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נוכחים:
 .1שלום בן משה

-

ראש העיר

 .2ישי אדוארד

-

ס/מ"מ ראש העיר

 .3מיכאל מלמד

-

סגן ראש העיר

 .4עומר שכטר

-

סגן ראש העיר (יצא בשעה )20:15

 .5מיכל סופרין דיסטניק

-

חברת מועצה

 .6מעוז שלום

-

חבר מועצה

 .7עדי אביני

-

חבר מועצה (הגיע בשעה )20:15

 .8עופר גבאי

-

חבר מועצה (הגיע בשעה )20:15

 .9עומר רצון

-

חבר מועצה

 .10בני אנניה

-

חבר מועצה

 .11יעקב אדמוני

-

חבר מועצה

 .12ד"ר יוכבד פנחסי אדיב

-

חברת מועצה

 .13רז שגיא

-

חבר מועצה

 .14משה בן טובים

-

חבר מועצה

 .15חנוך עוז

-

חבר מועצה

חסרים:
 .1דורון אמסלם

-

חבר מועצה

 .2בני בנגה בית אור

-

חבר מועצה

מוזמנים:
 .1אילן הררי

-

מנכ"ל העירייה

 .2עו"ד פרומה פורת

-

יועמ"ש העירייה

 .3רו"ח רחבעם חיים

-

גזבר העירייה

 .4ניר אבנון

-

מבקר העירייה

 .5אופיר בינדר

-

מת"ח ראש העין
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סדר היום:
 .1הצגת פעילות המשטרה וסקירת הביטחון בעיר ע"י אופיר בינדר מת"ח ראש העין.
 .2א .הצגת פעילות מח' הספורט ע"י מנהל מח' הספורט מר שריה אריה ומחזיק תיק
הספורט חבר המועצה עומר רצון.
ב .הצגת פעילות העמותה לספורט ע"י מר עומר רצון מחזיק תיק הספורט וחבר
הדירקטוריון.
נדחה לישיבת מליאת מועצה הבאה.
 .3אישור עדכון מסמך קריטריונים להקצאת קרקעות ומבנים בנוגע להקצאה למעונות יום
בהתאם לנוהל הקצאת מקרקעין ללא תמורה או בתמורה סמלית  -נדחה לישיבת
מליאת מועצה הבאה.
 .4אישור 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 -לאחר
סיום כהונה של אלי שמואלי שתכנס לתוקף בתאריך דצמבר  - 2019נדחה לישיבת
מליאת מועצה הבאה.
 .5דיון בדו"ח הממונה על תלונות הציבור לשנת  - 2018נדחה לישיבת מליאת מועצה
הבאה.
 .6בישיבה זו יינתן מענה לשאילתות כמפורט להלן:
חבר המועצה רז שגיא בנושאים:
א .שיבוץ תלמידים לביה"ס במתחם .808
ב .תחנת המעבר לפסולת בניין שנמצאת בדרך בן גוריון.
ג .שדרוג ופיתוח רחוב האצ"ל.
ד .איתור ומינוי רב ראשי לעיר.
חבר המועצה בני בנגה בית אור בנושא:
א .תחבורה באזורי התעשייה והמסחר בצפון העיר.
ב .תכנון ובניית מבני ציבור בפסגות אפק.
נדחה לישיבת מליאת מועצה הבאה.
תוספת לסדר היום:
 .7אישור ביטול הפקעה שהושלמה בשנת  2001בגוש  4252חלקה  80מכוח תכנית
אפ.199/
 .8אישור התקשרות/מינוי/קידום לתפקיד מנהלת מחלקה של רונית שגיא ,בהתאם
לדרישת משרד הפנים.
 .9אישור שאול מגנזי כנציג ציבור בוועדת שמות – ירד מסדר היום.
 .10עדכון מנכ"ל העירייה אילן הררי בנושא :טאבלטים לחברי מועצה נדחה לישיבת
מליאת מועצה הבאה.
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שלום בן משה ,ראש העיר :טוב בבקשה לשבת.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :טוב חברים אנחנו מתכבדים לפתוח את הישיבה,
שלום בן משה ,ראש העיר :אנחנו צריכים ,אנחנו צריכים.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :טוב חברים מליאת מועצה שלא מן המניין  ,15/14שעה ,19:55
ראש העיר נוכח ,ישי נוכח ,מיכאל נמצא ,עומר שכטר נמצא ,מיכל נמצאת ,שלום מעוז נמצא,
דורון אמסלם ,עופר גבאי ,עומר רצון נמצא ,בני אנניה נמצא ,יעקב אדמוני נמצא ,יוכי
נמצאת ,רז שגיא נמצא ,משה בן טובים ,נמצא ,חנוך עוז נמצא ,בנגה איננו.
שלום בן משה ,ראש העיר :רז תתקשר לחנוך חשוב שהוא יגיע.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :אנחנו נעשה שינוי מכיוון שעומר שכטר צריך לעזוב אז אני
מדלג ברשותכם לסעיף  7בדיון.
(חנוך עוז נכנס)
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :יש  2סעיפים שדורשים רוב מיוחס ויכול להיות
שחלק מחברי המועצה צריכים לצאת אז אנחנו מבקשים לשנות את הסדר ,את שני הנושאים
האלה שהם אני מקווה לא רואים כדי שניתן יהיה לאשר את הנושאים האלה ברוב הנדרש
ככל שתמצאו לנכון לאשר.

 .7אישור ביטול הפקעה שהושלמה בשנת  2001בגוש  4252חלקה  80מכוח תכנית אפ199/

אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :אישור ביטול הפקעה שהושלמה בשנת  ,2001בגוש  4252חלקה
 80מכוח תכנית אפ ,199/פרומה יועצת משפטית בבקשה.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :יש לנו כאן בקשה בעצם לתיקון טעות בהפקעה ,אחד
המפעלים באזור התעשייה הישן בעת שהוא עמד מול רמ"י על מנת לרשום את הזכויות על
שמו הסתבר שבחלקה  80שהופקעה במלואה על ידי העירייה כפי שפירטתי וצירפתי פה
מסמכים בשנת  2001יש חלקים מאוד קטנים כפי שמצורף לכם קשה לראות בשחור ,לבן אני
מקווה שסרקו לכם צבעוני ,כי בצבעוני גל לדרר סימן את זה רואים את זה קצת יותר באמת
מדובר על צופצ' יקים קטנים שכנראה בזמנו אפילו לא ראו אותם היום יש לנו אמצעים יותר
מדויקים ,ואז עורך הדין פנה אלינו וצירף חומר מהמינהל שביסס את זה בדקנו ומצאנו שזה
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נכון ,ומבחינת הדרך לבצע את זה אפשר היה או לבטל חלק מההפקעה או לבטל את כולה
ולהפקיע מחדש לאחר שהתייעצתי עם מנהלת מחלקת הנכסים מבחינת רישום וסדר הרבה
יותר נכון והרבה יותר קל אחר כך להתמצא ,לבטל את כל ההפקעה ואז תבוצע הפקעה של
למעשה מרבית החלקה ,שלמעשה מרביתה חלקה הייעוד שלה חלק וחלקים מאוד ,מאוד
קטנטנים במספר מגרשים במספר מגרשים היא פולשת למספר מגרשים שייעודם תעשייה,
אז אנחנו מבקשים לתקן את הטעות הזאת לפי סעיף  188לפקודת העיריות כפי שכתבתי לכם
נדרש רוב חברים זאת אומרת אנחנו  17צריך ש –  9יצביעו בעד לא מבין הנוכחים אלא ממש
 9שיצביעו בעד ביטול הפקעה בעיריות שאינן איתנות טעון אישור שר הפנים במקרה שלנו
שאנחנו עירייה איתנה אין צורך באישור שר הפנים סומכים עלינו שאנחנו עושים את
הדברים כמו שצריך.
חנוך עוז ,חבר מועצה :מה הביטול שמתבקש עכשיו רק בחלקים האלה או על הכל?
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :אנחנו מבטלים הכל כדי לעשות הפקעה מחדש כמו
שצריך.
חנוך עוז ,חבר מועצה :זה יגרור אחרי זה יהיה להם זכות עמידה לבקש פיצוי?
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :לא ,קודם כל פיצויים יש זכאות אם יש הפקעה מעל
 40%אנחנו מדברים פה על חלקים מזעריים.
חנוך עוז ,חבר מועצה :השאלה אם חלקה המקורית  80הייתה של בן אדם אחד או של כמה.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה 80 :צריך להסתכל בשרטוט רובה ככולה דרך,
יש ממש חלקים זה לא רק שזה לא  40%זה לא מתקרב ורחוק מאוד.
רז שגיא ,חבר מועצה :השאלה היחידה זה מדוע אנחנו לא מקבלים פה בעצם את שני
הדברים ,אם היינו מקבלים את הביטול ואת ההצבעה החדשה זה היה.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :אין צורך ,לאחר הביטול ולאחר שמתפרסם ברשומות
הפקעה אין צורך באישור המועצה ,זה הודעות שחותם עליהם יו"ר הועדה המקומית לתכנון
ובניה דהיינו ראש העירייה.
רז שגיא ,חבר מועצה :אין שום בעיה אפשר להעלות להצבעה.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :אוקיי אז אנחנו נגשים להצבעה סעיף  .7שלום?
שלום בן משה ,ראש העיר :בעד.
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אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :ישי?
ישי אדוארד ,ס/מ"מ ראש העיר :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :מיכאל?
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :שכטר?
עומר שכטר ,סגן ראש העיר :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :מיכל?
מיכל סופרין דיסטניק ,חברת מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :מעוז?
שלום מעוז ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :עומר?
עומר רצון ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :בני?
בני אנניה ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :אדמוני?
יעקב אדמוני ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :רז?
רז שגיא ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :בן טובים?
משה בן טובים ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :יוכי?
ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה:בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :חנוך?
חנוך עוז ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :כולם בעד.
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החלטה מס' 1
סעיף  7שבתוספת לסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד ביטול הפקעה שהושלמה
בשנת  2001בגוש  4252חלקה  80מכוח תכנית אפ.199/
בעד ) 13( :שלום בן משה ,ישי אדוארד ,מיכאל מלמד ,עומר שכטר ,מיכל סופרין דיסטניק,
מעוז שלום ,עומר רצון ,בני אנניה ,יעקב אדמוני ,רז שגיא ,משה בן טובים ,ד"ר יוכבד
פנחסי אדיב ,חנוך עוז.
 .8אישור התקשרות/מינוי/קידום לתפקיד מנהלת מחלקה של רונית שגיא ,בהתאם
לדרישת משרד הפנים __________________________________________

אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :אנחנו מבקשים מרז שתצא.
שלום בן משה ,ראש העיר :להצבעה הזאת ,בהצבעה הזאת צריך רוב של  12מבין אלה
שנמצאים כאן ולכן אני ביקשתי מעומר שישאר כאן אתה לא יכול להצביע לכן.
עומר רצון ,חבר מועצה :שלום אנחנו עדיין לא בהצבעה עם כל הכבוד.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :לא ,לא אסור לו להיות נוכח גם בדיון.
עומר רצון ,חבר מועצה :אנחנו היינו צריכים התייחסות על ההתנהלות שלך בנוגע לאחרים
פה כי זה די זהה ,העלית לכותרות כמה דברים וחבל שאני אגיד פה לפרוטוקול שאתה לא
נמצא פה.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :רז חייב לצאת .אנחנו מציינים בפרוטוקול שרז יצא.
(רז שגיא יצא)
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :אנחנו הולכים לאשר אישור התקשרות  /מינוי  /קידום
לתפקיד מנהלת מחלקה של הגברת רונית שגיא אשתו של רז ,בהתאם לדרישה של משרד
הפנים .פנינו למשרד הפנים ,משרד הפנים הנחה אותנו שקודם כל המועצה תאשר ורק לאחר
מכן שזה יעלה לאישור משרד הפנים.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :אני צירפתי לכם פה חוות דעת מפורטת וגם צירפתי
את המייל שקיבלנו ממשרד הפנים ,אני אתן טיפה רקע ואז אני אסקור לכם את הוראות
החוק .רעייתו של חבר המועצה רונית שגיא עובדת בעירייה מ –  12/93במגוון תפקידים כפי
שפירטתי מחודש  11/2017היא מילאה מקום של מנהלת מחלקת נכויות מרכז עוצמה
וסדרי דין במקום עובדת שיצאה לחל"ת לאחר שזכתה במכרז פנימי .זה היה בקדנציה
הקודמת .עובדת שיצאה לחל"ת החליטה שהיא לא חוזרת לעבודה בעירייה ואז הוחלט
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לפרסם מכרז פנימי זה היה מאוד סמוך לתקופת הבחירות ועל כן לא פורסם מכרז,
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :היא יכלה להתמודד במכרז פנימי?
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :בוודאי ,עובדת קבועה.
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :לא את אומרת שהיא החליפה מישהי בחל"ת נכון ככה היא
נכנסה לעבודה.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :לא היא עובדת עירייה משנת  ,93למילוי מקום
הזמני ,הזמני עד שהעובדת הקבועה גם זה היה במכרז פנימי,
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :עכשיו אתם עושים מכרז פנימי על אותו משרה.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה  :כבר עשינו .שהיא הודיעה שהיא לא חוזרת אז עכשיו
היה צריך לפרסם מכרז פנימי עם מינוי קבע ,לא למינוי לתקופה שהעובדת השניה נעדרת.
במכרז הפנימי הזה היא זכתה ,וניתנה חוות דעת שצריך אישור של ועדת השירות ,צריך
אישור גם תיכף אני אסביר לכם ,של שר הפנים ,אני סברתי שקודם כל זה צריך לידון בועדת
שירות ולאחר מכן אצל השר אבל אנחנו קיבלנו בעצם הודעה ממשרד הפנים שהם רוצים.
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :מה זה ועדת שירות?
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :כשקיימת קרבת משפחה לפי הפקודה או לפי הנחיות
בנהלים של משרד הפנים ,בקרבות המשפחה שמפורטות שזה בדרך כלל קרבה בדרגה
ראשונה יש לשלוח בקשה למשרד הפנים לאשר אליה צריך לצרף חוות דעת שלי.
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :הניו אנסים האלה שמשהו לא ברור ולא כתוב בצורה ברורה
כמו שאני ראיתי תיקון לחוק שסגנים וראשי ערים לא יכלו להעסיק ילדים של אחים לפני
שנתיים או שלוש היה תיקון גם על סגן ראש עיר לכן אחיין שלי וסיפורים ,לא יכלו להיכנס
לתפקידים כאלה.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :יש החמרה בחקיקה שמדובר בראש עיר ובסגן ראש
עיר שזה היה המקרה אז ,ויש גם את העניין של סעיף  122א' לפקודת העיריות שלמעשה הם
רואים את העניין הזה כהתקשרות של אותו עובד עם העירייה ,וכשמדובר שם רק לקרבת
משפחה דרגה ממש ראשונה שזה בן זוג ,אח ,אבא ואמא ,ממש קרבה ,תיכף אני אקריא לכם
את הסעיפים במקרה שלה מדובר על בן זוג וזה נכנס לסעיף .אני אסביר ברצף ,כי הסעיף
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שמדבר על ועדת השירות שהוא מדבר על ראש עיר וסגן ראש עיר שזה בחקיקה ומעבר לזה
משרד הפנים בנוהל שהוא פרסם הוסיף עוד הגבלות והכניס עוד מקרים לועדת השירות.
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :לעניין ראשי עיר וסגנים או חברי מועצה?
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :הסעיף שמדובר על ראשי ערים וסגנים הגדרת קרוב
משפחה רחבה יותר מההגדרה שבסעיף  122א'.
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :ועדת השירות הזאת דנה בחברי מועצה או רק בסגנים
לראשי ערים?
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :גם בחברי המועצה.
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :וזה כתוב בחוק שגם חבר מועצה כמו שיש פירוט על סגן ראש
עיר?
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :אני תיכף אסתכל בסעיף אני לא זוכרת אותו במאה
אחו ז אם זה יוצר כפיפות וכו' אוקיי ,אבל לגבי ראש עיר וסגן ראש עיר יש איסור אבסולוטי
בקרבת משפחה ,כשמדובר בגורמים אחרים אז בודקים יחסי כפיפות ,בודקים מעורבות
דברים מהסוג הזה ,זאת אומרת יש החמרה יותר לגבי ראש עיר וסגן ראש עיר.
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :ולגבי חברי מועצה שאנחנו דנים עכשיו על חבר מועצה שהיא
בת זוגתו ,שהיא אשתו.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :הסעיף הוא אותו דבר חל בצורה שוויונית על כל
חברי המועצה זה סעיף  122א'.
עומר רצון ,חבר מועצה :גם אם אשתך היתה עובדת עירייה והיית חבר מועצה ולא סגן גם
היית צריך לעבור את אותו הליך ,כולל עובדים סטטוטוריים פרומה? כולל עובדים
סטטוטוריים פרומה זה באותה הנחיה?
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :עובדים סטטוטוריים זה בהנחיה של משרד הפנים.
עומר רצון ,חבר מועצה :ותקני אותי אם אני טועה בהנחיה הזאת לפחות אני למדתי כי
ידידינו המלומד.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :אני מצהירה שאין לי פה שום קרוב משפחה.
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עומר רצון ,חבר מועצה :אנחנו שמחים שכך .אני הייתי שמח שאנשים מוכשרים יגיעו לראש
העין רק יו"ר ועדת הביקורת שלפני כמה חודשים ניסה להכפיש או לייצר סוג של ביקורת
כלפי מקו רבים חבל שהוא לא עדכן את כולם שהוא בעצמו יש לו מקורבים פה בעירייה,
בנוסף לכך אני קראתי את כל החומרים אני חושב שחוק חופש העיסוק הוא בייסיק ועם כל
הכבוד לרובם פה לא מתפרנסים או מרבית חברי המועצה ואם יש אנשים מוכשרים בהיבט
של משפחתם ועל פי כישוריהם יכולים להתמודד לדעתי ,בגלל שחבר מועצה ,אחיו ,דודה
שלו ,אמא שלו זה עם כל הכבוד זה זכותם הם גם באים להתנדב וגם אומרים להם נו ,נו ,נו.
במכתב שהציג אותו רז יו"ר ועדת הביקורת הוא בכלל גם עיוות את הנתונים כמו שהוא יודע
ותמיד הוא עושה את זה והציג על חלק ממשפחתי שאני בגיל  12נכנסה לעירייה הוא הציג
את זה כמשהו חדש,
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :אנחנו השבנו למכתב וממשרד הפנים לא שמענו מאז.
עומר רצון ,חבר מועצה :מה ההתייחסות של הנוהל והחוק לא נתת לי תשובה.
חנוך עוז ,חבר מועצה :קודם כל למה שעולה היום בסדר היום אני כיו"ר ועדת הרווחה ,יו"ר
ב –  5 ,4שנים האחרונות יכול להגיד לכם שהאישה הזאת בלי שום קשר לרז היא עושה ,היא
עושה עבודה מצוינת ברווחה ,היא נותנת שירות ,היא ומי שמכיר את עובדי הרווחה אז גם
אין שכר לפעולתם אף פעם זה לא מספיק המשכורת שלהם לא לעובדים הסוציאליים ולא
אלה .עכשיו אני מנסה אם אני מבין נכון ואני רוצה גם להוסיף פה משהו כי גם פנו אליי ,ואם
אני ממנף את מה שעומר דיבר השאלה פרומה למה לא מביאים את כל מי שיש לו בעיה
כזאת יכנסו אותנו לועדת כשירות ונצביע על האנשים כאילו מה המפתח לזה שבן אדם מגיע
לועדת כשירות כ י גם פונים אליי אנשים אחרים אומרים לי חנוך תשמע אני לא יודע ,רציך
להגיע לועדת כשירות ,תגיעו לועדת כשירות נבוא נצביע או שאנחנו מוסיפים פה לאנשים
שהם מבקשים כמו או שהם מבקשים עוד עבודות עוד זה צריך להביא את שאר האנשים
לקחת את מה שרז כתב ולראות מי מהאנשים יש איתו בעיה קדימה לועדת כשירות נביא
אותם לפה ונאשר אותם.
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עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :ועדת השירות זה מופיע בפקודה ,קודם כל אישור
שהיום דנים עליו זה אישור מכוח חקיקה ראשית .אלה נושאים אחרים שאפשר להידרש
אליהם הם לא עומדים פה לדיון.
חנוך עוז ,חבר מועצה :נניח שאחותי עובדת בעירייה ויש לי את הבעיה הזאת מי קובע ,מי
קובע ,מי מגיש את הבקשה עבורה? מי מגיש את הבקשה עבורה לועדת כשירות?
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :אני לא קובעת ,אני גם אמרתי לך את זה בשיחתנו לא
אני קובעת ומנהל משאבי אנוש מנכ"ל ראש העיר אני צריכה לתת חוות דעת ,בדרך כלל נהוג
ויכולים לנהוג אחרת אני הסברתי לך את זה שאם אני לא נותנת חוות דעת שמגבה לא
שולחים את הבקשה .ברוב המכריע של המקרים שזה עמד על הפרק כולל קרובי משפחה
שלך נתתי גיבוי ונשלח.
חנוך עוז ,חבר מועצה :לא קשור לעומר.
עומר רצון ,חבר מועצה :לא הבנתי מה הקשר מדברים איתך פה על אחידות ואת נוגעת
לרזולוציה מה זה קשור אני חושב שבכל מקום את צריכה לתת המלצה.
שלום בן משה ,ראש העיר :סליחה תרשו לי .חנוך רגע ,רגע ,סליחה עומר.
עומר רצון ,חבר מועצה :ראש העיר התייחסתי כוללני ופרומה נגעה בענייני אז אם היא רוצה
לגעת בענייני אז נפתח את זה פה .תגידי לי היועצת המשפטית אם נוהל זה חוק ואם לא אני
אגיד לבג"צ נוכיח לה את זה ,איך ממתי נוהל עובר על החוק שתסביר לי את זה.
שלום בן משה ,ראש העיר :אם אתם רוצים לקיים באחת הפגישות ,אני מבקש לעצור כאן.
לעצור כא ן .רוצים באחת הפעמים לעלות את זה כעניין עקרוני מתי ועדת כשירות וכדומה,
לגיטי מי זה לא העניין ,עצרנו פה .אנחנו חוזרים כרגע להצבעה זה הכל.
עומר רצון ,חבר מועצה :ראש העיר נאה דורש נאה מקיים ראש העיר ,יו"ר ועדת הביקורת
הביא את הנושא הזה לפתחנו.
חנוך עוז ,חבר מועצה :אני רוצה להגיד משהו,א ני רוצה לנצל את הבמה ,חברה אני רוצה
לנצל את הבמה והיות והנושא הזה עלה למרות שאח שלי לא ביקש חוזה שהוא היה
בעלים ,אני מבקש להודיע לכם פה שהעיתון של אחי נמכר ככה שתדעו .לא ביקשתי לפני זה
אבל אני מודיע למפרע.
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ישי אדוארד ,ס/מ"מ ראש העיר :אני חושב שעקרונית ,קודם כל פרומה גם אני ,אני לא נגד
אגב אישתו לא אשמה שהיא אישתו של רז והוא חבר מועצת עיר ,בשל זאת שהוא חבר
מועצת עיר ,אבל השאלה היא כזו האם זה ראוי שגם היא אישתו של חבר מועצת עיר שבעצם
קרוב ושנית היא מועמדת יחידה?
משתתף בדיון :היה מכרז.
ישי אדוארד ,ס/מ"מ ראש העיר :זה לא קשור שהיה האם זה ראוי היום לבוא ולהגיד שזה
כשר כל התהליך הזה .סליחה חברים נשאלה פה שאלה האם זה ראוי בעיני היועצת
המשפטית ,האם זה ראוי בעינייך שכמו שאתם רואים נניח במקומות אין הקלה על הקלה,
והשאלה היא פה אם יש אפשרות לתת לצירוף מקרים הזה לבוא ולהיות פה על השולחן אם
זה נכון תגידי לי.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :לא הבנתי את השאלה שלך.
(מדברים ביחד)
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :במכרז פנימי אנחנו יודעים מי נמצא בסביבה.
ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה:שאלה ,בוא נברר את הכל אתה אומר ,הויכוח פה
הוא משהו אחר לגמרי אתה אומר היה מכרז פנימי ואתה צריך לעשות מכרז פנימי קודם כל
לאנשים ,כמה אנשים נגשו?
חנוך עוז ,חבר מועצה :זה עבר אישור משרד הפנים אתם חוזרים אחורה.
ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה:תבדקו את ההליך ,תבדקו.
חנוך עוז ,חבר מועצה :משרד הפנים בדק את זה וביקש שנצביע.
ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה :כמה אנשים ניגשו? אתם מדברים על התהליך אז
תבדקו את התהליך.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :בדקנו ,התהליך היה ,אני רק רוצה  2דברים לפי
פסיקה של בית הדין לעבודה ברגע שמתפנה מכרז צריך קודם כל למעט משרות שהם
סטטוטוריים וכו' ששם צריך להיות מכרז פומבי וזה בסעיפים נפרדים אבל לגבי יתר סוגי
המשרות אז דרך המלך היא ואם לא אנחנו חוטפים מההסתדרות נקרא לזה ככה ,דרך המלך
שצריך לפרסם מכרז פנימי לתת הזדמנות בתוך המערכת לעובדים ראויים ומוערכים
להתמודד לזכות ומשלא נמצא מועמד מתאים לפרסם מכרז פומבי ,זה דרך המלך והעירייה
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עשתה פה את התהליך לפי דרך המלך כפי שנעשתה לגבי כל סוג משרה דומה לא היה שום
דבר חריג ,למכרז ניגשה מועמדת אחת אף אחד לא מנע מהאחרים לגשת לפחות לי לא ידוע
על זה.
ישי אדוארד ,ס/מ"מ ראש העיר :אתם מבינים זה השאלה.
בני אנניה ,חבר מועצה :אף אחד לא רצה לגשת.
שלום בן משה ,ראש העיר :רבותיי תרשו לי .אני מציע לעצמנו באמת יש הרי אין סוף
למחשבות על מניפולציות כאלה ואחרות ואני לא חושב כרגע שמישהו חושב כך אני רק אומר
את זה ברמה הפילוסופית .התהליך של המכרז נעשה כדת וכדין יש לא מעט מקרים שעושים
מכרז פנימי וניגש אחד או שניים לא רוצים אחרים לגשת זה מה שקרה הפעם ,מעבר לעניין
שהאישה ראויה במקרה היא אישתו של רז שגיא.
ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה:אני רוצה לשאול שאלה אחרת לגמרי בסדר רק אחד
ניגש אם אחד ניגש השאלה אם אתה לא צריך לשאול את עצמך אם אחד ניגש בוא נפתח את
זה למכרז חיצוני כי אחרת הבחירה שלך מוגבלת.
בני אנניה ,חבר מועצה :אם יש לו את הכישורים והוא ראוי זה  100אחוז.
ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה:אנחנו מדברים על נוהל ואנחנו רוצים להבין את
הנוהל.
חנוך עוז ,חברת מועצה :את יודעת איזה נזק זה יעשה לעובדים פה.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :לפתוח את זה למכרז פומבי צריך להחליט שהמועמד
שניגש לא ראוי .והיו כאלה מקרים ,והיו כאלה מקרים.
שלום בן משה ,ראש העיר :אנחנו באים לכאן בנפש חפצה הרי מניפולציות אפשר לעשות
למכביר לכן ביקשתי מעומר להישאר כדי שלא ישאר מראית עין שמישהו הלך ואין  ,12הגיעו
שניים ולכן יש לנו אפשרות ,ולכן יש לנו אפשרות לעשות רוב אם מישהו יחליט לא להצביע
זה עניינו אני דאגתי לכך שתהיה אפשרות שיצביעו כדי שיהיו  12מצביעים אז קיימת
אפשרות כזאת ההוא הלך ויש לנו .12
(עדי אביני ועופר גבאי נכנסו)
עדי אביני ,חבר מועצה :אני מבקש להתייחס לנושא הדיון מה שמדברים עכשיו על גברת
שגיא .קודם כל לפרוטוקול שעופר גבאי ואנוכי עדי אביני הגענו בשמונה ורבע .אני לא
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הייתי כאן בדיון ו יכול להיות שאני אחזור על איזה שהוא משהו אבל יש נקודה שמאוד,
מאוד מציקה לי רז שגיא הוא יו"ר ועדת ביקורת ,רז שגיא מדקדק מאוד ,מאוד ,מאוד
בנושאים של ביקורת ,הוא בודק את החוק ,הוא בודק את הנוהל הוא עושה עבודה
מקצוענית והוא חסר לי בדיון הזה למרות.
שלום בן משה ,ראש העיר :אסור לו להיות.
עדי אביני ,חבר מועצה :הוא חסר לי בדיון הזה הייתי רוצה לשמוע איך הוא מסביר את
הדבר הזה הרי אם חס וחלילה היה פה איזה מישהו אחר הוא היה צולב אותו.
משה בן טובים ,חבר מועצה :למה אתה מדבר בצורה הזאת ,מה זה בעבר ,תדבר נקודתית
ופה יש ועדה היה מכרז.
עדי אביני ,חבר מועצה :חברים במקרה ,חברים סליחה רגע ,לדבר עדיין מותר,
חנוך עוז ,חבר מועצה :אבל אין פה עיגול פינה.
עדי אביני ,חבר מועצה :במקרה חבר מועצה הוא יו"ר ועדת ביקורת אז הוא לא יכול לבקר
עצמו ,אז הוא יצא החוצה ,אבל הוא ביקר בעבר הוא שלח מכתבים והוא ביקר דברים
כאלה ,דברים פחות חמורים אם יש מקרה של דוד ודודה וזה ,זה לא מנהלים אותו משק
בית ,פה מנהלים אותו משק בית המקרה הוא הרבה יותר קיצוני ,אני לא שאלתי על היועצת,
היועצ ת אומרת הרבה דברים .אני לא דיברתי על היועצת היא אומרת הרבה דברים אם היה
אפשר להסתדר רק עם היועצת לא היה צריך אותנו פה היא היתה יושבת ומחליטה לבד,
צריך יו"ר ועדת ביקורת ,צריך מנכ"ל צריך את כל חברי המועצה וזה נקודה מאוד ,מאוד
חשובה אלא אם כן חשוב לי לדעת מה הוא אומר ,מה יקרה בעתיד ,בעתיד עכשיו אחיך ירצה
להיכנס לעירייה איך הוא יגיב בעתיד אולי בגלל שאתה באופוזיציה אז לא ,אז בסדר אני
רוצה לדעת באופן עקרוני.
חנוך עוז ,חבר מועצה :יש נוהל ,יש נוהל .לא צריך לשאול אותו יש נוהל.
עדי אביני ,חבר מועצה :חברים יש נוהל ולמרות שיש נוהל הוא שאל שאלות ,נכון הוא שאל
שאלות.
עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :זה לא נוהל זה הוראה בחקיקה ראשית.
עומר רצון ,חבר מועצה :עוד יותר טוב בשביל שתיתן את הדעת לא סתם המציאו את זה.
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שלום מעוז ,חבר מועצה :תנו לי לומר משהו ,אני חושב באמת בשורה תחתונה שאם היועצת
באה ואומרת לנו בין אם זה עכשיו אשתו של רז שגיא או בין אם מחר אחותי שגרה מחר
בצפת זה לא משנה בסדר .אם היא אומרת שיש פה אישור או היא ממליצה לנו לעשות את זה
לצורך העניין או חוק לא משנה ,בסופו של דבר גם המקרה הבא יבחן באותם קריטריונים
ולכן אם תהיה ביקורת התשובה תהיה שזה נבחן באותם קריטריונים ,ולכן אין פה דיון.
עדי אביני ,חבר מועצה :אם זה היה קורה לאחיין של מיכאל אז אופוזיציה היתה משתוללת
אבל בגלל שזה חבר מהאופוזיציה אז זה בסדר.
שלום מעוז ,חבר מועצה :לא בגלל שהיועצת המשפטית אומרת שזה חוק וזה בסדר ,זה
בסדר.
עדי אביני ,חבר מועצה :מה זה לא נכון זה קרה בעבר פה ,זה לא במקרה הוא בעלה הם
התחתנו לפני  20שנה.
שלום מעוז ,חבר מועצה :עדי זה בסדר.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :אני רוצה הזמנו את מפקד המשטרה לשבע וחצי .יש
פרופורציות.
משה בן טובים ,חבר מועצה :אדוני ראש העיר עדי אומר שיש פה דיל האם יש פה דיל?
עדי אביני ,חבר מועצה :אני לא אמרתי .אף פעם אין דילים אני אמרתי שאם יש דיל תספרו
לנו עליו.
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :הפסקתם אותי בתחילת דבריי ואני רוצה להמשיך יש לי 2
שאלות אחת ואני שם את זה על השולחן מה ההבדל בין גיסתו של עומר שהודיעו לה שהיא
לא יכולה להמשיך ולמה לא פנו במקרה,
חנוך עוז ,חבר מועצה :עומר פה אי אפשר לדון בזה.
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :למה לא פנו לועדת כשירות ,האם היא יכולה להשיב או לא?
במקרה שלה פניתם קיבלתם תשובה אתם צריכים להביא את זה למועצה במקרה שלה אותו
דבר היה צריך להיות שם .במקרה שלה היו צריכים לפנות לוועדת כשירות היא הייתה
ממליצה מה שהייתה ממליצה הייתה אומרת להביא את זה למועצת העיר כמו במקרה של
רז שגיא והיינו צריכים להצביע ,במקרה שלה גם רז כתב את מה שכתב.
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עו"ד פרומה פורת ,יועמ"ש העירייה :בלי לנקוב בשמות אני אענה ספציפית ,עניתי קודם
לזה שעומר אמר אני לא התכוונתי פרסונלית אני עניתי כך ,עכשיו אם אתם רוצים אני
אתייחס למקרה הזה פה וארחיב.
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :כן אנחנו רוצים לדעת מה ההבדל בין רז שגיא לעומר רצון.
(מדברים ביחד)
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :יש לי שאלה לא קשורה לזה האם רז שגיא יכול להמשיך
להיות יו"ר ועדת ביקורת ואיך להתעסק עם אגף הרווחה? איך הוא יתעסק עם אגף הרווחה
כמו שאני לא יכולתי להצביע על אחיין שלי דיברנו על ארנונה הוא אמר לי כדאי לך לא
להצביע האם עכשיו לא נכנס פה איזה שהוא ניגוד יו"ר ועדת ביקורת שהגברת שלו באגף
הרווחה .תענו לי על זה אני רוצה לדעת למה.
שלום בן משה ,ראש העיר :נבדוק את זה .תרשי אני מבקש זאת שאלה טובה היא לא נוגעת
כרגע להצבעה אני מבקש שהוא יקבל תשובה ספציפית לעניין הזה.
עומר רצון ,חבר מועצה :על מה תשובה שאלתי על נוהל של משרד הפנים זה שאלה עקרונית
אם הוא מעל החוק.
שלום בן משה ,ראש העיר :זה לא קשור לעניין תקבל תשובה הלאה.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :תקבלו תשובה .אני מבקש כדי שנקיים הצבעה תקבלו
תשובה בכתב ,תקבלו תשובה בכתב על כל השאלות .אפשר לקרוא לחנוך ועדי בקשה.
שלום בן משה ,ראש העיר :אני לפני הצבעה רוצה לומר לכם חרף הביקורת שנאמרה כאן
שאולי חלקה מוצדקת לגבי ההתנהלות של רז ,אז אתה נתת לו יותר מידי קרדיט על זה
שהוא בודק באופן מקצועי ויסודי ,יש לו בדיקות חורים כמו הגבינה השוויצרית ,אבל בוא
נפריד את זה כרגע ,אנחנו הרי רוב פה ,ואם רצינו לטרפד את ההצבעה היה אפשר לעשות
זאת בקלות רבה ,אין לנו עניין בזה ,אנחנו עושים הפרדה ברורה בין הגברת הזאת שהיא
ראויה היא בתפקידה ברווחה ומנתקים את העניין הפוליטי או הסמי פוליטי ,הצבעה בקשה.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :בבקשה הצבעה .שלום?
שלום בן משה ,ראש העיר :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :ישי?
ישי אדוארד ,ס/מ"מ ראש העיר :בעד.
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אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :מיכאל?
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :שכטר יצא .עדי?
עדי אביני ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :מיכל?
מיכל סופרין דיסטניק ,חברת מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :מעוז?
שלום מעוז ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :דורון לא נמצא .עופר?
עופר גבאי ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :עומר?
עומר רצון ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :בני?
בני אנניה ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :אדמוני?
יעקב אדמוני ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :בן טובים?
משה בן טובים ,חבר מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :יוכי?
ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה :בעד.
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :חנוך?
חנוך עוז ,חבר מועצה :בעד.
החלטה מס' 2
סעיף  8בתוספת לסדר היום :מליאת המועצה מאשרת פה אחד התקשרות/מינוי/קידום
לתפקיד מנהלת מחלקה של רונית שגיא ,בהתאם לדרישת משרד הפנים.
בעד )13( :שלום בן משה ,ישי אדוארד ,מיכאל מלמד ,עדי אביני ,מיכל סופרין דיסטניק,
מעוז שלום ,עופר גבאי ,עומר רצון ,בני אנניה ,יעקב אדמוני ,משה בן טובים ,ד"ר יוכבד
פנחסי אדיב ,חנוך עוז.
יצאו )2( :עומר שכטר ,רז שגיא.
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אילן הררי ,מנכ"ל העירייה 13:בעד ,מתקבל אפשר לקרוא לרז.
שלום בן משה ,ראש העיר :אני רוצה לומר לכם שאני ממש מעריך את הבגרות שנעשתה
כאן .יש פה הפרדה עם כל הביקורת בגרות נכונה.
(רז שגיא חזר)
אילן הררי ,מנכ"ל העירייה :אני מבקש מסגן ניצב אופיר בינדר מפקד תחנת ראש העין
להציג את פעילות התחנה.
שלום בן משה ,ראש העיר :מפקד התחנה קודם כל איתך הסליחה על זה שהחזקנו אותך
פה שעה.

 .1הצגת פעילות המשטרה וסקירת הביטחון בעיר ע"י אופיר בינדר מת"ח ראש העין

אופיר בינדר ,מת"ח ראש העין :אני בא לתת לכם איזה שהיא סקירה פחות מעניינת
מתקנים וקידומים וארנונה אבל קצת על פשיעה ומה שקורה פה .מי שלא מכיר אותי אני
אופיר בינדר אני מפקד תחנה פה בראש העין מזה  3שנים ,הרוב פה מכיר אני מכיר אותם
בתפקידים כאלה .תחנת ראש העין מונה  120שוטרים ,היא חולשת על גזרה לא רק העיר
ראש העין כמובן אנחנו אחראים כיום גם על העיר אילת ,גם על העיר שוהם כל אזור
הישובים של חבל מודיעין ,אזור של דרום השרון כמה ישובים ,קיבוצים ,אנחנו מדברים על
 145,000תושבים פחות או יותר אתם מכירים את הגידול האורבני שקיים פה בעיר עצמה,
הגידול האורבני הזה גם קיים כרגע בשוהם יש תוספת של  1400יחידות דיור גם אלעד הולכת
עם תוספות מתוכננות אמנם יקח קצת זמן .בגדול המאפיינים שלנו הם אזורי תעשייה,
אנחנו מתעסקים עם זה ,האזור הזה הוא פחות מאופיין באזורי בילוי ,יערות אתם מכירים
את היערות כל אזור קו התפר זה המאפיינים שלנו ,הרבה מאוד מסיבות טבע שאנשים מכל
הארץ מגיעים פה לגזרה ,קו התפר שבעצם העיר הזאת סמוכת תפר וזה משהו שמשפיע
עלינו ,זה בגדול על העיר עצמה .לפני  6 ,5שנים התחנה עברה שינוי,א ני בתחנה אני  3שנים
כמפקד תחנה ,הייתי סגן מפקד תחנה בעבר ,ובעבר הייתי בעוד תפקיד בראש העין ,בעבר
באמת כפר כל האזור המשולש המקומי ,כפר ברא ,כפר קאסם ,ג'לגוליה היה שייך לראש
העין ,עשו שינוי ארגוני במשטרה וכל גזרת ,כל המגזר הערבי קיבל מענה מסוים של תחנה
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ש נקראת קדמה ,לאחרונה השנה פתחו תחנת קאסם ,תחנה חדשה שהיא אחראית רק על
המשולש הדרומי ונתקו את כל המשולש הצפוני והדרומי וראש העין לפני  5שנים בעצם
הגבול גזרה שלה בעצם עובר מכביש  5דרומה עד אזור שדה התעופה כולל האיירפורט סיטי
קריית שדה התעופה שלנו ,כולל אזור חדיד עד אזור יער בן שמן לאורך כל קו התפר כל מה
שקורה באזור הזה ,שטח עצום עם  120שוטרים מה שמאתגר אותנו זה כמובן הגידול
האורבני שקיים פה ,אם אתם רואים לקחתי את הנתונים של שנה מול שנה אז אנחנו רואים
ב –  2018 ,2017ש –  14%עלייה בכמות תיקי החקירה שזה משהו מאתגר ביותר ,וגם
מאירועי המוקד  100עלו יותר מ –  11%תוסיפו על זה מוקד  106שעולה זאת אומרת שאנחנו
מתמודדים עם עומסים ,יש פה קצב גידול של  500תושבים בחודש רק בראש העין ,קחו את
שוהם תוסיפו לזה אנחנו מתמודדים פה עם עומדים,ז ה אומר שאני משווה את בסיס
הנתונים שלי ל –  2018אני כבר לא מתמודד עם אותה תחנה של  2018אני מתמודד עם שטח
הרבה יותר מאתגר ,כלומר יכולתי להוסיף לעצמי  14%ולהגיד מפה אני מודד את עצמי ,אבל
אנחנו לוקחים את זה כנתון בסיסי .אם אתם מסתכלים בצד שמאל רשמתי את קצב גידול
האוכלוסייה בראש העין  11.5%שהוא גדול הרבה יותר מכל ברמה הארצית שמדברים על
 2.2זה משפיע על תשתיות ,זה משפיע על כבישים זה משפיע על כל הדברים מסביב .אם אתם
מסתכלים על ביטחון האישי אם אנחנו מודדים את זה בשיעור פשיעה ל –  1000נפש אז
הרמה הארצית בין  15ב –  2018ירדו ל –  14אירועם ל –  1000נפש ,אתם רואים שראש העין
המצב שלה יותר טוב מהממוצע הארצי אנחנו נמצאים באוזר  13%ואנחנו מסתכלים למרות
הגידול האורבני אנחנו יורדים משנה לשנה ברמת הפשיעה .כלומר המצב פה טוב והמשטרה
והעבודה המשותפת כאן משפיעה על רמת הפשיעה זה הנתון המעודד ביותר .אם נסתכל על
עבירות הרכוש שזה מעניין את כולם אז עבירות הרכוש תראו אני אגיד כמה מילים ,אנחנו
סמוכי תפר רוב הפשיעה מגיעה מאזור השטחים ,אלפי שב"חים שוהים בלתי חוקיים שלנים
באזור כפר קאסם גם כן משפיעים על העיר ראש העין ,ובעצם כל פורץ שעובר ורוצה לבצע
גניבה הוא אמור לעבור בגזרת ראש העין או בצירים.
חנוך עוז ,חבר מועצה :מה זה שבל"ר?
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אופיר בינדר ,מת"ח ראש העין :גניבות רכבים .שימוש בלתי ,לא משנה זה גניבות רכבים
בסלנג שלנו .ככה מה שאני אומר בסוף יש צירים שמשפיעים ,צירי אורך ורוחב אנחנו בעצם
כל מי שרוצה להיכנס דרך מחסומי התפר עובר דרך גזרת ראש העין אם זה חוצה שומרון,
אם זה מחסום ארדיניסט ,אם זה דרך כביש  ,443בשורה התחתונה אנחנו יכולים להצביע
בשלב זה על הישגים מאוד ,מאוד גדולים בנושא של עבירות הרכוש ואני יודע שהרבה פעמים
ואני אדבר על זה יש פה ברשתות החבריות זה מאוד נפוץ להדליק אחד את השני ,להפחיד
אחד את השני ,תופעות ,תופעות יש פה פאניקה ,אבל נכון יש פורצים אבל אנחנו שמים
עליהם את היד ,אתם רואים פה ירידות משמעותיות של .23%
חנוך עוז ,חבר מועצה :אנחנו באמצע  ,2019זה שנתי מה שאני רוצה לשאול?
אופיר בינדר ,מת"ח ראש העין :זה נכון לתקופה מקבילה ב –  .2018זה מול זה ,אנחנו
בירידות משמעותיות אני יכול להגיד לכם שאני מכיר ,אני מכיר את כל הנתונים של כל
התחנות במרחב השרון באזור המרכז ,אנחנו בנתונים הכי טובים מכל התחנות השכנות
שלנו ,אם זה ערים כמו כ"ס ,הוד השרון ,רעננה ,נתניה ,פ"ת המצב שלנו הרבה יותר טוב .אם
תסתכלו על הנתון של כתבי אישום אנחנו נמצאים ב –  9.5%כתבי אישום מה שזה אומר
הנתון הזה ,זה אומר שפחות או יותר כל פורץ עשירי מקבל כתב אישום ויושב בכלא ,לא
מדבר על מעצר אלא יושב בכלא ,כתב אישום וזה נתון ברמה הארצית זה נתון דרמתי ,זה
נתון מאוד ,מאוד גבוה ,אנחנו בירידות גם בדירות בכל התחומים .אני בחרתי לתת עוד
קידוח עומק לנושא של פריצה לעסקים כי הרבה פעמים אני רואה ברשתות החברתיות ואני
לא יכול להגיב זה לא אין לי אפשרות להגיב ולהתנהל ברשתות החברתיות אבל רואה כאלה
שיש איזה פריצה לחנות ומוציאים בפייסבוק תופעה חברה תתאגדו יש פה תופעה חברה
העסקים בוערים ,אז תראו חברה אנחנו נמצאים מתחילת השנה בארבע פריצות לחנויות
ומשרדים בכל מה שהיה בחצי שנה זה ירידה של  50%כלומר המצב גם אם אני מפלח את זה,
כי עסק זה כל דבר ,עסק זה יכול להיות בית ספר ,זה יכול להיות מחסן צדדי באיזה חצר של
מישהו.
מיכאל מלמד ,סגן ראש העיר :הייתה איזה שהיא חוליה בעייתית.
אופיר בינדר ,מת"ח ראש העין :ושמנו עליה את היד ונגמר הסיפור .אני עכשיו אכנס.
חנוך עוז ,חבר מועצה :מה זה המחסן?
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אופיר בינדר ,מת"ח ראש העין :מחסן זה יכול להיות מחסן בחצר .תראו הבניה החדשה,
הבניה הח דשה אמרתי אם אני מסתכל על נתון הבסיס זה משהו שאני כל הזמן מתמודד עם
משהו הרבה יותר גדול יש התרחבות של הבניה ,כל קבלן מחזיק איזה שהוא מחסן אז קודם
גנבו לו מברגה ממחסן זה התפרצות לעסק.
רז שגיא ,חבר מועצה :אבל ההשוואה סטטיסטית היא השוואה בעייתית כי זה השוואה של
תפוחים לאגסים כי אתה משווה שנה למול חצי שנה.
אופיר בינדר ,מת"ח ראש העין :זה תקופה מקבילה ,תאמין לי במשטרה למדתי
סטטיסטיקה מה שלא למדתי בבית ספר .ככה כמה דברים איך הגענו להישגים האלה אז
תראו י ש פה כמה דברים מעניינם שבחרתי להראות לכם זה לא הכל זה על קצה המזלג אבל
יש פה איזה כנופיה שתפסנו אותה בינואר חברה שהם תושבי שטחים ,במקרה הזה מה
שאתם רואים פה חברה שמנצלים הזדמנות אנשים שמשאירים את האוטו מונע ונכנסים
לאוטו תוך כדי קופצים היה לנו כאלה אירועים ,היה ברחוב בן גוריון בן אדם שירד רגע יש
אחד שיורד לעשות צרכים השני מפעל הפיס לגרד איזה קופצים לאוטו וגונבים זה דרך
להתגבר ,הם מחכים במקרה הזה האישה באה לנפח גלגלים הוא קפץ לה לאוטו היא נאבקה
איתו הם ברחו עשינו מרדף תפסנו אותם באזור שילת שני חברי עבריינים מאוד ,מאוד
בכירי ם כבדים קיבלו כתב אישום שניהם יושבים בכלא ופחתו העבירות ,הסיפור הזה חוליה
שתפסנו ממש לאחרונה ב –  ,6/5חוליה שהבנו היה להם שהם עושים ,היה להם  8אירועים9 ,
אירועים שאנחנו מכירים גם בגזרת ראש העין ,חברה מלוד ,שמה שהם עשו אותה שיטה של
ניצול הזדמנות עשינו עליהם פעילות מאוד יפה תיקלנו אותם השלושה נעצרו וקיבלו כתב
אישום ,התופעות האלה זה מה שמראה  50%ירידה בגניבות הרכב ,זה חוליה של חברה
מהשטחים שנכנסו דרך דיר בלוט מהכפר השכן פה באו לפרוץ לרכב ברחוב בן גוריון תפסנו
במרדף שניים מתוך השלושה ,קיבלו כתב אישום ,השלישי ברח היה פה מרדף עם מסוק
באוויר ,כן החוליה הזאת זה חברה שפרצו לבתים ,חברה שלנו באזור כפר קאסם תושבי
שטחים מאזור רמאללה ישנים בכפר קאסם ,פרצו ביום היה מרדף רגלי ,אחד מהם נתפס
השני קפץ איזה שהיא קפיצה של  8מטר הצליח לברוח אנחנו לא התאבדנו עליו אבל אנחנו
יודעי ם את הזהות שלו יש לנו את כל הראיות להפליל אותו ,אנחנו כבר היינו אצלו רק
שתבינו הזרוע הארוכה של התחנה היינו שלוש פעמים בבית שלו ברמאללה עם הצבא כדי
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להביא אותו ואנחנו נביא אותו הוא גם יודע שאנחנו מחפשים אותו .דרך אגב אני מעביר
להם מסר שראש העין מחפשים אותם שם כדי שהם יבינו שלא יתעסקו איתנו שילכו
למקומות אחרים ,זה גניבת טרקטור מהשכונה החדשה מרדף שהיה אחרי טרקטור עד אזור
כפר קאסם ,הבחור הזה גם קפץ לנו גובה של  8מטר על בטון שבר את  2הרגליים .החברה
האלה זאת חוליה של חברה  ,חוליה של חברה מאור יהודה שהם השיטה שלהם קניה ביד ,2
מזמינים בן אדם אומרים לו אנחנו בוחנים את הרכב בורחים זה היה בשוק ראש העין ממש
ב 31/5 -ביום שישי ,אנחנו תפסנו את החוליה הזאת הם קיבלו פה על שלושה אירועים כתבי
אישום שני החברה האלה ישובים בכלא .יש לנו פה ממש לאחרונה ביוני כבר התפרצות לרכב
זה בחור מקומי שגם פרץ לרכב ,גם קיבל מעצר בית מבית המשפט ,במהלך המעצר בית
פעמיים הפר ,גנב פעמיים מסופרים גם אותו תפסנו גם בגניבות לסופר גם בזה הוא בסוף
יושב בכלא עד תום ההליכים תושב המקום .פה יש שני חברי תושבי פ"ת שבאו לעבוד בשוק,
והשלימו הכנסה עשו התפרצות לרכב גם אותם תפסנו גם הם בהליך לקבל כתב אישום
שניהם שני חברי שפרצו לרכב .כמה דברים ככה שאולי מעניינים אתכם אז אני ,אנחנו
מתמודדים עם תופעת הסמים .אנחנו לא מחפשים את האדם הבודד שמעשן איזה שהוא
פרח כזה או אחר אנחנו מחפשים את הסוחרים הגדולים אנחנו לא מתמודדים עם רצים
ברחובות אחרי איזה שהוא כל קססה כזו או אחרת ,אנחנו מחפשים את הגידול ואת הסחר
ובזה אנחנו מטפלים כי זה בעצם מי שבעצם מביא את כל הסמים האלה לעיר .אתם רואים
פה בתקופות מקבילות יש עליה של קרוב ל –  ,300%בתפיסות של תיקים של סחר וגידול
בגזרה ,ואם אתם רואים מבחינת כתבי אישום אנשים שנכנסו לכלא יש עלייה של 24 ,700%
תיקי כתבי אישום בסחר בסמים איך זה קורה? גלגלנו לא מעט פרשיות בתקופה האחרונה.
חנוך עוז ,חבר מועצה :איך אנחנו מול הארצי לפי מה שכתוב קודם?
אופיר בינדר ,מת"ח ראש העין :הנתונים שלהם הם מאוד ,מאוד גבוהים גם ביחס לשנים
קודמות אנחנו נתנו לזה דגש השנה ,אנחנו מבינים היום יש את כל מה שקשור לטלגרס
החברה סוחרים בפלאפונים .הפילו אבל זה עוד עובד ,זה עוד עובד העסקה זה ,בכל מקרה יש
לנו פה פרשייה גדולה מאוד של נוער עם בגיר חברה בגירים שמפעילים קטינים ,יש פה אירוע
של  5קטינים שזוהו כאן בחור בגיר שהפעיל אותם קיבל  7אישומים על  6אישומים שונים
והוא קיבל מעצר עד תום ההליכים .עוד פרשיית סמים עם קטינים ובגירים ,זאת כנופיה
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שבעצם סחרה פה ממש עשו פה קרטל ,אחים ,החברה האלה אני אראה לכם את זה ,החברה
האלה פשוט מאוד הפעילו סוחרי משנה ,מה שהם עשו הם הפעילו קטינים ,כל קטין היה לו
אזור חלוקה ,ממש גן מסוים שהיה אזור שלו ,ממש כמו במשפחות פשע מכובדות ,קטינים
שכל אחד יודע ,אחד זה גן המומינים ,אחד זה גן אחר ,אף אחד לא נכנס לשם .בכל מקרה
החברה האלה הצלחנו לעצור אותם הוכחנו פה סחר של  ,19הם קיבלו  19כתבי אישום רק
על האירוע הזה ,נכנסו גם כן למעצר .מעבדת סמים שנתפסה פה גם בסוף מאי גם כן מעבדה
עם  17קילו נטו מה שאתם רואים פה זה  17קילו נטו ,דרך אגב האירוע הזה הגענו אליו
במקרה בעת שריפה ,בדירה שהגענו גילינו שיש שם קומת מעבדה שלמה ,בן אדם ניסה
לכבות את העסק לבד כדי שלא יבואו כיבוי אבל כנראה שהיה מאוחר מידי ,בכל מקרה היה
פה כתבי אישום אנשים הורשעו.
(יעקוב אדמוני יצא)
אופיר בינדר ,מת"ח ראש העין :פה זה עוד אירוע ככה שתבינו מה אנשים מחזיקים בבית 5
קילו נטו של סם ,סוחר גם כן כתב אישום בהליך רגיל .קצת על נוער ,נוער וסמים אז גם
תראו בנוער ,שוב פעם אמרתי לכם אנחנו מתעסקים בסחר ,בגידול בדברים הגדולים גם פה
יש עליה של  7005מבחינתו בתיקים בתקופות מקבילות זאת אומרת אנחנו נותנים לזה דגש,
איך זה קור ה ,שוב פעם אז אתם רואים הנערים שלנו לצערנו חלקם סוחרים בסמים יש פה
ילד שגונב אופניים כדי לממן סמים מביא את האופניים לסוחר והוא מוכר אותם תמורתו
הוא מקבל סמים ,אותו נער גם פרץ לבתי הספר ועישן בתוך מוסדות בתי הספר ,הוא בן 17
תפסנו אותם גם את החבורה הזאת בתוך בתי הספר היה לנו מידע על זה וטיפלנו בבחור .יש
פה פרשיית נוער סמים נוספת ,גם כן של שני קטינים ,החברה רכשו גם כן מחבורת קטינים
אחרת ,עוד סיפור כזה שלגלגנו פה פרשייה עם שניים שקיבלו כתבי אישום אלה חברה עוד
פרשייה היא ארבעה קטינים שמכרו סמים גם כן חבורה שלמה הם תראו פה זה אחד
הפרשיות הגדולות ,שני בגירים זוג שהפעילו רשת של קטינים דומה למה שסיפרתי לכם
קודם ,החברה האלה ,כל הקטינים הם ברמת פשיעה מאוד גדולה אני אראה לכם באיזה
דברים הם עושים הם גם פורצים ,החברה האלה ממנים את הסמים האלה בפריצות ,כל
החברה הא לה קיבלנו שניים האלה יושבים עד תום ההליכים זה היה באזור ינואר עד היום
הם יושבים במעצר זוג .תאונות הדרכים.
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חנוך עוז ,חבר מועצה :זה בעיקר סמים של גראס?
אופיר בינדר ,מת"ח ראש העין :אין קלים כל הסמים ,זה יכול להיות כל הסמים נכון
שהגראס הוא יותר נפוץ בגלל המחירים אבל זה כל הסמים שאנחנו נוגעים בהם.
חנוך עוז ,חבר מועצה :מה עם הפיצוציות הפסיקו עם זה.
אופיר בינדר ,מת"ח ראש העין :הפיצוציות כל הנייס האלה דרך אגב אנחנו עושים על זה
מלחמת חורמה מול הפיצוציות בגלל שאנחנו עושים הרבה מאוד בדיקות וחיפושים
בפיצוציות זה קצ ת ירד הסיפור הזה ,זה ירד משמעותית בעצם אבל כמה שזה נשמע נייס גאי
ודבר כזה זה ,זה אחד הסמים הקשים הדור הזה ,זה כמה שנים טובות אחורה ,החברה
האלה שעישנו את הנייס גאי היום כולם נדפקו לגמרי ,מחק להם את המוח אנשים משוגעים
לגמרי ,ילדים שהשתגעו רק מהשקיות האלה כאילו הם לא יודע ממש ,זה נורא ואיום הסם
הזה .תאונות הדרכים תראו זה משהו שקף שהוא מעודד למרות הגידול האורבני ,למרות כל
הכמות הנשואה שעולה פה על הכבישים והצפיפות אנחנו כבר כמה שנים טובות בירידות
משמעותיות שנה אחרי שנה בתאונות הדרכים .כמובן שאנחנו עובדים פה בנושא של
תשתיות ,אנחנו עובדים פה בנושא של אכיפה,א ני יכול לומר שאנחנו כמעט אנחנו כמשטרה
כמעט ולא מתעסקים בנושא של חניה ,אנחנו מתעסקים בעבירות שמשפיעות על תאונות
הדרכים אנחנו ממש ממקדים את השוטרים בעבירות שאנחנו בוחנים אותם שאלה
המובילים לתאונות הדרכים .דרך אגב מילה לי יש שוטר תנועה אחד על כל הגזרה הזאת
אבל היכולת הזאת זה הרבה בזכות המפעל של ההתנדבות שאנחנו מפעילים ,יש לא מעט
מתנדבים יש  400מתנדבים בתחנת ראש העין וזה תודות למתנדבי תנועה ,הרוב הגדול מראש
העין ואני אומר לכם האתגר של הגידול האורבני אני לא רואה מחר שאני מקבל שוטרי
תנועה חדשים ואני קורא לכם פה בהזדמנות הזאת כל מי שרוצה ויכול ותכווינו ותובילו
אנשים להתנדב זה מפעל חשוב ,זה מציל חיים זה משהו ערכי.
רז שגיא ,חבר מועצה :אתם הקשחתם מאוד ,מאוד את התנאים ואני ניסתי להתקבל
וקיבלתי רשימה של לעשות קורס של חודש.
אופיר בינדר ,מת"ח ראש העין :אני מודה .קשה מאוד היום זה ,זה תנאים מאוד קשיחים
אבל זה תהליך שהוא נכון כי בסופו של דבר צריך ,אנחנו ,בוא לא נפתח את זה כאן .ככה
כמה תכניות תראו אני בסופו של דבר בעד למנוע מאנשים להיכנס למעגל הפשיעה ולא
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לאכוף את העבריינות אלא למנוע ,ואנחנו משקיעים הרבה מאוד תכניות בנושא של הנוער,
הנוער זה הדור הבא אנחנו משקיעים פה ממש בהדרכות ,תראו פה אנחנו מאמצים כמעט את
רוב בתי הספר בעיר ,עם שוטרים שלנו ,מש"קים שלנו ,כל השוטרים שלנו מרצים ,שימו לב
קרוב לזה נתון כל הגזרה ,קרוב ל –  4,000נערים ,חטיבות ,תיכונים עוברים הרצאות בנושא
של סמים ,אלכוהול ,אופניים חשמליים ,אלימות פיזית ,אלימות באינטרנט אנחנו ממש
מעבירים הדרכות ויש שיתוף פעולה יוצא דופן בין המוסדות חינוך לבין המשטרה ,אנחנו
נכסים יש שאלות ,יש שיתוף פעולה מעבירים לנו מידע וזה משהו ,תראו קשה לכמת את זה
אבל אני בטוח שהשפענו על לא מעט ילדים שלא יכנסו ולא יעשו שטויות .מילה על שירות
אנחנו מאוד ,מאוד בוחנים את עצמנו ברמה של השירות ,בסוף אנחנו נותני שירות ,אנחנו לא
מורמים מאף אחד ואנחנו חושבים שזה שליחות שלנו,א נחנו בוחנים את עצמנו ,אנחנו ברמת
השירות ובסקרים שנעשים אנחנו בממוצע מעל הרמה של כל המחוז מרכז ,מעל כל התחנות
ברמה ארצית בקנה מידה מאוד גבוה ואנחנו משתפרים כל רבעון אנחנו עושים סקר חיצוני
שבוחן אותנו על אנשים שקיבלו שירות ואנחנו נמצאים בלבל העליון וכל זה אנחנו מחפשים
איפה להשת פר אנחנו בודקים את עצמנו וזה חובתנו לאזרחים פה .עוד ממש ככה כמה
דברים של אירועים של אלימות קיצוניים היה לנו פה איזה אירוע יוצא דופן בין תקיפה הכל
מתחיל מאיזה שהוא עבריין שנובע ברכב וכמעט דורס מישהו ברחוב ואומר לו הלו דרסת
אותי ומפה מתחיל אירוע של תקיפות שאנשים זורקים להם בקבוקי תבערה על הבית אירוע
קשה מאוד ואני יכול להגיד לכם שבסופו של דבר כל התחנה באותו רגע מוקפצת מתחילים
פעילויות בכל התחומים ,פעילויות טכנולוגיות כל התחומים ,זה בראש העין אנחנו לא
נותנים לאירועים האלה להתפתח איך שזה התחיל אנחנו שמנו פה מאמצים מאוד ,מאוד
גדולים כל החבורה פה קיבלו כתבי אישום משני הצדדים כולל אנשים שעצורים עד מעצר
תום ההליכים ,אני מנסה לקצר ואני לא מאריך ,זה חברה שעצרנו אותם רק תבינו את רמת
הפשיעה בנוער ,אלה היו חברה סוחרים מה שסיפרתי לכם בגנים הם היו סוחרים בסמים
שבגירים מפעילים אותם אנחנו חיפשנו אותם בסוף הכל קשור להכל ,לסמים לאלימות אלה
הנערים שבסוף בגירים שולחים אותם לזרוק בקבוקי תבערה אלה השתתפו באלימות וגם
כלפי שוטרים ,אלה סחרו בסמים עם קטינים אחרים מפעילים אותם זה נוער שאין לו ,בני
 ,15החברה האלה א נחנו מזהים אותם אנחנו יודעים שהם נוסעים ברכב ללא רישיון מרדף

25

פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין מס'  15/14מיום 18/6/2019

כמו בסרטים בלילה ,באמצע הלילה אחרי הרכב הזה חצי עיר עם ניידות משטרה במרדף
החברה האלה פורקים שלושה ,פורקים לא מפחדים מרסס גז מדמיע על שוטרים בקיצור
החברה האלה נעצרו ,מצאנו אותם עם כפפות ,גרביים על הנעליים וככפות על הידיים וכלי
פריצה ,חברה בני  15זה הדור הבא בעולם הפשע ,הרווחה איתנו בתמונה .תראו אנחנו
מעבירים את הכל לרווחה אנחנו עובדים יד ביד עם גופי הרווחה מעבירים את זה על פי
הפקודות ,כולם כתבי אישום .מסיבות חוקיות אני נותן לכם מכל דבר שאנחנו מתעסקים פה
איזה שהיא דגימה ,יש לא מעט מסיבות חוקיות שאומרים מה זה בסדר ,הורים רוצים
לעשות ככה שמח לילדים מסיבות חוקיות גיל  ,18בסוף יש שם קטינים לא כל הילדים הם
בני  18יש שם לא מעט בני  17ו –  ,16אנחנו מגיעים לאירוע הזה אירועים באמת נורמטיביים
משפחה נ ורמטיבית רצו לעשות שמח לילד ,אבל זה הופך לדקירה אני דוגמא יש פה חתכים
בחזה ,בראש ,בידיים ,זה דקירות שמאלכוהול איפה שיש אלכוהול וקטינים זה הפרק הבא
זה כבר הדקירה והאירועים הקשים .אנחנו לכן אנחנו מתנהלים בזה ביד קשה מול אלכוהול
וקטינים אחרי זה אני רואה בפייסבוק המשטרה מחפשת ומחפשת אנחנו לא מחפשים אף
אחד אנחנו פשוט אוכפים את החוק ואנחנו יודעים שהמקרה הבא הוא בפתח עם דקירות
כאלה .מכירת אלכוהול לקטינים אנחנו מתצפיתים זהינו פה בשב"זי איזה שהוא מקום
קטינים שהסוחרים כבר לא מוכרים לקטינים כי אנחנו יושבים שתצפיות ורואים אותם
מוכרים אז הילדים שולחים בגירים כדי שיקנו גם זה ,הקמנו יחידה של סיור רגלי ,שכל
התפקיד שלה זה בראש העין באזורים המרכזיים בעיקר באזור שב"זי השוק הם מסתובבים
ברגל ואוכפים מתחילת השנה הקמנו יחידה.
עופר גבאי ,חבר מועצה :האם יש אמצעים טכנולוגיים שבהם אתם משתמשים כדי לאתר
סוגים של התגודדות כזו או אחרת? קטטות וכן הלאה ,כמו מצלמות ,חיישנים.
אופיר בינדר ,מת"ח ראש העין :אנחנו היום בנושא הטכנולוגי עשינו קפיצה מדרגה
מטורפת ,בשנה וחצי האחרונות הקמתי  2יחידות בתחנה שהן טכנולוגיות אחת שזה זירה
טכנולוגי יש לנו מעבדה שלמה של טכנולוגיה של כל מה שקשור לויזה נט ,טלוויזיות,
סרטים ,עריכה ,מצלמות כל העולם הזה שזה שובר שוויון והקמנו יחידה נוספת שהיא יחידת
סיגינט שהיא ברמת התחנה ,ברמה של כל העולם הפלאפונים הטכנולוגיה המתקדמת מה
שנקרא  8200על קצה המזלג עושה מהפכות.
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עופר גבאי ,חבר מועצה :אני שואל שאלה קונקרטית האם לצורך העניין יש מצלמה היום
מותקנת בגן המומינים?
אופיר בינדר ,מת"ח ראש העין :בוודאי דניאל יכול לענות לך הן גם מחוברות.
עופר גבאי ,חבר מועצה :שיודעות לאתר גם זמן אמת אירוע?
אופיר בינדר ,מת"ח ראש העין :בוודאי .אם אני צופה בה.
עופר גבאי ,חבר מועצה :אם אתה לא צופה?
אופיר בינדר ,מת"ח ראש העין :אם אני לא צופה יש מוקד.
שלום מעוז ,חבר מועצה :הוא מתכוון לחיישנים שקולטים תנועה.
אופיר בינדר ,מת"ח ראש העין :תשמע אני מחליט מתי לצפות ומתי לא לצפות.
עומר רצון ,חבר מועצה :חלק מההרתעה זה לא לחשוף את כל מה שיש לך.
אופיר בינדר ,מת"ח ראש העין :אני אמשיך .ככה התקיפות חמורות אלימות אנחנו רואים
את זה לאחרונה ,גם זה הרבה תקשורת הנושא של אלימות אולי הקיץ ככה אני חושב
ששכחו את החום ,היה לנו פה ממש במאי ב –  12/5אירוע קשה מאוד ,סרטון מזעזע על בחור
שתקף אני הסתרתי פה את הפנים בן אדם עם חבלות קשות מאוד ,תקף אותו בלי שום סיבה
באיזה שהיא מכולת בעיר ממש שבר לו את העצמות הבחור מיד נעצר.
שלום בן משה ,ראש העיר :הוא אושפז בגהה.
אופיר בינדר ,מת"ח ראש העין :אני רוצה כמה מילים לפני ,כמה מילים רשמתי לי כמה
נושאים שהם ככה מעבר למצגת .קודם כל אני שלוש שנים ,אני שלוש שנים פה כבר ויש לי
פרספקטיבה עבדתי בלא מעט תחנות ,קודם כל יש פה שיתוף פעולה יוצא דופן בין הרשות
לכל המשרדים.
משה בן טובים ,חבר מועצה :איך השיתוף בין משטרת ראש העין לפיקוח עובדי העירייה?
אופיר בינדר ,מת"ח ראש העין :אני אומר ,קודם כל יש לנו יחידה של שיטור עירוני ,יחידה
מפוארת אני חושב שהיא אחת היחידות אני לא כל כך אובייקטיבי אבל יש משרד לביטחון
פנים שעושה לנו ובודק אותנו ,אחד היחידות המפוארות והמובילות ברמה הארצית ,יחידה
גדולה שמונה  24שוטרים ופקחים יש קצין יש מקביל ברמת הרשות מנהל היחידה הזאת,
עובדים פה בצרוה מאוד הרמונית ,מסודרת ,יש להם יעדים ,יש ישיבות חודשיות,א נחנו
מכווינים אותה ,אתם רואים פה את ההישגים וזה רק על קצה המזלג .היתרון של היחידה
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הזאת שהיא מטפלת בעיקר בעבירות איכות חיים ,והיתרון שלה הנוסף הוא שאפשר להטיל
אותה על כל משימה כרגע שיש תופעה כזאת שמפריעה אם זה למשטרה ואם זה לרשות
המקומית ואנחנו ביחד מחליטים איזה תופעות אנחנו מתמקדים בהם ,והעלמנו פה
תופעות .אני זוכר שהגעתי לפני  3שנים היה פה אלכוהול בגנים הציבוריים היום תסתובבו
אין למצוא אלכוהול כמעט נדיר למצוא אלכוהול בגנים הציבוריים .הנושא של רעש הקמות
רעש החלטנו שאנחנו מטפלים בתופעה ,היחידה הזאת הפחיתה כמעט בעשרות אחוזים שנה
אחרי שנה את הרעש ,השלכות פסולת ,מה שמשליכים פסולת ממשאיות ,כל תופעה שאתה
מחליט .דרך אגב היה מבצע גדול מאוד בנושא בטיחות בבניה עם עגורנים עם אנשים תפסו
שם ,עם המשרד התמ"ת הביאו לפה מפעלי עגורנים בלי רישיונות וכל מיני דברים כאלה,
כמוש היה ביבנה אסונות כאלה אז היחידה הזאת כל הזמן הולכת צעד קדימה יש לה את
היכולת להתעסק בדברים האלה.
בני אנניה ,חבר מועצה :תגיד זה ישר מביאים קנס או שיש פה איזה שהוא?
אופיר בינדר ,מת"ח ראש העין :לא יש מדרג ,יש אזהרות.
בני אנניה ,חבר מועצה :לא כי פנו אזרחים שישר מביאים להם ,לא נותנים להם אפילו.
אופיר בינדר ,מת"ח ראש העין :אז יש מדרג ,יש נוהל ברור תלוי במקרה ,תלוי כל מקרה
לגופו אבל אנחנו ,אני אמרתי שוב פעם אנחנו.
בני אנניה ,חבר מועצה :אין דבר כזה ישיבות בלי לדבר קנס או ש...
אופיר בינדר ,מת"ח ראש העין :בדרך כלל זה לא יהיה אבל זה יכול להיות ,בוא נגיד שברוב
המקרים זה לא יהיה ,שוב פעם אנחנו עושים את הכל כדי שלא להגיע למצב שאנחנו אוכפים
מול אזרח ,אנחנו רוצים קודם כל להזהיר ,אנחנו עוסקים הרבה מאוד במניעה מצבית .יש
פה עוד עניין של עיר ,אפרופו מניעה עיר ללא אלימות שאנחנו עובדים איתה בצמוד ,בכל
הועדות אבל היא שותפה איתנו בכל הפעילויות ואנחנו הרבה מאוד מפרסמים על מניעה ,על
פעולות של מה הולך להיות ,שאנחנו הולכים לאכוף בנושא רעש ,מה עושים בנושא הרעש,
מה מותר ,מה אסור ,ומאוד מסייעים בידינו בנושא הזה .אז אני יכול לומר שהשיטור
העירוני חיסל תופעות פה ,תופעות שהיו קיימות .אני זוכר וונדליזם בבתי ספר ,שנה שעברה
סיימנו את הקיץ עם אפס אירועי וונדליזם זה לא היה בשנים קודמות ,זה גם השיטור
העירוני ,גם האבטחה ,האבטחה המקומית ,סיורי אבטחה שאנחנו עובדים איתם ביחד נאמר
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אנחנו עובדים מכווינים אותם לפעולות .למשל איך אנחנו עוצרים מצב שתרד הפשיעה פה,
עבירות הרכוש ירדו פה ויעברו אותנו וימשיכו לכפר סבא ,פ"ת ,ויעשו ,אנחנו מפעילים מה
שנקרא בלון ,מחסומים הרבה מאוד כחולים וזה גם מסייעת לנו האבטחה המקומית.
מעוז שלום ,חבר מועצה :אני רוצה לומר משהו סליחה שאני קוטע אותך קודם כל הצגת פה
נתונים שהם מדהימים בעיניי .אני רוצה יש פער כלשהו בין הנתונים שאתה מציג פה והוא
פער שמצד אחד אפשר כאילו לדון בו ולהגיד התחושה היא תחושה ,כאילו פער הנתונים לבין
התחושות האמיתיות בפועל בסדר ואני כרגע מכוון שניה אחת לשכונות החדשות בסדר זה
לא רק ,אבל אני יכול להגיד לך כתושב שגר בשכונות החדשות בבניין של  14קומות ,זה שכל
ערב מתחיל דיון של אנשים שמפחדים לצאת אחרי תשע וחצי מהבית בסדר ,זה התחושה.
קרו המון מקרים פריצות אצלנו בחניון הייתה תקופה של אחת לשבוע בערך אבל העניין הוא
שההצלחה הזאת שאתם מתארים פה לא משוקפת לשטח כמו שצריך ,היא לא משוקפת
לתושב כמו שצריך .יכול להיות שיש איזה שהוא ,צריכה להיעשות איזה שהיא מחשבה איך
לעשות את זה יותר נכון אבל בסוף אמיתי אני אתן לך סתם דוגמא .חמותי גרה במרחק של
 50מטר ממני ,באמת  50מטר היא באה אלינו לבייבי סיטר ,אבל היא מפחדת ללכת לבד אני
מסיע אותה.ה עניין הוא ,אני ראיתי בערים אחרות כדי לחזק את תחושת הביטחון אצל
התושבים נעשים כל מיני פעולות ,נקרא להם פעולות שיווקיות אלונים איך להימנע
מפריצות ,הסברים כאלה ואחרים כל מיני דברים שהם סוג של נותנים איזה שהיא תחושה
של ביטחון ,וגם סיורים אתם מציגים פה תוצאות מדהימות אבל אני יכול להגיד לך שאני לא
רואה סיור ,אבל אני יודע שאתם שם ,אני יודע שאתם עושים עבודה עובדה אבל בתחושה
שלי.
אופיר בינדר ,מת"ח ראש העין :קודם כל תחושה אני לא יכול להתווכח אם התחושה שלך
היא לא טובה אז אני נכשלתי באיזה שהוא מקום שאני לא מצליח להעביר את מה שעשיתי,
בשביל זה אני נמצא פה זה אחד .כל מה שאומר לדוגמא הנושא של מיגון בבתים ,פורסם,
פורסם לא אחת על ידי שי בעיר ללא אלימות במדיה ,לא אחת כבר כמה שנים אנחנו
מפרסמים את זה ,זה דוגמא .סתם דוגמא אני אתן לך על הנושא של הביטחון פה קודם כל
הראיתי לך את שיעור הפשיעה ל –  1000נפש פה .שתיים אני אתן לך יש סיירת הורים ,אנחנו
מפעילים ,יש סיירת הורים שאנחנו מכווינים אותם והיא עובדת בצמוד איתנו ,אני יכול
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להגיד לך ואני עושה כל חודשיים דיון פורום אכיפה ועדי מסיירת הורים נציגה ויש עוד
נציגים שיושבים באותו דיון יכולים לאשר .בדיון האחרון אתה היית בדיון האחרון? בדיון
האחרון היא פשוט פנתה אליי ואמרה לי שהיא רוצה לסגור את היחידה יש דרישה לסגור
את היחידה כי משמעם להם אין להם מה לעשות נגמר הילדים העבריינות ,זאת אומרת שאין
את זה בשום עיר אחרת זה דרמה .אני הגעתי לפני שלוש שנים אני זוכר את הקיץ של 2016
היו פה דקירות והיה פה קיץ אני נבהלתי בהתחלה שהגעתי אמרתי וואי יש לי פה עבודה,
היום אין את זה ,היום אין את זה ,אתה נמצא פה שוויץ.
שלום מעוז ,חבר מועצה :השאלה לאן זה עבר או לבתים או מחוץ לראש העין.
אופיר בינדר ,מת"ח ראש העין :לאן זה עבר זה לא ,קודם כל זה לא במרחב הציבורי עובדה
שפחות אנשים נפגעים .עכשיו תראה אני יודע את זה מה זה חוסר ביטחון בשכונה החדשה,
אין לי אירוע אלימות אחד ,אני לא זוכר בשנתיים האחרונות אירוע אלימות בשכונה
החדשה .עכשיו זה שאנשים בחרו להיות חרדים .אני אגיד לך מה קורה במדיה אנשים בעיקר
בחברה שגרים בשכונות החדשות זה בתים שכולם עושים להם קבוצות וואצפ ,ופייסבוק של
השכונה והכל משגעים את המוח ומפחידים אחד את השני.
שלום מעוז ,חבר מועצה :אני חייב להגיד לך משהו אצלי בבניין אחת לשבוע אני לא צוחק
אצלי בבניין אחת לשבוע מפיצים הודעה מישהו מנסה לפתוח את הדלתות שימו לב .אני
אומר לך בכנות בהתחלה הייתי צוחק מזה עד שיום שישי אחד אני עומד במטבח ואני כבר
נעלתי את הבית ואני רואה מישהו מנסה לפתוח לי את הדלת ,מסתכל מהחור והוא עובר
לדלת אחרת,
אופיר בינדר ,מת"ח ראש העין :היה בחור כזה ואדוני זה אחד למיליון ,תקשיב .חברה
גנבים תמיד היו ותמיד יהיו ,אי אפשר להוריד ,אי אפשר להוריד את הפשיעה לאפס תמיד
יהיו גנבים וימשיכו .המצב הכלכלי בשטחים הוא קשה מאוד ,זה משפיע ברמה של
האוכלוסייה שם הם צריכים פרנסה אין להם כסף מכניסים להם כסף כתרי זה משפיע ,מה
אתם חו שבים שזה לא משפיע עלינו ,משפיע עלינו .עכשיו תמיד יהיו גנבים אם היה אחד כזה
דרך אגב אנחנו רדפנו אחריו אני לא יודע עד איפה והבאנו את כל האנשים ואני גם דואג לזה
שגם אם אין לי עליו ראיות אני מביא אותו לפעמים לשיחה איתי במשרד ואני אומר לו
תשמע שמתי עליך עין דיר בלאק אתה נכנס לגזרה ,זה גזרת ראש העין ,להתראות רק שתדע
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שאני עם עיניים עליך ,אז אותו בחור אני יודע מיהו היה לנו תמונות של החברה האלה
מחדרי מדרגות .שתבין בשורה תחתונה אין בעיה ,אני אגיד לך במה אני עוסק ביומיים
האחרונים .אני אתן לכם דוגמא ביומיים האחרונים בטוח נחשפתם לזה יש תמונות שרצות
בפייסבוק של איזה בחור שלוקח ילדות ומרים אותן ,חברה ,כולם מעצימים את האירוע
הזה ,שאלת שאלה ,שלום שאלת אותי אני יענה לך .אנחנו עסוקים ביומיים האחרונים
בלכבות שריפות של אנשים בזירות שאני לא מתעסק איתם בפייסבוק עכשיו אני מקבל את
זה מכל השוטרים שלי כי  50%מהשוטרים שלי הם תושבי ראש העין ואומרים לי מה קורה,
מה קורה כבר הם מבוהלים הם שוטרים .יש פער בין מה שרץ בסוף כלום בן אדם שלא עשה
עבירה פלילית אחת ,הוא עבר ליד ילדה הוא נראה מוזר זה בסדר ,אבל תשמעו בסוף להפיץ
תמונה של בן אדם ולהשחיר אותו בכל העולם ולך תסביר לכולם כל דקה זה רץ לעוד קבוצה
של כיתה ,עוד בית ספר ,עוד שכונה עוד בלוק כל העיר דלוקה על איזה אירוע שלא קרה
בכלל.
שלום בן משה ,ראש העיר :גם עושים לו עוול היום ונורא.
אופיר בינדר ,מת"ח ראש העין :לא משנה ,אני הבאתי אותו לחקירה הוא כבר נחקר היום
שלחתי אותו והרחקתי אותו  15יום מהעיר ,חברה תקשיבו הבן אדם לא עשה איזה שהיא
עבירה הוא לא ,כל מה שמתואר בזה שום דבר לא מגולם בתלונה מסודרת .שום דבר לא
בתלונה אז יש פער בין מה שאתם רואים ברשתות לכן אתם השגרירים שלי אין לי כתובת
אחרת אני לא עוסק בזירה הזאת ,ואני לא כותב ומתכתב מול אזרחים לכן.
עדי אביני ,חבר מועצה :המפקד אפשר שאלה קטנה המפקד.
שלום בן משה ,ראש העיר :מה שכן מה ששלום מעוז אמר אולי בשיתוף איתנו להוציא עלון
כזה בבחינת עשה אל תעשה ,מזה תיזהר ,הדרכה.
אופיר בינדר ,מת"ח ראש העין :זה יוצא ,זה יוצא ,שי מוציאה את זה ,כל הדברים האלה שי
מוציאה זה יצא אני מוכן להוציא עוד כל מה שקשור למיגון.
עדי אביני ,חבר מועצה :אני רוצה משפט אחד למפקד התחנה .אני דווקא רוצה מהמקום
אחד ראיתי שאתם מתעסקים ואני יודע בהסברה ובפעילות ,פעילות מבורכת אני מכיר חלק
מהשוטרים שהם בחזית של הפעילות הקהילתית .אני תיכף אגיע לזה של פעילויות ספורט
בבגין ופעילויות יפות אני רק שואל שאלה ואני חושב שנכון להעתיק כי הדור שלנו אני רואה
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את הילדים שלי גם ,הדור היום מאוד מתקדם יש לו חשיפה לחומרים רחבים מה שאני
בילדות י נחשפתי אני יודע במצגת שלך אני רואה איזה הישגים מצד שני אני אומר תגיד לי
אוי ואבוי אני חי בעיר הזאת ,אז אני אומר קודם כל עבודה נפלאה אתם עושים ,עבודה טובה
ותמשיכו להיות במעקב ,ראש העיר תמיד אומר טוב שיש חצי כוס ריקה תסתכלו רק על
החצי כוס המלאה ותתקדמו אבל אני חושב שכדאי להיכנס כבר ליסודי ,ולחשוב כבר ביסודי
היום להיכנס זה דבר אחד .דבר שני להגיד מילה טובה ותודה על השיתוף פעולה אני יודע את
זה ממסגרת כל אירועי התרבות ,לא מובן מאליו ,והפקנו פה בשנים האחרונות אירועים
גדולים ,משמעותיים וראיתי את כל הצוות ואת כל ההובלה גם של התחנה וגם של המרחב,
של המחוז ,ושל כולם איך אתם מגיעים ,מהמפקד הרם ועד המפקד הזוטר וישר כוח.
שלום מעוז ,חבר מועצה :אני רוצה להוסיף גם כי הייתי חלק מועדת נוער ,ככה הגישה שלך
והיחס שלך גם כלפי הנוער קודם כל למצות את כל האפשרויות ורק אז ללכת על העניין
הקשה .אני השאלה שלי זה אם אתה כמפקד התחנה או תחנת ראש העין יש חשיבה קדימה
מבחינת הצמיחה של העיר וגם ערים שאתם אחראים עליהם מבחינת הגדלת התחנה ,ניידות,
שוטרים ,כאילו התושבים פה גדלים ואיך אנחנו?
אופיר בינדר ,מת"ח ראש העין :תראו אני הגעתי לתחנה לפני שלוש שנים ,אני המסמך
הראשון שרשמתי זה עבודת מטה כבר על איך אני רואה את הגידול של המשטרה ביחס לעיר
הזאת .זה ראיתי וזה איזה שהוא משהו אסטרטגי ברור לי שזה לוקח זמן ,אני יכול לומר
שזה לא היה בתעדוף של המשטרה ההקצאות המשאבים עברה ,פתחו תחנת קאסם שהיא
צרכה הרבה מאוד ,הגדילו את תחנת קדמה כל המגזר הערבי ,עכשיו הולכים להקים את
תחנת טירה ,הקימו גם את תחנת יבנה כלומר הרבה מאוד משאבים הלכו לערים אחרות
אפילו פ"ת קיבלה לא מעט מאחר והעומס בפ"ת הוא עצום כמי שמכיר ואני מסתכל על זה
קצת בראיה מרחבית מעבר לראיה שלי כמפקד תחנה ,אבל אני יכול לומר לך אני רואה איזה
שהיא בשורה אחרי שלוש שנים ממלא מקום המפכ"ל הנוכחי הלך והחליט על החלטה
אסטרט גית שהוא מקצץ במטות המשטרה ,במטרה הארצי ,במחוזות ,מקצץ תקנים ומוריד
אותם לרמת השטח ,ופה יש איזה שהיא תוספת של תקינה שאחת ההמלצות גם שלנו וגם של
המרחב מעלינו שתחנת ראש העין בגלל הגידול האורבני כן תקבל איזה שהיא התייחסות .יש
בעיה ,יש בעיה ,דרך אגב אני העליתי את זה מול המפכ"ל ,אני אסביר לך משהו .אני העליתי
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את זה גם לשר וגם למפכ"ל ,יש בעיה ,כל משרדי הממשלה יש איזה שהוא מפתח שגודלת
עיר ויש מפתח למוסדות חינוך ,למרפאות ,לבתי חולים  Xמפתחות משטרה לא גודלת ,אין
איזה שהוא מפתח באוצר שאם מגדילים עיר המשטרה גודלת ,המשטרה נשארת אותו דבר
זאת אומרת שהיא הולכת אחורה ביחס לאוכלוסיה לכן זה בעיה ברמה מעבר לזה ,ברמה
מדינית ,אבל בסדר אני מאמין שבקיצוץ בהורדת התקנים לשטח הקרובה מבחינת המפכ"ל
אנחנו נקבל כנראה יהיה תעדוף כי זה ההמלצות.
עדי אביני ,חבר מועצה :נקודה קטנה הזכרת את זה על שיתוף הפעולה עם השיטור העירוני
אני חושב שזה ששואלים שזה עולה מעת לעת וכדאי לומר את זה שאומרים איפה שומרים
או משהו כזה ,זה  12אנשים שממומנים על ידי הרשות המקומית ועושים עבודה מאגרת
המשטרה.
שלום בן משה ,ראש העיר :ועוד  12שוטרים שבגלל זה הם קיימים.
חנוך עוז ,חבר מועצה :לדעתי הפספוס של המצגת שלך שלא כתוב בסוף לכן אני מבקש חצי
מיליון  ,₪כל הכבוד לכם.
שלום בן משה ,ראש העיר :רבותיי דקה אני יש לי הצעה מכיוון שבאופן אישי עקומת הקשב
עכשיו  ..כי הגענו לשיאים כל האירועים והמרדפים והסמים וכו' וכו ,אני מציע שאנחנו
בשבוע הבא נעשה ישיבה ,יש לנו פה ,רגע דקה סליחה יש לנו עוד כמה נושאים ואני מציע כי
אני כבר רואה פה שיש פה כיוונים להתפרפר עכשיו פה ,לכן אני מציע שנקיים ישיבה שלא מן
המניין בשבוע הבא ונתחיל מאיפה שסיימנו.
ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה:יש לי בקשה קודם כל שלום לדעתי לוח הזמנים
ומספר הנושאים שמתקיימים בישיבה אחת לא הגיוני ,לא יכול להיות שבישיבה אחת נקבל
 3סקירות ולא י כול להיות שבלוח הזמנים גם השתנה לוח הזמנים נושאים שאנחנו עכשיו
צריכים להתחיל היו במקום השני ,אני חושבת שיש פה חברה שהתארגנו לדברים בעיני זה
קצת לא מגובש .מספר אחד צריך לחשוב על כמות הנושאים שמכניסים לתוך ישיבה ,בטח
ובטח שצריכה להיות איזה שהיא סקירה ודיון בפעם אחת ,בפעם השניה בשבוע הבא מאחר
והדיון הזה נולד כחלק מהשאילתה שלי אני בשבוע הבא בחו"ל ולכן אני מבקשת שזה לא
יקרה בשבוע הבא או שנמשיך עכשיו באיזה שהיא הצבעה מסוימת.
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שלום בן משה ,ראש העיר :את מדברת על נושא הספורט?
ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה :זה הנושא הבא אני מזהה אנשים בין השאר תושבים.
עומר רצון ,חבר מועצה :שלום אני רק רוצה להבהיר שאילתה לא הופכת להיות נושא לדיון.
שלום בן משה ,ראש העיר :א' אני מציע בלי ,סליחה רק רגע ,ההיפך אני רוצה שהבמה
שתינתן אנחנו יושבים כבר  3שעות שזה לכאורה מינימום והמקסימום אני יכול לשבת פה
עוד חצי שעה אני חושב אבל,א ני מוכן אם אתם כרגע רוצים לשבת עוד חצי שעה ולהציג את
נושא הספורט בבקשה ,עמותה של הספורט והספורט מקובל עליכם?
ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה:זה לא יגמר בחצי שעה.
שלום בן משה ,ראש העיר :אז  40דקות.
שלום מעוז ,חבר מועצה :לדעתי חסרים חברי מועצה.
ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה :הנושא צריך להיחשף הרעיון הוא נכון צריך לחשוף
מה עושים בעיר הזו ,צריך להעביר את זה לדיון ,זה לא סקירה זה דיון אפשר לדבר על
הדברים.
שלום בן משה ,ראש העיר :אם את רוצה להפוך את זה לדיון ,את ערנית בסדר גמור לא
כולם ערניים כמוך.
שלום מעוז ,חבר מועצה :ראש העיר יש הבדל אם עושים סקירה זה חצי שעה 40 ,דקות ,אם
עושים דיון זה שעתיים.
ד"ר יוכבד פנחסי אדיב ,חברת מועצה:זה אמור להיות דיון מסודר.
עומר רצון ,חבר מועצה :ראש העיר עם כל הכבוד לשאילתות ולרצונות של אופוזיציה כנראה
אין להם כוס אז הם לא רואים חצי כוס ריקה ,או מלאה ,אין להם בכלל כוס כנראה .אם זה
סקירה ,אם זה דיון אנחנו מביאים את זה לדיון עם כל הכבוד אני לא מכיר אופוזיציה
שמביאה נושא לדיון ,אני חושב שנושא הספורט רבות דובר הרבה דברים ,הרבה קלישאות
ותיכף נגיע לפייק ניוז שקיים ,אפשר לעשות סקירה אם רוצים דיונים אז קדימה בוא נתחיל
דיונים על כל דבר .ראש העיר ביקש לא את .את אמרת יש דיון .בוא נהייה בסמנטיקה גם
חשוב הקטנות הרבה פעמים את אומרת דברים ומכבדים אבל לא חייבים לקבל גם בנושא
הדירקטור ים ,גם בנושא הדירקטורים את ישבת כדוקטור שאין לך הבנה בביוב בתאגיד מים
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מטעמי ומטעם אלכס וכשבאה לפה גברת ובאה והציגה את עצמה אמרת מה היא קשורה,
מה את היית קשורה לתאגיד מים וביוב ,נאה דורש ,נאה מקיים זה מה שאני דורש .ראש
העיר אם רוצים סקירה כי תראה פעם אחת פונים למבקר העירייה מבקשים ממבקר
העירייה  ...פעם שניה זורקים כל מיני דברים לחלל האוויר ופעם שלישית מבקשים דיונים,
מבקשים סקירה מבקשים הכל זה נושא שאנחנו גאים אני חושב שיש הישגים יפים שכל
התושבים וגם המליאה וגם חברי המועצה יכולים לקבל אותה .זה דיון שאתה הזמנת אותו
אפשר לעשות את הסקירה היום .דרך אגב השאלות ששאלה גברת יוכי קיבלה פירוט מלא
של תשובות לפחות מטעמי לשלמה שילה בחר שלא לתת לה תשובות מפורטות זה לא
אחריות שלי ,אני אין לי בעיה אם רוצים יש לי את כל הזמן גם שעתיים לשבת פה .בכבוד
אבל לא לנסות לייצר זה לא בגלל גורם זה אתה הבאת את זה לדיון ,אם לא שבוע הבא.
שלום בן משה ,ראש העיר :סליחה תראו כבר יש פה  3חברי מועצה שלא נמצאים פה ההוא
כבר בעמידה  ...לכן אני מציע שזה נושא חשוב ,אגב אנחנו כבר שמענו בהנהלה את הסקירה,
יש פה סקירה נכבדה מאוד על פעילות שנעשית ,לכן אני מציע ,לכן אני מציע ,דקה ,דקה,
עומר רצון ,חבר מועצה :עקרונית זה לא דיון שהיא הביאה זה דיון שאנחנו הבאנו.
רז שגיא ,חבר מועצה :רק תיקון קטן עומר שכדאי שתכיר באופן נוהלי לאופוזיציה יש
רשות להעלאות.
עומר רצון ,חבר מועצה :אתה ממציא דברים עזוב אותך ,אתה גם הולך כיו"ר ועדת ביקורת
לתחקר עובדים שאסור לך .נכנסת למשרדים  2עובדות באו אליי בוכות שבוע שעבר .הן
מוכנות לבוא ולהעיד ,לא אמרתי שפגעת,אמרתי בוכות.
(מדברים ביחד)
שלום בן משה ,ראש העיר :סליחה חברים אני חשוב שמכיוון שהנושא הזה חשוב ואני כבר
מבין מה שק ורה כאן אין לי בעיה אני מוכן לשבת שעתיים פה וחסרים חברי מועצה ולכן אני
מציע בשבוע הבא נזמין ישיבה לא מן המניין חלופה נוספת היא שנעשה את זה שבוע אחרי
זה ישיבה מן המניין ,שבוע אחרי זה נעשה ישיבה מן המניין ונעשה גם את הדיון הזה .תודה
רבה.

 -תום הישיבה -
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