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סדר היום:
 .1אישור המלצת ועדת הקצאות למתן זכות שימוש ללא תמורה לתנועת בני עקיבא
בישראל במבנה ששטחו כ 700 -מ"ר הנמצא ברחוב משה דיין ,הידוע כחלקה
 120בגוש  5488עפ"י הסכם למתן זכות שימוש.
 .2אישור מינויים של עומר רצון ואיתן הינדי כפקחים עפ"י חוקי עזר של עיריית
ראש העין.
 .3פרוייקט התחדשות עירונית
במסגרת פרוייקט התחדשות עירונית מסייע משרד הבינוי והשיכון לרשויות
מקומיות המכינות תכניות לפינוי בינוי למתחמים שבתחומה .הרשות המקומית
יכולה להגיש למיון על ידי ועדה בינמשרדית מתחמים שבתחומה באמצעות
חברה מנהלת ,לצורך כך יש לאשר פתיחת תב"ר ,חתימה על הסכמים עם
משרד הבינוי והשיכון וחברה מנהלת ,מועצת העיר מתבקשת לאשר התקשרות
להפעלת פרוייקט התחדשות עירונית עם משרד הבינוי והשיכון במתחם
"גלוסקא" והתקשרות עם י.ג .מתאר ניהול ופתוח בע"מ ,חברה מנהלת זכיינית
של משרד הבינוי והשיכון לחברות מנהלות להתחדשות עירונית במתחם
"גלוסקא" ,התואם את עקרונות ההתקשרות שנקבעו בנוהלי משד הבינוי
והשיכון.
אישור תב"ר בסך ) ₪ 62,478כולל מע"מ( מתקציב משרד השיכון עבור בדיקת
התכנית מתחם פינוי-בינוי "גלוסקא" במסגרת הפרוייקט להתחדשות עירונית
המנוהל ע"י משרד הבינוי והשיכון ועפ"י נוהליו.
 .4אישור מינוי ועדת מכרזים לבחירת עובדים בכירים  -ראש העיר או נציגו מקרב
סגניו 2 ,חברי מועצה שיבחרו על ידה אשר לפחות אחד מהם שאינו מיוצג
בהנהלה ,מנכ"ל העירייה ,נציג שימנה השר שהוא בעל תפקיד מקביל בעירייה
אחרת.

מר משה סיני  -ראש העיר:
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חברים ,אני באמת רוצה לפתוח את הישיבה הבאה ואני ארשה לעצמי לומר כמה
מילים ,למרות שחלק מהאנשים כבר פרשו ,אבל בכל זאת ,לא רציתי לעשות את זה
בישיבה עצמה .אני חושב שדווקא אחרי ההצבעה ,ובצורה הנינוחה ביותר ,לדעתי,
צריך לשים כמה דברים על השולחן ,שגם יהיו לפרוטוקול ,וגם שהציבור בראש העין
יהיה.
אנחנו לא נכנסנו כאן ,אני מדבר גם עלי ,וגם על כל חברי מועצת העיר ,לא נכנסנו
לפה לחבית דבש .נכנסנו לכאן לשורה של תכניות הבראה .תכנית הבראה עירונית,
תכנית הבראה של המועצה הדתית ,תכנית הבראה במתנ"ס .אין כמעט גוף בתוך
עיריית ראש העין והאורגנים שסמוכים אליה שלא היה נמצא בתכנית הבראה.
המשמעות של תכנית הבראה היא שעירייה נמצאת בגירעונות אדירים ,לא אותו
ציור ששמענו כאן מפי ראש העיר לשעבר .גירעון מצטבר של  70מיליון שקל .קופה
גירעונית שאנחנו קיבלנו כאן .גירעון אדיר בשוטף שהתחיל ב  24 -מיליון שקלים,
ואנחנו ,למעשה ,ניצבנו בפני דילמה :האם אנחנו נכנסים לפשיטת רגל ,לכינוס
נכסים? או שהעיר הזאת מתנהלת בצורה עצמאית ,בריאה ,עומדת על הרגליים שלה.
לא רצה להתבכיין לא למשרדי פנים ,ולא משרדי אוצר ,ולא למשרד ראש הממשלה
בירושלים ,ולא מקימה אוהלי מחאה ,אלא אנחנו קמים על הרגלים האחוריות שלנו
ואנחנו אומרים :אנחנו כאן כדי לעשות את השינוי .נכון ,זה כואב ,נכון זה קשה ,נכון
זה בעייתי ,אבל יש לנו את היכולת לעשות את הדברים בצורה נכונה ,יעילה ובהירה,
ולהגיד את הדברים בקול צלול ורם .וזה מה שאנחנו עשינו.
אנחנו נכנסנו לכאן בלי להתבכיין ,בלי להקים אוהלי מחאה .לקחנו את גורלנו ,ואת
עתידנו בידיים ואמרנו שאנחנו נכנסים למצב שהעיר הזאת ,בראייה אסטרטגית
תבוא קודם כל לאיזון תקציבי.
עכשיו ,איזון תקציבי זה לא פנקסנות .זה לא להעביר נייר מפה לשם .איזון תקציבי
זה דרך חיים .איזון תקציבי זה חשיבה נכונה .איזון תקציבי זה חשיבה בריאה .זה
עיר עצמאית .זה עיר שלא סומכת על אחרים .ואנחנו הצלחנו ב  12 -חודשים ,מה
שב  50 -שנה העיר הזאת לא זכתה לו .ב  12 -החודשים הראשונים הגענו כאן לאיזון
תקציבי מוחלט לראשונה בהיסטוריה של ראש העין .אני חושב שזה דבר אדיר .זה
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הישג גדול .אנחנו אמורים וזכאים לקבל תעודת כבוד מכל משרדי הממשלה ,ואני
יודע ,ואני אומר לכם את זה פה ,שהפכנו למודל ולסמל להתנהלות יעילה ונכונה של
רשות ציבורית במדינת ישראל.
עכשיו ,כל הסיפורים והקשקושים שאפשר לחיות בגירעונות ,ואפשר לגלגל גירעונות,
ומשרד הפנים ייתן לנו כספים גם אם יהיה לנו גירעון ,אני אומר לכם פה ,זה שטות,
זה קשקוש .היום ,בעידן המאה ה  21 -רשות עירונית שלא יודעת להשיג לכסף ,שלא
יודעת להביא מקורות כספיים מחו"ל ,שלא יודעת להגיע לאיזון תקציבי ,משרד
הפנים לא מסתכל עליה ממטר .הוא אומר :ראש רשות נכשל .חברי מועצת העיר
שחיים על גירעונות הוא זורק אותם מכל המדרגות .ואני לא הייתי מוכן שנגיע למצב
של כינוס נכסים ,לא של פשיטת רגל ,לא של ספקים שעומדים כאן בדלת ולא
מקבלים את הכספים שמגיעים להם ,ולא שעובדים לא מקבלים משכורות .וזה,
מבחינתי ,ה  -א' ,ב' של התנהלות כלכלית נכונה.
ולכן ,כל הדברים האלה שאפשר לגלגל גירעונות ,וקיבלנו מיליון שקל בגלל שאנחנו
לא בגירעון ,שטות ממדרגה ראשונה .העיר הזאת קיבלה בשנת  2004כ  20 -מיליון
שקל ,רבותיי 20 ,מיליון שקל בגלל שאנחנו עמדנו בראש ובראשונה בתכנית
ההבראה ,והתחייבנו ,ועמדנו במחויבויות שלנו .לא היו כאן  4תכניות הבראה שלא
עמדנו בהם .בתכנית ההבראה הראשונה שלי כראש עיר בעיריית ראש העין אנחנו
עומדים בה ,ונמשיך לעמוד בה ,ואף אחד לא ייקח אותנו ויגרור אותנו מהתכנית
הזאת .אנחנו נצא לדרך עצמאית ונהיה עיר מתקדמת במדינת ישראל ,ונעשה את
הכל כדי ללכת קדימה .ומנסים לצייר לנו פה את שנת  2004כשנה שלא התקדמנו
בה .ואני אומר לכם ,חבל שלא שמעתם ,ואני אומר לכם ,לנציגי סיעת האופוזיציה
הגדולה ,שבשנת  2004נעשה כאן מהפך דרמטי בכל תחומי החיים בראש העין.

משתתף בדיון:
לא רואים.

מר משה סיני  -ראש העיר:
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אתה לא רואה את זה .תסתובב בשכונה שלך .התושבים רואים את זה יפה מאד.
אתה לא רואה את זה עכשיו אולי.

משתתף בדיון:
בוא נעשה סקר ותראה.

מר משה סיני  -ראש העיר:

תעשה אתה סקר .כן .ולכן אני אומר ,חברים ,יש פה שדרוג אדיר של כל הרחובות
בראש העין .נבנים פה פארקים ,נפתחה פה ספרייה אחרי  3שנים,

מר משה בן טובים  -חבר המועצה:
זה יגאל יוסף עשה את זה ,תסלח לי ,יגאל יוסף עשה את זה ,לא אתה.

מר משה סיני  -ראש העיר:

נפתח פה יער ראש העין,

מר משה בן טובים  -חבר המועצה:
אתה פה גיבור על חלשים.

מר משה סיני  -ראש העיר:

אני לא רוצה להתווכח איתך .חבל.

מר משה בן טובים  -חבר המועצה:
לא ,זה מציאות.

מר משה סיני  -ראש העיר:
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אני לא ראיתי אותך מתנגד למדידות שיגאל יוסף יזם פה בשנת  ... ,2002לא ראיתי
אותך

מר משה בן טובים  -חבר המועצה:
לא נכון .אתה שקרן .רגע ,לא הבאתי את זה לפני חודשיים?

מר משה סיני  -ראש העיר:

אבל איפה היית בשנת ?2002

מר משה בן טובים  -חבר המועצה:
ו  8 -חודשים לא הבאתי פה הצעה?

מר משה סיני  -ראש העיר:

איפה היית בשנת ?2002

מר משה בן טובים  -חבר המועצה:
לא הבאתי הצעה נגד רטרואקטיבי?

מר משה סיני  -ראש העיר:

למה לא ראיתי אותך כאן במועצת העיר?

]צועקים ביחד  -לא ניתן לתמלול[

מר משה בן טובים  -חבר המועצה:
אל תגיד שלא הבאתי .כן הבאתי הצעה .הבאתי הצעה  ...אני אראה לך את זה.

מר משה סיני  -ראש העיר:
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איפה היית במאי  ?2002איפה היית תושב בשנת  2002שבמאי  2002נחתמה עיסקה
בין חברת אורהייטק לעיריית ראש העין על מדידות .איפה היית? איפה היית ,משה
בן טובים? אתה היית אז יחד עם יגאל יוסף .שמה היית.

מר משה בן טובים  -חבר המועצה:
 ...אני אראה לך,

מר משה סיני  -ראש העיר:

אז תפסיק לבלבל אותנו.

מר משה בן טובים  -חבר המועצה:
הנה רטרואקטיבי ,אני אראה לך,

מר משה סיני  -ראש העיר:

אל תביא לי מה שהיית כחבר מועצה .איפה היית כאיש ציבור שבשנת  2002התחילו
לגבות רטרואקטיבית שנתיים? שבשנת  2002נחתם הסכם עם חברת אורהייטק,
שבשנת  2002הוציאו כבר  6פעמים מדידות לכל העיר .איפה אתה היית?

מר משה בן טובים  -חבר המועצה:
בקשה לביטול רטרואקטיבי,

מר משה סיני  -ראש העיר:

אל תביא לי מה שהיית כחבר מועצה .איפה היית כאיש ציבור ,כנציג שכונות ,לא
ראיתי אותך פה ,לא ראיתי אותך יושב פה כמו התושבים .אתה היית אצלך בבית.
לא יצאת חוצץ נגד זה .עכשיו אתה יוצא ,אחרי שאתה בקואליציה.

מר משה בן טובים  -חבר המועצה:
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כי עכשיו ידענו על זה .כי עכשיו ידעתי על זה.

מר משה סיני  -ראש העיר:

עכשיו ידעת? מה? הסתירו ממך? שנה וחצי הסתירו מכם שמדדו כאן
רטרואקטיבית? שנה וחצי,

מר משה בן טובים  -חבר המועצה:
הוא טעה ...

מר משה סיני  -ראש העיר:

אה! הוא טעה .הוא טעה.

מר משה סיני  -ראש העיר:

אז תשנה.

מר משה סיני  -ראש העיר:

אי אפשר לשנות ,אי אפשר,

מר משה בן טובים  -חבר המועצה:
מותר הכל לשנות.

מר משה סיני  -ראש העיר:

יש תהליך שכבר נוגע ל  40 -אלף תושבים,

מר משה בן טובים  -חבר המועצה:
מותר הכל לשנות.
מר משה סיני  -ראש העיר:
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אי אפשר לשנות .אז תפסיקו כאן להתיפייף .אתם כשהייתם נציגי ציבור ישבתם
בבית ולא עשיתם שום דבר .לא עשיתם כלום.

מר משה בן טובים  -חבר המועצה:
מקובל עליך רטרואקטיבי? אז תבטל.

מר משה סיני  -ראש העיר:

מה זה מקובל?

מר משה בן טובים  -חבר המועצה:
מקובל עליך?

מר משה סיני  -ראש העיר:

זה כבר נקבע .אי אפשר לבטל .חוקית .אז חברים ,בואו ,תפסיקו עם הצביעות
וההתיפייפות .באמת .אז תהיו לפחות הוגנים עם עצמכם .תהיו.

עו"ד זכי קוממי  -חבר המועצה:

 ...בדיוק על איזה הסכם אתה חתמת אתמול בבוקר בלשכה?

מר משה סיני  -ראש העיר:

מה אתה מדבר? מה ,בחייך ,נו ,אתה לא יודע דבר כזה?

]מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול[

מר משה סיני  -ראש העיר:

לא ראיתי את שניכם פה ,לא ראיתי .כל אחד היה במקום אחר.
מר שלום דארב  -חבר המועצה:

"חבר"  -למען הרישום הטוב

ש.י.

11

P4 - 01075

25.1.2005

אבל גם למען הגילוי הנאות לפני שבועיים ,כאשר אחד מחברי המועצה פה רץ לעבר
ראש העיר כדי להיכנס ,להתחנן להיכנס לקואליציה ,הוא הסכים,

משתתף בדיון:
מי?

מר שלום דארב  -חבר המועצה:
אתה ,לא יודע ...

משתתף בדיון:
דבר ,דבר ,מי?

מר משה סיני  -ראש העיר:

לא חשוב ,עזוב אותו ,בוא לא  ...את העניין הזה ,עזוב ,עזוב,

מר שלום דארב  -חבר המועצה:
הסכים ל  ,5% -הסכים  ...הסכים לכל דבר ,רק אנא ,הכניסיני תחת כנפיך,

]מדברים וצועקים ביחד  -לא ניתן לתמלול[

מר משה סיני  -ראש העיר:

בואו נפסיק עם הקואליציה והאופוזיציה ,אנחנו רוצים להמשיך בסדר היום.
בבקשה ,אירית.

]מדברים וצועקים ביחד  -לא ניתן לתמלול[

מר משה סיני  -ראש העיר:
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חבר'ה ,די,

]מדברים וצועקים ביחד  -לא ניתן לתמלול[

מר משה סיני  -ראש העיר:

חברים ,אני רוצה להמשיך בסדר היום של הישיבה .בבקשה ,אירית.

גב' אירית נתן  -מנכ"לית העירייה:

נושא ראשון לסדר היום :אישור המלצת ועדת הקצאות למתן זכות שימוש ללא
תמורה לתנועת בני עקיבא בישראל במבנה ששטחו  700מטר הנמצא ברח' משה דיין
הידוע כחלקה  120בגוש  ,54488על פי הסכם למתן זכות שימוש .מאשרים? יש
מתנגדים? מאשרים כולם .כולם בעד.

מר משה סיני  -ראש העיר:

חברים ,מי שלא מבין ,זה המועדון החדש של בני עקיבא שנפתח בשנת  ,2004ואנחנו
מברכים אותם בהצלחה.

גב' אירית נתן  -מנכ"לית העירייה:

אישור פה אחד.

החלטה:
המועצה מאשרת פה אחד את המלצת ועדת הקרקעות למתן זכות שימוש ללא
תמורה לתנועת בני עקיבא במבנה ברח' משה דיין.
גב' אירית נתן  -מנכ"לית העירייה:

אישור מינויים של עומר רצון ואיתן הינדי כפקחים על פי חוק עזר של עיריית ראש
העין .להזכירכם הם עמדו בועדת בחינה שאישרה את העסקתם .אתם צריכים לאשר
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אותם כפקחים.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
מה עם הרכב? היה משהו  ...שהוא מוכן להתמנות כפקח.

מר משה סיני  -ראש העיר:

הוא לא הגיש את עצמו למכרז .היינו שוקלים את זה ברצינות

גב' אירית נתן  -מנכ"לית העירייה:

היינו שוקלים את בקשתו אם הוא היה מגיש .אולי הוא לא ענה לכישורים
המינימליים.

מר משה סיני  -ראש העיר:

יש מישהו מתנגד? אם לא  -מאושר.

החלטה:
המועצה מאשרת פה אחד את מינויים של עומר רצון ואיתן הינדי כפקחים על
פי חוקי העזר של ראש העין.
גב' אירית נתן  -מנכ"לית העירייה:

פרוייקט התחדשות עירונית .זה אישור תב"ר לפרוייקט התחדשות עירונית .יש לכם
את הכל ,אז נחסוך בהקראה .זה אישור תב"ר על סך  62,478מתקציב משרד השיכון
לפינוי בינוי גלוסקא.

מר משה סיני  -ראש העיר:

אין התנגדות?
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מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
אני רוצה להעיר משהו .אין לי התנגדות ,כמובן ,לתב"ר הזה .אבל אני רוצה,

מר משה סיני  -ראש העיר:

זה לא מהכסף שלנו ,דרך אגב,

גב' אירית נתן  -מנכ"לית העירייה:

הוא יודע.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
אני יודע .אני יודע מה זה תב"ר .אבל אני רוצה לציין פה ,וכבר עכשיו ,ולאור כבר
מה שקראתי ,כמה דברים שגם כתבה עינת ממשרד הבינוי והשיכון ,וגם לאור חוות
הדעת המלומדה של פרומה .אנחנו צריכים שגלוסקא לא יהיה לנו את אותו פצצת
סרחון של המע"ר של החברה הקיקיונית הזאת שבונה היום את המע"ר .שלא
נתעורר יום אחד בהיר עם עוד פעם ,עם כל הבעיות שהתעוררנו בפני המע"ר הזה .לא
רק שהתעוררנו ,אנחנו גם תקועים עם המע"ר הזה ,לא להוציא ולא לבלוע .אני חושב
שאם הולכים לעוד פרוייקט באזור שבין גלוסקא לתנאים ,נדמה לי ,אם אני זוכר
טוב את המפה ,אז צריכים להפיק את הלקחים מההתקשרות האומללה הזאת של
המע"ר הנוכחי ,ואת כל הלקחים צריך להפיק ,ולעשות ,אולי להקים אפילו איזה
צוות פה רציני שיורכב מאנשים מקצועיים שילווה את העניין שילווה את העניין.
בעיקר לבחור חברת פינוי בינוי רצינית ,ולא כל מיני חברות קיקיוניות .אנחנו יודעים
בדיוק בארץ מי החברות בינוי הרציניות שלא מחר ,כל רגע ,יכולות לפשוט את הרגל.
יש ,בלי עין הרע ,יש אשטרום ,יש אזורים ,יש חברות בינוי רציניות שלא כל יום
יאיימו עליך בזה שאם לא תוסיף לו עוד  4 ,3קומות אז הוא יפשוט את הרגל ,וכיוצא
בזה .אני לא רוצה להרחיב פה בעניין ,זה לא הדיון .הדיון פה על התב"ר .אבל מצד
שני  -צריך לקחת את זה בחשבון ,ולהתחיל בטיפול בנושא הזה כמו שצריך ובצורה
מקצועית ולא חובבנית כמו שהיה המע"ר הקודם.
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גב' אירית נתן  -מנכ"לית העירייה:

אז אתם מאשרים?

משתתף בדיון:
כן.

מר משה סיני  -ראש העיר:

ניקח בחשבון .בסדר גמור.

החלטה:
המועצה מאשרת פה אחד את תב"ר פרוייקט התחדשות עירונית לפינוי בינוי
גלוסקא על סך  162,478ש"ח.
גב' אירית נתן  -מנכ"לית העירייה:

אישור מינוי ועדת מכרזים.

מר משה סיני  -ראש העיר:

פה יש הנחיה חדשה ,פרומה ,תציגי את את זה.

עו"ד פרומה פורת  -יועצת משפטית:

אני יכולה לחזור על זה .פורט בצורה מאד מפורטת בחוות הדעת שהוצאתי .היה
תיקון די מקיף לפקודת העיריות בנושא של מינוי עובדים בכירים ,ועל פיו יש להקים
ועדה למינוי עובדים בכירים .עובדים בכירים הם :מנכ"ל ,מזכיר ,מהנדס ,רופא
וטרינר ,יועץ משפטי ,מנהל מחלקת חינוך ,מבקר וגזבר .כל המינויים האלה צריכים
לעבור למכרז ,למעט מנכ"ל.
עכשיו ,צריך להקים ועדת מכרזים לבחירת עובדים בכירים .למעשה ,ההרכב שלה
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מוכתב בתיקון וזה צריך להיות :ראש העירייה ,או נציגו מקרב סגניו ,הוא ישמש
כיו"ר הועדה .שני חברי מועצה ,אחד מהם מסיעה שאינה מיוצגת בהנהלה ,זאת
אומרת ,מהאופוזיציה .במצב שאין אופוזיציה יש חלופה ,היא לא רלוונטית כרגע.
מנכ"ל העירייה .אם מדובר במינוי של מנכ"ל העירייה ,הוא יוחלף על ידי היועץ
המשפטי לעירייה ,ונציג שימנה הזר .הנציג הזה הוא לא נציג קבוע .לכל מכרז ,לפי
סוג המכרז ,השר ממנה מישהו שהוא בעל תפקיד מקביל בעירייה אחרת ,לאותו
תפקיד שנדון במכרז .צריך להזמין את היועץ המשפטי לעירייה לישיבות שהוא
ישמש כמשקיף ,כמובן למעט בעת מינוי יועץ משפטי לעירייה.
התפקיד של הועדה זה לבדוק את ההתאמה של המועמד ,את הכישורים שלו ,ואם
נדרשת כשירות על פי החוק ,לראות שהוא עומד גם בכשירות לפי החוק ,גם לפי
הנוהלים שקבע משרד הפנים למשרות האלה.
עכשיו ,ביחס למנכ"ל ,התיקון הוא יותר מרחיק לכת ,זאת אומרת שאם עד היום
מנכ"ל היה ממונה במכרז ,היום למעשה מנכ"ל ,משרת מנכ"ל אינה טעונה מכרז .מה
שהיא כן טעונה זה אישור של אותה ועדת מכרזים לבחירת עובדים בכירים
שהכישורים של המועמד עונים על הדרישות ,והוא מתאים לבצע את התפקיד.
תיקון נוסף הוא שהאישור של המנכ"ל אינו טעון אישור מועצת העיר ,אלא זה מינוי
של ראש העיר ,וכנ"ל הפיטורים .למעשה ,במילים אחרות ,אפשר לומר שהפכו את
זה למשרת אמון .זה התיקון.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
שאלה :פרומה ,יש לך איזה מושג מדוע נכנס רופא וטרינר ברשימה הזאת?

עו"ד פרומה פורת  -יועצת משפטית:

הוא סטטוטורי .רופא הוא סטטוטורי.

מר משה סיני  -ראש העיר:
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חברים ,מה שמוטל בפנינו זה להציע שני חברי מועצת עיר ,אחד מהאופוזיציה,
והשני מהקואליציה כחברים קבועים בועדה .אז אני הייתי רוצה להעלות הצעה את
הגב' שרי סלע כחברה מטעם הקואליציה ,ואת עו"ד זכי קוממי כחבר מטעם
האופוזיציה לועדה הזאת .אם אין התנגדות אז אנחנו נאשר אותם.

גב' אירית נתן  -מנכ"לית העירייה:

פה אחד?

החלטה:
המועצה מאשרת פה אחד את חברי ועדת המכרזים לעובדים בכירים :הגב'
שרי סלע כחברה מטעם הקואליציה ,ואת עו"ד זכי קוממי כחבר מטעם
האופוזיציה.
מר משה סיני  -ראש העיר:

בסדר גמור .חברים ,תודה רבה .אני נועל את הישיבה.
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החלטות
 .1אישור המלצת ועדת הקצאות למתן זכות שימוש ללא תמורה לתנועת בני עקיבא
בישראל במבנה ששטחו כ 700 -מ"ר הנמצא ברחוב משה דיין ,הידוע כחלקה
 120בגוש  5488עפ"י הסכם למתן זכות שימוש.
החלטה :אושר ברוב קולות .בעד :משה סיני ,עדה אהרון ,שלום דארב ,סיגל
שיינמן ,שרי סלע ,אבי סמובסקי ,יעקב אדמוני ,מיכאל מלמד ,מתי יצחק,
משה בן טובים ,זכי קוממי .נעדרה :אלונה דור-קולן.
 .2אישור מינויים של עומר רצון ואיתן הינדי כפקחים עפ"י חוקי עזר של עיריית
ראש העין.
החלטה :אושר ברוב קולות .בעד :משה סיני ,עדה אהרון ,שלום דארב ,סיגל
שיינמן ,שרי סלע ,אבי סמובסקי ,יעקב אדמוני ,מיכאל מלמד ,מתי יצחק,
משה בן טובים ,זכי קוממי .נעדרה :אלונה דור-קולן.
 .3אישור תב"ר בסך ) ₪ 62,478כולל מע"מ( מתקציב משרד השיכון עבור בדיקת
התכנית מתחם פינוי-בינוי "גלוסקא" במסגרת הפרוייקט להתחדשות עירונית
המנוהל ע"י משרד הבינוי והשיכון ועפ"י נוהליו ,באמצעות חב' י.ג.מתאר.
החלטה :אושר ברוב קולות .בעד :משה סיני ,עדה אהרון ,שלום דארב ,סיגל
שיינמן ,שרי סלע ,אבי סמובסקי ,יעקב אדמוני ,מיכאל מלמד ,מתי יצחק,
משה בן טובים ,זכי קוממי .נעדרה :אלונה דור-קולן.
 .4אישור מינוי ועדת מכרזים לבחירת עובדים בכירים  -ראש העיר או נציגו מקרב
סגניו 2 ,חברי מועצה שיבחרו על ידה אשר לפחות אחד מהם שאינו מיוצג
בהנהלה ,מנכ"ל העירייה ,נציג שימנה השר שהוא בעל תפקיד מקביל בעירייה
אחרת.
החלטה :המועצה מאשרת פה אחד את חברי ועדת המכרזים לעובדים בכירים:
הגב' שרי סלע כחברה מטעם הקואליציה ,ואת עו"ד זכי קוממי כחבר מטעם
האופוזיציה.

________________
משה סיני
ראש העיר

______________
אירית נתן
מנכ"לית העירייה
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