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סדר היום:
 . 1אישור התב"רים כמפורט להלן:
א .אישור תב"ר מס'  1272ע בור ביצוע קווי מים ותיקונים ע"ס 350,000
 ₪במימון משרד הבינוי והשיכון.
ב .אישור תב"ר מס'  1273עבור תב"ע להרחבת בית העלמין ,ע"ס 250,000
 ₪במימון עירייה.
ג .אישור תב"ר מס'  1274עבור תב"ע לשינוי ייעוד מחקלאי לאזור
תעסוקה ,ע"ס  ₪ 650,000במימון עירייה.
ד .אישור תב"ר מס'  1275עבור תכנון מפורט מתחם  , Cע"ס ₪ 6,000,000
במימון משרד הבינוי והשיכון.
ה .אישור תב"ר מס'  1276עבור פיתוח מתחם  , Cע"ס ₪ 25,003,420
במימון משרד הבינוי והשיכון.
ו .אישור תב"ר מס'  1277עבור פיתוח מתחם  , Eע"ס ₪ 88,447,004.1
במימון משרד הבינוי והשיכו ן.
ז .אישור הגדלת תב"ר מס'  1227עבור תכנון פינוי בינוי ג'ון קנדי ,ע"ס
 ₪ 85,861במימון משרד הבינוי והשיכון (תקציב קודם ,₪ 2,614,466
תקציב מעודכן .)₪ 2,700,327
 . 2אישור חוק עזר לראש העין (סלילת רחובות)(תיקון) ,התשע"ו – 2016 -
ירד מסדר היום .
 . 3אישור ח וק עזר לראש העין (תיעול)(תיקון) ,התשע"ו –  – 2016ירד מסדר
היום .
 . 4אישור חוק עזר לראש העין (שצ"פ)(תיקון) ,התשע"ו –  – 2016ירד מסדר
היום .
תוספת לסדר היום:
 . 5אישור הסכם הקצאה בין עמותת שיבת ציון לעירייה להק צאת מקרקעין
להפעלת בית כנסת ברחוב ג'ון קנדי  41א' גוש  4274חלקה  215מגרש . 2
בישיבה זו יינתן מענה לשאילתה של חברי המועצה אביבה שקד ומשה סיני
בנושא :
אצטדיון ספורט בגבעת טל  -קריאה לבדיקה מחדש ושאילתה".
נושא שהועלה מחוץ לסדר היום:
 .6אישור הסכם בכירים בין  60% - 70%למשה אלתרמן מנהל אגף רישוי ופיקוח ועדה
לתכנון ובניה בהתאם להוראות משרד הפנים.
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יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :אני מבקש לפתוח את ישיבת מליאת המועצה מס' ,50/13
משתתף בדיון :מה שאמרת לנו בישיבת הנהלה.
אלכס קפלונוביץ – חבר מועצה :שלום ,אני לא מוצא איזה שהיא התייחסות.
משתתף בדיון :למה? עוד לא,
עומר רצון – חבר מועצה :טרם ,טרם ,הוא רוצה טרם .הוא לא סתם אומר,
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :אני פותח את ישיבת מליאת המועצה מס'  ,50/13יש פה
בקשה לתוספת לסדר היום ,אישור הסכם בכירים בין  70 – 60אחוז למשה אלתרמן מנהל
אגף רישוי ופיקוח וועדה המקומית לתכנון ובניה ,בהוראות משרד הפנים יש מתנגדים?
משתתף בדיון :אתם הבאתם לנו את זה או ש,
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :תוספת לסדר היום.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :זה מחוץ לסדר היום.
משתתף בדיון :מחוץ לסדר היום זהו.
משתתף בדיון :זה לא היה בסדר היום.
יגאל ינאי -מנכ"ל העירייה :אין התנגדות.
החלטה מס' 1
נושא שהועלה מחוץ לסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד להעלות מחוץ לסדר
היום אישור הסכם בכירים בין  60% - 70%למשה אלתרמן מנהל אגף רישוי ופיקוח ועדה
לתכנון ובניה בהתאם להוראות משרד הפנים.
בעד  ) 14 ( :שלום בן משה ,בן ציון בית אור ,מיכאל מלמד ,אבטליון בצלאלי,
סיגל שיינמן ,עומר שכטר ,רזיאל אחרק ,עדי אביני ,משה סיני ,עומר רצון,
אביבה שקד ,אלכס קפלונוביץ ,עוזיאל אשוואל.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :טוב .אישור תב"רים .הלאה סע
אלכס קפלונוביץ – חבר מועצה :אני רוצה התייחסות שלך ל ,קודם כל אני רואה פה הרכב
פה מלא ,אני ,רוצה התייחסות שלך לגבי המנכ"ל ,כי אני ניזון מכל מיני שמועות בפייס בוק
באינטרנט ,בכל מיני  ...אשמח לשמוע ממך מה קורה עם המנכ"ל ,יש  ...מה קורה?
שלום בן משה – ראש העיר :עד כדי כך? המנכ"ל הוא ילד גדול ,הוא ביקש לסיים את
תפקידו .בזה נגמר העניין .ביקש לסיים את תפקידו,
משתתף בדיון :אתה מצר על כך? משהו?
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שלום בן משה – ראש העיר :אה ,טוב ,בבקשה .כן?
עומר רצון – חבר מועצה :רגע ,זו הודעה משותפת
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :אישור תב"ר מספר ,12
עומר רצון – חבר מועצה :אני לא צוחק עכשיו ,יגאל ,בוא ,במחילה ,אני אשאל ואשאל .זו
הודעה משותפת שלכם או רצון פרטי של אדם לסיים את תפקידו?
שלום בן משה – ראש העיר :יגאל כתב מכתב שהוא מבקש להתפטר ב,20.3 -
עומר רצון – חבר מועצה :לא ,סיבות של גיבוי הוא קיבל ,לא גיבוי? מה הסיבות? באמת?
שלום בן משה – ראש העיר :הוא כתב ,הוא כתב ,יש מכתב שהוא כתב .כתב לי ,פורסם לא
קשור לגיבוי ,לא קשור לחקירות ,לא קשור לכלום.
עומר רצון – חבר מועצה :לא קשור לכלום?
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :אני רוצה להעיר סתם הערת ביניים ,מן הראוי ,לפני
שמפרסמים דברים כאלה ברשתות החברתיות ,אנחנו בכל זאת הרי הצבענו בעד יגאל ינאי,
ולא אנחנו מפסיקים את עבודתו ,אלא הוא הפסיק את זה בעצמו ,אבל מאחר ואנחנו בכל
זאת בחרנו בו כמנכ"ל ,מן הראוי שלא הייתם צריכים להוציא את זה לרשתות לפני
שמדווחים לאלה שתמכו בו.
אלכס קפלונוביץ – חבר מועצה :את אותו המכתב אפשר לפרסם לאותם חברי המועצה שהם
יראו את המכתב גם ,אם הוא קיים ,אז למה להסתיר אותו ,אנחנו גם היינו
שלום בן משה – ראש העיר:

לא .זה לא מוסתר.

אלכס קפלונוביץ – חבר מועצה :אתה שומע את הבשורות כאלו ממקורות כמו פייסבוק,
עדיין פייסבוק זה לא משהו,
שלום בן משה – ראש העיר :לא ,זה התפרסם,
אלכס קפלונוביץ – חבר מועצה :אם אתה אומר שהמכתב הוא קיים ,והמכתב הוא,
שלום בן משה – ראש העיר :התפרסם ,אלכס ,התפרסם .התפרסם פרסום רשמי גם
בהודעה מטעם העירייה ,רשמית ,לא פייסבוק ,לא כלום .קצר אבל יצא פרסום יצא ,יצאה
הודעה רשמית של העירייה.
אלכס קפלונוביץ – חבר מועצה :אני ראיתי את זה בדפים ,לא ראיתי את זה,
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עומר רצון – חבר מועצה :ראש העיר ,אני מבקש להתייחס פעם מספר פעמים כבר ,שעם כל
הכב וד הדוברות היא לא דוברות ,אני לא יודע של מי הדוברות הזאת ,אבל הדוברות לא
מציגה ,אני לא נחשפתי לזה ,סתם ,אני במועצה ,מותר לי לדעת? מותר שמישהו יוציא לי את
הידיעה הזאת? כשמזמנים אותי להנהלה או למליאה או לכל דבר ,אני יודע .מה? זה יוצא לך
ב ,ב ,אני נכנס לאתר העירייה כל יום? לא.
משתתף בדיון  :יגאל ...
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :תרשו לי ,מאחר,
עומר רצון – חבר מועצה :מה תרשו לי ,אנחנו רוצים לדעת על מה מדובר,
(מדברים ביחד)
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :אני מציע שזה לא המקום כרגע ולא הזה,
משתתף בדיון :מה שהוא אומר זה שזה לא על סדר היום.
משתתף בדיון :זה לא על סדר היום ,עומר הוא אומר.
משתתף בדיון :והדרך לפרסם בפייסבוק ,
סיגל שיינמן – חברת מועצה :לא ,אני ,אני בכלל ידעתי שזה פורסם בפייסבוק ,כי לא
נכנסתי לראות.
אלכס קפלונוביץ – חבר מועצה :זאת הדרך לא להזמין אף אחד מהמועצה? זאת הדרך?
בסדר,
סיגל שיינמן – חברת מועצה :זה ביקור בבית ספר ,אלכס ,זה ביקור בבית ספר.
אלכס קפלונוביץ – חבר מועצה :מן הראוי להזמין כל חברי המועצה,
עומר רצון – חבר מועצה :מן הראוי סיגל ... ,למערכת החינוך ,אז מיידעים אנשים ,אני לא
הייתי מגיע כי א ין לי סיבה להגיע ולא רציתי להגיע לאיילת שקד ,ואין לי את הזמן הזה .אבל
נהוג .נהוג הוא להתייחס קצת ברצינות .את קפצת והתייחסת לנושא הזה ,נהוג להתייחס
ברצינות של דוברות ,של לשכת ראש העיר ,שמוציאים בצורה מסודרת ,לחברי מועצה,
סיגל שיינמן – חברת מועצה :אני לא אמרתי שלא,
עומר רצון – חבר מועצה :הגיע מגן דוד לראש העיר ,לא ביקשנו את הידיעות האלה,
אבל לפחות מגיעה השרה ,אומרים הגיעה ,מה הבעיה,
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אבל עומר ,היא באה בהפתעה ,היא הודיעה אתמול,
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משתתף בדיון :לא הייתה שום הפתעה כל ה ...ידעו,
רזיאל אחרק – חבר מועצה :מה לא? מתי? מתי היא הודיעה?
משתתף בדיון :רזי ,רזי ,היום המחנה הפוליטי שאני נמצא אין שרים ,אם יהיו שרים אתה
תדע שהם הגיעו.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :רגע ,זה לא היה בהפתעה ,אני הבנתי ש,
משתתף בדיון :תהיה רגוע .יושבים בועדת הכלכלה ,כן נמצא בראש העין ,הוא גם תושב.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :מי זה?
משתתף בדיון :אבל יגאל ,בוא תיתן התייחסות,
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :אני מבקש לא להתייחס עכשיו ,אני ברשותכם ,אתייחס ל,
יש פה תב"רים אישור תב"רים מאלף עד ,קודם כל סעיפים  ,3 ,2ו ,4 -יורדים מסדר היום.
משתתף בדיון :מה זה? מה זה?
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :אישור חוקי עזר ,סעיפים  ,3 ,2ו ,4 -שקיבלתם יורדים מסדר
היום .כי אמרו שצריך לדון עוד פעם בחוקי העזר,
רזיאל אחרק – חבר מועצה :מה שהוא אומר ,מה שהוא אומר בעצם ,שאנחנו ,בישיבת
הנהלה קיבלנו את הסעיפים ואין לנו הסתייגויות ואנחנו ביקשנו מראש העיר להוריד את זה,
וזה ירד ,והמועצה תדון בזה עוד פעם .מחדש.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :אז יש פה תב"רים מאלף עד סעיף ז' ,יש בזה ,אם רוצים
לעבור תב"ר תב"ר בבקשה ,אם רוצים לעבור,
משה סיני – חבר מועצה :רק יש לי הערה ,אם הורדתם את זה מסדר היום ,אז גם כן ,עם
הניהול התקין היה להודיע לחברי המועצה שמורידים את זה מסדר היום כי אתה מתכונן על
הדברים האלה,
שלום בן משה – ראש העיר :שלחנו את זה,
משה סיני – חבר מועצה :איפה? אני לא ראיתי.
משתתף בדיון :שלחו.
משה סיני – חבר מועצה :אני לא ראיתי את זה.
שלום בן משה – ראש העיר :משה .שלחנו הודעה.
משתתף בדיון :זה היה ,זה היה ,ההודעה נשלחה ,ההודעה נשלחה לרחוב דוד ,12
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משתתף בדיון :גם אני לא קיבלתי.
משתתף בדיון :אתה הסגן שלו לא?
(מדברים ביחד)
שלום בן משה – ראש העיר :רבותי ,לפני שאנחנו ניכנס ל ,לפני שניכנס לסוגיית,
(מדברים ברקע)
שלום בן משה – ראש העיר :לפני שניכנס ,אלכס ,אלכס ,לפני שניכנס לדיון ב ,יש לנו
שלושה עניינים .אחד אני ביקשתי ממנהל אגף שפ"ע להציג לכם את כל השיפוצים
והשדרוגים והפיתוחים שנעשו במהלך השנה האחרונה ,בגני ,בגנים הציבוריים ובגני
המשחקים ,בבתי הספר ,נציג לכם את זה כרגע בצילום .אני חושב שיש כאן בתמונה,
משתתף בדיון :לפני ה,
שלום בן משה – ראש העיר :כן .כן .תמונה מאוד מעניינת ,אחד שניים ,אני רוצה לעדכן
אתכם על מקרה שקרה לנו עם תלמידה ,בבני עקיבא ,בשבוע שעבר היא ,תוך כדי פעילות,
היא ילדה בת  , 16והיא מדריכה בעצמה ,היתה פעילות בבני עקיבא ,לצערנו הרב ,באופן
מאוד מאוד לא ברור איך זה קרה ,היא ,זאת אומרת יודעים איך זה קרה השוטרים ,לא
חשוב .. ,כדי לעשות תחקיר ,היא נתקלה בחוט ,שבעצם מחזיק איזה מחיצה שמפרידה בין
בנים לבנות ,חוט כזה ,בגובה של כמטר שמונים מטר תשעים,
משתתף בדיון :היא קפצה מספסל,
שלום בן משה – ראש העיר :קפצה מספסל נתקלה ,וכתוצאה מזה ,היא נפלה אחורה על
הרצפה ,ונחבטה חבטה קשה מאוד,
משתתף בדיון :בראש,
שלום בן משה – ראש העיר :בחלק האחורי של הראש ,בחלק השמאלי .נמצאת כבר מספר
ימים במצב מאוד מאוד קשה ,במצב קריטי ,ואנחנו מתפללים שהיא תצא בחיים מהעניין
הזה .קודם כל שהיא תצא בחיים ,ואחר כך נראה מה שיקרה .לא יודעים בדיוק מה הם
הנזקים שנגרמו לה ,במוח ,כי היא קיבלה חבטה קשה מאוד ,היה לה שטף דם פנימי שניקזו
אותו .ועדיין יש נזילות בתוך הגולגולת שלה ,ובאמת אנחנו מקווים שהיא תצא בשלום
מהעניין .אנחנו ביקשנו ממהנדס ,ממהנדס של המועצה שיבדוק פעם נוספת את המקום,
שיבדוק גם את את ,את  ...גם בשאר תנועות הנוער ,בצופים ובשאר המקומות שבהם יש לנו
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מאות ילדים שמתרוצצים על סנדות ועל כל המקומות ,הבאתי אותו פעם נוספת ,ואם יש
צורך להוציא הנחיות כאלה ואחרות ,ובאמת נקווה לטוב שיהיה שהיא תצא בשלום מהעניין.
ממש ממש טראגי ,טראגי .ילדה בת  ,16אני מקווה שתצא בשלום.
העניין האחר באיך אומרים,
משתתף בדיון :במעבר חד,
שלום בן משה – ראש העיר :במעבר חד לעניין זכויות הארנונה .מה שאמרתי לכם בפעם
הקודמת ,אני אומר לכם גם עכשיו הנושא נמצא על שולחני ,היתה פניה אלי של חברי
ההנהלה ,והיי תה גם פניה של אביבה ומשה .נמצא על שולחננו ,אני מבין בהחלט את העניין,
אני ישבתי גם עם חלק מהתושבים באופן רשמי ,ועם חלק באופן ספורדי ,ואנחנו מגבשים
משהו כדי למצוא דרך ,איך למצוא לזה פתרון .הנושא הוא לא פשוט ,הוא גם עניין תקציבי
לא פשוט ,אבל אני בכוונה אני לא מדבר על כל הסוגיה הרחבה ,שמטופלת עכשיו כרגע
במשרד הפנים ,אני מקווה ששר הפנים החדש ייכנס לעובי הקורה ,לגבי השאלות מה
מודדים? איך מוד דים? מהם שיטות המדידה ואם זה ברוטו או נטו וכדומה ,אני באופן
ספציפי מדבר עכשיו כרגע ,על הבקשה לגבי גובה התעריף ,שלתושבים של המתחמים
החדשים ביקשו לדחות את העניין ,סיפרו את הקשיים שלהם כי חלק הם זוגות צעירים,
הנושא נמצא על השולחן ,ואני מקווה שתוך שבועות אחדים ואולי גם לישיבה הקרובה ,נוכל
לתת לכם איזה שהוא ,איזה כיוון ,זה בכל מקרה צריך לבוא גם לאישור של המועצה ,אם יש
הצעה כזאת או אחרת ,אז זה בעניין של הארנונה אז אני מבקש קצת יותר סבלנות ,אני
מקווה שנמצא איזה דרך למצוא פתרון לעניין הזה ,כולנו זוכרים,
משתתף בדיון :אפשר אה?
שלום בן משה – ראש העיר :לא ,לא ,לא ,זה לא מקובל .זה לא מקובל.
טוב .אז עד כאן בקשר לארנונה ,עכשיו אני ברשותכם רוצה לעבור ולהציג את שידרוג הגנים
הציבוריים בקשר לסוגיית התב"רים שדיברת עוזי יותר מפעם אחת ,תב"רים שאושרו
במהלך השנה האחרונה ,וכ ל אחד מהם ,טופל בדרך כזו או אחרת ,שזה  ...ונעשתה באמת
עבודה יפה מאוד לטובת תושבי העיר ,לילדים ,למשפחות ,לבתי הספר ,גני הילדים וכו' וכו'.
בבקשה מנהל אגף שפ"ע.
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שלמה גיספן – מנהל אגף שפ"ע :אנחנו למעשה הצלחנו עם שלושה תב"רים כאשר הגדול
שבהם למעשה מורכב מתב"ר ,בסך מליון וחצי לשיפור גנים ועוד  250למוסדות חינוך והיתר
זה יתרה שהיתה עוד משנת  .2014זה דבר שנוצל עד תום .תב"ר נוסף זה נושא של מערכות
השקיה .ויש לו עדיין פה עוד קצת כסף .. ,נמשיך ,וכמובן נושא של קרינה במוסדות חינוך,
כל מה שעשינו גם בדיקה וגם יישום כל הלקחים ,כל הליקויים שהיו בכל מוסדות החינוך,
בסך הכל אפשר לראות אילו הם הסכומים כשלושה מליון שקל ,שעליהם אני מדווח.
(מדברים ביחד)
משתתף בדיון( :לא ברור)  ...מהמצגת ,מן הסתם לך יש את זה,
שלמה גיספן – מנכל אגף שפ"ע :מוסדות חינוך אמרתי ,מוסדות חינוך תב"ר של  250אלף
שקל ,אתה תראה את זה בהמשך המצגת וחלק ממנו זה,
משתתף בדיון :זה יגיע גם לחצרות בית הספר,
שלמה גיספן – מנהל אגף שפ"ע :חלק ממנו זה מהתב"ר הרגיל ,זה חלק שנוסף ,הוספנו ,כי
מוסדות החינוך,
משתתף בדיון :אבל בתוך הפירוט זה החצרות בית ספר?
שלמה גיספן – מנהל אגף שפ"ע ... :על כל דבר יש פירוט על כל נושא ונושא ,מאוד שקוף
ומאוד ברור .אני מתחיל עם נושא שיווק השצפים ,הקריטריונים שלפיהם עבדנו זה ראשית
מענה לבעיות בטיחותיות ,צרכים מקצועיים ,הצרכים המקצועיים הם באמת משתנים כמו
למשל גידול בכמות משתמשים ,מתקנים או ריהוט ישן ,יש גנים שהיו כבר  15ו 20 -שנה שלא
נגעו בהם .כל מה שקשור לנוחות למשתמשים ונוחות של נגישות הוא דבר שמלווה אותנו,
ובכל גן שאנחנו נכנסים אליו אנחנו מקפידים לבצע את מרבית הדברים שקשורים לנגישות,
וכמובן העדפות של מנהלת השכונות .מינהלת השכונות היא בהחלט לקוח חשוב מאוד והוא
מביא את השאלות מהשטח ואנחנו מתייחסים אליהם .ואריק יודע ,יושב אנחנו מתכננים את
הדברים על פי הצרכים ואני אומר ,הצרכים המשתנים ,תחומים שעשינו בשצפים ,זה
הצללות ,כולל תאורה ריהוט גן ,ריפוד ,הסמרט פליי ,השטח שבו אם חלילה הילד נופל ,אז
הוא נופל ולא נפגע .מתקני משחק וכל מה שקשור לתשתיות.
אני עובר ככה נושא נושא פירוט והצללה ותאורה ,אלה הם שמות הגנים ,אפשר לראות
שעשינו שלושת אלפים שבע מאות מטר מרובע ,זה כמעט  4דונם .זה הסכומים כולל תאורה.
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היום למעשה כל הגנים מוארים ,עם נורות מלמטה ,כך שזה מאפשר פעילות גם בשעות
החשיכה .זה בהחלט עזר מאוד לרווחת ההורים,
אלכס קפלונוביץ – חבר מועצה :זה מטרים של הצללה?
שלמה גיספן – מנהל אגף שפ"ע :כן .כן .אתה יכול לראות זה המטרז',
אלכס קפלונוביץ – חבר מועצה 657 :מטר,
שלמה גיספן – מנהל אגף שפ"ע :איפה?
אלכס קפלונוביץ – חבר מועצה :סופר.
שלמה גיספן – מנהל אגף שפ"ע :בגן סופר כל ההצללות שם .כן .כן.
משתתף בדיון :איפה זה גן סופר?
שלמה גיספן – מנהל אגף שפ"ע :ליד אה,
משתתף בדיון :רחוב הסופר למעלה,
שלמה גיספן – מנהל אגף שפ"ע :ברחוב הסופר .למטה ,לא מצפה ...
שלום בן משה – ראש העיר :בבקשה ,כן,
שלמה גיספן – מנהל אגף שפ"ע :עכשיו יש כמה וכמה דוגמאות  ..אפשר לראות את
הדברים היום זה צבעוני זה בהחלט מרענן ומלבב ,יש פה דוגמא של גן הטייס .פה דוגמאות
נוספות ,הנה זה גן הסופר שהתחלנו לדבר עליו .פה אפשר לראות את גן מרגלית גם לפני וגם
אחרי,
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :איפה זה גן מרגלית?
שלמה גיספן – מנהל אגף שפ"ע :שא',
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :הגר"א שם,
שלום בן משה – ראש העיר :נכון.
שלמה גיספן – מנהל אגף שפ"ע :גן נחליאלי ,ברבור ,פה אפשר לראות שהנושא הזה תוקן,
טופל ,היו הערות אז כבר את זה,
שלום בן משה – ראש העיר :לעומר היתה הערה ,טופל.
שלמה גיספן – מנהל אגף שפ"ע :תוקן ,בוודאי.
שלום בן משה – ראש העיר :יפה.
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שלמה גיספן – מנהל אגף שפ"ע :אנחנו לא  ...אנחנו מטפלים .גן ג'ו קנדי ,ג'ו קנדי בכלל ,זה
רק ...יש שמה מאות מטרים של  ..באופן מאוד מאוד נרחב .אפשר לראות איך זה היה לפני
ואיך זה אחרי .עוד המשך,
(מדברים ביחד)
שלמה גיספן – מנהל אגף שפ"ע :גן  ...כאן ,רמת הגולן שילה ,אפשר לראות ,גן חרצית
הצללה ,תראו הפריסה היא פריסה כלל עירונית ,כלל שכונות העיר ,אין פה ,אלא מה שקבע
זה הצרכים המקצועיים .וכמובן עוד השנה עדיין על אותו תב"ר אנחנו אמורים לסיים גם את
שלושת הגנים האלה להצללה ותאורה ,אנחנו מחכים לסיים את מתקני המשחק ,ואחר כך
אנחנו נעשה את ההצללה.
לגבי ריהוט גן ,אז אלה הגנים זה מה שהקצבנו 25 ,ספסלים  24אשפתונים ,פרגולה אחת 130
אלף שקל .אפשר לראות פה קצת דוגמאות לספסלים פרגולה ,של הספסלים באמפי תיאטרון
ששמנו ,פה גם כן ,ספסלים נוספים שאתה שם כדי בהחלט לאפשר גם הצללות ופרגולות
מעליהם .סליחה?
הלאה ,הנושא של הסמרט פליי הריבוד ,או משטחי הגומי יש לזה פנדינג ,שלושה ,שלושת
אלפים ומאה מט ר מרובע ,זה הסכומים ,אלה העלויות כפי ששולמו ,כולל גם מכרזים  ...של
מחירים טובים שקיבלנו ,זה בהחלט עזר לנו גם להרחיב את העניין ,עכשיו הסמרט פלי זה ה,
משתתף בדיון :אגב ,אגב ,לא כל הגנים זה אותו ?...
שלמה גיספן – מנהל אגף שפ"ע :יש קבלן אחד ,יש שני קבלנים ,יש שני קבלנים שזכו ,הם
אלה שעושים את העבודה .אפשר לראות סוגים שונים ,צבעים שונים .מתקני משחק אנחנו
עשינו עד היום את שלושת אלה .אלה ממש תהליך סיום ,עוד איזה  400אלף שקל ,פשוט
שמנו אותם כאן ,מחכים רק ש ,ממש בימים הקרובים ,אני מקווה שתוך שבועיים שלושה,
גם במשה דיין על פי הצרכים של השכונה ,הצרכים המשתנים ,אני בכוונה אומר את זה ,כי גן
פולג ,בזלת נסגר אבן גבירול ,כל אחד יש כבר הצעה ראינו את הדגמים אישרנו אותם ,ככה
בינארית יחד עם המינהלת .אנחנו מתכוונים ,תוך חודש ימים להציג אותם.
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :כשאתה אומר מינהלת אתה מתכוון לכל המינהלות? בכל
השכונות?
שלמה גיספן – מנהל אגף שפ"ע :כן.
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עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :או רק בחדשות,
שלום בן משה – ראש העיר :לא ,לא ,לא ,לא.
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :אני אגיד לך למה אני מעיר את זה ,כי פנו אלי כמה
מהמינהלות בוותיקה ,שרק מראים להם ,אוכלים בורקסים מחייכים לא שואלים אותם,
אומרים להם בעזרת ה' זה מה שיהיה לכם .זה מובן מאליו כאלה מבסוטים ש ...וזהו .אבל
לעומת זאת בז'בוטינסקי כשרק יושבים אתם ,אז הם אומרים לא .פה .הם לא בני א' ב'.
(מדברים ביחד)
שלום בן משה – ראש העיר :עוזי,
משתתף בדיון :שמה אבל אין בורקסים,
שלום בן משה – ראש העיר :עוזי אני מוכן לקבל בהומור את הדברים שלך ,אבל אתה תן
קרדיט גם לחברי המינהלות שנמצאים בשכונות הוותיקות ,הם דעתניים והם יודעים ואי
אפשר לספר להם סיפורים,
משתתף בדיון :והם לא מוותרים.
שלום בן משה – ראש העיר :והם לא מוותרים .בבקשה .כן.
משתתף בדיון :וגם לא בורקס.
שלום בן משה – ראש העיר :אנחנו לא מגישים ,כי בורקס זה דבר רע ,יש בזה הרבה
כולסטרול,
משתתף בדיון :יש בזה....
שלום בן משה – ראש העיר :כן .בבקשה,
משתתף בדיון :איזה יופי ,איזה יופי.
שלמה גיספן – מנהל אגף שפ"ע :זה הגן של אלכס,
אלכס קפלונוביץ – חבר מועצה :זה לא הגן שלי,
שלום בן משה – ראש העיר :אלכס ,אלכס ,יש לך גן על שמך כבר?
שלמה גיספן – מנהל אגף שפ"ע :זה היה כך ,ואחרי זה כך .כנ"ל לגבי פירוק מעקה ,מה?
אלכס קפלונוביץ – חבר מועצה :עמוד עמד ,אבל זה לקח תוך חודשיים,
שלום בן משה – ראש העיר :אביב אתם מתבוננים שם בגנים? אביב אתם מתבוננים בגנים?
תתבוננו בגנים ככה ,אפשר לשלוח אסמסים יותר מאוחר ,אני רואה שאתם
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משתתף בדיון :אני יכולה להוציא אותו מהכתה אם אתה רוצה,
שלום בן משה – ראש העיר :לא .חלילה .מה פתאום?
משתתף בדיון :אתה מרשה לעצמך אתה,
שלום בן משה – ראש העיר :חלילה ,נהפוך הוא .נהפוך הוא ,חלילה,
משתתף בדיון :הוא רוצה שתיהני,
שלום בן משה – ראש העיר :בהחלט ,בהחלט,
(מדברים ביחד)
שלום בן משה – ראש העיר :כן .בבקשה .כן.
שלמה גיספן – מנהל אגף שפ"ע :מעקות בטיחות זה דוגמא ,דוגמאות של מעקות ,זה
המעקה מעל הטיילת,
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :אגב ,אגב ,בנחל רבה ,אני בדרך כלל עובר שם בשבת ,עשו שם
איזה קטע של מעקה וזה באמת מסוכן ,זה לא הסתיים,
שלמה גיספן – מנהל אגף שפ"ע :עומר העלה את זה ,זה נרשם ,אנחנו בודקים,
שלום בן משה – ראש העיר :הנושא הזה עלה .עלה בפעם הקודמת .כן .בבקשה.
משתתף בדיון :עוזי  ..נורא ,הוא,
שלום בן משה – ראש העיר ... :כל הזמן ,כן,
שלמה גיספן – מנהל אגף שפ"ע .. :הנה אפילו התמונה הוחלפה כדי שאנשים זה ,אנחנו כבר
התקנו עשרה ,עשר מערכות .היום בעיקרון בעיר יש כחמישים אחוז מהעיר מהגנים ,ולא רק
הגנים .זה גנים פלוס צירי תנועה ,הם מרושתים ב ...הקיימת ,מרושתים במערכות השקיה,
אני מקווה שהשנה אנחנו נשקיע בזה גם את יתרת הכסף וגם אני מקווה תב"ר נוסף ,והכוונה
היא להגיע למשהו כמו  80 – 75אחוז מהיקף הגנים .וככה נגמור את זה בטווח של שנתיים.
עומר רצון – חבר מועצה :במקום שזה לא אז איך משקים?
שלמה גיספן – מנהל אגף שפ"ע :ידנית.
שלום בן משה – ראש העיר :ידנית.
שלמה גיספן – מנהל אגף שפ"ע :ידנית .ואז כשזה ידנית זה,
אלכס קפלונוביץ – חבר מועצה :במצפה אפק יש עשר גנים ציבוריים?
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שלמה גיספן – מנהל אגף שפ"ע :כן .היו .זה היו כמה וכמה נקודות שבהם היה צורך
להתקין .אנחנו פשוט הלכנו פה במקרה הזה שכונה שכונה .קצת לגבי חצרות בתי הספר,
אפשר לראות ,יש פה חלוקה של שמונה בתי ספר ,כחצי מליון  ,429סליחה .זה בית ספר בית
יעקב  ,שמנו להם דשא סינטטי ,מה שהיה לפני ,מי שהיה שמה יודע ומכיר .בתי הספר באמת,
הילדים נהנים בהפסקות יוצאים ומשחקים .עושה להם טוב .גם בעקבי הצאן ,העץ המוטה,
נעלם  ..עומר,
עומר רצון – חבר מועצה :כן.
שלמה גיספן – מנהל אגף שפ"ע :העץ המוטה חתכנו אותו ,הוא היה כאן,
שלום בן משה – ראש העיר :אלכס אתה זוכר? אלכס?
משתתף בדיון :חתכנו אותו מהתמונה? או מהחיים?
שלמה גיספן – מנהל אגף שפ"ע :לא ,לא ,לא ,חתכנו אותו.
שלום בן משה – ראש העיר :כן .כן .בבקשה ,כן.
שלמה גיספן – מנהל אגף שפ"ע :ניקינו אותו .טיפול מהיר קיבל .בית ספר אלומות רחל,
בדקנו גם את זה ,אין בעיה גם עם החתיכות האלה .נווה דליה חצרות שנעשו יחד אתם ,נווה
דליה עכשיו גם כן סיימו עבודה משותפת שתילה ואנחנו שמנו מערכות השקיה ,והם הביאו
את הצמחי יה ,בית הספר ולמעלה גם הגינה הלימודית .בית ספר רמב"ם ,אפשר לראות מה
היה לפני ומה יש אחרי .הגינה באוהל שלום ,אנחנו ראינו גם את הפינה השמאלית בכניסה,
זה היה לפני ,וזה אחרי .פה אפשר לראות את הפינה בצד ימין כשאתם נכנסים מתקני
המשחק שההנהלה בחרה ,והילדים משחקים ונהנים .בהחלט יפה.
טיפול בשורשי העצים ,אנחנו סיימנו  4שכונות עם כ 430 -או  440עצים .אנחנו השנה נסיים
את יתר השכונות ,הטיפול פה זה עץ עדין ,זה דווקא בסדר .היום דווקא עצים שפשוט היה
נורא ללכת ,ותושבים,
עדי אביני – חבר מועצה :הרימו גם את הכביש,
שלמה גיספן – מנהל אגף שפ"ע :הרימו הכל .והעבודה היתה גם כולל כביש כולל טיפוס,
ו זה דוגמאות של דברים שעשינו כולל מסגרת כולל השקיה ,בהחלט נותן לזה,
משתתף בדיון :אפשר להתחיל מחדש דרך אגב ,הם עוד פעם צמחו.
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שלמה גיספן – מנהל אגף שפ"ע :כן .גם נכון .פרוייקטים נוספים ,שזה על בסיס יתרות
תקציב ,אמרתי אנחנו כבר נכניס תוספת לחידוש ושתילה של צמחיה .יש הרבה קרחות
שנוצרו עם הזמן ,בעיקר בצירי התנועה ,אנחנו השנה התחלנו בהם ,זה פה ליד הספריה ופה
זה ברחוב בגין ,ויש פה עוד כל מיני ,ברחוב יהושוע בן נון .. ,ובאפק ,ויש לנו תוכנית השנה
להשלים את זה ... ,באמת עוד הרבה מאוד .כאן זה בפארק ז'בוטינסקי שהיה פה  ...שהגיעו
מחו"ל .שתלנו פה את הצמחיה אתם .חצר מועדון נוער מעודה גם הוא פיתוח נוסף שעשינו
אותו ,הוא לא הסתיים ,יסתיים ב,
משתתף בדיון :צריך להמשיך.
שלמה גיספן – מנהל אגף שפ"ע :צריך להמשך .נכון .שידרוג גני ילדים .גן ילדים ,אלה גני
ילדים שבהם איפה שאתה יכו ל לעזור ולסייע אז גם נתנו .דבר נוסף ,זה  ...קרקע ,זה נכון
שזה לא כל כך גנים ,אבל זה אין ספק שזה ,אנחנו בשלושה ,בחודשיים האחרונים התקנו 14
כבר ,היום אני חושב שהורדנו את הצפרדע האחרון ברחוב החשמונאים ,זה סילק את מה
שכולנו ,זה הצפרדעים,
שלום בן משה – ראש העיר :כמה שהדבר הזה נראה כרגע כאילו שולי ,אבל הצפרדעים
האלה שהם ברחבי העיר ,בעיקר פשוט צפרדעים מכוערים .שנים ,זבל גלוי ,זבובים
משתתף בדיון :סירחון,
שלום בן משה – ראש העיר :סירחון חולדות ,גועל נפש.
משתתף בדיון :זה מה שיהיה ה,
שלמה גיספן – מנהל אגף שפ"ע :זה מה שיש,
שלום בן משה – ראש העיר :כן .מצד שמאל ,כן.
משתתף בדיון :הנה ,תסתכל,
שלמה גיספן – מנהל אגף שפ"ע :זה מבחינתנו זה רהיט.
שלום בן משה  -ראש העיר :ככה זה נראה עכשיו.
שלמה גיספן – מנהל אגף שפ"ע :ככה ,זה תמונות מהשטח מהיום.
(מדברים ביחד)
שלמה גיספן – מנהל אגף שפ"ע :החשמונאים ירצו ...
(מדברים ביחד)
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משתתף בדיון :אבל איפה אתם שמים אותו,
שלמה גיספן – מנהל אגף שפ"ע :את מי?
שלום בן משה – ראש העיר :ליד זה ,ליד זה ,הנה תסתכל.
משתתף בדיון :לא .זה מתחת.
שלום בן משה – ראש העיר :זה מתחת.
שלמה גיספן – מנהל אגף שפ"ע :לכל צפרדע ,לכל צפרדע נמצא בחשמונאים זה בעופרה
מוזס ,שניים .לא שם ,כי לא יכולנו לשים יש בעיה של תשתיות .להציב אותם זה גם בעיה ,יש
המון עצים ,בסוף נבחרו ,אחרי הרבה
משתתף בדיון :אחרי הרבה מאוד,
שלמה גיספן – מנהל אגף שפ"ע :הרבה ...אז יש לנו את זה גם יש לנו את המחסומים
האלה ,כדי למנוע שמישהו ייכנס אליהם .כי זה פשוט רהיט יפה ,ובחודשיים האחרונים
ההתנהגות של התושבים מלבבת .זאת אומרת הם לא הפכו את זה לאתר אשפה גדול ,ואני
מקווה שזה יימשך ככה,
רזיאל אחרק – חבר מועצה :מה זה אומר? זה אומר שאם אנחנו עושים דברים יפים ,הם
שומרים.
שלמה גיספן – מנהל אגף שפ"ע :נכון.
שלום בן משה – ראש העיר :אם אתה מכבד את התושבים הם מכבדים אותך,
משתתף בדיון :מכבדים אותך בחזרה ,זה הכל.
שלמה גיספן – מנהל אגף שפ"ע :חוזר ,הסברנו להם
אלכס קפלונוביץ – חבר מועצה :איפה זה עומד?
שלמה גיספן – מנהל אגף שפ"ע :זה למשל עומד ליד הסימפוניה.
משתתף בדיון :דרך המיכל,
שלום בן משה – ראש העיר :אלכס ,בפנים,
משתתף בדיון :דרך המיכל .הכל
שלמה גיספן – מנהל אגף שפ"ע :יש לו מיכל של  4קוב למטה,
משתתף בדיון :מיכל נירוסטה,
משתתף בדיון :זה יקר מאוד,
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שלמה גיספן – מנהל אגף שפ"ע :מפנים אותו שלוש פעמים בשבוע,
משתתף בדיון ... :ועדת מכרזים ,אתה יודע איזה ויכוחים היו לנו פה?
בן ציון בית אור – ס/מ"מ ראש העיר :איך מפנים את זה?
שלמה גיספן – מנהל אגף שפ"ע :יש משאית ייעודית ,היא אתה מרים את המשטח הראשון,
הראש הזה מוטה הצידה ,אז הוא בא יש לו מנוף ,הוא מרים אותו ,הוא,
בן ציון בית אור – ס/מ"מ ראש העיר :מה הוא מרים? יריעה? מה הוא מרים?
שלמה גיספן – מנהל אגף שפ"ע :לא ,הוא מרים ...
משתתף בדיון :ארגז,
שלמה גיספן – מנהל אגף שפ"ע :מיכל 4 ,קוב ,מיכל ענק ,הוא גבוה ,הוא מרים אותו,
בן ציון בית אור – ס/מ"מ ראש העיר :זה מיכל קשיח או,
שלמה גיספן – מנהל אגף שפ"ע :זה מפלסטיק ,פלסטיק ,יש פלסטיק ויש בטון .אנחנו
הלכנו על הפלסטיק אין צורך ,היום כל מתקני העצירה במדינה הם פלסטיק לא צריך בטונים
בשביל זה .והוא מרים אותו ,הוא נכנס פנימה ,הוא יושב בתוך מיכל בטון ,הוא נפתח והוא
שוטף אותו,
בן ציון בית אור – ס/מ"מ ראש העיר :אה ,הוא גם שוטף אותו,
שלמה גיספן – מנהל אגף שפ"ע :בוודאי .והוא מכניס אותו כשהוא שטוף.
משתתף בדיון :יפה מאוד.
שלמה גיספן – מנהל אגף שפ"ע :וזה שלוש פעמים בשבוע.
שלום בן משה – ראש העיר :בבקשה,
בן ציון בית אור – ס/מ"מ ראש העיר :ומה הוא מרוקן אותו לתוך המשאית?
שלמה גיספן – מנהל אגף שפ"ע :לתוך המשאית ,חתיכת משאית  ... 30והנה זה הדוגמא,
אתם רואים כמה ,זה באמת רהיט אני קורא לו רהיט רחוב ולא,
משתתף בדיון :רהיט לזבל,
שלמה גיספן – מנהל אגף שפ"ע :מה?
משתתף בדיון :הדיירים בחשמונאים ...
שלמה גיספן – מנהל אגף שפ"ע :פה זה לחשמונאים.
משתתף בדיון :איפה שאנחנו נמצאים יש בתים,
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שלה גיספן – מנהל אגף שפ"ע :זה לחשמונאים ,והשניים האחרים זה לחשמונאים
הראשונים.
שלום בן משה – ראש העיר :בבקשה כן,
שלמה גיספן – מנהל אגף שפ"ע :הדבר האחרון עוד דבר שאנחנו מובילים אותו זה מדיניות,
משתתף בדיון :רגע ,מה זה המים הקודם ,דילגת,
שלמה גיספן – מנהל אגף שפ"ע :רגע ,אני ממשיך ,אני אומר תראו יש אנחנו השנה עשינו
שתי נקודות של ריכוז גזם ,היום תושבים ,יש בעיר למעלה משבעים נקודות כאלה ,התושבים
כי זה צורך שלהם ,מייצרים להם נקודות גזם מותרות ,אני קורא להם .זה גזם ופסולת
גושית ,כל מיני זבל זורקים .ואז באה המשאית הנחמדה שלנו ,פה זה נראה רע ,ככה ,ככה זה
נראה דוגמאות חיות מהיום .ואז באה המשאית שלנו ואז היא מרימה ,ואם יש צמחיה היא
תולשת ואם זה ,היא עושה נזקים .הכיוון הוא ללכת לכיוונים האלה ,אתם רואים? זה ממש
מתקן ,אפיינו אותו ,מתקן מבטון ,ואז האנשים משליכים זה למשל פה ברחוב אה ,ליד בית
ספר אשכול ,ואנשים פשוט ,אין יותר זריקה מסביב ,זורקים לפה .אז זה נראה גם מרוכז .זה
צבוע ,ואנחנו כל פעם נחדש את הצביעה.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :כל כמה זמן אתם אוספים את זה?
שלמה גיספן – מנהל אגף שפ"ע :פעם בשבוע .פעם בשבוע.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :וואי ,אז שבוע שלם יכול להיות שם,
(מדברים ביחד)
משתתף בדיון :בערב ,בערב קודם,
סיגל שיינמן – חברת מועצה :כן .אבל הבעיה היא שכשמישהו זורק ליד הבית שלו ,אז הוא
לא יזרוק ביום יום ,ערב לפני,
משתתף בדיון :פיקוח נו,
סיגל שיינמן – חברת מועצה :וכששמים במקום כזה אז,
משתתף בדיון :אז הוא מקבל הערה
סיגל שיינמן – חברת מועצה :כן ,אבל פה לא יידעו ,כי זה לכל הדיירים ,בודאי ,זה יכול כל
השבוע להיות ככה,
שלמה גיספן – מנהל אגף שפ"ע :סיגל ,האלטרנטיבה,
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סיגל שיינמן – חברת מועצה :לא ,אני מסכימה אתך,
שלמה גיספן – מנהל אגף שפ"ע :מה הייתה האלטרנטיבה? שזה,
סיגל שיינמן – חברת מועצה :לא ,לא,
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אפשר הצעה? אפשר הצעה?
סיגל שיינמן – חברת מועצה :רגע ,תן לי לסיים ,בבקשה.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :נו ,תסיימי,
סיגל שיינמן – חברת מועצה :מה שאני מציעה ,הרעיון הוא רעיון נהדר ,אבל אולי לעשות
יותר מפעם בשבוע ,את האיסוף,
משתתף בדיון :את תשלמי.
משתתף בדיון :אין לך כסף.
(מדברים ביחד)
רזיאל אחרק – חבר מועצה :שלמה ,שלמה ,מה שאני מציע,
סיגל שיינמן – חברת מועצה :לא ,לא ,יכול להיות,
שלום בן משה – ראש העיר :רבותי ,רבותי ,הצעות ייעול אחר כך,
רזיאל אחרק – חבר מועצה :לא ,לא ,משהו חשוב ,שלמה ,תשימו שלט שמותר לזרוק את
הגז ם כאן ,רק בימים ,או ביום מסויים ,ואז מי שלא ,תכתוב שם מי שלא יזרוק ביום הייעודי
ייקנס פשוט .זה הכל,
סיגל שיינמן – חברת מועצה :מי יקרא?
רזיאל אחרק – חבר מועצה :לא משנה אבל אנשים יידעו .אז תשימו שלטים ,בסדר?
שלום בן משה – ראש העיר :כן.
(מדברים ביחד)
שלמה גיספן – מנהל אגף שפ"ע :גן ציבורי,
משתתף בדיון :שהשלט יהיה מעוצב יפה,
שלום בן משה – ראש העיר :בבקשה,
שלמה גיספן – מנהל אגף שפ"ע :גם ציבוריים וגם קהילתיים ,ציבוריים ,שהתושב לא יכול
לתלות כי זה בעלות כספית ,והקהילתי נועד להיות עבור התושב שיכול לתלות .אני רוצה יש
לי כלב יש לי זה ,יש לי כל מיני צרכים ,זה השנה התקנו  15קהילתיים ועוד  10ציבוריים.
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משתתף בדיון :לא היו קהילתיים,
שלמה גיספן – מנהל אגף שפ"ע :לא היו קהילתיים .היו ציבוריים והרבה .אז פה החלפנו,
אלכס קפלונוביץ – חבר מועצה :מה זה קהילתי? מה זה ,איזה קהילה זאת?
שלמה גיספן – מנהל אגף שפ"ע :לכל ,זה לא לאיזה קהילה,
משתתף בדיון :מה? זה בחינם? זה בכסף? לא הבנתי .זה בחינם?
משתתף בדיון :הוא מתכוון זה בחינם.
שלמה גיספן – מנהל אגף שפ"ע :על פי חוק העזר הוא צריך לבוא ולשלם ,ופה כי עוד פעם
תראו יש בעיה של יישום ,פה בעיקרון אתה בא להודיע ברמת קהילתית ,ליד בתי כנסת ליד
מקומות,
רזיאל אחרק – חבר מועצה :זה לא עולה כסף כאילו?
שלמה גיספן – מנהל אגף שפ"ע :לא .לא .זה לא.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :יעני ,כל אחד מדביק מה שבא לו,
משתתף בדיון :אבל זה לא למודעות מסחריות,
רזיאל אחרק – חבר מועצה :לא למודעות מסחריות ,מה קורה בפועל,
שלום בן משה – ראש העיר :שששש ,בבקשה כן,
משתתף בדיון :אבל מודעות פוליטיות כן,
שלמה גיספן – מנהל אגף שפ"ע :תראו איך זה נראה ככה ,ניסינו לרענן אותם שלא יהיו ...
יש עדיין בעיר,
שלום בן משה – ראש העיר :יש עדיין בעיר,
שלמה גיספן – מנהל אגף שפ"ע :בשנה הבאה נחליף עוד,
שלום בן משה – ראש העיר :שששש ,רבותי ,רבותי ,גם ארץ ישראל נבנתה בקשיים רבים
והרבה זמן .זה נראה ככה ,ועכשיו זה השתפר,
שלמה גיספן – מנהל אגף שפ"ע :זהו .זה המצגת.
משתתף בדיון :אפשר לשאול,
שלום בן משה – ראש העיר :תודה רבה.
(מדברים ביחד)
משתתף בדיון :שלום אתה אתי?
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שלום בן משה – ראש העיר :דקה ,דקה ,כן?
משה סיני – חבר מועצה :א' עשיה ברוכה ,שלוש שאלות קצרות .אחד מפות של העיר ,אני
שומע הרבה פעמים על אנשים שמגיעים במיוחד עכשיו שנבנות שכונות חדשות ,ששמות
הרחובות לא כל כך ברורים ולא ידועים ,אני חושב ש ..צריך לחשוב על איזה שהוא תהליך
של לשים מפות בנקודות מרכזיות,
משתתף בדיון :מפות אה,
משה סיני – חבר מועצה :מבוארות ,כן .כן.
משתתף בדיון :בחוצות העיר מפות.
משתתף בדיון :כן.
שלום בן משה – ראש העיר :נכון מאוד ,נכון מאוד .וויז ,וויז,
(מדברים ביחד)
משה סיני – חבר מועצה :דבר שני שרציתי לשאול אותך,
שלום בן משה – ראש העיר :רק רגע ,כן.
משה סיני – חבר מועצה :הדבר השני ,זה כל הנושא של התאורה ,אתה לא אמרת על זה
משפט ,מה אני ,אתה יכול להגיד על זה משפט? איך זה מתבצע? היום? החלפת מנורות? כמה
זמן? איפה  ...הגנים בסדר ,השאלה אם הם מוארים ,אם אין בעיות תאורה ,איפה אנחנו
עומדים בעניין הזה? בסדר?
שלום בן משה – ראש העיר :של מי הפלאפון?
משה סיני  -חבר מועצה :והשאלה השלישית ,אם אנחנו כבר עוסקים ב
(מדברים ביחד)
שלום בן משה – ראש העיר :בבקשה משה,
משה סיני – חבר מועצה :והשאלה השלישית ,אמרנו אחד זה המיפוי ,בסדר? והשני זה
תאורה ,והשלישי הדבר השלישי זה הנושא של פניות למוקד .אם אתה יכול להגיד על זה
איזה מילה או שתיים ,האם יש פחות? יש יותר? יחסית לשנה שעברה ,לפני שנתיים ,איפה זה
עומד? זמן תגובה? אני אשמח ככה,
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שלום בן משה – ראש העיר :דקה ,דקה ,רק רגע ,הנושא של מוקד ,וטיפול פניות במוקד
זה נושא בפני עצמו ,זה לא כרגע היום ,אם תרצו נייחד לזה פעם איזה שהיא אחת הישיבות
דיווח על העניין .לגבי הנושא של המפה ,ההערה בהחלט במקומה.
משתתף בדיון :בתקופה של הוויז צריך מפה?
שלום בן משה – ראש העיר :זה הערה במקומה ,לא לכולם יש וויז ,שמייז וכדומה .לגבי
השכונות החדשות דרך אגב ,בשכונות ,ברובעים החדשים ,יש כבר רחובות בכניסות
לרחובות ,ואנחנו עכשיו סיכמנו עם משרד השיכון להכין גם שילוט זמני עם הרחובות ,כדי
שאנשים שמגיעים לרחובות הראשיים גם יוכלו לדעת לאן לפנות .למה זמני ולא קבוע,
מכיוון שהקבוע המואר יהיה כאשר המדרכה כבר תהיה מדרכה קבועה .המדרכות בינתיים
הם כרגע מדרכות זמניות עם אספלט .כשתהיינה מדרכות עם מרוצפות ,אז תהיה גם ,יש
תוכנית מסודרת לעניין הזה ,לגבי כל הרחובות ,בעיקר במתחמים ברובעים סליחה ,רובע
האומנים ורובע ה ,פרסי נובל .לגבי ה ,יש לך איזה תשובה לגבי הנושא של התאורה?
שלמה גיספן – מנהל אגף שפ"ע :תאורה זה לא אצלי באגף ,זה עבר לאגף הכללי אז אני לא
יכול להגיד לך ברמה ודאית ,אבל אני יודע שהחלפת תאורה מתבצעת ,אין לי תשובה,
משה סיני – חבר מועצה :זה עבר מאגף שפ"ע לאגף כללי?
שלמה גיספן – מנהל אגף שפ"ע :כן.
משה סיני – חבר מועצה :למה?
שלמה גיספן – מנהל אגף שפ"ע :לא יודע .אולי לגבי הפניות מוקד ,אולי כן לעדכן אותם ,על
המוקד האגפי הקטן שהקמנו,
שלום בן משה – ראש העיר :טוב ,אוקי אבל זה קצר,
שלמה גיספן – מנהל אגף שפ"ע :קצר מאוד ,בגלל ריבוי הפניות ,שמגיעות לאגף שפ"ע
שהוא אחד מה ..הוחלט ואושר ,יש לי בחורה שיושבת שם ,והיא למעשה התפקיד שלה
בדיוק,
משתתף בדיון :מי זו?
שלום בן משה – ראש העיר :קלרה קלרה,
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שלמה גיספן – מנהל אגף שפ"ע :התפקיד שלה נועד לשפר את המעקב ואת הבקרה ואת
הטיפול ,והיא רק חודשיים שמה ואני כבר רואה שיפור אדיר .היא לא מחליפה את אף אחד
ממנהלי המחלקות ,היא לא מחליפה את אף אחד מעושי הביצוע ,אבל התפקיד שלה הוא
לשבת על האנשים ,כולל על המנהל עבודה הקטן בשטח שזה ,ולא פחות חשוב ,במקרים של
תלונות בעייתיות או חוזרות ,תפקיד שלה זה גם להרים טלפון לתושב ולהגיד לו ידידי ,אתה
בסדר? זה בסדר? כי בתפרים תמיד היה לנו ,או יש למשל תלונה שהיא נופלת בין שני אגפים,
בין שתי מחלקות ,שמה הנפילות .ובאמת אתה כבר רואה ירידה וצמצום ,אנחנו סוגרים
תלונות ישנות ,והכמויות הולכות ומצטמצמות ,אני האמנתי בזה בהתחלה ואני מאמין בזה
עוד יותר,
משתתף בדיון :מה יהיה עם דוח המבקר?
שלום בן משה – ראש העיר :אה ,תודה רבה .דקה ,דקה ,תודה רבה לאגף שפ"ע.
אביבה שקד – חברת מועצה :אפשר?
שלום בן משה – ראש העיר :בבקשה גבירתי ,בבקשה,
אביבה שקד – חברת מועצה :אני לא רוצה להשבית שמחות ,אבל יש כמה דברים שצריכים
לומר ,אז קודם כל ,קודם נתחיל עם הדברים הטובים ,קודם כל עצם זה שבכלל אתם
מציגים עשיה ואני חושבת שאפילו תקצה כל ישיבת מועצה לחשוף,
שלום בן משה – ראש העיר :כן,
אביבה שקד – חברת מועצה :אני חושבת שזה חשוב ,וזה יפה מאוד .ואתם עושים עבודה
יפה .עכשיו הגינות הציבוריות וחצרות בתי הספר ,הם חשובים מאוד ,והם כנראה נמצאים
במקומות שלפעמים בתוך שכונות .אבל אני רוצה להגיד באופן כללי על מצב הגינון בעיר ,אם
כבר יושב כאן ראש אגף שפע ,וגם היושב ראש כאן נמצא .המצב של העיר לא טוב .כל מי
שראשו ,שעיניו בראשו רואה את זה ,כיכרות מוזנחות ,כל הרחובות הראשיים ,צמחיה
שהתייבשה ,המצב על הפנים .ברצינות עכשיו ,אני חושבת שהמצב מזמן ,איך אני רואה את
זה ראש העיר? חברים שמגיעים לבקר בעיר ,אני רואה את זה רק מאורחים לרגע שרואים כל
פגע .אנחנו כבר התרגלנו לכיכרות מלאות בצמחים ,תסתכל מה קורה שמה בעליה בפסגות
אפק,
שלום בן משה – ראש העיר :אביבה,
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אביבה שקד – חברת מועצה :אנא התייחסו לזה ,חתכו את זה? לפני יומיים חתכו,
שלום בן משה – ראש העיר :אביבה? אני אתן לך תשובה .קודם כל את צודקת .קודם כל את
צודקת .העליה לאזור נווה אפק לכיוון כיכר מנור ,בואך למתחמים החדשים ,לרבעים
החדשים ,יש שצפים שהם באחריות משרד השיכון ,והוא אמור להתחיל לעבוד עליהם עכשיו
ממש בזמן הקרוב .כרגע מה שראית כרגע את הגיזום הזה ,זה חלק מהעניין,
אביבה שקד – חברת מועצה :זה אחד מהם,
שלום בן משה – ראש העיר :רגע ,דקה .לא יש עוד כרגע רחובות ,שכשעולים באפק רואים
את זה ,גם אני נוסע שם פעמים רבות מאוד וגם לי זה מציק .דרשנו ממשרד השיכון ,יצא
מכרז של משרד השיכון שהתעכב זה הכל באחריותם .אנחנו כבר סיכמנו אתם ,איך ייראו
הכיכרות ,ואיך ייראה ...קבענו את סדר העדיפויות ,גם ובמיוחד ,כי זה באמת בולט ,כל מי
שמגיע עכשיו ,וגם מבחינת איפה מתאכלסים יותר ,במקומות שמתאכלסים יותר נתנו
עדיפות שהשצ"פים יותר מוכנים .יש ,יש כבר תוכנית ולפי דעתי היא כבר התחילה לעבוד
מעתה ואילך ,תוך כמה חודשים ,תוך מספר חודשים כל מה שאת רואה ...כל הכיכרות ,שלוש
הכיכרות האלה ...והשצפים בציר המרכזי,
אביבה שקד – חברת מועצה :זה כל העיר ראש העיר ,זה כל העיר,
שלום בן משה – ראש העיר :אני,
אביבה שקד – חברת מועצה :בסדר ,אתה צודק ,אתה צודק זה ,צריך לתת לזה קדימות.
שלום בן משה – ראש העיר :נכון .אני מציע לא לעשות בהכללות ,מכיוון שגם אני מסתובב
בעיר כמוך,
אביבה שקד – חברת מועצה :אני עוסקת בהכללות,
שלום בן משה – ראש העיר :אני מציע שלא,
אביבה שקד – חברת מועצה :העיר נראית לא טוב .העיר נראית לא טוב .ראש העיר,
(מדברים ביחד)
רזיאל אחרק – חבר מועצה ... :שנת שמיטה,
שלום בן משה – ראש העיר ...:ואמר פה רזיאל בצדק זה אמנם זה נשמע תירוץ ,אבל
רזיאל אחרק – חבר מועצה :זה לא תירוץ ,זה אמיתי,
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שלום בן משה – ראש העיר :השנה הייתה שנת שמיטה ,יצאנו ממנה עכשיו כרגע ,אנחנו
בשנה הקרובה נכנס במלוא התנופה .הציגו לכם רק חלק ,כבר נכנסנו
משתתף בדיון ... :לפני שבע שנים ,אם אני זוכר טוב...
שלום בן משה – ראש העיר :שתלנו הרבה מאוד פרחים בהרבה מקומות ,שתלנו הרבה
צמחים ,והנושא הזה נמצא על סדר היום .בהחלט .את צודקת זה חלק מהנראות .אני מקבל
את ההערה שלך באהבה גדולה .כן? בבקשה .זה לא השבתת שמחות ,את לא משביתה שום
שמחות .זה הערה בונה.
משתתף בדיון :להפך ,אנחנו יוצאים בריקודים.
שלום בן משה – ראש העיר :כן .אישור תב"רים ,כן?
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :יש את התב"רים ,אם רוצים לעבור על כולם ,או לעבור אחד
אחד?
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :אפשר לקבל הסבר קצר,
רזיאל אחרק – חבר מועצה :רגע ,רגע ,אפשר להגיד מילה טובה לאגף שפע? באמת?
שלום בן משה – ראש העיר :אפשר .אפשר.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אבטליון ,באמת,
משתתף בדיון :הוא לא שומע,
רזיאל אחרק – חבר מועצה :באמת ,באמת ,יישר כח ,עשיתם עבודה יפה .זה לא מובן מאליו,
גני הילדים ומתקני הילדים באמת עברו שידרוג ,אני שומע את זה גם מהתושבים ,בזמן קצר
באמת יעיל .ויישר כח באמת לכל עובדי אגף שפע ,ליושב ראש אבטליון נשמע שהם עושים
עבודה טובה באמת,
שלמה גיספן – מנהל אגף שפ"ע :תודה רבה,
רזיאל אחרק – חבר מועצה :ולראש העיר שבאמת שם את זה על השולחן.
שלום בן משה – ראש העיר :כן.
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 . 1אישור התב"רים כמפורט להלן:
א .אישור תב"ר מס'  1272עבור ביצוע קווי מים ותיקונים ע"ס 350,000
 ₪במימון משרד הבינוי והשיכון.
ב .אישור תב"ר מס'  1273עבור תב"ע להרחבת בית העלמין ,ע"ס
 ₪ 250,000במימון עירייה.
ג .אישור תב"ר מס'  1274עבור תב"ע לשינוי ייעוד מחקלאי לאזור
תעסוקה ,ע"ס  ₪ 650,000במימון עירייה.
ד .אישור תב"ר מס'  1275עבור תכנון מפורט מתחם  , Cע"ס 6,000,000
 ₪במימון משרד הבינוי והשיכון.
ה .אישור תב"ר מס'  1276עבור פיתוח מתחם  , Cע"ס ₪ 25,003,420
במימון משרד הבינוי והשיכון.
ו .אישור תב"ר מס'  1277עבור פיתוח מתחם  , Eע"ס ₪ 88,447,004.1
במימון משרד הבינוי והשיכון____________________________ .

יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :אישור תב"ר  ,1272עבור ביצוע קווי מים ותיקונים על סך
 350אלף שקל במימון משרד השיכון ,עבור תיקונים של תשתיות חשמל מים .. ,קו מתח
ברחוב שבזי החדש ,אריה פה? אתה רוצה להסביר? מישהו רוצה הסבר?
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :ככה פחות או יותר ,על מה מדובר?
אריה גלברג – מהנדס העירייה :זה עבודה ...על תשתיות שאין להם בעל הבית ,שיתקן.
אנחנו קיבלנו כסף ממשרד השיכון לעשות תיקונים ושיפוצים קטנים ,נתון לשיקול דעתנו
מתי ...
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :אז נעבור גם לתב"ר  ,1273עבור תב"ע להרחבת בית העלמין
על סך  250אלף שקל .הגדלת בית העלמין מזרחה,
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :כמה מרחיבים? את בית העלמין? כמה מרחיבים?
שלום בן משה – ראש העיר :אנחנו הרחבנו את בית הקברות ,את בית העלמין בשלוש מאות
וחמישים קברים ,עכשיו שהסתיים,
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :כמה זמן ,ככה?
שלום בן משה – ראש העיר :חלקות סליחה .כמה זה דונם? אני לא יודע להגיד לך אם זה
חשוב .דקה דקה ,הוא מומחה בעניין הזה ,דקה.
(לא ברור)
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שלום בן משה – ראש העיר :רגע ,רגע ,דקה דקה ,ואנחנו מקצים כרגע תוספת של עוד 250
קברים ,מרביתם זה זה ,מכפלה .מעטים זה קברים בודדים ,וממילא הגשנו בקשה למנהל
מקרקעי ישראל לפני חצי שנה ,וביקשנו שכל הוואדי שאתם רואים ,כשאתם באים לבית
הקברות ,יש וואדי שהולך משם לכיוון אבן העזר ,מזרחה ,כל הוואדי הזה שהוא שטח
חקלאי ,והוא שטח מינהל ,ביקשנו שיפשירו אותו ,והוא יהיה עתודה לבית קברות בראש
הע ין ,שלצערי הרב ,עד עכשיו לא היה .ובמקום שנקבור את מיתנו שם בברקת ,יהיה שם?
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :כמה דונם? כמה יהיה
משתתף בדיון 10 :דונם.
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :אריה כל כמה דונם מדובר?
אריה גלברג – מהנדס העירייה :עשרה,
(מדברים ביחד)
משתתף בדיון :אני לא שומע את אריה.
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :כל ההערכה ,כל ההערכה והשינוי היו ב,
אריה גלברג – מהנדס העירייה ... :חלק,
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אריה ,הוא אומר בוא תדבר למיקרופון כי הוא לא שומע אותך
בהקלטה.
אריה גלברג – מהנדס העירייה :אני אומר שמה שבוצע זה רק חלק ממה שיש לנו,
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :אני מדבר על השינוי תב"א לפני הביצוע ,אתה מדבר פה על
אריה גלברג – מהנדס העירייה :תב"ע? בערך  20דונם.
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה 20 :דונם.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אגב ,סטטיסטיקה כמה בשנה אנחנו צריכים קברים ,בכל ראש
העין?
אריה גלברג – מהנדס העירייה,150 :
רזיאל אחרק – חבר מועצה ,150 :זה במצב היום 150 ,במצב היום ,רגע 150 ,במצב של
היום עם ארבעים אלף תושבים .150 ,זה אומר,
שלום בן משה – ראש העיר :קודם כל ,קודם כל ,בוא לא נעסוק ב,
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רזיאל אחרק – חבר מועצה :זה חשוב ,זה חשוב ,אם אתה עושה  300קברים ואתה צריך
 ,150אתה בשנתיים גמרת אותם .זו הכוונה שלי,
שלום בן משה – ראש העיר :מכפלה .מכפלה .זה נקרא מכפלה .קודם כל יש לנו תושבים
חדשים שלשמחתי הרבה מרביתם זוגות צעירים ושיהיה להם אריכות ימים רבה מאוד .נכון
לעכשיו ,כל שנה אנחנו קוברים בערך כ ,150 -עד  160קברים ,משתמשים ב160 – 150 -
קברים ,לכן נדרשנו עכשיו ,לכן נדרשו עכשיו  , 300עוד  250ואנחנו כמובן צופים פני עתיד,
כולנו מתבגרים ,כולנו ,כולנו ,מה שבטוח כולנו נגיע לשם .זה על זה אין ספק ,מתי שהוא ,כל
אחד מאתנו בזמנו,
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אין פטור ,אתה אומר אין פטור,
שלום בן משה – ראש העיר :אין פטור בעניין הזה ,אגב שם ,אגב שם בכלל לא מתווכחים על
גודל הקבר ,בניגוד למה שמגיע אלי מפעם לפעם,
משתתף בדיון :אין התנגדויות,
שלום בן משה  -ראש העיר :אין התנגדויות שמה ,כן ,בבקשה.
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :אני מדבר על שינוי התב"ע ,לא עכשיו על כמה קברים וכו'
וכו',
שלום בן משה – ראש העיר :אז הוא ענה לך.
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :אוקי .זה מה שאני אומר,
שלום בן משה – ראש העיר :ביקשנו כעשרים דונם ,זהו,
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :וכמה התב"ע השנייה?
שלום בן משה  -ראש העיר :לא ,לא ,לא ,לא לא ,סליחה סליחה ,סליחה ,לא סליחה.
משתתף בדיון :אישה ,שני ילדים ,נמצאים בלי חשמל שבוע ,היא צריכה להנשים את עצמה,
והיא הלכה לאגף הרווחה ואף אחד לא מוכן לעזור לה.
שלום בן משה – ראש העיר :שמענו,
משתתף בדיון :נו? מישהו יכול לעזור.
משתתף בדיון :אני אעזור.
מיכאל מלמד  -סגן ראש העיר :תן פרטים ,תן פרטים ואז,
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שלום בן משה – ראש העיר :תמסור את הפרטים לאשה הזאת .מה זה היתה ההתפרצות
הזאת? באמת,
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :אריה ,וכמה  ..כמה דונמים ,התב"ר השלישי?
שלום בן משה – ראש העיר :יש סדר מה?
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :היא עוד מחכה לאזור תעסוקה,
(מדברים ביחד)
שלום בן משה – ראש העיר :קודם כל אמרתי את זה,
משתתף בדיון :טוב ,עזוב את זה ,בוא נתקדם .הסעיף הבא ,יאללה,
שלום בן משה – ראש העיר :כן?
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :אישור תב"ר מס'  ,1274עבור תב"ע עם ייעוד לחקלאית,
משתתף בדיון :אחר כך אתה שואל למה אני,
משתתף בדיון :יש דברים שלא,
סיגל שיינמן – חברת מועצה :סליחה? סליחה?!
משתתף בדיון :לא דיברתי אלייך דיברתי אליו.
משתתף בדיון :סליחה?
משתתף בדיון :לא דיברתי אלייך,
משתתף בדיון :שש ,נו ,הוא מקריא עכשיו,
שלום בן משה – ראש העיר :רבותי ,סליחה ,כן?
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :אישור תב"ר  ,1274עבור תב"ע לשינוי ייעוד מחקלאי לאזור
תעסוקה ,על סך  650אלף שקל ,שינוי יעוד,
סיגל שיינמן – חברת מועצה :אלכס ,מה זה הרגישות הזאת? נו באמת? אלכס?
(מדברים ביחד)
סיגל שיינמן – חברת מועצה :אלכס ,בלי רגישות יתר ,נו באמת,
(מדברים ביחד)
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :שינוי ייעוד מחקלאי לאזור תעסוקה של חטיבת קרקע,
שעברה משיפוט כפר קאסם לראש העין מי שיודע זה במתחם קסם,
משתתף בדיון :לא הבנתי ,אפשר לקבל הסבר קצת יותר מדוייק,
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משתתף בדיון :מה? עוד פעם ,לא שמענו,
משתתף בדיון ... :במלחמת הגבולות  ..השטחים,
משתתף בדיון :אני אף פעם לא שומע את אריה,
אריה גלברג – מהנדס העירייה :היה שינוי גבולות פה באזור הזה ,והשטח הזה הסתפח
לשיפוטנו ,ורואים שזה שטח חקלאי ,אנחנו מייעדים אותו לתעסוקה ... .כלכלה עירונית.
שלום בן משה – ראש העיר :זה ייצר עוד מקומות עבודה .יאללה,
משתתף בדיון :איפה זה?
שלום בן משה – ראש העיר :בכל מקרה ,דקה ,דקה ,בכל מקרה ,ששש,
משתתף בדיון :אפשר לשאול שאלה?
שלום בן משה – ראש העיר :רגע ,רגע ,רגע ,אני אבהיר ואחר כך תשאל .קודם כל מדובר
כרגע בקרקע ,שהיא קרקע פרטית של אנשים ,שהם תושבי כפר קאסם ,וזה שטח חקלאי
ואנחנו רוצים להכנס כרגע מקצים כרגע כסף כדי לעשות תכנון של כל העניין הזה .ואנחנו
רוצים להביא את זה לידי מצב שזה יהיה שטח שהוא שטח למסחר ושירותים ולא למגורים.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :למה? למה סתם לא להשאיר את זה קרקע לחקלאי?
שלום בן משה – ראש העיר :כי הם יכולים אחר כך  ..שינוי בעצמם,
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אוקי .הבנתי.
משתתף בדיון :אם אתה עושה שינוי לתעשיה,
שלום בן משה – ראש העיר :מכ יוון שאין לנו שום עניין כרגע כיוון שאין לנו שום עניין כרגע
שתהיה לנו עוד שכונה של תושבי כפר קאסם ,שאני מכבד אותם ומעריך אותם  ...בכפר
קאסם ,שתהיה לנו שכונה של תושבי כפר קאסם ,שתהיה,
משתתף בדיון :גם יש ארנונה ,תעסוקה ,יבואו לעיר,
שלום בן משה – ראש העיר :זה כן .לכן משנים את זה,
עדי אביני – חבר מועצה :לא צריך בניה ,יש לנו מספיק בניה ,צריך תעסוקה.
שלום בן משה – ראש העיר :כן .כן.
עדי אביני – חבר מועצה :כמה דונם מדובר?
משתתף בדיון :סדר גודל,
משתתף בדיון 100 :דונם,
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שלום בן משה – ראש העיר :כן ,100 ,אבל  100זה ברוטו מכיוון שיש שם גם הפקעה
לכבישים וכדומה .אוקי.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :אישור תב"ר,
שלום בן משה – ראש העיר :כן?
משה סיני – חבר מועצה :בזמנו כשהשטח הזה הועבר לעיריית ראש העין ,אריה ,עד כמה
שאני זוכר ,אנחנו דיברנו גם ,עשינו פגישות עם התושבים ,ובאנו ואמרנו להם שהשטח הזה
יישאר ,שטח פתוח .ומה ,מה שהיום אם יש כוונה לעשות שם שטחים תעשייתיים ,ואזור
מסחר ,אז השאלה אם זה לא פוגע ,באיכות החיים של תושבי האזור? האם זה נבחן? האם
זה ,שאלו את התושבים?
רגע ,שניה ,האם ישבתם עם המינהלת של השכונה? כמו ש ,הרי הוקמה מינהלת שמה .האם
מישהו התייעץ אתה ,מה? היום אנחנו שמים  650אלף שקל ,זה כמו האיצטדיון בגבעת טל
שהכריזו כאן שהולכים להקים איצטדיון ורק אחר כך ישבו עם מינהלת השכונה,
(מדברים ביחד)
משה סיני – חבר מועצה :אני שמח ,אני שמח שהתשובה שלך היא ככה ,מראה שאתה הלכת
א ולי עכשיו לכיוונים אחרים .אבל גם פה ,יש מינהלת שכונה ,הקמתם מינהלת שכונה ,יש
פה ,אתם רוצים להקים אזור תעשיה ,בפאתי השכונה הזאתי ,היום זה שטח פתוח ,שטח
חקלאי ,לבוא ולהגיד שאולי יקדמו שם פעם תוכנית בינוי זה אולי .אבל ,אולי גם לא ,ומאחר
וזה בשטח השיפוט שלנו ,יש פה וועדת תכנון ובניה שיכולה לעצור כל מהלך בעניין הזה,
שלום בן משה – ראש העיר :אני ממליץ,
משה סיני – חבר מועצה :אני אומר ,אז אני אומר ,בואו אין לי בעיה שאחרי בדיקה
והתייעצות עם מינהלת השכונה ,בסדר נקצה את ה 650 -אלף שקל ,למה לעשות את זה
עכשיו? אחרי זה ללכת ולהסביר לשכונה שלא הבנו ,כן שמענו ,לא ידוע על מה מצביעים ,כן
ידוע על מה מצביעים ,בואו נעצור שניה ,תבדקו את זה ,ותעלו את זה להצבעה בישיבה
הבאה .לא יקרה כלום.
משתתף בדיון ... :הספורטק,
שלום בן משה – ראש העיר :אני ממליץ ככה קודם כל,
משתתף בדיון ... :לעשות שמה איזה מגרש כדורגל,
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שלום בן משה – ראש העיר :קודם כל,
(מדברים ביחד)
שלום בן משה – ראש העיר :רגע ,קודם כל ,אני שמח שהזכרת את מינהלת השכונות 17
פעם ,אני גאה שהקמנו מינהלת שכונות.
משה סיני – חבר מועצה :פעמיים לא שבע עשרה,
שלום בן משה – ראש העיר :שבע עשרה פעם .דקה .קודם כל ,אנחנו רוצים ,אנחנו בבחינת
להקדים תרופה למכה ,מדוע? מכיון שהיתה כבר פניה אלי של כמה מתושבי כפר קאסם,
ושתדע שחבל שזה לא טופל לפני זה ,הם יכולים לפנות בעצמם ,על פי דין ,למינהל מקרקעי
ישראל ,ולבקש כרגע לעשות שינוי ,ולבנות שם בתים ,כי זה קרקע שלהם .לכן מבחינת
הקדמת תרופה למכה ,תמיד אפשר להגיד ,עצור סיסמה ,וזה לא יהיה זה ולא כלום ,אבל,
משה סיני – חבר מועצה :אבל זו קרקע חקלאית ,הוועדה פה מה?
שלום בן משה – ראש העיר :רגע ,רגע ,רגע ,קרקע חקלאית ,שאפשר לבקש ,זה שטח פרטי
שלהם .זה קרקע פרטית שלהם .ולכן ,טוב ,בבקשה .כן.
מיכאל מלמד – סגן ראש העיר :אני מבקש לשנות את ההצבעה ,ולא לכתוב מחקלאי לאזור
תעסוקה ,עד שהנושא ייבחן.
משתתף בדיון :נכון .בדיוק ,שייבחן קודם,
שלום בן משה – ראש העיר :בסדר .אני מקבל.
משתתף בדיון :אני כמו שאמרתי ,מתקני ספורט ,מתקני ספורט יכול להכנס שמה טוב .כן,
משתתף בדיון :בנוסף,
שלום בן משה – ראש העיר :רגע ,רגע,
משתתף בדיון :אפשר לעשות שמה ,אפשר לעשות שמה ב ,bot -אחלה פרוייקט ספורט שם.
משתתף בדיון :קריית ספורט,
משתתף בדיון :כן .קריית ספורט רצינית.
שלום בן משה – ראש העיר :דקה ,דקה ,רגע ,רגע ,אי אפשר לעשות קריית ספורט,
(מדברים ביחד)
שלום בן משה – ראש העיר :פרומה ,פרומה ,אני מקבל את ההצעה שלך ,קיבלתי את
ההצעה שלך ,אני מקבל את ההצעה של פרומה,
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(מדברים ביחד)
שלום בן משה – ראש העיר :אדמוני ,אדמוני ,אני מקבל את ההצעה ,ששש ,אני מקבל את
ההצעה לעשות בדיקה של שינוי תב"א ,בדיקה זה הכל .בבקשה .נבדוק את העניין ,בבקשה,
הלאה.
(מדברים ביחד)
שלום בן משה – ראש העיר :ששש ,אלכס תקשיב,
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :תוכנית המתאר המחוזית שבזמנו קבעה את כפר קאסם,
אפשרה גם מגורים וגם תעסוקה ומסחר .לכן רוצים לקבע את זה ,רק לתעסוקה ומסחר.
כרגע יש הגדרה מה הולך להיות שם ,לא בוצעה ,לא מומשה כרגע ,התב"ע בסמכות מקומית,
לכן צריך לממש את זה.
מגורים תהיה בעיה כי הם יצטרכו מבני ציבור ,ומבני ציבור אי אפשר,
שלום בן משה – ראש העיר :זאת הכוונה נו ,הוא לא מתכוון לעשות מבני ציבור במשגב שם
כרגע ,באמת ,אפשר היה לעשות את זה גם בעבר ,עכשיו כרגע ,עכשיו אנחנו רוצים להקדים
תרופה למכה ,אז גם על זה מתנגדים? אני מקבל את ההצעה שלך שאנחנו עושים כרגע
בדיקה תקציב הזה  ...תב"ע ,כן.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :אז אישור תב"ר  ,1227עבור ...
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :אני מסכים על תעסוקה ,אבל אני לא הבנתי עכשיו מה
אמרת.
שלום בן משה – ראש העיר :הנה תקשיב,
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :לאשר את התב"ר על מה?
(מדברים ביחד)
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :אני מציעה ככה ,אישור תב"ר  ,1274עבור הכנת תב"ע
לחטיבת קרקע חקלאית שעברה מתחום שיפוט של כפר קאסם לראש העין הנמצאת דרומית
ללב הארץ צפונית ליהושוע בן נון.
שלום בן משה – ראש העיר :בדיוק,
(מדברים ביחד)
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שלום בן משה – ראש העיר :עוזי ,עוזי ,מה שחשוב זה להבטיח שלא תהיה לנו שכונה ערבית
כרגע צמוד לזה ,זה הכל.
משתתף בדיון :בשביל לשמור על המרקם,
שלום בן משה – ראש העיר :זה הכל,
(מדברים ביחד)
שלום בן משה – ראש העיר ... :מסגד עכשיו כרגע ,חסר לנו מסגדים ,זהו .הלאה,
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :אישור תב"ר  ,1275עבור תכנון מפורט מתחם  Cעל סך 6
מיליון שקל ,קיבלנו הרשאה ממשרד הבינוי והשיכון עבור תכנון,
(מדברים ביחד)
משתתף בדיון :לא שומעים.
משתתף בדיון :אני אצביע על הכל ביחד ,אמרתי.
משתתף בדיון :תתחיל עוד פעם מהתחלה את התב"ר הזה,
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :אישור תב"ר  ,1275עבור תכנון מפורט מתחם  Cעל סך 6
מיליון ,ב מימון משרד השיכון .קיבלנו הרשאה ממשרד השיכון כדי לתכנן תכנון מפורט את
מתחם  .Cמתחם  Cעבר שני שינויים אחד שחלקו היה תעסוקה ,וחלקו גם המגורים נוספו
ועברו מהמתחם שהיה מיועד לתעסוקה .כולל בתי האבות שהיו שם,
שלום בן משה – ראש העיר :מתחם  Cלפני מספר שנים אושר גם הוא לבניה.
משתתף בדיון :למגורים.
שלום בן משה – ראש העיר :למגורים סליחה .במסגרת הבדיקה שעשינו ,כמה מגורים יש
וכמה שטחי מסחר התברר לנו שלצערנו הרב ,שמשרד השיכון שאישר את התוכנית כבר לפני
מספר שנים ,הכל מגורים מגורים ,מגורים ,אמרנו תעצור בבקשה ,צריך גם מסחר .ואז אנחנו
חילקנו את שטח  Cלשני חלקים ,חלק אחד הצפוני ,הוא יהיה למגורים ,והחלק הדרומי
יהיה למסחר קיבלנו תוספת של  90אלף מטר מסחר ,עכשיו אנחנו עוסקים כרגע בשינוי של
התב"ע  ,כדי שזה יהפוך ממגורים למסחר זה כבר מאושר ,יש הסכמה ,יהיה לנו  90אלף מטר
מסחר.
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משה סיני – חבר מועצה :שאלה לגבי התב"ר ,יגאל ,אם אפשר ,מדובר בסכום כבד2.5 ,
מיליון שקל יש ,אני רוצה להבין קצת לגבי התהליך של התכנון ,מי מתכנן? זה משרדים זה
מכרזים של מתכננים ,איך השישה וחצי מליון שקל האלה  ...מפה?
שלום בן משה – ראש העיר :אריה?
אריה גלברג – מהנדס העירייה ... :צוות תכנון  ...הם פה הצליחו לעבור את השינויים גם
מבחינת התב"ע ,וגם  ...הכספיות למעשה  ...שעולה פה זה כבר  ...זה לא רק לתב"ע,
משתתף בדיון :איפה כתוב תב"ע,
אריה גלברג – מהנדס העירייה :לא ,לא רק,
משתתף בדיון :כתוב תכנון מפורט,
משתתף בדיון :יותר מתב"ע,
שלום בן משה – ראש העיר :תכנון מפורט,
משתתף בדיון :זה גם זה גם תוכנית בניה.
אריה גלברג – מהנדס העירייה( :לא ברור) והכסף ...
שלום בן משה – ראש העיר :רק אני רוצה לומר לכם שהסוגיה הזאת של התמהיל בין
שטחים לבניה לבין תעסוקה די מטריד אותנו ,מכיוון שהתמונה שמתקבלת היא ,שבונים,
בונים ,בונים ,ואני מקבל את התושבים באהבה גדולה מאוד ,ובסופו של דבר כרגע ,אם אין
לנו כרגע שטחי מסחר ,באופן שהארנונה שמגיעה משם ,תשפר את העניין ,בסוף זה נופל על
התושבים .לכן המלחמה שלנו ,וקבלנו  90אלף מטר ,שזה חשוב מאוד .ולכן אנחנו עושים את
הפעולה הזאת שהייתה יכולה כבר להתבצע ממזמן .בבקשה ,כן.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :אישור תב"ר  ,1276עבור פיתוח מתחם  Cעל 25,003,420
שקל ,מימון משרד הבינוי והשיכון ,אני רוצה להגיד שלכל ה ...האלה יש צוות היגוי משותף
של משרד ה בינוי והשיכון ושלנו ולכן כל תחשיבים בוצעו על ידם ועל ידינו .אותו הדבר
אישור תב"ר  ,1277עבור פתוח מתחם  ,Eעל סך  88,447,004.1שקל במימון משרד השיכון,
ואישור הגדלת תב"ר מס'  1227עבור תכנון פינוי בינוי ג'ון קנדי על  85,861שקל במימון
משרד השיכון ,זה קיבלנו תקציב נוסף לתקציב שקיבלנו בסך הכל זה  ,2.700לצורך תכנון
והשלמת יועצים שהיה חסר למתחם הזה,
רזיאל אחרק – חבר מועצה :פעם שלישית שאנחנו מגדילים את ה,
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משתתף בדיון :אי יש לנו מסחר?
שלום בן משה – ראש העיר :איפה?
משתתף בדיון :באי?
(מדברים ביחד)
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :דרך אגב ,למה משרד השיכון מממן לנו את ה,
משתתף בדיון :זה מסלול ממשלתי,
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :זה מסלול ממשלתי,
(מדברים ביחד)
שלום בן משה – ראש העיר :רגע ,רגע ,דקה ,דקה,
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :אנחנו בהסכם אגב ... ,מסמכים שהבאנו לו להיות מונופול על
ההחלטות?
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :אנחנו קובעים את ההחלטות ,הוא נותן רק את הכסף.
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :לא .מי מתכנן?
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :אנחנו.
משתתף בדיון :אנחנו.
שלום בן משה – ראש העיר :זה יגיע לוועדה,
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :מה? משרד השיכון הרי הוא לא נותן כסף חינם .בואו נצא
בהנחה ,זה לא ,זה לא ,זה לא קשור לשכונות החדשות .מה האינטרס פה של משרד השיכון?
שלום בן משה – ראש העיר :למה?
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :הוא קובע כמה יחידות יהיו פה?
משתתף בדיון :הוא אחראי על הפינוי בינוי בארץ.
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :איך?
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :הוא אחראי על הפינוי בינוי בארץ.
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :אני יודע .הוא משלם את ההחלטה פה ,את הפרוייקט הזה,
בעוד החלטות שונות? נגיד שקשורות לתת איזה תוספת מסויימת ליזם שיזכה פה?
שלום בן משה – ראש העיר :איפה? איפה?
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :בשכונות החדשות הזה,
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שלום בן משה – ראש העיר :אתה על מה אתה מדבר? על ג'ון קנדי?
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :כן .כן .על ג'ון קנדי.
שלום בן משה – ראש העיר :אז אני כבר הסברתי את זה כבר ,דקה ,אני כבר הסברתי את
זה יותר מפעם אחת ,אני מוכן לחזור פעם נוספת .המתחם של ג'ון קנדי שעלה על ידינו
בשכונת ה ...ג'ון קנדי ,עלה על ידינו למשרד השיכון בבחינת התחדשות עירונית ,מבחינת
שכונה שהיא במצב הכי קשה בעיר ,וכולנו יודעים איך היא נראית ודרשנו כרגע ,שהשכונה
הזאת ,תיהרס ותיבנה במקומה שכונה חדשה .והיתה החלטת ממשלה על זה ,וגם הוקצב
לזה תקציב ,ויש צוות שבודק את ההתכנות הכלכלית ,שאתה זוכר שבאחת הפעמים שאלת
אותי למה  ,500למה  700וכדומה .ובכל החישובים הכלכליים מתברר שכדי שזה יהיה כלכלי,
וכדי שלא נצטרך לבנות  1600 ,1500יחידות דיור בג'ון קנדי ,בשכונת אביב שזה כלכלית ,זה
המצב היחידי ,ולא הסכמנו לזה בכלל .החליטה הממשלה ,ואישרה לתת לקבלן שבעתיד
ייבחר ,לתת לו זכויות בניה של כ 1100 ,1000 -שהם עושים אתם כרגע ,זה מכרז שמוציאים
הם ,והוא יבנה למעלה וימכור ,אבל במקום זה ,במקום לבנות  1600 ,1500יחידות דיור בג'ון
קנדי ,אביב ,הוא יבנה רק  ,700ואז כרגע נוכל לגאול את השכונה הזאת אחרי שישים שנה,
שהיא נראית ,עם כל החולדות ועם כל העכברים שנמצאים שם .צריך לברך על כך .זהו.
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :מה נעשה מה נעשה כרגע עם השני מליון פלוס?
שלום בן משה – ראש העיר :יש תכנון לעניין הזה .מפורט.
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :אתה מוציא תוכנית .אתה משקיע כמעט  3מליון שקל,
כשאנחנו חברי הוועדה המקומית ,זה הרי אמור פעם לבוא לדיון בוועדה המקומית,
שלום בן משה – ראש העיר :הוא כבר בא פעם אחת .הוועדה אישרה את זה.
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :לא ,לא ,סליחה .הוא בא במחטף .סיגל ביקשה להרים את
הדיון לוועדה המקומית מכאן שכל החלטה קודמת בטלה ,זאת אומרת אין כלום .שום
החלטה.
שלום בן משה – ראש העיר :לא .אתה מדבר על משהו אחר ,סלח לי ,שום מחטף שום דבר,
אני לא יודע על מה אתה מדבר ,עוזי .לא היתה שום,
(מדברים ביחד)
שלום בן משה – ראש העיר :על מה אתה מדבר? עוזי .איזה מחטף? היתה הכרזה.
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עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :הייתה הכרזה .היה נסיון להחלטה ,ואז סיגל ,אנחנו יצאנו,
ואז סיגל ביקשה שהדיון יעלה למליאה בדיוק כמו שאתה אמרת ה ...נלך להצבעה.
(מדברים ביחד)
סיגל שיינמן – חברת מועצה ... :בדיוק.
שלום בן משה – ראש העיר :ואז הסתיים התכנון המפורט ,זה הובא לוועדה וזהו ,ואתם
תברכו על כך זה בטוח .כן?
משה סיני – חבר מועצה :רגע ,שאלה לגבי התב"ר הקודם.
שלום בן משה – ראש העיר :איזה תב"ר קודם?
משה סיני – חבר מועצה ,...12 :שמונים ושמונה מליון ,אותה שאלה ,שמונים ושמונה מליון
שקל ,משרד הבינוי והשיכון מעביר שמונים ושמונה מליון שקל?
שלום בן משה – ראש העיר :לא .הם לא מעבירים .הם בונים שם,
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :אנחנו כשאנחנו מעבירים לחשבונות רק אז הם משלמים,
משתתף בדיון :לא מעבירים את הכסף,
שלום בן משה – ראש העיר :לא מעבירים את הכסף.
משה סיני – חבר מועצה ... :אותו ,אותו אחד?
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :לא שינינו .לא נגענו.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :יש לי שאלה רגע ,שלום ,במתחם אי ,אין לנו אה,
שלום בן משה – ראש העיר :זה עבור פתוח דרך אגב ,זה לא תכנון זה עבור פיתוח.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :במתחם אי אין לנו מסחר?
שלום בן משה – ראש העיר :לתשתיות לכבישים ,לחשמל
סיגל שיינמן – חברת מועצה :במתחם אי אין לנו מסחר?
משתתף בדיון :הוא צודק ,הוא שאל אם זה אותו מתכנן ,משה זה אותו מתכננים שביצעו
בעבר?
משתתף בדיון :זה אותם מתכננים ש,
שלום בן משה – ראש העיר :מתחם אי ,בבקשה,
סיגל שיינמן – חברת מועצה :במתחם אי אין לנו מסחר?
בן ציון בית אור – ס/מ"מ ראש העיר :יש מסחר לשירות התושבים.
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שלום בן משה – ראש העיר :יש מסחר לשירות התושבים ,שלושת אלפים מטר,
סיגל שיינמן – חברת מועצה :שלושת אלפים מטר ,ומה שמחליטים לעשות,
משתתף בדיון :יש ששת אלפים,
סיגל שיינמן – חברת מועצה :אוקי .והשינוי שהולכים עכשיו לעשות במתחם סי ,הוא ידחה
את ה ,תהיה דחיה של השיווקים ,וכן הלאה בשל הבניה של האזור?
שלום בן משה – ראש העיר :של מה?
סיגל שיינמן – חברת מועצה :של האזור?
בן ציון בית אור – ס/מ"מ ראש העיר :רק של אזור התעסוקה .האזור של המגורים הולך
בלוח הזמנים המקורי.
סיגל שיינמן – חברת מועצה :ומתי הצפי שהאזור של התעסוקה ייצא לשיווקים ,או ש ,יש
הערכה?
עומר רצון – חבר מועצה :השאלה אם ,השאלה מה יבוא לפני מה? אם יגיעו,
סיגל שיינמן – חברת מועצה :הבינוי ,הבינוי,
עומר רצון – חבר מועצה :הבינוי?
בן ציון בית אור – ס/מ"מ ראש העיר :המגורים.
שלום בן משה – ראש העיר :טוב .בבקשה.
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :דקה ,דקה ,יש מסמכים נלווים  ...מסמכים שאנחנו לא
יודעים עליהם בין העיריה ומשרד השיכון בנושא של ג'ון קנדי?
שלום בן משה – ראש העיר :יש מה?
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :מסמכים שחתומים בין ה ,חוץ מהסכם הגג ,נספחים כאלה?
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :יש החלטת ממשלה.
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :מה?
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :יש החלטת ממשלה.
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :עזוב ...
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :לא ,בלי זה אתה לא יכול להתקדם.
שלום בן משה  -ראש העיר :על איזה מסמכים אתה מדבר?
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :אני מדבר ,אני מדבר,
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שלום בן משה – ראש העיר :איזה מסמכים?
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :אתה אומר לי משרד השיכון בא והחליט לתת 1100 ,1000
יחידות למשל ,ואותו יזם שיזכה יהיה לו רווחי.
שלום בן משה – ראש העיר :זאת החלטה עקרונית בינתיים.
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :איפה זה? אתה יודע איפה זה?
שלום בן משה – ראש העיר :אנחנו דרשנו ...
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :אגב ,זה לא אומר שאנחנו  ...שזה טוב.
שלום בן משה – ראש העיר :איפה זה יהיה נו?
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :לא אומר שזה יהיה טוב .אתה יודע,
(מדברים ביחד)
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :יש על זה מסמכים? יש על זה נספחים חתומים?
(מדברים ברקע)
שלום בן משה – ראש העיר :עוזי ,עוזי ,עוזי ,אני מציע תראה ,אתה בחור למדן גדול מאוד,
ואתה מתעניין מאוד ,בנושא גדול מאוד,
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :חבר'ה זה מעניין את כולם פה,
שלום בן משה – ראש העיר :אני יודע ,אני ,לא ,אני רואה שאתה מתעניין במיוחד ,ואני
כבר הזמנתי אותך יותר מפעם אחת לבוא ,אתה גם חבר הנהלה ,וחבר,
עוזיאל אשוואל  -חבר מועצה :עזוב עכשיו,
שלום בן משה – ראש העיר :תן לי שניה .תן לי שניה רגע אחד ,תן לי שניה רגע אחד .אתה
כרגע קצת מכביד פה  ...מדוע? כי הנושא הזה ,אם אתה רוצה ללמוד אותו באופן יסודי,
תבוא תקבל כל מה שאתה רוצה הסבר .אין פה מסמכים חסויים או  ...וכדומה,
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :לא ,אני שואל ,יש? או אין?
שלום בן משה – ראש העיר :כל מה שיש תקבל .תבוא ותקבל .כל מה שיש תקבל.
משתתף בדיון :יום פתוח,
שלום בן משה – ראש העיר :אתה מוזמן ליום פתוח ,כן .כן.
משתתף בדיון :קפה עלי.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :שאלה ,בג'ון קנדי ,איך התכנון שמה בינוי פינוי ,או פינוי בינוי?
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שלום בן משה – ראש העיר :בינוי פינוי בינוי.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :כן .קודם כל בונים אחר כך מעבירים אותם דירה ,כדי שלא
יהיה מצב שהם יישארו,
שלום בן משה – ראש העיר :בונים ,הורסים בונים .כן.
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :אני אגיד לך אדוני ראש העיר ,תראה ,משרד השיכון ,כשהיה
פה אדריכל ,זה האדריכל שעשה את הולילנד ,תקן אותי אם אני טועה,
(מדברים ביחד)
שלום בן משה – ראש העיר :עוזי ,עוזי ,עוזי ,סלח לי רגע אחד ,סליחה.
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :סליחה דקה,
הוא אמר מספרים אחרים ממה שאתה אומר .אני לא מאמין שהוא ממציא ,או שאתה
ממציא,
משתתף בדיון :מה הוא אמר? מה הוא אמר?
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :יש לכם איזה מסמך שאנחנו יודעים,
שלום בן משה – ראש העיר :תבוא תקבל ,מה הוא אמר אתה יודע? מה הוא אמר.
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :הוא אמר שיהיה פה ,היה צריך להיות פה ,ייתכן 1200
יחידות,
שלום בן משה – ראש העיר :כן,
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :אנחנו ,ראש העיר לוחץ שיהיה פה  ,800שמונה מאות ומשהו,
אגב כשאתה יורד משמונה מאות וחמישים ,הוא אמר אדוני ראש העיר אולי אני אוריד לך
חמישים ,אבל זה נשמע כמו משחק ילדים שנקשיב .מה באמת? משחקים בנדמה לי ,אולי
אם תלחץ עלינו נתן לך,
שלום בן משה – ראש העיר :עוזי ,עוזי ,עוזי
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :יש מסמכים לזה?
שלום בן משה – ראש העיר :יש מסמכים .תבוא ותקבל.
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :תביא אותם לפה,
שלום בן משה – ראש העיר :תבוא ותקבל אותם ... ,כרגע מסמכים ש,
משתתף בדיון ... :קיבלו להוריד את כמות היחידות,...

42

פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מן המניין מס'  50/13מיום 8/2/2016

שלום בן משה – ראש העיר :כן .אתה המלצת לו להוריד לשבע מאות ,ירד לשבע מאות.
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :קודם כל אני לא המלצתי להוריד לשבע מאות .אל תצטט
אותי .לא ,לא סליחה,
שלום בן משה – ראש העיר :עוזי ,עוזי סליחה סליחה ,תסלח לי רגע אחד שניה ,תסלח לי
רגע אחד שניה ,אתה שם לב שאתה מעסיק כרגע את כל הציבור הרחב הזה ,שאלת,
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :איזה מעסיק? מה זה מעסיק?
שלום בן משה – ראש העיר :שמעת ,שאלת ,קיבלת תשובה .שמעת ,קיבלת תשובה .זה הכל.
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :אין לנו מסמכים.
שלום בן משה – ראש העיר :תבוא ותקבל מסמכים.
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :תן לנו מסמכים.
שלום בן משה – ראש העיר :תבוא תקבל מסמכים ,תבוא תקבל מה שאתה רוצה.
(מדברים ביחד)
שלום בן משה – ראש העיר :באמת ,תעשה לי טובה.
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :מה ,מה זה ,אגב יש,
שלום בן משה – ראש העיר :עוזי ,עוזי,
(מדברים ביחד)
שלום בן משה – ראש העיר :עוזי ,עוזי תאמין לי ,עוזי מספיק ,יאללה,
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה ... :לעבוד בתבונה ,השאלה אם הוא מכר כבר את כל
הפרויקט הסמכויות
למשרד השיכון ,אגב אני באמת אומר לך ברצינות ,אני חושש מכך.
שלום בן משה – ראש העיר :אני מציע לך,
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :אולי אני טועה הלוואי ,אבל תן לי את המסמכים,
שלום בן משה – ראש העיר :אני מציע לך שתהיה אני מציע לך שתעיין בניסוחים שלך,
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :אני מתכוון חארטה משפטית אני לא מתכוון
שלום בן משה – ראש העיר :אל תגיד חארטה לזה ,סלח לי רגע אחד ,אתה במקום להגיד
כרגע לשבח את ראש העיר על המאמץ שהוא עשה ,לגאול את השכונה הזאת אחרי ששים
שנה ש,
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עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :אגב ,כולנו בעד פינוי בינוי .. .מתכונת,
שלום בן משה – ראש העיר :אז בבקשה.
(מדברים ביחד)
שלום בן משה – ראש העיר :אני שמעתי אותך,
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :זה משנה .זה משנה מאוד.
שלום בן משה – ראש העיר :מספיק בבקשה .שמעתי אותך .כן.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :סעיף  1א' עד ז' ,מי בעד? שלום בן משה?
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :לא .לא .תפצל ,תפצל ,תעשה את ז' בהצבעה נפרדת.
שלום בן משה – ראש העיר :בסדר .בסדר .תפצל ,אתה כל פעם צריך איזה משהו קטן
לפצל,
משתתף בדיון :תשים ז' בצד.
משתתף בדיון :רגע ,סליחה ,אני חושב שהוא התבלבל ,מה הבעיה?
משתתף בדיון :עזוב הוא לא,
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה ... :כי גם אתה לא יודע ,אני לא מתכוון לפגוע בך ,אף אחד
מאתנו לא יודע שיהיה לך גם משרד השיכון ,משרד שלך ,שיהיה המשרד של ההוא ,לא
יודעים,
משתתף בדיון :אבל מה הבעיה?
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :לא הגיוני שמשרד השיכון אומר דברים אחרים ממה שראש
העיר ,ומה הם מדברים בעל פה? מכח ישיבות ,מכח הסכמים מכח  ...שום דבר,
שלום בן משה – ראש העיר :אני יכול להגיד לך עוזי ,לזכותך ייאמר ,תראה שני חברי
האופוזיציה שהם מבינים בעניין הזה ,וכבר הפנימו את זה ,שומעים אותך בשעשוע ,שאתה
משתעשע,
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :יכול להיות שהתייאשו ממך ,אני לא
(צוחקים)
משתתף בדיון :לא פשוט הוא עושה להם עבודה טובה.
שלום בן משה – ראש העיר :האמת ,האמת ,שאנחנו התייאשנו כרגע ממך ,במקום לבוא
להנהלה ולהקשיב,
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(מדברים ביחד)
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה ... :עוד שנתיים וחצי,
שלום בן משה – ראש העיר :בבקשה ,שיהיה לך כל טוב .יאללה,
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :סעיף  1א' עד ו' מי בעד?
שלום בן משה – ראש העיר :הפעם אני אגביל אותך בזמן ,אתה כרגע מטריד את הציבור.
בבקשה.
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה ... :לראות את המצללות ,דבר יפה ,נחמד,
שלום בן משה – ראש העיר :אתה ביקשת.
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :אני ביקשתי לראות את המצללות ,אני ביקשתי?
שלום בן משה – ראש העיר :אתה ביקשת לראות מה התברים ,מה עשו בהם,
משתתף בדיון :כן .את התברים.
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :לא .לא ,אני לא ביקשתי ככה ,אני ביקשתי,
שלום בן משה – ראש העיר :אתה ביקשת תב"רים ,קיבלת,
(מדברים ביחד)
משתתף בדיון :מספיק לדבר .דברו בחוץ .מספיק דבר.
(מדברים ביחד)
שלום בן משה – ראש העיר :אתה מוכן לשתוק רגע אחד?
משתתף בדיון :זה קירקס .זה לא ישיבה.
שלום בן משה – ראש העיר :אתה מוכן לשתוק? אתה מוכן לשתוק בבקשה.
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :לא .אל תאיים עלי.
שלום בן משה – ראש העיר :בקשתי שתשתוק .זה הכל .כן,
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :סעיף א' הצבעה א' עד ו' מי בעד? שלום בן משה?
שלום בן משה – ראש העיר :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :בן ציון בית אור?
בן ציון בית אור – ס/מ"מ ראש העיר  :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :מיכאל מלמד?
מיכאל מלמד – סגן ראש העיר :בעד.

45

פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מן המניין מס'  50/13מיום 8/2/2016

יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :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 שיינמן?
סיגל שיינמן – חברת מועצה :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :עומר שכטר?
עומר שכטר – חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :רזיאל אחרק?
רזיאל אחרק – חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :עדי אביני?
עדי אביני – חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :משה סיני?
משה סיני – חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :עומר רצון?
משתתף בדיון :יצא.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :יצא .אביבה שקד?
אביבה שקד – חברת מועצה :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :אלכס?
אלכס קפלונוביץ – חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :חנוך עוז לא נמצא .עוזי אשוואל?
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :בעד.
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החלטה מס' 2
סעיף  1א'-ו' שבסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את התב"רים כמפורט להלן:
א .אישור תב"ר מס'  1272עבור ביצוע קווי מים ותיקונים ע"ס 350,000
 ₪במימון משרד הבינוי והשיכון.
ב .א ישור תב"ר מס'  1273עבור תב"ע להרחבת בית העלמין ,ע"ס
 ₪ 250,000במימון עירייה.
ג .אישור תב"ר מס'  1274עבור הכנת תב"ע לחטיבת קרקע חקלאית שעברה מתחום
שיפוט של כפר קאסם לראש העין הנמצאת דרומית ללב הארץ צפונית
ליהושוע בן נון ,ע"ס  ₪ 650,000במימון עירייה.
ד .אישור תב"ר מס'  1275עבור תכנון מפורט מתחם  , Cע"ס 6,000,000
 ₪במימון משרד הבינוי והשיכון.
ה .אישור תב"ר מס'  1276עבור פיתוח מתחם  , Cע"ס ₪ 25,003,420
במימון משרד הבינוי והשיכון.
ו .אישור תב"ר מס'  1277עבור פיתוח מתחם  , Eע"ס ₪ 88,447,004.1
במימון משרד הבי נוי והשיכון.
בעד )13( :שלום בן משה ,בן ציון בית אור ,מיכאל מלמד ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי,
סיגל שיינמן ,עומר שכטר ,רזיאל אחרק ,עדי אביני ,משה סיני ,אביבה שקד ,אלכס
קפלונוביץ ,עוזיאל אשוואל.
יצא )1( :עומר רצון.
 . 1ז .אישור הגדלת תב"ר מס'  1227עבור תכנ ון פינוי בינוי ג'ון קנדי ,ע"ס
 ₪ 85,861במימון משרד הבינוי והשיכון (תקציב קודם ,₪ 2,614,466
תקציב מעודכן _________________________________ .)₪ 2,700,327
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :סעיף  1ז' מי בעד? שלום בן משה?
שלום בן משה – ראש העיר :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :בן ציון בית אור?
בן ציון בית אור – ס/מ"מ ראש העיר  :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :מיכאל מלמד?
מיכאל מלמד – סגן ראש העיר :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :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 שיינמן?
סיגל שיינמן – חברת מועצה :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :עומר שכטר?
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עומר שכטר – חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :רזיאל אחרק?
רזיאל אחרק – חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :עדי אביני?
עדי אביני – חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :משה סיני?
משה סיני – חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :עומר רצון לא נמצא .אביבה שקד?
אביבה שקד – חברת מועצה :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :אלכס?
אלכס קפלונוביץ – חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :חנוך לא נמצא .עוזי?
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :נגד.
החלטה מס' 3
סעיף  1ז' שבסדר היום :מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות תב"ר מס'  1227עבור תכנון
פינוי בינוי ג'ון קנדי ,ע"ס  ₪ 85,861במימון משרד הבינוי והשיכון (תקציב קודם 2,614,466
 ,₪תקציב מעודכן .)₪ 2,700,327
בעד )12( :שלום בן משה ,בן ציון בית אור ,מיכאל מלמד ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי,
סיגל שיינמן ,עומר שכטר ,רזיאל אחרק ,עדי אביני ,משה סיני ,אביבה שקד ,אלכס
קפלונוביץ.
נגד )1( :עוזיאל אשוואל.
יצא )1( :עומר רצון.

יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :יש את האישור תוספת הסכם בכירים שאישרתם ,של משה
אלתרמן כפי שאמרתי זה היה שישים שבעים אחוז משכר בכירים.
שלום בן משה – ראש העיר :ההצבעה הזאת שלך נגד תיזכר לך לדיראון עולם אצל תושבי ...
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :אני לא רוצה ל ..ממך אבל,
משתתף בדיון :לא ברור על מה מצביעים עכשיו,
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :לא מצביעים עכשיו ,אחר כך ,אחר כך,
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 .6אישור הסכם בכירים בין  60% - 70%למשה אלתרמן מנהל אגף רישוי ופיקוח ועדה
לתכנון ו בניה ,בהתאם להוראות משרד הפנים___________________________

יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :סדר היום ,מי שהיה בהתחלה אישרנו תוספת לסדר היום,
הסכם בכירים למנהל מחלקת רישוי ופיקוח לוועדת תכנון ובניה ,בין  60ל 70 -אחוז.
שלום בן משה – ראש העיר :אני מכבד אותך תדע לך,
משתתף בדיון :למה? כמה זה היום? רגע?
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :אתה אומר לי להזהר ואתה אומר לי שאתה מכבד אותי?
שלום בן משה – ראש העיר :לא אמרתי להזהיר ,לא אמרתי להזהר ,לא אמרתי ,נבזה .אבל
אתה אל תגיד מחארטה ,זאת חוצפה בלתי רגילה מצדך.
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :אני אמרתי כל עוד אין לנו מסמכים ,משרד השיכון טוען
אחרת ,אתה לדעתי ...
שלום בן משה – ראש העיר 20 :פעם ,תפסיק להפריע עכשיו ,זהו מספיק .תבוא תראה.
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :בוא ,בוא נקסט ,יאללה,
שלום בן משה – ראש העיר :הזמנו אותך  20פעם,
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :שלום בן משה?
שלום בן משה – ראש העיר :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :בן ציון בית אור?
בן ציון בית אור – ס/מ"מ ראש העיר :בעד.
משתתף בדיון :על מה מצביעים?
משתתף בדיון :על השכר של מנהל הוועדה.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :מיכאל מלמד?
מיכאל מלמד – סגן ראש העיר :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :יעקב אדמוני?
יעקב אדמוני – סגן ראש העיר :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :אבטליון בצלאלי?
אבטליון בצלאלי – חבר מועצה :בעד.

49

פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מן המניין מס'  50/13מיום 8/2/2016

יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :סיגל שיינמן?
סיגל שיינמן – חברת מועצה :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :עומר שכטר?
עומר שכטר – חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :רזיאל אחרק?
רזיאל אחרק – חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :עדי אביני?
משתתף בדיון :יצא.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :יצא .משה סיני?
משה סיני – חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :עומר רצון? יצא .אביבה שקד?
אביבה שקד – חברת מועצה :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :אלכס?
אלכס קפלונוביץ – חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :חנוך לא נמצא .עוזי?
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :בעד.
החלטה מס' 4
נושא שהועלה מחוץ לסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד הסכם בכירים בין
 60% - 70%למשה אלתרמן מנהל אגף רישוי ופיקוח ועדה לתכנון ובניה ,בהתאם להוראות
משרד הפנים.
בעד )12( :שלום בן משה ,בן ציון בית אור ,מיכאל מלמד ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי,
סיגל שיינמן ,עומר שכטר ,רזיאל אחרק ,משה סיני ,אביבה שקד ,אלכס קפלונוביץ ,עוזיאל
אשוואל.
יצאו )2( :עדי אביני ,עומר רצון.

משתתף בדיון :סיימנו?
משתתף בדיון :יש עוד סעיף.
שלום בן משה – ראש העיר :עוד סעיף ,כן .סליחה סליחה,
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פרומה פורת  -יועמ"ש העירייה :ההקצאה ,ההקצאה,
שלום בן משה – ראש העיר :סליחה סליחה ,ההקצאה.
משתתף בדיון :סעיף חמש עכשיו.
משתתף בדיון :תציגי אני לא רואה את זה אצלי פה.
 . 5אישור הסכם הקצאה בין עמותת שיבת ציון לעירייה להקצאת מקרקעין להפעלת בית
כנסת ברחוב ג'ון קנדי  41א' גוש  4274חלקה  215מגרש ___________________.2

פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :אישור הסכם הקצאה בין עמותת שיבת ציון לעירייה
להקצאת מקרקעין לבית כנסת
שלום בן משה – ראש העיר :אה ,כן ,כן ,תוספת לסדר יום אז,
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה 41 .. :א' ,גוש  ,4217חלקה  ,215שורה שניים.
(מדברים ביחד)
שלום בן משה – ראש העיר :זה בית כנסת שקיים כבר  45שנה ,והגיע הזמן לתת לו ,לעשות
הקצאה מסודרת.
פרומה פורת – יועמ"ש העירייה :ההסכם ל 20 -שנה .צורף לכם הסכם ,חוות דעת מדובר
בבית כנסת שקיים ברצף יותר מארבעים שנה .המיקום הנוכחי קיים בית הכנסת משנת
 , 1968השטח ניתן בזמנו על ידי העירייה כנגד פעילות בית כנסת שהיה קיים ברחוב דוד
המלך  , 152שהיה דרוש לעיריה .זאת על פי בקשה של משרד השיכון ,והמועצה המקומית
ראש העין.
ההקצאות אשר ניתנו בעבר לא הוסדרו ,ולמעשה היום אנחנו מסדירים את זה ,השטח
המגרש הוא  297מטר רבוע ,המבנה הוא שטחו כ 250 -מטר .את הפרטים הקראתי לכם
קודם ,התנאים של ההסכם כמקובל בהתאם לנהלים של משרד הפנים ,בית כנסת פעיל יש בו
מתפללים הרבה מאוד שנים ,ואנחנו ממליצים לאשר את זה.
יגאל ינאי  -מנכ"ל העירייה :מי בעד?
שלום בן משה – ראש העיר :בית הכנסת של שער ,עוזי ,שכונת ג'ון קנדי,
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?
בן ציון בית אור – ס/מ"מ ראש העיר :בעד
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :מיכאל מלמד?
מיכאל מלמד – סגן ראש העיר :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :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 שיינמן?
סיגל שיינמן – חברת מועצה :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :עומר שכטר?
עומר שכטר – חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :רזיאל אחרק?
רזיאל אחרק – חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :עדי אביני לא נמצא ,משה סיני?
משה סיני – חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :עומר רצון לא נמצא .אביבה?
אביבה שקד – חברת מועצה :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :אלכס?
אלכס קפלונוביץ – חבר מועצה :בעד.
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :חנוך עוז לא נמצא .עוזי אשוואל?
עוזיאל אשוואל – חבר מועצה :בעד.
החלטה מס' 5
סעיף  5שבתוספת לסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד הסכם הקצאה בין עמותת
שיבת ציון לעירייה להקצאת מקרקעין להפעלת בית כנסת ברחוב ג'ון קנדי  ' 41גוש 4274
חלקה  215מגרש .2
בעד )12( :שלום בן משה ,בן ציון בית אור ,מיכאל מלמד ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי,
סיגל שיינמן ,עומר שכטר ,רזיאל אחרק ,משה סיני ,אביבה שקד ,אלכס קפלונוביץ,
עוזיאל אשוואל.
יצאו )2( :עדי אביני ,עומר רצון.
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משה סיני – חבר מועצה :לפני שאתה נועל יגאל ,רק שאלה אחת קטנה ,מאחר שנשאלתי גם
פה במהלך הזה ,אתה דיברת על הארנונה ,לשכונות החדשות בהתחלת הישיבה ,והנושא של
הנכים ,וחלק מהאס אמ אסים שקיבלתי ולא רצינו להפריע לך בזה ,אפשר לקבל איזה שהיא
תמונה לאן זה הולך?
שלום בן משה – ראש העיר :אנחנו מוצאים ,בוחנים ,בוחנים את העניין כדי למצוא פתרון
לעניין .אני רוצה לומר לכם ,הנושא הזה ,נפגשתי עם הנכים ,אנחנו אישרנו את הדבר הזה
באמצע  , 2015ואחרי שהנושא הזה עלה פעם נוספת אלי .אנחנו קשובים לתושבים ,יכול ,יכול
מישהו ציני כזה או אחר ,להגיד ראש העיר נלחץ התקפל ,אני מוכן שיגידו דברים כאלה,
ובלבד שלא יגידו שיש לי רק חמור לא משנה את דעתו .שמעתי את העניין ,אני אביא אותו
אליכם פעם נוספת עם הפתרון האפשרי ,ואנחנו נעשה צדק עם העניין.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :זה עלה בישיבת הנהלה.
שלום בן משה – ראש העיר :זה עלה בישיבת הנהלה אצלנו,
רזיאל אחרק – חבר מועצה :דנו בזה ,כל חברי ה
שלום בן משה – ראש העיר :דנו בעניין וה,
רזיאל אחרק – חבר מועצה :כל חברי המועצה דנו,
שלום בן משה – ראש העיר :חברי ההנהלה ביקשו ל ,ל ,הכל בסדר,
משתתף בדיון :לא חברי הנהלה,
רזיאל אחרק – חבר מועצה :כן חברי הנהלה ,אתה לא רוצה להיות בהנהלה ,בוא תכנס
להנהלה,
שלום בן משה – ראש העיר :אני כבר הזמנתי אותו.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :נכון .אתה מוזמן.
שלום בן משה – ראש העיר :אני כבר הזמנתי אותו.
רזיאל אחרק – חבר מועצה :נראה אותך אם אתה אמיץ מספיק כדי להכנס להנהלה.
שלום בן משה – ראש העיר :הוא שוקל את זה,
רזיאל אחרק – חבר מועצה :אם שרי ,אם שרי סלע נכנסה אליך להנהלה ,אתה מסוגל
להכנס.
(צוחקים)
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משתתף בדיון :אתה בגללך אמרת,
יגאל ינאי – מנכ"ל העירייה :אני פותח את ישיבת מועצה מיוחדת,
שלום בן משה – ראש העיר :רגע ,רגע,

תום הישיבה.
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דף ריכוז החלטות
החלטה מס' 1
נושא שהועלה מחוץ לסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד להעלות מחוץ לסדר
היום אישור הסכם בכירים בין  60% - 70%למשה אלתרמן מנהל אגף רישוי ופיקוח ועדה
לתכנון ובניה בהתאם להוראות משרד הפנים.
בעד  ) 14 ( :שלום בן משה ,בן ציון בית אור ,מיכאל מלמד ,אבטליון בצלאלי,
סיגל שיינמן ,עומר שכטר ,רזיאל אחרק ,עדי אביני ,משה סיני ,עומר רצון,
אביבה שקד ,אלכס קפלונוביץ ,עוזיאל אשוואל.
החלטה מס' 2
סעיף  1א'-ו' שבסדר היום :אישור התב"רים כמפורט להלן:
א .אישור תב" ר מס'  1272עבור ביצוע קווי מים ותיקונים ע"ס 350,000
 ₪במימון משרד הבינוי והשיכון.
ב .אישור תב"ר מס'  1273עבור תב"ע להרחבת בית העלמין ,ע"ס 250,000
 ₪במימון עירייה.
ג .אישור תב"ר מס'  1274עבור הכנת תב"ע לחטיבת קרקע חקלאית שעברה מתחום
שיפוט של כפר קאסם לראש העין הנמצאת דרומית ללב הארץ צפונית
ליהושוע בן נון ,ע"ס  ₪ 650,000במימון עירייה.
ד .אישור תב"ר מס'  1275עבור תכנון מפורט מתחם  , Cע"ס ₪ 6,000,000
במימון משרד הבינוי והשיכון.
ה .אישור תב"ר מס'  1276עבור פיתוח מתחם  , Cע"ס ₪ 25,003,420
במימון משרד הבינוי והשיכון.
ו .אישור תב"ר מס'  1277עבור פיתוח מתחם  , Eע"ס ₪ 88,447,004.1
במימון משרד הבינוי והשיכון.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את התב"רים כמפורט לעיל.
בעד )13( :שלום בן משה ,בן ציון בית אור ,מיכאל מלמד ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי,
סיגל שיינמן ,עומר שכטר ,רזיאל אחרק ,עדי אביני ,משה סיני ,אביבה שקד ,אלכס
קפלונוביץ ,עוזיאל אשוואל.
יצא )1( :עומר רצון.

החלטה מס' 3
סעיף  1ז' שבסדר היום :אישור תב"ר מס'  1227עבור תכנון פינוי בינוי ג'ון קנדי ,ע"ס
 ₪ 85,861במימון משרד הבינוי והשיכון (תקציב קודם  ,₪ 2,614,466תקציב מעודכן
.)₪ 2,700,327
החלטה :מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות תב"ר מס'  1227עבור תכנון פינוי בינוי ג'ון
קנדי ,ע"ס  ₪ 85,861במימון משרד הבינוי והשיכון (תקציב קודם  ,₪ 2,614,466תקציב
מעודכן .)₪ 2,700,327
בעד )12( :שלום בן משה ,בן ציון בית אור ,מיכאל מלמד ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי,
סיגל שיינמן ,עומר שכטר ,רזיאל אחרק ,עדי אביני ,משה סיני ,אביבה שקד ,אלכס
קפלונוביץ.
נגד )1( :עוזיאל אשוואל.
יצא )1( :עומר רצון.
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סעיף  2שבסדר יום  :אישור חוק עזר לראש העין (סלילת רחובות)(תיקון),
התשע"ו  - 2016 -ירד מסדר ה יום.
סעיף  3שבסדר היום  :אישור חוק עזר לראש העין (תיעול)(תיקון),התשע"ו -
 - 2016ירד מסדר ה יום.
סעיף  4שבסדר היום  :אישור חוק עזר לראש העין (שצ"פ)(תיקון) ,התשע"ו -
 – 2016ירד מסדר היום.

החלטה מס' 4
נושא שהועלה מחוץ לסדר היום :אישור הסכם בכירים בין  60% - 70%למשה אלתרמן
מנהל אגף רישוי ופיקוח ועדה לתכנון ובניה ,בהתאם להוראות משרד הפנים.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד הסכם בכירים בין  60% - 70%למשה אלתרמן
מנהל אגף רישוי ופיקוח ועדה לתכנון ובניה ,בהתאם להוראות משרד הפנים.
בעד )12( :שלום בן משה ,בן ציון בית אור ,מיכאל מלמד ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי,
סיגל שיינמן ,עומר שכטר ,רזיאל אחרק ,משה סיני ,אביבה שקד ,אלכס קפלונוביץ ,עוזיאל
אשוואל.
יצאו )2( :עדי אביני ,עומר רצון.
החלטה מס' 5
סעיף  5שבתוספת לסדר היום :אישור הסכם הקצאה בין עמותת שיבת ציון לעירייה
להקצאת מקרקעין להפעלת בית כנסת ברחוב ג'ון קנדי  ' 41גוש  4274חלקה  215מגרש .2
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד הסכם הקצאה בין עמותת שיבת ציון לעירייה
להקצאת מקרקעין להפעלת בית כנסת ברחוב ג'ון קנדי  ' 41גוש  4274חלקה  215מגרש .2
בעד )12( :שלום בן משה ,בן ציון בית אור ,מיכאל מלמד ,יעקב אדמוני ,אבטליון בצלאלי,
סיגל שיינמן ,עומר שכטר ,רזיאל אחרק ,משה סיני ,אביבה שקד ,אלכס קפלונוביץ,
עוזיאל אשוואל.
יצאו )2( :עדי אביני ,עומר רצון.

______________________
שלום בן משה
ראש העיר

_____________________
יגאל ינאי
מנכ"ל העירייה
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