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סדר היום:
 .1אישור מינוי ראש העיר כדירקטור בתאגיד המים והביוב "עין אפק" בע"מ ,כפוף
לתיקון סעיף ( 53ג) בתקנון התאגיד וכפוף לאישור הוועדה לבדיקת מינויים שהוקמה
לפי סעיף  18ב' לחוק החברות הממשלתיות התשל"ה - 1975 -ירד מסדר היום.
 .2אישור מינוי יחיאל חדד כדירקטור מקרב נציגי ציבור בתאגיד המים והביוב "עין אפק"
בע"מ ,עפ"י חוק תאגיד מים וביוב ,התשס"א ,2001-כפוף לאישור הוועדה לבדיקת
מינויים שהוקמה לפי סעיף  18ב' לחוק החברות הממשלתיות התשל"ה - 1975 -ירד
מסדר היום.
 .3אישור מינוי כפיר כהן כדירקטור מקרב נציגי ציבור בעמותת הספורט העירונית
לקידום וטיפוח תרבות הספורט והפנאי בראש העין ,בכפוף לאישור הוועדה לבדיקת
מינויים של דירקטורים בתאגידים עירוניים.
 .4אישור בקשה להעסקה בעבודה נוספת לעובדת העירייה רינת מגידו שעיה.
 .5אישור פרוטוקול וועדת הנחות בארנונה מיום  25/2/2019מס'  ,1/2019בהתאם לנוהל
מחיקת חובות ובהתאם לטבלה המצורפת.
 .6אישור הגדלת תב"ר מס'  1449עבור בי"ס יסודי מתחם  Bמגרש  ,)906( 200ע"ס
 ₪ 5,300,000במימון משרד החינוך/מפעל הפיס (תקציב קודם  ,₪ 21,215,334תקציב
מעודכן .)₪ 26,515,334
 .7בישיבה זו יינתן מענה לשאילתות המפורטות להלן:
חברת המועצה ד"ר יוכבד פנחסי אדיב בנושאים:
 מחלקת הספורט בעיריית ראש העין. מפגע המטוסים מעל העיר ראש העין.תוספת לסדר היום:
 .8אישור מינוי הר"מ כנציגי ציבור בוועדת שמות:
ענת קצנשטיין ,דרור קוממי ,משה לגאמי ,שמואל שוקר ,דורית נגר ,טובה אורון,
יוסי יעקובי ,ד"ר יונה ברק.
 .9אישור מינוי אורי דורון סגן גזבר העירייה (במקום כרמית ישעיהו שביקשה לסיים את
תפקידה) כדירקטור מקרב עובדי העירייה בתאגיד המים והביוב "עין אפק" בע"מ,
עפ"י חוק תאגיד מים וביוב ,התשס"א ,2001-כפוף לאישור הוועדה לבדיקת מינויים
שהוקמה לפי סעיף  18ב' לחוק החברות הממשלתיות התשל"ה - 1975 -ירד מסדר
היום.
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שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אנחנו פותחים את ישיבה  ,9/14שזה פרוטוקול ישיבת
מליאה מן המניין מיום  ,5/3/19מהשעה  18:52במשרדי העירייה .משתתפים :שלום בן
משה ,ישי אדוארד ,מיכאל איננו ,שכטר איננו ,עדי אביני נוכח ,מיכל איננה ,שלום מעוז
נמצא ,אמסלם נמצא ,עופר גבאי נמצא ,עומר רצון נמצא ,אנניה נמצא ,אדמוני נמצא ,יוכי
נמצאת ,רז נמצא ,בן טובים איננו ,חנוך עוז נמצא ,בנגה נוכח .עוד נמצאים פה שלמה שילה
מנכ"ל העירייה ,פרומה היועצת המשפטית ,רחבעם גזבר העירייה וניר אבנון מבקר
העירייה ,מהנדס העיר ,ראש אגף הביטחון ,האגף הכללי .שינויים בסדר היום חברים בואו
נתחיל מזה שאנחנו מורידים מסדר היום את סעיפים  1ו – .2
סעיף  1בסדר היום :אישור מינוי ראש העיר כדירקטור בתאגיד המים והביוב "עין אפק"
בע"מ ,כפוף לתיקון סעיף ( 53ג) בתקנון התאגיד וכפוף לאישור הוועדה לבדיקת מינויים
שהוקמה לפי סעיף  18ב' לחוק החברות הממשלתיות התשל"ה - 1975 -ירד מסדר היום.
סעיף  2בסדר היום :אישור מינוי יחיאל חדד כדירקטור מקרב נציגי ציבור בתאגיד המים
והביוב "עין אפק" בע"מ ,עפ"י חוק תאגיד מים וביוב ,התשס"א ,2001-כפוף לאישור
הוועדה לבדיקת מינויים שהוקמה לפי סעיף  18ב' לחוק החברות הממשלתיות התשל"ה-
- 1975ירד מסדר היום.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אנחנו מבקשים וזה מותנה בהחלטה של כולם אז תקשיבו
לעלות עוד  2סעיפים לסדר היום .סעיף  1זה אישור ,מה שאני מבקש מותנה בהסכמת
המועצה ,מותנה בהסכמת המועצה אני מבקש להוסיף מחוץ לסדר היום אישור מינוי של
נציגי ציבור בועדות ,התחלתי לקבל שמות של נציגי ציבור בועדות יש פה ועדת שמות ,ועדת
חינוך ,ועדת מלגות לסטודנטים ,ועדת תחבורה ותנועה ,ועדה לאיכות הסביבה ,ועדה
טכנולוגית ,ועדת ספורט ,ועדת ביטחון .אתם תטפטפו ואני כל הזמן יעלה את זה.
חנוך עוז ,חבר מועצה :תשלח לנו טבלה.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :חברים תקשיבו אפשר להחליט שלא אבל זה יאפשר עכשיו
להתחיל להתניע את הועדות ,יש פה ועדה שמבקשים בשבילה  2אנשים ברור שיהיו עוד  4או
.5
רז שגיא ,חבר מועצה :שלמה שאלה פשוטה כדי להבין במידה ועכשיו נעלה קבוצה של
שמות ונגיד שתאשר אותם המליאה ,בעוד שבוע יביא עדי אביני ועופר ,ועומר רצון וחנוך
עוז שמות נוספים אז הם לא יהיו על חשבון?
שלום בן משה ,ראש העיר :לא ,לא תקשיבו יש ועדות ,יש ועדות.
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עדי אביני ,חבר מועצה :אבל ועדה של שניים .יש בעיה אני שלחתי את השמות אבל.
רז שגיא ,חבר מועצה :יצא מצב שנגיד יוכי רוצה להכניס מישהו ומחר בבוקר אנחנו נאשר
את האנשים אז זה יחסום את בני אנניה ואת יוכי מלהביא.
מעוז שלום ,חבר מועצה :תקבעו דד ליין ,תאריך ,כולם מעבירים לכל הועדות את השמות
ומהתאריך הזה לא מעבירים יותר ,ובתאריך הזה זה יעלה להצבעה.
עומר רצון ,חבר מועצה :אני אומר גם בהנהלה נדון בזה כי אני הבנתי כל אחד שולח שמות
אין איזה מספר שאתה מקבע .ההוא יביא  10זה יביא .20
שלום בן משה ,ראש העיר :יש ועדות שבאופן תיאורטי סליחה ,ועדות רשות באופן
תיאורטי כאילו המספר הוא נקבע ,כאילו יש .אני קיבלתי את ההצעה שלך אני מבקש.
(מדברים ביחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :אנחנו כרגע בסופו של דבר מדסקסים את העניין באופן לטובת
הציבור זה לא עכשיו כרגע עושים חי ...הצעה שאתה הצעת סך הכל כבר דיברנו על זה מספר
פעמים ועובדה שלא מביאים שמות ,אתה הצעת הצעה בסדר גמור ,נקבע דד ליין שבישיבת
המליאה הבאה עד אז כולם מעבירים את כל השמות לכל הועדות נביא אותם פעם אחת
ונאשר אותם.
עומר רצון ,חבר מועצה :אני רוצה להצטרף לבקשה של שלום מעוז לקבוע מפתח לכל ועדה,
היא לא אין סופית צריך להגדיר10,12,20 ,
מעוז שלום ,חבר מועצה :אתה לא יכול אבל,
שלום בן משה ,ראש העיר :רק רגע תקשיבו.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :סעיף  162לפקודת העיריות שעושים את זה צריך
לשמור על יחסיות אני מקריאה לכם 10 :אחוז לפחות מחבריה אנחנו מדברים על ועדות
רישוי כן יהיו חברי המועצה ובלבד שחברי המועצה בוועדה לא יפחת מ –  2ואחד מהם יהיה
יו"ר זה בסדר ,זה יתקיים אבל תמיד צריך להישאר  10אחוז לפחות חברי מועצה ,צריך
לשמור על יחסיות ,צריך לשמור ש –  10אחוז תמיד יהיו בכל ועדה צריך לראות נניח יש 3
חברי מועצה.
עדי אביני ,חבר מועצה :אז יש עוד .27
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :בדיוק .מספר החברים תחליטו כמה אתם רוצים
כדי שזה לא יהיה מסורבל מידי.
עדי אביני ,חבר מועצה :לא צריך קוורום לזה נכון אחר כך כי זה ועדת רשות.
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עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :חברים .עוד דבר אני מזכירה לכם לכל הדברים האלה
ניתנה סקירה אבל היות ועדיין זה לא הושלם שאר חברי הועדה יהיו בעלי זכות להיבחר
לחברי המועצה שאינם פסולים לפי סעיף  ,120זאת אומרת צריכים להיות תושבי העיר שלא
הורשעו בפלילים ,שהם לא עובדי עירייה וכו' ,וכו ,ועל כל אחד מהם המליצה הסיעה
מרכיבת המועצה ובלבד שההרכב הסיעתי של כל ועדה הוא יכלול את מומלצי הסיעה .זאת
אומרת צריך לשמור בייצוג על מפתח סיעתי .לכן כדי שזה יקרה ואם באמת רוצים לעשות
את זה בצורה שבאמת תואמת את הוראות סעיף  ,162צריך לרכז אצל המנכ"ל את מומלצי
כל הסיעות שמעוניינות אנחנו לא נכריח אבל כל מי שמעוניין על מנת שהוא באמת יבחן את
זה ,ויתן .אמרו את הדברים כדי שבאמת יהיה אפשר לסיים את זה.
חנוך עוז ,חבר מועצה :שלמה אתה צריך לשלוח לנו את ההצעה שהם מתכוונים להביא
אותה.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :שאני אקבל את ההצעה ,שאני אקבל את ההצעה ,אני מציע
שהיו"רים ירכזו את העבודה הזאת של הועדות ויעבירו אליי את השמות אחרי שהם דסקסו
את ז ה עם הסיעות ,תעבירו אליי אני ארכז את הרשימה ואני אעביר אותה לכולכם לפני
הדיון ואז אני יעלה אותה.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :רק תבררו שאין ניגודי עניינים.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :לפני חודשיים העברתי שמות.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אני שלחתי לכולכם את הקריטריונים במה צריכים לעמוד
הזה ,אנחנו מתכוונים להשאיר את זה לבדיקה של יו"ר הועדה ,אנחנו לא מתכוונים לעבור
כאן אחד אחד על האנשים האלה ולבדוק אותם .תבדקו אתם שהם עומדים בקריטריונים
מהרגע שהעליתם אותם חזקה עליי שבדקתם והם עומדים בקריטריונים האלה .אנחנו
מורידים גם את סעיף  9מסדר היום כך שכל מה שקשור לתאגיד המים,
שלום בן משה ,ראש העיר :נביא אותם במועד אחר.
סעיף  9בסדר היום :אישור מינוי אורי דורון סגן גזבר העירייה (במקום כרמית ישעיהו
שביקשה לסיים את תפקידה) כדירקטור מקרב עובדי העירייה בתאגיד המים והביוב "עין
אפק" בע"מ ,עפ"י חוק תאגיד מים וביוב ,התשס"א ,2001-כפוף לאישור הוועדה לבדיקת
מינויים שהוקמה לפי סעיף  18ב' לחוק החברות הממשלתיות התשל"ה - 1975 -ירד מסדר
היום.
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 .3אישור מינוי כפיר כהן כדירקטור מקרב נציגי ציבור בעמותת הספורט העירונית
לקידום וטיפ וח תרבות הספורט והפנאי בראש העין ,בכפוף לאישור הוועדה לבדיקת
מינויים של דירקטורים בתאגידים עירוניים______________________________
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אנחנו הולכים לסעיף  3בסדר היום אישור כפיר כהן
כדירקטור מקרב נציגי ציבור בעמותת הספורט העירונית לקידום וטיפוח תרבות הספורט
והפנאי בראש העין ,בכפוף לאישור הוועדה לבדיקת מינויים של דירקטורים בתאגידים
עירוניים .יש צורפה לכם חוות דעת של היועצת המשפטית של העירייה כולל ייצוג הולם של
בני שני המינים.
רז שגיא ,חבר מועצה :כמה אנשים יש בעמותה?
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :כתבתי לכם לא עיינתם אבל אני אקריא.
רז שגיא ,חבר מועצה :אני עיינתי בכל המסמכים ששלחת.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :אוקיי אז ככה ,כנציגים קודם כל ,להסביר קודם כל
הנושא של הייצוג ההולם לשני בני המינים מתייחס לחברים מקרב הציבור ומקרב עובדי
העירייה ,זה דבר ראשון .כנציגים מקרב עובדי העירייה מכהנים אישה אחת ושני גברים,
כנציגים מקרב הציבור מכהנת אישה אחת ,עומד על הפרק מינוי של גבר אחד וצריך וכתבתי
את זה יש למנות מקרב הציבור נציגה נוספת ובכפוף להשלמת מינוי כאמור ההרכב עונה על
הדרישה לקיום ייצוג הולם.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :למה אישה אחת מקרב הציבור יש את ..
עומר רצון ,חבר מועצה :ברוריה נעים התפטרה.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :האדם המועמד פה זה כפיר כהן.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :יש לי אני אתן לכם בקצרה את קורות החיים שלו .יש
לי פה את קורות החיים שלו אני בדקתי גם שאין לו ניגוד עניינים ולפי התשובות שהוא נתן
זה נראה בסדר ,בכל מקרה אתם יודעים שזה כפוף לועדה לאישור של הועדה לבדיקת
מינויים בתאגידים עירוניים .יש לו  MBAבתכנית המצטיינים ,התמחות בשיווק
באוניברסיטה בר אילן BA ,בכלכלה ולוגיסטיקה בהצטיינות באוניברסיטת בר אילן ,הוא
כיום עובד בבנק מזרחי טפחות הוא עוזר אישי לסמנכ"ל שיווק ,הוא עוסק בתאום ובקרה
ניהול תקציב של  55מיליון  ,₪סיוע למנהלת חטיבה בפרויקטים ,הכנה בכתיבת אני מקצרת
מסמכי מטה ,ריכוז ועיבוד נתונים .לפני כן הוא עבד בבנק בתפקידים אחרים .הוא התקדם.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :מעלה את סעיף  3להצבעה .שלום?
7
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שלום בן משה ,ראש העיר :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :ישי?
ישי אדוארד ,ס/מ"מ ראש העיר :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :עדי?
עדי אביני ,חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :שלום?
מעוז שלום ,חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :דורון?
דורון אמסלם ,חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :עופר?
עופר גבאי ,חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :עומר?
עומר רצון ,חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :בני?
בני אנניה ,חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אדמוני?
יעקב אדמוני ,חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :רז?
רז שגיא ,חבר מועצה :נמנע.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :יוכבד?
ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :חנוך?
חנוך עוז ,חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :בנגה?
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :בעד.
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החלטה מס' 1
סעיף  3שבסדר היום :מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות מינוי כפיר כהן כדירקטור
מקרב נציגי ציבור בעמותת הספורט העירונית לקידום וטיפוח תרבות הספורט והפנאי
בראש העין ,בכפוף לאישור הוועדה לבדיקת מינויים של דירקטורים בתאגידים עירוניים
בעד )12( :שלום בן משה ,ישי אדוארד ,עדי אביני ,מעוז שלום ,דורון אמסלם ,עופר גבאי,
עומר רצון ,בני אנניה ,יעקב אדמוני ,ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חנוך עוז ,בני בנגה בית אור.
נמנע )1( :רז שגיא.
 .4אישור בקשה להעסקה בעבודה נוספת לעובדת העירייה רינת מגידו שעיה.

שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אישור בקשה להעסקה בעבודה נוספת לעובדת העירייה
רינת מגידו שעיה .אני רוצה רגע לחדד שאנחנו בדרך כלל מעלים אישור לעבודה נוספת אם
זה בא על רקע מצב סוציו אקונומי שאנחנו זה ,אז אנחנו לא מעלים את השם של הבן אדם,
שמדובר על תפקיד שהוא ייצוגי או אנשים בכירים אנחנו מעלים את השמות שלהם ,כך היה
עם המבקר ,כך היה עם עובד אגף החינוך .מדובר פה ברינת מגידו מאגף החינוך היא עוסקת
בהתנדבות נוער ,היא כבר כמה זמן מרצה על התנדבות נוער בראש העין בפורומים רחבים.
חנוך עוז ,חבר מועצה :באיזה פורומים?
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :בכל מיני פורומים שקשורים להתנדבות.
חנוך עוז ,חבר מועצה :איזה פורום אני רוצה לדעת ,תגיד לי איזה פורום היא למעלה או
למטה
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :היא מחוץ לעיר ,בערים אחרות,
בני אנניה ,חבר מועצה :היא הביאה דוגמאות שהיא עושה פה בעיר לדוגמא הגינה
הקהילתית שקיימת אצלי במועדון ...והיא מעלה את הפרויקטים האלה בשאר הערים עד
עכשיו היא הייתה עושה את זה בחינם והייתה יכולה לקבל כרגע על זה כסף.
חנוך עוז ,חבר מועצה :מה היא עושה בעיר שלנו?
בני אנניה ,חבר מועצה :בעיר שלנו היא בהתנדבות אחראית על התנדבות הנוער.
חנוך עוז ,חבר מועצה :מה היא עושה ...
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :יש לה מחויבות אישית במסגרת משרד החינוך .היא מנהלת
את זה פה ברמה העירונית ,כל תלמידי בית הספר מכיתה י' והלאה הם תחת אחריותה שיש
להם התנדבות 60 .שעות התנדבות.
רחבעם חיים ,גזבר העירייה :מדובר על  5עד  10שעות בחודש ,מחוץ לשעות העבודה.
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שלום בן משה ,ראש העיר :רבותיי מדובר על  5או  10שעות בחודש מחוץ לשעות העבודה
והיא באמת מביאה את מה שעושים בעיר בצורה מכובדת היא אישה מאוד מאוד ראויה
ורצינית .היא מייצגת את העיר בכבוד רב.
חנוך עוז ,חבר מועצה :למה שהעיר לא תקבל כסף מזה ,היא הולכת להסביר  ...למה לא
למצוא את הדרך שגם אנחנו נרוויח.
בני אנניה ,חבר מועצה :חברה עד עכשיו היא עשתה את זה בהתנדבות.
חנוך עוז ,חבר מועצה :יש מודל שעובד והיא מריצה אותו בכל מיני מקומות בעיר ,צריך
להיות מספיק יצירתיים כדי לראות איך עושים מזה כסף אחרת כל עובד פה יבוא כל עובד
פה יבוא יקבל את הניסיון ,כל עובד יבוא לפה יפעיל את האנשים יעבוד ויריץ את המודל
הזה ויקבל הוא את הפרנסה ,למה אתם לא חושבים על איך אנחנו יכולים לקבל מזה פרנסה
אנחנו העירייה כעיר .היא מריצה מודל אנחנו משלמים לה גם ככה.
בני אנניה ,חבר מועצה :אתה לא משלם לה.
חנוך עוז ,חבר מועצה :אתה לא תופס מה שאני אומר היא עובדת שלנו נכון ,אנחנו משלמים
לה משכורת יש פה מודל שעובד נכון ,והיא משווקת את המודל הזה בכל מקום בעיר אחרת
ומקבלת על זה פרנסה נוספת .והיא רוצה לקבל על זה פרנסה נוספת למה שאנחנו לא נמצא
את הדרך איך העירייה תקבל מזה גם הכנסה.
עומר רצון ,חבר מועצה :תחום ההתעסקות שלה מה ההתמחות שלה?
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :התנדבות זה התמחות שלה.
חנוך עוז ,חבר מועצה :פה היא עובדת בשכר.
עומר רצון ,חבר מועצה :אני מבין את חנוך הוא אומר אם זה המוטו שלנו ,יש משהו במה
שהוא אומר.
(מדברים ביחד)
ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה :יש לי שאלה אחרת בעניין הזה מי מפקח על
העבודה ,תחת מי היא עובדת ,מי מפקח על העבודה ,יש לה מנהלת הבחורה הזאת ,היא
מבקרת את ה –  10 ,5שעות?
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :לא זה עבודה נוספת.
ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה :הבנו את זה.
עדי אביני ,חבר מועצה :זה מחוץ ,היא מחתימה כרטיס שהיא יוצאת ,ושהיא יוצאת מפה
היא יכולה ללכת לסרט או ללכת לעבוד בזמנה הפרטי.
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שלום בן משה ,ראש העיר :זה מחוץ לשעות העבודה.
חנוך עוז ,חבר מועצה :אתם לא הבנתם מה אני אומר .אם היא הייתה מבקשת עבודה
נוספת בתור מנהלת בשכונות זה משהו אחר .אבל מה העבודה הנוספת ...
שלום בן משה ,ראש העיר :חנוך אמר קודם רז אולי לא שמעתי ,תראה זה כאילו קניין
רוחני ,אם היא הייתה עכשיו פותחת חברה ועוסקת בזה במסה גבוהה מאוד והייתה מביאה
אלפי שקלים וכדומה אתה יכול להגיד היא הולכת  5שעות חודשיות מחוץ לשעות העבודה
ומסבירה מה עושים בראש העין בתחום ההתנדבות.
עדי אביני ,חבר מועצה :אדוני זה לא סטרטאפ.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :היא לא פוגעת בעירייה.
ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה :אתה מבין את זה שהיא מקבלת שעות נוספות ולכן
שאלתי מה היא הבקרה שנעשית היא בכלל לא מתפרנסת מהעירייה הכל בסדר.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :חברים אני מעלה להצבעה .שלום?
שלום בן משה ,ראש העיר :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :ישי?
ישי אדוארד ,ס/מ"מ ראש העיר :בעד
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :עדי?
עדי אביני ,חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :שלום?
מעוז שלום ,חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :דורון?
דורון אמסלם ,חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :עופר?
עופר גבאי ,חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :עומר?
עומר רצון ,חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :בני?
בני אנניה ,חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אדמוני?
יעקב אדמוני ,חבר מועצה :בעד.
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שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :רז?
רז שגיא ,חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :יוכבד?
ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :חנוך?
חנוך עוז ,חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :בנגה?
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :בעד.

החלטה מס' 2
סעיף  4בסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד בקשה להעסקה בעבודה נוספת
לעובדת העירייה רינת מגידו שעיה ,בהיקף של  5-10שעות חודשיות מעבר לשעות
העבודה.
בעד )13( :שלום בן משה ,ישי אדוארד ,עדי אביני ,מעוז שלום ,דורון אמסלם ,עופר גבאי,
עומר רצון ,בני אנניה  ,יעקב אדמוני ,רז שגיא ,ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חנוך עוז ,בני בנגה
בית אור.

 .5אישור פרוטוקול וועדת הנחות בארנונה מיום  25/2/2019מס'  ,1/2019בהתאם לנוהל
מחיקת חובות ובהתאם לטבלה שהונחה על שולחן מליאת המועצה ____________
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אישור פרוטוקול ועדת הנחות בארנונה מיום  25/2/19מס'
 , 1/2019בהתאם לנוהל מחיקת חובות ובהתאם לטבלה המצורפת .למעשה ועדת הנחות
התכנסה כועדה למחיקת חובות .יש לכם את הרשימה.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :ועדת הנחות אישרה את ההמלצות ועכשיו זה בא
לאישור מועצה.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :בני אנניה הוא יו"ר הועדה הוא יגיד על זה כמה מילים על
התהליך שהם עשו.
בני אנניה ,חבר מועצה :בגדול כמו שפרומה אמרה אנחנו ממליצים למועצה כוועדה בפה
מלא לאשר את ההנחות ומחיקת חובות ,אני לא יעבור ככה אחד ,אחד אם יש לכם שאלות
תשאלו ואני יענה ,אבל בגדול זה  2גורמים מרכזיים שצד אחד זה התיישנות על חוב שקיים
ולנו יש אינטרס לגבות את החובות.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :עברתם חוב ,חוב בועדה?
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בני אנניה ,חבר מועצה :כן ,כן .הדבר שני זה הפסק דין כל סיטואציה פה זה באמת
סיטואציה עם משבר משפחתי אישי ומצב כלכלי מאוד קשה.
מעוז שלום ,חבר מועצה :כמה זמן התיישנות אגב?
בני אנניה ,חבר מועצה :זה תלוי יש כאלה שהתחילו לגבות עד  2007לא אכפו אותם אפילו,
יש כאלה עד  2001זה ממש תלוי.
רז שגיא ,חבר מועצה :מה שמטריד בטבלה זה הסכומים העצומים ,שזה אומר שבהרבה
מאוד שנים לא עסקו בזה זאת המשמעות .סכום של  123אלף  ₪או  170אלף  ₪שמופיע
בטבלה שלך זה לא משהו שצץ בשנה.
בני אנניה ,חבר מועצה :יש חובות יותר גדולים.
רז שגיא ,חבר מועצה :ראיתי ,ראיתי בסוף זה הסתכם ל –  400ומשהו.
בני אנניה ,חבר מועצה :לכן בגלל זה יש לנו אינטרס קודם כל את החובות שאפשר באמת
למחוק אותם כי אם אני נותן פה את הדוגמא הראשונה אז יש פה פסק דין על בן אדם שאי
אפשר לגבות ממנו כי הוא כבר נפטר ,והוא היה גר בנכס שהיה הבית של ההורים שלו והוא
לא רשום בצוואה ככה שאין עם מי לדבר ,וככה כל דבר .יש פה כמה  5סיפורים כאלה .
חנוך עוז ,חבר מועצה :לדעתנו התופעה יותר גדולה צריך להתאמץ יותר.
בני אנניה ,חבר מועצה :חכה שהעסקים יגיעו.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :סעיף  5עולה להצבעה .שלום?
שלום בן משה ,ראש העיר :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :ישי?
ישי אדוארד ,ס/מ"מ ראש העיר :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :עדי?
עדי אביני ,חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :שלום?
מעוז שלום ,חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :דורון?
דורון אמסלם ,חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :עופר?
עופר גבאי ,חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :עומר?
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עומר רצון ,חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :בני?
בני אנניה ,חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אדמוני?
יעקב אדמוני ,חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :רז?
רז שגיא ,חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :יוכבד?
ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :חנוך?
חנוך עוז ,חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :בנגה?
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :בעד.
החלטה מס' 3
סעיף  5שבסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד פרוטוקול וועדת הנחות בארנונה
מיום  25/2/2019מס'  ,1/2019בהתאם לנוהל מחיקת חובות ובהתאם לטבלה שהונחה על
שולחן מליאת המועצה.
בעד ) 13( :שלום בן משה ,ישי אדוארד ,עדי אביני ,מעוז שלום ,דורון אמסלם ,עופר גבאי,
עומר רצון ,בני אנניה ,יעקב אדמוני ,רז שגיא ,ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חנוך עוז ,בני בגנה
בית אור.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :באופן כללי מכל הישיבה של העניין החובות העירוני שחבל
אני אומר כמועצה חבל שאנחנו לא מטפלים בזה אחד ולתמיד יש חובות כל כך גדולים.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :זה עלה בישיבת הכספים והבטיח הגזבר שזה יעלה על סדר
היום זה גם עלה בישיבת ביקורת נדבר על זה.
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 .6אישור הגדלת תב"ר מס'  1449עבור בי"ס יסודי מתחם  Bמגרש  ,)906( 200ע"ס
 ₪ 5,300,000במימון משרד החינוך/מפעל הפיס (תקציב קודם  ,₪ 21,215,334תקציב
מעודכן _____________________________________________ .)₪ 26,515,334
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אישור הגדלת תב"ר מס 1449 /עבור בי"ס יסודי מתחם B

מגרש  200זה בית ספר על שם חיים גורי ע"ס  ₪ 5,300,000במימון משרד החינוך  /מפעל
הפיס (תקציב קודם היה  ₪ 21,215,334תקציב מעודכן  .₪ 26,515,334הגדלת תב"ר עבור
השלמת פרוגרמה ותוספת שיפוע של  15%ממשרד החינוך/מפעל הפיס .הסעיף הזה מותנה
הדיון בו מותנה בהסכמת חברי המועצה מאחר וזה תב"ר צריך לפרסם אותו  10ימים
מראש ,אז אם אף אחד לא מתנגד אני אשמח אם אפשר יהיה לדון.
חנוך עוז ,חבר מועצה :אני לא מתנגד אבל זה שיטתי צריכים להיות יותר מסודרים.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :ברגע שאנחנו מקבלים תב"ר אנחנו רוצים לקבל את הכסף
כמה שיותר מהר.
חנוך עוז ,חבר מועצה :אין לנו בעיה אני לא מתנגד לזה בל אני אומר לך שבאופן עקרוני
היום זה נראה לא טוב .אתה יודע אמא שלי בבית חולים ואני בא לפה ואני בא לפה מוקדם
ומגיע ליש יבת דירקטוריון שבסוף לא מעורר פה כלום ,ומגיע לפה לעוד כמה דברים שלא
מוכנים ויורדים למה ,למה.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :הסעיפים שהורדנו היו תלויים בדיון הקודם מאחר והדיון
הקודם לא עבר אי אפשר היה לעלות אותם .הסעיף הזה שמגיע תב"ר על  5מיליון  ₪ואין לי
 10ימים לפרסם אותו אני מעדיף לעלות אותו מחוץ לסדר היום מאשר לחכות עוד חודש כי
זה נכנס לתוך התזרים של העירייה מאוד פשוט.
עדי אביני ,חבר מועצה :זה תב"ר רק לקבל ,לקבל תמיד אומרים כן.
חנוך עוז ,חבר מועצה :אף פעם לא אמרנו לא.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :מאחר ואף אחד לא מתנגד.
שלום בן משה ,ראש העיר :חנוך ככלל יש דברים שאתה צודק אבל שיגיע אלינו תב"ר
ויצאנו לדרך והתב"ר צריך  10ימים נביא אותו בכל מקרה כי זה כסף שצריך אותו .גם ככה
זה מלחמה עד שמקבלים את הכסף.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אני מעלה את סעיף  6להצבעה .שלום?
שלום בן משה ,ראש העיר :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :ישי?
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ישי אדוארד ,ס/מ"מ ראש העיר :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :עדי?
עדי אביני ,חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :שלום?
מעוז שלום ,חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :דורון?
דורון אמסלם ,חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :עופר?
עופר גבאי ,חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :עומר?
עומר רצון ,חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :בני?
בני אנניה ,חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אדמוני?
יעקב אדמוני ,חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :רז?
רז שגיא ,חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :יוכבד.
ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :חנוך?
חנוך עוז ,חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :בנגה?
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :בעד.
החלטה מס' 4
סעיף  6שבסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד הגדלת תב"ר מס'  1449עבור
בי"ס יסודי מתחם  Bמגרש  ,)906( 200ע"ס  ₪ 5,300,000במימון משרד החינוך/מפעל
הפיס (תקציב קודם  ,₪ 21,215,334תקציב מעודכן .)₪ 26,515,334
בעד )13( :שלום בן משה ,ישי אדוארד ,עדי אביני ,מעוז שלום ,דורון אמסלם ,עופר גבאי,
עומר רצון ,בני אנניה ,יעקב אדמוני ,רז שגיא ,ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חנוך עוז ,בני בנגה
בית אור.
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 .8אישור מינוי הר"מ כנציגי ציבור בוועדת שמות:
ענת קצנשטיין ,דרור קוממי ,משה לגאמי ,שמואל שוקר ,דורית נגר ,טובה אורון,
יוסי יעקובי ,ד"ר יונה ברק_______________________________________
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :מדובר פה בועדת שמות חברה זה ועדה קריטית לקיים
אותה ,מאחר ואנחנו לא יכולים בלי שקבענו שם לפתוח בקשה בחברת חשמל למבנה חינוך,
ציבור בכלל ולכן ועדה קריטית לעבודה .אז אישור מינוי הרשומים מטה כנציגי ציבור בועדת
שמות.
רז שגיא ,חבר מועצה :השאלה אם אנחנו ממנים את אלה זה ימנע מאנשים שאנחנו ביקשנו
לפני חודש.
שלום בן משה ,ראש העיר :התשובה היא לא .שאלת התשובה היא לא זה לא ימנע .הועדה
חייבת להתכנס הועדה חייבת להתכנס מכיוון שחברת חשמל.
חנוך עוז ,חבר מועצה :בסדר שלום אבל מי הם חברי הועדה.
שלום בן משה ,ראש העיר :אני
חנוך עוז ,חבר מועצה :בנגה העביר שמות לפני חודש וחצי למה רק עכשיו מביאים את זה.
עומר רצון ,חבר מועצה :שלום אתה יכול להוסיף שמות ברשימה הבאה.
שלום בן משה ,ראש העיר :הוא שאל שאלה הוא קיבל תשובה אין בעיה בכלל.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :חברה השמות שעולים פה.
(מדברים ביחד)
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :אני כל הזמן שואל אם זה עבר אומרים לי שכן.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :השמות שעולים ענת קצנשטיין ,דרור קוממי ,משה לגאמי,
שמואל שוקר ,דורית נגר ,טובה אורון ,יוסי יעקובי וד"ר יונה ברק .אני מעלה להצבעה .זה
לא מעודכן.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :מה זה לא מעודכן זה מה ששלחנו לנו בנייר.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :ראש העיר ביקש להוריד את משה לגאמי,
חנוך עוז ,חבר מועצה :למה?
שלום בן משה ,ראש העיר :מי שביקש להוריד אותו זה עדי.
עדי אביני ,חבר מועצה :הוא השתרבב בטעות אנחנו רוצים להכניס מישהו אחר.
חנוך עוז ,חבר מועצה :הוא לא בטעות אז אני רוצה להכניס אותו.
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חנוך עוז ,חבר מועצה :תשאיר אותו.
עומר רצון ,חבר מועצה :מפריע לי שאין מספר אתם מדברים להוסיף ,להוסיף אני לא יודע
מה זה מנהל ועדה של  70 , 60 ,50איש אני אומר לכם בכנות אני לא צוחק ,אני חושב שהיחס
היה צריך להיות קואליציה ,אופוזיציה.
שלום בן משה ,ראש העיר :מעולם לא מגיעים כולם.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אנחנו משאירים את השמות.
שלום בן משה ,ראש העיר :כיוון שאפשר להוסיף אז יהיו  20יבואו בסוף  10גם כן טוב.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :משאירים את משה לגאמי?
שלום בן משה ,ראש העיר :ביקש חנוך להשאיר אותו נשאיר אותו .אתה רוצה להכניס
מישהו אחר בבקשה אין שום מניעה.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אוקיי אנחנו משאירים את משה לגמי כלומר סעיף  8כפי
שהוא מופיע בסדר היום .אני מעלה להצבעה .שלום?
שלום בן משה ,ראש העיר :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :ישי?
ישי אדוארד ,ס/מ"מ ראש העיר :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :עדי?
עדי אביני ,חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :שלום?
מעוז שלום ,חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :דורון?
דורון אמסלם ,חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :עופר?
עופר גבאי ,חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :עומר?
עומר רצון ,חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :בני?
בני אנניה ,חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אדמוני?
יעקב אדמוני ,חבר מועצה :בעד.
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שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :רז?
רז שגיא ,חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :יוכבד?
ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :חנוך?
חנוך עוז ,חבר מועצה :בעד.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :בנגה?
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :בעד.
החלטה מס' 5
סעיף  8שבתוספת לסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד מינוי הר"מ כנציגי ציבור
בוועדת שמות:
ענת קצנשטיין ,דרור קוממי ,משה לגאמי ,שמואל שוקר ,דורית נגר ,טובה אורון,
יוסי יעקבי ,ד"ר יונה ברק.
בעד ) 13( :שלום בן משה ,ישי אדוארד ,עדי אביני ,מעוז שלום ,דורון אמסלם ,עופר גבאי,
עומר רצון ,בני אנניה ,יעקב אדמוני ,רז שגיא ,ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חנוך עוז ,בני בנגה
בית אור.
 .7מענה לשאילתה של חברת המועצה ד"ר יוכבד פנחסי אדיב בנושא :מחלקת הספורט
בעיריית ראש העין ________________________________________________
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :יש לנו בסדר היום עוד  2שאילתות לענות עליהן .שאילתא
אחת היי תה בנושא מחלקת ספורט ,ושאילתא אחת בנושא מפגע המטוסים מעל  ...אני רוצה
רגע לחדד נקודה שקשורה לשאילתות ,מתחילים פה קדנציה .שאילתא היא צריכה להיות
מנוסחת בקצרה ,שאלה קצרה והתשובה עליה צריכה להיות קצרה ,שאילתא לא מטרתה
להיות תחליף לדיון ולעשות דירוג מחקר על השאילתה ולשים פה  20שאלות שצריך לעשות
עליהם עכשיו דוקטורט זה הרעיון .הכלי הנוסף שיש.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :אני חושב שהרעיון גם שהתשובה לשאילתא היא צריכה
להיות ברמה מפורטת ומסודרת ולא הכל בסדר עובדים על זה קשה והכל סבבה ,זאת לא
תשובה לשאילתא .שאני הגשתי שאילתא על התזרים עד  2030קיבלתי תשובה עובדים על זה
באינטנסיביות רבה והכל סבבה זה הייתה בערך התשובה .אני שומר אותה וממסגר אותה.
אם אתה רוצה שישאלו שאלות טובות ונכונות ומדויקות אז אני מבקש שגם התשובות יהיו
ברמה שאתה מצפה מאנשים .בלי סבבה ובלי עובדים באינטנסיביות .עובדים באינטנסיביות
רבה על הנושא ,יש פה בעיות תזרים קשות ,עובדים באינטנסיביות לפתור את זה.
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שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :בשביל זה היא שלחה מייל.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :יוכי כתבה ספר היא קיבלה תשובה שהכל בסדר עומר רצון
מטפל.
(מדברים ביחד)
ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה :אנחנו קודם כל הפנינו  2שאלות ,אפשר לקרוא לזה
שאילתא אפשר להגיד שזה נושא שצריך לדון בו ,אני לדעתי במכתב שלי שאני פניתי כתבתי
 2ד דברים פעם אחת שאלתי שאלות שהן שאלות עוקבות אפשר להגיד היה צריך להיות רק
 2שאלות 3 ,שאלות 8 ,שאלות זה בסדר ,מהצד השני ביקשתי לקיים דיון בנושא ,ביקשתי גם
לקבל את כל הנושא הזה כתוב ולא דקה לפני כי אז היינו כנראה מתארגנים בצורה שונה,
אני ציפתי לפחות אם הנושא הוא כבד והוא מגיע מתוך תושבים בעיר שפונים אלינו
ושואלים שאלות ,מגיע לכאן מכתב אני חייבת להגיד שהוא לטעמי חמור של יו"ר ועד
עובדים ,אני חושבת שהמכתב שהתקבל כרגע כמענה לשאילתא האמת היא מזלזל .כי פעם
אחת יש  3פסקאות שמדברות ככה אבקש לחדד כי על פי התוספת השניה ,אתם מחנכים
אותנו הבנו ,אתם מלמדים אותנו כרגע את תקנון ישיבת המועצה היא צריכה להיות
מנוסחת בקצרה ובצורת שאלה בלבד ,הבנתי קיבלתי שאילתא ,שאילתא קטנה נתתם לנו
ניסוח אנחנו לומדים עכשיו משהו חדש .לגופה של השאילתא אין כל כוונה לבצע הפרטה
שימו לב מה אני שאלתי ומה עונים לי ,אין כל טעם,
עומר רצון ,חבר מועצה :לא שאלת את השאלה הנכונה.
ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה :שאלתי הרבה שאלות .אין כל כוונה לבצע הפרטה
במחלקת ספורט ,מחלקת ספורט כפופה לאגף מנהל תאום הסכם הסדרה בין העירייה
לעמותת הספורט כוללת בתוכו מתווה ..ויש פה לפחות איך אומר רז דוקטורט ,שני עמודים
של שאלות מה קורה כאן ,למה קיימת עמותת ספורט ולמה קיימת מחלקת ספורט .השאלה
השניה לעניין ההפרטה אתם אומרים אין לי אין שום כוונה להפריט ואין שום התייחסות
לפיטורין שככה מחוללים באוויר.
שלום בן משה ,ראש העיר :אין פיטורין.
ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה :מדובר על תכנית התייעלות ,אנחנו בכלל אין לכם
שום התייחסות יש תכנית התייעלות ,אין תכנית התייעלות ,חברים למי כפופה מחלקת
הספורט ,יש פה כל כך הרבה שאלות ,שדרך אגב זה שאלות שהן מהותיות אני חושבת
שלמועצה כאן .היה כאן לפני שעתיים תאגיד המים בא ונתן סקירה מלאה על פעילות
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התאגיד ,אני חושבת שמגיע לנו כמועצת העיר לקבל אותו דבר ,בדיוק אותו דבר ,מהו האגף,
מהי העמותה  ,מהי המחלקה ,מהי הכפיפות ביניהם ,מה היעדים לשנים האחרונות ,במה
היא מתעסקת ,מתקנים איך העיר הזאת נערכת ל –  5שנים הבאות שהיא הולכת לגדול,
האם הספורט חשוב בעיר הזאת כן או לא ,מה אנחנו הולכים לעשות פה חברים זה של כולנו.
הפניות מהתושבים מגיעות אין ספק שהן מגיעות עם שאלות הרבה יותר מהותיות אבל יש
פה איזה שהיא תחושה בלי לפגוע כן שהעיר הזאת לא לוקחת את העולם של הספורט לעולם
של עיר בריאה או משהיינו מצפים מעיר מתקדמת .אז אני הייתי מצפה לפחות שתיקחו את
העסק הזה ברצינות אם זה שאילתא חוקית או לא חוקית כרגע זה לא רלבנטי בעיניי,
והייתם עושים חיבור מלא כמה שנקרא מוביל תיק הספורט והאנשים שאתה.
עומר רצון ,חבר מועצה :את מתייחסת אליי כרגע.
ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה :לא אני לא מתייחסת אליך בצורה פרטנית.
עומר רצון ,חבר מועצה :אם את רוצה תשובות על כל שאלה ושאלה אני אשמח ,אני לא יודע
למה המנכ"ל עונה לך לא אני עונה לך .את רוצה אני אענה לך יש תשובה ,א' אני אגיד לך את
אומרת פה הרבה דברים ואני יכול להגיד לך .א' להזמין אותך.
ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה :אני אסביר לך למה כי במטוסים פתאום אין בעיית
הסעיף הראשון שהיא צריכה להיות רק שאלה אחת.
עומר רצון ,חבר מועצה :אני לא מחליט מי מגיב ,את שאלת ועכשיו הפנית הספורט ואני
מזמין אותך לסייר בעיר ראש העין המיליונים שהושקעו בשנתיים האחרונות ,קודם כל יש
הרבה משימות זה מועצה חדשה שרק התכנסה לפני מספר חודשים שהיה לה מספר יעדים
לקבוע קואליציה ,לקבוע ועדות ,לאשר תקציב ,לפני תקציב עירייה אני לא מכיר מישהו
שמציג תכנית לפני שיש לו תקציב או מסגרת תקציב .צריך לדעת מה המשימות .אני אומר
במסגרת תכנית עבודה לשנת  2019ידידי מר בנגה שהיה נציג אופוזיציה בעמותת הספורט
מתועד בפרוטוקול ב –  2018שאמר את זה יופי איך מציגים תכנית עבודה בעמותת הספורט
מתועד אני אביא לך את הפרוטוקול אם את רוצה ,וכל תכנית עבודה שאישרנו אישרנו גם
את תקציב העבודה זה קרה גם ב – .2018
ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה :מה היעד עד ?2020
עומר רצון ,חבר מועצה :יש יעד ,זה עד  2021דרך אגב.
ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה :יש תכניות עבודה?
עומר רצון ,חבר מועצה :כן קיימת תכנית ,אני לא הגבתי לך אבל כל סעיף וכל משפט פה יש
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תגובה .אני אומר גם האמירות או שמישהו מוציא מסמך ואני אומר את זה פה על השולחן
מלשכת מנכ"ל שאני הייתי שות ף לדיון הזה נאמר משהו בציניות רבה שהוא ממש שולי ושני
עמודים שלמים שהיו צריכים להיכתב על מה נאמר בדיון לא נכתבו ,ומי שהוציא את
המסמך הזה באופן רשלני לדעתי ויצא לנו מזה שיח לפיטורין ,מי מפטר על מה מפטר איזה
פיטורין הפוך כל המערכת הזאת ונאמר כבר בתקציב  2019שהוגש פה שהיא מערכת
בהתייעלות ובכל מקום שנוכל להתייעל אנחנו נתייעל מה לא בסדר בזה.
ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה :אפשר לראות תכנית התייעלות.
(מדברים ביחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :שאילתא של ד"ר יוכבד יש שאלה שאילתה זה דבר מאוד ,אמוד
מצומצם בצער זה לא דיון .סליחה רגע את יכולה להגיש בקשה וזה לגיטימי לגמרי לקיים
דיון במועצה ,ולהציג את העמותה לספורט ואת היעדים שלה ואת התכניות זה בסדר גמור.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :ואז יצביעו נגד הסעיף בסדר יום.
ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה :ברור יורידו את זה.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :יורידו את זה כמו שהורדת סעיפים אחרים ,יש מנגנון איך
להוריד סעיפים מהסדר יום אבל זה מה שעשית .זה מה שעשית אתה מציע לה הצעה
שאתמול ניסינו לעשות את זה והורדת את זה עשית הצבעה וכולם הצביעו נגד הסעיפים
בסדר יום.
שלום בן משה ,ראש העיר :כל העניין הזה נולד באיזה שהיא סיכום שיצא שהקפיץ כרגע
את כל ...גם יו"ר שהזכרת עכשיו על פיטורין והפרטה ,לא הייתה הפטרה לא הייתה שום
כוונה של הפרטה מישהו אמר שטות כזאת וזה עלה על סדר היום .תוציא את זה ואת רוצה
לקיים דיון.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :למה איך אפשר לדעת שאין הפרטה רק ברחוב שומעים אם
יש או אין ,זה לא עולה לישיבת המועצה כי מבנה של התאגידים ושל מבנה הארגוני של
העירייה לא עולה למועצת העיר ,זה נושא .זה נושא שלא שייך לחברי המועצה אתה אמרת
ככה.
שלום בן משה ,ראש העיר :אבל אין הפרטה.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :אבל מאיפה לי לדעת שאין הפרטה ,כי נושאים כאלה אתה
אמרת שלא יעלו לדיון מועצה .אתה אמרת לוקחים חברת ייעוץ היא אומרת לי מה לעשות
אני עושה וזה לא קשור לדיון במועצה .אם אין יעילות ואין הפרטה למה פיטרו את הבחור
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הזה .מאיפה לי לדעת שאין הפרטה ,מאיפה לי לדעת שלא משנים את המתווה של עמותת
הספורט או מבטלים אותה ,אתה אמרת שזה לא יעלה פה לדיון במועצת העיר אתה אמרת
לפני שלושה שבועות.
ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה :אבל למה אתה לא מפרט את השאלה למה לא יכנס
פנימה לתוך השאלות ולשאול רגע בעצמם את השאלות רגע האם זה נכון המבנה ,מה קורה
פה יש פה שאלות דרך אגב שאתה באמת עבורכם זה כלי עבודה זה בהחלט כלי עבודה.
עומר רצון ,חבר מועצה :א' אני ממש לא מוטרד ,אני מוטרד מדבר אחד חוסר הידע שלך או
המידע שלך לא אמור להפוך את זה למשהו שהוא מוכח ,חוסר המידע שלך שהספורט הוא
בתנופה שלא הייתה כדוגמתה שנים רבות .לכי תראי את התכניות שאושרו ב –  2018ו –
.2017
ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה :אתה לא תשלח אותי להסתובב אתה תציג את זה
פה.
עומר רצון ,חבר מועצה :את מתמודדת לרשות העיר ,היית מתמודדת לרשות העיר ,את לא
יוד עת מה קורה בעיר ,את מתמודדת ,לא הצגת ,את רוצה שהמקורבים אלייך ידעו או
הציבור ידע לא הבנתי את השאלה .פנו אליי תושבים אני פונים אליי עשרות תושבים ומאות
תושבים ומשבחים את העבודה ,משבחים את העבודה מה את אומרת אין כלום ,מה לא היה
לך פרק לזכות מה את לא יודעת מה קיים מה את רוצה לשפר ,התמודדת לרשות העיר.
ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה :אתה מסלף את הדברים בפעם השניה.
עומר רצון ,חבר מועצה :אני מופתע שהיא לא יודעת .אני חושב קודם כל שזה דרישה
לגיטי מית שכלל האורגנים וכלל הפעילויות של הרשות המקומית כל פעם יבוא יש לנו ,יש
לנו במה להתגאות ולא לבוא להפוך את זה כסוג של רדיפה או סוג של מחטף כי לא קיים
דבר כזה ,לקחו משהו ואומרים אני אשמח מאוד להציג .הוא נוגע בשם של בן אדם פרטני.
הוא נגע בשם של בן אדם .רז שגיא נגע בשם של בן אדם.
ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה :אני אומרת משהו אחר אני מכבדת את השאילתא
שלי אני במקומך הייתי לוקחת את השאילתא שלי ואומרת תקשיבו חברים אני רוצה דיון,
כי אני רוצה להראות מה אני עושה ,מה קורה אצלי ב תיק ,מה קורה אצלי בספורט.
עומר רצון ,חבר מועצה :אני יודע ,זה יוצג בצורה מסודרת .יוצג בצורה מסודרת אומר לך
ראש העיר.
ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה :אתה מזמין את הדיון או אני?
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עומר רצון ,חבר מועצה :את מוזמנת ללמוד את מוזמנת להגיע לעמותה.
ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה :אתה תלמד את כולם מה קורה.
עומר רצון ,חבר מועצה :תרשי לי לא להתייחס אני הייתי גאה אם מועמדת לרשות העיר
שרוצה לרוץ לרשות העיר הייתה מבינה מה קורה בעיר בספורט ,הייתה מבינה כמה אלפים
נהנים.
ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה :אני מציעה לשקול את המשפטים שנאמרים פה כי
בעיני הם משפטים ביזיוניים עומר.
עומר רצון ,חבר מועצה :מי שבזיון זה את שאת לא מכירה את המידע.
ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה :עומר במקום לנזוף בי בוא תראה ,הנטייה להראות.
בעיניי הרמות הוא תת רמה וחבל עומר על כבודך.
עומר רצון ,חבר מועצה :מכירים את כל הפעילים שלך בפייסבוק.
שלום בן משה ,ראש העיר :רבותיי סליחה.
רז שגיא ,חבר מועצה :אני לא מצליח להבין יש פה חבר מועצה שקרא כרגע לחברת מועצה
בזיון ,היא אמרה בזיון על המהלך הוא קרא לה בזיון ואתה שותק כמו דג.
שלום בן משה ,ראש העיר :קודם כל אני מציע לך תהיה יותר...
רז שגיא ,חבר מועצה :אתה ראית איך הוא דיבר.
שלום בן משה ,ראש העיר :אתה רואה שאני רוצה להגיב על העניין אז אל תגיד לי לא דג,
לא דולפין ולא תנין בסדר .מה שאני מציע זה דבר כזה קודם כל אני מציע לכולנו אנחנו כבר
אחרי הבחירות לכן המושג מתמודדת הוא כבר לא קיים היא התמודדה וזה לא רלוונטי
בכלל אני אומר לך עומר .דבר שני אמרתי לך שאילתא אחת ותשובה אחת .אבל אמרתי לך,
אבל אמרתי אנחנו נשתמש בשאלות שלך ומעבר לשאלות שלך כדי להציג את העבודה של
מחלקת הספורט ושל מחזיק תיק הספורט של העמותה ,נעשה פה עבודה עצומה וגדולה
משתתפים אלפי נוער בענפים שונים ולכן ,ולכן בישיבה הבאה או בישיבה אחרי זה נציג את
העניין באופן יזום מהי העבודה של עמותת הספורט ,מהי היעדים שלה ,מה המטרות כפי
שנעשה לפני שנה זה הכל.
עומר רצון ,חבר מועצה :אפשר אני רוצה עוד משפט אחד מאחר והייתה התייחסות נקודתית
אליי אני נתתי מענה שפנו אליי ,נתתי התייחסות שפנו אליי נתתי התייחסות לסעיף ,סעיף
בשאלות ,יש תשובות לכל שאלה היא קיימת ,בחר המנכ"ל שלא להציג את הדברים או בחר
בכל דרך ,אבל יש תשובה לכל שאלה .מבחינתי אני אשמח להעביר לך .העברתי למנכ"ל.
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בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :חברים את התשובה לעמותת הספורט נקבל בעיתון אינדקס
או ברחוב.
ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה :הוא אמר שנזמן דיון.
עומר רצון ,חבר מועצה :ענינו אחד ,אחד לשכת המנכ"ל קיבלה את זה שלמה בחר לא לעלות
את זה.
 .7מענה לשאילתה של חברת המועצה ד"ר יוכבד פנחסי אדיב בנושא :מפגע המטוסים
מעל העיר ראש העין_____________________________________________
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :בוא נעבור לשאילתא השניה על נושא מפגע המטוסים ,אתם
רואים את התשובה אני חושב שבמקום שאני אקריא אותה מאחר וזה נושא מאוד כבד,
שראש העיר מטפל בו אישית בר  5שנים יש פה כל הצוות המקצועי הבכיר בתוך הדבר הזה,
אני מציע ראש העיר שאתה אולי תיתן עדכון.
שלום בן משה ,ראש העיר :הנושא של טיסה  2שלנו מטופל כבר מ –  2012למיטב זכרוני.
עוד לפני מ –  2011מאז שקבעו את מסלול הטיסה החדש הוא נקרא לצורך העניין  216בגלל
נתיב הטיסה ,מאז שהמדינה החליטה שהיא עושה מסלול נוסף על הקרקע ,מאז המדינה
החליטה שהיא עושה מסלול נוסף על הקרקע באופן אוטומטי היא קבעה את הנתיב מעליון,
והנתיב מעליו הוא מעל ראש העין ,הוא הולך חוצה את קו החוף באזור נתניה טס מזרחה עד
שהוא מגיע מעל קלקליה עובר אחר כך דרומה ,טס מעל כוכב יאיר ,מעל תל יצחק ,קלקליה,
כפר קאסם ,ראש העין הוא עובר מעל.
משתתף בדיון :מעל יקום ,פונה מגיע לאזור כוכב יאיר.
שלום בן משה ,ראש העיר :אמרתי דקה ,דקה ואחר כך הוא טס מעל ראש העין הוא טס
מעל גבעת הסלעים הוא נושק קצת מלחך את החלק המערבי של גבעת טל ,עובר מעל
הותיקה ,וממשיך אחר כך דרומה עד שהוא מגיע לשדה התעופה .דיברנו על זה כבר ארוכות,
כתבנו על זה בכל אמצעי התקשורת .תראו המאבק הזה הוא מאבק כללי של כמה רשויות
שבחלק מהמקרים יש להם אינטרס משותף ובחלק מהמקרים יש להם אינטרס נוגד ,כן רק
 2דוגמאות .בכל מה שקשור יש מאבק גדול מאוד בינינו לבין כל הרשויות שנמצאות בתוך
המסלול הזה ובעיקר בארות יצחק ומזור שהם הכי אומללים כי שם מה שתשים מעל המוח
שלהם גם יהוד לפני זה ,צומת  ...וכדומה .מי שבעצם מנסה לזנב ודורש לעשות קצת קוראים
לזה לחלק את הנושא של הרעש זה תל אביב ,דרום תל אביב וראשון לציון הם רוצים
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שיעבירו יותר המראות ,אור יהודה כן ,הם מבקשים שיעשו יותר נחיתות אצלנו ולפנות
אצלם צריך לזכור דרך אגב שההמראות הם מעליהם ,אין המראות מעלינו כי אם היה
המראות מעלינו בכלל היה קטסטרופה והיה רעש הרבה יותר גדול .עכשיו המאבק הזה
מתבטא בכמה מישורים ,מאבק אחד הוא מאבק ציבורי שיש מועצה ציבורית כזאת
שמיוצגת על ידי רשויות הממשלתיות וחלק מהרשויות שנוגעות בעניין הזה והיא דנה עכשיו
לאחרונה היא דנה בסוגיית נושא של הרעש .יש ויכוחים כאלה ואחרים הסמכות בארץ
שקובעת את העניין הזה זה ד"ר סטליאן שהוא אחראי על הנושא של המפגעים האלה
במשרד לאיכות הסביבה ,הנושא הזה נדון בין היתר מכיוון שאם יקבע עכשיו שהרעש הוא
מעל ואני לא רוצה להיכנס לפרטים מעל כך וכך זה לכאורה מזכה את הרשויות בפיצויים.
אגב הרשויות האלה שהם הכי קשות והכי נפגעות היום כבר קיבלו פיצויים בעבר יש להם
מיגון מעל בתי הספר שלהם ,ומעל מבנה הציבור וכדומה .אנחנו נמצאים מעל הדבר הזה
ולכן בכל ורציה אין לנו שום אפשרות לקבל פיצויים כאלה ואחרים אחד .המישור השני הוא
מישור משפטי ,במישור המשפטי התקיים דיון בבית המשפט לפני כשנה וחצי בעתירה שמאז
היה דיון והשופט דחה את כל הרשויות המקומיות ,ואמר שהוא לא מקבל את העמדה שלהם
בגדול הוא מקבל את העמדה של רת"א כי רת"א היא הסמכות על פי החוק שהיא קובעת את
כל העניינים האלה .היה עכשיו ממש חם מה שאני אומר לכם הייתה עתירה.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :ערעור ,ערעור.
שלום בן משה ,ראש העיר :ערעור לבית המשפט העליון ,על הקביעה של השופט.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :מזור ובארות יצחק הגישו ערעור על אותה החלטה ב
–  5עתירות שתקפה את ...
שלום בן משה ,ראש העיר :שגם אנחנו היינו ביניהם .לצערי הרב בית המשפט העליון
בראשותו של השופט עמית ושני שופטים נוספים בגדול אמרה לכל הרשויות לכולם רבותיי
יש במדינה הזאת גורם מקצועי אחד מה שעומד לנגד עיניו זה נושא של הבטיחות והוא אומר
באופן חד משמעי שהנתיב הטיסה ,נתיבי הטיסה כפי שמאושרים והיכולת והסמכות להעביר
מנתיב אחד לנתיב שני בנסיבות כאלה ואחרות הם באחריותו המלאה ,הוא אומר במפורש
שהנתיב הכי בטוח לנחיתות הוא  216שלנו ,הוא הכי בטוח מכיוון שהוא לא חוצה ,הוא לא
חוצה כרגע את מי שממריא וטס .נתיב שלנו  ,21הוא אומר את זה במפורש שזה הנתיב.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :יוצר הפרדה בין נחיתה לבין המראה.
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שלום בן משה ,ראש העיר :בד בבד ,בד בבד הוא אומר שהוא קיבל ,הוא דחה את הערעור,
וקבע באופן חד משמעי שהוא לא מתכוון להיכנס לשיקולים של רת"א ורש"ת שהם הסמכות
המקצועית במדינה לקבוע ולשנות ותנאי מזג אוויר כאל הוכו' וכו' אחד .שתיים אתם
זוכרים שלפני שלוש שנים הם ניסו לקבל אישור חריגה מהתמ"א .אנחנו התנגדנו לזה ובזה
כן זכינו.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :לנחיתה של מטוסים בעלי  4מנועים.
שלום בן משה ,ראש העיר :נכון וכמובן בית המשפט אמר להם ,בית המשפט אמר להם
רבותיי אתם רוצים לעשות שינוי זה לא שינוי חורג זה פור גוד אתם רוצים תעשו שינוי
בתמ"א ואכן הם עכשיו פועלים לשנות את התמ"א שבמסגרתה הם לא אומרים במפורש,
הם אומרים במרומז כי בתמ"א המסלול שלנו הוא כתוב מסלול משני והמסלול העיקרי הוא
 , 12ולכן הוא אמר להם תלכו לשינוי תמ"א ,השינוי הנוסף שהם רוצים לעשות הוא שאפשר
יהיה לנחות בנתיב שלנו מטוסים מעל  3מנועים ,כלומר  4מנועים .עכשיו שתדעו אין הרבה
נחיתות של  4מנועים ,סך הכל אם אתם מסתכלים ביממה זה מסתכם אולי ב –  6 ,5נחיתות
כאלה אבל הרעש של מטוס כזה של  4מנועים זה בעיקר אל על ,אבל הרעש שעושה  4מנועים
הוא גדול מאוד .אני שמעתי יותר מפעם אחת ואף אחד לא השתכנע שבמסגרת הטכנולוגיה
המתקדמת ברבות השנים גם מטוסים עם  4מנועים יש טכנולוגיה שמשקיטה את זה
וכדומה .אני אומר לכם ביקורכם בטח מי שהאזין פעם אחת אין מה לדבר ,מטוס עם 4
מנועים הרעש שהוא עושה הרבה יותר גדול .עכשיו אני אומר לכם מה אנחנו עושים ,מה
נשאר לנו לעשות להערכתי .אנחנו בשבוע הבא עושים ישיבה עם כל צריך להגיד עוד דבר
אחד יש לנו פה צוות רציני מאוד של תושבים ,ביניהם נמצא פה גם יוסי ודודי כץ ויש עוד
שניים גייסנו עוד איזה בחור מוכשר מאוד מכוכב יאיר שהוא פיזיקאי ,מתמטי מצוין ואני
אומר לכם מה שנשאר לנו כרגע לעשות אחרי שראינו את הפסיקות וכו' ,וכו' ,הדבר היחידי
שנראה לי שנוכל לקדם אותו זה להסיט כמו שאנחנו מדברים הרבה זמן גם ב –  2011דיברו
על זה העבירו גם חוות דעת של מומחה מארצות הברית ,אנחנו מבקשים לקבל חוות דעת
נוספת מ ארצות הברית אולי יותר עדכנית שיכולה להוכיח באופן חד משמעי שטיסה
שנקראת טיסה עוקפת כזאת שהולכת כך ,וכך ,וכך בניווט של מכשירים כאלה ואחרים היא
אפשרית ,וזה הכיוון שאנחנו הולכים אליו והיא בטיחותית כמובן .אנחנו גם בדקנו  3משרדי
עו"ד בארץ שמתמחים בתחום של הגשת בג"צים ,עשה את העבודה הזאת יוסי הביא את
השמות שלהם הם נמצאים אצל היועצת המשפטית היא בוחנת את העניין הזה אנחנו נצרף
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אחד מהם אחרי שנקבע מי מהם יחד עם העו"ד שלנו גל שהוא גם טייס קברניט וגם מלווה
את כל התהליך כבר משנת  2011ואנחנו נבחן באופן רציני את הסיכויים להגיש בג"צ .נגיש
בג"צ כולל אם יהיה צורך להביא מומחה מארצות הברית בתחום הזה שהוא עובד באותו
מוסד שהוא מוסד רציני מאוד שהוא זה בעצם נותן לכל המדינות את הדירוג הבטיחותי .זה
המצב כרגע שאנחנו נמצאים בו .בסיכום הדרך היחידה שלנו היחידה להתמודד עם העניין
מ ה שנראה לי כרגע אפקטיבי זה מה שאמרתי לכם בסוף אם נצליח בזה אנחנו מסיטים את
הנתיב לכיוון מספר  6לכביש מס'  6מערבה ,בעצם אנחנו משחררים את כל העיר כמעט,
החלק המערבי של העיר שהוא קרוב לכביש מס'  6בקטע אחד קטן שלו לפני שהוא מתפתל
אבל כל העיר עצמה למעשה תהיה משוחררת לחלוטין מהרעש הזה ,זה פחות או יותר.
ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה :זה תלוי עבודה משפטית.
שלום בן משה ,ראש העיר :וודאי אמרתי תלוי עבודה משפטית .אנחנו עובדים על זה .אתה
רוצה להוסיף משהו.
יוסי קנריש :מה שחשוב ביותר וגם מה שלמדתי היום בעקבות פסיקת הבג"צ דיברתי עם
פרופסור רון גלעדי שבעצם בישיבה של הועדה הציבורית הוא מציג שם מצגת שבעצם דוחה
את הטענות של פרופסור סטילאן מאיכות הסביבה .פרופסור סטילאן עשה מחקר על תמונת
הרעש במסלול  30 ,12 ,26 ,21התוכנה שהוא משתמש בה ,הנתונים שהוכנסו שם הם לא
נכונים ז ה אומר שתמונת הרעש בראש העין היא הרבה יותר גבוהה ממה שרשות שדות
התעופה מציגים ומה שמציגים רת"א.
שלום בן משה ,ראש העיר :זה מתעלם בערך ב –  20אחוז מתמונת הרעש.
יוסי קנריש :ב –  20עד  40אחוז שתבינו זה הבדל אדיר ,זאת אומרת אם אנחנו מסתכלים
על תמונת הרעש בראש העין היא הרבה יותר גבוהה ממה שהוצגה .זאת אומרת יכול להיות.
עדי אביני ,חבר מועצה :מטעם מי הוא עשה את הבדיקה?
יוסי קנריש :הוא עושה את זה מטעם משרד איכות הסביבה הוא הממונה על בחינת
תמונת הרעש על ידי הועדה הציבורית מכו"ח תמ"א  .2/4רן גלעדי פרופסור רן גלעדי יצא
כנגדו הוא הוציא דו"ח נגדי לזה ,שמציג תמונה למסלול  26,12,30תמונה שונה לחלוטין
שההבדל בין מה שפרופסור סטילאן הציג למה שהציג רן גלעדי זה  40אחוז פער תבינו איזה
רעש.
בני בנגה בית אור ,חבר מועצה :על מסלול ?21

28

פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מן המניין מס'  9/14מיום 5/3/2019

יוסי קנריש :לא ,לא על מסלול  ,21הוא לא הציג את זה עדיין על מסלול ,הוא לא הציג על
מסלול .היום דיברתי עם פרופסור רן גלעדי הוא מוכן לבוא ולהציג.
שלום בן משה ,ראש העיר :אני ביקשתי לקרוא לו כדי שיעשה בחינה על הנתונים שלנו כדי
לראות .עכשי ו תראו פרופסור סטילאן הוא גם כן לא  ...והעמדה שלו גרועה לגמרי ,גלעדי
אני אומר כרגע כדי שנדע באופן ענייני גלעדי הוא אדם רציני מאוד הוא נשכר על ידי אלה
שמתמודדים עם העניין זאת התמונה שהוא קיבל ,זה ויכוח שהוא לא יוכרע בקלות ,אבל
אנחנו ,אבל לאור הממצאים שלו גם אם זה לא מגיע ל –  40גם אם זה מגיע ל –  20שווה
לבדוק את תמונת הרעש אצלנו כדי שנקבל תמונה שלמה.
יוסי קנריש :אני רק רוצה להוסיף משפט אחד פרופסור רן גלעדי דיבר היום עם רת"א ,יש
לו חבר טוב ברת"א יש אווירה שיכול להיות שברת"א כי כבר והוציאו דפי נחיתה עם
המסלול העוקף של ראש העין זה נקרא המסלול הירוק ,יש שם אווירת שינוי ואני חושב
שאולי כדאי לחשוב על זה עם גישה עם אדון פלצ'ו .שהוא יו"ר רת"א לראות ולגשש מה
קורה.
שלום בן משה ,ראש העיר :הוא ציין שהוא כתב לי מכתב מאוד ,מאוד מנומס ,פלצ'ו יו"ר
רת"א ,הוא דחה אותנו בנימוס אבל בפסקה האחרונה שהוא כתב הוא בעצם הרים לנו
להנחתה מסו ימת כי הוא כתב שם אנחנו בודקים ועוד לא בשלו התנאים וכו' ,זאת אומרת
הוא לא אמר על הנתיב שאני אומר לכם בשום פנים ואופן לא כפי שהוא אמר בעבר ,הוא
אמר אנחנו בודקים את האפשרויות עוד לא בשלו התנאים ,הוא לא אמר למה לא בשלו וכו',
וכו ,לכן אנחנו בתוך ההתנהלות הזאת לקראת הגשת הבג"צ אני מתקיים לקיים עוד פעם
פגישה כדי להגיד לו תגיד לי בקשה מתי יבשילו למה לא הבשילו יכול להיות שהלחץ
שמפעלים עליו הוא לא ירצה להגיע למצב שאחר כך יהיה פסילה של בית המשפט כי אחרת
יכולה לפגוע בכל העניין הזה .אם הוא עכשיו יסכים לבחון מחדש ולהגיד בתנאים כאלה
ואחרים כמו שבעבר אמרו צריך ללמד את הטייסים לטוס ,צריך לרכוש אמצעי ניווט כאלה
ואחרים אגב שכבר חלקם נעשו אם יגיד את זה ולא יפסול על הסף ,אם יפסול על הסף ולא
יקבל את העמדה שלנו ,אנחנו בכל מקרה נערכים משפטית ומקצועית להגיש בג"צ נקודה.
ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה :שמחתי לראות שבעצם הקצתם לזה כסף אני מבינה
שלא מה שנקרא לא תתמתן גם אם תצטרך להוציא הוצאות נוספות.
שלום בן משה ,ראש העיר :כתבנו .אנחנו מבחניה הזאת אבל האמת היא שלצערי הרב זאת
המציאות הוצאנו הרבה כסף מאז  2011אבל אין לנו דרך אחרת להתמודד עם העניין.
29

פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מן המניין מס'  9/14מיום 5/3/2019

ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה :תודה על התשובה המפורטת.
עומר רצון ,חבר מועצה :אני חושב שיש פה עבודה סיזיפית שצריכה אני חושב.
ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה :קיבלנו תשובה מפורטת ,יש טכניקה יש משהו סדור,
יש הפתעה קיבלתי תשובות לשאלות ששאלתי .תודה רבה.
שלמה שילה ,מנכ"ל העירייה :אנחנו נועלים את ישיבה .9/14
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דף ריכוז החלטות
החלטה מס' 1
סעיף  3שבסדר היום :אישור מינוי כפיר כהן כדירקטור מקרב נציגי ציבור בעמותת
הספורט העירונית לקידום וטיפוח תרבות הספורט והפנאי בראש העין ,בכפוף לאישור
הוועדה לבדיקת מינויים של דירקטורים בתאגידים עירוניים.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות מינוי כפיר כהן כדירקטור מקרב נציגי ציבור
בעמותת הספורט העירונית לקידום וטיפוח תרבות הספורט והפנאי בראש העין ,בכפוף
לאישור הוועדה לבדיקת מינויים של דירקטורים בתאגידים עירוניים.
בעד ) 12( :שלום בן משה ,ישי אדוארד ,עדי אביני ,מעוז שלום ,דורון אמסלם ,עופר גבאי,
עומר רצון ,בני אנניה ,יעקב אדמוני ,ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חנוך עוז ,בני בנגה בית אור.
נמנע )1( :רז שגיא.
החלטה מס' 2
סעיף  4בסדר היום :אישור בקשה להעסקה בעבודה נוספת לעובדת העירייה רינת מגידו
שעיה.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד בקשה להעסקה בעבודה נוספת לעובדת
העירייה רינת מגידו שעיה ,בהיקף של  5-10שעות חודשיות מעבר לשעות העבודה.
בעד )13( :שלום בן משה ,ישי אדוארד ,עדי אביני ,מעוז שלום ,דורון אמסלם ,עופר גבאי,
עומר רצון ,בני אנניה ,יעקב אדמוני ,רז שגיא ,ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חנוך עוז ,בני בנגה
בית אור.
החלטה מס' 3
סעיף  5שבסדר היום :אישור פרוטוקול וועדת הנחות בארנונה מיום  25/2/2019מס'
 ,1/2019בהתאם לנוהל מחיקת חובות ובהתאם לטבלה שהונחה על שולחן מליאת המועצה.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד פרוטוקול וועדת הנחות בארנונה מיום
 25/2/2019מס'  ,1/2019בהתאם לנוהל מחיקת חובות ובהתאם לטבלה שהונחה על
שולחן מליאת המועצה.
בעד ) 13( :שלום בן משה ,ישי אדוארד ,עדי אביני ,מעוז שלום ,דורון אמסלם ,עופר גבאי,
עומר רצון ,בני אנניה ,יעקב אדמוני ,רז שגיא ,ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חנוך עוז ,בני בגנה
בית אור.
החלטה מס' 4
סעיף  6שבסדר היום :אישור הגדלת תב"ר מס'  1449עבור בי"ס יסודי מתחם  Bמגרש 200
( ,)906ע"ס  ₪ 5,300,000במימון משרד החינוך/מפעל הפיס (תקציב קודם ,₪ 21,215,334
תקציב מעודכן .)₪ 26,515,334
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד הגדלת תב"ר מס'  1449עבור בי"ס יסודי
מתחם  Bמגרש  ,)906( 200ע"ס  ₪ 5,300,000במימון משרד החינוך/מפעל הפיס (תקציב
קודם  ,₪ 21,215,334תקציב מעודכן .)₪ 26,515,334
בעד )13( :שלום בן משה ,ישי אדוארד ,עדי אביני ,מעוז שלום ,דורון אמסלם ,עופר גבאי,
עומר רצון ,בני אנניה ,יעקב אדמוני ,רז שגיא ,ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חנוך עוז ,בני בנגה
בית אור.
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החלטה מס' 5
סעיף  8שבתוספת לסדר היום :אישור מינוי הר"מ כנציגי ציבור בוועדת שמות:
ענת קצנשטיין ,דרור קוממי ,משה לגאמי ,שמואל שוקר ,דורית נגר ,טובה אורון,
יוסי יעקבי ,ד"ר יונה ברק.
החלטה  :מליאת המועצה מאשרת פה אחד מינוי הר"מ כנציגי ציבור בוועדת שמות:
ענת קצנשטיין ,דרור קוממי ,משה לגאמי ,שמואל שוקר ,דורית נגר ,טובה אורון,
יוסי יעקבי ,ד"ר יונה ברק.
בעד ) 13( :שלום בן משה ,ישי אדוארד ,עדי אביני ,מעוז שלום ,דורון אמסלם ,עופר גבאי,
עומר רצון ,בני אנניה ,יעקב אדמוני ,רז שגיא ,ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חנוך עוז ,בני בנגה
בית אור.

_________________
שלום בן משה
ראש העיר

_________________
שלמה שילה
מנכ"ל העירייה
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