות גן מתחם  Aמגרש , 804
ע"ס  ₪ 3,000,000במימון משרד החינוך.
ד .אישור תב"ר מס'  1486עבור התקנת והפעלת מערכת התרעה
מפני רעידות אדמה ,ע"ס  ₪ 80,000במימון משרד החינוך.
ה .אישור תב"ר מס'  1484עבור הנגשת כיתה לליקוי שמיעה בג ן
לילך ,ע"ס  ₪ 30,000במימון משרד החינוך.
ו .אישור תב"ר מס'  1485עבור נגישות פיזית פרטנית ח ט"ב
גוונים ,ע"ס  ₪ 241,000במימון משרד החינוך.
ז .אישור תב"ר מס'  1271עבור השלמת מימון הוצ' תכנון "לב
ישראל" ע"י החכ"ל ,ע"ס  ₪ 2,000,000במימון עירייה.
סעיף  : 3אישור תב"ר מס'  1487עבור בי"ס יסודי מגרש ( P 6חורשים),
ע"ס  ₪ 15,000,000במימון משרד החינוך.
בעד )13( :שלום בן משה ,בן ציון בית אור ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי ,סיגל שיינמן,
עומר שכטר ,רזיאל אחרק ,עדי אביני ,משה סיני ,עומר רצון ,אלכס קפלונוביץ ,חנוך עוז,
עוזיאל אשוואל.
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שלום בן משה – ראש העיר :סיימנו את החלק הזה.
אורי דורון – סגן גזבר העירייה :כן.
שלום בן משה – ראש העיר :אני רוצה לומר באמירה כללית ,שלשמחתי דרך אגב,
התקציבים לעניין של בתי הספר ,מה שנקרא מוסדות החינוך גני ילדים בתי ספר ,מגיעים
ממשרד החינוך באופן סדור וסדיר ,ובזכות העובדה הזו אנחנו מצליחים לבנות בתי ספר,
ונמשיך להתקדם יש לנו על הפרק נושא אחד מרכזי שנמצא בטיפול דחוף .זה הנושא של
אישור הרשאה לבניה ש בית הספר התיכון שאמור להיות במתחם ,A
משתתף בדיון :קריית חינוך.
שלום בן משה – ראש העיר :קריית החינוך של בית הספר תיכון יהיה אחד עם חטיבת
הביניים ,כדי שנוכל כבר ב ,2016 -להתחיל לבנות אותו .אז אני מקווה ש ,כן,
סיגל שיינמן – חברת מועצה :בC -
בן ציון בית אור – ס/מ"מ ראש העיר :לא ,לא ,במתחם  ,Aבמתחם  .Aיש גם ב,C -
שלום בן משה – ראש העיר :הראשון זה במתחם .A
בן ציון בית אור – ס/מ"מ ראש העיר :הראשון זה בקריית חינוך.
שלום בן משה – ראש העיר :קריית חינוך .כן.
(מדברים ביחד)
שלום בן משה – ראש העיר :עכשיו הנושא הבא.
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 . 2הסבת מרכז קהילתי בראש העין ע"ש קימרלינג בע"מ (חל"צ)
ח.פ( 51-076638-9 .להלן" :החברה") לתאגיד עירוני:
א .אישור הסדרת מעמד החברה כתאגיד עירוני ,בהתאם לנוהל האס דרה
שנקבע ע"י משרד הפנים
ב .אישור הסכם מכירה/העברת מניות החברה ע"ש העירייה ללא
תמורה ,באופן שלאחר העברה תהיה העירייה הבעלים של כל הון
המניות המונפק של החברה.
ג .אישור נוסח תקנון החברה (החלפת תקנון החברה)_____________ .

משתתף בדיון :הנושא של המרכז קהילתי .. ,הסבה.
שלום בן משה – ראש העיר :אני רוצה .. ,כן ,בבקשה .כן .בבקשה.
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :אוקי .סעיף  2לסדר היום ,זה הופיע בתוספת לסדר
היום הסבת מרכז קהיליתי בראש העין ע"ש קימרלינג בע"מ ,חפ  ,510766389לתאגיד עירוני.
זה כולל את אישור הסדרת מעמד החברה כתאגיד עירוני ,בהתאם לנוהל ההסדרה שנקבע על
ידי משרד הפנים .אישור הסכם מכירה העברת מניות החברה על שם העיריה ,ללא תמורה
באופן שלאחר ההעברה תהיה העירייה בעלים של כל הון המניות המונפק של החברה ,ג'
אישור נוסח תקנון החברה .למעשה החלפת תקנון החברה .מצורפים לכם כל המסמכים
שבעצם יש לצרף על פי הנוהל שקבע משרד הפנים .כפי שעדכנתי אתכם בעבר ,נקטנו בהליך
של פרה-רולינג ,חוות דעת מקדמית כל החומר הועבר לבדיקה של משרד הפנים בחודש מרץ.
ונכון להיום ,קיבלנו אישור מרותי שלום שהיא ראש ענף תאגידים עירוניים במינהל השלטון
המקומי במשרד הפנים ,הם מאשרים את ההליך ואני מקריאה לכם :אנו מאשרים את
ההסבה של התאגיד לתאגיד עירוני ,עדיין לא הושלמה הבדיקה של מבנה כח האדם ,אין
מניעה להמשיך בתהליך ההסבה ,ובמקביל נמשיך להתקדם בבדיקת כח האדם .אנחנו
העברנו להם את כל החומר כולל כח האדם .ואז הם הפנו אותנו לאיזה שהוא משרד רואה
חשבון חיצוני שמלווה אותם בנושא כח אדם .להכין את התוכנית לפי ההנחיות של אותו
משרד .נשכרו שירותיו של יועץ חיצוני שהכין את החומר .כל החומר הזה הועבר למיטב
זכרוני באוקטובר .הם עדיין לא הספיקו לבדוק את זה .לעומת זאת את כל יתר המסמכים
את התוכנית העסקית התקנון את ההסכם ההעברה ,חוות הדעת ,כל הדברים ,כל מה שאתם
רואים פה ,בעצם הועבר אליהם במרץ .כל הדברים האלה ,נבדקו .הם ביקשו הסברים ,הם
קיבלו הסברים ,ואז אנחנו קיבלנו את האישור הזה .ואנחנו היום בעצם צריכים לאשר צריך
לאשר את זה .כאן במועצת העירייה ,צריך לאשר את זה בדירקטוריון של החברה עצמה,
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בדירקטוריון של המתנ"ס .לאחר שני האישורים האלה צריך לשלוח את ה,
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :בדירקטוריון הקודם?
סיגל שיינמן – חברת מועצה :הקיים .הקיים.
(מדברים ביחד)
סיגל שיינמן – חברת מועצה :כפי שהוא.
שלום בן משה – ראש העיר :כשיהיה אחר הוא יהיה קיים .הוא כרגע קיים.
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :צריך לאשר את זה לאחר מכן צריך לשלוח להם את
הפרוטוקולים עם תקנון חתום על ידי ראש העירייה ,ולמעשה יהיה צריך להשלים גם את
תהליך ה חתימה על ההסכם מול הסוכנות ,וכל הגופים המפורטים בהסכם .היות ומדובר
בחברה סו כנותית כיום שמבחינה משפטית היא בשליטה מלאה של הסוכנות  ..את כל
המניות צריך להעביר לעירייה ,הם הסכימו להעביר לנו את זה ללא תמורה ,בהסכם הזה
שצורף לכם .גם צורף שטר העברת המניות ,צריך להשלים גם את החתימה על ההסכם ,שלא
יכולנו לחתום לפני שמועצת העיר מאשרת .ובכפוף לכל אלה ,אני מאמינה שתוך זמן די קצר,
נקבל את האישור הפורמאלי .יש לנו כבר אישור עקרוני ,ממשרד הפנים ,ונוכל להתקדם
הלאה .כולל דיווח לרשם החברות כמובן .ולאחר מכן מינוי דירקטורים כפי שממנים את
ההנהלה ,לכל תאגיד עירוני ,כפי שעשינו את זה בתאגידים העירוניים האחרים .אתם גם
יכולים לראות בתקנון ,שבדיוק כל הנושאים האלה ,והפניה לתקנות וכו' ,לתקנות הכל מופיע
בתקנון החדש.
שלום בן משה – ראש העיר :אני רוצה לציין .סיימת?
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :עוד משפט אחד .מה שעשיתי עוד התקנון ,התזכיר
התקנות והתקנון של המתנ"ס הוא מאוד ישן .הוא משנות ה .70 -הוא בעצם התאים בזמנו
לחברה סוכנותית .לא היה טעם לתקן .ומה שאני עשיתי ,הכנתי תקנון חדש ,שתואם את מה
שמקובל היום .שתואם את כל הדרישות של משרד הפנים ונוהל ההסדרה והוא מונח
בפניכם.
שלום בן משה – ראש העיר :אני מבקש לפני ש,
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :אני רוצה רק שאלה,
שלום בן משה – ראש העיר :בבקשה.
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עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :באמת ,אני רוצה להבין ,נשמע שאלת תם ,אבל ,אולי .למה
בכלל צריך חברה ,למה הכל ,ולא נגיד אגף התרבות .למה בכלל צריך חברה? עם כל ה? מה
זה נותן לנו כ ,כעיר? בעניין הכלכלית .למה צריך את זה בכלל.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :יש פה תכנית אסטרטגית שבן היתר מונה את החלופות
האפשריות ,ולמה זו החלופה הכי מתאימה .וזה תוכל לקבל הסבר,
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :אנחנו מרוויחים מזה משהו,
שלום בן משה – ראש העיר :דקה ,דקה ,דקה,
סיגל שיינמן – חברת מועצה :יש פה ,יש פה את החלופות ,ויש פה את הניתוח,
שלום בן משה – ראש העיר :דקה ,דקה ,דקה ,עוזי,
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :זה עוקף עיר? חברי מועצת עיר?
שלום בן משה – ראש העיר :זה לא עוקף עיר ,זה לא הביצוע של,
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :אני אמרתי ,זו שאלת תם,
שלום בן משה – ראש העיר :זה לא הביצוע של העירייה ,זה לא עוקף עיר.
(מדברים ביחד)
שלום בן משה – ראש העיר :תן לי שניה אחת ,תן לי שניה אחת .קודם כל זה ,אנחנו לא
צריכים כרגע יום דיון לחברת עיר,
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה ... :אני לא יודע אם בכלל כדאית,
שלום בן משה – ראש העיר :דקה ,תן לי שניה רגע אחת ,שאלת,
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה .. :באגף התרבות ,תחת אלכס.
שלום בן משה – ראש העיר :תן לי שניה אחת ,שאלת .זו באמת שאלת תם .במובן של
המלא.
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :אמיתי .שאלת תם.
שלום בן משה – ראש העיר :תקשיב ,יש תקשיב ,אני אגיד לך במשפט אחד ובזה אסיים.
בכל הערים בארץ,
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :גם תאגיד המים בכל הערים בארץ ,וכולם משלמים על זה
מעמ ותוספת.
שלום בן משה – ראש העיר :תן לי שניה,
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עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :אף אחד לא הרוויח .זה גם בחברה הכלכלית .בשביל עיר טוב
שיהיה תאגידים כי זה הכסף עירייה עוקף משרד הפנים,
שלום בן משה – ראש העיר :תחליט אתה שואל או אתה כרגע עונה,
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :לא ,אבל אם יש לנו מרכז כלכלי עליו זה עוקף ,יאללה ,יש פה
אינטרס כלכלי? אנחנו מרוויחים יותר שירות יותר טוב? למה המהות של ההקמה?
שלום בן משה – ראש העיר :אתה מוכן עכשיו להקשיב?
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :כן.
שלום בן משה – ראש העיר :תקשיב .עירייה היא בעיקרה גוף מטה .ראשי אגפים הם גופי
מטה ,הם גופי מקצוע ,הם גופי תכנון .חברות עירוניות הם גופי ביצוע .מאז ומעולם .בכל
הערים בארץ יש חברה למתנסים או חברה עירונית .יש חברה שעוסקת בנושא ספורט .יש
חברה שעוסקת בזה ,מכיון שגופי הביצוע ,כאשר מי שנותן להם את עולם התוכן זה אנשי
מקצוע כמו שהעמותה לשירותים חברתיים ,מקבלת את הנחיות שלה המקצועיות ,מאגף
הרווחה .והגופים האחרים אותו הדבר.
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :הקימו חברה לרווחה.
שלום בן משה – ראש העיר :רגע .רגע ,רגע ,אז יש יש ,רגע,
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :לא ,אבל אתה צריך גם וגם,
שלום בן משה – ראש העיר :רגע ,רגע,
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :אולי חברה לשפע.
משתתף בדיון :כי התקנון שלהם,
(מדברים ביחד)
שלום בן משה – ראש העיר :רגע סליחה,
סיגל שיינמן – חברת מועצה :עוזי המטרות שונות.
שלום בן משה – ראש העיר :עוזי אני מזמין אותך כרגע ,אם תרצה,
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :אגב ,זה שאתה אומר את כל ראשי העיר ,זו היא הנותנת,
שלום בן משה – ראש העיר :אני לא אמרתי ערים,
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :אמרת ראשי ערים ,אמרת בכל הערים...
(מדברים ביחד)
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עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :הם מבסוטים על התאגיד מבסוטים על החברה הכלכלית,
אחרי העירייה,
שלום בן משה – ראש העיר :אתה שם לב שאתה מפריע לי?
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :לא מפריע .אני ,זה דיון זה לא,
שלום בן משה – ראש העיר :לא .זה לא דיון .סליחה זה לא דיון .אני מזמין אותך אם תרצה,
לקבל הסבר ממצה לגבי,
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :לכולנו,
שלום בן משה – ראש העיר :הם לא צריכים ,אתה רק אתה רוצה .רק אתה רוצה.
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :יש לנו אינטרס?
שלום בן משה – ראש העיר :תן לי רגע אחד ,אתה מפריע לי פעם שלישית .באמת בנימוס
רב ,זה לא הדיון עכשיו כרגע האם בכלל צריך או לא צריך .צריך .היא פועלת .היא אושרה
אנחנו באים עכשיו לאשר ,זה לא הדיון אם בכלל צריך .זה לא הדיון .זה לא הדיון אם צריך.
הדיון הוא כרגע,
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :צריך לצאת מהקופסא ,מה? אם היה חברה,
(מדברים ביחד)
שלום בן משה – ראש העיר :זה לא הדיון תעשה לי טובה ,עוזי ,תעשה ריויזיה מה שאתה
רוצה,
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :בוא תן לי דוגמא ,תשמע יש לנו מזה ,רווח ... ,אגב אני זוכר
עמותה שירותים קהילתיים,
שלום בן משה – ראש העיר :תראה ,עכשיו אני רוצה לדבר ,אחר כך תסיים ,אל תפריע לי.
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :אוקי .אני זוכר בתקופה של עמותה לשירותים קהילתיים,
בקדנציה הקודמת שלי שנבחרתי ב ,98 -היא הוקמה בזמנו ,יגאל היה ראש עיר .אני שאלתי
את השאלה למה צריך את זה? יגאל אמר אז בזמנו ,כי לעמותה אפשר לקבל תורמים ,ולעיר
אסור לקבל תורמים .הוא שיכנע אותי בתיזה .אני לא יודע עד היום אגב ,אם אפשר תורמים
או לא תו רמים .אבל לפחות הוא בא באיזה שכנוע ,אמרתי אוקי .אם יבואו יזמים ועשירים
ויתרמו לעמותה ,כאילו לעיר הם לא יכולים לתרום ,אז אולי הרווחנו .מה? הרווחנו .אמיתי.
מה אכפת לנו אם זה יהיה תחת אלכס ,במקרה של אגף התרבות הגדול .למה צריך את זה?
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שלום בן משה – ראש העיר :סיימת?
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :כן.
שלום בן משה – ראש העיר :עכשיו אני מבקש ממך ,תשמע אותי ואל תפריע לי.
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :תשובה .כאילו לא נטו אה ,הולכים להצביע,
שלום בן משה – ראש העיר :פה זה לא הדיון היום.
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :זה הדיון .אמרנו בואו נקים חברה ,זה לא דיון  ...אז מה
נשאל?
שלום בן משה – ראש העיר :זה לא הדיון.
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :חברה שהקמנו לפני שבועיים,
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :יש את התוכנית האסטרטגית שצורפה .אולי אורי ייתן
סקירה קצרה.
שלום בן משה – ראש העיר :שניה אחת .קודם כל זה לא הדיון.
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :זה צריך להיות.
שלום בן משה – ראש העיר :זה לא הדיון.
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :המטה אחרי שהקמנו אותו,
שלום בן משה – ראש העיר :זה לא הדיון .זה לא הדיון .כבר הצבענו על ההקמה שלה .היא
קיימת ,היא נושמת ,היא פועלת .אני מבקש ממך עכשיו לא להפריע .עכשיו תראו ,החברה
למתנסים שהיתה במשך חמש שנים ופעלה ,המשיכה לפעול והיא ממשיכה לפעול גם היום.
וכפי ששמעתם בישיבה הקודמת היא פועלת בצורה טובה מאוד ,ויש לה הישגים מצויינים
לכל הפעילויות בכל התחומים של העיר.
עכשיו כן ,אנחנו פנינו מזמן ,וביקשנו במקום  ..התנתקנו ממתנס ולהקים חברה עירונית כמו
שקיים בהרבה מקומות אחרים.
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :אז כמה זמן החברה למתנסים,
שלום בן משה – ראש העיר :היא עדיין פועלת בדה-יורה.
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :מה זה דה-יורה?
שלום בן משה – ראש העיר :באופן משפטי.
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :אה משפטי ,זה לא נשמע ככה ,היא עושה את הפעילות,
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שלום בן משה – ראש העיר :לא ,לא ,לא ,דה פקטו ,מי שעושה את זה זה מקום בלב .ואנחנו
מרוצים מהפעילות שלהם,
(מדברים ביחד)
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה ... :הצבענו על הקמת חברה חדשה,
שלום בן משה – ראש העיר :כיוון ,כיוון ,כיוון שאנחנו פנינו כרגע למשרד הפנים כבר מזמן,
וביקשנו מהם לאשר את ההקמה של החברה ,והחברה הזאת ,במשרד הפנים השיב תשובה
שהוא מסכים לזה .רק שתדעו ,משרד הפנים ,באופן מהותי ,הוא עוסק בעיקר בשני עניינים.
מה שמעניין אותו זה שני עניינים .אחד זה האם יש תוחלת כלכלית לחברה הזאת ,ולכן הוא
ביקש כרגע ניתוח כלכלי וקיבל ניתוח כלכלי ואישר אותו .והדבר השני שהוא מבקש לדעת זה
לגבי המבנה של כח אדם ,באיזה מובן ,בעלי התפקידים ,לא שמית ,לא מי בעל תפקיד ,אלא
רמות השכר שלו ,הדרגות המבנה הארגוני .אלה שני הדברים שמעניינים אותו .הוא לא עושה
כרגע לא בתוכן של העניין ,הוא לא קובע לעירייה ,העירייה יכולה להחליט שהמקום בלב,
יעסוק בא' ב' ג' ד' ,וזה זה ... ,של העירייה,
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה ... :של העירייה,
שלום בן משה – ראש העיר :רגע ,רגע ,רגע ,זהו עד כאן .כן בבקשה.
משה סיני – ראש העיר :פשוט אני חייב להתייחס ל ,שניה עומר ,אני פושט חייב לצאת
לאיזה שהוא אירוע ואני חייב להגיד כמה מילים ברמה העקרונית ,אני יודע שזה יכול להיות
בסיס לדיון מתוך כוונה לתת באמת ,כמה הערות ענייניות .אחד אני לא זוכר שהצבענו על
הקמת חברה ,תאגיד עירוני .אז אני לא יודע מתי הדיון ,אבל אם זה הדיון שמתריעים עליו,
אז זה צריך להיות או דיון ,צריך לברר את זה מבחינה משפטית ,כדי שיהיה ברור לכולם,
משתתף בדיון :זה מרחב ל ...עירוני,
משה סיני – חבר מועצה :אז זה הדיון .זה הדיון.
(מדברים ביחד)
משה סיני – חבר מועצה :אז צריך להגדיר שזה הדיון,
משתתף בדיון :היה דיון רעיוני מהמתנ"ס ,רעיוני ,והיה דיון ,ואמרנו שעדין אין לנו אישור,
(מדברים ביחד)
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משה סיני – חבר מועצה :חברים ,בבקשה ,מילים ודיבורים בהרמת יד ,הקמת תאגיד
עירוני .אם זה הדיון אז זה הדיון .והיועצת המשפטית צריכה להגיד שזה הדיון .חשוב וצריך
להגיד את זה .הדבר השני ,שחשוב לי ככה לציין זה ,הרי כל העניין ,של משרד הפנים ,הוא
מתעקש ,עד כמה שאני מבין על הנושא של הוא רוצה לראות הוכחה להתייעלות של כח אדם.
זה הכיוון פה .עכשיו גם אתם כותבים בהסבר בעמוד  ,25אני רואה כתוב כאן ,איחוד
הגורמים השונים תחת חברה אחת למספר יתרונות כשהיתרון המרכזי ,זה התייעלות במבנה
הארגוני ,יביא לחיסכון במשרות כפולות .כלומר ,אני חושב שמועצת העיר ,מאחר וכתבתם
את זה ,שזה מביא להתייעלות ולחיסכון במשרות כפולות ,הציגו נא את ההתייעלות
והחיסכון במשרות כפולות .שלפחות אנשים פה יהיו שלמים כשהם מרימים את היד עבור
איזה שהוא דבר חדש שמביא לחיסכון ,ולקיצוץ במשרות שהם היום כפולות .אני חושב שזה
דבר אל מנטרי שצריך להעלות פה על השולחן הזה ,ואם אין את זה ,אז תביאו את זה למפגש
הבא ,לא קרה שום דבר .אם נשתכנע באמת ,אני אומר את זה באמת בלב שלם ,שזה מביא
להתייעלות ולחיסכון במשרות כפולות ,אין ספק שכולם כאן יצביעו בעד .הדבר השלישי,
הדבר השלישי שאני רוצה להעיר כאן מבחינה עניינית .אני עברתי על התוכנית העסקית .בסך
הכל התוכנית העסקית ,אין לי טענות לתוכנית העסקית ,אבל מה שמשתקף מהתוכנית
העסקית ,זה למעשה שלתאגיד אין זכות קיום ,בלי למעשה סיוע של העירייה .בלי זה
שהעירייה קונה שירותים ומעבירה כספים,
משתתף בדיון :כמו החברה הכלכלית,
משה סיני – חבר מועצה :אין לה זכות קיום.
(מדברים ביחד)
בן ציון בית אור – ס/מ"מ ראש העיר :אבל זה הייעוד שלו,
משה סיני – חבר מועצה :בסדר .חברים ,אבל אין לו כרגע זכות קיום בלי העיריה .אני אומר
ושואל ,למשל ,מאחר ואתם גם כותבים את זה באיזה שהוא מקום .התאגיד אמור להפעיל
את היכל התרבות ,אבל לא ראיתי את היכל התרבות בתוכנית העסקית .כלומר ,אם הייתם
באים ואומרים ,היכל התרבות יקום בשנת  ,2018 ,2017ובתוכנית העסקית שלנו ,היכל
התרבות עשוי להכניס עוד שני מיליון ,עוד שלושה מיליון שקל ,זה חייב להכנס בתוכנית
העסקית .אחרת מה עשינו בזה?
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סיגל שיינמן – חברת מועצה :יש להניח שזה תהיה הוצאה,
משה סיני – חבר מועצה :אבל לא יודע ,למה הוצאה ולא הכנסה?
סיגל שיינמן – חברת מועצה :כי אין אולם,
(מדברים ביחד)
משה סיני – חבר מועצה :רגע ,רגע ,אבל רגע דקה .אם זהו הוצאה אז אתה צריך להשפיע על
התוכנית העסקית,
סיגל שיינמן – חברת מועצה :נכון.
משה סיני – חבר מועצה :לחיוב או לשלילה .עכשיו מישהו צריך לעשות את הניתוח .במשרד
הפנים כתבתם שיש היכל תרבות ,רוצים להפעיל אותו ,אבל הוא לא מופיע בתוכנית העסקית
בכלל .אז צריך להכניס את זה.
אז אני אומר ,מאחר והתוכנית מאחר וההכנסות הצפויות הן יחסית מאוד מאוד מצומצמות
צריך למצוא מקורות הכנסה נוספים ,כדי שהתאגיד הזה יבוא ויעמוד על הרגליים שלו.
ומעבר לזה אני מודה לכם על ההקשבה ,אני חייב לזוז.
שלום בן משה – ראש העיר :כל טוב!
משה סיני – חבר מועצה :תודה רבה.
שלום בן משה – ראש העיר :דקה ,אתה רוצה להתייחס? בבקשה .אבל דקה עומר ,לא דיון,
לא דיון ,דקה דקה ,שתי
משתתף בדיון :רוצה לציין,
חנוך עוז – חבר מועצה :לא רוצה לציין כלום ,זה הכל מאושר יש לכם קהל ..
(מדברים ביחד)
שלום בן משה – ראש העיר :רגע ,רגע ,רגע,
חנוך עוז – חבר מועצה :אנחנו במקרו עכשיו זה,
סיגל שיינמן – חברת מועצה :חנוך ,חנוך ,אנחנו קיבלנו את זה אחרי ש,
(מדברים ביחד)
שלום בן משה – ראש העיר :סיגל ,סיגל,
משתתף בדיון :את חברת הנהלה ,היועץ המשפטי של העיריה מביאה ,את זה ,מדברים,
קבלת את זה לפני חמשה ימים ,מה זה עכשיו דיונים?
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שלום בן משה -ראש העיר :דקה ,סליחה .אני רוצה שתי הערות.
משתתף בדיון :אדרבא ,תסביר לי .אני לא הייתי בהנהלה,
(מדברים ביחד)
שלום בן משה – ראש העיר :אני אסביר לך .אני אסביר לך.
(מדברים ביחד)
שלום בן משה – ראש העיר :סליחה .סליחה רגע ,כן עומר,
עומר רצון – חבר מועצה :אני מסכים עם חברי חנוך לגבי הנושא ,שאנחנו דנים בכובד ראש
בהנהלה וכולם שותפים פה וכולם אומרים את העמדות ואת הדעות .יחד עם זאת ,חנוך,
ההתיי חסות היא לגבי האמירות של חברי האופוזיציה ,שחלקם אני מאוד מעריך אותם גם.
שנאמר ו פה אמירות שזה לא יפה להטות פה את הציבור ולהטעות .העיר זאת הולכת
לאתגרים של  100,000תושבים ,העיר הזו ,יש פה תכנון ויש פה חשיבה .אני לא אלאה עכשיו,
את כולם ,יש פה את הדרג המקצועי שעובד על הדברים .וחשוב לבוא ולהגיד פה שאנחנו גם
אחראים קצת.
חנוך עוז – חבר מועצה  :תגיד להם את זה פבייסבוק .תיכנס לפייסבוק שיידע כל הציבור לא
רק פה.
(מדברים ביחד)
עומר רצון – חבר מועצה :אתה ובוקר זה מנדט שלך,
חנוך עוז – חבר מועצה :לא ,לא ,לא,
עומר רצון – חבר מועצה :צריך להגיד אמירה והיא מאוד חשובה .. ,התיחסות רצינית ויש
פה אתגרים מרובים ,ודרך אגב ,חבל שמשה רץ ,הוא אמר את הספיץ' שלו והולך ,כי אני
אשמח לראות באיזה מקום במדינת ישראל ,היכל תרבות מרוויח  3מיליון שקל ,אני אשמח
שהוא ילמד אותנו איך עושים את זה ,אז בואו ,לא נייצר איזה ספינים ,וסיסמאות .צריך
לברך על העשיה .די כבר ,שמענו אותך .תברך על העשיה.
(צועקים ביחד)
שלום בן משה – ראש העיר :סליחה רגע ,סלח לי רגע אחד ,לא קיבלת אישור לדבר .סליחה
תמתין שניה .סליחה ,מי שרוצה לדבר שיצביע .דיברת כבר מספיק .דקה .שתי הערות
חשובות.
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עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :אני ממתין לתשובה שלך,
שלום בן משה – ראש העיר :תרשה לי רגע אחד .שתי הערות .אחת ,שתי הערות ,אחת,
שמשרד הפנים ,נתן אישור לצאת לדרך ולאשר את החברה.
משתתף בדיון :בשעה טובה.
שלום בן משה – ראש העיר :גם ללא ,הסוגיה של החברה של הכח אדם ,והוא אמר תמשיכו
לדון בעניין הזה .זה אחד .שתיים ,החברה העירונית שפעלה בשנתיים האחרונות ,בניגוד
לשנים עברו ,לא קיבלה מהעירייה תוספת כספית בכלל ,בעבר היא היתה מקבלת כל שנה
מיליון שקלים.
משתתף בדיון :מיליון מאתיים.
שלום בן משה – ראש העיר :מיליון מאתיים .עכשיו אני אומר את זה לא לגנאי,
עומר רצון – חבר מועצה :והיא ספגה את כל הפעילויות העירוניות.
שלום בן משה – ראש העיר :נכון .עכשיו ,החברה העירונית לוקחת את מכלול הפעולות ,וזה
היעילות של העניין .היא לוקחת את מכלול הפעילויות ,מרכזת אותם ,היא נותנת יתרון
לגודל ,לא מכניסה גורמים פרטיים ממקומות אחרים שמה שמענין אותם זה לגזור קופון.
אלא מה שהיא מרוויחה בפנים ,זה אין האוס ,היא מכניסה פנימה.
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :גם העירייה יכולה לעשות את זה,
שלום בן משה – ראש העיר :רגע ,העירייה לא יכולה לעשות דבר כזה,
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :למה לא? אנחנו עובדים על קשרים?
שלום בן משה – ראש העיר :לא קשור לעובדים ,נו ,אוי ואבוי .לא מבין בסיסית את העניין
וזהו .זה לא קשור.
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :אני לא מבין למה צריך את התאגיד .אני לא מבין את זה.
(מדברים ביחד)
משתתף בדיון :שלום אתה מוכן לעשות הצבעה?
שלום בן משה – ראש העיר :כן.
(מדברים ביחד)
עומר שכטר – חבר מועצה :אני אשמח להתייחס .קודם כל
(מדברים ביחד)
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עומר שכטר – חבר מועצה  :אני חושב שהרעיון העקרוני של איגוד עירוני הוא נכון ,שכל
הנוגע לפנאי ותרבות זה דבר נכון יש חשיבות בעיבוד משאבים יש חשיבות לתאגיד שיכול
לבצע פעולות ,וזה אגב מופיע באסטרטגיה שקיבלנו שהעירייה לא יכולה לעשות והתאגיד
יכול לעשות .והדבר הזה הוא,
משתתף בדיון :מי כתב את האסטרטגיה?
עומר שכטר – חבר מועצה :רגע,
(מדברים ביחד)
משתתף בדיון :שיצביע וזהו.
עומר שכטר – חבר מועצה  :ראש העיר ברשותך אני חושב שיש פה דברים עקרוניים ,ואני
כדי שאני ,מוגשים לי פה מטרות החברה ,כן? עכשיו מטרות החברה כוללים למשל ,את
הפעילות של העמותה בתחומי התרבות ,החינוך ,הבידור והספורט .עכשיו למה צריך תאגיד
לתחומי התרבות ולתחומי הבידור,
משתתף בדיון :למה?
עומר שכטר – חבר מועצה  :מובן לי .אבל אני ,ההגדרה פה ,היא הגדרה מאוד מאוד רחבה,
היא עומדת לא בקו אחד עם מטרות העירייה שמופיעות בתוכנית האסטרטגית שמדברות על
זה שעירייה צריכה להקים תאגיד לתרבות ולבידור .הצורה היא אמורפית,
חנוך עוז – חבר מועצה  :אבל אתה מבין שאתה נמצא בישיבת מועצה? אתה מבין שאתה
יכול לבקש את זה גם,
(מדברים ביחד)
עומר שכטר – חבר מועצה :חנוך ,אם היה לנו ...
חנוך עוז – חבר מועצה  :אז אתה יכול בישיבת ההנהלה הבאה להגיד אדוני ראש העיר,
(צועקים ביחד)
משתתף בדיון :סליחה זה לא עובד ככה,
עומר רצון – חבר מועצה  :מה הביקורת שלך? מה אתם רוצים להגיד?
עומר שכטר – חבר מועצה :שהיה פה דיון אחרון אורי צדוק הציג לנו את,
משתתף בדיון :אבל מה לא בסדר פה?
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עומר שכטר – חבר מועצה  :פעילות מבורכת ,העניין הוא שמטרות החברה ,מטרות
החברה כפי שהוגשו לנו בתקנון החברה ,הן אמורפיות ,תחומי הפעילות של החברה אל מול
העירייה הם לא ברורים .הממשק הוא לא ברור .לא ברור מה זה תחומי התרבות והחינוך ,זה
יכול להיות הכל.
(מדברים ביחד)
משתתף בדיון ... :חינוך בלתי פורמאלי,
חנוך עוז – חבר מועצה :עומר ,אתה יודע מה היה חשוב בחברה? אנחנו מסיימים עם זה,
תקשיב טוב .אתה יודע מה חשוב במילה הזאת ,מה שכתוב שמה ,שהם יכתבו שהם גם
מטפלים ברווחה.
(צעקות)
שלום בן משה – ראש העיר :רק רגע ,רק רגע ,תראו אני אומר לכם יושבים פה ,רגע עוזי,
רגע ,עוזי ,עוזי,
(מדברים ביחד)
עומר רצון – חבר מועצה :זה היה מקצועי להציג את זה ,אולי אחר כך הוא ידבר שטויות,
תגיד לו דיברת שטויות ,אבל תן לו להציג ,הוא יציג,
(מדברים ביחד)
חנוך עוז – חבר מועצה :אתם משועממים,
שלום בן משה – ראש העיר :חנוך שב בבקשה.
חנוך עוז – חבר מועצה  :אני לא יושב( .יצא מהישיבה)
שלום בן משה – ראש העיר :בבקשה ,כן.
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :שתי התייחסויות להערה של עומר,
משתתף בדיון :לעומר שכטר ,תדייקו.
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :עומר תקשיב .התקנון קובע את המסגרת .אתה אתי.
התקנון קובע את המסגרת והוא מנוסח יחסית מצומצם .אני יכולה להראות לכם תקנונים
שזה הרבה יותר רחב .הוא קובע את המסגרת .כל דבר ,כל דבר ...עירייה ,כדי שהתאגיד
יעשה אותו ,צריך להיות בהסמכה של העירייה ,ובהמשך לזה זה כבר נפגשתי עם היועץ
המשפטי של המתנ"ס של התאגיד ,אנחנו מכינים הסכם שיסדיר את השימוש בנכסים וכו'
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ושם ייכנסו הדברים הקונקרטיים .זה קובע לך רק את המסגרת .זה לא אומר שכל מה
שכתוב שם אנחנו נסמיך אותם לעשות.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :לא הבנתי.
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :עירייה ,אבל אם זה לא יופיע,
משתתף בדיון :אסור יהיה לעשות את זה .הבנתי מה שאת ..מה שמצויין פה זה רק השלד,
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :זה המסגרת באיזה תחומים  ...אפשר להסמיך אותם,
משתתף בדיון :שזה הגדרות,
משתתף בדיון :זאת אומרת ,שמה שחסר ,רגע שניה ,זאת אומרת מה שחסר ,זה איזה שהוא
נספח ,שניה,
חנוך עוז – חבר מועצה :הי גברת ,אם נחליט שהחינוך יעבור לשמה החינוך יעבור לשמה .זה
הבעיה שלך?
סיגל שיינמן – חברת מועצה :חנוך תקשיב רגע ,אולי אתה לא מבין שאתה בישיבת מועצה,
חנוך עוז -חבר מועצה :לא ,אני מבין אולי את לא מבינה שאת בתוך קואליציה ,גברת,
סיגל שיינמן – חברת מועצה :סליחה .תגיד לי ,זה הגיע אליך לישיבת הנהלה?
חנוך עוז – חבר מועצה :זה לא משנה.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :זה הגיע אליך? סליחה .אתה קראת את זה? אני קראתי כל
עמוד .ואם הייתי מקבל את זה לפני ישיבת הנהלה ,אז הייתי שואלת את השאלות שלי
בישיבת הנהלה .מכיוון שלא קיבלתי ,ומתוך אחריות ,אני שואלת את השאלות שלי כאן.
כשאני מצביעה אני רוצה להיות סמוכה ובטוחה שאני יודעת על מה אני מצביעה .אז זכותי
היה לשאול .אוקי .בוא כי לא היה את זה בישיבת הנהלה .אז בבקשה תן לי לשאול.
שלום בן משה – ראש העיר :תשאלי .תשאלי.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :והיינו מקצרים את כל התהליך.
חנוך עוז – חבר מועצה :יש סיכוי שאת תצביעי נגד היום?
סיגל שיינמן – חברת מועצה :לא.
חנוך עוז – חבר מועצה :אז בשביל מה את מבזבזת את הזמן?
סיגל שיינמן – חברת מועצה :סליחה ,אני לא ...
(מדברים ביחד)
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סיגל שיינמן – חברת מועצה :סליחה ,מאוד יכול להיות,
חנוך עוז – חבר מועצה  :אבל את אומרת שאת לא תצביעי נגד ,אז מה?
סיגל שיינמן – חברת מועצה :לא ,סליחה.
(צועקים ביחד)
סיגל שיינמן – חברת מועצה :על מה אתה מתווכח אתי? ממזמן כבר הייתי יכולה לשאול,
ומזמן כבר הייתי יכולה לקבל את התשובה ,ואני לא אוותר ,ואני אשאל את מה שמעניין
אותי.
שלום בן משה – ראש העיר :בבקשה .תשאלי,
משתתף בדיון :אל תוותרי.
שלום בן משה – ראש העיר :תשאלי בבקשה.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :פרומה אני רוצה להבין .לא הבנתי את מה שאמרת .גם פה
כתוב חברה עירונית לתרבות פנאי לתרבות הפנאי ,נכון? יש כאן מטרות העירייה ,באמת
מנוסח על הכיפאק ,שרשום הקמת גוף עירוני מקצועי בעל התמחות בתחום התרבות והפנאי,
שיאפשר לפעול בגמישות וביעילות וכן הלאה וכן הלאה .מדובר על גוף בתחום התרבות
והפנאי .לכן אני שואלת ,כשיש לנו במטרות החברה ,כשרשום פה ב 2.1 -בתחומי התרבות,
החינוך ,הבידור ,הספורט ובכלל זה ,אני רוצה לשאול ,לדעתי לא צריך להיות כאן החינוך,
וגם לא צריך להיות כאן הספורט .כי אם יש כאן ,שלום אמר לי ,הסביר לי שהנושא של
הספורט יש להגיד הרי לספורט ,לאותם תאגידי ספורט,
משתתף בדיון( :לא ברור)
סיגל שיינמן  -חברת מועצה :רגע ,רגע ,אני יודעת .תאמין לי אני יודעת שהוא הוקם
לתועלת  ...אבל אם תסתכל בערים אחרות כשקם תאגיד לספורט ,הוא לא קם רק לקבוצות
ייצוגיות .הרי חלק מההכנסות ,או התמיכה באותם ,גופים ייצוגיים ,זה,
חנוך עוז – חבר מועצה :עוד לא שאלת את השאלה ,את רק מרצה.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :אז אני אמשיך להרצות,
משתתף בדיון :עושים לך כבוד ,אבל אל תגזימי ,תשאלי את השאלה ,מספיק.
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סיגל שיינמן – חברת מועצה :אותם גופים שנמצאים כמו בית ספר לכדורסל וכן הלאה ,זה
גופים שמכניסי כסף שעוזרים גם לממן את אותם קבוצות נוער וכן הלאה ,אז מה אנחנו
עושים? לוקחים תאגיד לספורט ,שמכניסים לו ,משאירים בו רק את ההוצאות ,אולי יהיה
גם את ההכנסות מהשכרת האולמות ,אבל את אותו תחום שהוא מניב ,אנחנו מוציאים
ממנו ,זה לא אומר שלא יכול להיות ספורט במתנ"ס,
עומר רצון – חבר מועצה  :את סגורה על מה שאת אומרת?
סיגל שיינמן – חברת מועצה :אני שואלת .אני שואלת.
משתתף בדיון :מה השאלה?
סיגל שיינמן – חברת מועצה :ולכן אני רוצה להבין ,למה ,אולי תגיד לי למה ,את הספורט
למה מכניסים לפה ספורט .אני יודעת למה לא חינוך ,אני לא חושבת שבמטרות של הגוף הזה
צריך להיות חינוך ,כי המטרות של החינוך א-פורמאלי והבלתי פורמאלי הם שונות לחלוטין
מהגופים של התרבות והפנאי ,אם הגוף הזה ירצה לתת איזה שהוא שירות בנושא של
החינוך ,בשמחה רבה מאוד .בתי הספר בניהול עצמי ,הם באים אליו ומבקשים ממנו ,תן לנו
את השירותים ,אבל זה לא גוף שהמומחיות שלו זה חינוך .לא חינוך פורמאלי ולא חינוך
בלתי פורמאלי .בשביל זה יש גם את ה,
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :כאן רשום חינוך ,לא תוכלי להעביר לו את הדברים
האלה .כדי שתוכלי להעביר לו את הדברים האלה את צריכה,
סיגל שיינמן – חברת מועצה :לא ,אני לא צריכה ,ואני אגיד לך למה לא ,כי אני אני ,מכיוון
שאני קונה,
שלום בן משה – ראש העיר :סיגל סיגל ,סיגל,
סיגל שיינמן – חברת מועצה :של ההעשרה ,וזה בדיוק המומחיות שלו .המומחיות של הגוף
הזה זה לא חינוך .לא חינוך פורמאלי ולא חינוך בלתי פורמאלי.
עומר רצון – חבר מועצה :שלום אני יכול במשפט ,במשפט אחד אני מסכם את העניין,
שלום בן משה – ראש העיר :כן.
עומר רצון  -חבר מועצה :סיגל שמענו את השאלה עם הרבה סימני שאלה .אני רוצה משפט
אחד ואני הולך .מאוד חשוב .חבל לי וצר לי שכל אחד מסתכל פה על התיק שלו ,וחלילה אם
לוקחים לו תיחום ..אני בתפיסה שלי אומר ,החברה היא לא שלי ,היא לא של אבא שלי ולא
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של אמא שלי .היא של הציבור בכלל .וחבל מאוד שאנחנו מפספסים את המהות של הדבר
הזה ,אני מציע לכתוב שם רווחה ,ולהכניס נוער ,ונחליט מה נכון לעשות.
משתתף בדיון :תכניס הכל מה הבעיה?
עומר רצון – חבר מועצה :אני חברה לספורט שהוקמה לעמותה ... ,אני לא רוצה לנפח מנגנון.
אני רוצה לבצע פעולות ,יש לי חברה ,כבר קיימת חברה עירונית אני אעביר לה ,אבל את כל
מוטת השליטה המקצועית מלמעלה עד למטה ,היא תהיה של הדרג המקצועי אצלנו בספורט
והביצוע לא משנה לי מי יעשה את זה ,שיעשה את זה לצורך העניין החברה העירונית ואין לי
בעיה עם זה .כנ"ל בנוער.
לי יש תחושה שבכלל עומר שכטר רוצה שגילאי  12עד  25לא יכנסו למתנ"ס ,הם נוער .ואת
אומרת בחינוך,
סיגל שיינמן – חברת מועצה :לא .ממש לא.
עומר רצון – חבר מועצה  :חבר'ה תנו לי,
(צועקים ביחד)
סיגל שיינמן – חברת מועצה :לעוד  30שנה ,עומר עם כל הכבוד ,זה לא ב ...שלי,
עומר רצון – חבר מועצה  :את מפספסת את המהות אם לא הבנת את זה.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :ממש לא .אתה מפספס.
שלום בן משה – ראש העיר :סיגל ,סיגל ,סיגל,
(צועקים)
עומר רצון – חבר מועצה  :במתנ"סים נלחמת לקחת פעולות ,מהחינוך ומכל מקום .כשאת
בחינוך את אומרת,
(צועקים)
סיגל שיינמן – חברת מועצה :ממש לא .ממש לא.
(צעקות)
סיגל שיינמן – חברת מועצה :ההנהלה פעלה בנושאי תרבות נוער ,ו,
משתתף בדיון :טוב מספיק,
סיגל שיינמן – חברת מועצה :לא .אני לא יכולה שאומרים דברים שהם לא נכונים לחלוטין,
עם כל הכבוד .עם כל הכבוד.
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שלום בן משה – ראש העיר :רבותי ,לפני שנעלה להצבעה אני רוצה להגיד את הדבר הבא,
סיגל שיינמן – חברת מועצה :אני רוצה תשובה.
שלום בן משה – ראש העיר :אני אשיב לך ,אני עכשיו.
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :המטרות שלה יהיה תשובות ...,ואנחנו פה מצביעים פה,
אתם  ...את המהות שלו ,זה נקרא מחטף .זה מה שזה,
שלום בן משה – ראש העיר :אני מסביר לך .אני מסביר לך.
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :זה מה שאני טוען ...
שלום בן משה – ראש העיר :אני אסביר לך .אני אסביר לך .אני אסביר לך.
באופן מהותי ,כאשר אתה רוצה להרחיב את מגוון הפעולות של גוף מסויים ,אתה מציין את
זה .זה לא אומר שאתה תעשה את זה .הדירקטוריון עכשיו כרגע שיש לחברה במקום בלב,
הוא יכול ,הרי ממילא צריך גם הוא לאשר את זה .אם רוצים מחר לעשות שינויים ,בלאו הכי
אם זה ניתן,
משתתף בדיון :רגע ,רגע ,רגע ,רגע
שלום בן משה – ראש העיר :תן לי שניה .זה לא תורה למשה מסיני .זה לא תורה למשה
מסיני .הדברים האלה אפשר לשנות אותם ,ואפשר כרגע לעשות אפשר לשנות ,אפשר לשנות
את הדברים .מביאים את הנושא הזה לדיון ואת הנושאים אפשר לשנות ,לכן זה לא עכשיו
כרגע ,זה לא מלה בסלע עכשיו .זה בא להרחיב את העניין זה הכל.
אוקי .רבותי ,אני מבקש להעלות להצבעה את העניין.
עומר שכטר – חבר מועצה :אפשר רק לבקש דבר אחד ,לקיים על זה דיון ,תראה לקיים על
(מדברים ביחד)
עומר שכטר – חבר מועצה :לא ,לא ,לא רק בהנהלה,
שלום בן משה – ראש העיר :סליחה רגע אחד .סליחה ,אנחנו נקיים על זה דיון בהנהלה,
ההנהלה היא,
משתתף בדיון :נוציא נספח.
שלום בן משה – ראש העיר :נקיים על זה דיון בהנהלה ללא קשר בכלל .אנחנו עכשיו
צריכים לתת אישור כדי שזה יצא לדרך .כי בדרך יש עדיין א' וב' וג' בתוך זה ,עד שתהיה
חברה ,עד שה חברה הזאת תהיה חברה עירונית מאושרת ,באופן סופי ,ייקח עוד מספר
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חודשים ,למנות את הדירקטורים ,וישיבות ,משרד הפנים עוד צריך לאשר את כוח האדם,
עוד מספר חודשים ,בינתיים ,כדי שלא נמשיך כרגע להמתין ,אנחנו מתקדמים ,אתם רוצים
לקיים על זה דיון ,ואני הרי הבטחתי לכם שנקיים דיון בהנהלה לגבי הנושא של גבולות
הגזרה בין תאגיד הספורט לבין הרשות ל,
(מדברים ביחד)
שלום בן משה – ראש העיר :לא .הספורט זה בתוך זה .אני מדבר על גבולות הגזרה
בפעולות .זה הכל .כן ,בבקשה,
(מדברים ביחד)
שלום בן משה – ראש העיר :ותזכרו בסופו של דבר ,אני אומר לך עוזי ,תקשיב ,הרי בסוף
העירייה מתכננת את הדברים האלה ,אגף התכנון מתכנן,
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :אז בשביל מה אתה צריך את החברה?
שלום בן משה – ראש העיר :כי הגוף הזה הוא גוף ביצוע.
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :מה? אנחנו לא מבצעים כלום?
שלום בן משה – ראש העיר :לא .העירייה לא מבצעת ,העירייה זה גוף מטה .כמה אני
אסביר לך את זה?
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :זה אומר שאתה לא סומך עלינו.
שלום בן משה – ראש העיר :זה לא קשור לסומך.
(מדברים ביחד)
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :תשמע ,תשמע ,אני מציע ככה,
משתתף בדיון :לא .אתה אל תציע .אל תציע אתה .אל תציע.
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :אני לא נגד הנושא.
משתתף בדיון :רגע ,אל תציע עכשיו ,בבקשה,
אלכס קפלונוביץ – חבר מועצה :אם הולכים לקיים פה את הדיון ,אני יכול להתייחס שניה,
שלום בן משה – ראש העיר :דקה ,דקה ,הוא ביקש לפניך .כן.
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :אני מוותר לו.
אלכס קפלונוביץ – חבר מועצה :לא .לא .עוזי אני רק רוצה לציין פה ,נכון לשנת ,2015
מחלקת התרבות,
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משתתף בדיון :לא שומעים אלכס.
אלכס קפלונוביץ – חבר מועצה :שני תקנים ,תקן היום עבר לגינון והתקן השני נמצא
בתרב ות ,איך אפשר להקים פה אירועים אני לא יודע .אז להעמיס פה את ,אז בואו נקבל את
הכל בפרופורציה ,זה מהלך נכון ,מהלך נבון ונתקדם הלאה.
שלום בן משה – ראש העיר :בבקשה
(מדברים ביחד)
רזיאל אחרק – חבר מועצה :טוב ,גם אני קראתי את התקנון ,גם לי יש איזה הערה אחת או
שניים ,אבל זה חשוב קודם כל להעלות את זה להצבעה עכשיו .ויש לי עוד הצעה ,אם באמת
רוצים לעשות  ..משאבים  ...לא צריך שני תאגידים ,תאגיד ספורט ותאגיד עירוני,
עומר רצון – חבר מועצה :תומך ,תומך,
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אבל עומר תן לי רגע ,אתה דיברת ,כל פעם שאני מדבר אתה
מפריע לי,
עומר רצון – חבר מועצה :מחזיק תיק הספורט ,מחזיק תיק הספורט תומך בהמלצה שלך.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אוקי .אז אני ,אפשר פשוט לקחת את  ...לא צריך שני מנכ"לים
שני מנהלים
(מדברים ביחד)
רזיאל אחרק – חבר מועצה :קראתי את כל הפעילות ביחד ... ,כולה  40,000תושבים50 ,40 ,
אלף ,לקחת תאגיד אחד ,להקים את הכל בפנים ,שגם הספורט יהיה בפנים ,יהיה מנכ"ל
שיסנכרן,
משתתף בדיון :לא צריך ,יש את תאגיד המים נרחיב להם את ההגדרות,
(מדברים ביחד)
רזיאל אחרק – חבר מועצה :כשאתם דיברתם ,לא דיברתי מילה .אתם לא נותנים לי,
משתתף בדיון :חבר'ה בואו נעשה את הדיון פחות אישי ויותר ענייני.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :נכון ,נכון ,נכון ,אני אומר ,באמת אם אנחנו רוצים לראות,
כולנו כאן ,היא תגיד למה כתוב ספורט ,וזה למה כתוב חינוך .צריך לקחת תאגיד אחד כולנו
נתקדם ,כולנו נהיה בתאגיד הזה ,מי שרוצה להיות .ויהיה תאגיד אחד שירכז את הכל,
(מדברים ביחד)
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רזיאל אחרק – חבר מועצה :אנחנו מצביעים כרגע,
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :רגע עוד דקה ,אני רוצה להעלות הצעה נגדית,
שלום בן משה – ראש העיר :רגע ,רגע ,מעלים להצבעה בבקשה .אני מבקש להעלות
להצבעה,
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :רגע ,דקה ,לא ככה ,יש חוקים .אני רוצה להעלות נגדית.
ההצעה שלי אמוריה להיות ראשונית.
משתתף בדיון :מה זה נגדית?
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :אני רוצה להעלות הצעה
שלום בן משה – ראש העיר :כנגד ההצעה של,
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :לא ,לא לא,
שלום בן משה – ראש העיר :מה אתה מציע? קודם כל שמועצת העיר ,לא ההנהלה ,אני
מדגיש ,מועצת העיר ... ,לגורמים מקצועיים שיתנו לנו את הכדאיות או לא את היתרונות
והחסרונות בהקמת התאגיד,
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :זה רשום פה.
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה ... :את היתרונות והחסרונות מול מה בא במקום עירייה או
חברה ,ועל פי זה ואחרי שכל הנתונים שנקבל הסברים מגורמים מקצועיים ,נחליט ,נביא את
זה להצבעה.
שלום בן משה – ראש העיר :טוב .בבקשה,
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :כתוב,
שלום בן משה – ראש העיר :כאן כתוב ,הכל כתוב .כן.
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :מאוד ברור.
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :לא .כתוב למה להקים את החברה ,לא כתוב למה העירייה
לא יכולה להיות במקום.
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :רשום.
(מדברים ביחד)
אורי דורון – סגן גזבר העירייה :אני מבקש להעלות להצבעה  ...הקמת מרכז קהילתי,
(מדברים ביחד)
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שלום בן משה – ראש העיר :פרומה רוצה לדבר,
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :מה ההצעה? מה ההצעה?
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :זו לא בדיוק הצעה נגדית ,כי מה שאתה אומר זה בוא לא
נגיש את זה עכשיו ,אני רוצה  ..ונדחה את זה,
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :נקיים דיון ענייני,
שלום בן משה – ראש העיר :זו הסיבה להצביע נגד .תגיד נגד וזהו.
אורי דורון – סגן גזבר העירייה :אישור להקמת מרכז קהילתי על שם ..תאגיד עירוני ,אישור
הסדרת מעמד החברה כתאגיד עירוני בהתאם לנוהל הסדרה שנקבע על ידי משרד הפנים,
סעיף ב' ,אישור הסכם מכירה העברת מניות החברה לעיריה ללא תמורה ,באופן שלאחריו,
תהיה העיריה הבעלים של כל הון המניות המונפק של החברה ,ואישור נוסח תקנון החברה,
כל המסמכים צורפו לכם .נעלה להצבעה .שלום בן משה?
שלום בן משה – ראש העיר :בעד.
אורי דורון -סגן גזבר העירייה :בן ציון בית אור?
בן ציון בית אור – ס/מ"מ ראש העיר  :בעד.
אורי דורון – סגן גזבר העירייה :יעקב אדמוני?
יעקב אדמוני – סגן ראש העיר :בעד.
אורי דורון – סגן גזבר העירייה :אבטליון בצלאלי?
אבטליון בצלאלי – חבר מועצה :בעד.
אורי דורון – סגן גזבר העירייה :סיגל שיינמן?
סיגל שיינמן – חברת מועצה :בעד.
אורי דורון – סגן גזבר העירייה :עומר שכטר?
עומר שכטר – חבר מועצה :בעד.
אורי דורון – סגן גזבר העירייה :רזיאל אחרק?
רזיאל אחרק – חבר מועצה :בעד.
אורי דורון – סגן גזבר העירייה :עדי אביני?
עדי אביני – חבר מועצה :בעד.
אורי דורון – סגן גזבר העירייה :עומר רצון?
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עומר רצון – חבר מועצה :בעד.
אורי דורון – סגן גזבר העירייה :אלכס קפלונוביץ?
אלכס קפלונוביץ – חבר מועצה :בעד.
אורי דורון – סגן גזבר העירייה :חנוך עוז?
חנוך עוז – חבר מועצה :בעד.
אורי דורון  -סגן גזבר העירייה :עוזיאל אשוואל?
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :נגד.
אורי דורון – סגן גזבר העירייה :משה סיני לא נמצא ואביבה שקד לא נמצאת.

החלטה מס' 4
סעיף  2שבתוספת לסדר היום :מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות הסבת מרכז
קהילתי בראש העין ע"ש קימרלינג בע"מ (חל"צ) ח.פ51-076638-9 .
( להלן" :החברה") לתאגיד עירוני:
א .הסדרת מעמד החברה כתאגיד עירוני ,בהתאם לנוהל האסדרה
שנקבע ע"י משרד הפנים
ב .הסכם מכירה/העברת מניות החברה ע"ש העירייה ללא תמורה,
באופן שלאחר העברה תהיה העירייה הבעלים של כל הון המניות
המונפק של החברה.
ג .נוסח ת קנון החברה (החלפת תקנון החברה).
בעד ) 11( :שלום בן משה ,בן ציון בית אור ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי ,סיגל שיינמן,
עומר שכטר ,רזיאל אחרק ,עדי אביני ,עומר רצון ,אלכס קפלונוביץ ,חנוך עוז.
נגד )1( :עוזיאל אשוואל.
יצא )1( :משה סיני.

שלום בן משה  -ראש העיר :תודה רבה לכם.
(מדברים ביחד)

תום הישיבה.
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דף ריכוז החלטות
החלטה מס' 1

נושא שהועלה מחוץ לסדר היום :אישור אורי דורון  -סגן גזבר העירייה כמרכז
ישיבת מליאת מועצה מן המניין מס'  48/13הקבועה ל.11/1/2016
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את אורי דורון סגן גזבר העירייה כמרכז
ישיבת מליאת מועצה מן המניין מס'  48/13הקבועה ל.11/1/2016
בעד ) 11( :שלום בן משה ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי ,סיגל שיינמן ,עומר שכטר ,עדי
אביני ,משה סיני ,עומר רצון ,אלכס קפלונוביץ ,חנוך עוז ,עוזיאל אשוואל.
יצא )1( :בן ציון בית אור.

החלטה מס' 2

סעיף  1א ו -ב' שבסדר היום :אישור התב"רים כמפורט להלן:
 . 1א .אישור הגדלת תב"ר מס'  1033עבור מעון יום מתחם  Aמגרש  , 803ע"ס
 ₪ 27,024במימון משרד הבינוי והשיכון (תקציב קודם ,₪ 3,185,851
תקציב מעודכן .)₪ 3,212,875
ב .אישור הגדלת תב"ר מס'  1455עבור בי "ס יסודי  24כיתות מתחם B
מגרש  , 900ע"ס  ₪ - 7,000,000במימון משרד החינוך ו ₪ 7,500,000 -
במימון מפעל הפיס (תקציב קודם  ,₪ 23,000,000תקציב מעודכן
.)₪ 23,500,000
החלטה :מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות את התב"רים כמפורט לעיל.
בעד )11( :שלום בן משה ,בן ציון בית אור ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי ,סיגל שיינמן,
עומר שכטר ,עדי אביני ,משה סיני ,עומר רצון ,אלכס קפלונוביץ ,חנוך עוז.
נגד )1( :עוזיאל אשוואל.

החלטה מס' 3

סעיף  1ג'-ז' שבסדר יום וסעיף  3שבתוספת לסדר היום :אישור התב"רים כמפורט להלן:
סעיף  : 1ג .אישור תב"ר מס'  1 483עבור  3כיתות גן מתחם  Aמגרש , 804
ע"ס  ₪ 3,000,000במימון משרד החינוך.
ד .אישור תב"ר מס'  1486עבור התקנת והפעלת מערכת התרעה
מפני רעידות אדמה ,ע"ס  ₪ 80,000במימון משרד החינוך.
ה .אישור תב"ר מס'  1484עבור הנגשת כיתה לליקוי שמיעה בג ן
לילך ,ע"ס  ₪ 30,000במימ ון משרד החינוך.
ו .אישור תב"ר מס'  1485עבור נגישות פיזית פרטנית חט"ב
גוונים ,ע"ס  ₪ 241,000במימון משרד החינוך.
ז .אישור תב"ר מס'  1271עבור השלמת מימון הוצ' תכנון "ל ב
ישראל" ע"י החכ"ל ,ע"ס  ₪ 2,000,000במימון עירייה.
סעיף  : 3אישור תב"ר מס'  1487עבור בי"ס יסו די מגרש ( P 6חורשים),
ע"ס  ₪ 15,000,000במימון משרד החינוך.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את התב"רים כמפורט לעיל.
בעד )13( :שלום בן משה ,בן ציון בית אור ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי ,סיגל שיינמן,
עומר שכטר ,רזיאל אחרק ,עדי אביני ,משה סיני ,עומר רצון ,אלכס קפלונוביץ ,חנוך עוז,
עוזיאל אשוואל.
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החלטה מס' 4

סעיף  2שבתוספת לסדר היום :הסבת מרכז קהילתי בראש העין ע"ש קימרלינג
בע"מ (חל"צ) ח.פ( 51-076638-9 .להלן" :החברה") לתאגיד עירוני:
א .אישור הסדרת מעמד החברה כתאגיד עירוני ,בהתאם לנוהל האסדרה
שנקבע ע"י משרד הפנים
ב .אישור הסכם מכירה/העברת מניות החברה ע"ש העירייה ללא תמורה,
באופן שלאחר העברה תהיה העירייה הבעלים של כל הון המניות
המונפק של החברה.
ג .אישור נוסח תקנון החברה (החלפת תקנון החברה).
החלטה  :מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות הסבת מרכז קהי לתי בראש העין ע"ש
קימרלינג בע"מ (חל"צ) ח.פ( 51-076638-9 .להלן" :החברה") לתאגיד
עירוני:
א .הסדרת מעמד החברה כת אגיד עירוני ,בהתאם לנוהל האסדרה שנקבע
ע"י משרד הפנים
ב .הסכם מכירה/העברת מניות החברה ע"ש העירייה ללא תמורה ,באופן
שלאחר העברה תהיה העירייה הבעלים של כל הון המניות המונפק של
החברה.
ג .נוסח תקנון החברה (החלפת תקנון החברה).
בעד ) 11( :שלום בן משה ,בן ציון בית אור ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי ,סיגל שיינמן,
עומר שכטר ,רזיאל אחרק ,עדי אביני ,עומר רצון ,אלכס קפלונוביץ ,חנוך עוז.
נגד )1( :עוזיאל אשוואל.
יצא )1( :משה סיני.

_____________________
שלום בן משה
ראש העיר

_____________________
אורי דורון
סגן גזבר העירייה
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